
༄༅། །བཙན་(ོལ་བོད་མིའི་འོས་བ0འི་ལས་རིམ་2ི་ལེགས་ཉེས།

6ི་ལོ་ ༢༠༡༥ ;་བ་ ༦ ཚ>ས་ ༢༤ ཉིན་ཨ་རིའི་Aོས་ཚBགས་ནང་བོད་
དོན་Dོར་Aོས་གཅོད་ཞིག་གཏན་འབེབ་གནང་བའི་ནང་༼བཙན་(ོལ་
བོད་མིའི་འོས་བ0འི་ལས་རིམ་ལ་Iལ་6ིའི་6ི་ཚBགས་ནས་དོ་Jང་Kོད་
དགོས་དང་Lོབ་Mོན་ཡང་(ེད་དགོས།༽ཞེས་འབོད་Pལ་གནང་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚBས་ཤེས་Sོགས་ལ་འདི་ནི་ད་T་བར་གUང་ཞིག་གིས་བཙན་
(ོལ་བོད་མིའི་འོས་བ0ར་དོ་Jང་ཙམ་མ་ཟད་Lོབ་Mོན་དགོས་པའོ་འབོད་
Pལ་གནང་བ་ཐོག་མ་དེ་རེད། འདི་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚBའི་
འོས་བ0འི་ལས་རིམ་ལ་Iལ་6ིའི་6ི་ཚBགས་དོ་Jང་དང་མིག་བT་(ེད་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། 
དེར་Sེན་ད་T་བར་2ི་འོས་བ0འི་(ེད་Xོར་མིག་བT་ཞིག་(ས་ན། Yིད་
Zོངས་འོས་མི་[་མཁར་(མས་དང་བ]ིས་དབང་འ^ད་ལགས་གཉིས་_ི་
འོས་བ0འི་ལས་རིམ་དང་`ིལ་བaགས་bལ་cན་བཞིན་གནང་གི་ཡོད་
པ་T་dར་མངོན།
ཁོང་གཉིས་_ི་སོ་སོའ e་ལངས་fོགས་ཁ་གསལ་ཡིན་པ་དཔེར་ན། ཆབ་
Yིད་བཙBན་hར་[་མཁར་(མས་ནི་རང་བཙན་འཐབ་iོད་དང་བ]ིས་
དབང་འ^ད་དd་མའི་ལམ་ལ་Iབ་Zོར་(ེད་མཁན་ཞིག་རེད། ང་ཚBའི་རེ་



Yིད་བཙBན་hར་[་མཁར་(མས་ནི་རང་བཙན་འཐབ་iོད་དང་བ]ིས་
དབང་འ^ད་དd་མའི་ལམ་ལ་Iབ་Zོར་(ེད་མཁན་ཞིག་རེད། ང་ཚBའི་རེ་
བར་རིང་མིན་ཁོང་གཉིས་_ི་སོ་སོའ e་ལངས་fོགས་ཐོག་བAོ་jེང་kག་པོ་
གནང་གི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

Yིད་Zོང་གི་འོས་མིར་བ]ིས་Mོབས་Iལ་U་བ་ཞིག་གིས་_ང་གསལ་
བaགས་གནང་འ^ག་_ང་། ཁོང་གི་Dོར་གནས་bལ་ཁ་གསལ་ཅི་ཡང་
མེད་Mབས་འདིར་བཀོད་ཐབས་Aལ།
Yིད་Zོང་གི་འོས་མི་གཞན་6ི་འmས་ཚBགས་གཙB་nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་ད་
Tའི་Yིད་Zོང་oོ་བཟང་སེང་གེ་pམས་གཉིས་ཡིན་ལ། ཁོང་གཉིས་_ིས་
qབ་བaགས་(ེད་fོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་བTས་ན་བཙན་(ོལ་གUང་གི་
འོས་བ0་rན་ཁང་གི་aིག་གཞི་གསར་པའི་ལམ་Mོན་དང་འགལ་འAོ་ཡི་
ཡོད་པའི་ཐེ་ཚBམས་ཡོད། ད་T་ང་ཚBས་དsད་པ་(ེད་སའི་གཞི་ནི་འོས་
བ0་rན་ཁང་གི་aིག་གཞིའི་ནང་ཇི་གསལ་བཞིན་ཡིན།

nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་oོ་བཟང་སེང་གེ་pམས་གཉིས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་
གི་P་པར་བེད་6ོད།

