
 

 

 

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR TIBETAN STUDIES 

�ོགས་པོ་ཞིག་གིས་ཨེ་ལེ་ཊི་ལ་འ�ལ་བ། 

�ན་ནས་�་ོལ་ ཤོང་དཀའ་བའི་གནས་�ལ་ཞིག་ནི་ཨེ་ལི་ཊི་ད་ཆ་ང་ཚ�་མཉམ་�་བ�གས་མེད་པ་དེ་ཁས་མི་ལེན་ཀ་མེད་�་�ར་

སོང་།  

ཨེ་ལི་ཊི་ལགས། �ེད་ཕེབས་ཟིན་པ་�་ཞིག་གིས་ཁས་ལེན་�་འདདོ་མེད་ལགས།  

ང་ཚ�་ནི་�་ངན་�ི་ག�ང་བས་མནན་སོང་། ཡི་གེ་འདི་འ�ི་བའི་�བས་ལ་སེམས་ལ་ན་�ག་�ེས། འོན་�ང་ངའི་�ོགས་པོ་ཉེ་པོ་

ཞིག་ད་ཆ་ང་ཚ�་མཉམ་�་མེད་པ་�ར་པ་་འདི་ལ། ཁོང་ལ་�ན་གསོ་�ེད་པ་ནི་ངའི་འོས་འགན་རེད། ཡི་གེ་འདི་�ོག་མཁན་�མས་

ལ་དགོངས་གསོལ་�་�་ཞིག་ལ་ངས་�ན་གསོ་འདི་ཁོང་གི་�་ཚ�འི་ག་ོརིམ་བཞིན་བ�ིགས་མེད། ངའི་ཡི་གེ་འདི་མི་�ེར་�ི་ལོ་

�ས་ངོ་�དོ་ཡི་གེའམ་ཝི་ཀི་ཤེས་�ར་འགོད་�་�་�་ཞིག་མིན། 

ངའི་ཡིད་ལ་�་�མ་མེར་གསལ་བ་ཞིག་ནི། ངེད་གཉིས་ཐོག་མར་�ག་པའི་�བས་དེ་རེད། ཁོང་གིས་ངའི་འ�ིས་ལ་བཅར་ནས་ང་

གཉིས་�ོགས་པོ་ངོ་ཤེས་�ིང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་ཐོག་ཕན་�ན་�ི་མི་ཚ�འི་ཆ་ཤས་�རོ་ལ་བ�ོ་�ེང་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་

བ�ེ་བ་�ན་པའི་�ེ་ལེན་�་�ངས་དེས་ངའི་�ན་�ེས་�ི་ངོ་ཚ་དེ་རིམ་བཞིན་ཡལ་ཞིང་། ངའི་སེམས་ལ་ང་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ན་

མོང་གི་ཚ�ར་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས།  

ཨེ་ལི་ཊིའི་དགོད་�ོ་བའི་གཤིས་ཀ་དེར་�ད་�གས་ཡོད། མི་ཚང་མ་ཁོང་གི་�ས་པ་དེས་ཡིད་དབང་འ�ོག་པར་�ེད། ཁོང་གི་

དགོད་�ོ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ཤིན་�་ཡིད་དབང་འ�ོག་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་བ�ོད་�་གང་ཡིན་�ང་དེ་ལ་

ད�ེལ་ཡངས་པའི་དགོད་�ོའ�་�མ་པའི་ཐོག་ནས་�ག་པོར་�ེང་�བ་པའི་�ས་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡང་བ�ོད་�་དེ་ལ་�ས་ཞབས་

དང་མིའི་བདེ་�ག་གི་ཚ�ར་བ་ལ་མཐོང་�ང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་�ེང་བར་�ེད།  ཁོང་དང་�ོ་ཐག་ཉེ་བའི་�གོས་པོ་�མས་�ིས་

ཁོང་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མིན་པའི་གཞན་ཕན་�ི་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཚ�ར་བ་དེ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡིན།  

ཁོང་གི་བོད་ལ་རང་དབང་ཐབོ་འདོད་�ི་འ�ན་པ་དེས་ཁོང་ནི་�མ་པ་མེད་ཅིང་�ོག་�་མེད་པའི་བདོ་རང་བཙན་�ོག་མཁན་

ཞིག་ཆགས། ཁོང་གིས་�་ནག་ལ་མགོ་བ་ོསོར་གང་�ར་མི་དགོས་པར་བོད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་�ེད་པ་ནི་འ�་ོབ་མིའི་གཞི་�འི་

ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་གནང་། ཁོང་གི་�གས་ལ་སི་ཊན་སི་�ག་གི་ག�ང་བཤད་དེས་བཙན་�ོལ་�ི་�ིང་པོ་དོན་

མེད་ལ་བཏང་བ་དང་། བཙན་འ�ལ་བ་�མས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པའི་བོད་པའི་འགན་�ི་དེ་ལ་ཕོག་�ག་བཏང་བར་དགངོས།  

ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་བོད་དནོ་ཐོག་ལ་ཁོང་གི་༼�་ནག་དང་༽“ནང་འ�ིག་�ེད་ཐབས་མེད་པའི་”�་བ་དེས་ཁོང་གི་མི་ཚ�་

མཐའ་འ�ལོ་�ས་ཡོད། བོད་ས་གཞན་ལ་ཤོར་བའི་ཆག་�ོ་དེ་ལ་ཡོ་བ�ང་�ེད་པར་ཁོང་གིས་�་ངལ་ཅི་ཙམ་བ�ོན་ཡོད་པ་དེ་

