
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་ ༤ ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་བར། 

  

༡༽ རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་ནྱི་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་མཆན་འགོད་བཀའ་ལན་གནང་། ད་ལྟ་བོད་དུ་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་བཞྱི་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ྱིང་ཁྱི་རོང་དེ་བྲག་ཡྱིབ་

ཆུས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། དེ་སྔའྱི་ྱིང་ཁྱི་རོང་གྱི་སྱིད་འཛིན་ས་ཁོངས་དག་བྲག་ཡྱིབ་ཆུས་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ས་ཁོངས་སུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་བཅས་ལ་མཆན་འགོད་བཀའ་ལན་གནང་བ་རེད། ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། གོམ་སྟབས་

རེས་མར་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱིས་གོང་ཁྱེར་འཛུགས་པའྱི་འདེམས་བསོའ་ིལས་དོན་ཁག་སེལ་ནས་གོང་ཁྱེར་རྱིམ་

པའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རྩ་འཛུགས་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་མངགས་

གཏོང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་སྱིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་ལོ་རྒྱུས་གར་སྟེགས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་

པ་རེད། 

བོད་ཤར་ལོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ཆ་སོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་མྱི་ཉ་ ༣༡༠༠ ཡྱི་སར་ཆགས་པའྱི་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་ནྱི་

བོད་ཀྱི་ས་བབ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང“བོད་ཀྱི་སྔོ་ལང་མཛེས་ལོངས་ཁུལ”ཞེས་ཤོད་

སོལ་ཡོད། ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་ཀྱི་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་སོགས་འཛམ་གྱིང་ཐོག་སད་

གགས་ཆོད་པའྱི་ཡུལ་ལོངས་ས་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས“འཛམ་གྱིང་གྱི་སོད་བཅུད་ཡུལ་སོར་དུ་བསོད་ཡུལ”

གཏོད་རྒྱུར་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ཡོད་ཅྱིང་། ༢༠༡༤ ལོར་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱིས་ཡུལ་སོར་བ་མྱི་ཐེངས་འབུམ་ ༢༨ 

ལ་སེ་ལེན་ཞུས་པར་ཡུལ་སོར་ཡོང་འབབ་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༨ ཡས་མས་བྱུང་ཞྱིང་། ཡུལ་སོར་ལས་རྱིགས་ཀྱི་

སྐུལ་ཁྱིད་འོག་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཅུང་མགོགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 



ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་དེ་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་མཆན་འགོད་

བཀའ་ལན་གནང་བ་ཕུད། ༢༠༡༤ ལོར་བོད་ཤར་ལོའ་ིརྒྱུད་དུ་ཆགས་པའྱི་ཆབ་མདོ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་

ཆགས་པའྱི་གཞྱིས་རྩེ་གྱིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་མཆན་འགོད་

བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ས་ཁུལ་གོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད་ལ། 

བོད་ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་གོང་ཁྱེར་ལ་ས་རྩྱིས་ན་བོད་དུ་ས་ཁུལ་རྱིམ་པའྱི་གོང་ཁྱེར་བཞྱི་བར་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། 

ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ྱིན༽ 

  

༢༽ མཚོ་སྔོན་ཁུ་ནུ་གཡང་ཉྱི་ཐོན་ཁུལ་གཙོ་བོ་གོར་མོ་གོང་ཁྱེར་གྱིས་ེ་ཆར 《ཁུ་ནུ་གཡང་ཉྱི་ཐོན་

ལས་སོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར》 བཏོན་ནས་ཁུ་ནུ་

གཡང་ཉྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཙོ་ཁྱིད་བྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་དེའྱི་ཁོད་ཞུགས་པ། 

ཁོམ་རས་གསར་སེལ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་པ་གསར་པ་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་

རེད། 

བསམ་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་། ༢༠༡༦ ལོར་སེབས་སབས་གོར་མོའ་ིཁུལ་གསར་དུ་ཁུ་ནུ་གཡང་ཉྱི་མ་

བཅོས་རོ་ཕམ་ཚོང་དང་། ལས་སོན་ཕྱིར་ཚོང་། རྱིག་གནས་བརྒྱུད་སེལ། ཚོང་དོན་འགེམས་སྟོན། ཐོན་

རས་བདེན་དཔང་ར་སོད། ཆ་འཕྱིན་ཡོངས་བསགས་བཅས་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཁུ་ནུ་གཡང་ཉྱི་རྱིག་

གནས་ཐོན་ལས་གྱིང་རགས་ཙམ་བསྐྲུན་ནས་ཁུ་ནུ་གཡང་ཉྱི་ཐོན་ལས་ཅན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་རྒྱུ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ྱིན༽ 