ང་ཚBས་བTས་ན་ཁོང་pམས་གཉིས་_ིས་འོས་བ0འི་ལས་རིམ་ནང་



ང་ཚBས་བTས་ན་ཁོང་pམས་གཉིས་_ིས་འོས་བ0འི་ལས་རིམ་ནང་
༧གོང་ས་མཆོག་གི་P་པར་དངv བོད་_ི་Iལ་དར། དེ་བཞིན་བཙན་
(ོལ་བོད་གUང་གི་ལས་Sགས་བེད་6ད་ནས་འོས་བ0འི་aིག་གཞི་དང་
འགལ་2ི་ཡོད་པའི་pམ་པ་འ^ག དཔེར་ན། nེན་པ་ཚ>་རིང་ལགས་དང་oོ་
བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་འོས་བ0འི་qབ་བaགས་ཆེད་བཟོས་པའི་ངོ་
དེབ་(Facebook)ནང་༧གོང་ས་མཆོག་དང་rན་^་མAོན་པའི་P་
པར་མང་པོ་འ^ག་ལ་དེ་བཞིན་Tེབ་ཤོག་ནང་^འང་དེ་བཞིན་ཡོད་འ^ག
འོས་བ0་rན་ཁང་གི་aིག་གཞིར་གཞིགས་ན།
༼འོས་གཞིར་བUགས་མཁན་w་ཐད་ནས་_ང་Dབས་དོན་སོ་སོར་འོས་
བ0འི་Iལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་^་`ིལ་བaགས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་
གི་P་པར་དང་། བོད་མིའི་aིག་འxགས་_ི་ལས་Sགས། དེ་བཞིན་བཚBན་
Sགས་w་བོད་Iལ་ཁབ་_ི་Iལ་དར་དང་བོད་_ི་ས་བ]་སོགས་གང་^་
ཡས་བེད་6ོད་མི་ཆོག༽ཞེས་དང་། གལ་Yིད་འོས་གཞིག་བUགས་མི་
w་འ`་ཞིག་གིས་aིག་གཞི་དང་འགལ་ཚ>་འོས་མི་དེའི་འོས་Aངས་ནས་
བI་ཆ་ ༥ yས་མེད་^་གཏོང་z་ཡིན། ཅེས་བཀོད་ཡོད།

ང་ཚBས་བTས་ནས་nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་oོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གཉིས་_ི་
ངོ་དེབ་ནང་`ིལ་བaགས་(ེད་བཞིན་པ་དེ་དག་འོས་བ0་rན་ཁང་གི་



