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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༩ 
 

བདོ་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀ་ིགསོ་ཆདོ། 
 

སནོ་གྲེང་། 
༄༅། །བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་བར་བོད་འད་ིརང་དབང་རང་
བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་བསོན་མྲེད་ཡིན། འོན་ཀང་དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་
བྱས་པར། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འགོག་རོལ་རིམ་པར་བྱས་ཀང་མང་སྲེ་ཉུང་གིས་མ་བརྲེན་པར་མཐར་ ༡༩༥༩ ལོར་
བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཤོར་བ་མ་ཟད། བོད་མིའི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་འཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆགོ་གསི་དབུས་པའ་ིབོད་མ་ིཁ་ིཕྲག་མང་པ་ོབཙན་བྱལོ་དུ་ཕྲེབས་དགསོ་བྱུང་ཡོད།  
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀ་ིགཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་སྲེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་གཏོར་བཤིག་དང་། ཉྲེས་མྲེད་བོད་མ་ི
ས་ཡ་གཅགི་ལྷག་དམར་གསདོ། ཆསོ་བྱྲེད་སམོ་གཙང་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་མ་ོཆྲེ་ས་སར་ཕབ་པ། རནི་ཆྲེན་ག་ིརྒྱུ་ནོར་ཚང་མ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་དབོར་འདྲྲེན། བོད་མིའི་རིག་དངོས་གངས་ལས་འདས་པ་མྲེར་བསྲེགས། ཞི་བའི་བཅིངས་གོལ་གཏོང་བ་དང་རིང་
གཏོར་གསར་འཛུགས་ཟྲེར་བ་སོགས་མིང་འདྲ་མིན་བཏགས་ནས་བོད་ཀ་ིསོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་གནོད་སནོ་ཆྲེན་པ་ོབཏང་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དམངས་གཙ་ོབཅསོ་སྒྱུར་ཟྲེར་བ་དང་ཟངི་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས། རགི་གནས་གསར་བརྲེ་ཟྲེར་བ་སོགས་ལ་
ཁ་གཡར་ཏྲེ། བོད་མི་རྣམས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཉྲེས་མིང་དང་སྡུག་སོང་དཀའ་སྡུག་མ་བཟོད་པར་རང་སོག་གཅོད་དགོས་
ཐུག་ནས། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པོར་མི་ཤི་ཁིམ་སྟོང་དུ་གྱུར་པ་ནི། རྒྱ་དམར་གི་སིང་རྲེ་མྲེད་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་གི་སིད་
བྱུས་ངན་པའ་ིམཇུག་འབས་རྲེད། 
 མ་ིསྲེར་སྲེལ་བའ་ིསདི་བྱུས་འོག་རྒྱ་རགིས་མང་པ་ོབོད་སར་གནས་སསོ་བྱས་རྲེན་བོད་མ་ིརྣམས་རང་ས་རང་ཡུལ་
ནས་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཆགས་བཞིན་ཡོད་ལ། དབུལ་སོར་མཁྲེགས་གཏོར་ཟྲེར་བའ་ིསིད་བྱུས་འོག  བོད་ཀ་ིསོལ་རྒྱུན་
ག་ིཁང་པ་དང།  ཆས་གོས། གོམས་སོལ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་བསྒྱུར་ག་ིསིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། 
གོང་གསྲེབ་ཁག་གོང་ཁྲེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའ་ིསིད་བྱུས་འགོ ཞིང་འབོག་མ་ིམང་ལ་སོལ་རྒྱུན་ག་ིའདུ་ཤྲེས་བསྒྱུར་ནས་བོད་
མ་ིརིགས་ཀ་ིང་ོབ་ོམྲེད་པ་བཟ་ོབར་འབད་བཞིན་པ་དང་།  གོང་ཁྲེར་དུ་གནས་ས་ོབྱས་པའ་ིཞངི་འབགོ་མ་ིམང་ག་ིའཚ་ོབ་དང་
འཕྲདོ་བསྟྲེན་གང་ཅའི་ིཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཚད་མྲེད་འཕྲད་བཞནི་ཡདོ། 
 དྲེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་འོག དགོན་སྲེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་
བཀག་དང་། ཆོས་བྱྲེད་གྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད། བླ་སྤྲུལ་ག་ིཡང་སདི་བརྩད་འཚལོ་ག་ིསགི་གཞ་ིཟྲེར་བ་གཏན་འབྲེབས། རྒྱུན་
སལོ་ཆསོ་ཀ་ིབྱྲེད་ས་ོཁག་ལ་ཐྲེ་བྱུས། རྒྱལ་གཅྲེས་ཆསོ་གཅྲེས་ཀ་ིསོབ་གས་ོཟྲེར་བ་སྲེལ་ནས། མ་ིའདདོ་བཞནི་དུ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་ལྷིང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མི་
རྣམས་ལ་ཆབ་སིད་ཀ་ིཞྭ་མ་ོས་ཚགོས་གཡོགས་ཏྲེ་བཙནོ་འཇུག་བྱྲེད་བཞནི་ཡདོ། 
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 རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐད་གཉསི་སབོ་གས་ོཟྲེར་བའ་ིསིད་བྱུས་སྲེལ་ནས། གཞ་ིརམི་སོབ་ཆུང་ནས་བཟུང་བོད་སྐད་ཡིག་
