བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས།
སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ ་ི ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར།

༡༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་
ཀྲུང་གོའ་ི རྒྱལ་སྱིའྱི་མཛའ་གོགས་ཚོགས་ཆེན་དང་ཀྲུང་གོའ་ི མྱི་དམངས་ཕྱི་ཕོགས་མཛའ་གོགས་མཐུན་
ཚོགས་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་དྲན་གསོ་ཞུ་བའྱི་བེད་སོར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་
གལ་ཆེན་ཡང་གནང་། ཁོང་གྱིས་མྱི་དམངས་མཛའ་གོགས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་
བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སོབས་ཤུགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀྲུང་གོ་མྱི་དམངས་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་དང་འཆམ་མཐུན་མམ་གནས་དང་ཞྱི་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་བས་ཏེ་ཐུན་
མོང་ཐོག་མྱིའྱི་རྱིགས་ཞྱི་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་བ་གཞག་བླ་ན་མེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་
འདོད་ཡོད། དམངས་ཁོད་ཕྱི་འབེལ་བ་གསར་གཏོད་དང་གསར་འབེད་བས་ཏེ་། ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོ་དང་།
རྱིམ་པ་མང་པོ། ཐབས་ལམ་མང་པོ་བཅས་ཀྱི་སེང་ཕྱི་ཕོགས་མཛའ་གརོགས་སེལ་རེས་བ་དགོས། ཞེས་
བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ྱིན༽

༢༽ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ལས་དོན་མཐུན་སོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་
འཚོགས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྱིག་གཞྱི་འཛུགས་སོང་བ་ཤུགས་ཆེ་
རུ་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་པའྱི་བར་མཐུན་སྱིལ་གཞོགས་འདེགས་ནུས་པ་ཆེ་རུ་
སོང་ནས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོད། བོད་ཡྱིག་
གྱི≪ཀྲུང་ཧྭའྱི་བཀའ་བསན་འགྱུར≫གྱི་པར་མ་ལེགས་གྲུབ་དང་།

≪ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རྱིག་པའྱི་ལོ་

ཚིགས≫བསྱིགས་ནས་པར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་མ་ཟད།
པོ≫དང་།

≪ཀྲུང་ཧྭའྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེ་མོའ་ི བོད་ཡྱིག་བམ་

≪བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནད་དོན་འགར་ཞྱིབ་འཇུག≫སོགས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་རྣམ་

གངས་གལ་ཆེན་ཁག་གཅྱིག་ཧུར་ཐག་ངང་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བ་བ་
དེས་ཚན་ཞྱིབ་ཀྱི་གཞྱི་གངས་མམ་སོད་ཀྱི་ལས་ཀར་ཤུགས་སོན་ཐེབས་ནས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་
གཞྱི་གངས་དང་། བོད་རྱིག་པའྱི་ལས་དོན་པའྱི་གནས་སངས་བརྟག་དཔྱད་གཞྱི་གངས། སྱིད་ཇུས་ཆ་
འཕྱིན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་གནས་སངས་སོགས་ཚུད་པའྱི་ཚན་ཞྱིབ་བློ་འདྲྱིའྱི་གངས་མཛོད་
བཅས་ཧུར་ཐག་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས་བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་དོན་ལ་བློ་འདྲྱིའྱི་ནུས་པར་གཞྱི་
འཛིན་ས་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་གངས་ཀྱི་འདེགས་སོར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སོར། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལེ་
གནས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་ལས་འཛིན་ལྷག་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་ཚེས་ྱིན་པེ་ཅྱིན་དུ་འཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ལས་དོན་མཐུན་སོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་དེ་ལར་གསུངས་
འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩
ྱིན༽

༣༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་ནྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྟེན་མཛོད་བཤམས་མཛོད་ཁང་གྱི་ྱིན་མོ་ཡྱིན་པས། འཛམ་
གྱིང་ཐོག་འབྱི་གཡག་བརོད་བ་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་ཆེད་དོན་རྟེན་མཛོད་བཤམས་
མཛོད་ཁང་ཐོག་མ་སེ་བོད་ལོངས་འབྱི་གཡག་རྟེན་མཛོད་བཤམས་མཛོད་ཁང་དངོས་སུ་སོ་ཕེས་འདུག
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽

༤༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཀྲུང་གོའ་ི ནང་བསན་མཐུན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ༼རྒྱ༽པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་པེ་ཅྱིན་དགོན་
སེར་ནུབ་མ་རུ་ཀྲུང་གོའ་ི བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྱིང་གྱི་སབས་བཅུ་བའྱི་མཐོ་རམས་པའྱི་
མཚན་གནས་ཐོབ་མཁན་དང་། སབས་གྱིས་པའྱི་འབྱིང་རྱིམ་མཚན་གནས་ཐོབ་མཁན། དེ་བཞྱིན་

མཐོ་རྱིམ་མཚན་གནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་སེས་ཆེན་བླ་མ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཟེར།
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽

༥༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཧྲང་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་དུ་མམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེ་མོ་ཕན་ཅྱི་ཝན་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། ྱིན་དེར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་
གྱི་ཙུང་ལྱི་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་གྱིས་ཀང་པེ་ཅྱིན་གོང་ཁྱེར་དུ་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེ་མོ་ཕན་
ཅྱི་ཝན་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་
༢༠ ྱིན༽

༦༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༧ ྱིན་བར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། རྒྱལ་ཡོངས་
སྱིད་གོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཡུས་ཀེང་ཧྲྱིན་གྱིས་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་དུ་
ལས་དོན་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་། ཁོང་ྱིན་གྱིས་རྱིང་ཁུལ་དེའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་འབྱིང་ཁག་དང་། དགོན་
སེ། མྱི་ཚང་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ནན་ཏན་ངང་གསུང་དོན། ཀྲུང་དབང་གྱི་བོད་ཁུལ་ལས་དོན་སོར་གྱི་
ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྱིག་རྣམས་གཏྱིང་ཟབ་ལག་བསར་དོན་འཁྱོལ་བས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་བདེ་འགོད་མངོན་
སུམ་དུ་འགྱུར་བར་བེད་རྒྱུ་ནྱི་མྱིག་སྔར་དང་འབྱུང་འགྱུར་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཤྱིག་གྱི་ནང་བོད་
ཁུལ་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་ཤུགས་རྒྱག་ས་དང་གནད་ཆེ་ས་འཛིན་དགོས། ཡང་དག་པའྱི་སོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་
དང་བརྟན་ལྷྱིང་གྱི་འབེལ་བ་སངས་འཛིན་བས་ནས། བོད་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལེགས་བཅོས་
ཡོང་བར་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དང་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་བར་ཕན་ཚུན་
འཚམས་མཐུན་ཡོང་བར་ཧུར་བརོན་ཆེན་པོས་ཁྱིད་སོན་བས་ཏེ། བོད་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་
ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཕུན་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་འབྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་བེད་དགོས། ་་་་་་་་་་་
ཆོས་ལུགས་མྱི་སར་སོབ་གསོ་ཁྱིད་སོན་བས་ཏེ་ཏཱ་ལའྱི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ “དབུ་མའྱི་
ལམ”དང“ཚད་མཐོའ་ི རང་སོང ”ཞེས་པ་དག་གྱི་ངོ་བོ་དང་གནོད་སོན་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་
བས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་དང་། ཏང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་གཏོར་

བརླག་བཅས་ཀྱི་བ་སོད་མཐའ་དག་ལ་ངོ་རོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་དགོས་པ་དང་། མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་
གྱུར་དང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ། སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་བཅས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྲུང་སོང་བེད་དགོས།
ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽

༧༽ རྒྱལ་སྱིའྱི་ནུས་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བའྱི་གསར་འགོད་པས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་མཚོ་སྔོན་སྣུམ་ཞྱིང་
གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལར་ན། ད་ལའྱི་བར་དུ་མཚོ་སྔོན་སྣུམ་
ཞྱིང་ནས་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་རྒྱ་དཔང་མྱི་ཉར་ (Cubic Metre 立方米) དུང་ཕྱུར་ ༥༡༦ ཐོན་སེད་བས།
སྔོན་རྱིས་བས་པར་གཞྱིགས་ན་ཚྭ་འདམ་གཤོང་ས་ནས་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་ཀྱི་སྱིའྱི་བསགས་འབོར་རྒྱ་
དཔང་ མྱི་ཉར་དུང་ཕྱུར་ཁྱི་ ༢ ․༥ ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་སྣུམ་ཞྱིང་གྱིས་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་འདྱིའྱི་
གནས་བབ་ཡག་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ནས་བཟུང་སྔ་ཕྱིར་ཚྭ་འདམ་གཤོང་སའྱི་ནན་དབྱི་
ཧྲན་དང་། སྱིག་པེ། ཐའེ་ནན། ཚྭ་མཚེའུ། ནན་པ་ཞན། ྱིའུ་ཏུང་སོགས༼ཚྭ་འདམ་གཤོང་སའྱི་ནང་
ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་བེ་བག་པའྱི་མྱིང་། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽་ནས་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་ས་ཁུལ་གསར་སེལ་བས་ཏེ་
ཚྭ་འདམ་བརྒྱུད་རླངས་འདྲེན་སྦུ་གུ་སྱིའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༣༠༠༠ ལྷག་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ནས་
ཟྱི་ལྱིང་དང་། ལན་ཀོའུ། དབྱིན་ཁོན། པེ་ཅྱིན་སོགས་གོང་ཁྱེར་དུ་དྲངས། ལོ་རེར་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་
དྲངས་ཚད་རྒྱ་དཔང་མྱི་ཉར་དུང་ཕྱུར་ ༡༠༠ བརལ་གྱི་ཡོད་ལ། འདྱི་ནྱི་མཚོ་སྔོན་དང་། ཀན་སུའུ། ྱིན་
ཞཱ། བོད་ལོངས་བཅས་ཞྱིང་ཆེན་བཞྱིའྱི་ནུས་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཐོན་སེད་ཀྱི་གནས་གཞྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནུས་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠
ྱིན༽

༨༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཧྲང་ཧའེ་གོང་ཁྱེར་དུ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྱིད་
འཛིན་ཕུའུ་ཅྱིན་དང་གོས་མོལ་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་ཀྲུང་ཨུ་བར་གྱི་འབེལ་
བ་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་དང་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་བརེ་རེས་གནང་
སེ་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཐུན་ཚད་མཐོན་པོ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་དེང་སབས་

ཀྲུང་ཨུ་བར་གྱི་འབེལ་བ་ཕོགས་མཐའ་ཀུན་དང་བང་རྱིམ་མང་བར་འཕེལ་རྒྱས་བདེ་བླག་ངང་བྱུང་བར་
ཡྱིད་ཚིམས་པ་དང་། མམ་ལས་བེད་རྒྱ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཇེ་ཆེར་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཀྲུང་
ཨུའྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའྱི་འབེལ་བ་སྔར་བས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་
གནང་བ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༢༡ ྱིན༽

༩༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་པེ་ཅྱིན་དུ་གོག་འཕྱིན་འབོར་གསལ་ཞེས་པའྱི་ནང་། ཀྲུང་གོའ་ི
བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལེ་གནས་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྱིས་ཏྱི་ཁྱིན༼སོག་
རྱིགས༽་ཞེས་པས“ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་སད་ཆ་གསལ་ལ་མ་གསལ་པ་བས་པའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་
དམྱིགས་ཡུལ”ཞེས་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་སེལ། དེ་ཡང་ལྱིས་ཏྱི་ཁྱིན་གྱིས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་སེལ་པའྱི་གནས་འཕྱིན་ལ་གཞྱིགས་ན། ེ་ཆར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་ནོར་ཝེ་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་བེད་སབས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས།

“ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་མྱིར་རང་སེག་བེད་མཚམས་

འཇོག་དགོས་ཞེས་སྐུལ་འདེབས་བས་མོང་ངམ”ཞེས་དྲྱིས་པས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས། “འདྱི་ནྱི་ཚང་མས་སང་
འཇོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བེད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། རང་སེག་བེད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ནྱི་རོག་འཛིང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད།” ཅེས་བརོད་འདུག དོན་དེའྱི་ཐད་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སད་ཆ“གསལ་ལ་མ་གསལ”ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྔར་ནས་ད་བར་རང་ྱིད

“བློ་གོས་ཅན”ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི “ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

