
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། ༡༡ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

20th March 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་མཆོག་གིས་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་

མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་ཡི་ཤུའི་

བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པར་འོས་འདེམས་

བྱུང་བ་ནི་བྱུང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་

པ་ཞིག་ཆགས་པར་བརྟེན། ངོས་ཀྱིས་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་མཆོག་གིས་

དེ་སྔ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་ནང་ཨི་ཊ་

ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་སི་སིའི་ནང་བྱུང་བའི་

ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་

ཕ་རན་སི་སི་མཆོག་གི་མཚན་བཞེས་

གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་དོན། སྤྱིར་

ངོས་ལ་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐོར་དེ་

ཙམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཀྱང། དེ་སྔ་ངོས་རང་ཨ་

སི་སིར་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་སི་སི་མཆོག་གི་

སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང། ཁོང་ནི་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ། 

བསླབ་ཁྲིམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་འདུག  ལྷག་པར་ཁོང་གིས་སྲོག་ཆགས་

ཀུན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པ་

དེར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད།  

ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མཚན་

བཞེས་གནང་བར་ངོས་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་

ཅང་ཐེབས་བྱུང། ཞེས་དང། ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་དེ་སྔ་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ཇོན་

པོལ་གཉིས་པ་མཆོག་དང་དེ་རྗེས་པོབ་བྷེ་ནི་

ཌིག་བཅུ་དྲུག་པ་མཆོག དེ་བཞིན་ཡི་ཤུའི་

ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་མང་དག་ཅིག་དང་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་པ་ཐུགས་དྲན་གསོ ་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས། པོབ་གསར་

པ་མཆོག་དང་ཡང་མགྱོགས་མྱུར་

མཇལ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་

ཡོད་སྐོར་འཁོད་དོན།  ངོས་ཀྱིས་

དེ་སྔ་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་གོང་མ་

རྣམས་དང་མཇལ་ཏེ་མཛའ་བརྩེའི་

འབྲེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད།  

འདས་པའི ་ལོ ་བཞི ་བཅུ་ཙམ་གྱི ་

རིང་ཡི་ཤུའི་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཚོ་

དང་ལྷན་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་བསམ་

ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་འདུ་འཛོམས་མང་

པོའ ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང། ཕྱོགས་

མཚུངས་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་

དང་མགྱོགས་མྱུར་མཇལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད།   ཅེས་སྩལ་འདུག   

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་དབུ་འཛུགས།

༄༅། །བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིགྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཅིག་རིང་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་གངས་སྐྱིད་

བཀའ་ཤག་ག་ིཚོམས་ཆེན་དུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་དབུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་

པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་

རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང་ཟུར་ཉན་པ་བཅས་

ཚང་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་

དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་

འབྲས་སིལ་ཕུལ་རྗེས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་གྲུབ་མཚམས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་འཚམས་

འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ནང་

དུ་གནད་དོན་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ཁ་སང་

རང་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣།༣།༡༣། ཉིན་རང་ལོ་ ༣༠ ལ་སོན་པའི་རྔ་

པ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་འདུག ད་ལྟ་བོད་མི་ ༡༠༩ ནས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ཁྲོད་ནས་ ༩༡ འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་གཙོས་ཁོང་རྣམ་པའི་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་ཚང་མར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

སླད་དེ་རིང་ང་ཚོས་ལས་རིམ་ཁག་གཅིག་དང་། དེ་

བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གྲོས་འཆར་གཅིག འདས་

པའི་ལོ་གཅིག་ཙམ་ལྷག་གི་རིང་ལ་ང་ཚོས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་དཀའ་

ངལ་སྐྱོན་ནས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བློན་བགྲེས་པ་འཇུ་ཆེན་

ཐུབ་བསྟན་མཆོག་དང། ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག  ཉེ་ཆར་སྐུ་ངོ་ཏ་ར་མཆོག་དང་སྐུ་

ངོ་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས།  ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་རྗེས་དྲན་དུ་གྲོས་འཆར་

འཁྱེར་ཡོང་དགོས་པ་ཁྲི་ཟུར་བསོད་ནམས་སྟོབས་

རྒྱལ་མཆོག  ལྷག་པར་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་མཆོད་

འབུལ་དང་བསྔོ་སྨོན་བྱེད་མཁན། དེའི་ཕྱོགས་ལ་

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་མཁན་ཚང་མར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེས་

གཡོག་དང་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ད་

དུང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་

དུ་ལྷག་པ། ཁོང་རྣམ་པའི་ནང་མིས་དཀའ་སྡུག་ཚད་

མེད་མྱོང་བཞིན་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

ནས་མ་གྲོངས་མཁན་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཤེས་

མ་ཤེས་གང་རུང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་

འདིའི་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གཞུང་འབྲེལ་

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།  

དེ་རིང་གི་ཉིན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་འཛུགས་གནང་གྲུབ་བསྟུན་

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་

འབྲེལ་རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་

སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

གྲྭ་བཞི་གློག་བརྙན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

ཡ་ིཤུའ་ིབླ་ཆེན་པོབ་གསར་པརའཚམས་འཕྲིན།

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པས་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཐད་

ཀར་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། གྷུ་

གྷལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཚོགས་དུས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ལས་རིམ་

རྣམས་དུས་ནམ་ཡིན་ལ་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་

བསྐྲུན་ཡོད། ཉིན་རེའི་ཚོགས་ཐེངས་སྐབས་ཚོགས་

ཐུན་བཞི་ནས་ལྔ་བར་ཁྱོན་ཆུ་ཚོད་ ༦ རིང་གི་ལས་

རིམ་རྣམས་ཐད་གཏོང་གནང་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་

བཞིན་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཕྱི་དྲིལ་སྒྲ་བརྙན་

ཚན་པའི་དྲ་རྒྱ་www.tibetonline.tv དང་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ www.

Chithu.org ཐོག་ཐད་ཀར་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད།།  

༄༅། །ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཕ་

རན་སི་སི་མཆོག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་

གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་

སར་གནས་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ལ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་

ང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཐེངས་འདིར་ལེ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཁ་ནས་

བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞེས་མཁན་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་ཐོག་མ་ཡིན་པར་བརྟེན། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་རང་

བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།    སྐུ་ཉིད་མཆོག་ནི་ད་

ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཡི་ཤུའི་རྣམ་དག་གི་ཆོས་

ལུགས་རྗེས་འབྲང་པ་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་ ༡།༢ དབུ་

ཁྲིད་ཆགས་ཡོད། བོད་དུ་དུས་རབས་མང་པོའ་ིརིང་ཡི་

ཤུའི་རྗེས་འབྲང་པ་དང་བོད་མི་ནང་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡི་ཤུའི་

བླ་ཆེན་པོབ་ཇོན་པོལ་མཆོག་གིས་གཙོས། འཛམ་གླིང་ནང་

ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་འདྲ་མིན་དང་ལྷན་ཉམས་

མྱོང་བརྗེ་ལེན་གྱི་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་འཇོག་གནང་

མཛད་པ་མ་ཟད། ཇ་ེརུ་ས་ལིམ་དང་ཨ་ས་ིསི། ལོར་ཌེ། ཕ་

ཏི་མ་སོགས་ཡི་ཤུའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དག་ཅིག་

ཏུ་གནས་གཟིགས་ཀྱང་མཛད་ཡོད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུ་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འགན་གཙོ་བོ་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་

འཁོད་ཡོད།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༡ 

བར་ཨི ་ཊ་ལིའི ་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་གློག་བརྙན་དུས་

སྟོན་སྐབས་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིན་ཨེ་ཡར་

(Arvind Iyer)ལགས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བའི་

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་གྲྭ་བཞི་ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་དང་ལྷན་

