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དཀར་ཆག 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 

 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁོར་
ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། 

 
༡༌༌༌༨ 

༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༩་་་༩ 
༣ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། བཀའ་

ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 
༡༠་་་༣༣ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༣༤་་་༦༠ 

 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༦༡་་་༦༩ 

༦ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་
བསྡུས་སན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

༧༠་་་༨༤ 

༧ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 

༨༥་་་༨༧ 

༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༨༨་་་༨༨ 
 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
གོང་གསལ་སན་ཐོ་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་
གསལ་བཤད།  

 
༨༩༌༌༌༩༥ 

༡༠ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

༩༦༌༌༌༡༡༨ 

 
༡༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༩༌༌༌༡༤༨ 

 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ   
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་
ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
  
༤་༣ གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི། 

ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༣ ལོར་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་སོབ་ཡནོ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གསར་
གཏོད་ལག་བསྟར་གྱིས་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ བཅས་ལ་སོབ་གཉེར་བ་ཁག་གཉྱིས་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཁོངས་ནས་
སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པར་སོབ་གཉརེ་བ་ཁོན་གངས་ ༢༢ ལ་སོབ་ཡོན་ཞུས་སོད་གནང་ཡོད། སྐབས་དང་པོའ་ི
གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོབ་གཉེར་བ་བཅུ་ཐོན་ཏེ་ཕག་འཁེར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་། སྔ་ལོར་སྐབས་
གཉྱིས་པའྱི་སོབ་གཉརེ་བ་བཅུའྱི་དཔྱད་རམོ་ར་ེརེའྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་དང་ང་ོའཕྲད་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ་བྱས་ཀང་། 
ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རནེ་པས་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་མེད་སྟབས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༦ ནས་ ༢༤ 
བར་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མཁས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་བཞུགས་སྒར་
དུ་ལྷན་འཛམོས་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ང་ོའཕྲད་འདྱི་གེང་གནང་སྟ།ེ སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛནི་གྱི་སོབ་གཉརེ་བ་བཅུ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཕག་འཁེར་སོད་འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཡོད། (ཞུས་ཡོད་ཟེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་འདུག) 

༤་༤ དག་ེབཤསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ། 
དག་ེབཤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་བཙུན་མའྱི་འདུས་ས་ེརྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་སོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
ཀང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་མཐའ་ནས་ཆེད་ཕེབས་རོད་རྒྱུགས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་དང་རྒྱུགས་སོད་ད་ོ
དམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བཅས་ལ་ལམ་གོན་དང་ལས་དདོ། ད་ེབཞྱིན་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་
སྐུ་ཡོན་དང་། དག་ེབཤསེ་མ་སོབ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་ལ་ལགེས་སསེ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། ཕགོས་མཚུངས་ཆསོ་
བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ནས་སོབ་དཔོན་མ་གསར་ཐོན་རྣམས་ལའང་འབུལ་འཆར་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་བོན་གཞྱིས་
ཌ་ོལན་ཇྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བཙུན་དགོན་རཏྣ་སྨན་གྱིང་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐབས་དང་པོའ་ིབཙུན་མ་དག་ེ
བཤསེ་མ་ལྔ་ལ་ལེགས་སསེ་ཕུལ་ཡདོ། 

༤་༥ ཉམས་གསའོ་ིརགོས་སརོ། 
 ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགོན་པ་དང་རནེ་མཁར་སགོས་ཞྱིག་གསོའ་ིལས་དནོ་ཆདེ་རགོས་སརོ  

ཞུ་མཁན་ཁག་ལ་རགོས་དངུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གང་ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་ 
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མ་དངུལ་ནས་དགོན་ཁག་ ༣ ལ་ཉམས་གས་ོཆདེ་ཁོན་བསམོས་སྒོར་ ༡,༢༠༠,༠༠༠ རགོས་རམ་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་ཡོད། 

ཀ ༥ ཟབ་སངོ་དང་བག་ོགངེ་། 
༥་༡ བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཐངེས་བརྒྱད་པ།  

སྱིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཡང་སྒོས་རང་རྱིགས་གཞོན་སེས་ས་བོ་ཕོ་མོ་
རྣམས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་གཞུང་ཆནེ་ཁག་ལ་ཐསོ་བསམ་སོབ་གཉེར་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ཕྱིར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་
ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཅེས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གསར་གཏོད་དང་འབེལ། མཐ་ོསོབ་ཐོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་
སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔའྱི་སྙྱིང་པ་ོང་ོསོད་དང་། རྱིགས་ལམ། སུམ་རགས་
དག་ཡྱིག་བཅས་པ་སོབ་ཁྱིད་བྱས་པ་ཕན་འབས་གང་ལེགས་བྱུང་བར་བརནེ། དུས་རྒྱུན་ལ་ོརའེྱི་ཟླ་ ༠༧ ནས་ཟླ་ 
༡༢ དབར་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༣༡ བར་
དབར་(བར་ཐོལ་འདུག)ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཟབ་སོང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཐེངས་འདྱིར་ཁོན་སོབ་གཉེར་བ་ ༢༡ 
མཉམ་ཞུགས་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། དའེྱི་དནོ་དུ་འག་ོགོན་ཁོན་སྒོར་ ༨༨༠,༨༥༢  ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་བཏང་། 

ཀ ༦ ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
༦་༡ ཆྱིབས་སྒྱུར་སསོ་གསལོ། 

རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པ་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་རྱིས་ལའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་རནེ་གྱིས་སྔར་སལོ་བཞྱིན་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་ཐུབ་མེད། 

༦་༢ བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་གྱི་ཞབས་རྱིམ། 
༦་༢་༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་
 གསོག་བསེད། འབྱུང་བཞྱིའྱི་གནོད་འཚེ་བཟློག་ཐབས། ལྷག་པར་དེང་གྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་སེ་འགོ་ཀུན་ལ་སྱི་
 མཐུན་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྨྱིན་པས་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རོད་བཟློག་ཐབས་ཆདེ། བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་དང་། དཔལ་ལྡན་
 དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཡྱིག་སྱི་བསྩལ་བཞྱིན། རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེཁག་ལ་འོས་བབས་ཀྱི་
 ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་བསྐུལ་ཞུས་ཐགོ་མཆདོ་བསྙནེ་ཕུལ་བ་དང་། མྱི་མང་ནས་ཞབས་རྱིམ་ཁག་ཅྱིག་གསོག་སྒྲུབ་ཡངོ་
 བའྱི་སྐུལ་ཁབ་བརྒྱུད་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། སྱི་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིབ་ཕྲ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་
 གསལ་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 
༦་༢་༢ དང་བང་ཞབས་རྱིམ། 
 བོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ནས་རང་རའེྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་སྐུ་
 ཚ་ེ༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་
 མྱིའྱི་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ནས་རང་དབང་བད་ེསྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སདོ་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། 
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 དང་བང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྣ་མང་གྱི་སྒྲུབ་ཐ་ོཕུལ་འབྱརོ་ཇྱི་བྱུང་ཞྱིབ་ཕྲ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་
 བཀདོ་ཞུས་ཡོད།  
༦་༣ ས་ག་ཟླ་བའྱི་སགོ་བླུ་ཚ་ེཐར། 
 བོད་ཟླ་ ༤ ས་ག་ཟླ་བར་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཚ་ེཚ་ེསྒྲུབ་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་
 མཆོད་དོད་དང་མཆོད་སྱིན་ཞལ་འདེབས་འབུལ་གཏངོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སེམས་ཅན་གང་མང་སོག་བླུ་ཚ་ེཐར་གཏོང་
 སོལ་ཡོད་ནའང། ད་ལན་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁོ་ནར་སོག་བླུའྱི་ཞལ་
 འདེབས་སྒོར་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཐམ་པ་འབུལ་ཐག་གཅོད་པ་བཞྱིན་ར་ལུག་གངས་ ༥༠ ཚ་ེཐར་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་
 ཡོད། 
༦་༤ མཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚགོས། 
 ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ཉྱིན་གངས་ལྔ་རྱིང་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྣམ་གྲྭའྱི་
 འདུས་ཚགོས་དང་། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་ཡོད་དག་ེབཙུན་སྔགས་གསུམ་དང་། མྱི་མང་བཅས་རྒྱས་འཛོམས་ཀྱིས་
 མ་ཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚགོས་འཚགོས་བཞྱིན་ཡདོ་ནའང། ནད་ཡམས་ཀྱི་རནེ་པས་མང་ཚགོས་འདུ་འཛམོས་དཀའ་
 བར་བརེན། བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་
 ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་
 བཤད་གྱིང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྣམ་གྲྭའྱི་འདུས་ཚོགས་ནས་བྱང་གཏེར་རྱིག་འཛིན་
 གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་སྒོ་ནས་མཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང་། འདུས་ཚོགས་སུ་ཉྱིན་རེར་སྐུ་
 འགེད་བཅས་ཀྱི་བསྙནེ་བཀུར་ཞུས་པ་བརྒྱུད་མཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚགོས་ལེགས་པར་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། 
༦་༥ བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ། 
༦་༥་༡ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་འཕར་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡  
 ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བར་གཏ་ོབཅོས་ཇྱི་དགེའྱི་སྐོར་༸དཔལ་ས་ས་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པ་ོཆེ་
 མཆགོ་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་ས་ེཚན་བཅས་སུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཚགོས་འདུའྱི་སྔ་རལོ་དུ་
 ཞབས་རྱིམ་རྣམས་དགོན་ས་ེཁག་ལ་མཆདོ་བསྙནེ་ཕུལ་ནས་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས།  
༦་༥་༢ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཕྱི་ 
 ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་བའྱི་སྔ་ཉྱིན་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་
 དམར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་འཕྲྱིན་བསྐུལ་དང་། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་སལོ་མ་ཁྱི་ཚར་དང། སལོ་མའྱི་གཡུལ་བཟླགོ་བཅས་
 སྒྲུབ་བསྐུལ་ཞུས་ཐགོ་མཆདོ་བསྙནེ་ཕུལ་ནས་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། 
༦་༦ ཚསེ་གཏརོ་དང་དགསེ་སྟནོ་མཛད་སྒ།ོ 
 བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༧ པར་ཐགེ་ཆནེ་
 ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཚོམས་ཆེན་ཡང་སྟེང་དུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་སོབ་འདུས་མང་དབུ་
 བཞུགས་ཐགོ་ལྷ་མོའ་ིཚསེ་གཏོར་འབུལ་གཤོམ་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། ལས་ཁུངས་
 ཁག་གྱི་དྲུང་འཕར་ཡན་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་དང་འབལེ་ཕག་ཚོད་ ༨་༠༠ ཙམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཚམོས་ཆནེ་
 ནང་དགུང་གསར་མཛད་སྟོན་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། རནེ་གཙའོྱི་སན་སྔར་མཆདོ་སྱིན་འབུལ་གཤོམ་བགྱིས་པའྱི་འག་ོ 
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 གོན་ཡངོས་རགོས་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ནར་གཏོང་ཞུས། 
ཀ ༧ མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ། 
༧་༡ གསུམ་བརྒྱད་མཆདོ་འབུལ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དམག་ཁྱིམས་བསམས་ཏེ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་
རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་དན་རེན་དུ་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྱི་ཞུ་
བ་བཅས་འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༧་༢ ཆ་ོའཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆནེ་མའོ་ིབསྙནེ་བཀུར། 
 བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༨ པར་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་༸སྟོན་པའྱི་
སེས་རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་སར་འདུས་མང་ལ་རེན་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་དང་། ཉྱིན་རྒྱབ་
སྐམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདུས་ཚགོས་སུ་དག་ེབཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠ རའེྱི་སྐུ་འགེད་ཕུལ་ནས་
བསྙནེ་བཀུར་ཟབ་སྨྱིན་ཞུས། 

༧་༣ གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་མཆདོ་འབུལ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའྱི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཚ་ེ
དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་སྟེ་འདས་གོངས་སུ་
གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་ཕྱི་དོའ་ིཕག་ཚོད་ ༥ ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་
གངས་སྱིད་སྱིད་སངོ་ཚགོས་ཁང་དུ་འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་མཆདོ་འབུལ་
སྨོན་ལམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༧་༤ གངས་སྱིད་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་ནང་སྨོན་ལམ་གོ་སྱིག་ཇྱི་ཞུས།  
༧་༤་༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སའེྱི་བནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ཝྱིར་སྦ་ད་ར་སྱིངྒ་ Virbhadra 

 Singh མཆགོ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁངོ་
 ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སད། སྐབས་དེར་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱ་
 ཐབས་བལ་བར་བརནེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ད་ེཉྱིན་ཕག་ཚདོ་ ༡༢ ནས་ ༡ བར་ལས་ཁུངས་
 ས་ོསོའ་ིནང་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། 
༧་༤་༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ་དཔལ་ལྡན་ཚེ་རྱིང་ལགས་
 འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་
 གུས་འདུད་ཞུ་སད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཕག་ཚདོ་ ༣ 
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 པའྱི་ཐོག་གངས་སྱིད་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་ནང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་
 འདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༧་༤་༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ཆེན་ཨར་ཆྱི་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི་མོན་ཊུ་ཊུ  
 Archbishop Desmond Tutu མཆགོ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བར། བོད་མྱིའྱི་
 སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ 
 ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚདོ་ ༣ པའྱི་ཐགོ་གངས་སྱིད་སྱིད་སངོ་ཚགོས་ཁང་དུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
 གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྱི་ཞུ་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་
 གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༧་༤་༤ སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་ཚོགས་གཞོན་མདོ་སྟོད་སྱི་འཐུས་ཁྱི་འདུ་དཔོན་འཆྱི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་འདས་
 གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་ཆདེ། བཀའ་
 དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༤ ཉྱིན་གྱི་ཕེད་ཡོལ་ཕག་ཚདོ་ ༢ ཐོག་སྱིད་སངོ་
 ཚོགས་ཁང་དུ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྱི་ཞུ་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
 ཐགོ་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
༧་༤་༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ར་ེདྲུང་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལགས་སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་པ་
 རོགས་པའྱི་ཡྱིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་གདལ་ཡོད་མུས་ཁར། བར་ལམ་
 ནས་ཨོ་མྱི་ཀོ་རན་ Omicron ཞེས་པའྱི་ནད་དུག་འགོས་ཁབ་ས་བའྱི་རེན་གྱིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱ་
 ཐབས་བལ་བར་བརེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
 མཆོག་གྱིས་དབུས་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་
 དམ་པ་ཁངོ་ལ་གུས་འདུད་མཚནོ་ཆདེ་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། 
༧་༥ ཆསོ་བརྒྱུད་སྨནོ་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདབེས། 
 བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ས་ོསོས་ལ་ོལྟར་དམྱིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་གྱི་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པ་ོར་ེགནང་བཞྱིན་ཡོད་
 པར་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ཐྱིག་ལྟར། འདྱི་ལོའ་ིནང་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མ་དང། དག་ེལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལ་མཆོད་
 སྱིན་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ ༦༠,༠༠༠ ར་ེབཅས་ཁོན་བསོམས་སྒོར་ཆྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ ༡༨༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ་
 ཡོད། 
༧་༦ ལ་ོརའེྱི་མཆདོ་དདོ་འབུལ་སྒ།ོ 
༧༌༦༌༡ གནས་ཆུང་ས་དབྱངས་གྱིང་དང་། དགའ་གདོང་གསལ་བྱེད་གྱིང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ལ་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་གཙ་ོབོ་
 གནས་ཆུང་ཆསོ་རྒྱལ་ཆནེ་པ་ོདང་། དགའ་གདངོ་ཡོན་ཏན་མགོན་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཟླ་གསོལ་མཆདོ་དོད་སྒརོ་ ༧,༢༠༠ 
 ར་ེའབུལ་སལོ་ཡདོ་པ་ཆད་མདེ་ཕུལ་ཡདོ། 
༧༌༦༌༢ གནས་ཆུང་ས་དབྱངས་གྱིང་དང་། དགའ་གདོང་གསལ་བྱེད་གྱིང་། རྣམ་གྲྭ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གྱིང་བཅས་ལ་
 རནེ་ཁྲུས་ཡུལ་ཁྲུས་མཆདོ་དདོ་སྒརོ་ ༡,༥༠༠ ར་ེའབུལ་སལོ་ཡདོ་པ་ཆད་མདེ་ཕུལ་ཡདོ། 
༧༌༦༌༣ གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་དོན་ཁག་གེགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་ཡངོ་སད་རསེ་གཟའ་ལྷག་
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 པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིའཕྲྱིན་བསྐུལ་ཞུ་ཆེད་མཆོད་དོད་སྟོང་མྱིན་ར་ེའབུལ་སོལ་ཡོད་པ་
 རྱིས་ལའོ་ིནང་སྒོར་ ༥,༤༠༠ ཕུལ་ཡོད། 
༧༌༦༌༤ བོད་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གྱིང་དུ་བཅམོ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་
 འཁོར་ལོ་དང་། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་སྒྲུབ་མཆོད་གཉྱིས་གནང་སྐབས་མཆོད་དོད་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ 
 ༢༠,༠༠༠ ཆད་མདེ་འབུལ་སོལ་ཡདོ་པ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད། 
༧༌༦༌༥ སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གྱིང་དུ་འཁྲུངས་ལྷ་ཡར་གསོལ་ཆེད་
 མཆདོ་དདོ་སྒརོ་ ༥,༠༠༠ འབུལ་སལོ་ཡདོ་པ་ཆད་མདེ་ཕུལ་ཡདོ། 
༧༌༦༌༦ དྲུག་པ་ཚེས་བཞྱི་ཉྱིན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གྱིང་དུ་ཡར་ང་ོམར་ངོའ་ིགསོ་སོང་གྱི་
 མཆདོ་དདོ་སྒརོ་ ༦,༠༠༠ འབུལ་སལོ་ཡདོ་པའང་ཆད་མདེ་ཕུལ་ཡདོ། 
༧༌༦༌༧ བོད་ཟླ་ ༩ པའྱི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་བརན་མའྱི་བཀའ་ལུང་བཞྱིན་གངས་སྱིད་མདུན་ཐང་དུ་ཡོད་
 པའྱི་སྱི་བཟློག་མཆོད་རེན་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ་རྒྱུ་དང་། སྱི་བཟློག་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཆེད་གནས་ཆུང་གྲྭ་
 ཚང་དུ་མཆོད་དོད་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ དང། གནས་ཆེན་ཁག་གྱི་མཆོད་རེན་བརྒྱད་ལ་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས་སད་
 མཆདོ་དདོ་སྒརོ་ ༤༣,༥༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ་ནས་སྒྲུབ་བསྐུལ་ཞུས་ཡདོ། 
༧༌༦༌༨ བོད་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་དུ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དང་དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ལ་ལ་ོགཏོར་མཆོད་དོད་ཞལ་འདབེས་
 སྒོར་ ༨,༥༠༠ ར་ེའབུལ་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕུལ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དུ་དགུ་གཏོར་དང་ལོ་གཏོར་
 མཆདོ་དདོ་ཞལ་འདབེས་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ འབུལ་སལོ་ཡདོ་པའང་ཕུལ་ཡདོ། 
ཀ ༨ རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་དནོ། 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཚན་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐགོ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཚན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོ
ནྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སོད། 
གནའ་དེང་གྱི་སྒྱུ་རལ་ལ་སོགས་པ་མྱི་ཉམས་གོང་སེལ་དང་། ཉམས་པ་སར་གསོའ་ིཆེད་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་
བའྱི་ལས་གཞྱི་སྔར་ལྷག་སེལ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁག་དང་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་ར་ཆའེྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༨་༡ ཞལ་འདནོ་ཕགོས་སྱིག་གྱི་མཉནེ་ཆས། 
དེང་དུས་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་བསྟུན། མང་ཚོགས་ཁོད་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོ
དང་མཚམས་པའྱི་ད་ཐོག་ཞལ་འདོན་མཉེན་ཆས་གསར་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།  མཉེན་ཆས་
འདྱིའྱི་ནང་རྒྱུན་གཏན་ཞལ་འདོན་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་དང་། སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའདོན་པ་
བསྡུས་པ། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་ཁག་གྱི་ང་ོསོད་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ང་ོསོད་སོགས་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་འཆར་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཞལ་འདོན་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཞལ་འདོན་
བསྡུས་པ། གཟུངས་སྔགས་ས་འཇུག་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན། གནས་ཆེན་ལམ་ཡྱིག་བཅས་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་
མཉནེ་ཆས་ནང་ཡར་འཇུག་བྱ་མུས་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ནང་པའྱི་ཚགོས་པ་  
Italian Buddhist Union ནས་དཔལ་འབྱརོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། 
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༨་༢ ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་རམོ་ཤགོ་གཅསེ་བཏུས་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་པར་སྐྲུན། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ བར་ལ་ོའཁོར་
གཅྱིག་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་
དན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཁངོས། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་མདེ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་གྲྭ་
བཙུན་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་གྱི་སོབ་གཉེར་བའྱི་ཁོད་རོམ་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་གོ་སྱིག་དང་བྱ་དགའ་
ཁུངས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེདག་ལས་རོམ་ཡྱིག་དག་གས་བཅུ་གསུམ་ཕོགས་འདེབས་དང་ཞུ་དག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ནང་པར་སྐྲུན་བྱས་ཏ་ེདགནོ་ས་ེདང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགམེས་སལེ་ཞུས། 

༨་༣ ད་ལམ་བརྒྱུད་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ཇྱི་ཡདོ་ཀྱི་རགོ་ཞྱིབ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ཚན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མ་འོངས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱ་ཕོགས་ཐད་ཚན་པའྱི་སོམ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་རྱིགས་གཞོན་
སེས་ཁོད་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ད་ོདབྱྱིངས་དང་ག་ོརོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་ད་ལམ་བརྒྱུད་རོག་
ཞྱིབ་ Online Survey བསྡུས་པ་ཞྱིག་ཞུས། 

༨་༤  སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་དུས་ཆནེ་ང་ོསདོ་ལས་རྱིམ། 
༨་༤་༡ སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན ་ངོ་སོད ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས།  ཕྱི་ལོ་  ༢༠༢༡ 
 ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གངས་སྱིད་སྱིད་སངོ་ཚགོས་ཁང་ནང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ག་ཚང་གྱི་དག་ེབཤེས་བ་ོབཟང་
 གགས་པ་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལྷ་བབས་དུས་ཆནེ་གྱི་ང་ོསདོ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་སལེ།  
༨་༤་༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ངོ་སོད་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་དང་བཟང་པོ་བཅུ་
 འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཆེན་སྐོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐར་རྱིས་འགན་འཛིན་རྱིས་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ཆོས་འཛོམས་
 ལགས་གདན་ཞུས་ཐོག་དུས་ཆེན་ང་ོསོད་དང་སྟབས་བསྟུན། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལ་ོཐ་ོབེད་སོད་གནང་
 སྟངས་སྐོར་ང་ོསོད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་མཁན་གྱི་
 གངས་འབོར་འཕར་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་འདུ་འཛོམས་མྱི་དགོས་པར་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་
 བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ད་ལམ་བརྒྱུད་ཐད་དཀར་རྒྱང་སྱིང་ཞུས།  
༨་༥ བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ལས་གཞྱི།  
 བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ལས་གཞྱི་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་མཁན་ཚགོས་སྒེར་བཅུ་བདུན་བྱུང་
 བ་རྣམས་རགོས་དངུལ་སོད་ཐངེས་མཐའ་མ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས། 
༨་༦ ལྷ་མ་ོཚགོས་པར་རགོས་སརོ། 
 སྦེལ་ཀོབ་ལྷ་མ་ོཚོགས་པ་ནས་ལྷ་མོའ་ིའཁབ་ཆས་དང་རོལ་ཆ་སོགས་འཇོག་ཆེད་ཀྱི་ཅ་དངོས་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་
 དང་། འཁབ་གཞས་སོང་ས་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད། ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབ་རར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་
 འགྱུར་ཞུས་པ་བཞྱིན། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྦེལ་ཀོབ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པར་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་
 བདུན་ཁུངས་འགམེས་དང་། ད་ེའབལེ་ལས་བསམོས་རགོས་ཚགོས་ལ་ཕུལ། 
ཀ ༩ ཡྱིག་མཛདོ་ཚན་པས་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དནོ་བཞྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩  
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ནས་ ༢༠༠༢ བར་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀར་ཆག་བཟ་ོའགོད་གྲུབ་པ་དག་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རམོ་དང་བར་བརལ་ལས་བཀདོ་
ས་ེཚན་གྱིས་འདྱི་གའྱི་ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པར་རྱིས་སོད་ཟྱིན་པ་རྣམས་དབོར་བདེའྱི་སད་སྒམ་ཤོག་ནང་ཐུམ་སྱིལ་
གྱིས་རྱིས་སོད་བྱ་བད་ེབཟསོ་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། འདྱི་གའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༦ བར་
གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཀང་སྒམ་ཤོག་ནང་ཐུམ་སྱིལ་བྱས་ཟྱིན་ཡདོ།  

ཀ ༡༠ ཁྱི་འདནོ་དང་དག་ེབཤསེ་མའྱི་མཛད་སྒརོ་ང་ོཕབེས། 
༡༠༌༡ ཆསོ་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སུ་
 རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བཙུན་དགོན་རཏྣ་སྨན་གྱིང་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐབས་དང་པོའ་ིབཙུན་མ་ལྔ་ལ་དག་ེབཤེས་
 མའྱི་མཚན་རགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་ང་ོཕབེས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབེལ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
 བཞྱིན་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཞྭ་དཀར་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་༸སབས་ར་ེསྨན་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་
 གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུས། 
༡༠༌༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༡༧ བར་ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁངོས་སྤུ་རུ་ཝ་ལར་རེན་གཞྱི་
 བྱས་པའྱི་དཔལ་ས་སའྱི་མ་དགོན་བཤད་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་དུ་ས་སའྱི་ཁྱི་རབས་ཞེ་གསུམ་པ་སབས་
 མགོན་༸གོང་མ་ཛྙཱན་བཛྲ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དཔལ་ས་སའྱི་ཁྱི་རབས་ཞ་ེགསུམ་པ་ལུགས་གཉྱིས་གསེར་ཁྱི་མངའ་
 གསོལ་དང་འབེལ་བརན་བཞུགས་འདེགས་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒོར་ང་ོཕེབས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་
 སགོས་སང་ཞུས། 
ཀ ༡༡ དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གྱི་གོང་ཁེར་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འཛམ་གྱིང་
ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཁབ་གདལ་གྱིས་ཆེས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་སྐབས། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་གནས་ཡུལ་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱརོ་དང་
ཟ་ཆས། ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནད་ཡམས་འགོག་ཁབ་དཀོན་པའྱི་སྐབས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་རེན་པས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་
ནད་ཀྱི་མནར་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨོན་སབས་འཇུག་ཆད་མེད་གནང་བ་བཅས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་
བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ། 

ཁ ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་གནས་བབ། 
འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་ས་ེཚན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་
གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་། ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སངོ་ཁང་བཅས་ནས་
རྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་དོན་ཇྱི་བསྒྲུབས་ས་ོསོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པ་འདྱི་ག་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་
ཡོད་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ས་ེཚན་ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་དང་ལས་དོན་གང་ཅྱི་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ངང་
འདུག་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  

      ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚསེ་ ༠༨  ལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དམྱིགས་
བསལ་དྱི་བ་གང་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་
སེབས་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ 
པ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༩ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱི་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ལ། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསནོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པར་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་དང་། བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་མར་མཇལ་ཡོང་དུས་ཕག་ལས་ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོགནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་གསོ་ཚོགས་སྔནོ་



10 

མའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་གྱིས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ལྟར། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་བརན་བྱ་
རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་འདུ་སྐོང་གྱིས་ཁ་འདོན་དག་ེསོར་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག དེང་སང་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞབས་བརན་བྱེད་དུ་ ཤོག་ཟེར་ན་ཧ་ལམ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་དཀོན་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་ཉུང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་འཛོམས་རྒྱུར་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། དེང་སང་དབུ་མཛད་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེང་
དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དབུ་མཛད་ཡག་པོ་དེ་འདས་གསུང་བཞག་པའྱི་འདོན་པ་ད་ེཚོ་ས་
འཇུག་བྱས་ནས། མྱི་མང་འཛོམས་ས་ལ་ས་འཇུག་ད་ེམར་གཏངོ་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེའང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་སྐོར་ལས་བསོམས་ནང་དུ་འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དབུས་ས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་འབེལ་ཡོད་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རེད་ཟརེ་ན། ང་ཚོའྱི་
མྱི་རྱིགས་འདྱི་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང་། ཨ་མ་དང་མ་ཎྱི་མཉམ་དུ་འདོན་མཁན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཁད་ཆོས་ཡོད་པ། བྱམས་དང་སྙྱིང་ར་ེཡྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཞབས་
བརན་བྱདེ་དུ་ཤོག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ཁལ་རང་བྱས་ནས། ཆད་པ་གཅོད་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོད་པ། ཆད་
པ་བཅད་པའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཟེར་དུས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་
ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་བརན་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁལ་གྱི་
ཐོག་ནས་བྱས་ན་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མའྱི་འགོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡག་པ་ོཤེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རབས་རན་པ་ད་ེཚོས་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་ལས་
འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཤད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་བཞྱིན་པ་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་དྱི་བ་མང་པ་ོསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ཆ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལས་འབས་རྣམ་གཞག་ཡག་པ་ོམ་ཤེས་ཙང་། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོཆུང་བ་རྱིགས་
ཚསོ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡག་པ་ོམ་ཤེས་སྟབས། ཕ་མ་དང་མྱི་རབས་རན་པ་ད་ེཚ་ོབཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཧ་
མ་གོ་ནས། ཕ་མ་རན་གོག་ལ་ཞབས་ཏོག་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕ་མ་རན་གོག་ཚོས་རས་གསོ་ཁང་ལ་
འཚང་ག་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོམཐར་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་། བྱམས་དང་སྙྱིང་རེ། ལས་རྒྱུ་འབས་གཞྱི་རར་བཞག་ནས་བཤད་བཞག་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡག་པ་ོའདྱི་ང་རང་
ཚསོ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་མ་ཐུབ་པ་དང་། ང་རང་ཚོས་ཉམས་ལེན་ཡག་པ་ོབྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་སནོ་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་རགས་གཅྱིག་འདྱི་ནས་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད་སྙམ། དེང་སང་ལ་ོཆུང་བ་ད་ེཚསོ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ངས་ད་ེཚ་ོ
ལ་སོན་བརོད་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། ཁྱི་དང་གཅྱིག རྱི་རྱི་དང་གཉྱིས། ཞྱི་མྱི་དང་གསུམ་རེད། ད་ེཚ་ོའགམ་པར་སར་ནས། པང་
ལ་འཁེར་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབས་ཕ་མ་ལའང་ད་ེའད་བྱདེ་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་ད་ེ
ང་ལ་སེབ་ཀྱི་འདུག ཕ་མ་རན་གོག་ད་ེཚ་ོལའང་འདྱི་ལྟར་ལྟ་རོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། བྱམས་དང་སྙྱིང་ར་ེཟེར་བ་
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དུས་ས་ོས་ོལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཤོས་ཕ་མ་རདེ། ཕ་མ་ནས་འག་ོགཅྱིག་བཙུགས་ནས་བྱམས་དང་སྙྱིང་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱི་ལ་བྱམས་དང་སྙྱིང་ར་ེདགོས་ཀྱི་མ་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་
པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལུས་རནེ་འདྱི་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་ོསོའ་ིཕ་མ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དུས་དང་པ་ོད་ེལ་བྱམས་པ་ོབགྱིས་དང་། ད་ེལ་ཞབས་ཏགོ་སྒྲུབ་དང་། ད་ེལ་དྱིན་ལན་གསོབ་དང་། ཆསོ་ནང་ལ་དྱིན་
ལན་གསོབ་དགོས་པའྱི་བསབ་བྱ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ར་ེརེའྱི་སྒང་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ག་སེ་ཆོས་བྱེད་དགོས་རེད། ཆོས་མ་བྱས་ན་དམྱལ་བར་ལྷུང་གྱི་རེད་གདའ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། རྒྱུ་
མཚན་ར་ེརེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེཚ་ོཐམས་ཅད་མྱི་རབས་གསར་པ་ལ་སོབ་གསོ་ཡག་པ་ོསོད་
ཐུབ་པ་དང་། ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ཚང་མ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱ་རྒྱུ། དེང་སང་
བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སྒོར་གཞས་འཁབ་ཀྱི་འདུག་ག སྒོར་གཞས་འཁབ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་སུ་གཅྱིག་ལའང་སྐད་བཏང་མྱི་
དགསོ་པར། རན་གཞོན་ཚང་མ་དང་བངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་འཛམོས་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་འཛམོས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞབས་བརན་དང་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་སྐབས་སུ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དཔེ་མ་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བོན་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལོགས་ལ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། མཚ་ོཔདྨའྱི་དབུ་རེ་རྱི་ཁོད་ལ་བཞུགས་པའྱི་དགེ་
འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམ་པར་འཐུང་ཆུ་དང་བཞུགས་སའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་
སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་
སེལ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་མདེ། གྲུབ་འབས་ཐནོ་སོང་ངམ་མ་སངོ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེགཅྱིག་བྱས་ན་གནད་འགག་ཆུང་ཆུང་འད་ཞྱིག་མཐོང་སྱིད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་དུ། "༧༌༦༌༧ བོད་ཟླ་ ༩ པའྱི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་
བརན་མའྱི་བཀའ་ལུང་བཞྱིན་གངས་སྱིད་མདུན་ཐང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་བཟློག་མཆདོ་རནེ་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ་རྒྱུ་དང་།" མདུན་
དུ་ཡོད་པའྱི་མཆོད་རེན་དེར་སྐུ་དཀར་ག་ར་ེགསོལ་ཡོད་མེད། འདྱིར་རྱི་ནྱི་གང་ཡང་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག རྱི་བཏང་ཡོད་པའྱི་
བཟོ་འད་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དེ་ནས་ "སྱི་བཟློག་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཆེད་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་མཆོད་དོད་སྒོར་ 
༥༠,༠༠༠ དང་" ཞེས་མཆོད་དདོ་ཕུལ་ཡོད་པ་གསལ་འདུག སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མཆདོ་རནེ་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ་རྒྱུར་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་ལྷ་བབས་དུས་ཆནེ་གྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་
ལ་རེད་འདུག དེར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་དཀར་གསོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་གཞྱི་ནས་མཆོད་རེན་དེར་འགོ་སོང་ག་ར་ེ
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཆོད་རེན་དེར་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ འགོ་སོང་གང་དང་གང་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ལརོ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་གོང་ན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཐགེ་མཆགོ་རྣམ་གལོ་གྱིང་བཤད་སྒྲུབ་དར་
རྒྱས་གྱིང་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་མདེ་ཀྱི་བག་ོགེང་ཞྱིག་ཚོགས་གནང་སངོ་། ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོརདེ། 
ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཐོག་ཕན་ཚུན་བགོ་གེང་དང་། ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཡོང་བ། གང་
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ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིདགནོ་པའྱི་ནང་དུ་ས་ོསོའ་ིགཞུང་གཅྱིག་པུ་བལྟས་
ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འག་ོདུས་ང་ཚོའྱི་བར་ལ་བར་ཐག་རྱིང་པ་ོ
ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མཚམས་རེར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྱིག་བྱས་ནས་ཚང་
མ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཡར་
རྒྱས་སམ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་བར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། བཤད་གྲྭ སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ། དཔེར་ན། བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་ནང་དུ་ཟུར་མང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁརོ་གྱིང་། འབས་ལངོས་ལ་བཤད་གྲྭ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་སོབ་གྲྭ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་རྱིས་མེད་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་། ཟབ་སོང་། ཆོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་
པའྱི་ཆསོ་ས་ེཆེན་པ་ོད་ེའད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་མཁེན་ནས་ལྷག་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཚང་མར་བསམ་འཆར་མེད་པར། ཚང་མས་ཁ་རུག་རུག་ཁ་སྤུ་གཤྱིབ་གཤྱིབ་བྱ་
རྒྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། བགོ་གེང་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཟབ་སོང་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆད་ལྷག་མ་སོང་བར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ཡང་དགོན་པ་འགའ་ཤས་མྱིང་ཙམ་ཡྱིན་པ། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ས་ེམེད་པ། དགོན་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ཡྱིན་པ་ད་ེའདས་ང་སྐད་
གཏོང་མ་སོང་། ཁ་ོསྐད་གཏོང་མ་སོང་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་པཱ། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སེ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མ་ཚུད་ནས་ཆད་ལྷག་སོང་བསད་པ། དེར་བསམ་ཚུལ་དང་ག་ོབ་གཞན་
པ་ད་ེའད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས། ག་ར་ེཡྱིན་རུང་མྱིན་རུང་ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་ད་ེརོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
ཐུབ་དགོས་པ་དང་། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དནོ་དག་ཆུང་ས་དང་གནད་འགག་ཆུང་ས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
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 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡་་༌༢༢ ལོའ་ིཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལུང་པ་གཞན་དང་འད་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ལོར་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡནོ་ཞསེ་གསལ་ཡོད་པར་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། འབལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ང་རང་ཚ་ོལ་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོ
གཅྱིག་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་རེན་ས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཉ་ེཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆགོ་གྱིས་བཀའ་དོན་མ་ོགང་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ཡྱིན་དུས། ད་ལན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སོབ་ཡོན་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་ཡོན་འདྱི་འབུལ་ལུགས་འབུལ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
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ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ཆ་ཚང་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་ཤོས་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་གཉེར་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཉུང་ཉུང་ཞ་ེདག་ཆགས་འདུག སོབ་གཉེར་བ་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ར་ེརེར་གངས་ཚད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཁ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཆོས་
བརྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་མར་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ལེགས་བཅོས་ཤྱིག་བྱེད་དགསོ་པ་ངས་མཐངོ་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་དུ། ༧་༥ ཆོས་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས། ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་
སྨོན་ལམ་ཁག་ཟརེ་དུས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་མ་ོཆ་ཚང་ལ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་གསུམ་
ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་ཆསོ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ངས་ཤེས་རགོས་ལ་ཆསོ་བརྒྱུད་
ཆ་ེཁག་ཆ་ཚང་གྱིས་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷན་དུ་ཚོགས་པ་
ལས་ལྷག་ཙམ་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ས་ོས་ོལ་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་འཚགོས་
བསད་པ་ཞྱིག་ངས་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གསུམ་ཙམ་
མ་གཏགོས་མ་བཀདོ་པ་དང་། མ་འཁདོ་པ། ཞལ་འདབེས་མ་འབུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ན། དགོས་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལནེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་རྒྱུན་ལྡན་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོས་ོལ་དོགས་
པ་ཡདོ་པ་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་ཡོད། འདྱི་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙ་ོབོ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་འད་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་ཞྱིག་དང་། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སེ་ཚན་གཅྱིག་ཟུར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་གཞུང་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་བྱས་སོང་། ད་
ལྟའྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོའཁོད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིག་གཞུང་ཚན་པ་དེས་ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚན་པ་དེས་ལས་དོན་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འཛུགས་
དགསོ་པའྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེརདེ། འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སོང་ཁག་ལ་གསོལ་ཕོགས་དོད་ཅྱིག་གནང་འདུག དེར་ཏོག་ཙམ་བར་ཁད་
ཅྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་གནས་རྱིམ་ལ་དཔགས་པའྱི་བར་ཁད་ཡོད་པ་ད་ེགང་འད་ར་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་
རྣམ་པའྱི་གནས་རྱིམ་མཐ་ོདམན་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ག་ོརྱིམ་མཐ་ོདམན་གྱི་ཐགོ་ནས་གསོལ་ཕོགས་དདོ་ལ་གང་འད་ཁད་ 
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཚད་འཛནི་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཡོན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག བདོ་ནས་རསེ་འབྱརོ་བའྱི་སབོ་ཡནོ། དང་། 
རུ་སགོ་སོབ་ཡནོ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སབོ་ཡོན། ད་ེའད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་
བའྱི་སོབ་ཡོན་དེར་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལ་ོཚད་ཅྱིག་ཡོད་བསམས་བྱུང་། བོད་ནས་ཕབེས་པའྱི་དག་ེའདུན་པའམ་བཙུན་མ་སུ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེར་ལ་ོཚད་ཅྱིག་ཡོད་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོཚད་ད་ེག་རང་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
ཡང་ན། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མར་སོབ་ཡནོ་འདྱི་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རུ་སོག་སོབ་ཡོན་ཡང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མཱ་
ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་གནང་འདུག སོབ་ཡོན་འབུལ་བར་ར་འཛིན་ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་རྐང་འགན་བཞེས་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་གཉེར་བ་དང་། རུ་སོག་སོབ་གཉེར་བ་བསྡུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོས་ོནས་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཏོན་ནས་ད་ེམཚུངས་ཐ་ོགཞུང་འཁེར་ཤོག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ ༣༌༤ ངསོ་སརོ་མཐུན་འགྱུར། ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆདེ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སདོ་མཁན་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཐངོས་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ངསོ་སརོ་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་ཞསེ་འཁདོ་འདུག 
ངོས་སོར་ད་ེདགོན་ས་ེཁག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ར་འཛིན་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་
ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མས་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་
ཡམས་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་འདུ་འཛོམས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་
ཆསོ་བརྒྱུད་ཆེན་མ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པས་ཆད་མེད་ལ་ོལྟར་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ་ད་ེཆ་ཚང་ཚོགས་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ལརོ་ཆསོ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདབེས་གནང་བ་ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཡར་མར་ཕེབས་དུས་བཀའ་སོབ་གནང་
སྟངས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་ཏོག་ཙམ་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱི་གསུང་བབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚོས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབསྡུ་རྒྱུར་
དགའ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག མར་བསྡུས་ཚར་དུས་ཡང་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་མཐུན་རེན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡར་ང་
ཚ་ོལ་གཅྱིག་དགོས་དང་གཉྱིས་དགོས་ཞསེ་སྐད་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེའད་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ད་ལརོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་ད་ེའདའྱི་སྐད་རྒྱག་མཁན། ཡ་གྱི་ནས་ཕྲུ་གུ་མར་ཁྱིད་ཡངོ་སྟ་ེདགོན་པས་
ཕྲུ་གུ་གས་ོམ་ཐུབ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་གནང་
བའྱི་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཁག་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དརེ་
ལག་བསྟར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཕ་མ་ལ་ལྟ་སངོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། བྱམས་སྙྱིང་ར་ེསྐརོ་ལ་མང་པ་ོ
གསུངས་སངོ་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ།  
 གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕར་ཚུར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་རས་གས་ོཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕྲུ་གུས་ཕ་མ་བདག་
པ་ོམ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པས་རན་གས་ོཁང་ལ་སེབས་
བསད་པའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཕོགས་བསོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སོ་
སོའ་ིནང་དུ་རན་གསོ་ཁང་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུའྱི་འགན་མ་ཡྱིན་པར། ནང་སྱིད་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། དཔལ་འབྱོར། ཆོས་རྱིག་བཅས་ལ་འགན་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གོང་ས་ེར་ེརེར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་རན་རོན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གོང་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་ལ་བསད་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག དརེ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕ་མར་བདག་སོང་ཡག་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཀང་
ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ནམ་རྒྱུན་ད་ེཙམ་དོ་སྣང་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཚ་ོཔདྨ་དབུ་རེའྱི་རྱི་ཁོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་དུ་ས་ཁང་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༨ ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོ
སོའ་ིམྱིང་སྒང་ལ་མེད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་
གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆ་ེབར་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདུག (District 