གཙོ་འཛིན”དེས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ལ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་མདུན་དུ་དེ་དོན་ལ་
གསལ་བཤད་བེད་མྱི་ཤེས་པར་གྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལར་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསན་གྱི་ར་བའྱི་དགོངས་དོན་དང་ཡང་ན་སོབ་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ནའང་སོག་གཅོད་
པར་ངོ་རོལ་ཁ་གསལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། གཞན་གྱི་སོག་གཅོད་པ་དང་རང་སོག་གཅོད་པ་གྱིས་ཀ་དེའྱི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཡྱིན་ནའང་ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་མྱིས་བསྟུད་མར་རང་སེག་བས། ༼དེར་ཏཱ་ལའྱི་
རུ་ཚོགས་ཀྱིས་ངན་སྐུལ་བས་ཡོད་ཚུལ། ༢༠༡༢ ལོའ་ི ཟླ་ ༩ ཡུལ་གར་བོད་མྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་

འདུ་འཚོགས་ནས་བོད་མྱིས་རང་སེག་བེད་པ་ནྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ངོ་རོལ་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་ཚུལ་དང་།
དེར་རྒྱབ་སོར་བས་ཚུལ། ༢༠༡༣ ལོའ་ི ཟླ་ ༣ པར་ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་གཙོ་གས་ཤྱིག་(ལྷ་མོ་
སབས)གྱིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་རང་སེག་སོབ་སོན་ཡྱི་གེ་སེལ་ཚུལ་སོགས་དང་། ཀྲུང་གོ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་
རུ་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཁུལ་དུ་བཀོད་པ་བཏང་བའྱི་རང་སེག་དོན་རེན་རབ་དང་རྱིམ་པ་དག་དམར་རེན་དུ་
བཏོན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གང་མང་བཤད། སབས་འདྱིར་ཡྱིག་སྒྱུར་པས་མ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་
ཕབ་བསྒྱུར་བས།༽ དེར་བརྟེན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་གལ་ཏེ་ཡྱིད་གཟབ་ཕན་ཙམ་མ་བས་ན་མཚང་བརྟོལ་
ེན་ཡོད་པས། གནད་དོན་སབས་བདེ་འདྱི “རོག་འཛིང་ཅན”དུ་མྱི་བཟོ་ཐབས་མེད་རེད། འོན་ཀང་ཁོའ་ི
མཚང་སྔར་བཞྱིན་བརྟོལ་བ་རེད། གནས་འཕྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་དུང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
ཐོག“རང་སེག་བས་པ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་མྱིན་རང་སེག་བེད་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་རག་ལས ”ཞེས་པ་
དང་། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤྱིག་འོག་རང་སེག་བེད་མཁན་གྱི་རོལ་གཏམ་བ་སོད་ལ་གོ་བ་རེད་ཐུབ་ཅྱིང་།
“ནོར་འཁྲུལ་མ་རེད”ཅེས་བསན་པ་རེད། དེའྱི་ཤུགས་ཀྱི་བསན་དོན་ནྱི “བོད་རང་བཙན”བ་རྒྱུའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེའྱི་ཆེད་དུ“ཡང་དག་པ་རེད”ཅེས་དབེ་ཞྱིབ་བས་པ་ལས་མྱི་གཞན་གྱིས་བཙན་
འགེལ་བས་པ་མ་རེད།

གོང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སེང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས “རང་སེག་བེད་མཚམས་འཇོག་
དགོས་པའྱི་སྐུལ་འདེབས་བེད་མོང་ཡོད་མེད ”སོར་ལ་སོད་ཚུལ་གསལ་ལ་མ་གསལ་འཛིན་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མ་བཤད་རང་གསལ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢
ྱིན༽

༡༠༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༠ ྱིན་བར་ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རྱིག་པ་མཁས་པའྱི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་
པས་ཨེར་ལནཉ་རྒྱལ་ཁབ་ (Ireland

爱尔兰)ཏུ་འཚམས་འདྲྱི་གནང་ཞྱིང་།

འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་ས་

གནས་དེ་གའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་གེང་སེགས་འཛུགས་གེར་བེད་པ་དང་། ས་གནས་དེ་གའྱི་རྱིག་
མཛོད་ཆེད་མཁས་གགས་ཅན་དང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་བཅས་མམ་དུ་བཞུགས་མོལ་བེད་པ་སོགས་

ཀྱི་བེད་ཐབས་ལ་བརྟེན། ས་གནས་དེ་གའྱི་མྱི་ས་ཚོར་ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རང་སོང་ལོངས་
ཀྱི་དཔལ་འབོར་དང་སྱི་ཚོགས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཐོབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ངོ་སོད་བས། འཐུས་ཚབ་
ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙོ་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གོས་དཔལ་འབོར་མྱི་གངས་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་
ཡུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་བསོད་ནམས་རོ་རེ་ཞེས་པ་དང་། རེས་འོང་ྱིན་འགའྱི་རྱིང་འཐུས་
ཚབ་ཚོགས་པ་འདྱིས་ད་དུང་ཨྱི་ཉ་ལྱི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་བེད་འཆར་། ༼ཀྲུང་གོའ་ི
བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽

༡༡༽ ཀྲུང་གོ་ཚན་རྱིག་ཁང་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའ་ི རྒྱང་ཚོར་
དང་ས་ངོས་ཀྱི་ལ་དཔྱད་ཚད་འཇལ་བཅས་བས་ཏེ་བྱུང་བའྱི་རེས་འབས་ལར་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ ༣༠
ནང་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དང་དེའྱི་ེ་འཁོར་ས་ཁུལ་གྱི་འཁྱག་རོམ་རྒྱ་ཁྱོན་སྔར་ངོས་གྲུ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་ཁྱི་
༥․༣ ཡོད་པ་དེ་ཞུ་ནས་ད་ལ་ངོས་གྲུ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་ཁྱི་ ༤ ․༥ ལྷག་བསད་པ་དང། འཁྱག་རོམ་སྱིའྱི་རྒྱ་
ཁྱོན་གྱི་ ༡༥% ཉུང་དུ་སོང་འདུག ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་
ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽

༡༢༽ ཀྲུང་གོའ་ི ལྕགས་ལམ་སྱི་ཁྱབ་ཀུང་སྱི་དང་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན། ཤྱིན་ཅང་ཡུ་གུར་རྱིགས་རང་སོང་
ལོངས་བཅས་ཀྱིས་མམ་འབེལ་བས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གསར་སེལ་སྒྱུར་བཅོས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་བའྱི་
ཤྱིན་ཅང་ཁུ་ཨར་ལེ་ནས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ན་གོར་མོ་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་ཡྱི་གེ་དེ་ེ་ཆར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞྱིང་། སྔོན་རྱིས་ལར་ན་ལས་གཞྱི་རྣམ་གངས་ལོ་འདྱིའྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་
ནང་ལས་འགོ་འཛུག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་འདུག ཁུ་ཨར་ལེ་ནས་ན་གོར་མོ་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་འདྱིའྱི་རྱིང་
ཚད་ལ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་ ༡༢༢༢․༩༡༩ ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཤྱིན་ཅང་ས་ཁོངས་ནང་ལོགས་སུ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་
་༧༠༩․༡༢༨ དང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལོགས་སུ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་ ༥༡༣ ․༧༣༧ ཡོད་འདུག ལྕགས་

ལམ་འདྱིའྱི་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༣༤ ․༨༨ གཏོང་འཆར་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡྱིན་
ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽

༡༣༽ ཤྱིན་ཅང་ཝུའུ་ལུའུ་མུའུ་ཆྱི་གོང་ཁྱེར་ཧྲ་ཡེ་པཱ་ཁྱི་སྱི་གྱིང་ཁོམ་གཞུང་བང་མའྱི་ཞོགས་པ་ཁོམ་ར་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༧ དང་སར་མ་ ༥༠ སེང་ཨང་རྟགས་མེད་པའྱི་
བེས་བགོད་རླངས་འཁོར་གྱིས་གནས་དེའྱི་ཁོམ་རའྱི་མྱི་ཚོགས་ཁོད་བང་ནས་ལྷོར་མཆོང་རྒྱུག་བས་པ་
དང་། རླངས་འཁོར་ནང་ནས་ཕྱིར་འབར་གས་རྱིགས་འཕངས། ཅུང་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་རླངས་འཁོར་གྱིས་
པོ་འབར་གས་བྱུང་སོང་། གནས་ཚུལ་འདྱི་མ་སེལ་བར་མྱི་ ༣༡ རེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་དང་། མྱི་ ༩༠ ལྷག་
ཙམ་ལ་རྨས་སོན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཤྱིན་ཅང་ཝུའུ་ལུའུ་མུའུ་ཆྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་ཐོན་
པའྱི་ “༥∙༢༢” གཏུམ་སོད་འཇྱིགས་སྐུལ་གྱི་གོད་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་མཆན་བཀོད་མཛུབ་སོན་གལ་ཆེན་
གནང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽

༡༤༽ ཧྲན་ཞྱི་ཞྱིང་ཆེན་པའོ་ཅྱི་གོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱུན་ཨུ། གོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱུན་ལས་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ།
ཐེངས་ ༢༧ པའྱི་

“འཛམ་གྱིང་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་པའྱི་མཐུན་འབེལ་ལྷན་ཚོགས”པའོ་ཅྱི་ར་

འཛུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཀང་ཅྱིན་ཡོན་གྱིས་ཕྱིར་བསགས་བས་དོན། ད་ལོ་ཟླ་
༡༠ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཚེས་ ༡༩ ྱིན་བར་ཐེངས་ ༢༧ པའྱི་ “འཛམ་གྱིང་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་པའྱི་མཐུན་
འབེལ་ལྷན་ཚོགས” ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཀྲུང་གོ་སམ་ས་ཆེན་མོར་ཐོག་མར་འཛུགས་གེར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་དང་། སབས་དེར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་པས་མྱིག་རྒྱང་པའོ་ཅྱི་ལ་འཕེན་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་པའྱི་གནས་ཆེན་སོན་པ་ཤཱཀ་མུ་ཎེའྱི་ཕག་
མཛུབ་རྱིང་བསེལ་བཞུགས་སའྱི་པའོ་ཅྱི་ཧྥ་མོན་དགོན་དུ་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྔོན་རྱིས་ལར་ན་སབས་
དེར་སྐུ་མགོན་སོང་ཕག་བརལ་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། འཛམ་གྱིང་སེང་གྱི་བླ་མ་སེས་ཆེན་བརྒྱ་ཕག་
ཁ་ཤས་ཀང་གནས་དེར་འབོན་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་
གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽

༡༥༽ ཧྲན་ཏུང་ཞྱིང་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བརྟག་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་ར་འཛུགས་བས་
ཏེ་ཅུས་རྱིམ་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་སེ་ཁྱིད་ནས་གོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཁྱབ་སེལ་སོར་
ཆེད་དོན་བརྟག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བས། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཏུང་དབྱིན་དང་། ཡན་ཐའེ། ཝེ་
ཧའེ་སོགས་གོང་ཁྱེར་ཁག་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་བེད་སོ་སེལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ཟབ་འཇུག་བས་པ་
དང་། གོང་ཁྱེར་དང་རོང་བཅས་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་ལས་བེད་པ་དང་། ཞྱིང་
ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་བཅས་དང་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་སོང་ཚོགས་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཚུར་སང་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་སོགས་
ལ་ན་འཇོག་བས། ཞྱིང་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ཀྱིས་གཞྱི་རྱིམ་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སེ་ཚན་ནས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་འགན་འཁྱིའྱི་འདུ་ཤེས་མུ་མཐུད་དུ་གོང་འཕེལ་དང་། སྱིད་ཇུས་ཀྱི་བཅད་
མཚམས་དང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆོད་དོན་བཅས་ལ་ངེས་གསལ་ཡོད་པ། མྱི་སས་འདྱི་བས་སྙན་ཞུ་ལག་བསར།
ཚད་དང་མཐུན་པའྱི་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སོན་བཅས་བས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཆམ་
མཐུན་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བེད་དགོས་ཞེས་བླང་བ་བཏོན་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།
ཧྲན་ཏུང་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽

༡༦༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་ཁེང་ཀོན་ཆུས་བར་སོར་ཚོང་གོང་ཐང་ཆེན་དུ་རྔ་ཆེན་ཤང་
དར་དམར་གོང་ཚོ་དང་། དོག་སེ་ཤང་འོད་འབར་གོང་ཚོ་སོགས་གོང་ཚོ་ཁག་གྱི་རན་རོན་རྱིག་རལ་རུ་
ཁག་གྱི་འཁབ་སོན་པ་དང་ཁེང་ཀོན་ཆུས་དམངས་ཁོད་རྱིག་རལ་ཚོགས་པའྱི་འཁབ་སོན་པ་ཚོས་གླུ་
ལེན་གར་འཁབ་བས་ཏེ་བོད་ཞྱི་བས་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༦༣ འཁོར་བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཞུས་
ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མ་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽

༡༧༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་བར་ཀྲུང་གོའ་ི བོད་ལོངས་རྱིག་གནས་སེལ་རེས་ཚོགས་པས་
ཨྱི་ཉ་ལྱིར(Italy

