
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 51 ཨང༌། 41 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

17th October 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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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་
བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སིྱྤ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་

རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁེྱར་ཝི་ལི་ཡམ་

བྷག་སིའི་(Williamsburg)དུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་དེ་དགེ་ལས་སློབ་མ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠༠༠ 

བརྒལ་བར་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

གུྲབ་བསུྟན།  མང་ཚོགས་ཀིྱ་དིྲ་བར་བཀའ་ལན་

མཛད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙུག་

ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། དེའི་ཁོངས་སུ་རྱྒ་ནག་

ནས་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཡང་ཡོད། སྐབས་དེར་རྱྒ་

རིགས་སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ས་ཡོངས་སུ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་ལ་ཁག་དཀྲིས་

ཏེ་རྔམ་སྟོན་བྱས་པ་དེ་རྱྒ་ཧན་མི་རིགས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ནམ། ཞེས་དིྲ་བ་ཞུས་པར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་

དོན། བོད་མི་ཚོས་རྱྒ་ནག་མི་དམངས་སིྱྤ་མཐུན་

རྱྒལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁིྲམས་ཀྱི་སྲྒོམ་གཞིའི་འོག་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྱྐོང་གི་ཐོབ་

ཐང་རྩོད་བཞིན་ཡོད། རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དྲིལ་བསྲྒགས་ལོག་པ་བྱེད་

བཞིན་པ་དེར་རྱྒ་ནག་མི་མང་ཚོས་མགོ་སྐོར་

ཐེབས་རུྱྒ་མེད།

 ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྲྦགས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་

གི་ལོ་རུྱྒས་ངོ་མ་ཇི་བུྱང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་མཛད་པ་དང་ལྷན་བཀའ་

ལན་སྩལ་དོན། ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའི་བོད་མིའི་ཞི་

བའི་སྒེར་ལངས་ཆེན་མོ་མ་བུྱང་གོང་ལ་བོད་མི་

མང་པོས་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་

ས་གནས་རྱྒ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་

ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བུྱས་ལ་སོྱྐན་བརྗོད་

ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརེྟན།  རིམ་བཞིན་

རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་དཔོན་

རིགས་ཚོའི་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བོད་མི་ཚོས་ཡིད་

ཆེས་ཆུང་དུ་ཕིྱན་མཐར་ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༥།༡༩༥༦ 

ལོར་བོད་མིའི་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་འགོ་འཛུགས་

སྐབས་ཐད་ཀར་དྲག་གནོན་བྱས་པ་མ་གཏོགས། 

བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ཇི་ཡིན་ཐོག་བསམ་ཤེས་རྩ་

བ་ནས་བྱས་མེད། མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ཚེ་ཁོང་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་

བརྗོད་པར་བརེྟན། ངོས་ཀིྱས་ཁོང་ལ་ཞུ་སྙན་

ཐེངས་གསུམ་བཞི་བཏང་ཡང་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་

བུྱང། ལོ་གཉིས་ཙམ་གོང་རྱྒ་རིགས་ཆོས་གྲོགས་

ཤིག་ངོས་དང་ཐུག་འཕྲད་བུྱང། ཁོང་ངོས་དང་མ་

ཐུག་སྔོན་ཆེད་མངགས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྟོགས་

ཆེད་བོད་དུ་བསོྱྐད་སྐབས།  བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་ས་ལྷ་

སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་དུ་བོད་མི་རྣམས་རྱྐང་ཕྱག་

འབུལ་བཞིན་པའི་མདུན་དུ་བོད་མིའི་ཆོས་དད་

ལ་གུས་བརྩི་སུྤ་ཙམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རྱྒ་མིས་

དམག་སོྱྦང་བྱེད་བཞིན་པ་མཐོང་ལུགས་བརྗོད་

བུྱང། དེར་བརེྟན་ཁོང་གིས་གལ་ཏེ་བོད་ནང་ཁ་

བྲལ་བ་ཡོད་ན་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་རྱྒ་མི་རེད།  

ཅེས་ངོས་ལ་བརྗོད་བུྱང། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་

བ་མ་ཟད། ལྷན་ཚོགས་མཇུག་སྡོམ་ཁར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་རྱྒ་རིགས་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། རྱྒ་རིགས་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཚོས་རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་དྲིལ་བསྲྒགས་ལོག་པ་མང་དག་ཅིག་

སྤེལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་རོགས། 

བོད་མི་རྣམས་ནས་རྱྒ་མི་རིགས་དང་རྱྒ་ནག་གི་

གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ཕུྱག་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་

བརྩི་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འབུྱང་འགུྱར་

དཀའ་ངལ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐབས་བྱ་རུྱྒ་ཁོ་ན་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་

པར་བརྟེན།  དུས་རབས་ ༢༡ འདི་གྲོས་མོལ་

གྱི་དུས་རབས་ཤིག་ཆགས་རུྱྒར་ང་ཚོས་འབད་

བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

སྲིད་སྱྐོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྱྒ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ 

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི ་སྲིད ་སྐྱོ ང ་བློ ་བཟང ་སེང ་གེ ་

མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་མི ་ནེ ་སོ ་ཊ་མངའ་

སྡེའི་མིན་ནེ་པོ་ལི་སིའི་ Minneapo-

lis གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མི་

ནེ་སོ་ཊ་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭར་རྒྱ ་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་

ཨ་རི་བ་དང། བོད་རིགས་བཅས་ཁྲིམས་

ཀྱི་སློབ་མ་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ ་འབྲེལ་མོལ་གྱི ་ད་

ལྟའི་གནས་བབ་སྐོར་དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་

སོགས་ཀྱི ་སྐོར ་ཞིབ་ཕྲ ་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

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

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་རྒྱུ ་དེ་

ནི་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ བར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་

མོལ་ཐེངས་དགུ་ལས་བྱུང་མེད། དུས་དེ་

ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་

གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད།  དེང་གི་ཆར་བོད་ནང་

གི་བོད་མི་ཚོར་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་མེད་

པ་དང་། བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གང་བྱུང ་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་འོག་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ད་ཆ་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་

ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།  བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་མ་

སྤེལ་རོགས་ཞེས་རྟག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། འོན་ཀྱང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་

༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པ་དང། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དེར་མུ་མཐུད་

གདུངས་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་གི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་གནང་། དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་

སློབ་ཕྲུག་ཞིག་གིས་དེ་སྔ་ཁོང་རྒྱ ་ནག་

གི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་མཆོག་གཙུག་

ལག་སློབ ་ཁང་དུ ་འབྱོར ་སྐབས་ཐུག ་

འཕྲད་བྱེད་མ་འཇུག་ཀྱང་ད་ཆ་ཁོང་སྲིད་

སྐྱོང་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་

ཐོབ་བྱུང། ཞེས་ཞུས་པར་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་

མང་ཚོགས་ཚང་མས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་

བརྡབ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡའི་གཙུག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭར་གསུང་བཤད་གནང་བ།ལག་སློབ་གྲྭར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་སྐྱོང་བློ ་བཟང་སེང་མཆོག་གིས་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོཀ་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ ་ཆེན་པོའི ་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།   ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོས་ཤེེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་དོ ་སྣང་དང་

ཤུགས་སྣོན་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་དགོས། གང་ལ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་བྱུས་

ནང་ནས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་བཞིན་

ཡོད། དེ་བཞིན་གཞོན་སྐྱེས་ཁྱེད་རྣམས་ནས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་དྲ་བརྙན་

ལ་ངེས་པར་དུ་དོ ་སྣང་སྤྲད་དེ ་ལྟ ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་

གྲུབ་མཚམས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བཏོན་པའི་དྲི ་

བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

རྒྱ་གར་སློབ་མ་ཚོས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་རྒྱ་གར་སློབ་མ་ཚོས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་

བསྐྱོད་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བསྐྱོད་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བདེན་པའི་

