
 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (353)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

དང་པོ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་བཀའ་སྤྱི་

ཐུན་མོང་གི་བསྒྲགས༌གཏམ།

༄༅། །བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ ཡོད། ལྷག་པར་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་དབང་བསྒྱུར་འགོ་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཛིན་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་བྱས་པར་བརྟེན་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་

མང་ཇེ་མང་དུ་ཐོན་བཞིན་ཡོད།

 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱདོ་དེ་རིགས་མ་སྤེལ་ཐབས་ མེད་ཆགས་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ད་ལྟ་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། དཔལ་

འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་ སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཡིན།

 བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་བདུན་ཡོད་ཁོངས་

བོད་བྱང་ཤར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དང་། བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་༢༩ སོན་

པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་  ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སོ་སོར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་



    (354)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༧ ཉིན་དེ་སྔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་

ཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་རང་ལོ་༡༩ སོན་པ་སྐྱ་བོ་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་དང་། རང་ལོ་༡༩ སོན་པ་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས། མཁའ་དབྱིངས་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ 

༨ ཉིན་དང་། ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སོ་སོར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་

ཚུལ་ཐོན་ཡོད།

 དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ 

༡༨ སནོ་པ་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་རང་ལ་ོ༡༩ སནོ་པ་བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆགོ་ལགས། རང་ལ་ོ 

༡༧ སོན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཅས་ད་ཆ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་མེད།

 བོད་ མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁོང་གསུམ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་

ཡིན་མིན་ཐད་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་བློས་བཏང་

ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ཐོག་རང་དབང་གི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་མཁན་ད་ལྟ་

བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་ཚོས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ད་ལྟ་བདོ་ནང་མངནོ་པར་མི་གསལ་བའི་དྲག་པའོ་ིདམག་ཁྲིམས་འགོ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་

ནང་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྤྲོད་རྒྱུ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཕན་ཆེད་བོད་ཀྱི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གྲོས་ མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

གནོན་ཤ གས་ སྤྲོད་དགོས། ཕོྱགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་

བོད་ནང་གི་དངོས་ ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་སྐུ་ཚབ་འཕྲལ་མར་གཏོང་རོགས་ཞེས་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་ འབྲེལ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཙོས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་

གསལ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ ཡིན།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (355)    

 རང་དབང་ལུང་པར་གནས་པའི་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་ཐགོ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོར་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཁྱབ་

ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་དེ་རིགས་སྤེལ་སྐབས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཡུལ་ཁྲིམས་

ལ་བརྩི་ བཀུར་ཐོག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་ 

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་དང་། ཉིན་གཅིག་རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། 

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཉིན་བརྒྱ་

དུས་གཅིག་ཏུ་ལས་འགུལ་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ང་ཚོས་བདོ་ནང་རང་སྲགོ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ ཚོའི་

སྡུག་བསྔལ་མཉམ་མྱོང་ཐོག་གཞིས་བྱེས་བོད་རིགས་ཐུན་མོང་གི་མངོན་འདོད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཆེད་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༢ ལ། །

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།                 བཀའ་ཤག
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

གཉིས༌པ། དབུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྒྲགས༌གཏམ།

___ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་བསྒྲགས་གཏམ།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ ཉིན་རྒྱ་རིགས་ཚོས་དཔྱིད་གསར་དུས་སྟནོ་ནམ། ལ་ོགསར་

གྱི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བྲག་འགོ་དང༌། རྔ་བ། རྒྱལ་རོང༌། གསེར་རྟ་

སགོས་སུ་བདོ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་ས་ོསའོ་ིགཞི་རིམ་ཐབོ་ཐང་ཁག་རྩདོ་རྒྱུའི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བར། ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་མང་ཚོགས་ཐགོ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་ཏེ་མི་དྲུག་

དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང༌། དྲུག་ཅུ་ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་འདུག

 ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་དྲག་སྤྱོད་འདི་རིགས་དང༌། འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་མིར་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ། ཁྱད་པར་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་བའི་གྱེན་ལངས་

ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སེམས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞེ་འཁོན་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད།

 བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཁ་འུད་བཤད་ཀྱང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན། བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་

བརླག་གཏོང་བཞིན་པ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་རྒྱུར་དམ་དྲག དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། 

བོད་ས་ཡོངས་སུ་དམ་དྲག་དང༌། ཐ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཡང་བཀག་འགོག་བྱས་

ཡོད། མདོར་ན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཡོངས་གྲགས་མ་བྱས་པའི་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞི་

འགོ་ཚུད་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་མི་གྱེན་ལངས་བྱེད་མཁན་རྣམས་དང༌། 

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོའི་འབོད་སྒྲར་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྲག་གནནོ་དང་བསད་རྡུང་གི་ལམ་ནས་བདོ་ནང་བརྟན་ལྷིང་དང༌། བདོ་མིའི་དངསོ་ཡདོ་དཀའ་ངལ་

ནམ་ཡང་བསལ་ཐབས་མེད་ཅིང༌། བདོ་དནོ་འགྲིག་ཆགས་དང༌། ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཡངོ་བའི་ཐབས་

ལམ་ཉག་གཅིག་པུ་ནི། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་དང༌། གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཡོང་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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བ་བྱེད་དགོས། གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་ང་

ཚོ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་ཀྱང༌། བོད་

མིར་འདི་འདྲའི་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ནམ་

ཡང་ངསོ་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད། རྒྱ་རིགས་

ཐེ་བའི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་

བྱེད་བབ་འདི་རིགས་ལ་ཤ གས་ཆེན་པོའ་ི

སྒོ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་

ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་

དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་ཀྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་ཞིབ་འཇུག་མི་

སྣ་དང༌། གསར་འགདོ་མི་སྣ་འགྲ་ོབསྐྱདོ་ཆགོ་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། པེ་ཅིང་གི་འག་ོཁྲིད་ཚོས་ཤེས་

དགསོ་པར་ས་ོསའོ་ི ‘‘ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་’’ དམར་བསད་འདི་ལྟར་བཏང་བ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་རྒྱ་ནག་

རང་གི་ཁྲིམས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཆགས་ཡོད། བྱེད་བབ་འདི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་

བཟང་སྤྱོད་ལ་སྔར་བས་དྭོགས་པ་ཆེ་རུ་དང༌། ཆ་འཇོག་འཐོབ་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད།

 གཞིས་བཞུགས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱེད་ཚོའི་འབདོ་སྒྲ་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོག་ོ

རྟགོས་བྱུང༌། ཁྱེད་ཚོའི་བླསོ་བཏང་ནམ་ཡང་ཆུད་ཟསོ་སུ་མི་འགྲ་ོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱེད་ཚོའི་བདེ་དནོ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ཡོད་མུས་ཡིན། དེ་མཚུངས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་ཉེན་

ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤེལ་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བོད་

ཀྱི་ལ་ོགསར་འཁེལ་གྱི་ཡདོ་སྟབས་བདོ་མི་ཚོས་ཆསོ་ཕོྱགས་དང་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒ་ོཁག་མ་གཏགོས་

རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་དུས་སྟོན་རིགས་མ་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ང་ཚོས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་

གནང་ཡངོ་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཟུ་རྒྱུ་ཡིན། བདོ་མི་ཉམ་ཆུང་ཚོའི་ཐགོ་འདི་འདྲའི་དྲག་གནནོ་དང་བསད་

རྡུང་བྱས་པ་ངསོ་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤྲདོ་དགསོ། ཚང་མས་ཞི་བའི་སྒ་ོ

ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བ། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད།



    (358)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

________________________________________ 

གསུམ་པ། བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།

 ༄༅།  །ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

དང། བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཡོད། 

 ཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་ད་ལམ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ཤར་ལ་ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊནོ་དུ་ཕེབས་འབྱརོ་བྱུང་ཞིང་།  དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཞགོས་

འདེགས་འགོ་ཨ་རི་གཞུང་དང་།  གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་མདོ་རྔ་བ་

ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྒོ་ཁག་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༧ 

ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཕེབས། 

 ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འགོ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།  ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག༌ ༢༤ ཡི་རྒྱུན་ལས་དང་སྐུ་ཚབ་མི་གྲངས་ ༨༠ 

ཙམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།  ཐོག་མར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་།  སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཛོམས་པའི་གོ་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་དོན།  ད་ལམ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (359)    

སེང་གེ་མཆོག་དང་།  བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རི་གཞུང་དང་།  གྲོས་ཚོགས།  

དེ་བཞིན་གནད་ཡདོ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཨ་མད་ོརྔ་བ་ཁུལ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་དཀའ་

ངལ་རྣམས་སྙན་སེང་གནང་བའི་སྐོར་དང་།  ཨ་རི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་

ཞུ་དོན་ལ་གསན་བཞེས་གཟབ་ནན་དང་།  ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་སྐོར།      དེ་རིང་ཚོགས་

སྐྱིད་ཁག་ཡངོ་རྫགོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཆེད་

དུ་བཟོ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང། དེ་རྗེས་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ། 

༡༽ ཨ་མད་ོརྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིདབང་ཤ གས་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་

མི་ཐོག་གསུམ་རིང་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྐོར་

དང་།  

༢༽ དེ་བཞིན་མི་ཞིག་གི་ལུས་པའོ་ིསྣག་ཐནོ་ས་གཅིག་ནས་ཐནོ་དགསོ་པ་ལྟར་ཨ་མད་ོརྔ་བ་ཁུལ་ནས་

ཐནོ་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། དནོ་དུ་བདོ་ས་ཡངོས་རྫགོས་ལ་མ་བཟདོ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡདོ་པ་གཅིག་གྱུར་

ཡིན་པའི་སྐོར།  

༣༽ བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཚང་

མས་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།  གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་གནང་གི་ཡདོ་པ་ལྟར།  ཨ་རིར་བཞུགས་མཁན་བདོ་མི་ཚོས་ཀྱང་ལས་འགུལ་གང་ལེགས་

གནང་འདུག་པར་བསྔགས་བརྗདོ་དང་འབྲེལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྐྱངོ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་

པའི་སྐོར།  

༤༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར།  

༥༽ ཨ་མི་རི་ཁ་དང་ལྷག་པར་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་སོགས་འགྲེལ་

བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།  

 ཕྱི་ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་(NTDTV) ཞེས་པའི་རྒྱ་སྐད་

བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དང་།  (Epoch Times) ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཚགས་པར་ཁང་གི་ཨིན་སྐད་སྡེ་ཚན་

གྱི་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲིར་དང་ལེན་གནང་།  སྐབས་དེར་གཙོ་བོ་མདོ་སྨད་རྔ་བས་གཙོས་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ཁམས་རྟའུ་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་

རྐྱེན་རྩ་གང་ལ་ཐུག་གི་ཡདོ་མེད་སྐརོ་དང་།  གསར་འགདོ་པས་དྲི་བ་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཨ་མད་ོརྔ་བ་ཁུལ་

དུ་གནས་ཚུལ་འདི་ཤ གས་ཆེ་ཤསོ་ཡངོ་དགསོ་པའི་མི་ཐགོ་གསུམ་གྱི་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུ་མཚན།  རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བ་དེ་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་ལས་ཡིན་མིན་གཙོ་བ་ོཀུན་སླངོ་ལ་རག་ལུས་ཡདོ་པའི་སྐརོ།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དེང་སང་ཀིརྟི་དགོན་པར་སྔར་བཞིན་དྲག་གནོན་གྱི་བྱ་ཐབས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད།  དངོས་དོན་མིན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མ་བྱས་ནས་མི་དམངས་རྣམས་མགོ་བོ་འཁྲུལ་དུ་

འཇུག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ལན་འདེབས་གནང་།  

 བཅར་འདྲིའི་སྐབས་དནོ་ཁང་གི་ལ་ཌིན་ཨ་མི་རི་ཁའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཚེ་དབང་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།  རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པས་གསུང་སྒྱུར་དུ་ཕེབས། མི་ནི་སུད་ཊར་ས་གནས་

བདོ་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གདན་ཞུ་གནང་དནོ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཁུལ་དེའི་བདོ་མི་ ༢༠༠ 

ཙམ་ལ་གངོ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡདོ།  ལྷག་པར་ཉིན་ཤས་ནིའུ་ཡཀོ་ཏུ་བཞུགས་རིང་དནོ་

ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་

ཅན་དང་།  རྩམོ་པ་པ།ོ  དམངས་གཙོ་དནོ་གཉེར་བ། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པ་ོནས་ཕེབས་པའི་ཤེས་ཡནོ་

ཅན་བཅས་ཁྱནོ་རྒྱ་རིགས་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ལྷན་དུ་སྣེ་ལེན་འདུ་འཛོམས་གནང་བ་དང། སྐབས་དེར་

ཡང་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་སྔ་ཕྱིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།  དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་མི་སྣའི་ལྷན་དུ་

སྨོན་ལམ་འཚོགས་པ་སོགས་ལས་རིམ་དུ་མ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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________________________________________ 

བཞི་པ། བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གསར་འགོད་པར་རྔ་བ་གཙོས་པའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅།  ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Human Rights in China 

ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ལྟར།  ཚོགས་པའི་ལས་

ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་དེང་དུས་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དང་།  ཧྲང་ཧད།  

ཧོང་ཀོང་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་ཁང་ཆེ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བར་ལམ་བོད་

མད་ོམད་ོསྨད་རྔ་བ་སགོས་ས་ཁུལ་དུ་བདོ་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་བྱུང་

བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ལ་

ཐུག་ཡོད་མེད་སོགས་སྔ་ཕྱིའི་

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་

གནང་བར།   The Guard-

ian དང། The Finan-

cial Times, Wall Street 

Journal, BBC News, 
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

South China Morning Post, 

The New York Times – Asia 

Pacific, The New York Times 

– NYC  བཅས་གསར་ཤགོ་དང་དྲྭ་རྒྱ་

ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་འདུག 

Human Rights in China ཞེས་

པ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རྒྱ་

རིགས་ལྕམ་ཤལ་རོན་ཧུམ་གྱིས་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱུན་སྡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཁང་ཆེ་

ཁག་ གི་གསར་འགདོ་པ་དང་མཉམ་དུ་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གནས་

ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ད་རེས་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཞེས་དོན་ཁང་ལ་གསུངས་ཡོད།

 བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་རིགས་རང་དབང་གི་རྩམོ་པ་པ་ོ

ལི་ཅང་ལིན་གྱི་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲིར་དང་ལེན་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༣༥ ཙམ་ནས་ ༢༠༠༨ བར་

གྱི་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་གཙོས།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་དང་།  དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་

འདི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ བར་གྱི་གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་འདི་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ད་ལྟ་བར་གྱི་གནས་སྟངས་

ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞིང་། ཡིག་འབྲུ་ལྔ་སྟོང་ཙམ་གྱི་བཅར་འདྲིའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་གང་མགྱོགས་རྒྱ་

ཡིག་གི་དུས་དེབ་དང་།  དྲྭ་རྒྱ་ཆེ་ཁག་ནང་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།  ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་

ནང་རྒྱུན་སྡདོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཁང་ཆེ་ཁག་གི་གསར་འགདོ་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་

