
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢8 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། ༢ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

9th January 2013

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

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

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་སྐུ་མགྲོན་ཐོག་སྟོན་པའི་
སྐུ་བརྙན་ལ་རབ་གནས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་བྷི་ཧཱར་རྒྱལ་ས་པ་ཊ་ན་ཇ་ཡ་པྲ་

ཀཱ་ཤ་ནཱ་རཱ་ཡན་  (Jayprakash Narayan 

airport) གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་

བར་འཁོད་སྐབས་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

སྐུ་ཞབས་ནི་ཏི་ཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་ (Nitish 

Kumar) ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མངའ་

སྡེའི་སྐུ་མགྲོན་དུ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་བཞུགས་

གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཉིན་གུང་

ལྗགས་སྨིན་འབུལ་བཞེས་མཛད། སྐབས་དེར་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་སུ་

ཤིལ་ཀུ་མཱར་མོ་དི་མཆོག་ (Deputy Chief 

Minister, Sushil Kumar Modi) དང། 

མངའ་སྡེའི་རིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་བློན་ཆེན་སྐུ་

ཞབས་སུཀ་ན་པན་ཌེ་ (Sukhna Pandey 

མཆོག དེ་བཞིན་གྷཱ་ཡཱ་རྫོང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་

ཞབས་ཝན་དཱ་ན་པིར་སེ་མཆོག (Gaya Dis-

trict Magistrate Mr.Vandana Priassy) 

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གསོལ་སྟོན་སྐབས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་

རང་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ (Ashoka) དང་

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་རཱཇེན་

དྲཱ་པྲཱ་སཱ་དི་ (Dr Rajendra Prasad) མཆོག 

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་

དང་མཁས་དབང་སྙན་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་

ཇ་ཡ་པྲཱ་ཀཱ་ཤི་ནཱ་རཱ་ཡན་ལྟ་བུ་བཞུགས་ཡུལ་

ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཊ་ནར་

སླར་ཡང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

བྱུང་བ་མ་ཟད། པ་ཊ་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་བཞིན་

ནང་པའི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་

གནད་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  ད་

ལྟའི་བྷི་ཧཱར་མངའ་གཞུང་གིས་ནང་ཆོས་ལ་

རྩ་ཆེན་པོ ་འཛིན་བཞིན་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ། དེ་རྗེས་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་སྟོན་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་

དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

བསྟུན། དེར་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་གསར་པ་ཞིག་

གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་གནས་

གཟིགས་མཛད་པ་མ་ཟད། སྐྱེད་མོས་ཚལ་

དེར་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་ཞིག་འདེབས་འཛུགས་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས། རྣམ་གྲྭ་དགེ་འདུན་པ་

དང་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་དགེ་སློང་

ཁག་གཅིག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སྟོན་པའི་

སྐུ་བརྙན་ལ་རབ་གནས་གནང། སྤྱིར་༸གོང་

ས་མཆོག་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་

བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་པ་ཊ་ནར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲན་

རྟེན་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནང་། ཕྱི་ཚེས་  ༥ ནས་ 

༧ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་། དུས་རབས་ 

༢༡ ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚོར་འཁྲིས་པའི་ལས་

འགན། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལྷན་

བཞུགས་མཛད་ཆེད་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་པ་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་ཚོགས་

ཆེན་སྐབས་ཐེ་ལན་ཌི་དང་། ཤྲི་རི་ལང་ཀ  ཉི་

ཧོང། འབར་མ། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ 

༡༥༠༠ བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

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

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་ཞིག་

དབུ་འབྱེད་མཛད་པ། 

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལིའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་གུར་གྷ་འོང་

(Gurgaon) གྲོང་ཁྱེར་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

མེ་ཌན་ཏཱ་(Medanta)ཞེས་ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མའི་

སྐྲན་ནད་བཅོས་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྨན་

བཅོས་སྡེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད། 

སྐབས་དེར་སྨན་ཁང་དེའི ་འཛིན་སྐྱོང་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་རན་དཱིར་སུད་ (Dr. Randhir 

Sud) ལགས་ཀྱིས་ (Endoscopy) སྐྲན་

ནད་སྡེ་ཚན་དེ་བཞིན་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་

རྩལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་

སྐྲན་ནད་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་བཅས་

ཀྱི་ཐད་ལ་ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་

དང་ཞིབ་འཇུག་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཆགས་

ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། ། 

༄༅། །ཕྱི་་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་

ཕྱི་དྲོ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་པ་ཊ་ནར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་པའི་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོ་དང་ལྡི་ལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གྱི ་ཕྱེད ་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐོག་རྡ་ས་ནས་ཅཀི་བེངྐ་

བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ 

༤ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་པ་ཊ་ནར་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་པ་ཊ་ནར་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྒོར་ལྷན་ཞུགས་གནང་འདུག  དེ་

ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༢༥ ཐོག་པ་ཊ་ན་ནས་ལྡི་

ལིར་མེ་འཁོར་ནང་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ནས་ ༨ བར་ལྡི་ལིར་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་

གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཅཀི་

བེངྐ་བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

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

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱ་ི

ཕྱེད་ཡོལ་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་པའ་ི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་མཇུག་སྒྲིལ་ཐོག་ཤེས་རིག་དྲུང་

ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ད་ེརིང་འད་ིགར་སླེབས་པའ་ིསློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་

ཟབ་སྦྱོང་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ལས་གཞི་གང་ཞིག་

ཡིན་རུང་དེའི་ཐོག་གཏིང་ཟབ་ཤེས་ཐུབ་པའི་ཆེད་

སྦྱང་བའ་ིདོན་དག་རེད། ང་ཚོས་སྔོན་མ་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ལས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་བའི་ཐོག་བསྡད་པ་རེད། 

ང་ཚོ་མི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་མ་འོངས་

པའ་ིསོན་རྩ་རེད་ཅེས་དུས་རྟག་ཏུ་བརྗོད་ཀྱ་ིཡོད། ད་

ལྟ་ང་ཚོས་ཁ་མར་འཁོར་ཏ་ེསྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་

ཀྱང་ནམ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ཚོ་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་

དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱ་ིརེད། ད་ེལྟ་བུའ་ིཟབ་སྦྱོང་

འདི་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱ་

རྒྱུ་ད་ེཟབ་སྦྱོང་ག་ིདགོས་པ་གཙ་ོབ་ོཞིག་རེད། དེར་

བརྟེན་ད་རེས་ཁྱེད་རང་ཚོར་གནས་ཚུལ་མང་དག་

ཅིག་རག་ཡོད། ཆབ་སྲིད་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིལས་

འཆར་འད་ིགཅིག་རེད། ད་ེབཞིན་དབྱར་ཀ་མཐ་ོ

རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དེ་མཚུངས་

གནང་གི ་ཡོད། 

ཆབ་སྲིད་ཉམས་

ཞིབ ་ཁང ་དང ་

ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས། བོད་མིའ་ི

སྒྲིག ་འཛུགས་

སོ ག ས ་ ན ས ་

དམིགས་ཡུལ་

འཇོག་ས་ཁྱེད་

རང་ཚ་ོསློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཆགས་ཀྱ་ིཡོད། འད་ིགར་སློབ་

གྲྭ་འདྲ་མིན་ནས་སློབ་ཕྲུག་སླེབས་ཡོད་སྟབས། ས་ོ

སོའ་ིཉམས་མྱོང་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་གནང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚ་ོདང་

ང་ཚོའ་ིདུས་སྐབས་དབྱ་ེབ་ཕྱ་ེན། ཁྱེད་རང་ཚོར་ག་ོ

སྐབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརག་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་དང་

དག་ེརྒན། ད་ེབཞིན་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་བཅས་ཚང་

མས་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་གི་

འདུག སྔོན་མ་ད་ོསྣང་ད་ེའདྲ་མེད་དམ་ཞ་ེན། ད་ོསྣང་

ཡོད་ཀྱང་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔ་ོརེད། འོན་ཀྱང་སློབ་

ཕྲུག་ཚོའི་བསམ་བློའ་ིནང་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་

པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བསམ་པའི་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཡོད། སྔོན་མ་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་ལས་ཀ་འཚོལ་

རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་མེད། དེང་སྐབས་ལས་ཀ་

འཚོལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའདུག ས་ོསོའ་ིངོས་

ནས་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་

ཙམ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ལྟར་སྔ་

མོ་དང་མི་འདྲ་བ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་ཚེ་ཧ་ལས་པའི་

འགྲན་བསྡུར་ནང་སླེབས་ཀྱ་ིཡོད། དེའ་ིཚོད་ཀྱིས་

ས་ོས་ོརང་ཉིད་ནས་གང་ཅིའ་ིཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མདོར་ན། མ་འོངས་པར་

ང་ཚོས་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མཇུག་

སྐྱོང། མ་ིརིགས་དང་རིག་གཞུང་མུ་མཐུད་སྲ་བརྟན་

སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་རྫོགས་བསྡུས་ན། སློབ་ཕྲུག་

ཁྱེད་རང་ཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱ་ིཡོད། ཇིའུ་མ་ི

རིགས་ཀྱིས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤེས་ཡོན་རྩ་ིབཞིན་འདུག 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཇིའུ་རིགས་ཀྱིས་བྱེད་སྟངས་

དེར་བསམ་གཏོང་དགོས་ཀྱ་ིའདུག ང་ཚོའ་ིསྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཁྱེད་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལས་ཀྱང་

སྐྱོ་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་རུང་སོ་སོས་འབད་བརྩོན་

གནང་སྟེ་ཧ་ཝར་ཌེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

ནས་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་རྗེས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱ་ིསྒྲུབ་པར་ཕེབས་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་རྗེས་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚོའ་ིཕྱག་འཁྱེར་ཁོང་ཚོའ་ིསྐུ་ཚབ་

དགེ་རྒན་རྣམ་པར་གནང་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་བ་བཅས། །

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་

གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་ 

༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོ་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་

དུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བའི་མཛད་སྒོར་

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱིས་མཇུག་སྡོམ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་སྟེ་ཉིན་གསུམ་རིང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

ཆེན་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་པ་བཅས། །
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ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་
ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་དེ་

བཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་དབུ་

འཛུགས་གནང་བའི་ཆ་ཤས་སུ་ལས་འགུལ་ཉིན་

གཉིས་པ་སྟ་ེཕྱ་ིཚེས་ ༢ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲ་ོརྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཕྱོགས་ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྦེང་ལོར་

ནང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་

དང། ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། འཇིགས་མེད་

འབྱུང་གནས་ལགས། བུ་མ་ོཚ་ེརིང་ལགས། ཚ་ེ

རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། བླ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས་

བཅས་ཀྱིས་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གསར་

འགོད་མཐུན་ཚོགས་ (Press Club) ཀྱ་ི

ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་

བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་

སྐབས་ཕྱ་ིནང་གསར་འགོད་པ་མ་ིགྲངས་ ༣༠ 

ལྷག་ཕེབས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

འགོ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་བྱུང་གློག་

བརྙན་ཞིག་བསྟན་པ་དང་སྦྲགས། སྤྱ་ིའཐུས་བུ་

མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་རྗེས།  སྤྱ་ིའཐུས་རྒྱ་ར་ིབུ་ཕྲུག་

ལགས་དང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་དེའི་

དམིགས་ཡུལ་དང་འབོད་སྐུལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། སྤྱ་ིའཐུས་

རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་

བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ལམ་

ནས་ཞི་རྒོལ་བསྟུད་མར་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྗེས་གསར་

འགོད་པའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་

བཤད་གང་ལེགས་གནང་ཡོད། 

  ཉིན་རྒྱབ་སྤྱ་ིའཐུས་རྣམ་པས་ཀར་ཎཱ་

ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་འཇག་

ད་ིཤ་ིཤ་ེཊར་ (Mr. Jagadish Shettar) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་

རྣམ་པར་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྣེ་ལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་མིའ་ི

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་དོན་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་

པ་མ་ཟད། འཚ་ེམེད་ཞ་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ་སྐོར་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དིའི་བཀའ་སློབ་འཁོད་པའི་དཔེ་

དེབ་‘(Mahatma Gandhi and  His 

Holiness the Dalai Lama: Non-

Violent and Compassion)’གཅིག་

དང་། བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་སྐོར་གྱ་ིདཔ་ེདེབ་‘(Un-

derstanding the issue of Tibet)

ཞེས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་གཉིས་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ། ད་ེ

བཞིན་སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ད་ལྟ་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲ་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་

མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་

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

བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིཆབ་

སྲིད་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་

བ་གནང་སྐབས། བོད་དོན་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་

སྔར་བས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་སྲ་བརྟན་བཟུང་ཐུབ་

ཐབས་གནང་རྒྱུ་ནི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་

བཞིན་གྱིས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་

ཞུས་པ་མ་ཟད། ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའ་ིགཞུང་

མང་གཉིས་ཀྱིས་འདས་པའ་ིམ་ིལ་ོ ༥༠ རིང་བོད་

མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་

ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་ལྷན་འབྱུང་འགྱུར་མུ་

མཐུད་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའ་ིར་ེའདུན་ཞུས་པ་ལྟར། བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་

ཀྱང་བོད་མིའ་ིའཐབ་རྩོད་ལ་གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་

རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། 

 ཕྱེད་ཡོལ་བོད་མིའ་ིསྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་

ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་

སྐུ་ཞབས་བྷ་ིཨ་ེས་ིཡ་ེད་ིཡུ་རབ་པ་ (Mr. B.S. 

Yeddyurappa) མཆོག་དང་། མངའ་སྡེའ་ི

ནུས་ཤུགས་བློན་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ཤོ་བྷ་ཀ་རན་དེ་ལ་

ག་ེ (Ms. Shobha Karandlage) 

མཆོག མངའ་སྡེའ་ིབཟ་ོལས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

མུ་རུ་ག་ེཤ་ན་ིརཱ་ན་ི (Mr. Murugesh 

Nirani) མཆོག་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱིས་བོད་མིའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཁོང་རྣམས་

ལ་གསོལ་སྟོན་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད། གསོལ་

སྟོན་སྐབས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་སྐུ་མགྲོན་

རྣམས་ལ་བོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ོ

སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། བློན་ཆེན་རྣམས་ནས་ཀྱང་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཙམ་

མ་ཟད། གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་

ཡང་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་མངའ་སྡེའ་ིབློན་ཆེན་

ཟུར་པ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་བས་

ཤུགས་ཆ་ེརུ་གནང་དགོས་གལ་ཆ་ེབ་དང། བོད་

མིའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་དབུས་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དུས་ཐོག་གསལ་བཤད་

གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད་སྐོར་གསུངས།  ད་ེབཞིན་ནུས་ཤུགས་བློན་

ཆེན་མཆོག་ནས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུ་རང་ཉིད་

སྐུ་སྒེར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བོད་དུ་ཐེངས་གཉིས་

ཕེབས་མྱོང་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དངོས་སུ་

གཟིགས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་

སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ས་མ་གཏོགས་

བོད་མ་ིདགོས་ཀྱ་ིམེད་པར་བརྟེན། ཁོང་ཚོས་བོད་

མིའ་ིབད་ེདོན་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏོང་ག་ིམེད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ལའི་ས་མཚམས་

སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། བསམ་ངན་

འཆང་སྟེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆེད་མངགས་མིང་ཤས་ངན་

བཟོ་ཆེད་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་གསུངས། གཞན་ཡང་ཕྱ་ིཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའ་ིསྲིད་སྐྱོང་ (Governor) སྐུ་ཞབས་ཨ་ེ

ཆ་ིཨར་བྷ་ར་ད་ིཝ་ཇ་ི (Mr. H.R. Bhard-

waj) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་མིའི་

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་

བཤད་ཞུ་སྐབས་གསན་འཇོག་གང་ལེགས་གནང་

བ་མ་ཟད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཐོབ་རྒྱུའི་

ར་ེབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་

དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེར་སེམས་ཐག་

ཉ་ེཔ་ོབྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མ་ིཚོར་རང་

ག་ིམ་ིལྟར་བརྩ་ེགདུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལར་ནས་

བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་སྐབས་

སུ་རོགས་བྱས་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་

བརྗེད་ཐབས་མེད། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་ནི་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པ་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་འཚེ་མེད་

ཞི་བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་

ཕ་ོཉ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཁོང་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་

མཛད་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་སྙིང་སྟོབས་དང་བློ་སྤོབས་

