
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་ ༡༦ ཉྱིན་ནས་ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་བར། 

  

       ༡༽  ཀན་ལ་ོརྒྱང་སོག་བརྙན་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པས་འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་ནས་རྒྱུས་ལོན་པ་

ལྟར་ན། མྱི་འགངས་བར་བསང་ཆུའྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནས་ཁེན་ཏུའུ་དང་དབྱིན་ཁོན་ (银川) ལ་མཁའ་ལམ་

གསར་པ་གཉྱིས་བཏོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། མཁའ་ལམ་འདྱི་གཉྱིས་ནས་དངསོ་སུ་འཕུར་སདོ་བ་ཐུབ་ཚ།ེ ཀན་ལོ་ཁུལ་

དང་ཕྱི་རོལ་འཇྱིག་རེན་གྱི་བར་ཐག་སླར་ཡང་ཇ་ེཐུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ངེས་ཡྱིན་ཟེར། 

     བསང་ཆུའྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་བཙུགས་ནས་འཁརོ་སདོ་བས་པ་ནས་བཟུང་། ཀན་ལའོ་ིའགྱིམ་འགྲུལ་ལ་སྔ་ན་

མེད་པའྱི་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་ཡོད་ཅྱིང་། ཚོང་དོན་བག་ོགངེ་དང་ཡུལ་སོར་སོ་གསེང་གང་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ནང་

གྱི་ཡུལ་སོར་མགོན་པོ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བས་ནས། རྩྭ་ཐང་གྱི་མཛསེ་པ་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཉམས་སུ་

མོང་བར་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་མཐུན་རནེ་ལེགས་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་

རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆེན་བས་པར་བརནེ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ནས་བཟུང་། སླར་ཡང་མཁའ་ལམ་གསར་པ་

འདྱི་གཉྱིས་ནས་དངོས་སུ་གནམ་གྲུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེས་ཀན་ལ་ོདང་འཛམ་གྱིང་བར་གྱི་བར་

ཐག་ཡང་བསྐྱུར་ཐུང་དུ་ཐེངས་ཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་རདེ།  

     གསར་དུ་འཕུར་སོད་བེད་པའྱི་གནམ་གྲུའྱི་ཨང་གངས་ནྱི་ 3U8115 དང་ 8116 ཡྱིན་ལ། གཟའ་

འཁོར་རེར་འཕུར་ཐེངས་གསུམ་རེ་གཏན་འཁེལ་བས་ཡདོ་དེ། སོ་སོ་ནྱི་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་གཟའ་ཕུར་

བུ། གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་འཕུར་སོད་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཞོགས་པར་ཁནེ་ཏུའུ་ནས་འཕུར་ཏེ་བསང་ཆུའྱི་གནམ་གྲུ་

ཐང་ནས་བབས་པ་དང་། དེ་ནས་བསང་ཆུའྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནས་དབྱིན་ཁནོ་ལ་འཕུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཉྱིན་

གུང་ནས་སླར་ཡང་དབྱིན་ཁནོ་ནས་བསང་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་ཁནེ་ཏུའུ་ལ་ཕྱིར་འཕུར་རྒྱུ་རདེ། ཅེས་གནས་ཚུལ་

སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀན་ལོ་རྒྱང་སོག་བརྙན་འཕྱིན་ཁང་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན།༽ 

  



       ༢༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྱི་ཁནོ་རྔ་པ་ཁུལ་རྱིག་གནས་ཕོ་བང་གྱི་ཐང་ཆེན་དུ་མྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་

ཤྱིང་། དེ་གར་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་འབོག་ཁུལ་རོང་དྲུག་གྱི་གཞནོ་ནུ་མ་གོས་གཅྱིག་མཐུན་ངང་འཛོམས་ནས་

ཡོད། ཁོང་ཚོས་ལག་ཏུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འཁདོ་པའྱི་རའེུ་མྱིག་འཁེར་བཞྱིན་ནན་ལ་གོ་རྱིམ་

ལྡན་པའྱི་ས་ོནས“འབོག་ཁུལ་གྱི་མྱི་སྟོང་ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྱི་ཆདེ་དོན་གདན་ཞུའྱི་ཚོགས་

འདུའྱི”ཁེ་ལས་ཁག་གྱི་ཇུས་འདྱིའྱི་གནས་སུ་རང་ཉྱིད་ལ་འཚམ་པའྱི་ལས་གནས་ཇུས་འདྱི་བེད་བཞྱིན་མཆྱིས། 

     འདྱི་ལོའ་ིདགུན་ཁ་དང་ཕྱི་ལོའ་ིདཔྱིད་ཀར་རྔ་པ་ཁུལ་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ས་ེ

