
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་ ༨ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར། 

  

༡༽ བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་འབོག་སའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཉོན(Ton 吨 )དུང་ཕྱུར་ ༣༥ སེབས་པའྱི་སྤུས་ལེགས་རོ་

སོལ་གྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པས། དེ་སོག་འདོན་གྱི་ཧམ་འདོད་དེ་ཡང་ས་གནས་སུ་མེ་ལྟར་འབར་བཞྱིན་

ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་གོང་སོག་འདོན་བེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཚད་བརྒལ་སོག་

འདོན། སོག་འདོན་བེད་ཐབས་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་བ་སོད་ལ་ེས་ཆད་བཅད་ཀང་སོག་འདོན་གྱི་གོམ་སྟབས་

དེ་འགོག་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་འདུག ༢༠༡༣ ལོར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཡྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཞྱིང་ཆེན་

རྱིམ་པའྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སོང་ས་ཁུལ་ ༥% ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་། མ་གཞྱི་བཀག་སོམ་ནང་གནས་ཡོད་པའྱི་གཏེར་

ཁུལ་ཆེན་པོ་གྱིས་བཀག་སོམ་ས་ཁུལ་ལས་ཕྱིར་ཕུད། དེར་བརེན་གཏེར་ཁུལ་གྱི་སྦགས་བཙོག་དངོས་རྱིགས་

གཏོང་འབུད་ཀྱིས་ད་ལྟ་རྨ་ཆུ་དང་མཚོ་སོན་པོ་བཅས་ལ་ེན་ཁ་ཐུག་བསད་ཡོད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས།ཤར་ཕོགས་ས་དོའ་ིཚགས་པར་ནས(ཧྲང་ཧའེ)། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

  

༢༽ ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་ཆེན་སོབ་ཐོན་སོབ་མས་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་འཆར་

གཞྱི་བོད་ཀྱི་ཆེད་དམྱིགས་རྣམ་གྲངས་ཐད་ཀྱི་དང་བླངས་པ་ངོ་ཐོན་སྐུལ་སོང་ཚོགས་འདུ་ལྷ་སར་འཚོགས་

ཤྱིང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིང་ཆེན༼ཁུལ་དང་གྲོང་ཁེར༽ ༢༦ ནས་སེབས་པའྱི་གསར་དུ་བསྡུས་པའྱི་དང་བླངས་

པ་ ༡༧༧༠ བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་ས་ཁུལ་དུ་སོང་སྟེ་དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་



བརོད། ༢༠༠༣ ལོ་ནས་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིབར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་སེབས་པའྱི་ནུབ་རྒྱུད་འཆར་གཞྱིར་དང་བླངས་ཞབས་

ཞུ་པ་ ༡༩༢༠ བོད་དུ་བསོད་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས། དེ་རྣམས་ལས་གཞུང་ཞབས་པ་དང་། བ་གཞག་སེ་

ཚན། དེ་བཞྱིན་རང་བདག་ངང་ལས་ལམ་གསར་འབེད་བེད་མཁན་བཅས་ཕོགས་མང་པོ་དང་ལས་རྱིགས་སྣ་

ཚོགས་སྟེང་རང་སོང་ལོངས་སུ་གཞྱི་འཛུགས་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༩༧༤ ཡོད་པ་དང་། ལོངས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཕེབས་

མཁན་ ༣༠༨ འདུགསོབ་ཆེན་སོབ་ཐོན་སོབ་མས་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་འཆར་གཞྱི་དེ་

ཡྱིས་རང་སོང་ལོངས་ལ་སོབ་ཆེན་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་ཚད་ལྡན་ཕུལ་བྱུང་ཅན་འབོར་ཆེན་བཏང་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ྱིན༽ 

  

༣༽ ེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་བས་ནས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་

འབས་ངོ་སོད་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན། ལོ་ངོ་ ༢༠རྱིང་ཁ་གཏད་བོད་སོར་བས་པའྱི་ལས་ཁུངས་

