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འབར་བཞིན་པའི་བོད།

1

སྔོན་གླེང་།

༄༅། །བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་
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བཅོས་བཏང་སྟེ་གྲོང་དང་གྲོང་བརྡལ་ཉེ་ཁུལ་དུ་གཞིས་སྒར་བཟོས་ནས་དེར་གཏན་སྡོད་བྱེད་

དུ་བཅུག་པ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་ཤིང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་

ཏེ་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པ། བོད་ནང་ཤེས་ལྡན་
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མི་སྣ་རྩོམ་པ་པོ་དང་གཞས་གཏོང་མཁན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་གིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བ།  གཞན་ཡང་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི་ལས་རྒྱ་རིགས་མང་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་ལས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་

བ། སྒེའུ་ཁུང་ལས་སོ་ལྟའི་པར་ཆས་མང་བ་བཙུགས་ཡོད། 

 འདི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་བས་

ཤུགས་ཆེ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཡོངས་བསྒྲགས་མ་བྱས་པའི་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞིའི་འོག་

གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བ་བཟོས་པར་བརྟེན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་

གནས་སུ་གྱུར་ཏེ།  གཞིས་ལུས་རྒྱལ་གཅེས་པ་བོད་མི་སེར་སྐྱ་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་

གིས་ཞི་རྒོལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད།

  ལྷག་པར་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་རྩ་ཆེའི་ལུས་པོ་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བའི་

གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འཐོན་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་འཛིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་སོགས་གཏོང་

བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་མ་སྤེལ་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་

ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་

ནང་བོད་མི་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། 

སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་འབོད་སྒྲ་གཙོ་བོ།  "༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།"  "བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས།" "༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག"  "བོད་མིར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དགོས།" ཞེས་སོགས་བསྒྲགས་ཡོད། དེ་ལྟར་གནང་དགོས་དོན་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
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མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་ཡང་དག་པའི་སེམས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཉག་

གཅིག་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་དུང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་མེད་སྟབས། བོད་མི་རྣམས་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་གི་

རྩ་བའི་བླ་མར་དད་པ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དགོས་

པའི་དགོས་འདུན་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་

རྣམས་ཇི་སྲིད་བར་གནས་ཆེད་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་འགོད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེ་བར་སོང་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་ལག་སོན་གང་བྱུང་བ་རྣམས་རེ་རེ་

བཞིན་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད།

 རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས། ༸གོང་ས་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག བོད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག  ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༥ ཐོག་ཁོང་སྐུ་ཚེའི་

འཕེན་པ་རྫོགས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༡།༤༠ ཙམ་ལ་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་

དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་

སའི་ལམ་ཆེན་ནས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བྲིས་མའི་དཀྱིལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་སྦྱར་ཡོད་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་མ་ཐག་རང་

ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཟླ་མཇུག་

བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མི་གྲངས་ ༦༢ བྱུང་ཡོད།  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་
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མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་ཚང་གི་བུ་རང་ལོ ༢༡ ལ་སོན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་

འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པའི་ཁྲོམ་མགོ་ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ། ༸རྒྱལ་

བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་

སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡོལ་ཙམ་ལ་ཁོང་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༢༠༡༢ ཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ བར་ལ་བོད་ནང་རང་རིགས་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ནས་སྐྱེས་པ་ ༥༤ དང་བུད་མེད་ ༨ བཅས་

ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བའི་ཁོངས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གྲྭ་བཙུན། སློབ་ཕྲུག་དང་ཞིང་པ། འབྲོག་པ་སོགས་

སྣ་ཚོགས་ཡོད། ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ ༡༧ དང་ཆེ་ཤོས་ ༦༤ བཅས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གིས་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་བཟུང་དང་འཛིན་བཞིན་པའི་དྲག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་

ཐའོ་རྒྱ་གར་དུ་ཚོགས་འདུར་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཁམས་རྟའུ་ནས་

ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༧ ལ་སོན་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་

རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བྷེང་ལོར་དུ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རང་ལོ་ ༤༥ ཡིན་པ་གྲྭ་བུ་ཕྲུག་ལགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་

མཆོད་རྟེན་མདུན། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་

ལིར་རང་ལོ་ ༢༥ ཡིན་པ་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་བཅས་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

གསལ་ཡོང་ཆེད་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་
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སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་སླད་ལྷག་བསམ་རྨ་མེད་ཐོག་མ་སྐུལ་

དང་བླངས་ཀྱིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་མངོན་

འགྱུར་ཡོང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་དཔའ་ངར་

མཚོན་པར་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་

མེད་ཡིན། དེ་བས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་མེ་དཔུང་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམས་

ཀྱིས་ཞལ་ནས་འཚེ་བའི་ངར་སྒྲ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བསྒྲགས་མེད་པར།  བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྐད་

གསང་མཐོན་པོས་བསྒྲགས་པ་དེ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞན་ཕན་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསམ་བློ་སྟེ།  སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་མནར་མེད་པའི། །མེ་ནང་

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགོས་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་མི་སྐྱོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྩོན་པའི།། 

བརྩོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་འདི་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དངོས་

ཀྱིས་མཚོན་པར་གནང་ཡོད།  དེར་བརྟེན་སྐུ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པས་ཚེ་

རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་སྟེ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་འབྲལ་མེད་མཉེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་

བའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེབ་འདིའི་ནང་ཁོང་རྣམ་

པར་རྒྱབ་སྐྱོར་སླད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་

གྲོས་ཚོགས་ཁག་ནས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ཁག་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣས་གླེང་སློང་ཤུགས་

ཆེ་གནང་བ་རྣམས་ཀྱང་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་འདི་ལོ་ ༢༠༡༢ བར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་

དམངས་ཁྲོད་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དམ་བཟུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་ཞི་རྒོལ་རིམ་པ་གནང་མཁན་ཁྲི་

ཕྲག་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་མང་དག་ཅིག་བཙོན་འཇུག་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱོང་
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བཞིན་པ་མ་ཟད། མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་མིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་

པ་ཁོང་རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་ཞི་རྒོལ་སྤེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་

མ་བརྗེད་པར་ཡིད་ནང་དྲན་རྟེན་དུ་བཟུང་ཆེད་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་

ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བའི་རིགས་ཤོར་ཡོད་ཚེ་མཁྱེན་ལྡན་པ་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཡོ་བསྲང་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠  ལ།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བཀྲ་བྷེ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་དུས་ཚོད་ ༡།༤༠ 

ཙམ་དུ་ཕ་ཚབ་རབ་བརྟན་དང་མ་མེ་ཁོའ ་ིབུ་

རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དུས་

འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་

ཀྱིས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་

ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆེན་ནས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་དར་བྲིས་མའི་དཀྱིལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུ་པར་སྦྱར་ཡོད་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་སྐད་

འབོད་བྱེད་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་མ་ཐག་

རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་

བྱེད་བཞིན་གོམ་བགྲོད་བྱེད་སྐབས། དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྐང་ལག་ལ་

མེ་མདའ་གསུམ་བསྟུད་མར་བརྒྱབ་སྟེ་ཐང་

ལ་འགྱེལ་བཅུག དེ་རྗེས་འཁྲིས་སུ་གཅར་ཏེ་

མེ་བསད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཅར་རྡུང་གཏོང་

བཞིན་རྔ་པ་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་ཞེས་

༡

མཚན། བཀྲ་བྷེ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་ལྷ་སྡ་ེ

འགབ་མ།

རང་ལོ། ༢༧

ཕ་མིང་། རབ་བརྟན།༼ཕ་ཚབ༽

མ་མིང་། མ་ེཁོ།

ལས་གནས།  རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགོན་

པའ་ིདུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ག་ིདག་ེ

འདུན་པ།

མེར་སྲེག  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩།༢། 

༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཙན་འཁྱེར་འོག་མནར་གཅོད་

མྱོང་བཞིན་ཡོད།
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པར་ཁྱེར་ནས་སྐབས་དེར་ཁོང་ཤི་གསོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་ནའང༌། དེའི་

རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་པར་ཁོང་འབར་ཁམས་དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཡོད་སར་ཁོང་གི་ཕ་མ་

གཉིས་ལྟ་རུ་སོང་ཞིང༌། ཨ་མ་ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་སྐབས་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ང་ཁྱོད་ཀྱིས་

མཐོང་འདོད་པའི་བུ་དེ་མིན། ང་ཁ་སང་ཤི་འདོད་ཀྱང་ཤི་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ལས་བཤད་ཁོམ་མ་སྤྲད་པར་ཁོང་གི་ཨ་མ་ཉེན་རྟོག་པས་ཕྱི་ལ་ཁྲིད་འདུག 

དེ་ནས་བཟུང་ཡུན་རིང་བར་ཁོང་དང་ངོ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་མེད་པ་

མ་ཟད། ཨ་མ་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་བཟང་བཙོན་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འོག་བཀག་སྐྱིལ་

བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནང་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བར་

སྐབས་དེར་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱི་རྐང་ལག་ལ་མེ་མདས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པའི་རྨ་ཁ་ཡོངས་

སུ་སོས་མ་བཅུག་པར། སྨན་བཅོས་ལ་ཁ་གཡར་སྟེ་མུ་མཐུད་རྨ་མགོ་བསྐྱར་བཀོག་ཡང་

བཀོག་གིས་བཟོད་དཀའ་བའི་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་དང་ཨ་མ་གཉིས་

ཀར་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་བཤད་མི་འདོད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཙན་དབང་གིས་བཤད་

བཅུག་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མའི་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་

ཡོད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་བརྙན་འཕྲིན་ (CCTV) ནང་ཁོང་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་མང་ཙམ་བསྟན་འདུག་ཀྱང་། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་མནར་གཅོད་ཕོག་པའི་

རྨས་མ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ལྷག་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ པ་ཙམ་ལ་རྔ་

པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་

ཚང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དང༌། མ་

མིང་ལ་རྫོགས་དཀར་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ ༢༡ 

ལ་སོན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པའི་ཁྲོམ་མགོ་

ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ། བོད་རང་བཙན་

ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག སོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག་ལ། དེ་མ་ཉིད་

དུ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་རྡུང་རྡེག་དང་

བཅས་ཏེ་མེ་བསད་ཡོད་མོད་ཀྱང༌། ཁོང་ཉེན་

རྟོག་པའི་ལག་ནས་མི་མང་དང་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཕྲོགས་ཏེ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་ཁྱེར་

ཡོད། དེ་རྗེས་མི་མང་དང་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༡༠༠༠ བརྒལ་བས་ཞི་རྒོལ་གྱི་སྐད་འབོད་བྱས་

ཏེ། ཁྲོམ་མགོ་ནས་སྤྱི་ལེ་ཕྱེད་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་

༢

མཚན། བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

འཁྲུངས་ཡུལ་།  རྔ་པ་རྫོང་

རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ། ༢༡

ཕ་མིང་། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མ་མིང། རྫོགས་དཀར།

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

གྱི་དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། ༣། 

༡༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། 

༣། ༡༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།
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བར་གོམ་འགྲོས་བྱས་ཡོད། དེ་ནས་དམག་དཔུང་འབོར་ཆེན་འབྱོར་ཏེ་ལྕགས་དབྱུག་དང་

གློག་རྒྱུག་སོགས་གཞུས་ནས་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་བཏང་ཞིང༌། ཞི་རྒོལ་བྱེད་ས་དེ་ནས་ལག་

སོན་བྱུང་བའི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་ཡོངས་རྫོགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག ལྷག་པར་

དགེ་འདུན་པ་མཐོང་ཚད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཐེབས་པའི་མི་

མང་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

རྔ་པ་རྫོང་ཐོག་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དང་ཕྱོགས་ཡས་མས་སུ་ཐོན་སའི་ལམ་ཁ་ཡོངས་རྫོགས་

དམག་མིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་བོད་པ་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་ས་མེད་པ་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་རྔ་

པ་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་འདུག་ཀྱང་མྱུར་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིབོད་

ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣ པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ དགོང་མོ་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་།  སྐབས་དེར་དགོན་པའི་

ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ཡོངས་རྫོགས་དམག་དཔུང་གིས་བསྐོར་ཏེ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འོག་རྔ་པ་

ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད། བླ་བྲང་ཁུལ་དུ་ཡང་ཁ་པར་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་

ལམ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་

དུ། ཁམས་རྟའུ་ལོ་བ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པ་ཕ་

ཚོགས་གཉིས་དང༌། མ་མཆོག་ལེགས་གཉིས་

ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་ཁམས་རྟའུ་ཉ་མཚོ་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་

ལགས་ཀྱིས་༼མིང་གཞན་ནོར་ཁོ།༽ས་སྣུམ་

བཏུང་བ་མ་ཟད། ལུས་ཐོག་ཏུ་བླུགས་ནས་

མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སའི་རྫོང་གི་ལས་

ཁུངས་མདུན་དུ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ང་

ཚོར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། སོགས་

ཀྱི་སྐད་འབོད་དང་ཡིག་ཆ་བཀྲམ་སྟེ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

ཡོད། ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉ་མཚོ་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པས་ཤེས་འཕྲལ་སྐུ་ཕུང་ལ་ཁ་

བཏགས་སེར་པོ་གཡོགས་ཏེ་དགོན་པའི་ནང་

༣

མཚན། ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

འཁྲུངས་ཡུལ་། ཁམས་རྟའུ་

ལོ་བ་གྲོང་སྡེ།

རང་ལོ། ༢༩

ཕ་མིང། ཚོགས་གཉིས།

མ་མིང་། མཆོག་ལེགས།

ལས་གནས། ཁམས་རྟའུ་ཉ་

མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡། ༨། 

༡༥། ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡། 

༨། ༡༥། ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།
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དུ་ཁྱེར་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་རྟའུ་རྫོང་གི་ས་གནས་གང་སར་ཁྱབ་རྗེས་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་དགོན་པ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཕུང་པོ་དགོན་པ་ནས་ལེན་རྩིས་

བྱས་ཀྱང༌། མི་དམངས་ཕོན་ཆེ་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་འདུས་ནས་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་གྲྭ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བས་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་ཐབས་

བྱེད་སྟབས། རྒྱ་དམག་གིས་བཟུང་ནས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བཞིན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། དགེ་

འདུན་པ་བྱིངས་ཀྱིས་དམ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་དམག་གི་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་བ་སྲུང་

ནས་བསྡད་དེ་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡ ནས་ ༢ བར་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་མི་མང་གིས་

མཆོད་འབུལ་བསྔོ་སྨོན་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༥ བར་ང་ཚོར་རང་དབང་མི་འདུག ང་

ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། གྲྭ་རྒྱལ་མཚན་གློད་བཀྲོལ་དགོས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་

བྱས་ཡོད། དགོང་མོ་དེར་ས་གནས་ཀྱི་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་བཀག་ཡོད། དེ་ཉིན་རྒྱ་གར་

རང་བཙན་དུས་དྲན་ཉིན་མོ་ཡང་འཁེལ་ཡོད། 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ཐོག་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་

གཉིས་པ་ནས་ཡིན་པའི་ཕ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་

དང༌། མ་རྫོགས་དཀར་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ 

༡༨ ཡིན་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་

བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། ཁོང་གི་འཐབ་

གྲོགས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་

དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་ཐོག་གི་

ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་ཆོས་དད་

རང་དབང་དགོས། སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོར་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་

འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་ཡོད། དེ་རྗེས་སི་ཁྲོན་གྱི་ཁྲེན་ཏུའི་

སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁོང་གཉིས་ཁྱེར་ཡོད་ཚུལ་

༤

མཚན། བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་།

འཁྲུངས་ཡུལ་།མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་

གཉིས་པ།

རང་ལོ། ༡༨

ཕ་མིང་། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མ་མིང་། རྫོགས་དཀར།

ལས་གནས། ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། ༩། 

༢༦། ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། སི་ཁྲོན་གྱི་

ཁྲེན་ཏུའི ་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

ཡོད།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

14

དང༌། ཕྱིས་སུ་རྔ་པའི་གསར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དུ་འཁྱུག་ཙམ་བསྟན་ཏེ་རྨས་

སྐྱོན་ཚབས་མི་ཆེ་ཙམ་ཕོག་པ་བཤད་པ་ལས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་མེད།། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

15

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ཐོག་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཕ་ཚེ་རྒྱས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་དཀོན་

མཆོག་ལགས་དང་ཁོང་གི་འཐབ་གྲོགས་ཀིརྟི་

དགོན་པའི ་དགེ ་འདུན་པ་བློ ་བཟང་དཀོན་

མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་

ཆེད་རྔ་པ་རྫོང་ཐོག་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་བྱས་རྗེས་ཅུང་ཙམ་

མ་འགོར་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་དང་དྲག་

ཆས་དམག་དཔུང་གིས་ཆུ་དང་མེ་གསོད་ཡོ་

བྱད་བེད་སྤྱད་ནས་མེ་བསད་དེ་ཁོང་གཉིས་

ཁྱེར་ཡོད།  དེ་ཉིན་འབར་ཁམས་སུ་ཡོད་པའི་

རྔ་པ་ཁུལ་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོ་

༥

མཚན།བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག

འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་

པ།

རང་ལོ།   ༡༩

ཕ་མིང་།  ཚེ་རྒྱས། 

ལས་གནས། ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡།༩། 

༢༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། རྔ་པ་ཁུལ་

གྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་

ཙམ་ལས་འདས་གསོན་ཤེས་

རྟོགས་མེད།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

16

ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ནང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཁོང་ལ་རྨས་

སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྐང་ལག་ཚང་མ་གཏུབ་ཡོད་ཅིང་སྐེར་ཨི་ཁུང་བརྟོལ་

ཏེ་དེའི་ནང་ནས་ཁ་ལག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་ཐོས་ཙམ་ལས་ཞིབ་

ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། སྨན་ཁང་ནང་ལྟ་སྲུང་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་སྨན་

པ་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགྲ་བོ་དང་མི་དམངས་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ཚུལ་

གྱི་མཐོང་ཆུང་དང་བརྙས་སྨད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་ཤི་ལ་ཉེ་བའི་རྨས་མ་དེ་དག་ལའང་འདྲི་

གཅོད་དང་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་འདུག



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

17

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ཙམ་ལ་རྔ་པ་

རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བའི་ཕ་ཚུར་

དྲིས་དང༌། མ་བདེ་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ 

༡༧ ཡིན་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དུས་འཁོར་

གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་དབང་

ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྔ་

པ་རྫོང་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་ཏེ་རང་

ལུས་ལ་མེ་སྤར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

སྐད་འབོད་གནང་འདུག་མོད། དེ་མ་ཐག་རྒྱ་

དམག་གིས་རུབ་བརྒྱབ་ནས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་

གྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྐྱེན་མགོ་བོར་

རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟེ། ཁོང་སྐབས་དེར་

རྔ་པ་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་ཟེར་བའི་ཐོག་

བརྩེགས་གཉིས་པའི་ནད་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་

འདུག་ལ། ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་པར་ཡོད་པའི་

མཚན། སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་

རྗ་ེམ་ཞང་ས་ོརུ་མ།

རང་ལོ་། ༡༧། ཕ་མིང་། ཚུར་

དྲིས། མ་མིང་། བདེ་མཆོག

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགོན་

པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་

འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༠།༣ 

ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས།རྔ་པ་རྫོང་མི ་

དམངས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་

ལས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་

མེད།

༦



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

18

ནད་པ་གཞན་ཚང་མ་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་ཏེ་ཁོང་གཅིག་པུར་ཉེན་རྟོག་པའི་སྲུང་བྱ་དམ་པོའ་ིའོག་

བཞག་ཡོད་འདུག གོ་ཐོས་སུ་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ནད་གཡོག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་

མིན་གྱི་མི་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ཐུག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་ཚུལ་འདུག 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

19

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་རྔ་པ་

རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་འཇིགས་རིས་ཚང་གི་

བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་

དང་ཁོང་གི ་འཐབ་གྲོགས་མཁའ་དབྱིངས་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་

ཐོན་ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་ལག་ཟུང་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་

འབོད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་

སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མེ་བསད་

ཅིང་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་ས་གནས་རྫོང་

མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབར་ཁམས་སུ་ཡོད་པའི་རྔ་

པ་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་

ངང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་

ཐོན་འདུག སྔར་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་དམ་

པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་སྤྲོད་དགོས་པའི་

༧

མཚན། ཆོས་འཕེལ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

མཐའ་བ་གོང་མ།

རང་ལོ། ༡༩།

ཕ་མིང་། འཇིགས་རིས། 

ལས་གནས།  ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། 

༡༠། ༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། 

༡༠། ༡༡ ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རེ་འདུན་བཏོན་འདུག་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་སྤྲད་མི་འདུག ཁོང་དེ་སྔོན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཡིན་འདུག



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

21

རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་མཐའ་

བ་གོང་མའི་གསོང་པོ་ཚང་གི་ཕ་སྐལ་བཟང་གི་

བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་པ་མཁའ་

དབྱིངས་ལགས་དང་ཁོང་གི་འཐབ་གྲོགས་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་གི་

ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་

ཞིང་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་

ཀྱི་མེ་བསད་ཅིང་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་ས་

གནས་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་

པ་དང། ཉེན་རྟོག་པས་མཁའ་དབྱིངས་སྨན་

ཁང་ནང་ལ་ཁྲིད་ནས་འགྲོ་སྐབས། ཁོང་གིས་

ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་འཕྱར་ནས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་

བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད་ཀྱང་འབོད་ཚིག་

གསལ་པོ་གོ་མི་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་

༨

མཚན། མཁའ་དབྱིངས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

མཐའ་བ་གོང་མ།

རང་ལོ། ༡༨

ཕ་མིང་། སྐལ་བཟང་།

མེར་སྲེག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། 

༡༠། ༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡། 

༡༠། ༨ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

22

ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་

ཁམས་སུ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ངང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།  ནང་

མིས་དགེ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ལས་མང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་མི་ཆོག་ཚུལ་བརྗོད་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གིས་གསོང་

པོ་ཚང་སྲུང་བྱ་དམ་པོ་བྱས་པ་མ་ཟད། རྔ་པ་མི་མང་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་གཏོང་གི་མེད་

པ་སོགས་སྔར་ལྷག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག འབྲེལ་ཡོད་མི་མང་གིས་དམ་

པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གྱི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་དེ་ཉིན་རང་འབར་ཁམས་སུ་ཁོང་

གི་སྐུ་ཕུང་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་འདུག ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་མཐའ་བ་གོང་མའི་རྩེ་ཕྲུག་ཚང་གི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ཚ་བོ་ཡིན་འདུག  གོང་གསལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་

ངོ་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དེའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་ཐོག་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་

གནས་ཚུལ་བཀོད་པར་ཁོང་གཉིས་ཀར་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་མེད་པར་མ་ཟད། རྨས་སྐྱོན་ཚབས་

ཆེ་མེད་ཚུལ་ཡང་བཤད་ཡོད་ཀྱང། རྔ་པ་མི་མང་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༨ དང་ཚེས་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 

བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་རྔ་པ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་

བརྒྱབ་ནས་ཉེ་ཆར་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་ཚང་མར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། ལྷག་པར་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་

བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་

བརྟེན། མི་མང་ཕལ་མོ་ཆེས་དགོན་པ་ཁག་ལ་བསྔོ་རྟེན་ཕུལ་བ་དང་ཕྱག་སྐོར་མཆོད་འབུལ་

བྱས་པ་སོགས་ཉིན་གསུམ་རིང་མྱ་ངན་དང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དུས་འདའ་བར་བྱས་འདུག  ཕྱི་

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མི་ཚང་དེར་ཆོས་སྦྱིན་ལ་

ཕེབས་རྩིས་ཀྱིས་མཐའ་བ་གོང་མའི་སྡེ་འདབས་སུ་སླེབས་སྐབས། མཐའ་བ་གོང་མའི་སྡེ་མི་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

23

རྒན་པ་སྐོར་ཞིག་ཚུར་ཡོང་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མ་ཕེབས་རོགས། གལ་སྲིད་ཕེབས་ན་

ཁོང་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་ཡོད་སྟབས། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ཁོང་ཚང་ལ་མ་ཕེབས་པར་ས་གནས་དེ་གར་བཞུགས་ནས་མ་ཎི་དང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

24

རྒྱལ་གཅེས་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡།༥༠ ཙམ་ལ་

རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་ཞང་སོ་རུ་མའི་པདྨ་ཚང་གི་

བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཙམ་ཡིན་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ཀྱིས་རྔ་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཞིང་། བོད་ཁ་བ་

ཅན་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། 

ཞེས་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས། རྔ་པའི་

ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པས་ཆུ་དང་

མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ལུས་ཐོག་མེ་

བསད་ཅིང༌། གཅར་རྡུང་བཏང་སྟེ་ཉེན་རྟོག་པའི་

རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་

འདུག་མོད། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་

གང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

མེད། གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་པས་བཤད་པ་

༩

མཚན། ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ།

འཁྲུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རྫོང་

ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ།

རང་ལོ། ༡༩

ཕ་མིང། པདྨ།

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི ་ ལོ ་ ༢ ༠ ༡ ༡ ། 

༡༠། ༡༥ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢། ༡། ༥ 

ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།
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ལྟར་ན་ཁོང་གི་གཟུགས་པོ་མེས་ཚིག་པ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་འདུག ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཡས་མས་ལ་སྐྱ་བབས་ཏེ་ཕ་

མའི་འཁྲིས་ལ་བསྡད་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁྲོམ་ལ་མི་མང་པོ་ཡོད་འདུག་ལ་སྐྲ་རིང་ཞིང་དོར་

མ་ལོ་དུང་སྔོ་སྐྱ་ཞིག་གྱོན་ཡོད་ཅིང་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་འགོར་རྗེས་

ཁོང་གི་གདོང་དབྱིབས་མེས་བཏུམ་སྟེ། མགོའ་ིསྐྲ་དང་རྒྱབ་ཀྱི་སྟོད་གོས་སོགས་མེས་ཚིག་

ནས་ས་ལ་འཐོར་ཡོད་འདུག དེ་ནས་གཡས་གཡོན་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོ་

ཆུ་གཤོས་ཀྱང་མེ་མ་ཤི་བ་མ་ཟད། ཁོང་ས་ལའང་མ་འགྱེལ་བར་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་བྱེད་

བཞིན་མདུན་དུ་ཡོང་སྐབས། ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་གིས་རྡོག་ཐོ་བརྒྱབ་ན་ཡང་ས་ལ་འགྱེལ་མི་

འདུག དེ་ནས་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་མདུན་

དུ་ཐོན་ཏེ་ཁོ་པ་ཚོས་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་བརྒྱབ་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་བཅུག་པ་དང༌། མེ་བསད་

ནས་དེ་མ་ཐག་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཉེན་རྟོག་པའི་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་སྒམ་ཤིང་ཅན་ཞིག་འདུག་

པ་དེའི་ནང་ཡར་ཁྱེར་ཏེ་ཁྲོམ་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་སྨན་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན། སྐབས་

དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་མང་པོ་སླེབས་ཡོད་ལ་བོད་མི་ཡང་མང་པོ་འདུག་མོད། 

ཁོང་པ་ཚོས་གང་མགྱོགས་ལྕགས་དབྱུག་འཕྱར་ཞིང༌། མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མི་མང་ཁ་

གཏོར་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཁྲོམ་ལམ་ཡོངས་ལ་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཟིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དོན་རྫོང་མཁར་ཕྱི་ནང་གི་

འགྲུལ་བཞུད་མཚམས་བཅད་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སླར་ཡང་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་

པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚང་མས་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱས་འདུག ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཁོང་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་

ཀྱང་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་ཕྱིར་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་

ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་འདུག་པ་དེ་ཡང་རྔ་པའི་དུར་སར་འཕེན་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

26

རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡོལ་

ཙམ་ལ་རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་བྱ་སྐོར་མ་

སྡེ་པའི་ཉི་ཚེ་ཚང་གི་ཕ་ཉི་ཚེའི་བུ་མོ་རང་ལོ་ 

༢༠ ཡས་མས་ཡིན་པའི་མ་མའི་བཙུན་དགོན་

གྱི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ལགས་

ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་

གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་

སུམ་མདོའ་ིཟམ་ཁ་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་

བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་ཆོས་

དད་རང་དབང་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་བྱེད་

བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ། དུས་ཡུན་

སྐར་མ་བདུན་བརྒྱད་ཞིག་རིང་གོམ་བགྲོད་

བྱས་ནས་བསྐྱོད་སྐབས་ས་གནས་སུ་ཉེན་

རྟོག་པ་སོགས་འབྱོར་མེད་སྟབས། ཁོང་མོའ་ི

ཕུང་པོ་མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་

མཚན། བསྟན་འཛིན་དབང་

མོ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་བྱ་སྐོར་མ།

རང་ལོ། ༢༠

ཕ་མིང། ཉི་ཚེ།

ལས་གནས། མ་མའི་བཙུན་

དགོན་གྱི་བཙུན་མ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༠། 

༡༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༡༠
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རྣམས་ཀྱིས་བཙུན་དགོན་དུ་ཁྱེར་ཡོད་འདུག་ལ་དུས་ཐོག་དེ་རང་དུ་གྲོངས་ཡོད་མོད། ཕུང་

པོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་མིན་ཟེར་ནས་བཙུན་མ་ཚོས་སྲུང་བྱ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་ལ་

རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པ་ལས་གལ་སྲིད་མ་སྤྲད་ན། དེ་ཉིན་མཚན་མོ་ས་འོག་ཏུ་སྦས་དགོས་

ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་ས་འོག་ཏུ་མ་སྦས་པར་མཚན་མོ་དེར་སྦྱིན་

སྲེག་བླུགས་ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་

པ་སོགས་འབྱོར་ནས་མ་མའི་བཙུན་དགོན་དང་ས་གནས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་

བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་འདུག  མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་མ་མའི་བཙུན་

དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཡིན་ཞིང༌། རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བར་

ཐག་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ལྷག་གི་སར་ཡོད་པའི་རྔ་པའི་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགེ་ལུགས་པའི་བཙུན་

དགོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌། སྔོན་ཕ་མཐའི་རི་ཁྲོད་ཤུལ་དུ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱིས་

བསྐྱངས། དེང་སྐབས་བཙུན་དགོན་དེར་བཙུན་མ་ ༣༥༠ ལྷག་ཡོད་འདུག ། 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་

ཕ་བདེ་ལེགས་དང་མ་ཚེ་འདས་སྒྲོན་མཚོ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༨ ཡས་མས་ཡིན་

པ་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཟླ་

བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་དགོན་

པའི ་སྐུ ་ལྔའི ་དུས་གཏོར ་གྱི ་གཏོར ་རྒྱག་

སྐབས་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སྐད་

འབོད་བྱེད་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

འདུག ལོ་ལྟར་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་ནང་

དུ་བོད་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ གཉིས་

ལ། རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་དུས་གཏོར་ཚོགས་

སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ལོ་འདིར་ཡང་ཚོགས་

ནས་བོད་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་འཆམ་ལྟ༌མཁན་མི་

མང་ཕོན་ཆེ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། 

འཆམ་གྲུབ་རྗེས་དགོན་པའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་

མཚན། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

འཁྲུངས་ཡུལ་། དཀར་མཛེས་

རྫོང་ཁྲེན་པན་ཤང༌རུ་ཆེན་

གཉིས་པ།

རང་ལོ། ༣༨

ཕ་མིང་། བདེ་ལེགས།

མ་མིང་། སྒྲོན་མཚོ།

ལས་གནས། དཀར་མཛེས་

དགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡། 

༡༠།༢༥ ཉིན་བཏང།   

གནས་སྟངས། རང་གི་ནང་

དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་མུས་སུ་

ཡོད་འདུག

༡༡
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གཏོར་རྒྱག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་ཉིན་གཏོར་རྒྱག་བྱེད་རན་ནས་གྲྭ་མང་དང་མི་སྐྱ་

ཚང་མ་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་གཏོར་རྒྱག་བྱེད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་གྲབས་བྱེད་སྐབས། དགེ་འདུན་

པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐོག་མ་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་བསང་གཏོང་ས་རུ་བསང་

བཏང་རྗེས་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། ངག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང༌། མཚམས་

དེར་མི་མང་གིས་མཐོང་སྟེ་ངུ་འབོད་དང་སྐད་ཅོར་འདྲ་མིན་བརྒྱབ་ནས། ཁོང་གིས་སྐད་

འབོད་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང་མི་མང་པོས་འབོད་སྒྲ་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་ཐོས་ཐུབ་

མི་འདུག མི་མང་པོས་རུབ་ནས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མེ་གསོད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་དང༌། དཀར་

མཛེས་དགོན་པའི་རླངས་འཁོར་ནང་བླུགས་ནས་དཀར་མཛེས་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་

དུ་ཁྲིད་སྐབས། དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་སོང་ནས་

སྨན་བཅོས་བྱས་ཀྱང༌། དགེ་འདུན་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དགོན་པའི་གྲྭ་དམངས་ལ་

ང་སྨན་བཅོས་བྱེད་མ་བཅུག་རོགས། ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་

པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྩིས་བྱས་པས། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལུགས་ཁོང་

གི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་དྲུང་དུ་བཅར་བཅུག་མི་འདུག གལ་སྲིད་ཉེན་

རྟོག་པས་ཁོང་བཙན་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ན་གློ་བུར་འཁྲུག་འཛིངས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་

སུ་མཐོང་ནས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཐུབ་མེད། སྨན་བཅོས་ཕྲན་བུ་བྱས་རྗེས་སྨན་ཁང་

དུ་མ་བཞག་པར་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱེད་

དགོས་དོན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་དགོན་པའི་གྲྭ་དམངས་ལ་ང་སྨན་བཅོས་

བྱེད་མ་བཅུག་རོགས། ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ན་ཉེས་རྡུང་ཚོད་མེད་གཏོང་ངེས་པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་

འཇོག་བློས་མ་བཟོད་པར་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་

འདུག ད་ལྟའི་ཆར་གྲྭ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

30

བོའ་ིཐོག་ནས་གནས་ཡོད། དགེ་འདུན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་

རྫོང༌། ཁྲེན་པན་ཤང༌། དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་འོག་གི་གྲོང་སྡེ་ཡུལ་པ་ནས་ཡིན། ཁོང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཡས་མས་ཤིག་ལ་དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་

གནང་ཡོད་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཡོལ་ཙམ་

ལ་ཁམས་རྟའུ་རྫོང་བྲོ་ཆོ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་

པ་ཕ་ཇོ་ནེ་དང༌། མ་ཀོས་ལང་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་

རང་ལོ་ ༣༥ ཡིན་པ་རྟའུ་དགའ་ལྡན་ཆོས་

གླིང་གི་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་རྟའུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་

མི་མང་གིས་སྨྱུང་གནས་ཚོགས་ཏེ་གྲོལ་ལ་ཉེ་

བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཐོག་མར་ས་སྣུམ་

བཏུངས་བ་དང་དེ་ནས་ཉེ་སྔོན་རྒྱལ་གཅེས་

པ་རྟའུ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་

མེར་བསྒྲོན་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་སའི་ས་ཆ་

དེར། བཙུན་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་

སྤར་ནས་མི་མང་གི་ཁྲོད་དུ། བོད་ལ་ཆོས་དད་

རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་

ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་

གདན་ཞུ་བྱེད་དགོས། སོགས་ཀྱི་ཞི་བའི་སྐད་

མཚན་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་

མཚོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་། ཁམས་རྟའུ་

རྫོང་བྲོ་ཆོ་གྲོང་ཚོ།

རང་ལོ། ༣༥

ཕ་མིང་། ཇོ་ནེ།

མ་མིང་། ཀོས་ལང།

ལས་གནས། རྟའུ་དགའ་ལྡན་

ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡། ༡༡། 

༣ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡།༡༡ །༣ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༡༢
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འབོད་བྱས་ཡོད། མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ནས་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

དེ་མ་ཐག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་སྐུ་ཕུང་

ཕྱིར་སློག་དགོས་ཞེས་དགོན་པར་བཙན་ཤེད་བྱས་ཡོད་རུང། དེར་འཛོམས་ཡོད་པའི་མི་

མང་གིས་སྐུ་ཕུང་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་རྟའུ་རྫོང་

ཐོག་ཏུ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

ཡོད་མོད། ད་དུང་ཕྱོགས་མཐའི་དགེ་འདུན་པ་དང༌། བཙུན་མ། མི་མང་བཅས་ནས་ཉ་མཚོ་

དགོན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་དབྱེ་

བའི་ཁམས་ཆབ་མདོ་ཀརྨ་ཤང་གི་ཉེ་འགྲམ་

གྱིང་ཐང་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་རོང་ཚ་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཀརྨ་ཤང་དུ་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་

པས་མེ་བསད་དེ་ཆབ་མདོ་དམག་མིའི་སྨན་

ཁང་ཞིག་ཏུ་འཁྱེར་འདུག་ཀྱང་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་

ཆེན་ཕོག་སྟེ་གསོན་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་

འདུག ནང་མི་གཉེན་ཉེ་སོགས་མི་གཅིག་ཀྱང་

ཐུག་བཅུག་མེད། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཆབ་མདོ་

སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་མི་ཁག་གཅིག་སྨན་ཁང་ལ་

སོང་ནས་ཁོང་གྲོངས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

འདུག་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་

ཤོད་སྐབས་ཁོ་ཚོས་ཕུང་པོ་ནང་མི་ལ་སྤྲད་ཚར་

མཚན། རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཆབ་མདོ་ས་

ཁུལ་ཀརྨ་ཤང་གྱིང་ཐང་གྲོང་

ཚོ།

རང་ལོ། ༤༦ 

ཕ་མིང།  ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། ༡༢། 

༡ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡། 

༡༢།༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༡༣
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ཟིན་སྐོར་བཤད་ཡོད་ཀྱང༌། སྐབས་དེར་ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་མེད། རྗེས་སུ་ཕུང་པོ་ནང་མིར་

རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་དུར་འཇུག་སོགས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་འདུག དམ་པ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་འགྱུར་

རྗེས་ཁོང་གི་བུ་རང་ལོ་ ༡༠ དང་རང་ལོ་ ༦ ཅན་གཉིས་ཀ་ཆབ་མདོར་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ད་

ལྟའང་གློད་གྲོལ་ཐོབ་མེད་པར་བརྟེན་མ་སྒྲོལ་མ་སེམས་ཁྲལ་ངང་གནས་ཡོད་འདུག  སྐབས་

དེར་ཁོང་གིས་ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་གཏོར་འགྲེམས་དང་འབྲེལ་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས། 

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན། ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོགས་ཡོད་པ། ཉེ་འཁོར་གྱི་

བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད། ལྷ་ས་ནས་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་ཁ་པར་ནང་ནས་ཀྱང་གོ་ཐུབ་

ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་དེ་སྔོན་ཆབ་མདོ་ཀརྨ་དགོན་པར་གྲྭ་པ་གནང་མྱོང་བ་ཞིག་དང་སྐུ་ལུས་

མེར་སྲེག་མ་བཏང་གོང་། ས་གནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཀརྨ་

དགོན་པའི་བླ་མ་དང་གྲྭ་པ་འཛིན་བཟུང་གིས་གཙོས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་

མནར་གཅོད་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་བྱས་ཚེ་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུངས་

འདུག དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་སྤྱིར་

བོད་ས་ཡོངས་དང་ཡང་སྒོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིར་གདུག་རྩུབ་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་ ༤ པར་

ཀརྨ་ཤང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་འབར་རྫས་གས་གཏོར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་

ཀརྨ་དགོན་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྡོད་མཁན་ཚོར་འགྲིམ་འགྲུལ་བཀག་བསྡོམས་སོགས་

དམིགས་བསལ་དམ་བསྒྲགས་བཙན་གནོན་བྱེད་བཞིན་ཀརྨ་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་རྣམ་སྲས་

བསོད་ནམས་ལགས་དང། བློ་གྲོས་རབ་གསལ་ལགས་སོགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་དགོན་

དེའི་གྲྭ་བདུན་ཅུ་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་རྐྱེན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཚད་

བྲལ་ལ་བཟོད་མ་ཐུབ་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་

གི་གདུག་རྩུབ་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་མ་བྱས་ཚེ། མ་འོངས་པར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཆེས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་འདུག་ན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌། རང་དབང་ལ་
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དགའ་བའི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་དོ་འཁུར་

བཞེས་པའི་ཐོག་བོད་ས་ཡོངས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡོད་རྟོག་ཞིབ་པ་འཕྲལ་གཏོང་

དང་འབྲེལ་བོད་མིའི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ནན་མོ་ཞུས་ཡོད་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་པ་རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས།

ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་གོང་ཙམ་ལ་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཁག་བཞི་བཞག་འདུག་

པ་དང༌། ཡི་གེ་གཅིག་གི་ཕྱི་སྐོགས་སུ། ཀརྨ་དགོན་པའི་རྒྱ་སྒོ་ལ་སྦྱར་རོགས་ཞེས་བྲིས་འདུག 

 ཡི་གེ་ཁག་བཞིའི་ནང་དོན་ཁག་གཤམ་གསལ། ༡༽ བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བར་ལེགས་པར་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་

པའི་ཀརྨ་དགོན་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་དང༌། རྣམ་སྲས་བསོད་ནམས། གྲྭ་བཙུན་ཐམས་

ཅད་བཙོན་བཟུང་རྡུང་རྡེག་འདི་འདྲ་བཟོས་ན། ངེད་ཀརྨ་དགོན་མཁན་སློབ་འབྲེལ་ཡོད་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཤི་ན་དགའ་འདུག ཅེས་ཕྲན་ལ་རྒྱ་འཛིན་པའི་ཐ་ཤལ་པ་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས། སྤུན་ཟླ་ཚོ། སེམས་མ་ཕམ། དཔའ་མ་ཞུམ། ༢༽ བདག་གཞན་བརྗེ་

བའི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ། བསྟན་པ་འཛིན་པའི་མཁན་པོ་རྣམ་གཉིས་དང༌། གྲྭ་བཙུན་ཚོ་ལ་བསམ་

མནོ་ཞིག་ཐོངས་དང༌། ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་དབང་སྡུད་ལ་ཡིད་ཆེས་འདུག་ལགས་

སམ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས། ༣༽ཀརྨ་དགོན་ཆོས་གྲོགས་ཚོ། བསླབ་གསུམ་

གྱི་མཁན་པོ་དང་གྲྭ་བཙུན་དེ་ཚོ་ལ་བསམ་ན་བསྡད་ན་ཅི་ཕན། ཡར་ལ་ལོངས་ཤོག རྙེད་

བཀུར་ཆོས་བརྒྱད་གྲགས་པའི་རོ་རྣམས་ལ། །རི་དྭགས་དགྲ་ལ་འཇིགས་བཞིན་རབ་ཏུ་འབྲོས། 

།མནོག་ཆུང་ཚེ་འདིས་བསླུ་བ་མ་ནུས་པའི། །སངས་རྒྱས་མཉན་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁེངས་པའི་ཐ་ཤལ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས། ༤༽

བོད་ཁམས་སྤྱི་དང་ད་ལོ་ཀརྨ་དགོན་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་བསམ་ཚེ་བདག་འཇིག་རྟེན་འདིར་

བསྡད་ན་ཚེ་འགྲོ་ཐབས་མི་འདུག་ཅེས་བྲིས་ཡོད་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་

རྔ་པ་རྫོང་བར་མ་ཞང་ལྡོང་ཁུའི་ཞག་གདུགས་

སྨན་པ་ཚང་གི་ཕ་བརྟན་ཁོ་དང༌། མ་མགོ་ཁོ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ་བློ་བཟང་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་བསྟན་ཉི་ལགས་

དང་ལྷན་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི ་བཞི ་མདོའ ་ི

མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་

ཕེབས་དགོས་པ་དང་སྐུ་ཚེ་ཁྲི ་ལོར་བརྟན་

པར་ཤོག ཅེས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་མགྲོན་

ཁང་དེའི་ར་སྐོར་ཕྱི་ལ་ཐོན་མ་ཐག ཉེ་འཁོར་

གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་མེ་བསད་

ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་

གྱི་མཚན་མོར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

འདུག ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་

ཕྱི་ཉིན་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་པའི་ཚོང་

ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་གདུང་

མཚན། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་བར་

མ་ཞང་ལྡོང་ཁུ།

རང་ལོ། ༢༠།

ཕ་མིང་། བརྟན་ཁོ

མ་མིང་། མགོ་ཁོ

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༡། 

༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡། ༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༡༤
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སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱས་ཡོད་ལ། རྔ་པ་མི་མང་རྣམས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་མིར་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་འགྲོ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་

པས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་ཉི་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྔ་

པ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་ཕ་ཡར་འཕེལ་གྱི་བུ་

རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ་བསྟན་ཉི་ལགས་ཀྱིས་བློ་

བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་ལྷན་རྔ་པ་རྫོང་

མཁར་གྱི་བཞི་མདོའ་ིམགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་

སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ར་སྐོར་གྱི་ཕྱི་ལ་ཐོན་

མ་ཐག ཉེ་འཁོར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་

སོགས་ཀྱིས་མེ་བསད་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་བསྟན་ཉི ་ལགས་ཉིན་དེར་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་

དེ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ཉིན་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་

པའི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཚང་མས་སྒོ་བརྒྱབ་

ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། 

རྔ་པ་མི་མང་རྣམས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་

མཚན། བསྟན་ཉི།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

མཐའ་བ་གོང་མ།

རང་ལོ། ༢༠

ཕ་མིང་། ཡར་འཕེལ།

ལས་གནས། ཞིང་པ།  

མེར་སྲེག ཕྱི ་ ལོ ་ ༢ ༠ ༡ ༢ ། 

༡།༦ ཉིན་བཏང། 

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡། ༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༡༥
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་ནང་མིར་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་འགྲོ་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་དེར་རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་སོགས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་འདུག  ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་

ལོ་ཤས་གོང་སྐྱ་སར་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་གི་འདྲ་པར་ལག་སོན་བྱུང་

མེད་ཀྱང་། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་བོད་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

40

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཙམ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་ལམ་བསོད་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་འདུག སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷེ་ལགས་ནི་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དར་ལག་གྲོང་སྡེའི་བླ་

སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོང་རང་ལོ་ ༤༢ ནང་

རེད་འདུག ཁོང་རང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་དགོས་དོན་ནི། བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་

དབང་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཁོང་རང་ས་ཁུལ་དེའི ་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་སྟབས། ས་གནས་མི་མང་

ཉིས་སྟོང་བརྒལ་བས་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པར་ཁོང་

གི་ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་བརྗོད་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བསོད་

ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མི་མང་

མཚན། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་ེརིན་

པ་ོཆེ།

འཁྲུངས་ཡུལ། མག་ོལོག་ཁུལ་

དགའ་བད་ེརྫོང།

རང་ལོ། ༤༢

ཕ་མིང་། ཉ་དགེའ་ིབསོད་སྐྱབས།

མ་མིང་། འབྲོག་བཟའ་འབྲུག་ལྡེ།

ལས་གནས།  སྟོང་སྐྱབས་

དགོན་གྱ་ིདག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢། ༡། 

༨ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡། ༨ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༡༦
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ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་སྟབས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཞི་འཇམ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གིས་དར་ལག་

རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡིག་ཆ་སྦྱར་བ་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ། བོད་

ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་བྲིས་འདུག ཁོང་ནི་ཁུལ་དེའི་བླ་སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན་

པར་བརྟེན། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་དར་ལག་རྫོང་མཁར་གྱི་ཐག་ཉེར་གདུང་ཁང་བརྩིགས་ཏེ་སྐུ་

གདུང་སྦྱིན་སྲེག་གནང༌། གདུང་ཁང་གི་ངོར་༼གངས་ཅན་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷེ།༽ 

ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གདུང་ཁང་བཤིག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་ཕབ་ཀྱང༌། མི་

མང་གིས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་གཏོར་བཅུག་མེད། ཁོང་ནི་ཨ་སྐྱོང་གོང་མ་ཚང་གི་ཡབ་ཉ་

དགེའི་བསོད་སྐྱབས་དང༌། ཡུམ་འབྲོག་བཟའ་འབྲུག་ལྡེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ 

ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་སྤུན་མཆེད་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་རྒན་ཤོས་ལྔ་པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། སྐུ་ཆུང་དུས་

སྟོང་སྐྱབས་དགོན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་དང༌། དར་གྱི་སྙན་མོ་དགོན་

དུ་ལོ་མང་རིང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང༌། ཁོང་སྟོང་སྐྱབས་དགོན་པའི་བླ་མ་

སྐྱ་ཤུལ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་གསོལ་དང༌། བ་

ཡན་དགོན་དང་སྙན་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་གསོལ་བྱས་འདུག བལ་ཡུལ་དང་

རྒྱ་གར་སོགས་སུ་ཆོས་ཞུར་གཙོས་གཉེན་འཕྲད་དང་གནས་སྐོར་ཆེད་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་

ཕེབས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་དུས་རྒྱུན་འགྲོ་དོན་དང་རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་

ལ་བརྩོན་ཞིང་ལྷག་པར་རྒན་གསོ་ཁང་བཙུགས་ཡོད། དེ་བཞིན་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་

པ་མེ་སྲེག་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་ཐེངས་མང་སྤེལ་ཞིང༌། སྟོང་སྐྱབས་དགོན་ཐོག་ཏུ་སློབ་

ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། ཕྱིས་སུ་དགའ་བདེ་རྫོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་སློབ་གྲྭ་

བཙུགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཀྱང་མ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཁྲིམས་འགལ་ལས་འགུལ་

སྤེལ་བའི་ནག་ཉེས་འོག་ཚ་འདྲི་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་

ལ་གནས་སྐོར་ཕེབས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡང་ཐོབ་མི་འདུག  མདོར་ན། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་
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གང་ལ་མང་ཚོགས་དང་རྒན་རབས་སློབ་གསོ་བཅས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ཡང༌།  

རྒྱ་གཞུང་གིས་བར་ཆད་འདྲ་མིན་བརྩམས་ཏེ་འགྲོ་དོན་གྱི་བྱ་བ་ལམ་དུ་འགྲོ་མ་བཅུག་པར་

བརྟེན་རང་གི་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་འདུག 

 སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ཐག་

ནས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ། 

༄༅། །བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ། 

དེ་སྔ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་

ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བོད་མི་ཡ་ས་དྲུག་གི་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་

ཀྱི་དོན་དུ། བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་རང་རང་གིས་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་བ་རེད། ཚང་མར་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། བདག་རང་ཉིད་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་དབང་གིས་

དེ་ལྟ་བུའི་སྙིང་སྟོབས་མེད་མོད་ཀྱང། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་དར་སྤེལ་ཅུང་

ཙམ་བྱས་པ་ཡིན།

 ད་ལྟ་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། ད་ལོ་ནི་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་

རྒྱལ་གཅེས་པ་མང་པོ་ཞིག་གཤེགས་སོང་བའི་ལོ་རེད། དེས་ན་ངས་ཁོང་རྣམ་པར་ལུས་ཤ་

ཁྲག་གི་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ལས། རང་གི་སྙན་གྲགས་དང་གཟི་བརྗིད་མཛད་རྒྱུའི་ཆེད་མ་ཡིན་

པར། སྙིང་ཐག་པ་ནས་སོར་བྱང་སྔགས་གསུམ། སྔགས་ཀྱི་ནང་ནས་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་

གཙོ་བོ་རང་རང་གི་ལུས་དང་སྲོག་གིས་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་འགྲོ་བ་སྤྱི་དང། 

ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་དམར་དང་གཉིས་སུ་མ་དབྱེ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་མ་གྱུར་པ་

མེད། མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཀླ་ཀློ་དང་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་མིན་གྱི་ལས་

ཚབས་ཆེན་བླངས་སོང་ན། སྙིང་ཐག་པ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྒྲིབ་བྱང་ཕྱིར་དང། ཤིག་

དང་སྲོ་མང་ཡན་ཆད་དབུགས་ལ་བརྟེན་ཚད་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་འཆི་ཁ་མནར་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་བར་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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སྐུ་དྲུང་ནས་རིམ་བཞིན་རྣམ་མཁྱེན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ། རང་གི་ཚེ་དང་སྲོག་གི་མཆོད་པ་འདི་ཕུལ་བ་ཡིན། ༸གོང་ས་

ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དབུ་བཞུགས་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརྟན་ཆེད་རང་གི་ལུས་དང་སྲོག་འདི་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་

བ་ཡིན། 

 །ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་

བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ལ་མཎྜལ་ཕུལ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་

པར་ཤོག །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །རིན་ཆེན་

མཎྜལ་བཟང་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། །བློ་ཡི་དམིགས་ནས་བླ་མ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ།། ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། ཨེ་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་ཁཾ་ནིརྱ་ཏ་ཡ་མི།

 ང་རང་མི་སྒེར་གྱི་དབང་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་བགྱིས་པ་མ་ཡིན་ལ། འདོད་

ཆགས་དང་བསྙེན་བཀུར་གྱི་དབང་གིས་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པ་མ་ཡིན

 རང་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ཚེ་འདི་རང་གིས་མེད་པར་

བྱས་པ་མ་ཡིན་པར། སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ལྟ་བུའི་

མཛད་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་པ་ལ་ལ་ནི་ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་

པའི་དབང་དུ་སོང་ཡོད་ན་ཐར་ལམ་ཆོད་དཀའ་མོ་རེད། དེའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་

དང། མ་འོངས་པ་ན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་མཁྱེན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དེར་མཆོད་པ་དང་། དགེ་བ་བསགས་པའི་འབྲས་བུས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཐུགས་སྨོན་དང། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བླ་སྤྲུལ་

ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མི་འཇིགས་

གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཏེ། གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བ། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྨོན་འདུན་དུ། 

གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་འདིར། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་

གནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་

དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པར་ཤོག  །སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།། འཁུ་བའི་ནག་ཕྱོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སྡེ། །བསམ་

སྦྱོར་ངན་པའི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ།། མཆོག་གསུམ་བདེན་པས་རྩད་ནས་ཆོད་གྱུར་ཅིག ། 

འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་མཐུས། །བདག་ལ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་

མ་དང་། །སེམས་བསྐྱེད་ཞུ་ཡུལ་བླ་མ་སློབ་དཔོན་དང་། །དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྤུན་

གྲོགས་དང་། །རྒྱུ་ཟས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་དང་། །བཞོན་ཁལ་སྲོག་གཅོད་འོ་ཞོ་

འཐུང་བ་དང་། །ཤ་ཁྲག་ཟོས་པའི་དུད་འགྲོ་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་

པར་ཤོག །སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་

བྱེད་ཅིང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་

སྟོང་བར་ཤོག །

 འདི་དང་དུས་གསུམ་འབྲེལ་བ་ཡིས། །དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ཀུན། །མར་

གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ།། ཏདྱཐ། པཉྩ་ཨིནྡྲི་ཡ་

ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏདྱཐ། པཉྩ་ཨིནྡྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏདྱཐ། པཉྩ་ཨིནྡྲི་ཡ་ཨ་

ཝ་བོ་དྷ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

 རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་དང་། ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིདད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཞིག་ལ། ཁྱེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཟེར་

བ་འདི་མ་འོངས་པར་འོད་སྟོང་འབར་བའི་གཟི་བྱིན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་

འདི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚང་མའི་མཛད་རྗེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡོང་དགོས་ན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་

ཁ་མཐུན་གྲོས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ནང་ཁུལ་ནས་ས་རྩོད་དང་ཆུ་རྩོད་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་
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པའི་བྱ་བ་ངན་པ་མང་པོ་མི་བྱེད་པར། མཐུན་པའི་ལམ་ནས་ལོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་བཅུ་ཕྲག་

རིག་གནས་ལ་གཅེས་སྤྲས་དང། ལོ་ལོན་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་ལུས་ངག་གི་རྒྱུན་སོགས་

ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་འདི་དག་ཚང་མ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་རུ་མི་འཇུག་པར། 

ཆེ་བརྒྱད་ཅུ་མན་ཆད་ཆུང་བྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་དང་། བོད་

ཡུལ་འགྲོ་བ་སྤྱིའི་བསོད་ནམས་དང། འགྲོ་བ་སྤྱིའི་ཐབས་གང་གི་དམ་པ་ཐར་བ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཆེད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།  ང་རང་གི་འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་དང་། ཡུལ་བ་དང་ཉེ་རིང་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ། གཙོ་བོ་བཀྲ་ཁོ་དང་ཛམ་བྷ་སོགས་མི་གཅིག་གི་རྒྱབ་ན་ང་རང་གི་རྒྱུ་སྐར་ཆ་

ཙམ་ཡང་མེད། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྔོན་མ་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བཏང་

ཚར་བ་ཡིན། མི་ལ་བཤད་རྒྱུ་གཏམ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པས། འདི་ཚོའི་ལག་ན་སྒོར་ཁྲི་མང་

པོ་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བྱས་ཐལ། གཉིས་བྱས་ཐལ་ཟེར་ན་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤ་

ཕུ་ནུ། གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ཡོངས་དང་། ཡུལ་ཚོ་རུ་སྡེ་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིསྦྱིན་བདག་ཚང་མས་དེ་

དོན་ཡིད་ལ་འཇགས་པར་ཞུ།  དེ་མིན་བར་འདུག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྙེགས་ནས་ཡོང་བ་

མིན་པ་ཚོར་ངས་སྤྲད་བཞག་པ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། སྙེགས་ཡོང་མཁན་འདྲ་ཡོད་ན་ཁྱེད་རྣམ་པ་

ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡོན་བདག་ཚང་མས་བར་འདུག་བྱས་པ་ཚང་མ་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ། བླ་

སྤྲུལ་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཚོས་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲད་རྒྱུར་རེ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། རང་གཞན་དུས་

གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་མ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སྤྱི་དང། སྒོས་སུ་དམྱལ་

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ན་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཐར་བ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ་སྨོན་འདི་ལྟར་

མཛོད། སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་

ཅིང། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོང་

བར་ཤོག །འདི་དང་དུས་གསུམ་འབྲེལ་བ་ཡིས། །དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ཀུན།། མར་

གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་
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ཆོས་གྲོགས་ཡོངས་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཁྱེད་ཅག་གི་ཡིད་ཕམ་པ་མ་བྱེད། བླ་མ་དགེ་

བའི་དགེ་གཉེན་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐོབས་དང་། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་སྐད་

ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད། རྒ་རྒས་རྣམས་དང་། མང་ཚོགས་ཚང་མར་དེ་བཞིན་ཡིན། 

ཡག་ན་སྡུག་ན། བཟང་ན་ངན་ན་སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་གཏོགས་རེ་ས་ཡོད་ནི་མ་

རེད། དེ་ཁྱེད་ཚོས་བརྗེད་མི་ཉན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་

བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བའི་

ཕ་རྒྱ་མཚོ་དང་། མ་ལྷ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་

ལོ་ ༢༡ ཡིན་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་

ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་མདོའ ་ི

གསང་སྤྱོད་ཞིག་ནང་ནས་རང་ལུས་ལ་ས་

སྣུམ་བླུགས་ཏེ་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས། ༸རྒྱལ་

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

པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་

པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་གོམ་བགྲོད་བྱས་

ཡོད་པ་དང༌། སྐབས་དེར་གཡས་གཡོན་གྱི་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་

མེ་གསོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་མདུང་འཛེར་

མ་ཅན་སོགས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་

བ་དང༌། རས་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་བཀབ་ནས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་རྡོག་རྫིས་བཏང་

མཚན། བློ་བཟང་འཇམ་

དབྱངས།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་ཨ་མདོ་རྔ་

པའི་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བ།

རང་ལོ། ༢༡

ཕ་མིང་། རྒྱ་མཚོ།

མ་མིང་། ལྷ་ཆུང་།

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༡། 

༡༤ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༡ 

།༡༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༡༧
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བ་སོགས་དེར་ཡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ནས་རང་སྲོག་ལ་མ་འཛེམ་

པར་གོ་མཚོན་ཅི་རིགས་ཐོག་པའི་དམག་དཔུང་གི་གདོང་ལ་ལངས་ནས་ཁོང་ང་ཚོར་

རྩིས་སྤྲོད་དགོས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བཤད་དེ་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་རང་ནུས་

གང་ཡོད་ཀྱིས་བཀག་ཀྱང། མི་མང་གི་རེ་འདུན་ལ་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད་པ་

མ་ཟད། མི་མང་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་བྱས་ཤིང༌། ལྕགས་མདུང་འཛེར་

མ་ཅན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་ཕོག་པའི་མི་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་

ཡོད། རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་དགའ་ཚང་གི་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་རྔ་པ་རྫོང་སྨན་ཁང་

དུ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཕན་ནུས་དེ་ཙམ་མ་ཐོན་པར་ས་གནས་གཞན་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་སོང་ཡོད་

ཀྱང་། ཕལ་ཆེར་གསོན་པོ་ཡོང་རེ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་འདུག དེ་

བཞིན་ན་གཞོན་གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་སྐབས་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང༌། བུད་

མེད་གཅིག་གི་མིག་ཡ་གཅིག་ལོང་བ་བཟོས་ཡོད་འདུག མེ་མདས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་

བུད་མེད་གཉིས་ལས་གཞན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཀྱང་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་

འདུག མི་མང་གི་མཐོང་སར་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་མིང་སོགས་

གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྔ་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་བོད་མི་

ཚོར་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་ཆེན་པོ་མང་པོ་སྦྱར་ཞིང། དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པས་

ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་དོགས་ཟོན་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཡོད་ཀྱང་། ཉིན་དེར་རྔ་པའི་ཁྲོམ་

གཞུང་སོགས་ལ་བོད་མི་ཚོས་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཚང་མ་

སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་མྱ་ངན་གྱིས་ལོ་གསར་པ་བསུ་དགོས་ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་

འདུག གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཁོང་སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་

པ་སོགས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་ཚད་མེད་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཁོང་

འབར་ཁམས་དུ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་དང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཁོང་གི་ཕ་དམ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་

གཉེན་ཉེ་སྐོར་ཞིག་འབར་ཁམས་ལ་སྐུ་ཕུང་ལེན་ཏུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། ལག་སོན་བྱུང་མེད་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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པར་སྔར་བཞིན་རུས་ཐལ་ཞིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་རགས་མེད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཨ་

འདུས་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང༌། རྗེས་སུ་རྔ་པ་རྫོང་བོན་ཚེ་སློབ་གྲྭ་༼སློབ་ཆུང་གསུམ་

པ་༽སོགས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དམ་པ་དེའི་བརྙན་པར་ཞིག་ཐོན་ཡོད།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའམ་རིག་བྷེ་ལགས་

མཚན་། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་

གཉིས་པ།

རང་ལོ། ༡༩

ཕ་མིང། བརྩོན་ཁོ།

མ་མིང།  དུང་དཀར།

ལས་གནས། འབྲོག་ལས།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ། 

༢།༨ ཉིན་བཏང།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢། ༢། །༢༡ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་

དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་

མགར་བའི་ཕ་བརྩོན་ཁོ་དང༌། མ་དུང་དཀར་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་རིག་འཛིན་

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་༼རྒྱུན་དུ་རིག་པེ་ཟེར་༽ 

རྔ་པའི་སློབ་ཆུང་གཉིས་པ་ཡོད་སའི་གཞུང་

ལམ་ཐོག་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རྒྱ་

གཞུང་གི་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་

མིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ། སྐབས་དེར་རྔ་པའི་

སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཞིང་། དེ་རྗེས་འབར་ཁམས་

སུ་ཁྱེར་ནས་ཕྱི་ཟླ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་དགོང་

མོར་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་

ཁམས་སུ་སྨན་ཁང་ཞིག་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་འདུག འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་འབར་ཁམས་སུ་

སོང་ནས་སྐུ་ཕུང་ཚུར་ལེན་ཐབས་བྱས་ཀྱང། 

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕུང་པོ་ཚུར་མ་སྤྲད་པར་ས་

༡༨
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གནས་དེར་མེ་སྲེག་བྱས་ནས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་འདུག བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་

གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་དཀར་ཆོས་སོགས་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མེད་པར་མ་ཟད། 

ཡུལ་མི་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་རིང་གཤིན་པོའ་ིཆེད་མ་ཎི་དང་བསྔོ་སྨོན་

ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཚོགས་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག གཞན་

ཡང་སྐབས་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་བསེ་དགོན་པ་གཉིས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྔ་པའི་སྟོད་

སྨད་བར་གསུམ་གྱི་དགོན་པ་ཁག་དང་གྲོང་སྡེ་རྣམས་སུ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

འདུག ཁོང་གི་ཁྱིམ་ལ་ནང་མི་བརྒྱད་དང༌། ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སྲིང་དྲུག་ཡོད་པའི་ཁོངས་

ནས་ཁོང་ཆུང་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌། མི་གཤིས་ཉམ་ཆུང་དང་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་སྐབས། རྒྱུན་

དུ་ཕུག་རོན་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་མི་བྱམས་སེམས་ཅན། སྐབས་

བབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཧུར་བརྩོན་ཆེན་པོས་མ་འགྲུབ་བར་དུ་འབད་པ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་འདུག ཁོང་དེ་སྔོན་ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་མྱོང་

ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ནས་ཕ་མ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་འབྲོག་ལས་གྱི་འཚོ་བ་རོལ་ནས་

བཞུགས་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཁོང་གི་འདྲ་པར་སྐབས་དེར་ལག་སོན་མ་བྱུང་མེད་ཀྱང།  ཕྱི་འབྱོར་

བའི་དེ་ཁོང་གྲྭ་པ་ཡིན་སྐབས་མ་གཏོགས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་ཁོང་མི་སྐྱ་ཡིན་

འདུག  ཁོང་གི་ཕ་གཅིག་པའི་སྤུན་རབ་བརྟན་ཟེར་བ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་

བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དེང་སྐབས་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མུས་

ཡིན་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བསོད་ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་  ༨ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ པ་ཙམ་ལ་

བོད་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིཁྲི་འདུ་རྫོང་ལབ་ཤང་

གཡུ་བཀོད་གྲོང་ཚོའི་ཕ་ཚེ་འདས་ཕུན་ཚོགས་

སྐྱབས་དང་། མ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་གཉིས་

ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༤༢ ཡིན་པ་ལབ་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་

ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་རྐང་ཐང་དུ་ཕྱིན་ནས་

ཁྲི་འདུ་རྫོང་དུ་འབྱོར་རྗེས་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཡུལ་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས། ང་ཚོའི་རང་དབང་ནི་ང་ཚོའི་

ཐོབ་ཐང་ཡིན། དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མི་རིགས་ལ་

བཙན་གནོན་དང་མནར་གཅོད་མྱོང་འདོད་མེད། 

ཅེས་སོགས་འབོད་སྒྲ་ཤུགས་ཆེར་བསྒྲགས་

འདུག སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་བསད་དེ་

འཛིན་བཟུང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་

མཚན།བསོད ་ནམས་རབ་

ཡངས།

འཁྲུངས་ཡུལ་། བོད་ཁམས་སྐྱ་ེ

རྒུ་མདོའ་ིཁྲ་ིའདུ་རྫོང།

རང་ལོ། ༤༢

ཕ་མིང། ཕུན་ཚོགས་སྐྱབས།

མ་མིང་། དཀོན་མཆོག་དབང་མོ།

ལས་གནས། ལབ་དགོན་པའ་ི

དག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢།༢། 

༨ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། རྐང་པ་གཉིས་

ཀ་གཏུབ་སྟ་ེས་གནས་རྒྱ་གཞུང་

ག་ིལྟ་སྲུང་འོག་རང་ཁྱིམ་དུ་ཡོད།

༡༩
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གྱི་དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀ་རིམ་པས་བཅད་དེ་ཟླ་ཤས་རྗེས་

ཕྱིར་བཏང་།  ད་ལྟའི་ཆར་ནང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་། ཉེན་རྟོག་པས་

སྟངས་འཛིན་ནན་པོས་མི་གཞན་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། གྲོང་སྡེའི་ཕྱི་ལོགས་

སུ་ཕྱིན་ན་ཉེན་རྟོག་པར་ལན་བསྐྱལ་དགོས་པ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡོང་བའི་ཁ་པར་ལེན་

མི་ཆོག་དང་།  དུས་རྟག་ཏུ་དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་སུན་གཙེར་བྱེད་པ་སོགས་ཕྱི་ཚུལ་ནས་གློད་བཀྲོལ་

བཏང་བ་ཡིན་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་བཙོན་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ནང་མིར་དཀའ་ངལ་ཚད་ལས་འདས་པ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི། བཤང་གཅིན་སོགས་གཞན་

གྱིས་འདོན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ལྷག་ཡོད། ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཡོད་

པའི་ནང་ནས་ཁོང་རང་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་པ་དང། ཆུང་དུས་ནས་ལབ་མདའ་སློབ་ཆུང་དང་

སློབ་འབྲིང་བར་སྐྱོད་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ལབ་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་དང་རྒྱུན་ལྡན་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བསྟོད་གླུ་ལེན་པ་སོགས་ཁོའ་ིའཚོ་བའི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཁྲི་འདུ་རྫ་སྟོད་དུ་ལབ་དགོན་པར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་

གསོའ་ིལས་འགུལ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་ལས་བྱེད་ལ་མི་འདོད་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། 

ལྷག་པར་འདི་ལོའ་ིབཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི་འདུ་སྡོད་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཉིན་

བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་བོད་མིའི་མྱ་ངན་གྱི་དྲན་གསོའ་ིསྐབས་བོད་སྤྱི་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོྒྲན་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ཙམ་

ལ་རྔ་པ་རྫོང་རྭ་རུ་བའི་མདོ་ཤིས་སྐལ་རྒྱམ་

ཚང་གི་ཕ་བློ་བྷེ་དང༌། མ་ཚེ་བྷོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་

རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་

བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་

བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་བསུ་མདོའ་ིཟམ་ཁ་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་

ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

བྱས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་གྲོངས་མེད་ནའང༌། དེ་

མ་ཐག་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་

འབར་ཁམས་སུ་ཐད་ཀར་ཁྱེར་ཡོད་འདུག 

ཉིན་དེའི་མཚན་མོ་འབར་ཁམས་སུ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཀྱང་། ནང་མིས་ཕུང་པོ་

ཚུར་སྤྲོད་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་

མཚན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་

སྒྲོན།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་རྭ་

རུ་བ། 

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  བློ་བྷེ།

མ་མིང་།  ཚེ་བྷོ།

ལས་གནས། མ་མའི་བཙུན་

དགོན་གྱི་བཙུན་མ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢། ༢། 

༡༡ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༢།༡༡ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༢༠
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དང་ལེན་མ་བྱས་པར་འབར་ཁམས་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རུས་ཐལ་

ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་འདུག དེ་རྗེས་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པས་མ་མའི་བཙུན་དགོན་ཡོངས་

སུ་སྐོར་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོས་མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་

གི་འགྲོ་འོང་ཡོངས་སུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པར་མ་ཟད། དགོན་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་འབོར་ཆེན་འབྱོར་ཡོད། 

 ཁོང་མོ་ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་གཅའ་ཞང་ནས་ལོ་ ༣ ཙམ་རིང་སློབ་གྲྭར་སོང་

ཞིང༌། དེ་རྗེས་རྔ་སྟོད་མ་མའི་བཙུན་དགོན་དུ་བཙུན་མ་བྱས་འདུག ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་ནང་མི་ 

༡༢ དང་མིང་སྲིང་བཞི་ཡོད་པའི་ཆེ་ཤོས་ཁོང་ཡིན་འདུག རྒྱུན་ལྡན་སྨྲ་བ་ཉུང་ཞིང་དགོན་

པའི་སྒྲིག་ལམ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་

འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་དཔའ་འཛངས་གཉིས་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་ཡ་རབས་ཤིག་

ཡིན་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

མཚན་། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་། མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རྫོང་གཅའ་ཞང་ནག་ཚང་མ།

རང་ལོ། ༡༩

ཕ་མིང་། བཛྲི།

མ་མིང་། པད་དཀར།

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༢། 

༡༣ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ད་ེཉིན་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་བཙན་

ཁྲིད་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

རྟོགས་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་ནག་

ཚང་མའི་བཛྲི་ཚང་གི་ཕ་བཛྲི་དང༌། མ་པད་

དཀར་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་རྔ་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ཀྱིས་རྫོང་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་དབུས་

མའི་མགོ་སྟོད་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་

འདུག སྐབས་དེར་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་

དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་སླེབས་

ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་

བསད་དེ་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་པ་ཙམ་ལས་ཤི་གསོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་

བར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་

ལ་ནང་མི་བདུན་དང་མིང་སྲིང་བཞི་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་ཁོང་རང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་འདུག ཁོང་

༢༡
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འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་སྦྱོང་དང་སྤྱོད་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གྲྭ་མང་དབུས་སུ་

ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་གླེང་ཐེངས་མང་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་དམ་ཆོས་བཟང་པོ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ། མཚོ་བྱང་

ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་སེང་གེ ་ཤང་རུ་ཁག་

གཉིས་པའི་ཨར་རྒུར་ཚང་གི་ཕ་ཚེ་འདས་

སྟག་ལྷའི་བུ་རང་ལོ་ ༣༨ ཡིན་པ་བོང་སྟག་

དགོན་ཆེན་ཨེ་ཝྂ་ཏ་རེ་གླིང་དགོན་པའི་གྲྭ་

དམ་ཆོས་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

འདུག ཁོང་ལ་སྲིང་མོ་དགུ་ཡོད་པ་དང༌། 

མིང་སྲིང་བཅུ་ལས་ཐ་ཆུང་ཡིན་འདུག ཁོང་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་ཀླུ་འབུམ་ཁམས་ཚན་དུ་

ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་བོད་

ལ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བ་དང༌། བོང་སྟག་དགོན་

པའི་དགེ་བསྐོས་ཟུར་པ་དང་དགོན་པའི་དཔེ་

ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགོན་པ་དེའི་

ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་

མཚན། དམ་ཆོས་བཟང་པོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་། མཚོ་སྔོན་

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་སེང་གེ་ཤང་རུ་

ཁག་གཉིས་པ།

རང་ལོ། ༣༨

ཕ་མིང་། སྟག་ལྷ། 

ལས་གནས། བོང་སྟག་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༢། 

༡༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢། ༢། ༡༧ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༢
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ཡང་ཡིན་འདུག ཉེ་སྔོན་བོདཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའ་ིནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་

མར་བྱུང་བར་བརྟེན། ལུགས་རྙིང་ལོ་གསར་སྐབས་ནས་བཟུང་བོང་སྟག་ས་ཆར་རྒྱ་གཞུང་

ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་པར་བོང་སྟག་དགོན་དུ་སྨོན་

ལམ་ཚོགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་རིམ་པར་བཏང་ཡོད་སྟབས། གྲྭ་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་

དམ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་མི་སྣ་ཚོར་བོང་སྟག་དགོན་པའི་ནང་གི་དམག་མི་དང་

ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་རྒྱ་གཞུང་

གིས་དགོན་པར་མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཚེ། རྗེས་ཕྱོགས་དགོན་པའི་ནང་

དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁུར་དགོས་པའི་སྐོར་ས་གནས་

ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཚོར་བརྗོད་ཡོད་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་སྣང་གྲོལ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ཙམ་ལ་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ་

ཆོས་རྗེ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་ཕ་སྤྱན་གཟིགས་

དང༌། མ་སྙིང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ 

ཡིན་པ་སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀྱིས་ཇོ་ནང་ཛམ་

ཐང་དགོན་བསམ་འགྲུབ་ནོར་བུའི་གླིང་གི་ཉེ་

འཁྲིས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

གཞུང་གི་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱས་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་

གི་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་ས་གནས་

ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ཏེ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་བཙན་

འཕྲོག་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཀྱང། སྐབས་དེར་ཇོ་

ནང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འབྱོར་

ཏེ་ཉེན་རྟོག་པའི་ལག་ནས་སྐུ་ཕུང་ཕྲོགས་

ཏེ། ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་ཁྱེར་ཏེ་འཕོ་

ལུང་དང་བསྔོ་སྨོན་སོགས་བཏོན་འདུག དེ་

མཚན། སྣང་གྲོལ།

འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་རྔ་

པ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་རྗོངབར་མ་

ཡུལ་ཚོ་ཆོས་རྗེ་སྡེ་བ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  སྤྱན་གཟིགས།

མ་མིང། སྙིང་མོ།

ལས་གནས། འབྲོག་ལས།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༢། 

༡༩ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ །༢ །༡༩ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༣
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རྗེས་ས་གནས་གང་ནས་འབྱོར་མིན་མི་ཤེས་པའི་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཛམ་ཐང་དགོན་

པར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་བཙན་བཀའ་

བཏང་སྟེ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དེ་ཉིན་དགོང་མོ་གང་མགྱོགས་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་

དགོས། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་ཕྱིར་བཙན་འཕྲོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོང་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡ སྟེང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་

པའི་ཉེ་འཁྲིས་རི་འདབས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ནང་ཞུགས་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཛམ་ཐང་

དགོན་ཆེན་དུ་ཛམ་ཐང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་མང་དང༌། དེ་བཞིན་ཛམ་ཐང་ས་ཁུལ་

གྱི་དགོན་སྡེ་གཞན་དག་ནས་ཀྱང་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་འབྱོར་ཡོད། སྐབས་དེར་དགོན་པའི་ཉེ་

འདབས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ནང་གྲྭ་བཙུན་ ༡༠༠༠ ལྷག་འཛོམས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་མང་

ཚོགས་ཀྱང་ཧ་ཅང་མང་པོ་སླེབས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་མི་མང་

པོ་བཏང་སྟེ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཐའ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་འདུག ལས་འགུལ་མ་རྩོམ་པའི་གོང་རོལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྣང་གྲོལ་

ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཞིག་ཀྱང་བཞག་ཡོད་པའི་ནང༌། ཁོང་གིས་བོད་ཁ་བ་གངས་

ཅན་པའི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱས་པས། ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཚང་མས་ངའི་ཆེད་དུ་

སེམས་ཁྲལ་དང་ཡིད་སྐྱོ་མ་གནང་རོགས། ཞེས་སོགས་བྲིས་ཡོད་འདུག སྤྱན་གཟིགས་

ཚང་ལ་བུ་ཕྲུག་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ནི་བཞི་པ་དེ་ཡིན་འདུག ཁོང་ལས་ཆེ་བ་བུ་

མོ་གཉིས་དང༌། བུ་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་འདུག ཕྱིས་སུ་ཁོང་གི་སྐོར་བརྙན་པར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཡོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྣང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་ཆེམས།

ལ་རྒྱའི་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞན་མགོ་བོ་ཁྱོགས།  མིང་སྣང་གྲོལ་ང་ཡི་ལ་རྒྱ།  ངའི་དྲིན་ཅན་ཕ་

ལོ་མ་ལོ༌།  ངའི་འདང་ཅན་ཕུ་ནུ་ཉེ་འཁོར།  ང་མི་འདུག་འགྲོ་རན་བྱུང་ཐལ།  ངས་དྲིན་ཅན་

བོད་མིའི་དོན་ལ།  ངའི་ཚེ་སྲོག་མེ་ལ་བསྐུར་ནས།  བོད་མི་རིགས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ།  བུ་ང་ཡི་
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རེ་བ་ཡིན་ན།  ཁྱེད་ཚང་མར་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོད་དགོས།  བོད་ཡིན་ན་བོད་ལྭ་གྱོན་དགོས།  

དེའི་མི་ཚད་བོད་སྐད་བཤད་དགོས།  བོད་ཡིན་ནོ་སེམས་ནས་མ་བརྗེད།  བོད་ཡིན་ན་

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དགོས།  ཕ་མ་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས།  མི་རིགས་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོད་

དགོས།  དུད་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་དགོས།  སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་འཛེམ་དགོས། རྒྱལ་

དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་ནས་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་གངས་ཅན་གྱི་

བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་མི་རིགས་རྒྱ་ངན་འདིའི་

འོག་ནས་ཐར་བར་ཤོག  རྒྱ་ངན་འདིའི་འོག་ནས་བོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།  སྡུག་བསྔལ་དེ་

བཟོད་ཐབས་ཧ་ཅང་དཀའ།  རྒྱ་ངན་འདིས་བོད་པ་བཙན་བཟུང་བྱེད།  ཁྲིམས་ངན་འདིའི་

འོག་ནས་འདུག་ཐབས་མེད།  རྨ་མེད་པའི་གཅར་རྡུང་བཟོད་ཀྱི་དཀའ།  རྒྱ་ངན་དེར་བྱམས་

དང་སྙིང་རྗེ་མེད།  མཐའ་གཞུག་ལ་བོད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་བཅད།  ༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོའི་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་ནས་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་

གུང་ཕྱེད་ཡོལ་གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣ པ་

ཡོལ་ཙམ་དུ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཁྲོ་ཁོ་སྨད་མ་ཞང་བྲག་

ཐོ་རུ་ཆེན་གྱི་ཕ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང། 

མ་ལྷ་དབྱངས་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༩ 

ཡིན་པ་རྨ་ཆུ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ཚེ་རིང་

སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྨ་ཆུ་ལམ་གྱི་སྔོ་ཚལ་ཁྲོམ་

རའི་གསང་སྤྱོད་ཞིག་ནང་གཟུགས་པོར་སྲིན་

བལ་དཀྲིས་ཤིང་དེའི་སྟེང་ལྕགས་སྐུད་ཀྱིས་

བསྡམས་ནས་དེའི་སྟེང་སྣུམ་བླུགས་ནས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

ཆེད་ཁྲོམ་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་ཐོན་སྐབས། མེ་

ལྕེའི་ཁྲོད་ནས་ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་སྒྲེང་བཞིན་

འབོད་ཚིག་སྒྲོགས་པ་ཙམ་ལས་འབོད་ཚིག་ཅི་

ཞིག་སྒྲོགས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་གོ་ཐུབ་མེད། 

ཁོང་ལ་སྔོ་ཚལ་འཚོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་

ཚོང་པ་ཚོས་རྡོ་རུབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

མཚན། ཚེ་རིང་སྐྱིད།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྨ་ཆུ་རྫོང་ཁྲོ་

ཁོ་སྨད་མ་ཞང་བྲག་ཐོ་རུ་ཆེན།

རང་ལོ།     ༡༩

ཕ་མིང་། བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས། 

མ་མིང་། ལྷ་དབྱངས།

ལས་གནས། སློབ་མ། 

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣།༣ 

ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢། ༣། ༣ 

ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༤
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དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པའང་བསླེབས་ནས་རྡོ་དང་ལྕགས་དབྱུག་གཞུས་ཏེ་མེ་བསད་ཡོད་ཀྱང་

ས་གནས་དེར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཉེན་རྟོག་པས་ནང་མིར་རྩིས་

སྤྲོད་བྱས་མི་འདུག སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་སྔོ་ཚལ་ར་བའི་སྒོ་ཆེན་བརྒྱབ་ཏེ་

མི་ཚང་མའི་ཁ་པར་སྔོག་བཤེར་གྱིས་མེར་སྲེག་གི་པར་རིགས་ཡོད་མེད་ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་

ཚོགས་འདུ་བསྐོང་སྟེ་བཟའ་འཁོན་གྱིས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཡིན་ཚུལ་བསྒྲགས་འདུག ཁ་

འཁྲུག་གཏོར་བརླགས་རིགས་བཤད་མི་ཆོག་ཚུལ་དང་སོ་སོའ་ིཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་

པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པ་དང༌། ཉིན་དེའི་དགོང་མོར་རྨ་ཆུ་རྫོང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་བ་བཞི་

ཛ་དྲག་ཐོག་ཚོགས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཁ་བསྒྱུར་དང་གསང་སྦས་བྱེད་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་དོན་

རྐྱེན་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཞིབ་བཤེར་དང་སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཡོད་

འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ནས་བཟུང་རྨ་ཆུ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་དུ་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

ཏེ་ཕྱི་མིར་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དང་ཁ་པར་རྒྱུད་ལམ་སོགས་ཡོངས་སུ་བཀག་འགོག་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྨ་ཆུ་རྫོང་གྲོང་མཁར་དུ་གནས་སྡོད་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ནང་སྔོག་བཤེར་གྱིས་

དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་རིགས་ལ་བཀག་བསྡོམས་དང་དྲ་སྐུད་བཀོག་འཁྱེར་བྱས་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རིན་ཆེན་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༣ ཚེས ༤ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦། ༣༠ ཙམ་ལ་རྔ་

པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྒོ་ཆེན་འགྲམ་དུ་གཏན་སྡོད་

བྱས་ནས་ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པར་དམིགས་

བསལ་ལྟ་སྲུང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་དུ་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་

རུ་བའི་་ཕ་ར་སྣ་དང་། མ་ལྷ་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་

ལམ་སྐལ་ཚང་གི་མནའ་མ་རང་ལོ་ ༣༢ ཡིན་

པ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 

ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་འབོད་གནང་སྟེ ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་མོ་ནི་ནགས་

ཚང་མའི་ར་སྣ་ཚང་ནས་ལོ་འགའི་སྔོན་ནས་

རྭ་རུ་བའི་ལམ་སྐལ་ཚང་གི་བུ་བྷུ་ངྷ་ཟེར་བའི་

མནའ་མར་སོང་ཡོད་འདུག་ལ་མི་ཚང་དེར་

བཟའ་མི་ཁྱོན་བརྒྱད་ཡོད། ཁོང་མོ་ལ་ཕ་མ་

མཚན། རིན་ཆེན།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་རྭ་

རུ་བ།

རང་ལོ།  ༣༢

ཕ་མིང། ར་སྣ།

མ་མིང་། ལྷ་ཁོ།

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢། ༣། 

༤ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢། ༣། ༤ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༥
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གཅིག་པའི་མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་ཡིན་འདུག སྐབས་

ཐོག་དེར་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པའི་ནང་ཡར་འཁྱེར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མོད། རྗེས་སུ་སྐུ་ཕུང་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་ཉར་མ་བཅུག་པར་དེའི་མཚན་མོར་མེ་སྲེག་གཏོང་

དགོས་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཕ་མ་གཉིས་

ཀ་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང་ཆུང་ཤོས་དེ་ཟླ་བ་

ཁ་ཤས་ལས་ཕྱིན་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལུས་འདུག དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་མ་ཐག་རྔ་པའི་རྫོང་

མཁར་དུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་

དུ་བཏང་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བུ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༣ ཚེས ༥ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད ༦།༣༠ ཙམ་ལ་རྔ་

པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་གཅའ་རུ་བའི་གཤོག་སྨད་

མའི་མགར་སྐྱ་ཚང་གི་ཕ་ཅཱ་ཅཱ་ཡི་བུ་རང་ལོ་ 

༡༨ ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

བྱེད་བཞིན་གཅའ་ཞང་ཐོག་དང་ཐག་ཉེ་བའི་

ཟམ་ཁ་ཞིག་ནས་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་རྒྱ་མིའི་

ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་བར་གོམ་འགྲོས་གནང། 

མེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཚིག་སྟེ་སྐབས་དེར་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་

གི་ཕུང་པོ་ཁྱེར་རྩིས་བྱེད་སྐབས། ཉེན་རྟོག་པ་

སོགས་སླེབས་ཏེ་ཕུང་པོ་བཙན་ཕྲོགས་ཀྱིས་རྔ་

པ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཁྱེར་འདུག གཅའ་ཞང་ནི་རྔ་པ་

རྫོང་ཐོག་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༧༠ ཙམ་

གྱི་སར་ཡོད་པ་དང༌། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་

མཚན།  རྡོ་རྗེ།

འཁྲུངས་ཡུལ་། རྔ་པ་རྫོང་རྭ་

རུ་བ།

རང་ལོ། ༡༨

ཕ་མིང་། ཅཱ་ཅཱ། 

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢། ༣། 

༥ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢། ༣། ༥ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༦
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ས་བགོས་བྱེད་སྟངས་ལྟར་ན་འབྲོག་སྡེ་གཅའ་རུ་བ་དང༌། རྭ་རུ་བ། ནགས་ཚང་མ་ཕྱུགས་

ལས་གོད་འགབ་བཅས་ཀྱི་ཞང་ཡིན་འདུག །
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད ༥ པ་ཙམ་ལ་རྔ་

པ་རྫོང་ཚོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་སྡེ་བ་པའི་ཕ་ཕྱག་

རྡོར་དང༌། མ་ཆ་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ 

ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དགེ་

པེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་ས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཙམ་ལ་བཅིངས་

འགྲོལ་དམག་མི་རྣམས་ཆེས་ཐོག་མར་སླེབས་

པའི་དམག་སྒར་ལྟག་རྒྱབ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་

གི་ཕུང་པོ་དམག་མིས་དམག་སྒར་དུ་ཁྱེར་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབྲེལ་ཡོད་མི་མང་སྐོར་ཞིག་

གིས་དམག་མིར་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་ནང་མི་ལ་སྤྲོད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཅིང༌། ཁ་རྩོད་མང་

པོ་བྱས་མཐར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་

རྔ་པ་ནས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེར་འབྲེལ་

མཚན་།   དགེ་པེ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་ཚོས་

རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་སྡེ་བ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  ཚེ ་ འདས ་ཕྱག ་

རྡོར། 

མ་མིང་།  ཆ་ཁོ།

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

གྱི་དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༣། 

༡༠ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༣། ༡༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་དགེ་པེ་ལགས་

༢༧
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ཡོད་མི་ལྔ་ཡོང་ཆོག་པའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལྟར། མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་

ལ་ཕུང་པོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་རྣམས་དམག་མིས་སྔ་ཕྱི་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོའ་ིའོག་

དུར་སའི་ནང་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་ལས། བོད་པ་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གཤིན་པོའ་ིཆོ་ག་

སྒྲུབ་ལུགས་ལྟར་གྱི་རྩིས་བཤམས་ནས་སྐར་མ་ལྟ་བ་དང་སྐར་བཅོས་བྱེད་པ་སོགས་གང་

ཡང་བྱེད་དབང་བྱུང་མེད། དགེ་པེ་ཁོང་ནི་རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བ་ཞེས་པའི་

འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱི་ད་ལོ་

ཁ་དོག་གོང་མའི་འཛིན་གྲྭར་སླེབས་འདུག ཁོང་གི་ཨ་ཕ་ཕྱག་རྡོར་ལོ་ཤས་སྔོན་ནད་མནར་

གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། ད་ཆ་ཤུལ་དུ་ཨ་མ་ལགས་དང་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་

གྲྭ་པ་གཉིས་ཏེ་ནང་མི་གསུམ་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཨ་མ་ཆཱ་ཁོ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཉིན་

སོ་སོར་སྔ་དྲོ་ནས་ཕྱི་དྲོ་བར་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིད་ནས་འདྲི་རྩད་སྣ་ཚོགས་

བྱས་འདུག རྔ་པའི་བོད་མི་བྱིངས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་གསལ་

པོ་ཧ་གོ་མེད་ཅིང། དེ་ཉིན་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་

སྒོ་བརྒྱབ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ས་ཆ་

གང་སར་སྔར་ལས་མང་བ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་བསྒྲགས་ལྟ་སྲུང་བྱས་ཡོད་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ སྟེང་རེབ་གོང་

རྒྱལ་བོ་ལྡོང་ངེའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དང༌། 

མ་ལྕགས་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༤ ཡིན་

པ་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲྭ་འཇམ་

དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རོང་བོ་དགོན་

པའི་མདུན་ཐང་གི་སྒྲོལ་མ་ཐང་ཟེར་བ་ནས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་

མི་རིགས་ལ་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དགོས། 

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་འདུག དེ་མ་ཐག་རྒྱ་

ནག་གི་དམག་མི་དང་དགོན་པའི་ཆོས་དོན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཉེ་འཁྲིས་

སུ་ཡོད་པའི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྨན་ཁང་

ཞིག་ཏུ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་

བྱེད་དོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་དགོན་པའི་ནང་གདན་

མཚན། འཇམ་དབྱངས་དཔལ་

ལྡན།

འཁྲུངས་ཡུལ་། རེབ་གོང་རྒྱལ་

བ་ོལྡོང་ང་ེ།

རང་ལོ། ༣༤ ཕ་མིང་། དཀོན་

མཆོག་སྐྱབས། མ་མིང་། ལྕགས་

མོ།

ལས་གནས། རེབ་གོང་རོང་བ་ོ

དགོན་ཆེན་གྱ་ིདག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣། 

༡༤ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢།༩། 

༢༩ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༢༨
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ཞུས་ཀྱིས་ཞབས་རིམ་བསྒྲུབས་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་འདུག སྐབས་དེར་ས་གནས་ཀྱི་

སྐྱ་སེར་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་གཙོས་མང་ཚོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་སྒྲོལ་མ་ཐང་ཆེན་དུ་

འཛོམས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང། སྐད་འབོད་སོགས་བརྒྱབ་འདུག རྒྱ་

གཞུང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཕོན་ཆེན་འབྱོར་ཏེ་དགོན་པ་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག རྒྱ་གཞུང་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་

པས་ཞིབ་འཇུག་གྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་རྒྱབ་ཏུ་ངན་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་གང་ཡང་

ཐོན་མེད་པའི་ངོས་ལེན་བྱས་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་བ་ནསཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་བཟོད་གླགས་མི་

ཐུབ་པའི་ན་ཟུག་མྱངས་ཏེ་ཟུག་གཅོག་གི་སྨན་བཅོས་བྱས་པས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རང་ཤག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་

སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འཕྲལ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གསུམ་

གྱི་གྲྭ་མང་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་འདུག་པ་མ་

ཟད་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་རེབ་གོང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཚང་མ་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་ཆོས་

རའི་རྡོ་གཅལ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

མདུན་དུ་མཆོད་བཤམས་རྒྱ་ཆེ་དང་སྦྲགས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་

མཚན། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་

རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བ།

རང་ལོ། ༢༠

ཕ་མིང་། ཡེ་ཤེས།

མ་མིང་། ཚེ་སྒྲོན།

ལས་གནས། ཀིརྟི་དགོན་པའི་

རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་

པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣། 

༡༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༣ །༡༩ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བོད་ནང་གི་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཙམ་ལ་

རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བའི་ཕ་ཡེ་

ཤེས་དང༌། མ་ཚེ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠ 

ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་

གི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་

ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་

ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག ཁོང་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་ས་ནས་གོམ་འགྲོས་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་མདུན་ཕྱོགས་

ནས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་རྒྱུགས་ཡོང་

སྐབས། ཁོང་གིས་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་སྐད་

འབོད་བྱེད་བཞིན་རྒྱུགས་ཡོད་ཀྱང༌། སྐབས་

དེར་དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་

ལ་གཞུས་ནས་ཐང་ལ་འགྱེལ་འདུག དེ་རྗེས་

ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་

དེ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཅིང། རླངས་འཁོར་གྱི་

༢༩
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སྒམ་ཤིང་ནང་དུ་གཡུག་སྟེ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་མནན་ནས་འགྲོ་སྐབས་ཀྱང་

། ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་སྒྲེང་བཞིན་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་

གིས་འབོད་ཚིག་ཅི་ཞིག་སྒྲོག་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག ཁོང་གི་ཁྱིམ་ལ་མིང་

སྲིང་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་ཡིན་འདུག ཁོང་ལོ་ན་བརྒྱད་ཙམ་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་བའི་སྐབས་དེར། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་གཞོན་ནུའི་རིག་སློབ་

ཁང་ཞེས་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཤིང་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 

ལོར་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་རྗེས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ནས་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་

སོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་རྩེར་སོན་གྱི་གྲས་ཤིག་དང་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་ཡིན་འདུག དེ་

བཞིན་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་དུ་ཡོང་སའི་ལམ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་བཙུགས་

ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཉིན་གསུམ་རིང་རྔ་པ་མི་མང་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་

མང་གིས་དང་བླངས་སྒོས་གཞུང་ཆེན་ཁག་སྐྱོར་སྦྱོང་གནང་སྟེ་མཚན་ཕུད་བྱས་ཡོད་འདུག 

ཁོང་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་

ནའང་། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ནས་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཞིང་ཉིན་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་འབར་ཁམས་ནས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་

དུར་སའི་ནང་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་

མཚན། བསོད་ནམས་དར་

རྒྱས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཨ་མདོ་རྨ་

ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་གཉན་ཐོག་

ཡུལ་ཚོ་ཤ་འབྲོང་སྡེ་པ།

རང་ལོ།  ༤༣

ཕ་མིང་།  ཤ་མོ།

མ་མིང་།   ལྕགས་མོ་རྒྱལ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༣། ༡༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༣།༡༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩།༤༠ ཙམ་ལ་ཨ་མདོ་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཤ་འབྲོང་སྡེ་པའི་ཕ་ཤ་མོ་

དང་། མ་ལྕགས་མོ་རྒྱལ་གྱི་བུ་རང་ལོ་ ༤༣ 

ཡིན་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་  

༼མིང་གཞན་ལ་བསོད་ལེ༽རེབ་གོང་རོང་བོ་

དགོན་ཆེན་གྱི་འགྲོ་ལམ་དུ་ཡོད་པའི་ཀླུ་རྒྱལ་

ཚོང་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  ཁོང་གོང་ཚེས་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་སྐུ་ཕུང་

རོང་བོ་དགོན་པའི་རྒྱབ་རིའི་གདུང་རྒྱ་ཀླད་

དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་སྟོང་

ཕྲག་བརྒལ་བས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རོང་བོ་དགོན་པའི་སྒྲོལ་མ་

ཐང་ཆེན་དུ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་མི་མང་པོ་

འཛོམས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདུག རྒྱལ་

༣༠



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

76

གཅེས་པ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད། ཕྲུ་གུ་བུ་མོ་གཅིག་དང་བུ་གཉིས་

བཅས་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡོད། ཁོང་ནི་བོད་བསྟན་སྲིད་བདེ་རྩའི་སླད་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་

ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་བློས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་ཤིན་ཧྭ་

གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁྱིམ་ཚང་ནང་མ་

འཆམ་པ་བྱུང་སྟེ་སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་རྐྱེན་པས་མེར་སྲེག་བཏང་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་འབད་

བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྨོན་ལམ་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཡང་བྱས་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ལགས་

མཚན། བླ་ོབཟང་ཤེས་རབ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་

ཞང་རྭ་རུ་བ།

རང་ལོ། ༢༠

ཕ་མིང་། བསོད་དོན།

མ་མིང་། ཉ་ིམ།

ལས་གནས། རྭ་རུ་བའ་ིདགོན་

པ་དག་ེལྡན་བསྟན་འཕེལ་གླིང་ག་ི

དག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༢།༣།༢༨ 

ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས།ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣། 

༢༨ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༡༠ ཙམ་ལ་

རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བའི་ཕ་བསོད་དོན་

དང། མ་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རྭ་རུ་བའི་དགོན་པ་

དགེ་ལྡན་བསྟན་འཕེལ་གླིང་གི་དགེ་འདུན་པ་

རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ལགས་

ཀྱིས་གཅའ་ཞང་གི་གཞུང་ལམ་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་

ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གིས་

འབོད་ཚིག་ག་རེ་སྒྲོག་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་མེད་ཀྱང༌། ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་མ་

ཐག་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་འཁྱེར་རྩིས་

བྱེད་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་

པ་སོགས་སླེབས་ཏེ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་འདུག་

པར་མི་མང་གིས་ཕུང་པོ་ནང་མིར་སྤྲོད་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་ཡང་ཡང་བཏོན་ཡང་ཉན་འཇོག་

༣༡
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མ་བྱས་པར་བཙན་འཁྱེར་བྱས་འདུག དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ལགས་རང་ལོ་ ༩ 

ཙམ་ནས་རྭ་རུ་བའི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་འདུག་ལ་ལོ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཙམ་

ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་སློབ་གཉེར་ཕེབས་ཡོད་ཀྱང་། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་འདུག རྭ་རུ་བའི་དགོན་པར་དེང་སྐབས་གྲྭ་པ་ ༣༡ ཡོད་འདུག 

ཁོང་ནི་ཁྱིམ་ཚང་དེར་མིང་སྲིང་ ༣ ཡོད་པའི་ནང་ནས་འབྲིང་བ་དེ་ཡིན། དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་

མ་ཐག་གཅའ་ཞང་ཐོག་དང་རྔ་པའི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང༌། 

དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱས་ཡོད། 
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མཚན། བསྟན་པ་དར་རྒྱས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཞང་སྐྱོང་

ཁུལ་འབར་ཁམས་རྫོང་ཤོ་ལ་

ཅང་སྡ་ེཔ།

རང་ལོ། ༢༢

ཕ་མིང་། སྐལ་ལྡན།

མ་མིང། པད་མཚོ།

ལས་གནས། རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་

ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལོ ༢༠༡༢།༣།༣༠ 

ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢། 

༤། ༧། ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་ཡོད།

༣༢

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་དང༌། དེ་

བཞིན་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ས་གནས་དེ་གར་

ཡོད་པའི་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཁྱེར་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོའ་ིའོག་བཞག་

ཡོད་སྟབས། སྐབས་དེའི་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་

ཀྱི ་ཤི ་གསོན་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ཉིན་དེའི་བོད་ནང་གི་

མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ནས་ས་གནས་

དེ་གའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་བརྒྱ་ལྷག་ཁུལ་དེའི་

སྨན་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་འཛོམས་ནས་དགེ་འདུན་

པ་གཉིས་ཀྱི་ཤི་གསོན་གང་ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་

སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་ངུ་འབོད་ཤུགས་དྲག་
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བྱས་སྟབས། མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ མཚམས་སུ་མི་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་བྱས་ཏེ་མི་ཁག་

གཅིག་ལ་ཐག་རིང་ཙམ་ནས་ལྟ་རུ་བཅུག་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་པ་དར་

རྒྱས་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྱུར་མེད་པ་ཙམ་ལས་གསོན་པའི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་བྲལ་ཏེ་

རེ་ཞིག་གསོན་ཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་ལྷག་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་

གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་ ༩།༢༣ ཙམ་ལ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ངང་

སྐུ་གྲོངས་ཡོད། ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མི་དང་དགོན་པར་སྤྲོད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་

ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དང་ལེན་མ་བྱས་པར་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་མེར་སྲེག་བཏང་

ནས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་རུས་ཐལ་ཞིག་འབྲེལ་ཡོད་ལ་སྤྲད་པ་དེར་ཡང་མི་ཆོག་པ་མང་པོའ་ི

ཁས་ལེན་གྱིས་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་འདུག དེ་རྗེས་ཁོང་གི་རུས་ཐལ་ཚོ་བདུན་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་སྐབས། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་རླངས་འཁོར་

ཆེ་བ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་འདེད་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཐག་ཉེར་

ཡོད་པའི་ཆུའི་ཕར་ཕྱོགས་སུ་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འབོར་ཆེན་ཞིག་

རྒྱུན་སྡོད་ཀྱིས་དམག་སྦྱོང་འདྲ་མིན་བྱེད་བཞིན་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད་འདུག 

དགོན་པའི་གྲྭ་མང་གིས་ཁོང་གི་རྗེས་འཇུག་ཆོ་ག་ཁག་བསྒྲུབས་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་དང༌། དེ་

བཞིན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་

རྒོལ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གི་

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ས་གནས་

དེ་གར་ཡོད་པའི་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྨན་

ཁང་དུ་ཁྱེར་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོའ་ིའོག་

བཞག་ཡོད་སྟབས། སྐབས་དེའི་ཁོང་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀྱི་ཤི་གསོན་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་

ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང་ཉིན་དེའི་བོད་ནང་གི་

མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ནས་ས་གནས་

དེ་གའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་བརྒྱ་ལྷག་ཁུལ་དེའི་

སྨན་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་འཛོམས་ནས་དགེ་འདུན་

པ་གཉིས་ཀྱི་ཤི་གསོན་གང་ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་

སྤྲོད་དགོས་པ་དང། སྨན་ཁང་ནང་དུ་ལྟ་རུ་

མིང། འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཁུལ་

འབར་ཁམས་རྫོང་ཚོ་བདུན་

ཞང་ཤོ་ལ་ཅང་སྡེ་བ།

རང་ལོ། ༢༡

ཕ་མིང་། རབ་རྒྱས།

མ་མིང་། མ་ཅིག་མཚོ།

ལས་གནས། རྒྱལ་རོང་ཚོ་

བདུན་ཀིརྟི ་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༣། ༣༠ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།

༣༣
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འགྲོ་བཅུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་ངུ་འབོད་ཤུགས་དྲག་བྱས་པར་ཉན་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་མི་མང་མང་པོ་ཞིག་ལ་

རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་མང་པོ་ཞིག་སྨན་ཁང་སྒོ་འགྲམ་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཀྱང། མི་མང་གིས་མུ་མཐུད་སྨན་ཁང་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་བཏོན་སྟབས། མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཡས་མས་སུ་མི་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་བྱས་ཏེ་

མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཐག་རིང་ཙམ་ནས་ལྟ་རུ་བཅུག་ཡོད།  དགེ་འདུན་པ་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་

ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་གྱིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཕྱི་

ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཙམ་ལ་རུས་ཐལ་ཞིག་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པར་སྤྲད་

ཡོད་པར་བརྟེན། དགོན་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་གིས་ཀུན་རིག་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་འཇུག་གི་ཆོ་ག་བསྒྲུབས་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་ལགས་

མཚན། ཆོས་འཕགས་སྐྱབས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཁུལ་ཛམ་

ཐང་རྫོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ།

རང་ལོ།  ༢༥

ཕ་མིང། དགེ་སྐོར་སྲུང་ཐར།

མ་མིང། པད་ནེ།

ལས་གནས། སློབ་ཕྲུག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢། 

༤། ༡༩ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༤། ༡༩ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ བོད་

ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༢༠ ཐོག་མདོ་སྨད་རྔ་

པ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་རྫོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཕ་དགེ་

སྐོར་ཚོ་བའི་སྲུང་ཐར་དང། མ་པད་ནེ་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༢༥ ཡིན་པ་ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་

ལགས་དང་བསོད་ནམས་ལགས་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་ཇོ་ནང་ཛམ་ཐང་དགོན་བསམ་འགྲུབ་ནོར་

བུའི་གླིང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་དྲག་

རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་

བཞིན་པར་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། དུས་

ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་

གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག རྒྱ་གཞུང་

གི་བཙན་བཀའ་བཏང་བར་བརྟེན་མཚན་གྱི་ཆུ་

ཚོད་དང་པོ་ཙམ་ལ་ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་རྒྱབ་

རིའི་དུར་ཁྲོད་དུ། བླ་གྲྭ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་དང། 

མང་ཚོགས་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་བཅས་མཉམ་

༣༤
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འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག 

ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། 

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་དང་བསོད་ནམས་ལགས་དམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས།

བོད་མི་རིགས་འདི་གཞན་དང་མི་མཚུངས་བའི་ཆོས་དང་རིག་གནས། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་

པ། གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། བོད་མི་རིགས་འདི་རྒྱ་ནག་

གིས་བཙན་བཟུང་དང་དྲག་གནོན་མགོ་སྐོར་བྱས་པས། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་ཆེད་དུ་ངས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་

ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ངས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ལྷག་ཏུ་ཆེ། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཆེས་དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་མི་བཟའ་

ཚང། ཕུ་ནུ་ཉེ་འབྲེལ་རྣམ་པ། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་བསམ་པ་མཉམ་པའི་སྒོ་ནས། བོད་ལ་

རང་དབང་ཐོབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐུབ་པ། 

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ངེད་གཉིས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་ཡིན།  ཡིན་ན་ཁྱེད་

ཅག་གིས་ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས། ངེད་གཉིས་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་ཡང་ཁྱེད་ཅག་

གིས་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་དགོས། ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མི་གཅིག་ལ་གནོད་འཚེ་མེད་ན་ངེད་གཉིས་

ཀྱི་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ཅག་གིས་སེམས་སྐྱོ་ན། མཁས་པ་དང་

མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཉོན་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་ན་རིག་གནས་སྦྱོང་བའི་ཁ་ཕྱོགས་མི་ནོར་བ་

དང། རང་རིགས་ལ་དུངས་ཞེན་དང་། རང་གི་རིག་གནས་ལ་འབད་རྩོན་བྱས་ནས་རང་ཚུགས་

མ་ཤོར་བར་རྡོག་རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་བྱས་ན་ངེད་གཉིས་ཀྱི་རེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཁ་

ཆེམས་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་སྙིང་ནས་རེ་བ་ཡིན།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་ལགས་

མཚན། བསོད་ནམས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཁུལ་ཛམ་

ཐང་རྫོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ།

རང་ལོ།  ༢༤

ཕ་མིང།  ཏོ་རྩ་དོན་རིས།

མ་མིང།  དག་ེབཟའ་སེམས་

སྐྱིད། 

ལས་གནས། སློབ་ཕྲུག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༤། ༡༩ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢། 

༤ ། ༡༩ འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ བོད་

ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༢༠ ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་རྫོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཕ་

ཏོ་ཙ་དོན་རིས་དང་། མ་སེམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་བསོད་ནམས་ལགས་

དང་ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་ལགས་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་ཇོ་ནང་ཛམ་ཐང་དགོན་བསམ་འགྲུབ་

ནོར་བུའི་གླིང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་བོད་ལ་འཛིན་བཞིན་པའི་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་

བར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གཉིས་ཀ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག མཚན་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་

ལ་ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་རྒྱབ་རིའི་དུར་ཁྲོད་དུ་

བླ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༥༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་

༣༥
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གནང་དགོས་ཐུག་འདུག ཉེ་ལམ་ཁོང་གཉིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་སྔོན་ལག་ཁྱེར་

ཁ་པར་ཞིག་ནང་ཁ་ཆེམས་ཤིག་བཞག་པ་ལག་སོན་བྱུང་བ་ཁུལ་དེར་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་

ཁ་པར་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་གཏོང་རེས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁ་ཆེམས་དེའི་ནང་དོན་ནི། 

ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན་ནི། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད། བྱེ་བྲག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་དུ་ཡིན། ཡང་

ངེད་གཉིས་མི་ཡུལ་འདིར་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་གཉེན་ཉེ་དུ་རྣམས་དང་ལྷན་སྡོད་འདོད་མེད་

པ་མིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྡོད་པའི་རང་དབང་མི་འདུག ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གཉིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྒྱ་དམག་གིས་འཁྱེར་ངེས་ཀྱང་། ནང་མི་

སྤུན་མཆེད་དང་སྡེ་མི་སུས་ཀྱང་དེ་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་དགོས། ཁོང་ཚོར་ག་རེ་བྱེད་ན་

བྱེད་དུ་ཆུགས། ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག ཉེ་སྔོན་སྣང་གྲོལ་ལགས་དང་ཁོང་རྣམ་གསུམ་

གྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་དཔའ་བོའ་ིསྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཁུལ་མི་རྣམས་གཉིད་ལས་སད་

བཅུག་སོང་ཞེས་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གཙོས་སྐྱ་སེར་དབྱེ་བ་མེད་པས་ཁོང་

གཉིས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་སླད་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་པ་དང་། མི་སྐྱ་རྣམས་ཀྱིས་

ནང་འཛིང་དང་ནང་རྐུན་མི་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞིན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ལག་

ལེན་བསྟར་ཐབས་སུ་ཉེ་སྔོན་ནས་མཚོན་ཆ་ཚང་མ་དགོན་པར་ཕུལ་བ་དེ་དག་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༣ ཉིན་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་དུ་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་མི་གྲངས་ལྔ་སྟོང་བརྒལ་བ་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་

མཚན། རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།

འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་བླ་

བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་ཞང་

དཔེ་ལུང་སྡེ་པ། 

རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང།  བན་བདེ་མཁར།

མ་མིང། སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད།

ལས་གནས། ལྷ་ས་ཉི་མའི་

གླིང་ཟ་ཁང་གི་ལས་མི།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༥། 

༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༥། ༢༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ བོད་

ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐོག་མདོ་སྨད་

བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་ཞང་དཔེ་ལུང་སྡེ་

པའི་ཕ་བན་བདེ་མཁར་དང་། མ་སྒྲོལ་དཀར་

སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་

ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་རྔ་པ་སོ་རུ་མའི་དར་

རྒྱས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་

འབོད་བྱས་འདུག  གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་

ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་གཉིས་

ཀྱིས་འབོད་ཚིག་གསལ་པོ་གོ་ཐོས་བྱུང་མེད་

ཀྱང་། ལུས་སྟེང་དུ་མེ་ལྕེ་འབར་བཞིན་པ་ཉེ་

འཁོར་གྱི་བོད་མི་མང་པོས་མཐོང་འདུག ཁོང་

གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་བར་

སྐོར་བསྐོར་ལམ་ནས་ཇོ་ཁང་མདུན་ཐང་བར་

རྒྱུག་ཡོད་པ་དང་། ཅུང་མ་འགོར་བར་དམག་

༣༦



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

88

མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་སྟེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་སྟེང་གི་མེ་བསད་རྗེས་འཛིན་བཟུང་བཙན་

འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་རིང་གཡས་གཡོན་གྱི་མི་མང་

དང་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་གྱིས་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡུལ་དུ་བཅར་མ་བཅུག་པར་

གཙང་བཟོ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་དྲོ་ཁྲོམ་སྟེགས་དང་ཚོང་ཁང་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་ཡོད། ཡུལ་སྐོར་བའི་པར་ཆས་དང་ཁ་པར་སོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བར་སྐོར་སྐོར་ལམ་གྱི་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་

བྱས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་

ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་དུ་ཡོང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པས་ནང་མིར་ཁོང་གྲོངས་ཡོད་པའི་

སྐོར་ཙམ་ལས་གཞན་གསལ་བཤད་ཅི་ཡང་བྱས་མི་འདུག རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ཁོང་ཆུང་དུས་

འབོ་ར་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་མྱོང་བ་དང་ལོ་ཤས་གོང་ནས་ལྷ་སར་ཡོང་སྟེ་ཁྲོམ་གཟིགས་སྒང་

རྔ་པའི་ཚོང་པ་ཆུ་སྐལ་གྱིས་གཉེར་བའི་ཉི་མའི་གླིང་ཞེས་པའི་ཟ་ཁང་ཏུ་མ་བྱན་གྱི་ལས་ཀ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྔ་ལོར་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་སྟེ་འདི་ལོའ་ིལོ་མགོར་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་ཟ་ཁང་དེར་མུ་

མཐུད་མ་བྱན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་

ཀྱི་ཆུང་བ་དེ་ཡིན་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དར་རྒྱས་ལགས་

མཚན།  དར་རྒྱས།

འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རྗོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་

སྡེ་པ། 

རང་ལོ།  ༢༥

ཕ་མིང།  ལོ་དེ།

མ་མིང། ཞེས་སྐྱིད།

ལས་གནས། ལྷ་ས་ཉི་མའི་

གླིང་ཟ་ཁང་གི་ལས་མི།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༥། 

༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། གང་དུ་ཡོད་

མེད་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 

བོད་ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐོག་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་རྫོང་སོ་རུ་མ་སྡེ་པའི་ཕ་ལོ་དེ་དང། 

མ་ཞེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༥ ཡིན་པ་

དར་རྒྱས་ལགས་དང་འཐབ་གྲོགས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་

བརྟན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་

མདུན་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡས་མས་སུ་ཇོ་

ཁང་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟག་ཤར་མགྲོན་ཁང་དུ་

ཁང་མིག་གཅིག་བླངས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ 

ཐོག་མགྲོན་ཁང་ནས་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཕྱིར་ཐོན་

ཏེ། ཀི་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ། མི་གཅིག་ཇོ་ཁང་མདུན་གྱི་དར་

ཆེན་འཁྲིས་བར་མེ་ལྕེ་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་འབར་

བཞིན་རྒྱུགས་ཡོད། གཅིག་གོམ་པ་བཅུ་ལྷག་

རྒྱུགས་རྗེས་སར་འགྱེལ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག སྐབས་དེར་

༣༧
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རྒྱ་མིའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་སྟེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་སྟེང་གི་མེ་བསད་ནས་འཛིན་

བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད། རྔ་པའི་ཚོང་པ་ཆུ་སྐལ་ཚང་གིས་གཉེར་བའི་ཉི་མའི་གླིང་ཟ་

ཁང་ཏུ་དངུལ་གཉེར་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་བའི་དར་རྒྱས་དང་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་སྟབས། ཟ་ཁང་གི་སྦྱིན་

བདག་དང་བཟའ་ཟླ་ནང་མི་ལས་རོགས་ཚང་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ། ཟ་ཁང་

ནང་མི་གཅིག་ཀྱང་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་

ཞིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ཁ་སང་ཉེན་རྟོག་

མི་སྣས་ལུས་སྟེང་གི་མེ་བསད་དེ་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། 

དར་རྒྱས་ལགས་མདང་དགོང་སྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཏེ། སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་

བཀོད་དེ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་ལས། དེ་མིན་ཁོང་སྐབས་དེ་ནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་

རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་བུ་སྤུན་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

ཆུང་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཏེ་ལོ་ཤས་སྔོན་

ནས་ལྷ་སར་ཡོང་སྟེ་ཟ་ཁང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞུགས་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རི་ཀྱོ་ལགས་

མཚན། རི་ཀྱོ།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཁུལ་ཛམ་

ཐང་རྫོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི ་

གཙང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན།

རང་ལོ།  ༣༦

ཕ་མིང།  ཕྱུག་ལོ། 

མ་མིང། རིན་ལྷ། 

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༥། 

༣༠ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢།༥ །༣༠ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་དུ་མདོ་སྨད་ཛམ་

ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་གཙང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་

པ་ཕ་ཕྱུག་ལོ་དང་། མ་རིན་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་བུ་

མོ་རང་ལོ་ ༣༦ ཡིན་པ་རི་ཀྱོ་ལགས་ཀྱིས་

ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་སྐབས། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་

ཏེ་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། མེ་འབར་

ཤུགས་ཆེ་བས་བསད་མ་ཐུབ་པར་ས་གནས་

དེར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  དེའི་དགོང་

མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ པ་ཡས་མས་སུ་ས་གནས་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ་

ཕུང་པོ་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲྭ་

ཚང་གསུམ་གྱི་གྲྭ་མང་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གིས་

འཕོ་ལུང་དང་བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་

༣༨
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འདུག དེ་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཉིན་

དེར་གང་མགྱོགས་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གལ་སྲིད་སྐུ་ཕུང་ཉིན་དེར་ཞུགས་

འབུལ་མ་བྱས་ན། ཕྱིར་བཙན་འཕྲོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ དགོང་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ སྟེང་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་རི་འདབས་

ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ནང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་འདུག ཞུགས་འབུལ་བྱེད་སར་ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་

གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ལྷག་འདུ་

འཛོམས་གནང་སྟེ་དགོང་མོར་ས་གནས་དེར་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་

པོ་འཕྲད་ཡོད་ཀྱང། དགེ་འདུན་པ་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་

མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ པ་བར་དུ་བསྔོ་སྨོན་དང་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་ནས་དུར་ཁྲོད་དུ་

བསྡད་འདུག ཁོ་མོ་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་ནས་ཡིན་ལ་རྒྱུན་དུ་གྲོང་པ་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་ཐབས་

ལ་འབད་པ་དང། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པ། དགེ་བ་ལ་འབད་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

མེར་སྲེག་མ་བཏང་སྔོན་གྱི་ཉིན་མང་པོའ་ིནང་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་གྱིན་འདུག་

པས། སྔ་མོ་ཞིག་ནས་ཁོ་མོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པར་ས་

གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་འདུག ཁོང་མོའ་ིབཟའ་ཟླར་སྣང་སྟོང་ཟེར་

ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཛམ་ཐང་རི་ཀྱོ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས།

འཛམ་གླིང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པར་ཤོག   རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བོད་ལ་བྱོན་ཐུབ་པའི་

ཆེད།   སྐམ་བཤས་འཚོང་མ་བྱེད།  ཉེ་རིང་ནང་རྐུ་མ་བྱེད།  བོད་སྐད་ཤོད།  སྐམ་མ་བཤའ།  

མ་འཛིང་།   སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ང་ལ་ཡོང་ནས།  ང་གསོན་པོར་རྒྱ་ལག་

ཏུ་ཤོར་ཡང་ཚང་མས་མ་འཛིང་མ་འཁོན།  མཐུན་སྒྲིལ་གྱིས།  ལག་གདང་གིས།   རིག་

གནས་སྦྱོང་།  མེ་ལ་ང་རང་བསྲེགས།  བཟའ་མི་ཚང་མ་མ་སྡུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་ཐར་ལགས་

མཚན། རྟ་མགྲིན་ཐར།

འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་

གཅན་ཚ་རྫོང་གཅན་ཚ་ཐང་

ཞང་ལོ་བ་སྡེ་བ།

རང་ལོ།  ༦༤

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༦། 

༡༥ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༦།༡༥ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

སྔ་དྲོ་ས་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ ༦  ཡོལ་ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་། 

གཅན་ཚ་ཐང་ཞང་ལོ་བ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་རང་

ལོ་ ༦༤ ལ་སོན་པའི་རྟ་མགྲིན་ཐར་ལགས་

ཀྱིས་གཅན་ཚ་རྫོང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་ལས་

ཁུངས་མདུན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་འདུག མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་ཅུང་མ་འགོར་བར་ས་གནས་

རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་མེ་བསད་དེ་ཟི་ལིང་

དུ་ཁོང་བཙན་འཁྱེར་བྱས་འདུག   དེ་ཉིན་སྔ་

དྲོ་ས་གནས་སུ་མང་ཚོགས་མང་པོ་འདུས་ཏེ་

རྫོང་སྲིད་གཞུང་ལ་རྟ་མགྲིན་ཐར་ཕྱིར་རྩིས་

སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་སྟེ་ངོ་རྒོལ་

འུར་ཟིང་ཆེ་ཙམ་བྱུང་སྟབས། ཁོང་ཉེན་རྟོག་

པས་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི ་ཁས་

ལེན་བྱས་ནས་ཟི་ལིང་དུ་ཕུང་པོ་ལེན་དུ་སོང་

༣༩
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ཞེས་བཤད། གཅན་ཚ་རྫོང་ཐོག་དང་ཉེ་བའི་དཔའ་ལུང་ཆུ་འཁོར་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་

ལེན་མཁན་འབྱོར་མཚམས། བོད་མི་རྣམས་ལ་ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་རྫོང་དུ་བོད་མི་

འདུ་འཛོམས་ཐོག་དམག་མིས་ཁེངས་ཡོད་པར་སོང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོ་ལམ་བརྒྱུད་

ཡོང་མ་ཕོད།  བདེ་ཆེན་དགོན་དུ་མ་སླེབས་མཚམས་སུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་མི་མང་གི་ཕུང་

པོར་ཁ་བཏགས་དང་སྨོན་ལམ་གསུང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བསྒུགས་ཡོད་པའི་

ལན་འབྱོར་ཏེ་ཕྱིར་འཁྱེར་སྐབས། རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་འཁྱེར་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་

བཏང་བས་ལོ་བ་ཉག་ག་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་དང་མི་མང་

འདུས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར། ཕུང་པོ་ལ་ཁ་བཏགས་ཕུལ་ཏེ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་ནང་མིར་སེམས་གསོ་སོགས་བྱས་འདུག དེ་ནས་ཁོང་གི་བུ་ཆེ་བ་

སོགས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་རང་ཡུལ་དུ་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ན་བཟང་ཚུལ་ལྟར། དེ་ཉིན་དགོང་

མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཙམ་ལ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གཅན་ཚ་ཐང་ཤང་ལོ་བ་སྡེ་བར་ཞུགས་

འབུལ་གནང་འདུག དེའི་ཕྱི་ཉིན་གཅན་ཚའི་ཐང་ཞང་མངགས་གཏོང་ཁང་གིས་ཉེན་རྟོག་

པས་བཟའ་མི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དྲི་རྩད་བྱས་པ་མ་ཟད། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོང་མི་

དང་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་སོགས་བྱས་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཀྱང། རྫོང་ནང་

ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་དང་འདས་པོའ ་ིཁྱིམ་དུ་འདས་མཆོད་སྨོན་ལམ་ཞལ་འདེབས་སོགས་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་གནས་རེབ་གོང་དང་། ཁྲི་ཀ མགོ་ལོག བླ་བྲང། མང་ར། འབའ་

རྫོང་། ཟི་ལིང་སོགས་ནས་སྤྱི་སྒེར་ཅི་རིགས་ཐད་ནས་སྐྱིད་ན་མཉམ་སྐྱིད་དང་སྡུག་ན་

མཉམ་སྡུག་གི་འདུ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱས་འདུག བཟའ་ཟླ་ཆོས་མོ་ཐར་དང་ཁོང་གཉིས་

ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། བུ་ཆེ་བ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་རང་ལོ་ ༣༣ ཁྱིམ་གཞིས་ཟུར་དུ་

ཟིན་ཡོད། བུ་མོ་འབྲིང་བ་རྡོ་རྗེ་འཚོ་རང་ལོ་ ༢༨ དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཞིས་འཛིན་ཡིན། 

ཆུང་བ་བུན་ཁྲང་རྡོ་རྗེ་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ་སློབ་འབྲིང་དུ་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་
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སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གནང་གོང་དུ་ཞལ་ཆེམས་ཤིག་བྲིས་གནང་བའི་ནང་། བླ་མ་ཡི་དམ་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འཛམ་གླིང་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་། 

༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་རེ་འདུན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རང་ས་

ཟིན་པའི་དོན་དུ་ངས་རང་ལུས་མེ་མཆོད་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག་ལ།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

96

 རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལགས་

མཚན། བསྟན་འཛིན་མཁས་

གྲུབ།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཁམས་ཡུལ་

ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཉ་མཚོ་

སྡེ་བའི་སྐམ་ཡུལ།

རང་ལོ།   ༢༤

ཕ་མིང།  ལེགས་གྲུབ།

མ་མིང། སྐྱིད་འཛོམས། 

ལས་གནས།ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༦། ༢༠ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༦། ༢༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་

བོད་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཉ་

མཚོ་སྡེ་བའི་སྐམ་ཡུལ་རུ་ཁག་གསུམ་པའི་ཕ་

ལེགས་གྲུབ་དང་། མ་སྐྱིད་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་བསྟན་འཛིན་མཁས་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་ངག་དབང་ནོར་

འཕེལ་ལགས་དང་ལྷན་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་གྲོང་

རྡལ་དུ་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཁྱེར་ཞིང། 

བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ཞེས་སྐད་

འབོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་

ཡོད། བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལགས་ནི་དེ་

སྔོན་ཟིལ་དཀར་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་གནང་

མྱོང་བ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྐྱ་སར་

བབས་འདུག རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་

༤༠
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ཟིལ་དཀར་དགོན་དུ་འཁྱེར་འདུག་ཀྱང་། རིང་པོར་མ་སོང་བར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་

ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་ཞུགས་འབུལ་གྱི་འདས་མཆོད་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༢ མཚན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཐོ་རེངས་

ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་ཐོག་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཚོས་

བཤད་པ་ལྟར་མ་སྒྲུབ་ན། དམག་མི་མངགས་ནས་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་

བརྗོད་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་པས་

ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་དཀྱིལ་ནས་ཟིལ་དཀར་དགོན་གྱི་གྲྭ་མང་གི་དཔའ་

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་

ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་འདས་མཆོད་སྒྲུབ་འདུག་ཀྱང་། སྐབས་དེར་

དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་སོང་ཡུལ་མི་རྣམས་འཇིགས་སྐྲག་ངང་གནས་དགོས་པར་

གྱུར་འདུག ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་སྔོན་ཞལ་ཆེམས་ཡི་གེ་གཅིག་བཞག་

ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ངེད་གཉིས་ལ་མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སོགས་

གང་ལ་ཡང་ནུས་པ་འདོན་མི་ཐུབ་ཅིང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་མང་ལ་ཕན་

པའི་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེའི་ཕྱིར་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་བོད་

མི་རིགས་དང། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ཕྲག་ནས་ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་བརྟན་པ་དང། 

གཞན་ཡང་ཁོང་མྱུར་དུ་བོད་ལ་༸ཞབས་སོར་ཐུབ་པའི་རམ་འདེགས་སུ་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་ཀྱི་ལས་གཞི་འདི་འདེམས་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་དང་འདྲ་བའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་

ཞུ་སྙིང་། ང་ཚོ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་རྒྱག་རེས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ནང་རྩོད་བྱེད་རྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་

ནམ་ཡང་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་དང་། ཚང་མས་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ལ་རྒྱ་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་

མཚན། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་ལྗོངས་

གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ལམ་

རྗོང་སྨན་ཕུགས་ཤང།

རང་ལོ།   ༢༢

ཕ་མིང། ལྷག་པ་དོན་གྲུབ། 

མ་མིང། ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན།

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི ་ ལོ ་  

༢༠༡༢། ༦། ༢༠ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༣༠ ཉིན་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་དུ་

བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ལམ་རྫོང་

སྨན་ཕུགས་ཤང་འཁྲུལ་འདུལ་གྲོང་ཚོའི་ཕ་ལྷག་

པ་དོན་གྲུབ་དང་། མ་ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན་རྣམ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༢ ཡིན་པ་ངག་དབང་

ནོར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་བསྟན་འཛིན་

མཁས་གྲུབ་དང་ལྷན་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་གྲོང་

རྡལ་དུ་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཁྱེར་ཞིང། 

བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།  ཞེས་སྐད་

འབོད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་བསྟན་འཛིན་

མཁས་གྲུབ་ལགས་སྐབས་དེར་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཡོད་ནའང་། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་

ཟིལ་དཀར་དགོན་དུ་ཉར་ཡོད་ཀྱང་ཡུན་རིང་

གསོན་པའི་རེ་བ་མེད་སྟབས། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤ 

༤༡



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཐོག་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་འདུག  སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་མང་པོས་ཁོང་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་

ཤོར་ཚེ་མནར་གཅོད་ཕོག་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན། མཐར་དགོན་པའི་དོ་དམ་མི་སྣ་དང་

ཉེན་རྟོག་པའི་བར་གྲོས་བསྡུར་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནད་གཡོག་ཏུ་བསྡད་ཆོག་པ་བྱས་

ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཁས་ལེན་འོག་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་

བཅོས་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 

ཙམ་ལ་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་ཁོང་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ས་གནས་སུ་

སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

 དེ་སྔོན་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་ནི་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་ནས་ཡིན་པ་དང་ལོ་

ཤས་ནས་རྫ་སྟོད་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང། ཁོང་ནི་གཉའ་ལམ་

ནས་ཡིན་ཞིང་ཁུལ་དེར་རྫོང་སློབ་འབྲིང་བར་སྐྱོད་མྱོང་ཞིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ནས་ཕ་

ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད། ཁོང་གིས་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་གྲོང་རྡལ་དུ་

བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྗེས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཕ་ཡུལ་གཉའ་ལམ་

དུ་ནང་མིར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ལས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་འདུག ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་ཆེམས་ཡི་

གེ་ཞིག་ཀྱང་བཞག་ཡོད་པ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་

བཀོད་ཡོད།

 ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཟིན་མ་ཐག་ཟིལ་

དཀར་དགོན་དུ་ཉར་སྐབས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གསུངས་པའི་བཀའ་མོལ་རྣམས་སྒྲ་ཕབ་ཞུས་

པ་གཤམ་གསལ། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ། ངའི་མི་རིགས་ལ་སྐད་རིགས་ལ་རང་དབང་མི་

འདུག ཚང་མས་རྒྱ་སྐད་བོད་སྐད་བསྲེ་གཏོང་གི་འདུག ད་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིན། ངས་རྒྱུ་

ཉར། རྒྱུ་ཅི་མི་དགོས་ཡ། ངེད་བོད་གངས་ཅན་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་

རེད།  བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གང་འདྲ་བྱུང་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། དྲགས་འདུག 

ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ག་བར་བསྡད་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁྱིམ་ན་འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། འོ། ངེད་གཉིས་མནའ་ཤག་གཉིས་ཀ  ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་

བསྐྱར་བཞག་གི་མིན་ཡ། བོད་ཁ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ཡ། ངེད་གཉིས་བོད་ཁ་བ་གངས་རིའི་

ལྗོངས་སུ་ཡིན་ཡ། ངེད་རང་དབང་དང་། ཆ་ལུགས།  སྐད་རིགས། དེ་གསུམ་མེད་ན། ང་

ཚོ་ངོ་ཚ་གི་ཡ། དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ང་ཚོས་སྦྱངས་དགོས་རེད། མི་རིགས་ཤིག་ལ་

མཚོན་ན། རང་དབང་དང་། སྐད་རིགས། ཆ་ལུགས། ཡིག་རིགས་སོགས་དགོས་ལེ་རེད། 

ཨ་རོགས། ཡིག་རིགས་མེད་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་གང་གི་མི་རིགས་ཡིན་ཟེར་རེད། རྒྱ་ཡིན་

ཟེར་རམ་བོད་ཡིན་ཟེར། ཨ་རོགས་མཁས་གྲུབ། ཨ་རོགས་མཁས་གྲུབ། མཁས་གྲུབ། ཁྱོད་

གང་ལ་ཡོད། འཁྲིས་ལ་ཡོད་མིས། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་ལ་ཡོད། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ཨ་

ངའི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་དམ། ཁྱོད་ཅི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་རོགས། ངའི་ངོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་འདུག 

འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། སྡུག་མོ་རེད་མི་འདུག དྲགས་ས་རེད། ང་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། 

ང་མིའི་བཟོ་འདྲ་རེད་མི་འདུག ཨ་རོགས། སྡུག་པ་ཅན་ཞིག་ཆགས་འདུག་བ། ས་སྣུམ་དྲི་

མ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རེད། ས་སྣུམ་དྲ་མ་ཞིག་བཤོས་པ་རེད། ངོ་མ་ད་དུང་ཡར་འགྱེར་

ཚར་དུས། ཡར་གཅིག་ལངས་བཞག་དུས། ཁྱེད་རང་ཅི་འདྲའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་རེད། ཨ་

རོགས། རེད། ཨ་རོགས། ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟུང་ཨ། ༼བསྟན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅི་ཟེར།༽ འཁྲིས་

ལ་ཡོད་པའི་མིས། དྲགས་འདུག ངོ་མ་དྲ་མ་དྲགས་འདུག ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ང་

རྒྱ་ཡི་ལག་ཏུ་བཞག་ཟིན་པ་ཡིན་ནམ། འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁྱེད་ལ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་

ཆ་ཚང་གིས་བདག་སྐྱོང་བྱས་འདུག ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། འོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བཀའ་

དྲིན་ཆེ། ཟིལ་དཀར་དགོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཟིལ་དཀར་དགོན་

པའི་གྲྭ་པ་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ཀྱི་འཁྲིས་ལ་བསྡད་དེ། ད་སྨན་བཅོས་ཆ་རྐྱེན་དྲ་མ་མི་འདུག་སྟེ། 

ཡིནའང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེད་བཞིན་འདུག ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། འོ་ཡ་བཀའ་དྲིན་

ཆེ། ང་དྲགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་མེད། ངའི་བློ་ལ་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་

ཡར་ཐེག་སོང་ན་དེ་ངའི་རེ་བ་ཡིན། ཨ་རོགས། དེ་མིན་ང་ལ་རེ་བ་མེད་ཨ། ཡ་བསྟན་འཛིན་
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མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། བསྟན་འཛིན་མཁས་

གྲུབ་དྲག་འདུག ཁོང་ཁྱིམ་ནང་ཡར་འཁུར་སོང། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། མནའ་སྐྱེལ་

ཞིག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས།  འོ། དེ་ནས། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ཁྱེད་ཁ་ཡག་

རྫོ་ཞིག་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁ་ཡག་མིན། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ཁོ་

ཤི་ཚར་རེད་བ། འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཤི་མི་འདུག ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ཨ། 

ཤི་མི་འདུག ཁོ་ཤི་ཚར་རེད་བ། འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཤི་མི་འདུག ངག་དབང་ནོར་

འཕེལ་གྱིས། ག་ན་འདུག ངའི་མནའ་ཤག་ཅི་རེད་འདུག སྐྱོན་མི་འདུག མནའ་ཤག་ག་བར་

བསྡད་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁྱིམ་ནང་འདུག ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། ག་

བར་བསྡད་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁྱིམ་ནང་འཁུར་ཡིན། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་

གྱིས། ཨ། འཁུར་ཡིན་ཁྱིམ་ནང། ག་བ་བསྡད་འདུག འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། ཁོ་རང་ནང་

ལ་བསྡད་འདུག ཤི་མི་འདུག ཤི་མི་འདུག  ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་གྱིས། མནའ་སྐྱེལ་ཞིག 

འཁྲིས་ལ་ཡོད་པའི་མིས། འོ།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་འཛོམས་ལགས་

མཚན། བདེ་སྐྱིད་ཆོས་

འཛོམས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་

མདོ།

རང་ལོ།  ༤༠

ཕ་མིང། པདྨ་དོན་གྲུབ། 

ལས་གནས། ཚོང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༦། 

༢༧

གནས་སྟངས། རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་དམག་མིས་བཙན་ཁྱེར་

བྱས་ཏེ་གང་དུ་ཡོན་མིན་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༦ ཚེས ༢༧ ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་དུ་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ི

དཔལ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་ཕ་ཚེ་འདས་པདྨ་དོན་

གྲུབ་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༤༠ ཙམ་ཡིན་པ་བདེ་

སྐྱིད་ཆོས་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་

དོན་གྲུབ་གླིང་དགོན་པའི་གཤམ་འོག་གི་སྐྱེ་

རྒུ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ 

ཙམ་གྱི་བོད་པའི་ས་ཁང་རྒྱུ་ནོར་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བཙན་ཕྲོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་

གཉའ་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་

རྒོལ་ཆེད། རང་ས་རང་དབང་དང་། རང་རྒྱུ་

རང་དབང་གི་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་

བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ས་ཁང་བཙན་

ཕྲོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་གཉའ་གནོན་བྱེད་

བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེར་སེམས་ཀྱིས་མ་

བཟོད་པར་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་མཆོངས་

ཡོང་སྐབས། རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་མེ་

༤༢
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བསད་དེ་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་འཁྱེར་བྱས་འདུག སྐབས་དེར་སྤུན་མཆེད་བཀྲ་ཤིས་

གཡང་འཛོམས་དང་། ཨ་ཞང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་གཉིས་ནས་ཀྱང་མདུན་དུ་མཆོངས་ནས་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པར། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག 

སྐབས་དེར་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་

གློད་བཀྲོལ་མ་བཏང་ན་ཚང་མས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གི་ཡིན། ཞེས་སྐད་འབོད་

བརྒྱབ་པས་གློད་ཙམ་བྱུང་ཡང་གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཆགས་འདུག 

ཁོང་མོ་ནི་སྐྱེ་རྒུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཐག་ཉེ་བོ་ཡོད་པའི་དཔལ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་ཁོངས་མི་ཡིན་

ཞིང་། ཁྱོ་གའི་མིང་ལ་དབང་གྲགས་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་

ཡོད་པ་སྐྱེ་རྒུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལོ་འགའི་སྔོན་ནས་སྐྱེ་རྒུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྤོས་

ཀྱིས་ཚོང་ལས་གཉེར་བཞིན་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་

མཚན།  ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

འཁྲུངས་ཡུལ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

འདམ་གཞུང་རྗོང་མཆོད་རྟེན་

ཁུག་གྲོང་ཚོ།

རང་ལོ།  ༢༢

ཕ་མིང། ནོར་ནོར།

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ 

༧ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ ༧ ཚེས་ ༧ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༧ ཚེས་ ༧ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་

བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་

འདམ་ཆུ་ཁ་གྲོང་རྡལ། མཆོད་རྟེན་ཁུག་གྲོང་

ཚོའི་ཕ་ཚེ་འདས་ནོར་ནོར་གྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༢ 

ཡིན་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ ་ལགས་ཀྱིས་འདམ་

གཞུང་རྫོང་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སའི་

ཁྲོམ་གཟིགས་སྒང་ཟེར་བའི་སྒོ་རའི་མདུན་

དུ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐད་འབོད་གནང་

བ་དང་ལྷན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག མེ་འབར་ནས་

དུས་ཚོད་སྐར་མ་གསུམ་ཙམ་སོང་རྗེས་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་

མེ་བསད་དེ། རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་ཁྱེར་

བྱས་ནས་མི་སུ་གཅིག་ཀྱང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་

བཅུག་མེད་ཀྱང་། ཁོང་ཉིན་དེའི་མཚན་མོ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་

༤༣
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ཁྱབ་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་སའི་སྒོ་རའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་

ཚང་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་སུ་གཅིག་

གིས་ཀྱང་ཕྱི་ལ་ཤོད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག ཁོང་གི་འབོད་ཚིག་གང་ཞིག་

བསྒྲགས་ཡོད་མེད་དང་། སྐུ་ཕུང་ཅི་ཞིག་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། སྐབས་དེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོའ་ིའོག་ཁ་པར་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་གྱིས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་འོག་ལྷུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་བོད་ནང་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་ཕན་

