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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བཙུན་དགོན་

ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་

འགྲམ་ཏེ་ར་ལ་ཞེས་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཏུ་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མའི་བཙུན་དགོན་ཤུག་གསེབ་ཨོ་

རྒྱན་རྫོང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་

མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ 

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གྱི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་

འགྲོ་ལགས་དང་། བཙུན་མའི་ལས་འཆར་ཁང་

དང་བཙུན་དགོན་འགན་འཛིན་རྣམས་གཉིས་

ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་བཀྲིས་ཞོལ་པའི་

ཕེབས་བསུ་དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེ་

ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའ ་ིདར་ཚོན་གྱི་མདུད་

པ་འགྲོལ་གནང་མཛད་དེ་དབུ་འབྱེད་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་ནས་ནང་དུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་

དང་འབྲེལ་རབ་གནས་དང་ཐུགས་སྨོན་གྲུབ་

མཚམས་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད། 

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དགོན་སྡེ་གྲྭ་

ཚང་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དགོན་པའི་སྦྱིན་བདག་

རྣམ་པ། དགོན་པའི་ལས་བྱེད། སེར་སྐྱ་མི་

མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠ བརྒལ་བའི་

དབུས་སུ་བཙུན་མ་ཚོས་ཞལ་འདོན་གསུང་

སྐུལ་དང་ལྷན་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཚིགས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི ་ལྗགས་

ལུང་དང་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་

བཙུན་མའི་ལས་འཆར་གྱི་ཕྱག་རོགས་བཙུན་

མ་བློ ་བཟང་བདེ ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་མཎྜལ་

རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་

བཙུན་དགོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ་

ལགས་ཀྱིས་ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན་གྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཕྱོགས་

སྐོར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་ཁྱེར་བཀའ་དྲིན་

སྩལ་རྗེས་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་གྱི་འགན་

འཛིན་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ལགས་ཀྱི་ཤུག་

གསེབ་བཙུན་དགོན་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་

སྒྲོན་ཞུས། དེ་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི ་དྲུང་ཆེ ་མགོན་པོ ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོན་

པའི་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ལྕམ་སྐུ་ Betsy 

Gordon ལགས་ཀྱི་གཙོས་དགོན་པའི་

ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་གསོལ་རས་དང་མཇལ་

ཁ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན།  དེ་རིང་འདིར་ཤུག་གསེབ་

བཙུན་དགོན་གསར་བཞེངས་གྲུབ་ནས་གཙོ་

བོ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་དང། དེ་བཞིན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོས་པའི་རྗེས་འཇུག་སྒྲུབ་

པ་སྙིང་པོར་བྱེད་གསུངས་པ་ལྟར། ཇི་ལྟར་

ཐོས་པའི་དོན་དེ་དག་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་

པོ་ཞིག་ཐོན་འདུག་པས་ཚང་མར་རྗེས་སུ་ཡི་

རང་ཡོད། ལོ་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ཐུགས་འཁུར་

བསྐྱེད་དེ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་མང་

པོ་ཞིག་སྔ་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད། 

དེ་ཚོར་རྗེས་དྲན་བྱ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་དཔེ་ཁྲིད་

གནང་མཁན་དང་སློབ་གཉེར་རྒྱག་མཁན་ཚོ་

རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉག་ཕྲ་བོའ་ི

དུས་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་

བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་འདུན་

པ་ཆེ་ཆེར་སྐྱེད་དེ། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཧུར་

ཐག་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། རྟེན་དང་

བརྟེན་པའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང། 

དེ་བཞིན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཡིན་ནའང་རེད། 

ཁྱེད་ཚོས་རྣམ་དཀར་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་སྒྲུབས་

ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་

སྩལ་ཡོད།  དེ་རྗེས་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གྱི་ཕྱག་རོགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་ཏེ ་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེའི་གཞུང་

ནས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༣༣ དང་

མལ་ལེ་ ༡༣ ཐོག་ལོ་ལྔའི་ཨར་ལས་བཞེངས་

སྐྲུན་གྱི་ད་ལྟའི་ཆར་དབུས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ཐོག་བཙུན་མ་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྡོད་ཤག་དང་། འཛིན་

ཁང་། དཔེ་མཛོད། གསོལ་ཐབ་ཁང་། ཡིག་

ཚང། སྨན་ཁང་། ཚོང་ཁང་། འཚེམ་ཁང་། 

མགྲོན་ཁང་བཅས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་

ཏེ་འགྲོ་སོང་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༢ ཕྱིན་ཡོད།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་བསྐྱོད། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་བཀའ་

ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ཅཀྐཱི་བྷེང་བརྒྱུད་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཚེས་ ༧ ཉིན་

མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་པཌནར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། ཚེས་ ༨ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་ཚོགས་ཆུང་གི་མཛད་

སྒོར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའ ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་རྗེས་གཡཱ་ནས་མེ་འཁོར་ནང་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ལ་

ཁནཨཱུ་ལ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ། 

  ས་གནས་དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་གནང་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་ས་གནས་སུ་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་ལས་

