བོད་
ཨ་རི་ག ང་ནས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་རང་ ོང་ས་ཁུལ་དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་ག
ཞན་ ་ཡོད་པའི་ ོང་ མས་ ་ནག་མི་དམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ་ངོས་འཛིན་
་བ་རེད།
ཨ་རི་ ི་ ིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ལས་བ ོམས་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་དེ་ ར་འཁོད་ཡོད་།
ཨ་རི་ག ང་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ང་ ོབ་དང་བོད་ཀྱི་མ ན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་ ད་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་དགོངས་བཞེས་གན
ང་ ས་རེད།
་ནག་གི་ ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་
་ཆོས་ཀྱི་ ེ་ ོ་ཁག་ག ང་གི་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ཁོངས་ ་ངེས་པར་ ད་དགོས་།
་ག ང་ནས་བཏོན་པའི་༢༠༠༥ལོའི་གྲངས་ ང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་ ོང་དེབ་ཐེར་དཀར
་པོ་ཞེས་པའི་ནང་འཁོད་གསལ་
རང་ ོང་ ོངས་ས་གནས་ ིད་ག ང་ནས་ ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་དང་འ ེལ་ཡོིད་གཏན་འབེབ
ས་ ས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འ ་དོན་ ར་གྲངས་ ང་མི་རིགས་ཁག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་འག
ན་ལེན་གུས་ ི་དང་ཁྲིམས་མ ན་དང་ ིར་བཏང་ཆོས་ཀྱི་ ་བར་ ང་ ོབ་ ་དགོས་།
རང་ ིད་རང་ ོང་ཡན་ལག་ཁག་ནང་རང་ ོང་ ོངས་ས་ཁུལ་དང་ ོང་ཁག་བཅས་ ད་ཡོད།།
ན་ཐོ་འདི་ ོགས་བ ིགས་ ་ བས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་གནས་རང་ ོང་
ས་ཁུལ་ནང་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་ ག་གནོན་ ེད་པ་དང་དམིགས་བསལ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ས་ ན་
དང་ ང་ ི་ཆེ་ཁག་གི་ཉེ་འགྲམ་ ་ ག་གནོན་ གས་ཆེ་ཡོད་པ་རེད་།
་ནག་ག ང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་དང་ཏ་ལའི་ ་མ་ནང་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ད ་འ

ཛིན་གྱི་འགན་ཞེས་པ་དང་གཞན་ཡང་ནང་པའི་ ་ཆེན་ཁག་ལ་ ་ ད་ ོ་ཚབ་ ་བཞིན་པ་རེ
ད། བོད་ཀྱི་ཆོས་ ད་ཁག་གི་ད ་འཁྲིད་ཀ ་པ་ ས་ ་ཁྲི་འཛིན་
བས་ ེ་ ་ཤི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ན་རི་ཁྲི་འཛིན་བཅས་བཙན་ ོལ་ ་བ གས་དང་ཏ་ལའི་ ་
མའི་ ན་ ་འ ེལ་བ་དམ་གཟབ་ཡོིད་པ་རེད་།
་ག ང་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་དགོན་ ེ་ཁག་རང་བཙན་ཐབ་བ ོད་ཀྱི་ ་
རིམ་ལ་འ ེལ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ ་བ་རེད།༢༠༠༨ལོའི་བོད་ནང་ཞི་ ་ཆེ་བའི་གཟིང་འ ག་
ལང་པ་ནས་བ ང་། ་ག ང་ནསཇཆོས་ ོགསཇ ་རིམ་དང་ཉིན་རེའི་དགོན་ ེ་ཁག་དང་ཆོས
་ཀྱི་བ ི་ཀནས་ཁག་གི་ཉིན་རེའི་འཛིན་ ོངས་དམ་ ག་ཆེ་ ་གཏོང་བ་རེད།
་བ ན་ མས་ནས་གནས་ ལ་འ ོར་བ་ཞིག་ན་ ་ག ང་གི་དམ་ ག་དོ་དམ་ ེད་ གས་ལ
་བ ེན་ནས་ནང་པའི་ཆོས་བ བ་པ་ ོབ་གཉེར་ ་ ར་དཀའ་།
དམ་ ག་གི་ལས་རིམས་ཁོངས་ ་བ ན་ མས་དགོན་ ེ་དང་བ ན་དགོན་ཁག་ནང་།
ལ་ཞེན་ ོབ་གསོ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་ ོབ་གསོ།
བཙན་གནོན་འོག་ ོད་པའི་ ེན་གྱིས་ནང་ཆོས་ ོབ་གཉེར་ ་ ་ཁག་ ་བཏང་ཡོད།
ལ་ཞེན་ ོབ་གསོ་ ོད་པའི་ བས་ ་ག ང་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ་བ ན་ མས་ ྰ་ལི་ ་
མར་མཚན་ ད་ངོ་ ོལ་ ་བ ག་པ་དང་།
དེ་བཞིན་ ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་ད ་འཁྲིད་དང་།
ི་ཚགས་རིང་ གས་ ོར་སོགས་ ང་བ ོན་ ་བ ག་པ་རེད།
བཙན་དབངགི་ ོབ་གསོ་ཁག་ལ་བཟོད་ཐབ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཅི་ག ངས་བཀའ་ བ་མ་ ་ན་
་ས་ཁག་ནས་ ིར་འ ད་ ་ཉེན་ལ་ ེན་ ་བ ན་མང་པོ་ཆོས་ ེ་ཁག་ནས་ ོས་ ོལ་དགོས་
པའི་གནས་ ལ་ཆགས་ཡོད།
་ཚང་དང་བ ན་མ་ ོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ ་བ ན་གྱི་གྲངས་འབོར་ད་ ་ ༢༠༠༨
ོན་ལས་ཆེས་ ང་ ་ ིན་ཡོད། ་ག ང་ནས་༢༠༠༨ ི་ ་༣
པའི་ནང་བོད་ནང་གཞི་ ་ཆེ་བའི་གཟིང་འ ག་དེ་ ྰ་ལི་ ་མས་ བ་བ ལ་ ས་པ་རེད་ཅེས་
ོན་བ ོད་ ་ ད་ ་བ་དང་།
དེ་བཞིན་ཡང་ནས་ཡང་ ་བ ོད་གསལ་ ྰ་ལི་ ་མའི་ཡང་ ིད་ངོ་འཛིན་ལ་ ་ག ང་ནས་ཆོ

ག་ཆན་ངེས་པར་དགོས་པ་བཅས་བ ོད་ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་ནས་བ ོད་གསལ།
ྰ་ལི་ ་མ་ནི་བོད་ནང་ཞི་བདེ་ ིངས་འཇགས་མེད་པའི་ ེན་གཙ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད།
་བ ན་ མས་དང་དེ་བཞིན་ཁྱིམས་པ་བོད་རིགས་ མས་ནས་ ་ ད་གནས་ ལ་བ ོད་གས
ལ་ལ་ ་ག ང་ས་གནས་ ི་བདེ་ལས་ཁུངས་ནས་ ིར་ ོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་རག་ ་དཀའ་
ོགས་ཆེ་བ་མེད།
གནས་ ལ་འ ོར་གསལ་ལ་ཞིགས་ན་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་པོས་ ་གར་ ་རམ་ས་ལ
ར་ ྰ་ལི་ ་མ་མཇལ་བར་འགྲོ་ཐབས་ ་བ་རེད།
འདི་ནི་བོད་རིགས་ནང་པ་ མས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ ་རིམས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དེ་བཞིན་ ་བ ན་མང་པོ་ཞིག་ ་གར་ ་རམ་ས་ལ་དང་བོད་མི་ བས་བཅོལ་གཞིའ་ ར་ཁག
་ལ་འགྲོ་དོན་ནི་བོད་ནང་ཆོས་ ེད་ལགདམ་ ག་དོ་དམ་ཆེ་བ་དང་།
བཙན་ ོལ་ ་ཡོད་པའི་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ནང་ཆོས་བ བ་པ་ ོབ་གཉེར་ ེད་ ་འགྲོ་བ་རེད།
འགའ་ཞིག་ནས་དེ་ ར་ ་ག ང་ནས་ ིར་བ དོ ་ལག་འཁྱེར་ ོད་པར་དམ་ ག་ ེད་ཡག་འ
དི་གོང་གསལ་གནས་ ལ་བཞིན་ ་གར་ལ་འ ལ་བ ོད་ ་ ར་བཀའ་དོམ་ ེད་པ་རེད།
བོད་དང་ནེ་པལ་ས་མཚམས་ལ་ ་ག ང་ནས་ས་མཚམས་ ང་ ོབ་ ག་ཆས་མི་ ་མང་ ་བཏ
ང་ནས་བོད་མི་བཀའ་འ ོད་མེད་པ་ ོས་ ོལ་ ་འགྲོ་བ་བཀའ་འགོག་ ེད་པ་དང་།
དེ་བཞིན་ནེ་པལ་ག ང་ལ་ ོས་ ོལ་ ་འ ོར་བའི་བོད་མི་བཙན་ ོལ་བ་ མས་བོད་ལ་ ིར་ ོ
ག་ ་དགོས་པའི་གནོད་ གས་ ོད་བཞིན་པ་རེད།
གནས་ ལ་འདི་ ན་སེང་ ་ བས་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས་ཀྱི་བཙན་ ོལ་ལས་ཁུངས་ནས་འ
གྲེམ་ ེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་གསལ།
ནེ་པལ་ག ང་ནས་ ་ག ང་གི་གནོད་ གས་འོག་བོད་མི་བཙན་ ོལ་བ་ག མ་དང་དེ་བཞིན་
༢༠༡༠ ི་ ་༦་པའི་ནང་ ་པ་ཞིག་ཀྱང་བོད་ལ་ ིར་ ོག་ ས་པ་རེད།
དེ་ ར་བོད་མི་བཙན་ ོལ་བ་ནེ་པལ་ནས་བོད་ལ་ ིར་ལོག་ ས་པའི་ཁུངས་ལོ་ ར་གནས་ ལ
་ ན་མ་ཆད་པ་ཡོད།

གཞན་ཡང་གནས་ ལ་ཞིགས་གསལ་ ་ག ང་ནས་བོད་ ལ་ ་ཁུལ་ ་༢༠༡༠
༤ནང་ས་འགུལ་ གས་ཆེ་བ བ་ ེས་ ་པ་ མས་མཉམས་འཛམས་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་སོང་
བ་ མས་ཀྱི་ཆེད་ ་ཞལ་འདོན་ཞབས་རིམས་སོགས་ ་ ར་བཀའ་དམ་ ས་ཡོད་པ་རེད།
གནས་ ལ་འགྲེམ་ ེལ་ བས་བོད་མི་ མས་ལ་ ་ ད་ ི་ཚགས་ནང་མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་ལ་
གདོང་ལེན་ ་དགོས་པ་རེད།
ད ེ་འ ེད་ཀྱི་ ་རིམས་ཁག་དམིགས་གསལ་ ལ་ས་ཆེ་ཁག་ནང་ གས་ཆེ་ ང་བ་རེད།
དཔེར་ན པི་ཅིང་། ཤང་ཧེ།
ཁྲེན་ ང་སོགས་ནས་ ་ནག་མི་གམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ད ་བ ེས་ནས་ལོ་ངོ་༦༠་འཁོར་
བའི་ ང་ ི ༢༠༠༩ ་ ༡༠་ཚས་༩་དང་། ༢༠༡༠ ཤང་ཧེ་འཛམ་གླིང་ ིའི་ཚང་འ ེལ་ བས།
༢༠༡༠ ༤ ཚས་༣༠ནས་༢༠༡༠ ་༡༠་ཚས་༣༡
ཨ་རི་ག ང་ནས་ ་ནག་ད ས་ག ང་དང་ས་གནས་འགོ་འཁྲིད་ མས་ལ་བོད་མི་ཚར་ཆོས་ད
ད་རང་དབང་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ ད་ཉར་ཆགས་དང་གོང་འ
ཕེལ་ཡོང་བར་ ་བ ལ་ ས་ཡོད།
ཨ་རི་ ི་ ིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་ ་བོད་རང་ ོངས་ ོངས་ལ་ཐེངས་ ་ཙམ་གཟིགས་བ ོར་ ིན་
ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་དཔོན་རིགས་ནས་ཨ་རི་ག ང་འ ེལ་མི་ ་ཁག་དང་བོད་མི་དབར་ ས་
གསང་མེད་པ་བཀའ་མོལ་ ་ ར་དམ་ ག་ ས་ཡོད།
ཨ་རི་ག ང་ནས་ ་ག ང་ལ་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ ོག་རོལ་གཏོང་བ་དང་།
མི་རིགས་ད ེ་འ ིན་དེ་བཞིན་ ེད་ ག་གནས་ ལ་ག ང་འ ེལ་དཔོན་རིགས་མཉམ་ ་གོ་བ
ར་ ས་པ་དང་།
ེན་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་གནས་ ལ་ ན་མ་དགོས་པའི་འབོད་བ ལ་ ས་ཡོད།
དེ་བཞིན་ཨ་རི་ག ང་ནས་ ་ག ང་འགོ་འཁྲིད་ མས་ལ་ ྰ་ལི་ ་མ་དང་ཁོང་གི་ ་ཚབ་ ན་
་ བ་འ ས་ཐོན་པའི་ཞི་མོལ་ཡོང་བར་ ་ ད་བ ལ་ གས་ ེད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་ ་ག ང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་།

