
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་❈་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གལ་ཆ་ེགསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས། 

སྱི་ལོ་ ༢༠༡༥  ལའོ་ིཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་ནས་ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་བར། 

  

       ༡༽  རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གསོ་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ནམ་ཀྲུང་གོའ་ིནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་

གཙོ་གཞོན་པ་པཎ་ཆེན(རྫུན་མ)ཨེར་ཏེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་འདྱི་ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་

སྱིད་གོས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་དགནོ་སེ་དོ་དམ་

ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་དང་སབོ་གསོའ་ིལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ཟང་ཟྱིང་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟར་བཅོས་སོང་ནན་

པོ་བྱ་དགསོ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞེས་ར་ེའབདོ་གནང་བ་རདེ། དོན་དེའྱི་ཕྱིར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གཅྱིག་པས་གོས་འག་ོབཞྱི་བཏནོ་གནང་བ་སྟེ། 

     གཅྱིག ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་སེ་ཁག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣར་བརྫུས་ཏ་ེཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཆོས་ལུགས་

བྱེད་སོ་སེལ་བའྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བཀག་སོམ་བྱ་ཐབས་འདནོ་པ་དང་། ཐེར་

འདོན་གོང་ཞུ་བྱེད་ལམ་ཤར་གཏོང་། ཡུན་ཕན་རེན་སོལ་འཛུགས་སོང་བཅས་བྱ་དགསོ།  

     གཉྱིས། ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣར་བརྫུས་ནས་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བྱེད་ས་ོསེལ་ཏེ་བྱས་ཉེས་སུ་གྲུབ་རྱིགས་རྣམས་

སྱི་བད་ེལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་སྣང་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་རྒྱ་ཡན་དུ་མཆེད་པར་བཀག་

འགོག་བྱ་དགོས། 

     གསུམ། ཆོས་ལུགས་ཚགོས་པས་ནུས་པ་འདནོ་སེལ་བྱས་ཏ་ེཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་སྣ་དག་གྱིས་

རང་འཁྱིའྱི་ལས་ཀ་མྱི་སྒྲུབ་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རྒྱུ་ནོར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའྱི་བྱ་སོད་གཏན་འགོག་

བྱེད་སོལ་དང་། ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་སྣ་མྱིན་པ་དག་གྱིས་ཆསོ་ལུགས་མྱི་སྣར་བརྫུས་ནས་རྒྱུ་ནོར་གཡོ་

ལེན་དང་གཡེམ་འཆལ་བྱེད་པར་གཏན་འགགོ་བྱདེ་སོལ་དར་སེལ་གཏོང་དགོས། 

     བཞྱི། འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གྱིས“ཁྱིམས་དང་མཐུན་པར་སྲུང་སོང་དང་། ཁྱིམས་ལས་འགལ་རྱིགས་

བཀག་སོམ། སྱིམ་འཛུལ་བྱདེ་པར་བཀག་འགགོ ཐལ་ཆེ་རྱིགས་གཏན་འགོག ཉེས་གསོག་ལ་རྡུང་རེག”



བཅས་བྱ་རྒྱུའྱི་རྩ་དནོ་དོན་འཁོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ཁྱིམས་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཚགོས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོ་

སེལ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁ་ེཕན་སྲུང་སོང་བྱ་དགསོ་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་དང་ཆོས་དད་མང་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོར་སྲུང་སོང་བྱ་དགསོ་ཤྱིང་། ཆོས་

ལུགས་ལས་རྱིགས་མྱི་སྣ་དང་ཆོས་དད་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྲུང་འདུ་ཤེས་འཛནི་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྩ་

ཁྱིམས་དང་། བཅའ་ཁྱིམས། ཁྱིམས་སོལ་བཅས་བརྩྱི་སྲུང་བྱེད་པའྱི་རང་རྟོགས་བྱདེ་སམེས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་

དང་། ཆོས་ལུགས་ལས་རྱིགས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་མཐུན་རེ་འདུན་ཞུ་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཐབས་ལམ་ཤར་

གཏོང་བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་དེ་ཉྱིད་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་

སེལ་གཏོང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་པའྱི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སེལ་བྱདེ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་

བ་དང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་སེལ་གཏངོ་བའྱི་དག་ེམཚན་ལྡན་

པའྱི་སྟོབས་ཤུགས་སུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས། ཞེས་གོས་འགོ་བཏོན་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་

གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན༽  

  

       ༢༽ ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་དུས་དབེ་དྲ་བ་ཤར་གཏོང་བྱེད་པ་ཁབ་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་ཉེ་

སོན་པེ་ཅྱིང་དུ་འཚགོས་ཤྱིང་། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་ལས་འཛནི་པ་གཞོན་པ་

དག་འདུལ་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། དུས་དབེ་དྲ་བ་ཤར་གཏོང་བྱདེ་འག་ོསོང་མཐེབ་མནན། 

     ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་དུས་དབེ་དྲ་བ་ནྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྱིག་གཞུང་དུས་དེབ་ལྟ་ེབའྱི་ཐོན་ཁུངས་

