
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་ ༥ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

  

༡༽ ེ་ལམ་བོད་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། སྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༧ བར་ཧྲན་ཞྱི་ཞྱིང་ཆེན་རྱིག་དངོས་ཅུས་ཀྱི་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིབོད་སོར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཧྲན་ཞྱི་ཞྱིང་ཆེན་གནའ་རྫས་རོག་ཞྱིབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་
སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དང་མམ་འབེལ་ཐོག་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་རུ་ཐོག་རྫོང་ར་བོང་ཤང་དུ་གནས་པའྱི་གནའ་
ཕུག་མཚོའྱི་ས་ཁོངས་སུ་ཁོན་ཡོངས་ནས་གནའ་རྫས་རོག་ཞྱིབ་ཐེངས་དང་པོ་བྱས། ཐེངས་དེའྱི་བརག་དཔྱད་
ནང་ཁོན་བག་བརོས་རྱི་མོ་ཁག་ ༦༡༨ རེད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་རྱི་མོ་ཁག་ ༥༢༩ ནྱི་གསར་དུ་རེད་པ་ཞྱིག་
རེད། དེང་སྐབས་མངའ་རྱིས་ན་ཕུག་མཚོའྱི་བག་བརོས་རྱི་མོ་བརག་དཔྱད་དེ་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
གནའ་རྫས་གསར་རེད་ཆེ་གྲས་བཅུ་ཡྱི་མཐའ་མའྱི་དཔྱད་འདེམས་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ྱིན༽ 

༢༽ ེ་ཆར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན≪གེ་སར≫ལོ་རྒྱུས་སྙན་རོམ་རྱིང་མོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་མྱི་སྣས་ལེགས་སྱིག་གནང་བའྱི≪གེ་སར≫བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་དེབ་ལྔ་སེ། ≪འཇང་གྱིང་གཡུལ་
འགེད།≫ ≪ཧོར་གྱིང་གཡུལ་འགེད།≫ སོད་ཆ་དང་སྨད་ཆ། ≪མོན་གྱིང་གཡུལ་འགེད།≫ ≪བདུད་
འདུལ≫བཅས་ཀན་སུའུ་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སེལ་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་
ཁུངས། མཚོ་སོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས།ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

  



༣༽ ྱིན་ཤས་གོང་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ལས་དོན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁབ་བསགས་
ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག ན་ནྱིང་ཟླ་ ༨ དང་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ལོངས་གཞྱིས་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རྫོང་གོར་
གཞོང་གནའ་ཤུལ་དུ་འབྲུ་རྱིགས་ནས་ཀྱི་ས་བོན་རེད་ཅྱིང་། འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱས་
པ་བརྒྱུད། ནས་སོན་དེར་ད་བར་དུ་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་  ༣༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད། དེ་
མྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་ད་དུང་ཀྲུང་གོའ་ིཚན་རྱིག་ཁང་གནའ་
བོའ་ིསྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སོག་ཆགས་དང་གནའ་བོའ་ིམྱིའྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་བཅས་དང་མམ་ལས་བྱས་ཏེ་
བོད་ཀྱི་རོ་ཆས་རྱིང་པའྱི་གནའ་རྫས་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་དོན་སེལ་བ་མ་ཟད། ཤན་ར་རྫོང་་མོ་མཐྱིལ་དུ་བསྐལ་བ་
ཡ་ཐོག་གྱི་རོ་ཆས་གནའ་ཤུལ་ཡང་རེད་པ་རེད།ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་
ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

 ༤༽ རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལྔ་བ་དང་། དྲུག་པ། བདུན་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་
ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་མྱི་རྱིགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་བོ་མཐུན་འབའ་བ་
ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་སྙུན་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱས་ཀང་དྲག་སེད་མ་བྱུང་བར་མཐར་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ྱིན་པེ་ཅྱིན་དུ་སྐུ་གཤེགས། འདས་སྐབས་དགུང་ལོ་ ༩༣ ཡྱིན་པ་རེད། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་
དབང་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་སྙུན་བའྱི་སྐབས་དང་ཁོང་གཤེགས་རེས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགོ་ཁྱིད་བོ་
མཐུན་གྱིས་བྱེད་ཐབས་མྱི་འདྲ་བའྱི་སེང་འཚམས་འདྲྱི་དང་མྱ་ངན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་
སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བས་པེ་ཅྱིན་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