Sirmaur) ནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་ ཤས་རདེ་འདུག་མ་གཏགོས། གཞན་པ་མང་པའོ་ིནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེན་གཞྱི་ཆགས་ས་དང་། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་། དཔེ་མཛོད། སྨན་རྱིས་ཁང་། བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ས་ཆ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཟློས་གར་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེརེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིམྱིང་ཐོག་དེབ་སེལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་
མངགས་ད།ེ ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མ་སེབ་གངོ་ནས་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ལག་པ་འཆང་
བར་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག བར་ལམ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་གནང་མྱོང་མཁན། ད་ལྟ་ཟུར་པ་
ཆགས་བསད་པ་ཁངོ་རྒྱ་གར་མྱི་རྱིགས་རདེ། ད་ེཡང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ། ཁངོ་དང་མཉམ་དུ་ལས་བྱདེ་ཟུར་པ་
གཅྱིག ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་ཟེར་བ་རེད་དེ། མྱི་གཞན་པ་ད་ེ
ཕེབས་མ་སོང་། གྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བྱུང་སྟེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ནས་སྐུ་མདུན་
མཇལ་ཁ་ཞུས་རསེ་ང་ཚ་ོལ་ཐུག་ཡོད་པ། ས་ཆར་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པའྱི་ཚགོས་པའང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚའོྱི་སྐུ་ཚབ་ད་ེདག་
གྱིས་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་གནད་འགག་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཧྱི་མཱ་
ཅལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཁང་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་
བྱས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཅྱིག་པུའྱི་དཀའ་ངལ་རདེ་མྱི་འདུག མངའ་ས་ེགཞན་པའྱི་ནང་དུའང་ས་
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ཆར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
ལས་བྱེད་གངས་ ༢ ཡོད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཁ་སྣོན་གཅྱིག་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་གངས་ ༣ གྱིས་འགན་འཁུར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་རམོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེཟུར་པས་ལམ་སྟནོ་གནང་བར། དང་པ་ོས་ཁང་ར་ེརའེྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་
པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡངོ་སྱིད་པ་
རདེ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ས་ེནང་དུ་ས་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོདབྱ་ེབ་འབྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེལྟར་མ་བྱས་
ནས་ད་ལྟ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལ་ཞུས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གྱིས་མར་ལས་ཁུངས་ལ་རང་
འཇགས་སོད་ཡོང་གྱི་རེད། སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འཁེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེལས་ང་ཚོས་སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ག་
སྱིག་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལའང་ཕག་ལས་གནང་བད་ེབ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར། 
ད་ལྟ་མཚ་ོཔདྨའྱི་དབུ་རའེྱི་རྱི་ཁོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དའེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་བྱ་ེབག་གཅྱིག་
སེལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ཁོན་ཡངོས་ནས་མཉམ་དུ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་བརན་མའྱི་བཀའ་ལུང་གཞྱིར་བཟུང་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་མཆདོ་དོད་སྒོར་ 
༥༠,༠༠༠ གནང་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་འགོ་སོང་དངོས་སུ་བཏང་བ་དང་ལས་ཀ་
བྱས་པ་ད་ེགནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གྱིས་གནང་བ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། མཆོད་རེན་ད་ེགནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཕུལ་བ་
རེད། གཙ་ོབ་ོདཀར་རྱི་བཏང་བ་ད་ེརེད། ཏོག་དང་ད་ེཚ་ོལ་གསེར་རྱི་བཏང་བ་རེད། གསེར་རང་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རེད། འག་ོསོང་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ གང་འད་སོང་བ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱ་བསད་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གང་འཁདོ་པ་ད་ེརསེ་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྱི་བཟློག་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ་དེའང་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ མཉམ་དུ་རེད་འདུག ད་ེམ་
ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་འབརོ་གཞན་པ་ད་ེམཆདོ་རནེ་བརྒྱད་ལ་དཀར་རྱི་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཉམས་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་མེད་བགོ་གེང་ད་ེན་ནྱིང་འཚོགས་མ་ཐུབ་ནས་ད་ལོར་སྦེལ་ཀོབ་རྣམ་གོལ་གྱིང་དུ་ཚོགས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཆསོ་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེམར་ཕབེས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་དྲུང་ཆའེྱི་ངསོ་ནས་དརེ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པའྱི་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་
ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་གོ་སྱིག་ཞུ་མཁན་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ནས་
འབེལ་བ་སུ་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མ་
ཚུད་པ་བྱུང་ཡདོ་ན་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་རགོ་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚརོ་འཚ་ོསྣནོ་ནམ་དདོ་ད་ེཕུལ་བ་ཡག་པ་ོ
བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འོན་ཀང་
སོབ་ཡོན་འདྱི་འབུལ་སྟངས་གང་འད་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོས་ོནས་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་ངས་ཤེས་པ་ལ། ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོས་ོནས་
ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེདག་ལ་འཚ་ོསྣོན་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་
ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ལ་འབུལ་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ལན་གཞན་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་ངས་རསེ་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ཆོས་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་གསུམ་ལ་མ་གཏོགས་འབུལ་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་རདེ། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་གནང་ནས་ང་ཚོར་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དངསོ་སུ་འཛམོས་
ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ལ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེ
ཆགས་ཡོད་མདེ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༣ ལ་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག ད་
ལྟ་བར་དུ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚན་པ་དེས་བྱེད་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག རྱིག་
གཞུང་ཚན་པ་ད་ེན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ལ་བཙུགས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་ནས་རྱིག་གཞུང་དང་། སྒྱུ་རལ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཚོར་རོགས་བྱ་རྒྱུ་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་སམ། འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ་བ་ད་ེདག་ལ་རོག་ཞྱིབ་བྱས་ནས་
འོས་འཚམས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་སྒོར་འབུམ་ ༢ བར་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འདྱི་ཕུལ་བ་གཅྱིག་པུས་རྱིག་གཞུང་
གཅསེ་འཛིན་ལ་འག་ོས་མ་རདེ། ད་ལོར་ ༡༦ ཙམ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་པ་རདེ། ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ང་ཚོས་འག་ོསོང་གཏོང་མ་
ཐུབ་པས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྒྱུ་རལ་བ་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ང་ཚསོ་རགོས་བྱདེ་ཐུབ་སངོ་། ལ་ོའདྱིའྱི་
ནང་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མཁས་
པའྱི་བགོ་གེང་ཞྱིག་ཀང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། མཁས་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེརེད་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་
ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་སྒང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད།ེ སྒྱུ་རལ་
བ་ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་བ་དང་། བོད་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་། ལག་རལ། སྒྱུ་རལ་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། 
ཚགོས་འདུ་ད་ེགཉྱིས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚོས་སྒྱུ་རལ་བ་ར་ེར་ེདང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེབྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་
གཏན་འབེབས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞུང་བསྟནེ་ཆསོ་སངོ་ཁག་གྱི་སྐུ་རནེ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་སྟངས་དརེ་གནས་རྱིམ་གྱི་དབྱ་ེབ་གསུངས་
པ་དེ། འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་གསལ་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ནས་འབུལ་
བཞྱིན་པ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ངས་ལྷའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་ ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ག་དུས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་
དུས་ཡུན་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཞུགས་སའྱི་གལ་རྱིམ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆ་ེབ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙོ། སྱིད་སངོ་། མར་བང་རྱིམ་བྱས་ནས་བཀདོ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་གལ་ནང་
དུ་གནས་ཆུང་གྱི་སྐུ་རེན་བཞུགས་ས་དང་། དགའ་གདངོ་གྱི་སྐུ་རནེ་བཞུགས་སའང་བང་རྱིམ་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཟོས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་བར་ཁད་གཙོ་བོ་དེ་སྐུ་རེན་གཞན་པ་དང་གནས་ཆུང་གྱི་སྐུ་རེན་བར་སྒོར་ 
༥,༠༠༠ ཁད་པར་ཞྱིག་རེད། གནས་ཆུང་འདྱི་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་གཙ་ོབ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་
མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་དང་། ད་ེ
འད་གང་ཡང་མ་རདེ། སྔནོ་མ་ནས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བོད་འབྱརོ་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ། སོག་པ་ོབཅས་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་
ཚརོ་ལ་ོཚད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། སྔནོ་མའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གང་ཡདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོ
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དརེ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྱི་པ་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་སོད་མཁན་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ངསོ་སོར་སད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རདེ། ཆསོ་བརྒྱུད་སུས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིདགོན་ས་ེདང་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེཚ་ོཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་རདེ་མ་གཏགོས། གཅྱིག་ལ་ཕུལ་བ་དང་གཅྱིག་ལ་མ་འབུལ་ད་ེའད་བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཆསོ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐརོ་གངོ་དུ་གསུངས་པ་དང་གཅྱིག་པ་རདེ།  
 གཅྱིག་ད།ེ སྱིད་སངོ་གྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ད་ེདག་ལ་མཐུན་སོར་བྱདེ་དགོས་རེད། ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཟརེ་བའྱི་
ནང་དནོ་ད་ེཐ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་འདུག དྱི་བ་མཐའ་མ་ད་ེཡང་བསར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆགོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་དྱི་བ་ཞུས་པ་དེ། དགོན་པ་ཁག་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་བསྡུ་བཞྱིན་འདུག དགོན་པ་ཁག་ལ་སེབ་དུས་ལྟ་རོག་
བྱདེ་མ་ཐུབ་ནས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཡར་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་
བར་དུ་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཐ་ོཆ་ཚང་རྒྱག་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་འདུག སྐོར་བསདོ་ལ་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་མན་སར་ལའང་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་སྦན་དྷ་ར་གཞྱིས་ཆགས་ལའང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ནང་དུ་བང་བསྱིགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཚར་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། ད་ལོར་ས་གནས་ལ་
སྐོར་བསདོ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་མཇུག་དརེ་ "ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་
གནས་བབ།" ཟེར་བའྱི་ནང་ལ་རང་སོང་སེ་ཚན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་བཀོད་འདུག དེའྱི་འོག་ཏུ་སེ་ཚན་སོ་སོས་ཕག་ལས་
ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ངང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག་སྟ།ེ ངའྱི་ག་ོཐསོ་སུ་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀྱིས་
ལས་བསོམས་འབུལ་གྱི་མེད་པ་ག་ོབྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕུལ་བ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཡར་རྒྱས་
ཚགས་ཚུད་ངང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་ཡོད། ད་ེདག་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་དུ། "རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་དགོན་སེ་གངས་ ༢༨༩" ཞེས་འཁོད་འདུག ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ཐ་ོ
གཞུང་དེབ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དགོན་སེ་གངས་ ༢༦༩ འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགོན་སེ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་དེབ་སེལ་
གསར་པ་བྱས་ཡོད་ས་རདེ། ཆོས་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་ཁངོས་ནས་དེབ་སལེ་གསར་པ་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དགོན་པ་
གང་དང་གང་ཡྱིན་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ "ཀ་ ༢ སོབ་ཡནོ་ལས་གཞྱི། ༢་༡ བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་བའྱི་སོབ་ཡནོ། ༢་༢ རུ་སོག་
སོབ་ཡོན། ༢་༣ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན།" ཞེས་འཁོད་འདུག བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་ཡོན་དེར་ཟླ་
རརེ་སྒོར་ ༣༧༥ རེད་འདུག རུ་སོག་སོབ་ཡོན་ལའང་ཟླ་རེར་ ༣༧༥ རདེ་འདུག ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེདག་
ལའང་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣༧༥ རེད་འདུག ད་ེཚ་ོགཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་
བྱདེ་དགསོ་འདུག  
 གུས་པས་འདྱི་བརྒྱུད་གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་བ་དང་། རུ་སོག་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་གཉརེ་
བ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་གཉེར་བའྱི་སོབ་ཡོན་བར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནས་
ཕེབས་པ་ཚོས་སབས་བཅོལ་ས་ད་ེསོ་སོའ་ིགྲྭ་ཚང་གྱི་བ་མ་དེ་ཚ་ོདང་། རང་ཉྱིད་གང་ཡོད་པ་ད་ེརེད་མ་གཏོགས་ལག་པ་
བརང་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རུ་སོག་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཕེབས་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ར་དང་དུམ་བུ་ས་ེས་འདྱི་
ཡྱིན་དུས། བོད་ནས་རསེ་འབྱརོ་བར་སོབ་ཡནོ་མང་བ་སོད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སོབ་ཡནོ་སྐརོ་ངས་སྔོན་
མ་མང་པ་ོཞུས་མྱོང་། ད་ེརྱིང་ཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ས་ེཚན་གསུམ་ནང་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འབྱོར་
བར་སོབ་ཡོན་མང་བ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་མང་པསོ་ཞུས་ཚར་སོང་། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཀང་ལན་འདབེས་གནང་ཚར་སངོ་། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ ༣་༤ ངོས་སོར་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་སྐོར་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྙྱིང་ར་ེཔ་ོཞེ་དག་
བཀདོ་འདུག དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕེབས་སྐབས་སུ། ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུར་མཐུན་རེན་སོར་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་མཐུན་
འགྱུར་གང་འད་སར་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ངས་རད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལོར་ཨ་རྱིར་དཔལ་ས་ས་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་དང་གཅྱིག ཡུ་རོབ་ལ་དཔལ་ས་ས་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་མཁན་པ་ོར་ེཟུང་གྱིས་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དུས་དང་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་ཞུ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། འདྱི་ན་བཞུགས་པའྱི་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་འབལེ་
བ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཆོག་མཆན་རག་མ་སོང་། སད་མ་སོང་། མཐུན་
རནེ་སར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཞུ་དགོས་ན་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་པར་ཐོབ་ཐང་སད་
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ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པ་ལའང་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་གནང་རོགས་གནོངས་། དེར་བརེན། ད་ལོར་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་
དཔལ་ས་ས་པའྱི་སྨོན་ལམ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐུ་མཁེན། ཆགོ་མཆན་རག་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ནས་རོགས་པ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཆོག་མཆན་མ་ཟད་ང་ོགཏུགས་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་སྔོན་ལ་ལེན་རྒྱུ་ཞྱིག་
འདུག དུས་ཚོད་ཞུས་པར་སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའམ་ ༡༠ ཆགས་འདུག ཏོག་ཙམ་སྔ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་འབེལ་ཡོད་མང་པ་ོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ན་བཞུགས་པ་ཁ་ཤས་ལའང་ར་ེབ་བརྒྱབ་མྱོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཆོག་མཆན་
རག་མ་སངོ་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚགི་སྙན་པ་ོཞ་ེདག་བྱིས་འདུག་སྟ།ེ འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་རདེ་ཅསེ་སབོས་པ་ཆནེ་
པའོ་ིསྒ་ོནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་པར་ཆགོ་མཆན་སད་ཡོད་ན། ༸དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའྱི་མཁན་
ལས་ཟུར་ཚང་མ་ལའང་སོད་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ "ཀ ༥ ཟབ་སོང་དང་བག་ོགེང་། ༥་༡ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་
ཁྱིད་ཐེངས་བརྒྱད་པ།" ཞེས་འཁོད་འདུག སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཟབ་
སོང་དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོལ་ཟབ་སོང་སོད་དགསོ་
ཀྱི་འདུག ཁད་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། གསར་འགོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། གསར་འགོད་བྱེད་དུས་གསར་འགྱུར་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན། ཁད་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་བའྱི་དྷ་སའྱི་ལས་ཁང་གསར་
པའྱི་སྒོ་བྱང་གྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་དྲུག་ཅན་ལས་ཡྱིག་འབྲུ་དགུ་ནོར་བསད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་མར་
བཀོག་ནས་གསར་པ་བཟ་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བརན་ཐུང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོལ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་འདུག མ་
ཤེས་ན་ཤེས་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་རདེ། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ལ་མཁས་དབང་མང་པ་ོབཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ། སྣང་མེད་འབྱི་ཡོང་དུས་བར་དང་ཐ་སྙད་ཚང་མ་ནོར་འགོ་ཡྱི་འདུག སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་དེ་ཚོ་ལ་སོད་
རོགས། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་ས་ེཁག་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་མྱི་འདུག ཟབ་སོང་སོད་མ་ཤེས་ན་ངས་སོད་
ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ལ་སབོས་པ་ཡདོ་གདའ།  
 ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ "༦་༥ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ།" ཞེས་གསལ་འདུག 
དེར་ "༸དཔལ་ས་ས་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་" ཞེས་གསུངས་འདུག ངས་ནོར་མེད་ན། ༸དཔལ་ས་ས་སབས་མགོན་
༸གོང་མ་ཁྱི་འཛིན་ར་ོར་ེའཆང་མཆགོ་གྱིས་ཕལ་ཆརེ་ཕ་མ་ོགཟྱིགས་ཡོད་ས་རདེ་བསམས་བྱུང་། གལ་སྱིད་ད་ེཡྱིན་ན་འདྱིར་
མཚན་ཆ་ཚང་འགོད་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁད་པར་དུ་༸སབས་མགོན་ཞསེ་བྱིས་མྱི་འདུག འདྱི་ལ་༸སབས་མགོན་ཞསེ་འབྱི་
རགོས་གནང་། ༸དཔལ་ས་སའྱི་སབས་མགོན་ཞེས་དངེ་སང་ཉ་ེཚ་ེབའྱི་ནང་བཞྱིན་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ནང་
འཁོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརེན་༸སབས་མགོན་ཞེས་འབྱི་རོགས་གནང་། འོག་ཏུ་༸སབས་མགོན་ཞེས་བྱིས་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་མྱི་འདུག ༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་ཡྱིན་ན། ༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ཞེས་འབྱི་རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་ཁྱི་
འཛིན་ཡྱིན་ན། ཁྱི་འཛིན་ ༤༢ པ་དང་ཁྱི་འཛིན་ ༤༣ པར་མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁྱི་འཛིན་ ༤༢ པ་ཡྱིན་ན། "ཁྱི་འཛིན་ 
༤༢ པ་" དང་། ཁྱི་འཛིན་ ༤༣ པ་ཡྱིན་ན་ "ཁྱི་འཛནི་ ༤༣ པ་" ཞསེ་འབྱི་རགོས་གནང་། སྱིར་བཏང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་
བརྒྱུད་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ཡོད་པ། འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་རྒྱ་
ནག་ཏུ་དབུ་བར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (大宝法王) ཞེས་མཚན་
གསལོ་ཡོད་པ་རདེ། དེང་སང་བྱ་ེབག་པས་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོམགོན་ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་མཚན་ཐུན་
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མོང་མ་ཡྱིན་པ་རདེ། (大宝法王) ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གངོ་མས་མཚན་གསལོ་བ་ཞྱིག་རདེ། བོད་སྐད་ལ་ཆསོ་རྒྱལ་ནོར་བུ་
ཆནེ་པ་ོཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་༸སབས་མགོན་ད་ེམར་འགོག་གབས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ད་ལོར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་༸སབས་མགོན་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸སབས་མགོན་ཟརེ་བ་ད་ེདངེ་སང་གསར་དུ་འཁོད་པ་ཞྱིག་
མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉ་ེཚ་ེབར་བསགས་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་འཁོད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཕ་མ་ོགཟྱིགས་མཁན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆནེ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆནེ་ར་ོར་ེའཆང་ཞསེ་
མཚན་འབྱི་རོགས་གནང་། ཁྱི་འཛིན་ ༤༢ པ་ཡྱིན་ན་ "ཁྱི་འཛིན་ ༤༢ པ་" ཞེས་འབྱི་རོགས་གནང་། ཁྱི་འཛིན་ ༤༣ པ་
ཡྱིན་ན་ "ཁྱི་འཛནི་ ༤༣ པ་" ཞསེ་འབྱི་རགོས་ཞེས་གསལ་འདབེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་དུ་ ༧་༤་༣ ནང་དུ། "མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།" ཞེས་འཁོད་འདུག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ད་ེམང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ནས་ཕུད་ཚར་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ད་ེདག་སུ་དང་སུ་རེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མཚམས་རེར་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཡྱིན་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཕར་བཞག་ཤོག མང་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་སྱིད་ར་
བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་བཞྱི་ཆགས་ཡྱིན་ས་རེད། མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་ནས་སྱི་འཐུས་ཕུད་ཚར་འདུག 
རྒྱུན་ལས་ནྱི་ཕུད་ཚར་འདུག སྔནོ་མ་ནས་མཛད་གཙའོྱི་ནང་དུ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་རགོ་ག་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་
གཞོན་མཛད་གཙ་ོནས་ཕུད། རྒྱུན་ལས་ཕར་བཞག སྱི་འཐུས་ཆ་ཚང་མཛད་གཙོའྱི་ནང་མེད་མདོག་མདོག་གྱི་ཕག་བྱིས་
ཤྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ་ཞྱིག་སེབས་འདུག "མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་
པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།" ཟེར་དུས། མཛད་གཙ་ོགསུམ་ལས་གཅྱིག་སུ་རེད། དརེ་གསལ་བཤད་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་དུ་ "༧་༥ ཆོས་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས།" ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་
བཀུར་འོས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ངས་ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཁད་
པར་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁེན་པ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ད་ེའཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་
ཁབ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ས་ས་༸སབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་མ་ཟད། 
ལགས་རོམ་ཡན་ཆད་མཛད་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་མཁེན་པ་རེད་དམ་མ་མཐོང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
༸སབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་དབུ་བཞུགས་ཐོག་༸སབས་མགོན་ཁྱི་འཛིན་རྣམ་པ། མཁན་ཆེན་རྣམ་པ་ཚང་
མ་འཛོམས་ནས། ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྨོན་རྱིམ་པ་གསུམ་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་མཁེན་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། འདྱིའྱི་ནང་འགོད་འདདོ་མེད་པ་རདེ་དམ། ད་ེཚོར་གསལ་བཤད་བྱེད་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ས་ས་༸སབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་ར་ོརེ་འཆང་གྱིས་ཏོག་དབྱྱིབས་སྐབས་སུ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ལགས་རོམ་མཛད་པ་ད་ེཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་དམ། མཐོང་སོང་ངམ། ད་ེཚ་ོཞུ་
འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེནས་ ཤོག་གངས་ ༡༧ པའྱི་ནང་དུ་ "ཁ ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་གནས་བབ་།" ཟེར་བ་ད་ེརེད། 
གོང་དུ་དྱིས་ཚར་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉརེ་ཁང་། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་། ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སངོ་ཁང་བཅས་ནས་ལས་བསམོས་ཚང་མ་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། ལས་བསོམས་ད་ེདག་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་སོང་། ད་ེདུས་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་ཡོད་མ་
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རེད་དོ།། སག་རྫུན་བྱིས་འདུག་གོ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཡོད་མ་རེད་གདའ། ལས་བསོམས་ད་ེཚོར་གང་དང་གང་ལ་ཕུལ་ཡོད། 
ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ད་ེརྒྱུན་ལས་སུ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ས་ེཚན་
གང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོད་མ་རདེ་གདའ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སག་རྫུན་བྱིས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ "༦༌༣ ས་ག་ཟླ་བའྱི་སགོ་བླུ་
ཚ་ེཐར།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁ་ོནར་སགོ་བླུའྱི་ཞལ་འདབེས་སྒོར་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཐམ་
པ་འབུལ་ཐག་གཅདོ་པ་བཞྱིན་ར་ལུག་གངས་ ༥༠ ཚ་ེཐར་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་གསལ་འདུག སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོ
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་དེར་རྱིས་འཁོར་ཐེབས་པ་ནོར་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ ཤ་ེན། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ར་
ལུག་དབྱ་ེབ་མེད་པར་ཉ་ོརུ་འག་ོདུས། ཧ་ལམ་ར་ལུག་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ ཡན་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱིར་རྱིས་རྒྱག་དུས་
ར་ལུག་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༣༠༠༠ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། ཆ་སྙམོས་ཀྱི་གངས་ཀ་ནརོ་བ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ར་ལུག་གྱི་
གངས་ཀ་ནརོ་བ་རདེ་དམ། ད་ེམ་ཡྱིན་ན་དག་ེལས་ཡྱིན་ཙང་ཉ་ོཡུལ་དསེ་ཆག་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བཏང་བ་རདེ་དམ། 
འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 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 དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འགའ་ ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཐབ་རོད་པའྱི་མྱི་
རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་སྣ་མྱིན་གྱི་མྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མདུན་སར་མཆྱིས་ནས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཆེད་དུ་སེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོལ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཚོའང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། 
ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོའཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལའང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ཏ་ེག་སྱིག་བྱས་ནས། ག་ོརྱིམ་བསྱིགས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དེའང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དང་པ་ོརྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་བ་ཆེན་
རྣམ་པ། ཁ་ཆ་ེཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཡ་ེཤུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ནང་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བ་ཆེན་རྣམ་པར་སྙན་སེང་
རྱིམ་པ་ཞུ་དགོས་ནའང་འད་འདུག གང་བྱེད་དགོས་ནའང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་སྒང་ལ་གོས་ཆདོ་རྱིམ་པ་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་



23 

ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ཆོས་ལུགས་མྱི་འད་བ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཟེར་བ་དེ། ས་ོསོའ་ིསེམས་དང་བསམ་པའྱི་ནང་དུ་འདེས་
པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ལ་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་། བོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་གནས་བབ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སོར་དགོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་མ་བྱུང་
ནའང་། ཚིག་ཉུང་ཉུང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རདེ། དརེ་བརེན་མ་འངོས་པར་ག་ོ
རྱིམ་ཡོད་པའྱི་སྒ་ོནས་ད་ེའད་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་སུ་མ་
མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོཁག་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
འཐུས་མྱི་གཏོང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ག་ོརྱིམ་ངསེ་ཅན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་པ། ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཤྱི་ལངྐ་དང་། འབར་མ། ཐའེ་ལེནཌ་
བཅས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚསོ་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ནང་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་མང་པ་ོཞྱིག་འཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཚོའྱི་སྒང་ལའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ། ནང་པའྱི་དབར་གྱི་བག་ཆགས་ཟེར་
ནའང་འད་འདུག ནང་པ་དང་ནང་པའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ་བཙུགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་
འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་ཁ་གསར་པ་དང་། ཐབས་ལམ་གསར་པ་འཚོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་
གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའྱི་རྒྱུན་ཆད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སེམས་སོ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་བར་དུ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའྱི་རྱིགས་ད་ེབོད་ཀྱི་བཅུ་ཕྲག་རྱིག་
གནས་ཀྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁད་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བང་མཛོད་ལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཙ་ོབ་ོ
ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེར་འགན་འཁུར་ནས། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཀུན་སོང་དང་གསལ་འདེབས་བྱས་ཏེ། གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འད་འདུག ད་ེ
ལ་ཀུན་སངོ་གང་འད་བྱདེ་དགསོ་འདུག ཡང་ན། རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་བ་ཆནེ་མང་པ་ོལའང་སྙན་སེང་ཞུས་
ཏེ། ར་ེསྐུལ་བྱས་ནས། གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་རྣམ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཉམས་འགོ་བཞྱིན་འདུག རས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་རས་གསོ་ཁང་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད། སྱི་ཚགོས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་ཕར་བཞག་ཤོག ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་
མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཕ་མ་ཤྱི་ཁར་ལག་རནེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེརདེ། རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། གཅྱིག་ནས་གྲྭ་པ་དང་
བཙུན་མ་ཡོད་ན། ནང་པའྱི་ཆསོ་ཀྱིས་ཕ་མ་ད་ེདྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བག་ཆགས་ཟབ་མ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེབཞྱིན་གྲྭ་པ་དང་
བཙུན་མ་ཡྱིན་ན། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇགོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས། དྱིན་ཆེན་ཕ་མའྱི་དྱིན་ལན་འཇལ་དགོས་ནའང་གྲྭ་
པ་དང་བཙུན་མ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་མེད་པ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས། བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏང་ནས། མཐའ་ན་ཕ་མའྱི་དྱིན་འཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་བ་ོ
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བཏང་ནའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། གྲྭ་རྒྱུན་འཕེལ་བར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་འདུག་ཅེས་བསམ་འཆར་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། དབང་པ་ོསོན་ཅན། 
སེམས་ཁམས་བད་ེཔ་ོམེད་པ། རྣ་ཅགོ་གྱིས་མྱི་ག་ོམཁན། མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐངོ་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་གཟན་
ཤམ་ཐབས་བསྐནོ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམ་རདེ། ད་ེཚ་ོསངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་ནང་
ལ་བཀག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགན་འཁུར་ནས་འདྱི་རྱིགས་ལ་བསབ་བྱ་རྒྱག་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་བ་ཆེན་རྣམ་ལའང་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་ནའང་
ཕུལ་ནས། ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་གནས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། དབང་པ་ོབད་ེཐང་མེད་
པ་དང་། སེམས་ཁམས་ཐང་ཐང་མེད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའྱི་ཚབ་མཚནོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིགས་
ལའང་བསབ་བྱ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའྱི་སྤུས་ཀ་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ཕགོས་གང་སར་ནས་གལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་རགོས་གནང་།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ངས་གོས་ཚོགས་སྔ་མའྱི་སྐབས་ལའང་ཞུས་ཡོད། སྔོན་མའང་ཐེངས་མང་པ་ོཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། 
གྱིང་ག་ེསར་གྱི་སྒྲུང་ངམ་གེ་སར་གྱི་རྱིག་གནས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ང་ཚ་ོལ་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཞེས་མྱིང་ཆེན་པ་ོ
དང་དོན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཆ་རེན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་དུས། རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། འགན་འཁྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚོར་བདག་འཛནི་བྱས་ནའང་ང་རང་ཚ་ོལ་ཁ་ེབཟང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས། ངས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྔོན་མའྱི་གནས་སྐབས་ནའང་འདྱི་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་མ་ཧཱ་བྷ་ར་ཐ་ེ (महाभारत) ནང་བཞྱིན་ཡདོ་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ེཚན་འགའ་
ཤས་འཁབ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། 
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་གཞུང་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པ་དང་མཉམ་དུ་
གོས་བསྡུར་བྱས་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཅསེ་དྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལན་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གོ་
བསྡུར་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་རེན་རྣམ་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་བའྱི་སོབ་ཡནོ་ད་ེགྲྭ་བཙུན་རང་ལ་ོ ༡༡ ནས་ ༣༠ བར་དུ་ལ་ོ ༡༥ རྱིང་འབུལ་གྱི་འདུག  
 ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་ད་ེདག་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཕུལ་
ཡོད་ཅེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམྱིན་འག་ོ
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བསམས་བྱུང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་ད་ེདག་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ངོས་སོར་མཐུན་འགྱུར་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རོང་གསར་བཤད་ས་ནས་མཐོང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་ད་ེདུས་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག རོང་གསར་བཤད་ས་ལ་རེད། ས་ཆ་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་ས་ེཚན་ད་ེདག་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པས་ལས་བསོམས་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ལས་བསམོས་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་དགནོ་ས་ེ
ཁག་དབེ་སེལ་བྱས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༨༩ བཀོད་འདུག སྔོན་མ་ ༢༦༩ རདེ། འཕྲསོ་དགོན་ས་ེཁག་ཉྱི་ཤུ་ད་ེཆསོ་བརྒྱུད་གང་
དང་གང་ནས་དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱི་རེས་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བ་ལའང་སོབ་ཡོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣༧༥ རེད་འདུག གཞན་པ་ཚ་ོལའང་ཟླ་རེར་སྒོར་ 
༣༧༥ རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེསྔའང་ད་ེག་རང་འབུལ་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་རྱིས་འབུལ་ཐེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ག་ར་ེགནང་
བ་ད་ེཕུལ་བ་རདེ། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལ་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཐུན་རནེ་ག་ར་ེསོར་གྱི་ཡོད་མེད། ནང་སྱིད་དང་ལྷན་ཁང་
གཞན་ནས་མཐུན་རནེ་གང་སོར་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་རསེ་སོར་དགོས་པ་གཟྱིགས་ན། ལ་ོརསེ་མའྱི་སྔོན་རྱིས་
སྐབས་སུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་ས་རོང་གསར་བཤད་ས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་མཐོང་ཆེན་ཞུ་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ཕུལ་ཡོད། ད་ེནས་སྨོན་ལམ་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འག་ོལུགས་འགོ་སྟངས་
ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཕར་འགང་ཟེར་དུས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་། དེབ་དེའྱི་ (Validity) ཟེར་བ་ད་ེརེད། བོད་
སྐད་ནང་དུ། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེབརལ་འགོ་དུས། ས་གནས་ལ་ངེས་པར་དུ་གསང་བའྱི་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཏོང་བའྱི་རེས་སུ་ས་གནས་ནས་ཡར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་སེབ་མ་
ཐུབ་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནའང་། ས་གནས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་དེར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། དཔེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་ཡྱིན་ན་སྦེང་ལོར་ལ་སེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཡྱིན་ན་སྱིམ་ལར་སེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་མངའ་ས་ེས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ས་ད་ེལ་ཕར་སེབས་ནས། ད་ེནས་ཡར་ལྡྱི་ལྱིར་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་གཞུང་ཚབ་ཁག་
ལ་ཞུས་ནས་སྔོན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག་གམ། ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ེལྟར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཕར་འགང་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (FRRO) ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོར་དེ་སྔ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ཐོངས་
མཆན་དང་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཕྱི་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལའང་ཐོངས་མཆན་ཕར་
འགང་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རདེ། འདས་པའྱི་ཉྱི་མ་ ༡༥ ནང་ལ། ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ ཟེར་
ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ཆདེ་མངགས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་དབེ་སལེ་བྱདེ་སའྱི་ལས་ཁུངས་ (Foreign 

Registration Office) དེར་ཕྱིན་ནས། ང་ཚ་ོལ་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག (PAP) ལའང་དཀའ་
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ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོརང་ཚསོ་གང་མགོགས་དང་གང་མྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞལ་
ནས་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་པ་མ་གཏགོས། ཡྱིག་ཐགོ་ནས་གནང་བ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིག་ཐགོ་ནས་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་
ནས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གཞུང་གཞན་ཞྱིག་ལ་རེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོར་འདདོ་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ལའང་སུ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ ཤྱིག་དང་། དགནོ་ས་ེས་ོས་ོ
ནས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གཅྱིག་མཚུངས་
འབུལ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱ་ེབ་མྱི་ཕ་ེབའྱི་དམ་དནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་སོབ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ལས་བྱེད་དང་
ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་ལ་ཟབ་ཁྱིད་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚ་ོལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་བར་གང་འད་བྱེད་དགོས་མྱིན། ཡང་ན། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དུས་ཆུ་ཚོད་ 
༤:༣༠ ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་ན། བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་ཉྱི་མ་རེར་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ཞྱིག་དཔ་ེམཛོད་ནང་དུ་གཏངོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ན། གང་འད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ན། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རྱིང་བོད་ཡྱིག་
སོང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆནེ་པ་ོའག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་བྱེད་གསར་འཇུག་རེས་སུ་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་སདོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཞབས་རྱིམ་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ས་ས་ཁྱི་འཛནི་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིན་དང་། ཁྱི་ཐགོ་ ༤༢ དང་ཁྱི་ཐགོ་ ༤༣ གང་ཡྱིན། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་ཞེས་མཚན་གནས་ནང་དུ་འཁོད་མེད་པ་དེར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་
ཚསོ་འབྱི་ཆགོ་པ་ཞུ། ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་མ་འགདོ་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༧༌༤༌༣ ནང་དུ་ "མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།" ཟེར་བ་ད་ེནོར་བ་རེད། ང་ཚོས་ལས་
བསམོས་ནང་དུ་ "མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་" ཞསེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཚུད་
བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་མ་འོངས་པར་བཅསོ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ༧་༥ ནང་དུ་ "ཆོས་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས།" ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ལྟ་འདྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་རེད། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་གང་བྱས་པ་ད་ེརེད། དཔལ་ས་ས་༸གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་མཇལ་
སོང་། གཟུངས་སྔགས་ད་ེཚོའང་མཇལ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ད་ེམང་ཚོགས་ལ་ཐད་ཀར་
གནང་བ་སོང་ཙང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཤག་ལ་རྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་མ་འཁོད་པ་དེ། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་སོང་ཙང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མ་བཀོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས་མ་ཤེས་པ་མྱིན། ཐུགས་སྨོན་རྱིམ་པ་གསུམ་གནང་བ་དང་། ལགས་རོམ་མཛད་པ་ད་ེཚ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བསོམས་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བསམོས་ད་ེདག་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལ་དྭགས་ལ་ར་ལུག་ཚ་ེཐར་བཏང་བ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། ར་
ལུག་ལ་རྱིན་པ་མྱི་འད་བ་ཡདོ་ས་རདེ། ར་ལ་གོང་མ་འད་བ་དང་། ལུག་ལའང་གོང་མ་འད་བ་ཡོད་ས་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚ་ེ
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ཐར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་འབོག་པ་ཚོས་སྒོར་ ༣༠༠༠ མ་གཏོགས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ལུག་ 
༥༠ ལ་སྒརོ་ ༣༠༠༠ རེར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོན་བསམོས་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོའདུག ད་ེདང་མཉམ་
དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་གོས་ཆོད་ད་ེའད་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ནད་
ཡམས་རནེ་པས་ཡང་ས་ེའཛོམས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནད་ཡམས་
སྔོན་ལ་ཡྱིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་མྱི་འད་བའྱི་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ལ་དྭགས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
བའྱི་སྐབས་ལའང་ཆསོ་བརྒྱུད་མྱི་འད་བའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཆསོ་མཇལ་དུ་ཕབེས་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོངས་ཁབ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཆོས་བརྒྱུད་མྱི་འད་བའྱི་ཆོས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་ང་ཚ་ོཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་མེད་ ཤོད་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཚ་ོལ་འགེལ་བཤད་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ད་ེཚོས་མནར་བཞྱིན་པ་རེད། དེའང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་གནས་སྟངས་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་ཁེད་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རེད། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་དགོས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱོང་མཁན་ད་ེལ་
རགོས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབྱམས་སྙྱིང་རེའྱི་ལྟ་གྲུབ་འོག་ནས་རང་བཞྱིན་སེབས་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རྣམ་པ་ཚསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
འགལ་ཟླར་འག་ོཡྱི་མ་རེད་ཅེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཏག་ཏག་རེད། ཡག་པ་ོའདུག 
ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ནས་ལན་མདེ་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་ལུགས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ཆསོ་ལུགས་མཐུན་འབལེ་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་སལེ་བར་ང་ཚསོ་འབད་
བརོན་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ད་ེཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚ་ོཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོལ་སེབས་དང་མ་སེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་མྱིན་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཞུ་
སའྱི་ལམ་ཡོད་ན་་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འཆར་ཅན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་འཇོག་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
  ད་ེནང་བཞྱིན་ཤྱི་ལངྐ་དང་། འབར་མ། ཐའེ་ལནཌ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ནང་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་མ་རེད། པཱ་ལེའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལེན་མཁན་གས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྱི་ལངྐ་དང་། འབར་མ། ཐའ་ེ
ལེནཌ། (Laos, Cambodia) ད་ེདག་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། (Vietnam) དང་། ཀ་ོརྱི་ཡ། ཉྱི་
འོང་། རྒྱ་ནག བོད་པ་ད་ེཚ་ོལེགས་སར་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་འཛནི་པ་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་འཛནི་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་
པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟ་ཆོས་སེ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། དེའང་ཐབས་ཤེས་མཁས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་འདྱི་ཡག་པ་ོཡྱིན་བཤད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། ཁོང་ཚ་ོཚུར་གདན་འདེན་ཞུས་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་དུ་བཅུག་ནས། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་ཆསོ་ས་ེཆནེ་པ་ོད་ེདག་གྱི་ནང་སོབ་སངོ་དང་ཉམས་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་
ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྱིད་ཆསེ་རདེ་ཡོང་བའྱི་དགངོས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་སྔོན་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་ལྷ་ོཕགོས་
དགོན་པའྱི་ནང་ལ་སལེ་བ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལུང་པ་ད་ེཚོར་སྙབོ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེ
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དག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ས་ོསོས་འབལེ་བ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འཛིན་དགོས་
པ་དང། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལུང་པ་ད་ེདག་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་ཐབས་ཤེས་ཞུ་ཆགོ་པ་
དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་སརོ་རག་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་བཞྱིན་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། སྱིར་བཏང་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཞ་ེདག་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་མྱི་འདུག ངས་མང་ཚོགས་ལའང་བཤད་པ་ཡྱིན། སྔནོ་མ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཞྱིག་གྱིས་འགན་བཞསེ་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ད་ེདུས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེ ༤༢,༠༠༠ རདེ་ཅསེ་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་ ༤༡,༠༠༠ འཛར་འཛར་རདེ། གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༤༢,༠༠༠ མྱིན་ཙམ་རེད། ༡༠༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་ཁད་པར་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁད་པར་ཆེ་ཤོས་
གང་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། སྔོན་མ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༤༢,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༨ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་མ་ད་ེབོད་པ་ཡྱིན་པ། ངས་དན་
གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡ བོད་པ་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པ། བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ བོད་པ་རང་ཆགས་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ོས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་ས་ེཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་
པའོ་ིངང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། མཁན་པ་ོདང་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་ནང་པའྱི་བསྟན་པའམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་གནས་པ་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡྱིན་པ། གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས། དཔརེ་ན། དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ལ་
འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པ་གངས་ ༥༠༠ སར་ཐུབ་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ལ་དྭགས་དང་། སྱི་ཏྱི་ 
(Spiti) བལ་ཡུལ། འབས་ལངོས། ར་དབང་། ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་བསད་འདུག རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཀྱི་
དགོན་ས་ེཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་གྱི་འདུག གྲྭ་པ་བརྒྱ་དང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
ན། བོད་པ་ལྔ་དྲུག ཡང་ན། བཅུ་ལས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ད་ེདག་ནས་
མར་གཏོང་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ས་གནས་ས་ོས་ོལ་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རནེ་དག་ཏུ་འག་ོདུས་གྲྭ་བཙུན་ནང་ཞུགས་
རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེང་སང་གྲྭ་བཙུན་མང་ཆེ་ཞྱིག་ (Chakma) ནས་ཡོང་གྱི་འདུག 
བྷང་ལ་དྱི་ཤྱིའྱི་ཉ་ེའགམ་ནས་ཡོང་ནས། ད་ེནས་ཡོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ན་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ 
མ་གཏོགས་མེད་དུས། ད་ོབདག་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་དགོན་པའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག མན་སར་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མཐོང་
བྱུང་། མོན་ག་ོལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་པ་རང་གྲྭ་བཙུན་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཁག་
པ་ོཞེ་དག་ཆགས་འདུག མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་སྐུལ་མ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་དགོན་སེའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་དུ་སོང་བ་
གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀའང་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དང་པ་ོཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་གཏངོ་དགསོ་
པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེར་བསབ་བྱ་རྒྱག་དགོས་ན་བསབ་བྱ་རྒྱག་རྒྱུའང་དཔ་ེཁག་པ་ོའདུག ས་ོསོའ་ིའདོད་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་མང་དུ་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་ནས་བཙན་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་
བསབ་བྱ་རྒྱག་དགོས་པ་ད་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་དེ། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་མྱིན་དང་། མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིའཁེར་ས་ོརེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
འགྱུར་འགོས་རེད། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཞུས་ན་
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འགྱིག་གྱི་རདེ་ད།ེ བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚརོ་ཐབས་ཤེས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ཀང་ཞུ་ཚདོ་ཁག་པ་ོརདེ། མ་འོངས་པར་ཞུ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ག་ེསར་གྱི་རྱིག་གནས་སྲུང་སབོ་དང་གཅེས་སོང་དགོས་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། ག་ེསར་གྱི་རྱིག་གནས་
དང་བ་མ་མ་ཎྱིའྱི་རྱིག་གནས་གཉྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ཡལ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞེ་དག་འདུག ལྷག་པར་དུ་ག་ེསར་གྱི་སྒྲུང་
ཀོག་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབཞྱིན་བ་མ་མ་ཎྱི་གེར་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེསྔ་ངས་ང་ོཤེས་པ་ཞྱིག་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དངེ་སང་ཁ་ོརང་ཡང་ག་ོརྒྱུ་ཚརོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བ་མ་མ་
ཎྱི་དེའང་སོབ་སོང་སད་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག སེས་ཐབོ་ནས་འགེལ་བཤད་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
འད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚོའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ཡལ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་མྱི་ཞྱིག་ལ་སྐུལ་ཏེ། ཁེད་རང་གྱིས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཡནོ་ད་ེབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཚང་མ་ལ་སོབ་མ་གངས་ ༡༢༠ དང་། གཡུང་དྲུང་
བོན་གྱི་སོབ་མ་གངས་ ༢༠ བཅས་ཁོན་བསམོས་སོབ་མ་གངས་ ༡༤༠ འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྨོན་ལམ་གྱི་ཞལ་འདབེས་སྐརོ་ད།ེ དུས་རྒྱུན་ཆསོ་བརྒྱུད་སྨནོ་ལམ་ཚགོས་ས་དེར་ཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་
ལ་ཕུལ་ཡོད། དུས་རྒྱུན་བཀའ་བརྒྱུད་སྨནོ་ལམ་ཚགོས་ཡུལ་དང་དུས་ཡུན་ད་ེགོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ཡར་གཏངོ་བའྱི་ལམ་སོལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལརོ་བཏང་མདེ་པ་སོང་ཙང་འབུལ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གོང་དུ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་ལ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལ་ལན་
ཡག་པ་ོབརྒྱབ་སངོ་། དརེ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་གོང་དུ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ཨ་རྱི་ལ་དཔལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་དང་། ཡུ་རབོ་ལ་དཔལ་
ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབལེ་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེསད་མ་སངོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་ནརོ་མདེ་ན། 
ད་ལྟ་དཔལ་རོང་སར་བཤད་གྲྭར་སད་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། ཐའེ་ཝན་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་
སད་པ་ག་ོསོང་། ད་ེཡྱིན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་ཨ་རྱི་ལ་དཔལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་དང་། ཡུ་རོབ་ལ་
དཔལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་སད་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་སད་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་། སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་རོགས་པའྱི་རེས་སུ་སད་ཡོད་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་མཁན་པ་ོརྣམ་པ་ཕེབས་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། མཁན་པ་ོརྣམ་པ་བལ་ཡུལ་ལ་གུང་གསེང་དུ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་མྱིང་ར་ེར་ེའདནོ་དགསོ་ན་འདནོ་རྒྱུ་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་སད་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ནོར་མེད་ན། རོང་སར་བཤད་གྲྭ་ནས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཆོས་ཚོགས་སུ་
ཕེབས་མཁན་གཉྱིས་ལ་ངོས་སོར་སད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་ལ་ངས་རྒྱབ་གཉེར་ཡང་སད་ཡོད། ངས་ཞུས་པ་ད་ེས་སའྱི་
སྨོན་ལམ་དང་འབལེ་ནས་་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
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 གཉྱིས་པ་ད།ེ གོང་དུ་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་ཅསེ་སོབས་པ་ཆནེ་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་སོང་། ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ལས་བསམོས་མཇལ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། རེད་ད།ེ ང་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་པ་ོཚོགས་
ཆུང་ནང་དུ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། ངས་ཕག་རོགས་ཀང་མ་གྱིར་བཞུགས་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་གཅྱིག་འདུག དེའྱི་
མྱིང་སྨོས་དགོས་པ་མྱི་འདུག ད་ེདང་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་མྱི་དགོས་ཞེས་ཡྱི་ག་ེསེབས་སོང་། ད་ེ
ནས་ལས་བསོམས་ཕུལ་ཡོད་ན། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་མྱི་ཆགོ་ཟརེ་བ་དེའྱི་ལས་བསོམས་གང་དུ་སེབས་ཡོད་
པ་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་རའེྱི་ལས་བསམོས་སེབ་ཡོང་དུས། ཟླ་བ་དགུའྱི་རྱིང་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་མ་རདེ་
ཟེར་བའྱི་ཡྱི་ག་ེསེབས་འདུག ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་མྱི་
དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་འདྱིར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཔང་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་མ་གྱིར་
ཡོད་གདའ། ད་དུང་ས་གནས་གཅྱིག་དང་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གཉྱིས་ཀས་ལས་བསོམས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཡྱི་གེ་
བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་འདུག ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ད་ེངས་ད་ེརྱིང་སྨོས་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྨོས་དགོས་ན་ངས་
སྨོས་ཆོག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེངས་མཇལ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོརྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་པོའ་ི
ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། རྱིས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། སེབས་མ་སོང་། རྱིས་ཞྱིབ་གལ་ཆེ་
ཤོས་རེད། ཐ་ན་ལྷན་ཁང་ས་ོསོས་ཉྱི་མ་རརེ་འ་ོམ་ཐེངས་ག་ཚོད་ཉོས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱིས་
རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་མྱི་ཆགོ་པའྱི་ལས་བསམོས་ང་ཚརོ་མ་སེབས་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་དུ་སེབས་ཡོད། ད་དུང་
རྱིས་ཞྱིབ་ཐགོ་ནས་རགོ་ག་ ཤོད་དགོས་ན། ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། སྨྱུག་མ་ལ་ོརྱིང་ཕྱིན་ན་དྱི་མ་ཁ་ཞསེ་པ་ལྟར། ངས་མ་བཤད་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ།  
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ དྱིས་ལན་འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐབས་གསུངས་པ་དེར་ངས་རད་ཞྱིབ་བྱས་
ནས་ཞུ་ཆོག་ཞུས་པ་དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ནས་ལས་བསོམས་སྐོར་ལན་ད་ེསེབས་པ་རེད། འདྱི་གཙང་མ་གཙང་རང་
སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྱིས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། གོ་བར་
འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་དབང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་མ་རེད། དེར་བརེན་ཆ་ཚང་ལ་རད་
གཅདོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་ལྔ་དེར། ད་ལྟ་རད་གཅོད་བྱེད་ཡོང་དུས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་གཟྱིགས་མཁན་རྒྱུན་འབེལ་ས་ེཚན་
རདེ། རྒྱུན་འབལེ་ས་ེཚན་ལ་ལས་བསམོས་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན། བོད་
ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་
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ཁང་། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
རྒྱུན་གོན་སེ་ཚན་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་དེ་དག་ལ་དོགས་འདྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་ལ་
གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཆབ་སྱིད་ས་ེཚན་ནང་དུ་ཡོད་པར་སོང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མཇལ་མ་སོང་
ཟརེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་མྱིན་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་རང་སོང་ས་ེཚན་ཁག་གྱིས་
ལས་བསམོས་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་
རྒྱ་གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མ་ཐུབ་པར་ལ་ོམང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་མེད་དང་། དེར་ད་དུང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ན། སྐུ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་མདེ། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེགནང་འཆར་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ཐུགས་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོད་ན་བཀའ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། གང་ལགས་ཤ་ེན། དད་ལྡན་སེར་ས་མཆགོ་དམན་ཁྱི་ཕྲག་
མང་པོས་གནམ་ཆུ་སྒུག་པ་ནང་བཞྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པས།  
མགགོས་ནས་མྱུར་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ལ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
ཐབས་ཤེས་གང་དག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ལ། མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་
སྙྱིང་བསྡུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ངས་འདྱིར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ ཀ་ ༤ ལས་འཆར་ཁག ༤་༡ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོ
སོད། ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལག་བསྟར་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༩ ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནང་ཆོས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ང་ོསོད་ལས་འགུལ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ས་གནས་
སོ་སོར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་ལས་འགུལ་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཐེངས་གསུམ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པར།" ཞེས་
གསུངས་འདུག ད་ེནས་མཐའ་མ་དེར་ "གཞན་ཡང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་སྐད་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་སེལ་" ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "གཞན་ཡང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་" ཟརེ་བའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
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ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ད་ཕན་ཆད་ཡུ་རོབ་དང་། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་
ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོད་ེའད་ད་ེསྔ་སེལ་རྒྱུ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ད་ེ
འད་སེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་བང་བསྱིགས་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་ཡོང་བར་མཁེན། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ    
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་སྟབས་བད་ེདང་མ་བད་ེཏན་ཏན་
ཡོང་ས་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པར། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེདག་
གཙང་མ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཁ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དང་པ་ོགནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགཙང་མ་བཟ་ོ
དགོས་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་འདྱི་རདེ། ཚུར་ཕེབས་པ་ལ་ཕབེས་སྟབས་བད་ེཔ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ཚུར་
ཕེབས་པར་འདྱིར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་འགག་
བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། དེ་སྔོན་་གོས་ཚོགས་ར་བ་ད་ེག་རང་ནང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
འགན་འཁུར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེང་ཚསོ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའང་ཡོད་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་བར་དུ་ཟམ་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། ཟམ་པ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དཔལ་
༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལའང་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལ་
དཔགས་པའྱི་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་མ་གསུང་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ཀང་། 
ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབྱེད་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་ཐུག་པར་དུས་འགངས་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚསོ་རེན་གྱིས་དུས་འགངས་སོང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོབེལ་བ་ཆ་ེདགས་ནས་
ལྷན་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་འཛམོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་སྟབས་མ་བསྟུན་སྟབས། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་སོང་མ་གཏོགས། དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་འབེལ་ཡོད་མཐ་ོཤོས་ད་ེཚ་ོལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐབས་ཤེས་བཙལ་དང་
འཚལོ་མུས་ཡྱིན། ཐབས་ཤེས་ཐནོ་པའྱི་ཉྱིན་མོར་གསལ་པ་ོཆགས་ཡངོ་གྱི་རདེ། ནང་དནོ་ར་ེར་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་
མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ད་ལྟ་མང་ཆ་ེཞྱིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། 
ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དངོས་སུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་ནད་ཡམས་རནེ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ས་ེ ༡༠་དང་། 
སྱིད་འཛིན་གྱིས་ཐད་ཀར་འཛནི་སངོ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་མངའ་ས་ེགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཁབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་
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ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ས་གནས་ས་ོསོས་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ནས། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་
བཏང་བ་དང་། དའེང་གམོས་གཤྱིས་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཏ་ེཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག  
 དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་པ་དེ། ཟུར་དུ་དེ་འད་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཚགོས་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ད་ེ
དག་མཇལ་གྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་ཆོས་ཚོགས་ས་ོསོས་མང་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་མེད་སྐོར་སྙན་
སེང་ཞུ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་
འགའ་ཤས་ལ་རྦད་ད་ེརྒྱས་པ་ོད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དག་ེའདུན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདའང་
འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚརོ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་གང་འད་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་ལ། 
ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་སེལ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་སྐུལ་མ་འདེབས་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཕ་གྱིར་
ཡོད་པ་ཚང་མས་དུས་ཚདོ་དེར་གནད་འགག་གང་འད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོརེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་མང་
ཚགོས་དང་མཉམ་དུ་འདེས་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོད་ེའད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་ཆོས་ཚོགས་
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཐག་རྱིང་པོར་ཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ་ལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་
བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ། ས་སའྱི་མཁན་པ་ོརྣམ་པ་ཚསོ་ཆོས་ཚོགས་སུ་བཅར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཕུལ་ཡོད། མཁན་པ་ོརྣམ་པ་ས་ོསོས་གཞུང་ཚབ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འག་ོབར་དུས་ཚོད་
ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ། (Appointment) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འགེང་ཤོག་འགེང་མ་ཐུབ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་མཇུག་སྣོན་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལན་འདྱི་རེད་
འདུག ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་ཆགས་
བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ལས་བསམོས་སྙན་སནོ་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་
ཡོད། ཁ་སང་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༢ ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ད་དུང་ཡང་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༢ ལྷག་
བསད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་ཡོང་དུས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མང་ཆ་ེབས་སྐར་མ་ ༥ ནང་གསུངས་ཚར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྐར་མ་ ༥ ནང་དུ་ཚར་བའྱི་འབད་བརོན་
གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
         
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ས་ོསོའ་ིདྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ད།ེ ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་དྱིས་ནས་ལན་འདབེས་གནང་ཚར་
བ་སངོ་ཙང་བསར་ལྡབ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་ "༡༌༥ རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་གསལོ་ཕོགས།" ཟརེ་བའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་གངས་ 
༨ ལ་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་འདུག དེའང་དགོན་སེ་ཁག་ ༨ ནས་རེད་འདུག བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་དགོན་ས་ེགངས་ ༡ དང་དགེ་
ལུགས་པའྱི་དགོན་ས་ེགངས་ ༧ རེད་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་སོད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐད་ཤེས་མཁན་གྱི་དད་ལྡན་པ་ད་ེཚོར་མ་འོངས་
པར་ཆསོ་ཕོགས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་དགོན་སེ་ཁག་ ༨ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དགོན་སེ་ཁག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དགོན་སེ་
ཁག་གཞན་ཚོས་འདྱི་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེརྱིགས་
ལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དགོན་པའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་གནང་མ་ཐུབ་པ་རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ "ཉམས་གསོའ་ིརོགས་སོར།" ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
བརྒྱུད་དགོན་པ་དང་རེན་མཁར་སོགས་ཉམས་གསོ་ཆེད་དུ་སྒོར་ ༡,༢༠༠,༠༠༠ ཙམ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་འདུག དེའང་དགོན་པ་ཁག་ ༣ ལ་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དགོན་པ་ཁག་ ༣ ད་ེདག་གང་དང་གང་རེད། 
སྱིར་བཏང་དགོན་པ་མང་པོས་རོགས་སོར་ཞུས་རེས། དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ཏེ་
དགོན་ཁག་ ༣ ལ་གནང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་གང་འད་གནང་བ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་དགོན་ཁག་ ༣ ལ་དངུལ་ག་
ཚདོ་སད་ཡོད་པའྱི་ཁོན་བསམོས་མ་གཏོགས་བྱིས་མྱི་འདུག དགོན་ཁག་ ༣ པརོ་གཅྱིག་མཚུངས་སད་པ་རེད་དམ་གང་འད་
རདེ།  
 ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་དུ་ "བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ལས་གཞྱི།" ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་ "ཚོགས་སྒེར་བཅུ་
བདུན་བྱུང་བ་རྣམས་རོགས་དངུལ་སོད་ཐེངས་མཐའ་མ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་" ཞེས་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་རོགས་
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དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེའབྱི་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་འད་ཞྱིག་མེད་དམ། དངསོ་གནས་བྱས་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཕུལ་
ཡོད་པའྱི་གངས་འབརོ་ད་ེའགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསོམས་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༥ 
པའྱི་ནང་དུ་ ༢་༣། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ད་ེསྔ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གོས་
ཚགོས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་
ས་ེལ་གནས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རེན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། སོབ་ཡོན་
གསུངས་དང་མ་གསུང་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། གང་ལྟར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་རནེ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱི་
མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ས་ོསོས་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མངའ་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་བྱུང་ཡོད་ན། མངའ་སེ་གཞུང་ནས་ལགས་ལན་ནམ་བཀའ་ལན་གང་འད་ཕེབས་ཀྱི་འདུག 
འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 འདྱི་དང་སྦྲགས་ནས། འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཕར་བཅར་ཏ།ེ བསར་ཞྱིབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ནས་
རྒྱབ་རནེ་སུ་དང་སུ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་ད་ེའགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། ཕག་ལས་ད་ེའགོ་བཙུགས་ཡོད་ན་ག་དུས་
བཙུགས་ཡོད། དརེ་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་པ་ཤེས་འདདོ་བྱུང་། གལ་ཏ་ེའག་ོའཛུགས་ཐུབ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་བཙུགས་
མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 འདྱི་འཕྲསོ་བཤད་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག "༣་༣། གྲྭ་བཙུན་ནད་གས་ོཁང་གྱི་མཐུན་རནེ།" གྲྭ་བཙུན་ཚའོྱི་ནད་གས་ོ
ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ེསྔའང་ད་ེག་རང་གསུངས་པ་རདེ། "ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ནད་གས་ོཁང་།" ཞསེ་གསུངས་འདུག དརེ་སྱི་ཚགོས་ཁདོ་དུ་ལྷ་རྒྱ་
རྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ནད་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཡོད་འག་ོབསམ་མ་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག འདྱི་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དྷ་སའྱི་ལྷ་རྒྱ་
རྱི་ཆགས་བསད་འདུག དརེ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ངསོ་ནས་གསུང་སྟངས་ཁད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མྱིན་ 
ནམ་སྙམ།  
 ད་ེནས་ ༡༠་༡ དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བཙུན་དགོན་
རཏྣ་སྨན་གྱིང་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐབས་དང་པའོ་ིབཙུན་མ་ལྔ་ལ་དག་ེབཤེས་མའྱི་མཚན་རགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་
སྒོར་ང་ོཕེབས་གནང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག སྱིར་བཏང་དག་ེབཤེས་མའྱི་ཚིག་འདྱི་ཆོས་ལུགས་བྱ་ེབག་པ་ནས་བེད་སོད་
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གཏོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚིག་ད་ེཚ་ོལ་མཚོན་ན། ཆསོ་ལུགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་ཚིག་ག་ར་ེབེད་
སདོ་གཏངོ་གནང་གྱི་འདུག དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པ་ོམྱིན་འག་ོསྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགནོ་ས་ེདང་ཆསོ་ལུགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་རྣམ་པར་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པ་ོ
ཞྱིག་དང་དག་ེམཚན་ཡདོ་རདེ་སྙམ། དྱི་བ་ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ད་ེརྱིང་དྱི་བ་ཕབེས་པ་དང། ཁ་སང་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ད་ེདག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་དྱི་བ་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་
དག་ེརན་ད་ེཆསོ་བརྒྱུད་ཐོག་ནས་དབྱ་ེབ་ཕསེ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བརྒྱུད་ནས་ ༡ དང་དག་ེལུགས་ནས་ ༧ ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་
ཡྱིག་དག་ེརན་ར་ེརེར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ད་ེཟླ་བར་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ ༦,༥༠༠ ཞྱིག་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྒང་ལ་འཐལོ་པ་གང་ཕྱིན་པ་ད་ེདགོན་པ་ས་ོསོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་པ་
ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དང། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རགོས་སོར་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ས་ོསོས་མཐུན་རནེ་སོར་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཚང་མར་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ག་ར་ེབྱས་
པ་ཡྱིན་ནའང། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་སྱི་སྙམོས་དང་། འད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དགནོ་ཁག་ ༣ ལ་ཉམས་གསོའ་ིསྐརོ་ད།ེ དངསོ་གནས་ས་ོབ་ོཡོད་པར་བརནེ་ནས་ཕུལ་བ་རདེ་དམ། གང་འད་རདེ་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་
སྟངས་འདྱི་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་རོགས་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་པར་རོགས་སརོ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་ཕོན་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཉམས་གས་ོད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་
ཞུས་ནས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེམར་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་འབརོ་ཞྱིག་བཞག་
པ་མ་གཏོགས། དགནོ་ས་ེད་ེདང་ད་ེཞེས་འཆར་གཞྱི་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་བཟུང་པ་ད་ེདགོན་ཁག་ག་པར་ཉམས་གས་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཆར་གཞྱི་དང་བཅས་
པ་སྔོན་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོརསེ་མར་འཆར་གཞྱི་བརན་པ་ོབྱས་ཏ་ེའབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཛནི་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བཀདོ་ཁབ་ཀང་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་ད་ེའད་
བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། འབྲུག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། དཀའ་ངལ་ད་ེལྟ་བུ་ཕྲན་བུ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་
མ་གཏོགས། འདྱི་ལྟ་སོང་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེནས་དགོན་པ་ར་ེརེར་དངུལ་ག་ཚོད་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེརེས་སུ་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ།  