ང་ཚBས་བTས་ནས་nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་oོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གཉིས་_ི་
ངོ་དེབ་ནང་`ིལ་བaགས་(ེད་བཞིན་པ་དེ་དག་འོས་བ0་rན་ཁང་གི་
aིག་གཞིའི་འོག་གི་(`ིལ་བaགས་ཡིག་ཆ)T་dར་འོས་འཛeན་ཆོག་པ་
ཞིག་རེད། ཚBགས་གཙB་nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་Yིད་Zོང་oོ་བཟང་སེང་གེ་
pམས་གཉིས་Yིད་Zོང་གི་འོས་མིར་བUགས་ཡོད་Mབས་ཁོང་གཉིས་_ི་
ལས་|ངས་_ི་(ེད་Xོ་དང་འོས་བ0འི་ཆེད་`ིལ་བaགས་དབར་ད(ེ་བ་
འ(ེད་དཀའ། དེར་Sེན་ཁོང་གཉིས་_ིས་ཐད་ཀར་༼ང་ལ་འོས་འཕེན།༽
ཞེས་བ~ོད་_ི་མེད་_ང་གUང་འ�ེལ་ལས་རིམ་དང་གUང་འ�ེལ་fོགས་
Zོད་སོགས་འོས་བ0འི་ལས་གཞི་T་dར་�ར་Yིད་པ་ཡིན།
ཡང་Yིད་Zོང་oོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་འ�ེལ་མེད་_ི་`ིལ་
བaགས་ཆེད་ངོ་དེབ་(unofficial” Facebook campaign page)ཞིག་འ^ག  
དེའི་ནང་^་གསལ་བཤད་(ས་པར་གཞིགས་ན། ངོ་དེབ་དེ་(Iབ་Zོར་
བས་མ�ག་མmད།)(ས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀོད་འ^ག དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་
ཁ་གསལ་མིན་འ^ག Yིད་Zོང་མཆོག་ནས་_ང་དེའི་Dོར་ཁ་གསལ་2ི་
གསལ་བཤད་དང་འ�ེལ་བ~ོད་གནང་མེད་Mབས། `ིལ་བaགས་ངོ་དེབ་
དེ་དང་ཁོང་གི་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་གཉིས་དབར་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཚBད་དཔག་(ས་ན་མི་རན་པ་མེད།
དེར་Sེན་གོང་གི་གནད་དོན་དེ་དག་འོས་བ0འི་aིག་གཞི་དང་འགལ་ཡོད་
པའི་pམ་པ་གསལ་པོ་འ^ག དེ་Tར་ལགས་ན་འོས་གཞིར་བUགས་མི་w་



དེར་Sེན་གོང་གི་གནད་དོན་དེ་དག་འོས་བ0འི་aིག་གཞི་དང་འགལ་ཡོད་
པའི་pམ་པ་གསལ་པོ་འ^ག དེ་Tར་ལགས་ན་འོས་གཞིར་བUགས་མི་w་
འ`་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་P་པར་དངv བོད་_ི་Iལ་དར། བཙན་
(ོལ་གUང་གི་ལས་Sགས་བེད་6ད་ན། འོས་Aངས་ཇི་ཐོབ་ནས་བI་ཆ་ 
༥ yས་མེད་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་aིག་གཞིའི་ནང་བཀོད་འ^ག
འོན་_ང་བཙན་(ོལ་གUང་གི་6ི་qབ་འོས་བ0་rན་ཁང་ནས་aིག་གཞི་
དེ་དག་ཇི་Tར་ལག་ལེན་གང་འ`་གནང་མིན་མི་དམངས་_ིས་མིན་རིང་
མིན་Sོགས་mབ་ངེས་ཡིན།

nེན་པ་ཚ>་རིང་དང་oོ་བཟང་སེང་གེ་pམས་གཉིས་ནས་གUང་གི་དཔལ་
འ(ོར་བེད་6ོད་གནང་མིན་Dོར།

འོས་བ0་ལས་|ངས་_ི་aིག་གཞིའི་ནངv འོས་མི་w་ཞིག་གིས་_ང་
གUང་གི་ལས་(ེད་དང་z་དངོས་སོགས་བེད་6ོད་མི་ཆོག་ཞེས་གསལ་
ཡོད། aིག་གཞི་འདི་ད་T་གUང་ནང་གོ་གནས་བhང་མཁན་pམས་_ིས་
འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་ཆེད་གUང་གི་z་དངོས་བེད་6ོད་མི་གཏོང་
བའི་དོན་^་བཟོས་པ་རེད།
aིག་གཞི་འདི་དང་འགལ་བའི་ལས་གཞི་ད་T་nེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་



