
བོད་རྒྱལ་ལོ་ 2137 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ལྕགས་སྟག་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།
རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་
སྒྲོམ་གཞིའི ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་
དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 
 བོ ད ་གཞུང ་བཀའ ་ཤག ་གིས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
7 མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་ 1༠ ཙམ་ལ་
བོད་ལྗོངས་མདོ ་སྨད་ས་ཁུལ་འབྲུག་
ཆུ་རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག་གི་རྐྱེན་པས་འདས་
གྲོངས་སུ ་གྱུར ་བའི ་མི ་གྲངས་ཚེས ་ 
12 བར་ 11༤༤ སྐོར་ཟིན་པ་ཡོད་
པ་དང་། དེ་བཞིན་མི་གྲངས་ ༦༤ ལ་
རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པ། མི་གྲངས་ 
༦༠༠ ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་
ཐོག ་མཁར་དངོས ་སོགས ་ལ ་གོད ་
ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་ བརྟེན་ཕྱི་
ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1༤ ཉིན་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་གཞུང་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། མདོ་སྨད་
ཆོལ་ཁ་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་
ལྗོངས་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་ རྫོང་
དུ་ཆུ་ལོག་གིས་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་གནང་
ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་
མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་དང་མདོ་སྨད་ཆོལ་
ཁའི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ཕོ ་བྲང་ནས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་
བསུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་

དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་མགོན་པོ་ 
གང་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་

ལེགས་བཤད་གླིང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
དང་དགེ་འདུན་འདུས་མང་གིས་དབུས་
རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་
བཙུན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ 
ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་དབུས་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་དང་། བཀའ་བློན་
ཁྲི ་པ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བློན ་
རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་
ཆེ་ཆུང་དང་ལས་བྱེད། ཕྱི་ནང་གི་སེར་

སྐྱ་མི་མང་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་
ཕྲག་བརྒལ་བ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་རྟེན་
མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་
ཚར་འབུལ་བཤམས་དང་འབེྲལ་འཕགས་
ཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསེྙན་བཀུར་
མང་ཇ་དང་། དགེ་འདུན་སྔགས་གསུམ་
ལ་སུྐ་འགེྱད་ཧིན་སོྒར་ ༥༠ རེ་ཕུལ་ཏེ་ཆུ་
ལོག་གི་འཇིག་པས་རེྐྱན་འདས་སུ་སོང་བ་
རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་

འདས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་
བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མཐའ་དག་བྱང་
ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་སྐུ་

བཞིའི་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པ་དང་། རྨས་སྐྱོན་གོད་ཆག་ཕོག་
པ་རྣམས་ཀྱང་མྱུར་དུ་དྲག་སྐྱེད་ཀྱིས་ཚེ་
ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་གཙོས་འཇིག་རྟེན་
ཀུན་ཏུ་སྙིགས་ལྔའི་རྒུད་ཚོགས་སྤྱི་དང༌། 
ཁྱད་པར་འབུྱང་བཞིའི་འཇིག་པ་མི་
འབུྱང་བར་བདེ་སིྐྱད་རོྫགས་ལྡན་གིྱ་དཔལ་
ལ་ལོངས་སུ་སོྤྱད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀིྱ་སོྨན་
ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་ཡོད།།

འབྲུག་ཆུ་དང་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འབྱུང་
བའི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་
ལ་སེམས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་

སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1༤ ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉེ་
ལམ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
སྨོན་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སེམས་གསོའི་གསུང་
འཕྲིན་ཡང་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གར་
དང་པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་འོག་མི་
མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་རྒྱུ་དངོས་རྩ་འཐོར་
ཕྱིན་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང། 
ངོས་ནས་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་ཚེ་
འདས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་
ཟད། ངལ་སེལ་དང་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞིར་
ཞལ་འདེབས་ཀྱང་ཕྲན་བུ ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ ་བྱུང། 
ཕྱོགས་མཚུངས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀན་ལྷོ་བོད་
རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་ལྷོ་ཤར་མཚམས་སུ་
ཡོད་པའི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ས་རུད་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་
བའི་གོད་ཆག་དེའི་འོག་མི་གྲངས་མང་པོའི་ཚེ་
སྲོག་ཤོར་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་
གཞིགས་ན་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་བྱུང་
མ་མྱོང་བའི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་འདུག སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའོ་ནས་ངལ་སེལ་
དང་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞིར་གཟིགས་རྟོག་ཆེད་
འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བ་
ངོས་ཀྱིས་ཤེས་བྱུང། ངོས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་གོད་
ཆག་དེའི་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་
རྒྱག་རྒྱུ་དང། རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་ཚོར་སེམས་གསོ་
དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆེད་
ལས་པ་ཚོས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན་སྔར་མ་
གྲགས་པའི་ས་རུད་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་དང། ཨུ་རུ་
སུའི་ནང་ཤིང་ནགས་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཤོར་
བའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་སྔར་མ་བྱུང་བའི་གོ་
ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་
མང་པོར་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེར་བརྟེན་ང་
ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་
ཉག་ཕྲ་བོ་དེ་དག་བདག་སུྲང་བེྱད་རུྒྱར་རྒྱལ་སིྤྱའི་
རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འབད་བརོྩན་དགོས་རུྒྱ་དེ་དུས་
ཀིྱ་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་སྔ་དོྲ་སླར་
ཡང་དམིགས་བསལ་སོྨན་ལམ་གོ་སིྒྲག་ཞུས་ཏེ་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གིླང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རེྟན་མཆོག་སྤྱན་
སྔར་འབུྱང་བའི་གོད་ཆག་འོག་ཚེ་སོྲག་ཤོར་བ་དང་
དཀའ་ངལ་མོྱང་བཞིན་པའི་རེྗས་ཤུལ་རྣམས་ལ་
སོྨན་ལམ་འཚོགས་སྐབས་ངོས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་
བྱས་ཡོད། ཅེས་གསུང་འཕིྲན་སྩལ་ཡོད།།
 བོད་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་
པས་ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
1༤ཉིན་ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་
ཐེ་པའི་ནང་བོད་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་
དུ་ཆུ་རུད་དང་ས་ཉིལ་བ་སོགས་ཀྱི་གོད་

ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བ་དེ་མཚུངས་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་ས་སླེའི་ནང་ཆུ་སྤྲིན་རྡོལ་ཏེ་

ཆུ་རུད་དང་ས་ཉིལ་བ་སོགས་འབྱུང་
བའི ་རྐྱེན ་ངན་འོག་མི ་རྒྱུ ་གཉིས་ལ་
གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཀྱིས་དམིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་གསུང་
འདོན་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་
ཐེ་ཝན་གྲོང་ཁྱེར་ཊེའི ་ཅུང་ནང་གོང་
ཚེས་ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐུ ་
ཚབ་དོན་ཁང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་
སློབ་མ་ཁྱོན་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་
གནང་བ་དང་སྦྲགས་རྐྱེན་འདས་སུ ་
གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མེ་བརྒྱ་ཚར་
ཕུལ་འདུག 
 དམིགས་བསལ་སྨོན ་ལམ་
སྐབས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་སློབ་མ་རྣམས་
ནས་དྭངས་བླང་ཐོག་ཕྱག་རོགས་གནང་
བར་ཐེ ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ ་ཚབ་དོན་
ཁང་གིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་
རང་དང་ཐུགས་རྗེ་ཞུས་འདུག 

ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་
ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

ཡོ ལ ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་ 
1།3༠ ནས་ 
3།3༠ བར་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་གི་
ནང་ཆོས་འཛིན་
གྲྭ འི ་ ན ང ་ ཆོ ས ་
སློབ ་ཁྲིད ་གནང་
མ ཁ ན ་ ད གེ ་
བ ཤེ ས ་ འ ཇ མ ་
ད པ ལ ་ ཆོ ས ་
འ ཛི ན ་ ལ ག ས ་

དབུ ་བཞུགས་ཐོག་སྐུ ་ཚབ་དོན་ཁང་
གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་ནང་ཆོས་ཞུ་
མཁན་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1༨

བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པའི་མཇུག་བསྡོམས་དང་
དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ ༥1 འཁོར་བའི་རྟེན་འབྱུང་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 11 
ཉིན་རྡ་ས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་
ཁང་དུ་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ལོ་ངོ་ ༥༠ 
འཁོར་བའི ་ལོ ་འཁོར་གཅིག་གི ་དུས་
དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་བའི་མཇུག་བསྡོམས་
དང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ ༥1 འཁོར་བའི་
དབྱར་སྟོན་རྟེན་འབྱུང་མཛད་སྒོ ་ཞིག་
ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་
ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 2།༠༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་
གཙོ་བོར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གཙུག་
རྒྱན་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་དང། དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ཟུར་
སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་
དང། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་འབེྲལ་ཡོད་སུྐ་
མགོྲན་བཅས་མི་གྲངས་ 3༠༠ བརྒལ་བ་
ལྷན་འཛོམས་ཀིྱས་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་
ཟོླས་གར་གིྱ་སིྤྱ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིྱས་
དུས་ཆེན་ངོ་སོྤྲད་དང་ལས་བསོྡམས་སྙན་
སོྒྲན་རེྗས་སུྐ་མགོྲན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་
ཟོླས་གར་ཚོགས་པའི་བུྱང་རིམ་ལོ་རུྒྱས་
དང། སོྐྱར་མོ་ལུང་གི་ལྷ་གཞུང་དྭངས་
ཤེལ་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་བརྙན་དེབ་དབུ་
འབེྱད་གནང་བ་དང། ཟོླས་གར་ལོ་རུྒྱས་

བརྩམས་གནང་མཁན་སིྤྱ་འཐུས་དགེ་
བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་
ལགས་དང་འབེྲལ་ཡོད་མཐུན་འགུྱར་

སུྐྲན་མཁན་རྣམས་ལ་ལེགས་སེྐྱས་གནང། 
དེ་རེྗས་རྐང་བོྲ་གུླ་གཞས་འགྲན་བསུྡར་
དེའི་གཟུར་དཔང་རྣམས་ངོ་སོྤྲད་གནང་
རེྗས་རྒྱ་ལུ་དང་རོྔན་པའི་རུ་ཁག་གཉིས་
ནས་བོད་ཀིྱ་ཐུན་མིན་རྐང་བོྲ་གུླ་གཞས་
དང་སོྟན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་མི་ལ་རས་
པའི་མཛད་རྣམ་སོགས་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་
རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་ཞབས་

ལོ་ 2༠ འཁོར་བའི་སྐལ་བཟང་ལགས་
དང་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་རྔོན་
པ་དང་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་གཉིས་ནས་རྒྱ་ལུའི་

རུ་ཁག་རྒྱལ་བའི་བྱ་དགའ་གནང་གྲུབ་
བསྟུན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་
འདིར་ཟློས་གར་གྱི་དབྱར་སྐྱིད་གླུ་གཞས་
འགྲན་བསུྡར་ལ་བཅར་རུྒྱ་བུྱང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་བུྱང། དེ་དང་དུས་མཚུངས་
འདིར་ཕེབས་པའི་རང་གཞུང་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་དང། བླ་སུྤྲལ་རྣམ་པ། དེ་
བཞིན་གཟིགས་མོ་བ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་

འཚམས་འདིྲ་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཞུ་གི་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་ཟོླས་གར་གིྱ་
འཁྲབ་སོྟན་པ་རྣམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གིྱ་སོྒ་ནས་སུྒྱ་རྩལ་ཧ་ལས་པ་འཁྲབ་
སོྟན་སོང་བས་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། 
དབྱར་སིྐྱད་ཀིྱ་དུས་སོྟན་འདི་ལྟ་བུ་ཚུགས་
རུྒྱར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྒན་ལགས་རྣམ་
པ་དང། ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་འབྲེལ་
ཡོད་མི་སྣ་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སྤྱིར་ངོས་རང་ཆོས་སྲིད་གང་གི་