ཚན་གྱིས་ཁུལ་ཨུད་དང་ཁུལ་སྱིད་གཞུང་གྱི་གཅྱིག་གྱུར་བཀོད་སྱིག་འགོ་རསེ་སོར་གསར་པའྱི་འབོག་ཁུལ་གྱི་

མྱི་སྟོང་ལས་ཞུགས་ཀྱི་སྐུལ་འདེད་བ་སོད་ལག་བསྟར་བས་ཤྱིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཆེད་དནོ་བ་སོད་དེ་དུས་གོང་

གྱི་སྐུལ་སློང་དང་ག་སྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་ཁུལ་མྱི་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་སྱི་ཚགོས་འགན་སྲུང་ཅུས་

ཀྱིས་ཕོགས་མང་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་མཐུན་སོར་བས་པ་བརྒྱུད། འབོག་ཁུལ་མང་ཚོགས་ལ་འཚམ་པའྱི་ལས་

གནས་ ༡༧༠༠ ཙམ་བསྡུ་རུབ་བས་པའྱི་ཐོག་འབགོ་ཁུལ་རངོ་དྲུག་གྱི་མྱི་ ༣༢༠༠ མྱིང་ཐོ་འགོད་རྒྱུ་སྱིག་འཛུགས་

བས་ཡོད། 

     གདན་ཞུ་བ་ཡུལ་དུ་ཁུལ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཁ་ེལས་ ༤༢ ཞུགས་ཡདོ་པ་དང་ལས་གནས་ ༡༥༠༠ མཁོ་འདོན་

བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁེ་ལས་མངགས་བཅོལ་བར་སེལ་སྱིག་གཞྱི་ ༡༠༠ ཙམ་ཞུགས་ཡོད། གདན་ཞུའྱི་

རྱིང་མྱི་ ༡༣༠༠ ཡྱིས་ལས་ཞུགས་འདོད་མོས་གོས་དོན་ལ་མྱིང་རགས་བཀོད་པ་དང་མྱི་ ༣༠༠ ཡྱིས་ད་ེམྱིན་བ་

གཞག་རྩལ་ནུས་གས་ོསོང་ནང་མྱིང་ཐོ་བཀདོ་ཡདོ་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ 

ཉྱིན༽   

  

       ༣༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཧྲང་ཧའེ་དག་ེའོས་སླབོ་ཆེན་དུ་བདོ་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་འཛུགས་

པའྱི་མཛད་སོ་ཞུས་ཧུའ་ེསླབོ་ཁུལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོགས། ཧྲང་ཧའ་ེདགེ་འོས་སླབོ་ཆནེ་གྱི་སློབ་

གཙོ་ཀྲུའུ་ཙི་ཆང་དང་། མཚོ་སྔོན་དགེ་འསོ་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གཙོ་གཞནོ་པ་བཀྲ་བ།ོ ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་རྱིག་པ་

ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གཞུང་ལས་ཁང་གྱི་ཀྲུའུ་རནེ་ཀྲོའུ་ཝེ། 《ཀྲུང་གོའ་ིབདོ་རྱིག་

པ》དུས་དབེ་ཀྱི་རྩོམ་སྱིག་པ་གཙ་ོབ་ོཧོང་ཝེ་ཀྲུང་། སྱི་ཁོན་སློབ་ཆེན་སླབོ་གསོ་པུའུ་ཡྱི་འབྲུ་ཆུའྱི་མཁས་པ་

དང་དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཧྲྱི་ཧྲུའོ། བོད་ལོངས་སླབོ་ཆེན་སླབོ་གསོ་པུའུ་ཡྱི་འབྲུ་ཆུའྱི་

མཁས་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཚ་ེབརན་བཀྲ་ཤྱིས་སགོས་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་

ལས་ཁུངས་དང་སློབ་ཆེན་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་རྱིག་པ་བ་ ༢༠ ལག་དང་། ཧྲང་ཧའེ་དགེ་འསོ་སློབ་ཆནེ་



གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་མྱི་དོན་ཁྲུའུ། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཁྲུའུ། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་པུའུ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་

སྣ་ཚོགས་དང་ཁབ་སེལ་སློབ་གྱིང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར་པ་སོགས་གདན་ཞུ་ལྟར་བདོ་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་

གནས་འཛུགས་པའྱི་མཛད་སོར་ཞུགས། ཧྲང་ཧའེ་དགེ་འོས་སླབོ་ཆནེ་གྱི་སླབོ་གཙ་ོགཞོན་པ་ཀའོ་ཅན་ཧྭ་ཡྱིས་

མཛད་སོ་གཙ་ོསོང་གནང་། 

     བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་འཛུགས་པའྱི་མཛད་སོ་མཇུག་སྱིལ་རསེ། ཧྲང་ཧའེ་དགེ་འོས་སློབ་

