
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 6 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

6th February 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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ལྡི་ལིར་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་སྤེལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བཀའ་སྤྱ་ིགཉིས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྲིད་

པའི་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་

དང་པོར་མ་ིམང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱ་ིཆབ་

སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དང་། གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་རྣམས་ཀྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལ་ིགསར་

པའ་ིཏལ་ཀ་ཏ་ོར་རྩེད་རྭའ་ི (Talkatora Sta-

dium) ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་བོད་མ་ིདང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མ་ིགྲངས་ ༥༠༠༠ ལྷག་རིམ་

བཞིན་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲ་བ་ཁག་

དྲུག་གི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་

མར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་། ད་ེརྗེས་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་མཛད་

རིམ་སྙན་སྒྲོན་གནང་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐོག་

འཕགས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་སྙན་

འབུལ་ཞུས་མཚམས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་

ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་གནང་། ད་ེནས་བོད་མ་ི

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་འགུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ཐེངས་འདིའ་ིལས་འགུལ་འད་ི

བཀའ་སྤྱ་ིགཉིས་ཐུན་མོང་དང། དམིགས་བསལ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་

རྒྱས་མི་མང་ལྷན་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་

སྤེལ་བ་ཐོག་མ་ཡིན། ད་ཐེངས་ཀྱ་ིལས་འགུལ་རིང་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་

ནས་བོད་པའ་ིམ་ི ༤༥༠༠ ལྷག་དང་བླངས་ཀྱིས་

མཉམ་ཞུགས་དང་། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

དེ་རིང་གི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་

གལ་ཆེའི་མི་སྣ་མང་པོ་འབྱོར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་

ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང། 

 དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱ་ི

གནས་སྟངས་གཉན་འཕྲང་ཆ་ེབའ་ིསྐབས་འདིར་རྒྱ་

གར་གྱི་གལ་ཆེའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཕེབས་གནང་

བར་ང་ཚ་ོསེམས་ཤུགས་འཕར་མ་སྤྲད་བྱུང། རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཕལ་ཆ་ེབ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེས་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་

འོག་ཏུ་བསྡད་པ་ལས་ཤི་ན་དགའ་བ་ཞིག་མཐོང་གི་

ཡོད། གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་

བ་ཆེན་པ་ོབྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཀྱ་ིམངོན་

འདོད་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འགན་ལེན་བྱེད་

དགོས། བོད་ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་

ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ནམ་ཡང་སྤྲོད་ཀྱ་ིམེད་ཀྱང་། རྒྱ་

གར་འདི་བཞིན་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ང་ཚོར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

ལིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་བཀའ་

འཁྲོལ་གནང་བ་སོགས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང།། 

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིགསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ། 
༄༅། །རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་དང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་བོད་མིའི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་འདི་

བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་

ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་

གསར་པར་གོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་

ལས་འགུལ་འདི་སྤེལ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་

གཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་བྱེད་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་

ནས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཛ་དྲག་དང་ཡིད་

སྐྱོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་དུ་ཡིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་

ཡང་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང། བོད་ནང་དུ་སྤྱི་

སྲོལ་ཞི་རྒོལ་བྱ་ལམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཡེ་ནས་མེད་

སྟབས། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་

སྔར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ནང་བྱུང་མྱོང་མེད་

པའི་ཚ་རླབས་ཆེན་པོ་འཕྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་

བར་བོད་ནང་ཁྱོན་བོད་མི་ ༩༩ ཡིས་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གདུག་རྩུབ་

སྲིད་ཇུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་ཡོད། 

 ཁོང་ཚོའི་ཞལ་ཆེམས་དང་འབོད་

སྒྲ་ལ་གཞིགས་ན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་དགོས་པའི་ཀུན་སློང་དང་ཕུགས་བསམ་

ནི་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། འོན་ཀྱང། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱི་བྱུང་རྐྱེན་དངོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་

ཏུ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང། ཕྱིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་

བསྐུལ་བྱས་ལུགས་ལ་ཁག་དཀྲིས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེར་གདོང་ལེན་

བྱེད་སྟངས་ནི་སྔར་བས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྲིད་

ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། ཁོ་ཚོས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བྱུང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་

སྔར་བས་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། བརྒྱུད་ལམ་

པ་ཁག་དང། ཡུལ་བསྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ། གཞན་

གཟིགས་བསྐོར་བ་བཅས་ཡོངས་སུ་བཀག་

འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བྱུང་ཡུལ་ཁག་ཏུ་དམག་མི་དང། དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་གཏོང་བྱས་