འཚ་བའི་གནས་ ངས།
འཁོར་ ལ་སོགས་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོང་བའི་ ིད་ ས་འ ར་བཅོས་དགོས་པ་སོགས་ ན་ ལ་
་ ད་ ་བ་རེད།
་ེ ཚན་དང་པོ།། ཆོས་འ ེལ་མི་འབོར་ཆ་བཀོད།
བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་བ ོམས་གི་ལོ་མི་ཊར་ ་བཞི་མ་༨༧༡༦༤༩ ཡོད།
འདི་ནི་ས་ཆག་ ་ནག་ མ་ས་ཆེན་པོའི་ཧ་ལམ་བཞི་ཆ་གཅིག་གི་ས་འཁྱོན་ཡོད།
ཉེ་ཆར་ག ང་འ ེལ་མི་འབོར་ཞིབ་གཉེར་ཚད་དཔག་ནང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཀྱི་བོད་མི་མི་
འབོར་ས་ཡ་༢དང་ཚ་༤་ཡོད།
འདི་ནི་ ་ནག་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་གཏན་ ་དེབ་བ ེལ་ ེད་པའི་བ ོམས་ས་ཡ་༢་དང་ཚ༨་
ལས་། མི་འབོར་བ ོམས་ས་ཡ་༥་དང་ཚ་༤་ཀྱི་ ེད་ཀ་ལས་ ང་ཙམ་ ང་བ་རེད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ནང་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་མི་འབོར་གྲངས་མི་རིགས་གཞན་དང་ས་ཁུ
ལ་གཞན་ནས་ལས་གའི་ཆེད་ ་ཡོང་བའི་དང་ལོ་མང་གནས་ ོད་ ས་པ།
དེ་བཞིན་གཏན་ ་དེབ་བ ེལ་མ་ ས་པ་གྲངས་འབོར་བ ོམས་ཁྲི་༥༠་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།
་ག ང་མི་འབོར་གྲངས་ཐོག་ནང་བོད་རིགས་རབ་ ོང་ ོངས་ས་ཁུལ་དང་ ོང་ ིང་ཕའི
ཀང་ ། སི་ཁྲོན།
དེ་བཞིན་ ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་བོད་རིགས་གྲངས་འབོར་ས་ཡ་༢་དང་ཚ་༩ཡོད་པ་གསལ་ཡོད།
བོད་རིགས་ཕལ་ཆེར་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། གང་མཚམས་བོན་པོ་དང་།
ང་ཤས་ཞིག་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དང་ཡི་ འི་ཆོས་ནང་ཚན་ཀེ་ཐོ་ལིག་དང་པོ་ཀྲི་སི་ཀྲིན་ཀྲི་ཆེས་ ེད
་པ་རེད།
ི་བཏང་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་ལས་ ེད་ མས་ལ་ཆོས་གང་ཡང་ ང་བ་ ེད་མ་ཆོག་པའི་ད
མ་བཀའ་དོ་དམ་ཡོད་ཀྱང་།
བོད་རིགས་ལས་ ེད་དང་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་གང་དག་ཞིག་ནས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེ
ད་ ེད་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་ ོལ་ ན་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ ་མི་རིགས་ཧན་གནས་ ོད་ ེད་པ་ མས་ནས་མང་པོ་ཞིག
་ནས་ནང་ཆོས་དང་ཏའོ་ཆོས་ ཀོན་ ་ཡི་ཆོས། ་མོའི་ ོལ་ ན་ཆོས་དེ་བཞིན་ འི་ཁ་ཆེ་དང་།
བོད་པ་ཁ་ཆེ་དང་ཡི་ ་ཆོས་ ེད་པ་ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ནང་ཁ་ཆེ་ཆོས་ ེད་པ་གྲངས་འབོར་ཧ་ལམ་༤༠༠༠ནས་༥༠༠༠བར་ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཤར་ ོགས་ཡང་ ིན་ནང་ཀེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ ེད་མི་འབོར་༥༦༠ ན་པའི་
་ཁང་ཡོད།
་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་བདེམཆེན་ ོང་མཚ་ ག་ནང་བོད་རིགས་ཀེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ ེད་པ་
ང་ཤས་དང་དེ་བཞིན་དེབ་བ ེལ་མ་ ས་པའི་པོ་ཀྲེ་སི་ཀྲོན་ཏི་ ་ཁང་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།
༢༠༠༩ ་༦ཚས་༢༡མི་རིགས་གསར་ཤོག་ནང་གསལ་ ར་ན་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་གན་ །
ཀི་ཁ་ཡི། སི་ཁྲོན།
དེ་བཞིན་ ་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ནང་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་དགོན་ ེ་༣༠༠༠ཡོད་པ་དང་།
དེ་ མས་ཀྱི་ནང་ ་བ ན་བ ོམས་ཁྲི་༡༢་ཡོད་པ་རེད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ནང་ལ་ཆོས་ ེད་བ ི་གནས་༡༧༨༩དང་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ ོང་༤
༦་ཡོད་པ་རེད།
་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་འ ེལ་ཡོད་ ་ནག་བོད་དོན་ཉམས་གཞིབ་བ ི་གནས་ནས་བཏོ
ན་པའི་གྲངས་ཐོ་ལ་གཞིགས་ན་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཁུངས་ ་མི་ཏོགས་པའི་བོད་རིགས་གན
ས་ ོད་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་བ ོམས་དགོན་ ེ་༡༥༣༥ཡོད་པ་གསལག་ཡོད།
ལ་ཞེན་ ོབ་གསི་དང་དེ་བཞིན་ཆཔ་ ིད་ལས་འགུལ་ཁག་གི་ ེན་གྱིས་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ཡོ
ད་པའི་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ ་ ད་ གས་འ ར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།
་བ ན་ མས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ངོ་མ་ཞིིག་ཚད་དཔག་ ེད་པར་དཀའ་ངལ་གཞན་ཞིག་ནི་ད
གོན་ ེ་ཁག་ནས་ག ང་འ ེལ་དེབ་བ ེལ་མ་ ས་པའི་ ་བ ན་གསར་འ ག་ གས་ཆེ་ ེད་
པ་དེ་ཡིན།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་གནས་རང་ ོང་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ ་ག ང་ནས་དགོ
ན་ ེ་ཁག་ནང་ ་བ ན་ལོ་༡༨་མན་ ོབ་འ ག་མ་ཆོག་པའི་ ིགས་ཁྲིམས་ལག་ ར་ ེད་པ་དེ

་དོ་ནན་ ་གཏོང་བའི་ ེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ ོལ་ ན་བཞིན་ ་གུ་གཞོན་ ེས་སམ་ལོ་ན་ ང་བ་
མས་ཆོས་ཀྱི་ ོབ་ ོང་ ་ འི་ལམ་ ོལ་ལ་གནོད་འཚ་ ང་བཞིན་ལགས།
འོན་ཀྱང་ ་ས་འགའ་ཞིག་ནང་ ་པ་ལོ་༨་ལས་མ་ལོན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།
བ ན་མང་པོ་ཞིག་ནས་ ་ག ང་ཆོས་ཆོག་ལས་ཁུང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་དེབ་བ ེལ་དང་ག ང
་འ ེལ་དགོན་ ེའི་ངོ་འཛིན་ལག་འཁྱེར་མེད་བཞིན་ ་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་འ ལ་ གས་ ེད་
ནས་ཆོས་ཀྱི་ ོབ་ ོངས་དང་ཉམས་ལེན་ ེད་བཞིན་པ་རེད།
དེ་འ ་སོང་ཙང་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ཁག་གཉིས་ཆགས་ཡོད།
་ག ང་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ ེས་དགོན་པར་འ ལ་ གས་ ས་པའི་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ཞི
ག་དང་། དངོས་ ་དགོན་ ེ་ཀག་ནང་ཡོད་པའི་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ཞིག་ཡོད།
དངོས་ ་ཡོད་པའི་གྲངས་འབོར་འདི་ནི་ག ང་འ ེལ་གྲངས་འབོར་ལས་ བས་གཉིས་ལས་མ
ང་བ་ཡོད་པ་རེད།
ཡང་དགོན་ ེ་འགའ་ཞིག་ནང་དགེ་འ ན་ག ང་འ ེལ་གྲངས་འབོར་ལས་ ང་བ་ཡང་ཡོད།
འདི་ནི་༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༩
བར་ ་ནག་ག ང་ནས་ ལ་ཞེན་ ོབ་གསོ་དང་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ཆབ་ ིད་ཀྱི་གནོན་ གས་
ཆེ་ ་བཏང་བའི་ ེན་གྱིས་དགེ་འ ན་ མས་ ་སར་ ོད་མ་ བ་པར་མངོན།
་བ ན་འགའ་ཞིག་ ྰ་ལི་ ་མ་མཚན་ ད་ ས་མ་ ས་པར་དགོན་པ་ནས་ ོས་ ོལ་ ིན་ཡོད
།
ེ་མཚན་གཉིས་པ། ་ག ང་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ ིས་མཐོང་།
་ནག་ ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་འཁོད་ཡོད་ཀྱང་།
དོན་དངོས་ ་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་ ་རིམས་ མས་ག ང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ ི་བཏང་ཆོས་ལ
ས་མ་གཏོགས་ ང་ ོབ་མི་ ་བ་རེད།
གཞན་ཡང་ ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་འ ེལ་ཚགས་པ་དང་ནམ་ ན་གྱི་དེ་ མས་ ིའི་ ལ་ཁབ་ ང
ས་འཛིན་འོག་མེད་པ་དགོས་ཞེས་གསལ་ཡོད། ༢༠༡༠ ་༡
པོའི་ནང་ གས་པའི་ཐེངས་ ་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གོ་བ ར་ཚགས་ཆེན་ བས་ ་ནག་ ིད་
འཛིན་ ་ཅིན་ཏའོ་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་དང་ ི་ཚགས་རིང་ གས་ཀྱི་ཚགས་པ་གཉིས་ཕ

ན་ ན་མ ན་འ ེལ་བཟང་པོ་ཡོང་ཆེད།
ག ང་གི་ལམ་ ོན་དང་ཁྲིམས་དང་ ིགས་གཞི་བཅས་ཀྱི་འ ་དོན་ མས་ལག་ ར་ ེད་དགོས
་ཞེས་ནན་གཏན་བ ོད་ཡོད།
དེ་བཞིན་ ་ནག་མི་དམངས་ཆབ་ ིད་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཞོན་དང་ད ས་ཐབསམ ོགས་
གཅིག་འ ར་གྱི་གཅོ་འཛིན་ ་ཕིང་ལིང་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་དང་ ི་ཚགས་རིང་
གས་ཀྱི་ཚགས་པ་གཉིས་ཕན་ ན་མ ན་འ ེལ་ཡོང་ཆེད་དགོན་ ེ་ཁག་གི་འཛིན་ ོང་ ངས་
འཛིན་དམངསམག་གཙ་འཛིན་ ོང་ཚགས་ ང་ནས་ ེད་ ་གལ་གནད་ཆེ་བ་བ ོད་ཡོད།གཞ
ན་ཡང་ཁོང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པ་ཚ་ནས་ཁ་ ལ་རིང་ གས་ལ་འཐབ་འཛིངས་ ་དགོས་པ་བ ོ
ད་ཡོད།
གྲོས་ཚགས་དེར་པི་ཅིང་དང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་ ་ནན་གན་ ་གིང་ཕའི་བ
ཅས་བོད་རིགས་རང་ ོང་ས་ཁུལ་ནས་བ ོམས་འ ས་མི་༡༥༠་ ཙམ་ཚགསམབཅར་ ས་ཡོད།
ལ་ཁབ་གནས་རིམ་ལ་ ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་དང་ཐབསམ ོགས་གཅིག་འ ར་ལས་ཁུ
ངས་ས་ཁུལ་གྱི་ ེ་ཚན་ ལ་ཁབ་ཆོས་དོན་འཛིན་ ོང་ལས་ཁང་དང་ག ང་གི་ངོ་འཛིན་ཡོད་
པའི་ ལ་ཞེན་ཅན་གྱི་ནང་པ། ཀོ་ཐོ་ལིག ཁ་ཆེ། དེ་བཞིན་པོ་ཀྲི་སི་ཀྲོན་ ི།
ཅོས་ཚགས་ མས་མཉམ་ བ་ཀྱིས་ཆོས་ ོགས་འཛིན་ ོང་ ིད་ ས་གཏན་འབེལ་ལག་ ར་ ་
་ཡིན་པ་རེད།
ཐབས་ ོགས་གཅིག་འ ར་དང་ ལ་ཁབ་ཆོས་ ོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ ེ་ཚན་དང་ ་
ནག་ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ནས་མཉམ་ བ་ཀྱིས་ཆོས་ ོགས་ ིད་ ས་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་དམང
ས་གཙས་འཛིན་ ོང་ཚགས་ ང་ནས་ཆོས་ ོགས་ ིད་ ས་ལག་ ར་ཐོག་བཀོད་ ས་ ་བ་རེ
ད།
ིགས་གཞི་ནང་དོན་ལ་དམངདམགཙས་འཛིན་ ོང་ཚགས་ ང་ནས་ཆབ་ ིད་ཐོག་འགན་བ
ཀུར་འོས་པ་ ལ་ཞེན་ཆེ་བ།
ཆོས་སེམས་ཅན་གྱི་དགེ་འ ན་པ་དང་བ ན་མ་ག ང་གི་ལས་ ེད་སོགས་ལས་གཞན་བ ོ་བ
ཞག་ ་ ་མེད་པ་གསལ་ཡོད།
དགོན་ ེ་འགའ་ཞིག་ ་ག ང་ནས་ཉེན་ ོགས་ ོར་ ང་ལས་ཁུངས་ཀྱང་བ གས་ཡོད།