37 

 རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ལས་གཞྱི་དེར། སྒྱུ་རལ་བ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ལ་རོགས་བྱས་འདུག ར་ེརེར་ག་ཚོད་བྱས་
ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ག་ཚདོ་སད་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརསེ་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་། སྒྱུ་རལ་བ་ར་ེརེའྱི་གནས་
བབ་དང་། ཡར་ཞུ་སྟངས་ད་ེདག་ལའང་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྱུ་རལ་བ་ར་ེརེར་སྒོར་འབུམ་ ༢ ཡས་མས་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་ནས་སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་མངའ་སེ་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་སྱིད་འབེལ་བ་བྱུང་ཡོད་ན་གནས་སྟངས་དང་བཀའ་ལན་ག་ར་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བྱང་ཤར་ཁུལ་
གྱི་ས་ཁུལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་བྱང་ཤར་གྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་
བྱས་ན་དེའྱི་སྔོན་ལ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ཚུར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་རྒྱུ། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁབ་བོན་
ཆནེ་ད་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་སོང་ཙང་། མོན་པའྱི་བརན་བཞུགས་ད་ེལའང་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་མྱུར་ཕབེས་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ས་
རདེ། འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དརེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ལྷག་བསད་ཡོད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སའེྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ད་ེབསེབ་ལ་ཉ་ེབ་སོང་ཙང་། འདྱི་གྲུབ་པ་དང་
མངའ་ས་ེསྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་མཚོན་ན། སྔོན་མ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ 
(Hill Council) ལ་འབལེ་བ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་དྭགས་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐུགས་བེལ་ཆགས་ཏ་ེམཇུག་སོང་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེདག་
མཇུག་སོང་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མངའ་ས་ེགཞན་པ་ཚརོ་རྱིམ་བཞྱིན་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་དོད་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་
དངསོ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མདེ་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་སྐོར་བསདོ་བྱས་ཚར་བ་ད།ེ ལྷ་ོཕགོས་དང་བྱང་ཕགོས་ཁག་
ཅྱིག་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཆ་ཚང་ལ་སྐརོ་བསོད་བྱས་ཟྱིན་པ་རདེ། སྐོར་བསདོ་བྱས་མ་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ནས་དགསོ་མཁ་ོགང་ཡདོ་
པ་ད་ེཚ་ོཡར་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གྲྭ་བཙུན་ནད་གས་ོཁང་དེར་ "ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ནད་གས་ོཁང་" ཞེས་ཟེར་དུས་མྱི་མང་ནང་དུ་དརེ་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་མྱི་ཚང་
ལ་ནད་གས་ོཁང་ཞྱིག་མེད་འག་ོདགོངས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར། ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ "ལྷ་རྒྱལ་
རྱིར།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེའྱི་མྱིང་ལ་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་བཀདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ནད་གས་ོཁང་ལ་ག་ོཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཙུན་མ་དང་དགེ་བཤེས་མའྱི་མྱིང་ཚིག་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཏག་ཏག་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། 
གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་གནང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་བཅོས་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ནང་ནས་གཅྱིག་དེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་མཉམ་དུ་ཁབ་ཁོངས་ས་ེཚན་
ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ད་ེདག་ཕུལ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སག་རྫུན་ཤོད་
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ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས། དའེྱི་རསེ་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕུལ་ཡོད་པ་གོས་ཚགོས་ནང་
དུ་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་སོང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་
ཁབ་ཁོངས་ས་ེཚན་ལྔ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཡར་སབེ་ཀྱི་མེད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་སོང་། ལས་བསམོས་ཆ་ཚང་སེབ་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ེསྔ་ནས་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་མྱོང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་ཁང་འགན་
འཛིན་གྱིས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕེབས་ཏ།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་མ་བྱདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འད་རདེ་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ས་སྨོན་ལམ་སྐབས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་
མ་བྱུང་དང་། རོགས་པ་བྱས་མ་སོང་། གཞན་པ་ཚང་མར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ས་ལའང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་ད།ེ ད་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱི་
དནོ་གཅོད་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་འདུག  
༄༅། མཚུངས་མེད་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེམཆགོ་ལ། 
     ཆེད་ཞུ། དཔལ་ས་སའྱི་༸སབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར། རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁངོས་ཅོན་ཏ་རར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རོང་སར་བཤད་གྲྭའྱི་མཁན་
པ་ོཚ་ེརྱིང་ལགས་དང་མཁན་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་བྱང་ཨ་
རྱིར་ཚགོས་གཏན་འཁལེ་བའྱི་དཔལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་ཆནེ་མོར་ལྷན་ཞུགས་ཆདེ་ཐངོས་མཆན་ཞུ་དགོས་པར། དངེ་སྐབས་
ཐངོས་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་སྔནོ་ཚུད་ནས་དུས་ཚདོ་ཞུ་དགོས་འདུག་ཀང་དུས་ཚོད་ཐོབ་དཀའ་བར་བརེན། ད་ེག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་ཆེད་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༣ ལ། 
 རྒྱབ་གཉེར་འདྱི་ཕུལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ནད་ཡམས་འག་ོབསད་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་
ཚབ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་སད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེ
དུས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་དྲུང་ཆེས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་འདུག ད་ོབདག་སོ་སོས་འགེངས་ཤོག་འགེང་
དགསོ་པ། དུས་ཚོད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོས་ོསོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ད།ེ ད་ལྟ་
འད་པ་ོཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་ཆེད་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༤ དང་ ༢༠༢༥ ད་ེའད་ལ་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་གཞུང་
ཚབ་ཁག་མང་པོའ་ིདབར་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་ད་ེས་ོསོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་ད་ེཞུས་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ དང་ ༢༠༢༥ གང་དུའང་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རདེ། དུས་ཚོད་རག་ཚར་བ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་
དནོ་གཅོད་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཛ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ལ་འབལེ་བ་
བྱ་རྒྱུ། ད་ེནས་མང་ན་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་ཚུད་དུས་ཚོད་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་
ཀང་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱིས་ད་ེག་རང་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་ད་ེཚ་ོམ་བཀང་པ་དང་། དུས་ 
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ཚདོ་ཐབོ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ཞུ་ཐབས་བལ་འདུག ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེགང་འད་བག་ོབཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ཆསོ་བརྒྱུད་ར་ེར་ེ
ནས་གངས་ ༡༢༠ རདེ་འདུག བོན་པ་ོལ་གངས་ ༢༠ བཅས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་ཆ་བགོས་བྱས་ཏ་ེཆསོ་བརྒྱུད་
ས་ོསོར་གནང་བཞག་པ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་ངས་ལན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་དེར་གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་ལ་སྒོར་ ༥,༠༠༠ ཞྱིག་འཕར་མ་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་དེ། 
སྒོར་ ༥,༠༠༠ རེད་མྱི་འདུག སྒོར་ ༥༠༠ འཕར་མ་རེད་འདུག ལོ་ ༡ བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༦,༠༠༠ འཕར་མ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག སྐུ་རནེ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་གསལོ་ཕོགས་ཀྱི་དདོ་ཀྱི་བར་ཁད་ད་ེསྒོར་ ༥༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོག་པ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བ་དགོན་ས་ེཁག་ནང་
བཞུགས་མཁན་ཚང་མར་སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཟླ་རརེ་སྒོར་ ༣༠༠ རདེ་འདུག ད་ེནས་ (PRM) གྱིས་སྒོར་ ༧༥ ཡར་སར་ནས་
སྒོར་ ༣༧༥། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ད་ེཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་
འདུག མ་འོངས་པར་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བར་སོར་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ག་ོབསྡུར་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 དཔལ་ས་ས་པ་དང་དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་སྨོན་ལམ་འདྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་པ་དང། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་བར་ལན་ཞྱིག་འབྱོར་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལན་འདྱི་མ་འབྱོར་བ་སོང་ཙང་
འབུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ལ་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཟེར་བ་ད་ེམཆོད་རེན་ལ་རྱི་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཆོས་དོད་ཀང་འབུལ་གྱི་འདུག 
བརྒྱ་མཆོད་ལྔ་ཡྱི་དོད་ཅྱིག་ཀང་འབུལ་གྱི་འདུག སྐུ་ཡོན་ཡང་འབུལ་གྱི་འདུག ཉྱིན་འཁོངས་ཞལ་ལག་དདོ། མཆོད་རནེ་གྱི་
ཕགོས་བཞྱི་ལ་དར་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་བཏགས་རྒྱུ། ད་ེཚརོ་རྱིས་འག་ོར་ེར་ེམྱི་དགསོ་པར་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ རགོ་རགོ་ཅྱིག་ཕུལ་
ནས་འག་ོསོང་ཕར་ནས་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། ༸དཔལ་ས་
ས་ཁྱི་འཛནི་ ༤༢ པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་རདེ་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ ༥ ཆ་ཚང་ལ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ཚར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིག་ཆགས་ཁག་ ༥ དང་། ལ་དྭགས་དང་དྷ་རམ་ས་
ལའྱི་ཁུལ་ད་ེདག་ཚང་མ་བསོམས་ནས་ཆོས་ས་ེཁག་ ༥༩ ནང་དུ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསོད་ཟྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་
སོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་བྱས་ནས་མངའ་སེ་ཕྱིན་ཚར་བ་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་བཅར་བ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ཝང་ལའྱི་བོན་པོའ་ིདགོན་པར་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་མ་གཏོགས། གཞན་ཚང་མར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ཕགོས་བསདོ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གྱི་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། བཤད་གྲྭ་དང་། སོབ་
གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། སྨན་ཁང་། གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ད་ལྟ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དེས་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། བཅར་བའྱི་
ཞརོ་ལ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། རྱིང་མྱིན་ཆོས་ས་ེགཞན་པ་ཁག་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅར་
རྒྱུ་བང་བསྱིགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་གངས་ ༡༧ ལ་རགོས་པ་བྱས་པའྱི་ནང་ནས། སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་ལས་འཆར་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་
དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ཏུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐབས་
ལམ་གྱི་ལས་འཆར་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༣ ཕུལ་འདུག དཀནོ་མཆགོ་རབ་བརན་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་བྱྱིས་སྒྲུང་གགས་ཅན་གྱི་བོད་
སྒྱུར་པར་སྐྲུན་ལས་འཆར་ལ་སྒོར་ ༡༢༧,༥༠༠། ཀླུ་མཚ་ོསྱིད་ཟེར་བ་དེར་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་བྱྱིས་སྒྲུང་སྒྱུར་བཟོའ་ིལས་
གཞྱི་དརེ་སྒརོ་འབུམ་ ༣ ཕུལ་འདུག གདམས་ཟབ་གཅེས་སངོ་ཁང་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་མད་ོཁམས་པའྱི་གསུང་འབུམ་ལས་གཞྱི་
ལ་སྒརོ་འབུམ་ ༢ ཕུལ་འདུག བ་ོབཟང་ཐབས་མཁས་ལགས་ལ་བོད་ཀྱི་བཙན་པ་ོརྱིམ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་ར་ོབརྐསོ་ཡྱི་ག་ེགསར་
རདེ་ཕོགས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་སྒོར་འབུམ་ ༣ ཞྱིག་ཕུལ་འདུག བསྟན་འཛིན་ཕན་བད་ེལགས་ལ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་པའྱི་
ཆབ་སྱིད་མཛད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༣ ཞྱིག་ཕུལ་འདུག བསྟན་པ་དར་འཕྱུག་ལགས་ལ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕག་སྲུང་ཞསེ་པའྱི་རྱི་མོའ་ིལས་འཆར་ལ་སྒརོ་ ༢༧༤,༧༠༠ ཕུལ་འདུག ཨཱ་ཙཱ་རྱ་ཨག་ལ་ོལགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཀ་བཤད་
རམོ་ཡྱིག་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༢༥༠,༠༠༠ ཕུལ་འདུག བསྟན་འཛནི་བཟང་མ་ོལགས་ལ་དངསོ་བྱུང་གོག་
བརན་བཟ་ོསྱིག་ལ་སྒོར་ ༡༧༥,༠༠༠ ཕུལ་འདུག ཤེས་རབ་ཆསོ་འཕལེ་ལགས་ལ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཚགི་མཛོད་སྐད་གཉྱིས་
ཤན་སར་བཟ་ོསྱིག་ལ་སྒོར་ ༢༦༣,༠༠༠ ཕུལ་འདུག ཚ་ེདབང་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བའྱི་དུས་ཀྱི་ས་བོའ་ི
བརམས་ཆོས་ཕོགས་སྱིག་ལས་འཆར་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༣ ཕུལ་འདུག གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་བརམས་སྒྲུང་
ཉམས་ཞྱིབ་དང་། དཀར་ཆག་ཕགོས་སྱིག་ལ་སྒོར་ ༢༨༤,༦༠༠ ཕུལ་འདུག ཐང་གའྱི་སྒྱུ་རལ་དར་སལེ་ཁང་ལ་ཐང་ག་འབྱི་
བཞེངས་རྒྱ་སེད་ལ་སྒོར་ ༢༣༠,༠༠༠ ཕུལ་འདུག དོན་ལྡན་གྱིང་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པར་རོལ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་སྒོར་
༢༨༠,༠༠༠། སྦེལ་ཀབོ་བོད་ཁྱིམ་རྱིག་གཞུང་ཚགོས་པར་འཁབ་ཆས་གསར་ཉ་ོཆེད་སྒརོ་འབུམ་ ༡༦༢,༦༠༠། རྣམ་རྒྱལ་སྒྱུ་
རལ་ཁང་ལ་རྱི་མོའ་ིསྒྱུ་རལ་ཟབ་སོང་ཁང་ལ་སྒོར་ ༡༠༧,༤༠༠། གངས་ལོངས་ཟློས་གར་ཚགོས་པར་འཁབ་ཆས་གསར་ཉ་ོ
ཆདེ་དུ་སྒོར་ ༡༤༠,༠༠༠། ཁོན་བསམོས་སྒོར་ ༣,༩༩༤,༨༠༠ ཕུལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ཁ་སང་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་འཕྲོས་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་
འདེབས་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། གཅྱིག་དེ། ངས་ཁ་སང་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཕུལ་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། ལས་བསོམས་
ཟརེ་བ་ད་ེཉྱིན་རེར་འ་ོམ་ཉོས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚ་ོཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གྱི་འག་ོསོང་དེར་ལས་བསམོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཡང་ན། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བའྱི་རྱིས་འག་ོལ་རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེར་ལས་བསོམས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་རྱིས་ད་ེའདྱིར་
ཁེར་ཡདོ། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་མྱི་དགསོ་ཞསེ་ཡྱི་ག་ེའབྱརོ་སོང་ཟརེ་བ་རདེ། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་
མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ཡོད། གལ་སྱིད་འདྱི་ལྟ་བུ་
ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོནས་ད་ལ་ོརྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱི་ག་ེསེབ་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ལས་བསམོས་ཟརེ་བ་ད་ེགཙ་ོབ་ོརྱིས་རེད། རོག་ག་ཚང་མ་རྱིས་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀྱི་སྣ་ེ
མ་ོབ་ཕར་འག་ོཚུར་འོང་དང་། འ་ོམའྱི་ (Packets) ཉོས་པར་འག་ོསོང་འདྱི་ཙམ་ཕྱིན་སོང་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་བསོམས་
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རེད་བསམ་གྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་
གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་ནས་དཔལ་ས་སའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ། མཁན་པ་ོཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད་ད་ེམཁན་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་མཚན་
སྨྲས་སོང་། ད་ེདག་གྱི་ཐོངས་མཆན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་མདང་དགོང་འབེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་མཁན་རེད། ངས་ནརོ་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ངསོ་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལས་བསམོས་སྐརོ་གསུང་རྒྱུ་འདུག་གམ།  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་ཕག་བྱིས་
འདྱི་ཕེབས་འདུག ཕག་བྱིས་དེའྱི་སྔོན་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་བཟོ་ལྟ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་མཁནེ་རགོས་བྱུང་བ་
རདེ། མཁནེ་རགོས་བྱུང་བ་སངོ་ཙང་འཛནི་སངོ་ལའང་ག་ོབར་འཕྲདོ་ནས་སར་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་
ནས་ང་ཚསོ་སར་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ལས་བསོམས་ནང་དུ་འོ་མ་ཉ་ོརྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་བསོམས་ཟེར་བ་དེ་འད་གང་འད་ཡྱིན་ན་ངས་ཤེས་མ་སོང་། 
ལས་བསམོས་ཟརེ་དུས་ལ་ོ ༡ ནང་ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པའྱི་ལས་བསོམས་ད་ེའབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསམོས་
ནང་དུ་འ་ོམ་ཉསོ་པའྱི་སྐོར་གཅྱིག་པུ་བྱིས་ཡདོ་ན་ནརོ་འཁྲུལ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་པུ་འཁདོ་མེད་ན་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེ
ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ངས་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་སྔནོ་མ་དགོན་ས་ེཁག་ ༢༦༩ འདུག ད་ལྟ་ ༢༨༩ སེབས་འདུག དགནོ་ས་ེཁག་ ༢༠ མང་དུ་ཕྱིན་འདུག དབེ་སལེ་
གསར་པ་བྱས་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་སུ་དང་སུ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། གངས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག་
སྟ།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དགནོ་ས་ེགསར་པ་དབེ་སལེ་བྱས་བཞག་པ་ད།ེ  
 
 
༄༅།། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིས་སུ་དབེ་འགདོ་བྱུང་བའྱི་རྱིས་མདེ་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
 

རྱིང་མ།  



42 

ཨང། དགནོ་པའྱི་མཚན། ས་གནས། 

༡ རགོས་ཆནེ་ཤྱི་སྱིདྷ་ཐགེ་ཆནེ་མད་ོསྔགས་ཆསོ་གྱིང། ས་ེལྡུན་གྱིང་ཚང། 

༢ གུ་རུ་ལྷ་ཁང། ཤར་ཝ་ར། 

༣ གུ་རུ་ལྷ་ཁང་། བསྟན་འཛནི་སྒང་། 

༤ ཨ་ེཝ་ཾའཕགས་ཡུལ་གནུབས་ཆནེ་གནམ་ལགས་དགནོ། ཤྱི་ལྱི་གུ་རྱི 

༥ དུང་དཀར་ཆསོ་གྱིང། ཀྲུ་ཀྲྱིང། 

༦ བཀྲྱིས་ཆསོ་གྱིང། ཀྲུ་ཀྲྱིང། 

༧ བད་ེཆནེ་ཆསོ་གྱིང། ཀྲུ་ཀྲྱིང། 

བཀའ་བརྒྱུད།  

༡ གཏེར་སྒར་དགོན། རརོ་གདན། 

༢ འཛ་ིསྒར་བཀྲྱིས་ཐུབ་བསྟན་ཆསོ་འཁརོ་དག་ེའཕལེ་གྱིང། སྦྱིར་ས་ེདག ེ

༣ འཛ་ིསྒར་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། རརོ་གྱིང། 

༤ འབ་ོདཀར་བཙུན་དགོན་སལོ་མ་ལེགས་བཤད་འདདོ་དགུ་གྱིང། སྒང་ཏགོ 

༥ འབ་ོདཀར་འདོ་འབར་འཆྱི་མེད་གྱིང་ནང་བསྟན་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང། ཀ་སྦུག་ ༼ཌམ་ཌྱིམ༽ 

༦ ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐ་ོསབོ་རརྨཀྭ་ར། བཀྲྱིས་ལངོས། 

༧ 
སེང་བག་ལྱི་པྱིང་ངསེ་དནོ་བད་ེཆནེ་འདོ་གསལ་གྱིང་ངམ་འཕཌ་སྐལ་སངེ་བག་
སྒྲུབ་ས།ེ མཆདོ་འཇརོ། 

༨ བཙུན་དགོན་ཤྱི་སངེྒ་ེབག་ངསེ་དནོ་བསམ་གཏན་ཆསོ་གྱིང། མཆདོ་འཇརོ། 

ས་ས།  

༡ ས་ཆནེ་སབོ་གྲྭ (ས་ས་མཐ་ོསོབ་ཡན་ལག) ས་ེལྡུན། 

༢ ས་ས་ཕུན་ཚགོས་ཕ་ོབང་། ཌུན་ཌཱ། 

༣ དཔལ་ས་སའྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛནི་ཚགོས་པ། ལྡྱི་ལྱི། 

༤ ས་ས་ཕུན་ཚགོས་ཕ་ོབང་། ཇའྱི་སྒང་འངོ་། 

༥ མཉསེ་མག་ོབསབ་གསུམ་རྱིན་ཆནེ་གྱིང་། ཀ་ོལྱི་སྒལ། 

༦ དཔལ་ས་ས་བཙུན་དགོན་འཕྲྱིན་ལས་གྱིང་། ལ་དྭགས། 
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༧ ས་ས་སལོ་མ་ཕ་ོབང་སྒྲུབ་ཁང་། རཱཇ་པུར། 

༨ པདྨ་ཚལ་དཔལ་ས་སའྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་། བལ་ཡུལ་སགོ་ར། 

དག་ེལུགས།  
༡། དཔལ་འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་དགའ་ལྡན་ཀུན་སོབ་གྱིང། (ན་ནྱི་ཏལ།) ས་ེལྡུན། 

ཇ་ོནང།  
༡། ཇ་ོནང་དུས་འཁརོ་སརོ་དྲུག་སྒོམ་གྲྭ དྷ་ས། 

བནོ་པ།ོ  

༡ ༧སོག་གཡུང་དྲུང་གྱིང་། སྒང་ཏགོ 

༢ གསང་སྔགས་སྒམོ་སྒྲུབ་གྱིང། ས་ོལེན། 
 
ད་ེདག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེནས་
ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༧ 
པའྱི་ནང་དུ་ "༤་༣ གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི།" དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་འདྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོག་ཚདོ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། རྒྱབ་ལངོས། དམྱིགས་ཡུལ། བྱུང་རྱིམ་ད་ེདག་ངས་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་རེད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། དགོན་ས་ེཁག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་ཚིག་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་
འབེལ་ཡོད་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པར་བཀའ་འདྱི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་མར་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། གང་ལྟར་འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པ་སོབ་གཉེར་བ་
གངས་ ༢༢ བྱུང་འདུག སྐབས་དང་པོར་སབོ་གཉརེ་བ་གངས་ ༡༡ དང་། སྐབས་གཉྱིས་པར་གངས་ ༡༡ ཡྱིན་ས་རདེ། ངས་
དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ད་ེསོབ་མཐར་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། སྐབས་གསུམ་པ་ད་ེད་ལྟ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ན། འགོ་ག་དུས་བཙུགས་པ་རེད། དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་
བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་འག་ོབཙུགས་མེད་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཡྱིན་ས་ཡོད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། 
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འདྱི་རྒྱུན་སངོ་དགོས་པ་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བྱིས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གསར་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོའག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྐབས་དང་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཛུགས་
དགསོ་ངསེ་ཀང་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང། སྔནོ་མ་བཙུགས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱུན་སངོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་
གསུམ་པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གལ་སྱིད་མདེ་ན། དརེ་དགོངས་པ་གང་འད་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་བར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་པ་གངས་ ༢༢ ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་ཚར་འདུག ཁངོ་རྣམ་
པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་། མདུན་ལམ་སོགས་སྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་
སྐྲུན་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟར་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། ར་བའྱི་ཁངོ་རྣམ་པས་དབེ་ད་ེའད་བྱིས་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ གང་ལྟར་ཆདེ་དེབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་
རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྱིམ་པ་འད་པ་ོཕསེ་ནས། རྱིམ་པ་དང་པ་ོདང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ། རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ཞསེ་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་
བྱས་ཏེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་མཁན་མང་དུ་
འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེདག་ལ་གདེང་འཇོག་དང་ཆ་ེམཐོང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
དམ་མེད། གལ་སྱིད་འཆར་གཞྱི་མེད་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འཆར་གཞྱི་འགོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁུངས་ས་ོསོའམ་སྒེར་ས་ོསོས་དེབ་ཅྱིག་པར་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་འདྱི་གཞུང་འབེལ་ཐགོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། བསབ་པ་མཐར་སོན་པ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་འདྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་ཟེར་དུས་ད་ེཚ་ོལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་དང་། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོས་དགེ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་མཁན་ཚོས་ལ་ོམང་རྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ས་ོསོའ་ི
གཞུང་ཆེན་བལྟས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ཆ་ཚང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རེད། ས་ོསོས་གཞུང་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། ཕར་ཕྱིན་དང་། དབུ་མ་ལ་སོགས་པ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་ནའང་། ཆོས་ལུགས་ཆ་ཚང་གྱི་དཔ་ེཆར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞུང་ནས་ད་ེའད་འཇོག་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་འཆམ་མཐུན་དང་། གུས་བཀུར། བརྱི་འཇོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡོང་བར་
བྱས་པ་ལ་ཆསོ་ལུགས་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་། གཞུང། གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་སགོས་པའྱི་འག་ོསྟངས་གང་འད་ཡདོ་དམ་
མེད། ད་ེཚའོྱི་འགེལ་བཤད་མཁེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེ
ཚ་ོའཇོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངསེ་པར་དུ་འཇོག་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱི་ཡོངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔ་ེམཚོན་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་ོསོས་
ཀང་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སབེ་ཡདོ་དུས་འབལེ་བ་ཡང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཉྱིས་ཀ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིག་གཞུང་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་འོངས་སོན་ར་ཟེར་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དམྱིགས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཆསོ་དང་འཇྱིག་རནེ་གཉྱིས་ཀར་མྱི་སྣ་སྲུང་སབོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
པ་རདེ། ༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་སྐརོ་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཁ་སང་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་
རདེ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསལེ་རྒྱུ་འདུག ༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆགོ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ི
གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པའོ་ིའགོ་ཏུ་བོས་བཏང་བྱས་ནས་ས་གནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
རང་དབང་ཡོད་སའྱི་ལུང་པ་དང་། ཁྱིམས་བཤད་ས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་མ་ཉེས་ཁ་
གཡོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་ས་ོའདོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཕྱིའྱི་ལུང་པར་
བཞུགས་ནས་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིར་ཕར་གདོང་པ་སྟོན་
དུས་བཙན་བྱལོ་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ོཚ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། གང་
ལགས་ཤ་ེན། བོད་གངས་ཅན་ལ་ཉྱི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ། ༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ནྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པ་རདེ། ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པར་གནས་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་། ཁོང་གྱི་སོབ་མ། འདུལ་བྱ་ཆ་ཚང་ཡོད་ས་དང་ཁ་བལ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་
མས་བསམ་ཤེས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། སྱིག་འཛུགས་སམ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་
བདེན་དཔང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིན་པ་ོཆ་ེཚུར་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་
ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་འཐབ་རོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། 
མྱི་རབས་གཞོན་པའྱི་ནང་དུ། སྱིར་བཏང་བསྟན་འཛནི་གྱི་སེས་བུ་དང་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགུང་ལོའ་ིབབ་རེད། ས་ས་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགུང་ལོའ་ི
བབ་ལ་ལྟ་དུས། མ་འོངས་པར་མཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སེས་ཆེན་ནང་དུ། ཆོས་རྱིག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྲུང་
སབོ་དང་། ང་ཚསོ་ར་ེབ་བྱདེ་ས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚགོས་འདུ་འདྱི་
ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་ལ་རྒྱ་ནག་དང་འད་ཡྱི་མ་རདེ། འདྱིར་དང་བདནེ་བཤད་ས་ཡོད་རདེ་ཟརེ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང། སྔནོ་མ་གྱིང་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་
ཀརྨ་པ་ཡར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། "མ་འོངས་པར་ང་མེད་ན་འགན་འཁུར་མཁན་ཁེད་རྣམ་པ་རེད་གདའ།" ཞེས་དངོས་སུ་
མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བདནེ་དཔང་ཡོད་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



46 

 ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། གནད་དོན་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་དེ། 
༡༌༣ དཔ་ེཁྱིད་དང་། སྐད་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས་དདོ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་མདེ་གངས་ ༨ ལ་ལགེས་གསལོ་མཚནོ་
བྱེད་དོད་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་འདུག ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་རྱིས་མེད་ཟེར་ས་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་བྱིས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། 
ང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལྷག་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དེ་ཚོའྱི་གས་ཀྱིས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་
འགེངས་ཤོག་བཀང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འགེངས་ཤོག་བཀང་ཡོད་ན། ཆསོ་ལུགས་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ་
དམ་མ་རེད། འཁདོ་ཡོད་ན་འདྱིར་རྱིས་མེད་ཟེར་བའྱི་མྱིང་སྙན་པ་ོའཁདོ་པ་ད་ེགནས་སྟངས་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག  
 ༣༌༢ ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་དང་མཚམས་བསྙེན་པའྱི་ཆོས་རྒྱགས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་
གངས་ ༨༢ ལ་དངུལ་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡག་པ་ོཞེ་དག་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉེ་ཆར་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། དང་པ་ོབོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་ཚོར་སོད་ཁང་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚན་ཐ་ོའཁེར་
ཤོག་གསུངས་འདུག མཚན་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་རེས་སུ། དོན་ཚན་བཅུ་འཁོད་པའྱི་ནང་དུ། དོན་ཚན་བཅུ་པར་ག་ར་ེགསལ་ཡོད་
རེད་ཅ་ེན། "སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ།" ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
གས་ཉྱིན་རེའྱི་ལྟོ་བཟའ་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། ཆོས་རྱིག་གྱིས་མར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་
སྐབས་ར་ེསྐོར་སོད་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཨ་མད་ོགོང་གསེབ་དང་། ས་ཆ་དེའྱི་གཡས་གཡོན་
དུ་དངོས་གནས་དང་གནས་ལ་ོན་ ༦༠།༧༠ སོན་པ་བཙུན་མ་མང་པ་ོཡོད་རེད། དགོན་པ་གང་ལའང་རེན་ས་མེད་པ། ཁོང་
ཚོས་སྐད་ག་ར་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེང་སང་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་རེད་མྱི་འདུག ཁང་ག་མཐ་ོརུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པར་སྒོར་ ༤༠༠ སདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉམ་ཐག་རདེ་ཅསེ་བྱིས། སདོ་ཁང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལོད་ཡྱིན། ཐོབ་ཐང་ད་ེརག་བསད་ཡོད་དུས་
འགྱིག་གྱི་འདུག སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲྭ་བཙུན་གྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་དུས་དེར་སང་ཟུག་གང་འད་
ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀུན་སོང་ལ་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གྲྭ་བཙུན་ལ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས། བ་ོཕམ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
མཐངོ་གྱི་འདུག ཁངོ་རྣམ་པར་ཉྱིན་རེའྱི་ཟས་དདོ་སྒོར་ ༤༠༠ མཐུན་རནེ་སར་བ་ལས། སདོ་ས་དང་གཞན་གང་ཡང་མཐུན་
རེན་སོར་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་དུས། དེའང་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ངས་འདྱི་མཐོང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ད་ེདྱི་བ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་གོང་དུ་གདན་ས་ཁག་ལ་
ཕེབས་པ་རེད། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་རྣམ་འགྱུར་ཕྲན་བུ་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་སེ་རའྱི་ཕོགས་སུ་དགེ་
འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་སར་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དགེ་འདུན་པ་བཞྱི་བཅུའམ་ལྔ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཕོགས་ག་པར་འཁྱིད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། དེ་ཚོ་རྱིགས་
ཁམས་པ་རེད་མདོག་མདོག སྱིད་ཟུར་བོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་སང་པོ་བྱས་རེད་ཅེས་
གསུང་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། བོད་ལ་གཏམ་དཔ་ེ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཕུང་དགོས་ཕུང་ཁའྱི་ཕུང་།། ར་མ་རྒྱ་རྒྱ་ཚུད་ཀྱི་ཕུང་།། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་
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ལ་ཟུར་ཟ་བྱདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེསྔནོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པར་དྷ་སར་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་མཛད་
སྒོར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། "དགོས་དུས་ཡོད་མ་རདེ། དཔེར་ན། ས་ེར་བྱེས་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་ཁང་" ཞེས་གསུངས་ཡོད་
པ་རེད་གདའ། དེར་བརེན་ས་ེར་བྱེས་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་དག་ེའདུན་པ་ཚང་མ་ཁམས་པ་མ་རེད། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་
གྲྭ་པ་ལྔ་སྟོང་དྲུག་སྟངོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་ནས་མ་འོངས་
ཁེ་ཕན་འཚོལ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག ས་སེར་དབར་རོད་པ་བསངས་ནས་ཁེ་ཕན་འཚོལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། སེ་ར་
བྱསེ་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ཕྱི་ལོ ༡༩༨༧ ལོར་འབས་སྤུངས་ལ་ཕབེས་
པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ེར་བྱེས་དང་བ་ོགསལ་གྱིང་ལ་གྲྭ་པ་མང་བ་འདུག་ཟརེ་ནས་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ར་ེདང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དག་ེ
ལྡན་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་གཞན་པའྱི་ཆདེ་དུ་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠ ར་ེགནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་ེར་སྨད་ཀྱི་སྨན་
ཁང་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ལོར་བཙུགས་པ་རདེ། ས་ེར་བྱསེ་ཀྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ལ་བཙུགས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་
ནའང་ས་ེར་སྨད་ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱིས་ས་སེར་གཉྱིས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་དང་བཅས་པར་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་སྨན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༤༠ 
ཡོད་པ་རདེ། འགའ་ཤས་ལ་སྨན་པ་ཡོད་དམ་མེད། འགའ་ཤས་ལ་སྨན་ཞབས་ཡོད་དམ་མེད། འགའ་ཤས་ལ་མཐུན་རནེ་མ་
འདང་ནས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོའཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་དརེ་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚགི་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དག་ེའདུན་པར་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་
པ་འད་ཞྱིག་ས་སེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་ཚོས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་
འད་འདུག དགོན་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་དུས་གྲྭ་པ་དེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གཟུགས་པོ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། 
གཟུགས་པོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གོད་ཁོག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་པཱ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཟ་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ཁ་ལ་བླུག་
དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་རེད་ཟེར་ནས། བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་
སྟངས་ད་ེརྱིགས་འདེས་ནས་གཅྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཆོལ་ཁ་ཕན་ཚུན་དང་། ས་སེར་
དབར་ཁ་ཕགོས་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ེཕན་འཚལོ་བསད་མདེ་ན་སྙམ། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
གསུང་རོགས་གནང་། འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་ཚུར་ཁ་སྟོན་ས་ད།ེ རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པར་མཚནོ་
ན། གདན་ས་གསུམ་ལ་ར་ེབ་ཞ་ེདག་བཅངས་ནས་བསད་ཡོད་རདེ་གདའ། བཅངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕན་ཐགོས་ཀང་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ན་ཚ་ཕྲན་བུ་ད་ེའདར་
བརནེ་ནས་དག་ེའདུན་པའྱི་ས་ེལ་ཟུར་ཟ་བྱས་ནས་མ་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
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 ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་
འདྱི་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ "༤་༢ ཆསོ་ལུགས་མཐུན་སྱིལ།" ནང་གསལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
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ཀྱིས་ས་གནས་ཚང་མར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་
ཞུས་པ་ལྟར་ད་ེའད་གནང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འབལེ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། སྱི་སྒེར་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་བསྟན་
པ་ཆབ་སྱིད་དང་། མྱི་རྱིགས། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྲུབ་རྒྱུ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་
དོན་དག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད་སྙམ། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མར་གསལ་བསགས་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ཤྱིས་ལོང་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེསེལ་
འདུག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཤྱིས་ལངོ་ས་གནས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  དྱི་བ་གང་ཡོད་ཅ་ེན། གསལ་བསགས་ད་ེབོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་ཕྱིན་པ་རེད། ས་གནས་ལྔ་
བཅུའམ་དྲུག་ཅུ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། དེའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་
ལས་འགུལ་ད་ེསེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་རེས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བསར་དུ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། ཁེད་རང་ཚ་ོལས་འགུལ་སེལ་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་སོང་ཞེས་
མཇུག་གནོན་གནང་ཡོད་དམ་མེད། འབེལ་བ་ཞུས་རེས་ས་གནས་ཁག་ནས་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་
འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚོས་
གནད་དནོ་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད་དང་གནང་
བ་རདེ། ང་ཚསོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཤོག་བུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀདོ་པ་མ་གཏོགས། དནོ་དངསོ་པོའ་ིཐགོ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལེན་དགོས་པ་ད་ེབངས་མ་ཐུབ་པར། 
མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོངོ་ཚ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མཇུག་གནནོ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད་དང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབཤད་ཡོད་མེད། འདྱིར་བཀའ་
ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༡༥ པར་ ༨་༣ ད་ལམ་བརྒྱུད་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ཇྱི་ཡདོ་རགོ་ཞྱིབ། གང་ལྟར་རགོ་རགོ་ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཁོད་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ད་ོདབྱྱིངས་དང་། ག་ོ
རོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་ད་ལམ་བརྒྱུད་རོག་ཞྱིབ་ (Online Survey) གནང་འདུག དེའྱི་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེ
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཁོད་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ད་ོདབྱྱིངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། གོ་རོགས་ག་
ཚདོ་ཡདོ་མདེ། དརེ་ཚད་འཛནི་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན། འདྱི་ཤེས་འདདོ་བྱུང་། གལ་སྱིད་ཚད་ད་ེདམའ་བ་ོབྱུང་ཡདོ་ན། ང་
ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་བཤད་བསད་རྒྱུ། འག་ོལས་ཚང་མས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ལས་
འགུལ་སལེ་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པའྱི་སོན་རའམ་གཞོན་སསེ་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརགོས་དང་། ད་ོ
དབྱྱིངས་ཞན་པ་ོཡོད་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
གང་འད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ 
པ། ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་གོང་ལའང་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
དགོངས་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ནས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པར་སོབ་གཉེར་བ་གངས་ ༢༢ ཐོན་ཚར་བ་རེད། སྐབས་གསུམ་པ་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཡོད་
མེད་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན། མ་འོངས་པར་གང་འད་བྱདེ་འཆར་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་
གནང་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་གཉེར་བས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
བཏང་རསེ། ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ད་ེདག་གྱི་སོབ་དཔནོ་ཚ་ོའདྱིར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་དགོངས་
ཚུལ་ཡོད་བསད་པ་རེད་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བསྡུས་ཡོད། སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་དུས་
ཚདོ་གཙང་ཟྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་ཚོགས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སངོ་དང་། གོང་སལེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བསར་
ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐགོ་གཅོད་བྱུང་འདུག ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྐབས་གསུམ་པའྱི་སོབ་གཉརེ་བ་གསར་བསྡུ་མ་
བྱདེ་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བསར་བཅོས་བྱདེ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟར། 
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཆདེ་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོར་ནས་སྐུ་ཚབ་མཁས་པ་གཉྱིས་ར་ེདང་། ཚགོས་མྱི་གངས་ ༡༢ ལས་གྲུབ་
པའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིདབུ་ཁྱིད་དང་། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་
རྣམ་པར་ཚོགས་མྱི་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་ཕྱི་ཟླ་  ༩ ཚེས་ ༡༥ 
འགངས་མེད་བཀའ་ལན་དང་ཚོགས་མྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་འོག་གབས་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཐད་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། འབྱི་གུང་བཀའ་
བརྒྱུད་གཉྱིས་ནས་སྐུ་ཚབ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་སོང་ཙང་། ད་ལན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་
གཉྱིས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གནང་ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོ
འཛུགས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཟྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཞྱིར་བཟུང་སྐབས་གསུམ་པའྱི་སོབ་
གཉརེ་གསར་བསྡུ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་འོག་གབས་སྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཐོན་མཁན་ཚོར་ཁོར་ཡུག་དང་། མདུན་ལམ་ཐོག་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རགོས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་དང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱ་
རྒྱུ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་བཞག་པ་ཚོའྱི་དཔྱད་རོམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔྱད་
རོམ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེའད་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ཚབ་
མཚནོ་དགོས་པའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེའད་ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁངོ་རྣམ་པས་བརམས་བཞག་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཔར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོ
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་གྱི་དུས་ཚདོ་དང་བསྟུན་ཏ།ེ ཁངོ་རྣམ་པས་བརམས་པའྱི་དཔྱད་རམོ་ཆ་ཚང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཞག་ནས་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་རེས། ད་ེནས་རོམ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚུར་



50 

ཕགོས་སྱིག་བྱས་ཏ་ེདབེ་གཟུགས་ནང་ལ་སྟནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངེ་སང་མང་ཆ་ེབས་
ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ཀོག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་རབོ་རྒྱུར་འག་ོསོང་ཆུང་བ། ད་ེལྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་
བ་ོགཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐརོ་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་སེལ་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། སལེ་སྟངས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོདང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕན་ལས་གནོད་ཆ་ེབ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། གནས་
ཚུལ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་སུ་དང་སུ་ཐུག་བསད་ཡོད་མདེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཆ་ེབ་གང་རདེ་ཅ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་
ལ་བར་ཆད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བར་ཆད་ད་ེདག་སེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བར་ཆད་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་
ཚསོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། གྲུབ་འབས་ག་དུས་ཐནོ་གྱི་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཚདོ་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག ངས་
མཚམས་རརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་ཚརོ་རདེ་མ་ོདང་མཉམ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཁེད་རང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་
བཟོད་སྒོམ་ཞ་ེདག་བྱེད་དགོས་འདུག ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚོར་ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་འགོར་འག་ོཡྱི་འདུག 
ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་ནང་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚརོ་ལ་ོནས་ལ་ོའགོར་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
གཟྱིགས་ཕོགས་ཡག་པ་ོཡོད་བསད་པ་རེད། གང་ལྟར་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བར་ཆད་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེང་
ཚསོ་སེལ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་ཕན་ཐགོས་
ག་ཚོད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཚདོ་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔ་ེཁྱིད་དང་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརན་ལ་གསོལ་ཕགོས་ཀྱི་དོད་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་རྱིས་མེད་ ༨ ལ་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་
འདུག ཁུངས་ས་ོསོས་རྱིས་མདེ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཐ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་འབོར་གངས་བཤརེ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སྐབས་ལ་ལན་རྒྱག་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཉམ་ཐག་ལ་སྒོར་ ༤༠༠ ཞྱིག་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་མཚམས་པ་ལ་རདེ་འདུག ད་ེདག་ལ་སྒོར་ ༤༠༠ ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོད་ཁང་
སྐོར་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་བཀའ་ལན་ཞུ་
ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིད་སོང་ས་ེརར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་མ་གཏགོས་སེབ་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག གངས་ཀ་ད་ེ
ཚ་ོས་ོསོས་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་དག་ེའདུན་པ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་མེད་བརྒྱུད་ལམ་
ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་གཅྱིག་རདེ། གཉྱིས་གཉྱིས་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དེ། སྱིད་
སོང་གང་ཟག་སྒེར་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་གང་ཡང་ལྟ་ཡྱི་མེད། ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་འགོ་དགོས་པ་ད་ེསྱིད་སོང་གྱི་ལས་
འགན་རེད། ས་གནས་ཚང་མར་བཅར་གྱི་ཡོད། སྱིག་འཛུགས་ར་ེརེར་བཅར་བ་ཡྱིན། གོང་སེ་རེ་རེར་བཅར་བ་ཡྱིན། ས་
གནས་ས་ོས་ོནས་བསུ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཚགོས་འདུར་མ་ཕབེས་མཁན་ཚའོྱི་དགངོས་པར་ག་ར་ེཡོད་ངས་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མ་རདེ།  
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 ངས་ཟུར་ཟ་ཞ་ེདག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཟུར་ཟ་སུས་སུ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་མཁེན་གསལ་རདེ། 
སག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་འདུག དགོངས་དག་ཞུ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སུ་དང་སུས་གསུང་གྱི་ཡོད་མེད་སོ་སོས་
གསལ་པ་ོམཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་མང་པ་ོཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ར་ེརེར་ལན་རྒྱག་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སེ་ར་བྱེས་སྨད་ཀྱི་སྨན་ཁང་ལ་སྨད་ར་བཏང་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། སེ་ར་
བྱེས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་སྦེལ་ཀོབ་ལ་སོད་མཁན་ཡོད། མ་གྱིར་མཐུན་རེན་ག་ར་ེཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སེར་སྨད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་རེད། ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་
འཆར་གཞྱིའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་ནའང་། སྨན་ཁང་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་མེད་དུས། དཔེར་ན། སྦེལ་ཀོབ་ལ་མཚོན་ན། མ་ེསོར་ལ་མ་ཕྱིན་ན་ཐབས་ཤེས་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་
པར་དེར་ཐབས་ཤེས་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་མང་པ་ོཡོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་སྨན་ཁང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་ཟེར་ནས། འདྱི་བསམ་བ་ོརང་རེད། དེར་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཞེ་
དག་རདེ། མྱི་ཆ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨམེ་ཆྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་དག་ེའདུན་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གོད་ཁགོ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཁ་ལ་གཅྱིག་བླུག་དགོས་རདེ་
ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཚ་ོངས་བེད་སོད་བཏང་མེད། ངས་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ག་ར་ེབྱེད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་འཚ་ོཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟརེ་བ་ད།ེ སྱིག་འཛུགས་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་
ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་ས་ེགཅྱིག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཚ་ོགནས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་འཚ་ོགནས་ཐུབ་པར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་བབ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་པའྱི་བཟང་ཕོགས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་སྱི་ཚོགས་ཁོན་
ཡོངས་ལ་མར་བཤད་ནས་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངས་ད་ེའད་བྱས་མེད་དང་། ཕ་གྱི་གང་ཟག་ད་ེནག་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་བྱེད་བསད་
ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གོང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་སུ་ས་གནས་ཁག་ ༤༠ ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོདམྱིགས་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ན་ས་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་ས་ོབ་ོའདུག་
ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ལ་ "དགོས་དུས་ཡོད་མ་རེད། 
དཔརེ་ན། ས་ེར་བྱསེ་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་ཁང་" ཞསེ་གསུང་དགོས་དནོ་གང་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ གཟུགས་སྟབོས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གོད་ཁགོ་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ། གོད་ཁགོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ཁ་ལ་བླུག་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེབརན་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་རེད་གདའ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་
སང་ཟུག་དང་ཡ་ལ་དཀྲྱི་ཡྱི་འདུག་དན་གྱི་རེད་པཱ། ཁོང་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེང་ཚོས་འདྱིར་འཁུར་ནས་ཡོང་བ་རེད། ང་ོཚ་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ངས་བཤད་པ་ད་ེཐལ་ཆ་ཕྱིན་སོང་། ཚིག་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཟེར་ན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་
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གཏོགས། ས་ོསོས་བཤད་པ་ད་ེམྱི་གཞན་གྱི་མག་ོལ་ཞྭ་མ་ོགཡོག་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོས་ཞྱི་ལྷོད་པ་ོབྱས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཞྭ་མ་ོམ་གཡོག་པ་བྱས་
ནས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་སོ་སོའ་ིནོར་འཁྲུལ་དེར་རང་སོ་སོས་ནོར་སོང་དང་ 
འཁྲུལ་སངོ་ཟརེ་ན་ང་ཚརོ་རགོ་ག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་མ་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཟུགས་པ་ོསྟོབས་ཆནེ་པ་ོཡོད་སྐརོ་ཞུས་མེད། གཟུགས་པ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གཟུགས་
པ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གོད་ཁོག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ལག་ཟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུག་ལོག་གོན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ག་ཚདོ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་འབྱརོ་
གྱི་སྐོར་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། དག་ེའདུན་པ་གཟུགས་པ་ོཆེན་པ་ོཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ཁ་ལག་མང་པ་ོཟ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ནས་མ་གཏགོས་སལེ་ཐུབ་
མྱི་འདུག ས་གནས་གཞན་པ་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སྱིལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མ་རེད། འདྱི་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཆོས་ལུགས་འད་
མྱིན་ནས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚརོ་
འགོ་སོང་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ངོས་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རནེ་ད་ེདག་ཚང་ཐུབ་པར། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ཆ་ེཆུང་མ་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཆ་ེཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་བྱདེ་སྟངས་ག་ར་ེཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ད་ལམ་བརྒྱུད་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཁོད་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ད་ོདབྱྱིངས་དང་ག་ོརོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
རྒྱུས་ལོན་ཆདེ་རགོ་ཞྱིབ་ (Online Survey) བསྡུས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ད།ེ ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕགོས་བསམོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། གཞོན་སེས་ནང་དུ་རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ཐགོ་
རོག་ཞྱིབ་བྱེད་སྐབས་ནད་ཡམས་ཁབ་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་
ཕགོས་བསོམས་བྱས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཉར་ཡོད། གལ་ཏ་ེཕགོས་བསམོས་ད་ེགཞྱི་ར་གང་ལ་བཞག་ཡོད་མེད་
ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚསོ་རསེ་ལ་འབུལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དའེྱི་རེས་ལ་མཁས་པའྱི་བག་ོ
གེང་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་སྒྱུ་རལ་བ་མཉམ་དུ་འཚོགས་ཏེ། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བང་སྱིག་རྒྱུའྱི་
ལས་རྱིམ་སྱིག་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད།ེ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལས་ཀ་
ལས་ཕོགས་ཚང་མ་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བ་
ཆནེ་ཁག་དང་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་རེད། ཁངོ་རྣམ་པས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་སྐབས་སུའང་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་དརེ་ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ གོས་ཚོགས་སྔནོ་མའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོད་ནང་དུ་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་མྱི་རྱིགས་ར་
མེད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ཆསོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། 
བཙན་བྱལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
དང་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་རམོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་
ཚོགས་པ་དང་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཚོར་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། རོགས་པ་སོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕྲ་འགེལ་བཤད་བསོན་སོང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དེར་
གསལ་བཤད་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ངམ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དགོན་ས་ེཁག་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དག་ེའདུན་པ་ཚོར་སྐད་ཆ་ད་ེའད་གསུངས་མེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བསོན་གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ (Tibet TV) ནང་དུ་ཚིག་འདྱི་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་བོད་གངས་ཅན་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཆུང་
དུས་ནས་ཕ་མ་དང་། དག་ེརན་ཚོས་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་རེད་ཅེས་བསབ་བྱ་བསོན་པ་
ནང་བཞྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་ནབ་མཁན་གྱི་དག་ེའདུན་པ་ཚོར་གུས་ཞབས་བྱདེ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སོ་སོར་ཆ་བཞག་ན། བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་སྐད་ད་ེཐོས་པ་དང་། སེམས་ལ་ཚོར་སྣང་ཡག་པ་ོཞྱིག་སེབ་མ་སོང་། གང་
ལགས་ཤེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གམ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས། ངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། "ཁ་ནང་ལ་གཅྱིག་བླུག་དགོས་རེད།" ཅེས་གསུངས་འདུག "བླུག་དགོས་རེད།" ཟེར་བའྱི་
ཚིག་འདྱིར་སོ་སོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འདོད་པ་ཁོན་ནས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་འགལེ་བཤད་བསནོ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚགི་འདྱིས་དག་ེའདུན་པ་ཚརོ་མཐངོ་ཆུང་དང་དམའ་འབེབས་འད་པ་ོཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ངའྱི་ངསོ་ནས་ར་ེབསྐུལ་ཡྱིན། ཚགི་འདྱིའྱི་རྱིགས་བེད་སདོ་མ་གཏངོ་རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་ར་ེབསྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་ཆོས་དགེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རས་གསོ་ཁང་ནང་ལའང་ཆོས་དགེ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག རས་འཁགོས་ད་ེཚརོ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚ་ོབ་དང་། བཟའ་འཐུང་གྱི་བལྟ་སངོ་ཁ་ོན་མ་ཡྱིན་པར། སེམས་ཁམས་ཀྱི་བད་ེ
སྡུག་ལ་བལྟ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རས་གས་ོཁང་ནང་དུ་ཆོས་དག་ེབཏང་ནས་
རས་འཁོགས་ཚོར་མ་ཎྱིའྱི་ཕན་ཡོན་དང་། སབས་འགོའ་ིཕན་ཡོན། ཁ་ོཚོར་ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ོསོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རས་
འཁོགས་ཚོས་ན་ེཙོས་མ་ཎྱི་བགངས་བ་ནང་བཞྱིན་མྱིན་པར། མ་ཎྱིའྱི་ཕན་ཡོན་ཧ་ག་ོབ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ངས་མ་ཎྱི་
བགངས་པས་ཕན་ཡོན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ནས་སེམས་ཁམས་སྱིད་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུསའདྱི་དཔ་ེགལ་ཆེན་
པ་ོརདེ་འདུག་སྙམ།  
 ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་རྱིགས་ད་ེཆསོ་ལ་དད་པ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་། མཚམས་རེར་བ་སྤྲུལ་ད་ེཚ་ོརས་གས་ོཁང་ལ་གདན་
འདེན་ཞུས་ནས་རས་འཁོགས་ད་ེཚོར་ཚ་ེདབང་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་ལུང་སྐུར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤེ་ན། རས་གསོ་ཁང་གྱི་རས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་རས་གསོ་ཁང་གྱི་ར་བ་
གཅྱིག་པུར་མ་གཏོགས། གསུང་ཆོས་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོས་ཚ་ེདབང་དང་དབང་ཞུ་རྒྱུར་
དགའ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རས་འཁོགས་ད་ེཚོར་ཚ་ེདབང་གནང་རྒྱུ་དང་། དབང་ལུང་སྐུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚོའྱི་
སེམས་ཁམས་སྱིད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེམྱིན་རས་འཁོགས་ད་ེཚ་ོརས་གས་ོཁང་ནང་ལ་བཞག་ནས། བཟའ་
འཐུང་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་རོག་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་སྡུག་ཅག་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཁ་ོཚ་ོའཆྱི་
སྒུག་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སེམས་པ་ས་ོཔ་ོརདེ་འདུག ད་ེནས་ཁ་ོཚོར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོ
ཚ་ོའཆྱི་དུས་སབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཆྱི་བར་འཇྱིགས་སྣང་མེད་པ། ཆསོ་ཉམས་ལནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རས་གས་ོཁང་ལ་ཆོས་དག་ེགཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ དངེ་སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚགོས་འདུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་བཞྱིན་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་འཚགོས་བཞྱིན་འདུག ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་གྲྭ་པ་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག གྲྭ་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་སྙན་རོམ་བྱིས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་ད་ེདག་ལ་ཞུགས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ཕྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ང་ོསདོ་བྱ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཁབ་སལེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོ
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་ོཚོར་ཐོངས་མཆན་ (Visa) ཞུ་རྒྱུར་རོགས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ལ་
དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདའང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཁ་ོཚོར་ཐོངས་མཆན་ (Visa) ཞུ་རྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཁངོ་ཚརོ་མཐུན་རནེ་སྐྲུན་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་སྙམ། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཁ་ོཚསོ་ཚོགས་



55 

འདུ་དེར་ཞུགས་ཐུབ་པས་བོད་སྱི་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཁ་ོཚོར་ངེས་པར་དུ་རམ་འདེགས་ཞུ་དགོས་འདུག མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། འདྱི་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་དུ་ "༨་༦ ལྷ་མ་ོཚགོས་པར་རོགས་སརོ།" 
ཞསེ་འཁོད་འདུག དེར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དགའ་ཚོར་དང་སྦྲགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་
ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བགོ་གེང་ཡང་སེ་སེབ་ཀྱི་འདུག་ལ། དན་སྐུལ་དུ་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཙ་ོབ་ོད་ེཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེརྱིང་ལས་འཆར་
འདྱི་མཐོང་ཡོང་དུས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་། སྦེལ་ཀོབ་ལྷ་མ་ོཚོགས་པར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཡྱི་
རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེསྔོན་ང་དང་ཕག་རོགས་ངེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོདུས་ལྷ་མ་ོ
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་གནང་གྱི་འདུག 
ག་ལེར་ལྷ་མ་ོཚོགས་པར་གཞོན་སེས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཙམ་དུ་མ་
ཟད། ན་ནྱིང་ཞ་ོསྟོན་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྦད་ད་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
ངའྱི་བསམ་པར་ན་ནྱིང་མོན་ག་ོལྷ་མ་ོཚགོས་པས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མ་སོང་། བྱས་ཙང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཞན་ཆ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་དང། ཀ་སྦུག་གྱི་ལྷ་མ་ོཚགོས་པའྱི་ནང་དུ་གཞོན་སསེ་ཚོས་མཉམ་
ཞུགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པས་སྱིར་བཏང་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཐད་ཀར་གོམས་གཤྱིས་མེད་
ནའང་། ལྷ་མ་ོཚགོས་པའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་ཉ་ེརུ་ཕྱིན་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་
སྦེལ་ཀོབ་ཕུད་པའྱི་ས་གནས་གཞན་པར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཁ་སང་ལག་པ་བརངས་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོའདྱིའྱི་ནང་ནས་དགོས་འདྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ད་ེཚང་མ་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ལང་བའྱི་ཞརོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱིས་ལས་བསམོས་སྙན་སནོ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིག་ནརོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་གཅྱིག་
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གཉྱིས་ཤྱིག་ལྷག་འདུག ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་ "༨་༡། ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྱིག་གྱི་མཉེན་ཆས། དེང་
དུས་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་བསྟུན། མང་ཚོགས་ཁོད་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མཚམས་
པའྱི།" ཟེར་བ་དེར་ "མཚམས་" དེར་ "འཚམ།" ཞ་ེན། "མ་" ད་ེམྱི་དགོས་པ་དང་། ཡང་འཇུག་དེའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེག་རང་ནས་མར་ཡོང་དུས་ "བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་དང་། གནས་ཆེན་ལམ་ཡྱིག་བཅས་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་མཉེན་
ཆས་ནང་ཡར་འཇུག་བྱ་མུས་ཡྱིན།" ཞེས་འཁོད་འདུག དེར་ "བྱེད་མུས་ཡྱིན།" ཟེར་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  
 ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། གོང་ནས་ཐུན་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "ཆོས་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་རོད་གཞྱིར་གྱུར་
ཉནེ།" ཞསེ་པ་དརེ་ "འགྱུར།" ཞསེ་བྱིས་ན་ཏག་ཏག་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བརྒྱུད་བསགས་དང་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུར་འགན་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དརེ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་དུ་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པ་ོཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྱིར་བརྒྱུད་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  ངས་དཔལ་འབྱརོ་དང་འབལེ་ནས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་དམའ་འབེབས་ད་ེའད་གང་ཡང་མདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དངེ་
སང་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་ར་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་ཚང་ལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་འོངས་པར་ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། སྐད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་དགོས་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་སྒྲུག་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚོལ་བསད་པ་དང་། 
རག་བསད་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམ་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭར་ཆོས་དག་ེཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རས་གས་ོཁང་དུའང་ཆོས་དག་ེབསྐ་ོཐུབ་
ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་སེབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བལ་ཡུལ་
ལའང་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་རས་གས་ོཁང་ཚང་མར་སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། རས་གས་ོཁང་མང་ཆེ་
བའྱི་ནང་དུ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་མ་བད་ེབ་རེད་འདུག ཆོས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྒྱུ་དང་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོད་དམ་མེད། ཆ་ཚང་མ་རེད་ད།ེ ད་ེབཞྱིན་རས་འཁགོས་ནང་ལ་སདོ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ནང་ཆསོ་ང་ོ
སདོ་ད་ེསྱི་ཡོངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱེད་ཐུབ་ས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ས་ོསོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་
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ས་ོསོའ་ིབ་ཆེན་མང་པ་ོཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ། བཀའ་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་རན་
པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བསད་ས་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོཚོར་བ་མའྱི་མདུན་ལ་རེད། ཉེ་འཁྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
སོད་ས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བྱས་ན་ཐབས་ཤེས་བཟང་བ་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་
བྱུང་།  
 ད་ེནས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་སྐོར་གསུངས་སོང་། བོད་རྱིག་པའྱི་ཚགོས་འདུ་གཉྱིས་འཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (Czech) ལ་རྒྱལ་སྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད།  དེའྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱི་ 
(Washington DC) ལ་གཞོན་སེས་ལ་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚགོས་ནས། ད་ེགཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོམ་རྒྱག་མཁན་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ད་ེཚོར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱིས་མྱིང་ཐ་ོར་ེརེའྱི་རམོ་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེརྒྱབ་གཉརེ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་པ་དང་། ཐོངས་མཆན་ཞུ་བར་རོགས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ། དགོན་ས་ེཁག་ནང་དུ་དཔེ་ཆ་མང་པ་ོགཟྱིགས་ཡོད་པའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལ་ོཆུང་བ་ནང་ནས་དཔ་ེཆ་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ཚོར་ག་ོསྐབས་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་
སོང་། བོད་རྱིག་པའྱི་ཚགོས་འདུ་འདྱི་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ནང་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་འཚོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལོར་ང་
ཚོས་ཚོགས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཉམ་ཞུགས་འདྱི་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་ཡོང་གྱི་འདུག ག་པར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག བརོད་གཞྱི་མ་
འད་བ་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོགང་འད་འདམེ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཆདེ་དུ་མྱི་ཡང་བཏང་བ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དརེ། ང་ཚསོ་ནུས་
པ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ཟག་སྒེར་ས་ོསོས་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་ནས་ད་ེཡ་གྱིར་བཀགས། འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་འགན་འཁུར་ནས་
འགོ་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ། ཕན་ནུས་
ཐེབས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་སྙན་ཐ་ོའབྱོར་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོའབྱོར་བ་ད་ེ
གཞྱིར་བཞག་ནས་མ་འངོས་པར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་སྟངས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་བྱེད་སྟངས། མཐུན་
རནེ་སོར་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལ་ོལས་ཚགས་ཚུད་པ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྷ་མ་ོཚགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ལྷ་མ་ོཚོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ས་
གནས་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་འད་པ་ོརེད། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གཞནོ་སསེ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་
འགའ་ཤས་ལའང་ལྷ་མ་ོཚོགས་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེདག་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ག་
པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེདག་གྱི་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པར་ང་ཚསོ་སྐུལ་
ལག་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་རསེ་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་སྦེལ་ཀབོ་ཀྱི་ལྷ་མ་ོཚགོས་པ་བཀོད་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷ་མ་ོཚགོས་པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོདུས་བྱས་
ནས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ཕུལ་བ་འདྱི་རྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིམ་པ་གསུམ་ནང་དུ་
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གང་ལ་གང་འཚམ་ཕུལ་ཚར་བ་རདེ། མ་འངོས་པར་མ་ཐབོ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ལ་རོགས་སོར་ཞུ་ཡྱི་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ནརོ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོབཅསོ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བག་ོགེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་པཱ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་།  དེའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་
བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གཏམ་བརོད་ཀྱི་རམོ་པ་པ་ོད་ེསྒེར་ཞྱིག་རདེ། ཁ་ོརང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེབཤད་དང་
མ་བཤད་ཁ་ོརང་གྱི་འདདོ་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གཏམ་བརདོ་ད་ེགནད་དནོ་ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོརྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཏམ་བརོད་འདྱི་ (Fiction) རེད་དམ། (Non-fiction) 

