
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
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བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 
 སྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༥ ྱིན་བར། 

 

 ༡༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ྱིན་གྱི་དགོང་མོར་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་ཁུན་མྱིན་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་གཏུམ་
སོད་འཇྱིགས་སྐུལ་གོད་གཞྱི་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་བྱུང་ཞྱིང་། སྱི་བདེ་པུའུ་ཡྱིས་ཡུན་ནན་དང་། ཤྱིན་ཅང་། 
ལྕགས་ལམ་སོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་ཁྱིམས་སོབས་ཤུགས་སྱིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དོར་གོད་གཞྱི་རྩད་ཆོད་ཡོད་པ་དང་། གོད་གཞྱི་དེ་ནྱི་ཨ་པུ་ཏུའུ་རེ་དབྱྱི་མུའུ་ 
ཁཱུར་པན་བྱེད་གཏེ་ཡྱིན་པ་གཏུམ་སོད་འཇྱིགས་སྐུལ་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་ེས་གསོག་བྱས་པ་རྩད་གཅོད་
གསལ་པོ་བྱུང་། ཚོགས་པ་དེར་ཚོགས་མྱི་སེས་པ་ ༦ དང་བུད་མེད་ ༢ བཅས་མྱི་ ༨ ཡོད་པ་དང་། གཏུམ་
སོད་འཇྱིགས་སྐུལ་བྱེད་ས་དེ་རང་དུ་གཏུམ་སོད་པ་ ༤ སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ེན་རོག་པས་མེ་མདའ་
བརྒྱབ་སེ་བསད། གཏུམ་སོད་པ་བུད་མེད་ ༡ ལ་མེ་མདའ་ཕོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤྱིང་། གཏུམ་སོད་
པ་གཞན་དག་ ༣ ཡང་སྔ་རེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ྱིན༽ 

 

༢༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་ཀྲུང་གོ་མྱི་དམངས་ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རྒྱལ་ཡོངས་ ཨུ་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་པེ་ཅྱིན་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་མོར་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། སླད་ཕྱིན་ྱིན་དགུའྱི་ནང་སྱིད་གོས་ཨུ་ཡོན་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་
ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་དང་། དམངས་གཙོའྱི་ལྟ་སྐུལ། སྱིད་གཞུང་སྱིད་གོས་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་འཁུར་
ནས་ཐབས་དང་ཇུས་ཧུར་ཐག་བཏོན་ཏེ། བསྒྱུར་བཅོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བའྱི་ཐུན་



མོང་གྱི་ངོས་འཛིན་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིལ་བ་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་བསར་དར་གྱི་
ཀྲུང་གོའ་ིཕུགས་འདུན་མངོན་གྱུར་ཡོང་ཆེད་སོབས་ཤུགས་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་
དང་། 

 

རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་ཨུ་ཡོན་ 
༢༢༢༩ ཡོད་པ་དང་། དངོས་སུ་ཕེབས་པའྱི་ཨུ་ཡོན་ ༢༡༧༢ ཡོད་པས་ཁྱིམས་གཏན་འཁེལ་བའྱི་མྱི་
གངས་དང་མཐུན་པ་རེད། ཡུས་ཀེང་ཧྱིན་གྱིས་སྱིད་གོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་གྱིས་
པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལས་དོན་སྙན་སོན་གནང་ཞྱིང་། ཁོང་
གྱིས་ཕོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་ནས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་
ཕོགས་བསོམས་བྱས། ཁོང་གྱིས་ ༢༠༡༣ ལོ་ནྱི་ཀྲུང་གུང་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་དགོངས་དོན་ཁོན་
ཡོངས་ལག་བསར་དོན་འཁོལ་བྱེད་པའྱི་འགོ་ཚུགས་ལོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། མྱི་དམངས་སྱིད་གོས་ཀྱིས་བྱ་
གཞག་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྱིང་དང་། གསར་གཏོད་དང་གསར་གཏོད་བྱེད་རྱིང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ལོ་
གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན། ་་་་་་་་་ ༢༠༡༤ ལོ་ནྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བའྱི་ལོ་དང་པོ་
ཡྱིན་ལ། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གྱིས་པའྱི”འཆར་འགོད་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའྱི་ལོ་དེའང་ཡྱིན། ་་་་་་་་ ཞེས་
བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ྱིན༽  