ག ང་ནས་དགོན་ ེ་འགའ་ཞིག་ནང་༣ ༡
ཞེས་པའི་ཤེས་ཡོན་མ་དཔེ་གསར་འ ག་ཁྱབ་ ེལ་ ས་ཡོད།
ཤེས་ཡོན་ལམ་ ོན་འདིའི་འོག་ས་གནས་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཚགས་ ང་དང་ནང་མི་དམངས་
གཙ་འཛིན་ ོངས་ཚགས་ ང་བཅས་ནས་ ་བ ན་ མས་ནས་ ན་གཏན་ག ང་གི་ཆབ་ ིད་
ོབ་གསོ་ཁག་ནང་འ ལ་བ གས་ ེད་དགོས་པའོ་ནན་བ ལ་ ་གལ་ཆེ། ༢༠༠༩
ི་ ་༥པའི་ནང་ ིད་འཛིན་ ་ཅིང་ཏའོ་ནས་ཉི་མོ་ ོང་ལ་༣
༡ཤེས་ཡོན་མ་དཔེ་གསར་གཏོན་ ས་པར་དམིགས་གསལ་ ་ག་གནང་བ་རེད།
ཐབས་ ོགས་གཅིག་འ ར་གྱི་འགོ་འཁྲིད་ མས་དང་ ྰ་ལི་ ་མའི་ ་ཚབ་དབར་༢༠༡༠ ་༡
ཚས་༢༦ ནས་༣༡བར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད།
འདི་ནི་༢༠༠༢ཞི་མོལ་ནས་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་ཆགས་པ་དང་། ༢༠༠༨ ་༡༡
པ་ནས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད།
༢༠༠༧ནང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ནས་ཡོད་པའི་ས་གནས་ ་ཁབ་མི་དམངས་ ན་ཚགས་དང་
དེ་བཞིན་ ང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་ ིད་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ ང་ཁག་ནང་བ ོམས་བོད་རིགས
་ ་ཆེན་༦༡༥ ཙམ་ནས་གོ་གནད་ལེན་ཡོད།
ང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་ ིད་གྲོས་ཚགས་ppccནི་ཆབ་ ིད་ལམ་ ོན་གྱི་ཚགས་ ང་ཞིག་ཆགས
་པ་དང་།
ཚགས་ ང་གིས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་མིན་པའི་འ ས་མི་ཡང་འཛིན་ ོང་ཐད་འ ལ་བ ག
ས་ ་བ ག་པ་རེད། ི་བཏང་ ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པ
ppལས་ ེད་ མས་ཆོས་ ེད་མི་ཆོག་ཀྱང་ག ང་ནང་གནད་རིམས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ ་ཆེན་ཁ
ག་ནང་ཆོས་ ེད་ཆོག་པ་རེད། ༢༠༡༠ ་༢
ནང་ ་ག ང་ནས་ངོ་འཛིན་ཡོད་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་ཕོ་ཆེ་ ་འ ེང་བ ་གཅིག་པ་ ལ་མཚན
་ནོར་ ་ ་ནག་ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་བ ོ་བཞག་ ས་པ་དང་།
༢༠༡༠ ་༣པའི་ནང་ཁོང་ ང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་ ིད་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་ཆགས་པ་རེད།
ཁྲིམས་གཞི་དངམཝ་ ིགས་ ོལ་ངཏན་འབེབས་ ས་པ་དག་ནང་ ་ནག་ག ང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོ
ས་ ན་ཁག་ལ་བཏང་འཛིན་ ་ཆོག་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དབང་ཚད་བཞག་ཡོད།

འཛིན་ ོང་ནས་ ་ ལ་བོ་འཛིན་ཐབས་ལམ་ ེད་ཆོག་
mmrཞེས་པ་འདི་ཞིག་saraཞེས་པའི་ག ང་གི་གསང་བའི་ལས་ཁང་ནས་འགྲེམ་ ེལ་ ་བ་ད
ང་།
འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་དང་ ལ་ འི་བོ་འཛིན་ལ་བཏང་འཛིན་ ེད་པ་རེ
ད།
ིགས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ནས་ ལ་ཁའི་ག ང་དང་ཆབ་ ིད་ལས་ ེ་མཐོ་བ་ མས་ནས་ ་ ལ་
ངོ་འཛིན་འགོག་ འི་དབང་ཚད་ཡོད།
ག ང་འ ེལ་བོ་འཛིན་མེད་ན་ ལ་ ་ མས་ ི་ཚགས་ནང་ ་ ལ་གྱི་འགན་དབང་མེད་པ་རེ
ད།
ཞིང་ཆེ་དང་དེ་ལས་མཐོ་བའི་ག ང་གི་ལས་ཁུངས་ནང་ ་ ལ་ངོ་འཛིན་ལ་ཆོག་མཆན་དགོས
་པ་དང་།
ད ས་ག ང་ལ་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བའི་ ་ ལ་ཁག་ལ་ངོ་འཛིན་ ་བའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་རེད།
ཁྲིམས་གཞི་ནང་ཚན་ ིའི་ཚགས་པ་དང་ ེར་པ་ཁག་ནས་བོད་ནང་ ་ ལ་ངོ་འཛིན་ལ་ཐེ་ཏོ
ག་ ་མི་ཆོག་པ་རེད།
གཞན་ཡང་ ལ་ ་གང་ ང་ ལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡང་ ིད་འཕེབས་དགོས་པ་གསལ་ཡོད།
ཆོས་མེད་པ་ངོ་འཛིན་པའི་ག ང་ནས་ཆོག་མཆན་དང་ངོ་འཛིན་ཡོད་པའི་ ་ ལཁག་གི་ཞིབ་
འི་གནས་ ལ་དེབ་བཀོད་ཉར་ཚགས་ ་བ་རེད།
saraནས་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཆོས་འ ེལ་ཁྲིམས་གཞི་ལག་ ར་ ེད་
ོགས་ནང་དོན་གསལ་བ་བཞིན།
་ ད་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་དཔེར་ ཆོས་ ོགས་ ་ཁག
ཆོས་ ེད་ས་ལས་ ེད་པ་བཅས་ག ང་གིས་བཏང་འཛིན་དོ་དམ་ ེད་པ་རེད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ག ང་ལ་ཁྲིམས་གཞན་དག་འོག་ནས་ ེ་བོ་ ེ་ ག་ ་ ང་ལ།
ཆོས་ གས་ ་ འི་ ན་ ་ ིས་མེད་གཏོང་ འི་དབང་ཚད་ཡོད།
གཞན་ཡང་ ིགས་གཞི་ནབ་གསལ་ ་བ ན་ མས་ ོང་ ེ་དང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ས་གནས
་གཞན་ ་ ོབ་གཉེར་ ེད་ ར་ངེས་པར་འགྲོ་འོང་ ོང་གི་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆ

ན་ ་དགོས་པ་རེད།
ིར་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ ལ་གཅེས་རིང་ གས་ ོབ་གསོ་ ོད་ ངས་དང་ནང་དོན་དེ་བཞིན་
ཡང་ཡང་འ ང་ ལ་མི་འ ་བ་ཁྱབ་ཆེ་ཡོད་ཀྱང་།
ོབ་གསོ་དེ་རིགས་དགོན་ ེ་འཛིན་ ོང་གི་འཆར་ཆེར་ ེད་ ོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ོབ་གསོའི་བ ོད་གཞི་གཙ་བོ་ནི། ཁྲིམས་ གས་ ིལ་བ གས་ ོབ་གསོ་དང་།
དེ་བཞིན་ ྰ་ལི་ ་མར་མོད་གུས་ ོང་བ་ ་ན་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་ད ས་འཁྲིད་ལ་དངས་ལེ
ན། ི་ཚགས་རིང་ གས་ལ་ བ་བ ོར།
བོད་འདི་བཞིན་གནའ་ ་མི་ནས་ ་ནག་དང་ཁ་ ལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཞིག་ཡིན་པའི་
ོར་བཅས་ཡིན།
དེ་བཞིན་ ་བ ན་ མས་ལ་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ་ག ང་གིས་ངོ་འཛིན་ ས་པའི་པཎ་ཆེ
ན་ ་མར་མོས་གུས་ ེད་བ ག་པ་རེད།
ག ང་ནས་ད ེའདེམ་ ེད་པའི་དགེ་འ ན་པ་ཚར་སོ་སོའི་དགོན་ ེ་ནང་ ལ་གཅེས་རིང་ ག
ས་ ོབ་གསོ་གོ་ ིགས་ ་ ་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་ཡིན།
གནད་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་ག ང་ནས་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ཆོས་དོན་དང་ ི་ཚགས་ ང་ ོང་ ེ་
ཚན་གི་མི་ ་ཡོད་པའི་ག ང་འ ེལ་ ་ཁག་བ ག་ནས་ ལ་ཞེན་ ོ་གསོ་ ོད་པ་རེད།
བོད་ཀྱི་ནབ་ཆོས་ནང་མངའ་ཁུལ་དང་དགོན་ ེ་དང་གནས་ ་ཆེན་ཁག་ལ་ ིར་བ ོད་ཀྱིས་དེ
་གར་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་ལ་ག གས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ ང་བ ོན་ ེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི
་ཆ་ཤས་ཀྱི་ ོབ་ ོང་གལ་ཆེར་ ིས་པ་རེད།
་བ ན་ མས་ས་གནས་གཞན་ ་ ོབ་གཉེར་ ་ ་བ ོད་ བས་འགྲོ་ས་དང་ཡོང་སའི་ས་ག
ནས་གཉིས་ཀ་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ངེས་པར་དགོས་པ་རེད།
དམ་ ག་འདིའི་རིགས་མངའ་ཁུལ་རང་གི་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་ ས་ ན་ ང་ འི་ཆོས་འ ེལ་ལ
ས་དོན་ལའམ་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༠༨
ི་ ་ག མ་པའི་ ས་ཟིང་ ེས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་ ་པ་སོ་སོསི་དགོན་ ེ་ནས་ ིར་
འགྲོ་མ་ བ་པའི་གནས་ ལ་བ ོད་ཡོད།
དམ་ ག་འདི་རིགས་དགེ་འ ན་པ་ཚར་མཐོ་རིམ་ཆོས་ཀྱི་ ོབ་ ོང་ ་ འི་གོ་ བས་ལ་འགོག་

ནེ ་ ང་འ ག
དམ་ ག་འདིའི་རིགས་དང་དེ་བཞིན་དགོན་ ེ་ཁག་ཕན་ ན་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་མ ན་ ེན་བ ར
་ལེན་ཐོག་ཁྲིམས་གཞི་དམ་པའི་ ེན་གྱིས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ཀྱི་དགོན་ ེ་ཆེ་ཁག་དང་དེ་
མས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ་ ར་པའི་བོད་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཁག་པར་ ོལ་ ན་གྱི་འ
ེལ་བ་དམ་ཟབ་དེ་ཞན་ ་བཏང་ཡོད།
ལ་ ིའི་ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་ནས་ ་གར་ ་ ན་ཐོ་འགོད་པ་ ར་ན་བོ
ད་ནས་ ོས་ ོལ་ཡོང་བའི་ ་བ ན་ མས་
དེ་ ར་ ེད་དགོས་དོན་གཙ་ཆེ་བ་ནི་རང་ཉིད་ཆོས་ ོབ་ ོང་ ་ ད་ ་ ་དང་། ྰ་ལི་ ་མ་ད
ང་དང་ནང་པའི་ ་ཆེན་གཞན་གྱི་ཞལ་མཇལ་དང་ ིན་ བས་ཐོབ་ཆེད་ཡི་ག ངས།
ཁྲིམས་གཞི་ལག་ལེན་བ ར་བ་འདིས་ག ང་ལ་ཁང་པ་དང་ཆོས་འ ེལ་བཟོ་བཀོད་འཛིན་ ོང
་དང་དེ་བཞིན་ ་ཆེ་བའི་ཆོས་འཛམས་བར་ལམ་ གས་ཀྱི་ ངས་འཛིན་ ་ འི་དབང་ཚད་
ད་ཡོད། དགོན་ ེ་ངསར་ ག་གང་ ང་ལ་ག ང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ངེས་པར་དགོས།
དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་འ ་འཛམས་སམ་ ས་ ན་ ང་ ིས་ ེད་པར་ཆོག་མཆན་ངེས་པར་ ་དགོ
ས།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ ིད་ག ང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི ་ག ང་དང་ན་བཟའ་ ིན་ ེན་དེ་
བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བ ི་གནས་ མས་ཀྱང་ག ང་གི་ ་ནོར་ལ་ངོ་འཛིན་ ེད་པ་དང་།
དེ་ མས་ཀྱི་བེད་ ོད་ལ་ ངས་འཛིན་ ་བ་རེད།
ག ང་གི་ལས་ ེད་འགའ་ཞིག་ནས་ ྰ་ལི་ ་མའི་ ་དཔར་བདག་ཉར་དང་།
འགྲམས་ ོན་མི་ཆོག་པའིཁྲིམས་མེད་པ་བ ོད་ཀྱང་།
བོད་མི་མང་ཆེ་བས་དེ་ ར་ཁོང་གི་ ་དཔར་འགྲེམས་ ོན་མི་ ་བ་རེད།
ག ང་ནས་ ་ ད་ ྰ་ལི་ ་མ་དང་བོད་མི་ནང་པ་ མས་ཀྱིས་ངོ་འཛིན་ ་པའི་པཎ་ཆེན་ ་མ
་ ་ ེང་༡༡པདགེ་འ ན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ ་པར་འགྲེམས་ ོན་ ་ཆེར་བཀག་ ོམ་ ེད་པ་རེད།
ཁྲིམས་གཞི་ལག་ ར་ནང་གསལ་དོན།
ཆོས་དོན་ལས་ ེད་དང་ཆོས་ ེད་མི་མང་ནས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་གཅིག་ ིལ་དང་
ལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་ ོབ་ལ་གནོད་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ ེལ་ ེད་མི་ཆོག་ཅེས་འཁོད་ཡོད།