གི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་སོབ་ཁིད་བྱྲེད་པ་དང་། བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཆྲེད་ཁིད་བྱྲེད་པ། སོབ་གས་ོཡར་རྒྱས་ཟྲེར་
བའ་ིམིང་བྱང་འགོ་རྒྱའ་ིསྐད་ཡགི་མ་གཏོགས་མ་ིརགིས་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡགི་སོབ་གས་ོབཀག་སོམ་དང་འབྲེལ་བའ་ིབཀོད་ཁབ་
ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁིམས་བཟ་ོབཅོས་ཀིས་དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་དུ། 
“སོབ་ཆུང་ག་ིལ་ོརམི་མཐནོ་པའོམ་སོབ་འབངི་ག་ིནང་དུ་རྒྱ་ཡགི་དང་རྩམོ་རགི་ག་ིསོབ་ཚན་འགོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀུན་
མཐུན་ག་ིརྒྱ་སྐད་ཁབ་གདལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ།” ཞྲེས་སོགས་བཀདོ་ནས་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དམར་གསོད་བྱྲེད་
བཞིན་ཡདོ། 
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་ཀ་ིརང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚད་ལས་བརལ་
བའ་ིགཏོར་སོན་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཆུ་རགས་གསར་བཟ་ོདང། ཕུག་ལམ་གསར་སྐྲུན།  གོག་ཁང་གསར་རྒྱག ས་ིགིང་
གསར་སྐྲུན། ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་བཅས་ཀ་ིལས་འཆར་འོག རང་བྱུང་གཏྲེར་ག་ིཐནོ་ཁུངས་ཡོད་སའ་ིབོད་ཀ་ིསལོ་
རྒྱུན་ག་ིབླ་ར་ིམང་པ་ོབསོག་རྒྱུ་དམིགས་འབྲེན་དུ་བཟུང་ནས། བོད་ཀ་ིརང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སནོ་ཚབས་ཆྲེན་གཏངོ་
བཞིན་པར་བླ་ོའཚབ་སྲེ་གཞ་ིཆགས་ཡོད།  
 བོད་མ་ིརགིས་ཀ་ིཁྲེ་ཕན་ཆྲེད་དང། ཆསོ། རགི་གཞུང་། སྐད་ཡགི་བཅས་ལ་སྲེམས་ཁུར་དང་དགའ་ཞྲེན་ཡདོ་པའ་ི
བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རིང་སོག་མཁན་གི་ཉྲེས་མིང་འོག་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད་བྱྲེད་བཞིན་པ་ལྟར། 
དཀར་མཛསེ་རང་སོང་ཁུལ་འབངི་རམི་མ་ིདམངས་ཁིམས་ཁང་ཟྲེར་བས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་བདོ་མ་ི ༩ ལ་
ཁ་བལ་བ་ཡིན་པའ་ིཁིམས་ཐག་བཅད་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༩ ནས་བཟུང་བོད་ཀ་ིས་གནས་ཁག་ལ། བོད་རིགས་ཁྲེ་
ལས་པ་མང་པོར་ལམ་བཟ་ོསོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག་གི་བོགས་ག་གཏོང་སྐབས། སིད་གཞུང་གིས་བཏང་བའ་ི
དངུལ་དྲེ་དག་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཧམ་ཟོས་བྱས་རྲེས། བོད་རིགས་ཁྲེ་ལས་པས་བར་ཟོས་བྱས་པར་
བསད་དྲེ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རོགས་གཞུང་བཞྲེས་ཀིས་བོད་རིགས་ཁྲེ་ལས་པ་མང་པོའ་ིདཔལ་
འབྱརོ་ག་ིརྨང་གཞ་ིམྲེད་པ་བཟ་ོབཞིན་ཡདོ། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦  པའ་ིནང་བོད་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མ་ིདམངས་ཁམིས་ཁང་
ཟྲེར་བས་བོད་མི་བཅུ་ལ་ཁིམས་བཤྲེར་བྱས་ཏྲེ་དངུལ་བཙན་འཕྲོག་དང་། བཙན་དབང་གིས་ཚོང་རྒྱག་བཅུག་པའི་ཉྲེས་
འཛུགས་འགོ་ལ་ོ ༩ ནས་ ༡༤ བར་ག་ིབཙནོ་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།  
 རྒྱ་དམར་སིད་གཞུང་གིས་ནག་སྲེལ་གཤྲེད་བཅོམ་དང་། ངན་སྲེལ་ནག་འཇོམས་ཟྲེར་བ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་
སྲེལ་བཞིན་པའི་ཁོད། བོད་ནང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་དང་། དྲེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་མ་ིས། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་མ་ིས། ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་སོགས་ལ་ནག་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གོད་གཞི་༡༢༣ 
ལྷག་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡདོ་སྐརོ་བཤད་འདུག  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་དངུལ་བཏང་བའ་ིཉྲེས་མངི་འགོ་འཛནི་བཟུང་བྱས་པའ་ི
འབ་ིརུ་རོང་ག་ིལྷ་མ་ོལགས་སུ་ཚད་ལས་བརལ་བའ་ིཉྲེས་རྡུང་བཏང་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་འདས་གོངས་ཕིན་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ར་ཆུ་ཁའི་དབོན་པ་ོདགོན་པའི་དགྲེ་འདུན་པ་
བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཙོན་ཁང་དུ་རྡུང་རྲེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའི་རྲེན་གིས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྐུ་གོངས་ཡོད། དྲེ་བཞིན་འབ་ིརུ་དཀོན་མཆོག་སིན་པ་ཡང་བཙོན་ཁང་ནས་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་མྱངས་
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རྲེས་ཉྲེ་ཆར་གོངས་ཡོད་པ་འདིས་བཙོན་པའ་ིཚ་ེསོག་ལ་འགན་སྲུང་མྲེད་པ་མཚོན་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙོན་ཁང་ནང་
ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིཆབ་སིད་བཙནོ་པ་རྣམས་ཀ་ིཚ་ེསགོ་ཛ་དྲག་ག་ིཉྲེན་ཁའ་ིའགོ་ཏུ་གནས་ཡོད། 
 ད་ལྟའ་ིཆར་བོད་ནག་ཆུའ་ིཤར་ཕོགས་སྦྲ་སོག་འབ་ིགསུམ་སྟྲེ། འབ་ིརུ་རོང་དང་། སོག་རོང་། སྦྲ་ཆྲེན་རོང་བཅས་
གསུམ་ནི། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་དམ་དྲག་ཆྲེ་ཤོས་ཀ་ིས་ཁུལ་ཆགས་ཡོད། དཔྲེར་ན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་ལུས་མྲེར་
བསྲེགས་བཏང་མཁན་ རར་མ་ོལགས་ཀ་ིསྐོར་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་གཞི་ནས་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་ཡོད།  ས་གནས་དྲེ་དག་ལ་
ཆབ་སིད་ཀ་ིཉྲེས་མིང་བཀལ་བའ་ིབཙོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་པ་གསལ་ཡང་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་ད་དུང་ཤྲེས་རོགས་
ཐུབ་ཀ་ིམྲེད་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའོ་ིནང་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའ་ིམདུན་ཐང་ནས་འཛམ་གིང་ཞ་ིབདྲེ་དང་བོད་འད་ིཞ་ིབདྲེའ་ིབསྟ་ི
གནས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་པའ་ིཞ་ིརལོ་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཆབ་སདི་བཙནོ་ཟུར་གགས་ཅན་སོག་མཁར་བླ་ོགོས་རྒྱ་མཚ་ོ
བཙོན་འཇུག་གིས་སར་ཡང་ལ་ོ༡༨ ཀ་ིཁིམས་ཐག་བཅད་རྲེས་ད་ལྟ་བཙནོ་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མྲེད་ཙམ་ཡང་ ཤྲེས་རོགས་ཐུབ་
ཀ་ིམྲེད།  
 དྲེ་བཞིན་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་བའ་ིས་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ནང་ཁ་པར་གཏོང་བར་དམ་དྲག་རགས་ཆྲེ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་
པ་དང་། བོད་མ་ིབོད་ཀ་ིས་ཁུལ་ཁག་ལ་བསོད་སྐབས་ང་ོསོད་ལག་འཁྲེར་དང་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡིག་ཆ་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀང་། 
ད་དུང་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ལ་བསད་དྲེ་འག་ོའོང་བཀག་བསོམས་བྱྲེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་མ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིགོང་ཁྲེར་ཁག་ལ་
འག་ོསྐབས་སོད་གནས་མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། སྨན་ཁང་སོགས་མ་ིརག་པའ་ིདཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཡིན་ན་
ང་ོསོད་ལག་འཁྲེར་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་བོད་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གང་འདོད་དུ་བསོད་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་འད་ིན་ིམ་ིརིགས་
འདྲ་མཉམ་ག་ིསདི་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་མྲེད་པའ་ིམངནོ་རགས་གསལ་པ་ོརྲེད། 
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལ་འགན་འཛུགས་ཆྲེད་འཕགས་བོད་ས་
མཚམས་ནས། དྲག་ཟིང་སོང་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་པ་འདིས་ཇ་ིསིད་བོད་དོན་བདྲེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བདྲེ་
འཇགས་ཡོང་ཐབས་མྲེད་པ་དངསོ་ར་སདོ་བཞནི་ཡདོ། 
 ཨ་རའི་ིགཞུང་གིས་བདོ་ཀ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིཆསོ་དང་། རགི་གཞུང་། སྐད་ཡགི  དྲེ་བཞིན་བོད་ནང་ག་ིའག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཅས་སྲུང་སབོ་སད།  ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༤ ཉནི་སྐུ་ཞབས་ར་ོབྲེར་ཊ་ིཌྲེ་ས་ིཊ་ིར་ོམཆགོ་ཨ་རའི་ིབོད་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་བླ་ོབཟང་སྲེངྲེ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིཕ་ིསིད་ལྷན་ཁང་ག་ིས་ིཁབ་ལས་ཁུངས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་མགོན་འབོད་ཐྲེངས་