 

༣༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ྱིན་ BBC རྒྱ་ཡྱིག་ད་ཚུགས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱིས། པེ་
ཅྱིང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཕྱིར་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་བཅུག་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག དེ་ཡང་རྒྱ་
དམག་བོད་དུ་ནང་འདེན་བྱེད་མཁན“བོད་པ་དམར་པོ”ཞེས་རོད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ག་
སྱིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་
ཁང་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས། པེ་ཅྱིང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཕྱིར་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་བཅུག་
དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག གཟའ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཧོང་ཀོང་གྱི་དུས་རབས་གསར་པ་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རོྩམ་སྱིག་གནང་བའྱི≪འད་མམ་མཐུན་སྱིལ་



གྱི་བཤུལ་ལམ་རྱིང་པོ།≫ཞེས་དཔེ་དེབ་འདྱི་པར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེབ་དེའྱི་ནང་མྱི་ཧང་སངས་
དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཁོང་གྱིས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་དན་སྐུལ་བྱས་དོན། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ནྱི་ངེས་
པར་དུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་དབང་ཆ་ལ་སྲུང་སོང་བྱེད་རྒྱུ་རྨང་གཞྱི་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 
གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལོག་ན་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་འབྱུང་གྱི་རེད། པེ་ཅྱིང་གྱིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་དབུ་
ཁྱིད་པར་སོད་ཚུལ་འཛིན་སངས་ནང་བཞྱིན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མར་ཡང་དེ་ལྟར་སོད་ཚུལ་བཟུང་སེ་འདས་པའྱི་
སང་འཛིན་རྣམས་མེད་པར་བཟོས་ན་མཇུག་མཐར་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གྱིས་ཞྱི་བདེ་མམ་གནས་ཡོང་
བ་ལས་བོད་དུ་ཟྱིང་ཆ་ལངས་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་པེ་ཅྱིང་སྱིད་གཞུང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་
སྐབས་འདྱིར་འབད་བརོྩན་མ་གནང་པར་བསད་ན། རེས་སུ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཆག་སོ་སྔར་ལས་ཆེ་བ་ཡོང་ངེས་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ད་དུང་མེ་མདའ་མེ་སོགས་དང་མྱི་དམངས་ཤོག་སོར་
ཁོ་ནས་བོད་ལ་བརན་ལྷྱིང་བརེ་སོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་མྱི་རྱིགས་སྱིད་ཇུས་ལ་
སོན་བརོད་དག་པོ་བྱས། དེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་ཀང་ཀྲུང་གོའ་ིདབུ་ཁྱིད་པར་ཐ་ཚིག་སོག་དོན། བཙན་རྒྱལ་
གྱི་བསམ་བོླ་ཡོད་མྱི་རུང་། དེ་མྱིན་མང་ཚོགས་དང་གདོང་གཏུག་འབྱུང་རྒྱུ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འགོ་
གྱི་རེད། ཅེས་གསུངས་འདུག ཕུན་དབང་གྱི ≪འད་མམ་མཐུན་སྱིལ་གྱི་བཤུལ་ལམ་རྱིང་པོ།≫ཞེས་
པའྱི་དཔེ་དེབ་འདྱི་ནྱི་ཁོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འདུན་དང་ཞལ་ཆེམས་ཀང་ཡྱིན་ཞེས་གནས་ཚུལ་
སླེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། BBC རྒྱ་ཡྱིག་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ྱིན༽  

 

༤༽ པེ་ཅྱིན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པར་ཞུགས་
བཞྱིན་པའྱི་ཨུ་ཡོན་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ༼མཚོ་སྔོན༽་དང་ཀང་ཀོའུ་ཕྱིང་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་གོས་གཞྱི་
ཞྱིག་བཏོན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ལྷོ་ཆུ་བྱང་འདེན་གྱི་ནུབ་ཐྱིག་ལས་གཞྱི་མགོགས་སུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་
པ་བཤད་འདུག དེ་ཡང་ལྷོ་ཆུ་བྱང་འདེན་གྱི་ནུབ་ཐྱིག་ལས་གཞྱི་མགོགས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ན། དེ་ནྱི་ནུབ་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། ཤར་ནུབ་ས་ཁུལ་བར་གྱི་ཧེ་བག་ཆུང་དུ་
གཏོང་བ། ཤྱིན་ཅང་དང་བོད་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བའྱི་འཐབ་ཇུས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད་འདུག 
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཁྱིམས་ལུགས་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ྱིན༽  