ལས་ ེད་འགའ་ཞིག་ནས་ ྰ་ལི་ ་མ་དང་དགེ་འ ན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་ ་དཔར་དང་ཁོ
ང་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ ིས་པའི་དཕེ་དེབ་ མས་ནས་ག ང་གི་ཁྲིམས་གཞི་ལག་བ ར་གྱི་དོན་ཚ
ན་དང་འགལ་བ་ ིས།
དེ་ ར་ནའང་བོད་མི་མང་པོ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་སེལ་ཕོན་ནང་ ྰ་ལི་ ་མ་དང་དགེ་འ
ན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ ་པར་སགྲེམས་ ོན་ ་བ་རེད།
བོད་མི་ཚས་ ྰ་ལི་ ་མའི་ ་པར་འགྲེམས་ ོན་ ེད་པ་འདི་ཡང་མངའ་ཁུལ་དང་ཆབ་ ིད་ཀྱི་
འཁོར་ ག་ལ་རག་ ས་ཡོད།
ལ་ ོར་ ོ་ཆམ་པ་མང་པོ་འཁོར་བའི་དགོན་ ེ་ཆེ་ཁག་ནང་ ྰ་ལི་ ་མའི་ ་པར་ངོས་གསལ་
དོད་པོའི་འགྲེམས་ ོན་མི་ ་བ་རེད།
ཁོང་གི་ ་དཕར་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་དངོས་གསལ་དོད་པོ
འི་ངང་མངའ་ཉོ་ ་ ་མེད།
ཚང་པ་འགའ་ཞིག་ནས་དམ་ ག་ལ་ ིས་མེད་ཀྱིས་ ྰ་ལི་ ་མའི་ ་པར་དང་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ད
ངོས་ཆས་ཚང་ལས་ ་བར་ ེན་ཉས་ཆད་ཕོག་པའང་བ ོད་ཀྱི་ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ལ་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་དགོན་ ེ་མང་པོའི་ནང་
ྰ་ལི་ ་མའི་ ་པར་འགྲེམས་ ོན་ ས་པ་འགྲིམ་འ ལ་བ་ནས་མཐོང་ཡོད་པ་དང་།
དེ་ཡང་དགོན་ཕ་དེ་ཚའི་ ་པ་ མས་ནས་ག ང་གི་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ལས་ ེད་ ོགས་གཞི
བ་ལ་ཡོང་ བས་གནས་ བས་ ་པར་མི་འཇོག་པ་ཡིན་ག ངས། འགོ་འཛིན་ མས་ནས་
ྰ་ལི་ ་མའི་ ་པར་དང་འ ེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ཁ་ ལ་གྱི་སེམས་འཚར་ཡོད་པའི་དཔང་
གས་ཞིག་ཡིན་པ་ངོ་འཛིན་ ེད།
འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་བོད་རིགས་ ིས་པ་ཚའི་མིང་ནས་ ྰ་ལི་ ་མའི་མཚན་གཅིག་གམ་མང་
བ་ཡོད།
དེ་བཞིན་ ་ ྰ་ལི་ ་མས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ ་ཆེ་མིང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ མས་ག ང་འ
ེལ་དེཔ་བ ེལ་ ་ ་མི་བ ག་པ་རེད།
དེ་འ ་སོང་ཙང་བོད་མི་ མས་ལ་ནམ་ ན་བེད་ ོད་ ་བའི་མིང་ཞིག་དང་ག ང་ནས་བཀའ
་འཁྲོལ་ཐོབ་པའི་མིང་ཞིག་བཅས་མི་གཅིག་ལ་མིང་གཉིས་ཡོད་པའང་ཡོད།

ལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་གུང་སེ་མེད་པ་རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་ ག
རི ་འགོ་འཁྲིད་ མས་པས་ ོལ་ ན་ཆོས་ ོགས་མཛད་ ོ་དང་ ེད་ ོ་ཁག་དེ་བཞིན་དམངས
་སར་ཆོས་དད་ མ་པ་གཏོན་བ ག་ཀྱང་།
ཆོས་ ོགས་ཀྱི་ ེད་ ོ་ཁག་ག ང་འ ེལ་གཏན་འབེབའ་ ས་པའི་ཆོས་ ེད་ས་ཁུལ་ནང་མ་ག
ཏོགས་ ེད་མ་བ གས་པ་དང་།
དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་ ་ ལ་ཁག་ཆོས་ཚགས་ཆེན་བའི་སར་ ངས་འཛིན་དམ་པོ་ ེད་པ་རེད།
ཆབ་ ིད་ངོ་ ོལ་དང་བོདམརང་བཙན་ལས་འགུལ་ཡིན་ཕ་དངོས་པའི་ཆེད་ཀྱི་ ེད་ ོ་དག་ད
བང་ གས་ཆེན་པོས་འགོག་ཐབས་ ེད་པ་རེད།
ག ང་ནས་བ ོད་དོན་དགོན་ ེ་ཆེ་ཁག་ནང་ ་པའི་གྲངས་ག་ལ་ཚད་མེད་པའང་དགོན་ ེ་སོ
་སོའི་ནང་ཡོད་པའི་དམངས་གཙ་འཛིན་ ོང་ཚགས་པ་ཞེས་པ་ནས་རང་ཐག་རང་བཅོད་ ་པ་
གསར་འ ག་ ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ན་ཡང་དོན་དངོས་ ་ག ང་ནས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་ད
གར་མཛས་ཁུལ་གྱི་དགོན་ ེ་ཁག་གི་ ་པའི་གྲངས་ཚད་དམ་ ག་ཆེན་པོའི་གཏན་འབེབས་ ་
བ་རེད།
དགོན་ ེ་ཁག་ལ་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་འཕེལ་ ས་དམ་ ག་ ེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ནི་ད
གོན་པའི་ནབ་ཁང་པ་གསར་ ག་ ས་པའི་ལས་འགུལ་ལ་འགོག་ ེན་ ེད་པ་དེ་ཡིན།
ཁང་པ་གསར་པ་རེའི་མ ན་ལ་ག ང་ནས་ ད་པའི་ཁན ང་གསལ་བའི་plaltརེ་ངེས་པར་
ར་དགོས།
ས་གནས་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་ ་པར་འ ལ་བ གས་ ་ འི་ཆོག་མཆན་མི་ ད་པ་དང་
ཐེངས་མང་ཡོད། ༢༠༠༩
ི་ ་༢་པའི་ནང་ ི་ཚགས་བདེ་འཇགས་ལ་ལས་རིམས་ལམ་ ོན་ནང་ ་བ ན་ཆོག་མཆན་མེ
ད་པ་དང་ལོ་ན་མ་ལོན་པ་ཚར་དགོན་ ེ་ནས་ ིར་འ ད་ ་ ་འདི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་དོན་
ཞིག་ ་ ིས་པ་རེད།
་ག ང་ནས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་བོད་མིའི་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་
ེ་ཁག་ ་ཡོད་པའི་ས་གནས་གཞན་ནས་ ེབས་པའི་ལོ་ན་༡༨་མ་སོན་པའི་ ་བ ན་དང་དེ་
བཞིན་དེབ་བ ེལ་མ་ ས་པའི་བ ་ ག་མང་པོ་ ིར་འ ད་ ེད་པའི་གནས་ ལ་ཡོད།

དེ་བཞིན་དགོན་ ེ་དེ་ཚའི་ཁོངགགི་ ོབ་ ་ཁག་ནང་ ོབ་མ་བ ་ ག་མང་པོ་ ིར་འདོན་ ས་
པའང་ ང་ཡོད།
ོབ་ ག་འགའ་ཞིག་ག ང་གི་ ོབ་ འི་ནང་ ོབ་འ ག་ ས་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་ལ་དེ་ ར་ཐབ
ས་ཤེས་གཞན་གང་ཡང་ ས་མེད་པ་རེད།
ས་གནས་འགོ་འཁྲིད་ མས་པ་ཡང་ནས་ཡང་ ་ཕ་མ་ མས་དང་དམིགས་བསལ་དམར་ཤོག་
ཚགས་པའི་ཚགས་མི་དང་ག ང་གི་ལས་ ེད་པ་ མས་ལ་སོ་སོའི་ ་གུ་ མས་དགོན་ ེ་ཁག་ད
ང་དགོན་ ེ་ཁོངས་ ་ཡོད་པའི་ ོབ་ ་དེ་བཞིན་ ་གར་ ་ཡོད་པའི་ ོབ་ ་ཁག་ནང་ ིར་ཐོ
ན་ ་དགོས་པའི་གནོད་ གས་ ད་ཡོད།
གནས་ ལ་འགའ་ཞིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ཕ་མ་ ་གུ་ ་གར་ནང་ཡོད་པའི་
བོད་པའི་ ོབ་ ་ཀག་ནས་བ ག་པ་ཚར་ ར་ ིར་འཐེན་ཡོང་ཆེད་དོ་བདག་གི་ངོ་འ ོར་ལག་
འཁྱེར་ག ང་བཞེས་ ས་པའང་ ང་ཡོད།
ངོ་འ ོར་ལག་འཁྱེར་མེད་པ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་ལས་ཀ་ཤོར་ཉེན་ཆགས་ཡོད།
འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ག ང་ནས་ངོས་འཛིན་བཀའ་ཁྲོལ་ཝོད་པའི་ ་མ་ མས་ཀྱི་ཤེས་ཝོན་
ོབ་འགོ་ ོད་ ོག་ལ་ཞིབ་ཚག་པོའི་ངང་ ་ ོག་ ེད་པ་རེད་། དཔེར་ན་
བོད་ ོངས་རིན་རེའི་གསར་ཤོག་གི་ ོམ་ ིས་ནང་ཐབས་ ོགས་གཅིག་ ར་ལས་ཁུངས
་ནས་ ༢༠༠༩ ་ ༡༡ ཚས་ ༥ ཉིན་ ་སར་ནང་པའི་ ་ཆེན་ ༢༥
ལ་ ོབ་གསོ་ ོང་བ ར་འགོ་བ ག་པ་འཁོད་ཡོད
ོབ་གསོ་འདི་ ་ ་གྲན་ ་དང་
ི་ཀྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་་ འང་ ་ཆེན་དང་ཁོང་ མས་ཀྱི་ཡོང་འཛིན་ མས་ལ་ ད་ཡོ
ད་
ོབ་གསོ་དོ་དག་ཧི་དམིགས་ ལ་གཙ་◌ོཔ་ནི་ ་ག ང་ནས་ངོས་འཛིན་ ས་པའི་པན
་ཆེན་ ་མ་ ་ ེང་ ༡༡་ལ་མིག་དཔེ་བ ས་ནས་ ལ་ཁབ་ལ་གཙ་འཛིན་དང་
ཁ་ ལ་རིང་ གས་ལ་ལོས་ལེན་མི་ ེད་པ་འདི་རེད་ ༡༩༩༧
་༡༠ཚས་༣་པར་འ ངས་པའི་ཏེ་ཀྲེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ ོག་ ོབ་ ོང་ཐོབ་ ལ་ ་གོ
ང་མ་ མས་ལས་ཁྱད་པར་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ ང་ཡོད་

ལོར་ ས་ཐོག་ལ་གཞིགས་ན་ར་ཁྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ བས་འགར་ ེ་ ིད་གནང་བ་ད
ང་དེ་བཞིན་ ླའི་ ་མ་ངོས་འཁིན་གནང་ཡག་ལ་འན་དབང་ཡོད་
ག ང་ཧི་ལས་ ེད་ལས་ཆོས་ ོག་ད ་འཁྲིད་ མས་ལ་སེར་ འི་ཡོངས་འཛིན་འདེམས
་བ ོ་ ེད་ འི་འགན་དབང་མེད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ཚད་ ན་ཅན་གྱི་དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་
མི་འདང་བའི་གནས་ ལ་ཆགས་ཡོད།
དགེ་བཤེས་ ་ ལ་མང་པོ་ ་གར་ལ་བཙན་ ོལ་ཕེབས་པ་དང་
བགྲེས་པོ་ མས་ཀྱི་ ་ཚབ་མ་འཚལ་བ་དང་དེ་བཞིན་བོད་ས་ཁུལ་ལ་ ས་པའི་དགེ་བ
ཤེས་ མས་ལ་ ་ནག་ མ་ས་ཆེན་པོ་དང་ ི་ ལ་
དེ་བཞིན་བོད་རིང་ ོང་ ོངས་ནང་ ོབ་ ིད་ ་ འི་ག ང་འ ེལ་བཀའ་ཁྲོལ་ཐོབ་ ་
དཀའ་༢༠༠༨་ ་བ་༣་ ེས་བོད་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ ེབས་ཞིང་ལོ་ཉི་ ་ ག་བོད་རང་ ོང་ ོ
ངས་ཁུལ་གྱི་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་བ གས་ཀྱང་ ་ས་ནང་ཡོད་པའི་གདན་ས་སོགས་ནས་བཙན་
འ ད་བཏང་ཡོད་
བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་བ ད་ཁག་ཧི་ད ་འཛིན་ མས་ ི་ ལ་ ་ཡོད་པ་རེད་
དཔེར་ན་ ་བཀའ་བ ད་ཀྱི་གཅོ་བོ་ ་པ་ཡང་༡༩༩༩་ལོར་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ནས་
བས་བཅོལ་ཕེབས་ནས་ ང་བཙན་ ོལ་ ་བ གས་ཡོད་
་པ་ནས་བ ོད་གསལ་བོད་ནས་བཙན་ ོལ་ ་ཕེབས་དགོས་དོན་ནིེ་ ་ག ང་གི་ཁོང
་ག་བར་ཕེབས་ན་ ངས་འཛིན་ཧི་འགྲིམ་ ལ་ལ་ ངས་འཛིན་དང་དེ་བཞིན་ཁོང་ ་གར་ ་ད
གེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ མས་པ་ ང་ས་བོད་ལ་ཕེབས་མ་བ ག་པ་སོགས་ལ་ ེན་ནས་ཡིན་།
ག ང་གི་ ིད་ ས་གཏན་འབེབ་ ས་པ་བཞིན་དགོན་ ེ་ཁག་རང་འཚ་ཟིན་ བ་པའམ་རང་
རང་འདང་ངེས་དགོས་པའི་ཐོག་དགོན་པའི་ཡོངས་བབ་གང་ཡོད་དེ་གའི་ ་བ ན་ མས་ཀྱི་
ོབ་ ོང་དང་འཚ་བར་བེད་ ོད་དགོས་པ་ཡིན་ཡང་
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་དགོན་ ེ་ཆེ་ཁག་མང་ཇཔོའི་ནང་ཡོད་པའི་དམངས་གཙའི་འཛིན་
ོང་ཚགས་ ང་ནས་དགོན་པའི་ ོ་ཁྲལ་དང་གནས་མཇལ་བའི་ཞལ་འདེབས་དེ་བཞིན་ཚགས་