ཐད་ལའང་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་། ལྷག་པར་
ཟློས་གར་གྱི་རིག་གནས་ཐོག་ཕལ་ཆེར་
བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
འདུག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ ་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
རྗེས་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་པའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་དེ་དག་
མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་རྒྱུའི ་ཁོར་
ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་གནང་མཛད་
ཡོད། དེའི་ནང་ནས་བོད་གཞུང་ཟོླས་
གར་ཆ་ལ་བཞག་ན་བོད་པའི་རིག་གནས་
སུྲང་སོྐྱབ་བེྱད་སའི་བསིྟ་གནས་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་
འཛམ་གིླང་ཐོག་གུླ་གར་གིྱ་རྒྱ་མཚོ་དང། 
ཕུལ་དུ་བུྱང་བའི་དམངས་ཁོྲད་ཀིྱ་གུླ་གར་
མང་དག་ཅིག་བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་ལ་
མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བུྱང་བ་ཞིག་
རེད། དེར་བརེྟན་དེ་དག་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བེྱད་རུྒྱ་ནི་བོད་གཞུང་ཟོླས་གར་གིྱ་
ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་
སོགས་གསུང་བཤད་གནང་རེྗས་སུྒྱ་རྩལ་
སོླབ་ཁིྲད་ཀིྱ་འགན་འཛིན་བོླ་བཟང་བསམ་
གཏན་ལགས་ནས་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།།

བོད་མིའི་སོླབ་གྭྲ་ཁག་གི་
ཡིག་རུྒྱགས་ཀིྱ་གུྲབ་འབྲས་

ལེཌ་ཐོན་བུྱང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཏང་གནས། ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 
2 ཉིན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རུྒྱགས་གུྲབ་འབྲས་
གསལ་བསྒྲགས་སེྤལ་བའི་ནང་བོད་མིའི་སོླབ་
གྭྲ་ཁག་གི་གུྲབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བུྱང་འདུག 
གནས་ཚུལ་འབོྱར་གསལ་ལྟར། རྣམ་རྒྱལ་
མཐོ་རིམ་སོླབ་གྭྲའི་སོླབ་ཕུྲག ༦2 ཡོད་པའི་
ནང་ནས་སོླབ་ཕུྲག ༥༥ ཨང་སེྡ་དང་པོ་དང༌། 
སོླབ་ཕུྲག་གྲངས་ 7 ཨང་སེྡ་གཉིས་པ་ལོན་
ནས་རུྒྱཌ་འཕོྲད་བརྒྱ་ཆ་ 1༠༠ ལོན་ཐུབ་པ་
བུྱང་ཡོད། གཞན་ཡང་སོྲང་བཙན་སོླབ་གྭྲའི་
སོླབ་ཕུྲག་གྲངས་ ༤༠ ཡོད་པའི་ནང་ནས་སོླབ་
ཕུྲག་ 1 གཟེངས་ཐོན་ཁོངས་སུ་རུྒྱཌ་འཕོྲད་
ཡོད་པ་དང། སོླབ་ཕྲག་གྲངས་ 33 ཨང་སེྡ་
དང་པོ། སོླབ་ཕུྲག་གྲངས་ ༦ ཨང་སེྡ་གཉིས་
པ་ལོན་ནས་རུྒྱཌ་འཕོྲད་བརྒྱ་ཆ་ 1༠༠ ལོན་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་སོྤག་
རཱ་ཨེས་ཨོ་ཨེས་སོླབ་གྭྲའི་སོླབ་ཕུྲག་ཆ་ཚང་
གུྲབ་འབྲས་ལེཌ་ཐོན་བུྱང་ཡོད། ད་ལན་བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་སོླབ་ཕུྲག་ཁོྱན་བསོྡམས་
གྲངས་ ༤12༥92 ཡོད་པ་ནས་སོླབ་ཕུྲག་
གྲངས་ 2༤7༦༨9 ཡིག་རུྒྱགས་འཕོྲད་དེ་
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀིྱ་རུྒྱཌ་འཕོྲད་བརྒྱ་ཆ་ 
༦༤། 31 ཐམ་པ་ཡིན་འདུག

བྱང་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་གསུམ་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་དེབ་གསུམ་བྲིས་པ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བཏང་གནས། བྱང་
ཨ་རིར་བཞུགས་མཁན་རྒྱ་རིགས་རྩོོམ་པ་
པོ་སྐུ་ཞབས་གྲན་ཕོ་ཁུང་དང་། བུད་མེད་
རྩོམ་པ་པོ་ལི་ཅང་ལིན། ཁེ་ཎ་ཌར་བཞུགས་
མཁན་བུད་མེད་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཀྲུའུ་
རུའེ་བཅས་ནས་ལོ་འདིའི་ནང་བོད་དོན་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་དེབ་རེ་བྲིས་
ནས་ཧོང་ཀོང་དང་། ཐེ་ཝན་དུ་པར་སྐྲུན་
བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་རྩོམ་པ་པོ་གྲན་ཕོ་ཁུང་
གིས་བྲིས་པའི་དེབ་ཀྱི་མིང་ལ། ཀྲུང་ནན་
ཧའེ་ཡི་གདོང་རིས་ངོ་མ་ཟེར་ཞིང་། དེབ་
དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོའི་ནང་
ཁུལ་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་
བྲིས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེབ་དེའི་ནང་གི་ལེ་
ཚན་དྲུག་བོད་དོན་སྐོར་ལ་བྲིས་ཡོད་པ་དེ། 
ཧོང་ཀོང་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་འདུག རྩོམ་པ་
པོས་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་
འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཁོང་
ནས་བིྲས་པའི་དེབ་དེ་ཧོང་ཀོང་ནང་བྲིན་པོ་
བྱུང་ནས་པར་ཐེངས་དང་པོ་རྫོགས་ཟིན་པ་
དང་། ད་ལྟ་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་པར་སྐྲུན་
བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་འདུག རྩོམ་པ་
པོ་ཀྲུའུ་རུའེ་ཡིས་བྲིས་པའི་དེབ་ཀྱི་མིང་ལ། 
བོད་སྐོར་ཉན་པ། རྒྱ་རིགས་ཤིག་གི་ལྟ་ཚུལ་
ཟེར་ཞིང་། དེབ་དེའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་འདོན་གནང་མཛད་ཅིང༌། བོད་མི་
མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ལྷག་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བོད་རྒྱ་
གཉིས་སྨན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར་
དང་། འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༠ ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་སྤྱི ་
ཚོགས་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསར་
གཏོད་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གང་ཉིད་ཀྱི་
དབུ་ཁྲིད་འོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལས་
དོན་ལ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་གྲུབ་འབྲས་རླབས་
ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་རིགས་ཤིག་གི་
ངོས་ནས་བོད་དོན་ལ་ལྟ་སྟངས་ཇི་ཡོད་ཞིབ་
ཕྲ་བྲིས་ཡོད་པ་རེེད། ཁོང་གིས་བྲིས་པའི་
དེབ་དེ་ནི་ཐེ་ཝན་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་། 
རྒྱ་རིགས་ཀོླག་པ་པོ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་
ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག རྩོམ་པ་
པོ་ལི་ཅང་ལིན་གྱིས་བྲིས་པའི་དེབ་ཀྱི་མིང་
ལ།  ཕྱི་ལོ་ 19༥9 ལོའི་ལྷ་ས། ༸གོང་
ས་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་དོན་
གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེབ་དེ་ཉེ་
ཆར་ཧོང་ཀོང་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང༌། 
དེབ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་ 19༥9 ལོའི་
དོན་རྐྱེན་དངོས་སུ་བརྒྱུད་མྱོང་མཁན་མང་
པོར་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་