བའི་དོན་^་བཟོས་པ་རེད།
aིག་གཞི་འདི་དང་འགལ་བའི་ལས་གཞི་ད་T་nེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་
དོགས་པ་ཡོད། དཔེར་ན། Yིད་Zོང་འོས་མི་བ]ིས་དབང་འ^ད་ནས་
འ�ོད་Sེན་ལས་|ངས་_ི་fག་ལས་གནང་fོགས་Dོར་�ོན་བ~ོད་(ས་
པ་རེད། bལ་མmན་འAོ་�གས་(ས་ན། ད་T་གོ་གནས་འཛeན་མཁན་
ཚBས་སོ་སོའ e་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་ལས་རིམ་2ི་ཆ་ཤས་Tར་Yིད་
�ས་�ང་Zོབས་གསལ་བཤད་(ེད་z་དེ་རེད།
ཡིན་ན་ཡངv བཙན་(ོལ་བོད་གUང་གི་`་ཚeགས་(Tibet.net)་བེད་6ད་
ནས་འ�ོད་Mེན་ལས་|ངས་_ིས་བaགས་གཏམ་ཞིག་zད་བ]ིས་དབང་
འ^ད་_ི ་�ོན་བ~ོད་(ས་པ་དེ ་|ངས་མེད་བ�ོན་འxགས་“false 

allegation”ཞིག་རེད་nེལ་འ^ག འདི་འོས་བ0འི་aིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་
མ་ཡིན་ནམ། བཀའ་ཤག་གི་ལམ་Mོན་འོག་འ�ོད་Mེན་ལས་|ངས་_ི་
ལས་(ེད་ཞིག་ནས་ལན་འདེབས་(ས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འ�ོད་
Mེན་ལས་|ངས་_ི་ལས་(ེད་ཞིག་གིས་སོ་སོས་དང་oངས་ངང་ལན་
བIབ་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་Yིད་བཀའ་ཤག་བཀའ་དགོངས་zད་ལན་
འདེབས་(ས་པ་ཡིན་ན་Yིད་Zོང་མཆོག་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ལན་འདེབས་(ེད་དགོས་པ་ལས། ལས་|ངས་_ི་མmན་�ེན་བེད་6ད་
ནས་ལན་Iབ་པ་དེ་bལ་མmན་ཞིག་�་མ་མངོན།
oོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་6ི་qབ་འོས་བ0་rན་ཁང་ནས། ༼ང་ཚBར་མmན་�ེན་



ནས་ལན་Iབ་པ་དེ་bལ་མmན་ཞིག་�་མ་མངོན།
oོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་6ི་qབ་འོས་བ0་rན་ཁང་ནས། ༼ང་ཚBར་མmན་�ེན་
མེད་Mབས་འདི་T་dའི་གནད་དོན་ཚང་མར་ཞིབ་འ�ག་(ེད་z་ཤིན་�་
དཀའ་བ་མ་ཟད། འ�ོད་Mེན་ལས་|ངས་_ི་གསལ་བཤད་དེ་འ`་(ེད་
དགོས་པའི་z་མཚན་ང་ཚBས་ཤེས་_ི་མེད།༽ཅེས་བ~ོད་འ^ག གལ་
Yིད་aིག་གཞི་ལག་ལེན་(ེད་mབ་_ི་མེད་ན་ཅིའི་fིར་བཟོས་པ་ཡིན་
ནམ། འོས་བ0་ལས་|ངས་ནས་ཁོང་ཚBས་གཏན་འབེབ་(ས་པའི་aིག་
གཞི་pམས་འདེམ་�ག་(ས་ནས་ལག་ལེན་(ེད་_ི་མེད་པའི་རེ་བ་U་
བཞིན་ཡོད།
ཡང་nེན་པ་ཚ>་རིང་ལགས་ནས་ཉེ་བའི་འཆར་ཨ་རིའི་ས་|ལ་ཁག་མང་པོ་
དང་། �་རོབ། དེ་བཞིན་I་གར་2ི་ས་|ལ་ཁག་ལ་གUང་འ�ེལ་བDོར་
Zོད་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བ0འི་aིག་གཞིའི་ནང་ད་T་གོ་གནས་
བhང་མཁན་ཞིག་གི་གUང་འ�ེལ་བDོར་Zོད་Dབས་`ིལ་བaགས་དང་
འ�ེལ་བའི་གཏམ་བཤད་(ེད་མི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་འ^ག དེར་Sེན་6ི་qབ་
འོས་བ0་ལས་|ངས་ནས་fོགས་བZོད་Dབས་གUང་འ�ེལ་གཏམ་
བཤད་དང་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་གཏམ་བཤད་དབར་qད་པར་ཇི་
བཞིན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས། དེའི་~ེས་གUང་འ�ེལ་fོགས་Zོད་Dབས་
`ིལ་བaགས་དང་འ�ེལ་བའི་གཏམ་བཤད་(ས་ན་aིག་གཞི་Tར་ཉེས་པ་
གཏོང་དགོས་པ་ཡིན།



`ིལ་བaགས་དང་འ�ེལ་བའི་གཏམ་བཤད་(ས་ན་aིག་གཞི་Tར་ཉེས་པ་
གཏོང་དགོས་པ་ཡིན།

nེན་པ་ཚ>་རིང་ལགས་ནས་Yིད་Zོང་བAོ་jེང་ནང་མཉམ་བUགས་(ེད་
_ི་མིན་ཟེར།

ཉེ་བའི་ཆར་I་གར་rོ་fོགས་^་ཡོད་པའི་སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་nེན་པ་
ཚ>་རིང་ལགས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་ནངv ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་�ད་U་མཁན་2ི་Yིད་Zོང་གི་འོས་མི་w་འ`་ཞིག་གི་མཉམ་^་
བAོ་jེང་i་བ་ནས་(ེད་_ི་མིན་བ~ོད་འ^ག འོས་མི་དེ་w་ཡིན་གསལ་
བར་བཤད་ན་P་ཞབས་[་གར་(མས་ལགས་ཡིན་ངེས་རེད།
གཏམ་བཤད་དེ་ཐད་ཀར་གསན་མཁན་P་ཞབས་ཞིག་གིས་�་ཚeགས་ནང་
བཀོད་གསལ། ༼!་དམངས་ཚ(ས་)་ངོའ,་གདོང་པ་ལ་ཅེར་ནས་ཡིད་
ཆེས་ལ་མ་ཆེས་དང་རང་གི་7་ཆོག་འ8ལ་བ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་<མ་ནས་
ཐེ་ཚ(མ་>་གནས་བཞིན་པའི་མོད་ལ།༽ དང་། ༼འོན་Bང་ངེད་ཅག་
སེ་རའི་!་པ་ཚ(་Cོ་མིག་དོག་Dགས་ནས་E་མཁར་Gམས་མི་ཤོང་བ་
ཞིག་མིན་ལ། དད་སེམས་ཆེ་Dགས་ནས་རང་བཙན་འཐབ་Jོད་པ་ཚ(་
དK་བོ་L་M་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་Gེད་Bིན་མེད། ངེད་ཅག་གི་ཁོག་O་
དང་དད་སེམས་དེ་)་ངོས་Pས་མ་ལེན་པ་འD།༽ཅེས་Dིས་འ>ག



