
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་ ༩ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

  

༡༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་གནས་ཐྱིང་རྱིག་གནས་ཐོན་ལས་ཁྲུའྱི་ཁྲུའུ་ཀྲང་ྱི་མ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ངོ་སོད་

བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཐང་

གའྱི་སྒྱུ་རྩལ་སྲུང་སོབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ནས་ཐང་གའྱི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་རྱིམ་དཔྱད་ངོས་

འཛིན་བྱེད་སྟངས་བཏོན་པ་དང་འབེལ་ ༢༠༡༥ ལོར་ས་གནས་ཀྱི་ཐང་གའྱི་ཚད་གཞྱིའང་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། 

བོད་ཀྱི་ཐང་གའྱི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་བས་ལེགས་པའྱི་སོ་ནས་སྲུང་སོབ་བྱེད་པ་དང་འབེལ་ཐང་ག་ཐོན་ལས་ཅན་དུ་

སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད། བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་ལོངས་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་

པའྱི་ཐང་གའྱི་སྒྱུ་རྩལ་སྲུང་སོབ་རེན་གཞྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཤུགས་མགོགས་སུ་བཏང་ནས་ ༢༠༡༥ ལོར་ཐང་གའྱི་

སྒྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་ ༡༠༠ བར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྩྱིས་ཡོད་པ་དང་ཐང་གའྱི་ཁེ་ལས་དང་དེ་བཞྱིན་སེར་གེར་ཁེ་

ལས་དང་སེར་གེར་བཟོ་ཁང་ ༡༠༠༠ དང་། ལས་ཀ་དེ་བྱེད་མཁན་ཁྱི་ ༡ ལས་མྱི་ཉུང་བ་བྱེད་རྩྱིས་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ྱིན༽ 

  

༢༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ལའོ་སན་ཇེལ་གོང་ཁྱེར་དུ་སྱི་ཁོན་བོད་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་

སོར་པར་རྱིས་འགེམས་སྟོན་དང་། གླུ་གར་འཁབ་སྟོན། བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སོར་གྱི་གེང་སྟེགས་བཅས་བྱེད་སོ་རབ་

དང་རྱིམ་པ་སེལ་ནས་ཡུལ་དེ་གའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་སྱི་ཁོན་བོད་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ངོམ་སྟོན་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ྱིན༽  

  



༣༽ ད་ཕན་ལོ་ཤས་རྱིང་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་མཚོ་ལོ་ཁུལ་མང་རོང་གྱིས་འཚེམ་དྲུབ་ཐོན་ཟོག་ས་རེས་སུ་

པེ་ཅྱིང་དང་། ལ་ས། ཀོང་ཀྲོའུ་གོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་བཏོན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན༼མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི༽དང༼ཨ་མདོའ་ི

རྒྱན་གོས༽སོགས་ཕུལ་བྱུང་འཚེམ་དྲུབ་ཨ་རྱི་དང་། དབྱྱིན་ལན། ཧྥ་རན་སེ། ྱི་ཧོང་། ཁེན་ནྱི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་

དང་ས་ཁུལ་དུ་བྱིན་ཚོང་བྱས། རྱིམ་རྩྱིས་བྱས་ན་ཡོང་འབབ་ཨ་སོར་ཁྱི་ ༣༢.༨ ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་འཚེམ་

དྲུབ་ནྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་དམངས་ཁོད་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཀྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་བར་ལོ་ངོ་ ༢༠༠༠ ལག་

ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན། འཚེམ་དྲུབ་ཐོན་ལས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་ཆེད། ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་མང་རོང་གྱིས་འཚེམ་

ལས་མཁས་པའྱི་དམངས་ཁོད་ཀྱི་འཚེམ་དྲུབ་མྱི་ས་ ༢༦༠༠ ལག་ཙམ་སུའུ་ཀྲོའུ་གོང་ཁྱེར་དང་ཧུའུ་ནན་གོང་ཁྱེར་

དུ་མངགས་ནས། སུའུ་ཀྲོའུ་ཡྱི་འཚེམ་དྲུབ་དང་ཧུའུ་ནན་གྱི་འཚེམ་དྲུབ་བཟོ་རྩལ་སྦྱངས་ཏེ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་འཚེམ་དྲུབ་ལག་རྩལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསར་གཏོད་བྱས་པར་བརེན་ཐུན་མྱིན་གྱི་མང་རོང་གྱི་བོད་རྱིགས་

འཚེམ་དྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ 

ྱིན༽ 

  

༤༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཀྲུང་གོའ་ིའབྱི་ཆུ་འགག་གསུམ་

ཚོགས་ཁག་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་བོད་རང་སོང་ལོངས་སོབ་གསོ་

ཐྱིང་གྱིས་འགག་གསུམ་ཚོགས་ཁག་དང་འགག་གསུམ་སོབ་ཆེན་གྱིས་དང≪བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་

མཐོ་རྱིམ་སོབ་འབྱིང་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་དམྱིགས་བཀར་གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ≫ལ་མྱིང་རགས་

