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6th 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་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་
སྟོན་མཛད་སྒོ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དབུས་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་ (Central University 

OF Himachal Pardesh) བསླབ་

པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་སྟོན་མཛད་སྒོ་ཐེངས་

དང་པོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༡ ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བླང་དོར་

བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཡོད། གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭ་དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་ནས་སྐར་མ་ ༥༠ 

ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་

གནང་རྗེས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་དགའ་སྟོན་

མཛད་སྒོ་ཐོག་མ་དེ་བཞིན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། 

ཐེངས་འདིར་སློབ་གྲྭ་དེའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༡༥ 

ཙམ་ལ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་

གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་

ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་

གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར། དེ་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཕུར་ཀན་

ཁ་མར་ (Furqan Qamar) མཆོག་

གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་ལས་

བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན། ཐེངས་

འདིར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཐོབ་

མཁན་གྱི་སློབ་མ་སོའ ་ིམིང་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་

ཞུས། དེ་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཁས་

དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆེད་ཐོག་

མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་

རྣམ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་

བའི་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་

བསྟུན།  གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་རིགས་བདག་

སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་མེ་ར་ Arun Maira  

མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཁས་དབང་

གི་ཕྱག་འཁྱེར་(Honorary Degree) 

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

 དེ ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་

མཐར་སོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཤེས་

ཡོན་ལམ་སྲོལ་དེ་བཞིན་གཙོ་བོ་ཕྱི་དངོས་པོ་

དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

བརྟེན། ལོ་ངོ་སྟོང་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱ་གར་སྲོལ་

རྒྱུན་ནས་དར་བའི་ནང་བསམ་བློ་གོང་འཕེལ་

གཏོང་རྒྱུའི་བསླབ་བྱ་དེ་དག་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་

ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁེྱར་འབུལ་ལམ་ཞུས་

པར་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུའི་བཀའ་སོླབ་ཀྱང་ཕེབས་པ་དང་

སྦྲགས་ཐེངས་འདིའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་

སོྟན་མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།།   

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའ་ིབློན་ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ 

ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལར་ཕེབས་

འབྱོར་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠།༣༠ ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

ཝིར་བྷ་དྷ་ར་སིངྒ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་སིམ་ལར་ཁ་ཐོར་

གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་ནས་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང། དེ་བཞིན་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གལ་ཆེ་ཁག་གི་

སྐོར་སྙན་སེང་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། དེ་རྗེས་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་ཚོགས་

འདུ་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་ཁོང་གི ་དྲུང་ཡིག་སྐུ་

ཞབས་ཝི་སི་ཕར་ཁ་ (V.C. Pharka) 

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང། དེ་རྗེས་ཆུ་

ཚོད་ ༡༢ ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་བློན་ཆེན་ཀོལ་སིངྒ་ཐ་

ཀུར་ (Shri Kaul Singh Thakur) 

མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང། དེ་ནས་

ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་

གི་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་སུ་ཌིབ་ཏ་ར་རོ་ཡེ་ (Sud-

ripta Roy) ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་

འཕྲད་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས། ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་སྡེ་

འཆར་འགོད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སུ་དྷིར་ཤར་

མ་ (Sudhir Sharma) མཆོག་དང་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་

གཏོང་ཐབས་ཡོད་ལུགས་སྐོར་དང། མེག་གྷན་

གཞུང་ལམ་ཟུར་དུ་ཚོང་ཟོག་སྟོན་མཁན་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁྲོམ་སའི་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད། དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་ཡུལ་

སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་

གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་སྡེའི་བློན་ཆེན་ལྷན་བཀའ་

བསྡུར་གནང་བ་དེ་

དག་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཕྱོགས་བཀའ་

བསྡུར་གནང་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་

བཀའ་བློན་མཆོག་

གི ས ་ རྙི ང ་ མ འི ་

དབུ་བླ་སྐྱབས་རྗེ་

སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

མ ཇ ལ ་ ཁ ་ ཞུ ས ་

རྗེས་བོད་མི ་འདུ་

སྡོད་བྱེད་ས་རང་

བཙན་ཀེམ་དང། 

ཇོ་ནང་རྟག་བརྟན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགོན་པ། རྒན་གསོ་ཁང། དེ་

བཞིན་སན་ཇོ་ལིར་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་

གླིང་ཀེམ་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༤ ཉིན་ག་གྷལ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལི་

དང་དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Tumkur University) 

ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་

མངའ་སྡེ་ (Chattisgarh) ཆ་ཏི་སི་གྷར་ནང་ཡོད་

པའི་ (Kushabhau Journalism Univer-

sity) ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་

ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་ནང་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་བཅས་ནང་

མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་ཆེད་གོང་ཚེས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་

ནས་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ 

༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

སློབ་གཉེར་ཁང་དེའི་ནང་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས། །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་

གིས་གལ་ཆེའ་ིམ་ིསྣའ་ིཆ་ེམཐོང་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཧི་མཱ་ཅལ་པར་ཌེ་ཤིའི་མངའ་གཞུང་གིས་

