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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་མ་ི

སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀ་ེར་ི (Senator John Kerry) 

མཆོག་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་

མ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེར་འདེམས་

ཐོན་གནང་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲིན་

ཕུལ་བའ་ིནང་འཁོད་དོན། 

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་

རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་

གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེར་

འདེམས་ཐོན་གནང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་

འདྲ་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀ་ེར་ིམཆོག་ན་ི

ཡུན་རིང་ནས་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། 

ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ཐོག་བྱས་རྗེས་

ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་

ཐོག་རྒྱུས་མངའ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཀྱང་

ཡིན། ངས་སྐུ་ཞབས་ཀ་ེར་ིམཆོག་ལ་མགྱོགས་

མྱུར་ཨ་རིའ་ིཕྱ་ིསྲིད་དྲུང་ཆ་ེགསར་པའ་ིལས་འགན་

བཀོད་མངགས་ཐོག་ཁོང་གི་ལས་དོན་རྣམས་ལམ་

ལྷོང་ཡོང་བའ་ིསྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།  ཁོང་

གིས་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཧི་ལེ་རི་

ཁི་ལིན་ཊོན་མཆོག་གི་ལས་འཕྲོས་མཇུག་སྐྱོང་

གིས་བོད་དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིགནད་དོན་ད་ེ

དག་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ནང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་གནང་སྟ་ེཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། ཨ་

རིའ་ིགཞུང་གིས་བོད་མིའ་ིཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ (Tibet Policy Act) 

དེ་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་ལངས་ཕྱོགས་དེའི་ནང་

འཁོད་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ཆ་ཚང་དོན་འཁྱོལ་གནང་

རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད། 

 སྤྱིར་སྐུ་ཞབས་ཀེ་རི་མཆོག་ཨ་རིའི་

གཞུང་ག་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་ོང་ོ ༢༨ རིང་ཕྱག་ལས་

གནང་མྱོང་ཡོད་པ་དང། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ཨ་

རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙ་ོགནང་མྱོང་ཡོད་འདུག 

ཁོང་རང་ཉིད་ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཐོག་

མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ནང་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གུས་འདུད་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན་འདུག བོད་དོན་ཐོག་ཆ་བཞག་ན་ཁོང་

གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལ་ོགཅིག་པུའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིགྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མུས་ཐོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཉིས་འཇོག་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་

ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད། གྲོས་ཆོད་ད་ེགཉིས་ཁོངས་

ནས་གཅིག་ཕྱ་ིཟླ་ ༣ ནང་བཞག་ཡོད་པ་དེའ་ིནང་། 

བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་ཐོག་རྒྱ་

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

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་ཤུགས་ཆ་ེབཏོན་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ཕྱ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨ་

རིའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་མ་ིབཞིས་སྐབས་

དེའི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་བྷུ་ཤི་ 

(President George Bush) མཆོག་ལ་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ལངས་

ཕྱོགས་བཟུང་དགོས་པ་དང།  པ་ེཅིང་ཨ་ོལེམ་པིཀ་

རྩེད་འགྲན་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་བོད་

དུ་ཕེབས་རྒྱུ།  ད་ེབཞིན་ལྷ་སར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་

འཛུགས་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱ་ིས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ིརོགས་རམ་ཚོགས་མ་ིདང་གསར་འགོད་

པ་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་

འབུལ་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ནས་

གཅིག་ཁོང་ཡིན་འདུག  

 ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ལས་གནས་

ཐོག་འདེམས་ཐོན་གནང་བ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་

མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང་ལན་འགའ་མཇལ་འཕྲད་གནང་མྱོང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་

དང་ཐེངས་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་མྱོང་ཡོད། 

ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱལ་

ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་སྤྱ་ིདང་།  ལྷག་པར་ཉ་ེལམ་བོད་ནང་ག་ི

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཕྲ་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་ཚག་ཐོག་སྒེར་གྱ་ིམ་ིཚེའ་ི

གནས་སྟངས་སྐོར་ལའང་གོ་བསྡུར་གནང་མྱོང་

ཡོད། དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་ཡུལ་ཨ་རིའ་ི

མ་ེས་ིཆུ་ས་ེཊ་ིམངའ་སྡ་ེ (Massachusetts) 

དང་ཧར་ཝ་ཌ་ི (Harvard University) གཙུག་

ལག་སློབ་ཐོན་པ་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།    

སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷ་ཌར་སིངྒ་མཆོག་ལ་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་པ།

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

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲི།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ རྡ་ས་ནས་

ཨམྲིཏ་སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་

ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་

རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་

བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གསར་འཛུགས་གནང་

ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

༄༅། །ཉེ་ལམ་སྐུ་ཞབས་ན་རེན་དྲ་མོ་དི་མཆོག་ 

(Mr Narendra Modi)ཇུ་ཇི་ར་ཏི་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དང་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷ་དྲ་