སྐབས་ཁོང་ཚོས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྲྭ་ལམ་གྱི་གླེང་སྟེགས་

འདི་བརྒྱུད་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་གནས་ཚུལ་དངོས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་རྒྱུར་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་

ཐུབ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ཤར་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊནོ་དུ་ཨ་རི་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡདོ་མི་སྣ་

ཚོར་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྒོ་ཁག་

གྲུབ་རྗེས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཕེབས་ཡོད།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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________________________________________ 

ལྔ་པ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་བོད་

དོན་ཉན་ཞིབ་སྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་གནང་བ།

 ༄༅། ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊནོ་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊམོ་ལེན་ཊ་ོསི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་ (Tom Lantos Hu-

man Rights Commission) དུ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ག་ོསྐབས་གནང་

བ༌དེར། བདོ་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་པ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆགོ་དང་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་

པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་

གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཨ་རི་གཞུང་

མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་སྤྱི་དང་།  ལྷག་པར་ཆོས་བྱེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་

ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན། 

ད་བར་བོད་མི་སྐྱ་སེར་བཅུས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཉན་ཞིབ་དེའི་སྐབས་ཐོག་མར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་

ལེན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་ Tom Lantos 

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ཐོག་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་

མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐོག་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་བཀའ་ཟུར་

ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་སླེབས་

ཏེ་བོད་མིའི་དགོན་སྡེ་ཁག་

གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་མ་

ཟད། བོད་མི་མང་པོ་དམར་

གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་བོད་མིའི་

སེམས་ནང་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་

བཟོས་ཡོད། དེ་རྗེས་རྔ་བའི་

ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་

དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་

ཟེར་བ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ 

ལརོ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་བདོ་མི་མང་པ་ོདམར་གསདོ་བཏང་བ་དང་མུ་གེས་

ཤི་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་སྤྲད་དེ་རྨ་ཁ་གཉིས་པ་དེ་བཟོས་ཡོད།

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་

གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་རོྡག་རོལ་

བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་གསུམ་པ་དེ་བཟོས་ཡོད་སྐོར་

སོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང། ཕྱོགས་མཚུངས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (365)    

དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས། 

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང། བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆགོ་ལགས། སྐལ་

བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་བཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་མི་སྐྱ་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང། མཁའ་དབྱིངས་ལགས། ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས། དཀར་མཛེས་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་ལགས། རྟའུ་བཙུན་དགོན་དགའ་ལྡན་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་

ལགས། སགོས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་ཡདོ་སྐརོ་སགོས་ཞིབ་

ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།



    (366)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

________________________________________ 

དྲུག་པ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་འཁོད་རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཆུ་འབྲུག་ལོའ་ིགནམ་ལོ་ 

གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་སྐབས་དོན། བོད་ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིནང་རྔ་བ་དང་། 

རྟའུ། ཆབ་མདོ། དཀར་མཛེས། མགོ་ལོག་དར་ལག་བཅས་སུ་རང་རིགས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ ༡༦ གིས་རང་

ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་སྟེ། སེར་སྐྱ་ ༡༢ སྐུ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། རང་རིགས་ ༤ རང་ལུས་ཞུགས་

འབུལ་གནང་རྗེས་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཤེས་རྟགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༩ ལརོ་རང་ལུས་

ཞུགས་འབུལ་གནང་མཁན་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱི་འཆི་གསོན་གནས་སྟངས་ཀྱང་ ཇི་ཡིན་ཆ་མི་འཚལ་

བ་ཆགས་ཡོད།

 ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་སྤྱི་བདེ་ལས་བྱེད་དང་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་ཞི་རྒལོ་མང་ཚོགས་ ཁྲདོ་མདེལ་ཆར་ཕབས་ཏེ། བྲག་འག་ོརྫངོ་དུ་མི་ ༢ དང་། གསེར་

རྟ་རྫངོ་དུ་མི་ ༢ ། འཛམ་ཐང་རྫངོ་དུ་མི་ ༡ བཅས་དམར་གསདོ་བཏང་བ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་

ཡདོ་པ་མ་ཟད། གཞན་དམར་གསདོ་ཇི་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཡངོ་རྒྱུར་དཀའ་བའི་གནས་

སུ་གྱར་ ཡོད། གོང་གསལ་རྫོང་ཁག་དང་། རྔ་བ་རྫོང་། པད་མ་རྫོང་། འབར་ཁམས་རྫོང་སོགས་སུ་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱེད་ སྐབས། བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་ཡདོ་

པ་དང་། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ས་ཁུལ་དེ་

དག་ཕལ་ཆེ་བར་ཁ་པར་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་བཀག་བསྡོམས་བྱས་ཏེ། མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པའི་དྲག་

པོའ་ིཁྲིམས་གཞི་འགོ་སྲོག་ཉེན་ནམ་ཡོང་མི་ཤེས་པའི་དངངས་སྐྲག་གི་ཀློང་དུ་ཚུད་ཡོད།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (367)    

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ལྡི་

ལིར་བཅའ་བཞུགས་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞུ་སྐུལ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོལ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བསྐུར་གཏོང་། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་སྤྲོད་དང་། གྲོས་ཚོགས་

ཁག་ས་ོསརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གྲསོ་ཆདོ་བསྐྱར་མ་འཇགོ་ཐབས། རྒྱལ་ཚོགས་དྲུང་ཆེར་སྤྱི་ལྷན་གྱི་

སྐུ་ཚབ་ངོ་ཐུག་ཐུབ་ཐབས་སོགས་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བང་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་

ཁག་སྐབས་འཕྲལ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞིང་། རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་

ནས་ལྕགས་ཡསོ་ལའོ་ིརང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ལས་འགུལ་དང་རྒྱ་ ལའོ་ིསྐབས་ཞི་རྒལོ་བ་དམར་གསདོ་

དནོ་རྐྱེན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་སླད། བདོ་མི་འདུ་གནས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དང། 

ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། 

བདོ་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་དང་། སྐྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ནས་

འགན་ཁུར་བླངས་ཏེ། ས་ོསའོ་ིཁྱབ་ཁངོས་སུ་གཤམ་གསལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུར།

 * ཆུ་འབྲུག་ལོའ་ིལོ་གསར་སྐབས། སྤྱི་ཡོངས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལས་གཞས་ཞབས་བྲོ་

སགོས་སྤྲ་ོདགའ་ཁྲ་ཟིང་གི་ རིགས་མི་འསོ་པའི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ལ་ོགསར་གྱི་བསངས་

གསོལ་བྱེད་སྒོའ་ིསྐབས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་

པའི་བདེན་ཚིག་ སྨོན་ལམ་དང་། བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་འཕྲིན་བསྐུལ། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ། 

གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་རྔ་སྒྲ་བཅས་གྲངས་གསོག་གང་མང་ཞུ་རྒྱུ། (ཞལ་འདོན་རྣམས་སྤྱི་ལྷན་གྱི་

དྲ་རྒྱ་ chithu.org ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག)

 * ཆུ་འབྲུག་ལའོ་ིལ་ོགསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆསོ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚེས་གཏརོ་

གྲུབ་མཚམས། དྷ་སར་གནས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ པ་བར་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་སྙུང་གནས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་ ཡོད་པས། བཞུགས་སྒར་

ཉེ་ཁུལ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་འདུ་གནས་གཞན་ཁག་

ཏུ་འདི་ལྟའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་མཁན་ལའང་དགའ་བསུ་ཡོད།

 * ཆུ་འབྲུག་ལོ་ནས་བཟུང་། བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་སྔོན་སོང་ཐོག  བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་

གནས་ཡོངས་སུ་ལྷག་དཀར་ནམ་ཡིན་ལ་བོད་ཟས་དང་བོད་གོས། བོད་སྐད་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཚོན་



    (368)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

པའི་བདོ་མིའི་ཆསོ་རིག་དང་ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་ རྒྱུན་འཛིན་གྱི་བྱེད་སྒ་ོཁག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཐབས་

དགསོ་ཐགོ  ལ་ོགཅིག་རིང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཟླ་རེའི་ལྷག་དཀར་དང་པ་ོསྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད། འབྲེལ་

ཡདོ་ག་ོསྒྲིག་བྱེད་མཁན་ནས་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ང་ོསྤྲདོ་དང་འབྲེལ། སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་གོང་གསལ་ཞལ་འདོན་བྱིན་

ཅན་ཁག་བཞི་སྒྲོག་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ལ།།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (369)    

བདུན་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གཞུང་

གིས་བདོ་ནང་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་པའི་སྲིད་ཇུས་རྒྱུན་མཐུད་ སྤེལ་ཏེ། དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་

ལྟ་བུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཁྲོད། བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་དུས་མིན་རྐྱེན་འདས་སུ་

གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་བྱེད་བསྟི་གནས་དགོན་སྡེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་གཏོར་བཅོམ། རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་

སྔོག་འདོན་དང་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག སྐམ་གཤེར་དུ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་བསད་

བཟུང་སོགས་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་འཕྲོག་བཅོམ་རང་བཞིན་གྱི་གཏོར་བཤིག་བཏང་སྟེ། ཡུལ་གྱི་

བདག་པ་ོབདོ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་མུ་མཐུད་འཚོ་གནས་ལ་སྒ་ོཀུན་ནས་ཉེན་ཁ་འཕྲད་པ་དང་། བདོ་

མི་མི་ཐོག་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རེ་འདུན་འདོན་པ་དང་སྐད་འབོད་བྱེད་པའི་སྐབས་

འཕྲལ་སོ་སོར་དྲག་གནོན་འབུར་འཇོམས་ཀྱི་རྩུབ་སྤྱོད་ཞེ་ཅིག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྐྱང་བྱེད་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་། རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་

མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་དུ་སྤེལ་བར། བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་རང་ལུས་

ཞུགས་འབུལ་གྱི་ལམ་ནས་རང་ གི་འདདོ་འདུན་གསལ་སྟནོ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་

དུ་རྩོམ་དགོས་བྱུང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལ་ོ ༢༡ སནོ་

པ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྲངོས་ཡདོ་པ་

དང་། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༩ སོན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་

བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་ཉིན་དེར་འདས་ གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་དེ་སྔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་སྐྱ་བོ་མཁའ་དབྱིངས་

ལགས་དང་། རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས། 



    (370)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

མཁའ་དབྱིངས་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་དང་། ཆསོ་འཕེལ་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ས་ོསརོ་འདས་གྲངོས་

སུ་གྱུར་ཡདོ། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྔ་བ་རྫངོ་སགོ་རུ་མའི་པདྨ་ཚང་གི་རང་ལ་ོ ༡༩ ཙམ་ཡིན་པ་བུ་ནརོ་

བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་སྐུ་གྲོངས་

འདུག  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མ་མའི་བཙུན་དགནོ་བདེ་ཆེན་ཆསོ་འཁརོ་གླིང་གི་བཙུན་མ་རང་ལ་ོ ༢༠ 

ཡས་མས་ཅན་བསྟན་འཛིན་དབང་མ་ོལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གྱིས་དུས་ཐགོ་དེ་རང་ལ་སྐུ་

སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྟའུ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ངམ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་

བཙུན་མ་རང་ལོ་ ༣༥ ཅན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ཉིན་དེར་

སྐུ་སྲོག་ཤོར་ ཡོད། ཟླ་  ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཆབ་མདོ་ཀརྨ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་གྱིང་

ཐང་གྲངོ་སྡེ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལ་ོ ༤༡ ཅན་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཀརྨ་ཤང་དུ་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༦ ཉིན་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ རྔ་

བ་རྫངོ་ལྡངོ་ཁུའི་ཞག་གདུགས་སྨན་པ་ཚང་གི་བུ་རང་ལ་ོ ༢༠ ཡས་མས་ཅན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང། མཐའ་

བ་གངོ་མའི་རང་ལ་ོ ༢༠ ཡས་མས་ཅན་བསྟན་ཉི་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། བསྟན་

ཉི་ལགས་ཉིན་དེ་རང་ལ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་གྲོངས་ཡོད་

འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་སྟོང་སྐྱབས་དགོན་པའི་དགུང་ལོ་ 

༤༢ ཅན་སྤྲུལ་སྐུ་བསདོ་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དར་ལག་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་ བསྲེགས་

བཏང་སྟེ་ཡུལ་དུས་དེ་ག་རང་ལ་སྐུ་སྲགོ་ཤརོ་འདུག ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་

ལ། རྔ་བ་རྫོང་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བའི་རང་ལོ་ ༢༢ ཡིན་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་རྔ་བ་

རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་ 

སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

འབར་ཁམས་ནས་སྐུ་

གྲོངས་ཡོད་པ་དང་།

 དེ་བཞིན་ཕྱི་

ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་གྲྭ་རང་ལ་ོ 



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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༡༨ སོན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་དང་། གྲྭ་རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་དང་། ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༣༨ ཅན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་ཁོང་རྣམ་པའི་ གཟུགས་ཁམས་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གོ་ཐོས་

མེད་པར་གྱུར་པ་བཅས་ལྕགས་ཡསོ་ལ་ོགཅིག་པུར་ བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐྱེས་ ༡༦ ནས་རང་ལུས་ཞུགས་

འབུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གོང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གྲྭ་རང་ལ་ོ ༢༠ ཅན་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏངོ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟགོ་

མི་ སྣས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་གི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་སྐབས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། བྲག་འག་ོརྫངོ་

དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་དྲག་ ཆས་མི་སྣས་མདེལ་ཆར་ཕབས་ཏེ་

བོད་མི་ནོར་པ་ཡོན་ཏན་དང་གེ་འཕེན་ལོ་བརྒྱ་ཚང་གི་བུ་གཉིས་དམར་གསོད་དང་བོད་མི་མང་པོར་

རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་

འཕྲལ། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་མདེལ་ཆར་ཕབས་ཏེ། དབོན་བཟའ་

སྡེ་བའི་པོ་པོ་དང་། ཤོ་རེབ་གྲོང་ཚོའི་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་བོད་མི་བཅུ་

ཕྲག་དུ་ མར་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག་ཅིང་། ད་དུང་རྔ་བ་རྫངོ་དང་། ཛམ་ཐང་རྫངོ་། 

འབར་ཁམས་རྫངོ་། པད་མ་རྫངོ་བཅས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་ 

སྐོར་བྱེད་སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

འཛམ་ཐང་རྫངོ་བར་མ་ཤང་དུ་ཞི་རྒལོ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟགོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བར་མ་ཤང་

བཤོས་མདའ་སྡེ་བའི་ཕ་སྤོས་ཐར་གྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ་ཨོ་རྒྱན་དམར་གསོད་དང་བོད་མི་སྐོར་

ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ ཐོན་ཡོད།

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དང་མཚོ་སྔནོ། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་སགོས་བདོ་སྐད་

འཕྲིན་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་ལོ་གསར་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་མངནོ་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ལུགས་རྙིང་གི་ལོ་ཐོ་དར་སའི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་ཕལ་ཆེ་བར་

ལ་ོགསར་གྱི་དུས་ ཚེས་སྲུང་བརྩི་བྱས་མེད་པར་མ་ཟད། རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒ་ོནས་རང་ལུས་ཞུགས་