སྐྱ་ེགཞ་ིགཅིག་ཆགས་ཡོད། ཁོང་ག་ིརྗེས་འབྲང་པ་

བོད་མི་རྣམས་ནི་ང་ཚོའི་སྤུན་མཆེད་ལྟ་བུར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། 

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེར་བློ་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་ད་

ཆ་རང་གི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། 

འད་ིན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གྱ་ིགནས་ཤིག་ཡིན་། ཞེས་

གསུངས། མཐར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

གྱིས་བོད་མིར་རྒྱབ་འགལ་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མིན་

པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་མ་ིམང་ཚ་ོབོད་མིའ་ིརྒྱབ་ཏུ་

ཡོད། ཅེས་གསུངས། གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་བརྩམས་པ་

ཞིག་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའ་ིསྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།

སྡེ་ར་རྡུན་མངའ་སྡེ་ནང་བོད་མིས་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ། 
༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་

རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་

འབྱོར་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༥ ཉིན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་

སྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཝི་ཇེ་བྷ་གྷོ་ན་(Vijay 

Bahuguna) མཆོག མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ (Govind Singh 

Kungwal) མཆོག གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ་ (Harbens Kapoor) མཆོག་གིས་

གཙོས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང། 

འཛིན་སྐྱོང་བློན་ཆེན་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་

འཕྲལ་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དཔོན་

རིགས་ཁག་དང་གྲོས་ཚོགས། མི་མང་སོགས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་ཡོང་བར་

ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ (In-

derlok Hotel) ནང་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་བ་དང་། གསར་འགོད་པ་སུམ་

ཅུ་ལྷག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

གནང་སྟེ ་བརྙན་འཕྲིན་དང་གསར་ཤོག་གི ་

བརྒྱུད་ལམ་དུ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་

ཤུགས་ཆེར་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ཕྱི་

ཚེས་ ༧ ཉིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཁག་ཡོངས་དང་། ཧ་པ་

སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་དང་། སེ་ལ་

ཀུའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་སོགས་གྲྭ་བཙུན་དང་། 

མི་མང་ ༡༠༠༠ ལྷག་གིས་སྡེར་ལྡུན་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་ཁ་རས་ནག་པོ་དཀྲིས་ཏེ་ཁྲོམ་སྐོར་ལས་

འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་སྔོན་དུ་

མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱས་པ་དང་། ས་གནས་

འགོ་འཛིན་འཕྲིན་ལས་འཇིགས་མེད་ལགས་

ཀྱིས་ལས་འགུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་། སྤྱི་འཐུས་

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་

བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ཧིན་དབྱིན་གྱི་

སྐད་ཡིག་ཐོག་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་

སྤེལ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་དང། 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྡེ་ར་

ལྡུན་ (Doonga Hotel) རྡོ་ན་མགྲོན་ཁང་

གི་ཐང་ཆེན་དུ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས་དང་། འདས་གསོན་གཞིས་ལུས་བོད་

མིའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

ཆེད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་ཐོག་ནང་པའི་གྲྭ་བཙུན་དང་། ཡི་ཤུ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དཔོན། ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་ཆོས་དཔོན། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་

དཔོན། ས་ཡེན་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་

དཔོན་སོགས་ཕེབས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་

གནང་སྟེ་ ཕྱི་ཚེས་ ༩  ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཞུ་གཏུག་

ལས་འགུལ་བ་རྣམས་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་

ས་ལག་ནོའ་ིཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་བཅས། ། 
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གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་

འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་གྲུ་ཆར་ཐེངས་

བཅུ་གཅིག་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣༠ ནས་དབུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་

བདུན་གྱི་རིང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་འདུག 

 ད་ེཡང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པའི་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་གྲུ་ཆར་

ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོར་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་

མཁན་གསུམ་བཅས་ཁྱོན་བླ་གྲྭ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཞལ་

འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་བཞ་ིཔའ་ིསྨོན་

ལམ་གྱ་ིཚོགས་མགོན་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའ་ི

གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 སྨོན་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཚོགས་

དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དོན། 

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དུས་མིན་གྱི་ནད་རིམས་

འཁྲུག་རྩོད་ཉ་ེབར་ཞ་ིབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་

བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ས་ལམ་ལེགས་

པར་བགྲོད་ནུས་པ་དང་། ཡངས་པའ་ིའཇིག་རྟེན་

འདིར་འཕྲལ་ཕུགས་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་ཉེ་

བར་སྟོན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང། 

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་དབང་

ག་ིརྡ་ོརྗ་ེམཆོག་དང་།  ཇ་ོནང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་

པའི་གསལ་བྱེད་ཀུན་དགའ་ངག་དབང་འཇིགས་

མེད་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གཙོས། 

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང། 

མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཇ་ོནང་

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན་ཁལ་ཁ་

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཉི་གཞོན་

མགྱོགས་མྱུར་འཆར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཚུལ་

སོགས་བཀོད་འདུག དཔལ་ཇ་ོནང་བའ་ིསྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་གྲུ་ཆར་ཞེས་པ་

འད་ིནི། བལ་ཡུལ་ཇ་ོནང་དགོན་པའ་ིའགན་འཛིན་

མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༠ ལོར་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་བར་དུ་ཐེངས་བཅུ་

གཅིག་ཚོགས་ཡོད་འདུག 

 སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡུན་ནི་ཉིན་

བདུན་ཡིན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་སྐབས་ཇོ་ནང་

བའི ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི ་བླ་སྤྲུལ་

མཁན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་རིས་མེད་དགེ་

འདུན་པ་ཆིག་སྟོང་ཡས་མས་ནས། ལྔ་སྟོང་

གི་བར་ལ་བསྙེན་བཀུར་གནང་ཡོད་པ་དང་

། སྐབས་དེའི་ཞལ་འདོན་ལ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ་དང༌། ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། དཔལ་ཇོ་ནང་

བའི་ལུགས་ཀྱི་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་

སྔོན་འགྲོ། བླ་མ་མཆོད་པ། སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་

ཆོ ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་བོ ་སོགས་དང༌། 

དངོས་གཞིར། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་

། བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། མཇུག་ཏུ་རིས་མེད་

བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་དཔལ་ཇོ་ནང་བའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་

མཚོ་དང་དུས་འཁོར་སྨོན་ལམ། ༸གོང་ས་

ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་ཞལ་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཇོ་ནང་

བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་གསུང་

འདོན་གནང་འདུག

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་
དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །འད་ིགར་བོན་པོའ་ིསྤྱ་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་

སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། བལ་ཡུལ་གནས་ཆེན་འཕགས་

པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་ཆགས་པའི་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་

ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གསུམ་པ་དང་། སྨན་སྒྲུབ་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བའ་ི

སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྐབས་བདུན་པའ་ི

དག་ེབཤེས་མཛད་སྒ་ོབཅས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ བར་

ཚོགས་གནང་ཡོད།

      ད་ེཡང་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ པའ་ིཚེས་ ༩ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་

དབང་པོ་སློབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཤར་

ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མ་ནས་ཕེབས་པའི་སེར་སྐྱ་

མི་མང་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་དཔལ་

ལྡན་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ 

༢༥ འཁོར་བའ་ིདུས་དྲན་བརྩ་ིསྲུང་སྐབས་འབྲེལ་

ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ཆ་ེཁག་དང་། དམིགས་བསལ་བལ་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིསྤྱ་ིཚོགས་བད་ེདོན་བློན་ཆེན་བྷ་

དྲ་ིཔྲ་སཱད་ནེའུ་(Bhadri Prasad Neu-

pany)མཆོག དགོན་འདིའ་ིཁྲ་ིའཛིན་མཁན་པ་ོ

ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག 

སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་

སོགས་ནས་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་

དང་། ཉིན་རྒྱབ་སྐྱབས་རྗ་ེཡོངས་འཛིན་རིན་པ་ོ

ཆེས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བདུད་རྩི་སྨན་

སྒྲུབ་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལོ་རྒྱུས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་གིས་

