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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་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 ་གི ས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལིར་བོད་ཕྲུག་མཐོ་སློབ་ཏུ་སྐྱོད་བཞིན་

པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་

ལྡི་ལིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བསྐྱོད་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ ༦༠༠ བརྒལ་

བར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་

འདིའི་སྟེང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡིན་རུང་འགྱུར་བ་

འགྲོ་གི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༧ ལོ་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་

མཚུངས་ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་འགྱུར་བ་འགྲོ་

གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་བོད་དུ་འགྱུར་བ་གང་

འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། བཅིངས་བཀྲོལ་ཞེས་

མིང་སྙན་པོ་ཞིག་གིས་འོག་དོན་དངོས་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟུར་གསལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱི་བློ་གུ་དོག་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་

དག་གིས་ཉེན་ཁར་བརྩིས་ཏེ། བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་

དང། དཔེར་ན། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་

སྐབས་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གསར་

བརྗེའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱིས་

དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ། ལོ་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མེད་པ་བཟོ་གི་ཡིན་ཞེས་པའི་

འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ཡོད། བསམ་བློ་ངོ་མ་དེ་

རེད་འདུག བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་

གུང་ཁྲན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བློ་གུ་དོག་པོ་དེ་

དག་གི་བསམ་བློའ ་ིནང་བོད་ཅེས་པ་དེ་དུས་

ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་སུ་དབང་རྒྱུའི་དོན་

དུ་བོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟུར་དུ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་

སྐད་ཡིག་དང་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་

དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་

གི་འདུག  འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་

གྱི་འགྱུར་བ་དེས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་

གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་

ཁ་ཡོད་པའི་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ཐོག་

བསླེབས་ཡོད། ཁ་ནས་འདྲ་ཆགས་པོ་ཤོད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང་དོན་དག་ངོ་མར་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མི་

རིགས་ཀྱི་ཚེ་གཡོག་ཏུ་ཉར་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་

གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱ་མིའི་ཁེ་ཕན་

དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་

མི་རབས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཕྱིན་པའི་སྐབས་

བོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནས་རྒྱ་སྐད་བརྒྱབ་པ་མ་

གཏོགས་བོད་སྐད་མ་རྒྱག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཉེན་ཆེ། དེར་བརྟེན་བོད་ནང་ཡོད་པའི་

སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ནས་བར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་

བྱས་ཡོད། རྟགས་མཚན་གསལ་ཤོས་གཅིག་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་མི་རབས་

གསར་པ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཡང་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སྤྱོད་པ་བག་ཡངས་

སོགས་བྱས་ཏེ་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་མ་

བྱས་པར་འཁྱམས་བསྡད་ནས་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་

མཁན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ། བོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཡུལ་

པའི་མི་ཚོས་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་འདུག 

 དེའི་རིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་

དགོས། མདོར་དོན་སྙིང་པོ་ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོར་

ཤོད་རྒྱུ། ང་ཚོའི་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ལྷག་

ཙམ་གྱི་འགྱུར་བ་དེས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་

པའི་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོག་བསླེབས་

ཡོད།  གལ་ཆེ་ཤོས་ཁྱེད་རང་ཚོས་དུས་ཚོད་

ཉིན་མ་གཅིག་ཡིན་ནའང་འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་

བར་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད།  དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

སློབ་ཕྲུག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་མཛད་

ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་སོག་ལར་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གལ་གནད་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡ་ས་

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་

བོད་སོག་ལར་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་

གལ་གནད་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉིན་

གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཚོགས་

ཡོད།  ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གསུང་བཤད་

གནང་མཁན་མི་སྣ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་

སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་དང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་ཡ་ནའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་

སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ལི་ཡོཊ་སི་པར་ལིང་ལགས། 

(Prof. Elliot Sperling)  ཁེ་ཎ་ཌ་

བྷིར་ཊི་ཤི་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

མཁས་དབང་ཚེ་རིང་ཤཀྱཱ་ལགས། ཝར་ཎ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སློབ་དཔོན་བྱམས་པ་

བསམ་གཏན་ལགས། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཆུང་ཚེ་རིང་

ལགས། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ལོ་རྒྱུས་

ཉམས་ཞིབ་པ་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་

ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག གཞན་ཡང་ཚོགས་

བཅར་བའི་ཁོངས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་རང་

དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་

པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སྲི་

ཞུ་བ་དང། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཁག་གི་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་

ཕེབས་ཡོད། དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་ཕྱི་

དྲིལ་དྲུང་འཕར་བཀྲིས་ལགས་ནས་ཚོགས་

འདུ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་རྗེས་

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་

སྐྱིད་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དང་

འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་

གི་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་བོད་སོག་དབར་

གྱི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་

དང་མན་ཇུའི་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གང་

འདྲ་བྱུང་ཡོད་མིན་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པ་རེད། དེ་རིང་གི་ཚོགས་འདུ་འདི་ང་

ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་

བརྩིས་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་

ཏེ་ཉིན་གཉིས་རིང་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་རྒྱུའི་གོ་

སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་བགྲོ་གླེང་གནང་

མཁན་ཚོར་ཐུགས་བྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་

ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བར་ངས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞི་འདི་ང་ཚོ་

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། འདི་གར་ཕེབས་

པའི་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གསན་

འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག་པས།  

ཁྱེད་རྣམས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེར་སྐྱེད་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཚང་མར་འཚམས་

འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྐུ་ཞབས་བཀྲིས་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ངོ་

སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སྤྱི་འཐུས་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་བོད་སོག་

ཆིངས་ཡིག་མ་བཞག་གོང་གི་བོད་དང་མན་ཇུ་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང། ས་རཱའི་རྒྱལ་

རབས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཀྱིས་བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

འཕེལ་རིམ་དང་། བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་ཆིངས་

ཡིག་སྔ་རྗེས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང། 

 དེ་ནས་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་

གྲུབ་མཚམས་མཁས་དབང་ཚེ ་རིང་ཤཱཀྱ་

ལགས་ཀྱིས་ (Mongolia and 

Tibet,Search for Nations,A 

comparative study of State 

Formation in Mongolia and 

Tibet in the early part of 

20th Century) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་ཉིན་དང་

པོའ ་ིགསུང་བཤད་མཐའ་མ་དེ་གཙུག་ལག་

སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ལི་ཡོཊ་སི་པར་

ལིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོར་བོད་

སོག་ཆིངས་ཡིག་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ། 

སྟོན་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་སྟོན་
མཛད་སྒོར་ཆོས་རིག་བཀའ་
བློན་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་

གནང་རྒྱུ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཐེ་ཝན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་

ཤིན་ཚུའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཅའོ་ཏུང་འགྲིམ་

འགྲུལ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ིནང་རྒྱ་བོད་

མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་དང་།  ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གོ ་སྒྲིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་ཀྱི་

སྐོར་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་རྩོམ་བྲིས་དང་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པའི་

དཔེ་དེབ་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ་འགྲེམས་སྟོན་ཞུ་བཞིན་

ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནས་ད་བར་ཐེ་ཝན་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ་མིན་ཁག་ལྔ་ཙམ་གྱི་ནང་འགྲེམས་

སྟོན་དེ་རིགས་ཐེངས་དྲུག་ཙམ་བྱས་ཡོད། འགྲེམས་

སྟོན་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཐེ་ཝན་གྲོང་ཁྱེར་ཀའོ་ཤུང་དུ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་

རིང་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཀྱང། མང་ཚོགས་ཀྱིས་

དོ་སྣང་ཆེ་རྐྱེན་ཟླ་བ་གཅིག་ཕར་འགྱང་བྱེད་དགོས་

བྱུང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁག་གཅིག་

དང་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས།  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་།  བོད་ཀྱི་ཤོག་དངུལ། ཊམ་ཀ  

སྦྲག་གླའི་ཐེལ་ཤོག་ (postal stamp) དཀོན་

རིགས། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྒྱུ  ་ུརྩལ་ཁག་གཅིག  བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། བོད་ནང་འདས་པ་དང་

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བཅས་པར་རིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་

འགྲེམས་སྟོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ནས་ ༩ བཅས་

ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་རྒྱ་གར་མཧཱ་རཱཤ་ཊི་མངའ་སྡེའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནཱག་པུར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྡིག་ཤ་བྷུ་

མི་ཞེས་པའི་ཐང་ཆེན་དུ་སྟོན་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་སྟོན་

མཛད་སྒོ་ཞིག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐབས་

དེར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

མཆོག་ཀྱང་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། མཛད་

སྒོ་དེ་བཞིན་ནཱག་པུར་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་(Nag-

pur Buddhist Centre) དང་། (Dr 

Babasaheb Ambedkar National 

Association of Engineers) ཞེས་

པའི་ཚོགས་པ།  གཞན་ཡང་ (South Cen-

tral Zone Cultural Centre) ཞེས་

པའི་ཚོགས་པ་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག མཛད་སྒོ་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༦ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ 

ནས་ ༩ བར་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་དབུ་

འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། དེ་ནས་རིམ་པས་

ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་དཔེ་

དེབ་འགྲེམས་སྟོན།  རྩོམ་ཡིག་སྒྲོགས་སྦྱང། རི་མོ་

དང་བཟོ་བཀོད་འགྲན་བསྡུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་

འདྲ་མིན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

འཆར་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབུས་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོཌ་ཆེན་ཚོཌ་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ 

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག 

དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཧི་མ་

ཅལ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་

མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དབུས་ངལ་

སེལ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་

ཡོད།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབུས་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པ་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་ཧི་མ་ཅལ་