ཚུན་ནས་ཀྱང་། འདམ་གཞུང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཁ་པར་མཐུད་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་འདུག རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཁོང་ནི་ནམ་རྒྱུན་ཚོང་ཙག་ཙིག་རེ་བརྒྱབ་སྟེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་། ད་ལྟ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ནི་མ་རྒན་གཅིག་མ་གཏོགས་སུ་གཅིག་ལྷག་མི་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་བློ་འཛིན་ལགས་

མཚན། བླ་ོབཟང་བླ་ོའཛིན།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་ཁུལ་འབར་

ཁམས་རྫོང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་

ཞང་ཥ་ོལ་ཅང་སྡ་ེཔ།

རང་ལོ།   ༡༨

ཕ་མིང།  འབྱོར་རྒྱལ།

མ་མིང། ཚ་ེབྷོ། 

ལས་གནས། རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་

ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢།༧། 

༡༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢། 

༧། ༡༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

བོད་ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཡོལ་ཙམ་དུ་

རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབར་ཁམས་

རྫོང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཥོ་ལ་ཅང་སྡེ་བའི་

མཁར་མགོ་ཚང་གི་ཕ་འབྱོར་རྒྱལ་དང། མ་

ཚེ་བྷོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་རྒྱལ་

རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་བློ་

འཛིན་ལགས་ཀྱིས་དགོན་པའི་གླིང་དཀྱིལ་

གྱི་འདུ་ཁང་མདུན་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་ས་གནས་ཡུལ་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གི་

ཕྱོགས་སུ་གོམ་འགྲོས་ཀྱིས་ཕེབས་འདུག་

ཀྱང། ཅུང་ཙམ་ནས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་མེ་འབར་

ཤུགས་ཆེ་སྟབས། ས་ལ་འགྱེལ་ནས་མེ་ལྕེ་

དྲག་པོའ་ིཀློང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག 

སྐུ་ལུས་མེར་བསྒྲོན་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་

འབོད་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་ཀྱང་བརྗོད་

ཚིག་གང་ཡིན་ད་དུང་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་

༤༤
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ཐུབ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཕུང་གཙང་ཉར་གྱི་ཀུན་

རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་འཇུག་གི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་མཚམས། ཉིན་དེའི་མཚན་

མོར་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་ནང་དུ་ཕུང་པོ་ཉ་སྦྱིན་བཏང་ཡོད་

ཅིང་། གནས་ཚུལ་དེ་འབར་ཁམས་རྫོང་ནས་ཤེས་རྗེས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ལས་

བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་གིན་ཡོད་ཀྱང་། ཚོ་བདུན་མི་

མང་གིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཟམ་ཁ་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་པར་བརྟེན། དགོན་པའི་

ནང་དུ་སླེབས་མེད་ཀྱང་ཆུའི་ཕར་འགྲམ་དུ་དམག་སྦྱོང་འདྲ་མིན་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཚོ་བདུན་མི་མང་གིས་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་དང་ཞབས་སྐོར་

བརྒྱབ་པ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་གང་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་

ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་གང་ཐུབ་བྱས་འདུག ཁོང་ནི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟེ། ད་ལྟ་ཁ་དོག་གོང་མའི་

འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་རྩེ་གྲས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་ཤིང་ཡ་རབས་ཚུལ་

མཐུན་གྱི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱིམ་ཚང་དེར་ནང་མི་ལྔ་ཡོད་འདུག རྒྱལ་རོང་

ཚོ་བདུན་ཀིརྟིའི་དགོན་པ་ནི། འབར་ཁམས་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། འབར་ཁམས་རྫོང་

ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༨༥ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད། དགོན་དེའི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱལ་རོང་

ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཞེས་འབོད་ཅིང་དེང་སྐབས་དགེ་འདུན་

ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཡོད་པས་རྒྱལ་རོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་

ཡིན་འདུག དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དགོན་འདིའི་གྲྭ་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་

དང་། གྲྭ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས།། 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་

མཚན། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

གཅའ་ཡུལ་ཚོ་རྭ་རུ་བའི་སྡེ་པ།

རང་ལོ། ༢༡

ཕ་མིང་། དབང་ཚེ།

མ་མིང་། སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད།

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༨ ཚེས ༦ བོད་

ནང་གི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༠༥ ཙམ་ལ་རྔ་པ་

རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ་རྭ་རུ་བའི་ཅ་དར་ཚང་གི་

ཕ་དབང་ཚེ་དང་། མ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད་གཉིས་

ཀྱི་བུ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་

འདབས་དཔའ་བོའ་ིསྲང་ལམ་ནས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་མེ་ལྕེ་འབར་བཞིན་པའི་

ཀློང་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་

གཉིས་བོད་དུ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། ཀིརྟི་

དགོན་པའི་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་ཕྱེ་དགོས། ཞེས་པའི་

སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རྒྱུགས་

སྐབས། ལམ་དེར་ཡོད་པའི་ནགས་ལས་ཁང་

གི་ར་སྐོར་ནང་ཡིབ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་

རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་བེད་

༤༥



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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སྤྱོད་ཀྱིས་མེ་བསད་དེ་ཐང་ལ་འགྱེལ་རྗེས་རླངས་འཁོར་ནང་གཡུགས་ནས་རྔ་པ་རྫོང་སྨན་

ཁང་དུ་བཙན་འཁྱེར་བྱས་འདུག རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་རིང་བསྡད་རྗེས་

ས་གནས་གཞན་དུ་ཁྱེར་བ་ཙམ་ལས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་དང་སྐབས་ཐོག་དེར་གྲོངས་མི་

འདུག་ཀྱང་། ཉིན་དེའི་བོད་ནང་གི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་

དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག སྐུ་གྲོངས་མ་ཐག་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་སྤྲོད་

རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུས་ཀྱང་དང་ལེན་མ་བྱས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐུ་ཕུང་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་འབྲེལ་ཡོད་དགེ་འདུན་

པ་བཞིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་དུར་སའི་ནང་བསྐྱལ་འདུག ཁོང་ནི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་

པས་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་ཕོག་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། ཐོས་

བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་རྟགས་རིགས་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་པ་དང་།  ལོ་སྔོན་མའི་ནང་སྐུ་ལུས་མེར་

བསྲེགས་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་

འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་ཡིན་འདུག རྒྱུན་དུ་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེད་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་

མཁན་ཞིག་དང་། རྔ་པའི་ནང་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོ་རུ་ཁག་ཅིག་གི་ཚོགས་མི་ཡང་ཡིན་འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་སྒྲོལ་དཀར་མཚོ་ལགས་

མཚན། སྒྲོལ་དཀར་མཚོ།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འགྲམ་རྟ་

སར་སྡེ་པ།

རང་ལོ། ༢༧

ཕ་མིང་། འབྲུག་རྒྱལ་མཁར།

མ་མིང་། སངས་རྒྱས་མཚོ། 

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༧ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས ༧ བོད་

ནང་གི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་ཀན་

ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འགྲམ་རྟ་སར་སྡེ་

བའི་ཕ་འབྲུག་རྒྱལ་མཁར་དང་། མ་སངས་

རྒྱས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་

པ་སྒྲོལ་དཀར་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་དགའ་

ལྡན་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་སྐོར་ལམ་གྱི་མཆོད་

རྟེན་འགྲམ་ནས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས། བོད་མིར་རང་དབང་མི་འདུག ཅེས་

སྐད་འབོད་རྒྱག་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་

རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་རྗེས་ས་ལ་

འགྱེལ་ཡོད་ནའང་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་

ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་སྐུ་ཕུང་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུས་

པ་མ་ཟད། གཙོས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཁོང་མོའ་ིཁྱིམ་ཚང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་སྨོན་ལམ་

༤༦
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སོགས་གནང་འདུག ཁོང་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྤྱི་ལེ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སར་ཁྱིམ་ཚང་སུམ་

ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྟ་སར་སྡེ་པ་ནས་བར་མའི་སྡེ་བར་པདྨ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མནའ་མར་ཕྱིན་

ཏེ། ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆེ་བ་བུ་མོ་བཎྡེ་འཚོ་ལོ་ ༥ དང་། ཆུང་བ་བུ་ཡུམ་སྐྱབས་ཚེ་རིང་ལོ་ 

༣ ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་ནང་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་

པའི་གྲྭ་རྒྱུན་དང་། ཕྱོགས་ཕེབས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བ་བཅས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་ནང་མིར་སེམས་གསོ་དང་བསྔོ་སྨོན་ཆེད་སྒེར་ངོས་ནས་རླངས་

འཁོར་མང་པོ་ཞིག་གླས་ཏེ་གཙོས་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེར་བསང་ཆུ་རྫོང་

ཆོས་ལུགས་ལས་ཁུངས་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་མི་སྣ་འབྱོར་

ཏེ་བཀག་འགོག་དང་འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱས་ཡོད་ཀྱང། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀྱིས་གསན་འཇོག་མ་གནང་བར་ཞབས་ཐང་ལ་ཕེབས། གང་དུ་བཀག་ན་དེ་ནས་ཞི་

རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དགོན་མཐའི་གཞུང་ལམ་སྟེང་བསྐྱོད་སྐབས་དགོན་པའི་

དོ་དམ་ཁང་གི་མི་སྣ་ཕེབས་ཏེ། གྲྭ་མང་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་ཞིང་གོ་བསྐོན་སློབ་གསོ་སྣ་ཚོགས་

བྱས་སྟབས། ཕར་ཚུར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་ཆགས་ཤིང་། མཐར་གྲྭ་མང་བླ་

བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་

མདུན་གྱི་གཞུང་ལམ་སྟེང་བཞུགས་ཏེ། སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་དགེ་འདུན་

པ་དང་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་བྱུང་

འདུག ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ལམ་

ཁག་ཏུ་སྒྲོལ་དཀར་མཚོ་ནི་བཟའ་ཚང་གི་བར་

དུ་འགལ་ཟླ་བྱུང་སྟེ་སེམས་ཁམས་བདེ་བོ་

མེད་པར་རང་སྲོག་བཅད་པ་རེད། ཅེས་འཁྱོག་

བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་སྤེལ་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་གཅོད་པ་ལགས་

མཚན། གཅོད་པ།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཞང་རུ་

ཆེན་དང་པོ།

རང་ལོ། ༢༤

ཕ་མིང་། དཔའ་ལོ།

མ་མིང་། མ་སྒྲོན། 

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༡༠ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༡༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཙལ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཞང། རུ་

ཆེན་དང་པོའ་ིཉག་སྐོར་མའི་ཕ་དཔའ་ལོ་དང་། 

མ་མ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་

གཅོད་པ་ལགས་ཀྱིས་རྨེའུ་རུ་མའི་ཞང་ཐོག་

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལས་མ་འགོར་བར་ས་གནས་

སུ་ཡོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་སླེབས་ཏེ་ཁོང་

གི་ལུས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་ནས་

བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༣ པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་འབར་ཁམས་སུ་

སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་ལམ་བར་ནས་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་འདུག སྐུ་ཕུང་འབར་ཁམས་ནས་རྒྱ་

གཞུང་གིས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ནང་མིར་རུས་

ཐལ་ཞིག་སྤྲད་འདུག གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་

༤༧
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ནས་རྨེའུ་རུ་མའི་ཞང་ཐོག་ཡོངས་སུ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ནས་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག དམ་པ་ཁོང་ནི་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྟེ་དཔྱིད་

གསར་དུས་ཆེན་སྐབས་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མའི་ནང་ནས་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་མར་མེ་

ཁྲོམ་སྐོར་དང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་སྐབས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་གྲས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་རྗེས་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་རྩད་གཅོད་ཐེངས་འགར་བྱས་ཀྱང་ལག་སོན་མ་བྱུང་སྟབས་བྲོས་

བྱོལ་བྱས་འདུག ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྨེའུ་རུ་མའི་སློབ་ཆུང་ལ་འགྲོ་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། ཤུལ་དུ་

ཕ་མ་གཉིས་དང་མིང་སྲིང་བཞི་བཅས་ནང་མི་དྲུག་ལྷག་ཡོད་འདུག ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་

འདི་དག་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁྲེགས་

འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།། 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

མཚན། བཀྲ་ཤིས།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་

རུ་མ་སྡེ་པ།

རང་ལོ། ༢༡

ཕ་མིང། ལྷ་དབང།   

མ་མིང་། རྔ་པོ། 

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༡༣ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་

མ་སྡེ་བའི་ཕ་ལྷ་དབང་དང་མ་རྔ་པོ་ཡི་བུ་རང་

ལོ་ ༢༡ ཡས་མས་ཡིན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

ཀྱིས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་

ལུང་རྟོགས་ལགས་དང་ལྷན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་དཔའ་བོའ་ི

སྲང་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད། 

བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་དཔའ་བོའ ་ིསྲང་ལམ་

ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཡོང་སྐབས་གཞུང་

ལམ་དུ་མ་སླེབས་ཙམ་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོས་

རུབ་བརྡུང་བྱས་ནས་མེ་བསད་དེ་སྣུམ་འཁོར་

ནང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་སྐབས་

དེར་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ནས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་

༤༨
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ཀ་མིན་ཙམ་རིང་བསྡད་རྗེས་འབར་ཁམས་ལ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་གྱིས། 

གཉིས་ཀ་མེས་ཚིག་པའི་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ་གསོན་པའི་རེ་བ་མེད་ཚུལ་བརྗོད་

ཡོད། ཁོང་དེ་སྔོན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སྐྱ་སར་

བབས་ནས་ཕ་མའི་རྩར་བསྡད་འདུག དོན་རྐྱེན་བྱུང་མ་ཐག་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་མང་གིས་ཀི་

ལྡིར་བྱས་ཏེ་སྐད་འབོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པར། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འབོར་ཆེན་སླེབས་ནས་མི་མང་ལ་ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་སོགས་

ཀྱིས་གང་བྱུང་གཅར་རྡུང་བྱས་ཏེ། མི་མང་པོ་ཞིག་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཤིང་། མི་ཁག་གཅིག་

སྐབས་དེར་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་མ་ཟད། མི་གཅིག་གི་མགོ་ལ་ལྕགས་མདུང་

འཛེར་མ་ཅན་གཞུས་ཏེ་མགོ་བོ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲག་གིས་འཚོས་ཡོད། མི་དེའི་རྗེས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་དང། རྔ་པ་རྫོང་མཁར་ཡོངས་ལ་དམིགས་

བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་འདུག མི་

མང་པོར་ཛ་དྲག་གི་རྨས་སྐྱོན་སོགས་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཀྲ་ཤིས་ཁོང་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་སུ་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཏེ་རུས་ཐལ་ཞིག་སྤྲད་པ་དེ་ཡང་རང་དབང་

གང་ཡང་མེད་པར་སྐབས་ཐོག་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་གཙང་བཟོ་བྱེད་དུ་

བཅུག་པ་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོ་ག་ལྟར་རྗེས་འཇུག་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག །



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

116

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་ལུང་རྟོགས་ལགས་

མཚན། ལུང་རྟོགས།

འཁྲུངས་ཡུལ། བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་

རུ་མ་སྡེ་པ།

རང་ལོ། ༢༠

ཕ་མིང་། རིན་འབྱུང།

མ་མིང་། ཀླུ་མོ། 

ལས་གནས། ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༡༣ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༡༣ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་ཐོག་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བའི་ཕ་འདས་

པོ་རིན་འབྱུང་ལགས་དང་། མ་ཀླུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་ལུང་རྟོགས་

ལགས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་མི་སྐྱ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

དང་ལྷན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་འདབས་ཀྱི་མ་ཎི་

འཁོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་དཔའ་བོའ ་ིསྲང་ལམ་ནས་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་འདུག དེ་ཡང་གྲྭ་ལུང་

རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་དཔའ་བོའ་ིསྲང་ལམ་ནས་

སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་གཞུང་ལམ་དབུས་མའི་

བཞི་མདོར་སླེབས་མཚམས། རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རུབ་ནས་མེ་བསད་

དེ་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་

ནས་དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རིང་བསྡད་རྗེས་

༤༩
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འབར་ཁམས་ལ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་མེས་ཚབས་ཆེ་ཚིག་སྟབས་གསོན་པའི་རེ་བ་མེད་པ་རེད།  

བཀྲ་ཤིས་གྲྭ་པ་ཡིན་སྐབས་ཁོང་དང་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་འཛིན་གྲོགས་ཡིན་འདུག དེ་ཉིན་

སྔ་དྲོ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་ལུང་རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ། དགེ་འདུན་རེ་ལ་རྒྱ་སྒོར་གཅིག་རེ་སྐུ་འགྱེད་བཏང་སྟེ་བསྔོ་བ་སྨོན་

ལམ་དང་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག དེ་ཉིན་དོན་རྐྱེན་དེ་རྗེས་སུ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་བསྐོས་དང་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་

ཁག་གཅིག་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཚོགས་འདུར་འབོད་འགུག་བྱས་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འབར་ཁམས་སུ་མེ་སྲེག་གིས་རུས་

ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་། ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་དུར་སར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོ་གའི་

རྗེས་འཇུག་སོགས་གང་ཡང་བྱེད་མ་བཅུག་པར་གཙང་བཟོ་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག དེ་ཉིན་

ཤུལ་ལུས་ནང་མི་དང་བཅས་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་

གྱི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྔ་པ་མི་མང་གིས་དགོན་པ་ཁག་ལ་

བསྔོ་རྟེན་ཕུལ་བ་དང་སྐོར་ར། ཕྱག་མཆོད་འབུལ་སོགས་བྱས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

རྣམ་པ་སྟོན་གང་ཐུབ་བྱས་འདུག 
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་ཕ་ཚེ་ཁོ་རྡོ་རྗེ་དང་། 

མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ 

ཙམ་ཡིན་པ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་ཁོང་གི་

གྲོགས་པོ་གཅའ་ཤང་རྭ་རུ་བའི་(མི་སྐྱ་)དམ་

ཆོས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་དུ་

ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་

ཆེན་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་

རྩ་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

སྐད་འབོད་གནང་ཡོད།

  སྐབས་དེར་ཁོང་གཉིས་གོམ་པ་ཉི་ཤུ་ཙམ་

ལ་མེ་འབར་བཞིན་དུ་རྒྱུག་རྗེས་མཐར་ས་

ལ་འགྱེལ་ཡོད་པ་ཐག་རིང་ཙམ་ནས་མཐོང་

འདུག  མེ་ལྕེའི་དབུས་ནས་ཀི་སྒྲ་ཙམ་ལས་

མཚན།  བློ ་ བ ཟ ང ་ སྐ ལ ་

བཟང་།

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བ། 

རང་ལོ། ༡༨ 

ཕ་མིང་། ཚེ་ཁོ་རྡོ་རྗེ།

མ་མིང་། སངས་རྒྱས་སྒྲོན།

ལས་གནས། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ། 

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༢༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༥༠
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འབོད་ཚིག་ག་རེ་བསྒྲགས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། དེ་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པ་

སོགས་སླེབས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་ནས་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་

དུ་ཅུང་ཙམ་རིང་བཞག་རྗེས་འབར་ཁམས་ལ་ཁྲིད་འདུག དགོང་མོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་

ཁོང་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་འབར་ཁམས་ལ་

ཁྱེར་ཡོད་ཅིང་ནང་མིར་སྤྲད་མེད་པར་རུས་ཐལ་ཞིག་སྤྲད་ཡོད། གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་དཔལ་

ལྡན་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྲིད་འདུག བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་གཉིས་དང་སྤུན་

ཆེ་བ་ཚེ་ཁོ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ནང་མི་གསུམ་ཡོད་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དམ་ཆོས་ལགས་

མཚན། དམ་ཆོས

རང་ལོ།   ༡༧ 

འཁྲུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རྫོང་

གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བ།  

ཕ་མིང་། བློ་བྷེ

མ་མིང་། ཚེབྷོ

ལས་གནས། འབྲོག་པ

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༨། 

༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༨། ༢༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བའི་

ཚེ་པོ་ཚང་གི་ཕ་བློ་བྷེ་དང་། མ་ཚེ་བྷོ་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་པ་དམ་ཆོས་ལགས་དང་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་

བཟང་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་དུ་

ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་

ཆེན་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་

རྩ་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

སྐད་འབོད་གནང་ཡོད

 སྐབས་དེར་ཁོང་གཉིས་གོམ་པ་ཉི་

ཤུ་ཙམ་ལ་མེ་འབར་བཞིན་དུ་རྒྱུག་རྗེས་མཐར་

ས་ལ་འགྱེལ་ཡོད་པ་ཐག་རིང་ཙམ་ནས་མཐོང་

འདུག མེ་ལྕེའི་དབུས་ནས་ཀི་སྒྲ་ཙམ་ལས་

འབོད་ཚིག་ག་རེ་བསྒྲགས་ཡོད་མེད་གསལ་

༥༡
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པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། དེ་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་སླེབས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་ལ་

འབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་ནས་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཅུང་ཙམ་རིང་བཞག་རྗེས་འབར་ཁམས་

ལ་ཁྲིད་འདུག དགོང་མོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཁོང་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་

པ་དང། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་འབར་ཁམས་ལ་ཁྱེར་ཡོད་ཅིང་ནང་མིར་སྤྲད་མེད་པར་རྒྱ་

གཞུང་གིས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རུས་ཐལ་ཞིག་སྤྲད་ཡོད། དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་

ཁག་ཁག་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་ཅིང། ཤུལ་དུ་ཨ་མ་གཅིག་པུ་ལས་ནང་མི་

གཞན་མེད། ཁོང་ནི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་གི་ཚ་བོ་དང་། འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྔ་པའི་མ་མའི་བཙུན་དགོན་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་

ཆུང་བ་ཡིན་ཞིང་། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ཨ་ཕའི་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་སྟབས་མིང་སྲིང་གཉིས་ཁྱིམ་

ཁག་ཁག་བྱས་ནས་ཡོད། ཁོང་དེ་སྔོན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་རྗེས་སུ་སྐྱ་སར་

བབ་ནས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་འབྲོག་ལས་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག འབྲོག་སྡེ་རྭ་རུ་བ་ནི་རྔ་པ་

རྫོང་མཁར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༧༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིཡར་

སྔོན་དུ་རྨེའུ་རུ་ཤོག་ཀ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་ཤོག་ཀ་གཅིག་ཡིན་མོད། རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བཅད་བཟུང་བྱས་རྗེས་གཅའ་ཞང་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཡོད་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་གཡུང་དྲུང་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ པ་ཙམ་ལ་བོད་ཁམས་

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་རྫོང་ཀརྨ་ཡུལ་

ཚོ་ནས་ཡིན་པ། ཉེ་ལམ་ནས་ཡུལ་ཤུལ་དགེ་

འབྲོང་རྫ་སྟོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་

གཡུང་དྲུག་ལགས། རང་ལོ་ ༢༧ ལ་སོན་པ་

ཁོང་གིས་བོད་ཆས་ཆ་ཚང་ཞིག་གྱོན་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ཐོག་མར་ཀི་སྒྲ་ཆེན་

པོ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན། བོད་རང་བཙན་ཡིན། 

༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་

ལ་རང་དབང་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་

ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག མཁས་དབང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་བོད་མིའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། རྒྱ་གཞུང་

གིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་

བྱེད་དགོས། སོགས་འབོད་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་

མཚན། གཡུང་དྲུང།

རང་ལོ།   ༢༧ 

འཁྲུངས་ཡུལ། ཆབ་མདོ་རྫོང་

ཀརྨ་ཡུལ་ཚོ། 

ཕ་མིང། 

མ་མིང་། 

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། ༩། 

༢༩ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢།༩།༣༠ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༥༢
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བསྒྲགས་ཞོར་རྫོང་གྲོང་གི་ཚོང་ཁང་ཁག་གི་མདུན་དུ་རྒྱུག་འགྲོ་སྐབས་ཚོང་ཁང་བདག་པོ་

དེ་ཚོས་ཆུ་གཏོར་བ་སོགས་བྱས་ཀྱང་མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་རྐྱེན། རྒྱུ་མ་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དེ་ཁོ་

རང་གི་ལག་པས་བཅད་སོང་ཞེས་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཚོས་བརྗོད་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་

ཁོང་ནི་ཁམས་ཆབ་མདོ་རྫོང་ཀརྨ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དགེ་

འབྲོང་རྫ་སྟོད་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡོད་འདུག ཕྱི་ཚེས་༣༠ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཁོང་ཤི་མ་གསོན་དུ་

གྱུར་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་མར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་།  ལམ་བར་ནས་འདས་གྲོངས་གྱུར་བའི་སྐད་ཆ་ཙམ་ལས་ད་ལྟ་ས་གནས་

དེར་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་རག་མེད། ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འགོ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་། ས་

གནས་དེར་དུས་སྟོན་གྲ་རྒྱས་པོ་གཏོང་ཐུབ་མི་འདུག གནས་ཚུལ་དེའི་ཡོང་རྐྱེན་ནི། ཉིན་

ཤས་སྔོན་ས་གནས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་རབ་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཆེན་པོ་

ཞིག་འཚོགས་ནས་གློག་བརྙན་པར་རྒྱག་དགོས་སྐོར་བཙན་བཀའ་བཏང་རྗེས་བོད་མི་ཚོས་

ད་ལོ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་འདོད་མེད་པའི་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཁོང་གིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཀྱིས་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག 



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་

ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་

གཏོགས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་ན་

གཞོན་དགུ་འགྲུབ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༤ ཉིན་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་

དུ་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་

མིར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་

འདུག དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་སྐབས། ང་ཚོ་གང་དུ་སོང་ཡང་རང་དབང་

མི་འདུག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།  ྋརྒྱལ་

བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་

དགོས། ཞེས་སོགས་སྐད་འབོད་གནང་འདུག  

 དགུ་འགྲུབ་ལགས་ནི་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཤག་ཆུ་གྲོང་བརྡལ་

གྲོང་ཚོ་ཨང་ ༢༡ པ་ནས་ཡིན་པ་དང༌།   ཕ་

མིང་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཚེ་འདས་དང༌།  མ་མིང་

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགུ་འགྲུབ་ལགས་

མཚན། དགུ་འགྲུབ།

རང་ལོ།   ༤༣ 

འཁྲུངས་ཡུལ། ནག་ཆུ་འབྲི་རུ། 

ཕ་མིང། འབྲུག་རྒྱལ།

མ་མིང་། བདེ་མོ། 

ལས་གནས། ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༤ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༤ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༥༣
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ལ་བདེ་མོ།  ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༣ ཙམ་དུ་སོན་གྱི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའ་ིལོ་དཀྱིལ་དུ་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱས་མྱོང་ཡོད་ཅིང༌།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༦ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ལུགས་མཐུན་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ཁོང་རང་ཕུད་

གཅེན་གཅུང་བཞི་ཡོད་པ་ནས།  སྤུན་མཆེད་གཅིག་ཁྲེན་ཏུར་སློབ་གཉེར་བྱེད་མུས་སུ་ཡོད་

པ་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་ཐོན་རྗེས་སྤུན་མཆེད་དེ་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པས་

ཕ་ཡུལ་དུ་བསྐོང་སྒུག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ཁ་

གསལ་མི་འདུག

 དགུ་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཁོང་ནས་དྲ་གནས་

ཐོག་ཞལ་ཆེམས་ལྟ་བུར་ཚེ་སྲོག་གི་རྡུང་བའི་རྒྱལ་རྔ་ཞེས་པ་དང༌།  དེ་མིན་སྤུན་ཟླའི་བརྩེ་

སེམས་ཞེས་པ་ཁོང་རང་ནས་འབྲི་རྩོམ་བྱས་ཏེ་དྲ་གནས་ཐོག་བཞག་ཐུབ་པ་ལྟར་གཤམ་དུ་

འདྲེན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།

ཚེ་སྲོག་གི་རྡུང་བའི་རྒྱལ་རྔ༌།

་   སྐྱིད་སྡུག་དང་ལས་དབང་གཅིག་པའི་གངས་ཅན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།  རང་བཙན་

གཙང་མའི་སྒོ་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་

ལ་ཕབ་སྟེ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ལ།  བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་

གི་ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་སྤྱི་བོར་བཀུར་ཏེ་ཡུན་རིང་རེ་སྒུག་བྱས་ཀྱང༌།  རྒྱ་གཞུང་གིས་

དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུད།   བོད་པའི་བདེ་སྡུག་གླེང་བ་ཙམ་གྱིས་

འཛིན་བཟུང་དང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་རྒལ་བ་གཏོང་བས་མ་ཚད།  ྋགོང་ས་མཆོག་

ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་འདི་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་མེད་ཚེ།  ལྐོག་

གསོད་གཏོང་སྟེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྲོ་བ་ལས།  བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་ལ་དོ་སྣང་དང་དྲིལ་



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

126

བསྒྲགས་ཅི་ཡང་མེད་སྟབས།  ང་ཚོས་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནི་རྣོ་ངར་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ།  བོད་

པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བདེན་དཔང་གི་ཆེད་དུ།  རང་

ལུས་མེ་རུ་མཆོད་དེ་བོད་རང་བཙན་གྱི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོགས་དོན།  ཀྱེ་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཆེན་པོ་

ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་ཟུང་བོད་ལ་གཟིགས་དང༌།  མ་ཡུམ་གྱི་ས་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་བོད་

ལ་དགོངས་དང༌།   བར་གནས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་ལ་མཐོང་ཆེན་གནང་

རོགས།   དྭངས་གཙང་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་དམར་པོ་ཁྲག་ལ་བསྒྱུར་བས་མ་ཚད།  དྲག་པོ་

དམག་གིས་ས་གཞི་བཀང་སྟེ་བར་མི་ཆད་པའི་དྲག་གནོན་རྒོད་ཀྱང༌།  དཔའ་ངར་ཞུམ་པ་མེད་

པའི་གངས་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་གཞུ་མོ་བཀུག  ཚེ་སྲོག་གི་མདའ་མོ་འཕེན་ཏེ།  དྲང་

བདེན་གྱི་གཡུལ་ངོ་ཟློག་རྒྱུ་ཡིན།  མཇུག་ཏུ་ཁ་བ་རི་པའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོས།  འདྲ་མཉམ་

དང་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཕྱིར།  གངས་ཅན་པའི་སྤྱི་དོན་ལ་གཙོ་བོ་དང༌།  

སྒེར་དོན་ལ་ཕལ་པ་བྱེད་དེ།  རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་མདུན་དུ་སྐྱོད་རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཡིན།  འབྲི་

རུ་བ་དགུ་འགྲུབ་ནས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཞེས་འཁོད་ཡོད་འདུག་པ་དང༌།

སྤུན་ཟླའི་བརྩེ་སེམས།

 ཁ་བ་རི་པའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོས་འདས་སོང་ལ་ཕྱི་མིག་ཞིག་བལྟས་ཚེ།  

ཕངས་སེམས་དང་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱོ་གདུང་དང་མིག་ཆུ་ཞིག་ལས་དགའ་སྤྲོའ ་ིརྣམ་པ་མ་མཐོང་

ཡང༌།  མདུན་ནས་བསུ་བའི་ཆུ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་འདིའི་ནང་ནས་ཁྱེད་རྣམས་

སྐུ་ཁམས་བདེ་ཐང་དང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་རེ་སྒུག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡང་

ཡང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་གཟེངས་སུ་བསྟོད་

དེ།  རང་ཕྱོགས་སུ་ཕམ་ཁ་དང་གྱོང་གུད་ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡང་བློ་སྟོབས་མ་ཉམས་པའི་སྒོ་

ནས་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་འབད་འབུངས་དམ་ཟབ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  འབྲི་རུ་དགུ་འགྲུབ་

ནས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་འདུག
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མཚན། སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།

རང་ལོ།   ༢༧ 

འཁྲུངས་ཡུལ། གཙོད་གྲོང་

ཁྱེར། 

ཕ་མིང། མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

མ་མིང་། མགོན་པོ་འཚོ། 

ལས་གནས། ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ 

ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཡོལ་

ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྤྱི་ལེ་

བཅུ་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་དཀར་དགོན་པའི་

གཡོན་ངོས་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འགྲམ་དུ། ས་གནས་

དེ་གའི་ཡུལ་ཚོ་རྫེ་རོ་སྡེ་བའི་སྐྱེས་པ་རང་ལོ་ 

༢༧ ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

 ཁོང་གིས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས། 

༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་

ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་སྐད་ཡིག་དང་

ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

སྐད་འབོད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་དགོན་པའི་

གྲྭ་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པར་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཡོད་

རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

༥༤
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པ་དང་། དེའི་རྗེས་དགོན་པ་ནས་སྐྱ་སེར་མི་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་སྡེ་བར་གདན་དྲངས་

ཏེ་མཆོད་འབུལ་བྱས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་ཞིག་

དགོན་པ་དང་སྡེ་བར་འབྱོར་ཡོད་འདུག

 སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཕ་མིང་ལ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་དང་མ་མིང་ལ་

མགོན་པོ་འཚོ། གཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིད་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་ལ་ལོ་ ༧ ཡིན་པའི་བུ་རྡོ་རྗེ་དོན་

གྲུབ་དང་། ལོ་ ༥ ཡིན་པའི་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་འཚོ་བཅས་བྱིས་པ་གཉིས་ཡོད་འདུག

 སྐབས་དེར་རྡོ་དཀར་ཚོ་བ་གསུམ་གྱི་མི་མང་རྣམས་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་

རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་མྱ་ངན་དང། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་རྣམས་ལ་

སེམས་གསོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་དང་

སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་སྟེ་འདས་པོའ་ིནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

གནང་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྡོ་དཀར་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་

ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་བརྟེན། སྔ་གཞུག་ཏུ་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་འབོར་ཆེན་ཡོང་སྟེ། སྡེ་བ་སོ་སོར་བཙན་འཛུལ་གྱིས་

སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་སོགས་བཅག་པ་དང་། སྦག་སྦག་ ༨༠ ཙམ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ། གཞན་རྒྱུ་

དངོས་རྩ་ཆེན་མང་བོ་བཅོམ་འཕྲོག་བྱས་ཡོད་འདུག མི་སྐྱ་ ༧༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་གཅར་རྡུང་

ཚད་མེད་བཏང་མཐར་རྒྱ་སྒོར་ ༣༠༠༠ རེའི་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག 

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར། དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་དོན་རུ་ཁག་

དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་རྒྱལ་གཅེས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་པས་གསུང་གསལ་ལྟར་ན། ལོ་འདིའི་ཁོང་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་གཙོ་བོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ 

ལོར་ཡུལ་དེར་ས་གནས་རྒྱའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་སླེབས་ཏེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

དུ་ཕེབས་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མིང་རྟགས་བླངས་སྐབས། མི་མང་ཐུན་
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མོང་གིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀྱང། ས་གནས་རྒྱའི་ལས་བྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་ལོག་བསྒྲུབ་བྱས་ཏེ་རྡོ་དཀར་མི་མང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་

འདོད་མོས་མི་འདུག་ཅེས་གོང་རིམ་ལ་སྙན་ཞུ་རྫུན་མ་ཕུལ་བ་དེ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དང། 

མི་མང་གི་བསམ་འདུན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པའི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག  

རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ནས་འདས་པོ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླར་ཁྱིམ་ཚང་གི་དཀའ་རྙོག་ལ་

བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྐོར་ཁས་བླངས་ཚེ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བརྒྱ་ལེགས་སྐྱེས་སྤྲོད་

རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་ཀྱང་ཁོང་གི་ཁས་བླངས་མེད་པ་རེད་འདུག །



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡོལ་ཙམ་དུ་བོད་མདོ་

སྨད་མདོ་སྨད་གཙོས་ཁ་སོག་གི་འབྲོང་ལྕེ་

སྡེ་བའི་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། རང་ལོ་ ༥༤  

ཡིན་པ་ཁོང་གིས་གཙོས་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་

དགོན་གྱི་གཡས་ཟུར་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འགྲམ་རྒྱ་

གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

གྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་

པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ།  ཉིན་གུང་

རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༣ པར་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ཆེའི་སེར་

སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གུས་བརྩིའི་ཐོག་རང་

ཁྱིམ་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གཙོས་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ་

བསྔོ་སྨོན་གསུངས་ཤིང་།  ས་ཁུལ་དེའི་རྒྱ་

ཆེའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གུས་བརྩི་དང་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ཐོག་ཁོང་གི་རང་

ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ།  སྐུ་ཕུང་ལ་ཁ་བཏགས་སྒྲོན་

མཚན། རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།

འཁྲུངས་ཡུལ།ཀན་ལྷོ ་བོད ་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གཙོས་

གྲོང་ཁྱེར་ཁ་སོག་འབྲོང་ལྕ་ེསྡ་ེཔ།

རང་ལོ།  ༥༤

ཕ་མིང་།

མ་མིང་།

ལས་གནས།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༡༠། 

༡༣ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢། 

༡༠།༡༣ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༥༥
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འབུལ་ཞུས་པ་དང་།  ད་ལྟའི་ཆར་གཙོས་དགོན་པ་དང་ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་མཐའ་འཁོར་

དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་མངོན་གསལ་དང་མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པ་འགྲེམ་འཇོག་

གིས་ལྟ་རྟོག་དང་མང་ཚོགས་ཡར་མར་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི།  མདོ་སྨད་གཙོས་ཁ་སོག་གི་འབྲོང་ལྕེ་སྡེ་

ནས་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཆུང་མར་མཁར་མོ་བྱམས་ཟེར་ཞིང་རང་ལོ ༤༩  དང།  ཁོང་

གཉིས་ལ་བུ་མོ་བནྡེ་འཚོ་རང་ལོ་ ༣༠  ཡིན་པ་ཁོང་མོ་ནི།  གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མ་

ཡུམ་ཡིན་པ་དང་། བུ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རང་ལོ་ ༢༨ ཡིན་པ་ཁོང་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཞིས་འཛིན་

དང་། འདས་པོ་ཁོང་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མ་ཡུམ་བནྡེ་འཚོའི་ཡབ་ཡིན་འདུག་པས་

རྒྱ་ཆེའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་སྤྱོད་ལ་གུས་བརྩིའི་རྣམ་

འགྱུར་ཚད་མེད་སྟོན་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་པར་རིས་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ལོགས་སུ་

འབྱོར་ཡོད་པ་རེད་འདུག  
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་

༅༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་དུ་བོད་

མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་སྒྲོག་འགབ་མ་

སྡེ་བའི་ཕ་སྟོབས་ལྡན་དང་།  མ་སྙིང་མོ་ཐར་

ལོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པ་ལྷ་མོ་

སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་འབོ་ར་སྔོན་པོ་ཐང་དགའ་

ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པའི་ཉེ་

འགྲམ་གྱི་ལམ་ཆེན་འབོ་ར་དགོན་པའི་གཡས་

ངོས་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་འབོ་ར་མདོ་སྡེ་བའི་

མདུན་ཕྱོགས་ནས་རང་ལུས་ལ་མེར་བསྒྲོན་ཏེ་

ཀི་རིང་ཞིག་དང་བཅས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། ཞེས་སོགས་

སྐད་འབོད་ཁ་ཤས་བྱས་འདུག་ཀྱང་གནས་

ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་ནང་དོན་གསལ་བོ ་

ཐོས་མི་འདུག དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་

སྐབས།  ནམ་རྒྱུན་བདེ་འཇགས་ལ་བསྙད་དེ་

སྐོར་གཡེང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོའི་

ཕྱོགས་སུ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་རྒྱུགས་པས་

༥༦

མཚན། ལྷ་མ་ོསྐྱབས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷ་ོབོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་

རྫོང་འབ་ོར་སྒྲོག་འགབ་མ་སྡ་ེབ།

རང་ལོ།  ༢༧

ཕ་མིང་། སྟོབས་ལྡན།

མ་མིང་། སྙིང་མོ་ཐར།

ལས་གནས། ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༡༠། 

༢༠ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།
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ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོ་ཡང་བྲོས་འདུག  ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་ཁོང་གི་ལུས་སྟེང་གི་མེ་

ལྕེ་དམར་ལམ་ལམ་དུ་འབར་བཞིན་པའི་ངང་གོམ་པ་ཁ་ཤས་མདུན་དུ་རྒྱུགས་མཐར་ཐང་

ལ་འགྱེལ་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་ཡོད་འདུག   ཉེན་རྟོག་པ་དང་དེར་འདུས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གི་བར་

འཁྲུག་རྩོད་ཅུང་ཙམ་ཤོར་འདུག་ཀྱང་གྲྭ་མང་དང་མི་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་འབོ་ར་དགོན་

པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་སྒོ་འཕྱོར་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་

སྨོན་ལམ་གསུངས་པ་དང་།  མི་རིང་བར་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་

འཕྲལ་དགོན་པར་འབྱོར་ཏེ།  གྲྭ་མང་གིས་སྨོན་ལམ་གསུངས་ཚར་བ་དང་དེར་འདུས་འབོ་

རའི་ཚོ་བ་བཞིའི་མང་ཚོགས་དང་གྲྭ་མང་གིས་ངུ་ངག་གདུང་ཤུགས་བཅས་མ་ཎི་གདངས་

དབྱངས་འཐེན་བཞིན་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་སྒྲོག་འགབ་མ་སྡེ་བའི་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་

བྱས་ཡོད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་

སྐྱིད། རང་ལོ་ ༢༨ ཙམ་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་འབྲུག་མོ་མཚོ་རང་ལོ་ ༡༠ 

ཅན་དང་། པདྨ་མཚོ་རང་ལོ་ ༧ ཅན་

ཞིག་བཅས་ཡོད་འདུག

  སང་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

དེར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཟེར་བའི་

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ནས་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་

སྤེལ་ཏེ། མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་

རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཚེ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ 

༥ ནས་ ༢༠ བར་གྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ས་གནས་གང་སར་

སྦྱར་འགྲེམས་བྱས་ཡོད།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དོན་གྲུབ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༡༠  ཚེས་ ༢༢  ཉིན་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༩།༤༠ ཡས་མས་སུ་

བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་སྔགས་པ་

སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༦༠ ནང་སོན་པའི་

དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་

དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་བླ་

བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་སྟོན་ཆོས་ར་བའི་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་ལྷན་"༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས"ཞེས་

སྐད་འབོད་གནང་མུར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་

བཙན་འཁྱེར་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་སྐབས་དེར་

སྐོར་བ་འགྲོ་མཁན་མང་པོས་འཁྱེར་མ་བཅུག་

པར་སྲུང་བཞིན་པའི་སྐབས་དགོན་པའི་དོ་དམ་

མི་སྣ་འབྱོར་ཏེ།  གང་མྱུར་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་

ཡང་མེ་འབར་ཡུན་རིང་བ་དང་འབར་ཤུགས་ཆེ་

མཚན། དོན་གྲུབ།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷོ་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་

རྫོང་ཧོར་ཁ་གྱ་སྡེ་པ།

རང་ལོ།  ༦༡

ཕ་མིང་།  

མ་མིང་།  

ལས་གནས། ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ། 

༡༠། ༢༢ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ། 

༡༠། ༢༢ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༥༧
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བས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་དེའི་ཁུལ་

དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་རིམ་པར་ཐོན་སྟབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་

དང་ལྷག་པར་དགོན་པ་དེ་དག་གི་སྐོར་ལམ་ཁག་ཏུ་མངོན་གསལ་དང་མངོན་གསལ་མ་

ཡིན་པའི་དམག་མི་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་བསྒྲགས་དང་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་བསུན་གཙེར་

སྣ་མང་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ནམ་རྒྱུན་བླ་བྲང་དགོན་དུ་སྐོར་བ་འགྲོ་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་ཁོང་གིས་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ནས་

ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པར་སྒོ་ཕྱི་ནང་

ཙམ་དུ་ཡང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་རང་དབང་མེད་པར་བཀག་སྡོམ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག དོན་

གྲུབ་ལགས་ནི་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཧོར་ཁ་གྱ་སྡེ་བའི་མི་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ངོ་

བཅོ་ལྔའི་ཡར་སྔོན་ཙམ་ལ་ཧོར་ཁ་གྱ་ནས་བླ་བྲང་སྔགས་པ་སྡེ་བ་རུ་གཞིས་སྤོས་ནས་སྡོད་

མུས་དང་།  བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་སྒྲོལ་མ་འཚོ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད་པས་བུ་སྐལ་

ཞིག་བླངས་པའི་མིང་ལ་རིག་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་ 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༡༠  ཚེས་ ༢༣  

ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 

སྟེང་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཟ་ཡུས་ནང་ནས་

ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༥༨ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཞོགས་པ་སྔ་

མོ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་།  དང་ཐོག་བླ་བྲང་

དགོན་པར་སོང་ནས་མཆོད་མཇལ་དང་སྐོར་

བ་གང་ཐུབ་བརྒྱབ་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ལ་

བརྟག་པ་ཡིན་ནམ་རྐྱེན་གང་ཡིན་མི་ཤེས་

ཡང་དགོན་པ་དང་རང་ཁྱིམ་བར་ཕར་འགྲོ་

ཚུར་འོང་ཐེངས་གསུམ་བྱས་ཤིང་།  མཐའ་མ་

དེར་རང་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ནང་གང་སར་གཙང་སྦྲ་

ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་རྗེས།  ཡར་

ཡོང་སྟེ་དེ་མ་ཐག་བསང་ཆུ་རྫོང་དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་མམ་འོད་ལྡན་ཚོང་རའི་

ཉེ་འདབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་དང་

གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་རང་

མཚན། རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷོ་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་།  

རང་ལོ།  ༥༨

ཕ་མིང་།  

མ་མིང་།  

ལས་གནས། ཞིང་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༣ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༣ ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།

༥༨
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ལུས་མེར་སྲེག་གི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ནམ་རྒྱུན་

དེར་ཡོད་རྫོང་གི་བདེ་སྲུང་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁྱེར་བྱེད་

རྩིས་བྱས་པས། དེར་ཡོད་ས་གནས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཁྱེར་མ་བཅུག་པས།  

ཁོང་ཚོའི་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ནས་མཐར་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་མི་མང་གིས་ཁོང་གི་ཁྱིམ་

དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་བླ་བྲང་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་གིས་གནས་

ཚུལ་དེ་ཐོས་ནས་ལམ་སེང་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་སྨོན་ལམ་དང་ཁྲུས་ཆོག་འདོན་དུ་ལམ་ལ་ཆས་

ནས་སྲང་ལ་ཐོན་དུས། བདེ་སྲུང་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བཙན་བཀག་

བྱས་ནས་འགྲོར་མ་བཅུག་སྟབས། གྲྭ་མང་གིས་གཞུང་ལམ་སྟེང་དུ་སྨོན་ལམ་གསུངས་

དགོས་པ་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཁོང་མེར་སྲེག་གཏོང་ས་དེར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བར་བསྐྱོད་སྐབས།  རྒྱ་གཞུང་

ཉེན་རྟོག་པས་བླ་བྲང་དགོན་པ་ནས་བསང་ཆུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་སའི་ལམ་བར་གྱི་ཟམ་

པ་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་པར་བརྟེན། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་ཟམ་སྟེང་ནས་སྨོན་ལམ་

གསུངས་རྗེས་ཕྱིར་ལོག་ཡོད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལགས་ནི་སྐྱེ་ཡུལ་ཟ་

