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༈ བདོ་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ནས་མ་ིལ་ོ ༦༡ འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲན་ཐགོ་སདི་སངོ་གསི་
ཡངོས་ཁྱབ་ཏུ་སྒེལ་བའ་ིགསུང་འཕནི། 

༄༅། །དྒེ་རངི་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉནི་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆལོ་གསུམ་བདོ་རགིས་སྒེར་ས་ཕ་ོམ་ོརྒན་
གཞནོ་ཁ་ིཕག་བརྒལ་བས་མ་བགསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གསི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་དང་། བོད་མིར་
མི་སོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནནོ་བྱས་པ་ལ་ཞ་ིབའ་ིསྒེར་ལངས་བྱས་ཏྒེ་མ་ིལ་ོ ༦༡ འཁརོ་བའི་དུས་དྲན་ག་ིཉནི་མ་ོདྒེ་ཡནི་
ཞངི། ༸གངོ་ས་མཆོག་ག་ིམཛད་རྣམ་ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་མ་ིམང་ནང་། ངས་བོད་མིའི་འག་ོའཁདི་ཡུད་ཙམ་བྱས་པའི་
རངི་སྔ་དྲ་ོདྒེའི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་བྱུང་མ་མངོ༌། ཕན་ན་ིའབར་ལ་ཁད་པའི་མྒེ་ར་ིགཉསི་ཀི་བར་ན་གནས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང༌། 
ཕོགས་གཅིག་ན་རྒྱ་མའིི་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་ས་ོཀུན་ནས་བྱྒེད་པའི་མི་མང་ག་ིསྐད་སྒྲ་ཞགི་ཡདོ་པ་དང༌། ཕོགས་གཅིག་ན་
མཚནོ་ཆའ་ིདཔུང་སབོས་ཆྒེ་བའི་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཡོད། ཅྒེས་ཉནི་དྒེའི་ཛ་དྲག་ཆྒེ་བའ་ིགནས་སངས་དྒེ་ཉདི་འགྒེལ་
བརདོ་གནང་ཡོད།   

དུས་དྒེ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གཞུང་གསི་བཙན་གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིསདི་བྱུས་ཇ་ིཙམ་སྒེལ་ཡང་གཞསི་བཞུགས་
བོད་མི་ཚོའི་སངི་སབོས་དང་། ཆདོ་སྒེམས་བརྟན་པའོ་ིཐགོ་ལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུའ་ིསྨད་དང་། ༢༠༠༨ ལའོ་ིས་བྱ་ིཞ་ིརྒལོ་ཆྒེན་
མོ། ༢༠༠༩ ནས་རང་ལུས་མྒེར་སྒེག་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའི་ཞ་ིབའི་ལས་འགུལ་ཆྒེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་མུ་མཐུད་སྒེལ་ཏྒེ། བོད་ཀ་ི
བསན་སདི་མི་རགིས་དང་བཅས་པའ་ིསླད་དུ་རྩ་ཆྒེའི་ལུས་སགོ་ལངོས་སོད་བསོ་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྒེས་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མ་ོཡངོས་ཀ་ིསངི་སབོས་དང་ཆདོ་སྒེམས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། འདས་གངོས་སུ་གྱུར་པའི་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མ་ོརྣམས་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་མི་རགིས་ཀ་ིསྨྲ་བརདོ་རང་དབང་དང་། ཆསོ་དད་རང་དབང་སོགས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
བརྡལ་བཤགི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་ཡདོ་པའི་ཁར། བོད་ཀ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིསྐད་དང་ཡི་གྒེ ཆསོ་དང་རགི་གཞུང་། 
མི་རགིས་བཅས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་མྒེད་བཟ་ོརྒྱུའ་ིངན་བྱུས་རམི་པ་བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡིག་དང་རགི་
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གཞུང་སྲུང་སབོ་སླད་དུ་ཞ་ིབའ་ིལས་འགུལ་སྒེལ་མཁན་རྣམས་འཛིན་བཟུང་དང་། བཀག་ཉར། མནར་གཅདོ་གཏངོ་རྒྱུ་
སོགས་ལ་ོརྒེ་ནས་ལ་ོརྒེར་མང་དུ་འག་ོབཞིན་ཡདོ། 

 ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་མཚོན་ན། ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིཉྒེན་རྟགོ་པས་རང་ལ་ོ ༤༥ སོན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ལགས་ཀསི་
ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ག་ིབཀའ་སློབ་སོགས་རྒྱ་ནག་ག་ིསི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྒེང་སྒེལ་བའ་ིརྒེན་
གསི་ལྷ་ས་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕིར་ལོག་བྱྒེད་སྐབས་གཞསི་ཀ་རྩྒེ་ནས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་ ༨ པ་བར་དུ་ཡ་ཆྒེན་
སར་ག་ིགྲྭ་བཙུན་ ༧༡༠༠ ཕརི་འབུད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡ་ཆྒེན་སར་ཕྒེད་ཀ་གཏརོ་བཤགི་བཏང་ཚར་ཡདོ།  

 དྒེ་བཞིན་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་རྔ་པ་ཀརིྟ་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བསདོ་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས་དགནོ་པའ་ིནང་ནས་བཙན་
ཁདི་བྱས་པ་དང་། ཟླ་ ༡༡ ནང་སྒེར་ཤུལ་རྫ་དབནོ་པའོ་ིཕགོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིསདི་བྱུས་ལ་མ་ིའདདོ་པའ་ིསྐད་འབདོ་
བྱས་པ་དང་། ཕི་ཕགོས་ལ་འབྒེལ་བ་ཡདོ་ཚུལ་སགོས་ལ་བསད་དྒེ་བོད་མི་ཀུན་གསལ་དང་། ཉ་ིམ། ཡོན་ཏན། ཆསོ་རྒྱལ་
སོགས་སྒེར་ས་ ༣༠ ལྷག་འཛནི་བཟུང་བྱས་ཡདོ། གཞན་ཡང་བོད་རགིས་ལས་བྱྒེད་རྒས་ཡལོ་ཕིན་པ་རྣམས་ཆསོ་ཕོགས་
ཀ་ིབྱ་བ་གང་ལ་ཡང་ཞུགས་མི་ཆགོ་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་བཏང་སྒེ་བཀག་སོམ་བྱྒེད་བཞིན་ཡདོ།  

 ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་མད་ོསྨད་རྔ་པ་རྒེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཡནོ་ཏན་ལགས་
ཀསི་རང་ལུས་མྒེར་སྒེག་བཏང་བའ་ིབར་བདོ་ནང་བོད་མི་ ༡༥༤ ཡསི་རང་ལུས་མྒེར་སྒེག་བཏང་སྒེ། རྒྱ་ནག་ག་ིསདི་བྱུས་
ལ་ཞི་རྒལོ་གནང་ཡདོ་ཅིང་། ཕལ་ཆྒེ་བས་བོད་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་བདོ་
ལ་གདན་འདྲྒེན་ཞུ་དགསོ་པའི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་བསྒྲགས་ཡདོ། 

དྒེ་མནི་མག་ོལགོ་བདོ་རགིས་རང་སངོ་ཁུལ་སླབོ་གས་ོལས་ཁུངས་ཟྒེར་བས་ ༢༠༡༩ ལའོ་ིསནོ་ཁ་ནས་མག་ོལགོ་
དམའ་རམི་དང་འབིང་རམི་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་བོད་ཀ་ིསྐད་ཡིག་ཙམ་མ་གཏགོས་སློབ་ཚན་གཞན་ག་ིསླབོ་ཁདི་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་སྐད་
བྒེད་སདོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་བཀདོ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད། དྒེ་བཞིན་སྔ་ལ་ོནས་ནང་ཆྒེན་ཕགོས་སུ་དགནོ་སྒེ་ཁག་གསི་སློབ་གྲྭའི་
གུང་སྒེང་དང་བསྟུན་ནས་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡིག་ཟུར་ཁདི་གནང་བ་ཁག་ལ་བོད་པའི་སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་འག་ོམ་ིཆགོ་པའི་དམ་
བསྒྲགས་བྱས་པ་ན།ི རྒྱ་ནག་ག་ིརྩ་ཁམིས་དང་མི་རགིས་ས་གནས་རང་སོང་བཅའ་ཁམིས་ཀི་འབྲུ་དནོ་དང་འགལ་ཡདོ།  

