
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༡ ཨང༌། ༣6 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

12th September 2012

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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་
ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་པ་

ཁག་གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་

སྟ་ེཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ནས་ ༦ བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་

གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་

རྣམས་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཞ་ིབ་ལྷས་མཛད་པའ་ི

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་

ལོའ་ིའཕྲོས་སྐྱོང་ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་

འཛུགས་མཛད་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ིཡའ་ིདད་ལྡན་

རྣམ་པའི་འཐུས་མིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་

ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་རྒྱ་སྐད་དང་ཝི་

ཏམ་ནམ། བོད་སྐད་ཐོག་ནས་རིམ་བཞིན་ཤེས་

རབ་སྙིང་པ་ོགསུང་འདོན་གནང་། ད་ེནས་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་

ཡའ་ིཡུལ་གྲུ་མཱ་ལ་ིཤ་ིཡ་དང་། སིངྒ་པུར། ཝ་ིཏ་ི

ནམ་བཅས་ནས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༤༠༠ ཙམ་

དང་། ཨ་ར་ིསོགས་ཕྱ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ ༥༧ ནས་

ཁྱོན་མ་ིགྲངས ༨༩༢ བརྒལ་བ། ད་ེབཞིན་རང་

རིགས་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བ་

རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་དོན།  

དེ་རིང་འདིར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཁ་ཤས་

ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་

དང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཞ་ེདྲག་མེད། ད་ེ

རིང་འདིར་སླེབས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་འཁེལ་བ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་རང་ཚོས་གཟབ་ནན་ཐོག་ཉོན་ཤོག་ཨང། ད་ེ

རིང་འདིར་ཆོས་འབྲེལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱལ་

སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་

ལེའུ་བཞི་སྔོན་མ་ལོ་འགའ་ཤས་བསྟུད་དེ་ཆོས་

འབྲེལ་ཟིན་པ་རེད། ད་ེརིང་ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་འཆད་

རྒྱུ་ཡིན།  ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལྟར་སྔོན་ལ་སྤྱ་ི

བཤད་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེར་གནད་འགག་ཅིག་

འདུག སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཡོངས་གྲགས་བྱས་

ན། ལ་ོང་ོཉིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གོང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་རིམ་པས་

ཆོས་ཀྱ་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོར་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་སླེབས་ཡོད། འདས་

པའི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་གོང་ནས་བྱུང་བའི་

ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་ཆེ་མང་པོ་ཞིག་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་

ནའང་། འཛམ་གླིང་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིམ་ིམང་པ་ོཞིག་

ལ་སེམས་ཀྱི་རེ་བ་བཅོལ་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་མི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་སོ་སོས་

ཐབས་ཤེས་མ་ཐུབ་པར་ཛ་དྲག་ཡོང་བའི་སྐབས། 

ཆོས་ལ་ར་ེབ་བཅོལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་ག་ིཡོད། ཆོས་

ལུགས་ནང་རང་ལས་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་སྐྱབས་

གནས་སུ་བརྩིས་ཏེ། མ་མཐར་ས་ོསོའ་ིབླ་ོགཏད་

བཅོལ་ས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས་གསོལ་

གྱ་ིཡོད། ས་ོསོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་བློ་

གཏད་བཅོལ་ཡུལ་དེས་སྐྱོབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་

ཤོད་སྲོལ་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ནང་ནས་དད་

པ་བྱེད་ཡུལ་དང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་ལྟ་

གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་སྔ་ཤོས་དེ་ཕལ་

ཆེར་ཧིན་རྡུའི ་གྲངས་ཅན་པ་ཆགས་ཡོད། 

ཨི་ཇིབ་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་བཞི་ཙམ་སྔོན་

ནས་ཆོས་ལུགས་ཡོད་ཅེས་སྔ་མོ་ཤོད་སྲོལ་

འདུག དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་ནང་ཆོས་

ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད། ལྟ་གྲུབ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་བ་རྒྱ་གར་ནས་རེད།  

དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མ་མཉམ་མཐུན་དུ་གནས་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་རང་ནས་གྲངས་ཅན་པ་

ནས་བཟུང་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་

ཞིག་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཐེངས་

འདིའི་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་ཆོས་འབྲེལ་དེ་ཡང་

དབྱིན་སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད་ཀྱིས་གཙོས་སྐད་ཡིག་

འགའ་ཤས་ཤིག་ནང་གསུང་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱངས་ཐེངས་དྲུག་པ་

དེ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན་༸གོང་

ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས།  ཕྱ་ིཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལྡ་ིལིར་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་

བའ་ིདུས་དྲན་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབྱེད་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ 

༡༡ ཉིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ལྷན་ཞུགས་མཛད་པ་

མ་ཟད།  ཕྱ་ིཚེས་ ༡༢ ཉིན་ (Jamia Millia Is-

lamia University)ཁ་ཆེའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

གལ་འགངས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱ་ིརིན་ཐང། ཞེས་

པའ་ིབརྗོད་གཞིའ་ིཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད།

 ཕྱ་ིཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིསྨན་

པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ལྷན་ཞུགས་

དང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སྡེ་

ར་ལྡུན་ཁུལ་གྱི་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་རྒྱུ་དང་།   ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཁེ་ལི་

མན་ཊོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པར་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་མ་སུར་རི་བོད་ཁྱིམ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་

བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྔ་དྲ་ོཆོས་འབྲེལ་

མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། །བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱ་ིཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་པ་ཀོར་

བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྟེ་ལྡི་ལིར་དབུས་

བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་

ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༡ ཉིན་བཀའ་ཁྲ་ི

མཆོག་སླར་ཡང་ལྡི་ལི་ནས་པ་ཀོར་བརྒྱུད་རྡ་སར་

ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད།།

མེཀ་སི་ཀོར་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །བོད་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདུས་ཆེན་ཐེངས་ ༥༢ 

སྲུང་བརྩི་དང་སྟབས་བསྟུན་མེཀ་སི་ཀོའ་ིབོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཡུལ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་མོ་རེ་ལི་

ཡ་དང་(Morelia)གྲོང་ཁྱེར་ག་ོད་ལ་ཇ་ར་(Gua-

dalajara)པོབ་ལ་(Puebla)ཀུར་ན་ཝ་ཁ་(Cu-

ernavaca)མེཀ་སི་ཀོ་སི་ཊི་(MexicoCity)

བཅས་གྲོང་ཁྱེར་ལྔའི་ནང་གི་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་

མང་པོའ་ིམཚན་རྟགས་བཀོད་པའ་ིཞུ་སྙན་ཞིག་མེཀ་

ས་ིཀོར་རྟེན་གཞ་ིབྱས་པའ་ིའཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་སུ་

ཕུལ་ཡོད། ཞུ་སྙན་དེས་བརྒྱུད་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༢༨ བར་སུད་ས་ི

གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱ་ིལ་ོའཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༡ ཚུགས་

སྐབས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་གླེང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།  

ཕྱོཌ་མཚུངས་ཞུ་སྙན་དེའི་མ་དཔེ་ཞིག་མེཀ་སི་ཀོའ་ི

ཕྱ་ིསྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མེཀ་

སི་ཀོའ་ིཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པེ་ཊི་ཤི་ཡ་ཨེ་

ས་ིཔ་ིན་ོས་(Patricia Espinosa)མཆོག་དང་

མེཀ་སི་ཀོའ་ིཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་(Maria 

de Lourdes Aranda )མཆོག  ད་ེབཞིན་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་དྲུང་ལས་

ཇོན་མ་ེནུལ་ག་ོམ་ེཛ་ིརོབ་ལ་ེཌ་ོ (Juan Manuel 

Gomez Robledo)མཆོག་བཅས་ལའང་ཕུལ་

ཏེ་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོཌ་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་དོན་གླེང་རྒྱུའི་
ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉིན་

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

མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ལྷན་ཁང་ག་ིཤར་ཨ་ེཤ་ིཡ་དང། ཞ་ིབད་ེརྒྱ་

མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་གྷེར་

ཧར་ཌ་ི (Dr.Gerhard Sabathil) མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་མཇལ་འཕྲད་

སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དྲག་

ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས། 

དཔལ་འབྱོར། ཁོར་ཡུག་ག་ིཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་

རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་བརྟེན། བོད་ནང་

དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་

སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  ཡུ་རོབ་ཕྱ་ིསྲིད་ལས་

དོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དྲག་

གནོན་མཚམས་འཇོག་ཆེད་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་

དགོས་པའ་ིདགོས་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད།

 སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་གྷེར་ཧར་ཌི་

ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་

ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དངོས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་

བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ལྷན་

ཁང་གིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྐོར་ཤེས་རྟོག་ཡོད་སྐོར་དང་། འདས་པའ་ིལོའ་ི

ནང་ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་བྱས་

ཡོད་སྐོར། ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བོད་ནང་འགྲ་ོབ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་བློ་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་

མ་ཟད།  ཡུ་རོབ་ཕྱ་ིསྲིད་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷག་པར་རིང་མིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་དང་རྒྱ་ནག་ག་ིལྷན་ཚོགས་སྐབས་བོད་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་

རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་བོད་མ་ི

མང་སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་

གྷེར་ཧར་ཌི་ལགས་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་

ཅིག་ཁོང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགོངས་

བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད། དབུ་

ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དེར་སྦར་

སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༢

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་འཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ཉིན། ཁྲ་ིའདུ་རྫོང་དང་སྒ་སྟོད་ཡུལ་ཚོའ་ིའག་ོཁྲིད་

ཁག་གཅིག་གིས་ཉ་འཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་

གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཁ་པར་བརྒྱུད། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ 

ལོར་ས་ཡོམ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཁང་པ་དེ་དག་རྩིས་

ལེན་བྱེད་དུ་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནས་དེའི་

རྗེས་གློག་དང་བརྡ་རྟགས་ཚང་མ་བཀག་སྟེ།  སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་གློ་བུར་དུ་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་རྒྱ་དམག་འབོར་ཆེན་ཞིག་འབྱོར་

ཏེ། རྒྱ་ཆེན་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པའ་ིགྲྭ་བསོད་ནམས་

ཤེས་རབ་རང་ལ་ོ ༤༥ དང་ཕ་མིང་ལ་བརྩོན་

འགྲུས་དོན་ལྡན། ག་ེཤིང་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོ

བཟང་སྦྱིན་པ་རང་ལ་ོ ༣༠ དང་ཕ་མིང་རྟ་རྒྱལ་དང་

མ་མིང་པདྨ་མཚ་ོམོ། མཁར་རོང་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་

པའ་ིགྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་རང་ལ་ོ ༢༥ དང་

ཕ་མིང་ཨ་ཐུབ་དང་མ་མིང་སྒྲོལ་དཀར། ག་ེཤིང་

སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་ངག་དབང་སྨོན་ལམ་རང་

ལ་ོ ༣༠ དང་ཕ་མིང་བསམ་ཡག་དང་མ་མིང་ཚ་ེ

དབང་པདྨ་རྒྱ་ཆེན་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བསོད་

ནམས་དབྱིག་གཉེན།  རང་ལ་ོ ༤༤ དང་ཕ་མིང་

བརྩོན་འགྲུས་བློ་ལྡན་དང་མ་མིང་དབང་མོ་སྒྲོལ་

མ།  ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར་མ་ཟད་

ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཤག་ཏུ་སྔོག་བཤེར་གྱིས་གློག་ཀླད་

དང་འོད་སྡེར་སོགས་ཕྲོགས་ཏེ་བཙན་འཁྲིད་བྱེད་

སྐབས།  དགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རྒྱ་དམག་དེ་དག་ལ་ཁོང་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་

དགོས།  ཞེས་བརྗོད་ནས་རྗེས་འདེད་བཏང་ཡང་

ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དགེ་འདུན་

པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་འདུག  

དེའི་རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་

པ་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་ཀྱ་ིམ་ིའདུག

 ཟིལ་དཀར་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་དར་

རྒྱས་གླིང་ནི། དེང་སང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་

བའི་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་

འདུ་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྫ་སྟོད་

ཡུལ་ཚོ་ནས་བརྩིས་པའི་སྤྱི་ལེ ༡༣ ཙམ་གྱི་

ས་ཚུགས་སུ་ཡོད་པའི་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་

དགུའི་ནང་ཚན་དུ།  མདོ་ལེའུ་མང་དུ་གསུངས་

པའི་སྒ་ཡུལ་སྒྱོགས་ཆེན་གདོང་རའི་ཉེ་འགྲམ་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༨༦༠  ཡས་མས་ཙམ་ལ།  ཆོས་རྗ་ེ

རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང།  དགོན་

འདི་དང་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་

ཡིན་པ་དང།  ཕྱིས་སུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངོས་

སློབ་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་དར་ཆེན་དྲུག་

གི་ནང་ཚན་མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་དཔལ་བས་

དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ།ཞྭ་སེར་

བསྟན་པའི་རང་ལུགས་མི་ཉམས་དར་སྤེལ་

གནང་སྟེ། དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་

བ་ཡོད་པའི་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

ཀྱང་།  ད་ལྟ་གྲངས་ཉུང་དུ་གྱུར་པས་ལྔ་བརྒྱ་

ལྷག་ལས་མེད།  དགོན་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་

རལ་པ་ཅན་དངོས་སུ་ཕེབས་པར་གནས་འདིར་

དེང་སྐབས་མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་བཞུགས་

ཁྲི་དང་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་

བཙུགས་པའི་རྡོ་རིང་བཅས་ལས་གསལ།  ཡང་

༸རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོ་དངོས་སུ་

ཞབས་བཅག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁོང་གི་འཁྲུངས་

རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་རུ་གསལ།  

ད་དུང་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གནང་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་

བཅའ་ཡིག་དང་།  ཁོང་གིས་གནང་བའི་ཐམ་ག་

བཅས་ཡོད། སྤྱིར་དགོན་འདིར་བསྟན་པ་དར་

རྒུད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ་དགོན་

འདིའི་ཁྲི་པ་ལས་ཐོག་པ་ཟིལ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་

བསྟན་འཛིན་ཕྱོགས་གླང་མཆོག་དང་བླ་སྐུ་སྐལ་

བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

ནས། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔར་བཤད་སྒྲུབ་

འཆད་ཉན་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་སོགས་

ཉིན་བཞིན་ཇེ་དར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་མོས་བཞིན་མི་མང་

ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་། རང་

ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ད་ལྟའི་ལས་དབང་

དང་ཉག་ཕྲ་ཞིང་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དུས་ཀྱི་ཁུགས་སོ་

འདིར།  བོད་མ་ིཚོའ་ིརང་ག་ིསྐད་ཡིག་དང་རང་ག་ི

མ་ིརིགས་ཀྱ་ིགོམས་གཤིས་སོགས་ཇ་ིལྟར་བདག་

པོ་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐོར་སློབ་གསོ་ཡང་ཡང་

གནང་བ་མ་ཟད།  སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཚ་ོདུ་མར་རིག་

གནས་ཀྱ་ིའཆད་ཁྲིད་གནང་ག་ིཡོད་པ་བཅས།།

བསོད་ནམས་དབྱིག་གཉེན་ལགས།བསོད་ནམས་ཤེས་རབ་ལགས།
བླ་ོབཟང་སྦྱིན་པ་ལགས། ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལགས།

ངག་དབང་སྨོན་ལམ་ལགས།

རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་
དགོས་པའི་རེ་འབོད་གནང་བ།

༄༅།  །འད་ིགར་ཨ་ར་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ག་ི

རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་

ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་

དགོང་དྲོ་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་ནོར་གླིང་

བོད་ཀྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པོ་དང༌།  

ཤེས་ཡོན་ཅན།  སློབ་ཕྲུག་སོགས་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པ་ོ

ཁག་གཅིག་དང༌།  བོད་པའ་ིགཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའ་ི

ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༦༠ ཉ་ེབ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་སྣ་ེལེན་འདུ་འཛོམས་

གནང་བའི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྗ་ེལེན་གནང་ཞིང༌།  སྐབས་

དེའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི་འཁྲུག་ཆ་དོད་ཅིང་དོན་

སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང༌ཡོད།

 བོད་རྒྱ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་

ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་

པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་བ་དང༌།  སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་

གནང་སྐབས།  ཁོང་གིས།  རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པ་ོཚོས་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ལ་

སྔར་བཞིན་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་

མ་ཟད།  ཁོང་རྣམ་པའ་ིཐུགས་སྣང་བརྒྱུད་རྒྱ་རིགས་

སྔར་ལས་མང་བས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

མཁྱེན་པའ་ིར་ེབ་ཡང་གནང་ཡོད།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཀྱིས་ད་དུང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་ེརིང་བར་ཁྱོན་བོད་

ནང་ག་ིབོད་མ་ི ༥༡ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་མི་

འདོད་པའ་ིརྐྱེན་གྱིས་ཡིན་སྟབས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ད་ལྟའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངེས་པར་དུ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འགྱུར་

བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པའ་ིར་ེབ་གནང་ཡོད།  མཇུག་ཏུ་

ཁོང་གིས་འདས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་

པོ་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་གང་ཅིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད།

འདུ་འཛོམས་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་དང༌།  

ཤེས་ཡོན་ཅན། སློབ་ཕྲུག མཁས་དབང་ཚོས་ཀྱང་རང་

རང་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།  པ་ེ

ཅིང་དཔྱིད་ཀ་ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཧུའུ་

ཕིང་གིས།  བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ད་ེ

ནི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གནོན་བཙིར་

གྱ་ིསྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང༌།  བོད་

ཀྱ་ིགནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ན།  སྔོན་ལ་ངེས་

པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་

རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།  ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོའ་ིདགེ་རྒན་ཆེན་མོ་མཁས་དབང་ཤཱ་མིང་གིས།  

རྒྱ་རིགས་ཚོས་བོད་རིགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་

སྡུག་ཚོར་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།  ད་ེསྔ་རྒྱ་ནག་སྤྱ་ི

ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཀྲང་

སྦ་ོཧྲུའུ་ཡིས།  བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་ཞ་ིབའ་ིསྒ་ོནས་ཐག་