རེད། དངོས་བྱུང་གྱི་གཏམ་བརོད་ཅྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། རོགས་བརོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་རེད། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་མྱི་
འདུག ཏག་ཏག་བསད་དང་མ་བསད་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ངས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། དཔེར་ན། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ལའང་དྱི་བ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་བ་ད་ེཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་
ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ངས་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཞུ་འདདོ་པ་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚསོ་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་བྱུང་བ་ད་ེསྒེར་ལངས་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཏམ་བརདོ་དེའྱི་ནང་ལ་གཏོར་བཅམོ་རེད་ཟརེ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། གཏོར་བཅོམ་གྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གཏོར་བཅོམ་ཟརེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བདོ་ནང་དུ་བོད་པས་
རྒྱ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེའད་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡང་འདུག  གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ད།ེ ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལའང་ག་ར་ེཞུས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྔོན་མ་ཆུ་བཞྱི་སྒང་དྲུག་གྱི་དམག་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཨ་རྱིར་ (CIA) དམག་གྱི་སོབ་སོང་བྱས་རེས་བོད་
ནང་དུ་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། བ་ོཁོག་མ་འདང་རེན་པས་གནམ་གྲུ་ནས་མར་མཆོང་མེད་པའྱི་སྐད་ཆའང་བཟོས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕྱིས་སུ་ཁསོ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་དུས། དྱི་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏམ་བརོད་
འདྱིར་སྒོར་འབུམ་ ༢༥ ལྷག་ཙམ་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དོན་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ནང་དོན་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབ་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Narrative) ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་འདྱིར་ར་བའྱི་བོད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་དང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག ངས་ཁོང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ཐགོ་ལ་
གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། རམོ་པ་པོས་གང་བྱིས་དང་མ་འབྱི་ཁ་ོརང་གྱི་རང་དབང་རདེ། གཏམ་བརདོ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་བྱས་དང་མ་
བྱདེ་ང་ཚའོྱི་རང་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དརེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏམ་བརོད་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྔོན་རྱིས་ཕྱིན་
ཚར་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གང་འད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ངས་ཞ་ེདག་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག འནོ་ཀང་བོད་པའྱི་གཏམ་བརོད་ཚགོས་པ་ཡདོ་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་
ཚགོས་པ་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱིར་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བོད་པ་རང་གྱིས་བཟསོ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་།  

     
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག པཱ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་ཀྱི་ལས་འཆར་འཁུར་ཡོང་བ་དེ། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་གཞུང་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་མྱོང་མཁན་དང་། སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་གྱི་ཐོག་
ནས་སྔནོ་མ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ནད་ཡམས་སྔོན་ལ་ཨྱིན་ཡུལ་ལ་འཁབ་སྟོན་བྱདེ་
པའྱི་སྐབས་སུ། འཁབ་སྟོན་པའྱི་ནང་དུ་བོད་པས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ཟེར་དགོས་ནའང་རེད། འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱས་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དང་། འཁབ་སྟོན་པ་ད་ེདག་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡ་
ནས་ག་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་འགན་འཁུར་
མཁན་ད་ེཚསོ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ོསོང་།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་ངསོ་འཛནི་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། སྱིར་བཏང་རམོ་པ་པསོ་རགོས་བརོད་ཀྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་པ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་བོད་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འབེལ་ནས་བྱིས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རོགས་བརོད་ནང་དུ་
གནས་ཚུལ་སྣ་ཚགོས་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གཏམ་བརདོ་འཁབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དབེ་ནང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྙྱིང་དོན་དེ། བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་
ནས་བོས་བྱོལ་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚོའྱི་གས་མང་ཙམ་སྟོན་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ། 
སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་བར། སྒྱུ་རལ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེཁབ་སལེ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་རེད། ཨྱིན་ཡུལ་ནས་ཀང་བོད་པ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་ད་ེའད་
འབྱོར་བྱུང་། སྙན་ཞུ་ད་ེའབྱོར་རེས་ཟློས་གར་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། གཏམ་བརོད་ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀ་མར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གཏམ་
བརོད་དངོས་སུ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལག་པ་འཆང་དགོས་
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ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྟོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཀང་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རདེ། དབེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐ་དད་རདེ། གཏམ་བརོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ད་ེཚ་ོསྟནོ་མ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་
བ་ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། རམོ་པ་པསོ་དབེ་བཀྲམ་
ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དའེང་ང་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་དབེ་འགམེ་སལེ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྒྲུང་གྱི་ང་ོབ་ོ
ད་ེབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་མྱངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་ད།ེ ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་བོད་མྱི་ས་ོསོས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་
རདེ། བོད་མྱི་རང་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་ཐགོ་བོད་མྱིས་རམོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་པཱ། བོད་མྱི་རང་གྱིས་
འགོ་ཞྱིག་ཁྱིད་ནས་དེར་མཐུན་རེན་སོར་རོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྨང་གཞྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་རང་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་པ་རང་གྱིས་བྱེད་རོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོཞྱིག་བཙུགས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་མཐུན་རེན་སར་བ་ནང་བཞྱིན་དེ་ལའང་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སོར་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་
གཏམ་བརོད་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་བདོ་དནོ་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ད།ེ སྒྱུ་རལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། 
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་སྒྱུ་རལ་ཁབ་སེལ་འག་ོརྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་རྱིགས་ནང་ནས་དེབ་
འབྱི་རྒྱུ་དང་། གཏམ་བརོད་ཀྱི་སྒྲུང་འབྱི་རྒྱུ། གོག་བརན་གྱི་སྒྲུང་འབྱི་རྒྱུ། ད་ེརྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱུ་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལའང་རྒྱུ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་
ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ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་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས༌ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་
ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གས་ོཆེད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག 
བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ར་བའྱི་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ནའང་། དགོན་ས་ེཁག་
ཆོས་རྱིག་ཁབ་ཁངོས་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དགོན་པའྱི་ནང་དུ་དག་ེའདུན་
པའྱི་དགེ་རན་མ་ཟད། དགོན་པའྱི་ཤག་གྱི་དགེ་རན་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཟབ་སོང་ད་ེའད་གནང་མྱོང་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་ལ་ོབཅུའམ་བཅ་ོལྔའྱི་མན་གྱི་ཨྱིན་ཆུང་ཚ་ོལ་སྔོན་འགོའ་ིབྱམས་སངོ་རདེ། དགནོ་ས་ེཁག་ལ་ཨྱིན་
ཆུང་མང་པ་ོཡོད་ཙང་། ར་བའྱི་དགོན་པའྱི་དཔ་ེཆ་ལ་སོགས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཞུ་དགོས་པའང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 
དགོན་པས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཨྱིན་ཆུང་ཚོར་བྱམས་
སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའད། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕ་མའྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་ནས། ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ། (Parenting) ཐོག་ལ་
ཟབ་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགནོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ེའད་སལེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་བྱྱིས་པའྱི་དུས་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ད་ེགོམས་གཤྱིས་འཇགས་ཐབས་བྱ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕ་མ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཞུས་བསད་མཁན་ཞྱིག་དང་། དེར་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ད་ེཤག་གྱི་དག་ེརན་རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པར་ཟབ་སོང་ད་ེའད་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན་
རསེ་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབུལ་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
དང་འཕྲསོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་མ་རདེ། རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གསལ་རདེ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བ་
ད་ེབོད་ཀྱི་ང་ོབོ་མཚོན་བྱེད་ཡོད་ན་མེད་ན་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་བྱུང་རབས་ལ་ཕྱི་
མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེཚ་ོརྒྱུན་འཛནི་བྱས་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེགྲྭ་
བཙུན་རྣམ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརེན་ནས་ཆོས་རྱིག་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་གྲྭ་
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བཙུན་རྣམ་པ་ང་ཚ་ོལ་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོདང་། གལ་ཆེན་པོ། བྱས་རེས་ཆེན་པ་ོའཇོག་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དོན་དངོས་པོའ་ིཆ་ནས་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་
གང་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལྡོག་ཕོགས་སུ་སྣང་བརན་རང་རང་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་དང་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོ་ཅན་ཟེར་བའྱི་སོབ་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་ལ་
འཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་བྱེད་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་དར་འཕེལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཞེད་
སྣང་ས་ེཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛནི་བྱེད་མཁན་ད་ེགྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་
གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ལ་སང་ཟུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔོན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་ར་ེཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ངས་དན་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ག་
ར་ེཞུས་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་རྱི་བ་ོཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚརོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཡོང་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ད་ེསོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་
བཅའ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའྱི་རྱིག་གནས་མ་འད་བ་ད་ེདར་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཡོད་ཡོད་པ་རེད། 
དའེྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རེས་སུ་ཉ་ེཆར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དག་ེའདུན་པ་ད་ེ
ཚ་ོགཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་ཟུར་ཟ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཚ་ོམགོ་འཚོས་མཁན་ད་ེཚོས་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཞུས་ནའང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ཞུ་རྒྱུར་འཚརེ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་གཟུགས་སྟོབས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་དརེ་ལྟ་ོབླུག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱབ་ལ་གོས་གནོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་རྱིག་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་གོང་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོད་ེའད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཚགི་ད་ེཚ་ོ
ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནང་དནོ་གྱི་ཆ་ནས་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ངས་རོག་རོག་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅ་ེན། ང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་འཛནི་སོང་སལེ་གསུམ་ཐད་ལ་བྱས་རེས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོའཇགོ་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེ
ཚརོ་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ནག་ཉེས་བཟསོ་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། མྱི་གཞན་ལ་ང་ོསདོ་བྱདེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ནག་ཉསེ་སྡུག་པ་ོབཟསོ་པ། མདརོ་ན་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། སྒེར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་ཟུར་ཟ་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལས་རྒྱུ་
འབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནམ་རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་མྱིག་བཙུམས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོ་ཡྱིན་ནའང་། 
གནད་དོན་དེ་ཚ་ོའགེབས་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཐུགས་
བསམ་བཞསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་གནད་དནོ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན། ལེན་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དའེང་། ར་བའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། དེའང་ཁ་སང་
ཕག་རགོས་ལྷན་རྒྱས་ཨ་རྱིར་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་པའྱི་རསེ་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཚང་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་ཆ་
ཚང་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེམ་ཟད་སྐབས་ད་ེདུས་དྱི་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད། དྱི་བ་གཏངོ་དགོས་
པ་ཞྱིག་ཀང་མཐངོ་མ་སངོ་།  
གཉྱིས་པ་དེར། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མང་པ་ོཞེ་དག་བཤད་སོང་། མ་གཞྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་རོགས་
གཅྱིག་གྱིས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་བཞག་པ་ད་ེཡོད་མ་རེད་རྫུན་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ལས་བསམོས་ཆ་ཚང་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་ལྔ་འདུག ལྔ་ད་ེབལྟས་པ་ཡྱིན། ཐེངས་
གཅྱིག་མ་ཟད་ཐེངས་གཉྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་འགན་ཡོད་ལྷན་རྒྱས་ལ་བསྔགས་བརོད་འསོ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། དེར་བརནེ་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་ད་ེརྱིང་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། སྱིར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ང་རང་ཚ་ོདགེ་འདུན་
པའྱི་ངོས་ནས་ཀུན་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེརྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས། གང་རེད་ཅེ་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཏ་ེཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དང་དེབ་སེལ་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གོང་དུ་ཕག་རོགས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེང་སང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་གྲྭ་པ་དགོས་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེར་རྒྱུ་མཚན་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ག་ར་ེབསམ་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། དང་པ་ོདེར། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་གྲྭ་
པ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། དང་པ་ོརང་ཉྱིད་ཀྱི་ཀུན་སོད་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱག་
དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ད་ེདངོས་གནས་སྐུ་གཞོགས་དང། གྲྭ་པ། བ་
མ་ཟརེ་བ་ད་ེསྐལ་ལྡན་དང་བ་འདེན་པ་ཞྱིག་དགོས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེབྱེད་པར་ངས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསྐུ་གཞོགས་དང་གྲྭ་པ་ཚ།ོ གོས་དམར་དང་སེར་མ་ོགོན་མཁན་ཚསོ་ཀུན་སདོ་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་དག་ེའདུན་སྱི་ཡོངས་ལ་བསྙོན་འཛུགས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་བྱདེ་དུས། ན་
བཟའ་གོན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཨ་ཡྱིན་ན་སྙམ། དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་མདེ་པ་ད་ེཕགོས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཐོག་ནས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་
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བརེན་ནས་རེད་མ་གཏོགས། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ཀུན་སོད་མ་ལེགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲྭ་པ་བྱེད་མཁན་མེད་པ་རེད་
ཟེར་ན། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ལ་བར་ལན་གང་འད་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་སོ་སོའ་ིམྱི་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་དེ། 
གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ལ་བར་ལན་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེཧ་ག་ོབ་བྱདེ་དགོས་རདེ་གདའ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རྱི་
ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བཏོན་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ང་གྲྭ་པ་ཞྱིག་རེད། གྲྭ་
པའྱི་སྐོར་ངས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་ེར་སྨད་དང་ས་ེརའྱི་གྲྭ་ཚང་
གཉྱིས་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཁ་སང་ཕེབས་བསུར་མ་བཅར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དག་ེའདུན་པ་ད་ེའད་མ་རེད། ང་ལ་ཏོག་ཙམ་བཤད་སོང་ཟེར་ནས་དེར་མ་ཡོང་ན། ཚིག་སྡུག་ཆགས་ཤྱིག་བེད་སོད་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དག་ཤ་ལནེ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ་པཱ། ད་ེའད་མ་རདེ། དག་ེའདུན་པ་ད་ེཚ་ོད་ེའད་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དག་ེ
འདུན་པ་ཟརེ་དུས། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་ཚརོ་དཔ་ེགཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་ནང་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉནེ་ད་ེཚརོ་དཔ་ེའཇོག་དགོས་རདེ། འདྱི་ན་གཟྱིགས་དང་ཏགོ་ཙམ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་ཡོང་གྱི་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
མྱིན་ནའང་རེད་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་རང་ཉྱིད་ལ་ཕགོ་ཡོང་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཀང་བཟདོ་སྒོམ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། དེར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རདེ་པཱ། ང་ཚ་ོགྲྭ་པ་རདེ། མྱི་ས་ཕ་ོམོའ་ིཀུན་སདོ་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚ་ོགྲྭ་པ་ཚ་ོསྡུག་པ་འདུག་
ག ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། ཏགོ་ཙམ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རདེ་པཱ། གོས་དཀར་པ་ོདང་ནག་པ་ོགོན་པ་ད་ེཚརོ་བལྟས་ན་གསོ་སརེ་
པ་ོདང་དམར་པ་ོགོན་པ་ཚའོྱི་ཀུན་སདོ་སྡུག་པ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁོན་ནས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དག་ེའདུན་པ་ན་བཟའ་དམར་པ་ོ
གོན་མཁན་ཚང་མ་ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟར་བྱས་ན་ཡག་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག སུ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མྱིང་
བཏོན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་འག་ོས་རེད། གོས་ནག་པ་ོདང་དཀར་པ་ོགོན་མཁན་ལས་དམར་པ་ོགོན་མཁན་ད་ེཚ་ོཀུན་སོད་
སྡུག་ག་འདུག་ཟརེ་བ་དསེ་བར་ལན་ཡག་པ་ོཁོན་ནས་འག་ོས་མ་རདེ། ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ལས་རྱིམ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་རྔ་བ་
གངས་རྱི་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་ད་ེག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རདེ། དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་
དང་དག་ེའདུན་པ་ཚང་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁུངས་ན་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་ཕག་རོགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོ
བདནེ་པ་རདེ། ངས་དག་ེའདུན་པ་སྱི་ལ་ཟརེ་གྱི་མེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དནོ་
དག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང།༽ ངས་དོན་དག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་པ་ཆ་ཚང་
ལའང་ཟེར་གྱི་མེད། དངོས་ནས་མྱིན། བདེན་པ་བདེན་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མྱི་ཉམས་
གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་དེར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགོན་ས་ེཁག་ཏུ་གྲྭ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་བོད་མྱི་རྱིགས། བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་སྒེར་གྱིས་བཀུར་
འསོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་པ་མེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འཛུགས་རེས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོཁོན་ནས་མྱི་འདུག གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཞྱི་ནས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཐངོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་རདེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
དནོ་དག་སྒང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་ཟརེ་ནས་སབས་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་སྐུལ་གསུམ་པ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
མང་པ་ོཕེབས་དུས། དུས་ཚོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཚ་ོསྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། ས་ོསོས་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་
རྱི་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས།  
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་མང་དུ་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དེ་ག་རང་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། བསར་ཟློས་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་
གམ།༽ ང་ལ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ལགས་ས་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ངས་སྐར་མ་ 
༥ ནང་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐར་མ་ ༢ ལྷག་བསད་ཡོད། གསུང་རོགས་གནང།༽ ལགས་སོ། 
སྐར་མ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་ཚར་བའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ངས་རོག་རོག་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་དར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
དགོས་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགོན་པ་ལ་དད་པ་ཡྱིད་ཆེས་དགོས་པར་སྐུ་གཞོགས་ད་ེཚ་ོསོད་ས་ལ་སོད་དགོས་རེད། སྐུ་
གཞོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གྲྭ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བ་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་སོ་སོའ་ིསོད་ས་ལ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིར་བཤད་ཀྱི་རདེ་པཱ། ད་ེབྱས་ན་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་དའེང་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། གཅྱིག་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དགསོ་ཀྱི་རདེ་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་སུ་མྱི་ས་ཕ་ོམ་ོཕེབས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་འདུག སྐུ་གཞོགས་རྱིགས་
སྱིངས་ཆ་འདྱིར་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་པ་ལ་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ཚོས་ཀང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད།  ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་གསོ་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་ཕོགས་གང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དང་། བར་ལན་གང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་ངས་མྱི་སྐོར་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གུས་པ་རང་ཉྱིད་འདྱིར་ཡོང་བ་ད་ེགདན་ས་གྲྭ་ཚང་གཅྱིག་ལ་
བསད་ནས་མྱི་ཚ་ེསོབ་སོང་ཐནོ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་བཤད་མཁན་ད་ེནང་བཞྱིན་དགོན་ས་ེརྱིམ་པ་ནས་ཕུད་
ནས། མཐའ་མར་གདན་ས་གཅྱིག་ལ་སེབས་ནས་ལས་ཁལ་ཆོས་ཁལ་བྱས་ཏ་ེདག་ེབཤེས་ཀྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་
མྱིན། བོད་པའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཤ་གཅྱིག་ལས་བཙོས་ན།། ཤ་ཁུ་ཁ་ཁ་ཐནོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།། བཀའ་མོལ་ད་ེ
འད་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་དང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་མཁན་ཚང་
མས་སོ་སོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་ན་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་དགོས་རེད། གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན། 
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། བསྟོད་པ་ཁ་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེམྱིན་གཞན་
ཞྱིག་ལ་འག་ོབསད་ན། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ང་ོསདོ་བྱེད་ས་འདྱིར་མ་རེད། དརེ་ལས་རྱིམ་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། རེས་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་སྟནོ་བྱས་ཏ་ེལམ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ཡོང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
དརེ་དུས་ཚདོ་འདང་གྱི་མ་རདེ་ལ། རགོ་ག་མང་པ་ོབཟ་ོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་
བག་ོགེང་དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ལ་ཕེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབལེ་བ་
ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལེན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མ་འདྱིར་གེང་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་བརངས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་
དུས། ཚོགས་གཙོས་མ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་འཚོམས་ཀྱི་འདུག དགོངས་པ་འགལ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕན་
ཚུན་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས། ཚར་
སོང་ངམ། དུས་ཚོད་རགོས་འག་ོཡྱི་འདུག ཁེད་རང་ཆདེ་དུ་སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་རགོས་གབས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་གང་གསུངས་པ་དརེ་ལགས་ས་ོཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལན་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིགས་
གཞོན་སེས་ནང་དུ་སྒྱུ་རལ་ལ་ད་ོསྣང་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་ད།ེ གཞོན་སེས་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་འདུག གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོད་ེཚ་ོད་ལྟ་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། 
  གོང་དུ་སྦལེ་ཀོབ་ལྷ་མ་ོཚགོས་པའྱི་སྐརོ་ངའྱི་ལན་ཞུ་སྟངས་ད་ེགཅྱིག་རདེ། ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེའྱི་ནང་དོན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྦེལ་ཀོབ་ལྷ་མོ་
ཚགོས་པ་རང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་རགོས་དངུལ་རག་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ག་ར་ེའཛནི་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཐད་ཀར་མ་བངས་པའྱི་རགོས་དངུལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གྱི་དེབ་སེལ་དང་། དེབ་སེལ་གྱི་ནང་དོན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོདང་མ་འགལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ལེན་
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རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་རེན་པས་དེབ་སེལ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡོངས་རོགས་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་
ལྷུང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལྟར་བྱུང་འཛིན་ད་ེཚ་ོཚད་ལྡན་སད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངུལ་གཏོང་གྱི་
ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ཞུས་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤག་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཆུང་བའམ་ཨྱིན་ཆུང་ཚོར་གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། བྱམས་
སྙྱིང་ར་ེདང་འབེལ་བའྱི་སོབ་གསོ་ད་ེཚ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་རྣམ་གོལ་གྱིང་
དགོན་པ་ནས་དགེ་རན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དེར་ལམ་གོན་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེབྱྱིས་པ་ལྟ་སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། བྱྱིས་པ་ལྟ་སོང་
བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དེར་སོབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོའཁོར་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡང་ད་ེ
འདའྱི་དགོས་མཁ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཕར་མ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་འག་ོསོང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། འགོ་སོང་མེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འག་ོསོང་དེ་
ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆསོ་རྱིག་འཛིན་སངོ་སལེ་གསུམ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། བོད་ནང་
དུ་ལྡགོ་ཕགོས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ད་ེའད་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སང་ཟུག་བྱས་
ཀྱི་ཡོད་པ། ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་ཟེར་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ། རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོག་ཚདོ་
ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག དེར་ག་ོབ་འད་མྱིན་བངས་ནས། པ་ེཅྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པའྱི་བཟ་ོལྟ་ད་ེཚོའང་བོད་
བཟ་ོལ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཟེར་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་པ། འདྱི་ལྟ་བུ་སྣ་
ཚགོས་ཤྱིག་བདོ་ནང་གྱི་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་ལག་བསྟར་མྱི་འད་བ་བྱདེ་བཞྱིན་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངསོ་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་དང་སར་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་རྱི་བོ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་ཕེབས་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའྱི་སོབ་སོང་
སད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་མདགོ་མདགོ་གསུངས་སངོ་། འདྱི་དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་མ་མྱོང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་
སོང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་མེད་པ་མང་པ་ོགཅྱིག་སོ་སོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་སྤུང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོགནང་གྱི་
འདུག ད་ེག་རེའྱི་ཆེད་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེས་ོསོའ་ིདགོངས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སོང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱི་བོ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཕེབས་མཁན་ཚོར་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གལ་འགངས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་རྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
བར་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་མ་ཚོར་ང་ཚའོྱི་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་སོབ་གཉེར་བྱས་པ་འདྱི་
འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་བསམ་བའོ་ིནང་ལའང་མེད། ཁ་ནས་ཀང་འདོན་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་དག་ེའདུན་པ་ཚ་ོསྟབོས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་དེ་འད་ཞྱིག་ངས་བཤད་པ་དན་གྱི་མྱི་འདུག བསམ་
བོའ་ིནང་ལའང་འཁོར་མ་སོང་། གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པ་ོད་ེའད་དག་ེའདུན་པའྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ས་བོའ་ིནང་ལ་
ཡང་ཡོད་པ་རེད། གོད་ཁགོ་ནྱི་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ལ་གོད་ཁགོ་ཡོད་པ་རདེ། ངས་དསེ་གོང་གུད་ཞ་ེ
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དག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྒྱག་མ་མྱོང་། ངས་ཞུས་པ་ཆ་
ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརརེ་སྱིག་འཛུགས་ཇྱི་ཙམ་མང་
པ་ོཡོད་ན། ད་ེཙམ་གྱིས་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་གནས་པ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིག་
འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་བ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྦེལ་ཀབོ་ཆ་བཞག་ན། ས་ེར་དགོན་པ་དང་རྣམ་གོལ་གྱིང་དགོན་པ། བོན་
པོའ་ིདགོན་པ་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་དགོན་པ་མང་ཆེ་བ་ཡོད་རེད། དགོན་པ་ད་ེདག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད་གདའ། སྦེལ་ཀོབ་དང་མོན་ག་ོཆགས་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོདགོན་པར་གཞྱི་བརེན་ནས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ེཁག་གྱི་དགོན་ས་ེཆ་ེཁག་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ས་གནས་གང་ན་གནས་ཡོད་
ནའང་ད་ེདག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ས་བརན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་གང་མང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་བསམ་བོ་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཇྱི་ཙམ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་དུ་འཛུགས་ཐུབ་པ་མ་
གཏོགས། གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱལ་ས་དང་གོང་ཁེར་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་འཛུགས་མྱི་དགསོ་པར་འབད་བརནོ་དང་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། དེས་གོང་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚབ་ལ། ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་སྒེར་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ེཕན་དང་། རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཚ་ོནས་ཀང་ཐུགས་
བསམ་བཞསེ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་འསོ་བསྡུ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མྱི་གཅྱིག་ལའང་ང་ལ་
འོས་འཕེན་རོགས་ཟེར་ནས་ཁ་པར་གཏོང་མ་མྱོང་། དེའྱི་འོག་ལ་དྱིལ་བསགས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གཅྱིག་ལ་ཁེད་
རང་གྱིས་ངའྱི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེལས་ཀ་བྱེད་རགོས་ཞུ་མ་མྱོང་། ད་ེའད་གཅྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང། ངས་རྐུབ་སྟེགས་འདྱི་ནས་
དགངོས་པ་ཞུ་དགསོ་ཞུས་ཡདོ། དརེ་བརནེ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་དང། རྒྱབ་སརོ་མ་བྱདེ་མཁན། ལས་བྱདེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་བཅས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱ་ེབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕེས་མེད། མ་
འངོས་པ་ལའང་འབྱདེ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོའང་མདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ནང་དནོ་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་
ཚང་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་བསམོས་སྙན་སནོ་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ནང་གསསེ་ཀ་པ། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༠ པ། ཁ་སང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་ད་ེསྙན་
སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༠  
༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 

ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
 
༡༽ ང་ོསདོ།     
 ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱལོ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ྋསྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་

བཞེད་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་ཐོག་རང་རྱིགས་རྣམས་གཞྱིས་
འཁོད་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་འག་ོའཛུགས་ཏེ། འདྱི་ལས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོབོད་དོན་
བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་བདེན་པའྱི་འཐབ་རདོ་རྒྱུན་གནས་དང་། རང་རའེྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་
གཞུང་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་རྣམས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོས་མཚོན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སོད་རྱིང་འཚ་ོརེན་ཕུགས་འཕེར་དང་ས་བརན་ཡོང་སད་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་
གཙ་ོགྱུར་ལག་ཤེས་དང་། འཕྲུལ་རྱིགས། ཚོང་ལས་སོགས་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ། དེ་
བཞྱིན་མང་ཚགོས་ཁོད་དུ་ཉམ་ཐག་དང་རས་གཅངོ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ལ་ལྟ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། ལྷག་པར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པ་ནས་བཟུང་ད་ཡོད་གཞྱིས་ཆགས་རྣམས་ས་བརན་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་སོ་ནམ་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སུ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱུན་
གནས་ཐུབ་པའྱི་འཚ་ོརེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག ༤༥ ཡོད་པ་དང་། ས་ོནམ་གཙ་ོགྱུར་གྱི་གཞྱིས་
ཁག ༢༦ དང་མཉམ་འབེལ་ཆེ་ཁག་ ༡༥ ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་བཟོ་ཚོགས་ཁག ༡༧ རས་གསོ་ཁང་ ༡༤ 
བཅས་ཡོད། ཁོན་མྱི་འབོར་ ༧༧,༡༡༢ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་
གྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་ཁབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་འོག་དྲུང་ཆེས་སྱི་ཡོངས་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་
འཁུར་བཞེས་ཏ་ེནང་གསེས་ལས་བགོས་ས་ེཚན་གསུམ་དང་ཚན་པ་བདུན་ནང་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་
གངས་ ༣༧ གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཁོངས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བསད་ས་མྱིག་གངས་ ༤ དང་། ད་ཡོད་
ཟུར་འཇོག་ས་མྱིག་ཐོག་ལས་བྱེད་གངས་ ༣ དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ལས་བྱེད་ ༣ ཉྱིན་གའྱི་ལས་
བྱདེ་གངས་ ༡ བཅས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱེད་ང་ོཡོད་གངས་ ༤༣ ནས་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསམོས་
འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 

 
༢༽ ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ།  
༢་༡། གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀ གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན། 
ཀ་༡ མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༤༠ ཡྱི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་ 
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 གཞྱིའྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པས་རྱིས་ལོའ་ིནང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཏ་ེཁུངས་ས་ོསོར་བག་ོ
འགེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཆར་རྱིས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༣༌༢༣ ཡྱིན། 

ཀ་༢  སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་དང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཁུལ་གནས་སདོ་རསེ་འབྱརོ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཐད་སྒ་ོརགས་ས་ོསོའ་ི
ཐགོ་གོག་ཚད་འཇལ་ཆས་འཁྱིད་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལེགས་
གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་པ་བཞྱིན་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥༌༠༨ སོང་ཡོད། 

ཁ གཞན་མཐུན་རནེ་དང་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཁ་༡ འཐུང་ཆུ་དང་གོག་འཁྱིད་འཛུགས་མ་གཏོགས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚགོས་

ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་བཞྱིན་འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་  ༢༨༌༩༣ 
སོང་ཡོད། 

ཁ་༢ ཀ་ོལྱི་གལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་
ཟྱིན། འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༥༠ སོང་ཡོད།  

ཁ་༣ ས་ེར་སྡུན་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛནི་སོང་སྟངས་འཛནི་འགོ་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་ཁང་གངས་ ༡༤ གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་
བཞྱིན་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༦༨ སོང་ཡོད། ཚོང་ཁང་རྣམས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱན་རྒྱག་གྱི་ལམ་ནས་
བོགས་གཏོང་ཞུས་ཡོད།  

ཁ་༤ སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་བགེས་ཤག་གངས་ ༥ གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་དང་བགེས་ཤག་འཕར་མ་གཅྱིག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་
འག་ོམུས་ཡྱིན། འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༌༧༠ སངོ་ཡོད།  

ཁ་༥ འཆར་རྱིས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༤༨ ཡྱི་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་གསར་
རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན།  

ཁ་༦ ལ་བྱང་ཧན་ལ་ེམགནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༩༣ སོང་ཡོད། 
ཁ་༧ ཀ་སྦུག་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་ས་ལུ་སྒར་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་

ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ཡོད། 
ཁ་༨ རརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག མྱི་མང་ཚགོས་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་གྱི་སྔོན་འགོའ་ི

ལས་གཞྱི་ཁག་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་དངུལ་འབོར་ཀོག་སྐབས། ས་ཡ་ ༠ དང་གངས་ཆུང་ 
༩༣ ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཚརོ་དངུལ་འབརོ་ཏག་ཏག་ཀོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ས་ཡ་ ༠ དང་གངས་ཆུང་ ༩༣ 
ཟརེ་ན་དངུལ་ག་ཚདོ་རདེ། ད་ེཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངུལ་འབརོ་ཏག་ཏག་ཀོག་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཏག་ཏག་ཟེར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
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ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བསམོས་དརེ་ཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དངུལ་གངས་དེར་སྒོར་ས་ཡ་ ༠ དང་གངས་ཆུང་ ༩༣ ཟེར་ན་དངུལ་ག་ཚོད་རེད། ད་ེའད་བཀགས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ཀ་འབྱི་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ཆུང་དུ་འགོ་བའྱི་
དུས་སུ་དངུལ་གྱི་མཐངོ་དེའང་ཆུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སྔནོ་མ་ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་འབུམ་ཀོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་ས་ཡ་
སྒང་ལ་མ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་འབུམ་ད་ེག་ོབད་ེབ་ཡདོ་ན། སྒོར་ས་ཡ་ ༠ 
དང་གངས་ཆུང་ ༩༣ ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་དགུ་དང་ཁྱི་གསུམ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་བྱིས་
ཡོད་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་བད་ེབ་ཡདོ་ན་ངས་འབུམ་ནང་ཀོག་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཀོག་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་ཡ་
སྒང་ལ་བྱིས་ཡོད་དུས། ས་ཡ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགུ་འབུམ་གསུམ་ཁྱི་ཟེར་བཞག་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཟེར་དགོས་པ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་ཡ་ཡོད་ན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥༌༩༣ ཟརེ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། དརེ་ས་ཡ་བྱིས་ཡོད་དུས་ས་
ཡ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེཀོག ད་ེནས་ལྷག་མ་དེར་འབུམ་དང་ཁྱི་མར་ཡོང་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེབཀགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་པཱ། ཡྱི་གེའྱི་
ནང་ལ་ས་ཡ་བྱིས། ཀོག་བའྱི་སྐབས་སུ་འབུམ་ཀོག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་ཉནེ་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཁ་༩ ས་ེར་སྡུན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རབ་བརན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་
གྱི་ཐགོ་ཁབེས་ལགས་ཤོག་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༩༡ སོང་ཡོད། 

ཁ་༡༠ སྤུར་ཝ་ལ་དང་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འག་ོལམ་ཉམས་གསོ་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འགོ་གོན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༦༢ དང་སྒོར་ ༡༌༡༤ ས་ོསོར་སངོ་ཡོད།  

ཁ་༡༢ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ནས་མཐའ་མཚམས་བར་གང་རྱིག་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་
འག་ོགོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༌༥༠ སོང་ཡོད། 

ཁ་༡༣ སེ་ར་སྡུན་ཁབ་ཁོངས་དགེ་འཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལགས་ཤོག་འབུལ་རྒྱུ་དང་སྦྱིར་སེ་དགེའྱི་ས་
འཐུས་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལགས་ཤོག་བར་ེབསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༣་༩༦ དང་། སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༢༧ བཅས་ས་ོསོར་སངོ་ཡོད།  

ཁ་༡༤ གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དང་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གངས་མཛོད་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཨ་རྱི་
སྱིད་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་མཁ་ོསོད་དུས་ཡུན་དང་པ་ོརོགས་མཚམས་དང་བསྟུན་ལས་གཞྱི་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་
ཡོད། 

ག ལས་དནོ་གཞན་ཇྱི་བྱས། 
ག་༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསདོ། 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ོལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་། སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དང་བད་ེསྱིད་
སར་གས།ོ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་
ཕོགས་ཕེབས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་ཉེར་སོང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཐོན་
མཇལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་སརོ་འོག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ནས་
ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང་། ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྣམས་དབུ་
འབྱེད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དང་འབེལ་ཏེ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་
ལེགས་པར་གྲུབ་སྟ་ེཕྱི་ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་ཕྱིར་ར་སར་ཕབེས་འབྱརོ་བྱུང་ཡོད། 

ག་༢ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སངོ་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལགོས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས། 

ག་༢༌༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ནས་བོད་མྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་ཐོག་མ་ལ་དྭགས་སེ་བྱང་གཉྱིས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུར་གཏན་
འཁེལ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༨ བར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་ལ་དྭགས་སེ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་དང་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འབོག་སེའྱི་ས་ཁག་
བཅས་ལ་ཕགོས་བསདོ་ཞུས་ཡོད།  

ག་༢༌༢  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༩ ནས་ ༢༦ བར་ཉྱིན་གངས་ ༨ རྱིང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཀ་རརོ་སྒང་གསུམ་
དང་། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་། ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་དང་ཁབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་གནས་
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སདོ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་བསདོ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༧ 
བར་ཉྱིན་གངས་ ༩ རྱིང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཨུ་ཏར་ཁནྜ་མངའ་སེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བད་ེསྱིད་གྱིང་དང་། 
དནོ་གྲུབ་གྱིང་། གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས། སྦ་ལུ་ཝ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་ཀྱི་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཀྱི་
ས་གནས་ཁག་དང་། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སའེྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྤུར་ཝ་ལ་ས་ས་གཞྱིས་ཆགས་དང་། སོན་ཊ་
གཞྱིས་ཆགས། ཀུམ་རའ་ོདང་ས་ཊོན་གཞྱིས་ཆགས། ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་བཅས་སུ་ཕོགས་བསདོ་ཞུས་ཡོད།  

ག་༢༌༣ ཐངེས་འདྱིའྱི་ཕོགས་བསདོ་སྐབས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕགོས་ང་ོསདོ་དང་། འཛནི་
སོང་ལས་དོན་སེལ་ཕོགས་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ཉན་ཞྱིབ་དང་མང་
ཚགོས་ནས་དགོས་འདྱི་བྱུང་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་
མངའ་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་
སེལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ཡོད་པའྱི་དགོན་ས་ེརྣམས་ལ་གནས་མཇལ་དང་། གཞུང་
སྒེར་གྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རགོས་ཞྱིབ་བཅས་ཞུས་ཡོད། 

ང། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་། ཉམས་གསའོ་ིལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 
ང་༡  བཀའ་བནོ་དང་སྱི་འཐུས་གཟྱིམ་ཤག་ཉམས་གས།ོ 
 སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གསར་ཕབེས་དང་བསྟུན་༸་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་གཟྱིམ་ཤག་གངས་ཅན་ཁང་དང་༸དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་གཟྱིམ་ཤག་དགའ་
ལྡན་ཁང་དུ་ཉམས་གས་ོཞུ་དགོས་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

ང་༢ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་པའྱི་ལས་ཤག་ཉམས་གས།ོ 
 རྱིས་ལའོ་ིནང་འག་ོགོན་ཁོན་སྒོར་ ༤༥༥,༤༠༠།༠༠ བཏང་སྟ་ེགངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

ཤག་ནང་བཞའ་ཚན་འགོག་ཆེད་རྱིག་གང་དང་ཞ་ལ་གས་བ་རྣམས་བཟོ་བཅོས་དང་། ཆུ་ཡུར་ཉམས་གསོ། དེ་
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ཉྱི་འདོ་ཁང་ལས་ཤག་ཁང་ཐགོ་ཏུ་མ་གནས་སྒརོ་འབུམ་ ༧ གྱི་ལགས་ཤོག་ཐགོ་ཁེབས་ཕུབ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ།  

ང་༣ ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཁག་ལ་ཚནོ་རྱི་གཏངོ་རྒྱུ་དང། སྒའེུ་ཁུང་རྱིང་སངོ་གསར་བར།ེ  
 རྱིས་ལོའ་ིནང་དཔལ་འབར་ཁང་། བད་ེལེགས་ཁང་། བད་ེསྱིད་ཁང་། མཐོང་སྨོན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལས་ཤག་གྱི་སྒེའུ་

ཁུང་ཆ་ེཆུང་གངས་ ༣༥ གསར་བར་ེཞུས་ཡོད། 
ང་༤ གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་འབལེ་གངས་སྱིད་མཛསེ་བཟའོ་ིལས་གཞྱི། 
 གངས་སྱིད་ནང་གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོབྱུང་ཡདོ་པའྱི་སྟེང་དུ་སྣུམ་འཁརོ་དང་སྦག་སྦག་རྱིགས་གང་བྱུང་དུ་བཀག་

འཇགོ་མྱི་ཆགོ་པའྱི་ཐྱིག་རགས་བརྒྱབ་པ་དང་། མཚནོ་རགས་སར་ཤོག་རྱིགས་སར་ཡདོ། 
ང་༥ ལས་ཤག་བཞའ་ཚནའགགོ་ཐབས་ལས་གཞྱི། 
 འདྱི་གར་བཞའ་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤག་ཁག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་ལ་དབུས་ལས་ཤག་ 
 དང་བགསེ་ཤག་བག་ོའགེམས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ལྟར་

བཟ་ོབཅསོ་ཞུ་དགསོ་ཅྱི་མཆྱིས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།    
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ང་༦ ལས་ཤག་ཁག་ཅྱིག་ལ་མལ་གདན་གསར་ཉ་ོདང་བག་ོའགེམས། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་ཤག་གྱི་འཛིན་ཆས་གསར་ཉོའ་ིཁོངས་སུ་མལ་གདན་ ༡༡༠ གསར་ཉ་ོཞུས་ཏེ་བག་ོའགེམས་

ཞུས་ཡོད། 
ང་༧  མགེ་གན་སྣ་ེལནེ་ཁང་རྱིང་པའྱི་འགོ་ཐགོ་ཏུ་ཚངོ་ཁང་གསར་བསྐྲུན། 
 འདྱི་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་ ༥༡༧,༨༧༣།༠༠ བཏང་སྟ་ེམེག་གན་སྣེ་ལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་འོག་ཐོག་ཏུ་ཚོང་ཁང་ཆ་ེཆུང་

གངས་བཞྱི་གསར་བསྐྲུན་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༡ ནས་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་
བོགས་གཏོང་ཞུས་ཡོད། 

ཅ འཛནི་སངོ་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 
ཅ་༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་ལས་ཤག་གངས་ ༤༢ དང་བགེས་ཤག་གངས་ ༦ བག་ོའགེམས་དང་། གཞུང་ཞབས་བགེས་

ཡོལ་དུ་ཕེབས་པ་གངས་ ༦ ལ་བགེས་ཤག་དོད་སྒོར་ ༨,༨༨༣,༠༠༠།༠༠ ཞུ་སོད། ད་ེབཞྱིན་བགེས་ཤག་མ་ཐོབ་
པའྱི་བགསེ་ཡལོ་བ་གངས་ ༦ ལ་སྱིག་གསལ་ཁང་དདོ་འབུལ་མུས་ཡྱིན། 

ཅ་༢ སྔ་ལོའ་ིལས་ཤག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་བཞའ་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
ལས་ཤག་གངས་ ༡༥ ལ་བཟ་ོབཅོས་དང་ཉམས་གསོ་ཁོན་སྒོར་ ༡,༣༩༢,༠༧༧།༠༠ འག་ོགོན་བཏང་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པའྱི་ལས་ཤག་གངས་ ༢ འཕྲལ་སེལ་སོད་གནས་ཀྱི་མཐུན༌འགྱུར་ཞུ་རྒྱུར་ཟུར་
འཇགོ་ཞུས་ཡདོ། 

ཅ་༣ རྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་དང། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང། རྒྱུན་ལས་འཕ་ོའགྱུར་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་ག་ོསྱིག་ཞུ་དགསོ་ཅྱི་མཆྱིས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

 
༢་༢། མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
 འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་ཚགས་ཚུད་ས་བརན་

ཡོང་སད་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཞུ་མུས་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་། རྱིས་ཁ། 
རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོབཅས་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 
༢་༣།   ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
ཀ   ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་འཆར། 
 ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་གྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རནེ་རྒྱུན་མཐུད་སར་འབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་སུ་ས་ེལྡན་

སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཤར་སོད་བྱདེ་མཁན་དུད་ཚང་ ༢༣༣ དང་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༧༦༨༌༨༤ ཡོད། ལ་ོ
འཁོར་ནང་སྟོན་འབས་རྣམ་གངས་ ༡༤ ཙམ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚོང་ཐད་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ལ་ོནས་བཟུང་ལ་ོལྟར་ས་ེལྡན་མཐངོ་ཆནེ་ལག་འཁེར་བསར་གས་ོཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ཡོན་
གྱི་མཐུན་འགྱུར་ནར་གཏོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེལྟར་ནའང་ས་ེལྡན་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ལས་རས་སོར་ས་ོནམ་ལག་
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བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་མང་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོ་ནམ་ལས་དོན་རྒྱ་སེད་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབས་
ཐབས་སུ་འོས་འཚམས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཟྱིན་པའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག ༡༠ ནང་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩༩༤ ནས་
ཁོན་བསོམས་ཨེ་ཀར་གངས་ ༡༢༡༦༠་༧༧ ནང་ད་བར་སྟོན་ཐོག་མྱི་འད་བ་ ༡༦ ཙམ་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཐོན་
སདེ་ཀུན་ཊལ་ཁོན་བསམོས་ ༤༣༨༧༥༩༌༧ བྱུང་འདུག 

ཀ་༡ སྦལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརར་ཁང་། 
སྦལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་དུ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་དནོ་
ཁག་མྱུར་ཚད་མཐ་ོརུ་བཏང་བའྱི་སྒ་ོནས་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཡངོས་ལ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གོང་མཐརོ་དང་རྒྱུན་སངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཀ་༢ ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་སྦེལ་ཀོབ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོར་བརར་ཁང་ནས་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༣༠ སྟེང་ཁོན་སྟོན་

ཐགོ་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༡༡ ཙམ་འདབེས་ལས་ཀྱིས་ཐོན་འབབ་ཀུན་ཊལ་ ༤༥༠ ཙམ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚངོ་ཞུས་
པར་གཙང་ཁ་ེསྒོར་འབུམ་ ༢་༥ ཙམ་བྱུང་ཡདོ།  

ཀ་༣ ཐནོ་འབབ་བཟང་བ་དང་ཚངོ་རྒྱུགས་ཆ་ེབའྱི་སྐྱུར་འབས་རྩྭ་སསོ་ལས་གཞྱི། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་གའྱི་སོང་བརར་ཁང་ནས་སྐྱུར་འབས་རྩྭ་སསོ་མཐུད་སོར་བྱེད་ཆེད་ bare rootstock གངས་ 

༡༠,༠༠༠ སེད་འཕེལ་དང་། སྐྱུར་འབས་རྱི་ཤྱིང་ཨ་མའྱི་གསབ་མྱུག་  scion གཅོད་འབེག་གྱིས་ bare 

rootstock རྱི་ཤྱིང་མཉམ་མཐུད་སོར་བྱས་ཏ་ེསྐྱུར་འབས་རྩྭ་སོས་གངས་ ༥༧༥༠ ཐནོ་སལེ་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་
ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༢༣ ནང་འདབེས་འཛུགས་ཆདེ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 

ཀ་༤ སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ་ལས་འཆར། 
 འདྱི་གའྱི་སོང་བརར་ཁང་དུ་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༡༣ དང་བེའུ་གངས་ ༣ གས་ོཉར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནས་རྱིས་

ལོའ་ིནང་འ་ོམའྱི་ཐོན་འབབ་ལྱི་ཊར་ ༡༠༣༨༩་༠༩ བྱུང་བར་འ་ོམ་ཕྱིར་ཚངོ་གྱིས་ཡོང་འབབ་ལས་འག་ོགོན་ང་ོསོང་
ཆ་ེབ་ཆགས་ཏ་ེགོང་གུན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡདོ།  

ཀ་༥ སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་བཟ་ོསྐྲུན། 
 རྱིས་ལའོ་ིནང་འདྱི་གའྱི་སོང་བརར་ཁང་ནས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་སར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་ཁོན་ཀྱི་ལ་ོགངས་ ༣༡་༡༥ 

ཕྱིར་ཚངོ་ཐུབ་པ་ནས་གཙང་ཁ་ེསྒོར་འབུམ་ ༡་༧༠ བྱུང་ཡདོ། 
ཀ་༦ བ་ེཏའྱི་འབས་བུ། 
 འདྱི་གའྱི་སོང་བརར་ཁང་དུ་བེ་ཏའྱི་ཤྱིང་སོང་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པའྱི་ཐོན་འབབ་འབས་བུ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚོང་

ཞུས་ཏ་ེགཙང་ཁ་ེསྒོར་འབུམ་ ༡་༨༦ བྱུང་ཡདོ། 
ཁ འབས་ལྡན་དང་འབས་མདེ་ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས། 
  རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ ༡༢ དང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་

ཁག་ ༢ བཅས་ཀྱི་ནང་ཁོན་འབས་ལྡན་རྱི་ཤྱིང་སངོ་པ་ོགངས་ ༢,༩༢,༡༠༦ དང་འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་སངོ་པ་ོགངས་  
 ༨,༨༡,༡༥༡ འདབེས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
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ག  ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༡༦༠ ལ་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༥༡༣༣་༡༨ འདེབས་ལས་ཆེད་ཟླ་གངས་ ༡༠ རྱིང་
སེད་མེད་ཞྱིང་བུན་སྒོར་ ༨༤,༤༧,༨༣༠།༠༠ གཡར་གཏོང་ཞུས་ཡོད། ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༤༡ ལ་སྟོན་འབས་
འདེབས་ལས་དང་། ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང་། ཇ་ཤྱིང་དང་གོ་ཡུའྱི་སོང་པོ་སོགས་འདེབས་
འཛུགས། ད་ེབཞྱིན་དེང་དུས་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་མཁ་ོསྒྲུབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་ ༡ ནས་ ༣ བར་གྱི་དུས་བཀག་
སདེ་ཆུང་བུན་དངུལ་ཁནོ་སྒོར་ ༥༣,༧༥,༠༠༠།༠༠ གཡར་གཏོང་ཞུས་ཡོད། 

ང་། སྨན་རྒྱུའྱི་རྱི་ཤྱིང་འདབེས་འཛུགས། 
ང་༡ སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྱིད་སར་གསོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁོན་བསོམས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༦ སྟེང་སྨན་རྒྱུའྱི་རྱི་ཤྱིང་

འདེབས་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་ཐོན་འབབ་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་སྐབས་སྟོན་འབས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ལས་ཆེ་བ་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 

ང་༢ ཀ་ོལྱི་གལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་འོག་བོད་མྱིའྱི་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༣༠ ནས་ཏཱ་མྱིལ་ནཱ་
ཌུ་མངའ་སེའྱི་ནང་རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ Unique Exports Company དང་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་དྱི་ཞྱིམ་རས་ཆར་
བཀོལ་སོད་བྱེད་པའྱི་སྨན་ར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་ཀང་ས་འོག་ནས་སྨན་རྩྭ་བཀོག་དུས་ས་
བཅུད་ལྡན་པའྱི་ས་གང་ཙམ་ར་བ་དང་མཉམ་དུ་འབྱར་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་ས་བཅུད་ཉམས་གུད་དུ་འགོ་ཉེན་ཡོད་
བཟོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོད་འདུག་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་མུས་སོང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་
འདེབས་ལས་བྱེད་མྱིན་ཞྱིང་པ་ས་ོསོའ་ིཉམས་མྱོང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་གྱིས་ཐག་ཆོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་
ཡོད། 

ཅ ཕྱུགས་གས་ོལས་གཞྱི། 
ཅ་༡  རྒྱ་བལ་ཁུལ་དུ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག་ ༡༤ ཡོད་པའྱི་ནང་ཁོན་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༡༨༠༢ དང་། རྨོད་གང་གངས་ 

༧༣ ཕ་གང་གངས་ ༦༠ བེའུ་གངས་ ༨༣༧ ར་ལུག་གངས་ ༤༥༩༢༦ ར་གངས་ ༤༠༥ འབྱི་གཡག་གངས་ 
༧༧༠ མཛ་ོདང་མཛ་ོམ་ོགངས་ ༢ བཅས་གས་ོཉར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཅ་༢ མོན་ག་ོས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བ་ཕྱུགས་ཆེ་
ཆུང་བསོམས་ ༦ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་འ་ོམའྱི་ཐོན་འབབ་དེ་གའྱི་རས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་པར་ལ་ོའཁོར་ནང་
གཙང་ཁ་ེསྒོར་འབུམ་ ༡༌༦༠ བྱུང་ཡདོ། 