ང་ནས་ཟིན་པའི་ ོན་ཁང་དང་། ཚང་ཁང་།
དེ་བཞིན་ཟ་ཁང་བཅས་ནས་ཡོང་བའི་ད ལ་ མས་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆེད་ ་བེད་ ོ
ད་བཏང་ཡོད་
ིར་ག ང་ནས་ ལ་འཁོར་ ོ་ཆམས་པ་གང་མང་ཆོས་ ེ་ཁག་ལ་བ ོར་ འི་ཐབས་ཤེ
ས་ ས་པ་འདིས་དགོན་པའི་ཡོང་བབ་ལ་ ན་ ་ཕན་ཡང་ལས་རིགས་དེ་ཚས་ཆོས་ཀྱི་ ོབ་འ ི
ད་ཀྱི་ ས་ཚད་དང་ངལ་བ་ལམ་ ོལ་ ་འ ར་ཡོ
༢༠༠༤ལོར་འགོ་འཁྲིད་ཚས་ལོ་ངོ་༡༦་རིང་ལ་བཀག་ ོམ་ ས་པའི་དགེ་ གས་ཆོས་བ ད་ཀྱི་
ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ ག་མཐོ་ཤོས་དགེ་བཤེས་ ་རམ་པའི་ཡིག་ གས་ཆེན་མོ་གཏོང་ཆོག་པ་བཟོས་པ་
རེད་ འོན་ ང་ཆོས་འ ེལ་ཀྱི་འགྲིམ་ ལ་དང་
ཆོས་ཀྱི་བ བ་པ་ ོབ་གཉེར་ལ་དམ་ ག་དེ་བཞིན་ཆབ་ ིད་ཀྱི་ཆ་ ེན་དགོས་མཁོ་ཚ
ང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ ོབ་ ོང་ཚད་ ན་ཞིག་ཐོབ་ ར་དཀའ་༢༠༡༠ ་༣་ཚས་༡༡་ཉི
ན་བཀྲིས་ ན་པོ་དང་། དགའ་ ན་
སེ་ར་ཆ་མདོ་ མས་པ་གླིང་བཅས་ཀྱི་དགོན་ ེ་ཁག་ནས་དགེ་འ ན་པ་༨་ནས་དགེ་བ
ཤེས་ཡིག་ གས་ལེགས་ བ་ ང་།
༢༠༡༠་ལ་ ་པ་༡༨༠་ཙམ་ནས་ ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚགས་ ོང་ ས་ཡོད་
འདི་ནི་ཇོ་ཁང་མ ན་ ་དགེ་བཤེས་ཡིག་ གས་དང་འ ེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ ོན་ལམ་ཆེ
ན་མོ་ནི་༡༩༩༠་ནས་བཀག་ ོམ་ ས་པ་ཞིག་རེད་
ོལ་ ན་ལ་ ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ བས་བོད་མི་ ོང་ཚ་ ལ་ས་ ་སར་ ལ་འཛམས་ ེ
ད་པ་རེད་།
༢༠༡༠ ་༣པའི་༡༩༥༩བོད་མི་རང་དབང་ ེར་ལངས་དང་ ་ལའི་ ་མ་བཙན་ ོལ་ ་ཕེབས་
ལོ་ ས་ ན་ ང་ ི་ བས་བོད་ནང་དགོན་ ེ་མང་པོའི་ནང་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པའི་ཞིབ་ག
ཤེར་ཡང་ནས་བ ར་ ་དང་།
སེལ་ཕོན་ལས་ཀ་མི་ ེད་པ་དང་གྲ་ ་དང་གཞན་ཡང་ཕན་ ན་གནས་ ལ་གཏོང་ལེ
ན་ལ་བར་བཅད་ ང་ཡོད་ དེ་བཞིན་༢༠༡༠ ་༣་པའི་ནང་ ོ་ ེ་ ག་དང་

་མོ་ ེ་དགོན་པའི་སར་ ་པ་ ིར་ཕེབས་པ་ཚ་ ་ཚད་༨པའི་ཐམ་ ང་བཀའ་ཁྱབ་ལ་
དང་ལེན་ ེད་དགོས་པའི་གསལ་བ གས་ ར་ཡོད་
དཀར་ ་ེ དང་། ་པ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་སེར་ ་མང་པོར་ ིར་ ོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་མེད་
ཅིང་ཁའི་དང་།
གན་ ར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚའི་ ིར་བ ོད་ལག་འཁྱེར་ ན་ ་དག་ལ་དབང་ཤེས་
ཀྱི་ངོས་ལེན་མ་ ས་པ་ ང་ཡོད་
ན་ འི་འགྲོ་ ངས་ཡང་ ི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པ་དང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ནས་
བ ོད་གསལ་ ག ང་ལས་ལ་ ས་ཚད་མེད་པང་དང་།
ོག་བ ན་ ོད་ལེན་ ེད་དགོས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ་བའི་ཆབ་ ིད་དང་ཆོས་དད་ལ་ཞི
གས་ནས་ལག་འཁྱེར་མི་ ོད་པ་སོགས་ ང་ཡོད་
ོན་ལ་ ད་ཟིན་པའི་ ི་བ ོད་ལག་འཁྱེར་ག ང་བཞེས་བ བ་པའི་གནས་ ལ་ཡང་
ང་ཡོད་ཡང་གནས་ ལ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་ཀྱི་ ་ ལ་འགའ་ཞིག་ནས་ ་གར་ལ་འགྲོ་ ་མི
ན་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ ེས་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་པ་ ང་ཡོད་
བས་འགར་ ོག་ ན་ཆེན་པོ་ ད་ ེས་ ི་བ ོད་ལག་འཁྱེར་རག་པ་ ང་ཡོད་
་བ ན་ མས་ལ་ ིར་བ ོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་
༢༠༠༨་ ་༣ ས་ཟིང་ནས་བ ང་ ི་བ ོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་དཀའ་བ་འདིས་བོད་མི་ཚ་
་གར་ལ་གནས་མཇལ་སོགས་ལ་འགྲོ་བ ོད་གོ་ བས་ ང་ ་ ིན་
ལག་འཁྱེར་རག་པར་དཀའ་ངལ་དང་ས་མཚམས་སོགས་ལ་ལམ་ ག་ ེན་པའི་༢༠༠༨
་༣་པའི་ ས་ཟིང་ ེས་ཁྲིམས་ ན་འགྲིམ་ ལ་དང་དེ་བཞིན་ཁྲིམས་འགལ་ས་མཚམས་འགལ་
ནས་ ོས་ ོལ་ བ་ ་མི་ ིད་པ་ ་ ་ཆགས་ཡོད་
དེ་ ར་ནའང་གནས་ ལ་འདི་བཞིན་ ོགས་བ ིགས་ ་ བས་ ་བ ན་ ད་བོད་མི་
བ ་ ག་མང་པོ་ ང་པ་ག མ་པ་ ད་ནས་ ་གར་ལ་ ོལ་ ོལ་ ིན་ཡོད་
མང་ཆེ་བས་ ་གར་ནང་བཙན་ ོལ་ ས་ནས་བ ད་ཡོད་
་གར་ནངས་བོད་ལ་ལོག་འགྲོ་བའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ནི་མི་ཤེས་ཀྱང་ ་ལོ་ མ
ས་ལས་ཞེ་ གས་ ང་ ་ ིན་ཡོད་པ་མངོན་

ལ་ ིའི་བཙན་ ོལ་ལས་ཁུངས་ནས་བ ོད་གསལ་༢༠༠༩་ལོར་ནེ་པལ་ཡོད་པའི་བོད་
མིའི་ ེ་ལེན་ཁང་ ་བོད་ནས་གསར་འ ོར་༢༣༨ཙམ་ ང་ཡོད་པ་དེ་༢༠༠༨་ལོའི་གྲངས་ཚད་
ལས་མང་ཡང་ལོ་ ོན་མ་ཁག་ལས་ཆེས་ ང་བ་རེད་
གནས་ ལ་འདི་ ོགས་བ ིགས་ ་ བས་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་
ལ་ ིའི་ ལ་ཁབ་ནས་འགྲིམ་ ་བར་དམ་ ག་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད་པ་དང་
་ག ང་ནས་ ི་ ལ་ག ལ་འ ེལ་ ་བ ོར་བ་ཚའང་རང་ ོང་ ོངས་ས་ཁུལ་དགོན་
ེ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཡག་ལ་ ངས་འཛིན་ནན་པོ་ ེད་པ་རེད་
ག ང་ནས་བཀོད་བ ིགས་ ས་པའི་གསར་འགོད་འགྲིམ་ ལ་ ང་ ་ལས་གཞན་ ི་
ལ་གསར་འགོད་པ་ཁག་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ལ་འགྲོ་བ ོད་མི་ཆོག་པ་རེད་།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་ ིར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འགྲོ་བའི་ ིའི་ ལ་ཁབ་ནས་ཡོ
ང་བའི་མི་ མས་ལམ་ག ར་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པས་བཀག་པ་དང་།
གླང་འཁོར་ནང་འགྲོ་བ ོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་མི་ ོད་པ་རེད་
འོན་ཀྱང་ ་ནག་རང་ནས་ཡོང་བའི་ ལ་འཁོར་ ོ་མཚམས་པ་ཚར་དེ་ ར་དཀའ་ངལ
་གང་ཡང་འ ད་ཀྱི་མེད་
ས་གནས་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་གསང་བའི་འགྲིམ་ ལ་ལ་ག ང་འ ེལ་བཀག་དོམ་
ཡོད་པ་རེད་ཞེས་བཤེད་ ར་འདོད་པ་མི་ ེད་པ་རེད་ ིའི་ ལ་ཁབ་ནས་ཡོང་བའི་མི་ མས་བོ
ད་རང་ ོང་ ོངས་ས་ཁུལ་ལ་འགྲོ་ཆེད་ག ང་འ ེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆ་ ་དགོས་པ་རེད་།
གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཆོས་ཀྱི་ ་ ལ་ མས་ནས་བ ོད་གསལ་
ཁོ་པ་ཚར་ལོ་ ས་ ན་པའི་དགོན་ ེ་ཁག་བ ར་བ ག་དང་ནམས་གསོ་ ེད་ ར་ཆོག
་མཆན་ཐོབ་དཀའ་བ་དང་དཔལ་འ ོར་རོགས་བ ོར་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་ ེ་གནས་འཛི
ན་ ོང་ ་ འི་བཀའ་ཁྲོལ་མི་ ོད་པ་སོགས་ཡོད་
ས་གནས་འགའ་ཞིག་གི་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ོན་བ ོད་ལ་ཆོས་ ེད་འཛམས་ས་ཁ
ག་གི་ས་གནས་མ ན་ ེན་འཛད་འ ག་པ་དང་དེ་བཞིན་བཙན་ ོལ་བོད་མི་ ི་ཚགས་ནས་ཆ
བ་ ིད་ལས་དོན་ཐོག་འཇབ་ ས་འ ལ་བའི་ལམ་ཞིག་ཆགས་པ་མངོན་

འོན་ཀྱང་ས་གནས་འགའ་ཞིག་ནང་ ང་འཁོར་ ོ་འཆམ་པའི་གྲངས་འབོར་ཆེ་ ་གཏ
ང་ནས་ག ང་གི་ཡོང་འབབ་ལ་ཕར་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོང་ཆེད་དགོན་ ེ་ཁག་ཉམས་གསོ་ ས་ཡོད།
འ ས་ ང་དགོན་པ་དང་དེ་བཞིན་དགོན་ ེ་གཞན་ནང་བདེ་ ང་ལས་ ེད་ མས་ནས་བོད་
མི་ཚར་བ ན་གཙན་ནང་དགོན་པར་ཆེས་ ེད་ འི་ ་ས་ཀ་ལ་གཏན་འབེབས་ཚད་བཟོས་ཡོ
ད་
དམ་ ག་འདིའི་རིགས་༢༠༠༨ ༣པའི་ ས་ཟིང་ ང་མ་ཐག་ལས་ག ང་ཁྱབ་འདལ་
ང་བ་ཡོད་ ༢༠༠༨ ་བ་ ༣
པའི་ནང་ངོ་ ོལ་ཟིང་འ ག་ལང་པའི་ ེས་བདེ་ ང་ ང་ཚགས་ནས་གལ་ཆེའི་དགོན་
ེ་ཁག་ལ་འགྲོ་བས ོད་བཀག་ཡོད་
ངས་ ་སར་ཡོད་པའི་དགོན་ ེ་ཁག་ལའང་དེ་ ར་ ང་ཡོད་
ས་ཟིང་ ང་བའི་ ་ཤས་ནང་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པས་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་མཚན་མོ
ར་ ོལ་ ང་གྱིས་ ་བ ན་མང་པོ་ ་སའི་དགོན་ ེ་ཆེ་ཁག་ནས་འཛིན་བ ང་ ས་ཡོད་
དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པ་ཡོད་པ་འདིས་ ་བ ན་ མས་ཀྱི་གུལ་བ ོ
ད་ལ་དམ་ ག་ ང་བ་དང་དེ་བཞིན་ ི་ ལ་གསར་བགོད་པ་སོགས་ནས་འགྲོ་ ར་བཀག་དོམ་
ང་ཡོད་དམ་ ག་འདི་ ་ ་༢༠༠༩ ༣་དང་༢༠༡༠་ནང་ལ་ ང་མེད་པ་དང་ ི་ ལ་གསར་
བཀོད་པ་ མས་བོད་ས་ཁུལ་ལ་འགྲོ་བ ོད་ ་ འི་གོ་ བས་བཀག་ཡོད་
༢༠༠༩་ནང་ ིར་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ས་ཁུལ་མིན་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་
འགྲོ་བ ོད་ཆོག་ཀྱང་ ི་ ལ་གསར་འ ར་ ད་ལམ་ཚགས་པ་ ག་གི་གསར་བཀོད་པ་འཛིན་
བ ང་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་པ་རེད་།
བོད་རིགས་ས་གནས་རང་ ོངས་ཡིན་པ་ཅིང་ཁེའི་ཞིང་ཆེན་ ་ཡོལ་ ་ ་ས་ཁུལ་ ་ ༢༠༡༠
་ ༤ ཚས་ ༡༤ ཉིན་རི་ཆར་ཚད་གཞི་ལ་ ༦.༧
དོན་པའི་ས་གཡོས་ གས་ཆེ་ ང་ བས་ཁུལ་དེའི་བོད་རིགས་ ་བ ན་ མས་ནས་ས་
ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚ་ཕོག་པའི་མི་ མས་ལ་ཉེན་ཁ་ལས་ ོབ་པ་དང་ ོབ་གོས་རོགས་རམ་སོགས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་ཕན་ཐོག་ཆེ་གནང་ཡོད་