ཡང་ཟླ་འདའིི་ཚསེ་ ༤ ཉནི་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞབི་ཚགོས་པའ་ིསན་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ནང་སྔནོ་
འགའོ་ིའཛནི་གྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡགི་ངྒེས་པར་དུ་བསླབ་དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡདོ་པ་ན་ིསདི་དནོ་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོནར་
དམགིས་ནས་སྐད་གཉསི་སློབ་གས་ོལག་བསར་བྱས་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། དྒེས་སློབ་ཁདི་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཀ་ིསྐད་ཡིག་ལ་
ཉྒེན་ཁ་འཕད་ངྒེས་ཡིན་པར་གསལ་འདནོ་བྱས་ཡོད། ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ག་ིརྩ་ཁམིས་ནང་མི་རགིས་ཚང་མར་རང་ཉདི་
ཀ་ིསྐད་དང་ཡ་ིགྒེ་སོང་སདོ་སྒེལ་གསུམ་བྱྒེད་རྒྱུའི་རང་དབང་སྤྲད་ཡདོ་པ་མ་ཟད། མི་རགིས་ས་གནས་རང་སོང་བཅའ་ཁམིས་
ཀ་ིདནོ་ཚན་ ༣༦ པའི་ནང་སློབ་ཁདི་བྱྒེད་པའི་སྐད་རགིས་སོགས་གཏན་འབྒེབས་བྱྒེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་འཁདོ་པ་བཞནི། བོད་
ནང་སློབ་ཁདི་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཡགི་བྒེད་སདོ་བྱྒེད་རྒྱུའི་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 



3 

གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤསི་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀསི་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡགི་སླབོ་གསའོ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལྒེན་བྱས་པར་བཀག་ཉར་
དང་བཙནོ་འཇུག་བྱས་ནས་ལ་ོབཞ་ིའཁརོ་བའ་ིཉནི་ཏྒེ། འད་ིལའོ་ིཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༦ ཉནི་རྒྱལ་སའི་ིརྩམོ་པ་པོ་དང་སྐད་བརྡ་རགི་
པ་བའི་ཚོགས་སྒེར་བསམོས་སངོ་ཕག་ཡས་མས་ཀསི་རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོའཁདི་ཞ་ིཅནི་ཕངི་ལ་བཀྲ་ཤསི་དབང་ཕྱུག་ལགས་
ཀསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁམིས་དང་མཐུན་པའ་ིསྐད་ཡིག་ཐབོ་ཐང་ཁ་ོན་རྩོད་ལྒེན་བྱས་པ་ཡནི་པས་འཕལ་དུ་གདོ་བཀྲོལ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིཡངོས་གགས་ཞུ་ཡགི་ཅགི་པྒེན་ཨ་རའི་ིརྩམོ་པ་པའོ་ིམཐུན་ཚགོས་ཀ་ིདྲྭ་ཚགིས་བརྒྱུད་ཕུལ་བར་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི།  

 གངོ་དུ་སྔ་ལ་ོདང་འད་ིལའོ་ིའག་ོསདོ་དུ་བདོ་ནང་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་དཔྒེ་མཚནོ་དུ་བཀདོ་པ་དྒེ་དག་གསི་
རྒྱ་དམར་གཞུང་གསི་བདོ་ནང་རང་དབང་ཇ་ིཙམ་སྤྲད་ཡོད་མྒེད་གསལ་པ་ོརྟགོས་ཐུབ་ལ། རྒྱ་གཞུང་གསི་དྲག་ཤུགས་ཇ་ིཙམ་
བྱས་ཀང་བོད་མིའི་འབོད་སྒྲ་འགགོ་མ་ིཐུབ་པའ་ིཐགོ བོད་མིའི་སངི་སབོས་དང་ཆདོ་སྒེམས་ཇྒེ་བརྟན་དང་། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་
གཡ་ོའགུལ་སྤུ་ཙམ་གཏངོ་མི་ཐུབ་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོསྤྲད་ཡདོ། 