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

གེ་མཆོག་གི་སྣུམ་འཁོར་ཐོག་གལ་ཆེ་མི་སྣའི་མཚོན་

རྟགས་གློག་དམར་པོ་ (red beacon) བསྒར་

རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཕུལ་ཡོད།  སྤྱིར་སྣུམ་འཁོར་སྟེང་

གློག་དམར་བསྒར་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དེ་བཞིན་གལ་ཆེའི་

གནད་ཡོད་མི་སྣར་མ་གཏོགས་དེ་མིན་བསྒར་ཆོག་

གི་མེད། དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་མངའ་གཞུང་གིས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གལ་ཆེའི ་མི་སྣར་ངོས་འཛིན་

ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཧི ་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི ་

སྤྱི་ཁྱབ་བློ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷ་དྲ་སིངྒ་ (Virb-

hadra Singh)  མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་

གནང་དོན།  ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་སྣུམ་འཁོར་སྟེང་

གློག་དམར་བསྒར་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་བྱུང་སོང།  གང་ཡིན་བརྗོད་ན། སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་

ང་ཚོའི་གུས་བཀུར་དང་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་ཞུ་རྒྱུའི་སྐུ་

མགྲོན་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོང་རྣམ་ལ་

གུས་བཀུར་དང་སྐུའི་སྲུང་བྱའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ང་

ཚོར་ཡོད།  ཅེས་གསུངས་ཡོད།། 

ཆེད་བསྒྲགས།

 ༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་

དོན་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ 

༢༠༡༢ ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ིདགོངས་དོན་ལྟར་རིང་

མིན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའི་

དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༤ པ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་ནས་

བཟུང་ལོ་ལྟར་གལ་ཆེའི་དུས་དྲན་དེ་ཉིན་བོད་ཕྱི་ནང་

དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་རྗེས་

དྲན་མཚོན་ཆེད་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི

ཉིན་མོར་ཡང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་བཀའ་

སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་སྔོན་

དུ་གསར་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་ཡོངས་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པ་

ལྟར། གལ་ཆེ་ནན་དཔེས་ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ་བྱ་

བཞིན་ཡོད།   སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ལ།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦

ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱ་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱེད་ཡོལ་དུ་འཕགས་ཡུལ་

ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་བླ་བཀའ་ཟུར་

ཀིརྟི་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་(Gene-

va) ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་སྟེ་ཁུལ་དེར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་

ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་

སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་ཆུང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་

ཚབ་ (UN Special Rapporteur 

on freedom of religion or 

belief) སྐུ་ཞབས་ཧེ་ནར་བྷེ་ལི་ཕིལ་ (Mr. 

Heiner Bielefeldt) མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་

ཐེངས་ཁོང་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་

བཅར་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མི་ 

༡༠༧ རང་སྲེག་བཏང་ཁོངས་ནས་མང་ཆེ་བ་

འབྱུང་ས་རྔ་པ་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་དོན།  

 མའོ ་ཙེ ་ཏུང་གི ་འགོ ་ཁྲིད་འོག་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ བར་

དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་ཆེན་མོའ ་ིསྐབས་

ནས་བཟུང་རྔ་པའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་

མི་ཚོས་མི་རབས་གསུམ་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ ་ིའོག་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོད་པ་

ནི། ཕྲན་གྱི་ཕ་མའི་སྐབས་དམར་དམག་རྒྱང་

བསྐྱོད་རིང་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་པ་དང། 

ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

དུས་འགྱུར་བྱུང་མཚམས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་རྒྱལ་དར་དམར་པོའ་ི

འོག་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་མི་མི་རབས་

གསུམ་པ་ཚོས་རྒྱ་དམར་བཙན་གནོན་འོག་

དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞིན་ཡོད། 

 ཀིརྟི་དགོན་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཙོན་ཁང་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཟླ་མཇུག་

ནས་བཟུང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་

གྲངས་ ༣༠༠ དགོན་པ་ནས་བཙན་དབང་

འོག་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

རྔ་པའི ་ཁུལ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་བྱས་རྐྱེན་དམག་

མིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ། བོད་མི་ ༢༨ དམར་

གསོད་བཏང་ཡོད། དེ་ཁོངས་ནས་ཆུང་ཤོས་ནི་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་བོད་མི་

ལོ་ན་ ༡༦ སོན་པའི་བུད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཚོ་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས། སྐབས་དེར་བོད་

ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ཧེ་

ནར་བྷེ་ལི་ཕིལ་མཆོག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ལ་ཞུས་དོན།  རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་

དེས་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་ལོས་

ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་རྟོགས་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ངས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་

ལ་ཡི་གེ་བྲིས་ཏེ་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་

ཡོད་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང། ཞེས་ཞུས་པ་མ་ཟད། 

ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༢ ཚོགས་སྐབས་བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་

སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་

སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཧེ་ནར་བྷེ་ལི་ཕིལ་མཆོག་

གིས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བོད་མི་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་

པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཇི་ཡིན་སྐོར་བཀའ་འདྲི་

ཞུས་པར། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསལ་

བཤད་གནང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་

འོག་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། མི་རིགས་

བཅས་པ་རྩ་མེད་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཡོད། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་རྒྱ་

ནག་དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག ཁོར་ཡུག་སོགས་

ལ་གཏོར་བཤིག་དང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

བྱས་པར་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཐོན་

བཞིན་ཡོད། ཕྲན་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་སེམས་འཚབ་

ཆེ་ཤོས་ནི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

ཚོའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོའི་བདེ་འཇགས་ཐོག་

སེམས་འཁྲལ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདུག དེར་

བརྟེན་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་མི་དེ་དག་གི་

བདེ་འཇགས་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་རོགས། 

ཞེས་ཕྲན་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བྷེལ་ཇམ་དང་ཧོ་ལེན་ཌི། 

ཕ་རན་སི། ཇར་མ་ནི། ཨིང་ལན་ཌི་བཅས་སུ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གྲྭ་ཡར་འཕེལ་ལགས་སུ་
ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་

ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པའི་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་གཡེར་གཤོང་

དགོན་པའི་རང་ལོ་ ༤༢ སོན་པ་གྲྭ་ཡར་འཕེལ་

ལགས་སུ་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། 

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་ལོ་ ༡ དང་

ཟླ་ ༣ རིང་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། 

ད་ལྟ་ཁོང་བྲག་དམར་འོག་གི་ས་གནས་བཙོན་

ཁང་དུ་ཡོད་ནའང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཁོང་

ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་

བརྗོད་འདུག ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་

དགོན་པ་དང་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཀྱིས་ས་གནས་

འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་ལ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཐེངས་མང་ཞུས་ཡོད་ནའང་། འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྣས་གྱོད་དོན་འདིའི་ཐད་ཞིང་ཆེན་

ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལས་ཁུལ་དང་

རྫོང་ལ་དབང་ཆ་མེད་སྐོར་བརྗོད་དེ་ཕན་འབྲས་

ཐོན་མི་འདུག 

 ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་དགོས་

དོན་ནི་ལོ་སྔོན་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་

ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཏེ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་རེབ་གོང་

ཆུ་མ་ཀློག་གཤོང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་རང་

ལོ་ ༢༥ ལ་སོན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་

འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་གདུང་ཐལ་རོང་བོ་དགོན་པའི་

རྒྱབ་ངོས་ནས་ཀློག་གཤོང་སྡེ་པའི་རང་ཁྱིམ་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་

བྱས་ཡོད་འདུག གྲྭ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ཕ་

མིང་ལ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་སྐྱེས་ཡུལ་བྲག་

དཀར་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་ཁོང་

གཡེར་གཤོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྒན་

གྲས་ཤིག་རེད་འདུག

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤེལ་བཞིན་པ། 
༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 

ཉིན་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། རང་གཞུང་བཀའ་

ཤག་ནས་འདི་ལོ་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ལས་འགུལ་ལོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་དགོངས་དོན་

ལྟར། ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

སྣ་མང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། ས་གནས་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་སོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ བར་ཐེ་ཝན་

རང་དབང་ཐང་ཆེན་མདུན་དུ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང། འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་དང་། བཙན་བྱོལ་གྱི་མང་གཙོའི་འཕེལ་

རིམ། བོད་ནང་གཏོར་བཤིག བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ཞི་རྒོལ་སྐོར། གཞན་ཡང་

བོད་ཀྱི་དངུལ་ལོར་དང། སྦྲག་རྟགས། བོད་མིའི་

ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། རང་དབང་ཐང་ཆེན་དུ་ཉིན་ལྟར་རྒྱ་ནག་

སྐམ་སའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མི་གྲངས་སྟོང་

ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མིའི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་

ཡོང་སླད་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་སྟེ་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་

ལིའི་ཏེང་ཧུའེ་ཡི་མང་གཙོའི་མཐུན་ཚོགས་ནས་

གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྒྱ་ནག་གནད་དོན་སྐོར་བགྲོ་

གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་

ཚེ་རིང་ལགས་མགྲོན་འབོད་གནང་དོན་ལྟར། དོན་

གཅོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་

མི་རིགས་གནད་དོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་

མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བོད་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བར་དོན་གཅོད་ཀྱིས་

ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་

དང་། ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ། བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་བཅས་མི་གྲངས་བཞི་བཅུ་ལྷག་

གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་སྔོན་

འགྲོའ་ིལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བ་རེད། ལས་འགུལ་

དེ་རིགས་ནི་ཐེ་ཝན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དར་སོ་བྱེད་

པའི་མི་ཚོགས་ཁྲོད་གློ་བུར་དུ་འཛོམས་ནས་རང་

གི་མངོན་འདོད་མཚོན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཉིན་

ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་

ལ་གོས་ནག་པོ་གྱོན་པ་དང་། ལག་ཏུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་འདྲ་པར་ཁྱེར་ནས་ས་

ཐོག་ཏུ་ཉལ་བ་དང་། དེ་རྗེས་འདྲ་པར་ཐོག་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་དར་གཡོགས་པ། འབོད་ཚིག་སོགས་སྒྲོག་