༥༽ རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་བསན་གོ༼མཚོ་སྔོན༽་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་སྐབས་བཅུ་
གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་འབོད་སྐུལ་གནང་དོན། གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོ་ས་ཁུལ་
གྱི་སེ་ཁམས་ཁ་གསབ་ནང་རེན་ཁོད་མ་དངུལ་ཆད་སོན་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་མྱུར་དུ་ཐག་གཅོད་ཡོང་
བར་ཤུགས་རྒྱབ་སེ་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོ་ས་ཁུལ་གྱི་སེ་ཁམས་སྲུང་སོང་དང་། དམངས་འཚོ་ལེགས་
བཅོས། ས་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་བར་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དག་ཕན་ནུས་ལན་པའྱི་ངང་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་སེ་
ཁམས་སྲུང་སོང་དང་གཙང་བཅོས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཤད་འདུག བསན་གོས་ད་
དུང་ངོ་སོད་བྱས་དོན་ལྟར་ན། མྱིག་སྔར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སློབ་གསོའ་ིགོན་
དངུལ་ནང་ཚུད་ཀྱི་གཞན་ཡུལ་དུ་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་པ་དང་། ཞྱིང་འབོག་པར་ནུས་རྩལ་སོང་བརྡར། སེ་
ཁམས་གནས་སོས་ཡུལ་མྱིར་འབུད་ཤྱིང་མཁོ་སོད། སེ་ཁམས་གནས་སོས་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་ལམ་གསར་
འབྱེད་ལ་སོགས་རྣམ་གངས་ ༡༡ ཐད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཁ་གསབ་སྱིད་ཇུས་ལག་བསར་ནང་། ལོ་རེར་མ་
དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༥༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཀྲུང་དབྱང་གྱིས་རང་ཞྱིང་༼མཚོ་སྔོན་
ཞྱིང་ཆེན༽ལ་གནང་བའྱི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་རྣམས་ཕུད་ད་དུང་མ་དངུལ་ཆད་ཁོངས་སོར་དུང་ཕྱུར་ 
༣༠ ཡོད་པས། སྱིན་ཚབ་དང་། ཁ་གསབ། རོགས་དངུལ་སོགས་ཁ་བཤད་ལག་བསར་བྱེད་ཐབས་བལ་
བའྱི་དབང་གྱིས་སེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་དང་ལས་གཞྱི་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་འདུག གནད་
དོན་འདྱི་མྱུར་དུ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་
ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ྱིན༽  

 

༦༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་པེ་ཅྱིན་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ ༣༠༠༠ ཙམ་གྱིས་མྱི་དམངས་ཀྱི་མངགས་བཅོལ་ཟབ་མོ་བོླ་ལ་བརན་
པོར་ངེས་ཏེ་རྩ་ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དཀྱིས་པའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་འགན་འཁྱི་དང་ལེན་བྱས་ཟེར། 
རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པར་འཐུས་མྱི་ 
༢༩༨༣ ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༥ ྱིན་གྱི་ཚོགས་འདུར་འཐུས་མྱི་ ༢༩༣༢ ཞུགས། འཐུས་



མྱི་ ༥༡ ཞུགས་མེད་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའྱི་མྱི་གངས་དེ་ཁྱིམས་གཏན་འཁེལ་བའྱི་མྱི་གངས་
དང་མཐུན་པ་ཡོད་ཟེར། ཀང་ཏྱི་ཅང་གྱིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སོང་གནང་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ྱིན༽  

 