དེའི་ བས་ས་གནས་འགོ་ཇའཛིན་ མས་ནས་ ་པ་ཚའི་ ང་པོ་གྲངས་འབོར་ཆེན་པོ་
མེ་ ེག་ བས་ནང་ཆོས་ལམ་ ོལ་བཞིན་གཤིན་པོའི་འདས་ཆོས་སོགས་ ེད་ ་བ ག་ཡོད་
འོན་ཀྱང་ས་ཡོམ་ ང་བའི་བ ན་ཤས་ནང་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ་ ་ས་ཁུལ་ཕཡི་
ནས་བ ེབས་པའི་ པ་ཚ་རང་ཉིད་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་ ིར་ལོག་ ་དགོས་པའི་བཀའ་ ་བཏང་
ནས་དེ་ ར་ཁོ་པ་ཚ་གནོས་ཚ་ཕོག་པའིོ་བོད་རིགས་ མས་ལ་རོགས་བ ོར་ ་ འི་ལས་འགུ་ལ
་དམ་ ག་ ས་ཡོད་།
་པ་འགའ་ཞིག་ནས་བ ོད་གསལ་ ་ ་ཀྱི་ ལ་ས་ ་ ་ཀེ་ཀུ་ ོ་ལ་ཆོས་ ོགས་ཞབ་རིམ་འ
་འཛམས་ ་ ར་བཀག་དོམ་ ས་ཡོད་
ག ང་འ ེལ་གནས་ ལ་ལ་གཞིག་ན་ས་ཡོམ་དེས་དགོན་ ེ་ ངས་ ༨༧
ཙམ་གནོད་ ན་ ང་ཡོད་ག ང་འ ེལ་གནས་ ལ་གཞན་ཞིག་ནང་ས་ཡོམ་དེས་ཐང་
་དང་།
ེ་ ་ དེ་བཞིན་རང་ ང་དགོན་པའི་ ་པ་
༨༤་ཙམ་གྱི་ཚ་ ོག་ ོག་པ་དང་ ༡༠༠ ལ་ ས་ ོན་ ང་པ་འཁོད་ཡོད་།
་ི ལ་ཁྱབ་གཞན་ ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ནང་པའི་གཙ་ ོང་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ས་ཡོམ་ ང་
སའི་ས་ཁུལ་ལ་འགྲོ་བ ོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ ད་མེད་ ༢༠༡༠ ་བ་ ༤ ཚས་
༡༧
ཉིན་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བ གས་ཞིག་ནང་ ་ལའི་ ་མ་ནས་ས་ཡོམ་ཚབས་ཆེ་ ང
་སའི་བོད་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཇི་ ར་ ་ ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ མས་ནས་རེ་འ ན་ ས་པ་ ར་
གས་ ོན་དང་སེམས་གསོ་ཡོང་ཆེད་འགྲོ་བ ོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ ས་ཀྱང་ ་ནག་ག ང་
གི་འགོ་འཁྲིད་ མས་པས་ཡར་ལན་གང་ཡང་མ་ ད་པ་འཁོད་ཡོད་
་ནག་ག ང་འ ེལ་ཤིང་ཧ་གསར་ ར་ལས་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་གནས་ ལ་ ར་ན་
་ག ང་ནས་ངོས་འཛིན་ ས་པའི་པན་ཆེན་ ་མ་ ལ་མཚན་ནོར་ ་ནས་འགོ་འཁྲིད་ནས་ས་
གནས་ ་པ་ཚས་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་བོད་རིགས་ ་པ་མང་པོ་ནས་བ ོད་གསལ་ ར་ན་
ཐབས་ ོགས་གཅིག་ ར་ལས་ཁུངས་དང་ཆོས་ ོགས་འཛིན་ ོངས་ ན་ཁང་གི་ལས་ ེ
ད་ མས་ནས་ ་ག ང་ནས་ངོས་འཛིན་ ས་པའི་པན་ཆེན་ ་མས་འགོ་འ ིད་པའི་ཆོས་ ོག་

ཞབས་རིམ་ནང་ ་པ་ཚས་འ ལ་བ གས་ ེད་དགོས་པའི་ཡང་ནས་བ ར་ ་གནོན་ གས་
ད་ཡོད་
གནས་ ལ་འདི་ ོགས་བ ིགས་ བས་བོད་ནང་ ལའི་ ་མའི་ ི་ ་ ༧ ཚིས ༦
གི་འ ངས་ ར་ ང་ ི་ ་ ད་བཀག་དོམ་ ས་ཡོད་
བོད་རིགས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ནང་ ་ག ང་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ་ལའི་ ་མའི་
་པར་ག ང་བཞེས་ ས་པ་དང་དེ་མ་ཚད་དགོན་པ་དང་ ེར་གྱི་ཁང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ ་
པར་ནག་ནོགས་བཟོས་ཡོད་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀའ་ཉེས་གཏོང་བ་
༢༠༠༨ ་ི ་ ༣
པའི་ནང་ ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ ་བ ན་དང་དེ་བཞིན་བོད་རིག
ས་མང་ཚགས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་པ་དང་ ་ལའི་ ་མ་བོད་ལ་ཕེབས་ཆོག་པ་ ེད
་དགོས་སོགས་ཀྱི་ཞི་བའི་ངང་ནས་ ་ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་ཡོད་
ཞི་བའི་ངོ་ ོལ་གྱི་ཉིན་བཞི་ ེས་ ་སར་ངོ་ ྷོལ་དང་དེ་ ར་འགོག་པའི་ ་དམར་ ི་དོ
་དམ་ལས་བ ལ་གྱིས་བ ེན་ ས་ནས་བོད་མིའི་འ གས་ཟིང་ ས་པ་དང་ ག་ཆས་ཉེན་ ོག
ས་པའི་འཚ་བའི་ ག་གནོན་ གས་ཆེ་ ང་ཡོད་
ཞི་ ོལ་བ་འགའ་ཞིག་ནས་འཚ་བའི་ལས་ཀ་བ གས་པ་དང་
འགའ་ཞིག་ནས་ཧན་དང་ ་ཡི་མི་རིགས་ཡིན་པ་ མས་ལ་ ག་ ོད་ ས་ཡོད་
ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པའི་དམག་འཐབ་ལ་བ ེན་གྲངས་འབོར་མི་ཤཏས་པའི་འདས་
གྲོངས་ ིན་པ་ ས་པ་
འཛིན་ ང་ ས་པ་དང་འགྲོ་བའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ ིས་མེད་ ོག་རོལ་ ིན་པ་ ང་ཡོ
ད་
་ཤས་ནང་བོད་ས་ཁུལ་ ་བོད་མི་སེར་ ་འབོར་ཆེན་པོས་ཞི་བའི་ངོ་ ོལ་ ་མ་ ས་
ཡོད་
ས་ཟིང་ ེས་ཀྱི་བ ན་ཤས་ཡང་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པ་དང་དམག་ད ང་ནས་དགོ

ན་ ེ་ཁག་ ོ་བ བ་པ་དང་ ་འབོར་ཆེན་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་
སེལ་ཕོན་དང་ ་ འི་ ད་ལམ་བཀག་པ་དང་ ལ་གཅེས་རིང་ གས་ ོབ་གསོའི་ལས་
རིག་ གས་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད་
༢༠༠༨
་བ་ག མ་པའི་ཞི་ ོལ་ ང་ ེས་ ་ག ང་ནས་བོད་ས་ཁུལ་དང་དམིགས་བསལ་བོད་
རང་ ོང་ ོངས་ནང་གནས་ ལ་གཏོང་ལེན་ལ་དམ་ ག་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད་པ་བ ེན་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་ ི་ ང་མེད་པའི་ ་ ོད་ཇི་འ ་ ་ཡོད་ཚད་པག་ ེད་ ་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད་
གནས་ ལ་ ོགས་བ ིགས་ ་ བས་ཀྱང་དེམ་ ག་འདི་བཞིན་ ་ ད་གནས་ཡོད་བོད་རང་ ོ
ང་ ོངས་དང་དེ་བཞིོན་བོད་ས་ཁུལ་རང་ ོང་ ོངས་ནང་ ས་ཟིང་ ང་པའི་ ་ཤས་ནང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་ ི་མཐོང་དང་ ང་ ོབ་ཞན་ ་ ིན་ཡོད་
འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ་ག ང་ལ་མི་དགའ་བའི་ཞི་ ོལ་མ་ཡོང་ཆེད་ཆོས་ ོགས་ ས
་ཆེན་ ང་ ིས་དང་འ ་འཛམས་ཁག་ ང་ ་བཏང་བ་དང་དམ་ ག་ཡང་ཆེ་ ་བཏང་ཡོད་
༢༠༠༩ དང ༢༠༡༠
ནང་ཞི་ ོལ་ ང་བ་མང་པོ་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིག་ས་ཁུལ་
ི་ཀྲོན་དང་ གན་ ་ དེ་བཞིན་ཅིང་ཁའི་ཞིང་ཆེན་ནང་ འང་ ༢༠༠༨
གྱི་ཞི་ ོལ་ ེས་དགོན་ ེ་མང་པོའི་ནང་ ་བ ན་གྲངས་འབོར་ ང་ ་ ིན་ཡོད་
ས་ཟིང་ ེས་འཁིན་བ ང་ ས་པའི་ ་བ ན་ མས་ག་པར་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་མེ
ད་ཀྱི་གནས་ ལ་དངོས་དོན་ར་ ོད་ ་ ་དཀའ་ཡང་གནས་ ལ་འ ང་ཁུངས་མང་པོ་ལ་གཞི
ག་ན་བཙན་ཁང་ནས་གློས་གྲོལ་བཏང་པའི་ ་བ ན་ མས་རང་ཉིན་གྲོང་གསེབ་ནང་བ ོད་
དགོས་པ་ལས་ ར་ཡང་དགོན་ ེ་ལ་ལོག་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་
གློད་གྲོལ་བཏང་པའི་ ་བ ན་ མས་ཀྱང་ ན་བཅོས་ཆེད་སོ་སོའི་གྲོང་གསེབ་ནས་ ི
ར་འགྲོ་དགོས་ཚ་ངེས་པར་ས་གནས་འགོ་འཁྲིད་ནས་བཀའ་ཁྲོལ་ ་དགོས་པ་ཡིན་
དེ་ ར་བོད་ནང་ཆོས་ ེད་གོ་ བས་ལ་དམ་ ག་ཆེ་བ་དང་ ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ ེ་ཁག་
ནང་ཆོས་བ གས་ ་འདོད་དེ་བཞིན་ ་ལའི་ ་མ་མཇལ་ནས་ ིན་ བས་ ་འདོད་ཀྱིས་བོད་

རིགས་མང་པོ་ནེ་པལ་ ད་ ་གར་ལ་ ོས་ ོལ་ ེད་པ་རེད་
བོད་མི་མང་པོ་བོད་དང་ནེ་པལ་ས་མཚམས་ལ་བཀག་ཉར་ ས་པའི་གནས་ ལ་ ་
ད་ཡོད་
བཀག་ཉར་འདི་རིགས་ ་བ་མང་པོ་ ེད་པ་དང་མཚམས་རེ་ནོར་འ ལ་ ོན་འ གས་
གང་ཡང་མེད་པར་བཀག་ཉར་ ེད་པ་རེད་
་མིའི་ཉེན་ ོགས་པས་བོད་དང་ནེ་པལ་ས་མཚམས་ ད་ ོས་ཐབས་ ེད་པའི་བོད་མི
་འཛིན་བ ང་བཀག་ཉར་དང་དེ་བཞིན་ནེ་པལ་ག ང་ལའང་དེ་ ར་ ོས་ ོལ་འ ོར་བའི་བོ
ད་མི་བཙན་དབང་གི་ ེིར་ལོག་ ེད་དགོས་པའི་གནོད་ གས་ ོ་པ་རེད་ ༢༠༡༠ ་
༦
ནང་ ་པ་གཅིག་ ིས་པའི་བོད་མི་ག མ་ཙམ་ནེ་པལ་ནས་བོད་ལ་( ་ནག)ལ་ ིར་ ོ
ག་ ས་ཡོད་
༢༠༡༠ ་བ་ ༩ ཚས་ ༡
ཉིན་ཨ་རི་གྲས་ཚགས་འོག་མའི་ ་ནག་ནང་གི་ཆབ་ ིད་བཙན་པའི་གྲངས་ཐོ་ལ་གཞི
གས་ན་བོད་ནང་བོད་རིགས་ཆབ་ ིད་བཙན་པ་དང་ཆོས་ ོགས་བཙན་པ་◌ོབས་བ ོམས
༨༢༤ ཡོད་པ་འཁོད་ཡོད་ དེའི་ནང་ནས་
༤༧༨(བ ་ཆ་༥༨)བོད་རིགས་ ་བ ན་དང་ ལ་ ་ཆགས་ཡོད་
གནས་འདི་བཞིན་བ ན་སེང་ ས་པའི་ ེས་ལའང་ ་བ ན་མང་པོ་ ༢༠༠༨ ་
༣ པའི་ ས་ཟིང་ནང་འ ལ་བ གས་ལ་བ ེན་ནས་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་
དགེ་འ ན་པ་མང་པོ་ཞིག་ནས་དགོན་ ེ་ཁག་ནང་གནས་ ངས་བཟོད་དཀའ་བ་དང་
དམ་ ག་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་བ ེན་གྱིས་རང་ ོག་གཅོད་དགོས་པ་ ང་འ ག་
གནས་ ལ་འ ང་ཁུངས་མང་པོར་གཞིགས་ན་
བཀག་ཉར་ ས་པའི་བོད་རིགས་ མས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་བ ང་བཏང་བ་དང་
ཁ་ལག་དང་ ་བཅད་པ་
དེ་བཞིན་ ན་རིང་གཉེད་ཀྱང་ཁུག་མ་བ ག་པ་བཅས་ཀྱི་ ག་ག བ་བཏང་ཡོད་པ་རེ
ད་

