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བོདོ་ནང་གི་ིའིགྲོ་ོབོ་མིའིི་ིཐོབོོ་ཐོང་གི་ིགིནས་སྟངས། 
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འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།



བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་བཞུགས་སྒར་

རྡ་རམ་ས་ལར་བཙུགས་ཤིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལྟེ་གནས་ཁང་འདིས་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཚགས་ཤིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉམས་ཞིབ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་དམ་བསྲུངས་ཐོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་བབ་ལ་དུས་ལྟར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྣམས་ཡིག་ཚགས་སུ་འགོད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལྷན་ཁང་སོགས་སུ་བདེན་དཔང་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ཞུ་གཏུག་དང་ཡར་ཞུ་བརྒྱག་བཞིན་ཡོད། རྒྱུན་དུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་རྣམས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དང་ཆེད་དོན་སྙན་ཐོ། བསྒྲགས་གཏམ། གསར་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དུས་ལྟར་

འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་གོ་རྟོགས་མཐོར་འདེགས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལོ་ལྟར་ཟབ་སྦྱོང་དང་

ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལས་གཞི་སྦྱོང་བརྡར་དང་། རྒྱུ་ཆ་

མཁོ་སྤྲོད།  བརྩམས་ཆོས་ཡིག་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཅག་གི་ནུས་སྟོབས་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལས་ལ་འབད་པ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་ལྟེ་གནས་ཁང་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་དང་།  ལས་འཆར་དོ་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ་ལགས། རྩིས་པ་

དང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་གཅིག་ལྕོགས་ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་དང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལགས། དྲིལ་བསྒྲགས་

དང་ཉམས་ཞིབ་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས། ས་གནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས། ཁྲིམས་དོན་ལས་

བྱེད་བསྟན་འཛིན་ནོར་སྒྲིན་ལགས། བརྡ་འཕྲུལ་ལས་བྱེད་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  ཡིག་གད་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ཡིན།   

ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཨ་རིའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་ཉམས་གསོག་སྦྱོང་བརྡར་བ་སྒྲོལ་མ་སྲི་

གནོན་ལགས་བཅས་ཡིན། 

ཕུགས་འདུན།: བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་རང་དབང་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལོངས་སུ་

སྤྱོད་ཐུབ་པའི་དུས་བཟང་ཞིག་འཆར་བའི་ཕུགས་འདུན་བཅངས་ཡོད།

རིན་ཐང་།: འདྲ་མཉམ། འཚེ་མེད་ཞི་བ། དྲང་གཞག  ཆེ་མཐོང་། ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ།  སྙིང་སྟོབས། 

བསྒྲུབ་བྱའི་གནད་དོན།: ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ལ་དུས་ལྟར་རྟོག་

ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་རྣམས་ཡིག་ཚགས་སུ་འགོད་པ་དང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འདོན་པ། གོ་རྟོགས་སྤེལ་

བ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་སོགས་སུ་བདེན་དཔང་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ཞུ་

གཏུག་བྱེད་པ། མང་གཙོའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམ་པའི་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད་སྲིང་

བྱ་བའི་ལས་དོན་སོགས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།   

VALUES

MISSION

VISION

རྒྱབ་ཤའི་པར།: ལྷ་སའི་གཞུང་ལམ་འགྲམ་གྱི་བསྒྲགས་ཚིག་“རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གཅེས་པ་བཞིན་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས། 

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ནི་རྩམ་པ་བརྫིས་པ་བཞིན་གོང་བུར་གཅིག་དང་རྡོག་པོར་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་དགོས།” པར་ཁུངས། ཚེ་རིང་འོད་ཟེར། 



དཀར་ཆག

1 བརྗོད་དོན་སྙིང་བསྡུས།

སྐུལ་འདེབས།

སྐད་ཡིག་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་། 

བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འབུར་འཇོམས། 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་བསྒྱུར།  

བཀག་རྒྱ་དང་དོགས་སྲུང་།

གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་དང་མནར་གཅོད། 

མཇུག་བསྡོམས།  

 ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་

དང་། བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

སོགས་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་བཏང་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་

མཐའ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ་

“ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་”སྲིད་ཇུས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་མངོན་

གསལ་དོད་པོས་བོད་དུ་རིག་གཞུང་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་

སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་རེད།   

བོད་མི་ཚོས་དྲྭ་ལམ་སོགས་སུ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

བཤད་པ་དང་། ཁང་ཁྱིམ་དང་ཁ་པར་ནང་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་ཉར་བ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་ཧ་ཅང་

མང་པོ་གང་བྱུང་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་མི་

སྤྲོད་པའི་ཁར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་བརྒལ་

བའི་གསང་བའི་ས་ཚུགས་སུ་བཀག་ཉར་འོག་མནར་གཅོད་བཏང་ནས་

མུ་མཐུད་བོད་མི་ཚོའི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་

རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་བཏང་འདུག 

འདི་ལོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་བར་བརྟེན་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་

ཐད་ལའང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་འདུག  བོད་

ནང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡང་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཤིང་ལྷག་པར་དུ་དྲྭ་ལམ་

གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་དང་བླ་སྤྲུལ་ཚོའི་མཛད་པར་བཀག་རྒྱ་བྱེད་

པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དུ་མ་ཞིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བྱས་

འདུག 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་དད་གུས་བླ་མེད་ཞུ་

ས་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ནི་ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་

ཚོའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཁ་པར་སོགས་བཙན་གྱིས་བསྔོག་བཤེར་བྱས་པ་

དང་འབྲེལ་བོད་མི་བརྒྱ་ལྷག་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག  ལྷག་

པར་དུ་ཁམས་བྲག་མགོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་༩༩ཅན་གྱི་སྟོན་པའི་སྐུ་

བརྙན་དང་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་སོགས་དངོས་སུ་གཏོར་

བཤིག་བཏང་འདུག བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་གིས་རྒྱ་བསྒྱུར་སྲིད་ཇུས་ལེགས་

འགྲུབ་ཡོང་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་དད་

མོས་རང་དབང་ལ་འཛེམ་ཟོན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་

གཏོང་མུས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཚོན་ཐུབ།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ན་གཞོན་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་

བསམ་བློའི་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་སློབ་གསོ་བ་དང་། རྩོམ་པ་པོ། 

བསམ་བློ་བ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དག་ནི་རིག་གཞུང་བཙན་

བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་འགོག་རྐྱེན་མང་ཤོས་སྤྲོད་མཁན་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་ཐོག་ཁོང་ཅག་འབུར་འཇོམས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་སྨྲ་

བརྗོད་འགོག་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་

ཙམ་གྱི་རིང་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསང་བའི་སྒང་ནས་

འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་

སྐུལ་”ཟེར་བ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་གཡོག་སྟེ་དྲང་བདེན་དང་

འོས་འཚམ་གཏན་ནས་མིན་པའི་ཁྲིམས་ཆད་ལྕི་མོ་བཅད་འདུག སྐད་

ཡིག་སློབ་གསོའི་ཐད་ནས་ཀྱང་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་

བསྒྱུར་གྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་བ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བསླབ་གཞིའི་སྐད་ཡིག་

བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ། བོད་ཡིག་གི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་

སྒོ་བརྒྱབས་པ། འོས་འགན་སློབ་གསོའི་མིང་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

ཚན་དུ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ལྟ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཁ་སྣོན་བྱེད་བཞིན་

འདུག  

ཛ་དྲག་གི་གནས་བབ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་རང་ལ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་

ཆེ་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་དང་སྐྱ་སེར་དབྱེ་བ་མེད་པར་

བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་

དེ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁག་ལ་

ཞི་བའི་འགོག་ལན་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་འདུག དེ་དག་གི་གྲས་ནས་དཔེ་

མཚོན་གསལ་ཤོས་ཤིག་ནི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དང་སྐད་ཡིག་

གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རེད། ཁོང་ཉིད་ལོ་

ལྔའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ལས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་

ལས་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་གླེང་སློང་

བྱེད་པ་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་རེ་སྐུལ་གྱི་འཕྲིན་

ཡིག་འབྲི་བ། ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་སོགས་གནང་བཞིན་འདུག  

ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུའི་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་བདེ་འཇགས་ཡོངས་སུ་བློས་

བཏང་སྟེ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་དག་ལ་འགོག་

ལན་ནན་པོ་བྱས་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་

གཏོང་བ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲག་གནོད་བྱེད་པ་མཐའ་དག་ལ་ངོས་

ལེན་བྱ་ཐབས་བྲལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་སྟོན་བཞིན་འདུག 

དང་པོ།ོ བོརྗོདོ་དནོ་སྙངི་བོསྡུས།
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གིཉིས་པོ། སྐུལོ་འིདེབོས།

རྒྱ་ནགི་གིཞུང་ལོ་སྐུལོ་འིདབེོས་ཞུ་བོ།

1. རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་མཚོ་སྔོན། ཟི་ཁྲོན། ཀན་སུ། ཡུན་ནན་

ཞིང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ས་ཡོངས་ལ་‘རྒྱ་བསྒྱུར་’གྱི་སྲིད་ཇུས་འཕྲལ་དུ་སྤེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས།

2. རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་དོན་གཞིར་བཟུང་བོད་མི་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་གི་

ལས་དོན་ཐད་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས། 

3. བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱག་པ་དང་བསླབ་གཞིའི་སྐད་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བཞིན་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། 

4. བོད་མི་ཚོའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཁ་པར་སོགས་གང་བྱུང་དུ་བསྔོག་བཤེར་བྱེད་པ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། 

5. བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་འཛིན་བཀག་ཉར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གང་བྱུང་བཀག་ཉར་བྱ་སའི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་མེད་པར་བཟོ་

དགོས། 

6. གང་བྱུང་བཀག་ཉར་དང་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བའི་གནས་བབ་ཏུ་བསྐྱལ་བའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་རྟོག་

ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་པ་སོགས་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

བཟོ་དགོས། 

7. ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་དགུང་ལོ་དྲུག་གི་སྐབས་ནས་བཟུང་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་

བབ་འོག་ལྷུང་བའི་༧པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་མཐའ་དག་གློད་

གྲོལ་གཏོང་དགོས། 

8. བཀག་ཉར་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་རྒྱུ་དང་དྲང་བདེན་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

དགོས་པ་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་ཕ་མ་དང་ནང་མིར་འཇུ་བཟུང་བྱེད་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཁ་གསལ་དུ་ཤོད་དགོས། 

9. རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞིབ་རྟོག་པ་བརྒྱུད་བཀག་ཉར་འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་སུ་ཡིན་ངོས་

རྟགས་གསལ་པོ་ཆོད་པ་བྱེད་དགོས། 

10. མནར་གཅོད་དང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཞིང་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཉེས་ཆད་རིགས་འགོག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་གཞིར་

བཟུང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས། 

11. རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་དྲྭ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས། ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་སྲོལ་ཡིག  བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་དོ་དམ་སྲོལ་ཡིག  སློབ་གསོའི་བཅའ་ཁྲིམས།  འོས་འགན་སློབ་གསོའི་བཅའ་ཁྲིམས། རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་

དར་སྤེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བྱེད་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙན་གནོན་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་

བསྐྱར་བཅོས་སམ་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས། 
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རྒྱལོ་སྤྱིའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོིས་སུ་སྐུལོ་འིདབེོས་ཞུ་བོ།  

1. བོད་ནང་དུ་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་པ་རྣམ་པ་བོད་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་བྱེད་དགོས།  

2. མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་རྟོག་ཞིབ་

གནང་ཆེད་བོད་དུ་ཕེབས་ཐབས་གནང་དགོས། 

3. རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ཡོད་སའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཚོགས་འདུ་དང་ཕྱོགས་མང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སོ་སོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་ལ་

གླེང་སློང་བྱེད་དགོས། 

4. རྒྱ་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་ནང་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་མ་ཐོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་མཐའ་དག་རྩིས་མེད་གཏོང་རོགས། 

5. རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ནང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་དང་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ལ་

རྒོལ་བའི་ནག་ཉེས་གསོག་མཁན། མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་ནག་ཉེས་གསོག་མཁན་ཚོར་འོས་འབབ་ཀྱི་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས། 

6. ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་ཚང་བར་དུ་དོགས་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

རིགས་ཚོང་བསྒྱུར་དང་། འོར་འདྲེན། བཀོལ་སྤྱོད་སོགས་གནས་སྐབས་རིང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབོད་

སྐུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས།  དེ་རིགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་འགྲུབ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་དོགས་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་བཙོང་བར་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་

དགོས།

7. མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕྱོགས་མང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སོ་སོར་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་བཏོན་པའི་གྲོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་

པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་དགོས།

 

8. ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་མཁས་པ་གྲངས་ ༥༠ ཡིས་བཏོན་པའི་འབོད་སྐུལ་

ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་ཁག་ལ་འགན་སྲུང་བྱ་ཆེད་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་

དང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས། 

12. འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགན་སྲུང་བྱ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྤྱི་ཆིངས་ཁག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་

དགོས།

13. སྤྱི་དམངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཆིངས་དང་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཆིངས་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། 

14. མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཆེད་ལས་པ་རྣམ་པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་དུ་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་གཟིགས་ཞིབ་དུ་

ཕེབས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་དགོས།
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གིསུམི་པོ། སྐད་ཡིགི་དང་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོོབོ་ཐོང་། 

རིག་གཞུང་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་ཇུས་སམ་དམར་ཤོག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་“མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་གཉིས་པ་”ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་འོག་གི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དུའང་ལག་བསྟར་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག་པས་འདི་ལོར་རྒྱ་

ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་སྐད་ཡིག་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་ཐད་ལ་དོ་སྣང་མང་ཤོས་སྤྲད་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཚོགས་པའི་“མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་”ཟེར་བའི་སྒང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གཞུང་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་

ཇུས་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་བསྐྱར་དུ་ནན་ཏན་བྱས་འདུག ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་“ཀྲུང་ཧ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་འདུས་

གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱུ་”ནི་མི་རིགས་ལས་དོན་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ཉིད་དོན་དུ་ཧན་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་

སྐད་ཡིག་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

སྒྲིག་ཁྲིམས་གསར་པ་འདྲ་མིན་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་བོད་ཁུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ་ཡན་ཆད་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་

པ་བཟོས་ཤིང་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་སོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་སའི་ལྟེ་གནས་ཁག་རིམ་བཞིན་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་

འདུག 

རྒྱའིི་སྤྱིི་སྐད་དར་སེལོ། 

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་“བྱིས་པའི་སྐད་གདངས་

གཅིག་གྱུར་གྱི་འཆར་འགོད་”1 ལག་བསྟར་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས་

སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་བཀོལ་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་

པ་བཟོས་འདུག གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོས་ངེས་པར་

དུ་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ཤོད་དགོས་པ་མ་ཟད་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ཚོས་ངོས་

ནས་ཀྱང་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོང་བར་སྤྱི་སྐད་

ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པ་ཡིན།  ཆ་སྒྲིག་རོགས་སྐྱོར་གྱི་

ལས་གཞིའི་འོག་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཤར་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ནས་སྤྱི་སྐད་སློབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་

པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོར་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་བྱང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ སོན་

དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་འདུག 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༩༣ ཡི་འགྲོ་གྲོན་གཏང་རྒྱུ་

བྱས་ཏེ“ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནས་༢༠༢༥ བར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭའི་

རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ནུས་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་”འདོན་

སྤེལ་བྱས་འདུག  ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཙུགས་པའི་བྱིས་གཉོར་

ཉེན་རྟོག་པས་དིང་རི་རྫོང་སྒང་དཀར་གྲོང་རྡལ་གྱི་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་ཁང་ནང་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་བའི་རྣམ་པ།

པར་ཁུངས།: tibet.cn

ཁང་དག་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་“སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་”ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།2 

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་ཤེས་ཡོན་ནི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་དགའ་ཞེན་སྤེལ་བ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་ཤུགས་སྲ་

བརྟན་བཟོ་བའི་དགོས་པ་གཉིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། དགོས་པ་དེ་གཉིས་ནི་“དུས་རབས་གསར་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

འཛུགས་བསྐྲུན་”ཞེས་པ་ལས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་འདུག  རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསོའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་ལོ་དྲུག་ཡན་གྱི་བྱིས་པ་ཚོ་

ལོ་དགུའི་རིང་ངེས་པར་དུ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན། (བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཤིན་ཅང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཉིས་ལ་འོས་འགན་སློབ་

གསོའི་དུས་ཡུན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡིན།)

4



བོད་ནང་གི་རྒྱ་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅིང་སློབ་ཚན་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ནི་རྗེས་ལུས་དང་ཀླ་ཀློ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ལྟ་ཚུལ་བླུགས་འདུག3 དེ་ལྟ་

བུའི་སློབ་གསོ་ནི་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་རང་གི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བརྒྱུད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་དོར་

ཐབས་སུ་དམིགས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།  

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལས་རིགས་སློབ་གསོ་ཁང་གིས་མཚོ་སྔོན་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་“དྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ལས་གྲྭ”ཞེས་པའི་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་

བརྡར་གྱི་རྟེན་གཞི་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་དམངས་ཚོགས་ལ་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་སློབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ལག་

བསྟར་བྱས་འདུག   “དྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ལས་གྲྭའི་”དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཞིང་འབྲོག་དམངས་ཚོགས་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་

ནས་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞི་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་གི་ལས་འགན་ནི་མཚོ་སྔོན་ལས་རིགས་སློབ་གསོ་ཁང་གིས་ཁུར་རྒྱུ་

ཡིན་པ་དང་ཞིང་ཆེན་དེ་ཡི་མཐོ་སློབ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དགུའི་ནང་དུ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྟེན་གཞི་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།4

ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་དུ་རྨ་ལྷོ་དང་། མཚོ་ལྷོ། ཡུལ་ཤུལ་བཅས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གསུམ་གྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཚུད་

རྒྱུགས་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་འཇོག་རྒྱུ་མིན་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག་ཅིང་དེས་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སློབ་ཞུགས་

སྙན་འཚང་འབུལ་མཁན་ཚོར་ད་དུང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཅུང་ཙམ་སློབ་ཁྲིད་བྱ་སའི་སློབ་འབྲིང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད།5 
རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བོད་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་སྤྱི་པའི་ས་ཚུགས་གང་སར་

སྔོན་ཆད་བོད་ཡིག་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ལམ་རྟགས་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས།  དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དེང་སང་བོད་ཡིག་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚད་ཧ་ཅང་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག6 

བོདོ་ཀྱི་ིསྒེརེ་བོཙུགིས་སློོབོ་གྲྭ་སྒེ་ོབོརྒྱབོས་པོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་ལྟར་ཟི་ཁྲོན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པའི་

བོད་ཀྱི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་དངུལ་མཚམས་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་དངོས་བདེན་གྱི་གནས་ཚུལ་

མང་དག་ཅིག་རིམ་བཞིན་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་ཡིན།  སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་བསླབ་གཞིའི་སྐད་ཡིག་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་པ་

བཟོས་པའམ་རིམ་བཞིན་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བཞིན་འདུག  རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསོའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་སློབ་གྲྭའི་ལོ་ཚད་ཅན་གྱི་བྱིས་པ་ཚང་མ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཟད་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་སྒེར་བཙུགས་སློབ་

གྲྭ་དང་ཁྲིམས་འགལ་དུ་བསྙད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་སོགས་ལ་གཏོང་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག  ཚད་བཀག་དེའི་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོ་དབྱར་

དགུན་གྱི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཚན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་འགྲོ་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་མེད་པར་བཟོས་

འདུག  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་“སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་”བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་དག་

གིས་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་འགན་སློབ་གསོ་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་དགོས་པ་བཟོས་འདུག་ཅིང་སྒེར་གཉེར་སློབ་གསོའི་ཁྲོད་

དུ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་ཚད་ཇེ་ཆེར་བཏང་འདུག7  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེས་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་སྒྲོམ་གཞི་བརྟན་ཚུགས་སོགས་

གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་མིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་བཟོས་འདུག  

སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་དོན་ཚན་ ༤ པར་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ལྟ་རྟོག་

རུ་ཁག་ཅིག་འཛུགས་དགོས་པ་དང་དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དང་སྲིད་ཇུས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལག་

བསྟར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུ་དང་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་ཆེ་ཁག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་པ་རེད། དོན་ཚན་ ༣༥ 

པར་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལྟ་བ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ངེས་པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་དགོས་འདུག  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་སློབ་གསོ་ལྷན་ཁང་དང་གཞུང་འབྲེལ་ལྷན་ཁང་བདུན་8གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྤེལ་བའི་

གསལ་བསྒྲགས་ནང་དུ་འོས་འགན་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕྱེད་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་(གཞུང་སྒེར་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འཛིན་

སྐྱོང་བྱེད་པའམ་སྤྱི་པའི་ཚོགས་སྡེ་དང་སྒེར་པ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་)ཚོས་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་ཆ་རྐྱེན་དྲུག་མ་

ཚང་བ་ཡིན་ན་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།  རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་ཆ་རྐྱེན་དྲུག་པོ་ནི་རང་སྐྱ་འཕེར་

བའི་ཁྲིམས་མིའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་དང་།  གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ལས་ལོགས་སུ་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཡོད་པ། གཞི་རྩའི་སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་སྦྱོང་

བརྡར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ། རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་ཡོད་པ།  རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་རྩིས་གཉེར་དང་སློབ་འཇུག་གི་སྡེ་ཚན་ཡོད་

པ།  སློབ་ཐོན་ཕྱག་འཁྱེར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་རེད།  ཆ་རྐྱེན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀྱང་དུས་རྒྱུན་ལྟར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱིས་

བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་འདི་དག་ལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཆ་གང་ཡང་མི་འདུག 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་“ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ནང་སྦྱོང་དང་སློབ་ཕྱིའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་གནོན་ཤུགས་མེད་པ་གཏོང་བར་”9 དམིགས་

ནས་“ཁུར་པོ་ཡང་གཏོང་གཉིས་”ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བྱས་སོང་།  སློབ་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་ནང་སྦྱོང་བྱེད་པའམ་རང་གི་གདམ་

ཁ་ལྟར་སྒེར་གཉེར་ཟུར་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་གཞུང་ངོས་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་“རྩེད་རིགས་དང་སློབ་ཕྱིའི་བྱེད་སྒོ་”10 ཁག་ལ་

ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱེད་བཞིན་འདུག  ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་འགོ་སྟོད་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་རྩེད་རིགས་དང་སྒྱུ་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ 

༣༣༠༠༠ ཙམ་བཙུགས་ཟིན་ཞིང་ལོ་བསྟུན་མའི་ལས་གཞི་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩11 འཕར་འདུག  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ནི་སློབ་མའི་“ལུས་ཁམས་སྐྱེ་

སྟོབས་ལ་གཙིགས་ཆེན་དུ་བརྩིས་པ་”ཞིག་ཡིན་པ་བཤད་འདུག  

བོད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཙམ་ནས་བཟུང་ཁུར་པོ་ཡང་གཏོང་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་རེད།  བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་“བྱིས་པའི་ཕོ་བྲང་”ངམ་“ན་ཆུང་ཕོ་བྲང་”ཞེས་པ་བཙུགས་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 

ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་12ལི་ཐང་རྫོང་དུ་བྱིས་པ་ ༧༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་བྱིས་པའི་ཕོ་བྲང་ ༢༨ ཙམ་བཙུགས་འདུག 

  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དེ་ལྟ་བུའི་“གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་ཕོ་བྲང་”གསར་དུ་བཙུགས་

འདུག  གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ནང་དུ་“ཚན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་ཐོན་གྱི་རིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སློབ་ར་དེ་ནི་

སློབ་ཕྱིའི་བྱེད་སྒོ་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན། རྒྱལ་ཞེན་སློབ་གསོ་གོང་སྤེལ་བྱ་སའི་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བཤད་འདུག13  
 

ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་ཇེ་མང་དུ་བཟོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་

དང་ཕྱེད་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག  དེ་དག་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ཚོར་ལྷག་ཏུ་དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་འདུག 

ཉེ་ལམ་བོད་ཁམས་ཕྱོགས་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་སྒེར་བཙུགས་

སློབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་སྒོ་བརྒྱག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་འདུག་

ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཚུན་ཆད་དུ་

སློབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་སློབ་འཇུག་ཐོ་འགོད་ཚར་

བ་དགོས་པ་དང་གལ་ཏེ་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལེན་མ་བྱས་ཚེ་བཙོན་

འཇུག་སོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་

འདུག14

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ ༣༠༠ ལྷག་ཡོད་

པའི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་སྙན་གྲགས་ཅན་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་

གི་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ་སློབ་གྲྭ་དངོས་སུ་སྒོ་བརྒྱབས་འདུག་15ཅིང་

རང་ལོ་ ༤༡ ཡིན་པའི་སློབ་གྲྭ་དེའི་དགེ་རྒན་རིན་ཆེན་སྐྱིད་ཀྱིས་

སློབ་གྲྭ་བཙན་གྱིས་སྒོ་བརྒྱབས་པར་སེམས་སྡུག་བྱས་ཏེ་ཉིན་འགར་

ཁ་ལག་མ་བཟས་པར་བརྟེན་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་

”ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་འཇུ་བཟུང་

བྱས་ཏེ་ཟི་ལིང་གི་སེམས་ནད་དོ་དམ་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

ཁོ་མོ་ཟི་ལིང་ནས་ཐོན་ཟིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་

ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག16  
    

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཟླ་འགོར་བྲག་མགོ་དགའ་ལྡན་

རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་པས་བཙུགས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་སྒེར་བཙུགས་

སློབ་གྲྭ་བྲག་མགོ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་བཙན་གྱིས་གཏོར་བཤིག་

བཏང་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་དགེ་རྒན་

ལས་བྱེད་ ༢༠ ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་མའི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་

ཚབས་ཆེན་བཏང་འདུག ནམ་རྒྱུན་སློབ་གྲྭ་དེར་གྲྭ་ཆུང་ཚོར་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་དབྱར་དགུན་གྱི་གུང་གསེང་