ཆ ས་ཆུ་བདག་གཅསེ་ཀྱི་ལས་འཆར་ཇྱི་སལེ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཞྱིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་མཁ་ོགཏོང་སད་ས་འོག་གྱི་ཆུ་འདེན་འཁྲུལ་འཁོར་ཡོད་སའྱི་ཁུལ་དུ་ཆར་ཆུ་
གསགོ་འཇོག་གྱི་ས་དངོ་ Water recharge pit གངས་ ༡༢༢ གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡདོ། 

ཇ ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པའྱི་དཔ་ེསྟནོ་འདབེས་ལས་ཇྱི་བྱས། 
ཇ་༡ མནོ་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་། 
ཇ་༡་༡ དཔ་ེསྟོན་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༢་༥ སྟེང་ཐོན་འབབ་བཟང་བའྱི་ཨ་ཤོམ་ཚོད་ལྟར་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལོ་ 

༢༥༠༠ བྱུང་ཡདོ། 



78 

ཇ་༡་༢ དཔ་ེསྟོན་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༢ ནས་རྱིས་ལོའ་ིནང་ངང་ལག་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལ་ོ ༡༡༠༠༠ བྱུང་བ་རྣམས་ཏོག་དབྱྱིབས་
ནད་ཡམས་དབང་གྱིས་ཕྱིར་ཚོང་ཐུབ་མེད་སྟབས་གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག་ལ་རྱིན་གོང་ཆག་ཡང་ཐོག་ཚོང་
འགེམས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད།  

ཇ་༢ ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་། 
ཇ་༢་༡ ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་སྟངས་འཛིན་འགོ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༣༠ སྟེང་ཐནོ་འབབ་བཟང་བའྱི་ཨ་ཤོམ་འདེབས་ལས་ཀྱིས་

རྒྱུན་འདེབས་ཨ་ཤོམ་དབར་གྱི་བར་ཁད་ཁེ་ཕན་ང་ོསོད་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གནས་སུ་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་
གྱི་ཞྱིང་པ་ར་ེཟུང་ནས་ཐནོ་འབབ་བཟང་བའྱི་ཨ་ཤོམ་འདབེས་འཛུགས་བྱདེ་འག་ོཚུགས་ཡོད། 

ཇ་༣ མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་། 
ཇ་༣་༡ མེའ་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༤༠ ཡས་མས་ཀྱིས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༦༠ ཙམ་ནང་ཇ་ཞྱིང་འདེབས་

འཛུགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེད་ེགའྱི་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་དཔ་ེསྟོན་ཞྱིང་སའྱི་སྟེང་ཇ་ཞྱིང་ར་
སསོ་གས་ོསངོ་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡདོ་པ་ནས་ཇ་ཞྱིང་རྩྭ་སསོ་བཟ་ོསྐྲུན་གྱིས་མཁ་ོསོད་ཞུས་ཡོད། 

ཇ་༤ འབུམ་ས་ེལ་བསྟན་འཛནི་སྒང་། 
ཇ་༤༌༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ལས་འཆར་འགོ་སྱི་ས་ཨ་ེཀར་ ༢ སྟངེ་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པས་སྟངས་

འཛནི་ཞུས་པ་བརྒྱུད་ཤྱིང་འབས་ཀྱི་ཝྱི་འདབེས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཉ ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པ་དང་ཞྱིང་པ་ཚརོ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཤསེ་བྱ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་སད་ག་ོརགོས་ཟབ་སངོ་། 
ཉ་༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་འདྱི་ནས་ཆདེ་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་ ༡༣ ལ་ཟབ་སངོ་ཐངེས་

གཉྱིས་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཉ་༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ཁབ་ཁོངས་ཞྱིང་པ་གངས་ ༡༢ ལ་སྐྱུར་འབས་དང་ Dragon fruit 

འདེབས་སྟངས་དང་། བལ་ཡུལ་བྱམས་པ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཞྱིང་པ་ ༥༠ ལ་ཚལ་རྱིགས་
འདབེས་སྟངས། བལ་ཡུལ་རོར་པ་ཊན་ནརོ་འཛནི་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཞོག་ཁགོ་ནད་འབུ་ཚོད་
འཛནི་དང་སྔནོ་འགོག་བྱདེ་ཕགོས། ག་ོཚ་ེརགོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ ཤྱིང་འབས་ཀུ་
ཤུར་ནད་འབུ་ཚདོ་འཛནི་དང་བཅསོ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 

ཏ སྟནོ་ཉསེ་གུན་སབོ། 
ཏ་༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་ལ་བྱང་འབོག་སེའྱི་འདུད་གཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་འབགོ་ཁྱིམ་བདུན་གྱི་ར་ལུག་ལ་ན་

ཚ་ཕོག་སྟ་ེའཆྱི་སོན་སུ་གྱུར་བའྱི་ཛ་དག་གྱི་གུན་སོབ་སད་འདྱི་ལས་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༢ དང་། སེམས་ཅན་ལ་ར་
ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ངལ་སེལ་སད་འདྱི་ལས་བརྒྱུད་ཅེག་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་  Most Pro Tibet རོགས་
ཚགོས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢ བཅས་ཁནོ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༤ མཁ་ོསདོ་ཞུས་ཡོད། 

ཏ་༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་བལ་ཡུལ་གོ་ཚ་ེརོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྟོན་ཉེས་གུན་སོབ་སད་འདྱི་ལས་ནས་
རགོས་དངུལ་སྒརོ་འབུམ་ ༡་༦༠ ཁུངས་འགམེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཐ ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟངེས་བསྟདོ་ལས་གཞྱི། 
 འདྱི་གའྱི་ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་རྱིས་ལོའ་ིནང་

མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲྱིན་ལས་ལགས་སུ་ས་ོནམ་རེ་ཕུད་དང་།  སྦེལ་
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ཀབོ་བད་ེསར་གཞྱིས་ཁོངས་ཞྱིང་པ་བ་ོགོས་དག་ེལེགས་ལགས་སུ་ན་གཞོན་ས་ོནམ་ར་ེཕུད་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་
བ་བཞྱིན་ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ཕག་འཁེར་དང་། ལེགས་སེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ 
༡ ར་ེཕུལ་ཡོད་ཅྱིང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་ས་ོནམ་ར་ེཕུད་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྒོར་ཁྱི་ར་ེདང་
གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁེར་ར་ེཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ལས་འཆར་ཁངོས་ནས་མཁ་ོསདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ད ཉྱི་ཧངོ་ཨ་ོསྱི་ཀ་ OISCA ས་ོནམ་ལས་སངོ་། 
 ཉྱི་ཧངོ་ཨ་ོསྱི་ཀ་རགོས་ཚགོས་ནས་ལ་ོལྟར་བོད་མྱི་ན་གཞནོ་གཅྱིག་ལ་ས་ོནམ་སོང་བརར་དུ་བསདོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་

གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་རྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་ནས་མྱི་འགོ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཡོད་ཀང་མྱི་འགོའ་ིནང་མྱིར་ཏོག་
དབྱྱིབས་ནད་མནར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རནེ་སངོ་བརར་དུ་གཏངོ་ཐུབ་མདེ། 

ན སྔ་ལའོ་ིམ་འངོས་བྱདེ་འཆར་ཁངོས་ནས་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས། 
ན་༡ སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱདེ་འཆར་ནང་གསལ་མའེ་ོཆསོ་འཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཇ་ཞྱིང་བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གསར་

འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་གནས་སྐབས་རྱིང་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་བསར་ཞྱིབ་ཞུས་ཏ་ེམདུན་
སདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་གནས་སྐབས་རྱིང་ངང་འཐནེ་ཞུས་ཡོད། 

ན་༢ སྦེལ་ཀོབ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་བཅུད་བརག་དཔྱད་ཁང་གསར་
རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་རྱིས་ལོའ་ིནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་དབང་གྱིས་ལས་གཞྱི་
དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུར་དུས་འགངས་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་དངོས་སུ་ཨར་ལས་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

ན་༣ སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཚོང་རྒྱུག་ཆེ་བའྱི་ཤྱིང་འབས་ཐོན་འབབ་ཕྱིར་ཚོང་གྱི་ཚོང་ཤག་ཚད་ལྡན་མཉམ་
འབལེ་གཏུགས་ཀྱིས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཚོང་འབལེ་ཐབས་འཚལོ་ཞུས་ཡོད་ནའང་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ 
༡༩ ཁབ་གདལ་རནེ་པས་ས་གནས་སུ་འག་ོའངོ་དམ་བསགས་ཆ་ེབར་བརནེ་ཚངོ་ཤག་ཏུ་ང་ོབཅར་ཐུབ་མེད།  

ན་༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ས་བརན་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་སེལ་ཆེད་ད་ཡོད་སོ་ནམ་ལམ་སྟོན་ལ་གཞྱི་
བཅོལ་ཏ་ེདུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞྱིགས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་སམ་ལམ་སྟནོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུར་ས་
གནས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གྱིས་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་འསོ་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་
བཟ་ོའགོད་ཞུ་རྒྱུར་སྔནོ་འགོའ་ིལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། 

ན་༥ རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་ཁོན་ཕྱི་ཊྱི་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༥༠༠༠ ཡོད་པའྱི་ screen house གསར་རྒྱག་དང་སྦྲགས། སྐྱུར་འབས་
རྩྭ་སསོ་གངས་ ༥༤༧༠ བག་ོའགེམས་ཀྱིས་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༢༣ ནང་འདབེས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ན་༦ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་ཞྱིང་པ་མྱི་གངས་ ༡༢༡༠ དང་། ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༧༤༠༠།༠༠ སྟནོ་ཐོག་རྣམ་གངས་ ༥༠ ཙམ་
མཉེན་ཆས་ནང་ཐ་ོའགོད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོནམ་བྱེད་སྒོའ་ི
ལམ་སྟོན་དང་ཐོན་འབབ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་མའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། 

ན་༧ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཞྱིང་པའྱི་མཐུན་ཚགོས་གང་མང་གསར་འཛུགས་
གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་བ་ལྟར་འདྱི་ནས་བོད་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ཞྱིང་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་ར་ེ
གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དབེ་སལེ་ལས་འཆར་འག་ོམུས་ཡྱིན།  
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ན་༨ ཧནོ་སུར་ས་གནས་སུ་སྣུམ་ཤྱིང་འདབེས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་རགོས་ཚགོས་ནས་རགོས་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་
མ་ཐབོ་པར་བརནེ་གནས་སྐབས་རྱིང་ལས་གཞྱི་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

 
༢་༤། ངལ་སལེ་ལས་དནོ།  
ཀ རས་གསའོ་ིརགོས་སརོ།  
ཀ་༡ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཁོན་བསོམས་རས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ཡོད་པའྱི་ནང་སྔ་ལོ་རས་འཁོགས་ ༤༩༩ ཡོད་

པའྱི་སྟེང་རྱིས་ལོའ་ིནང་གསར་འཇུག་བྱུང་བ་ ༡༨ བསོམས་པས་རས་འཁོགས་གངས་ ༥༡༧ ཡོད་ཁོངས་ནས་
དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་མྱི་གངས་ ༦༥ དང་། ར་དགོངས་ཞུས་པ་མྱི་གངས་ ༨ བྱུང་བ་བཅས་འཐེན་པའྱི་འཕྲོས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁོན་བསོམས་རས་འཁོགས་མྱི་གངས་  ༤༤༤ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ 
༤,༧༣,༤༨,༧༧༡།༠༠ དང་། ལས་འཆར་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༤༡,༢༦,༨༤༧།༠༠ དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཐབས་
འཚལོ་ཞུས་ཏ་ེཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཁུངས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཀ་༢ ཁབ་ཁངོས་རས་གས་ོཁང་ ༡༤ ནང་རས་འཁགོས་ཁོན་གངས་ ༤༩༩ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་ལས་
འཆར་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཁནོ་སྒརོ་ ༧,༡༤,༧༥,༦༡༨ ཐབས་འཚལོ་བྱུང་ཡོད།  

ཀ་༣ རྱིས་ལའོ་ིནང་རས་འཁགོས་གསར་པ་ང་ོབཞསེ་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ ༣ རྱིས་ཁནོ་རས་འཁགོས་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ 
༡༢༣༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་རས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་པ་གངས་ ༡༠ དང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༦༥ ཉམ་ཐག་
ཁོངས་ནས་རང་འཚམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་བ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣ རས་འཁོགས་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་དང་བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་
འཛར་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབྱོར་ཞན་པས་ལྟ་རོག་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་རས་འཁོགས་གངས་ ༢༠ བཅས་
བསམོས་ ༡༡༧༢ ལ་འདྱི་ནས་ལྟ་སངོ་བྱ་དགསོ་ལྟར། ཕྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ཁག་ནས་རས་འཁགོས་རྣམས་ལ་འཚ་ོ
སྣོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༨,༦༠༨,༧༦༡།༠༠ ཐམ་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་
རས་འཁགོས ༡༩༠ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༡,༡༠༠,༠༠༠།༠༠ གསལོ་བསྩལ་བྱུང་བ་བཞྱིན་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་
ཡོད།  

ཀ་༤ ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་ ༣༥ ཙམ་ཡོད་པ་ནས་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཕགོས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་
གོན་དང། ཛ་དག་ངལ་སེལ་འགོ་གོན། སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༢,༧༧༢,༢༥༧།༠༠ 
མཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཁུངས་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད།  

ཀ་༥  རྱིས་ལོའ་ིནང་རས་འཁོགས་གངས་ ༦ ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁོད་འབབ་ཇ་ེབཟང་དུ་འག་ོབ་དང་བསྟུན་
ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་དྭང་བང་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་བ་ལ་འདྱི་ནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་བསྔགས་
བརོད་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་ཡོད། 

ཁ དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རགོས་སརོ། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་དམག་ཟུར་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་འཚ་ོསྣོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་

སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཟྱིན་པ་ཕུད་མྱི་གངས་ ༤༥ ལ་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་ནས་འཚོ་སྣོན་ཧྱིན་སྒོར་ 
༦,༠༠,༠༠།༠༠ ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 
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ག  ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
ག་༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་གསར་

འཇུག་ཆེད་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་ང་ོབཞེས་ཞུས་པ་གངས་ ༧ དང་རས་
གས་ོཁང་དུ་གསར་འཇུག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་ ༥ མ་འོས་ཞུས་པ་ ༢༠ བཅས་བྱུང་ཡོད།  

ག་༢ སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་ནང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལོ་གཉྱིས་ནང་ཚུད་རོགས་རམ་མུ་
མཐུད་དགོས་མྱིན་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་དགོས་གསལ་དནོ་ལྟར་རྱིས་ལའོ་ིནང་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དང་། ལྡྱི་
ལྱི། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལངོས་དང་། སྦྱིར་བོད་ཚགོས། སྦྱིར་ས་ེདགེ ཅོན་ཏ་ར། མན་ཌྱི། ཀུ་
ལུ་མ་ན་ལྱི། ར་ས་བཅས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། རེས་སུ་ས་གནས་
ཡོངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་མཚམས་གསར་འཇུག་དགོས་མྱིན་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ང་། སྔ་ལའོ་ིལས་བསམོས་ནང་མ་གསལ་བའྱི་ལས་དནོ་འཕར་མ་ཇྱི་ཞུས།  
ང་༡ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཁབ་གདལ་རེན་པས་འཚ་ོབརེན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞྱིན་པའྱི་དུད་ཚང་གངས་ ༢༦༤༣ གྱི་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ཆེད་དུད་ཚང་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ རྱིས་ཁོན་ཧྱིན་
སྒོར་ ༢༦,༤༣༠,༠༠༠ ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

ང་༢  རས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་ཁ་པའྱི་མྱི་གངས་ ༣༥༠ ལ་མྱི་རེར་འཚ་ོསྣོན་འཕར་མ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༠༠༠ ར་ེརྱིས་ཁོན་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡༧,༥༠,༠༠༠ དང་། ལ་ོགཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ ༢༥༦ ལ་འཚ་ོབའྱི་དཀའ་སེལ་སད་མྱི་
རརེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ རྱིས་ཁནོ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥,༦༠,༠༠༠ བཅས་བསམོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༣,༡༠,༠༠༠ དུས་ཐགོ་
ཏུ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད།  

ང་༣ ཨ་རྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རོགས་ཚགོས་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༥ དང་ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་
བཅས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༣༨༠ ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཡྱི་ཛ་དག་ངལ་སེལ་སད་ཧྱིན་
སྒོར་ ༡༣,༦༡༢,༦༠།༠༠ དང་། རོར་གྱིང་རང་འཚ་ོབཟ་ོགྲྭའྱི་ལས་བྱདེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༦ ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་གཞྱི་
དཀའ་སེལ་སད་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་རྱིས་ཁོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༦༠,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་
གནང་སནོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད།  

ང་༤ སྒ་ོམ་ོསྤྲུལ་སྐུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ I Save One Life ནས་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་
ས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔོན་འགོག་ཡ་ོཆས་དང་མྱི་མང་ལ་ཁ་རས་མཐུན་
འགྱུར་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༦ ཁུངས་སདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
༢་༥།  ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ།  
ཀ  ལས་རྱིགས་སངོ་བརར།  

རྱིས་ལོའ་ིནང་ས་གནས་ཁག་ ༡༩ ནས་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༢༡ དང་མ་ོགངས་ ༡༥ བཅས་ཁོན་བསོམས་ན་
གཞོན་གངས་ ༣༦ ལ་དུས་རྱིང་སོང་བརར་ཆེད་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་ེལ་ཀུའྱི་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་རལ་སོབ་
གཉེར་བསྟྱི་གནས་ཁང་ Tibetan Private ITI དུ་སོང་བརར་འགོ་མུས་ཡྱིན། སོང་བརར་ཆེད་འགོ་གོན་ཧྱིན་
སྒོར་ ༣༢,༨༠,༥༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སོང་ཡོད། སྔ་ལོའ་ིནང་གཞོན་སསེ་ ༣༠ འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པའྱི་ཁངོས་ད་ལྟའྱི་
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ཆར་གོག་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་བཟའོ་ིལས་རྱིགས་སོང་བརར་མུ་མཐུད་འག་ོམུས་ཡྱིན་པ་ཕ་ོགངས་ ༤ ཡོད་པ་རྣམས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་མཇུག་སྱིལ་འཆར་ཡོད། 

ཀ་༡ ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་སབོ་ཡནོ་ལས་གཞྱི།  
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞནོ་ཕ་ོམ་ོབསམོས་ ༡༨ ལ་ལས་རྱིགས་སོབ་ཚན་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༡༠ ཐགོ་སོབ་ཡོན་ཁོན་ཧྱིན་

སྒོར་ ༡༠,༠༠,༠༠༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།  
ཁ ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གྱི་སདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 

རྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ ༡༠ དང་མ་ོགངས་ ༡༡ བཅས་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༡ ནས་བུན་སྙན་འབྱོར་
ཁོངས་མྱི་གངས་ ༡༩ ལ་ཚོང་ལས་ལས་གཞྱི་འད་མྱིན་ཆེད་སེད་ཆུང་བུན་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༠ གཡར་
གཏོང་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ནས་ད་བར་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོཁོན་མྱི་གངས་ ༣༤༡ ལ་སྒོར་ ༣༧,༡༧༢,༤༤༠་
༩༦ བུན་གཡར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག    བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་དུས་ཐུང་སངོ་བརར་དང་ཟབ་སངོ་། 
ག་༡ སྐྲ་བཟའོ་ིསངོ་བརར།  

འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་གྱི་སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརར་ཁང་དུ་ན་གཞོན་གངས་ ༢༦ ལ་སྐྲ་བཟོའ་ིསོང་བརར་
ཕུལ་བ་བཞྱིན་རྱིས་ལའོ་ིནང་ན་གཞནོ་གངས་ ༡༡ ནས་ལས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག་༢ ཀམ་པུ་ཊར་སངོ་བརར།  
 ར་ས་ཁུལ་གྱི་ན་གཞནོ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༢༩ ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་སོབ་ཚན་འད་མྱིན་

ཕུལ་ཏ་ེན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ནུས་སྟབོས་གོང་སེལ་གཏངོ་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཞྱིན་
སོང་བརར་ཐོན་མཚམས་ Institute for Advanced Computer Technology, (IACT) བརྒྱུད་ལག་
འཁེར་སདོ་མུས་ཡྱིན། 

ག་༣ སྱི་ཚགོས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་མདུན་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ག་ོསལེ་དང་ལས་འཕརེ་ནུས་རལ་གངོ་འཕལེ།  
རྱིས་ལོའ ་ིནང་འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ དྲྭ་རྒྱ་ Instagram, Facebook and 

Youtube བརྒྱུད་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་ལས་འཕེར་ནུས་རལ་གོང་འཕེལ་དང་། གཞནོ་སེས་བ་ོསྟོབས་སེལ་
རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་ཐད་གཏོང་དང་། བརན་བཅུག་ལས་རྱིམ་ཁབ་སེལ་དང་བརྒྱུད་བསྐུར་རྒྱ་གང་ཆ་ེཞུས་
ཡོད་པ་བཞྱིན་ཁོན་མྱི་གངས་ ༡༢,༨༩༦ ལྷག་ནས་དྲྭ་ཐོག་གསན་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཕན་རླབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།   

ག་༤ མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ།  
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཕ་ོགངས་ ༦༠ དང་མ་ོགངས་ ༤༠ ཁོན་བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ ༡༠༠ ལ་དངོས་སུ་མདུན་ལམ་
སོབ་སྟོན་ཁང་དང་། ཁ་པར་དང་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་། གཞོན་སེས་གངས་ ༡༡ ལ་ལས་འཚོལ་
གྱི་རམ་འདམེས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག་༥ སདེ་སྱིང་སབོ་སྟནོ། Mentoring 
རྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་གའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཁང་ནས་ཕ་ོགངས་ ༨ དང་མ་ོགངས་  ༥ བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ 
༡༣ ལ་དུས་རྱིང་སདེ་སྱིང་སོབ་སྟནོ་ Mentoring ཞུས་བརྒྱུད་གཞནོ་སེས་གངས་ ༡༠ ལ་ས་ོསོའ་ིགནས་ 
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སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ང་། ན་གཞནོ་ནུས་སྟབོས་གངོ་འཕལེ་ཟབ་སངོ་། 
ང་༡ ལས་འཕརེ་ནུས་རལ། Employability Skill 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ར་ས་བོད་ཀྱི་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་གདན་ཞུ་དང་མདུན་ལམ་སོབ་

སྟོན་ཁང་ཐད་ཀར་བཅས་ནས་ཕ་ོགངས་ ༢༡ དང་མ་ོགངས་ ༡༩ བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ ༤༠ ལ་སྱི་ཚོགས་
དང་སྒེར་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་ནང་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གྱི་གཙོས་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བ་དང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་
ལམ་གནང་ཕོགས། ད་ེབཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་ཁ་ཤོག་འབྱི་སྟངས། བཅར་འདྱི་དང་ལེན་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས། འག་ོཁྱིད་ནུས་པ་དང་གཞན་རང་གཤྱིས་ལེགས་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ།   

ང་༢ ཀྲ་ེལྱི་རྱིས་ཁ་བཀལོ་སདོ། Accounting Tally Program 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ཕ་ོ ༥ དང་མ་ོ ༥ བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ ༡༠ ལ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཀྲ་ེལྱིའྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཏ་ེགཞོན་

སསེ་གངས་ ༣ ལ་འཚ་ོཐབས་འོས་པའྱི་ལས་རྱིགས་གཉརེ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ང་༣ པར་ལནེ་རྱིག་པ། Photography 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་དྷ་སར་གནས་བཞུགས་པར་ལེན་ཁད་ལས་པ་སྟག་ལྷ་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ 

༥ ལ་པར་ལེན་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་གཞནོ་སེས་གཅྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་འབབ་གསར་ཁང་དུ་
གསར་འགདོ་པ་དང་རྱིས་པ་གཅྱིག་ལགོས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཐབོ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 
༢་༦། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ   རྒྱ་གར་ནང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 

༢༠༡༤ དགོངས་དོན་མཐུན་རེན་ཁག་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་། མཐུན་རེན་ཁག་ཞུས་ཐོབ་མ་བྱུང་བའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་འདྱི་ནས་ཡྱིག་ཆ་སོགས་མཁ་ོསོད་
ཀྱིས་མཐུན་རེན་ཐབོ་ཐབས་སུ་འབད་བརནོ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་
ས་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་རོགས་སོར་ཡོང་བ་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུ་སྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད། 

ཀ་༡ ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་རྱིམ་པ་ཞུས་འབས་སུ་
མངའ་ས་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྲུང་ཆ་ེམཆོག་ནས་ ༢༠༢༢།༡།༡༢ དང་ ༢༠༢༢།༢།༡༥ ས་ོས་ོ
འཁདོ་བདོ་མྱི་གནས་ཡུལ་ཁབ་ཁངོས་རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༦ ལ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བ་
ཁག་ལ་དངོས་སུ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དཀའ་སེལ་རོགས་བསོར་དང་ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ལག་བསྟར་ཡོང་
ཐབས་དང་། མངའ་སེའྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༥ བསར་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཐོག་ས་གནས་རངོ་དཔོན་རྣམས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ནན་ཕེབས་ཡོད་སྟབས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ནས་ཀང་ས་གནས་རོང་དཔོན་
དྲུང་དུ་ཆདེ་བཅར་གྱིས་མཇུག་སངོ་གནང་དགོས་གལ་ཞུས་ཡདོ། 
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༢་༧། སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགངོས་དནོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་འཐབོ་བཞྱིན་པ་ཁག 
ཀ ལྷ་ོགཞྱིས་གཙོས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་འབེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་གྱི་གཞུང་ལམ་ཉམས་གསོ་དང་། 

འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། སདོ་ཁང་ཉམས་གས།ོ གོག་གྱི་མཐུན་རནེ་ལ་སགོས་འཐབོ་མུས་ཡྱིན།  
ཀ་༡ ས་གནས་མང་ཆ་ེབར་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་དང་ཟ་འབྲུ་མཐུན་རནེ་ཡུལ་མྱི་དང་སྱི་འཚུངས་འཐབོ་མུས་ཡྱིན། 
ཀ་༢ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་ནང་བོད་མྱིར་སྨན་ཞབས་དང་སོ་སྨན་པའྱི་དེབ་སེལ་གྱི་མཐུན་རེན་ཐོབ་དང་འཐོབ་

མུས་ཡྱིན། ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་དུ་མངའ་གཞུང་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་རྱིགས་སོབ་མ་རྣམས་
ལ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡནོ་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཀ་༣ ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེ་གཞུང་ནས་མངའ་སེའྱི་ནང་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་འདྱི་
ལོར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༠ གནང་སོན་བྱུང་ཡདོ། 

ཀ་༤ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་སད་
ལ་ོལྟར་རགོས་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༨༠ གནང་མུས་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་ཡང་མུ་མཐུད་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། 

ཀ་༥ ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ HIMCARE ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མངའ་ཁངོས་བོད་མྱི་རྣམས་ལའང་
ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་སྱི་མཚུངས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་ཡྱིན། 

ཀ་༦ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འག་ོལམ་ཉམས་གས་ོགཙོས་འཐུང་ཆུ་དང་བྱང་ཐང་འབོག་པའྱི་
སེམས་ཅན་སགོ་སབོ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་མཐུན་རནེ་ཁག་མུ་མཐུད་འཐབོ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཀ་༧ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ PM Jaal Jeevan Mission ཁོངས་ནས་མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་གཞྱིས་
ཆགས་གཉྱིས་ནང་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཞྱིག་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། 

ཀ་༨ རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་། ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཀྱི་མཐུན་རེན་དང་། སྟོན་ཉེས་གུན་སོབ་ཀྱི་རོགས་སོར། མཉམ་འབེལ་བརྒྱུད་ཞྱིང་
པར་བུན་དངུལ་བཅས་ཀྱི་རགོས་སརོ་གནང་མུས་ཡྱིན།  

ཀ་༩ རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེཁག་ ༡༢ ནང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༧ ཡོད་ཁངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགངོས་
དོན་འོག་མངའ་སེ་ཁག་ ༧ ནས་མཐུན་རེན་ཁག་གང་འཚམས་གནང་མུས་དང་མངའ་སེ་ཁག་ ༥ ནས་མཐུན་
རནེ་གང་ཡང་གནང་སོན་བྱུང་མེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་འོག་མངའ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ས་
བོགས་ལེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་གཞྱིས་ཆགས་ ༤ དང་བོགས་གཏོང་ཡོང་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་གངས་ ༡༤ ཡོད་ཅྱིང་། 
ལྷག་འཕྲོས་གཞྱིས་ཆགས་ ༡༩ ཡྱི་ས་ཆ་རྣམས་བཟ་ོཚོགས་དང་སྒེར་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོག་ཡོད་པས་བོགས་ལེན་
མྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 
༢༌༨། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐརོ་མཇུག་གནནོ་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ  རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོར་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥༢ ཀྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་

གནནོ་བྱུང་བ་ཁནོ་གངས་ ༥༦༠ དང་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་གངས་ ༡༠༦ ཆགས་ཡོད། 
ཀ་༡ རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོར་ཁབ་ཁོངས་མཉམ་འབེལ་དང་བཟ་ོཚོགས་ཁག་ ༣༡ གྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་

གནནོ་བྱུང་བ་གངས་ ༤༢༤ དང་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་གངས་ ༡༦༢ ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་ 
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 བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས།   ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚསེ་ ༠༩ ལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༨ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་འདུག 
སྙན་སནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དང་པ་ོཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་ད་ེབཀགས། ད་ེནས་འདྱི་བཀག་རྒྱུ་མ་རདེ་དམ། གཅྱིག་ད་ེབག་ོ
གེང་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དོགས་སོང་འད་པ་ོདང་། བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
དུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་ད་ེམ་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ད་ེཆ་རནེ་གང་གྱི་འོག་ནས་བཀག་རྒྱུ་རདེ། ད་ེལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ། དརེ་བརནེ་ད་ེམག་ོལྡགོ་མྱི་འདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་འཁུར་སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་འཁུར་བསད་ཡོད་རེད། སྙན་སོན་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༡ 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

 
༡༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁངོས། 
༡།  ནང་སྱིད་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༦) པའྱི་ནང་གསལ། 
 “བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ས་ེལྡན་དང་

རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆུ་བདག་རེན་དང་། འཚ་ོཐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐོག་
འབད་ཐབས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ཡོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་མཇུག་སོང་མུ་མཐུད་གནང་སྟེ་ད་ེ
སྔོན་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ཤར་བསོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་གང་ཡོང་སོར་སོད་ཞུས་
ཀང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངསོ་སུ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བྱདེ་མཁན་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་༨" ཅེས་འཁདོ་
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གསལ་ད་ལྟ་བར་རང་གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་གང་ཡོང་དང་། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་བཏོན་ཀང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་བརྒྱད་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཤར་བསོད་གནང་མ་ཐུབ་པ་རྒྱུ་རེན་
གནད་འགག་གང་འད་ཐུག་མྱིན་སྐརོ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

༢།  མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས།  
 གོང་གསལ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་(༡༢༥)པར་“སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༣་

༣༽ནང་གསལ་འདྱི་གཞྱིས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ས་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་འདབེས་ལས་ཐགོ་ད་ོདབྱྱིངས་དང་། ན་གཞནོ་ཞྱིང་
པ་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བར་བརེན་ལས་གཞྱི་སེལ་
ཐབས་བལ”ཞསེ་འཁདོ་གསལ་ལས་གཞྱི་ད་ེལ་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་རནེ་གང་ལ་ཐུག་མྱིན་སྐརོ་གསལ་
བཤད་གནང་གལ་ཆ།ེ 

༣།  འབྲུག་སདོ་བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་ལས་ཁུངས་ལས་བསམོས། 
 གོང་གསལ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༣༩) པའྱི་ནང་གསལ། ཀ༽ རན་བྱྱིས་འཚ་ོསྣོན་དང་སོབ་

ཡོན་ཁངོས་དཀནོ་གཉརེ་གྱི་གསལོ་ཕོགས་དང་མཆདོ་དདོ་ ༡༡ ལ་སྒརོ་ ༣༤༢,༠༠༠། ཞསེ་འཁདོ་གསལ་འབྲུག་
ཡུལ་ལ་རང་གཞུང་ཁབ་ཁངོས་དགོན་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་དང་། དཀོན་གཉརེ་གྱི་གསལོ་ཕོགས་མཆདོ་དདོ་དགོན་
པ་ག་ཚདོ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ་ཆ།ེ 

༤།  སྱིམ་སྱིའྱི་ལས་བསོམས། གོང་གསལ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༦༠) ནང་གསལ། ཀ རྱིས་ལོའ་ི
ནང་རན་བྱྱིས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སབོ་ཡོན་བག་ོསདོ་ཇྱི་ཞུས་གནས་སྟངས་ཁོངས་སུ་གསར་འབྱརོ་སོབ་གཉརེ་བ་ ༣༢ 
ལ་སྒོར་ ༤༡༠༤༤། ཞསེ་འཁོད་གསལ་གསར་འབྱོར་ད་ེརྣམས་ག་དུས་འབྱོར་མྱིན་དང་། སོབ་སོང་ག་ར་ེགནང་
གྱི་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ།  

༥། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་མང་པརོ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་གསལ་འདུག་པར། གནད་དནོ་དེའྱི་ཐད་དཀའ་
ངལ་གཙ་ོབ་ོགང་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ས་
ཁག་ལ་ཕན་ཐགོ་ཡོང་ར་ེཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་རྒྱུ། 

༦། ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ ༢༠༧ ནང་ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་བད་ེསྱིད་གྱིང་
དང་། མ་ེལ་ེ ༡༥ པ་ཀུལ་བཅས་ཀྱི་ས་ཁང་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞྱིན་ཡདོ་གནས་ཙམ་ལས་གསལ་འཁདོ་
མྱི་འདུག་པས་འཛིན་སོང་ནས་ད་བར་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་འབད་བརོན་གང་གནང་ཡོད་མེད། ས་གནས་
ཁག་གསུམ་ནང་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་ལས་འཆར་གང་དག་ཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལན་གསལ་ཡོང་བ། 

༧། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་པ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་གྱི་བདག་དབང་ལ་རོད་
རོག་བྱུང་སྟེ་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་སྐོར་སྱི་ཚོགས་ནང་གེང་ཕོགས་འགོ་བཞྱིན་པ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་མྱིན་
དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་འཛིན་སོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་
ལན་འདབེས་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་རྒྱུ། 
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༨། འབུམ་དྷར་ས་གནས་སུ་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཁང་ཉམས་གས་ོཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་ོསྔོན་མ་ས་
གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་འདུག་པར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ཇྱི་ཆགས། མ་འོངས་པར་འབེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་སུ་ཆགས་ནས་གཞུང་དངུལ་ཆུད་ཟོས་མ་སོང་བར་འགན་ཁུར་
ལྷག་བ་ོཆེར་སདེ་ཐོག་སྐབས་བབ་རང་འཁྱིའྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་ནན་
པ་ོགནང་གལ། 

༩། ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ ༢༥༧ ནང་བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་བོད་
མྱི་རྣམས་ཀྱི་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་བསར་གས་ོཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞསེ་འཁདོ་ཐད། ས་གནས་བདོ་མྱི་སབས་བཅལོ་
ལག་དེབ་མེད་རྱིགས་ལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་གནང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
སྐོར་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༡༠། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་ད་དུང་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་
གྱི་གངས་འབོར་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་འདུག་པས་འདྱིའྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་གནས་འདུག་པར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གངས་འབོར་འཕར་
ཆག་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་ལན་གསལ་ཡོང་བ། 

༡༡། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་སོད་བཞྱིན་པར་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྱི་ཡོངས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གང་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་མྱི་འབོར་
ཉུང་དུ་འག་ོབ། གཞྱིས་ས་བེད་མདེ་དུ་ལུས་པ་བཅས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ལ་སྐུ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགེལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡོང་བ།  

༡༢། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་རས་འཁགོས་བདག་མེད་ཇ་ེམང་དུ་སོང་ནས་རས་གས་ོཁང་གྱི་ཁང་
ཁུངས་ཚང་མ་གང་ནས་ད་དུང་རས་འཁགོས་མང་པ་ོསྒུག་ཐ་ོནང་བང་བསྱིགས་ནས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐད། 
ད་བར་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འག་ོགྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་དྱིན་ལན་གསོབ་ཐབས་སུ་ཕ་མ་རན་འཁོག་ལ་བྱམས་
སངོ་དང་ལྟ་རགོ་དགོས་པའྱི་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ང་ོསོད་གནང་ཐབས་དགོས་ངསེ་སུ་མཐངོ་བ་བཅས།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་
སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་
མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༢ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ལ།། 
  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་
ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་སྙན་སནོ་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་འག་ོབསད་
ཡོད། ནང་གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་

གནང་སྟ་ེདགོས་འདྱི་དང་གཟྱིགས་ཚུལ་ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
 
༡༽ ནང་སྱིད་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༦) པས་ནང་གསལ། 

"བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་་བདོ་མྱིའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལམ་སལོ་ས་ེལྡན་དང་
རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆུ་བདག་རེན་དང་། འཚ་ོཐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐོག་
འབད་ཐབས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ཡོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་མཇུག་སོང་མུ་མཐུད་གནང་སྟེ་ད་ེ
སྔོན་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཐོག་ཤར་བསོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་གང་ཡོང་སོར་སོད་ཞུས་ཀང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་སུ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་  ༨ བཅས་འཁོད་
གསལ་ད་ལྟ་བར་རང་གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་གང་ཡོང་དང་། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་བཏོན་ཀང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་བརྒྱད་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཤར་བསོད་གནང་མ་ཐུབ་པ་རྒྱུ་རེན་
གནད་འགག་གང་འད་ཐུག་མྱིན་སྐརོ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ།" 

ལན། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཐནོ་སེད་ད་ེདག་རས་དུག་དང་མ་ལྷད་ཅྱིང་ཟས་བཅུད་ལྡན་པ། དགོས་མཁོའ་ིས་
བཅུད་ཉར་ཚགས་དང་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཐུབ་པ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཐུབ་པ་བཅས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བརྒྱད་མ་གཏགོས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་ཤར་བསདོ་མ་ཐུབ་
པའྱི་རྒྱུ་རེན་གནད་འགག་གཤམ་གསལ། 
༡།  ཞྱིང་པ་རང་ལ་དགོས་མཁོའ་ིསར་ལུད་བཟོ་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་། ལས་མྱི་མང་པོ་དགོས་ཤྱིང་ཡོང་

འབབ་ལས་འག་ོགོན་ཆ་ེབ།  
༢།  རས་སོར་ནས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དུ་བསྒྱུར་སྐབས་ཉུང་མཐར་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་བར་འགརོ་གྱི་ཡོད་སྟབས། 

ལ་ོགསུམ་ལྷག་རྱིང་སྟོན་ཐོག་འདབེས་ལས་ཀྱི་ཐོན་འབབ་ཉུང་དུ་སོང་བ། དའེྱི་རནེ་པས་ཡོང་འབབ་ཡང་
ཉུང་དུ་འག་ོབ།  
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༣། ཐོན་འབབ་ཉུང་རེན་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་སེ་ལྡན་སྟོན་འབས་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་ཁོམ་རྭ་ཐོབ་དཀའ་བ་དང་། 
འདདོ་བ་ོཁངེས་པའྱི་རྱིན་འབབ་མ་ཐབོ་པ། 

༤། ཞྱིང་པ་རྣམས་རང་མྱི་རང་ལས་ཀྱི་འདུན་པ་ཉམས་རྒུད་སོང་སྟེ་ཕྱི་ནས་ལས་མྱི་ག་དགོས་སོགས་ལ་
བརེན་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱུང་སྟབས། འདས་པའྱི་
ལ་ོཤས་ནས་བཟུང་སྔར་ལམ་བཞྱིན་རས་སརོ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཀྱི་ཕགོས་སུ་སདོ་བཞྱིན་ཡོད། 

 
༢༽ མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས། 
 གོང་གསལ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་(༡༢༥) པར་ “སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༣་

༣༽ནང་གསལ་འདྱི་གཞྱིས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ས་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་འདབེས་ལས་ཐགོ་ད་ོདབྱྱིངས་དང་། ན་གཞནོ་ཞྱིང་
པ་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བར་བརེན་ལས་གཞྱི་སེལ་
ཐབས་བལ ”ཞེས་འཁོད་གསལ་ལས་གཞྱི་དེ་ལ་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་མྱིན་སྐོར་
གསལ་བཤད་གནང་གལ་ཆ།ེ 

ལན། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ནས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར་ན་གོང་གསལ་ལས་གཞྱིར་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
རནེ་ནྱི་ད་ཡོད་ཞྱིང་པ་མང་ཆ་ེབ་ནྱི་ལ་ོན་མཐ་ོབ་ ཤ་སྟག་ཡྱིན་པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ཕལ་ཆ་ེབ་ཞྱིང་ལས་སུ་
ད་ོདབྱྱིངས་མེད་པར་ཚངོ་ལས་གཉརེ་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཆ་ེབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་རྣམས་ནྱི་ས་གནས་སུ་
གནས་དཀའ་བ་དང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀང་བྱུང་སོང་ཁ་མ་འདུམ་པའྱི་ཐོག་ས་གནས་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཞན་པའྱི་དབང་གྱིས་སྟོན་འབས་
སལེ་འདནེ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་བ་བཅས་ཡྱིན་འདུག 

 
༣༽ འབྲུག་སོད་བོད་མྱིའྱི་ལྟ་རགོ་འགན་ཁུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས། 

གོང་གསལ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༣༩) པའྱི་ནང་གསལ། 
ཀ༽ རན་བྱྱིས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སབོ་ཡནོ་ཁངོས་དཀནོ་གཉརེ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཆདོ་དདོ་ ༡༡ ལ་སྒརོ་
༣༤༢,༠༠༠། ཞསེ་འཁདོ་གསལ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་རང་གཞུང་ཁབ་ཁངོས་དགོན་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་དང་། དཀནོ་
གཉརེ་གྱི་གསལོ་ཕཌོ་མཆདོ་དདོ་དགོན་པ་ག་ཚདོ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡདོ་མདེ་ཁ་གསལ་དགསོ་གལ་ཆ།ེ 

ལན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་དེབ་འགོད་བྱས་པ་འབྲུག་ཁུལ་དུ༌ཆོས་སེ་ཁག་ ༧ ཡོད་པ་དང་། ཆོས་སེ་ཁག་བཞྱིའྱི་
དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་གངས་ ༧། དགོན་པ་ཁག་གསུམ་གྱི་དཀོན་གཉེར་གངས་ ༣། འབྲུག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གྱི༌དཀོན་
གཉརེ་ ༡ བཅས་ལ་གསལོ་ཕོགས་དདོ་འབུལ་མུས་སུ་ཡོད།  

 
༤༽ སྱིམ་སྱིའྱི་ལས་བསོམས། གོང་གསལ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས། (༡༦༠) ནང་གསལ། 

ཀ༽ རྱིས་ལའོ་ིནང་རན་བྱྱིས་འཚ་ོསྣནོ་དང་སོབ་ཡནོ་བག་ོསདོ་ཇྱི་ཞུས་གནས་སྟངས་ཁངོས་སུ་གསར་འབྱརོ་སབོ་
གཉེར་བ་ ༣༢ ལ་སྒོར་ ༤༡,༠༤༤། ཞེས་འཁོད་གསལ་གསར་འབྱོར་ད་ེརྣམས་ག་དུས་འབྱོར་མྱིན་དང་། སོབ་
སོང་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 
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ལན། སྱིམ་ལ་ས་གནས་ནས་རེས་འབྱརོ་སབོ་གཉརེ་བ་གངས་ ༣༢ ཞེས་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་འཁདོ་ཡདོ་ཀང་། 
དངསོ་སུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིམ་ལ་ཇ་ོནང་མ་དགོན་དུ་བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་སོབ་གཉརེ་བ་གངས་ ༢ ལ་
མ་གཏོགས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་མེད་པ་དང་། ཁོང་གཉྱིས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༣ ནས་ཟླ་རེར་སོབ་ཡོན་དོད་འབུལ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢༨ རུ་སོག་སོབ་ཡོན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དཀོན་གཉེར་ ༢ ལ་
གསལོ་ཕོགས་དདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་བཅས་བསམོས་ ༣༢ ཆགས་ཡོད་འདུག 

   
༥༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་མང་པརོ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་གསལ་འདུག་པར། གནད་དནོ་དེའྱི་ཐད་དཀའ་
ངལ་གཙ་ོབ་ོགང་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དསེ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ས་
ཁག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ར་ེཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་རྒྱུ། 

ལན།    ཀ༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ "བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤" འདྱི་གཏན་འབབེས་བྱདེ་དགསོ་དནོ་གཙ་ོབ་ོནྱི། 

༡། བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བར་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆའྱི་དཀའ་རགོ་གཙོས་གཞན་ཡང་མཐུན་རེན་མྱི་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཁག་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ། 

༢། མངའ་སེ་རེ་ཟུང་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་ཐོབ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་མ་ཐོབ་རེན་པས་མཐུན་རེན་
གཞན་ཐོབ་དཀའ་བ་དང་།  བོགས་མའྱི་གན་རྒྱ་ཡོད་ཀང་སམོ་གཞྱི་དང་དུས་ཡུན་མྱི་འད་བ། དབུས་ནས་ས་ཆའྱི་
ཡྱིག་ཆ་སདོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚད་ལྡན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བཟ་ོདགསོ་གཟྱིགས་ཏ་ེསྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ནང་ཟུར་
སྣནོ་ཡྱིག་ཆ་ ༼ཀ༽ ཞསེ་བགོས་གཏོང་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡདོ།   

༣། ད་ེབཞྱིན་མངའ་ས་ེའད་མྱིན་ནང་མཐུན་རནེ་རགོས་རམ་གནང་བ་ཁག་ཆ་སྙམོས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་
མཐུན་རེན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོད་རྒྱུ་རན་འཚམས་མཐོང་བར་བརེན། རྒྱ་གར་
དབུས་ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་དང་། བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་འབེལ་ཡོད་ས་ོསོར་ག་ོབསྡུར་བགྱིས་འབས་ལམ་སྟོན་
ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བྱས།  མངའ་ས་ེཡོངས་རོགས་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་
ལས་འཆར་ཁག ༧ དང་མངའ་ས་ེས་ོས་ོནས་མཐུན་རནེ་སོར་དགསོ་པ་དནོ་ཚན་ ༡༥ བཅས་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
ནང་གསལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཐུན་རེན་སདོ་དགསོ་ཁག་ཀང་རྒྱ་གར་གནས་སདོ་ལག་འཁེར་ RC ལ་གཞྱི་བཅོལ་
གྱིས་གནང་དགསོ་པ་ཡང་གསལ་ཡདོ། 

ཁ༽ སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཙ་ོབ་ོའཕྲད་བཞྱིན་པ་ཁག་ནྱི།  
༡། ས་གནས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རནེ་པས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་འགོག་རནེ་འཕྲད་བཞྱིན་པ།  
༢། བོད་མྱིས་བེད་སདོ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་ས་ཆ་ཁག་ས་གཞུང་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་སདོ་

མ་ཐུབ་པ། 
༣། ས་ཆ་ཁག་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་བོགས་མ་ལེན་རྒྱུར་

ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཁག་ནས་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་པར་ས་གནས་གཞུང་ནས་ཕག་བསྟར་དུས་ཐགོ་མ་
གནང་བ།  
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༤། མངའ་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལྟ་རོག་གནང་མཁན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་
མཐུད་པ་ (Nodal Officer) ར་ེཟུར་དུ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བ་ཞུས་ཀང་དནོ་འབས་སནོ་མདེ།  

༥། མངའ་ས་ེདང་ས་གཞུང་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཡྱི་ནང་དནོ་ཐོག་ག་ོརགོས་ཞན་པ་མ་
ཟད་མངའ་གཞུང་ནས་ས་གནས་འཛིན་སངོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་ཁབ་གསལ་པ་ོམེད་པར་བརེན། 
འདྱི་ལས་ནས་མངའ་ས་ེས་ོསོའ་ིསྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེབརྒྱུད་ས་གཞུང་འཛིན་སོང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་
ཁབ་ཁ་གསལ་གཏངོ་གནང་ཡངོ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ། 

ག༽ མ་འོངས་པར་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཐུབ་ཚ་ེགཞྱིས་སར་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་ཡོད་
སྐརོ། 

༡། གཞྱིས་ས་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ས་ོནམ་དང་འབལེ་བའྱི་མཐུན་རནེ་ཞུ་དགོས་ཁག་དང་། ལྷག་པར་
དུ་གཞྱིས་སའྱི་སྟེང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། འཚ་ོཐབས་བཅས་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་ས་ཆ་དེ་
དག་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་དང་། སདོ་གནས། ཚངོ་ལས། ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ་ོབཅས་ཀྱི་དགསོ་མཁའོ་ིཆདེ་
དུ་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

༢། སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གཞུང་ས་ཁྱིམས་མཐུན་བོགས་ལེན་ཐུབ་ཚ་ེས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཀང་མཐུན་རནེ་རགོས་སརོ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་གཞྱི་རནེ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས། 

 
༦༽ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་བད་ེསྱིད་གྱིང་དང་། མ་ེལེ་ ༡༥ པ་ཏྱི་ཀུལ་བཅས་ཀྱི་ས་ཁང་དཀའ་

ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་གནས་ཙམ་ལས་གསལ་འཁདོ་མྱི་འདུག་པས་འཛནི་སངོ་ནས་ད་བར་དཀའ་ངལ་
ད་ེསེལ་ཐབས་འབད་བརནོ་གང་གནང་ཡོད་མེད། ས་གནས་ཁག་གསུམ་ནང་གནས་སོད་བདོ་མྱི་ཉམ་ཐག་ག་ཚདོ་
ཡོད་མེད། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལས་འཆར་གང་དག་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་
ཐད་ལན་གསལ་ཡོང་བ། (ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤགོ་གངས་ཨང་ ༢༠༧) 

ལན། ཀ  གོང་གསལ་ས་ཁག་གསུམ་ནང་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༡ དང་མྱི་གངས་ ༢༦༠ ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་གྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཁྱིམས་མཐུན་བོགས་མ་ཐབོ་ཐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ས་འག་ོ
ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་མུས་སུ་ཡོད། དེ་ཡང་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་རོང་
དཔོན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་བཅར་ཏེ་བད་ེསྡུག་རྣམས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་
ཐགོ་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ནས་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེམཆགོ་དང་ནང་སྱིད་
དམྱིགས་བསལ་དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་ཐོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༦ དང་ཚེས་ ༣༠ ས་ོསོར་འཁོད་
ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་རྱིམ་པ་ཞུས་འབས། མངའ་སེ་ནང་སྱིད་དམྱིགས་བསལ་དྲུང་ཆེ་
མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ འཁོད་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ས་གནས་
སུ་དཀའ་སེལ་རགོས་སོར་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་ཟྱིན་པ་ལྟར་ས་གནས་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  
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ཁ། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་བད་ེསྱིད་གྱིང་དང། མེ་ལེ་ ༡༥ པ་ཏྱི་ཀུལ་བཅས་ཀྱི་ནང་
རས་གཅོང་ཉམ་ཐག་(ཁ་པ)གངས་ ༡ ཕྲུ་གུར་བརེན་ནས་ཁྱིམ་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག(ག་པ)གངས་ 
༡༡། ལ་ོགཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག(ང་པ)གངས་ ༦ བཅས་ཁནོ་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༨ ཡདོ། 

 
༧༽ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་པ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་གྱི་བདག་དབང་ལ་རོད་

རགོ་བྱུང་སྟ་ེསོབ་གྲྭ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་སྐོར་སྱི་ཚོགས་ནང་གེང་ཕོགས་འག་ོབཞྱིན་པ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་མྱིན་དང་། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་འཛིན་སོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་ལན་
འདབེས་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་རྒྱུ། 

ལན། པ་ཀུལ་བདོ་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟ་ེདག་ེསོབ་དང་ཁང་ཁྱིམ་ལ་གོད་ཆག་ཆནེ་པ་ོ
བྱུང་བར་སོང་། རྱིམ་གྱིས་ཅནོ་ཏ་རཱ་བོད་ཁྱིམ་གསར་རྒྱག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་པ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དག་ེ
ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་རགོས་ཅོན་ཏ་རཱ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་གནས་སསོ་གནང་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་ལག་
ཤེས་རྱིགས་སོང་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ོན་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེཔ་ཀུལ་
བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཉྱིད་ལག་ཤེས་སོབ་གྲྭའྱི་ང་ོབོར་ཁ་བསྒྱུར་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ལག་ཤེས་སོབ་མ་གངས་ 
༣༠༠ ཙམ་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་ོནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གཉེན་འཕྲད་དང་། 
བོད་ཕྲུག་སོབ་སོང་ཆེད་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་མཁན་རྣམས་བཀག་འགོག་བྱེད་པའྱི་དམ་བསགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་
བར་བརེན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་པ་ཀུལ་ལག་ཤེས་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལྷ་འབྱི་ཚན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༢ ཙམ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རས་གས་ོཁང་དུ་རས་འཁགོས་འགའ་
ཞྱིག་གནས་མུས་ཡྱིན་འདུག་པ་དང་། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ནྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོབ་
གྲྭའྱི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའྱི་རེད་ཐང་གྱི་ས་ཆའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཁམ་
ཆུ་འག་ོམུས་ཡྱིན་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་མ་འོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཐོག་བོད་ཁྱིམ་ནས་ག་ོབསྡུར་དང་འཆར་
གཞྱི་འདྱིང་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག 

 
༨༽ འབུམ་དྷར་ས་གནས་སུ་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཁང་ཉམས་གས་ོཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་ོསྔོན་མ་ས་

གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་འདུག་པར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ཇྱི་ཆགས། མ་འོངས་པར་འབེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་སུ་ཆགས་ནས་གཞུང་དངུལ་ཆུད་ཟོས་མ་སོང་བར་འགན་ཁུར་
ལྷག་བ་ོཆེར་སདེ་ཐོག་སྐབས་བབ་རང་འཁྱིའྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་ནན་
པ་ོགནང་གལ། 

ལན། འབུམ་དྷར་ས་གནས་སུ་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཁང་ཉམས་གས་ོཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་ོསྔོན་མ་ས་
གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ལས་བསམོས་ནང་གསལ་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཐད། ད་བར་འདྱི་
ལས་སུ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བའྱི་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་གོང་གསལ་རེས་འབྱོར་བའྱི་
སདོ་ཁང་ཉམས་གས་ོཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བ་ཚིག་ཟྱིན་དུ་བཀདོ་རྱིགས་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ས་ོསོར་
གོག་མྱི་ཊར་འཁྱིད་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་འག་ོབཞྱིན་པས་རྱིང་མྱིན་མཇུག་སྱིལ་ལ་ཉ་ེབ་དང་། འཚམས་གཟྱིགས་
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ལས་བསོམས་ནང་གསལ་རེས་འབྱོར་སོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་
དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