སིངྒ་ (Mr Virbhadra Singh) མཆོག་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དུ་བསྐོ་

གཞག་བྱུང་བར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་སོ་སོར་འཚམས་འཕྲིན་

ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 དེ ་རིང ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་མངའ་སྡེའི ་

སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གསར་པར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་

བར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་

རྒྱུ༌དང། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པར་འོས་

བསྡུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་པར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ལས་

དོན་གང་ཅིའི་ཐོག་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།  སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་དབུ་

ཁྲིད་འོག་མངའ་སྡེའི་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། སྐུ་ཉིད་མཆོག་

གིས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་འཁོད་ཡོད། གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་

དབྱིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་

པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

༄༅། །འདི་གར་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སིམ་ལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད། ས་གནས་ཀྱི་

ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སིམ་ལར་གནས་སྡོད་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་ཀོང་རེ་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ (Hi-

machal Pradesh Congress Com-

mittee) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷ་དྲ་

སིངྒ་(Raja Virbhadra Singh) མཆོག་

ལ་ཐེངས་འདིའི ་མངའ་སྡེའི ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་

(Vidhan Sabha) འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་རྒྱལ་

ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་

ཅིག ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདིའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་

ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུས་འདུག་

པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་ལྡི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གཞིས་སྒར་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་
བའི་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་མན་ཇུ་

ཀ་ཊ་ི (Majnukatilla) ལར་རྟེན་གཞ་ིབྱས་

པའ་ིབོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དང་ལ་དྭགས་རྡ་

རམ་ས་ལ་ (Ladakh Buddhist Vihara) 

བཅས་བོད་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་གཞིས་

སྒར་བཙུགས་ཏ་ེལ་ོང་ོ ༥༠ འཁོར་བའ་ིཉིན་མ་ོ

བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ནང་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༡༥ ཐོག་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དུ་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ཏུ་ཐོག་

མར་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལེགས་སྐྱེས་རྡོ ་རྗེ ་ལགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ལས་བསྡོམས་སྙན་

སྒྲོན་ཞུས། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བོད་

མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གསུངས་བཤད་གནང་

གྲུབ་བསྟུན། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་

མ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཤི་

ལ་དིག་ཤི་ཏི་ (Sheila Dixit) མཆོག་གིས་

གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཞན་

རྣམས་ལ་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དེ་བཞིན་

ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་འཇགས་བཟོ་རྒྱུར་རོགས་

རམ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་

སྒོར་ཕེབས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམ་

པར་བོད་སྒར་འདི་བཞིན་ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་

འཇགས་བཟོ་བའི་དྲན་རྟེན་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་རེ་

གསོལ་རས་སྩལ། 

 ཐེངས་འདིའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མ་ིཔར་ལ་ད་ིསིངྒ་ས་ོན་ེ (Shri Pralhad 

Singh Sawhney) མཆོག་གིས་གཙོས་

གྲང་ཉུང་མི་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙ་ོཝ་ཇ་ཧ་ད་ིཧ་བྷིབ་ཨུ་ལ་  (Mr Wa-

jahad Habibullah) ལགས་དང། བད་ེ

སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

བཅས་ཕེབས་ཡོད། སྤྱིར་བོད་སྒར་བསམ་

ཡས་གླིང་ན་ིཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ལོར་གསར་

འཛུགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང། བསམ་ཡང་གླིང་

ཞེས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མིང་ནི་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་གསོལ་རས་སྩལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཉེ་ཆར་ལྡི་ལིའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་

ཤི་ལ་དིག་ཤི་ཏི་མཆོག་གིས་གཞིས་སྒར་འདི་

བཞིན་ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་འཇགས་ཆགས་རྗེས་ 

( new Aruna nagar) ཞེས་མིང་རྟགས་ཡོད་

པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་

འཁྱིལ་གྱི་ལྷ་སྡེ་འབོ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ནང་མི་ཉེ་

འབྲེལ་ཚོས་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་

ཡང་མ་ཤེས་པར་ལྷག་འདུག

 དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་

བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་འབོ་རའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས། རང་ལུས་

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

པའི་ཕྱི་ཉིན་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ཨ་མཆོག་ས་

གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་འབོ་ར་ཤང་སྲིད་གཞུང་

གི་ལས་བྱེད་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་དགོན་པར་ཡོང་

སྟེ། དགེ་འདུན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

དང་བློ་བཟང་འཕགས་པ་ལགས། འཇམ་

དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། འཇམ་དབྱངས་བློ་

གྲོས་ལགས། འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

བཅས་དགེ་འདུན་པ་ ༥ ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་

ཚུལ་བཤད་དེ་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་

འབོ་ར་ཤང་སྲིད་གཞུང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་ཀྱང་། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཚོས་གར་ཡོད་

ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པར་ལྷག་

ཡོད་འདུག

 ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༧ ཡས་མས་ཡིན་

འདུག་ལ། ཁོང་ནི་ལྷ་འབུམ་ཐང་རི་འགབ་མ་ནས་

ཡིན་པ་དང་། མ་མིང་ལ་བསོད་ནམས་འཚོ་འབོད་

ཀྱི་ཡོད་འདུག རང་ལོ་ ༣༤ ཡིན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་འཕགས་པ་ལགས་ནི་ཀད་

ཀྱ་སྡེ་བའི་ཕ་མཁར་བྱམས་རྒྱལ་དང་མ་ཆོས་

སྐྱོང་འཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔོན་རྔ་

བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིརྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྔ་

བ་ཁུལ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ལས་གཞན་ཚང་མ་

རང་རང་གི་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་སྟབས། 

འབོ་ར་དགོན་པར་ཡོང་ཡོད་འདུག རང་ལོ་ ༢༥ 

ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་

ལགས་ནི། སྦོག་ཚ་སྡེ་བ་ཆེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང། 

ཕ་མིང་ལ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཨ་མའི་

མིང་ལ་དཀོན་མཆོག་སྐྱིད་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག  

རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལགས་ནི། རྩྭ་ས་སྡེ་བ་

ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་གདུགས་དཀར་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་

ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ནི། ནོར་ལུང་གོང་མ་ནས་ཡིན་པ་དང། 

ཕ་མིང་ལ་སྙིང་ལྕགས་བྱམས་དང་མ་མིང་ལ་ཀླུ་

མོ་འཚོ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག 

 ཉེ་བའི་དུས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་

བཞིན་པ་ལྟར། འབོ་རར་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་

ལགས་ཀྱིས། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་

གཞུང་གིས་འབོ་ར་ས་གནས་ཡོངས་སུ་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་

རྟོག་པ། དམག་མི་བཅས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་

འབོ་ར་དགོན་གྲོང་གཉིས་ལ་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བཙན་

དབང་འོག་གཙོད་དང་བླ་བྲང་། རྨ་ཆུ་སོགས་

ཀྱི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་མངགས་གཏོང་

གིས་འབོ་རའི་གྲོང་ཚོ་ཁག་ལ་སློབ་གསོ་རྒྱག་

གི་ཡོད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཙམ་གྱི་རིང་ས་གནས་

ཀྱི་ཁ་པར་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་

དང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་

ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། ། 

དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་ཁག་གཅིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་གནང་བ་

སོགས་ལ་བརྟེན། དགོན་པར་རྒྱ་དམག་གིས་

བསྐོར་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པའི་ཕྱི་ལ་

བཏང་མེད་པ་དང་། ཕྱི་མི་ཡང་ནང་ལ་མ་བཏང་

བའི་རྐྱེན་ཀྱིས་ཟ་མ་སོགས་རྫོགས་ནས་དཀའ་

ངལ་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་

འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ་ནས་དགེ་འདུན་པ་མང་

པོ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་

ལས་འདས་པ་བཏང་སྟེ་དགོན་པ་ནས་བཙོན་

ཁང་ཁག་དང༌། ཡང་ན་སོ་སོའ་ིཕ་ཡུལ་དུ་བཙན་

ཤེད་ཀྱིས་བཏང་ཡོད་པ་ལྟར། འབྲས་སྤུངས་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་དུས་

བཀག་ལོ་ཚད་བཟོས་ནས་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་ཉ་

རི་བཙོན་ཁང་དང༌། ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུར་བཙོན་ཁང་

དུ་བསྐྱལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་རང་ལོ་ ༥༨ དང་སྐྱེས་ཡུལ་

འཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་མཚོ་སྟོད་ཤང་ཡིན་པའི་

འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གི་དེ་སྔའི་དགེ་

བསྐོས་འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག་ལགས་༼སྐྱ་

མིང་ཚེ་འཕེལ༽ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༨ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཁོང་ ༣། ༡༠ དོན་རྐྱེན་གྱི་མི་སྣ་

གཙོ་བོ་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་ཡོད་འདུག འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་ཁོང་ལ་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་

གང་ཡང་མ་རག་པར་བརྟེན། ཉེས་མེད་ཉེས་

འཛུགས་འོག་ཁོང་ཚེ་བཙོན་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་

གང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕྲོག་པ་ཡིན་ཞེས་

དགོན་པའི་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་

བཙོན་ཁང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་

ནང་མི་དང་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་དེ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་

ཁག་ཚང་མས་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་སྟངས་ད་དུང་ཡང་རྩ་བ་ནས་མ་ཤེས་པར་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༥༠ ཙམ་གྱིས་དགོན་

པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལྷ་སར་ཞི་རྒོལ་གྱི་

གོམ་འགྲོས་གནང་སྐབས་ལམ་བར་ཉེན་རྟོག་

པ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་དཔུང་གིས་

བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་དང༌། དེ་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པས་

དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་དང་དགེ་འདུན་མང་

པོར་དྲི་རྩད་མང་པོ་བྱས་ཏེ། སྔ་རྗེས་སུ་དགོན་

པ་ནས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་དང༌། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་གིས་རང་

སོའ་ིཕ་ཡུལ་ལ་བཙན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་

སྤྱི་བདེ་ཚན་པར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

དེའི་ཁྲོད་ནས་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོ་

དགེ་རྗོང་ཐེ་བུ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༤༤ ཡས་

མས་ལ་སོན་པའི་ལྷ་ས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་

པའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་རྩེ་གྲས་ཁོངས་གྲྭ་དཀོན་

མཆོག་ཉི་མ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་

ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་གཏེ་བོར་ཉེས་འཛུག་

འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་

དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་མོར་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་བཙན་ཁྲིད་

ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་པ་དང་། ཁོང་ལོ་ 

༢༠ རིང་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་ད་ལྟ་ཁོང་བཙོན་

ཁང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་དང་། 

གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་སྟངས་ད་དུང་ཡང་གསལ་བོ་མ་ཤེས་པར་

ལྷག་ཡོད། ཁོང་ཡང་ལོ་ངོ་ ༢༠ བཙོན་འཇུག་

དང་ལོ་ ༥ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕྲོག་པ་ཡིན་

ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག

 ངག་དབང་ཆོས་ཉིད། སྐྱ་མིང་སྐལ་

ལྡན། རང་ལ་ོ ༤༢ སྐྱེས་ཡུལ་ལྷ་ས་ཤ་སར་ཟུར། 

འབྲས་སྤུངས་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་ཆའི་དགེ་

རྒན་བཅས་གོང་གསལ་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་སྔ་

ལོའ་ིཞི་རྒོལ་རྗེས་དགོན་པ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་

རྗེས་ནག་ཉེས་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་མེད་པར་འཛིན་

བཟུང་བྱས་རྗེས་དཀོན་མཆོག་ཉི་མ་ལགས་ཕ་

ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་

ཀྱང། ད་ལྟ་ཕ་ཡུལ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ངག་

དབང་ཆོས་ཉིད་དང་འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག་

གཉིས་ད་ེསྔ་འབྲས་གྲྭ་གྲངས་ ༤༢ ཙམ་ལ་ོཚད་

བཟོས་པའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་

ཐོན་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁོང་གསུམ་པ་ོལྷ་ས་དང་ཉ་ེ

ཁུལ་བཙོན་ཁང་ཡོད་ཚད་ནང་རྩད་ཞིབ་བྱས་ཀྱང་

རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། 

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཉིན་གཅིག་དུས་གཅིག་ལ་

གོང་གི་དོན་རྐྱེན་དེར་ཁ་གཡར་ནས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་བའི་ཁྲོད་གྲྭ་ངག་དབང་ཆོས་ཉིད་ལགས་སུ་

དུས་ཡུན་ལ་ོ ༧ གྱ་ིཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ད་ལྟ་

ཆུ་ཤུར་རྫོང་གི་སྙེ་ཐང་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་

བྱས་འདུག  ཁོང་མཉམ་དུ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་

པའ་ིདག་ེམདུན་པ་བུ་ཆུང་ལགས་དང་། ཆོས་

འཕེལ། ཟླ་གྲགས་བཅས་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས། །

འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག་ལགས།

དཀོན་མཆོག་ཉི་མ་ལགས།
ངག་དབང་ཆོས་ཉིད་ལགས།

བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི་ ༡༢ རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

ཡུལ་བོད་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་

ནས་ཉེ་ལམ་བཙན་བྱོལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཡིན་སྐོར་

ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། བོད་ནང་དེང་སྐབས་

རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་

རྒྱུ་ལྟ་གཞོག  འགྲོ་སྐྱོད་དང་མི་གཞན་དང་སྐད་

ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དུས་

རྟག་ཏུ་གཉའ་གནོན་དང་འཇིགས་སྣང་འོག་སྡོད་

དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་

མ་ཡོང་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང། བཞུགས་སྒར་

རྡ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་སྐབས་རང་བཞིན་གྱི་ངའི་

སེམས་ནང་ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་

ཞིག་བསླེབས་བྱུང། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་རྒྱ་གར་

ནི་རང་དབང་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན། 

 རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་

་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། བློ་བཟང་འཕགས་པ་ལགས།

འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལགས།འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6  
ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  བོད་ཀྱ་ིས་ཁུལ་གཞན་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་རླུང་འཕྲིན་དང་

རྔ་པར་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོས་ཁ་པར་བཏང་བ་

བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཐབས་བྲལ།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་