  

༣༽    ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ྱིན (བོད་ཤྱིང་ལུག་ལོའ་ིཧོར་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ྱིན) གྱི་སྔ་དྲོར་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི

ལོ་འཁོར་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དཔེ་ཆ་བའྱི་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པའྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་དང་ལག་

ཁེྱར་སོད་པའྱི་མཛད་སོ་དེ་ལ་སའྱི་ར་ས་འཕྲུལ་སང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཚོགས་པ་རེད།  རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་སལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་དང་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོ་ནང་བསྟན་

མཐུན་ཚོགས་བོད་ལོངས་ཡན་ལག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྒྲུབ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ་ཕེབས་པ་རེད། 



    གོང་ཚེས་ྱིན་དཔེ་ཆ་བ་བཅུས་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྱི་བྱེད་སོར་ཞུགས་ཤྱིང་། དམ་བཅའ་འཇོག་པའྱི་

བྱེད་སོ་ཧྱིལ་པོ་ནྱི་རང་སོང་ལོངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དཔེ་ཆ་བའྱི་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པའྱི་རྒྱུགས་

ལེན་དཔྱད་འཇོག་ཨུ་ཡོན་ལན་ཁང་གྱིས་འགན་འཁུར་བ་དང་། ཡོངས་བསགས་དང་། དྲང་གཞག གཞུང་དྲང་

བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་ལྟར་དཔྱད་བཤེར་བྱས། རགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་རྒྱུགས་སོད་དཔྱད་འཇོག་ནན་པོ་བྱས་

པ་བརྒྱུད་བྲག་གཡབ་དབྱེན་འདུམ་དགནོ་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་བསདོ་ནམས་དངོས་གྲུབ་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་

སྦྱངས་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་། འབྲས་

སྤུངས་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་བོ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་ཨང་གྱིས་པ་དང་། ཆབ་མདོའ་ིདཔའ་ཤོད་དགོན་གྱི་

དཔེ་ཆ་བ་བསམ་གཏན་ཆོས་བཟང་ལ་ཨང་གསུམ་པ། ནག་ཆུའྱི་རབ་བརན་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་རྒྱལ་བསྟན་

དབང་ཕྱུག་ལ་ཨང་བཞྱི་པ་བཅས་ཐོབ་པ་དང་། དགའ་ལྡན་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་དང་། 

ཆབ་མདོའ་ིབྱམས་བདུན་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། སེ་ར་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་རྒྱལ་མཚན་

བྱང་ཆུབ། ནག་ཆུའྱི་ཆོས་འཁོར་དགོན་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་ངག་དབང་བཤེས་གེན། གཞྱིས་རྩེ་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་གྱི་

དཔེ་ཆ་བ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་དཔེ་ཆ་བ་བོ་བཟང་རྱིན་ཆེན་བཅས་ལ་ཨང་ལྔ་པ་

ནས་བཅུ་པའྱི་བར་སོ་སོར་ཐོབ་ཡོད། 

        སྒྲུབ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས། འདྱི་ལོའ་ིདམ་བཅའ་འཇོག་པའྱི་བྱེད་སོ་དེ་ ༢༠༠༤ ལོར་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དཔེ་ཆ་བས་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པའྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྱི་ལས་དོན་སེལ་འགོ་

ཚུགས་ཚུན་གྱི་ཐེངས་ ༡༡ པ་ཡྱིན་པ་དང་དཔེ་ཆ་བས་ད་རེས་ཀྱི་བྱེད་སོ་དེ་སྔོན་མ་དང་བསྡུར་ཚེ་དགེ་བཤེས་

ལ་རམས་པའྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའྱི་ནང་ཞུགས་པའྱི་དགོན་སེ་མང་ཤོས་ཡྱིན་ཞྱིང་། འདྱི་ལོའ་ིལོ་འཁོར་གྱི་

དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པའྱི་མཚན་སན་ཐོབ་པའྱི་དཔེ་ཆ་བ་བཅུ་པོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་གྱི་མཚན་ྱིད་

དགེ་རྒན་ཡྱིན་པ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་མཐོ་བ་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་

ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ངོ་སོད་བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

  

  ༤༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་ཀྲུང་

དབྱང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་མཐུན་སྦྱོར་ཚོགས་ཆུང་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་བརག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་

བཞུགས་མོལ་གྱི་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་གྱི་ཇུས་ཆེན་ལན་དུ་གེང་། 



ཕྱི་འབྲེལ་པུའྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅྱི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲང་ཡེ་སུའེ་དང་། རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་