ཁག་གྱིས་བོད་ལོངས་སུ་ཁོན་བསོམས་བོད་སོར་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༦༠ བཏང་ནས་བོད་སོར་ལས་

གཞྱི་ ༧༦༡༥ དོན་འཁོལ་བས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་དབང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་འཚོགས་པ་ནས་བཟུང་མ་དངུལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་བོད་སོར་ལས་

གཞྱི་ ༢༡༩༨ དོན་འཁོལ་བས། མ་དངུལ་གཏོང་ཚད་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༠༩ ཟྱིན་པ་དེ་ལོ་ ༢༠ ནང་བོད་སོར་མ་

དངུལ་གྱི་བཅུ་ཆའྱི་བཞྱི་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་ཚུལ་བཤད ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

  

༤༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་སད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མཐུན་སོར་ལས་དོན་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་ ༡༤ དེ་དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་དར་རེ་མདོ་རུ་འཚོགས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། དཀར་

མཛེས་ཁུལ་ཁུལ་ཨུའྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྱིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡྱི་པུའུ་ཀྲང་། སྱི་ཁབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བམས་བློ་

སོགས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཁག་ཅྱིག་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཤྱིང་གསུང་བཤད་གནང་། མཚོ་སོན་ྱིན་

རེའྱི་ཚགས་པར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དགེ་བསེན་དང་། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ཁང་གྱི་སྱི་



ཁབ་རོམ་སྒྲྱིག་གཞོན་པ་ངག་དབང་ཚེ་རྱིང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས། ཀྲུང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ལས་ཁུངས་

དང་ཁམས་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཁང་། བོད་ལོངས་ྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ཁང་། སྦྲང་ཆར་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་སོགས་

ལོངས་ཞྱིང་ཆེན་ལྔའྱི་བོད་སད་རླུང་འཕྱིན་དང་བརྙན་འཕྱིན། ཚགས་པར། དུས་དེབ་སོགས་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༢༩ ཙམ་གྱི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ྱིན༽ 

  

༥༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སོག་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏ་ཧུའུ་ལར≪

སྲུང་གཅེས་རོགས་རེས་ཐོག་ནས་ཀྲུང་སོག་འབེལ་བའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པ་གཏོད་དགོས≫

ཞེས་འགོ་བརོད་དུ་འཁོད་པའྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བ་དང་། ཀྲུང་སོག་དབར་གྱི་མཛའ་གྲོགས་

མམ་ལས་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིམཐའ་འཁོར་ཕྱི་འབེལ། ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མམ་གནས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཅས་

གེང་གནང་བ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་བརྱི་འཇོག་དང་། ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས། མཐུན་སེབ་འགལ་སེལ།སྲུང་གཅེས་

རོགས་རེས། མམ་ལས་གྱིས་ཕན་བཅས་བས་ཏེ་ཐུན་མོང་ཐོག་ཀྲུང་སོག་འབེལ་བའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་

རབས་གསར་པ་གཏོད་དེ་ཨེ་ཤེ་ཡ་བརན་ལྷྱིང་གྲ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་ཐུན་མོང་ཐོག་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞེས་

བཤད། མཇུག་ཏུ་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་སོག་མཛའ་གྲོགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་པོའ་ིམྱི་དམངས་ཀྱི་སེམས་

ནང་ར་བ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་ནྱི་ཀྲུང་སོག་འབེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་སྒུལ་ཤུགས་

ཀྱི་འབྱུང་ར་ཆེས་ཤོས་ཡྱིན། ཞེས་ནན་བཤད་གནང་འདུག ཕུང་ལྱི་ཡོན་དང་། ཝང་ལུའུ་ྱིན། ལྱི་ཀྲན་

ཧྲུའུ། དབང་ཅེ་ཁེ་སོགས་བེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་

ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽ 

  

༦༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་ཝུའུ་

དབྱིང་ཅེས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་གསར་འགོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་མཇལ་



འཛོམས་གནང་། ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་བོད་ནྱི་གནའ་ས་མོ་ནས་བཟུང་ཀྲུང་གོའ་ིཁ་འབལ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཆ་ཤས་

ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ཞྱི་བས་བཅྱིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་རྱིང་ཀྲུང་དབང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་

མམ་སེབ་སབས་རྱིམ་བྱུང་དང་བློ་མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཏང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྲ་

བརན་འགོ་ཁྱིད་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་ཀྱི་རོགས་སོར་ཤུགས་ཆེན་འོག་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་

མྱི་དམངས་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་མཐུན་སྒྲྱིལ་འབད་འཐབ་བས་པའྱི་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་སྒྱུར་དང་། རང་སོང་

ལོངས་དབུ་བརྙེས་པ། སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་འཛུགས་སྐྲུན། སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་འབེད་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་

རྱིམ་རླབས་ཆེན་དག་བརྒྱུད་མུན་ནག་ནས་འོད་ཟེར་དང་། རེས་ལུས་ནས་སོན་ཐོན། དབུལ་ཕོངས་ནས་འབོར་

ཕྱུག སྒོ་རྒྱག་ནས་སྒོ་འབེད་བར་བཅས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཆོང་སོད་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་ནས་དུས་ཐུང་ལོ་བཅུ་ཕག་

ཁ་ཤས་རྱིང་ལོ་ངོ་སྟོང་མཆོང་སོད་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོ་མཚར་བཏོད་པ་སྟེ། གཅྱིག་ནས་དཔལ་འབོར་འཕེལ་

རྒྱས་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་ཐོན་བྱུང་བ།༡༩༩༤ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཐོན་སེད་རྱིན་ཐང་བསོམས་འབོར་

བསྟུད་མར་ལོ་ ༢༠ རྱིང་གྲངས་གནས་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕར་བ་དང་། ༢༠༠༣ ལོ་ནས་བཟུང་ཞྱིང་འབོག་མང་

ཚོགས་ཚོའྱི་མྱི་རེའྱི་ཆ་སོམས་ཡོང་འབབ་བསྟུད་མར་ལོ་ ༡༡ རྱིང་གྲངས་གནས་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕར་བཞྱིན་

ཡོད། ་་་་་་་་་ གྱིས་ནས་རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྲྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ་པ། གསུམ་

ནས་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སར་བས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་པ། བཞྱི་ནས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་སྲུང་སོང་དང་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། ལྔ་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་བརྱི་འཇོག་གང་ལེགས་དང་ཁྱིམས་ལྟར་སྲུང་སོང་ཐོབ་པ། ད་

ཆའྱི་བོད་དུ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཞྱི་མཐུན་བརན་ལྷྱིང་། དམངས་འཚོ་ལེགས་

གཏོང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡག་པོ་མངོན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁེར་འདྱི་ྱིད་

བསྟུད་མར་ལོ་མང་པོར་ཀྲུང་གོའ་ིབདེ་སྱིད་སྟོན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གྲོང་ཁེར་ལ་བདམས་ཤྱིང་། བོད་ཀྱི་མྱི་

རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་ཚོས་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་མོའ་ིདོ་སྱིད་དང་དེང་རབས་

ཀྲུང་གོའ་ིསྒྱུར་བཅོས་སྒོ་འབེད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལོངས་སུ་སོད་བཞྱིན་ཡོད། 



ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་ཡྱིས་མཇུག་མཐར་ཚེས་ ༢༥ ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་གཟའ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་

དམངས་སྲོལ་རྱིག་གནས་ཞོ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཡྱིན་པས། ཁེད་གསར་འགོད་པ་རྣམས་དེའྱི་རྱིང་མང་ཙམ་བསོད་

ཅྱིང་མང་ཙམ་བལྟས་ནས་བོད་ཀྱི་དཔྱིད་དཔལ་བཞད་པ་ལྟ་བུའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། ཞྱི་མཐུན་བརན་

ལྷྱིང་གྱི་རྣམ་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་དང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་མཛེས་ལོངས་བཅས་དངོས་སུ་མམ་

རོལ་བས་ནས་བོད་འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་དམངས་ཚོར་ངོ་སོད་བེད་རྒྱུའྱི་རེ་བ་