ཆེན་གྱི་དག་ེརྒན་ཆེ་མོ་བ་ཝང་ཧྲོང་ཁེང་གྱིས་བདོ་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་གནས་ཚུལ་དང་

རེས་མར་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་མཚམས་སོར་བས་པ་རེད། བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་བཙུགས་

རེས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུས་ཡང་དག་པའྱི་འག་ོཁྱིད་དང་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆནེ་གནང་བའྱི་འགོ ནུས་པ་གང་

ཡོད་ཀྱིས་ཧྲང་ཧའ་ེདང་ཧྭ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་སྟོབས་ཤུགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་ནས་རྱིག་

གཞུང་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྱིག་མཛདོ་འཛུགས་སྐྲུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་འབེལ་

ཆ་འཕྱིན་འཚོལ་བསྡུ་དང་། བོད་འབེལ་གནད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག བོད་འབེལ་ལས་དོན་བོ་འདོན་བཅས་བེད་

པའྱི་ཆེད་འཛུགས་ལས་ཁུངས་སུ་འགྱུར་བར་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཏེ་བོད་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་

བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱི་བད་ེགཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རདེ།  དག་ེརྒན་ཆེ་མོ་བ་ལྱིའུ་ཡུང་ཝུན་

གྱིས“ཧྲང་ཧའེ་དག་ེའོས་སླབོ་ཆེན་བདོ་རྱིག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཀྱི་བསགས་གཏམ”ཀོག་འདོན་བས། 

     ཚེ་བརན་བཀྲ་ཤྱིས་དང་། ཅང་ཏྱི། ཕན་ཝུའུ་ཡུན་སོགས་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་དང་རྱིག་པ་བ་ཚསོ་ཀང་

བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚད་ལྡན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་གངས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སད་བརག་དཔད་ཞྱིབ་

འཇུག  ཧྲང་ཧའེ་དགེ་འསོ་སློབ་ཆནེ་དང་བདོ་ལོངས་སླབོ་ཆེན་གྱིས་མཉམ་འབེལ་བས་ནས་བོད་རྱིག་པ་ཤེས་

ལྡན་མྱི་སྣ་གས་ོསོང་བདེ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དཔད་བསྡུར་བས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན༽ 

  

       ༤༽ ལོ་ ༥༠ ལག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་བདོ་རང་སོང་ལོངས་བདོ་སྨན་བཟོ་གྲྭ་སྒྱུར་བཟ་ོབསར་

སྱིག་བས་པ་བརྒྱུད། ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་དངོས་སུ་སོ་བང་བཀལ་ནས“སྨན་རྩྱིས་སོར་ར་ཁང”ཞེས་

པར་མྱིང་བསྒྱུར་བ་ད་ེཐོག་ནས་གངས་ལོངས་ས་མཐོར་བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་གྱི་ནད་ཐགོ་སྨན་བཅོས་ཐད་སོད་

པའྱི་བོད་སྨན་ཐོན་སེད་དང་ལས་སྣནོ་བ་རྒྱུ་ད་ེད་ེབས་ཆདེ་ལས་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་ཐོག་སླེབས་པ་མཚོན་ཡདོ་

ཟེར། 

     རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་སྱི་ཁབ་ཅུས་ཀྱིས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སརོ་ར་ཁང་གྱི་ཚོང་རགས་ཐོ་འགོད་ར་ེཞུ་དང་



ཐུམ་སྱིལ་གྱི་དཔ་ེརྱིས་ཇུས་འགོད་དང་ལེན་བས་རེས་འདྱི་ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སོར་ར་ཁང་ལ

《སྨན་བཅོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྨན་སོར་ཆོག་འཐུས་ལག་ཁེར》རག་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སརོ་ར་ཁང་

རྙྱིང་པའྱི་ལས་དོན་དེང་རབས་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་ད་ེབས་འཚམ་ཐུབ་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་

ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཟེར། 

     སྨན་རྩྱིས་སརོ་ར་ཁང་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ད་ེགར་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་བདོ་སྨན་ཐོན་སདེ་ཀྱི་སྣེ་འདེན་ཁ་ེལས་བདུད་རྩྱི་རགས་ཅན་གྱི་བདོ་སྨན་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱི་བཙུགས་

ནས་ཀྲུང་གོའ་ིགགས་ཅན་ཚངོ་རགས“བདུད་རྩྱི”རགས་ཅན་བཏདོ་དེ་ལོངས་ཡངོས་ཀྱི་ཁ་ེབེད་བདག་ཐོབ་

ཐོག་མར་བཏོད་པ་སོགས་ཐད་ལེགས་སེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཕུལ་ཡདོ། 