ཅྱི་ཁེན་ཆོན་གོ རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། རང་

སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་པད་མ་འཕྱིན་ལས་སོགས་

བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། 

ཁེན་ཆོན་གོས་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པས་ང་ཚོས་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་དགོངས་དོན་དང་ལག་

པར་དུ་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་སོར་གྱི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ལག་བསྟར་གཏྱིང་ཟབ་དང་ཏང་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་མཛད་ཕོགས་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

གྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་རང་རོགས་ངང་བརྩྱི་སྲུང་དང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ནས་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་གྱི་ཆུ་

ཚད་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བརན་ལྱིང་ཆེད་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་

གཏོད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་དོན་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ལེགས་སེས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་

ཞེས་བཤད། 

ཀྲང་ཡེ་སུའེ་ཡྱིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་ལ་

གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་པར་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་བྱས་ཤྱིང་། ཁོང་གྱིས་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་

ལས་དོན་ནྱི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། མྱིག་སྔར་བོད་འབྲེལ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དུས་བབ་སྱིའྱི་ཆ་ནས་ང་

ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་སྔར་བཞྱིན་རྱིག་པ་དྭངས་གསལ་བྱེད་

དགོས། ང་ཚོས་གོ་སབས་དམ་འཛིན་དང་གསར་འབྱེད་གསར་གཏོད་ཀྱིས་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་སེལ་

ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་དང་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་གྱི་ཆུ་ཚད་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་

ཀྱི་བརན་ལྱིང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དེ་བས་ལེགས་པའྱི་ངང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་

ཡོངས་ལ་ལེགས་སེས་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། 

བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རང་ལོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་སོར་ངོ་སོད་གནང་སབས། ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་

རྱིང་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་

བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའྱི་དགོངས་དོན་ཁོྱན་ཡོངས་ནས་

ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་མཐུན་སྦྱོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀོད་སྱིག་བང་བྱ་



ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་རང་རོགས་ངང་བརྩྱི་སྲུང་དང་ཞབས་

འདེགས་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་ཁག་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱེད་པ་དང་། ཕྱི་ཕོགས་སེལ་རེས་རྒྱ་ཁྱབ་

ངང་བྱེད་པ། ཕྱི་ཕོགས་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མྱི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་དབར་

གྱི་མཛའ་གོགས་འབྲེལ་བ་ས་བརན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ། དག་ཡའྱི་ཕོགས་གཏོགས་དང་ཏཱ་ལ་སེ་ཕེང་

བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྱིམ་འཛུལ་གཏོར་བཤྱིག་ལ་དོགས་ཟོན་དང་འགོག་སྲུང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་

བཅས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྒྱུར་འཕེལ་བརན་གསུམ་གྱི་དུས་བབ་ཆེད་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་གཏོད་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་དོན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གོམ་སྟབས་རེས་མར་ང་ཚོས་བོ་མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གྱི་ཕྱི་

འབྲེལ་མཛད་ཕོགས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྱི་རྒྱལ་ནང་གྱི་དུས་བབ་ལ་སྱི་འདོམས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་བརྩྱི་སྲུང་དང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་

བདེ་འཇགས་སྲུང་སོང་དང་ཁེ་ཕན་དོན་གེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་གྱི་འགོ་

འཛུགས་ས་དང་དོན་ལ་བབས་སར་བརྩྱིས་ནས 《བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཕོགས་ལས་

དོན་གྱི་ལོ་ལྔའྱི (༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༨ ལོ་བར) འཆར་འགོད》 ལག་བསྟར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཕོགས་སོ་དབྱེ་

རྒྱ་ཆེར་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ། སྱི་པའྱི་ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེར་དང་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

དབར་གྱི་མཛའ་མཐུན་འབྲེལ་བ་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་ལས་དོན་གྱི་ནུས་པ་དང་ཆུ་ཚད་ཁོྱན་

ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། ཐེངས་འདྱིར་བོད་འབྲེལ་ཕྱི་ཕོགས་བརག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་

བཅས་པས་ད་དུང་གཞྱིས་རྩེ་དང་། ལ་ས། ྱིང་ཁྱི་སོགས་སུ་རོག་ཞྱིབ་མཛུབ་ཁྱིད་ཀང་གནང་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ྱིན༽ 

  

༥༽  མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་སོབ་གསོ་ཐྱིང་གྱི་ཞྱིབ་བཤེར་མཆན་འགོད་ཐོབ་པ་བརྒྱུད“མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་

ཆེན་གྱི་བོད་རྒྱ་སད་ཡྱིག་གྱིས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གསོ་སྦྱོང་རེན་གཞྱི”དེ་མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་དུ་དངོས་

