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

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༥  ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར། 

  

༡༽  ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་ཀོང་ཀྲའོ་པེའེ་ཡུན་གནམ་ཐང་ནས་འགྲུལ་པ་ ༡༢༡ བླུགས་པའྱི་མཁའ་

འགྲུལ་གནམ་གྲུ་ A319 ཞྱིག་བོད་ལོངས་ཤར་ལོའ་ིྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱི་སྨན་གྱིང་གནམ་ཐང་དུ་བབས་པ་དང་། 

དེ་ཐོག་ནས་ཀོང་ཏུང་ཀོང་ཀྲའོ་ནས་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱིར་ཐད་འཕུར་བེད་པའྱི་མཁའ་ལམ་བདེ་བླག་ངང་ཤར་

གཏོང་ཐུབ་པ་མཚོན་ཡོད་ཟེར། 

ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་ནྱི་ལོ་ཕོགས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱིས་བོད་ལོངས་སུ་

གསར་དུ་བཏོད་པའྱི་ཐད་འཕུར་མཁའ་ལམ་ས་ཚིགས་ཨང་གྱིས་པ་ཡྱིན་ལ་ཀོང་ཀྲའོ་ནས་བོད་ལོངས་ས་

མཐོར་འཕུར་སོད་བེད་པའྱི་ཐད་འཕུར་མཁའ་ལམ་ཨང་དང་པོ་དེ་འང་ཡྱིན། ཐད་འཕུར་མཁའ་ལམ་དེས་ཀོང་

ཀྲའོ་ནས་བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་བར་དེ་སོན་ྱིན་གྱིས་དང་མཚན་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་ལམ་ཐག་དེ་ཆུ་ཚོད་ ༣.༥ 

བར་ཐུང་དུ་བཏང་བས་མུ་མཐུད་བོད་ལོངས་སུ་ཡུལ་སོར་བ་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལོངས་

ཀྱི་ཡུལ་སོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཕྱི་ཕོགས་སོ་དབེར་མུ་མཐུད་དུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་བོད་ལོངས་མཁའ་

འགྲུལ་གྱི་སེལ་འདེན་ནུས་པ་མཐོ་རུ་གཏོང་ཆེད། ལོ་ཕོགས་མཁའ་འགྲུལ་ཀུང་སྱིས་ད་དུང་དུས་ཚིགས་འཁྲུག་

པའྱི་སབས་ཀོང་ཀྲའོ་ནས་ལ་ས་བར་གྱི་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཤར་གཏོང་བ་རྒྱུ་མ་ཟད་རྱིམ་བཞྱིན་ཀོང་ཀྲའོ་

ནས་ྱིང་ཁྱི་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་ཐོག་ྱིན་ལྟར་གནམ་གྲུ་ཐེངས་གཅྱིག་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

  

  ༢༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དོ། རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱིས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་ཆབ་སྱིད་ཅུས་ཀྱི་



རྒྱུན་ཨུ་ཀྲུང་དབང་སྱིག་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཝང་ཆྱི་ཧྲན་བོད་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཞྱིབ་ནང་ཞུགས་སབས་

གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་བརྒྱུད་བསགས་དང་སོབ་སོང་བས་པ་དང་། བོད་རང་སོང་

ལོངས་ཀྱི་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་བསམ་འཆར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྱིག་བས། 

ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལོངས་ཏང་ཨུ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁྱིན་ཆོན་གོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གྱིས་ཀྱི་དགོངས་

དོན་དང་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཝང་ཆྱི་ཧྲན་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སོབ་སོང་དང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དེ་གོ་

སབས་དང་སྒུལ་ཤུགས་སུ་བེད་པ་དང་། “སོ་ཀུན་ནས་བཞྱིའྱི”འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྱིག་ལ་དམ་པོར་

དམྱིགས་ནས་སྒྱུར་འཕེལ་བརན་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་ངང་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་གཡུར་

ཟའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོག་ནས་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བར་བསུ་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ནན་

བཤད་བས་པ་སྟེ། 

གཅྱིག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་ཡོད་དགོས།  གྱིས་ནས་བརན་

ལྱིང་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་དགོས།  གསུམ་ནས་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་ལ་རྒྱུན་རྣམ་

གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་དགོས། བཞྱི་ནས་ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་

པ་གསར་པ་ཡོད་དགོས། ལྔ་ནས་དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་

ཡོད་དགོས། དྲུག་ནས་སོད་བཅུད་འཛུགས་སོང་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་ཡོད་དགོས། 

བདུན་ནས་ཏང་འཛུགས་སོང་ལ་རྒྱུན་རྣམ་གསར་པའྱི་འོག་རྣམ་པ་གསར་པ་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་དང་། 

དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བསམ་བློ་བརན་པོ་བཙུགས་ཏེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏང་སོལ་སྱིད་གཙང་

འཛུགས་སོང་དང་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའྱི་འཐབ་རོད་དམ་འཛིན་དང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཁ་ཕལ་

ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའྱི་འཐབ་རོད་དམ་འཛིན་བ་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིག་ལམ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