མངའ་གཞུང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ནས་ད་

བར་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད། འོན་

ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་

གི་ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གཞིར་

བཟུང་གི་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ི

སྒྲིག་གཞི་དང་རྩ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར། 

ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབུས་ངལ་

སེལ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་

པ་དང་སྦྲགས།  དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་

རྩ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དང་

སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་

དོན་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང།  དེ་རྗེས་བསྐྱར་

བཅོས་དང་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་བྱས་པའི་རྩ་

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་རྣམས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

གཞུང་གིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞིར་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་གཏན་འབེབས་

གནང་བ་རྣམས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་དེབ་

སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏེ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་དགེ་

མཚན་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།། 

ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །བོན་པོའ་ིསྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 

ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་

རྗེའི་ཐུགས་སྲས་གྲུབ་ཐོབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་

གྱི་ཡ་གྱལ། ཁམས་པ་དབུ་སེའམ་རྗེ་ཀརྨ་པ་སྐུ་

ཕྲེང་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་མཆོག་བོད་

མདོ་ཁམས་ཏྲེ་ཤོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་མི་ལོ་

ཧྲིལ་པོ་ ༩༠༠ འཁོར་བར་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་

སྒོ་འདི་བཞིན་ལོ་ངོ་གཅིག་རིང་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་དུ་མར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཚོགས་ཡོད། མཛད་སྒོ་

ཉིན་དང་པོའ་ིཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཐོག་

རྡོར་གདན་ཡོངས་དགེ་གཏེར་སྒར་དགོན་གྱི་

ཉེ་འགྲམ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ིདབུ་

གུར་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་

ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཚོགས་མགོན་

དུ་ཕེབས་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཇམ་མགོན་ཀོང་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གོར་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་

པོ་ཆེ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་དཔལ་

འབྱོར་ཚེ་རིང་མཆོག  བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་

ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག  སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་

བཅས་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ས་སྐྱ་

ཁྲི་འཛིན་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ། འབྲི་གུང་

ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ། འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ། རྒྱུད་སྟོད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ། 

གཞན་ཡང་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀྱི་བླ་སྤྲུལ། མཁན་པོ། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ཕྱག་

མཛོད་སོགས་གནད་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ ༣༠༠ ཙམ་

དང། རྒྱལ་ཕྱི་ནང་ནས་ཕེབས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་

གྲངས ༦༠༠༠ ལྷག་འཛོམས་ནས་དུང་རྒྱ་རོལ་

མོ་འཕན་གདུགས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཆོད་

པའི་སྤྲིན་ཕུང་དཔག་ཏུ་མེད་པས་མདུན་བསུས་

ཏེ་རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐུ་གསུང་བྱོན་མ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་རྗེས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་པ་

གོར་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཤིས་

ཚིག་བརྗོད་ནས་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་

འདྲི་གནང། དེ་རྗེས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་

ནས་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་སྣང་གསལ་ཞལ་

དབྱེ་དང་། དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་

བའི་དཔེ་དེབ་ཁག་གཉིས་དབུ་འབྱེད་གནང་

རྗེས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་གདན་དྲངས་པའི་

སྲོལ་རྒྱུན་རོལ་དབྱངས་དང་ལྷག་པར་དོ་ཧཱ་

རྡོ་རྗེའི་མགུར་དབྱངས་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཁག་

གཅིག་གིས་དོ་ཧཱ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་གདངས་སུ་གྱེར། དཔལ་ལྡན་

རང་གཞུང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ས་

སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ག་གཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པོ་

ལགས་ཀྱིས་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་

འཕྲིན། རུམ་བཏེག་ཕྱག་མཛོད་ཀརྨ་ཅུང་རྒྱལ་

པས་རྒྱ་གར་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་

ཆེན་དང། འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་

བློན་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་འཕྲིན་བཅས་མཛད་

སྒོ་འདིར་ཆེད་དུ་གནང་བའི་གསུང་འཕྲིན་དང་

གནས་འཕྲིན་ཁག་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས། དེ་ནས་

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་དང་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་པོའ་ིགནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པ། 

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན།  དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡༧ 

ཁྲིམས་ཆད་འཁུར་ཏེ་ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུལ་བཙོན་

ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་འཇིགས་

མེད་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་པོའ ་ིགནས་སྟངས་

སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  འཇིགས་མེད་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ལྷ་ས་གྲོང་

ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་

གསར་བརྗེར་ངོ་ལོག་པའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་

པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁོང་དང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

ཁོངས་ཀྱི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཆད་

བཏང་ཡོད་པ་ལྟར།  འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་སུ་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡༥ ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་དེ་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་སོགས་སུ་ངལ་

རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་བྱེད་བཅུག་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་

བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་མུས་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 

ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག་

ཅེས་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་དུས་

ཡུན་ལོ་ངོ་ ༢ སྤར་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་

ཁོང་ནས་མུ་མཐུད་བཙོན་ཁང་ནང་ལངས་

ཕྱོགས་བརྟན་བཟུང་བྱས་པར་བརྟེན་ཉེས་རྡུང་

ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟེ་ལུས་པོ་ནད་གཅོང་ཆགས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཆུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་དུ་སྤོ་སྐྱེལ་