སུ་བཙུགས་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་བོད་རྱིག་པ་སོབ་གྱིང་གྱིས་གསོ་སྦྱོང་གྱི་ལས་འགན་ཁུར་བ་དང་སྦྲགས། ཞྱིང་

ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་འབྲྱིང་ཆུང་གྱི་བོད་ཡྱིག་རྐང་འཛིན་དགེ་རྒན་ལ་གསོ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་རེད། 

     “མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་བོད་རྒྱ་སད་ཡྱིག་གྱིས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གསོ་སོང་རེན་གཞྱི”ནྱི་དེ་སྔོན“མཚོ་

སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱིས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གསོ་སྦྱོང་རེན་གཞྱི”ཡྱིན་པ་རེད།  ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་མཚོ་



སྔོན་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱིས་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་འབྲྱིང་ཆུང་གྱི་བོད་ཡྱིག་རྐང་འཛིན་དགེ་རྒན་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་

གྲྭ་དུས་ཐེངས་བཞྱི་དང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་འབྲྱིང་ཆུང་གྱི་སོབ་སྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་བཙུགས་

པར་མྱི་ཐེངས་ ༧༠༠ ལག་ཙམ་ལ་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད། དུས་ཐེངས་ལྔའྱི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་དེ་སོབ་ཚན་

བཀོད་སྱིག་དང་། དགེ་རྒན་བཀོད་སྱིག སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཐད་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་ལ་ལུགས་དང་

མཐུན་པ་དང་། གསོ་སྦྱོང་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བ། ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པ་བཅས་ཡོད་པས་སྱི་ཚོགས་

ཐོག་བསྔགས་བརོད་ཡག་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། 

     རེན་གཞྱི་དེ་བཙུགས་པ་ལས་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཞྱིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་འབྲྱིང་ཆུང་གྱི་དགེ་རྒན་

ཚོའྱི་ལས་རྱིགས་བྱང་ཚད་དང་ཆེད་ལས་ཆུ་ཚད། དེ་བཞྱིན་སོབ་གསོ་དང་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་རྩལ་ནུས་ལེགས་སུ་

གཏོང་བ་དང་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེད་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་སོགས་ཐད་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ལེགས་

སེས་ཕུལ་བ་དེ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་སོབ་གསོར་ཚད་མཐོའ་ིསང་ཆེན་བྱེད་ལུགས་ལེགས་པར་

མཚོན་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མྱི་རྱིགས་སོབ་གསོ་སྒྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཐད་དངོས་

ཡོད་ཀྱི་དོན་སྱིང་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན༽ 

  

༦༽ ེ་ཆར་གནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་མཁས་ཅན་གྱིས་བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་གང་ཆེན་ཁ་འབབ་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཞང་ཞུང་སབས་ཀྱི་བང་སོ་ནས་ས་རྱིམ་གསལ་བ་དང་ལོ་རབས་གསལ་པོ་ཡོད་པའྱི་

གནའ་བོའ་ིགཟྱི་གསར་རེད་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དུ་ཐོག་མར་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། 

       བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་སུའོ་ཡྱི་སུའོ་ཀྲང་གཞོན་པ་ལྱི་ལྱིན་ཧུའེ་ཡྱིས་དེ་

ནྱི་བོད་ལོངས་ས་ཁུལ་གྱི་གཟྱི་ཐོན་པའྱི་ལོ་རབས་དང་། གཟྱི་དབྱྱིབས་གཟྱི་རྱིས་དང་དེ་བཞྱིན་བེད་སོད་གཏོང་

ཚུལ་བཅས་ལ་རོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་དཔྱད་གཞྱི་དང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་། གནའ་བོའ་ིཞང་ཞུང་དུས་སབས་སུ་གཟྱི་

ཡོད་པ་དང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ར་སོད་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་བཤད། 

       ཀྲུང་གོ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་གྱི་གནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་ཞྱིབ་འཇུག་སུའོ་ཡྱི་འབུམ་རམས་པ་ཐུང་ཐའོ་

ཡྱིས་གནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་མྱི་སས་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་རོང་གྱི་གོང་ནུབ་དང་གང་ཆེན་ཁ་འབབ་ལོ་

ངོགས་ཀྱི་ཆུ་འཐག་བང་སོ་སྔོག་འདོན་བྱེད་སབས་བྲག་ཕུག་རྣམ་པའྱི་བང་སོ་ཁག་ ༥ ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་

ཆབས་ཅྱིག་གནའ་བོའ་ིཞང་ཞུང་དུས་སབས་ཀྱི་རྩ་ཆེའྱི་རྱིག་དངོས་འབོར་ཆེན་ཡང་མཐོང་ཡོད། “དེའྱི་ཁོད་