སྐབས་སུ་བྲག་མགོའི་སློབ་ཕྲུག་སྐྱ་སེར་ཀུན་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

དང་རིག་གཞུང་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སློབ་གྲྭ་དེའི་སློབ་སྤྱི་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་

རྩིས་པ་དགྲ་ལྷ་གཉིས་ཀ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

ལ་ངན་སྐུལ་”ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་དུས་ཡུན་ལོ་དྲུག་ཙམ་ལ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག   

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་རྒྱལ་བསྟན་བློ་བཟང་བྱམས་པ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཕྱག་བཏབ་པའི་དཀར་མཛེས་རྒྱལ་

བསྟན་སློབ་གྲྭར་17བསླབ་གཞིའི་སྐད་ཡིག་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་
18ཏུ་མ་བསྒྱུར་ཚེ་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་

འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བསྟན་སློབ་གྲྭར་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་འབྱོར་བའི་རོགས་དངུལ་མཚམས་

འཇོག་དགོས་པ་བཟོས་འདུག་ཅིང་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་

གཏོང་ཐབས་མེད་པ་བཟོས་འདུག19  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྒོ་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ་སློབ་གྲྭ།
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རང་སྐྱོངོ་གི་ིགིནས་བོབོ་ཉམིས་རྒུད། 

རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཁྲིམས་ཡིག་རྣམས་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཞན་དག་མང་པོས་ཐོབ་ཐང་དེ་ཉིད་ལ་ཚད་

བཀག་རྒྱ་ཆེར་བཟོས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཞི་པར་“མི་རིགས་ཁག་ཚང་མར་རང་གི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་

རྒྱུའི་རང་དབང་ཡོད་པ་དང་རང་གི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་རང་དབང་ཡོད་”ཅེས་འཁོད་ཡོད།  ཡང་རྩ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༩ པར་སྲིད་གཞུང་གིས་“རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཚན་རིག་དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་བབ་མཐོ་འདེགས་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དར་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་”ཟེར་བ་དང་ཡང་“རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ཕུ་ཐུང་ཧཱ་(པེ་ཅིང་གི་རྒྱ་སྐད་)དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་”ཡིན་

ཚུལ་འཁོད་འདུག20 
  

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད་མོད།  འོན་ཀྱང་། པེ་ཅིང་གི་རྒྱ་སྐད་ཕུ་ཐུང་ཧྭ་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་

སྐད་”ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་དེ་ཉིད་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་དར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ་སོགས་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ལས་གཞི་སྣ་མང་

ཞིག་གིས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད།  སྤྱིར་ཁྲིམས་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་ ༡༠ པར་“མི་རིགས་རང་སྐྱོང་

ས་གནས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ས་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་གང་དེའི་རང་གི་སྐད་དང་ཡི་གེ་རྒྱུན་སྤྱོད་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་རང་དབང་དང་

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་བའི་རང་དབང་ལ་འགན་སྲུང་དགོས་པ་”འཁོད་ཡོད་ཀྱང་དོན་ཚན་ ༣༧ པར་སྲིད་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་རིམ་དམའ་བའམ་སློབ་རིམ་མཐོ་བ་ནས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཚན་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་

སྤྱོད་པའི་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཅན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག  

དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་རང་གི་སྐད་

ཡིག་རྒྱུན་སྤྱོད་དར་སྤེལ་གྱི་རང་དབང་ཡོད་པ་གསལ་ཡང་དོན་ཚན་

གཞན་དག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྲིད་གཞུང་ལ་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་གྱི་

འགན་འཁྲི་བཀལ་ཡོད་པར་བརྟེན་དེ་དག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

རྣམས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་སྟེ་དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནུས་པ་

རང་བཞིན་གྱིས་ཉམས་དམས་སུ་བཏང་འདུག  

 

དེ་བཞིན་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་དུ་སྲིད་གཞུང་ལ་སློབ་གསོའི་ལམ་

ལུགས་ཁྲོད་དུ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ལྟ་བ་ངེས་པར་དུ་བསླབ་གཞིའི་ནང་དུ་བཅུག་དགོས་པའི་འགན་

འཁྲི་བཀལ་ཡོད།  “མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། མི་དམངས་ལ་དགའ་ཞེན། 

ངལ་རྩོལ་ལ་དགའ་ཞེན། ཚན་རིག་ལ་དགའ་ཞེན། སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ལ་དགའ་ཞེན་བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་སྤྱོད་བཟང་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། ས་གནས་དེ་གའི་མི་རིགས་ཁག་གི་སྤྱི་དམངས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

གཅེས་རིང་ལུགས་དང་། གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས། མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་

བཅས་ཀྱི་སློབ་གསོ་གཏོང་རྒྱུ། མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་

ཚོགས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་། ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་། ཕན་ཚུན་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། ཆོས་དད་བཅས་ལ་བརྩི་འཇོག་

བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་མཐུན་སྒྲིལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སློབ་གསོ་གཏོང་དགོས་”ཞེས་འཁོད་འདུག 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་སྒང་ལ་སྲིད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་པ་བཏོད་ནས་ད་བར་ཡང་དག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས་མ་མྱོང་

བའི་“མི་རིགས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་”དེ་ཉིད་དེ་བས་ཀྱང་ནུས་མེད་དུ་བསྒྱུར་བཞིན་འདུག  དཔེར་ན།  རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་

ཚན་ ༣༧ པའི་ནང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་ཏུ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་ཚན་དེ་

ཉིད་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་སློབ་གསོ་ལྷན་ཁང་གི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་དེབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཡོངས་སུ་སློབ་དེབ་གཅིག་གྱུར་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་སློབ་ཁྲིད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་དེས་གོང་འཁོད་མི་རིགས་རང་

སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༧ པར་ཐད་ཀར་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོད།21

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་བསླབ་གཞིའི་

སྐད་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་མགོ་ལོག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཕེབས་པ། 
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བོཞི་ིཔོ།  བོདོ་ཀྱི་ིཤསེ་ལྡན་མི་ིསྣ་འིབུར་འིཇོམོིས། 

“སྤྱིར་ད་ལྟའི་གངས་ཅན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན།  བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ངང་རིག་གནས་བཙན་སྒྱུར་

དང་། མི་རིགས་མཚུངས་སྒྱུར་གྱི་མཁའ་དབུགས་ཤིན་ཏུ་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ངོས་ཟུར་ཀུན་ནས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོའི་

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དང་།  སྐད་ཡིག་རིག་གནས།  དམངས་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་ཉམ་ང་ཉག་ཕྲ་བའི་

གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པས།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་འདི་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚེ་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་རང་རང་གི་མོས་

པ་དང་།  འཇོན་ནུས།  ཁྱད་ཆོས་སོགས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་།  སྐབས་སུ་གང་བབས་པའི་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ཐོག་

ཤུགས་བཏོན་ཏེ་སྣ་ཐག་གཞན་ལག་ལ་མ་ཤོར་བ་ཞིག་ཨེ་ཡོང་ལ་འབད་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆེ་ཞིག་མེད།”

 

                                                                                          ~ སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།22

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་བ་གྲགས་ཅན་སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

ལ་ངན་སྐུལ་”ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་བཅུ་ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག23    སྒོ་ཤེར་ལགས་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་དེས་ཉེ་

ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་བསམ་བློ་བ།  ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ལྷག་ཏུ་སྡང་ཟུག་ཆེན་པོས་འབུར་འཇོམས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྦྱོར་བ་དེ་གསལ་པོར་ལྷང་ལ་བུད་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་གཡོ་ཟོལ་དང་སྦ་གསང་མེད་པའི་སྐད་ཆ་དག་ནི་རང་གི་རིག་གཞུང་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་

སྲིད་ཇུས་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་བཟོ་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་འདུག   སྒོ་ཤེར་ལགས་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་རིམ་པས་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་

གཉིས་ཀའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་མང་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤོད་མཁན་གྱི་མདུན་སྐྱོད་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།  ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་

པོ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཁ་བ་སྙིང་ལྕགས་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་དྲྭ་ལམ་གྱི་གསུང་བཤད་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་

གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་བཏང་བའི་སྐད་ཆ་སྦས་གསང་མེད་པར་བཤད་ཡོད། 

“མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་ལག་ནི་མ་གཞི་ནས་གཉོམ་ཞིང་འཇིག་སླ་བའི་སྟེང་། ཕྱོགས་ཟུར་ཀུན་ནས་གཏོར་བརླག་

བྱས་ན། དེ་ནི་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཨེ་ཤ་ཡའི་གླིང་སྤྱིའི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཕན་བདེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་གལ་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ད་ལྟ་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀའི་ཁ་ནས་མ་ཎི་ལྟར་ཟློ་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཟློ་བཞིན་ཟློ་བཞིན་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རི་བོ་དང་སྤང་

ལྗོངས། མཚོ་དང་མཚེའུ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་བོ་སོགས་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་མཁན་ཕྱོགས་སོ་སོ་

ན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོ་རུ། མ་ཡུམ་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་སྙིང་བཏོན། མིག་བྲུས། ཡན་ལག་བྲེགས་པའི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ། སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀྱི་ཁྲིམས་གང་དུ་ཡོད་དམ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རྣམས་གང་དུ་ཕྱིན་ནམ། ཉེན་རྟོག་པ་དང་བདེ་སྲུང་མི་སྣ་གང་དུ་བྲོས་

སམ། གང་དུའང་ཕྱིན་མི་འདུག་སྟེ། མ་གཞི་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དག་ནི། ཞིབ་ཏུ་

བལྟས་དུས། ས་ཁུལ་སོ་སོའི་དཔོན་པོ་ཤེད་ཅན་རྣམས་དང་ཚོང་པ་ཧམ་ཅན་ཚོའི་ལག་གདང་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་བསྒྲུབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་

ཨང་། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། རང་རེ་གངས་ཅན་པའི་བྲང་གཞུང་དུ་འཛུམ་པའི་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་དྭངས་མོ་སྟེ། མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་ཞེས་

གྲགས་པ་གང་དེའི་ནང་དུའང་། གང་འདོད་དུ་ཉ་རྒྱ་བཀྲམ་ནས་གསེར་ཉ་འཛིན་པ་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ལོ་

ལྟར་བསྟུད་མར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་འདུག  ལར་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དེ་དག་འགོག་རྒྱུ་ནི། ལག་ཏུ་སྙུ་གུ་ལས་མེད་པའི་རྩོམ་

པ་པོ་ཞིག་གི་འོས་འགན་མ་ཡིན་པར། མིང་བྱང་རྫིག་པོ་བཀལ་བའི་ལས་ཁུངས་ག་གེ་མོ་དག་གི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་ཡིན་

ཏེ། ལས་ཀ་དེ་རིགས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ང་ཚོས་སྤྲད་པའི་ཁྲལ་དངུལ་གྱིས་ཁོ་བ་དག་གསོ་བཞིན་པ་མ་རེད་དམ།”24
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སྒོ་ཤེར་དང་འདྲ་བར་རོང་བོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྱང་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་ཞིང་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་མ་བྱས་པའི་གོང་ཙམ་ལ་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག་ཅིང་ཁོང་གིས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དར་སྤེལ་

ཆེད་ཕྱག་ལས་སྣ་མང་ཞིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།25

དྲང་བོདནེ་ག་ིསྨྲ་བོརྗོདོ་འིགིགོི་པོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྒོ་ཤེར་དང་དྷི་ལྷ་ལྡན་26 

སོགས་བོད་མི་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ལ་ལོ་བཞི་ནས་བཅུའི་བར་གྱི་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ལྕི་མོ་བཏང་སོང་།  ཁོང་རྣམས་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ནས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་མཐར་

ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་ཉེས་

འཛུགས་གསལ་པོ་མེད་པ། གང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་མི་བྱེད་པར་ཁོང་ཅག་གི་བདེ་འཇགས་ལ་བློ་

འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད། 

ཉེ་ལམ་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དག་

ལ་ཐུན་མོང་གི་མཚུངས་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་རྣམས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་དང་རིག་གནས།  རྩོམ་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་མཁྱེན་

རྒྱ་ཡངས་བ་མ་ཟད་ཕལ་ཆེ་བ་ལོ་ན་ཆུང་བ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་བསམ་

བློའི་སྣེ་ཁྲིད་པ་ལྟ་བུར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་ཡོད་

པ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་རྣམས་འཇུ་བཟུང་

བྱེད་དོན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་ལ་ཐུག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁོང་རྣམ་

པ་སུས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཉེས་པ་

བསགས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་འདུག   

ཤེས་ལྡན་མི་སྣར་དམ་དྲག་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་

ཅག་གིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའམ་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སའི་བོད་ནང་གི་བོད་

ཡིག་དྲྭ་ཚིགས་ལེགས་གྲས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབས་འདུག དེ་

དག་གི་ཁྲོད་དུ་རོང་བོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་

གནང་བའི་བཙན་པོ་དྲྭ་བ་དང་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་

གཉེར་གནང་བའི་བོད་དུ་ཆད་ལྟ་བ་ཞེས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་གཉིས་གཙོས་

ན་གཞོན་གསར་པ་དང་།  རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲྭ་བ། རེ་སྐོང་ཁ་བའི་མེ་ཏོག 

རྫ་ཆུའི་རླབས་སྒྲ། ཆོས་གྲོགས་དྲྭ་བ།  སེང་རྡོར་དྲྭ་བ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

དྲྭ་བ། མགོ་ལོག་པའི་དྲྭ་བ་སོགས་བོད་ཡིག་གི་དྲྭ་ཚིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞིག་ཚུད་འདུག 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་ཡིག་དྲྭ་

ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་སྒོ་ཕྱེ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་བ།
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འིཇུ་བོཟུང་དང་བོཙོནོ་འིཇུགི་ཐོབེོས་པོའི་ིཤསེ་ལྡན་མི་ིསྣ་ཁོགི་ཅིགིི  

རོང་བོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་འགྲུབ།  དགུང་

ལོ་ ༤༥ མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་རྫོང་

ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རོང་

བོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་

འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག27 ༢༠༢༡ ལོའི་

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཁོང་གི་ནང་

མིར་རིང་མིན་ཁྲིམས་ར་ཚོགས་རྒྱུའི་བརྡ་

ཐོ་ཞིག་འབྱོར་འདུག་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་

ཁོང་གི་གནས་བབ་དང་གང་དུ་བཀག་

ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་

པར་གྱུར་འདུག28 

རོང་བོ་གངས་དཀར།  དགུང་ལོ་ ༤༧ 

ཡས་མས།  མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་རྫོང་

ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རོང་བོ་

གངས་དཀར་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་

(ཟླ་ཚེས་མ་ངེས་)འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག་

ཀྱང་ད་དུང་ཁོང་གི་གནས་བབ་དང་གང་

དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་

མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག29  

སྒོ་ཡོན།  དགུང་ལོ་ ༣༣    ཁམས་བྲག་

མགོ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྩོམ་

པ་པོ་སྒོ་ཡོན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་

ཐེངས་གཉིས་པར་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག་

ཅིང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་གནས་བབ་དང་

གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཤེས་

རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག ཁོང་ཉིད་

ཟི་ཁྲོན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཁྲིན་ཏུ་རུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོར་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥ ཡི་དགོང་མོར་

འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་མནར་

གཅོད་དྲག་པོ་མྱངས་ཡོད།30

ས་བུ་ཆེ།  དགུང་ལོ་ ༣༣ ཁམས་རྫ་ཆུ་

ཁ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྩོམ་

པ་པོ་དང་སློབ་དགེ་ས་བུ་ཆེ་ལགས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་འདུག་ཅིང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་

གནས་བབ་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་

པ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་

འདུག31 

གངས་བུ་གཡུ་བྷྲུཾ།   མདོ་ཁམས་གསེར་

རྟ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དགེ་

འདུན་པ་གངས་བུ་གཡུ་བྷྲུཾ་ལགས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག ཁོང་

ནི་ ༢༠༠༨ ལོའི་བོད་མིའི་སྒེར་ལངས་

ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་

བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་མྱོང་འདུག་

ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཡང་བསྐྱར་ལོ་

གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་ནས་ ༢༠༡༤ 

ལོར་གློད་གྲོལ་ཐོབ་འདུག  ཉེ་ལམ་འཇུ་

བཟུང་གི་རྗེས་སུ་ད་དུང་ཁོང་གི་གནས་

བབ་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་

སོགས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག 

གངས་སྐྱེས་སྒྲུབ་པ་སྐྱབས།  དགུང་ལོ་ ༤༡ 

མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་

ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གངས་སྐྱེས་སྒྲུབ་པ་སྐྱབས་

ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་

ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག་

ཅིང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་གནས་བབ་ཤེས་

རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག32  ཁོང་ནི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་ 

༩ པའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གློད་གྲོལ་བཏང་

འདུག་33ཀྱང་གློད་གྲོལ་ཐོབ་མཚམས་སུ་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཟུང་ནས་

པར་བརྒྱབས་པར་བརྟེན་ཉིན་གཉིས་ལས་

མ་འགོར་བར་ཡང་བསྐྱར་ཉིནགྲངས་ ༡༧ 

ཙམ་ལ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག 

ཉེ་ལམ་འཇུ་བཟུང་གི་རྗེས་སུ་ད་དུང་ཁོང་

གི་གནས་བབ་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་

བྱས་པ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་

གྱུར་འདུག34 
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རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས།  དགུང་ལོ་ ༣༡    

མདོ་སྨད་རྔ་བ་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་

ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་བོན་པོའི་དགེ་འདུན་

པ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

འཇུ་བཟུང་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བཙན་

དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་

སྒེར་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་སུ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བཤད་པ་35ནག་ཉེས་

སུ་བརྩིས་ནས་ལོ་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀའི་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་། 

དྷི་ལྷ་ལྡན།  དགུང་ལོ་ ༥༠   ཨ་མདོ་མགོ་

ལོག་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་

དང་བསམ་བློ་བ་དྷི་ལྷ་ལྡན་ལགས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་འདུག་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ལོ་

བཞི་ཡིས་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་

འདུག36 

སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  དགུང་ལོ་ ༤༦   ཨ་

མདོ་རྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་

གྲགས་ཅན་དང་དགེ་འདུན་པ་སྒོ་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ 

༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་

འདུག་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 

པའི་ནང་དུ་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་

སྐུལ་”ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་བཅུ་ཡི་

བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག

སྲས་རྣམ།  མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་ནས་ཡིན་

པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སློབ་གསོ་བ།  

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་སྲས་རྣམ་ལགས་ནི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢ 

ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ལོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་“ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་ཚོགས་འདུ་”37ཚོགས་པར་བསྙད་དེ་

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་མྱོང་ཡོད་པ་

རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་གནས་བབ་ཤེས་

རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག 

ལྔ་པོ།   བོདོ་བོརྒྱུད་ནང་བོསྟན་རྒྱ་ནགི་ཅིན་དུ་བོསྒྱུར་བོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་ཚོགས་འདུ་“བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་བདུན་པ་”38ཞེས་པའི་སྟེང་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་“བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་”ནི་བོད་ཡུལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་

ཀྱི་ཐབས་ཇུས་གལ་ཆེན་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ཚུལ་བསྒྲགས་པར་བརྟེན་ལས་འགུལ་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་ནང་ཆོས་

སློབ་གཉེར་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་བཅས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དོ་ཕོག་ཐེབས་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྲིད་དབང་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་མ་ཟད་

རྒྱ་བསྒྱུར་སྲིད་ཇུས་བདེ་བླག་ངང་སྤེལ་བར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་འདུག  ཆོས་ལུགས་མཐའ་དག་གུང་ཁྲན་

སྲིད་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་བཅུག་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་རབ་དང་རིམ་པའི་ཁྲོད་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་གདོད་མའི་ཆོས་

ལུགས་སོགས་རྒྱའི་ཆོས་རྒྱུད་མ་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་“ཀྲུང་ཧྭའི་རིག་གནས་”39ཞེས་པའི་ཁོངས་སུ་

འདུ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་འདུག  རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་གོང་གི་བྱེད་ཐབས་དེ་ནི་

“དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྲིད་དབང་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་”ཤིག་རེད།40

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་དུ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ནག་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཐོག་མར་བཤད་ཡོད་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུའི་41སྟེང་ནས་

གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ངོ་བོར་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག  འོན་ཀྱང་།  བོད་ལ་མཚོན་ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་བའི་ལས་འགུལ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ཙམ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད།42 
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དམི་དྲགི་གི་ིབོཀའི་རྒྱ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རྒྱར་སྐྱེད་ཡོང་ཐབས་སུ་

མཚོ་སྔོན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ཏེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟི་གནས་ཁག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

སློབ་གཉེར་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་ཐབས་སུ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་དེབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་འདུག43  རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་འོག་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་ཁག་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་།  ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་སོགས་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་

མར་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ཡོད་པ་རེད།  བོད་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་འོག་གྲྭ་བཙུན་

ཚོར་བཙན་གྱིས་རྒྱའི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་ནང་བསྟན་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཅུག་པ་དེས་“བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གཏོད་པ་

”ཡིན་པའི་སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་འདུག44 

ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་”45ཞིག་ལས་

བྱེད་ནང་ཁུལ་དུ་བཀྲམས་ནས་སྔོན་ཆད་ནས་བཀག་བསྡོམས་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ལ་སླར་ཡང་རྡོག་རོལ་

བཏང་ཡོད།  བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དེའི་ནང་བོད་རིགས་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་ཚོ་ཆོས་མཇལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་པ།  ཕྲེང་

བ་དང་འཁོར་ལོ་སོགས་ལག་ཏུ་འཛིན་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ནས་ཁོང་ཅག་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚད་བཀག་རྒྱ་ཆེར་

བཟོས་འདུག་པ་མ་ཟད་མཐའ་ན་རང་གི་བཟའ་མི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལའང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་དགོས་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། 

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་དུ་ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་སྟེ་བོད་རིགས་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་ཚོ་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་བྱེད་

པ་དང་ལག་ཏུ་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་འདུག་པ་མ་ཟད་དེའི་རྗེས་སུ་

བོད་མི་ཚོའི་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སོགས་ཡོད་མེད་ལྟ་བར་བསྔོག་བཤེར་བྱས་འདུག46 

ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་དུ་“ཆོས་ལུགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣ་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་”ཞེས་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ཤིང་སྒྲིག་སྲོལ་དེའི་དོན་

ཚན་ ༣  པའི་47ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣས་“མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་བརྩི་བཀུར། སྤྱི་ཚོགས་རིང་

མཚོ་སྔོན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་“རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་གི་ནང་རིག་བསླབ་གཞི་སྒྲིག་འཛུགས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་”ཞེས་པ་སྐོང་ཚོགས་བྱས།

པར་ཁུངས།: tibet.cn
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ལུགས་ལ་བརྩི་བཀུར། རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གཙོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་སྟོན་ཁག་ཚུལ་བཞིན་བཀུར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་རིན་

ཐང་ལག་བསྟར་དང་རྒྱལ་ཁབ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་འགན་སྲུང་། ཆོས་ལུགས་ཞི་མཐུན་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ཁུར་

དགོས་པ་”སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་འདུག འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་

ཁྲིམས་སྒྲིག་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། སྒྲིག་སྲོལ་འདི་ལ་ལེའུ་ ༧ དང་དོན་ཚན་ ༥༢ འདུག 

སྒྲིག་སྲོལ་དེའི་དོན་ཚན་ ༦ དང་ ༧ པའི་ནང་ངེས་པར་དུ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་དང་“ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་

སྒོ་དང་ཆོས་ལུགས་ཐལ་སྤྱོད་ལ་གདོང་ལེན་ནན་པོ་”བྱེད་དགོས་ཚུལ་བཀོད་པ་སོགས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་

ནང་བསྟན་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་ཇུས་དག་ལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒྱབ་རྟེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་འདུག   

དོན་ཚན་ ༡༢ པར་ཆོས་ལུགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣས་“སྤྱི་ཕན་བྱ་བ་དང་དགེ་རྩའི་བྱ་བ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མི་ཆོག་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་

སོགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མི་ཆོག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མི་ཆོག་པ་”སོགས་བཀོད་

འདུག དེ་བཞིན་དོན་ཚན་ ༣༥ པར་“ཆོས་ལུགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣར་ཆབ་སྲིིད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་སློབ་གསོ། རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་གསོ། 

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་བཅས་སྤྲོད་པར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱག་དགོས་”ཞེས་ཆོས་ལུགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣའི་སྦྱང་བྱ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་བཅུགས་འདུག 

དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་ནི་“བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་”གྱི་བྱ་བའི་ཐད་‘ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་

གྱི་སྲོལ་ཡིག་’དང་‘བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོས་འཛིན་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་སྲོལ་ཡིག’གཞིར་བཟུང་དབང་ཆ་གཙོ་བོ་ཡོད་མཁན་

གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཡིན་པར་བསྐྱར་དུ་ནན་ཏན་བྱས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བཟོས་པའི་གླེང་གཞི་ཅན་གྱི་‘བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར་གྱི་གནས་

བསྡུས་རེའུ་མིག’ལྟ་བུ་ཆོས་ལུགས་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣ་ཁག་གི་“གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་དང་། ཆེ་བསྟོད་དང་ཉེས་ཆད། ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་དུས་

རྒྱུན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་”སོགས་འཁོད་པའི་གནས་བསྡུས་རེའུ་མིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།  (དོན་ཚན་ ༣༣) 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་། ཆ་འཕྲིན་བཟོ་རྩལ་ལྷན་ཁང་། སྤྱི་

ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་48བཅས་ནས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་“དྲྭ་རྒྱའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་དོ་

དམ་བྱ་ཐབས་”ཞེས་པའི་ཧ་ཅང་ཚད་བཀག་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་སྲོལ་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་སྒྲིག་སྲོལ་དེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་འདིས་“དྲྭ་ལམ་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ཆོས་དཔེ་འགྲེམ་སྤེལ། 

ཆོས་ལུགས་ནང་དོན་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཁྱབ་སྤེལ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཐད་གཏོང་དང་ཐད་གཏོང་གསོག་འཇོག་སོགས་ལ་ཚོད་འཛིན་”49རྒྱ་ཆེར་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ། མཐོ་སློབ། དགོན་པ། ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྡན་པའི་གནས་ཚུལ་དྲྭ་ལམ་དུ་