     བོད་རང་སོང་ལོངས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡོའན་ཀྲང་ཡེ་ཤེས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས ༢༠༡༡ ལོར་བདོ་རང་

སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱིས“ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྱིག་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་གཉེར་སོང་གྱི་

ཕན་འབས་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ”དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ། བོད་རང་སོང་ལོངས་བདོ་སྨན་བཟོ་གྲྭའྱི་ལམ་ལུགས་

སྒྱུར་བཅོས་བས་པ་རེད། སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་ན་ནྱིང་ལོ་དཀྱིལ་དུ་སོར་ར་ཁང་རྩྱིས་ལེན་བདག་སདོ་ལས་དནོ་

མཐུན་སོར་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་བདུད་རྩྱི་རགས་ཅན་ཀུང་སྱི་དང་མཐུན་སོར་སེལ་མཐུད་བས་

པ་བརྒྱུད། ན་ནྱིང་ལོ་མཇུག་ཏུ་བཟོ་ཁང་སོགས་སྱིག་ཆས་སྱིག་བཀོད་ཁག་གཅྱིག་རྩྱིས་ལེན་བདག་སོད་

བས། སྨན་རྩྱིས་སརོ་ར་ཁང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཕན་འབས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་

ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལག་ཙམ་གྱི་མྱིང་རྙྱིང་པའྱི་རྱིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཐོན་སེད་རྒྱུན་འཛིན་བདེ་པའྱི་ཕགོས་བསྡུས་

ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཕན་འབས་ཀང་ཐོན་ནས་བོད་ལུགས་གས་ོརྱིག་དང་བདོ་སྨན་གྱི་མངོན་མྱིན་རྱིག་གནས་ཤུལ་

བཞག་རྒྱུན་འཛནི་རནེ་གཞྱིར་ད་ེབས་འགྱུར་ཡོད་ཅེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན༽ 

  

       ༥༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཀྲུང་གའོ་ིཚན་རྱིག་གྱིང་གྱི་གནའ་བོའ་ིསལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་སགོ་ཆགས་

དང་གནའ་མྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་སེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། བོད་ལོངས་མངའ་རྱིས་ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་

གཞོང་སར་ལོ་ངོ་འབུམ ༤༠ ལག་ཙམ་གོང་གྱི་ཕ་ེལྱི་ཡ་ེཧྲང་ཞྱིན་གཅན་གཟན་ཁྱི་མ་ཞྱིམ་གྱི་འགྱུར་ར་ོརྙེད་པ་

རེད། ལོ་མང་རྱིང་གྱི་འགྱུར་རོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་བརྒྱུད་ཆེད་ལས་མཁས་པས་ཐེངས་འདྱིར་གསར་དུ་རྙེད་

པའྱི་འགྱུར་ར་ོའདྱི་ནྱི་རུས་ཆག་ཅན་གྱི་གཅན་གཟན་ཁྱི་མ་ཞྱིམ་ཆེ་གས་ཀྱི་འགྱུར་ར་ོམཚོ་བདོ་མཐོ་སང་སྟེང་

ཐོག་མ་རྙེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་གཅན་གཟན་ཁྱི་མ་ཞྱིམ་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ཆགས་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་དང་། སྣ་མང་རང་



བཞྱིན། གནའ་བོའ་ིས་ཁམས་འཁདོ་ཚུལ་བཅས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུར་དོན་སྱིང་གལ་ཆེན་ལྡན། ཞེས་གནས་

ཚུལ་སེལ། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན༽ 

  

       ༦༽ མྱི་དམངས་ད་བའྱི་གསར་འགདོ་པས་བོད་རང་སོང་ལོངས་རྱིག་དངསོ་སྲུང་སོབ་ཞྱིབ་འཇུག་

ཁང་ནས་ཤསེ་རགོས་བས་པར་གཞྱིགས་ན། དུས་ཡུན་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་བོད་ལོངས་པང་ཁའྱི་རེས་ཤུལ་གནའ་

རས་རགོ་ཞྱིབ་སྔགོ་འདོན་ལས་དནོ་ལ་གྲུབ་འབས་གལ་ཆེན་ཐོབ་པ་དང་གནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་རྱིགས་གཅྱིག་

མཁས་ཅན་གྱིས་རེས་ཤུལ་ད་ེནྱི་བོད་ནས་རགོས་པའྱི་རོ་ཆས་གསར་མའྱི་ཡྱི་ག་ེམ་བྱུང་གོང་གྱི་རྱིག་གནས་རེས་