ཁོང་གི་ག�ང་�ོམ་དེ་དག་ལ་གཟིགས་ན་མ�ེན་�བ།  



   
   
  

2 

ཁོང་བོད་�ི་རིག་ག�ང་གི་ཟབ་སར་འ�ིད་མཁན་དང་། བོད་�ི་རང་དབང་ལ་འ�ར་བ་མེད་པའི་ལེགས་�ེས་འ�ལ་བར་�ེ་

�ིད་མཁན་ནི་�འི་གཅེན་པོ་�ག་འཚ�ར་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཞིང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་�ག་མཚ�ར་རིན་པོ་ཆེ་

གཅེན་ག�ང་�མ་པ་གཉིས་�ི་དགོངས་པ་བཞེས་�ངས་མི་འ�་བ་ཡིན། ཨེ་ལེ་ཊི་ནི་�ག་མཚ�ར་རིན་པོ་ཆེའི་�ོབ་མ་གཙ�་བའོ �་

�ས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། �་�ོབ་གཉིས་�ི་�ན་མོང་གི་དམིགས་�ལ་བ�བ་པར་�ག་�་ད�ང་པ་མཉམ་གཤིབ་�་ལངས་ཡོད།  

ཁོང་གིས་�འི་�ད་ཡིག་�ང་�བ་པར་མ�ེན་པ་དེས་བོད་དནོ་ལ་མཐོང་�་ཆེ་�་�ིན་པ་དང་། �་རིགས་ལ་འ�ེལ་བ་གནང་ནས་

བོད་དོན་དེ་�ོགས་གང་ས་ནས་གཟིགས་�བ་པའི་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་�ེད་པར་འབད་པ་གནང་ཡོད། དེ་�ར་

གནང་བའི་�བས་ལ་ཁོང་གིས་�་རེའི་གཤིས་ཀ་དེ་བ�ར་ནས།  དོན་གནད་དེ་གལ་འགངས་ཅན་�་བ�ིས་ཡོད། 

ཁོང་གིས་བོད་དོན་ལ་ལེགས་�ེས་འ�ལ་�་དེ་�གས་ཆེ་�་བཏང་ནས། �ི་ལོ་༡༩༨༠ནང་ནས་བ�ང་ཉེ་ཆར་བར་ལ། ཨ་རི་དང་

ཕ་རན་སིའི་�ོས་ཚ�གས་�ི་ནང་ལ་བོད་དོན་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་ནས་ཆབ་�ིད་པ་ཚ�ར་བོད་དོན་ཐགོ་ལ་�ིད་�ས་གཏན་

འབེབས་�ེད་པར་�ོབ་�ནོ་གནང་ཡོད། ཁོང་གི་ལངས་�ོགས་དེ་ཤེས་ཡོན་�ི་འ�་ཤེས་�ང་པ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་གི་�ིང་ཁམས་

དེ་བོད་མི་ཚ�འི་ཆེད་�་འཕར་�ིང་�ེད་པ་དང་། ཁོང་ལ་བདོ་དོན་ཐོག་ལ་འགོག་མི་�བ་པའི་སེམས་�གས་ཅིག་ཡོད་ལ། དེ་ལ་

�བ་�ོར་�ེད་མཁན་མི་མང་པོ་ཡོད། འཇམ་ད�ངས་ནོར་�་ནི་ཁོང་གི་རོགས་པ་ཡག་ཤོས་ཅིག་ཡིན།  མ་འོངས་པའི་བོད་ནང་གི་

རང་དབང་ཐོག་ལ་ཁོང་གཉིས་�ི་དམིགས་�ལ་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་པེ་ཊར་�་རནོ་ནི་�ོན་མ་�་སར་བ�གས་པའི་�བས་

ནས་ཐོག་མར་བོད་མིར་ག�ང་སེམས་མཉམ་བ�ེད་�ི་འགོ་�གས་པའི་�བས་�ི་�ོགས་པོ་�ིང་པ་ཞིག་ཡིན།  

ཁོང་ལ་བདོ་དོན་�བ་�ེལ་�ེད་པའི་ལས་དོན་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་མེད། བོད་རང་དབང་གི་ལས་འ�ལ་ནང་ལ་

མ�ན་ལ་མཆོངས་མཁན་�ི་�ོགས་པོ་�མས་�ི་བདེ་འཇགས་ཐོག་ལ་ཁོང་གིས་དོ་�ང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདོར་

ན་མི་ཚང་མའི་རང་དབང་ལ་�གས་འ�ར་ཆེན་པོ་བཞེས་�ི་ཡོད། ཁོང་གིས་�ག་�་འཐབ་�གོས་�མས་དང་ད�ང་པ་མཉམ་

གཤིབ་ཐགོ་ལངས་�ོང་། 

ཉིན་�ར། པེ་ཅིང་ན་ཡོད་པའི་འདོ་ཟེར་ལགས་ལ་�བ་�ོར་དང་། ག�ང་སེམས་མཉམ་བ�ེད་གནང་ནས་བོད་མི་�མས་ལ་མིའི་

བ�ི་མཐངོ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་ཁོང་གི་ལངས་�ོགས་ལ་�བ་�ོར་གནང་�ོང་ཡོད།  

ཁོང་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་�ས་བོད་པ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར་�་ནག་ནང་གི་རང་དབང་ལས་འ�ལ་པ་གཞན་པ་�མས་དང་འ�ེལ་བ་