དK་བོ་L་M་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་Gེད་Bིན་མེད། ངེད་ཅག་གི་ཁོག་O་
དང་དད་སེམས་དེ་)་ངོས་Pས་མ་ལེན་པ་འD།༽ཅེས་Dིས་འ>ག
Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་Bིས་བཀའ་མོལ་དེ་མགོ་Tོག་ཅན་ཞིག་རེད། 
Uིར་Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་ལ་མི་V་འD་ཞིག་དང་Wད་ཆ་བཤད་P་
དང་མི་བཤད་Pའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་Bང་གལ་Xིད་
ཁོང་གིས་Wད་ཆ་བཤད་P་མིན་པའི་P་མཚན་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་Zད་[ས་པ་ཙམ་\ི་ཡིན་ན། Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་Bིས་O་
ནག་]ང་Kན་ལ་Wད་ཆ་བཤད་P་ཡིན་ནམ་མིན། གང་ལགས་ཞེ་ན། 
O་ག[ང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་Pན་^ན་\ི་མཚན་Zད་[ས་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཚ,ག་ངན་བེད་Uད་ནས་
དམའ་འབེབས་དང་མཐོང་_ང་`ད་གསོད་[ས་དང་[་བཞིན་པ་
རེད།
མི་འགའ་ཞིག་གིས་བaོད་གསལ། Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་ནས་བཀའ་
མོལ་དེ་Lར་གནང་དོན་ནི་སེ་རའི་!་བ་ཚ(འི་Cོ་འ]ག་ཐབས་ཡིན་
bགས་དངc ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་E་མཁར་
Gམས་དང་ཐད་ཀར་བKོ་dེང་Gེད་འདོད་མེད་eབས་རེད་ཅེས་Bང་
བaོད་བཞིན་འ>ག  P་མཚན་ཇི་བཞིན་ལ་མ་Lོས་པར་Qེན་པ་ཚR་
རིང་ལགས་ནས་ཁོ་བོ་རང་ཉིད་Bི་འོས་བgའི་Dིལ་བhགས་ལ་ཕན་
མེད་Bི་Kིབ་ནག་ཞིག་བjན་པ་རེད།



བaོད་བཞིན་འ>ག  P་མཚན་ཇི་བཞིན་ལ་མ་Lོས་པར་Qེན་པ་ཚR་
རིང་ལགས་ནས་ཁོ་བོ་རང་ཉིད་Bི་འོས་བgའི་Dིལ་བhགས་ལ་ཕན་
མེད་Bི་Kིབ་ནག་ཞིག་བjན་པ་རེད།
ང་ཚ(འི་བསམ་པར་Qེན་པ་ཚR་རིང་ལགས་མཉམ་བ[གས་Gས་kང་
མ་Gས་kང་Xིད་lོང་གི་བKོ་dེང་ཚ(གས་P་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།

Uི་`བ་འོས་བg་ལས་nངས་ནས་o་བaོད་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོགས་
བཏང་བ།

འོས་བg་ལས་nངས་Bི་hིག་གཞི་གསར་པའི་ནང་ག[ང་འཛ,ན་མ་
ཡིན་པའི་ཚ(གས་པ་ཁག་ལ་(ག[ང་གི་ངོས་འཛ,ན་ཡོད་མེད་ལ་
rེན་)o་བaོད་རང་དབང་མི་འD་བ་འ>ག དཔེར་ན། ག[ང་གི་ངོས་
འཛ,ན་ཡོད་པའི་ཚ(གས་པ་“recognized association”ཞིག་གིས་སོ་སོའ ,་
འོས་མིའི་Dིལ་བhགས་ཆེད་འKོ་སོང་བཏང་ན། འKོ་སོང་དེ་འོས་མི་
རེར་འོས་བg་ལས་nངས་ནས་གཏན་འབེབ་Gས་པའི་འKོ་མKོན་
ཁོངས་V་བJི་ཡི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ག[ང་གི་ངོས་འཛ,ན་མེད་
པའི་“unrecognized association”ཚ(གས་པ་ཞིག་གིས་འོས་མི་ཞིག་གི་
ཆེད་འKོ་སོང་བཏང་ན་འོས་མི་དེའི་Dིལ་བhགས་འKོ་སོང་ནང་
བJི་དགོས་Bི་ཡོད།



ཆེད་འKོ་སོང་བཏང་ན་འོས་མི་དེའི་Dིལ་བhགས་འKོ་སོང་ནང་
བJི་དགོས་Bི་ཡོད།
ཚ(གས་པ་ངོས་འཛ,ན་འདི་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་འD་པོ་
ཡོད་Bང་། དོན་དམ་པར་དེ་འD་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཚ(གས་པ་
ངོས་འཛ,ན་གནང་sོགས་Bི་ལམ་eོན་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་
རེད། ད་L་ངོས་འཛ,ན་ཡོད་ཞེས་པའི་ཚ(གས་པ་7མས་ཟམ་གདོང་
རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་Cོན་uི་པ་ཡིན་Wབས་དམིགས་བསལ་ཚ(གས་ཆེན་
ཐེངས་དང་པོའ,་Wབས་ག[ང་གི་མKོན་བv་V་ལ་བཏང་མིན་ལ་
rེན་ནས་(ངོས་འཛ,ན་)ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཆགས་པ་L་M་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ག[ང་Uི་`བ་འོས་བg་ལས་nངས་ནས་ཚ(གས་
པ་ཁག་གི་དབར་འོས་བg་Dིལ་བhགས་Gེད་sོགས་ཐད་དGེ་བ་
བཅད་པ་ནི་Dང་བདེན་>་J་བ་ནས་མ་མངོན།

དཔེར་ན། བོད་Oལ་ཡོངས་དམངས་གཙ(་ཚ(གས་པ་ངོས་འཛ,ན་ཡོད་
པའི་ཚ(གས་པ་ཞིག་ཡིན་eབས། ཁོང་ཚ(འི་Xིད་lོང་འོས་མི་Qེན་པ་
ཚR་རིང་དང་Cོ་བཟང་སེང་གེ་7མས་གཉིས་Bི་Dིལ་བhགས་ཆེད་
འKོ་སོང་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡངc ཁོང་གཉིས་Xིད་lོང་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་འོས་བg་ལས་nངས་ནས་གཏན་འབེབ་གནང་བའི་འKོ་སོང་



འKོ་སོང་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡངc ཁོང་གཉིས་Xིད་lོང་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་འོས་བg་ལས་nངས་ནས་གཏན་འབེབ་གནང་བའི་འKོ་སོང་
ཧིན་wོར་ ༨༠༠༠༠༠ ནང་zད་Bི་མེད། ཡིན་ན་ཡངc བོད་Oལ་
ཡོངས་རང་བཙན་ཚ(གས་པ་ངོས་འཛ,ན་མིན་པའི་ཚ(གས་པ་ཡིན་
eབས་E་མཁར་Gམས་ལ་Oབ་lོར་ཆེད་འKོ་སོང་བཏང་ན། ད{ལ་
འབོར་དེ་E་མཁར་Gམས་Bི་Xིད་lོང་འོས་བgའི་Dིལ་བhགས་Bི་
འKོ་མKོན་ནང་བJི་དགོས་Bི་ཡོད་པ་རེད། དེར་rེན་འོས་བg་ལས་
nངས་ནས་ཚ(གས་པ་ཁག་གི་བར་ངོས་འཛ,ན་ཡོད་མིན་ལ་rེན་o་
བaོད་རང་དབང་གི་དGེ་བ་Uད་ཡོད་པ་རེད།
བོད་Iལ་ཡོངས་རང་བཙན་ཚBགས་པ་ནས་འོས་བ0་ལས་|ངས་w་དེའི་
Dོར་fག་�ིས་�ལ་ཡོད་_ང་། oོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་འོས་བ0་ལས་|ངས་
ནས་ཚBགས་པ་ཁག་གི་བར་ཐོབ་ཐང་ད(ེ་བ་6ད་མིན་Dོར་གསལ་བཤད་
མ་གནང་བར། ཚBགས་པ་ངོས་འཛeན་(ེད་zའི་ཐོབ་ཐང་ཁོང་ཚBར་མེད་
bལ་གwངས་འ^ག་ལ། གལ་Yིད་ངོས་འཛeན་དགོས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་
�ན་U་�ལ་ཞེས་ལམ་Mོན་གནང་འ^ག དེ་ཙམ་མ་ཟད་འོས་བ0་ལས་
|ངས་_ི་aིག་གཞི་གསར་པ་དེ་T་d་ཞིག་བཙན་(ོལ་བོད་མིའི་6ི་
ཚBགས་ནང་�ོན་ནས་�ང་མ་�ོང་བ་དང་། aིག་གཞི་དེའི་འོག་ངོས་འཛeན་
མེད་པའི་ཚBགས་པ་འགའ་ཤས་ལ་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་Iབ་Zོར་
(ེད་fོགས་ཐོག་དཀའ་ངལ་�ད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།