ཁྱབ་སྤེལ་མ་བྱས་གོང་ངེས་པར་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཡུན་ཚད་ལྡན་པའི་“དྲྭ་རྒྱའི་ཆོས་ལུགས་ཆ་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་ཆོག་མཆན་”ཞེས་པ་ལེན་དགོས་

པ་མ་ཟད་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་དུ་“སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་དཔལ་ཡོན་ལ་འཚམ་ཞིང་དད་ལྡན་མི་དམངས་རྣམས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་

དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱ་བའི་ལམ་ལ་ཁྲིད་པའི་”ནང་དོན་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་སྤེལ་གོང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་

སྲིད་ཇུས་དང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བཞག་འདུག  

གོང་འཁོད་སྒྲིག་སྲོལ་དེས་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཚད་བཀག་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ ༡༤ པས་“ཆོས་

ལུགས་བེད་སྤྱད་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བར་རྩོམ་པ་དང་། གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ། སྤྱི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གྱུར། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་བཅས་ཉམས་ཉེས་སུ་གཏོང་བར་རྩོམ་པ།  ཐལ་སྤྱོད་

དང་དྲག་སྤྱོད། མི་རིགས་ཁ་བྲལ།  ཆོས་ལུགས་རྨོངས་ཞེན་སྤེལ་བ་སོགས་”50རྩ་བ་ནས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ད་དུང་ དོན་ཚན་ 

༡༤(༢) པར་“ཆོས་ལུགས་བེད་སྤྱད་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སློབ་གསོ། གཉེན་སྒྲིག སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་དང་ལམ་ལུགས་གཞན་དག་ལག་

བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་”མི་ཆོག་པ་ དང་དོན་ཚན་ ༡༤(༧) པར་“ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའམ་

ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བར་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་སོགས་”བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག  དོན་ཚན་ ༡༤(༨) པར་“ཁྲིམས་ལོ་མ་སོན་པའི་

བྱིས་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་པའམ་ཁྲིམས་ལོ་མ་སོན་པའི་བྱིས་པར་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་ལ་ཞུགས་རྒྱའི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་

པའམ་ཞུགས་རྒྱུའི་བཙན་ཤེད་གཏོང་བའི་”རིགས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་འདུག གོང་གི་ཚད་བཀག་དེ་དག་ནི་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་རྡོག་

རོལ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན།51 

སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་དོན་ཚན ༡༧ པར་སྤྱི་སྒེར་སུ་ཡིན་རུང་“ཕྱག་མཆོད་དང་སྤོས་བསང་བདུག་པ། སྡོམ་པ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སྐྱོང་བ། ཞལ་

འདོན་འདོན་པ། དབང་གནང་བ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་མཐའ་དག་”དྲྭ་ལམ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་པ་དང་ཐད་གཏོང་གསོག་འཇོག་བྱེད་

པ་སོགས་ཡོངས་སུ་བཀག་བསྡོམས་བྱས་འདུག   དོན་ཚན་ ༡༨ པར་“དྲྭ་ལམ་ནས་ཆོས་ཚོགས་འཛུགས་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་

བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སའི་དྲྭ་གནས་འཛུགས་པ།  རྗེས་འཇུག་པ་བསྡུ་བའི་རིགས་”ཀྱང་བཀག་བསྡོམས་བྱས་འདུག
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༧གིངོ་ས་མིཆོགོི་གི་ིསྐུ་པོར་ལོ་དམི་དྲགི  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་ནང་གི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་པར་སྔ་མོ་ནས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་

གནས། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའམ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་

སྐར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པར་བཀག་བསྡོམས་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཏེ་དེ་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཉེས་ཆད་དང་བཀག་ཉར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པ་རེད།  འདི་ལོ་ཡང་དཔང་རྟགས་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་བར་ལྟར་ན་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུའང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དམ་དྲག་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་གྱུར་འདུག 

ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་དབོན་པོ་སྡེ་པ་སོགས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་པ་ནག་ཉེས་སུ་

འཛིན་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གྱི་ཚབ་ཏུ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱི་འདྲ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་དགོས་པ་52དང་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་

འཚོ་སྣོན་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་ཡོངས་རྫོགས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད།53 

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ལས་འགུལ་དེའི་རྒྱུན་མཐུད་དེ་རྫ་དབོན་པོ་ནས་བོད་མི་ ༦༠ ཙམ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་། ཉེན་རྟོག་པས་

བོད་མི་ཚོའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཁ་པར་སོགས་བསྔོག་བཤེར་54བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་འགོར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཁྱོན་བོད་མི་ ༡༢༡ ཙམ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་55བྱས་འདུག་ཅིིང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་སེར་ཤུལ་རྫོང་གི་བཀག་ཉར་ཁང་

ཞིག་ཏུ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་གཏོང་བ་དང་ཟ་མ་ཚུལ་བཞིན་མ་སྤྲད་པ། བཀག་ཉར་འོག་གནས་པའི་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་

ཚུལ་བཞིན་ཐོབ་མ་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཕྲད་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་འགོར་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་སྐྱེས་པ་དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་བུད་མེད་རྫ་པོ་ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ “༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར་ཞབས་བརྟན་གསོག་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་དེ་འབྲེལ་

གྱི་བརྙན་པར་བསྐུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་”56གྱིས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་ཅིང་མིང་ལག་སོན་མ་བྱུང་བའི་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་སུམ་ཅུ་

ཙམ་ཞིག་ཀྱང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 

ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་དུ་ནག་ཆུ་ཁུལ་སོག་རྫོང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཁང་གི་རྒྱབ་ངོས་ནག་པང་སོགས་སུ་“སློབ་གྲྭ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་བསྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ས་ཞིག་

ཏུ་རྩ་བ་ནས་བསྒྱུར་མི་རུང་”57ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་བྲིས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་མ་ཎིའི་ལག་འཁོར་དང་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ་སོགས་རྩ་

ནས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག་ཅིང་སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མ་དང་ཉེ་འབྲེལ་ཚོས་ཀྱང་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་དངོས་པོ་འཁྱེར་

བ་དང་མ་ཎི་འདོན་པ་སོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག 

“སློབ་གྲྭ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་བསྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ས་ཞིག་ཏུ་་ 

    རྩ་བ་ནས་བསྒྱུར་མི་རུང་”པར་ཁུངས།: ཨེ་ཤ་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།  
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གིཏོརོ་བོཤགིི་དང་ཕྱིརི་ཕུད། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་

ཉེ་འགྲམ་ནས་རིང་ཚད་ཕི་ཊི་ ༩༩ ཅན་གྱི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་དང་

ཕི་ཊི་ ༣༠ ཅན་གྱི་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་སོགས་གཏོར་

བཤིག་བཏང་འདུག58 ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་འགོ་སྟོད་དུ་བྲག་མགོ་དགོན་

པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་དང་མ་ཎི་ལག་འཁོར་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་

གཏོར་བཤིག་བཏང་འདུག  བྲག་མགོ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་པའི་ནང་

བསྟན་སློབ་གྲྭ་59དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༠ ཙམ་སོང་ཟིན་ཞིང་གཏོར་

བཤིག་མ་བཏང་བའི་གོང་དུ་དེར་སློབ་ཁང་ ༥༠ ཙམ་དང་སློབ་མ་

གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་དང་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ ༢༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  

རྒྱུན་དུ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཆུང་རྣམས་ལ་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡིག་

དང་ནང་ཆོས་སོགས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་མ་ཟད་དབྱར་དགུན་གྱི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་བྲག་མགོའི་མི་སྐྱ་

སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ཟབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།  

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་འགོ་སྟོད་དུ་རྒྱ་ནག་ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉིང་ཤཱ་ཧོས་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཡུན་ཅིན་རྫོང་གི་ཤཱི་ཧོ་གྲོང་རྡལ་དུ་ཆགས་པའི་མཁར་

དམར་དགོན་པ་བཙན་གྱིས་སྒོ་བརྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།60  སྤྱི་ཚོགས་

དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་“གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐྱ་སར་ཕབ་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་

རེད་”ཅེས་པའི་འཕྲེད་དར་བཟུང་ནས་ངུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ།61

མཁར་དམར་དགོན་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ས་སྐྱའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སློབ་གཉེར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་མི་ཡིན་

ན་ཡང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ནི་བོད་མི་ཡིན་པ་རེད།  དགོན་པ་དེ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ལོར་ཉམས་གསོ་བྱས་འདུག  ཉེ་ལམ་སྒོ་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་ཐོག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་དགོན་པའི་ཡོང་འབབ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱག་

དགོས་ཚུལ་བཤད་པར་དང་ལེན་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག62

འིཇུ་བོཟུང་དང་མིནར་གིཅིོད། 

དཔལ་དགའ་དང་ཉི་མ། བྲག་མགོ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་དཔལ་དགའ་དང་ཕྱག་མཛོད་ཉི་མ་གཉིས་བྲག་མགོ་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་དང་

སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན།  རྗེས་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་སོགས་གཏོར་བཤིག་མ་བཏང་བའི་གོང་གི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་

འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་དང་སྐུ་བརྙན་གཏོར་བཤིག་གི་ལས་གཞིའི་ཐད་མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བར་

མ་ཉན་པར་བརྟེན་མུ་མཐུད་འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་བབ་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག 

བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། བྲག་མགོ་དགོན་པའི་གྲྭ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་

ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་

བཏང་བས་བསྟན་འཛིན་ཉི་མའི་མིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། 

 

བྲག་མགོ་ནོར་པ་ནས་ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ་གཙོས་པའི་བོད་མི་བདུན་ཙམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཚེས་ ༤  ཉིན་འཇུ་བཟུང་

བྱས་ཏེ་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག

བྲག་མགོ་དཀྲོལ་པ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་ལྷ་མོ་དབྱངས་སྐྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཟླ་མགོར་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་

དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག

བྲག་མགོའི་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གཏོར་བཞིན་པའི་རྣམ་པ། 
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བྲག་གཡབ་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་བཟང་དང་རྡོར་བཀྲ། ནོར་མཚོ་བཅས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དུ་གནས་མཇལ་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིར་

འཁོར་བའི་ལམ་བར་ནས་བྲག་མགོ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁ་པར་བསྔོག་བཤེར་གཏོང་སྐབས་གཏོར་བཤིག་བཏང་མ་ཐག་པའི་སྟོན་

པའི་སྐུ་བརྙན་སོགས་ཀྱི་འདྲ་པར་ཡོད་པར་བརྟེན་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་བྲག་གཡབ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། རང་ལོ་ ༣༤  མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ངོས་རྟགས་མ་ཆོད་

པའི་གྲྭ་བཙུན་གཞན་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོ་མེད་པར་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག63  

ཁོང་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལྷ་སར་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྔ་པ་ནས་

ཡང་བསྐྱར་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་གང་ཡང་མེད་པར་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག 

དཀོན་མེ། རང་ལོ་ ༤༥  རྔ་བ་སྤྲོ་ཚིགས་དགོན་པའི་དགེ་སྐོས་དཀོན་མེ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཡས་མས་

སུ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག64 ཁོང་ཉིད་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱ་མཚན་གསལ་པོ་མ་ཤེས་ཀྱང་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་

ཞལ་འདོན་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་སྲིད་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་འདུག65

དྲུགི་པོ། བོཀགི་རྒྱ་དང་དོགིས་སྲུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གྱར་བར་དོགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་མི་ཚོའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ཚང་

ལ་ཚད་མཐོའི་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་སྤྱད་དེ་ཞིབ་བཤེར་དང་དོགས་སྲུང་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་དང་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ནར་བརྟེན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ལ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པར་བཀག་

བསྡོམས་རྒྱ་ཆེར་བྱས་འདུག 

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོས་བཀོལ་སྤྱོད་མང་ཤོས་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་སྐད་འཕྲིན་དང་པོད་འཕྲིན་སོགས་ལ་

ལྷག་ཏུ་དོ་སྣང་བྱས་སོང་།  ནག་ཆུ་ཁུལ་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཁ་པར་གང་བྱུང་དུ་བསྔོག་བཤེར་བྱས་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་རྣམས་ནག་ཉེས་སུ་བརྩིས་ཏེ་བོད་མི་ཕོན་ཆེན་ཞིག་

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ཀྱི་ལ་ལ་ནི་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་མེད་པར་གཞུང་འབྲེལ་དུས་ཆེན་སྐབས་

ཀྱི་འདྲ་པར་སོགས་བསྐུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའང་ཡོད་འདུག 

ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་པས་དོགས་སྲུང་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོ་ལྟ་བྱེད་བཞིན་པ།  པར་ཁུངས།: tibet.cn
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བོཙོན་འིགོི་རང་བོསྡོམོིས། 

དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དབོན་པོ་སྡེ་པ་སོགས་སུ་

ཁྲིམས་འགལ་དུ་བསྙད་པའི་པར་རིས་སོགས་ཡོད་མེད་བརྟག་ཆེད་བོད་

མི་མང་པོའི་ཁ་པར་དང་ཁང་ཁྱིམ་བསྔོག་བཤེར་བྱས་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 