ཀྱི་བང་སོ་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱི་སྤུས་ལེགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སང་དུ་གནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་བྱས་ནས་



ཐོན་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པ་རེད”ཅེས་བཤད། 

     བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་སུའོ་ཡྱི་དཔྱད་གཞྱི་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། གསར་

རེད་བྱུང་བའྱི་གཟྱི་དེར་མགོ་གཞུག་སོམས་པ་དང་། ཁུང་བུ་ཡོད་པ། རྱིང་ཚད་སན་ཁར་མྱི་ཉ 

༢.༨༥   ཚངས་ཐྱིག་ཆེ་ཤོས་སན་ཁར་མྱི་ཉ ༠.༩ ཁུང་བུའྱི་ཚངས་ཐྱིག་སན་ཉར་མྱི་ཉ ༠.༢ ཡོད་པ་བཅས་

རེད། 

     ཐུང་ཐའོ་ཡྱིས་བང་སོ་དེ་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༡༨༠༠ ལག་ཙམ་སོང་བ་དང་། དུས་སབས་དེ་ནྱི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་

རབས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་པས་བང་སོ་དེ་ནྱི་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་བང་སོ་ཡྱིན་

ཤས་ཆེ་ཞེས་དབྱེ་ཞྱིབ་བྱས་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱིས་གཟྱི་འཇོག་ཡུལ་ལ་བལྟས་ན་རྒྱན་ཆ་ཡྱིན་

ཤས་ཆེ་བ་དང་། མྱིག་སྔར་གཟྱི་འདོགས་མཁན་གྱི་ཕོ་མོ་དང་ལོ་གངས་ཁ་གསལ་འབྱེད་ཁག་པོ་ཡོད། བང་སོ་

དང་མམ་དུ་ཐོན་པའྱི་སྐྲ་ཤད་དང་མེ་ལོང་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོར་དཔྱད་ཚེ་གཟྱི་འདོགས་མཁན་བུད་མེད་

ཡྱིན་སྱིད་པ་དང་སབས་དེའྱི་སེས་པ་ཚོས་ཀང་གཟྱི་འདོགས་སོལ་མེད་ཅེས་ཤོད་མྱི་ཐུབ་ཅེས་དབྱེ་ཞྱིབ་

བྱས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས།༽ 

  

༧༽    ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 

ྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སན་ཧྥན་སན་སྱི་ཁ(ོSan Francisco 旧金山)རུ་སྱིད་དོན་ལས་རྱིགས་དང་རྱིག་གཞུང་ལས་རྱིགས་

ཀྱི་མྱི་ས་དང་སེལ་རེས་གནང་ཞྱིང་། ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དང“ཕ་ཡུལ་གྱི་བརྩེ་སེམས”

གེང་ཡོད་ཟེར། 

       རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པར་ཁོངས་མྱི་ ༡༠ ཡོད་པ་དང་། 

བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལན་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཤྱིང་རྩ་བསྟན་

འཛིན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་། འཐུས་མྱི་ཚོགས་པས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཕན་མམ་འབྲེལ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་གོས་མྱི་ཏེ་ཝུས • ཝ་ལ་ཏང་དང་གོས་མོལ་

གནང་བ་དང་། ཕྱི་དྲོ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཕན་མམ་འབྲེལ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་གོས་མྱི་མེ་

ཁ ེ• པན་ཐན་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད། ཐུག་འཕད་གོས་མོལ་ནང་ཞུགས་པའྱི་མྱི་སས་ངོ་སོད་བྱས་པར་

གཞྱིགས་ན། བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་མྱི་དང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་གེང་མོལ་གནང་སབས། 



བོད་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ ཡྱི་རྱིང་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་དམངས་འཚོ་དང་

སྨན་བཅོས། ལས་ཞུགས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་བཅས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དཔེ་མཚོན་དུ་བཞག་ནས་ཁོང་

གྱིས་ཀྱི་དོ་ཁུར་ལ་ལན་བསོན་པ་དང་བོད་ལོངས་ལ་སྔར་བས་ཤེས་རོགས་འདོད་པའྱི་འདུན་པ་ཆེ་རུ་བཏང་

ཡོད་ཟེར། 

       ེན་དེར་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པས་སྱི་ཐན་ཧྥུ་སོབ་ཆེན་གྱི་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ཤར་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རྱིག་

གནས་པ་དང་སེལ་རེས་གནང་བ་དང་། སན་ཧྥན་སན་སྱི་ཁོར་བཅའ་སོད་བྱས་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་

དུ་ད་དུང་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་བསགས་ཚོགས་འདུ་སོང་འཚོགས་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཤྱིན་རྩ་བསྟན་