བསྟན་འདུག དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་ཅེཀ་ (Czech) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རག་ 

(Prague) ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཞིག་

ཏུ་གྲྭ་བཞིའི་གློག་བརྙན་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཕྱོགས་

མཚུངས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལིར་གྲྭ་བཞི་གློག་བརྙན་གཟིགས་རྗེས་ཡུ་རོབ་དང་

ཨ་རིའི་ནང་གང་མང་འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེར་གཟིགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་འདུག  ། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དཔག་
ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་

ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་མཚན་

མོའ་ིབོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་རྔ་པ་

ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དཔག་ལགས་

དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་

པའི་གྲོང་པའི་ནང་སྲིང་མོ་ནད་པ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེར་ནད་གཡོགས་བྱས་ནས་ཡོད་སྐབས། 

རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་

བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག  འོན་ཀྱང་ད་བར་

ནང་མི་ཉེ ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཉེས་

འཛུགས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་མེད་དང་གར་ཡོད་

གར་ཁྲིད་ཀྱི ་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མི་འདུག དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དཔག་

ལགས་ནི་རང་ལོ་ ༢༩ དང་ཕ་མིང་ལ། དོན་

འགྲུབ། ༼འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར༽ མ་མིང་ལ་

དོན་དེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 ཁོང་ནི་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་དེང་སྐབས་དབུ་མ་

ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭར་སླེབས་ཡོད་

འདུག དེ་སྔོན་ཁོང་པེ་ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོར་ཟུར་སྦྱོང་གནང་ནས་སྡོད་སྐབས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

གྱི་དགོང་མོའ ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ཙམ་ལ་པེ་

ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ིནང་ནས་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ། ཟླ་ཁ་ཤས་

རིང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མོད་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སོགས་

སྐབས་དེར ་གསལ་བོ ་ཆགས་མེད ་ཀྱང ་

རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་རང་སྲེག་རྗེས་འདས་གྲོངས།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་དེང་སང་རྒྱ་ནག་སི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོད་

པའི་མདོ་སྨད་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་ལྟེ་བའི་གྲོང་

ཁྱེར་སྟག་ཚ་གྲོང་བརྡལ་དུ་ཕ་ཡུལ་མཛོད་

དགེ་རྫོང་སྟག་ཚ་མཐའ་བ་ནས་ཡིན་པའི་རང་

ལོ་ ༣༠ ལ་སོན་པའི་བུད་མེད་དཀོན་མཆོག་

དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་

རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་དང་ལྷན་སྐད་འབོད་གནང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གི་ཕུང་པོ་

འབྲེལ་ཡོད་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་

སོགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྱེར་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ཉིན་ཁོང་

གི་བཟའ་ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལ་རུས་ཐལ་ཞིག་

ཉེན་རྟོག་པས་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་འདུག རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོས་དཀོན་

མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་དོན་ནི། བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་གྱི་

དཀའ་རྙོག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་བརྗོད་དགོས་

ལུགས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་སྒྲོལ་མ་

སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། 

ད་ཆ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱི་བཟའ་

ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་མཛོད་དགེའི་ཉེན་

རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ད་ཆ་ཁོ་མོའ་ི

ཤུལ་དུ་ཕ་ཡུལ་མཛོད་དགེ་བྱམས་མེ་ཕྱུགས་

རྭ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བཟའ་ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་

ལགས་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་

ལུས་འདུག ཁོ་མོ་ནི་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཁོངས་

སུ་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

ཐེངས་བདུན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས། །

དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་
ཀྱིས་རང་སྲེག་རྗེས་འདས་གྲོངས་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་

བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་རྔ་པ་རྫོང་ཁྲིན་ཀན་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་

གོང་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་རོགས་ཕྲུག་ཚང་

གི་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ནོར་

འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞུ་འབོད་ཆེད་རང་

ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

འདུག དེ་ཡང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གླིང་ནུབ་

ཕྱོགས་སུ་ཁོང་གི་བཞུགས་ཤག་ཡོད་པའི་སྒོ་

ནས་རང་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་མང་པོ་བྱུག་ཅིང་

ལག་ཏུ་ཆོས་དར་བཟུང་ནས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་དགོན་པའི་ནུབ་སྒོའ་ིཕྱོགས་སུ་

བརྒྱུགས་ཡོད་པ་དང་། སྒོ་ཆེན་འགྲམ་དུ་མ་

སླེབས་ཙམ་ལ་སར་འགྱེལ་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་

དེར་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་བཅས་མང་པོ་

འབྱོར་ནས་ཁོང་རྔ་པ་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་

ཁང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་

འགོར་བར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་སྐད་

འབོད་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

མི་འདུག སྨན་ཁང་དུ་འབྱོར་མཚམས་དམག་་

མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་འབོར་ཆེན་སླེབས་ནས་ཁོང་

གི་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཕྲོགས་ཀྱིས་འབར་ཁམས་

སུ་ཁྱེར་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ། རོགས་

ཕྲུག་དང་། མ་མིང་ལ། དེ་པོ་བརྗོད་ཅིང་དམ་པ་

ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཆོས་

སྒོར་ཞུགས་ཏེ་དེང་སྐབས་ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭར་

སླེབས་ཡོད་པ་དང་ནམ་རྒྱུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་

ཤིང་སློབ་གཉེར་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་ཤུལ་དུ་ཕ་མ་གཅིག་

པའི་སྲིང་མོ་གཅིག་དང་སྤུན་གསུམ་བཅས་

ཁྱོན་ནང་མི་དྲུག་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ས་

བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་སྐབས་རྔ་པ་ནས་བོད་

མི་མང་པོ་ཞིག་དམར་གསོད་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་

ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཚེས་ལ་ཁེལ་ཡོད་པ་

དང་། ལོ་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་རྟག་པར་རྔ་པ་མི་

མང་གིས་དུས་ཚེས་དེར་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱིས་

སྒོ་ནས་རྗེས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

འདུག ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་པ་

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ལོ་སོ་སོའ ་ིགསུམ་

པའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཉིན་མོ་རྗེས་དྲན་གྱིས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ། 

༸རྒྱལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བྲག་སྟེང་བརྐོས་
ཡོད་པར་བཙན་དབང་གིས་

བསུབ་བཅུག་པ།
༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པར་གནས་

ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན་

ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་རྫ་སྟོད་

ཤང་ཉ་མཚོ་ཡུལ་མཚོ་ཁང་དམར་སྡེ་བའི་

ངོས་ནས་འདི་ལོ་བོད་མིའི་རང་དབང་གྱེན་

ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༤ 

ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། ཁུལ་དེའི་བྲག་སྟེང་དུ་

༸རྒྱལ་བའི་གསོལ་འདེབས། གངས་རི་རྭ་བས་

བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་

ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་

དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚོ་ཡིས།། ཞབས་

པད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག  བརྐོས་

ཡོད།   གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་

རྟོག་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་

ལ་བརྩིས་ཏེ་དམག་མི་བཏང་ནས་བཙན་དབང་

གིས་བསུབ་བཅུག་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེའི་སྐབས་

མི་མང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་དང་བསུབ་

པའི་དུས་ཚོད་བཅས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོག་

ཐུབ་མི་འདུག ལྷག་པར་འདི་ལོ་གསུམ་བཅུའི་

དུས་དྲན་གོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་མི་

མང་རྣམས་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་བྱས་ཏེ་ཁ་

པར་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མི་ཆོག་

པ་དང་། གལ་སྲིད་སྐད་ཆ་བཤད་ན་གནས་

ཚུལ་ཚང་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྒྲ་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་སྟབས། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