སྔོན་འགྲོའ་ིམཛད་སྒ་ོལེགས་གྲུབ་གནང་། 

 ཕྱ་ིཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ ཉིན་གཉིས་

རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་

དབང་ཁག་དུ་མས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་

འབྱུང་དང་། ལྟ་གྲུབ་སོགས་ལས་གླེང་སློང་སྟ་ེརྒྱལ་

སྤྱིའི་བོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་

པ་ཚོགས་གནང།

  ཕྱ་ིཚེས་ ༡༢ ནས་བཟུང་བདུད་རྩ་ི

འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བའི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་བ་ཆེན་མོའ་ིསྔོན་

འགྲ་ོདང་སེར་ཕྲེང། ད་ེརྗེས་ཨ་མཆོད་བཅུ་གཉིས་

སོགས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་གྱི་གཞུང་རྣམས་རིམ་

པར་བསྲངས་ཏེ་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་

དབང་པོ་མཆོག་གིས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་

མདོ་གཡུང་དྲུང་ཀློང་རྒྱས་དང་རྣམ་དག་པདྨ་ཀློང་

ཡངས་ཀྱ་ིབཀའ་དབང། ཞ་ིཁྲ་ོསྨན་གསུམ་གྱ་ིསྔོན་

འགྲ་ོདང་དངོས་གཞིའ་ིབཀའ་དབང་གནང་། སྒྲུབ་

ཆེན་རིང་གྲྭ་མང་བྱིངས་ནས་བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་

མཁའ་ིའབུམ་ཚོགས་དང་། ཁྲ་ོབོའ་ིསྒྲུབ་པ། བོན་

སྐྱོང་སྲུང་མའ་ིབསྐང་འབུམ། གླ་ོདང་དོལ་པོའ་ིཁུལ་

ནས་ཕེབས་པའི་རིགས་སྔགས་འཆང་བ་བཅུ་ཕྲག་

ཁ་ཤས་ནས་དྲན་པའ་ིསྒྲུབ་བ་སྐྱོང་གནང་། གཞན་

ཡང་ཉེར་ལྔའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲན་དེབ་

ཨིན་བོད་གཉིས་ཅན་སོགས་དྲན་རྟེན་རིགས་སྣ་

ཚོགས་པར་འགྲེམས་གནང།

 ཕྱ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་བཟུང་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་

གྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་བཅུ་ཕྲག་རིག་གནས་

བཅས་པར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི ་རབ་

འབྱམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་རྟགས་

བཞེས་པའ་ིསྔོན་འགྲོའ་ིབཤད་རྒྱུགས་དང་། དངོས་

གཞི་ངག་རྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས་དམ་བཅའ་ཆེན་

མ་ོབཅས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡ ཉིན་དག་ེབཤེས་ཀྱ་ིམཚན་རྟགས་དང་

ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བའ་ིམཛད་སྒོ། བདུད་རྩ་ིསྨན་གྱ་ི

སྒྲུབ་བ་ཆེན་མོའ་ིདད་སྦྱིན་ཁག་ལ་ལེགས་གསོལ་

དང་བཀྲ་ཤིས། མ་ིམང་ལ་སྨན་འགྱེད། དག་ེབཤེས་

ཁྲ་ིསྟོན་སོགས་གནང་།

 ཕྱ་ི ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་གཏང་རག་མཛད་

སྒོར་བོན་སྐྱོང་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

ཚོགས་ལ་བསང་གསོལ་མཆོད་སྤྲིན་དང། བཀའ་

སྐྱོང་ཡ་ེཤེས་དབལ་མོའ་ིགར་འཆམ། ཐུགས་རྗ་ེ

ཆ་ེཞུའ་ིགསུང་བཤད། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱ་ིབསྟན་

པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་སླར་

གསོའ་ིསྐབས་བཀའ་དྲིན་མཐུན་འགྱུར་གནང་

མཁན་དང་། ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའ་ིགླ་ོདང་

དོལ་པོའ་ིས་གནས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བདུན་ལ་

ཐུགས་རྗ་ེལེགས་འབུལ་དང། དམིགས་བསལ་

དགོན་འདིར་མ་ིལ་ོ ༢༥ རིང་ལས་དོན་ཞབས་

ཞུ་སྒྲུབ་གནང་མཁན་རྒན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ནོར་

བུ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གནང་བ་

བཅས་ཀྱ་ིམཛད་སྒ་ོལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། 

 མཛད་སྒོའ་ིརིང་བལ་ཡུལ་གཞུང་

གི་བློན་ཆེན་དང་བློན་ཟུར། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས། ཆོས་རིག་སྐུ་ཚབ་བལ་

ཡུལ་བོད་མིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་སོགས་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་དང། 

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ནས་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་བཅས་རིམ་

བཞིན་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་

རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་གིས་

སྐབས་བསྟུན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 བལ་ཡུལ་བོན་དགོན་ཁྲི ་བརྟན་

ནོར་བུ་རྩེ་འདི་ནི་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཡོངས་

འཛིན་སྨྲ་བའི ་དབང་པོ ་སློབ་དཔོན་བསྟན་

འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༧ ལོར་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཞིང་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་གཞུང་

ལུགས་ཁག་དང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་བཅས་

པར་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་ཡུལ་བཤད་

སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གིས་ཕྱུག་པའི་བསྟི་གནས་ཤིག་

ཡིན་པ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་

དབང་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་དགོན་

པའི་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་ཐོག་མ་ཁྲི་འཛིན་

མཁན་པོ་རྨ་རོང་ཉི་མ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་། ད་ལྟ་ཁྲི་འཛིན་མཁན་པོ་ལུང་རྟོགས་

བསྟན་པ་གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། 

བཤད་གྲྭའི་དཔོན་སློབ་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་

མཆོག སྒྲུབ་གྲྭའི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་

འཛིན་བཅས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གཙོ་བཞེས་འོག་

ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་བཙའ་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་

དང་། བལ་ཡུལ་བོན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་

ཚོགས། བལ་ཡུལ་བོན་པོ་ཚོགས་པ། སྔར་

སྲོལ་གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་སློབ་གྲྭ་བཅས་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་དུ་མའི་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་

གྱིས་བོན་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྲོལ་བཟང་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་བཅས།།
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དགེ་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱ་ིཞ་ིརྒོལ་

ཆེན་པོའ་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་བྱུང་སྐབས་བཙན་

བྱོལ་དུ་ངོ་བཞུགས་དཔལྡན་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པས་

བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་ལ་སྨིན་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཕྱོགས་

བསྡུས་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་

དམིགས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་གནང་ཁོངས་ནས་

སྐབས་དེའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་འཕྲོས་དངུལ་ལྷག་ཧིན་

སྒོར་བཞ་ིའབུམ་ཉ་ིཁྲ་ི བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ་ ༤༢༨༨༧༠།༠༠ ཡོད་པ་བེད་གཏོང་གནང་ཕྱོགས་

བཀའ་བསྡུར་གནང་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་

རིགས་རང་དབང་གི་དོན་དུ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་

ཕུལ་བས་གཙོས་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་

གཏོང་ གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་སེར་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོརྒན་

བྱིས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། 

དམིགས་བསལ་མཆོད་འབུལ་ཆེད་གོང་གསལ་

དངུལ་འབབ་འདི་ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུར་ཐུགས་མཐུན་བྱུང་

བ་བཞིན་ད་ལམ་དཔལྡན་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པའི་

སྐུ་ཚབ་དཔལྡན་བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་

མཆོག་དང་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་དཔལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་

ཆོས་འབྱོར་སར་ངོ་བཅར་གྱིས་ཞལ་འདེབས་

གནང་འབྱོར་བྱུང་བར་ཡ་ིརངས་བསྔགས་བརྗོད་

ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་དངུལ་འབབ་འདི་བཞིན་ཆོས་ 

ཕྱོགས་ཐོག་མིག་སྨན་མིག་ཐོག་ཕན་པ་འགྲོ་གྲོན་

ངེས་གཏོང་ཆོག་པ། དཔལྡན་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་

ནི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཉག་ཕྲའི་སྐབས་

བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ངལ་

བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཞབས་འདེགས་གནད་སྨིན་

སྒྲུབ་མཁན་མཛད་རྗེས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན།

 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་ད་ལྟའི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཡོད་མུས་ལ་གཞིགས་

པས་འདི་ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷ་བླའི་

བཀའ་ལུང་བཞིན་ལོ་ལྟར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་དང༌། བསྟན་སྲིད་ཞབས་རིམ་གང་མང་

བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་ཆེ་མང་

ཚོགས་ནས་དེར་དམིགས་པའི་རང་རང་བློས་

བཅད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་འདུན་ཡོད་རིགས་

ནས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་བརྒྱུད་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་གནང་ཕྱོགས་

ཡོང་བའི་དགེ་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢ ལ།།

 
S.No A/C Name Bank IFSC A/C No.

