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བོད་གནས་ངོ་སྤྲོད།

བཙན་འཛུལ་གྱི་སྔ་རྗེས་དང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་བབ་ངོ་སྤྲོད།
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 བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་། བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་སོག་པོ། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་བཅས་དང༌། 

ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར། འབར་མ། བལ་ཡུལ། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང༌། ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན། ཨུ་རུ་སུ་བཅས་ཡོད། 

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན། ྋརྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པའམ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་

ནས་རྒྱལ་ཚབ་བསྐོ་སྲོལ་ཡོད། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ བོད་ཤིང་ཕག་ཟླ་༥ 

ཚེས་༥ ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན་བོད་བྱང་ཤར་མདོ་ཁམས་

སྐུ་འབུམ་དང་ཉེ་སའི་ལྟག་མཚེར་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་

འཛིན་ཞུ་མཁན་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཇི་བྱུང་དང༌། ལྷ་བླའི་

ལུང་བསྟན་རྣམས་རྩེ་མཐུན་བྱུང་བར་བརྟེན། བོད་ལྗོངས་

ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩ བོད་ས་

ཡོས་ཟླ་༦ ཚེས་༢༨ ཉིན་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་

བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང༌། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩ བོད་

ས་ཡོས་ཟླ་༨ ཚེས་༢༥ ཉིན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་

བསུའི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེ་དང་བཅས། ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་

ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༠ བོད་ལྕགས་

འབྲུག་ཟླ་༡ ཚེས་༡༤ ཉིན་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་གནང༌། 

བོད་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ བར་བོད་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང། རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་འབྲེལ། པེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་ནས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་དང༌། ཤིན་ཅང༌། 

ཧེ་ནན། ཐེ་ཝན་བཅས་ལ་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།  

 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢ ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དེའི་ལན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་

ཏུང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་བཏང་། དེའི་ནང་བོད་དེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

པ་དང༌། ད་བར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་མེད་ཅིང་། ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་རང་ས་རང་

སྲུང་བྱས་ཡོད། རྒྱ་དམག་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་བོད་སར་འཛུལ་ཐལ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། དམག་གི་ལས་འགུལ་གང་

བཙན་འཛུལ་གྱི་སྔ་རྗེས།
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ཡང་མི་བྱེད་པའི་ང་ཚོར་ཁས་ལེན་གནང་

དགོས། དེ་བཞིན་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སུ་

ཡོད་པའི་ཞི་དྲག་དཔོན་རིགས་ཚོར་བཀའ་

བཀོད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

གི་གཞུང་འཛིན་སྔོན་མ་ཚོའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁུལ་

དུ་བཙན་བཟུང་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་བ་དེ་དག་བོད་

ལ་ཕྱིར་སློག་ཐག་གཅོད་ཡོང་སླད་གྲོས་སྡུར་

བྱེད་འགོ་འཛུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་བཀོད། 

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་གཞུང་གི་

འབོད་སྐུལ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ།  

རྒྱ་ནག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དཔུང་ཟེར་བ་

བོད་ཤར་ཕྱོགས་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས། བོད་ལྗོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ཐག་

གཅོད་གནང་དོན་རྒྱ་མིར་དངོས་སུ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་པར་མི་འབོར་དང༌། གོ་ལག་གང་ས་ནས་འདང་མིན་ལ་བརྟེན། རྒྱ་

དམག་བཀག་འགོག་ཕྱིས་སྐྱོན་མི་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཛ་དྲག་གི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ། ཨིན་

ཇི་དང༌། ཨ་རི། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་བཅས་པར་རོགས་རམ་ཞུ་བསྐུལ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་བཞི་བསྐོས། སྐུ་ཚབ་ཚོ་

ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང༌། སྐུ་ཚབ་གཏོང་

འདོད་ཡོད་སྐོར་ཏར་འཕྲིན་བཏང་བར་རེ་འདོད་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བར་བློ་ཕམ་དགོས་པའི་ཏར་ལན་འབྱོར། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ 

ལོར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིའི་མདུན་སྐྱོད་དཔུང་སྡེས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ཏེ། རྒྱ་དམར་

དཔུང་སྡེ་ཁག་ཅིག་མཚོ་སྔོན་བརྒྱུད་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་དང་ནང་ཆེན་དུ་ཡོང་བ་དང༌། ཁག་ཅིག་འདན་ཁོག་བརྒྱུད་སིབ་མདའ་དང་

གཡུ་ཆུ་ཁ་སོགས་ནས་སླེབས། ཁག་གཅིག་སྡེ་དགེ་སྐམ་ཐོག་གྲུ་ཁ་དང་འཇོ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་སླེབས། ཁ་ཤས་འབའ་