ཡོད། དེ་དག་ལ་བལྟས་ན། པེ་ཅིང་ནས་བོད་མི་

ཚོའི་ཞི་རྒོལ་གྱི་བྱ་ལམ་དེ་དག་འགོག་ཆེད་ཤིན་

ཏུ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ཐབས་བྱུས་སྤེལ་བཞིན་པ་

གསལ་པོ་རེད། ཁོ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི་དང་གྲོགས་པོ་དོགས་

ཡོད་ཅན་རྣམས་ལ་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་

གཏོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་འདས་པའི་མི་

ལོ་ ༦༠ ལྷག་གི་རིང་བོད་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་

པའི་ཆབ་སྲིད་དྲག་གནོན་དང་། རིག་གཞུང་རྩ་

མེད། མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད། 

དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན་ཟུར་ཕུད། ཁོར་ཡུག་

གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་བཅས་བོད་

མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་

ཆེ་ཆེར་བཏང་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ངོས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་

པའི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་

བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བར་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ད་དུང་དེ་བས་མང་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་

ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞི་མོལ་བྱས་ཏེ་ཕན་

ཚུན་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་

པའི་འབོད་བསྐུལ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་ཚོ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དང།  

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་

འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་དང། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། རྒྱལ་

སྤྱིའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་ཁག་བཀག་སྡོམ་མེད་

པར་བོད་དུ་ཕེབས་བཅུག་སྟེ་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་པའི་དངོས་ཡོད་

རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འདོན་

ཐུབ་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ། བོད་ནང་གི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་གཞུང་དང། གྲོས་ཚོགས། གཞུང་ཚབ་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་བོད་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་

པ་གནང་དགོས། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་

པའི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་

དང་། བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་སྡུག་ལ་བསམ་

གཞིགས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི་མོལ་གྱི་

ལམ་ནས་སེལ་དགོས། 

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

བཟང་སེངྒེ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 

         ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ལ། 

མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་

བཀའ་བསྡུར་གནང་བ། 

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་ལྡི་ལི་

བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་

དྲུག་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་ 

༣༤ ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་མ་འོངས་རྩིས་ལོ་ 

(༢༠༡༣༌༌༌༡༤) གསར་པའི་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་ལ་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་

དགོངས་འཆར་དང་། ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་གནང་

ཕྱོགས། ད་བར་གྱི་ལས་དོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་

འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་སྐོར་སོགས་ལ་བཀའ་

བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་ཡོད་འདུག 

རང་དབང་སྒོ་ནས་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་བཟོ་

དགོས་སྐོར་གསུངས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨ་

རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝིཀ་ཊོ་

རི་ཡ་ནུ་ལན་ཌེ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་འདུ་

འཛོམས་སར་གསར་འགོད་པས་བོད་ནང་ཉེ་ཆར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་གཉིས་ལ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

ཉེས་མིང་འོག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་སྐོར་གྱི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ང་ཚོ་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པའི་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་

ཡོང་རྒྱུར་མཐོང་འདོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་ག་

དུས་ཡིན་རུང་ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་

མིན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རིམ་

པ་ཁག་ལ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པའི་བློ་

འཚབ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་མིའི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་དང་བོད་

མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་བའི་

ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་དེར་རྩ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྲུང་

སྐྱོབ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་

ངས་ཐེངས་འདིའི་གསར་འགོད་འདུ་འཛོམས་ཐོག་

ནས་ཀྱང་རེ་སྐུལ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་གི་

བོད་མི་ཚོས་རང་གི་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་སྤྱི་

ཚོགས་དང་གཞུང་སོགས་ལ་ཞེད་སྣང་མ་དགོས་

པར་ཞི་བ་དང་རང་དབང་སྒོ་ནས་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་

ཆོག་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་འདུག་པ་བཅས། ། 

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་རྩོད་ལེན་ཚོགས་

པ་ཞིག་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨ་རིའི་ནང་གནས་

བཞུགས་ཡུ་གུར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས། དེ་

བཞིན་ལྷོ་སོག་པོའ ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བསྟི་

གནས་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་སོགས་མགྲོན་འབོད་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོར་

འཕྲད་བཞིན་པའི་༼གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ།༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 6

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་
དབུ་ཁྲིད་དང་གནད་ཡོད་སྣས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ རེས་

གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་མིའི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་

མོ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོར་མི་

མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་

ཁྲིད་དང་། གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་

པའི་ཏལ་ཀ་ཏོ་ར་རྩེད་རའི་ (Talkatora Sta-

dium) ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་བོད་མི་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ལྷག་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་གྱི་དེ་སྔའི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་དང་ནང་སྲིད་