༧༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་བདེའྱི་ད་སྐུལ་
དཔུང་སེས(ད་ལྟ་དམག་སྐུལ་དང་ལེན་གྱི་རྒྱུན་ར་དམག་དཔུང)བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་གྱི་འཕལ་སོམ་
སྐུལ་ཁྱིད་དམག་སོང་བྱེད་སོ་སེལ་བ་དང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་གྱི་འཕལ་སོམ་སྐུལ་ཁྱིད་
དམག་སོང་དེ་ནྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་བདེའྱི་ད་སྐུལ་དཔུང་སེའྱི་བརན་
ལྷྱིང་སྲུང་སོང་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་གོ་བུར་དོན་རེན་ཐག་གཅོད་དང་དངོས་འཐབ་ནུས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་ཕོགས་
བསྡུས་ཞྱིབ་བཤེར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེང་སྐབས་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་གྱི་འགག་སོལ་དམག་འཐབ་
ཡག་པོ་རྒྱག་པ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་སྐུལ་སློང་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་ཟེར། དམག་སོང་ནང་ཞུགས་
མཁན་སྱི་བདེ་མྱི་དམངས་ེན་རོག་པ་དང་སྱི་བདེའྱི་ད་སྐུལ་དཔོན་དམག་ཡོངས་ཀྱི་སྙྱིང་སོབས་ཆེ་ལ་
དཔའ་སོབས་རྒྱས་ཤྱིང་། ཁབ་ལན་འཁོར་ལོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འཁོར་རྱིགས་སོགས་སྤུས་ལེགས་སྱིག་
ཆས་རེ་རེ་ལས་དམག་སོང་ནང་ཞུགས་མཁན་དཔུང་སེའྱི་རྔམ་བརྱིད་དང་ཤེས་དཔལ་ལན་པའྱི་
གཟུགས་བརྙན་བཟང་པོ་གང་ལེགས་མངོན་པ་མ་ཟད། མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར་སྲུང་སོང་དང་སྱི་ཚོགས་
བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོང་བྱེད་པའྱི་དཔའ་མས་ཆེན་པོ་དང་དད་སེམས་བརན་པོ་བསན་ཡོད་ཚུལ་བརོད་
འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽  

 

༨༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་
གོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཡུས་ཀེང་ཧྱིན་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཞུགས་
སྐབས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་བོད་ལོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ཚང་མར་གྲུབ་འབས་གསར་པ་ཐོན་
ནས་དཔལ་འབྱོར་ལེགས་ཤྱིང་མྱུར་བར་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཞྱི་
མཐུན་བརན་ལྷྱིང་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཤར་ཡོད་ཅེས་བསན། བོད་ལོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ནྱི་སོ་ཀུན་



ནས་འབོྱར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁོན་ཡོངས་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་
རྱིགས་ཁག་བར་མཐུན་སྱིལ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་
འཇགས་དང་མངའ་ཁོངས་ཆ་ཚང་ཡོང་བར་སྲུང་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའང་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་བློ་
མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་བོད་ལོངས་ལས་དོན་སོྐར་གྱི་
མཛུབ་སོན་གསར་པ་དང་བླང་བྱ་གསར་པར་སློབ་སོང་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། 
“རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་སོང་བྱེད་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་ལེགས་སོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 
མཐའ་མཚམས་ལེགས་སོང་བྱ་དགོས་ན་སྔོན་ལ་བོད་ལོངས་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་བྱ་དགོས ”ཞེས་འཐབ་
ཇུས་ཀྱི་བསམ་བོླ་སེམས་ལ་བརན་པོར་ངེས་ནས་ཁྱིམས་ལྟར་བོད་ལོངས་སོང་བ་དང་། ཡུན་རྱིང་བོད་
ལོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ། མྱི་སེམས་འགུགས་ཐབས་བྱེད་པ། རྨང་གཞྱི་ས་བརན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་
མཐའ་འཁོངས་དང་། ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསར་དང་རྩ་ལག་མམ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་
འཁོངས་བྱས་ནས་བོད་ལོངས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ངང་བརན་ལྷྱིང་དུ་
འགོ་བའྱི་འཕེལ་ཕོགས་རྒྱུན་འཛིན་ཧུར་ཐག་བྱེད་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཁྱིད་སོན་བྱས་
ཏེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སེ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའྱི “དབུ་མའྱི་ལམ”ཞེས་པ་དང་“ཚད་
མཐོའ་ིརང་སོང”ཞེས་པའྱི་ངོ་བོ་དང་གནོད་སོན་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་བོད་ལོངས་ཡུན་རྱིང་
བདེ་འཁོད་ཡོང་བར་འགན་ལེན་ཏན་ཏྱིག་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པར་འཕེལ་རྒྱས་
གཏོང་བར་མཐའ་འཁོངས་བྱས་ཏེ་ཕོགས་ཡོང་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཟབ་སེལ་དང་། སྱིད་ཇུས་དང་ལས་
གཞྱི་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁོལ་བར་བྱ་རྒྱུ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གྱིས་སོླབ་གསོ་དང་ལས་
ཞུགས་ལ་སྐུལ་སེལ། མྱི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལེགས་བཅོས་ཏན་ཏྱིག སོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་
སྲུང་སོང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབོྱར་དང་སྱི་ཚོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་
བར་སྐུལ་སེལ་གཏོང་དགོས། ཞེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽ 

 



༩༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའང་བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་པདྨ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་ལོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ ༡༠༠ ལྷག་རང་སེག་བཏང་བ་རེད་ཅེས་དྱི་བར་
ལན་འདེབས་སྐབས། ཁོས་མྱིག་སྔར་བོད་ལོངས་སུ་དགོན་སེ་ ༡༧༠༠ ལྷག་དང་དགེ་འདུན་པ་ ༤༦༠༠༠ 
ལྷག་ཡོད་པའྱི་ནང་དགེ་འདུན་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རང་སེག་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་ལོངས་ཀྱི་
མང་ཚོགས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རང་སེག་བྱས་མེད་ཅེས་བཤད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པཱ་མས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་
མར་མཇལ་འཕད་གནང་བའྱི་སོྐར་ལ་ལན་འདེབས་སྐབས། པདྨ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་སེང་མྱི་
སུ་ཞྱིག་གམ་ཡང་ན་ཚོགས་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་པ་གང་རུང་སེང་ཏཱ་ལར་མཇལ་འཕད་གནང་བ་དེ་ནྱི་
ཀྲུང་གོའ་ིནང་སྱིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་བོད་ལོངས་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་ཀྱིས་དོན་
དེར་ཁ་རྡུང་དག་པོ་དང་ངོ་རོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོས་ད་དུང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་ལོ་
རེའྱི་ཟླ་དགུ་པ་ནྱི“མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་གྱི་ཟླ་བ”ཞེས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་མྱི་རྱིགས་
མཐུན་སྱིལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ངོ་མ་གང་མང་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་སུས་ཀང་ཏཱ་ལར་ཐུག་
འཕད་བྱས་ནའང་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་ཚིག་ངན་སེལ་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ྱིན༽  

 

༡༠༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཁ་དན་གནང་བ་ལྟར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པཱ་མ་ལ་
ཞལ་པར་སོན་རེས་གནང་ཞྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་ཀྲུང་ཨ་བར་གྱི་འབེལ་བ་དང་དེ་
བཞྱིན་ཝུའུ་ཁྱི་ལན་གྱི་གནས་བབ་སོྐར་དགོངས་འཆར་བརེ་རེས་གནང་བ་རེད་ཟེར། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་
གྱིས་ན་ནྱིང་ངས་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པཱ་མ་དང་ཐུག་འཕད་ཐེངས་གྱིས་བྱས་ཏེ་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཐུན་
རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་དང་། ཀྲུང་ཨ་བར་གྱི་འབེལ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གས་བར་གྱི་འབེལ་བ་འཛུགས་
སོང་བྱེད་པའྱི་དུས་རྱིམ་གསར་པར་འཕེལ་བའྱི་སྐུལ་སེལ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཀྲུང་གོའ་ིཕོགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་
ཕོགས་དང་མམ་དུ་འབོད་བརོྩན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གས་བར་གྱི་འབེལ་བ་གསར་པ་འཛུགས་
སོང་བྱེད་པའྱི་ཁ་ཕོགས་ཆེན་པོ་མཐའ་འཁོངས་དང་། ཕན་ཚུན་བར་གྱི་ལྟེ་བའྱི་ཁེ་ཕན་དང་སེམས་ཁུར་