དང་པ་ོགནང་སྟྲེ་བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་དང་ཨ་རའི་ིདབར་ག་ིའབྲེལ་ལམ་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའ་ིཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད།  
 ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨ་རིའ་ིཕ་ིསིད་ལྷན་ཁང་ག་ིསིད་བྱུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་
ལྲེན་བྱྲེད་ཕགོས་ཞྲེས་པའ་ིསན་ཐ་ོཤོག་གངས་ ༧༢ ཅན་ཞགི་བཏནོ་འདུག་པའ་ིཤོག་གངས་ ༤༢ ནང་བོད་དྲེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་
དྲག་དམག་བརྒྱུད་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད། གཞན་ཡང་སན་ཐོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་དམར་
པོའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་འཇགས་ཞྲེས་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཡར་ཏྲེ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་ལ་
བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིསིད་བྱུས་ཀིས། བོད་མ་ིརྣམས་ལ་དྲག་གནོན་མནར་གཅོད་རགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་དད་རང་
དབང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་། འག་ོའདུག་རང་དབང་སོགས་ཀ་ིཐད་དམ་དྲག་རགས་ཆྲེ་བྱྲེད་ཀ་ིཡོད་པ་སོགས་འཁདོ་འདུག 
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 ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ག་ིཁིམས་འཆར་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ག་ིགཞུང་འབྲེལ་སིད་
བྱུས་ཤིག་ཆགས་པ་དྲེས། བཙན་བྱལོ་བོད་མ་ིདང་། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚརོ་རྲེ་བ་གསར་པ་ཞགི་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་
རིའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མིའི་མང་
གཙོའ་ིསིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་དང་སྲུང་སོབ་གནང་བ་མཚོན་ག་ིཡོད། ཁིམས་འཆར་དྲེའ་ིནང་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆགོ་ག་ིཡང་སདི་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐྲེ་བྱུས་བྱ་མ་ིཆགོ་པ་དང་། བོད་མའི་ི
སགི་འཛུགས་ངསོ་ལྲེན་དང་དྲེའ་ིའག་ོཁིད་སདི་སངོ་མཆགོ་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན། རྒྱལ་སའི་ིཚགོས་སྲེ་ཁག་གསི་མཉམ་འབྲེལ་
ཐོག་བོད་མཐ་ོསང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་རོག་བྱྲེད་དགོས་པ། བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བོད་མི་ཚོའི་ཆྲེད་ཨ་སོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ི
རགོས་དངུལ་གནང་བ། བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རའི་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་ག་ིཡན་ལག་འཛུགས་མ་ཐུབ་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ག་ིཡན་ལག་ཨ་རའི་ིནང་གསར་འཛུགས་མ་ིཆགོ་པ་སགོས་བཀདོ་འདུག 
 ཨ་རའི་ིནའིུ་ཡགོ་གངོ་ཁྲེར་ནང་རྲེན་གཞ་ིབྱས་པའ་ིའག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ (Human Rights 
Watch) བཏོན་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསན་ཐོའ་ིནང་། བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཁི་ཕྲག་མང་པ་ོངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་
བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་རྒྱབ་སརོ་བ་དང་ས་ིཚགོས་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ལ་དམ་དྲག་
རགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་ན་ིཕ་ིལ་ོ༢༠༢༠ ལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་རྩིས་མྲེད་རོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཆྲེས་སྡུག་
ཤོས་གས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅྲེས་དང་།  དྲེ་བཞིན་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཨྲེ་ཌི་རི་ཨན་
ཛན་ཛི་ལགས་ཀིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་རྒྱུར་ཁ་གཡར་
ནས་བོད་མ་ིའབུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་ལ། དྲེའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནི། བོད་མ་ིརྣམས་ཀ་ི
བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་ཐབས་དང་། བོད་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀ་ིཐོག་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག་ཐབས་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་སན་ཐ་ོབཏོན་ཡདོ། 
 བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ཀི་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀི་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་
གཙང་སྟྲེ་གོད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་ཡུ་རོབ་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བསགས་གཏམ་ཞིག་
སྲེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆ་རྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་གཞི་རྩའི་
འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་དང།    འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་རྩོད་
ལྲེན་པ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྣམས་ཆ་རྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཐོག་འཕྲལ་དུ་གོད་གོལ་གཏོང་དགོས་པ། ཁོང་རྣམ་
པར་བཀག་སིལ་གི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཁིམས་མཐུན་ཐོག་ཁིམས་གཏུག་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་པ། བཙོན་
ཁང་དུ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཀི་བྱ་སོད་ངན་པ་སོགས་སྲེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་འཁོད་འདུག  
 བོད་རང་སོང་ལོངས་སིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐྲེངས་བཞི་པ་ཟྲེར་བ་དང་། བོད་རང་སོང་
ལོངས་མ་ིདམངས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་ཆྲེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཚོགས་འདུ་ཐྲེངས་བཞ་ིཔ་ཟྲེར་བ་གཉིས་ཕི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ དང་ ༢༠ བཅས་ས་རྲེས་སུ་ལྷ་སར་འཚོགས་ནས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་“ཀྲུང་གོ་"ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏྲེ་
འཕྲེལ་རིམ་གསར་པ་ཡོང་བར་རགས་སོན་རྒྱག་དགོས་པ། སི་ཚོགས་བརན་ལྷིང་ཡོང་བར་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརོལ་བྱྲེད་པའི་
འཐབ་རྩོད་ཀ་ིརང་བཞིན་ཁོན་ཡོངས་སུ་རང་འགུལ་ཡོང་བ་བྱ་དགོས་པའ་ིསྐོར་སོགས་བརོད་དྲེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པ་ཚ་ོ
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ནང་ཆསོ་ལ་དད་པ་མྲེད་པ་བཟ་ོཐབས་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་ཀ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆསོ་དང་རིག་གཞུང་། མ་ིརགིས་བཅས་
རྩ་མྲེད་བཟ་ོརྒྱུའ་ིཐབས་ཤྲེས་བྱྲེད་བཞནི་ཡདོ། 
 ད་བར་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་མའི་ིཐགོ་མ་ིསདོ་ལས་འདས་པའ་ིབཙན་གནོན་དང་། གསདོ་རྡུང་གཤིན་
རྲེའི་གོང་ཁྲེར་ལྟ་བུ་བྱས་པའ་ིརྲེན་གིས། དགུ་གཉིས་པའ་ིཡར་ལངས་ང་ོརོལ་དང་།  ༡༩༨༧, ༡༩༨༨, ༡༩༨༩ ལོའ་ིཡར་
ལངས་ང་ོརལོ། ས་བྱ་ིཞ་ིརལོ་ཆྲེན་མ་ོསོགས་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་གཅིག་རྲེས་གཉསི་མཐུད་བྱུང་བ་མ་ཟད། ༢༠༠༩ ནས་
བོད་རང་དབང་སར་གསའོ་ིཆྲེད་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་ཀསི་ཚད་མཐའོ་ིང་ོརལོ་བཅས་བྱུང་ཡདོ། ཞ་ིརལོ་དྲེ་དག་ག་ིསྐབས་
བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་བཙནོ་ཁང་དུ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་། ཁག་ཅིག་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙནོ་ཁང་
དུ་ལྷག་ཡོད་ལ། ཁག་ཅིག་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་འདིས་བོད་མི་རིགས་ཀ་ིསྲེམས་ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་སོས་ཐབས་
མྲེད་པའ་ིརྨ་ཁ་ཞགི་ཆགས་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་བ་ཀིརི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྲེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་སྟྲེ་རང་ལུས་མྲེར་