ཇི་ཡིན་ཤོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་

དོན་རྐྱེན་དེ་དག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྒྱུད་

སྐུལ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་དྲིལ་

བསྒྲགས་འཆར་ཅན་སྤེལ་བཞིན་འདུག  འོན་

ཀྱང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་བོད་

མི་ཚོར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་

བརྒྱུད་སྐུལ་ནམ་ཡང་གནང་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་

ཤེས་རྟོགས་ཡོད། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེབོད་མ་ིརྣམས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་སྡོད་ཐབས་བྲལ་

ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་

བཞིན་པའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་

ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་

ཆག་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརེད།  བོད་ཕྲུག་ཚོར་རང་སྐད་

ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མ་བཅུག་པར་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་

དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་

ནི་རིམ་བཞིན་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་

དམིགས་ཡུལ་ཡིན། 

 འབྲོག་པ་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་འབྲོག་པ་རྣམས་

གཞིས་སྤོས་བྱས་མཚམས་ཐོག་མར་འབྲོག་པའི་

ཁྱིམ་ཚང་ར་ེརེར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲ་ི ༢༠ ནས་ ༣༠ བར་

སྤྲད་དེ་འབྲོག་པའི་ཕྱུགས་ཟོག་རྣམས་བཙོང་

དགོས་པའ་ིབཙན་བཀའ་གཏོང་བཞིན་འདུག  འོན་

ཀྱང་འབྲོག་པ་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཞིས་སྤོས་

བྱས་མཚམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་

གྱ་ིམཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་སྤྲོད་ཀྱ་ིམེད།   བོད་ནང་

དུ་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤོ་བྱས་

པར་བརྟེན། ད་ཆ་བོད་མ་ིརྣམས་ཆོས་བྱེད་དག་ེ

འདུན་གྱི་སྡེར་འཛུལ་ཞུགས་ཆེད་རྒྱ་སྐད་སྦྱོང་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་འབྲོག་པ་རྣམས་གཞིས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

རྒྱབ་ལྗོངས་དམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནི། བོད་སྐད་

དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་

དག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆེད་ཡིན། འབྲོག་པ་རྣམས་

ལུང་ཁུག་ཏུ་ཁ་འཐོར་ལ་གནས་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་

མེད་པར་བརྟེན།  གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་དུ་གཞིས་སྤོས་

བྱུང་མཚམས་འབྲོག་པ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་

ཚང་མར་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལ་འད་ི

ལྟ་བུའ་ིདམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བརྟེན། གཞིས་

བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་རང་སྲེག་ཐོག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཞ་ིརྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  འོན་ཀྱང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་

ངལ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་རུ་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོར་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་

བརྗོད། འགྲ་ོབསྐྱོད་ཀྱ་ིརང་དབང་སོགས་གཞ་ིརྩའ་ི

འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ཙམ་ཡང་སྤྲོད་ཀྱ་ིམེད། དེར་

བརྟེན་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ་

འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་བོད་མ་ིརང་སྲེག་

གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར་ཡོད་མཁན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་དངུལ་གྱི་བྱ་

དགའ་སྤྲོད་རྒྱུའ་ིགསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།   ང་

ཚོ་དགོན་པའི་ནང་སྡོད་སྐབས་ང་ཚོའི་འགྲོ་སྡོད་

སྤྱོད་གསུམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྟག་ཏུ་དོགས་

གཞ་ིབྱས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་

ཆ་བཤད་པ་ཚུན་ཡང་སྒྲ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

དེར་བརྟེན་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་

བའི་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་འཕྲལ་མར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མནར་

གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད། བོད་མིའ་ིརང་དབང་

འཐབ་རྩོད་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བར་བརྟེན་པ་ཞིག་དང། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེའང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་

བརྟེན་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་

ནམ་ཡང་འཚེ་བ་དང་གཏོར་བཅོམ་གྱི་ལས་འགུལ་

མ་སྤེལ་བར་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་སྲེག་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།  ད་ེལྟར་མིན་ན་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་

བྱས་ཟིན་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་མིར་གནོད་

འཚེ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་བོད་

མ་ིཚོས་ད་ེརིགས་ནམ་ཡང་བྱས་མེད། ཁོང་ཚོས་

རང་ཉིད་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་

གནོད་འཚ་ེབྱས་མེད།

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོ་དང་ལྷག་པར་མི་

རབས་རྒན་པ་ཚོར་སེམས་འཁྲལ་དང་འཇིགས་

སྣང་ཆ་ེཤོས་ཡོད་པ་ནི། རང་ཉིད་མ་འཆ་ིགོང་

༸གོང་ས་མཆོག་ཞལ་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་

བསམ་པ་དང་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་

རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་པ་ད་ེཡིན། ཁོང་ཚོས་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་ཚོར་རེ་བའི་མིག་དཔེ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དྲང་བདེན་དང་བདེན་