ཤུལ་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་འཁེལ་བས། 

     པང་ཁའྱི་རསེ་ཤུལ་ནྱི་བོད་ལོངས་ལོ་ཁ་ས་ཁུལ་ཡར་ལུང་ཆུ་བ་ོརྒྱུག་ཁུལ་དུ་གནས་པའྱི་ཡྱི་གེ་མ་བྱུང་

གོང་གྱི་རེས་ཤུལ་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ༡༩༨༥ ལོར་ཚོད་ལྟའྱི་སྔགོ་འདོན་ཐེངས་དང་པོ་བས་པ་ནས་

བཟུང་། གནའ་རས་རགོ་ཞྱིབ་ལས་དནོ་མྱི་སྣས་གནའ་རས་རགོ་ཞྱིབ་དང་། ཚོད་ལྟའྱི་སྔགོ་འདོན། སྔོག་འདོན་

བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐེངས་མང་སེལ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་རྒྱུ་རནེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་རནེ་པས་དུས་ད་ཆའྱི་བར་

དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་དངོས་སུ་འགེམས་སེལ་བེད་མངོ་མེད་པ་རདེ། 

     ཤེས་རོགས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། འདྱི་ལོའ་ིགནའ་རས་རོག་ཞྱིབ་སྔོག་འདནོ་ལས་དནོ་སེལ་སབས། ཆུ་

སྱིང་རྒྱག་པའྱི་ཐབས་ལ་བརནེ་ནས་སོག་ཆགས་ཆུང་རྱིགས་ཀྱི་རུས་པ་དང་། རྩྱི་ཤྱིང་གྱི་སནོ། སོལ་ནག་སོགས་

ཀྱི་དངོས་དཔ་ེའཚོལ་བསྡུ་བདེ་རྒྱུ་གཙ་ོགནད་དུ་བཟུང་བ་དང་། རེས་ཤུལ་གྱི་གནས་མཐུན་ས་རྱིམ་ཁག་གྱི་ལོ་

རབས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་གནད་ཐགོ་ཐག་གཅོད་བས་ཡོད་པ་རེད། སྔོག་འདནོ་ཐུབ་པའྱི་རྱིག་གནས་

རེས་ཤུལ་དངསོ་པོར་ལྟ་ཞྱིབ་རགས་ཙམ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཚེ། པང་ཁའྱི་རེས་ཤུལ་ནྱི་ར་ོཆས་གསར་

མའྱི་དུས་མཇུག་གྱི་ཡྱི་ག་ེམ་བྱུང་གོང་གྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་རསེ་ཤུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རདེ། རེས་ཤུལ་ད་ེགསར་པ་རྙདེ་

པ་ལས་བདོ་ཀྱི་གནའ་མྱིའྱི་གནས་སོར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཞྱིབ་བདེ་པ་

སོགས་ཀྱི་ཐད་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་གྱི་དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་མཁ་ོའདནོ་ཐུབ་རྒྱུ་རདེ། གཞན་ཡང་གནའ་

རས་རགོ་ཞྱིབ་དང་སྔགོ་འདནོ་བདེ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་རྱིགས་གཅྱིག་མཁས་ཅན་གྱིས་ད་དུང་པང་ཁའྱི་རེས་

ཤུལ་གནས་ཡུལ་ལ་ས་དཔད་ཐྱིག་ལེན་རྱིས་འབྱི་བས་ནས་གོམ་སྟབས་རསེ་མར་རེས་ཤུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྱིབ་

འཇུག་ཐད་རྨང་གཞྱིའྱི་དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་མཁ་ོའདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། མྱི་དམངས་ད་

བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན༽ 

  



       ༧༽ ཟླ་འདྱིའྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོབདོ་རང་སོང་ལོངས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་དང་ཀྲུང་གོ་

ལྕགས་ལམ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱིའྱི་དབར་པ་ེཅྱིང་དུ་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་སོམ་གཞྱིའྱི་གསོ་མཐུན་ལ་

མྱིང་རགས་བཀདོ་དེ་ཕགོས་གཉྱིས་པོའ་ིམཉམ་ལས་འཕལེ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་བཏོད། བོད་རང་སོང་

ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅྱི་གཞོན་པ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་བ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀྲུང་གོ་ལྕགས་

ལམ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱིའྱི་ཏུང་ཧྲྱི་ཀྲང་ལྱི་ཁང་ཅྱིང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱིང་རགས་འགོད་པའྱི་མཛད་སོའ་ི

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞྱི་གཞོན་པ་

ཏྱིང་ཡེ་ཤན་དང་ཀྲུང་གོ་ལྕགས་ལམ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སྱིའྱི་ཙུང་ཚའ་ེཀྲང་ཙུང་ཡན་རྣམ་གཉྱིས་མྱིང་