 
༩༽  ནང་སྱིད་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤོག་ངོས་ (༢༥༧) ནང་བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁེལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་བོད་

མྱི་རྣམས་ཀྱི་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་བསར་གས་ོཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞསེ་འཁདོ་ཐད། ས་གནས་བདོ་མྱི་སབས་བཅལོ་
ལག་དེབ་མེད་རྱིགས་ལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་གནང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
སྐོར་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་ད་ེསྔོན་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ནས་བཟུང་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་
གནང་ཡདོ་སྟབས། རབོ་རྱིས་བྱས་ན་བལ་ཡུལ་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ གོང་ཙམ་དང་ད་ེརསེ་ནས་སབས་བཅལོ་ལག་
དབེ་གསར་བཟ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་བོད་མྱི་གངས་ ༥,༣༢༡ ལྷག་ཙམ་ཡོད་འདུག སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་གསར་བཟའོ་ི
ཐད་འདྱི་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་བརྒྱུད་ལས་དོན་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་
ཡྱིན། 

 
༡༠༽ ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་ད་དུང་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་

གྱི་གངས་འབོར་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་འདུག་པས་འདྱིའྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་གནས་འདུག་པར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གངས་འབོར་འཕར་
ཆག་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་ལན་གསལ་ཡོང་བ། 

ལན། ཉམ་ཐག་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་ ༦ པ་ལྟར་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་གསུམ་༸བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་མངགས་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ  ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ནས་
ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ ༢༠༢༢།༨།༣༡ བར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢༧ ནང་རས་
གཅངོ་ཉམ་ཐག་(ཁ་པ)གངས་ ༢༤༠ ཕྲུ་གུར་བརེན་ནས་ཁྱིམ་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག(ག་པ)གངས་ ༡༦༨། ལ་ོ
གཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག(ང་པ)གངས་ ༡༦༦ བཅས་ཁོན་ཉམ་ཐག་ ༥༧༤ ལ་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་འཕྲོས་ས་
གནས་ཁག་ ༩ ལ་རྱིང་མྱིན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་
དང་འབྲུག་གཉྱིས་ནང་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་གང་མགོགས་ཞུ་འཆར་ཡོད། བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་
གཞྱིགས་ན་ཉམ་ཐག་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་འཚར་ལོང་བྱུང་སྟ་ེགནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་འདུག་པ་
དང་། བུ་ཕྲུག་མེད་པའྱི་རས་གཅོང་ཉམ་ཐག་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནས་སྟངས་རང་གནས་རེད་འདུག་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཉམ་ཐག་གངས་འབརོ་ཉུང་དུ་འག་ོར་ེའདུག  

 
༡༡༽ ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་སོད་བཞྱིན་པར་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྱི་ཡོངས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གང་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་མྱི་འབོར་
ཉུང་དུ་འག་ོབ། གཞྱིས་ས་བེད་མདེ་དུ་ལུས་པ་བཅས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ལ་སྐུ་ 
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 ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགེལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡོང་བ། 
ལན། སྱིར་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དེང་གྱི་ཆར་ཕྲུ་གུའྱི་སེས་འཕེལ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བ། ན་གཞོན་རྣམས་འཚོ་བའྱི་

མདུན་ལམ་ཆེད་གོང་ཁེར་ཆ་ེཁག་ནང་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་བཞྱིན་པ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་ཀང་
སྐབས་དེར་སོ་སོའ་ིའཚ་ོམདུན་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་ོབཞུད་བྱ་དགོས་བྱུང་བ་ནྱི་གནས་
སྟངས་དངོས་འབེལ་ལ་སོང་། མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ནང་གྱི་ས་སྟོང་ཇྱི་ཡོད་གཞུང་འབུལ་གནང་
མཁན་ཡོད་ཚ་ེཕྱིར་བངས་ཏ་ེརེས་འབྱོར་བ་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སོད་ཁང་མེད་པའམ་གཞྱིས་སྐལ་ཐོབ་
ཐང་མ་ཐབོ་པའྱི་རྱིགས་ལ་རྱིམ་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སོད་ཁང་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་མྱི་འབོར་
ཉུང་ཞྱིང་དཀའ་ཚེགས་ཆ་ེབའྱི་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གནས་བོད་མྱི་རྣམས་ས་ོབཞུད་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལའང་འདྱི་
ལས་ནས་བསམ་གཞྱིགས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

 
༡༢༽ བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་རས་འཁགོས་བདག་མེད་ཇ་ེམང་དུ་སོང་ནས་རས་གས་ོཁང་གྱི་ཁང་

ཁུངས་ཚང་མ་གང་ནས་ད་དུང་རས་འཁགོས་མང་པ་ོསྒུག་ཐ་ོནང་བང་བསྱིགས་ནས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐད། 
ད་བར་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འག་ོགྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཚསོ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་དྱིན་ལན་གསོབ་ཐབས་སུ་ཕ་མ་རན་འཁགོས་ལ་བྱམས་
སངོ་དང་ལྟ་རོག་དགོས་པའྱི་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ང་ོསདོ་གནང་ཐབས་དགོས་ངསེ་སུ་མཐངོ་། 

ལན། ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་རས་གས་ོཁང་ ༡༤ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ས་མྱིག་གཞྱིར་བཟུང་རས་གསོར་འཇུག་བཞསེ་
ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། བུ་ཕྲུག་བརྒྱུད་འཛར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ཕོགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བཟང་
སདོ་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕ་མར་ལྟ་སོང་ཞུ་དགོས་པའྱི་ག་ོབསྐོན་སོབ་གས་ོཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་གསེས་ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་ནས་ས་ོསོའ་ིདགོས་
འདྱི་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དང་པ་ོདེ། ཤོག་གངས་ ༣ པར། "ཁ་ ༧ ཀ་སྦུག་ས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་ས་ལུ་སྒར་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་
རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལས་འཆར་ཁངོས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁདོ་འདུག ལས་གཞྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པ་
ད་ེགནད་དནོ་གང་ལ་ཐུག་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། འདྱི་ཕལ་ཆེར་སྦེལ་ཀོབ་ཡྱིན་ས་རེད། "ཀ་༤ སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང་ལས་འཆར།" 
ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་སོང་བརར་ཁང་དུ་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༡༣ དང་བེའུ་གངས་ ༣ གས་ོཉར་བྱེད་
བཞྱིན་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འ་ོམ་ཕྱིར་ཚོང་གྱི་ཡོང་འབབ་ལས་འག་ོགོན་ང་ོསོང་ཆ་ེབ་ཆགས་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག འདྱི་ནས་



96 

མར་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ "ཅ་༢ མོན་ག་ོས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛནི་འགོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱུགས་གས་ོཁང་
དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བ་ཕྱུགས་ཆ་ེཆུང་བསོམས་ ༦ ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་འ་ོམའྱི་ཐོན་འབབ་ད་ེགའྱི་རས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིར་ཚོང་ཞུས་
པར་ལ་ོའཁོར་ནང་གཙང་ཁ་ེསྒོར་འབུམ་ ༡༌༦༠ བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཕྱིན་འདུག 
གོང་དརེ་གངོ་གུད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མོན་ག་ོལ་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༦ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྒོར་འབུམ་ ༡་༦༠ 
བྱུང་ཡོད་པ། འཛིན་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་ས་གནས་རང་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཚརོ་ག་ོབསྐོན་སོབ་གས་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད།ེ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་རདེ། ཞྱིང་ས་
འདབེས་ལས་སྐརོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཉམ་ཐག་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རས་གས་ོཁང་སྐོར་ལ་རདེ། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་
པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ནང་ནས་ཆ་ེབ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་ཡ་རབ་
བཟང་སདོ་དང་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེད་ེཚ་ོམར་ཉམས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོས་
གནས་ཁག་ལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ནས་འག་ོསོང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏང་ནས་
མྱི་མང་ལ་བད་ེསྡུག་རྒྱུས་ལོན་དང་། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་མེད་རགོས་པར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་ལ་ཁོན་ནས་རགོས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་འག་ོསྟངས་འད་ཞྱིག་རེད་པཱ། དཔེར་ན། ཉམ་ཐག་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉག་ཐག་ལ་རོགས་སོར་
མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ནས། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཉམ་ཐག་མང་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་འད་ཆགས་པ་ོབཤད་བཞག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ས་གནས་ས་ཐགོ་མང་པ་ོལ་ཕྱིན་
པའྱི་ཉམས་མྱོང་དང་། དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། དུད་ཚང་ཞྱིག་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་འོག་ནས་དངུལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་
སད་འདུག་ཟེར་ན། ལམ་སང་དུད་ཚང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོའཁོར་ཚར་བ་རེད། ཡང་ཉམ་ཐག་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུར་
ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེའདུག ང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་བར་ཆ་རེན་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྫུན་གང་
འད་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་མང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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དུས། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་། ཉམ་ཐག་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་
ལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཚིག་འདྱི་ཡག་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། ས་ོསོའ་ིཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་
ཟརེ་བ་ད་ེའཁེར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགི་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་རདེ། ང་ཚ་ོམྱི་ཡྱིན་པར་ལུས་ཀྱི་དབང་པ་ོཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་
པ་དང་། གཟུགས་པ་ོཐང་ཐང་ཡོད་དུས་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ས་ོས་ོཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གོལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་
ད་ེསོ་སོའ་ིའགན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཉམ་ཐག་འོག་ནས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་རག་པ་ད་ེཧ་ལམ་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། ས་ོསོས་འཇོན་པའྱི་བཟ་ོའདའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེ
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ད་ེཐ་ེཚོམ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་
རྣམ་པས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཉམ་ཐག་ལ་ཀ་པ་དང་། ཁ་པ། ག་པ་ཟེར་ནས་བང་བསྱིགས་
བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་དང་། ལས་
འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གས་ོདང་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཉམ་ཐག་ལ་
ཚད་འཛནི་བྱ་ས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་རས་འཁོགས་སྐརོ་ད་ེག་རང་རདེ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་རས་འཁོགས་སྐོར་བཀའ་གནང་བ་
རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག རས་འཁོགས་མང་པ་ོའདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རས་
འཁོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོར་ལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། གཞུང་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་བལྟ་རྒྱུ་འགན་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རས་འཁོགས་མང་ཆ་ེབ་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད་པ་ཧ་ལམ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཐག་ཉ་ེརྱིང་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་གྱིས་ཕ་མ་རས་འཁགོས་ལྟ་རགོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངེ་སང་དཔལ་འབྱོར་གཅྱིག་པུའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུགས་ནས་ཕ་མར་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་ཞབས་ཏགོ་
བྱེད་མ་ཐུབ་པར་མྱི་ཚ་ེད་ེབསལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཕང་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་ཚ་ེའདྱིར་ཕ་མ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་པ་གང་འད་ཡྱིན་ནའང་འཚོལ་ཆོག་གྱི་རེད། ཕ་མ་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་རེད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ཕ་མ་གཉྱིས་རས་ནས་ཐབས་ས་ོཔ་ོཆགས་ཡོང་
དུས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ང་བོད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ནང་པ་ཞྱིག་རེད། ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་
ལེན་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ཕ་མས་ང་ཚ་ོཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་བསནོ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁོང་ཚོའྱི་དཔལ་
འབྱོར་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེསྐབས་སུ་ང་ཚོར་ལྟ་སོང་
བྱས་པ་ད་ེབཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་རང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་དུས། ཕ་མ་གཉྱིས་གང་འད་
ཆགས་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕ་མ་གཉྱིས་རས་གས་ོཁང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ས་ོསོས་དྱིན་ལན་གསབ་དགསོ་པ་དང་ 
ཕ་མར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ང་ཚསོ་བསམ་བའོ་ིཐགོ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རས་
གསོ་ཁང་དུ་རས་འཁོགས་རོགས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་རོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འངོས་པར་སོབ་གས་ོདང་འབལེ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་ཞ་ེདག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གངོ་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་བསམོས་མར་ཀོག་ཡོང་དུས། ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ།  
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"ཁ༡༠ སྤུར་ཝ་ལ་དང་སོན་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འག་ོལམ་ཉམས་གས་ོམཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༠་༦༢ དང་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༤ ས་ོསོར་སོང་ཡོད།" ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ། ཨང་ཀྱི་ད་ེརྱིགས་འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཏོག་ཙམ་མགོ་འཐོམ་རྒྱུ་དང་གསལ་ཁ་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཐམས་ཅད་མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགནང་རོགས་གནོངས།  མ་
འངོས་པར་འདྱི་ལྟར་མ་འབྱི་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ། འབུམ་ཡྱིན་ན་འབུམ། ཁྱི་ཡྱིན་ན་ཁྱི་ཞསེ་གསལ་པ་ོའབྱི་
རོགས། འདྱི་ལྟར་འབྱི་ཡོང་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེད་དུང་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་། ས་ཡ་རེད་དམ་
འབུམ་རདེ། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐརོ་ལན་འདབེས་དེ། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ང་ོབཤུས་རརེ་མར་གནང་གྱི་འདུག་བསམས་
བྱུང། ལན་འདེབས་ད་ེདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཕག་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ལན་ཕུལ་བ་ད་ེ
མར་ཀོག་བསད་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ལག་པར་ཡྱིག་ཐོག་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་སྐོར། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ལོ་མང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱུས་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་རདེ་འདུག ཉུང་དུ་གཏོང་
རྒྱུར་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་དང་འབེལ་ནས་ཟྱིང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་
འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་དྱིས་པ་ད་ེཚ་ོརེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རབ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
སྔནོ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སངོ་ལ་དགོས་པ་མདེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འགེངས་ཤོག་འཐུས་ཚང་བཀང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། 
འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་སྟངས་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་
ལྟ་ཡོང་དུས། དེར་དམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་དོགས་པ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སེབས་སོང་། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བརོད་གསལ་པ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཚང་
མར་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་མྱི་མང་གྱིས་གཞོགས་འདེགས་
དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་སྦུག་སྦུག་བྱས་ནསབཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཚང་མར་དགོས་པ་ཡོད་བསད་པ། གཞུང་མང་གཉྱིས་དབར་ཡྱིད་ཆེས་མེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ས་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཐད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བནོ་དང་། དྲུང་ཆ་ེདབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ། འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་ས་གནས་ནས་མྱི་སྒེར་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་གཏངོ་
གྱི་རེད། བ་ོབཟང་སོལ་མ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ངས་ཐག་བཅད་ནས་འདྱིའྱི་དང་ཕོགས་དང་ལྡོག་ཕོགས་འདྱི་འད་རེད་
ཅེས་ངས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་དན་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བཏང་
ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་གངེ་ཕགོས་ལ་བལྟས་ན། ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་འསོ་བསྡུ་བྱདེ་སྟངས་དང་འབལེ་
ནས་སྱིད་དོན་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་འགོ་བསམས་ནས་དེར་ད་ོསྣང་གང་ཡང་བྱས་མེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རན་དུས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་བཏང་ཡདོ་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ལའང་བཏང་འདུག འདྱིའྱི་ཚགི་དང་དནོ། འག་ོམཇུག་
མང་པ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་ལ་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཤག་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ག་ར་ེགསལ་འདུག་ཅ་ེན། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཤོག་གཉྱིས་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཀྱི་ལ་སྱི་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་ལག་པ་བརངས་ནས་ང་ལ་བརྡུངས་སོང་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་
རདེ་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནས་མར་ཕུད་ཡར་བཅུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ། ས་གནས་མྱི་མང་ནས་འསོ་ཤོག་འཕེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག ཐ་ན་བརྒྱ་ཤོག་འདྱིས་ཡྱི་ག་ེནང་
དུ། ངས་ཚིག་གཅྱིག་ལུང་འདེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། "སྔ་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དམན་བ་ོབཟང་སོལ་མ།" ཟརེ་ནས། "དམན་པ།" 
ཚགི་འདྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་འགེལ་བཤད་གཞན་དག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་ད་ོབདག་གྱིས་གང་ཞུས་པ་
ད་ེབདེན་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། བདེན་པ་མ་རེད་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་རྱིང་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ོབདག་གྱི་ཞུ་དོན་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་
གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྐབས་རེར་མང་གཙོའྱི་ཐོབ་ཐང་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱུ་དང་། ས་ེཚན་ཞྱིག་ནས་འབུད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འསོ་འཕེན་ནས་
མང་ཉུང་བསྡུར་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ནམ་རྒྱུན་དུ་འདྱི་འད་གོ་བ་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་
གནངོས།  
 དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད།ེ གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱི་དང་འབལེ་
ནས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་ཞྱིབ་བཤེར་
ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དེར་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་འད་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སྐོར་ངས་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ "གངས་བཤེར་ནང་དུ་ཚུད་མེད་
ན། མ་འོངས་པར་མཐུན་རེན་རྱིགས་སོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གདའ། མ་འོངས་པར་རྒྱབ་གཉེར་རྱིགས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
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གདའ།" ཞསེ་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ "མ་འོངས་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥" ཟརེ་བ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཞལ་
ནོར་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེར་སོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལོ་དུས་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤༌༌༌༢༠༢༥ ཡྱིན་ས་རེད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་
འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའྱི་མཉེན་ཆས་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མ་
འོངས་པར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དེའང་རག་དང་མ་རག་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཡོད་རེད་གདའ་ཟེར་ནས།  འདྱི་
གསུམ་མཉམ་དུ་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། གོང་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཚ་ོབོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་
རདེ། གངས་ཐོའ་ིནང་དུ་ཚུད་ནའང་འད་འདུག མ་ཚུད་ནའང་འད་འདུག ཐོབ་ཐང་ད་ེསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་ད་ེམང་གཙ་ོསྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། ད་ེའཕྲོག་རྒྱུའྱི་ཐ་ེཚོམ་དང་
དགོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོར་སེབས་ཡོད་ན། དེར་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཡོངས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་ཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་
ཤག་སྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ངམ་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་མྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁང་མང་པོའ་ིབཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་དྲུང་ཆ་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེམ་ཟད་ལྷན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེས་མྱིག་དའེང་གང་མགོགས་སྟོང་
པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་
ཞུའྱི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་བགེས་ཡོལ་གྱི་ལ་ོཚད་ལ་ཕར་འགངས་ཤྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱདེ་རྣམས་རང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཧྱིལ་པོར་ལོན་མཚམས་བགསེ་ཡོལ་འག་ོདགསོ་
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལ་ོཚད་ད་ེདྲུག་ཅུ་ར་ེགཉྱིས་ཐགོ་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་ནམ་སྱིད་སོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་
བཏང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། སྔནོ་མ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ད་ེདྲུག་ཅུ་ར་ེགཉྱིས་
ལ་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ། བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དརོ་དང་། ཐབོ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལེའུ་
དྲུག་པ། བགསེ་ཡལོ་དང་། བགསེ་ཕོགས། དནོ་ཚན་ཞ་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསསེ་ཀ་པའྱི་ནང་དུ་རང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ད་ེདྲུག་
ཅུ་ར་ེགཉྱིས་བཟོས་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་རོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ཞ་ེ
བཞྱི་པ། བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས། ནང་གསེས་ཀ་པར་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཀོག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་གཞྱི་དགངོས་དནོ་ལས་བྱདེ་བགེས་ཡལོ་འག་ོརྒྱུའྱི་ལ་ོཚད་ད་ེསྔནོ་མ་དྲུག་ཅུ་ད་ེ
ད་ལྟ་དྲུག་ཅུ་ར་ེགཉྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ད་དུང་ལོ་བཞྱི་རྱིང་བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཅྱིག་དང་འབེལ་ནས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བཀའ་ལན་དུ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབྱོར་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཟེར་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེནས། ངས་ཚིག་རོག་རོག་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། "ཉེ་
ལམ་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བསྐ་ོཆ་རེན་ཕྱིར་བསྡུ་ཟྱིན་པར་བརེན།" 
ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་རེད། འདྱི་
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ཁེད་རྣམ་པས་གང་འད་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་
ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་ག་ོབ་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་མྱི་ཤེས་ཏེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལས་
བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསལ་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན།  
"དནོ་ཚན་ཉརེ་གཅྱིག་པ། བགསེ་ཡལོ་དང་། ར་དགངོས་ཞུ་འཁོལ།  
༡ ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་བདུན་པའྱི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིནང་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ལས་བྱེད་
འགོས་ཡོལ་ཐོན་རན་ཇྱི་ཡོད་དང་། བགེལ་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་ཞུ་མཁན་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་བཀོད་ད་ེསྔོན་ཚུད་ནས་བཀའ་
ཤག་ཏུ་སྔནོ་བར་འབུལ་དགསོ་པ་དང་ད་ེའབལེ་འཛིན་སོང་གྱིས་བྱདེ་སྒ་ོརྣམས་ཚགས་ཚུད་དགསོ་རྒྱུ།" 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་རྣམ་གཞག་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རདེ།  
"༢ བགསེ་ཡལོ་དུས་འགངས་ཞུ་དགསོ་རྱིགས་ས་ེཚན་ས་ོས་ོནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཉུང་མཐའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་སྔནོ་
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། འདེམས་ལྷན་ནས་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་མཆྱིས་ཚ་ེཐད་
ཀར་དུས་འགངས་སོད་རྒྱུ་དང་། འསོ་འཚམས་མྱིན་ཚ་ེའཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སགོ་བྱ་རྒྱུ།" 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་བྱདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དརོ་དང་། 
ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་བྱས་ཡོད་ཟེར་བ་དེའང་བདེན་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསར་བཅོས་བྱས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་ངའྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་ད་ེལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གསར་ཤོས་ད་ེ
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོབགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུའམ་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཐུང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཏང་མྱི་འདུག འདྱི་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའང་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གཏངོ་དགསོ་ན། ག་ོརྱིམ་འག་ོསྟངས་བཞྱིན་
དང་པ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་སྟ།ེ འདྱིའྱི་འགོ་ནས་
ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ར་ོར་ེསྐེད་འཇུ་
བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་
གཏྱིང་ནས་དོགས་པ་ག་ར་ེསེབ་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཏོག་ཙམ་སྣང་བ་འག་ོམྱིན་གྱིས་ལས་བྱེད་བགེས་པ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་ག་ོསྐབས་མདེ་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དང་། འགེལ་བཤད་ད་ེའད་ཞྱིག་བསནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏགོས། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དགངོས་དོན་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ངས་འགེལ་བཤད་ར་ེར་ེབསནོ་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རདེ། འདྱི་གང་དུ་གཏུག་དགོས་ནའང་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཐ་ེཚོམ་དང་ཡྱིད་གཉྱིས་མང་པ་ོསེབ་ཀྱི་འདུག་ལ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དོགས་པ་
མ་ཟ་ཀ་མེད་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སེབས་པའྱི་ཡྱི་གེ་དེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ལུ་སྒར་
མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་
སོང་། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་འག་ོགོན་ཁོན་བསོམས་སྒོར་འབུམ་ ༥༤ རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ས་ལུ་སྒར་མྱི་མང་
མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༤༠ ཡྱི་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་དང་། ས་ཁུལ་རང་
ནས་སྒོར་འབུམ་ ༡༤ ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་བངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ནས་སྒོར་འབུམ་ 
༡༤ ཐབས་ཤེས་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེམར་འཐནེ་ཡོད་པ་རདེ། 
ས་གནས་རང་གྱིས་ཆ་ཤས་ད་ེཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཐུབ་ཡདོ་ན་ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། རོགས་སོར་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ས་གནས་སམ་མྱི་མང་ས་ོས་ོནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལགས་
ཤ་ེན། ས་གནས་ལ་མཐུན་རནེ་ཡདོ་པ་རདེ། མྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་
པའྱི་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རོགས་ཚོགས་སམ་རོགས་དངུལ་རང་རང་ལ་བརེན་ནས་
བསད་ཡོད་དུས། འདྱི་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོཚོགས་ཁང་དང་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ཀར་ཕན་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱས་པ་རདེ།  
 སྦལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་སོང་བརར་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༡༣ དང་
བེའུ་གངས་ ༣ གས་ོཉར་བྱེད་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འ་ོམ་ཕྱིར་ཚོང་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་ང་ོསོང་ལ་ཁ་ེབཟང་མ་རག་པར་
གོང་གུད་རག་བསད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། བ་དང་བེའུ་ཡྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འ་ོམ་རང་གྱི་
ཐནོ་ཁུངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། བ་ཕྱུགས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བ་ཕྱུགས་
ལ་འ་ོམ་འཇ་ོརྒྱུ་ཡོད་མེད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་རེན་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མོན་ག་ོལ་བ་
ཕྱུགས་གངས་ ༦ མ་གཏོགས་མེད་ནའང་། སྒོར་འབུམ་ ༡་༦༠ གྱི་ཁ་ེབཟང་རག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེའང་། བ་ཕྱུགས་
ཀྱི་རྱིགས་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འཁདོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་དངུལ་འབོར་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་གསུངས་པ་དེ། སྒོར་ས་ཡ་ནང་ལ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྒོར་
ས་ཡ་ ༡་༦ རདེ་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་། བྱམས་སྙྱིང་རེ། ད་ེཚ་ོཉམས་སྨད་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། སྱི་ཚགོས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དཀའ་ངལ་འདྱི་རགོས་ཐབས་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདེའང་བར་ེཔ་ོཐེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག དགོས་མཁ་ོད་ེདག་གོང་ཆེ་རུ་
འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏགོས། གོང་ཆུང་དུ་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དགངོས་ཚུལ་
གཙ་ོབ་ོདེ། ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཚད་ལྡན་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སེབས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ལ་ོ ༢ རེའྱི་མཚམས་
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འཁོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། 
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ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེའང་གནས་རྱིམ་ཟུང་དྲུང་རང་རང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་ཏོག་
ཙམ་མཐ་ོབ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། གནས་རྱིམ་མྱི་འད་བ་བཏང་ན་ཐག་གཅོད་
ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ངེས་པར་དུ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁྱིམ་ཚང་ར་ེརེར་བལྟས་ནས། ཁེད་རང་ཚོས་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་ཞུས་ཡོད། ས་གནས་ར་ེརེར་
འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱི་མ་མང་པ་ོའགོར་གྱི་འདུག ཁྱིམ་ཚང་ར་ེརརེ་སྐརོ་བ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བྱས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུལ་ཁག་ག་ཚོད་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ཚར་ཡོད་པ་དེ་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་པར་ལན་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ།  
 ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོས་རེད་དམ་ཉུང་དུ་འག་ོས་རདེ་ཟརེ་བ་ད།ེ རས་འཁོགས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་འདུག་ཅེས་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་བཀོད་ཡོད་པ་རདེ། གངས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་
པ་རདེ། དཔརེ་ན། རས་གས་ོཁང་ནང་དུ་རས་འཁགོས་གསར་པ་བཅུག་བཞག་པ་དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ། མར་ཕྱིར་
ཐོན་པ་ད་ེའད་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དངེ་སང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག འདྱི་རས་འཁོགས་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་
རདེ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་མངགས་ག་ར་ེ
ཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ད་ེདང་ད་ེཉམ་ཐག་རདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཐག་མ་གཅདོ་རགོས་བྱསོ། དང་པ་ོས་
གནས་ཚང་མར་སྐོར་བ་རྒྱག་དགོས་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པར་བརནེ་ནས་ལྷ་ོཕོགས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་རྱིས་མདོག་རེད་དེ། ཡང་ལ་དྭགས་དང་ཏྱི་ཛུ། མེའ་ོབཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་གོང་ན་སེབས་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚསོ་ཉམ་ཐག་ང་ོམ་ད་ེཚརོ་ལྟ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ས་གནས་ལ་མར་ཕེབས་
ནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སམ་ཛ་དག་ཐོག་ནས་ལམ་སང་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་
གཉརེ་གནང་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སང་ཡར་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱས་ནས། 
སྙན་ཐའོ་ིནང་དུའང་བཀདོ་བཞག་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚར་རེས་ད་ེནས་ཡར་ག་ཚོད་ལེན་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་
ཞྱིག་བྱས་ན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུར་ཞྱིབ་འཇུག་མ་
ཡྱིན་པར། ཉམ་ཐག་ནང་དུ་ཚུད་མ་སོང་ཟེར་མཁན་ཡོད་ན། དེ་ཚ་ོལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རོགས་ཞུས་ཡོད། ད་ཆ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞ་ེདག་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་ལན་འདེབས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་སྐོར་བ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་ས་གནས་
ཁག་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་བསྐོར་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་འཁེར་མཁན་གཙ་ོབོ་ད་ེདག་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སོང་
ཙང་། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཁང་གསུམ་ནས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡངོ་བར་འབད་བརནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་རེས་ཉུང་དུ་འག་ོདང་མང་དུ་འགོ་ཟེར་བ་དེ། མང་ཆ་ེཞྱིག་རན་རོན་ཚ་ོརེད། རན་རོན་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པ་
དང་། ཕྲུ་གུ་མེད་པའྱི་རན་རོན། ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་རན་རོན་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པའྱི་གནས་
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སྟངས་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། 
སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརེན་ནས། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གས་ོསོང་བྱས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོདང་། མ་ཚུད་པ་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ་དན་པ་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་དུས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་
འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོལའང་ལྟ་སོང་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབ་ཚོར་སྨན་པས་བརག་
དཔྱད་བྱས་ནས་ན་ཚའྱི་ལྱིད་ཚད་གང་འད་རེད་འདུག དེར་དཔགས་པའྱི་སྨན་བཅོས་གང་འད་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེའདའྱི་
བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་དང་། མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རང་ལ་ོ ༣༦ དང་ ༣༧ 
ལ་སབེས་བསད་པ་ད་ེའདའང་བྱྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་མཉམ་དུ་ཉྱི་མ་རག་པར་གས་ོསངོ་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡདོ་པ་
རདེ། ཁ་ོཚོར་ད་ེརྱིང་ཀ་ཁ་སབས་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་བརེད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་གས་ནས་ལོ་ན་ཡར་སོན་བསད་པ་ད་ེདག་གས་ོསོང་བྱ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་
བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱབ་དེར་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
རདེ། དརེ་རན་པ་ད་ེཚ་ོགས་ོསངོ་བྱ་རྒྱུ། ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབ་ཁོངས་ནས་དབྱ་ེབ་ཞྱིག་ཕསེ་ནས། ལ་དྭགས་དང་པ་ཀུལ་
གྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་ལུས་མྱི་བད་ེབ་ད་ེའད་ཡོད་པ། ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སོབ་ཕྲུག་བྱྱིངས་མཉམ་དུ་འཛནི་
གྲྭར་འག་ོརྒྱུ་མེད་པ། ད་ེཚོའྱི་གས་སོབ་ཕྲུག་དཀྱུས་མའྱི་མཉམ་དུ་འདྱིལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་སྐོར་
ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབའྱི་གས་ོསོང་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་མང་པོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱི་འད་
ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྦལེ་ཀབོ་ཀྱི་ཀ་རུ་ན་ (Karuna) ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལུས་སེམས་མྱི་བད་ེབའྱི་སོབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ནམ་
རྒྱུན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགསོ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཟུར་འཇུག་བྱས་པ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་
གཞན་པའྱི་ནང་དུའང་ལུས་མྱི་བད་ེབ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ན་སོབ་གྲྭ་བྱྱིངས་ནང་དུ་གཏོང་ཐུབ་
རྒྱུ། སོབ་ཚན་དང་འཛནི་གྲྭའྱི་རྱིམ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་གཞན་པ་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་མཐངོ་རྒྱུ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ། ཤེས་རྱིག་ལའང་ཞུས་བཞག་ཡོད། 
མ་འོངས་པར་ལས་རྱིམ་བང་གང་འད་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་ལ་རྱིམ་པས་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་རས་འཁོགས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྐད་ཤོར་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གསུངས་
སོང་། རས་འཁོགས་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་ལྟ་སོང་བྱེད་དགསོ་རདེ་ཟརེ་བ་མ་གཏགོས། རན་འཁོགས་མང་
དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མདེ། དངསོ་ཡདོ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཚརོ་
ཕ་མར་ལྟ་རོག་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་བསོན་རྒྱུ་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ད་ནངས་ཞོགས་
པའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་སེམས་ལ་
ཉར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྤུར་ཝ་ལ་དང་སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འག་ོལམ་ཉམས་གས་ོདརེ་སྒརོ་ས་ཡ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོར་ལན་ཕེབས་པ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགེམ་གྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ལ་ག་དུས་འབུལ་དགོས་བྱུང་ནའང་འབུལ་ཆོག་ཆོག་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འདྱི་འབུལ་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ལ་འབུལ་ཆོག་
ཆགོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་སྐརོ་རདེ། ང་ཚསོ་ "གངས་བཤེར་" ཟརེ་གྱི་ཡོད། གངས་བཤེར་དང་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་དབྱ་ེབ་
འབྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ཞྱིབ་བཤེར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་ལྷ་ེབཞྱི་ལྔ་དང་། དྱི་བ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་སྒེར་ས་ོསོའ་ིགནས་ཚུལ་རང་པ་མ་ཡྱིན་པར། ནང་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་མག་ོའཚོས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་འགེངས་ཤོག་དེར་ཤོག་ལྷ་ེགངས་ ༡ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤོག་ལྷ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགེང་དགོས་པ། 
སྟབས་བད་ེཔ་ོའད་ཞྱིག་བཟོས་ནས་གངས་བཤེར་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་
ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་ཏག་ཏག་ཟརེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། ད་ེསྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གངས་ཐ་ོམེད་
པ་མ་རེད། གངས་ཐོ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལའང་གངས་ཐོ་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་ 
(WFIS) ཟེར་ནས་ (Work Force Information System) འོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་བསྡུས་པ་
རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལའང་གངས་ཀ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་ལ་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་
སྟབས། ད་ལྟ་འདྱི་བཟསོ་པ་རདེ།  
 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚསོ་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ལས་འགན་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེ
སྱིད་སངོ་གྱིས་བཤད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ཀྱིས་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབཀདོ་པ་དེར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་
ཙམ་རདེ། གང་ལྟར་ཁ་ོརང་གྱིས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཡོད་པ་རདེ།  
 སྱིད་སོང་གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད། འདྱི་སྦུག་སྦུག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སོན་བརོད་ཆེ་ཤོས་དེ། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་འགེང་ཕོགས་ཐད་དགོངས་ཚུལ་སེབ་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནས་ཡྱིན་ན། ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་མ་འགེང་རང་འགེང་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། འོས་བསྡུ་འདྱི་ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཆསོ་བརྒྱུད་ཡྱིན་ན། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ནས་འོས་འཕེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
འསོ་གཞྱིར་ལང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་བ་ོཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། ཆསོ་བརྒྱུད་ལ་འོས་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་མ་རདེ་ད།ེ ཆསོ་
བརྒྱུད་ཀྱི་འསོ་གཞྱིར་ལང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་པ་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་གསལ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམས་པ་རེད། ཁོན་ཡོངས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ཅེས་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་དུས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་དབུས་
གཙང་ནས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། མདོ་སྟོད་ནས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། མདོ་སྨད་ནས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་
གསུང་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཚང་མར་འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་གྱུར་
བཟསོ་པ་རདེ།  
 འདྱི་དང་འབལེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡོད་ན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ང་ལ་སྒརེ་
གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་བའྱི་
སྐབས་དརེ། ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་འད་ཞྱིག་བཟུང་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོབཤད་བཞག་ཡོད། ད་ེདག་ང་སྒེར་
གྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་བཞག་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། མང་ཚགོས་ནས་དྱི་བ་སེབ་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལན་འདབེས་བྱས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། ད་ེལས་འཕྲསོ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཞརོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་རནེ་སརོ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རདེ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཟེར་
སོང་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ལ་འག་ོལུགས་དང་འག་ོསྟངས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བསྡུས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་བར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་འགེངས་ཤོག་བཀང་བ་གངས་ 
༧༣,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་གྱི་གངས་ཐ་ོཡར་བངས་ཡོད་པ་རེད། 
འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་ལྔ་སྟོང་ཡས་མས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་མྱིན་དང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་། ཡང་བེལ་འཚུབ་དབང་གྱིས་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ནས་མང་ཆ་ེཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལ་
དང་ལྡྱི་ལྱི་ནས་རེད་འདུག དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ལས་ཀ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ལ་ད་ོསྣང་སདོ་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་སདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ནས་འདུག འདྱི་སྐོར་ས་གནས་ད་ེདག་ཚང་མར་ཡང་བསར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། 
གལ་ཏ་ེའགེངས་ཤོག་མ་བཀང་བ་ཡྱིན་ན། འགེང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་སུ་གཅྱིག་ལའང་བཙན་དབང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་མཆོད་རེན་དང་འཇོར་པ་ཀྲྱི་ནས་མ་འགེང་མཁན་གངས་ ༨༠༠ ལྷག་ཅྱིག་
དང་། ཨ་ོརྱི་ས་ནས་གངས་ ༧༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ནས་མ་འགེང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་
བསོམས་མྱི་གངས་ ༧༨,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་འདུག ད་དུང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་མྱི་ཚང་ར་ེཟུང་ད་ེའད། བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྷག་བསད་པ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ དང་ ༢༠༠༠ ལྷག་
ཅྱིག་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་རྱིས་གཞྱི་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཁྱི་ ༨ ཡས་མས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གངས་ཐ་ོབསྡུས་དང་བསྡུ་བཞྱིན་པ་རེད། ཁ་སང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དུས་ཚདོ་མང་ཙམ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཕར་འགངས་ཞུས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགེངས་ཤོག་འགེང་བཞྱིན་པ་
རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡདོ་དམ་མདེ། ས་གནས་ར་ེརེར་ནས་བསེབ་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
འགེངས་ཤོག་བསྡུས་བཞག་པ་ཚང་མ་བཤེར་འབེབས་ནང་དུ་བརྒྱབ་སྟ་ེཚུར་བཏང་རེས་རྒྱ་གར་རང་ནས་འགེང་རྒྱུ་རེད། 
རྒྱ་གར་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་ད་ེབཟོས་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ས་གནས་ས་ོསོར་ནས་ད་ེརྱིང་འགེངས་ཤོག་བཀང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
རྱིང་རང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་གངས་ཐ་ོད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཐ་ོ
ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསོམས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་། ད་
རསེ་གངས་བཤེར་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འགེངས་ཤོག་འགེང་མཁན་རེད། འགེངས་ཤོག་མ་འགེང་མཁན་ར་ེརའེྱི་མྱིང་གཞུང་ལེན་
ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་བོད་པ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་གངས་ཐ་ོའདྱི་ཙམ་རག་སོང་ཟེར་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་ཁད་པར་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེའདྱི་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་འདྱིས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་མཇུག་སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐུན་རནེ་སར་དང་མ་སོར་ཟེར་བ་ད།ེ མཐུན་རནེ་སརོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་གཞུང་ནང་དུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ 
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བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་མཐུན་རནེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་རང་ཞགོས་པ་འགེངས་ཤོག་
བཀང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ས་ོསོས་མཐུན་རེན་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་རེད་ཅ་ེན། མྱིང་
གཞུང་ནང་དུ་མེད་ན། གངས་ཚད་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་འགེངས་ཤོག་བཀང་ནས་ཡར་འབུལ་
རྒྱུར་མཐུན་རེན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འསོ་བསྡུ་
ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གངས་ཀ་བསྡུས་བཞག་པ་དེ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གྱིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་མཉེན་ཆས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་བསམས་ནས་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་མཉེན་ཆས་བཟ་ོབར་སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འག་ོསལོ་ལ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འཛནི་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་
རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེར། ང་ཚ་ོརེས་ལུས་མ་ཐེབས་པ་བྱས་ནས། སྔོན་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་། རསེ་ལུས་མ་ཐབེས་པར་འག་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བདོ་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་དརེ་འསོ་འཕེན་རྒྱུའྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེལའང་ཐབོ་ཐང་རག་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞྱིག་
བྱདེ་དགོས་བསམས་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་ཕྲ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་རེད། མ་འངོས་པར་ད་ལྟ་གངས་ཐ་ོ
བསྡུས་པ་དེའང་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་རེད། རེས་མ་འོས་འཕེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གངས་ཐོའ་ིནང་དུ་
ཚུད་དགོས་ཀྱི་རདེ་པཱ། འདྱི་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་འགོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕེན་ཆགོ་གྱི་
མ་རདེ་ཅསེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པ་བ་ོབཟང་སོལ་མ་ལགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གསུངས་
སོང་། སྙན་ཞུ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ཁ་ོརང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག འདྱི་ཕུལ་བ་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་ལན་ག་ར་ེཕུལ་ཡོད་ཅ་ེན། གནད་དོན་ད་ེའོས་བསྡུ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཟེར་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རེས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རོགས་ཟེར་བའྱི་སྙན་ཞུ་གང་ཡང་འབྱོར་མ་
སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་འབྱོར་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
ཀང་ཐག་གཅདོ་ག་ར་ེབྱདེ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་ཡང་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིད་སོང་གྱིས་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གཅྱིག་ལོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན། ལྷན་ཁང་
མང་ཆ་ེབར་དྲུང་འཕར་ཡོད་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་། ལྷན་ཁང་མང་ཆ་ེབར་དྲུང་འཕར་བསྐོས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲུང་ཆེའང་
སྟངོ་ལ་ཉ་ེབ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་དུས་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ། ཡྱི་ག་ེཞྱིག་ལུང་འདནེ་གནང་ནས་གསུངས་སངོ་། འདྱིའྱི་་
གནས་སྟངས་གང་རེད་ཅེ་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ། སེམས་ལའང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱདེ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལ་ོཚད་ད་ེམཐ་ོརུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ལ་ོན་ཡར་སོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རང་ལ་ོ ༦༥ བཟསོ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སར་བ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའོྱི་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ལ་ོ
མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་བ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལོ་ཚད་ད་ེརང་ལོ་ ༥༨ རེད། དེའྱི་རེས་ལ་རང་ལོ་ ༦༠ 
བཟོས་གནང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་རང་ལ་ོ ༦༢ བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་ནས་བསམ་བོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་
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དེར། ལས་བྱེད་ཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཀ་ཡག་པ་ོཡོད་ན། ལོ་ ༢ རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ། ང་
ཚོས་སྐད་ཆ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་རང་ལོ་ ༦༥ བཟ་ོཐུབ་ན་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
རང་ལ་ོ ༦༥ ཧབོ་ད་ེབཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་ལ་ོ ༢ སརོ་རྒྱུའྱི་བ་ོཁགོ་
མ་གཏོགས་སསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། གལ་སྱིད་རང་ལ་ོ ༦༥ ལ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་དྲུང་
ཆ་ེམང་པ་ོཞྱིག་དགུང་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་ལ་རདེ་འདུག ད་དུང་ལ་ོབརྒྱད་དང་བཅུའྱི་རྱིང་དྲུང་ཆ་ེགནང་རྒྱུ་འདུག དུས་
གཅྱིག་ལ་ལ་ོ ༥ སར་བ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆ་ེཚ་ོབགསེ་ཡོལ་མ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་ད་ེཚརོ་འཛགེ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཞྱིག་རདེ་འདུག གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
 གནས་སྟངས་གཉྱིས་པ་ད་ེ "བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས།" ཟེར་བ་ད་ེརེད། བགེས་ཡོལ་གྱི་ལོ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ལོ་གཉྱིས་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་རྱིང་བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་རེད། ཁ་སང་འདྱིའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལའང་
འགེལ་བཤད་དེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ན་མ་གཏོགས། 
བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་ལ་ོཉྱི་
ཤུའམ་སུམ་ཅུ་ལས་ཀ་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། འགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་དེའང་ཆ་ཚང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ལ་ཕར་འགངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཕར་འགངས་གནང་བ་ད་ེའཇོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། ལས་བྱེད་ཕར་འགངས་མ་བྱས་པ་རྣམས་འཇོན་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ལས་བྱེད་དབར་མགོ་བད་ེ
ལོད་ཀང་ཡོང་གྱི་རདེ་པཱ། ལས་བྱདེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ོསོར་ཕར་འགངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱུད་ལམ་གང་ར་ེམྱི་དགོས་ག་
ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ལ་བསེབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིདུས་
ཚདོ་རགོས་སོང་བསམས་ན། ད་ེག་རང་ནས་ལགོ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིས་བག་ཆགས་ངན་
པ་ཞྱིག་འཇགོ་གྱི་འདུག གཞུང་ཞབས་ལ་ོཉྱི་ཤུའམ་སུམ་ཅུ་བྱས་མྱོང་མཁན་ཞྱིག་ཐནོ་ཁར་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་དག་ེཕན་མྱི་འདུག དེའང་གང་ཟག་གཅྱིག་མ་རདེ། འདྱིར་
ནང་མྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་མཆེད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་རེས་སུ་ཁོ་ཚོ་ཚང་མའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ལྟ་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟེར་ནས། རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོའདྱིར་
གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚསོ་ཕར་འགངས་དང་བསར་བསྐོའ་ིསྒང་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་སྙན་སོན་གནང་ནས་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་བསར་བསྐོའ་ི
སྐོར་རེད། བསར་བསྐ་ོདེར་ལ་ོགཉྱིས་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བསར་བསྐ་ོབྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་
མྱིན་ན། ལས་མཚམས་བཞག་ནས་བསར་བསྐ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བསར་བསྐོའ་ིཆ་རེན་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ 
པའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕར་འགངས་ཀྱི་ཆ་རེན་དེ་མ་
བཀོག་པ་ད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕར་འགངས་ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེམུ་མཐུད་
གནས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ནས་བཀོག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ལས་ཡུན་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་ཚང་མར་ལས་ཡུན་ལ་ོ ༢ མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་བོ་གཅྱིག་ག་རེ་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ན། ལས་ཡུན་རང་ལོ་ ༦༢ 
བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ལ་ཁེ་ཕན་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། འཛིན་སོང་སེ་ཚན་ཡྱིན་ན། རང་ལོ་ ༣༥ 
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བརལ་བ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་ལ་ོ ༣༥ ད་ེམཐའ་མ་རེད། ལས་བྱེད་ས་ེཚན་ཡྱིན་ན། 
རང་ལ་ོ ༤༠ བར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོ ༤༠ ལ་ཡར་འཛུལ་ནས་འདྱིའྱི་བར་ལ་ཕོགས་མེད་གུང་གསངེ་
ལ་ོ ༢ ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་ལ་ོ ༦༢ བར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༢༠ ཚང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕགོས་མེད་གུང་གསངེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གུ་གཤང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་དང་ནང་འགལ་གང་ཡང་
ཆགས་ཀྱི་མེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཆར་འབུལ་བྱས་ནས་བསར་བསྐོའ་ིཆ་རནེ་འདྱི་
མེད་པ་བཟསོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། གོས་ཚོགས་ད་ེག་རང་གྱིས་ཁ་སེང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཕར་འགངས་ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཞབས་ལོའ་ིལ་ོཚད་ལ་ོ ༢ མང་དུ་
བཏང་བ་དེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་སར་བཞག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་བྱདེ་འཇོན་ཐང་ཡོད་པར་ག་ོསྐབས་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཆདོ་གན་གྱི་
ཆ་རེན་ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། བསར་བསྐ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕར་འགངས་ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེད་ལྟ་ཡོད་ཡོད་པ་
རེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་དགོས་གལ་ཞེ་དག་ཅྱིག་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། འདྱིར་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
       
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
གནད་དནོ་དང་པ་ོད།ེ "༢༽ ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ།" ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཡོད། "ཀ་༡ མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༤༠ 
ཡྱི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་" ཞསེ་འཁདོ་འདུག དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་མོན་ག་ོཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་བ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཁང་པ་གས་
ནས་ཚངོ་ཙག་ཙགི་རྒྱག་སདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་སྔར་ནས་སྙན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཕུལ་ཡོད་
པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཏྱིང་བ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་མུ་མཐུད་གནང་
བ་དང་། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་མྱོང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱིར་བཏང་བོད་
ནས་གསར་འབྱོར་བ་ཚོར་སོད་ཤག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གསར་འབྱོར་བ་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་དང་འཚོལ་མུས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་
ནས་ངས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ད།ེ བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབྱརོ་བ་ཚསོ་སདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ཆདེ་དུ་སྙན་
ཞུ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་གནས་སདོ་གསར་འབྱོར་བ་ཚསོ་སོད་ཁང་ཆདེ་དུ་སྙན་ཞུ་
ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁའྱི་གསར་འབྱརོ་བ་ཚོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་ལྟར། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབེལ་ཆགས་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་
འདདོ་པར། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱོར་བ་ཚརོ་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་ད་ེཚརོ་གསར་འབྱརོ་སོད་ཁང་ཞྱིག 
མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཞུགས་སྒར་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པའོ་ིབཞུགས་ཡུལ་ཡྱིན་དུས། བོད་པ་མང་ཙམ་རནེ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་ཟརེ་ནས་བཀའ་ཤག་གངོ་
མའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་མྱོང་། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་མས་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རེད། ངས་དེར་བརེན་གསར་འབྱོར་བར་སོད་ཁང་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། དྷ་རམ་
ས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ང་ཚོས་གཞུང་འབལེ་གྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་འཚོགས་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སྐུ་མགོན་གལ་ཆ་ེཞྱིག་
སེབ་དུས། སྐབས་རེར་ས་ོས་ོང་ོཚ་དགོས་པ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། མཛད་སྒོར་ཡར་ལྟ་མཁན་ལས་གོང་ལ་
སོད་མཁན་མང་བའྱི་བཟ་ོའད་པོ། དེའང་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ད་ེཚ་ོམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འོག་ལ་མྱི་བརྒྱའམ་ཉྱི་
བརྒྱ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཡདོ་ས་འདྱི་རདེ།  
 གཅྱིག་ད་ེཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ཁ་ར་ེཁ་ཐུག་ཞུས་པར་ཐལ་ཆ་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་བཅས་པ་རྱིས་ན་མྱི་བཞྱི་བརྒྱའམ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་མ་གཏགོས། གཞན་ལས་བྱདེ་མང་ཆ་ེབ་གུང་གསེང་རང་ལ་བཞག་གྱི་འདུག ཡ་གྱི་མཛད་
སྒོར་མྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ས་ོསོའ་ིརྱི་བོང་གནམ་སྱིབས་ཀྱི་དོགས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ད་ེའད་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ཁ། ང་ཚསོ་གཞུང་གྱི་མཛད་སྒ་ོའཚགོས་དུས་བོད་པ་མེད་པ་དང་། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་བོད་ཕྲུག་ག་ཚདོ་
ཙམ་ཞྱིག་གནས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ང་ཚོའྱི་མཛད་སྒོ་རེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཆེ་ཁག་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་དཔོན་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ཡར་བསྡུ་བསྐོང་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་
གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གྱིས་འདྱི་སེམས་
ལ་འཇོག་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཁུལ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསར་འབྱོར་སོད་
ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། 
 གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། "ག ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ རདེ་འདུག ད་ེནས་ང་ོབཞསེ་ཞུས་པ་
གངས་ ༧ དང་། རས་གས་ོཁང་དུ་གསར་འཇུག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གངས་ ༥། མ་འོས་པ་གངས་ ༢༠ བྱུང་འདུག སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚ་ོདགའ་འསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་དན་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། མདོར་ན། ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཡོང་སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེབྱདེ་
དུས་ད་ེརྱིང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་མྱི་གངས་ ༢༠ མ་འོས་པར་གཏོང་དུས། ཁངོ་རྣམ་པར་ཏོག་ཙམ་
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མ་བད་ེབ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཐུགས་བསམ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་གས་
འཛམེ་ཟནོ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "རྱིས་ལོའ་ིནང་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས།" ཞསེ་འཁདོ་
འདུག "འབལེ་ཡོད།" ཟརེ་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སུ་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ 
ད་ེདག་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་རེད། ས་གནས་གང་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་རེད། ལྷ་ོཕོགས་ནས་རེད་དམ་བྱང་ཕོགས་
རདེ། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེ། "ག་༢ སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་ནང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལ་ོགཉྱིས་ནང་
ཚུད་རགོས་རམ་མུ་མཐུད་དགོས་མྱིན་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་དགོས་གསལ་དོན་ལྟར་རྱིས་ལོའ་ིནང་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལྔ་དང་། ལྡྱི་ལྱི། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་དང་། སྦྱིར་བོད་ཚོགས། སྦྱིར་ས་ེདགེ ཅོན་ཏ་ར། མན་ཌྱི། 
ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི། ར་ས་བཅས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་ཅྱིང།" གང་ལྟར་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་
དུ་ས་གནས་ཁག་ ༡༢ ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བསར་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་དམྱིགས་
པསལ་གང་ཡང་འཁདོ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ ༡༢ ད་ེདག་ལ་ད་ེསྔ་ཉམ་ཐག་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ལ་ོགཉྱིས་
ཀྱི་ནང་དུ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སུ་རང་འཇགས་གནས་པ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་
ནས་གངས་ཐ་ོའདནོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་སྙམ།  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ངས་འདྱིར་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ད།ེ ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱིན་སོང་། ཕྲུ་གུ་བུ་ཕྲུག་
སེབས་སོང་གསུང་མཁན་ཚའོྱི་མྱིང་སྨོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་ང་ཚའོྱི་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་
ས་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་དེའང་། དེ་སྔོན་མོན་ག་ོལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་སྱིར་བཏང་གསར་འབྱོར་གཞྱིས་གོང་རྱིས་ནས་གཞྱིས་གོང་ཁག་ ༡༠ ཡོད་པ་རེད། 
གཞྱིས་གོང་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེསྔོན་ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་མེད་སྟབས། ཉམ་ཐག་རོགས་
སོར་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། ད་ཆ་ཕྲུ་གུ་དམག་མྱིར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད། ད་ེརྱིང་ནས་
རགོས་སོར་ལེན་གྱི་མྱིན་ཟེར་བའྱི་མྱི་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྔགས་བརོད་བྱས་ཡོད་
པ་རདེ། མོན་ག་ོས་གནས་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པར་བསྔགས་བརོད་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མར་འདནོ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ཚསོ་འདྱིར་བལྟས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
ནས་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་མཁན་གྱི་མྱིང་ཐ་ོགང་ཡང་མེད་པ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བཟང་ངན་ལ་
དབྱ་ེའབྱེད་མེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་གནས་ཁག་ ༡༢ ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་གནས་
སྟངས་འགོ་ནས་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ་མྱི་དགསོ་ཟརེ་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་གནས་སུ་རང་འཇགས་ལྷག་
བསད་པ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འག་ོབཞྱིན་པ་
རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་མཇལ་དུས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་དོན་ཚན་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་དན་བྱུང་།  
 གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཏན་ཏན་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟརེ་བ་དེ། མྱི་དང་དངོས་པ་ོགཉྱིས་སམ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔ་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེག་རང་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆེར་སང་གནངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སྐབས་
སུའང་བཀའ་མལོ་ད་ེག་རང་བསེབ་ཀྱི་རདེ། ཕྲུ་གུ་གསར་སེས་ཞ་ེདག་མེད་དུས། མྱི་འབོར་དའེང་རྱིམ་པས་ཟག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་མྱི་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེདངསོ་ར་འཕྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། 
ང་ཚོས་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ང་ཚོས་ཐོག་མར་གཞྱིས་
ཆགས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ས་ོནམ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་
ལས་ཁུངས། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་གོང་ལ་ད་ེདག་གཅྱིག་གྱུར་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམཉམ་འབལེ་གྱི་ཚགོས་གཙའོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕྱིས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་གནང་སྟེ། ད་ེགཉྱིས་དབར་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས་འཛིན་སོང་ཐ་དད་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལའང་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ར་འཛིན་ (By law) ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་འག་ོདགོས་དུས། གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་དབྱ་ེབ་ཕེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ས་ོསོར་ཕག་ལས་གནང་དུས་གང་འད་འག་ོཡྱི་འདུག 
ཕལ་ཆརེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དེར་ཐུགས་ཞྱིབ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རེད་སྙམ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཤྱིང་ར་འཁརོ་
ལོའ་ིའཁརོ་ལ་ོགཉྱིས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་འག་ོདང་མ་འག་ོཟརེ་བ་དེ། 
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་གཉྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་དབར་ནམ་རྒྱུན་དུ་
མཐུན་ལམ་དང་འབེལ་མཐུད་གང་འད་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོས་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ངས་ས་གནས་ད་ེ
དག་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག་ཟརེ་ནས་ཐརེ་འདནོ་བྱདེ་འདདོ་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་
ཚོར་བ་ད་ེག་རང་སེབ་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་གང་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གཟྱིགས་ཏེ། ད་ེསྔོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེལའང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་མྱོང་གསོག་གྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ད་ེསྔ་གཏན་འཁལེ་བྱུང་བར་མུ་མཐུད་སདོ་དགོས་པ་དང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དརེ་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཉམ་འབེལ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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མྱི་མང་གྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་འད་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་
ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡྱིད་པ་རེད། དེང་སང་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཁང་པ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ཁ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྔ་རྱིས་ན་མཐུན་རནེ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་
ན། གཞྱིས་ཆགས་ད་ེག་རང་ལ་འབད་བརོན་དང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གམ། གང་འད་ཞྱིག་རེད་
འདུག དྱི་བ་ཞྱིག་གཏངོ་དགོས་འདུག་སྙམ། ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ད་ེ ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། (Artificial) རེད་འདུག ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ (Foreign Remittance) ཕྱི་ནས་དངུལ་སེབས་པ་དེར་བརེན་
ནས་བསད་འདུག ཆ་ཚང་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེས་ག་ཚོད་བར་དུ་ཁུངས་འཁོལ་གྱི་རདེ། ངས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བནོ་མཆོག་གྱི་སྔ་རེས་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོམཇལ་བྱུང་། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་བཞསེ་གནང་གྱི་འདུག 
ད་ེཚ་ོདངོས་སུ་ལག་ལནེ་ཐགོ་ལ་འཁལེ་ཐུབ་པར་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེའདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་མ་གཏོགས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། རས་འཁོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁང་པ་རྱིག་
པོའ་ིནང་དུ་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་གདའ། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྒོར་ཁྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
སད་ནས་ད་ེདག་ལ་གཡོག་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་རེད། གཡོག་པ་ོནྱི་གཡོག་པ་ོརང་རེད། ཞ་ེདག་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རས་འཁོགས་ལ་ (Senior Citizen) ལ་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆསོ་རདེ། ཡ་རབས་སོད་བཟང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚསོ་
ཕྱི་དངསོ་པ་ོབསྐྲུན་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་ངས་དནོ་དག་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ "སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་གྱི་ཕག་ཁེར།" ཟེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོའག་ོརྒྱུ་མྱིན། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་ཐེར་
འདོན་ཞ་ེདག་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རང་གཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་དོན་ད་ེདག་ཐེར་འདོན་མ་བྱས་
པར། ཁ་ནང་གྱི་རྨ་ད་ེཁ་ནང་ལ་གང་འད་གསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་གཙ་ོབ་ོསྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་རེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཐུན་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྲུང་སབོ་ཀྱི་རྱིས་དརེ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་
བཞེས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་གམ། ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནང་སྟངས་དང་ད་ལྟ་གནང་སྟངས་དབར་ཁད་པར་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། 
སྔོན་མ་ (Satellite) ཡྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉུལ་མ་བཏང་ནས་ས་མཚམས་ཀྱི་རོག་ག་དང་། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་རྒྱ་མཚ་ོམཐའྱི་མཚ་ོདམག་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་སོད་མྱི་ཡོང་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་
ཁ་སང་ཆ་ཚང་གནམ་ནས་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། 
ངས་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ (File) གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་སུས་བསྒྱུར་བཅོས་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (Bureaucracy) དེར། (Policy) གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་བ་
གཏོང་མཁན་ལ་དྱི་བ་བཅུ་བསེབ་ཀྱི་རེད། ཁོས་དེར་ལན་རྒྱག་འདོད་མེད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོས་དེར་བསྒྱུར་བ་མ་བཏང་
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ནས་འབུད་རྒྱག་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ངས་བལྟས་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འགག་བསད་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག རྒྱ་
གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ལ་འབལེ་བ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགགས་པ་ད་ེབསང་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་སྙམ། དེས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་འདུག ངས་འདྱི་ཟེར་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་
ལྟ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་འདུག དངུལ་འབོར་ཆུང་ཆུང་མ་རེད་གདའ། དངུལ་འབོར་མང་པ་ོབཟས་
འདུག ངས་ས་ཆ་དང་ཁྱིམ་ཚང་མྱིང་ཞུ་དགསོ་ན་ཞུ་ཆགོ་ཆོག་ཡོད། ད་ེདག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རགོ་པ་བརྒྱབ་བསད་ན་ཆ་ོཡོད་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་སོང་ནས་དེར་ཏོག་ཙམ་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཏན་ཏན་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཞུ་ས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་སབས་འཇུག་ཞུ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 མཐའ་མ་ད།ེ ༢༠༡༤ ལོའ་ི (Tibetan Rehabiliation Policy 2014) ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ལག་ལེན་འཁལེ་གྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་སྙམ། ད་ལྟ་ལ་ོབརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་དེ། 
ད་དུང་གཅྱིག་གྱིས་ལག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་ཡོང་དུས། གནད་
འགག་ཅྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་རེད་པཱ། གནད་འགག་ག་པར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེར་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་ཚང་གཅྱིག་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་བསང་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
                                                                             
