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གནས་ཚུ ལ་སྙ ིང་བསྡུ  ས།

དབུ ་མའི་ལམ་ནི།
རྒྱ  ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱ  ི ་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི ་རྩ ་
ཁྲ ིམས་ཀྱ ི ་སྒྲ  ོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲ ིམས་མཐུ ན་གྱ ི ་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱ  ོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡ ན་མིང་དོན་
མཚུ ངས་པ་ཞིག་དགོས།  
          བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་རུ ་རྟ ེན་གཞི་
བྱ ས་པའི་ལམ་སྟ ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་ལས་ཡོངས་
ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་
བཀའ་བཞེས་ཟབ་མ་ོཐོབ་སྟ ་ེཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ 
ཚས་ ༢༧ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་
སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་འདུ ག
 དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོག་ལ་དྭ གས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་མ་རྣ མས་
ཀྱ ིས་མཆོད་སྤྲ  ིན་གྱ ི་གླུ  ་དབྱ ངས་ལམ་ནས་ཕེབས་
བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་༸གོང་ས་
༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་
ཚད་ ༨།༡༥ ཐོག་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིསྨ ན་ཁང་
གསར་པ་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་གྲུ  བ་མཚམས་སླ ོབ་
གྲྭ  འི་ཚན་རིག་གི་འཛིན་ཁང་གསར་པར་རབ་
གནས་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས། ད་ེནས་མགོན་པ་ོ

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་སྒ ོར་ལམ་
སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ས་གཙས་སླ ེ་ཉེ་འཁྲ ིས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་
སུ མ་ཅུ ་ཙམ་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུ ས་པའི་སླ ོབ་མ་
སྟ ོང་ཚ་གཉིས་ལ་ཉེ་བར་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲ ི་

མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་
སྩ ལ་དོན། ང་རང་ཚས་འད་ིཕྱ ་ིགཉིས་དང་ད་ེརིང་
སང་ཉིན་ཡིནའང་འདྲ ། གང་ལྟ ར་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་

སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། མ་ི
ཚ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཤེས་ཡོན་མེད་ན་མ་ི
ཚ་བདེ་ཞིང་སྐྱ  ིད་པའི་ཐོག་ནས་འཁྱ ོལ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོརེད། ལྷ ག་པར་ད་ཆ་དུ ས་རབས་ཉེར་

གཅིག་ནང་སླ ེབས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཤེས་ཡོན་
སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་
ཆེན་ཡིན། དེ་བཞིན་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་

འགྲ ོ་སྟ ངས་དེ་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་
དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ནུ ས་པ་རྩ ལ་དུ ་བཏོན་
པའི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙ ད་ཀྱ ི ་དབང་དུ ་བྱ ས་པའི་
དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་དང་། དོན་དམ་པའི་
དབང་དུ ་བྱ ས་པའི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་དེ་
དག་ཡག་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ ོར་
འགྱུ  ར་བ་གཏོང་རྒྱུ   ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།  དེར་
བརྟ ེན་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ཏེ་སངས་
རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རྙ ེད་པ་
ཞིག་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་
སྩ ལ་ཡོད།  རྩ ་བའི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས་པའི་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འི་
ཚན་རིག་གི་འཛིན་ཁང་གསར་པ་དེ་བཞིན་
ཏཱ ་ལའི ་བླ ་མའི ་དགེ ་རྩ ་ཚགས་པ་ནས་ཞལ་
འདེབས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུ ག་པ་བཅས། །བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་མཛད་སྒ ོར་གསུ ང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་གོ་སྒྲ  ིག་གནང་བའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི ་ལས་འགུ ལ་བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་འབྱ ོར་བར་བརྟ ེན་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་ཆེད་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མཛད་སྒ ོ ་རྡ ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གཙུ ག་ཁང་དུ ་ཚགས་ཡོད། མཛད་སྒ ོར་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་དང་འབྲ ེལ་བའི་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདི་གར་ཕེབས་པའི་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མ་པས་གཙས་མི་མང་ཚང་མར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཁང་གིས་དབུ ་ཁྲ ིད་པའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་མུ ས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་གྱ ི ་ས་གནས་ཁག་གསུ མ་ནས་དབུ ་འཛུ གས་གནང་བའི་ལས་འགུ ལ་འདི་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ ་སར་འབྱ ོར་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ས་གནས་གཞན་ཁག་གཅིག་ནང་རིམ་བཞིན་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན་པ་རེད། ལས་འགུ ལ་དེའི་ཆེད་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུ ན་འགྱུ  ར་བསྐྲུ   ན་དགོས་ཁག་གང་ཐུ བ་ཀྱ ིས་སྐྲུ   ན་བཞིན་ཡོད། དེ ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི ་བཀོད་ཁྱ བ་ནང་མི་མང་རྣ མས་ནས་ཀྱ ང་ལས་འགུ ལ་དེར་མཉམ་ཞུ གས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུ ན་ཞུ ས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ། བོད་མི་དང་འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་ཚགས་པ་ཚང་མས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཁང་ནས་དབུ ་ཁྲ ིད་པའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་མུ ས་ཡིན་པ་འདིར་འཛུ ལ་ཞུ གས་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། 

བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐ ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ འ་འདིའི་ནང་གནད་དོན་གཙ་བོ་གསུ མ་སྟ ེ། ༡༽ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ སོ་སོར་འཛམ་གླ ིང་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲ ོས་ཆོད་ཁག་སླ ར་ཡང་རྒྱ  ལ་ཚགས་ནང་གླ ེང་སླ ོང་དང་ལག་བསྟ ར་མཇུ ག་གནོན་དགོས་པ། ༢༽བོད་ནང་གི་ད་ལྟ འི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་རྟ ོག་ཞིབ་སླ ད་རང་དབང་ཅན་གྱ ི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྐུ  ་ཚབ་ཁག་གཅིག་འཕྲ ལ་གཏོང་དགོས་པ། ༣༽བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་དམིགས་བསལ་འགན་འཁུ ར་བཞེས་དགོས་པ། དེར་བརྟ ེན་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་

ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་གི་ཡོད། གཞི་རྩ འི་བོད་ནང་ཛ་དྲ ་གི་གནས་སྟ ངས་དང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཀྱ ི ་གནས་སྟ ངས་རྣ མ་པ་ཚས་ཤེས་གསལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣ མ་པའི་འབོད་སྒྲ  ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ་དགོས་པ་དང་

བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཤེས་གསལ་རེད། འོན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་མཁན་ཚའི་རྒྱ  བ་ཏུ ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡོད་སྐ ོར་གྱ ི་རྫུ  ན་གཏམ་མང་དག་ཅིག་ཤོད་བཞིན་འདུ ག བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚར་གཏམ་བརྗ ོད་སོགས་ཀྱ ི་རང་དབང་མེད་སྟ བས། རང་སྲ ོག་ཚུ ན་ཆད་བླ ོས་གཏོང་གནང་གི་ཡོད། རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་དགོས་ཐུ ག་པའི་འབྱུ  ང་རྐྱ  ེན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་མཁྲ ེགས་འཛིན་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། གནད་དོན་དེ་དག་ང་ཚས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་མི་སྣ ་ཁག་ལ་འགྲ ེལ་བཤད་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་

རྒྱུ   ་དེ་བཞིན་བོད་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་དམིགས་བསལ་བྱུ  ང་བ་ཞིག་མིན་པར། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཐོག་ལ་ཡིན་རུ ང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གནད་དོན་དང་ངོ་བོ། རྣ མ་པའི་ཐོག་ནས་བྱུ  ང་བ་ཡང་ང་ཚས་ཤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུ   ས་

ཐོག་ལོ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་གོང་ནས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་མཁན་བྱུ  ང་འདུ ག དེ་སྔ ་ཝི་ཏི་ནམ་ལ་དམག་འཁྲུ  ག་སྐ བས་དགེ་འདུ ན་པས་དམག་འཁྲུ  ག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་རང་དབང་དགོས་ཞེས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བ་བྱུ  ང་ཡོད། གནད་དོན་དེར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཆེད་ཨ་རི་ནས་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡུ ་རོབ་དང་རྒྱ  ་ནག་ནང་ལ་ཡང་བྱུ  ང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ཆེའི་ལུ ང་པར་མང་གཙ་དང་རང་དབང་རྩ ོད་སྐ བས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་མཁན་བྱུ  ང་འདུ ག རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་ངོ་རྒ ོལ་རྣ མ་པ་གསལ་སྟ ོན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརྟ ེན་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་འོག་གནས་ཐབས་མི་འདུ ག་ཅེས་དེ་ལྟ ར་གནང་བཞིན་ཡོད། གནད་དོན་དེས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དྲ ང་པོ་མེད་པ་གསལ་སྟ ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚས་རང་སྲ ོག་བླ ོས་གཏོང་གནང་བ་དེ་དག་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་མ་བརྗ ེད་པ་བྱ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣ མ་པའི་མངོན་འདོད་རྣ མས་འཛམ་གླ ིང་སྟ ེང་ཁྱ བ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་དགོས་པའི་རེ་འདུ ན་གྱ ི་ཆེད་བཀའ་སྤྱ  ི་གཉིས་ཀྱ ིས་ལས་འགུ ལ་མང་དག་སྤ ེལ་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པ་ཁག་སོགས་ནས་ལས་འགུ ལ་མང་པོ་ཞིག་སྤ ེལ་ཡོད། མདོར་ན། བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་སུ ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ི ་རེ་བ་བསྒྲུ   བ་ཆེད་ང་ཚས་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་དཀའ་ལས་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བཀའ་ཤག་གི་བསྒྲ  གས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༣༠ ཉིན་སྤ ེལ་བའི་བསྒྲ  གས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན།བོད་ནང་གི་ད་ལྟ འི་ཛ་དྲ ག་གནས་བབ་སྤྱ  ི་དང༌། ལྷ ག་པར་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གི་ལས་འགུ ལ་ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་དང་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་མཉམ་མྱ ོང་ཞུ ་ཆེད་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷ ག་པའི་ཉིན་དཔལ་ལྡ ན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་མཛད་ཁུ ར་གྱ ི་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་དུ ས་ཚིགས་འཁེལ་བ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན། བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་ཚས་འཛམ་གླ ིང་ཡོངས་སུ ་ཉིན་བརྒྱ  ་དུ ས་གཅིག་ཏུ ་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་དང་མཆོད་འབུ ལ་སྨ ོན་ལམ་གནང་རྒྱུ   ་ལྟ ར། དེ་ཉིན་བོད་མི་རྣ མས་ནས་རང་ལུ གས་ཀྱ ི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་མྱ ་ངན་གུ ས་འདུ ད་མཚན་ཆེད་བདེན་ཚིག་སྨ ོན་ལམ་གྱ ིས་མཚན་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་གནང་དགོས་པ་དང༌། ས་གནས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་འགུ ལ་ཇི་འགབ་སྤ ེལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུ  ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་པ་དེ་གའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་དང་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འཕྲ ལ་དུ ་ཁྱ བ་ཁོངས་ནས་དམ་དོན་ཡོང་བ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ །།
ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་གསར་པར་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ས་པ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ ་བའི་ཉིན་བྷ ེང་ལོར་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ལྷ ོ ་སྤྱ  ི་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལྷ ོ་སྤྱ  ི་ཀརྨ ་སེང་གེ་ལགས་ཀྱ ིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་གསར་པ་སྐུ  ་ཞབས་ཇག་དི་ཤི་ཤེ་ཊར་ Jagadish Shetter  མཆོག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་སྤྱ  ི་དང་ལྷ ག་པར་མངའ་སྡ ེའི་ནང་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་འཚམས་འདྲ ི ་ཞུ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེའི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ཀྱ ིས་འདས་པའི་ལོ་ ༤༠ ལྷ ག་གི་རིང་བོད་མི་ཚར་རོགས་རམ་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་བར་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲ ིན་རྗ ེས་དྲ ན་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས། སླ ད་ཀྱ ང་བོད་མི་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མུ ་མཐུ ད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཡང་ཞུ ས་ཡོད།  གཞན་ཡང་སྐ བས་དེར་ལྷ ོ་སྤྱ  ི་ལགས་ཀྱ ིས་འདི་ལོ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡༡ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུ ལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ང་རྒྱུ   ་དང་ཕྱ ི ་ཟླ ་ ༡༢ ནང་མོན་གྷ ོ་འདོད་རྒུ  ་གླ ིང་གཞིས་ཆགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ང་རྒྱུ   འི་མཛད་འཆར་རྣ མས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཞུ ས་ཡོད་པ་བཅས།། 
བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཕྱ ོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ནས་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༥ བར་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་བྷེང་ལོར་དང་ཧུ ན་སུ ར་རབ་རྒྱ  ས་གླ ིང། སྦ ེལ་ཀོབ་ལུ གས་བདེ་གཉིས། མོན་གྷ ོ་འདོད་རྒུ  ་གླ ིང་བཅས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ཏུ ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཕྱ ོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན་འདུ ག དེ་ཡང་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་རྡ ་ས་ནས་ཐོག་མར་ས་ཐོག་བརྒྱུ   ད་ཇམ་མུ ར་ཕེབས་འབྱ ོར་དང་།  དེ་ནས་ལྡ ི་ལི་བརྒྱུ   ད་སྦ ེང་ལོར་ཕེབས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་རིམ་བཞིན་གོང་བརྗ ོད་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་རྣ མས་སུ ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ལས་དོན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༥ ཉིན་ལྡ ི་ལི་ནས་ཇམ་མུ ར་ཕེབས་འབྱ ོར་གྱ ིས་ཁུ ལ་དེ་ནས་དེ་ཉིན་རྡ ་སར་ཕེབས་འབྱ ོར་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན་འདུ ག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདུ ན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡

བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་སྐ བས་གནད་དོན་དྲུ  ག་གཙ་འདོན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༥ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲ ོས་ཚགས་འོག་མའི་ཕྱ ི་འབྲ ེལ་ལས་དོན་ཚགས་ཆུ ང་ House Committee on 
Foreign Affairs ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གནང་སྐ བས་བོད་མིའི་སྐུ  ་ཚབ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་ (ICT) གི་ཚགས་གཞོན་བུ ་ཆུ ང་ཚ་རིང་ལགས་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲ ེལ་ནས་གཙ་བོ་གནད་དོན་དྲུ  ག་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ ༌གསལ་བཤད་ཞུ ས་འདུ ག   དེ་ཡང་ཉན་ཞིབ་གཙ་སྐྱ  ོང་བ་ལྕ མ་སྐུ  ་ཨེ་ལི་ན་རོ་སི་ལེ་ཊི་ནན་མཆོག་ Ileana Ros-
Lehtinen དབུ ་བཞུ གས་ཐོག   ༡༽རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་མིའི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མུ ་མཐུ ད་རྩ ིས་མེད་རྡ ོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་བརྟ ེན་བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གི་དོན་རྐྱ  ེན་འབྱུ  ང་བཞིན་པ།༢༽བོད་ཀྱ ི ་གནད་དོན་དང་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་ལམ་ནས་སེལ་མ་ཐུ བ་པར་བརྟ ེན། རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི ་བརྟ ན་ལྷ ིང་ཐོག་ཉེན་ཁ་འཕྲ ད་བཞིན་པ། ༣༽བོད་ཀྱ ི་བདག་དབང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་ཡོད་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་འཛིན་བཞིན་པ་དེར་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཞན་གྱ ིས་ཐེ་བྱུ  ས་མི་ཡོང་ཆེད།  རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཞི་བདེ་བརྟ ན་ལྷ ིང་དང་འབྲ ེལ་བའི་སི་རི་ཡའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ  ་ནག་

གཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མ་བྱ ས་པའི་བྱ ་སྤྱ  ོད།   ༤༽རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བལ་ཡུ ལ་གྱ ི་ནང་སྲ ིད་ལ་ཐེ་བྱུ  ས་བྱ ས་ཏེ་ཁུ ལ་དེར་བོད་མི་སྐྱ  བས་བཅོལ་བའི་ཐོག་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ་རྒྱུ   ར་བལ་པོའ་ིསྲ ིད་གཞུ ང་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲ  ད་པ། ༥༽རྒྱ  ་ནག་གི་འཇམ་པོའ་ིསྟ ོབས་ཤུ གས་དེང་སྐ བས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་ཤུ གས་ཆེ་རུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷ ག་པར་ཁུ ང་རྩ ི་བསྟ ི་གནས་ཁང་ Confucius Institutes ཟེར་བ་འཛམ་གླ ིང ་ས་ཕྱ ོགས་གང་གསར་བཙུ གས་ཏེ་རྒྱ  ་ནག་གི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་རིག་གཞུ ང་གི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དེ་དག་ནང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ཁྱ བ་བརྡ ལ་བྱ ེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་རིག་གཞུ ང་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྐ ོར་ལ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   ར་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ། ༦༽རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་ཀྱ ི་རྒྱུ   ག་ཆུ ་དང་ཆུ ་ཆེན་ཁག་ལ་ཆུ ་མཛད་བརྒྱ  བ་པའམ་ཁ་བསྒྱུ   ར་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད་ས་ཁུ ལ་ནང་ཆུ འི་དོན་དུ ་རྙ ོག་གྲ ་ལང་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ། བཅས་གནད་དོན་དྲུ  ག་ཐོག་བུ ་ཆུ ང་ཚ་རིང་ལགས་ཀྱ ིས་སྐ བས་དེར་གསལ་བཤད་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ཤིག་གནང་ཡོད་ཀྱ ང། ཞིབ་ཕྲ ་གསལ་བཤད་ཡིག་ཐོག་ཏུ ་བཀོད་པ་རྣ མས་སྐ བས་དེར་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་གནང་ཡོད་འདུ ག་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ  ་གཞུ ང་ལ་ཐུ ག་སྐ ོར་གསུ ངས་པ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༠ 
ཉིན་ཨི་ཤེ་ཡའི་རང་དབང་རླུ  ང་འཕྲ ིན་ཁང་གི་
གསར་འགོད་པའི་བཅའ་དྲ ིའི ་སྐ བས་བཀའ་
ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་
བོད་མིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་དང་གཏོང་
མུ ས་ཡིན་པའི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་
གཞུ ང་ལ་ཐུ ག་ཡོད་སྐ ོར་གསུ ངས་འདུ ག
 དེ་ཡང་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བོད་
ནང་གི་བོད་མིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་
དང་གཏོང་མུ ས་ཡིན་པའི་གནད་དོན་སྐ ོར་ལ་
གསུ ང་དོན། བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རང་ལུ ས་
མེར་སྲ ེག་གི་གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་
རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི ་སྟ ེང ་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་རག་རྒྱུ   ར་གལ་གནད་
ཆེན་པོ་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གི་
དོན་རྐྱ  ེན་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚས་འུ ་ཐུ ག་
ཐབས་ཟད་ནས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་ཞི་རྒ ོལ་གནང་
བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
ལས་འགུ ལ་དེ་རིགས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲ  གས་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། བོད་ནང་
གི་བོད་མི་ཚར་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ོས་ཞེས་ང་ཚས་ནམ་
ཡང་འབོད་སྐུ  ལ་ལམ་བརྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་རྩ ་བ་ནས་
བྱ ེད་མྱ ོང་མེད། རྒྱུ   ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། བོད་
མིས་ཞི་རྒ ོལ་བྱ ས་ན། འཛིན་བཟུ ང་བཙན་

འཇུ ག་དང་ཉེས་རྡུ  ང་གཏོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་
ང་ཚ་ཕྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་གནས་ཡོད་མཁན་གྱ ི་བོད་
མི་ཚས་བོད་ནང་དུ ་བཞུ གས་ཡོད་པའི་བོད་མི་
ཚར་ཞི་རྒ ོལ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ཐབས་
རྩ ་བ་ནས་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཁོང་རྣ མ་པས་ཞི་
རྒ ོལ་སྐ བས་ཀྱ ི་འབོད་སྒྲ  ་དང་རེ་འདུ ན་ལ་རྒྱ  བ་
སྐྱ  ོར་བྱ ་རྒྱུ   ་ང་ཚའི་འགན་འཁྲ ི་ཡིན། དེ་བཞིན་
ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡། ༢། ༣ བཅས་སོ་སོར་བཀའ་ཤག་
ཐོག་ནས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུ ལ་མ་
སྤ ེལ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ས་ཡོད། 
ང་ཚ་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་སྲ ོག་
བླ ོས་གཏོང་གནང་མཁན་ཚར་མཆོད་འབུ ལ་
སྨ ོན་ལམ་འཚགས་རྒྱུ   ་ནི་ང་ཚའི་འགན་རེད། 
ང་ཚ་ཤ་ཁྲ ག་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་སྤུ  ན་ཟླ ་
ཡིན། ཁོང་རྣ མ་པས་རང་སྲ ོག་མེར་སྲ ེག་གཏོང་
དགོས་ཐུ ག་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་
གདུ ང་སེམས་མཉམ་སྐྱ  ེའི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་
དགོས་ཀྱ ི་རེད། མི་སུ ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་
སྲ ོག་རྩ ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་
བོད་ནང་གཏམ་བརྗ ོད་སོགས་ཀྱ ི ་རང་དབང་
མེད་སྟ བས། ལས་འགུ ལ་གཞན་གང་འདྲ ་ཞིག་
སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་ཐབས་ལམ་མེད་པར་བརྟ ེན། དེ་ལྟ ར་
གནང་བཞིན་ཡོད། 
 དེ ་བཞིན ་རང་ལུ ས་མེར ་སྲ ེག ་

གི་དོན་རྐྱ  ེན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་ཐུ ག་ཡོད་པར་
བརྟ ེན། ལས་འགུ ལ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱ ་
རྒྱུ   འི་ཐབས་ལམ་ཡང་རྒྱ  ་གཞུ ང་ལ་ཡོད། ཅེས་
གསུ ངས།
 མཐར་བཀའ ་ཁྲ ི ་མཆོག ་གིས ་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ  ་འབྲ ེལ་མོལ་
དེ་བཞིན་ཕྱ ིའི་རྣ མ་པ་ལས་ནང་གི་དོན་སྙ ིང་
གལ་ཆེ་བ་རྩ ི་བཞིན་ཡོད་སྐ ོར་གསུ ང་དོན། དེ་
སྔ ་བོད་རྒྱ  ་འབྲ ེལ་མོལ་སྐ བས་བོད་སྤྱ  ི་ཡོངས་
ཀྱ ི ་གནས་སྟ ངས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་གི་
ཡོད་པ་ཡོངས་གྲ གས་ཡིན། ད་རེས་དམིགས་
བསལ་སྐུ  ་ཚབ་བསྐ ོ ་གཞག་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི ་
ཡོད་ན། བཅའ་ཁྲ ིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་
གསེས་གསུ མ་པའི་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད།  
གལ་ཏེ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་སྐུ  ་ཚབ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བསྐ ོ ་
གཞག་མཛད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ན། དེ་
སྔ ་ང་ཚའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་ནང་
ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟ ར། ཕྱ ིའི་རྣ མ་
པ་ལས་ནང་གི་དོན་སྙ ིང་གལ་ཆེ་བ་རྩ ི་བཞིན་
ཡོད། དེར་བརྟ ེན་དོན་སྙ ིང་བོད་དོན་སྒྲུ   བ་ཆེད་
སྐུ  ་ཚབ་གང་འདྲ ་ཞིག་བསྐ ོ་གཞག་བྱ ེད་དགོས་
བརྗ ོད་ཀྱ ང་དེ་ལྟ ར་བསྐ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་གསུ ངས་
ཡོད་པ་བཅས། །

ཨ་རི་དང་རྒྱ  ་ནག་དབར་བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བའི་སྐ ོར་གླ ེང་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༣ 
།༢༤ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་རྒྱ  ལ་ས་

ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ ་ཨ་རི་དང་རྒྱ  ་ནག་དབར་འགྲ ོ ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐ ོར་གྱ ི་ལོ་འཁོར་གྲ ོས་མོལ་

ལྷ ན་ཚགས་སྐ བས་ཨ་རིའི་གཞུ ང་གིས་བོད་
ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བའི་སྐ ོར་དང་

བོད་མི་ཆབ་སྲ ིད་བཙན་པ་ཁག་གཅིག་གི་
གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་བགྲ ོ ་གླ ེང་གནང་ཡོད་པ་

རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་ (ICT)
གི་ཚགས་གཙ་ལྕ མ་སྐུ  ་མེ་རི་བྷ ེ ་ཐི ་མར་ཀེ་
མཆོག་ (Mary Beth Markey) གིས་
གསུ ངས་ཡོད། ཡུ ལ་གཉིས་ཀྱ ི་དབར་སྔ ་ལོའ་ི
འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་ལྷ ན་ཚགས་
དེ་རྒྱ  ་ནག་རྒྱ  ལ་ས་པེ་ཅིང་དུ ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ཟླ ་ ༤ ནང་ཚགས་ཡོད། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་བོད་དོན་
ལས་འགུ ལ་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱ ི ་སྲ ིད་ལས་
ཁུ ངས་ལ་ད་ལྟ འི་བོད་ནང་གི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་དང་བོད་མིས་རང་
ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་སྟ ེ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་དམ་
བསྒྲ  གས་ཅན་གྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ཞི་རྒ ོལ་བྱ ས་
དང་བྱ ེད་བཞིན་པའི་སྐ ོར། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་
གཞུ ང་གིས་བོད་མི་ཚར་དམ་བསྒྲ  གས་ཅན་གྱ ི་
སྲ ིད་བྱུ  ས་མུ ་མཐུ ད་ལག་བསྟ ར་བྱ ེད་བཞིན་

པར་བརྟ ེན། གནས་སྟ ངས་དེ་བས་ཛ་དྲ ག་ཏུ ་
ཕྱ ིན་ཏེ་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་ལྟ ་བུ འི་ལས་འགུ ལ་
ད་དུ ང་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ ་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐ ོར་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
 གནད་དོན ་དེ ་དང་འབྲ ེལ ་ནས་
ཚགས་གཙ་ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་གིས་གསུ ང་དོན། 
རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་འཛམ་གླ ིང་མཉམ་འབྲ ེལ་
རྒྱ  ལ་ཚགས་སུ ་སི་རི་ཡའི་གྲ ོས་ཆོད་ Syria 
ཐོག་དམིགས་བསལ་འགོག་དབང་ (Veto) 
བེད་སྤྱ  ོད་བཏང་སྟ ེ ་གྲ ོས་ཆོད་ལམ་ལྷ ོང ་མ་
བཏང་བའི་བྱ ་སྤྱ  ོད་དེ་ནི་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་
རེད་ཅེས་སྐྱ  ོན་བརྗ ོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱ ས་ཡོད། 
དེར་བརྟ ེན་ཐེངས་འདིར་ཨར་རྒྱ  ་གཉིས་ལྷ ན་
ཚགས་སྐ བས་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ནས་རྒྱ  ་ནག་གི་
འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟ ངས་ལ་སྐྱ  ོན་

བརྗ ོད་ཐེར་འདོན་བྱ ེད་ཤུ གས་ཆུ ང་དྲ གས་རྒྱུ   ་
མེད། བོད་ནང་དམ་བསྒྲ  གས་ཅན་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་
ཀྱ ི་འགན་ཡོངས་རྫ ོགས་རྒྱ  ་ནག་སྲ ིད་གཞུ ང་ལ་
ཡོད། ཨ་རིའི་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་ཐེངས་
འདིའི་རྒྱ  ་ནག་དང་ལྷ ན་གྲ ོས་མོལ་དེ་བཞིན་
རྒྱུ   ན་ལྡ ན་ཞིག་མིན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ  ་ནག་དང་
འབྲ ེལ་ལམ་བཟང་དུ ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། 
ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཕྱ ོགས་ནས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་
འགྲ ོ ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟ ངས་ཐོག་
ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་རྣ མས་
ཇི་ཡིན་གསལ་པོར་ར་སྤྲ  ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་མ་ཟད། གལ་
ཏེ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་ཨ་རིའི་དགོས་འདུ ན་དེ་
དག་ལ་ཉན་འཇོག་མ་བྱ ས་ཚ་ཨ་རིའི་གཞུ ང་གིས་
ཡར་ལན་ཇི་འདྲ ་ཞིག་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་ཡིན་མིན་ཁ་གསལ་
བརྗ ོད་དགོས། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རི་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  ་གཞུ ང་ལ་ཆབ་སྲ ིད་བཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་དགོས་སྐ ོར་གསུ ངས་ཡོད།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༥ ཉིན་
ཨ་རི་དང་རྒྱ  ་ནག་དབར་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་ལོ་འཁོར་ལྷ ན་ཚགས་སྐ བས་ཨ་རིའི་གཞུ ང་
གིས་རྒྱ  ་ནག་གི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟ ངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུ  ག་ཏུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརྟ ེན།  རྒྱ  ་ནག་ནང་ཆབ་སྲ ིད་བཅོས་བསྒྱུ   ར་
གཏོང་དགོས་པའི་དུ ས་ལ་བབ་ཡོད་སྐ ོར་གྱ ི ་
བསམ་ཚུ ལ་བཏོན་འདུ ག 
 དེ ་ཡང་གོང ་ཚས་ཉིན ་ཨ་རིའི ་
མང་གཙ་དང་། འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ངལ་
རྩ ོལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་དྲུ  ང་ཆེ་ལས་རོགས་སྐུ  ་
ཞབས་པོ་སི་ནར་ (Michael Posner) 
ལགས་ཀྱ ིས་ཨར་རྒྱ  འི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

ལོ་འཁོར་ལྷ ན་ཚགས་མཇུ ག་སྒྲ  ིལ་རྗ ེས་གསར་
འགོད་ལྷ ན་ཚགས་ཤིག་སྐ བས་གསུ ང་དོན།  
རྒྱ  ་ནག་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སྟ ངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུ  ག་ཏུ ་འགྲ ོ ་བཞིན་
འདུ ག ལྷ ན་ཚགས་སྐ བས་ང་ཚས་རྒྱ  ་ནག་
གཞུ ང་ལ་རྒྱ  ་ནག་ནང་དེང་སྐ བས་དཔལ་འབྱ ོར་
གྱ ི ་གནས་སྟ ངས་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཡོད།“ད་ཆ་
མི་མང་ཚར་འཇིགས་སྣ ང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
གཞུ ང་ལ་སྐྱ  ོན་བརྗ ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་དང་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་
བྱུ  ས་ལ་མི་སྒ ེར་གྱ ི ་བསམ་ཚུ ལ་འདོན་རྒྱུ   འི་
རང་དབང་སྤྲ  ོད་དགོས་པའི་དུ ས་ལ་བབ་ཡོད་
ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ཞེས་གསར་འགོད་པར་
འགྲ ེལ་བརྗ ོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་

མུ ་མཐུ ད་གསུ ང་དོན། འཛམ་གླ ིང་མི་མང་
གཞན་དང་གཅིག་མཚུ ངས་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་
ལའང་ཆེ་མཐོང་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེའི་གོ་དོན་
ནི་ཁོང་ཚར་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་ཁེ་ཕན་དང་ལས་
ཀའི་གོ་སྐ བས་ཐོབ་རྒྱུ   ་ཙམ་མིན་པར་རང་གི་
དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣ མས་ལ་ཡུ ལ་ཁྲ ིམས་
ཀྱ ིས་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་
ཆབ་སྲ ིད་ཁ་ཕྱ ོགས་ཇི་འདྲ ་ཞིག་ལ་བསྒྱུ   ར་རྒྱུ   འི་
ཐག་གཅོད་ཀྱ ི་དབང་ཆ་སྤྲ  ོད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་
ཞེས་གསུ ངས།  ལྷ ག་པར་ལྷ ན་ཚགས་
སྐ བས་ཕྱ ོགས་གཉིས་ཀས་ཡུ ་གུ ར་དང་བོད་
མིའི་འགྲ ོ ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟ ངས་
སྐ ོར་བགྲ ོ་གླ ེང་ལྷུ  ག་པོ་བྱུ  ང་བ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་

ངོས་ནས་ད་ལྟ འི་བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་
གི་དོན་རྐྱ  ེན་ཐོག་བླ ོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐ ོར་

ཡང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་བརྗ ོད་ཡོད་སྐ ོར་ཁོང་
གིས་གསུ ངས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུ མ་པ།དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདུ ན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡  ཡིད་སྐྱ  ོའ་ིགནས་ཚུ ལ་ཐོན་པ།

བཀའ་ཟུ ར་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་འཕྲ ིན་ལས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫ ོགས་པའི་ཡིད་སྐྱ  ོའ་ིགནས་ཚུ ལ་ཐོན་པ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ 
ཉིན་ཡིད་སྐྱ  ོའ་ིགནས་ཚུ ལ་ཐོན་གསལ་ལྟ ར་

ན། བཀའ་ཟུ ར་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་འཕྲ ིན་
ལས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་མཆོག་ཡུ ན་རིང་སྙུ  ང་གཞིའི་ རྐྱ  ེན་པས་ཀང་ར་རྫ ོང་བྷ ་ལ་ཇི་སྨ ན་ (Shree 

Balaji Hospital) ཁང་དུ ་སྨ ན་བཅོས་གནང་
བར་ཕེབས་ཡོད་ཀྱ ང་མཐར་དྲ ག་སྐྱ  ེད་མ་བྱུ  ང་
བར་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ 
༢།༡༥ སྟ ེང་དགོངས་པ་རྫ ོགས་པའི་ཡིད་སྐྱ  ོའ་ི
གནས་ཚུ ལ་ཐོན་འདུ ག  བཀའ་ཟུ ར་མཆོག་ནི་
ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་མདོ་སྨ ད་རེབ་གོང་རྒྱ  ལ་
པོ་དཔོན་ཚང་དུ ་འཁྲུ  ངས་ཏེ། རེབ་གོང་རོང་
པོ་དགོན་ཆེན་གྱ ི་འཇིགས་མེད་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཡང་
སྲ ིད་དུ ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་བཞིན་དགུ ང་ལོ་
བདུ ན་ནས་དགོན་ཆེན་དེར་ཡི་གེ་འབྲ ི་ཀླ ོག་དང༌། 
སྙ ན་སུ མ། བསྡུ  ས་གྲྭ  ་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་
མཚན་ཉིད་རིག་པར་སྦྱ  ང་བརྩ ོན་ཐོག མཁས་
གྲུ  བ་ཚད་ལྡ ན་དུ ་མ་ལས་དབང་ལུ ང་ཁྲ ིད་གསུ མ་
གསན་པ་དང༌། ༡༩༥༥ ལོར་གཙ་ཆེ་སྤྱ  ི་ནོར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། 
ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣ མ་གཉིས་
མཇལ་བཅར། དེ་བཞིན་རྟ ེན་གནས་ཁྱ ད་པར་
ཅན་མཇལ་བསྐ ོར་སླ ད་རྒྱ  ལ་ས་ལྷ ་སར་ཕེབས། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
བཀའ་སླ ོབ་དང་བསྟུ  ན་དགའ་ལྡ ན་བྱ ང་རྩ ེ་གྲྭ  ་ཚང་
གི་ཆོས་འགོར་ཞུ གས་ཏེ་གཞུ ང་ཆེན་བཀའ་པོད་
ལྔ འི་སླ ོབ་གཉེར་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་གནང་མུ ར། ༡༩༥༩ 
ལོར་རྒྱ  ་གར་འཕགས་ཡུ ལ་དུ ་བཙན་བྱ ོལ་ལ་
ཕེབས། ནུ བ་སྦ ང་ག་ལ་མངའ་སྡ ེའི་ཁོངས་སྦ ག་

སར་ནང་བསྟ ན་ཤེས་རིག་འཛིན་སྐྱ  ོང་སླ ོབ་
གཉེར་ཁང་དུ ་གདན་ས་སེ་འབྲ ས་དགའ་གསུ མ་
གྱ ི་མཁས་དབང་མཁན་པོ་ལས་ཟུ ར་དུ ་མ་ལས་
གཞུ ང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ འི་སླ ོབ་གཉེར་མཇུ ག་
སྐྱ  ོང་གནང་མུ ས་སུ ་ཡོད་པ་ནས། ༡༩༦༦ 
ལོར་སྐ བས་གསུ མ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་
ཁོངས་མདོ་སྨ ད་སྤྱ  ི་འཐུ ས་སུ ་འོས་འདེམས་བྱུ  ང་
སྟ ེ་ལས་འཁུ ར་བསྐ ོ་སྩ ལ་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཞུ གས་
སྒ ར་དུ ་བཅར། རིམ་བཞིན་སྐ བས་བཞི་པའི་བོད་
མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཀྱ ི་ཚགས་མི་དང༌། སྐ བས་
ལྔ ་པའི་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་སྐ བས་དྲུ  ག་པའི་
ཚགས་གཙ་བཅས་ལ་བསྐ ོ་སྩ ལ་བསྐྱ  ངས་པ་
བཞིན་ལས་འཁུ ར་བཞེས། ཞོར་དུ ་བོད་མི་མང་
སྤྱ  ི་འཐུ ས་སྐ བས་ལྔ ་པའི་འདེམས་བསྐ ོ ་ལྷ ན་
ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་མི་དང༌། སྐ བས་དྲུ  ག་པའི་
དབུ ས་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་འདེམས་བསྐ ོ ་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི ་
གཙ་འཛིན་དུ ་བསྐ ོ ་སྩ ལ་བསྐྱ  ངས་དོན་ལས་
འཁུ ར་བཞེས། ༡༩༨༠ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་
འཐུ ས་ཀྱ ི ་ལས་འཁུ ར་འཁྱུ  ར་རྗ ེས་རྩ ིས་ཞིབ་
ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་འགན་འཛིན་དུ ་བསྐ ོ ་སྩ ལ་
བསྐྱ  ངས་དོན་ལྟ ར་ལས་འཁུ ར་བཞེས། ལས་
ཞོར་དུ ་ལས་བྱ ེད་བདག་གཉེར་ཁང་གི་ཚགས་
མི།། དབུ ས་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་འདེམས་བསྐ ོ་ལྷ ན་ཚགས་
ཀྱ ི་གཙ་འཛིན་གནང་བ་དང། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༨༥ 
ལོར་རང་ཡུ ལ་བོད་ནང་གཟིགས་སྐ ོར་སྐུ  ་ཚབ་

ཐེངས་བཞི་པའི་ཚགས་གཙའི་ལས་རོགས་སུ ་
བསྐ ོ་སྩ ལ་བསྐྱ  ངས་དོན་ལྟ ར་གཟིགས་སྐ ོར་དུ ་
ཕེབས་རྗ ེས་གནས་བཞི་པར་གནས་སྤ ར་དང་
བཀའ་བླ ོན་ལས་རོགས་སུ ་བསྐ ོ་གཞག་སྩ ལ།
 དེ་ཡང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་ནང་སྲ ིད་བཀའ་བླ ོན་གྱ ི་ཕྱ ག་རོགས་
དང་རིམ་བཞིན་བཀའ་བླ ོན་དུ ་བསྐ ོ་གཞག་བྱུ  ང་
སྟ ེ་ ༡༩༩༠ བར་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཡོད།  དེ་
ནས་ ༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༦ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༠ 
བར་བོད་གཞུ ང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གྱ ི་ཐུ གས་འགན་བཞེས།  ༡༩༩༦ 
ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༡ ནས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་
བཅའ་ཁྲ ིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ འོག་སྤྱ  ི་ནོར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་དབུ ་འཛིན་མཚན་ཐོག་ནས་རྩ ིས་
ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩ ིས་ཞིབ་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པར་བསྐ ོ་
གཞག་གིས་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་མཐར་ 
༢༠༠༤ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༥ ཉིན་བཅའ་ཁྲ ིམས་
དགོངས་དོན་རང་ལོ་ ༦༥ ལ་ཕེབས་ཏེ་ལས་
འཁྱུ  ར་གནང་ཡོད། འཇིགས་མེད་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་མི་ཚ་ཧྲ ིལ་པོ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་
མིའི་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་ལས་ཁུ ངས་
ཆེ་ཁག་ནང་དབུ ་ཁྲ ིད་ཀྱ ི་ཕྱ ག་ལས་གནང་མྱ ོང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།།

༄༅། །སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་ཟུ ར་པ་དང་བཀའ་ཟུ ར་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་མཆོག་བར་ལམ་སྙུ  ན་གཞི་བཞེས་ཏེ་སྨ ན་བཅོས་རིམ་འགྲ ོ་སོགས་གང་གནང་ཡང་དྭ ངས་སྐྱ  ེད་མ་བྱུ  ང་བར་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་
ཚད་ ༢།༡༥ ཐོག་ཀང་ར་རྫ ོང་ཤེ་རི་བྷ ་ལ་ཇི་སྨ ན་ཁང་དུ ་ (Shree Balaji Hospital) དགོངས་པ་རྫ ོགས་པའི་ཡིད་སྐྱ  ོའ་ིགནས་ཚུ ལ་བཀའ་ཤག་ཏུ ་སྙ ན་སེང་དང་སྦྲ  གས་གསན་ཐོས་བྱུ  ང་བར་བརྟ ེན། བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་གི་སྐུ  ་འཁོར་རྗ ེས་ཤུ ལ་སྐུ  ་རྩ ་ཉེ་ལྟ ོས་
རྣ མས་ལ་ཐུ གས་གསོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཕྱ ེ་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༢ ནས་ལས་བྱ ེད་གསོལ་ཚང་ཡང་སྟ ེང་ཚགས་ཁང་དུ ་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མ་པས་དབུ ས་སྲ ི་ཞུ འི་ལས་བྱ ེད་ཚང་འཛམས་ཀྱ ིས་ཆུ ་ཚད་ ༣ བར་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་
གནང་གྲུ  བ་མཚམས།   བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུ   ས་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ཤིག་སྒྲ  ོགས་སྦྱ  ང་གནང་རྗ ེས་དབུ ས་ལས་ཁུ ངས་ཁག་སྒ ོ་བརྒྱ  བ་ཡོད་པ་བཅས། །

བྱ ང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་གྲ ོས་ཆོད།
༄༅། །འདི་གར་ཨ་རིའི་སྐུ  ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་
རྒྱ  ་ཡིག་འབྲ ེལ་མཐུ ད་པ་ཀུ ན་དགའ་བཀྲ ་ཤིས་
ལགས་ཀྱ ིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 
བྱ ང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པའི་
ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ པ་ནིའུ ་ཡོཀ་གྲ ོང་
ཁྱ ེར་དུ ་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུ ངས་ནས་གོ་
སྒྲ  ིག་ཐོག་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༡ 
དང་ ༢༢ ཉིན་གཉིས་རིང་སྐ ོང་ཚགས་གནང་
བ་ལྟ ར། བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག 
༢༣ གྱ ི་རྒྱུ   ན་ལས་སྐུ  ་ཚབ་ཚགས་ཞུ གས་
གནང་ཡོད། ཐོག་མར་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་བླ ོ་
བཟང་སྙ ན་གྲ གས་ལགས་ཀྱ ིས་ཚགས་འདུ འི་
ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་རྗ ེས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་མཁས་
དབང་བླ ོ ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཚགས་
འདུ ་དབུ ་འབྱ ེད་གནང་ཞིང༌། དབུ ་འབྱ ེད་གསུ ང་
བཤད་ནང་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིགས་འཛུ གས་
ཀྱ ི་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་དང༌། འཚ་བ་སྤ ངས་
པའི་གཞི་རྩ འི་འཐབ་རྩ ོད་ཀྱ ི་ལངས་ཕྱ ོགས། དེ་
མཚུ ངས་ཆིག་སྒྲ  ིལ་དང༌། གསར་གཏོད། རང་
ཁ་རང་གསོ་བཅས་ད་ལྟ འི་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ ་
གྲུ  བ་དེ་གསུ མ་གཞི་ལ་བཅོལ་དེ་བར་ལམ་
ལས་འཆར་གསར་འཛུ གས་གནང་རིགས། 
བོད་རྒྱ  ་ཞི་མོལ་གྱ ི ་གནས་སྟ ངས་བཅས་ངོ་

