
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་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་ནས་ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་བར། 

  

       ༡༽  ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཟླ་

འདྱིའྱི་ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དོ་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཆེད་དནོ་ཚགོས་འདུ་གཙོ་སོང་གནང་ནས་ཉེ་

བའྱི་ལོའ་ིརྱིང་གྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་སེལ་འདནེ་ལས་ཀའྱི་སྙན་ཞུ་གསན་པ་དང་ཞྱིང་ཆེན་ལམ་གྱི་ད་བ་འཆར་

འགོད(༢༠༡༦―༢༠༣༠)ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གཞུང་ལམ་འགྱིམ་འགྲུལ་ཐད་རྨང་གཞྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་དང་། སནོ་ས་ེཁྱིད་པའྱི་རང་བཞྱིན། ཞབས་ཞུའྱི་རང་བཞྱིན་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཞྱིང་། བསམ་བོ་

སར་བས་བཅྱིངས་འགོལ་དང་གསར་གཏདོ་ལ་བརནེ་ནས་སྐུལ་འདདེ་གཏོང་བ་དང་། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་

པའྱི་འཆར་འགདོ་དང་བར་བརྒལ་འསོ་འཚམ་བེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞྱིང་ཆནེ་ལམ་གྱི་མ་ལམ་དང་གོང་

གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་འགྱིམ་འགྲུལ་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་འགོ་བར་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆནེ་གཏོང་བ་བཅས་བས་

ཐོག་བདོ་ཀྱི་འབོར་འབྱིང་སྱི་ཚོགས་ཕགོས་ཡོངས་ནས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བེད་པར་འགྱིམ་འགྲུལ་གྱི་འདེགས་སོར་

དང་འགན་ལནེ་ནུས་ལྡན་མཁོ་འདོན་བེད་དགསོ་པའྱི་ནན་བཤད་བས། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། བོད་ལོངས་ད་བ་ནས། 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན༽ 

  

       ༢༽ ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ནས་བར་ཐག་ཀེ་ལ་ོསྱི་ཊ ༦༣ ཆོད་པའྱི་ལྷུན་གྲུབ་རོང་ཕུ་མད་ོཤང་ཕུ་མདོ་ཆུ་

བེད་ལེ་བའྱི་རགས་ཆེན་ད་ེལྷ་ས་སྱིད་ཆུ་རྒྱུག་ཁུལ་གྱི་དཀྱིལ་རྒྱུད་དུ་བསྐྲུན་ཡོད། ཞྱི་བས་བཅྱིངས་འགོལ་

བཏང་ཚུན་རང་ལོངས་སུ་མ་དངུལ་གཏོང་ཚད་མང་ཤོས་ཀྱི་ཆུ་བདེ་ལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་

ཕུ་མད་ོཆུ་བེད་ལེ་བ་ནྱི་མྱིག་སར་བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་ལས་གཞྱིའྱི་གཞྱི་ཁོན་ཆེ་ཤོས་དང་ཕགོས་བསྡུས་ཕན་

འབས་མངོན་གསལ་དོད་ཤསོ་ཀྱི་ཆུ་བེད་ལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དརེ“བོད་ཀྱི་འགག་གསུམ”ཞེས་

འབོད་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༧ པར་ཕུ་མད་ོཆུ་བེད་ལེ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འཕྲུལ་ཙུའུ་བཞྱི་ཀ་ནས་གོག་གཏོང་

འགོ་ཚུགས་ཚུན་རྱིམ་རྱིས་བས་ན་གོག་གཏོང་ཚད་ཏུའུ་དུང་ཕྱུར་ ༥ ལྷག་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད། ཕུ་མདའོ་ིལས་གཞྱི་



ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་རེས་བོད་ལོངས་སུ་ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་ཁུལ་རྒྱ་ཁོན་མུའུ(Unit of area equal to one 

fifteenth of a hectare. Translator)འབུམ་གསུམ་ཁྱི་ལྔ་དགུ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལ་ོརེར་འབྲུ་

རྱིགས་ཐནོ་འབབ་ཊོན་འབུམ་གཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་དང་ལྔ་སོང་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དཔྱད་གཞྱི་ལས་མངོན་ཡོད་ཟེར། 

་་་་་་་ 

       ཆུ་བེད་ཀྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏྱིག་བཏང་བ། རང་ལངོས་ཀྱིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པོ་དང་བདོ་ཤར་གྱི“གཙང་གསུམ”སོགས་གཙང་ཆུ་རྒྱུག་ཁུལ་གཙོ་བོའ་ིའཆར་འགོད་ལགེས་སྒྲུབ་བས་པ་

དང་། ཆུ་བ་ོའབྱིང་ཆུང་རྒྱུག་ཁུལ་ ༤༤ ཡྱི་ཕགོས་བསྡུས་འཆར་འགདོ་དང་ཆུ་བོ་ ༥༧ གྱི་ཆུའྱི་ནུས་པའྱི་ཐོན་

ཁུངས་གསར་སེལ་འཆར་འགོད་བས། ད་ེབཞྱིན་ཆེད་དམྱིགས་རྣམ་གངས་མང་པོའ་ིའཆར་འགདོ་བཟོས་ཤྱིང་

གསོག་འཇོག་རྣམ་གངས་ཁག་ ༧༨༦ ཟྱིན་ཡོད། ཆུ་དཔྱད་སརོ་སདོ་ཚད་ལེན་རེན་གཞྱི་ ༨ དང་རྱིགས་ཁག་གྱི་

ཆུ་དཔྱད་དང་ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན་ལ་ཞྱིབ་ཚད་ལེན་ས་ཚགིས་ ༨༠༩ བསྐྲུན་པ། ཆུ་བདེ་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་ཞྱིབ་

བཤེར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའ་ིསོ་ནས་ལགེས་སྒྲུབ་བས་པ། ཆུའྱི་ཐོན་ཁུངས་སྱི་བསྒྲགས་དང་ས་ཆུ་སྲུང་འཛནི་གྱི་

སྱི་བསྒྲགས་ཁབ་བསྒྲགས་བས་པ། ཆུ་བེད་ཚན་རལ་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་སོང་ལོངས་རྱིམ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