བརྒྱུད་སྨར་ཁམས་དང༌། ཡུན་ནན་བརྒྱུད་ཚ་སྨད། ཤིན་ཅང་བརྒྱུད་མངའ་རིས་བཅས་ས་ཁག་དྲུག་ཙམ་ནས་བཙན་འཛུལ་

བྱས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོའ་ིདཔྱིད་དུས་སུ་དམག་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་དར་རྩེ་མདོ་དང༌། བྱང་ཤར་ཨ་མདོ་

ཁུལ་དང༌། དམག་སྡེ་ཨང་བཅུ་བཞི་པ་བོད་ལྷོ་ཤར་བདེ་ཆེན་ཁུལ་བཅས་ཁག་སོ་སོར་སླེབས་ནས། ཁམས་དང་ཨ་མདོར་

བཙན་འཛུལ་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཟུངས་ཟད་ཀྱི་ནད་པ་ལྟ་བུ་གྱུར་སྐབས། 

ལྷ་བླའི་ལུང་རྟགས་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་ཆེན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་ཕེབས་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བདག་གིར་བཞེས། དེ་ཉིན་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་གྲོལ་གཏོང་བའི་བཀའ་ཕབ། 

 རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་བོད་ནང་རིམ་འཛུལ་གྱིས་བོད་ས་མང་པོ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར། བོད་ལྗོངས་

ཚོགས་འདུས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་རེ་ཞིག་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བར་བརྟེན། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ྋསྙན་གསན་ཞུས་པ་ལྟར་
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ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་དང༌། རྩིས་

དཔོན་བདེ་མཁར་བ་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་གཉིས་ལ་སྲིད་ཚབ་བསྐོ་གཞག་གིས། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་གྲོ་མོར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཆིབས་ཐོན་གནང༌། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་གྲོ་མོ་བཞུགས་སྒར་

ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མཐུན་ཡོང་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཆེད་བརྫངས་གནང་ནས། འཕྲལ་སེལ་བོད་ལྗོངས་བདེ་ཐབས་སུ་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་

ཞིག་ཆབ་མདོར་སླེབས་པའི་རྒྱ་དམར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་འགོ་པ་ཝང་ཅི་མེས་ལ་གནང༌། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༥ ཚེས་༡༤ ཉིན་འདྲ་མཉམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་

ཀྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་ཏུ་བཅུག ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་པེ་ཅིང་ཀྲུང་ནན་

ཧས་ཆིང་ཀྲེན་ཏན་ཞེས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ནང་དུ། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་

མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟེར་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་འཚོགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༧ ཚེས་༡༦ ཉིན་ྋགོང་ས་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་འཕྲལ་སེལ་བཞུགས་སྒར་གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་གྱི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅི་ཨུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང༌། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པའི་སྐོར་སོགས་སྙན་གསན་

དང་འབྲེལ། གྲོས་མཐུན་མིང་རྟགས་བཀོད་པར་བརྩི་བཀུར་ཆེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ཏར་འཕྲིན་ཞིག་མའོ་ཀྲུའུ་

ཞི་ལ་འཕྲལ་དུ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༧ ཚེས་༢༡ ཉིན་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༩ ཚེས་༩ ཉིན་དམག་སྡེ་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་མདུན་སྐྱོད་དམག་མི་ལྷ་སར་འབྱོར།
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༡. སྲིད་ཚབ་བསྐོ་བཞག་སུས་གནང་གི་ཡོད།

༢. ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་གང་ཡིན།

༣. ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སུས་གནང་ཡོད།

༤. རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་བཙུགས་རྗེས་གསལ་བསྒྲགས་གང་བྱས་སམ། 

༥. རྒྱ་དམག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུས་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱས་སམ།

༦. ༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སམ།

༧. ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཉིན་བཀའ་ཅི་ཞིག་ཕེབས་སམ།

༨. ༸གོང་ས་མཆོག་གྲོ་མོར་ཕེབས་སྐབས་སྲིད་ཚབ་གང་དག་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད།

༩. རྒྱ་བོད་གཉིས་དབར་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་པ་དེར་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད།

༡༠. གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་གྱི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་སུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ཟླ་༧ ཚེས་༦