འགའ་ཞིག་ལ་ ་དནངས་ ག་ཆས་ཉེན་ ོགས་པ་དང་ ི་ཚགས་ ང་ ོབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་ ེད་པ་ མས་ཀྱི་ ག་གནོན་དང་ཉེས་བ ང་འོག་ག གས་པོའི་ ལ་པ་ ོན་ཆགས་ཤོ
ར་བ་དང་གཞན་ཡང་ ས་ ོན་ཚབ་ཆེ་ཕོག་ཡོད་
མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ ང་བའི་གནས་ ལ་འ ང་ཁུངས་འགའ་ཞིག་བ ོད་གསལ་
འཛིན་བ ང་བཀག་ཉར་དང་ ག་པོའི་ ད་གཞིབ་འོག་ལ་འདལ་གྲོངས་སོང་པའི་བོད
་རིགས་ཚའི་ ང་པོ་ མས་གསང་བའི་ཐོག་དོར་ནས་ནང་ཧི་མི་ མས་ལ་ ིས་ ོད་མ་ ས་བ་
ང་ཡོད་
བོད་ས་ཁུལ་ནང་གི་བཙན་ཁང་དང་བཙན་པ་ མས་ ག་འ ད་ཀྱི་གོ་ བས་མེད་པའི་ ེན་གྱི
ས་ཆོས་ ོགས་ཀྱི་བོད་རིགས་བཟང་བཙན་ཇི་ཡོད་དང་དེ་ མས་ཀྱི་གནས་ ངས་ཇི་འ ་ཡོད་
མེད་གཞིབ་འ ག་ ་ ་དཀའ་
༢༠༡༠ ་བ་ ༥
ནང་ ་ ང་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་ ་པ་འཇིགས་མེད་དགུ་རི་འམ་ ོ་ལོག་འཇིགས་
མེད་ གཞན་མིང་ འཇིགས་མེད་ ་མཚ་ཞེས་པ་བཙན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་པ་རེད་
ཁོང་རང་ནས་བ ོད་གསལ་ལ་བཙན་ཁང་འགོ་འཛིན་ མས་ནས་ ་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་
བ ང་བཀག་ཉར་འོག་ཉེས་བ ང་ཡང་ནས་བ ར་ ་བཏང་པ་དང་
དེ་བ ེན་གྱིས་ཁོང་རང་ ན་པ་མེད་པ་ཉིན་ ག་ལས་པ་དང་
ན་ཁང་ནས་ཐེངས་གཉེས་ཙམ་ ོད་དགོས་ ང་ཟེར་།
༢༠༡༠ ་ ༥
པའི་ནང་ ི་ཁྲོན་ནང་ཡོད་ ་པ་ ོ་མང་དགོན་པའི་ ་པ་གྲོགས་ ་ ལ་ཁྲིམས་བ ར་
་འཛིན་བ ང་ ས་པ་རེད་ ༢༠༠༩ ་ ༣
པི་ནང་ཁོང་ ་ལའི་ ་མར་མངགས་པའི་ ོམ་ ིས་པར་སོང་འཛིན་བ ང་ ས་ཡོད་
ནང་མི་ མས་ནས་ཁོང་བཙན་ཁང་ལ་ གས་འ ད་ ེད་ ་བཀག་ ོམས་ ས་ཡོད་
༢༠༡༠
དགུན་ ས་ ་ ི་ཀྲོན་བཙན་ཁང་ནང་མཚན་ཆ་བདག་ཉར་གྱི་ ོན་འ ག་ཕོག་པའི་

ན་གྲགས་ཆེ་བའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ད ་འ ིད་བ ན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་གློད་གྲོལ་ད
གོས་པའི་ཞི་བའི་ངོ་བ ོལ་ཐེངས་ཙམ་ ང་ཡོད་
བོད་རིགས་ཁུངས་ ན་ཞིག་ནས་བ ོད་གསལ་མཚན་ཆ་དེ་ མས་ཁོང་གི་དགོན་པར་
ཁྱི་ར་ ངས་པའི་ ་ཁག་ཞིག་ནས་བཞ་པ་རེད་ཟེར་།
༢༠༠༩ ་ ༡༢ ཚས་ ༢༣ ཉིན་ ལ་ ་ ར་ ་ཚ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ ༨
དང་ ་བ་ ༦ རིང་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཐག་གཅོད་ ས་ ༢༠༠༩ ་
༤ ནང་
༢༠༠༨
ཀར་ ེ་ ོང་ ་ཞི་བ ོལ་དང་འ ེལ་བའི་མཚན་ཆ་ཡོད་པའི་ ོན་བ ག་འོག་ཁོང་རང
་ཁྲིམས་མི་ཞིབ་ད ད་ ས་པ་རེད་
ག་ཆས་ཉེན་ ོག་པས་ཁོང་རང་ནང་ནས་གོ་མཚན་ཐོན་པའི་ ོན་འ གས་ ས་ཀྱང་
ཁོང་རང་དང་ཁོང་གི་པེ་ཅིང་ནས་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་ ོད་པར་ནན་ ལ་ཐོག་བ ོད་གསལ་གོ་མ
ཚན་དེ་དག་གཞན་ནས་ཁོ་པའི་ནང་ ་བཞག་པ་དང་།
ཁོང་རང་ནས་ངོས་ལེན་ ེད་དགོས་པ་ནེ་ ག་ ོང་བཏང་པའི་ ེན་གྱིས་ཡིན་ག ངས་
།
༢༠༠༩ ་ ༤
ཉིན་ནག་ ་ ོང་ཁུལ་མི་དམངས་བདེ་ ང་ལས་ ེད་པས་མཁན་བ ར་ བ་བ ན་ཐ
བས་མཁས་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་
ཁོང་ནི་ཞབས་བ ན་དགོན་པའི་མཁན་བ ར་ཡིན་པ་དང་དེ་བཞིན་དགེ་བཤེས་ ལ་
ཁྲིམས་ ལ་མཚན་གྱི་དཔེ་ཆའི་དགེ་ ན་ཡང་ཡིན་
ཁོ་པ་ཚ་ནས་ཞབས་ ེན་དགོན་པའི་དམངས་གཙ་འཛིན་ ོང་ཚགས་ ང་གི་ ་པ་བཙ
ན་འ ས་ཡང་བཀག་ཉར་ ས་པ་རེད་།
༢༠༠༩ ་༣ཚས་༢༥ཉིན་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙ་འཕེལ་ ས་ ེ་གནས་
ནས་བ ོད་དོན།

་ག ང་མི་དམངས་ ང་ ོབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ ེད་པས་ ར་ ེ་ ང་གོ་དགོན་པའི་ ་ ན་
ཚགས་
ཉེས་བ ང་འོག་འདས་གྲོངས་ ་བཏང་ཡོད། ཁོང་ནས་ ༢༠༠༨ ་ ༣
པའི་ ས་ཟིང་ ེས་འཛིན་བ ང་
གིས་བཙན་འ ག་དང་གནར་གཅོད་ཕོག་པའི་དགེ་འ ན་པ་ མས་ལ་ག ངས་སེམས་མཉམ་
ེས་
མཚན་ཆེད་ལོ་འདིའི་ ོན་ཐོག་འདེབས་ལས་མི་ ་བའི་ ་བ ལ་ཡིག་ ང་འགྲེམས་ ེལ་ ས་
ཡོད།
ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་གི་གནས་ ལས་ ར་ན་ ར་མཛས་གྲངས་དཀར་བ
ན་མ་
དགོན་པའི་བ ན་མ་ད ངས་ ིད་ ོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ད ངས་ཅན་གཉིས་ ར་མཛས་
ཁྲོམས་
རེའི་ནང་ཞི་བ ོལ་ ས་པར་བ ེན་ ༢༠༠༩ ་ ༣ ཚས་ ༢༨
ལ་བཀག་ཉར་ཉེས་བ ང་ཕོག་ཡོད།
ད ངས་ ིད་ ོལ་མ་ནས་ལག་ ིས་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་ ེལ་ ས་པ་དང་
བོད་དོན་བ བ་བ ོར་གྱི་ ད་འབོད་ ས་པས་འཛིན་བ ང་ ས་ཡོད། ༢༠༠༩ ་ ༡༢
ནང་ད ངས་ ིད་ ོལ་མ་ཁྲན་ ་ ན་ཁང་ཞིག་ ་དོན་ ེན་ཧ་མི་གོ་བར་འདས་གྲོངས་སོང་།
༢༠༠༩ ་ ༣ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ར་བ ་དགོན་པའི་དགེ་འ ན་པ་ ༡༠༠ ཙམ་ནས་ ོ་
ལོག་ཁུལ་ ་ ར་ལངས་ ས་ཡོད། ལ་ ིའི་གསར་གནས་ཁག་ནས་བ ོད་གསལ།
ར་ལངས་འདི་བཞིན་ ང་བ ེན་ནི་ས་གནས་འདིའི་ ་པ་ཞིག་ལ་བོད་རང་བཙན་དོན་ལས་
ཀ་ ེད་

པའི་ ོན་འ ག་ ི་བ་གཏོང་ བས་བཙན་ཁང་ནས་ ོས་ནས་ ་ འི་ནང་མཆོང་ནས་རང་ ོ
ག་ལེན་པ་འདི་ཡིན་ཟེར།
༢༠༠༨ ་ ༣ ཚས་ ༢༧ ཉིན་ ་ས་ཇོ་ཁང་ ་ ི་ ལ་གསར་འགོད་པ་ ་ཁག་ཅིག་མ ན་
དགེ་འ ན་པ་འགའ་ཞིག་ནས་ཞི་བ ོལ་ ས་པ་དང་ཁོང་ མས་ཀྱི་གནས་ ངས་ཇི་འ ་ཆག
ས་མིན་གནས་ ལ་བ ེད་ ་དཀའ།
༢༠༠༨ ་ ༤ ཚས་ ༩
ཉིན་ ི་ ལ་གསར་འགོད་པའི་འ ན་ ་ཞི་བ ོལ་ ས་པའི་ ་ ང་དགོན་པའི་ ་པ་ མས་འ
ཛིན་བ ང་ ས་ཡོད་པའི་གནས་ ལ་མཐོན་ཡོད། དེ་ མས་ནས་གྲ་པ་ ༥
་གར་ལ་ ོས་ ོལ་ ེབས་ཡོད།
༢༠༠༩ ་ ༣ ནང་ ར་མཛས་ཡོད་པའི་ ་ ་ན་བ ན་མ་དགོན་པའི་བ ན་མ་བཞི་
༢༠༠༨་ ་ ༥ ཚས་ ༡༤ ཉིན་མི་གྲངས་ ༥༠
ན་པའི་ ར་མཛས་ ོང་གི་ལས་ཁུངས་མ ན་ངོ་བ ོལ་ ས་པའི་ ེན་གྱིས་བཙན་འ གས་
ས་ཡོད། བ ན་མ་བཀྲིས་ ་མོ་དང་། ག ་ ལ་མཁའ་འགྲོ།
གསེར་ཀ་བཅས་ལ་ལོ་གཉིས་བཙན་འ ག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།
བ ན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་མཚ་ལ་ལོ་ག མ་རིང་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲམས་ཆད་ཕོག
ངོ་བ ོལ་ནང་ཡོད་པའི་བ ན་མ་བ ན་གང་ ་ཡོད་མེད་གནས་ ལ་མེད་པ་རེད།
༢༠༠༩ ་ ༢
ནང་བསམ་ཡས་དགོན་པའི་ ་པ་དགུ་ལ་ལོ་གཉིས་ནས་བཅོ་ འི་བར་གྱི་བཙན་འ ག་ཁྲིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད། ཁོང་ ྣམས་ནས་ ༢༠༠༨
ས་ཟིན་ བས་གྲ་ནང་ ོང་གི་ག ང་གི་ལས་ཁུངས་མ ན་སར་ངོ་བ ོལ་ ས་ཡོད།
དགེ་འ ན་པ་བ ་པ་དེ་རང་ ོག་རང་གིས་བཅད་པའི་གནས་ ལ་ ང་ཡོད།
༢༠༠༩ ་ ༡ ཚས་ ༢༤
ཉིན་འཇམ་ ་ ེ་ཁུལ་གདན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པའི་ད ་མཛད་ཉི་མ་ཚ་རིང་བཙས།

དགེ་འ ན་པ་བ ན་ ་པ་ ༣༠༠ ཙམ་གྱི་ངོ་བ ོལ་དང་འ ེལ་བའི་འཛིན་བ ང་ ས་པ་རེད།
དགེ་འ ན་པ་ མས་ནས་ ན་གཡོག་གཅིང་ ོལ་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ་ ང་བ ི་ལ་ས་གནས་བོ
ད་རིགས་རིག་ག ང་འཁྲབ་ ོན་ ་ཁག་འ ལ་བ གས་ལ་འགག་ ་དང་། ངོ་བ ོལ་ ས་ཡོད།
༢༠༠༩ ་ ༡ ཚས་ ༡༥ ཉིན་བ ན་མ་ག མ་ཀྲི་ཁྲོན་ཁུལ་ ར་ ེ་ ོང་ ་ ༢༠༠༨ ་ ༦ ཚས་
༡༨
ལ་ངོ་བ ོལ་ ས་པའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ལོ་གཉིས་དང་ ེད་ཀ་བཙན་འ ག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བ
ཅད་ཡོད། བ ན་མ་པོ་དབང་དང་། ་མོ།
དེ་བཞིན་ད ངས་འཛམས་བཅས་གྲན་ འི་བཙན་ཁང་ནས་བཀག་ཉར་ ས་ཡོད།
གནས་ ལ་ཁོ་དོན་ ར་ན་བཙན་ཁང་འདིའི་ནང་བ ན་མ་ ༤༤
བཀག་ཉར་ ས་ཡོད་ཚད་འ ག
༢༠༠༩ ི་ ་ ༡ ཚས་ ༢
ཉིན་ ར་ ེ་ ོང་གི་ ག་དཀར་བ མ་མ་དགོན་པའི་བ ན་མ་ད ངས་ ིད་ ༢༠༠༨ ཟa་
ཚས་ ༡༢ གྱི་ངོ་བ ོལ་ལ་འ ལ་བ གས་ ས་ བས་ལོ་གཅིག་དང་ ་བ་ ༩
བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།
༢༠༠༨ ི་ ་ ༡༠ ནང་ ་ ལ་ཁུལ་གྱི་ར་ ོད་དགོན་པའི་དགེ་འ ན་པ་གཉིས་ ༢༠༠༨ ་ ༣
ཚས་ ༡༥
ལ་ག ང་གི་ལས་ཁུངས་མ ན་སར་ ར་ལངས་ངོ་བ ོལ་ ས་པའི་ ེན་གྱིས་བཙན་འ ག་ ་
འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད། ཅིང་ཧ་གསར་འ ར་འཁོད་པ་ ར་ན་ ོ་བཟང་ཚ་འཕེལ་ལ་ལོ་ ༩
བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་།
ཚ་གནམ་ལ་ལོ་ འི་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།
༢༠༠༨ ་ ༦་ནང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་ ོ་ཀ་འ ིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་དགེ་འ ན་པ་ ༩
ལོ་གཉིས་ནས་བཅོ་ ་བར་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད། ཁོང་ མས་ནས་ ༢༠༠༨
་ ༣ ཚས་ ༡༨
ཉིན་ ོ་ཀའ་ ་ནང་ ོང་གི་ག ང་གི་ལས་ཁུངས་མ ན་སར་ངོ་བ ོལ་ ས་ཡོད་པ་རེད།

བཙན་འ གས་ ས་པའི་ཁོངས་ ་གླང་ཐང་དགོན་པའི་ ་པ་བ ན་འཛིན་ ་ ང་དང་།
བསམ་ཡས་དགོན་པའི་ ལ་མཚན་ མ་གཉིས་ལ་ལོ་ ༡༥
རིང་བཙན་འ ག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད། ཇོ་་པོ་དགོན་པའི་གྲ་པ་བ ན་འཛིན་བཟོད་པ་ལ་ལོ་ ༡༣
བཙན་འ ག་དང་། དེ་བཞིན་བསམ་ཡས་དགོན་པའི་ཉི་མ་བཀྲིས་དང་། ན་ཚགས་ལ་ལོ་ ༡༣
རིང་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅོད།
༢༠༠༨ ་ ༨ ཚས་ ༡
ཉིན་ ར་ ེ་ ོང་ ་འཛིན་བ ང་ ས་པའི་རོང་ ལ་ཨ་ ག་ ོར་ལ་གནས་ ལ་གསར་པ་གང་
ཡང་ཏག་ཐབ་མེད།
རོང་ ལ་ཨ་ ག་ནས་ཏ་ལའི་ ་མ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་འབོད་བ ལ་ ས་ཡོད།
ཁོང་ལ་མེས་ ལ་ཁ་ ལ་གཏོང་ཆེད་ངན་ ལ་ ས་པའི་ནག་ཉེས་བ ག་ནས་ལོ་ ༨
རིང་བཙན་འ ག་ ་ འི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།
དགེ་འ ན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གང་བ གས་གསལ་ ལ་ཤེས་ ོགས་གང་ཡང་ ང་མེད། དགོང་ལོ་
༢༡
ལ་ཕེབས་པའི་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཐག་འ ད་ཆེད་ ལ་ ིའི་གཟིགས་ཞིབ་པ་ཁག་ནས་རེ་འ
ན་ ས་ཀྱང་ ་ག ང་ནས་བཀའ་ཁྲོལ་མ་ ད་པ་རེད། ༢༠༠༩ ་ ༡༠
ནང་བོད་ནང་ཡོད་པའི་ག ང་གི་འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་ ི་ ལ་ ་ཚབ་འ ས་མི་ ་ཁག་ཞིག
་ལ་བ ོལ་གསལ། དགེ་འ ན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ནི་འཚར་ལོང་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་དང་།
འི་རིག་ག ང་ལ་དགའ་མོས་དེ་བཞིན་ཁོང་རང་གི་མེ་ཚ་ ིད་པོའི་ངང་ནས་བ ེལ་བཞིན་པ
་རེད་ཟེར། འགོ་འཁྲིད་ མས་ནས་བ ོད་གསལ། ཁོང་པན་ཆེན་ ་འཁྲེངས་ ༡༡
པར་ངོས་འཛིན་པ་ནི་འཁྲིམས་འགལ་རེད། ་ག ང་ནས་ ་མ ད་བ ོད་གསལ་ཁོ་པ་ཚས་
༡༩༩༥ ནས་ངོས་འཛིན་ ས་པའི་ ལ་མཚན་ནོར་ ་ནི་པན་ཆེན་ ་འཁྲེངས་ ༡༡
པའི་ཡངས་ ིད་ཡིན།
གཞན་ཡང་ ་ག ང་ནས་ཇ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་ལ་གནས་ ལ་གང་ཡང་མི་ ོད་པ་རེད།

ཁོང་ནི་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡངས་ ིད་འདེམས་པའི་ རོ ་གྱི་གནས་ ལ་ ིར་བཏང་པའི་ན
ག་ཉེས་བཀབ་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་བཟང་བཙན་ ་བ ག་ཡོད།
་ག ང་ནས་བོད་ས་ཁུལ་ནང་བ གས་པའི་ ་ ལ་དང་།
ིའི་འཛམ་གླིང་དབར་ལ་འ ེལ་ལམ་ལ་དམ་ ག་ གས་ཆར་ ེད་པ་རེད། དཔེར་ན། ༡༩༩༤
ལོར་ཀ ་པས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་འཁྲེང་ ༡༡
ཉེ་ནང་དགོན་པའི་ནང་ ་ག ང་གཟིགས་ ོགས་འོག་བ གས་པ་རེད།
ི་ ལ་ ་ཚབ་འ ས་མི་ མས་ལ་མཇལ་ འི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐེངས་མང་ ས་ཀྱང་ ད་མེད་པ་
རེད།
བཙན་དབང་གི་འོག་ཆོས་བ ར་བ ག་པ།།
ཡོངས་གྲགས་གནས་ ལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན་བོད་ནང་ ་ག ང་ནས་བོད་རིགས་སེར་ ་ མ
ས་ལ་ ་ལའི་ ་མར་མཆན་ ས་ ་བ་དང་ཁོང་ཆོས་ཀྱི་ད ་འཁྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་མི་ ེད་པ་ད
ང་དེ་བཞིན་ ་གོ་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་དང་ ི་ཚགས་རིང་ གས་ལ་ཡིད་ཆེས་གཏན་པོ་འཇོག
་པའི་གནོན་ གས་ ོད་པ་རེད།
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འ ེལ་བའི་ཡར་ ས་གོང་འཕེལ།།
ན་ཐོ་མང་པོ་ལ་གཞིགས་ན་ཅིང་ཀའི་ཞིང་ཆེན་ཀྱི་ ་ ་ས་ཁུལ་ ་ ་ག ང་འགོ་འཁྲིད་ མ
ས་ནས་
གནས་ བས་གསར་བ ག་ ས་པ་ས་ཡོམ་གྱིས་ ེན་པས་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ མས་ལ་ཞལ་
འདོན་ ོན་ལམ་ཚགས་སའི་མཆོད་ཁང་དང་བ ོད་གནས་ཁག་ནང་ ་ལའི་ ་མའི་ ་པར་འ
གྲེམས་ ོན་ ་ ་
བ ག་ཡོད།

ེ་མཚན་ག མ་པ་ ི་ཚགས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གུས་ ྕིས་གནས་བབ།
ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་མི་རིགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཕན་ ན་མཉམ་ ་འ ེལ་ ད་ཡོ
ད་པར་
བ ེན་ ང་ ེན་མང་པོ་མི་རིགས་ཀྱི་དཀལ་ངལ་ཡིན་དང་ཆོས་ལ་གཟོད་ ོམ་མེད་པའི་དཀལ་
ལ་ཡིན་
མིན་ད ེ་འ ེད་ ་ ་དཀའ།
ན་ཐོ་འདི་བཞིན་ ོགས་བ ིགས་ ་ བས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་བོད་རིགས་དང་ཧན་མི་
རིགས་ཁ་ཆེ་དང་ ་ཡི་མི་རིགས་བཅས་དབར་ ང་ཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད།
དཀའ་ ོག་ཆེ་བའི་ ས་ ན་དེར་དཔེར་ན་པེ་ཅིང་ ལ་ ིའི་ ྕེད་འགྲན་ བས་དང་ ༢༠༠༩
་བ་ ༡༠
ཚས་༡ ལ་ ང་གོ་མི་དམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ད ་བ ྙེས་ནས་ལོ་ ༦༠
འཁོར་བའི་ ང་ ིས་ བས་
དང་༢༠༡༠
ཤང་ཧེ་ ལ་ ིའི་ཚང་འ ེལ་འགྲེམས་ ོན་ཆེན་མོ་ གས་ བས་བོད་རིགས་ ་བ ན་
མས་ཟ་ཁང་ནང་གནས་བ ོད་དེབ་བ ེལ་ ་ ར་ངོས་ལེན་མ་ ས་པ་སོགས་ ང་ཡོད།
བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་རང་ ོང་ས་ཁུལ་ན་ཆོས་མི་འ ་བའི་མི་རིགས་ ེད་ ག་
པ་དང་
དེ་བཞིན་བོད་རིགས་དང་ ་ཡི་མི་རགས་དབར་དཔལ་འ ོར་ཐོག་འགྲན་སེམས་དབང་གིས་མི
་འཆམ་

པའི་ ང་ཚབ་སེམས་འཚར་ཡང་ཡོད།
་ཧན་མི་རིགས་མང་པོ་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དོ་ ང་
དང་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་དཔལ་འ ོར་ཞལ་འདེབས་སོགས་གནང་བ་རེད།
བོད་རིགས་དགེ་འ ན་པ་ཚ་ནས་ཀྱང་ ་ནག་ ལ་ས་ཁག་ལ་བ ོད་ནས་ཧན་མི་རིགས་ནང་ཆོ
ས་ལ་
དད་མོས་ཡོད་པ་ཚར་ནང་ཆོས་ ོབ་འ དི ་ ་བ་རེད།
་ཧན་མི་རིགས་འབོར་ཆེན་པོ་ད ར་ ས་ ་
བོད་ཁུལ་དགོན་པ་ཁག་ལ་ཆོས་མཇལ་ལ་བཅར་བ་རེད།
འོན་ཀྱང་ ་ནག་ག ང་ནས་དེ་ ར་ཧན་ནང་པ་ མས་ ན་རིང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དགོན་པ
འི་ནང་
ཆོས་ ོབ་ ་ ར་བཀག་དོམ་ ེད་པ་རེད།
ེ་མཚན་ བཞི་པ་ ཨ་རི་ག ང་གི་ ིད་ ས།།
ཨ་རི་ ི་ ིད་ལས་ཁུངས་དང་པེ་ཅིང་ཡོད་པའི་ཨ་རི་ག ང་ཚབ་དེ་བཞིན་ཆན་ ་ཡོད་པའི་ལ
ས་ཁུངས་ནས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆེ་ ་འགྲོ་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ ་ ད་
གནང་བཞིན་པ་
ཪེད།
དེ་ ར་ བ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ནི་གནས་ ལ་ཚབ་ཚ་ ང་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་ ང་
གིས་ ་

ག ང་ལ་དམིགས་ ་དཀར་ནས་གནོན་ གས་ ོད་པ་དེ་རེད།
ག ང་ཚབ་དང་ ི་འ ེལ་དོན་གཅོད་ལས་ ེད་ མས་ནས་ཁུངས་ ན་གནས་ ལ་འ ོར་བ་ད
པེར་ན་ཆོས་ཀྱི་ ག་ནོན་ཆེན་པོ་དང་མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་སོགས་ལ་ ་ག ང་ལ་གླེང་ ོང་ ེད
་པ་དང་གནས་ ལ་ ོན་མ་དགོས་ཚ་དེ་ ར་དགོས་པའི་འབོད་བ ལ་ནན་པོ་ ེད་པ་རེད།
ཨ་རི་ ི་ ིད་ལས་ ེད་པ་ མས་ནས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ་ ལ་ མས་ད
ང་ཆོས་
དད་པ་ མས་ལ་འ ེལ་བ་བཞག་པ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་གཞི
བ་གནང་བ་རེད། ༢༠༠༨ ་བ་ ༣
ནང་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་ ས་ཟིང་
ང་ ེས་ཨ་རི་ག ང་གི་ལས་ ེད་ མས་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ག ང་འ ེལ་བ ་བ ོར་ ་ལམ་
ཀ་ ོད་དགོས་པའི་རེ་མ ན་ ས་ཡོད། ༢༠༠༨ ནས་༢༠༠༩ བར་ལ་དེ་ ར་གཟིགས་
རོ ་ལ་བ ོད་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྲོལ་ཐོབ་པ་མང་པོ་ ང་ཡོད།
འོན་ཀྱང་རེ་མ ན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོན་ཕན་ ང་མེད།
་ནག་ག ང་ནས་ ་ ད་བོད་རང་ ོང་ ོངས་
ལ་འགྲོ་བ ོད་ཐོག་ ངས་འཛིན་དང་ ྟོགས་གཞིབ་ནན་པོ་ ་བ་རེད།
ཡིག་ཆའི་ནང་མི་གསལ་ཀྱང་
་ག ང་ནས་བོད་རང་ ོང་ ངོ ས་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་༢༠༠༨ ་བ་༣
ྗེས་ ི་ ལ་མི་རིགས་འགྲོ་བ ོད་ལ་བཀག་དོམ་ ས་པ་དེ་ཨ་རི་ག ང་འ ེལ་ལས་ ེད་དང་ ི
་ ལ་
མི་རིགས་གཞན་ཉེན་ ོགས་པས་ལམ་ཁའི་བཀག་ ོ་ནས་ ང་ ོབ་ལ་ ད་ཏེ་ ིར་ལོག་ ་བ
ག་པ་དང་བོད་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་འགྲོ་བའི་མི་དམངས་གླང་འཁོར་ནང་འགྲོ་མ་བ ག་པ་རེད་།

ག ང་འ ེལ་ཐོག་བོད་རང་ ོངས་ ོངས་དང་བོད་རིགས་ས་གནས་གཞན་ལ་ ི་མི་འགྲོ་བ ོད
་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་བ ོད་།