འཛིན་ཆོས་གགས་ཀྱིས། ང་ཚོ་ནྱི་ས་སེས་རོ་སེས་ཀྱི་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། བོད་

ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་གཏམ་བརོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཆེས་ལྡན་ཤོས་ཡྱིན། བོད་

ལོངས་མྱི་དམངས་ཀྱིས“བོད་རང་བཙན”གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་བྱེད་སོ་གང་ཡྱིན་རུང་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། བོད་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ལ་གཏོར་བརླག་གཏོང་བའྱི་བྱ་སོད་གང་ཡྱིན་རུང་དེ་ལམ་དུ་ལོང་གྱི་

མ་རེད། ཅེས་དང་། ཁོས་ད་དུང་སྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིསྔོན་དུ་བོད་ནྱི་མུན་ནག་རེས་ལུས་ཀྱི་བཀོས་བཀོད་རྒྱུད་

འཛིན་ཞྱིང་བྲན་ལམ་ལུགས་འོག་ཡོད་པ་དང་། ༥% ལས་མེད་པའྱི་ཞྱིང་བྲན་བདག་པོས་ཧ་ལམ་ཐོན་སེད་རྒྱུ་

ཆས་ཡོངས་རོགས་བདག་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཞྱིང་བྲན ༩༥% ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ཞྱི་བས་བཅྱིངས་

འགོལ་བྱས་རེས་ཏཱ་ལའྱི་གཙོ་བྱས་པའྱི་བཀོས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལ་དབང་ལམ་ལུགས་དེ་མྱི་དགོས་པ་

བཟོས། ད་ལྟ་ལས་བྱེད་པའྱི་ནང་ ༧༠% བོད་རྱིགས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད། ་་་་་་་ བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱི་ཆོས་

ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་ལ་འགན་ལེན་གང་ལེགས་བྱས་ཤྱིང་། ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱེད་དང་མྱི་བྱེད་

ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་བཤད།  ྱིན་དེའྱི་དགོང་མོ། འཐུས་མྱི་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་མྱི་ཡོངས་དང་ཨ་

རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་སའྱི་འཐུས་མྱི་དང་མམ་འཛོམས་གནང་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་

ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ྱིན༽ 

  

༨༽ བལ་ཡུལ་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་སྱི༼དགོན་པ༽ནྱི་ཀྲུང་གོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་དགོན་པ་

ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ྱིན་ཀྲུང་ཧྭ་སྱི་ཡྱིས་ཀ་ཏ་མན་ཉོར་མྱི་དམངས་ཤོག་སོར་འབུམ་ ༣ ཞལ་

འདེབས་གནང་སྟེ་གནས་དེའྱི་འཛམ་གྱིང་ཤུལ་བཞག་གགས་ཅན་མཆོད་རེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་སོར་ལམ་མྱི་ཉ་ 



༦༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། བལ་ཡུལ་དུ་བཅའ་སོད་བྱས་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིགཞུང་

ཚབ་ཆེན་མོ་ཝུའུ་ཁྲུང་ཐའེ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྲུང་ཡུན་ཧྥ་ཧྱི་སོགས་ཞལ་འདེབས་དང་རྣམ་གངས་ལས་

འགོ་ཚུགས་པའྱི་མཛད་སོར་ཞུགས། ཝུལུ་ཁྲུང་ཐའེ་ཡྱིས་ད་ལོ་ནྱི་ཀྲུང་བལ་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ 

འཁོར་བའྱི་སབས་དང་འཁེལ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་དད་ལྡན་མང་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་ལས་ལག་པར་རྱིག་གནས་སེལ་རེས་ལ་ཤུགས་སོན་དང་མཛའ་སེམས་གཏྱིང་ཟབ་ཡོང་

བ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས་ཀྱི་མྱི་དམངས་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་བཤད་འདུག ༼ཆ་

འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ྱིན༽   

 

༩༽ མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱི་སྔོན་གྱི་རྩོམ་སྱིག་པ། དེང་རབས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ། བོད་ཀྱི་

དེང་རབས་རྩོམ་རྱིག་གྱི་རྨང་འདྱིང་མཁན། རྒྱ་བོད་རྱིག་གཞུང་སྨྲ་བའྱི་ཁྱུ་མཆོག བོད་ཀྱི་རྩོམ་རྱིག་གྱི་ཞྱིང་ས་

གཤྱིན་པོ་<<སྦྲང་ཆར་>>དུས་དེབ་གསར་འདོན་བྱེད་མཁན་ཨ་ཁུ་འགྱུར་མེད་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་དུ་མར་

སེམས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་དུ་སྤྲུགས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའྱི<<དག་ཡྱིག་གསར་བསྱིགས་དག་བཅོས་