བྱས་པའྱི་སྱི་ཕན་རང་བཞྱིན་གྱི་གངས་ཀ་ཅན་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོན་ཁུངས་ཞབས་ཞུའྱི་སྟགེས་བུ་ཞྱིག་རེད་ལ། འདྱི་ནྱི་

ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱེད་པ་དང་། ཀྲུང་གའོ་ིབདོ་རྱིག་པ་དུས་དེབ་

ཁང་དང་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་དྲ་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡངོས་བདོ་ཡྱིག་དུས་དབེ་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་བྱས་

ནས་ཐུན་མོང་དུ་གསར་དུ་འཛུགས་གཉེར་བྱས་པ་ཞྱིག་རདེ། མྱིག་སར་ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་ཡྱིག་དུས་དབེ་དྲ་བར་

ཐོན་ཁུངས་འཚོལ་ཞྱིབ་དང་། དཔ་ེཀགོ འབེབས་ལེན། བསོམས་རྩྱིས་སོགས་བྱདེ་པའྱི་ནུས་པ་མང་པོ་ལྡན་པ་

རེད། ད་སྐབས<<ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ>>དང་། <<བདོ་ལོངས་ཞྱིབ་འཇུག>> <<བོད་ལོངས་སབོ་ཆེན་གྱི་

དུས་དེབ>>སོགས་དུས་དེབ་རྱིགས་ལྔ་ཡྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཀོད་ཡོད་ཟརེ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉྱིན༽ 

  



       ༣༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གྱི་ཀྲུའུ་རནེ་པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པས་པེར་ཀེམ(Belgium 比利时)གྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས། ཕྱིར་སོད་རང་མྱི་

དང་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་ག་ོབའྱི་འཐུས་མྱི། པེར་ཀེམ་དུ་བྱེས་སདོ་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་དང་

བཞུགས་མོལ་སེལ་རེས་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་གྲུབ་

འབས་ཐབོ་པའྱི་སོ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཚུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྣདོ་བཅུད་སྲུང་སོང་གཉྱིས་

གལ་ཆེ་མཉམ་དུ་འཇགོ་པའྱི་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁོངས་བྱ་ཚུལ་ངོ་སདོ་ཀང་གནང་

བ་རདེ། 

     པེར་ཀེམ་གྱི་རྒྱལ་ཕན་མཉམ་འབེལ་གོས་ཁང་གྱི་གོས་དཔནོ་ཤྱིས་ཀེ་ཕུའུ་ལ་ེཏེ․ཕུའུ་ལ་ཁ་ེདང་

བཞུགས་མོལ་གནང་སྐབས་པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་ཨུ་ཡོན་ཀང་ཀང་ཏ་ེཅང་གྱིས་གསོ་དཔོན་ཕུའུ་ལ་ཁེ་ལ་

འཚམས་འདྲྱི་གནང་ཚུལ་བརྒྱུད་ཞུ་བྱས་རསེ་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་ལུགས་བདོ་དུ་གྲུབ་འབས་ཐོབ་

པའྱི་སོ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྲྱིག་

བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དམངས་འཚོ་འགན་ལནེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆེན་པོ་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་

གནད་དུ་ངོ་སདོ་གནང་བ་རདེ། 

     སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ད་དུང་པེར་ཀེམ་རྒྱལ་ཕན་མཉམ་འབེལ་ཕྱི་འབེལ་པུའྱི་དྲུང་ཆེ་ཏྱིའར་ཁེ․ཨ་ཧོ་

ཐེང་དང་ཐུགས་འཕད་གནང་ཞྱིང་། ཨ་ཧོ་ཐེང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་འཚམས་འདྲྱིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་

ཞུས་རསེ་སེལ་རེས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་ད་ེཔེར་ཀྲུང་དབར་གྱི་འབེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་པ་ཡདོ་

པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ཀྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྲྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་དབར་གྱི་འབེལ་བར་ང་

ཚོས་སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས། པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་བདོ་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིསྣདོ་བཅུད་སྲུང་

ཡོལ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་སྣདོ་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་

ལ་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱདེ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྲུང་སོང་གཉྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་

མཉམ་དུ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད། 

     འཚམས་འདྲྱི་གནང་རྱིང་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་པས་ཕྱིར་སོད་རང་མྱི་དང་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་ག་ོབ་དང་དེ་བཞྱིན་

པེར་ཀེམ་དུ་བྱེས་སདོ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཁག་གཅྱིག་དང་སེལ་རསེ་གཏྱིང་ཟབ་ཀང་གནང་བ་དང་། སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པས་བོད་རང་སོང་ལངོས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས། བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས། དགོན་པ་

སོགས་སྲུང་སོང་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱས་ལུགས་དང་དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོའ་ིཟླ་བ་བཞྱི་པར་བོད་ལ་ནེ་པ་ལའྱི་ས་



ཡོམ་གྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སདོ་གནང་བ་རདེ། པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་

གཞུང་གྱིས་ན་ེཔ་ལའྱི་ས་ཡམོ་གྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ནས་ས་ཡོམ་གྱི་གནདོ་འཚ་ེཕགོ་པའྱི་མང་ཚགོས་ཁྱི་ ༣༠ 