བ་གཞྱི་མང་པོ་ཐབོ་ཡོད་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ཉྱིན༽ 

  

       ༣༽  ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་དགོང་མརོ་བདོ་ཀྱི་གོག་བརྙན《ཐར་ལོ》ཞེས་པ་ཐའེ་པེ་གོང་ཁེར་

དུ་བསན་པ་དང་། གོག་བརྙན་《ཐར་ལོ》ཞེས་པ་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཐའེ་ཝན་གསེར་གྱི་གྱི་ལྱིང་རགས་མའྱི་དོན་

བརོད་གོག་བརྙན་ར་ེགས་དང་འཁབ་ཁྱིད་པ་རེ་གས། འཁབ་གཞུང་རེ་གས། བརྙན་ཕབ་ར་ེགས་བཅས་བ་

དགའྱི་སེ་ཚན་བཞྱིའྱི་ར་ེགས་འོས་མྱིང་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐའེ་པེ་རོལ་དབངས་གོག་བརྙན་ཁང་དུ་ས་

གདན་དམར་པོའ་ིསནོ་བསུ་དང་ཐོག་མའྱི་གཟྱིགས་འབུལ་མཛད་སོ་ཡང་བསྡུས་པ་རེད། གཞན་གོག་བརྙན

《ཐར་ལ》ོཡྱི་གཙོ་སྒྲུབ་མྱི་ས་སེ་འཁབ་ཁྱིད་པ་པད་མ་ཚེ་བརན་དང་། སེས་པ་གཙ་ོའཁབ་པ་ཞྱི་བད་ེཉྱི་

མ། སེས་མ་གཙོ་འཁབ་པ་གཡང་ཕྱུག་མཚོ། བརྙན་པར་ལེན་མཁན་ལུའྱི་སོང་ཡེ་བཅས་ཀང་ཕེབས་ཡོད་

ལ། འཁབ་ཁྱིད་པ་པད་མ་ཚ་ེབརན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་སད་གོག་བརྙན་ད་ེཐའེ་ཝན་དུ་འཁེར་ཡོང་ནས་སནོ་

ཐུབ་པ་ནྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་ཅེས་བརོད། གསརེ་གྱི་གྱི་ལྱིང་རགས་མའྱི་ལག་བསར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་

ཞྱི་ཀྲང་ཨེ་ཅ་ཡྱིས་ཁོང་ཚོར་རེན་འབེལ་ཞུས་པ་རདེ། 

     གོག་བརྙན《ཐར་ལ》ོནྱི་པདྨ་ཚེ་བརན་གྱི་ཕ་སད་གོག་བརྙན་ལྔ་པ་ཡྱིན་ལ། འཁབ་གཞུང་ནྱི་ཁོང་གྱི་

སྒྲུང་ཐུང་《ཐར་ལོ》ཞེས་པར་གཞྱི་བཟུང་ནས་བཅོས་པ་ཡྱིན། གོག་བརྙན་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་ཕྱུགས་རྱི་



ཐར་ལོ་སདོ་དམངས་འཛིན་བང་ལེན་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་བར་དུ་འཕད་པའྱི་དགའ་སོ་འདེས་མའྱི་གཏམ་རྒྱུད་

བརོད་ཡོད། སེས་པ་གཙོ་འཁབ་པ་ཞྱི་བདེ་ཉྱི་མའྱི་ལུས་སེང་དུ་ལྷན་སེས་སུ“དང་རྐྱང”གྱི་གཤྱིས་ཀ་ཞྱིག་

མངའ་བས། གོག་བརྙན་ཁོད་ཀྱི་མྱི་ས་གཙོ་བ་ོས་ེཐར་ལོའ་ིཁེར་རྐྱང་གྱི་གནས་བབ་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་

ཕྱིར། རྒྱ་ཆ་ེགཟྱིགས་མོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུ་འཇགས་ཤྱིང་གདེང་འཇོག་ཀང་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡདོ། 

     རྒྱུས་ལནོ་བྱུང་བ་ལར་ན། གསེར་གྱི་གྱི་ལྱིང་རགས་མའྱི་བ་དགའ་གནང་བའྱི་མཛད་སོ་དེ་སྱི་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་དགུང་མརོ་ཐའེ་པ་ེརྒྱལ་ཡབ་རེས་དན་ཁང་ནས་བསྡུ་འཆར་ཡོད་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས།ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༤༽ ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྱིག་གནས་རླུང་འཕྱིན་བརྙན་འཕྱིན་ཅུས་ཀྱི་ལས་དནོ་མྱི་སས་ས་ཆ་དེ་གའྱི་རང་

བྱུང་གོང་ཚ་ོ ༡༠ ལྷག་ཙམ་ལ་གནའ་གཞུང་ཡོངས་ཁབ་ཞྱིབ་བཤེར་བེད་སབས། བོད་རྱིགས་གོང་མྱི་དུད་ཚང་ 

༡༢ ལ་བནོ་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་པོ་ཏྱི་ ༡༨༠ ལྷག་ཙམ་དང་བམ་པོ་ ༢༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་པར་ཁོན་

ཤོག་ལྷེ་ ༢༡༥༠ ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པ་དང་། གནདོ་ཟློག་པར་རྱིས་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་རྙདེ་བྱུང་ཞེས་ངོ་སོད་བས། 

     ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྱིག་གནས་རླུང་འཕྱིན་བརྙན་འཕྱིན་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་གཞནོ་པ་ལུའོ་ཁང་ཧེང་གྱིས“ཡྱི་གེ་

གཞྱིར་བཟུང་དབ་ེའབདེ་བས་པར་དཔེ་ཆ་ད་ེདག་ནྱི་སྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ ༧ པར་བཤུས་པ་དང་། དེ་ནྱི་བདོ་

ཡྱིག་བྱུང་རསེ་ཀྱི་ཆེས་གདདོ་མའྱི་ཟྱིན་ཐོ”ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང་། བོན་ཆོས་ཀྱི་དཔ་ེཆ་རྙདེ་རེས་ས་

ཆ་དེ་གར་ཆྱིང་ཧྭ་སོབ་ཆེན་དང་། ལན་ཀྲོའུ་སོབ་ཆེན། ནུབ་བང་དགེ་འསོ་སོབ་ཆེན་སོགས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་རྱིགས་