ཡོད། ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽ 

  

༧༽  ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་ཁ་གཏད་བོད་སོར་བས་ནས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཁ་པར་ཚོགས་

འདུ་པེ་ཅྱིང་དུ་འཚོགས་ཤྱིང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚོས་

བརྙན་འཕྱིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའམ་ཡང་ན་གསར་འགྱུར་མམ་བསྒྲགས་ལྟ་ན་གྱིས་ཀྲུའུ་ཞྱི་

ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སོབ་སོང་ནན་ཏན་བས་ནས་རང་འགུལ་ངང་གསུང་

བཤད་ཀྱི་དགོངས་དོན་སད་དེ་བསམ་བློར་དག་ཆས་སོས་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་མཛུབ་ཁྱིད་བེད་པ། ལས་དོན་

ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་བཅས་བས། 

       ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རེས་གཞྱིས་རེ་ས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསར་འགོད་པའྱི་

བཅར་འདྱི་དང་ལེན་བེད་སབས། ལོ་ ༢༠ རྱིང་ཧྲང་ཧའེ་དང་། ཧྲན་ཏུང་། ཧེ་ལུང་ཅང་། ཅྱི་ལྱིན་བཅས་ཞྱིང་

ཆེན་དང་གྲོང་ཁེར་བཞྱི་དང་པའོ་ཀང་ལྕགས་དང་ངར་ལྕགས་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱི་དང་ཀྲུང་གོ་རོ་སྣུམ་

རྫས་འགྱུར་ཚོགས་པ་ཀུང་སྱིས་རང་ངོས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་སེལ་གང་ལེགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཕའྱི་དོན་དངོས་དང་

ཟུང་འབེལ་བས་ནས་བོད་སོར་ལས་དོན་གྱི་ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བོད་སོར་ལས་དོན་གྱི་

བསམ་ཕོགས་གསལ་པོ་བཟོ་བ། བོད་སོར་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྟངས་གསར་གཏོད་བཅས་བས་ཏེ་བོད་སོར་ལས་

དོན་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་སེལ་ནས་གཞྱིས་རེའྱི་དཔལ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་དང་སྱི་ཚོགས་ཞྱི་མཐུན་བརན་

ལྷྱིང་ལ་སྐུལ་མ་ནུས་ལྡན་བཏང་ཐོག་འབོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བེད་པར་རྨང་གཞྱི་བརན་



པོ་བཏྱིང་ཡོད་ཅེས་བརོད།    ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་རོགས་སོར་དང་ལེན་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་འགན་

འཁུར་བས་གསར་འགོད་པར་ཁ་གཏད་བོད་སོར་བས་ནས་ལོ་ ༢༠ རྱིང་ཧུའུ་ནན་དང་། ཧུའུ་པེ། ཨན་ཧུའེ་

བཅས་ཞྱིང་ཆེན་གསུམ་དང་དེ་བཞྱིན་ཀྲུང་གོ་འབྲུ་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱིས་མ་དངུལ་དང་། ལག་

རལ། སྒྲྱིག་ཆས། མྱི་ཤུགས་སོགས་འབོར་ཆེན་བཏང་ནས་བོད་སོར་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་སོར་བེད་

སྟངས་གསར་གཏོད་བེད་པ་དང་། བོད་སོར་གྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། བོད་སོར་གྱི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་དང་། ཚན་རལ། སོབ་གསོ། འཕོད་བསྟེན། ལས་ཞུགས་

སོགས་ཐད་ཀྱི་བོད་སོར་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེན་སེལ་བ་རེད། ལོ་ ༢༠ རྱིང་རྱིམ་རྱིས་ལྟར་ན་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་

ཕྱུར་ ༢༧∙༠༤ བཏང་ནས་རྣམ་གྲངས་ ༩༠༠ ལྷག་ཙམ་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་ཅེས་བཤད། 

        ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག“བོད་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་