བྱས་པའི་རྗེས་སུའང་མུ་མཐུད་ཉེས་རྡུང་བཏང་

བ་སོགས་ལས་དེང་སྐབས་ལུས་པོ་ནད་གཅོང་

དུ་གྱུར་ཏེ་སྲོག་ཉེན་ཡོད་པའི་གནས་སུ་གྱར་

ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཡང་ཐུག་འཕྲད་

བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་ཟུར་བཀག་ཁང་དུ་

ཟུར་བཅུག་བྱས་པ་སོགས་ལས་ད་ལྟའི་ཆར་

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་པོའ་ིགནས་

སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་

གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་འདུག 

 འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་ 

༡༩༦༡ ལོར་ཨ་མདོ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་

སྐྱེས་པ་དང་།  འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་ལྷ་

སར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།  པ་ལགས་

དེ་སྔ་ནས་ཚེ་འདས་ཟིན་པ་དང་།  ཨ་མ་ལགས་

ཁོང་བཙོན་དུ་ཚུད་ནསལོ་གཉིས་རྗེས་ཚེ་ལས་

འདས་པ་རེད། འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ནི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁུལ་དུ་བོད་སྤྱི་

དོན་སླད་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་ཐོག་མའི་

མི་སྣའི་གྲས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  

 ལྷ་སར་གཏན་སྡོད་རིང ་འཐབ་

གྲོགས་ཁག་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་བོད་སྤྱི་དོན་

སླད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལས་འགུལ་

སྤེལ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་

ཆར་ཁོང་དང་ཁོང་འདྲ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི

གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་

པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་མང་དག་ཅིག་

ལུས་པོ་གཅོང་ཅན་དུ་གྱུར་ཟིན་ནའང་སེམས་

ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས་མི་ཉམས་པར་ཐོག་

མའི་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་

ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་སྡུག་

མྱོང་བཞིན་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་ཚང་མས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན།། 

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པར་གྱུར་པ་

སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཕྱོགས་བཅུའི་འདུས་སྡེ་རིན་

པོ་ཆེའི་སྙན་སྒྲོན་དུ།

  གསོལ་འབྲས།

ངོས་ནས་བསྟན་པ ་རིན ་པོ ་ཆེའི ་སྲི ་ཞུར་

དམིགས་ནས་ཉེ་ལམ་ལོ་ངོ་བཅུ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་

ལ་རང་ནུས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིས་རིས་སུ་

མ་ཆད་པའི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་

པ་དག་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་

གླེགས་བམ་ཕོན་ཆེ་ཙམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལོ་དང་པོར་དཀོན་བརྩེགས་

༼པོད ་༦༽དང་གཟུངས་འདུས་ཀྱི ་སྐོར ་

༼པོད་༤༽དང་། ལོ་གཉིས་པར་ཤེར་ཕྱིན་

གྱི་སྐོར་༼པོད་༢༧༽དང་། ལོ་གསུམ་པར་

ཕལ་ཆེན་གྱི་སྐོར་༼པོད་༦༽དང་། ལོ་བཞི་

པ་དང་ལྔ་པར་མདོ་མང་གི་སྐོར་༼པོད་༣༥༽

དང་། ལོ་དྲུག་པ་དང་ལོ་བདུན་པར་འདུལ་བའི་

སྐོར་༼པོད་༡༣༽ཏེ། དེ་ལྟར་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་

བགོས་ནས་ལོ་རྟག་པར་ནར་མར་ཕུལ་བ་རྣམ་

པ་ཚོའི་ཕྱག་ཏུ་འཕྲོད་ཡོད་ཤག་ལ། ད་ལོ་རྡོར་

གདན་དུ་སྨོན་ལམ་ཐེངས་ཉེར་གཉིས་པའི་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་ལས་

བྱུང་བའི་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་གྱི་གླེགས་བམ་པོད་ཉེར་

ལྔ་ཙམ་མཐའ་སྡོམ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ་

སྔ་མའི་འཕྲོས་སུ་འབུལ་འཆར་བདོག་པས། དེ་

སྔ་རྫོགས་པར་མ་ཐོབ་མཁན་ཚོ་ད་ལོ་ཕེབས་

ནས་བསྣམ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བཀའ་འགྱུར་ཧྲི་པོ་༼པོད་

༡༡༦༽ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལུགས་

དགོངས་ཆུབ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་

དེའི་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྤྱི་

བྱེའི་སྨན་ཡོན་དམ་པར་འགྱུར་ངེས་སྙམ། ད་ལོ་

ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ལག་

དང་བཅས་པ་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་གྱི་མངའ་

དབུལ་དམ་པར་སྟོབ་པའི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སོང་

བས་རང་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་བའི་འདུ་

ཤེས་ཀྱིས་དགའ་མགུ་ཡི་རང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

ལ། ཡོན་གནས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགྱེས་

བཞེས་གནང་བ་མ་ཟད། གསུང་རབ་གླེགས་

བམ་རྣམས་ལ་ཞབས་ཏོག་གང་བཟང་ཞུ་བ་

དང། ཀློག་འདོན་དང་དཔེ་ལྟ་སོགས་རང་གཞན་

གྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་བཟང་རྒུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་ལ་

