
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 
སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༠ ྱིན་བར། 

 

 ༡༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ལམ་ཐག་ཧྱིལ་པོར་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༣༢․༦༤༥ ཡོད་པའྱི་མདོ་དབུས་ལྕགས་ལམ་
ཟྱི་ལྱིང་ནས་གོར་མོ་བར་གྱི་ལམ་ཐྱིག་གྱིས་པའྱི་ཚོད་འཛིན་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་གཞྱི་སེ་ཀོན་ཅའོ་ཕུག་
ལམ་གསར་པའྱི་ྱིས་གཤྱིབ་ལམ་ཐྱིག་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་བྱས།  ཀོན་ཅའོ་ཕུག་ལམ་གསར་པ་ནྱི་མྱིག་
སྔར་རྒྱལ་ནང་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་ཕུག་ལམ་རྱིང་ཤོས་དེ་ཡྱིན་ལ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ས་མཐོའ་ིལྕགས་ལམ་གྱི་
ཕུག་ལམ་རྱིང་ཤོས་ཀྱང་ཡྱིན། ཕུག་ལམ་དེ་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་ཐེམ་ཆེན་རོང་དང་ཝུའུ་ལན་རོང་
ནང་ཁུལ་གྱི་ཀོན་ཅའོ་རྱི་བོར་གནས་པ་དང་། མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་ཐེམ་འཕོངས་འབབ་ཚུགས་ནས་ཚྭ་
ཁ་ནོར་འབབ་ཚུགས་བར་གྱི་མགོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ  ༡༦༠ ཡྱིན་པ་རེད། ཕུག་ལམ་དངོས་
སུ་སོད་འགོ་ཟྱིན་རེས་ཀོན་ཅའོ་རྱི་བོ་སོལ་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་སྔོན་དང་བསྡུར་ན་ཆུ་ཚོད་གྱིས་དང་སྐར་
མ་ྱི་ཤུ་ཇེ་ཐུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ 
ྱིན༽ 

 

 ༢༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ དང་སྐར་མ་ ༡༠ སེང་སྱི་ཁོན་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱིའྱི་ 
A319 རྟགས་ཅན་གྱི་གནམ་གྲུ་ལྷ་ས་ནས་ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་གནམ་ཐང་དུ་འཕུར་གཏོང་བྱས་པ་དང་།  
གནམ་གྲུ་དེ་གཟའ་འཁོར་རེའྱི་གཟའ་ཟླ་བ་དང་གཟའ་པ་སངས་ྱིན་བཅས་ལ་འཕུར་གཏོང་བྱེད་ཀྱྱིན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་གནམ་གྲུ་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་འགོ་བརྩམས་པ་



རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡༧ ྱིན༽ 

 

 ༣༽ མཚོ་སྔོན་ཟྱི་ལྱིང་གོང་ཁེར་གྱི་ཙོང་ཁ་དང་།  སོང་སོྐར། གསེར་ཁོག་བཅས་རོང་གསུམ་གྱི་རྱི་སུལ་
དུ་གནས་པའྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་མྱི་བདེ་བ་དང་སོབ་ཞུགས་སན་བཅོས་སོགས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའྱི་གོང་ཚོ་ ༡༠༨ ད་ལོ་དང་སང་ལོར་ཁག་གྱིས་སུ་བགོས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་དབུལ་སོར་གནས་སོ་
བྱ་རྩྱིས་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ 
ྱིན༽ 

 

 ༤༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་ཅུས་ཀྱྱིས་སོྐང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་
གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་བོད་རང་སོང་ལོངས་གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་ཅུས་ཀྱྱི་
ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པ་མཱ་ཀྲེ་ཏྱིས་བཤད་དོན་དུ། ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱྱིས་བོད་སྐད་
ཡྱིག་རྱིགས་ཀྱྱི་དཔེ་དེབ་དང་། དུས་དེབ། ཚགས་པར་རྱིགས་བཅས་པར་སྐྲུན་འགེམས་སེལ་བྱེད་པར་
རོགས་སོར་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་ཤུགས་ཆེར་བཏང་བ་དང་།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཔེ་དེབ་ཀྱྱི་ནང་
དོན་འདེམས་པ་དང་འཆར་འགོད་བྱེད་པའྱི་ལམ་སོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས།  རྱིག་རྩལ་གསར་རོྩམ་
ལ་རྒྱབ་སོར་དང་བྱ་དགའ་སོད་པའྱི་ཆེད་སོད་མ་དངུལ་བཀོད་སྱིག་བྱས་ཤྱིང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་དཔེ་སྐྲུན་
ཐེབས་རྩའྱི་རོགས་དངུལ་བརོྩན་ལེན་ཧུར་ཐག་བྱས་ཡོད།  ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མུ་འབེལ་ཚོང་གེར་
དང་པར་སྐྲུན་དངོས་བོ་གཏོང་འདྲེན་བྱེད་པ་དང་། དཔེ་དེབ་འགེམས་སེལ་བྱེད་པའྱི་དྲ་གནས་རྒྱ་སེད་
གཏོང་བ་བཅས་བརྒྱུད་བོད་ཡྱིག་གྱི་པར་སྐྲུན་ཡྱིག་རྱིགས་འགེམས་སེལ་དང་།  བརྒྱུད་བསགས།བྱིན་ཚོང་
བཅས་ཀྱྱི་ལམ་བུ་སྔར་བས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་ཟེར།  མཱ་ཀྲེ་ཏྱིས་ད་དུང་བོད་ལོངས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་ཚན་པ་  
༤ ཡོད་པ་དང་ལོ་རེར་ཆ་སོམས་བྱས་ན་བོད་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་རྱིགས་  ༣༠༠ དང་དེབ་གངས་ཁྱི་ ༢༠༠ 
པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་ཚགས་པར་རྱིགས་ ༡༠ དང་། བོད་ཡྱིག་དུས་དེབ་རྱིགས་ ༡༤ ཡོད།  
༢༠༡༣ ལོར་བོད་ཡྱིག་ཚགས་པར་པར་ཐེངས་ཁྱི ༢༨༠༣․༠༩ བཏོན་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་དུས་དེབ་



གངས་ཁྱི ༤༠․༤༢ པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་
པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ྱིན༽ 

 

༥༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་རྒྱ་ཡྱིག ཏོ་ཝེ་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་སུ“ཁོང་ཚོ་ནྱི་ཡོལ་བའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡྱིབ་
པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་མྱི་མངོན་པའྱི་ཁ་ལོ་བ་རེད།”ཅེས་པའྱི་རོྩམ་ཡྱིག་ཅྱིག་སེལ་བའྱི་ནང་། རྒྱ་
ནག་དབུས་སྱིད་གཞུང་ནང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱྱི་དབང་ཆ་ཟྱིན་མཁན་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ནྱི་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱི་གཞུང་ལས་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་
འཛིན་དག་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད། དེའྱི་ཁོད་དུ་མྱིག་སྔར་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་སོགས་ཀྱྱི་མྱིག་ལམ་དུ་འགོ་མཁན་
གཙོ་བོ་གཤམ་གྱི་མྱི་འདྱི་གསུམ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ཡྱི་བོ་མཛོད་ཨང་དང་པོ་ཝང་ལུའུ་
དབྱྱིན་ཡྱིན་པ་དང་། ཁོང་རེས་སུ་གཏྱིང་ཟབ་སྒྱུར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་དུ་
བསོྐ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་དང་། གཞན་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ལྱིས་ཀྲན་ཧྲུའུ་ནྱི་
རེས་སུ་དྲུང་ཡྱིག་ཁྲུའུ་ཡྱི་འགན་འཛིན་དུ་བསོྐ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་།  འབེལ་དྲ་ཆ་འཕྱིན་གཞུང་ལས་ཁང་
གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ལུའུ་ཝེ་ནྱི་རང་འཇགས་སུ་ལས་དོན་དེའྱི་སོྐར་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་འདུག  གཞན་ད་
དུང་མྱིག་སྔར་པེ་ཅྱིན་དུ་ཀྲུང་དབྱང་རྱིམ་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་  ༡༡ ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནྱི། 

ཀ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཐའེ་ཝན་ལས་དོན་ཐད་ཀྱྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་དང་།  དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཞྱིས་ཅྱིན་
ཕྱིང་ཡྱིན་པ་དང་། ཀྲུའུ་རེན་ཀྲང་ཀྲྱི་ཅུན(རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་
རེན)། 

ཁ༽ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་(ཕྱི་དོན)འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་། དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཞྱིས་ཅྱིན་
ཕྱིང་། ཀྲུའུ་རེན་དབྱང་ཅེ་ཁྱི(རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན)། 

ག༽ཀྲུང་དབྱང་ནོར་སྱིད་དཔལ་འབྱོར་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་། དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་། ཀྲུའུ་
རེན་ལུའུ་ཧྱི(ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་བོ་མཛོད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ )། 



ང༽ཀྲུང་དབྱང་སྱིག་གཞྱི་སེབ་སྱིག་ཨུ་ལྷན་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་།  དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་། ཀྲུའུ་
རེན་ཀྲང་ཅྱི་ནན(ལས་ཁུངས་དེའྱི་ཨུ་ཡོན)། 

ཅ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཧོང་ཀོང་དང་མཱ་ཁོ་ལས་དོན་ལེགས་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་།  ཚོགས་གཙོ་ཀྲང་ཏྱི་ཅང་། 
ཀྲུའུ་རེན་ཝང་ཀོང་ཡ(ལས་ཁུངས་དེའྱི་ཀྲུའུ་རེན་རང་འཇགས)། 

ཆ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཤྱིན་ཅང་ལས་དོན་ལེགས་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་།  ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀྲེང་ཧྱིན། ཀྲུའུ་རེན་
ཝང་ཀྲྱིན་ཝེ(རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ)། 