ནས་སྐར་མ་ལྔའི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་

རེད། གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་ཐེ་ཝན་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད།

  གཞན་ཡང་ཐེ་ཝན་གྱི་དམངས་ཁྲོད་

ནང་རང་འགུལ་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ 

ཉིན་ཐེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་

ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་གཞོན་སྐྱེས་གཞས་

པ་ཀྲང་རུད་ཇོན་ལགས་ཀྱིས་རོལ་དབྱངས་གཏོང་

སྐབས་བྲང་ཁོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་རྟགས་མ་

ཆུང་ཆུང་བཏགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢ ཉིན་ཀའོ་ཞུང་གྲོང་ཁྱེར་ཏུ་རོལ་དབྱངས་མཚན་

ཚོགས་ཤིག་ཐོག་གཞས་པ་ཨའོ་བྷོ་ལགས་ཀྱིས་

བོད་མིས་རང་དབང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་འདྲ་པར་ཕྱར་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་སོགས་བོད་

དོན་ངོ་སྤྲོད་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ཡོད། ། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦  

ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་ཨོ་རི་

ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་དང་། མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༢༨༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་

གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་གཅིག་

ལྕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟེ།  ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང། 

རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་དབུས་ཁུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག ( ༡༢ ) འབྲས་ལྗོངས་ལྷོ་ཕྱོགས་ར་ཝང་

ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་གྱིས་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་བ་ལྟར། ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ་ནས་ད་

རེས་ས་གནས་གཉིས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། ། 

ཊི་བྷི་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་

ཚོགས་ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

གོ་སྒྲིག་ཐོག་༼ཊི་བྷི་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུས་༽

སྦྱོང་བརྡར་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་

ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། དྲུང་ཆེ་ཤོ་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས། དྲུང་

འཕར་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། དྲུང་གཞོན་སྤྱི་ཚོགས་

འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འཕྲིན་

ལས་དཔལ་མོ་ལགས། ཊི་བྷི་འབྲེལ་ལས་པ་

སྡེ་འགན་མིག་དམར་བཀྲིས་ལགས། དེ་བཞིན་

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ནས་སྨན་ཞབས་མཉམ་ཞུགས་བ་

རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བ་

ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གྲུབ་བསྟུན་ཊི་བྷི ་

འབྲེལ་ལས་པ་མིག་དམར་བཀྲིས་ལགས་དང་

འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཟབ་

སྦྱོང་གི་དགོས་དམིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། 

དེ་རྗེས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཊི་བྷི་ནད་གཞི་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་ནད་གཞི་གཞན་ཁག་ཀྱང་གྲངས་ཐོ་

ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་རྩི་བཞིན་

ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་དང་ས་

གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ང་

ཚོ་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་

ཆེ་ཡིན། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཊི་

བྷི་ནད་གཞི་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དང་ཁྱབ་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ནད་གཞི་

དེ་ཇེ་ཉུང་གཏོང་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་འགོ་འཁྲིད་དེ ་ཚང་མས་འགན་འཁྱེར་

དགོས། དེ་སྔོན་གློ་ནད་ཊི་བྷི་རིམ་པ་དང་པོ་དང་

གཉིས་པ། གསུམ་པ་ལས་མེད་ཀྱང། དེང་སང་

ནད་གཞི་ཐོན་གསར་པ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གང་ཙམ་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད། སློབ་གྲྭ་ཁག་

དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གོ་རྟོགས་སྔོན་འགོག་

སྤེལ་རྒྱུ་དང་། གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེས་ང་ཚོའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ནད་གཞི་ཇེ་ཉུང་ཇི་ཙམ་འགྲོ་མིན་

དང་ལས་ཀའི་བྱེད་ཕྱོགས་གསལ་པོ་ཆགས་

ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་

ཁོངས་སྨན་ཁང་ ༤༣ ཡོད་པའི་ནང་ཆེད་

ལས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཉུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཊི་བྷི་

སོགས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་

གང་མགྱོགས་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་

ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཚོང་རྒྱག་ཡུལ་སོགས་ཕྱི་ལོག་

སྨན་ཁང་བསྟེན་གཏུག་བྱེད་དགོས་བྱུང་རིགས་

རྣམས་ཐོ ་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

སུ་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ཐེངས་ཟབ་སྦྱོང་

འདིར་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་

ཁག་ ༡༥ ནས་སྨན་ཞབས་དང་འཕྲོད་ལས་

པ་ ༡༧ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཉིན་གཉིས་རིང་གི་༼ཊི་བྷི་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་

བསྡུའི་སྦྱོང་བརྡར༽ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་

ཆེས་ལས་པ་སྨན་པ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་

དང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་པ་

ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་

ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཊི་བྷི་ན་ཚའི་

སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་ལགས་བཅས་ཀྱིས་གྲངས་

ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུའི་སྐོར་དང་། ཊི་བྷི་ནད་གཞིར་

སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་

ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོད་གན་ལས་གནས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲེམས་