རགས་འགོད་པའྱི་མཛད་སརོ་ཕབེས། 

       བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བདོ་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཀྲུང་གོ་

ལྕགས་ལམ་ཀུང་སྱིས་ཡུན་རྱིང་ནང་བོད་ཀྱི་ལྕགས་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་སོགས་རྨང་གཞྱིའྱི་སྱིག་བཀདོ་

འཛུགས་སྐྲུན་གལ་ཆེན་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དང་སྱི་ཚགོས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ནུས་ཤུགས་

ཡོད་རྒུས་སྐུལ་འདདེ་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱི་དམངས་ལ་བད་ེསྱིད་བསྐྲུན་པར་སྱིང་དབུས་ནས་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། ་་་་་་་་་ 

       ལྱི་ཁང་ཅྱིང་གྱིས“རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག”དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མཉམ་ལས་

ཁུལ། བང་ག་ལ་དང་། ཀྲུང་གོ རྒྱ་གར། འབར་མ་བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ས་རྒྱུད་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ལུགས་

བཏོན་པ་དང་དེར་སྐུལ་འདདེ་བཏང་བས་བོད་ཀྱིས་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ག་ོསབས་བསུས་ཡོད་པ་

རེད། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དང་ལེན་ཧུར་ཐག་ཞུས་ནས་འཐབ་ཇུས་གོས་མཐུན་གྱི་ཁ་ཆད་ལྟར

“བོད་སདོ་པ་རྒན་གས་ཀྱི་སྱིང་སྟབོས”དང“མཚོ་བདོ་ལྕགས་ལམ་ཀྱི་སྱིང་སྟབོས”དར་སེལ་ཤུགས་

ཆེན་བཏང་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་གོང་ཁེར་གྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྱིག་བཀདོ་དང་། འགྱིམ་འགྲུལ། ནུས་རྒྱུ། ཆུ་གགོ ཐོན་ཁུངས་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ལ་མ་འཇོག་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཏེ་བོད་མྱི་དམངས་དང་མཉམ་དུ་འབོར་

ཕྱུག་དང་། ཞྱི་མཐུན། བདེ་སྱིད། ཁྱིམས་སོང་། ཤེས་དཔལ། མཛེས་སྡུག་བཅས་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚགོས་རྱིང་ལུགས་

ཀྱི་བོད་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་པར་འབུལ་འསོ་པའྱི་སྟོབས་ཤུགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད། ༼ཆ་འཕྱིན་

འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༨༽ ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་སྱི་ཁོན་དཀར་མཛེས་ག་ེསར་གནམ་གྲུ་ཐང་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྱི་སྱི་

གཉེར་ཁང་ལས་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། དཀར་མཛེས་ཀྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱིར་སྱི་



ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་དང་ཀྲུང་དབང་དམག་དནོ་ཨུ་ཡནོ་ལན་ཁང་གྱིས་དངོས་སུ་

ཆོག་མཆན་གནང་ཡདོ་ཅྱིང་། གནམ་གྲུ་ཐང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རེས་ཁེན་ཏུའུ་ནས་དཀར་མཛསེ་རོང་བར་ཆུ་

ཚོད་གཅྱིག་གྱིས་སླབེ་ཐུབ། 

       དཀར་མཛེས་ཀྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་འགོ་བའྱི་གཞུང་ལམ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་

འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་མག་ོཚུགས་པ་དང་། མྱིག་སྔར་ལམ་གཞྱིའྱི་ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལགེས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་ལ། ར་

བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གོག་མཁོ་སོད་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིག་སོར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟ་ེསན་ཞུ་ཡར་སདོ་བས། ས་ར་ོདང་རྩྱིག་

རྨང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཚོད་ལྟའྱི་དུས་མཚམས་ཇུས་གཞྱིར་སྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་ཞྱིབ་དཔད་གོས་འཆམ་བྱུང་། 

འཆར་གཞྱི་ལྟར་ན་ད་ལོའ་ིསྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་མཇུག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རདེ། 

       མྱིག་སྔར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལ་དར་མདོའ་ིགནམ་གྲུ་ཐང་དང་འདབ་པ་ཉྱི་བརེན་གནམ་གྲུ་ཐང་

གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། དཀར་མཛེས་གནམ་གྲུ་ཐང་བསྐྲུན་རེས། ཁུལ་དརེ་དམངས་སོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གསུམ་ཡོད་

པར་འགྱུར་རྒྱུ་རདེ།༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ད་ཚུགས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན༽ 

  

        ༩༽ བོད་རང་སོང་ལངོས་གནམ་གཤྱིས་རོག་དཔདོ་ཁང་གྱིས་༢༠༡༥ལོའ་ིསྟོན་དུས་སྟེ་ཟླ༩བ་ནས་ཟླ ༡༡ 

པའྱི་བར་གྱི་གནམ་གཤྱིས་དབེ་ཞྱིབ་འབས་བུ་ལྟར་ན། ཟླ ༩ བའྱི་ལ་སའྱི་དདོ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་

ཟྱིན་ཐོ་བརྒལ་ཡདོ་ཅྱིང་། ༡༩༨༡ ལོའ་ིཚུན་ལ་བདོ་ལོངས་ཀྱི་སྟོན་ཁའྱི་དདོ་ཚད་ཆ་སམོས་ལོ་ ༡༠ རེའྱི་ནང་ཧྲ་ེ

ཧྲྱི་ཏུའུ (摄氏度Celsius) ༠.༣༧ མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 

       འདས་པའྱི་ལོ་ངོ ༡༠༠ ཡྱི་ནང་། འཛམ་གྱིང་ཡངོས་ཀྱི་ས་ངོས་ཆ་སོམས་དདོ་ཚད་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་

འཕེལ་ཕགོས་མངོན་ཞྱིང་། ༡༩༦༡ ལོ་ནས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིབར་དུ། ཀྲུང་གོའ་ིཆ་སོམས་ལ་ོབཅུ་རའེྱི་དདོ་ཚད་ཧྲ་ེཧྲྱི་

ཏུའུ་ ༠.༢༨ ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་དགུན་ཁ་དང་དཔྱིད་ཁའྱི་གནམ་གཤྱིས་ཇ་ེདརོ་ཕྱིན་པའྱི་

སྣང་ཚུལ་ལག་པར་མངོན་གསལ་ཡྱིན། བདོ་རང་སོང་ལངོས་གནམ་གཤྱིས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཏུའུ་ཅུན་

གྱིས་ངོ་སོད་གནང་བ་ལྟར་ན། མཚོ་བོད་མཐོ་སང་ནྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་ཆེ་བའྱི་ཁུལ་དུ་གྱུར་ཡོད་ཅྱིང་། 

བོད་ལོངས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་དོད་འགྱུར་གྱི་ཚད་ད་ེའཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་མངོན་གསལ་ཡྱིན་པ་

རེད། 

བོད་རང་སོང་ལོངས་གནམ་གཤྱིས་ལྟ་ེགནས་ཀྱིས་གནམ་གཤྱིས་དབ་ེཞྱིབ་སོར་གྱི་སན་ཞུ་གསར་བ་ཞྱིག་སེལ་

བའྱི་ནང་།  ༢༠༡༥ ལོའ་ིསྟནོ་ཁར་བོད་ལོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཤོས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་དདོ་ཚད་ཅུང་མཐོ་ཞྱིང་། 

ཆ་སོམས་དོད་ཚད་ད་ེཧྲེ་ཧྲྱི་ཏུའུ་ ༦.༤ སླབེས་ཡདོ་པ་དེ་༡༩༨༡ལོ་ནས་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིབར་གྱི་ཆ་སོམས་དོད་ཚད་



ཧྲེ་ཧྲྱི་ཏུའུ་ ༡.༢ ལས་མཐོ་བ་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་ལ་ས་དང་ཆབ་མདོ། མངའ་རྱིས། ནག་ཆུ་སོགས་ས་ཁུལ་གྱི་

གནམ་གཤྱིས་དདོ་ཚད་ཧྲ་ེཧྲྱི་ཏུའུ་ ༡ ཡན་ འཕར་ཡདོ་ལ། ལག་པར་དུ་ད་ལོའ་ིཟླ ༡༡ པར་མངའ་རྱིས་ས་

ཁུལ་གྱི་སེང་ག་ེཁ་འབབ་དང་། ཆབ་མད་ོགོང་ཁེར་གྱི་ལོ་རོང་རོང་བཅས་ཀྱི་ཆ་སོམས་དོད་ཚད་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ཟྱིན་ཐ་ོགསར་བ་བརྒལ་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་སད་རླུང་འཕྱིན་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༠༽  ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ཨུད་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག《ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་

ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བདེ་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས》ལ་བརས་ཐག་བཅད་ནས་གོས་འཆམ་བྱུང་ཞྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཀྲུའུ་ཞྱི་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ཀྲུའུ་ཞྱིའྱི་བཀའ་རྒྱ་ ༣༦ ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་ནས་ཡོངས་བསགས་བས་ཤྱིང་། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ནས་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རདེ། 

       དབང་ཆ་སད་པ་ལྟར་ཤྱིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཆ་ཚང་ཡོངས་བསགས་བས་

ཤྱིང་། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དེར་ཁོན་བསོམས་ལེའུ་བཅུ་དང་དནོ་ཚན་ 

