
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
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བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 
སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

 

 ༡༽   ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་ཀྲུང་གོ་མྱི་དམངས་ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ཚོམས་ཆེན་ནང་ལོ་གསར་གྱི་ཇ་སོན་
ཚོགས་འདུ་སོང་ཚོགས་བྱས་ཤྱིང་། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་པ་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་སོགས་ཆབ་སྱིད་
ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། དམངས་གཙོ་ཏང་ཤོག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རྱིགས་མམ་
འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ། ཏང་ཤོག་གང་ལའང་མྱི་གཏོགས་པའྱི་མྱི་སྣའྱི་འཐུས་མྱི། ཀྲུང་
དབྱང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཕོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སའྱི་མྱི་
རྱིགས་ཁག་དང་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་བཅས་དང་དགའ་འཛོམས་གནང་སེ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིགནམ་
ལོ་གསར་ཚེས་མམ་དུ་བསུས་ཟེར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཇ་སོན་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་
སེ་དུས་བསྟུན་འཕེལ་རྒྱས་དང་། བོ་རྩ་བརྟན་པོས་ཡར་རྒྱས་བརོྩན་ལེན། འཚོལ་ཞྱིབ་ཧུར་ཐག ལག་
ལེན་བྱེད་ཕོད་བཅས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྱིང་སོབས་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས་
སྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་མཁན་དང་ལག་ལེན་ཧུར་ཐག་བྱེད་མཁན་བརོྩན་ལེན་
བྱེད་པ་དང་། ལས་ལ་བརོྩན་པའྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་ལག་ཟུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁོད་སྔར་
བས་བདེ་སྱིད་ལྡན་པའྱི་འཚོ་བ་གཏོད་དགོས། ཞེས་ནན་བཤད་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་
གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ྱིན༽ 

 



༢༽ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་
ཐོག་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ལྷ་གཞྱིས་ལྕགས་ལམ་བཏྱིང་ཟྱིན་པ་དང་། ༢༠༡༤ ལོར་མེ་འཁོར་ཤར་
གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་ཡང་ལྷ་གཞྱིས་ལྕགས་ལམ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་
ལྕགས་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་སྣུར་སྱིང་ལྕགས་ལམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ༢༠༡༠ ལོར་སྐྲུན་འགོ་
ཚུགས་པ་དང་སྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༢༥༣ ཡོད། འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་ལ་གཞྱིགས་ན་ལྷ་
གཞྱིས་ལྕགས་ལམ་ཤར་ལྷ་ས་བབ་ཚུགས་ནས་སོད་ལུང་བདེ་ཆེན་དང་། ཆུ་ཤུར། སེ་མོ། རྱིན་སྤུངས། པ་
སྣམ་བཅས་རོང་བརྒྱད་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་རྩེར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་
དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ྱིན༽ 

 

༣༽ མཚོ་བོད་ས་མཐོའ་ིབྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སམ་ཚའྱི་བག་རོའ་ིཐོན་ཁུངས་རྩད་གཅོད་རྣམ་གངས་དང་པོ་དེ་
རང་རྒྱལ་གྱི་གཏྱིང་ཚད་ལ་སྱི་ཉ་སུམ་སོང་ཡོད་པའྱི་སམ་ཚའྱི་བག་རོ་ཞྱིབ་འཇུག་རྣམ་གངས་དང་
པོའང་ཡྱིན་ལ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་གསོར་འབྱིགས་རྩད་ཞྱིབ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ལས་
གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་བརྟན་པོའ་ིངང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་སེ་མྱིག་སྔར་ས་འོག་ཏུ་སྱི་ཉ་ ༧༠༠ གསོར་འབྱིགས་
བྱས་ནས་ས་འོག་གྱི་དོད་ཚད་ ༡༡༠℃ རྩད་ཆོད་བྱུང་། དེ་ཡང་དོད་ཚད་འཕར་ཚད་ལྟར་རྩྱིས་ན་ས་འོག་
ཏུ་ཧ་ལམ་སྱི་ཉ་ ༣༠༠༠ གསོར་འབྱིགས་བྱས་ན་ས་འོག་གྱི་དོད་ཚད་ ༡༥༠ ℃ ཡན་གྱི་སམ་ཚའྱི་བག་རོ་
རྩད་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་ལ་སབས་དེར་རྒྱུག་ཆུའྱི་དོད་ཚད་བརེས་པ་བརྒྱུད་རླངས་སྒུལ་གོག་
འདོན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ཀར་དཔེ་སོན་བྱེད་ཆོག དེར་ཞྱིབ་འཇུག་དཔེ་སོན་ེར་སོད་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་རེད། རྣམ་གངས་འདྱིའྱི་མ་འཇོག་བསོམས་འབོར་སོར་ཁྱི་ ༡༨༠༠ ཟྱིན་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ཚོད་སེལ་བྱེད་པའྱི་ས་འོག་དོད་ཚད་ཐོན་ཁུངས་སད་དེ་གོག་འདོན་པའྱི་ཚན་ཞྱིབ་དང་། དེ་བཞྱིན་
ེར་སོད་རྣམ་གངས་ཀྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ས་འོག་དོད་ཚད་སྔར་བས་
མཐྱིལ་རོྟགས་བྱེད་པའྱི་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པས་ཚད་ཞྱིབ་དཔེ་སོན་ཕན་འབས་དང་
ཚན་རྱིག་རྱིན་ཐང་ཅུང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི
བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ྱིན༽  