གཅྱིག་མཁས་ཅན་གདང་དངས་ནས་དཔེ་ཆར་ཆོད་སོམ་བས་འདུག 

     རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱིས་ཆདོ་སོམ་རགས་ཙམ་བས་པར་གཞྱིགས་ན། དཔེ་ཆ་དེ་དག་ནང་འབྲུག་

ཆུ་རྒྱུག་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་རྱིག་གནས་ཐོ་འགོད་བས་པ་དེ་ཏུན་ཧོང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གྱི་གནའ་

བོའ་ིབོད་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆའྱི་དེབ་བཤུས་མ་དང་འད་ལ། དེའྱི་རྱིག་དངོས་རྱིན་ཐང་དང་ལ་ོརྒྱུས་དཔྱད་གཞྱིའྱི་རྱིན་

ཐང་ཧ་ཅང་མཐོ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ 

ཉྱིན༽ 

  

       ༥༽  ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཀྲུང་གའོ་ིནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་དང་། ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆནེ། བོད་

རང་སོང་ལོངས་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་སོར་གཙོ་གཉེར་སེ་ཚན་གྱིས་སྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆེན་ཕན་ཀྲྱི་ཧྭ་གོང་ཁེར་དུ“ཀྲུང་

གོའ་ིཤམ་བྷ་ལ་ཆེ་མོའ་ིཡུལ་སོར་ཁབ་སེལ་མནའ་འབེལ”དངོས་སུ་བཙུགས་པ་རེད། 



     “མནའ་འབེལ་བཙུགས་པ་དེས་ཞྱིང་ཆེན་དབར་དང་གོང་ཁེར་དབར་གྱི་ཡུལ་སོར་སེལ་རེས་དང་

མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་དང་། ཤམ་བྷ་ལ་ས་ཁོངས་ཧྱིལ་པོའ་ིཡུལ་སོར་ཐོན་རས་དང་ཁོམ་རའྱི་ཐནོ་

ཁུངས་བསྡུ་སྒྲྱིལ་ལ་སྐུལ་མ་ཐབེས་པ། ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡུལ་སརོ་སྤུས་རགས་གཏོད་པ། ས་ཁོངས་ཡུལ་སོར་གྱི་སྱིའྱི་

འགན་རདོ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ས་ཁོངས་ཡུལ་སརོ་ཐུན་མོང་ཐོག་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཐུབ”ཅེས་ཀྲུང་གོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་སོར་ཅུས་ཡུལ་སོར་སྐུལ་འདདེ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཉམ་ལས་སྱི་ཡྱི་སྱི་ཀྲང་གཞོན་པ་ཧྥན་ཝུན་མྱིན་

གྱིས་བཤད། 

     ཀྲུང་གརོ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས“ཤམ་བྷ་ལ”བཙལ་འཚོལ་དང་དེའྱི་རྱིག་གནས་སགོ་འདནོ་བེད་མཚམས་

གཏན་ནས་འཇགོ་མོང་མེད། དུས་རབས་གོང་མའྱི་ལ་ོརབས་དགུ་བཅུ་པ་ནས་བཟུང“ཤམ་བྷ་ལའྱི”ས་

ཁམས་གནས་བབ་བཙལ་འཚོལ་བེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཡུལ་སརོ་ལས་རྱིགས་སྱི་ཁནོ་། ཡུན་ནན། བོད་

ལོངས་བཅས་ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས་གསུམ་གྱི་སལེ་མཚམས་སུ་དབར་མཚོ་རྒྱས་པ་ལར་འཕེལ་རྒྱས་

སོང་བ་དང་། དེ་གར་ཡུལ་སརོ་བ་མང་པསོ་ཁས་ལནེ་བས་པའྱི“མཛེས་ཤོས”ཀྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཡདོ། 

     ཡུལ་སོར་ས་ེཚན་གྱིས་དབ་ེའབེད་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི“ཤམ་བྷ་ལ”ནྱི་སྱི་ཁནོ་གྱི་ལྷ་ོནུབ་

དང་། ཡུན་ནན་གྱི་ནུབ་བང་། བོད་ལོངས་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་བཅས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་། ཁུལ། གོང་ཁེར་ ༩ ཡྱི་རོང(ཆུས) 

༨༢ ལ་ཁབ་པ་དང་། སོན་ལ་གསར་སེལ་བས་པའྱི་ལེ་བའྱི་ཁུལ་ནྱི་སྱི་ཁོན་དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་རང་སོང་

ཁུལ་དང་། ཡུན་ནན་བདེ་ཆནེ་བདོ་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ། ཆབ་མད་ོས་ཁུལ་བཅས་ཚུད་ཡོད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་

ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན༽ 

  

       ༦༽ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་ཀྲུང་གོའ་ིསྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁང་གྱིས་པ་ེཅྱིང་གངོ་ཁེར་དུ་གསར་འགྱུར་

ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ཏེ《བོད་ལོངས་མཐོ་སང་གྱི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཚན་རྱིག་

དང་མཐུན་པའྱི་དཔྱད་དཔགོ》ཅེས་པའྱི་སྙན་ཞུ་ཁབ་བསྒྲགས་བས་པ་རདེ། 《བོད་ལོངས་མཐོ་སང་གྱི་ཁོར་

ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་དཔྱད་དཔོག》ཅེས་པ་དསེ་གནམ་གཤྱིས་དང་། ཆུ་

ཁམས། སེ་ཁམས་མ་ལག སམ་སའྱི་ཁོར་ཡུག མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགུལ་སོད་ཤུགས་རྐྱེན། གནོད་སོན་གྱི་ཉེན་ཁ་

བཅས་ཕོགས་དྲུག་ནས་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་དོད་ཚད་དང་། ཆར་པ་འབབ་ཚད། འཁགས་ཀླུང་། གངས་གསོག་

ཐེབས་པ། མཚོ་དང་མཚེའུ་སོགས་དམྱིགས་ཚད་ ༢༦ གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལོངས་མཐོ་སང་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་ 