འབུལ་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོར་ གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ཡོད།

 ལྕགས་ཡོས་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་འདས་གསནོ་དཔའ་བོ་དཔའ་མ་ོ 
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

འདི་དག་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ལ་ོགསར་སྐབས་ཀྱི་རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ་ལས་འགུལ་གྱི་འབདོ་ཚིག་ནི། སྐྱབས་

མགནོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་

པར་ཤོག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པའི་བློས་

བཏང་ཆེན་པོའ་ིལས་འགུལ་འདིའི་ཐད། སྐབས་དུས་སོ་སོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་དང་། བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་

སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འགོ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་ཞུ་སྐུལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ནས་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་དང་། གྲསོ་ཆདོ་བཞག་པ། གྲསོ་ཚོགས་སུ་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གྱི་ལམ་ནས་བགྲ་ོགླེང་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲག་གནནོ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའི་སྐུལ་

འདེབས་གནང་ཡདོ་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ། རྒྱ་རིགས་དམངས་གཙོ་ལས་འགུལ་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱིས་

མཚོན་པའི་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་དང་། དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྒེར་

བཅས་ནས་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད།

 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་སླད། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར།

    * སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་དང་། སྤྱི་

འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་བཅས་སྤྱི་

འཐུས་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྡི་ལིར་ཆེད་བསྐྱོད་

ཀྱིས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་གནས་སྟངས་ཞུ་སྐུལ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས། སྤྱི་ལྷན་གྱི་ཛ་དྲག་དགོས་འདུན་ཁག་ཐད་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།

    * རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོལ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་ཡངོས་བསྒྲགས་

ཀྱི་སྙན་ཞུ་བསྐུར་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ།

    * མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་སྤྲོད་ དང་སྦྲགས། 

གྲོས་ཚོགས་ཁག་སོ་སོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བསྐྱར་མ་འཇོག་ཐབས་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་

དྲུང་ཆེར་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངོ་ཐུག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་ རྒྱུ།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (373)    

    * ཕྱི་རྒྱལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་བདོ་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག རྒྱ་གར་ནང་བདོ་མི་སུད་

ཚོང་བ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་བཅས་ནས་བདོ་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་ཀྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གང་ལ་ཇི་འསོ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་སྤེལ་རྒྱུའི་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

    * ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

དོན་ལྟར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྤེལ་

རྒྱུར་བོད་མི་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

    * སྤྱི་ཡོངས་ལྷག་དཀར་ཉིན་བོད་ཟས་དང་བོད་གོས། བོད་སྐད་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བྱེད་

སྒོ་ཁག་བོད་མི་འདུ་གནས་གང་སར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་ཐོག  ལོ་གཅིག་རིང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་

ཟླ་རེའི་ལྷག་དཀར་དང་པོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད། ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་སྤྲོད་

དང་འབྲེལ། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་དང་། བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་འཕྲིན་བསྐུལ། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་

བསྐུལ། གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་རྔ་སྒྲ་བཅས་སྒྲོག་འདོན་བྱ་རྒྱུ།

    * ཆུ་འབྲུག་ལོ་གསར་སྐབས། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་པའི་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལས། གཞས་ཞབས་བྲོ་སོགས་སྤྲོ་དགའ་ཁྲ་ཟིང་གི་རིགས་མི་འསོ་པའི་འབོད་

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

    * ཆུ་འབྲུག་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚེས་གཏོར་གྲུབ་

མཚམས། དྷ་སར་གནས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དགངོ་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ བར་ཟས་བཅད་སྙུང་གནས་

སུ་བཞུགས་རྒྱུ།

    * ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། ལྕགས་ཡསོ་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ལས་འགུལ་གྱི་ལ་ོའཁརོ་སྲུང་

བརྩིའི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་ལྷན་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པར་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གཞུང་

འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཏེ་བགྲོ་གླེང་རྒྱ་ཆེར་གནང་རྒྱུ།

    * སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་ནས་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་ལེན་

རྒྱུ། ཁོང་རྣམ་པའི་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་དང་ཨི་མེལ་ཁ་བྱང་གཤམ་གསལ།

 སྤྱི་འཐུས་པད་མ་འབྱུང་གནས་ལགས། ༩༤༡༨༡༢༡༠༣༨  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ༩༤༡༨༠༤༣༨༩༠   

 སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། ༨༦༧༩༤༩༠༡༡༧  སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟདོ་པ་ལགས། ༩༨༡༦༢༡༧༧༤༣  

chabsid@gmail.com  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ལ།།



    (374)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

བརྒྱད་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་

ཀྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་སྐོར།

༄༅། །བོད་ནང་ལས་འགུལ་བྱུང་སྐབས་སོ་སོར་བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་ལ་རེ་བསྐུལ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་འདེབས་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སྔ་རྗེས་སུ་

སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐབས་དུས་སོ་སོར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པའི་སླད་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མཐའ་མ་དང་འཕར་མ། སྐབས་བཅོ་

ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོ་སོར་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་རྒྱས་གནང་སྟེ་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་སྔ་རྗེས་ཐེངས་ ༣ ཚོགས་ཏེ། 

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇགས་སླད། ལས་འགུལ་འཆར་སྒྲིག་གིས། འཛིན་སྐྱོང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྟེང་ཞུ་སྐུལ་གྱི་མཛད་འགན་བླངས་ཏེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་འགན་བསྐུར་

གནང་བ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙོས་པའི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་གཉིས་སྔ་རྗེས་སུ་ཨ་རི་དང་ཡུ་

རོབ་གླིང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀྱང་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཞིང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྔ་རྗེས་

ལྡི་ལིར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ལྡི་ལིར་བཅའ་སྡོད་རྒྱལ་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་

ཁག་ལ་ཞུ་སྐུལ་སླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད།

༡། ཚོགས་སྐྱིད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༦ ཉིན། བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ཞེ་དགུ་སྔ་སྣུར་གྱིས་བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་ཞིག་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (375)    

མདོ་སྨད་རྔ་ཁུལ་མི་མང་གིས་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་

བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས། 

དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་དང་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་

མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ།

༢། བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ནས་ལྡི་ལི་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད།

 ཟླ་༤ ཚེས་༢༦ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟི་བྱིས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་༡༠༠ ལྷག་གིས་སྣེ་

ཁྲིད་དེ་བོད་ནང་མིའི་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་སླད་

དྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་བར་སེར་སྦྲེང་སྙན་སྐུལ་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ།

༣། ལྡི་ལིར་བཅའ་སྡོད་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་ངོ་བཅར་འབོད་སྐུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༨ ལ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཕ་རན་སི་དང་ཌན་མཀ ཨིན་ཇི། ཁེ་ཎ་ཌ། པོ་ལན་ཌི། བྷེལ་ཇམ། ཨོ་སི་ཊི་ཡ། ཨོ་

སོ་ཊོ་ལི་ཡ། ཨ་རི། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། འཇར་མན། ནོར་ཝེ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཁང་བཅས་

རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་སོ་སོར་ངོ་བཅར་གྱིས།

༡༽ ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ཆ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་

པའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འཕྲལ་མར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་སྐུ་ཚབ་ཆེད་རྫོངས་ཀྱིས་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དང་། 

༢༽  རྔ་བས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་ཁག་ཏུ་གསར་འགོད་པ་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

༣༽ སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པར་ཕྱིར་ལོག་ཆོག་པ་དང་སྦྲགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

བྱེད་སྒོ་རྣམས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་རང་དབང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས། 

ཞེས་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་གསུམ་ཕུལ།
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

༤། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དང་གཞེན་སྐུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན། སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་སྤྱི་མོས་

ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ནང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་རྩུབ་སྲིད་ཇུས་ཐ་ཤལ་དེ་རིགས་འཕྲལ་

དུ་མཚམས་འཇོག་གིས། བོད་མིའི་ཞི་བའི་འདོད་འདུན་ལ་བསམ་ཞིབ་དང་། གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཐོག ལོ་ངོ་དུ་མར་རྒྱུན་མཐུད་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཞི་ལྷིང་

ཡོང་སླད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་། རང་དབང་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་སུ་ངོ་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་

དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཞིས་བཞུགས་རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པས་བོད་དང་བོད་མིའི་

རྩ་དོན་སླད་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་

དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་། མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས། ས་གནས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་སྲོལ་ཡིག་སོགས་ཁྲིམས་ཡིག་གིས་འགན་སྲུང་བྱས་

པའི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་མུ་མཐུད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་རྒྱ་ལས་མ་འགོངས་པར་རྩོད་ལེན་ཞུ་

རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གཞེན་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། 

༥། རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་༢༢ ཉིན། ཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ཁང་དུ་༸གོང་

ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་

པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་གཙོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་༣༠༠༠ ལྷག་མཉམ་

འཛོམས་ཀྱིས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད།

 

༦། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་མཆོད་འབུལ་དང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༨ ནས་༢༡ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མི་གཞིས་སྒར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་འཐུས་

མི་༣༥༠༠ ལྷག་གིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྔ་ནུབ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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ཏུ། སྤྱི་ལྷན་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལྡི་ལིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་སྤྱི་ལྷན་སྐུ་ཚབ་བཞི་ཡིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་དང། 

ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་པོ་དང་། ཆབ་སྲིད་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། སོག་པོའ་ིགཞུང་ཚབ་གཞོན་པ། ཌག་མག་གི་གཞུང་ཚབ་དང། ཆབ་སྲིད་

སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ཧོ་ལི་སིའི་(ཝེ་ཊན་ཀན་སི་ཊི)གཞུང་ཚབ། ཀར་ཛ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་གཞུང་

ཚབ། ཕི་ལནཌའི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་མཆོག་དང། འཛུགས་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ནོར་

ཝེའི་གཞུང་ཚབ་དང། ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་། ཚོགས་གཞོན་

གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་སྤྱི་ལྷན་སྐུ་ཚབ་ནས་ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དང་། སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའི་གཞུང་ཚབ། ཕ་རན་

སིའི་ཕྱི་དྲིལ་འབྲེལ་མཐུད་དྲུང་ཆེ་ཨང་གཉིས་པ། ཉི་ཧོང་གཞུང་ཚབ་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན། ཨིན་ལན་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ། ཁེ་ཎ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་གཞོན། སུད་སིའི་གཞུང་ཚབ་སོགས་

ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་། ད་དུང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ཆོས་ལུགས་

ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་སོགས་གནད་ཡོད་མང་དག་ཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ཞུ་སྐུལ་དང་། དགོས་འདུན་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།

༧། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་མཆོད་འབུལ་དང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་འདི་ལྟར། བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་

བཟུང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༣ ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཙན་བཟུང་དབང་བསྒྱུར་འགོ་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཛིན་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་བྱས་པར་

བརྟེན་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་རང་ལུས་ཞུགས་

འབུལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་ཐོན་བཞིན་ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་མ་སྤེལ་ཐབས་མེད་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ད་ལྟ་བོད་ནང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་

བཤིག་སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཡིན། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་བདུན་ཡོད་ཁོངས་བོད་བྱང་ཤར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དང་། བོད་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ཤར་ཕྱོགས་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་༢༩ སོན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སོ་སོར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་དེ་སྔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་མྱོང་མཁན་རང་ལོ་ ༡༩ སོན་

པ་སྐྱ་བོ་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་དང་། རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས། མཁའ་དབྱིངས་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་དང་། ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ 

༡༡ ཉིན་སོ་སོར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་

ལགས་དང་རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས། རང་ལོ་ ༡༧ སོན་པ་སྐལ་བཟང་

དབང་ཕྱུག་ལགས་བཅས་ད་ཆ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་མེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས་ཁོང་གསུམ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་ཐད་སེམས་འཚབ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་བློས་བཏང་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་

དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ཐོག་རང་དབང་གི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་མཁན་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་ཚོས་བོད་མི་

ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་

བོད་ནང་མངོན་

པར ་མི ་ གསལ ་

བ འི ་ དྲ ག ་ པོ འ ི་

ད མ ག ་ ཁྲི མ ས ་

འོག ་ ར ང ་ ལུ ས ་

མེ ར ་ བ སྲེ ག ས ་

གཏོང་མཁན་གྱི་

བོད ་མི ་ཇེ ་མང་

དུ ་ འ གྲོ ་ བ ཞི ན ་

པའི་སྐབས་འདིར། 



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་སྤྲོད་རྒྱུ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་བོད་རྒྱ་མི་

རིགས་གཉིས་ཕན་ཆེད་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུར་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོན་ཤ གས་སྤྲོད་དགོས། ཕོྱགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་

པ་ཁག་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་

སྐུ་ཚབ་འཕྲལ་མར་གཏོང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཛ་

དྲག་གི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། རང་དབང་ལུང་པར་གནས་པའི་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོར་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཁྱབ་

ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་དེ་རིགས་སྤེལ་སྐབས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཡུལ་ཁྲིམས་

ལ་བརྩི་བཀུར་ཐོག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་

ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་། ཉིན་གཅིག་རིང་

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་

སར་གནས་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལས་འགུལ་

དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་བོད་ནང་རང་སྲོག་བློས་བཏང་

གནང་མཁན་གྱི་གཞིས་ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་མྱོང་ཐོག་གཞིས་བྱེས་བོད་

རིགས་ཐུན་མོང་གི་མངོན་འདོད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་བཀོད་འདུག

 གོང་གསལ་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་

མོང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་དྷ་ས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་

སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་དང་སྟོང་མཆོད་བཤམས་ཏེ་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་དང། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། ཀིརྟི་

རིན་པོ་ཆེ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། རང་དབང་

ཅན་གྱི་སྡེ་ཚནགྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དང་མི་མང་ཁྱོན་༤༥༠༠ ལྷག་འཛོམས་ཏེ། 



    (380)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉིན་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་བཀོད་

ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་འདུས་སྡོད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ཏུ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་མེ་མཆོད་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་དང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད།

ཀ) ཉི་ཧོང་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 དེའི་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ཉི་

ཧོང་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཀྱོའ་ིནང་རྟེན་གཞི་ཇོན་ཇི་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཉི་ཧོང་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་

པ་དང་ཉི་ཧོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ།་ཉི་ཧོང་བོད་རང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་བཀོད་

སྒྲིག་འགོ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་། དེ་བཞིན་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་སའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་ལས་ཁང་

དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཏེ་གནད་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

ཁ) ཐེ་ཝན་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ཐེ་ཝན་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་གཙོ་འགན་འགོ་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅུ་གསུམ་སྟེ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་དང་། ས་གནས་བོད་ཀྱི་

བུད་མེད་ཚོགས་པ། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས། ཐེ་ཝན་སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ། ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས། ཐེ་ཝན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་ཐེ་ཝན་ཡན་ལག ཐེ་ཝན་གཞོན་ནུའི་གླེང་སྟེགས། ཐེ་ཝན་རྩ་ཁྲིམས་

བསྐྱར་བཅོས་དམངས་འཁྲོད་ཐེབས་རྩ་ཁང་། མིའི་རང་གཤིས་སློབ་གསོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་། ཐེ་ཝན་