 1  H.H the Dalai Lama's Religious 
and Cultural Society

SBI, Dharamsala SBIN0000634 30043565117

   2  H.H the Dalai Lama's Religious 
and Cultural Society

UCO CTS Dharamsala UCBA0002059 20590100001910

 3 H.H the Dalai Lama's Religious 
and Cultural Society

Canara CTAS,Dharamsala CNRB0003903 3903101000231

དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ནས་ ༩ 

བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒར་གངས་

སྐྱིད་གསོལ་ཐབ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་

པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༩།༣༠ ཐོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུས་

བཙུན་དགོན་ཁག་དྲུག་དང་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང། བོད་

ཀྱི་བཙུན་པའི་ལས་འཆར་ཁང་བཅས་དགེ་བཤེས་

མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཆོས་རིག་

དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་

འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་དོན།  ང་ཚ་ོ

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་དེ་རིང་

དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་

རྣམ་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། དུས་ཐོག་ཕེབས་

པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་

བཏང་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཁག་

ག་ིདགོངས་དོན་ལྟར། ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་འདི་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

དེའི་ཐོག་ང་ཚོ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་སྟེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་བརྟེན་ནས་གོམ་

པ་གང་ཙམ་ཞིག་སྤ་ོཐུབ་ཡོད། དངོས་གཞིའ་ིལས་

ཀ་དགེ་བཤེས་མར་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུར་ཚོགས་

ཆུང་འདི་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་

བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་ོསྒྲིག་གཞིའ་ིནང་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་

མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འདིའི་ནང་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཞིག་གིས་ཚོགས་གཙོ་བྱེད་

དགོས་ཞེས་འཁོད་ཡོད། ངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱ་ིདྲུང་ཆེའ་ིའགན་འཁྱེར་བའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་

ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ཚོགས་གཙོའི་གནས་རིམ་གསལ་

མེད་སྟབས། ཚོགས་གཙ་ོཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་

ལགས་ཡིན། དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱུགས་སྤྲོད་

གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་ང་རང་ལ་ཉམས་མྱོང་མེད་ལ་

ལུང་རྟོགས་ལགས་སུའང་ཕལ་ཆེར་ཉམས་མྱོང་

མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེར་བརྟེན་དག་ེབཤེས་དང་

བཙུན་མ་རྣམ་པས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་

ཞིག་གནང་རོགས། མད་ོདོན་སྙིང་པ་ོང་ཚ་ོཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུས་དོན། རྒྱུགས་སྤྲོད་

དེ་ལས་སླ་ཆོད་དང་སྟབས་བདེ་པོ་མ་ཡིན་པར་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོའ་ིནང་ཆོས་སྦྱང་

རྒྱུའ་ིརིམ་པ་དང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་སྟབས། ང་

ཚོས་བར་དེར་ཉམས་རྒུད་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཆགས་ན། ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་

མཐུན་གྱ་ིམེད། ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ད་ེབཙུན་

མ་དགེ་བཤེས་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་སློབ་སྦྱོང་གི་

གནས་ཚད་འདྲ་མཉམ་སླེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་

གཏོགས་བཙུན་མར་དམིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་

ད་ེའདྲ་ཡོང་མ་ིསྲིད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱུགས་

སྤྲོད་དོ་དམ་དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་དང་ཆག་ཡང་

གཏོང་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་གནང་དགོས། རྩ་

བའི་བྱ་སྤུ་སྣོན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོག་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་རེད་

མ་གཏོགས་ཉམས་མྱོང་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་རྒན་

རྣམ་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་རྣམ་

པས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ལམ་སྟོན་གང་གནང་བར་ང་

ཚོས་བསྟུན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱ་ིའདུག དེར་

བརྟེན་ཁྱེད་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཐོག་

སྦྱང་བཤད་ལྷུག་པ་ོགནང་རོགས།  འདིའ་ིནང་

གྲོས་གཞ་ིདོན་ཚན་གསུམ་ཡོད། དག་ེབཤེས་མའ་ི

རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས་

ཀྱིས་གནང་བའི་ཐོག་ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་གནང་

རོགས། ལས་འཆར་བང་སྒྲིག་རྒྱུ་ད་ེབཟང་ཞན་གྱ་ི

མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོས་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་

ནས་གསུངས་པ་དེའི་ཐོག་འགྲོ་ཐུབ་པའི་དགོངས་

པ་བཞེས་རོགས་གནང་།  རྩ་བའ་ིང་ཚ་ོཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་

ཞུ་ག་ིཡོད་པའ་ིཁུལ་རེད། འགྲིག་མ་འགྲིག་ཡོད་

ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་ད་ོདམ་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙ་ོཆོས་རིག་

དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་

གསུང་དོན། ངས་ཁ་སྣོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་

ལྟ་དྲུང་ཆེས་བཀའ་གནང་གྲུབ་སོང། སྤྱིར་བཏང་

གྲོས་གཞིའི་ནང་གསལ་རྒྱུགས་ཞུགས་པ་བཙུན་

མ་རྣམས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ལ་ཞིབ་གཤེར་བྱེད་

དགོས་ཀྱ་ིཡོད། གཉིས་པ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏན་

འབེབས་གནང་དགོས་ཀྱ་ིཡོད་སྟབས།  ང་ཚོས་

དུས་ཚོད་འཚམ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། གལ་ཆ་ེབ་གཞན་ཞིག་

ལ་རྒྱུགས་བཞེས་གནང་མཁན་སུ་འཇོག་རྒྱུ། 

དེ་བཞིན་དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས་པ་དང་རྩོད་

རྒྱུགས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཇི་ལྟར་འཇོག་

དགོས་སྐོར། ད་ེདག་སྒྲིག་གཞ་ིགཞིར་བཟུང་དག་ེ

བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱ་ིཡོད། ཅེས་

འཁོད་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྒྲིག་གཞིའ་ིདགོངས་དོན་

ལྟར་དེ་ཚོ་ཡང་གནད་འགག་ཅིག་རེད་སྙམ་གྱི་

འདུག གལ་ཆེན་གཞན་ཞིག་ན་ིམ་འོངས་པར་དྲ་ི

ཤོག་བཟོ་སྐབས་གསང་རྒྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གསང་བ་ཉར་སྟངས་ད་ེཚོགས་

ཆུང་ངོས་ནས་དྲི་ཤོག་བཟོ་སྟངས་དང་བགོས་

འགྲེམས་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་

གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཅིག་མཐོང་གི་

འདུག ཅེས་གསུངས་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གྲོས་

གཞ་ིཁག་ནི། ༡༽ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་

བའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་རྣམས་ལ་

ཞིབ་གཤེར་དང། ད་ེདང་འབྲེལ་མ་འོངས་པར་

གནང་ཕྱོགས་ཇ་ིདགོས་སོགས་ཀྱ་ིསྐོར། ༢༽དག་ེ

བཤེས་མའ་ིརྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་དང་པ་ོགཏོང་ཡུལ་

བཙུན་དགོན་གཏན་འཁེལ། ༣༽རྒྱུགས་ལེན་པ་

ཁ་གྲངས་གཏན་འབེབས། ༤༽ད་ེབཞིན་འབྲེལ་

ཡོད་གནད་དོན་གཞན་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་

བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ད་ཐེངས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ནི། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིདྲུང་འཕར་

བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས་དང། མཚན་ཉིན་

གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་

ལགས། སྒྲོལ་མ་གླིང་ག་ིདག་ེབཤེས་རིག་འཛིན་

ཆོས་གྲགས་ལགས། མཁའ་སྤྱོད་དགའ་འཁྱིལ་

གླིང་གི་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བཟོད་པ་ལགས། 

སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང་གི་དགེ་བཤེས་

ངག་དབང་ཐར་འདོད་ལགས། བོད་ཀྱ་ིབཙུན་

མའི་ལས་འཆར་གྱི་བཙུན་མ་བློ་བཟང་བདེ་ཆེན་

ལགས། བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ག་ིབཙུན་མ་བསོད་

ནམས་སྲིད་ཆོས་ལགས། དག་ེལྡན་ཆོས་གླིང་ག་ི

བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་འཛོམས་པ་ལགས། འཇམ་

དབྱངས་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་

ལགས་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་
པར་ལག་སོན་བྱུང་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། སྔར་ལ་ོགསེར་རྟ་རྫོང་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར་