བསྲེགས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་། ད་བར་ཤྲེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོར་བྱུང་བ་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༥༥ བྱུང་ཁོངས་ནས་མི་གངས་ ༡༣༣ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་། མི་གངས་ ༤ ཡི་སྐུ་
གཟུགས་གནས་སྟངས་སོན་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ། འཕྲསོ་མ་ིགངས་ ༡༨ ད་ལྟའ་ིཆར་འདས་གསོན་ཇ་ིཡིན་ཁ་གསལ་མྲེད་པ་
བཅས་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅྲེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའདས་གསོན་ཡོངས་ཀ་ིལྷག་བསམ་
དང་། སིང་སྟོབས། བླ་ན་མྲེད་པའ་ིམཛད་རྲེས་བཅས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་། ཁོང་རྣམ་པའ་ིདགོས་འདུན་ཁག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ག་ིད་
བར་བདག་སོད་མ་བྱས་པ་དང་། བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་མི་ལོ་དྲེ་དག་གི་རིང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དམྱལ་བ་མ་ི
ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའ་ིདཀའ་སྡུག་ས་མང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པར་བརྲེན། སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའི་ཐོག གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆྲེར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

༡། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པའོ་ིརྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སིད་མ་ིརིགས་དང་བཅས་པའ་ིཆྲེད་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སདོ་དང་བཅས་པ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་ག་ིརྒྱལ་གཅྲེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ཀ་ིསངི་སྟབོས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་། སྐུ་གཤྲེགས་དམ་
པ་ཁོང་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀ་ིལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རྲེས་སུ་གཟུང་ནས་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ཞིང་དུ་སྲེ་བ་དང་། རལ་ལུས་ནང་མ་ིཉྲེ་འབྲེལ་ཡངོས་ལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀ་ིཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ། 

༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྲེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་གནང་བ་
ནས། ད་བར་ཤྲེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོགངས་ ༡༥༥ ཡིས་བོད་བསྟན་
སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆྲེད་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའི་
གདུང་འབོད་དང་ཞལ་ཆྲེམས། མངོན་འདོད་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་བདག་སོད་ངྲེས་པར་དུ་གནང་
དགསོ་རྒྱུ། 
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༣། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀ་ིངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་
དྲག་ཆྲེ་རུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་དྲེའ་ིའགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བྱ་སོད་དྲེར་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ཀ་ི
སྟབོས་རགས་སར་ལས་ཆྲེ་བ་ཡངོས་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱུ། 

༤། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སྲེར་སྲེལ་བའ་ིསིད་བྱུས་བཟུང་ནས་བོད་ནང་མི་འབོར་ས་ོབརག་རྒྱ་བསྲེད་དང་། བོད་མིའི་གཞ་ི
རྩའ་ིའག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ལ་རགོ་རལོ། ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་གཏོར་སོན། སྐད་ཡགི་
སོང་སོད་ལ་དམ་དྲག བོད་མིའ་ིཉིན་རྲེའ་ིའག་ོའདུག་སོད་གསུམ་ལ་བཀག་སོམ་བྱྲེད་པ་སོགས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་
དྲག་གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀ་ིསདི་བྱུས་རྣམས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ་ིབོད་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་ག་ིཁིམས་ཡིག་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སདི་བྱུས་དང་རྒྱབ་