བློན་ཆེན་ཟུར་པ་བྷི་ཇེ་པི་ (BJP) ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པའི་དཔོན་རིགས་རྒན་གྲས་སྐུ་ཞབས་

ཨ་ཌཱ་ཝ་ནི་ (Shri. L.K. Advani) མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གོང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་

དང་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཡག་

པོ་གནང་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་

རང་ཚོས་བསྟན་པའི་རྒྱ་གར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་

པའི་བརྙན་འཁོར་དེ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་

ད་བར་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་བཟུང་པའི་འདུ་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། འདིར་རྒྱ་གར་བ་མང་

པོ་མེད་ཀྱང་ངས་ཚབ་མཚོན་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་དང་།  བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་

ཐེངས་མང་པོ་མཇལ་མྱོང་བས་ཁོང་མི་ཕལ་པ་

ཞིག་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་གཉིས་ཕན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདོན་གནང་མཛད་

པ་དང། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བོད་དོན་

འགན་ཁུར་བཞེས་ཡོད།  སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གྱི་

ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་སར་ཌར་པཱ་ཊེལ་ (Sardar 

Patel) མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་

ཡི་གེ་ཤོག་གྲངས་བདུན་ཅན་ཞིག་སྐབས་དེའི་

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། 

རྒྱ་གར་ནང་དེའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་

ཀྱང་བོད་དོན་ཐོག་འགན་ཁུར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རེད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་། 

 དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཀོང་རི་སི་ཚོགས་

པའི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་གཙོ་

འཛིན་དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་

སྐུ་པྲིཡ་དཏྟ་ (Priya Dutt) མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་བཅར་

ཐུབ་པར་ཤིན་ཏུ་ནས་དགའ་པོ་བྱུང། སྤྱིར་བོད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གུས་བརྩི་དང་དམིགས་

བསལ་མི་གྲངས་ ༩༩ ཡིས་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གུས་

ཞབས་ཡོད། ངའི་ཨ་ཕ་ཡང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

ཞིག་རེད། རང་ཉིད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་

ཉམས་མྱོང་བརྒྱུད་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དོ་

སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། བོད་ནང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད། ད་ལྟ་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཚོགས་གཙོའི་

གསུང་བཤད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་

མངོན་འདོད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་། དེ་རིང་འདིར་བོད་མི་མང་པོས་མིག་ཆུ་

གཏོང་བ་ནི་སེམས་ཤུགས་དང་ཉམས་མྱོང་

སོགས་མི་རབས་ནས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་གི་འདུག ཁྱེད་རྣམ་

པའི་ཕ་མ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཇི་ལྟར་འཕྲད་ཀྱང་

བོད་དོན་ཡལ་བར་མ་དོར་བ་གནས་ཐུབ་པ་ཧ་

ལས་པ་རེད། བོད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ནས་

འཛམ་གླིང་ལ་ཞི་བདེའི་བརྡ་ལན་སྤྲོད་གནང་

མཛད་པར་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། བོད་མིའི་སེམས་ཤུགས་དང་མངོན་

འདོད་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་པ་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། 

 དེ་རྗེས་ཇམ་མུ་ཀར་ཤི་མིར་མངའ་

སྡེའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཧ་སན་

ཁན་ (Shri Hassan Khan) མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།  བོད་ནང་གི་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་བློས་གཏོང་

གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཚོས་

ཁོང་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་

རུང་། བོད་མི་ ༩༩ ནས་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་

གནང་སྟེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་འདུག་

པའི་ནང་ཕལ་ཆེར་གཞོན་སྐྱེས་དང་དམིགས་

བསལ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་འདུག་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་

ཡུག་དང་བཅས་པར་རང་དབང་གིས་ལོངས་

སྤྱོད་ཐུབ་ཆེད་ཡིན་པས་མི་དེ་ཚོར་རྗེས་དྲན་ཞུ་

དགོས་པ་རེད། འཛམ་གླིང་ནང་བོད་ལ་གདུག་

རྩུབ་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡོང་རྒྱུ་མེད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ༌མ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཆེད་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཡང་སྐུ་

ངལ་འཕྲད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་རེད། ཁྱེད་ཚོས་ལོ་མང་པོའ་ི

རིང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་མངོན་འདོད་

ཉར་བ་ཡིན་སྟབས། ཉིན་ཞིག་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་ཏེ་བོད་

མཐོང་མ་མྱོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་

སོགས་རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པ་ནི་དགེ་མཚན་རེད། 

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་ཐུབ་པར་ཤིན་

ཏུ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་བྱུང་། ང་དང་ངའི་

མངའ་སྡེའི་མི་མང་རྣམས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི ་འཐུས་མི ་དང་ཀོང་རེ ་སི ་ཚོགས་པའི ་

གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་ནཊ་ཆི་པན་ (Dr S. 