སྟོན་ཆན་པའི་པར་རིགས་རྙིང་པ་རྣམས་ཀམ་

སྤུ་ཊར་ཐོག་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་

(Digitization and Archiving 

Project)ཆེད་ལས་དྲུང་གི་ལས་གནས་

ཐོག ་ལོ ་གཅིག་རིང ་ཆོད ་གན་ལས་བྱེད ་

འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས།  གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་

ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཡིག་ཆ་ཁག་

དང་སྦྲགས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 

འགྱངས་མེད་འདི་གར་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་

དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་རྣམས་འདི་ནས་

འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱིས་ལས་དྲུང་གི་ཕོགས་རིམ་

ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ། 

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

 ༢༽ ཀམ་སྤུ་ཊར་དང་photoshop སྐོར་

བཀོལ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས། 

Archiving རྒྱབ་ལྗོངས་ཤེས་ཚད་ཡོད་

མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་

གནང་རྒྱུ།

༣༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་

ངོས་དང་པོ་དང་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་

ཟིན་པའི་འདྲ་བཤུས། 

༤༽ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་

དང་མཐའ་མའི་འདྲ་བཤུས།

༥༽ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་

གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་

ངོས་སྦྱོར་དགོས། 

༦༽ ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་

ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་

བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས། 

༧༽ ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་འདེམས་

རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་བཟུང་ཡོད།   གོང་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དཔང་

ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ཐོག་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དྲུང་

ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་གང་རུང་

གི་དག་མཆན་ངེས་པར་འཁོད་དགོས། ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢ ལ།།
The Secretary 
Department of Information and In-
ternational Relations
CTA, Gangchen Kyishong
Dharamshala-176215
Distt Kangra, H.P. India
Tel: 01892-222510/222646/222457
e-mail: tibetmuseum@tibet.net

www.tibet.net

སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཀའ་ཤག་གི་

བཀོད་ཁྱབ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི ་ལྷོ ་ཨ ་མི ་རི ་ཁའི ་

འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཚེ ་

དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དྲུང་

འཕར་ནས་དྲུང་ཆེར་གནས་སྤར་

ཐོག་ལས་ཁུར་ཞུས་ཡོད། 

 དེ ་ཡང ་ཁོང ་གི ་ལོ ་

རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ནི། ཁོང་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ 

བར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་

ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ བར་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

སུ་ཕྱག་ལས་གནང་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ བར་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་

ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྱག་ལས་

གནང།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ 

བར་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི ་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་། ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར། རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ་ིབཙན་འོག་ཏུ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཕྱིན་པའི་བོད། 

(Tibet Under Communist 

China: 50 Years” (2001) ཅེས་

པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ཉམས་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཕྱག་ལས་

གནང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ད་བར་བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མིའི་ལས་འགན་ཞུ་མུས་ཡིན། ཁོང་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་ད་བར་བྱང་ཨ་མི་རི་ཁའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྷོ་

ཨ་མི་རི་ཀའི་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནང་ 

(Liaison Officer of Central 

Tibetan Administration) འབྲེལ་

མཐུད་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན། ཁོང་ལ་

བྷེ་རན་ཌི་སི་མཐོ་སློབ་ (Brandeis Uni-

versity) ཁང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱུན་སྲིང་ཐུབ་

པའི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ (Interna-

tional Sustainable Develop-

ment) སྐོར་གྱི་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Mas-

ter's degree) ཕྱག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད། 

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དེ་ནི་ཨ་རིའི་མེ་ས་ཆུ་སི་

ཊིར་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་
གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ (U.S. 

State Department) ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༤ ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དོན་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ལོའ་ིརྒྱལ་སྤྱིའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་

བུད་མེད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ (International 

Women of Courage Award) ཞེས་

པ་དེ་བོད་པའི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་

ལགས་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

  དེ་ཡང་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་ཨ་རིའི་

ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་ (John 

Kerry) མཆོག་གིས་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་

ཟེར་ལགས་དང་གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་

ཡོངས་ནས་བདེན་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང། 

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་དང་། དབུལ་

ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ། ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་

ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ།  སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་

དང་འཆམ་མཐུན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་

རིན་ཐང་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་

པོས་འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་གྱི་བུད་མེད་

དགུ་ལ་གོང་ཚེས་ཉིན་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག   གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་

སྒོར་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གི་ལྕམ་

སྐུ་མི་ཤལ་ཨོ་བྷཱ་མ་ (First Lady Mi-

chelle Obama) མཆོག་ཆེད་ཕེབས་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་པ་མ་ཟད།  གསལ་

བསྒྲགས་ནང་མུ་མཐུད་འཁོད་དོན།  ཚེ་རིང་

འོད་ཟེར་ལགས་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དང་དྲ་ཐོག་ལ་

ཆེད་རྩོམ་སྤེལ་མཁན། དེ་བཞིན་སྙན་ངག་འབྲི་རྩོམ་

གནང་བ་བརྒྱུད། རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་བོད་ནང་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་དང་བགྲོ་

གླེང་གནང་ཐབས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་འཆམ་མཐུན་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐབས་གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་