སྤྲ  ོད་ཞིབ་ཕྲ ་གནང་བ་མ་ཟད། ཚགས་བཅར་
བ་ཚར་དོགས་འདྲ ི་ཞུ ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་གནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་ཚགས་འདུ ་དངོས་གཞི་དབུ ་
འཛུ གས་གནང༌།    
གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོ། གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོ།   
རིང་མིན་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ པའི་ནང་དམིགས་བསལ་
ཚགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྐ ོང་ཚགས་
གནང་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟ ར། ཚགས་ཆེན་ཐོག་
བོད་ཀྱ ི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩ ོད་དང༌། བོད་ནང་
གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་བཅས་ཀྱ ི་གནད་དོན་
ཐོག་བྱ ང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་
པ་ཁག་གི་དགོངས་འཆར་བསྡུ  ་ལེན་ཐུ བ་ཆེད་
བགྲ ོ་གླ ེང་གནང་རྒྱུ   །
གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ། གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།   
བར་ལམ་གཞིས་ལུ ས་མི་མང་གི་ཁྲ ོད་ནས་
བོད་མི་གཅིག་མཇུ ག་གཉིས་མཐུ ད་ཀྱ ིས་རང་
ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི་ལམ་ནས་བོད་མིའི་རང་
དབང་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ ་དགོས་པའི་དགོས་
འདུ ན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་དང་འདོན་བཞིན་པའི་
གནས་སྟ ངས། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་མིར་
སྔ ར་དང་མི་འདྲ ་བའི་དམ་བསྒྲ  གས་དང་བཙན་
གནོན་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་པའི་གནས་བབ་

བཅས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀྱ ིས་གཞུ ང་མང་གཉིས་
ནས་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་གོ་བསྡུ  ར་
ཞིབ་ཕྲ ་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། བཙན་བྱ ོལ་དུ ་བོད་མི་དང་
བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་སོགས་ཚགས་ཁག་ཚང་
མས་ཀྱ ང་གཞིས་ལུ ས་མི་མང་གི་ལས་འགུ ལ་
ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་སྐྱ  ེ་ཆེད་སེམས་ཤུ གས་
དང་ཚར་སྣ ང་ཆེན་པོས་ལས་འགུ ལ་སྣ ་མང་
ཞིག་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་མུ ས་ཀྱ ང༌། ལས་འགུ ལ་
སྤ ེལ་མཁན་ཚང་མས་འབོད་ཚིག་དང་བསྒྲ  གས་
གཏམ་གྱ ི ་འབོད་སྒྲ  ་སོགས་གཅིག་གྱུ  ར་མེད་
པར་སྣ ་ཚགས་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་མུ ས་དེས་རྒྱ  ལ་
སྤྱ  ིའི་གཞུ ང་དང་མི་མང་གི་ནུ ས་པ་ཐོན་པའི་
རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཐོབ་རྒྱུ   ར་དོ་ཕོགས་ཡོང་གཞིར་སོང༌། 
ད་ལྟ ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟ ངས་དང་གཞིས་ལུ ས་
མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་མཐུ ན་པའི་འབོད་སྒྲ  ་
གཅིག་གྱུ  ར་ཡོང་ཐབས་སུ ་བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་རིང་
མིན་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ པའི་ནང་དམིགས་བསལ་ཚགས་
ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྐ ོང་ཚགས་གནང་
སྐ བས་འབོད་སྐུ  ལ་ནན་པོ་ཞུ ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།
ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུ ང་གཞིས་ལུ ས་བོད་
མིས་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི ་ལམ་ནས་
བོད་མིའི ་བདེན་དོན་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་པ་དེ ་

དག་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲ ིད་ཚས་ཆེད་
བཟོས་བྱ ས་པ་ཡིན་ལུ གས་སྐྱ  ོན་འཛུ གས་མུ ་
མཐུ ད་བྱ ས་པ་དེ་དག་དངོས་བདེན་མིན་པར་
མ་ཟད། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་
ལས་གཡོལ་ཐབས་ཀྱ ི་ཐབས་བྱུ  ས་ཤིག་ཡིན་
པ་དང༌། ལྷ ག་དོན་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བ་
དེ་དག་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་སྐྱ  ོན་འཛུ གས་བྱ ེད་
པ་ལྟ ར་གཞན་ལ་འཚ་བ་བྱ ེད་པའི་ལས་འགུ ལ་
ཞིག་མིན་པ་བྱ ང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་
མཐུ ན་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་འདི་ནས་ངོས་
འཛིན་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རིང་མིན་བསྐ ོང་
ཚགས་གནང་རྒྱུ   འི་དམིགས་བསལ་ཚགས་
ཆེན་ཐོག་ནས་ཀྱ ང་གསལ་སྟ ོན་ཡོང་བའི་འབོད་
སྐུ  ལ་ནན་པོ་ཞུ ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ། གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།  
བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ལ་གཞིགས་
པའི་སྔ ་ལོ་ཨོསི་ཊོ་རིའི་རྒྱ  ལ་ས་ཝི་ནར་ཡུ ་རོབ་
ཁུ ལ་དུ ་གནས་སྡ ོད་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་
སྐྱ  ོར་བ་མཉམ་བསྡུ  ས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི
ལུ ས་འགུ ལ་ཞིག་སྤ ེལ་བ་ལྟ ར། བྱ ང་ཨ་མི་རི་
ཀའི་ཁུ ལ་དུ ་ཡང་འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ལོ་གཅིག་ནང་
སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུ ངས་ནས་འགོ་ཁྲ ིད་

དེ་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་མཉམ་
རུ བ་ཀྱ ིས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནམ་ནིའུ ་ཡོཀ་གང་
རུ ང་ཞིག་ཏུ ་བྱ ང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁུ ལ་དུ ་གནས་
སྡ ོད་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་མཉམ་
བསྡུ  ས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ིལས་འགུ ལ་
ཞིག་སྤ ེལ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་གཉིས་པ།གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་གཉིས་པ།
བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་ཚགས་པ་ཁག་
ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཐབས་སྐ ོར་དང༌། 
བྱ ང་ཨ་རིའི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པ་གཉིས་དང་སྤྱ  ི་
མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་དབར་གྱ ི ་འབྲ ེལ་བ་
ཤུ གས་ཆེ་རུ ་གཏོང་ཐབས་ཇི་དགེའི་སྐ ོར།
གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་ས་གནས་སུ ་ཁྲ ིམས་
མཐུ ན་དེབ་སྐྱ  ེལ་བྱ ས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟ ོས་
པར་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ཁྱ བ་ཁོངས་སུ ་
གནས་དགོས་པ་ཚགས་ཆེན་འདི་ནས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེར་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད།  
གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ། གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།  
བྱ ང་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པ་གཉིས་
དང༌། བྱ ང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་བོད་རིགས་
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་དབར་འབྲ ེལ་ལམ་
དམ་ཟབ་ཡོང་ཆེད་རྒྱུ   ན་དུ ་གླ ོག་འཕྲ ིན་དང་དྲ ་



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདུ ན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡
རྒྱ  འི་བརྒྱུ   ད་ལམ་བེད་སྤྱ  ོད་གནང་གལ་ཆེ་བའི་
ཐོག སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པ་ས་གནས་སོ་སོར་ལྷ ་
རབས་བྱུ  ང་ན་ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་དང༌། དེ་མིན་ལོ་
གཉིས་ནང་ཐེངས་གཅིག་ཕེབས་ཐབས་སུ ་ས་
གནས་ཆེ་ཁག་ནས་མགྲ ོན་འབོད་དང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་
རྣ མ་པའི་ལམ་གྲ ོན་སོགས་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌། 
ས་གནས་ཆུ ང་ཁག་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཞན་སར་དེ་ལྟ ར་
ལག་བསྟ ར་ཐུ བ་ཐབས་སུ ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ་
ཕྱ ོགས་ལམ་སྟ ོན་གནང་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།  གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།  
འདི་ལོ་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་བོད་ནང་གི་
ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀྱ ིས་བོད་
དོན་ཁྱ བ་སྤ ེལ་སླ ད་འཛམ་གླ ིང་ནང་བདེན་པའི་མེ་
ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་ཞིག་རྒྱ  ་གར་ནང་འགོ་
འཛུ གས་ཟིན་པ་ལྟ ར།  བྱ ང་ཨ་རིའི་ནང་བདེན་
པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་དེ་དག་འདི་
ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱ  ལ་
ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དང༌། ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ  ལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝ་
ས་གནས་ཁག་གཉིས་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཞུ ་རྒྱུ   ་
དང་ཆབས་ཅིག་བྱ ང་ཨ་རིའི་འབྲ ེལ་ཡོད་གྲ ོང་
ཁྱ ེར་ཆེ་ཁག་ལ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་གནང་སྟ ེ་མཐའ་མ་ཁལ་
ཕོར་ནི་ཡའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སན་ཕ་རནསི་ཁོ་དང༌། མི་
ནི་སོ་ཀྲ ་མངའ་སྡ ེའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ན་པོ་ལི་སིར་
ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡༡ ཚས་ ༡༥ ཉིན་མཇུ ག་བསྡ ོམས་ཞུ ་
རྒྱུ   ་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟ ར།  བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་
ཚགས་པ་ཁག་ནས་བྱ ང་ཨ་རིའི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་
པ་གཉིས་དང་ཨ་རིའི་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུ ངས་གཉིས་ནས་གོ་སྒྲ  ིག་ལམ་སྟ ོན་འོག་བདེན་
པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་གཞིའི་ནང་མཉམ་
ཞུ གས་འགན་འཁུ ར་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ   ་དང་ཆབས་
ཅིག བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་བྱ ེད་ཡུ ན་རིང་
ས་གནས་སོ་སོར་མང་ཚགས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་
ཞུ ་ཡིག་འབུ ལ་རྒྱུ   ་ Petition Drive ལས་
གཞིའི་ནང་ཆ་ཤས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ལེན་ཐུ བ་
ཐབས་སུ ་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཚང་
མས་འགན་འཁུ ར་ལེན་རྒྱུ   །   
གྲ ོས་ཆོད་བཞི་པ།གྲ ོས་ཆོད་བཞི་པ།
བྱ ང་ཨ་མི་རི ་ཀའི ་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་
ནས་གཞུ ང་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་
དང་མཉམ་རུ བ་ཐོག་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་
རྒྱུ   ར་དམིགས་བསལ་ཤུ གས་སྣ ོན་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་མ་
ཟད།  ས་གནས་སོ་སོར་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པའི་
སྒྲ  ིག་འཛུ གས་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་དང་མི ་ཡོང་ས་
གནས་བོད་མིའི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ལ་རག་ལུ ས་སྟ བས། 
ས་གནས་སུ ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཚགས་ཁག་
ཆུ ང་རིགས་ཚང་མར་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་
ཚགས་པས་སྤྱ  ི་མཚུ ངས་འབྲ ེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ ་
གཏོང་རྒྱུ   །  དེ་མཚུ ངས་ས་གནས་སོ་སོར་ཡོད་
པའི་ཆོས་ཚགས་ཁག་ལའང་མུ ་མཐུ ད་འབྲ ེལ་
ལམ་དམ་ཟབ་ཀྱ ིས་ཆོས་ཚགས་ཁག་བོད་དོན་
ལས་འགུ ལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་ཡོང་ཐབས་འབད་
བརྩ ོན་བྱ ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་ལྔ ་པ།གྲ ོས་ཆོད་ལྔ ་པ།
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པའི་རྒྱུ   ན་ལས་རྣ མ་པས་བོད་
དོན་ལས་འགུ ལ་སོགས་ལས་དོན་ཞུ ་སྒ ོ ་ཁག་
ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཐབས་ཀྱ ི ་ཆ ་
ཤས་སུ ་འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་
ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་བསྐ ོང་ཚགས་གནང་
སྐ བས། བོད་དོན་སྐ ོར་མཁས་དབང་རེ་ཟུ ང་
ཡང་གདན་ཞུ ་དང་འབྲ ེལ་བོད་སྐ ོར་གཏམ་བཤད་
གོ་སྒྲ  ིག་ཐུ བ་ན་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་རྒྱུ   ར་

སོང་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུ ངས་ནས་བབ་
གཟིགས་གནང་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་གསུ མ་པ།གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་གསུ མ་པ།  
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བར་ལམ་ནས་བོད་
མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱ  ོད་ཉམས་རྒྱུ   འི་ཉེན་
ཁ་གཟིགས་ཀྱ ི་ཡོད་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྔ ་རྗ ེས་
ཕེབས་པ་ལྟ ར། བོད་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་

སྤྱ  ོད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང༌།  
བྱ ང་ཨ་རིའི་ཁྱ བ་ཁོངས་རང་རིགས་གཞོན་
སྐྱ  ེས་རྣ མས་ཀྱ ི་བོད་སྐ ད་དང་བོད་ཡིག་ཡར་
རྒྱ  ས་གཏོང་ཐབ་སྐ ོར།
གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།  གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།  
བོད་ཕྲུ  ག་ན་གཞོན་ཚའི་རྒྱུ   ད་ལ་བོད་མིའི་ཡ་
རབས་བཟང་སྤྱ  ོད་འཇགས་དང་མི་འཇགས། 
དེ་བཞིན་བོད་སྐ ད་བཀོལ་སྤྱ  ོད་ཐུ བ་དང་མི་
ཐུ བ་གཙ་བོ་ཕྲུ  ་གུ འི་ཕ་མ་ཚར་རག་ལུ ས་
པས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱུ   ན་དུ ་
གནད་དོན་དེའི་སྐ ོར་ཕྲུ  ག་གུ འི་ཕ་མ་ཚར་
འབོད་སྐུ  ལ་དང་དྲ ན་སྐུ  ལ་ཡང་ཡང་གནང་རྒྱུ   ། 
དེ་མཚུ ངས་བོད་མིའི་བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་གཞི་རྩ ་
བོད་མི་རྒ ན་གཞོན་ཚང་མར་ནང་ཆོས་ཀྱ ི་གོ་
རྟ ོགས་གནས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་རག་
ལུ ས་པས་ས་གནས་སོ་སོར་ནང་ཆོས་སྐ ོར་
བགྲ ོ་གླ ེང་གང་མང་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ་ཐབས་འབད་
བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   །
གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།
བྱ ང་ཨ་མི་རི ་ཀའི ་སྤྱ  ི་འཐུ ན་ཚགས་པའི་
ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡ པའི་གྲ ོས་ཆོད་
དགོངས་དོན་ལྟ ར།  བྱ ང་ཁལ་ཕོར་ནི་ཡའི་
བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ནས་རིང་
མིན་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ པའི་ནང་བོད་ཡིག་སླ ོབ་ཁྲ ིད་
བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ཟབ་སྦྱ  ོང་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཚགས་
འདུ ་ཞིག་གོ ་སྒྲ  ིག་གནང་གི ་ཡོད་པ་ལྟ ར། 
བོད་ཡིག་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཁག་
ནས་ཚགས་འདུ ་དེའི་ནང་ཆ་ཤས་ངེས་པར་
དུ ་ལེན་རྒྱུ   ་དང༌། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ས་
གནས་ཀྱ ི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་པའི་བོད་
ཡིག་སླ ོབ་ཁྲ ིད་ཆེད་བསླ བ་གཞི་དང༌། སླ ོབ་
དེབ། ལས་འཆར་སོགས་ཡིག་ཐོག་གཏན་
འབེབས་ཡོད་རིགས་ཀྱ ི་ངོ་བཤུ ས་རེ་སྐུ  ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུ ངས་སམ་བོད་ཡིག་སླ ོབ་
ཁྲ ིད་ཚགས་འདུ ་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ་མཁན་ལ་མཁོ་
སྤྲ  ོད་གནང་རྒྱུ   ་དང༌། འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ཡིག་ཆ་
དེ་རིགས་ཕྱ ོགས་སྒྲ  ིག་དང་འབྲ ེལ་ས་གནས་
ཚང་མར་གཅིག་མཚུ ངས་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ་
རྒྱུ   ། དེ་མཚུ ངས་བྱ ང་ཨ་རི་ཁུ ལ་དུ ་བོད་མི་ན་
གཞོན་ཚར་བོད་ཡིག་སླ ོབ་ཁྲ ིད་ཀྱ ི་ལས་དོན་
ཚགས་ཚུ ད་དང་དོན་ཕན་སོན་པ་ཡོང་ཐབས་
སུ ་གནས་དུ ས་དང་བསྟུ  ན་པའི་བོད་ཡིག་བྱ ེད་

ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་དམིགས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཐུ བ་
ཐབས་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌།  དེ་མཚུ ངས་
དབུ ་ཅན་དང་དབུ ་མེད་ཡི་གེ་གཉིས་གང་ལ་
ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས་དང་མི་དགོས་སྐ ོར་མུ ་
མཐུ ད་བགྲ ོ་གླ ེང་སྦྱ  ངས་བཤད་གནང་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ། གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།  
ས་གནས་སོ་སོར་ས་གནས་ཀྱ ི ་སླ ོབ་གྲྭ  ་བོད་

ཕྲུ  ག་མང་བ་ཡོད་ས་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་སླ ོབ་
ཁྲ ིད་གོ་སྐ བས་གསར་སྐྲུ   ན་ཐུ བ་ཐབས་འཚལ་
དང་བོད་ཡིག་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པ་དེར་ས་གནས་
ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་ནས་ Credit ངོས་འཛིན་
ཐོབ་ཐབས་སོགས་ལ་རྒྱུ   ན་དུ ་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་
རྒྱུ   ་དང༌། དེ་མཚུ ངས་ཁྲ ིམས་མཐུ ན་དེབ་སྐྱ  ེལ་
ཟིན་པའི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་
ནས་བོད་སྐ ད་སླ ོབ་ཁྲ ིད་གཙས་ཚགས་པའི་
སྤྱ  ི་ཚགས་ཞབས་ཞུ འི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ས་
གནས་མངའ་སྡ ེ ་དང་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྲ ིད་གཞུ ང༌། 
གཞུ ང་འཛིན་མ་ཡིན་པའི ་རོགས་ཚགས་
བཅས་ནས་དཔལ་འབྱ ོར་རོགས་རམ་ཐོབ་
རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཡོད་པ་རྣ མས་བེད་སྤྱ  ོད་གཏོང་
ཐབས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་བཞི་པ། གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་བཞི་པ།  
བྱ ང་ཨ་རིའི་ཁྱ བ་ཁོངས་སུ ་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་
ཚགས་པ་ཁག་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་གནས་ཡུ ལ་མངའ་སྡ ེ ་
དང༌། གྲ ོང་ཁྱ ེར་བཅས་ཀྱ ི་སྲ ིད་གཞུ ང་དང་
གྲ ོས་ཚགས་ནང་བོད་ཀྱ ི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩ ོད་
ལ་སྔ ར་ལས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཐོབ་ཐབས་སུ ་ལས་
འགུ ལ་སྤ ེལ་ཕྱ ོགས།  ལྷ ག་པར་དུ ་༸གོང་ས་
མཆོག་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནས་ཡང་
ཡང་ལམ་སྟ ོན་གནང་མུ ས་བཞིན་རྒྱ  ་རིགས་
དང་མཉམ་དུ ་འབྲ ེལ་ལམ་ཤུ གས་ཆེ་རུ ་གཏོང་
ཐབས་ཐོག་བཀའ་བསྡུ  ར་གནང་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།  གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།  
གནས་ཡུ ལ་མངའ་སྡ ེ ་དང་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སོ་སོའ ་ི
སྲ ིད་གཞུ ང་དང་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་འཐུ ས་མི་
བཅས་ནས་བོད་དོན ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་སྔ ར་ལྷ ག་
ཐོབ་ཐབས་སུ ་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་གསར་
པ་འདེམས་ཐོན་བྱུ  ང་བའི་སྐ བས་དང༌། ས་
གནས་སོ་སོར་བོད་ཀྱ ི་རིགས་གཞུ ང་གི་དུ ས་
སྟ ོན་གོ་སྒྲ  ིག་བྱ ེད་པའི་དུ ས་ཚད།  གཞན་
ཡང་དམིགས་བསལ་དུ ས་སྟ ོན་སོགས་ཀྱ ི་གོ་
སྐ བས་དམ་འཛིན་དང་འབྲ ེལ་མངའ་སྡ ེ ་དང་
གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྲ ིད་གཞུ ང་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་
དང༌།  ས་གནས་ཀྱ ི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་
རྣ མས་ལ་འབྲ ེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་
འབད་བརྩ ོན་བྱ ་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།  གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།  
འདས་པའི་ལོ་བཞིའི་རིང་གསུ མ་བཅུ འི་དུ ས་

དྲ ན་གྱ ི ་དུ ས་ཚིགས་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་བོད་
དོན་ཞུ ་བསྐུ  ལ་གྱ ི་ཉི་མོ་ Tibet Lobby Day 
ཞེས་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ས་ཐོག་སྐ བས་དེར་ཨ་རིའི་
རྒྱ  ལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དང༌། ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ  ལ་ས་
ཨོ་ཊ་ཝ་གཉིས་ནང་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་
སྐྱ  ོར་བ་ཚང་མ་མཉམ་རུ བ་ཐོག་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་
ཌའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་འཐུ ས་མི་ཚར་བོད་དོན་ཞུ ་
བསྐུ  ལ་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་དེས་ཕན་ནུ ས་གང་
ལེགས་བྱུ  ང་ཡོད་པས། ལས་གཞི་དེ་དག་གཞི་
རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་གཏོང་ཐབས་སུ ་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་
ཚགས་པ་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་འགན་
འཁུ ར་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།
རྒྱ  ་མི་རིགས་ལ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་བཞིན་
ད་ལྟ འི་ཆར་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་
པ་ལྟ ར། ༸གོང་ས་༧སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གིས་དེའི་སྐ ོར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་
སྔ ་རྗ ེས་ཕེབས་པ་དང༌། དེ་མཚུ ངས་བོད་
མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནས་ཀྱ ང་སྲ ིད་བྱུ  ས་གཏན་
འབེབས་གནང་ཡོད་སྟ བས།  ལས་དོན་དེའི་
ཐད་བོད་རིགས་སྤྱ  ི ་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཚང་
མས་འབད་བརྩ ོན་མུ ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུ   ་དང༌།  
ལས་དོན་དེ་དང་འབྲ ེལ་ལམ་སྟ ོན་དང་ཡིག་ཆ་
སོགས་ཇི་དགོས་སྐ བས་མཚམས་སོ་སོར་
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཁག་ནས་སྐུ  ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུ ངས་སུ ་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་གཏུ ག་
ཞུ ་རྒྱུ   །

གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་ལྔ ་པ།གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་ལྔ ་པ།
གོང་གསལ་གྲ ོས་གཞི་ཁག་ནང་མ་ཚུ ད་པའི་
གནད་དོན་གཞན་ཁག་གི ་ཐོག་གོ ་བསྡུ  ར་
སྦྱ  ངས་བཤད་ཞུ ་རྒྱུ   །
གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།གྲ ོས་ཆོད་དང་པོ།  
སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཚང་མར་དྭ ང་བླ ང་དཔྱ ་
ཁྲ ལ་ལག་དེབ་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྐ ོར་དཀའ་
ངལ་དང་བསམ་ཚུ ལ་ཤུ གས་ཆེ་ཡོད་པར་
སོང༌། དོན་གནད་འདི་དག་གལ་ཆེར་རྩ ིས་
ཏེ་རིང་མིན་ཕྱ ིན་ཟླ ་ ༨ པའི་ནང་དཔལ་
འབྱ ོར་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་བྱ ང་ཨ་རི ་ཁུ ལ་
དུ ་ས་གནས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ཡོད་སའི་
ས་གནས་ཁག་གཅིག་ལ་འཚམས་གཟིགས་
ཕེབས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟ ར།  འབྲ ེལ་ཡོད་
བཀའ་བླ ོ ན ་མཆོག ་ས ་གནས་སུ ་ཕེབས་
སྐ བས་ས་གནས་སུ ་འཕྲ ད་པའི་དཀའ་ངལ་
ཐོག་མང་ཚགས་དང་གོ་བསྡུ  ར་ལྷུ  ག་པོ་ཡོང་
ཐབས་སུ ་འབྲ ེལ་ཡོད་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་
ཁག་ནས་འགན་ཁུ ར་ལེན་རྒྱུ   །  
གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ། གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ།  
དོད་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་གསོལ་སྐ ོར་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱ  བས་མགོན ་ཆེན ་པོ ་མཆོག་གིས་
མང་ཚགས་ལ་བླ ང་དོར་བཀའ་སླ ོབ་སྔ ་རྗ ེས་
ཕེབས་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་
ནས་ཀྱ ང་སྲ ི ད ་བྱུ  ས་ལམ་སྟ ོ ན ་གསལ་པོ ་
གནང་ཡོད་པ་ལྟ ར། གཞིས་ལུ ས་བོད་མི་ཕལ་
མོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླ ོབ་སྔ ་
རྗ ེས་དང་བོད་མིའི ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་སྲ ིད ་
བྱུ  ས་ལམ་སྟ ོན་ལྟ ར་ཤར་བསྐྱ  ོད་བྱ ས་དང་བྱ ེད་
མུ ས་དེ་ལྟ ར་ལགས་ཀྱ ང༌། ད་དུ ང་ཡང་མང་
ཚགས་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེ ་དེའི ་ཐོག་
ལྷ ོད་ཡང་དང་འཐུ ས་ཤོར་མི་འབྱུ  ང་བའི་ཆེད་
ས་གནས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པའི་རྒྱུ   ན་ལས་
རྣ མ་པས་མང་ཚགས་ལ་ཡང་ཡང་དྲ ན་སྐུ  ལ་
ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌།  དེ་མཚུ ངས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་
དོད་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་གསོལ་བྱ ེད་མཁན་ཚ་བེད་
སྤྱ  ོད་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་རྩ ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའི་
ལས་འཆར་མུ ་མཐུ ད་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་མུ ས་ཀྱ ི་
གནས་ཚུ ལ་རྣ མས་བོད་མི་མང་ཚགས་ནས་
ཤེས་རྟ ོགས་ཐུ བ་ཐབས་སུ ་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་
པ་ཁག་གིས་མང་ཚགས་ལ་དུ ས་ནས་དུ ས་སུ ་
གནས་ཚུ ལ་གསལ་བཀྲ ོལ་གནང་རྒྱུ   །
གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།གྲ ོས་ཆོད་གསུ མ་པ།
བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་མཆོག་གིས་ཚགས་འདུ འི་
དབུ ་འབྱ ེད་གསུ ང་བཤད་གནང་བའི་ཁོངས་
སུ ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ར་
དམིགས་ཏེ་མ་འཛུ གས་ལས་གཞི་དང༌། དེ་
འབྲ ེལ་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་པ་ཚགས་པ་

དང་རྒྱ  ་གར་བལ་ཡུ ལ་ནང་ཡོད་པའི་གཞིས་
ཆགས་ཉམ་ཐག་རིགས་དབར་ཕན་ཚུ ན་
རོགས་རེ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ལས་འཆར་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་
བ་ལྟ ར།  བོད་རིགས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་
ཁག་ནས་གཞི ་རྩ འི ་ལས་འཆར་དེ ་གཉིས་
ལ་མོས་མཐུ ན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌།  སླ ད་
ལས་འཆར་དེ་གཉིས་ཚགས་ཚུ ད་འབྱུ  ང་སླ ད་
གཞོགས་འདེགས་གང་ཐུ བ་ཞུ ་རྒྱུ   །
གྲ ོས་ཆོད་བཞི་པ།གྲ ོས་ཆོད་བཞི་པ།
བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚས་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུ ང༌། མི་རིགས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་བཅས་ཀྱ ི་
སྐ ོར་གོ་རྟ ོགས་འཕེལ་ཐབས་ཀྱ ི་ལས་འཆར་གྱ ི་
ཆ་ཤས་སུ ་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རང་ངོས་ནས་
མ་བསྐུ  ལ་དང་བླ ངས་ཀྱ ིས་ན་གཞོན་ཚའི་བསམ་
བླ ོ་དང་གོ་རྟ ོགས་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་
བགྲ ོ་གླ ེང་བྱ ེད་སའི་གླ ེང་སྟ ེགས་གསར་འཛུ གས་
ཀྱ ི ་ལས་གཞིར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང་གླ ེང་སྟ ེགས་དེ་
རིགས་དོན་ཕན་ལྡ ན་པ་ཡོང་ཆེད་སྤྱ  ི་མཐུ ན་
ཚགས་པ་ཁག་ནས་གཞོགས་འདེགས་གནང་
རྒྱུ   ་བཅས་ཀྱ ི་གྲ ོས་ཆོད་དུ །   ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ 
༧ ཚས་ ༢༢ ལ།  