ཆུ་འདེན་མཐོ་ལྕོག་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན”ཞེས་བསར་བསྒྲགས་བས་ཡོད་པས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་བ་རྒྱུ་དེ་ནྱི་བོད་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སོན་འགྲོའ་ིཆ་རེན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞེས་བཤད། 

༡༩༩༤ ལོར་ཀྲུང་དབང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་

ནས“ཡུག་བགོས་འགན་འཁུར་དང་། ཁ་གཏད་རོགས་སོར། དུས་བཀག་རེས་སོར”བཅས་ཀྱི་ཁ་གཏད་བོད་

སོར་གྱི་འཐབ་ཇུས་གལ་ཆེན་བཏྱིང་སྟེ་ཞྱིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁེར་ ༡༥ ཡྱིས་ལོ་ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་ཁ་གཏད་བོད་སོར་བ་

ཡུལ་རྫོང་ ༤༤ དང་ཞྱིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁེར་ཁག་དང་ཀྲུང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སོར་རྣམ་

གྲངས་ཁག་ ༦༢ གཏན་འཁེལ་བཟོས་ནས་བསོམས་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༤༨∙༦ བཏང་། ད་ཆ་རྒྱལ་ཡོངས་

སུ་ཞྱིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁེར་ ༡༧ དང་ཀྲུང་དབང་ཁེ་ལས་ ༡༧ ། དེ་བཞྱིན་ཀྲུང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་པུའུ་ཨུད་ཀྱིས་

ཁ་གཏད་བོད་སོར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ྱིན༽ 

  



༨༽“ངོ་མཚར་ལྡན་པའྱི་ཇོ་རྱི། ཡྱིད་དབང་འཕོག་པའྱི་གཙང་ཁུལ། བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་གཞྱིས་ཀ་རེ ”

ཞེས་བརོད་གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་སབས་བཅུ་གྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཇོ་རྱིའྱི་རྱིག་གནས་ཡུལ་སོར་དུས་ཆེན་ཟླ་འདྱིའྱི་

ཚེས་ ༢༦ ྱིན་བོད་ཀྱི་གཞྱིས་རེ་གྲོང་ཁེར་དུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་འགོ་ཚུགས། སབས་འདྱིའྱི་རྱིག་གནས་ཡུལ་སོར་

དུས་ཆེན་ཐོག་དུས་ཡུན་ྱིན་ ༦ རྱིང་ཕོགས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གཞྱིས་ཀ་རེའྱི་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་རྱིག་

གནས་ཀྱི་ཡྱིད་དབང་འཕོག་ཤུགས་མངོན་པར་བས་ནས་གཙང་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སོར་མྱིང་བང་གསར་བཟོ་བ་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། 

 སབས་འདྱིའྱི་ཇོ་རྱིའྱི་རྱིག་གནས་ཡུལ་སོར་དུས་ཆེན་རྱིང་རྫོང（ཁུལ）ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་དམངས་སྲོལ་རྱིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་དང་གཙང་ཁུལ་གྱི་སྤུས་ལེགས་རྱིག་དངོས་དང་ཐང་

ག་སྤུས་ལེགས་བརྒྱ་ཡྱི་འགྲེམས་སྟོན། དེ་བཞྱིན་འབག་སོན་པོའ་ིལུགས་ཀྱི་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ་འཁབ་སྟོན། སབས་དང་

པོའ་ིགཞྱིས་རེའྱི་རྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་གེང་སྟེགས་སོགས་ཀྱི་བེད་སྒོ་གེར་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྱིག་གནས་ཡུལ་སོར་

གྱི་བང་བུ་མྱི་རྣམས་ལ་ལྷག་ཏུ་མངོན་པར་བས། 

 གཞྱིས་རེ་གྲོང་ཁེར་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གནས་དང་རྱིག་གནས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་

གནའ་ཤུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་སོར་ཐོན་ཁུངས་བཅས་ལྡན་ཡོད་ཅྱིང་། 

མྱིག་སར་ཡུལ་སོར་ལོངས་ཁུལ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་དེའྱི་ཁོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་  4A རྱིམ་པའྱི་ལོངས་ཁུལ་ 