མེ་ལྕེ་སྒུ་ཇུ་ར་ཐི་ (Gujarat) མངའ་སྡེའི་

གྲོང་ཁྱེར་སྦ་རོ་ཌའི་ (Baroda) ནང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ དགོང་དྲོ་འབྱོར་བ་

དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ 

ཐོག་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་དང་ཚོགས་མིའི་འགན་ཁུར་འོག་སྦ་རོ་

ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞིས་བྱས་པའི་ (MS 

University)  གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་

བོད་དོན་ཞུ་སྙན་སྟེང་ས་རྟགས་བསྡུ་འགོད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། སྐབས་

དེར་བོད་པའི་སློབ་མ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་མ་

ཚོས་བོད་དོན་ཞུ་སྙན་སྟེང་མཚན་རྟགས་གང་

མང་གནང་བ་བརྒྱུད་བདེན་པའི་མེ ་ལྕེ ་སྐོར་

བསྐྱོད་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

གནང་ཡོད།།

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཡུ་རོབ་མཐུན་

ཚོགས་ལ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།ཚོགས་ལ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོའི་ནང་འཛམ་

གླིང་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་འདི ་ལོའི ་ནོ ་བེལ་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་

རྟགས་ཀྱི་དངོས་གཞི་འོས་མིའི་ཐོ་གཞུང་ནང་

མི་སྒེར་དང་ཚོགས་པ་སོགས་ཁྱོན་ ༢༣༡ 

ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་

ཐོབ་ཡོད་སྐོར་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་

ཆུང་གི ་ཚོགས་གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་ཐོར་བྷི ་ཡོ ་

མཀ་ལེན་ཌི་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༧ ཀྱི་

ཚོགས་མི་གྲངས་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

དམག་འཛིང་གི་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའི་ཡུ་རོབ་གླིང་

ཕྲན་དེ་བཞིན་ཞི་བདེའི་ཡུ་རོབ་ཞིག་ཏུ་འཕོ་

འགྱུར་གྱིས་ལས་ནུས་གང་ཐུབ་སྤེལ་ཡོད་པའི་

བྱས་རྗེས་ལ་ཆེ་བསྟོད་སླད་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཕུལ་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 17

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་
ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཐོག་ལོ་

འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་

རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ཐུན་མོང་གི་རྱྒ་ནག་

དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྱྐོང་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་ནས་རྱྒ་ནག་ནང་འགྲོ ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་

གནས་སྟངས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་

ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད། 

སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀི་རི་ཡི་སི་སི་མི་

ཐི་  Chris Smith ལགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་

རྱྒ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་

སུྲྒབ་བྱེད་དུ་རྱྒ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་

ཁྲན་གུང་ཁྲན་ Chen Guangcheng 

དང། རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་

མངལ་བརླུག་(Abortion) བཅུག་པའི་བུད་

མེད་ཕེང་ཇན་མ་ཡི་ Feng Jianmei སོགས་

ཀྱིས་ཉེན་ཁར་མ་འཛེམ་པར་རྱྒ་ནག་གཞུང་

གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྱྤི་

ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་སྤེལ་ཐབས་བྱས་པ་རྣམས་

ལུང་འདྲེན་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཞོན་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཤེ་རོ་ཌི་བྷོ་རོན་ Sen-

ator Sherrod Brown མཆོག་གིས་སྙན་

ཐོ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། ང་ཚོའི་སྙན་ཐོའི་

ནང་གནད་དོན་བཅུ་དགུའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

སྐབས།  རྱྒ་ནག་ནང་གི་མི་མང་ཚོས་རང་ཉིད་

ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའི་འོག་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་དྲང་བདེན་ལག་

བསྟར་ཡོང་རུྱྒ། དེ་བཞིན་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་

ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ཐོག་

དྲང་བདེན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་

འབོད་སྲྒ་ཡང་ཡང་བསྲྒགས་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། 

བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་རྱྒ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་དད།  

རིག་གཞུང་སོགས་ལ་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་

བསྲྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་བཞིན་པ་དང། ལྷག་པར་

བོད་ནང་ད་བར་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་བོད་མི་ ༥༠ 

བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། 

ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་
སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ 

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་

ཆུ་ཚོད་ ༡  ཡོལ་ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་གཙོད་

དགོན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འགྲམ་དུ། གཙོད་ཁ་

སོག  འབྲོང་ལྕེ་སྡེ་བའི་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་

སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  རྒྱལ་

གཅེས་པ་དམ་པ་ཁོང་ནི། རྗེ་གུང་ཐང་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཡུམ་གྱི་ཨ་ཕ་ཡིན་འདུག  

དེ་ཉིན་གྱི་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་

དམ་པ་ཁོང་གི་པོའི་སྐུ་ཕུང་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ། གཙོད་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་གསུངས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  ས་གནས་བོད་རིགས་མང་པོ་

ཞིག་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་

ཚང་དུ་འབྱོར་ནས་སྐུ་ཕུང་ལ་མཇར་དར་ཕུལ་

ཏེ་དམ་པ་ཁོང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་མི་སྣ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་

ཞིག་འབྱོར་ཏེ་དགོན་པའི་མཐའ་བསྐོར་ཡོད་པ་

མ་ཟད། དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་

འགྲོ་བསྐྱོད་ལའང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།

བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇིགས་མེད་མགོ་རིལ་ལགས་དང་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་གཉིས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ 

ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབོྱར་གསལ་ལྟར་ན།    

ཨ་མདོ་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མགོ་ལོག་

འཇིགས་མེད་དམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚོ་ལགས་

དང༌།  ཡང་འཇིགས་མེད་མག་ོརིལ་ལམ་འཇིགས་

མེད་རྱྒ་མཚོ་ལགས་གཉིས་ཀིྱ་གནས་སྟངས་ཛ་

དྲག་ཅན་དུ་གུྱར་ཡོད་འདུག

  འཇིགས་མེད་མག་ོརིལ་ལམ་འཇིགས་མེད་

རྱྒ་མཚོ་ནི་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་

པ་དང༌།  རྱྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་ལས་

འགུལ་སེྤལ་བའི་ཉེས་མིང་དང་དོགས་གཞི་འོག་

ད་བར་ཐེངས་བཞི་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་མོྱང་ཡོད་པ་དང༌།  མཐའ་མ་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་བཀག་ཉར་བྱས་རེྗས་ ༢༠༡༢ ལོར་

དངོས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་སོྐར་ནང་མིར་བརྡ་

ཐ་ོབཏང་ཡོད།  ཁོང་ནས་ 

༢༠༠༨ ལོར་རྱྒ་ནག་གཞུང་

ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གཞི་

རྩ་མེད་པའི་མནར་གཅོད་

ཇི་ལྟར་བཏང་མིན་སོགས་

ཀིྱ ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས ་

སྟངས་ཁག་བརྙན་འཕིྲན་

ཐོག་དངོས་སུ་ཐོན་ཏེ་ཕིྱ་

ཕོྱགས་སུ་བརུྱྒད་བསྲྒགས་

གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་

འཛིན ་བཟུང ་ བྱས་ རེྗས་

གཙོད་གོྲང་ཁེྱར་དུ་ཡོད་པའི་

མགོྲན་ཁང་ཞིག་ནང་གསང་རྱྒ་དམ་པོས་བཀག་

ཉར་བྱས་རེྗས་འདིྲ་རྩད་བྱས་ཡོད་པ་དང༌།   ཉ་ེ

དུས་ཤེས་རོྟགས་བུྱང་བ་ལྟར་ན།  ཁོང་ལན་ཀྲའུ་

ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བཙོན་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་