པའི་ཆ་ནས་མི་མང་ཚོས་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་

བ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་འདུག  

དེར་བརྟེན་དེང་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་

རྒྱ་གཞུང་གི་འཇིགས་སྣང་འོག་སྐད་ཆ་བཤད་

རྒྱུར་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བའ་ིགནས་

སུ་གྱུར་འདུག་བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་

ཡུལ་ཤུལ་ཉ་མཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་སུ་ལོ་ ༥ 

དང་བྲག་དཀར་སྡེ་བའི་གླུ་པ་བློ་བློ་ལགས་སུ་

ལོ་ ༦ བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ཁྲི་

འདུ་རྫོང་ཉ་མཚོ་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ལྔ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ལས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ངག་དབང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཟླ་གཅིག་

རྗེས་ཀློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། གཞན་རྣམས་

བཙོན་འཇུག་གིས་ཟླ་འགའ་ཕྱིན་རྗེས་དགེ་

འདུན་པ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་

བཟང་གཉིས་བཙོན་ཁང་ནང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་

བཏང་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་

ཕོག་པར་བརྟེན། གནས་སྐབས་བཙོན་བཀྲོལ་

གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ཟླ་སྔོན་མའི་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཕ་རྟ་རྒྱལ་དང་མ་པདྨ་མཚོ་མོ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༡ ལ་སོན་པ་དགེ་འདུན་

པ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་སླར་ཡང་དགོན་པའི་

ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉེ་ཆར་ལོ་ ༥ 

བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས། ད་ལྟ་ཁོང་

བཙོན་ཁང་གང་དུ་བཅུག་ཡོད་མེད་དང་གནས་

སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་

གྱུར་འདུག 

  དེ་བཞིན་ཡུལ་ཤུལ་བྲག་དཀར་

སྡེ་བའི་གླུ་པ་བློ་བློ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་གིས་

འདྲི་རྩད་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་མཐར་

ཀློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སླར་ཡང་འཛིན་བཟུང་གིས་

ཉེ་ཆར་ལོ་ ༦ གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང། 

ད་ཆར་ཁོང་བཙོན་ཁང་གང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་

དང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། གླུ་

པ་བློ་བློ་ལགས་ནི་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༣༠ ཡིན་ཞིང། 

ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་

དང༌མ་མིང་ལ་ཆོས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་

འདུག 

 ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཁང་

གང་ནས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་མེད་དང་། ཉེས་

འཛུགས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག 

 གླུ་པ་བློ་བློ་ལགས་ཀྱིས་༼བོད་དར་

ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་གངས་བུ་ཚོ་༽  ཞེས་པའི་ཆེད་

སྒྲིག་བརྙན་འཁོར་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་

པའི་ནང་། ༡༽ ཕ་ལམ་གས་ཆག་ཤོར་བའི་

མིག་ཆུ། ༢༽ ཕ་ས་ཤོར་བའི་དབུགས་རིང་། 

༣༽པཎ་ཆེན་ལགས། ༤༽ ཕེབས་ཤོག ༥༽

བོད་དར་ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་གངས་བུ་ཚོ། ༦༽ སྡེ་

དགོན་ཟུང་། ༧༽བདེན་གཏམ། ༨༽ རེ་སྒུག་

གི་ལོ་ཟླ། ༩༽ ངའི་ཚེ་སྲོག ༡༠༽ མཛའ་

གཞས། ༡༡༽ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁའི་རྩ་བ། ༡༢༽ 

མདུན་ལམ། ༡༣༽ ལེགས་ཚོགས་རབ་བཀྲ། 

༡༤༽ བཀྲ་རེ་ཤིས་བཅས་གཞས་སྣ་ཁག་ ༡༤ 

ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག ༼བོད་དར་ཆ་

སྒྲེངས་ཤིག་གངས་བུ་ཚོ༽ ཞེས་པའི་གཞས་

ཚིག་ནི། བོད་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་སྐྱོང་བའི་

ཕྱིར། རྒྱ་དམར་པོའ་ིདཔུང་ལ་རྒོལ་བའི་སླད། 

དོན་བདེན་པ་དབུ་མའི་ལམ་ཁ་ནས། བོད་དར་

ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་གངས་བུ་ཚོ། གངས་དཀར་པོའ་ི

ལ་རྒྱ་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། བོད་རང་བཙན་གཙང་

མ་འཐོབ་པའི་སླད། དོན་གནས་ལུགས་དུ་མའི་

རྒྱབ་ལྗོངས་ནས། བོད་དར་ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་

གངས་བུ་ཚོ། ༸སྐྱབས་རྒྱལ་བ་བོད་ལ་ཕེབས་

པའི་ཕྱིར། བོད་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་

འབྱུང་བའི་སླད། སྲོག་དམར་པོར་བསྡེབས་

པའི་ཉག་ཁ་ནས། བོད་དར་ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་

གངས་བུ་ཚོ། སེང་གངས་རིས་བརྒྱན་པའི་

དར་ཆ་འདི། བོད་མི་རིགས་འདི་ཡི་རྒྱལ་དར་

ཡིན། བོད་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའ་ིདགྲ་

ལན་དུ། བོད་དར་ཆ་སྒྲེངས་ཤིག་གངས་བུ་ཚོ། 

བྲིས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠  

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།
༄༅། །ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིགཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་བདུན་དུ་བསྐོར་བསྐྱོད་གནང་སྟེ། 

གངས་སྐྱོན་འོག་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲད་པའི་བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་

གནང་བ་མ་ཟད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོབ་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་

སྤྲུག་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།  བཀའ་བློན་མཆོག་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་འཚམས་གཟིགས་

སྐབས་ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན། རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་གཞུང་། དེ་

བཞིན་རྫོང་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་བྱང་ཐང་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་གི་ངལ་སེལ་ཆེད། 

ཟ་བཅའ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།  སྐབས་དེར་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ཀྱང་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི་ཚོར་རོགས་རམ་ཇི་དགོས་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། སྤྱིར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འཚམས་

གཟིགས་སྐབས་ཁ་བ་ཧ་ཅང་བབས་ཤིང་གྲང་ངར་ཤིན་དུ་ཆེ་བ་མ་ཟད། འགྲོ་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་

ཧ་ཅང་ཞན་པ་སོགས་ཡོད་ཀྱང་ངལ་བ་དུ་མར་མ་འཛེམས་པར་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་

ཡོད། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་ལ་དྭགས་ལྕོག་ལམ་གསར་ས་

གནས་བོད་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་ཉན་ཞིབ་གནང་སྟེ།  ཕྱི་

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ལྡི་ལི་བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འགུལ་བསྐྱོད་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའ་ིལས་རིམ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ བར་ཉིན་གྲངས་

ལྔའི་རིང་ཨུ་ཏ་ར་ཁནྜ་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་ནང་ཡོད་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ 

༡༡ དང་། དགོན་སྡེ་ ༤ སློབ་གྲྭ་ ༦ བཅས་

ཀྱི་ནང་འགུལ་བསྐྱོད་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའ་ི

ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ ་ལགས་ཀྱིས་

གསུང་དོན། འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའ་ིལས་

རིམ་འདིའི་ཐོག་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠༠༠ ཙམ་

གྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ལས་རིམ་

འདི་སྤེལ་དགོས་དོན་ནི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་དཔེར་ན། ཊི་

བྷི་དང། (Tuberculosis) ཧེབ་བྷི། 

(Hepatitis) B སྐྲན་ནད། Cancer 

ཁྲག་ཤེད་ཀྱི་ན་ཚ། (Hypertension) 

གཅིན་པ་མངར་སྐྱུར་གྱི་ནད་ (Diabe-

tes) བཅས་ཀྱི་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སླད་

ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོར་དམིགས་ཏེ་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་