མ>>ཐེངས་དང་པོར་པར་སྐྲུན་འགེམ་སེལ་གྱི་མཛད་སོ་དེ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་

ཕེད་ཀའྱི་སྟེང་ཟྱི་ལྱིང་བཞྱི་མདོ་ཆེན་མོའ་ིཞྱིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་ནས་དངོས་སུ་བསྡུས་ཤྱིང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་པར་སྐྲུན་

འགེམ་སེལ་མཛད་སོའ་ིསྟེང་མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱི་ཧེ་ཀྲང་དང་སྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྱིག་པ་ཆྱིས་ཀྲྱིན་

ཞན་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ཞྱིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གྱི་མགོ་གཙོ་ཝང་ཅྱིན་ཧེས། མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་སོབ་ཆེན་གྱི་

སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སངས་རྒྱས། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ། <<སྦྲང་ཆར>>དུས་དེབ་སྔོན་ཆད་ཀྱི་གཙོ་སྱིག་པ་

ཟླ་བ་བོ་གོས། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སོབ་ཆེན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་གགས་

ཅན། <<དག་ཡྱིག་གསར་བསྱིགས་དག་བཅོས་མ>>ལེགས་བཅོས་མཛད་པ་པོ་ཨ་ཁུ་འགྱུར་མེད། མཚོ་སྔོན་

མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་བོད་ཡྱིག་རྩོམ་སྱིག་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རྱིན་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་བཅས་མཛད་སོའ་ིསྟེང་

ཞུགས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཟྱི་ལྱིང་ན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་གསར་འགོད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་སྟེང་

གྱི་རྱིག་གནས་གེར་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཟབ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། 

     <<དག་ཡྱིག་གསར་བསྱིགས>> ༡༩༧༩ ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་མཁན་རྣམས་

ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་དང་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོན་པོ་མཛད་ཅྱིང་། ད་ལྟའྱི་བར་དེབ་གངས་འབུམ ༦ ལག་

འགེམ་སེལ་བྱས་པ་རེད། དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགོས་དང་ཀོག་པ་པོའ་ིདགོངས་འཆར་ལྟར། མཚོ་སྔོན་མྱི་

རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་པ་གདན་དྲངས་ནས་དག་ཡྱིག་འདྱིར་དག་བཅོས་ལེགས་



པར་བགྱིས་ཏེ། <<དག་ཡྱིག་གསར་བསྱིགས་དག་བཅོས་མའྱི>>ཁོད་རྒྱུན་སོད་ཐ་སད ༡༩༠༠ ལག་གསར་དུ་

བསན་ཡོད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སད་རྒྱང་སོག་བརན་འཕྱིན་ཁང་གྱི་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ 

ྱིན༽  

༡༠༽ ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པས་ཟླ ༤ ཚེས ༡༣ 

ྱིན་བྷ་རེ་ཟ ེ(Brazil 巴西) གྱི་ལྱི་ཡོལ་རེ་ནེ་ལུར་བྷ་རེ་ཟེའྱི་རྱིག་གནས་པ་དང་། ཕྱིར་སོད་རང་མྱི་དང་ཀྲུང་གོ་

བའྱི་འཐུས་མྱི་དང་བཞུགས་མོལ་གནང་ནས་བོད་ལོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་གནང་བ་མ་ཟད་

ཁོང་ཚོའྱི་དྲྱི་བར་ལན་བསོན། 

       བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མཁན་གྱི་གས་སུ་ད་དུང་བྷ་རེ་ཟེ་ལྱི་ཡོལ་གྱི་ཕྱིར་སོད་ཀྲུང་གོ་བའྱི་

མམ་འབྲེལ་མཛའ་གོགས་མཐུན་ཚོགས་དང་བྷ་རེ་ཟེའྱི་ཕྱིར་སོད་ཀྲུང་གོ་བའྱི་རྱིག་གནས་སེལ་རེས་མཐུན་

ཚོགས། བྷ་རེ་ཟེ་ཞྱི་བས་གཅྱིག་གྱུར་སྐུལ་འདེད་ལན་ཚོགས། ལྱི་ཡོལ་ཞྱི་བས་གཅྱིག་གྱུར་སྐུལ་འདེད་ལན་

ཚོགས། ཀྲེ་ཅང་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་སོད་རང་མྱི་དང་ཀྲུང་གོ་བའྱི་འཐུས་མྱི། དེ་བཞྱིན་ལྱི་ཡོལ་གནམ་བདག་

ཆོས་ལུགས་སོབ་ཆེན་ཁུང་ཙི་སོབ་གྱིང་གྱི་ཀྲུང་གོ་ཕོགས་ཀྱི་ཡོན་ཀྲང་སོགས་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་