འཆར། ཚེས་ ༡༡  ཉིན་ལ་ཁནཨཱུ་ལ་ནས་མེ་འཁོར་ནང་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་རྗེས་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཅཀྐཱི་བྷེང་

བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།། 

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད།
༄༅། །ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་ཚོགས་

ཆུང་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་བཞུགས་སྒར་

ནས་པ་ཀོར་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་

སྟེ། ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་དགུ་

བརྒྱ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་

ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཚེས་ ༩ ཉིན་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་གནས་

གཟིགས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྡོ་

རྗེ་གདན་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་དང་། ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་
ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་དེབ་

གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་
གནང་བ། 

༄༅། །རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་

གར་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་རྟོགས་སླད་དང་། རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ཁག་

ཡར་རྒྱས་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་ཆེད་མི་འབོར་

དང་། དཔལ་འབྱོར། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན་

སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དགོས་གལ་ལ་

བརྟེན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་

བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་

སུ་ ༢༠༠༩ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་

བཤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་

བྱེད་ཟིན་པ་དང་བླུ་ཡོན་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་

བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་

བ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་འཁོད་འདུག 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་དབང་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་གཏོགས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་མི་མང་རྣམས་ལ་ལག་

ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་བཀའ་དབང་གི་ཆོས་འབྲེལ་མཇུལ་སྒྲིལ་

ཉིན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྫོགས་རིམ་གྱི་རྣམ་

གཞག་མང་པོ་བཤད་པ་ལས་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། མ་

གཞི་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྒད་པོ་རྒད་མོ་ཆགས་ནས་

མཐར་འཆི་འགྲོ་གི་རེད། འཆི་ཁར་ཏོག་ཙམ་རེ་

བ་རྒྱག་ས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་

ལྟ་བ། དེའི་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བློ་

ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྱེད་ན། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་རྟེན་བཟང་

པོ་ཞིག་འཐོབ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་ཆོད་པ་

རེད། བླ་མ་བརྒྱ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ལས་

སོ་སོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་ནས་

བསྡད་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་མེད། རྩ་བ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་དགོས།  སྤྱོད་འཇུག་

ནང་། གོམས་ན་སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི།  །དངོས་

དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།  དེར་བརྟེན་སྒོམ་ན་

རིམ་པས་རིམ་པས་བློར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཐུབ་

རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་སྒོམ་རྒྱུ་དང། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གོ་བ་

དང་ཐར་པ་ཞེས་ཡོད་པ་ཞིག་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་

བློ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་

རེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དམིགས་ལམ་ཡག་པོ་

ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་རྟེན། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེའི་

ཐོག་ནས་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་དག་ག་ཚོད་ཐུབ་

ཐུབ་ཀྱི་གོམས་འདྲིས་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་མཇུག་

སྒྲིལ་མཛད་ཡོད།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨

ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསུའི་ལག་ལེན་གཙོ་གྱུར་མ་དང་བྱིས་པའི་
འཕྲོད་བསྟེན་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ། 

༄༅། །བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༡ ནས་ཚེས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་

བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་

སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲོད་ལས་

པ་ཁག་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསུའི་ལག་ལེན་

གཙོ་གྱུར་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་

འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བོད་གཞུང་འཕྲོད་

བསྟེན་བཀའ་བློན་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་གཙོས་འཕྲོད་བསྟེན་ཟུང་དྲུང་ཚེ་རིང་

དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང། བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་

རྡོ་རྗེ་ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྤྱི་

ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་(Public health)

སྨན་ཞབས་ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན་ལགས། དེ་

བཞིན་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་སྨན་ཞབས་དང་

འཕྲོད་ལས་པ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༨ ཙམ་འདུ་

འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་འཕྲོད་བསྟེན་ཟུང་དྲུང་

གིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གནང། 

དེ་རྗེས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་

གཙོས་འདི་གར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་པའི་རྣམ་

པ་ཚོར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་བརྗོད་

གཞི་གཙོ་བོ་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་

ཡིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ལུས་

སེམས་གཉིས་ཀར་བདེ་ཐང་གནས་པའི་ཐོག་

ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐུབ་པ་གནང་

རྒྱུ་དང། ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གདུལ་ཞིང་དུ་སྐྱེས་

དང་སྐྱེས་མུས་ཡིན། དེར་བརྟེན་མ་དང་བྱིས་

པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདག་གཅེས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་

གང་བཙའ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གི་ལུས་

སེམས་བདེ་ཐང་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

གྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོ་འདི་དག་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་སྐྱེད་

མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་

བཙས་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཙམ་མིན་པར་ཐོག་

མར་སྐྱེད་མ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་རྣམས་

ཟླ་དགུ་རིང་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་ཐོག་དམ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དང། བྱིས་

པ་བཙས་པའི་སྐབས་ཨ་མའི་སྐུ་གཟུགས་དང། 

ཕྲུ་གུ་རང་བཞིན་གྱི་བདེ་ཐང་ངང་སྐྱེས་ཐུབ་

རྒྱུའི་སྔོན་ཚུད་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་

མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་སྐབས་མཐུན་འགྱུར་

སྦྱར་རྒྱུ། བྱིས་པ་བཙས་རྗེས་ལོ་ལྔ་དྲུག་བར་

ཕྲུ་གུར་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་རྒྱག་

རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་དང་སྐྱེད་མ་ཚོར་དྲན་སྐུལ་བྱེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཐུན་མིན་སྲོལ་

རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་སུ་ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་ཐག་

ཏུ་རིག་པ་འཕེལ་རྒྱུར་ལྕེའི་ཐོག་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་

གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་སྐྱེད་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ལྟར་གནའ་དེང་ཟུང་

འབྲེལ་གྱིས་མ་དང་བྱིས་པའི་ལུས་སེམས་བདེ་

ཐང་ཁར་མི་རབས་རྗེས་མ་ཚོའི་ལུས་སྟོབས་

བཟང་ལ་རིག་རྩལ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་

ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་བསམ་པའི་སྒོ་

ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཟབ་སྦྱོང་

དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཐེངས་

འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་ཏི་ཛུ་དང། བསྟན་འཛིན་

སྒང། ལ་དྭགས། སྦིར། ཅོན་ཏ་ར། མན་སྤར། 

ཨོ་རི་ས། ཌལ་ཧོར། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། བདེ་

སྐྱིད་གླིང། མཚོ་པདྨ། བཅས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །འདི་ག་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་

ཚང་དུ་རྩིས་པ་དང་ཟོག་གཉེར་གཅིག་ལྕོགས་

ཀྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་གཅིག་ཡོད་ན།   གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་

བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ 

ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥། ༠༠ འགྱངས་མེད་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་སྙན་ཞུ་

འབུལ་དགོས། རྩིས་པ་དང་ཟོག་གཉེར་གཅིག་

ལྕོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན། 

༡། རང་ལོ་༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༧ ལས་མ་

བརྒལ་བ། 

༢།རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཐོན་པའི་ B.Com. 

ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་འཛིན་རིམ་ 

༡༢ ཐོན་སྟེ་ལོ་གསུམ་རིང་རྩིས་པའི་ལས་

འཁུར་ཞུས་མྱོང་ཡིག་ཐོག་དན་རྟགས་ཡོད་པ། 

གསོལ་ཕོགས། ཟླ་རེ་ཧིན་སྒོར་ ༨༠༡༢ 

ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཁག ༡། འཚང་ཞུགས་བྱ་

མཁན་ཚང་མས་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པའི་

གཟུགས་ཐང་ལས་ཕེར་ཡིན་པའི་བདེ་ལེགས་

སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ཆེ་བའི་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་

དགོས། ༢། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཟིན་པ་

དང་། དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པའི་ཡིག་

ཆའི་སྟེང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་དག་

མཆན་འཁོད་པ། 

༣། ཐལ་སྤྱོད་མེད་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་

ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུ། 

༤། ལས་བྱེད་དུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་འཕྲལ་ཟླ་

དྲུག་རིང་ཚོད་བལྟ་དང་དེ་རྗེས་ལོ་གཉིས་རིང་

ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་བཞག་རྗེས་བབ་གཟིགས་

ཀྱིས་ལས་ངོར་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུའི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ། 

འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ། 
Secretary 
Department of Finance 
Central Tibetan Administration 
Gangchen Kyishong, Dharamsala 
District Kangra-176215 
Himachal Pradesh. 
Tel:01892-222487,223738.
Fax:01892-222349 
E-mail:finance@gov.tibet.net. 

བོད་མིའི་གསར་འགོད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་
ཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ནས་ 

༣ བར་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་

ཐབ་ཡང་སྟེང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་

རླུང་འཕྲིན་ཁང་(VOT)ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་

མིའི་གསར་འགོད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་

སྐྱིད་མཆོག་དང་། ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། དེ་

བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས། ལྡི་

ལི། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་རླུང་འཕྲིན་དང་གསར་ཤོག་

ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་གྲངས་ ༢༨ ཙམ་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་དཔལ་

སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། 

དེ་ནས་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་

ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དམིགས་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ངོ་སྤྲོད་གནང་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་དབུས་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགོད་རྣམ་པར་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དབུ་བརྙེས་དུས་གསར་

འགྱུར་ཐད་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་པའི་མི་སྣ་མ་འདང་

བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འོག་ལས་གཞི་འདི་དབུ་

འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ལྟ་འདི་གར་ཕལ་ཆེ་བ་

ཞིག་དམིགས་བསལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་

མེད་ནའང་། སེམས་ཤུགས་དང་ཉམས་མྱོང་

གིས་འབད་བརྩོན་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་མང་པོ་

གནང་སྟེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། དེང་སྐབས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གནས་ཚུལ་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་

ལ་མ་བལྟོས་པར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་རྗེས་ཐོན་

གྱི་ཡོད། དེ་མཚུངས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

སྙོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། སྐབས་འཕྲལ་གནས་

ཚུལ་བཀོད་ཐུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱབ་ལྗོངས་

ཡག་པོ་ཤེས་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་ནི་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་

ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་

སྤེལ་རེས་གནང་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་དྲིལ་བསྒྲགས་

དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཟུང་

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱི་བོད་མིའི་མང་

གཙོའི་འཕེལ་རིམ་སྐོར་དང་གསར་འགོད་པའི་

ཤེས་བྱའི་ཐོག་གསུང་བཤད་ཀྱིས་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲིས་དབང་

ཕྱུག་ལགས་དང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཤོག་

གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དོན་གྲུབ་བཀྲིས་ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་མིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་

འཕེལ་རིམ་སྐོར་ལ་གསུངས་གྲུབ་བསྟུན་སྐུ་སྒེར་

རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྔ་པ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་

ནུས་སྟོབས་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་ 

༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་

སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས།  
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་

༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་

རྒྱུན་གྲོན་དང་། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་

བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་

སྒོར་ ༡༡༤༤༡༡༤༣༣༧། ༠༠ གནང་འདུག་

པར། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣།༢༤།༢༥།༢༦ བཅས་

སུ་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་

ཞིབ་ལྷུག་གནང་སྟེ་གཅོག་ཆ་གྲངས་ ༡༦ ལ་

ཧིན་སྒོར་ ༣༣༥༨༥༡།༠༠ དང་།   སྤར་ཆ་

གྲངས་ ༧ ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༥༡༦༢༢། ༠༠ 

བཅས་གནང་སྟེ་མཐའ་དོན་རྒྱུན་གྲོན་དང། 

དམིགས་བསལ། དམིགས་བཀར་བཅས་

རྩིས ་ཁག་གསུམ་ལ་ཁྱོན ་བསྡོམས་ཧིན ་

སྒོར་ ༡༡༤༤༠༣༠༡༠༨། ༠༠ དང་། ཡང་

ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་བདུན་གྱི་

བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་

རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༣༡༣༤༦༦༣༩། ༠༣ 

གནང་བ་ལྟར་རང་འཇགས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་

ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་དང་མངོན་དགའ་

སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ལ་བཀའ་ཤག་གི་

རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༣༦༠༧༤༩༤༡། ༠༠ 

གནང་ཡོད་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་

གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠། ༠༠ གནང་

བ་དང་། སྤར་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༣༠༡། ༠༠ 

གནང་སྟེ ་ཁྱོན་བསྡོམས་བཀའ་འཁྲོལ་ཧིན་

སྒོར་ ༣༦༠༧༥༢༤༢། ༠༠ བཅས་བཀའ་

འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་ཅིང་། བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང།  ལོ་

འཁོར་སྔོན་རྩིས།  དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་

བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༩ པའི་ནང་

གསེས་ ༡ དགོངས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་རྩ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་

མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པ་བཅས་ཀྱི་

གནས་བསྡུས་སུ།    

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན།། །། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨

ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའ་ིནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་

གཅིག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ 

ཉིན་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའ་ིཤིན་ཇུ་ཀུའི་

གཞུང་ལམ་དུ་བོད་མི་དང་ཉི་ཧོང་མི་རིགས།  

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༨༠ ཙམ་གྱིས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་

སྦྱར་ཡིག་ཐོགས་ཏེ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 

བོད ་ནང་བོད ་མི ་གསོད ་མཚམས་འཇོག་

དགོས། བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། 

སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་དུ་བོད་ནང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་

འགྲོ་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྐད་འབོད་བྱས་

ཡོད། སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཉི་ཧོང་བོད་

རིགས་ཚོགས་པ་དང་ཉི་ཧོང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ (Tibet Ko-

ryukai) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཉི་ཧོང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་དྲུག་ཙམ་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

སྐབས་དེར་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་མ་ཀི་ནོ་སའི་ཤུ་དང་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་

ཁྱོའ་ིསྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨི་ཤི་ཧ་

ར་ཤིན་ཏཱ་རོ་མཆོག་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་འབྲེལ་བའི་གནས་འཕྲིན་རྣམས་བཀླགས་

ཡོད། གནས་འཕྲིན་གྱི་ནང་ཁོང་ཚོས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་ཐད་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་

སྐོར་དང། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་

སྲིད་རང་སྐྱོང་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གང་ཡོང་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད། སྐབས་

དེར་སྐུ་ཞབས་ཝ་ཀའོ་མི་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་

དགེ་འདུན་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཉི་ཧོང་མི་མང་ཚོས་བོད་ནང་དྲང་བདེན་མིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་གསལ་

སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་སྲིད་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་

ཐབས་མེད་སྐོར་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་

གནང། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་ཉི་ཧོང་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཨརྱ་ལགས་

ཀྱིས་ཉི་ཧོང་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་

པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་ཀྱི་གནས་འཕྲིན་བཀླགས་

ཡོད། གནས་འཕྲིན་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཚང་

མར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་

ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་

ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཆོལ་གསུམ་བོད་

མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་

གནས་སྟངས་དེ་དོན་དངོས་ཐོག་ད་ལྟའི་ཆར་

བོད་ནང་བོད་མི་ཚོ་དམག་ཁྲིམས་འོག་གནས་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད། སྐབས་

དེར་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཨརྱ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ ༥༠ རིང་བཙན་

