
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༡ ཨང༌། 49 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

12th December 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་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༣ 
འཁོར་བ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་

འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་མདུན་ཐང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་དང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༣ 

འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་

རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཕྱོགས་

བཞུགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ V.S Patil མཆོག་

དང་། VHP. Ex Persident Sh. 

Ashok Singhal མཆོག  དགའ་ལྡན་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་

གཉིས་མཆོག མཚོ་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཀུན་

བདེ་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཏེ་ལོ་རིན་པོ་

མཆོག ལ་དྭགས་བླ་མ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་

མཆོག ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་

རྣམ་པ། ས་གནས་ Karwar རྗོང་གི་རྗོང་

དཔོན་དང་། ཉེན་རྟོག་སྤྱི་ཁྱབ་འགོ་འཛིན་

གྱིས་དབུས་རྒྱུན་དུ་བོད་མིའི་གཞིས་ལས་

དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡུལ་མིའི་ལས་ཁུངས་དང་

གྲོང་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་རྣམ་པ། གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འཐུས་མི་

དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་སློབ་ཕྲུག་བཅས་མི་གྲངས་

སྟོང་ཚོ་མང་པོ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་

མཆོག་བདེ་ཡངས་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་

གདན་ཞུས་ཀྱིས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་

གླུ་དང་ཞི་བདེའི་བསྟོད་དབྱངས་འབུལ་ལམ་

ཞུས་རྗེས་ལྷོ་གཞིས་ཁག་གི་ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་གེ་

ལགས་ཀྱིས་དུས་དྲན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད་མི་རིགས་དང་རྩ་དོན་

སླད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མྱ་ངན་ངག་བཅད་

སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་ས་གནས་སུ་

ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་

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

ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་ཟིན་རྗེས་ཀ་ཎ་ཊ་

ཀའི་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས། V.S Patil མཆོག་དང་ VHP. Ex 

Persident Sh. Ashok Singhal 

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་ཀལ་

མུཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་དགྱེས་བཞེས་མཛད་པའི་དུས་

དྲན་ལ་གནས་འཕྲིན་འབུལ་ལམ་ཡོད་པ་དེ་ཏེ་

ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། དེ་

རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རླབས་

ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་

ཆེད་དགེ་ལྡན་སྤྱི་ནས་དམིགས་བསལ་དྲན་རྟེན་

ཞིག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་པ་དང་བསྟུན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆེ་བསྟོད་ཤིས་

ཚིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཟིན་མཚམས་མོན་གྷོ་

འདོད་རྒུ་གླིང་གི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག 

མི་མང་བཅས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་

ཆེད་གཞས་སྣ་ཁག་རིམ་བཞིན་གཟིགས་འབུལ་

ཞུས་རྗེས་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་ཟུར་གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་

རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གྲོལ། 

 དེ་བཞིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡  

པོའ་ིཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་བཀའ་

ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་མུ་མཐུད་བསྐྱངས་ཡོད། 

ཆུ་ཚོད་ ༤ པའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་གྲོང་སྡེ་གསུམ་པར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་

སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མཱ་རིའོ་ཨོ་ཊེ་རོ་མཆོག་གིས་བོད་
མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་

བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མཱ་རིའོ་ཨོ་ཊེ་

རོ་ (Maria Otero) མཆོག་གིས་བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་གཏོང་

བཞིན་པ་དེར་ཨ་རིའི ་གཞུང་གིས་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་

སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་རིགས་གནས་

སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་ཚད་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

བཞིན་པ་དེར་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་

དང་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

ཛ་དྲག་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་འགོག་ཐབས་བྱེད་

སྐབས་དེ་སྔ་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརྗོད། འདུ་

འཛོམས་ཀྱི ་རང་དབང་

སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་

ཡོད་བཞིན་པའི་ཁར་སླར་

ཡང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི ་སྐད ་ཡིག ་ལ ་དམའ་

འབེབ་དང། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད། བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་རྣམས་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་སོགས་

ལ་བརྟེན།  གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ་

གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་

སྣ་མཐོ་གྲས་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་དང་ལྷན་བོད་མིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་ཐད་ཀར་

གླེང་སློང་གནང་ཡོད། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་

ཐབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་ཡང་བཏོན་

ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་

ཉམས་ལེན་དང་བོད་མིའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་

དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

བྱས་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་སོགས་

ལའང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་

མིའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་

དང། བོད་མིའི་ཐོག་སོ་ལྟ་བཙུགས་ཏེ་གསང་

ཉུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།  བོད་མི་རྣམས་ཁྲིམས་

འགལ་ཐོག་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པ། བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས།  ཤེས་ཡོན་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན། རྩོམ་

པ་པོ་སོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ།  དེ་

བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་འབྲེལ་

ལམ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་མ་

ཟད། ཞི་བའི་ལམ་ནས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་དྲག་

གནོན་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་

བརྟེན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅན་

དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།  བོད་མི་ཚོར་འཇིགས་

སྣང་དང་འཚེར་སྣང་མེད་པར་རང་དབང་ཐོག་

ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

མང་ཚོགས་ཁྲོད་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

དགོས་པ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ་དང་སྦྲགས། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི། གནད་དོན་རྟོག་ཞིབ་པ་སོགས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་

སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཙམ་མ་ཟད།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབ་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་

རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

 ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཨིན་སྐད་ནང་ཡོད་པ་

ནས་འདི་ག་བོད་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་

པས་ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་
དབུ་འབྱེད།

༄༅། །འདི་གར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཉིན་

མོ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡིག་དྲ་རྒྱ་གསར་

པ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནི་www.chorig.com

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བོད་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་རྣམ་པ་གསར་པ་

འགོ་འཛུགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་

ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་

པའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

ཉིན་མོ་སྲུང་རྩི་དང་སྟབས་བསྟུན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་བོད་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་རྣམ་པ་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་

གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་བོད་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་རྣམ་པ་

གསར་པ་དེར་ཁྱད་ཆོས་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་

གཤམ་གསལ། 

༡༽ ལག་ཐོག་ཁ་པར་ (Mobile) དང་གློག་བྱང་ 

tablets  གློག་བརྙན་རལ་ཡོལ་ཆུང་བ་ smaller 

screens སོགས་ཀྱི་ཐོག་གཟིགས་བདེ་ཡོད་པ།

༢༽ ད་བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱ་ི

འདྲ་པར་དང་ལ་ོརྒྱུས་ག་ོརིམ་ལྡན་པ། ༣༽ ཕྱ་ིདྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་དུས་དེབ་དང་དཔེ་

དེབ་ཁག་དེབ་སྣོད་ཐོག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཡོད་པར་

བརྟེན།  དྲ་ཐོག་ནས་ལྟ་ཀློག་བྱ་བད་ེཡོད་པ། ༤༽ གནས་

ཚུལ་ཁག་གཟིགས་བདེའི་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་ཡར་རྒྱས་

བཏང་བ། ༥༽ ཕྱ་ིདྲིལ་དྲ་བརྙན་ཚན་པའ་ིབརྙན་འཕྲིན་

རྣམས་གཟིགས་ཐུབ་པ། ༦༽ འདྲ་པར་གནས་ཚུལ་

ལྡན་པའ་ིཚན་པ་འཕར་མ་ཡོད་པ། ༧༽ སྤྱ་ིཚོགས་དྲ་བ་

གཟིགས་རྒྱུའི་ཁ་བྱང་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་དུ་མ་ལྡན་ཡོད་པ་བཅས།།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཀྱི་སྨོན་ལམ་མཆོད་

འབུལ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་༷པའི་དུས་དྲན་དང༌། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་རྩི་དང་སྟབས་བསྟུ  ུན་སྦིར་ཁུལ་སྦིར་