༩༧ ཡོད་པ་དང་། འཇྱིགས་སྐུལ་བ་སོད་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་དང་མྱི་སྣ་ངོས་འཛནི་གཏན་འཁེལ་དང་། བདེ་

འཇགས་དོགས་ཟནོ། གསང་འཕྱིན་ཆ་འཕྱིན། བརག་དཔད། ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་དང་ཐག་གཅོད་བ་ཐབས། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་མཉམ་ལས། འགན་ལེན་བ་ཐབས། བཅའ་ཁྱིམས་འགན་འཁྱི་སོགས་ཀྱི་ཐད་གཏན་འབབེས་བས་

འདུག 

་་་་་་་་ བཅའ་ཁྱིམས་དེའྱི་ནང་། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བདེ་པའྱི་ལས་དོན་དེ་ཁྱིམས་ལྟར་

བསྒྲུབས་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་འཇོག་དང་འགན་ལནེ་བདེ་པ་དང་། སྱི་དམངས་དང་རྩ་འཛུགས་

ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁ་ེདབང་སྲུང་སོང་བེད་དགསོ། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་པའྱི་ལས་དནོ་ནང་

སྱི་དམངས་ཀྱི་ཆསོ་དད་རང་མོས་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་བདེ་པ་ལས་ས་

ཁོངས་དང་། མྱི་རྱིགས། ཆོས་ལུགས་སགོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་མཐོང་ཆུང་རང་བཞྱིན་གྱི་བདེ་སྟངས་གང་

ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་བཀག་འགགོ་བེད་དགོས་ཞེས་གཏན་འབབེས་བས་འདུག ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན༽ 

  

       ༡༡༽ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཅུས་ཀྱིས་འཚོགས་པའྱི་གསར་འགྱུར་

ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུའྱི་སྟེང་། ༢༠༡༦ ལོའ་ིཀྲུང་གོའ་ིམཚོ་སྔོན་རྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྨ་ཆུ་མྱུར་བརྒལ་



མཐར་སོན་འགན་སློང་ལེགས་ཐོན་འགན་བསྡུར་དེ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ནས་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བར་ས་

མཐོའ་ིརྨ་ཆུའྱི་ཉེ་འགམ་དུ་གནས་པའྱི་ཁྱི་ཀ་རོང་དུ་གཉེར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། སབས་དེར་འཛམ་གྱིང་ས་ཆ་ཁག་

གྱི་དགུན་དུས་ཆུ་རལ་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་པ་ོབེད་མཁན་རྣམས་རྨ་ཆུར་ཛ་དག་གྱི་འགན་བསྡུར་བ་རྒྱུ་རེད། 

       ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་འགན་བསྡུར་ཆ་ེམོ་དསེ་ཨུ་རུ་སུ་དང་། འཇར་མན། 

དབྱི་ཐ་ལྱི། ཧྥ་རན་ས།ེ ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ། འཁག་གྱིང་། སུའེ་ཏེན། དབྱིན་ཇྱི། སྱི་ཕནེ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་

ཁུལ་ ༡༤ ཡྱི་བདམས་ཐནོ་པ་ ༧༤ ཡྱི་ཡྱིད་དབང་བཀུག་པ་དང་། འགན་བསྡུར་ལ་མྱིང་ཐོ་འགདོ་པའྱི་བདམས་

ཐོན་པའྱི་གངས་འབརོ་སབས་རྱིམ་བྱུང་གྱི་འགན་བསྡུར་ཁདོ་ནས་མང་ཤོས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ཐེངས་འགན་བསྡུར་

ལ་ཞུགས་པའྱི་བདམས་ཐནོ་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀང་མེ་གྱིང་ལོ་མ་བར་ཐོག་མར་རྒྱ་སེད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 

       རྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྨ་ཆུ་མྱུར་བརྒལ་མཐར་སནོ་འགན་སློང་འགན་བསྡུར་སབས་ལྔ་གྲུབ་འབས་

ཐོབ་པའྱི་ངང་གཉེར་བ་དང་ས་བབ་མཐོ་བ་དང་། ཆུ་ཆེ་བ། ཆུ་རལ་རྒྱང་ཐག་རྱིང་བ་སོགས་རྒྱུ་རེན་དག་ལས་

འགན་བསྡུར་དེར་རྒྱལ་ནང་གྱི་ཡོངས་བསགས་ཆུ་ཁོངས་ཀྱི་དགུན་དུས་ཆུ་རལ་འགན་བསྡུར་ཁོད་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ལྡན་ཡདོ་པ་རེད། ༼ཆ་འཕྱིན་འབྱུང་ཁུངས། ཤྱིན་ཧྭ་ད་བ་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན༽ 

       

  

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

༢༠༡༥ ལའོ་ིཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན། 
 