པར་གཞི་བཅོལ་བའི་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་འཆང་བཞིན་ཡོད།  

གཞན་ཡང་ད་ལྟ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོར་ཛ་

དྲག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

ཚོས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་གནང་རྒྱུ་རེད་བསམ་

པའ་ིར་ེབ་འཆང་བཞིན་གནས་ཡོད།  ཅེས་ཁོང་

གིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱི་ཚོགས་

ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ (SARD) གོ་སྒྲིག་

འོག་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ ༤༦ ལ་ཚོང་གི་

ལས་དོན་ཆུང་ཚག་རིགས་ལ་མ་རྩ་འཛུགས་

ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི ་ཚོང ་འབྲེལ་ལས་

དོན་གཉེར་ཕྱོགས་ཐད་(Empower-

ing Tomorrow’s Entrepre-

neur)ཞེས་པའི ་བརྗོད་གཞིའི ་ཐོག་ཟབ་

སྦྱོང་ཞིག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་སྦེང་

ལོར་ (Bangalore) གྱི་ནི་ལ་མངྒ་

ལའི་ (Neelamangala) ས་ཁུལ་དུ་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚག་ཟབ་

སྦྱོང་བསྟི་གནས་ཁང་ (Institute of 

Small Trade Learning Cen-

ter) དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞི་

དེ ་བཞིན ་གཞོན ་སྐྱེས ་ནུས་ཤུགས་གོང ་

མཐོར་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་འོག་གོ་སྒྲིག་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཟབ་སྦྱོང་དེ་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་འགོ་

བཙུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ བར་འཚོགས་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཟབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་

གཙོ ་བོ ་ནི ་ཟབ་སྦྱོང ་བ་རྣམས་ལ་གཞོན ་

སྐྱེས་ནུས་ཤུགས་གོང ་མཐོར་སྤེལ་རྒྱུའི ་

ལས་གཞི་ (YES) འདིའི་འོག་སྐོར་འཁོར་

མ་དངུལ་གྱི་བུན་གཡར་ (Revolving 

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ལ་འཚམས་འདྲི།

Fund Loan) ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་

བརྒྱུད་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚག་ཐོག་ལས་གཞི་

འགོ་འཛུགས་ཆེད་འབྲེལ་ལམ་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་

པ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་འདུག 

ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ལྷོསྤྱི་ཀརྨ་སེང་

གེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང། 

ཐེངས་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་མཁན་ཁོངས་

ནས་སྤྱི ་འཐུས་བུ་མོ ་ཚེ ་རིང་ལགས་དང་

སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས།  

བསྟན་འཛིན ་ཚེ ་དབྱངས་ལགས་སོགས་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།   

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་པག་གུན་ཧེ་ (Ms 

Park Geun-hye)མཆོག་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འདེམས་འཐོན་བྱུང་བར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པར་ཉེ་ལམ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིནང་མང་མོས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཤུགས་ཆེ་

ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ལས་

དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུན་རིང་ལུས་པའི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་

ཐོག་ནས་སེལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས། ཞེས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཏི་ཛུར་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཏི་

ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༧ ཐོག་ཏ་ིཛུ་བོད་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་

གནས་སྡོད་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མི་མང་བསྟན་མཁར་

མདུན་དུ་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་བསང་གསོལ་གནད་

སྨིན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་གཞིས་གྲོང་ནས་བསྟན་

མཁར་མདུན་བར་སྐུའི་རླུང་དར་འཛུགས་གནང་

རྗེས། ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོས་གནས་

ཉིན་སློབ་ཀྱི་དགེ་ཆེས་གཙོས་དགེ་ལས་རྣམ་པ་

དང། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ག་ིའཐུས་

མ་ིརྣམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་

མ་ིརྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་བྱེད་

པ་རྣམ་པ། གཞིས་དགོན་གསུམ་གྱ་ིདབུ་འཛིན་

རྣམ་པ། སློབ་ཕྲུག མ་ིམང་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ 

༣༥༠ བརྒལ་བ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་མདུན་དུ་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་རྫོགས་ཆེན་དགའ་ནོར་

རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་གྱི་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་

མ་ིམང་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་མཇལ་ཁ་ཞུས། ད་ེ

ནས་ལས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཀྱིས་མཛད་སྒོའ་ིལས་

རིམ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ས་གནས་ཉིན་སློབ་ཀྱི་སློབ་

མ་རྣམས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བོད་

གཉིས་ཀྱ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་རྗེས། བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོང་བློས་གཏོང་གནང་

མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་

གནང། ད་ེརྗེས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ན་ོབེལ་ཞ་ི

བདེའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་གྲུབ་བསྟུན་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་

ཤག་དང་བོད་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དུས་

ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ད་ལྟའ་ིབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྐོར་ཡང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་ས་