ལྷག་ཙམ་གྱི་ཁྱིམ་གཞྱིས་བསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་མྱི་དམངས་ཤོག་སརོ་དུང་ཕྱུར་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བ་དང་། 

རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་འཆར་འགདོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་བཤད། པད་མ་འཕྱིན་ལས་

ཀྱིས་ཕྱིར་སདོ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླར་ཐུགས་ཁུར་གནང་ལུགས་དང་། བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ཕ་ཡུལ་འཕེལ་

རྒྱས་འགོ་ཚུལ་དང་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་ཚུལ་ལ་སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབྱེད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་ཕ་ཡུལ་ལ་ལྟ་བར་

བསོད་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཆེན་པ་ོབཅངས་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། 

     སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་པརེ་ཀེམ་ཀྲུང་གའོ་ིརྱིག་གནས་ལྟེ་གནས་ལ་ཐང་ག་དང་། བོད་སྨན། ཇ་སོགས་བོད་

ཀྱི་རྱིག་གནས་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་འགེམས་རྫས་ཕུལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་

ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༤༽ ཉེ་ཆར་ཟྱི་ལྱིང་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་ནས་ཧངོ་ཀོང་དུ་འཕུར་སདོ་བྱདེ་པའྱི་མཁའ་ལམ་ཤར་

གཏོང་བྱས་པ་དང་། མཁའ་ལམ་འདྱི་ནྱི་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱིས་ཤར་གཏོང་བྱས་པའྱི་ཧོང་ཀོང་དུ་དུས་བརྟན་

ངང་འགོ་འོང་བྱེད་ཆོག་པའྱི་མཁའ་ལམ་ཐོག་མ་རདེ། མཁའ་ལམ་འདྱིར་འཕུར་སོད་བྱེད་ལམ་དུ་ཞྱི་ཨན་དུ་

སོད་དགསོ་པ་དང་། པ་སེའྱི་རྱིན་གོང་སརོ་ ༡༣༥༠ ཡྱིན་པ། གཟའ་རེའྱི་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་། ཕུར་བུ། སེན་

པ་བཅས་ལ་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཟྱི་ལྱིང་དགོང་དྲོའ་ིཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 

ཉྱིན༽ 

  

       ༥༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤  ཉྱིན་བདོ་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚགོས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

གྱི་ཀྲུའུ་རནེ་པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པས་ཡ་ོརོབ་ཇུས་འདནོ་ཚོགས་པའྱི་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་སུའོ་རུ“བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་

འཕེལ་རྒྱས”ཞེས་པ་བརདོ་དོན་གཙ་ོབོར་བཟུང་ནས་ཡ་ོརོབ་ཀྱི་མཁས་དབང་བཅུ་གངས་དང་བཞུགས་མོལ་

སེལ་རེས་གནང་བ་རདེ། 

     པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་ཡོ་རབོ་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚོར་བདོ་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ ༥༠ 

སོང་བའྱི་རྱིང་དང་ལྷག་པར་དུ་སྒྱུར་བཅོས་ས་ོདབྱ་ེབྱས་ཚུན་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། ཆབ་སྱིད་

འཛུགས་སོང་། རྱིག་གནས་འཛུགས་སོང་། སྣོད་བཅུད་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སོང་སགོས་ཁབ་ཁོངས་སུ་བདོ་ལ་



གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པོ་ཐབོ་ཚུལ་ང་ོསདོ་གནང་ཞྱིང་། ཁོང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཆེན་པོ་གནང་

བས་བོད་མྱི་དམངས་ཀྱི་འཚ་ོབར་གནམ་ས་བླ་འོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། “ལོ་

ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ”ཡྱི་རྱིང་དབུལ་སྒྲོལ་དམྱིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་

དང་མཉམ་དུ་འབྱོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་ཕགོས་ཡོངས་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་པར་བོད་ལ་གདེང་ཚོད་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅེས་

བཤད། 

     གཞན་ཡང་པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་འདྱི་ལོའ་ིབོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཁག་ལ་ཕྱིར་

དྲན་གནང་སྟེ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་ཀྲུང་དབྱང་གྱི“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ”ཡྱི་འཆར་འགོད་གོས་

འགོ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོའགདོ་བྱདེ་ཚུལ་ང་ོསདོ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་གནང་བ་དང་འབེལ་

དཔེ་མཚནོ་དྲངས་ཏ་ེམཁས་དབང་ཚསོ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བའྱི་སྣོད་བཅུད་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོང་གནད་དནོ་ཐད་

ཀྱི་དོགས་གནད་ཀང་སལེ་བ་རེད། 

     པད་མ་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་རང་བྱུང་སྣདོ་བཅུད་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོང་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་དཔལ་འབྱོར་

འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ཡྱིན། ཀྲུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་

གྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་སྣདོ་བཅུད་སྲུང་སོང་ལས་དནོ་ལ་ད་བར་དུ་མཐོང་ཆེན་པ་ོགནང་སྟེ་སྣདོ་བཅུད་དམར་

ཐྱིག་ནན་པོ་བཟསོ་པ་དང་བདོ་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་འཚམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་

སོལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བཟོས་ནས་བཏོན་ཡོད་ཅེས་ནན་བཤད་བྱས། 

     ཁོང་གྱིས“ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ཆུ་གསགོ་མཐོ་ལོག”ཅེས་བརོད་སོལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ལངོས་ས་མཐོ་ནྱི་ཀྲུང་ག་ོ

དང་། ཨེ་ཤ་ཡ་ལྷ་ོམ། ཨེ་ཤ་ཡ་ཤར་ལྷ་ོབཅས་ཀྱི“ཆུ་བའོ་ིའབྱུང་ཁུངས”དང“སྣོད་བཅུད་འབྱུང་

ཁུངས”ཡྱིན་པ་དང་། མྱིག་སར་བོད་ཀྱིས་ས་ཁམས་ལགེས་ཆར་བརྟེན་ནས་ཆུ་གོག་རྣམ་གངས་འཕེལ་རྒྱས་

ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ་དང་ད་ེབཞྱིན་ས་འགོ་ཚ་ནུས་དང་ཉྱི་འོད་ནུས་པ་སོགས་མྱི་མངོན་པའྱི་ནུས་རྒྱུ་བདེ་སོད་

བྱ་རྒྱུ་ཁབ་གདལ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་

ཆེན་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་ལོངས་ས་མཐོའ“ིརྱི་བོ་སོ་ཞྱིང་ཆུ་བ་ོདྭངས་མ”ོནམ་ཡང་ཡོང་བར་བྱ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། 

     ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཇུས་འདོན་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཕོགས་

ཡོངས་དང་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོནས་ངོ་སོད་གནང་བར་ཁས་ལནེ་གནང་བ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་ཀྲུང་

གོ་སྱིད་གཞུང་དང་བདོ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སོང་ཐད་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་གནང་བར་



བསགས་བརོད་གནང་བ་རདེ། 

     སེལ་རསེ་བྱདེ་རྱིང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་འབེལ་ཡདོ་མཁས་དབང་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

བཏོན་པའྱི་དྲྱི་བར་ལན་བཏབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རྱིགས་འཕལེ་རྒྱས་མགོགས་པ་ོགཏོང་

རྒྱུ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་སྲུང་སོང་སར་བས་ཡག་པ་ོབྱ་རྒྱུ། ཇྱི་ལྟར་བྱས་ནས་ཞྱིང་འབོག་

པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དགོངས་འཆར་བར་ེརེས་ཀང་གནང་། 

     ཚོགས་ཞུགས་ཡོ་རབོ་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་སེལ་རསེ་གཏྱིང་ཟབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་

དེང་དུས་བདོ་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཞྱི་མཐུན་དང་། དུས་བབ་བརྟན་ལྷྱིང་། ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན། མྱི་རྱིགས་མཐུན་

སྒྲྱིལ། དམངས་འཚ་ོལེགས་པ། རྱིག་གནས་དར་རྒྱས། སྣོད་བཅུད་ལེགས་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤསེ་རྟགོས་

བྱུང་། སད་ཕྱིན་བྱེད་ས་ོད་ེརྱིགས་མང་ཙམ་སེལ་ནས་ཕན་ཚུན་དབར་སེལ་རེས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་ཤསེ་རྟགོས་བྱདེ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་

ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༦༽ མ་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བའྱི་བོད་ལོངས་ཀྱི་གནའ་མྱིའྱི་རེས་ཤུལ་སྱི་གྱིང་ཐོག་

མ་སྟེ། ཁ་རུབ་གནའ་ཤུལ་སྱི་གྱིང་གྱི་གནའ་ཤུལ་སར་གསོ་དང་། གནའ་ཤུལ་གྱི་བེད་མདེ་སྱིགས་རོ་གཙང་

སེལ། གང་སྐོར་བརྟན་གཏོང་ཉམས་གས་ོསགོས་ཀྱི་ལས་དོན་བད་ེབླག་ངང་ལགེས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། གོམ་

སྟབས་རེས་མར་གནའ་ཤུལ་འགེམས་སྟོན་ཁུལ་དང་རྱིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་གྱིང་བསྐྲུན་

རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། 

     ཁ་རུབ་གནའ་ཤུལ་ད་ེགོང་ཁེར་དེའྱི་ཁ་རུབ་ཆུས་ཀྱི་ལྷོ་ངསོ་སུ་ཡོད་པ་དང་ད་བར་ལ་ོ ༤༠༠༠ ནས་ལོ་

༥༠༠༠ ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནྱི་ད་བར་གྱི་མཚ་ོབདོ་ས་མཐོའ་ིཉར་ཚགས་ཆ་ཚང་ཤོས་དང་ཤུལ་བཞག་

དངོས་རྫས་དང་གནའ་ཤུལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཤོས་ཀྱི་ར་ོཆས་སོད་པའྱི་དུས་རབས་གསར་པའྱི་གནའ་ཤུལ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ༡༩༩༦ ལོར་ཁ་རུབ་གནའ་ཤུལ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྱིག་དངོས་སྲུང་སངོ་ཚན་པར་བདམས་པ་

རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༧༽ ཀྲུང་གའོ་ིགསར་འགྱུར་དྲ་བ་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་བར་གཞྱིགས་ན། ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆནེ་ནགས་

ལས་ཐྱིང་གྱིས་ཉྱིན་ཤས་གོང་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས་པར། ཀན་སུའུ་ཐེ་བོའ་ིནགས་ཁུལ་དེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལ་སྨྱི་ཊ 

༢༠༠༠ ནས་སྨྱི་ཊ ༢༨༠༠ བར་གྱི་ནགས་ཁདོ་སོང་ཕན་ཁོད་ནས་རྱི་སེས་ཏ་ཧྭ་འདྲེས་མའྱི་མེ་ཏོག་རེད་



ཅྱིང་། འདྲེས་མའྱི་མེ་ཏོག་ད་ེནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིསྟོངས་ཉེར་ཡོད་པའྱི་སྲུང་སོབ་རྩྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་པ་

རེད། 

     ཏ་ཧྭ་འདྲེས་མའྱི་མ་ེཏགོ་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ིརྱི་སེས་འདྲེས་མའྱི་མེ་ཏགོ་ནང་ལྟ་རྱིན་ཆནེ་པ་ོལྡན་པའྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དང་ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིབྱང་ཤར་དང་། ནང་སོག ཧོ་པ།ེ ཧྲན་ཏུང་། ཐའེ་ཝན་སོགས་ནས་ཐོན་གྱི་

ཡོད། རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨྱི་ཊ ༤༠༠ ནས་སྨྱི་ཊ ༢༤༠༠ བར་གྱི་ནགས་ཁོད་དང་། སེད་ཚལ། ན་ཁ་

སོགས་རྩྱི་ཤྱིང་གྱི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ལ་ཆུ་འབུད་ནུས་པ་ལེགས་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་སེ་ཡྱི་ཡོད། ཉྱི་ཧོང་དང་ཁོ་རེ་ཡ་

ཕེད་གྱིང་དང་ཨུ་རུ་སུར་ཡང་ཁབ་ཡོད་པ་རེད། མྱིག་སར་བྱང་ངོས་སུ་རང་བྱུང་ངང་ཁབ་པའྱི་ཏ་ཧྭ་འདྲེས་

མའྱི་མེ་ཏོག་སྟོངས་ཉེར་ཡོད་པ་རེད། 

     ཏ་ཧྭ་འདྲེས་མའྱི་མ་ེཏགོ་ནྱི་ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སོབ་རྩྱི་ཤྱིང་དང་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིརྱི་

སེས་སྲུང་སོབ་རྩྱི་ཤྱིང་ཡང་ཡྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་སྲུང་སབོ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་

བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཀན་སུའུ་ཐེ་བོའ་ིནགས་ཁུལ་དུ་ཉེ་བའྱི་ལ་ོཤས་ནང་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་དེ་སར་

གསོའ་ིརང་བཞྱིན་ངང་མང་དུ་ཕྱིན་ཐོག ནགས་ཚལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་རྱིམ་བཞྱིན་བརྟན་དུ་ཕྱིན་པ་

དང་། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྱིམ་བཞྱིན་ངང་ལགེས་སུ་ཕྱིན་པ། སེ་དངོས་ཀྱི་སྣ་མང་རང་བཞྱིན་ལ་སྲུང་སོབ་

ནུས་ལྡན་བྱུང་བ། ནགས་ཁུལ་གྱི་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའྱི་སོག་ཆགས་དང་རྱི་སེས་རྩྱི་ཤྱིང་ཐོན་ཁུངས་ཀང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་སུ་ཕྱིན་པ། སར་ཡོད་ཀྱི་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའྱི་སོག་ཆགས་དང་རྱི་སེས་རྩྱི་ཤྱིང་རྱིམ་བཞྱིན་མདེ་

པ་ནས་ཡོད་པའྱི་བར་དང་ཉུང་བ་ནས་མང་བའྱི་བར་འགྱུར་ལྡགོ་འགོ་བཞྱིན་ཡདོ་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། 

མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན༽  

  

       ༨༽ ༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན། སྐབས་དརེ་དགུང་ལོ་ ༥ ལ་སོན་པའྱི་པཎ་ཆེན(རྫུན་མ)ཨེར་

ཏེ་ནྱི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་བོད་ལོངས་ཀྱི་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་དུ་གསེར་ཁྱིར་མངའ་

གསོལ་གནང་ཟེར། ༡༩༩༦ ལོ་དང་ ༢༠༠༩ ལ་ོགཉྱིས་ལ་པཎ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་རྱིམ་ལྟར་དག་ེཚུལ་དང་དགེ་སོང་

གྱི་སོམ་པ་བཞེས་པ་དང་། དུས་ད་ེནས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་པ་དང་། དུས་ད་ལྟའྱི་བར་གསང་

སགས་ཀྱི་དབང་ཡང་༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཐབོ་པ་དང་། ཁོང་ ༢༠༡༠ ལོར་ཀྲུང་གོའ་ིནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙ་ོགཞནོ་པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གསོ་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས་ཤྱིང་། ༢༠༡༣ 

ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིད་གོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས། གསེར་ཁྱིར་མངའ་གསོལ་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༠ 

འཁོར་བ་འྱི་རྱིང་ཁོང་གྱི་མཚན་སན་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་