གཅོད་ཡོང་ཐུབ་མིན་དང༌།  རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་འགྱུར་

ཐུབ་མིན་ནི་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་

ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་ཅེས་

གསུངས།  གནད་དོན་དབྱ་ེཞིབ་པ་གྲན་ཕ་ོཁུང་གིས།  

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་

ཁྲན་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ལ་མི་བཟོད་རྐྱེན་ལས་བྱུང་

བ་ཞིག་རེད་ཅེས་དང༌།  ཡང་ཁོང་གིས།  བོད་པས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་མཐོང་དུས་སེམས་པ་ཧ་

ཅང་སྐྱ་ོག་ིའདུག རྒྱ་རིགས་ཚོས་རོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ

བྱེད་མ་ཐུབ་ཀྱང༌།  རང་ནུས་གང་ལྕོག་གིས་རྩོམ་ཡིག་

འབྲ་ིབ་དང༌།  དེང་དུས་སྤྱ་ིཚོགས་དྲྭ་རྒྱའ་ིཐོག་གནས་

ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ལམ་ནས་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་

ལས་དབང་གི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྐད་སྒྲ་ཐོན་པ་བྱེད་

དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

 གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་

རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌།  རྩོམ་པ་པོ། སློབ་ཕྲུག་

དཔྱད་གཏམ་པ།  ད་ེབཞིན་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱ་ི

མཐུན་ཚོགས་པ་དང༌།  གཞོན་ནུ། བོད་མེད་ཚོགས་

པའ་ིཚོགས་གཙ་ོསོགས་རྒྱ་བོད་མ་ིགྲངས་ ༦༠ ཙམ་

ཐེངས་འདིའི་འདུ་འཛོམས་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

སློབ་དག་ེགཉིས་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་མ་ོ

འད་ིབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ོལྟར་དག་ེརྒན་གྱ་ིཉིན་མ་ོ

སྲུང་བརྩ་ིཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། འད་ིལོའ་ིདག་ེརྒན་

ཉིན་མོར་དབུ་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱ་ིཤེས་ཡོན་

སློབ་སྟོན་ཐོག་སློབ་དགེ་གཉིས་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱ་ིགཟེངས་རྟགས་གནང་ཡོད།  གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱ་ིསློབ་དག་ེགཉིས་པ་ོནི། ད་ལྟ་

མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཏུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་

སྐུ་ཞབས་ཨེས་ས་ིརའ་ོཏ་ོ(Mr.S.C. Rauto)

ལགས་དང། སྦེལ་ཀོབ་ས་ིཝ་ིཔ་ི (CVP) བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དགེ་བློ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་

གཉིས་ཡིན་འདུག གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའ་ི

མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་

གཞ་ིབྱས་པའ་ི (Vigyan Bhavan) ཞེས་པ་

དེར་ཡིན་པ་དང། གཟེངས་རྟགས་གནང་མཁན་རྒྱ་

གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་

(Pranab Mukherjee) མཆོག་ཡིན་འདུག 

ཐེངས་འདིར་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཐོག་གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ་མཁན་སློབ་དགེ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ལྷན་འཚམས་འདྲི་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཐང་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐལ་བཟང་

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐང་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་འཕེལ་གླིང་

ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་མེག་

གྷན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བྷག་སུ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་

གི་ཚོགས་ཁང་ནང་སྐལ་བཟང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐང་

བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་འཕེལ་གླིང་གི་ཚོགས་པ་གསར་

འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ཐོག་མར་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་སྦྲགས་ཐང་

བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཐང་བྲིས་ཚོགས་པས་

བཀའ་ཤག་གི་གཞི་རིམ་ལྟ་གྲུབ་ཆིག་སྒྲིལ་དང། 

གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ལག་བསྟར་

གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད། མཛད་སྒོ་

དེའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག་དང་དོན་རྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་

དགོན་བདག་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་ལགས་

རྣམ་གཉིས་ཀྱང་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཐང་བྲིས་རིག་

གཞུང་དེ་བཞིན་ཚོང་ཁོ་ནའི་ཆེད་མ་དམིགས་པར་ལོ་

རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐང་བྲིས་རིག་

གཞུང་དར་འཕེལ་དང་། ལྷག་པར་ཐང་བྲིས་དགེ་རྒན་

གསོ་སྐྱོང་སོགས་གནང་བར་སྤོབས་སེམས་འཕེལ་

དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེ་

བཞིན་སྐུ་མགྲོན་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་གཙོས་

མང་ཚོགས་བརྒྱ་སྐོར་ཁ་ཤས་ལ་ཚོགས་པའི་འགན་

འཛིན་སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་ཐང་བྲིས་

ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆབས་ཅིག་ཐང་བྲིས་ཚོགས་

པ་དེ་བཞིན་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས་དོན་གཙོ་

བོ་ནི་ཐང་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་འཐོན་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཁོང་གིས་ཐང་བྲིས་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་འདིས་

བརྒྱུད་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ཟུར་ཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་

རེ་བ་དང། ལྷག་པར་སྐལ་བཟང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་

ཐང་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་འཕེལ་གླིང་ནས་ལོ་རྗེས་མའི་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་བོད་མི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱིས་བློས་གཏོང་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་སྐྱེས་རྟགས་བཞེང་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་ཡོད། སྤྱིར་སྐལ་བཟང་བོད་ཀྱི་

སྲོལ་རྒྱུན་ཐང་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་འཕེལ་གླིང་ནང་

ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་མ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༢  

བྱང་ཕྱོགས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་ཅནྡི་སྒར་ནས་སྤུ་རུ་ཝ་ལར་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ལུ་

རྡ་ིཨ་ན་ནས་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༦ པར་ཐོན་ཏ་ེསྔ་དྲ་ོ

ཆུ་ཚོད་ ༡༡་༠༠ ལ་སྤྱ་ིའཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལགས་ཀྱིས་ཅནྡི་སྒར་ས་གནས་རང་ཚོགས་དང་

ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་སོ་སོར་བརྒྱུད་

སྤྲོད་གནང་། སེག་ཊར་ ༡༦ དུ་ཀ་ལ་བྷ་ཝན་

ཚོགས་ཁང་དུ་མཛད་སྒ་ོཚོགས། མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་དེ་སྔ་ཅནྡི་སྒར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་

གཞོན་པ་ད་ཆ་དགུང་ལ་ོ ༨༥ སོན་པ་སྐུ་ཞབས་

བལ་རམ་ཇ་ིདཱས་ཊོན་ཌོན་ (Shri Balram Ji 

Das Tondon) མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་

ཡོད། གཞན་ཡང་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཌོག་

ཊོར་ཨར་ཝིནྡ་ཐཱ་ཀུར་(Dr.Arvind Thakur, 

International Human Rights Coun-

cilor & Solicitor International Mem-

ber-Amnesty International London 

Member-International Bar Associa-

tion (U.K) Member: Anti Corruption 

Committee of IBA.)དང་། བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསྲིད་དོན་

ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུའི་འབྲེལ་མཐུད་

པ་དང་ཀེ་ཤབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་

ཞབས་ར་ཇིན་ཌུ་རན་ཅ་ེཏ་ིཡར།(Mr. Rajen-

duren Chettiyar) བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསྲིད་དོན་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་ཇིན་དར་ཤར་མ་ 

(Mr.Rajinder Sharma)སོགས་ཕེབས་ཡོད། 

མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལགས་ཀྱིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེའི་ལས་འགུལ་གྱི་

དགོས་དབང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤྲོད་གནང། 

ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཨར་ཝིནྡ་ཐཱ་ཀུར་དང། ར་ཇིན་

ཌུ་རན་ཅ་ེཏ་ིཡར་དང་སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོབཅས་ནས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱ་ིགསུང་བཤད་གནང། ད་ེ

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་བདེན་པའི་

མེ་ལྕེ་ནམ་མཁར་བཏེགས་རྗེས་ས་རྟགས་བརྒྱབ་

ཡོད། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་དང་

ཚོགས་བཅར་བ་བཅས་ནས་ས་རྟགས་བཀོད་ཡོད། 

དེའ་ིརྗེས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་སེག་ཊར་ ༡༧ སེག་

ཊར་ ༡༥ པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་བཅས་སུ་

ཆ་བགོས་ཀྱིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་དང་

འབྲེལ་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་གནང། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྤྱ་ིའཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་

དང་རྒྱུན་ལས་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་

ཁག་གི་སྒོར་བཅར་ནས་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཞུས། 

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་མང་གཙོའ་ིདུས་

ཆེན་རྗེས་མཛད་སྒ་ོགྲོལ་རྗེས་སེག་ཊར་ ༣༧ པན་

ཇབ་བྷི་ཇེ་པི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ་མི་སྣ་གནད་

ཡོད་མང་པ་ོཞིག་ནས་ས་རྟགས་ཞུས། ད་ེནས་ཕྱ་ི

དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༣་༠༠ ཐོག་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་ནས་ས་ེཊར་ ༡༧ བར་བདེན་པའ་ིམ་ེལྕ་ེཐོགས་

ཏ་ེཞ་ིབའ་ིགོམ་འགྲོས་གནང་བ་དང་སེག་ཊར་ ༡༧ 

ལ་སྐད་འབོད་ངང་ཙམ་གནང་རྗེས་ས་གནས་སུ་

བདེན་པའ་ིམ་ེལྕ་ེམཇུག་སྒྲིལ་གནང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༣ 

ཉིན་ཚགས་པར་མང་ཆེ་བའི་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་

སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཙམ་

ཞིག་ཐོན་ཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ སྔ་

དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་མཐ་ོསློབ་སློབ་གཉེར་བ་བཞིས་

ས་གཞིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལར་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཆེད་ཐོན་ཡོད་

པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ིབོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་

གིས་ག་ོསྒྲིག་འོག་(International Tibet 

Network) རྒྱལ་སྤྱིའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་

འགུལ། Global Tibet Advocacy Ac-

tion   ཞེས་འད་ིལ་ོཕྱ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་

དོན་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་

སུ་རྒྱ་གར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ།  (Core Group for 

Tibetan Cause)  ཞེས་པའ་ིཚོགས་གཙ་ོསྐུ་

ཞབས་ཨེན་ཀ་ེཊར་ཁ་ལགས་ཀྱིས་ (Dr N K 

Trikha)  ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཕྱ་ིསྲིད་བློན་ཆེན་

སྐུ་ཞབས་ཨ་ེས་ིཨེམ་ཀ་ིར་ིཤ་ིན་ S M Krishna 

མཆོག་ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་

ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ིགཞ་ིརྩའ་ིའགྲ་ོབ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དེར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་

དགོས། བོད་མིའ་ིད་ལྟའ་ིཛ་དྲག་ག་ིགནས་སྟངས་

དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིསྲིད་གཞུང་ག་ིརྒྱབ་སྐྱོར་འདང་ངེས་

ཤིག་མེད། དེར་བརྟེན་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཕན་ཚུན་

མགྲིན་དབྱངས་གྱུར་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་རོགས། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བོད་མ་ིརང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱ་ི

གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་རྣམས་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་

ཡོད།  ཞུ་སྙན་ད་ེའདྲ་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ི

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོ་སོས་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་

གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྣམས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་

གྱུར་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། འད་ི

ལ་ོཕྱ་ིཟླ་ ༩ ནང་སུད་སིའ་ིརྒྱལ་ས་ཇ་ིན་ིཝར་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་སྐབས་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གླེང་རོགས།  

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་འདུག  

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཊིར་ཁ་ལགས་དང་ཝི་ཇེ་ཀ་རན་

ཏི་ (Vijay Kranti) ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

རྣམས་ནས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེར་སིངྒ་ནམ་དཱ་རི་མཆོག་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

རྒྱུན་ལས་ལས་ཁུངས་སུ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་

ཏེ་འཕགས་བོད་རྒྱ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་

ཉན་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆ་ེབཏོན་ཡོད།

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧི་མཱ་ཅལ་དང་ལ་

དྭགས་མངའ་ཁུལ་སློབ་ཁག་བཅུ་གཅིག་གི་

རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པོའ ་ི

མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༡ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐོག་

བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང༌། མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་

རིང་ལགས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས། ས་

གནས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་དང༌། 

འཐུས་མི ་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་

རིག་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་

བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི ་འདུ་

འཛོམས་རིང་སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་རིགས་ལམ་

རྩོད་པ་དང་དམ་བཅའ་འཇོག་པ།  སློབ་ཚན་

གཞན་ཐོག་རིགས་ལམ་རྟགས་གསལ་བཏང་

བ་དང༌།  རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་ཉིན་དང་

པོར་རིགས་སློབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་

ཟླ་བ་ལགས་དང། ཉིན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་

པར་ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་

དང་དཔེ་མཛོད་སློབ་དཔོན་ན་ག་སངས་རྒྱས་

བསྟན་དར་ལགས། ཉིན་བཞིར་རྫོང་གསར་

མཁན་པོ།  ཉིན་མཐའ་མར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་

དང་སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས་

ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པ་དང་བྱུང་ཡོད།  

འདུ་འཛོམས་ནང་སློབ་ཁག ༡༡ ནས་ཆོས་དགེ་ 

༡༡ དང་སློབ་མ་ ༧༧ ཐམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད།  སློབ་མ་དང་ཆོས་དགེ་ཉམས་མྱོང་ཚོར་

ཇི་བྱུང་བསམ་ཤོག་བསྡུས་པའི་གནས་སྟངས་

དང༌། ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར། ལས་འཆར་ཞི་ཕྲ་ཇི་

སྤེལ་ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས།

     སཾ་བྷོ་ཊ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་

བདག་ལགས་ཀྱིས་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་སྤྱིར་

ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་བློ་

གྲོས་སད་པར་གདོན་མི་ཟ་ཡང༌། རིགས་ལམ་

གྱི་རྩལ་མཆོག་རྙེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་བའི་

བདེ་དོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་འབུངས་པ་མ་ཡིན་པར་

བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཕན་བདེ་

དང༌། རང་ཉིད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་

དགོས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང༌། དེ་ནས་ཅོན་

ཏ་ར་སཾ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེ་ནས་དེ་གའི་

ཆོས་དགེ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་སུ་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་སློབ་འཁྲིད་ཐད་

ཤུགས་སྣོན་དང་ཐུགས་

ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་

ལེགས་གསོལ ་མཇལ་

དར་ཕུལ།

    སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་

རིག ་དྲུང ་ཆེས ་རིགས་

ལམ ་འདུ ་འཛོམས ་ལ ་

བཅར་བའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི ་ཆོས་དགེ ་རྣམས་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་

མཇལ་དར་དང་སློབ་མ་

རྣམས་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་

སྟེ་མཇུག་བསྡོམས་ལམ་

སྟོ ན ་གསུང ་བཤད ་དུ ་

སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

གནས་སྟངས་གང་ལེགས་ཡོད་ཀྱང༌། བོད་

མིའི་ཁྲོད་ཚན་རིག་པ་དང་རིགས་གཅིག་རྐང་

འཛིན་པའི་སློབ་ཐོན་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་

ཅན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡོད་པས། དེང་གི་ཆར་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཙམ་གྱི་

མ་འགྲིགས་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

དགོངས་ལྟར་ཆེས་མཐོའ ་ིརིགས་གཅིག་རྐང་

འཛིན་པའི་སློབ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཅི་

ནས་ཀྱང་བྱ་དགོས་སྐོར་དང༌།  ྋགོང་ས་

མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་གལ་

ཆེར་བརྩིས་པ་ཁོངས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་

རིགས་ལམ་སློབ་འཁྲིད་དང༌། དེ་ཡང་སློབ་ཚན་

གཞན་ཀུན་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འཁྲིད་

ཐབས་ཐད་ཤུགས་སྣོན་གནང་དགོས་སྐོར། 

བོད་ཕྲུག་རྣམས་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་གདོང་

ལེན་བྱེད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་གོ་སྐབས་

དེ་ལས་ཀྱང་མང་བར་ཡོད་པར་བརྟེན། ཚང་

མས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་

སྐོར་སོགས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་

གནང༌།  དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་

གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་དགེ་རྣམས་དང་

ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སློབ་མ། ཚོགས་ཡུལ་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་

མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང༌།  ཤེས་རིག་

དྲུང་ཆེ་དང་སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གྱིས་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སློབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་

བཟོ་རིག་ལས་འཆར།  གཞན་ཡང་སྦིར་ཉིན་

སློབ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་

བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༢

ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་  ༢༣   ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུགས།

 ༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཙོས་

པའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་གིས་ལས་

ཉིན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ 

༢༣   ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད།  

 དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ དང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ 

༡ ནང་སོ་སོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་

ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས།  བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་ནའང་། ད་

ལྟའི་ཆར་ཟླ་བ་  ༧ ལྷག་ཕྱིན་པ་དང་། བོད་ནང་

མི་གྲངས་༤༩ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་སྟེ།   མི་གྲངས་  ༣༩  ཙམ་གྱི་སྐུ་སྲོག་

ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་བཞིན་

པར། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཛ་དྲག་གི་ཚོགས་

འདུ་བསྐོངས་ཏེ། སྔོན་མ་དང་མི་འདྲ་བར་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ།  བཀའ་མོལ་ཞུ་གཏུགས་

དགོས་གལ་ཆེ་ལུགས་གྲོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ། 

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང། 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་

གྲགས་ལགས་གཉིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 

ཚེས ༢༡  ཉིན་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༡༥  

ཐོག་རྡ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ།   ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་

ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་

གྲགས་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་

ཕྱུག་ལགས་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་།  

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་གང་

མང་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ནང་།     བླ་ཆེན་

པོབ་ (Holy See.) ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ (Romana-

si Mibina) རོ་མ་ན་སི་མི་བྷི་ན་མཆོག་དང་

། Msgr. Marco Sprizzi མར་ཀོ་སི་པེའི་

རི་ཛེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་དང་། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ Miloslav STASEK 

