རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་འོག་བོད་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་གནས་སྟངས་གླེང་བ།
༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠

ཚེ་བསོད།

༄༅། །"དགོན་པའི་དོ་དམ་གསར་གཏོད"ཅེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དགོན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་དོ་དམ་སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་
སྤེལ་ཏེ། ས་ཁོངས་དེ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁོ་ན་ལས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་རྩ་བ་ནས་གོ་ཐོས་མེད་
པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་དཔོན་ཁྲེན་ཆོན་གོས"གནས་གསུམ(ས་ངོས་དང།

མཁའ་དབྱིངས། དྲ་རྒྱ)གཞི་གཅིག"གི་སིམ་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའི་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་བཙུགས་ནས། རྒྱ་གཞུང་གི་སྐད་སྒྲ་དང་གཟུགས་བརྙན་དེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ས་
ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་ཁྲི་ ༡༢༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་མཐོང་ཐོས་ཐུབ་པ་དང། དགྲ་ཡའི་ཕྱོགས་གཏོགས་དང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་ཐོས་མེད་པ་བཟོ་དགོས"1པའི་བཙན་ཤུགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་འོག བོད་ནང་
གི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱེད་པ་ཕུད།

"ཞི་མཐུན་དཔེ་བཟང་དགོན་སྡེ་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཁྲིམས་

སྲུང་གི་སྔོན་ཐོན་གྲྭ་བཙུན་གཏོད་པའི"རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས"དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་

ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟེར་བ་ ༦,༥༧༥ དུས་གཅིག་ཏུ་མངག་གཏོང་བྱས"2པ་དང། དེའི་ནང་ཚན་པ་མི་འདྲ་བ། དགོན་པ་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་
དང། དགོན་པར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག ཉེན་རྟོག་ཁང་། མེ་ཟོན་རུ་ཁག དྲག་
ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་སོགས་ཡོད་པ།

དོན་དངོས་ཐོག་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་

ལས་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་རེད།

"དགོན་པའི་དོ་དམ་གསར་གཏོད"ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་དགོན་སྡེར་བཅའ་སྡོད་

༢༠༡༢/༦/༨ བྱམས་པ་ཕུན་ཚོཌ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་བསྐྱོད་སྐབས།

ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་སློབ་གསོའ ་ི ཁྲིད་སྟོན་འོག་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་
བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྱུར་ནས་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་

སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་དང་ཁ་མི་བྲལ་བར་སྡོད་དགོས་ཤིང་། "གྲྭ་བཙུན་རྣམས་

ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཚན་མཐོང་ཡོད་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་

དགོས"3ཞེས་ཤོག་བྱང་གཟེངས་བསྟོད་དང། དངུལ་དངོས་སྤྲད་ནས་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་སླུ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བོད་ནང་གི་རྒྱ་དཔོན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ཐད་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་སམ་

ཡང་ན་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནིེ། དགོན་པ་གཅིག་ནས་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་

ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་པ་དང། སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བ། ཡང་ན་༸རྒྱལ་

1 རལ་གྲི་གཤོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་འགོ་བརྗོད་འཁོད་པའི་རྩོམ་ཡིག ༢༠༡༣/༡༡/༤ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་གསུམ་པ།
2 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣/༡༢/༣༡ དགོང་མོ་བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་ལས་བྱེད་པ་ཁྲི་ ༤ ཙམ་གཞི་རིམ་དུ་བཏང་བའི་ནང་དགོན་སྡེར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ ༦༥༧༥ མངག་གཏོང་བྱས་པ་སྒྲོག་སྤེལ་བྱས།
3 ཁྲེན་ཆོན་གོས། ༢༠༡༡/༡༡/༡༢ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཐུས་མི་ཚོཌ་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་ཐོག་བཤད།

1

བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཚེ། དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དགོན་པ་དེ་དག་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་
ལོག་སྤྱོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་འཕྲལ་གཏོང་མཁན་གྱི་དགྲ་བོའ ་ི འདུ་གནས་ལ་རྩིས་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་དང།