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། གོང་དུ་ཕག་
རགོས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ལའང་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཡདོ། དརེ་གསལ་བཤད་བྱུང་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ "ཀ༌༡ མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༤༠ 
ཡྱི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པས་རྱིས་ལོའ་ིནང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁུངས་ས་ོསོར་བགོ་འགེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཅེས་འཁོད་འདུག དེར་དང་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་དུ་སསེ་པའྱི་བུད་མདེ་
ཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྐུབ་སྟགེས་འདྱིར་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་
བོད་མྱི་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ་སྙམ། སྱིར་བཏང་ང་རརོ་ར་ེགྱིང་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་
ནའང་། བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བ་མང་པ་ོང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་
ཡོང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ང་རང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་དམྱལ་བ་རང་མཐོང་སོང་། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སོན་གནང་འདུག བོས་བྱོལ་
སྐབས་སུ་ལམ་དུ་གངས་དང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ། རྒྱ་མྱིས་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་མྱི་ཡོང་བསམ་པའྱི་ཞེད་སྣང་དང་། བཙན་
བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ནང་མྱིར་དཀའ་ངལ་སོད་མྱི་ཡོང་བསམ་པའྱི་ཞདེ་སྣང་། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་
འབྱརོ་རྒྱུའྱི་བསདོ་ནམས་དང་བྱྱིན་རླབས། ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་དང་བར་ཆད་ཚང་མ་བཟློགས་ནས་སེབ་ཐུབ་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་
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ཡྱིད་བཞྱིན་ནརོ་བུ་སེམས་ལ་སྒོམ་ནས། ད་ེའདའྱི་སེམས་ཤུགས་ཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་འད་པ་ོཤྱིས་
ལོང་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ཤོག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་དུ་ནད་པ་ཆགས་ས་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ས་
མཚམས་བརལ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་ལ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་བ་ོཐོངས་དང་། སྔོན་མ་ང་རང་སོབ་
གྲྭར་ཡོད་དུས། ཕ་མ་དང་ཁ་བལ་དུས་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་མ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་དན་ནས་མྱིག་ཆུ་མང་པ་ོབཏང་
མྱོང་། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག བོད་ནས་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོཕ་མ་དང་ཁ་བལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་
བུ་བཞུགས་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེརྱིང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་འདྱི་སེབས་
སོང་། བོད་གཞུང་ལ་སྱིར་བཏང་ལས་འགན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། དཔལ་འབྱོར། ཆོས་རྱིག་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཧ་ཅང་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱརོ་བ་ཚ་ོདངསོ་གནས་ར་ཆནེ་པ་ོབརྱི་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེར། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་ཚོར་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་མྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་འད་
པ་ོཡྱིན་ན། བསོད་ནམས་དང་། རླུང་ར། ད་ེའད་མང་པོར་བརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། དངོས་
གནས་རླུང་ར་ཆག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལྟོས་དང་། ང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱིས་འཇོན་གྱི་རེད། 
དམག་མྱིར་ལྟ་དུས། (Screen) ཐགོ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཁང་བརགེས་མང་པ་ོཡོད་པ་བསྟན་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་འཇནོ་ཡདོ་པ་རདེ། སྒྲུང་
རྫུན་མ་ཡྱིན་ནའང་བཟོས་ནས། མྱི་མང་ལ་སེམས་ཤུགས་སོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་རྒྱ་མྱི་ཨང་དང་པ་ོརེད། ད་ེ
འདའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླུང་ར་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་
འདུག མཚམས་རརེ་མདེ་ནའང་། ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ངས་དུས་ཚདོ་ཞ་ེདག་ལནེ་གྱི་མྱིན། དྱི་བ་རང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མོན་ག་ོའདདོ་
རྒུ་གྱིང་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༤༠ ལ་སོད་ཁང་གནང་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་གོ་ཐོས་ལ་དྷ་ས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཁུལ་ལ་
རདེ། ལྡྱི་ལྱིར་གནས་སདོ་བྱདེ་མཁན་གསར་འབྱརོ་བའྱི་ནང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་ཚརོ་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁེད་རང་ཚརོ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིར་ཞུ་ས་ཡོད་
པ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལ་ཐག་རྱིང་པ་ོམ་རདེ། ཡྱིག་ཐགོ་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཡྱིག་ག་ེགཏོང་ཆགོ་གྱི་
རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་ཡྱིན་ཏེ་གྲུབ་འབས་ད་ེཙམ་ཐོན་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་
སོང་། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཁངོ་རྣམ་པས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་སོད་
ཁང་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཙང་མ་བཟསོ་ན་ཁངོ་རྣམ་པས་གོམ་པ་གཞན་དག་ཅྱིག་ས་ོརྒྱུར་ལམ་ཁ་
རག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
  
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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡ པའོ་ིནང་ 
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དུ་ "ཁོན་མྱི་འབོར་ ༧༧,༡༡༢" བཏོན་པ་ད།ེ སྔནོ་མ་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོར་མྱི་འབོར་གངས་
བཤརེ་བྱས་པ་དརེ་གཞྱི་བཞག་པ་རདེ།  
 སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསམོས་ད་ེཚོའང་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབྱིས་འདུག ལས་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་ད་ེབྱས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལས་གཞྱི་དེར་འགོ་
གོན་ག་ཚདོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ད་ེསྔ་མ་མཐངོ་མ་མྱོང་། ད་རེས་ལས་གཞྱི་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། དརེ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་
ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོབྱིས་འདུག དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལོར་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་སྐད་གགས་ཆེ་བ་དེ། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་ལས་
དནོ་ད་ེཆགས་སོང་བསམས་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་འཁདོ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 ད་ེནས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིག་ཚང་དབུ་འབྱེད་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཏོག་
ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་བས་བསར་ལྡབ་ཅྱིག་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ནང་དུ་མ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་གཉེར་རག་རྒྱུ། དེ་ལས་གནད་འགག་ཆེ་བ་དེ། འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༤༌༌༌༢༠༢༥ འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མ་ོནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་ཐུབ་མྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། མྱི་
མང་པོར་བ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག ང་
ཚོར་རྒྱབ་གཉེར་དང་། ཐོབ་ཐང་ད་ེའད་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འོས་མྱི་ལངས་རྒྱུ་རེད། འོས་བསྡུ་ནང་ཆ་
ཤས་བངས་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོམེད་པ་ཆགས་ན་དཔ་ེབསགས་འདུག ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚརོ་སྐད་ཆ་འབྱི་ཡྱི་འདུག ངས་
ད་ེའད་ཆགས་མདོག་མ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ནང་དུ། "འོས་བསྡུ་དང་། འོས་གཞྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་། ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཕ་ོམ་ོརང་ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་
པོར་ལོན་པ་ཚང་མར་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་
ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།" ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་
ཞུགས་པ་དང་། འོས་ཤོག་འཕང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་། སོ་
སོའ་ིའསོ་ཆསོ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་འགལ་ན་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛནི་ལའང་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རདེ། 
ང་ཚ་ོདང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། དེར་མྱི་མང་པོས་བ་ོའཚབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ེཚརོ་བ་ོའཚབ་མ་ཡངོ་བར་གསལ་བཤད་ཡངོ་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། 
བཀའ་ཤག་གངོ་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇུག་སོང་བྱས་ནས། བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠ ཙམ་ལ་ཁང་
པ་རག་ལ་ཉ་ེབའྱི་ལས་ཀ་བྱས་འདུག དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ང་ཚོར་ཡྱིག་
ཐོག་དང་། ངག་ཐོག་ནས་ནོར་གྱིང་རེས་འབྱོར་བའྱི་ཚོགས་པ་དང་། དྷ་ས་རུ་བོད་ནས་འབྱོར་བའྱི་ཚོགས་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་
བོད་ནས་འབྱརོ་བའྱི་ཚགོས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་གྱི་བདག་པ་ོ
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རདེ། ཁེད་རང་ཚསོ་ཕར་ཞུ་དགོས་རདེ། ང་ཚསོ་གོས་ཚོགས་ནང་
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དུ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་བརྒྱབ་བསད་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་ངམ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་དགོས་འདུན་དེའང་གང་མགོགས་འགྲུབ་
ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོལྔ་དང་བཅུ་ནང་དུ་གྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ལེར་ཁོང་ཚའོང་རགོས་འག་ོ
ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་ནས་ 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གཙ་ོབོ་ད་ེཕོགས་བསོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། ༢༌༡། གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན་འགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བཟང་
པ་ོཞྱིག་ལ། མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ས་ེར་ལྡུན་གཡས་གཡོན་ལ་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་སྱིད་སྡུག་ནས་ང་ཚརོ་བཅར་ནས་ནན་
པ་ོཞ་ེདག་ཞུ་བཞྱིན་འདུག སྱིད་སངོ་ལའང་ཞུས་ཡོད། ད་ེསྔ་སྱི་འཐུས་ཕེབས་པ་ཚ་ོལའང་ཞུས་ཡོད། ཞུ་བསྐུལ་བྱས་ནས་ལ་ོ
མང་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞུ་ཡྱི་འདུག དེར་གཟྱིགས་
རགོ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཁ་༡༣ ནང་དུ་ " ས་ེར་སྡུན་ཁབ་ཁོངས་དག་ེའཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལགས་ཤོག་འབུབ་
རྒྱུ་དང་" ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོསོང་ཞྱིག་ཕབེས་འདུག ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་བཅར་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེགསར་
སྐྲུན་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའང་ཨར་ལས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་ནས། ཆར་ཞདོ་སྐབས་སུ་ནང་དུ་ཆུ་ཞ་ེདག་འཛག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེར་
གཟྱིགས་རགོ་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཁངོ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དག་ེའཕལེ་གྱིང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། 
མྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་དུ་མྱི་མང་གྱིས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁེད་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྡུ་རུབ་བྱདེ་ཐུབ་པ་
དང་། གཞུང་ནས་ཀང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབལེ་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་སེབས་སོང་། "ཁ་༦། ལ་བྱང་ཧན་ལ་ེམགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་
འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༩༣ སོང་ཡོད།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་སྐོར་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་། འདྱི་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་འགོ་ལ་རདེ་དམ། མགནོ་ཁང་འདྱི་ག་ར་ེརདེ། མགནོ་ཁང་དརེ་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༩༌༣ ཕྱིན་འདུག དརེ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ "༢༌༣། ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ།" འོག་ལ་ ཀ་༣། ཐནོ་འབབ་བཟང་བ་དང་ཚོང་རྒྱུགས་ཆ་ེ
བའྱི་སྐྱུར་འབས་རྩྭ་སོས་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ནང་དུ་ (Bare rootstock) དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། དེར་གངས་ 
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༡༠,༠༠༠ སདེ་འཕལེ་ཞེས་འཁདོ་འདུག འདྱི་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་། ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ཡདོ་ནའང་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ད་དུང་ཡོད་དམ།༽ ད་དུང་ཏགོ་ཙམ་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་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། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཕབེས་བསད་ཡདོ།  
 སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སེབ་ཅྱིག་ལ་ཕག་རངོ་ཡོང་དུས་ངས་ཐ་ོའགོད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཐ་ོའགོད་ཟྱིན་པ་ཚོའྱི་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྱིག་
འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་
སྟབོས་ལགས། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོ
འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་
མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མེད་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་བཅས་དང་། ག་ོསྐབས་
གཉྱིས་པ་བཞསེ་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཆགས་བསད་ཡདོ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། 
མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༥ དང་། ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་བསམོས་པའྱི་ ༢༦ ཆགས་ཀྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས༌དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕོགས་བསོད་དང་འབེལ་ནས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་དང་། ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་
གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གང་ཞྱིག་གྱི་ཁངོས་ན་ས་ཁང་བྱུང་
ན། ད་ེནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་སྒང་ལ་དག་མཆན་འཁོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་ས་ཁང་
གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་གཞན་ལ་ཐོབ་ཐང་ཞུས་བསད་པ་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་མྱིང་གནང་
མ་སོང་སྟེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། གང་ལྟར་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་བཞེས་མཁན་ཚ་ོརད་གཅོད་
ཆདེ་དུ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་དག་མཆན་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་
མཁན་བྱུང་། 
 བདེ་སྱིད་གྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཁུངས་དེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག  འདྱི་ཐད་དེ་སྔ་སྱི་
འཐུས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལའང་ཞུས་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེད་ལྟའང་སེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་
ཅང་ས་ོཔ་ོའདུག དརེ་གང་མགགོས་དཀའ་སེལ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་སྟེ། ས་གནས་ནས་འདྱི་སྐོར་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད་དུས། 
ངས་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་སངོ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་
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འབབ་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ཚོར་ཏོག་ཙམ་བ་ོམ་བད་ེབ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། མྱི་མང་གྱིས་
ཡར་ཞུས་ཡོད་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  
 ཤོག་གངས་ ༡༠ པར་ "ཐ ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟངེས་བསྟོད་ལས་གཞྱི།" ནང་དུ་གཞོན་སསེ་གཉྱིས་ལ་གཟེངས་
བསྟདོ་ཀྱི་ཕག་འཁརེ་དང་ལེགས་སསེ་ཕུལ་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག གོང་དུ་མན་སར་ལ་ན་གཞོན་ཞྱིང་པ་མང་པ་ོམེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བཤད་དུས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཟངེས་བསྟདོ་ཀྱི་ཕག་འཁརེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་ན། གཞོན་སེས་ཚོས་
ས་ོནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་འཕར་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ཤོག་གངས་ ༡༡ ལ། "ཉྱི་ཧངོ་ཨ་ོསྱི་ཀ་ (OISCA) རགོས་ཚགོས་ནས་ལ་ོལྟར་བོད་མྱི་ན་གཞནོ་ལ་ས་ོནམ་སོང་
བརར་དུ་བསོད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་རྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་ནས་མྱི་འགོ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཡོད་ཀང་མྱི་
འགོའ་ིནང་མྱིར་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་མནར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རནེ་སོང་བརར་དུ་གཏོང་ཐུབ་མེད་།" ཅེས་འཁདོ་འདུག དརེ་
སྒུག་ཐ་ོཡོད་མ་རེད་དམ། སྒུག་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་གཞན་པ་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེབརླག་འདུག ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཨུ་ཏར་ཁནྜ་མངའ་སེ་ནང་དུ་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་ས་མ་རེད། ལས་
བསོམས་ནང་དུ་ "མངའ་ས་ེཁག་ ༥ ནས་མཐུན་རེན་གང་ཡང་གནང་སོན་བྱུང་མེད།" ཅེས་འཁོད་འདུག ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མོན་གོ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་བརྒྱབ་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བད་ེསྱིད་གྱིང་དགེ་འཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དེའང་སྐབས་སྔོན་མའྱི་དུས་སུ་བརྒྱབ་པ་
རདེ། བུན་ཏར་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེའང་གཞྱིས་ཁང་ལ་འགྱུར་ནས་བཟ་ོབཅོས་གནང་བ་དའེང་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་དུས་སུ་
རེད། སྦྱིར་ཁུལ་ལ་སོད་ཁང་བརྒྱབ་པ་དེའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་དུས་སུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པས་ད་ེསྔནོ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ལྟར། བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་བ་ཚའོྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡར་བངས་བཞག་ཡོད། ཐ་ོགཞུང་
དའེྱི་ནང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩༩༩ འདུག ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩༩༩ ལ་ནང་མྱི་གངས་ ༤༨༠༠ འམ་ ༤༩༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་
ལ་རྱིམ་པས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་བགོས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཁང་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གང་
འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བང་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་རེད། གཅྱིག་ནྱི། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩༩༩ པ་ད་ེ
ནས་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པའམ་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་ཡདོ་པ་ད་ེའད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། སྔནོ་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་ཐབོ་ཐང་
ཡོད་ནའང་། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བསད་ནས། དེང་སང་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཟེར་ནས། འདྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དེ་རེད། 
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དགོངས་དག བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་ཚསོ་ས་ཁང་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མཁན་མཉམ་དུ་གཉེན་སྱིག་བྱས་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་
ཁག་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་དང་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས། ཉྱིས་སྟངོ་ལོར་ནས་ཕབེས་པ་ད་ེཚོར་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ས་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁང་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་
ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་དང་། འག་ོསོང་མང་པ་ོཡོད་དུས་འབལེ་ཡདོ་གཞུང་ས་ོསོར་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་ཐབོ་ར་ེཡོད་དམ་མེད་
ད་ེཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོསབྱུང་ནའང་གཏོང་རྒྱུ་
རདེ། མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་སྔནོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་ད་ེའག་ོསོང་མ་གཏངོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརེན་ནས། དངུལ་ད་ེཡུན་རྱིང་པ་ོཞེ་དག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡྱི་ཆད་པ་ཕོགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་མར་བང་བསྱིགས་ནས། དང་པ་ོད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༡༩༩༩ ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་རདེ། 
ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སེལ་ནས་མཐུན་རནེ་རག་མྱི་དགསོ་མཁན་
ཞྱིག་ལ་རག་པ་དང་། རག་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ལ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་ལ། མང་ཚགོས་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གཞྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཚང་མར་སྱི་སྙམོས་
ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྱིད་བྱུས་དའེང་སྱི་སྙམོས་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐུབ་པ། ང་ཚསོ་རེས་མ་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྱིགས་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ། ད་ོབདག་སོ་སོས་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ས་གནས་ཤྱིག་འདེམ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ས་ོསོར་མཐུན་རནེ་གང་དང་གང་སོར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བང་བསྱིགས་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་
རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་བ་ཁང་པ་མེད་པ་ཚོར་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རྱི་
བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་བང་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཅ་ལག་ཉོས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་རེད། ཅ་ལག་ཉ་ོདགོས་ན་དངུལ་
གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་སད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅ་ལག་ཉོས་ཏེ་ལས་དོན་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་སྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབྱོར་ཐབས་ཤེས་ཀང་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་ལམ་སང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་འགོར་ས་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ནང་དུའང་གསུངས་པ་རེད། བཞུགས་སྒར་འཁྱིས་ལ་སོད་ཁང་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེརེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱི་གཡས་གཡོན་
ལ་བདོ་ནས་རེས་འབྱརོ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བད་ེསྱིད་གྱིང་གཡས་གཡོན་ལའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་
གཞན་ལ་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་མཐུན་རནེ་སར་ཟྱིན་པ་དང་། མཐུན་རེན་ཐབོ་
རྒྱུ་བསད་པའམ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེའདའང་འདུག བཞུགས་སྒར་གཡས་གཡོན་ལ་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་དུ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ། ཁ་
འཐརོ་ཟརེ་ནའང་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སདོ་ས་གནས་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོགཞྱིས་
ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཚ་ོགནས་ཐུབ་པར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ད་བར་བོད་མྱིའྱི་
འཐབ་རོད་མུ་མཐུད་གནས་པར་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། གཅྱིག་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
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མཆོག་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་མ་ཐག་ཏུ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕག་རོགས་
གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ས་གནས་ཁག་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༧༠ ལྷག་རྱིང་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སོབ་བྱེད་
ཐུབ་པར་དགོན་ས་ེཁག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཁག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སདོ་ས་གནས་ཡདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་
གདངོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་ས་གནས་ད་ེདག་ལ་ཡང་བསར་མྱི་
ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་དཀའ་ངལ་དེའང་རྱིམ་བཞྱིན་སེལ་འག་ོརྒྱུ་དང་། མ་འངོས་པར་གཞྱིས་ཆགས་
ས་ོསོའ་ིགངས་ཐ་ོད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ཉར་ཚགས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་མྱི་ག་ཚདོ་
འཕར་གྱི་འདུག མྱི་ག་ཚོད་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་བྱ་
རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཟླ་སྱིལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟོས་པས་བང་བསྱིགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་སོད་ཁང་རྒྱག་ཐུབ་
དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོསྙམ། ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆ་གཞན་པར་མཐུན་རེན་གཅྱིག་
མཚུངས་སར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་བྱེད་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་ལ་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྱིད་སོང་ལའང་ཚོར་སྣང་ད་ེག་རང་ཡོད། མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་ལས་བྱེད་ཕེབས་
དང་མ་ཕེབས་སྐོར་ལ་རེད། ཉ་ེའཁྱིས་ལ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཛོམས་དང་
མ་འཛམོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་བྱདེ་ཚང་མར་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གཏངོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་མཛད་སྒ་ོལ་བཅར་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་བཀདོ་ཁབ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ནས་འོས་པ་དང་མ་འོས་པའྱི་གངས་ཀ་བཅས་པ་གསུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་
པ་ོགནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ "རྱིས་ལའོ་ིནང་འབལེ་ཡོད་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་" ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གང་དང་གང་ནས་
རྒྱབ་གཉརེ་གངས་ ༣༢ ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་།  
ག ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ས་གནས་གནས་སྟངས། ག་༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་
ཁུངས་ནས་ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་གངས་ ༣༢ བྱུང་བའྱི་ས་
གནས་ཁག་སུ་དང་སུ་རེད་གསུངས་པར། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཁག་ཉམ་ཐག་གསར་པ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གཤམ་
གསལ། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༤། མན་ཌྱི་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༣། ཀ་སྦུག་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡། ལུགས་
བསམ་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༧། ཤྱིས་ལོང་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡། ཀུ་ལུ་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་
ཉམ་ཐག་གངས་ ༦། ཏྱི་ཛུ་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡། མེའ་ོནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༥། སེ་ར་སྡུན་ནས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༣། 
ཁོན་བསམོས་གངས་ ༣༢ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་རྱིས་ལའོ་ིནང་དུ་ཉམ་ཐག་མང་དུ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་དང་ཉུང་དུ་ག་ཚདོ་ཕྱིན་པ། མྱི་དགསོ་ཟརེ་མཁན་ག་ཚདོ་
བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་དུ་མ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུའང་། ས་གནས་ས་ོསོ་
ནས་ "ངའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནས་མར་བཏོན་ན་འགྱིག་ས་རེད།" ཅེས་ཟེར་མཁན། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ར་ེཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡོང་
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བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚརོ་ལེགས་གསལོ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། རྣམ་པ་ཚོས་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་
ཐ་ོགཞུང་ནས་མར་འཐེན་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་དེར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། བསྔགས་བརོད་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡྱིན།  
 རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ནང་ལ་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ དང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་
ཁུལ་དུ་སྦྱིར་དང་། ཅོང་ཏ་ར། ས་ེདགེ བོད་ཚོགས། བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས། མན་ཌྱི། དྷ་རམ་ས་ལ་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་
སྐབས་སུ། ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ "ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནས་མར་འཐནེ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ།" ཟརེ་
མཁན་མྱི་གངས་ ༦ བྱུང་འདུག  
༡། ངག་དབང་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཉམ་ཐག་ཨང་ ༼ཁ་པ།༽ རེད་འདུག ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། རས་
གཅོང་ཁོངས་སུ་རེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་དེ། "ད་ོབདག་ལ་དང་ཟུར་གྱི་རས་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཉམ་ཐག་
ནས་འཐནེ་གྱི་ཡྱིན།" ཞསེ་གསུངས་འདུག  
༢། འཕགས་སག་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་འདུག མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ནས་རེད་འདུག རས་གཅོང་ཁོངས་སུ་རེད་འདུག ད་ོ
བདག་ནས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་འགྱིག་ངསེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནས་འཐནེ་གནང་འདུག  
༣།  པ་སངས་ཚ་ེདབང་། བད་ེསྱིད་སར་གས་ོནས་རེད་འདུག རས་གཅོང་ཁོངས་སུ་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་
བྱུང་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་ཟརེ་ནས་ཐ་ོགཞུང་ནས་འཐནེ་གནང་འདུག  
༤།  བྱམས་པ་ལགས། བད་ེསྱིད་སར་གས་ོནས་རེད་འདུག ལོ་གཞོན་ནད་མནར་རེད་འདུག ཁ་ོརང་གྱིས་ནད་གཞྱི་
དག་སེད་བྱུང་བ་སངོ་ཙང་ཉམ་ཐག་ནས་འཐནེ་རགོས་ཞུས་འདུག  
 ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་བ་ོབཟང་ཉྱི་མ་ལགས་དང་སྐལ་བཟང་ཆསོ་སོན་ལགས། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་
ནས་རེད་འདུག ཁོང་གཉྱིས་ཀང་ནད་མནར་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་དུས། ནད་གཞྱི་དག་སེད་བྱུང་བ་སོང་ཙང་ཉམ་ཐག་ཐ་ོ
གཞུང་ནས་འཐནེ་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོདྲུག་རདེ། འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་དབར་འབེལ་བ་གང་འད་ཡོད་མེད་
ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་གལ་བྱུང་ན་སྱིད་བྱུས་ལ་ལྟ་ལོག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ར་བའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་གཉྱིས་བསྐོས་པ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་བར་དུ་ཡྱིག་ཆ་རང་ལ་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་དང་། རེས་ལ་ས་གནས་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས། ད་ལྟ་མཉམ་
འབལེ་ཁག་ས་ོསོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཐུབ་པ་
བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་དང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མཉམ་འབེལ་དང་གཞྱིས་ལས་ཁང་དབར་གྱི་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་
འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བསད་པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་
ཕགོས་བསདོ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ག་ར་ེམཐངོ་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་ (Work Shop) ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
འཕྲུལ་ལས་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གོང་གུད་འག་ོབཞྱིན་འདུག གནས་སྟངས་དེའང་མཉམ་འབེལ་ཡོད་སའྱི་ས་
གནས་མང་ཆ་ེབར་རེད་འདུག མཉམ་འབེལ་རང་ལ་ཁ་ེབཟང་ཡོད་པ་ཏོག་ཙམ་དཀོན་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་
འཕྲུལ་ལས་ཁང་ (Work Shop) ཡོད་ས་ད་ེཚོར་ (Tractor) རྨ་ོརྒྱུ་དང་ད་ེཚའོྱི་གས་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ནང་བཞྱིན་
རདེ་མྱི་འདུག དཔེར་ན། ཨ་ོརྱི་ས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ེཀར་ ༡༨༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཨ་ེཀར་ ༡༡༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ལ་འདབེས་ལས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག དའེང་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༨ གཅྱིག་པུས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག གཞན་པ་ནས་བོགས་མ་ཆེན་པ་ོ
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བངས་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཨེ་ཀར་ ༡༣༠ ལ་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ནས་ནང་སྱིད་
ལས་་ཁུངས་ཀྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དའེང་ང་ཚསོ་བགོས་མ་བཏང་ནས་མྱི་མང་གྱིས་འདབེས་ལས་བྱས་དང་
བྱདེ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས། ས་ཁོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདབེས་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ོསོས་དངུལ་ཁང་
ནས་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དངུལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཞྱིང་ས་རྨ་ོ
རྒྱུའྱི་ (Tractor) ད་ེཚ་ོས་ོས་ོརང་གྱིས་ཉོས་ནས། མཉམ་འབེལ་ནས་ (Tractor) གཡར་མཁན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ (Tractor) གཡར་མཁན་མཉམ་འབལེ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། ཆར་
པ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱིང་ས་རྨ་ོརན་དུས་གོང་ས་ེས་ོསོས་བང་བསྱིགས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་
གཡར་ས་མདེ་པ་རེད། དངེ་སང་བོད་པའྱི་ནང་དུ་ (Tractor) ཉ་ོམཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་གོང་
གསབེ་ནང་དུའང་ (Tractor) མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་དུས། ས་ོནམ་འདབེས་ལས་མྱུར་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནམ་
གཤྱིས་ཡག་པོའམ་ཆར་ཆུ་འབེལ་པ་ོཡོད་དུས་བྱེད་དགོས་དུས། དུས་གཅྱིག་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཕྲུལ་ལས་ཁང་ནས་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ཚདོ་ཡོད་པ་ད་ེགཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་ཁ་རྨ་ོརྒྱུར་ཉྱིན་གངས་བཅ་ོལྔའམ་ཉྱི་
ཤུ། ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེའད་ཡོད་ན། དངེ་སང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། 
སྔནོ་མ་ནང་བཞྱིན་ཚངོ་རྒྱུག་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་། འཛནི་སོང་གྱི་འག་ོགོན་ལ་སགོས་པར་བརནེ་ནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་མང་
ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་བཟ་ོལས་
མཐུན་རེན་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོགནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་ཚར་པའྱི་རེས་སུ་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཟེར་བ་དེར་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དགེ་དང་སོན་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བལྟས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བརེན་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་སར་ནས་རོགས་དངུལ་སད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ེདག་གྱི་
རོགས་དངུལ་ལ་བརེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞན་བརེན་
བསམ་བ་ོད་ེཉུང་དུ་མ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགསོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ལྷག་བསད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་ (Protected Area Permit) ཞེས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ། བོད་
རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྔནོ་མ་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེག་རང་ལ་སདོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཚུར་ལགོ་དགོས་བྱུང་
ན། (PAP) བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་མྱི་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡོད་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གནད་དནོ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་འགན་འཁརེ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་མཐ་ོཤོས་ཤྱིག་ཀང་མཇལ་བ་
རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཁ་ོརང་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་པ་བཙན་བྱལོ་བ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་ (PowerPoint Presentation) ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདང་། ཁ་ོརང་བེལ་བ་ཚ་པ་ོཡྱིན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་ད་ེབཟ་ོཐུབ་མ་སོང་། ཁ་སང་འདྱིར་བལེ་བ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་
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སུ་ཧབོ་ད་ེམར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེདུས་འག་ོཐུབ་མ་སངོ་། ད་ེནས་དུས་འགངས་ཞུས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཟླ་འག་ོལ་
ཐུག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད་དེ། སྐབས་དེ་དུས་ཁོ་རང་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ཕོག་ནས་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་རེད། གང་མགོགས་
མགགོས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་འབལེ་ཡདོ་ཚན་པ་ཚང་མར་ལྷན་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚལོ་རྒྱུ། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ (PAP) རྦད་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོདགོས་འདུག་ཅེས་
ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སུ་ཡོང་གྱི་འདུག སུ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཀྱི་འགན་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་བཟ་ོརགོས་གནང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལས་ས་རུ་གཏངོ་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལགས་
ཤེ་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་ (PAP) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་
ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སྱི་ཚོགས་བད་ེའཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མ་
གཏོགས། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཀག་སམོ་བྱ་རྒྱུ་
ད།ེ ཡང་ན། ཆ་རེན་དམྱིགས་བསལ་བཟསོ་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངསོ་བཞསེ་ག་ཚདོ་གནང་དང་མ་གནང་དེའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རདེ། ཁ་ོཚའོྱི་དགསོ་མཁ་ོད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་ག་
ཚདོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཉན་འཇོག་མ་གནང་བ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་
མ་གནང་བ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་
ལས་ས་རུ་གཏངོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོམཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྐོར་བྱིས་བཞག་
ཡོད། འགེལ་བཤད་ཀང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་ཕོགས་མཚུངས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལོ་བརྒྱད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེག་རང་རེད། 
མངའ་སེ་མྱི་འད་བ་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེ་དེ་
གཏོང་དུས་ས་གནས་ས་ོསོས་དང་ལེན་ག་ཚོད་བྱས་དང་མ་བྱེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ 
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོའག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཀར་ན་ཊ་ཀ་
གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལམ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་རྱིག་གཞུང་གཅེས་
སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོལྟར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་གནང་སྟ་ེབཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོསངོ་གནང་གྱི་འདུག ཁ་སྔནོ་ལྷ་ོཕགོས་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་རགོས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེ
ཚ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་།  
 ད་ེནས་དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་རེད་འདུག ཨ་ོརྱི་ས་དང་སྦན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོའྱི་
ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྣ་ཚགོས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་རག་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་
མ་རག་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་ལའང་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གཅྱིག་པ་རག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཟེར་བ་དེ་
འགེངས་ཤོག་འགེང་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་འགེངས་ཤོག་འགེང་་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་བ་ལ་ཡྱིག་ཆ་སད་པ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་འགོ་བརོད་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས།  ད་རྒྱ་
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བརྒྱུད་འགངེ་དུས་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་ངསོ་ལནེ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ག་ར་ེ
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་སྐརོ་ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་འཐརོ་ས་གནས་ད་ེཚརོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་སྦུག་དང་ར་ོར་ེགྱིང་ཡྱིན་ན་ (West Bengal) 
མངའ་སེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་འཐོར་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ (West Bengal) མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་
རྒྱུ་དང་། མངའ་ས་ེགཞུང་ནས་རོགས་སརོ་རག་རྒྱུ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། བོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་གཞུང་ནས་མཐུན་རེན་རག་པ་ད་ེའདའང་འདུག ༢༠༡༤ སྱིད་
བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་ཙམ་ལ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་ལ་ས་ཆ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྒང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད་ད།ེ སྐབས་ད་ེདུས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་རྒྱབ་སོར་མ་ཐབོ་
པའྱི་རནེ་གྱིས་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག  
 རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཇ་ཤྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚའོང་ད་ེག་རང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ས་
ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་
བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་སྟོན་འབས་བཏབ་པ་ད་ེཚོའྱི་མཇུག་སོང་ལས་གཞྱི་ད་ེ
ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ། དཔེར་ན། ཇའྱི་བཟ་ོགྲྭ་འཛུགས་པར་ཆ་རེན་མང་པ་ོཚང་དགོས་པ། (Green Tribunal) ནང་
དུ་འག་ོདགོས་རྒྱུ། མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའད་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེམང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༧༠ རྱིང་ལ་
དཀའ་ངལ་ད་ེའད་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་པ་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡ་ལན་བྱེད་སྟངས་དང་། 
འབེལ་བ་བཟང་ལོད། བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག དེར་བརེན་
ཕགོས་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ད་ེས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་ཡག་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། 
ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་མེད་པ། ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ང་རང་ཚ་ོསདོ་སའྱི་
མངའ་སེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་བཟོས་པ་མ་
གཏོགས། ༢༠༡༤ ལ་གང་ཡང་བཟོས་མྱི་འདུག ༢༠༡༥ ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཁྱིམས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱིས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཞུང་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་འོས་བསྡུ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གསར་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེབསར་དུ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དེར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མངའ་སེ་གཞན་པའྱི་ནང་ལའང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། མ་འོངས་པར་
གོམ་པ་གང་འད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟ་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོཐུག་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྐབས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོག་སྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བར་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་མུ་
མཐུད་བྱས་པ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་བོད་ནས་
ཕབེས་མཁན་ཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལས་གཞྱི་ད་ེབང་སྱིག་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ཉ་ེའགམ་གྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སོ་སོ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ད་ེ
འད་འདུག་ཅེས་བད་ེསྡུག་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙན་ཞུ་འབྱོར་བསད་པ་ཚང་མ་བདག་པ་ོབརྒྱབས་ཡོད། དེའྱི་
ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོཉར་ཚགས་བྱས་ནས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབསད་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བར་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་སག་རྫུན་ཤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་ན་ང་ཚོས་མར་འཐེན་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེམ་
གཏོགས་ཚང་མར་སྱི་མཚུངས་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་དང་། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་
ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོཚང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ངས་ལན་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་བསར་བསྐ་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དེ། ང་ཚོས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་
བཏང་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་ཐ་ོ ༧༧༠༠ ལྷག་ཙམ་འཁདོ་འདུག འདྱི་སྔོན་མའྱི་གངས་ཀ་
རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་གངས་ཀ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱི་སྔོན་མའྱི་གངས་ཀ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་གཞྱིས་
ཆགས་ས་ོསོས་མྱི་མང་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ཞུས་པ་ད་ེལས་བསོམས་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
ཕབེས་སོང་། ལས་བསམོས་འདྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་བསམོས་རེད། མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལ་བྱས་པ་སངོ་ཙང་ལ་ོརསེ་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འསོ་བསྡུ་སྐོར་ངས་གོང་དུ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བ་ོའཚབ་བྱེད་དགསོ་ཏན་ཏན་
ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོསོས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འགེངས་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་རདེ། གལ་ཏ་ེཆལོ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་
འགེང་འདོད་མེད་ནའང་ང་ཚོར་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འགེངས་ཤོག་ད་ེབཀང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་
མར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ། མྱི་མང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། དརེ་
དཔགས་པའྱི་ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡུ་རབོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ཁུལ་ས་ོས་ོནས་
གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཀང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ལ་རགོས་སརོ་བྱདེ་རགོས་ཞུ་དུས། གངས་ཀ་མང་
པ་ོཟེར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་མང་བ་རག་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་པཱ། གངས་ཀ་མ་བཀང་ན་ང་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ད་ེཙམ་མ་
གཏོགས་མེད་ཟརེ་ན། རསེ་མ་གཞུང་ད་ེའད་ནས་མཐུན་རེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱིའྱི་གངས་ཀར་དཔག་པའྱི་རག་གྱི་རེད་
མ་གཏོགས་རག་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འསོ་ ཤོག་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ནྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་སོང་ཙང་ར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཐུགས་འཚབ་གནང་
དགསོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕོགས་བསོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་སྐོར་ལ་
གསུངས་སངོ་། བད་ེསྱིད་གྱིང་ཁུལ་ལ་གནས་པའྱི་ཆལོ་གསུམ་གསར་འབྱརོ་སྱིད་སྡུག་གྱིས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་དང་། 
གོང་མའྱི་གོང་མ་ལའང་ཞུས་ཡོད་ས་རདེ། ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལའང་གསུངས་སོང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁོན་ཡངོས་
ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡདོ། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དག་ེའཕལེ་གྱིང་གྱི་ཁང་ཐགོ་འགབེས་རྒྱུའྱི་སྐརོ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་ 
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དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། རེས་འབྱོར་བ་ཚོར་ས་ཆ་འབུལ་བའྱི་
སྐབས་ལའང་། ཁང་པ་དང་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛནི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེའཕལེ་གྱིང་གྱི་
གནས་སྟངས་དའེང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། དག་ེའཕལེ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་ད་ེནང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆདེ་དུ་ས་ོསོས་
དངུལ་བསྡུས་པ་དང་། ནང་སྱིད་ཀྱིས་རོགས་བྱས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༣ ལ་
བག་ོསོད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེནང་སྱིད་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཁང་པ་བག་ོསོད་བྱས་པ་ད་ེཚ་ོ
སོ་སོར་དག་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་དང་ཉམས་གསོ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁང་པ་དེ་དག་གསར་པ་བརྒྱབ་ཚར་ཙམ་རེད། ཁང་པ་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དཔརེ་ན། སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཚགོས་ཁང་གྱི་ཐགོ་ཁ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དེའང་གསར་པ་རེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆུ་ཐྱིགས་ཟགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་
ལའང་ལགས་ཀྱི་ཐོག་ཁེབས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག ཕ་གྱི་ལའང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་
འད་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་ལ་གང་འད་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དག་ེའཕེལ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ཁར་
ལགས་ཤོག་བརྒྱབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་
བཞྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༩ ཙམ་ཞྱིག་འཕར་མ་སོད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གསང་སོད་ཀྱི་བཙོག་ཆུ་འག་ོས་ 
(Septic Tank) ད་ེལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། (Septic Tank) ཐོག་མར་གང་འད་བཟོས་ཡྱིན་ནའང་། 
(Cement) རང་གྱིས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཆུ་སྱིམ་ས་མེད་པར་ཡར་ལུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ། སྦེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་གངོ་ ༧ པར་སོད་ཁང་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེལའང་གསང་སདོ་ཀྱི་བཙགོ་ཆུ་ནང་གྱི་མདུན་ལ་སེབས་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་ཡུར་དང་བཙགོ་ཆུ་
འག་ོས་ཚང་མར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལས་
བསོམས་ནང་དུའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བུན་ཏར་སོབ་གྲྭ་དེ་རེད། བུན་ཏར་སོབ་གྲྭ་ད་ེཁྱིམ་ཚང་ལ་
བསྒྱུར་ནས་རེས་འབྱོར་བར་ཕུལ་བ་ད་ེལའང་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོའདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་སེབས་པ་རེད། ང་ཚོས་ལན་
ནང་དུའང་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག སྐབས་ད་ེདུས་བུན་
ཏར་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་ང་ོབ་ོནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོལ་འགྱུར་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཀང་བརྒྱབ་ཚར་བ། བཀའ་
ཤག་གསར་པ་ཡར་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་སེབས་འདུག ད་ེདུས་གོག་ཨ་མ་ད་ེའཐེན་རྒྱུ་
རེད། ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོག་ཨ་མ་འཐེན་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁེད་རང་ཚ་ོཏོག་ཙམ་སྒུག་དང་། ང་ཚོས་བཟ་ོ
བཅོས་ད་ེཚ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས་བག་ོབཤའ་རྒྱག་དགོས་ཟརེ་དུས། ཐེངས་མང་པ་ོཕེབས་
སོང་། ཐེངས་འགའ་ཤས་ཚུར་ཕེབས་ནས་བག་ོབཤའ་རྒྱག་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་
ན། ཁང་ཁུངས་ས་ོས་ོརྒྱན་བརྒྱབ་པར། མ་ན་ལྱི་ནས་ཐབོ་ཁུངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཡས་གཡོན་སུ་དང་སུ་ལ་
ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་ཚང་འཛམོས་ཐགོ་རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། རསེ་མ་རགོ་ག་ཁོན་ནས་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཀང་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁང་པའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་སྐད་ཆ་རདེ་དེ། ཕྱིས་སུ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་
ནས་འག་ོདུས། ས་ོསོའ་ིཅ་ལག་བཅུག་ནས་ཚང་མ་སསོ་ཚར་དུས། ཡང་གཅྱིག་འགྱིག་མྱི་འདུག གཉྱིས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟརེ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལྟ་དགོས་ངསེ་ལ་ལྟ་བསད་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་ད་ེས་གནས་ས་ོས་ོནས་གཏོང་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ 
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བཟུང་ནས། ལ་དྭགས་ཧན་ལ་ེལའང་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཀ་ོལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ལའང་མགོན་ཁང་ཞྱིག་
བརྒྱབ་རྒྱུ། ཉ་ེཆར་དྷ་རམ་ས་ལ་ལའང་ལས་ཁུངས་དང་། ཚགོས་ཁང་། ཟ་ཁང་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོས་གནས་རང་གྱི་འག་ོགོན་ལ་
ཕན་པར་དམྱིགས་ནས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལ་བྱང་ཧན་ལ་ེམགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པར་སྒོར་
ས་ཡ་ ༠༌༩༣ ༼སྒོར་འབུམ་ ༩ དང་ཁྱི་ ༣༽ ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། མ་འངོས་པར་ང་ཚརོ་དངུལ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ། ཡང་ས་
ཆ་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚང་མར་རྒྱག་དགོས་ཡོད་ཟེར་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེར་སོད་མཁན་དགོས་
རེད་མ་གཏོགས། མགོན་ཁང་བརྒྱབ་རེས་མྱི་སོད་མཁན་མེད་ན། ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཁང་པ་དེའང་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་
འག་ོརྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་གནང་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག མུ་མཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཡོད།  
 ༢༌༣། ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (Bare rootstock) ཟེར་བ་དེ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་
རྩྭ་སོས་འདེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ཡོད་པའྱི་རྩྭ་སསོ་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Bare rootstock) ཟེར་བ་དེ། ས་
མེད་པར་ར་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་རྩྭ་སོས་འདེབས་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དེ་བཞྱིན་ (Scion) དེ་སོང་པོ་
གཅྱིག་གམ་ཤྱིང་སངོ་ཨ་མ་ (Mother Plant) ལ་ཟེར་གྱི་འདུག སངོ་པ་ོའདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡལ་ག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ནས་མྱིག་གྱི་
མྱུ་གུ་ཞྱིག་ས་ེཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་མྱུ་གུ་ད་ེམང་པ་ོཐནོ་སདེ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་སོང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་
སྒང་ལ་གཞན་པ་ས་ེདགོས་པའྱི་སོང་པ་ོད་ེཟུར་གསུམ་བྱས་ནས་མར་བཙུགས་ནས་བསམས་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ།  དེའྱི་
སྒང་ལ་འཕྲུལ་རྱིགས་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་ནས་མྱིག་གྱི་ཨ་མ་ད་ེསར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་ནས་ས་ེརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག སྔནོ་མ་དང་
མྱི་འད་བ་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་གསབ་མྱུག་ (Scion) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 
ཤྱིང་སོང་ཨ་མའྱི་མྱུ་གུ་དེར་ཟརེ་གྱི་འདུག ཁ་སང་སྦེལ་ཀོབ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་དེར་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་
གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ་མེད་
འགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ནང་ལ་འགོད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡྱིན་གྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐ་ོགཞུང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཧམ་པ་བཤད་ས་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག སྔོན་མ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། སྔོན་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་བངས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཁང་ལ་བསྒྱུར་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་ད་ེལའང་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཡོད་ཟེར་དུས། མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ལ་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། བཟ་ོགྲྭ་ད་ེགཞྱིས་ཁང་ལ་སྒྱུར་
ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་གནང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཟང་སདོ་
ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་ཤས་ལ་ཐབོ་ཐང་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཐོབ་
ཐང་གཅྱིག་ཀང་མདེ་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  
 ད་ེནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་ད་ེཉམས་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འབྱུང་
འགྱུར་ལ་ོགསུམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེགཙ་ོབ་ོརདེ། ལ་ོབཞྱི་པར་སྔནོ་རྱིས་བཟོས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་ནས་
བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་ལོ་
བཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ནས་ཡར་བསྒྲུགས་ནས། དེའང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་འད་པོ་ཞྱིག གཅྱིག་དེ། མྱི་མང་གྱི་
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དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི། འོག་ནས་སྟེང་། ང་ཚ་ོདངོས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྱིན་ནས། སྱིད་སོང་འགོ་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོའག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ནས་དགོས་མཁ་ོད་ེདང་ད་ེ
འདུག་ཟེར་བ་ཚང་མ་ཡར་སྤུངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ལོ་བཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེསྤུངས། ད་ེནས་རོགས་
ཚོགས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་སྒྲུག་དགོས་རྒྱུ། མ་རག་པ་ད་ེཚོར་ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་རེ་འདུག ད་ེནས་
རོགས་ཚོགས་གཞན་ལ་གང་དང་གང་བྱེད་རོགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱིར་མྱིང་ཡོད་པ་ནའང་དངུལ་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་དག བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་བྱེད་དགོས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག 
ལས་གཞྱི་ད་ེདག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱུར་བ་དང་། ནུས་པ་ལྡན་པ། ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འག་ོགོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་བང་བསྱིགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་
པ་ལྟར། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་ཐ་ོཡོད་པ་ད་ེབོད་ནས་རསེ་འབྱརོ་བ་མྱི་ཚང་ ༡༩༩༩ དང་། མྱི་གངས་ ༤༨༠༠ འམ་ ༤༩༠༠ ཡོད་པ་
ད་ེདང་གཅྱིག ད་ེནས་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༢༠༠༣ ལ་མྱི་གངས་ ༥༠༠༠ ཡས་མས་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ལ་སེབས་ནས་ལ་ོ ༧༠ ཕྱིན་པའྱི་རསེ་ལའང་མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་ལ་
ཁང་པའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཐོབ་ཁོངས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐ་ོ
ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེདུས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆ་རེན་གཉྱིས་འཇོག་རྒྱུ་རདེ། གཅྱིག་དེ། མྱིང་གཞུང་ད་ེགསལ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་
རེད་གདའ། ཁོན་ཡོངས་ནས་གསལ་བསགས་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སུས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད་པཱ། གསལ་
བསགས་བྱེད་དུས་མྱིའྱི་མྱིང་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ལ་སྦེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་གོང་གསུམ་པར་ཁང་པ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཞུས་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་ན། མྱིང་
མ་བཏོན་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་རྫུན་མ་ཐོན་
པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ཁད་མཚར་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐ་ོགཞུང་མ་འབུལ་སྔོན་ལ་སོ་སོས་བསམ་བ་ོགཏོང་
དགསོ་ཀྱི་རདེ།  
 བདེ་སྱིད་གྱིང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསོ་དེ་དགོས་མཁོའ་ིནང་ལ་སེབས་ཡོད་ན་ལོ་བཞྱིའྱི་འཆར་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་སྐོར་བ་ོམ་བདེ་བ་གནང་དགོས་མ་རེད། ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། འགེངས་ཤོག་
གཅྱིག་ད་ེབཀང་བ་ཡྱིན་ན། སུ་གཅྱིག་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། འགེངས་ཤོག་འགེང་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ།  
 "ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟངེས་བསྟོད་ལས་གཞྱི།" ཟེར་བ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། 
འདྱི་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཉྱི་ཧོང་ཨ་ོསྱི་ཀ་རོགས་ཚོགས་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་མྱི་ན་གཞོན་གཅྱིག་ལ་ས་ོནམ་སོང་བརར་བསོད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ལྟར་མྱི་འག་ོའདམེས་སྒྲུག་ཞུས་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་དམ། སྒུག་ཐའོ་ིནང་དུ་མྱི་ཡོད་
མ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རདེ། མྱི་གཅྱིག་བདམས་པ་རདེ། སྒུག་ཐ་ོགཅྱིག་བདམས་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ང་ོམ་ད་ེའག་ོ
མ་ཐུབ་ཙང་སྒུག་ཐ་ོདེར་ཟེར་དུས་ཁ་ོཡང་ཏོག་དབྱྱིབས་རེན་གྱིས་བཅར་ཐུབ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སྒུག་ཐ་ོདང་པ་ོད་ེཏོག་
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དབྱྱིབས་ནད་མནར་གྱི་དཀའ་ངལ་རེན་པས་ཕར་བསོད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ན་ཡོད་ན་མེད་ན། 
གང་ལྟར་ཏགོ་དབྱྱིབས་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས་ཕར་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 
 སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེལ་ཡྱིན་ན། ཨུ་ཏར་ཁནཌ་མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཁ་སང་ཨུ་ཏར་ཁནཌ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Chief Secretary) དང་། (Deputy 