ལག་སོན་བྱུང་ཡོད། 

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེས ༢༦ ཉིན་

དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གསེར་

རྟ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་

རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས།  རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་

ང་ོརྒོལ་གནང་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་དྲག་ཆས་དམག་

མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་སྟེ་ཁོང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་

འབར་བཞིན་པའི་མེ་རྣམས་བསད་དེ་བཙན་འཁྲིད་

བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། དུས་ད་ེནས་བཟུང་ཁོང་ག་ིསྤུན་

མཆེད་དང་ཉེ་འབྲེལ་ཚོས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་

ཙམ་བྱས་ཀྱང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་

ཅ་ིཡང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ལུས་ཀྱང་། ཉ་ེལམ་

འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་བརྒྱུད་ཁོང་གི་འདྲ་པར་ཞིག་

ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་འདུག 

 རང་ལ་ོ ༢༦ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་རྒྱལ་

ལགས་ནི། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་སྟག་རྩེད་ཡུལ་ཚོའི་མཆོག་

ཚང་ཁ་ཤུལ་སྡེ་བའི་ཕ་ཚེ་འདས་འཆི་མེད་ལགས་

དང་མ་ཚེ་འདས་མཛེས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་

ཡིན་ཞིང་། ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་པ་དང་

རྗེས་སུ་དག་ེའདུན་པ་གནང་མྱོང་ཡོད་འདུག  ཁོང་

ལ་མིང་སྲིང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྤུན་ཆེ་བའི་

མིང་ལ་ཚ་ེསྒྲུབ་དང་། སྤུན་ཆུང་བའ་ིམིང་ལ་ཕུར་

མགོན། སྲིང་མོའ་ིམིང་ལ་ཚ་ེདགའ་འབོད་ཀྱ་ིཡོད་

འདུག་པ་བཅས།། 
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བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བཞིས་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་
བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

༄༅། །འད་ིགར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་རྨོག་རུ་

བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༤ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མ་ིམང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་སྣེ་ཁྲིད་

པའི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་ནང་ཞུ་

གཏུག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་

མངའ་སྡེ་ཇམ་མུ་ནང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་

སོགས་སུ་མཇལ་འཕྲད་དང་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་སྤྱ་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརིང་ལགས་དང། སྤྱ་ི

འཐུས་གངས་ལྷ་མ་ོལགས། སྤྱ་ིའཐུས་དག་ེ

བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  སྤྱ་ིའཐུས་

རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ཧིན་རྡུའ་ིསྐད་བསྒྱུར་བ་

བསྟན་འཛིན་བཅས་ཇམ་མུ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་འབྱོར་བ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་

དང་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་

ཇོ་ར་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲལ་གྱིས་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་མཚོན་གནས་

བབ་ང་ོསྤྲོད་དང་། བློན་ཆེན་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་

མངའ་སྡེའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིདང་། མངའ་སྡ་ེ

གཞུང་ག་ིདཔོན་རིགས་ཁག་ལ་གསལ་བཤད། ད་ེ

བཞིན་མི་མང་སོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་གནོན་

ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

ཤིང། བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་

རམ་འོག་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིར་

མགྲོན་ཁང་དང་། ཞལ་ལག་སོགས་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད། ཁོང་གིས་

གསུང་དོན། ཁོང་ཉིད་གཞུང་ག་ིའཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་

ཡོད་པར་བརྟེན་གཞུང་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཚོར་རོགས་

རམ་གང་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་

པ་མ་ིའདུག་ཀྱང་། ས་ོས་ོསྒེར་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་

ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྕམ་སྐུ་ས་ོན་ིཡ་གྷན་རྡ་ིམཆོག་དང་

སར་མིན་ཀོ་ཞི་ཏེ་སོགས་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་སོགས་གསུངས་ཡོད།

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

རྫོང་དཔོན་ལས་རོགས་ལྕམ་སྐུ་རེ་ན་བྷོ་ཊ་མཆོག་

ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་སྐབས། ཁོང་གིས་སེམས་

འགུལ་ལ་སྨན་པའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་

བ་དང་། ལྷག་པར་ས་གནས་འད་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ི

མཐའ་མཚམས་སུ་འཁེལ་གྱིན་ཡོད་པས་སྲུང་

སྐྱོབ་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརྟེན། ཁྲོམ་

སྐོར་སོགས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་དཀའ་ཡང་

། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་

འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐོབ་བྱུང་

ཡོད་འདུག

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་

གྱ་ིསྔ་དྲ་ོལ་དྭགས་དང་། ཟངས་དཀར་སོགས་

ཀྱི་ས་གནས་ངོ་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་དང་། གཞུང་ལམ་ཆེན་པོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་

ནང་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱ་ིརྒྱལ་དར་དང་། འཕྲེད་དར་སྣ་

ཚོགས། ཁ་བཏགས་སོགས་བཟུང་སྟ་ེསྐད་འབོད་

ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་འདུག གོང་ཚེས་ཉིན་གྱ་ིཕྱ་ི

དྲོ་ཇམ་མུ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཨོ་མར་ཨབ་ཏུ་ལ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་དོན་

གནད་རྣམས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུས་པར་

བརྟེན། ཁོང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆོག་

གིས་བོད་ལ་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་བཞིན་

ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཤེས་

གསལ་ལྟར་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཧོང་ཀོང་དང་། ཨ་ོ

མན་སོགས་རང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡོད་

པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁ་ོརང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་

སྟངས་དེར་ཁོང་རང་ཡ་མཚན་གྱིན་འདུག་ཅེས་

སོགས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་བཀའ་

མོལ་གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་མངའ་སྡེའ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་བློན་

ཆེན་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་སློབ་སྟོན་པ་ཌེ་བན་ཌར་

སིན་ར་ན་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲལ་ཞུས་ཏེ་བོད་

ནང་གི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་

བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུས། ཁོང་སོགས་རྒྱ་གར་དཔོན་

རིགས་ཁག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ལ་ཆ་ེབསྟོད་དང་། མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་

གི་མཛད་རྗེས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

གཟིགས་སྐྱོང་ཡོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་བ་

དང་། ཁོང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་

དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་པར་

བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། ཅེས་གསུངས།  དགོང་དྲ་ོ

ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་ཕྱེད་ཀའི་སྟེང་སིམ་ལ་ཕྱོགས་

སུ་ཐོན་པ་དང་ཕྱི་ཚེས་གསུམ་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ 

༦།༣༠ ཐོག་སིམ་ལར་འབྱོར་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི ་ལས་འགུལ་གྱི་སྔ་

ཕྱི་གང་ཅིར་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

བརྒྱུད་བླ་མ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་མཆོག་གིས་

རོགས་རམ་གང་སར་གནང་བར་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས། ། 

ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༩ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།  
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཆེས་

མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ 

༩ འཁོར་བའ་ིདུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའ་ིམཛད་སྒ་ོསྨན་

རྩིས་ཁང་ག་ིཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད།  

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ པའ་ིཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོའཕྲོད་བསྟེན་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་དབུས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིག་དང་

ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་

རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་དང་གསར་

འགོད་པ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བདུན་ཅུ་བརྒལ་

བའི་དབུས་སུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕྱ་ེགནང་། ད་ེནས་གཡུ་ཐོག་གསོལ་

འདེབས་འདོན་མུར་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་

རྗེས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོས་ང་ོསྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརྗེས་སྨན་

པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེས་སྐབས་གསུམ་པའི་

སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་

སྦྱང་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་རྔོགས་

རིགས་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་སྨན་

སྦྱོར་ཁང་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད། 

དེ་ནས་སྐབས་གསུམ་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ེརིང་འད་ིགར་ཆེས་

མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་

དགུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་ཆེད་ཕེབས་

གནང་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་

ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞོན་དྲུང་ཆེས་གཙོས་ཚོགས་མི་རྣམ་