འཐུས་ཚོགས་བོད་ལོངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་པས་ད་དུང་བྷ་རེ་ཟེའྱི་རྒྱལ་ས་བྷ་རེ་ཟེ་ལྱི་ཡར་འཚམས་འདྲྱི་གནང་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

 

       ༡༡༽  བོད་ལོངས་ྱིང་ཁྱི་ས་ཁུལ་སང་རོང་འཁྲུངས་ཁང་གོང་ཚོ་ནྱི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། སྔོན་ཆད་གོང་ཚོ་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་གང་མདུན་གོང་ཚོ་ཟེར་

ཞྱིང་། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས་རེས་འཁྲུངས་ཁང་གོང་ཚོ་རུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ༡༨༨༠ 

ལོ་ནས ༡༨༨༣ ལོའ་ིབར་གནས་འདྱིར་འཁྲུངས་ཁང་གཞྱིས་ཀ་བཞེངས་སྐྲུན་མཛད། ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་སང་

རོང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་མ་དངུལ་སོར་ཁྱི ༧༡༥ གབས་གསོག་བྱས་ནས་སྔོན་མ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མས་གསོ་བྱེད་

རྒྱུའྱི་རྩ་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འཁྲུངས་ཁང་གཞྱིས་ཀར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་མས་གསོ་གནང་བ་དང་། ༢༠༡༣ 

ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་སོར་བ་རྣམས་ལ་སོ་འབྱེད་གནང་

བ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ྱིན༽ 

 



༡༢༽ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ཤྱིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས“བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུའྱི་སྟེང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

གདམ་ག”ཞེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་འགེམས་སེལ་བྱས་འདུག དེའྱི་དཀར་ཆག་ནྱི།  གེང་གཞྱི། ༡༽ ལམ་

ལུགས་རྱིང་པ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གར་སྟེགས་སྟེང་ཕྱིར་འབུད་པ་ནྱི་ལྡོག་མེད་ཡྱིན། ༢༽ བོད་ལོངས་གསར་པ་ཡང་

དག་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་སོད་པ། ༣༽ “དབུ་མའྱི་ལམ”གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཀྲུང་གོ་ཁ་བྲལ་

གཏོང་བ། ༤༽ “ཞྱི་བད”ེ དང་“དྲག་ཤུགས་མྱི་སོད་པ”ཞེས་པ་རྣམ་པ་ལྟར་སང་ཡྱིན། ༥༽ ཀྲུང་

དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་སེ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པར་བཟུང་བའྱི་སྱིད་ཇུས། མཇུག་བྱང་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། 

ཐེངས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་འདྱི་ནྱི་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་

ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ནས≪བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡར་ཐོན།≫ཞེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི

དེབ་དེ་བཏོན་པའྱི་རེས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཕོགས་ལ་སེལ་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་ཨང་བཅུ་

གཅྱིག་པ་དེ་རེད་འདུག དེར་ཡྱིག་འབྲུ་ཁོྱན་བསོམས་ྱིས་ཁྱི་བདུན་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ 

༼༢༧༦༣༥༽ཡོད་པ་དང་། བརོད་དོན་གཙོ་བོ་གོང་གསལ་གྱི་དཀར་ཆག་ལྟར་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དེང་དུས་འཛམ་

གྱིང་སྟེང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་བོད་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོངས་ཁྱབ་ཁས་ལེན་ཡོད་ཅྱིང་། བོད་ནྱི་

རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་ལ་ཆབ་སྱིད་གནས་བབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་

ཁས་ལེན་བྱས་མེད་ཚུལ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་དབང་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་

ཀྱི་མདུན་ལམ་དང་ལས་དབང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་དེ་བས་ཀང་མེད་ཚུལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ནྱི་

བོད་རང་བཙན་གོམ་པ་གྱིས་བྱས་ཏེ་འགོ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཚུལ། ཁ་ནས་ཞྱི་བདེ་རོད་བཞྱིན་བྱ་སོད་ཐོག་དྲག་

ཤུགས་བཀོལ་སོད་བྱས་ཏེ་སྔ་རྱིང་དུ་བོད་ནང་དམག་འཐབ་དང་། ཟྱིང་ཆ། རང་ལུས་མེར་སེག་བཅས་བྱེད་དུ་

འཇུག་གྱི་ཡོད་ཚུལ། བཙན་བྱོལ་སྱིད་གཞུང་ནྱི་ཀྲུང་གོ་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་འགལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚུལ་སོགས་བཤད་འདུག (ཡྱིག་སྒྱུར་པས) ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས། ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༥ ྱིན༽ 

  

        

  

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

༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ྱིན། 
 