ཡུས་ནང་སྡེ་བ་གོང་མ། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཀླུ་ཐར་འཚོ་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་

བུའི་མིང་ལ་རྟ་བྷོ་དང་། བུ་མོའ་ིམིང་ལ་རིག་འཛིན་འཚོ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཁྱིམ་

ཚང་ལ་བཟའ་མི་བརྒྱད་ཡོད་འདུག   
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༥༩

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་སྤོ་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་རྟོགས་ནག་

ཆུ་ས་ཁུལ་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་ནག་རོག་

ཐམ་པ་གྲོང་ཚོའི་ཕ་བུ་ཆུང་དང་། མ་དགའ་

དགའ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་ཚེ་

སྤོ་ལགས་དང་ལྷན་བསྟན་འཛིན་ལགས། ཁོང་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ནག་རོག་ཐམ་པ་གྲོང་ཚོའི་རུ་

ཁག་གཉིས་པའི་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འགྲམ་དུ། "བོད་

རང་བཙན་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་མི་ཚང་མ་སྤུན་

མཆེད་ལྟར་ཆིག་སྒྲིལ་གནང་རོགས"་ཞེས་

སྐད་འབོད་བྱས་ནས། རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། ཚེ་སྤོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནི་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་

མཚན། ཚེ་སྤོ།

འཁྲུངས་ཡུལ། ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་འབྲི་རུ་རྫོང་བན་དཀར་

ཤང་ནག་རོག་ཐམ་པ་གྲོང་། 

རང་ལོ།  ༢༠

ཕ་མིང་། བུ་ཆུང་།

མ་མིང་། དགའ་དགའ།

ལས་གནས།ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༥ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༥ ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཡོད།
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གཏོགས་པའི་ནག་རོག་ཕམ་པ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པ་དང་།  ད་ལྟའི་ཆར་ནག་རོག་ས་ཁུལ་

དུ་རྒྱ་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བས་ཁ་པར་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་

༦༠
༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

འབྲི་རུ་རྫོང་ནག་རོག་ཐམ་པ་གྲོང་ཚོའི་ཕ་ཉི་

མ་དང། མ་ལུགས་དགེ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ 

༢༥ ལ་སོན་པའི་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་ལྷན་

ཚེ་སྤོ་ལགས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ནག་རོག་

ཕམ་པ་གྲོང་ཚོའི་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་སློབ་གྲྭའི་

ཉེ་འགྲམ་དུ། "བོད་རང་བཙན་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་

མི་ཚང་མ་སྤུན་མཆེད་ལྟར་ཆིག་སྒྲིལ་གནང་

རོགས"་ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་

ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་བསྟན་འཛིན་ལགས་

འདས་གསོན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། 

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་

གར་དུ་ཡོང་ནས་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་ལོ་

ཕྱེད་རིང་བསྡད་མྱོང་ཡོད་འདུག 

མཚན། བསྟན་འཛིན།

འཁྲུངས་ཡུལ། ནག་ཆུ་འབྲ་ིརུ་

རྫོང་བན་དཀར་ཤང་ནག་རོག་

ཐམ་པ་གྲོང་ཚོ།  

རང་ལོ།  ༢༥

ཕ་མིང་། ཉ་ིམ།

མ་མིང་། ལུགས་དགེ

ལས་གནས། ས་མ་འབྲོག

མེར་སྲེག ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢། ༡༠། 

༢༥ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༥ ཉིན་འདས་སོན་ཤེས་

རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་ཚེ་བརྟན་ལགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ 

ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་

ཨ་མཆོག་སྐེད་སྡེ ་པའི ་ཕ་གནམ་ཕྱུག་ཚེ ་

རིང་དང།  མ་གཟུངས་འདུས་སྐྱིད་གཉིས་

ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ལ་སོན་པའི་ལྷ་མོ་ཚེ་

བརྟན་ལགས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རྫོང་

ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་དམག་ཁང་དང་ཁྲིམས་

ཁང་གི་མདུན་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་དང་

གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་ཉིན་

དེར་ཨ་མཆོག་གྲོང་བརྡལ་གྱི་ཁྲོམ་རར་བསྐྱོད་

དེ། གྲོགས་པོ་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ཟ་ཁང་ཞིག་

ནས་ཟ་མ་ཟོས་རྗེས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་

ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཁྲོམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་རིང་པོ་མ་སོང་

བར་ཀི་སྒྲ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་མེ་ལྕེ་འུར་འུར་དུ་འབར་ཞིང་

སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། "༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

མཚན། ལྷ་མོ་ཚེ་བརྟན།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷོ་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་།  

རང་ལོ།  ༢༤

ཕ་མིང་། གནམ་ཕྱུག་ཚ་ེརིང་། 

མ་མིང་། གཟུངས་འདུས་འཚོ།

ལས་གནས།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༦ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།

༦༡
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ཆེ་བོད་ཡུལ་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།" ཞེས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཤུགས་

ཀྱིས་རྒྱུགས་ཏེ། རིང་བོ་མ་ཕྱིན་པར་གྲོང་བརྡལ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་མདུན་ཐད་ནས་འགྱེལ་

ཞིང། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཀྱང་། བོད་པ་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཁོང་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་མེར་སྲེག་གཏོང་

སར་ཡོང་དུ་བཅུག་མེད་པར་མ་ཟད། ལུས་སྨད་འཚིགས་ནས་རིང་མོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་

མུ་མཐུད་དུ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། "༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཡུལ་ལ་ཕེབས་དགོས། 

བོད་ལ་རང་དབང་དགོས"། ཞེས་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་ཟློས་ཤིང་རྗོད་བཞིན་རིམ་གྱིས་

དབུགས་སྒྲ་ཉམས་ནས་མེ་ཤུགས་ཀྱང་ཞི་ཞིང་འཇགས་པར་གྱུར་ཏེ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་སུ་མི་མང་དང་དགེ་འདུན་

པས་འཚང་ག་ཤིག་ཤིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཡང་གདུང་སེམས་དང་ཁོང་ཁྲོ་དུས་

གཅིག་ཏུ་ལངས་བཞིན་སྐུ་ཕུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གདན་འདྲེན་ཞུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ཐོག་མར་

སྐུ་ཕུང་ཕྱིང་ཐུལ་ཞིག་ཏུ་བཏུམས་ཤིང་དེའི་སྟེང་དུ་གོས་སེར་པོ་ཞིག་གིས་གཡོགས་ཏེ། 
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རླངས་འཁོར་དང་འཕྲུལ་རྟ་མང་པོའ་ིབསུ་མ་དང་བཅས་རང་ཁྱིམ་སྐེད་སྡེ་བར་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཐུབ་འདུག ཁོང་གིས་གྲོགས་པོ་ཞིག་ལ་དེ་རིང་ཁོ་བོས་མེ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་

ཡིན་པས། ངའི་ཕུང་པོ་ལེན་དུ་ཡོང་རོགས་ཞེས་གསུངས་པར་ཡང་བཤད། ཨ་མཆོག་ཚོ་བ་

བརྒྱད་ཀྱི་མི་མང་དང་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་བཅས་ནས་ཁོང་གི་བྱ་དཀའ་བའི་སྤྱོད་

པ་ལ་གུས་བརྩི་མཚོན་ཆེད་རྟ་དང་། རླངས་འཁོར། འཕྲུལ་རྟ་སོགས་ལ་བཞོན་ནས་དམ་པ་

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སྨོན་ལམ་གསུང་རྒྱུ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་བྱེད་དུ་བསྐྱོད་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནི།  མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རྫོང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོ། ཨ་

མཆོག་སྐེད་སྡེ་བའི་ནང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། འཚོ་བ་སོགས་ཕྱོགས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། སྒེར་ལ་རླངས་འཁོར་སྤུས་ལེགས་

ཤིག་ཀྱང་ཡོད། བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢ ལ་

སོན་པ་ཞིག་ཡོད་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་དབང་སྐྱབས་ལགས་

༅༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་

ལ་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་བསང་

ཁོག་རུ་མང་ཡུལ་ཚོའི་མ་ཀླུ་མོ་བྱམས་ཀྱི་

བུ་གསེར་ཁྲི་སྡེ་བའི་མགོན་པོ་སྐྱབས་ཚང་

གི་མག་པར་ཕྱིན་པ་རང་ལོ་ ༣༢ སོན་པའི་

ཐུབ་དབང་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་བསང་ཁོག་

ཡུལ་ཚོའི ་ཀུང་ཧྲེ ་རྙིང་པའི་རླངས་འཁོར་

འབབ་ཚུགས་སུ་" ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

བོད་ལ་གདན་འདྲེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། 

པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་

གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས " ཞེས་འབོད་ཚིག་

སྒྲོགས་ཤིང། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་

ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཁོང་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་རྗེས་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་

མཚན། ཐུབ་དབང་སྐྱབས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཀན་ལྷོ་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བླ་བྲང་

བསང་ཆུ་རྫོང། 

རང་ལོ།  ༢༣ 

ཕ་མིང་།   

མ་མིང་། ཀླུ་མོ་བྱམས།

ལས་གནས། འབྲོག་པ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༦ ཉིན་བཏང་།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 

༡༠། ༢༦ ཉིན་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར།

༦༢
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བཅུག་པར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསང་ཁོག་གསེར་ཁྲིའི་རུ་ཁག་བཞི་བའི་རང་ཁྱིམ་

དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་པར་མ་ཟད།   མི་མང་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྐུ་

ཕུང་སྲུང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་དེར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་བོ་འབྱོར་ནས་མི་མང་

ལ་འཇིགས་སྐུལ་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་འདུག ཐུབ་དབང་སྐྱབས་ལགས་ནི་བླ་བྲང་

བསང་ཁོག་རུ་མང་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་མི་ཡིན་པ་དང་། བུ་སྤུན་ཆེ་བ་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་དོན་

འགྲུབ་ཟེར་བ་དང་།  མག་པར་སོང་ནས་ལོ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཕྱིན་ལ་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རྡོ་

རྗེ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བ་ད་ལོར་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་འདུག 

 ཟླ་དེའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Hong 

Lei's ཟེར་བས་པེ་ཅིང་དུ་

གསར་འགོད ་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་གི་ཐོག་ཏུ། "བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར ་སྲེག་གི ་རྒྱུ་

རྐྱེན་ཏཱ་ལའི་ཕྱོགས་ཁག་ལ་

ཐུག་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་

ཁག་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

གྱི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས། 

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས། 

ཞེས་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།"  

ཅེས་གཞི་རྩ་དང་དཔང་རྟགས་

གང་ཡང་མེད་པར་གཞི་མེད་

ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས།

མཚན།ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ།

འཁྲུངས་ཡུལ། གཞིས་ཀ་རྩེའི་

རྫོང་ཁོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤར།

རང་ལོ། ༦༠།  

ལས་གནས། བྱེས་ཀྱི་ཚེ་

མཆོག་གླིང་དགོན་གྱི་ལས་སྣེ།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༨།༤།༢༧ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་༩༩༨།༤། 

༢༩ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་དྲག་གནོན་བྱས་

ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣༩ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཏེ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠  ཉིན་བོད་ཀྱི་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་

གསུམ་བཏོན་ཏེ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

བོད་མི་དྲུག་གིས་མ་ཤི་བར་གྱི་ཟས་བཅད་

ངོ་རྒོལ་གནང་ནས་ཉིན་ ༤༨ ཕྱིན་མཚམས་

རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་པས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བ་

རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་སྟབས། ཕྱི་

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཁོང་རྣམ་པའི་རྗེས་སུ་

ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་གྱི་མིང་ཐོར་

ཡོད་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་

ལགས་ཀྱིས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག  བོད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ཅེས་

སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢།༠༥ ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་
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དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས། རང་གཞུང་བཀའ་ཤག བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་

ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་༼ངོས་རང་

ཁོང་ཚོའི་བྱེད་ཐབས་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ནའང་། ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་ཀུན་སློང་དང་། ཆོད་

སེམས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་

ཕན་ཆེད་མ་ཡིན་པར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་སྡུག་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡུན་གནས་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད།༽ ཅེས་བཀོད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༨ ལོར་གཞིས་རྩེའི་རྫོང་ཁོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤར་ཞེས་པར་འཁྲུངས་ཤིང་། ནར་

སོན་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་

ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་ནས་སྡེ་ར་ལྡུན་དྭང་སློབ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་

ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ བར་ལོ་ ༢༣ རིང་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད། དེའི་རྗེས་རྡ་ས་ཚེ་མཆོག་གླིང་

དགོན་པར་མ་བྱན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་རིང་བོད་མིའི་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ཐེངས་དང་པོ་དང་

གཉིས་པར་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

148

རྒྱལ་གཅེས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

མཚན། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས།

འཁྲུངས་ཡུལ། ཁམས་རྟའུ།

རང་ལོ། ༢༧

ཕ་མིང་། བློ་ཆོས།

མ་མིང་། རྒྱལ་མཚན་ལྷ་མོ།

ལས་གནས། ཤེས་རབ་དགའ་

ཚལ་སློབ་གླིང་སློབ་ཟུར།

མེར་སྲེག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣། 

༢༦ ཉིན་བཏང།

གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༢།༣། ༢༨ ཉིན་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

གྱི་ཉིན་གུང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་

པའི་ཇན་ཏར་མ་ཏར་རུ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འཁྲིད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་རྒྱ་གར་དུ་ཚོགས་

འདུར་སླེབས་ལ་ཉེ་བ་དང་བསྟུན་ནས། བོད་

མི་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་སྐབས། ཉིན་དེའི་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢།༢༥ སྟེང་ཁམས་རྟའུ་ནས་ཡིན་པ་འཇམ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གློ་བུར་ལུས་སྟེང་

དུ་ས་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས། བོད་རྒྱལ་ལོ། 

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་གོམ་པ་ ༢༠ ལྷག་

གོམ་བགྲོད་གནང་རྗེས་ལུས་ལ་མེ ་འབར་

ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་རྐྱེན་གྱི་སར་འགྱེལ་

ཡོད། གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས། ལྡི་ལིའི་སྨན་ཁང་

(Rammanohar Lohia Hospital)

ཞེས་པའི་ནང་མྱུར་སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་ཆེད་དུ་

བསྐྱལ་ཡོད་རུང། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་ཐོ་
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རེངས་ལ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནི་

ཁམས་རྟའུ་ནས་ཡིན་པ་དང་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

རྗེས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སློབ་མཐར་སོན་

ནས་ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གནང་བའི་སྔ་རོལ་དུ་དོན་ཚན་ ༥ 

ཅན་གྱི་ཁ་ཆེམས་ཤིག་བཞག་ཡོད་པ་ནི། 

༡༽ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་

ཕྲག་ནས་ཁྲི་ཕྲག་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ཤ་རུས་གདོང་བརྒྱུད་

གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་ཚོ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ནས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕོ་བྲང་

པོ་ཏཱ་ལའི་མདུན་དུ་འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་

པོ་ཡོད། 

༢༽ སྤུན་ཟླ་ཚོ། མ་འོངས་བདེ་བ་དང་མདུན་ལམ་བསམས་ན་ལ་རྒྱ་དགོས། ལ་རྒྱ་ནི་མི་

རིགས་ཤིག་གི་བླ་སྲོག་ཡིན། ད་དུང་དྲང་བདེན་འཚོལ་བའི་སྤོབས་པ་ཡིན། མ་འོངས་བདེ་

བའི་སྣ་འདྲེན་ཡང་ཡིན། སྤུན་ཟླ་ཚོ།  འཛམ་གླིང་མི་མང་འདྲ་མཉམ་འཚོལ་བའི་བདེ་སྐྱིད་

བསམ་ན། ལ་རྒྱ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་སེམས་ལ་བཅངས་དགོས། བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་སོགས་ལ་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། སྤྱིར་ལ་རྒྱ་ནི་བདེན་རྫུན་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། 

༣༽ རང་དབང་ནི་སྲོག་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མ་ཡིན། རང་དབང་མེད་ན་རླུང་

ནང་མར་མེ་འབར་བ་ནང་བཞིན་ཡིན། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཁ་ཕྱོགས་འདྲ་པོ། ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་

གསལ་རེད། སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་རོགས། 

༤༽གུས་པས་བརྗོད་པ་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་

རྩོད་སྐབས་དགོས་པ་ནི། དཔལ་འབྱོར་ཡོད་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད་རེད། ཡོན་

ཏན་ཡོད་ན་ནུས་པ་སྒྲིལ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་པ།  སྲོག་ཡོད་ན་རང་



རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

150

སྲོག་བློས་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ནང་ལ་མི་ལུས་

རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕུལ་བ་ནི། འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། ཤ་ཚ་སྙིང་རྗེ་ཡོད་ན་ཉམ་ཆུང་བོད་

མི་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང༌། 

༥༽ང་རང་ཚོའི་ཕ་མའི་ཆོས། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་རང་དབང་

དགོས། འཛམ་གླིང་མི་མང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས། འཛམ་གླིང་མི་མང་ང་ཚོའི་རྒྱབ་ཏུ་

ལོངས་ཤོག བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ལོ།” ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

151

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག་དང། གནད་ཡོད་མི་སྣས་

གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོས་ཆོད་

དང་གསུང་བཤད་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

152

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
སེལ་སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་མོལ་གནང་

དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནང་

སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིང་ཐའོ་གཉིས་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད། སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་

མིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དང། ཕྱོགས་གཉིས་དབར་བསམ་

ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་སེམས་འཚབ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་སེལ་སླད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་

ལྷན་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་དོན། ཨ་མི་རི་ཀས་འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་མི་མང་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོར་

འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ཀྱིས་འདིར་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཞི་རྩའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་དང་གསར་འགྱུར་རང་དབང། འདུ་འཛོམས་རང་དབང། ཚོགས་འདུའི་རང་དབང། 

ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་

མི་མང་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་

གོང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་ང་ཚོ་ཨ་རི་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་མིན་པར། རྒྱ་ནག་ཐེ་

བས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་ཚེ་ཡར་

རྒྱས་དང་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་གནད་དོན་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཨ་མི་རི་ཀས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་
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གཞུང་སོགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དང། ཕྱོགས་གཉིས་དབར་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་

སེམས་འཚབ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་

མཐུད་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག
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བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་
སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི་པི་ལོ་སི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་

གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཨ་རིར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་

སུ་སླེབས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཁོང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོའ་ིཐང་ཆེན་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་གཞུང་འཛིན་དང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་གིས་ཨ་རིས་ལྟ་ཕྱོགས་བཟང་པོ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དང། 

ཚོང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

སྟངས་འཛིན་བྱ་ཕྱོགས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་འཚེ་

མེད་པའི་ནུས་ཤུགས་གཙང་མ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་ནི་ཉེ་ལམ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་

སྲིད་གཞུང་གཉིས་དབར་གླེང་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་རྒྱ་

ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཨ་རིར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་འདིར་གོང་

བརྗོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་སོགས་བཀོད་འདུག་པ་བཅས།།
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ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འདས་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སར་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་བཙན་

འཛུལ་པར་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥༢ འཁོར་བའི་བདེན་དོན་གྱི་དུས་

དྲན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མའི་ནང་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་ལྟར་། ཡོད་པར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ (Nancy 

Pelosi) ནེན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་དང་

སྟབས་བསྟུན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་གནང་

ཡོད་པའི་ནང་། བོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རང་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་ངས་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་རིགས་མི་མང་དང་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གྱིས་བོད་མི་དང་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དབར་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང། སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་བཅས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་རྩ་བའི་

བླ་མ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཏེ་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་མུས་ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་

ཉིན་མོ་འདིར་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ལྟར་བོད་མི་མང་གི་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཀྱི་
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རོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་གྱུར་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི་པི་ལོ་

སི་མཆོག་ནི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ཁོང་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས། །
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཐོག་
བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཐོག་འཇིག་ཉེན་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པས་ 

(Society for Threatened People) བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བ་དེ་ཚོགས་པ་དེའི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་སུད་སིར་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད། བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ས་ཡོངས་ལ་ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོས་ཚད་ལས་

འདས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་གིས་བོད་མི་

མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གསང་བའི་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། དེ་བཞིན་མང་དག་ཅིག་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མི་ཚོར་ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་

སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང། བོད་ནང་གི་འབྲོག་

པ་ཚོ་སྐྱས་སྤོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་

པའི་གནའ་རབས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་རྩ་གཏོར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབྲོག་

པ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཁར། བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་སོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བྱེད་

རྒྱུར་དོ་དམ་ནན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་མིན་བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་

ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞིའི་འོག་བོད་མི་ཚོར་བཙན་དབང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་གི་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཀོད་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཡོད།

     ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་

ནག་གིས་བཙན་དབང་འོག་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བཏང་བར་བརྟེན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དབུལ་པོ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཧ་གྷི་ 

(Hague) ནང་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཨན་ཌི་ཡུ་ 

ཕི་ཤར་ Prof.Andrew Fisher ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་འབྲོག་པ་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

སྤོ་རུ་བཅུག་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་པར་བརྟེན་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་དབུལ་ཕོངས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༦ པ་ཚོགས་

སྐབས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་༼རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན།༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གླེང་སློང་བྱེད་སྐབས་

སློབ་དཔོན་ཨན་ཌི་ཡུ་ཕི་ཤར་ལགས་ཀྱིས་འབྲོག་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་

ནས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གནས་སྤོས་བྱེད་བཅུག་པར་བློ་འཚབ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས་མང་

པོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་སྤོས་བཞུད་བྱས་པར་བརྟེན་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་རྒྱ་མི་རིགས་

ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་ཧན་གྷ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཨེནཌ་རས་ཌི་ཀ་ནི་ (Andras Dekany) ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བརྗོད་དོན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་ཇི་ལྟར་ཡོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་

དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོད་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་གསུངས་

ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་འགྲོ་ཉེན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བློ་འཚབ་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཡོད་པ་དང། བོད་ནང་གི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་ཚད་དེ་ལོ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཞུར་བཞིན་

པ། གལ་ཏེ་ད་ལྟའི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་ཚད་དེ་དག་མུ་མཐུད་ཕྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༥༠ བར་

བོད་ནང་གི་འཁྱགས་རོམ་གསུམ་ཆ་གཉིས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༡༠༠ 

ནང་བོད་ནང་གི་འཁྱགས་རོམ་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་པར་རིགས་བརྒྱུད་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་

རོང་སྦུག་འཁྱགས་རོམ་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་

ཚོར་དེ་སྔའི་འདྲ་པར་དང་ཉེ་དུས་ཀྱི་འདྲ་པར་ལམ་ནས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་བཅས།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་
བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་

སྐུ་ཊེམ་མི་བྷལཌ་ཝིན་ (Tammy Baldwin) མཆོག་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་འབུལ་སྐབས་གསུང་དོན། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསུམ་པའི་བཅུ་ཉིན་ནི་

བོད་མིས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཌི་སོན་(Madison)

ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Library Mall) ཞིག་གི་ནང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ (Wis-

consin) གྱི་བོད་པ་དང་ཨ་རིའི་ཚོགས་སྐྱིད་མི་མང་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་སྐབས་ངའི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མཉམ་ཞུགས་

བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། དྲན་རྟེན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར་ངས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་

བོད་མི་དང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད། ངས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཐབས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་འགན་འཁྲི་

ཡོད་པ་ལྟར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་དེ་དག་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས། ཡང་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་མཛད་པའི་ཐོག་གསུང་དོན། འཛམ་

གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ིམི་མང་གིས་མང་
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གཙོ་དོན་དུ་གཉེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་ལྟ་བ་མཁྲེགས་འཛིན་ཐོག་དབང་ཆ་བཟུང་ནས་སྡོད་སྐབས། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དོར་རྒྱུའི་དགོངས་

བཞེས་མཛད་པ་དེར་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་འོས་པ་ཞིག་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཐོག་ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་
མཉམ་ལས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་

གཞུང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ངེས་པར་དུ་མཉམ་ལས་གནང་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

       དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ༌ ༩ པའི་ནང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་ཤིག་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་ཁོང་ཚོས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཁོང་རྣམ་པས་ན་ནིང་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པའི་འབྲེལ་

ཡོད་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་བའི་སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་བོད་

ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་མཉམ་ལས་བྱེད་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་མ་

རྩ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་བཏང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་

ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་རྒྱ་མི་འབོར་ཆེན་ཞིག་བོད་ནང་འབྱོར་ཏེ་

ཁོང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། 

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་གནས་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། ཨ་

རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དང་ཞི་མཐུན་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་གལ་ཆེ་བ་ཡང་གསུངས་

ཡོད་པ་བཅས། 
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བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་
ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི་པན་ (Spain) དུ་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་ནག་ཉེས་ཅན་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་ནང་བོད་མི་དམར་གསོད་དང་སྡུག་སྦྱོང་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཁག་གཉིས་

ཐད་བོད་དོན་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཁང་བཅས་ནས་ཁྲིམས་གཏུག་གནང་འདུག  ད་བར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སི་པན་གཞུང་བརྒྱུད་ཁྲིམས་ཁང་དེ་

དག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་ཁྲིམས་གཏུག་ཁག་གཉིས་ནས་ཁྲིམས་གཏུག་དང་པོ་

དེ་ནག་སུབ་ཏུ་ཕྱིན་མེད། འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་གཏུག་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ 

བར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་སྡུག་སྦྱོང་བཏང་བ་མ་ཟད། དམར་གསོད་བཏང་

བའི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཁྲིམས་གཏུག་གཅིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས་གནས་སྐབས་

ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་གྱོད་གཞི་དང་པོའ་ིཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱལ་

ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཨང་གཉིས་པའི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ནང་འཁོད་

པའི་འཇི་ནི་ཝའི་དམ་ཡིག་གྲོས་དོན་དང་སི་པན་ནག་ཉེས་ཁྲིམས་གཞིའི་གྲོས་དོན་དོན་ཚན་ 

༦༠༨ དང་ ༦༡༡.༥ ནང་དོན་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་བཏང་བ་བརྗོད་ནས་བོད་དེ་བཙན་

བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་

བོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ནང་། 

སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད། སི་

པན་གཞུང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤྲད་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁྲིམས་དཔོན་

རྣམས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་ལུས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་མུ་མཐུད་ཕྱག་ལས་གནང་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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སྟེ། མཐའ་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཁྲིམས་དཔོན་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་དངོས་གནས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། 

བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁྲིམས་

གཞི་དེ་རྩིས་མེད་བཏང་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་པས། ང་ཚོས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གླེང་ཡོད། དེ་བཞིན་ལས་གཞི་དེ་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 

ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཁྲིམས་གཏུག་དང་པོ་དེ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་

སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་སུད་སི་གཞུང་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །སུད་སི་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་འཚོང་འབྲེལ་བྱེད་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇོག་

དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་འདུག

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་སྐོར་ལ་སུད་བོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀན་རིན་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ང་ཚོ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡུལ་མི་ཚོར་

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཁྱོག་བཤད་ལ་སྐབས་འཕྲལ་ལན་འདེབས། དེ་

བཞིན་སུད་སིའི་གཞུང་ལའང་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་

རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་ལྟར་འོས་འགན་དེ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་གི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་

ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་སྤངས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་

ཆེས་མུན་ནག་དང་བཀས་བཀོད་རྒྱུན་འཛིན། ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་ནང་ཞིང་བྲན་རྣམས་

རྟ་ཟོག་སེམས་ཅན་ལྟར་གྱི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཏེ། ཉིན་མཚན་མ་འཁྱོལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

ལུགས་རྟག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་དངོས་བདེན་ཡིན་ན། བོད་མི་ཚོས་

རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་ཞིང་བྲན་བདག་པོར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ངེས་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་

བྱས་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་དེ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པོ་ཞིག་མེད་

ཀྱང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་

གི་གོམས་སྲོལ་བཟང་པོའ་ིའོག་སྨྲ་བརྗོད་དང་འགྲོ་འོང་རང་དབང་ལ་བརྟེན། གང་སྐྱིད་པ་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་སུ་བྱམས་པ་རང་གིས་དཔོན་པོར་བསྟེན་ནས་བློ་བདེ་བག་ཕེབས་ལྡན་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན། བཀས་བཀོད་རྒྱུན་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་མགོ་རྟིང་སློག་

ནས་ཡར་ལངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་སྟེ། དེང་སྐབས་བོད་འབངས་རྣམས་ཡུལ་གྱི་བདག་

པོར་གྱུར་ནས་དཔལ་ཡོན་དར་རྒྱས་སྔར་ན་མེད་པ་ཡོད་ལུགས་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་གང་དུ་གདུག་རྩུབ་ཡོད་ན་དེར་ངོ་རྒོལ་ཡོད་

ཅེས་པའི་དཔེ་ལྟར། བོད་མི་ཚོས་རང་གི་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་རྒྱ་གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་མུ་མཐུད་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། རྒྱ་གཞུང་ནས་ཞི་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ད་བར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྲོག་

སྐྱོན་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་དགོན་ཁག་དྲུག་སྟོང་

ལྷག་རྩ་གཏོར་བཏང་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི་མང་ལ་ཁ་གསབ་བྱེད་

ཐབས་བྲལ་བའི་གྱོན་གུད་ཤུགས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། ད་དུང་བློ་ཕམ་དང་བཅས་ནས་བརྗོད་

རྒྱུར་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་

རིགས་འབོར་ཆེན་ཞིག་བོད་ནང་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཁེ་སྤོགས་ཆེ་བའི་ལས་གནས་མང་ཆེ་

བ་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གནས་མིན་གྱི་ཐད་ལའང་རང་བཞིན་

གྱིས་བློ་འཚབ་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་པའི་

ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ཡོ་བསྲང་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཟབ་མོ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་

སྐུལ་ལྕག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་སུད་བོད་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ལ་

སྔར་བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་སུད་སིའི་གཞུང་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མཚོན་ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་བྱེད་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཇོག་

དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 
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འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་
ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ 

(UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearnances) གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་

སྣ་གང་བྱུང་འཛིན་ཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྔོན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦ ལ་སོན་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙན་

འཁྲིད་བྱས་པར་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་ནའང་། ད་བར་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་

གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་སྐོར་གསལ་སྟོན་གང་ཡང་བྱས་མེད། དེར་བརྟེན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ 

༡༡ པ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པའི་གྱོད་གཞི་

ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ད་བར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མནར་གཅོད་གདོང་

ལེན་ཚོགས་ཆུང་དང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་

ཆུང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་གི་དམིགས་བསལ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ཁག་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་

གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་དྲི་རྩད་བྱས་ཀྱང་ཡ་ལན་

གང་ཡང་བྱུང་མེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་ཡུལ་མི་གར་

སོང་ཆ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཅན་གྱི་ལས་གཞིར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 
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དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་རིང་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་དེའང་བཙན་དབང་

འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ལ་རྩི་བཞིན་ཡོད། བཙན་དབང་འོག་

གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པ་དེར་བསྙད་འདོགས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ལྷག་པར་རང་གི་

སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ཕྱོགས་ལ་ཞི་བའི་ཐོག་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ཆེད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

ཚོ་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་བས་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་སྲུང་བརྩི་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད་སྐོར་ཡང་གསལ་

བསྒྲགས་ནང་བཀོད་ཡོད་འདུག  
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ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དེའི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་མེད་ཁར་བོད་མིའི་བླ་

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་མུ་

མཐུད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་

སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

    དེ་ཡང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསར་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནང་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བ། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག ལྷག་པར་དྲ་

རྒྱ་ཁག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དང་ཤར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག རྩ་

བའི་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ 

༡༩༠ ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འདས་ལོའ་ིནང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། ཆོས་

དད་རང་དབང། འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་

བརྗོད་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་གང་བྱུང་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་པ། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ། ཐ་

ན་དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་ལས་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ལ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

བློན་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ལི་རི་ཁན་ལན་ཌོན་མཆོག་གིས་སྙན་ཐོ་དེ་དབུ་འབྱེད་འདོན་སྤེལ་

གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ པ་ནས་བཟུང་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཁྲིམས་

རྩོད་པ། སྒྱུ་རྩལ་བ། མཁས་དབང་། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་

མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་ཉེ་ཆར་པེ་ཅིང་ནས་སྒྱུ་རྩལ་བ་

གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཝི་ཝི་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནད་དོན་ལུང་འདྲེན་དང་

འབྲེལ། མི་སྣ་དེ་དག་དོ་དམ་དང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དེ་ནི་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་

པར་བརྟེན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་དོན་དང་མཐུན་པའི་རང་

ཉིད་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་པ་ཡོངས་

རྫོགས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་

ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་བཅས། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་

གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཀ་སི་ཊོ་ནར་མཆོག་གིས་ (Mark C. Toner) གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོགས་སུ་གཏམ་བཤད་སྐབས། ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་སྟངས་དེར་གཟབ་ནན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་དང་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་

གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་སྐོར་གྱིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་
གནས་སྟངས་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་དཔུང་གིས་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་མཐའ་བསྐོར་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཁུར་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་གསུངས་འདུག

     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་འཇར་མན་རྒྱལ་

ས་སྦར་ལེན་དུ་བྱ་དགའ་གནང་སའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་གི་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་གནས་བབས་

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དེབ་

སྐྱེལ་མེད་པའི་ཡི་ཤུ་ཆོས་པ་དང་དེ་མིན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་

ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལུང་འདྲེན་གནང་སྟེ། ཉེ་ཆར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་

མཐའ་བསྐོར་བ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་དགོན་པའི་ནང་བཙན་དབང་ཐོག་བཀག་སྐྱིལ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་། ཅེས་

གསུངས་ཡོད་འདུག  
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ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་

ཞབས་མེག་མི་ལན་སི་ཀོ་ཊི་ (McMillan Scott) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། དེ་

ཡང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་

པ་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་

བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ས་

གནས་གཞན་དུ་འཁྲིད་དེ་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཟེར་བའི་སྡིགས་ར་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་

འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།  རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ཡོང་

སྐབས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་བཀག་སྟེ་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་

བརྟེན། ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་མི་མང་ཚོར་གཅར་རྡུང་བཏང་བར་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་འགན་ཞིག་ཡོད། ཅེས་བཀོད་

ཡོད།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

174

སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌན་བྷེ་མཆོག་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་
འདུན་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིསྐུ་ཞབས་

མ་ེཁལ་ཌན་བྷ་ེམཆོག་ (Australian MP Mr. Michael Danby) རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་དང་

སྟབས་བསྟུན་བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེགནང་

བའ་ིཞུ་ཡིག་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་བོད་མ་ིཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིསྡུག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་

རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། དོན་རྐྱེན་དེས་ཉ་ེལམ་བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་

ཚོར་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་བྱས་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་

པ་ོའདུག ངས་ཕྱ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟ་ེབོད་མ་ིཁག་གཅིག་

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའ་ིརྗེས་ཤུལ་ནང་མ་ིཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་དེའ་ིདགོང་

མོར་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མིས་ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་དམག་མིའ་ིརླངས་འཁོར་

ནང་བླུགས་ཏ་ེབཙན་ཁྲིད་བྱས་སྟབས་ད་ེདག་བོད་མ་ིཚོས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད། བོད་མ་ིད་ེདག་

མང་ཆ་ེབ་རྒན་གྲས་ཡིན། སྐབས་དེར་བོད་མ་ིརྒན་གྲས་སྐྱེས་པ་རང་ལ་ོ ༦༠ ཡིན་པ་དོན་ཁ་ོལགས་

དང་རང་ལ་ོ ༦༥ སོན་པ་སྐྱེས་པ་ཤེར་སྐྱིད་ལགས་གཉིས་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོ

བཏང་སྟ་ེའདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ད་ལྟའ་ིཆར་དག་ེའདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་མིའ་ིདམག་

མིས་འཛིན་བཟུང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ཡོད། ངས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་བོད་མ་ིཚོར་དྲག་

གནོན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི

དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་སེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བྱས་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་རྣམས་

འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉིན་
མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (Core 

Group For Tibetan cause) ཞེས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན། བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་

བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཏྲིལ་ཀ་(Dr.N.K Trilka) ལགས་

དང། རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེས་པི་མ་ལ་ཝི་ཡ་ (Mr. S.P. Malaviya) 

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་ (Ex Cabinet Minister) 

སྐུ་ཞབས་ཇ་སི་ཝན་སིན་ཧ་ (Jaswant Sinha) ལགས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྗེས་ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་བློ་འཚབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱ༌གར་གྱི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཀི་རྟིའི་དགོན་པའི་ཉིན་མོ་ (A 

Day of Kirti Monastery) ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལངས་ཕྱོགས་
གསལ་བཤད་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༣ ཉིན་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལིའོ་

ནལ་ལུ་ཁ་ལགས་ཀྱིས་ (Lionnel Luca) མཚན་ཐོག་ནས་ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་

ཆེན་མཆོག་དང་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་

ཨ་ལན་ཇུབ་པེ་ (Mr Alan Juppe) མཆོག་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་ཛ་

དྲག་གི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ང་ཚོ་ཕ་རན་སི་ཡུལ་གྱིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བཏང་

སྙོམས་སུ་སྡོད་ཐབས་བྲལ། དེར་བརྟེན་ངས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕུལ་བའི་

ཞུ་སྙན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསལ་

བཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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བོད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་སླད་
གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཐེ་ཝན་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཐན་ཆིའུ་ཇིན་ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་བརྒྱུད། ཐེ་ཝན་

བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

ཐེ་ཝན་ཡན་ལག ཐེ་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། 

ས་གནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཐེ་ཝན་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་

ལས་དོན་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་ཏེ་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྲའོ་ཅན་མིན་ལགས་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས། བོད་རྔ་པ་ཁུལ་དམ་བསྒྲགས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད་པ་དེར། ཐེ་ཝན་གཞུང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་སྟེ་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་དོན་ཚན་གསུམ་འཁོད་པའི་ཞུ་

སྙན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་། 

༡༽ བོད་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་འཕྲལ་དུ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། 

༢༽ འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་དགོས་

པ། 

༣༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོག་

ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱས་
པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་(India International Center) དུ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (All Party Indian Parliamentary Forum for Tibet)

དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (Core group for Tibetan Cause) ཞེས་པ་ཐུན་

མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་སྟེང་བསྐྱར་དུ་དྲག་གནོན་དང་། ཀིརྟི་དགོན་

པའི་སྟེང་དམ་བསྒྲགས། (Renewed Religious repression in Tibet: Seize of 

Kirti Monastery) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད། 

བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་དྷ་ལིབ་མེ་ཧེ་ཊ་ (Dalip 

Mehta) མཆོག་དང། གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇེ་ཀ་རན་ཏི་(Mr.Vijay Kranti) 

ལགས། ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་དང་བཀའ་བློན་གཅིག་ལྕོགས་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག དེ་བཞིན་

རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་དྷི་ལིབ་མེ་ཧེ་ཊ་མཆོག་གིས་ཀིརྟི་ཁུལ་གྱི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་ཐོག་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གིས་རྔ་

པ་ཀིརྟི་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་

དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་ཐུབ། འདས་པའི་ལོ་

ལྔ་བཅུའི་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་

བོ་ནི་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། བོད་ཀྱི་

ཆོས་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་མིའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་རྣམས་རྩ་མེད་བཏང་
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དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཡང་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་དང་བཀའ་བློན་གཅིག་

ལྕོགས་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དེང་སྐབས་ཀིརྟི་

དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་བཅུ་གྲངས་

མང་པོའ་ིརིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང། 

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གང་བྱུང་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ནང་འཁོན་སེམས་བསླེབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། བོད་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནི་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བྱེད་སའི་གནས་ཙམ་མ་

ཟད། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཡུལ་གྱི་

བསྟི་གནས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་དང། བཙོན་འཇུག་སྡུག་སྦྱོང་ཇི་

ཙམ་བཏང་ཡང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ལ་རྒྱ་སྙིང་སྟོབས་བཅས་མུ་མཐུད་གསོན་པོར་

གནས་ཀྱི་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇེ་ཀ་རན་ཏི་ལགས་

ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་

བློས་གཏོང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་

བཏོན་པ་ནི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་བདེ་སྐྱིད་མེད་པའི་རྟགས་ཡིན། 

བགྲོ་གླེང་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་བོད་བྱང་ཤར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།།
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རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཧར་མན་ཝན་རོམ་པེ་ (Herman Van Rompuy) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་

བློན་ཝུན་ཅཱ་པོ་ (Wen Jiabao) ལ་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཧར་མན་ཝན་རོམ་པེ་

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མེད་པ་

དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་ལ་གནོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་མི་མང་ཚོས་

སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡིན་པ་དང་གནད་དོན་དེ་ང་ཚོས་ཕྱིའི་

ཡུལ་གྲུ་སུ་འདྲ་ཞིག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་སྐབས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་

ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་ཆོད་ (International Rights 

Covenants) ཅེས་པ་དེར་ས་རྟགས་འགོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གསོ་བཏང་བའི་ཐོག་

དེར་ངེས་པར་དུ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད།།
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རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་
སྐོར་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། སྦེལ་ཇམ་གྱི་

རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པོ་རོ་

ཝེ་རཱ་ (Provera) ལགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཚན་པ་དང་བདེ་འཇགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཤི་ཊོན་ (Lady 

Ashton) མཆོག་ལ་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་

སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར། རྔ་པ་ཀིརྟིའི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་

ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུང་དོན། ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པར་གཅར་རྡུང་

དྲག་པོས་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་པ་དང། རྡུང་རྡེག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ནང་

བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ལ་ངར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་འདུག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་

ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀྱང། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་རྣམས་ས་གནས་དེ་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་

རང་དབང་། རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཚོ་

དང་ལྷན་གཞུང་གི་འབྲེལ་ལམ་གནང་སྐབས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གླེང་སློང་

བྱེད་རྒྱུ་དང། ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་གནོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ཛ་
དྲག་གི་སྐུལ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་

ལས་པ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཞིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་ཚན་རྣམས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་སྐུལ་མ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཚན་རྣམས་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་

རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་བོད་རིགས་ཚོའི་སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྤྱིར་

བཏང་བོད་སྐད་ཉམས་ཆག་འགྲོ་ངེས་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་

བྱས་པ་དེས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་

རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་མིན་ཐད་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གལ་ཏེ་

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚེ་

སྐད་ཡིག་གཉིས་ལ་སྦྱངས་ཤ་ཆགས་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་གི་ཕ་

མེས་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྟོག་
ཞིབ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་གཏོང་དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། གོ་ལའི་གླིང་

ཆེན་དྲུག་གི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ ༡༨༣ ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་སྲིད་གཞུང་སོ་སོས་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཛ་དྲག་གི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡོད། 

བོད་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ ༢༠༠ བརྒལ་བས་མཚན་རྟགས་

བཀོད་པའི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། འཛམ་གླིང་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་

ནས་རྒྱ་མིའི་སྐོར་སྲུང་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྟོག་ཞིབ་པ་

དང་གསར་འགོད་པ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞེས་

བཀོད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྔ་པའི་ལས་

འགུལ། ཞེས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག །
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ཨ་རིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་དབར་དོན་ཕན་སོན་པའི་གཉིས་མོལ་གྱི་འབྲེལ་མོལ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུར་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནི་ཡལ་བྷ་ཡར་ (Dr.Daniel Baer) མཆོག་

གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་གསུང་དོན། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དབར་

དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐུབ་པའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་མིའི་ཐོག་བཞག་པའི་སྲིད་བྱུས་ (Tibetan Policy 

Act of 2002) ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིས་

ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་བོད་མི་ཚོར་སྤྲད་པའི་ཐོག་བོད་

མི་རྣམས་བརྟན་ལྷིང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོས་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་

ཉག་ཕྲ་བའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་འདོན་བཞིན་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཨ་རིས་

འབད་བརྩོན་ཇི་ལྟར་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་ཐེངས་གཅིག་ཀྱང་གནང་མེད་པ་དེ་བློ་ཕམ་

ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་
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མ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུ་དེ་བོད་མི་ཙམ་མིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་ཁེ་ཕན་ཡོད། བོད་རིགས་གནས་སྡོད་བྱེད་

སའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ། 

གང་ཡིན་བརྗོད་ན་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་གི་བཀའ་དང་ལེན་ཞུ་གི་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་དེ་མཐར་ཐུག་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་མ་ཐུབ་

ཚེ་མཐར་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་

དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས། དེ་བཞིན་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ངེས་ཡིན་

ཞེས་གསུངས། ཡང་ཁོང་གིས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་

གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཏེ་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

བ་དང་བོད་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སློབ་ཚན་སྦྱོང་རྒྱུར་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་དག་གིས་བོད་མི་ཚོའི་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྡང་ཟུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་བོད་

ནང་དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་མིན་པའི་བོད་མི་སྙན་གྲགས་ཅན་མང་

པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་བོ་ཞིག་དང་རྒྱུན་སྲིང་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ང་ཚོས་རེ་འདུན་གང་བཏོན་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་ཞིག་

ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུས་པའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་
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གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་མི་སྣ་བཅས་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་

འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུར་སླར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་མ་

ཟད། ད་དུང་ལོ་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་ཁག་གི་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེར་བརྟེན་བོད་

མི་ན་གཞོན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་སྟེ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་

ཁ་ཐོར་མ་ཕྱིན་པར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་རྒྱུན་གནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བོད་མི་ཚོས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཐོག་རང་གི་རིག་

གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།
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༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་པར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་བྷོ་རོན་ (Bob 

Brown) མཆོག་དང་རང་དབང་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ནིཀ་ཛེ་ནོ་ཕོན་ (Nick 

Zenophon) རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ (Australian Sen-

ate) ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་

བཏོན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། གྲོས་གཞི་དེའི་ནང་ཉེ་ལམ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

སྲིད་བློན་མཆོག་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཇལ་

འཕྲད་མ་གནང་བ་དེར་བློ་ཕམ་བྱུང་ཚུལ་གསལ་བ་མ་ཟད། ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

སྐུ་ཞབས་བྷོབ་བྷོ་རོན་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་བྷེར་རའི་ (Canberra) 

ནང་གསུང་དོན། བོད་མིའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་

གདན་འདྲེན་ཆེད་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པ་དེར་འཛམ་གླིང་གང་སར་བཙན་བྱོལ་དུ་

གྱར་བའི་བོད་མི་དང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་བཅས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཚང་མས་བསྔགས་

བརྗོད་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་རེད།།
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ཨ་རི་གཙོས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཚོགས་བཞིན་

པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨ་རི་དང་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྦེལ་

ཇམ་དང་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། སུ་ཝི་ཌེན་ (Belgium,Sweden ,Czech Republic) 

བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་དྲ་རྒྱ་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་མཁན། ལས་འགུལ་བ། ཆོས་པ་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཤུགས་

ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་

དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།

     དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏོན་པའི་ཞུ་སྙན་

ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་

སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་དང་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་ནང་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བསྐྱོད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འཇུག་དགོས། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།

      ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་

ནང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན། ལས་འགུལ་བ། ཆོས་པ་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་
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ནང་མི་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ནས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་