 རྒྱ་དམར་གཞུང་གསི་བདོ་དནོ་ཐོག་འཁྱོག་བཤད་ཇ་ིཙམ་བྱས་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པར། རྒྱལ་སའིི་སན་གགས་ཅན་གི་རང་
དབང་ཁང་པའ་ི ༢༠༢༠ ལའོ་ིསན་ཐའོ་ིནང་བདོ་ལ་ཆབ་སདི་དང་། ས་ིདམངས་ཐབོ་ཐང་ཤནི་ཏུ་ས་ོཔ་ོཡདོ་པའ་ིཐགོ ལ་ོལྔ་
བསྟུད་མར་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡངོས་ནས་རང་དབང་ག་ིཚད་དམའ་ཤོས་གཉསི་པ་ཡནི་པ་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད། དྒེ་བཞིན་
རྒྱལ་མཚམས་མྒེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀ་ི ༢༠༡༩ ལའོ་ིསན་ཐའོ་ིནང་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་འགདོ་རང་
དབང་མྒེད་པའི་ཁར་གནས་སངས་སྔར་ལས་ཇྒེ་ཞན་དུ་ཕནི་ཡདོ་པ་བཀདོ་ཡོད་ལ། འད་ིལའོ་ིཟླ་ ༡ ནང་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་
ལྟ་ཞབི་ཚོགས་པའ་ིསན་ཐའོ་ིནང་བདོ་དང་། ཤནི་ཅང་། ཧངོ་ཀངོ་བཅས་སུ་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ཡ་ང་པ་ོཡདོ་པའ་ིསནོ་བརདོ་
བྱས་ཡདོ། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ལ་ོ ༦༡ རངི་མནར་གཅདོ་བཏང་བའི་ནརོ་འཁྲུལ་ཡ་ོབསང་བྱྒེད་རྒྱུའི་
ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་ཐགོ་ད་དུང་དམ་བསྒྲགས་ཇྒེ་ཆྒེར་གཏངོ་ཆྒེད། སྔ་ལའོ་ིཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༠ ཉནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆསོ་ལུགས་ལས་
དནོ་ལས་ཁུངས་ཀསི། བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ༡༣ པ་ཆསོ་ལུགས་ཚོགས་པ་ད་ོདམ་བྱ་ཐབས་ཟྒེར་བ་གཏན་འབྒེབས་བྱས་ཏྒེ། ཆསོ་
ལུགས་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ཆསོ་དད་རང་དབང་ཐགོ་སྔར་ལས་དམ་བསྒྲགས་ཆྒེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡནི་ངྒེས།  

 ཡང་འད་ིལ་ོཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་བོད་རང་སོང་ལངོས་མ་ིདམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྒེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ི
ཚོགས་འདུ་ཐྒེངས་གསུམ་པའི་ཐགོ བོད་རང་སོང་ལངོས་ཀ་ིམ་ིརགིས་མཐུན་སྒྲལི་ཡར་ཐནོ་ག་ིདཔྒེ་བཟང་ཁུལ་འཛུགས་
གཏདོ་བྱྒེད་རྒྱུའི་སལོ་ཡིག་ཟྒེར་བ་གཏན་འབྒེབས་བྱས་པའི་ནང་། བོད་འད་ིསྔ་མ་ོནས་རྒྱ་ནག་ག་ིཁ་འབལ་དུ་མ་ིརུང་བ་དང་། 
བོད་ཀ་ིརགི་གནས་ཀྲུང་ཧྭའི་རགི་གནས་ཀི་ཁ་འབལ་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཡནི། ཞྒེས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་
ཡོད། ཡིག་ཆ་དྒེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ིསྐད་སླབོ་གས་ོལ་ཁྱོན་ཡངོས་ནས་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་དགསོ་ཞྒེས་བདོ་ཀ་ིས་ཁུལ་དུ་རྒྱའི་
སྐད་ཡགི་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། བོད་རགིས་རྒྱ་རགིས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་རགིས་དབར་གཉྒེན་སྒྲགི་བྱྒེད་
རྒྱུར་སདི་བྱུས་གཏན་འབྒེབས་བྱས་ཡོད་པས། དནོ་དུ་མ་ིརགིས་མཐུན་སྒྲལི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་གནད་དནོ་གང་དང་གང་ཡནི་
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ཡང་ཉྒེས་ཆད་ཕགོ་སདི་པ་དང་། བོད་མིར་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཆྒེ་རུ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡནི་པའ་ིདམིགས་འབྒེན་བཟུང་ཡདོ་པ་
རྟགོས་ཐུབ། དྒེར་བརྟྒེན་རང་རགིས་ཚང་མས་དྒེ་ལྟ་བུའི་ཡགི་ཆར་ས་ོཀུན་ནས་དགོས་ཟནོ་བྱྒེད་གལ་ཆྒེ། 

