
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ཕ་སྐད་ཉྤྱིན་མརོ་བདོ་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གླེང་བའྤྱི་སྐརོ། 

 
༄༅། །དཔྤྱིད་དཔལ་བསུ་ཞྤྱིང་སྟག་མའྤྱི་མླེ་ཏོག་བཞད་པའྤྱི་དུས་བཟང་སྟླེ་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ སྔ་
དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ དང་ཕླེད་ཀའྤྱི་ཐོག་བོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྤྱིབ་ཁང་གྤྱིས་གོ་སྤྱིག་ཞུས་པའྤྱི རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ཕ་
སྐད་ཉྤྱིན་མོར་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གླེང་བ ཞླེས་པའྤྱི་ཚོགས་འདུ་དྷཱརྨ་ཤཱ་ལའྤྱི་རྤྱི་གོང་གྤྱི་གངས་སྤྱིད་ཕྤྱི་དྤྱིལ་
ལྷག་པ་ཚེ་རྤྱིང་གྤྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚུགས། 

 ཚོགས་འདུའྤྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ དབུས་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཀྤྱི་ཤླེས་རྤྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་
ཚེ་རྤྱིང་མཆོག་དང། གདན་ཞུས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ནང་ཨ་མླེས་རྨ་ཆླེན་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་
འཇུག་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་དང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་
གྤྱི་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྤྱི་
སོབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རྤྱིང་ལགས། སོན་ལམ་བོད་ཀྤྱི་བར་འཕྤྱིན་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་དགླེ་
བཤླེས་བོ་བཟང་སོན་ལམ་ལགས། བོད་ཀྤྱི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་སླེ་ཚན་གྤྱི་འགན་
འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་བཅས་དང་། བོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྤྱིབ་ཁང་གྤྱི་ཉམས་ཞྤྱིབ་པ་
བསྟན་འཛིན་པདྨ་ལགས་བཅས་ཡོད་པ་རླེད།   

 ཐོག་མར་བོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྤྱིབ་ཁང་གྤྱི་གོས་སྟོན་པ་བོ་བཟང་ལགས་ཀྤྱིས་ཚོགས་འདུ་དབུ་
འཛུགས་ཀྤྱི་གསུང་བཤད་ནང་། བོད་ཀྤྱི་ཡྤྱི་གླེ་ནྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་ནང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པའྤྱི་ཡྤྱིག་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་
དང་། བོད་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གྤྱི་ཧྤྱི་མཱ་ལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་བརྒྱུད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག སོག་ཡུལ། བ་ལོ་ཅྤྱིས་ཐན་
སོགས་སུ་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སོད་མཁན་མྤྱི་ཉུང་བ་ཡོད་ལུགས། རྒྱ་དམར་གྤྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་
རླེས་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་ལ་བསམ་བཞྤྱིན་འགྱུར་གཏོང་དང་། རང་བཞྤྱིན་འགྱུར་འགོས་ཀྤྱི་ཤུགགས་ྐྱེླེན་སོགས་
འཕད་ལུགས། བོད་ནང་དླེང་སང་བོད་གཞས་ཀྤྱི་ས་དབྱངས་ཚུན་རྒྱའྤྱི་ཤན་ཞུགས་པ་དང་། བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་
སོད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་གསུངས།  