ངལ་རྩོལ་དཔུང་ཁག ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པ། སྲོག་ཁྲིམས་བཀག་བསྡོམས་སྐུལ་འདེད་མཐུན་ཚོགས། སློབ་

དཔོན་གྲེན་ཝུན་གྲེན་དྲན་གསོའ་ིཐེབས་རྩ་ཁང་བཅས་ནས་གཞོགས་འདེགས་གནང་སྟེ་ཐེ་ཝན་གྱི་

རང་དབང་ཐང་ཆེན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་གཏན་འབེབས་དང་ཟས་བཅད་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་སྤེལ་

གནང་ཡོད། 



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (381)    

ག) བྷེལ་ཇམ་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 དེ་བཞིན་བྷར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང། བྷེལ་ཇམ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། ས་གནས་

གཞོན་ནུ། ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་བཅས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་རྡུང་ཚ་བའི་གཉའ་གནོན་

འགོ་གི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། 

ང) ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་སར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཀོར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འགོ་མོ་སི་

ཀོའ་ིབླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་བོད་མིའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་

པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དཀལ་མིག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བྷུར་ཡ་

རང་སྐྱོང་མངའ་སྡེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སའི་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་འདུག

ཅ) རྒྱ་བལ་ས་གནས་བོད་མིའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 རྒྱ་བལ་ཁོངས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་

བཀོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་ཆ་ཤས་སུ། ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་ཁྱབ་

ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་དང་མི་མང་༦༠༠ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

གསུང་འདོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་ལ། ཝཱར་ཎ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་གཞོན་ནུ་དང་བླངས་རུ་ཁག་གི་གོ་སྒྲིག་འགོ་

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། ཉེ་འཁོར་དགོན་སྡེ་ཁག ས་ཁུལ་བོད་རིགས་སུད་ཚོང་། ཧི་མ་ལ་

ཡའི་མི་དམངས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་༥༠༠ ལྷག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཞི་བའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་སྐབས་

མང་ཚོགས་ནང་རང་འགུལ་གྱིས་རང་ཁྲག་བཏོན་ནས། རས་གཞི་དཀར་པོའ་ིཐོག བོད་ཧིན་ཨིན་

རྒྱའི་སྐད་ཡིག་བཞིའི་ཐོག་ནས། “འཆི་ལ་ཉེ་བའི་བོད་སྐྱོབ་རོགས།” ཞེས་འབྲི་འགོད་སོགས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ།

 རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་འགོ་བྱང་

རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང་། སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

དང་། རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་འདུས་མང་ཡོངས་དང་། སྔ་

འགྱུར་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་



    (382)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་། སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་ཆིག་ཁྲི་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི་ཟས་བཅད་དང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད་ལ། མོན་གྷོ་འདོད་

རྒུ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འགོ དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱི་དང། འབྲས་སྤུངས་

བླ་སྤྱི། གཞིས་ཁོངས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གྲངས་༨༧༥༤ ཙམ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་དང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད། 

 སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་སུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་མཚོན་བྱེད་དུ་དཔལ་ཞ་ལུ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་གནས་མི་མང་

རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་དང་། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་

གླིང་གཞིས་ཆགས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་འགོ་རྒྱལ་ས་སླེའི་ཇོ་ཁང་

དུ་ཉེ་ལམ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

 སྦིར་ནང་ཆེན་ཅོན་ཏ་ར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཟས་

བཅད་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་དཔལ་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་པ་དང། གཉིས་པ་སྦིར་རྙིང་མ་དགོན་པ། 

གསུམ་པ་དཔལ་རྫོང་གསར་དགོན་པ་བཅས་ཁག་གསུམ་དུ་ཚོགས་པ་དང་། རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭར་

དཔལ་ས་སྐྱ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གདུང་སྲས་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གདུང་

སྲས་ཨ་ཝི་ཏ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་གྲངས་

༢༥༠༠ བཅས་ཚང་འཛོམས་གྱིས་ཟས་བཅད་མཆོད་འབུལ་གནང་ཡོད།

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ནི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཀོད་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་

ཡིན་ལ། སྐབས་དེར་བོད་མི་འདུ་གནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅི་

རིགས་སྤེལ་ཡོད།

༨། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༤ ཉིན། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་བཀོད་སྒྲིག་འགོ་དྷ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་དང་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང། མི་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་ཀྱིས་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད།

༩། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བསྔོ་སྨོན།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༦ ཉིན་དབུས་བོད་མིའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འགོ་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་མཱ་ཧཱ་བྷོ་ཏི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིམདུན་ཐང་དུ། ༧གོང་ས་མཆོག་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག དཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག དགའ་ལྡན་

གསེར་ཁྲི། སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན། གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་བླ་ཆེན་དང་། རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཉིས་འབུམ་

བརྒལ་བས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད།

༡༠། བཀའ་ཤག་གི་མྱ་ངན་གུས་བརྩི་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་འབུལ༌སྨོན་ལམ།

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༥ ཉིན། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

པ། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་

གསུམ་དང་མི་མང་བཅས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

༡༡། བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་རྗེས་དྲན་མཆོད་འབུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་དྷ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འགོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་

ཡོངས་དང་། དྷ་སའི་ཉེ་འདབས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་

སེར་སྐྱ་མི་མང་༣༠༠༠ ཙམ་མཉམ་འཛོགས་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད་

པ་དང་། སྐབས་དེར་བོད་མི་གནས་ཡུལ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་ལས་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

འགུལ་སྤེལ་བའི་ཁོངས་སུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་(InternationalTibetNetwork)

པས་བོད་དོན་ཆེད་ལོང་ཤོག་ཅེས་པའི་འབོད་སྒྲའི་འགོ་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དྲང་བདེན་ལ་དགའ་

བའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་འདི་ཟླའི་ཚེས་༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་

ལྟར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་ཇེ་བཟང་དུ་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་

སྔར་བས་སྲ་བརྟན་དང་ནུས་པ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད། 

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཚོགས་པ་འདིའི་ཡན་ལག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་༡༨༠ ཡོད་

འདུག 

 དེའི་ཐད་བཀའ་ཤག་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བ་གཤམ་གསལ།

༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ ཉིན་རྒྱ་རིགས་ཚོས་དཔྱིད་གསར་དུས་སྟོན་ནམ། ལོ་གསར་གྱི་

དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བྲག་འགོ་དང༌། རྔ་བ། རྒྱལ་རོང༌། གསེར་རྟ་

སོགས་སུ་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་སོ་སོའ་ིགཞི་རིམ་ཐོབ་ཐང་ཁག་རྩོད་རྒྱུའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བར། ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་མང་ཚོགས་ཐོག་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན་མི་དྲུག་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང༌། དྲུག་ཅུ་ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་

ཕོག་འདུག

 ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་དྲག་སྤྱོད་འདི་རིགས་དང༌། འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་མིར་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ། ཁྱད་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་བའི་གྱེན་ལངས་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  
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ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སེམས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞེ་འཁོན་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད།

 བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཁ་འུད་བཤད་ཀྱང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན། བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་

བརླག་གཏོང་བཞིན་པ་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་རྒྱུར་དམ་དྲག དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། 

བོད་ས་ཡོངས་སུ་དམ་དྲག་དང༌། ཐ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཡང་བཀག་འགོག་བྱས་

ཡོད། མདོར་ན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཡོངས་གྲགས་མ་བྱས་པའི་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞི་

འགོ་ཚུད་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་མི་གྱེན་ལངས་བྱེད་མཁན་རྣམས་དང༌། 

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོའི་འབོད་སྒྲར་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྲག་གནོན་དང་བསད་རྡུང་གི་ལམ་ནས་བོད་ནང་བརྟན་ལྷིང་དང༌། བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་

ངལ་ནམ་ཡང་བསལ་ཐབས་མེད་ཅིང༌། བོད་དོན་འགྲིག་ཆགས་དང༌། ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་

བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་པུ་ནི། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་དང༌། གྲོས་མོལ་གྱི་

ལམ་ནས་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་ང་ཚོ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་ཀྱང༌། བོད་མིར་

འདི་འདྲའི་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད། རྒྱ་རིགས་ཐེ་བའི་འཛམ་གླིང་མི་

མང་ཡོངས་ཀྱིས་བྱེད་བབ་འདི་རིགས་ལ་ཤ གས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་

ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཚོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཞིབ་

འཇུག་མི་སྣ་དང༌། གསར་འགཽད་མི་སྣ་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། པེ་ཅིང་གི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོས་ཤེས་དགོས་པར་སོ་སོའ་ི ‘‘ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་’’ དམར་བསད་འདི་ལྟར་བཏང་བ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་དང་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁྲིམས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཆགས་ཡོད། བྱེད་བབ་འདི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཟང་སྤྱོད་ལ་སྔར་བས་དྭོགས་པ་ཆེ་རུ་དང༌། ཆ་འཇོག་འཐོབ་པར་འགོག་རྐྱེན་

བཟོས་ཀྱི་ཡོད།

 གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱེད་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་

གོ་རྟོགས་བྱུང༌། ཁྱེད་ཚོའི་བློས་བཏང་ནམ་ཡང་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱེད་ཚོའི་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

བདེ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ཡོད་མུས་ཡིན། དེ་མཚུངས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་

ཀྱིས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤེལ་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་འཁེལ་གྱི་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཚོས་ཆོས་ཕོྱགས་

དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་མ་གཏོགས་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་དུས་སྟོན་རིགས་མ་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ང་ཚོས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་

གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་ཉམ་ཆུང་ཚོའི་ཐོག་འདི་འདྲའི་དྲག་གནོན་དང་

བསད་རྡུང་བྱས་པ་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་སྤྲོད་དགོས། ཚང་མས་ཞི་

བའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བ། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅེས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཡོད།

 བཀའ་ཤག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ། ཟས་བཅད༌སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་དཔེ་

མཚོན་དུ༌བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ) བྱང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་བོད་མིའི་ལས་འགུལ།

 ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་བརྡ་ཁྱབ་འགོ་བྱང་ཨ་རིའི་བདོ་མི་འདུས་སྡདོ་ས་གནས་

ཚང་མར་ཕྱི་ཚེས་༨ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་འདས་

གསོན་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་དང་།  ཁལ་

ཕོར་ནི་ཡ།  སྦོ་སི་ཊོན།  ཆི་གྷ་ཀོ།  མི་ནི་སུད་ཊར།  ཡུ་ཊ། ཝ་ཤིང་ཊོན། པོ་ཌེ་ལན་ཌ་སོགས་དང་།  དེ་

བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོ་དང་།  ཨལ་བ་ཀྲ་སོགས་བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་༢༠ ལྷག་ཙམ་

ནང་བོད་མི་དང་།  བོད་མིར་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་དང་། སྨོན་

ལམགསུང་འདནོ། ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ། རྔམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ། ཞི་བའི་སྐད་འབདོ། མར་མེ་འབུལ་བཤམས་

ཀྱིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་སྙིང་སྟབོས་ལ་་རྗེས་དྲན་གུས་བཀུར་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཡོད།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (387)    

ཁ) ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛེ་ལན་ཌེའི་བོད་མིའི་ལས་འགུལ།

 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བརྡ་ཁྱབ་བརྒྱུད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནི་

(Sydney )དང་། མེལ་བྷོན།(Melbourne)  སྦེར་སེ་སྦན།(Brisbane) ཀེན་བྷེ་ར་(Canberra)

བཅས་ཀྱི་ས་གནས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། 

བོད་རང་དབང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས་སོགས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།་གཞན་

ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཁལ་སོལ་(Newcastle )དང་། ཀྲ་སེ་མའ་ནི་ཡ།(Tasmania) 

ཨ་ཌི་ལེ་ཌེ།(Adelaide) ནིའུ་ཛེ་ལེན་ཌེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ཁ་ལེན་ཌེ་(Auckland)དང་། ཁེར་སེ་ཆ་

ཅི།(Christchurch) དེ་བཞིན་དོན་ནི་ཌན་(Dunedin)ནང་དུ་ས་གནས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འགོ་གོང་མཚུངས་ལྟར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

ག) ཨུ་རུ་སུ་ས་གནས་བོད་མིའི་ལས་འགུལ།

 ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་བརྡ་ཁྱབ་འགོ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཡོངས་ནས་

གྲོང་ཁྱེར་སེན་ཊི་པི་ཊར་སི་བྷག་(St.Petersburg)དང། ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོའ་ིནང་ཡོད་

པའི་(Open World Center) དང་། དེ་བཞིན་ཁལ་མུཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཨི་ལི་སི་

ཊར་(Elista) རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པ་(Friends of Tibet Society) ཐུ་ཝ་

སྤྱི་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཛིལ་(Kyizil) བྷུར་ཡ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་ཨུ་ཌེ་(Ulan Ude)བཅས་

ནང་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་གྱི་ལས་འབུལ་སྤེལ་ཡོད།

ང) ཐེ་ཝན་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་ལས་འགུལ།

 ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བརྡ་ཁྱབ་འགོ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། ས་གནས་བོད་

ཀྱི་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ཚོགས་པ། ཐེ་ཝན་སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་

གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲི་ཏཱ་སྤྱི་གླིང་ནང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་ལས་

འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་ཡོད།



    (388)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

༡༢། རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་འགུལ།

 རྒྱ་གར་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཁག་ཏུ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཁོངས་

སུ། ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་ནང་ཆེན་དང་སྡེ་དགེ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་འབྲི་གུང་

བཀའ་བརྒྱུད་བུམ་མང་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པར་སེར་སྐྱ་མི་མང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་༡༨༠༠ ལྷག་འདུ་

འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད།

 ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་གཞིས་

ཆགས་ཁག་གི་སེར་སྐྱ་མི་མང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་༦༠༠ ལྷག་རྡེ་ར་ལྡུན་རྒྱལ་སའི་ཐང་ཆེན་དུ་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་མཆོད་མེ་སྟོང་ཚར་ཞལ་ཕྱེ་དང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་ཞི་བའི་ཁྲོམ་སྐོར་བཅས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 

 ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཕོ་བྲང་དགེ་འཕེལ་གླིང་དུ་བོད་མི་༢༠༠༠ ལྷག་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་འདོན་གྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ཡོད།

 ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་

དགེ་འདུན་རྣམ་པ་དང་། གྲོང་སྡེ་༢༢ ཀྱི་མང་ཚོགས་བཅས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འགོ་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱི་

དང་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱི། གཞིས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་མང་ཚོགས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ནོར་བུ་

རིར་བསང་གསོལ་དང། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་། གླ་བྱེད་རླངས་

འཁོར་བཅས་ལས་མཚམས་བཞག་པ་བཅས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 

 སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་དང་ལུགས་བསམ་བསམ་འགྲུབ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་གཞིས་ཁོངས་གཉིས་སུ་གནས་སྡོད་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་ 

༡༧༠༠༠ ཙམ་སེ་ར་བླ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིམདུན་ཐང་ཆོས་རྭར་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་ཟས་བཅད་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་སམ་ཐཱ་སཱ་ཐཱ་རུ་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང། ཚོང་རིགས་