སྱིག་སོལ་ནན་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྱིག་ཁྱིམས་འཛུགས་སོང་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ། “འགན་འཁྱི་

གྱིས”དོན་འཁོལ་བེད་པ། ཀྲུང་དབང་གྱི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བཅས་བས་

ཏེ་ཏང་སོལ་སྱིད་གཙང་འཛུགས་སོང་དང་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའྱི་འཐབ་རོད་དེ་བློ་བརན་འགྱུར་མེད་

ངང་གཏྱིང་ཟབ་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ཁྱིད་སྟོན་བེད་དགོས་པ་བཅས་བསགས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་

འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ྱིན༽ 

  



༣༽ ཟླ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ས་དོ་འཚོགས་པའྱི་གནས་སར་སོང་བརྡར་གྱི་ལས་བེད་པའྱི་བཞུགས་མོལ་

ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ལས་བེད་པ་ ༣༩ ཀྲུང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སའྱི་

དར་རྒྱས་ཆེ་བའྱི་ཞྱིང་ཆེན་དང་གོང་ཁེར་དུ་དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སར་སོང་བརྡར་བེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་རེད།  

ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་

ལས་བེད་པ་ཀྲུང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སའྱི་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སར་སོང་

བརྡར་བེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནྱི་ཀྲུང་དབང་ར་འཛུགས་པུའུ་དང་། ཀྲུང་དབང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་

པུའུ། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལན་བཅས་ཀྱིས་ཏང་ཀྲུང་དབང་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་

འཁོལ་བ་རྒྱུ་དང་། ཤར་དབུས་ནུབ་བཅས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་དབར་སེལ་རེས་བ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། 

ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དང་དེ་མྱིན་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚན་ཁག་དང་ལས་བེད་པའྱི་དཔུང་

ཁག་འཛུགས་སོང་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་བེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། ༡༩༩༠ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་

རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་རྱིམ་རྱིས་བས་ན་ལས་བེད་པ་ཁག་ ༢༢ ལ་ཕེ་ནས་ཁོན་བསོམས་ལས་བེད་པ ༥༠༣ 

གནས་སར་སོང་བརྡར་ནང་ཞུགས་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༠ ྱིན༽ 

  

༤༽  “འཛམ་གྱིང་ཆུ་ཡྱི་ྱིན་མ”ོའཆར་ལ་ེ་དུས། བོད་ལོངས་ཆུ་བེད་ཐྱིང་དང་། བོད་ལོངས་ས་ཆུ་

སྲུང་འཛིན་ཅུའུ། བོད་ལོངས་སོབ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་མམ་འབྲེལ་ཐོག“ས་ཆུ་ཤོར་བར་

འགོག་བཅོས་དང་མཛེས་སྡུག་བོད་ལོངས་འཛུགས་སྐྲུན།——སོབ་ཆེན་སོབ་མ་སྟོང་གྱིས་མྱིང་རགས་འགོད་

པའྱི་བེད་ས”ོདེ་བོད་ལོངས་སོབ་ཆེན་དུ་སེལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

  

༥༽ སོབ་དུས་གསར་པ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་སོབ་ཞུགས་གོང་གྱི་སོབ་གསོར་

རྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་འབྲྱིང་གྱི་རྱིན་མེད་སོབ་གསོའ་ིའཆར་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་

ལེན་བསྟར་འགོ་བཙུགས། དེ་གོང་རྔ་པ་བོད་རྱིགས་ཆའང་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་དུ་ ༢༠༡༣ ལོར་ལོ་ ༡༥ ཡྱི་རྱིན་



མེད་སོབ་གསོ་དང་ཐོག་ཁབ་གདལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། 

     དུས་ཡུན་རྱིང་པོའ་ིནང་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཨུད་དང་ཞྱིང་ཆེན་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་

འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དམངས་འཚོའྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བེད་པའྱི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་

ཤྱིང་། ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་དཔལ་འབོར་མས་དམས་སུ་འགོ་བའྱི་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་

ནའང་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་འཚོར་གཏོང་ཆ་གཏོང་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་སོབ་གསོའ་ིགཏོང་ཆ་ནྱི་དེའྱི་ཁོད་ཀྱི་ལྷུ་ཚིགས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ཤེས་རོགས་བྱུང་

བར་གཞྱིགས་ན། སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་རྱིན་མེད་སོབ་གསོ་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་དེང་རབས་

རྒྱང་ཁྱིད་སོབ་གསོའ་ིཚོད་ལྟའྱི་ས་ཚིགས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་འཛུགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དགེ་

རན་གསོ་སོང་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ནང་སའྱི་ཕུལ་བྱུང་དགེ་རན་སོབ་གསོ་རོགས་སོར་དུ་གདན་འདེན་

པ་སོགས་ཀྱི་བ་ཐབས་སད་ནས་བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གསོའ་ིསྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་

རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

  

༦༽  བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་ཆ་སོམས་སུ་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མྱི་ཉ ༤༥༠༠ ཡོད་