གཞིའི་སྐོར་ཡང་སློབ་གསོ་གནང་ཡོད། སློབ་

གསོའ་ིལས་རིམ་སྐབས་ནད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་

དེ་དག་དང་དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་

བའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་

གཞིའི་རིགས་གསལ་བཤད་དང་ནད་གཞི་

སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་

བགྲོ་གླེང་སོགས་གནང་ཡོད། སྤོན་ཊ་གཏན་

སློབ་ཏུ་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའ ་ིལས་རིམ་

སྐབས་མི་མང་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་དོ་

སྣང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་སྐོར་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་། 

 ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་

གསོའ ་ིལས་རིམ་འདི་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་དང། འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་

གསོ་ཚན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་

སྐབས་བཟང་ལགས། བདེ་སྐྱིད་གླིང་འཕྲོད་

བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་བློ་

གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་རྣམ་པར་སྨན་

ཞབས་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་དང། 

བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས། བོད་མི་

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་

ཅན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕྱག་རོགས་གནང་

འདུག་པ་བཅས།།

ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་སློབ་སྟོན་པ་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕེབས་པ།

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་སློབ་

སྟོན་པ་ལྕམ་སྐུ་བྷ་སི་ཝར་ཏི་ཅཀྲ་ཝར་ཏི་ Ms. 

Bhaswati Charavorty ལགས་རྡ་

སར་ཕེབས་ཏེ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་དྲུང་

འཕར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་སོགས་དང། 

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནོར་ཝེ་རོགས་

ཚོགས་ལས་གཞིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་དབང་ཕྱུག་

ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞི་

འགྲོ་བཞིན་པ་དང་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི

ལས་འཆར་ཁག་གཅིག་གི་སྐོར་སོགས་ཆུ་ཚོད་ 

༢།༣༠ ཙམ་རིང་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ཡང ་སྐབས་དེར ་གོ ་བསྡུར་

གནང་བའི་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ིནང་གི་གནད་

དོན་གཙོ་བོའ་ིཁྲོད། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

མོན་གྷོ ་འདོད་རྒུ་གླིང་དང་ཏེ ་ཛུ་དར་རྒྱས་

གླིང། ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་ཌེ་ཤི་བཅས་ཀྱི་ནང་

སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་དང། 

མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་

སྒོར་བསྡོམས་ ༥ ༥༠༦ ༢༡༥།༠༠ (Rs. 

5,506,215.00.) ཡིན་པ་དང། སྦེལ་

ཀོབ ་གཞིས ་ཆགས་སུ ་སྐྱེ ་ལྡན ་སོ ་ནམ ་

འདེབས་ལས་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་

བསྟི་གནས་ཁང་ Organic Re-

search & Training  Cen-

tre དུ་སྨན་རྩའི་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞིའི་ 

Herbal & Medicinal plant 

Research Project ཆེད་འགྲོ་གྲོན་

བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༧༡༤ ༦༩༤ །༠༠ 

(714,694.00) ཡིན་འདུག  

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྦེལ་ཀོབ་སྐྱེ ་

ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཉམས་ཞིབ་དང་

སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སྦྱོང་བརྡར་

ཚོགས་ཁང ་ཉམས་གསོ ་དང ་རྨོད ་ལོག ་

འཕྲུལ་འཁོར་ Tractor གསར་ཉོ་བཅས་

ཀྱི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༡ 

༣༣༦ ༦༥༠ །༠༠ (1,336,650.00) 

ཡིན་འདུག དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གི་

གནད་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ནི། འདི་ལོ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ དང་འཆར་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོར་མོན་གྷོ ་འདོད་རྒུ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

སུ་སྐྱེ ་ལྡན་སོ ་ནམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་སྨན་

རྩའི་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞིའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་

བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༤༣༦༦༨༣༥།༠༠ 

(4,366,835.00)  ཡིན་འདུག 

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་གོ་བསྡུར་

གནང་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག་གཅིག་

ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ལོའ་ིན་གཞོན་

ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་

གཞི་ (YES) ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་སྦྱོང་བརྡར་བའི་

གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང། ཕྱོགས་མཚུངས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ དང་འཆར་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ནང་གཞོན་སྐྱེས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་

ཚོའི་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་བ་མ་ཟད། ནང་

སྲིད ་ལས ་ཁུངས ་འོག ་བསྐོར ་འཁོར ་མ ་

དངུལ་བུན་གཡར་ Revolving Loan 

Fund Projects ལས་གཞི་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་སོགས་ཡིན་འདུག་པ་

བཅས།། 

འཛམ་གླིང་ཊི་བྷི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད་ལག་
རྩེད་སྤོ་ལོའ་ིའགྲན་བསྡུར་དབུ་འཛུགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ལག་རྩེད་སྤོ་

ལོའ་ིརྩེད་ཐང་ (Gangkyi Basketball 

Ground) དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ཁུལ་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོའ ་ི

འགྲན་བསྡུར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

 རྩེད ་འགྲན་དེ ་བཞིན ་གོ ་སྒྲིག ་

ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་འཛམ་གླིང་

ཊི་བྷི ་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད་ཡིན་འདུག་

པ་མ་ཟད། དེ་ཉིན་མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་

ཆགས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོའ་ི

འགྲན་བསྡུར་ནང་ལྷན་ཁང་ཁག་འདྲ་མིན་ནས་

ཁྱོན་རུ་ཁག་ ༡༢ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་

པའི་ཁོངས་ནས་བུད་མེད་རུ་ཁག་གཉིས་ཀྱང་

ཡོད་འདུག རྩེད་འགྲན་འདི་བརྒྱུད་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཊི་བྷི་ནད་གཞི་འདིའི་སྐོར་གོ་

རྟོགས་སྔར་ལྷག་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྤེལ་ཐབས་

གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། འདི་ལོའ་ིཊི་བྷི་ནད་གཞིར་

གདོང་ལེན་གྱི་འབོད་སྒྲའི་ནང་། ངའི་མི་ཚེའི་

རིང་ཊི་བྷི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ། (Stop TB in 

my life time) ཞེས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་འདི་དོན་འཁྱོལ་སླད་དམིགས་པ་ཞིག་

ཡིན་འདུག ཊི་བྷི་ནད་གཞི་འགོག་ཐབས་ཆེད་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཊི་བྷི་འགོག་དགོས། 

(Stop TB) ཞེས་པའི་ཨི་ཊ་ལིའི་ཚོགས་

པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།  

ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕ་རན་སི་ནས་ཧོ་
ལེན་ཌིར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ།

༄༅། །བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག ་གིས ་ཕ ་རན་སིའི ་རྒྱལ་ས་པེ ་རི ་

སིའི་ (Paris) ནང་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་བོད་

དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་གྲུབ་བསྟུན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཁུལ་དེ་

ནས་ཧོ་ལེན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཨེམ་སི་ཊར་ཌམ་ 

(Amsterdam) ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་

འབྱོར་བྱུང་འདུག  དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་རྒྱལ་ས་པེ ་རི ་སིའི ་ནང་ཉིན་གཉིས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ཡུལ་དེའི་གྲོས་

ཚོགས་གོང ་འོག་གི ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི ་ཚོགས་མི ་རྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས་རྔ་པ་ཀིརྟི ་དགོན་པ་གཙོ ་བོར་

གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དེང་སྐབས་

ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་མི་གྲངས་ 

༡༠༧ ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་

སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་པ་རྣམས་གསལ་

བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གཞུང་

མང་གཉིས་ནས་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་

འོག་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་

བས་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇེན་པེ་

ཊེ་རིག་གི་ལེ་སི་ (Mr. Jean Pat-

rick Gilles)མཆོག་དང། ནོལ་མ་མེ་རེ་ 

(Mr. Noel Mamere) མཆོག་གིས་

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

སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་མུས་བཞིན་

རྒྱུན་འཁྱོངས་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་མ་

ཟད།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཕ་རན་སིའི་

སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་ཀོ ་ཡི ་སི ་ཧོ ་

ལན་ཌི་ (Francois Hollande) 