 ཤླེས་རྤྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྤྱིང་མཆོག་གྤྱིས། སྐད་ཡྤྱིག་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་བ་སོག་ལྟ་བུ་
དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་དླེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཚོ་བའྤྱི་གནས་སྟངས། རྤྱིག་གཞུང་། ཆོས་ལུགས་སོགས་འཕླེལ་གྤྱིབ་ཇྤྱི་
ལྟར་འགོ་མྤྱིན་ནྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་བརླེན་དགོས་པ་དང་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྤྱིག་ཏུ་བསྡུ་མཁན་
དླེ་བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་། ཆོས་གནས་ས་དླེ་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་ཡྤྱིན་པ། སྐད་ཡྤྱིག་དླེའྤྱི་དྤྱིན་ལ་བརླེན་ནས་བོད་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་རོག་གཅྤྱིག་ལ་སྤྱིལ་ཏླེ་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ། བོད་སྐད་ཡྤྱིག་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ལོག་བཀར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མཚོན་
དོན་དང་། སྐད་ཡྤྱིག་གལ་ཆླེ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་རྒྱ་གུང་ཁྲན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  མྤྱི་རྤྱིགས་དླེ་རྩ་མླེད་བཟོ་དགོས་ན། མྤྱི་
རྤྱིགས་དླེའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་རྩ་མླེད་བཟོ་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་གྤྱི་ཡོད་པ། དླེ་བས་ཕྤྱི་ྐྱེླེན་དང་ནང་ྐྱེླེན་གཉྤྱིས་
ནས། ཕྤྱིའྤྱི་ྐྱེླེན་ནྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་དབང་སྒྱུར་དང་། བཙན་གགས། ཁྲྤྱིམས་ཐོག་ནས་བླེད་སོད་
ཆོག་མྤྱིན། དཔལ་འབོྱར་གྤྱི་མཐུན་ྐྱེླེན་སྦྱར་མྤྱིན། ཡང་ན་རྒྱ་གར་སོགས་སུ་བོད་པའྤྱི་གཞྤྱིས་ཆགས་ལྟ་བུའྤྱི་
མཉམ་འདུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་ཡོད་མླེད། བོད་ནང་ལ་བོད་སྐད་ཡྤྱིག་ཐད་ཁྲྤྱིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཡོད་སྟབས་རང་སོག་བཏང་སྟླེ་ཞུ་འབོད་ཀྤྱི་གདོང་ལླེན་གནང་གྤྱི་ཡོད། ནང་ྐྱེླེན་ཐད་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་
ཡོད་པ་རྣམས་རང་དབང་ཡྤྱིན་ནའང་རང་གྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་ལ་མཐོང་ཆུང་ངམ་ཡང་ན་སྣང་མླེད་དུ་སོང་ནས་བླེད་
སདོ་མྤྱི་གཏོང་བའམ། བླེད་སོད་མྤྱི་བྱླེད་པ་དླེ་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་ཤུཤོས་ཤུཤྤྱིག་ཡྤྱིན་པ། དླེར་བརླེན་ཕྤྱི་ནང་གཉྤྱིས་ཀའྤྱི་ྐྱེླེན་
དླེ་ང་ཚོ་བོད་པའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་ཐད་འཕད་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས། 

 

ཨ་མླེས་རྨ་ཆླེན་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤྤྱིས་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་ཀྤྱིས ཡོན་ཏན་
ཀུན་གྤྱི་གཞྤྱི་མ་ཡྤྱི་གླེ་དང་། དླེ་སྦྱོང་བར་བྱླེད་པར་ཐོག་མར་འབྤྱི་ཀོག་གཉྤྱིས་ལས་ཕྤྱི་མ་གཙོ་བོར་བྱླེད་དགོས་
ཚུལ་ལས་འཕོས་པའྤྱི་གོས་འདླེབས་རང་བོས་དཔོག་ཚོད་ཀྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་འཆར་སོ་རགས་བསྡུས་སུ་ཞུ་བ ཞླེས་
པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་གསུངས། 

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྤྱི་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྤྱིས ལུང་
ཚན་བྱླེ་བག་པའྤྱི་ཕལ་སྐད་གཙོར་འདོན་གྤྱི་ཡྤྱིག་སོལ་དར་འཕླེལ་བྱུང་ཚེ་རྩ་བའྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་ལ་དགླེ་སོན་ཇྤྱི་
འབྱུང་གྤྱི་བསམ་ཚུལ ཞླེས་པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་ལས་འཕོས་ཏླེ། སྐད་ཡྤྱིག་གཅྤྱིག་གྱུར་བྱུང་བའྤྱི་སྟོབས་གགས་
ཞླེས། བར་སོད་གཅྤྱིག་གྱུར་བྱུང་བས་བོད་ཡུལ་གཅྤྱིག་གྱུར་བྱུང་བ་དང་། མྤྱི་ལོ་སྟོང་ཕག་སྔོན་གྤྱི་རོད་བྱླེད་



ཀང་དླེང་གྤྱི་རོད་བྱླེད་དང་ཁྱད་མླེད་པ། པར་བརོའ་ིལག་རྒྱུན་དར་བའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་དགླེ་མཚན། མ་འོངས་
འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ཞྤྱི་བདླེ་དང་བོད་ཀྤྱི་བདླེན་མཐའྤྱི་རླེ་བ་ཞླེས་པ་དང་། དླེ་བཞྤྱིན་ཕལ་སྐད་གཙོར་འདོན་གྤྱི་ཡྤྱི་
གླེ་སོད་མྤྱི་འོས་པའྤྱི་ཐད། བོད་རྤྱིགས་གཞོན་ནུ་འགའྤྱི་ལོག་རོག ལྷ་བདུད་དུ་བབ་པའྤྱི་འཁྲུལ་སྣང་། སོག་སོབ་
ཏུ་སྤྱིན་མོའ་ིགྤྱིང་དུ་འགོ་བ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྤྱི་ངོ་བོ་ངོ་མ་ཞླེས་པ་དང་། ཡང་ཕལ་སྐད་རྣམས་ཡྤྱི་གླེར་
བཀོད་པའྤྱི་ཁླེ་ཉླེན་ཐད། སར་མའྤྱི་ངང་ཚུལ་གདོན་དགོས་པ། འཕལ་ཕུགས་ཀྤྱི་དགླེ་སོན་ལ་བསམ་པ། བོད་
རྒྱལ་ཁབ་གཅྤྱིག་གྱུར་ལ་བསམ་པ ཞླེས་སོགས་གསུངས། 

 

སོན་ལམ་བོད་ཀྤྱི་བར་འཕྤྱིན་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་དགླེ་བཤླེས་བོ་བཟང་སོན་ལམ་ལགས་
ཀྤྱིས བར་འཕྤྱིན་འཕྲུལ་ལས་ཀྤྱི་དུས་དང་མཉམ་པའྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་གྤྱི་མདུན་སོད ཅླེས་པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་
གསུངས་པ་དང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྤྱི་སོབ་དཔོན་ལྷག་པ་ཚེ་རྤྱིང་གྤྱིས བོད་
ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་ད་ལྟའྤྱི་ཉག་ཕ་བའྤྱི་གནས་སྟངས་དང་དླེའྤྱི་རྒྱུ་ྐྱེླེན་དང་སར་གསོའ་ིཐབས་གང་དང་གང་
ཡོད ཅླེས་པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་ལས་འཕོས་ཏླེ། བོད་ཀྤྱི་ཕ་སྐད་གླེང་བ་ཞླེས། ཕ་སྐད་ཀྤྱི་གལ་གནད། ཉམས་པའྤྱི་
རྒྱུ་ྐྱེླེན། སར་གསོའ་ིཐབས་ཞླེས་པ་དང་། དླེ་ཡང་དང་པོ། བོད་ཀྤྱི་ཕ་སྐད་ཀྤྱི་གལ་གནད་ཐད། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
བསྟན་པ་དང་འབླེལ་བའྤྱི་གལ་གནད། དླེ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ལླེགས་བྱང་དང་འབླེལ་བའྤྱི་གལ་གནད། གངས་
ཅན་པའྤྱི་ལས་དབང་དང་འབླེལ་བའྤྱི་གལ་གནད། གངས་ཅན་པའྤྱི་འོས་འགན་དང་འབླེལ་བའྤྱི་གལ་གནད་
ཅླེས་དང་།  

གཉྤྱིས་པ། ད་ལྟའྤྱི་ཉམ་ང་བའྤྱི་གནས་སྟངས་ནྤྱི། ཉན་པའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ་དང་།  བཤད་པའྤྱི་གནས་
སྟངས་ཉམ་ང་བ་། ཀོག་པའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ། འབྤྱི་བའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ་བཅས་ཉམ་ང་བ་བཞྤྱི་
ལ་དབྱླེ་ནས་འགླེལ་བརོད་གནང་བ་སྟླེ། ཉན་པའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ་ནྤྱི། ཉྤྱིན་རླེའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ནང་གྤྱི་ཟ་
སྐད་འཐུང་སྐད་དླེ་ཡང་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞྤྱིག་ཉན་པའྤྱི་ནུས་པ་མླེད་པ། དླེའྤྱི་དབང་གྤྱིས་སོབ་ཁྲྤྱིད་དང་གོག་
བརྙན་གླུ་གཞས་སོགས་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་ཉན་པའྤྱི་ནུས་པ་མླེད་པ། ཞླེས་ཚིག་དང་གུས་ཚིག་ཕལ་སྐད་
བཅས་སོ་སོར་ངོས་མ་ཟྤྱིན་པས་སྨྲ་བ་པོའ་ིཚོར་བ་མ་གོ་བ། བརོད་པའྤྱི་ནང་ཚིག་གྤྱིས་དོན་སྟོན་པའྤྱི་དབང་དུ་
སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་མཚོན་དོན་དང་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་མཚོན་དོན་གཉྤྱིས་སོ་སོར་འབྱླེད་མྤྱི་ནུས་པ་སོགས། མདོར་ན། 