ཡོད། དེ་ཡང་ཁོ་མོ་རང་ཉིད་པེ་ཅིང་དུ་བཟང་

བཙོན་འོག་གནས་སྐབས་སུའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དྲ་རྒྱར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་རང་གི་རིག་སྟོབས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་གནང་

ཡོད་པར་བརྟེན།  བོད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སྲིད་གཞུང་ཁག་གི་ཆབ་

སྲིད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་རྟོགས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་བསྐྲུན་ཡོད།    

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཐེངས་འདིར་བོད་

པའི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་

ལ་གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞིན་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་

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

གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རི ་བྷེ ་ཐི ་མར་ཀེ་མཆོག་གིས་ 

(Mary Beth Markey) གསུང་དོན། 

རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་བོད་དང་

རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དྲང་བདེན་

སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་

ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆེད་

ཐེངས་འདིར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད།  གཟེངས་

རྟགས་འདིས་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་སྐུ་སྒེར་གྱི་

བྱས་རྗེས་གཅིག་པུར་ངོས་འཛིན་དང་ཆེ་མཐོང་

ཞུས་པ་ཞིག་མིན་པར།  བོད་མི་ཚོས་རང་གི་ཐོབ་

ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་བ་དེར་

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སེམས་འཚབ་

ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས།  

 གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲིའི ་

ནང་འཁོད་དོན།   རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་

ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཉེན་ཁར་

མ་འཛེམས་པར་རྒྱལ་སྤྱི་དང།  ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་

སྐམ་སའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་རྣམས་དྲ་ལམ་དང་ཊུ་ཝི་ཊར་སོགས་

དེང་རབས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་

རྒྱ་ཆེ ་གནང་བ་སོགས་ཞུམ་པ་མེད་པའི ་སྙིང་

སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་

དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བར་ངོས་འཛིན་

གྱིས་ཐེངས་འདིར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་

ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་བར་ང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

 སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་

པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་ཐོག་

མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ནས་གསར་གཏོད་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་

བར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ 

༣༤ ནས་བུད་མེད་གྲངས་ ༤༦ ལ་གཟེངས་

རྟགས་འདི་ཕུལ་ཟིན་འདུག་པ་བཅས།། 

བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཚེ་འདས་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲི་ཞུ་བ་དྲུང་ཟུར་

བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་དགུང་ལོ་མཐོ་པོར་ཕེབས་

ཁར་བར་ལམ་ནས་སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་

སྨན་བཅོས་ཞབས་རིམ་ཅི་ཡོང་ཞུས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་

མ་བྱུང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་

ཡིད་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བློ་ཕམ་དང་བཅས་

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བ་ནས་བསགས་

པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་ཞིང་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་གོ་

འཕང་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག་ལས་བྱེད་

གསོལ་ཚང་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་

ཆུང་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་མྱ་ངན་གུས་

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

ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད།

 དེ་ཡང་དྲུང་ཟུར་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་

ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ནི། དམ་པ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༢༣ ལོར་ཆབ་མདོའ་ིམངའ་ཁུལ་ཚྭ་བ་མཛོ་ཁང་

རྫོང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང། དགུང་ལོ་ ༩  སེ་ར་དགོན་

པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟེ་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་

ཐབས་མཁས་ལགས་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་

གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་

འགོ་བཙུགས་པ་དང་སྦྲགས།  དགེ་བཤེས་ལགས་

ཀྱི་གསོལ་དཔོན་ཡང་གནང་བ་སོགས་ཞབས་ཕྱི་ཧུར་

ཐག་ཞུས་ཡོད། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་གཞི་རིམ་རྩིས་ཀྱི་

སློབ་སྦྱོང་སོགས་གཞན་ལ་བསྟེན་མི་དགོས་པར་རང་

སྦྱོང་འོག་མཁྱེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ 

ལོར་དགེ་བཤེས་ལགས་དང་ལྷན་ཆབ་མདོར་ཕེབས་

ཏེ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཁུལ་དེར་བཤད་གྲྭའི་

སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང། དགེ་བཤེས་ལགས་

དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་ཚོང་ལས་གནང།  རྒྱ་མིས་

བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་ཆབ་མདོ་ཨུ་ཡོན་

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

དང། དེ་རྗེས་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ནོར་གླིང་གྱེན་

ལངས་ཚོགས་པའི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་

རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་མདོར་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་ཐོག་

མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་བོད་གཞུང་གིས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་

དབང་རྡོ་རྗེའི་ཚབ་ཏུ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་

ཆབ་མདོའ་ིམདོ་སྤྱིར་བསྐོ་གཞག་གནང།  ལྷ་ཀླུ་དགེ་

བཤེས་བྱམས་པ་ཐབས་མཁས་ལགས་ཀྱི་སློབ་

མ་ཡིན་པར་བརྟེན། བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་

ཀྱི་སྲུང་ཆའི་འོག་ལྷ་ཀླུ་ཆབ་མདོ་ནས་རྟ་ལམ་ཉིན་

གྲངས་ ༡༢ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་ལྷོ་རྫོང་དུ་ཉེན་

ཁ་གང་ཡང་མེད་པར་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་རྒྱ་

དམག་ཆབ་མདོར་འཛུལ་སྐབས་ང་ཕོད་ཐོན་ཟིན་

ཡོད། རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོ་བཙན་བཟུང་

བྱས་མཚམས་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་

འགུག་ཆེད། བོད་ནང་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་བཟོ་རྒྱུ་

དང་བོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་

ཁོང་ཚོའི་ཀུན་སློང་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་པ་ནི། སྐབས་དེར་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་

ཟེར་བ་དང། མཉམ་འབྲེལ་གཞུང་ལམ་ཟེར་བ་

སོགས་བཟོས་ཡོད།  བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་

ཀྱིས་དེ་འདྲའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་ཟེར་བ་ཞིག་

ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ བར་

ཆབ་མདོ་དགོན་པའི་འཐུས་མིའི་ངོ་ཚབ་ཏུ་ཕྱག་

ལས་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཚོགས་གཙོ་

ང་ཕོད་འོག་ལམ་བཟོའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞིག་གསར་

འཛུགས་བྱས་པ་ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་བྱམས་

པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ཆབ་མདོ་དགོན་པའི་

སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་འགན་བཞེས་ཡོད།  སྐབས་

དེར་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་

མར་སྦྱང་རྗེས་ཁོང་གི་མི་མང་འགོ་ཁྲིད་གནང་

རྒྱུའི་འཇོན་ཐང་ལ་མཚན་སྙན་ཐོབ།  རང་གི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་བློ་ཕམ་དང་

རྒྱའི་གཡོ་སྒྱུར་སུན་སྣང་ཧ་ཅང་བསྐྱེད་མཐར་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ལྷ་སར་ཕེབས། བོད་མི་ཚོས་

རྒྱ་མིའི་དམག་མིར་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཇེ་

ཆེར་ཕྱིན་ནས་སྡེ་དགེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་

མིའི་དམག་མིར་གྱེན་ལོག་འཐབ་འཛིང་ཐོག་མ་

བྱུང་རྗེས་རིམ་བཞིན། བོད་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་

གཞན་དུ་ངོ་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཡོད། སྐབས་

དེར་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ནས་

བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བ་མང་དག་ཅིག་བྲོས་བྱོལ་དུ་

འབྱོར་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐོག་མ་སྩོལ་སྐབས་དང་

སྟབས་བསྟུན།  ཨ་མདོ་དང་ཁམས་པའི་ཚོང་པ་

རྣམས་ཀྱིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་རིན་

ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གསེར་ཁྲི་རིན་

པོ་ཆེ་འབུལ་ཆེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ།  རྒྱ་དམག་

དང་འཐབ་འཛིང་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བའི་

འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་སར་གསང་བའི་ཐོག་ནས་

བསྟན་སྲུང་དྭངས་བླང་དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་

འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང། སྐབས་དེར་བྱམས་

པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱང་ཆབ་མདོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཏུ་ཆུ་

བཞི་སྒང་དྲུག་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་

མཁན་གྲས་སུ་ཡོད།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ཁོང་

ཆབ་མདོར་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ་ཚོང་ལས་གཉེར་བ་དང་

སྦྲགས། ཆབ་མདོ་དགོན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡང་

མི་རིང་བར་ཉིན་གཅིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་འབོད་

འགུག་བྱས་ཏེ་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་

ལྷ་སའི་ནང་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གསར་འཛུགས་བྱ་

རྒྱུའི་ལས་དོན་ཇི་སྤེལ་དང།  རྒྱ་གར་དུ་ཚོང་ལས་

ཆེད་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་པ། དེ་བཞིན་སྡེ་དགེའི་

བོད་མི་འཐབ་འཛིང་པ་རྣམས་ལ་གོ་ལག་འགྲེམས་

སྤེལ་བྱས་པ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་

ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། ཉིན་

ཤས་ནང་ཁོང་ཁྲེན་ཏུའུར་འཁྲིད་རྒྱུའི་བརྡ་ལན་

སྤྲད།  གལ་ཏེ་ཁྲེན་ཏུའུར་བསླེབས་ཚེ་ཁོང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་བར་བརྟེན། རང་གི་ཚ་བོ་གཉིས་དང་ལྷན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ལྷ་སར་བྲོས་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་གནང།  ལྷ་སར་སྐབས་དེར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོ ་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་

མཚན་གནས་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ་མཇལ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མི་ཚོས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པར་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་

ལགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

ནོར་བུ་གླིང་ཁར་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི་འདུ་སྐོང་གནང་སྟེ་རྒྱ་དམག་བཙན་འཛུལ་

པར་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱ་མིན་ཐད་བཀའ་བསྡུར་

གནང་ཡོད་པར། བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱང་

སྐབས་དེར་ཆབ་མདོའ་ིསྐུ་ཚབ་གྲས་སུ་འཐུས་མི་

གནང་སྟེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐབས་

གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་དང་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་ནས་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མི་གསུམ་དང། གྲྭ་བཞི་དང་