�ང་ཞིང་། ཁོང་ནི་ད་ཆ་བཙ�ན་ལ་བ�གས་པའི་རང་དབང་བ�ནོ་ལེན་པ་ཨི་ཧམ་ཊོ་ཊིའི་�་མོ་ཇེ�་ཧར་ཨི་ཧམ་�ི་ཕ་ཚབ་�་

�ར་ཡོད། ཨི་ཧམ་ཊ་ོཊི་ནི་ ཤིན་ཅང་མི་རིགས་�ི་འ�་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། �་མཚན་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་

ཁོང་ལ་ཚ�་བཙ�ན་�ི་�ིམས་ཆད་ཕོག་ཡོད། ཨེ་ལེ་ཊིས་ཁོང་གི་�ོགས་པོའ�་གནས་�ལ་�ལ་�ིར་�བ་བ�གས་ཡོང་ཆེད་�་ངལ་

མང་པོ་བ�ོན་ཡོད།  



   
   
  

3 

དེ་བཞིན་ཨེ་ལེ་ཊིས་བཙན་�ོལ་བོད་མིའི་�ིག་འ�གས་ལ་�ནོ་བ�ོད་�ས་པ་དེས་བཙན་�ོལ་�ི་ག�ང་འ�ེལ་མི་�་�མས་�ི་

�གས་ལ་བབ་མེད། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གིས་མ་འོངས་པའི་�་ནག་གི་�ངས་འཛ�ན་འོག་ལ་མེད་པའི་བདོ་གསར་པ་ཞིག་བ�ན་པར་

�ོན་�ད་ནས་�་�ིག་ཡོད་པའི་ལངས་�ོགས་ཤིག་ཡོང་བར་�ལ་འདེད་�ས་པ་དེ་ཁོང་�མ་པས་མ�ེན་�ི་མེད་ཚ�ད་ཡིན། དེ་ནི་

�་མཚན་�་མས་�ངས་པའི་ངེས་ཤེས་དང་�ལ་ཁབ་དེ་དང་མི་རིགས་དེར་བཅངས་པའི་བ�ེ་ག�ང་ཟབ་མོ་ལས་�ང་བ་ཡིན་པ་

གོར་མ་ཆག  ཁོང་གིས་�ོན་བ�ོད་དེ་དག་�ག་བསམ་�མ་དག་དང་ནན་ཏན་�ིས་བ�ན་ཡོད། ད་ཆ་ཁོང་མ་བ�གས་པའི་

�བས་འདིར་ཁོང་གི་དགོངས་པ་མ�ེན་�ོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།  

དེ་ནས་ཨེ་ལེ་ཊི་ཞེས་དགེ་�ན་འདིའི་�ོར་ལ་�་བར་འདདོ། ཁོང་གིས་�ོབ་མ་�མས་ལ་བ�ེ་བ་དང་གཟིགས་�་ཆེན་པོས་ཁོང་

ཚ�འི་མ�ན་ལམ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཟིགས་པ་བ�ངས་ཡོད། དགེ་�ོབ་གཉིས་དབར་�ི་བ�ི་བ�ར་དང་བ�ེ་བས་འ�ེལ་བ་ཟབ་མོ་

བ�གས་ཡོད། ཁོང་�ོབ་མ་�མས་ལ་བ�ེ་བ་ཆེ་ཞིང་། ཁོང་ཚ�་�མས་པས་བ�ངས་ཡོད། ད་ཆ་�ོབ་མ་�མས་ལ་ཡང་ང་དང་འ�་

བར་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་�ག་བ�ལ་�ི་ནང་�་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། དེ་ནི་ཧམ་བཤད་མིན། �ག་པར་�་ད་ཆ་ཁོང་ཚ�་

མགོན་མེད་�་�ར་�ང་བའི་�བས་འདིར་འདི་ནི་ཧམ་བཤད་ཅི་ལ་ཡིན། �ོབ་མ་�མས་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་�གས་འ�ར་ཆེན་

པོ་གནང་གི་ཡོད་པར་བ�ེན་�ན་པར་དགེ་�ན་དང་�ོབ་མ་གཉིས་�ི་བར་ལ་ད�ེ་བ་གསལ་པོ་མེད།  

ཁོང་གི་�ོབ་�ིད་ནི་འདི་འ�འི་�ོ་�ང་�ན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་བདེ་�ིད་�ི་ཚ�ར་བས་�ག་པའི་རིག་ག�ང་ཞིག་རེད། ང་ཁོང་

དང་ཁོང་གི་�ི་སོ་�ི་�་མཉམ་�་བ�ད་�ོང་། �ོབ་ཆེན་ནང་ལ་�ི་དེ་ཁོང་མཉམ་�་�ག་�་མཐངོ་�་ཡོད། ང་རང་�ོང་�ེར་�་

�མ་མིང་ཊོན་ལ་ཁོང་གི་�ོབ་ཆེན་ཚན་ཁག་གི་�་མ�ོན་�ེད་�ངོ་བ་དང་། དེབ་�ོག་པ་དང་ཡི་གེ་འ�ི་བ་སོགས་�ས་ནས་ཁོང་

གི་�ོབ་ཚན་མ�ག་མ་བ�ིལ་བར་�ག་ནས་བ�ད་�ོང་། �བས་དེ་�ས་ཉེ་འ�མ་�ི་འཛ�ན་ཁང་དེའི་ནང་ལ་�ོབ་མ་ཚ�ས་ཇི་