མི་ལོ་སི་ལབ་སི་ཊ་སེཀ་མཆོག་དང་། Jana 

PETERKOVA ཛྙ་ན་པི་ཊར་ཀོབ་མཆོག་རྣམ་

གཉིས་བཅས་ལ་སྔ་ཕྱིར་མཇལ་བཅར་གྱིས་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་རེ་ལྷག་ལ།  

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣  བར་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཟེར་བ་དང་། མཚོ་སྔོན་དང་། ཀན་སུའུ་

དང་། སི་ཁྲོན་བཅས་ཀྱི་ནང་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་མི་

གྲངས་ ༤༩ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་སྟེ།  མི་གྲངས་ ༣༩ འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བ་དང་།  གཞན་ཡང་།  རྒྱ་དམག་གིས་

བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང་། ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་

ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། རྡུང་རྡེག་

མནར་གཅོད། བསུན་གཙེར་དམ་དྲག་སོགས་

ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་དང་འབྱུང་

བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།   

 ༡༽ རྒྱ་ནག་གི་མི་འབོར་བོད་ནང་

སྤོ་ཤུགས་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་

བོད་མི་རིགས་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པ་དང། 

༢༽ བོད་མི་རིགས་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་

གཞུང་། སྐད་ཡིག  བསམ་བློ། སྨྲ་བརྗོད་བཅས་

ཀྱི་ཐོག་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༣༽ཁོར་ཡུག་

གཏོར་སྐྱོན་དང་། ༤༽དཔལ་འབྱོར་ཐོག་མི་

རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ལྷུག་

འགྲེལ་བཤད་བྱས་པར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་།

 དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་

ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས།  བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུགས་བྱ་དགོས་དོན་གཙོ་

བོ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་བོད་དོན་ཐོག་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་སྟངས་གཙོ་བོ་དེ།  རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་

ས་པེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་

དང། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞིར་

བཞག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། 

ཐེངས་འདིར་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཛ་དྲག་གིས་ཆེད་ཕེབས་

གནང་ཡོད་པ་རེད།

 ཕྱི་ཟླ་༨  ཚེས་ ༢༣  ཉིན། སྔ་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༡  ཐོག   བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་

སྙན་གྲགས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་

ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་བཅས་བྷེལ་ཇེམ་གཞུང་

ཚབ་ཁང་དུ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་གཞོན་མཆོག་

དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། ཡང་། 

ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐོག  ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་གཞུང་ཚབ་དྲུང་ཆེ་དང་

པོ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་དང་།  ཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་

རྣམ་གཉིས་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣  པར།   

ཁིར་གྷེ་སི་ཐན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་

དང།  ཆུ་ཚོད་༤།༣༠ ཐོག  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་

འཛིན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་བཅས་ལ་རིམ་བཞིན་

མཇལ་བཅར་གྱིས་གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་

ཕུལ་ཏེ། འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས།

       ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩  ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢  

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་དུས་དྲན་དུ་སྐུ་མགྲོན་ལ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བཏང་གནང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་མཧཱ་བོདྷི་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་དུས་དྲན་ལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཕེབས་ཆེད་གནང་ཡོད།

 ད་ེཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༢ པའ་ིཐོག་

བཞུགས་སྒར་ནས་འཇའ་མུ་དང༌། ད་ེནས་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཕེབས་འབྱོར་

སྐབས། ག་ོསྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙ་ོམཧཱ་བྷ་ོ

དྷིའི་གཙོ་འཛིན་འདུལ་འཛིན་སངྒཱ་སེ་ཎ་མཆོག་དང༌། 

ལ་དྭགས་ལྷ་ོབྱང་ག་ིལས་དྲུང༌། ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས། བོད་ཁྱིམ་སློབ་སྤྱ་ིབཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

ཞུས་ཏ་ེམགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཡོད།

 ཕྱ་ིཚེས་ ༤ ཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའ་ི

ཐོག་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འབི་ཧར་མངའ་

སྡེའ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་གཉིས་ཕེབས་པ་དང་

འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོདབུ་ཚུགས་ཤིང༌། སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོ

དང༌། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་བཅས་

མི་སྣ་བཅོ་ལྔས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོགྲོལ།

  ད་ེནས་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་ཁག་

ལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟས་རིགས་ཀྱི་གསོལ་སྟོན་ལ་རོལ་

ནས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཡོད།  དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༦ 

པ་ནས་ ༡༠ བར་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་ལ་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཕེབས།

  ཕྱ་ིཚེས་ ༥ ཉིན་གྱ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ 

པའི་ཐོག་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་དག་ེལས་

དུས་ཆེན་ཉིན་གདན་ཞུ་བཞིན་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱ་ིལྟ་གྲུབ་གསུམ་དང༌། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང༌། 

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད། ཡུལ་མ་ིདང་མཐུན་ལམ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་སྩལ་བའི་བཀའ་

སློབ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང༌རྗེས་སྨན་ཁང་དང༌། གློག་ཀླད་འཛིན་

གྲྭ། ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང༌། ཆུ་

ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགློག་བརྙན་དུས་

སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ 

༢།༣༠ བར་བཞུགས། 

  ཕྱ་ིཚེས་ ༦ ཉིན་མཧཱ་བོདྷིའ་ིཚོགས་

པ་ནས་ཕེབས་འཁོར་གོ་སྒྲིག་གིས་འབྲུག་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱ་ིཧ་ིམིན་དགོན་དང༌། ཁྲིག་ས་ེ

དགོན་པ་གཉིས་སུ་འཚམས་གཟིགས་དང་ཁྲི་

ས་ེདགོན་དུ་བསྙེན་བཀུར་ཡང་ཞུས། ད་ེནས་ཞ་ི

བའ་ིཚལ་གྱ་ིཕ་ོབྲང་དུ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་རྗེས་

ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་མཧཱ་བོདྷིའ་ིཚོགས་པའ་ི

ལས་བྱེད་བོད་རིགས་དགེ་ལས་བཅུ་གཅིག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་

བའ་ིསློབ་གས་ོགནང༌། ཆུ་ཚོད་ ༤ པར་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་

བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་ཀརྨ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཆོས་འཁོར་

གླིང་དང༌། གསས་ཁང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེ། ཐུབ་བསྟན་

མད་ོསྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླིང་བཅས་སུ་

གཟིགས་སྐོར་གྱིས་བསྙེན་བཀུར་ཞུས། ད་ེརྗེས་ལ་

དྭགས་ལྷ་ོསྤྱིའ་ིལས་ཁུངས་དང༌། ལྷ་ོསྤྱིའ་ིཚོགས་

ཁང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་པ། མཉམ་འབྲེལ། 

རང་དབང་བདེན་པའ་ིཚོགས་ཆུང༌། འཕྲོད་བསྟེན་གྱ་ི

ཡན་ལག་སྨན་ཁང༌། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་བཅས་

སུ་གཟིགས་སྐོར་གནང༌། 

 བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་འཕྲོད་

བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ལ་

གསུང་བཤད་གནང༌། ད་ེཡང་ཡུལ་མ་ིདང་མཐུན་

ལམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་ིཊ་ལ་ིདང༌། ལ་

དྭགས་སུ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སློབ་སྐོར་གསལ་བཤད། 

གཞན་ཡང་ཆིག་སྒྲིལ་དང༌།  གསར་གཏོད།  རང་

ཁ་རང་གས་ོབཅས་ཀྱ་ིསྐོར་དང༌། བཀའ་ཤག་སྐབས་ 

༡༤ པའ་ིལས་ཡུན་ཟླ་བ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ལས་སོང་མེད་

ཀྱང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་མཆོག་གིས་ཨ་ར་ི

དང༌། ཡུ་རོབ། ཉ་ིཧོང་སོགས་ལ་ཕེབས་ཏ་ེབོད་ནང་

གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ོསྤྲོད་གསལ་

བཤད་ནན་ཏན་ཞུས་འབྲས་གྲོས་ཚོགས་ཁག་ནང་

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཐོན་པའི་

སྐོར། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་

བཞིན་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་(CTSA) 

ཁག་རང་ཕྱོགས་ནས་རྩིས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་

དང་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་གཞིར་དམིགས་པ་

ཞིག་ཡིན་སྐོར། ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ 

པའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཤེས་ཡོན་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་

འཛིན་གྱ་ིཡོད་པའ་ིགསལ་བཤད་གནང༌། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་གསུམ་

གསལ་གཟིགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཡང་དག་པའ་ིམང་གཙ་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིདགོངས་

བཞེད་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་བཞིན་རྒྱུན་བསྲིངས་ཐབས་

ཤེས་གནང་འབྲས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་མང་ཚོགས་

ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་

གདོང་རིན་པ་ོཆ་ེའོས་འདེམས་བྱུང་བ་དང༌། ཁོང་

གིས་ལས་ཡུན་བསྟུད་མར་ ༢ བསྐྱངས་རྗེས་ད་

ལྟའ་ིབཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་དང་བླངས་ཀྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲ་ི

པའི་འོས་དམིགས་ནང་བཞུགས་ཏེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པའ་ིའོས་མ་ིགཞན་རྣམས་དང་ཡང་དག་པའ་ིའགྲན་