༢༠༠༠ ནས་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ ༡༠༠ ཡྱི་རྱིང་བར་གྱི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་ཚུལ་ཕོགས་བསྡུས་དཔྱད་དཔོག་

བས་ཡོད་ཚུལ་བརོད་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན༽ 



  

       ༧༽  ཟླ་འདྱིའྱི་ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོབདོ་ལངོས་ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་ལུགས་དང་དགནོ་སེ་ད་ོདམ་ལས་

དོན་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚགོས། ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ལོངས་སྱིད་གོས་ཏང་ཙུའྱི་ཧྲུའུ་

ཅྱི་དང་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ། ལངོས་ཏང་ཨུད་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའྱི་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་མགནོ་པོ་

བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་དང་། ལོངས་ཏང་ཨུད་འཐབ་

ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའྱི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ལངོས་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཏང་ཙུའུ་

ཡྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་སལ་བཟང་ཚ་ེརྱིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། 

    མགོན་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་ ༢༠༡༥ ལོར་ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྱིམ་ཁག་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་

ཆོས་ལུགས་སེ་ཚན་དང་། དགོན་སེ་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་ཁག་དང་དགོན་སེར་བཅའ་སོད་ལས་བེད་པས་གཅྱིག་

གྱུར་འཆར་འགོད་དང་མཐུན་སོར་བེད་པ་དང་སྐུལ་འདདེ་ཏན་ཏྱིག་གཏོང་བ་དང་། ལས་འགན་ནན་སྒྲུབ་

དང་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བས་ཏ་ེརང་ལོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་དང་བསན་དོན་ལམ་ལྷོངས། དགོན་སེ་

ཞྱི་མཐུན་བཅས་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་བོ་མཐུན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་གནང་བའྱི་ཏང་ཀྲུང་

དབང་དང་ཀྲུང་དབང་འགོ་ཁྱིད་བོ་མཐུན་གྱི་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་ཐབོ་ཁར། དགོན་སའེྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་གྲྭ་བཙུན་

དང་སྱི་ཚོགས་ལས་རྱིགས་ཁག་གྱི་དགའ་བསུ་དང་བརྱི་བཀུར་རྒྱ་ཁབ་ངང་ཐབོ་ཡོད་པས། འཐབ་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་ཆསོ་ལུགས་དང་དགོན་ས་ེད་ོདམ་ལས་བེད་པས་བསམ་ཕགོས་གསར་གཏདོ་དང་

དཀའ་ངལ་ཁད་བསད་བས་ཏེ་རང་ངོས་ཀྱི་བང་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་བཏང་ཐོག་ཡང་འབད་

བསར་འབད་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་དང་དགོན་ས་ེད་ོདམ་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་ནས་འཐབ་

ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་ཆསོ་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཏདོ་དེ་

ལོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཞྱི་མཐུན་བརན་ལྷྱིང་ཆདེ་ལེགས་སེས་དེ་བས་ཆེ་བ་འབུལ་དགོས་པའྱི་ནན་བཤད་

བས། 

    ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱིས་འདྱི་ལོའ་ི

ལས་དནོ་ཁག་གྱི་ཉམས་མོང་དང་བདེ་ཐབས་བཟང་པོ་ཕགོས་སོམ་ཡག་པ་ོབས་ནས“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་

པའྱི”འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་རྱིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་འཆར་འགདོ་ཡག་པ་ོབེད་པ་མ་ཟད་

ལྷག་པར་དུ་འབེལ་ཡོད་རྣམ་གངས་ཀྱི་དུས་འགོའ་ིག་སྒྲྱིག་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་ནས་ཕྱི་ལོའ་ིལས་དོན་ཡག་

པོ་སེལ་ཐུབ་པ་བེད་དགསོ་པའྱི་བང་བ་བཏོན་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན༽ 

  



       ༨༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་མྱི་དམངས་ད་བའྱི་གསར་འགོད་པས་ཀྲུང་གོའ་ིཚན་རྱིག་ཁང་ཁུན་མྱིང་

སོག་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལར་ན། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་གྱི་ཤར་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་

ཡྱི་གེ་མ་དར་གོང་གྱི་གནས་སོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་ལ་གྲུབ་འབས་གསར་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བས་འབས་ཐོག་

ནས་བོད་རྱིགས་ནྱི་ཤར་པའྱི་མེས་པ་ོཡྱིན་པ་ར་འཕདོ་བྱུང་བ་དང་མྱིག་སར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་འབས་འདྱི་

《ཚན་རྱིག་སྙན་ཞུ》སེང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། 

     མཚམས་སོར་བས་པ་ལར་ན། ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་སས་བལ་ཡུལ་ཁུན་པུའུ་ས་ཁུལ་དང་བདོ་ལོངས་

འགམ་གོང་རྡལ་དུ་ཤར་པའྱི་མྱི་ཚོགསས་ཀྱིＤＮＡཡྱི་མ་དཔེ་ ༥༠༠ ལྷག་འཚོལ་བསྡུ་བས་པ་མ་ཟད། དེ་ཚོའྱི་

ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ས་མང་ཅན་ལ་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱིས་དབ་ེཞྱིབ་བས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བས་

པ་ལས་ཤར་པའྱི་མྱི་ཚགོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་བདོ་རྱིགས་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་འཛནི་རྒྱུད་

རབས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཤར་པ་ནྱི་བདོ་རྱིགས་ལས་ཅུང་ཕྱི་བ(ཧ་ལམ་ལ་ོ ༡༥༠༠ ཡྱི་གོང)ཡྱི་ཡན་ལག་རྱིགས་

རྒྱུད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན༽ 

  

       ༩༽ ཟླ་ ༡༡  ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་བར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཞནོ་པ་རྒྱལ་ཁབ་

ཡྱིག་འབུལ་ངོ་བཅར་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཧྲུའུ་ཞའོ་ཆྱིན་གྱིས་བོད་དུ་བརག་ཞྱིབ་གནང་། ཁོང་གྱིས་ཏང་གྱི་ཚགོས་

ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་

པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསར་དནོ་འཁོལ་གཏྱིང་ཟབ་དང་། ཀྲུང་དབང་གྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དནོ་

སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དནོ་དང་ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་