�ར་ཁོང་གི་�ོབ་�ིད་ཉན་�ར་དགའ་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་གསལ་པོར་�ོགས་�བ།  

�ི་སོ་�ི་�་ལ་ཡང་�ང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད། �ི་དེ་ཡང་ལོ་བཅོ་བ�ད་ཙམ་ལ་ཁོང་གི་�ོབ་ཚན་ལ་འ�ོ་�ོང་། ངས་�ོན་མ་ཨེ་ལེ་ཊི་

ལ་�ེད་མ་ོ�ེས་ནས་�ི་དེ་ཁོང་གི་�ོབ་མ་ཡག་ཤསོ་དེ་ཡིན་པ་དང་། བོད་རིག་པའི་�ི་ཚ�གས་ནང་གི་ཚ�གས་མི་དམིགས་བསལ་

ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་�ངོ་། �བས་དེ་�ས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཌན་མར་ཊིན་�ིས་ཁོང་གི་�ོབ་ཚན་གཟབ་ནན་ངང་ཉན་�ེས་

བསམ་�ོ་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་འ�་འཁོར་�ོང་བ་བཤད་�ོང་། དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡེལ་�ན་ཊོར་

མཆོག་གི་ངོ་མཚར་�ི་�མ་ད�ོད་དང་ཆེས་བཟང་བའི་རང་གཤིས་�ིས་ཨེ་ལེ་ཊི་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་འ�ག  

ཨེ་ལེ་ཊིས་འ�མ་རམས་པའི་�ོབ་མ་�མས་�ིས་འ�མ་རམས་པའི་�ོད་�གས་བཏང་�ེས་ཁོང་ཚ�་མཉམ་�་ཤེས་ཡོན་དང་

མཛའ་�ོགས་�ི་འ�ེལ་བ་ཉར་ཡོད།  མང་ཆེ་བ་ཁོང་གི་�ོགས་པོར་�ར་ཡོད།  དཔེར་ན་�ེ་ཌེར་རི་ཁ་ཝེན་�་རི་དང་ཁོང་གི་

ནང་མི་མཉམ་�་ཨེ་ལེ་ཊིས་�ོགས་པོ་བཟོས་ཡོད། དེ་བཞིན་�ོང་�ེར་�་�མ་མིང་ཊོན་ལ་�ོབ་ཆེན་དེར་གཏན་འཇགས་ལ་

བ�གས་�ས། ཁོང་གི་�ོགས་པོ་�བ་བ�ན་ཨ་�ེས་ཚང་གི་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ཡང་སེ་མཇལ་�ི་ཡོད། ཤ་མོག་�ེར་མ་གང་གི་མ�ན་

ལ་བ�ིགས་པའི་�ོགས་པོ་དེ་ཚ�་གང་ལ་འ�ོལ་ཡོད།   
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ཁོང་གི་�ོབ་མ་�མས་ཡིད་�་འོང་བའི་ཁོང་གི་ཁང་པའི་ནང་ལ་འ�་འཛ�མས་�ེད་པར་དགའ་ཞིང་། ཁང་པ་དེ་ནི་རང་�ང་ཁོར་

�ག་གི་གནས་�ངས་དང་བ�ན་ནས་བ�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤིང་ནགས་�ི་ད�ིལ་ལ་བཞེངས་ཡོད། �་བ་�མས་དེའི་�ང་

ཐོག་ལ་�་བཟའ་བར་ཡོང་ནས་ཁང་པའི་�ོའ �་འ�ིས་�ི་བར་ལ་ཡོང་བ་མཐོང་�་ཡོད།  �ོབ་མ་�མས་�ིས་�ི་�ོ་དེར་འཛ�མས་

ནས་�ོ་ཐག་ཉེ་པོས་ཁོང་ཚ�འི་དགེ་�ན་མཉམ་�་�ས་ཚ�ད་འདའ་བར་�ེད། དགེ་འ�ན་རབ་གསལ་ནི་ཁོང་གི་བོད་�ི་�ད་ཡིག་

གི་ལས་རགོས་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཨེ་ལེ་ཊི་ལ་བ�ི་བ�ར་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད། ལོ་ཤས་གངོ་ལ་ཨེ་ལེ་ཊི་ནེ�་ཡོག་ལ་�ོས་�ེས་ཁོང་གི་

སེམས་ལ་དེ་བཟོད་དཀའ་བར་�ར་ཡོད། ད་ཆ་ཁོང་ལ་ཨེ་ལེ་ཊིའི་ད�ང་རོགས་�་བ་ནས་མེད་པར་�ར་བས། �ེད་�མ་པས་ཁོང་

གི་ཡིད་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལོས་མ�ེན། 

དེ་ནས་ཨེ་ལེ་ཊི་�་བའི་མཁས་པ་དེའི་�ོར་ལ་�ེང་བར་�ེད། ངས་ཁོང་གི་�་བ་གཅིག་ལ་མོས་མ�ན་�ེད་པ་�ེ། བོད་�ི་རིག་

པའི་ག�ང་�གས་དང་�ོམ་རིག་གི་རིག་ག�ང་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཞི་�ར་བ�ང་ནས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་དགོས་པ་དང་། 

ཞིབ་འ�ག་དེ་དག་གཏིང་ཟབ་�་གཏོང་�བས་བདོ་�ི་རིག་ག�ང་གི་མ་�ི་དེ་དག་གཞི་�ར་འཛ�ན་པ་ལས། �བ་�ོགས་པའི་