ཐབས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོའི་བསམ་བློ་བསྒྱུར་མ་

ཐུབ་པར་བརྟེན། ད་ཆ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་

མིན་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཉི་ཧོང་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་

སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་

ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་

རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་དག་མཚམས་

འཇོག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཡང་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་

གྱི་སྙན་ཐོ་པར་སྐྲུན་ཟིན་པ། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིབཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་སྙན་

ཐོ་དཔར་སྐྲུན་ཟིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་

ཡོད།  དེ་ཡང་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་གསལ་ལྟར་

ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ནང་

ཚུད་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི ་བོད་མི ་

གྲངས་འབོར་ ༡༢༧༩༣༥། ཡོད་པའི་ནང་

ནས།  ༧༠༥༥༦ ཙམ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ་དང། 

༥༧༣༧༩ བུད་མེད་ཡིན་འདུག རྒྱ་གར་

དུ་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་གྲངས་ 

༩༤༢༠༣ ཡོད་པ་དང།  བལ་ཡུལ་དུ་གནས་

སྡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གྲངས ༡༣༥༡༤ 

ཡོད། འབྲུག་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་གྲངས་ ༡༢༩༨ ཡོད། དེ་མིན་ས་

གནས་གཞན་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་གྲངས ༡༨༩༢༠ ཡོད།  བོད་ཕྱི་རུ་

གནས་པའི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཡིན། 

དེ་མིན་བརྒྱ་ཆ་ལྷག་མ་བོད་ནང་ཡོད། 

འདས་པའི་ལོ་ ༣༠ རིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ལོ་

རེའི་བོད་མི་སྐྱེས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༢།༨ ཙམ་ནང་

གནས་པ་དེ་ད་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཡིན། མཐའ་

མའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྱི་གྲངས་ཚད་ལ་

གཞིགས་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལོ་རེའི་བོད་མི་

སྐྱེས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡།༩༦ ཡིན། བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི ་ཕོ ་མོའ ་ིགྲངས་ཚད་ནང་སྐྱེས་པ་

གྲངས་ ༡༠༠༠ དང་། བུད་མེད་གྲངས་ ༧༩༨  

ཡོད། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན་ད་

ལྟའི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།༡ ཡིན་པ་དང། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་འབྲི་ཀློག་ཤེས་

མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༩།༣ ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོར་འབྲི་ཀློག་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༩།༤ 

ཡིན། གོང་འཁོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་དེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་

པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

རྡ་སར་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་

ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་མེག་གྷན་རླངས་

འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་བོད་གཞུང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། འདམ་ག་ཚོགས་

པ། ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་

སྒྲིག་ཐོག་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེག་དུག་

གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་

རྣམ་པས་མང་ཚོགས་ལ་ནད་གཞི་དེའི་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་དང། སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ཤེས་བྱའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་

པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲུང་ལས་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཉིན་དེར་

ཆེད་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་དོན། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་

འཛམ་གླིང་ཨེཌས་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད་

ཅིང། དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 

གི་འཛམ་གླིང་ཨེཌས་ཉིན་མོ་འདིར་བོད་མི་

ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས བོད་གཞུང་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ནད་གཞི་འདིར་

གཉན་ནད་རེག་དུག་ཅེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། འདི་

ལོའ་ིའཛམ་གླིང་ཨེཌས་ཉིན་མོའ་ིབརྗོད་གཞི་

ནི་ Universal access and hu-

man rightsཞེས་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་གང་ཟག་རེ་རེ་ལ་ནད་གཞི་འདི་རང་

ཉིད་ལ་མ་འགོས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་རྒྱུར་

མཐུན་རྐྱེན་འདེང་ངེས་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་

ཕྱོགས་མཚུངས་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་རྣམས་

ལའང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ལ་སོགས་པ་

མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་བདེ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་

མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་

ཐང་ཞིག་ཡིན། བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ཨེཌས་ཉིན་མོ་

ནས་བཟུང་རང་རིགས་གནས་ཡུལ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ནང་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་རིན་མེད་

བརྟག་དཔྱད་ལས་འགུལ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད། 

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་མང་ཚོགས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་

ཡོང་ཆེད་ལས་འགུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་དང་

སྤེལ་མུས་ཡིན། དེར་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་ཕལ་མོ་ཆེས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གསལ་

རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད་ལ་ནད་

གཞི་འདིར་སྨན་བཅོས་བྱས་ཏེ་ནད་རྟགས་ཐོན་

པའི་རིགས་ལ་ནད་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་མི་འགྲོ་བར་

ཚེ་བསྲིངས་པའི་སྨན་ཡོད་པ་ལས་ནད་གཞི་

གཙང་དྲག་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད་ཤེས་རྟོགས་

ཡོད་པར་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རིན་མེད་བརྟག་

དཔྱད་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ད་བར་མི་གྲངས་ 

༡༡༣༡༥ ལྷག་ཙམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། གྲངས་འབོར་འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་

བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་ན་བརྒྱ་ཆ་

དགུ་ལྷག་ཙམ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་

སྨན་ཁང་ཁག་ནང་རིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་མུ་

མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན། ད་ལྟའི་

ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ནང་ནད་རྟགས་ཐོན་

པ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ལས་མི་འདུག་རུང་། ད་དུང་

ཡིན་ཡང་ལྷོད་ཡངས་སུ་མ་འགྲོ་བར་ཚང་མས་

སྤྱི་སྒེར་གཉིས་བསམས་ཀྱིས་གཟབ་ནན་བྱེད་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ། དེང་དུས་འཛམ་

གླིང་ནང་གཉེན་ནད་རེག་དུག་མྱུར་ཚད་མཐོ་

བོའ་ིངང་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་

འཛམ་གླིང་ནང་ཉིན་རེར་མི་ ༧༥༠༠ ཙམ་ལ་

ནད་གཞི་འདི་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མི་འབོར་

ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཙམ་ནད་ཅན་ཡིན་

འདུག ལྷག་པར་ཨེ་ཤ་ཡའི་གླིང་ཆེན་ནང་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། རེ་

བ་ཡེ་ནས་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཝེ་ཏི་ནམ་

ལ་ཆ་མཚོན་ན་གཞུང་དང་གཞུང་མིན་ཚོགས་

པ་ཁག་དང་མི་སྒེར་སོ་སོས་སེམས་འཁུར་

ཆེན་པོ་བླངས་ཏེ་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ཐད་

གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་བར་

བརྟེན་ནས་ད་ཆ་ནད་གཞི་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་མྱུར་

ཚད་གང་ཙམ་བཀག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་རེས་

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཟོལ་

མེད་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་

མི་ཚོས་ནད་གཞི་འདིའི་ཐོག་ཡིད་གཟབ་བྱེད་

རྒྱུ་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་སྐོར་ཐུགས་

འཚབ་ཆེན ་པོའ ི་ངང ་བཀའ་སློབ ་ཟབ་མོ ་

གནང་ཡོད་པར་སོང་། བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་

བསྟན་ཡོངས་ནས་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་བརྟག་

དཔྱད་དང་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་རྒྱུན་

མར་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། ནད་གཞི་འགོས་

ཟིན་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་

སོགས་མ་ཡིན་པར་བྱམས་བརྩེ་ཐོག་ནས་

ངོས་ལེན་གནང་དགོས། ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་

ཀྱང་ནད་གཞི་གཞན་ལ་མ་འགོས་པའི་འགན་

འཁུར་དང་ལེན་དགོས། བོད་ནང་བོད་མི་ཚོར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཙན་དབང་གིས་སྐྱེས་

སྒོ་བཀག་ཅིང་། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་ནས་སྨད་ཚོང་

མ་མང་པོ་ཞིག་གཞིས་སྤོས་ཀྱིས་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླའི་ཁྲོད་ཨེཌས་གཙོ་གྱུར་ནད་གཞི་མང་

དག་ཅིག་འཕེལ་ཉེན་ཡོད། བྱེས་འཁོད་བོད་

མི་རྣམས་ནས་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་

བོད་མི་གཅིག་ཀྱང་ནད་གཞི་འདི་ལྟ་བུའི་འོག་

མ་ཚུད་པར་གནང་དགོས་པ་ནི་སྐབས་བབས་

ཀྱི་དོར་དུ་མེད་པའི ་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་

སྙམ། མཐའ་དོན་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ལུས་

སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་ཤིང་། སྤྱི་

ཚོགས་ལ་སྨན་པའི་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་

པའི ་རེ ་བ་དང་བཅས་སོགས་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་ཡོད།

 ཕྱི་དྲོ་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་ས་རཱ་མཐོ་

སློབ་དུ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱ་ངོ་

སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། རིན་མེད་ཐོག་བརྟགས་

དཔྱད་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང་སྨན་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

རྣམ་པར་སྔོན་ཚུད་ནས་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་དེ་ཆེད་བསྲིངས་ཀྱིས་ས་

གནས་ཁག་ཏུ་དེ་མཚུངས་གཉན་ནད་རེག་དུག་

གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་གི་ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་

བོད་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་

ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་

ཁང་དུ་ཨུ་ཏར་ཁན་ཌ་དང་ཧི་མ་ཅལ་ཁུལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ 

ཐོག་བཀའ་ཁྲི་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཅིག་

ལྕོགས་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་དང་། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་

ལགས། ཨུ་ཏར་ཁན་ཌ་དང་། ཧི་མ་ཅལ་ཁུལ་

གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་

ཀྱི་ཐོག་མར་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེས་ཚོགས་འདུ་ངོ་

སྤྲོད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་དང་ཨུ་

ཏར་ཁན་ཌ་གཉིས་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་དང་། གཞིས་

ཆགས་མ་ཡིན་པར་ཁ་འཐོར་རུབ་རུབ་བྱས་

ནས་འདུ་སྡོད་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་

བསྡོམས་ན། ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་

མི་འབོར་ཧ་ལམ་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་

ཆེ་ཁག་དང་མཉམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་

གར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

མི་འབོར་མང་ཤོས་མངའ་སྡེ་དེ་གཉིས་ནང་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མངའ་སྡེ་དེ་གཉིས་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་ནས་བོད་པ་འབྱོར་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་