ཅྱིང་། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་རུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་བས་རེས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་

ཡོད། ༥༥༧༠ མཐོ་ས་ཞེས་པ་ནྱི་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མྱི་ཉ ༥༥༧༠ ཡོད་པའྱི་མྱིང་

མེད་མཐོ་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། མཐའ་འཁོར་གྱི་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉ་ ༥༠ ཡྱི་ཁོན་དུ་མྱི་གངས་བརྒྱ་ཡང་མྱི་ལོངས་པའྱི་

གོང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་གྱིས་མ་གཏོགས་མེད། དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་མཐོ་ས་འདྱིར་དམག་དཔུང་གྱི་དཔོན་དམག་མ་

གཏོགས་སོད་སྲུང་བེད་མཁན་མེད་པས་དཔེ་མཚོན་གྱི་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་རེད། 

     མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་འདྱི་ལྟ་བུར་འཚོ་གནས་ཀང་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་མངའ་རྱིས་ཡན་

ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་གྱི་དཔོན་དམག་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་རྒྱུན་པར་དམག་དོན་སོང་བརྡར་བེད་བཞྱིན་

ཡོད། དམག་དོན་སོང་བརྡར་ལན་རེ་བེད་སབས་མཚམས་རེར་མྱུར་སོད་འཇབ་རོལ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉ་སྟོང་ཙམ་

བསོད་དགོས་ཤྱིང་། མཚན་མོའ་ིགང་ཚད་ཐྱིག་ལེའྱི་མན་གྱི་ཏུའུ་ ༡༢ （Minus 12 degrees）ཟྱིན་གྱི་ཡོད་

ཅྱིང་།  གུར་བརྒྱབ་མྱི་ཆོག་ལ་མེ་ཡང་བུད་མྱི་ཆོག་པ་དང་། དཔོན་དམག་རྣམས་བསྟུད་མར་ྱིན་བཅུ་ལག་

རྱིང་ཐང་སེར་ཞག་སོད་བེད་དགོས་པ་དང་གདོང་ཡང་བཀྲུ་མྱི་ཐུབ་ལ། ཁ་ལ་མནན་བཟོས་ཀ་ར་གོ་



སབ(Denseness Biscuits 压缩饼干) མ་གཏོགས་ཟ་རྒྱུ་མེད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མ་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༣ ྱིན༽ 

  

༧༽  ༢༠༡༤ ལོར་མཚོ་སོན་གྱིས་ལོ་ཧྲྱིལ་པོར་རད་ཞྱིབ་བས་ནས་མ་དངུལ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༧.༧༧ བཏང་

བ་དང་ཁོན་རྱིགས་ཁག་གྱི་ས་གཤྱིས་རད་ཞྱིབ་རྣམ་གངས་ ༧༠༣ དོན་འཁོལ་བས་པ་དང་འབྲེལ་གཏེར་འཚོལ་

གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཁག་གཅྱིག་ཐོབ་ནས་ཉོན་ཁྱི་སྟོང་རྱིམ་པའྱི་ལྕགས་རྱིགས་མང་འདུས་གཏེར་ཁའྱི་གསར་

སེལ་རེན་གཞྱི་རག་ཙམ་ཆགས། 

མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆ་ཐོན་ཁུངས་ཐྱིང་གྱི་ཐྱིང་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲུའུ་ཞའོ་ཁོན་གྱིས་མཚོ་སོན་

ཞྱིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆ་ཐོན་ཁུངས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ས་གཤྱིས་གཏེར་ཁའྱི་བརག་དཔྱད་ཐོག་ནས་ 

༢༠༡༤ ལོར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་ཐོན་ཁུངས་གསར་འཕར་རྒྱག་ཚད་ཉོན་དུང་ཕྱུར་ ༢.༥༡ གྱི་རྡོ་སོལ་དང་། 

ཉོན་དུང་ཕྱུར་ ༠.༦ གྱི་ལྕགས་གཏེར། ཉོན་དུང་ཕྱུར་ ༠.༧༥ ཡྱི་ཅཱ་ཚྭ། ཉོན་འབུམ ༡༥.༧ གྱི་ཟངས་ྱིག་ཧ་

ཡང་ཤྱིན། ཉོན་ ༥༤.༦ གྱི་གསེར་བཅས་རེད། 

“རད་ཞྱིབ་ཁུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་གསོག་ཚད་སར་བས་རྒྱ་ཆེར་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མདོག་མང་ཧ་

ཡང་དང་ཤྱིན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་གངས་འབོར་ཉོན ༡༥༤ ཟྱིན་པ་དང་། ཐོག་ཐོན་གཙང་པོའ་ིཧ་ཡང་དང་ཤྱིན་གྱི་

ཐོན་ཁུངས་གངས་འབོར་ཉོན་འབུམ་ ༧༠ ཟྱིན་པ། ཝུའུ་ལུང་གོག་རོང༼པཎ་ཆེན་ཞྱིང་སེ༽གྱི་གསེར་གྱི་ཐོན་