གཉེར་མཁན་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ། མི་མང་༡༠༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (389)    

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་བོད་མི་འདུས་སྡོད་

བསྟི་གནས་ཁག་ཡོངས་ནས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ནས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་དང། ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་བདེ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གུས་འདུད་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་པའི་ལས་

འགུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད་ཀྱང། འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་བཀོད་མེད།

༡༣། ལྕགས་ཡོས་ལོ་སར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢༢ བོད་ལོའ་ིལོ་སར་བའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་བཞུགས་སྒེར་ཐེག་ཆེན་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་དང་། དྷ་སར་གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ ༦༠༠ ལྷག་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཟས་

བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་། སྨོན་ལམ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ། དེ་བཞིན་བོད་མི་གནས་སྡོད་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ཏུའང་ལས་འགུལ་དེ་མཚུངས་སུ་སྤེལ་ཡོད། 

 ཉིན་དེར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་ནི་འདི་

ལྟར། བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་“༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་”ཞེས། འབོད་ཚིག་འདི་



    (390)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

གཉིས་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་

ཁྲོད་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ནས་

བཟུང། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ བར་བོད་ནང་

གི་བོད་མི་སྐྱ་སེར་གྲངས་ ༢༣ དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མི་ ༢ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༥ ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་བོད་ནང་བཙུན་མ་གསུམ་ཚུད་པའི་མི་གྲངས་ 

༡༥ ཡི་སྐུ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་རྣམས་འདས་གསོན་གང་ཡིན་དང་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་

བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༢༣ རྒྱ་མིའི་ལོ་གསར་གྱི་དགའ་སྟོན་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་མྱ་ངན་གྱི་ཞི་རྒོལ་བྱས་པས། རྒྱ་མིའི་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་མེ་མདའ་གང་བྱུང་བརྒྱབ་ནས་བྲག་འགོ་ཁུལ་དུ་མི་ ༤ དང་། གསེར་རྟ་

ཁུལ་དུ་མི་ ༢ ། ཛམ་ཐང་དུ་མི་ ༡ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧ དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་ཡོད། ད་དུང་ལོ་འདིའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་ནང་ཆེན་དང་། ཁྲི་འདུ། རྫ་སྟོད། མགོ་ལོག ཆུ་ཆེན། 

འབྲི་རུ། ཆབ་ཆ་སོགས་སུའང་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་དང་མི་མང་གི་ཞི་རྒོལ་རིམ་པར་བྱུང་ཡོད་པ་

དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞི་རྒོལ་འབྱུང་ཡུལ་ས་

གནས་ཀྱི་དྲ་ལམ་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་བཙན་བཀག་གིས། མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པའི་དྲག་པོའ་ི

ཁྲིམས་གཞི་བསྡམས་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་མི་ག་ཚོད་བསད་ཡོད་མེད་དང་

བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཅི་ཙམ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གཅིག་རྗེས་

གཉིས་མཐུད་དུ་འབྱུང་བཞིན་པ་འདི་དག་ཐད་སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་

འབོད་སྐུལ་རིམ་པར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལྷན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྔ་རྗེས་དང་། ཉེ་ཆར་ལྡི་ལིར་ཡོད་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡོད། 

༡༤། སྤྱི་ལྷན་གྱི་ལྕགས་ཡོས་ལོ་སར་ཉིན་གྱི་འབོད་སྐུལ།

 དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་འབུལ་འགྲེམས་

ཞུས་པའི་ནང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་རེ་འདུན་དོན་གནད་ཁག་ལརྒྱ་གཞུང་གིས་འཕྲལ་དུ་བསམ་

ཞིབ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བསྐྱར་ནན་དུ་ཞུ་རྒྱུར།

༡༽  དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེ་བསྐྱར་སྣོན་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་ཛ་དྲག་གནས་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (391)    

སྟངས་འགྲིག་འཇགས་དང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལག་

བསྟར་བྱེད་དགོས།

༢༽ དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བོད་

ནང་གཏོང་དགོས་པ་དང། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས།

༣༽ བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་འགྲོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱེད་ཐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་

བོད་མིར་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ཞི་འགྲིག་གི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགོས་པ་དང། 

བོད་མིའི་སེམས་ཚོར་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས།

༤༽ བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བཙན་སྡོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་དག་མཚམས་

འཇོག་གིས་འབྲོག་པ་ཚོའི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཁོར་ཡུག་གི་གོ་རྟོགས་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་སུ་ངེས་པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

དུ་འཇུག་དགོས།

༥༽ བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་འཇིག་ཉེན་ཆེ་བ་དེར་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་ཐོག་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོར་

ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།

༦༽ པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་མར་གློད་

བཀྲོལ་བཏང་སྟེ་འབར་མའི་སྲིད་གཞུང་ལྟར་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་དབར་ཡིད་ཆེས་ཆེ་རུ་

གཏོང་དགོས།

༧༽ བོད་མི་ཚོ་དང་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏེ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོས་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་དང་ཉེ་འབྲེལ་ས་ཁྱོན་ཁག་ཏུ་བརྟན་ལྷིང་

གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་དགོས།

 དེ་བཞིན་དུ་རང་དབང་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་། ཡོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་ལ་འདི་ལྟར་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་རྒྱ་

ཡན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་གནོན་ཤ གས་སྤྲོད་ཐབས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མང་ཙམ་ལེན་དགོས་པ་དང་། རང་

དབང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ནུས་ཤ གས་འདོན་རྒྱུར་

ང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཤ གས་དྲག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་དང་། བོད་



    (392)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་སྒེར་བ་བཅས་ནས་ཀྱང་མུ་མཐུད་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

གང་ཡིན་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོར་ར་སྤྲོད་གསལ་བཤད་དང་། བདེན་པའི་རྒྱབ་ལངས་ངེས་པར་བྱེད་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༢ ལ། ཞེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།

༡༥། ལྕགས་ཡོས་ལོ་སར་ཉིན་ས་གནས་ཁག་གི་ལས་འགུལ།

 དེ་བཞིན་གོང་ཚེས་ཉིན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔའ་བོའ་ིརྗེས་དྲན་རོྡ་རིང་མདུན་དུ། དབུ་

མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བཀོད་སྒྲིག་འགོ་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད། རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་མི་གྲངས་༢༥ དང་

རྒྱ་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་མི་༥ བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་མི་གྲངས་༣༠ སྐོར་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པའི་སྐུ་དཔར་འཁུར་ཏེ། བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་

བར་བསྐྱོད་དེ། ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཉིད་དཀྲོགས་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་

གོམ་བགྲོད་དང་དགོས་འདུན་གྱི་ཡིག་ཆའང་ཕུལ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་འགོ ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སྒོར་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ།ཡེ་ཤེས་བསྟན་

འཛིན་གསུམ་གྱིས་བོད་དུ་རང་ལུས་མེ་མཆོད་གནང་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་དང་། བོད་

མི་ཞི་རྒོལ་རྣམས་དམར་གསོད་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ནས་ཐེ་གཏོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་གྱི་དགོས་འདུན་ཞིག་བཏོན་

ཏེ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 ཨོ་སི་ཌོ་ལི་ཡའི་ནེའུ་ཁཱ་སཱ་(New Casttle)བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འགོ སིཌ་

ནེའི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་། སིཌ་ནེའི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ། སིཌ་ནེའི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཕྲུག་

ཚོགས་མི་བཅས་མི་གྲངས་༢༠ ཙམ་གྱིས།  བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་

མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་དང་།  རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དམར་གསོད་འགོ་

དཀའ་སྡུག་མྱོང་་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཆེད། ཁ་རས་ནག་པོ་

དཀྲིས་ཏེ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། བལ་ཡུལ་བཅའ་སྡོད་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མདུན་བོད་མི་༡༣ གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (393)    

གནས་སྟངས་ཐད་དོ་སྣང་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་སླད་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་འཕྲལ་གཏོང་ཡོང་བའི་དགོས་འདུན་

བཏོན་ཏེ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 བོད་ཆུ་འབྲུག་ལོའ་ིལོ་སར་ཚེས་༡ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གང་སར་གནས་པའི་བཙན་བོྱལ་

བོད་མི་ཚོས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད། ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྐད་

འབོད་ཁྲོམ་སྐོར། བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་སོགས་ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད་པ་ལྟར།  ཉིན་དེར་

བཞུགས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་མ་གསུམ་གྱིས་དང་བླངས་ཐོག་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་བཞུགས་སྒར་བར་ལྕགས་རྟ་བསྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་

གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཀྱང་

སྤེལ་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་རྡོར་གླིང་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་

འབྲེལ་གོ་སྒྲིག་འགོ བོད་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་

ངན་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད། རོྡར་གླིང་

གངས་ཅན་རིའི་མདུན་ཐང་དུ་ས་གནས་མི་མང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་སྤེལ་

པ་དང་། དེ་བཞིན་སོ་ན་མདའ་དང་ཁར་ཤང་། ཀ་སྦུག་མི་མང་བཅས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་ཟས་

བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ས་གནས་གང་སར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་ནང་

གི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་མ་ཆད་པར་སྤེལ་བཞིན་

ཡོད།

༡༦། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ཨ་རིར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

 ཀ) ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་དོན་གསུང་བཤད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ནུབ་ཁན་ནེ་ཊི་ཁ་ཊི་མངའ་སྡེའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ (Western Connecticut 

State University) གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ (President’s Lecture Series) ཞེས་

པའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་གནས་བབ།(Democracy in 

Exile: the case of Tibet) ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་དོན།



    (394)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

 བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་གྲངས་

ཀ་བརྩི་རྒྱུ་ལྟ་བུར་འགྱུར་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཡང་ང་དང་

ཁྱེད་རྣམ་པ་བཞིན་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ཇི་བཞིན་ཁོང་ཚོར་ཡང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡོད། ང་

རང་མི་མང་གིས་འསོ་འདེམས་བྱས་བའི་བཀའ་ཁྲི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་བྱས་

ནས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཐོག་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བཞིན་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་མི་ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་དང་། བོད་མིའི་ངོ་བོ་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། དེ་

སྔ་སུ་ཞིག་ནས་བྷར་ལེན་གྱི་གྱང་ཆེན་དང་ཨུ་རུ་སུའི་དམར་ཤོག་དེ་དག་འཐོར་ཞིག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་བཞིན་བོད་ལ་ཡང་རང་དབང་ཐོབ་རྒྱུར་ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད། འནོ་ཀྱང་

ཨིན་ཇིའི་གཞུང་ནས་མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་དྷི་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱས་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་དེ་

བཞིན་ཨིན་ཇིའི་མངའ་འགོ་ནས་རང་དབང་ཐོབ་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ཀྱང་བོད་ལ་རང་དབང་

ཐོབ་རྒྱུ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བོད་

ཀྱི་རྩ་དོན་སྤྱི་དང། ཁྱད་པར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (395)    

 དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དེའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་(James w 

Schmotter)ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ཐོག་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་

ཡོད་པ་དང། འདི་ལོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་ 

རྒྱུ་རེད།

 ཁ)  ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོན་རོན་ཊོ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གྲུབ་སྟེ་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་གྱིས། ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་ཨར་མི་ནི་ཡཱན་ཆ་ཆི་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ནིའུ་ཡོཀ་

དང་།  ནིའུ་འཇར་སི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 ཉིན་དེའི་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་། བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་

འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ནང།  ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་



    (396)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་དང་། ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།  

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད།  སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་

བཅས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།

 ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་

ནང། ཉེ་ལམ་བོད་ནང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་། བྱང་ཨ་རིའི་ནང་

གི་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཕན་ནུས་སྐོར། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནི་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་ཅིང་།  དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་གི་

ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་མཐུད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་བདག་དབང་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར། 

བཀའ་ཁྲིའི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོ་གྲུབ་རྗེས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ནས་གནད་ཡོད་དཔོན་

རིགས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཚང་མས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤ གས་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་དོན་གནས་བབ་སྐོར། གྲོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་

དང། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་སྲི་ཞུ་བ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གི་ཡོད་སྐོར། བོད་

དང་བོད་མིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་མ་བརྗེད་པར་ཡང་ཡང་དྲན་དགོས་རྒྱུ་

གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་རྩིས་ན་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཉེར་གསུམ་གྱིས་རང་ལུས་མེ་ལ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (397)    

བསྒྲོན་པའི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར། རང་དབང་ལུང་པར་གནས་པའི་བོད་

མི་བཙན་བོྱལ་བ་ཚོས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་བཏང་བར་མུ་མཐུད་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་

འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་མཛད་རྒྱུའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་གནང་།  ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༡།༣༠ ཐོག་གསུང་བཤད་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་

འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གྲུབ་རྗེས་ཐད་ཀར་ནིའུ་ཡོཀ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱིས་ཨི་ཊ་ལི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་

ལ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

༡༧། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིར་ཕྱོགས་བསྐྱོད༌འཚམས་གཟིགས།

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་སྔ༌དྲ་ོབཀའ་བླནོ་ཁྲི་པ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆགོ་ཨི་ཊ་ལི་

རང་སྐྱངོ་ལྷ་ོ ཊི་རལོ་(South Tyrol)དང་ཊེ་རེན་ཊརོ་(Trento) ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་མཆགོ་གིས་མགྲནོ་

འབོད་ལྟར་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་མི་ལཱན་(Milan) དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་ལྷ་ོཊི་རལོ་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷལོ་ཛ་ལརོ་(Bolzano) འབོྱར་སྐབས་སྤྱི་ཁྱབ་
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ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ལུ་ཨི་སི་ཌནོ་ཊལ་ཌར་གྱི་བཀའ་ཤག་གི་གཙོ་འཛིན་མཆགོ་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡདོ། དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

ཡོལ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་། 

 ཨི་ཊ་ལི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་(Matteo 

Mecacci)མཆོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཐུག་འཕྲད་སླད་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་ནས་ཆེད་ཕེབས་གནང། 

ལྷོ་ཊོ་རོལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བྷོ་ཛ་ལོར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་

ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསྒྲིག་ཞུས་ཡདོ། བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གི་གསུང་བཤད་ཉན་མཁན་མང་ཚོགས་ཧ་ཅང་

མང་བས་ཚོགས་ཁང་ནང་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ཏུ་གྱུར༌པའི་སྟེང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུངས་དོན། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདེམས་བྱས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་་རྒྱུ་དེ་ཡུན་རིང་ནས་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆགོ་གིས་དགའ་ཞིང་སྤྲ་ོཞིང་སོྤབས་པའི་སྒ་ོནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་མཛད་པ་ཞིག་རེད། 

ཞེས་དང། ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆགོ་གིས་བདོ་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། བདོ་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགདོ་པ་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་པ་སགོས་འགྲ་ོབསྐྱདོ་བྱེད་

བཅུག་གི་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་བདོ་མིར་དྲག་གནནོ་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་སྟངོ་

ཕྲག་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ནང་བོད་མི་ ༢༣ གྱི་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད། ང་རང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

བོད་ནང་རང་དབང་དང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འབད་བརྩོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨི་