དེར་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་དགོན་པ་ནས་བཙན་དབང་གིས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད།  དེ་བཞིན་སྦེལ་

ཇམ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་ཟླ་བ་སྔོན་མ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་གསར་འགོད་པ་ཚོའི་ལས་ཀའི་ཐོག་འགོག་རྐྱེན་

བཟོ་བཞིན་ཡོད། སྦེལ་ཇམ་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་

དགོས་ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་ཝི་ཌན་སྲིད་གཞུང་གི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཇི་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་

པ་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཚོར་སུན་གཙེ་བཟོ་རྒྱུ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཆེད་ཁུལ་དེར་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འགྲོ་འཇུག་

དགོས་པ་དང་། བོད་མི་ཚོར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།  ཅེཀ་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་

ནག་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་

ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིང་ཅང་དང་

བོད་མི་ཚོར་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་ཆེན་དེའི་སྐབས་འཇིག་ཉེན་མི་

རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་སྐྱེད་རྟ་ལགས་ཀྱིས་བོད་

ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་བོད་མི་མང་པོ་རྒྱ་མིའི་སྐོར་སྲུང་དམག་

མིས་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་སྐོར་དང་། བོད་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་ཆ་བོད་ནང་ཕྱི་མི་ནང་དང་ནང་མི་ཕྱིར་འགྲོ་

མ་བཅུག་པར་བོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་འགྲོ་རྒྱུ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག ཐེངས་འདིར་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་པ་དེ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༥ ནང་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་ཚུལ། གསར་འགྱུར། འདུ་འཛོམས། ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུའི་རང་དབང་སོགས་ཡོད་ནའང་དོན་དངོས་ལག་ལེན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་དང་གསར་འགོད་པ། དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ 

ཉིན་རྔ་པའི་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཤར་

དུང་རི་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་བཀྲིས་རབ་བརྟན་ལགས་སུ་ལོ་ ༤ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཁང་དེ་རང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་

བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དོན་ཀོ་དང་བྷུ་དྷ་གཉིས་ལ་ལོ་ ༤ ཁྲིམས་ཆད་དང་། བོད་མི་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་

ལ་ལོ་ ༣ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནང་རྔ་པའི་བུད་

མེད་རྩོམ་པ་པོ་ནོར་འཛིན་དབང་མོར་ཁ་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་གསང་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་

མིང་འོག་ལོ་ ༥ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་
བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཙན་འཁྲིད་

འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བའི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་ད་ལྟ་གང་དུ་

ཡོད་མེད་དང་ཁོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་གཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྲོས་མོལ་ཐེངས་ 

༣༠ པ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག  གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་བོད་དང་སོག་པོ། ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་

ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པའི་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་གི་ཆོས་པ་

སོགས་ལ་ཆོས་དད་དང་གསར་འགྱུར་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོད།།
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༸གོང་ས་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་
སྒྱུར་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་ནང་སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་སི་ལི་པར་ (Peter 

Slipper)མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌེན་བྷེ་(Michael Danby)

མཆོག གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཀོ་ཊི་ལེ་ཌི་ལམ་(Scott Ludlam)

མཆོག གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ནིཀ་ཛེ་ནོ་ཕོན(Nick Xenophon)

མཆོག་བཅས་ཀྱི་མཚན་འཁོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་སི་ལི་པར་མཆོག་གིས་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ངས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཀེན་

བྷེ་རར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་གྲོས་

ཚོགས་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བར་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་

དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་དེར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དེ་བཞིན་སྲ་བརྟན་ཐོག་དེང་རབས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པར་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་

གནང་མཛད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་འདོན་གནང་མཛད་ཡོད། བོད་ཀྱི་

ནང་ཆོས་དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་གི་གཅེས་ནོར་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་

རྗེས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་། བོད་མིའི་འཚོ་རྟེན་ལ་ཛ་དྲག་གི་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་ང་
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ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཐོག་ད་ཆ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཐོབ་རྒྱུའི་

མངོན་འདོད་དེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།བརྟན་ལྷིང་དང་ཡར་རྒྱས་ལྡན་

པའི་རྒྱ་ནག་དེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མདུན་ལམ་ལའང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་རྩྭ་ཐང་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེས་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་དབར་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་མི་སྙོམས་པ་དང་མི་རིགས་གཉིས་དབར་འཁོན་འཛིན་ཆེ་རུ་གཏོང་

བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པར་

ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། མདོར་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། བོད་དེ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱུག་ཆུ་ཆེན་པོ་མང་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་མ་

ཟད། ཨེ་ཤི་ཡའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་ཡོད་

པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་ཚེ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་བབ་ཐོག་བརྟན་ལྷིང་དང་འཛམ་

གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་རྒྱུའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་ངེས་ཡིན། ༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཛད་རྗེས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་བྱམས་བརྩེ་དང་

བཟོད་བསྲན། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་བཅས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཁྱབ་སྤེལ་མཛད་པ་ཙམ་མ་ཟད། 

གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་སྙིང་སྟོབས་

སྦྱིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་

དོན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི། དེ་

བཞིན་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་ཐོག་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་བ་དེར་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཝ་ཤིང་ཊོན་

དུ་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་

ཆོད་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གང་

ཟག་སྒེར་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་མཛད་པ་དེར་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་བསླབ་བྱ་གཙོ་བོ་ཡང་དེ་ཡིན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་བོད་མི་ཚོར་རང་གི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཐོབ་ཐབས་

མཛད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་གཉིས་སྨན་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས་མཛད་བཞིན་པ་དེར་ང་ཚོས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཚོར་མང་གཙོའི་བསམ་བློ་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་འོག་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་མང་གཙོའི་ལམ་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་

བཞིན་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ང་ཚོས་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ སོགས་བཀོད་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༣༣ གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༣༣ ལས་གྲུབ་པའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་རྔམ་སྟོན་གནང་

མཁན་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་

ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མཱ་ཀིའུ་མཱ་སཱ་ལགས་དང་

ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཐོ་མི་སི་མན་ལགས་བཅས་ཀྱི་

མཚན་འཁོད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་མི་ཞི་

རྒོལ་བ་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཆེད་གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་ཏེ་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུས་དགོས་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་

བཞིན་ཞི་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། ཞི་རྒོལ་བ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་སྣས་བསྟུད་

མར་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ང་ཚོར་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བའི་ཐོག་དྲག་པོ་

ཐབས་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བྱས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་

དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་འཆམ་མཐུན་

གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མི་ཚོས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རང་དབང་ཐོག་

ཤོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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པ་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་གཞིགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ཁག་

ནས་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ནང་ད་ལྟ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིང་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་

མུས་ཡིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐོར་སྲུང་བ་དང་ཉེན་རྟོག་མང་དག་ཅིག་འགྲེམས་འཇོག་

བྱས་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད།། 
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བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གླེང་སྟེགས་སྒོར་མོའ་ིཚོགས་འདུ་
ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༡ བར་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་རས་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ཨང་ ༤༡༨ ནང་ (Russell Sen-

ate Office Building,Room 418) དུ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་རྗེས་དེང་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་

ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་དང་བོད་རྒྱ་

གྲོས་མོལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སྟེགས་སྒོར་མོའ་ིཚོགས་འདུ་ཞིག་

ཚོགས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཤེ་རོ་ཌི་བྷོ་རོན་(Sherrod Brown) མཆོག་ཡིན་འདུག གཞན་ཡང་ཚོགས་

འདུའི་སྐབས་བགྲོ་གླེང་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་

གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བོད་སོག་ནང་པའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཨཀྱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཝར་ཇི་ནི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་ལུགས་ཚན་

པའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་གར་མ་ནོ་(Prof.David Germano) 

ལགས། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ངག་དབང་གསང་གྲོལ་ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚན་པ་(The Cogressional-Executive Com-

mission on China) ནི་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་འཛམ་གླིང་ཚོང་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་

(WTO) ནང་འཛུལ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་མོས་མཐུན་

ཐོག་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚན་པའི་ལས་

དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ངལ་རྩོལ་མི་སྣའི་ཐོབ་ཐང། ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཁོ་སྒྲུབ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་
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གསལ་བའི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བྱུང་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་གནད་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་

ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས། གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་

དང་གྲོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་སོགས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་འགོད་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག །
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ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་སྐབས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་

མ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནང་གདན་

ཞུས་ཐོག་མཇལ་འཕྲད་སྐར་མ་ ༤༥ ཙམ་གྱི་རིང་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་སྨན་གྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་ཐོག་སེལ་ཐབས་མཛད་པའི་བཞེངས་ཕྱོགས་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། དེ་ཡང་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན།༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་རྣམ་

གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་སྲིད་འཛིན་མ་གནང་

གོང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མྱོང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དེ་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་བསྐྱར་དུ་མཇལ་འཕྲད་

བྱུང་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཉེ་པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

ཡོད། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་སྲས་མོ་གཉིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་མཇལ་ཁར་ཆེད་ཁྲིད་གནང་ཡོད་ཅིང། སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་

ངའི་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་བུ་མོ་གཉིས་

ལ་མཇལ་ཁ་དང་མཇལ་དར་གསོལ་རས་སྩལ། གཞི་རྩའི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཆོས་དང་
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རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་སླར་

ཡང་གསུངས་ཡོད། ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ཐོག་བོད་རྒྱ་གཉིས་

ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་མཛད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་མ་ཟད། དབུ་མའི་

ལམ་ཐོག་མུ་མཐུད་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེར་ང་ཚོས་གུས་བརྩི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་

ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་གཙོས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་དང་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་

ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟར་མུ་

མཐུད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མ་འོངས་པ་

དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་

ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་

ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་

ནུས་སྟོབས་ཉམས་གུད་ཕྱིན་ན་དེས་ཨ་རི་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་གནོད་འཚེ་ཡོང་

གི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ནི་བར་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་

ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་གཙང་མ་མཛད་པའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་པ་དང་འབྲེལ། མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཆེན་

པོ་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་ཞིབ་ཚགས་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དེ་རིང་འདིར་སྐུ་ཉིད་ལ་འགྱུར་བ་འདིའི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུས་

པར་བཅར་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ནས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གཞི་རྩའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་གུས་བརྩི་ཡོད་
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སྐོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་གཙོས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་

གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་བོད་མི་རིགས་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ས་དེ་སྐུ་ཉིད་མཆོག་

ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་དེ་མུ་མཐུད་བཞེས་དགོས་ཀྱི་

རེད། ཅེས་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་ཡིན་དང་ཡིན། ངོས་རང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་གང་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངོས་ཀྱི་

ལས་འགན་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང། གཞན་ཡང་མཇལ་

འཕྲད་དེའི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་ སྙན་གྲགས་

ལགས། སྐུ་སྒེར་ཟུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་ལགས་བཅས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད།།
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ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབ་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་

མ་མཆོག་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ལེགས་པར་གྲུབ་

བསྟུན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནས་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཇལ་འཕྲད་

དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། སྲིད་

འཛིན་མཆོག་གིས་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་མཆོག་

གིས་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་

སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བསྐྱར་ནན་ཐོག་གསལ་བཤད་

ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་དེ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པ་ལས་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་པའི་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་བསྐྱར་བཤད་

གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཡུན་རིང་སོང་བའི་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཐད་

ཀར་གྲོས་མོལ་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཚེ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོད་སྐོར་ཡང་གསུངས་

ཡོད། དེ་བཞིན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བྱ་རྒྱུའི་

ཚོང་དོན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་གལ་ཆེར་རྩི་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་
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མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་སྐོར་དང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་

དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་གང་མྱུར་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་ཡོང་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་འཆང་

བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་སྐུ་དབང་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

པར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཁོངས་མི་སྐུ་ཞབས་སོ་ཁོ་ཁ་སེ་བྷ་ (sogor Csaba) མཆོག་གིས་གསུང་

དོན། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ལམ་ལུགས་མང་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་མི་མང་གི་

འདོད་བློ་དང་འཚམ་ཤོས་དེ་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་རེད་ལ། ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་

ནས་ཀྱང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནི་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་མང་གཙོ་

དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིས་མཚོན་མི་རིགས་

ཕན་ཚུན་མཉམ་ལས་དང་། མཛའ་བརྩེའི་ཁོར་ཡུག་ནང་གཅིག་ཕན་གཅིག་རོགས་ཡོང་བ་

བྱེད་རྒྱུའི་རྩ་བ་དེ་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞེས་

དང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དེ་བཞིན་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ། ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་དང་

བླང་ཐོག་གསོལ་རས་སྩལ་བའི་མཛད་བྱུས་དེར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་འབྱུང་འགྱུར་

བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་དུ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ཀྱིས་མི་མང་གི་གནས་

ཚད་དང་མཐུན་པའི་གོམ་པ་རིམ་སྤོས་ཐོག་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་དུས་ལ་བབ་མཚམས་སྐུ་

དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་ཡོད་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་དགྱེས་

བཞེས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་མང་
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གཙོ་ཡང་དག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོས་ཆབ་

སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་སྤྲོད་བསྐྱངས་པའི་མཛད་བཟང་དེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་མིག་དཔེ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

གོང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་

ངན་དགུ་ཚང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་དབང་ཆ་སྒེར་འཛིན་རིང་ལུགས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་ཡོད་

པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་ཚང་མ་མི་

མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་དེ་ནས་མིག་དཔེ་ལེན་

དགོས་པ་ལས་སྐྱོན་བརྗོད་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡུལ་ཆགས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། 
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཨ་རིའི་མེ་ས་ཆུ་སེ་ཊི་(Massachusetts) 

ནས་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་པི་མེཀ་གོ་ཝན་(James P. 

McGovern)མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་དོན། 

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དང་བླངས་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་

མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲི་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་དེ་ནི་བསྔགས་པར་འོས་

པའི་མཛད་རྗེས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། འགྱུར་བ་དེ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་མང་གཙོའི་

ལམ་བཟང་ཕྱོགས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་རིམ་སྤོས་མཛད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དབང་ཆ་གཅིག་

བསྡུས་བྱེད་རྒྱུར་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་གིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་

ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་དེ་ནི་ཆེས་བསྔགས་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

གནས་སྟངས་འདི་ནི་རང་དབང་ཐོག་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་

མེད་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱབ་

འགལ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་

དང་གུས་བརྩི་ཞུ་འོས་པ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲི་

ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་བོད་མིའི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་ཁྲིམས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཀའ་
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ཁྲི་གསར་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིའི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོ་ཚུགས་རྒྱུ་དང། 

སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་མི་རྣམས་འདུ་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་རེད། 

བདམས་ཐོན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲི་གསར་པའི་མཛད་ཁུར་དམ་འབུལ་གྱི་ཉིན་མོར་

ངས་བོད་མི་ཚོའི་མང་གཙོའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཁྲི་གསར་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཆ་ཚང་རང་གི་ཕྲག་པར་བླངས་པའི་དུས་སྐབས་འདི་ཧ་ཅང་གཉན་

འཕྲང་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དང་ལྷན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་སྐབས་ང་ལ་ཁོང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་བྱུང་

བ་མ་ཟད། ཁོང་དང་རིང་མིན་སླར་ཡང་མཇལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་ཨ་རིའི་ངོས་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་འདྲ་ཞུ་དགོས་མིན་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆང་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག །
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ཇར་མན་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ལྷན་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། ཉེ་ཆར་

ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བོད་མིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་

ཡོངས་རྫོགས་བཞེས་རྗེས་ཇར་མན་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་བཀའ་ཁྲི་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གནང་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་འདུག 

དེ་ནས་ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ད་བར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་བླངས་མེད་པར་བརྟེན། 

ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆེ་མཐོང་དང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྟོབས་ཆེན་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཆེད་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་ཤིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེར་དམ་

འཛིན་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་བར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གང་ཡང་གླེང་སློང་བྱས་མེད་ཀྱང་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་

སྲིད་རང་སྐྱོང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་

ཞིག་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་
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ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་མ་བྱས་གོང་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་སྩལ་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་མཛད་ཟིན། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་དམིགས་བསལ་གྲོས་ཚོགས་ཤིག་

ཚོགས་ཡོད་པ་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་བཅས་

ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་དང་ལྷན་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་གསོལ་རས་

སྩལ་བ་དེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་

པར་བརྟེན། ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཇར་མན་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་

མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་

ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ། 



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་དབུ་མའི་
ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་

བློན་མཆོག ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག ཉི་ཧོང་ནས་ཕེབས་པའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་ཉི་ཧོང་གཞུང་གི་སློབ་སྟོན་མི་སྣ་ལྔ་བཅས་ཁྱོན་

མི་སྣ་བདུན་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད། ཉི་ཧོང་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་

ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་

རྣམས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད།

      དེ་ཡང་ཉི་ཧོང་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནི་རང་དབང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཀུ་བཧུན་ཤི་མོ་མུ་ར་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་རི་ཀོ་

ཡ་མ་ཏ་ནི་ལགས། དེ་བཞིན་ཉི་ཧོང་གི་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་ཡོ་ཤི་ཀོ་ས་ཀུ་རི་ཡ་

ལགས་བཅས་ཡིན། ཉི་ཧོང་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉི་ཧོང་ནས་

ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་ཁོང་རྣམས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་

ལ་གསོལ་སྟོན་ཡང་ཕུལ་ཡོད། གསོལ་སྟོན་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནང་ཡོད་པའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་

རྣམས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཐབས་གནང་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ནས་ཀྱང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་བོད་མི་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལུགས་དང། བོད་ནང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་

བཞིན་པའི་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས། དེ་བཞིན་

ཁོང་རྣམས་ཉི་ཧོང་དུ་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་

གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཚོགས་

བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷན་ཁང་ཨི་ཀོ་སོག་ 

(ECOSOC) ཞེས་པ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད། སྐུ་

ཞབས་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིའི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་འོག་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་

དགོས་པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དེ་བཞིན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་

ལས་གཞི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གནང་དགོས་པ་དང། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་

མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཚེ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ 

ཙམ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་དགོན་པར་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་འཇུག་དགོས་

པ་དང། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་དགོན་པ་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་སྐོར་ཏེ་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེའི་འོག་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པ་ ༦༠༠ ཙམ་

གྱིས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་

མུས་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བསྟན་འཛིན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་སྔོན་མར་རྔ་པ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས། ཚེ་རིང་རྟ་མགྲིན་
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བཅས་ཁོང་གསུམ་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་

འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པར་བརྟེན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྙོན་

འཛུགས་འོག་ཁོང་གསུམ་པོར་ཁག་སོ་སོར་ལོ་ ༡༠ དང་ ༡༡ དེ་བཞིན་ ༡༣ གྱི་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་པ་དེ་ཡོངས་བསྒྲགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་མེད་པ་མ་ཟད། མནར་གཅོད་དང་བཙན་དབང་འོག་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་

ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་གནད་དོན་དེར་སེམས་འཚབ་

ཧ་ཅང་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་སྐབས་དེར་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་

བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་འདོན་ཐབས་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་ཨ་རི་དང་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱིས་

བོད་མི་དང་ཤིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ་དེར་སེམས་འཚབ་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད།།
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རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་(EU)ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

ཆེ་ཤོས་གསུམ་པར་གྲགས་པ་ཨོ་སི་ཊོ་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཁི་རི་སི་ཊི་ན་ཨོ་

ཇུ་ལན་ཌ་ི (Ms. Kristina Ojuland) མཆོག་གིས་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་ཀིརྟ་ི

དགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། བླ་ོབཟང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་གླེང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའ་ིཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདག་ེའདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེ་ནི་

འད་ིལོའ་ིནང་བོད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའ་ིདོན་རྐྱེན་ཐེངས་ ༤ པ་ཆགས་ཡོད། དོན་རྐྱེན་

དེས་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་རང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་མིང་

དོན་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞིན་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། བོད་མ་ིཚོས་འུ་ཐུག་

པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་ཡང་ཡང་སྤེལ་དགོས་བྱུང་བ་དེས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་

ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་སྤྱ་ིམཐུན་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརྣམས་ཀྱིས་བོད་

ནང་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་སྔར་བས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་ནས་བལ་

ཡུལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་མི་ཚོ་བལ་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་ནས་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱིར་སློག་

བྱས་པའ་ིགནད་དོན་དེར་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆ་ེཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་རིག་

གཞུང་གི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་

ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་གྱི་དམ་བསྒྲགས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་

དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང། བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་རང་གི་

རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་ཉ་

མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་

དེ་དག་བྱུང་འཕྲལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེ་དག་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

ཡོད།

      དེ་བཞིན་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་བཏང་

བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཡིན་འདུག་ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེར་
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དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཇི་འདྲ་འཛིན་པའི་སྐོར་འཁོད་དོན། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་

འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མཟད། མང་ཚོགས་ཀྱང་མཉམ་

སྡེབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་རང་ལོ་ ༢༤ སོན་པའི་

བོད་མི་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནང་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་གིས་རྔ་པའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་མི་ཚོར་རང་

སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཁོངས་ལོ་ཆུང་

མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཆེད་བཙན་

འཁྲིད་བྱས་ཡོད། སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་དེའི་ཁོངས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་བཀོད་ཡོད།།
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བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་
འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཨ་རིའི་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། དེ་ཡང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་

པས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་མི་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད་

པ་མ་ཟད། པེ་ཅིང་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་

བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་

ཁག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་དགོས་པའི་

དགོས་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག །
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རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་
སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ཞིག་ན། ཉེ་ལམ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་བློ་བཟང་

དཀོན་མཆོག་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པ་

དང་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་པོ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོས་འཕྲལ། ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དུ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མྱུར་དུ་སེལ་ཐབས་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རི་བྷེ་ཐི་མར་ཀེ་ (Mary Beth Markey) 

མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་

དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བཏང་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་

ནས་རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་དེར་དགག་

བྱ་གནང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རང་སྲོག་གཅོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཆགས་པ་དེས་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུའི་འུ་ཐུག་གི་བྱ་ཐབས་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག  

དེ་བཞིན་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་

རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་མུ་མཐུད་

ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཉེན་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་འདུག་ཅེས་འཁོད་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་བོད་རང་དབང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་ཕན་ལགས་ (Stepha-

nie Brigden) ཀྱིས་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་

སྤེལ་དགོས་བྱུང་བ་དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།།
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བོད་ནང་གི་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ཚོར་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་

མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་

འདུག

  དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་ཡོན་

ཆོན་མགྲོན་ཁང་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་

ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིདབང་བསྒྱུར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པར་བརྟེན། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ད་བར་བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་ལྔས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་

དང་ཆབས་ཅིག་ཐེ་ཝན་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བོད་མིའི་རང་

དབང་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

འདུག གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་

དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དམག་དཔུང་ཁྱོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དང་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་གནོད་གཞིའི་སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་དགོན་པར་ལྷིང་

འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་དགེ་འདུན་པར་རང་དབང་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས། 

དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཚོགས་སྡེ་དང་གསར་འགོད་པ་ཚོས་བོད་ནང་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཆེད་རང་དབང་ཐོག་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་

བཅུག་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པའི་
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ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་

ཆེས་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་

བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཐེ་ཝན་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འབྲེལ་ལམ་འཛུགས་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྟབས། 

མཱ་ཡེ་ཇུ་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་བོད་མིའི་བདེ་

དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་སྐོར་ཡང་གསུངས་འདུག ། 
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དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་

དུ་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་སྐབས་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་ས་ཡི་མོན་ཧུ་ཇེ་སི་ (Simon Hughes)མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་དབྱིན་ཡུལ་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་ བི་ཡན་ཧེ་མིལ་ཊོན་(Fabian Hamilton)མཆོག་

དང་། སྐུ་ཞབས་ནིག་ཌ་ཀིན་ (Nic Dakin) མཆོག སྐུ་ཞབས་གྷེ་རེ་ (Gray) མཆོག ཀེ་

ཐེ་ཇ་མི་སོན་མཆོག་ (Cathy Jaimieson) བཅས་ཀྱིས་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་

དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་སྐུ་ཞབས་ས་ཡི་མོན་ཧུ་ཇེ་སི་མཆོག་གིས། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་

སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་དད། རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཐོག་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་སེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ང་རང་ད་

བར་བོད་དུ་འགྲོ་མྱོང་མེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་རང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་

ནའང་སྐབས་དེར་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

བསྒྱུར་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་བྱས་པ། མཐར་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་བྲོས་སུ་ཡོང་

དགོས་ཐུག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ངས་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག བོད་དེ་ང་དང་

འདྲ་བའི་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མི་མང་པོར་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

 ༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་

ཚོགས་པས་ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་སོགས་ནང་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ས་གནས་བོད་རིགས་མི་མང་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་

དྲགས་པར་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཡོང་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པ་

དེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་དྲག་པོའ་ིདམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་གཞི་

འམ་སྲུང་བྱའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྤར་ཆ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་

གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ རྗེས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་

བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཉེན་རྟོག་སྐོར་བྱའི་ལས་དོན་ཐོག་བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་ལས་རྔ་པའི་

ས་ཁུལ་ལ་བོད་རིགས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཆེད་འགྲོ་སོང་ལྡབ་ལྔས་མང་བ་བཏང་

འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་དེ་དག་སྤྱི་བདེའི་མི་སྣ་དང་། བོད་མི་བཙོན་འཇུག་བྱེད་

ཡུལ་གྱི་བཙོན་ཁང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

འགྲོ་སོང་བཏང་དང་གཏོང་མུས་རེད། འགྲོ་སོང་དེ་དག་ནི་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་

སྤྱིའི་འགྲོ་སོང་ལས་ཀྱང་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་མང་བ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་གསལ་པོ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྔ་པ་ཁུལ་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་བཀག་འགོག་ཆེད་རྡུང་རྡེག་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

224

ཚ་ནན་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང། 

ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་

དགོན་པར་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་བོད་མི་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། དགོན་

པར་ལྟ་སྲུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་མཚུངས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་ཆེན་འཛིན་བཞིན་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་ཁག་ནས་ཀྱང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས། ཞེས་གསུངས་ཡོད།།
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ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིས་རང་
ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི

མགྲིན་ཚབ་པས་ཉིན་རེའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ལངས་ཕྱོགས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པས་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་མགྲིན་

ཚབ་པས་གསུང་དོན། བོད་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའམ་ཉེ་འགྲམ་ས་ཁུལ་

དུ་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་ཁྱོན་བོད་མི་དགུས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེར་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད། བྱ་སྤྱོད་དེས་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཁོང་ཁྲོ་དང་བསུན་གཙེར་

བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་གཙོས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་

འཛིན་གནང་བའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི་ཚོར་

དཀའ་ངལ་བཟོ་བཞིན་པར་བརྟེན། སྲིད་བྱུས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་ཐོག་བོད་མིའི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།
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ཨུ་རུ་སུའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ལ་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཨུ་རུ་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པར་

གྲགས་པ་སན་པི་ཊར་སི་བྷག་ (St.Petersburg) ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ། ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་

ཅིན་ཐའོ་ཡི་མིང་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དྲག་

གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་

ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་མྱུར་དུ་སེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མངོན་འདོད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་

རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེར་ངོས་ལེན་ཐོག་བོད་མི་རྣམས་

ལ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་བཀོད་ཡོད་འདུག བོད་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཐོག་མར་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རི་ཏ་ལགས་

(Mrs.Margarita) དང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཊེ་རེན་ཨེ་ཝ་ (Dr.A Terentyev) ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་བཙུགས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཚོགས་པ་འདིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གསར་པ་ནི་ལྕམ་སྐུ་ཨི་ལི་

ན་ཀིམ་ལགས་ (Ms.Elena Kim) དང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པི་ཀི་རི་ཤན་ལགས་ (Mr.A.P 

Christian) ཡིན་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི་དགུའི་མངོན་འདོད་
ཀྱི་འབོད་སྒྲ་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་

བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་བརྙན་འཕྲིན་ (CTV Television 

Network) ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པ་ཊོཌ་ཝན་ཌར་ཧེ་ཌན་ (Todd van der Hey-

den) ལགས་ཀྱིས་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་དེར་འདོད་བློ་མི་ཁེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་འདོན་བཞིན་

ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ངེས་པར་དུ་སེལ་ཐབས་བྱེད་

དགོས། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་བར་

མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། 

ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་འདས་པའི་ཟླ་བ་

དྲུག་ནང་བོད་མི་དགུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་

འོག་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད། བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་དགུ་པོ་ཚང་མས་རང་ལུས་

ལ་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བོད་མི་ཚོར་རང་དབང་དགོས་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་

བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས། ཡང་གསར་

འགོད་པས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་བར་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། དེང་སྐབས་བོད་

པའི་རིག་གཞུང་རྩ་ཡལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་དེ་འུད་ཤོབ་བཤད་པ་ཞིག་

མིན། རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་བོད་ནང་གནས་སྤོ་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཟུར་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཕུད་ཐོག་སྐད་ཡིག་དེར་བརྟེན་པའི་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དེ་ཡང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་

རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་

མ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡལ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན། བོད་

ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་དང་ཉེ་ལམ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་དགུ་བྱུང་བ་ཁོང་རྣམས་རང་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ཤ་སྟག་ཡིན། ཁོང་ཚོས་

རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་པའི་སྔོན་གྱི་བོད་མཐོང་མྱོང་མེད། དེ་ལྟར་ནའང་ཁོང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད་

པར་བརྟེན། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་སྤེལ་དགོས་ཐུག་ཡོད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དེ་བཞིན་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་

ལྟ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་ལན་འདེབས་

གནང་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་
དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཉེ་ལམ་བོད་ནང་

བོད་མི་དགུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར། ཕ་རན་སི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇི་ཡན་ལུ་ཝི་སི་བྷེན་ཀོ་ (Mr. 

Jean-Louise Bianco) མཆོག་གིས་ཕ་རན་སི་སྲིད་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་བོད་མི་

ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ངས་བོད་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་འབྱུང་བཞིན་

པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་

ང་རང་ཧང་སངས་བྱུང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ཛ་དྲག་གི་བོད་ཅེས། པའི་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་

གཙོས་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་ནི་ཁོ་ལ་སར་ཀོ་ཛིར་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྙན་དེ་ངས་བཀླགས་པ་

ཡིན། ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་

དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་རོགས་ཞེས་འཁོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༡ ཉིན་ངའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ལས་རོགས་པེཊ་རིག་བྷོ་ལོ་ཆེ་ (Patric Bloche) 

མཆོག་དང་ལྷན་ངས་ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་སྲིད་དང་ཡུ་རོབ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་བློན་ཆེན་

མཆོག་ལ་བོད་ནང་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་དྲི་བ་བཏང་བ་ཡིན། དྲི་བ་དེ་དག་བརྒྱུད་

བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཡོང་ཆེད་ཕ་རན་སིའི་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ང་ཚོར་ཐོབ་ཡོད། དེ་རྗེས་འདི་ལོ་ཕྱི་

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེར་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་

ཡོད། ཕ་རན་སིའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་ཚོར་

བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་སྐོར་གླེང་

སློང་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དུ་བདུན་

ཕྲག་གསུམ་གྱི་ནང་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་དེས་ད་ལྟ་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་ཕན་འབྲས་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཐོག་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འབོད་སྒྲ་དེ་བཞིན་ངེས་པར་དུ་ཚང་མས་གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་

བཟོ་དགོས། ངས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཐོག་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།།
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ཇར་མན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་
རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་

མོལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་འཐུས་མི་གསུམ་སྟེ་ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་ཝེ་སི་མཆོག་ (Mrs.

Sabine Weiss) དང་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་རལ་ཌི་ལེབ་རེ་ཆི་ཌི་ (Mrs. Herald- Leibrecht) 

མཆོག ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་བྷ་ཛིང་ (Mrs. Sabine Batzing-Lichtenthaler) བཅས་ཀྱིས་

ཇར་མན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ཇེ་ལ་མར་ཀེལ་ (Dr. Merkel) མཆོག་ལ་འབྱོར་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་

ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། འབྱུང་འགྱུར་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ཚོགས་ཆེན་དེ་བཞིན་

ཕ་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་སིར་ (Cannes) འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཇར་

མན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་

ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་

དང་། བོད་མི་ཚོའི་དོན་དམ་གྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་དྲག་པོས་ཐོག་ནས་མིན་པར་གྲོས་མོལ་

གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་

བཞིན་ཉེན་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། ཉེ་ལམ་བོད་ནང་བོད་མི་དགེ་འདུན་

པ་དགུ་དང་བཙུན་མ་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེས་

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། གནས་

སྟངས་དེའི་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་ས་གནས་སུ་བཏང་སྟེ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། མི་འདོད་པའི་རྣམ་

པ་ཕྲན་བུ་བསྟན་ནའང་འཕྲལ་དུ་དྲག་གནོན་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་གཅར་རྡུང་

གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་བོད་ནང་

གི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ད་ལྟ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་

མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལ་གསལ་བཤད་

གང་ཡང་བྱས་མེད། བོད་མི་རྣམས་ད་ཆ་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་

སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་བཀོད་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་བོད་

མི་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་དང་ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་

བས་དགོས་ངེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་དང་བརྗེས་པ་

ལྟ་བུའི་མཐོང་སྣང་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བསྐྲུན་རྒྱུ་མེད་ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། གོང་བརྗོད་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ནས་ལྕམ་སྐུ་ས་བྷེན་ཝེ་སི་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་རལ་ཌི་

ལེབ་རེ་ཆི་ཌི་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ད་ལྟ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཡིན་འདུག །
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རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་
དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པར་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ།

༄༅། །བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་ ༢༥༠༠ ཙམ་བསླབ་པ་སློབ་

གཉེར་གནང་སར་དྲག་ཆས་མི་སྣས་དམ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡ་ང་བའི་གནས་

སྟངས་འོག་གནས་བཞིན་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་འཇི་ནི་ཝར་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་

བློ་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་ད་ལྟ་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་

པོའ་ིདམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

Heiner Bielefeldt མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་དང༌། དགོན་

སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲག་གནོན་བསུན་གཙེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་བྱེད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་

པ་རེད།  ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཆོས་བྱེད་ལས་དོན་ལ་

ལྟ་ཞིབ་ཆེད་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམས་འཇོག་དང་སྐོར་བསྐྱོད་སོགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་ལས་

དོན་སྤེལ་བཞིན་པ་འདི་ལྟ་བུའི་དྲག་གནོན་འདིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་འགོག་

དང༌། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་བཟོ་རྒྱུ་

མ་ཟད། འགལ་ཟླ་ཆེ་རུ་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སྐུ་ཞབས་ Heiner Biele-

feldt མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  སྐུ་ཞབས་ Heiner Bielefeldt མཆོག་གི་

བསྒྲགས་གཏམ་ལ་རང་དབང་ཐོག་ཞི་བདེའི་འདུ་འཛོམས་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Maina Kiai མཆོག་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། དེ་

འདྲའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱིས་དགོན་སྡེའི་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་ལའང་དོ་ཕོག་བཟོ་
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གི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Frank La Rue མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་སྐབས་ཨ་མདོ་

རྔ་པ་ཁུལ་དུ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་ཐད་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁར། གསར་འགོད་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་

དབང་མེད་པའི་གནད་དོན་ཡང་གླེང་སློང་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ད་དུང་སྲིད་གཞུང་

ནས་དེ་འདྲའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་ལས། མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་བྱས་ཏེ་

དགོན་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་

གསུངས་ཡོད།

  རྒྱ་གཞུང་ནས་དྲག་པོའ་ིབདེ་འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམས་འཇོག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

རྐྱེན་རྒྱ་གཞུང་གི་འགན་འཁུར་བ་དང་དགོན་སྡེའི་ཚོགས་མིའི་དབར་དཀའ་རྙོག་ཤུགས་ཆེ་

རུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་བཟུང་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་དང༌། བོད་མི་

དཀྱུས་མས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 

ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་དང༌། སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོམས་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་

དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན། དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་རང་གི་དགོན་སྡེ་ནས་

ཕྱི་རུ་མི་ཐོན་ཀ་མེད་བཟོས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་དང༌། ད་དུང་མང་

པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

 བཙན་དབང་དང་རང་དབང་མེད་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཐད་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Jeremy Sarkin མཆོག་གིས་བོད་མི་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་ཞིང༌། རྒྱལ་

ཚོགས་ནས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་

དུང་རྒྱ་ནག་གི་ནག་ཉེས་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་རང་དབང་མེད་

པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནད་དོན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་
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ཐབས་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཡ་ང་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་པ་མ་

ཟད། བཙན་དབང་ཐོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་དག་གནས་སྟངས་གང་

འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་མི་སྣ་

གཞན་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ El 

Hadji Malick མཆོག་གིས་ད་སྐབས་ཟི་ཁྲོན་ཁུལ་དུ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང༌། དགེ་

འདུན་པ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་བློ་འཚབ་བཏོན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཞི་བའི་ཐོག་རང་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་

སུ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཆོག་གི་མེད་སྐོར་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག གཞན་ཡང་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་ལྕམ་ Rita 
Izsak མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་སོགས་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་

སྐོར་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་དྲག་སྤྱོད་ལག་བསྟར་

མཚམས་འཇོག་དང༌། མུ་མཐུད་དཀའ་རྙོག་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་

བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས་ཡོད།།
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དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་
བའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ (Fabian 

Hamilton) མཆོག་གིས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་མ་འདས་པར་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་

སྟངས་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སྐད་ཡིག་སོགས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་

མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆེད་དང་། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བཞིན་བོད་མིར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

ཐོབ་སླད་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གང་ཞིག་གནང་བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་བཏང་

འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕྱི་འབྲེལ་དང་

སྔ་མོ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀོ་མན་ཝེལ་ཐ་ཅེས་པའི་གནད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གི་སྐབས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ (Leeds 

North East) ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་ངལ་སེལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ (Labour Party) 

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ (Fabian Hamilton) མཆོག་གིས་བོད་ནང་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དེའི་ཐོག་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་སྐོར་དྲི་བ་

བཏང་བར། འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་རི་མི་བྷོ་རོན་ (Jeremy Browne) ལགས་

ཀྱིས་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་སྲིད་བྱུས་འཛིན་

བཞིན་པ་དེ་སྔོན་མའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་ཚོས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་རང་

འཇགས་ཡིན། འོན་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་ཡོང་རྒྱུ་དང་བོད་མིའི་གནས་

སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག ། 
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་གྲོས་ཆོད་
འཇོག་རྒྱུར་བགྲོ་གླེང་གནང་བ།

༄༅། །ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

ནང་ད་བར་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༠ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཉེ་ལམ་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་

སྤེལ་དགོས་བྱུང་བའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་མ་ཟད། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་ཛ་དྲག་གི་

གྲོས་ཆོད་གཅིག་ཀྱང་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།  འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་

བཟུང་རྔ་པས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ཁག་གཅིག་གིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་བགྲོ་

གླེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཐོག་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

རྟོག་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་ཆེད་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ད་

ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་

ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་
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ཁྲིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང། 

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བོད་མི་ཚོའི་འདོད་བློ་དང་མི་འཚམ་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་

དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ་བོད་མི་ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་

པའི་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་ཆེད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་མུ་མཐུད་གྲོས་

མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད།།
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བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
དང་མཉམ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན་བྱུང་བར་

ཞིག་ན། དེང་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ིསྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ་བོད་མི་

གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རབ་

དང་རིམ་པ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་

ཉམ་ཆུང་བོད་མིའི་ཐོག་སྔར་ལྷག་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབུལ་སྐུལ་ཞུ་སྐབས། ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་

ཚོར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག

  དེ་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཉམས་ཞིབ་དང་ཕྱི་དྲིལ་

འགན་འཛིན་གྱིས་གསུང་དོན།  ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་

མཆོག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་གསལ་

བསྒྲགས་གང་ཡང་གནང་མེད། འོན་ཀྱང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་

གི་གཞུང་ཚབ་ལ་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་སྐོར་ང་ཚོར་ཡི་གེ་འབྱོར་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་

གཞུང་ཚབ་མཉམ་དུ་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་ཨོ་སོ་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད། ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག ། 
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ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་འཐུས་མི་རེ་རེས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་

མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷེ་ཐི་མེའི་ (Ms.Elizabeth May) མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་

སུ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་

བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་ཁེ་ན་ཌར་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་བྱིངས་

དང་ལྷན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཚོ་དཀའ་ངལ་འོག་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱིས་ད་ཆ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་

ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་རིག་གཞུང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། བྱ་སྤྱོད་དེ་ཧ་ཅང་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚོད་

དཔག་བྱེད་ཐུབ། བྱ་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཐུག་པ་དེ་ནི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་དགོས་པ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལག་སྦྲེལ་ཐོག་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝེ་ནེ་མར་སི་ཊོན་ (Mr.Wayne Marston) 



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་བཅུས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ས་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད། བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་གང་བྱུང་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་དག་

ལ་ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་འགུལ་བསྐྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད། ད་ཆ་ཁེ་ན་ཌ་སྲིད་

གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

ཤུགས་ཆེ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་འཕྲལ་དུ་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་གཏོང་དགོས་པ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བརྒྱུད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་འདོན་དགོས། ང་ཚོས་ད་ཆ་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཕྱིར་འགྱངས་བྱ་མི་

འོས་ཞེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཨིར་ཝིན་ཀོ་ཊི་ལར་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་བོད་མི་བཅུས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ལམ་ནས་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེ་ནི་དེ་སྔ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་

ཚོའི་ངོས་ནས་བརྗོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་རྣམས་འཕྲལ་

དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་བོད་མི་དེ་ཚོར་སོ་སོའ་ིཆོས་དད་དང་སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་

འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཞིག་

ཡིན། ང་ཚོས་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་གཞུང་ལ་འཛམ་གླིང་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་དང་གྲོས་མཐུན་ཐོག་བོད་

མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཉིན་མོ་
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འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

  ཡང་སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གོར་ཌོན་བྷ་རོན་ (Mr.