ཁུངས་གངས་འབོར་ཏུན་ ༡༢༣ ཟྱིན་ནས་ཉོན་ཁྱི་སྟོང་རྱིམ་པའྱི་ལྕགས་རྱིགས་མང་འདུས་གཏེར་ཁའྱི་གསར་

སེལ་རེན་གཞྱི་རག་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད”ཅེས་ཀྲུའུ་ཞའོ་ཁོན་གྱིས་བཤད་པ་དང་། དུས་མཚུངས་རྱི་བོ་

ཨར་ཅྱིན་ཧྲན་དང་ཆྱི་མན་ཐ་ཀེ་སོགས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཤེལ་གཟུགས་རྡོ་སག་

ཐོན་པ་དང་ཐོག་མའྱི་སོན་རྱིས་བས་ན་ཉོན་འབུམ་ ༢༠ ཡན་གྱི་ཤེལ་གཟུགས་རྡོ་ནག་འདོན་སོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། 

གཞན་ཡང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོའ་ིནང་མཚོ་སོན་གྱིས་རྡོ་སྣུམ་གྱི་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་རད་ཞྱིབ་དང་དོད་

ཆེའྱི་བྲག་རྡོ་རད་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་ཐད་ལ་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་ཟ་ཐོབ་པ་དང་རྡོ་སྣུམ་ཉོན་འབུམ ༦༧༠ གསར་

འཕར་བས་པ་དང་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་མྱི་ཉ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞྱི་དུང་ཕྱུར་ ༢༡༠ གསར་འཕར་བྱུང་བ། གསེར་

ཆེན་རོང་དང་ཁྱི་ཀ་རོང་ནས་དོད་ཚད་ཏུའུ(Degrees Centigrade 摄氏度) ༡༨༡.༧ དང་ཏུའུ་ ༡༥༡.༣ གྱི་དོད་



ཆེའྱི་བྲག་རྡོ་སོ་སོར་གསོར་འབྱིགས་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་མདུན་གས་སུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། 

ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

  

༨༽   ལ་ས་གོང་ཁུལ་ནས་ལ་ས་སྱིད་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་ཤར་ཕོགས་སུ་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉ་བཅུ་ལག་ཙམ་བསོད་ན

“བོད་ལོངས་ཀྱི་རོང་གསུམ”ཞེས་གགས་པའྱི་ཕུ་མདོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་མཐོང་གྱི་ཡོད། མ་དངུལ་

སོར་དུང་ཕྱུར་ ༤༥.༦༩ བཏང་བའྱི་ལ་ས་སྱིད་ཆུའྱི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་ཤུགས་གོག་ཁང་ཆེ་གས་དེས་གངས་ལོངས་

ས་མཐོར་གོག་དཀོན་པའྱི་དཀའ་གནད་ནུས་ལྡན་བསལ་ཡོད་ཟེར། 

    ཕུ་མདོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ལོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་གཙོ་གནད་དུ་རོགས་

སོར་བས་པ་དང་བོད་ལ་ཁ་གཏད་རོགས་སོར་བས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་མཚོན་བེད་གས་

ཤྱིག་རེད། རྨང་གཞྱིའྱི་སྱིག་བཀོད་ཆེ་གས་ཕུད་དཔལ་འབོར་དང་། རྱིག་གནས། སྱི་ཚོགས། སྨན་བཅོས། 

འཕོད་བསྟེན་སོགས་རོགས་སོར་སྱིད་ཇུས་རབ་དང་རྱིམ་པས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མཆོང་སོད་ལྟ་བུའྱི་འཕེལ་

རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་ལོངས་འདྱི་ྱིད་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མམ་དུ་འབོར་འབྲྱིང་སྱི་

ཚོགས་ཕོགས་སུ་བསོད་རྒྱུར་ཡང་འགན་ལེན་ནུས་ལྡན་བས་ཡོད།  ༢༠༢༠ ལོར་ཀྲུང་གོའ་ིའབོར་འབྲྱིང་སྱི་

ཚོགས་སོ་ཀུན་ནས་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པར་ལོ་ ༥ ལག་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་། བོད་ལོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་

དང་མམ་དུ་འབོར་འབྲྱིང་སྱི་ཚོགས་སོ་ཀུན་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བེད་པར་ངེས་པར་དུ་ལས་དོན་ཁག་ལ་སྐུལ་

འདེད་མགོགས་པོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ནང་དཔལ་འབོར་ནྱི་དེ་བས་འགག་ར་ཞྱིག་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་

སེལ།  ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

  

       ༩༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་བཟུང་མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་ཟྱི་ལྱིང་ནས་

གོར་མོ་དུམ་བུའྱི་མེ་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉ་ ༡༤༠ བར་མཐོ་རུ་བཏང་བས། བོད་ནས་འགོ་

འོང་བེད་མཁན་འགྲུལ་སེལ་མེ་འཁོར་འཁོར་སོད་དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་སར་མ་ ༢༠ བར་ཐུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན༽ 

  



  

༡༠༽ རང་ལོངས་ཀྱི་རྒྱང་རྒྱུག་དང་འབྲྱིང་རྒྱུག་རུ་ཁག་གྱི་ལུས་རལ་པ་དྲུག་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་ནས་