ཊ་ལིའི་མི་མང་དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།

༡༨། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་༥༣ པའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 

 དེ་རིང་འདིར་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་

དུས་དྲན་ཐེངས་༥༣ པ་འདི་སྨག་རུམ་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་ང་ཚོས་སྲུང་བརྩི་བྱེད་བཞིན་པ་སྟེ། 

བོད་དུ་འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་བོད་མི་༢༥ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། བོད་མི་ 

༡༩ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་༨ རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་གང་བྱུང་དུ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་

སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད།

 འཚིགས་བསྲེགས་ཐེབས་མཁན་ གཞན་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ག་ོམེད་ཚོར་མེད་ཆགས་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (399)    

པ་དང་། བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་བཙོན་དུ་བཅུག་པ། མང་དག་ཅིག་གར་སངོ་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་གནས་

ཚུལ་རྒྱུན་མར་ཐོན་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདི་གར་འདུ་འཛོམས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུའང་བོད་ནང་

གི་ཉག་ཕྲ་བའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་

ཇེ་སྡུག་ཏུ་སངོ་སྟེ། ༢༠༠༩ ལརོ་ཞིང་པས་ས་ོནམ་མཚམས་འཇགོ་གི་བསྟུན་གཤིབ་མི་བྱེད་པའི་ང་ོརྒལོ་

དང། ༢༠༡༠ ལོར་སློབ་ཁྲིད་སྐད་ཡིག་རྒྱ་སྐད་འཇོག་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ལ་སློབ་ཕྲུག་ནས་ངོ་རྒོལ་སོགས་

བོད་ནང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་མང་དག་མུ་མཐུད་བྱུང་དང་འབྱུང་

བཞིན་ཡོད་ཅིང་། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནི་གྲྭ་བཀྲ་བྷེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་ཐོག་མར་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན།

 བདོ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་མི་ཡངོས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་དནོ་དུ་

ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་དང་། དེ་དག་དལ་རྟེན་རིམ་

བརྒྱུད་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། ད་ལྟའང་བཙན་འགོ་ཏུ་མུ་མཐུད་

སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་རྩ་

ཆེའི་གཅེས་སྲགོ་དརོ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲ་ོབའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ངསོ་ནས་བདོ་བསྟན་སྲིད་ཆེད་

མཉམ་རུབ་ཐོག་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་དགོས།

 ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བའི་བདོ་མི་ཚོས་འདི་ལྟ་བུའི་དཀའ་སྡུག་མང་དག་དང་ལེན་གནང་དགསོ་

དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་དམངས་ཚོས་ལོངས་སུ་

སྤྱདོ་བཞིན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་རང་དབང་ལ་གཅིག་མཚུངས་སུ་རལོ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། 

དེ་ནི་འགྲ་ོབ་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་རེད། སྤྱིར་ན་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ལ་གདངོ་ལེན་བྱེད་སྐབས། 

མི་ཕལ་ཆེ་བ་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་འཚེ་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་ཀྱང་། སོ་སོའ་ིགཅེས་པའི་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གཏངོ་བ་ལ་གཡ་ོབ་མེད་པའི་ཆདོ་སེམས་དང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟབོས་ཡདོ་དགསོ་ཤིང། 

ལྷག་པར་དུ་གཞན་དོན་སླད་རང་ཉིད་བློས་གཏོང་གི་བྱ་གཞག་དེ་རིགས་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏིང་

ཟབ་བརྒྱུད་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའ་ོཡིས་གཞན་གྱི་ཚེ་

སྲོག་དང་རྒྱུ་ནོར་ལ་གནོད་རྐྱེན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་བཟོས་མེད་པའི་བློས་བཏང་དེ་རིགས་འཇིགས་

སྐུལ་རིང་ལུགས་པར་བརྩི་གི་ཡོད་ཅེས་བསྒྲགས་པ་ནི་འབྲེལ་མེད་འཁྱོག་བཤད་ཀྱིས་དོན་དངོས་སྦ་

འགེབས་དང་གཡོལ་ཐབས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་ཤིག་ལས་མ་འདས།



    (400)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

 རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་ང་ོརྒལོ་ ཁྲི་ཕྲག་མང་པ་ོཡངོ་གི་ཡདོ། འནོ་ཀྱང་རྒྱ་མི་རིགས་ཡིན་ན་མཆིལ་

འདནོ་རྫས་རླངས་དང་། བདོ་མི་རིགས་ཡིན་ན་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་ང་ོརྒལོ་འགགོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། 

བོད་མི་ཚོར་དབུགས་ངལ་གསོ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ག་དུས་ཤར་གྱི་རེད་དམ། བོད་མིའི་འདོད་འདུན་

ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ རྒྱུ་དང་།

 རང་དབང་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གཉིས་མོས་ཀྱི་མཐའ་འདུམ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་མ་རྙེད་བར་དུ་བོད་

མི་ཅི་ཙམ་ནས་རང་སྲོག་འདོར་དགོས་སམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་

ཇུས་འགོ་བོད་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འགྲོ་བ་མི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕོ་མོ་དང་

རིགས་རྒྱུད། ཤ་མདོག དབུལ་ཕྱུག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་སོགས་རང་དབང་

ངང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ནི་བདེ་བའི་གཞི་རྩ་ཡིན། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་

འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་འདི་ཙམ་

ཡང་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁྲིད་ཚོའི་ནང་ཤེས་མཁན་མི་འདུག  དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ལ་སྡིག་

པ་མིག་བཙུམ་གྱིས་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ན་གྲུབ་འབྲས་ངན་པ་འབྱུང་ངེས་ཡིན་ཞིང་། མཐར་འགྱོད་པ་

རྟས་མི་ཟིན་པའི་དུས་སུ་ཕྱིས་དྲགས་པ་རེད།

 བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་གནའ་བོའ་ིདུས་ནས་མཛའ་མཐུན་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་

ཞིང་། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་གནོད་འཚེ་བྱས་མྱོང་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ཁེ་ཕན་ལའང་དོ་ཕོག་

བཏང་མྱངོ་མེད། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་སགོ་པ་ོཡནོ་དང་། རྒྱ་ནག་མཱིང་། མན་ཇུ་ཆིན་བཅས་

རིམ་བྱུང་བར་མཆདོ་ཡནོ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མ་ོབྱུང་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱངོ་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་སུ་ནས་ཀྱང་ཐད་ཀར་ཐེ་ཇུས་བྱས་ རིགས་བྱུང་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་གི་རྦ་རླབས་འགོ་

ཚུད་སྐབས་བོད་འདིའང་མའ་ོཡི་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ལུགས་པའི་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཡོད།

 བོད་ནང་དང་ཁ་གཏད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཞིར་བཞག་སྟེ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གིས་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་སྒ་ོནས་རང་བཙན་རྩདོ་གནང་མ་མཛད་པར་བདོ་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡངོས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་ཡངོ་ཐབས་ ཀྱི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་བསྩལ་

གནང་ཡོད་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་པའི་བདག་དབང་གི་གནད་དོན་ལའང་སེམས་

འཚབ་མི་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་འདི་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (401)    

སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་རྗེས་སུའང་རྒྱུན་མཐུད་གནས་ཡོད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་

དནོ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་དང་ཕུགས་བརྟན་དཀའ་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུར་ཆདོ་སེམས་

བརྟན་པ་ོཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མལོ་ཐེངས་ ༩ བྱས་པར་དནོ་ཕན་ལྡན་

པའི་གྲུབ་འབྲས་སནོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་རྒྱ་ནག་འག་ོཁྲིད་ཚོའི་མཁྲེགས་བཟུང་གི་ལྟ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་བསམ་པར། ཁོ་བ་ཚོས་ཕྱི་འབྲེལ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གི་མཛད་འཕྲིན་དང། བཙན་བོྱལ་བདོ་མིའི་ལས་འགུལ་རྣམས་འགགོ་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་མེ་མདས་ཁ་དྲ་གཡོག་ཐུབ་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 ང་ཚོའི་ཕྱགོས་ནས་རྒྱ་ གཞུང་གི་རེ་འདུན་ལྟར། རྒྱལ་ཡངོས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་

ནང་དོན་གཞིར་བཟུང་ཡིག་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་

ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲེལ་ལོག་ལ་གསལ་བཤད་བཅས་སྔ་རྗེས་སུ་ཕུལ་ཡང་

རྒྱ་གཞུང་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་མེད་པར་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད། བཅའ་

ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད། ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇགས་དང་དུས་གཏན་



    (402)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

དུ་འདུམ་འགྲིག་ཡངོ་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོའཁྲིད་ཚོས་ཆདོ་སེམས་དང་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་

བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་འཕྲལ་དུ་འབྲེལ་མལོ་བསྐྱར་གས་ོབྱས་ཏེ། ཕན་ཚུན་གཉིས་མསོ་ཀྱི་དཀའ་སེལ་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ས་འབྲེལ་

འཐབ་ཇུས་ བརྟན་ལྷིང་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་ངེས་ཡིན།

 རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་གཙོ་ཅཱ་ཆིན་ལིན་གྱིས་ཉེ་ཆར་དམངས་འཐུས་དང་སྲིད་གྲོས་

ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྔ་ནུབ་ཏུ། བོད་ནང་ངོ་རྒོལ་ཇི་བྱུང་༸གོང་ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

བཙན་བོྱལ་བོད་མིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ལུགས་གཞི་རྩ་མེད་པའི་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་པ་ནི་དགོད་བྲོ་

བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཞེངས་ཕོྱགས་གང་ཡིན་འཛམ་

གླིང་ཧྲིལ་པོར་ས་རིས་ཐང་གསལ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིན་པ་དང་།

 རྒྱ་གཞུང་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ང་ ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྔོག་བཤེར་བྱེད་དུ་ཡོང་ཆོག་ཅེས་དེ་སྔ་

ནས་ཡང་ཡང་གསལ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན། དུས་མཚུངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མིའི་

ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ལས་འཆར་འདྲ་མིན་སྤེལ་མུས་སུ་ཡོད་ཅིང་། མན་ཇུ་ལ་

སྲིད་ཇུས་དེ་ལམ་ལྷངོས་གང་འཚམས་བྱུང་ཡདོ་ཁར། ད་ལྟ་བདོ་དང་ཡུ་གུར། ནང་སགོ་བཅས་སུ་ལག་

བསྟར་བྱེད་མུས་རེད།

 འདས་པའི་ལ་ོང་ོ ༦༠ ནང་། སྔ་མའོ་ིབདོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡདོ། དེ་

ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་འབརོ་གནས་སྤསོ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གཞིར་བཟུང་བདོ་ནང་རྨང་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་། གང་བྱུང་དུ་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ། དེ་བཞིན་གྲངོ་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་གཞི་སགོས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་གྲོང་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མིའི་གྲངས་འབོར་བོད་མི་ལས་བརྒལ་བ་དང་ཕྱི་ནས་གནས་

སྤོས་བྱས་པའི་གཏེར་སྔོག་ཁེ་ལས་ཆགས་ཡུལ་གྲོང་བརྡལ་ལྟ་བུ་བོད་ཡུལ་གང་སར་ཐང་མར་བརྡལ་

ཡདོ། བདོ་མི་རྣམས་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱརོ། སྤྱི་ཚོགས་སགོས་གང་ཅིའི་ཐགོ་མཐར་འབུད་བཏང་

སྟེ། རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བོད་ནང་རྒྱའི་མི་འབོར་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་པའི་ཁྲོད་དུ་བོད་མི་རྣམས་རང་

ཡུལ་དུ་བོད་མིའི་གྲོང་བརྡལ་ཟུར་བཀག་ས་ཁོངས་སུ་འཚོ་སྡོད་དགོས་པ་ཆགས་ཉེན་ཆེ། ཀྲུང་དབྱང་

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་

ཚགས་ཤགོ་ཅིག་ནང་། རྒྱལ་ཞེན་གངོ་འཕེལ་གཏངོ་ཆེད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བ་ོབླསོ་བཏང་དགསོ་ལུགས་ཀྱི་

བརྗོད་བབ་དེ་ནི་བསྒྱེལ་བའི་སྒང་ལ་རྡོག་རྫིས་གཏོང་བ་ལྟར་འཇིགས་ཡེར་བའི་ངན་ལྟས་ཤིག་ཡིན།



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (403)    

 དཔེར་ན་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་མི་གཞན་གྱིས་འཕྲོག་པ་དང། རང་དབང་གི་གོ་སྐབས་མེད་པར་

བཟོས་ཏེ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་གྲལ་རིམ་གཉིས་པའི་མི་སེར་ ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་

ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་རིགས་བོད་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་

སྐྱོང་བྱས་ཏེ་གླ་ཕོགས་སྤར་ཆ་དང་། གནས་སྤར། དེ་དག་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་རིན་མེད་སློབ་འཇུག་དང་། 

གཞུང་གི་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ནི་བོད་མིའི་སེམས་ཀྱིས་

འཇུ་ དཀའ་བ་ཞིག་རེད།

 དེ་ལས་ལྷག་པར་བོད་མིའི་ བསམ་བློར་བཟོད་གླགས་མེད་པའི་ཟུག་གཟེར་ལངས་པ་ཞིག་

ནི་ཆོས་དད་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་དེ་ཡིན་ལ། བོད་མི་རིགས་ནི་ད་བར་དུས་རབས་བཅུ་

གསུམ་རིང་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་མོས་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

སྟངས་བཅས་པར་ནང་ཆསོ་ཀྱི་ལྟ་ གྲུབ་གཏིང་ཚུགས་ནས་ཡདོ་པ་དང་། དེའི་བག་ཆགས་དབང་གིས་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་བརྟན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན།

 བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་འདི་སྟོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྨང་གཞིར་

བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཆསོ་ལུགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འཛམ་གླིང་འདིར་བྱམས་བརྩེ་དང་། ཞི་བདེ་

བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། འདས་པའི་ ༦༠ ནང་བོད་དུ་ཁ་

འཇམ་བསླུ་བྲིད་དང་། དྲག་རྩུབ། རྡུང་རྡེག་སྦྲགས་མར་སྤེལ་ཏེ་བོད་མིར་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐུབ་མེད་

པ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་ལོ་ ༦༠ རིང་བོད་མིའི་ཀླད་པ་ཁྲུས་

བཤལ་གྱི་སླབོ་གས་ོསྤྲདོ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། ད་ལྟའི་བདོ་ལ་གཟིགས་དང། བདོ་དུ་ལས་འགུལ་སྣེ་འཁྲིད་

མཁན་ཕལ་མ་ོཆེ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ མཆགོ་ཞལ་མཇལ་ཞུས་མ་མྱངོ་མཁན་ནམ་

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཤ་སྟག་ཡིན།

 དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ན་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་ནང་ཆསོ་ལུགས་གང་རུང་

ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ས་ཡ་ ༡༣ ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་

ཚང་མར་ཆསོ་དད་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་དུས་ལ་བབས་ཡདོ། ཁྱད་པར་དུ་བདོ་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་བསྟི་

གནས་ཁག་དང། ལྷ་ཁང་སོགས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་དགའ་སྣང་འདྲེན་བྱེད་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

མཚམས་འཇགོ་གནང་དགསོ། བདོ་ནང་ཡངོས་ཁྱབ་ཏུ་སྐྱིད་པ་ོམེད་པའི་སྐབས་འདིར། དགནོ་སྡེ་ཁག་

གི་སྟནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་ལྷན་བཙན་དབང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁྲིད་མའ་ོདང། ཏེང། ཅང། ཧུའུ་བཅས་

ཀྱི་པར་སྒྲིག་གཤམོ་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་རྒྱ་ནག་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་ཐུབ་བམ། བདོ་



    (404)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ཀྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས་དམག་མིའི་ས་ཚུགས་སམ། དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཁང་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་

ན་བོད་མིའི་སེམས་པ་ཇི་ལྟར་འགུག་གི་རེད་དམ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཚོས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཉིན་

མཚན་ཁརོ་མ་ོཡུག་ཏུ་འགྲ་ོའངོ་དམ་དྲག་དང་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ནང་བཞིན་ཁྱདོ་ཚོར་དེ་ལྟར་

བྱས་ན་ཚོར་སྣང་ ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་དམ།

 གལ་སྲིད་བླ་ཆེན་ཚོའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ལའང་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་པའི་གཞུང་ཞིག་

གིས་ཆགོ་མཆན་སྤྲདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ན། ཆསོ་དད་ཡདོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཚོར་བ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ། བདོ་

མིའི་བསམ་བླའོ་ིརྨ་ཁའི་ཐགོ་ཚྭ་བླུགས་ཏེ་འཕུར་བྱུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེར་གདངོ་རྒལོ་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་

རུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡིན་པ་ཆསོ་ཉིད་ཡིན། མིའི་ཆེ་མཐངོ་ལ་རིན་ཐང་མེད་པར་གྱུར་སྐབས། དེར་ཤརོ་བརླགས་

འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མེད།

 བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བདོ་པའི་འབྲགོ་པ་རྣམས་གྲངོ་དང་གྲངོ་བརྡལ་ཉེ་ཁུལ་དུ་གཞིས་སྒར་བཟསོ་

ཏེ་གཏན་སྡདོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེས་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ངན་པ་ཐེབས་པ་མ་ཟད། བདོ་

མིའི་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་མ་འངོས་པའི་མདུན་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་ ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡདོ། རྒྱ་

ནག་ཐེ་བའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུའི་ནང་འབབ་བཞིན་པའི་རྒྱུག་ཆུ་ཆེ་ཁག་བཞུར་རྒྱུད་

འག་ོཁུངས་སུ་ད་ོདམ་ནུས་ལྡན་ཞིག་བྱེད་དགསོ་ན། དེང་དུས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་། དུས་རབས་

བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་བོད་མཐ་ོསྒང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་བདག་བོད་མིའི་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི་རྣམ་

དཔྱོད་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་བྱེད་དགོས། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འཆར་འདིའི་ནང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་

འབྲོག་པ་རྣམས་ཕྱིར་འདེད་བྱེད་པའི་ཚབ་ཏུ་ཁོ་ཚོ་སྐུལ་སློང་བྱས་ཏེ་རྩྭ་ཐང་ཉམས་གསོའ་ིལས་རིམ་

ཁྲོད་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། དེར་རྟེན་འབྲོག་པ་རྣམས་གནས་སོྤས་

ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ཐགོ་གཞུང་གི་བཀདོ་སྒྲིག་འགོ་སྤྱི་ཚོགས་ཁ་བསྒྱུར་

གྱི་ལས་གཞིའི་ལག་བསྟར་ཟིན་པའི་ཁྲདོ་ཐད་ཀར་གྱངོ་གུད་ཕགོ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་

ཚད་ལྡན་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་ཟད། འབྲོག་པ་རྣམས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་མུ་

མཐུད་བརྟན་བརླིང་ངང་གནས་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས།

 རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱརོ་དང་དམག་ དནོ་སགོས་ཀྱི་ཐད་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབཞིན་པར་སུས་ཀྱང་ཀླན་

ཀ་བྱེད་ཀྱི་མེད། ད་ལྟའི་ཆར་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་དང་གུས་བརྩི་འསོ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འག་ོའཁྲིད་ཅིག་ཏུ་སྒྱུར་རྒྱུའི་ དུས་ལ་བབས་ཡདོ། འནོ་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པ་དེ་ཕན་ཚུན་དབར་བསམ་

ཤེས་དང་གུས་བརྩི་བརྒྱུད་བསྐྲུན་དགསོ་པ་ཞིག་ལས། བཙན་དབང་དང་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་སྒ་ོནས་ཡངོ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (405)    

ཐབས་མེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་འཆམ་མཐུན་དང་བརྟན་ལྷིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་ལ། གཞན་གྱི་

གུས་བརྩི་ཐོབ་མིན་སོ་སོའ་ིབྱ་སྤྱོད་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འཆམ་མཐུན་མངོན་

འགྱུར་བྱེད་དགསོ་ན། མི་མང་ལ་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ལྷ་ོམཚོ་ཡངོས་སུ་རྫགོས་པའི་

བདག་དབང་རྩདོ་པ་ལྟ་བུས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་དུ་འཆམ་མཐུན་བསྐྲུན་མི་ཐུབ། ང་ཚོའི་དབར་

ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བསྐྲུན་དགོས་ན། རྒྱ་གཞུང་ནས་ཐོག་མར་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

གཅིག་པ་གཙོས་པའི་ཆབ་ སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས།

 བརྙས་བཅོས་ཕོག་ཡུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ང་ཚོར་ཆུང་དུས་ནས་བསླབ་བྱ་ཐོབ་

མྱངོ། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང། ཡུ་གུར། རྒྱ་རིགས་བཅས་ལ་བརྙས་གཙེར་བྱེད་སྐབས། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྙས་བཅོས་བྱེད་མཁན་ལ་ངོ་བསྟོད་ཀྱི་ཐུག་འཕྲད་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་དུ་སིརིཡ་དང། ཨི་རན། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དང་། དེ་བཞིན་གློག་ནུས་

དང་། བདེ་འཇགས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་པ་

ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། བོད་མི་མང་པོས་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ་འདིའང་གནད་དོན་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་ནན་བརྗོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོའི་ལུང་པ་རྒྱ་འགོ་ཏུ་ཤོར་བའི་

སྐབས་འཛམ་གླིང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེའི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད། ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་

གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གནོན་ཤ གས་ནུས་པ་ཐོན་པ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་

ཡདོ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་བྲལ་རྩདོ་ཀྱི་མེད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་མཁན་ཚོའི་

ལངས་ཕྱོགས་དང་འགལ་གྱི་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་བློ་གཡེང་ཆེ་ཤོས་བྱེད་སའི་མངའ་དབང་གི་གནད་

དོན་ཡང་སེལ་ཡོད།

 ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་ དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ངེས་ཡིན། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱང་

ཆདོ་སླགོ་གི་དབང་ཚད་ཡདོ་མཁན་རེ་ཟུང་གི་ལག་རོྡ་རུ་འགྱུར་མི་རུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱབ་

སྐྱརོ་འཕྲལ་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག  བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདི་རྒྱ་ནག་འག་ོའཁྲིད་ཚོ་དང་ལྷན་འབྲེལ་མལོ་

གྱིས་སེལ་ཐབས་ བྱེད་དགསོ་ཀྱང་། ཕྱིས་མ་དྲགས་གངོ་དེའི་གམོ་སྟབས་མྱུར་དུ་གཏངོ་བའི་ནུས་སྟབོས་

དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡདོ། ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་ཡང་རང་དབང་ལུང་པའི་མི་མང་སྤྱི་བྱིངས་

ལྟར་རང་དབང་མཉམ་སྤྱོད་ ཀྱི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག

 རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་ནས་ རྒྱ་ནག་འགྱུར་མཚམས་ཤིག་ཏུ་སླེབས་ཡདོ་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་དང་



    (406)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

དཔལ་འབྱོར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་གལ་གསུངས་དོན་ལྟར། ད་ཆ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་

དུས་ལ་བབས་ཡདོ་ཅིང་། དེ་ལས་ལྡགོ་ཚེ། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་

སང་ཉིན་རྒྱ་ནག་མག་ོརྟིང་སླགོ་པའི་རྐྱེན་རྩ་ཆགས་སྲིད་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་

ཟིང་ལོང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ལ་ཚབས་ཆེའི་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཕོག་རྒྱུ་གོར་མ་ཆག ང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོར་མི་འགྱངས་པར་བསམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱད་དྲག་ཙམ་རྙེད་ཐུབ་པའི་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་འགྱུར་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་མིའི་

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 དེ་རིང་བདོ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ག་ོསྐབས་འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

མི་མང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དྲང་བདེན་དང། འཚེ་བ་མེད་པ། རང་དབང། འགྲོ་བ་མིའི་ཆེ་མཐོང་གི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་བཅས་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མཐའ་དནོ། བདག་ཅག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་

པ་ོམཆགོ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྣེ་འཁྲིད་སླབོ་སྟནོ་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་ཞུ་ རྒྱུ་དང་སྦྲགས། 

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་གང་མྱུར་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་རོྡ་རྗེའི་

ཁམས་སུ་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།

༡༩།   གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༣ པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད། 

 དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་གྱེན་

ལངས་བྱས་ཏེ་ལོ་ ༥༣ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ལོ་

བཞི་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཉིན་མོ་འདིར། བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་

གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡོངས་ལ་རྗེས་དྲན་གུས་བཏུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལ་ོ ༥༣ འདས་ཟིན་ཀྱང་། བདོ་ནང་གི་བདོ་

མིའི་སྙིང་སྟབོས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཡདོ།དུས་སྐབས་འདིའི་ཐགོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཆེན་པའོ་ིདགངོས་ཡངས་དཀྱེལ་ཆེའི་དབུ་འཁྲིད་ལམ་སྟནོ་ལ་གུས་བཏུད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་འདས་པའི་མི་ལ་ོལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐགོ་སྐུ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (407)    

ངལ་ཁྱད་བསད་དང་འབད་རྩོལ་ལྷདོ་མེད་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མི་ཐོག་རྒན་པ་རྣམས་ལའང་

གུས་བཏུད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ན་ནིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་

སྤྲོད་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་སྐབས། བོད་མི་ཚོར་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་དགོངས་པ་བསྐྱར་

བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱང་ཞུས་ཡོད། ད་ཆ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རླབས་ཆེའི་དགོངས་པ་

དང་ཐག་གཅོད་དེ་དག་ལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞི་བཅུ་ལྷག་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་དང་

དྲང་སྙམོས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་པའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཞུགས་ཏེ། རླབས་

ཆེའི་འཕོ་འགྱུར་དེ་འཇམ་ལྷིང་ངང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་ཕྲན་ལ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སབྱོར་དང་སྦྲགས། ཆབ་སྲིད་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་

པར་དབང་བསྐུར་མཛད་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་གོ་སྐལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་ནས། བོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ངས་རྩིས་ལེན་ཞུས་པ་

དེ། དེ་རིང་མི་མང་གིས་འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་དང་། རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན། ཞེས་བརྗོད་པའི་འདོད་དོན་དེ་རིང་དངོས་



    (408)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

སུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཕྲན་

ལ་དགའ་བསུ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ལ་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སྐབས། ཁོང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྨོན་འདུན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

གསལ་པ་ོབསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཐེབས་བྱུང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་མཆགོ་

གིས་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གནང་བའི་བྱིན་མཐུ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་མང་

ཚོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་། གཞིས་བཞུགས་བོད་མིའི་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་བརྟེན་ཏེ། ངས་

གདེང་སྤོབས་ཆེན་པོས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཉིད་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོ་ཚབ་

དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཐུབ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མི་ཐོག་གསར་རྙིང་

གི་འགོ་འཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་བོད་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཉམས་ཉེས་ཡོང་

རྒྱུའི་རེ་སྟངོ་འཆང་བ་ནི་ནམ་ཡང་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བདོ་མིའི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

སྙིང་སྟོབས་དང་། མི་ཐོག་རྗེས་མ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ནུས་ཤ གས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་སྲིད་བོད་ལ་

རང་དབང་སླར་གསོ་མ་བྱུང་དེ་སྲིད་དུ་བོད་མིའི་འགོ་འཁྲིད་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤ གས་རྒྱུན་

གནས་དང་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་

བདེན་པ་ཡིན་ན། བདོ་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཇི་བཞིན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་དྲང་སྙམོས་ཀྱི་

འསོ་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས། ད་བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཚོགས་དྲུང་ཆེར་བོད་

རིགས་གཅིག་ཀྱང་བསྐོ་གཞག་བྱུང་མྱོང་མེད་ཅིང་། དབང་ཆ་ཅན་གྱི་གཞུང་གི་གོ་གནས་ཕལ་ཆེ་བ་

རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད། ལས་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལྷག་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་དང་། སྒེར་གྱི་བཟོ་ཚོང་

སྡེ་ཚན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ སྐོར་རྒྱ་མིས་དབང་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དང་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པའི་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ སྐོར་ལ་འཚོ་རྟེན་ལས་ཀ་མེད་པར་ལྷག་ཡོད།བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་དོན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། ས་ཡི་གོ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཕན་

གནོད་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

 སྐད་ཡིག་དང་། ནང་དནོ་རིག་པ། ལ་ོརྒྱུས་དང་བཅས་པའི་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་

གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ནི་གོ་ལའི་ལྷོ་བྱང་གི་སྣེ་གཉིས་ཕུད་པའི་

འཁྱག་རོམ་གྱི་རྟེན་གནས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། མི་

འབོར་དུང་ཕྱུར་བཅོ་ལྔ་ལྷག་གི་འཚོ་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་བཅུའི་འབྱུང་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (409)    

ཁུངས་ཀྱང་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱརོ་ཐནོ་སྐྱེད་སླད་བདོ་ནས་ལ་ོརེར་ཨ་སྒརོ་ཐེར་འབུམ་

མང་པའོ་ིརིན་ཐང་ཅན་གྱི་གཏེར་ཁ་བསྔགོ་འདནོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། ལ་ོགྲངས་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

རིང་ཤིང་སྣ་གཅདོ་བྲེག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདོ་ཀྱི་གདདོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཕྱེད་

ལྷག་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ཟིན་ཡདོ། དེར་བརྟེན་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡངོས་

ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་དོན་དུ་བོད་མི་རྣམས་གྲལ་རིམ་གཉིས་པའི་མི་སེར་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་གཞི་རྩའི་

ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ཆེད་འདུ་འཛོམས་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཆགོ་གི་མེད་པ། དཔེར་ན་འདི་ལ་ོཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ དང་ 

༢༤ རྒྱ་ནག་གི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་སྐབས་བདོ་མིའི་ཐགོ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་བསད་པ་དང་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་

བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚོའི་ཐོག་དམག་དྲང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་དགོས་ཚུལ་བཀོད་འདོམས་ཀྱང་བྱས་ཡོད། དེའི་

ལྡགོ་ཟླར། ཀངོ་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཝུ་ཀན་དུ་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་ང་ོརྒལོ་བྱས་

ཡདོ་སྐབས། ཞིང་ཆེན་གྱི་འག་ོའཁྲིད་ཚོས་ང་ོརྒལོ་བའི་ཞུ་རྩ་ལ་ཉན་འཇགོ་གིས་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་མ་

ཟད། འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་གྲོང་སྡེའི་འགོ་འཁྲིད་གདམ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་འགོ་

འཁྲིད་གཅིག་གྲོང་སྡེའི་དམར་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་བསྐོག་གཞག་ཀྱང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་དང་། སྒྱུ་རྩལ་བ། འགོ་འཁྲིད་རྣམས་རང་འགར་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ། ཉེ་

ཆར་རྒྱ་གར་ནས་གནས་བསྐརོ་རྗེས་བདོ་ལ་ཕྱིར་ལགོ་བྱེད་མཁན་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བཀག་ཉར་

དང་མང་པ་ོཞིག་གར་སངོ་ཆ་མེད་སངོ་བ། གྲྭ་བཙུན་སགོས་བདོ་མི་མང་པརོ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་

ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིའཛིན་གྲྭར་བཏང་སྟེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ། བོད་མིའི་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགདོ་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་འགྲ་ོབསྐྱདོ་མི་ཆགོ་པར་བཟོས་པ་བཅས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་ཞིག་གིས་དེང་སང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་

མི་ལས་རྒྱ་རིགས་མང་བ་དང་། གྲྭ་པ་ལས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་བ། ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ལས་སོ་ལྟའི་པར་

ཆས་མང་བ་འདུགཅེས་བྲིས་ཡདོ་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ཀྱི་ས་གནས་ཡངོས་རྫགོས་ཡངོས་བསྒྲགས་

མ་བྱས་པའི་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞིའི་འགོ་གནས་ཡོད། 

 བོད་ནང་གནམ་ཐང་མང་པོ་གསར་བསྐྲུན་དང་། དམག་གི་རུ་ཁག་མང་པོ་གསར་འཛུགས། 



    (410)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ས་མཚམས་བར་མེ་འཁརོ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་བསྐྱེད། གོ་ལག་

ཅན་གྱི་སྲུང་དམག་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོའགྲེམས་འཇགོ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྒ་ོནས། བདོ་ནི་དྲག་པའོ་ིརྟེན་

གཞི་མང་ཤསོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། དེང་སྐབས་བདོ་ནང་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་ལྟ་བུ་ལུགས་མཐུན་

གྱི་ཞི་རྒོལ་རིགས་དང་། ཐ་ན་ཞི་བའི་འདུ་འཛོམས་ཙམ་ཡང་བྱེད་ས་མེད་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་གྱུར་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་ ༢༦ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིདོན་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ཚབས་ཆེའི་

ལས་འགུལ་དེ་རིགས་མི་སྤེལ་བའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡདོ་ཀྱང་། འདི་ལ་ོ༢༠༡༢ གཅིག་པུའི་ནང་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ ༡༤ བྱུང་ཟིན་ཡོད། དོན་རྐྱེན་དེ་དག་གི་འགན་ཁག་ཆ་ཚང་

མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོའཁྲིད་ཚོར་ཡདོ་ཅིང་། རང་བསྲེགས་ཀྱི་དནོ་རྐྱེན་དེ་དག་གིས་

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་སྟོང་པ་དེར་དགག་ལན་ནན་པོ་བརྒྱབ་ཡོད། 

 བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ནི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་གཏད་བྱས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཏད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་

ནང་གི་གཞི་རྩའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ངསོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དེ་དག་དྲག་

པོའ་ིཐབས་ལམ་གྱིས་སེལ་མི་ཐུབ་པ་ལའང་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་བསལ་ཐབས་

སུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ དང་༢༠༡༠ ས་ོསོར་སྤྲད་པའི་བསམ་འཆར་དང་དེའི་འགྲེལ་བརྗདོ་ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་

ལྟར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲམོ་གཞིའི་འགོ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཅིག་ཡངོ་ཐབས་བྱེད་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་པེ་ཅིང་

སྲིད་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པར་བསྐྱར་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཀའ་ོལ་ཚད་

མཐོའ་ིརང་སྐྱོང་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། ཐེ་ཝེན་ནང་འགལ་ཟླ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཚད་མཐོའ་ིརང་སྐྱོང་སྤྲོད་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། བོད་མི་ཚོར་ད་བར་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་

པ་ཞིག་སྤྲདོ་མི་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། རྒྱ་ནག་གི་འག་ོའཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་སྒྱུར་བཅསོ་

སྒ་ོདབྱེ་ང་ོམ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ད་བར་བདོ་ཀྱི་ཐགོ་བཟུང་བའི་མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལས་གྲུབ་

འབྲས་མ་བྱུང་བར་ངོས་ལེན་དང་སྦྲགས། ནོར་འཁྲུལ་ཡོ་བསྲངས་བྱེད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 

 ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ལ་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་

བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཀྱང་། ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་བབས་ཏེ་འགྲིག་ཐབས་བྱས་ཡོད། རྒྱ་རིགས་མི་མང་དང་ཤེས་ཡོན་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (411)    

ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོས་ཞི་རྒོལ་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ལ་ཐུག་མིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། འབྲེལ་མོལ་དང་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་དོན་

ཐག་ཆོད་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཀའི་ཁེ་ཕན་བཟང་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

 ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབྲེལ་མོལ་མུ་མཐུད་བྱེད་སླད་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཀྱང་། བར་

ལམ་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འགས་ནུས་ཤ གས་མང་ཆེ་བ་འཛམ་གླིང་གང་

སར་བསྐྱོད་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད། དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་སྔར་བས་

ཀྱང་ལྷག་པར་བསྒྱུར་ཡོད། 

 མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བཙུགས་པའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་ཡིན་པ་ལྟར། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་དོན་མ་བརྗེད་

པ་གནང་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་བསལ་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

རྣམས་ཀྱིས་བདེན་གཏམ་བཀག་སྡོམ་དང་རྫུན་གཏམ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཡོགས་བསལ་ཆེད། 

བདོ་ནང་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགདོ་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་པི་ཡངོ་ཡང་ (Pyongyang) གི་ནང་

དུའང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་མི་སྣ་རྟེན་གཞི་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ལྷ་སར་དེ་ལྟར་རྟེན་གཞི་བྱེད་

ཆོག་གི་མི་འདུག ཅེས་བརྗོད་ཡོད། ཨ་སེ་ཨན་ (ASEAN) དང་སརཀ་ (SAARC) ས་གནས་རྒྱལ་

ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས། བོད་ཀྱི་སའི་ཆགས་བབ་དང་། རྩ་འགངས་ཆེ་བའི་

བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབ་ལ་བསམས་ཏེ། ས་ོསའོ་ིས་གནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་གཞིའི་ནང་བདོ་

ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་འཇོག་ཐབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་བསལ་ཐུབ་ཚེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་ཞི་བདེ་ལྷིང་

འཇགས་ལའང་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་ཐུབ།བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གཞིས་བཞུགས་སྤན་ཟླ་

རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རང་

དབང་སླར་གས་ོདང་བདེན་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཚད་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་སླད། ཤེས་

ཡནོ་གྱི་ལས་དནོ་གལ་གནད་ཆེ་ཤསོ་སུ་བརྩིས་ཏེ། སྤྱི་དནོ་ལྷག་བསམ་ཅན་དང་ཤེས་ཡནོ་ཅན་གྱི་འག་ོ

འཁྲིད་གང་མང་གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་



    (412)    

ལེའུ་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་སྐོར།

གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་ལ་གཟུངས་སྔགས་ཡིག་དྲུག་དང་འབྲེལ་

བསྔོ་སྨོན་མཚམས་སབྱོར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལོ་ན་གཞོན་པ་ཚོས་དེ་ཉིན་བོད་ཆས་གྱོན་པ་སོགས་

རང་གི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གོམས་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ནོར་རྣམས་ལ་དགའ་སོྤབས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་སློབ་སབྱོང་དང་ཉམས་བསྟར་བྱེད་དགོས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ འདི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལོར་བརྩི་

རྒྱུ་དང་། ལ་ོའདིའི་ནང་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚོས་ས་ོསའོ་ིགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་

དང་མངའ་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚོར་བདོ་དོན་སྐརོ་དང་། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོྱགས་ཇི་ཡིན་

སོགས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཏེ་གོ་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས། བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་

གྲསོ་ཆདོ་གཏན་འབེབས་ཡངོ་ཐབས་དང་། བདོ་སྐརོ་བགྲ་ོགླེང་ག་ོསྒྲིག བདོ་མིའི་དབུ་འཁྲིད་དང་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐབས་བཅས་གནང་དགོས། 

 སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཆིག་བསྒྲིལ་དང་། གསར་གཏདོ། རང་ཁ་རང་གས་ོབཅས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སྟོན་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། བོད་མིའི་རྩ་དོན་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་དུས་རྗེས་ཟིན་པ་བཟ་ོཐབས་ལ་འབད་

རྩལོ་གང་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་། བདོ་མི་ཡངོས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚོས་ལས་འགུལ་གང་

འདྲ་ཞིག་སྤེལ་རུང་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་དང་། ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མི་འགལ་བ། ཆེ་མཐངོ་ལྡན་པ་ཞིག་ངེས་པར་

གནང་རགོས་ཞེས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནི་རང་རེའི་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྩ་བའི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་ཡིན་པ་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་དགསོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚུངས་ཟླ་མེད་པའི་མཁྱེན་རླབས་དང་།   སྐུའི་གསང་

བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཀྱི་མཚན་མས་མ་རེག་པར་རང་ཅག་བོད་འབངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་

ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བཞུགས་པ་ནི། ཆེས་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གནས་

སྐབས་ཡིན་པས། དགའ་སྒོམ་དང་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕོྱགས་སྐོར་

གལ་ཆེའི་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་བར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་

གནད་དེའི་ཐད་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡངོས་རྫགོས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ཁ་ོན་ལ་ཡདོ་པ་ལས། 

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་དབང་སྤ་ཙམ་མེད།གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བོད་མིའི་བདེན་

དོན་ཐོག་རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྲིད་གཞུང་ཡོངས་དང་། ཁྱད་པར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་



 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (413)    

དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་ཁག དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག གང་ཟག་སྒེར་བཅས་

ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོགས་པོ་གསར་རྙིང་ཚང་མར་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོར་ཁྱེད་ཚོ་སྔར་བས་

དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཆགས་འདུག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་གང་

ཅིའི་ཐོག་མཐུན་སྐྱོར་དང་མཉམ་རུབ་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ལྷག་དོན། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་གཏོང་ཕོད་

ཆེན་པོས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད། ཁྱད་

པར་ཕྲན་ནས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་བླངས་རྗེས་འདིའི་ཐད་མྱོང་ཚོར་སྔར་

ལྷག་བྱུང་བས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།གཞིས་བཞུགས་བདོ་རིགས་སྤན་ཟླ་རྣམས་དུས་

རྟག་ཏུ་ང་ཚོའི་སྙིང་དབུས་སུ་མ་བརྗེད་པར་ཡདོ་ཅིང་།  ཇི་སྲིད་བདོ་ནང་རང་དབང་བསྐྱར་གས་ོདང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་རྣམས་

གོམ་པ་མཉམ་བགྲོད་དང་སེམས་ཁུར་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་དགོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་

བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། རང་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་

ཞིང་དུ་རང་དབང་དང་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་ཉི་མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་སྨོན་འདུན་

ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།། །།





 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིབཙན་རྒོལ་གྱི་མེ་ལྕེ།  

    (415)    

ཁམས་བྲག་འགོར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

རྗེས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཕུང་ལ་མཇལ་དར་བསྒྲོན་ཏེ་གུས་བཏུད་མཚོན་བཞིན་པ།

ཨ་མདོ་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་དཔུང་༧༡༣༣ ཀྱི་སྦྱར་ཡིག་ནང། རྔ་བ་མི་

དམངས་ལ་གུས་འདུད་ཞུ། མེ་མདའ་ངའི་ཁ་ལ་ཉན། ང་ཏང་གི་ཁ་ལ་ཉན། ཞེས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་བསྟན་ཡོད།



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༤།༢༥ ཉིན་གསེར་རྟ་དང་བྲག་འགོ་ས་ཁུལ་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་

རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་བྱེད་བཞིན་པ།



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡ ཉིན་གསེར་རྟ་ས་ཁུལ་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༨ ཉིན་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ཡུལ་མི་སྟོང་ཕྲག་

མང་པསོ་དཔའ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱ་ཡུལ་དུ་ལག་ཏུ་ཁ་བཏགས་

ཐོགས་ནས་མྱ་ངན་དང་གུས་བཏུད་མཚོན་བཞིན་པ།



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་མདོ་ཁམས་སྐྱེ་དགུ་མད་ོཡུལ་ཤ ལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཟིལ་དཀར་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་རྫ་སྟོད་གྲོང་བརྡལ་ཉེ་འཁོར་མི་མང་བཅས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ༌

ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བཞིན་པ།







ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༨ ཉིན་མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་རྫོང་ནང་ཁོག་ཤང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ཚོས་ཆ་ོའཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་གྱི་མཆདོ་གཏརོ་སྟེང་མར་རྒྱན་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་། སྐྱབས་

མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་བཞག་སྟེ་སྨོན་ལམ་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ བོད་མིའི་ཡར་ལངས་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོར། མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་རྫོང་ནང་

ཁོག་ཤང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།



ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་མད་ོསྨད་གཅན་ཚ་རྫངོ་ནང་ཁགོ་ཤང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགནོ་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ཚོས་བསང་གསོལ་དང་འབྲེལ་བོད་རང་དབང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་གཏོང་དང་སྐད་

འབོད་གོམ་བགོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།(གོང་དང་འགོ)



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༥ ཚེས་༨ ཉིན་ཁམས་ཉག་རོང་ས་ཁུལ་གྱི་རང་ལོ་༢༢ ཅན་གྱི་ཨ་ཕོ་བཀྲ་ཤིས་དང། རང་ལོ་༡༩ ཡིན་

པའི་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། རང་ལ་ོ༢༢ ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་བཅས་ཀྱིས་ཉག་རངོ་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

བསྒྲེངས་ཤིང་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་གཏོང་བྱེད་བཞིན་པ།



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༤ ཉིན་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་

ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་རངོ་བ་ོདགནོ་པར་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བཞིན་པ།



མདོ་སྨད་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་དྲག་ཆས་སྤྲས་པའི་རྒྱ་ནག་ཉེན་

རྟོག་དམག་མིས་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ།(༢༠༡༡།༣།༢༥)

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་

ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་སྐོར་གཡེང་བྱེད་བཞིན་པ།

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་བདེ་ཆེན་དགོན་པས་གསུམ་བཅུ་དུས་

དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།(༢༠༡༢།༣།༡༠)

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོའཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་རབོ་བ་ོདགནོ་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་རོང་བོ་དགོན་པའི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་གསུང་འདོན་གནང་བཞིན་པ།(༢༠༡༢།༣།༡༤)

རེབ་གོང་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཞལ་འདེབས་དང་མཇལ་

དར་འབུལ་བཞིན་པ།(༢༠༡༢།༣།༡༤)