Natchiappan) མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་

མཆོག་ནས་གང་གསུངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ང་

ཚོའི་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་སོ་ནི་ཡ་གྷན་དྷི་དང། 

ར་ཧུལ་གྷན་དྷི། སྲིད་བློན་མན་མོ་ཧན་སིངྒ་

མཆོག་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་

ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མ་གཅེན་གཅུང་ལ་རྩི་བཞིན་

ཡོད་པ་ལས་ཁྱིམ་མཚེས་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་

བ་སོགས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མེད། ཚོར་སྣང་

དེ་ཡང་ང་ཚོའི་དབུ་ཁྲིད་སོ་ནི་ཡ་གྷན་དྷི་མཆོག་

ལ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་བཅས། ། 

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་གཉིས་པར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྨོན་ལམ་
གསུང་འདོན་དང་། ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད། ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །བོད་མིའ་ིགདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་

འགུལ་ཆེན་མོའ་ིཉིན་གཉིས་པ་སྟ་ེཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་། ཞ་ི

བའ་ིགོམ་བགྲོད། ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་

གསུང་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡།༠༠ ཐོག་རྒྱ་གར་གྱ་ིརྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི

མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་དྷིའི་སྐུ་ཕུང་བཞུགས་ཡུལ་

རཇ་གྷར་ (Raj Ghat) དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། 

རྒྱ་གར་དང་ཤྲ་ིལང་ཀའ་ིནང་པ། ཡ་ིཤུ། ཁ་ཆེ། 

གཅེར་བུ་བ། ཧིན་དྷུ། སིཀ  བྷ་ཧེ། ཇེའུ་བཅས་

ཀྱི་ཆོས་དཔོན་རྣམ་པ་དང་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ 

༧༠༠ ལྷག་ལྷན་ཞུགས་ཀྱིས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཞ་ི

བད་ེདང། བྱ་ེབྲག་ཏུ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རང་རང་གི་ལུགས་

བཞིན་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་མཚམས། 

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་

བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་གཙ་ོ

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་བཀའ་བློན་དང་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བོད་མི་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མ་ིམང་ ༧༠༠༠ ལྷག་གིས་འཕྲེད་དར་

དང་འབོད་ཚིག་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ཏ་ེརཇ་གྷར་གྱ་ི

ཉ་ེའགྲམ་སམ་ཏ་ས་ིཊལ་ (Samadhi Sthal) 

ནས་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ (Jantar Mantar) 

བར་ཞ་ིབའ་ིགྲོམ་བགྲོད་གནང་ཡོད། མ་ིམང་རྣམས་

ཇན་ཏར་མན་ཏར་དུ་འབྱོར་མཚམས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཛད་རིམ་

སྙན་སྒྲོན་དང་། བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡ་ེ

ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

དགོས་དོན་དང་། བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའ་ིཛ་དྲག་ག་ི

གནས་སྟངས། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ལས་འགུལ་འདིའི་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དང་གནང་འཆར་ཇི་ཡོད་

སྐོར་སོགས་ང་ོསྤྲོད་གནང་མཚམས། གོང་གསལ་

ཆོས་ལུགས་ཁག་ག་ིཆོས་དཔོན་སོགས་ནས་སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་ཞ་ིབད་ེཡོང་ཐབས་དང་། བྱ་ེབྲག་ཏུ་བོད་

མིར་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་འཆར་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་གསོལ་འདེབས་

སྨོན་ལམ་གསུང་གི་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུང་ཏེ་

ལས་འགུལ་ལ་ཚད་མཐོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། 

ལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་པའི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་

སྐབས་བསྟུན་སྐད་འབོད་དང་ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ 

པའ་ིཐོག་བོད་ཀྱ་ིཟློས་གར་ཚོགས་པའ་ིབདེན་ཚིག་

སྨོན་ལམ་རྟ་དབྱངས་དང་བཅས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་འུར་

འདོན་གནང་རྗེས་ཉིན་གཉིས་པའ་ིམཛད་སྒ་ོལེགས་

པར་གྲུབ་ཡོད། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 6  

ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་ཐེབས་སྐོར་ལ་མཁས་པའི་
བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་

ལིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་ (India In-

ternational Center) ཞེས་པའི་ཚོགས་

ཁང་དང་པོའ་ིནང་། གྷན་དྷི་ཞི་བདེ་དགེ་རྩས་གོ་

སྒྲིག་འོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་འབུམ་རམས་པ་

བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་

པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག གཞན་ཡང་།  

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ལ་ལི་ཊ་མན་

སིང། (Mr. Lalit Mansingh,) མཆོག 

རྒྱ་གར་བཀའ་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་

ཟུར་པ་ཇ་ཡ་ཌེ་རན་ཌེ། (Mr. Jayadeva 

Ranade) སོགས་མཁས་དབང་དང་།  ཉམས་

ཞིབ་པ།  རྩོམ་པ་པོ། དེ་མིན་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་

གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་༼ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དང་དེས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་ཐེབས།༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་གསུང་བཤད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་བགྲོ་

གླེང་ཚོགས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་

གི་ཐོག་མར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚོའི་ལོ་

རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་འཕྲལ། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་དགོངས་

དོན་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ།  བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་

ཐོག་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉིས་ཀྱི་བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

(Mac Mahon line) མེག་མོ་ཧན་ས་

ཐིག་གིས་བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་ས་མཚམས་

གསལ་བོར་བཟོས་ཡོད་སྐོར། བོད་དེ་རྒྱ་དཀར་

ནག་དབར་ཆབ་སྲིད་དང་། ལོ་རྒྱུས། ཁོར་ཡུག 

ས་མཚམས། རྒྱུགས་ཆུ་སོགས་གནད་དོན་མང་

པོའ་ིཐོག་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

བརྗོད་གནང་ཡོད།

 དེ་ནས་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས། བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་པོ་

བྱུང་ས་དང་། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

མང་པོ་གཏོང་སའང་ངའི་ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ་རྔ་བའི་

ས་ཁུལ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་འགོ་ཁྲིད་

པའི་དམར་དམག་གི་གོམ་པ་རིང་པོའ་ིརྒྱང་སྐྱོད་

ཟེར་བས་ཨ་མདོ་རྔ་བའི་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་

བོད་སར་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་

རྔ་བའི་མི་མང་ཐོག་མེ་མདའ་གང་བྱུང་བརྒྱབ་

སྟེ་མི་གྲངས་ ༢༣ དམར་གསོད་བཏང་བ་དང། 

ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན། སུན་གཙེར།  

དམ་བསྒྲགས་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པ་བཙོན་ཁང་དང་། གྲྭ་པ་རྒན་གཞོན་

བར་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བཙོན་པའི་ངོ་བོ་ལྟ་

བུར་བསྒྱུར་ཏེ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བར་

བརྟེན། ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་དོན་རྐྱེན་འདིའི་མགོ་

བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་དང་། སྤྱིར་ཕྱི་ལོ 

༡༩༣༥ ནས་བཟུང་ ༢༠༡༣ བར་བོད་ལ་རྒྱ་

ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་དང་

བཙན་གནོན་བྱས་སྟབས། ད་ཆ་བོད་མི་རིགས་

དང་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་པ་

རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ་སླེབས་ཡོད་པ་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ལ་ལི་ཊ་མན་སིང 

(Lalit Mansingh) མཆོག་གིས། དེང་

སྐབས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་ཁྲིད་གསར་

པ་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་གར་ལ་ལོ་རྗེས་

མར་བསླེབ་འཆར་ཡོད་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། 

ཆབ་སྲིད་ཐོག་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་འགྲོ་ངེས་ཡིན། 

བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་དེ་དག་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་སེམས་ཤུགས་ཆིག་དང་སྒྲིལ།  ལ་རྒྱ་གོང་

འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་རེ་བ་ཆེན་པོ་

ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡ་ཌེ་ར་ན་ཌེ་ 

(Jayadeva Ranade) མཆོག་གིས། དེང་

སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། 

དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ། བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཇེ་

ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར། བོད་ནང་དམག་གི་

རྟེན་གཞི་ ༦༩༠༠ ལྷག་བཙུགས་ཡོད་སྐོར་དང། 

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་

མང་པོ་ཆེད་གཏོང་གི་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་

པ་དེས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རེ་བྲལ་

སྐོར་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་གསུང་བཤད་གལ་

ཆེན་གནང་བ་དང་། ཚོགས་ཞུགས་བ་མང་པོའ་ི

དྲི་བར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚོས་ལན་

འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། 

 མཇུག་ཏུ། གྷན་དྷི་ཇིའི་ཞི་བདེ་དགེ་

རྩ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ར་ངྷ་བྷ་ཏ་ 

(Ms. Radha Bhatt)   མཆོག་གིས། བོད་

ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

རྩ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་འདི་བརླག་པ་

ཡིན་ན།  བོད་གཅིག་པུའི་གྱོང་གུན་ཙམ་མིན་

པར་འཛམ་གླིང་གི་གཅེས་ནོར་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་

བརླག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་མི་

མང་ཚང་མས་བོད་དོན་ཐོག་ཚོར་ཤུགས་ཡོད་

པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྐོར་བཅས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གསུངས་ཏེ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་བགྲོ་གླེང་