བསམ་�ོའ �་�ེར་སོ་དེ་བདོ་�ི་རིག་ག�ང་ཐོག་བཙན་འགེལ་�ས་ནས་བོད་�ི་རིག་ག�ང་དེ་�ོད་�་�ར་བཀོལ་མི་�ང་བ་དེ་

ཡིན། ཨེ་ལེ་ཊི་དང་ང་གཉིས་ཕལ་ཆེར་བསམ་�ོ་�ིང་པའི་�ོགས་�་གཏགོས་�ིད། འོན་�ང་། བོད་�ི་རིག་ག�ང་དང་�ོམ་རིག་

གིས་ང་ཚ�ར་ལེགས་�ེས་ཆེན་པོ་འ�ལ་�་ཡོད་པས་དེ་ད་�་ངེད་ཚ�འི་�ོ་ལ་ཤོང་དཀའ།   

ཁོང་གི་ཞིབ་འ�ག་�ག་ལས་ཐོག་མ་འགོ་�གས་པའི་�བས་�་ག�ར་�་ཟ་བའི་�བ་འ�ས་ཐབོ་ཡོད་པར་བ�ེན། ཁོང་གི་

�བས་�་བ�གས་པའི་མཁས་དབང་�ན་རབས་�མ་པས་ཁོང་ལ་གཟིགས་�ང་ཡག་པོ་�ང་ཡོད། ཁོང་མི་རིང་བར་རང་གིས་

དོན་གཉེར་�ེད་པའི་ཆེད་ལས་�ི་�ེང་ལ་ཚང་མས་བ�ི་འཇོག་�ེད་པའི་ལོ་�ས་�་བ་ཞིག་�་�ར་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཆེད་�ོམ་

�མས་ནི་ཞིབ་འ�ག་བ�ོད་གཞི་དེ་དག་གི་�ེང་ལ་མེད་�་མི་�ང་བར་འ�ར་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གི་ཞིབ་འ�ག་�བ་ཁོངས་ནི་�་

བོད་�ི་འ�ེལ་བའི་�ོར་ཡིན་པ་དང་། རིག་ག�ང་དེ་ཚ�འི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བོད་�འི་གནས་བབ་ཇི་�ར་འ�ེལ་ཡོད་པ་དེར་

ད�ད་པ་�་�་དེ་རེད།   

ང་དགའ་ཤོས་�ི་ཁོང་གི་�ོམ་ཡིག་ནི་བོད་རིག་པ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཉག་དང་། དེ་བཞིན་�་མི་དང་འབའ་རམོ་པའི་�ོར་

�ི་�ོམ་ཡིག་དེ་དག་ཡིན། ཁོང་གི་མ�ེན་�་ཡིས་ཁོང་གི་�ོགས་པོ་དང་། ང་རང་�ད་པའི་ལས་རོགས་�མས་ལ་�་ཆེ་བའི་བ�ོད་

�་�་ཚ�གས་ཐོག་ལ་ཁོང་དང་བ�་ོ�ེང་�ེད་པའི་གོ་�བས་ཐོབ་ཅིང་། བ�ོད་�་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཁོང་ལ་མ�ེན་�་ཆེན་པོ་

ཡོད་�ང་དེའི་�ོར་ལ་ད་བར་ཧ་ལམ་�ོམ་ཡིག་�ིས་མེད། 

ཨེ་ལི་ཊིའི་ག�ང་བཤད་ལ་གསན་པར་ཕེབས་མཁན་མི་མང་པོ་ཡོད། ངའི་�ན་�ང་གསལ་ཤོས་ཅིག་ནི་ག�ང་བཤད་ག་ོ�ིག་པ་

�མ་པས་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་ཆེན་པོས་�་མ�ོན་ཚ�ར་ངོ་�ོད་གནང་བ་དེ་རེད། �ེར་�ི་འ�ེལ་བའི་ཐོག་ནས་�ས་ན། ཤེས་ཡོན་

ཐོག་ལ་�ན་མོང་གི་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ་ཕར་�ད། བ�ོ་�ེང་ཚ�གས་འ�་དེ་དག་ནི་ཕན་�ན་�ག་འ�ད་�ེད་པའི་གོ་�བས་
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བཟང་ཤོས་ཤིག་རེད། ང་ཚ�ས་ཚ�གས་འ�འི་བར་གསེང་གི་�ས་ཚ�ད་ཡོད་ཚད་�ོགས་པོ་གཞན་པ་ཚ�་མཉམ་�་ཁ་བ�་�ེད་པར་

གཏོང་གི་ཡོད།  

ཁོང་གི་ལོ་�ས་ཐོག་གི་ཞིབ་འ�ག་དེ་དག་ནི་�ག་�་ཐོག་མའི་མ་ཡིག་གི་�མོ་ཡིག་�་ཆའི་ཐོག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཞིབ་འ�ག་

གནང་བ་ཤ་�ག་རེད། ཁོང་གིས་�ན་པར་ཁོང་གི་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་�ལ་�ི་མ་ཡིག་གི་�ངས་གསལ་པོར་བཀོད་�ི་ཡོད། ཁོང་

དང་བ�་ཤིས་ཚ�་རིང་ལགས་�ི་མཛའ་�ོགས་�ི་འ�ེལ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་དཔེ་ཆར་དགའ་བ་ཙམ་མ་རེད། ཨེ་ལེ་ཊིས་རང་གི་�ོགས་