དེའི་ནང་གི་གྲྭ་

པ་ཡོད་ཚད་ལ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་མི་རེ་རེ་བཞིན་གཙང་བཤེར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཙན་

ཤུགས་ཁོ་ནས་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུར་རྒྱུག་པ་
ལེབ་རྡུང་གི་བཙན་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དགོན་

སྡེའི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་གནས་བབས་ནི་དམ་བསྒྲགས་དང་
སུན་བཙིར་ཆེ་བའི་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ ་ི ཁྲིད་སྟོན་འོག་
རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས་ཡོད་ཚད་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་རྦད་དེ་ཁ་བྲལ་
ནས་གནས་དགོས་ཤིང།

ཆོས་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་གྲྭ་བཙུན་

ཚོ ས ་གནས་བབས་དེ ་ལྟ་བུའི ་འོག་ཐ་ན་འཚོ ་འདོ ད་མེ ད ་པར་འུ་ཐུག་

ནས། དེ་སྔ་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༤ བར་
བོད་ནང་རང་སྲེག་གནང་མཁན་བོད་མི་ ༡༣༡ བྱུང་བའི་ནང་གྲྭ་པ་ ༣༤ དང་བཙུན་མ་ ༦ ཙམ་གྱིས"ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་དུ་ཕེབས་བཅུག་དགོས"པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་དགོས་འདུན་ལ་རྒྱ་

ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བདག་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག ད་དུང་ཁ་འབྲལ་རིང་ལུགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་འབྲལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཉེས་

ཅན་པར་འཛིན་ནས་དགོན་སྡེ་དང་གྲོང་སྡེར་དམག་དཔུང(རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་སོགས་དགོན་མཐའ་དམག་གིས་སྐོར་བའི་པར་རིས་ཀྱང་དྲ་ཐོག་ནས་ཇི་སྙེད་ཅིག་
ཟིགས་རྒྱུ་ཡོད)བཏང་སྟེ་དམ་བསྒྲགས་དང།

འདས་པོ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཅན་པའི་

མཐའ་ཚིག་དམའ་འབེབས་དང། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་དོ་
དམ་གྱིས་རང་དབང་རྦད་དེ་འཕྲོག་ནས་ཧ་ལམ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་

བ་མེད་པར་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་ལ་ཕུད་ཐབས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་
རེད།

བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དགོན་པ་ཞིག་དང་ས་ཁུལ་ཞིག་

ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བ་དང་།

རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་ནང་ཞུགས་

པ། ཡང་ན་སྐད་འབོད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཚེ་དགོན་

པ་དེ་དང་ས་ཁུལ་དེ་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་བཙན་ཤུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་བ་སོགས་ནི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་གོམས་གཤིས་དང་

རང་གཤིས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེ་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཁམས་ལི་ཐང་དུ་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ཀྱིས་ལི་ཐང་བརྒྱད་གཅིག(8-1)རྟ་རྒྱུགས་

དུས་ཆེན་ཉིན་རྟ་རྒྱུགས་མཛད་སྒོའ ་ི ཚོགས་རའི་སྟེང་ཕེབས་ནས་སྒྲ་དུང་ལག་ཏུ་བླངས་ཏེ"༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་བཅུག་
དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས"སོགས་

གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས་བསྒྲགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོན་རྗེས། ཁུལ་དེ་ཡོངས་ལ་སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་
རེད། སྐབས་དེར་ཁུལ་དེའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་ནང་ནས"མི་གཅིག་ལ་མགོ་བོའ ་ི ནད་ཡོད་ན། ནད་ཡོད་པའི་མི་དེར་མགོ་སྨན་བསྟེར་ནས་