པར་ངོས་ལྔ ་པ།དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདུ ན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡

ཕྱ ི་དྲ ིལ་ཁོར་ཡུ ག་ཚན་པས་བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་བཞིན་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ཁོར་
ཡུ ག་ཚན་པའི་ལས་བྱ ེད་ཀྱ ིས་ས་གནས་ནས་
བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༤ ཉིན་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ཁོར་ཡུ ག་ཚན་
པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚ་རིང་དོན་གྲུ  བ་ལགས་
དང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ ་ལགས་གཉིས་ཀྱ ིས་
རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་
སུ ་རྟ ེན་གཞི ་བྱ ས་པའི ་སེ ་ར་བླ ་སྤྱ  ིའི ་ཆོས་
རྭ ར་དགེ་འདུ ན་ཞལ་གྲ ངས་ ༦༠༠ ཙམ་འདུ ་
འཛམས་ཐོག   ད་ལྟ འི་བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་
གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། 
དགེ་འདུ ན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་
འཁྱ གས་རོམ་བཞུ ར་བཞིན་པ་དང། གཏན་
ཆགས་འཁྱ གས་རོམ་ཉམས་བཞིན་པ། རྩྭ  ་ཐང་
རྩ ་མེད་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་པ། འབྲ ོག་ས་སྐྱ  ས་སྤ ོས། 

དེ་བཞིན་གཏེར་ཁ་སྔ ོག་འདོན་སོགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་
ཤེས་རྟ ོགས་དང་འདྲ ་པར་བརྒྱུ   ད་མཐོང་སྐ བས་

སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིརྣ མ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་ཡོད། 
ཕྱ ི ་དྲ ིལ་ཁོར་ཡུ ག་ཚན་པའི་གཏམ་བཤད་ཀྱ ི ་

ལས་རིམ་འདི་ནི་རྒྱ  ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་
མི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཁྲ ོད་ད་ལྟ འི་བོད་ཀྱ ི ་ཁོར་ཡུ ག་

གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། 
སྔ ་ལོ་རྒྱ  ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་

ཁག་ནང་བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་
གཏམ་བཤད་ཀྱ ི ་ལས་རིམ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་
རྗ ེས། འདི་ལོ་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་
ཡོད་པའི་དགོན་སྡ ེ ་ཁག་གི་ནང་གོང་གསལ་
བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན་
འདུ ག   ལས་གཞིའི་དམིགས་ཡུ ལ་གཙ་བོ་ནི་
བོད་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་བོད་མཐོ་སྒ ང་གི་གལ་
གནད་དང། འདས་པའི་ལོ་བཅུ ་ཕྲ ག་ལྔ འི་ནང་
བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་གནས་སྟ ངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲ ག་
པོ་ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་ཆེད་
ཡིན་སྐ ོར་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་འཇིགས་མེད་
ནོར་བུ ་ལགས་ཀྱ ིས་གསུ ངས་ཡོད།
 དེ་བཞིན་ཁོང་གཉིས་ཀྱ ིས་སྦ ེལ་
ཀོབ་གཞིས་མི་རྣ མས་རྣ མས་ལ་གྲ ོང་སྡ ེ ་སོ་
སོའ་ིསྤྱ  ི་ཁང་ནང་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་གྲ ོང་བཞི་པའི་ནང་
རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང་མའི་ཐེག་
མཆོག་རྣ མ་གྲ ོལ་བཤད་སྒྲུ   བ་དར་རྒྱ  ས་གླ ིང་
དགོན་པའི་དགེ་འདུ ན་ཞལ་གྲ ངས་ ༡༢༠༠ 
བརྒ ལ་བར་གོང་འཁོད་བརྗ ོད ་གཞིའི ་ཐོག་
གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། གཏམ་བཤད་
སྐ བས་ལུ གས་བསམ་ནས་ཡིན་པའི་བུ ་མོ་ཞིག་
གིས་ལས་གཞི་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱ ི ་ཁོར་ཡུ ག་
སྐ ོར་གོ་རྟ ོགས་མེད་མཁན་བོད་མི་གཞོན་སྐྱ  ེས་
རྣ མས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐ ོར་
གསུ ངས་འདུ ག གཞན་ཡང་ཁོང་གཉིས་རྒྱ  ་
གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཧོན་
སུ ར་དང། ཀོ་ལི་གྷ ལ། མོན་གྷ ོ་བཅས་སུ འང་
ཕེབས་ཏེ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན་འདུ ག་
པ་བཅས།།

འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་སྤ ེལ་བའི་བསྒྲ  གས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་
རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོར་
བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་
བླ ོན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག་གིས་སྤ ེལ་བའི་
བསྒྲ  གས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན།  བོད་རིགས་
སྤུ  ན་ཟླ ་རྣ མས་ལ། བོད་ཕྱ ི་ནང་དུ ་གནས་པའི་
བོད་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ཀྱ ི ་ནད་གཞིས་གནོད་འཚ ་ཕོག་ཡོད། 
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི ་ནད་གཞིས་རྐྱ  ེན་
པས་རང་རིགས་མང་པོའ་ིལུ ས་ལ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་
དང་། སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་མིང་རྗ ེས་ངན་པའང་
ཆགས་ཀྱ ི་ཡོད། ནད་གཞི་འདིས་གནོད་འཚ་
ཕོག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་རེའི་སྤྱ  ི་ཚགས་
ནང་ཁྱ བ་གདལ་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ར་ངེས་ཅན་གྱ ི ་ཚད་
གཞི་གང་ཡང་མེད། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་
ནད་འབུ ་འདྲ ་མིན་ལྔ འི་ནང་ནས་ཧེབ་བྷ ིའི་ནད་
འབུ ་ཨིཆ་བྷ ི་ཝི་(Hep B virus(HBV) གྱ ིས་
འགྲ ོ ་བ་མིའི ་མི ་འབོར་གཅིག་ཆ་གསུ མ་ལ་
གནོད་འཚ་བཟོས་ཡོད།
 མཆིན་པའི ་གཉན་ཚད་ཀྱ ི ་རྡ ོག་
ཁྲ ིས་ལྕ ི་མོ་ཞིག་བྱ ེ་བྲ ག་གང་ཟག་དང་། ནང་མི། 
དེ་བཞིན་རྒྱ  ལ་ཁབ་སྤྱ  ི་ལ་འཕྲ ད་རྐྱ  ེན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་
འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལྷ ན་ཚགས་ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ 
༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ཀྱ ི་ཉིན་མོར་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ   འི་གྲ ོས་
ཆོད་བཞག་ཡོད། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་མོ་
འདི་བཞིན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ཉིན་མོར་
འདེམས་དགོས་དོན་ནི་ནོ་སྦ ེལ་གཟེངས་རྟ གས་
བཞེས་མྱ ོང་མཁན་གྱ ི ་སླ ོབ་དཔོན་བྷ ་རུ ཅུ ཇ་

ས་མིའུ ལ་འབུ ་ལུ མ་འབག་(Professor Ba-
ruch Samuel Blumberg) གྱ ི་འཁྲུ  ངས་
ཚས་འཁེལ་ཡོད།  ཌོག་ཊོར་འབུ ་ལུ མ་འབག་ 
(Dr.Blumberg) ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཧེབ་པ་ཊ་ཀྲ ི་སི་བྷ ི་ནད་
འབུ ་བྷ ི་ (Hepatitis B virus) གསར་དུ ་
རྙ ེད་མཁན་དང་། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་སྔ ོན་འགོག་སྨ ན་ཁབ་ཐོག་
མར་གསར་གཏོད་ཀྱ ང་གནང་ཡོད། མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ནད་འབུ ་འདིས་བྱ ེ ་བྲ ག་རྐྱ  ང་
པ་གཅིག་པུ ར་མིན་པར་སྤྱ  ི་ཚགས་ཡོངས་ལ་
གནོད་སྐྱ  ོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ནད་གཞི་འདི་
བཞིན་རྒྱ  ་ཁྱ ོན་ངེས་ཅན་ཞིག་འོག་སྟ ངས་འཛིན་
སྔ ོན་འགོག་བྱ ེད་ཐུ བ། དོན་དངོས་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་སྔ ོན་འགོག་སྨ ན་ཁབ་ཐོག་
མར་མི་ལོ་ ༣༠ གོང་གསར་གཏོད་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་རུ ང་མང་པོ་ཞིག་ནས་ནད་གཞི་འདི་
བཞིན་སྟ ངས་འཛིན་སྔ ོན་འགོག་ཐུ བ་ཀྱ ི་ཡོད་པ་
ཤེས་རྟ ོགས་མེད་པར་བརྟ ེན། མི་མང་པོའ་ིའཚ་
སྲ ོག་ལ་གནོད་འཚ་བཟོ་མཁན་གྱ ི ་ནད་གཞི་
ཞིག་ཏུ ་གནས་ཡོད། 
 འདི་ལོ ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་
ལྷ ན་ཚགས་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ཉིན་
མོ་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་
ལོ་གཉིས་པར་དུ ས་དྲ ན་སྲ ང་བརྩ ི་སྟ ོབས་ཤུ ག་
ནུ ས་སྤ ེལ་དང། རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་རམ་འདེགས་ཐོག་
ནད་འབུ ་མཚམས་འཇོག་ཆེད་ནད་གཞི་སྔ ོན་
འགོག་གི་གོ་རྟ ོགས་དམིགས་ཡུ ལ་སྒྲུ   བ་ཐབས་
སུ ་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་

ལས་ཁུ ངས་ནས་ཉིན་མོ་འདི་བཞིན་གཞུ ང་
འབྲ ེལ་དུ ས་དྲ ན་སྲ ང་བརྩ ིའི་ཆེད་འཛམ་གླ ིང་
ནང་དངོས་སུ ་མང་ཚགས་དང་མཉམ་ཞུ གས་
ཐོག་མར་དེ་ཞུ ས། ནད་གཞི་འདིས་མཆིན་
པར་གཉན་ཁ་དང་ཚ་བ་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ཡང་
གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ནད་འབུ ་གཙ་བོ་ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་
ནད་འབུ ་ཨེའི་ Hepatitis A virus(HAV)  
ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་ནད་འབུ ་བྷ ིའི་ Hepatitis B 
virus (HBV)ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་ནད་འབུ ་སིའི་ 
Hepatitis C virus (HCV) ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་
ནད་འབུ ་ཌིའི་(Hepatitis D virus (HDV)  
ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་ནད་འབུ ་ཨི་ Hepatitis 
E virus (HEV) བཅས་ལྔ ་ནས་བྱུ  ང། ཨེ་
ཆི་ཨེ་ཝི་ (HAV) དང་ཨེ་ཆི་ཨི་ཝི་(HEV)
གཉིས་ནི་རྒྱུ   ན་དུ ་ཟས་མི་གཙང་བ་དང་ཆུ ་
མི ་གཙང་བ་ཁོག་པའི ་ནང་ཤོར་བའི ་རྐྱ  ེན་
གྱ ིས་བྱུ  ང། ཨེ་ཆི་བྷ ི་ཝི་(HBV) དང་། ཨེ་
ཆི་སི་ཝི་ (HCV) དེ་བཞིན་ཨེ་ཆི་ཌི་ཝི་
(HDV)བཅས་ནི ་ནད་གཞི་ཕོག་ཟིན་པའི ་
རླ ན་གཤེར་ཅན་གྱ ི་གཟུ གས་པོ་ནས་འགོས་
པ་དང། དེས་རྒྱུ   ན་རིང་ངམ་ཚབས་ཆེན་གྱ ི་
མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཕོག ནད་རྟ གས་སུ ་
སྐ བས་འགར་ཁོག་པ་ཟུ ག་བརྒྱ  བ་པ་དང། 
ཐང་ཆད་པ། ཚ་བ་འབར་བ། དང་ག་རླ ག་པ། 
ཞེ་མེར་ལོག་པ། སྐྱུ   ག་པ་སྐྱུ   ག་པ། པགས་
པ་གསེར་པོར་གྱུ  ར་བ་བཅས་མང་པོ་ཡོད་
ནའང། མང་ཆེ་བར་ནད་རྟ གས་འདི་རིགས་
གང་ཡང་མི་འཐོན། དེར་བརྟ ེན་དྭ ོགས་ཟོན་
རན་པོ ་མ་བྱ ས་ཚ ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་

ཀྱ ི ་ནད་འདིས་མཆིན་པར་རྨ ་ཆགས་པ་དང། 
སྐྲ  ན་ནད་དུ ་འགྱུ  ར་བ། དེ་བཞིན་གྲ ོངས་བ་
སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚར་མཆིན་
ནད་ཡོད་ནའང་ད་དུ ང་འཆར་ཅན་བཞིན་
ཚར་གྱ ི ་མེད་སྟ བས་རང་རིགས་མང་པོ་ཞིག་
ལ་ནད་འགོས་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པ་དང། ནད་
འབུ ་དེ་སོ་སོའ་ིདགའ་ཉེ་ཚར་ཁྱ བ་སྤ ེལ་གཏོང་
བཞིན་ཡོད། ནད་གཞི་འདི་བཞིན་རང་རེའི་སྤྱ  ི་
ཚགས་ནང་ཁྱ བ་གདལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་མུ ས་
སུ ་ཡོད། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་གི་ནད་གཞི་
འདི་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་སྣ ང་ཚུ ལ་འཆར་
མཁན་ཡོང་སྲ ིད་ཀྱ ང་དེ་དག་འགོག་ཐབས་
ཡོད། ང་ཚས་མཉམ་རུ བ་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་འགོག་
ཐབས་བྱ ་ཐུ བ། ཨེ་ཆེ་ཨེ་ཝི་(HAV) དང་ཨེ་
ཆི་ཨི་བྷ ི་ཝི་(HBV) གཉིས་སྨ ན་ཁབ་བརྒྱུ   ད་
སྔ ོན་འགོག་བྱ ་ཐུ བ། ཨེ་ཆི་སི་ཝི་ (HCV) 
དང་ཨེ་ཆི་ཨིཝི་(HEV) གཉིས་པོ་འཇིག་ཉེན་
མེད་པར་སྡ ོད་དེ་སྔ ོན་འགོག་ཐུ བ། ང་ཚས་
ནད་གཞི་འགོས་མིན་རྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ་དགོས་པ་
དང་། སྔ ོན་འགོག་སྨ ན་ཁབ་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ། དེ་བཞིན་
ནད་འདི་འགོག་རྒྱུ   ར་མཉམ་ཞུ གས་བཅས་བྱ ་
དགོས། འཕྲ ོད་བསྟ ེན་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་མཁོ་སྤྲ  ོད་
ཞུ ་མཁན་རྣ མས་ནས་ནད་གཞི་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་
སླ ད་མང་ཚགས་མཉམ་ཞུ གས་ཐོག་ཕན་ཚུ ན་
གོ་སྤ ེལ་དགོས་པ་ཡིན། ཚང་མས་མཉམ་དུ ་
ནད་འབུ ་ཁྱ བ་གདལ་འགོག་ཐབས་དང་རྩ ་མེད་
བཟོ་ཐབས་བྱ ་དགོས། ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྨ ན་
ཁང་དུ ་ཕེབས་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ནད་
གཞི་རྟ ག་དཔྱ ད་ཇི་ལྟ ར་ཐུ བ་མིན་སྐ ད་ཆ་འདྲ ི་

དགོས། ཅི་སྟ ེ་ཁྱ ད་རང་ལ་ནད་འདི་འགོས་མེད་
ཚ ་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཁྱ བ་ཁོངས་སྨ ན་ཁང་ཚང་
མས་ནད་འདི་ནས་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་ཆེད་སྔ ོན་འགོག་
སྨ ན་ཁབ་རྒྱ  ག་གི་རེད། ཕྲུ  ་གུ ་ལོ་ལྔ འི་བར་ནད་
འདིའི་སྔ ོནའགོག་སྨ ན་ཁབ་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སྨ ན་
ཁང་ཁག་ནང་རིན་མེད་རྒྱ  ག་གི་ཡོད་སྟ བས་ཕྲུ  ་
གུ ་ཚང་མར་ངེས་པར་སྔ ོན་ཁབ་རྒྱ  ག་དགོས། 
གལ་ཏེ ་ཁྱ ེད་རང་ལ་ནད་འདི ་ཡོད་ཚ ་ཟས་
བཅུ ད་ཚུ ལ་མཐུ ན་དང་སྔ ོན་འགོག་ཐབས་
ལམ་ཐོག་ནད་འདིའི་གནོད་སྐྱ  ོན་གྱ ི ་ནུ ས་པ་
ཉུ ང་དུ ་གཏོང་ཐུ བ། དེ་བཞིན་འགའ་ཤས་ལ་
སྨ ན་བཅོས་ཀྱ ིས་དྲ ག་ཐུ བ། ཁྱ ེད་རང་གི་ཕྲུ  ་གུ ་
དང་ཕ་མ། གྲ ོགས་པོ། སྤྱ  ི་ཚགས་བཅས་ལ་
སླ ོབ་སྟ ོན་ཐུ བ་ཆེད་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་
ནད་གཞིའི་སྐ ོར་ཤེས་དགོས། དུ ས་ཡུ ན་རིང་
པོ་ཞིག་གི་ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ནད་
ཧེབ་པ་ཊི་ཀྲ ིསི་བྷ ིའི་ Hepatitis B འདི་
བཞིན་བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི ་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་
གནད་དོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚས་
ད་ལྟ ་ནད་གཞི ་ཁྱ བ་གདལ་འགོག་ཐབས་
ངེས་པར་ལག་བསྟ ར་བྱ ་དགོས།  
 ནད ་གཞི ་ བརྟ ག ་དཔྱ ད ་དང། 
སྔ ོན་ཁབ་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ། དེ་བཞིན་ནད་འདིའི་
སྐ ོར་ཤེས་རྟ ོགས་མཉམ་ཞུ གས་ཡོང་ཆེད་
ཚང་མར་སོ ་སོའ ི་ས་གནས་སྨ ན་ཁང་དུ ་
ངེས་པར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་
རྒྱུ   ་བཅས། དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་
འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་ནས།།

འཛམ་གླ ིང་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀྱ ་ིཉིན་མ་ོསྲུ  ང་བརྩ ་ིདང་འབྲ ེལ་མ་ིམང་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ལ་ནད་གཞ་ིདེའ་ིསྐ ོར་ག་ོརྟ ོཌ་སྤ ེལ་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ 
ཉིན་ནོར་གླ ིང་གི་ཉེ་འཁྲ ིས་སུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་
པའི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླ ོབ་གླ ིང་དུ ་བོད་
མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་
ཀྱ ིས་གོ ་སྒྲ  ིག་ཐོག་འཛམ་གླ ིང་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ཉིན་མོ་སྲུ  ང་བརྩ ི་དང་འབྲ ེལ་ནད་
གཞིའི་སྐ ོར་མི་མང་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ལ་གོ་རྟ ོགས་
ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་འདུ ག
 དེ་ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩།༣༠ ཐོག་
སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཚགས་ཁང་དུ ་དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ 
༤༠༠ བརྒ ལ་བ་ལྷ ན་འཛམས་ཐོག་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་

ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་ལས་དྲུ  ང་སྐ ལ་བཟང་ལགས་
ཀྱ ིས་ངོ་སྤྲ  ོད་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗ ེས་ཨ་རིའི་
(Standford University)མཐོ་སླ ོབ་ཏུ ་
ཕྱ ི་ལུ གས་སྨ ན་པའི་ཆེད་ལས་སླ ོབ་གཉེར་གནང་
བཞིན་ཡོད་པའི་བསྟ ན་འཛིན་བསོད་ནམས་
ལགས་ཀྱ ིས་ནད་གཞི་དེའི་སྐ ོར་ལམ་སྟ ོན་གསུ ང་
བཤད་གནང་དོན། དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚང་
མར་འཚམས་འདྲ ིའི་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་གི་
ཡོད། ང་ཚ་བོད་པ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ རྗ ེས་རྒྱ  ་གར་
དུ ་འབྱ ོར་མ་ཐག་ལམ་བཟོ་སོགས་ཀྱ ི་འཚ་བའི་
ཆ་རྐྱ  ེན་ཧ་ཅན་ཞན་པའི་ཐོག་གནས་དགོས་བྱུ  ང་

ཡོད། དེང་སང་བོད་མི་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་
གང་སར་སླ ེབས་ཏེ་འཚ་བའི་ཆ་རྐྱ  ེན་གང་ཙམ་
ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཡོད་ཀྱ ང་། ནད་གཞི་འདི་རིགས་
བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་ཁྲ ོད་ད་དུ ང་བརྒྱ  ་ཆ་གང་
ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླ ིང་ཧྲ ིལ་པོའ་ིམི་
འབོར་གྱ ི་ནང་ནས་ལོ་རེ་མི་གྲ ངས་འབུ མ་དྲུ  ག་
ཙམ་ནད་གཞི་འདིའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འདས་གྲ ོངས་
སུ ་གྱུ  ར་གྱ ི་ཡོད་པར་བརྟ ེན། ང་ཚ་བོད་མིའི་སྤྱ  ི་
ཚགས་ནང་དུ འང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་
ཡིན་པས་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་སོ་སོར་ནད་གཞི་དེ་
ཡོད་མེད་སྨ ན་ཁང་དུ ་ངེས་པར་བརྟ ག་དཔྱ ད་

བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། མིའི་ལུ ས་པོའ་ི
ནང་ཡོད་མཆིན་པས་ཁྲ ག་གཙང་བཟོ་དང་ཟས་
མ་ཞུ ་བ་ཞུ ་འཇུ ག་པའི་བྱ ེད་ལས་ལྡ ན་ཡོད།
 དེ་བཞིན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
ནད་ཀྱ ི་ནད་འབུ ་དེའི་ངོ་བོ་དང་། རྣ མ་གྲ ངས། 
འགོས་སྟ ངས། ནད་རྟ གས་ཇི་ཐོན་དང་། སྔ ོན་
འགོག་བྱ ེད་སྟ ངས་རྣ མས་ཞིབ་ཕྲ ་ངོ་སྤྲ  ོད་གསུ ང་
བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་
དང་ནད་གཞི་དེའི་སྐ ོར་ལ་དྲ ི་བ་དྲ ིས་ལན་གནང་
རྗ ེས་སླ ོབ་སྤྱ  ི་ཚ་རིང་གཡུ ་སྒྲ  ོན་ལགས་ཀྱ ིས་
ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་ཏེ་གྲ ོལ། དེ་མཚུ ངས་ཆུ ་ཚད་ 

༡༡།༣༠ ཐོག་ས་རཱ ་མཐོ་སླ ོབ་ཚགས་ཁང་དུ ་
དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༢༠༠ བརྒ ལ་བར་
ནད་གཞི་དེའི་སྐ ོར་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ར་ངོ་སྤྲ  ོད་
དང་དྲ ི་བ་དྲ ིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྡ ་ས་
མེག་གྷ ན་དུ ་མི་མང་རྣ མས་ལ་ནད་གཞི་དེ་དང་
འབྲ ེལ་བའི་དཔུ ང་རྟ གས་དང་། ནད་འབུ ་དེའི་གོ་
རྟ ོགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ར་ངོ་སྤྲ  ོད་འགྲ ེལ་བཤད་འཁོད་
པའི་ལྟ ེབས་ཤོག ལས་རྟ གས་སོགས་འགྲ ེམས་
སྤ ེལ་གྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་
ཉིན་མོ་སྲུ  ང་བརྩ ི་དང་འབྲ ེལ་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་བའི་
ལས་འགུ ལ་རྒྱ  ་ཆེ་སྤ ེལ་འདུ ག་བཅས། །



པར་ངོས་དྲུ  ག་པ། དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདུ ན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡

བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་མཛད་སྒ ོར་གསུ ང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་
གོ་སྒྲ  ིག་གནང་བའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་
ལས་འགུ ལ་བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་འབྱ ོར་བར་བརྟ ེན་
ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་བདེན་པའ་ི
མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་ཆེད་གཞུ ང་འབྲ ེལ་
མཛད་སྒ ོ་རྡ ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གཙུ ག་ལག་
ཁང་དུ ་ཚགས་ཡོད།
 དེ ་ཡང་བོད་མི ་མང་སྤྱ  ི ་འཐུ ས་
ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་
སྐྱ  ོད་རྡ ་སར་འབྱ ོར་བའི་མཛད་སྒ ོར་ཕེབས་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ་ཞུ ས་པ་ཆབས་ཅིག་
གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། ད་ལྟ འ་ིབོད་ནང་ག་ི
ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་གང་འདྲ ་ཞིག་གི་འོག་འགྲ ོ་
བཞིན་པ་དེ་བསྐྱ  ར་བཤད་བྱ ེད་མ་དགོས་པ་ཚང་
མས་མཁྱ ེན་གསལ་རེད། གཞིས་བཞུ གས་བོད་
མིའ་ིམངོན་འདོད་དང་། ཁོང་རྣ མ་པས་རང་སྲ ོག་
འབེན་ལ་བཙུ གས་ཏེ་འགན་འཁུ ར་གྱ ིས་ལས་
འགུ ལ་སྤ ེལ་བ་དེ་འཛམ་གླ ིང་ཁྱ ོན་ཡོངས་ལ་ངོ་
སྤྲ  ོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་འགན་འཁྲ ི་གཙ་
བོ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པའི་ང་ཚ་བོད་མི་ཚར་ཡོད། 
དེའི་ནང་ནས་འཛིན་སྐྱ  ོང་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་
གཙ་བ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱ ་ིཡོད། འཛིན་སྐྱ  ོང་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པས་གཙས་བཀའ་བླ ོན་
རྣ མ་པ་མང་ཆེ་བས་བར་ལམ་ཟླ ་བ་གཅིག་གཉིས་
ནང་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་དུ ་བོད་མི་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་སའི་ས་
གནས་ཙམ་མ་ཟད། ས་ཁུ ལ་གཞན་མང་པ་ོཞིག་ཏུ ་
ཕེབས་ཏེ་ད་ལྟ འི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་
སྐ ོར་བོད་མ་ིདང། ཕྱ ིའ་ིརྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ་ིགནད་ཡོད་
མི་སྣ ་ཁག་ལ་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་བའི་ཐོག་ཁོང་རྣ མ་
པའི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཐོབ་ཐུ བ་པའི་ལས་འགན་ཤུ གས་

ཆ་ེབཞེས་བཞིན་ཡོད།  ཐུ གས་སྣ ང་གནང་མཁན་
ཚས་དྲ ་རྒྱ  ་དང་། རླུ  ང་འཕྲ ིན། གསར་ཤོག་བཅས་
བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་ནང་མཐོང་རྒྱུ   ་ཡོད། རྩ ་བའ་ིབོད་
མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་དེ་ཁྲ ིམས་བཟོ་ལྷ ན་
ཚགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁྲ ིམས་བཟ་ོ
མཁན་གྱ ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཆ་ེཤོས་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་
ད་ལྟ འི་ང་ཚ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་དང་
ལྷ ག་པར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོང་དགོས་པའི་
རྒྱུ   ་མཚན་ལ་བརྟ ེན། བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་
ཚགས་ཀྱ ི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ཁྲ ིམས་
བཟོའ་ིའཐུ ས་མི་རྐྱ  ང་པ་ཡིན་བསམ་སྟ ེ་བསྡ ད་ན་
ཕན་ཐོགས་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། དེར་བརྟ ེན་བོད་
མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་ད་ལྟ འི་བོད་
ནང་ག་ིཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་དང་། ལྷ ག་པར་བོད་
པའི་འཐབ་རྩ ོད་ལ་མཐའ་མའི་རྒྱ  ལ་ཁ་མ་ཐོབ་བར་
ང་ཚ་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་འཐུ ས་
མ་ིཡིན་ནའང། རྒྱ  ་གར་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའ་ིནང་གང་
ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་སོ་སོའ་ིནུ ས་པ་བཏོན་ཏེ་ལས་འགུ ལ་
སྤ ེལ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ ་འགྲ ་ོབཞིན་པའ་ིབདེན་
པའ་ིམ་ེལྕ ེའ་ིལས་འགུ ལ་ལྟ ་བུ ར་མཚན་ན། ཟླ ་བ་
མང་པོ་ཞིག་གི་རིང་གོ་བསྡུ  ར་གནང་བ་དང་འབྲ ེལ་
ལས་རིམ་བང་སྒྲ  ིག་རྒྱུ   ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་
མང་པ་ོཞིག་ག་ིཐོག་ད་ལྟ ་རྒྱུ   ག་བཞིན་ཡོད། སྤྱ  ིར་
བཏང་བཙན་བྱ ོལ་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་སྐ ད་ཆ་འདྲ ་མིན་
ཤོད་མཁན་ཡོད། ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་མ་སྤ ེལ་ཐོག་
འགྲ ིག་མ་འགྲ ིག་ཤོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད། ང་རང་
ཚའ་ིའགན་ད་ེང་ཚའ་ིའཁྱ ེར་དགོས་ཀྱ ་ིརེད། ཐེངས་
འདིའི་ལས་འགུ ལ་ལྟ ་བུ ་དུ ས་ཚད་ཡུ ན་རིང་དང་
གཞ་ིརྒྱ  ་ཆེན་པ་ོའད་ིའདྲ ་ཕལ་ཆེར་ད་ེསྔ ་བྱུ  ང་ཨ་ེཡོད་
བསམ་གྱ ་ིའདུ ག ལས་འགུ ལ་འད་ིབརྒྱུ   ད་བོད་མ་ི

གནས་སྡ ོད་ས་གནས་ཁག་ཡོངས་རྫ ོགས་ལ་བདེན་
པའ་ིམ་ེལྕ ་ེསྐ ོར་སྐྱ  ོད་གནང་རྒྱུ   ་དང། བོད་རིགས་
ཚང་མ་ལས་འགུ ལ་འདིའི་ནང་མཉམ་ཞུ གས་བྱ ེད་
ཐུ བ་རྒྱུ   འ་ིག་ོསྐ བས་བསྐྲུ   ན་གྱ ་ིཡོད། ད་ེདང་སྟ བས་
བསྟུ  ན་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་མ་འབྱ ོར་
གོང་དང་འབྱ ོར་ཚར་བའ་ིརྗ ེས་སུ འང་ས་རྟ གས་བསྡུ  ་
རུ བ་དང་ད་ལྟ འི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་
ངོ་སྤྲ  ོད་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཐོབ་ཐབས་བྱ ས་
ཡོད།  ད་ེབཞིན་རྒྱ  ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ན་མངའ་
སྡ ེ་རེ་རེའི་ནང་མངའ་སྡ ེའི་གཞུ ང་སོ་སོར་སྙ ན་ཞུ ་
འབུ ལ་རྒྱུ   ས་མཚན་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་
འཚགས་རྒྱུ   ། ང་ཚར་དུ ས་རྒྱུ   ན་དུ ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་
མཁན་དང་ད་ེསྔ ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མྱ ོང་མཁན། མ་
འོངས་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཡོད་པ་རྣ མས་
གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་བོད་མིར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མཚན་ཆེད་
གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་བླ ངས་ཡོད། 
རྒྱ  ་གར་ནང་ཁ་སྔ ོན་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་སྐ བས་
ནས་འག་ོབཙུ གས་པ་རེད། ད་ེབཞིན་ཡུ ་རོབ་དང་
བྱ ང་ཨ་རིའ་ིཁུ ལ་དུ ་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༩ ཚས་ ༢ མང་གཙའ་ི
དུ ས་ཆེན་ཉིན་འག་ོའཛུ གས་ཀྱ ིས་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༡༢ ཚས་ 
༡༠ བར་མཇུ ག་སྒྲ  ིལ་བྱ ་རྒྱུ   འ་ིབང་སྒྲ  ིག་ཡོད། ཅེས་
དང། ལྷ ག་པར་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་གསུ ང་
དོན། ཉ་ེཆར་ག་ོཐོས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་
གི་བོད་ནང་སྲ ིད་བྱུ  ས་འཛིན་སྟ ངས་ཐོག་ཕྱ ིར་སྡ ོད་
བོད་མ་ིརྣ མས་ལ་དངུ ལ་དང་དངོས་པོ། ཡང་ན་
ཞབས་སྟ ེགས་སྤྲ  ད་དེ་བསླུ  ་རྒྱུ   འི་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་
ཀྱ ་ིཡོད་པ་གསལ་པ་ོའདུ ག ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་ནང་
ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིརྣ མས་ཀྱ ིས་དངུ ལ་དང་དངོས་པོར་
མགོ་འཁོར་ནས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་མགོ་འདོགས་
པ་དང། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ག་ིངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་

བྱ ེད་པ་ད་ེལམ་ལྷ ོང་ཡོང་རྒྱུ   འ་ིཆ་རྐྱ  ེན་ད་ེདག་བསྒྲུ   བ་
ན། ས་ཁུ ལ་གཞན་ཡོངས་རྫ ོགས་ལ་བེད་སྤྱ  ོད་
གཏོང་རྒྱུ   ་ཡིན་པ་བཤད་མ་ིདགོས་པ་རེད། རྒྱ  ་ནག་

གཞུ ང་གི་ད་ལྟ ་བར་ས་ཁུ ལ་གཅིག་ལ་སྲ ིད་བྱུ  ས་
གཅིག་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་པ་ད་ེལམ་ལྷ ོང་ཕྱ ིན་ན། ད་ེ
ས་ཁུ ལ་གཞན་ཁག་ལ་ལག་བསྟ ར་བྱ ་རྒྱུ   འི་འཆར་
གཞི་ཡོད་པར་བརྟ ེན།རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་ནང་
འཛིན་བཞིན་པའ་ིམཁྲ ེགས་བཟུ ང་ག་ིསྲ ིད་བྱུ  ས་ཐོག་
བོད་མ་ིཚར་བསླུ  ་བྲ ིད་བྱ ་རྒྱུ   འ་ིཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ ་
རྩ ལ་སྤྲུ   ག་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་འདུ ག  ཅེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་
དང། བོད་ནང་བྱ ེད་སྟ ངས་དང་ལྷ ག་པར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའ་ི
ནང་རྙ ོག་གྲ ་ཆ་ེཤོས་ས་ིར་ིཡའ་ིནང་ཆགས་ཡོད། ས་ི
ར་ིཡའ་ིརྙ ོག་གྲ ་ལྟ ་བུ ར་མཚན་ན། ཨུ ་རུ ་སུ ་དང་རྒྱ  ་
ནག་གཉིས་ཀྱ ་ིནུ བ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ་ིམང་གཙའ་ིརྒྱ  ལ་ཁབ་
ཀྱ ིས་སི་རི་ཡའི་ནང་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་རྒྱུ   འི་ཐབས་

ལམ་ཕུ ལ་བ་དེ་དག་ལ་འགོག་རྐྱ  ེན་བཟོ་སྟ ངས་ལ་
ལྟ ས་ན།ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ  ་ནག་ནང་འག་ོཁྲ ིད་ཀྱ ་ི
འགྲ ན་བསྡུ  ར་མང་པ་ོཞིག་འགྲ ་ོབཞིན་ཡོད། ཕྱ ོགས་

གཉིས་ནས་ད་ལྟ འི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་འགྱུ  ར་བ་ཆེན་
པོ་ཞིག་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནས་བསླ བ་བྱ ་མ་
ལེན་པར་བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་གདུ ག་རྩུ  བ་ཤུ གས་
ཆ་ེརུ ་བཏང་བ་མ་ཟད། འཛམ་གླ ིང་སྟ ེང་འགན་མ་
འཁྱ ེར་མཁན་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ཁབ་དེ་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་
མཁན་དཔོན་རིགས་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   ར་རྒྱ  ་
ནག་གཞུ ང་གིས་མུ ་མཐུ ད་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚ་བོད་པའ་ི
དཀའ་ངལ་ལམ་སང་སེལ་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་ཅེས་ཞུ ་
རྒྱུ   ་ཁག་པ་ོརེད། འོན་ཀྱ ང་འད་ིལྟ ་བུ འ་ིལས་འགུ ལ་
མུ ་མཐུ ད་ནས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 
ཅེས་སོགས་གསུ ངས་ཡོད་པ་བཅས།།བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་བྷ ེང་ལོར་དུ ་ཕེབས་འབྱ ོར་བྱུ  ང་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་རུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ།
༄༅། །བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་
གསལ་ལྟ ར་ན། ལ་དྭ གས་ནང་པའ་ིཆོས་ཚགས་
དང་མངའ་རིས་ཚང་ཤེས་རིག་ལྷ ན་ཚགས་ཐུ ན་

མོང་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟ ེ་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༨ ཙམ་ལ་
མངའ་རིས་ཚང་དགོན་སྡ ེའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ཀྱ ི་དགེ་
འདུ ན་པ་ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བར་ཇོ་བོ་གཙུ ག་ལག་
ཁང་དུ ་བསྙ ེན་རྫ ོགས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་
སྩ ལ་ཡོད།   ཕྱ ེད ་ཡོལ་མགོན་པོ ་
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་
འཚམས་གཟིགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་
སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་མ་ིམང་ཁྱ ོན་གྲ ངས་ ༥༠༠ བརྒ ལ་
བར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། བརྩ ་ེབའ་ི
སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སྤྱ  ི་དང་ལྷ ག་པར་རྡ ་ཧ་ནུ ་ལུ ང་ཁུ ག་ག་ིས་
ཁུ ལ་ནས་ཡོང་བའ་ིསླ ོབ་ཕྲུ  ག ད་ེབཞིན་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་
ཚའ་ིཕ་མ་དང་འབྲ ེལ་ཡོད། སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིདག་ེལས། 
ཕྱ ིར་ཡང་མི་མང་མང་དག་ཅིག་སླ ེབས་འདུ ག 
ཁྱ ེད་རང་ཚང་མར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། ད་ེརིང་ངོས་རང་འད་ི

གར་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཡོང་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་
བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། དེང་སྐ བས་སླ ོབ་
གྲྭ  ར་ཕྱ ིའ་ིཆ་རྐྱ  ེན་ཙམ་དུ ་མ་ཟད། ནང་ག་ིམཐུ ན་
རྐྱ  ེན་ལྷ ག་སྔ ར་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཡོད་སྟ བས། སླ ོབ་
ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚས་དགེ་རྒ ན་དང་སླ ོབ་དེབ་ཁོ་ནར་
མ་བརྟ ེན་པར་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་དོ་སྣ ང་
ཤུ གས་ཆ་ེཙམ་སྤྲ  ོད་དགོས། ད་ེབཞིན་རྡ ་ཧ་ནུ ་
ནས་ཡིན་པའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚར་ཡང་སླ ོབ་
སྦྱ  ོང་ག་ིག་ོསྐ བས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་
རང་ཚས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཐོག་ཤུ གས་སྣ ོན་རྒྱ  ག་དགོས། 
སྤྱ  ིར་བཏང་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིའི་མིང་ལ་འཇམ་དབྱ ངས་
ཞེས་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་
དབྱ ངས་ཤེས་རབ་ཀྱ ་ིལྷ ་ཡིན་པར་བརྟ ེན། ཁྱ ེད་
རང་ཚའི་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་

ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་རྒྱུ   ་ཞེས་པ་དེ་
སྨ ོན་ལམ་བརྒྱ  བ་པ་དང་གཟུ ངས་སྔ གས་བགྲ ང་
པས་ཕྲ ན་བུ ་ཕན་པ་ལས་ཞེ་དྲ ག་ཕན་ཐོགས་མེད།  
ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ཤེས་
རབ་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་རྒྱུ   འི་ཉེར་ལེན་གྱ ི་རྒྱུ   ་
གཙ་བོ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་དྲ ན་ཤེས་བརྟ ེན་ནས་ཐོས་
བྱུ  ང་ཙམ་དུ ་མ་བཞག་པར། གནད་འགག་དང་རྒྱུ   ་
མཚན་དེ་དག་བསམ་བྱུ  ང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ ་
དཔྱ ད་ནས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་དེ་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་
རྣ མ་དཔྱ ོད་འཕེལ་ནས་མཐར་ང་ཚའི་རྒྱུ   ད་ལ་ཡོད་
པའི་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་རྒྱུ   ན་མཐར་ཐུ ག་རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་
དཔལ་དབྱ ངས་ཆགས་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་འགྲ ོ་སྟ ངས་དེ་
ལྟ ར་རེད།  ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། 

༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༩ ཉིན་
བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་བྷ ེང་ལོར་གྲ ོང་

ཁྱ ེར་དུ ་ཕེབས་འབྱ ོར་སྐ བས་ལྷ ོ་སྤྱ  ི་ཀརྨ ་སེང་གེ་
ལགས་དང་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་ཁག་གཅིག ད་ེ

བཞིན་གཞུ ང་འབྲ ེལ་དང་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མིན་པའི་
ཚགས་པ་ཁག་གི་སྐུ  ་ཚབ་འཐུ ས་མི་བཅས་ཀྱ ིས་
ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་བཀའ་
ཁྲ ་ིམཆོག་གིས་བྷ ེང་ལོར་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་གསར་འགོད་
མཐུ ན་ཚགས་ (Press Club)སུ ་བོད་མ་ིཚས་
རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བའ་ིདོན་རྐྱ  ེན་སྐ ོར་གསུ ང་
བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་གཞུ ང་
གིས་བོད་མི་སྐྱ  བས་བཅོལ་བ་ཚར་མཐུ ན་འགྱུ  ར་
རོགས་རམ་གནང་བར་བཀའ་དྲ ིན་རྗ ེས་དྲ ན་ཡང་
ཞུ ས་ཡོད།

   ད་ེརྗ ེས་གསར་འགོད་པའ་ིདྲ ི་བར་ལན་འདེབས་
གནང་། ཕྱ ེད་ཡོལ་བཀའ་ཁྲ ་ིམཆོག་གིས་ས་གནས་
བོད་མ་ིདང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་ཁྱ ོན་མ་ིགྲ ངས་ ༥༠༠ 
ཙམ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་སྟ ེ་ཆིག་སྒྲ  ིལ་
དང་རང་ཁ་རང་གསོ། གསར་གཏོད་བཅས་ཀྱ ་ིསྐ ོར་
དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མང་
གཙའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་སྐ བས་
བཅུ ་བཞ་ིཔའ་ིབཀའ་ཤག་ལ་གསོལ་རས་སྩ ལ་ནས་
འད་ིལ་ོ ཕྱ ་ིཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་ལ་ོགཅིག་ཧྲ ིལ་པ་ོ

འཁོར་བའ་ིདུ ས་དྲ ན་སྲུ  ང་བརྩ ་ིཞུ ་རྒྱུ   འ་ིསྐ ོར།  
 དེ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་ནང་བཙན་བྱ ོལ་
བོད་མི་ཚར་སྐྱ  བས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ཆ་ལོ་ལྔ ་
རེའི་མཚམས་སུ ་འཕར་འགྱ ང་ཐེངས་རེ་ལས་བྱ ེད་
མ་ིདགོས་པའ་ིཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་སྐ ོར་གྱ ་ིགནད་
དོན་ཐོག་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་བཀའ་
ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བྷ ེང་ལོར་གྱ ི་ནི་ལ་མང་གྷ ་ལའི་ཁུ ལ་
དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་བོད་མིའི་ལས་རིགས་སྦྱ  ོང་
བརྡ ར་བསྟ ི་གནས་ཁང་དུ ་ཕེབས་ཏེ་སླ ོབ་མ་གྲ ངས་ 
༤༠ ཙམ་ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