གལ་ཆེན་བརྩྱི་འཇོག་དང་ལྟ་རོག ཕན་ཚུན་གེང་མོལ་དང་། ཡྱིད་ཆེས། མམ་ལས་བཅས་བྱེད་ཤུགས་
ཆེར་གཏོང་བཅས་བྱས་ནས་ཀྲུང་ཨའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ་རྒྱུན་མཐུད་ལ་སོན་དང་བལ་ཞྱིང་བརན་པོའ་ི
ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ངས་མྱི་རྱིང་བར་སྱིད་འཛིན་ཨའོ་པཱ་
མ་དང་ཡང་བསར་ཐུག་འཕད་བྱ་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ེ་དུས་སྐུ་ྱིད་ཀྱི་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་སྱི་
ཆེལ་ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྱི་གནང་བར་ཕེབས་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ་
འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ྱིན༽  

 

༡༡༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
གྱིས་པའྱི་གོས་རྱིམ་ཚང་མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སེ་པེ་ཅྱིན་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་མཇུག་སྱིལ་
པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༢ ྱིན༽ 

 

༡༢༽ ེ་ཆར་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་གཙོ་ཧོང་ཀེན་ཧུང་གྱིས། 
མྱིག་སྔར་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་གྱི་རྡོ་མཁར་གནའ་གོང་བསར་སྐྲུན་བྱེད་པའྱི་སྱིའྱི་འཆར་འགོད་བཟོས་
ཟྱིན་ཞྱིང་། འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་མ་དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༢ གཏོང་རྒྱུ་དང་། ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་མཇུག་བར་
གོང་མྱིའྱི་སོད་ཁང་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་བསར་བསྐྲུན་བྱས་ཚར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ནང་
གནའ་གོང་ཡོངས་ཀྱི་བསར་བསྐྲུན་ལས་ཀ་ལེགས་གྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་འདུག བཤད་ཚུལ་ལྟར་
ན་རོྡ་མཁར་གནའ་གོང་གྱི་བསར་བསྐྲུན་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་གང་ལེགས་དང་། 
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་གང་ལེགས། དམངས་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་གང་
ལེགས་བཅས་བྱས་ཏེ་སྔོན་མ་བཞྱིན་བསར་བསྐྲུན་བྱས་ནས་གནའ་གོང་སྔར་ལྟར་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽  

 



༡༣༽ ེ་ཆར་བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་
མྱི་ས་དབང་གགས་ཅན་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་བྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡུས་རང་བཞྱིན་
གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཏེ≪བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་རྱིག་གནས་དཔེ་ཚོགས≫ཞེས་པ་པར་བསྐྲུན་འགེམ་
སེལ་བྱས་ཤྱིང་། དཔེ་ཚོགས་འདྱི་ལ་དེབ་བརྒྱད་ཡོད་པ་སེ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད་
དང་། སྙྱིང་མ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། བཀའ་གདམས་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། ཞྱི་བྱེད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། ཇོ་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། ས་ས་པའྱི་
གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། དགེ་ལུགས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྱི་བཤད། ཅེས་སོ། ། དཔེ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དོན་
དང་། ཕན་ནུས། འབྱི་སངས་སོགས་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ལན་པས་ ༢༠༡༣ 
ལོར་རྒྱལ་ཁབ་པར་བསྐྲུན་གྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་སོར་ཐོབ་པ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

 

༡༤༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ྱིན་ཚོགས་ཆེན་ལ་གོས་གཞྱི་ཁོན་ ༣༥ ཕུལ་བ་དང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རྨང་གཞྱི་སྱིག་བཀོད་འཛུགས་
སྐྲུན་དང་། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་འགན་ལེན། སོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་། ཡུལ་སོྐར་ཐོན་
ཁུངས་གསར་སེལ་སོགས་ཚུད་ཡོད་ཚུལ་བཤད། 

 