གནས་ཚུལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ 19༥9 
ལོའི་དོན་རྐྱེན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་འདྲ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གང་འདྲ་ཡིན་པ་སོགས་ཕྱི་ལོ་ 19༥༦ ཙམ་
ནས་ 19༥9 ལོའི་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་
འཇུག་དང་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་
ནས་བྲིས་ཡོད་པ་རྣམས་ཡིན་འདུག  
 དེབ་དེའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གིས་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། ཀ་ལོན་
སྦུག རྡོར་གླིང་། སྒང་ཏོག་སོགས་བོད་མི་
འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་དངོས་
སུ་བསྐྱོད་ནས་མི་སྣ་མང་པོར་བཅར་འདྲི་
བྱས་ཡོད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་
ཐོན་གསལ་ལ་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་ 19༥9 
ལོའི་ལྷ་ས། ༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་
ཕེབས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་པའི་
དེབ་དེར་ཀློག་པ་པོ་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་
འདུག་པ་མ་ཟད། དེབ་དེ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག གྲན་
ཕོ་ཁུང་དང༌། ཀྲུའུ་རུའེ། ལི་ཅང་ལིན་ཁོང་
གསུམ་ནི་རྒྱུན་དུ་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱུས་
མངའ་ཆེ་ཞིང་། བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་། བརྗོད་
བྱེད་ཚིག་ལ་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ནང་ཁུལ་
ནས་བསྔགས་བརོྗད་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཁོང་གསུམ་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་

སྟབས་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པར་ཇི་ནི་ཝར་སྐོང་
ཚོགས་གནང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་བོད་ཚོགས་
འདུ་སོགས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་
འདུ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བཞུགས་སྒར་དང་། བོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲི་གཟིགས་སྐོར་
དུ་ཕེབས་མྱོང་ཞིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཞལ་
མཇལ་གསུང་ཐོས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་
མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གསུམ་གྱིས་
དོན་ཁང་ལ་གསུང་གསལ། རང་དབང་གི་
ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དང་། 
 ལྷག་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོར་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་
བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་འདིས་
དེབ་འབྲི་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་
འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག ལྷག་པར་ཁོང་
གསུམ་ནས་གསུང་གསལ། བོད་མིའི་འཐབ་
རྩོད་ནི་བདེན་དོན་རྩོད་ལེན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 
ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་སྐོར་དངོས་
དོན་དང་མཐུན་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་རྒྱུ་དང༌། 
གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་
སློང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གི་དོར་ཐབས་
མེད་པའི་འགན་འཁྲི་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་
གནང་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1༨

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་སུད་སི་ནང་འབུམ་ཚོགས་ཐེངས་དང་
པོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 13 
ཉིན་སུད་སིར་འབུམ་ཚོགས་ཐེངས་དང་
པོ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང། སྐབས་དེར་འབུམ་
ཚོགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཀྱང་
སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་
ཚེས་ 13 སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་འབུམ་ཚོགས་
སུ་ཕེབས་པའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་
གིས་གུ་རུའི་དབང་གནང། དེ་རྗེས་ཆོས་
རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དོན། ངས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་
གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འབུམ་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་
མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། སུད་
སིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་
ཚོས་འབུམ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང༌། ལྷག་
པར་འབུམ་ཚོགས་ཚོགས་ཐུབ་པ་འདིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཕན་རླབས་ཆེན་
པོ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་དགོས་ཞེས་གསུངས། ཟླ་ 

༨ ཚེས་ 1༤ ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཝིན་ཊར་ཐུར་ཁུལ་
དུ་བོད་མི་ 1༥༠༠ ཙམ་ལ་སྒྲོལ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་དབང་གྲུབ་བསྟུན་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དོན། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་ཐོག་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
ཀྱི་སེམས་ཤུགས་སྐྱེས་ཏེ་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་མྱུར་དུ་སེལ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་
དགོས། ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོས་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་
ཆེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་
གྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཇི་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་མིན་ཐོག་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མས་
དོ་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཚེས་ 
1༥ ཉིན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་
སུད་སི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་
ཚོར་ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མ་འོངས་

བོད་ཀྱི ་ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་ཇི ་འདྲ་
ཡིན་མིན་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་གནང་དགོས་གལ་
ཆེ་ཚུལ་དང། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་གཏན་ལ་ཕབ་