༢ ༡༩༣༩ བོད་ས་ཡོས་ཟླ་༦ ཚེས་༢༨

༣ ཕྱི་ལོ་༡༩༤༠ ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་༡ ཚེས་༡༤

༤ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

༥ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 

༦ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤

༧ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།

༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས།

གྲོ་མོར་ཆིབས་ཐོན་གནང་།

དམག་སྡེ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལྷ་སར་འབྱོར།

ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་བརྙེད་བྱུང།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། ས་ཁྲའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱོས།

༢། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་འཇོག་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གང་དག་བཅར་ཡོད། དེ་དག་གི་མིང་རེ་

རེ་བཞིན་བྲིས། 

༣། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནི་འདྲ་མཉམ་མེད་པར་བཞག་ཡོད། དེང་སྐབས་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གྲོས་

མཐུན་དེ་འདྲ་འཇོག་སྲོལ་ཡོད་མེད་སྐོར་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༤། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད་མེད་སྐོར་གྲོས་

སྡུར་བྱོས།  

༡. ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ གོང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད།

༢. ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢ ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་བསྲིངས་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་དོན་དག་གང་བཀོད་ཡོད་དམ།  

༣. བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་དག་ནས་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད།

༤. གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་ཡོད།
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 རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བས་ཉིན་ནས་

ཉིན་བསྟུད་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་གདུག་རྩུབ་

ཇེ་ཆེ་དང་། མཐའ་ན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཐོ་འཚམ་པའི་གྲབས་བྱས་པར་

བརྟེན། བོད་མི་མང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས། མ་

གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ 

ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་

ངོ་རྒོལ་གྱི་སྒེར་ལངས་ཆེན་མོ་ཞིག་བྱས། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་ནས་ལས་འགུལ་དེར་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཞེས་ལོ་ལྟར་དྲན་གསོ་བྱེད་

དཀའ་སྡུག་གི་ལོ་ཟླ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་བྱེད་པ།

བཞིན་ཡོད། རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦ ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ བར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བཅོས་

སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་བརྩམས། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་གིས་ཁམས་དང༌། ཨ་

མདོའ་ིས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༨ ལོར་མདོ་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བཅོས་

སྒྱུར་གྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས། བོད་དབུས་གཙང་

ཁུལ་དུའང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བ་

འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། ལས་འགུལ་དེའི་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་

གིས་བོད་མི་མི་དྲག་དཔོན་རིགས་དང༌། ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་

བདག་རྒྱུ་དངོས་དང༌། ཁ་དབང་བཅས་པ་གཞུང་བཞེས་བཏང་

ཡོད། སྒེར་བདག་རྒྱུ་དངོས་གཞུང་བཞེས་བཏང་རྗེས་ས་ཁུལ་

ཁག་ནང་རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས། བོད་མི་

རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས། བཅོས་སྒྱུར་

དེས་སྒེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པར་

བཟོ་ཐུབ་མེད་ཀྱང༌། རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་

ཐོན་སྐྱེད་ཡོང་འབབ་ལ་རྒྱལ་གཅེས་སྤྱི་འབྲུ་ཟེར་བ་དང༌། འབྲུ་

ལྷག་སྤུས་ཚོང༌། སྤྱི་དམངས་གསོག་འཇོག་བསྡུ་འབབ་ཟེར་བའི་

མིང་བཏགས་ཏེ་ཁྲལ་རིགས་ཆེན་པོ་བཙན་བསྡུ་བྱས། 
ཉེས་མེད་མི་སེར་སྲོག་ཐོག་གཏོང་བ།
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 ཁེ་གྱོང་དོ་མི་མཉམ་པའི་བཅོས་

སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་

གེགས་བར་ཆེན་པོ་བཟོས་པར་བརྟེན། མི་

མང་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་དོན་ལ་དོ ་སྣང་

ཆུང་དུ་གྱུར་བ་དང༌། ཐོན་སྐྱེད་ཉམས་རྒུད་

ཚབས་ཆེ་བྱུང་སྟེ་བཟའ་བཅའ་མི་འདང་

བས་མུ་གེའི ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དགོས་

བྱུང། རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བའི་

འགོ་དཔོན་ཚོས་གོང་རིམ་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་

སྲུང་དང༌། རང་ཉིད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་

ཆེད་ཐོན་སྐྱེད་གྲངས་ཐོ་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་པར་རིས་དང་གཏམ་བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

གོང་རིམ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད། རྫུན་བཟོ་བྱས་པའི་གུན་གསབ་ཏུ་མི་མང་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུས་པར་བརྟེན། དམངས་ཀྱི་འཚོ་

བའི་མདུན་ལམ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ལོར་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བས་གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང་ཞེས་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། རྒྱ་ཆེའི་