བཅོས་རྒྱུ་ལས། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགོ་སྨན་ཟ་དགོས་དོན་མེད"པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་མཁན་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོ་
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ཚོའི་བསམ་ཕྱོགས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་སྙད་མདོག་བྱས་ཏེ་འགོ་ཁྲིད་ཆེ་གེ་མོ་དེ་དག་གི་ལས་གནས་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་དེའི་ནང་གོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་གཞི་ཀྲུང་གོའ ་ི ཉེ་

རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། མེས་རྒྱལ་ཁ་འབྲལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་དགག་རྒྱག་གི་བརྗོད་གཞི་སོགས་
ཡོད་པའི་སློབ་གཞིར་མི་རེ་ངོ་རེས་རང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གསལ་བཏོན་དགོས་པས།

བཙན་ཤུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མི་ཕོད་པར་དགོན་པ་ནས་ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་བའི་གྲྭ་བཙུན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་བོད་རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ད་ལྟའི་དྲུང་ཆེ(ཧྲུའུ་ཅི)ཁྲེན་ཆོན་གོས་ད་དུང་བསམ་གཞིགས་མེད་པར་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སེམས་ཁམས་ལ་མུ་

མཐུད་ཕོག་ཐུག་གཏོང་བ་སྟེ། "བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ཏཱ་ལའི་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་དབར་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་འབྱེད་པ་དང། ཏཱ་ལའི་
སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དང"ཏཱ་ལ"ཞེས་པའི་མིང་དབར་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་འབྱེད་དགོས"4ཟེར། འདི་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་ཏང་
སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཅིན་ཝེས་བཤད་པ་ལྟར།

"བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དག་གིས་ལས་གནས་འཁུར་རིང་ཆོས་ལུགས་

ལས་དོན་ཐད་བྱེད་སྟངས་དྲང་པོ་བྱས་མི་འདུག དེས་ད་ལྟ་བོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་བའི་ས་བོན་བཞག་ཚར་བ་རེད"5ཟེར་
བ་ཅིས་མི་བདེན།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་ཁོང་གི་སྐུ་པར་དད་རྟེན་དུ་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དེས་

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་ཡོང་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ཞིང་།
གིས་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུར་ས་བོན་བཏབ་པ་རང་རེད།

ད་དུང་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་རིགས་མི་མང་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཅིན་ཝེས་བཤད་པ་ལྟར། "ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་དད་མོས་བྱེད་སའི"ལྷ་གསོན་པོ"ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་བོད་མིར་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་

སྟབས། ཁོང་ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་བོད་མི་ཁྲི་སྟོང་གི་བརྩེ་གདུང་ལ་ཤུགས་
རྐྱེན་ཐེབས་པས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་གང་བྱུང་གིས་དགྲ་བོར་རྩི་མི་རུང"

"གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕེལ་

རྒྱས་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ནང་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནས་བབས་དེ་སུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད"6། ཅེས་པ་ནི་དོན་དངོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།

བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་བ་ཚུན་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་རིགས་ཁ་འབྲལ་གཏོང་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཉེ་བའིི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ"ཏཱ་ལའི་སྐྱེ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིར"དུས་འཁོར་དབང་ཆེན"ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་བྲལ་གཏོར་བཤིག་གི་བྱེད་ངན་སྤེལ་བའི་ལྐོག་
གཡོ་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཏེ་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཞི་མཐུན་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས"7ཞེས་ལ་དྭགས་དུས་འཁོར་དབང་
ཆེན་གྱི་སྔ་ཕྱིར་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་དམག་དོན་གྱི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

དོན་དངོས་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་མོས་

དང་ཁོང་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་པ་སོགས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་

པ་ལས། འདི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་བྱེད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་གཅིག་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཅིན་ཝེས་བཤད་པ་
ལྟར"བོད་རིགས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་མོས་བྱེད་པ་དེར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་དོན་སྤུ་ཙམ་ཡང་