སྐུ་སྲུང། རྒྱང་རྩེ་སོགས་

དམག་སྒར་གསུམ་ནས་འཐུས་

མི་གྲངས་གསུམ། དེ་བཞིན་

སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་ནས་

འཐུས་མི་གསུམ་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཀྱིས་གནས་སྟངས་

ཇི ་ཆགས་ཡོང་རྒྱུའི ་བཀའ་

བསྡུར་གནང་ཡོད། ཚོགས་

འདུ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་ཚ་རོང་

ཡིན་པ་དང་ཚོགས་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ལྷ་སའི་པར་ཁང་ལས་

ཁུངས་ནང་འཆར་ཅན་ཚོགས་

ཡོད། སྐབས་དེར་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་

ཁམས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་གྲས་ནས་གཅིག་

ཡིན་འདུག དེ་རྗེས་རྒྱ་དམག་གིས་ནོར་བུ་གླིང་

ཁར་འབར་རྫས་ཀྱི་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་སྐབས་བྱམས་

པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་དང་ཆབ་མདོའ་ིརོགས་པ་ཁག་

གཅིག་དང་ལྷན་ལྕོག་པོ་རིའི་གཤམ་གྱི་རི་རྩེ་ཞིག་

ནས་གོ་མཚོན་ཐོགས་ཏེ ་རྒྱ་དམག་དང་མཚན་

གཉིས་ཙམ་འཐབ་འཛིང་བྱས་ནས་རྒྱ་མིའི་འབར་

རྫས་དང་མེ་མདའི་མདེའུ་ཆར་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་

པར་བརྟེན་བྲོས་དགོས་ཐུག ཁོང་རྣམས་རྟ་ལ་

བཞོན་ནས་ལྷ་སའི་གཙང་པོ་བརྒལ་ཏེ་བྲོས་སྐབས། 

རྒྱ་དམག་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆབ་མདོ་ཡབ་

ཚང་གིས་གཙོས་རོགས་པ་གང་ཙམ་དམར་གསོད་

བཏང། སྐབས་དེར་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱང་

རང་གི་ཞབས་གཡས་ལ་མདེའུ་གསུམ་ཕོག་རྗེས་

བྲོས་མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་མིས་བཟུང་ནས་ནོར་བུ་གླིང་

ཁར་བཙན་ཁྲིད་བྱས། དེ་རྗེས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་

བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ནོར་གླིང་བཙོན་ཁང་

དུ་རྒྱ་མིས་ཉེས་རྡུང་དང་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མ་

ཟད།  སྔོ་ཚལ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཅུག་པ་དང།  

རང་གི་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་

ཚོགས་སྐབས་ཆུ་ཚོད་མང་པོའ ་ིརིང་ལངས་ནས་

སྡོད་དགོས་པ་སོགས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་

ཡོད།  ཟླ་བ་གསུམ་རྗེས་ལྷ་སའི་ཤར་ངོས་བཙོན་

ཁང་ཆེ་བ་ཞིག་ནང་བཙོན་པ་རྣམས་གནས་སྤོ་བྱས་

ནས་རྔ་ཆེན་གློག་ཁང་གསར་བཟོའ ་ིསྐབས་ངལ་

རྩོལ་ཧ་ཅང་མྱངས་པ་མ་ཟད།    རྔ་ཆེན་ཆུ་གློག་གི་

ལས་གཞི་གྲུབ་ལ་ཉེ་སྐབས་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཕྲན་བུ་ལྷོད་དུ་གཏོང་སྐབས་གོ་སྐབས་

ཟིན་ཏེ། པཎ་ཆེན་འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

ལྷན་བཙོན་ཁང་ནས་བྲོས་ཕེབས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ལོར་རྒྱ་དམར་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་དམ་བསྒྲགས་

བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་པཎ་ཆེན་འོས་སྤྲུལ་

གདན་ཞུ་དང་སྦྲགས། འབྲུག་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་

བྱོལ་ལ་ཕེབས། ལོ་དེར་བདེ་སྲུང་ཁོངས་མཉམ་

སྦྲེལ་ཚོང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གནང། དེ་རྗེས་

དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་བྱེད་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ 

ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་

འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་

དེ་དག་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡོང་ཆེད། བལ་ཡུལ་དུ་ལས་

རོགས་ཤིག་དང་ལྷན་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

ཀྱིས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་བལ་ཡུལ་མུ་སི་ཏང་གིས་གཙོ་

ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་གནང་

ཐུབ་པ་མ་ཟད།  དེ་རྗེས་མེ་གན་དུ་མི་མང་ཚོང་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་དང་སློབ་དམག་

སྒར་གསར་འཛུགས་སྐབས་བྱམས་པ་དབང་འདུས་

ལགས་དང་མཉམ་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་

བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བར་མདའ་དཔོན་གྱི་ལས་

འགན་བཞེས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ 

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ བར་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་འགན་བཞེས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ བར་དེ་མུར་ཕྱག་ལས་

གནང་རྗེས་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་ཡོད། མདོར་ན་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་མི་ཚེ་

བཟང་མཐར་འཁྱོལ་འདུག