 གལ་ཏྒེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ཀ་ིགནད་དནོ་གསལ་ཐབས་སུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གསི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཀ་ིཡདོ་ཚེ། 
གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརྩ་ཁམིས་སྒྲམོ་གཞའིི་འགོ་བདོ་རགིས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སངོ་སྤྲདོ་དགསོ། དྒེ་ལྟར་བྱུང་ན། ས་ིཚོགས་བརྟན་ལྷིང་དང་། མཐུན་འབྒེལ། འདྲ་མཉམ་སོགས་
ངང་གསི་འགྲུབ་ཐུབ། དྒེས་ན། རྒྱ་གཞུང་ག་ིངསོ་ནས་བོད་ཀ་ིདཀའ་རགོ་སྒེལ་རྒྱུར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་
ག་ིསྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་འཕལ་དུ་འབྒེལ་མལོ་འག་ོའཛུགས་བྱྒེད་དགསོ། 
 དྒེ་བཞིན་ལ་ོང་ོཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་གར་སོང་ཆ་མྒེད་དུ་གྱུར་པའི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྒེན་རནི་པ་ོཆྒེ་མཆགོ་དང་། ནང་མི་ལྷན་
རྒྱས། བྱ་བལ་རནི་པ་ོཆྒེ་མཆགོ་ག་ིགནས་སངས་ཇ་ིཡནི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
རྒྱ་ནག་ག་ིཁམིས་དང་མཐུན་པའ་ིརང་དབང་རྩོད་མཁན་བོད་རགིས་ཆབ་སདི་བཙནོ་པ་རྣམས་གང་མགགོས་གོད་བཀྲོལ་
གཏངོ་དགསོ།   

 འད་ིལའོ་ིཟླ་ ༡ ནང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་བཞནི་སྔ་ལ་ོརྒྱ་ནག་ག་ིསདི་འཛནི་བལ་ཡུལ་དུ་འཚམས་གཟགིས་ཕྒེབས་
སྐབས་ཕི་སདི་བནོ་ཆྒེན་གཉསི་དབར་བོད་མིར་དམགིས་ནས་བཀག་ཉར་དང་རྩིས་སྤྲོད་བྱྒེད་རྒྱུ་སགོས་འཁདོ་པའི་གསང་
བའ་ིགསོ་མཐུན་བཞག་པ་དང་། འད་ིལའོ་ིཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མའ་ིདབུ་འཁདི་གཉསི་ཀ་ིདབར་བདོ་དང་། ཤིན་
ཅང་། ཐའྒེ་ཝན་བཅས་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མྒེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའ་ིགསོ་མཐུན་བཞག་པ་བཅས་ན།ི རྒྱ་ནག་
གཞུང་གསི་ས་ོསའོ་ིཆབ་སདི་དགསོ་མཁ་ོབསྒྲུབ་རྒྱུར་དཔལ་འབྱརོ་ག་ིགནནོ་ཤུགས་སྤྲད་པ་གསལ་པ་ོརྒེད།  