པོ་བ�་ཤིས་ཚ�་རིང་གི་གཤིས་ཀ་དང་མ�ེན་�་ལ་བ�ི་བ�ར་ཆེན་པོ་གནང་�ོང་།  

དེ་བཞིན་ཁོང་ལ་ཞིབ་འ�ག་ལས་ཀའི་�ོད་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་�ང་�ེད་པའི་མི་�་གཞན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་ལས་རོགས་

ནས་�ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་�་�ར་བ་ཨ་�་ཊ་བར་ཇ་ས་ཏར་ཟིན་སི་ཀ  ཁོ་མོ་ནི་ཨེ་ལེ་ཊི་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། རོན་སེལ་ལ་ནི་�་�མ་

མིང་ཊོན་ལ་�ོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་མཉམ་�་ཨེ་ལེ་ཊིས་ཞིབ་འ�ག་གི་�་བ་ཇི་�ར་�ོང་དགོས་མིན་ལ་�ོས་བ�ར་

མང་པོ་གནང་ཡོད། རོན་དང་ཁོང་གི་�་�འི་གཟིམ་ཤག་ལ་ཨེ་ལེ་ཊིས་མང་པོ་བ�གས་�ོང་ཡོད།   

ཁོང་ཐོག་མ་ནས་ནེ�་ཡོག་གི་�བོས་ཉམས་�ན་པའི་མི་ཞིག་རེད། �ོན་མ་�ོ་རོན་ཟི་ས་�ལ་ལ་འཚར་ལོངས་�ང་ཡོད། ཁོང་

ཐེངས་གཉིས་པ་�་�མ་མིང་ཊོན་ནས་ནེ�་ཡོག་ལ་�ོས་�ེས་�ན་སི་ས་�ལ་�ི་�གས་སོན་ཧེ་ཊི་ས་ཆ་�ོ་བབས་ནས་དེར་

བ�གས་ཡོད། ས་གནས་དེ་ལ་བདོ་པ་དང་། �་གར་བ། དེ་བཞིན་བལ་པོ་བཅས་�ིས་ཁེངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་དགའ་པོ་

�ེད་པའི་�་གར་�ོ་ལི་�་ཌིའི་�ོག་བ�ན་དང་�་གཞས་དང་། དེ་བཞིན་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�་གར་བའི་ཆོས་པ་དེ་དག་དང་�ང་

ལམ་ཐོག་གི་ཁོང་ཚ�འི་�བ་བ�གས་དེ་ཚ�ར་མཉེས་པོ་ཡོད། ཁོང་གིས་�བས་དེ་�ས་དེབ་གཅིག་འ�ི་བཞིན་ཡོད། ཁོང་དགེ་�ན་

ཞིག་དང་རང་དབང་འཐབ་བ�ོད་པ་ཞིག་ཆགས་�ེས་ཁོང་གི་�ད་པའི་ནང་ལ་དེབ་གཅིག་འ�ི་བའི་ས་�ོང་མེད་པ་�་�ར་�ར། 

ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ལོ་�ས་ངོ་�ོད་ཐགོ་ནས་གཟིགས་�བ་པར་ཁོང་དནོ་གཉེར་ཅན་�ི་�མོ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་�བ་�ང་། ཉེ་ཆར་

�་�མ་མིང་ཊོན་�ི་�་རོབ་དང་ཤར་�ོགས་ད�ིལ་མའི་ཞིབ་འ�ག་ཚན་ཁག་ནས་�ས་ཡོལ་�ས་�ེས་ཁོང་གིས་མི་དབང་�ོགས་

བ�ོད་�རོ་ལ་ཆེད་�ོམ་ཞིག་འ�ི་མགོ་བ�མས། �་བ་འདིར་འབད་པ་�ེད་པར་ཁོང་ལ་�ོ་བ་ཆེན་པོ་�ན་ཡོད་�ང་། ལས་དབང་

གིས་བར་ཆད་བཏང་ཡོད།  

ནེ�་ཡོག་�ན་སི་ས་�ལ་ལ་�ོ་བའི་�ོར་ལ་བསམ་�་ོགཏོང་�ས། ཁོང་གིས་�་�མ་མིང་ཊནོ་�ི་དཔེ་ཆ་འབོར་ཆེན་དེ་དག་�ན་

སིའི་ཁང་པ་�ང་�་དེའི་ནང་ལ་དབོར་�བ་པ་ནི་ངོ་མ་ངོ་མཚར་�ི་�ལ་�་�ར། �ིག་པ་ཚང་མའི་�ེང་ལ་བང་�ི་བཟོས་ནས་དེ་

དག་གི་�ེང་ལ་དེབ་�ི་�ེང་བ�ར་བ�ིགས་ནས་ས་�ོང་�ང་ཙམ་ཡང་མཐོང་�་མེད། ཁོང་གིས་གསོག་འཇོག་�ས་པའི་དེབ་

འབོར་ཆེན་དེ་དག་�ལ་འ�ིག་པོས་བ�ོད་�་དང་ནང་དོན་ལ་ད�ེ་ནས་བ�ིགས་ཡོད།  

�་གར་�་རམ་ས་ལའི་མེག་ལོ་གྷན་ཇི་ཡང་ཁོང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ༢༠༡༧�་བ་ག�མ་པའི་ནང་ལ་དེ་གར་ཕེབས་�འི་

འཆར་གཞི་ཡོད་པས་�་�ིག་གནང་�བ་ཡོད། ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་ཁོང་�་སར་ག་�ས་ཕེབས་�ང་དེའི་�བས་ལ་བསམ་�ལ་ལས་