Gordon Brown) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། དེ་རིང་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁེ་ན་ཌ་སྲིད་གཞུང་

གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོམས་

སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་

སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ནས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བཙོན་

ཁང་ནང་བོད་མི་དེ་དག་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་གང་འདྲ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཐོག་ང་ཚོར་ཧ་

ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། དེ་བཞིན་ཁེ་

ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་བྱེད་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་ཡོད། ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་

གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དོན་དེར་འགན་ལྗིད་པོའ་ིཐོག་ནས་ལྟ་

བཞིན་ཡོད། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཆོས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་དག་ནི་ང་ཚོའི་

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ནང་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།།
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བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་
བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་འཛིན་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་གནས་སུ་གྱུར་བར་བརྟེན། བོད་མི་གཅིག་

རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་

ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་བོད་མིའི་

གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཛིན་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་བཅོས་

བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག ལོ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་འོག་

ཡོད་པའི་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ན་གཞོན་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་གནད་དོན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་

པ་ལྕམ་སྐུ་ཝེག་ཊོ་རི་ནོ་ལམ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་

རྒོལ་ཆེད་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་

རྒྱུན་སྲིང་ནས་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་སྐོར་བསྐྱར་སྐོར་ཐོག་བོད་

མི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མིར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་

དག་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཤིག་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་མཐོ་གྲས་

འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་འཇུག་དགོས། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་

ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་མུ་མཐུད་དེ་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་མིའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་གཏོར་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཕྱོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་འདུག  
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བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཉན་

ཞིབ་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་བཀའ་སློབ་

དང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ། 

ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་དམ་པ་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན། དེ་བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་

མི་ཚོར་ད་བར་སེམས་ཐག་ཉེ་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་

ལྟའི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

དགོས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱོད་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྔ་

པའི་ཁུལ་དུ་སླེབས་ཏེ་བོད་མིའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་

པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་བོད་མིའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་

བཟོས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དང་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་དམར་

གསོད་བཏང་བ་དང་། མུ་གེས་ཤི་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་སྤྲད་དེ་རྨ་ཁ་གཉིས་

པ་བཟོས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་

གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
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ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་རྨ་ཁ་

གསུམ་པ་བཟོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང། ཉན་ཞིབ་

སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་རོགས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་མེཀ་

གྷོ་ཝན་ (James MCGovern) མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ཕེ་རེངྐ་ཝུལྤ་ (Frank Wolf) མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས། གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕོ་

ལོ་རི་ཌ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་རུ་བྷི་ཡོ་ (Marco 

Rubio) མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་ (Steve 
Chabot) མཆོག གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཏ་ལོ་ཝེ་ (Nita Lowey) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་མར་ཀོ་རུ་བྷི་ཡོ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་པར་དགའ་

སྤོབས་བྱུང་ཚུལ་དང་། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་རྡ་སར་བཅར་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་

ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་

ཡོད་སྐོར་དང་། ཁོང་རང་ཉིད་ཉེ་ལམ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་མཚམས་གཟིགས་ནས་

ཕྱིར་འབྱོར་འཕྲལ་ཡིན་འདུག ཁོང་ནི་དཀྱིལ་ཤར་དང་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་ཡིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཏ་ལོ་ཝེ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་སྐབས་རྡ་སར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེངྐ་ཝུལྤ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བལ་

ཡུལ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཨ་རིར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་
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མ་སྤྲད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཐོག་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་

ཚབ་པ་འབོད་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་

འཁྱེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་

གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་མ་གནང་ཚེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེར་རོགས་རམ་མཚམས་

འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཉན་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད།

  བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་བསྟུན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་བོད་ཀྱི་

གྲོགས་མོ་རྙིང་པ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

པའི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད།།
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ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་མིའི་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨། ༩། ༡༠ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་

ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའོ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་མོ་ཀ་ལ་པ་མཆོག་

གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ལ་གུས་འདུད་

ཞུ་སྐབས་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གོང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་

ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་

ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོའི་གཞི་

རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་མིར་སྨྲ་

བརྗོད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས། ཕྱོགས་

མཚུངས་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་དང་གསར་

འགོད་པ་གཏང་སྟེ་དངོས་ཡོད་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ཞེས་

གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། སླར་ཡར་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་དེས་བོད་མི་ཚོ་དངོས་གནས་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་

འོག་གནས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཐུབ། ང་ཚོའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེ་སྐབས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དབྱེ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་རྣམས་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་
མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་དོན་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་འདུག

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྦེལ་ཇམ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཉིན་གྲངས་དྲུག་གནང་བའི་

ཉིན་མཐའ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཨི་ཌེ་ཝེ་ནེཀ་མོན་ལན་སེ་ཀོ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་

ཁོང་གིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུང་དོན། ང་རང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འོས་འགན་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་

འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེན་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་པའི་རྩ་དོན་

དེ་བཞིན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་རང་སྒེར་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་

པོ་ཡོང་གི་འདུག་པས་ངའི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཁྱེད་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་དོན་དེ་དག་དྲང་

བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་རླབས་ཆེན་རེད། དེ་རིང་ང་

རང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་དང་དེ་བཞིན་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག ཕྱོགས་

མཚུངས་སྐབས་དེར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་སཱ་ཁ་ས་གྷ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སུ་ཌན་དང་སི་པན་སོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་
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གཅིག་ནས་ཀྱང་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤེལ་སར་ཕེབས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་སྐོར་ཡང་གསུངས་འདུག ། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་
མང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་བོད་རྔ་པ་ཁུལ་དང་། དཀར་མཛེས་

གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་

ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་སོགས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་པ་

དང་ལྷན། སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

དང། མི་མང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལན་

ཌི་ཁུལ་གནས་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་

མ་ཟད། བོད་མིར་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏོང་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ། དེ་བཞིན་

བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་དང་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད། གོང་འཁོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་མིའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་

པའི་བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སྦོབ་སྦ་རའོན་མཆོག་གིས་

ཡོངས་གྲགས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་

ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་དང་རང་དབང་རྩ་འཕྲོག་བྱས་པར་

བརྟེན། གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་ཨོ་སི་
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ཊོ་ལི་ཡས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྲེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་

དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་ཁག་བརྩི་སྲུང་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་

ཞེས་གསུངས་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་ལྕམ་སྐུ་ས་ཧ་ར་ཧེན་སོན་ཡང་ (Senator Sarah Hon Son-Young) གིས་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་ནང་གྲྭ་བཙུན་དང་མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་

སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་ཡང་བཏོན་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀལ་ཌེན་སྦི་ (Michael Danby) མཆོག་

གིས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་ནང་གྲྭ་བཙུན་དང་། མི་སྐྱ་ཁག་གཅིག་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྟེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་དང་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་

ཡོད། 

 ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལྗང་གུ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་ཆེན་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གྲོས་ཆོད་གཅིག་བཞག་པའི་ནང་། བོད་མི་ཚོར་རང་

ཁྱིམ་རང་བདག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཙོས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་། འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང། 
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་འཕྲོག་བཅོམ་དང་། རིག་གཞུང་གཏོར་

བཤིག་གཏོང་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། བོད་མི་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་འཕྲལ་

དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་དེ་རྣམས་

སྣང་མེད་དུ་མ་བཞག་པར་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད།།
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་རིགས་བུད་མེད་གཅིག་གིས་བོད་མིར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སི་ཌི་ནིའི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་བུད་མེད་ཁྲིན་ཧོང་ཞིན་ནས་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། དེ་ཡང་དཔྱད་རྩོམ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༣ 

པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ནང་བོད་མི་ ༡༡ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་

འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ཉུང་མཐར་བོད་མི་དྲུག་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་ང་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།  ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སླར་གསོ་བྱེད་དགོས་སོགས་

ཀྱི་འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ཡོད་ཅེས་དཔྱད་རྩོམ་ནང་བཀོད་འདུག

 ཁྲིན་ཧུང་ཞིན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ནང་ད་དུང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་

པའི་བོད་མིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་མཇུག་བསྡུ་བའི་ལམ་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

འཚོ་བ་རྒྱབ་ཏུ་དོར་བཞིན་ཡོད་དམ། ནང་ཆོས་ལ་དད་ཅིང་ཚེ་སྲོག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། 

ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་འགྲན་སེམས་དོར་ནས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཚེ་སྲོག་

མཇུག་བསྡུ་དགོས་ཐུག་པ་རེད་དམ་སོགས་འདྲི་སྲིད་པས། དྲི་བ་འདི་དག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་

སུ་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཀྱིས་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་མཐོང་བའི་

དོན་དངོས་ནི། བོད་ཀྱིས་མི་རབས་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཆེན་ཚེ་སྲོག་དང་ཟུངས་ཁྲག་

གིས་སྡུག་བསྔལ་དང་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཟིན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་གཞུང་
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གིས་རྫུན་གཏམ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དཔྱད་རྩོམ་ནང་འཁོད་འདུག

ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་རིགས་བུད་མེད་ཁྲིན་ཧུང་ཞིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་དཔྱད་རྩོམ་ནང་

དུས་རབས་སྔོན་མའི་ལོ་རབས་ ༨༠ རྗེས་ནས་བོད་ནང་གི་དགོན་པ་མང་པོ་ཞིག་སླར་གསོ་

བྱས་ཡོད་ནའང། སྲིད་གཞུང་གིས་དགོན་པའི་ནང་ཞུགས་མཁན་གྱི་ལོ་ཚད་དང་ཆོག་

མཆན་ལེན་དགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱལ་གཅེས་

རིང་ལུགས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་གསོ་ནི་དགོན་པ་ཁག་གིས་ངེས་པར་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

དགོས་པའི་སློབ་ཚན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་སེམས་ཁོངས་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་ཕྱོགས་ལ་འགག་སྒོ་ཞིག་ཏུ་

བཟོས་འདུག་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤེལ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་ནང་དུ་བོད་

མིར་རྩ་བའི་ཐོབ་ཐང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་

རོལ་བཞིན་པར་ཡང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བའི་

ནང་དུ་ལོ་མང་པོ་རིང་བོད་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་དྲག་གནོན་བསྡུས་ཡོད་ལ། ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་འཛིན་བཟུང་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་བཅད་ཁྲའང་བསྡུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་མ་འོངས་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཉེ་སྔོན་ལྷ་སར་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་སྐབས། བོད་མིར་

ཐུག་འཕྲད་བྱས་མེད་ལ་དགོན་པའི་ནང་དུའང་བསྐྱོད་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ས་གནས་ཉེན་

རྟོག་པ་དང་དམག་མི། ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་ཐུག་འཕྲད་

བྱས་ཡོད། བྱེད་ཐབས་དེ་ནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་དྲག་རྩུབ་གཉའ་གནོན་གྱི་ཆོད་

སེམས་ཕྱི་རོལ་ལ་བསྟན་ཡོད་ཅེས་དང་། དཔྱད་རྩོམ་དེའི་ནང་ད་དུང་བོད་མིས་དུས་རབས་

སྔོན་མའི་ལོ་རབས་ ༥༠ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་དཔུང་གིས་རྩུབ་སྤྱོད་དང་མེ་སྒྱོགས་

ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་ནས་བཟུང། དུས་རབས་ཕྱེད་ཀའི་རིང་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

ས་གཞི་དང་ཆོས་དད། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་གི་ཤེས་རིག  མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་བཅས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་ངོ་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མྱོང་མེད་ལ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་མཐུད་ནས་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཚེ་སྲོག་དང་ཟུངས་ཁྲག་གི་རིན་དོད་ལ་མི་ཕངས་པར་གུས་འདུད་དང་མིག་ཆུ་ཤོར་བའི་

བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་མཐུད་ནས་འབྲི་བཞིན་ ཡོད་ལ། ལོ་མཇུག་ལ་སླེབས་ལ་ཉེ་

བའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོའི་སེམས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པས་

ཟུངས་ཁྲག་གིས་བྲིས་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བཀོད་ཡོད་ཅེས་དཔྱད་རྩོམ་ནང་བཀོད་འདུག །
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མིས་སླར་ཡང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སོགས་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོས་བོད་ལ་རང་དབང་

དང་ཆོས་དད་རང་མོས་དགོས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་བར། རྒྱ་གཞུང་གིས་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་

ཚད་མེད་བཏང་རྐྱེན་འདི་ལོ་ཕྱི་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤  ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། དེ་

རྗེས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ན་གཞོན་དང་བཙུན་མ། 

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་བཅས་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༡༡ བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཆེད་སྐུ་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་དང་

གྲོས་ཚོགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྐོར་སྙན་སེང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་རིམ་ཞུས་ལྟར། ཉེ་སྔོན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་

གཞུང་དང་ལྗང་གུ་ཚོགས་པ། གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ནས་བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གླེང་སློང་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སླར་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་། སྲུང་སྐྱོབ། 

ཚོང་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མལ་ཀེལ་ཌེན་བི་ Michael 

Danby མཆོག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལོའ་རི་

ཕར་གུ་སེན་ Laurie Ferguson རྣམ་གཉིས་ནས་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་

ཤིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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དང་། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་

འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།
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སུད་སི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་
འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་སུད་སི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་

ཁང་ནས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གྱི་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་གྲོས་མོལ་

ཡང་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བཀོད་ཡོད།

  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བྷར་ནའི་

ནང་སུད་སི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མཐོ་གྲས་ཤིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་མི་ ༡༡ གྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་དང། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཆགས་ཏེ་བྱ་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་སྤེལ་ཐབས་མེད་

ཆགས་པ་ལས་གཞན་མི་སུ་ཞིག་གིས་ ཀྱང་འཆི་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་སོགས་

ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་དང་

སུད་སི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བོད་མི་ཚོའི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་

སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཧར་ཝཌ་གཙུ་ལག་སློབ་
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ཁང་དུ་ལོ་ ༡༦ རིང་བཞུགས་ཡུན་རིང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་པ་དང་

ལྷན་ཚོགས་དེ་འདྲ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་ལ་༸གོང་

ས་མཆོག་ཀྱང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་སྐོར་དང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོ་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་སྐབས་བཟོད་བསྲན་དང་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་བློ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་སུད་སི་

གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་གྷ་རབ་མཆོག་

དང་ལྷན་ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་

གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། སུད་སི་

དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་དོན་གན་རྒྱ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ངེས་པར་དུ་ཚུད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་

རྗེས་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་གྷ་

རབ་མཆོག་དང་ལྷན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་

ལྷན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་རུང་ཁེ་བཟང་མེད་པར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་འབོད་སྒྲ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་

མཆོག་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་བྷར་ལན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱི་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་གྲོས་
ཚོགས་སུ་བོད་དོན་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་མེ་ལི་ས་པར་ཀེ་ (Ms. Melissa Parke) མཆོག་

གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བོད་ཤར་

ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་ང་

རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་

དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ལ་

བརྟེན་ལས་འགུལ་དེ་སྤེལ་ཡོད། བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་གྱི་བོད་མི་དྲུག་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་བརྟེན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

བོད་མི་ལྷག་མ་གཞན་ལྔ་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཀིརྟི་

དགོན་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་

གྱི་དགོན་པ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཡིན་པ་དང། དུས་ཚིགས་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་

མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་ནས་ལོ་གསུམ་

འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བཏང་བའི་ཐོག་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་

མུས་ཁར་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་གཙོས་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་

བཏང་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་
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འཁོར་ལོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་དེ་གྲུབ་ཡོད། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་

དེའི་འོག་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཐུག་ཡོད། ང་

ཚོས་རྔ་པའི་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཐོག་

མ་དེ་མཐོང་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གང་མྱུར་མ་སེལ་ཚེ་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་རིགས་ད་དུང་མང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད།

 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་བྷེར་ར་གཉིས་ཀའི་ནང་

བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་

མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་དང། ཡུལ་

གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་གཉིས་མོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་གང་མྱུར་སེལ་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་མི་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་

སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།།
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བོད་མི་རང་ལུས་མེར་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མིན་ལྷན་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་ The Church Center for the 

United Nations ཞེས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་ཆོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་

ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་དང༌། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཞོགས་འདེགས་ཞུས་ཐོག 

བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་མཆོད་ཁང་གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་

འཛོམས་གནང་སྟེ་བར་ལམ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་

བསྟུད་མར་ཐོན་པའི་ཁྲོད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་བོད་མིའི་ཆེད་རྗེས་དྲན་གུས་འདུད་

དང༌། བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད།བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་ཆོས་དཔོན་ལྕམ་ Kathleen 

Stone མཆོག་གིས་ཐོག་མའི་འཚམས་འདྲི་གནང་སྐབས། བོད་མི་སེར་སྐྱ་བཅུ་གཅིག་

ནས་འུ་ཐུག་གི་ཐག་གཅོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་རྫོགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་མི་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་

ཡིད་ཀྱི་སྨོན་པ་ཚིག་གི་ལམ་དུ་བརྗོད་ནས་བསྔོ་སྨོན་གནང་ཡོད་པས་འདིར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད་ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་

བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱི་རང་དབང་གི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་བློས་གཏོང་

གནང་མཁན་ཚོའི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང༌། ཐུགས་སྨོན་གནང་བར་སེམས་

གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་ཐོན་པའི་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་བོད་མི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང༌། 

དེ་རིང་སྔ་དྲོ་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

བརྙན་འཕྲིན་དུམ་བུ་ཞིག་ལ་ལྟ་སྐབས་ཐུགས་ལ་ཚོར་བ་ཇི་བྱུང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
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ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་བསྟུན་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ནས་གོང་ཞུས་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ ༡༡ གི་

འདྲ་པར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་སྨོན་ཚིག་གསུངས་ཟིན་མཚམས་རང་སོ་སོའ་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་

གོམས་སྲོལ་རྟ་དབྱངས་འཐེན་ནས་ཐུགས་སྨོན་གནང༌ཡོད། ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ནས་སྨོན་ལམ་ལྷན་དུ་གསུང་འདོན་གནང་སར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་པའི་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་

གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་

མཁན་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་སླད་དུ་ཐུགས་སྨོན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་གསལ་སྟོན་གནང་བར་

སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མདོར་

བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང༌། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་ཆོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་

ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་གནང་བའི་སྨོན་ལམ་དེར་ཁ་ཆེ་དང༌། ཧིན་རྡུ། ཡི་ཤུ། ཉི་ཧོང་གི་ནང་

པ། བོད་ཀྱི་ནང་པ། ཇིའུ་ཤི་བཅས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོག བོད་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིེད་ཁག་གི་འཐུས་མི་དང༌། དད་ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྨོན་ལམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་

མི་རིགས་གཞན་གྱི་བཙན་གནོན་གྱི་འཆིང་རྒྱ་ ལས་འགྲོལ་ཐུབ་པའི་མཚོན་དོན་དུ་“We 

Shall Overcome”ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྲགས་ཆེ་བའི་གླུ་གཞས་མཉམ་གཏོང་

གི་སྒྲའི་ཁྲོད་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཐུན་མོང་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་སྟེ་དོན་སྙིང་

ལྡན་པའི་བྱེད་སྒོ་དེ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད།།
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ཀོ་རི་ཡ་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་
གནད་དོན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཀོ་རི་ཡ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཇོག་གེ་ (Jo-

gye) ཞེས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

ཆེད་ཉེ་ལམ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བློ་འཚབ་

ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བའི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ཀོ་རི་ཡའི་ཇོག་གེ་ 

(Jogye) ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་པར་བློ་འཚབ་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་

ཡོངས་ཀྱི་ནང་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྩོད་

རྙོག་རྣམས་དྲག་འཐབ་ཀྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཀོ་རི་ཡ་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་

མི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་

དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་ཚོས་རང་སྲོག་དོར་མི་དགོས་པའི་ཐོག་

ནས་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀོད་འདུག །
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བོད་མི་ཚོར་བཟུང་བའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོན་ཆ་ཡེ་ (Son Chhay) མཆོག་དང་སྐུ་

ཞབས་ཅི་ཡམ་ཆ་ནེ་ (Cheam Channy) མཆོག སྐུ་ཞབས་ཡོན་ཐ་རོ། (Yont Tharo) 

མཆོག་བཅས་གསུམ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

འོག་ད་ཆ་བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བསྟུད་མར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན། དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་དེར་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ལོ་ ༣༥ ལ་སོན་པ་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དེ་ནི་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་

བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་དེ་སྔ་བོད་མི་ཚོའི་ཁྲོད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་འུ་ཐུག་གི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་མཐོང་བཞིན་ཡོད། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་དུས་རྟག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་དང་གཉའ་གནོན། འཇིགས་སྣང། དྲག་རྩུབ་

སོགས་ཀྱི་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་པའི་ཁར། ད་དུང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགོས་ཐུག་པ་

དེར་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་བཙོན་དུ་ལུས་ཚེ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱོང་དགོས་པར་བརྟེན་
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ད་ཆ་ཁོང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བདམས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ཧ་ཅང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་

ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སྩལ་ཡོད།

 ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེར་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱས་པ་མ་ཟད། བྱ་སྤྱོད་དེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དཔོན་

རིགས་ཚོས་འདས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་དེར་བསམ་ཞིབ་བྱ་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་ཁོང་ལ་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་རྒྱུ། ཁོང་གི་སྐུ་དཔར་ཚེ་སྲུང་བཟོས་ཏེ་འདོགས་རྒྱུ། ཁོང་གི་ཞལ་འདོན་གསུང་པའི་

སྒྲ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་འབོད་སྒྲར་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་སོགས་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཉེས་ཅན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ནའང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་སུ་ལའང་མེད་

པའི་བོད་མི་ཚོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སྤྲད་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་དེ་

ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གྲོས་མཐུན་ནང་གསལ་བའི་དོན་ཚན་དེ་དག་ལག་

བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་

པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་བཞེངས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ཁོང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པ་ལས། 

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་བོད་མི་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་རྣམས་གཞུང་

གི་སློབ་གྲྭར་འཇུག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ནང་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་
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ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་མ་བཏང་བར་དགོན་པར་ཆོས་བཞུགས་བྱས་པའམ། ཡང་ན་

དགོན་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བཏང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་རེར་ཉེས་ཆད་རྒྱ་སྒོར་ ༣༠༠༠ སྤྲོད་

དགོས་པའི་ཁྲིམས་དེ་ད་ཆ་འབད་བརྩོན་འཕར་མའི་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

བརྗོད་ཀྱི་འདུག ཉེས་ཆད་དེ་ནི་གྲོང་གསེབ་པ་ཞིག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་ཚེ་ཧ་ཅང་

ཚད་མཐོན་པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་མིའི་བློ་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱ་མིས་ཤེས་དགོས། ད་ཆ་

བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཇི་འདྲ་བྱེད་ཡོང་ངམ་

བསམ་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཡིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེར་དོ་སྣང་སྤྲོད་

དགོས། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་ནས་དོ་སྣང་སླེབས་

ཆེད་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱས་པ་དེས་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་གི་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིལོ་གསར་འཆར་ལ་ཉེ་བ་ཡིན། དེར་

བརྟེན་ལོ་གསར་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་གྱི་སྒོ་མོ་གསར་པ་ཞིག་འབྱེད་རྒྱུར་བློ་སྤོབས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་བཀོད་འདུག །
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ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རཱག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་

རཱག་ནང་དུ་ཅལ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ (Charles University) གི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་པའི་

བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ། རྒྱ་ནག་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་

གནང་བ་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨི་རན་གྱི་བུད་མེད་མང་གཙོ་

དོན་གཉེར་བ་དང་དེ་སྔ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་ལྕམ་ཤི་རིན་ཨི་

བྷ་ཌི་ (Shirin Ebadi) མཆོག ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་ (Vaclav Havel)མཆོག འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་

ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་ཕན་ཧ་སེལ་ (Stephane Hessels) མཆོགཕ་རན་སིའི་ཕྱི་

སྲིད་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ན་ཌི་ཀོ་ཆི་ནར་ (Bernard Kouchner) མཆོག་

རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ཡང་ཇིན་ལི་ (Yang Jianli) བཅས་མཉམ་

ཞུགས་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་པ་རཱག་ཌེཁེ་ལེ་རེ་ཤན་ (Prague Dec-

laration) ཞེས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། དེ་རིང་འདིར་ཨོ་སི་

ལོར་རྐུབ་སྟེགས་སྟོང་པ་ཆགས་ཏེ་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྗེས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་མང་གཙོའི་གནས་སྟངས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་འདིར། 

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོག་གིས་

ཇི་ལྟར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིལ་ཏེ་གོ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་
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སང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སྲུང་

བརྩི་ཞུས་ཡོད། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་རང་ཉིད་ལ་ཇི་

འདོད་ཀྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་མི་འདོད་པའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཆ་

ཚང་ཡོད། ཐོབ་ཐང་དེ་དག་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་ཡོངས་ཁྱབ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། ཉེ་

ལམ་ཨེ་ཤི་ཡའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཐོག་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་

ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་དང་སེམས་

འཚབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་སྤྲད་མེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་

ཀོ་རི་ཡ། ཨི་རན། སི་རི་ཡ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལྟ་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་ད་དུང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ། འབྱོར་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཤེས་བཞིན་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་

དམིགས་ཏེ་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་དེར་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་

འདུག རང་དབང་དང་མང་གཙོ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་རྒྱ་ནག་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ནི་ཨེ་

ཤི་ཡ་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་སོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་

དགོས། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་རིན་ཐང་དེ་དག་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་

རྒྱུར་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆིག་སྒྲིལ་དང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུར་རིན་ཐང་

དེ་དག་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

ནང་རྒྱ་རིགས་མང་པོས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ཏེ་མང་གཙོའི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་

མུས་ཡིན། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལྷག་

པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་
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གནང་རྒྱུ་དེ་འོས་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་རང་དབང་དང་མང་

གཙོའི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་གོང་མཐོར་འདེགས་ཆེད་ལས་འགུལ་

ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱང་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་འོས་འགན་ཆགས་ཡོད་ཞེས་སོགས་བཀོད་

ཡོད།།
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རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་

ལྕམ་སྐུ་ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ནུ་ལཎྜ་ (Victoria Nuland) མཆོག་གིས་འདི་ལོ་བོད་ནང་གི་བོད་

མིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འུ་ཐུག་བཟོད་བྲལ་གྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་འཐོན་བཞིན་

པ་དང་ཉེ་ཆར་བོད་མི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་བསྟན་ཉི་ལགས། བསོད་ནམས་

དབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་གནང་བའི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ཨ་

རི་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་ནང་བོད་མིར་བློ་འཚབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གསུང་དོན། ད་བར་བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བསྟུད་མར་ཡོང་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཉིན་ཤས་ནང་

དུ་སླར་ཡང་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་

བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་

བྱེད་པ་མཚོན་བཞིན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་བཟོད་མི་

ཐུབ་པའི་ཁོང་ཁྲོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་གཞུང་ངོས་ནས་

གནད་དོན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་སྔ་རྗེས་གླེང་སློང་གནང་བཞིན་ཡོད་

པའི་སྐོར་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་ཨ་རི་གཞུང་ངོས་ནས་ཛ་དྲག་འབོད་

སྐུལ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་

བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོལ་མོལ་གནང་དགོས། བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་སླད་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ངེས་པར་གཏོང་གནང་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་

ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བརྩི་དང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ཤིག་འཛིན་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག་པ་བཅས།།
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ཇར་མན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཇར་མན་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་སི་ལོ་ནིང་ (Markus 

Loning) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་བོད་མི་ཚོར་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག  དེ་ཡང་ཁོང་གིས་དེང་སྐབས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བསྟུད་མར་གཏོང་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མི་ཚོ་ད་ལྟའི་སྲིད་བྱུས་འོག་འདོད་བློ་

མི་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་བརྟེན་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་

ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད།  གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཆེད་ངེས་པར་དུ་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་བཏང་སྟེ་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་གིས་གུ་ཡངས་ལྡན་པའི་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ཇར་མན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

འགོད་པ་དང་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་བསྐྱར་ནན་བྱས་ཡོད།།
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ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་
བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་

བྷར་ན་ཌི་ཝ་ལི་རའོ་ (Bernard Valero) མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག ཉེ་སྔོན་

བོད་ནང་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ ༡༧ གྱིས་སྔ་ཕྱིར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི་གནད་

དོན་ཐད། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་བོད་མི་ཚོ་དང་

ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། བོད་མི་སྐྱ་སེར་དེ་དག་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ཐུག་པ་རེད། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་བོད་རྒྱ་

ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་

ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་བཀུར་

དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་

གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་

སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་གྱི་གྲོས་མོལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་བརྩི་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་བོད་མིར་དྲག་གནོན་བྱ་
རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཨེ་

ཤི་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་འགན་འཛིན་སེམ་ཛ་རི་ཕི་ (Sam Zarifi) ལགས་ཀྱིས་གསུང་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུའི་

ཚབ་ཏུ་དྲག་གནོན་དང་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་དྲག་གཅོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་པར་བརྟེན་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད། ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་གི་རང་

དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་

བཟང་དུ་ཕྱིན་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་

སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བསྐྱོད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་

དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་རྟོག་ཞིབ་དེ་དག་རང་དབང་དང། ཕྱོགས་རིས་མེད་

པ། ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།།
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ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་
རི་ཡཱ་ཨོ་ཏེ་རོ་མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། ཨ་རིའི་

བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡཱ་ཨོ་ཏེ་རོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་ཏུ་

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ལྷག་

པར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་རྔམ་སྟོན་བྱེད་

མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་འགར་

རྨས་སྐྱོན་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ཐོན་པར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ནི་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་འགོར་བོད་མི་བཞིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་དགེ་འདུན་

པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གྲྭ་ཟུར་དང་། དེ་བཞིན་བཙུན་མ་གཉིས་བཅས་ད་བར་ཁྱོན་བོད་མི་

གྲངས་ ༡༦ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་གླེང་སློང་བསྟུད་མར་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕན་པ་ལས་གནོད་

པ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེར་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཛ་དྲག་ཐོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་ཡང་ཡང་བཏོན་ཡོད། སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་

བཟོ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་

བཞིན་ཡོད། ངས་སྔོན་ནས་བརྗོད་པ་ལྟར་སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་
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ཏེ་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བཅུག་པ་དང། དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་དམག་མི་གཏན་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ། ཕྱོགས་གང་སར་པར་ཆས་བཙུགས་ཏེ་སོ་བལྟ་བྱ་

རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ། བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱུ། བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་

དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི་ཚོ་དང་གཉེན་ཉེ་རྣམས་

ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ། ཤེས་ཡོན་མི་སྣ། རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་པ་

སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱས་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སོགས་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་དམ་

བསྒྲགས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་གསར་འགོད་

པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་སོགས་འགྲོ་བསྐྱོད་

འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དོན་འབྲས་སོན་པའི་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་

ཐོག་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

བཀོད་ཡོད།།
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སྦག་སེ་རང་སྐྱོང་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྦག་སེ་ (Basque) རང་སྐྱོང་གྲོང་སྡེ་ལྷན་

ཚོགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག སྦག་སེ་གྲོང་

སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པའི་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབར་ལོ་གསུམ་ནང་ཚུན་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་

མ་བྱས་ན། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བཙན་བྱོལ་

གཞུང་དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ལྟར། ད་ཆ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་གྲོས་

ཆོད་དེའི་ཐོག་སླར་ཡང་ཐུགས་ཞིབ་ནན་ཏན་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་

མཐུན་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཞག་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་མིའི་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཀྱང་བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཅེས་སོགས་བཀོད་འདུག བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་བཞིན་གཏན་འབེབས་གནང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་མ་གཏོགས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

ཐོག་བཟུང་བའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག 

དེ་བཞིན་སྦག་སེ་མངའ་སྡེ་དང་སེ་པན་གཞུང་གཉིས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག ། 
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ཅེཀ་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །སུད་སི་འཇི་ནི་ཝར་འཚོགས་བཞིན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བློན་

གཞོན་པ་དང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཅིག་ལྕོགས་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་

སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་འཇི་ན་ཝར་

འཚོགས་བཞིན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ 

༡༩ ཐོག་གསུང་དོན། བོད་ནང་ཞི་འཇམ་མེད་པར་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཐོག་གནས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མུ་མཐུད་འབྱུང་བཞིན་པར་

བརྟེན། ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་མི་ ༢༢ 

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ཐབས་ལམ་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་

ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད། ཞེས་གསུངས། ལྷག་

པར་ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་ཐོག་གླེང་སློང་གནང་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་ ༢༣ གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་

ནས་མི་ ༡༥ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ༡༢ ནང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པཱ་རཀ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་མགྲོན་ཁང་ནང་མཇལ་འཕྲད་

ཞུས་ཡོད།། 
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རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་
སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝར་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༩ པའི་སྐབས་དང་སྟབས་བསྟུན་རྒྱལ་ཚོགས་

ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པའི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་

བརྗོད་གནང་འདུག རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་

སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་

རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་ལས་ལོགས་ཏུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་

སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པར། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཏེ་བོད་མིར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་

མིའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་

མེད། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་སྐད་མེད་པ་བཟོས་ཏེ་རྒྱ་སྐད་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བོད་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ལག་

བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། དེར་བརྟེན་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་འདུག ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ འགོ་འཛུགས་ཟླ་བ་གཅིག་མིན་ཙམ་འཚོགས་བཞིན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་

ཁྲོད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོངས་ལ་བསྒྲགས་གཏམ་དེ་ཕུལ་ནས་ཚོགས་འདུའི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་དེ་དོན་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་གནང་གི་ཡོད།། 
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ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡ་ཨོ་ཊོ་རི་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༣ ཚེས ༢ ཉིན་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཡུལ་མིའི་བདེ་སྲུང་། དམངས་

གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡ་ཨོ་ཊོ་རི་མཆོག་གིས་

སུད་སི་འཇི་ན་ཝར་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཐོག་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་སེམས་

འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཉེ་

ལམ་བོད་ནང་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཁུལ་དེར་མུ་མཐུད་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཐོག་གནས་པར་ཨ་རི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་བཞིན་འདུག ང་

ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཚུད་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ལ་གཞི་རྩའི་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་བརྩི་

བཀུར་བྱེད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ནི་འཛམ་

གླིང་ཡོངས་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཁྱབ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི

གཞུང་གིས་ཀྱང་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་དབང་དེ་

དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་བསྐྲུན་དགོས། གཞུང་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག་

བརྩམ་ཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡོད་པའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་བཟོ་དགོས། 

ཞེས་གསུངས་འདུག སྤྱིར་བཏང་ལྕམ་སྐུ་ཨོ་ཊོ་རི་མཆོག་ནི་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པའི་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ལ་

བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞིག་རེད།། 
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ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་གསུམ་བཅུའི་
དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༣ ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ་དང་ཡུན་རིང་ནས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༣ པའི་

ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་

འདིར་ང་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རང་སྲོག་

དོར་བའི་བོད་མི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མི་ཚོའི་རང་དབང་

དང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཆེ་མཐོང་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ནང་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་ཐོག་བོད་མི་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་དཔལ་འབྱོར་

འཛུགས་སྐྲུན་ཡོང་སླད་ང་ཚོས་སླར་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཆོད་སེམས་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། 

ཉེ་བའི་ཟླ་ཤས་ནང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིའི་དཔུང་དམག་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་ནང་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་གིས་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་གི་

ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་་བྱེད་དགོས། བོད་མིའི་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་

རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གསར་འགོད་པ་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་རྟོག་ཞིབ་པ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་འཇུག་དགོས། དེ་བཞིན་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

ཕྲེང་ ༡༡ པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་
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གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་

བའི་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་ལ་དོ་སྣང་སྤྲད་ཐོག་བོད་མི་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། 

ཅེས་སོགས་བཀོད་འདུག ། 



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་
གཙོ་འཛིན་གྱིས་བོད་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་གནང་དགོས་

སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ནས་བཟུང་དགེ་འདུན་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་བུད་མེད་བཅས་མི་

གྲངས་ ༢༦ ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་གཙོས་པའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་

པ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། ཞེས་འཇི་ནི་ཝར་འཚོགས་བཞིན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༡༩ ནང་ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ལེམ་ཨན་ལྡི་རི་ཀེན་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད། ཁོང་ནས་ཉེ་

ལམ་བྱུང་བའི་བོད་མི་གསུམ་གྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད་། ལྷག་པར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས། རང་ལོ་ ༡༨ ཅན་གྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བའི་སྐོར་ཟུར་འདོན་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་སློབ་མ་བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས། རང་ལོ་ ༢༠ ཅན་ཁོང་གི་ཉི་མ་གྲོང་སྡེའི་ནང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་བུ་ཕྲུག་བཞིའི་ཨ་མ་ཡིན་པ་རིན་

ཆེན་ལགས། རང་ལོ་ ༣༢ ཅན་ཁོང་གི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སྒོ་མདུན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག དུས་ཚོད་ཛ་དྲག་ཅན་དེའི་སྐབས་ང་ཚོས་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་

གཞུང་ནས་འཕྲལ་དུ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་

གཏོང་དགོས། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

དགོས་འདུན་འདོན་མཁན་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་ནས་དམར་གསོད་གཏོང་བཞིན་པ་འདི་ནི་འགྲོ་

བ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
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པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་ལྕམ་སྐུ་ལེ་མ་

ཨན་ལྡི་རི་ཀེན་གྱིས་གསུངས་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དང་

ལྷག་པར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་

གི་གདུག་རྩུབ་བྱ་སྤྱོད་ལ་འགོག་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་གསལ་པོ་མངོན་གྱི་འདུག རྒྱ་

གར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་

ཁང་གི་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ཧ་གོ་བ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲངས་ ༨༣༠ ཡོད་པ་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡ ཚེས ༢༣ དང་༢༤། ༢༦ བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འདུ་

འཛོམས་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་གནང་མཁན་བོད་མི་རྣམས་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་

ལྔ་བསད་པ་དང་མི་གྲངས་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱོན་དང་འགའ་རེ་འཛིན་བཟུང་གིས་གར་

སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་

ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུར་བཀག་

བསྡོམས་བྱས་པ་དེར་བློ་ཕམ་དང་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ནས་མཁས་དབང་དེ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཞིབ་འཇུག་

མཁས་དབང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་ཆར་

ཡང་ངེས་པར་དུ་བོད་ནང་ཕེབས་ཐུབ་པ་གནང་དགོས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་ནི་ཐམ་པི་ལེའི་ལས་འཆར་ནང་། བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་

ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོས་མི་རིང་བར་བོད་ནང་གི་ཉེས་མེད་བོད་མི་རྣམས་

སྐྱོབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་དགོས་འདོད་ཡོད། ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག །
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རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོགས་ཁག་གཅིག་གིས་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་

འཆར་ལ་ཉེ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོགས་པ་ཁག་བཅུ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཆེད་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག ལས་འགུལ་དེ་

དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་བོད་མིའི་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཉིན་མོ་

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ་སྐབས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་རྒྱ་ནག་

མི་མང་ལ་དེའི་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུའི་རང་དབང་མེད་ཀྱང་

ཕྱིར་སྡོད་རྒྱ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དེ་ལྟའི་དཀའ་ངལ་མེད་སྟབས། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་མི་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་མི་ཚོར་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཞེས་

འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ནང་གི་བོད་མིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་ད་ལྟའི་དུས་

ཚོད་འདིར་སྤུན་ཟླ་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་

ཕྱིར་སྡོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང། 

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་ལ་དེ་ཉིན་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འབོད་སྐུལ་

དང་ར་སྤྲོད་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་རྒྱུའི་

རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག །
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ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་གྱི་སྐབས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཟླ་མཇུག་བར་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་

རེད། བོད་མིས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ནས་མི་ལོ་ ༥༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་ཐེ་

ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་

གིས་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་

ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཏོན་ཁང་དབྱི་ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་གྲན་ཇི་

མའེ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་ལ། ཕྱི་ཚེས་ ༩ 

ཉིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་གྲན་ཇའེ་རུའུ་ལགས་ཀྱིས་

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་འོག་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་

རང་དབང་བྲལ་ཞིང་། རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་མ་ཟད། 

རང་ཉིད་ཀྱི་ས་ཐོག་མི་སེར་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། ༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་བཟུང་བོད་ས་

ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར། རྒྱ་དམག་གིས་དྲག་པོའ་ིདམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཐོག་བོད་མི་འབོར་ཆེན་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་སོགས་བྱས་ཏེ་སྡུག་

སྦྱོང་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་དབང་རྩོད་

ལེན་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་། བོད་

མིའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཆོས་ལུགས། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་རྩོད་ལེན་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་སྐོར་སོགས་བརྗོད་ཡོད། གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་

པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཝུ་དབྱི་ཀྲེན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ལོ་ངོ་ ༥༣ གོང་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནི་བསུབ་ཐབས་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་ད་

བར་མི་གྲངས་ ༢༦ བྱུང་ཡོད། རྒྱ་དམག་གི་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བཙན་

འཁྲིད་དང་སྡུག་སྦྱོང་སོགས་བཏང་བ་ཤམ་བྷ་ལ་འབོད་པའི་མི་ཡུལ་འདི་བཞིན་དམྱལ་བའི་

ཡུལ་ལ་གྱུར་ཡོད་པས། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་། དབྱིན་ལན་གྲོས་ཚོགས། ཨི་ཊ་ལི་གྲོས་

ཚོགས། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་སོགས་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་

ཡོད། རང་རེའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་

བརྗོད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་སོགས་བོད་

ནང་ཞིབ་འཇུག་སླད་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ལ། ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་

བར་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་སྐབས་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་མང་གི་ཆོས་དད་

རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་རང་

དབང་ཆེད་ལུས་སྲོག་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་དང་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་སོགས་གསུངས་

ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤའོ་

མེའེ་ཆིང་ལགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མིས་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་མངོན་

འདོད་མཚོན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དུས་མཚུངས་

དྲག་གནོན་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་ནི་

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་འདུན་ཡིན་པས། ཐེ་ཝན་གྱིས་ཀྱང་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ི

ནང་དེར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་པས། ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་སྐབས་

གནད་དོན་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག །
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རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིས་བོད་ནང་
གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ བཅས་ཉིན་སོ་སོར་སུད་སི་གྲོང་

ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཚོགས་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༩ སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

བཞིས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་

ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་འཇིག་ཉེན་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ (Society for Threat-

ened Peoples) སྐུ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་

བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་དོན་ངོ་སྤྲོད་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་དེར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

དོན། བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་

དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ཀྱི་དགོན་

སྡེ་ཁག་ནང་རྒྱ་མིས་བཙན་ཤེད་ཐོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་

བཅུག་པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་དགེ་

འདུན་པར་གང་བྱུང་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་དང་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་

འབུད། དེ་བཞིན་གང་བྱུང་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། དེ་སྔོན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཟ་འབྲུ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨོ་ལི་ཝར་ཌི་ཤུ་ཁུཊར་ལགས་ཀྱིས་

གསུངས་པ་ནན་བརྗོད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་
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ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆད་ནས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་

དུ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས་

སུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དངོས་སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་པ་

ཙམ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་དམག་ཁྲིམས་འོག་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོའི་

གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཆེད་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་

ཆེ་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་

རྟོག་ཞིབ་པ་ཆེད་གཏོང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་སུད་སི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་སྐུ་

ཚབ་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་

ལགས་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གདོད་མའི་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ (Asian Indigenous 

and Tribal People’s Network) སྐུ་ཚབ་བྲག་དམར་བརྒྱ་དཔོན་ངག་དབང་ཆོས་

འཕེལ་་ལགས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་མར་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

ཡོད། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ (The Press Emblem Cam-

paign) ཞེས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ (Mr Gianfranco Fattorini) ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དང་དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་

ནང་ཕྱི་མི་ནང་དང་། ནང་མི་ཕྱིར་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་གཞུང་

འབྲེལ་ཐོག་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་
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ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱབ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་གསུམ་ཟུར་དུ་

ལྷན་ཚོགས་གནང་སྐབས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་བ་

མ་ཟད། སྐབས་དེར་སྐར་མ་ ༦ རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

གློག་བརྙན་ཞིག་ཀྱང་བསྟན་ཡོད། གློག་བརྙན་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་

མོ་བྱུང་རྗེས་ཞི་རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་

མིའི་དམག་མིས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཚུལ་དང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གློག་བརྙན་

ཁག་གཅིག་ཡིན་འདུག །
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སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་
དགོས་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །སུད་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་སུད་བོད་མཐུན་ཚོགས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ཆེད་སུད་སིའི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་

ཤུགས་སྤྲད་དེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། སུད་སིའི་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཅེས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ལན་འདེབས་གནང་འདུག

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་མར་ཏིང་ལགས་སོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སུད་སི་

རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཁོ་ནའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པར་བརྟེན། བོད་རྣམས་

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་

རྒྱུའི་རེ་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་སུད་སི་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་

ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། དེའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་གསལ་དགོས་

སྐོར་དྲི་བ་བཏོན་པར། སུད་སི་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་བློ་འཚབ་

ཆེན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་གཞུང་ཚབ་

པས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གླེང་སློང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སུད་སི་གཞུང་ཚབ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བོད་དུ་ལྟ་སྐོར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་སྤྲོད་རོགས། ང་ཚོ་དེ་གར་ཕྱིན་ཏེ་ས་གནས་ས་

ཐོག་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་འགྲོ་འདོད་འདུག་ཅེས་རྒྱ་
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གཞུང་ལ་རེ་འདུན་ཞུས་ཡོད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་འཐུས་མི་དེ་དག་

གིས་དེང་སྐབས་བལ་ཡུལ་ནང་དུའང་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། 

སུད་སི་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་

འདུག ། 
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ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷིན་མཆོག་གིས་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་སློང་

གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷིན་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་བའི་སྐབས་གསུང་དོན། འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་

སི་རི་ཡར་ཆ་བཞག་ན། གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིགོ་མཚོན་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ་མི་མང་དམར་

གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་སྤེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་ལྟ་བུས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་རྩ་བ་ནས་ལེན་གྱི་མེད། རྒྱ་ནག་ནི་དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་

བར་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འོན་

ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་རྩ་བ་ནས་ཕྱིན་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་

རིའི་ཚབ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དཔེ་མཚོན་ལེགས་

ཤོས་དེ་བོད་རེད། ཞི་བདེར་དགའ་བའི་བོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་དང་རང་གི་རིག་

གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

གནས་བབ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་

མ་ཟད། བོད་མིར་ཏང་གི་བསམ་བློ་སློབ་གསོ་སྤེལ་བ། བོད་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་
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སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཕྲོགས་པ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སླར་

ཡང་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་

རྐྱེན་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་

གསུངས་ཡོད།། 
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འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་

ཚོགས་པ་  (Human Right`s Watch) ཞེས་པས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་དགེ་འདུན་པས་གནང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་

བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་མཐར་ཁྲིམས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་

ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་

ཚང་མའི་ནང་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་གཏན་སྡོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཁྲན་ཆོན་གོས་ (Chen Quanguo) གཏམ་བཤད་

སྤེལ་བའི་ནང་བརྗོད་དོན། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མའི་ནང་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་གཏན་

སྡོད་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། གུང་ཁྲན་ཏང་མི་གནས་རིམ་མཐོ་གྲས་ཚོར་ཞིང་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གླ་ཕོགས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་

བཤད་ཡོད། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་གཏན་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་སྔ་

བྱུང་མྱོང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་དེ་སྔ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད་ཀྱང་ཐེངས་འདིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པ་ལག་བསྟར་

བྱས་པ་དེ་ནི་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཞི་འཇམ་

དགོས་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་མར་བསྐྱར་

ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་སོ་

ཕི་རི་ཆ་ཌི་སན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་འདུག །
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཞི་བཅུས་བོད་
དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མོ་དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལའི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་སྒྲུབ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པ་ལྟར། 

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཟུང་འབྲེལ་

ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག དེ་ཉིན་

ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་

གི་ཁྱོན་འཐུས་མི་བཞི་བཅུ་ཙམ་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་དྲག་པོའ་ིསྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་དང་། བོད་ནང་གི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་ཕན་ཚུན་ཚོང་དོན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གནང་སྐབས། བོད་ནང་གི་བོད་

མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཐོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་དང་མི་མང་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར། ཁོང་རྣམ་པས་རེ་འདུན་དེ་དག་ལ་ཁས་

ལེན་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་ཀར་ 

(Bob Carr) མཆོག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད།། 
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ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་
ཆུང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །བི་བི་སི་རྒྱ་ཡིག་དྲ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། དྲག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བི་བི་སིའི་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་བཀོད་དོན་ལྟར་ན། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གི་

དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་བོད་མི ༡༩ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་མྱ་ངན་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་བོད་ཀྱི་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་གསལ་ཁ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་འདུག གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིས་གསུང་

དོན། རྒྱ་ནག་གིས་ཇི་སྲིད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་རུ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་མ་

བཅུག་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དོན་གཅོད་ཨ་རིར་འཛུགས་རྒྱུར་ཆོག་

མཆན་ཐོབ་མི་སྲིད། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་ནུབ་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་ཐེངས་བཅུ་གྲངས་ལྷག་པ་དང་། འདི་ཟླའི་

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་དུའང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་

སུ་བོད་མི་རྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་མདུན་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དབང་

སྒྱུར་བྱས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཧུའུ་ཅིང་ཐའོ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་བར་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་

བྱས་ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་ལོ་གཞོན་ཞིག་གིས་གོ་སྒྲིག་
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པས་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་

མ་ཟད། གཏམ་བཤད་བྱེད་སའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་རྗེས་ཁོང་ཐང་ལ་འགྱེལ་བས་མི་ཚོགས་

ཀྱིས་མེ་བསད་ནས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་འདུག མེས་འཚིགས་པའི་བོད་མི་དེའི་བརྙན་པར་

དང་པར་རིགས་དྲ་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་འདུག གྲོས་

ཆོད་དེ་བཞིན་རིང་མིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གླེང་རྒྱུ་དང་དེར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།། 
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ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་སྲིད་འཛིན་
ཧུའུ་ཅིན་ཐའོར་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཀེམ་བྷོ་

ཌི་ཡར  (Cambodia) འབྱོར་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་སོན་ཆེ་ (Son Chhay) མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་

ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་མུ་མཐུད་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ཐབས་མེད། བོད་མི་རྣམས་ནི་རང་

གཤིས་འཇམ་ལ་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཐུན་མིན་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་

རྩོད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་མི་འཚམ་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་ནང་དམ་

བསྒྲགས་འཕྲལ་མར་ལྷོད་ཡངས་སུ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་

ཞུས་ཐོག་གང་མགྱོགས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་འགོ་འཛུགས་

ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་

གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་རྒོལ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ནས་ད་བར་བོད་

མི་སུམ་ཅུས་ཞི་རྒོལ་ཆེད་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའི་ཁོངས་

གཞོན་སྐྱེས་ལོ་ན་ ༡༨ ཙམ་ལས་མ་སོན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཁོང་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཐོག་འདོན་ཐབས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སོན་ཆེ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢ སེ་ར་ཆོས་

སྒར་དུ་ཚུགས་སྐབས་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།
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ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་
བའི་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ (Senate) ནང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་གྱི་གྲོས་

ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ།

༡༽ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང། བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་དང་འཛིན་

བཞིན་ཡོད་པར་བློ་འགྱོད་བྱ་རྒྱུ།

༢༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐད་

དམ་བསྒྲགས་དང་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། 

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་དགོས།

༣༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་དབང་འོག་བཀག་ཉར་བྱས་པ་

ཚང་མ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་དང། ཞི་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་འཇིགས་བསྐུལ་

དང་བསུན་གཙེ་བཟོ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གིས་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་

ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང། གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི། དེ་

བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ཆེད་གཏོང་དགོས་པ།

༤༽ བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་

མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་དེ་བོད་མི་ཚོ་ཡང་དག་

པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཁྲིད་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