མེད་པའི་ཚBགས་པ་འགའ་ཤས་ལ་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་Iབ་Zོར་
(ེད་fོགས་ཐོག་དཀའ་ངལ་�ད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འ�ག་�ོམ།

ད་ཚBས་ཚBད་དཔག་(ས་ན། བཙན་(ོལ་བོད་མིའི་འོས་བ0་འདིར་དཀའ་
དང་གདོང་ལེན་འགའ་ཞིག་འ�ད་_ི་རེད། དཔེར་ན། གUང་འ�ེལ་
fོགས་Zོད་དང་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་ཆེད་ཕེབས་པའི་དབར་ད(ེ་བ་
ཇི་Tར་འ(ེད་དམ། གUང་འ�ེལ་�་ཚeགས་སོགས་བེད་6ད་ནས་ད་T་
གUང་འཛeན་པས་འོས་བ0འི་ཆེད་`ིལ་བaགས་བེད་6ོད་གང་འ`་(ེད་
_ི་རེད་དམ། རང་བཙན་2ི་ལང་fོགས་འཛeན་མཁན་2ི་མི་ཞིག་Yིད་
Zོང་འོས་མིར་ལང་ན་ཁོང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་གཏད་པ་རེད་ཅེས་ད(ེ་
འ(ེད་(ེད་Yིད་པ་མ་རེད་དམ།
འདི་ཚB་ཚང་མ་བ]ིས་པའི་�ོན་དཔགས་མ་རེད། འོན་_ང་nེན་ཚ>་རིང་
དང་oོ་བཟང་སེང་གེ་pམས་གཉིས་_ིས་གནང་Mངས་ཁག་དང་འོས་བ0་
ལས་|ངས་_ི་rོད་དལ་དང་དལ་ཁོམས་ལ་Sེན་ནས་འདི་དག་�ང་བཞིན་
པར་མངོན།
ལེགས་པའི་ཆ་ཞིག་ལ་[་མཁར་(མས་དང་བ]ིས་དབང་འ^ས་pམས་
གཉིས་_ི་ད་བར་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་�ང་ལེགས་པོ་དང་bལ་cན་



ལེགས་པའི་ཆ་ཞིག་ལ་[་མཁར་(མས་དང་བ]ིས་དབང་འ^ས་pམས་
གཉིས་_ི་ད་བར་འོས་བ0འི་`ིལ་བaགས་�ང་ལེགས་པོ་དང་bལ་cན་
ངང་གནང་གི་ཡོད་པར་Jང་། Yིད་Zོང་གི་འོས་མི་གཞན་pམས་_ིས་_ང་
འོས་བ0འི་aིག་གཞི་དང་མ་འགལ་བར་`ིལ་བaགས་_ི་ལས་འ�ལ་
nེལ་གལ་ཆེ། ང་ཚBས་དེ་བཞིན་6ི་qབ་འོས་བ0་ལས་|ངས་ནས་_ང་
Xོ་�ན་ནས་འོས་བ0འི་aིག་གཞི་ཆ་ཚང་ལག་བMར་ཡོང་བའི་རེ་Pལ་
U་བཞིན་ཡོད།