དགོངས་བཞེས་ནན་ཏན་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་

དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་ལགས། ཞེས་བོད་

ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ལ་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་

ཨཽ་ཌི་ཡཱ་ནའི་དགའ་ཚལ་ནས་དར་ཐང་པ་ཀུན་

མིང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གུས་ཕུལ། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དེ་རིང་གི་སློབ་གཉེར་བ་མ་འོངས་པའི་སོན་

རྩ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཅིག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་མང་གཙོ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བདུན་

པའི་ཉིན་བཞི་པའི་སྐབས་བཀའ་ཁྲི་མཁས་

དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། དེང་

གི་སློབ་གཉེར་བ་མ་འོངས་པའི་སོན་རྩ་། ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་

དུ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་དུ་

ཕེབས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོའ་ིསློབ་གཉེར་

བ་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

མཁན་ཡོངས་དངོས་སུ་ཐུག་སྟེ་བཀའ་མོལ་ཞུ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་དང་ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དེང་གི་

སློབ་གཉེར་བ། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཞེས་

པ་འདི་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན། གོ་བ་མ་ལོན་པ་དང་

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་མེད། དེང་གི་སློབ་གཉེར་

བ་ནི་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཙོ་བོ་གྱུར་པའི་ད་ལྟ་སློབ་

གྲྭ་འགྲིམས་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་

ཚོར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གཉེར་ཞེས་པའི་ཚིག་

གཉིས་འདི་དོན་དག་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་

རེད། སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་མཁན་ཡིན་ན་སློབ་གཉེར་

བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་རིང་སང་སློབ་

གྲྭ་འགྲིམས་མཁན་ཡིན་པར་སློབ་གཉེར་མི་བྱེད་

མཁན་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སོ་སོས་

རང་ཉིད་སློབ་གཉེར་བ་ཡིན་མིན་ཞིབ་འཇུག་

གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་དང། 

ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཇིའི་སློབ་གསོ་

བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་དཔེ་

དང་བཅས་གསུང་དོན། མ་འོངས་པར་བོད་པ་

གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་

པ་གཙང་མ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེ་

ཚོ་ཚང་མ་སོ་སོས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཐག་

གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་འདིར་

ཕེབས་པ་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་བ་ཡིན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་

ཡང་སློབ་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན་དང་མིན་རང་གིས་

རང་ལ་ཞུ་དག་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་

འོངས་བོད་པ་གཙང་མའི་སོན་རྩ་འོས་དང་

མ་འོས་གནང་མིན་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཕྱག་ལ་

ཡོད། དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཚན་གྱིས་ཕན་ནུས་

ཕྲན་བུ་ཞིག་ཐོན་མདོག་ཁ་པོ་ཡིན། འོན་ཀྱང་

གཙོ་བོ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རང་གིས་བསམ་བློ་དང་

ཀུན་སློང་འཁྱེར་སྟངས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། མ་

འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་འོས་པ་ཞིག་བྱས་ན་ད་

ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་རབས་འདི་གལ་གནད་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པའི་

སྲོལ་རྒྱུན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཚར་ལོངས་བྱས་

པའི་མི་དེ་དག་རྫོགས་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་

རབས་འཚར་ལོངས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དང་

མི་རིགས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ སྔོན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་

ནང་བསྡད་མྱོང་མཁན་གྱི་མི་རབས་དེ་རྫོགས་

འགྲོ་གི་རེད། ཁྱེད་རྣམས་རྗེས་མ་ཡོང་མཁན་

གྱི་མི་རབས་བོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། 

ཡང་ན་འདྲེས་མ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། བོད་པ་

མིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ཐག་ཆོད་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སླེབ་འགྲོ་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་

མི་རབས་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་

གསར་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ནའང་། བོད་དེ་ས་ཡི་

གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་མ་བརླག་པར་གནས་ཐུབ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་རྗེས་དུས་ཡུན་གང་

མང་ཞིག་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གོ་

སྐབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཆོས་ལུཌ་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེད་སྨོན་ལམ་ཚོཌ་པ། 
༄༅། །འདི་གར་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ཐེག་གསུམ་

ཆོས་གླིང་ཆོས་ཚོགས་དང། ལོང་ཤན་དགོན་

པ།(Longshan Temple) ཕ་ཤན་

དགོན་པ། (Fa-Shan) བཅས་ཀྱིས་གོ་

སྒྲིག་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་ཆོས་ལུགས་

མཐུན་སྒྲིལ་ཆེད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད། དེ་

ཡང་སྨོན་ལམ་ཚུགས་སྐབས་ཐེ་ཝན་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཐེ་ཝན་དང་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་