ལོ་དང་འཛིན་གྲྭ་གང་ནས་ཀང་ཕ་སྐད་ཀྤྱི་ཤླེས་ཚད་འདང་ངླེས་མླེད་པས། འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གཉྤྱིས་ཐོན་རླེས་
ཡྤྱིག་རོྨངས་རྒན་པོའ་ིགོ་ཚད་ཀང་མླེད་ཅླེས་དང་། 

བཤད་པའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམས་ང་བ་ནྤྱི། ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཙམ་ཡང་ཕ་སྐད་གཙང་མ་བཤད་དཀའ་བ་དང་། 
ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཞྤྱིག་བཤད་ཀང་བོད་བརའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དང་མྤྱི་མཐུན་པ་མང་བ། བར་སོད་དང་མཐུན་པ་
ཙམ་ཞྤྱིག་སྨྲ་ནུས་ཀང་སྐད་ཆའྤྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྤྱི་དྤྱི་དང་བལ་བ། མདོར་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྤྱིས་ཐོན་ཀང་འབོག་
ཕྲུག་བྱྤྱིས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཚད་མླེད་ཅླེས་དང་། 

ཀགོ་པའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ་ནྤྱི། ས་གདངས་དག་པོ་ཞྤྱིག་ཀོག་མྤྱི་ཤླེས་པ། ས་དག་རུང་འབླེལ་ཆགས་པའྤྱི་
མཚམས་མྤྱི་ཆོད་པ། མཚམས་ཆོད་ཀང་གོ་བདླེའྤྱི་བསབ་བྱ་སོགས་ཚུན་མྤྱི་གོ་བ། མདོར་ན། བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་
ནང་བཞུགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རང་གྤྱིས་ལོངས་སོད་ཅྤྱིང་གཞན་ལ་སླེལ་བའྤྱི་ནུས་པ་འདང་ངླེས་ཤྤྱིག་མྤྱི་
འདུག་ཅླེས་དང་། 

འབྤྱི་བའྤྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ་ནྤྱི། ཚིག་མ་འདང་བས་འབྤྱི་མྤྱི་ཐུབ་པ། སླེབ་སྦྱོར་མ་ངླེས་པས་གང་བྤྱིས་པ་
དླེ་ཡང་མ་དག་པ་མང་བ། བར་སོད་མ་ངླེས་པས་བོད་སྐད་ཀྤྱི་གཤྤྱིས་དང་བལ་བ། མདོར་ན། བཅད་ལྷུག་གང་
བྤྱིས་རུང་བརོད་པར་གོ་རྒྱུ་དང་ཚོར་རྒྱུ་མླེད་པ་ཅླེས་དང་། 

གསུམ་པ། སར་གསའོ་ིཐབས་ལ། འཛིན་སོང་གྤྱི་ངོས་ནས་གནང་སོ་དང་། དགླེ་རྒན་གྤྱི་གནང་སོ། ཁྱྤྱིམ་བདག་
གྤྱི་གནང་ས།ོ བོད་རྤྱིགས་ཀུན་གྤྱི་གནང་སོ་བཅས་གནང་སོ་བཞྤྱི་བཏོན་གནང་བ་སྟླེ། 

 ༡༽ འཛིན་སངོ་གྤྱི་གནང་སོ་ཁག་ནྤྱི། དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་སྟངས་དང་དླེའྤྱི་རྒྱུ་ྐྱེླེན་དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པ་བཙལ་
དགོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་རྣམས་གསར་གཏོད་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་གཉླེན་པོས་སླེལ་ཐབས། ཕ་མ་དང་དགླེ་རྒན་
ཚོར་ཡང་དག་པའྤྱི་སོབ་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་སྟོན་རྒྱུ། དགླེ་རྒན་སྤྱི་དང་ཡང་སོས་བོད་ཀྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་དགླེ་
རྒན་ཚོར་ཆླེ་མཐོང་། དངོས་གགས་གང་ཐད་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གནས་དང་ལླེགས་བྱང་ལ་ཆླེ་མཐོང་། མདོར་
ན་ཕན་ནུས་དངོས་གསལ་འཐོན་པའྤྱི་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་ྐྱེླེན་སྦྱར་དགོས་ཞླེས་དང་། 

༢༽ དགླེ་རྒན་གྤྱི་གནང་སོ་ཁག་ནྤྱི། སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་རྩལ་ལམ་ནུས་པ་བཞྤྱི་སླེལ་ཐབས་སུ། གང་མང་ཉན་དུ་
འཇུག་དགོས་པ་དང་། གང་མང་བཤད་འཇུག་དགོས་པ། གང་མང་ཀོག་འཇུག་དགོས་པ། གང་མང་འབྤྱི་



འཇུག་དགོས་པ། མདོར་ན། དགླེ་རྒན་གྤྱི་ལས་འགན་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་ཞྤྱིག་གནང་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་ཅླེས་
དང། 

༣༽ ཕ་མའྤྱི་གནང་ས་ོཁག་ནྤྱི། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ལ་རྒྱ་དང་འབླེལ་བའྤྱི་སོབ་གསོ་གཏང་དགོས་ཆླེས་གལ་ཆླེ་བ་
དང་། ཤླེས་རྤྱིག་གྤྱི་གལ་གནད་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ། ཕ་སྐད་ནང་ཡོད་པའྤྱི་གོག་བརྙན། ཟློས་གར། གླུ་གཞས། 
གསར་འགྱུར་སོགས་ཉན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་བ། རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་འཇུག་དགོས་པ། བོད་ཡྤྱིག་
ནང་ཡོད་པའྤྱི་སྒྲུང་དླེབ། གསར་འགྱུར། བསབ་བྱ། གཏམ་དཔླེ་སོགས་ཀོག་འཇུག་དགོས་པ། ངོ་དླེབ་དང་སྐད་
འཕྤྱིན་ནང་གྤྱི་འཕྤྱིན་དང་། མཆན། མགོན་ཤོག ཉོ་ཐོ་ཡན་བོད་ཡྤྱིག་ཐོག་འབྤྱི་འཇུག་དགོས་ཞླེས་དང་། 

༤༽ བོད་རྤྱིགས་ཀུན་གྤྱི་གནང་ས་ོཁག་ནྤྱི། བོད་རྤྱིགས་ནང་ཁུལ་བོད་སྐད་བཤད་དགོས་པ། བོད་སྐད་གཙང་
མ་བཤད་དགོས་པ། བོད་ཡྤྱིག་བྤྱི་དགོས་པ། བོད་ཡྤྱིག་དག་པོ་བྤྱི་དགོས་པ སོགས་གསུངས། 

 

བོད་ཀྤྱི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཞྤྱིབ་འཇུག་སླེ་ཚན་གྤྱི་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་
ལགས་ཀྤྱིས བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་གལ་གནད་དང་དླེ་ཉྤྱིད་འཛིན་སོང་སླེལ་གསུམ་བྱླེད་ཕོགས ཞླེས་པའྤྱི་
བརོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཐོག་གསུངས་པ་དང་། བོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྤྱིབ་ཁང་གྤྱི་ཉམས་ཞྤྱིབ་པ་བསྟན་འཛིན་པདྨ་
ལགས་ཀྤྱིས བོད་རང་སོང་ལོངས་སུ་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སྤྱིད་བྱུས ཞླེས་པའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་ལས་འཕོས་ཏླེ། སྐད་
ཡྤྱིག་སྤྱིད་བྱུས་ཀྤྱི་ལོ་མཚམས་གསུམ་ཞླེས། ཕྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༦ བར་དང་། ཕྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༦ 
བར། ཕྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ད་བར་གྤྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཡང་ཁྲྤྱིམས་དང་སྤྱིད་བྱུས་ནང་མྤྱི་རྤྱིགས་སྐད་ཡྤྱིག་
སྦྱོང་སོད་སླེལ་གསུམ་གྤྱི་ལག་བསྟར་ཆོག་པའྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཡོད་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱའྤྱི་སྤྱི་སོད་
སྐད་ཡྤྱིག་གཙོ་བོ་བྱླེད་ཀྤྱི་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས། 

སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྤྱིས། སྐད་ཡྤྱིག་ངོས་འཛིན་སྟངས་ཐད་མྤྱི་མང་པོ་ཞྤྱིག་
གྤྱིས་མྤྱི་དང་མྤྱི་དབར་གོ་བར་སོད་ཡས་ཀྤྱི་ཡོ་བྱད་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དང་། དླེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱླེད་
མཁན་མང་ཆླེ་བ་མྤྱི་སླེར་སླེལ་ཡུལ་གྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ནང་ལ་མྤྱི་མང་གྤྱི་མགོ་དཀྲུག་ཡས་ཀྤྱི་ཆླེད་དུ་སོ་
སོའ་ིསྐད་ཡྤྱིག་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་མྤྱིན་པ། མྤྱི་དང་མྤྱིའྤྱི་དབར་གོ་བར་འཕོད་ཡས་དླེ་སྤྱི་སོད་སྐད་ཡྤྱིག་དླེས་ལླེང་
བ་ཡྤྱིན་ན། སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྤྱིག་དླེ་གཙིགས་ཆླེར་བརྩྤྱི་མྤྱི་དགོས་པའྤྱི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་གཅྤྱིག་ཡོད། གལ་སྤྱིད་



དླེ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་དླེ་གཙིགས་ཆླེན་པོ་ཡྤྱིན་པ་དང་སྲུང་སོབ་དགོས་སོྐར་བཤད་པ་
ཡྤྱིན་ན། ཇྤྱི་ལྟར་ཆགས་སམ། དླེ་ལྟར་མྤྱིན་པར། སྐད་ཡྤྱིག་ཅླེས་པ་དླེ་མྤྱི་དང་མྤྱིའྤྱི་དབར་གོ་བར་འཕོད་ཡས་
ཙམ་མྤྱིན་པར། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཡས་དང་། མྤྱི་རྤྱིགས་དླེའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དང་། སྒྲུང་གཏམ། ལོ་རྒྱུས། 
སྙན་ངག་ཡོངས་རོགས་སྐད་ཡྤྱིག་དླེའྤྱི་ཐོག་ཡོད་པས། སྐད་ཡྤྱིག་དླེ་བརླག་ན་སྐད་ཡྤྱིག་གཞན་དག་ནང་མླེད་
པའྤྱི་ཉླེན་ཁ་འཕད་ཀྤྱི་ཡོད་པས། དླེང་སྐབས་འཛམ་གྤྱིང་ནང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་དངོས་མྤྱིན་རྤྱིག་གནས་
བགལ་བཞག་ལ་བརྩྤྱིས་ནས་སྲུང་སོབ་བྱླེད་དགོས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཡྤྱིན་པ་དང་། གལ་ཏླེ་སྐད་ཡྤྱིག་དླེ་བརླག་
སོང་ན་འཛམ་བུ་གྤྱིང་ལ་གོང་གུན་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱླེད་ཀྤྱི་ཡོད་པ་དླེ་རླེད། ༡༩༤༩ གོང་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གྤྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་བོད་ནང་བོད་ཀྤྱི་ནང་ཆོས་དང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། སྙན་ངག་
སྒྲུང་གཏམ། གླུ་གཞས་སོགས་ཡོངས་རོགས་བོད་ཡྤྱིག་ཐོག་བླེད་སོད་བྱླེད་ཀྤྱི་ཡོད། ཡྤྱིན་ནའང་ ༡༩༥༩ ལོར་
བོད་གཞྤྱིས་བྱླེས་གཉྤྱིས་སུ་གླེས་རླེས། བོད་ཕྤྱི་ནང་གཉྤྱིས་སུ་གནས་སྟངས་མྤྱི་འད་བ་ཆགས་པའྤྱི་ྐྱེླེན་གྤྱིས་ང་
ཚོའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་གྤྱི་གཅྤྱིག་གྱུར་ལ་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པོ་འཕད་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས།  

མཇུག་ཏུ་བོད་ཀྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྤྱིབ་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕླེལ་ལགས་ཀྤྱིས་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞུའྤྱི་གསུང་བཤད་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྤྱིལ། ། 

 