ཏུ་སྨན་བཅོས་བེྱད་བཞིན་ཡོད་འདུག་ཅིང༌།  ཁོང་

ལ་ཁྲག་ཤེད་དང༌།  སིྙང་དང་ཕ་ོབ།  མཆིན་པའ་ི

ནད་གཞི་བཅས་ནད་རིགས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཙམ་

ཡོད་སོྐར་རྱྒ་གཞུང་འབེྲལ་ཡོད་ལས་བེྱད་ཀིྱས་

འགེྲལ་བཤད་བྱས་འདུག  ཁོང་ག་ིསུྤན་མཆེད་

ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོྱྐང་འོག་གོླད་བཀོྲལ་གཏོང་

རོགས་ཞེས་ཞུས་ཀྱང༌།   ད་བར་གོླད་བཀོྲལ་

བཏང་མེད། ཁོང་ལ་ད་བར་ཐག་གཅོད་ཀྱང་གང་

ཡང་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བེྱད་མུས་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རྱྒ་ནག་གཞུང་ནས་དུས་རུྱྒན་དུ་བོད་

མི་ཆབ་སིྲད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ཚད་ལས་འདས་

པའི་ཉེས་རུྡང་བཏང་སེྟ་ཚ་འདིྲ་བྱས་རེྗས་ཆབ་སིྲད་

བཙོན་པ་རྣམས་ནད་གཅོང་བཟོས་ཏེ་ནང་མིར་

རིྩས་སོྲྤད་བེྱད་པའམ་ནད་གཞིའི་དབང་གིས་རེྱྐན་

འདས་སོང་བ་སོགས་འགེྲལ་བརོྗད་བྱས་ཏེ་མཐའ་

མ་བཙོན་པ་དེ་དག་འདས་གོྲངས་སུ་འགོྲ་གི་ཡོད་

པ་ལྟར།  འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོལགས་ལའང་ད་

ལྟ་གཟུགས་བབས་ནད་གཅོང་དུ་གུྱར་ཡོད་ཀྱང་ད་

དུང་ཐག་གཅོད་དང་གོླད་བཀོྲལ་གང་ཡང་མ་བྱས་

པར་འཇོག་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ།  མཐའ་མ་

བཙོན་ཁང་ནང་འདས་གོྲངས་སུ་འགོྲ་རུྱྒའི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་འདུག

    ད་ེམིན་བླ་བྲང་དགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་མག་ོ

ལོག་འཇིགས་མེད་དམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚོ་

ཡང་རྱྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་

འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པའི་གོླག་བརྙན་དཔར་ལེན་

བྱས་པ་དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་བཏགས་པ་

སོགས་ལས་ད་བར་སྔ་རེྗས་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་

མོྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་

སྔ་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོདཀིྱལ་དུ་རྱྒ་

ནག་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་བྱས་

པའི་པཎ་ཆེན་རྱྒལ་མཚན་ནོར་

བུ་བླ་བྲང་དགོན་དུ་ཡོང་གཏན་

འཁེལ་སྐབས།  འཇིགས་མེད་

རྱྒ་མཚོ་ལགས་ལ་ས་གནས་

ཉེན་རོྟག་པས་གནས་སྐབས་

དགོན་པ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་འགོྲ་

དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད།   ཉ་ེདུས་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བླ་བྲང་དགོན་ནས་

གཙོད་གོྲང་ཁེྱར་ཁུལ་དུ་བསོྱྐད་རེྗས་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གུྱར་ཏེ་ད་བར་སུྤན་ཉེ་འབེྲལ་ཚོས་རྩད་

གཅོད་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱང་ཤེས་རོྟགས་མེད་པར་

གུྱར་ཡོད།     མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོ

འཇིགས་མེད་མག་ོརིལ་ལམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོལགས།འཇིགས་མེད་མག་ོརིལ་ལམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོལགས།
མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་དམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོལགས།མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་དམ་འཇིགས་མེད་རྱྒ་མཚ་ོལགས།

ལགས་ནི་རུྱྒན་གཏན་ནས་ས་གནས་སིྱྤ་བདེ་ཉེན་

རོྟག་པས་དམིགས་བསལ་དོ་དམ་བྱ་ཡུལ་གིྱ་མི་

སྣའ་ིགྲས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།  རུྱྒན་གཏན་བསུན་

གཙེར་དང་སྡང་ཟུག་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པར་བརེྟན། 

ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་ཁོང་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་

སིྱྤ་བདེ་ཚན་པས་གསང་བའི་ཐོག་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་ཉེ་འབེྲལ་ཚོར་བརྡ་ལན་ཙམ་

ཡང་མ་བྱས་པར་བཙན་ཤེད་ཀིྱས་ཚ་འདིྲ་བེྱད་

ཀིྱ་མེད་དམ་སྙམ་པའི་བོླ་དོགས་བེྱད་བཞིན་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།

རྱྒ་གཞུང་གིས་ཉ་མཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིྲམས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །གསར་འགུྱར་བརུྱྒད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༩ ཚེས ༡ ཉིན་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་

སེྱྐ་རུྒ་མདོ་འཁིྲ་འདུ་རོྫང་ཉ་མཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་

པའ་ིདག་ེའདུན་པ་ ༥ འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། ཉ་ེལམ་མཚ་ོསོྔན་ཞིང་ཆེན་ཟ་ི

ལིང་གོྲང་ཁེྱར་གིྱ་ཁིྲམས་ཁང་ཞིག་གིས་ཁིྲམས་

རོྩད་པ་དང་ནང་མི་ཉེ་འབེྲལ་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་

པའ་ིཐོག རྱྒ་ཆེན་སེྡ་པའ་ིཕ་བརོྩན་འགུྲས་དོན་ལྡན་

གིྱ་བུ། རང་ལ་ོ ༤༥ ཡིན་པའ་ིཉ་མཚ་ོདགོན་པའ་ི

དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་ཤེས་རབ་ལགས་ལ་

ལ་ོ ༢ དང་། རྱྒ་ཆེན་སེྡ་བའ་ིཕ་བརོྩན་འགུྲས་བོླ་

ལྡན་དང་མ་དབང་མ་ོསོྲྒལ་མ་གཉིས་ཀིྱ་བུ། རང་ལ་ོ 

༤༤ ཡིན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་བསོད་ནམས་དབིྱག་

གཉེན་ལགས་ལ་ལ་ོ ༢ བཅས་ཀིྱ་དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་ག་ིཁིྲམས་ཐག་བཅད་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་སྐབས་དེར་རྱྒ་གཞུང་གིས་

ཁོང་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་གེ་ཤིང་སེྡ་བའི་ཕ་རྟ་རྱྒལ་དང་

མ་པདྨ་མཚ་ོགཉིས་ཀིྱ་བུ། རང་ལ་ོ ༣༠ 

ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བོླ་བཟང་སིྱྦན་

པ་དང་། མཁར་རོང་སེྡ་བའ་ིཕ་ཨ་ཐུབ་

དང་མ་སོྲྒལ་དཀར་གཉིས་ཀིྱ་བུ། རང་

ལ་ོ ༢༥ ཡིན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་ཚུལ་

ཁིྲམས་སྐལ་བཟང་། ད་ེབཞིན་འད་ིལོའ་ི

ཕིྱ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་གེ་ཤིང་སེྡ་བའི་ཕ་བསམ་ཡག་དང་མ་

ཚ་ེདབང་པདྨ་གཉིས་ཀིྱ་བུ། དག་ེའདུན་པ་བསྟན་

འཛིན་ཤེས་རབ་བཅས་གསུམ་ད་ལྟའི་ཆར་གར་

ཡོད་ཅི་བུྱང་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རོྟགས་

མེད་པར་ལྷག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེན་རོྟག་པ་དང་

གཞུང་གི་ལས་བེྱད་ས་གནས་སུ་ཡོང་སེྟ་དགོན་

གོྲང་གཉིས་ལ་འདིྲ་བརྩད་དང་། ས་གནས་མ་ིམང་

གི་འགོྲ་འོང་ལ་བཀག་སོྡམ་ནན་པོ་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 17  