བཀོད་ཅྱིང་། འགག་གསུམ་ཚོགས་ཁག་གྱིས་འགག་གསུམ་སོབ་ཆེན་ལ་མངགས་བཅོལ་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྟར་བོད་རང་

སོང་ལོངས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་འབྱིང་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་བསྡུ་རྒྱུ་མ་ཟད། སོབ་ཆེན་ནས་ཐོན་རེས་བོད་ལོངས་སུ་ཡོད་

པའྱི་འགག་གསུམ་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཁེ་ལས་སུ་ལས་ཀ་བཀོད་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 

ྱིན༽ 

  

༥༽ ེ་ལམ། དཀར་མཛེས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ཁང་གྱིས≪དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་

ས་མྱིང≫(རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར)པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་རོང་ཁག ༡༨ 

ཀྱི་ཡུལ་ཚོ་དང་གོང་རྡལ། དེ་བཞྱིན་སྱིད་འཛིན་གོང་ཚོ་དང་འབོག་ར། རྱི་ཀླུང་། ཆུ་བོ། ཟམ་པ། དགོན་པ་སོགས་

ཀྱི་ས་མྱིང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་ལམ་ནས་ཕོགས་བསྡུས་བྱས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 



 ༦༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ྱིན་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་བཟུང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི≪རྒྱལ་སྱིད་སྱི་

ཁྱབ་ཁང་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སོབ་མ་བསྡུ་བའྱི་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་སོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་

འཆར≫ཡོངས་བསགས་བྱས་པ་དང་། བསམ་འཆར་དེས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཞུགས་རྒྱུགས་ལེན་གྱི་ནང་དོན་དང་། བྱ་

ཐབས། སོབ་མ་བསྡུ་བ། དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་བྱ་རྱིམ་ལ་ཇུས་འགོད་དང་བཀོད་སྱིག་གསར་པ་བྱས་ཡོད། དེའྱི་ཁོད་དུ་

རྱིག་ཚན་དང་རྩྱིས་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་མྱི་དགར་བ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་དང་ལུས་རྩལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འཇོན་ཐང་ལྡན་

པའྱི་སོབ་མར་སར་གངས་མྱི་སོན་པ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཀུན་གྱིས་དོ་སང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

  

༧༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ྱིན་ཀྲུང་ཧྭ་རྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་

རྱིག་གནས་ཐྱིང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་རྩོམ་རྱིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རྱིགས་མམ་འབེལ་ལན་ཚོགས། བོད་རང་སོང་

ལོངས་རྱིག་གནས་ཐོན་ལས་མཐུན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་གེར་བྱས་པ་དང་། བོད་ལོངས་གངས་ཏྱི་སེ་རྱིག་

གནས་ཐོན་ལས་ཚོགས་པ་དང་བོད་ལོངས་ལ་མོའ་ིབླ་མཚོའྱི་ཐང་ག་གྱིང་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་བོད་ལོངས་ཐང་

གའྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཏེ། རྡོ་རེ་དོན་གྲུབ་དང་བསྟན་དགའྱི་ཐང་གའྱི་བརྩམས་ཆོས་རྒྱལ་ཁབ་རེན་རས་བཤམས་མཛོད་

ཁང་དུ་འགེམས་སྟོན་བྱས་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

༨༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་འཕྱིན་

ལས་རྡོ་རེས་འདྱི་ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ ༩ ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ལས་དོན་གོ་རྱིམ་

ལྡན་པའྱི་ངང་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། མྱིག་སའྱི་བར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་

ཡང་སྱིད་ ༣༥༨ ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཅེས་བརོད།  

     སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནྱི་བོད་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུད་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་གནད་

དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆབ་མདོའ་ིཀརྨ་དགོན་ནྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཐོག་མར་འབྱུང་ས་དེ་ཡྱིན། དུས་ཡུན་རྱིང་པོའ་ིནང་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྩྱི་འཇོག་གང་ལེགས་ཐོབ་ཡོད་

པ་རེད། 

     བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་དེ་སྱིར་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མྱི་དང་དགོན་སེ་བླ་མ་སེས་



ཆེན་དམ་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཡང་སྱིད་བཙལ་འཚོལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལོ་མང་རྱིང་གཟན་རགས་སྱིལ་བ་དང་། མཚོ་

མཇལ་ཞུ་བ། གསང་བའྱི་བཙད་འདྲྱི་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་སོལ་ལ་གཞྱིགས་

ནས་འོས་སྤྲུལ་མང་པོའ་ིདཀྱིལ་ནས་བདམས་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་

ན། འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་བོད་ལོངས་ཡན་ལག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས≪བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་དོ་དམ་བྱ་ཐབས≫དང≪བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་གསར་

པ་གསོ་སོང་དང་། སོབ་གསོ། དོ་དམ་བཅས་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུའྱི་སོར་གྱི་བསམ་འཆར≫ལྟར་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་

གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སེ་ཚན་དང་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ནས་སེ་དྲུག་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་འཇམ་དཔལ་