མཆོག་རིང་མིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱོགས་ཕེབས་

སྐབས་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་གླེང་སློང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།  



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

 ལས་བྱེད་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། ། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་གཤམ་གསལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་ཡོད་པས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ནས་

རང་ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཡུལ་ཁ་སྦྱང་དང་སྦྲགས་  ༢༠༡༣   ཕྱི་ ༤   ཚེས་ ༢༠   འགྱངས་མེད་འདི་གར་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་

 ཨང་            ས་མིག་   ཤེས་ཚད་ རྩ་ཕོགས་སོགས་བསྡོམས་            ཟུར་མཆན་

༡ དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པ་ B.Lib. ༡༡༥༧༥། དེའི་སྟེང་ལོ་རེའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཁོང་གཏོགས་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་

འཕར་ཆ་སྤྱ་ིམཚུངས་ཐོབ་རྒྱུ།

 

༢ དངུལ་གཉེར་དང་གཉེར་པ་

གཅིག་ལྕོགས་

B.A/B.Com ༩༧༤༧།

༣ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་

ཁང་ག་ིལས་རོགས་གཉིས་

B.Sc. ༩༡༣༨།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ 

རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཀིརྟི ་རིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ད་བར་བོད་ནང་

དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི་ 

༡༠༧ གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད། མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་འདི་བཞིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་ ༢༢ འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་

བསྟུན།  སུད་སི་ Switzerland དང་ལེ་ཁེ་

སི་ཊེན་ Liechtenstein བོད་རིགས་

མཐུན་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན་འདུག  

 སྨོ ན ་ ལ མ ་ སྐ བ ས ་ ག ན མ ་

གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་མིན་ལ་མ་འཛེམ་པར་

བོད་མི་ ༢༠༠ ཙམ་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

སྐབས་དེར་ཀིརྟི ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེར་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་

ཆེད་འགན་ཡོད་པ་དང། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་

ཚང་མས་སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་

རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་སྐོར་གསུང་དོན། 

གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ང་

ཚོས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་

འཛམ་གླིང་མི ་མང་ཚོའི ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་

ཐབས་གནང་དགོས། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་

ནི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་

མགྱོགས་མྱུར་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང། 

 བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་དེ་མི་རབས་

ནས་མི་རབས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་ཐུབ་དགོས།  ང་ཚོ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན། ང་ཚོའི་

འཐབ་རྩོད་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ིསྲིད་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་

ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ིསྲིད་གཞུང་

གིས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་

བོད་མིའི ་ཐོག་གདུག་རྩུབ་དང་དྲག་གནོན་

གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི་ཕུགས་ལ་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་གར་གནོད་གཞི་ལས་ཕན་འབྲས་གང་

ཡང་མེད། ཅེས་གསུངས་མཐར་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བྷན་ཀི་

མུན་ UN General Secretary 

Mr Ban Ki Moon  མཆོག་ལ་འབུལ་

རྒྱུའི་ཞུ་སྙན་དེ་བཞིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་སྟེ་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྲོལ་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་དེ ་ཉིན ་རིན ་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྡོར་གླིང་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་རྡོར་གླིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ་ཏུ་བོད་མིའི་

རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༥༤ པ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

འདུག དེ་ཡང་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་རྡོར་གླིང་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ ༥༠༠ བརྒལ་བ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བསངས་གསོལ་

གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད ་བསྟན་སྲིད ་མི ་

རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་

མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སླད་ངག་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་སྟེ་བདེན་ཚིག་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད།

 དེ ་ནས ་མཛད ་སྒོའ ི་སྐུ ་མགྲོན ་

གཙོ ་བོར ་རྡོར ་གླིང ་ཁོངས ་སུ ་ཡོད ་པའི ་

གོར་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ 

(Gorkhaland Territorial Ad-

ministration) ཀྱི་ལྕམ་སྐུ་ཨུར་མི་ལ་

རུམ་བྷ་ (Urmila Rumba) ལགས་

གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད ་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

མཛད་སྒོར་རྡོར་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བསོད་ནམས་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༤ པའི་ཐོག་སྤེལ་

བའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་

བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས ༥༤ པ་
སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༣ 

ཚེས ༡༣ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༣ ཚེས ༡༠ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད 

༩།༣༠ ཐོག་ས་གནས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་

དུ་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་

ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ།  གཏན་སློབ་ཀྱི་དགེ་

ལས་དང་སློབ་ཕྲུག གཞིས་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་

ལས་བྱེད། མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས ༣༥༠ 

ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དྲན་

མཛད་སྒོ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ནས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་

ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་

མ་གཅིག་རིང་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན། མཛད་སྒོའ་ི

གཙོ་སྐྱོང་བ་གཞིས་ལས་ཁང་གི་ལས་དྲུང་

ནས་དེ་ཉིན་གྱི་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་དང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་

སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་ལས་དྲུང་

གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

མང་ཚོགས་ལ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང། དེ་རྗེས་

ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་གོ་སྒྲིག་ཐོག 

མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ནས་

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད ༤།༣༠ བར་མ་ཎི་གསོག་སྒྲུབ་

དང་། བརྒྱ་མཆོད་འབུལ་ཤོམ་གནང་རྗེས་ ས་

གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་ཚོགས་

ལ་ཞོགས་ཇ་དང་། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས། 

དགོང་ཟས། བར་སེང་གསོལ་ཇ་སོགས་གོ་

སྒྲིག་ཞུས། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ས་

གནས་སུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་དམ་པ་རྣམས་ལ་

བསྔོ་སྨོན་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༣ ཚེས ༡༠ 

ནས་ཚེས ༡༢ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད ༩།༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད ༤།༣༠ བར་

མི་གྲངས ༦༠ ནས་མ་ཎི་ ༡༠༠༩༨༠༠ གསོག་

སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད།

  ཉིན་དང་པོའ་ིསྦྱིན་བདག་དང་གོ་

སྒྲིག་ས་གནས་གཞོན་ལྷན་ཚོགས་དང། ཉིན་

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ས་གནས་ཆོས་ཚོགས་

ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལྷན།

 ཆ་རྐྱེན་ཇི་དགོས་གཤམ་གསལ།

༡)   དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་དཔྱ་ཁྲལ་གོང་ཚེས་བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ། 

༢)   སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ལ་གོང་ཚེས་བར་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ། 

༣) གལ་ཏེ་སྡེ་ཚན་གང་ཞིག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ན།  དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་འབྱོར་

དགོས་པ། 

༤)  ཤེས་ཚད་དང་གླ་ཕོགས་གོང་བཞིན། 

༥) སྔ་འཕྲོས་རིང་ལས་ཡུན་ལོ་གཉིས་དང་དེ་རྗེས་འོས་མིན་གཟིགས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་བཅས།  བྷུན་

ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་ནས་   ༢༠༡༣   ཕྱི་   ༣  ཚེས་ ༢༠  ལ།

གནས་འབྲེལ་ཞུ་ཡུལ་ཁ་སྦྱང།
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པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠

བོད་ཀྱ་ིཟློས་གར་ཚོགས་པའ་ིལྷ་དག་ེནོར་བུ་ཚ་ེརིང་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའ་ིཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ལས་

ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ལྷ་དགེ་ནོར་བུ་ཚེ་

རིང་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༡༢ ཐོག་བདེ་ལེགས་

སྨན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་

སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 དེ་ཡང་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་