གོས་གཞྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་ཁུར་བ་པེ་པྱིང་གྱིས་ངོ་སོད་བྱས་པར་གཞྱིགས་ན། ད་ལོ་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་སེང་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་དོ་ཁུར་བྱེད་པའྱི་གེང་ཆ་
ཆེ་ཤོས་དང་དཀའ་གནད་ལ་འཐུས་མྱི་ཚོས་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་དང་མམ་སེབ་ཐོག་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། 
སྔར་ལོ་དང་འད་བར་དམངས་འཚོ་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་འཐུས་མྱི་ཚོས་དོ་ཁུར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གེང་ཆ་མང་
ཤོས་ཡྱིན་ལ་འཐུས་མྱིས་བཏོན་པའྱི་གོས་གཞྱིའྱི་ཁོད་བསྡུར་ཚད་ཆེན་པོ་ཟྱིན་ཡོད་ཟེར། མཐའ་མཚམས་
ས་ཁུལ་གྱི་གོང་གསེབ་ཀྱི་སྱི་པའྱི་ཞབས་ཞུའྱི་མ་ལག་ལ་མ་འཇོག་བྱེད་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་སོྐར་གྱི་གོས་གཞྱི་དང་། གོང་གསེབ་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རན་གསོའ་ིའགན་བཅོལ་གསར་པ་དང་གོང་ཁེར་



གོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རན་གསོ་འགན་བཅོལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་སོ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོྐར་གྱི་གོས་
གཞྱི། རྨང་གཞྱི་སྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ནྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་དོ་ཁུར་བྱེད་པའྱི་གཙོ་གནད་གཞན་ཞྱིག་
ཡྱིན། དཔེར་ན། ≪ནུབ་གོག་ཤར་འདེན་མཐུད་འབེལ་ནུས་རྒྱུ་རེན་གཞྱི་འཛུགས་སོང་ལ་སྐུལ་མ་
མགོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོྐར་གྱི་གོས་གཞྱི≫དང་། ≪བོད་ཀྱི་འགག་སོ་རྱིམ་པ་གྱིས་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་
དང་འཛུགས་སྐྲུན་མགོགས་སུ་གཏོང་བའྱི་སོྐར་ཀྱི་གོས་གཞྱི།≫ ≪བོད་ཀྱི་སོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་
སྲུང་སོང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཤུགས་སྔར་པས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོྐར་གྱི་གོས་གཞྱི≫ནང་ཚུད་ཀྱི་ནུས་རྒྱུ་
དང་། འགག་སོ། འགྱིམ་འགྲུལ། སོད་བཅུད་སྲུང་སོང་། འཕྱིན་གཏོང་། ཆུ་བེད་སོགས་རེད་འདུག ༼ཆ་
འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽  

 

༡༥༽ རྱིག་གནས་པུའུ་ཡྱིས་མངག་གཏོང་བྱས་པ་ལྟར་ཞྱིང་ཆེན་རྱིག་གནས་གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་ཐེང་
གྱིས་སྱིག་འཛུགས་བྱས་པའྱི་མཚོ་སྔོན་བོད་རྱིགས་གླུ་གར་ཚོགས་པ་ེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ལྱི་ཧོ་ནེ་ཡ་དང་
སམ་ཧྱིང་སམ་སྱི་ཁོ་བཅས་ལ་སོང་སེ་རྱིག་གནས་བརེ་རེས་ཀྱི་བྱེད་སོ་རྱིམ་སར་སེལ། མཚོ་སྔོན་བོད་
རྱིགས་ཀྱི་གདོད་མའྱི་གླུ་གར་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་རང་ཞྱིང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དམངས་ཁོད་རྱིག་གནས་སྔར་ལས་
ལྷག་པར་འགེམ་སོན་དང་ཁབ་བསགས་བྱས་ཡོད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། ནུབ་མཚོ་གོང་ཁེར་གྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽  

 

༡༦༽ བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ལྕགས་ལམ་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་དབྱྱིང་ཡུས་ལྱིན་གྱིས་
ངོ་སོད་བྱེད་དོན་ལྟར་ན། མྱིག་སྔར་ལྷ་ས་ནས་ྱིང་ཁྱི་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དུས་འགོའ་ི
ལས་དོན་གོ་རྱིམ་ལན་པའྱི་ངང་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། འཆར་གཞྱི་བཞྱིན་བྱས་ན་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལྷ་གཞྱིས་
ལྕགས་ལམ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མ་ཐག་ལྷ་ྱིང་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགོ་རོྩམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། 
ལྷ་ས་ནས་ྱིང་ཁྱིའྱི་བར་ཁོན་ཡོངས་ལམ་ཐག་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༤༣༣ ཡོད་པ་དང་། ལྕགས་ལམ་གསར་སྐྲུན་
ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༤༠༢ དང་། ཁོན་འབབ་ཚུགས་ཆེ་ཆུང་ ༣༤ ལས་འབབ་ཚུགས་ཆེ་གས་ཁག་ ༩ བཅས་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། མེ་འཁོར་བཏང་བའྱི་མགོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེའྱི་ནང་ཀེ་ལོ་སྱི་ཉ་ ༡༦༠ 