པའི་ནང་དུ་བོད་མི་ ༡༢༡ ཙམ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་66བྱས་འདུག་

ཅིང་རང་ལོ་ ༡༧ ཡན་གྱི་བོད་མི་ཚོ་འབོད་འགུག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སློབ་གསོ་སྤྲོད་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་བ་དང་ཕྱི་

ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་སོགས་རྩ་ནས་མི་ཆོག་ཚུལ་བཤད་འདུག67 

ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་དབོན་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༤༠ ཡས་མས་

ཤིག་ཉིན་གྲངས་དུ་མར་འབོད་འགུག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤྲད་

པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་མི་བྱེད་པ་དང་རྒྱ་ནག་

ལ་དགའ་ཞེན་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་

ཞིག་ལ་བཙན་དབང་ཐོག་མཚན་རྟགས་བརྒྱག་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།68  

གནས་ཚུལ་དེ་དག་གིས་རྫ་ཆུ་ཁའི་དམ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་

ཀྱང་ཚབས་ཆེ་རུ་བཏང་འདུག  སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ པའི་

ནང་དུ་དབོན་པོ་གྲོང་རྡལ་དུ་བོད་མི་འགས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མའམ་རྟ་མེ་ལགས་
69  བཀག་ཉར་ཁང་དུ་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏངབར་བརྟེན་

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ནང་སྐུ་གྲོངས་སུ་གྱུར།  ཁོང་ཉིད་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་རྗེས་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་ཡུལ་དངོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་

ཁག་ཏུ་མྱ་ངན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ་སོགས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་

མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་དྲག་བསྟན་འདུག 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་རྫ་དབོན་པོ་ནས་ངོ་རྒོལ་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་བརྙན་པར་རྣམས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་པར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་ཁ་པར་གང་བྱུང་དུ་

བསྔོག་བཤེར་བྱས་འདུག  

ལྟ་ཚུལོ་མིི་མིཐུན་པོར་བོཀགི་བོསྡོོམིས།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་ནག་ཆུ་བྱང་

ལམ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ ༡༡༠ ཙམ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ནག་

ཆུའི་རྟ་རྒྱུགས་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་སའི་ཡུལ་དངོས་

ཀྱི་འདྲ་པར་བླངས་པར་བརྟེན་བཀག་ཉར་དང་འདྲི་བརྩད་བྱས་འདུག 

འདྲ་པར་དེ་དག་གི་ནང་དུ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་བདེ་སྲུང་མི་སྣ།  

རྒྱ་ལམ་ཆེ་ཁག་སོགས་ཐེབས་ཡོད་པར་བརྟེན་དེ་དག་ཡར་མར་བརྒྱུད་

སྐུར་བྱེད་པ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བཤད་འདུག  པར་རིས་

དེ་རིགས་བརྒྱུད་སྐུར་བྱེད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་ ༥༠༠༠ རེའི་ཉེས་ཆད་

བཅད་དེ་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག་ཀྱང་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་དུ་རྟག་

པར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དུ་ཡོང་དགོས་པ་

བཟོས་འདུག་ཅིང་བོད་མི་ ༣༠ ཙམ་ཞིག་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱས་

ཡོད་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་རྫ་དབོན་པོའི་ཡུལ་མི་ཚོར་བཀྲམས་པའི་ཡིག་ཆ།

ནག་ཆུ་བྱང་ལམ་གྱི་གྲོང་མི་རྣམས་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པ།  པར་ཁུངས།: RFA
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དེ་བཞིན་ཁམས་བྲག་མགོ་ནས་སློབ་གྲྭ་དང་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་སོགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་དེ་འབྲེལ་གྱི་བརྙན་པར་ཡར་མར་ཁྱབ་སྤེལ་

རྒྱ་ཆེར་སོང་བར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་དག་ནི་“ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་ལྡན་པའི་པར་རིས་”70ཡིན་པར་བསྙད་དེ་བོད་མི་བཅུ་གྲངས་

ཤིག་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།  དམ་དྲག་དེ་ནི་བྲག་མགོའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་སྤེལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད།

 

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཁྲི་འདུ་རྫོང་སྡོམ་མདའ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་སྐལ་བཟང་། སེར་ཤུལ་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་ལྷུན་འགྲུབ་

བཅས་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཟེར་བའི་མཛད་སྒོའི་པར་རིས་

སོགས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐུར་བར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གསུམ་

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག71  རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་

བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་72ཞེས་པ་དེ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་བདེ་སྲུང་མི་སྣ་ཕོན་ཆེན་འགྲེམ་འཇོག་གིས་མི་མང་གི་འགྲོ་

སྐྱོད་ཚོད་འཛིན་ནན་པོ་བྱས་པ་དང་ཁ་པར་སོགས་བསྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་དམ་དྲག་གི་ངང་ནས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།73

སྐད་འིཕྲིནི་ཚོགོིས་པོར་དམི་དྲགི

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དར་ལག་རྫོང་གི་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའི་སློབ་འབྲིང་སློབ་མ་གཡང་རིས་དང་མགུལ་གྲགས་གཉིས་ཀྱིས་

སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སློབ་གྲྭའི་བསླབ་གཞིའི་སྐད་ཡིག་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བཞིན་པར་མི་འདོད་པའི་སྐད་

ཆ་བཤད་པར་བརྟེན་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག74  དར་ལག་རྫོང་གི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་བཟུང་བསླབ་གཞིའི་སྐད་

ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན་པར་བརྟེན་བོད་རིགས་ཕ་མ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་བབ་ཐད་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

ལངས་དགོས་པ་བཟོས་འདུག 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཅན་གྱི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་བློ་བརྟན་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་

འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟི་ལིང་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག  ཁོང་གིས་ཀྱང་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སློབ་གྲྭའི་བསླབ་གཞིའི་སྐད་

ཡིག་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་མ་འོངས་པར་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བར་འགོག་རྐྱེན་

འཕྲད་སྲིད་པའི་སྐོར་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག  ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བློ་བརྟན་གྱི་ནང་མིར་

ཉེན་རྟོག་པས་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཁོ་རང་ཟི་ལིང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་འདུག75 

ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་༡༧ ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཁྲི་འདུ་སྡོམ་མདའ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་དགྲ་འདུལ་དང་སངས་རྒྱས་མཚོ། ཀེན་སྲི་བཅས་ཀྱིས་

དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་པ་ཞིག་གཞུང་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་མེད་ཚུལ་བཤད་དེ་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་76ཅིང་བཀག་

ཉར་ཁང་དུ་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་བཏང་བར་བརྟེན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱི་རྐང་པ་གཉིས་ཀ་བཅགས་ནས་ནང་མིར་རྒྱ་སྒོར་༤༠༠༠ ཁུར་ནས་ཟི་ལིང་

དུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་འདུག  སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གི་ངང་ནས་གློད་

གྲོལ་བཏང་འདུག་ཀྱང་ཀེན་སྲི་ལགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་

པའི་རང་ལོ་ ༤༠ སོན་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དཀོན་མཆོག་

བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་བུད་མེད་རྫ་པོ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་སྐད་འཕྲིན་

ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བསྐུར་བ་དང་སྐུའི་

འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོག་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་

པར་བརྟེན་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག77

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་དུ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་

གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང་ཟེར་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་

ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་རུ་ཁག་གི་ཆེད་དུ་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དར་ཆ་དང་

ལས་རྟགས་ཤིག་སྐད་འཕྲིན་དང་ཁུའུ་ཁུའུ་78སྟེང་དུ་བཀོད་པར་བརྟེན་

“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་”ཞེས་པའི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཏེ་

བྱམས་པ་ཚེ་རིང་གིས་“དར་ཆ་དང་ལས་རྟགས་དྲྭ་ལམ་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་

སློབ་མ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་དུས་ཀྱི་པར།  

པར་ཁུངས།: ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ།  
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”བཏང་བར་བརྟེན་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག་པ་མ་ཟད་ཁོང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་པར་རིས་དེ་གདུགས་

དཀར་ཚེ་རིང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ནས་བླངས་རབས་དང་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གཏོར་བརླག་བཏང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་བྱས་ཚུལ་བསྒྲགས་

འདུག  མ་ཟད་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བླ་མཚོའི་བུམ་པ་རྟགས་ཅན་གྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་ཐོག་

བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་རུ་ཁག་གིས་དར་ཆ་དེ་སྤེལ་བ་དང་། སྐབས་དེའི་འགྲན་སྡུར་གྱི་འདྲ་པར་དང་བརྙན་ཐུང་སོགས་སྐད་འཕྲིན་གྱི་རྒྱབ་

ལྗོངས་སུ་བཀོད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བག་ཆགས་ངན་པ་བཞག་རབས་བཤད་འདུག

འིདས་དནོ་བོསྐྱོར་སློོགི་གི་ིཁྲིིམིས་ཆོད།  

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་ར་རྒྱ་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༥༠ སོན་པའི་བཀྲ་

ཤིས་རྒྱལ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བསྐྱར་

དུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་“རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་”ཞེས་པའི་ཉེས་

མིང་འོག་ལོ་གཅིག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག79  བཀྲ་ཤིས་

རྒྱལ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འཇུ་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་ཅིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༩ དང་

ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

བཅས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཁོང་གི་སྐད་

འཕྲིན་ཚོགས་པར་བསྐུར་བའི་ནག་ཉེས་བསགས་ཚུལ་བཤད་འདུག  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ ༡ པོའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་ཁོས་རང་གི་སྐད་འཕྲིན་ཚོགས་

པའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེའི་སྐུ་པར་ཞིག་བསྐུར་བར་ཚོགས་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་བྱས་འདུག80 ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་ཁོང་གིས་“བོད་རང་

བཙན་”དང་འབྲེལ་བའི་“ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲིའི་བརྙན་ཐུང་”ཞིག་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁོང་གིས་ཡང་

བསྐྱར་“གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་རེ་འདུན་”སྐོར་གྱི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་དང་༧གོང་ས་མཆོག་དང་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེའི་བརྙན་

ཐུང་རེ་བསྐུར་འདུག81

བོདུན་པོ།  གིང་བྱུང་བོཀགི་ཉར་དང་མིནར་གིཅིདོ། 

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གང་ལའང་མ་བལྟོས་པར་དོགས་པ་ཕྲན་བུ་ཙམ་བྱུང་འཕྲལ་དབང་ཆ་ཚོད་མེད་སྤྱད་དེ་བོད་མི་རྣམས་

གང་བྱུང་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱེད་པ་དང་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་གཏོང་བ་བཅས་ནི་ད་དུང་མུ་མཐུད་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་རྡོག་རོལ་ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཚུད་པའི་བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ཧ་ཅང་གསང་བའི་སྒང་ནས་

བཀག་ཉར་བྱེད་པ་དང་བཀག་ཉར་ས་ཚུགས་སོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནང་མིར་མི་ཤོད་པར་བརྟེན་ཁོང་ཅག་གི་གནས་བབ་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་བརྒལ་ཏེ་མང་ཆེ་བ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་བབ་འོག་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱོང་གི་ཡོད་

པ་རེད། 

མནར་གཅོད་མྱོང་མཁན་བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བར་ཉེས་འཛུགས་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཡང་མེད་པར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་

སྲུང་སྐྱོབ་ལས་བརྒལ་བའི་ས་ཚུགས་སུ་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའི་མིང་ཐོག་ནས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་སྒོ་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་བོད་ནང་དུ་ད་དུང་ཡང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་འདུག

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཤེར་སྐབས་སུ།
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བོཀགི་ཉར་འིགོི་གི་ིའིདས་གྲོངོས། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ རྒྱ་གཞུང་གི་བཀག་ཉར་ཁང་གི་འོག་ཏུ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་མྱངས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་

བྱུང་ཡོད།  བོད་ཁམས་ཕྱོགས་སེར་ཤུལ་རྫོང་དབོན་པོ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་

རྟ་མེའམ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་82ལ་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་རྡུང་རྡེག་མནར་

གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  ཁོང་ཉིད་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ 

པའི་ནང་དུ་དབོན་པོ་གྲོང་རྡལ་ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་83ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་

བརྟེན་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་

ཅུང་ཙམ་གློད་གྲོལ་ཐོབ་འདུག་ཀྱང་རང་ཉིད་འཇུ་བཟུང་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྲྭ་ལམ་དུ་བཀོད་པར་བརྟེན་ཡང་བསྐྱར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༡ 

ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཟླ་མགོར་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་བར་བརྟེན་གྲྭ་རྟ་མེ་ལགས་ཀྱི་

གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་ནང་མིར་ལེན་དུ་ཡོང་དགོས་ཚུལ་བཤད་འདུག སྐབས་དེར་“ཁོང་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་དང་གཟུགས་པོ་གཡོ་འགུལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་བ་མ་ཟད་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བ་སོགས་གཟུགས་གཞི་གཅོང་ནད་ཅན་དུ་གྱུར་

”84ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཁང་ལ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་སྨན་ཁང་གི་སྙན་ཐོ་85ལྟར་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༩ ཉིན་རྟ་

མེ་ལགས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཐོག་ཁྲེན་ཏུ་ཡི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྟེན་གཏུག་གིས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཙམ་བཞག་རྗེས་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ཁུར་ཡོད་པ་