意 大 利 )འཚམས་འདྲྱི་གནང་ནས་ཨྱི་ཉ་ལྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་ད་ལའྱི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ་ཁག་སོ་སོ་ངོ་སོད་བས་
པ་དང་སྦྲགས། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རང་སོང་ལོངས་དང་མམ་ལས་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་གོས་བསྡུར་གཏྱིང་ཟབ་བས།
གཞན་ཡང་སེལ་རེས་ཚོགས་པས་ཨྱི་ཉ་ལྱིའྱི་འཕྱིན་གཏོང་ཁང་དང ≪ཕོ་འྱི་ཚགས་པར≫སོགས་ཨྱི་
ཉ་ལྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཁག་དང་སེལ་རེས་བས་ཏེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་
གྱིས་སྔར་ལས་ལེགས་པའྱི་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྲྱིལ་བསགས་དང་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་པ་
གསལ་སོན་བས། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་
བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽
༡༨༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གྱིས ≪༢༠༡༣ ལོའ་ི
ཀྲུང་གོའ་ི འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་དོན་འཕེལ་རྱིམ ≫ཞེས་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་འགེམས་
སེལ་བས་ཏེ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཀྲུང་གོའ་ི འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་དོན་ཐད་བླངས་པའྱི་གཡུར་ཟ་
བའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་བས་ཟེར། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་དེའྱི་ནང་བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་
དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གོས་འཆམ་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆོད་དང་། སོལ་ཡྱིག རྱིམ་པ་ཁག་གྱི་
ཡྱིག་ཆ། སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཐམ་ག ལག་ཁྱེར། རེའུ་མྱིག་སོགས་རྒྱ་བོད་གྱིས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ལམ་ནས་པར་
འགེམས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དང་། རླངས་འཁོར་ས་ཚུགས། གནམ་གྲུ་ཐང་། ཚོང་
ཁང་། གསོལ་མགོན་ཁང་། ཡུལ་སོར་ལོངས་རྒྱུ་ས་ཆ། དཔེ་མཛོད་ཁང་། འགྱིམ་འགྲུལ་གཞུང་ལམ་
སོགས་ཀང་རྒྱ་བོད་ཡྱི་གེའྱི་ལམ་ནས་བཀོད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད། གཞན་མྱིག་སྔར་བོད་རང་
སོང་ལོངས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་དུས་དེབ་ ༡༤ ཡོད་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚགས་པར་ ༡༠ ཡོད་པ། བོད་སད་
ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ལེ་ཚན་ ༤༢ ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༣ ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ས་
ཁ་ ༧༨༠ ལྷག་པར་སྐྲུན་བས། ཞེས་དང་།

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་དེའྱི་ནང་དོན་ཁག་དགུར་དབེ་ཡོད་པ་དང་། ༡

․འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་དབང་།

༢․ སྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་གྱི་འགན་དབང་། ༣․ དམངས་གཙོའྱི་འགན་དབང་། ༤․ སྨྲ་བརོད་རང་དབང་
གྱི་འགན་དབང་། ༥․ མྱི་ལུས་ཀྱི་འགན་དབང་། ༦․ གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་དབང་། ༧․ དབང་
བོ་སོན་ཅན་གྱི་འགན་དབང་། ༨․ ཁོར་ཡུག་གྱི་འགན་དབང་། ༩․ འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཁོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕོགས་སེལ་རེས་མམ་ལས་བཅས་རེད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས།
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽
༡༩༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གྱིས ≪༢༠༡༣ ལོའ་ི
ཀྲུང་གོའ་ི འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་དོན་འཕེལ་རྱིམ ≫ཞེས་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་འགེམས་
སེལ་བས་ཏེ་བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་མྱིག་སྔར་དགོན་སེ་ཁྱོན་ ༡༧༨༧ ཡོད་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་བསོམས་
༤༦༠༠༠ ཡོད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་ ༣༥༨ ཡོད་པ། དེ་མྱིན་དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་བས་པ་ནས་བཟུང་རང་རྒྱལ་
གྱི་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ ༦༠ ལྷག་ལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཆོག་མཆན་གནང་ནས་ཁྱིར་མངའ་གསོལ་བས། ཞེས་
དང་། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་དེའྱི་ནང་ད་དུང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྱིམ་ཁག་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་
ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང་། རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་
ཀྲུའུ་ཞྱི་བཅས་བོད་རྱིགས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྱིགས་དང་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིས་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཁོད་མྱི་གངས་མང་
ཤོས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་མྱིན་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བེད་མྱི་སའྱི་ཁོད་བོད་རྱིགས་དང་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་ལས་བེད་པ་ ༨༢ ․༠༥% ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ཤང་དང་རོང་རྱིམ་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་
༨༠․༠༦% བོད་རྱིགས་དང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱིས་བཟུང་ཡོད། ཅེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽

༢༠༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་ཤྱིན་ཅང་
བརྟན་ལྷྱིང་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འགོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་སེལ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོར་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་
གནང་བ་དང་། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ངོས་འཛིན་བས་དོན། ཤྱིན་ཅང་སོར་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཏང་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གལ་འགངས་དམྱིགས་བསལ་ཆེ་བའྱི་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཆགས་ཡོད། ཤྱིན་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས།
བརྟན་ལྷྱིང་བཅས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བ་
དང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་ཆེ་བ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སུ་འཁོད་པ་བཅས་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཆེན་
པོ་ཡོད། མྱིག་སྔར་གོང་དུ་འཕེལ་ཕོགས་བཟང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བལས་ན་བརྟན་
ལྷྱིང་ཡྱིན་པ། ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིན་ཅང་གྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྱིད་དོན་གལ་ཆེན་
པོའ་ི བེད་ཕོགས་ཡོངས་སུ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཤྱིན་ཅང་
གྱི་ཁ་བལ་བར་ངོ་རོལ་བ་རྒྱུའྱི་འཐབ་རོད་ཡུན་རྱིང་རང་བཞྱིན་དང་། རོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་རང་བཞྱིན།
རྣོ་ངར་ཆེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བེད་དགོས་པ་དང་། ཤྱིན་ཅང་གྱི་སྱི་
ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་སྲུང་སོང་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འཁོད་མངོན་གྱུར་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་
རང་བཞྱིན་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ངོས་འཛིན་གང་ལེགས་བས་ནས་ཤྱིན་ཅང་གྱི་
ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་གནད་ཆེ་འཛིན་ས་དང་ཤུགས་སོན་རྒྱག་ས་སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བ་དང་
ཡུན་རྱིང་བདེ་འགོད་བ་རྒྱུར་འཇོག་དགོས། ཏང་ཡོངས་ཀྱི་བློ་མཐུན་ཚང་མས་ཤྱིན་ཅང་ལེགས་བཅོས་བ་
རྒྱུའྱི་ཇུས་གཞྱི་ཆེན་པོའ་ི དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ཕོགས། ཤྱིན་ཅང་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་པ་དང་མང་
ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྒུག་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་བེད་པ། ཤྱིན་ཅང་མཆོང་སོད་ལ་བུ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་བ་མངོན་
གྱུར་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ལེན་གལ་ཆེན་བཅས་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གཏྱིང་ཟབ་བ་དགོས་ཤྱིང་། མྱི་རྱིགས་ཁ་
བལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སོད་ངན་ལ་ངོ་རོལ་དང་ཁྱིམས་ལར་རྡུང་རེག་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཏང་སེ་མྱི་རྱིགས་
མཐུན་སྱིལ་དང་མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བར་སྲུང་སོང་ཏན་ཏྱིག་བ་དགོས་པ་དང་། དྲག་པོའ་ི
འཇྱིགས་སྐུལ་སོད་ངན་ལ་རྡུང་རེག་དྲག་པོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མྱིག་སྔའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་
སེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐལ་སོད་སོབས་ཤུགས་སྱིམ་འཛུལ་དང་རྒྱ་ཡན་དུ་འགོ་མཚམས་དང་། དྲག་པོའ་ི

འཇྱིགས་སྐུལ་སོད་ངན་སེལ་མཚམས་འཇོག་ཏུ་འཇུག་དགོས་ལ། ཡུན་རྱིང་དམག་འཐབ་བ་རྒྱུ་མཐའ་
འཁྱོངས་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་བེད་སེམས་བརྟན་པོ་བཙུགས་ཏེ་ཤྱིན་ཅང་ཡུན་རྱིང་བདེ་
འཁོད་ཡོང་བར་བ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཁག་ལེགས་སྒྲུབ་ཏན་ཏྱིག་བེད་དགོས། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྱིག་བས།
༢༠༡༤ ལོའ ་ི ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ྱིན།