ཞིག་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཐོག་མར་མ་སུ་རིར་སྐུ་བཞུགས་མཛད་

པ་རེད། དེ་དུས་ཨུ་ཏར་ཁན་ཌ་མེད་ཀྱང་ཡུ་པི་

ཁོངས་སུ་ཡིན། དེའི་དབང་གིས་མ་སུ་རི་དང་

རཇཱ་སྤུར་གཡས་གཡོན་དུ་རང་བཞིན་གྱི་བོད་

མིའི་འདུས་སྡོད་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་

རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་རྡ་སར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་འདིར་གཏན་འཇགས་སྐུ་བཞུགས་

མཛད་པར་བརྟེན། ཧི་མ་ཅལ་ནང་སྤྱིར་ས་བབ་

ཆ་ནས་ཚ་བ་མེད་པ་དང་ཡང་སྒོས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་དང་ཐག་ཉེ་

པོ་ཡིན་སྟབས། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་དངོས་

ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན། ང་ཚོ་

རྒྱ་གར་དུ་བསླེབས་ནས་ལོ་ ༥༡ འཁོར་ཟིན་པ་

རེད། གཞིས་ཆགས་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་

རེ་གྲངས་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་ཆགས་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཆུང་

གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ལོ་ ༣༥ མ་འཁོར་བ་

ཧ་ལམ་མེད། ལོ་གྲངས་དེ་ལྟ་བུའི་རིང་ལ་སྤྱི་

ཚོགས་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་ལྷིང་འཇགས་པ་

དང་རང་མགོ་ཐོན་པ། ལྷག་པར་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་

རོགས་རམ་ལ་རྟེན་མ་དགོས་པ་ཞིག་ངེས་པར་

དུ་ཡོང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཐོག་མར་གཞིས་

ཆགས་ཚུགས་སྐབས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་།  ད་ལྟའི་

སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་

བསྡུར་ན། ཧ་ཅང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་

ཡིན་ནའང་ལྷིང་འཇགས་ཐོག་ནས་འཚོ་བའི་

མདུན་ལམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡིན་

ནའང་རེད། འདོད་པ་ཁེངས་སོང་བསམ་པ་ཞིག་

ས་ཕྱོགས་གང་དུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོ་

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞན་ཆ་རེད་

སྙམ་གྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་དང། ཡང་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་ནང་འདུས་

སྡོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁྲིམས་མཐུན་

གྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་དགོས་པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་

བའི་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་རེད། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་མེད་

ན་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེར་

བརྟེན་ཧི་མ་ཅལ་དང་ཨུ་ཏར་ཁན་ཌ་ནང་ཡོད་

པའི་ང་ཚོའི་བཟོ་གཞིས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཁྲིམས་

ཡིག་འོག་ནས་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་དྲུག་ཅུ་

རེ་ལྔ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནས་བྱས་ཡོད་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས། ཧི་མ་ཅལ་དང་ཨུ་ཏར་

ཁན་ཌ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་

ཁྲིམས་མེད་པའི་སྐབས་སུ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་

དུས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གར་

དབྱིན་ཇིའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་

དེ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༠ པའི་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་

གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་སྐབས་

ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པར་རྒྱུན་

གནས་ཐུབ་ཆེད་ལོ་ཚད་ཡོད་ན་ལོ་ཚད་སྐབས་

ལ་བསྐྱར་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལོ་ཚད་མེད་པ་ཡིན་

ནའང་རྩིས་ཁྲ་གཏོང་རྒྱུ། ཚོགས་འདུའི་གྲོས་

ཆོད་དེ་དག་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ནས་

དུས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མི་བརྗེ་པོ་ཐེབས་དུས་དེའི་གནས་

ཚུལ་དེ་དག་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་

གཏོང་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་མ་ཤེས་

ན།  ཉིན་མ་ཞིག་དེབ་སྐྱེལ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁ་ཡོད། དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་སུ་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིདེབ་སྐྱེལ་གྱི་ངོ་

བོ་མ་བརླག་པར་ཉར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང། 

དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལོ་གཅིག་ལ་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ག་ཚོད་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ན་དེ་ལྟར་ཚོགས་དགོས། དེ་བཞིན་ཚོགས་

འདུའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་དེབ་

སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ། གང་ལྟར་

ཐེངས་གཅིག་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་རྗེས་

ཕྱིར་བལྟས་སློག་མ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་

མིན། ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱས་

ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་མ་

བརླག་པར་ཉར་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་

བསྡུར་ལྷུག་གླེང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་བོད་ཡིག་

འགོད་ཐབས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་སྙན་ཞུ་དང་

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ། 
༄༅། །རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང། རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས། མི་མང་གི་འཚོ་རྟེན། ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན། མི་རིགས་

དང་རིག་གཞུང། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། མི་ལོ་བཅུ་རེ་མཚམས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག ས་གནས་ས་ཐོག་མི་མང་གི་གྲངས་འབོར། མི་རིགས། 