མི་མང་ནང་གྲལ་རིམ་ཁག་གསུམ་དུ་བགོས། ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ཉེས་པ་ཐེར་འདོན་དང༌། རང་སྐྱོན་རང་བརྗོད་བྱེད་དུ་

འཇུག་པ། རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ་བཅས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན་གསུམ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། དེ་སྔ་བོད་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དང༌། སྒེར་པའི་ཕྱུག་པོ་ཁག ཆོས་བྱེད་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་བླ་མ་སོགས་ལ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་

ཟེར་བའི་ཉེས་ཞྭ་ཆེན་པོ་གཡོགས་ནས། ཉིན་མཚན་

མེད་པར་མནར་གཅོད་མྱང་དགོས་བྱུང། ལས་འགུལ་

དེའི ་ནང་བོད་མི ་དུས་མིན་རྐྱེན་འདས་སོང་བའི ་

གྲངས་འབོར་ ༩༢༠༠༠ ལྷག་ཟིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོར་རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་

ཟེར་བ་ཁུ་བསྡུ་བྱས་ཏེ། མི་མང་སྤྱི་ཁང་ངམ་མཉམ་སྦྲེལ་

ཟེར་བ་འགོ་འཛུགས་བྱས། སྒེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་

ལུགས་ཤུལ་མེད་བཟོས་ནས་མི་མང་རྣམས་མི་མང་

སྤྱི་ཁང་ཟེར་བར་ཁག་བགོས་བྱས། མི་མང་རྣམས་ལ་

ངལ་རྩོལ་གྱི་ཁུར་པོ་ལྕི་རུ་བཏང་ཞིང་། ཆ་སྙོམས་བྱས་

ན་མི་རེས་ཉིན་རེར་ངལ་རྩོལ་ཆུ་ཚོད་༡༥ བྱེད་དགོས། 

ཉིན་ལས་གྲུབ་རྗེས་དགོང་མོ་འཆར་ཅན་ཆབ་སྲིད་སློབ་

གསོའ་ིཚོགས་འདུར་ཞུགས་དགོས་པ་ཡིན། 
མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་འཐབ་འཛིང་གཏོང་བ།
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 རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་

གིས་ཐད་ཀར་སྐུལ་སློང་དང་འགོ་འཁྲིད་བྱས་

པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན། དེའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཀྱི་

ལམ་དུ་ཞུགས་མཁན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་ཁས་

འཆེ་ཡང་།  དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་དམར་དབང་

འཛིན་པ་ནང་ཁུལ་དུ་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རེས་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་ལ་རིག་

གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ནས་

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༦ བར་ལོ་བཅུའི་རིང་བྱུང་།  དུས་

སྐབས་དེའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསམ་

བརྗོད་ལས་འདས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་སྤྱོད་

མྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད། ལས་འགུལ་དེ་བོད་

དུ་སྤེལ་སྐབས་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་

ནས། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌། ཆོས་བྱེད་
མི་སྣ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་དང། གདུག་རྩུབ་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་ཡོད། བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་

ཞིང་འབྲོག་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ངན་བསླབ་ཀྱིས་བསྡུ་བསྐོང་བྱས་ཏེ། སྲུང་དམག་དམར་པོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་

བཙུགས་ཏེ་ཁྱབ་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བཏང། ཁོང་ཚོར་སྙིང་སྟོབས་ངན་བསླབས་རྒྱུད་བསྐུལ་དང་སྦྲགས། རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར་

བཏང་ནས་གསར་བཞི་འཛུགས་དགོས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་བརྩམས། མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡེ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་དང༌། གསུང་རབ་གླེགས་བམ་ཁག ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་

རིན་ཐང་བྲལ་བ་སོགས་སྔོག་འདོན་བཙན་འཁྱེར་བྱས་པའི་འཕྲོས། མེར་སྲེག་གཏོང་བ་དང༌། རྩ་གཏོར་གཏོང་བ་སོགས་

བྱས་ཡོད།

 ངལ་རྩོལ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ལ་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་དཀའ་སྡུག་འོག་བོད་མི་སྟོང་ཚོ་མང་པོས་རང་གི་ལུས་

སྲོག་འཚོ་ཐབས་སུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་དེ་སྔོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མ་མྱོང་བ་ཙི་ཙི་དང༌། རྟ་ཤ  བོང་ཤ  ཞི་

མིའི་ཤ  ཁྱི་ཤ  འབུ། རྩྭ།  ཤིང་པགས་དང་ལོ་མ་གང་བྱུང་བཟས་ནས་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་བསྟུན་པར་བྲེལ་ཟིང་གིས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བར་

བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༣ བར་བོད་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མུ་གེའི་རྐྱེན་

བྱས་ཏེ་མི་གྲངས་༣༤༠༠༠༠ རྐྱེན་འདས་སོང་། 

རིག་གནས་གསར་བརྗེ།

སྲུང་དམག་སེམས་པ་དེ་བས་དམར། །མའོ་ཙེ་ཏུང་བསམ་པའི་དྲག་ཆས་སྤྲས། །

རང་ལུས་དུམ་བུར་གཏུབས་པར་མ་འཛེམས་པར། །གོང་མ་རྟ་ཡི་ཐོག་ནས་འབེབས་པར་ཕོད། །

འབོད་ཚིག་འདི་ནི་ཞིང་འབྲོག་དབུལ་འཕོངས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ངན་བསླབ་བྱས་པའི་དམར་

སྲུང་དམག་གི་འབོད་ཚིག་ཡིན།
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བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་བ་དང་། དེ་དག་ལ་དགའ་ཞེན་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་ལ་འཐབ་འཛིང་གཏོང་བ།• 

ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང༌། ཤུལ་དུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་• 

གི་འདྲ་པར་བཙན་འགེལ་བྱེད་པ།

བླ་དཔོན་མི་དྲག་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་བྲིས་པའི་ཤོག་ཞྭ་གཡོགས་ཏེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང༌། མི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་རང་སྐྱོན་རང་• 

བརྗོད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ། 

གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་ལ་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་གཙང་འཕྱག་ཅེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་རྟེན་གསུམ་གཏོར་བཅོམ་• 

དང༌། གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐུ་རྟེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དབོར་འདྲེན་བྱས་པ། དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་རྣམས་མགྲོན་ཁང་དང་

སྡོད་གནས། ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བསྒྱུར་བ། 

གྲལ་རིམ་མཐོ་བའི་ཕྲུ་གུས་སོ་སོའ་ིཕ་མར་དགག་པ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ། • 

རབ་བྱུང་བ་རྣམས་བཙན་དབང་གིས་སྐྱ་སར་ཕབ་པ། • 

མི་མང་རྣམས་མུ་གེས་མནར་ཏེ། ཁྱི་དང་ཞི་མི་སོགས་དུད་འགྲོ་བསད་ནས་བཟའ་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་མྱང་• 

དགོས་བྱུང་།

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་འོག་བོད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་ཚུལ།

༡. དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ལམ།

༢. ཞིང་འབྲོག་ལ་ཁྲལ་ཅི་འདྲ་བཀལ་ཡོད།

༣. དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་ཕན་གནོད་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

༤. རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་གིས་དམངས་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་བྱས་ཡོད།

༥. གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ཅེས་པ་དུས་ནམ་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་སམ།

༦. གྲལ་རིམ་ཁག་ག་ཚོད་ལ་དབྱེ་ཡོད།  

༧. འཐབ་འཛིང་གཏོང་ས་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན།

༨.གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང་ནང་བོད་མི་ག་ཚོད་རྐྱེན་འདས་སོང་ཡོད།

༩. མུ་གེ་བྱུང་ནས་བོད་མི་ག་ཚོད་གྲོངས་ཡོད།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད་ལ་བགོས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་རེས་གཤམ་འཁོད་བརྗོད་

ཚིག་གཅིག་གི་ཐོག་གྲོས་སྡུར་དང་གཏམ་བཤད་བྱ་དགོས།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།• 

དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར།• 

རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་།• 

གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང།• 

མི་མང་སྤྱི་ཁང་།• 

རིག་གནས་གསར་བརྗེ།• 

སྲུང་དམག་དམར་པོ།• 

རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར།  • 

༡. གསུམ་བཅུའི་སྒེར་ལངས་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།

༢. དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་བོད་མིར་དཀའ་སྡུག་ཅི་ཙམ་མྱང་དགོས་བྱུང་ཡོད་དམ།

༣.  མི་མང་སྤྱི་ཁང་ངམ་མཉམ་སྦྲེལ་ཟེར་བ་ནམ་ཞིག་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་སམ། ངལ་རྩོལ་སྐུལ་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་མི་

ཚོར་མནར་གཅོད་ཅི་ཕོག་དང་འུ་ཐུག་གི་འཚོ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད་དམ།

༤. རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ལོ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་གནས་ཡོད་དམ། ལས་འགུལ་

དེའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ། 

༥. བོད་མི་ཚོས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་མྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད།