དུ་ཉྱིན་བཞྱིན་ཇ་ེམཐོར་སོང་ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི་བར་ཁོང་གྱིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་མྱི་ཐངེས་འབུམ་ ༡༥ ལྷག་

ཙམ་ལ་ཕག་དབང་གནང་བ་དང་། ནང་སའྱི་ཞྱིང་ཆེན་དང་གོང་ཁེར། རང་སོང་ལོངས་བཅས་ས་ཁུལ་ ༢༣ ལ་

གཟྱིགས་ཞྱིབ་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བར་ཕེབས། བོད་ལོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

ཡོད། རྟནེ་འབེལ་མཛད་སོའ་ིཉྱིན་དེར་བོད་ལོངས་ཀྱི་དགནོ་ས་ེཆེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་འཐུས་མྱི་དང་བཀ་ཤྱིས་

ལྷུན་པོ་དགནོ་གྱི་དག་ེའདུན་ ༦༠༠ ལྷག་དང་། གཞྱིས་རྩེ་གོང་ཁེར་གྱི་མང་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༩༠༠ ལྷག གཞན་

སྱི་ཁནོ་དང་། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སོན་བཅས་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལས་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་སྣ་

ཁོན་བསོམས་ ༡༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་གོའ་ིནང་བསྟན་མཐུན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མྱི་སྣ་

རྟེན་འབེལ་མཛད་སོར་ཞུགས་པ་དང་འབེལ་ཤྱིས་ཚིག་ཀང་གསུངས་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་

གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན༽ 

  

       ༩༽ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་རང་སངོ་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཁེན་ཆོན་གོས་པཎ་

ཆེན༼རྫུན་མ༽ཨེར་ཏ་ེནྱི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་། 

     ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའྱི་པུའུ་ཀང་གཞོན་པ་སྱི་ཐར་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་དང་བོད་

ལོངས་དམག་ཁུལ་ཁང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་པ་བཅས། བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་། མགོན་པོ་བཀ་ཤྱིས། ཝང་རུའ་ེ

ལེན། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། སྐལ་བཟང་ཚ་ེརྱིང་། ཧོ་ཝུན་ཧའ།ོ སྒྲུབ་ཁང་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ། ཚེ་སྨནོ་

གྱིང་བསྟན་འཛིན་འཕྱིན་ལས། བློ་བཟང་འགྱུར་མེད། ས་ལུང་ཕུན་ལགས། ཀང་ཅན་ཀང་སོགས་ལྷན་དུ་མཇལ་

འཛོམས་ནང་ཞུགས། ཁེན་ཆནོ་གསོ་མཇལ་འཛོམས་གནང་སྐབས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་

གཞུང་། ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཔཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནྱི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་

པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་བདོ་དུ་རྟོག་ཞྱིབ་དང་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་མཛད་ས་ོསེལ་བར་ཕེབས་པར་ལྷག་བསམ་ཟོལ་

མེད་ངང་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ེནྱི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་གསེར་ཁྱིར་

མངའ་གསོལ་ནས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བར་སོ་སེམས་ཆནེ་པོས་བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་ཟརེ། ་་་་་་་་་ 

 

     ཁེན་ཆོན་གོས་པཎ་ཆེན་རྫུན་མར “རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་དང་རྒྱལ་སོང་འགོ་ཕན”རང་འགན་དུ་

བརྩྱིས་ནས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བློ་མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་

དང་བསམ་བློའ་ིཐད་བླ་ོསེམས་གཅྱིག་མཐུན་དང་། དམྱིགས་ཚད་ཐད་འདུན་པ་གཅྱིག་མཐུན། བྱ་སོད་ཐད་

གཅྱིག་མཐུན་གཅྱིག་སེལ་བཅས་གནང་བ་དང་། མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར་སྲུང་སོང་ཐད་དེ་བས་རང་རྟོགས་གནང་



བ། ཏཱ་ལའྱི་སེ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རུ་ཚོགས་དང་དབྱ་ེམཚམས་གསལ་འབྱེད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནང་བ་དང་ཁ་

ཕལ་གཏོར་བཤྱིག་གྱི་བྱེད་ས་ོབཀག་འགོག་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་དང་མངའ་

ཁོངས་ཆ་ཚང་རང་རྟགོས་ངང་སྲུང་སོང་གནང་དགསོ། ལ་སོགས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ།  

       པཎ་ཆེན་རྫུན་མས། ་་་་་་་་ འདྱི་ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུང་

ནན་ཧའེ་རུ་ཕན་གྱི་གུས་མཇལ་དང་ལནེ་གནང་བ་དང་ཕན་གྱི་འཚར་ལོངས་དང་ཡར་རྒྱས་ལ་བླང་བྱ་གསལ་

པོ་བཏོན་གནང་བས་ཚེ་གང་བརེད་པ་མྱི་འདུག དེ་ནྱི་ཕན་སརེ་གྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ་

བཀས་ལྷུན་དགོན་དང་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལས་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་མཚན་སན་ཡང་རེད། ཕན་གྱིས་སྱི་

ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་བྱམས་བརྩེའྱི་བཀའ་སབོ་མྱི་ཚེའྱི་བསྲུང་བྱའྱི་གདམས་ངག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་ཀུན་

གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་མྱིག་དཔེར་བཟུང་སྟེ་མེས་རྒྱལ་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་

སྲུང་སོང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེསྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དང་འཚམས་

མཐུན་ཡོང་རྒྱུར་སྟབོས་ཤུགས་ཚང་མ་ལགེས་སསེ་སུ་ཕུལ་ནས་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་དང་རྒྱལ་ཡོངས་

མྱི་དམངས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཟབ་མོ་ཆུད་ཟོས་སུ་མྱི་འགོ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། 

     མཇལ་འཛོམས་མཇུག་འགྱིལ་སྐབས་ཁེན་ཆོན་གསོ་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ེནྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལ་བཀས་

ལྷུན་དགནོ་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་མཚན་འཛནི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་ལག་ཁེར་གནང་བ་དང་རང་སོང་ལོངས་

ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནྱི་ཆསོ་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀས་ལྷུན་དགོན་ད་ོདམ་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་གྱི་མཚན་འཛནི་ཀྲུའུ་རེན་གྱི་འགན་བཞེས་

པའྱི་གཏན་འབབེས་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 

ཉྱིན༽ 

  

       ༡༠༽ བོད་ལོངས་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བག་ཕུག་རེས་ཤུལ་ཆེ་ཤོས—མངའ་རྱིས་རྩ་མདའ་

དུང་དཀར་དང་ཕྱི་དབང་བག་ཕུག་རེས་ཤུལ་གྱི་སྟོངས་ཉེར་ཡོད་པའྱི་ལྡེབས་རྱིས་བསྡུར་ཚད་གཅྱིག་མཚུངས་

ཀྱིས་འདྲ་བཤུས་བསར་བཟའོ་ིལས་གཞྱི་མྱིག་སར་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ་རདེ། བསོམས་རྩྱིས་བྱས་པ་ལྟར་

ན། རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་པའྱི་ཚོ་ཆུང་གྱིས་བསོམས་པས་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་ལྡབེས་རྱིས ༡༠ དང་ལྷ་བྱིས་དང་མྱི་

སྣའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་སྣ་མང་གྱི་ལྡེབས་རྱིས་ ༢༠༠༠ ལྷག་མྱུར་སབོ་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་འདྲ་བཤུས་བསར་

བཟོའ་ིལས་ཀ་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ་རདེ། བརྩམས་ཆོས་འདྱི་དག་འཛམ་གྱིང་སྟེང་དུ་ཡོད་པའྱི་མངའ་རྱིས་ཀྱི་

གནའ་བོའ་ིལྡབེས་རྱིས་བསྡུར་ཚད་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་



ནས་ལྡེབས་རྱིས་འདྱི་དག་རང་བྱུང་གནོད་འཚེའྱི་གཏོར་སོན་ཐེབས་པ་ལས་སེལ་ཐབས་བལ་བའྱི་བརླག་སནོ་

སོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོ་སྒུལ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱིག་དངོས་ད་ེདག་མ་འོངས་

པར་སོ་སྒུལ་བྱདེ་པའྱི་སོ་ནས་བསར་བཟ་ོདང་། འགེམས་སྟོན། ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་སོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་

རེད། དུང་དཀར་དང་ཕྱི་དབང་བག་ཕུག་རེས་ཤུལ་ནྱི་བདོ་ལོངས་གུ་གེའྱི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཤུལ་

བཞག་ཡྱིན་ལ་བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་གྱི་རྩ་མདའྱི་དེའུ་འབུར་ཁོད་དུ་གནས་པ་དང་དུང་དཀར་རསེ་

ཤུལ་དང་ཕྱི་དབང་བག་ཕུག་ཚོགས་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་། ༡༩༩༧ ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྱིག་དངོས་སྲུང་སོང་

སེ་ཚན་ཁག་གསུམ་པར་ཚུད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༡༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་འཚོགས་པའྱི་ཧྲྱིན་ཀྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བརན་ཐུང་དུས་ཆེན་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་

ཐོག བོད་ཀྱི་གཞོན་སེས་འཁབ་ཁྱིད་པ་བདུད་རྩྱི་སྱིད་ཀྱིས་འཁབ་གཞུང་བརྩམས་ཤྱིང་འཁབ་ཁྱིད་བྱས་པའྱི་

གོག་བརན《གངས་འདབས་ཀྱི་ཤུག་སོང་ཁེར་སེས》ཞེས་པར་བྱྱིས་པའྱི་གགོ་བརན་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་བྱ་དགའ་

ཐོབ་པ་རེད། 

     བདུད་རྩྱི་སྱིད་ནྱི་མཚ་ོསོན་མང་ར་ནས་ཡྱིན་ཞྱིང་། པེ་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆནེ་མོའ་ིགོག་བརན་

འཕྱིན་འཁབ་ཁྱིད་སེ་ཁག་ནས་སབོ་གཉེར་བྱས། ཁོ་མོར་སན་ངག་དང་རོལ་དབྱངས་ཟློས་གར། གཞས་ཚིག་

སོགས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་། གོག་བརན《གངས་འདབས་ཀྱི་ཤུག་སོང་ཁེར་སེས》