ཆོས་ལུགས། སྐད་ཡིག་གང་ཡིན་བཅས་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་གཞི་རྩའི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འགོད་

ཀྱི་ཡོད་པར་རྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོར། ལོ་བཅུ་རེ་འཁོར་བའི་མི་མང་གྲངས་འབོར་སོགས་

ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་རྩད་གཅོད་དང། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཧི་མ་ལ་ཡ་ནས་མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་བར། རང་རེ་རྒྱ་གར་གྱི་མི་མང་རྣམས་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཡར་རྒྱས་དང་། རང་གཞན་ཚང་མ་ཞི་བདེ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། དེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་ཤེས་

ཡོན་ལ་རག་ལས། ཤེས་ཡོན་ཡང་རང་གཞུང་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཡུལ་གྲོང་ས་གནས་མི་མང་གི་

ཕ་མེས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གང་ཡིན་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་དགོས། གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་

ཆེད། ཡུལ་ལྗོངས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་ལ་དབུས་གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་དགོས། དབུས་གཞུང་

ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཆེད་དུ། ལོ་ངོ་བཅུ་རེ་སེན་སེཅ་ (Census) ཞེས་པའི་མི་མང་གྲངས་རྩིས་

དང། སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་སུ་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་

སོགས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ལགས་ན། རང་རེ་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་པ་རྣམས་ནས། བོད་ཡིག་བྷོ་ཊི་འདི་ནི་ཤིན་

ཏུ་རྩ་ཆེ་ཆོས་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པར་གནང་ནས། འདི་ལོའ་ིསེན་སེཅ་སྐབས་སུ་

གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་གནང་དགོས།  

འཇུ་ལེ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཧི་མཱ་ལའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་ཕུལ།། 

Lochen Tulku Rinpoche,  TsonaTulku Rinpoche,  lama Chosphel 
Zotpa, Chairman North Zone ,  Chaiman East Zone ,       
President Himalayan Buddhist Cultural Association 

ང་ཚོས་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཡག་ཤོས་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོཌ་ཆགས་ཡོད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་གུང་

ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཁལ་མུཀ་ནང་བསྟན་

གྱི་གཙོ་འཛིན་ཏེ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་

པའི་གསར་འགོད་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ད་རེས་ཨུ་རུ་སུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་རྡ་

སར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་བཅར་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་

ཡོད། ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་

སོག་རིགས་ཚོས་རྡ་སར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་

བཀའ་ཆོས་ཞུ་བ་བཅར་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་རིགས་དང་ཝི་

ཏི་ནམ། ཀོ་རི་ཡ། སིངྒ་པུར་བཅས་ནས་རྡ་སར་

ཆོས་འབྲེལ་ཆེད་ཕེབས་པ་ཁོང་ཚོའི་ལད་མོ་བྱས་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར་ཁོང་ཚོ་དང་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་སོག་པོ་དང་

བོད་གཉིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་ནས་རྒྱལ་རབས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་

རེད། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་ཡུལ་

ནང་དམར་པོའ ་ིརིང་ལུགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དར་

ནས་སོག་རིགས་བོད་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་

ཕེབས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་འབྲེལ་བ་ཆད་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ནང་དམར་པོའ་ིདབང་

བསྒྱུར་བསླེབས་ཏེ་བོད་སོག་དབར་ཆོས་སྲིད་དང་

རིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆད་དེ་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་

ལྷག་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཨུ་རུ་སུའི་

དམར་ཤོག་མེད་པ་ཆགས་ཏེ་བོད་སོག་དབར་སྔར་

གྱི་འབྲེལ་བ་སླར་གསོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིམ་

པས་འབྲེལ་བ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་

མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་འབྲེལ་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།  ང་ཚོར་དཔེ་ལྟ་ས་དང་

ཉམས་མྱོང་ལེན་ས་ཡག་ཤོས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཆགས་ཡོད།  ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་པའི་ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅིག་པུ་མིན་པར་སོག་པོ་དང་

ཧི་མཱ་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱང་

ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཐེངས་འདིའི་ཆོས་འབྲེལ་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཆོས་འབྲེལ་

མུ་མཐུད་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༦ ལོར་ཁལ་མུཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་པདྨ་

དཀར་པོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆེད་མི་བརྒྱ་ཙམ་རྒྱ་གར་

དུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཁལ་མུཀ་

དང་ཐུ་ཝ། བྷུར་ཡ། ཕྱི་སོག་བཅས་ནས་སོག་རིགས་

མི་གྲངས་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་རྡ་སར་བསླེབས་ཏེ་རིག་

གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་སྤེལ་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨུ་སུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སོག་རིག་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་  ༨༠༠ ལྷག་

ཙམ་ཞིག་རྡ་སར་བསླེབས་ཏེ་༸གོང་ས་ཆོག་གི་སྐུ་

མདུན་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཐེངས་དང་པོ་ཞུས་ཡོད། 

ད་ལྟ་འདིར་སོག་རིགས་མི་གྲངས་ ༡༢༣༧ ཙམ་

རྡ་སར་དངོས་སུ་བསླེབས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

བཀའ་ཆོས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡


