
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 8 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

27th February 2013

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།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་མགོན་
དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་

བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་ནས་སྲིད་ཚབ་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་དང་རྣམ་རྒྱལ་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་དགེ་བསྐོས་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་རྡ་ས་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་

གསོ་སྦྱོང་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྗེས་ཆུ་ཚོད་ 

༨ ཐོག་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་

པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་དང་རྣམ་རྒྱལ་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་དགེ་བསྐོས་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་

དབུས་སེར་སྐྱ་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་༼སྐྱེས་

རབས་༽བཀའ་ཁྲིད་སྔོན་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། དེ་རིང་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིདུས་

ཆེན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་མོ་འདི་ཚེས་བཟང་དུས་

བཟང་ལ་བརྩིས་ཏེ་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུའི་ཕྱག་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་བོད་ལོ་དང་ཏག་

ཏག་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་དུས་

ཚོད་འདི་ལྟ་བུའི་ཁ་ཐུག་ལ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་

པ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་

ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཐོགས་པ་མིན་ནམ། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ་ཕལ་ཆེར་འཇམ་

མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་

ལམ་ཆེན་པོ་ཚུགས་གནང་ཡོད། དེའི་སྐབས་ལ་

མཆོད་འབུལ་དང་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་

རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་འགའ་

ཤས་ཆད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ལོ་བསྟར་

ཆགས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་ཚོགས་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ རྗེས་ལོ་ཤས་ཤིག་འཚོགས་ཐུབ་

མེད། དེ་རྗེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་

ཁོང་གིས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་ནས་ས་བཅད་མ་

སྟོང་ཙམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། ངོས་རང་བཙན་བྱོལ་

དུ་བསླེབས་པ་ནས་བཟུང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བསྟར་

ཚོགས་ཡོད། ང་ཚོས་དུས་ཆེན་འདིར་གང་ཞིག་

རྗེས་དྲན་བྱེད་ཀྱ་ིཡོད་དམ་ཞ་ེན། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོ་ཉིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གོང་

དུ་བྱོན་པ་དེ་ང་ཚོས་རྗེས་དྲན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཐེངས་

འདིའི་བཀའ་ཆོས་དབྱིན་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་གཙོས་

སྐད་ཡིག་ཁག་གཅིག་ནང་སྐུ་སྒེར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་

ཐད་གཏོང་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འཇི་ནི་ཝའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་ལྷན་
ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝར་ཚོགས་པའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་ལྷན་ཚོགས་

(Geneva Summit for Hu-

man Rights and Democracy)

ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་

སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགྲོ ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་དེ་དག་

འགན་འཁུར་བླང་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་དོན་

འཁྱོལ་གནང་དགོས་སྐོར་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའི་གྲུབ་ཆ་

བཅས་ལ་ཚད་མཐོའ་ིམཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐོག་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་ཞུས་པ་དེ་དག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

ལྟར། རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་སྐོར་སྙན་ཐོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

(UN Universal Periodic Re-

view) ཞེས་པ་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢ ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

ཆེས་མཐོའ ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་ནེ་ཐམ་པིལ་ལེ་ 

(Navanethem Pillay) མཆོག་

གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་

བསྒྲགས་གཏམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤེལ་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོ་མོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་རྟོག་

ཞིབ་སླད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་

ཆེད་འགྲོ ་སྐྱོད་ཆོག་པའི ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཐེངས་ ༡༢ ཙམ་ཞུས་

ཡོད་པ་དེར། རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་ལག་ལེན་

མ་བསྟར་བར་ལྷག་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། བོད་མི་ཚོས་ཡུན་རིང་ནས་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་འོག་ད་ཆ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གིས་མཚོན་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིགས་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་འཕྲལ་དུ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་

དང་ཆབས་ཅིག བོད་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་

ཆེད་གཏོང་གིས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་གནས་

སྟངས་ངོ་མ་ཤེས་ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད། ཅེས་གསུངས། ལྷག་པར་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་

པ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༠༡ ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་

ཁོངས་ནས་ ༨༦ འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་

༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང། བོད་

མིར་རང་དབང་དགོས་ཞེས་

མགྲིན ་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་

ཐོག ་འབོད ་སྒྲ ་བསྒྲགས་དང་

སྒྲོག་བཞིན་ཡོད། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་

ང་ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོ ་ནང་བཞིན་

མི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

སྦྲགས་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་

པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྣང་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་

ཆེམས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི་འགྲོ་བ་མི་ཐོབ་ཐང་

དང་མང་གཙོའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་ནི་འཇི་ནི་

ཝར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི ་ལྟ་ཞིབ་ཚན་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི ་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཉི་

ཤུ་མཉམ་སྡེབ་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །འདི་གར་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན་པས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་ དཔལ་

ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་

གིས་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་ད་ལྟའི་འབྲེལ་ཡོད་

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

དང་། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་

གནས་ཚུལ་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི ་ལས་

འགུལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་སྒྲུབ་ཕྱོགས། ཕྱོགས་

མཚུངས་བོད་རིགས་ཡོངས་ནས་ནང་དོན་དམ་གཙང་

ཐོག་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་ལས་འགུལ་

གང་ཞིག་སྤེལ་རུང་མུ་མཐུད་སྔར་ལྷག་རྡོག་རྩ་ཆིག་

སྒྲིལ་བྱེད ་དགོས་སྐོར ་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་རིགས་བྱུས་

འགོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་

འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།    །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨོན་

ལམ་བོད་ཀྱི ་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་གོ ་

སྒྲིག་ཐོག་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་རིགས་བྱུས་

འགོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་

ལྷག་རྡོར་ལགས་དང་། ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་མི་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་བ་བཅར་

བའི་ཐོག་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་བོད་ཀྱི་བརྡ་

འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བློ་བཟང་སྨོན་

ལམ་ལགས་ཀྱིས་དེབ་རིགས་ཁག་གཅིག་གྱུར་ཡོང་

ཐབས་དང་། བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་སྟེང་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུལ་གོ་

བསྡུར་གནང་ཡོད། ད་ཐེངས་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་བདུན་ཕྲག་

གཅིག་རིང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གུན་གསབ་ཆེད་ཧིན་

སྒོར་འབུམ་བཅུ་གསོལ་རས་སྩལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཟླ་

དཀྱིལ་ཙམ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིབར་ལ་

དྭགས་བྱང་ཐང་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་

དུ་ཁ་བ་ཤུགས་ཆེ་བབས་པ་མ་ཟད། འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་

ཐོག་གངས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༡ ནས་ ༢ བར་བབས་པར་

བརྟེན་ར་ལུག་ ༥༠༠༠ ཙམ་གྲང་ངར་འོག་ལྟོགས་ཤི་

ཐེབས་ཡོད་སྟབས། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་

ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཉིན་ ༢༧ འཁོད་གནས་

ཕེབས་འབྱོར་ནང་གསལ། ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་ཁུལ་དུ་

གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོའི་ར་ལུག་ལ་གངས་སྐྱོན་ཆེན་

པོ་བྱུང་བར་བརྟེན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གུན་གསབ་ཆེད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་

བཅུ་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢7

ཨ་མདོ་རྔ་པར་སླར་ཡང་བོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

རིན་ཆེན་ལགས།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་མགར་གདོང་སྡེ་བ་ནས་ཡིནཔ་རང་ལོ་ ༡༧ ལ་སོན་པའི་རིན་

ཆེན་ལགས་དང། རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྐྱང་ཚ་ཞང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་

རྒོལ་གནང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་སྐད་འབོད་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིའི་ལག་ཏུ་

རག་ཡོད་ལ་བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དུར་འཇུག་དང་དགེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ཕ་མིང་ལ། དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་དང། མ་མིང་ལ། ཨ་དོན་ (འདས་

ཟིན།) བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མིང་ལ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་དང། མ་མིང་ལ། བཀྲ་ཁོ་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་ཤིང་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་རིན་ཆེན་ཝུན་

ཁྲོན་ཕྱོགས་སུ་ལོ་ཤས་རིང་སློབ་སྦྱོང་དུ་སོང་ཡོད་ལ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་སོང་སྟེ་ལས་གླ་གནང་ནས་ད་རེས་ལོ་གསར་གུང་སེང་ལ་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

བལ་ཡུལ་དུ་ཇ་ོནང་པའ་ིདབུ་མའ་ིབགྲ་ོགླེང་སྐབས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི

ཉིན་བལ་ཡུལ་ཇོ་ནང་དགོན་དུ་འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་

འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྱི་ངེས་གསང་ཐེག་མཆོག་དབུ་མ་ཆེན་པོའ་ིབགྲོ་གླེང་

སྐབས་གཉིས་པ་དང་། འཕགས་ཡུལ་ཇ་ོནང་འགྲ་ོཕན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གསུམ་

པ་གཉིས་སྟབས་གཅིག་ཏུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་སྐྱབས་རྗེ་

ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་

སྐུ ་མགྲོན ་བལ ་ཡུལ ་རྒྱལ ་

ཡོངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས ་པའི ་ཚོགས ་གཙོ ་

སི་དྷི་བྷ་ཊག་མཆོག བལ་

ཡུལ་དོན་གཅོད་རྟ་མགྲིན་རྡོ་

རྗེ་ལགས། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་

ཡོངས་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཐུབ་

བསྟན་འཇིགས་གྲོལ་ལགས། སིམ་ལ་ཇོ་ནང་མ་

དགོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཨ་ལགས་

ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ལགས། བལ་ཡུལ་ཇོ་ནང་དགོན་

པའི་འགན་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག བོད་ནས་ཕེབས་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་མ་ིསྣ་ཁག་

གཅིག སིམ་ལ་དང་བལ་པ་ོསོགས་ཇ་ོནང་པའ་ིདགོན་

སྡ་ེཁག་ག་ིམཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། བལ་ཡུལ་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་ཁག བལ་ཡུལ་གྱ་ིདགོན་སྡ་ེཁག་

ག་ིམཁན་པོ་དང་སྐུ་ཚབ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་སོགས་

ཁྱོན་སྐུ་མགྲོན་དང་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ངེས་གསང་ཐེག་

མཆོག་དབུ་མ་ཆེན་མོའ་ིབགྲོ་གླེང་སྐབས་གཉིས་པ་

དབུ་འབྱེད་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་

མར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་དབྱངས་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ངེས་གསང་

ཐེག་མཆོག་དབུ་མ་ཆེན་མོའ ་ིབགྲོ་གླེང་གི་བྱུང་

རིམ་དང། བགྲོ་གླེང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་

གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་

སིམ་ལ་ཇོ་ནང་མ་དགོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་

སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་དང། བལ་ཡུལ་ཇོ་ནང་

དགོན་པའི་འགན་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་

མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་

རིམ་དང་། ད་ལྟའི་ཇོ་ནང་པའི་གནས་སྟངས། ཇོ་

ནང་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་དུ་

གལ་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་

གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྐྱབས་རྗེ་

ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་ཆོས་རྒྱུད་འདི་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་གསུང་

དོན། "ཇོ་ནང་ཆོས་རྒྱུད་དེ་ནང་བསྟན་ཆོས་རྒྱུད་

ལ་མཚོན་ན་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མདོ་ཕྱོགས་ནས་

བཤད་ན་བཀའ་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་

པའི་ནང་ནས་བཀའ་མཐའ་མའི་རྗེས་འབྲང་རེད། དེ་

ནས་སྔགས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་

འདུས་པ། མ་བརྒྱུད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག གཉིས་

མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུངས་པའི་ནང་གི་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་གཞན་ལ་མེད་པ་མ་རེད། 

འོན་ཀྱང་སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་

ད་ལྟའི་ཆར་ཇོ་ནང་པ་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་སྒྲུབ་

རྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་

རྒྱུད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་བཞིན་

པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

མཇུག་ཏུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་བཤེས་

ཀུན་དགའ་འཚམས་ཆུང་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་

ངང་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གངས་སྐྱོན་འོག་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱུགས་ཤི་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིབར་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་བོད་མི་འབྲོག་པ་

རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དུ་གངས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བབས་ཏེ། སྐབས་དེར་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་ཐོག་གངས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༡ ནས་ ༢ བར་བབས་པར་བརྟེན་ར་ལུག་ ༥༠༠༠ ཙམ་གྲང་

ངར་འོག་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཡོད། རི་མཐོ་སར་གངས་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༢ ནས་ ༣ བར་བབས་ཡོད་ཅིང། འབྱུང་འགྱུར་ཉིན་ཤས་རིང་གྲང་ངར་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཧ་

ལམ་ངེས་པར་བརྟེན་འབྲོག་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་དེ་བས་མང་བར་འཆི་ཉེན་ཡོད་འདུག གངས་སྐྱོན་འོག་མྱོང་བཞིན་པའི་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་ལ་དྭགས་ས་གནས་རྫོང་ལས་ཁུངས་

དང། འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་སྲུང་རུ་ཁག (ITBP) དེ་བཞིན་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་དྲག་ཆས་རུ་ཁག་ (ITBF) བཅས་དང། གཞན་ཡང་བོད་པའི་དམག་མིའི་རུ་ཁག་ 

(Vikas) སོགས་ཀྱིས་ལམ་བཟོ་དང་ཟ་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འོག་སྨན་དང་སྒོ་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་ལྟོ་ཆས་

སོགས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། སྤྱིར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཁོངས་སུ་བྱང་ཐང་ས་གནས་ཁག་དགུ་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཐེངས་འདིར་གངས་སྐྱོན་གྱི་

གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཕོག་ཡུལ་ནི་བཀག་གཞུང་དང། རྒོད་ཡུལ། ཆུ་མུར། ཧན་ལེ། གསུམ་མདོ། བྱང་ཐང་ཉི་མ་བཅས་ཡིན་འདུག བྱང་ཐང་ཁར་ནག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཁ་བ་

འབབ་ཤུགས་ཆེ་དྲག་པར་བརྟེན། འགྲོ་ལམ་འགག་སྟེ་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡུལ་མི་ཁག་གཅིག་གི་མིག་དང་རྐང་

ལག་ལ་གངས་འཕྱིད་ཐེབས་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གངས་ཤུགས་ཆེ་བབས་ཡོད་པ་བཅས། །   

ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་འདྲ་པར་ཡོད་པར་བསྙད་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །རྒྱ་གར་སྦིར་ས་གནས་སུ་གནས་བཞུགས་ཕ་ཡུལ་ཁམས་འཇོ་མདའ་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་དོན་ལྟར་ན། 

ན་ནིང་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིད་གསར་རྙིང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཉེའི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང། ཁྲིམས་ཆད་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་གནས་

ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཤེས་པ་ཞིག་ལ། ཕ་ཡུལ་ཁམས་འཇོ་མདའ་རྫོང་མཁར་སྒང་ཤང་། ཁྲི་ཚོ་གྲོང་། མཁའ་སློད་ཚང་གི་ཕ་སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་དང། མ་བདེ་གཡང་གཉིས་ཀྱི་བུ་

རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་ངག་དབང་སྟོབས་ལྡན་ལགས་ལྷ་སར་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཐང་བྲིས་སྦྱང་སྟེ་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཞིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྷ་

ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས། རྩ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར་དང་མགྲོན་ཐོ་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀྱང། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་པར་གཉིས་དང། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར། སྲིད་གཞུང་གི་མང་ཚོགས་ལ་སྡུག་པོ་བཏང་བའི་པར་རིགས་སོགས་ཡོད་པར་བསྙད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཏེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་རུ་ཆེན་ནང་ཉིན་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བཀག་ཉར་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་དང། དེ་རྗེས་རྒུ་ཚ་བཙོན་ཁང་དུ་ཉིན་བདུན་ཙམ་འདྲི་རྩད་ཚ་ནན་བྱས་ཏེ་མཐར་པར་

དེ་དག་མི་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་ཁས་བླངས་ཚུལ་ལ་བསྙད་བཏགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་པ་དང། ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་བྱས་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་

གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་གཉིས་བཙོན་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ད་ལྟ་སྟོད་ལུང་གཞོང་པ་ལྷ་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་འདུག ཡང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་གསུང་གསལ་ལ། བཙོན་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ད་དུང་ཆབ་མདོ་དང། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གཙོས་པའི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལོ་གཉིས་

ནས་གསུམ་བར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་འབྲེལ་ཡོད་བཙོན་པར་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་མཁན་ཚོས་ཤོད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །

རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིག་ཚགས་དཔ་ེདེབ་གསུམ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབས་ཡང་སྟེང་ཚོགས་

ཁང་དུ་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

གི ་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་

རིང་ལགས་དང་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་

འགན་ཐོག་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་

ཚགས་དཔེ་དེབ་རྒྱ་བོད་དབྱིན་

ཡིག་ཐོག་པར་སྐྲུན་གནང་བ་

རྣམས་སྲིད ་ཚབ ་ནང ་སྲིད ་

བཀའ་བློན་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། དེ་

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

སྲིད་ཚབ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

པ། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་འཐུས་མི། གསར་འགོད་པ་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་རྗེས་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་

ཆེད་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་

གྲུབ་བསྟུན་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་མཆོག་

གིས་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་དང་

པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་

གནང་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་

བོད་ཡིག་ཐོག་གི་དཔེ་དེབ་གསུམ་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཀིརྟིའ་ིབྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ག་ིབོད་

གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་

དང་སྲིད་ཚབ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག  སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེས་ཞུས་ཏེ་ གྲོལ་བ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢7  

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བར་ཉེས་ཆད་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིདྲུང་ཆེའ་ིལས་ཁུར་ཞུས་པ།
༄༅། །བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་མཛད་སྒོ་

སྟབས་བདེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་

ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་དེ་

སྔའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་

དྲུང་ཆེ་གསར་པ་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་དྲུང་

ཆེ་གསར་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་

ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་

རིམ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་གསར་པར་

མཇལ་དར་སྒྲོན་གྲུབ་བསྟུན་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་

ཕུལ། ད་ེནས་དྲུང་ཆ་ེབཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའ་ིགནད་དོན་ལ་སོང། ང་

ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ཡོང་

སླད་འབད་བརྩོན་སྔར་ལྷག་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་

ལ་བབ་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པས། 

རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་ཡིན་སྐོར་སོགས་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་

བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་སྙིང་

བསྡུས་ཤིག་གནང་སྟེ་སྟབས་བདེའི་མཛད་སྒོ་

གྲོལ་ཡོད།  དེ་ཡང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ནི།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་

རྒྱ་གར་ཅན་དྷི་སྒར་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་རིང་སློབ་སྦྱོང་དང། དེ་

རྗེས་སྦེང་ལོར་དུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭར་ལོ་ངོ་དྲུག་རིང་སློབ་དགེ་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་སླར་ཡང་ཅན་ངྷི་

སྒར་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་

ལོ་གསུམ་རིང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ཐོག་

སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་

རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་

བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ལྟར། ལོ་དྲུག་རིང་ཟུང་དྲུང་

དང་དྲུང་ཆེ་བཅས་ལས་གནས་རིམ་པའི་ཐོག་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཁག་

ཏུ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་དང། 

དབྱིན་ཡུལ། སུད་སི། ཕ་རན་སི། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡ། པོ་ལན། འཇར་མན་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ལྡི་ལི་

བར་ཉིན་གྲངས་ ༤༡ རིང་གི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་སྣེ་

འཁྲིད་པ་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་འོས་འདེམས་སྐབས་

དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་འོས་གཞི་ཨང་གཉིས་པ་

ཐོབ་ཡོད་ཀྱང། འོས་མ་ིནས་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་མུ་

མཐུད་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕྱག་ལས་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཆོད་གན་ཐོག་ལྷོ་

ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་དབུས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་གྱི་

འབྲེལ་མཐུད་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ལྷོ་

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་

གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཕ་རན་སིའི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གནས་སྤོས་ཀྱིས་གཞུང་དང་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འབྲེལ་ལམ་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐབས་འཚོལ་གྱི་བོད་དོན་དྲིལ་

བསྒྲགས་དང་ས་གནས་བོད་མིར་ལྟ་རྟོག་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

དྲུང་ཆེར་སྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོར་སྦེང་ལོར་ལྷ་ོསྤྱིར་བསྐ་ོགཞག་དང། མངའ་

སྡེའི་གཞུང་ནས་ས་གནས་བོད་མིའི་ཆེད་ཧིན་

སྒོར་འབུམ་ ༢༠༠ བརྒལ་བའི་རོགས་དངུལ་

ཐོབ་འཚོལ་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་

གནས་སྤོས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༨ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོ

གཞག་གནང་ཡོད་བཅས། ། 

སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ།
༄༅། །བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཤེས་རིག་གི་དྲུང་

འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཁུར་ཞུས་

པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་མཛད་སྒོ་སྟབས་བདེ་ཞིག་

ཚོགས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱིས་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

རྗེས་དྲུང་ཆེ་གསར་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་

འབུལ་ལམ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་

ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་

གསར་པར་རིམ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཇལ་

དར་སྒྲོན་གྲུབ་བསྟུན་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་

ཕུལ། དེ་ནས་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་

བའི་གསུང་བཤད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གནང་སྟེ་

སྟབས་བདེའི་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད། 

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དྲུང་

ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས། ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་

བོད་ལ་སྟོད་རྫོང་དཀར་ཕུ་ལྷག་ཅེས་པའི་གྲོང་

སྡེར་འཁྲུངས་ཤིང་། རང་ལོ་ ༨ ཐོག་ཨ་ཞང་

དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རྗེས་རྡ་ས་

ཟུར་གསོག་སློབ་གྲྭ་དང་པཱན་ཅ་མཱ་རི་གཏན་

སློབ། མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་བཅས་སུ་སློབ་སྦྱོང་

གོ་སྐབས་ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་བལ་

ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བུ་ཤོ་རོང་བདེ་ལེགས་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཉིན་སློབ་ཀྱི་དགེ་ཆེ་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༧ ལོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦིར་

བོད་ཚོགས་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་གི་བཟོ་

གཞིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་པ་དང་རུམ་བཟོའ་ི

དོ་དམ་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ 

ལོར་ལས་བྱེད་དུ་དངོས་སུ་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༣ ལོར་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ལས་ཁང་དང་

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་གཉེར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༦ ལོར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་དྲུང་

ཆེར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ལྟརལོ་ལྔའི་རིང་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ལ་དྭགས་

བསོད་ནམ་གླིང་དུ་གནས་སྤོས་ཀྱི་མཉམ་དྲུང་

དང་ལ་སྤྱི་བཅས་གནང་སྟེ་མི་མང་གི་བདེ་

སྡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་རྗེས་ལོ་

བཅུ་གཅིག་རིང་དྲུང་ཆེའི་ལས་རོགས་དང། 

དྲུང་གཞོན་བཅས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཐོག་ལྷོ ་

གཞིས་ཁག་དང་ཀ་རྡོ་སྒང་གསུམ་གྱི་གཞིས་

ཆགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་རྟོག་གི་

ལས་འགན་བཞེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་བསྐོ་

གཞག་གི་སྨན་ཁང་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་

ཊི་སྦི་ནད་གཞི་གཙོས་པའི་ལས་གཞི་ཁག་

ལ་ལྟ་རྟོག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དུ་བསྐོ་གཞག་

གི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་

རྟོག་དང་འཆར་འགོད་ལམ་སྟོན་གནང། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞག་གི་ལས་

འགན་བཞེས་མུས་ཡིན་པ་བཅས། །

༄༅།  །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༢ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་

ལྟར་ན།  སྔ་ལོར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་

རྗེས་བོད་ནས་ཆོས་ཞུར་བཅར་མཁན་བོད་

མི་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སློབ་གསོའ་ི

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དད་ལྡན་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསུན་གཙེར་ཤུགས་ཆེ་

བཟོས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་ཞུས་ཏེ་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས་ལམ་བར་

སྔོག་བཤེར་དང་རྡུང་རྡེག  བཀག་ཉར་བཙོན་

འཇུག་སོགས་བྱས་པ་མ་ཟད།  ཁག་གཅིག་

ལ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བཟོས་པའི་གནས་

ཚུལ་ཡང་ཐོན་ཡོད།  དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

ཞུ་བར་བཅར་མཁན་སོགས་ལ་སྔ་ལོའ ་ིལོ་

འགོ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་

དམིགས་བསལ་སྡང་ཟུག་འཛིན་ཏེ་གང་ལྟར་

ལྟ་རྟོག་དང་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

འདུག   ལྷག་པར་ཏང་ཡོན་དང་ལས་བྱེད་པར་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ིལས་

འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་

ད་དུང་འཐོན་བཞིན་ཡོད་འདུག   གནས་ཚུལ་

དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཏང་ཨུད་གཞུང་ལས་ཐིང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ཞུ་ཕྱོགས་

དང་། དེའི་ཐད་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་སྲིད་བྱུས་ཟེར་བ་གསར་དུ་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཏེ་བོད་མི་ཚོར་གནས་མཇལ་དང་

གཉེན་འཕྲད་སོགས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཕྱི་བསྐྱོད་

ལག་འཁྱེར་ཐོབ་རྒྱུར་ས་གནས་རིམ་པ་མང་པོ་

ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་

བཟོས་པར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོར་སྔ་ལོའ་ིལོ་འགོ་

ནས་བཟུང་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུར་རྦད་

དེ་དོ་དམ་དུ་བཏང་ཡོད།  གནས་ཚུལ་དེ་དག་

ཐད་ང་ཚོར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་སྔ་རྗེས་མུ་

མཐུད་འབྱོར་བ་དང་།   ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་

རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་སོགས་

ལ་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཟེར་བའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཀྲུང་གུང་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་དང་ལྗོངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཐིང་ཟེར་བས་

གུང་ཁྲན་ཏང་མི་དང་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཕྱི་

རྒྱལ་དུ་བསྐྱོད་ནས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

ཆོས་སོགས་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་

མཁན་ཡོངས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་

ཟེར་བ་ཞིག་ལོ་སྔོན་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་

ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད།  ཡིག་ཆ་དེའི་ཐད་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ད་དུང་ཡང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ཅིང་།  ཡིག་ཆ་དེར་ཁྱོན་

དོན་ཚན་བཅུ་ཙམ་ཡོད་འདུག་པའི་ནང་དོན་

རགས་བསྡུས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན་འདུག 

དང་པོ། གུང་ཁྲན་ཏང་མི་དང་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་པས་ཕྱིར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་ཏཱ་ལའི་རུ་

ཚོགས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་སྨོན་ལམ་དང་ཁ་བྲལ་

ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་པ་དེ་ནི་མེས་རྒྱལ་ཁ་

བྲལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་

ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི ་ཚབས་ཆེའི ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི ་

བྱ་སྤྱོད་ནང་ཞུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལས་

འགུལ་འདིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མི་ཆོག

གཉིས་པ། གཏན་འབེབས་འདི་གུང་ཁྲན་

ཏང་མི་དང་།  ལས་བྱེད་པ།  ལས་བྱེད་

པའི་དོ་དམ་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་

མི ་དང ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་འཛིན ་སྐྱོང ་སྡེ ་ཚན་

ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ལས་མིར་ཁྱབ་པ་ཡིན།

གསུམ་པ།  གོང་གསལ་གསུང་ཆོས་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་

རྣམས་ཇུས་འགོད་བྱེད་མཁན་དང་། སྒྲིག་

འཛུགས་བྱེད་མཁན།  གཙ་ོབོའ་ིམ་ིསྣ་བཅས་ཡིན་

པས་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་པའི་ཉེས་ཆད་གཏོང་

རྒྱུ།  གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་

བཙན་ཁྲིད་དང་།  བསླུ་བྲིད་བྱས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་

གསོ་བརྒྱབ་ནས་རང་སྐྱོན་ངོས་ལེན་བྱེད་མཁན་

ལ་ཉེས་ཡངས་དང་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་མིན།

བཞི་པ།  གོང་གསལ་སྨོན་ལམ་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཇུས་འགོད་