དང༌། ཅོན་ཏ་ར་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་ཡོངས་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་སྦིར་རྙིང་

མ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པར་སྐྱབས་རྗེ་

མཆོག་སྤྲུལ་རི་མགོ་སྤྲུལ་མཆོག་དང༌། རྫོང་སར་བཤད་

གྲྭའི་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་སྦིར་ཁུལ་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང༌། 

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། པདྨའི་ཨེ་ཝམ་འགྱུར་

མེད་གླིང༌། འབྲི་རུ་དགོན་པ། ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་དཔལ་

རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ། བུམ་མང་དགོན་པ། རྫ་བཟང་ཆོས་

འཁོར་གླིང་བཅས་ཀྱི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང༌། དགེ་

འདུན་པ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། ས་གནས་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ། 

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་

པ། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་

ར་བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། སྦིར་སམ་བྷོ་

ཊ་ཉིན་སློབ་བཅས་ཀྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ། སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གནས་

སྡོད་བོད་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠ ཙམ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༠༢།༠༠ ཐོག་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢

བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་སྔ་རྗེས་

འབྱོར་བ་དང་ཁུངས་ལྡན་བརྙན་འཕྲིན་ལག་

སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོ་ནས་

བཟུང་སྔ་རྗེས་སུ་བཙོན་འཇུག་དང་སྡུག་སྦྱོང་

ཚད་མེད་ཕོག་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་འབྲས་

སྤུངས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་དབང་

ཕྱུག་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སླར་ཡང་

འཛིན་བཟུང་གྱིས་དུས་ཡུན་ལོ་གཉིས་ཙམ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་ལུས་པོ་གཅོང་ཅན་

དུ་གྱུར་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡང་དགོན་པ་

ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་པ་དང༌།  ཁོང་གི་ཐེམ་ཐོ་

དགོན་པ་ནས་ཁོང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་བར་སྐོར་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་ཁོངས་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་སྐབས་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཡོད་རྐྱེན་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པ་བརྗོད་

རྐྱེན་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཡུལ་མེད་པར་ལྷ་སའི་

པ་རིའི་ཁུག་ཁུལ་དུ་ཁང་པ་གླས་ཏེ་རང་འཚོ་

ཐུབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌།  ལྷ་སའི་

ནུབ་ཕྱོགས་མངགས་གཏོང་ཁང་སོགས་ནས་

རྟག་ཏུ་འདྲི་གཅོད་དང་བསུན་གཙེར་ཐེངས་

མང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བཙོན་དུ་སྔ་

རྗེས་ཚུད་སྐབས་ཉེས་རྡུང་བཏང་རྐྱེན་ལུས་པོ་

གཅོང་ཅན་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་སོགས་ལས་གནས་

སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ ་པོའ ་ིཐོག་ལུས་ཡོད་པའི ་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

    ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཛིན་བཟུང་

སྐབས་ཉེས་རྡུང་ཕོག་རྐྱེན་རྐང་པ་སྐྱོན་ཅན་

བཟོས་ཡོད་པ་ཉེ་དུས་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་

བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ནང་ལྷ་ས་

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཚན་པའི་འདྲི་གཅོད་མི་སྣས་

འདྲི་གཅོད་སྐབས་ཀྱི་བརྙན་དཔར་ལས་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་ཡོང་གི་འདུག

   བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་གམ་ཆོས་མིང་འཇམ་

དཔལ་བློ ་གསལ་

ལགས ་ ནི ་ ཕྱི ་ ལོ ་  

༡༩༦༦ ལོ་ཙམ་དུ་

ལྷ་སར་འཁྲུངས་པ་

དང༌།  ཕ་ཚེ་ལས་

འདས་ཟིན་ཅིང༌།  མ་

མིང་ལ་རིག་འཛིན་

སྒྲོལ་མ་ཞུ་གི་ཡོད།   

ཁོང་ཆུང་དུས་དེ་སྔ་

ལྷ ་སར་ཡོད ་པའི ་

གོར་ཁ་སློབ་གྲྭ་དང༌།  

རིམ་པས་ལྷ་ས་སློབ་

ཆུང་དང་པོ་སོགས་

སུ་བསྐྱོད་དེ་སློབ་གཉེར་བྱ་མྱོང་ཡོད་ཅིང༌།  

རྗེས་སུ་ལྷ་ས་སློབ་ཆུང་དང་པོའ་ིདགེ་རྒན་ལོ་

བཞི་ཙམ་གནང་མྱོང་ཡོད།  ཁོང་ནས་རྒྱ་བོད་

ཡིག་རིགས་གཉིས་ཤེས་པའི་ཐོག་གོར་ཁའི་

སྐད་ཡིག་ཤེས་པ་མ་ཟད།  དབྱིན་ཡིག་ཀྱང་

ཕྲན་བུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ་ཙམ་

དུ་ཁོང་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་

གནང་རྗེས་སྐབས་དེར་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཞུགས་

པའི་རྒན་ལམ་རིམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན་

དང་དྲུང་ཡིག་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་

ཡོད།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བའི་ཉེས་མིང་འོག་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་རྗེས་མགོ་བོར་དབྱུག་པ་གཞུས་པ་

སོགས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་རྗེས་མགོ་ཡུར་

འཁོར་བ་དང་མིག་མི་གསལ་བ་སོགས་བྱུང་

སྟེ་གསང་ཡིབ་ཁྲུའུ་བཞི་པའི་ལྟ་སྲུང་ཁང་ནས་

ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་བཟོ་པའི་

སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཏེ་དེར་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རིང་

སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་དང༌།  མཐར་

སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་རྗེས་གཟུགས་བབས་ཆ་ནས་

འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་དགོན་པར་

རྒན་ལམ་རིམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་

གྲུབ།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

འབྲས་སྤུངས་དང་སེ་རའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

སྔ་རྗེས་སུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་གནང་བ་སོགས་

ལ་བརྟེན་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་སྤྱི་བདེ་དང་

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་སྟེ་དགེ་འདུན་ཁྱོན་ཆེ་

འཛིན་བཟུང་དང་གྲྭ་ཤག་གང་བྱུང་སྔོག་བཤེར།  

ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཡོང་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཕ་

ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བ་སོགས་བྱེད་སྐབས་

བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་པ་དང༌།  ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དད་ཉར་གནང་བ་

དང༌།  བཀའ་སློབ་འཁོར་ཐག་ཉར་བ་སོགས་

ཉེས་མིང་དུ་བརྩིས་ཏེ་ལོ་གཉིས་རིང་གཞིས་ཀ་

རྩེ་ས་ཁུལ་ཉ་རི་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་

པ་དང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་རྗེས་དགོན་པ་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།   ཁོང་

ལྟ་བུ་སྔ་རྗེས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བཙོན་དུ་ཚུད་

པ་དང་ཉེས་རྡུང་ཕོག་སྟེ་ལུས་པོ་གཅོང་ཅན་དུ་

གྱུར་རྗེས་དགོན་པ་ནས་ཕུད་པ་དང་རང་གི་སྐྱེས་

ཡུལ་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཐབས་མེད་པར་གནས་སྟངས་

སྐྱོ་པོའ་ིའོག་མུ་མཐུད་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་

མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་

ཚོར་བཙོན་ཁང་ནང་སྡོད་རིང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

བཙོན་ནས་གློད་བཀྲོལ་རྗེས་སུ་ཡང་མུ་མཐུད་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་

པ་རེད།།

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་འཐོན་བཞིན་པ།
༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི ་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༨ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། དེ་རིང་བོད་

ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༠ 

ཐོག་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོད་

དགེ་རྫོང་འབྲིང་བའི་སུམ་མདོ་དགོན་གྱི་གྲྭ་

དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས་ལགས། རང་ལོ་ ༢༤ 

ཡིན་པ་ཁོང་གིས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་མདུན་དུ་༸རྒྱལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་

ཤོག ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་དགོས།  ཞེས་

པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་ལག་གཉིས་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་

རྒོལ་གནང་ནས་མེ་དཔུང་ཆེན་པོའ་ིཁྲོད་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་མཐའ་

འཁོར་དུ་གྲྭ་མང་གིས་བསྐོར་ནས་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་པ་ཁོང་གི་མིང་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐད་ཤུགས་

ཆེན་པོས་འབོད་བརྡ་བཏང་བ་མ་ཟད།  དེ་བཞིན་

གྲྭ་མང་གིས།    བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་

རྗེའི་གཏེར། །གངས་ཅན་བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་

གཙུག་གི་རྒྱན།  །འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ།   །བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་

ཐུག་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །  ཅེས་པ་

སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་འུར་འདོན་གནང་ཡོད་

འདུག དེ་རྗེས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཁོ་རང་གི་གྲྭ་ཤག་

ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གྲྭ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་

སྨོན་ལམ་གསུངས་དང་གསུང་མུས་ཡིན་འདུག 

ཁོང་ནི་མཛོད་དགེ་རྫོང་འབྲིང་བ་ཞང་གོས་བརྡ་

སྡེ་བའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དང་མ་སྒྲོལ་མ་

མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་འབྲིང་བའི་སུམ་མདོ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་

བྱས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་

ཀིརྟི་དགོན་པར་དཔེ་ཆ་ལྟ་རུ་ཡོང་ནས་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་ཁ་དོག་གོང་མའི་ནང་དུ་སྒྲིག་

ཞུགས་ཀྱིས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་

གནང་མུས་ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་ཕ་མ་གཉིས་

དང་སྤུན་སྲིང་སོགས་ནང་མི་དགུ་ཡོད་འདུག དེ་

མིན་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་ཅུང་ཐག་

རིང་བའི་ལྷ་སྡེ་དག་སྟག་ཚང་ལྷ་མོར་ཡོང་རྒྱུ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དགའ་ལྡན་ལྔ་

མཆོད་ཆེན་མོའ་ིཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་ཆུ་

ཚོད་ ༤ ཡས་མས་ལ། མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚུ་རྫོང་

ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན། ཆོས་

འཁོར་སྡེ་བའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས། མདོ་སྨད་ཀླུ་

ཆུའི་ཤིས་ཚང་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་ཐང་

དུ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། 

བོད་ཀྱི་ས་ཆ་བོད་མིས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས།  

སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཞི་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོ་རང་ངོ་རྟགས་

ཆོད་སླད། ཁོང་གི་འདྲ་པར་ཞིག་དང་ཐོབ་ཐང་

ལག་འཁྱེར་གཉིས་འཕྲུལ་རྟའི་སྟེང་དུ་བཞག་

ཡོད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་

ཕའི་མིང་ལ་ཨོ་རྒྱན་སྐྱབས་དང་། མའི་མིང་ལ་

ཚེ་གཟུངས་མཚོ་ཞུ་གི་ཡོད་འདུག ཁོང་ཅག་གི་

འཚོ་ཐབས་ནི་ཞིང་པ་ཡིན་འདུག 

 གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་ནང་གི་

མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པ་ཡས་མས་ལ། བོད་

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་

ཡུལ་ཚོའི་བུ་མོ་བན་ཆེན་སྐྱིད་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་

ཤོག བོད་མི་མང་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་

སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་

ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་རྗེས་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  ཁོང་མོ་སློབ་གྲྭ་དམའ་

འབྲིང་དང་པོ་༼འཛིན་རིམ་བདུན་པ༽ཡིན་

འདུག་ལ། ཁོང་མོས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་སྔོན་ལ་

གྲྭ་དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས།
པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས།

མོ་རང་གི་གྲོགས་མོ་ཞིག་ལ། “ངས་བོད་པའི་ལ་

རྒྱའི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞང་ཐོག་ཏུ་སོང་ནས་སྲིད་གཞུང་སྒོ་ཁ་ནས་མེར་

སྲེག་བཏང་ན། ངའི་ཕུང་པོ་ཕ་མའི་ལག་ཏུ་རག་

རྒྱུ་མ་རེད། ད་ངས་འབྲོག་ས་རང་ནས་མེར་སྲེག་

གཏོང་རྒྱུ་ཡིན” ཞེས་བརྗོད་ཡོད་འདུག བན་

ཆེན་སྐྱིད་ལགས་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་འདུག་

ལ། ཁོང་མོའ་ིཕ་མིང་ལ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་

དང་མ་མིང་ལ་གསེར་མོ། སྤུན་མཆེད་གཉིས་

ཡོད་པ་ལས་མོ་རང་འབྲིང་བ་དེ་ཡིན་འདུག ཁོང་

མོ་ནམ་རྒྱུན་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་བརྩོན་པ་ཆེན་པོ་

ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ལ་ཞེན་དང་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་

ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་པས་བརྗོད་ན། དོ་ནུབ་མཚན་མོའ་ིབོད་

ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐོག་མེར་སྲེག་གཏོང་

ཡུལ་དེར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཕོན་ཆེན་འདུ་

འཛོམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་

གསོལ་འདེབས་དབྱངས་ལ་འགྱུར་བཞིན་ཁོང་

མོའ་ིཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་འདུག་ལ། 

སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་རྒྱག་

གི་ཡོད་པའི་སྒྲ་ཁ་པར་ལས་དངོས་སུ་ཐོས་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད།།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིཉིན་མ་ོ

དང་སྟབས་བསྟུན། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བོད་

དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོ་སེབ་ལི་བྷར་མན་ 

US Senator Joseph Lieberman 

མཆོག་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་

བའ་ིནང་འཁོད་དོན། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་

གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་

དེར་ངས་ཡ་ིརང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་

གི་མཛད་རྗེས་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་

མིའ་ིབདེན་པའ་ིའཐབ་རྩོད་ཐོག་ཁྲིམས་ཀྱ་ིརྒྱབ་རྟེན་

ཤུགས་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པར་བརྟེན། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ

ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་མུ་

མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།   འད་ིལོར་ཁོང་

དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་

བྱུང། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ 

ལྷག་ག་ིནང་བོད་མ་ིཁྲ་ིཕྲག་བརྒལ་བས་མང་གཙོའ་ི

ལམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་བོད་

མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་འོས་འདེམས་བྱས་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཀ་ོན་ེཊ་ིཀ་ཊ་ིས་གནས་འད་ིནས་

བོད་མ་ི ༡༠༠ དངོས་སུ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཡོད། ངས་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་དང་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ན་ིམཁས་

མཛངས་དང་འཇོན་ཐང་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་གཅིག་

ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་མ་ིཚོས་ཁོང་སྲིད་སྐྱོང་ལ་

འདེམས་པ་དེ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅིག་

ཆགས་ཡོད།  བཙན་བྱོལ་བོད་མ་ིཚོས་ཡང་

དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཤར་སྐྱོད་

གནང་ཐུབ་པ་དེས་བོད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་

དུ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་རང་གི་སྲིད་གཞུང་དང་

དབུ་ཁྲིད་འདེམས་རྒྱུའི་གཞིས་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དོན་



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ 
དུ་གཉེར་མཁན་ཚོར་སྙིང་སྟོབས་འཕར་མ་ཞིག་