4 རལ་གྲི་གཤོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བདེ་འཇཌ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་འགོ་བརྗོད་འཁོད་པའི་རྩོམ་ཡིག ༢༠༡༣/༡༡/༤ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚཌ། པར་ངོས་གསུམ་པ།
5 ཨེ་ཤ་ཡའི་གཟའ་འཁོར་རེའི་དུས་དེབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཅི་ཧྲུའོ་རྨིན་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་ཅིན་ཝེ་ལ་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི།

6 ཨེ་ཤ་ཡའི་གཟའ་འཁོར་རེའི་དུས་དེབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཅི་ཧྲུའོ་རྨིན་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་ཅིན་ཝེ་ལ་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི།
7 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཏེང་ཞའོ་ཀང་གིས་གཏམ་བཤད། ༢༠༡༣/༡༡/༡༡ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་པར་ངོས་༡-༢ །
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མེད"པ་བཞིན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་སྲིད་ཇུས་ནང་ལའང"ཆོས་ལུགས་དད་
མོས་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་བསམ་བློའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡིན་ལ།

བསམ་བློའ ་ི རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མར་བསླབ་བྱ་སློབ་

གསོ་གཏོང་དགོས་པ་ལས། བཙན་གྱིས་བཀའ་ཕབ་མི་རུང་བ་དང་། དྲང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཚོད་འཛིན་བཀག་

འགོག་བྱེད་མི་རུང། དམངས་གཙོའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་དགོས་པ་ལས། བཙན་ཤུགས་བཀོལ་མི་རུང་ཞིང། སྒེར་གཅོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་
བས་སྤྱོད་མི་ཉན། དེ་མིན་ཚེ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་འབྱུང་ངེས"ཞེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད།

ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆོས་ལུགས་འཚམ་མཐུན་དགོས་སྐོར་བཤད་ནས(དེ་

སྔ་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་རྒྱག་སྐབས།

"མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས"ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་བསྣན་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཚོགས་དམངས་ལ་བཀྲམས་པ་རེད)བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོ་

གའི་ནང་དོན་ལ་ཡང་བཟོ་བཅོས་དང་། ཁ་སྣོན་བྱས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ནི་
རྒྱ་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་བ་ནི། ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་ནང"ཆོས་ལུགས་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་

བློའ ་ི འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཡུན་རིང་གནས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་བྱུང་འཕེལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་དང། གོ་རྟོགས་ཀྱི་འབྱུང་
གཞི་ཡོད་པ་དང། དེར་མིའི་འདོད་བློ་དང་བསྟུན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱི་རོལ་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པས། ཏང་གི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་གཏན་

འབེབས་བྱེད་ན་ངེས་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་ལས། སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་
ནས་དེར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་དང་ཐ་ན་རྩ་མེད་གཏོང་འདོད་པ་ནི་སྟོང་བསམ་ཡིན"8ཞེས་བསྟན་ཡོད།

རྒྱ་དཔོན་གྱི་པར་རིས་དང་སྐར་ལྔའི་དར་དམར།

"བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དགུ་འཛོམས་ལས་འགུལ"(རྒྱ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཞིའི་པར། སྐར་ལྔའི་དར་དམར། གཞུང་ལམ། ཆུ། གློག རྒྱང་བསྒྲགས་བརྙན་འཕྲིན། གློག་

བརྙན། དཔེ་ཁང་། ཚགས་པར'མི་དམངས་ཉིན་ཚཌ་དང་བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚཌ'སོགས)ཞེས་དམངས་ཁྲོད་མི་མང་ཚོས་དགའ་ཞེན་དང་བྱེད་འདོད་མེད་པ་ཞིག་

སྟེ། རྒྱ་དཔོན་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང། ཏེང་ཞའོ་ཕིང། ཅང་ཙེ་མིན། ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡི་པར་རིས་ཆེད་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེར་
སྤྲད་ནས་ལྷ་སྐུའི་གྲས་སུ་སྒྲིག་བཅུག་པ་དང།
དར་དམར་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཚང།