ལྷན་ཚོགས་དེ་ཆུ་ཚོད་  ༥ པའི་ཐོག་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད། ། 

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་གསུམ་པར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་། 
ཟས་བཅད་ལས་འགུལ། གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ། 

༄༅། །བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིཉིན་གསུམ་པ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྨོན་ལམ་འུར་

འདོན་དང་། ཟས་བཅད་ལས་འགུལ། གཏམ་

བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན་བཅས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་སོགས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཆེ་རྒུ་རྣམས་དང། 

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་གྲངས་ 

༦༠༠༠ ལྷག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་གྲོས་

ཚོགས་ལམ་ཆེན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཇན་ཏར་མན་

ཏར་དུ་རིམ་བཞིན་འདུ་འཛོམས་ཐོག་འཇམ་

མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ། ཞྭ་སེར་བསྟན་

པའི་གཙུག་རྒྱན། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་

གཉིས་པ་རི་རྫོང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉིན་འཁྱོངས་ཟས་བཅད་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཉིན་འདིའི་ལས་

རིམ་སྙན་སྒྲོན་དང་འབྲེལ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ 

ནས་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡།༠༠ བར་སྨོན་ལམ་

འུར་འདོན་གནང། ཆུ་ཚོད་ ༡།༢༠ ཐོག་རྒྱ་གར་

གྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། བདེ་སྲུང་བཅས་

ཀྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་ཇཤ་ཝར་སིངྒ་མཆོག་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་གི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

སྐོར་ལ་ཆེས་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ། འདིར་

བོད་མི་རྣམས་དང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་

སྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱུང་། མཐའ་དོན་བོད་མིའི་

དཀའ་ངལ་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ 

༡།༣༠ ནས་གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་བརྗོད་

གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན་

ཞུས། ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐོག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པ་

ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟེ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁོང་

གི་འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་སྨད་རྔ་པའི་ས་གནས་

ཀྱི་མི་རབས་གསུམ་གྱི་རྨ་ཁ་ནས་འཕྲོས་ཏེ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་གདུག་རྩུབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ། དེ་དག་ལ་

རྒྱ་གཞུང་ནས་བདག་པོ་ཚུལ་བཞིན་མ་བརྒྱབ་

སྟེ་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་དང་བཅས་

པར་ཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་རྟགས་མེད་པའི་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་དེ་སུན་གཙེར་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

སྐོར། ཁོང་ལས་འགུལ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་དོན་ཇི་ཡིན། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱིས་བླང་དོར་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གནང་

ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི ་སྐོར་ལམ་སྟོན་ཞིབ་ཕྲ་

གནང་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠ ནས་མུ་མཐུད་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་མཚམས་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བློས་

བཏང་གནང་བ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྤྱོད་པ་ཞིག་

ཡིན་སྐོར་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་དང་བོད་

དབར་གྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབྲེལ་བའི་

སྐོར་སོགས་མང་ཚོགས་ལ་བླང་དོར་ལམ་

སྟོན་གྱི་གསུང་བཤད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་གནང་

ཡོད། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ཐོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པའི ་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་རྟ་

དབྱངས་དང་བཅས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་འུར་འདོན་

གནང་རྗེས་ཉིན་གསུམ་པའི་མཛད་སྒོ་ལེགས་

པར་གྲུབ་ཡོད། 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 6

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་བཞི་པར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་
ཆབ་སྲིད་མི་སྣའི་གསུང་བཤད། མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་

འགུལ་ཆེན་མོའ་ིཉིན་བཞི་པ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་དཔལ་

ལྡན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། ཆེད་དུ་གདན་ཞུ་

བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་སློབ་

ཕྲུག་སོགས་མི་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཙམ། ཕྱོགས་མཐའ་

ཁག་དང་ལྡི་ལི་བཅས་ནས་ཆེད་ཕེབས་གནང་བའི་

བོད་མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༥༠༠ ལྷག་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་གྱི་

ཉེ་འགྲམ་ཇན་ཏར་མན་ཏར་དུ་རིམ་བཞིན་འདུ་

འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་དཔལ་

ལྡན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་མཛད་རིམ་སྙན་སྒྲོན་གནང༌། 

 དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་

གྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་དང༌། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་འདྲ་

མིན་ལས་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།  རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཡཤ་

ཝནཏ་སིནྷ་ (Mr. Yashwant Sinha) 

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙིང་དོན། 

བོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་

ལོ་མང་པོ་དེ་འདྲ་སོང་ཡང། ད་དུང་ཁྱེད་རང་

ཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་བོད་དོན་འཐབ་

རྩོད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་ལ་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་འགོར་ཡང་རྒྱལ་

ཁ་དེ་བདེན་པར་ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་མཐར་

ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁ་བོད་ལ་འཐོབ་ངེས་རེད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། 

 དེ ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི ་

གསར་འགོད་པ་དང་ཡུན་རིང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་འཐུས་མི། 

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ། སྲིད་དོན་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ། དེ་བཞིན་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གི་གཞོན་ནུའི་སྡེ་

ཚན་ཁག་གི་འགན་ཁུར་མི་སྣ། བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་ ༣༠ ལྷག་གིས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་

གི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལས་ཤུགས་

ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང། བོད་རང་བཙན་

རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ། འཛམ་བུའི་

གླིང་གི་ནང་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

ཤོས་གནང་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

གཅིག་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་པ་དང། དེ་ཡང་

ཆོས་དང་རིག་གནས། ས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཁྱིམ་མཚེས་ཡིན་པ་དང། མ་འོངས་པར་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་བ་མ་ཟད། ཁ་ཤས་

ཀྱིས་བོད་མི་རིགས་དེ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་

ཕོད་པའི་སྤོབས་པ་ཡོད་ཀྱང། སོ་སོའ་ིཆོས་དང་

རིག་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་བློས་གཏོང་ཐུབ་

ཀྱི་མེད་ཚུལ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ་དེ་དྲང་བདེན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང། བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་མཁན་དེ་དག་འཚེ་

མེད་ཞི་བ་དང་དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་

མཁན་ཡིན་པ། བདེན་དོན་ནི་དུས་ནམ་ཡང་ནག་

གསུབ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་ནམ་ཞིག་

བོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་འཐོབ་ངེས་ཡིན་པ་

སོགས་གསུང་བཤད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་མང་པོ་

གནང་ཡོད་པ་རེད། 

 ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ཐོག་དཔལ་

ལྡན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང༌། དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རིམ་

བཞིན་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་དང༌།  ཆུ་ཚོད་ ༥།༠༠ ཐོག་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་གཅིག་ལྕོགས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

མཚམས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་བདེན་

ཚིག་སྨོན་ལམ་རྟ་དབྱངས་དང་བཅས་འུར་

འདོན་དང༌། འཕགས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་

རྒྱལ་གླུ་སྙན་འབུལ་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་

ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཐེངས་འདིའི་བོད་མིའི་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་

ཁའི་ངང་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་

རྒྱལ་ལོ།། 

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིར་ཉེས་ཁྲིམས་བཙན་འགེལ་བྱས་སྐོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ  ༢  ཚེས་ ༢  ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་ (Jantar Mantar 

07,) ཚོགས་ཁང་ནང་།  ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་གསུང་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ།   

བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།   བརྙན་

འཕྲིན་དང་། དུས་དེབ། རླུང་འཕྲིན།  ཚགས་ཤོག་

སོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ ༣༠  ལྷག་ལ་ཉེ་ལམ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡  ཚེས་ ༣༡ ཉིན།  སི་

ཁྲོན་རྔ་པ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་

བས་ངའི་ཕ་ཡུལ་རྔ་པའི་རང་ལོ་ ༤༠ ཡིན་པ་

བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་། ཁོང་གི་ཚ་བོ་རང་

ལོ་ ༣༡ ཡིན་པ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས། དེ་

སྔོན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་བརྒྱད་ལ་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གཏོང་དགོས་པའི་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་

པའི་ཉེས་མིང་འོག  བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོ་

གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྲོག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་ཆད་དང་། 

བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ལ་ལོ་བཅུའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག ཁོང་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ནས་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་བརྒྱུད་

སྐུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་

བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་འདྲ་པར་

དང། གནས་ཚུལ་བཅས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རང་

བཙན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ལུགས་

སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་སྐོར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་

གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་འདུག ཉིན་དེ་རང་ལ་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁྲིམས་

ཁང་ཟེར་བས་ཀྱང་།  ཁུལ་དེའི་བོད་མི་པདྨ་དོན་

གྲུབ་ལ་ལོ་ ༡༢ དང་། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་

ལོ་ ༡༡། པདྨ་འཚོ་ལ་ལོ་ ༨། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

ལ་ལོ་ ༧། ད་དུང་དཀྲོག་གཏམ་འདྲ་མིན་སྤེལ་

བའི་ཉེས་མིང་འོག་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་ལ་

ལོ་ ༤ དང་། གཡང་མོ་སྐྱིད་ལ་ལོ་ ༣ བཅས་

ཀྱི་དུས་བཀག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག་

པ་དེ། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

དང་འབྲེལ་བའི་ནག་ཉེས་བཙན་འགེལ་གྱིས་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཕར་