རྩལ་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༧ ལོར་དཔལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་

སར་རིག་རྩལ་མཁས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང༌། རང་ལོ་བརྒྱད་ནས་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་

ཐོག་སྐབས་ཐོག་མར་ཁྱེའུ་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་

ལྷ་གཞུང་ནང་གུ་རུ་དབུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་

ཆ་འཁྲབ་ཡོད། རང་ལོ་དགུ་ནས་སྐྱོར་མོ་ལུང་

པའི་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའ་ིསྒྲིགས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་

ཞོ་སྟོན་སྐབས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལོ་ན་

ཆུང་བའི་དོན་ཆ་ཁག་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ་དང༌། 

རྣམ་ཐར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སྐད་སྟོང་ལཱ་

ཟེར་ལེན་པར་བརྟེན་མིང་དོགས་ལཱ་བ་" ཞེས་

ཐོགས།  ཁོང་ལ་རྣམ་ཐར་དང་པོ་སློབ་འཁྲིད་

གནང་མཁན་སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་རྒྱ་ལུ་ཚེ་བརྟན་

ལགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་ཨ་མ་

དྭངས་བཟང་། མིག་དམར་རྒྱལ་མཚན། མཚེ་

མ་རྒན་པ། རིག་པ། བཀྲིས་སོགས་དགེ་རྒན་

མང་པོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་བཟང་ལྡན་པའི་ལྷ་མོ་

ཚོགས་པའི་ནང་རྒྱ་ལུ་ཚེ་བརྟན།  རྒྱ་ལུ་ལྷུན་

གྲུབ།  ཨ་ཁུ་སྟོན་པ།  ཨ་མ་ཚེ་རིང། ལེགས་

ལྡན་སྤོ་བོ། ཟབ་རྡུང་ལྷ་དབང་དངོས་གྲུབ།  

བསྟན་པ་ལགས། སྤོ་སྤོ་དཀོན་མཆོག བསྟན་

འཛིན་སྐལ་བཟང། ཨོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་། བུ་ཨ་ནན།  

ཕུར་བསམ་སོགས་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

གོང་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་མོ་འཁྲབ་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའི་འགོ་རྔོན་པའི་འདོན་ནས་མཇུག་བཀྲ་

ཤིས་བར་དུ་འཁྲབ་སྟོན་པའི་ལས་འགན་ཐེག་

པ་རིམ་འཛེགས་བཞེས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ནོར་གླིང་སྡིངས་ཆའི་སྒང་འཁྲབ་སྟོན་ལན་མང་

ཞུས་མྱོང་ཡོད་པའི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་དང་། རྒྱ་

ཆེའི་གཟིགས་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་

དང་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་ཐོབ།

 རང་ལོ ་ཉི ་ཤུ་རྩ་གཅིག་སྐབས་

བོད་གཞུང་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཀ་ལོན་སྦུག་

ཏུ་ཞབས་བྲོ་སྦྱང་བརྩོན་ཞུས་ཏེ་སྐྱོར་མོ་ལུང་

པ་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའ་ིསྲུབ་འཇུག་ཏུ་བཅུགས་པར་

གཟིགས་མོ་བ་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བྱུང་བ་

རེད། རང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་སྐབས་བོད་གཞུང་

གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ིཟློས་གར་

གྱི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ནས་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་ལམ་

ཆེད་པེ་ཅིན་དུ་བསྐྱོད་དེ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ་

དང་སྦྲགས་རྒྱ་མིའི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་

གིས་གཙོས་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱང་གནང་མྱོང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་

བློས་བཏང་གིས་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་

བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་མིར་རྒོལ་འཛིང་གནང་མཐར་

རྒྱ་མིས་གསོན་བཟུང་གིས་རྔ་ཆེན་གློག་ཁང་

གི་བཙོན་རར་བཅུག་ནས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་

པའི་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་བལ་པོའ་ི

མི་སེར་ཡིན་པའི་ལག་དེབ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་

བཙོན་ཁང་ནས་བཏོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཀ་ལོན་

སྦུག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། ཀ་སྦུག་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པས་ཁོང་ལ་རེ་

སྐུལ་ཞུས་དོན་བཞིན་ཀ་སྦུག་

ལྷ་མོའ ་ིདགེ་རྒན་གནང་བ་

དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་

རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་

ལྟར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་

སར་གནས་སྤོས་ཀྱིས་བོད་

གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་ལྷ་མོའ ་ི

སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དགེ་རྒན་གནང་

བ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྐྱོར་མོ་

ལུང་གི་ལྷ་མོའ ་ིའཁྲབ་སྲོལ་

ཇི ་བཞིན ་པདྨ་འོད ་འབར་

དང༌། གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མ། 

འགྲོ་བ་བཟང་མོ་བཅས་སློབ་

འཁྲིད་གནང་བ་མ་ཟད་སྣང་ས་འོད་འབུམ། རྒྱ་

བཟའ་བལ་བཟའ། གཅུང་པོ་དོན་ཡོད་དོན་གྲུབ་

བཅས་པ་སློབ་འཁྲིད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

རྨེ་རུའི་དགེ་འདུན་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་

ལགས་དང་ལྷན་དུ་རྨེ་རུ་སྤོང་སངས་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ི

འཁྲབ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་

པ། རྡོ་བཀྲ་རྒན་སྤེན་པ་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་

ལྷན་དུ་གཅུང་པ་ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་

ཆོས་རྒྱལ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན། དེ་བཞིན་ཆབ་

དག་མ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་དང། གཅུང་པ་དགེ་

རྒན་ཕུན་རབ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང༌། 

གནས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་བཅས་ལྷན་དུ་རྒྱལ་

མཁར་ཆོས་རྫོང་པའི་ལྷ་མོའ ་ིའཁྲབ་སྲོལ་ཇི་

བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་བཅས་པར་སློབ་

སྟོན་པའི་མཛད་འཁུར་ཆེ་བཞེས་དང༌། ལྷག་

པར་གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང༌། རྗེ་བཙུན་

མི་ལ་རས་པ། ༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་བཅས་

ཀྱི་ལྷ་གཞུང་གསར་གཏོད་མཛད་སྐབས་ཁོང་

ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་བཏོན་ནས་མཛད་

རྗེས་རླབས་པོ་ཆེ་བཞག་ཡོད། ཁོང་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་རི། ཉི་

ཧོང་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཕྱོགས་

ཕེབས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་འཁྲབ་

སྟོན་ལན་མང་གནང་བར་མི་མང་གིས་བསྔགས་

བརྗོད་དང་། དགའ་བསུ་ཚད་མེད་ཐོབ་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཨ་རི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་

དུ་ (Smithsonian) གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཞེས་པའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་

ཁོང་གི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའ ་ིསྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གསུང་

བཤད་དང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བར་གཟིགས་མོ་

བ་རྣམས་ནས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༡ ལོར་ཨི་ཊ་ལིར་བོད་ཀྱི་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའ་ི

སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་འདུར་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་

སྤྱི་དང། ཡང་སྒོས་སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་འཁྲབ་སྟོན་

སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  མདོར་ན། ཁོང་

གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་མི་ཉམས་

གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཆེད་གཞོན་

སྐྱེས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་སློབ་འཁྲིད་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

ནས་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་སློབ་

སྟོན་པའི་མཚན་གནས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། 

ཁོང་ནི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པའི་

སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་རང་རྟགས་

ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་སུ་རང་ནུས་གང་ཡོད་

བཏོན་ནས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་

དང་བཅས་པའི་དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་

མྱོང་མཁན་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་དགེ་རྒན་བཟང་

པོ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།། 

ཤེས་ལོང་ས་གནས་མི་མང་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་ལོང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་ཤེས་ལོང་ས་གནས་མི་མང་གིས་བོད་

བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ ་མོ ་

ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་སླད། 

དེ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ཐོག་སེར་སྐྱ་མི་

མང་ཡོངས་དགོན་པར་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་

ལྗོངས་ལྷ་སྲུང་རྣམ་གཉིས་ལ་འཕྲིན་སྐུལ་དང་

བསངས་གསོལ་བཏང་སྟེ་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་

སྒོ་གྲུབ་མཚམས། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ བར་

རྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་མ་

ཎི་དང། གུ་རུའི་གཟུངས་བསྔགས། རྗེས་བཙུན་

སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་དང་གཟུངས་བསྔགས་

སོགས་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ཡོད་མ་ཟད། བོད་

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

རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་

པ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་ ༩༠༥༠༠།༠༠ 

ཐམ་པ་རང་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

ཕུལ་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཤེས་ལོང་མི་མང་

ནས་དེ་ཉིན་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་

ཞིག་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ས་གནས་སུ་ཕ་མའ་ིཉིན་མ་ོསྲུང་བརྩ་ིཞུས།
༄༅། །འདི་གར་བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་ས་གནས་མི་

མང་ཚོགས་ཁང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་དང་བསུ་ན་མདའ་གཏན་སློབ་གཉིས་

ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བདེ་སྐྱིད་

ཚེ་རིང་དམ་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ཚེས་དང་ཕ་

མའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་མཛད་

སྒོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། གཏན་སློབ་ཀྱི་

སློབ་སྤྱི། མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་

ཆེ། གཞིས་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་ལས་བྱེད། སློབ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག མི་མང་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་གནང་

ཡོད། མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བ་བོད་དགེ་ཚེ་

རིང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོ་ངོ་

སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་

གི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང། དེ་རྗེས་

གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་དང། ཆོས་

དགེ ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་

ཀྱིས་རིམ་བཞིན་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་

བའི་གསུང་བཤད་གནང། ས་གནས་

ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཛད་སྒོར་

ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་དང། དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག ཕ་མ་བཅས་ལ་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་

སིལ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀུ་ལུར་གསུམ་དུས་ཐེངས་ ༥༤ པ་སྲུང་
བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྫོངས་ཁོངས་ཀུ་

ལུའི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་པ་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་ཀུ་ལུ་

རྫོངས་ཀྱི་ཐང་ཆེན་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་

མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཐེངས་ ༥༤ སྲུང་

བརྩི་ཞུས་ཡོད།

 དེ ་ཡང ་མཛད ་སྒོའ ི་ ཐོག ་མར ་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་གྲུབ་

མཚམས་ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླིང་གི་གཞིས་

འགོས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་

གསུམ་དུས་གསུང་བཤད་བོད་སྐད་དང་དབྱིན་

སྐད་ཐོག་ནས་སྒྲོགས་སྦྱང་དང་ཀུ་ལུ་ས་གནས་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་

སྦྱང་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ནས་ཀུ་ལུ་རྫོང་གི ་ཧིན་བོད་

མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོས་

དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ང་ཚོ་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་

ལས་བྱེད་པ་ཚོས་བོད་དང་རྒྱ་གར་དབར་བྲལ་

ཐབས་མེད་པའི་མཛའ་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སྤྱིར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་

མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ལ་གུས་འདུད་དང་

ཡང་སྒོས་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་

ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  བོད་མིའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལམ་ནས་ནམ་

ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་རང་དབང་

མ་སྤྲོད་ཐབས་མེད་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ང་ཚོར་

ཡིད་ཆེས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་

ཀྱང་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་

རྒྱ་གར་ལ་དམག་འཐབ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་

བརྗེད་ཐབས་མེད། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

རྒྱུ་ནི ་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ ་འཇགས་དང་འབྲེལ་

བའི་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་

དྲན་སྐད་འབོད་དང་ཁྲོམ་སྐོར་ལམ་ནས་སྲུང་

བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 8 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠

ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། ལོ་རེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་

ཞུ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རིམ་སོ་སོའ་ིནང་ས་མིག་

སྟོང་པ་འཐོན་བཞིན་པ་བཅའ་སྒྲིག་དགོངས་དོན་

གསར་བསྐོའ་ིལམ་ནས་ཁ་སྐོང་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར་

སྔ་ལོ་གནས་རིམ་འདྲ་མིན་ཐོག་ལས་བྱེད་གསར་

བསྐོར་དམིགས་པའི་ས་སྟོང་ ༤༣ ལས་བྱེད་

འདེམས་ལྷན་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བོད་

རིགས་ན་གཞོན་མཐོ་སློབ་ཐོན་རིགས་ནས་འཚང་

སྙན་ཕུལ་སོན་ཁོངས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ ༢༤༠ ནས་

ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཨང་རིམ་མཐོ་སོན་རྩེ་

བཏོག་གིས་ན་གཞོན་ ༤༠ ལ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཟླ་

བ་ལྔ་རིང་བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཇི། གཞི་རྩའི་རྩིས་

ཁྲ་འཇོག་ཉར། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གལ་ཆེ་

རིགས། བོད་པའི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་རིམ་པ་ཁག་སོགས་སློབ་ཁྲིད་

བྱས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོན་ཟིན་ན་གཞོན་ ༤༠ རྣམས་

དང་། ལས་བྱེད་ཡིན་བཞིན་པ་ ༢༨ གནས་འཕར་

ཡོང་ཆེད། ཕྱི་ཁག་ནས་ལས་བྱེད་ལ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་མི་གྲངས་ ༦༢ བཅས་

ནས་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ས་སྟོང་གནས་

རིམ་འདྲ་མིན་ཐོག་ལས་བྱེད་གསར་ཞུགས་ཀྱི་ཡིག་

རྒྱུགས་བཏང་བའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ལས་བྱེད་ཡིན་

བཞིན་པ་གནས་རིམ་གོང་མར་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་

པ་ ༤ དང་། ཕྱི་ཁག་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་མི་

གྲངས་ ༨ ཟབ་སྦྱོང་ཐོན་ཟིན་པ་ན་གཞོན་ ༤༠ ནས་

ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་མི་གྲངས་ ༢༦ བྱུང་བ་མ་

ཟད། དྲུང་གཞོན་དང། དྲུང་ལས། སྡེ་འགན། ལས་

དོ། ལས་དྲུང་། རྒན་དྲུང་བཅས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལ་

ཨང་རིམ་དང་པོ་ལེན་མཁན་ཟབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་

ཁོངས་ནས་ཡིན་ཐོག་ཁོ་ཚོ་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་

བརྒྱ་ཆ་ ༦༧ ༦༧ ཡིན་པར་བརྟེན་ལས་བྱེད་ལ་

ཚུད་རྒྱུར་ཟབ་སྦྱོང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་

གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ཁ་ཤས་ཐོག་ཨང་ཐོབ་དང་

བརྒྱ་ཆ་སྤྲད་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་

བའི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བར་གསལ་བཤད་

བྱེད་རྒྱུར། ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཟབ་སྦྱོང་བྱེད་རིང་

སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་སློབ་ཁྲིད་ཟིན་འཕྲལ་ཡིག་རྒྱུགས་

བཏང་སྟེ་སློབ་མ་སོ་སོར་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་

དམན་གང་ལོངས་པ་ལ་གཞིགས་པའི་ཨང་ ༥ དང་ 

༧ སྤྲོད་རྒྱུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་

སློབ་ལམ་སྟོན་བྱུང་བ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་

ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་

ཟབ་སྦྱོང་ཐོན་ཟིན་ལས་བྱེད་གསར་ཞུགས་ཡིག་

རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་རྣམས་ལ་ཨང་ ༥ འམ་ ༧ གང་

ཐོབ་པ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པས་བར་ཁྱད་བྱུང་བ་

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་

དབྱངས་མཆོག་ཕ་རན་སི་ཁུལ་དུ་ཉིན་གསུམ་

རིང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་

ས་པེ་རི་སིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༨ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་བའི་མཛད་སྒོའ ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས།  བོད་པའི་བུད་མེད་དང་གདོང་

ལེན། (Tibetan Women and 

Resistance.)” ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

པེ་རི་སིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྫོང་

ཁག་བཅུ་གཅིག་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཕྱི་

རྒྱལ་བ་མི་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་

པ་དང་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་དྲུང་

གཞོན་སྐུ་ཞབས་པེ་ཊི་རིཀ་བྷོ་ལོ་ཆི་ (Mr. 