༣ ཡོད། 

རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱིས། ལྷ་ས་ནས་གཞྱིས་རེ་བར་ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་དེས་དེ་བས་

མང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སོར་བ་གཞྱིས་རེར་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་ཡུལ་སོར་བེད་པར་ཡྱིད་འགུག་ཐུབ་

པས་གཙང་ཁུལ་གྱི་རྱིག་གནས་ཡུལ་སོར་བ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་གོ་སབས་བཟང་པོ་བཏོད་ཡོད་པའྱི་

དབེ་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ྱིན༽ 



༩༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་གྱི་དགོང་མོར་སབས་གྱིས་པའྱི་དབར་དུས་ཀྱི་གཞོན་ནུའྱི་ཨོ་རལ་འགྲན་

ཚོགས་ནན་ཅྱིང་གྲོང་ཁེར་དུ་མཇུག་སྒྲྱིལ། སབས་དེར་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་མྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་

བརྒྱད་ཡོད་པ་སྟེ། ངོ་སོད་ལྟར་ན་ཁོ་ཚོ་ནྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁེར་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་བཀྲ་

ཤྱིས་སྒང་ཤང་གྱི་རེ་བའྱི་སོབ་ཆུང་གྱི་སོབ་མ་རེད་ཅེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ྱིན༽ 

 ༡༠༽   ེ་ཆར་ཀྲུང་གོའ་ིཞབས་བོ་མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་སོགས་འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་

མཆན་འགོད་བས་པ་བརྒྱུད། ཀན་ལྷོའ་ིཀླུ་ཆུ་རྫོང་ལ་ཀྲུང་གོའ་ིསྒོར་གཞས་དར་ཡུལ་ཞེས་པའྱི་མཚན་སན་

བསྩལ་འདུག དེས་ས་གནས་དེ་གའྱི་ཕུལ་བྱུང་རྱིག་གནས་སར་བས་དར་སེལ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུན་འཛིན་བེད་

པ། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་

སར་ཁུང་དང་སྟེགས་བུ་ཞྱིག་མཁོ་འདོན་བས་ཡོད་པས། ཀླུ་ཆུའྱི་ཁད་ལྡན་ཡུལ་སོར་རེན་གཞྱི་དང་བོད་རྱིགས་

ཀྱི་རྱིག་གནས་དཔེ་སྟོན་རྫོང་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པར་དོན་སྱིང་གལ་ཆེན་ལྡན་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ྱིན༽ 

 ༡༡༽ ལྷ་སའྱི་ཞོ་སྟོན་དུས་ཆེན་གྱི་འགོ་ཚུགས་ྱིན་མོར་དངོས་ལོངས་ཟློས་གར་ཆེ་མོ “རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཅ”ོ

ལྷ་སའྱི་པོ་ཏ་ལ་ཐང་ཆེན་དུ་འཁབ་སྟོན་བས་ཤྱིང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་ནང་བོད་རྱིགས་ན་

གཞོན་གཞས་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་འཁབ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་སེས་མའྱི་འཁབ་

སྟོན་པ་ཝང་ལྱི་ཡྱིས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཅོ་འཁབ་ཡོད་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༢༨ ྱིན༽ 

 ༡༢༽ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་སབས་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པའྱི་ཐོག་ལོ་རེའྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ྱིན་ནྱི་སོན་གཤེགས་

དཔའ་བོར་དན་གསོ་བེད་པའྱི་ྱིན་མོར་གཏན་འབེབས་བས་པ་མ་ཟད། ྱིན་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སོན་གཤེགས་



དཔའ་བོར་དན་གསོ་བེད་པའྱི་བེད་སྒོ་སེལ་དགོས་པ་ཐག་བཅད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ༣༡ 

ྱིན༽ 

 ༡༣༽ ཀྲུང་དབང་གྱིས་བོད་ལ་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་བས་ནས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཁ་པར་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་མཚམས་སུ་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་པུའུ་དང་བོད་རང་སོང་