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐར་ལྔའི་

ཁྱིམ་ཚང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྤྲད་ནས་

རྒྱུན་གཏན་ཐོག་སྟེང་དུ་སྒྲེང་འཛུགས་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཡི ན ་ནའི ་ རྒྱ་ནག་ནང་
ལོགས་སུ་བོད་ཁུལ་
བཞིའི་པར་རིས་སྒྲིག་གཤོམ་དང་།

ནང་བཞིན་རྒྱ་དཔོན་

དགོན་པ་དང་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེའི་ཐོག་སྟེང་དུ་

སྐར་ལྔའི་དར་དམར་སྒྲེང་འཛུགས་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་བྱེད་མཁན་མེད་པ་རེད།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚོ་ཧང་

སངས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། "ཁྱིམ་ཚང་ཚང་མས་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་བཙུགས་འདུག དེ་རིང་ཉིན་མོ་གང་རེད་དམ། ཁྱིམ་ཚང་ཚང་མས་
8 གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སྲིད་ཇུས་ནང་གསལ།

4

རྒྱལ་དར་འཛུགས་དོན་གང་རེད་དམ"9ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀྱི་ཡོད།
གྱི་ཡོད།

དེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ནང་བཞིན་གྱི་བཙན་བསྐུལ་མི་བྱེད་པ་མཚོན་

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས"མགོ་འབུར་ཙམ་ཉིད་ནས་མེད་པ་བཟོ་དགོས"པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་འོག

གསར་དུ་ཐོན་བཞིན་

པའི་རྗེས་རབས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམས་སློབ་གཉེར་ཟིན་པའི་རྗེས་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས"ཁ་

འབྲལ་རིང་ལུགས་པ་དང་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་པའི"ཉེས་འགེལ་སྣ་ཚོགས་བཀལ་ནས་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་
བ་དང། ཡང་ན་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས། འཚར་འོང་བའི་ལྗང་པ་ཞིག་ཟོར་བས་བྲེག་ཏེ་མེད་པ་བཟོས་པ་ལྟར།
གང་ལྟར་མགོ་བོ་ཐོན་དུ་མི་འཇུག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟ་དགོན་པའི་ནང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ངོ་དྲག་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

རྒྱ་གཞུང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་མཚོན་ཚུལ་ནི"ལག་ཏུ་ཕྲེང་བ་འཁྱེར་ནས་ཕྱག་སྐོར་དང། བསང་མཆོད་གཏོང་བ། རི་

མགོར་རླུང་དར་བཙུགས་པ་མངོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་ས"(ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ནང་གསལ)དེ་རེད།
འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་ན་ཆོས་དད་རང་མོས་ནི་གང་དུ་དད་མོས་ཡོད་པ་དེ་ལ་དད་མོས་དང་གང་དུ་དད་པ་མེད་པ་དེ་ལ་མི་དད་པའི་

བསམ་བློའ ་ི རང་དབང་ཚད་བཀག་མེད་པ་དེ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དུ་འཇོག་ཅིང། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་སོ་དྲུག་
པའི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱང"རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ལ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་

ཀྱི་རང་དབང་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ། མི་སྒེར་བཅས་གང་ཡིན་རུང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྤྱི་དམངས་
ལ་ཆོས་དད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའམ་ཆོས་དད་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ་བྱེད་མི་ཆོག"ཅེས་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་།

དམངས་སྲོལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་

བྱེད་སྒོ་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ"༢༠༠༠ ལོའ ་ི ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན"འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ"གྱི་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་སྒོ་མེད་པ་བཟོ་
རྒྱུའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་བརྡ་ཁྱབ"བཏང་ནས་ད་བར"འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ"གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་རྩ་བ་
ནས་བྱེད་དུ་མི་བཅུག་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད།

དགོན་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲོམ་རར་གྱུར་བ།

"རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོའ ་ི ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་བཙུགས་པའི་འོག་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཁུལ་

སོགས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་དམིགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། བཙན་དབང་གིས་གྲྭ་བཙུན་སྐྱ་བབས་བཅུག་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནང་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡེ་ ༦༡༨ ཡོད་པ་ནས་ ༥༩༧ རྩ་གཏོར་བཏང་བ་དང་། དགེ་རྒན་ལས་བཟོ་ཁྱོན་ ༥༧༣༩༠ ཡོད་པ་ནས་མི་
༣༠༨༣༩ སྐྱ་ཕབ་ཡོད"10། དེ་བཞིན" ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༦ བར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའ ་ི རྗེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་

བའི་ནང། དང་ཐོག་དགོན་པ་ ༧༡༡༣ ཡོད་པ་ནས་མཐར་དགོན་པ་ ༨ ལས་ལྷག་མེད། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དང་། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཚུད་པའི་བོད་ས་ཡོངས་ནང་ཁྱོན་དགོན་པ་ ༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ནས་དགོན་པ་བཅུ་གྲངས་
ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད"11།

ཡང"ཧྲེང་ཝུའུ་ཅི"ཞེས་པའི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དམག་དོན་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བཀོད་པའི(ཕྱི་ལོ་

9 བོད་ཁྱིམ་ཐོག་སྟེང་དུ་དར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ། ཞུས་ཁྲེང་། ༢༠༡༣/༡/༧ མི་དམངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་བཞི་པ།

༡༧༣༣

ལོ)ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ལི་

10
http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/ukaylatsen/woser/woeser-wrote-article-about-chinese-policy-in-tibet-10182013144443.html
འོད་ཟེར་གྱི་རྩོམ་ཡིག རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས། 2013-10-18
11 གོང་མཚུངས།

5

ཧྥན་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པའི་གྲངས་འབོར་ལྟར་ན།

སྐབས་དེར་བོད་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་

སུམ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་༣,༤༧༧ དང། གྲྭ་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཁྲི་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་དང་དྲུག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་

ཅུ་ ༣,༡༦,༢༣༠ ཡོད་པ་རེད"12། འདི་ནི་དགེ་ལུགས་པ་ཁོ་ནའི་དགོན་པའི་གྲངས་གཞི་རེད། ད་དུང་བོན་དང་། རྙིང་མ། ས་སྐྱ། བཀའ་
བརྒྱུད་བཅས་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་དགོན་པ་ཚུད་མེད།

ཡང་དེ་སྔ་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་

གྲངས་གཞིར་གསལ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་བོད་ནང་དགོན་སྡེ་ ༦,༢༥༩ དང་གྲྭ་བཙུན་ ༥,༩,༢༥༥༨ ལྷག་ཡོད་པར་བསྡོམས་རྩིས་
བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི(བསམ་བློ་རྙིང་པ། རིགས་གཞུང་རྙིང་པ། ཡུལ་སྲོལ་རྙིང་པ། གོམས་གཤིས་རྙིང་པ)རྙིང་བཞི་གཏོར་བའི་ལས་
འགུལ་ནང"བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ ༥,༠༠༠ ལྷག་གཏོར་བཅོམ་དང། དགོན་སྡེ་ ༦,༠༠༠ ལྷག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དང་རྒྱུ་ནོར་

པེ་ཅིང་དུ་འཁྱེར་བ། དགོན་པ་ ༢,༠༠༠ ལྷག་དད་ལྡན་མི་དམངས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཞེངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། དགོན་པ་ ༤,༠༠༠ ལྷག་
ད་དུང་བསྐྱར་བཞེངས་མི་ཐུབ་པར་གྱང་ཤུལ་དུ་ཡོད"13ཅེས་གསལ།

"ད་ལྟ་བོད་ཁུལ་དུ་དགོན་པ་ ༣,༥༤༢ དང་། གྲྭ་བཙུན་ ༡,༤,༠༠༠༠ ལྷག(དེའི་ནང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་དགོན་པ་ ༡,༧༨༠(༡༧༨༧

དང་། གྲྭ་བཙུན་ ༤,༦༠༠༠)

ཡོད"(དེ་སྔའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲུའུ་ཝུའེ་ཆོན་གྱིས་བཤད)པའི་གྲངས་གཞི་ལྟར་ན། དགོན་པ་མང་ཆེ་བ་

མེད་པ་བཟོས་ཟིན་ནས། དེ་སྔའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་གི་ཟུར་ཆ་གཅིག་ཀྱང་ཟིན་གྱི་མེད་པས། "ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཡང་དག་སྲིད་
ཇུས་འོག་དགོན་སྡེ་ཉམས་གསོ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན། སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ཐོབ་ཡོད"(རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི དེབ་ཀྱི་ལེའུ་བཞི་པར)ལུགས་བཤད་པར་
ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས།

ད་དུང"ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་འོག་བོད་ཀྱི་རིག་དངོས་གནའ་ཤུལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་གསོ་བྱས་ཏེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་

ལའི་ཉམས་གསོའ ་ི མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དང་བྱེ་བ་བདུན་བཏང་ཡོད"ལུགས་བསྒྲགས་ཀྱང་། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་སོགས་དགོན་སྡེ་

ཇི་སྙེད་ཅིག་ད་ལྟ་ཡུལ་སྐོར་བར་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཚོང་རར་སྒྱུར་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲོམ་ར་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་

ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཐོག་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་དུས་དང་ཉུང་དུས་ཀྱི་སྐབས་དབྱེ་ནས་སྒོ་འཛིན་
རིན་པ་སྤར་ཏེ"ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་སྐབས་པོ་ཏ་ལའི་སྒོ་འཛིན་སྒོར་ ༡༠༠ ནས་ ༢༠༠ དང་། བཀྲ་ལྷུན་དགོན་པའི་སྒོ་འཛིན་སྒོར་ ༤༠
ནས་ ༨༠། རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེའི་སྒོ་འཛིན་སྒོར་ ༣༠ ནས་ ༦༠ སྤར་རྒྱུ"14རེད། ཆོས་ལུགས་ཁྲོམ་ར་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཁེ་འབབ་

ལ་དབྱེ་ཞིབ་དཀའ་ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ ་ི ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཞོ་སྟོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་བསྡོམས་རྩིས་ལ་གཞིཌ་ན། "༢༠༡༣ ལོའ ་ི
ཞོ་སྟོན་རིང་ལྷ་སས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་ ༡༣༨.༠༤ སྣེ་ལེན་དང་། སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་ ༢༨༥༨༠.༢༣ བྱུང་བ"15ལྟར་ན། ཞོ་
སྟོན་ཁོ་ནར་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་རེེའི་ལག་ནས་པོ་ཏ་ལའི་སྒོ་འཛིན་སྒོར་ ༢༠༠ རེ་བླངས་ཚེ་སྒོར་༢༧,༦༠,༠༠,༠༠༠ བརྒལ་ཡོད་ངེས་རེད།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་དགོན་སྡེ་གཞན་ཡང་དཔལ་འབྱོར་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཚོང་རར་གྱུར་བ་ནི་འདིར་སྨོས་མི་
དགོས་པ་ཞིག་རེེད།། །།

12 ཡ་ཧན་ཀྲང་གིས་བརྩམ་པ། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་ ༧༣།

13 བོད་ནས་འགར་རྩེ་སྐུ་ཞབས་འཇིགས་མེད་ལགས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག《བཙན་པོའ་ི སྙིང་སྟོབས》ཤོག་གྲངས་ ༥།

14 《བོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་སོཌ་ཀྱི་སྒོ་འཛིན་རིན་གོང་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ནས་སྤོར་རྒྱུ་ུ ཡིན་པ》 ༢༠༡༢/༢/༢༣ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས།
15 ༢༠༡༣/༨/༡༥ མི་དམངས་ཉིན་ཚགས་པར་ངོས་དང་པོ།
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