༤༽ ར་ཆུའྱི་ཆུ་གཞུང་ཨ་མར་ཆུ་ནུས་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་འབེལ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གཤྱིས་དང་ས་བབ་
ཆ་རེན་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་པས། ར་ཆུའྱི་ཆུ་གཞུང་དུ་སས་རྱིམ་ཅན་གྱི་ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱས་ན་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་ཡོངས་ལ་གོག་ཤུགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཀོང་ཏུང་ཞྱིང་ཆེན་
ལའང་གོག་འདོན་བྱེད་ཐུབ་ཟེར། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ྱིན་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐྱིང་གྱིས་ར་
ཆུའྱི་ཝུའུ་ལུང་ལུང་དང་ཏཱ་ཧྭ་ཆའོ་ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
གནས་ཡུལ་འདེམས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། དེས་ཀང་ཡུན་ནན་
ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་ར་ཆུའྱི་སོད་རྒྱུད་དུ་གསར་དུ་ཆུ་གོག་ས་ཚིགས་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
མཚོན་ཡོད། ཅེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། གསེར་ཕུར་གོག་ཤུགས་ད་བའྱི་གསར་
འགྱུར་ལྟེ་གནས་སུ། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

 

༥༽ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ྱིན་པེ་ཅྱིན་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་ཡྱི་པུའུ་ཀྲང་གྱི་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་
ཡུས་ཀྲེང་ཧྱིན་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱིས་ཏང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་
ཐེངས་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ། སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རྱིམ་
པ་གནང་བའྱི་དགོངས་དོན་བཅས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་
ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་འགོ་ལམ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྒྱུར་
བཅོས་གཏྱིང་ཟབ་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ཧུར་ཐག་ཞུ་བ་དང་། རྱིག་གཞུང་དང་སྱིད་ཇུས་གསར་
གཏོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་ཀྱི་གནད་དོན་ཧུར་ཐག་
བསལ་ཏེ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་དོན་ཕན་འབས་དང་ཆུ་ཚད་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་གོང་མཐོར་
བཏང་ནས་འབོྱར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་སོ་ཀུན་ནས་སྐྲུན་པ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་མདུན་འགྲུབ་ཕྱིར་
སོབས་ཤུགས་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིལ་པ་དང་བོ་གོས་གཅྱིག་སྡུད་གནང་དགོས་པའྱི་ནན་བཤད་བྱས།  

 



ཡུས་ཀྲེང་ཧྱིན་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཁས་ལེན་
གང་ལེགས་གནང་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བོ་མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་
བའྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་
འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲྱིག་ལས་བསར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་ཕན་འབས་ཐོན་པའྱི་བྱེད་
སོ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སེལ་བ་དང་། གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་ཐག་གཅོད་
འོས་འཚམས་བྱས་པས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་ལས་དོན་ལ་འཕེལ་རྱིམ་ཡག་པོ་བྱུང་སེ་འགོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་བཤད། ཡུས་ཀྲེང་ཧྱིན་གྱིས་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་
འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་རེས་སོར་གསར་བའྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཐད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་
སོང་དང་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱས་ཡོད། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་
འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སོབ་སོང་དང་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་
གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ནས་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འབེལ་གཏུགས་རྒྱ་ཁྱབ། མཐུན་སོར་
འབེལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ལེགས་འདོན་སེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་གྱི་ངོས་འཛིན་ཆེར་གཏོང་
དང་ཇུས་འདོན་ཤུགས་འདོན་བྱས་ནས་ཚད་གཞྱི་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སོ་ནས་ཤེས་ལྡན་པའྱི་རྱིག་སོབས་ཚང་མ་
གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིལ་བ་དང་། དཔལ་འབོྱར་དངོས་ཤུགས་ཚང་མ་སྐུལ་སོང་བྱེད་པ། གསར་གཏོད་
གསོན་ཤུགས་ཚང་མ་འདོན་སེལ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་དམྱིགས་ཚད་དང་ལས་འགན་ཁག་སྒྲུབ་ཕྱིར་
ལེགས་སེས་འབུལ་དགོས། ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་
ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

 

༦༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁེང་ཆོན་ཀུའོ་ཡྱིས་ལྷ་སར་ནག་ཆུ་ས་
ཁུལ་འབྱི་རུ་རོང་བན་དཀར་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པའྱི་འཐུས་མྱིར་ཐུག་འཕད་བྱས། བན་དཀར་དགོན་
གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་བཀྲ་ཡྱིས་ཐོག་མར་ཁེང་ཆོན་ཀུའོ་ལ་བན་དཀར་དགོན་གྱི་གྲྭ་དམངས་ཡོངས་
ཀྱིས་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་ལ་བྱིས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་གེ་ཕུལ་ནས་རང་སོང་
ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏང་གྱི་ཆོས་ལུགས་སྱིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་དང་། ལྷག་བསམ་ཟོལ་



མེད་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གྲྭ་དམངས་ལ་གཅེས་སོང་། ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་བརྩྱི་བཀུར། སན་བཅོས་དང་། 
རྒན་གསོ། མ་མཐའྱི་འཚོ་བའྱི་འགན་ལེན་བཅས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ། དགོན་སེ་མས་གསོ་དང་
རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ལ་རོགས་རམ། ཐོས་བསམ་ཀྱི་ཆ་རེན་ལེགས་སུ་ཤུགས་ཆེན་བཏང་བ་བཅས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་འདུག 

 

ཁེན་ཆོན་ཀུའོ་ཡྱིས་དྱིན་ཚོར་གུད་སོབ་བྱེད་པ་ནྱི་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
རེད། བན་དཀར་དགོན་པའྱི་གྲྭ་དམངས་ཡོངས་དང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་དྱིན་
ཚོར་བསམ་པ་བཅངས་ནས་སོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་དར་སེལ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་མཐའ་
འཁྱོངས་བྱེད་པ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་སྒྲེང་བ་བཅས་
བྱས་ནས་ཏང་དང་སྱིད་གཞུང་དང་བསམ་བོའ་ིཐོག་བོ་གཅྱིག་སེམས་གཅྱིག་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་ཐད་བོ་
སེམས་གཅྱིག་ཕོགས། བྱ་སོད་ཐད་བསམ་སོད་གཅྱིག་མཐུན་བཅས་བྱས་ནས་ཏཱ་ལའྱི་སེ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་
པའྱི་རུ་ཚོགས་དང་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ་འབྱེད་དགོས་པ་དང་། སྒྲྱིག་བཀུར་ཁྱིམས་སྲུང་མཐའ་
འཁྱོངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་འདུ་ཤེས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་འདུ་ཤེས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་
གཏན་འཁེལ་བྱས་པའྱི་འོས་འགན་ལག་བསར་ནན་ཏན་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་དཀྲྱིས་པའྱི་དབང་ཆ་
ལོངས་སོད་བྱས་ཁྱིམས་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སོ་སེལ་དགོས་པ། ཞྱི་མཐུན་གོང་བཀུར་མཐའ་འཁྱོངས་
ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསན་དོན་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་སོད་ཆོས་ལུགས་རྱིག་
གནས་ཁོད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དར་སེལ་དང་སྔོག་འདོན་གཏྱིང་ཟབ་བཏང་ནས་ཆོས་
ལུགས་བསན་དོན་དང་འདུལ་ཁྱིམས་ཐད་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་བང་བྱ་
དང་མཐུན་པའྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དར་རྒྱས་དང་བརྟན་
ལྷྱིང་ལ་དེ་བས་ཕན་པ་ཡོད་པ་དང་། དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་བསམ་པའྱི་འཚོ་བ་ལེགས་སུ་
འགོ་རྒྱུར་དེ་བས་ཕན་པ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས་པ། ཡོན་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་དད་པ་
རྩ་བར་འཛིན་པ་དང་། བསབ་པ་གཞྱི་མར་འཛིན་པ། ཐོས་བསམ་ལ་རྩེ་གཅྱིག་གཞོལ་བ། མས་ལེན་ལ་
བརྟེན་ནས་སོད་ལམ་གཞྱི་ཚུགས་པ། སངས་རོྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་ཀྱི་བོ་འགུགས་པ། ཀུན་སོད་



ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་སོང་བ། ཀུན་སོད་ཀྱི་མྱིག་དཔེ་འདོན་པ། རྒྱལ་སོང་འགོ་ཕན་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་བོ་
བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ། 
སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་བཅས་སྲུང་སོང་བྱས་ཏེ་སྱི་དམངས་ཀྱི་འོས་འགན་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་
རང་རོྟགས་ངང་ལག་བསར་བྱས་ཐོག་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་བདེ་སྱིད་སྐྲུན་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་
པ་བསྐྲུན་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་བསར་དར་མངོན་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་
ཆེད་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་སོབས་ཤུགས་ལེགས་སེས་འབུལ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ྱིན༽  

 

༧༽ ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱིད་ཁྱིམས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༨ ྱིན་བར་པེ་ཅྱིན་དུ་
སོང་ཚོགས་བྱས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་
དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབེལ་གལ་ཆེ་བའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་གཞྱི་
རྩའྱི་ལས་འགན་དུ་བཟུང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་དང་སོམས་དང་བདེན་ཡོང་བར་སྐུལ་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་སོག་
ཤྱིང་རྱིན་ཐང་དུ་བཟུང་ནས་བརོྩན་གེར་བྱ་དགོས་པ་དང་། མྱི་དམངས་བདེ་འཁོད་ལས་བརོྩན་ཡོང་
བར་འགན་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་རྩ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སེ་ཁྱིམས་འཛིན་ནན་མོ་དང་ཁྱིམས་འཛིན་དང་
བཞག་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སེལ་ཧུར་ཐག་བྱེད་པ་དང་། སྱིད་ཁྱིམས་ལས་དོན་ལ་
ཤུགས་སོྣན་རྒྱག་པ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས་མྱི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་ཐུག་པའྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་
སོང་བྱས་པའྱི་ཐོག“ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གྱིས”ཀྱི་འབད་བརོྩན་དམྱིགས་ཡུལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཀྲུང་
ཧྭ་མྱི་རྱིགས་བསར་དར་རླབས་པོ་ཆེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཕྱིར་འགན་སྲུང་
ནུས་ལྡན་འདོན་སོད་བྱ་དགོས། ཞེས་ནན་བཤད་བྱས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་
ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁྲུའུ་ཡྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ལྱིའུ་ཡུན་ཧན་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་
ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་ཙུང་ལྱི་གཞོན་པ་ཀྲང་ཀའོ་ལྱི་གྱིས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན༽  



༨༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་ཙུང་ལྱི་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་གནང་ཞྱིང་། གོས་ཚོགས་ཐོག་སྱིད་འཛིན་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་བཤེར་ཆོག་
མཆན་འགོད་པའྱི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སེལ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་བྱ་ཐབས་གསུམ་འདོན་
སེལ་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་། དགུན་དཔྱིད་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་འཚོ་བ་འགན་སྲུང་ལེགས་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོའ་ིམྱི་སྣ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་རྒན་གསོའ་ིའཚོ་དངུལ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲྱིག་གནང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན༽  

 

༩༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས≪ཀྲུང་གོའ་ིཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོའ ི≫བོད་འགྱུར་མའྱི་སྒྱུར་
སྒྲྱིག་ལས་དོན་དངོས་སུ་སེལ་འགོ་བརྩམས་ཤྱིང་། སྔོན་དཔག་ལྟར་ན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལོ་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལེགས་
འགྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཡར་མའྱི ≪ཀྲུང་གོའ་ི
ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོའ ི≫རྱིགས་གསུམ་པ་རེད་ཟེར། ༢༠༡༡ ལོར་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཡུ་གུར་དང་ཧ་
སག་སད་ཡྱིག་གྱི≪ཀྲུང་གོའ་ིཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོའ ི≫སྒྱུར་སྒྲྱིག་ལས་དོན་སེལ་བ་དང་། དེ་ནྱི་
ཀྲུང་གོའ་ིགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སད་དེ་ཡྱིག་སྒྱུར་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའྱི≪ཀྲུང་གོའ་ིཤེས་བྱ་
ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོ≫ཐོག་མ་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར ≪ཀྲུང་གོའ་ིཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཆེན་མོའ ི≫བོད་
འགྱུར་མ་དེ་ྱིད་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རེས། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་གོང་ཁྱེར་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་
དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་སུ་ཁྱབ་གདལ་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཞྱིང་གོང་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་དང་
དགོན་པའྱི་དཔེ་དེབ་ཁང་དུའང་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

 

༡༠༽ མྱིག་སྔར་ཙོང་ཁ་(ཧོང་ཀྲུང་)རོང་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་དགེ་ལུགས་པའྱི་དགོན་སེ་དྲུག་
གྱི་ཡ་གལ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་མཛེས་ལོངས་ཁུལ་རྱིམ་སོར་སྒྱུར་བཀོད་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་
བཙུགས་ཟྱིན་པ་དང་། སྔོན་དཔག་ལྟར་ན་ལས་གཞྱི་ཧྱིལ་པོར་ཁྱོན་འགོ་སོང་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༠ གཏོང་



རྩྱིས་རེད་འདུག ༼འདྱི་གཙོ་བོ་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་ལ་ཡོང་འབབ་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་ཆེད་སྐུ་འབུམ་
བྱམས་པ་གྱིང་ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་གྱི་གནས་སྔར་ལས་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གྱིང་དགོན་པ་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་
གཞོན་པ་དབང་ཕྱུག་གྱིས། དུས་རབས་གོང་མའྱི་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་ནས་ན་ནྱིང་བར་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གྱིང་ལ་རྱིམ་རྩྱིས་ལྟར་ན་སོར་ ༡ ․༢༢ བཏང་ནས་དགོན་སེ་མས་གསོ་
བརྟན་གཏོང་དང་རྨང་གཞྱི་སྒྲྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
མཚོ་སྔོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽  

 

༡༡༽ ེ་ཆར་བཅྱིངས་འགོལ་དམག་གྱི་ཤོག་སྒྲྱིག་དཔུང་ཚོགས་ ༡༣ པའྱི་དམར་དམག་ཧྱི་ཤོག་ག་གེ་མོ་
ཞྱིག་གྱིས་མདའ་མདེལ་དངོས་བཀོལ་གྱིས་དམག་སོང་བྱས་ཟེར། (ཡྱིན་ནའང་དམག་སོང་བྱ་ཡུལ་བོད་
ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དམག་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སོགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག གོང་སྨྲས་ཀྱི་
བཅྱིངས་འགོལ་དམག་གྱི་ཤོག་སྒྲྱིག་དཔུང་ཚོགས་ ༡༣ པ་ནྱི་ཁྱིན་ཏའུ་དམག་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ཡྱིན་ཞྱིང་། དམར་དམག་ཧྱི་ཤོག་ག་གེ་མོ་ཞེས་པ་དེ་དམར་དམག་ངོས་ཕོགས་དཔུང་ཚོགས་ ༤ ཡྱིན་
དགོས། དུས་རབས་གོང་མའྱི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཅུན་ ༡༨ པའང་
འདྱིའྱི་ཁོངས་གཏོགས་རེད་འདུག ཡྱིག་སྒྱུར་པས) ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

 

༡༢༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ྱིན་གྱི་དགོང་མོར་སྱི་ཁོན་གསེར་ཐར་ལྔ་རྱིག་ནང་བསན་སོབ་གྱིང་ལ་མེ་སོན་
བྱུང་བ་དང་། མྱི་སྔར་མྱི་སྣར་རྨས་སོན་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་འབོྱར་མེད་ཟེར། (ཡྱིན་ནའང་མེ་སོན་
འབྱུང་རེན་སོགས་ཁ་གསལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིག་སྒྱུར་པས)༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་
བ་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས ༡༠ ྱིན༽ 