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ིཐོག་

གདུག་རུྩབ་ཅན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་

དང་བེྱད་མུས་ཡིན་པར་བརེྟན་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༦ ཉིན་སེྱྐས་ཡུལ་མད་ོསྨད་གཙོད་

གོྲང་ཁེྱར་སྣ་བུག་ཞང་རོྡ་དཀར་རུ་ཆེན་ནས་ཡིན་

པ་རང་ལ་ོ ༢༧ ཅན་གིྱ་རྱྒལ་གཅེས་པ་སངས་

རྱྒ་མཚོ་ལགས་ཀིྱས་རྱྒ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གིྱ་

སིྲད་བུྱས་ལ་ཞི་རོྒལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སེྲག་

བཏང་སེྟ་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་བའི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་སྟབས། བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་

ག་ིབཀའ་འབེྲལ་འོག་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིླང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྲྒག་ཞུས་

པའི་མཆོད་འབུལ་སོྨན་ལམ་དུ་སིྲད་སོྱྐང་བོླ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གི་སུྐ་ཚབ་དཔལ་འབོྱར་བཀའ་

བོླན་ཚེ་རིང་དོན་གུྲབ་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་

དང་འབེྲལ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་དོན། རྱྒ་

ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གི་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་

པ་ནས་བཟུང། བོད་མ་ིརིགས་དང་རྩ་ཆེའ་ིཆོས་

དང་རིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དེ་དག་རྩ་མེད་བཟོ་

རུྱྒའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་རུྱྒན་མཐུད་ལག་

ལེན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མིར་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། བོད་ནང་ལ་

བོད་མི་ཚོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་འགྱུར་རུྱྒ་

ཙམ་མ་ཟད། རྱྒ་གཞུང་ནས་རྱྒལ་གཅེས་ཆོས་

གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཐོག་ནས་ཆོས་དད་རང་

དབང་དང། སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་མེད་པ་བཟོ་རུྱྒ། 

ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའི་འཚོ་ཐབས་བྱ་རུྱྒར་ཡང་

བཀག་འགོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རིམ་བཞིན་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་

རུྱྒའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད། མདོར་

ན། བོད་ནང་བོད་མི་ཚོར་ཞི་རྒོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་

སྐད་འབོད་དང་ཞུ་གཏུག ཁྲོམ་སྐོར་སོགས་རྱྒ་

ནག་ནང་གི་མི་མང་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་རྩ་བ་ནས་

མེད། གལ་སྲིད་ཞུ་འབོད་སོགས་བྱས་ཀྱང་ཉེས་

འགེལ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཆད་འདྲ་

མིན་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་

བོད་མི་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་ཐོག་ནས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་

པོའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

དགོས་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད། བོད་

ནང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་བཞི་

བཅུ་ཞེ་བཞི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེའི་

འགན་ཡོངས་རྫོགས་རྱྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད། 

རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་དངོས་དོན་དང་མི་མཚུངས་

པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་

དངོས་ཐོག་བོད་ནང་དམ་བསྲྒགས་དང་བཙན་

གནོན་གྱིས་རྱྐེན་པས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་ནང་ཀུན་གསལ་

ཡིན། བྱེས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་

བཀའ་ཤག་དང་སྱྤི་འཐུས་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

པའི་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི་ཚང་མས་བོད་མི་

རིགས་དང་རྱྒལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་རང་ལུས་ཚུན་

ཆད་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་

རྱྒལ་ཞེན་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན། 

གུས་བརྩི། གདུང་སེམས་མཉམ་སྱྐེ་ཞུས་དང་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་

དང་རེ་འདོད་མཚོན་པའི་འབོད་སྲྒ་ཡང་ཕྱིའི་

རྱྒལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གསལ་བསྲྒགས་བྱེད་ཐུབ་

རུྱྒ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་མགྱོགས་མྱུར་སེལ་ཐུབ་རུྱྒའི་འབད་བརྩོན་

བྱ་རུྱྒ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་སོགས་ཀིྱ་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

༄༅། །མཁྱེན་ལྡན་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ། ད་ལམ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་བཅས་ཕེབས་གསལ་ལྟར་

ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོའི་(Identify Certificate)(IC)གླ་ཡོན་སྤར་ཆ་གནང་སོང་བ་དང་དེ་

མཚུངས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་གནས་འབྲེལ་དང་འཁོར་གླ། སྣག་ཤོག་དང་པར་བཤུས་སོགས་

ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕར་ཆ་ཡོང་བཞིན་པར་དུས་མཚུངས་སྤར་ཆ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

ཨང། ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོའི་(IC)

ལས་དོན་ངོ་བོ།

གླ་ཡོན་སྒོར། ལྡི ་ ལི ་ དོ ན ་ ཁ ང ་ གི ་

གནས་རིན་སྒོར།

བསྡོམས་སྒོར།

༡༽
ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོ་(IC)

གསར་བཟོའི།
༡༠༠༠།༠༠ ༡༠༠།༠༠ ༡༡༠༠།༠༠

༢༽
ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོ་(IC)

བསྱྐར་ཞུ།
 ༡༠༠༠།༠༠ ༡༠༠།༠༠ ༡༡༠༠།༠༠

༣༽
ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོ་(IC)

འཕར་མ་ཞུ།  
༡༠༠༠།༠༠ ༡༠༠།༠༠ ༡༡༠༠།༠༠

༤༽
ངོ་སོྲྤད་ཕྱག་ཁེྱར་སེར་པོ་(IC)བོར་

བརླག་དང་སོྱྐན་ཤོར་བ་བཅས།  
༢༠༠༠།༠༠ ༡༠༠།༠༠།  ༢༡༠༠།༠༠

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ནས་ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོའི་(IC)གླ་ཡོན་འབུལ་

དགོས་པའི་ལས་དོན་འབྲེལ་ཆགས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འབུལ་མཁན་ཡོངས་ལ་གོང་གི་གླ་ཡོན་

འཕར་རྩ་འཛིན་ཞུ་རུྱྒ་དང། གླ་ཡོན་འབུལ་བབ་སྲྤད་བསྡད་ལྷག་ལུས་ཇི་ཡོད་ངོ་སྲྤོད་ཕྱག་ཁྱེར་སེར་པོ་

(IC)དོ་བདག་ནས་རྩིས་ལེན་མ་ཞུས་སྔོན་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་རྩིས་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས་རུྱྒ་

ཐུགས་འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ་བཅས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྲྒགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན། །       

གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྭྲར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འད་ིགར་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཕིྱ་དིྲལ་

ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  

བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཕིྱ་དིྲལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་

ཀིྱས་ཕིྱ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལ་དྭགས་ལོྕག་

ལམ་གསར་བོད་ཁིྱམ་སོླབ་གྭྲའི་སོླབ་ཕུྲག་རྒན་

པ་ཁག་གཅིག་ལ་འཛམ་གིླང་གི་སེྣ་གསུམ་པ་

མཐ་ོསྒང་བོད།  ཅེས་པའ་ིབརོྗད་གཞིའ་ིཐོག་

བོད་ཀིྱ་ཁོར་ཡུག་སོྐར་གོ་རོྟགས་སེྤལ་ཡོད།  

སྐབས་དེར་འགན་འཛིན་གིྱས་མཐ་ོསྒང་བོད་ད་ེ

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་གིླང་ནང་གལ་གནད་ཆེན་

པ་ོཇ་ིའདྲ་ཆགས་ཡོད་སོྐར་དང། དེང་སྐབས་

རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་སིྲད་བུྱས་འོག་བོད་ཀིྱ་སོྣད་

བཅུད་གཉིས་ཀར་དོ་ཕོག་ཧ་ཅང་འབུྱང་བཞིན་

པ་དང། ལྷག་པར་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀིྱ་ས་

ཁུལ་ནང་གང་བུྱང་གཏེར་ཁ་སོྔག་འདོན་བྱས་དང་

བེྱད་མུས་ཡིན་པར་བརེྟན། སིྲད་བུྱས་དེའ་ིརེྗས་

འབྲས་ཇི་བུྱང་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་པར་རིགས་ལམ་

ནས་འགེྲལ་བཤད་གནང་ཡོད།ཕོྱགས་མཚུངས་

བོད་ནི་ས་མཐོ་ཞིང་ལོྷ་ཨེ་ཤི་ཡའི་དབྱར་ཞོད་དུས་

ཐོག་བབ་མིན་དེ་བོད་ཀིྱ་ཁོར་ཡུག་ལ་རག་ལུས་

སོྐར་དང།  ད་ེབཞིན་རྱྒ་གར་གཙ་ོབོར་གུྱར་བའ་ི

རྱྒལ་ཁབ་མང་པོའི་རུྱྒག་ཆུའི་འབུྱང་ཁུངས་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད།  བོད་ནང་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་གང་

བུྱང་འཛུགས་སུྲྐན་བྱས་པར་བརེྟན།  བོད་ཀིྱ་ས་

བཅུད་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་འཚ་ེབཟ་ོབཞིན་ཡོད། ཕིྱ་

ལ་ོ ༡༩༩༨ ལོར་རྱྒ་ནག་ནང་ཆུ་ལོག་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བུྱང་བའི་དབང་གིས་བོད་ནང་ཤིང་སྣ་

གང་བུྱང་གཅོད་འབེྲག་བྱ་རུྱྒར་རྱྒ་ནག་གཞུང་

གིས་ཁིྲམས་བཅད་ཡོད་ཚུལ་བརོྗད་བཞིན་ཡོད་

ནའང། དེང་སྐབས་འཛུགས་སུྲྐན་ལ་ཁ་གཡར་

ནས་བོད་ཀིྱ་ཤིང་སྣ་མུ་མཐུད་གཅོད་འབེྲག་བྱས་

ཏེ་རྱྒ་ནག་ཏུ་འོར་འདེྲན་བེྱད་བཞིན་ཡོད་སོྐར་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་ཁ་ེ

ན་ཌ་དང་ཧོང་ཀོང་གི་ཚོང་ལས་སེྡ་ཚོགས་གཉིས་

ཟུང་འབེྲལ་ཐོག་ནས་ཆུ་ཚོང་རྱྒག་སྐབས་བོད་ཀིྱ་

རྱྒལ་ས་ལྷ་སའི་བྱང་ངོས་ནས་འཐུང་ཆུའི་འགིྱག་

སོྣད་རྱྒ་ནག་མཚོ་འགྲམ་གིྱ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཚོང་

བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཚོང་ལས་སེྡ་ཚོགས་ཀིྱ་མིང་

དུ་ ༥༡༠༠ ཞེས་བཏགས་པའ་ིག་ོདོན་ནི། འཐུང་ཆུ་

དེ་དག་གི་འབུྱང་ཁུངས་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ཡིན་པ་

མཚོན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་འགེྲལ་བཤད་གནང་རེྗས་

སོླབ་མ་ཚོའི་དིྲ་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

སླར་ཡང་ཕ་རན་སི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གཉིས་ལ་གཅེས་སྱྐོང་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕ་རན་ས་ིསུྐ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཕ་རན་ས་ིཤར་ཕོྱགས་སུ་རེྟན་

གཞ་ིབྱས་པའ་ིམོན་ཊ་ིབེྷ་ལ་ིཡ་ཌ་ི Montbe-

liard ཞེས་པའ་ིགོྲང་ཁེྱར་དང་།  གོྲང་ཁེྱར་ཨམ་

ཕ་ར་ཝ་ིལ་ེལ་མ་ིཝ་ོཡ་ི Amfreville la Mi 

Voie ཞེས་པས་བོད་ཀིྱ་གོྲང་གསེབ་ཁ་མདའ་དང་

ཕག་རི་གཉིས་གཅེས་སོྱྐང་གནང་རུྱྒའི་ཁས་ལེན་

གནང་རེྗས་དུས་དྲན་མཛད་སོྒ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།  

མཛད་སོྒའ་ིསྐབས་ཕ་རན་སིའ་ིགོྲང་སེྡ་ལས་ཁུངས་

མོན་ཊི་བེྷ་ལི་ཡ་ཌི་ཡི་གོྲང་སེྡ་སིྱྤ་ཁྱབ་པ་སུྐ་ཞབས་

ཧམ་བྷ་ཊ་ིམཆོག་ Mr. Humbert དང་།  ཕ་

རན་སི་སུྐ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་དོན་

གུྲབ་ལགས། ད་ེབཞིན་ས་གནས་བོད་དོན་རྱྒབ་

སོྱྐར་བ་བཅས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་ ༥༠ ཙམ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། སུྐ་ཞབས་ཧམ་བྷ་ཊ་ིམཆོག་

ནི་དེང་སྐབས་ཕ་རན་སིའི་གོྲས་ཚོགས་གོང་མའི་ 

(Tibet Group in French Senate) 

བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

གནང་མུས་ཡིན་འདུག ཁ་མདའ་ཞེས་པའ་ིབོད་ཀིྱ་

གོྲང་གསེབ་ད་ེན་ིར་ིབ་ོཇ་ོམ་ོགླང་མའ་ི (Mount 

Everest) ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་ཡོད། མཛད་

སོྒའི་སྐབས་ཐོག་མར་སུྐ་ཞབས་ཧམ་བྷ་ཊི་མཆོག་

གིས་བོད་ཀིྱ་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྣམས་དེང་

སྐབས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྲྒགས་ཅན་གིྱ་

སིྲད་བུྱས་འོག་རྩ་མེད་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་པར་བརེྟན།  

སུྲང་སོྱྐབ་བྱ་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཕོྱགས་མཚུངས་བོད་མིའི་འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་

མ་ཟད། བོད་མིའ་ིབདེན་པའ་ིའཐབ་རོྩད་ད་ེའཚ་ེ

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས།  ང་ཚོས་གང་ཐུབ་རྱྒབ་སོྱྐར་ཞུ་རུྱྒ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྲྦགས། ཕ་རན་ས་ི

གོྲས་ཚོགས་གོང་མས་བོད་དོན་ཆེད་རྱྒབ་སོྱྐར་

མུ་མཐུད་ཞུ་རུྱྒའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།  ད་ེ

རེྗས་ཕ་རན་སི་སུྐ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་

དོན་གུྲབ་ལགས་ཀིྱས་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང། ཐེངས་འདིའ་ིམཛད་སོྒ་ག་ོསིྲྒག་བོད་

དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པ།  པ་ས་ིཔོར་ཊ་ིཏ་ིབྷ་ཏེན་ 

Passeport Tibetain ཞེས་པ་འད་ིདང་ཕ་

རན་ས་ིཏ་ིབྷ་ཏ་ིFrance-Tibet ཕ་རན་ས་ིདང་

བོད།  ཅེས་ཕ་རན་ས་ིརྱྒལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྱྒབ་

སོྱྐར་ཚོགས་པ་ཟུང་འབེྲལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་

འདུག

 གཞན་ཡང་ཕིྱ་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཕ་

རན་སིའི་གོྲང་ཁེྱར་ཨམ་ཕ་ར་ཝི་ལེ་ལ་མི་ཝོ་ཡི་ 

Amfreville la Mi Voie ཞེས་པའ་ིནང་

བོད་ཀིྱ་གོྲང་གསེབ་ཕག་རི་ལ་གཅེས་སོྱྐང་གནང་

རུྱྒའ་ིམཛད་སོྒ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། ཕག་ར་ིགོྲང་ལ་

གཟིགས་རོྟག་གནང་རུྱྒའ་ིལས་གཞ་ིད་ེན་ི Tibet 

Normandie ཞེས་ཕ་རན་སིའ་ིས་གནས་བོད་

དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པས་གོ་སིྲྒག་ཞུས་པ་ཞིག་

ཡིན་འདུག མཛད་སོྒའ་ིསྐབས་ཕ་རན་སིའ་ིརྱྒལ་

ས་པེ་རི་སིར་གནས་སོྡད་བེྱད་བཞིན་པའི་ཕག་རི་

བ་ཞིག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། ད་བར་ཕ་རན་སིའ་ིརྱྒལ་

ས་དང་གོྲང་ཁེྱར་སིྱྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་སོགས་ཁོྱན་

གྲངས་ ༥༦ གིས་འབད་བརོྩན་ཐོག་བོད་ནང་ག་ི

གོྲང་གསེབ་ཁག་ལ་གཅེས་སོྱྐང་ཆེད་རོགས་རམ་

འཚོལ་རུྱྒའ་ིལས་གཞ་ིསེྤལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 17

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
ཐེངས་གཉིས་པ་བོད་ཀིྱ་གནད་དོན་དང་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་གི་བརོྗད་གཞིའི་ཐོག་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིྱས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སེྲག་གཏོང་དགོས་པའ་ིརུྱྒ་རེྱྐན་དང། དེར་རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་ལོག་འགེྲལ་བྱས་པ་སོགས་ངོ་སོྲྤད་

གནང་ཞིང་། སུྐ་ཞབས་ཡོན་ཧུང་པིང་ལགས་ཀིྱས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཞིག་གིས་བིྲས་པའི་རོྩམ་ཡིག་

སོྲྒགས་སྱྦང་གནང་རེྗས། ཧོང་ཀོང་ནང་ཐེངས་

དང་པོར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སུྲང་བརིྩ་གནང་

མཁན་སུྐ་ཞབས་ལུང་ཝ་ིཝན་ལགས་དང། ཨ་རིར་

གནས་སོྡད་རོྩམ་པ་པོ་ལིའི་ཅང་ལིན་ལགས་ཀིྱས་

ད་ེའབེྲལ་གིྱ་བགོྲ་གེླང་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཐེངས་

གསུམ་པ་ཧོང་ཀོང་གི་འོས་བསུྡ་དང་བཙན་བོྱལ་

བོད་མིའི་མང་གཙོ་ཞེས་པའི་བརོྗད་གཞིའི་ཐོག་ཐེ་

ཝན་ཏུང་ཝུ་གཙུག་ལག་སོླབ་ཆེན་དགེ་རྒན་ལིན་

ཇི་ཧྭ་སོགས་ཀིྱས་ཧོང་ཀོང་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་

མིའི་སིྱྤ་ཚོགས་ནང་གི་མང་གཙོའི་སོྐར་ལ་ངོ་སོྲྤད་

གནང་རེྗས། ཐ་ེཝན་མཚ་ོགིླང་ཅིང་མིན་སོླབ་ཆེན་

གིྱ་དག་ེརྒན་ཝང་ཀེྲ་ཧེྲང་དང་། ཧོང་ཀོང་བོད་རྱྒ་

མཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་མི་ཧེྲན་སི་ཧེ་ཡིས་བགོྲ་

གེླང་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཐེངས་བཞ་ིཔ་རྱྒ་ནག་ག་ི

མང་གཙོ་ཞེས་པའི་བརོྗད་གཞིའི་ཐོག་སུད་ཌན་དུ་

གནས་སོྡད་རོྩམ་པ་པ་ོམོའ་ོལ་ིདང་། གཡུས་ཏཱ་སོླབ་

ཆེན་གིྱ་དགེ་རྒན་ལིའུ་ཅིང་ཚའེ་ཡིས་རྱྒ་ནག་གི་

མང་གཙ་ོདང་། བོད་ཀིྱ་གནད་དོན་སོྐར་ལ་གཏམ་

བཤད་སེྤལ་བ་དང་། ཐ་ེཝན་གོྲས་ཚོགས་འཐུས་

མ་ིཟུར་པ་ཇན་ཤ་ིཁའ་ེདང་། ཏུང་ཝུ་སོླབ་ཆེན་དག་ེ

རྒན་ཝང་ཤིང་ཀུྲང་གིས་དེ་འབེྲལ་བགོྲ་གེླང་གནང་

ཡོད། ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་ཐ་ེཝན་ལ་གཞིགས་

ཏེ་འབུྱང་འགུྱར་རྱྒ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་དུ་གུྱར་བ་

ཞེས་པའི་བརོྗད་གཞིའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་བོད་རྱྒ་མཐུན་

ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་གཙ་ོསུན་ཀེྲ་བྷན་དང་། ཐ་ེཝན་

མཉམ་འབེྲལ་སོླབ་ཆེན་གིྱ་དགེ་རྒན་ཀུྲའུ་ཏེ་རུང་། 

གོྲས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཇན་ཏཱ་བཅས་ཀིྱས་

རྱྒ་ནག་དང་། ཐ་ེཝན། བོད་ཕིྱ་ནང་གཉིས་བཅས་ཀིྱ་

སོྐར་ལ་གཏམ་བཤད་སེྤལ་བ་དང་། ཨ་རིར་གནས་

སོྡད་རོྩམ་པ་པ་ོཏིང་དབིྱ་ཧུྥ། རྱྒ་ནག་པ་ེཅིང་སོླབ་

གྭྲ་ཆེན་མོ་ནས་ཐོན་པ་རིག་གནས་འབུམ་རམས་

པ་ལིའ་ིཀེྲང་ལེང་། ཀུྲང་ཧྭ་གཙུག་ལག་སོླབ་ཆེན་

ཉམས་ཞིབ་སོླབ་མ་ཧོང་ཅིང་ཧུང་གིས་དེ་འབེྲལ་གིྱ་

བགོྲ་གེླང་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཐེངས་ཁག་ས་ོསོའ་ི

བགོྲ་གེླང་གུྲབ་རེྗས་ཚོགས་བཅར་བའི་འདིྲ་བ་ཁག་

ལ་འབེྲལ་ཡོད་བགོྲ་གེླང་གནང་མཁན་རྣམས་ཀིྱས་

ལན་འདེབས་གནང་ནས་ཉིན་གཅིག་གི་བགོྲ་གེླང་

ལུྷག་པ་ོབུྱང་ཡོད། གོང་གསལ་བགོྲ་གེླང་གནང་

མཁན་ཕལ་ཆ་ེབ་རྱྒ་ནག་ག་ིས་ཆ་དང། ད་ེབཞིན་

བོད་ཀིྱ་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན། རྡ་རམ་ས་ལ་གཙོས་པའ་ི

བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སིྱྤ་ཚོགས་སོགས་ནང་དངོས་

སུ་བསོྱྐད་མོྱང་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། རོྩམ་

ཡིག་སེྤལ་བ་ཡོངས་རོྫགས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀིྱ་སུྐ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕོྱགས་སིྲྒག་གནང་རེྗས་དྲ་རྱྒ་

སོགས་བརུྱྒད་འདོན་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །འད་ིགར་ཐ་ེཝན་བོད་ཀིྱ་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཐ་ེཝན་བོད་ཀིྱ་སུྐ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་དང་། ཐ་ེཝན་དུ་གནས་སོྡད་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་གཉིས་ནས་གཙ་ོབ་ོགནང་སེྟ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་ཐ་ེཝན་གཙུག་ལག་སོླབ་གཉེར་ཁང་ག་ི

རྱྒལ་སིྱྤའི་ཚོགས་ཁང་དང་པོའི་ནང་བོད་ཀིྱ་གནད་

དོན་སོྐར་རྱྒལ་སིྱྤའི་བགོྲ་གེླང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སོྐང་

ཚོགས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ིབགོྲ་གེླང་ཚོགས་

འདུར་ཐེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་གིས་གཙོས་ཨ་རི་དང་། 

ཕ་རན་སི། སུད་ཌན། ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡ་སོགས་ཡུལ་གུྲ་

འདྲ་མིན་ནས་སོླབ་གྭྲ་ཆེན་མོའ་ིདག་ེརྒན་དང་། བོད་

དོན་ཉམས་ཞིབ་པ། བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་བ། རྱྒ་ནག་

མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་བ། བོད་རྱྒ་མཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་

ཚོགས་མི། སོླབ་ཕུྲག་སོགས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་དུྲག་ཅུ་

ལྷག་མཉམ་འཛོམས་གནང་ཡོད། ད་ེཉིན་གིྱ་བགོྲ་གེླང་

ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐེངས་ཁག་ལྔ་ལ་དབེྱ་བགོས་

གནང་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིབརོྗད་

གཞི་ནི་རྡ་རམ་ས་ལའི་མཐོང་ཐོས་སོྐར་ཡིན་པ་དང་། 

གཙོ་བོ་ཐེ་ཝན་ཀུྲང་ཧྭ་གཙུག་ལག་སོླབ་ཆེན་གིྱ་དགེ་

རྒན་ཙེང་ཅན་ཡོན་དང་། ཐ་ེཝན་གཙུག་ལག་སོླབ་

ཆེན་གིྱ་རིག་གནས་འབུམ་རམས་པ་ཀུྲའུ་ཀེྲང་

ཇི། ཕ་རན་སིའ་ིཡུལ་མ་ིགྲངས་ཉུང་མ་ིརིགས་

ཉམས་ཞིབ་པ་སྲས་མོ་ཀུྲའུ་ཅི་ལི་བཅས་ཀིྱས་

ཉེ་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལར་བསོྱྐད་དེ་བོད་ཀིྱ་སིྲད་

བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ས་རཱ་བོད་ཀིྱ་མཐ་ོ

སོླབ་སོགས་དང་མཉམ་འབེྲལ་བཞུགས་མོལ་

གནང་བ་སོགས་ང་ོསོྲྤད་གནང་རེྗས། ཨ་ོས་ིཊ་ོ

ལི་ཡར་གནས་སོྡད་རྱྒ་མི་རིགས་ཡོན་ཧུང་པིང་

དང་། རྱྒལ་སིྱྤའ་ིཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་ཐ་ེཝན་

ཡན་ལག་གི་རུྱྒན་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་སོགས་

ཀིྱས་ད་ེའབེྲལ་བགོྲ་གེླང་གནང་ཡོད། ཚོགས་

སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༨ ཉིན་སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་

བོླན་པདྨ་ཆོས་འབོྱར་མཆོག་དང་ལྷན་འབེྲལ་ཡོད་

ཟུང་དུྲང་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། ལས་ད་ོཚ་ེ

རིང་སོྟབས་རྱྒལ་ལགས་བཅས་རྡ་ས་ནས་ཕེབས་

ཐོན་གིྱས་སོ་ལན་བོན་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིར་རེྟན་གཞི་

བྱས་པའི་གཡུང་དུྲང་བོན་གིྱ་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་

གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གིླང་དུ་ཕེབས་འབོྱར་སྐབས། 

བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་དེ་སྔའི་ཁིྲམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་བྱ་དུར་བཟང་པ་ོམཆོག་དང། ས་གནས་འག་ོའཛིན་

གཡུང་དུྲང་འཆ་ིམེད་ལགས། དཔལ་གཤེན་བསྟན་

སྨན་ར་ིགིླང་དགོན་གིྱ་ལས་སེྣ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་སོླབ་

ཕུྲག་སོགས་ཀིྱས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད། 

ཕིྱ་ཚེས་ ༩ ཉིན་གིྱ་སྔ་དོྲ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོླན་

མཆོག་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུྲང་བོན་གིྱ་སྱྐབས་རེྗ་

སྨན་ར་ིཁིྲ་འཛིན་ས་ོགསུམ་པ་ལུང་རོྟགས་བསྟན་

པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་གུྲབ་

བསུྟན། བཀའ་བོླན་མཆོག་དང། ཁིྲམས་ཞིབ་པ་

ཆ་ེབ་ཟུར་པ་མཆོག བཤད་སུྲྒབ་སོླབ་དཔོན། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ཀིྱས་སོྤས་སེྣས་སོྔན་

བསུས་ཏ་ེསྨན་ར་ིཁིྲ་འཛིན་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གདན་

ཞུས་ཀིྱས་བཞུགས་ཁིྲར་འཁོད་མཚམས་བརྟན་

བཞུགས་ཀིྱ་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་གནང། ད་ེ

ནས་རེྟན་འབུྱང་གིྱ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་

གུྲབ་མཚམས་བཤད་སུྲྒབ་སོླབ་དཔོན་དག་ེབཤེས་

དགེ་ལེགས་རྱྒ་མཚོ་ལགས་ཀིྱས་མཎྜལ་ལྗགས་

བཤད་ཀིྱ་ཚིག་དང་བསུྟན་ནས་བརྟན་བཞུགས་

ཀིྱ་ཆོ་ག་ལྟར་མཆོད་རྫས་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཕུལ་

ཏེ་བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བོླན་

མཆོག་གིས་སུྐ་གསུང་ཐུགས་རེྟན་སོགས་རིམ་

བཞིན་ཕུལ་ ཡོད། ད་ེནས་ན་བཟའ་གོས་དུྲག་དང། 

རྱྒལ་སིྲད་སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྱྒད་ཕུལ་

གུྲབ་མཚམས་གསོལ་ཇ་གཉིས་པ་ཕེབས་སྐབས། 

དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་རྣམས་རིམ་བཞིན་

མཇལ་ཁ་ཞུ་མུར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་

དང་བསོྔ་སོྨན་གསུང་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་གིྱ་མཛད་སོྒ་གུྲབ་རེྗས་སོྤས་སེྣ་དང་བཅས་

སྨན་རིའི་ཁིྲ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཟིམ་ཆུང་

དུ་གདན་འདེྲན་ཞུས་ཡོད། ཕིྱ་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཕེྱད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་

གཡུང་དུྲང་བོན་གིྱ་དཔེ་མཛོད་དང་རིག་གནས་

ཁང་། སྔགས་དགོན་གཤེན་གིྱ་གསང་སྔགས་སོྒམ་

སུྲྒབ་གིླང། དབུས་གཡུང་དུྲང་བོན་འཛིན་སོྱྐང་ལྷན་

ཚོགས། བོན་ཕུྲག་བད་ེདོན། བཙུན་དགོན། ད་ེ

བཞིན་སེྡ་ཚན་ཁག་སོགས་སུ་གཟིགས་སོྐར་གནང་

ཡོད། ཕིྱ་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གིྱ་སྔ་དོྲ་བཀའ་བོླན་

མཆོག་གིས་སྨན་རི་ཁིྲ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་

ཐོན་མཇལ་ཞུས་ཏེ་སོ་ལན་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་

ཕེབས་འབོྱར་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱ་གར་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་མང་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །རྱྒ་གར་རྱྒལ་ས་ལིྡ་ལིའ་ིནང་བདེན་པའ་ིམ་ེ

ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་འབོྱར་སྐབས་ལིྡ་ལི་ས་གནས་བོད་

མིའི་སོྡད་གར་བསམ་གཡས་གིླང་གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་

ས་གནས་གཞི་འགོ་དང་ལིྡ་ལིར་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་

ཇ་ཝ་ཧར་ལལ་ནེ་རུ་གཙུག་ལག་སོླབ་གྭྲ་སོགས་

མཐོ་སོླབ་ཁག་ཏུ་སོླབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་བོད་

པའ་ིསོླབ་ཕུྲག ད་ེབཞིན་གཞུང་འབེྲལ་དང་གཞུང་

འབེྲལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སུྐ་ཚབ་བཅས་

ཀིྱས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལས་

འགུལ་གིྱ་སེྣ་ཁིྲད་དེ་ལིྡ་ལིའི་ས་གནས་གལ་ཆེ་བ་

འདྲ་མིན་ནང་སོྐར་བསོྱྐད་གནང་བ་དང་སྲྦགས། བོད་

དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཆེད་མཚན་རྟགས་བསུྡ་རུབ་ཀིྱ་ལས་

འགུལ་གཞ་ིརྱྒ་ཆ་ེབ་ཞིག་སེྤལ་ཡོད།  ད་ེཡང་ཕིྱ་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་སེྤན་པའ་ིཉིན་

རྱྒལ་ས་ལིྡ་ལིའ་ིཇན་ཏར་མན་ཏར་ Jantar Man-

tar ས་ཁུལ་དུ་རེྟན་གཞ་ིབྱས་པའ་ིརྱྒ་གར་ཆབ་སིྲད་

ཚོགས་པ་ཇན་ཏ་ཌལ་ (Janta Dal (United) 

ཆིག་སིྲྒལ་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་མདུན་ནས་སྔ་

དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་རྱྒ་གར་ཆབ་སིྲད་ཚོགས་པ་གྲགས་

ཅན་ས་མཱ་ཇ་ིཝཱ་ད་ིཚོགས་པའ་ི Samajwadi 

Party འཐུས་མ་ིལྕམ་སུྐ་ཨུ་ཤཱ་ཡཱ་ཌོབ་ Mrs 

Usha Yadav  ལགས་དང།  སིྱྤ་ཚོགས་

ལས་འགུལ་བ་བླ་ཆེན་གྲགས་ཅན་པ་སུྐ་ཞབས་

ཨག་ན་ིཝ་ེཤ་ི Swami Agnivesh མཆོག 

བྷར་མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་ལྕམ་སུྐ་

ཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་གི་ཕྱག་རོགས་སུྐ་ཞབས་

ཊིན་སུའ་ི Dr. Tint Swe མཆོག  མདྱ་

པར་དེ་ཤིའི་མངའ་སེྡའི་གོྲས་ཚོགས་འཐུས་

མ་ིཟུར་པ་སུྐ་ཞབས་སུ་ན་ིལམ་ Dr. Suni-

lam ལགས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། བྷར་མ་དང་ན་ག་ལན་ཌ་ིསོགས་

ཀིྱ་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་བཅས་ཀིྱས་རྱྒབ་

སོྱྐར་ཤུགས་ཆ་ེགནང་ཡོད། དེ་ཡང་

སྐབས་དེར་རྱྒ་གར་ཆབ་སིྲད་ཚོགས་པ་གྲགས་

ཅན་ས་མཱ་ཇ་ིཝཱ་ད་ིཚོགས་པའ་ི Samajwadi 

Party འཐུས་མ་ིལྕམ་སུྐ་ཨུ་ཤཱ་ཡཱ་ཌོབ་ Mrs 

Usha Yadav  ལགས་ཀིྱས་ཁོང་དང་ཁོང་ག་ི

ཆབ་སིྲད་ཚོགས་པའི་བོད་དོན་ཐོག་དུས་རྟག་ཏུ་

རྱྒབ་སོྱྐར་ཞུ་རུྱྒའི་འགུྱར་བ་མེད་པའི་ཆོད་སེམས་

བརྟན་པོ་འཆང་བཞིན་ཡོད་སོྐར་སོགས་ཀིྱ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། སིྱྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་

བ་བླ་ཆེན་གྲགས་ཅན་སུྐ་ཞབས་ཨག་ནི་ཝེ་ཤི་ 

Swami Agnivesh མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་

རྱྒ་གར་བ་ཚོས་བོད་དོན་ལ་རྱྒབ་སོྱྐར་བྱ་རུྱྒ་དེ་

བོད་མི་ཙམ་གིྱ་ཁེ་ཕན་མིན་པར་རྱྒ་གར་རང་ཉིད་

ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སོྐར་སོགས་ཀིྱ་

གསུང་བཤད་གནང་བསུྟན།  བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་

ཁུལ་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བེྷང་ག་ལིའི་ཁོྲམ་གཞུང་ 

Bangali market བརུྱྒད་སོྐར་བསོྱྐད་སྐབས་

རྱྒ་གར་གིྱ་དམག་སིྱྤ་ཟུར་པ་སུྐ་ཞབས་ཝི་ནོ་དི་སེ་

གྷལ་ Major General  (retd.) Vinod Se-

ghal མཆོག་གིས་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་

ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེྱྐའི་རྱྒབ་སོྱྐར་གིྱ་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆ་ེབསྟན་ཡོད།  ཕིྱ་ཚེས་ ༡༤ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་དེ་

བཞིན་རྱྒལ་ས་ལིྡ་ལིའི་ས་གནས་འདྲ་མིན་དཔེར་

ན།  ཨིས་ཊ་ིཨོབ་ཀ་ེལ་ཤ་ི East of Kailash 

དང། ཇ་ེཨན་ཡུ་ JNU ས་ཀ་ེཊ་ི Saket ལིྡ་ལ་ིཧ་

ཊ་ི Delhi Hut ཀལ་ཀ་ཇ་ི  Kalkaji ཨ་ཌ་ིཅ་ིནི 

Adchini ན་ིཛ་མུ་ཌིན་ Nizamuddin བཅས་

སུ་སོྐར་བསོྱྐད་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་ཡོད། ཕིྱ ་ ཚེས ་ 

༡༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིསྔ་དོྲ་བོད་མ་ིདང་བོད་དོན་

རྱྒབ་སོྱྐར་བ་བཅས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་  ༥༠༠ བརྒལ་

བས་སམ་ས་ིཐ་ས་ིཐལ་ Samstha Sthal ཞེས་

པའ་ིས་གནས་ནས་ཇན་ཏར་མན་ཏར་བར་ Jan-

tar Mantar ཞ་ིབའ་ིགོམ་འགོྲས་བསོྱྐད། ད་ེརེྗས་

ཇན་ཏར་མན་ཏར་ལ་འབོྱར་སྐབས་མཛད་སོྒ་དབུ་

འཛུགས་ཀིྱ་ཐོག་མར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་

དོན་དུ་རང་སོྲག་བོླས་གཏོང་གནང་མཁན་གིྱ་རྱྒལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འདས་སོན་ཡོངས་ལ་

གདུངས་སེམས་མཉམ་སེྱྐ་ཞུ་ཆེད་སྐར་མ་གཅིག་

རིང་ངག་བཅད་གནང་རེྗས་ཚང་མས་བདེན་

ཚིག་སོྨན་ལམ་འུར་འདོན་གནང། སྐབས་དེར་

རྱྒ་གར་རྱྒལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་

པའི་འབེྲལ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སུྐ་ཞབས་

ཨན་ཀ་ེཏིར་ཁ་ Dr. N. K. Trikha ལགས་

དང། གྷན་དིའ་ིཞ་ིབདེའ་ིབསིྟ་གནས་ཁང་ག་ིདུྲང་

ཆེ་སུྐ་ཞབས་སུ་རེན་ཌར་ཀུ་མའར་ལགས་སོགས་

དང། བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་དང་ཆོས་སོྱྐང་དབང་ཕུྱག་ལགས་

སོགས་ཀིྱས་མཛད་སོྒ་དང་འབེྲལ་བའི་གསུང་

བཤད་གཟབ་རྱྒས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ིརྱྒ་

གར་རྱྒལ་ས་ལིྡ་ལིའི་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་

བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༠  ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༥ བར་ས་གནས་འདྲ་མིན་ 

༣༤ ནང་སོྐར་བསོྱྐད་གནང་སེྟ་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་

ཐོབ་ཆེད་ལས་འགུལ་གཞི་རྱྒ་ཆེ་བ་ཞིག་སེྤལ་ཐུབ་

ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 17



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ 2 ཕྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 17

སིྱྤ་ཁྱབ་རྩོམ་སིྲྒག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གུྲབ།

རྩོམ་སིྲྒག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

གསར་འགོད་པ།            སུྲྒབ་རུྱྒད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཟླ་བ་ནོར་བུ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སོྲྒལ་མ།
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