སལ་བཟང་དང་རོང་པོ་ཆོས་རེ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཡང་སྱིད་བཙལ་འཚོལ་དང་། ངོས་

འཛིན། ཁྱི་འདོན། སོམ་པ་འབོགས་ལེན་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་བདེ་བླག་ངང་བསྒྲུབས་ཡོད། ཅེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

༩༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིག་ཨུད་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ལས་འགལ་བའྱི་

གོད་གཞྱི་དགུ་བརྡ་ཁྱབ་བྱས་པ་དེ་གཞུང་དངུལ་སད་དེ་ཟ་འཐུང་རྒྱས་སོས་བྱས་པ་དང་། གཞུང་དངུལ་བེད་སོད་

བཏང་བའྱི་རོལ་རྩེད་འཛད་སོད་ནང་ཞུགས་པ། སྱིག་འགལ་ངང་གཞུང་འཁོར་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་དང་བེད་སོད་

བཏང་བ་སོགས་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་འབེལ་ཡོད་འགན་འཁྱི་བར་ཏང་སྱིག་སྱིད་སྱིག་གྱི་ཆད་གཅོད་

བྱས་ཟེར། 

     དེ་ཡང་གོད་གཞྱི་དགུ་པོ་དེ་དག་ནང་མྱི་ལྔ་ནྱི་གཞུང་དངུལ་སད་དེ་ཟ་འཐུང་རྒྱས་སོས་བྱས་པ་དང་གཞུང་

དངུལ་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་རོལ་རྩེད་འཛད་སོད་ནང་ཞུགས་པས་ཏང་སྱིག་སྱིད་སྱིག་གྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། 

ཁོང་ཚོ་ནྱི་ལ་ས་གོང་ཁྱེར་མལ་གོ་གུང་དཀར་རོང་ཐང་ས་ཤང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་ཤང་ཀྲང་ཚུལ་ཁྱིམས་

ཀྱིས་གཞུང་དངུལ་སད་དེ་ཟ་འཐུང་རྒྱས་སོས་བྱས་པས། ཏང་ནང་གྱི་ཐ་ཚིག་སོག་པའྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། 

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཆུ་བེད་ཅུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ནུང་པྱིང་དང་། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཆུ་བེད་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་

དབྱྱི་ཀང་། ལ་སར་བཅའ་སོད་ནག་ཆུ་རོང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡྱི་ཀྲུའུ་རེན་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་

དངུལ་སད་དེ་རོལ་རྩེད་འཛད་སོད་ཀྱི་བྱེད་སོར་ཞུགས་པས་སྱིད་འཛིན་གྱི་ཐ་ཚིག་སོག་པའྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ། 

ནག་ཆུ་རོང་ཤོ་མོ་ཤང་གྱི་ཤང་ཀྲང་གཞོན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གཞུང་དངུལ་སད་དེ་རོལ་རྩེད་འཛད་སོད་

ཀྱི་བྱེད་སོའ་ིནང་ཞུགས་པས། སྱིད་འཛིན་གྱི་ེས་ཐོ་འགོད་པའྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་བཅས་རེད། 



    གཞན་ཡང་མྱི་གསུམ་ནྱི་ལས་ཀའྱི་སྱིག་ལམ་ནས་འགལ་ཏེ་ཏང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐ་ཚིག་སོག་པའྱི་ཆད་གཅོད་

དང་སྱིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་མེད་པ་བཟོས་པའྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྱིག་འགལ་ངང་གཞུང་

འཁོར་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་དང་བེད་སོད་བཏང་བས་ཏང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐ་ཚིག་སོག་པའྱི་ཆད་གཅོད་བྱས་པ་རེད། 

བོད་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁེན་ཆོན་གོས་བོད་འདྱི་ྱིད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ས་ཁུལ་ཡྱིན་ཡང་ཏང་སོལ་སྱིད་གཙང་འཛུགས་སོང་བྱེད་པ་དང་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་པའྱི་ཐད་

དམྱིགས་བསལ་རང་བཞྱིན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༡༠༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ྱིན་ཀྲུང་གོའ་ིསྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་གྱི་མྱི་རྱིགས་རྱིག་པ་དང་མྱིའྱི་རྱིགས་རྱིག་

པར་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཆྱིན་ཡུན་ཀྲང་ཞེས་པས། “ཏཱ་ལའྱི་བླ་མར་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལམ་ལུགས་མཇུག་སྱིལ་པའྱི་

དབང་ཆ་མེད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་རེས་མ་ནྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།” ཞེས་རྩོམ་ཡྱིག་སེལ། རྩོམ་ཡྱིག་དེའྱི་

ནང་དོན་གཙོ་བོ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡུལ་གར་ལ་སོང་བའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ྱིན་འཇར་

མན་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བཅར་འདྲྱི་དང་ལེན་བྱེད་སབས། ཁོང་ནྱི་མཐར་མཇུག་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དེ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཞེས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་བསྟུན་ནས་

མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅེས་གསུངས། 

དོན་དངོས་ཐོག་ཏཱ་ལའྱི་ཡྱིས་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལམ་ལུགས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་གྱི་བསགས་གཏམ་

དེ་སོན་ཡང་སེལ་མོང་བ་རེད། ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་ཁོའ་ིཚང་ནག་རྡ་རམ་ས་ལར“བཙན་

བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན”ཞེས་པའྱི་ཐོག་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་

མདུན་དུ། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཕེབས་རྒྱུ་མྱིན་སོར་གྱི་ཁུངས་མེད་གཏམ་བརོད་སེལ་བ་དང་། ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༢  ྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་བཅར་འདྲྱི་བྱེད་སབས་ཀང་། གལ་ཏེ་བོད་

མྱི་དམངས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་དུས་ལས་ཡོལ་ཚར་བ་དང་། ད་ནྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་

འདུག་ཟེར་ན། ང་ལ་གནད་དོན་མེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ “ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་མྱི་དགོས”

ཞེས་སད་ཆ་འདྱི་ཐོན་པ་རེད། འདྱི་ནྱི“ཏཱ་ལའྱི་ཡང་སྱིད”ལ་བརེན་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་མྱིག་

འབས་འགུག་འཐེན་བྱས་པ་ཡྱིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། འདྱིའྱི་སྟེང་ད་དུང་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་

ཐེབས་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མངོན་གྱུར་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། 



་་་་་་་་་ གལ་ཏེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྱི་པ་དགངོས་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན། ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་

གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་སོལ་བཅས་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ལོགས་སུ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་སྱིད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་རང་དབང་དེ་

ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། དེར་བརེན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དང་ཁོའ་ིཁ་བལ་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་མཇུག་འབས་

འདྱི་མཐོང་མ་འདོད་པས། ེ་བའྱི་དུས་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཁུངས་མེད་ཀྱི་གཏམ་

བརོད་ས་ཚོགས་སེལ་ཏེ། སབས་འགར་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་རྒྱུ་དང་། སབས་འགར་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལམ་

ལུགས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ། སབས་འགར་འདེམས་ཤོག་འཕངས་ནས་ཡང་སྱིད་འདེམས་བསོ་བྱ་རྒྱུ། ཡང་སབས་འགར་

ཡང་སྱིད་སེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཡྱིན་ན་ཡང་འགྱིག་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད། དེ་ལྟར་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་

སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་ལ་དཀའ་གནད་བཟོ་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། 

་་་་་་་ ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏཱ་ལའྱི་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པ་ད་ེཆོས་ལུགས་ཁོ་ནའྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་མ་རདེ་ལ། མྱི་སེར་གྱི་

ལས་དོན་ཞྱིག་དེ་བས་ཀང་མ་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མྱི་གཅྱིག་ལ་དབང་བ་མ་རེད། དུས་

རབས་ལྔ་ཙམ་ལ་བརྒྱུད་ཡོང་བའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཚིག་གཅྱིག་

གྱིས་མྱི་དགོས་ཞེས་ལབ་ན་དེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ལོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྱི་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་མ་ལག་འདྱིར་བརྩྱི་སྲུང་

དད་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་དད་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་

མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་སོན་བྱོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་དང་ཆེས་མྱི་འདྲ་ས་ཞྱིག་ནྱི། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་མེས་རྒྱལ་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཡུལ་གར་བ་ཞྱིག་རེད། གལ་ཏེ་མ་

འོངས་པར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་གསར་པ་ཕེབས་ན་ཁོང་གྱིས་མ་མཐར་ཡང་སོན་བྱོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ལས་གྲུབ་

འབས་ཆེ་ཙམ་ལེན་ཐུབ། གང་ལྟར་ཐོག་མར་ཁོང་ནྱི་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས། 

ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་སེལ་པའྱི“ཏཱ་ལའྱི་ཡང་སྱིད་མཇུག་སྱིལ”རྒྱུའྱི་གཏམ་བརོད་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་སོལ་བཅས་དང་རྒྱབ་འགལ་གདོང་ཐུག་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱི་མཐོང་སང་དུ་འདྱི་ནྱི་དཀོན་མཆོག་

ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པའྱི་བྱ་སོད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་ཡྱིས་

ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་གནད་དོན་སེར་སོམ་བྱེད་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཡལ་བར་འདོར་བ། ཆོས་



ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྩ་གཏོར་བཅས་བྱེད་པའྱི་འཁྲུལ་གཏམ་དང་བྱ་སོད་དག་ནྱི་དོན་དངོས་ཐོག་རང་ྱིད་ཀྱིས་

རང་ཁས་མ་བླངས་པ་ཞྱིག་རེད། ཅེས་བཤད་འདུག 

དེ་བཞྱིན་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས“ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལས་དོན་

འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང” ཞེས་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པས་བར་

འཚང་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་རྒྱུར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཀག་སོམ་བྱས་ནས། ཡང་སྱིད་ཕེབས་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་རང་འགུལ་