གྱི་རྱིམ་སེལ་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དནོ་ལག་བསར་དོན་འཁོལ་བས་ནས་སོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་དར་

སེལ་གཏོང་བ་དང་གྲུབ་འབས་ཐོབ་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕོགས་སོམ་བས་ཏེ་ཡྱིག་འབུལ་ངོ་བཅར་ལས་དནོ་གྱི་ལམ་

ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏྱིང་ཟབ་གཏོང་བ་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་ཡོངས་བསྒྲགས་ཡྱིག་

འབུལ་ངོ་བཅར་དང་། འགན་འཁྱི་ཡྱིག་འབུལ་ང་ོབཅར། ཁྱིམས་སོང་ཡྱིག་འབུལ་ངོ་བཅར་བཅས་བཏོད་ད་ེ

བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དང་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡུན་རྱིང་བདེ་འཁདོ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའྱི་ཐད་

ལེགས་སེས་སར་བས་ཆ་ེབ་འབུལ་དགོས་པའྱི་ནན་བཤད་གནང་བ་རདེ། ་་་་་་་ 

       ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ཁེང་ཀོན་ཆུས་དར་དམར་གོང་ཚོ་དང་། སོད་ལུང་བད་ེཆེན་རོང་གདོང་དཀར་གོང་

རྡལ་གདོང་དཀར་གོང་ཚ།ོ ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རྱི་རོང་སྦ་ནག་གོང་ཚོ། ས་ེགདོང་རངོ་ཁེ་གསུམ་ཡུལ་མྱི་ཨུ་

ལྷན་བཅས་སུ་ཧྲུའུ་ཞའ་ོཆྱིན་གྱིས་དམངས་ཕན་ཞབས་ཞུ་དང་། ལས་བདེ་པ་གོང་ཚོར་བཅའ་སོད། ད་མྱིག་



ཅན་ད་ོདམ། གཉྱིས་ལྡན་དུད་སེལ་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐད་རོག་ཞྱིབ་གནང་ཞྱིང་། བདེ་ཐབས་ད་ེདག་ལག་

ལེན་བསར་རེས་གོང་ཚརོ་ཞྱི་མཐུན་བརན་ལྷྱིང་དང་ཁྱིམ་མཚེས་འཆམ་མཐུན་བྱུང་ནས་གནད་དོན་གོང་ཚོས་

ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་མཁེན་རསེ་ཁོང་དགེས་ཚོར་ཆནེ་པོ་བྱུང་བ་དང་སོད་ག་ོཆོད་པའྱི་བེད་ཐབས་ད་ེརྱིགས་ལ་

ཁས་ལནེ་གནང་། ཁོང་གྱིས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྨང་གཞྱིར་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ཞྱི་མཐུན་དང་བརན་

ལྷྱིང་སྲུང་སོང་བེད་པའྱི་འགག་ར་ཡྱིན་པས་གཞྱི་རྱིམ་ར་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སལེ་བེད་པ་དང་། དུས་

ཐོག་ཏུ་གོང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དང་མྱི་དམངས་ཀྱི་འདདོ་བོ་ཤསེ་རགོས་བེད་པ། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་འགལ་ཟླ་

དང་རོད་གཞྱི་སེལ་བ་བཅས་བས་ཏེ་འབྱུང་ར་ནས་ཡྱིག་བསྐུར་ངོ་བཅར་གྱི་གནད་དནོ་ཐོན་རྒྱུ་སནོ་འགོག་

བེད་པ་དང་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བསན་གནང་བ་རདེ། བོད་དུ་བསད་རྱིང་ཧྲུའུ་ཞའོ་ཆྱིན་གྱིས་རང་སོང་

ལོངས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་དང་བཞུགས་མོལ་གནང་ཡདོ་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་

ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༠༽ ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཆབ་མདོ་གོང་ཁེར་གྱིས་སང་མདའ་གནམ་ཐང་གྱི་འཕུར་སོད་ཁུལ་

སྒྱུར་བཀོད་ལས་གཞྱི་དང་གནམ་གྲུ་རྒྱུག་ལམ་གཉྱིས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་དོ་དམ་གྱི་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་ཚོགས་

འདུ་འཚགོས་ཤྱིང་། ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཆབ་མདོ་གོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་ནརོ་བུ་དནོ་གྲུབ་ཚོགས་འདུར་

ཕེབས་པ་མ་ཟད། ཚད་མཐོའ་ིམཐོང་ཆེན་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་གཞོགས་འདེགས། སོན་ཚུད་ནས་ཇུས་

འགོད་དང་བད་ེའཇགས་འགན་ལནེ་གྱིས་གནམ་ཐང་གྱི་རྒྱུག་ལམ་གཉྱིས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་མགགོས་སུ་བཏང་

ནས། རྒྱ་ཆེའྱི་ལས་བེད་མང་ཚོགས་ཚོའྱི་ཕྱིར་སོད་དཀའ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་བས་ཏ་ེཆབ་མདོའ་ི

དཔལ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་ནན་བཤད་བས། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༡༽ ཉེ་ཆར་《གནའ་བོའ་ིཇ་འདེན་ར་ལམ—ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས་བཅས་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིག་

དངོས་དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སནོ》དེ་ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་དངོས་མང་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་འགེམས་

སོན་བས། མཚམས་སོར་བས་པ་ལར་ན། ཐེངས་འདྱིའྱི་འགེམས་སོན་ཁོད་དུ་ཡུན་ནན་དང་། ནང་སོག ཀོང་

ཞྱི། སྱི་ཁོན། བོད་ལོངས། ཧའན་ཞྱི། ཀན་སུའུ། མཚོ་སོན་བཅས་ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སངོ་ལོངས་ ༨ ཀྱི་དངོས་

མང་བཤམས་མཛོད་ཁང་གྱི་རྱིག་དངོས་ར་ཆནེ་དག་འདུས་ཡོད་ལ་བསོམས་པས་རྱིག་དངོས་ ༥༠༠ ལྷག་ཡོད་

ཚུལ་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན༽ 



  

       ༡༢༽ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐོ་རེངས་སུ་ཀྲུང་གོའ་ིནང་བསན་མཐུན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་