འདས་པའི་�ེན་མང་པོ་འ�ད་�ངོ་ཡོད། དཔེར་ན། ཐེངས་གཅིག་པན་ཇབ་ས་�ལ་ལ་ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་གི་ངོ་�ོལ་�ང་
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ནས་ཁོང་འ�ལ་བ�ད་�ེད་པའི་མེ་འཁོར་དེ་ཚ་བའི་ད�ིལ་ལ་�ང་པ་དེའི་�ག་�ོག་གི་ས་གནས་འབབ་�གས་ཚང་མ་

འ�ིམས་དགོས་�ག་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐེངས་གཅིག་ཁོང་འ�ལ་བ�ད་�ེད་པའི་�ི་�ོད་�ངས་འཁོར་དེས་ཁོང་བཞག་ནས་ཐོན། 

ཁོང་�ང་�ོང་ཞིག་གི་ནང་ལ་�ས་�ོང་ཡོད། �བས་དེ་�ས་ཁོང་གིས་བར་ཆད་དེ་དག་�ལ་�ོར་�ི་གོ་�བས་ཅིག་ལ་བ�ར་ནས་

�ེས་མ་དགོད་�ོ་བའི་�ང་མང་པོ་ག�ངས་�་ཡོད།  

ཁོང་གི་དགོད་�ོ་བའི་�ང་དགའ་ཤོས་དེ་�་སར་ཁོང་ངོ་མས་�ང་�ིས། འ�བ་�ིད་མཛད། �་ངོ་མས་འ�བ་འདོད་པའི་�ོག་

བ�ན་ཞིག་བཟོ་འདོད་ཡོད་པའི་�ོར་དེ་རེད། ག་�ས་ཡིན་�ང་ཁོང་གིས་དེ་ག�ངས་པའི་�བས་ལ་�ོག་བ�ན་དེའི་ནང་ལ་�ང་

གསར་པ་རེ་�ོན་�ི་ཡོད། དེར་བ�ེན་�ང་དེ་ཐེངས་ཇི་ཙམ་ག�ངས་�ང་དེ་ལ་�ང་གསར་པ་རེ་བ�ན་ཡོད་པས་ད་�ང་ཤིན་�་

དགོད་�ོ་པོ་ཡོད། 

 ང་གཉིས་དབར་�ི་མཛའ་�ོགས་དང་། མཉམ་གཤིབ་�་�ན་རིང་བས་ངས་ཁོང་གི་མཛད་�ེས་ལ་བ�གས་བ�ོད་�་བའི་ཆེད་

�་�ོམ་པ་པོ་ཉེར་བ�ན་དང་ང་རང་ལས་�བ་པའི་ཆེད་�མོ་�ོགས་བ�ིགས་�ི་ལས་གཞི་གཅིག་བ�མས་པ་ཡིན། ལས་གཞི་

འདི་འག་ོ�གས་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་�ིན། མི་ལ་ལས་བཤད་པར་ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཆེད་�་དེབ་ཅིག་�་�ིག་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ངེས་

པར་�་ཁོང་གིས་མ�ེན་དགོས་ཟེར། འགའ་ཤས་�ིས་དེ་གསང་�་�ས་ནས་ཁོང་ཧང་སངས་དགོས་པ་དེ་�་བ་འདིའི་�ད་ཆོས་

གཙ�་བོ་ཞིག་རེད་ཟེར། དེར་བ�ེན་ཁོང་ལ་དེ་ཤོད་དགོས་མིན་གཉིས་�ི་བར་ལ་ང་རང་ཐང་ཆད་�ངོ་། མཐའ་མ་ངས་ཁོང་ལ་བ�་

�ད་ནས་དེབ་ད�་འ�ེད་�ི་མཛད་�ོ་གཅིག་�་སར་�་�་ཡིན་�བས་ཁོང་དེ་གར་ཕེབས་དགོས་པའི་རེ་འ�ན་�ས་པ་ཡིན། དེ་

བཞིན་ནེ�་ཡོག་ལ་མཛད་�ོ་གཉིས་པ་ཞིག་�ས་ནས་�་གར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཆར་ཕེབས་མ་�བ་མཁན་ཚ�ར་དམིགས་པ་ཡིན། 

ངས་ཁོང་གདན་�་�ེད་དགོས་པའི་དམིགས་�ལ་ངོ་མ་དེ་�་གསང་�་�བ་ཆེད་ཁོང་ལ་མགོ་�ོར་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། ཁོང་དེ་ལ་

མགོ་འཁོར་སོང་། �ེས་མ་ང་ཚ�ས་དེའི་�ོར་ལ་དགོད་�ོ་བའི་ཁ་བ�་མང་པོ་�ས་པ་ཡིན། གཟེངས་�་ཐོན་པའི་�ོམ་པ་པོ་མང་

པོས་ཁོང་གི་མཛད་�ེས་ལ་�ན་གསོ་གཏོང་ཆེད་�་ངལ་དང་�་�ངས་པ་དེར་ཁོང་ལ་ད�ེར་ཚ�ས་ཆེན་པོ་�ང་བ་དེ་ང་ཚ�ས་ཁོང་

གི་བཞིན་ནས་�ོགས་�བ།  

ཨིན་ཌི་ཡ་ན་�ོབ་ཆེན་�ི་དགེ་�ན་ཆེན་མོ་�ར་པའི་ག་ོགནས་ཕར་�ད་ད་�ང་ཁོང་གིས་གོ་གནས་གཞན་པ་མང་པོ་བ�ང་ཡོད་

པ་ནི། ཨེ་ལེ་ཊི་ནི་�ལ་�ིའི་བོད་རིག་པའི་ཚ�གས་པའི་འགན་འཛ�ན་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་�ན་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཧ་ལམ་

ཚ�གས་པ་དེའི་བ�བ་པ་�ན་ཤོས་�་�་ཆགས་ཡོད། རང་བཙན་ལས་འ�ལ་ནང་ལ་མི་�མས་ལ་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་ཆེ་བའི་

སེམས་�གས་�ོད་མཁན་�་�་ཆགས་པ་བཞིན། ལོ་མང་པོའ�་རིང་ལ་ཁོང་གིས་བོད་རིག་པའི་ཚ�གས་པ་དེར་ལག་ལེན་དང་

བསམ་�ོ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་�བ་དགོས་པའི་འགན་�ངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཚ�གས་པ་དེའི་ནང་ལ་གོ་གནས་

གཙ�་བོ་དེ་བཞེས་�་དེར་མཉེས་པོ་མེད། བོད་རིག་པའི་ཚ�གས་འ�འི་�ོར་ལ་གཅིག་�ས་ན། ཚ�གས་ཐེངས་�ེས་མ་དེ་ཅེག་གི་

�ོང་�ེར་ཕ་རག་ལ་འཚ�ག་�ར་འ�ན་པ་ཆེན་པོ་བཅངས་ཡོད། �་མཚན་ནི་དེར་�ི་རག་ཤིན་�་ཡག་པོ་ཡོད་པས། ཁོམ་པ་ཡོད་

པའི་�བས་ལ་དེ་འ�ང་ཞོར་ལ་�གོས་པོ་དང་ལས་རོགས་མཉམ་�་ཁ་བ�་�ེད་འདོད་པ་དེ་རེད།  
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ངས་ཡི་གེ་འདིའི་མཚམས་མ་བ�ས་གོང་ལ་ཁོང་གི་�་མོ་ཁོ་ལིན་དང་ཁོང་གི་བཟའ་�་གཉིས་པ་མི་�་ན་ཊིབ་ལ་སེམས་གསོ་

གཏོང་འདོད་�ང་། �་མོ་ཁོང་ལ་ཨེ་ལེ་ཊི་བ�ེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་�ང་། �ག་�་�ས་གཏོགས་�ེད་�ོད་མཁན་�ི་ཕ་དེ་འ�་

མིན། དེ་བཞིན་བཟའ་�་གཉིས་པ་མི་�་མཉམ་�་ཕན་�ན་བསམ་ཤེས་ཤིན་�་མཐོ་བའི་འ�ེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་བ�ན་ཡོད། 

ཁོང་�མ་པ་གཉིས་ད་ཆ་�ག་བ�ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ནང་ལ་�ང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད།  

གང་�ར་འཛམ་�ིང་�ནོ་ལ་�ག་བ�ལ་�ིས་ཁེངས་ཡོད། �་ས་དང་། ནེ�་ཡོག �་�མ་མིང་ཊནོ་བཅས་ལ་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་

དང་། དེ་བཞིན་འ�ེལ་ཡོད་�ི་ས་གནས་�ི་ཚ�གས་པ་དང་�ིད་�ག་སོ་སོའ �་ནང་ལ་ཁོང་ལ་�་ངན་�་བའི་མཛད་�ོ་�ེལ་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ངས་ཡི་གེ་འདིའི་ནང་ལ་ཨེ་ལེ་ཊི་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་འགའ་ཤས་�ི་མཚན་ཆད་པ་ཡོང་�ིད་ལ་འགའ་ཤས་ངོ་

མི་ཤེས་པས་འདིར་�ིས་མེད་པས་�ེད་ཅག་ལ་དགོངས་གསོལ་�། ཨེ་ལེ་ཊི་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་གལ་ཆེའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་

གོར་མ་ཆག་པས་དེ་དག་གི་གནས་�ལ་འདིར་འཁོད་མ་�བ་པ་འདིར་དགོངས་གསོལ་�་བཞིན་ཡོད།  

 མཐའ་མ་�་�་ཞིག་ལ་�ོགས་པོ་ཨེ་ལེ་ཊི་ཡི་�ད་ཆོས་དེ་�་འདདོ་�ང་། དེ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཨེ་ལེ་ཊིའི་�ོགས་

�ི་�མས་བ�ེ་ཐོབ་�ོང་བའི་མི་�མས་ལ་ཁོང་ད་ཆ་ང་ཚ�་མཉམ་�་བ�གས་མེད་པ་འདི་བསམ་�ོར་འཁོར་�བས་ཤིན་�་ནས་

བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་མིའི་འ�་ཤེས་དེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་�ི་�ས་ཚད་དེ་དག་ལ་བ�ེག་�བ་�ར་འབད་

བ�ོན་ཆེན་པོ་�ེད་དགོས་�་རེད། 

�ེད་གང་�་ཡོད་�ང་།  �ག་�་ང་ཚ�་མི་འདོར་བར་མཛ�ད་ཨེ་ལེ་ཊི། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�་རེ་དང་། �མ་ད�ོད། དེ་བཞིན་མིའི་བ�ེ་

བ་དེ་�ན་བཞིན་ཡོད།  

 

རོ་�ར་ཊ་ོབྷི་ཊ་ལི།་༼ Roberto Vitali༽ 

 

 

 