གནས་ཉིན་སློབ་དགེ་ཆེ་ལགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་དང་

འབྲེལ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརྗེས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ལོའ་ིས་གནས་ཉིན་སློབ་ཀྱ་ིསློབ་ཕྲུག་རྩ་ེ

ཕུད་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་དང་མཇལ་དར་གནང་

ཡོད། ད་ལྟའ་ིབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ལ་བརྟེན་འདི་ལོ་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་མ་

དགོས་པར་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་

པ་རྣམས་དང་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་

སྡུག་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

རྣམས་གང་མྱུར་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཆེད་མ་ིམང་ཚང་

མས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་རིང་སྨོན་ལམ་དང་མ་ཎ་ི

གསོག་སྒྲུབ་གནང་སྟེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་དྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་

མཛད་སྒ་ོགྲོལ། ད་ེབཞིན་ད་ེཉིན་དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ 

༤ ནས་ ༦ བར་གཞིས་གྲོང་ནང་གནད་ཡོད་ཁག་

དང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མར་མེ་སྐོར་བསྐྱོད་

ཀྱ་ིལས་འགུལ་ཞིག་ཀྱང་སྤེལ་འདུག །

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིསྲ་ིཞུ་བ་དྲུང་ཟུར་

བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་དགུང་ལོ་མཐོ་པོར་

ཕེབས་ཁར་བར་ལམ་ནས་སྐུ་གཟུགས་

བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་རིམ་

ཅི་ཡོང་ཞུས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་སྐུ་ཚེའ་ིའཕེན་པ་རྫོགས་

པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བློ་ཕམ་

དང་བཅས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་རབས་

ཕྲེང་བ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་

ཞིང་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་

མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་གྱ་ིཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའ་ིཐོག་

ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་མང་

གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གྱ་ིམཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་དབུས་

བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་ག་ིདྲུང་ཆ་ེཆུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་སྲ་ིཞུའ་ིལས་

བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གནང་རྗེས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་སླད་དབུས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་ཁག་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་དྲུང་ཟུར་བྱམས་པ་སྐལ་

ལྡན་ལགས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ནི། དམ་པ་

ཁོང་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༢༣ ལོར་ཆབ་མདོའ་ིམངའ་ཁུལ་

ཚྭ་བ་མཛ་ོཁང་རྫོང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང། ཆུང་དུས་

གྲྭ་སར་ཆོས་ཞུགས་གནང་། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་

བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་ཆབ་མདོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་ཟེར་བའི་འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་འདེམས་ཐོན་

དང། ད་ེརྗེས་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཏ་ེནོར་གླིང་ང་ོ

རྒོལ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་

རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་ལ་ང་ོརྒོལ་གནང། ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས། ཕྱ་ི

ལ་ོ ༡༩༦༡ ལོར་ཞལ་ཐབས་བླ་ཁང་ག་ིཔཎ་ཆེན་

འོས་སྤྲུལ་གདན་ཞུ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་

བྱོལ་ལ་ཕེབས། ལ་ོདེར་བད་ེསྲུང་ཁོངས་མཉམ་

སྦྲེལ་ཚོང་ཁང་ག་ིའགན་འཛིན་གནང། ད་ེརྗེས་

དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་བྱེད་གནང་། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ 

ལོར་དང་སློབ་དམག་སྒར་གསར་འཛུགས་དང་

སྦྲགས་འགན་འཛིན་དུ་བསྐ་ོགཞག་དང་། ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༩༧༦ ལོར་འག་ོའཛིན་གྱ་ིལས་ཁུར་ཞུས་འདུག 

ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ བར་ད་ེམུར་

ཕྱག་ལས་གནང་རྗེས་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་ཡོད་

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

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

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

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

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

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

 ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་སའོ་ཏི་ཝེལ་སི་(New South Wales ) ས་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ ( Han-Tibetan Friendship As-

sociation)  དང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ (International Sino-Tibet Study Group) གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ (The International Sino-Tibet Dialogue) ཤིག་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནིར་ (Sydney) གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དེར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ་ལྟར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

མཆོག་ཕེབས་ཡོད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༣༠ བར་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དེར་བྱང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང། ཐེ་ལན་ཌི ཐེ་ཝན། ཧོང་ཀོང། ནིའུ་ཛི་ལན་ཌི་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་རིགས་མཁས་དང་ཆབ་སྲིད་པ། ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགོ་

ཁྲིད་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག གཞན་ཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དེར་བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་དབར་ཆོས་

དང་ཆབ་སྲིད། བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་ཡོད་མེད་སྐོར་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐོག་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།  

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷཌ་

སིངྒ་(Chief Minister Mr Virb-

hadra Singh)མཆོག་ལ་མངའ་སྡེའི་

འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྗེས་ཁོང་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེ་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བར་

འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་

ཉིད་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཀོང་རེ་སི་

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ ་

གཞག་བྱུང་བར་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། དེ་

རིང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེ་དུ་བསྐོ་གཞག་གིས་དམ་འབུལ་

ཞུས་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གྱི་ལས་ཡུན་རིང་

བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

སྐུ་ཉིད་མཆོག་ནི་ཡུན་རིང་ནས་བོད་དོན་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་བོད་མིའི་གྲོགས་པོ་

བློས་ཐུབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་ལོ་ལྔ་ཧྲིལ་པོའ ་ིརིང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གནང་སྐབས། བོད་དོན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ང་ཚོས་ཡི་

རང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དང་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དགུ་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྡ་

ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་

ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དང་བོད་ནང་

གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ 

ཐེངས་དགུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་

ཤེས་ཕུན་ཚོག་ལགས། བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད། སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༡༣༠ ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་

ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོག་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་ངོ་

སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མ་འོངས་

སོ་སོའ་ིཤེས་ནུས་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འགན་ཁུར་

འཁྱེར་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་ 

གནང་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་གི་སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ རྒན་

རྣམ་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་

ནས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་

ཞུ་གི་ཡོད། བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་འགྲོ་

གི་ཡོད། ང་རང་སྒེར་ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བྱས་

པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་འགོ་འཛུགས་

བྱས་པ་དང་། རྩ་བའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་

གཉིས་དང་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་

ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁྱེད་རྣམས་

ནས་ཉིན་དགུའི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་མི་

སྣ་ཐུག་རྒྱུ་ཡོད་པས་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཡོང་བའི་

རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།

 ང་ཚོ་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དེ་ཆབ་

སྲིད་རང་བཞིན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། དེར་

བརྟེན་གཅིག་བྱས་ན་མགྱོགས་མྱུར་ཐག་ཆོད་

པའང་ཡོང་སྲིད། གཅིག་བྱས་ན་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་ཞིག་འགོར་ཡང་སྲིད། ཐོག་མར་བོད་

ནས་ཚུར་ང་ཚོའི་པཱ་ལགས་ཚོ་སླེབས་སྐབས་

མགྱོགས་མྱུར་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའི་བསམ་

བློ་འཁྱེར་བ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ལོ་ངོ་

ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་གལ་

སྲིད་ལྡོག་མེད་དབང་གི་དུས་ཡུན་མང་པོ་ཞིག་

སྡོད་དགོས་བྱུང་ན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

དང་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགན་ཁྱེད་རྣམ་

པའི་མི་རབས་སུ་བསླེབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོད་མི་

དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང། 

ང་རང་ཚོགས་གཙོ། ལས་བྱེད་བཅས་གང་

ཙམ་བཙན་བྱོལ་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་

རེད། ང་ཚོའི་མི་རབས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་

རིང་དང་བོད་ལ་ལོག་པའི་རྗེས་ཀྱི་འགན་ཡིན་

ནའང་འདྲ། བོད་བསྐྱར་གསོ་དང་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དེ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བབས་

ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། སོ་སོ་ནས་བརྩིས་ཏེ་སོ་

སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས། གཞིས་ཆགས། 

སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་དེ་ལས་

རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བལྟས་ན། ང་ཚོའི་ནང་ལྟ་བུ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང་ང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་

གཙོར་བདག་པ་ཞིག་མིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་

ཡིན་སྟབས། ང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ཚོས་

གནས་སྟངས་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐབས་

འདིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་རིགས་མཉམ་བསྲེས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་

གཞིས་མི་འབོར་སྤོ་ཤུགས་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ཙམ་ལས་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་

བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་

སྒོ། དགེ་འདུན་པར་ཚོད་འཛིན། བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་ཉམས་ཆག སྐད་ཡིག་གོམས་སྲོལ་ཉམས་

ཆག་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན།

 དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་ཚོ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོའ ་ིགནས་སྟངས་

གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཐུབ་པ་

དགོས། ང་ཚོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མི་རབས་ལས་

ལྷག་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་ 

སྐབས་དང་ཆ་རྐྱེན་བཟང་བ་ཡོད་པ་ལྟར་ནུས་

པ་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་སྟེ་གྲོལ། ད་ཐེངས་ཉིན་དགུའི་ཟབ་

སྦྱོང་འདིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༡ ནས་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གྲངས་ 

༡༠༥ དང་། དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༨ བཅས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་བརྗོད་

གཞི་ཁག་ ༢༢ ཙམ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་

གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསམ་

ཤེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ལྷ་པར་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་

གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།  ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་རྡ་སར་ཕེབས་

སྒུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་དུས་ཁོམ་བྱུང་འཕྲལ་ང་ཚོས་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

འཁོད་ཡོད། མ་ཡིག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་

ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པས་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་

འཛིན་ཡོད་པ་འཚལ། ། 



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6

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

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

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

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

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

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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