པ(པཎ་ཆནེ་རྫུན་མ)ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོལྷ་སའྱི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ནའེྱི་སྐུ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་བ་

དང་འབེལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་གནང་ས་ེབདེ་བ་བསྩལ། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པ་ོནྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ལྷ་སར་འབརོ། ལྷ་སའྱི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་ཕེབས་པ་ནྱི་པཎ་

ཆེན་ཐེངས་འདྱིར་ལྷ་སར་ཕབེས་ནས་སེལ་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བདེ་སོ་ཐོག་མ་ཡྱིན་པ་དང་འདྱི་ལས་བེད་ས་ོས་

ཚོགས་སེལ་འགོ་ཡང་བརམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༣༽ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་རང་བྱུང་ཐེབས་ར་ལྷན་ཚོགས་དང་ཀྲུང་གོའ་ིཁོར་ཡུག་དང་

འཕེལ་རྒྱས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱིས་མཉམ་དུ་ཀྲུང་གོའ་ིས་ེདངོས་ས་མང་ཅན་དང་རང་

བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དགོས་མཁའོ་ིསོར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཞུའྱི་དུས་དབེ་ཐེངས་གསར་ཤསོ་ཤྱིག《སའྱི་གོ་ལ་སེ་

འཕེལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་སོར་གྱི་སྙན་ཞུ•ཀྲུང་གོའ་ི2015》ཞེས་པ་(གཤམ་དུ་《སྙན་ཞུ》ཞེས་པར་བསྡུས་

རྒྱུ)ཡོངས་བསྒྲགས་བས་པ་རདེ། 《སྙན་ཞུ》དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མཚོ་སོན་དང་བདོ་ལོངས་གཉྱིས་ཁ་ོ

ནར་སར་བཞྱིན་སེ་ཁམས་ལྷག་འཕ་ོསྲུང་འཛིན་བས་ཡོད་ཅེས་འཁདོ་འདུག 

     《སྙན་ཞུ》དེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ཆནེ་དང་རང་སོང་ལོངས་དང་གོང་ཁེར་མྱི་འད་བའྱི་བར་ལ་ས་ེཁམས་

ཀྱི་རེས་ཤུལ་དང་ས་ེདངོས་ཐེག་ནུས་ལ་ཁད་པར་མངོན་གསལ་ཡོད་པ་རདེ། ཤར་རྒྱུད་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མྱི་རེའྱི་ཆ་

སྙོམས་ཀྱི་སེ་ཁམས་རསེ་ཤུལ་བལསོ་བཅས་ཀྱིས་ཅུང་མཐོ་བ་དང་། དབུས་ནུབ་རྒྱུད་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མྱི་རེའྱི་ཆ་

སྙོམས་ཀྱི་སེ་ཁམས་རསེ་ཤུལ་བལསོ་བཅས་ཀྱིས་ཅུང་དམའ་བ་རེད། ༢༠༡༠ ལོར་ཀྲུང་གོར་ཞྱིང་ཆནེ་ ༦ (ནང་

སོག་དང་། ཡུན་ནན། ཧའེ་ནན། ཤྱིན་ཅང་། མཚོ་སོན། བོད་ལོངས།)ལ་ས་ེཁམས་ལྷག་འཕོ་སྲུང་འཛནི་བས(ས་ེ

དངོས་ཐེག་ནུས་སེ་ཁམས་ཀྱི་རེས་ཤུལ་ལས་ཆེ་བ)ཡདོ་པ་དང་། དུས་དབེ་སོན་མའྱི་སྙན་ཞུ་ཡོངས་བསྒྲགས་

བས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མཚོ་སནོ་ཞྱིང་ཆེན་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་གཉྱིས་ཁོ་ནར་ད་དུང་སེ་

ཁམས་ལྷག་འཕོ་སྲུང་འཛནི་བས་ཡོད་ཅྱིང་། ཧང་ཧའ་ེཡྱི་མྱི་རེའྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ས་ེདངསོ་ཐེག་ནུས་ནྱི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིང་ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས་དང་གོང་ཁེར་ཁདོ་དུ་མཇུག་མཐར་གནས་ཡདོ་ཚུལ་བརདོ་

འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན༽ 

  



       ༡༤༽ ཀྲུང་དབང་དམག་ཨུད་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དེ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཚེས་ ༢༦ 

ཉྱིན་བར་པ་ེཅྱིང་དུ་འཚོགས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅྱི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི། ཀྲུང་དབང་

དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི། ཀྲུང་དབང་དམག་ཨུད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དཔུང་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་གཏོང་འག་ོ

ཁྱིད་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཙུའུ་ཀྲང་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ཚོགས་འདུར་ཕབེས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གལ་

ཆེན་ཡང་གནང་། ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དཔུང་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་ཀྲུང་གོའ་ི

ཕུགས་འདུན་དང་དམག་དཔུང་སབོས་ཆེར་གཏོང་བའྱི་ཕུགས་འདུན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་བེད་པའྱི་དུས་རབས་

ཀྱི་བང་བ་དང་། དམག་དཔུང་སོབས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་དམག་དཔུང་དར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་བཟློག་མེད་ཀྱི་ལམ་

བུ། དམག་དཔུང་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཐག་གཅོད་པའྱི་འགག་རའྱི་ཐབས་ཤེས་བཅས་ཀང་ཡྱིན། དུས་བབ་གསར་

པའྱི་འགོ་ཏང་གྱི་དམག་དཔུང་སོབས་ཆེར་གཏོང་བའྱི་དམྱིགས་ཚད་ལག་བསར་གཏྱིང་ཟབ་བས་ཏ་ེདམག་

ཡོངས་དང་ཕགོས་སོ་སའོ་ིསབོས་ཤུགས་སྐུལ་སོང་བེད་པ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོདང་སྙྱིང་སོབས་གཅྱིག་

འགྱིལ་བདེ་པ། བསམ་བོ་གཅྱིག་གྱུར་དང་བ་སོད་གཅྱིག་གྱུར་བདེ་པ་བཅས་ཀྱི་ས་ོནས་སྒྱུར་བཅོས་ལ་བརེན་

ཏེ་དམག་དཔུང་སབོས་ཆེར་གཏོང་བའྱི་འཐབ་ཇུས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསར་བས་ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་

ཀྱི་དམག་དཔུང་སབོས་ཆེར་གཏོང་བའྱི་ལམ་བུའྱི་ཐོག་བ་ོབརན་འགྱུར་མདེ་ངང་བསདོ་དགོས་པའྱི་ནན་བཤད་

གནང་བ་རདེ། 

         ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དཔུང་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་ཏུ་གཏངོ་རྒྱུ་ནྱི་སྱི་ཡོངས་རང་

བཞྱིན་དང་གསར་བརའེྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་སྱིའྱི་ཐབས་ཇུས་ལར་གཏན་ལ་

འཁེལ་བའྱི་དུས་ཚདོ་རེའུ་མྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིསོན་དུ་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ད་ོདམ་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་མཉམ་

འབེལ་གཡུལ་འཐབ་བཀདོ་འདོམས་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཐད་ཚད་བརྒལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་དང་། གཞྱི་ཁོན་

གྱི་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྒྱུར་དང་། སྱིད་ཇུས་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་། དམག་དམངས་མཉམ་འདེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་

སྐུལ་གཏོང་སོགས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་ཐད་གྲུབ་འབས་གལ་ཆེན་ཐོབ་པར་བས་ནས་ཆ་འཕྱིན་ཅན་གྱི་དམག་འཁྲུག་

ལ་རྒྱལ་ཁ་ལནེ་ཐུབ་པ་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་ལག་བསར་ནུས་ལྡན་བདེ་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་

དེང་རབས་དམག་དོན་སབོས་ཤུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཧུར་ཐག་བསྐྲུན་པ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་

ལུགས་ཀྱི་དམག་དོན་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། དམག་ཡོངས་ཀྱིས་ཚད་མཐོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རང་

རོགས་དང་འགན་འཁྱི་འཁུར་སེམས་ཆེན་པོ་དང་། འདྲུད་པའྱི་ཤུལ་དང་བས་པའྱི་རསེ་ཐོན་པའྱི་སྙྱིང་སོབས་ལ་

བརེན་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་བས་ནས་ཏང་དང་

མྱི་དམངས་ལ་བོ་ཡྱིད་ཚིམས་པའྱི་ལན་ཞྱིག་ཧུར་ཐག་ངང་འདབེས་དགོས་ཞེས་གསུངས། 



         ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་དུས་བབ་གསར་པའྱི་འགོ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་བརནེ་ནས་དམག་དཔུང་འཛུགས་

སོང་བེད་པའྱི་བང་བ་ལག་བསར་བས་ནས་དཔུང་སེར་འགོ་ཁྱིད་དང་སངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དང་དཔུང་སརེ་

བཀོད་འདོམས་ནུས་ལྡན་བདེ་རྒྱུ་གཉྱིས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་ཡོང་བར་སྐུལ་སེལ་བཏང་ནས་དམག་ཨུད་

ཀྱིས་སྱི་འདོམས་བདེ་པ་དང་། འཐབ་ཁུལ་གྱིས་དམག་གཙོ་བོར་རྒྱག་པ། དམག་རྱིགས་ཁག་གྱིས་གཙོ་སྐྲུན་

བེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆགས་པར་བེད་དགསོ། ཁྱིམས་བཞྱིན་དམག་དཔུང་སོང་བ་དང་དམག་དཔུང་ནན་

པོ་སོང་བར་སྐུལ་སེལ་གཏྱིང་ཟབ་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་པ་དང་དབང་ཆ་བཅོས་སོང་གྱི་འགག་རར་དམ་འཛིན་

གྱིས་དབང་ཆ་བེད་སོད་གཅུན་འདོམས་དང་ལ་སྐུལ་མ་ལག་ནན་པོ་འཛུགས་སོང་བདེ་དགོས། གཡུལ་འཐབ་

སོབས་ཤུགས་རེར་སནོ་གཏདོ་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་གཞྱི་ཁོན་དང་གྲུབ་ཆ་དང་། དཔུང་སེ་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལེགས་སྒྱུར་

བས་ནས་རང་རེའྱི་དམག་དཔུང་གྱི་གངས་འབརོ་གཞྱི་ཁོན་ཅན་ནས་སྤུས་ཚད་ནུས་ཕདོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་

སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། སད་ཕྱིན་གྱི་དམག་དནོ་འགན་རདོ་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་མཐོ་ས་ལནེ་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་

གསར་གཏོད་སྐུལ་ཁྱིད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ནུས་པ་འདོན་སེལ་གང་ལེགས་ཀྱིས་འཐབ་འཛངི་ནུས་པའྱི་འཕར་ས་

གསར་པ་སདེ་སྱིང་བདེ་དགསོ། དམག་དོན་གྱི་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་གསར་སེལ་དང་། དོ་དམ། བེད་སོད་ཡག་

པོ་བཅས་བ་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་ཤསེ་ལྡན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་གསར་གཏདོ་

ལ་སྐུལ་མ་བཏང་སེ་ཤེས་ལྡན་པ་འབྱུང་བ་དང་ས་ོསོའ་ིའཇོན་ཐང་མངོན་པའྱི་རྣམ་པ་ཉམས་དགའ་བ་ཞྱིག་

ཆགས་པར་བདེ་དགོས། དམག་དམངས་མཉམ་འདེས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་ལག་བསར་ལ་དམྱིགས་ནས་

དམག་ས་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ལ་སྐུལ་སེལ་བཏང་ནས་དཔལ་འབོར་འཛུགས་

སྐྲུན་དང་རྒྱལ་སྲུང་འཛུགས་སོང་གྱི་མཉམ་འདསེ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་ནན་བཤད་

གནང་། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༥༽  ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་གོག་བརྙན་རང་རྒྱལ་ལས་ཐོན་ནས་པེར་ལྱིན་དང་། ཝེ་ཉྱི་

སྱི། ཝུན་ཀེ་ཧྭ་སགོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གགོ་བརྙན་དུས་ཆནེ་ཐོག་ཐེངས་མང་པརོ་བསན་ཡོད་པ་

རེད། འབེལ་ཡོད་བོད་རྱིགས་འཁབ་ཁྱིད་པས་གནད་འགག་ནྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མཚནོ་མྱིན་ལ་ཐུག་པ་

ལས། རྱིག་གནས་མཚར་བཟ་ོབ་རྒྱུ་ད་ེམྱིན་ཞེས་བཤད་པ་རེད། 

     ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སབས་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་པའྱི་ཐའེ་ཝན་གསེར་ར་བ་དགའྱི་ཐོག་པད་མ་ཚེ་བརན་

གྱིས་འཁབ་འཁྱིད་བས་པའྱི་གོག་བརྙན་《ཐར་ལོ》ཞེས་པའྱི་འཁབ་གཞུང་བཅོས་སྒྲྱིག་ར་ེགྲྭའྱི་བ་དགའ་

ཐོབ་ཅྱིང་། གོག་བརྙན་དེ་ཝེ་ཉྱི་སྱི་གོག་བརྙན་དུས་ཆེན་སབས་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྱིས་པའྱི“སའྱི་སྙོམས་ཐྱིག”



འགན་ཚན་དང་། ཧྥུའུ་ཧན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གགོ་བརྙན་དུས་ཆནེ་སབས་ཉྱི་ཤུ་པ། ཝུན་ཀེ་ཧྭ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོག་བརྙན་

དུས་ཆནེ་སབས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྱི་པ་བཅས་སུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། 

     གོག་བརྙན་《ཐར་ལོ》ནྱི་པད་མ་ཚེ་བརན་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་《ཐར་ལ》ོབཅོས་སྒྲྱིག་བས་པ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དེའྱི་ནང་ལུག་རྱི་ཐར་ལོ་སྐྲ་ཁང་གྱི་བུ་མོ་གཡང་མཚོ་དང་ཐུག་རེས། གཡང་མཚོ་ཁྱིད་ད་ེཁ་ོམོས་ཡྱིད་

སོན་བེད་པའྱི“ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇྱིག་རནེ”ལ་ལ་བར་འག་ོསབས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ལ་གཡང་

མཚོས་ཐར་ལོའ་ིརྒྱུ་དངུལ་ཚང་མ་གཡོ་ལནེ་བས་པས་མཐར་ལུག་རྱི་ཐར་ལ་ོཅྱི་བ་གཏལོ་མེད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཏམ་རྒྱུད་བརོད་ཡོད་པ་རདེ། 

     ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་དང་པརོ་བདོ་རྱིགས་འཁབ་ཁྱིད་པ་ཟོན་ཐར་རྒྱལ་གྱི་བརམས་ཆོས་གཉྱིས་པ་《གཙང་

པ》ོཔེར་ལྱིན་གོག་བརྙན་དུས་ཆེན་སབས་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པའྱི“གསར་ཐོན་དུས་རབས”འགན་ཚན་ནང་

ཚུད་ད་ེཔརེ་ལྱིན་Zoo Palast གོག་བརྙན་ཕ་ོབང་དུ་ཐེངས་དང་པོར་བསན་པ་རེད། བོད་སད་གོག་བརྙན་དེའྱི་

ནང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དབངས་ཅན་ལྷ་མོའ་ིམཐོང་ཕོགས་དང་དེ་བཞྱིན་ཁོ་མོའ་ིཨ་མ་མངལ་སྦྲུམ་སབས་ཀྱི་དུས་

ཚིགས་གསུམ་པོ་དུས་རྱིམ་དུ་བས་ནས་ས་ོབ་ོདང་། ཨ་ཕ། རང་ཉྱིད་བཅས་མྱི་རབས་གསུམ་བར་གྱི་འབེལ་བ་

དང་ད་ེབཞྱིན་མྱི་རབས་གསུམ་གྱིས་ཨ་ཕའྱི་བམས་བརརེ་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་མྱི་འད་བ་མཚོན་ཡོད་པ་རེད། 

     ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་བཅུ་པར་རྱིན་པ་ོཆེས་འཁབ་ཁྱིད་བས་པའྱི་ཀྲུང་གོའ་ིགོག་བརྙན་དང་པོ《འོད་གསལ》

མེང་མའེ་གོག་བརྙན་དུས་ཆནེ་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི“རྒྱལ་སྱིའྱི་འགན་བསྡུར”ལ་བསན་པ་དང་། གོག་

བརྙན་དེའྱི་ནང་ཨ་མ་ཞྱིག་ལ་བུ་ལོང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ལ། བུ་ལོང་བ་ད་ེཨ་མས་རང་ལ་ལོང་བའྱི་ཕྱིང་ཕང་སོ་ལ་ོ

བཙན་པོས་སོང་ཏུ་བཅུག་པར་ཡྱི་མ་རངས་བར་ཁྱིམ་ནས་ཐོན་ཏ་ེཕྱི་རོལ་དུ་འཁམས་རེས། ཨ་མས་བུ་ལོང་

བའྱི་གནས་སངས་བསམ་ཤསེ་བེད་ཆེད་རང་གྱི་མྱིག་བཀབ་སེ་རགོ་བཟོའ་ིའཇྱིག་རནེ་ཏ་ེནང་སེམས་ཁམས་

ནས་གཅེས་པའྱི་བུ་འཚོལ་སབས་ནང་སེམས་ཀྱི་འདོ་གསལ་རང་བཞྱིན་རྙདེ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བཀདོ་ཡདོ་པ་

རེད། 

     བོད་རྱིགས་ཀྱི་མཁས་དབང་སལ་བཟང་འཇམ་དབངས་ཀྱི《བོད་རྱིགས་བརདོ་བ་གཙོ་བོར་བཟུང་

བའྱི་གགོ་བརྙན་དང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་གོག་བརྙན་ཁོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་བསམ་ཞྱིབ》ཅེས་པར་གགོ་བརྙན་གྱིས་

རྱིག་གནས་དང་རྱིན་ཐང་ལ་བ་ཞྱིག་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བེད་དགོས་སབས། བདོ་རྱིགས་ཀྱི་གོག་བརྙན་དང་ཡང་ན་

བོད་རྱིགས་བརོད་བ་གཙོ་བརོ་བཟུང་བའྱི་གོག་བརྙན་གང་ཡྱིན་ཡང་རྱིག་གནས་ཤྱིག“ 

 