སྐྲུན་ཐུབ་ངེས་ཡིན།  ད་ེརིང་འདིར་འཛོམས་

སྐབས་ངས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་འོག་ཡོད་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནས་

སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་བརྗོད་

རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་མང་

གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་ལྟ་

ཞོག ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ི

ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་གྱ་ིཡིག་ཆ་དང། བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

ཉར་བར་བརྟེན་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་

སྨྲ་བརྗོད་དང། འདུ་འཛོམས་སོགས་གཞིས་རྩའ་ི

ཐོབ་ཐང་ད་ེདག་རྩ་བ་ནས་མེད། དེང་སྐབས་བོད་

ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དེར་ང་རང་ཧ་ཅང་

སེམས་འཚབ་ཡོད། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཐུག་ཡོད་

པར་བརྟེན། འད་ིལོའ་ིཟླ་བ་སྔོན་མའ་ིནང་ང་དང་

ངའི་ལས་རོགས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱ་རྒྱུ་དང། བོད་མ་ིརང་ལུས་

མེར་སྲེག་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་

ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཡོད། 

ང་ཚོའི་གྲོས་ཆོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་

དབང་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་

ཡོངས་རྫོགས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། 

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་

འཇོག་གིས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ལ་གདུག་རྩུབ་བསུན་བཙེར་བཟོ་རྒྱུ་འཕྲལ་

དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང། གཞན་

ཡང་བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་དམ་

བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་འགྲོ་

སྐྱོད་བྱེད་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོད།  ང་

ཚོས་གྲོས་ཆོད་དེར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་

སྤྱི་མོས་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང། དེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་

ངས་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞིན་པའི་གཞིས་

ལུས་བོད་མི་ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་དེ་དག་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་

རྒྱུ་དང་བློས་གཏོང་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།  

ཅེས་འཁོད་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན། 

ཕྱི་ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མི་ཤལ་

ཨི་ཀ་པུ་ནོ་ Michael E. Capuano 

མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི ་གཞི་

རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཛ་དྲག་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

དགོས། གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་ནང་ལོ་

མང་རིང་ནས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

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

རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མྱངས་

ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཟིང་འཁྲུག་

ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་བོད་

མིའི་དཀའ་སྡུག་མ་བརྗེད་པར་བོད་མི་ཚོར་རང་

དབང་ཐོབ་ཆེད་ང་ཚོས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། གཞི་རྩའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་བོད་མི་མང་པོས་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཉེ་ལམ་

བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་འོག་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་ཚོས་ད་ཆ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་རྒྱུའི་ཞི་རྒོལ་ལས་དེ་མིན་བྱ་ཐབས་དང་

ལམ་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་གི་མེད།  འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་

མ་ཟད་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།  

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བདེ་

འཇགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ལྔ་པོས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་

རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ནི་འོས་

ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་མི་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་སེམས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། 

བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་

བརྗེད་རྒྱུ་མིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་

དེ་བདག་མེད་དུ་ནམ་ཡང་བསྐྱུར་ཐབས་མེད། 

ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ 
༢༣འཁོར་བ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།། སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་

ཞུས་ནས་ལ་ོང་ོ༢༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐང་ཉིན་མོའ་ིམཛད་སྒོ་དེ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་

སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་

ཆོས་རྭ་བའི་ནང་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་དབུས་

ཕྱག་སྦྲེལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག་

དང། སྲིད་ཚབ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་

བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

དབུས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་

མིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། རྒྱ་གར་དང་

བོད་རིགས་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་གཉུག་མར་

གནས་པ་དང་གློ་བུར་དུ་ལྷག་པའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་

རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སུམ་

སྟོང་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་

ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞིན་པར་སྲིད་ཚབ་

མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་དར་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་བོད་

ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་

ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཀྱ་ིབསྟོད་དབྱངས་མཉམ་གཞས་ཕུལ་ཡོད།

 དེ་རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ལས་བྱེད་བགྲེས་

ཡོལ་ཐོན་པ་བཞི་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་པས་གཙོས་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་

བའི་སྲི་ཞུ་གནང་མཁན་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་

ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་དོ་དག་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་

འབྲེལ་སྲིད་ཚབ་མཆོག་གིས་ལེགས་མཚོན་བྱ་

དགའ་གནང། དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆ་འཕྲིན་གསར་

ཁང་ནས་ THE TIBET POST ཞེས་པའི་དབྱིན་

ཡིག་ཚགས་པར་འདོན་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཚགས་པར་

དབུ་འབྱེད་གནང།

  དེ་རྗེས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ལོར་གསར་འདོན་ཞུས་པའི་འོད་སྡེར་ཁག་

གཅིག་དབུ་འབྱེད་གནང་རྗེས། སྲིད་ཚབ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་

པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་(འབར་བཞིན་པའི་བོད།)ཅེས་

པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་

ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པས་བོད་དོན་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

མཚོན་ཆེད་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ད་བར་བོད་

བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས། རང་དབང་གི་དོན་དུ་

ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པ་ནས་མངའ་རིས་སྦར་སྐྱོག་གི་འཁྲབ་

གཞས་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་དང། བོད་ཀྱི་

ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་འབའ་གཞས་སྦ་ཝ་སྐྱིད་

པའི་ཆོས་གླིང་ཞེས་པ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ནས་དབུས་

ཁུལ་གྱི་བྲོ་གཞས་མི་རིགས་ཚེ་རིང་མ་ལ་ཞེས་པ། 

བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ནས་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།ཞེས་པ། དེ་

བཞིན་ཡོངས་གླིང་སློབ་གྲྭ་ནས་རང་གཞུང་གཅེས་

འཛིན་ཞེས་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་འཁྲབ་བསྟོན་གནང་

མཐར་དེར་འདུས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདེན་ཚིག་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་

གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་དེ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཁག་ནང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ།
༄༅། །བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིམངའ་

སྡེའ་ིསྲིད་སྐྱོང་དང་།  སྤྱ་ིཁྱབ་བློན་ཆེན།  གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་གཙོ།  མངའ་སྡེའ་ིགྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་གང་མང་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་

རྒྱུ་དང།  གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།   ད་ེ

བཞིན་མི་མང་བཅས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་ཐབས་

ཀྱི་ཞུ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ལྷོ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་མངའ་སྡེ་ཁག་

དང།  བྱང་ཕྱོགས་བརྒྱུད་མངའ་སྡ་ེཁག  བྱང་

ཤར་བརྒྱུད་མངའ་སྡེ་ཁག་བཅས་སོ་སོར་བོད་

མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ ༦ རེའ་ིསྣ་ེའཁྲིད་ད་ེཕྱོགས་

ས་ོསོའ་ིབོད་མ་ིགྲངས་ ༡༢༠ ར་ེདང་བླང་འཛུལ་

ཞུགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།

ལས་འགུལ་གྱ་ིདུས་ཡུན།   

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་

ཉིན་དེར་ལྡ་ིལིར་འབྱོར་རྒྱུ།

ལས་འགུལ་གྱ་ིམིང་། 

རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་ནང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ།

ལས་འགུལ་གྱ་ིདམིགས་ཡུལ། 

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོང་ཐབས།

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡུལ། 

ལྷོ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་མངའ་སྡེ་ཁགKerala,Tamil 

Nadu, Pondicherry,Karnataka, 

Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra, 

Gujarat, Rajasthan, 

བྱང་ཕྱོགས་བརྒྱུད་མངའ་སྡ་ེཁག  Jammu 

and Kashmir, Himachal Pradesh, 

Punjab, Chandigarh, Hariyana, 

Utaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, 

Madhya Pradesh, 

བྱང་ཤར་བརྒྱུད་མངའ་སྡ་ེཁག Arunachal  

Pradesh, Nagaland, Assam, Megha-

laya, Sikkim, West Bengal, Orrisa, 

Jharkhand, Chhattisgarh, བཅས་སོ།

 ལྷ་ོཕྱོགས་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་སྣ་ེའཁྲིད་མཁན། 

སྤྱ་ིའཐུས་རྒྱ་ར་ིབུ་ཕྲུག་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་ཚ་ེརིང་

གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་

ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་

ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། སྤྱ་ི

འཐུས་བུ་མ་ོཚ་ེརིང་ལགས། 

 བྱང་ཤར་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་སྣ་ེའཁྲིད་མཁན། 

སྤྱ་ིའཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་

གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་མཁན་

པ་ོནོར་བུ་ཚ་ེརིང་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་བསྟན་པ་

ཡར་འཕེལ་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་དབྱངས་ཅན་

སྒྲོལ་དཀར་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་

ལགས།  

བྱང་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་སྣ་ེའཁྲིད་མཁན། 

སྤྱ་ིའཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། སྤྱ་ི

འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརིང་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་རྨོག་རུ་

བསྟན་པ་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་སྐལ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་ཡ་ེཤེས་སྒྲོལ་

མ་ལགས། སྤྱ་ིའཐུས་གངས་ལྷ་མ་ོལགས།

 གོང་གསལ་ལས་འགུལ་སྣ་ེའཁྲིད་གནང་མཁན་

ཆ་བགོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོ་སྔོན་ཚུད་

མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་རིམ་སྒྲིག་རྒྱུ་དང་། 

ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིམི་མང་རྣམས་དང་བླང་གི་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་བཅས།

          བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ལ།།

ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཤི་ལོང་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོ་གཙོ་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ 

ཉིན་བཏང་གས་ནང་འཁོད་དོན། ཤི་ལོང་ས་

གནས་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ ༤ པའི་

འཐུས་མི་གསར་འདེམས་གྲུབ་སྟེ། དབུས་

འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང ་བརྒྱུད་ཆེས ་མཐོའ ི་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

གྱི་ཞུ་སྐུལ་ཕུལ་འབྱོར་ལྟར། ཤར་ཕྱོགས་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ ལགས་

ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

ཤེས་ལོངས་ས་གནས་བོད་དགོན་དགའ་ལྡན་

ཆོས་གླིང་གི་མདུན་ཐང་དུ་ཤེས་ལོངས་ས་

གནས་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ ༤ པའི་

ས་འཐུས་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་

འབུལ་བཞེས་དང། དེ་བཞིན་འདེམས་ཐོན་

ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་

ཀྱི ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་

གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་དམ་འབུལ་མཛད་

རིམ་དང་སྟབས་བསྟུན། ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་གསར་པའི་ངོ་སྤྲོད་འཚམས་འདྲི་དང་

སྦྲགས་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ ནས་ཉིན་དེ་

རང་ལ་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ 

༥༠ ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། བློ་བཟང་

ཚེ་ཐར་ལགས་ནི་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐད་

བསྐོ་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡༣ ཉིན་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི ་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ།
༄༅། །འད་ིགར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཀརྨ་

ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ སྟ་ེརྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཇན་ཊར་མན་ཊར་དུ་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་གཞི་

རྒྱ་ཆེ་བའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒ་ོདང། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་མི་

ལ་ོ ༢༣ འཁོར་བའ་ིདུས་དྲན་མཛད་སྒོ། བཀའ་

ཤག་གི་བཀའ་དགོངས་བོད་དོན་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་བཅས་ཚུགས་གནང་

ཡོད་པ་རེད། ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་

ལྡ་ིལིར་རྒྱུན་བཞུགས་དང། ལྡ་ིལ་ིཉ་ེའཁྲིས་

དགུན་ཚོང་སྡ་ེཚན་ཁག་བརྒྱད། བོད་ཁྱིམ་སྡོད་

ཁང་གཙོས་པའི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་

བོད་མ་ིསྟོང་ཕྲག་ གཉིས་ཙམ་གྱིས་ལྡ་ིལ་ིརམ་ལ་ི

ལ་ཐང་ཆེན་ (Ramlila Ground) ནས་

བོད་ནང་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༩༥ ཡ་ིསྐུ་པར་

དང་། བདེན་པའ་ིམ་ེལྕ་ེསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱ་ིདགོས་

འདུན་བོད་ཧིན་ཨིན་གསུམ་ནང་འཁོད་པའི་འཕྲེད་

དར་བཅས་ཀྱིས་སྣེ་དྲངས་སྟེ་ཇན་ཊར་མན་ཊར་

བར་ཞ་ིབའ་ིགོམ་བགྲོད་གནང་།

 བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་པོ་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་ས་རྟགས་བསྡུ་

རུབ་ཞུས་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ག་ིདེབ་གྲངས་ ༡༡༩ 

དང། བདེན་པའ་ིམ་ེལྕེ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་དྲུང་ཆ་ེམཆོག་དང་། རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཞུ་སྙན་ཁ་ཤོག་བཅས་མཉམ་འབུལ་

དང། སྐབས་བསྟུན་གྱ་ིར་ེསྐུལ་ཁག་ངག་ཐོག་

ནས་སྙན་གསན་ཡང་ཞུས། རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་

རྟེན་གཞིས་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

(R. K. Sharma) ལགས་ནས་བོད་དོན་ཞུ་

སྙན་ཁག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་

ས་ོསོར་འབུལ་རྒྱུའ་ིཞལ་བཞེས་གནང། ཇན་

ཊར་མན་ཏར་དུ་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་

གནད་ཡོད་ལས་ཀྱ་ིསྣ་ེམ་ོབ་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་

དར་སྒྲོན་འབུལ་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི

རྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྗེས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བ་ོདཔའ་མ་ོཚོར་ངག་བཅད་གུས་འདུད་ཞུས། ད་ེ

ནས་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་བོད་སྒར་འགོ་འཛིན་

ལེགས་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

བཤད་གནང། ད་ེརྗེས་ལྡ་ིལ་ིདོན་གཅོད་བཀའ་

ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་

གསུང་བཤད་དང་། ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱ་ིའཐུས་

ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་བཅས་

སྙན་སྒྲོན་གནང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལ་དྭགས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའ་ིགཏམ་བཤད་དང་། ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

པའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་

སྤྱ་ིགཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་(Lieut. Gen. 

N. S. Malik) མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་མ་ིསྐུ་ཞབས་ (Balbir 

K. Punj) རྣམ་གཉིས་ནས་བདེན་པའ་ིམ་ེལྕ་ེ

སྐོར་བསྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའ་ིགསུང་བཤད། བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་

ཆེ་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས་བདེན་པའི་

མ་ེལྕ་ེསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱ་ིབརྒྱུད་རིམ། སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོ

བ་ོརྒྱ་གར་ཕྱོགས་འགལ་ BJB ཚོགས་པའ་ིསྤྱ་ི

ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མ་ིསྐུ་ཞབས་ (J. P. Nadda) མཆོག་ནས་

ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བོད་དོན་

གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་འདུ་ཚོགས་

གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོ BJB ཚོགས་པའ་ི

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མ་ིསྐུ་ཞབས་ (J.P. Nadda) མཆོག་དང། ལྡ་ི

ལི་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟེ་རྒྱས་

གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༩༥ ཡ་ིསྐུ་པར་ལྒང་

བུར་བཏགས་སྟེ་རིམ་བཞིན་མཁའ་དབྱིངས་སུ་

བརྒྱུད་བཏང་གནང་ནས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་

བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་འུར་འདོན་དང་འབྲེལ་ཕྱི་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐོག་མཛད་སྒ་ོཡོངས་སུ་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་
པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