ཞོག  ཁྲིམས་རྩོད་པ་མེད་པ་དང་།  ཁྲིམས་

རའི་ནང་ཁོ་ཚོར་འབྲེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ཤིག་སྐད་

བཏང་ནས་ནག་ཁུང་ནང་ཉེས་ཁྲིམས་བཙན་

འགེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

མིས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་འབྱུང་རྩ་བོད་

ཕྱི་ལོགས་ནས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྱས་ཡོད་རབས་

ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཡིན་ཟེར་བའི་བརྙན་འཕྲིན་

ཞིག་ཉེ་ཆར་བཀྲམ་པ་དེའི་རྒྱ་སྐད་ཀྱིས་འགྲེལ་

བརྗོད་དང། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་གི་སྐད་ཆ་

གཉིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཡོད།  ཁོང་ཚོ་ཀིརྟི་

བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་བཤད་ཡོད་ཀྱང། ཁོ་

རང་ཚོའི་བར་བརྒྱུད་ལམ་གང་གི་ཐོག་ནས་

ཀྱང་འབྲེལ་བ་བྱུང་མྱོང་མེད་སྐོར་ཞིབ་ཚགས་

རྒྱས་བཤད་གནང་བ་དང་།  དོན་དག་འདི་

བཞིན་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་

ཞི་རྒོལ་འབྱུང་སའི་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ།  

དངུལ་དངོས་ཀྱིས་བསླུ་ཐབས་དང་།  འཇིགས་

སྐུལ་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་པོར་ནག་

མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པས་

རང་དབང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་བྱེད་

གལ་ཆེ་ལུགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་

གལ་ཆེ་སྐོར་དང་། གསར་འགོད་པས།  རྔ་བ་

ས་ཁུལ་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་

ལ་ཐུག་མིན་དྲི་བ་ཞུས་ལན་དུ།  དེ་སྔོན་མའོ་ཙེ་

ཏུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་དམར་དམག་རྒྱང་

སྐྱོད་སྐབས་རྔ་པ་མི་མང་ལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་

བཟོས་པ་དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨  ལོར་རྔ་བའི་མི་

གྲངས་ ༢༣ མི་མང་གི་མཐོང་སར་དམར་དམར་

རྗེན་རྗེན་གྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་

བཏང་བ་དང་།  རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་བཙོན་ཁང་ལྟ་

བུར་བསྒྱུར་བ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མི་རབས་གསུམ་ལ་རྔ་པའི་མི་

མང་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྗེས་འབྲས་ཡིན་

སྐོར་སོགས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་རེད།

བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་སློབ་ཡོན་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད།
༄༅། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་

ཅན་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ནས་མ་བསྐུལ་དྭང་བླངས་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བོད་ཕྲུག་མཐོ་སློབ་སློབ་མའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་བར་

བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་ཡོན་འབུལ་མཁན་ཚོགས་སྒེར་ཁག་གི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 

༡༽  རྡ་ས་ཀིརྟིའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ། ༢༽  ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་དགེ་བཤེས་ཨཱ་ཙརྱ་ཐུབ་བསྟན་བློ་གྲོས་ཚོགས་པ། ༣༽  མི་ནི་སོ་ཊ་བོད་རིགས་ཚོགས་

པ། ༤༽བྱང་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། ༥༽ ཕི་ལ་ཌེལ་ཕི་ཡ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། ༦༽ ཡུ་ཊ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ། ༧༽པིལེཊ་ཕོར་

ཏི་བྷཌ་ཚོགས་པ། (Pledge4Tibet) ༨༽བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་རོ་པྲཏ་གོའ་རི། ༩༽ལཁ་ནའུ་བོད་རིགས་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ། ༡༠༽ བསྟན་འཛིན་

ནོར་སྐྱིད། ༡༡༽ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་དང་པ་སངས་ལྷ་མོ། ༡༢༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་བཀྲིས་དོན་གྲུབ། ༡༣༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་ནོར་བུ་

དགྲ་འདུལ། ༡༤༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། ༡༥༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་བློ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ༡༦༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་

གནས་སྡོད་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། ༡༧༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ༡༨༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། 

༡༩༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་བཅོ་ལྔ་དོན་གྲུབ། ༢༠༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ༢༡༽ ཨོ་སེ་ཀྲོ་ལི་ཡ་གནས་སྡོད་འཇམ་དཔལ་ཚེ་

བརྟན་གཙོས་མི་གྲངས་ ༣༤ ནས་བོད་ཕྲུག་མཐོ་སློབ་སློབ་མའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 