Chief Secretary) མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་གཉྱིས་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ད་ེདུས་ཡྱིན་
ནའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་
མངགས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་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་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་་་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་ཐེབས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "མངའ་ས་ེཁག་ ༥ ནས་
མཐུན་རནེ་གང་ཡང་གནང་སོན་བྱུང་མེད།" ཅེས་འཁདོ་འདུག ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་སྟ་ེཁ་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་
སོང་། མངའ་ས་ེཁག་ ༥ ད་ེགང་དང་གང་ཡྱིན་གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རསེ་ལ་བཀའ་ལན་མཉམ་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་བར་ས་ོསོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་
རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལྟ་བུ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་
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ནས་བྱེད་སྒོ་རྣམ་གཞག ལས་དོན་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ར་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ད་ེདག་བཏང་བ་རེད། 
འདྱིར་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡདོ་མེད་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྱིས་ལན་ད་ེ
དག་སྱི་འཐུས་ཆ་ཚང་ལ་འགམེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་འདྱི་མང་པ་ོསེལ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཕར་
ཕགོས་ནས་ཀོག་ཡོང་དུས། འདྱི་ནས་ལམ་སང་ངེས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་ཐེབས་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ངསེ་ཀྱི་
མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ལམ་ཞྱིག་སྟནོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དསེ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ཞུ་འདདོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ སྔནོ་མ་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕགོས་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། ར་བ་
རང་ནས་དགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པུ་བཤད་མ་བསད་པར། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་དཀའ་སེལ་ཆདེ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རགོས་སོར་གཅྱིག་པུར་ལྟ་མ་བསད་པར། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ལ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་མཐུན་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་སར་ཡོད་པ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་གནང་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་ནས་མ་གཏོགས་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེདང་འབལེ་
བ་ཡདོ་པ་འགོ་དརེ་ན་གཞོན་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག སྱིར་བཏང་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ད་ེའད་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ད་ེགསལ་པ་ོགང་ཡང་ཆགས་མ་སངོ་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ། གཞྱིས་ཆགས་
ས་བརན་ཟེར་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་རོགས་སོར་རམ་རོགས་ཚོགས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་
སེལ་ཆེད་དུ་སོད་བསད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག དཔེར་ན། སྔ་ོཚལ་ལ་སོགས་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཤྱིང་འབས་འདེབས་ལས་
སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དམ། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ད་ེ
འད་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་མང་ཙམ་སདོ་ཐུབ་རྒྱུ། ཞྱིང་ཁ་ཞྱིག་འདབེས་ལས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དརེ་སོབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་
བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ག་ས་ེབཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ས་ེཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་པཱ། ཤྱིང་འབས་དང་སྔ་ོཚལ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་སོབ་སོང་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་ད་ེདག་རྒྱ་ཆ་ེརུ་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཁ་རང་གས་ོཟེར་ནའང་འད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འཚ་ོབ་རེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་
གར་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་རས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ལྷག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ནས་རན་གས་ོཁང་ལ་འཛུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་རས་གསོ་ཁང་ལ་རས་འཁོགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། སོ་སོས་ཕ་མ་རས་འཁོགས་ལ་ལྟ་སོང་བྱ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་ལ་ཕ་
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མའྱི་མཉམ་དུ་བསད་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ར་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་སོ་ནམ་
འདེབས་ལས་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གནང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོརྒྱ་ཆེ་ཙམ་
སལེ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནད་འགག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་ཁ་སང་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྔོན་མ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་དུ་བོད་མྱི་སདོ་ཁང་མེད་མཁན་གྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་བསྡུ་རུབ་བྱས་འདུག ད་ེ
ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སེལ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "མཐུན་སོར་གྱི་
ལས་གཞྱི་དང་པ་ོད།ེ བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཞསེ་གསུངས་འདུག དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་ཚརོ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སདོ་ཁང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཚ་ོབའྱི་
མཐུན་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མྱིག་མཐངོ་ལག་ཟྱིན་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐངེས་དང་པ་ོའབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟེར་དུས་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་དུ་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་སོར་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་དོན་ཚན་ ༡༢ འདུག 
ངས་དོན་ཚན་ ༡༡ ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེར་ཆ་རེན་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
"སྱིག་ཞུགས་བྱེད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་། སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་མ་ཡྱིན་པ།" ཞསེ་འཁོད་
ཡོད་པ་རདེ། ངས་འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་ཐེངས་མང་པ་ོལྟ་དགསོ་བྱུང་། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། སྱིག་ཞུགས་བྱེད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སོད་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དཔརེ་ན། དགོན་པའྱི་ནང་ལ་སྱིག་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ནམ་སོབ་སོང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སདོ་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རདེ་
ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཆ་རེན་ནང་དུ་ "སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་མ་ཡྱིན་པ།" ཞསེ་འཁདོ་པ་ད་ེལ་
རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་གང་ཡང་ནང་དུ་སྱིག་ཞུགས་མ་བྱེད་མཁན། བོད་ནས་གསར་དུ་
འབྱོར་མཁན་གྲྭ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བཙུན་མ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱི་ལྟ་བུ་དཀའ་ངལ་ཅན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་
ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁངོ་རྣམ་པར་སོད་ཁང་གྱི་ཆ་རནེ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་ཁརེ་རང་རདེ་བསམས་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་ཡདོ་ན། མྱི་ཁརེ་རང་ཡྱིན་པ་མྱི་སའྱི་ནང་ལའང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
ངས་འདྱིར་འགན་བསྡུར་དང་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་རདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་གདའ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཞྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་གང་འད་ཆགས་པ་རེད། དགོན་པ་གང་གྱི་ཡང་སྱིག་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་སོད་ཁང་མེད་པ། 
བོད་ནས་གསར་དུ་སེབས་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་སོད་ཁང་གྱི་ཆ་རནེ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སོད་མ་ཐུབ་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "སྱིག་ཞུགས་བྱེད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་། སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་མ་
ཡྱིན་པ།" ཞསེ་འགདོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཐུག་པ་རདེ། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོདགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤོག་གངས་ ༡༤ ཡྱི་ ༢་༥། ན་གཞནོ་རོགས་སོར་ལས་དོན། ཀ ལས་རྱིགས་སོང་བརར། "སྔ་ལོའ་ིནང་གཞོན་
སེས་ ༣༠ འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོག་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་བཟོའ་ིལས་རྱིགས་སོང་བརར་མུ་མཐུད་འགོ་
མུས་ཡྱིན་པ་ཕ་ོགངས་ ༤ ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་མཇུག་སྱིལ་འཆར་ཡོད།" ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ེ
འད་སོང་ཙང་གཞོན་སེས་ ༣༠ འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པ་དེ་དག་སོང་བརར་ལས་རྱིགས་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐར་ཕྱིན་
པའམ་སོང་བརར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། ཐགོ་མར་གཞོན་སེས་ ༣༠ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟ་ ༤ མ་གཏོགས་
ལྷག་མེད་དམ། དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས།  
 ད་ེའབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོབསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བལ་
ཡུལ་ནས་གངས་འབོར་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚའོྱི་ལས་ཀའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མདེ།  
 ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱི་ཚ།ོ ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚའོྱི་གངས་འབརོ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
དངེ་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མྱི་འད་བར་ཁ་འཐརོ་ནས་བཞུགས་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱི་གཟྱིགས་སོང་འོག་ལ་ "ཁ་འཐོར་བོད་
མྱིའྱི་ལྟ་སོང་ཆེད་བསྐོས་ལས་བྱེད།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་ད་ཐོག་བརྒྱུད་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི་ལ་
འབལེ་ལམ་བྱདེ་ཐུབ་པ། གོང་ཁེར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་པ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་མེད་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་
ད་ཐགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཡང་ན། བོད་མྱིའྱི་ལྟ་རགོ་འཛིན་སོང་འབལེ་ལམ་བྱ་ས་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། དངེ་དུས་ཀྱི་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་
ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེང་སང་ཤེས་ཡོན་
ཚང་མ་ (Cloud) བར་སྣང་ལ་ལྡྱིང་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། ཁ་འཐརོ་དགུ་འཐརོ་གནས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་དང་འཚམ་པའྱི་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོས་གོམ་སྟབས་
གསར་པ་ཞྱིག་ས་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཁ་འཐརོ་བོད་མྱི་ཚ་ོགཞྱིས་ཁོངས་ས་ོསོར་འཛུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རནེ་མྱི་འད་བ་འདུག དཔརེ་
ན། ངའྱི་ས་བགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་གཞྱིས་ཁངོས་སུ་འཛུལ་བར་ལ་ོ 
༡༠ སྒུག་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ ༥ སྒུག་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་ཐད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་
ཁབ་ར་འཛནི་ནམ་ལམ་སྟནོ་ད་ེའད་ཡོད་དམ་མེད།  
 ན་གཞོན་ལས་མེད་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ན་གཞོན་ལས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ན། 
ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་ལ་མྱི་མ་
རག་པའང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མྱིར་ལས་ཀ་མེད་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་འཚོལ་བ་དང་མཉམ་
དུ་ལས་རྱིགས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་མྱི་མེད་པ་དའེང་འཚལོ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་རདེ་འདུག  
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 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ "ས་རྣམ་རགོ་པའྱི་རེས་འབངས་ཅན།" ཟེར་དུས། མྱིང་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད་པཱ། ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་ནང་དུ་ཚིག་ལ་འཛིན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སེབས་ཡོད་ཙང་། གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་ཚོས་དགོངས་གཞྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ། དཔེར་ན། 
རས་གས་ོཁང་དང་། ཉམ་ཐག ལས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་ལས། དངེ་དུས་ཀྱི་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་དང་འཚམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་
སྙད་བཅོས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོམེད་དམ་སྙམ། གང་ལགས་ཤ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ། ཉ་ེ
ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ (Amazon Cloud Computing) ཡྱི་སོང་བརར་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། སོང་བརར་ལས་
གཞྱིར་མཚན་གཞུང་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ལས་མདེ་ཚརོ་སངོ་བརར་ཡྱིན་གསུང་དུས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་
སོང་བརར་དརེ་འཛུལ་རོགས་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་མེད་ཀྱི་ཁངོས་གཏོགས་ལ་ཚུད་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་མཉམ་ཞུགས་
བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། ན་གཞོན་མང་ཆ་ེབ་ལས་མེད་མ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སེམས་ཁམས་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་སོང་བརར་ལ་མ་འཛུལ། གོང་གྱི་གངས་ཐ་ོ ༣༠ དེའང་ད་ེའད་རེད་དན་གྱི་འདུག ཐོག་མར་མང་པ་ོཞྱིག་
འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་མར་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་སྙམ། བྱས་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་དུ་མཁེན་ཡོན་ལྡན་པ་ཚོས་ཐ་སྙད་ད་ེདག་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་མྱིང་ཟེར་བ་ད་ེམྱིང་ཙམ་རེད་དེ། 
མྱིང་ཟེར་བ་ད་ེལའང་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་ཚང་མ་མྱིང་གྱིས་དཀྲུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་ན་བསམ་པ་དན་བྱུང་། ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོབརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སངོ་གཅྱིག་ལགོས་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ང་ོསདོ་ནང་དུ་ "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་ཁབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་" 
ཞསེ་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་སམོ་གཞྱིར་བསར་བཅོས་གནང་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་
འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ས་ཡོམ་གཅྱིག་
བརྒྱབ་ཀྱི་རདེ་གདའ་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ས་ཡམོ་ད་ེབརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ་དམ་རྒྱག་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ལས་བྱདེ་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལྟར་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོགཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་མདེ་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་འདུག ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་ས་གནས་འདྱིའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་འགགས་བསད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སོམ་
གཞྱིར་བསར་བཅོས་བྱས་པ་དང་། ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད།ེ ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དུས་ཐགོ་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ 
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རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་འོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁོན་བསོམས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་བར་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ས་མྱིག་ད་ེདག་ཆ་ཚང་སྐོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། སྐོང་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་སྐོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག་ལ་ལས་བྱེད་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་དུས་ལས་བྱེད་མེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཞོན་སེས་མང་པོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དང་ ༩༥ 
ལོན་ནས་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་ (M.Phil) དང་རབ་འབྱམས་པའྱི་ལག་འཁེར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེརྱིགས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ནང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ལས་མེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་སྔོན་ལ་སྐོང་ཐུབ་པ་དང་། ལས་མེད་རྣམས་ལ་
ལས་ཀ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མཉམ་འབེལ་སྐོར་གསུངས་སོང་། ས་གནས་མང་ཆེ་བའྱི་མཉམ་འབེལ་
གྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ གང་ལྟར་གོང་གུད་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་
མཉམ་འབལེ་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞ་ེདག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་གནང་བ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་ལ་འགུལ་བསོད་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གང་འད་རེད་ཅེས་དྱི་བ་གཏོང་དུས། 
མཉམ་འབེལ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཤེར་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་གྱིས་
མཉམ་འབེལ་འཛིན་སངོ་གྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཁ་གཡོགས་
ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་མཉམ་
འབལེ་གྱི་ངསོ་ནས་ཤེར་བདག་མང་ཚགོས་ལ་གཙང་ཁ་ེབག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ངས་ག་ོམ་མྱོང་། ཡོད་སྱིད་པ་
རེད། འདྱི་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་གང་གྱིས་ཤེར་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེབག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་བྱུང་ཡོད་ན་ས་གནས་གང་ནས་རདེ་གསུང་རགོས་བྱསོ།  
 གལ་ཏ་ེམཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ཤུགས་ཏོག་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཕན་གྱི་
རདེ་ལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ལའང་ཕན་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཚོང་གྱི་ས་ེཚན་ནས་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་
ཆ་ ༡༥ ཞྱིག་འབུལ་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་གཙང་ཁེ་མེད་ན་
གཞུང་ལ་ག་ར་ེའབུལ་དགོས་རེད། འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་པཱ། སྱིག་འཛུགས་ད་ེདག་ཧ་ཏག་ཏག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཚོང་གྱི་ས་ེཚན་ད་ེདག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྔནོ་རྱིས་ལ་གང་ཡང་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་དམའ་པ་ོརེད། གཙང་ཁ་ེ
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙང་ཁ་ེམ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། ཁ་ོརང་ཚོར་གཙང་ཁ་ེཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་
ཚོར་གཙང་ཁ་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ག་ར་ེའབུལ་དགོས་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་
ནས་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད། གོམ་པ་མདུན་སོའ་ིའཆར་གཞྱི་གསར་པ་དང་ལས་རྱིམ་འད་ཡོད་དམ་
མེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།   
 ང་ཚ་ོས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ལ་ (Tractor) བེད་མེད་དང་། སྣོད་ལགས་བེད་མེད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་རྱི་ལྟར་སྤུངས་ནས་བཞག་འདུག དེ་རྱིགས་བཞག་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་
རྱིགས་ཆ་ཚང་བཙོངས་བ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབེལ་ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་རག་གྱི་རེད་པཱ། ཕ་གྱིར་བཞག་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་བརླག་
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འག་ོཡྱི་རདེ། བརླགས་ན་ཚར་བ་རདེ། ད་ེལས་བེད་མེད་ད་ེདག་བཙངོས་ན་དངུལ་ཏགོ་ཙམ་རག་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། 
 ང་རང་ཚརོ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དབེ་ནང་ལ་འད་ཆགས་པ་ོཞྱིག་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། དནོ་
དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཡདོ་དམ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ འོག་
ནས་ས་གནས་ཆ་ེཁག་ད་ེཚརོ་མངའ་ས་ེས་ོསོའ་ིགཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་
ན། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་ལ་མཐུན་རེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་ལ་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་མངའ་ས་ེགཞུང་ནས་རོགས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ད་ེ
ཚོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཐོག་ནས་འགུལ་བསོད་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་
འདུག བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུའང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ཕེབས་
ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚརོ་ 
སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ འགོ་ནས་མཐུན་རནེ་སོར་སོད་པར་ངེས་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། དཔརེ་ན། སྦན་ད་ར་
གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་མཚནོ་ན། སྦན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེམ་ཧ་རས་ཊར་ (Maharashtra) མངའ་ས་ེནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་མངའ་སེའྱི་བྱང་ཕོགས་ན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སེའྱི་རྒྱལ་ས་མུམ་བྷེ་ (Mumbai) ལྷོ་
ཕོགས་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོབྱང་གཉྱིས་ལ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
རག་པར་མུམ་བྷ་ེལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ཞལ་པར་བརྒྱུད་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ཞལ་པར་བཏང་བ་རང་རེད་མ་གཏོགས་
ཕན་ཐོགས་ཞ་ེདག་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་ཧ་རས་ཊར་མངའ་ས་ེཡྱི་དགུན་ཁའྱི་གོས་ཚོགས་ད་ེནག་པུར་ལ་
ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབྱར་ཁའྱི་གོས་ཚགོས་ད་ེམུམ་བྷེར་ཚགོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནག་པུར་ས་གནས་ད་ེབོད་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༡༥༠ ཙམ་ལ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ཉེ་འགམ་ལ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། 
དགུན་ཁའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ནུས་པ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་གོས་ཚགོས་
ནག་པུར་ལ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཆ་ེགས་ཤྱིག་མར་ཕེབས་ཏེ། མ་གྱིར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ (Chief Secretary) དང་ཚང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཞུ་
གཏུག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མུམ་བྷ་ེལ་ཕབེས་དགོས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་ཅན་ཚང་མ་གང་མང་ཞྱིག་ 
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གནང་འདུག དརེ་བསྔགས་བརོད་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་
ཡོད། དོགས་འདྱི་མ་ཞུ་བའྱི་གོང་ལ་ཞུ་འདདོ་པ་ཞྱིག་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་
ཚང་ཁག་ཅྱིག་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་བའྱི་མྱིང་དང་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་བཅས་པ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་
ལན་གནང་དུས་ཞལ་གསང་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ད་ེདག་གྱི་མྱིང་དང་ཁྱིམ་ཚང་། ཉམ་ཐག་ནས་ཐར་
སྟངས་ད་ེཚ་ོབཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་བྱུང་། བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ནས་མྱི་གངས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གནས་ནས་ཐར་སོང་ཞེས་གསུངས་ན་མ་གཏོགས། མྱིའྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
མ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་པ་འདྱི་ངའྱི་ཚརོ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་དཔག་པའྱི་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། གྲྭ་བཙུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། 
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་སེམས་འཚབ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་སེམས་འཚབ་
གནང་འོས་པ་ཞྱིག་དང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
འཐབ་རོད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་
རནེ་པས་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་མྱིའྱི་སགོ་ལ་གོང་གུད་མང་པ་ོཕགོ་ཡོད་པ་རདེ་ལ། རྒྱུ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་ཕགོ་
ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་འདའྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རྒྱ་མྱིས་བཟསོ་ནས་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་བཟང་ས་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འཛམ་བུ་གྱིང་གཞན་དག་ལ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ངས་ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་སྟ།ེ ང་ཚོར་མྱི་འབོར་འཕལེ་
རྒྱས་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། བྱས་ཙང་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་
ཕྲུ་གུ་གསར་སསེ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ཐནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་འག་ོདུས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྟ་གྲུབ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚགས་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་སན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་འཆར་གཞྱི་
འགོད་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཐ་ེཚམོ་ཞྱིག་སསེ་བྱུང་། དཔ་ེམཚནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མེའ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་ལ་ཞྱིང་
ཁའྱི་ནང་དུ་ཆུ་འདེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཆུ་རགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ (Mini Dam Project) ཞྱིག་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ང་ོགདོང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་མདོག་ཁ་པ་ོཞ་ེདག་འདུག སྒོར་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་
བེད་མེད་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེཕན་ཐོགས་མ་སོང་ཞེས་
བསྟན་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་སྒོར་ས་ཡ་མང་པ་ོབཏང་བས་མྱི་མང་ལ་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་འདྱི་
རྱིགས་གང་འད་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུར་འག་ོགོན་ག་ཚདོ་ཕྱིན་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེཁ་གངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་
གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ལ་འབས་འཐག་ཆེད་ཀྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལ་ལྟ་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ་འདུག བཟ་ོགྲྭ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་ས་གནས་མྱི་མང་དང་
ས་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད། ད་ེདག་གྱི་སྔོན་རྱིས་འག་ོསྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཐ་ེཚོམ་ས་ེརྒྱུ་
ཞྱིག་དང་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་གཏོགས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་སསེ་བསད་འདུག འདྱི་རྱིགས་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་འད་བཀདོ་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིགས་ལ་འག་ོགོན་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་ 
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ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ངའྱི་དྱི་བ་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
        
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ད་ནང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་དྱིས་ལན་ད་ེདག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འགེམ་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གདང་དགོང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེ
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་སྟེ། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཚང་མ་
ཁེར་ཤོག་ཟརེ་ནས། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གཞན་དག་གྱིས་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་འགེམ་རྒྱུར་ག་སྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་འབུལ་ཆགོ་ཆགོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ ད་ེལག་བསྟར་བྱས་མ་ཐུབ་སའྱི་མངའ་ས་ེལྔ་ད་ེགང་དང་གང་རདེ་གསུངས་པ་ད།ེ མངའ་ས་ེགཅྱིག་ད་ེམ་ཧ་རས་ཊར་ 
(Maharashtra) ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་རང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (Gothangaon) གཞྱིས་ཆགས་སྐོར་
གསུངས་གྲུབ་སོང་། ད་ེནས་མངའ་ས་ེགཞན་ད་ེནུབ་བེང་གལ་ (West Bengal) ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བོད་མྱི་ཁ་འཐོར་
གྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་མེད་དུས། འདྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག  
 མ་ཧ་རས་ཊར་ (Maharashtra) ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྷ་ོདང་བྱང་གསུངས་སོང་། གང་
ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་དང་རྒྱལ་ས་གཉྱིས་ཐག་རྱིང་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱ་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་ད་ལོར་མོན་གོར་མ་འགོ་བའྱི་སྔོན་ལ། ཡང་ན། དང་པོ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་བཞྱི་ལ་ཕྱིན་ཏེ། རེས་སུ་མོན་གོར་འག་ོཞོར་ལ་མུམ་བྷ་ེབརྒྱུད་ནས་མངའ་སེའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ཐུག་ཐུབ་
ན་བསམས་པ་རེད་དེ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཏག་ཏག་མ་བསད་ནས་མ་ཧ་རས་ཊར་མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་བཅར་
རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེནས་མ་ེག་ལ་ཡ་ (Meghalaya) ལ་ཁ་འཐརོ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཤྱིས་
ལོང་ལའང་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དང་ལ་དྭགས་བྷོ་དྱི་ཝྱི་ཧར་ (Ladakh Buddha 

Vihara) ལའང་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་རེད། གཉྱིས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་
ས་ཆ་དེ། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། ས་ཆའྱི་སྐོར་དེ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ནང་སེབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ལངས་
ཕགོས་ཤྱིག་འཛིན་བཞྱིན་པ་དང་། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ (Arunachal Pradesh) མངའ་ས་ེབཅས་པ་ལྔ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ོནམ་སྐོར་རེད། ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ལ་མཉམ་ཞུགས་
མྱི་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལན་ནང་དུ་ཕུལ་ཡོད། མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ལ་ོམང་རས་ལུས་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་ས་ཞྱིང་ཞྱིག་ལ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་བཅུད་ད་ེཉམས་གསོ་
བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༣ ནས་ ༥ བར་འགོར་གྱི་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོངས་གགས་རེད། འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་
འོག་ནས་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་རེས་སུ་
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དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། འོན་ཀང་སྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ནང་སྱིད་ནས་མཐུན་འགྱུར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
མུ་མཐུད་ནས་འག་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག བྱས་ཙང་ནང་སྱིད་ནང་ལའང་དྱི་བ་འདྱི་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ཡར་ཐོན་ཅན་
གྱི་ཞྱིང་པ་ཟེར་བ་འདྱི། ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Progressive Farmer) ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་གས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ར་ེར་ེའདནོ་ཡངོ་དུས། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས། ཡང་འདྱི་གཡུགས། ཡང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ར་ེར་ེའདོན་ཡོང་དུས་མཉམ་ཞུགས་
བྱས་པ་ད་ེཚོར་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཞྱིང་ལས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་འཚ་ོབ་རནེ་མཁན་ཚརོ་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་ག་ོདགོས་ཡོད་དམ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་ག་ོབསྡུར་
བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་
ཞྱིང་པ་ཡོད་པ་ཚོར་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཚང་མར་སྙབོ་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་སྒང་ལ་བསར་དུ་ང་ཚསོ་
གམོ་པ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་འདྱི། ཞྱིང་པའྱི་ཆདོ་སམེས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་བསྱིགས་པ་ཁ་ོནས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེགང་རདེ་ཟརེ་ན། ང་ཚའོྱི་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ད་ེསྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་སྒང་ལ་ཤུགས་ཏགོ་ཙམ་རྒྱག་
ཐུབ་ན། ངས་ཁ་སྔོན་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། སྨན་རྩྭ་འདེབས་ལས་སྒང་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་ཐུབ་ན། ལ་ོལྟར་ཨམེ་ཆྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨེམ་ཆྱི་ཐནོ་པ་ད་ེལའང་ཚད་བཀག་ཡོད་མ་རེད། བོད་
གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་དྷ་རམ་ས་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྦེང་ལོར་
ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་གས་ོབ་རྱིག་པ་ནས་ཨམེ་ཆྱི་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལགས་པ་ོརྱིའྱི་གས་ོ
བ་རྱིག་པ་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཝར་ཎ་སྱི་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Namgyal Institute) རྣམ་
རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྨན་པའྱི་སོབ་མཐར་ཕྱིན་པ་འག་ོའཛུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་ལན་བོན་
གཞྱིས་ནས་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྨན་པ་ཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཤེས་རབ་གྱིང་ནས་སྨན་པའྱི་སོབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་མང་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་སྨན་པ་ད་ེདག་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཐོན་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་རང་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་
ལས་ཀ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འངོས་པར་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་སྐད་
ཆ་བཤད་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཐནོ་ཚད་ལའང་ཚད་གཞྱི་འད་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཨམེ་ཆྱི་ལས་མེད་
ཆགས་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་འདུག ཨེམ་ཆྱི་མང་པ་ོག་ཚོད་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་
ནད་པའྱི་ར་ཁ་ོནར་བལྟས་ནས། ཕུ་བརྒྱབ་ནས་དག་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཡང་ན། རོགས་པ་ཞེ་དག་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་སྨན་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ད་བར་སྒེར་ལ་འཚོང་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་སྨན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྒེར་པར་འཚོང་ཐུབ་པ་དང་། འདྱི་འདའྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྨན་རྩྭ་འདབེས་ལས་འདྱི་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེ
ན། སྨན་རྩྭ་ལ་རས་ལུད་དང་འབུ་སྨན་ལ་སོགས་པ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྨན་རྩྭ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་སོལ་རྒྱུན་འདེབས་ལས་ཀང་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ཞྱིང་པར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཡང་ཕན་
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ཐགོས་རྒྱུ། ཨེམ་ཆྱི་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། ནད་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། འདྱི་འད་ཞྱིག་བསམ་བ་ོབཏང་སྟེ། ད་ལ་ོནས་འག་ོ
བཙུགས་ཏ།ེ ནང་སྱིད་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་དབར་ག་ོབསྡུར་གནང་། རགོས་ཚགོས་མཉམ་དུའང་ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ག་ོབསྡུར་ད་ེའག་ོབཙུགས་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ལ་ོརསེ་མའྱི་སྟནོ་འབས་འདེབས་ལས་སྐབས་སུ་རྩྭ་སོས་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྨན་རྩྭ་རྱིགས་འད་མྱིན་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྨན་རྩྭ་འགའ་ཤས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་སྟནོ་ཐགོ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། འགའ་ཤས་ལ་ལ་ོའགོར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཤྱིང་སོང་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ལ་ོའགའ་ཤས་འགོར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་བང་སྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞྱིང་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡག་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
དརེ་ཁོན་ཡོངས་ནས་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་རེད། ནང་གྱི་ཉེ་འགམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱིང་ས་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་སྔ་ོཚལ་འདེབས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཤྱིང་འབས་འདབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེཚརོ་སོབ་སངོ་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་
གསུངས་པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབས་སྟོན་འབས་དང་ཤྱིང་འབས་ལ་སོགས་པ་
འདེབས་རྒྱུར་ཉམས་མྱོང་གང་ལ་གང་འཚམ་བསགས་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་སྟོན་འབས་གསར་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཔེར་ན། ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཀ་ོལྱི་གལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། (Vetiver) ཞེས་པའྱི་རྩྭ་ཞྱིག་འདེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩྭ་འདྱིའྱི་ར་བ་ནས་ཉྱིང་ཁུ་མར་བཏནོ་ནས་ (Company) ཆ་ེཁག་ལ་བཙངོ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཐོག་མར་ལྟ་དུས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཞྱིང་པ་ར་ེརེར་ཨ་ེཀར་རེར་སྒོར་འབུམ་ ༡་༥ ཙམ་
ཞྱིག་ (Coimbatore) ནས་ཡྱིན་པའྱི་ (Company) དསེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་
སུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་འག་ོགོན་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། འདྱི་གས་ོསངོ་
བྱདེ་པར་སྒརོ་ ༦༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དུ་ཨ་ེཀར་ ༡ ལ་སྒརོ་ 
༩༠,༠༠༠ ཁེ་ཕན་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད། (Coimbatore Company) དེའང་གསར་པ་རེད་འདུག ཁོ་རང་
ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་ས་ཁག་གཉྱིས་དང་། ཀ་ོལྱི་གལ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེར་བཏབ་ནས། ང་ས་གནས་སུ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་སྟོན་ཐོག་ཡར་བསྡུ་ཆོག་ཆོག་རེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། (Company) གསར་པ་ཡྱིན་དུས་སྟོན་ཐོག་འགོག་
སྟངས་མ་ཤེས་ནས། (JCB) དང་ (Tractor) བཏང་ནས་ར་བ་ད་ེཡར་བཀོག་པ། ང་ཚོས་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཞུས་ཡོད། གལ་ཏ་ེར་བ་མཉམ་དུ་ས་དང་ཆ་ཚང་ཁ་ོཚོས་འཁེར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་བཅུད་ཉམས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རེད་འདུག གལ་ཏ་ེས་འདྱི་ད་ེག་རང་ལ་བརབ་བརབ་བཏང་སྟེ། རྩྭ་ཁ་ོན་འཁེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གནོད་སོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་ས་མ་རདེ། གལ་སྱིད་ས་བཅུད་ལ་སནོ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚསོ་ཞྱིང་པ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་
རྒྱུ་རེད། གལ་ཏ་ེས་བཅུད་ལ་སོན་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་མེད་ན། ཞྱིང་པ་ཚོར་ཡོངས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལའང་རྩྭ་དྱི་མ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ (Lemon Grass) 
ཟེར་གྱི་འདུག ཨ་ོརྱི་སར་ (Lemon Grass) འདེབས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོན་སེད་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། (Vetiver) ནང་བཞྱིན་ཁ་ེབཟང་ཆནེ་པ་ོམྱི་འདུག་སྟ།ེ ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༡ ལ་སྒརོ་ ༡༥,༠༠༠།༢༠,༠༠༠ 
ཁེ་བཟང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་སོན་མཁན་ཡོང་བཞྱིན་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཧོན་སུར་དུ་ 
(Dragon Fruit) ཟརེ་བ་འདྱི་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་སསེ་ཀྱི་འདུག མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་ེཀར་ ༢ བཏབ་ཡོད་པ་ད་ེལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། (Dragon Fruit) ཡྱི་སོང་པ་ོད་ེཚེར་མ་ཅན་ཡྱིན་དུས། ད་བར་གང་ཆེན་གྱིས་གནོད་སེལ་མྱི་འདུག ཧོན་སུར་དང་། 
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ཀ་ོལྱི་གལ། སྦེལ་ཀོབ། མན་སར་བཅས་ལ་གང་ཆེན་གྱི་གནོད་འཚ་ེཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཆེན་གྱིས་གནོད་
མ་བསལ་བ་དང་ཐོན་སེད་ཡག་པ་ོད་ེའད་ཡོད་ན། གང་ཆེན་གྱིས་གནོད་སལེ་སའྱི་ས་ཆ་རུ་འདེབས་ལས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཞྱིང་པ་ལའང་ཁེ་ཕན་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་འདུག ས་གནས་ས་ོསོར་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་པ་རེད། ས་ོནམ་སོབ་
སྟནོ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། འནོ་ཀང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚད་
ལྡན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་ེཚོམ་དེའང་ཡོང་བཞྱིན་འདུག འོན་ཀང་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་ཚོར་ཚལ་དང་། ཤྱིང་
འབས། སྟོན་འབས་གསར་པ་ག་ར་ེའདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཡོང་འབབ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས། སྱིར་བཏང་
ཡོང་འབབ་ཆ་ེབ་ཞསེ་ཟརེ་བད་ེཔ་ོཡོད་རེད་དེ། སྟོན་འབས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡོང་འབབ་ཆ་ེབ་ལ་འག་ོགོན་ཡང་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་
རདེ་ལ། ཉེན་ཁ་ཡང་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་ལ་མཚོན་ན། (California Citrus) ལྱིམ་བུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་ཨེ་ཀར་ཁོན་བསོམས་ 
༡༤༠།༡༥༠ འདབེས་རྒྱུའྱི་རྩྭ་སསོ་ཆ་ཚང་བཀྲམས་ཏ།ེ ད་ལའོ་ིལ་ོམཇུག་བར་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏབ་ཚར་བའྱི་ར་ེ
བ་བྱདེ་མུས་རདེ། ད་ེདག་ལའང་སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་དམྱིགས་བསལ་སངོ་བརར་སདོ་མུས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་སོད་ཁང་མེད་པ་དང་འབལེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལམ་སྟནོ་དོན་ཚན་ ༡༢ ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དནོ་ཚན་ ༡༡ པ་ད་ེ "སྱིག་ཞུགས་བྱེད་མྱིན་ལ་
མ་ལྟོས་པ་" ཟེར་བ་འདྱི་དགོན་ས་ེཁག་ནང་ལ་རདེ། ཨ་ལས་ང་ཚོས་ཁྱིམ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཚརོ་ཁང་པ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། རྱིམ་པ་དང་པ་ོདེ། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ཡོད་པ་དང་ཁེར་རང་ཡྱིན་པ་ཚོར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དགོན་པའྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་མེད་པར་སོ་སོར་བཞུགས་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་དང་། སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལ་ོཚད་གཅྱིག་བཀག་ནས་བྱས་ན་མ་གཏགོས། ཏག་ཏག་སདོ་ས་མ་རདེ། སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པར་ཐབོ་
ཐང་སད་པ་ཡྱིན་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ཡང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། འདྱི་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནས་རེས་འབྱརོ་
བ་སོབ་གྲྭ་ཐནོ་ཟྱིན་པ་དང་ས་ཁང་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་ཚ་ོརྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ལྟ་དགོས་བསམས་ནས་བང་བསྱིགས་ཡོད། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིག་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་བཙུན་མ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ལྟ་རོག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་འཇོག་རྒྱུ་རེད། ད་ེམྱིན་ང་ཚོས་མྱི་ཚང་ 
༡༩༩༩ ད་ེསྔོན་ལ་ལྟ་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གང་འད་འག་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག ཨ་ལས་རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུར་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་འགོར་མདོག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་མ་
འངོས་བར་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་འགྱུར་གབས་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་
མ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་གཏོང་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོང་བརར་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་སོབ་མ་ ༣༠ ནས་ད་ལྟ་ ༤ ཆགས་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་སོང་བརར་རྱིགས་མྱི་འད་བ་དང་དུས་ཡུན་མྱི་འད་བ་ཡདོ་པར་བརནེ། སོབ་མ་ ༣༠ ནས་ ༢༦ 
ཐནོ་ཟྱིན་པ་དང་། སོབ་མ་ ༤ ད་ལྟ་མུ་མཐུད་སབོ་སངོ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། ད་ེ
ཐོན་པར་བརེན་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལ་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ར་ེརེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོཚོར་ལག་ཤེས་དང་འཕྲུལ་
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རྱིགས་ཀྱི་སོབ་སོང་ཅྱི་འད་ཞྱིག་སོད་དགོས་ནའང་སད་ནས། སོར་བརར་སད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཡན་ཆད་བསྐུར་ནས། ད་ལྟ་མཐའ་མའྱི་ལས་བསོམས་ད་ེཡར་འབྱོར་མ་སོང་། འནོ་ཀང་ལས་གཞྱི་
ད་ེཁ་སྔོན་ནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་ཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། དཔེར་ན། སོག་ར་གཅྱིག་པུ་ནས་ལས་
མེད་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཀྱི་ཐ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ར་ེརེར་འབེལ་བ་བྱེད་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཁེད་རང་ལ་སོབ་
སོང་འདྱི་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་སོབ་སོང་བྱེད་ས་འདྱིར་འདུག འགོ་གོན་འདྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག འགོ་གོན་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཏོང་གྱི་རེད། ཁེད་རང་དེར་འག་ོདགོས་རེད་ཟེར་དུས། ང་ད་ལྟ་གཞན་ཞྱིག་བྱེད་བསད་ཡོད་གསུང་
མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ན་གཞོན་ལ་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་དུས། དངུལ་ལག་ཐོག་ཏུ་སོད་ཀྱི་རེད་
བསམས་ཏ་ེཐ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེའད་མྱིན་ན་བསམ་བསམ་འདུག ང་ཚོས་དངུལ་སོད་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཅྱིག་ཀང་མེད། སོ་སོའ་ི
འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ཤེས་སོབ་སོང་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སོར་
ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀང་ཁ་ོཚོའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མཐུན་
རེན་སོར་ཐུབ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་ནས་སོར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ངས་རགས་ཙམ་ཐོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ེསྔ་བལ་ཡུལ་
ནས་ཐོ་འབྱོར་བ་ད་ེནས་མར་དེད་སྐབས་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། 
གནས་སྟངས་དངསོ་ཡདོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མྱི་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གོང་ཁེར་ནང་དུ་སོད་མཁན་རེད། ཁ་འཐརོ་ལ་གནས་པ་ཚརོ་ལྟ་སངོ་བྱ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་
རྱིམ་བང་བསྱིགས་པ་དེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛནི་སོང་ད་ེད་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 
ནས་འག་ོབཙུགས་ནས། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིག་འབེལ་ཁག་ཆ་ཚང་ཤོག་ཐོག་ལ་གཏངོ་མྱི་དགོས་པར། ནང་ཁུལ་
གྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ཕར་ཚུར་བཏང་ནས། ང་ཚསོ་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུར། མ་འངོས་པར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་འཚོགས་
བའྱི་སྐབས་སུའང་། གལ་ཏ་ེད་ཐགོ་ནས་འཛནི་སངོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་བུ་མང་པ་ོའགེམ་མྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གས་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོདང་། ཚོགས་གཞོན། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་གོམ་པ་སོས་ཏ་ེའགོ་རྒྱུ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ཡོངས་ལ་ད་ཐོག་ནས་འཛིན་
སངོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརན་པ་ོགཅྱིག་དང་འཚམ་པ་ོཞྱིག ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ཁ་འཐརོ་ཡདོ་དུས། ཕྱི་ནས་ལྟ་མཁན་ཡདོ་རདེ་ལ། 
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེག་རང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡདོ། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིམ་པས་དུས་ཚདོ་རྒྱས་བཅད་བཟ་ོགྱིན་བཟ་ོགྱིན་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ས་ེ
ཚན་མཉམ་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཁ་འཐརོ་གནས་པའྱི་བོད་པ་
ཚརོ་ད་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་བསྐ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ལྟ་ཡོང་དུས། 
ད་ལྟ་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་སྐོར་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གངས་ཀ་ག་
ཚོད་ཐོན་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞེ་དག་
འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ནྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཇ་ེམང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག འགོ་སོང་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་
འདུག ད་ལྟ་འཛནི་སོང་གྱི་འག་ོསྟངས་དེས་མ་མཐུན་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ས་གནས་ས་ོསོས་འགན་འཁེར་
བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁངོས་
ལ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརནེ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའོག་ཏུ་འདུས་སོད་ས་གནས་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ག་ར་ེ
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ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་འགན་འཁེར་ཏ་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡངོ་
གྱི་རདེ་སྙམ། ཁ་འཐརོ་གཅྱིག་པུར་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 གཞྱིས་ཁངོས་སདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རེན་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་འད་
གནང་ཡོད་མེད་དང་། འགྱིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒང་ལ་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་རྱིམ་གང་བང་
བསྱིགས་པ་ད་ེདག་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ། ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་བར་གནང་
བཞག་པ་འདྱི་ས་གནས་ར་ེརེར་འཆར་གཞྱི་ར་ེར་ེབཟ་ོདུས། རོགས་ཚོགས་དང་ད་ེཚོར་བསྟུན་ཏེ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ས་གནས་ས་ོསོར་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་དང་། མཐུན་རནེ་མྱི་
འད་བ་སར་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡངོ་བར་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེནས་ཁབ་ཁངོས་རྱིས་དང་མ་རྱི་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལ་ོ ༡༠ ཟརེ་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལ་ོ ༥ ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་
འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ "ས་གནས་རང་ཁོངས་མྱི་མང་།" ཟརེ་བ་འདྱི། གཞྱིས་
ཁོངས་སྔ་མའྱི་ཐོབ་སྐལ་བོས་བཏང་ཟྱིན་པ་དང་། ས་གནས་སུ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༥ ཡན་བསད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་རང་
ཁངོས་ལ་རྱིས་པའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཁབ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 ད་ལྟ་ང་ཚོས་བེད་སདོ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེ "ན་གཞནོ་ལས་མེད།" རེད། ན་གཞནོ་ལས་མེད་ག་ཚོད་ཡོད་
པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོར་ལས་རྱིགས་ག་ར་ེལ་མྱི་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པའང་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་
པ་རེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོཞྱིག་ཡར་
བངས་པ་རདེ། ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོདེའང་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཁེད་རང་
ཚོས་ཐ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་བཏང་ཡོད་མ་རེད་དུས། ཐ་ོབསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་སེབས་མ་སོང་། གཉྱིས་མ་
གཏོགས་སེབས་མ་སོང་། ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་ོམང་དུ་འགོ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐོ་
བངས་པ་དང་ལམ་སང་གཅྱིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་བསམས་ནས་ཐ་ོའགོད་བྱདེ་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་འདུག ང་ཚསོ་
རད་གཅོད་ཡག་པ་ོབྱས་ཏེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཐོབ་དགོས་པ་ཚོར་ཐོབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐོབ་མྱི་དགོས་པ་ཚོར་མྱི་
ཐོབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་མ་ོཊ་འཁརོ་ལ་ོབཞྱི་ཅན་དང་། སྦག་སྦག་འཁོར་ལ་ོགཉྱིས་ཅན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རེད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚརོ་བཟ་ོབཅོས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་འགམ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་སྦལེ་ཀབོ་ལ་ལ་ོ ༡ 
རྱིང་བསད་པ་ཡྱིན། ཁ་སྔོན་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མ་ོཊ་དང་སྦག་སྦག་བཟ་ོབཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་ེསོར་ལ་
འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོརདེ་ལ། དུས་ཚདོ་ཀང་མང་པ་ོཞ་ེདག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྦག་སྦག་
བཟ་ོམཁན་དང་། མ་ོཊ་བཟ་ོམཁན་རྱིགས་ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་མ་ོཊ་ཡོད་ཡོད་པ་
རདེ། བཟ་ོབཅསོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་རང་གྱིས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ལག་ཤེས་
སོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ (Company) མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བྱ་རྒྱུ་མེད་འགོ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་དགོན་པ་དང་ཁང་པ་མང་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོད་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་མང་པ་ོཞེ་དག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་
དུས། ཁང་པ་རྒྱག་མཁན་ནས་གོག་དང་ཆུ་འཐེན་མཁན། ཐོག་འགེབས་མཁན། ས་འདྱིང་མཁན་ཚང་མ་གཞན་ལ་ར་ེབ་
བཅལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། ང་རང་ཚ་ོམྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་གོག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སོབ་
སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་པ་
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ཞྱིག་རདེ། ཆུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་རདེ། ཁང་པ་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དངེ་སང་ཆུ་འཐནེ་མཁན་ཚསོ་གསང་སདོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཅ་ལག་གོང་ཆ་ེབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསྒར་བར་སྒོར་ ༣༥,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
ལས་ཀ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་ལའང་མངགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ོབདག་སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་མཉམ་
འབེལ་གྱིས་འབེལ་བ་བྱོས། ན་གཞོན་ལས་མེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཉམ་དུ་མ་ོཊ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་ཤས་གོག་བཟ་ོརྒྱུ་ 
(Electrical Engineer) ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ (Mechanical Engineer) ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱས་ནས། ཁོང་ཚོས་
མཉམ་རུབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོགྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་པཱ། ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཟེར་ནའང་རེད། སོབ་སོང་ཐོན་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པའྱི་
རྱིགས་ལ་ (Medical Transcription) སོང་བརར་སད་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་འག་ོམྱི་དགོས་པར་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བསད་
ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཏ་ེསྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༣༠,༠༠༠ ཙམ་ག་ཆ་རག་ཐུབ་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ཆ་སོང་བརར་
སདོ་བཞྱིན་པ་རདེ། སྔོན་མ་དང་མ་འད་བའྱི་ལམ་ཁ་གསར་པ་ད་ེའད་ཐནོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རགོས་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་
ཚུལ་བཏོན་པ་ལྟར་ང་ཚོས་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ལས་ཀ་མེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། 
ལས་རྱིགས་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་། གཤམ་ནས་སྟངེ་དང་། སྟེང་ནས་གཤམ་ཟརེ་བ་གཉྱིས་ཀ་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་མྱི་མང་ལ་དགསོ་མཁ་ོ
ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་གཤམ་ནས་སྟེང་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དབུས་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་ད་ེདག དཔེར་ན། སྨན་ར་
འདེབས་ལས་དང་། མཉེན་ཆས་བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་སྟེང་ནས་གཤམ་རེད། གང་ལྟར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བལྟས་
ནས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཐ་སྙད་ད་ེཚོར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཐད་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་
ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚསོ་འསོ་བབ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེ "གཞོན་སེས་ལས་མེད།" 
ཅེས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་མེད་ན། "གཞོན་སེས་ལ་གོ་སྐབས།" ཞེས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོ་བད་ེབ་དང་ཐ་སྙད་རང་གྱི་ཐོག་
ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོསདོ་ནང་དུ། སམོ་གཞྱི་བསར་བཅསོ་དང་ལས་བྱདེ་ས་
མྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ས་ཡོམ་གཅྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་སོང་། ས་ཡོམ་འདྱི་
བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད་དམ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། ས་ཡོམ་ཆ་ེབ་དེའང་བརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ཆུང་བ་དའེང་
བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ས་མྱིག་གཞྱིར་བཟུང་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནས་སོས་ཟྱིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ཐགོ་མར་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདྱི་བ་གལ་ཆ་ེབ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༦༦༦ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ས་མྱིག་གངས་ ༥༦༨། འདྱི་ནས་གངས་ ༥༠༩ གཞུང་
ཞབས་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆདོ་གན་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་གངས་ ༥༥༠།༥༦༠ ཙམ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིའགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་འཇོག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཟུང་དྲུང་ས་མྱིག་ཡྱིན་ན་དརེ་ཟུང་དྲུང་ཏག་ཏག་གཏངོ་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ། ཡྱིན་ནའང་། ས་མྱིག་དརེ་དྲུང་
གཞོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གནས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་འོག་མ་ད་ེབསྐ་ོཆགོ་པ་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་
ན་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་རེད། གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་བསྐ་ོབ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ལ་ོ ༢ ཀྱི་སོབ་སོང་གུང་གསེང་ཞུས་
རེས་ཚུར་སེབ་དུས་ལས་ཀ་སོད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་ོཊ་ལ་ (Suspension) ཡོད་པ་
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ནང་བཞྱིན་ཏོག་ཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མཁེགས་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ཉམ་ཆག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ག་ོཡུལ་འགའ་ཤས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དང་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ། ཁ་སེང་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་དང་དྲུང་འཕར་གཉྱིས་སོར་
རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ཟུང་དྲུང་དང་། དྲུང་གཞོན། དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས། གང་ལྟར་ས་མྱིག་ག་ར་ེསརོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་སེབ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། གསར་བསྐ་ོབྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གནས་རྱིམ་འོག་
མ་ནས་གནས་སར་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་གནང་
འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ས་མྱིག་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྱེད་གསར་བསྐ་ོཐུབ་རྒྱུ། གང་རེད་
ཟེར་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལས་བྱེད་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རང་རེད་འདུག ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ར་ེཟུང་བྱུང་བ་མ་གཏགོས། མང་ཆ་ེཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་རདེ་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་ས་མྱིག་ཀང་དུས་ཐོག་ལ་འགེང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ། ང་ཚོས་རྱིམ་པ་གཅྱིག་འགེང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་སྟོང་པ་འཐོན་
གྱིན་འཐོན་གྱིན་ས་མྱིག་འགེང་གྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་ (MA) དང་ (M.Phil) (Ph.D) 
ད་ེའད་ཐོན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉམས་མྱོང་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་མ་ཐུབ་པ། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུའང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཡོད་
མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚསོ་མཐངོ་ཆུང་གཏངོ་ས་བཟ་ོའད་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ཕྲུ་གུ་བཟ་ོའད་རང་རང་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བྱེད་གསར་འཇུག་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་པཱ། སྔནོ་མ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ནས་བཟུང་སྟ་ེབཀའ་ཤག་ལ་
དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་ས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ས་ོས་ོནས་འདམེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། དསེ་ཡུལ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་རེད། འག་ོསྟངས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། མྱི་ང་ོཤེས་ཀྱི་རདེ། ས་གནས་ལ་
ཉམས་མྱོང་བསགས་པ་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་འདམེ་པའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡདོ་མ་རདེ། ལ་དྭགས་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ། སནོ་ཊ་སཧྱིབ་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། འདྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ད་དུང་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག ས་མྱིག་ཆ་ཚང་བཀང་
ཚར་སོང་ན། ང་ཚོས་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བྱེད་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རདེ་མ་གཏགོས། ངས་ཟརེ་གྱི་ཡོད། ལས་བྱདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་འབགོ་པའྱི་བསམ་བ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་རདེ། ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་གཏན་འཇགས་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གནས་ས་ོགཏོང་སྱིད་པ་རེད། གནས་ས་ོ
གཏོང་དུས་འགོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་འདོད་པ་མེད་ཟེར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་
ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ད།ེ ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པས་ཐག་ཅྱིག་བཅད་ནས་འག་ོབཞྱིན་འདུག 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཉམ་འབེལ་གོང་གུད་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་
གསུམ་རེད། ཤེར་བདག་སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཤེར་
བདག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་འད་ཡོད་པ་དང་། ཤེར་བདག་སྐོར་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་
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གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མ་འགྱིག་པའྱི་སྐབས་དརེ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མག་ོགཡོགས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་མཉམ་འབེལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་བསད་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ཚོང་གྱི་
བསམ་བ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། མཉམ་འབལེ་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་བསད་ནས་མྱི་བརན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
ཐག་གཅདོ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ཤེར་བདག་ད་ེདག་ལ་གཙང་ཁ་ེབག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ག་ོམ་མྱོང་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ངས་འདྱིར་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་
བ་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་ནང་སྱིད་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་བསེབ་མདོག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། ཤེར་བདག་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་
བཤའ་ཕྲན་བུ་བརྒྱབ་པ། གང་ཟག་བྱ་ེབག་པ་ར་ེརེར་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོང་ས་ེར་ེར་ེལ་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་
འདུག ཤེར་བདག་མ་དངུལ་ཟརེ་དུས། ཤེར་བདག་རང་ལ་ (Dividend) ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་བག་ོབཤའ་མ་བརྒྱབ་པར། གོང་
ས་ེས་ོསོར་ལ་ོའདྱིའྱི་ཁ་ེབཟང་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༢ ཁེད་རང་ཚོར་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། འདྱི་ལྟར་ཕུལ་བ་བྱུང་འདུག གལ་ཏ་ེཞྱིབ་ཕྲ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ འབལེ་ཡདོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལའང་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང་། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ད་ེལའང་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་འདུག སྨན་རྱིས་ཁང་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག སྔོན་མ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ལའང་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཟ་ོགྲྭ་མང་ཆ་ེབར་གཙང་ཁ་ེཡོད་མ་རེད། གཙང་ཁ་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། གཙང་ཁ་ེའབུལ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སེང་གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་གས་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་མ་སེབས་གོང་ལ། གལ་སྱིད་ད་ེཚོར་འགྱུར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྱིམས་སྱིག་ལའང་འགྱུར་བ་
ཐེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འཁེར་ཡོང་། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
མོས་མཐུན་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་དངུལ་འབརོ་ད་ེཚ་ོའབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ལས་རྱིམ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་མཉམ་
འབེལ་གཉྱིས་ཀྱི་འཛིན་སངོ་གྱི་འགན་ད་ེདབྱ་ེབ་ཕེས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ མཉམ་འབལེ་ད་ེཚོང་ལས་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་འགའ་ཤས་ལ་རོགས་སོར་བྱེད་དགོས་པ། དཔེར་ན། བད་ེསྱིད་སར་གསོ་ཡྱིན་ན། 
འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ནང་དུ་ཨ་ཤོམ་ཉ་ོརྒྱུ་མང་དགས་པ་དང་། ཏོག་དབྱྱིབས་རནེ་གྱིས་གོང་གུད་མང་པ་ོཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ ༥༠ ཙམ་གྱི་བུ་ལོན་གཡར་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཀ་ོལྱི་གལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་པའྱི་
ནང་དུའང་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་པ། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག དང་པ་ོམཉམ་འབལེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ས་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལའང་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པར་བརེན་ཆུད་ཟོས་སུ་འག་ོརྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཚར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་རེད། མཉམ་ལས་
ཀྱི་ཅ་དངོས་རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོཚངོ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་རདེ་པ་ཟརེ་བ་དརེ་མཉམ་འབལེ་ས་ོསོས་དགོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
གསུངས་སོང་། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོཐུབ་པ་དང་། འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་
ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་ད་ེསྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརདེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་
པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དམ་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས། ཁྱིམས་འགལ་རང་རང་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་བ་
ལས། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་ན་བསམས་
ནས། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་གཟྱིགས་རེས་གོས་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད། བསར་བཅོས་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གཏན་འབེབས་གང་འད་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་དརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་སྐོར་དའེང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ང་ཚོས་ལྟ་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་གང་འད་བྱེད་དགོས་འདུག་ལྟ་
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