ཚེས་ ༣༡ ྱིན་བར་རྒྱལ་ཁབ་རུ་ཁག་གྱི་ཚབས་ཞུས་ནས་ཀུའེ་དབང་རུ་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་བེས་

བགོད་ལེགས་སེས་འགན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རང་ལོངས་ཀྱི་ལུས་རལ་པ་གཞན་ཞྱིག་

རྒྱལ་ཁབ་རུ་ཁག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༢ ྱིན་བར་ཁ་ཐར་ཏེ་ཧ་རུ་གེར་རྒྱུའྱི་ཨེ་

ཤེ་ཡའྱི་མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་གྱི་གཞོན་ནུའྱི་ལེགས་སེས་འགན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽ 

  

༡༡༽ ཀྲུང་གོའ་ིཆེད་ལས་བོད་རྒྱ་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་མེན་ཆས་མ་ལག་ཐོག་མ་མྱི་འགངས་པར་ཕྱི་རུ་འགེམ་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་དང་། སབས་དེར་རྱིན་མེད་སོས་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདོན་སོད་བ་རྒྱུ་རེད། 

     མ་ལག་མེན་ཆས་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་ྱི་འོད་བོད་རྒྱ་འཕྲུལ་འཁོར་ཡྱིག་སྒྱུར་མ་ལག་ཅེས་ཟེར་ཞྱིང་། བོད་

ལོངས་སོབ་ཆེན་གྱི་མྱི་ ༢༠ ཡྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གསར་སེལ་ཚན་ཆུང་གྱིས་དུས་ཡུན་ལོ་ ༣ རྱིང་ཚན་

རལ་གྱི་དཀའ་གནད་བཏོལ་ཏེ་མ་དངུལ་སོར་འབུམ ༢༠ བཏང་ནས་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གསར་སེལ་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིག་སར་མཚོན་བེད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་བླངས་

ཤྱིང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་ཡང་དག་ཚད་ ༧༥% ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚན་ཆུང་འདྱིས་ད་དུང་བོད་ཡྱིག་

མྱིང་མཚམས་རང་དབེ་དང་མྱིང་ལ་རགས་མཚན་འགོད་པར་རོགས་འདེགས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གོག་རྡུལ་ཚིག་

མཛོད་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གསར་སེལ་བས་ཡོད་དེ། <<འཕྲུལ་ཀོག་ཚིག་མཛོད་>>དང་། <<མྱིས་ཀོག་ཚིག་

མཛོད་>>གྱིས་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན༽ 

  

༡༢༽ འདྱི་ལོར“བོད་ཀྱི་ཞྱིང་བྲན་ཁྱི་ཚོ་བརྒྱར་ཡར་ལངས་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་པའྱི་དན་གསོའ་ིྱིན་

མོ”སེབས་ལ་ེ་བའྱི་སབས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་དྱིལ་བསགས་

སོབ་གསོའ་ིབེད་སོ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སེལ་བའྱི་མཐོ་རླབས་སར་ཡང་འཕྱུར་ནས“ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་གསུམ”

གྱི་རྣམ་པ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གྱུར་པ་མངོན་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

  



༡༣༽ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིམྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་དཔྱད་ཆོག་མཆན་

ཐོབ་པ་བརྒྱུད་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་ཁུན་མྱིང་གོང་ཁེར་འབྲྱིང་རྱིམ་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ན་ནྱིང་གྱི“༣‧

༠༡”ཁུན་མྱིང་མེ་འཁོར་འབབ་ཚིགས་ཀྱི་གཏུམ་སོད་འཇྱིགས་སྐུལ་གོད་དོན་ཚབས་ཆེན་ཁོད་འཇྱིགས་སྐུལ་

ར་འཛུགས་སྱིག་འཛུགས་དང་འགོ་ཁྱིད་བས་པའྱི་བས་ེས་དང་བསམ་བཞྱིན་དུ་མྱི་བསད་པའྱི་བས་ེས་

བསགས་པའྱི་ཞུ་སོར་ཕྱི་མ་བ་དབྱི་སྱི་ཁན་ཏར‧ཨའེ་ཧའེ་ཐྱི་དང་། ཐུར་ཧུང‧ཐུའོ་ཧོ་ྱི་ཡ་ཙི། ཡུས་ཧྲན‧མའེ་

མའེ་ཐྱི་བཅས་ལ་ཁྱིམས་ལྟར་སོག་ཁྱིམས་བཅད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

  

༡༤༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་ཀྲུང་གོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཐའ་མཚམས་གནད་དོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འཐུས་

ཚབ་བར་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་རྡྱི་ལྱི་གསར་པ་རུ་གནང་ཞྱིང་། ཀྲུང་གོའ་ིཕོགས་ཀྱི་དམྱིགས་

བསལ་འཐུས་ཚབ་དང་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་དབང་ཅེ་ཁྱི་ཡྱིས་རྒྱ་གར་ཕོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་འཐུས་ཚབ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བློ་འདྱི་ས་ཏུའོ་ཝར་དང་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་སོར་བསམ་འཆར་བརེ་རེས་