རྒྱུ།
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༥༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ལྡན་པའི་མང་གཙོའི་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཐོག་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ།

༦༽ བོད་མི་དང་ཨ་རིའི་མི་མང་དབར་གྱི་མཛའ་བརྩེའི་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་དུ་སྲ༌བརྟན་

གཏོང་རྒྱུ་བཅས་སོགས་བཀོད་ཡོད། སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་

སྐུ་ཌིན་ཕ་ཡིན་སེ་ཝེན་ (Dianne Feinstein) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། བོད་མི་ཚོས་

ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུར་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པར་ང་ཚོས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་བརྒྱུད་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བཏང་

ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྡ་ལན་དེར་ཉན་འཇོག་བྱས་ནས་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་གནང་མཛད་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་ངས་གྲོས་ཆོད་

འདིའི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དང་འབྲེལ་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོང་རྒྱུར་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་འཐུས་མི་ཇོ་སེབ་ལི་བྷར་

མན་ (Joseph Lieberman) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་བྱུང་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་འོས་ཤོག་འཕེན་པར་བརྟེན་བོད་མི་ཤེས་འཇོན་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་

གཅིག་བདམས་ཐུབ་པར་གྲོས་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཆོད་འདི་བརྒྱུད་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་

མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས། གོང་བརྗོད་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་དང་གྲོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་རྣམས་ནི་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་རུ་བྷི་ཡོ་ (Mar-

co Rubio) མཆོག་དང་བྷར་བྷར་ར་མཆོག (Barbara Boxer) ཌིཀ་ཌར་བྷིན་མཆོག 
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(Dick Durbin) ཇོན་མེཀ་ཀེན་མཆོག (John McCain) ཇིམ་ཝེབ་མཆོག (Jim Web) 

མག་ཨུ་ཌཱལ་མཆོག (Mark Udall) བྷེན་ཀར་ཌིན་མཆོག (Ben Cardin) པེ་ཊིག་ལི་

ཧེ་མཆོག་ (Patrick Leahy) རོ་བྷཌ་མན་ནེ་ཌེ་ཛི་མཆོག(Robert Menendez) ཊོམ་

ཨུ་ཌཱ་ (Tom Udall)་བཅས་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་བཀའ་ཁྲི་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཀྱང་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་འཐུས་མི་ཇོན་ཀེ་རི་ (John Kerry) མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲོས་

ཆོད་འཇོག་རྒྱུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།།
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ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་
༡༢ ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉིན་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་

མཁན་གྱི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ལ་ཞུ་སྙན་

ཞིག་ཕུལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་གང་མགྱོགས་གྲོས་མོལ་

གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་འཕྲལ་མར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་མི་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་གཏོང་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཞུ་སྙན་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མིའི་ཆེ་མཐོང་ལ་རྩིས་འཇོག་དགོས་པ་དང། ༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་

མིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་འབྲེལ་མོལ་གནང་དགོས་པ། དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དང། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་དེར་ངེས་པར་དུ་ཡ་ལན་ཐོག་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་

གཞིག་གིས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གང་མགྱོགས་འཚོལ་དགོས། 

བོད་མི་ཚོས་ཡུན་རིང་ནས་དོན་དམ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་བཞིན་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དགོས་འདུན་དེ་དག་སྒྲུབ་ཐབས་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་ད་བར་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་སྟབས། ད་ཆ་ཞི་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ཐུག་གི་

ཡོད། ང་ཚོའི་ཆོས་གྲོགས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་

ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་ནག་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་འཛིན་

དགོས། གྲོས་མོལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཚར་གཅིག་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་དེ་བར་མ་ཆད་པ་ཞིག་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

305

དང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ། དོན་ཕན་སོན་པ་ཞིག་དགོས། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་

བཙན་དབང་འོག་དམ་བསྒྲགས་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚང་མ་འཕྲལ་མར་

གློད་བཀྲོལ་བཏང་སྟེ། བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་

བཀོད་འདུག

  ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ནི་

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ (Desmond Tutu) དང་ཇོ་ཌི་ཝིལ་ཡེམ་

སི་མཆོག (Jody Williams) རི་གོ་བྷར་ཏ་མན་ཅུ་ཊུམ་མཆོག (Rigoberta Menchu 

Tum) ཇོ་སི་ར་མོ་སི་ཧོར་ཏ་མཆོག་ (Jose Ramose Horta) ལེ་མན་ཇི་བྷོ་ཝེ་མཆོག 

(Leymah Gbowee) ཨ་ཌོལ་ཕོ་པེ་རེ་ཛི་ཨི་སི་ཀི་ཝེལ། (Adolf Perez Esquivel) 

ཤི་རིན་ཨ་བྷ་ཌི་མཆོག (Shirin Ebadi) ལེ་ཝ་ལེ་ས་ (Lech Walesa) མ་གུ་རེ་མཆོག 

(Mairead Corrigan Maguire) ཇོན་ཧུམ་མཆོག (Jon Hume) བྷེ་ཊི་ཝིལ་ལེམ་

སི། (Betty Williams) ཀར་ལོ་སི་བྷེ་ལོ་མཆོག (Carlos Belo) མཆོག་བཅས་ཡིན་

འདུག །
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བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་
པའི་འབོད་སྐུལ་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔ་ནས་ཕེབས་པའི་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྲུག་ཅུ་དང༌། སྐུ་ཚབ་ 

༣༥ བཅས་ལ་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་གི་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་རྗེས། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་

བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་འཆམ་མཐུན་གྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་དོན་སྙིང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཆོག ཅེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་དོན་ཚན་ལྔ་

ཅན་ཞིག་བཞག་འདུག

དེ་ཡང་འབོད་སྐུལ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན།

༡༽ང་ཚོས་བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

མུ་མཐུད་ཡོང་བཞིན་པའི་དོན་རྐྱེན་དེར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྐྱར་

ཞིབ་ནན་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང༌། 

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་
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ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ།

༢༽རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་

དང༌། སྐྱ་བོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ།

༣༽རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་བྱུང་རྗེས་གསར་འགོད་པ་

དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱིས་

བོད་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་དང༌། འགྲོ་བསྐྱོད་རང་དབང༌སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།

༤༽རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་

གནང་སྟེ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་འབྲེལ་མོལ་གང་མགྱོགས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་

ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་སྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ།

༥༽རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་དམིགས་བསལ་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་གཟིགས་སྐོར་ཡོང་ཆེད་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེར་དང་

ལེན་གནང་སྟེ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་བཀོད་ཡོད།

དེ་ཡང་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་

ནང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཐོག་སེམས་

འཁུར་ཆེན་པོས་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་མ་ཟད། གྲོས་ཆོད་ཀྱང་བཞག་ཐུབ་པ་འདི་ནི་ཉི་ཧོང་

གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ཐེངས་ལས་འགུལ་དེས་འབྱུང་

འགྱུར་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ས་བོན་ཞིག་བཏབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

308

ཁ་གསལ་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་

གནས་སྟངས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

309

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཡི་ཤུ་ཆོས་དཔོན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་
མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་བསྟན་པ་

ཆབ་སྲིད་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོའི་སླད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་འདུག  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནི་ཡི་ཤུ་མཆོད་ཁང་གི་ཆོས་དཔོན་ཕྷ་ངྷར་ཝེ་ཀུ་རུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འདས་གསོན་

ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཡི་ཤུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ལྟར་སྨོན་ལམ་

གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཡོད། སྨོན་ལམ་དེའི་ཐོག་ས་གནས་བོད་མི་དང་ཡི་ཤུ་མི་མང་

སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཆོས་དཔོན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མི་མང་

རྣམས་ཀྱི་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གཟིགས་དང་། དཀའ་སྡུག་ནང་གནས་

པའི་བོད་མི་ཚོར་ངའི་སྟོན་པ་ཡི་ཤུ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཁེར་རྐྱང་དུ་

གནས་མེད་པས་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད། གལ་སྲིད་མུན་ནག་གི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ལྷུང་ཡོད་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་རང་ཚོར་བྱམས་བརྩེ་སྦྱིན་ངེས་ཡིན། 

ནག་ཕྱོགས་དཔུང་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་བྱམས་བརྩེ་དང་རེ་བ་ནམ་ཡང་རྩ་མེད་བཟོ་

ཐུབ་ཐབས་མེད། འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དང་སྤྱོད་མུས་ཡིན་པ་

ལྟར། ཉིན་ཞིག་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་ནས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་ཚོའི་མི་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

310

རིགས་ཀྱི་ཉག་ཕྲ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ང་ཚོར་རང་ཉིད་

ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པའི་ཚོར་བ་སླེབས་ཀྱི་མི་འདུག ཁྱེད་རྣམས་ནས་དེ་རིང་འདིར་སྨོན་ལམ་

གོ་སྒྲིག་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།། 



འབར་བཞིན་པའི་བོད།

311

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོག་སྙན་ཐོ་
ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༣ ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཀྱི་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ (ICT) ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་བཞིན་པའི་

ཐོག་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ལ་

རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ིསྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་སོང་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྲོད་བོད་མིར་གཉའ་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། 

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་

པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གཞུང་ཆག་འཇིགས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་འདོན་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། སྙན་ཐོ་དེ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གནང་དགོས་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱང་

བཀོད་འདུག ། 



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་རྣམས་
ཀྱིས་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆི་ཁ་གོའ་ིནང་དུ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌི་

ཀ་ལག་མཆོག་དང་ཨ་རི་བ་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་ཌི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག ཨི་རན་གྱི་ལྕམ་སྐུ་ཤི་རིན་

ཨི་བྷ་ཌི་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ནོ་བེལ་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ས་རྟགས་བཀོད་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞིག་

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་སྤྲད་ཡོད། ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་

འདུག སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་

འདེམས་བྱས་པའི་བཀའ་ཁྲིར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་སོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཇི་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཞི་

བདེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ལ་བཅོས་

བསྒྱུར་གྱི་མཛད་རྗེས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་དོན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་

རྗེས་ནི་ཆེས་གཟིད་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕུགས་ལ་བོད་མི་ཚོར་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

གིས་ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་ད་ལྟའི་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་

ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་རྒོལ་མཚོན་ཆེད། རང་ལུས་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་བར། ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེར་ཧ་ཅང་བློ་

ཕམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཇི་བྱུང་ཁོང་ཚོར་བརྡ་ལན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན། ང་ཚོས་

བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ལམ་ནས་

སེལ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་དམ་བཅའ་ཞུས་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་འགོ་འཛུགས་གནང་བའི་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་

ཨོ་ཊ་ཝར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་

པའི་ཉིན་མཐའ་མ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་

གནང་སྟེ་ལས་དོན་འཆར་གཞི་ཆེ་བ་ཁག་གཅིག་སྟེ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་འོག་ནས་ནང་གསེས་རིམ་

པ་ཁག་ཏུ་དབྱེ་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་མཐར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུག་ཅུ་ཙམ་

གྱིས་ཨོ་ཊ་ཝར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་སྙིང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་

རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བམ་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དབར་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། གྲོས་མོལ་

ཞུ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་མེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་

དང། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་དག་ནི་

བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་མཚུངས་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འོག་

ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་མེད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་ཆར་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་མི་

མང་ཚོས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་ངོས་

ལེན་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཁུངས་མེད་

བསྐྱོན་བརྗོད་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་
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གཞིའི་འོག་བོད་མིར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་དགོས།  དེ་བཞིན་

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་

མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལའང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་སྔ་ལོ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་རྟོག་ཞིབ་འོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་

བསྡུ་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་སོགས་ཀྱང་གནང་འདུག ། 
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ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྒྲགས་གཏམ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་ Nancy Pelosi མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མིའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་

འཁོད་དོན། ལྷན་ཚོགས་དེར་ཕྲན་ལ་མགྲོན་འབོད་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་

མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་འདོན་

རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ངས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ལའང་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ལྷན་འཛོམས་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡིན། ༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་གོ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཕུལ་བྱུང་གི་མི་སྣའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲོ་བ་

མིའི་རིན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་རང་དབང་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་མཛད་

པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཞི་

བའི་ཐོག་ནས་འདུ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་དང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་རྒྱུ། 

ཆོས་དད་རང་དབང། དེ་བཞིན་རང་ཡུལ་དུ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་གནས་རྒྱུའི་རང་དབང་

སོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་དག་ནི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་བཞིན་ས་མཚམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཅད་

བྱས་པ་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་དང་གྲོས་ཚོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གནད་དོན་ཞིག་

ཀྱང་མིན། རིན་ཐང་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆིག་སྒྲིལ་ཀྱི་
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བོད་དོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་

པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་

མི་སེར་གྱི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་ངོས་རང་སྐབས་དེའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབ་བྷུ་ཤི་མཆོག་ Presi-

dent George Bush དང་ལྷན་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་སྤོབས་ཧ་ཅང་ཐོབ་

བྱུང་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊོམ་ལན་ཊོ་སི་

དམ་པ་དེས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་ཞི་བའི་དོན་མཚན་ལྔའི་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་པ་དེར་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་སྤོབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དུས་དེ་ནས་

བཟུང་བོད་དོན་ཆེད་གྲོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་དང་བོད་མིའི་ཆོད་དད་རང་དབང་དང་ཆབ་སྲིད་

རང་དབང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ལ་ཉན་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་རྣམ་པས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། ལོ་བཅུའི་གོང་ཨ་

རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ Tibetan Policy Act ཞེས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

ཚོར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། གྲོས་ཆོད་དེ་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ་ཡུལ་ཁྲིམས་ལྟར་

བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་ལོ་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་

ནང་གཞུང་འཛིན་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སུ་འདྲ་ཞིག་སླེབས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ས་མཚམས་ནས་སྟབས་བདེའི་ཐོག་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་ཐུབ་པ་

བྱ་རྒྱུ་དང། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། དེ་བཞིན་

བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་མཐུན་
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འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ནང་

བོད་སྐད་ཀྱི་ལས་རིམ་གསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་སེམས་ཐག་ཉེ་པོའ་ིཐོག་ནས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་བཞིན་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེང་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཨ་རི་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དེ་སྔ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་

ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་མི་ ལོ་ ༥༠ ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་བོད་

མིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར། ཉེ་ལམ་ཟླ་བ་

འགའ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བར་བརྟེན་གནས་

སྟངས་དེ་བས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་རང་གི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་འདོན་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཕྱིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་དོན་རྩ་མེད་

བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་འདིར་འཁོད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་གནས་འཇུག་

ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། དེར་ཡ་ལན་མ་སྤྲད་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

བཀོད་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་ཤུ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་དོན་འཐབ་
རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྦེང་ལོར་

དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༧ པའི་ཐོག་

བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུར་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཅིག་སྣོན་འཇོག་གནང་འདུག 

ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་

གཉིས་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། 

༡༽བོད་རྒྱའི་དབར་གྱི་དཀའ་རྙོག་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པ། ཞི་བའི་

ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་དབར་བཀའ་མོལ་

གནང་སྟེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན་དེས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་

ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཡི་ཤུ་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱག་དགོས་པ།

༢༽རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་ཤུ་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཨེ་ཤི་

ཡའི་ཡི་ཤུ་ལྷན་ཚོགས་དང་འཛམ་གླིང་ཡི་ཤུ་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་

ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག ། 



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

320

ཨོ་ཊ་ཝར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་ཚོགས་བཅར་བ་

ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ཊ་ཝར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་སྐོང་

ཚོགས་བྱས་ཤིང་། ཚོགས་འདུའི་ཉིན་མཐའ་མར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་

བསྒྲགས་གཏམ་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐད་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད།

གང་གི་ཕྱིར། 

 ངེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དྲུག་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཡུལ་ཁེ་ཎ་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 

ནས་ ༢༩ བར་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་དེ་སྔ་གྲོང་ཁྱེར་ལྡི་ལི་དང༌། ཝིལ་ནིའུས། ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་

སི། ཨེ་དྲིན་སྦ་ར། རོམ་བཅས་སུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ལྔའི་གྲུབ་དོན་དང་ཆོད་དོན། དེ་

དག་གི་རྗེས་འབྲེལ་བྱེད་སྒོ་ལས་རིམ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཁག་ལ་བསྐྱར་དྲན་ཞུས་པ་དང།

བོད་ནང་གི་ཚབས་ཆེའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱལ་ས་རོམ་(Rome)དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་པ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དབར་གྱི་འབྲེལ་མོལ་ལ་ཡར་རྒྱས་མདུན་སྐྱོད་བྱུང་མེད་

པར་བློ་ཕམ་བྱུང་བ། 

བོད་མིའི་རིག་གཞུང༌དང་སྐད་ཡིག སེམས་དོན་རིག་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཅས་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རིགས་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་རིན་ཐང་ཡོད་པར་བསྐྱར་ངེས་བྱུང་བ། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་འོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནང་མང་གཙོ་

ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གནད་ཆེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་ཆར་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གང་གི་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་

འདེམས་ཞུས་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚོན་པའི་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འགོ་འཁྲིད་རྣམ་པར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བར་ཆེ་བསྟོད་ངོས་

འཛིན་ཞུས་པ།

རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་མི་མང་དབར་གྱི་དཀའ་རྙོག་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་བར་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ནུས་པ་ནི་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་

པར་ཡིད་ཆེས་ངེས་རྙེད་བྱུང་བ། 

དེ་ཕྱིར་ང་ཚོས།

 བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་འདི་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའ ་ིའགོ་ཁྲིད་དང། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་

འདེམས་བྱུང་བའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་དབར་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི་ཡིད་

ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་བསྐྱར་དུ་ནན་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་།

 རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས། བོད་ནང་བོད་

མིའི་མངོན་འདོད་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་བཙན་འགེལ་བྱེད་པས་

མཚོན་ཕྱོགས་གཅིག་རྐྱང་པའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་བྱ་སྤྱོད་རྩོམ་བཞིན་པ་དེས། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་

སེལ་མི་ནུས་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།

 སྔ་ལོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་འོས་

བསྡུའི་ལས་དོན་ཁག  རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་(IN-



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

322

PAT)གི་འོས་བསྡུ་བལྟ་རྟོག་ཚོགས་ཆུང་གི་གཟིགས་ཞིབ་འོག་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་དེས་

སྙན་ཐོ་ཡང་བཏོན་ཡོད་པ་ལྟར། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཁག་རང་དབང་དང་དྲང་བདེན་གྱི་

ལམ་ནས་གནང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ། 

 རྒྱ་རིགས་མི་མང་ནང་མང་གཙོའི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

བཞིན་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད།

 ཉེ་ཆར་ཨ་རབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་དང༌། བྷར་མ་སོགས་ནང་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་མང་པོས་བདེན་དཔང་བྱས་པ་ལྟར། མང་གཙོའི་རང་དབང་གི་དགོས་འདུན་ནི་འགོག་

ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

 གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་རང་དབང་དང༌། དྲ་རྒྱས་མཚོན་པའི་གློག་རྡུལ་ཆ་

འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཀག་རྒྱ་མེད་དགོས་པ་ནི། མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ལམ་

ལྷོངས་ཡོང་བའི་གནད་ཆེའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས། བོད་ནང་མུ་མཐུད་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་བ་དང་། བོད་མིའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ལ་དྲག་

གནོན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་བྱུང་།

 རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས། བོད་ཀྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་རིག་གཞུང་དང༌། སྐད་ཡིག  གོམས་སྲོལ། 

འཚོ་ཐབས། སྲོལ་རྒྱུན་སོགས་ཚུད་པའི་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་

ཁག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་དང་བཙན་གནོན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་སྤེལ་

གྱི་ལས་དོན་ཉམས་དམས་སུ་བཏང་སྟེ། རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་མཚོན་པའི་

སྲིད་བྱུས་དང་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་མུ་མཐུད་དེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་།
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རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང༌། བོད་ནང་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ། ༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་མི་ཕོན་ཆེས་རང་སྲེག་བྱས་པར་

སེམས་སྡུག་དང་ཡིད་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས། 

 ཉེ་ཆར་དབང་ཐང་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་པའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་འགས། བོད་

དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་རང་སྐྱོང་བྱས་ཆོག་

པ་གསལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པར་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ནི་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲོད་འབྲས་བུ་ཧ་ཅང་ངན་པ་འབྱུང་གཞི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བློ་གཡེང་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

དགོས་ངེས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་ཆེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱས་པ་དེ་ཚོས་

ཕན་ནུས་མ་ཐོན་པར་ངོས་འཛིན་ཐོབ།

 བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ཐོག་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་ལག་བསྟར་མ་

བྱས་པར་བློ་ཕམ་ཡོད་ཀྱང་། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་དང༌། 

དེ་མིན་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིཆེད་གཉེར་སྐུ་ཚབ་

དང་ཆིངས་འདུམ་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ།

 ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་བདམ་ཐོན་བྱུང་བའི་

བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་

མེད་གནང་བ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཞུ་རྒྱུའི་སྲིད་དོན་གྱི་

འདུན་པ་མེད་པ་མངོན་པར་བློ་ཕམ་ཆེ། 

 རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་ཁག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང༌། འོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་བདམ་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པར་འབྲེལ་བ་

བྱས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་གྲོས་མོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འགྲིག་ཆགས་བྱ་
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རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དེ། ”རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་ལུགས་

སྙོན་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པར་ངོས་ལེན་མེད།

 འཛམ་གླིང་གི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་མང་པོ་དང་། ལྷག་པར་ཁེ་ཎ་ཌའི་མངའ་དབང་

འོག་ཏུ་ནུ་ཎ་ཝུ་ཊིའི་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་བཙུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་

བ་ལྟར། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དེ་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བོད་

མི་ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་པའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་མུ་

མཐུད་དེ་ཡོད།

གོང་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་

གཤམ་གསལ།

 བོད་མིས་རང་གི་ལས་དབང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་རང་གི་ཐོབ་ཐང་

དང་རང་དབང་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པར་སེམས་ནུས་

མཉམ་སྒྲིལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

 རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོའི་འཕོ་འགྱུར་ནི་བོད་མིར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་

དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོའི་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་འབད་

བརྩོན་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

  མང་གཙོའི་འཕོ་འགྱུར་ནི་བོད་མིར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དུ་

འཇུག་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནང་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ལམ་ནས་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པར་ནན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ། 

 རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་ཆེད། དྲ་རྒྱ་དང་། གསར་འགྱུར། དེ་མིན་གློག་རྡུལ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ཁག་བཀག་

སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ།

 ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི་ཚོས་མཐའ་
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གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་པ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་མུ་

མཐུད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་མོལ་

བསྐྱར་གསོ་གནང་ཐབས་གནང་བར་ང་ཚོས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བསྐྱར་ནན་

བྱ་རྒྱུ།

 བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད། དངོས་ཡོད་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་ཞིང་

དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གཞི་རྩའི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཁག་གསལ་བའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་གྱི་རྩ་དོན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་རྒྱུ།

 ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ནས་ཐོག་མར་བཏོན་ཅིང་། ཉེ་

ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀྱང་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཏེ། རང་བཙན་ཕུད་

གནད་དོན་གང་ཡང་གྲོས་མོལ་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཆོག་ཅེས་པའི་གནད་ཆེའི་བརྗོད་

ཚིག་གསལ་འདོན་དང་དྲན་གསོ་བྱ་རྒྱུ།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང༌། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙོན་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པ་འཐད། 

བོད་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་

ཐབས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡོངས་གྲགས་སུ་བཏོན་ཟིན་པས། ད་ཕྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འདི་ལྟ་

བུའི་བདེན་པ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བསྐུལ་

མ་དང་འཁྱོག་བཤད་དག་སེལ་བྱ་རྒྱུ།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང། 

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས་པ། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་བོད་

ནང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་རྒྱུའི་

ལས་རིམ་བསྒྲིག་དགོས་པ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་དུ་བློ་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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སྟོབས་གཅིག་མཚུངས་སྒོ་ནས་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་

རྒྱུ།

 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་དབུ་

ཁྲིད་ཚོས་འབྲེལ་མོལ་འདི་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་

གཏུགས་དོ་ནན་གྱིས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་ཁག་

དམ་འཛིན་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌། སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་གཏོར་

བཤིག་དང་བཙན་གནོན་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་དང་འཛིན་བཞིན་པའི་ངན་

འབྲས་ཀྱི་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བྱ་གཏོང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ། 

 བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་

མེད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི་དང་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་

བརྩད་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ།

 བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་འགྲོས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་རྒྱ་ནག་དང་། ལྷོ་ཨེ་ཤི་

ཡ། ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཚུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་མང་པོའ་ིའཚོ་བར་དོ་ཕོག་ཚབས་

ཆེན་ཡོང་གི་ཡོད་པས།

 བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགོས་

པའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ནན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

 བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག འདིར་ཕེབས་འཐུས་མི་སོ་སོའ་ིགྲོས་ཚོགས་དང། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁག་ནང་གྲོས་འཆར་འདོན་པའམ་གྲོས་གཞིའི་

ཁོངས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའ་ི

འགོ་ཁྲིད་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་མང་གཙོའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་

ཐོན་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་དབར་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བཅངས་རྒྱུ། 

 བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་དང་རྩོད་རྙོག་ཞི་འགྲིག་གོང་སྤེལ་ཡོང་ཐབས་སུ། 

སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་སྣ་མང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་མ་ལག་འཛུགས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐོ་བཞག་གནང་

རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཟིན་པ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དང་། དེར་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

གི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ།

 བསྒྲགས་གཏམ་འདིའི་ནང་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་གནད་ཁག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆེད་

ངེད་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང༌། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག དེ་བཞིན་དབུས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པ་བཅས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཆེད་ལས་ཀྱི་མཐུན་

འགྱུར་ཇི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ།

 བསྒྲགས་གཏམ་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ནུས་

ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་དོན་འཁྱོལ་ཚད་འཕེར་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་ཆེད། བསྒྲགས་གཏམ་ལག་

བསྟར་གྱི་ལས་འཆར་ཞིག་བཟོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་བཅས།།   

 བསྒྲགས་གཏམ་ངོ་མ་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་པས། ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་

བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ། །



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་ནང་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༣ པའི་ནང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བའི་ཐད་

ཐེ་ཝན་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་དབར་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་ཚུད་ཐབས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དམངས་

གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཐན་ཆིའུ་ཇིན་ལགས་ཀྱིས། གྲོས་ཚོགས་ནང་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་པར་རིགས་ཁག་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བསྟན་ཏེ་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་

ཁག་ལ་ད་བར་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་དོན་གང་དང་གང་སྤེལ་ཡོད་སྐོར་

གྱི་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དེ་བཞིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཤའོ་མེ་

ཆིང་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་(ཐེ་ཝན་)ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་བོད་དང་སོག་

པོ་གཉིས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་བཀོད་ཡོད་རུང་། སོག་པོ་ནི་རང་བཙན་རྒྱལ་

ཁབ་ཡིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་མང་གཙོ་བརྒྱུད་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འོས་འདེམས་

གནང་བ་དང་། དེའི་ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཡང་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད། བོད་སོག་ལས་ཁུངས་དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷག་རོ་

ཡིན་པ་སོགས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་། གཞན་ཡང་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཏོན་ཁང་དབྱི་དང་། གྲན་ཇི་མའེ། ཡའོ་ཝིན་ཀྲེ་སོགས་ནས་བོད་ཀྱི་

རང་དབང་ཆེད་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་། བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ༧གོང་

ས་མཆོག་ཐེ་ཝན་ནང་གདན་ཞུ་སྐོར་སོགས་ལ་ཐེ་ཝན་གཞུང་ནས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་སོགས་
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འདྲི་བ་མང་པོ་གཏོང་སྐབས། འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་ཁག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།

  ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཐེ་ཝན་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ལས་དོན་ལྷན་

ཚོགས་སོགས་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་གསུམ་གྱི་བློན་ཆེན་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་

སོགས་ལས་ཁུངས་ཁག་དྲུག་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཐད་

གཏོང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་དང་། གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཁག་ནས་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཤེས་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་

བོད་དོན་གླེང་སློང་བྱེད་མཁན་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཕྱག་

བྲིས་ཤིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།།
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ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་བོད་ནང་
བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་པ་དང་ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཊ་མཆོག་ལ་ཉེ་ལམ་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོའི་ཆེད་ཡུ་རོབ་མཐུན་

ཚོགས་ངོས་ནས་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཕུལ་བར་ཁོང་གིས་

ལན་འདེབས་གནང་འདུག

  ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཐོག་

ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། གནད་དོན་དེར་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

ཡོད་པར་བརྟེན། གནད་དོན་དེའི་ཐད་སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་

པའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་

ལ་ཉེ་ཆར་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དང་། ལྷག་

པར་ཀིརྟི་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུན་ཐོན་མུས་ཡིན་

པའི་ཐོག་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སྐོར་བརྗོད་

ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་བོད་

མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་ས་གནས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་

དོན་དམ་གྱི་བོད་མི་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དེ་དག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། 

  སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བློན་ཆེན་གཞོན་པ་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་བྷ་ར་སེར་དུ་འབྱོར་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ཐོག་
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ལ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་

ཁོང་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་འབོད་སྐུལ་དང་བོད་མི་གནས་སྡོད་

ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་ཀྱང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མ་བྱུང་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་འདུག ། 
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བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ (Solidarity Day for Tibet) སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་

མ་ཟད། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

པར་བརྟེན། དེ་ཉིན་འཛམ་གླིང་ནང་བོད་མིར་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་

བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ལས་

འགུལ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཚོགས་པ 

International Network of Parliamentarians on Tibet ལྟར་ན། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་མང་དུ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་

སོགས་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་མ་བཅུག་པར་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་

རྒོལ་ཆེད་ལས་འགུལ་དེ་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།  ཚོགས་

པ་དེའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནི་ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ (European Parliament) འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་ (Thomas 

Mann) མཆོག་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་ (Italy) གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མ་ཐིའོ་མ་ཁ་

ཅི་ (Matteo Mecacci) མཆོག ཨ་ཡི་སི་ལན་ཌིའི་ (Iceland) གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་བྷིར་གི་ཊ་ཇོན་སི་ཌོ་ཏིར་ (Birgitta Jonsdottir) མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ 

(South Africa) གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སན་ཏོ་ཤི་ཀལ་ཡཱན་ (Santosh 

Kalyan) མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའོ་ཨོ་རི་ཡན་ཨམ་བྷོ་རོ་ཤི་ནི་ (Mario Oriani-

Ambrosini) མཆོག ཁེམ་བྷོ་ཊི་ཡའི་ (Cambodia) གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

སན་ཆའི་ (Son Chhay) མཆོག ཁེ་ན་ཌའི་ (Canada) གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཀོན་སིཀ་ལིའོ་ཌི་ནི་ནོ་ (Consiglio Di Nino) མཆོག ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ 
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(Australia) གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌན་བྷེ་ (Michael Danby) 

མཆོག རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་

སི་སངྒ་མ་ (Thomas Sangma) མཆོག བཅས་ཡིན་འདུག །
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ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་
རྒྱ་གཞུང་ལ་གླེང་སློང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལོ་གན་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་

འོག་བོད་ནང་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁ་ཁུ་སིམ་པོའ་ིཐོག་མ་བཞུགས་པར་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་

གླེང་མོལ་གནང་དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུག སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ (Frank Wolf )ཕེ་རན་ཝུ་ཕྷ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་དང་སྐབས་སྔ་མའི་གཞུང་འཛིན་གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་མེད་པ་རེད། ལྷག་པར་དེ་སྔ་པེ་ཅིང་དུ་བཅའ་བཞུགས་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་བོད་དོན་ཆེད་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བཤད་མེད། དེར་བརྟེན་

ཨ་རིའི་མི་མང་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ནས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་མ་འོངས་པར་ཨ་རིའི་

སྲིད་འཛིན་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱེད་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དེ་བཞིན་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ལ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་

ཡོད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ (Chris Smith) ཆ་རི་སེ་སིམ་ཐ་

ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་བར་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཁག་དང་མ་ཡིན་པར་དཔོན་རིགས་

དཀྱུས་མ་ཁོ་ནར་གླེང་མོལ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཙམ་ཐོན་མེད། ངའི་རེ་བར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་མ་འོངས་

པར་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་བསྙད་འདོགས་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་
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དོན་ཐོག་ཁ་ཁུ་སིམ་པོའ ་ིཐོག་སྡོད་རྒྱུ་མེད་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

འདུག ། 
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཊར་སི་བྷག་ཏུ་ 

(Strasbourg) ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གྲས་སུ་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་དང་བདེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ (EU High Representative for For-

eign Affairs and Security Policy) ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རིན་ཨ་ཤི་

ཊོན་ (Catherine Ashton) མཆོག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་དོན། འཛམ་

གླིང་ཁྱོན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཕྱི་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 

གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་

དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཆ་

རྐྱེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་རྩི་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་

ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་གཞི་རིམ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་འཆང་བཞིན་ཡོད། འདི་ལོའ་ིལོ་འགོ་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཉེན་

རྟོག་དམག་མི་དང་ས་གནས་བོད་མི་དབར་གདོང་ཐུག་གིས་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་བ་སོགས་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཧ་

ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་ལམ་ལྷ་སའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་
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བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་འདུག  དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་

འཆམ་པར་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་དམིགས་བསལ་སེམས་

འཚབ་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།།



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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འབྲོག་པ་རྣམས་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ཡུ་རོབ་གྲོས་
ཚོགས་ལ་བློ་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཕ་རན་སིའི་གྲོང་

ཁྱེར་སི་ཊར་སི་བྷག་ཏུ་ (Strasbourg)ཏུ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་བདེ་

འཇགས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆེས་མཐོའ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཤི་ཊོན་ (Lady Ash-

ton) མཆོག་གིས། ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་

གནད་དོན་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་བརྗོད་གཞི་གལ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། འདས་པའི་

ལོ་གསུམ་རིང་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་ལ་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་

བཙུགས་པའམ་ཡང་ན་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་

སྐོར་བསམ་ཚུལ་ཐོག་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་འབྲོག་པ་

རྣམས་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་གཞིས་སྤོ་བྱེད་བཅུག་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ལ་བློ་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་སྐོར་གསུང་དོན། བོད་མི་ཚོས་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་

སྐྱེལ་བཞིན་པར་བརྟེན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མིན་གོམས་གཤིས་ཤིག་འཇགས་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་ནས་རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་པའི་

འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་དེ་བཞིན་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ལས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་

མེད་དམ་ཞེས་ང་ཚོས་དྲི་བ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་སྐད་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་སྲིད་བྱུས་

སྐོར་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་གཞན་དང་མཚུངས་

པར་བོད་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་སྐད་བཞག་པའི་
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སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྗེས་

འབྲས་ཇི་བྱུང་ཐོག་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་འཛུགས་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག །



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སྟངས་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཕ་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་

སི་ཊར་སི་བྷག་ཏུ་  (Strasbourg) ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཕྱི་འབྲེལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གྲས་སུ་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་བདེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་ནང་འཁོད་དོན།

༡༽ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་

སྐྱོབ། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་དང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་

ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་རྩ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༢༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བྷེལ་ཇམ་གྱི་

རྒྱལ་ས་བྷུར་སིལ་ Brussels དུ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྲོས་མོལ་

ཐེངས་ ༣༡ སྐབས་བོད་མི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་གླེང་

ཡོད།

༣༽ ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་བགྲོ་གླེང་

བྱས་པ་དེས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

རྒྱུའི་ཐད་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་བྱུང་མེད།

༤༽ བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་སྨན་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་བཟུང་སྟེ་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་
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མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་གྲུབ་འབྲས་མ་སོན་པར་ད་ཆ་

གྲོས་མོལ་དེ་མུར་ལུས་ཡོད།

༥༽ བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཞི་རྒོལ་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མི་ཚོའི་སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་ཧ་

ཅང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད།

༦༽ བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རྒོལ་སྐབས་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་གྲངས་

འབོར་ ༢༠༠ བརྒལ་ཟིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བོད་མིའི་

གྲངས་འབོར་ ༤༤༣༤ ཡོད་པ་ནས་ད་ཆ་ ༦༥༠༠ སླེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོ་མཇུག་ཙམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིནང་ཞི་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་

པའི་གྲངས་ ༨༣༡ ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༣༦༠ ཁྲིམས་ལུགས་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི་ ༡༢ 

ཚེ་བཙོན་འོག་གནས་ཡོད།

༧༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་མི་ཆབ་བཙོན་རྣམས་ནས་ནག་

ཉེས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཆེད་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ལུས་པོར་གློག་རྒྱུག་བཙུགས་པ་དང་བཙོན་

ཁང་གི་ཁང་མིག་གཅིག་གི་ནང་དུས་ཡུན་མང་པོའ་ིརིང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། བཀྲེས་སྐོམ་དུ་

བཞག་པ། དེ་བཞིན་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་མཚོན་མནར་གཅོད་རིགས་འདྲ་

མིན་བཏང་ཡོད།

༨༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྔ་པའི་ས་ཁུལ་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་གཞན་ནང་དུ་དགེ་བཙུན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་མི་གྲངས་ ༣༨ ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་དང། བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་
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བཏོན་ཡོད།

༩༽ དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་དང། འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས། བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

ལགས། འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས། བསོད་ནམས་རབ་

ཡངས་ལགས། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས། བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་

ལགས། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་སོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྨས་

སྐྱོན་ཕོག་པ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་

རྟོགས་གང་ཡང་མེད།

༡༠༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་ད་བར་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད།

༡༡༽ བོད་ནང་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤོ་བྱས་པ་དང་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་

འབྲོག་ས་ནས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཅུག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་

པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

༡༢༽ ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དམིགས་བསལ་སྐུ་

ཚབ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཏེ་ལས་འགན་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཐོག་འབད་བརྩོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་དོན་ཚན་ ༢༡ ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད།།
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ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་ཆེད་
བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་སྟེ། མང་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་(DA)དང་མི་མང་

ཚོགས་པ། (Congress of the People) ཨིན་ཁ་ཏ་རང་དབང་ཚོགས་པ་ (Inkatha 

Freedom Party)བཅས་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཉིན་

མོ་ (Parliamentary Solidarity for Tibet) སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མི་མང་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་

ལྕམ་སྐུ་མེག་ཁན་ཕི་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་བོད་མིར་

དྲག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི་བཏོན་

པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་ཀྱང་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་

དོན། མི་མང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་ཡུལ་

དེའི་སྲིད་འཛིན་ཚོགས་པ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་དགོས། དེ་བཞིན་

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་བོད་མི་མང་ལ་

རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཡོང་བའི་བསམ་འཆར་གྱི་ཡི་གེ་གཞིར་བཟུང་བོད་རྒྱའི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དོན་ཕན་ལྡན་

པའི་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་

གི་བོད་མིར་སྡུག་སྦྱོང་སྣ་ཚོགས་ཚབས་ཆེན་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པ་ཁག་ལ་རང་

དབང་ལ་དགའ་བའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཡོངས་དང་གྲོས་ཚོགས་ནས་འགོག་རྒོལ་གྱི་ལས་
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འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་སྐབས་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་

ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་གདམ་ཁ་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་

མེད་སྟབས་དེ་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་སྤེལ་བཞིན་

པའི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཁག་ལ་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་མ་བྱས་ན། སེ་རི་

ཡའི་གཞུང་ནས་མི་མང་དམར་གསོད་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད། སོགས་

བཀོད་ཡོད།། 
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བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་
མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་འདུ་འཛོམས་རང་

དབང་དགོས་པའི་གླེང་སྟེགས་ཐོག་བོད་ནང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་

སྐོར་ལྷན་ཚོགས་ནང་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སུད་སིར་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སུད་སིའི་དོན་ཁང་གིས་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་

བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ནང། འགྲོ་བ་མིར་སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་ཚང་མ་འདྲ་

མཉམ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས་རང་དབང། ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་

ལོངས་སུ་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

འདུ་འཛོམས་རང་དབང་སོགས་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བོད་མི་རྣམས་འདོད་

བློ་མ་ཁེངས་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་ད་བར་འདུ་འཛོམས་དང་སྐད་འབོད་གནང་བའི་

གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཐོན་ཡོད། འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་བོད་མིའི་ཁྲོད་

ནས་ལྔ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་མི་གཉིས་དངོས་སུ་སྲོག་

ཐོག་བཏང་བ་མ་ཟད། མི་ལྔ་ལ་ལོ་གཉིས་འཕར་འགྱངས་ཀྱི་སྲོག་ཁྲིམས་དང་མི་བཅུ་གཉིས་

ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོད། དེ་འཕྲོས་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་སོགས་ཁྲིམས་

ཆད་འདྲ་མིན་ཞིག་བཏང་ཡོད། བོད་མི་དེ་དག་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ལྗིད་པོ་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་

པའི་ཉེས་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་མིའི་ཐོག་སྡིག་པ་མིག་བཙུམས་

ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་



བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད།

346

ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་བོད་མི་མང་ལ་རང་དབང་

དགོས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་སྐད་

འབོད་གནང་མཁན་བོད་མི་གྲངས་བཞི་བཅུ་ལྷག་བྱུང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའི་མངོན་འདོད་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བསམ་གཞིག་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ད་དུང་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་

ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ི

ལས་འགུལ་ཤུགས་སྤེལ་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་དུའང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་

གསོ་སོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་ནང་གི་བོད་མིར་སྡུག་བསྔལ་དང་

དངངས་སྐྲག་ཤུགས་ཆེའི་འོག་གནས་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་

བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་བོད་ནང་

གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་གནང་བར་ཆེད་གཏོང་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད།། 
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ཧོང་ཀོང་དུ་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོངས་གྲགས་

གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཧོང་ཀོང་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཉམ་སྦྲེལ་

ཚོགས་པས་ཁུལ་དེར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་

ཞིག་སྤེལ་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ལྕམ་སྐུ་ཤུ་ཤེ་མན་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་

འོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ནས་ཧོང་ཀོང་དང་རྒྱ་ནག་མཉམ་སྦྲེལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིམདུན་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་དར་དང་བོད་ཀྱི་བདེན་

དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་པར་

སྒྲིག་ཤོམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐོག་མར་བོད་བསྟན་སྲིད་བདེན་དོན་ཆེད་རང་སྲོག་

བློས་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཁོང་

རྣམ་པས་ཉིན་དེའི་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་བཞི་

བཏོན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། ༡༽ཧོང་ཀོང་གི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་

ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་དགོས་པ། ༢༽རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་སྣ་བོད་ནང་

གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་སླད་ཆེད་གཏོང་ལ་དང་ལེན་གནང་དགོས་པ། ༣༽

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་
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དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ། ༤༽རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། ཞེས་པའི་དགོས་

འདུན་བཏོན་ཡོད།། 
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་

ལྟར་ན། སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཡུ་རོབ་ EU དང་ཨ་རི་ United States of America 

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech Republic ཕ་རན་སི་ France སུད་སི་ Switzer-

land སུ་ཝི་ཌེན་ Sweden ཁེ་ན་ཌ་Canada བྷེལ་ཇམ་ Belgium སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་བརྒྱད་ཀྱིས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་སེམས་

འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཌེན་མཀ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཆ་མཚོན་

ན། བོད་ནང་དང་དེ་བཞིན་བོད་རིགས་གནས་སའི་ས་ཁུལ། ལྷག་པར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ Si-

chuan Province སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེ་དག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་མང་པོ་ཞིག་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན། ལྷ་ས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོང་བཞིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་དང་

ཤིང་ཅང་གིས་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརྗོད། འདུ་

འཛོམས། སྐད་ཡིག ཐུན་མིན་གོམས་སྲོལ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་རང་

དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།
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  དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་

དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པའི་མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་འོག་ཉེས་འཛུགས་འདྲ་མིན་བྱས་ཏེ་

བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་ཆད་

བཏང་བ་དང། དྲ་རྒྱར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་དང་

ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་

ཆེ་རུ་བཏང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་

དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་

སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བྷེལ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང། གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་

པ་མ་ཟད། ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་

ཇི་ཡིན་ཐོག་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ནང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེས་ཁོང་ཚོར་ཆོས་དད་དང་རིག་

གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་བརྟེན་སེམས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མཚོན་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་སུ་ཝི་ཌེན་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་ཁྲིམས་ལུགས། དེ་བཞིན་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་

ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སུན་གཙེ་བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་ལ་སུ་ཝི་ཌེན་གཞུང་གིས་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བསྐྱར་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་དང་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་བློ་འཚབ་སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་སུ་ཝི་ཌེན་གཞུང་



འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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གིས་བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་

སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཆོས་དད་རང་དབང་

ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་

ལུགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་བློ་འཚབ་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ལྷག་པར་ཅེཀ་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། ད་ལྟ་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་དེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ས་

ཁུལ་དེ་དག་ནང་གཞུང་ཚབ་དང་གསར་འགོད་པས་གཙོས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞིབ་

ཚོགས་མི་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་ཕ་རན་སི་

དང་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་

སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ Human Rights Watch གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་དུ་བོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་རྗེས་ལྷ་སའི་གཞུང་ལམ་ཐོག་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བོད་མིའི་ངོ་སྤྲོད་

ལག་ཁྱེར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་སའི་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་རྣམས་

ལྷ་ས་ཙམ་མ་ཟད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་དེ་ཚོས་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་བསགས་གང་ཡང་བྱེད་མེད། དེ་མིན་ལྷ་ས་ནས་བོད་རིགས་མིན་པ་

གཅིག་ཀྱང་ཕྱིར་འབུད་གཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད། གཞན་ཡང་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི་གསུམ་ལས་མང་བ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མ་ཆོག་

པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། བོད་མིའི་འདུ་འཛོམས་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའི་རང་

དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་
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ཚོགས་པར་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་གནས་ཚེ་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་

དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་

སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོགས་ཐུན་ཞིག་

གི་སྐབས་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིའི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེང་སྐབས་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་

འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་སྐུ་ཞབས་

བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསུང་དོན། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡེ་དང་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་གཏན་འཇགས་གནས་སྡོད་

ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད། ལས་འགུལ་དེའི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་མི་ཚོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་

མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་དགོན་པ་ནས་

ཕྱིར་འབུད་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ནང་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་དགོན་པ་ཁྱོན་ ༢༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་དགོན་པ་ 

༢༠ ཙམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་མ་ཞུས་པར་བརྟེན། དགོན་པ་དེ་དག་བཙན་

དབང་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་ཡོད་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་ལི་རི་ཁི་

ལིན་ཊོན་ Hillary Clinton མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཡང་ཇེ་ཅི་ Yang 

Jiechi ལ་རྒྱ༌ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

བློན་ཆེན་མཆོག་ཐེངས་འདིར་ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་ Cambodia རྒྱལ་ས་ནོམ་ཕེན་ Phnom 

Penh དུ་གཞུང་དོན་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་དང་ཐུག་འཕྲད་

གནང་སྟེ་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག །