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

ཆེན་ཟུར་པ་བྷཱ་རཏྱ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་

སྐུ་ཞབས་ཡ་ཤི་ཝནྟ་སིན ་ཱ Mr Yashwant 

Sinha མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན། རྒྱ་

གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ Lok Sab-

ha བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་

བཞིན་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་བོད་ནང་དུ་བོད་

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

བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་པོའ ་ིདཔུང་

དམག་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་བོད་

མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་

དང་། བོད་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་པ། བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་

བ། བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་བཙན་དབང་

འོག་གནས་སྤོས་བྱེད་བཅུག་པ། བོད་ཀྱི་

ཁོར ་ཡུག་ཉམས་ཆག་གཏོང ་བཞིན ་པ ་

སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་

བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ད་ཆ་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་

ཞི་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་

དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།  རྒྱ་

གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མས་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་

མི་ཚོར་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

དགོས་པ་དང།   བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་

བརྗོད་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་

བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད། ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི ་ཆོས་རྭར་༸གོང ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་

ནས་ལོ་ངོ་ ༢༣ འཁོར་བ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་

མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་

སྐབས་དེར་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས་

པའི། འབར་བཞིན་པའི་བོད། ཅེས་པའི་

དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད།  དཔེ་

དེབ་འདིའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༧ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བཀྲ་

བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་ཐུབ་དབང་སྐྱབས་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁྲེགས་

འཛིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་

བའི་བར་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲངས་ ༦༢ ཀྱིས་

རང ་ལུས ་མེར ་སྲེག ་བཏང ་གནང ་བའི ་

ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་པར། ཁོང་རྣམ་པའི་ཁ་

ཆེམས་དང་འབོད་ཚིག་བཅས་གསལ་ཡོད་

ལ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དང་གནད་

ཡོད་མི་སྣས་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་

རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་

རིན ་མེད ་ཐོག ་འགྲེམས ་སྤེལ ་གནང ་རྒྱུ ་

ལགས་ན་རྒྱ་ཆེའི ་ཀློག་པ་པོ ་རྣམས་ནས་

འདི ་གའི ་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པར་འབྲེལ་

ལམ་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་

ཝེན་ཐེལ་སྨན་ཁང་དུ་ལས་དྲུང་གི་གནས་རིམ་

ཐོག་དངུལ་གཉེར་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་སྨན་ཁང་དེ་རང་གི་རྩིས་པར་བསྐོ་བཞག་

སྩལ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ བར་རྩིས་པའི་ལས་

འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བྷེལ་ཀོབ་

མཚོ་རྗེ་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་

ཀྱིས་ལས་དྲུང་དང་དངུལ་གཉེར་གཅིག་

ལྕོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཐོག་ད་བར་ཕྱག་ལས་

གནང་མུས་ཡིན།    

རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༢ ནས ་སིམ ་ལ ་ས ་གནས ་འགོ ་

འཛིའན་དུ་གནས་སྤོས། ༢༠༠༡།༠༧།༢༡ 

ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་

སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ ནས་

དྲུང་འཕར་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ནས་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་

བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་སྔ་རྗེས་ལོ་ ༤ རིང་རྒས་ཡོལ་འཕར་

འགྱངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས ༡༥ 

ནས་ལོ་ ༡ རིང་ལས་བྱེད་བསྐྱར་བསྐོ། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ནས་ཟླ་ ༢ རིང་

ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་འཕར་

གྱི ་ཞབས་ཞུ་ནས་ལས་མཚམས་བཞག་

པ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་ལོ་ ༣༣ ལྷག་

གཞུང་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས།            

  ༢། དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་དོན་ཁང་

དབང་རྒྱལ་ལགས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ཟླ་༥ཚེས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་མོར་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་
བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ལེགས་སྐྱེས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

༡། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་མི་

ཕགས་འབྱོར་ཟུར་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ལགས།   ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཚོད་ལྟའི་

གཞོན་དྲུང་ཐོག་སྦེལ་ཀོབ་ཕྱུགས་ལྟོའ ་ིརྩིས་

པར་བསྐོ་གཞག་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༡ ནས་གཞོན་དྲུང་ལས་ངོར་བསྐོ་

གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་རྒན་དྲུང་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་སྦན་རྡ་ར་

མཉམ་དྲུང་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་གནས་རང་འཇགས་

ཐོག་ཧོན་སུར་མཉམ་དྲུང་དུ་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་དྲུང་

གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་དུ་གནས་

སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་

དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཧོན་སུར་

གཞིས་འགོར་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ནས་ཀོ་ལི་གྷལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་

མི་ཕགས་འབྱོར་ཟུར་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ལགས།  

༡ ནས་གནས་བརྒྱད་པ་རྒན་དྲུང་ཐོག་སྤུ་རུ་

བ་ལའི་གཞིས་འགོར་བསྐོ་གཞག་དང༌། ཕྱི་

ལོ་༡༩༩༢ ཟླ་༨ཚེས་༡ ནས་སྡེ ་ཚན་འགན་

འཛིན་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༩ ནས་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་དུ་

གནས་སྤར།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༢༡ ནས་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར།    ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་འཆར་

འགོད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ནས་ཟུང་དྲུང་དུ་

གནས་སྤར།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡ ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

གནས་སྤོས།    ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༢༥ ནས་སྤུ་རུ་བ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༨ ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་སྤར། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ན ས ་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ན ས ་

རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་ཞུས་བསྩལ་གྱིས་ཁྱོན་

མི་ལོ་ ༢༡ ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་

ཞུས།

 ༣། དྲུང་ལས་ཟུར་པ་སྐྱེད་རྟ་

བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས།  ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢   ནས་ཚོད་བལྟའི་

ཐོག་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ལས་དྲུང་

དུ་བསྐོ་གཞག་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༣  ནས་མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་

མཉམ་དྲུང་དང་བཟོ་འགོ་གཅིག་ལྕོགས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡  ནས་ལས་

དྲུང་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡  ནས་སྦིར་ཅོང་ཏ་རའི་རྩིས་

དྲུང་དུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༥  ནས་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའི་

གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ནས་མོན་གྷོ ་འདོད་

རྒུ་གླིང་མཉམ་དྲུང་ལས་ཚབ་དུ་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ནས་ནང་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོར་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ནས་

སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་སུད་སི་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་གི་སྡེ ་འགན་དུ་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་   ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ན ས ་

དྲུང་ལས་སུ་གནས་སྤར་གྱིས་ལས་འགན་

རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༡  ནས་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་ཞུས་འཁྲོལ་

བཅས་ཁྱོན་མི་ལོ་ ༢༠ ལྷག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་

འདེགས་ཞུས་ཡོད།

 ༤། ལས་བྱ་ཁ་ལོ་པ་ཐུབ་བསྟན་

ཚེ་རིང་ལགས།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༢༥ ནས་གནས་བཅུ་པ་ལས་བྱའི ་

གནས་རིམ་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཁ་ལོ་བར་བསྐོ་གཞག་དང༌། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥  ནས་བཀའ་ཤག་གི་

ཁ་ལོ་བར་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༡  ནས་སྐུ་ཡིག་ཕེབས་འཁོར་

ཁ་ལོ་བར་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་གྲངས་ ༨ རིང་རྒས་ཡོལ་

འཕར་འགྱངས་སྩལ་ཏེ་ཕེབས་འཁོར་ཞབས་

ཞུ་གནང་མུས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡ ནས་རྒས་ཡོལ་ཞུས་འཁྲོལ་སོང་བ་

བཅས་ཁྱོན་མི་ལོ་ ༢༨ རིང་སྲི་ཞུའི་ཞབས་

འདེགས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

དོན་ཁང་དབང་རྒྱལ་ལགས། ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས།  
སྐྱེད་རྟ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས།  

 འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་པས་གཙོས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲི་ཞུ་གནང་ནས་
ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་

ལེགས་སྐྱེས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

༡། སྨན་རྩིེས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མགོན་པོ་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་

མར་ སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྤོས་

བཟོའ ་ིལས་གཞི་དི་ལླིར་སྤོས་པ་དང་སྦྲགས་

ཐོག་མར་ དི་ལླི་མ་ཡུར་ཝི་ཧར་དང། དེ་ནས་

ཟླ་གྲངས་གསུམ་རྗེས་དིལླི་བོད་སྒར་དུ་ལས་

ཞུགས་བྱེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༡ ནང་སྤོས་

བཟོ་ལས་གཞི་རྡ་ས་སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་ཟླ་སྒྲིལ་

སྐབས་སླར་སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་ལས་བཀོད་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

རྡ་ས་སྨན་མཛོད་ལས་བྱེད་དུ་ལས་བཀོད་

དང། དེ་ནས་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡  ཉིན་

སླར་སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་གནས་སྤོས་ཐོག་ད་ལྟ་

མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་གནང་བཞིན་པ།

༢། ལྡི་ལི་བོད་སྒར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

སྤྲོད་དཔལ་ལྡན་མཚམས་གཅོད་ལགས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ཉིན་སྨན་

རྩིས་ཁང་དུ་ལས་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བདེ་

སྐྱིད་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་པའི་

ལས་འཁུར་ཞུས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལྡི་ལི་ནེ་འཛམ་མུ་ལྡིན་ཡན་

ལག་ཏུ་གནས་སྤོས་བཏང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་སྒར་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་པའི་ལས་འཁུར་གནང་

བཞིན་ཡོད། 

༣། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཚོ་པདྨ་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པ་བཤད་གྲུབ་སེང་དགེ་ལགས་

ནས་་༡༩༨༦ ཟླ་༡༢་ཚེས་ ༠༡ ཉིན་སྨན་རྩིས་

ཁང་དུ་ལས་ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སྦིར་ཡན་

ལག་གི་སྨན་སྤྲོད་རྩིས་པ་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་

ལས་འཁུར་ཞུས། ལས་ཞོར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རིག་པར་སྦྱང་བརྩོན་བགྱིས་ཏེ་ཡིག་རྒྱུགས་

འཕྲོད་པར་བརྟེན་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་༢༠༡༡ཟླ་

༡༢་ཚེས་༠༡ནས་སྨན་པའི་ལས་གནས་སྤར་

གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ཚེས་༡༠་ནས་

མཚོ ་པདྨ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་པའི ་

སྨན་པར་གནས་སྤོས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་མུ་

མཐུད་ལས་འཁུར་གནང་བཞིན་པ་བཅས།

༤།སྨན་རྩིས་ཁང་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་

གད་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར་ནས་་༡༩༨༧་

ཟླ་༧ཚེས་༡་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་འཛུལ་

ཞུགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ལ་དྭགས་ཅོག་ལམ་

སྨན་ཁང་གི་ཁང་གད་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ཟླ་

༡ཚེས་༡ནས་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་

གནས་སྤོས་ཀྱིས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་རིག་གཞུང་

བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཁང་གད་ལས་འཁུར་ཞུ་

བཞིན་པ་བཅས།

ཀ་སྦུག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི ་རྩིས་པ་ཚེ ་

བརྟན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ ༡༩༨༧ ཟླ་

༡༢ཚེས ༡ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་ཞུགས་

ཀྱི་ཀ་སྦུག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཁང་

གི་སྨན་སྤྲོད་རྩིས་པ་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ལས་

འཁུར་དང་། སྐབས་ཐོག་རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་

གནང་མུས་བཅས།།

༥།མན་སྤར་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་འཕྲོད་

ལས་པ་ཟླ་བ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་༡༩༨༦ནས་

ཞབས་ཞུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས། ཁོ་མོ་ཤིམ་ལ་

བརྟན་སློབ་ནས་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་མཐོན་

རྗེས་དབུས་འཕྲོདབསྟེན་ནས་འཕྲོད་ལས་པའི་

ཐོགས་འདེམ་སྒྲུག་གི་སྡ་ས་བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་དུ་ཟླ་དྲུག་འཕྲོད་ལས་པའི་སྦྱོང་བརྡར་

གྱིས་ཏེ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་

རིང་དང་བླངས་ཐོག་ལས་འཁུར་ཞུས། ༡༩༨༦ 

ལོ་ནས་ལས་འགན་འདྲ་མིན་ཐོགས་འགན་

འཁུར་བཞུས་དེའང་༡༩༩༦ནས་༢༠༠༠་བར་

འགན་ལས་ཚབ་ཀྱི ་འགན་འཁུར་ཞུས་དེ ་

ནས་སྨན་པ་ལོ་གཉིས་རིང་གླ་མེད་གུང་སེང་

ཕེབས་པ་དེའི་རིང་སྐྱར་དུ་འགན་འཛིན་ལས་

ཚབ་དང་དེ ་ནས་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་

ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གང་མང་གནང་བ་དེའི ་

ཕན་རླབས་ཀྱིས་མི་མང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཆོག་འཐད་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་

སྟོན་གང་མང་ཕུལ་མུས་དང་ད་ཆ་ཁོ་མོ་ས་

སྨན་ཁང་གི་དངུལ་གཉེན་འགན་འཁུར་གནང་

བའི ་ཐོག་གཉན་རིག་དུག་འགན་འཁུར་ཞུ་

མུས་ཡིན་པ་བཅས། 

༦། ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༧ 

ཟླ་བ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢9 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་རིམ་བཀའ་ཁྲིད་མཇུག་བསྒྲིལ་དང་བསྟུན་སྒྲོལ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

སྔ་དྲོ་ ༨ པའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ནས་

བློ་གསལ་གླིང་གཙུག་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

སྐབས་མཆོག་སྤྲུལ་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་

དང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའི་མཁན་པོ་བྱང་

ཆུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་སྤྱན་རྒྱ་

སྤོས་སྣེ་སྔོན་བསུས་ཏེ་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་

ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་སྒྲོལ་མའི་

བསྟོད་པ་དང་གཟུངས་སྔགས། ལྷ་མོའ་ིའཕྲིན་

བཅོལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་བཅས་གསུང་འདོན་

གྲུབ་མཚམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་མཎྜལ་རྟེན་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་རྗེས་ལམ་རིམ་བཀའ་

ཁྲིད་སྩལ་གནང་མཛད། དེ་ནས་བྱང་སའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལེའུ་ནས་བྱུང་བའི་བྱང་སྡོམ་འབོགས་

ཆོག་སྩལ་སྒྲུབ་བསྟུན་ལམ་རིམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་

གསུམ་མཇུག་བསྒྲིལ་གྱིས་མཐར་མཇུག་ཏུ་

དགེ་བ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིསྒོ་

ནས་ཚེ་དབང་སྩལ་གནང་མཛད་རྗེས་གཏང་

རག་མཎྜལ་མཆོག་སྤྲུལ་གླིང་རིན་པོ ་ཆེའི ་

སྐུ་ཚབ་དགེ ་བཤེས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཆེན་

མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་མཁན་པོ་

དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག་གི་

དབུས་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པས་འདེགས་འབུལ་

ཞུ་མུར་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བདེན་ཚིག་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གྱི ་འདི ་ལོའ ་ིལམ་

རིམ་བཀའ་ཁྲིད་ཆེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་དངོས་

གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་བློ་གསལ་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་ཚོམས་ཆེན་དུ་གདན་

ས་ཁག་གི་དབུས་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འདུལ་བ་

འཛིན་པའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ 

༢༠༠ བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་པའི་ནང་ད་བར་དགེ་འདུན་

པའི ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་

དཀའ་ངལ་སྐྱོན་བཞིན་པར་ད་དུང་མི་རབས་

རྗེས་མའི་སློབ་གཉེར་དེ་དག་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་རྣམ་

གཞག་ལ་དོ་སྣང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་གནང་

ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་སྐོར་བཀའ་

སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ། དེ་རྗེས་བློ་གསལ་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་བཅར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་

ཞུ་བ་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ 

༤༥ ཙམ་གྱི་ཐུགས་བརྩེའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་

གནང་མཛད་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག་རྭ་སྟོད་དགོན་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱིས་གནས་གཟིགས་དང་བཞུགས་ཞག་

མཛད་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བློ་གསལ་གླིང་

འདུ་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་རྩོད་པའི་ཆོས་རར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་

པོ ་ཆེ ་ལྷན་ཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ ་ཕྱོགས་

མོན་གྷོ ་འདོད་རྒུ་གླིང་གཞིས་གྲོང་གསུམ་

པའི་རྩེད་ཐང་དུ་བོད་དང་བོད་མིའི་སླད་ཉིན་

བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཡོད། དེ་ཉིན་

ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༤།༣༠ ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའི་མཁན་པོ་

བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། ནང་སྲིད་དྲུང་

འཕར་འཆི་མེད་ལགས། ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་གེ་

ལགས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་དབུས་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མི་རྣམ་པ། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ཕྱག་མཛོད་དང་

སྤྱི་མི་རྒྱ་དཔོན་སེར་སྐྱ་མི་མང་བཅས་སྟོང་ཚོ་

མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་འཕགས་བོད་གཉིས་

ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་ཟིན་མཚམས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་དེ་དག་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་སླད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་སྐར་མ་

གཅིག་གནང་རྗེས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་

། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདི་ག་མོན་

གྷོ་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་

བོད་དང་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དང་། ཁོར་

ཡུག བདེན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སྤྱི་ཡོངས་

མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་མོན་

གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་མི་མང་གང་

མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་མཁྲེགས་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་

ལ་བརྙས་བཅོས་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་

སྟབས། བོད་ཀྱི་དོན་གྱི་བདག་པོ་གཞིས་ལུས་མི་

མང་ཚོ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིར་དམིགས་

བསལ་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་རིང་འཛམ་གླིང་ས་

ཕྱོགས་གང་སར་གནས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་

ལས་འགུལ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྟེང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་འབྱུང་བཞིན་པར་སོང། 

ཁོང་རྣམ་པའི་དཀའ་སྡུག་དང་མངོན་འདོད་གང་

ཡིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མངོན་འདོད་དེ་མ་

བསྒྲུབ་བར་དུ་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་འགན་

བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་འདིར་

འཛོམས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བོད་

དང་བོད་མིའི་གྲོགས་པོ་འདུ་འཛོམས་དེས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་བོད་མིར་བརྙས་བཅོས་

བཏང་བ་ཡིན་ན་ཕྱིའི་འཛམ་གླིང་གི་མཁྱེན་གྱི་

མེད་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡང་མ་རག་

པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་མིར་བདེན་

པ་ཡོད་པ་དང་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་

བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་

དེར་ཕྱིར་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་མ་བརྗེད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་

རྣམ་པའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་

བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་ཐོན་ཡོད་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་

གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དེ་རིང་ཉིན་

བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་

བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཐོག་བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་འཕེལ་རིམ་

དང་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་

དང། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པའི་མངོན་འདོད་དེའི་ཆེད་རང་གི་རྩ་ཆེ་

བའི་ཚེ་སྲོག་དེ་བློས་བཏང་གི་ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་

འདི་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། བོད་མིའི་མངོན་

འདོད་དེའི་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུངས་བཤད་གནང་རྗེས་

མོན་གྷོ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་ཀྱི་

འབོད་སྒྲའི་རྗེས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ལག་

ཏུ་མར་མེ་ཐོགས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་

འདོན་བཞིན་གྲོལ་བ་བཅས།།

འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་སར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ ཞུས་

པའི་དུས་དྲན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་ཉིན་མོར་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི། 

སུད་སི། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཕ་རན་སི། 

སི་པེན། བྷེལ་ཇམ། ཁེ་ན་ཌ་སོགས་འཛམ་གླིང་

གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་དང་

སྐད་འབོད། མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར། སྦྱར་ཡིག་དང་

ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་དང་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

ཁུངས་སོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་བོད་ནང་དེང་སྐབས་

འཕྲད་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་དང་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མཚམས་འཇོག་

ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། 

དེ་ཡང་དེ་ཉིན་ཕ་རན་སིའི་བོད་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་

པེ་རི་སིའི་ནང་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་གྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཏེ་

མི་ལོ་ ༦༤ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན། 

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཐོབ་ཆེད་

པི་ལེ་སི་སན་ཏི་མི་ཁེལ་ (Place Sainte-

Michel) ཞེས་པའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བྱེད་

སའི་ས་གནས་དེར་ལས་འགུལ་ཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་

སྤེལ་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱུད་སྟོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་

པ་དྲུག་གིས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་གཏོང་མཁན་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་

ཡོད། ལས་འགུལ་དེར་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེན་ཕེ་རན་ཀོ་ཡི་སི་

ཧམ་བྷ་ཊི་ (Mr Jean-Francios Humbert) 

མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་ཞིག་

བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྐུ་ཞབས་ཇེན་ཕེ་རན་ཀོ་ཡི་སི་ཧམ་བྷ་ཊི་

མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་དང། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

མ་གསལ་བར་བོད་མི་ཚོར་ཆོད་སེམས་བརྟན་

པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ལས་འགུལ་དེར་

བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་(Chine-Tibet Alli-

ance) དང་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་ཚོགས་

པ། (Overseas Chinese Democratic 

Party) ཝི་ཏི་ནམ་མཐུན་ཚོགས། (Commu-

nities of Vietnam) ཡུ་གུར་ (Uighur) དང་

བྷར་མ། (Burma) ལའ་ོས་ི(Laos) སོགས་མ་ི

རིགས་འདྲ་མིན་གྱིས་ལས་འགུལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆ་ེགནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཉིན་དེར་ཨ་ོས་ི

ཊ་ོལ་ིཡའ་ི(Australia) གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་བྷ་ེརར་ 

(Canberra)བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ། ཕྱ་ིརྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་རིགས་བཅས་ལ་བོད་

ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་

མ་ི ༩༥ གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་

དང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་རང་སྲེག་གཏོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པ་དེས་ཡིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་

ཞབས་ཇོན་པོ་ཝར་སི་( Prof. John Pow-

ers)མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་བོད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་

རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་

བྱས་ཡོད་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། 

རྒྱ་རིགས་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པའི་ (Chinese 

Labour party) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཕང་

ཡོན་ (Mr Fang Yuan)མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཕ་

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

སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་ཞི་

རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་ཕ་དང་འདྲ་བར་གུ་ཡངས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་

གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི་གཅིག་ཀྱང་མ་ལྷག་པར་

ཚང་མ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་སྐབས་

རང་སྲེག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་

ཡོད་སྐོར་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁུལ་དེའ་ི

བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བྷན་ཀི་མུན་མཆོག་

དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་ལི་ཡ་

གི་ལ་ཊི་ (Julia Gillard.)མཆོག་ལ་བསམ་

འཆར་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་འདུག