གཏྱིང་ཟབ་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཐུགས་ཁུར་བེད་བཞྱིན་པའྱི་

རྒྱལ་སྱི་དང་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་འཐབ་ཇུས་ཐད་ཀྱི་མཐུན་སོར་གནང་བ་རེད། 

         ཕོགས་གྱིས་ཀས་ན་ནྱིང་ཟླ་ ༩ པར་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཐོབ་པར་གནང་ཞྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱིས་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ ༥ ནས་ ༡༠ རྱིང་གྱི་ཀྲུང་གོ་

དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་འཐབ་ཇུས་མམ་ལས་ལ་ཁ་ཕོགས་གསལ་པོར་བསྟན་པ་དང་འཆར་འགོད་གནང་

བས། ཕོགས་གྱིས་ཀས་མམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཐུན་གལ་ཆེན་དོན་

ཐོག་ཏུ་འཁོལ་བར་བས་ཏེ་མཐོ་རྱིམ་བར་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྱི་གནང་རེས་རྒྱུན་འཁོངས་བས་ནས་ཀྲུང་གོ་

དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་མམ་ལས་རོགས་ཟླའྱི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་

འཕེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པའྱི་ངོས་འཛིན་བས་པ་རེད། 

         ཕོགས་གྱིས་ཀས་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་འཐུས་ཚབ་བར་ཞལ་འཛོམས་ལོ་མང་བས་

པའྱི་རྱིང་ཐོབ་པའྱི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཕྱིར་དན་བས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་བར་གྱི་འབྲེལ་

བའྱི་ཁོན་ཡོངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་མྱི་དམངས་ཀྱི་ཡུན་རྱིང་ཁེ་ཕན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་གྲུབ་

འབྲས་དང་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཐུན་བྱུང་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་དེ་ཡང་དག་པའྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་

གཞྱིགས་ཏེ་ཁོག་སྱིག་གོས་མོལ་འཕེལ་རྱིམ་ལ་སྐུལ་སེལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་བ་དང་། ཕོགས་



གྱིས་ཀས་མཐའ་མཚམས་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མ་བས་གོང་ལ་རོད་གཞྱི་ཚོད་འཛིན་ཐག་གཅོད་འོས་

འཚམས་བས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཞྱི་བདེ་དང་ཞོད་འཇགས་ཡོང་བར་ཐུན་མོང་དུ་

སྲུང་སོང་བ་དགོས་ཞེས་བསར་བསགས་གནང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ྱིན༽ 

  

༡༥༽  ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་དགོང་མོ་ཨན་ཧུའེ་ཞྱིང་ཆེན་མ་ཨན་གོང་ཁེར་ཏང་ཐུའུ་རོང་དུ་འཚོགས་

པའྱི་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་འཕོད་བསྟེན་ལས་འགུལ་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག ྱིང་ཁྱི་ས་

ཁུལ་ལ་ ༢༠༡༥ ལོ་ནས་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི“རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར”གྱི་མཚན་སན་དངོས་

སུ་ཐོབ་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཨུད་དང་སྱིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་གནས་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་སན་ཞུ་ཕུལ་

བ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར་གྱི་མཚན་སན་ཐོབ་པའྱི་ཚན་པ་འབའ་ཞྱིག་དེར་གྱུར་བ་རེད། 

    ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར་ནྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་འཕོད་

བསྟེན་ལས་འགུལ་ཨུ་ལན་གྱིས་དཔྱད་འདེམས་དང་མྱིང་བཏགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཕུལ་

བྱུང་གོང་ཁེར་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་ཁེར་སྤུས་རགས་གལ་ཆེན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ྱིང་ཁྱི་ས་

ཁུལ་ལ“རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར”གྱི་མཚན་སན་ཐོབ་པ་དེས་ྱིང་ཁྱིའྱི་ཤུགས་རེན་ནུས་པ་དང་

སད་གགས་ཆོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང་། ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱི་མ་འཇོག་ཁོར་ཡུག་དང་མྱིའྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་

ཡུག་ལེགས་སུ་འགོ་བ། མྱི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་འགོ་བ། དཔལ་འབོར་དང་སྱི་

ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཚང་མར་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽ 

  

༡༦༽ འདྱི་ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་

རོང་དངོས་སུ་གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དབང་སོད་མཛད་སོའང་འཚོག་རྒྱུ་རེད། 

     ན་ནྱིང་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱིས་དམངས་སྱིད་པུའྱི་མཆན་འགོད་བཀའ་ལན་ལ་ཆོག་

མཆན་སད་དེ་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་མོས་མཐུན་བས་ཡོད། རོང་

གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་རེས་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་གོང་ཁེར་གྱི་སྱིད་འཛིན་མངའ་ཁོངས་ནྱི་དེ་སའྱི་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་



གྱི་སྱིད་འཛིན་མངའ་ཁོངས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་མེད་པ་དང་གོང་ཁེར་

སྱིད་གཞུང་རྒྱལ་ཐང་གོང་རྡལ་ཅྱིན་ཧྲ་ལམ་སོ་རགས་ཨང་ ༢༢ པར་གནས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་གྱིས་

རོང་གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་གོ་སབས་དང་བསྟུན་ནས“ཕུགས་འདུན་འགྲུབ་པའྱི་ས་ཆ། འཛམ་གྱིང་སེམས་

ཀྱི་ྱི་ཟླ”ཞེས་པའྱི་བརོད་དོན་གཙོ་བོའ་ིབེད་སོ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སེལ་རྒྱུར་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླའྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ར་

རྒྱུག་དུས་ཆེན་དང་།“ཁོར་ཡུག་ཕོགས་བསྡུས་བཅོས་སོང་གྱིས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་འཛུཌ་

སྐྲུན་བེད”ཅེས་པའྱི་བེད་ས“ོམྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་སོན་ཐོན་མམ་སེབ་དང་སོན་ཐོན་མྱི་སེར་

དཔྱད་འདེམས”དེ་བཞྱིན“སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་རོང་གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཕག་རགས་འབུལ་བའྱི་ལས་

གཞྱི”སོགས་ཀྱི་བེད་སོ་ཚུད་ཡོད། རྣམ་གངས་ཁག་གཅྱིག་ལས་འགོ་འཛུགས་པ་དང་། རྣམ་གངས་ཁག་

གཅྱིག་ལས་མཇུག་སྱིལ་བ། རྣམ་གངས་ཁག་གཅྱིག་སོད་འགོ་འཛུགས་པ་བཅས་བས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ྱི་ཟླ་གོང་

ཁེར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བེད་པའྱི་འཕེལ་རྱིམ་མགོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༢༦ ྱིན༽ 

  

༡༧༽ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ྱིན་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཞྱིང་བྲན་ཁྱི་ཚོ་བརྒྱར་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བར་

དན་གསོ་ཞུ་བའྱི་ྱིན་མོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ྱིན་ཤས་བསྟུད་མར་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་དང་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱི་

ལས་བེད་པ་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྱིག་རལ་འཁབ་སྟོན་བེད་པ་དང་། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

འཚོག་པ། སོག་འགེལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་སོགས་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ཞྱིང་བྲན་ཁྱི་ཚོ་བརྒྱར་བཅྱིངས་འགོལ་

ཐོབ་ནས་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བར་རེན་འབྲེལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་བདེ་སྱིད་འཚོ་བར་གཅེས་སས་དང་མཐུན་

སྱིལ་འབད་འཐབ་ཀྱིས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གཏོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་ཆོད་སེམས་མཚོན་པར་

བས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཞྱིང་བྲན་ཁྱི་ཚོ་བརྒྱར་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བར་རེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད། 

གཞྱིས་རེ་གོང་ཁེར་བསམ་གྲུབ་རེ་ཆུས་ཀྱི་དབང་ལགས་དང་། དོན་གྲུབ། ྱི་མ་གཡུ་སོན་བཅས་དེ་སོན་

བོད་རྱིང་པ་བརྒྱུད་མོང་བའྱི་རན་རོན་གསུམ་ཆུས་ཁོངས་གཏོགས་དེའྱི་སོབ་འབྲྱིང་ ༣ གྱིས་བོད་ཀྱི་ཞྱིང་བྲན་

ཁྱི་ཚོ་བརྒྱར་བཅྱིངས་འགོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བར་རེན་འབྲེལ་དང་བོད་གསར་རྱིང་བསྡུར་བའྱི་སོག་

འགེལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་ནས་རན་རོན་ཚོས་རང་རང་གྱི་མོང་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་བོད་རྱིང་

པའྱི་སྡུག་བསལ་གེང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལོ་བཅུ་གངས་ནང་བོད་ལ་གནམ་ས་བླ་འོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའྱི་



འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ཡང་གེང་བས་སོག་འགེལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མཁན་དགེ་སོབ་ ༤༠༠༠ ལག་ཙམ་གྱིས་

ནན་ཏན་ངང་ན་ཡོད་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ྱིན༽ 

  

༡༨༽ ེ་ཆར་འཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་འཕོད་བསྟེན་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་གོང་ཁེར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲའྱི་བ་སོད་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་

ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། ལ་ས་གོང་ཁེར་ལ“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར”གྱི་མཚན་

སན་ཐོབ་ཡོད་ཟེར། 

ངོ་སོད་བས་པར་གཞྱིགས་ན། ༢༠༠༨ ལོར་ལ་ས་གོང་ཨུད་དང་གོང་ཁེར་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དུས་གནད་

རོགས་དཔྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར་གཏོད་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད། ལ་ས་

གོང་ཁེར་གྱི་གོང་འོག་ཚང་མས་ལོ་བདུན་ལག་ཙམ་རྱིང་འབད་བརོན་བས་པ་བརྒྱུད་ལ་སའྱི་གོང་ཁེར་གྱི་ནུས་

པ་ྱིན་རེ་བཞྱིན་འཐུས་ཚང་དང་། ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་ལེགས་སུ་ནུས་ལྡན། མྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

ལེགས་སུ་མངོན་གསལ་དོད་པོ། གོང་ཁེར་དོ་དམ་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ནུས་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཤུགས་

ཆེར། གོང་མྱིའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐང་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་བཅས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་

དང་ཆབས་ཅྱིག་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ པར་ལེགས་གྲུབ་ལྡན་པའྱི་ངང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་གོང་

ཁེར་བཏོད་པ་དང་། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་རྒྱལ་ཡོངས་འཕོད་བསྟེན་དགའ་ཞེན་གཞུང་དོན་ཁང་གྱི་རྱིགས་

གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱིས་ལོག་ཞྱིབ་བས་པ་བརྒྱུད། ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་རྒྱལ་ཡོངས་འཕོད་བསྟེན་དགའ་ཞེན་

གཞུང་དོན་ཁང་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱི་ལག་རལ་ཚོད་སོར་ནང་ཁས་ལེན་ཐོབ་པ་དང་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་

༣ ཚེས་ ༢༤ ྱིན་ལ་ས་གོང་ཁེར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འཕོད་བསྟེན་གོང་ཁེར་གྱི་སོ་བང་དངོས་སུ་སད་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ྱིན༽ 

  

༡༩༽ བོད་ལོངས་ཀྱི་གསར་སེལ་བས་མྱི་ཆོག་པ་དང་ཚོད་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁོན་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉ་

གྲུ་བཞྱི་མ་འབུམ་ ༨ བརལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཟྱིན་

པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསར་སེལ་བས་མྱི་ཆོག་པ་དང་ཚོད་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཁོན་གྱི་

ལྔ་ཆ་གཅྱིག་ཟྱིན་ཡོད་ཟེར། 



    ངོ་སོད་བས་པར་གཞྱིགས་ན། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱིས་ཁབ་བསགས་བས་པའྱི་《རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་

གཟུགས་ནུས་པའྱི་ཁུལ་གྱི་འཆར་འགོད》ལ་གཞྱིགས་ན། བོད་ལོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སོང་

ཁུལ ༩ དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྱི་གྱིང ༨ ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདམ་རའྱི་སྱི་གྱིང ༥ ། རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་

མཛེས་ལོངས་གགས་ཅན༣ ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གཤྱིས་སྱི་གྱིང ༢ བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསར་སེལ་བས་མྱི་ཆོག་

པའྱི་ས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ྱིན༽ 

  

       ༢༠༽ ེ་ཆར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་རྱིག་གནས་ལུས་རལ་རླུང་འཕྱིན་བརན་འཕྱིན་ཅུས་

ཀྱིས་གཏེར་ལེན་ཁ་གོང་ཁེར་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་རྱིག་གནས་བེད་སོ་ལྟེ་གནས་སུ་བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་བརན་

འཕྱིན་ཟློས་གར་ཐོག་མ་<<སྦྲ་ནག་དུས་སྟོན་>>ཞེས་པ་པར་ལེན་བཟོ་སྐྲུན་གྲུབ་ནས་འགེམས་སེལ་བེད་པའྱི་

མཛད་སོ་འཚོགས་པ་རེད། 

     <<སྦྲ་ནག་དུས་སྟོན་>>ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་མཚོ་ནུབ་བརན་འཕྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསར་རོམ་དང་པར་ལེན་

བཟོ་སྐྲུན་བས་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་མཚོན་པའྱི་བརན་འཕྱིན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། བརན་འཕྱིན་

འདྱི་དངོས་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་འབྲྱི་བའྱི་སོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་དམངས་ཁོད་ངག་རྒྱུན་སོགས་ཀྱི་

དཔྱད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་ཆ་ཟུང་འབྲེལ་བས་ནས་ཕོགས་ཀུན་དང་ལྟ་ཕོགས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སྦྲ་

ནག་བཟོ་རལ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དོན་མཚམས་སོར་བས་ཡོད་པ་རེད། བརན་

འཕྱིན་འདྱི་ལ་ས་གཞུག་ཏུ་ཀྲུང་གོའ་ིཕུལ་བྱུང་དངོས་མཚོན་གོག་བརན་གྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་སོར་གྱི་བ་

དགའ་ཨང་གསུམ་པ་དང་། སབས་དང་པོའ་ིཨེ་ཤེ་ཡའྱི་གོག་བརན་ཐུང་ངུ་དུས་ཆེན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིབ་དགའ

“གསེར་གྱི་མངར་འབྲས་མེ་ཏོག་བ་དགའ”ཞེས་པ། སབས་དྲུག་པའྱི“ཁྱུང་ཆེན་ནམ་འཕང་གཅོད་པ”

ཞེས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་སོར་གྱི་གསར་རོམ་ཨང་དང་པོའ་ིབ་དགའ་སོགས་ཐོབ་མོང་བ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་

དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ྱིན༽ 

  

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

༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ྱིན། 
 