སོར་ག་ིཁིམས་ཡིག་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབྲེལ་སིད་བྱུས་ཤིག་ཆགས་པ་དྲེས། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚོར་རྲེ་བ་གསར་
པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའ་ིགཞུང་ག་ིངོས་ནས་བོད་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིསིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ཀང་ངྲེས་པར་དུ་སྲུང་བརྩ་ིཚུལ་བཞནི་བྱྲེད་དགོས་པ་གསལ་འདྲེབས་ཞུ་རྒྱུ། 

༦། འཛམ་གིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས། 
རྒྱལ་སའི་ིཉྲེས་ཡང་ཚགོས་པས་གཙསོ་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་ིདབུ་འཁིད་རྣམ་པ། ཕགོས་ལྷུང་
བལ་བའ་ིགཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་སྲེ་བཅས་ནས་རང་དབང་ཅན་ག་ིརྒྱལ་སའི་ིརགོ་ཞབི་ཚོགས་ཆུང་བོད་ནང་
ཆྲེད་གཏོང་གནང་ནས། བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའ་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཀིས། རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་
སོང་མནར་གཅདོ་མྱོང་བཞིན་པའ་ིབཙནོ་པ་རྣམས་དང་། ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀདོ་ཁང་དུ་བཅུག་པའ་ིབོད་མ་ིའབུམ་ལྔ་
ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀ་ིཚ་ེསོག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་ལྲེན་
ཡོང་བ། བོད་མི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོང་བར་གོང་གསལ་ཚོགས་སྲེ་ཁག་
གིས་ རགས་སནོ་ཡངོ་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  

༧། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིདགུན་དུས་ཨ་ོལིམ་པིག་རྩྲེད་འགན་ག་ིརྒྱས་འཛོམས་དྲེ་བཞིན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཕ་ི
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༠ བར་རྒྱ་ནག་པྲེ་ཅིང་དུ་བྱ་གཏན་འཁྲེལ་བ་དྲེ་དང་། ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཞ་ི
བས་བཅིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁོར་ཡོད་ཟྲེར་བའ་ིདུས་དྲན་ཞགི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་
འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བོད་མ་ིརྣམས་ནས་གདོང་ལྲེན་དང་ང་ོརོལ་ག་ིརྣམ་འགྱུར་འདོན་ཕརི་བོད་མིའ་ིསགི་
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འཛུགས་བཀའ་ས་ིགཉསི་ཀིས་གཙསོ་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་སྲེ་ཁག་བཅས་ནས་འཛམ་
གིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞགི་སྲེལ་གལ། 

༨། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་པའ་ིཏགོ་དབྱབིས་གཉན་རམིས་ ༡༩ འཛམ་གིང་རྒྱ་ཁབ་
ཏུ་ཁབ་གདལ་དུ་སོང་སྟྲེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིམ་ིརྒྱུ་གཉིས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའ་ིདཀའ་ངལ་བཟསོ་པ་མ་
ཟད། མང་པ་ོཞིག་དུས་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་མྱོང་བཞིན་ཡོད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དྲེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་རང་གི་དབང་འོག་ཏུ་བསྡུ་ཐབས་སད་ཆྲེད་མངགས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ངོས་འཛནི་བྱྲེད་བཞིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲེར་ངོས་ལྲེན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སིའ་ིའཕྲོད་བསྟྲེན་ལྷན་ཁང་ག་ིཆྲེད་བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའ་ིཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་
དང་མཐིལ་ཕིན་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ངྲེས་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའཛམ་གིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་
ནས་གནོན་རགས་སད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིསི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ལ།། 

གོང་གསལ་གསོ་ཆདོ་འད་ིབཞནི་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའ་ིཐགོ་ས་ིམསོ་ཀསི་
གཏན་འབྲེབས་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༣ ཚསེ་ ༡༨ ལ།། 

 

 