བྱེད་མཁན་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་མཁན། 

གཙོ་བོའ ་ིམི་སྣ་བཅས་ཡིན་པས་ཉེས་པ་ལ་

གཞིགས་པའི་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ། ལས་བྱེད་

རྒས་ཡོལ་རྣམས་ཉེས་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ་རྒས་

ཕོགས་སོགས་ཐོབ་ཐང་གཅོག་འཕྲི་བྱ་རྒྱུ།

ལྔ་པ།  གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཕུད།  དེ་མིན་

ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་གི་ལས་མི་དང་།  ལས་

བྱེད་པའི་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞིའི་འོག་མེད་པའི་

ལས་དོན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་མི་དང་། བོད་དུ་

ཡོད་པའི་དབུས་གཞུང་གི་ཐད་གཏོགས་ལས་

ཁུངས་དང་།  ལས་དོན་སྡེ་ཚན།  དེ་བཞིན་

རྒྱལ་གཉེར་དང་རྒྱལ་གཉེར་གྱི་དོ་དམ་འོག་ཡོད་

པའི་ཁེ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་མི་རྣམས་ལ་གོང་

གསལ་གཏན་འབེབས་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

དྲུག་པ།  གཏན་འབེབས་འདིའི་ནང་གསལ་

ཁ་བྲལ་གྱི ་ལས་འགུལ་ཞེས་པ་ཏཱ་ལའི ་རུ་

ཚོགས་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་དང་།  མི་

རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་

དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ ་ཕྱི ་རྒྱལ་ལ་སྤེལ་

བའི ་དུས་འཁོར ་དབང་ཆེན ་ཁྱབ་ཁོངས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

བདུན་པ།  གཏན་འབེབས་འདིའ་ིནང་གསལ་ཉེས་

པ་ཆུང་བ་ཞེས་པ་སློབ་གསོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནོར་

འཁྲུལ་ལ་ངོས་ལེན་དང་།  བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

འདོད་ཡོད་མཁན་ལ་གོ་དགོས་པ་དང།  ཉེས་

པ་ཆེ་བ་ཟེར་བ་ནི། ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོས་ལེན་

གསལ་པོ་མེད་པ།  སློབ་གསོ་བྱས་རྗེས་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི ་རྣམ་པ་གསལ་

པོ་མེད་མཁན།  ཚབས་ཆེའི་ཉེས་པ་ཟེར་

བ་ནི། རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་དང།  སློབ་གསོ་

བརྒྱབ་ཀྱང་ཉན་འཇོག་མེད་མཁན་རིགས།

བརྒྱད་པ། གོང་གསལ་སྨོན་ལམ་ནང་

ཞུགས ་རྗེས ་ རང ་སྐྱོ ན ་ ངོ ས ་ལེ ན ་ ད ང །  

གཞན ་སྐྱོ ན ་ ཐེ ར ་ འདོ ན ་བྱེ ད ་མཁན ་ལ ་

ཉེས་ཡངས་དང་།  བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུ།

དགུ་པ།  གཏན་འབེབས་འདི་བཞིན་ཀྲུང་

གུང ་བོད ་རང ་སྐྱོང ་ལྗོངས ་སྒྲིག ་ཁྲིམས ་

ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང།  བོད་

རང ་སྐྱོ ང ་ལྗོ ངས ་ཞི བ ་ དཔྱོ ད ་ ཐི ང ་ ནས ་

འགན ་འཁུར ་གྱིས ་འགྲེལ ་བརྗོད ་བྱ ་རྒྱུ།

བཅུ་པ།  གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་

བྱེད་ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གཏོང་

ཡུལ་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་བཤེར་དང་ཞིབ་དཔྱོད་

ཐིང། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་། ས་གནས་ཁག་གི་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོགས། ཀྲུང་གུང་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཐིང་ནས།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤  ཉིན།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢7

ང་ོསྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་སེར་པ་ོ (IC) ཞུ་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་གཤམ་གསལ།
IC application can be now 

submitted online using Online 

Form or e-Form options from 

Passport Seva website http://

www.passportindia.gov.in:

Follow the procedures given  

below:

STEP- 1: Visit Passport Seva 

website www.passportindia.

gov.in (Home Screen, Figure 

1)

གོམ་པ་དང་པོ། ད ་ ཆ ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་ ཕྱ ག ་

འཁྱེར་སེར་པོའ ་ིའཚང་སྙན་འགེང་ཤོག་རྣམས་

གློག་ཀླད་བརྒྱུད་དྲ་རྒྱའི་འབྲེལ་ཐག་http://

www.passportindia.gov.in ནས་

བཀང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཁག་གཤམ་

གསལ། 

༼དཔེ་སྟོན་གློག་ཀླད་ནང་གི་བརྙན་པར་དང་པོ།༽

STEP- 2: Register yourself by 

creating a User id and Pass-

word (Appeared Screen; 

Figure 2)

གོམ་པ་གཉིས་པ། གོང་གི་དྲ་ཐག་བརྒྱུད་ཞུ་སྙན་

ཕུལ་མཁན་སོ་སོའ་ིདྲ་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་དང་གསང་

ཚིག་ (User Id and Password)     

རེ་བཟོས་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་ཐོ་འགོད་གནང་དགོས་

རྒྱུ།  ༼དཔེ་སྟོན་གློག་ཀླད་ནང་གི་བརྙན་

པར་གཉིས་པ།༽ 

STEP- 3: Log in Procedure  Af-

ter registering yourself, you will 

get an immediate notification 

mail from the Passport Seva to 

the mail id you have given at the 

time of register. (The contain 

will be as below and you need 

to log in through the link men-

tion in your mail)    Dear User,   

You have been registered suc-

cessfully!

Click the link below to get your 

account activated:

https://portal2.passportindia.

gov.in/AppOnlineProject/user/c

onfirmAction?validationString=

3553942666647888

Thanks  

 Regards   

Passport Seva

After log in, you will see the be-

low home page (click Apply for 

Identity Certificate; Figure 3)

གོམ་པ་གསུམ་པ།   དེབ་སྐྱེལ་ལེགས་གྲུབ་

མཚམས་སུ་རང་ཉིད ་ཀྱི ་དྲ ་འབྲེལ་ངོ ་སྤྲོད ་ 

(Email id) ལ་དེ་མ་ཐག་གསལ་བསྒྲགས་

ཞིག་འབྱོར་ངེས་ཡིན། གསལ་བསྒྲགས་འདི་ལྟར་

ཞིག་ཤར་ཡོང། (བཀོལ་བ་པོ་ལགས།)     ཁྱེད་ཀྱི་དེབ་འགོད་ཚད་ལྡན་གནང་ཟིན་པ་རེད། གཤམ་འོག་གི་དྲ་ཐག་སྟེང་གནན་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ནུས་ལྡན་བཟོ་དགོས། 

https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmAction?validationString=3553942666647888

ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

འཚམས་འདྲི་དང་བཅས། ཕྱག་འཁྱེར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས།      དེའི་རྗེས་སུ་ཁྱེད་རང་ནས་གཤམ་གསལ་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་པར་གསུམ་པ་གཟིགས་ཐུབ་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ (Apply for Iden-

tity Certificate) སྟེང་གནན་དགོས།  (དཔེ་སྟོན་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་པར་གསུམ་པ། )  



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢7

STEP- 4:   On clicking Apply for Identity Certificate, the be-

low screen will appear (Figure 4)

གོམ་པ་བཞི་པ།  (Apply for Identity Certificate) སྟེང་གནན་པའི་རྗེས་སུ་གཤམ་

གསལ་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་ཁག་གཟིགས་ཀྱི་རེད། (དཔེ་སྟོན་གློག་ཀླད་ནང་གི་བརྙན་པར་བཞི་པ།) 

There are two alternatives given:

འདིའི་ནང་གདམ་ག་གཉིས་ཕུལ་ཡོད་པ་ནི།

1. Click here to download the soft copy of the form;

2. Click here to fill the application form online;

And you can choose either one alternative and complete 

the application form.

དེ་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་འཁོད་གང་རུང་གཅིག་བདམས་ཏེ་འགེང་ཤོག་འགེངས་དགོས་རྒྱུ། 

༼འདམ་ག་གཉིས་ནས་གཉིས་པ་དེ་འཕྲན་བུ་ལས་སླ་བ་ཡོད། གཤམ་གསལ་གོམ་པ་ལྔ་པ་དེ་

བཞིན་འདམ་ག་གཉིས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡིན།༽

STEP- 5: On choosing the second alternative, the online form will be like the one shown below (Figure 5)

གོམ་པ་ལྔ་པ།  ཁྱེད་ནས་གོམ་པ་བཞི་པའི་གཉིས་པ་བདམས་ཏེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འགེང་ཤོག་བཀང་དགོས།     (དཔེ་སྟོན་གློག་ཀླད་ནང་གི་བརྙན་པར་ལྔ་པ།)

You have to fill the form correctly step by step as per the instruction. And the last page of the form will be like the one shown below (Figure 6)

ད་ེརྗེས་ཁྱེད་ནས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞིན་ཀློག་ནས་འགེང་ཤོག་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བཀང་དགོས།      (དཔ་ེསྟོན་གློག་ཀླད་ནང་ག་ིབརྙན་པར་དྲུག་པ།)

So, after completing you need to tick on (I Agree) and then click on (Submit Form). Once submit you will get a 12 digit Application Reference Number 

(ARN ) which indicate that your application form is successfully registered. 

འགེང་ཤོག་ཆ་ཚང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བཀང་ཟིན་རྗེས་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ངས་ངོས་ལེན་ཡོད་ (I agree) ལ་འགྲིག་རྟགས་སྐྱོན་ཏེ་དེ་རྗེས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ (Submit) སྟེང་གནོན་དགོས། དེ་གནོན་མཚམས་ཁྱེད་ལ་ཨང་ཀི་བཅུ་གཉིས་ཅན་ཞིག་

(Application Reference Number or ARN) ཐོན་ཡོང་བ་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་སེར་པོའ་ིའགེངས་ཤོག་རྣམས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྣམ་པ་ཡིན།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢7

Step-6 Go to the option “View saved/ submitted application” on the left side 

table, see figure no 7.    གོམ་པ་དྲུག་པ།   གློག་ཀླད་ནང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་(view saved/submitted 

application)ཐོག་གནོན་ཚེ་གཤམ་འོག་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་པར་བདུན་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་གཟིགས་ཐུབ།

Step- 7 To print the submitted Form, go to option “View/Print submitted Form” (See 

Figure No. 8)  གོམ་པ་འདུན་པ།  ཁྱེད་ཀྱི་བཀང་བའི་འགེང་ཤོག་པར་བཤུས་གནང་རྒྱུར་ “View/Print submit-

ted Form“་ཐོག་གནན་དགོས། དེ་ནས་གཤམ་འོག་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་པར་བརྒྱད་པ་གཟིགས་ཐུབ།

After clicking “View/Print submitted Form“, your complete filled application form will ap-

pear as shown in Figure No. 9 and 10.

“View/Print submitted Form“ གནན་པའ་ིརྗེས་སུ་འགེང་ཤོག་ཆ་ཚང་བཀང་ཟིན་པ་ད་ེགཟིགས་ཐུབ་ཀྱ་ིརེད།

At the end of the form, you will see a “Print and Close” option as shown in (Figure 10) 
choose “Print” to take the print out of the complete filled application (the application 

form will have three pages). Your online application submission is completed.

མཐའ་མཇུག་ཏུ་གོང་ག་ིདཔ་ེསྟོན་གློག་ཀླད་ནང་བརྙན་པར་ ༡༠ “Print / Close “ཞེས་པ་ནས་ (Print) འདེམས་ཏ་ེའགེང་ཤོག་

ཁག་པར་ཤུས་གནང་དགོས་རྒྱུ། འགེང་ཤོག་དེར་ཤོག་བུ་གྲངས་གསུམ་ཡོད།  
Note:  You are required to sign the printed application form (there are two space to sign) 
and then submit it to the Bureau of His Holiness the Dalai Lama within a month, with 
same required documents as before.

ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ།  ཁྱེད་ཀྱ་ིབཀང་བའ་ིའགེང་ཤོག་པར་བཤུས་བྱས་ཏ་ེད་ོབདག་ག་ིས་རྟགས་སམ་མཛུབ་ཐེལ་གང་རུང་བཀོད་ཏ་ེསྔར་

རྒྱུན་ལྟར་དགོས་ཁོའ་ིཡིག་ཆ་འཐུས་ཚང་སྦྱར་ནས་དིལླ་ིདོན་གཅོད་ཁང་ག་ིཕྱག་འཁྱེར་སྡ་ེཚན་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ག་ིནང་ཚུད་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གཟབ་རྒྱས་ཚོགས་པ། 
༄༅། །རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བོད་དང་བོད་མིའི་

ཐོག་དྲག་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ལ་བརྟེན། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་དུ་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་

སོན་པའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ ༡།༡༠ ཡས་མས་

སུ་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་

གཏོགས་ཨ་མཆོག་སྨད་ཀྱི་ཀླུ་ཤོད་སྐྱི་ནང་ཞེས་པའི་ས་

གནས་ཀྱི་རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་

པ་མཁར་ལགས། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་

ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ། བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱ་

ཞང་། རི་སྔོན་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་བུ་རང་ལོ་ ༤༩ ལ་སོན་

པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་ལགས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་

རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ ཚོའི་མགར་གདོང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ 

༡༧ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རིན་ཆེན་ལགས། རང་

ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་

རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་སྟབས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་

འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 

༣ པ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་

ཚར་འབུལ་ཤོམ་དང་འབྲེལ། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་

མགོན་དུ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་སྲིད་ཚབ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མམཆོག་གིས་དབུས་

མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་

ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་

ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་

དང་གློ་བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞིན་མི་མང་

དང་སློབ་ཕྲུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཆོས་རིག་དང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་ཕྱོགས་ཕེབས།
༄༅། །འདི་གར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན།  འདི་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་

བློན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ས་གནས་ཆ་བགོས་

ཀྱིས་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་

པ་ལྟར། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ནས་བཟུང་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་

ས་གནས་སོགས་ཨ་རིའི་ཤར་རྒྱུད་ས་གནས་ཁག་གཅིག་

གི་མང་ཚོགས་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་

བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།   བཀའ་བློན་རྣམ་

པ་ས་གནས་ཆ་བགོས་གནང་སྟེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་

ཕེབས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར། 

བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་དང་།  བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་

གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།  ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་བཟུང་ཨ་རིའི་

ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་མང་ཚོགས་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་རིམ་བཞིན་པོ་ཀྲེ་ལན་

ཌ།  ཡུ་ཁྲཱ།  ལྷོ་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་མང་

ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

  དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་

འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ནས་བཟུང་

མི་ནི་སུད་ཀྲར་དང་།  ནིའུ་ཡོཀ་ནིའུ་འཇར་སི།  ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌེ་སི།  

སྦོ་སི་ཊོན།  ཁེ་ན་ཊི་ཁེ་ཌི་བཅས་ཨ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཁག་

ལྔའི་ནང་གི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་

ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད། གོང་གསལ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནི་ཨ་རིའི་

ཤར་རྒྱུད་དང་། ནུབ་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཆེ་ཁག་ཡིན་པ་དང་། ས་

གནས་དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོད་

ཅིང་།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར།  གཞུང་འབྲེལ་

འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལས་

རིམ་གྲ་སྒྲིག་དང།  ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་གྱི་འགན་འཁུར་རྣམས་ས་

གནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོས་གནང་གི་ཡོད།  ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་

ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་དང་།  ཚོགས་འདུ་

གྲ་སྒྲིག་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་མང་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུང་བཤད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨ་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་

རིམ་ཁག་གྲུབ་རྗེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་གི་ཡོད།  བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཤར་

རྒྱུད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་

དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

(Figure 8)

(Figure 9)

(Figure 10)

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་
གསན་ཞིབ་སྐབས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་

མིག་དམར་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་

ཊ་ཝར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་དང༌། ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་

བྱུས། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སོགས་

མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན། དེ་རིང་ང་རང་འདི་གའི་ཉན་ཞིབ་ཏུ་

བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངས་

ཐོག་མར་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་

ཡུ་རོབ་དང་ཉི་ཧོང་རེད། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལིའི་ནང་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་

མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་གཏམ་

བཤད་གནང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་

དུ་བཅའ་བཞུགས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ངོས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་གྲོས་

མོལ་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་ཡིན་

སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ཐེངས་ཉན་ཞིབ་འདིའི་ཐོག་ནས་

ངས་ཁ་ན་ཌའི་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ནང་ཕེབས་པ་ཡོད་ལྟར། ཁ་

ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་ས་ཁུལ་ཕེབས་ཏེ་བོད་

ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

མཐིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁ་ན་ཌའི་མི་དམངས། གྲོས་

ཚོགས་སོགས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ནས་ད་བར་

བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྒྱུ་དང་

ལྷན་ད་དུང་མུ་མཐུད་བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ 

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་

བཞུགས་རྣམ་པའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