ཇ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་བསམ་བོ་ལས་དོན་ཁབ་བསགས་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་།  ཚོགས་གཙོ་ལུའུ་ཡུན་ཧན། 
ཀྲུའུ་རེན་ཚའེ་རྱིན་ཀྲའོ(ཁབ་བསགས་པུའུ་ཡྱི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ)། 

༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་བོད་ཀྱྱི་ལས་དོན་ལེགས་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་།  དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀྲེང་ཧྱིན། ཀྲུའུ་
རེན་ཀྲང་དབྱྱི་ཅུན(འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ་ཡྱི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ)། 

ཏ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སོྐར་གཟྱིགས་ལས་དོན་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་། དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཝང་ཆྱི་ཧན། ཀྲུའུ་
རེན་ལྱིས་ཞའོ་ཧོང་(སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་དབྱང་སྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་
ཡོན)། 

ཐ༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཞྱིང་ལས་ལས་དོན་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་། དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཝང་དབྱང་། ཀྲུའུ་རེན་
ཁྱིན་ཞྱི་ཝུན(ཀྲུང་དབྱང་ནོར་སྱིད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ )། 

ད༽ཀྲུང་དབྱང་གྱི་བརྟན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་ལས་དོན་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་།  དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྱིན་ཅན་
ཀྲུའུ། ཀྲུའུ་རེན་དབྱང་ཧོན་དབྱྱིན(སྱི་བདེ་པུའུ་ཡྱི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ)བཅས་རེད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཏོ་ཝེ་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ྱིན༽ 

 

 ༦༽ སྱི་ཁབ་དྲག་ཇུས་པུའུ་དང་། སོབ་གསོ་པུའུ། པེ་ཅྱིན་གོང་ཁེར་བཅས་ཀྱྱིས་མམ་དུ་གེར་
བའྱི“རྒྱལ་སའྱི་མཐོ་སོབ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་བའྱི་ཁོད་ནས་དམག་མྱི་བསྡུ་བའྱི་ལས་དོན་སེལ་བའྱི་མཛད་
སོ”ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཆྱིང་ཧྭ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འཚོགས་ཤྱིང་།  རྒྱལ་སའྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་



ནས་ཡོང་པའྱི་དམག་མྱིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བ་  ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་དེ་གར་བོ་
འདྲྱི་དང་མྱིང་ཐོ་འགོད་པར་སེབས་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༤ ལོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་དམག་བསྡུ་ལས་དོན་ཡང་
ྱིན་དེ་ནས་དངོས་སུ་སེལ་འགོ་ཚུགས། མཛད་སོའ་ིཐོག་མཚོ་དམག་དང་། མཁའ་དམག མེ་སོགས་
དཔུང་སེ་གྱིས་པ། དྲག་ཆས་ེན་རོྟན་དཔུང་སེ། པེ་ཅྱིན་དམག་ཁུལ་ཁང་། པེ་ཅྱིན་གོང་ཁེར་དམག་
བསྡུའྱི་གཞུང་དོན་ཁང་བཅས་ཀྱྱིས་དམག་བསྡུའྱི་སྱིད་ཇུས་བོ་འདྲྱི་ས་ཚིགས་བཙུགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་
མོ་པ་ཚོར་དོགས་གནད་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐད་གསལ་བཤད་བྱས་ཟེར།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན༽ 

 

༧༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ལོངས་རྱིམ་པའྱི་བཟོ་རྩལ་
མཛེས་རྩལ་ཆེན་མོ་པ་ ༢༥ དཔྱད་འདེམས་བྱས། དེའྱི་ཁོད་ཐང་གའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བཟོ་རྩལ་མཛེས་རྩལ་
ཆེན་མོ་བ་ ༡༥ དང་། ཕོགས་བསྡུས་རྱིགས་ཀྱྱི་བཟོ་རྩལ་མཛེས་རྩལ་ཆེན་མོ་བ་  ༡༠ ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་
འདྱིའྱི་དཔྱད་འདེམས་བྱས་པའྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དུ་རང་སོང་ལོངས་རྱིམ་པའྱི་བཟོ་རྩལ་མཛེས་རྩལ་
ཆེན་མོ་བ་མེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མཇུག་འགྱིལ་པ་དང་། བོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་མཛེས་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་
དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་རྒྱུར་སྔར་བས་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བཤད།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན༽ 

 

 ༨༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཐའེ་ཝན་རྒྱ་གམ་དམར་པོའ་ིཚོགས་པས་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་
འབྲུག་ཆུ་རོང་གྱི་བསར་སྐྲུན་ལ་རོགས་སོར་གནང་སེ་འབྲུག་ཆུ་རོང་བོད་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་གྱི་སོད་སོ་
མང་བའྱི་ཐོག་ཁང་གྱི་རྩྱིག་རང་འདྱིང་བའྱི་མཛད་སོ་ས་གནས་དེ་གར་འཚོགས།  ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༨ ྱིན་འབྲུག་ཆུ་རོང་དུ་རྱི་ྱིལ་འདམ་རོ་ཆུ་རུད་ཀྱྱི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་བྱུང་
སེ་མྱི་སྣ་ཤྱི་རས་དང་རྒྱུ་ནོར་གོང་གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རེད།  གནོད་འཚེ་བྱུང་རེས་ཐའེ་ཝན་རྒྱ་
གམ་དམར་པོའ་ིཚོགས་པས་རོགས་སོར་མ་དངུལ་མྱི་དམངས་ཤོག་སོར་ཁྱི་  ༣༨ བཏང་སེ་གནོད་འཚེ་
རེས་ཀྱྱི་ེན་སོབ་གནོད་སེལ་འཕལ་བསྟུན་རོགས་སོབ་ལ་སད་པ་རེད།  གཞན་ཡང་མ་དངུལ་རྒྱ་སོར་ཁྱི་ 



༣༠༠ བཏང་ནས་གེགས་རེས་བསར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཁོད་ཀྱྱི་འབྲུག་ཆུ་རོང་གྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་འབྱིང་དུ་
སོད་སོ་མང་བའྱི་ཐོག་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་
ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

 

 ༩༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་
གོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་པེ་ཅྱིན་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་འཚོགས།  ཚོགས་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་
ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་ཀྲང་
རྱིན་ཆྱི་ཡྱིས་གནང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་སོྐར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་མ་ཟྱིན་ལ་གོས་
ཞྱིབ་བྱས་འབས་སོྐར་གྱི་སན་ཞུར་ན་ཞྱིང་།  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་ཁབ་ཁོངས་སུ་གནས་པའྱི་འབུར་ཐོན་
གནད་དོན་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟོ་བཅོས་མ་ཟྱིན་གྱི་དག་ཞུས་འཆར་ཟྱིན་བཞྱི་བའྱི་ནང་དུ་སྱི་དམངས་ཀྱྱི་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་བསྣན་པ་
དང་། སོྣད་བཅུད་སྲུང་སོབ་ཀྱྱི་དམར་ཐྱིག་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་བསྣན་པ་
དང་། སྱིད་འཛིན་གྱི་བཙན་འདོམས་བྱ་ཐབས་དང་ས་ཁོངས་མཆན་འགོད་ཚོད་འཛིན་ལམ་ལུགས་སོྐར་
གྱི་གཏན་འབེབས་འཐུས་སོ་ཚང་བ། ཁོར་ཡུག་སྱི་ཕན་སོྐར་གྱི་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པོའ་ིཁབ་ཁོངས་རྒྱ་སེད།  
ཁོར་ཡུག་སོྐར་གྱི་ཁྱིམས་འགལ་བྱ་སོད་ལ་ཆད་གཅོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་།  མཁའ་རླུང་འབག་
བཙོག་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སྨུག་བཙོག་བཅོས་སོང་དང་དེར་ཁ་གཏད་འཇལ་བར་སྔར་ལས་དམྱིགས་ས་
ཡོད་པའྱི་གཏན་འབེབས་བཅས་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

 

 ༡༠༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་དོན་ལ་
གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་གནམ་རྱིག་སྐར་རྩྱིས་
ཀྱྱི་ཞལ་བཤུས་དཔེ་ཚོགས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་སྐྲུན་འགེམས་
སེལ་བྱས། བོད་རང་སོང་ལོངས་འཕོད་བསེན་ཐྱིང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱྱི་



འགན་འཛིན་གཞོན་པ་པ་སངས་ཀྱྱིས། རྣམ་གངས་དེ་ནྱི་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་པར་སྐྲུན་ཐེབས་རྩའྱི་
རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེར་རོགས་དངུལ་སོར་ཁྱི་ ༡༡༠༠ ཐོབ་པ་དེ་བོད་ལོངས་ཀྱྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་
སོབ་གྱིང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་བའྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་གྱི་དཔེ་རྱིང་མྱུར་
སོབ་རྱིགས་ཀྱྱི་པར་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ལ།  ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ལོངས་ལ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་པར་སྐྲུན་ཐེབས་རྩའྱི་རོགས་དངུལ་རྣམ་གངས་ཆེ་ཤོས་དེའང་ཡྱིན།  དཔེ་ཚོགས་དེར་གེགས་བམ་ 
༣༠ དང་ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་ ༢༧༠༠ ཡོད་ཅྱིང་། ནང་དོན་གཙོ་བོ་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་བོད་སན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས། རང་གཞྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་། ནད་ཐོག་སན་བཅོས་མས་མོང་། གནམ་རྱིག་སྐར་རྩྱིས་སོགས་ཡྱིན་
ཞེས་བཤད། པ་སངས་ཀྱྱིས་ད་དུང་ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་ལོངས་ཀྱྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་ཚན་རྱིག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱིས་མ་དངུལ་འཇོག་པའྱི་བྱེད་ཤུགས་ལོ་རེའྱི་བཞྱིན་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། བོད་ལོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ལོངས་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་
ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་། སན་བཅོས་ཀྱྱི་ཡྱིག་ཆ། རྩ་ཆེ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་སྔོག་འདོན། དེ་དག་ལེགས་སྱིག 
རོྩམ་སྱིག པར་སྐྲུན་བཅས་ཀྱྱི་ལས་དོན་ཐད་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ནུས་པ་ཐོན་ནས་ཤུགས་རེན་དང་རྱིན་
ཐང་ངེས་ཅན་ལྡན་པའྱི་དཔྱད་རོྩམ་དང་ཆེད་རོྩམ་ཁག་གཅྱིག་ལེགས་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཟེར།  
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

 

 ༡༡༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱྱིས་མངོན་མྱིན་རྱིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གྱི་ལོ་འཁོར་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་
པ་ལེགས་ཤོས་བཅུ་དཔྱད་འདེམས་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་པའྱི་བྱེད་སོ་སེལ་ནས་  ༢༠༡༣ ལོར་མངོན་མྱིན་
རྱིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་ལས་དོན་ནང་བྱས་རེས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིམྱི་སེར་ལ་གཟེངས་
བསོད་བྱས། གཟེངས་བསོད་ཐོབ་པའྱི་ཁག་དང་པོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ནོར་བུ་སྱི་ཐར་དང་།  
བོད་སན་རྱིན་ཆེན་གང་སོར་གྱི་སན་སོར་ལག་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་པ་རོ་རེ།  འབྱི་གུང་སོས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་
འཛིན་པ་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས། གཞྱིས་རྩེ་རྣམ་གྱིང་ཤངས་པའྱི་ལྷ་མོའ་ིརྒྱུན་འཛིན་པ་ལྷག་པ།  ལྷོ་ཁ་མཚོ་
སྣ་མོན་པའྱི་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའ་ིརྒྱུན་འཛིན་པ་སྐལ་བཟང་བསན་འཛིན་བཅས་དང་།  བོད་རང་སོང་ལོངས་
རྱིམ་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ྱིང་ཁྱི་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རོང་མཚོ་འགོའ་ིགདོན་ཁྱིའྱི་ཞབས་བོའ་ིརྒྱུན་འཛིན་



པ་བག་གོ་དང་། ཆབ་མདོའ་ིཀར་སར་བྱིས་ལུགས་ཀྱྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཀར་བདེ་ལེགས།  ནག་ཆུའྱི་དཔལ་
མགོན་ྱི་མ་ཤང་གྱི་གཞས་ཆེན་རྒྱུན་འཛིན་པ་སྱི་མཆོད་པ་སངས། མངའ་རྱིས་རྩྭ་མདའྱི་གུ་གེའྱི་ཤོན་
ཞབས་བོའ་ིརྒྱུན་འཛིན་པ་སོལ་དཀར་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་
རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽ 

 

 ༡༢༽ མང་ཚོགས་ཀྱྱི་ལུས་རྩལ་དམངས་ཡོངས་ཀྱྱི་ལུས་སོང་སྔར་བས་ཁབ་གདལ་ཏུ་གཏོང་ཆེད།  བོད་
རང་སོང་ལོངས་ལུས་རྩལ་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱྱིས་འདྱི་ལོར་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ལུས་རྩལ་མཛུབ་ཁྱིད་པ་  ༧༠༠ 
གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་གསོ་སོང་བྱས་པ་བརྒྱུད་དམངས་ཡོངས་ལུས་རྩལ་སོང་བརར་ནང་
ཞུགས་རྒྱུར་སྣེ་ཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། བོད་ལོངས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་ལུས་རྩལ་མཛུབ་ཁྱིད་པ་ཁག་
དང་པོའ་ིགསོ་སོང་འཛིན་གྲྭ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་ལྷ་སར་སོབ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། སོབ་མ་ ༡༦༠ ལྷག་
ཙམ་ཞུགས་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༤ ྱིན༽ 

 

 ༡༣༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་ཀྲུང་དབྱང་སྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ལྟ་ཞྱིབ་པུའུ་ཡྱི་དྲ་
ཚུགས་སུ་བཀོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་དམར་ཤོག་གྱི་རྒྱུན་ལས། ཟྱི་ལྱིང་གོང་
ཁེར་གྱི་དམར་ཤོག་གྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཡྱིན་པའྱི་མའོ་ཞའོ་པྱིང་སྱིག་འགལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སོད་ཚབས་ཆེན་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་སབས། མྱིག་སྔར་རྩ་འཛུགས་ཀྱྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ལུགས་དང་།  
གོ་གནས་ཕབ་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

 

 ༡༤༽ ེ་ཆར་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣས་མཚམས་སོར་བྱས་པ་ལྟར་ན།  མ་འཇོག་རྒྱ་སོར་ཁྱི་ ༩༠༦ བཏང་བའྱི་
བང་བསན་བག་ཕུག་གྱི་རེས་ཤུལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དུང་དཀར་ཕུ་དབང་རེས་ཤུལ་མས་གསོའ་ིདུས་ཐེངས་
དང་པོའ་ིརྱི་ཐོག་ཆུ་འབུད་དང་བག་ཕུག་བཅོས་སོང་ལས་གཞྱི་དེ་མྱིག་སྔར་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་གབས་ཡོད་



ཅྱིང་། སྔོན་རྩྱིས་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད།  
གུ་གེ་རྒྱལ་རབས་ཀྱྱི་རེས་ཤུལ་ཡྱིན་པའྱི་དུང་དཀར་ཕུ་དབང་དེ་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་རོང་དུ་
ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་དུང་དཀར་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང་དགོན་གྱི་རེས་ཤུལ་དུ་ད་ལྟ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བག་
ཕུག་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པར་རྱིང་ཚད་སྱི་ཉ་ ༢༠༠༠ ཟྱིན་པ་དང་ཕུ་དབང་བག་ཕུག་ཚོགས་ཏེ་དགོན་སེ་
དང་། མཁར་རོང་། བག་ཕུག མཆོད་རྟེན་མང་པོ་བཅས་ཀྱྱི་སྱིའྱི་སྱི་ཉ་གྲུ་བཞྱི་མ་ཁྱི་གཅྱིག་ལས་བརྒལ་
པ་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་
ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽ 

 

 ༡༥༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བདེ་
འཇགས་དང་སྱི་ཚོགས་དུས་བདེར་སྲུང་སོང་ཏན་ཏྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་སོྐར་གྱི་མམ་སེབ་སོབ་སོང་ཐེངས་བཅུ་
བཞྱི་བྱས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སོབ་སོང་གཙོ་སོང་གནང་སྐབས།  
དུས་བབ་གསར་པའྱི་འགན་སོང་གསར་པར་ཁ་གཏད་བརྒྱབ་སེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བདེ་འཇགས་དང་སྱི་
ཚོགས་ཀྱྱི་དུས་བདེར་སྲུང་སོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྒྱུར་བཅོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང “ལོ་
བརྒྱ་གྱིས”ཀྱྱི་འབད་འཐབ་དམྱིགས་ཚད་མངོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་རླབས་ཆེན་བསར་
དར་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་མངོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་བཅས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་བརོད་ན་གལ་འགངས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་
བ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་ཁག་དང་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས་རང་འགན་རང་སྒྲུབ་དང་།  རང་འགན་རང་འཁུར། 
གཞོགས་འདེགས་དམ་ཟབ། མམ་ལས་ཧུར་ཐག འགན་འཁྱི་གཙང་འཁུར་དང་ལས་འགན་ལེགས་
སྒྲུབ་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་ལྷྱིང་སྲུང་སོབ་བྱེད་པའྱི་མམ་ཤུགས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཤད། 

 

ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སོང་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་ཞྱི་
མཐུན་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སེལ་དགོས་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་འགལ་ཟླ་འགོག་སེལ་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་
སེལ་ཏེ་ལམ་ལུགས་དང་། ལམ་སོལ། སྱིད་ཇུས། ལས་དོན་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་འགལ་ཟླ་



འགོག་སེལ་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཧུར་ཐག་གཏོང་དགོས། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱྱི་ཕོགས་ཡོངས་རང་བཞྱིན་
དང་། མཐུན་སོར་རང་བཞྱིན། རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞྱིན་བཅས་ཆེ་རུ་བཏང་སེ་དམངས་འཚོའྱི་ལས་དོན་
འགན་ལེན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་ཤུགས་སོྣན་བརྒྱབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་འགན་ཟླ་འབྱུང་རྩ་ནས་
སྔོན་འགོག་བྱེད་པ་དང་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས། ཞེས་ནན་བརོད་བྱས། ༼ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽ 

 

 ༡༦༽ རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་ཀྱྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ཟུར་བ། བོད་རྱིགས་ཀྱྱི་གུང་ཁན་ཏང་མྱི་ཆེས་སྔ་
ཤོས་འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཕུང་བོ་དུར་སེལ་མཛད་སོ་ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་པེ་ཅྱིན་པཱ་
པའོ་རྱི་བོའ་ིགསར་བརེའྱི་སྱི་པའྱི་དུར་སར་འཚོགས་ཤྱིང་།  མཛད་སོ་དེ་པེ་ཅྱིན་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་
སེལ་བ་རེད། འདས་བར་བཏང་བའྱི་ཚིག་འབྲུའྱི་ནང་། “ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ཏང་
ཡོན༼མྱི༽”ཞེས་བརོད་འདུག ཕུང་པོའ་ིསེང་ཏང་དར་བཀབ་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་
གྱིས་ཀྱང་ཕེབས་སེལ་ཞུས་འདུག འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་ནས་ཧ་ལམ་ཟླ་
གཅྱིག་སོང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབེལ་ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་ཚུགས་སོགས་ནས་དེའྱི་སོྐར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་
དུང་གང་ཡང་སེལ་མྱི་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཞྱིན་ཏའོ་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་ཤོག་ནས། ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽ 

 

 ༡༧༽ ེ་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་སོད་ཁང་དང་གོང་ཁེར་གོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་པུའུ་དང་།  རྱིག་གནས་པུའུ། 
ནོར་སྱིད་པུའུ་བཅས་ཀྱྱིས་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ བའྱི་བར་མམ་འབེལ་ཐོག་
ཀྲུང་གོའ་ིསོལ་རྒྱུན་གོང་ཚོའྱི་མྱིང་ཐོ་ཁག་དང་པོ་དང་གྱིས་པའྱི་མྱིང་ཐོ་ཁབ་བསགས་བྱས་ཤྱིང་།  མྱིང་
ཐོ་དེའྱི་ནང་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རོང་མཚོ་མགོ་ཤང་གྱི་མཚོ་མགོ་གོང་ཚོ།  
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སར་ཁམས་རོང་འཇང་མྱི་རྱིགས་ཤང་གྱི་ཡར་ག་སེང་གོང་ཚོ།  ཆབ་མདོ་མཛོ་སང་རོང་
སོབས་འབར་ཤང་གྱི་བཅུད་གཡང་གོང་ཚོ། གཞྱིས་རྩེ་ས་ཁུལ་སྱིད་གོང་རོང་ཀོ་ཐང་ཤང་གྱི་རུད་གོང་ཚོ་
དང་། སྱིད་གོང་གོང་རལ་གྱི་སང་གཞོང་གོང་ཚོ། ལྷ་ས་གོང་ཁེར་མལ་གོ་གུང་དཀར་རོང་རྒྱ་མ་ཤང་གྱི་ཁྱི་



ཁང་གོང་ཚོ་བཅས་གོང་ཚོ་དྲུག་ཚུད་ཡོད་ཚུལ་བཤད།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱྱི་
གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽ 

 

 ༡༨༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ྱིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི། ཀྲུང་དབྱང་
དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ཤྱིན་ཅང་དུ་ཕེབས་ཏེ།  ཤྱིན་ཅང་གྱིས་སྐབས་བཅོ་
བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན་དོན་འཁོལ་བྱེད་ཚུལ་
དང་། སོ་ཀུན་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏྱིང་ཟབ་བྱེད་པའྱི་ལས་སོ་ཁག་དོན་འཁོལ་བྱེད་ཚུལ།  ཤྱིན་ཅང་གྱི་སྒྱུར་
བཅོས་དང་། འཕེལ་རྒྱས། བརྟན་ལྷྱིང་སོགས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་རོྟག་ཞྱིབ་གནང་བ་རེད་ཟེར།  
(ཡྱིན་ནའང་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ཕྱིར་པེ་ཅྱིན་དུ་ཕེབས་མ་ཐག་ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༣༠ ྱིན་གྱི་དགོང་མོར་ཤྱིན་ཅང་
གྱི་ལྟེ་གནས་ས་ཁུལ་ཝུའུ་ལུའུ་མུ་ཅྱིའྱི་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ལྷོ་མར་འབར་གས་དོན་རེན་བྱུང་སེ་མྱི་
གསུམ་རེན་ལམ་དུ་སོང་བ་དང་། མྱི་ ༧༩ ལ་རས་སོན་བྱུང་འདུག ཡྱིག་སྒྱུར་པས)༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽ 

 

 ༡༩༽ ལོ་ངོ་ ༦༠ ཡྱི་འཚོལ་སྡུད་བརྒྱུད་ཀན་ལྷོ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་མྱི་རབས་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་རྱིག་
གནས་ལས་དོན་པའྱི་འབད་བརོྩན་འོག་མྱིག་སྔར་ཅུང་ཆ་ཚང་བའྱི་ཀན་ལྷོའ་ིབོད་རྱིགས་ཀྱྱི་དམངས་
གཞས་ཏེ≪ཀན་ལྷོའ་ིབོད་རྱིགས་ཀྱྱི་དམངས་གཞས་གཅྱིག་སྡུད≫ཅེས་པ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཤྱིང་། དཔེ་དེབ་
པར་སྐྲུན་བྱས་རེས་ཡྱི་གེའྱི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་བོད་རྱིགས་ཀྱྱི་སན་འཇེབས་ལྡན་པའྱི་དམངས་གཞས་
གཞྱི་ནས་ར་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ་ས་གནས་དམངས་གཞས་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་སོད་བྱེད་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་མཇུག་འགྱིལ། ཀན་ལྷོའ་ིབོད་རྱིགས་དམངས་གཞས་ལ་བརྩེ་སེམས་ཀྱྱི་ཕྱུག་པ་དང་།  མཚོན་སངས་
ཞྱིབ་ཚགས་པ། གཞས་གདངས་སྣ་མང་ཅན། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱྱི་ཁད་ཆོས་ཡོད་པ་
དེར་དུས་ཆེན་གྱི་གླུ་གཞས་དང་མཛའ་གཞས་སོགས་སུ་དབྱེ་ཡོད།  ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་
མངོན་མྱིན་རྱིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁག་གྱིས་པའྱི་མྱིང་ཐོའ་ིནང་བཅུག་ཡོད་མོད།  འོན་ཀྱང་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་དང་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྱིག་གནས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་དུ་



དར་བ་དང་བསྟུན་གཞོན་ནུ་མྱི་རབས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གདོད་མའྱི་རྣམ་པའྱི་དམངས་ཁོད་སྒྱུ་རྩལ་དང་
ལེན་དང་སོབ་སོང་དེ་ཙམ་བྱེད་འདོད་མེད་པ་རེད།  

ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་གཞས་ནྱི་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་ཀྱྱི་ངག་ཐོག་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གསར་རོྩམ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནྱི་གསོན་མས་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གནས་ཀུན་བཏུས་ཀྱྱི་དཔེ་དེབ  (Encyclopedia 百
科全书) ཅྱིག་ཡྱིན། དེས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་རྱིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱྱི་འཕོ་འགྱུར་མཚོན་ཡོད།  
འོན་ཀྱང་དབྱངས་གཞུང་ཡྱི་གེར་བཀོད་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་སྒྱུ་རྩལ་རྒན་གས་རྱིམ་གྱིས་ཚེ་འཕོ་བ་དང་
བསྟུན་ནས་རྒྱུན་འཛིན་པ་སོངས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཐོན་འདུག  ཅེས་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྱིག་གནས་
ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣས་ངོ་སོད་གནང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱྱི་གསར་འགྱུར་
དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽ 

 

 ༢༠༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་བར་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་ལས་དོན་མཛུབ་ཁྱིད་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་པེ་ཅྱིན་དུ་བཙུགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་ཁབ་ཁོངས་ཀྱྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་མཁས་ཅན་དང་མཁས་དབང་ ༤༡ གྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས་ཤྱིང་།  ཁོང་རྣམ་
པས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་བར་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་ལས་དོན་ལ་མཛུབ་ཁྱིད་དང་མཐུན་སོར་བྱ་
རྒྱུ་རེད། ངོ་སོད་ལྟར་ན། ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དེའྱི་ཁོངས་མྱིའྱི་ཚན་པའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་པུའུ་ཨུད་ལྔ་དང་།  
ལོངས་གཅྱིག་དང་ཞྱིང་ཆེན་བཞྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཚན་པ་  ༡༦ ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་རག་སྱིས་
ཀྱྱིས་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་བར་ཆད་
ཚད་ལྡན་ཅན་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱིས་རང་ངོས་ཀྱྱི་རྩ་འཛུགས་འཛུགས་སོང་དང་།  ཐ་སད་
གསར་པ་དང་བར་ཆད་ཡྱིག་སྒྱུར། བཀས་བཅད། ཁབ་བསགས་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་བྱ་
ཐབས་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱྱི་ཐད་ཐོབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་རབ་དང་རྱིམ་པར་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་གནང་བ་མ་
ཟད། བོད་སྐད་ཡྱིག་བར་ཆད་ཚད་ལྡན་ཅན་ལས་དོན་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱིས་ང་ཚོར་སད་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་
ལ་དཀའ་ཚེགས་མང་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཏང་གྱི་མྱི་རྱིགས་སྱིད་ཇུས་ཁོན་ཡོངས་ནས་



ཡང་དག་ངང་ལག་བསར་དོན་འཁོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས། འགན་འཁྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལས་འགན་ལྕྱི་པོ་ཡྱིན། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་འདྱི་བོད་ཁུལ་གྱི་
ལས་དོན་གཞན་དང་འདྲ་ཞྱིང་། འདྱི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བྱེད་ཕོགས་སྱིད་ཇུས་རྣམས་བོད་ཁུལ་དུ་
ལག་བསར་དོན་འཁོལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཚན་རྱིག་རྱིག་གནས་ཀྱྱི་སྤུས་ཚད་
གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་ཁུལ་གྱི་བརྟན་ལྷྱིང་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ།  
ཏཱ་ལའྱི་རུ་ཚོགས་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཀྲུང་གོར་རྒོལ་པའྱི་སོབས་ཤུགས་དང་འཐབ་རོྩད་དགོས་མཁོ་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ད་དུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱྱི་བོད་སྐད་ཡྱིག་བར་ཆད་ཚད་
ལྡན་ཅན་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐ་སད་གསར་པ་དང་བར་ཆད་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཚད་
ལྡན་དང་ཁབ་གདལ་བེད་སོད་བྱ་ཐབས་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གོས་འཆམ་བྱུང་།  ཞེས་གནས་ཚུལ་
སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ྱིན༽ 

 

  

 

བོད་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྱིག་བྱས། 

 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ྱིན། 