༥༽ ལྔ་གཅྱིག་དུས་ཆེན་གྱི་ས་ནུབ་ཏུ་བོད་ལོངས་དམག་ཁུལ་ཁང་གྱི་ཧྲྱི་ཤོག（ Division 师）ག་གེ་
མོ་ཞྱིག་གྱིས་རླངས་འཁོར་དང་། ཁབ་ལྡན་འཐབ་འཁོར་སོགས་བརྒྱ་ལྷག་བཏང་ནས་སྣ་མང་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་
དམག་གྲབས་ནང་སོང་བྱས་ཟེར། (ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རང་དབང་དྲ་ཚུགས་ཁག་གྱིས་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན་ལྟར་
ན། ེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཁུལ་དུ་དམག་སོང་གང་མང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་མཚོན་ཆ་སོན་
ཐོན་ཅན་ཁག་གཅྱིག་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གོང་གསལ་གྱི་ཁབ་ལྡན་འཐབ་འཁོར་ལས་ཁག་གཅྱིག་ཐེངས་
འདྱིར་གསར་དུ་བསྣན་པའྱི་མཚོན་ཆ་གསར་པའྱི་གྲས་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་འདུག ཡྱིག་སྒྱུར་པས)༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 



  ༦༽ ༢༠༡༤ ལོའ་ིབོད་ལོངས་ཀྱི་ཧྲྱི་ཀོན་༼རྒྱ་ནག་སྐམ་དམག་གྱི་གནས་རྱིམ་དམའ་པོ་ཞྱིག ཡྱིག་སྒྱུར་
པས༽ཐད་བསྡུའྱི་སོག་འགྲེལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན། འདྱི་ལོར་བོད་ལོངས་
ཀྱིས་མཐོ་སོབ་དཀྱུས་མ་དང་། མཐོ་རྱིམ་ལག་རལ་བཟོ་བའྱི་སོབ་གྲྭ། ལས་རྱིགས་ལག་རལ་སོབ་གྱིང་བཅས་ཀྱི་
སོབ་ཐོན་སོབ་མའྱི་ཁོད་ནས་ཧྲྱི་ཀོན་དམག་མྱི་ ༡༣ བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ། དེ་དག་ལས་རྱིས་འཕྲུལ་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོབ་
མ་ ༦ དང་། ནད་གཡོག་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོབ་མ་ ༤ (བུ་མ)ོ། རླངས་འཁོར་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོབ་མ་ ༣ བཅས་ཐད་ཀར་
བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱིང་ཐོ་འགོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ནྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ྱིན་བར་ཡྱིན་པ་རེད། 

འདྱི་ལོར་སོབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་མཐོ་སོབ་དཀྱུས་མའྱི་སོབ་མ་ཡྱིས་ཧྲྱི་ཀོན་དམག་མྱི་ཐད་བསྡུའྱི་མྱིང་ཐོ་
འགོད་པའྱི་དྲ་བ (http://gfbzb.cn) ཐོག་མྱིང་ཐོ་འགོད་པའྱི་ཆ་འཕྱིན་བསྐུར་ཏེ་སོབ་རྒྱུས་དང་ཆེད་ལས་དྲ་ཐོག་
ནས་ཞྱིབ་བཤེར་བྱེད་པར་བསྐུར་ཆོག་ཅྱིང་། མཐོ་སོབ་དཀྱུས་མ་ནས་ཧྲྱི་ཀོན་དམག་མྱི་དམག་དཔུང་ནང་ཐད་
ཀར་བསྡུ་བར་གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རེན་གྱིས་ཚང་དགོས་ཏེ། གཅྱིག མཐོ་སོབ་དཀྱུས་མའྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་
ཡྱིན་ཚེ་རང་ྱིད་གནས་སའྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་ལས་རྱིགས་རལ་ནུས་ཆེད་ལས་ཀྱི་གསལ་འབྱེད་བྱས་པ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་སྤྲད་པའྱི་འབྱིང་རྱིམ་ཡན་གྱི་ལས་རྱིགས་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁེར་ཡོད་དགོས་པ་དང་། མཐོ་རྱིམ་ལག་རལ་བཟོ་
བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་ཡྱིན་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྤྲད་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཡན་གྱི་ལས་རྱིགས་ཐོབ་ཐང་ལག་
ཁེར་ཡོད་དགོས་པ། གྱིས། མཐོ་སོབ་དཀྱུས་མ་དང་མཐོ་རྱིམ་ལག་རལ་བཟོ་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་
གེན་སྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་དགོས་ཤྱིང་། བུ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༢༤དང་བུ་མོ་ལོ་ ༢༣ ལས་བརྒལ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་
རེད། ཐེམ་ཐོ་བོད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འོས་འགན་དམག་མྱིས་དམག་ཞབས་ཞུ་སྐབས་རྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དེའྱི་ནང་
མྱིར་སོྒར་ ༢༤༠༠༠  (ལོ་གྱིས) གྱི་གཟྱིགས་སོང་རོགས་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཐེམ་ཐོ་བོད་ནས་ཡྱིན་
པའྱི་འོས་འགན་དམག་མྱིས་དམག་ཞབས་ཞུ་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་རེས་རང་དབང་ལས་ཞུགས་ཐད་རོགས་
དངུལ་སྒོར་ ༥༠༠༠༠ སེབ་གཅྱིག་སོྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ལོ་གཅྱིག་དམག་ཞབས་འཕར་མ་ཞུས་ཡོད་ན་སོྒར་ 
༡༠༠༠༠ རེ་སྣོན་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟར་མང་ཤོས་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་དམག་ཞབས་ཞུས་པའྱི་དམག་མྱིར་མཇུག་མཐར་
སེབ་གཅྱིག་སོྒར་ ༡༤༠༠༠༠ ཡྱི་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་སོྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་
དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

༧༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་ཙུང་ལྱི་ལྱིས་ཁྱི་ཆང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་པའྱི་
ཐོན་ཁུངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དང་པོ་གཙོ་སོང་གནང་སེ་ནུས་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་འདོན་
སེལ་ཁོད་འབེལ་ཡོད་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་གལ་ཆེ་བའྱི་རྣམ་གྲངས་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གྲོས་བསྡུར་བྱས་

http://gfbzb.cn/


འདུག རྒྱལ་ཁབ་ནུས་པའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རེས་བདུན་ཕག་གྱིས་མ་
འགོར་པར་ཀྲུང་གོའ་ིགོག་འདོན་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྔའྱི་ནང་ཚོགས་པ་བཞྱིའྱི་འགོ་གཙོ་དག་གྱིས་གཅྱིག་
འཕོར་གཅྱིག་མཐུད་ཀྱིས་བོད་ནང་ཆུ་གོག་རྣམ་གྲངས་ཐད་མ་དངུལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་འདུག ཡོངས་
བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་། ཀྲུང་ཏེན་ཚོགས་པ་དང་། ཧྭ་ཏེན་ཚོགས་པ། ཀུའོ་ཏེན་ཚོགས་པ། ཏ་ཐྱིང་ཚོགས་
པ༼གོང་གསལ་འདྱི་དག་ཀྲུང་གོའ་ིཆུ་གོག་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་གྱི་
ཚོགས་པ་བཞྱི་རེད། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽བཅས་ཀྱི་གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་དག་གྱིས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ དང་
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ྱིན་གཅྱིག་རེས་གྱིས་མཐུད་ངང་ཀུང་སྱིས་བོད་ཁུལ་དུ་ཆུ་གོག་ནང་ཚུད་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཐོན་
ཁུངས་རྣམ་གྲངས་ཐད་མ་དངུལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ནོར་སྱིད་དཔལ་འབྱོར་
ཚགས་པར་དང་པོ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

 ༨༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ྱིན་གྱི་ས་དྲོར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་མྱི་
དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཐའེ་ཝན་དམངས་ེའྱི་ཏང་གྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་སུང་ཁྲུའུ་ཡུས་དང་བཅས་པར་མཇལ་
འཕད་གནང་ཞྱིང་།ཁོང་གྱིས་མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་བར་གྱི་འབེལ་བ་ཞྱི་བདེའྱི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་
ནྱི་མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་ཕོགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐུན་མོང་ཐོག་བྱས་
པའྱི་གདམ་ག་ཡྱིན། ང་ཚོས“མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཁྱིམ་གཅྱིག་ལྟར་མཛའ་བརེ་ཆེ་བའྱི”ལྟ་བ་གཞྱིར་
བཟུང་སེ་གཞན་སར་རང་འཇོག་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སོད་ཚུལ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐག་གཅོད་བྱེད་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མེད་ལ། ཁད་བསད་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་ནན་བཤད་
བྱས། (ཡྱིན་ཡང་རང་དབང་དྲ་ཚུགས་ངོ་དེབ་དང་ཁྱི་ཝེ་ཉ་སོགས་སུ་ཐེངས་འདྱིར་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་དང་སུང་ཁྲུའུ་
ཡུས་ཐུག་འཕད་སྐབས་ཞྱིས་ཀྱིས་ཀང་“མྱིན”ཞེས་ར་དོན་བཞྱི་བཏོན་ཡོད་པ་སེ། གཅྱིག མཚོ་འགག་ངོགས་
གྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཞྱི་བདེ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའྱི་བྱེད་ཕོགས་དང་སྱིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་
བ་མྱི་གཏོང་། གྱིས། མཚོ་འགག་ངོགས་གྱིས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་བརེ་རེས་དང་མམ་ལས། གྱིས་ཕན་
མམ་རྒྱལ་བཅས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་དོན་དངོས་གེར་བའྱི་བྱ་ཐབས་དབྱུག་གྱི་མྱིན། གསུམ། ཐའེ་ཝན་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་མཐུན་སྱིལ་བྱས་ཏེ་མམ་དུ་འབད་བརོན་བྱེད་པའྱི་ཟོལ་མེད་བརེ་སེམས་མས་ཞན་དུ་མྱི་
འགོྲ། བཞྱི། ཐའེ་ཝན“རང་བཙན”གྱི་ཁ་བལ་ལོག་ཇུས་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པོར་གཡོ་
འགུལ་འགྲོ་མྱི་སྱིད། ཅེས་ར་དོན་བཞྱི་བཏོན་འདུག དེ་བཞྱིན་སུང་ཁྲུའུ་ཡུས་ཀྱིས་ཀང“བསམ་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་
བཞྱི”བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སུང་གྱིས། གཅྱིག ཐའེ་ཝན་སྤུན་ཟླས་བཅངས་པའྱི་ཐའེ་ཝན་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་
བསམ་ཤེས་མང་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ། ཡྱིན་ནའང་ཐའེ་ཝན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཟེར་བ་ཐའེ་ཝན་རང་བཙན་གྱི་འདུ་ཤེས་



མྱིན། གྱིས། ེ་ཆར་ཐའེ་ཝན་གྱི་རང་དབང་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་འབངས་འདུ་ཤེས་ལ་བསམ་ཤེས་མང་ཙམ་བྱེད་
རྒྱུ། གང་ལྟར་ཐའེ་ཝན་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཆབ་སྱིད་དང་སྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་
ཡྱིན། གསུམ།ཐའེ་ཝན་ནྱི་སྣ་མང་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་གཤྱིས། སྐམ་ས་ཆེན་མོས་ཐའེ་ཝན་གྱི་དམངས་གཙོའྱི་
ལམ་ལུགས་ལ་བསམ་ཤེས་མང་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ། བཞྱི། ཐའེ་ཝན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ནྱི་སྣ་མང་དང་རང་
བདག་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། ཁེ་ལས་ཆུང་འབྱིང་གང་མང་ཕག་སོང་ཁྱིམ་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་པས། ས་གནས་
ཁག་ནས་འབད་བརོན་གནང་མཁན་དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་ཤེས་མང་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ། ཞེས་གོང་གསལ་
ཞྱིས་ཀྱི་ར་དོན་བཞྱི་ལ་ཨ་ལན་ལྟ་བུ་བསོགས།ཡྱིག་སྒྱུར་པས་གོང་སྨྲས་ཀྱི་དྲ་ཚུགས་ཁག་ནས)༼ཆ་འཕྱིན་
འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