Patrick Bloche) མཆོག་གིས་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  ཕ་རན་སི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། སྐུ་ཞབས་པེ་ཊི་རིཀ་བྷོ་ལོ་ཆི་མཆོག་ནི་

ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཡང་ཡིན་འདུག  

དེ་ནས་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་ནང་ད་

བར་བོད་མི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲངས་ ༡༠༧ ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་

པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ནོར་

འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ ་བཞིན ་ཕྱི ་ དྲིལ ་བཀའ ་བློན ་

མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་རླུང་འཕྲིན་ (Ra-

dio France)  དང་བརྙན་འཕྲིན་ (TV5 

Monde) བཅས་ཀྱི་བཅའ་འདྲི་དང་ལེན་

ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སྦེལ་

ཇེམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་བོད་མིའི་རང་

དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི ་དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༥༤ པའི་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆེད་

ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་གོང་ཕ་རན་སི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་ཀྱང་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་མིའ་ིའཛིན་སྐྱོང་བད་ེདོན་ཚོགས་པ་དང་སྤྱ་ིཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའ་ིའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱངས་པ།
༄༅།  །འདི་གར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བཀའ་ཤག་

ཚོགས་ཁང་དུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ་དང་། 

བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན་ཚོགས་པ། སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་གསུམ་གྱི་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱངས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༢ པ་བསྐྱངས་ཏེ་ཐེངས་

འདིའི ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ནང་སྔ་

ལོའ་ིགྲོས་ཆོད་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣།༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་

དང་དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

འཆར་ཁག་གི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་

གནང༌།  དེ་རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་བོད་མིའི་

འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༤ པ་དེ་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལྷན་

ཚོགས་བསྐྱངས་ཡོད།  འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཞོན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དོན་

གྲུབ་མཆོག་དང་། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཁོར་

ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས༌ལགས། 

ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་

ལགས། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་

མཚོ་ལགས། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱས་

ཚེ་རིང༌ལགས། དཔལ་འབྱོར་ཟུང་དྲུང་དཔེ་

ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ནས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༠ 

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༠༦ པ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག རྒྱ་གར་

མཁས་དབང་ཀིརི་ཤི་ན་ནཐ་མཆོག སྐུ་སྒེར་

དྲུང་ཆེ་བྲེ ་སང་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ལས་དོན་

མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་ཞིབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༡༤ 

ལོའ ་ིསྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་

ངལ་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་མང་དག་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་གྲོས་ཆོད་འཇོག་གནང་

མཛད་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་རྒྱལ་ཁའི ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་

བཅས། །  

ལས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་

པ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་འདི་ནས་ནོར་

འཛོལ་བྱུང་མེད།ཟབ་སྦྱོང་གཉིས་པ་ཚུགས་རྒྱུའི་

གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་ཟིན་དེ་ལྟར་ཡང། འཚང་སྙན་

འབྱོར་ཚེས་མཐའ་བཀག་ཟིན་པ་དུས་འགྱངས་

གནང་ཟིན་པར་ཟབ་སྦྱོང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་

ཆ་རྐྱེན་སྔོན་དུ་འདི་གའི་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ འཁོད་ནང་གསལ་ཚང་བ་རྣམས་

ནས་འཚང་སྙན་འབྱོར་ཚེས་གཏན་འབེབ་གསལ་

བསྒྲགས་མ་བྱས་བར་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས་

ཆོག་པ་ཅེས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རོ ་བྷེར་ཊི ་མིན་ཌེ་

མཆོག་ (Robert Menendez) གིས་

ཡོངས་ཁྱག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་

འཁོད་དོན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མ་བཟོད་པར་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་ཛ་དྲག་

གི་གནད་དོན་ཡོང་མུས་ཡིན་པའི་ཐོག་ང་ཚོར་ཧ་

ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་སྐོར་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། 

བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ངེས་པར་དུ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནི་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་

ཕོག་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། བོད་

མིས་ཁ་པར་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་བཙོན་

འཇུག་གི་ཉེས་པ་ཕོག་ཉེན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་གི་

རྩ་བའི་་བླ་མ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་ལ་དད་གུས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཚེ་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྲིམས་

ཆད་ཕོག་གི་ཡོད། མདོར་ན་བོད་མི་ཚོ་རང་ཡུལ་ནང་

ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

ཏེ་སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་རང་ཉིད་མི་སེར་གཉིས་པ་

ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་

འཛིན་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཆེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། དེ་

བཞིན་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གཙོས་མང་ཚོགས་ནས་

བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་ཁུར་དང་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་

ཡིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་མིའི་

རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ལས་དོན་བྱེད་སྒོ་གང་ཡོད་

ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་

པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་དེ་དག་གི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་མེད་པ་མ་ཟད། རིག་

གཞུང་ཉམས་ཆག་དང་ས་ཆ་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་མིའི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་བདག་གཅེས་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་

བོད་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

གི་གནས་བབས་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་ཡོད། 

 ལྷག་པར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། གྲོས་

ཚོགས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རོགས་

སྐྱོར་གནང་ཐུབ་པའི་དགོངས་དོན་དོན་ཚན་བཞི་

གསལ་སྟོན་གནང་འདུག 

 ༡༽བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཞུ་གཏུག་

ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་སྔར་ལྷག་ཉན་འཇོག་བྱེད་

དགོས་རྒྱུ་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་སུ་ལས་འཆར་འདྲ་མིན་ཐོག་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་གནང་མུས་ཁག་མུ་མཐུད་

གནང་རྒྱུ། 

 ༢༽སྔ་ལོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་་འགན་འཛིན་ལྕ་སྐུ་ན་ཝི་

པེ་ལི་ (Navi Pillay) མཆོག་གིས་བོད་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་

སྒོ་ནས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཐབས་མེད་སྐོར་གསུངས་

པ་ལྟར། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འདྲ་

མིན་ནས་འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་

བཞིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཆེད་བོད་

ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་གསར་

འགོད་པ་གཏོང་དགོས་པ།

 ༣༽ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

མུ་མཐུད་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་བོད་ནང་བསྐྱོད་ཐབས་སུ་

ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་ཞིང་། ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་པ་དགོས་

ལ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་ལྷན་ལས་དོན་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་གོང་གི་ལས་དོན་ཁག་

སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ། 

 ༤༽ཨ་རིའི ་ཕྱི ་སྲིད ་ལས་ཁུངས་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་གཞན་གྱིས་རྒྱ་

ནག་དང་དེ་བཞིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་

ཁག་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་གལ་གནད་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་བགྲོ་གླེང་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ། བོད་ནང་བརྟན་ལྷིང་མེད་

པའི་གནད་དོན་དེ་ཆེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་

ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི་བའི་སྒོ་

ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། རྒྱ་གཞུང་རང་ཉིད་

ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་

འདུག་པ་བཅས། །