ཞེས་པར་པ་ེཅྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སབོ་ཆེན་པའྱི་བརན་ཐུང་དུས་ཆེན་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལེགས་ཤསོ་ཀྱི་བྱ་

དགའ་སོགས་ཀང་ཐོབ་མོང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྱིན་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༢༽  བོད་ཀྱིས་གགོ་བརན་སྒྱུར་བཟོ་བྱས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བ་དང་བོད་ལོངས་མྱི་རྱིགས་སྐད་ཀྱི་

གོག་བརན་སྒྱུར་བཟོའ་ིབག་ོགེངཚོགས་འདུ་ལྷ་སར་འཚགོས། བོད་ཀྱིས་ ༡༩༦༥ ལོ་ནས་བཟུང་། མྱི་རྱིགས་སྐད་

ཀྱི་གོག་བརན་སྒྱུར་བཟོའ་ིལས་དནོ་སེལ་ཚུན། གོག་བརན་སྣ་ཚོགས་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་བརན་འཕྱིན་

འཁབ་ཚན་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་སྒྱུར་བཟ་ོབྱས་པ་མ་ཟད། གོང་ཁེར་གྱི་གངས་གཞྱིའྱི་གོག་བརན་ཁང་ ༦ བསྐྲུན་

པར་ལོའ་ིས་ས་ེབཙོངས་ཚད་སོར་འབུམ ༥༠༠ལྷག་ཙམ་ཟྱིན་ནས་བོད་ཀྱིས་སྒྱུར་བཟོ་བྱས་པའྱི་བདོ་སྐད་གོག་

བརན་གྱིས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཞྱིང་འབགོ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལྟ་ཐུབ་པ་དང་ག་ོཐུབ་པའྱི་དགསོ་མཁོ་བསྐངས་ཡདོ་

ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་དྲ་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན༽ 

  



       ༡༣༽  ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་པེ་ཅྱིང་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གནས་ཕ་ོབང་དུ“ཀྲུང་གོ་མྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་

ལོ་ཙཱ་ཅུས་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ”འཚོགས་པ་དང་འབེལ། པེ་ཅྱིང་དུ་

ཀྲུང་ག་ོམྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལོ་ཙཱ་ཅུས་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་འགེམས་སྟོན་ཡང་སེལ་འགོ་ཚུགས་པ་

རེད། 

     ཀྲུང་ག་ོམྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལོ་ཙཱ་ཅུས་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་

དང་། ༡༩༥༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཙུང་ལྱི་ཀོའུ་ཨེན་ལའེ་ཡྱིས་ཆོག་མཆན་གནང་བ་བརྒྱུད་གསར་དུ་

བཙུགས། དེ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་མྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལོ་ཙཱའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་ད་ེཡྱིན་ལ། དེ་

རུ་ནང་སོག་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཁང་དང་། བོད་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཁང་། ཡུ་གུར་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་

ཁང་། ཧ་སག་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཁང་། ཁའོ་ཞན་སྐད་ཡྱིག་ལས་དོན་ཁང་། དབྱྱིས་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལས་དནོ་

ཁང་། ཀོང་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལས་དནོ་ཁང་སོགས་སེ་ཚན་ ༡༦ ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་མྱི་རྱིགས་སྐད་

ཡྱིག་ལོ་ཙཱའྱི་རྱིག་གཞུང་དུས་དེབ《མྱི་རྱིགས་ལ་ོཙཱ》ཞེས་པ་ཡང་གཙོ་གཉེར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། 

     ཀྲུང་ག་ོམྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལོ་ཙཱ་ཅུས་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༦༠ སོང་ཚུན། ལས་ཁུངས་འདྱིས་སྐབས་རྱིམ་

བྱུང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཏང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས། སྱིད་གོས་ཚོགས་འདུ་བཅས་

ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིག་སྒྱུར་དང་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་སྐད་བསྒྱུར་བའྱི་ལས་འགན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའ་ིངང་ལེགས་གྲུབ་

ཟྱིན་པ་དང་། ནང་སོག་དང་། བོད་རྱིགས། ཡུ་གུར། ཧ་སག ཁའོ་ཞན། དབྱྱིས་རྱིགས། ཀོང་རྱིགས་བཅས་

གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ ༧ གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསུང་རབ་དང་། ཚད་ལྡན་ཡྱིག་ཆ། བཅའ་ཁྱིམས་ཁྱིམས་

སོལ། ཚིག་མཛདོ་དུས་དེབ་སོགས་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་བསྒྱུར་ཏེ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་དུ་

ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཕོགས་དང་། བྱེད་ཕོགས། སྱིད་ཇུས་བཅས་དྲྱིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་

མཐུན་སྒྲྱིལ་དང་། སྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་བཅས་སྲུང་སངོ་བྱེད་པ། གངས་ཉུང་མྱི་

རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། གངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ། མྱི་རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ལོ་ཙཱའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྱིག་གཞུང་སེལ་རེས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏངོ་བ་བཅས་ལ་ལེགས་སེས་གལ་ཆེན་ཕུལ་ཡདོ་ཟེར། 

  

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྒྱུར་སྒྲྱིག་བྱས། 

༢༠༡༥ ལའོ་ིཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན། 
 