ཚུལ་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་སུད་སི་གྲོང་
ཁྱེར་ཇི་ནི་བར་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་
ཕེབས་ཏེ་ཉིན་རྒྱབ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང། དེ་བཞིན་སུད་སིར་གནས་
བཞུགས་བསམ་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་གླིང་གི་བློ་གྲོས་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། ནམ་མཁའ་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག ས་སྐྱ་བརྩེ་ཆེན་གླིང་གི་དགེ་
བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་མཇལ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་གླིང་
དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་
བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་འདུག ཚེས་ 
19 ཉིན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་
གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བོད་ནང་རྒྱ་རིགས་ཤུགས་ཆེ་གནས་སྤོ་བྱས་
རྐྱེན་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡོང་གི་མེད་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་
སར་བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་དང་འཛུགས་སྐྲུན་
རྣམ་གྲངས་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་མང་དག་
ཅིག་སྤེལ་བཞིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་རིགས་བོད་
ནང་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་ཉིན་རེ་
ལས་ཉིན་རེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། 
ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠༦ ལོར་མེ་འཁོར་
ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་བྱས་རྗེས་བོད་ནང་
ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་
རིགས་ཁྱོན་ཆེ་ཡོང་སྟེ་བོད་ནང་གཏན་སྡོད་
བྱས་ཏེ་ལས་རིགས་གཉེར་བཞིན་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཞི་
རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རེྗས་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ནང་
གཏན་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་མང་པོ་
ཞིག་ལ་གཏན་སྡོད་ཐེམ་ཐོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་
བསྙད་བཏགས་ཏེ་ཚོང་གཉེར་དང་ཞོར་ལས་
གཉེར་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་མཐའི་བོད་མི་མང་
པོ་ཞིང་ཁུལ་དང་འབོྲག་ཁུལ་ས་གནས་སུ་
ཕྱིར་སློག་བཏང་སྟེ་འཚོ་ཐབས་འཚོལ་རྒྱུར་
མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་
ནའང་། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་ཡོང་བའི་
རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་ཡོང་བཞིན་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་མེ་འཁོར་དུ་བསྡད་དེ་
ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། ད་
ཆ་བོད་ནང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་
རིགས་ཚོས་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 
ལོ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་ཉེས་དོན་ཉེས་
གསོག་གི་བྱ་ངན་སྤེལ་མཁན་ཡང་མང་དུ་
འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་
དམ་བསྒྲགས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་
སྤེལ་ཏེ ་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་སུན་གཙེར་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་
བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་རིགས་བོད་ནང་ལག་
འཁྱེར་གང་ཡང་མེད་པར་གཏན་སྡོད་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་གི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་ཚོ་ཁག་མང་དུ་འགྲོ་
བཞིན་པར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་འདང་ངེས་
ཀྱི་གཅུན་འདོམས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། 
ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ ་
སྐབས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་
ནང་ཉེས་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་
རུ་ཕྱིན་ནས་བོད་ནང་བདེ་འཇགས་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་
དཔེ་མཚོན་གཉིས་ཙམ་བཀོད་ན། དང་པོ། 
ཚ་བ་མཛོ་སྒང་རྫོང་དུ་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 
༦ པའི་ནང་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་
བསྡོམས་ཐོ་བཀོད་པར་གཞིགས་ན། 
1༽རྒྱ་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་ཚོང་ཁང་ 
2༤9 དང་། བོད་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་
ཚོང་ཁང་ ༥3། 2༽ རྒྱ་རིགས་ནས་གཉེར་
བའི་ཟ་ཁང་ ༥2 དང་། བོད་རིགས་ནས་
གཉེར་བའི་ཟ་ཁང་ 3༠། 3༽ རྒྱ་རིགས་
ནས་གཉེར་བའི་གཞང་ཁང་ ༥ དང་། 
༤༽ རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀས་གཉེར་བའི་སྦག་
ཁང་ 11 ཙམ། ༥༽ བོད་རིགས་ནས་
གཉེར་བའི་ནང་མ་ཁང་ 3 ཙམ་བཅས་

ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་པར་གཞང་ཁང་གཉེར་
བཞིན་པ་དེས་མི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་
མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་མང་དུ་འཐོན་
བཞིན་པའི་ཐོག་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་ཁྱབ་
ཉེན་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་།
 གཞོན་སྐྱེས་ཁོངས་ནས་བག་
གཡེང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་
བཞིན་པ་དེས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྱིམ་ཚང་
ནང་འཚོ་བ་འཚོལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཟའ་ཚང་འཆམ་
མཐུན་མི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྣ་
ཚོགས་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཡིན་པ་རེད། དེ་
བཞིན་རྒྱ་རིགས་ལས་མེད་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ནང་
ཡོང་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་
འཇགས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའི་
དཔེ་མཚོན་གཉིས་པ་ནི། སྔར་མང་ཚོགས་
སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ལ་བསྐྱོད་ཡུལ་ལྷ་སའི་འཇག་
མ་གླིང་ཁར། དེང་སྐབས་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་སྤྲོ་
སྐྱིད་ཁང་ཟེར་བས་གཙོས་མགྲོན་ཁང་དང་
ཨར་ཁང་སོགས་འདྲ་མིན་གཉེར་བཞིན་
ཡོད་པའི་ཐོག་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ནས་
ཡོང་བའི་རྒྱ་རིགས་ཚོང་གཉེར་བ་རྣམས་
ནས་གཙོ་བོར་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་
ནི་ 2༠1༠ ལོར་སླེབས་སྐབས་གླིང་ཁ་དེའི་
ནང་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 93 ཙམ་ཕྱོགས་
མི་ཤ་སྟག་ཆགས་ཏེ་མི་གྲངས་ ༦༠ ལས་
གྲུབ་པའི་ཆུ་ཚོད་ 2༤ བསྐོར་གཡེང་བྱེད་
མཁན་གྱི་དྭང་བླངས་བདེ་སྲུང་མི་སྣའང་
འཛུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། ཡང་སྙིང་གླིང་
ཁ་དེའི་ནང་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
གླིང་ཁ་དེར་དེ་འདྲའི་དམིགས་བསལ་ཡོད་
པའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་བསམ་
གཞིགས་ཞིབ་ནན་བྱས་ཚེ་གཞི་ནས་དེ་ནི་
གང་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 
ཟླ་ 7 ཚེས་ 3༠ ཉིན་ལྷ་སའི་དགོང་དྲོའི་
ཚགས་དཔར་ཐོག་ལྷ་སར་ཉེས་ཅན་ཚོ་ཁག་
ཞིག་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་རྒྱུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
བ་ཟེར་བ་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་གསར་
འགྱུར་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། ནང་དོན་གཙོ་
བོར་ལྷ་སའི་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་དང་། རྟ་རྒྱུག་
ཐང་ཆེན་སོགས་སུ་མི་གྲངས་ 2༨ ལས་
གྲུབ་པའི་ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་པའི་ཚོ་ཁག་
གཅིག་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་སྟེ་རྡུང་རྡེག་བཏང་
བའི་སྐོར་འཁོད་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་
གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠9 ཟླ་ 12 
ཚེས་ 1༨ ཉིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་
མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ནག་ཚོགས་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི ་གྱོད་དོན་ཞིག་
ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་
དག་ཐོག་ནས་རྒྱ་རིགས་ལས་མེད་ཁྱོན་ཆེ་
བོད་ནང་ཡོང་སྟེ་ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་གི་
གནས་ཚུལ་ལོ་རེ་བཞིན་ཐོན་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
མེད་པའི ་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ ་ཡོད་
སྟབས་བོད་ནང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་མི་
ཡོང་བའི་འབྱུང་གཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།།

ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སུྐ་ཚབ་
དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས། བོད་གཞུང་མང་
གཉིས་ཀིྱ་འབེྲལ་བ་ལེགས་སུ་གཏོང་རུྒྱ་དེ་ནི་
བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། བདུན་ཕྲག་སོྔན་མའི་ནང་
ཨ་རིའི་གོྲང་ཁེྱར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་
སིྐྱད་སུྡག་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། སུྐ་ཚབ་
ཀིྱ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་
ཁ་ཕིབས་གསར་པའི་ནང་སོྐང་ཚོགས་གནང་
ཡོད། ཚོགས་འདུར་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་
གིས། ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་
བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྤྱ་ཁང་ཉོ་
རུྒྱའི་ལས་དོན་དེ་ད་ལྟ་དུས་མཚམས་གང་འདྲ་
ཞིན་ཏུ་སེླབས་ཡོད་པ་ངོ་སོྤྲད་མདོར་བསུྡས་
དང༌། ལས་དོན་དེའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་ད་དུང་
སིྐྱད་སུྡག་ཁག་ནས་ཕྱག་རོགས་གནང་དགོས་
པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་སྐབས་མཚམས་སུ་
འབེྲལ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དེ་སྐབས་ཕྱག་རོགས་
ཡོང་བའི་འབོད་སུྐལ་དང༌། གཉིས་པ་རིང་
མིན་སིྤྱ་འཐུས་སྐབས་ 1༥ དང་། བཀའ་ཁིྲ་

སྐབས་ 3 པའི་འོས་བསུྡ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེ་བའི་འོས་བསུྡ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་
སྟབས་མང་ཚོགས་གང་མང་ནས་དེབ་སེྐྱལ་
ཐུབ་ཐབས་དང་། འོས་འཕེན་ཐུབ་ཐབས་སུ་
སིྐྱད་སུྡག་ཁག་གིས་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལ་དེ་དོན་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་ཡིན་པའི་
བརྡ་ལན་ཡོང་བའི་འབོད་སུྐལ་ཞུས་ཡོད། དེ་
རེྗས་སིྐྱད་སུྡག་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། སུྐ་
ཚབ་ཚོས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། དེབ་
སེྐྱལ་གིྱ་ལས་དོན་དང་འབེྲལ་བའི་སོྐར་སོ་
སོའི་དགོངས་འཆར་གནང་ཞིང༌། སུྐ་ཚབ་
དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་དགོས་
རིགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཐེངས་
འདིའི་སིྐྱད་སུྡག་ཚང་འཛོམས་ཀིྱ་ཚོགས་འདུ་
དེར་ནིའུ་ཡོཀ་དང༌། ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་
བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཚེ་རིང་བཟང་པོ་ལགས་དང་། སུྐ་ཚབ་དོན་
ཁང་གི་ཟུང་དུྲང་ཀུན་དགའ་བཀིྲས་ལགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། རེྗས་སུ་ཚོགས་
གཙོ་ཚེ་རིང་བཟང་པོ་ལགས་ཀིྱས། དོན་ཁང་

ནས་སིྐྱད་སུྡག་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་སོྐང་ཚོགས་
གནང་རེྗས་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་འཇར་སི་
ཁུལ་གིྱ་དེབ་སེྐྱལ་བེྱད་མཁན་མངོན་གསལ་
དོད་པོས་མང་དུ་ཕིྱན་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་སིྤྱ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སིྐྱད་སུྡག་ཁག་
ལ་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ནིའུ་ཡོཀ་དང་། 
ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་སིྤྱ་ཁང་ཉོ་དམིགས་སུ་ད་ལྟའི་
ཆར་ཨ་སོྒར་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཉིས་འབུམ་ལྔ་
ཁིྲ་ཡོད། ཚོགས་འདུ་དེར་ཆུ་བཞི་སྒང་དུྲག་
དང་། སོྒར་གཞས་སིྐྱད་སུྡག མངའ་རིས་
སིྐྱད་སུྡག སིྐྱད་གོྲང་སིྐྱད་སུྡག ལོྷ་ཁ་སིྐྱད་སུྡག 
གཉན་པ་སིྐྱད་སུྡག ལི་ཐང་སིྐྱད་སུྡག སེྡ་དགེ་
སིྐྱད་སུྡག ནང་ཆེན་སིྐྱད་སུྡག འབའ་པ་སིྐྱད་
སུྡག བྲག་གཡབ་སིྐྱད་སུྡག གོ་འཇོ་སིྐྱད་སུྡག 
ཨ་མདོ་སིྐྱད་སུྡག སྨར་ཁམས་སིྐྱད་སུྡག ཏེྲ་
ཧོར་སིྐྱད་སུྡག ས་སྐྱ་སིྐྱད་སུྡག རི་དགའ་སོག་
གསུམ་སིྐྱད་སྡུག་སོགས་སྐྱིད་སྡུག་ཉི་ཤུ་མིན་
ཙམ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། སྐུ་ཚབ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདུག 



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1༨

ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་མེ་སོར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་
སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་གཉིས་པ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།