དང་སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དང། 

ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་མང་ཚོགས་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་ཐོག་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་

ནང་གི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི ་

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་

གཏོང་རྒྱུའི་མཛད་ཁུར་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་མཁན་པོ་ཚེ་རྣམ་དང་ཐེ་

ཝན་གྱི་གནད་ཡོད་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཐེ་ཝན་ནང་གི་ནང་ཆོས་ཉམས༌ལེན་པ་ནང་

ཁུལ་མཐུན་ལམ་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེད་ཕྱག་ལས་མཉམ་རུབ་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ ་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་
གསར་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་གིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བྱང་ཨ་

རིའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལོ་ཆུང་རྣམས་

ཀྱིས་རང་སྐད་མ་བརྗེད་པའི་ཆེད་ས་གནས་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་

ནས་རང་རང་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་རེས་གཟའ་

ཉི ་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་འཛུགས་གནང་

ཡོད། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་འཛིན་གྲྭ་འཛུགས་ཐབས་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་མུས་ལྟར། ཝར་

མོན་ཊ་(Vermont)ས་གནས་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཡུན་རིང་འབད་བརྩོན་

གནང་བར་བརྟེན་ད་ཆ་ས་གནས་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ས་གནས་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ས་གནས་

སུ་རེ་གཟའ་ཉི་མའི་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་རྒྱུ་གཏན་

འཁེལ་བྱུང་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༩ ཉིན་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དེར་བོད་རིགས་

ཕྲུ་གུ་ ༡༣ དང་། དང་བླངས་དགེ་རྒན་གཉིས་

ཡོད་ཅིང་། འཛིན་གྲྭར་ལྟ་རྟོག་དང་། འཛིན་སྐྱོང་

ལས་དོན་འགན་ཁུར་བྱེད་མཁན་ནི་ཝར་མོན་

ཊ་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་

རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཡིན་པ་རེད། ས་གནས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྟ་མགྲིན་ལགས་

ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གཞིགས་ན། སྔ་

འཕྲོས་རིང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་འཛིན་གྲྭ་དེ་རྒྱུན་

ལས་ཟུར་པ་ཨ་ནག་ཚང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒེར་

ཁང་འོག་ཤོད་དུ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ད་ེནས་

རིམ་བཞིན་ས་ཆ་གཞན་ལ་སྤོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

འདུག་ལ། འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱ་ིགྲས་སུ་ས་

གནས་རྒྱུན་ལས་གཅིག་པ་ོམ་ཡིན་པར། ཕ་མའ་ི

འཐུས་མི་གཉིས་ཙམ་འཇོག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་

པ་བཅས་གང་ལྟར་གོམ་པ་རིམ་སྤོས་ཀྱིས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རེད་འདུག 

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱུན་ལས་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་

གྲུབ་འབྲས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་སྟེ་གཞོགས་

འདེགས་དགོས་རིགས་ཇི་ཡོད་ཞུ་འདུན་ཡོད་པའི་

ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།།  

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྤོ་བསྒྱུར་གནང་བའི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་འཛིན་སྐྱོང་

སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྤོ་བསྒྱུར་གནང་བའི་

མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 

༢ ཐོག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་བཀའ་

བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག་དང་། དྲུང་

འཕར་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་ལགས། སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་དག་ལགས། དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ལགས། 

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་འགན་འཛིན་

བུ་ཕྲུག་ཤཱསྟྲི་ལགས། སློབ་སྤྱི་ཚེ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་ལས་

བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠ 

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་སློབ་གྲྭའི་

འགན་འཛིན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

མཚམས་སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་

ཆུང་བདག་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་

མཁན་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན། རྩ་བའི་སམ་བྷོ་ཊ་སྤྱི་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འདི་ནི་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་ལོ་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ལོ་

གསུམ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། དེ་

རིང་འདིར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་མ་ཚོར་ལྟ་སྐབས་སློབ་མ་དེ་དག་ལོ་ཚད་

རྒན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་

དགོས་དོན་ཡང་བོད་ནང་བཟའ་འཐུང་མེད་པར་

བརྟེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་མིན། རང་སྲོག་འབེན་

ལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོང་དོན་ནི་ཁྱེད་རྣམ་པས་ཤེས་

གསལ་རེད།  དཔེར་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་དང། བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

གོ་སྐབས་འདི་ནས་རག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ཡོང་

བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ག་ི

གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ནམ་ཡང་ཆུད་ཟོས་

སུ་གཏོང་རྒྱུ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་

གནང། ད་ེནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་

ལུང་རིགས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་

སྙིང་དོན། བཀའ་བློན་གྱ་ིའཛིན་སྐྱོང་ཞིག་ག་ིའོག་

སློབ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐྱོང་ཞེས་པ་ཧ་ལམ་མེད། འོན་