ལོངས་མྱི་དམངས་སྲྱིད་གཞུང་གྱིས་མམ་དུ་གཙོ་གེར་བས་པའྱི་ཁག་གྱིས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ལག་རལ་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་ལས་དོན་སེལ་འགོ་ཚུགས་པའྱི་སྐུལ་

སོང་ཚོགས་འདུ་སྱི་ཁོན་ཁེང་ཏུའུ་རུ་འཚོགས་ཤྱིང་། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཁག་དང་པོའ་ིབོད་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ལག་རལ་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་གསོ་སོང་ལས་དོན་སེལ་ཚུལ་ཕོགས་སོམ་བས་པ་མ་ཟད། 

མམ་དུ་ཁག་གྱིས་པའྱི་ཆེད་ལས་ལག་རལ་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣའྱི་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲྱིག་

བས། 

    མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་པུའྱི་ཏང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་མྱི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་

ཝང་ཞའོ་ཁྲུའུ་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་ཅང་ཅེ་སོགས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབེལ་

གསུང་བཤད་ཀང་གནང་འདུག ཅང་ཅེ་ཡྱིས “ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣར་བརེན་ནས་ལོངས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའྱི”

འཐབ་ཇུས་ལག་ལེན་ཤུགས་ཆེན་བསྟར་ནས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དཔལ་འབོར་དང་སྱི་ཚོགས་མཆོང་སོད་ལྟ་

བུའྱི་གོང་འཕེལ་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འཁོད་ལ་རོགས་སོར་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་

སྣའྱི་ལས་དོན་ཐད་གྲུབ་འབས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད། ་་་་་་་ མྱིག་སར་ཁག་གྱིས་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གསོ་སོང་ལས་དོན་གྱི་གསོ་སོང་འཆར་གཞྱི་དང་གསོ་སོང་དམྱིགས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བས་ཟྱིན་ཡོད། 

ཁག་གྱིས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་ལས་དོན་ཏན་ཏྱིག་ངང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པར་མས་མོང་ཕོགས་

སོམ་བས་ཏེ་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་གྱི་གྲུབ་འབས་དར་སེལ་གཏོང་བ་དང་། ཁོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་

ཞུས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བེད་པ། འགག་ར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བས་ནས་



དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་གྱི་ནུས་པ་འདོན་སེལ་བེད་པ། མཐུན་སོར་མམ་འགུལ་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་

གསོ་སོང་གྱི་ལམ་སྲོལ་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བེད་དགོས།    

དེ་བཞྱིན་ཝང་ཞའོ་ཁྲུའུ་ཡྱིས་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་པ་དང་བླང་བ་གསར་པ་དང་

ཟུང་འབེལ་གྱིས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྱིབ་ཚགས་དང་སེམས་ཤུགས་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་བས་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་བོད་ཀྱི་

དམྱིགས་བསལ་གསོ་སོང་ལས་དོན་ལེགས་ལ་ཏན་ཏྱིག་ངང་བསྒྲུབ་དགོས། རྱིམ་ཁག་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་

སྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སེ་ཚན་གྱིས་སྣེ་ཁྱིད་ནུས་པ་འདོན་སེལ་ཏན་ཏྱིག་བས་ཏེ་སྲྱིད་ཇུས་བཟོ་བ་དང་། ལམ་

སྲོལ་གསར་གཏོད་བེད་པ། ཞབས་འདེགས་ཞུ་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་མ་གསོ་སོང་གདམ་

གསེས་དང་ལས་གནས་ཐོག་ལོག་ནས་བེད་སོད་བ་རྒྱུར་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས། གསོ་སོང་ལས་

འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ས་ཁུལ་དང་། ཚན་པ། སེ་ཚན་བཅས་ཀྱིས་སོབ་མར་དོ་དམ་དང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

ནུས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གསོ་སོང་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་ཏན་ཏྱིག་གཏོང་བ་སོགས་བཤད། ་་་་་་་་  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ྱིན༽ 

  

  

བོད་ཀྱི་སྲྱིད་ཇུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྒྲྱིག་བས། 

༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ྱིན། 

 