པ། སྐུའ་ིབླ༌ཞབས་སྨན་པ་རྟ་མགྲིན་ལགས། བོད་

ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་

གཙོས་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ། སྨན་པ་དང་རྩིས་པ་རྒན་གཞོན་རྣམ་པ། 

གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་

མར་ལོ་གསར་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་འཚམས་

འདྲིའ་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་ག་ིཡིན། ཚང་མས་

ཤེས་གསལ་ལྟར། བོད་ཀྱ་ིགས་ོབ་རིག་པ་ད་ེང་

ཚོ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཆ་

ཤས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཆེས་མཐོའ་ི

སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ལོ་དགུའི་རིང་

ཕྱག་ལས་གནང་བ་རེད། ཉ་ེབའ་ིཆར་བོད་ཀྱ་ིགས་ོ

བ་རིག་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་

པ་ོཞིག་ག་ོསྒྲིག་ཞུས་ཡོད། ད་ེདང་འདྲ་བའ་ིཕྱག་

ལས་མང་དག་ཅིག་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གི་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་

ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའ་ི

ལྷན་ཚོགས་འད་ིདཔེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་

ན།(Medical Council དང་(Pharmacy 

Council)ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་(Medical Council དང་Pharmacy 

Council)གཉིས་ཀའི་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་

པས་ཚོགས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་ཚོགས་

པ་ཞིག་ཆགས་སྟབས། ང་ཚ་ོའཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརྩ་ིབཞིན་ཡོད། ཆེས་

མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་

གནང་སྐབས་ད་ལྟ་གནང་བ་བཞིན། མུ་མཐུད་ཕྱ་ི

གསལ་ནང་གསལ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། ཚང་མས་ཤེས་

གསལ་ལྟར་དེང་སང་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་

པའི་མིང་ཁྱེར་ནས་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་

པར ་མཚན ་ཤས ་

བཟོ་མཁན་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྲིད་

པ་རེད། ད་ེདག་ཐོག་

ལ ་དམ ་བསྒྲགས་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པ་ོརེད། ཆེས་མཐོའ་ི

སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི ་ཚོགས་གཙོས་

གོང་དུ་གསལ་གསལ་གནང་བར་ང་ཚོ་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེ་རིང་གསལ་པོ་

ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ང་

ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཅི་

ཐུབ་བྱ་རྒྱུའ་ིའབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚ་ོཚང་

མའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་

གྲུབ་གསུམ་ཐུགས་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་

ལས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདང་

ཆབས་ཅིག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ངོས་ནས་

ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་

གཙོས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དཔལ་འབྱོར་

སོགས་ཐོག་ཕྱག་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་

དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་

ཚོ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ཆགས་

ཀྱ་ིཡོད་སྟབས། ཚང་མས་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་

ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མཐའ་དོན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་གང་མགྱོགས་བོད་

དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞེས་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། ད་ེནས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའ་ིལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྨན་རྩིས་

བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་སྟེ་དུས་

དྲན་སྲུང་བརྩིའ་ིམཛད་སྒ་ོགྲོལ། 

 དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོས་སྐབས་བཞི་པའི་ཚོགས་མིའི་འོས་མི་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་གསར་

འདེམས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་དྲུང་ཆེ་འོས་

འདེམས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

 ཉིན་རྒྱབ་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་

དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཆེས་མཐོའ ་ིསྨན་པའི་

ལྷན་ཚོགས་དེ་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་གནས་དང་ལས་

དོན་གོང་སྤེལ་ཆེད་སྤྱི་སྨན་དགོངས་འཆར་

གནང་ཡོད་པ་བཅས། ། 
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་དུ་སྤྱོད་འཇུག་
ཆེན་མོའ་ིཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་

གར་གྱི་གནའ་བོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཝ་ར་ཎཱ་སིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཝར་ཎཱ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ། ཝར་ཎཱ་

དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་

གོ་སྒྲིག་གནང་ཐོག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དུས་

འཁོར་ཐང་ཆེན་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་མོ་ཞི་བ་

ལྷས་མཛད་པའི་ཆོས་འཇུག་ཆེན་མོའ་ིཆོས་

འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཁྲ་འགུ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཀ་ཏོག་སྒེར་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་

གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་དགེ་འདུན་རྣམ་པ་

དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ ༤༠ ཙམ་ནས་ཆོས་

ཞུ་བ་ ༧༠༠ ཙམ། དེ་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁུལ་

དང་རང་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༠༠༠ 

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་

ནས་ཝར་ཎཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་གྱི་ངེས་

སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་

ལགས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་བཞུགས་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་ཤྲི་རི་

ལངྒའི་སྐུ་ཞབས་ཁག་གཅིག་ནས་པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་

བཀྲ་ཤིས་པའི་མདོ་དང་ཝར་ཎཱ་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་

དུ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གྲུབ་མཚམས། 

ཝར་ཎཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་

སྟོན་པས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

ཞུས། དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ི

བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། གནས་མཆོག་ཝ་ར་ཎཱ་

སི་འདིར་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་

དང། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་

འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་བའི་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཧིན་རྡུའི་ཆོས་རྒྱུད་མི་

འབུམ་ཕྲག་མང་པོས་རྩ་ཆེར་རྩི་བཞིན་ཡོད་པའི་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད། དེ་རིང་འདིར་

ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཞི་བ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱུང་གི་གདམས་པ་

ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་

པ་ལ་འཇུག་པ་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་

གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་

དཔལ་ན་ལཎྜའི་ནས་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཆོས་

རྒྱལ་གྱིས་གདན་ཞུས་དང་སློབ་དཔོན་ཐུགས་

རྗེ་ཅན་གྱི་མི་དང་མི་མིན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་

དག་སེལ་བའི་ཕྱག་རོགས་གནང་སྟེ་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ཚུགས་པ་རེད། ན་ལཎྜའི་ཆོས་

རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་བ་པཱ་ལིའི་གཞུང་དེ་དག་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཏེ་འདུལ་བའི་ཉམས་

ལེན་པཱ་ལིའི་གཞུང་དང་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། 

སྡེ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཕྲན་བུའི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་

འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ལག་ལེན་དེ་དག་དེང་

སང་པཱ་ལིའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ནང་པའི་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་ང་ཚོ་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་

མང་པོས་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཟེར་

བའི་ཐ་སྙད་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་དེ་མིན། 

དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པའི་རྨང་གཞི་འདུལ་བའི་ཞབས་འཛིན་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། འདུལ་བ་འཛིན་པས་བསྟན་པའི་རྨང་

འཛིན་ལ་པཱ་ལིའི་གཞུང་དང་ཐུན་མོང་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་སོགས་དང། ཡང་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

དོན། དེ་རིང་འདིར་བོད་རིགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་

རི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག 

 ལྷག་པར་ཁྱེད་རྣམས་བོད་ནས་

གསར་འབྱོར་ཚོ་ཁག་གཅིག་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་

སང་བོད་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འགྲེལ་བཤད་

རྒྱག་མཁན་དཀོན་པོ་དང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་

པ་མ་ཟད་གོ་སྐབས་ཀྱང་མེད། ཁྱེད་རྣམས་

ཚར་གཅིག་སླེབས་སྟབས་གཟབ་ནན་ཐོག་ཉོན་

ཨང། ཞེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་སྤྱོད་

འཇུག་ཆེན་མོའ ་ིཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་

མཛད་ཡོད། ད་ཐེངས་གསུང་ཆོས་འདི་ནི་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་མི་

མང་ལ་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ་ཐོག་མ་དང་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་བདག་ཅག་སྟོན་པས་འཁོར་ལྔ་

སྡེ་བཟང་པོར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་

ཡུལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་འདུག་

པ་དང་། ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་ཆོས་ཐུན་ནི་སྔ་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༡།༣༠ བར་དང་། ཉིན་རྒྱབ་

ཆུ་ཚོད་ ༡། ནས་ ༣། བར་ཆོས་ཐུན་སྩལ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒོར་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་ 

༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོ་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་མཛད་སྒོར་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། 

 ད་ལྟའི ་བོད་མིའི ་ཤེས་ཡོན་སྤྱི ་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་མདོར་ཙམ་ཞུས་