བསྡུར་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་མང་མོས་ཆེན་

པོའ་ིཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ནི་མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་གདོན་མི་

ཟ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱ་ིནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་

དང༌། འཛིན་སྐྱོང་ག་ིའགན་དབང་ཆ་ཚང་འདེམས་

ཐོན་སྲིད་སྐྱོང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་བཞིན་ད་ལྟའི་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་དང༌། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་

ཐབས། ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱ་ིཐད་འབད་བརྩོན་ཉིན་

མཚན་དབྱེར་མེད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར།

 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་བསྡོ་བ་

དང༌། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་གཏོར་བཤིགས་

ཐུབ་ཐབས། བཙན་བྱོལ་སྤྱ་ིཚོགས་ནང་ཁུལ་

དང༌། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིམ་ིམང་དང་དཀྲུག་

རྐྱེན་བཟ་ོཐབས་ཀྱ་ིསྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་

པར་ཡིད་གཟབ་ཀྱིས་གདོང་ལེན་དགོས་རྒྱུའི་རེ་

སྐུལ་གནང༌། ད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་མ་ིམང་དང་

གཞུང་དབར་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཕྱིར་བཀའ་

བློན་རྣམ་པས་བོད་མ་ིའདུས་སྡོད་ཁག་ལ་གཟིགས་

བསྐོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་

རྟོགས་ཐུབ་ཐབས་དང༌། ལྷག་པར་ཨ་ར་ིདང་ཡུ་

རོབ་སོགས་ཕྱ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་

ཀྱིས་བོད་མ་ིརྣམས་ཀྱ་ིགནས་སྟངས་གཟིགས་ཞིབ་

དང་འབྲེལ། ཕྱ་ིརྒྱལ་གྱ་ིགཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་འབྲེལ་

གཏུག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་བརྩི་གི་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལྟ་

ལས་དོན་འད་ིཐོག་འཇུག་བཞིན་ཡོད་སྐོར།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མ་ིམ་ིརབས་

རྙིང་པ་རྣམས་རིམ་པར་རྫོགས་བསྟུན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཀྱང་ཞལ་

མ་བཞུགས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་དང་བོད་

མིའི་འཐབ་རྩོད་རིམ་པས་འཇའ་ཡལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ར་ེངན་འཆང་བཞིན་པ་ད་ེདག་ད་ཆ་ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེ

བོད་ཀྱ་ིམ་ིརབས་གསར་པས་ཆབ་སྲིད་དང༌། འཛིན་

སྐྱོང་གི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་རྩིས་ལེན་གྱིས་ལས་

དོན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར། 

བོད་ཕྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་དང༌། མ་ིརིགས། སྐད་ཡིག 

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་བཟང་པ་ོརྣམས་མ་ིཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཉམས་པ་སླར་གས་ོཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གདུག་རྩུབ་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་ལ་

ང་ོརྒོལ་མཚོན་ཕྱིར་བོད་མ་ིན་གཞོན་ ༥༡ རང་

མེར་སྲེག་བྱས་པ། གཞོན་སྐྱེས་གཞན་ཚོས་རོལ་

དབྱངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གསལ་

བཤད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་

སྤེལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར། ད་ེབཞིན་ཡུལ་མ་ིདང་མཐུན་

ལམ་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་

དང་དྲ་ིབ་དྲིས་ལན་གནང༌། ད་ེརྗེས་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབྱང་

གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་གཙོ་དོན་

གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང་སྟ་ེཚོགས་འདུ་གྲོལ། ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ 

ཐོག་སྟོད་རུ་ཐོག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྡ
 ྡ
ིངས་དགོན་དུ་

གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཞུས།  

  ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༦ པར་མཧཱ་བོ་དྷིའི་ཚོགས་པས་གནམ་ཐང་

བར་ཕེབས་སྐྱེལ་གནང་ཞིང༌། གནམ་ཐང་དུ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་བཅས་ནས་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་

ཡོད། དེ་ནས་འཇའ་མུར་ཆུ་ཚོད་ ༩ པར་ཕེབས་

འབྱོར་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག་བཞུགས་སྒར་

དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་

བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སོ། །



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༢

ཟླ་༨ ཚེས་ ༡༣ བར།   བོད་མི་མི་གྲངས་

༤༩ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས།  རྒྱ་

གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་་ཏེ།  རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་༣༩ ཡི་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བ་དང། གཞན་

ཡང། དམར་གསོ་བཏང་བ་དང་། རྨས་སྐྱོན་

བཏང་བ། བོད་ས་ཡོངས་རྗོགས་ལ་དྲག་པོའ་ི

ཁྲིམས་གཞི་བསྡམས་པ་དག་གི་ཚོན་པར་ཤོག་

གྲངས་༨ ཅན་ཞིག་དང་། སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་ཚོ་རེ་རེའི་སྐུ་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་

བསྡུས་རེ་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཤོག་གྲངས་ ༩ 

ཅན་ཞིག་དང་།  ཁོང་ཚོའི་ཤི་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་

ཤོག་གྲངས་ ༣  ཅན་ཞིག་དང་། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་ཀའི་གསོན་པོའ་ིརེ་འདོད། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་

པ་དང། བོད་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་

དབང་དགོས་པ།  གཞན་ཡང་། བོད་ནང་གི་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཅས་གསལ་

བོར་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཤོག་གྲངས༣  ཅན་

ཞིག་བཅས།   ཡིག་ཆ་ཁག་བཞི་རེ་འབུལ་ལམ་

ཞུས་པར་མ་ཟད་། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་

འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་ལྷུག་དང་འབྲེལ། དྲི་བ་དྲིས་

ལན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གནང་བ་དང་།  ཕྱི་ཟླ་ 

༨  ཚེས་ ༢༤  ཉིན།   སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠  པར།  

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

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།  སྤྱི་འཐུས་

དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་

དང་།   སྤྱི་འཐུས་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་(Slovakia) སོ་ལོ་ཝ་ཀེ་ཡ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མཆོག་དང།   ཆུ་

ཚོད་ ༡༢།༠༠  ཐོག (Jordan)  ཇོར་དྲེན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་མཆོག་

དང་།  ཆུ་ཚོད་ ༡༣།༣༠  ཐོག་(Austrian 

Embassy)ཨོས་ཌེན་གཞུང་ཚབ་སྐུ་གཞོན་

མཆོག་བཅས་ལ་སྔ་ཕྱིར་མཇལ་བཅར་གྱིས།    

ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་ལྷག་ཙམ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ལྷུག་

དང་འབྲེལ་འཆར་ཅན་གྱི་མཛད་རིམ་མུ་མཐུད་

བསྐྱངས།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༦  གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢   པའི་ཐོག བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག་གིས།  བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ངོ་སྤྲོད་དང་མ་འོངས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་

སྐབས།   རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་

ནང།   མཐོ་སློབ་ལོ་རིམགསུམ་པའི་སློབ་གཉེར་

བ་མི་གྲངས་  ༤༠  ཙམ་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་

ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་སྐོར་ལ་

གསུང་བཤད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན། དཔལ་ལྡན་

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

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་

དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་

དང། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་

རྣམ་པ་གསུམ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠།༣༠ ཐོག  

(Swiss) སིད་སུའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནང།  སིད་

སུའི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་མཆོག་དང།   ཆུ་

ཚོད་༡༢  ཐོག(Finland)  ཧྥིན་ལིན་ཌི་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གཉིས་པ་མཆོག་

དང་།  ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༣།༣༠ ཐོག  (Tai-

wan)ཐེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ།   ཐེ་ཝན་

གཞུང་ཚབ་དྲུང་ཆེ་དང་པོ་ལྕམ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་

མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ཆུ་ཚོད་གཅིག་

ལྷག་རེ་ཙམ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ལྷུག་དང་འབྲེལ་

མཛད་རིམ་འཆར་ཅན་ལྟར་བསྐྱངས།

       ཕྱི་ཚེས་༢༨  ཉིན།    བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་།   སྤྱི་

འཐུས་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

བཅས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠།༣༠  ཐོག རྒྱལ་ས་ལྡི་

ལིའི་ (International Committee of 

the  Red Cross)རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་གྲམ་དམར་

པོའ་ིཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་

རྣམ་གཉིས་དང་།    ཆུ་ཚོད་༡༢ ཐོག  (Ital-

ian)ཨེ་ཌ་ལིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ།   ཆབ་

སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་པོ་ལྩམ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་མཆོག་

དང།   ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༣།༣༠ ཐོག  (Japan 

Embassy)  ཉི་ཧོང་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ། ཆབ་

སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་དང་།   ལྕམ་སྐུ་མཆོག་རྣམ་

གཉིས་དང་།    ཆུ་ཚོད་༥།༣༠  ཐོག   (Con-

gress Party)  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་རེ་སི་

ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ།   གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་སྙན་གྲགས་ཅན།   བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་(Satya Varat Chaturva)

ས་ཏི་ཡ་བར་ཐི་ཅ་ཏོ་ཏི་བར་ཏི་མཆོག་བཅས་སོ་

སོར།   ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༨ 

ཚེས་༢༧ བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དང་། 

མཚོ་སྔོན་དང་། ཀན་སུའུ་དང་། སི་ཁྲོན་བཅས་

ཀྱི་ནང་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་མི་གྲངས༥༡ ཙམ་གྱིས་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ།  ཆེས་ཡ་ང་

བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་སྐོར་ཞིབ་ལྷུག་འགྲེལ་བཤད་གནང།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་

༩།༣༠  ཐོག     བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

དང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་

སྙན་གྲགས་ལགས་དང་།   སྤྱི་འཐུས་ཨཅརྱ་

ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ (Cana-

dian Embassy)  ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ཚབ་ཁང་

དུ། གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་དང།  

ཁོང་གི་ལས་རོགས་རྣམ་གཉིས་དང་།

 ཆུ་ཚོད་༡༡།༠༠   ཐོག (Ger-

manyEmbassy)འཇར་མན་ནིའི་གཞུང་ཚབ་

ཁང་དུ། ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་དང། 

ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམས་དང་།   

ཆུ་ཚོད་༡༢།༣༠  ཐོག (Sweden Embassy)  

སུད་ཌན་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ།   ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་

དང་པོ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་དང་།  ལས་རོགས་རྣམ་

གཉིས་མཆོག་རྣམས་དང་།   ཆུ་ཚོད་༡།༣༠ ཐོག 

(United States of America Embas-

sy)  ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆབ་སྲིད་འགན་འཛིན་

ལྕམ་སྐུ་མཆོག་དང་།   ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་པོ་

ལྕམ་སྐུ་མཆོག་དང་།   ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལས་

རོགས་གཅིག་བཅས་དང་།  ཆུ་ཚོད་༣།༠༠  ཐོག  

(French Embassy) ཧྤ་རེན་སིའི་གཞུང་ཚབ་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་དང་།    ཆུ་ཚོད་

༤།༣༠  ཐོག  (British High Commisson 

)དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ།   དབྱིན་ཇིའི་

གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་

དང་།   ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གཉིས་པ་སྐུ་ཞབས་

མཆོག་རྣམ་གཉིས་དང་།   

      ཕྱི་ཚེས་༣༠  ཉིན།   བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག་དང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་།   སྤྱི་འཐུས་

ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་སྔ་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་༩།༣༠  ཐོག (Hungarian Embas-

sy) ཧང་གྷ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ།   གཞུང་

ཚབ་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་དང་།   

ཆུ་ཚོད་༡༡།༣༠  ཐོག  ལྡི་ལི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་།   བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་།   སྤྱི་

འཐུས་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང། 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་

དང། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་

བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག     ཐེངས་འདིའི་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་ནང།    བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐད།   རྒྱ་གར་དང་

བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་དང་ལྷན་དུ་གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་

སྟེ།   གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕུལ་པའི་ཡིག་

ཆ་ཁག་བཞི་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་དང་།   དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་

བརྗོད་གནང་བར་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་

ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་

ཁག་ལ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོས་བཀྲམས་པའི་ཡིག་

ཆ་དང་དེའི་ནང་དོན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་

གནང་།    ཆུ་ཚོད་༣།༠༠  ཐོག  (New Zea-

land Embassy)  ནི་ཛུ་ལན་ཌིའི་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་

གཉིས་པ་སྐུ་ཞབས་མཆོག་དང་།  ཆུ་ཚོད་༥།༠༠  

ཐོག་(BJP)བི་ཇེ་པི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་

དང་།   རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་དང་།  དཔལ་འབྱོར་བློན་

ཆེན་ཟུར་བ་སྐུ་ཞབས་(Yashwant Sinha)ཡ་

ཤ་ཝན་སི་ན་བཅས་སོ་སོར།   ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་

ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༨ ཚེས་༢༧ བར་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དང་། མཚོ་སྔོན་དང་། ཀན་

སུའུ་དང་། སི་ཁྲོན་བཅས་ཀྱི་ནང་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་

མི་གྲངས༥༡ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་སྟེ།  མི་གྲངས་༤༡ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩  ལོར་མི་གཅིག་

དང་།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་མི་གྲངས་༡༢  དང།  

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ལོར་མི་གྲངས༣༨  དང་།   ད་

ལྟའི་ཕྱི་ཟླ་༨  པ་གཅིག་པུའི་ནང་མི་གྲངས༧  

གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག་པས་

མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དང་མྱུར་ཤུགས་

ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ངང་གནས་ཡོད་པ་དང་།  མེར་བསྲེགས་

བཏང་བའི་སྐུ་ཕུང་ཡང་མ་སྤྲད་པར་ཐལ་བ་ཙམ་

ལས་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚོར་འབྱོར་གྱི་མེད་

པས།  མ་གྲོངས་གོང་དུ་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་ཀྱང་

ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་དོགས་

པ་ཡོད་པ་དང་།  གཞན་ཡང་།  རྒྱ་དམག་གིས་

བོད་མི་དམར་བསད་བཏང་བ་དང་། གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང་། ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་

ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། རྡུང་རྡེག་

མནར་གཅོད། བསུན་གཙེར་དམ་དྲག་སོགས་

ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་དང་འབྱུང་

བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

      ༡༽ རྒྱ་ནག་གི་མི་འབོར་བོད་ནང་སྤོ་

ཤུགས་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་

བོད་མི་རིགས་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པ་

དང། ༢༽ བོད་མི་རིགས་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་། 

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག  བསམ་བློ། སྨྲ་བརྗོད་

བཅས་ཀྱི་ཐོག་རང་དབང་མེད་པ་དང་།   ༣༽

ཁོར་ཡུག་གཏོར་སྐྱོན་དང་།  ༤༽དཔལ་

འབྱོར་ཐོག་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་

སྐོར་ཞིབ་ལྷུག་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པར། ཐེངས་

འདིའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁྱོན་ཆབ་སྲིད་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་༤༡  དང་།   གཞུང་ཚབ་

ཁང་༢༠  དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་

བོ་ལྡན་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གསུམ་དང་།   རྒྱ་

གར་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་

ཞུས་ཏེ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པར།  ཁོང་རྣམ་པས་

ཐུགས་འཚབ་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

ཐོག   བོད་ཕྱི་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བཅས་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་གླེང་

སློང་གནང་བ་དང་།  ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་པ་དང་།   གསར་འགོད་

པ་རྒྱ་ནང་དུ་ཡོང་འཇུག་གི་མེད་པས།   ཁྱེད་

རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནས་བྱུང་བའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཁག་ང་ཚོར་ཡང་ཡང་འབྲེལ་

གཏུགས་བྱ་རྒྱུར་གལ་ཆེན་ཡིན་ལུགས་དང།  

སྙན་ཞུ་ཁག་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཨ་མར་འཕྲལ་འབུལ་གྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་

ཐུབ་པ་དང་།   དེའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།  རྒྱ་

གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཐད།  ཕན་

གང་ཐོགས་བྱ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་

ཡོད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཙོས་

པའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བསྐྱོད་སྐབས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གིས་འཆར་ཅན་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་

ལ་ཁ་པར་གཏོང་བའམ་།  ཡང་ན་ཡི་གེ་རེ་གཏོང་

བཞིན་ཡོད་ཀྱང་།  ད་ཐེངས་ནོངས་འཚབ་ཆེན་

པོས་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཆེ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཆབ་

སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་པོ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་མི་

བྱེད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡང་། བློ་འཚབ་ཀྱི་

རྣམ་འགྱུར་དེས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འབྲེལ་

གཏུགས་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ལ་ཡང་བོད་དོན་ཐོག་

ཚོར་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་སྒུལ་ཤུགས་སྤྲད་ཡོད་པ་

རེད།  རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་

གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཅིག་ལ་མཚོན་ན།  དུས་

ཚོད་འདིའི་ནང་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་གྱི་འགལ་

འབྲེལ་ལ་དོ་སྣང་དང་ཆ་རྒྱུས་ལོན་ཐབས་མི་

བྱེད་ག་ལ་སྲིད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གཤམ་

གསལ་ཡི་གེ་འདི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཁག་ལ་ཆེད་

མངགས་བསྐྱལ་ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་

གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ང་

ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན།   བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟེར་བ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་

ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་

ཁག་ཅིག་དང་།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

ནང་གི་གནད་དོན་ཟེར་བ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུར།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༨  ཚེས་ ༢༢  ནས་བཟུང་།   

འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག   རྒྱ་ནག་གི་

ངོས་ནས་འདིའི་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 ཚང་མས་མཁྱེན ་གསལ་ལྟར།  

བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཐོག་

མངའ་དབང་ཡོད་པ་རྩོད་མེད་ཡིན།  དོན་དངོས་

གནས་སྟངས་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་

བས་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་འདི་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་དབང་དང་ས་ཁོངས་

གཅིག་སྡུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་

གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་།  རྒྱ་ནག་མི་མང་

གི་སེམས་ཚོར་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད།  ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་བགྲེས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཐོན་ཡོད་ཟེར་

ཡང་། ད་དུང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཟེར་བ་

དེར་མུ་མཐུད་ནས་བསམ་བློའ་ིཇུས་འགོད་པའི་

གནས་སྟངས་ཐོག་གནས་ཡོད་པར་མ་ཟད།  རྒྱ་

ནག་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་

ཁ་བྲལ་གཏོང་ཐབས་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་བརྟན་

བརླིང་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་།  སྤྱ་ིཚོགས་དང་དཔལ་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་གནོད་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་

གཞ་ིམཚམས་མ་ཆད་པར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།   ཉ་ེ

ལམ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་

གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཏཱ་ལའི་རུ་ཁག་གིས་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་འོག་ནས་

བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།           

       གོང་གསལ་གནད་དོན་འདི་དག་གཞི་

ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་

ད་ཐེངས་རྣམ་པ་ཚོའི་སར་བཅར་དགོས་དོན་

གཙོ་བོ་དེ།  གནས་ཚུལ་ངོ་མ་མ་ཡིན་པ་བརྒྱུད་

བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་།  ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི ་གཞུང་ཚབ་ཚོར་བསླུ་བྲིད་བཏང་ཐོག       

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབར་དང་།  

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་

དབར་རྙོག་གྲ་བཟོ་ཆེད་ཡོང་བ་རེད།

     དེ་བས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ངོས་ནས་

ཏཱ་ལའི་རུ་ཁག་གི་ངོ་བོ་དང་མིང་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་དང་།  རྒྱལ་

སྤྱིའི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འབྲེལ་

བ་ཞུ་འཆར་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན།  ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞུང་ངོས་ནས།     སོ་

སོའ་ིགཞུང་ངོས་ནས་ལས་དོན་ཐོག་ཁས་ལེན་

གནང་བཞག་པ་དེ་དག་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་

དང་།  ཏཱ་ལའི་རུ་ཁག་གིས་དམིགས་ཡུལ་ངེས་

ཅན་དེ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་

པ་དང་།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ངོ་

བོ་གང་གི་ཐོག་ནས་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ།   ཕྱིའི་

རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ནོར་འཁྲུལ་མི་འགྲོ་

བ་དང་།  ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།  



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༢

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

   ༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽ དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Manekshaw Centre 

) མ་ནི་ཤོལ་དམག་མིའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི

ནང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་

ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་

ཚོགས་པར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་

གཞུང་ཤེས་རིག་བློན་ཆེན་ (Kapil Sibal) ཀ་

པིལ་སི་བལ་མཆོག་གིས་གཙོས་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་ (Apurva Chandra) ཨ་

པུར་ཝ་ཆན་ཌར་མཆོག དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་

ཚོགས་ཀྱི་ངེས་སྟོན་པ་ (Alok Verma) 

ཨ་ལོཀ་ཝར་མ་མཆོག ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག བཀའ་དྲུང་གཡུ་

ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས། 

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ།  སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་

འགན་འཛིན། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཡན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་

དགེ་རྒན་རེ་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་རེ། དེ་བཞིན་

ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གཞོན་

སྐྱེས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ 

༧༠༠ བརྒལ་བ་བཅར་ཏེ་ལྔ་བཅུའི་དུས་ཆེན་

གྱི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ 

ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་སློབ་འཛིན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཐོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུས་

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་འོག་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་

ཁག་ནས་དྲག་འདེམས་བྱས་པའི་རི་མོ་དང་

པར་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་

དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་།   དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭ་ཁག་

ནས་བཅར་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣར་རེ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་

བརྗོད་ཞུས། འགྲེམས་སྟོན་དེ་སྡེ་ཚན་ཁག་

བཞིར་དབྱེ་འདུག་པ་ནི། ༡༽ དབུས་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་གི་འཕེལ་རིམ་སྐོར་

དང་། ༢༽ སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་མཚོན་པའི་རི་མོ་འདྲ་མིན། ༣༽ 

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཁང་གི་སྐོར། ༤༽ བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་དཔེར་ན། 

བོད་མིའི་ཞྭ་མོ་དང་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་སོགས་ཆས་

གོས་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཡིན་འདུག

 དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

མཛད་སྒོར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཤེས་

རིག་བློན་ཆེན་མཆོག བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་

བཅས་ཀྱིས་མར་མེ་ཞལ་འབྱེད་མཛད་དེ་ལྔ་

བཅུའི་མཛད་སྒོ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་

བ་དང་སྦྲགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཕེབས་བསུའི་

བསྟོད་དབྱངས་འབུལ་ལམ་ཞུས། 

 དེ་རྗེས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་བཀྲ་

ཤིས་མེ་ཏོག་འབུལ་ལམ་ཞུས། དེ་ནས་དབུས་

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བོད་

མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་

ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་

མཁན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། 

ད་རེས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལྔ་བཅུའི་དུས་ཆེན་ལ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ད་བར་བོད་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། 

སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་ནི་ང་ཚོ་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡིན་ལ་དམིགས་བསལ་ངོས་རང་གིས་བཀའ་

ཁྲིའི་ལས་ཁུར་ཞུས་རྗེས་དེ་བས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་

པོ་ཡིན་པས། གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་གཞུང་

དམངས་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་

སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་སྐུ་ངལ་བསྐྱོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

ནས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་སོགས་ཚང་མ་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་ཤ་

སྟག་ཡིན་པས།  བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་

བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཤེས་

ལྡན་མི་སྣར་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པར་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་མིའི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་

རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་

དེ་བས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཤེས་རིག་བློན་

ཆེན་ཀ་པིལ་སི་བལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་བའི་ནང། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ནི་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་མཆོག་བཀའ་

བསྡུར་མཛད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཐོག་མར་

སློབ་ཕྲུག་ ༥༠ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ཆ་

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་འོག་སློབ་ཕྲུག་ ༩༠༠༠ 

ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིགོ་སྐབས་སྐྲུན་བཞིན་

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་

ཐབས་ཐད་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་འགྱུར་བ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་གསོའ་ིལས་དོན་ལའང་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས། དེང་སྐབས་འཕྲུལ་

ཆས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་ཡོད་སྟབས། སློབ་

ཕྲུག་ཚོར་དུས་དང་འཚམ་པའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདས་པའི་དུས་

སུ་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་

གསོའ་ིཐད་བྱས་རྗེས་གང་ཙམ་བཞག་ཡོད་ལ་

འབྱུང་འགྱུར་དེ་བས་ཀྱང་ལེགས་པ་ཡོང་བའི་

སྨོན་ལམ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད།

 དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་

སློབ་རྒྱ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པའི་ནང་། ངོས་ནས་དུས་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངོས་རང་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་སྟབས། རིགས་དང་གོ་གནས་སོགས་

ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་

རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། དེ་

ཡང་ཞི་བདེ་ཞེས་པ་དེ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་

གྱིས་བསྒྲུབ་ཐབས་མེད། ཞི་བདེ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོ་

མི་རེ་ངོ་རེའི་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་བཙུགས་

ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་གྱི་ཡོད། ཐོག་མར་ནེ་

རུ་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྐབས་ཀྱི་ནེ་རུ་

མཆོག་གི་བཞིན་རས་དེ་ད་དུང་ཡང་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་དྲན་བཞིན་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་

དུ་འབྱོར་རྗེས་ཛ་དྲག་ཐོག་ནས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་

ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིཐད་འབད་བརྩོན་ཞུས་

ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་པེ་

ཅིང་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་ནེ་

རུ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་དང་གསུང་མོལ་བྱུང་

སྐབས། ཁོང་གིས་ངོས་ལ་མཛའ་བརྩེའི་གསུང་

མོལ་མང་པོ་གནང་བྱུང། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་ཟབ་རྒྱས་ཕེབས་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གླུ་གཞས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གཟིགས་

འབུལ་ཡོད།

 དེ་རྗེས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་

སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

རྣམས་དང་ངེས་སྟོན་པ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། ལས་

བྱེད་དང་སློབ་སྤྱི་སོགས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་

ཕྱག་རྟགས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གནང་སྟེ་ལྔ་

བཅུའི་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་

གྲུབ་ཡོད་པ་བཅས།།

བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ། 
༄༅། །འདི་གར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བྱང་ཕྱོགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་

ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༥ སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཀུ་ལུ་དཔལ་

རབ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐབས་

དྲུག་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མི་བཅུ་གསུམ་དང༌། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་

གཞོན་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་

བཞེས་དང།  ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ 

༢ པའི་ཐོག་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐབས་བཞི་པའི་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བརྒྱད་

དང༌། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀྱི་

དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་

པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

ཚོུད་ ༩ པའི་ཐོག་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མི་

མང་ ༡༢༨ ཙམ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༣།༣༠ 

ཐོག་ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཡོད་པའི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་ ༨༤ བཅས་སོ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང༌། བཅའ་ཁྲིམས་

ལེའུ་དྲུག་པ། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་

ཁག  ཉམ་ཐག་ཚོར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རོགས་

སྐྱོར་ལ་དམིགས་པའི་ཁ་མཆུའི་བྱ་རིམ་ས་

གནས་སུ་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་སྐོར་

ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀོད་ཁྱབ་

བཅས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་ཅིང། 

ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། གཏན་

སློབ་བོད་རིགས་སློབ་སྤྱི་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་

གནད་ཡོད་ལས་སྣེ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཁྲིམས་

ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་དུ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག་པ་བཅས།། 