དང་དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ཐོགས་པར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག   

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་དུ་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཁམས་བྲག་མགོ་རུ་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་གཞན་ཞིག་ཡོད་པའི་དངོས་

བདེན་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། དེ་ཉིད་ནི་བྲག་མགོ་རྫོང་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༥ ཡས་མས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་བྲོ་པ་གྲོང་པའི་ཉེ་འགྲམ་ཐང་ནག་མ་ཞེས་

པའི་ས་ཚུགས་དེ་རུ་འདུག  འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བླངས་པའི་འདྲ་པར་དང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འདྲ་པར་གཉིས་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་པས་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་

བཀོད་ཁང་དེ་ནི་ཚོས་མདོག་དམར་པོ་བཟོས་ཏེ་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་བོད་ཀྱི་དགོན་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བརྒྱབས་འདུག་པ་མཐོང་ཐུབ།88

ཐང་ནག་མ་ཞེས་པ་ནི་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་དེ་ཉིད་ཆགས་སའི་ཐང་དེ་ཡི་མིང་རེད་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་རྗེས་སུ་དེར་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་

ཤིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་བྲག་མགོའི་ཡར་ལངས་89ཀྱི་རྗེས་སུ་དེ་ཉིད་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མིང་ལ་

“སློབ་གསོ་ཁང་”ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་བཅུག་པའི་བོད་མི་ཚོར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་བ་དང་སློབ་གསོ་བརྒྱག་

པ། རྡུང་རྡེག་གཏོང་བ་སོགས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོགས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཉེ་ལམ་བྲག་མགོ་ནས་

ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་སོགས་གཏོར་བཤིག་90བཏང་རྗེས་དེ་འབྲེལ་གྱི་བརྙན་པར་སྐུར་མཁན་ཚོ་དང་“རྣམ་འགྱུར་

ཡག་པོ་མ་སྟོན་མཁན་”ཚོ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཕལ་ཆེ་བ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དེ་རུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ལོ་ངོ་ ༢༡ གི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་མྱོང་བཞིན་

པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་86ལྷ་སའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་

ནས་ཟླ་བ་གསུམ་མ་སོང་ཙམ་ལ་སྐུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ཉིད་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་དུས་

གཡོ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཀླད་པར་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། དཀོན་མཆོག་

སྦྱིན་པ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་མིང་ཞིག་སྟེ་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་

བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་”ཞེས་པའི་ནག་ཉེས་གཡོག་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་

ལྷ་སའི་སྨན་ཁང་དུ་མ་ཁྲིད་གོང་ཁོང་ཉིད་ཆུ་ཤུར་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  

སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུག་བྱས་ནས་ཟླ་གཉིས་ལྷག་གི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ 

ཉིན་ཁོང་གི་གནས་བབ་ནང་མིས་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག87

ཁྲིམིིས་ཀྱི་ིསྲུང་སྐྱོབོོ་ལོས་བོརྒལོ་བོའི་ིབོཀགི་ཉར་ཁོང་། 
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དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ནས་ཀྱང་བོད་མི་ཚོ་ཟས་གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བའི་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་

རྡུང་རྡེག་གཏོང་བ་དང་། འདང་ངེས་ཀྱི་ཁ་ཟས་མི་སྤྲོད་པ། ཆགས་སྲེད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙས་བཅོས་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།91

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་བརྒལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བཀག་ཉར་ཁང་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འདུག  སྐབས་རེར་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་ཚོ་མགྲོན་

ཁང་སོགས་སུ་བཅུག་སྟེ་བཙན་ཤེད་དང་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ལམ་ནས་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ 

པའི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ནས་སངས་རྒྱས་མཚོ་ཞེས་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཞིག་རོགས་པ་གཞན་གཉིས་92དང་ལྷན་དུ་འཇུ་

བཟུང་བྱས་ཏེ་ཡུལ་ཤུལ་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ཁྲིད་འདུག  ཕྱི་ཟླ་ ༡༢་ པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་པས་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་

ཀྱི་ཨ་ཕར་སྐྱེ་རྒུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་མོ་རང་ལེན་དུ་ཡོང་དགོས་ཚུལ་བཤད་འདུག  ཕ་ལེན་དུ་འགྲོ་སྐབས་མོ་རང་གཅིག་པོ་མགྲོན་ཁང་
93ཞིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་དང་ལུས་སྟོབས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་མ་ཟད་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་འདུག  སྐབས་དེར་ཁོ་མོ་

ལམ་སེང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་འདུག་ཅིང་དེའི་རྗེས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅི་འདྲ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་“སློབ་གསོ་བསྒྱུར་

བཀོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ཟིན་

”པར་བརྟེན་ད་ལྟ་“དགོས་མེད་དུ་གྱུར་”བ་ཡིན་པས་

ལམ་ལུགས་དེ་ཉིད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་ཡོད།  བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་མེད་པ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བོ་“དགོས་མེད་དུ་གྱུར་བ་”94ཟེར་བ་དེས་

ལམ་ལུགས་དེའི་ཁྲོད་དུ་མི་མང་པོ་གང་བྱུང་འཇུ་བཟུང་

དང་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་དང་། ངལ་རྩོལ་བཀོལ་བ། མནར་

གཅོད་གཏོང་བ་སོགས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་སྣ་མང་

ཞིག་ཐེ་ཡོད་པ་མཐའ་དག་སྣང་མེད་དུ་བཞག་འདུག   ལར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོས་

པ་དེས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེ་ཉིད་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ཡིན་པ་

ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་མོད།  འོན་ཀྱང་། ལམ་ལུགས་མེད་པར་

བཟོ་རྒྱུའི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ནང་གི་ཚིག་བརྗོད་

གཙོ་བོ་“དགོས་མེད་དུ་གྱུར་བ་”ཞེས་པ་དེས་ཤུགས་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་རྣམ་པ་གཞན་དག་གི་ལམ་

ནས་བསྒྱུར་བཀོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྦྱོར་བ་

རྣམས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཚོན་ཐུབ།95 

ཐང་ནག་མའི་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་གི་འཁོར་སྐར་བརྙན་པར། བྲག་མགོ་རྫོང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཐང་ནག་མའི་སློབ་གསོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་།

མཐོ་རིམ་སློབ་མ་སངས་རྒྱས་མཚོ།  པར་ཁུངས།: བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གསར་ཁང་ཁག  
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མིནར་གིཅིདོ་མྱོངོ་མིཁོན་ག་ིབོདནེ་དཔོང་ཚོགིི་ཐོ།ོ

རང་ལོ་ ༤༨ ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ཚོང་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འཇུ་བཟུང་

བྱས་ཤིང་ད་ལྟའི་ཆར་ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུར་བཙོན་ཁང་དུ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཁུར་བཞིན་པ་རེད།  ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་བརྒྱུད་ནས་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ཉིད་ལ་“བུ་ལོན་གཡོ་ལེན་”གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཧ་ཅང་འོས་མིན་གྱི་ཚེ་བཙོན་ཉེས་ཆད་96དང་

ཚེ་གང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཕྲོག་པའི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཆེད་ཙམ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་

བཟུང་བོད་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་པའི་མི་སྣ་དག་འབུར་འཇོམས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡོད།97 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་མ་བཅད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ཉེས་འགེལ་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཆེད་བཀག་ཉར་ཁང་

དུ་ཁོང་ལ་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་ཚུལ་གྱི་བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ་ཞིག་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཕྱིར་

ཐོན་འདུག   བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་སྲུང་མི་སྣས་ཁོང་ཉིད་འཇུ་བཟུང་མ་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་ཁོང་ལ་རྒྱུན་དུ་གསང་

མྱུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་གི་ཁ་པར་ནང་དུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་མང་དག་ཅིག་སྒྲ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།  རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་བདེན་དཔང་ཚིག་ཐོ་དེས་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལ་གཉིད་གཅོག་པ་དང་། ཁ་ཟས་མི་སྤྲོད་པ། 

གློག་དབྱུག་གིས་གཞུ་པ། ཁེར་བཅུག་བྱེད་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱེད་མི་

བཅུག་པ་སོགས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

བཏང་ཡོད་པ་གསལ་འདུག98 

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལ་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་གྱི་རིང་རྡུང་རྡེག་དྲག་པོ་

བཏང་བ་དང་གཉིད་གཅོགས་པ་སོགས་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད་ལོ་

ན་ ༧༠ སོན་པའི་ཁོང་གི་ཨ་མའང་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པ་སོགས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་མནར་གཅོད་

ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་འདུག་ཀྱང་བཙན་ཤེད་དེའི་འོག་ནས་ཁོང་

ལ་ཆབ་སྲིད་ནག་ཉེས་གཡོག་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་མཐར་“བུ་ལོན་

གཡོ་ལེན་”བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་

འདུག་པས་ཉེས་མིང་དེ་ནི་ཁག་འཇོག་ས་ཙམ་དུ་གྱུར་ཡོད།

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ལ་གོང་རིམ་

ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསྐྱར་གཏུག་བྱེད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་བསྐྱར་གཏུག་

གཅིག་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོ་ནར་ལོ་དྲུག་ཙམ་འགོར་

བ་མ་ཟད་སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཁྲིམས་རྩོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་

བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན་ཁོང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཐང་

རབ་ཏུ་ཆད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ ནས་

བཟུང་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་

ལགས་ཁོང་ཉིད་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག 

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོའི་ནང་དུ་རུས་མིང་ལིའུ་ (刘)ཞེས་

གྱོན་ཆས་སྤྱིར་བཏང་བ་གྱོན་མཁན་ཞིག་གི་སྐོར་འཁོད་འདུག་ཅིང་

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་སྤྱི་བདེ་ལྷན་ཁང་ནས་“བོད་མི་རྣམས་

འདུལ་སྦྱོང་”བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་

འདུག 

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།
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གིཤམི་འིགོི་དུམི་མིཚོམིས་ད་ེན་ིརྡོ་ོརྗོ་ེབོཀྲ་ཤསི་ཀྱི་ིབོདནེ་དཔོང་ཚོགིི་ཐོ་ོལོས་དྲངས་བོ་ཞིགིི་རེད།  

                སྤྱིར་བཏང་། ང་རང་ཆུ་ཚོད་བདུན་ཅུ་ལ་གཉིད་ཁུག་མེད་ན་ཡང་། ངས་བློ་སྟོབས་ཆེན་
 པོས་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ་ཡིན། ལིའུ་(འདྲི་གཅོད་པ་)ངའི་སྟེང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་
ནས་ཤིང་གི་རྐུབ་བཀྱག་ཅིག་དྲུད་ཡོང་ནས་ང་ལ་དེའི་སྟེང་ནས་ལོངས་ཟེར། ཁོས་ངའི་ལག་པ་གཉིས་
ཀ་རྒྱབ་ཏུ་ལག་ལྕགས་བརྒྱབས་ཏེ་ང་རང་འདྲི་གཅོད་ཁང་དེའི་ལྕགས་དྲའི་རྩེ་མོར་དཔྱངས་ནས་རྐང་
འོག་གི་རྐུབ་བཀྱག་ཕར་འཐེན་སོང་། ལུས་ཀྱིས་ལྗིད་ཚད་ལ་སྤྱི་རྒྱ་ ༩༥ ཡོད་པའི་ང་རང་ཅ་ལག་ཅིག་
ཡིན་པ་ལྟར་གནམ་ལ་དཔྱངས་སོང་།  ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པའི་ལག་ལྕགས་ཀྱིས་ངའི་ཤ་དང་པགས་པ་
ཕིགས་བྱུང་བས་ན་ཟུག་བཟོད་གླགས་བྲལ་བ་ཞིག་སྦྱིན་བྱུང་།  མནར་གཅོད་ཀྱི་ན་ཟུག་དང་ཉིན་

མཚན་བསྟུན་མར་གཉིད་བཅགས་པར་བརྟེན་ང་རང་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་འདུག

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས། ཁྱོད་རང་གི་གནད་དོན་འདི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གྱོད་དོན་འདི་དབུས་སྤྱི་

བདེ་ལྷན་ཁང་ནས་འགན་བླངས་ཡོད། ཁྱོད་རང་གིས་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་དྲང་པོ་ཤོད། ང་ཚོ་ནི་སྤྱི་བདེ་ལྷན་ཁང་ཕལ་བ་

ཞིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་ཕལ་བ་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་མིན། ང་ཚོ་ནི་རང་གི་བྱ་བ་ལག་བསྟར་གྱི་དབང་ཚད་

དང་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྤྱི་བདེ་ལས་བྱེད་པ་ཡིན། ང་ཚོར་ཡོད་པའི་དབང་ཆ་ནི་དམིགས་བསལ་

ཅན་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་ང་ཚོའི་ལས་ཀར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་ཆོག་གི་མེད།

ཁྱོད་རང་ལ་སྐད་ཆ་གོ་བདེ་བོ་ཞིག་གིས་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་བསད་པའམ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་བཏང་པ་ཡིན་

ནའང་།  ང་ཚོས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་གང་ཡང་ཁུར་མི་དགོས།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་སུ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ཁྱོད་རང་གིས་ཁ་པར་ནང་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དག་སྒྲ་

འཇུག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ནག་ཉེས་དག་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོར་

ཡོངས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོར་མཉམ་འབྲེལ་མ་བྱས་ན་ང་ཚོས་ཁྱོང་རང་པེ་ཅིང་ལ་ཁུར་

ནས་ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན།
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འིབྲེལེོ་གིཅིདོ་བོཀགི་ཉར། 

བཀག་ཉར་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་རྣམས་བཀག་ཉར་བྱེད་དོན་དང་ས་ཚུགས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་མིན་སོགས་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཀྱང་

ཧ་ཅང་གསང་རྒྱ་དམ་པོ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ལམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་གནས་བབ་འོག་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་

བདེ་འཇགས་མི་སྣས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་བཀག་ཉར་བྱེད་ཐབས་ཤིག་རེད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་ཆེད་

མཁས་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ཐེ་བའི་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་འོག་མི་མང་པོ་“གསང་

ཞིབ་ས་ཚུགས་”ཁག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གསལ་འདོན་བྱས་ཏེ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་གྱི་སེམས་འཚབ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་

པ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག99

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཡང་མེད་པར་གསང་བའི་ས་ཚུགས་སུ་བཅུག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

ལོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱི་ནང་མིར་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གིས་“༧གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་སློབ་དང་ཕྱག་དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་”བྱས་པའི་ཉེས་པ་བསགས་པར་བརྟེན་ལོ་ལྔ་ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ཁྲེན་ཏུ་ཡི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་མན་ཡང་100བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་རབས་བཤད་འདུག  དེ་ནི་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལགས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ནས་

བཟུང་ནང་མིའི་ངོས་ནས་ཁོང་གི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་ཡོད་མེད་དང་རང་གི་

འདོད་མོས་ལྟར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་རྒྱའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ནང་མིར་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཡང་བྱས་མི་འདུག་ལ་གལ་ཏེ་ཁོང་

ལ་ཁྲིམས་བཤེར་ཞིག་བྱས་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སུ་ཞིག་ཀྱང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཙམ་

ཡང་སྤྲད་མི་འདུག101

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་མགོར་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་འཇུ་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་འདུག ཁོང་ནི་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་ཞིང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་ཡིན་པ་རེད། འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཁོ་མོའི་གནས་བབ་

དང་ད་ལྟའི་ཆར་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག  ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོ་མོའི་ཕ་དང་མཉམ་

དུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག་ཀྱང་ཡང་བསྐྱར་ལོ་དེར་འཇུ་བཟུང་ཐེངས་འགར་བྱས་འདུག ལན་མང་

འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་རིང་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་ཁོ་མོའི་རུས་པ་ཆག་པ་སོགས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།102 

བོརྒྱད་པོ།  མིཇུགི་བོསྡོོམིས། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རང་ཁོངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་དམིགས་གཏད་ཇི་བཞིན་ལེགས་

འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བཞིན་འདུག་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ས་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེ། ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ནང་གཏོགས་བོད་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་བབ་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་འདུག ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་བཀག་རྒྱ་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་མིན་

ལ་མ་བལྟོས་པར་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོར་འཇུ་བཟུང་མནར་གཅོད་

བཏང་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་བྱས་པ།  བོད་ཡུལ་དུ་རིག་གཞུང་བཙན་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་

དངོས་བདེན་གནས་ཚུལ་འབྱུང་བཞིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།  

མ་ཟད་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རིགས་ཚར་གཅོད་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་བོད་མི་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་མི་ཐུབ་སའི་གནས་སུ་བཀག་ཉར་ཐོག་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་ཤི་རྨས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཚབས་ཆེན་ལྷག་ཡོད་ཅིང་བོད་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཐེར་འདོན་བྱས་པར་བརྟེན་རྩོམ་པ་པོ་དང་སློབ་

གསོ་བ། དགེ་རྒན་སོགས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཙོན་དུ་བཅུག་སྟེ་གྲགས་འགུལ་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་བཞིན་པ་དང་།  བོད་མི་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་

རྒྱ་དང་ཁ་པར་སོགས་སུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་དྲག་ཚོད་མེད་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་གྱར་བའི་ཐབས་ཤེས་གཏོང་

བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་དངོས་བདེན་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་མ་ཟད་ཚད་བཀག་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་སྲོལ་ཡིག་དུ་མ་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡེའི་སློབ་གཉེར་དང་དད་ལྡན་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་

ཡོད། 
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རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྔོན་གླེང་དུ་“རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་”ནི་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གཏོར་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་

ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་“ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་”སྲིད་ཇུས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་རེད། “ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་”མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་མིང་བཏགས་པའི་ “ཀྲུང་

ཧྭའི་རིག་གནས་དང་ཀྲུང་ཧྭའི་མི་རིགས་”ཞེས་པ་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་བཤད་དེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ནི་

རིན་ཐང་གི་ཆ་ནས་རིམ་པ་དམའ་བར་བརྩིས་ནས་དེ་དག་རིམ་བཞིན་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་

བཞིན་འདུག 

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་བསྒྲུབས་པའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་

ཤིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱིས་དཀའ་ཁག་དང་འགོག་རྐྱེན་སྣ་མང་ཞིག་བསླངས་མིན་ལ་མ་

བལྟོས་པར་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ལ་

རྟོག་ཞིབ་དང་གནད་དོན་ཡིག་ཚགས་སུ་བཀོད་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུའང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་

ཀྱི་ལས་གཞི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཐེར་འདོན་དང་ཡོ་བསྲང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་འབད་

འབུངས་མི་དམན་པ་བྱས་ཡོད། 

གཡོ་འཁྱོག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས།: འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་དང་དེའི་

ལག་ལེན།   

ཆེད་དོན་སྙན་ཐོ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་བཏོན་པ་ཡིན། འདིས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སྤེལ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དག་དཔེ་རུ་བགྲངས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

སྒྲོམ་གཞི་ཟེར་བའི་སྟོང་ཆ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྟོང་

ཆ་དག་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་དོན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་གཡོ་

འཁྱོག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ནང་དུ་དར་ཁྱབ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁ་ཆེ་ཚུལ་བསྟན་ཡོད།  ད་དུང་སྙན་ཐོ་འདིར་བོད་མི་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ཉིད་ལ་སྣང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བཀོད་

ཡོད།103 

དགུ་པོ།-༡ ཉམིས་ཞིབིོ་དང་སྙན་ཐོ་ོའིདནོ་སལེོ། 

དགུ་པོ།  ལྟེ་གིནས་ཁོང་གི་ིལོ་ོའིཁོརོ་ལོས་བོསྡོམོིས། 

ཡུན་གནས་མི་ཐུབ་པའི་མ་འོངས་པ།: རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་ཁོར་ཡུག་གུན་གསབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས། 

ཆེད་དོན་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༢༦(COP26)པའི་ཆེད་

དུ་དམིགས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྔོན་ཙམ་དུ་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། སྙན་ཐོ་འདིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དུག་རླུང་

མང་ཤོས་འདོན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་གིས་དུག་རླུང་གི་ཉེན་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་བོད་

མཐོ་སྒང་གི་རྩྭ་ཐང་ནས་འབྲོག་པ་རྣམས་གྲོང་སར་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བར་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལྟར་བོད་མི་ཚོར་ཁོར་ཡུག་གི་གུན་གསབ་

ཚུལ་བཞིན་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད་ཁོར་ཡུག་ཞབས་ཞུའི་རིན་འབབ་104ཀྱི་གོ་དོན་ཡང་འགྲེལ་ལོག་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུས་ཡོད། མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ཁོར་ཡུག་གུན་གསབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དེས་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཡུན་གནས་དར་རྒྱས་ལ་གནོན་སྐྱོན་ག་ཚོད་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའང་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད། 
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བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནས་བསྡུའི་རེའུ་མིག 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་

པའི་གནས་བསྡུའི་རེའུ་མིག་གི་དྲྭ་ཚིགས་གསར་དུ་སྒོ་འབྱེད་བྱས་ཡོད། གནས་བསྡུའི་རེའུ་མིག་འདི་ཉིད་ནི་

སུད་སིའི་ཇེ་ནེ་ཝར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧུ་རི་ཌོག་སི་ HURIDOCS ཚོགས་པའི་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི་མཉེན་

ཆས་ཨུ་ཝ་ཛི་ Uwazi བརྒྱུད་དེ་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད།  

འདིའི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོ་ནས་བཟུང་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་105རྡོག་རོལ་ཐེབས་པའི་ཁྲོད་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་མྱོང་མཁན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ 

༥༥༦༦ ཀྱི་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་བསྡུས་པ་འཁོད་ཡོད་ཅིང་དུས་ལྟར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་མུས་ཡིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།

ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། འདིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་“བརྟན་རླིང་སྲུང་སྐྱོང་”སོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་འཆར་གཞི་དང་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པའི་

སྒོ་ནས་བོད་ནང་དུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་དང་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད། ཚབས་ཆེའི་རྨས་སྐྱོན་

དང་དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་དངོས་བདེན་གནས་ཚུལ་བཀོད་དེ་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རྣམས་གསལ་འདོན་ཞུས་ཡོད།   

དེ་བཞིན་རྒྱ་བསྒྱུར་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་སྤེལ་བའི་ཚད་གཞི་ཇེ་མགྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་

དབང་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སོགས་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཀྱང་བཀོད་

ཡོད། 

དགུ་པོ།-༢ ཤེས་ཡནོ་གི་ོརྟོོགིས་ཀྱི་ིལོས་འིགུལོ། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་ཟབ་སྦྱོང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་‘རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་རྩ་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རིམ་’106ཞེས་པའི་འགོ་བརྗོད་ཐོག་

ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་འདྲ་མིན་ནང་ཁྲིམས་

ལུགས་དང་གསར་འགོད། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སོགས་སློབ་གཉེར་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མ་གྲངས་ ༢༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་

སོང་། ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་བབ་ཐད་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་དང་།  མཉམ་བྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལམ་ལུགས་དང་ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་སྐོར་ལ་

ཟབ་ཁྲིད་བྱས་པ་མ་ཟད་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད།  ཟབ་

སྦྱོང་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་དྲྭ་རྒྱའི་རང་དབང་རྩ་འཛུགས་Internet Freedom Foundation ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨ་པཱར་གྷུབ་ཏ་ Mr. 
Apar Gupta དང་ཞི་བདེའི་སློབ་སྟོན་པ་ལྕམ་ཀིར་ཏི་ཇཱ་ཡཱ་ཀུ་མར་ Ms Kirti Jayakumar གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། 
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ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ བར་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༣༠107 བར་གྱི་བོད་མི་གྲངས་ 

༡༦༨ ཙམ་ལ་“ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོད་”ཀྱི་སྐོར་ལ་

ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་འགའ་སྤེལ་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ནང་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་

ཆགས་པའི་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པ། ནོར་གླིང་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ། ས་རཱ་མཐོ་སློབ། བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་བཅས་ཀྱི་

སློབ་ཕྲུག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཞིང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཉིད་འཛུལ་ཞུགས་པས་ཆ་ཤས་

གཙོར་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་ཏེ་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོད་

ངོས་འཛིན་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་ཕོ་མོའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། 

ཆགས་སྲེད། ཆོག་མཆན། ནུས་སྟོབས། མཉམ་མ་བཞག་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་། ཕོ་

མོ་དབྱེ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོད། དྲང་བཞག ཡུལ་དངོས་ཀྱི་འགོག་སྲུང་

རོགས་རམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་དང་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས་གསར་འགོད་ཕྱག་ལས་

གནང་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གསར་འགོད་པ་གྲངས་༣༠མཉམ་

ཞུགས་ཡོད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས། ཟབ་སྦྱོང་དེར་ཕ་ཡུལ་གསར་ཁང་

དང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ། ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཨ་རི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཨེ་

ཤ་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

གསར་ཁང་། བོད་ཀྱི་བང་ཆེན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་སོང་། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ཁར་‘གསར་འགོད་རིག་པའི་རྨང་གཞི་’དང་

‘ཕྱོགས་ལྷུང་དུས་རབས་ཀྱི་གསར་འགོད་ལས་རིགས།’ ‘ཞིབ་དཔྱོད་

གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན།’ ‘བདེན་གཏམ་སྨྲ་བ། དམ་དྲག མང་གཙོ།’ ‘མི་མང་། སྟོབས་ཤུགས། སྤྱི་པའི་ཁེ་ཕན།’ སོགས་ཀྱི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། མ་ཟད་འཛུལ་ཞུགས་པ་རྣམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གསར་འགོད་པ་རྣམ་པར་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནད་

དོན་དམིགས་བསལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་སོང་། ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཉིད་ནི་སྐུ་ཞབས་ཨ་མི་ར་ཡ་སན་ཡལ་ལགས་ Mr. Amitava Sanyal 
དང་གསར་འགོད་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་ལྕམ་ཤོ་མ་ཅོ་དྷུ་རི་ Ms Shoma Chaudhury གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།  

དགུ་པོ།-༣  ཞུ་གིཏུགི་ལོས་འིགུལོ། 

༧པན་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་

བབ་འོག་ལྷག་ནས་བགྲང་བྱ་༢༦ འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག་
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