ཡྱི་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 拉萨市政府网站 
www.lasa.gov.cn ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

 

༡༧༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་སྔ་དོར་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གྱིས་
པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་མཇུག་བསྱིལ་རེས། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་ཙུང་ལྱི་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་
གྱིས་པེ་ཅྱིན་མྱི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགོད་པའྱི་དྱི་བར་ལན་
བསོན། ༼ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཐོན་མྱི་འདུག༽ 
༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽  

 

༡༨༽ བྱྱིས་པའྱི་སློབ་གསོ་ནྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སློབ་གསོའ་ིགྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་སོླབ་
གསོ་ཧྱིལ་པོའ་ིའགོ་འཛུགས་ས་ཡང་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བྱྱིས་པ་ཚོའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གཙང་སའྱི་གོམས་གཤྱིས་
ཆགས་པ་དང་། སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ནུས་པ་ལན་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་གཅེས་པའྱི་བསམ་བོླ་
ལན་པ། རྒྱལ་དམངས་ཀྱི་སྱི་པའྱི་སོད་བཟང་ལན་པ། སློབ་སོང་བྱེད་འདོད་ཆེ་བ་བཅས་གསོ་སོང་བྱས་ཏེ་
བྱྱིས་པ་ཚོའྱི་བསམ་པའྱི་བཀོད་ཤུགས་དང་གསར་གཏོད་བྱེད་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གྱི་
དུས་རྱིམ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། བྱྱིས་པའྱི་སློབ་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བྱྱིས་པ་ཚོའྱི་ལུས་སེམས་ཕོགས་
ཡོངས་ནས་སོན་བལ་ངང་ལེགས་འཕེལ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་དམངས་ཀྱི་བྱང་ཚད་སློབ་གསོ་ས་བརན་
དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་རྒྱུར་དོན་སྙྱིང་གལ་ཆེན་ལན་པ་ཞྱིག་རེད།  

 

རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཨུ་ཡོན་ཅུས་ཧུང་ཧྭ་ཡྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཏོན་པའྱི་གོས་གཞྱིའྱི་
ནང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱྱིས་པའྱི་སློབ་གསོའ་ིསློབ་དེབ་རོྩམ་སྱིག་དང་བཅོས་སྱིག་
བྱེད་པར་རྒྱབ་སོར་དང་ཁྱིད་སོན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མྱིག་སྔར་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་ན་མ་སོན་
གོང་གྱི་སློབ་གསོའ་ིསློབ་ཚན་མང་ཆེ་བ་གཙོ་རྒྱུན་རྱིག་གནས༼འདྱི་རྒྱའྱི་རྱིག་གནས་ཞེས་པའྱི་དོན་



ཡྱིན། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽ཀྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་པས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཁོད་ཀྱི་རྱིག་
གནས་གྲུབ་ཆ་ཕུལ་བྱུང་ཅན་མང་པོ་གང་འོས་སུ་མཚོན་མེད་པ་རེད། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱྱིས་པའྱི་
སློབ་གསོར་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་མཚོན་ཐབས་བྱ་དགོས་ཤྱིང་། མྱི་རྱིགས་གང་ྱིད་ཀྱི་ཕུལ་
དུ་བྱུང་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བྱྱིས་པའྱི་སློབ་གསོ་ད་གཟོད་སེ་འཕེལ་གྱི་
ནུས་ཤུགས་ལན་ངེས་ཡྱིན། ཞེས་གོས་གཞྱི་བཏོན་གནང་འདུག མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 
ྱིན༽ 

 

 

 

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

 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ྱིན། 