ན། ཤེས་ཡོན་ཐོག་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་

ཁག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་ཁག་ངོ་

སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དག་ེརྒན་ན་ིཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་

མཐུན་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  དག་ེརྒན་

འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཕེབས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཟམ་པའི་

ཕར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཟམ་པའི་

ཚུར་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད་རྒྱུའི་འགན་གཙོ་བོ་ཆགས་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྲུ་གུའ་ིནང་མ་ིདང་ཕ་མ་

སྤུན་མཆེད་སོགས་ལའང་འགན་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ལོ་གཅིག་གཉིས་

སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་མིན་པར་མཛུབ་མ་ོལྔ་ལྟར། འཛིན་

སྐྱོང་དང་འགན་འཛིན། དག་ེརྒན།  ཕྲུ་གུ  ཕ་

མ་སྤུན་མཆེད་སོགས་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་གནང་བ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་

འགྲ་ོངེས་ཡིན། ད་ེའདྲ་མིན་པར་མཛུབ་མ་ོགཅིག་

གིས་འཐུས་ཤོར་བ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཉམས་

ཆག་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་དམིགས་བསལ་

དག་ེརྒན་ཚོར་ལས་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། ང་

རང་སྲིད་སྐྱོང་ཐོག་མར་འདེམས་འཐོན་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་གཟིམ་ཆུང་དུ་མཇལ་བཅར་སྐབས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བའི་ནང་གཙོ་བོ་བཀའ་འདི་ལྟར་

སྩལ་བྱུང་། ངོས་རང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་སྐྱོད་

སྐབས་རྒྱ་གར་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ངོས་ཀྱིས་

གཏམ་བཤད་རྗེས་ངོས་ལ་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་ཚང་

ཁ་ཤིག་ཤིག་རེད། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་བོད་ཕྲུག་

ཚོར་གཏམ་བཤད་རྗེས་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་ལྟ་ཞོག་

གདོང་ཡང་ཡར་བཀྱག་ག་ིམ་ིའདུག  ང་ཚ་ོལ་ོལྔ་

བཅུ་ཕྱིན་པའ་ིརྗེས་ལ་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། ཅེས་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་བྱུང། ད་ེནས་རིམ་པས་ལྡ་ིལ་ི

དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པ་འབོད་

ནས་ང་རང་སྲིད་སྐྱོང་དམ་འབུལ་རྗེས་ཤེས་ཡོན་གྱ་ི

ཚོགས་བསྡུ་དང་པ་ོད་ེསྐོངས་བ་ཡིན། ད་ེརྗེས་སློབ་

གྲྭའི་འགན་འཛིན་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྡུ་

སྐོང་བྱས་པ་ཡིན། ཚོགས་འདུ་འད་ིརིགས་ཀྱ་ིཕན་

ཐོགས་དང་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཡོད་པའ་ིདངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཐེངས་འདིར་བོད་

རིགས་དགེ་རྒན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

འདིར་འཁོད་རྒན་ལགས་ཚོས་ཀྱང་དགོངས་

འཆར་རྣམས་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་ཐོག་ནས་འདིར་སྤུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གང་གནང་དགོས་

མིན་གསུང་པ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་ངོས་ནས་

ཀྱང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།  ཞེས་གསུངས། 

 གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

མུ་མཐུད་གསུང་དོན།  གཞ་ིརྩའ་ིབོད་སློབ་འཛིན་

ཚོགས་ཚུར་བླངས་པའི་རྗེས་ལ་ཇི་འདྲ་ཆགས་

མིན་ཚོད་དཔག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།  འོན་

ཀྱང་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་རྩིས་བླངས་རྗེས་

ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱ་ིའགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་ཨ་པུརྦ་ཅན་དྲ་ (Apurva Chan-

dra) ཁོང་དང་ང་རང་འདྲིས་པ་ོཡོད། ད་ལྟའ་ིཆར་

རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་སྐུ་

ཞབས་ཀ་པིལ་ས་ིབྷལ་མཆོག (Kapil Sibal) 

དེ་བཞིན་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་གསར་པ་

སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇུ་ (Raju) མཆོག་དང་མཇལ་བ་

མ་ཟད། བློན་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཤ་ཤ་ིཐ་

རུར་ (Shashi Tharoor)མཆོག་སོགས་དང་

མཇལ་སྐབས་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བྱུང། 

མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའི་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

རྩིས་ལེན་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་

དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནང་

སྙན་སྒྲོན་ཞུ་དགོས། དེར་བརྟེན་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད། 

སློབ་གྲྭ་ཚུར་རྩིས་ལེན་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཕུལ་བ་

བཞིན་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་གནད་ཡོད་མི་

སྣ་ཚོས་ཞལ་བཞེས་གནང་རྗེས་ད་ཆ་བཀའ་ཤག་

ནང་སླེབས་ཡོད།   རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིའཛིན་སྐྱོང་

བཀའ་ཤག་ནང་གནད་དོན་མང་པོར་གཟིགས་ཏེ་

ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  བོད་

སློབ་འཛིན་ཚོགས་ང་ཚོས་རྩིས་བླངས་རྗེས་

སུའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལོ་ལྟར་ཧིན་སྒོར་ས་

ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་གནང་མུས་ཡིན་པ་དེར་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་ེསྔའ་ིའཆར་གཞིའ་ིནང་རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་

ཞེས་ཨིན་སྐད་ཐོག་ (In perpetuity) བྲིས་

ཡོད། སྔོན་མ་འཆར་གཞ་ིཁག་འགའ་ཤས་ཡོད་ས་

རེད། འོན་ཀྱང་འཆར་གཞ་ིད་ེདག་ཞིབ་ཕྲ་ལྟ་ཁོམ་

བྱུང་མེད། ད་ེསྔའ་ིའཆར་གཞིའ་ིནང་ལ་ོརེར་བོད་

སློབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་

དངུལ་ནང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅུ་བཅག་ནས་ལོ་བཅུའི་

མཚམས་སུ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱས་ཏེ་དགེ་རྒན་

གླ་ཕོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་ཚང་མ་ང་ཚོ་རང་

གིས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཆར་གཞི་ནང་འཁོད་ཡོད་

འདུག  འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ཐེངས་འདིར་འད་ིའདྲ་

ཞུས་མེད།  ང་ཚོས་འཆར་གཞིའ་ིནང་རྒྱ་གར་

གཞུང་ནས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་རྩིས་སྤྲོད་རྗེས་

ང་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་དངུལ་ཇི་

ཙམ་གནང་ཡང་གནང་རོགས་གནང། དེའ་ིསྟེང་

ཞབས་ལོའ་ིའཕར་ཆ་ (Increment) བརྒྱ་ཆ་

ལྔ་ལྔ་སྤར་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་

གནང་ཡོད།   དེར་བརྟེན་སློབ་གྲྭ་ཚུར་རྩིས་ལེན་

རྗེས་སུའང་དགེ་རྒན༌ཕོགས་ཀྱིས་གཙོས་ཐོབ་ཐང་

ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་གན་རྒྱའི་ནང་གང་

འཁོད་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད།  

 འོན་ཀྱང་ཞུ་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ཆོད་

གན་དང་མ་མ་སོགས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་

པའ་ིའགྲ་ོསྟངས་ལ། ལ་ོརེར་བདམས་ནས་ལ་ོ

ལྟར་ཆོད་གན་འཕར་འགྱངས་བྱ་དགོས་པ་གཅིག་

འདུག ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་སློབ་འཛིན་

ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བོད་དགེ་མང་ཆེ་

བ་ཆོད་གན་ཡིན་སྐབས། བོད་པའ་ིདག་ེརྒན་ཆོད་

གན་ཡོད་པ་ཆོད་གན་གཞིར་བཟུང་མ་གཏོགས་

གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱ་ིམེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

ལོ་རེ་མིན་པར་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་ཆོད་གན་

འཕར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་

ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ལ་ོརེའ་ི

ནང་ཆོད་གན་འཕར་འགྱངས་བྱེད་དགོས་སྟབས་

ཆོད་གན་འཕར་འགྱངས་ཆེད་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་

ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་རིང་ཕོགས་མེད་པར་ལུས་པ་

སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྐོར་ཞུས་རྗེས་ལོ་ལྔའི་

རིང་ཆོད་གན་འཕར་འགྱངས་ཞུས་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་།