༩༽ བོད་ལོངས་རྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པས་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བའྱི་སྐབས་དང་པོའ་ི
ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་ཐང་གའྱི་སྒྱུར་རལ་དུས་ཆེན་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་བོད་ལོངས་ལྷ་སར་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དུས་
ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐང་གའྱི་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གཟྱིགས་མོ་བ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་མྱིག་གྱི་དགའ་སོན་
དུ་བཤམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མ་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

 ༡༠༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ྱིན་ཀྲུང་གོ་ཕྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་དྲ་ཚུགས་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། ཕྱི་འབེལ་
པུའུ་ཡྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཧྭ་ཁྲུང་ཡྱིང་གྱིས་ྱིན་དེའྱི་འཆར་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སེང་། ང་
ཚོས་ནོར་ཝེ་གཞུང་ཕོགས་ནས་ཏཱ་ལའྱི་ཡྱི་འཇབ་འཛུལ་འཚམས་འདྲྱིར་ཇྱི་ལྟར་གོ་སྱིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
ལ་ཚད་མཐོ་བའྱི་ཐོག་དོ་སྣང་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་ནོར་ཝེ་གཞུང་གྱིས་ཀྲུང་གོའ་ིཕོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་
བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སོག་ཤྱིང་ཁེ་ཕན་ལ་ནན་ཏན་བརྱི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱིས་ཕན་
ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་མང་ཙམ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་དང་ནོར་ཝེ་བར་གྱི་འབེལ་བ་
ལེགས་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དགེ་མཚན་ལྡན་བའྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་དགོས། སྐབས་དེར་གསར་
འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས། ནོར་ཝེ་གཞུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་ཐུག་འཕད་གནང་རྒྱུར་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པས་ནོར་ཝེ་
མྱི་དམངས་ཀྱིས་ལྡོག་ཕོགས་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་དང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་དོན་བཅས་ལ་དོ་
སྣང་སར་ལས་ཆེ་བ་བྱེད་བཞྱིན་འདུག བོད་འབེལ་གནད་དོན་ལ་ནོར་ཝེས་དོ་སྣང་བྱུང་བས་ཀྲུང་གོ་སྱིད་
གཞུང་དེར་ཧ་ལས་བའྱི་ཚོར་སྣང་དང་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་ངམ། ཞེས་དྲྱིས་པས། ཧྭ་ཁྲུང་ཡྱིང་གྱིས། ཀྲུང་གོའ་ི
ཕོགས་ནས་དུས་རག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གྱིས་ཕན་མམ་རྒྱལ་གྱི་འབེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་
དེ་འདྲ་མམ་དང་ཕན་ཚུན་བརྱི་བཀུར་གྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སེང་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འདོད་ཚུལ་བཟུང་



ཡོད། དགོངས་དོན་འདྱི་དང་མཐུན་པའྱི་བྱ་སོད་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མ་ཁས་ལེན་བྱེད་འོས། ཞེས་བཤད། མོས་ད་
དུང་ཁེད་རྣམས་པས་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་དོ་སྣང་བྱེད་པར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ཚང་མས་དངོས་ཡོད་དང་། ཁོན་ཡོངས། ཕོགས་རེས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་སོན་ཆད་དང་
ད་ལྟའྱི་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 
ཀྲུང་གོ་ཕྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

༡༡༽ ེ་ཆར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་གཡེམ་སོར་ཆགས་སེད་ཀྱི་ཆ་འཕྱིན་ལ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྱིག་
བྱེད་པའྱི་དྲ་རྒྱ་གཙང་བཤེར་བྱེད་སོྒ་ཧུར་ཐག་སེལ་ནས་གཡེམ་སོར་ཆགས་སེད་ཀྱི་དྲ་ཚུགས་འཛུགས་པ་
དང་། གཡེམ་སོར་ཆགས་སེད་ཀྱི་ཆ་འཕྱིན་བརྒྱུད་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་འགལ་ེས་གསོག་བྱ་སོད་ལ་རྡུང་རེག་ཚ་
ནན་བཏང་བས་དྲ་རྒྱའྱི་ཁོར་ཡུག་དག་གཙང་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད། མྱིག་སའྱི་བར་ཆེད་དོན་བྱ་སོད་
ཐད་ཞྱིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོན་ཁྱིམས་འཛིན་མྱི་སྣ་ ༥༡༣༣ བཏང་ནས་པར་སྐྲུན་དངོས་པོའ་ིསེབ་ཚོང་བྱིན་
ཚོང་ཚན་པ་དང་། དྲ་ཁང་། རྱིག་རལ་ཚོང་གེར་ཁང་བཅས་ཚན་པ་ ༤༨༦༥ ལ་ཞྱིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་གཡེམ་སོར་
ཆགས་སེད་ཀྱི་པར་སྐྲུན་དངོས་པོ་ ༢༩༠༥ རད་གཅོད་ཐུབ་པ་དང་དྲ་རྒྱའྱི་ཚུལ་མྱིན་ཆ་འཕྱིན་ ༢༥༨༠ སུབ་པ་
རེད། ཁྱིམས་ལྟར་གོད་གཞྱི་ ༢ ཞྱིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་ཁྱིམས་འགལ་སྱིག་འགལ་གྱི་ཚན་པ་ ༣༥ ལ་
ཆད་པ་བཅད་པ་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སོན་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་
ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

༡༢༽ ྱིན་ཤས་གོང་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གསེར་ཆེན་རྫོང་ནས་སེ་རྒུ་མདོ་བར་གྱི་རྒྱལ་ལམ་སྒྱུར་བཀོད་
དང་རྒྱས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དེ་རྨ་སོད་དུ་ལས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་མདོ་དབུས་ས་མཐོའ་ིལོ་མང་འཁག་སའྱི་
ཁུལ་དུ་སྐྲུན་པའྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན་པ་རེད། གཞུང་ལམ་གྱི་དུས་རྱིམ་དང་པོའ་ིལམ་རང་
ལས་གཞྱི་སོན་རྱིས་བྱས་ན་ལོ་འདྱིའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ་བསྐྲུན་ནས་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དུས་རྱིམ་
གྱིས་པའྱི་ལམ་ཐྱིག་ཡ་གཅྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་སོན་རྱིས་བྱས་ན་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་ཐུབ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གཞུང་ལམ་དེ་ལོགས་གེས་གྱིས་གཤུབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་བཞྱི་ལྡན་ཅན་ཡྱིན་པས། སྐབས་དེ་དུས་
མཚོ་སོན་དང་། སྱི་ཁོན། ཡུན་ནན། བོད་ལོངས་བཅས་སེལ་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་
འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། གོད་ཆུང་སོབས་ཞན་གྱི་སེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་བྱ་ཆེད་ཨར་ལས་མྱི་སྣས་ལམ་
ངོས་གཙང་སེལ་བྱེད་སྐབས་སང་རྩྭ་བཀོག་ནས་ེ་སར་སོ་འཛུགས་གསོ་སེལ་བྱས་ནས་ྱི་སྱིབ་དྲ་བ་ནག་པོས་
ཚང་མ་དགབ་རྒྱུ། གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་རེས་སོར་ཆུད་གསོ་ཚགས་བྱས་ནས་གསོན་ཚད་འགན་ལེན་



གྱིས་ལས་གཞྱིའྱི“རྨ་རེས་མེད་པའྱི”ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་
གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

༡༣༽ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ྱིན་ཕྱི་འབེལ་པུའུ་ཡྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཧྭ་ཁྲུན་ཡྱིང་གྱིས་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔས≪ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་དཀྱིལ་མའྱི་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པའྱི་ཁུལ་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག≫གྲོས་ཆོད་ཡྱི་
གེ་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པ་དེ་ནྱི་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པའྱི་ཁུལ་འཛུགས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནང་
གྱི་དོན་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཀྲུང་གོ་ཕོགས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པ་
རེད། ཀྲུང་གོ་དང་། ཨ་རྱི། ཨུ་རུ་སུ། དབྱྱིན་ཇྱི། ཧྥ་རན་སྱི་བཅས་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཡྱིས་
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ྱིན་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་པུའུ་རུ≪ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་དཀྱིལ་
མའྱི་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པའྱི་ཁུལ་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག≫གྲོས་ཆོད་ཡྱི་གེ་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པ་
དང་། མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་སོད་ཀྲུང་གོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་བ་ལྱིའུ་ཅེ་དབྱྱི་ཡྱིས་ཀྲུང་གོ་སྱིད་
གཞུང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ≪ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་དཀྱུལ་མའྱི་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པའྱི་ཁུལ་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག≫གྲོས་ཆོད་
ཡྱི་གེར་མཚན་རོགས་བཀོད་པ་དང་འབེལ≪ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་དཀྱུལ་མའྱི་ྱིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མེད་པའྱི་ཁུལ་གྱི་
ཆྱིངས་ཡྱིག≫གྲོས་ཆོད་ཡྱི་གེར་མཚན་རོགས་འགོད་པའྱི་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གོ་སྱིད་གཞུང་གྱི་གསལ་བསགས་སོག་
སངས་ཀང་གནང་བ་རེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

༡༤༽ ེ་ཆར་བོད་ལོངས་བསམ་ཡས་དགོན་གྱི་དགོན་པའྱི་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་མྱི་
སྣས་ངོ་སོྤྲད་ལྟར་ན། སྱིའྱི་མ་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ༧༦․༩༧ བཏང་བའྱི་བསམ་ཡས་དགོན་པའྱི་མས་གསོ་དང་
སྲུང་སོང་ལས་གཞྱི་དེ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ནས་འགོ་བརམས་ཤྱིང་། མྱིག་སར་དགོན་པ་མས་གསོའ་ིལས་དོན་
ཁག་གྱི་ལས་རྱིམ་བདེ་བག་ངང་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་
རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ཚེས་ ༡༢ ྱིན༽ 

 ༡༥༽ ེ་ཆར་བ་བང་དགོན་གྱི་མས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་དངོས་སུ་སྒྲུབ་འགོ་བརམས་པ་དང་། འབེལ་
ཡོད་མྱི་སྣས་ངོ་སོྤྲད་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་གནང་སེ་མས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་བཀོད་པ་
བརྒྱུད་བ་བང་དགོན་པའྱི་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་དང་མས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཁོན་བསོམས་མ་དངུལ་
སོྒར་དུང་ཕྱུར་ ༣․༠༥ བཏང་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ལོར་དགོན་པའྱི་ནང་གྱི་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྱི་གཟྱིམ་ཁང་
དང་། ཤར་གདུང་ལྷ་ཁང་།བྱམས་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་ཁང་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིག་དངོས་གཙོ་བོ་དང་། རྱི་གཏོང་ཚོན་



རྱིས་འབྱི་བ། ལྡེབས་རྱིས་ལ་སོགས་པར་མས་གསོ་སྲུང་སོང་དང་། ེན་ཁ་སོན་འགོག མེ་སོན་འགོག་གསོད་
སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་
ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ ྱིན༽ 

༡༦༽ ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་བོད་སྨན་སྨན་རྫས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིང་གྱིས་
མས་ེན་ཆེ་བའྱི་སྨན་རྩྭ་མྱིས་བཟོས་འདེབས་གསོའ་ིལག་རལ་ཚོད་ལྟ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྨན་རྩྭ་སྙྱི་བ་
འདེབས་གསོ་བྱེད་པའྱི་ལས་ལ་ནུས་ཤུགས་བཏོན་པ་དང་། འདྱི་ལོར་སྙྱི་བར་མྱུ་གུ་འབུས་ཤྱིང་སེས་ཚུལ་ཧ་ཅང་
ལེགས་པས། མྱི་འགང་བར་འདེབས་གསོ་རྒྱ་སེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། གལ་ཏེ་མྱིས་བཟོས་འདེབས་གསོའ་ི
སྙྱི་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚེ། དེས་ཀང་ཚོང་རའྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཡུལ་དེ་གའྱི་མང་ཚོགས་
ལའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་
རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

༢༧༽ ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱིས་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་སེལ་པའྱི་གནས་ཚུལ། འཛམ་
གྱིང་སེང་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཀོན་ཏྱི་ལྷ་ཁང་༼ཀོན་ཏྱི་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་པས་དེར་ཀོན་ཀུང་དང་ཀོན་ཡུས་
（ 关 羽 或 关 公 ， 亦 称 关 帝 ）ཀང་ཟེར། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་ནག་གྱི་སན་ཀུའོ( 三 国 魏 蜀 吴 སྱི་
ལོ་ ༢༢༠ ནས་ སྱི་ལོ་ ༢༨༠ བར)སྐབས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཧན་རྒྱལ་ཁབ(ད་ལྟའྱི་སྱི་ཁོན་དང་། ཀའེ་ཀོའུ་ཡྱི་བྱང་ཕོགས་
དང་ཧྲན་ཞྱིའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ས་ཁུལ)ཀྱི་དམག་དཔོན་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རེས་སུ་ཝེ་（魏）རྒྱལ་ཁབ་(རྒྱ་
ནག་ཡུལ་དབུས་ས་ཁུལ)ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚའོ་ཚའོ་ཡྱིས་གསོན་བཟུང་དམར་གསོད་བཏང་། སྐབས་དེར་ཀོན་ཡུས་ཀྱི་
ཟྱིལ་ཤུགས་ས་སེང་ཡོངས་སུ་ཁབ་པ་བྱུང་། ཁོང་རང་ྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོ་དཀར་སེམས་དཀར་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་
དཔའ་རྒོད་ལ་རྒྱ་བརན་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དམངས་ཁོད་དུ་རྱིམ་གྱིས་ཀོན་ཡུས་ལ་ལྷ་བཞྱིན་
བཀུར་ཞྱིང་ཀླུ་ལྟར་མཆོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཀོན་ཏྱིའྱི་ལྷ་ཁང་ཡང་བཞེངས། ཡྱིག་སྒྱུར་པས༽ ཁ་སོན་བོད་
རང་སོང་ལོངས་དྱིང་རྱི་རྫོང་གངས་དཀར་གྲོང་རལ་གྱི་གངས་དཀར་རྱིར་དངོས་སུ་བསར་བཞེངས་འགོ་
བརམས། གནས་དེའྱི་ཀོན་ཏྱི་ལྷ་ཁང་ནྱི་ལོ་ངོ་ ༢༠༠ སོན་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་བོད་མྱི་རྱིགས་
ཀྱིས་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི་དགྲ་གོར་ཥའྱི་བཙན་འཛུལ་དམག་བཀག་འགོག་བྱས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་
ཡྱིན། ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཀོན་ཡུས་ཀྱི་སྐུ་བརན་དང་། ཀོན་ཕྱིང་། ཀྲུའོ་ཚང་། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་སེང་གྱི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གྲགས་ཅན་དག་གྱི་སྐུ་བརན་བཞེངས་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱིས་ལྷ་ས་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 



༡༨༽ ཀྲུང་གོའ་ིརོ་སྣུམ་གྱི་མཚོ་སོན་སྣུམ་ཞྱིང་ཀུང་སྱིའྱི་འགན་ཁུར་མྱི་སྣས་ངོ་སོྤྲད་བྱས་དོན་ལྟར་
ན། ཚྭ་འདམ་གཤོང་སའྱི་ཁུལ་དུ་གནས་པའྱི་མཚོ་སོན་གྱི་སྣུམ་ཞྱིང་དུ་ ༢༠༡༧ ལོར་སེབས་དུས་མཐོ་སྒང་ནས་
ལོ་རེར་རོ་སྣུམ་ཉོན(Ton 吨 ) བྱེ་བ་འདོན་ཐུབ་པའྱི་སྣུམ་རླངས་ཞྱིང་ས་ཆེ་གྲས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་གང་ཐུབ་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚྭ་འདམ་གཤོང་ས་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྐམ་སར་སྣུམ་རླངས་གནས་པའྱི་གཤོང་ས་བདུན་གྱི་ཡ་
གལ་ཡྱིན་ལ། སྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོ་ནས་བཟུང་ཚྭ་འདམ་གཤོང་སར་སྣུམ་རླངས་རད་གཅོད་བྱེད་འགོ་བརམས་ཡོད་
ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིདཔལ་འབྱོར་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽ 

  

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

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ྱིན། 

 