 འཛམ་གངི་མཉམ་འབྒེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཆྒེས་མཐའོ་ིའག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་གཙ་ོལྕམ་སྐུ་མ་ིཤྒེལ་ 
བྷ་ཤྒེ་ལྒེཊ་ ཧྒེ་ར་ིཡ་མཆགོ་ཤནི་ཅང་ལ་ཕྒེབས་གཏན་འཁྒེལ་བ་བཞིན། དྒེའི་སྐབས་སུ་བོད་ལའང་ངྒེས་པར་དུ་ཕྒེབས་ནས་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་ཞབི་འཇུག་ཡངོ་བའ་ིའབདོ་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

 ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ དང་ ༡༡ ནང་དམགིས་བསལ་ཚགོས་ཆྒེན་ཐྒེངས་གསུམ་པ་དང་། རྒྱལ་སའིི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྒེན་ཐྒེངས་བརྒྱད་པ། བོད་མིའི་ཆསོ་ཚགོས་ཐྒེངས་བཅུ་བཞ་ིཔ་བཅས་རམི་གསི་འཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཚོགས་ཆྒེན་དྒེ་དག་ཏུ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སདི་ཕྒེབས་ཕགོས་ཀི་ཐུགས་ཐག་གཅདོ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫགོས་ས་ིནརོ་༸གངོ་
ས་༸སབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་སྐུ་ཉདི་གཅིག་པུར་ཡོད་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕྒེང་ལམ་ལུགས་སྔར་སལོ་
བཞིན་རྒྱུན་སོང་ངྒེས་པར་དུ་དགསོ་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིསདི་དནོ་དགསོ་མཁ་ོལ་དམིགས་ནས་ཡང་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་
ག་ིབྱུས་ངན་ལ་ངསོ་ལྒེན་མྒེད་པའི་གོས་ཆོད་རམི་པ་བཞག་ཡདོ།  ཨ་རའིི་རྒྱལ་སའིི་ཆསོ་དད་རང་དབང་སྲུང་སབོ་ལྷན་ཁང་
ག་ིཆྒེས་མཐའོ་ིསྐུ་ཚབ་སྒེ་མུལ་ ཌ་ི ས་ོརནོ་བྒེཀ་མཆགོ་གསི་ཀང་དམགིས་བསལ་ཚགོས་ཆྒེན་གསུམ་པའི་གསོ་ཆོད་ལ་ཨ་
རའིི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་གསུངས་པ་དྒེས་ཨ་རའིི་གཞུང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གསི་བཤད་པའི་ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་ཐད་ལ་
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ངསོ་ལྒེན་མྒེད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད། ད་དུང་ཡང་སདི་གནད་དནོ་ཐད་ལ་ནྒེ་ཌར་ལྒེནྜ་དང་། སྒེལ་ཇམ་གཞུང་ནས་ཀང་
ལངས་ཕགོས་བརྟན་པའོ་ིརྒྱབ་སརོ་གནང་ཡོད།  

 དྒེ་བཞནི་འད་ིལའོ་ིཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༨ ཉནི་ཨ་རའི་ིགསོ་ཚགོས་འགོ་མའ་ིནང་བོད་ཀི་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་གི་
ཁིམས་འཆར་ལ་ཚད་མཐའོ་ིམང་མསོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆྒེ་ཐབོ་ཡདོ་པས། དྒེ་རངི་ག་ིརྒེས་དྲན་དུས་ཚགིས་དང་བསྟུན་
ནས་བདོ་མི་ཡངོས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏྒེ་ཨ་རའིི་གོས་ཚགོས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙ་ོལྕམ་སྐུ་ནྒེན་སི་ པྒེ་ལ་ོསི་མཆགོ་དང་། གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིམང་གཙ་ོཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇམི་སྒེ་ པྒེ་ཊ་ིརགི་ མྒེག་ག་ོཝན་མཆགོ གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིསི་
མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མ་ིསྐུ་ཞབས་ཁ་ིར་ིསི་ཊ་ོཕར་ ཧྒེན་ར་ི སི་མཐི་མཆགོ་གསི་གཙསོ་པའི་ཁམིས་འཆར་འདནོ་མཁན་
དང་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀི་གསོ་ཚགོས་འགོ་མའི་འཐུས་མ་ིརྣམས་ལ་སླར་ཡང་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་
ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། གསོ་ཚགོས་གངོ་མའ་ིནང་ཁམིས་འཆར་དྒེར་ཚད་མཐའོ་ིརྒྱབ་སརོ་གནང་བའ་ིརྒེ་བ་དང་བཅས་གསོ་ཚགོས་
གངོ་མའ་ིསི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ མར་ཀ་ོ རུ་བི་ཡ་ོམཆགོ་དང་། མང་གཙ་ོཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
སྒེན་ ཀར་ཌནི་མཆགོ་གསི་ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་བར་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

 སྔ་ལ་ོབོད་མའིི་དབུ་འཁདི་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ག་ིདགུང་ཀྒེག་དངོས་གཞའིི་ལོར་སྐུའི་
གསང་གསུམ་ལ་མི་མཐུན་པའ་ིའགལ་རྒེན་མ་ིཡངོ་བའ་ིསླད་དུ་བོད་མི་ཡངོས་ནས་ཞབས་རམི་ཕནོ་ཆྒེ་འབད་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། གཞུང་འབྒེལ་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་སུ་༸མགནོ་པ་ོམཆོག་གསི་དགུང་ལ་ོ ༡༡༠ ལྷག་བཞུགས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྒེས་
བཟང་པ་ོཐབོ་པར་དགའ་མགུ་ཡ་ིརང་ཇ་ིཙམ་བྱུང་བ་ཚིག་ག་ིལམ་ནས་ཞུ་མི་ཐུབ་ཀང་། ཕི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོའད་ིཉདི་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྒེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྒེས་དྲན་གི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྒེའི་སླད་དུ་ཐུགས་བསྒེད་
དམ་བཅའ་ཁག་དང་འབྒེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་སྒེལ་རྒྱུ་ཡིན།  དྒེ་དོན་བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་རང་དོན་རང་
གཅྒེས་ཀིས་རྒྱ་གང་ཆྒེ་བསྒྲུབ་གནང་ཡོང་བའི་སྐུལ་འདྒེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 འདས་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ནས་ཁྱབ་གདལ་འགོ་བཞིན་པའི་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འདི་འཛམ་གིང་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་བོ་འཚབ་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ལའང་རིམས་ནད་དྒེ་ཉིད་ཕོག་པའི་མི་གངས་བརྒྱ་སྐོར་
ལས་མྒེད་པ་འཁོད་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མྒེད་པའི་རྒེན་གིས་བོད་ནང་
གི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤྒེས་ཐབས་བལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནད་ཡམས་དྒེའི་རྒེན་གིས་འཆི་རྒེན་བྱུང་རིགས་
ཡོངས་ལ་སྨོན་ལམ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སྒེམས་མཉམ་བསྒེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། 
རིམས་ནད་དྒེ་ཉིད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་མི་འགོ་བའི་སྨོན་འདྒེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 དྒེ་རངི་ག་ིག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲནི་ཤནི་ཏུ་ཆྒེ་བའ་ིརྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་མང་གཉསི་དང་། 
རྒྱལ་སིའི་ཁྱོན་ཡངོས་ལ་གནས་པའི་བོད་དང་བོད་མིའི་བདྒེན་དནོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ག་ིགཞུང་དང་དབུ་འཁདི། གསོ་
ཚོགས་དང་གོས་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མི། ཚོགས་པ་དང་སྒེར་པ་བཅས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བདྒེན་
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པའི་རྒྱབ་སརོ་བ་རྣམས་ཀསི་ཇ་ིསདི་བོད་གཞསི་བྱྒེས་གཉསི་མཉམ་འཛོམས་མ་བྱུང་བར་དུ་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་གནང་སངོ་
ཡོང་བའ་ིརྒེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དྒེ་བཞིན་ཡུ་རབོ་མཐུན་ཚོགས་ནང་གསོ་ཚོགས་ཀ་ིབོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་ལའང་ཐུགས་རྒེ་ཆྒེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བོད་མིའི་སྒྲགི་འཛུགས་དང་བཙན་བྱལོ་ས་ིཚོགས་ན།ི ༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་ག་ིཐུགས་རྒེའི་བཀའ་དྲནི་ལ་
བརྟྒེན་ནས་བཙན་བྱལོ་བ་འདྲ་འདྲའ་ིནང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡནི་པ་དང་། དྒེ་ལ་བརྟྒེན་ནས་གཞསི་བཞུགས་རྒྱ་ཆྒེ་མ་ིམང་
གསི་རྒེ་བ་ཆྒེན་པསོ་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་དང་སངི་སབོས་ཞུམ་པ་མྒེད་པར་རང་སགོ་ཚུན་ཆད་བསོ་བཏང་གསི་བདོ་མི་
རགིས་ཀ་ིང་ོབ་ོདང་ལ་རྒྱ་བརྟན་པ་ོབཟུང་ཡོད་ལ། དྒེའི་དབང་གསི་ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡདོ་པའི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་
ཀ་ིསངི་སབོས་འཕྒེལ་གཞ་ིཆགས་ཡོད། དྒེར་བརྟྒེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ཀ་ིགནད་དནོ་རང་ཡལ་དུ་འགོ་བའི་ངན་རྩིས་
རྒྱག་ག་ིཡདོ་ན། དྒེ་ན་ིནརོ་འཁྲུལ་ཆྒེན་པ་ོཞགི་རྒེད། ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་རགིས་ནམ་གནས་བར་དུ་
བོད་ཀ་ིབདྒེན་དནོ་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡནི་པའ་ིབརྡ་ལན་གསལ་པ་ོསྤྲདོ་ཀ་ིཡདོ།  

 བཙན་བྱལོ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ག་ིམ་ིམང་རྣམས་དམ་ཚིག་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲལི་ཐགོ་བདོ་ཀ་ི
བདྒེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། གཞསི་བཞུགས་བོད་མིའི་རྒེ་བ་སྐངོ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞནི་ཡདོ་ན། 
གཞསི་བཞུགས་བདོ་མི་ཡངོས་ཀིས་ཐུགས་གཡྒེང་མྒེད་པའི་ཐགོ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་བསམ་གཞགི་གསི་ལས་དནོ་
བསྒྲུབ་གལ་དང་། རང་དབང་ཅན་ག་ིསི་ཚོགས་ནང་བཞུགས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀསི་གཞན་ག་ིམག་ོསྐརོ་འགོ་མ་ཚུད་པར་
སང་གྲུང་དང་ཡདི་གཟབ་ཀསི་བདོ་ས་ིཔའ་ིརྩ་དནོ་འཐུས་ཤརོ་མྒེད་པར་བསྒྲུབ་དགསོ། འནོ་ཀང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཁ་ལ་
འཁྱྒེར་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཞ་ིམྒེད་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དང་། ས་ིཚོགས་དཀྲུགས་ཏྒེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ིདགསོ་འདུན་
སྒྲུབ་མཁན། དལོ་རྒྱལ་རྒེས་འབང་པའ་ིཐ་ཤལ་ག་ིལས་ཀ་བརྩམས་རགིས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་དང་གདངོ་ལྒེན་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་དྒེ་ལྟར་བྱ་དགསོ་པའི་རྒེ་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

 མཐའ་དནོ། བོད་ཀ་ིབ་ན་མྒེད་པའི་དབུ་འཁདི་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆྒེན་པ་ོམཆགོ་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་ཀི་བཞྒེད་དགངོས་མཐའ་དག་གྒེགས་མྒེད་ལྷུན་གསི་འགྲུབ་པ་དང་། གཞསི་བྱྒེས་བདོ་མི་
མཉམ་འཛམོས་ཀི་སྐལ་བཟང་ཉ་ིམ་མགགོས་ནས་མྱུར་དུ་འཆར་བའ་ིསྨནོ་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སདི་སངོ་གསི། 
བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༧ ཕི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ་སྒེལ།། །། 