དབང་ཆ་དང་། འགོ་ཁྱིད་དབང་ཆ། བཏང་འཛིན་དབང་ཆ་བཅས་དམ་པོར་འཛིན་དགོས། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ་

འདུག 

༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། སའྱི་གོ་ལ་སོར་བའྱི་སབས་དོན་ཚགས་པར་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་བཅས་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༡༡༽ འབའ་ཐང་བྱྱིས་པས་གླུ་གཞས་མམ་གཏོང་ཚོགས་པ་ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་ཐའེ་ཝན་དུ་བསོད་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གླུ་གཞས་མམ་གཏོང་ཚོགས་པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་རྱིག་གནས་བརེ་

རེས་ཀྱི་ཕོ་་ཆུང་ཆུང་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ་ཡུལ་དེའྱི་ཐའེ་པེ་དང་། ཐའེ་ནན། ཐའེ་ཀྲུང་། ཀ་དབྱྱི། ཀའོ་ཞུང་། ཡུན་

ལྱིང་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་རྱིག་གནས་བརེ་རེས་ཀྱི་འཁབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་ཐའེ་ཝན་དུ་སོས་ནས་ཡུལ་དེའྱི་མྱི་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་འབའ་ཐང་གྱི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་གཞུང་བཟང་ཁོག་ཡངས་པའྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་འདྲྱིས་དག་ཐའེ་ཝན་མྱི་

དམངས་ཀྱི་སན་ལམ་དུ་ཕུལ་ཏེ་མས་སུ་མོང་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། སྱི་ཁོན་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༡༢༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་དམག་བསྡུ་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་འགན་ཁུར་པས་ངོ་སོད་བྱས་དོན་ལྟར་

ན། འདྱི་ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་མཚོ་དམག་ནང་ཞུགས་མཁན་བདམ་བྱའྱི་འོས་མྱི་ཕོ་མོ་མྱི་གངས་ ༡༧ ཡོད་

པ་དང་། དེ་དག་ལས་མྱི་ ༡༠ དཔྱད་འདེམས་པ་ ༩ ཡྱིས་དཔྱད་བསྡུར་འདེམས་བསོ་བྱས་ཏེ་མཚོ་དམག་ནང་

བསྡུ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ན་ནྱིང་མཚོ་དམག་གྱིས་རང་ལོངས་སུ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་བུད་མེད་མཚོ་དམག་མྱི་གངས་ 

༡༠ བསྡུ་ལེན་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་ཚོས་མཚོ་དམག་ཁོད་མྱིའྱི་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་གསལ་པོར་མངོན་ཡོད་སྟབས། ལོ་

འདྱིའྱི་ནང་མཚོ་དམག་གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་མཚོ་དམག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད་ད་དུང་



སེས་པའྱི་མཚོ་དམག་ཀང་བསྡུ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ནྱི་རང་ལོངས་སུ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའྱི་སེས་པའྱི་

མཚོ་དམག་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ལ་སའྱི་དགོང་དྲོའ་ིཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༡༣༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་གྱི་ས་དྲོ་སབས་དང་པོའ་ིཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་ཡུལ་སོར་དང་རྱིག་གནས་ཀྱི་

རྒྱལ་སྱིའྱི་འགེམས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རགས་བོད་ལོངས་འགེམས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་

འདུའྱི་ཐོག་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་རགས་དེ་སབས་དང་པོའ་ིབོད་ལོངས་འགེམས་ཚོགས་ཀྱི“རང་བྱུང་

དང་། རྱིག་གནས། ཡྱིད་དབང་འཕོག་པའྱི་བོད་ལོངས”བརོད་དོན་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་

དང་། དེ་གྱིབ་ངོས་སུ་ཇོ་མོ་གང་མ་དང་གསལ་ངོས་སུ་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་བཀོད་པའྱི་མཛེས་ལོངས་ཟུང་འབེལ་བྱས་

པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མཐའ་ལྕགས་དཀར་པོ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་བསྟན་དོན་ནྱི“ཤར་ནས་ྱི་མ་ཤར་བ”ལྟ་བུ་

བོད་ཀྱི་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་མདུན་ལོངས་མཚོན་པ་རེད་ཅེས་ངོ་སོད་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽ 

  

༡༤༽ “མྱིག་སར་བོད་ལ་རྱིགས་ཁག་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་སེལ་ཡུལ་ ༡༧༨༧ ཡོད་པ་དང་དགོན་པའྱི་གྲྭ་

བཙུན་མྱི་གངས་ཁྱི་ ༤∙༦ ལག་ཡོད་ལ། རྱིགས་ཁག་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་སེལ་བཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་སྲུང་བརྩྱི་དང་སྲུང་སོང་གང་ལེགས་ཐོབ་ཡོད” ཅེས་ཚེས་ ༡༠ ྱིན་བོད་ལོངས་

ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གནས་ཚུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སེལ། 

    བོད་རང་སོང་ལོངས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་

པས། མྱིག་སར་བོད་རང་སོང་ལོངས་དང་ས་ཁུལ་དང་གོང་ཁྱེར་ ༧ ལ་སྱིའྱི་ཆ་ནས་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་

བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ལོངས་ཡོངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་སྱིག་ཁོངས་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་ ༡༠༠༠ བཅུག་ནས་ཁ་གསབ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་སོབ་སྦྱོང་དང་མཚན་གནས་ལེན་པ། སོམ་པ་སྲུང་བ་སོགས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་

བྱེད་སོ་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་སེལ་བ་དང་། ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁོད་དམྱིགས་བསལ་

གྱི་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་གསར་པ་ ༦༠ ལག་ཙམ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་སོ་དང་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་གཏན་སོལ་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་བརོད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽ 

  



༡༥༽  ེ་ཆར་ལ་ས་གོང་ཁྱེར་གྱིས≪ ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་འཁོར་དུ་པེ་ཅྱིང་གོང་ཁྱེར་གྱིས་ཁ་གཏད་རོགས་

སོར་བྱ་ཡུལ་ལ་སར་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་དང་རྱིག་སྟོབས་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི》བཏོན་པ་དང་

སྦྲགས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་འཁོར་དུ་པེ་ཅྱིང་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་དང་རྱིག་སྟོབས་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུའྱི་

ལས་དོན་སེལ་འགོ་བཙུགས་ཤྱིང་། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ན་མ་དངུལ་སོར་ཁྱི་ ༡༡༠༠ གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྣམ་གངས་ཁག་ 

༢༢ ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་མྱི་ཐེངས་ ༡༧༠༠ གསོ་སོང་དང་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། “མྱི་བཅུ་དང་། མྱི་

བརྒྱ། མྱི་སྟོང་”བཅས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་གསོ་སོང་འཆར་གཞྱི་ལག་ལེན་ཤུགས་ཆེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། 

        “མྱི་བཅུའྱི”འཆར་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་རྱིམ་པ་འབྱིང་བ་དང་མཐོ་བའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་གསོ་

སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐོན་ལས་དང་། ཚན་རྩལ། ཁེ་ལས་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོས་མཁོར་དམྱིགས་ཏེ་

རྱིམ་པ་འབྱིང་བ་དང་མཐོ་བའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་ ༡༠ གསོ་སོང་དང་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས་མ་དངུལ་དང་རྣམ་གངས་

ཀྱི་བཟང་རོགས་དྲག་སོང་གྱི་ནུས་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱེད་པ་དང་། གསར་གཏོད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་

འགག་སོལ་མཁས་པའྱི་གསར་གཏོད་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས（ཚོགས་པ）དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་ཆེ་རྱིགས་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་གངས་གེར་བ། གཙོ་གནད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གསར་སེལ་ཁུལ་དུ“ཤེས་ལྡན་

མྱི་ས་དོ་དམ་སྒྱུར་བཅོས་ཚོད་ལྟ་ཁུལ”ཚོད་ལྟའྱི་ངང་འཛུགས་པ། མ་དངུལ་དག“ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་དོ་དམ་སྒྱུར་

བཅོས་ཚོད་ལྟ་ཁུལ”གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་ནང་འདྲེན་དང་སོང་བསྡུའྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་རྒྱུར་གཙོ་གནད་དུ་

སོད་པ། རྱིམ་པ་འབྱིང་བ་དང་མཐོ་བའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་གསོ་སོང་དང་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པ། རྱིམ་པ་འབྱིང་བ་དང་

མཐོ་བའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སའྱི་ཁྱིད་སྟོན་གྱི་ནུས་པ་འདོན་སེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ལྡན་མྱི་སའྱི་

གྲུབ་ཆ་སར་བས་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། 

        “མྱི་བརྒྱའྱི”འཆར་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་རྐང་འཛིན་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། “འཐབ་ཇུས་ཆེན་པོ་ལྔ”དང་དག་ཞྱིང་སོན་བལ་ཐོན་ལས་སོགས་ལྟེ་བའྱི་ལས་དོན་ལ་དམྱིགས་ཏེ་སོབ་

གསོ་དང་། རླུང་འཕྱིན་བརྙན་འཕྱིན། འཕོད་བསྟེན། ཞྱིང་འབོག་ནགས་ཆུ་སོགས་ཤེས་ལྡན་མྱི་ས་དགོས་མཁོ་ཆེ་

བའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དང་། “ཕྱིར་སོད་པ”དང“ནང་དུ་འདྲེན་པ”ཡྱི་བྱེད་ཐབས་སོད་པ། 

གཅྱིག་སྡུད་གསོ་སྦྱོང་དང་ལས་གནས་སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སད་དེ་མངགས་ཐོ་རྣམ་པའྱི་གསོ་སོང་བྱེད་

པ། འཆར་གཞྱི་ལྟར་རྣམ་གངས་ ༡༢ བཀོད་སྱིག་བྱས་ནས་མ་དངུལ་སོར་ཁྱི་ ༡༢༩∙༨ གཏོང་བ། རྐང་འཛིན་ཤེས་

ལྡན་མྱི་ས་ ༣༠༠ གསོ་སོང་དང་ནང་འདྲེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ལྡན་མྱི་སའྱི་རྐང་འཛིན་སྟོབས་ཤུགས་

ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས ༡༡ ྱིན༽ 



  

       ༡༦༽  ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ེ་དུས་བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་

ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་རོང་སྱིད་གཞུང་གྱིས། རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་དང་རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་

ཆེད། རྩྭ་མདའ་རོང་གྱིས་གུ་གེའྱི་རྱིག་གནས་འགེམས་ཁང་སྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེར་བསོམས་སོར་ཁྱི་ ༡༢༧༠ 

བཏང་ནས་ས་ངོས་ཁོྱན་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི་ ༢༣༠༠ ཟྱིན་ཡོད་པས། སོན་དཔག་ལྟར་ན་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པར་བསྐྲུན་

ཟྱིན་རྒྱུ་རེད། 

རྩྭ་མདའ་རོང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་སུན་ཁེང་ཝུའེ་ཡྱིས་མྱིག་སར་གུ་གེའྱི་རྱིག་གནས་འགེམས་

ཁང་སྐྲུན་པའྱི་མ་དངུལ་ཚང་མ་དམྱིགས་སར་འབྱོར་ཟྱིན་པ་དང་ཧོ་པེའྱི་བོད་སོར་གྱིས་མ་དངུལ་བཏང་ནས་རྒྱབ་

སོར་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། འགེམས་ཁང་གྱི་འཆར་འགོད་ལས་དོན་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ནང་གཙོ་བོ་བྱེད་སོའ་ི

འགེམས་ཁང་དང་རྱིག་དངོས་འགེམས་ཁང་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། བྱེད་སོའ་ིའགེམས་ཁང་དེ་གུ་གེའྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་པར་རྱིས་དང་རྱི་མོའ་ིའགེམས་སྟོན་སོགས་འགེམས་སྟོན་ས་ཚོགས་ཐད་སོད་རྒྱུ་དང་། རྱིག་

དངོས་འགེམས་ཁང་དེ་དམངས་ཁོད་དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་སེལ་ཡུལ་སོ་སོར་གནས་པའྱི་གུ་གེའྱི་གནའ་ཤུལ་གྱི་

རྱིག་དངོས་བསྡུ་རུབ་དང་རྱིགས་དབྱེ་ནས་སེ་བོ་ཀུན་གྱི་མྱིག་ལམ་དུ་སྟོན་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ངོ་སོད་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽ 

  

༡༧༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་བཟུང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་

དང་གོང་རྡལ་གྱི་གོང་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རན་གསོ་འགན་བཅོལ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་

དང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐྱིང་གྱི་འགན་འཁུར་བས་ངོ་སོད་བྱས་

པར་གཞྱིགས་ན། རང་སོང་ལོངས་རྱིམ་པའྱི་ཞྱི་མཐུན་དཔེ་བཟང་གྱི་སོན་ཐོན་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་དགོན་སེའྱི་སྱིག་

ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཁྱིམས་སྲུང་གྱི་སོན་ཐོན་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་རན་གསོ་

འགན་བཅོལ་དངུལ་དེ་ལོ་འཁོར་གོང་མར་རང་ྱིད་ཀྱིས་བདམས་པའྱི་དངུལ་འཇལ་རྱིམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་

གཞུང་གྱིས་རོགས་དངུལ་ ༡༠༠%སོད་རྒྱུ་དང་། ས་ཁུལ（གོང་ཁྱེར）རྱིམ་པའྱི་ཞྱི་མཐུན་དཔེ་བཟང་གྱི་སོན་ཐོན་

མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་དགོན་སེའྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་རྒྱལ་གཅེས་ཁྱིམས་སྲུང་གྱི་སོན་ཐོན་མཚན་

སྙན་ཐོབ་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་རན་གསོ་འགན་བཅོལ་དངུལ་དེ་ལོ་འཁོར་གོང་མར་རང་ྱིད་ཀྱིས་བདམས་པའྱི་

དངུལ་འཇལ་རྱིམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རོགས་དངུལ་ ༥༠% སོད་རྒྱུ། རོང（གོང་ཁྱེར་དང་ཆུས）



རྱིམ་པའྱི་ཞྱི་མཐུན་དཔེ་བཟང་གྱི་སོན་ཐོན་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་དགོན་སེའྱི་སྱིག་ཁོང་སུ་ཚུད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་

རྒྱལ་གཅེས་ཁྱིམས་སྲུང་གྱི་སོན་ཐོན་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་རན་གསོ་འགན་བཅོལ་དངུལ་དེ་ལོ་འཁོར་

གོང་མར་རང་ྱིད་ཀྱིས་བདམས་པའྱི་དངུལ་འཇལ་རྱིམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རོགས་དངུལ་ 

༢༥% སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། 

ལོ་འཁོར་ནང་དུས་མཚུངས་སུ་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོན་ཐོན་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ཐོབ་པའྱི་

མཚན་སྙན་གྱི་བྱ་དགའ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དངུལ་འཇལ་ཁ་གསབ་སོད་རྒྱུ་རེད།

（ཁ་གསབ་དངུལ་མཐོ་ཤོས་སོར་ ༢༠༠༠ ལས་མྱི་བརལ་རྒྱུ）ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

 ༡༨༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ྱིན་གྱི་ས་དྲོ་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གྱིས་

གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ལོངས་ཏང་ཨུད་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའྱི་པུའུ་དོན་

ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མྱི་རང་སོང་ལོངས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་

རེན་གཞོན་པ་དཔལ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་བྱས། 

ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། མྱིག་སར་བོད་དུ་རྱིགས་ཁག་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་སེལ་ཡུལ་ ༡༧༨༧ ཡོད་

པ་དང་དགོན་སེའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁྱི་ ༤∙༦ ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད། ་་་་་་་་་ ཁོས་ད་དུང་ེ་བའྱི་ལོ་གསུམ་ནང་རང་

སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་མཆོང་སོད་ལྟ་བུའྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འཁོད་ཀྱི་

མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཆོས་ལུགས་སྱིག་ལམ་ལ་སྲུང་སོབ་བྱེད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཞྱི་མཐུན་

བརན་ལྱིང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབེལ་

གྱིས“དྲུག་བཙུགས”ལྟེ་བར་བྱས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་དགོན་སེར་བཅའ་སོད་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་གཏན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་བྱེད་

པ་དང“གཅྱིག་དྲུག”དང་།“ཡོད་པ་དགུ” “ཁྱབ་པ་གཅྱིག” “གསར་གཏོད་གཅྱིག”“སོབ་གསོ་

གཅྱིག” “ཞབས་ཞུ་གཅྱིག” “གསོ་སྦྱོང་གཅྱིག” “འབེལ་གཏུག་གཅྱིག”“ལས་གཞྱི་གཅྱིག”

སོགས་དགོན་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཕན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་བྱ་ཐབས་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ཏེ་དགོན་སེའྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་སྒྱུར་

བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་བྱུང་བས། རྒྱ་ཆེའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་སྱི་ཚོགས་ལས་རྱིགས་

ཁག་གྱི་བརྩྱི་སྲུང་དང་དགའ་བསུ་ཐོབ་ནས་རང་ལོངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་དང་། བསྟན་དོན་ལམ་ལོངས། 

བྱེད་སོ་བདེ་བླག དགོན་སེ་ཞྱི་མཐུན་བཅས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་ས་ཞྱིང་བརན་པའྱི་རྨང་གཞྱི་བཏྱིང་ཡོད་པ་

རེད། ཅེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽  



  

༡༩༽ “དར་ཚོན་ས་ལྔའྱི་ལ་མདའ”ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་མདའ་འཕེན་གདན་

ཞུའྱི་འགན་བསྡུར་སབས་གསུམ་པ་དེ་སྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་རྨ་ལོ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་

གཅན་ཚ་རོང་མར་ཁུ་ཐང་གོང་རྡལ་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་འགན་ཞུགས་རུ་ཁག་ ༡༢༡ 

དང་། རུ་མྱི་ ༡༥༦༡ ཙམ་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

  

༢༠༽ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ྱིན་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་རྱིག་དངོས་ཅུས་ནས། ེ་ཆར་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་འབུམ་ལ་

གྱིང་（炳灵寺）རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་རྡྱིབ་ེན་ཆེ་བའྱི་བག་ཕུག་ཅྱིག་བརན་དུ་གཏོང་སབས་

བག་ཁུང་ཞྱིག་ནས་གནའ་དཔེའྱི་ཤོག་ལེ་རལ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྙེད་པ་དང་། ལས་བྱེད་མྱི་ས་ཚོས་གཙང་བཤེར་བྱས་

རེས་གནའ་དཔེའྱི་ཤོག་ལེ་རལ་པ་སྟོང་ཕག་ཙམ་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཁོད་ཀྱི་མང་ཆེ་བ་ནྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནའ་དཔེའྱི་

ཤོག་ལེ་རལ་པ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་གནའ་དཔེའྱི་ཤོག་ལེ་རལ་པ་ཡང་རེ་གྱིས་ཙམ་འདུག  ལོ་མང་པོ་

སོང་བ་དང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་པ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་གནའ་དཔེའྱི་ཤོག་ལེ་དེ་ཚོར་རླུང་ཟད་རུལ་བསད་

ཚབས་ཆེན་བྱུང་འདུག  

     འབུམ་ལ་གྱིང་བག་ཕུག་འདྱི་ནྱི་ཅྱིན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའྱི་ཅན་ཧུང་ཁྱི་ལོ་དང་པོར་（སྱི་ལོ་ ༤༢༠）དངོས་

སུ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད། ད་སབས་བག་ཁུང་ ༡༨༣ ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ནང་རྡོ་སྐུ་ ༦༩༤ དང་འཇྱིམ་སྐུ་ ༨༢ ཡོད་

པ་དང་། ལྡེབས་རྱིས་ཧ་ལམ་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༩༠༠ ཙམ་འདུག ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་

གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽ 

  

   

  

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

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན། 

 