 



༡༣༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ྱིན་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་
རོ་མཁར་གནའ་གོང་དུ་མེ་སོན་བྱུང་བ་དང་། ཁང་པ་ ༢༤༢ མེས་འཚིག་ཚར་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་
ཁང་པ་དེ་དག་ནང་གྱི་རྱིག་དངོས་དང་། ཐང་ག དེ་བཞྱིན་རྱིག་གནས་སྒྱུར་རྩལ་ཐོན་རས་རྣམས་མེར་
འཚིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽  

 

༡༤༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་
པུར་ཀ་རྱི་ཡའྱི(Bulgaria 保加利亚  )སྱིད་འཛིན་ཕུའུ་ལེ་ཧྥུ་ནེ་ཡེ་ཧྥུའུ་དང་གོས་མོལ་གནང་
ཞྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་ཕོགས་གྱིས་བར་ཀྱི་འབེལ་བ་འཕེལ་རྒྱུས་གཏོང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་
ལ་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་བར་མམ་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་
འཆར་འགོད་ཡང་གནང་ནས་ཀྲུང་གོ་དང་པུར་ཀ་རྱི་ཡ་བར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་མཛའ་མཐུན་མམ་
ལས་ཀྱི་རོགས་ཟླའྱི་འབེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཐག་བཅད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་འགོ་
འཛུགས་ས་གསར་པའྱི་ཐོག་སོལ་རྒྱུན་གྱི་མཛའ་མཐུན་ས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཕོགས་ཀུན་ནས་
མམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་མོས་མཐུན་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། དང་པོ། ཕ་རོལ་པའྱི་
ཕོགས་ཀྱིས་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ལམ་གདམ་ག་བྱེད་པར་
བརྩྱི་འཇོག་བྱེད་པ་དང་། ཕ་རོལ་པའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་འབད་འཐབ་བྱ་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་སོག་ཤྱིང་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་
དོན་ཐད་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ། གྱིས་པ། ཕོགས་སོ་སོའ་ིབཟང་ཆ་འདོན་སེལ་བྱས་
ཏེ་ཞྱིང་ལས་དང་། རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྲྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན། ནུས་ཁུངས་ལ་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མམ་
ལས་ལ་སྐུལ་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གསུམ་པ། རྱིག་གནས་དང་། སོབ་གསོ། ཡུལ་སོར་བཅས་ཀྱི་ཐད་
མམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། དམངས་ཁོད་བར་འགོ་འོང་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་སེལ་བཏང་ནས་
ཕན་ཚུན་བར་རྱིག་གནས་ལྟེ་གནས་སྔ་ཙམ་ནས་འཛུགས་ཐུབ་པར་བརོྩན་ལེན་བྱ་རྒྱུ། བཞྱི་པ། འཛམ་
གྱིང་ཧྱིལ་པོ་དང་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གོས་གཞྱིའྱི་ཐད་བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་དང་མཐུན་སོར་
ཡོང་བར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་འཛམ་གྱིང་ཧྱིལ་པོ་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་འགན་



རོྩད་ལ་ཁ་གཏད་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་
གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

 

༡༥༽ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་
ཀྲང་གཞོན་པ། བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སབས་བཅུ་པའྱི་འཐུས་མྱི་བྱམས་པ་ཕུན་
ཚོགས་ལྷ་སའྱི་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཞྱིབ་ནང་ཞུགས་སབས་བཤད་དོན། ངེས་པར་དུ་ཁྱོན་ཡོངས་
ནས་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ཏང་གྱི་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་
ཐེངས་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་དང་། སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གནང་བའྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་
སོར་གྱི་མཛུབ་སོན་གལ་ཆེན་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསར་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་
མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མྱི་རྱིགས་སྱིད་ཇུས་ལག་བསར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའྱི་རང་
རོྟགས་དང་རང་འགུལ་རང་བཞྱིན་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཆབ་སྱིད་དང་། དཔལ་
འབྱོར། རྱིག་གནས། སྱི་ཚོགས། སོྣད་བཅུད་བཅས་ཕོགས་ལྔ་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་
བར་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། ཞེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽ 

 

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྒྲྱིག་བྱས། 

 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ྱིན། 