༄༅། །མེ་སོར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་ལོྷ ་ཕྱོགས་གཞིས་
ཆགས་ཁག ༥ དང་། བེང་ག་ལོར་དང་
ཨུ་ཌི་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ 2 བཅས་
ས་གནས་ཁག 7 ནས་མི་གྲངས་ 3༥ 
ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 ནས་
ཉིན་གྲངས་ 1༠ རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི ་
ལས་རིམ་ཞིག་མེ་སོར་ས་གནས་ཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ། 2༠1༠ 
ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 ཉིན་སྔ་དྲོ་སྦྱོང་
བརྡར་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་སྦེལ་ཀོབ་
དང་བདེ་སླར་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། ས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་
བཅས་གདན་ཞུས་ཐོག གོང་གསལ་ས་
གནས་ཁག 7 ནས་སྦྱོང་བརྡར་བ་མི་
གྲངས་ 3༥ ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ ་བ་ངག་དབང་
འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི ་
༸སྐུ ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ ་ཆེའི ་སྐུ ་
མདུན་དུ་རྟེན་འབྱུང་སྣང་གསལ་ཞལ་
འབྱེད་གནང་སྟེ། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་
རབ་ནས་མཛད་རིམ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས། 
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་
རྒྱལ་མཆོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ 2 
པ་གོ་སྒྲིག་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་
ཡུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ 

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང༌། ཁ་འཐོར་
བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་བཅས་ཀྱི་སེར་
སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་སྔ་རྗེས་གོ་
སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ནའང་། རང་རིགས་མང་

ཚོགས་ཁྲོད་ད་དུང་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་
བྱ་རིམ་གསལ་པོ་མགོ་མ་འཚོས་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་དེ ་དག་རིམ་
བཞིན་སེལ་ཐབས་སུ ་གཞིས་ཆགས་
དང༌། ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་
ཁག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་
པ་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། 
ས་གནས་སོ་སོར་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་
བྱ་རིམ་མི་ཤེས་མཁན་རྣམས་ནས་ལམ་
སྟོན་ཞུ་ཡུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁྲིམས་
རྩོད་པ་བསྟེན་དགོས་རིགས་ལ་ཁྲིམས་
རྩོད་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཡོད་པ་
བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་དེས་
མང་ཚོགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་
མང་གཉོམ་ཆུང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེ་ཙམ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའི་ནང་ཁ་མཆུའི་
བྱ་རིམ་དུས་འགྱངས་མི་འབྱུང་བའི་དགེ་
མཚན་ཆེ་ཙམ་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། 
རིང་མིན་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ཁུལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་

འགྲོ་དོ་ཆོད་ 1༥༠ ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་
ལས་རིམ་ད་དུང་མུ་མཐུད་གནང་འཆར་
ཡོད་ལུགས་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་
གནང་། ཉིན་གྲངས་ 1༠ རིང་ཉིན་རེར་
ཚོགས་ཐུན་ ༤ རེ་བྱས་ཏེ། སོྦྱང་བརྡར་
སོླབ་ཁིྲད་པ་ཁིྲམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་
དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་དང་། ཁིྲམས་
ཞིབ་པ་ཆུ་སེྟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་
མཆོག ས་གནས་ཁིྲམས་ཞིབ་པ་མཚོ་སྣ་
ལྷག་པ་མཆོག ཁིྲམས་ལུགས་རིག་པ་བ་
དུྲང་གཞོན་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐྱད། ས་གནས་
ཁིྲམས་དུྲང་བསྟན་འཛིན་མཁེྱན་རབ་
བཅས་ནས་ཁིྲམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
གིྱ་ཁིྲམས་དེབ་གསུམ་དང༌། བཅའ་
ཁྲིམས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

རྩོད་པའི་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་བཅས་སློབ་
ཁྲིད་གནང་སྐབས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་
དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་བཏང་སྟེ། སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་ཉིན་ ༨ པ་དང་ 9 པ་ཉིན་
གཉིས་རིང་སྦྱོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཚོགས་

ཆུང་ཁག ༤ ལ་བགོས་ཏེ་ཁ་མཆུའི་ཞུ་རྩ་
དང་། ཞུ་ལན་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་
ལས་རིམ་ནང་ཁ་མཆུ་མི་འདྲ་བ་གྲངས་ 
༨ ཀྱི་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་བཟོས་ཏེ་དོན་དུ་
སྦྱོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་
ལུགས་དང༌། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་
སྟངས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གང་ལེགས་ཤེས་
རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ 1 སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མཇུག་
བསྡོམས་མཛད་སྒོར་ལུགས་བསམ་དང་
བདེ ་སླར་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་དྲུང་
རྣམ་གཉིས་དང་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཕེབས་ཡོད་
པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་ནས་

སྦྱོང་བརྡར་བ་མི་གྲངས་ 3༥ ལ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི ་སྦྱོང་
བརྡར་ལག་འཁྱེར་གནང་བ་དང་། སྦྱོང་
བརྡར་བ་མི་གྲངས་ 3༥ ཁོངས་ནས་མི་
གྲངས་ 29 ལ་ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་
དོན་ལྟར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་
འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་དེབ་འགོད་ལག་
འཁྱེར་གནང་། འཕྲོས་སྦྱོང་བརྡར་བ་ 
3 ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་རང་ལོ་ 
2༥ མ་སོན་པ་དང་། སྦྱོང་བརྡར་བ་ 3 
ནས་གནས་སྐབས་རིང་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་
དེབ་འགོད་ལག་ཁྱེར་ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ 
མེད། སྦྱོང་བརྡར་བའི་སྐུ་ཚབ་བཀྲ་ཤིས་
ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་
པའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་
བཤད་ནང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་གནད་དུ་སྨིན་པ་
དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་ཡོང་ངེས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་དེ་
ལྟའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་
བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆུ་སྟེང་ངག་དབང་ཐུབ་
བསྟན་མཆོག་ནས་ད་རེས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་
འབུལ་རྒྱུའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། 
མ་འོངས་གཞིས་སྒར་སོ་སོའི་ནང་ལས་
དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འབོད་སྐུལ་
དང་འབྲེལ་བའི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་
བཤད་གནང་། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་
པ་མཚོ་སྣ་ལྷག་པ་མཆོག་ནས་ཐུགས་རེྗ་
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་
གནས་བསྡུས་སུ། 
 ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 13 ཉིན།།

གལ་ཆེའི་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ 2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 7 གྱི་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་ 
1༠ ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་དྲག་ཆར་བབས་ཏེ་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆུ་ལོག་གི་
གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་རྐྱེན་མི་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་པོར་སྲོག་སྐྱོན་དང། དེ་བས་ཆེས་མང་
བ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། ཐ་ན་སྡོད་ཁང་དང་ས་ཞིང་བཅས་པར་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེའི་
དཀའ་སྡུག་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་རང་དབང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྤྱེ་སྒེར་ཡོངས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་
ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕན་གྲོགས་རོགས་སྐྱོར་གང་ཐུབ་ཞུ་དགོས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་
བརྗོད་མ་དགོས་ཤིང། དེ་སྔོན་བོད་དུ་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་བྱུང་སྐབས་རྣམས་སུ་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི་སྒེར་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་སོ་སོས་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
སྐྱོར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཉེན་སྐྱོབ་ངལ་སེལ་
ལས་གཞི་སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་བྱུང་རྐྱེན་ལ་ཐེངས་དང་པོ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བཞིན། ད་ལམ་མདོ་སྨད་ཆོལ་
ཁའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་རོགས་འདེགས་ལས་གཞི་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་འདི་གར་རེ་
སྐུལ་འབྱོར་དོན་ལྟར། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་ཐུབ་ན་གཞིས་བྱེས་གཉིས་
ཀར་འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོང་རེ་མཐོང་བས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཡོད་
པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་དང་། དགོན་སྡེ་བླ་བྲང་། མཉམ་འབྲེལ། དགེ་རྩ་ཁག སྒེར་
ཁག་སོགས་ཚང་མས་བློས་བཅད་དངོས་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཅི་འོས་གོང་གསལ་མདོ་སྨད་
དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བས་དེ་དོན་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་དབྱིངས་སུ་མངའ་བ་ཞུ། 
 བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ 2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 13 ཉིན།།

ཛ་དྲག་གུན་སྐྱོབ་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ 
མཚན་མོའམ་ཚེས་ ༦ ཐོ་རེངས་མཚམས་སུ་
ལ་དྭགས་སེླ་ཁུལ་དུ་ཆུ་སིྤྲན་བརོྡལ་ཏེ་ཆུ་རུད་
ཤུགས་དྲག་བུྱང་བ་ལས་དེ་ཁུལ་གིྱ་ཡུལ་མིའི་
སོྡད་ཁང་དང་ལས་ཁུངས། སོླབ་གྭྲ། སེམས་
ཅན་སོགས་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་
ཟུང་གི་ཚེ་སོྲག་ཤོར་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་བོླ་ཕམ་
བྱ་ཡུལ་གིྱ་གནས་ཚུལ་བུྱང་འདུག་པ་འདིའི་
ཁོངས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གཞིས་
ཆགས་བརྒྱ་ཤོག་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་
གཉིས་ཀིྱ་སོྡད་ཁང་དང། རུྒྱ་ཟོག་ཕལ་མོ་ཆེ་
ཆུ་རུད་འོག་ཚུད་དེ་ལྟ་བཟོ་འདི་ཁུངས་མེད་
པར་གཞིས་མི་རྣམས་རི་རེྩར་བོྲས་སོྡད་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བ་བུྱང་འདུག་ཅིང། 
ད་བར་བསོད་ནམས་གིླང་བོད་མིའི་གཞིས་
ཁོངས་རང་ནས་བོད་མི་ཤི་སོྐྱན་བུྱང་བ་གོ་རུྒྱ་
མི་འདུག་ཀྱང། སེླ་ཁོྲམ་གཞུང་དུ་གནས་སོྡད་

བོད་མི་གཉིས་འདས་གོྲངས་དང༌། གཅིག་
གར་སོང་རེྙད་སོན་བུྱང་མི་འདུག རྒྱ་གར་
དབུས་སའི་གཞུང་དང། གཞུང་འབེྲལ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་སེྡ་མང་པོས་གུན་སོྐྱབ་རོགས་
སོྐྱར་གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་
ཀིྱས་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡང་
དབེྱར་མེད་ཀིྱ་མཐུན་འགུྱར་དགོངས་བཞེས་
གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  སིྤྱར ་རྒྱ ་
གར་དབུས་གཞུང་དང་མི་མང་། དེ་བཞིན་
ཇ་མུ་ཀཤི་མིར་མངའ་སེྡ་གཞུང་མང༌། ལྷག་
པར་ལ་དྭགས་རི་ལོྗངས་ཡར་རྒྱས་ས་ཁོངས་
ཀིྱ་འགོ་མང་རྣམས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིྲན་ཆེན་པོ་ཡིན་
པར་བརེྟན། ད་རེས་ཀིྱ་ཆུ་རུད་ཀིྱ་གོད་ཆག་
རེྐྱན་ངན་ཕྲད་པའི་ཡུལ་བོད་དབེྱར་མེད་ཀིྱ་
དཀའ་སེལ་དང། ལྷག་པར་བོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁུངས་སོྡད་ཁང་དང། རུྒྱ་དངོས་རྩ་
གཏོར་སོང་བའི་གཞིས་མི་དེ་རྣམས་ཀིྱ་འཕྲལ་

ཕུགས་དཀའ་སེལ་རོགས༌སོྐྱར་སླད་ཕིྱ་རྒྱལ་
ཁག་དང་རྒྱ་བལ་འབུྲག་བཅས་སུ་གནས་པའི་
བོད་མི་ཚང་མས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེྐྱད་
མཚོན་ཆེད་རང་རང་འཁོས་དཔག་གི་རོགས་
དངུལ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང། འབེྲལ་མཐུད་པ། བོད་
རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་ཛ་
དྲག་གིས་ཞལ་འདེབས་བསུྡ་སོླང་གནང་སེྟ་ཇི་
བུྱང་གཤམ་གསལ་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་
ནང་སིྲད་ལས་ཁུངས་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པ་ (CTRC) དངུལ་ཁང་ཨང་ 
1༠༥༥1༠9༥322 (SBI-༠༦3༤) SWIFT 
No#SBININBB277 ཐོག་ (Online 
Banking) དྭྲ་འཕིྲན་བརུྒྱད་འཕྲལ་འབུལ་
ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱའི་འབོད་སུྐལ་གསལ་བསྒྲགས་
སུ། བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནང་སིྲད་བཀའ་
བོླན་གིྱས་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 11 ཉིན༎