ཀྱང་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བ་གནས་སྟངས་གཞན་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་སམ་བྷོ་ཊའི་འོག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་

བ་དེས་ལས་ཀའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་སློབ་གྲྭ་རང་གི་

འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་འགྲོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཚགས་

ཚུད་དུ་འགྲོ་གི་རེད། ང་ཚོའི་ལས་ཀའི་ཆ་ནས་

འཐུས་ཤོར་དང་རྒན་ལགས་རྣམ་པར་སྟབས་མ་

བདེའི་ཐུགས་སྣང་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། ངས་ཤེས་

རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགོངས་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་ཁྱེད་རྣམ་

པས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

མིན་པར་བོད་མི་རིགས་དང་འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་སླད་དུ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རྣམ་པའི་ནང་ནས་

བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་

ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སློབ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད། 

དེ་རྗེས་སློབ་སྤྱི་ཚེ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་

རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགྲོལ།།



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩

བོད་སོག་ལར་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གལ་གནད་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་མཇུག་བསྡོམས་
སྐབས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་བོད་སོག་ལར་རྒྱ་

གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གལ་གནད་སྐོར་

གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་

ཕེབས་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པ་བདུན་དང་

ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པོའ་ིསྐབས་གསུང་བཤད་

གནང་མཁན་ཚོར་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལོ་གཅིག་གཉིས་གོང་ལ་བོད་

སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ཨ་རིར་ཚོགས་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་ཚོགས་

ཐུབ་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཆིངས་ཡིག་དེ་

ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་སོག་

པོའ ་ིསྲིད་གཞུང་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

སྒྲིག་འཛུགས་གཉིས་ངོས་ནས་རྗེས་དྲན་དང་

ཆིངས་ཡིག་དེའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཡོང་མདོག་

ཁ་པོ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག འདིར་མཁས་དབང་

ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་ཆིངས་ཡིག་དེ་སྔ་མོ་

སོག་པོ་ཚོས་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་

མེད། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་ལོ་འགའ་ཤས་ནང་

ཁོང་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་གི་

ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་དེ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་

ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང་བཙན་

བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ནང་དོན་གོ་བསྡུར་གྱི་

ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ང་རང་

སྒེར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཆིངས་ཡིག་དེ་གསལ་

པོ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་

དེ་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཞིག་མིན། ཆིངས་ཡིག་

དེའི་ནང་འཁོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ད་ལྟ་

བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལངས་

ཕྱོགས་དང་མ་མཐུན་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འདི་

ཆེན་པོ་བཟོས་ན་སོ་སོའ ་ིལངས་ཕྱོགས་དང་

མ་མཐུན་པ་དེ་དག་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། ཆིངས་ཡིག་

དེ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ནས་སོག་བོད་གཉིས་

མན་ཇུའི་མངའ་འོག་ནས་རང་བཙན་མཉམ་དུ་

ཐོབ་པ་དང། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་

རིང་ང་ཚོ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་གི་ཡིན་ཞེས་འདི་

ལྟར་བརྗོད་ཡོད། སོག་པོ་མན་ཇུའི་མངའ་འོག་

ཏུ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་སྨྲོས་མེད་

རེད། བོད་པས་ ༥༡ བར་མན་ཇུ་དང་སོག་པོ་

གང་ལྟར་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་

བོད་ཀྱི་མངའ་དབང་བསྐྱར་གསོ་གནང་བ་ནས་

བཟུང་སྟེ་ ༥༡ བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་མཐུན་

གྱི་མན་ཇུ་འོག་ཕྱིན་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁེ་ཕན་ཡོད་དུས་ཡོད་ཤག་

ཤག་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་མེད་མདོག་

མདོག་བྱས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བལྟས་ན། 

མན་ཇུའི་མངའ་འོག་ཏུ་ང་ཚོའི་མངའ་ཐང་ཆ་

ཚང་མེད་པ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་མི་མང་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་སྐད་ཆ་ཤོད་

སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གུ་བཤངས་བྱེད་

མི་ཐུབ་པའི་འགལ་ཟླ་གཙོ་བོ་བྱུང་རབས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཐོག་

གཞན་ཞིག་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། 

སྐབས་དེ་དུས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་མངའ་

དབང་ད་ལྟ་ངས་བོད་ཀྱི་མངའ་དབང་ཞེས་པ་དེ་

དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་གི་ཐོག་(Sovereignty) 

ཞེས་པའི་དོན་དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི ་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་མངའ་དབང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མངོན་པར་

གསལ་བ་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་པ་རླབས་ཆེན་

རྒྱུན་རིང་པོ་བཞེས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་

པ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་

གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་པ་ཧ་

ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་

ནས་དེ་རིང་འདིར་མཁས་དབང་ཚོས་གསུངས་

པ་ལྟར་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུངས་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་

ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་

སྐྱིད་མཆོག་གིས་གཏམ་བཤད་པ་རྣམས་ལ་

ཕྱག་རྟགས་དང་མཇལ་དར་གཡོགས་ཡོད་པ་

བཅས།། 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་རྡ་སྟེང་མེག་གན་བོད་

ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་གཞུང་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་མི་གྲངས་ 

༤༠ ཙམ་དང་གཞན་བོད་མི་རྒན་གཞོན་ཁག་

གཅིག་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་ལ།  

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།  ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་དབྱིན་སྐད་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་

ཙམ་གནང་གྲུབ་བསྟུན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཆེད་འདས་པའི་ལོ་ ༣༥ ལྷག་ཙམ་རིང་

བོད་མི་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་

འབད་བརྩོན་གནང་མུས་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་མཚམས་རེ་མི་ཚོས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། 

དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་དེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་

བའི་དབུས་ལ་གནས་པ་ཡིན། དེ་དང་ཕྱོགས་

མཚུངས་སྲིད་བྱུས་འདིས་ཀྱང་མཐའ་གཉིས་

དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། མཐའ་གཅིག་ནི་

ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་

ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དང། མཐའ་གཞན་ནི་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁ་བྲལ་

གྱི་རང་བཙན་བསྐྱར་ལེན་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ཡིན། མཐའ་དེ་གཉིས་དང་བྲལ་ཏེ་དབུས་

ལ་གནས་པའི་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་

འོག་གནས་ཏེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་འོག་ཡོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ས་གནས་

རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་བོད་མི་ཚོར་

ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

མི་རིགས་རང་སྐྱོང་དང་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་

ཐོབ་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

འགའ་ཤས་ལ་ས་ཆ་མེད་སྟབས་མི་རིགས་རང་

སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད། ས་ཆ་ཡོད་པའི་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་

ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་གཉིས་ཀར་སྤྲད་

ཡོད། བདེ་འཇགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མ་གཏོགས་རང་སྐྱོང་

གནས་བབ་ནང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་

རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ནང་གསལ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་

ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་མི་རིགས་ས་གནས་

རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ་ལག་བསྟར་ཡོང་

རྒྱུར་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་བཞིན་ཡོད། དེར་

བརྟེན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་བཞེངས་ཕྱོགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་རྩོད་

རྒྱུའི་ལངས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་དང་ད་ལྟའི་གནས་

སྟངས་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བར་བརྟེན་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་

སྐད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སམ་ལངས་

ཕྱོགས་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ཕལ་ཆེར་ཆིག་སྟོང་དགུ་

བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་དཀྱིལ་ཙམ་ནང་དབྱིན་སྐད་དུ་ 

(Middle way policy, Middle way ap-

preoach) ཟེར་བ་ཐོག་མར་གསར་བཟོ་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། དབྱིན་སྐད་ནང་(Middle) ཞེས་པ་

དབུ་མ་དང།  (way) ཞེས་པ་ལམ།  སྲིད་བྱུས་

ལ་ (policy) བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དབྱིན་

སྐད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་དེ་བོད་སྐད་ནས་སྒྲ་སྒྱུར་

བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་

བོད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་

ཞིག་རེད། བཙན་བཟུང་དེ་དམག་དཔུང་དང་

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གྲོས་མོལ་ཟེར་བའི་ལམ་

ནས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ 

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ 

༡༧ གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་གྲོས་

མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་ཐོབ་ཐང་ཡག་པོ་དེ་

འདྲ་མང་པོ་གསལ་ཡོད་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་

པ་ཞིག་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་གཉིས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་སྤྱི་

ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་དང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་

གྲུབ་འབྲས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྐབས་གསུང་དོན་ལྟར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱ་

རྒྱུའི་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་དུས་ཚོད་གཉིས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་

བྱུང་བ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ལོ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ བར་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་ཡིན་འདུག་པས་འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་རྒྱ་ཆེའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་སློབ་ཕྲུག་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་

ལྷག་པ་རྣམས་ནས་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་རེས་དེབ་སྐྱེལ་གཉིས་པ་

བྱས་ཏེ་མིང་གཞུང་གསར་པ་དེ་དག་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཁག་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ འགྱངས་མེད་འབྱོར་དགོས་པ་བཅས།། 

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཟུར་

པ་སྐུ་ཞབས་མདའ་གཞིས་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཡུན་

རིང་ནད་མནར་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་དགོངས་པ་

རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ནས་དམ་པ་

ཁོང་གིས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཐོག་སྲི་ཞུའི་ལས་

དོན་ཐོག་རམ་འདེགས་ཧུར་སྐྱེད་ཞུས་པར་རྗེས་སུ་

ཡི་རང་དང། ཁོང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་དེ་ ཉིད་

ཀྱིས་ཚེ་རབས་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ཅིང་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་

གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་ཞུས་

ཡོད།  སྐུ་ཞབས་མདའ་གཞིས་རྟ་མགྲིན་ལགས་ནི་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་སྲུང། དེ་རྗེས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་རྒས་ཡོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥


