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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤེས་བྱ་>> དུས་དེབ་འདི་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའི་གསར་

འགྱུར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་དུས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུས་དེབ་འདིའི་ནང་

བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་

མཛད་འཆར་ཁག་རྒྱས་གླེང་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་

གལ་ཆེ་ཁག་ཞིབ་རྒྱས་འགོད་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྩ་འཛིན་

ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་དང་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་

ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ནས་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་

གི་དགོངས་འཆར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

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

འབྲས་སྤུངས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་

སྐབས་བསྒྲོན་པའི་སྐུ་པར་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་

ཚང་ནས་གནང་སོན་བྱུང་བ་དང་དེ་མིན་འདྲ་པར་རྣམས་

འདི་གའི་ལས་བྱེད་གྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མས་བརྒྱབ་པ་ཡིན།།

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

གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་༤

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

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཐོག་

དབུ་བཞུགས་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤

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

སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚན་རིག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦

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

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཉིན་

བཞི་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧

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

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཉིན་ལྔ་

པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨

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

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་མཇུག་

བསྒྲིལ་ཉིན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མུམ་བྷེའི་ཡི་ཤུའི་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་ནང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡

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

ཇེའི་པུར་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དུས་སྟོན་མཛད་སྒོར་བཀའ་

སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་

བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ིདཔེ་དེབ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

དབུ་འབྱེད་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ི

གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ི

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦

ལྡི་ལིར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀིྱས་སེྣ་ཁིྲད་འོག་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་

མཉམ་སེྐྱད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ཆེན་མ་ོསྤེལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་༡༨

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་

མོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣས་

གསུང་བཤད་གནང་བ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠

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། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢

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། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་

གསུམ་པར་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་

དང་། ཟས་བཅད་ལས་འགུལ། གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥

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།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ི

མཇུག་བསྒྲིལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩

བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིར་ཉེས་

ཁྲིམས་བཙན་འགེལ་བྱས་སྐོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

སུ་གསུངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡



         གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་དུ་ཉིན་ཞག་དྲུག་རིང་

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པ་ཚོགས་

ཡོད་པ་མ་ཟད་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཀྱང་སྩལ་ཡོད། དེ་

རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷེའི་ཡི་ཤུའི་

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་སེན་ཛེ་ཝིའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལྡན་ཐོག་སེམས་བཟང་དུ་གཏོང་

དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇེའི་པུར་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

དུས་སྟོན་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་

ནས་སྟོན་པའི་སྐྱེས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་

སྩལ།  བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས། བོད་མེ་

ལ་སྲེག་དོན་ཅི། ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདཔེ་དེབ་

འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་དང་གསུང་

བཤད་གནང་བ་མ་ཟད་ཉམས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ནས་ཀྱང་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཀའ་

སྤྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེར་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་དང་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད། ཆོས་ལུགས་དབུ་

ཁྲིད་ཁག་གིས་གསུང་བཤད། དེ་བཞིན་མཁས་པའི་བགྲོ་

གླེང་། ཟས་བཅད་ལས་འགུལ། གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན། 

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་ཆབ་

སྲིད་མི་སྣས་གསུང་བཤད་བཅས་གནང་ཡོད།

ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེའ་ིམཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་

རྒྱས་པ་ཚོགས་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་

བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་དུ་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་སོན་པའི་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

དང། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་དགུང་

ཆུ་ཚོད་ ༡།༡༠ ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཨ་མཆོག་སྨད་ཀྱི་ཀླུ་

ཤོད་སྐྱི་ནང་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ། བླ་བྲང་བསང་

ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱ་ཞང། རི་སྔོན་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༤༩ 

ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་ལགས་གསུམ་

ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཏེ་ད་བར་བོད་མི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲངས་ 

༡༠༢ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༨༦ 

ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་

ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་རང་

དབང་གི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་དང། བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་མྱངས་

དང་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་

ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་

མཚོན་སླད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་

ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་

མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་གྷོ་ཝར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཁུལ་དེར་སྨན་

བཅོས་གནང་བཞིན་པའི་སྐྱབས་རྗེ་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་སྩལ་གྱིས་སྐུའི་སྙུང་གཞི་

དྭངས་སྐྱེད་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་མཛད་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་གྷོ་ཝ་ནས་མོན་གྷོ་འདོད་

རྒུ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འབྲས་

སྤུངས་བླ་སྤྱིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས། 

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། ཤར་བྱང་ཆོས་

རྗེ་རྣམ་གཉིས། སེམས་དང་སྲོག་གི་གནད་ཡོད་མི་

སྣ། ལྷོ་སྤྱི་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། དེ་བཞིན་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་

བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་

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

ཐོག་མར་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིར་གནས་གཟིགས་མཛད་

རྗེས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིའི་ཡང་སྟེང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་

དང་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏེ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། ཉེ་ཆར་ངོས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་ཝ་

ར་ཎཱ་སིར་སྤྱོད་འཇུག་གི་བཀའ་ཆོས། དེ་བཞིན་ཁུལ་

དེར་ཝར་ཎཱ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ནང་ཆོས་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དབུ་

འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ནས་ལྡི་ལིའི་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚན་རིག་ལ་གཞི་བཅོལ་

བའི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་དུ་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བྱུང། དེར་བརྟེན་ངོས་

ཀྱིས་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤྱོད་

ཐོག་སློབ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རེ་བ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་

དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས། གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་

གཉེར་བ། ཉན་པོ་སྣོད་ཅེས་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་

པོ་ཧ་ལམ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་སྔ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་

གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཁན་

པོ་མཛད་སྐབས་ནས་བཟུང་འབྲས་སྤུངས་འདི་བཞིན་

༸རྒྱལ་དབང་གི་གདན་ས་ཆགས་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་

ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་འབྲས་སྤུངས་ནས་རྩེ་ཕོ་བྲང་

དུ་སྤོ་གནང་མཛད་དེ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འགན་དབང་

བདག་གིར་བཞེས་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ལོ་གཉིས་ཙམ་གོང་

ནས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ནས་དགོངས་ཞུ་

བྱས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་གལ་ཏེ་བོད་ནང་ཡིན་ན། ད་

ཆ་ངོས་རང་རྩེ་ཕོ་བྲང་ནས་འབྲས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་དུ་སྤོ་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་སླེབས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་

ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་

རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་འདུ་

ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ པ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་

ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་

ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་ནས་

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་རྣམ་གཞག 

དེ་བཞིན་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དབར་བགྲོ་གླེང་གི་

དགོངས་བཞེད་མཛད་པ་ནི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

ལྷག་པར་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་བགྲོ་

གླེང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཚུགས་ཐུབ་པ་ནི་དམིགས་བསལ་

གལ་གནད་ཅིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5
བཤད་གྲུབ་བསྟུན། སྔ་དྲོའ་ིཚོགས་ཐུན་གྱི་བརྗོད་གཞི་

གཙོ་བོ་ནི། ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནས་

གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་ཚུལ་

སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད།

 སྐབས་དེར་སེམས་དང་སྲོག་གི ་བསྟི ་

གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཐུར་ཛ་

ཇོང་ (Arthur Zajonc) མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་

ཚོགས་འདི་བཞིན་ལོ་ངོ་ ༢༥ གོང་ཙམ་ནས་འགོ་

འཛུགས་གནང་བ་རེད། དེང་སྐབས་བོད་པའི་གདན་ས་

ཁག་གི་སློབ་ཚན་ནང་ཚན་རིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ནི་བློ་

ཁོག་ཆེན་པོའ་ིཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། སྤྱིར་ཚན་རིག་ནི་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅིག་མིན་པར། ཚན་རིག་གིས་

གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་

འཚོལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་དབང་ཤེས་ལ་

གང་མྱོང་ཚོར་བྱུང་བ་དེ་དག་ཡིད་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པར་

གཞི་བཅོལ་ཏེ་དོན་རྟོག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་

ཚོས་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནང་ཉམས་ཞིབ་གང་བྱས་པ་དེ་དག་

འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་དོན་ཆེད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། 

 དེ་ནས་ཀླད་ཁམས་ཚན་རིག་པའི་མཁས་

དབང་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཌེ་ཝིཌ་སན་ (Richie 

Davidson) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོས་

དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རྙེད་དོན་གང་བྱུང་བ་དེས་ཤེས་

ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་ནང་ཕན་ཐོགས་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ལམ་ལུགས་དེ་གཉིས་

ནང་དེང་སྐབས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་

ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་

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

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ནས་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་

ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནས་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་

དཔྱད་པ་བྱ་ཚུལ། (Exploring the Nature 

of Reality: Buddhist and Scientif-

ic Perspectives) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་མཛད།

 ཕྱེད་ཡོལ་ཚོགས་ཐུན་སྐབས་སྐུའི་གསུང་

བསྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་

གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ (The Nature 

of Reality) ཐོག་ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པའི་ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཚུལ་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་

པའི་སྐད་ཅིག་མི་རྟག་པ་ཞེས་པར་ཚན་རིག་པས་མི་

འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། སྔ་

ལོ་དགོན་པའི་སློབ་ཚན་ནང་ཚན་རིག་གི་སློབ་ཚན་

འཇོག་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་ཀྱང། སློབ་ཚན་དེ་

དག་གཏན་འབེབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ཐོག་

ད་དུང་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་དགོས། དགེ་

འདུན་པ་ཚོར་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ཐོག་དཔྱད་

པ་བྱ་རྒྱུའི་སྦྱངས་པ་ཡོད་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭ་སྤྱི་འདྲ་

སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ན་

ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་གསུངས། དེ་རྗེས་སྐུ་

ཞབས་ཇོན་དུ་རནྟ་ (John Durant) མཆོག་

གིས་རང་གི་ཆུང་མ་ཨན་ནེ་ཧེར་རིངྒ་ཊོན་ (Anne 

Harrington) ལགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གསུང་

བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ལྕམ་སྐུ་ཝིན་ཌི་ཧ་སེན་ཀེམ་ 

(Wendy Hasenkamp) མཆོག་གིས་

ཀླད་རྩའི་བྱེད་ལས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད།  ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་གྲུབ་བསྟུན། ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚན་རིག་

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པའི་སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚན་རིག་བགྲོ་གླེང་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༢༦ པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ བར་དུས་

ཡུན་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་

ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་ནང་

སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་མཛད་

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

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་འདིར་ངོས་ཀྱི་༸རྒྱལ་

དབང་རིམ་བྱོན་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་གདན་ས། འབྲས་

སྤུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དང་ཐོག་འདི་གར་ཕེབས་པའི་

ཚན་རིག་པ་མང་དག་ཅིག་ང་ཚོ་ངོ་ཤེས་རྙིང་པ་རེད། 

ཁག་གཅིག་གསར་དུ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་འདུག ངོས་

ཀྱིས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་འདི་གའི་

མཁས་དབང་རྣམ་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་

མར་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད། འགོ་

སྟོད་ལ་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ན་ཡག་

པོ་མེད་སྐོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིས་ཀྱང་ངོས་ལ་བཤད་བྱུང། 

འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས། དགེ་སློང་བདག་གམ་མཁས་

རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་

དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བ་བྱ་ཡི་

གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། 

ཚན་རིག་པས་བདེན་དོན་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཀྱང་བདེན་དོན་འཚོལ་

གྱི་ཡོད། ཧ་ལམ་ཚན་རིག་པས་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་

འདེབས་སེལ་ཏེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་གྱི་

ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཀྱང་སྒྲོ་འདོགས་

དང་སྐུར་འདེབས་སེལ་ཏེ་འགྲོ་གི་ཡོད། བདེན་དོན་

འཚོལ་སའི་ཡུལ་གཞལ་བྱ་དེ། སངས་རྒྱས་པའི་ཡུལ་

གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་གསུང་གི་ཡོད། ཚན་རིག་

པ་ད་བར་གཞལ་བྱ་མངོན་འགྱུར་ཁོ་ན་ལྟ་བུ་རེད། དེར་

རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་འདུག ངོས་རང་ལ་ཆ་

བཞག་ན། མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་ནང་གི་གནས་ཚུལ་

མང་པོ་ཞིག་ཚན་རིག་པ་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་

སྐབས། དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་དང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་རྒྱུ་

ཞིག་འདུག ཚན་རིག་གི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཕྲ་

མོ་ཐོག་ལ་སླེབ་སྐབས། སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་བསྡད་པར་

གཡོ་བཞིན་པ་དངོས་སུ་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ཚན་རིག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་རྡུལ་ཕྲན་

ཐོག་ལ་འགྲོ་སྐབས། གཡོ་འགུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པ་ངོས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་མྱོང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་པོ་དང་ཚན་རིག་པ་གཉིས་

དབར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་རང་ཐོག་མ་ནས་ཚན་

རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་སྐབས། ངོས་ཀྱིས་ནང་

ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས་པའི་

དམིགས་ཡུལ་གཉིས་ཡོད། ཅེས་བཤད་ཡོད།  དང་པོ། 

ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ཤེས་བྱ་

རྒྱ་ཆེ་རུའམ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  དེར་ལེགས་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7
ཉེས་བླང་དོར་གྱི་སྐད་ཆ་མེད།  ད་ལྟ་བར་དུ་ཚན་རིག་

པ་ཚོས་དངོས་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་གཙོ་བོ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་པ་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་མིའི་མྱོང་བ་རྣམ་རྟོག་དང་

རེ་དོགས་འདྲ་མིན་དེ་དག་གང་འདྲ་ཞི་འགྲོ་མིན་ལ་

དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།  གཉིས་པ། རྫས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཤེས་

པའི་ལག་རྗེས་ལྟ༌བུ་དཔེར་ན། སྨན་ལ་ཆ་བཞག་ན། 

བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་བྱས་མཐར་ལུས་པོར་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་དེ་དག་དང་དུ་བླང་སྟེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་

པ་དང་། གནོད་པའི་རིགས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྔོན་

འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤེས་

པའི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་བླང་དོར་ཐོག་སླེབ་ཀྱི་

ཡོད། ནང་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཚགས་

འགྲོ་སྟངས་ཤེས་པའི་མཚམས་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་

མ་གཏོགས། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དང་ལྷ་ཡུལ་ལ་སྐྱེས་མིན། དེ་

བཞིན་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་

མེད། མི་ཚེ་འདི་གར་འཛམ་གླིང་བདེ་བ་དང་མི་སྒེར་

ཡང་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་བག་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡོང་བར། 

སེམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཡག་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་

སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་མཁན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ག་རེ་དང་།  

དེའི་ལྡོག་ཟླ་གཉེན་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་

འདུག དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས། སྔོན་

ལ་ཚན་རིག་པ་རང་ཉིད་ཀྱང་སེམས་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་

ཞིག་བྱེད་དགོས། ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཁག་གཅིག་ཀླད་

པའི་ཚན་རིག་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་

ཁོང་རང་སེམས་འཁྲལ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

དེར་བརྟེན་ཚན་རིག་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་མྱོང་

བའི་འགྲོ་སྟངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེས་སྐབས། སྔོན་ལ་ཚན་

རིག་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཞི་བདེ་མང་ཙམ་བསླེབ་

ཐབས་བྱེད་དགོས། ང་ཚོའི་ཚན་རིག་གི་སློབ་དཔོན་

ཚོར་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། 

 ལྷག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་རྒྱུད་

འཛིན་མཁན་ང་ཚོ་ཡིན། ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ད་རེས་

བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་འདིར་ཚོགས་དགོས་དོན་ནི། 

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་རྒྱུད་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་འཛིན་

སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་

ཤེས་རྟོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཡང་ཚན་རིག་པ་མཁས་

དབང་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ཚན་རིག་པ་དེ་

དག་ལས་སླ་པོ་མི་འདུག་བསམས་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་

ཁྱེད་རང་ཚོའི་སེམས་ལ་འཆར་གྱི་རེད། དེ་ལྟར་ཡོང་

ཆེད་ཡིན། དེ་མིན་རྡ་སར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་

ཚན་རིག་པ་ཚོ་ཐུག་སྟེ་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། བྱབ་

ག་རེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཁག་གཅིག་གིས་དྲན་སྲིད།  

འོན་ཀྱང་ཚན་རིག་བསླབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཚན་རིག་

ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབ་ནས་ཀླད་པའི་ནུས་པ་བརྒྱ་ཆ་

མང་བ་ཚན་རིག་ཐོག་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་མིན། ཁྱེད་རང་

ཚོ་མང་ཆེ་བ་ངོས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་ཤ་

སྟག་རེད། དེར་བརྟེན་སྔོན་ལ་སློབ་དཔོན་ལ་དཔེ་བལྟས་

ནས་འགྲོ་དགོས། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཚན་རིག་ལ་ལྷ་

སར་ཡོད་སྐབས་ནས་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངོས་

རང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་དུས་ཚོད་མང་བ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྒོམ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དུས་

ཚོད་ནམ་ཁོམ་ལ་ནང་པའི་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཚན་རིག་བསླབ་རྒྱུར་

ཨ་གསར་བྱས་ཏེ། ཚུར་ཕྱོགས་འདིར་ད་ལྟ་བར་དུ་སློབ་

གཉེར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་

ན་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མེད། ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ང་ཚོའི་མ་རྩ་རེད། གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། 

རྩ་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་མ་འཛིན་ཨང། ཞེས་གསུངས་

ཡོད།  དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཚན་རིག་

པ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས། ངོས་ལ་ཚན་རིག་

དང་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ཚན་

རིག་པ་དང་ལྷན་རྐུབ་གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་

ནས་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་སྤོབས་སེམས་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་དེ་དབུ་ཚད་གཞུང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་

ཐོག་ནས་སློབ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་འདུག 

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་དགོངས་པར་འཇགས་

དགོས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་

ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཉིན་བཞི་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་

དཀར་སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་ནང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ 

༢༦ པའི་ཉིན་བཞི་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ ་ིའདོད་

ཚུལ་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་རྗེས་

འབྲང་པ་དང་། ལྷག་པར་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཕན་ཚུན་དབར་འགལ་ཟླ་ལྟ་བུ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་གྱི་

ཡོད་ནའང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དེ་ཟུར་ཕུད་

བྱ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མིན། གང་ལ་ཞེ་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་དེས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་

གི་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲུབ་མཐའ་དེར་གུས་བརྩི་ཞུ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ངོས་ཀྱིས་

ནང་ཆོས་ནས་བཤད་པ་དེར་བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས་བརྗོད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་དེ་

སྔོན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་གསལ་པོ་དྲན་ཐུབ་པའི་རྒྱ་གར་

བ་ན་ཆུང་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་བ་

སྔོན་མ་དྲན་ཐུབ་པའི་མི་སྣར་དོ་སྣང་བྱེད་སྐབས། 

སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དྲན་མཁན་དེ་དག་ཆུང་དུས་ནས་དྲན་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། རྗེས་སུ་རིམ་བཞིན་ལུས་པོའ་ི

འཚར་ལོངས་དང་ལྷན་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་

ཉམས་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཞེས་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་ཡོད།
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 དེ ་རྗེས་ཨ་རི ་ནས་ཕེབས་པའི ་དངོས་

རྫས་རིག་པའི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་ཁི་རི་སི་ཊོབ་

ཀོ་ཆི་ (Christof Koch) ལགས་དང་ཕ་རན་

སི་ནས་ཕེབས་པའི་ནང་པའི་མཁས་དབང་མེ་ཐུ་རི་

ཁ་ཌི་ (Mathieu Ricard) ལགས་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་སྐོར་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་

འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་གྲུབ་

མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེ་ཐུ་རི་ཁ་ཌི་ལ་

ཕན་རན་སིའི་མི་རིགས་ཤིག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་

གལ་ཆེན་པོས་ཉམས་ལེན་གནང་སྟེ་དམིགས་བསལ་

ཉམས་རྟོག་ཐོན་པར་འཚམས་འདྲི་ཡང་མཛད་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་

ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཉིན་ལྔ་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་

སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་

སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ པའི་ཉིན་ལྔ་

པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་དང་

མ་འདྲེས་པའི་སྒོ་ནས་མིའི་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེང་

སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་

པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། འོན་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་

སྤྲད་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོར་བློ་ཁ་ཚིམ་པའི་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དུས་

རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་དམག་འཁྲུག་གིས་རྐྱེན་པས་མི་ས་

ཡ་ཉིས་བརྒྱ་བསད་ཡོད་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ཤོད་

ཀྱི་འདུག སྐབས་རེ་ཤེས་ཡོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་

མ་ཤེས་པར་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཚད་བརྒལ་

བའི་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་མིར་

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འདྲེས་བའི་ཐོག་ནས་བཟང་པོའ་ི

སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་ཚེ་ཕྱི་མ་དང་

ལྷ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་གང་ཡང་ཤོད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་མུ་

མཐུད་ནས་ད་ལྟའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་འདི་འཁྱེར་

ནས་ཕྱིན་ན། དུས་རབས་འདིའི་ནང་ང་ཚོར་དཀའ་

ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་སྲིད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་མི་འབོར་ཤུགས་ཆེན་འཕེལ་

གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དྲོད་ཀྱང་འཕེལ་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། འབྱུང་འགྱུར་མིར་དཀའ་ངལ་མང་

དག་ཅིག་འཕྲད་སྲིད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་མ་འོངས་པའི་

མི་རབས་དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་མང་ཙམ་གཏོང་དགོས། 

གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོ་བདེ་བ་འདོད་པ་ལྟར་ཁོང་ཚོར་ཡང་

བདེ་བ་དགོས། ང་ཚོ་མི་རབས་རྒན་པ་ཚོར་ཉམས་མྱོང་

ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་གཞི་ལ་བཞག་

སྟེ་འཛམ་གླིང་འདི་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ང་ཚོས་འགན་

འཁྱེར་དགོས། དེའི་ཐོག་ཚན་རིག་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་

ཆེ་ཙམ་ལེན་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན། ཚན་རིག་པ་ཚོ་ནི་

དད་པའི་རྗེས་འབྲང་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

ཚན་རིག་པ་ཚོར་མི་དམངས་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་ཆོས་

ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ངེས་ལེན་

བྱེད་ལས་སླ་བ་ཡོད་པར་བརྟེན། ཚན་རིག་པ་ཚོས་

མིའི་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་མཉམ་

རུབ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིསྒྲོམ་གཞིའི་ནང་སྔོན་འགྲོའ ་ི
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སློབ་གྲྭ་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བར་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པའི་བཟང་པོའ་ིསློབ་གསོ་སྤྲོད་ཐུབ་ན། རིམ་བཞིན་མིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་ཞིག་འགྲོ་གི་མེད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདིར་ཚ་བ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པའི་དུས་སྐབས་འདི་དང་། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་

ད་དུང་ང་ཚོ་དང་འདྲ་བ་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མི་གསོད་འཕྲོག་བཅོམ་དང་བཀྲེས་སྐོམ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། 

མི་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་མི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱིས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ། རང་སྡོམ་སྲུང་རྒྱུ་སོགས་བཟང་པོའ་ིབསླབ་བྱ་ཁག་བསྟན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་ཁག་

གི་རྗེས་འབྲང་བ་མང་ཆེ་བས་བསླབ་བྱ་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་བརྟེན། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་

ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་མཇུག་བསྒྲིལ་ཉིན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་

སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་

སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ པ་མཇུག་

བསྒྲིལ་ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་ཀྱང་ཚན་རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

ཡིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་

འདིར་སྔར་ནས་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་

གསུང་སྲོལ་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་

པར་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཚོགས་ཐུབ་

པ་རེད། ཉིན་ཤས་འདིའི་རིང་ལ་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་

ཞིག་གིས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཏེ་

བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏེ་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འདི་གའི་སློབ་

གཉེར་བའི་ནང་ནས་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་འདྲ་མིན་

ནང་གི་འགྲེལ་བཤད་དེ་དག་ནས་བློ་སྐྱེད་ལེན་རྒྱུ་དང་

དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང། དེར་བརྟེན་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ད་

དུང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཚུལ་སྤྱི་དང་། ལྷག་

པར་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགེ་སློང་བདག་གམ་

མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་

བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་

བ་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་ཁོང་གིས་ལམ་སྟོན་

གནང་བ་དེར་དད་པ་དང་བརྩི་བཀུར་ཐོག་ནས་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་

གནད་འགག་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པའི་ར་སྤྲོད་ཡོང་གི་འདུག་ན། དེར་ཡིད་ཆེས་

བྱོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་། ཡང་སྒོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་སུ་ཚན་རིག་

པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཧ་ལམ་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་

བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཚུལ་

དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་རླབས་ཆེན་མེས་

པོ་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་སྐུ་ངལ་བསྐྱོན་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པ་མ་ཟད། ལོ་སྟོང་ཕྲག་

རིང་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཡོད་

པ་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ནའང་

སྤོབས་པ་རྙེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རེད། དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པ་

ཞེས་བརྗོད་ན། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་མཐོ་ཤོས་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་བདེན་དོན་འཚོལ་མཁན་ཞིག་ལ་

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་རྩི་བཞིན་ཡོད། ལྷག་

པར་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ནང་དེ་ལྟར་མཐོང་གི་ཡོད། 

དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་གཉིས་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་

སྐབས། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང། 

ཡང་སྒོས་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་དེ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཕལ་ཆེར་ར་འཕྲོད་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་གིས་སེམས་

ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་གྲུབ་གཏིང་ཟབ་

ཤོད་སྐབས། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ནི་མིང་ཚིག་ཕྱུག་

ཤོས་དང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་མིང་ཚིག་དང་མཉམ་དུ་ཏག་
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ཏག་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་ཀྱི་

ལྟ་གྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཕྲ་

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་བོད་སྐད་

ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་

པ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སྤྱི་དང་

ཡང་སྒོས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་ཤེས་པ་བྱེད་རོགས། 

ལྷག་པར་ང་ཚོ་བོད་རིགས་གངས་ཅན་པ་ཚོས་སོ་

སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་གཅེས་ནོར་དེ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

ལ་ཉེར་མཁོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་བྱེད་རོགས། ཆོས་

དད་བྱ་དང་མ་བྱེད་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད། ནང་ཆོས་

ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་

བསྐྱལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྟབས། དེར་དོ་སྣང་བྱེད་

རོགས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་རྟག་

ཏུ་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཚང་

མར་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་པ་བྱེད་དགོས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གོ་བ་ག་རེ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེང་

དུས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟོགས་པའི་

ཐོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་

ཞིག་བྱུང་ན། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་པ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད།  དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་སྐུ་

ལས་བསྐྱོན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་གཅེས་ནོར་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་

བྱེད་མཁན་ཚོས་དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་

ནས་བོད་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་

ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས། ང་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་མ་

རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་གོམས་གཤིས་

ཤིག་ཡོད་པ་དེས་རང་ཉིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་

ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་

གནས་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་མང་

དག་ཅིག་གིས་བོད་པར་གོམས་གཤིས་སེམས་བཟང་

པོ་དང་དྲང་པོ་བྱེད་མཁན་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག ཅེས་

བརྗོད་ཀྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་ལ་

ཆ་བཞག་ན། མ་རབས་དང་ཁྲམ་པ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་

བྱེད་མཁན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་བཤད་

ན། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དྲང་

པོ་དང་སེམས་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་ང་

ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་རྣམས་

དངུལ་སྤྲད་ནས་ཉོ་ཐབས་མེད། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་

གཅིག་པུས་ཡོང་ཐབས་མི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་སྤྱི་

སྒེར་ཚང་མས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། བོད་པའི་མཚན་མཐོང་ང་ཚོས་རྩམ་པ་བཟས་

པ་དང་ང་ཚོ་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ལ་སྐད་

གྲགས་ཆོད་པ་བཟོ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་

པའི་གོམས་གཤིས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་ནའང་མི་

འདུག གང་ལྟར་གཞན་ཕན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་ཐོག་ནས་

དངོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་སྐབས། 

ང་ཚོའི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བཤད་པ་དེ་ཁ་

ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ར་འཕྲོད་

ཡོང་གི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་

མ་འདྲེས་པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གོང་འཕེལ་གཏོང་

དགོས་ཞེས་རྒྱུན་དུ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་

པ་ཚོས་དངོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། སེམས་

པ་བཟང་པོ་ཡོད་ན་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་ལུས་པོ་བདེ་

བ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚན་

རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་སྟེ་བགྲོ་གླེང་དང་ཚན་རིག་

ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྩ་བའི་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཞག་སྐབས། ཁམས་དང་

མོས་པར་འཚམ་པའི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་

བཞིན་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ལས་དངོས་སུ་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་པ་བྱུང་ན་ངེས་པ་བསྟེན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོས་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 

ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་པ་རང་ངོས་ནས་

བཤད་ནའང། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་

འཛོམས་བྱུང་སྐབས། དེ་སྔའི་ང་ཚོའི་ཆོས་ཤོད་སྟངས་

དེ་ཡོང་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་

པ་ཚོས་དགག་བཞག་བྱས་ནས་ནང་ཆོས་འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཇོ་བོ་

རྗེས། ལམ་སྒྲོན་མཛད་སྐབས། ནང་པ་གཞི་བཞག་

གནང་སྟེ་ནང་པའི་ཆོས་ནས་གསུངས་པ་དེར་དོགས་

པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ལམ་སྒྲོན་གྱི་ཁྲིད་སྟངས་དང་། རྒྱ་

གར་མཁས་པའི་གཞུང་བརྡར་ཤ་གཅོད་བཞིན་འགྲོ་རྒྱུ་

གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་བརྡར་ཤ་ཆོད་དེ་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བའི་གཞུང་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་

ང་ཚོས་བསླབ་དགོས། དེར་བརྟེན་གཞུང་ཆེན་བལྟ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་རིགས་ན་གཞོན་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་

ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས། ངོས་ཀྱིས་གཞུང་

ཆེན་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གྲྭ་

པ་དང་ཨ་ནེ་བྱེད་དགོས་བརྗོད་ཀྱི་མེད། གྲྭ་པ་དང་ཨ་

ནེ་བྱས་ནས་གདན་ས་ཁག་ནང་བཞུགས་ཏེ་དམིགས་

བསལ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཁྱད་

ཆོས་ཡོད། ཡང་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོའ་ིརྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་

སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ། དེ་སྔ་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁྱིམ་པའི་

ནང་ནས་མཁས་པ་བྱུང་ཡོད། གང་ལྟར། ནང་དོན་རིག་

པ་ང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ཉར་ཚགས་

བྱས་པ་དེར་དོ་སྣང་བྱས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞུང་ཆེན་སློབ་མཁན་ཚོས་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ངེས་

པར་དུ་ཤེས་དགོས། རང་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན། སོ་

སོའ་ིརང་ལུགས་ཡོད་པ་དེ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་དེའི་ནང་ལེགས་ཆ་གསར་པ་

དེ་འདྲ་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། གཞན་རྗེས་སུ་

འཛིན་པར་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་

ཐོག་བར་སྐབས་བཤད་གྲྭ་ཁག་ནང་ཚན་རིག་གི་སློབ་

སྦྱོང་བསླབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་སོ་སོ་སྒེར་ཐོག་

ནས་སྤོབས་པ་རྙེད་པ་མ་ཟད། གདེང་ལྟ་བུ་གང་ཙམ་

འཁེལ་ནས་དེ་ལྟར་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ཡིན། ད་བར་

ཚན་རིག་གི་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་བོད་ཀྱི་དགོན་

སྡེ་ཁག་གི་མཁས་དབང་རྣམ་པའི་དབར་ཤེས་མྱོང་

ཕན་ཚུན་སྤེལ་རེས་བྱེད་སྐབས། ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་གོང་

ངོས་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་ཚད་ཡོངས་སུ་

བརྒལ་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་

འདུག ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 ཉི ན ་ དྲུག ་གི ་ བགྲོ ་ གླེ ང ་ལྷན ་ཚོགས ་

ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྒྲིལ་མཚམས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་ལྷན་

མོན་གྷོ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད། །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མུམ་བྷེའི་ཡི་ཤུའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་ནང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་

འབྲེལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གྲགས་པ་མུམ་བྷེའི་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་སེན་ཛེ་ཝིར་ཞེས་ཡི་ཤུའི་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་ (St Xavier’s College Mumbai) 

ཆེན་མོའ་ིནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕ་རེ་ཛར་མ་སི་

ཀར་རན་ཧ་སི་ (Fr Frazer Mascaren-

has) མཆོག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་རྭ་བའི་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཚོགས་

ཁང་དུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྐབས། དགེ་ལས་དང་ལྷན་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་བརྡབས་ཏེ་

འཚམས་འདྲི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལྡན་ཐོག་སེམས་བཟང་དུ་

གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་ནི་

ཇེ་སུ་ཊི་ (Jesuit tradition) རིག་གཞུང་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་དེ་རིང་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་

ནང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་

འགའ་ཤས་ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པར་

བརྟེན། ང་ཚོས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་བླང་དོར་

གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ན་གཞོན་ཆོས་

གྲོགས་ཕོ་མོ་ཚོ། ངོས་ལ་ཁྱེད་ཚོ་དང་འདྲ་བར་མི་

གཞན་སུ་ཐུག་ཀྱང། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླིང་གི་མི་

འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་

གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཡོང་

གི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་སེམས་

དང་སེམས་ཚོར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་ཅིང། ཚང་

མས་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་འདོད་ཡོད་པ་

མ་ཟད། དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་གཅིག་མཚུངས་

སུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་དུང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་དག་

ཅིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་མིས་

བཟོས་པ་ཆགས་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོང་དོན་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་མི་ཕན་ཚུན་རིགས་རུས་དང། 

མི་རིགས། ཆོས་དད་མི་འདྲ་བ། དེའི་ནང་ནས་དབུལ་

ཕྱུག་དང། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་

པའི་རྒྱུ་ཚན་ལྟར་སྣང་ཙམ་ལ་ཞེན་ཆགས་ཤུགས་ཆེར་

འཛིན་ཏེ། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

ནང་གི་མི་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྣང་མེད་

དུ་བཞག་ནས། ཕན་ཚུན་ཐུབ་ཚོད་དང་མགོ་སྐོར་བསླུ་

བྲིད་སོགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 12
བྱས་ན་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་ཡོང་ཐུབ། ད་ཆ་ང་ཚོ་དུས་

རབས་ ༢༡ ནང་བསླེབས་ཡོད། ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲུལ་

རིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ། སྔར་བས་

བདེ་སྐྱིད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་དགོས་ཚོད་ཡིན་ནའང། 

འབྱོར་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་

ཕོངས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོ་དུས་རྟག་

ཏུ་སེམས་འཁྲལ་དང་རེ་དོགས་ལུ་གུ་རྒྱུད་ནས་གནས་

བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་

དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་གཅིག་པུས་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་མི་

ཐུབ། མཚམས་རེ་དུད་འགྲོ་ཚོ་འཇིགས་སྣང་དང་ཉེན་

ཁ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་ལས་སྐྱིད་པ་ཡོད་པ་

ངོས་ལ་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་འདུག ཕྱོགས་གཞན་ནས་ང་

ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་འབྱེད་

པའི་ཀླད་པ་ཞིག་ཡོད། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཡངས་པོར་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱང་། དེང་

དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་མ་འདང་པའི་ཆ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི་སེམས་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན། དེ་

བཞིན་ངོས་རང་ལོ་ ༡༦ སྐབས་རང་དབང་བརླགས་

པ་དང་རང་ལོ་ ༢༤ སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་རེད། ད་

ཆ་ངོས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང། བོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་ངོས་

ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་བཅོལ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ངོས་ལ་འགན་ལྕི་མོ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།

 མཐའ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སློབ་

ཕྲུག་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། འདིར་འཁོད་ང་ཚོ་ལོ་

ན་ ༥༠།༦༠ བརྒལ་བ་རྣམས་དུས་རབས་ ༢༠ པའི་

མི་ཆགས་ཡོད། དུས་རབས་དེ་ད་ཆ་དྲན་པའི་ཡུལ་

ལས་བཅོས་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་དུས་རབས་དེའི་

ནང་གང་བྱུང་ཟིན་པ་དེ་ནས་བློ་སྐྱེད་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་ལས་

མ་འདས། ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོས་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་བྱམས་བརྩེ་

དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཏེ། མིས་བཟོས་པའི་

དཀའ་ངལ་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏང་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་

ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འཆར་སྣང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

འཛིན་དགོས། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་

བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་ཁྱེད་ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇེའི་པུར་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་

གྱི་དུས་སྟོན་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་རཱ་ཇེ་སི་ཐཱན་གྱི་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཇེའི་པུར་ནང་ (Jaipur) ལོ་ལྟར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི། 

ཨེ་ཤི་ཡ། ཨ་ཕི་རི་ཀ་སོགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་

གང་ས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་

ཅན་དང་། མཁས་དབང་། དེ་བཞིན་ཆོས་དང་ཆབ་སྲིད། 

དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་སྒྲིག་འཛུགས་འདྲ་

མིན་ནང་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་

དག་ཅིག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

དུས་སྟོན་ (Jaipur Literature Festival) 

སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོའ་ིདུས་སྟོན་

མཛད་སྒོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཁུལ་དེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཁུལ་དེའི་རཱམ་བྷཱག་ (Rambagh Pal-

ace) ཕོ་བྲང་ཞེས་པའི་མགྲོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་སྐབས་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བློན་

ཆེན་སྐུ་ཞབས་བྷི་ན་ཀག་ (Bina Kak) མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་ས་མཆོག་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བསྟི་

གནས་ཁང་གི་ཕོ་བྲང་ (Diggi Palace) ཞེས་

པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། རྒྱ་གར་གྱི་རྩོམ་

པ་པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཀོ་ཨའི་ཡར་ (Pico Iyer) 

ལགས་དང་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གི་སྦྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་

སན་ཇོའ་ིརོའ་ི (Sanjoy Roy) ལགས་བཅས་

ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་རྗེས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་གྲངས་ 

༤༠༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་

པི་ཀོ་ཨའི་ཡར་ (Pico Iyer) ལགས་དང་ལྷན་བགྲོ་

གླེང་གི་ཚུལ་དུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ལ་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སློབ་གཉེར་མཛད་ཕྱོགས་

སྐོར་བཀའ་བསྡུར་མཛད། 

 ཐོག་མར་ཁོང་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་སྐུ་བྱིས་པའི་སྐབས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་སྐྱེས་རབས་གསན་དུས་ཐུགས་ཀྱི་མྱོང་བ་ཇི ་

ལྟར་འཁྲུངས་ཚུལ་ད་སྐབས་ཐུགས་དྲན་གསོ་མཛད་

བཞིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་
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གིས་སྟོན་པའི་སྐྱེས་རབས་མཇལ་སྐབས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་རྣམས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་

རྒྱ་མཚོ་ལས་གྲོལ་ཆེད་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་མ་

དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པའི་མཛད་པ་རྣམས་

དྲན་སྐབས་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་བཞིན་འདུག་

ཅེས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་དང་ལྷན་རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་

རྒྱུན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་ནི་བསྟན་པ་དར་སའི་གནས། ཞེས་ངོས་ཀྱིས་

ཆུང་དུས་ནས་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་ནག་ནས་

བཙུན་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་དང་ཆོས་

རྒྱལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་ནང་ཆོས་དེ་

བཞིན་འོས་འཚམ་ཆེ་ཤོས་སུ་གཟིགས་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་བླ་མར་བསྟན་ནས་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་

འགོ་བཙུགས་པར་བརྟེན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་གར་ན་ལེནྡྲ་

ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཡོད། མཁན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས་པའི་དབུ་ཚད་ཀྱི་

གཞུང་ནས་ཁོང་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་

ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྔ་མོ་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུའི་སློབ་ཚན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས། དགེ་སློང་བདག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། 

།བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་

པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བ་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་

མིན། །ཞེས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཇི་

ཡོད་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། སྟོན་པའི་བཀའ་འདི་པཱ་

ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ནང་འདུག་

བསམ་བྱུང། སྟོན་པའི་གསུང་དེར་གཞི་བཅོལ་ནས་

ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཨརྱཱ་དེ་ཝ་སོགས་

ཀྱིས་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་རིག་པའི་བརྡར་

ཤ་བཅད་ནས་སློབ་གཉེར་དག་ཐེར་མཛད་ཡོད། ངོས་

ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༤༠ སྔོན་ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་ཐོག་

མར་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས། གྲོགས་པོ་འགའ་ཤས་

ནས་ཚན་རིག་ནི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླག་འཇུག་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་

པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བྱུང། ཚན་རིག་པས་རིག་པའི་

བརྡར་ཤ་བཅད་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ནང་པ་ཚོས་ཀྱང་རིག་

པ་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་

གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་ནི། ཚན་རིག་པ་ཚོས་དཔྱད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཕྱི་

དངོས་པོའ་ིཆོས་དང། ནང་པ་ཚོས་ནང་བསམ་བློ་

དང་སེམས་ཚོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་

གཙོ་བོར་འཛིན་བཞིན་ཡོད། ནང་ཆོས་ནས་འདུས་

བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་འགྱུར་བའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་དང། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་འདོད་

པའི་མི་རྟག་པ་ཕྲ༌རགས་གཉིས་ལས་སྐད་ཅིག་སྐད་

ཅིག་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་དེར་ཕྲ་བའི་མི ་རྟག་པ་

བཞག་པར། དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པས་འཕྲུལ་ཆས་

ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་དངོས་ལྡན་ཡིན་

པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད། སྔ་མོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་

དངོས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇཱ་ར་མན་

ནཱ་ (Raja Ramanna) མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་ཁོང་གིས་གདེང་སྤོབས་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་

ནས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༢༠༠༠ སྔོན་ནས་

བརྩམས་པའི་གཞུང་ནང་དེང་སྐབས་ཚད་རྡུལ་ལམ་

ཀོན་ཊོམ་ (Quantum) གྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་

གསུངས་ཡོད། ཅེས་ངོས་ལ་བརྗོད་བྱུང། དེ་བཞིན་

ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་གསུངས་པའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་ལ་

ཧ་ཅང་དད་གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་དཔལ་

འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ལྷན་ནང་བསམ་བློའ་ིབསླབ་

བྱ་དེ་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལག་

བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་

མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ནི་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་དུ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རིན་ཐང་དེ་དག་རྒྱ་གར་

བ་ཚོས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ནས་པི་

ཀོ་ཨའི་ཡར་ལགས་ཀྱིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་སྨན་པའི་

བཟང་སྤྱོད། (Beyond Religion: Ethics 

for a Whole World) ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་

དེས། སྐུ་ཉིད་ལ་ཆོས་ལས་ལྷག་པའི་ལམ་ཞིག་རྙེད་

པའི་གོ་དོན་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། དེབ་

ཀྱི་མིང་བྱང་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་བས་བཀོད་འདུག ངོས་

ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མིན། མིང་བྱང་དེས་གོ་བ་དེ་འདྲ་

ཞིག་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ངོས་ལ་བློ་འཚབ་བྱུང་། 

འོན་ཀྱང་ངོས་ལ་ཆོས་ལས་ལྷག་པའི་ལམ་ཞིག་རྙེད་

པའི་གོ་དོན་རྩ་བ་ནས་མིན། ངོས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ནང་

ཞུ་རྒྱུའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་

ཚང་མའི་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་

བསླབ་བྱ་ཡོད་པར་བརྟེན། ཆོས་ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་

གཅིག་ལ་མ་བརྟེན་པར་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་

པོའ ་ིརིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརྗེས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པར་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་

འདྲ་མིན་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དེར་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་ལྷན་

བྱམས་བརྩ་ེགལ་ཆ་ེཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཇེའི་པུར་ནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་གྷ་གལ་གནམ་

ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་དབུས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཆིབས་འགྲོ་བརྒྱུད་བཞུགས་

སྒར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གངས་སྐྱིད་དང་

རྡ་སའི་མི་མང་གིས་གཙོས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་

ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཞུགས་སྒར་

ཕོ་བྲང་རྒྱལ་སྒོའ ་ིནང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

གིས་དབུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག་དང་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཡོད་པ་

བཅས། །
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདཔེ་དེབ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ པའི་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

དབུས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་དང་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་བློ་བཟང་ལགས། དྲུང་འཕར་འཕགས་

པ་ཚེ་རིང་ལགས། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་སོགས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བ་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་

ཁང་ནང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་ཐོག་མ་ (Why Tibet is 

Burning) ༼བོད་མེ་ལ་སྲེག་དོན་ཅི།༽ཞེས་པ་

དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་

ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་

སྤེལ་བྱས་པའི་དེབ་ཐོག་མ་༼བོད་མེ་ལ་སྲེག་དོན་

ཅི།༽ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ིདེབ་འདི་དེ་རིང་

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ 

ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་དབུ་

འབྱེད་དང་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།

 རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ིདེབ་འདིའི་ནང་དོན་

གཙོ་བོ་ད་ལྟ་བོད་ནང་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

འོག་གནས་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་

ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་

བཟུང་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་

བོད་མི་ ༡༠༠ མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་

ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་བསྟན་ཡོད། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ངོས་ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་

བའི་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤེལ་བའི་འབོད་སྐུལ་སྔ་

རྗེས་བར་གསུམ་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ནའང། རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་ཆེས་མཁྲེགས་འཛིན་

དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་རྐྱེན་པས། 

བོད་ནང་རང་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་རིགས་སྔར་ལས་

ཀྱང་ད་དུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ཆེས་

ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་མང་དག་ཅིག་གིས་མ་གྲོས་སེམས་པ་གཅིག་

མཐུན་གྱིས་སྒོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་ནི་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་

ཡིན་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད། 

འོན་ཀྱང། བོད་མི་ཚོས་ཆེས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ངོ་

རྒོལ་ལས་འགུལ་འདི་འདྲ་སྤེལ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། 
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འདས་པའི་མི་ལོ་ ༦༠ ལྷག་གི་རིང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

ཐོག་བཟུང་བའི་ཆེས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལ་ཐུག་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་

སྤེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙན་གནོན་དང་། རིག་གཞུང་

རྩ་གཏོར། སྤྱི་ཚོགས་དབྱེ་འབྱེད། དཔལ་འབྱོར་བཤུ་

གཞོག ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཅས་ལ་ཐུག་ཡོད། 

ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དཔེ་དེབ་

༼བོད་མེ་ལ་སྲེག་དོན་ཅི།༽ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་

བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་

རོགས་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཞུ་

རྒྱུར། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔེ་དེབ་༼བོད་མེ་ལ་སྲེག་

དོན་ཅི།༽ཞེས་པའི་གནད་དོན་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་སོང། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཙམ་ནང་བལྟས་ན། 

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་

སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཧམ་བཤད་བྱས་ཏེ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན་ནི། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་

ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་

མི་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་མཆུ་དང་མ་སོང་ང་

ཚོར་འཛུགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

རེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་བོད་མིར་བདེན་པ་ཡོད་པ་དེ་

གང་ཙམ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། 

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲོས་ཆོད་བཞག་

ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཕྱི་

སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་

ཀྱིས་བོད་ནང་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

དགོས་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་

དྲག་པོའ་ིསྲིད་བྱུས་ལ་ཐུག་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་བདེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་དངོས་སུ་ཐོན་ཏེ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་དེ་དག་གིས་

འཛམ་གླིང་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

སྐོར་རྒྱ་ནག་གི་ཚགས་པར་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བརྒྱ་

ཕྲག་སྤེལ་ཡོད།  སྐྱོན་དང་ཁ་མཆུ་དེ་དག་ང་ཚོའི་ཐོག་

ལ་གཡོག་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དངོས་སུ་ཐོན་ཏེ་

ཉེ་ཆར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་དེར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་སྤྲད་

ཡོད། ད་དུང་ཡིན་རུང་ཁོ་པ་ཚོས་ཧམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་

འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་

པོ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་མང་དག་

ཅིག་གིས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རྩོམ་བྲིས་ཏེ་ང་

ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁྲེགས་

འཛིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

རེད། ཅེས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་མདོ་སྨད་རྩོམ་པ་པོའ་ིཚོགས་པ་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་ལ་དེབ་བཏོན་

ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོས་ཀྱང་རྒྱ་

ཡིག་ཐོག་དེབ་ཆུང་དང་རྩོམ་བཏོན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། 

སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་དབྱིན་སྐད་དར་ཁྱབ་

ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་༼བོད་མེ་ལ་སྲེག་དོན་

ཅི།༽ཞེས་པའི་དེབ་འདི་གང་ཐུབ་ཁྱབ་ཐབས་བྱས་

ཏེ་བདེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

དེབ་འདིའི་ནང་བོད་ནང་མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་

འོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་

རིགས་དང་དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། དེ་བཞིན་ཆོས་

དད་རང་དབང་མེད་པ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་

གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བརྗོད་

བཞིན་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུ་

མཚན་དང་ཁུངས་བཙན་ཡོད་པ་ཞིག་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁོ་ན་མིན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དབྱིན་

སྐད་ཐོག་ལ་མཁས་པ་མང་པོ ་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་

གཟིགས་སྐབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་

དུ་བལྟས་ན། དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་

བྱུས་ནོར་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་

ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་གཏམ་བརྗོད་སོགས་རང་

དབང་མེད་པར་བརྟེན། བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་

པ་འདྲ་མིན་བྱས་པ་རྣམས་ཁག་མི་འདུག་བསམས་

པ་ལྟ་བུ་དང་། བདེན་པ་ཡོད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

དགོས་ངེས་ཡིན་སྙམ་གྱི་རེད། ང་ཚོར་ཁུངས་ལྡན་

གྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པའི་ཐོག་ནས་དཔེ་དེབ་འདི ་

འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ་རེད། དཔེ་དེབ་འདིའི་ཐོག་བོད་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་

གཙོས་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་དེབ་འདིས་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་བདེན་དོན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡོང་

རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་པའི་

རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་ཟུང་དྲུང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད། །
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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་ཀྱི་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་བྱུས་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་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱས་ཡོད།  ཁོ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བྱུང་

ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྔར་བས་དམ་བསྒྲགས་

ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང། ཡུལ་སྐོར་

སྤྲོ་འཆམ་པ། གཞན་གཟིགས་སྐོར་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་སྐུལ་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་སྐུལ་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།།

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིགསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་

འགོད་པ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ (Press 

Club of India) བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་ནས་བོད་

མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་

མོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་

གསར་པར་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་མཐུན་
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ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཆེད་དང། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཛ་དྲག་དང་

ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སླད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ 

ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང། རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་སྤེལ་འཆར་དང་འབྲེལ་

བའི་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད། 

 སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་

ལས་འགུལ་གྱི་མཛད་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་

ལས་འགུལ་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་དེ་སྔའི་སྲིད་བློན་གཞོན་

པ་ཨ་ཌཱ་ཝ་ནི་ (Shri L.K Advani) མཆོག་

དང་། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་

སྲིད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་མི་སྣའི་གསུང་བཤད་དང་། སྨོན་

ལམ། རྒྱ་གར་མི་མང་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གིས་

བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གནང་གི་ཡོད་

སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

 དེ ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་། རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་

སྲིད་བྱུས། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ། བོད་

ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་

ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཕྱོགས། དམིགས་

བསལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་བོད་མི་

བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཉེ་བས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་

ཕྲ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ཐེངས་ལས་འགུལ་

འདི་སྤེལ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གལ་ཆེའི་འབོད་སྐུལ་

གསུམ་བཅས་འཁོད་པའི་གསར་འགོད་བསྒྲགས་

གཏམ་ཤིག་ཀྱང་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད།

 གསར ་ འགོ ད ་ ལྷན ་ཚོ གས ་ དེ ར ་ཕྱི ་

ནང་གསར་འགོད་པ་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུ་

འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་དང། ཚང་མས་དོ་སྣང་ཆེན་

པོའ ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་

གནས་བབ།  རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་

མཉམ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་སྟངས། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ། རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་སྐོར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བལྟ་ཕྱོགས་སོགས་

གལ་ཆེའི་དྲི་བ་ཞུས་པར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།

 སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲིག་སྦྱོར་གནང་བའི་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་སྐར་མ་ ༦ 

ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་

དྲིལ་ལས་ཁུངས་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་ཕ་ཡུལ་

ཕྱོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་

སྒྲིག་གིས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབས་དང། རྒྱ་

དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་དྲག་གནོན་དང་གདུག་

རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་བའི་སྐོར། ལྷག་དོན་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་སྔ་རྗེས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་

གསལ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་

ཡོད་པ་བཅས། །
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ལྡི་ལིར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་སྤེལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ 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་ཀྱིས་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་རྭའི་ (Talkatora Sta-

dium) ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་བོད་མི་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་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་། དེ་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་། 

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་

འགུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐེངས་

འདིའི་ལས་འགུལ་འདི་བཀའ་སྤྱི་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་ཀྱི་ལས་འགུལ་

རིང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་

ནས་བོད་པའི་མི་མང་ ༤༥༠༠ ལྷག་དང་བླངས་ཀྱིས་
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མཉམ་ཞུགས་དང་། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་

གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

 བོད་ནང་བོད་མི་ ༩༩ 

ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་

ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་མི་ལོ་ ༦༠ ལྷག་གི་རིང་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་

ལ་དཀའ་སྡུག་མང་དག་ཅིག་

འཕྲད་དང ་འཕྲད་མུས་རེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་

རྣམས་ཀྱི་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་

ལྟོས་བཅས་ལ་དམ་བསྒྲགས་

ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་

ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ ་མ་རྩད་གཅོད་མེད་

པར། ངན་ཁག་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཟེར་བ་སོགས་ལ་

འགེལ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་དམར་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་

པས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་མའོ་དང། ཏིང་། 

ཅང། ཧུའུ་སོགས་ཀྱི་པར་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་སོགས་

དང་མཉམ་དུ་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་བཅུག་པ་སོགས་

བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་

མཚམས། མཐའ་དོན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ང་ཚོ་ལ་

རྒྱ་གར་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་སྐོར་དང་། 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་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་འབུམ་རམས་

པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ལས་འགུལ་དང་

འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གཙོ་གནད་ཁག་གསུང་དོན། ད་

ལྟ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་སྐབས་

འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་གལ་ཆེའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཕེབས་

གནང་བར་ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་སྤྲད་བྱུང། 

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཕལ་ཆེ་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་མི་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་

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

ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་

ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འགན་ལེན་ཞུ་དགོས། བོད་

ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

འདི་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡང་

སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་འདི་བཞིན་མང་གཙོ་དང་

རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་

པར་བརྟེན། ང་ཚོར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་སོགས་ལ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་རིང་

འདིར་ཕེབས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རིགས་དང། མི་

མང་རྣམས་གྷན་དྷི་སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་པའི་སྐུ་ཚབ་

མཚོན་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་

ཌོག་ཊར་ར་ཇན་དྷ་པྲསཊ་ (Dr Rajendra 

Prasad) མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སེམས་ཤུགས་མ་

ཤི་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མི་ཤི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ང་ཚོ་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཆག་མེད། རྒྱ་གར་གྱིས་

བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་དོན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇི་

ལྟར་གལ་ཆེ་ཡིན་པ། རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་བླ་

སློབ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་མང་གཙོའི་

ལམ་ནས་འགན་མུ་མཐུད་འཁུར་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཆིག་སྒྲིལ་དང་སྙིང་

སྟོབས་སོགས་ལ་བརྟེན། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་

བོད་མིར་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་འཆར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་

ཡོད་པ་བཞིན་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དང། རེ་བ་སོགས་

བསྒྲུབ་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ཀྱང་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ཆེད་

བསྒྲིགས་གནང་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་བརྙན་འཁོར་དེ་བསྟན་ཡོད། དེ་

ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དང་གནད་ཡོད་མི་

སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་གསུང་བཤད་རིམ་བཞིན་གནང་

གྲུབ་མཚམས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠ ཐོག་ལས་འགུལ་བ་

ཡོངས་ནས་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་འུར་འདོན་གྱིས་

ཉིན་དང་པོའ ་ིམཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད། ། 
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ 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 Stadium) 

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. Ad-

vani) མཆོག་གིས་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་

ཐོག་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། དེ་རིང་གྷན་

དྷི་མཆོག་སྐུ་བཀྲོངས་པའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་དང་

འབྲེལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ང་

འདིར་བསྡད་ནས་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་རིང་ཁྱེད་རང་

ཚོའི་གདོང་པ་མཐོང་སྐབས། སོ་སོའ་ིརྩ་དོན་ལ་ཡིད་

ཆེས་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

མཐོང་གི་འདུག རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་སྐབས། 

ང་རང་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་ཡང་སྙིང་ནས་རང་བཙན་བསམ་

མྱོང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཚོ་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད། 

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་མཇལ་མྱོང་བས་ཁོང་མི ་ཕལ་པ་

ཞིག་མ་རེད། 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། 

སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་སྐབས་རྒྱ་གར་

ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་བྱས་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་དགོས་མཁོ་

ཚུལ་བཞིན་བསྐང་ཐུབ་མེད་པ་དང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད། བོད་དོན་དེ་རྒྱ་

གར་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་བོད་མི་རྣམས་སོ་

སོའ་ིནང་ཚང་སོགས་བསྐྱུར་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བ་

དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྒྱ་གར། རྒྱ་གར་ལ་གུས་འདུད་ཡོད་

སོགས་གསུངས་པ་རེད། 

 དེ་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་

དང། ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་འདིར་ཡོད་པ་

དེ་ཡག་པོ་བྱུང་། དེ་རིང་གི་ལས་འགུལ་འདིས་སེམས་

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་

དང་གནད་ཡོད་མི་སྣས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
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གཏིང་ལ་འགུལ་བསྐྱོད་ཐེབས་བྱུང་། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་

སྲིད་འཛིན་དང་ཐུག་སྐབས། ངས་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་མཆོག་བཞིན་དབུ་ཁྲིད་

མེད་སྐོར་དང་། ཁོང་གི་གཉིས་སྨན་དགོངས་བཞེད་

སྐོར་བཤད་པ་ཡིན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་མཆོག་གི་

དགོངས་བཞེད་ལྟར་བོད་དོན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་

ནས་སེལ་དགོས། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་ཟིང་འཁྲུག་

བྱུང་ཡང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་ཞི་བདེའི་ལམ་

ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་འདི་སེལ་ཐུབ་ན། དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པ་འདི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་དུས་རབས་

ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རེ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། 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་པ་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།  ང་རང་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་

ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འདིར་བཅར་ཐུབ་པ་དགའ་པོ་བྱུང། 

དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་བཀྲམ་པའི་ནང་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་མཐོང་

སྐབས་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་སོང་། ལ་དྭགས་སུ་ཡོད་

པའི་པུར་ཁང་མང་པོའ་ིམདུན་ང་ཚོའི་དེ་རིང་ནི་ཁྱེད་

ཚོའི་སང་ཉིན་གྱི་ཆེད་དུ་བློས་གཏོང་བྱས་པ་ཡིན་

ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བློས་བཏང་ཡང་དེ་དང་

གཅིག་མཚུངས་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། ༸གོང་

ས་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་པར་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། ། 
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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་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་

འགུལ་ཆེན་མོའ་ིཉིན་གཉིས་པ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་། ཞི་བའི་

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་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་

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་ཤྲི་ལང་ཀའི་ནང་པ། ཡི་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་ཞི་བདེ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་

ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་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་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་བཀའ་བློན་

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

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་མང་ ༧༠༠༠ ལྷག་གིས་འཕྲེད་

དར་དང་འབོད་ཚིག་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ཏེ་རཇ་གྷར་

གྱི་ཉེ་འགྲམ་སམ་ཏ་སི་ཊལ་ (Samta Sthal) 

ནས་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ (Jantar Mantar) 

བར་ཞི་བའི་གྲོམ་བགྲོད་གནང་ཡོད། མི་མང་རྣམས་

ཇན་ཏར་མན་ཏར་དུ་འབྱོར་མཚམས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཛད་རིམ་སྙན་སྒྲོན། 

དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་དོན་དང་། 

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་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་ངོ་སྤྲོད་གནང་མཚམས། 

སིཀ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ (Shri San-

jay Singh-Delhi Sikh Gurudwara 

Committee) མཆོག་དང་། ཤྲི་ལང་ཀའི་ནང་

པའི་སློབ་དཔོན་ (Bante Sumit Anand 

– Mahabhodhi Society of India) 

མཆོག སུ་ཕི་སུམ་ (Sufism) གྱི་ཆོས་དཔོན་ 

(Farid Ahmed Nizami – Nizzami 

– Dargah Nizamuddin) མཆོག ཡི་ཤུའི་

ཆོས་དཔོན་ (Father Dominic-Sacred 

Heart Cathedral,)མཆོག ཧཇ་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་མི་སྣ་ (Tanveer Ahmed Sehar ex 

chairman of Central Haj Commit-
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tee, India,) མཆོག བྷི་ཇེ་བྷི་ཡི་དཔོན་རིགས་ 

(Girish Juyal-Muslim Rashtrya-

manch and founder of Anjuman 

Parjandani Hind,) མཆོག་དང་ (Mo-

nana Soeb Kasmi-National Presi-

dent of Jamiad Ulema Hind.) བཅས་

ནས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་ཐབས་དང་། བྱེ་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་གསུངས་ཏེ་

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

ལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་པའི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་

བསྟུན་སྐད་འབོད་དང་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ པའི་ཐོག་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་རྟ་

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

རྗེས་ཉིན་གཉིས་པའི་མཛད་སྒོ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད། 

 ཡང་དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ ༣།༠༠ ནས་ ༥།༠༠ བར་

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་བསྟན་འཛིན་བསོད་

ནམས་དང་རི་ཏུ་ས་རན་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གོ་

སྒྲིག་འོག་ལྡི་ལིའི་ཇེ་མི་ཡ་མི་ལི་ཡ་ཁ་ཆེའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་

བརྙན་དབྱངས་ལ་ཐིམ་པའི་བོད་ཅེས་པ་སྟོན་སྐབས། 

ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་དང་། དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།། 

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 Inter-

national 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་གནང་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་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24
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་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གལ་ཆེ་ལུགས་དང་། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་

དཀའ་རྙོག་དེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་ཡོང་བ་

ལ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བོད་ལ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་ལག་

བསྟར་དགོས་སྐོར། བོད་པའི་གནད་དོན་གཙང་སེལ་

བྱུང་བ་ཡིན་ན།  དེས་བོད་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་

དཀར་ནག་གི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་ཐུབ་

པ་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་། 

 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། 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་མ་ཟད། 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་ཡོད། ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྨས་

སྐྱོན་དང་། 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། 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། དེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད་

དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་སྟངས་

ནི། ༡༽ འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པར་གྲགས་པའི་

བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏོར་གཏོང་བའི་སྲིད་

བྱུས། ༢༽ བོད་མིའི་སྐྱེ་སྒོ་བཀག་འགོག་གིས་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་འཕེལ་ཚད་དམའ་རུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས། 

༣༽ བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཇེ་ཞན་དུ་བཏང་ནས་བོད་

མིའི་ཤི་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས། ༤༽ རྒྱ་མི་

རིགས་གནས་སྤོས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་བོད་མི་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་བྱུས།  ༥༽ བོད་

མིའི་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་རྒྱ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་

སྲིད་བྱུས། ༦༽ བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་། ༧༽ 

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་དུ་

གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས།  ༨༽ བོད་མིའི་ཡུལ་གོམས་

གཤིས་ལུགས་བཙན་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས།  

༩༽ རྒྱ་མི་རིགས་ཆེན་པོའ་ིལྟ་བའི་འོག་ནས་བོད་མི་

རིགས་བྲན་གཡོག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་བྱུས་། ༡༠༽ 

བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་འདྲ་

མཉམ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས། ༡༡༽ བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་ལ་ལས་ཀའི་ཐོག་ཐོབ་ཐང་དང་ཡིད་ཆེས་འདྲ་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25
མཉམ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས། ༡༢༽ བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་

པའི་སྲིད་བྱུས།  ༡༣༽ རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་བོད་

མིར་སྔ་ཕྱིར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན།  

རོགས་སྐྱོར་ཟེར་བ་སོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་མིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་སོགས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ལ་

གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་པར་བརྟེན།  ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ཁ་བྲལ་གྱི་

ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འདེད་བྱས་པས། འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

མཐར་ཐུག་པ་གསོན་པ་ལས་ཤི་བ་གདམ་དགོས་པའི་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ཞུ་འབོད་མ་བྱེད་ཀ་མེད་

དུ་ཐུག་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ལ་ལི་ཊ་མན་སིང (La-

lit Mansingh) མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། 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་ཀྱང་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། དེང་སྐབས་

བོད་ནང་སེམས་ཤུགས་ཆིག་སྒྲིལ་དང་།  ལ་རྒྱ་གོང་

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

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ཁོར་ཡུག འཐུང་

ཆུ། རྒྱལ་མཚམས་བཀག་སྡོམ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་

བོད་ནང་དམག་སྒར་མང་པོ་བཙུགས་དང་འཛུགས་

བཞིན་པ་དེས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་གཞི་ཆགས་ངེས་ཡིན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་པ་དེར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡ་ཌེ་ར་ན་ཌེ་ (Jay-

adeva Ranade) མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། 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། 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་པ་

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་

གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་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་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་

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་གསུང་འདོན་དང་། ཟས་བཅད་

ལས་འགུལ། གཏམ་བརྗོད་འཁྲབ་སྟོན་བཅས་གནང་

ཡོད་པ་རེད། 

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

༡༠།༣༠ ཐོག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་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་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་
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ཆུ་ཚོད་ ༡།༠༠ བར་སྨོན་ལམ་གསུང་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་སྐོར་ལ་

གུས་བརྩི་ཡོད་པ་དང་། 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་བའི་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། 

 ལས་འགུལ་གྱི་ཉིན་འདི་དག་རིང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་བཟུང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༡ བར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་

དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་

མཆོག སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་

བཅས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་སོ་

སོ་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་གཞུང་ཚབ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ 

༢༠ ཡི་གཞུང་ཚབ་དང་གལ་ཆེའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་

སོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་སྙན་གསན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི

གཞུང་འབྲེལ་རྟོག་ཞིབ་སྐུ་ཚབ་དང་། རང་དབང་ཅན་

གྱི་གསར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་བོད་དུ་གཏང་ནས་བོད་

ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་

ཐབས་ཡོང་བ། རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་

ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྙན་གསན་ཞུས་པར་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོའ་ིཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སོགས་གོང་རིམ་ལ་སྙན་

གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ལྡི་

ལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལའང་འབྲེལ་བ་

བྱས་ཏེ་བོད་དུ་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་སོགས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་ཐུག་

འཕྲད་མ་བྱུང་བའི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་

སྙན་ཞུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།། 
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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། 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་བདེན་པར་ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་མཐར་

ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁ་བོད་ལ་འཐོབ་ངེས་རེད། བོད་པ་ཚོ་

སེམས་ཤུགས་དུས་ནམ་ཡང་ཆག་རྒྱུ་མེད། དེ་རིང་

ངས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་དགོངས་དག་
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སྐྱོར་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་བར་དགོངས་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་གནས་ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་

འདིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཆེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་དེ་

རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་དགོས་པ་རེད་ཀྱང་དེ་ཙམ་བྱུང་

མེད། ཡིན་ནའང་ད་བར་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དང། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

བ་དེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང། ཕྱི་ཕྱོགས་

ནས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ཁ་གཡར་ནས་ཉེ་

ཆར་མི་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་

དང། གཅིག་ལ་ལོ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ངོ་

ཚ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་དུ་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་

གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ནི། 

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ངོས་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

གསུངས་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་

འགོད་པ་དང་ཡུན་རིང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ཝི་ཇེཡ་ཀན་ཏི་ (Vijay Kranti, Jour-

nalist and Tibet supporter) མཆོག་

དང༌། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་གཞོན་ནུའི་སློབ་ཕྲུག་སྡེ་

ཚན་གྱི་སྐུ་ཚབ་སི་རཇ་ (Sh. Siraj Repre-

sentative of Indian Youth Con-

gress (IYC) & NSUI) མཆོག རྒྱ་གར་

དམག་དཔོན་ཟུར་པ་ཝི་ནོཐ་སཻ་གྷལ་ (Shri. Vi-

nod  Sehgal, Retd. Major Gen-

eral) མཆོག  རྒྱ་གར་གྱི་མེ་འཁོར་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་དང༌། ལོཀ་ཇྷན་ཤཀྟི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་དང༌། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རམ་ཝི་ལས་པསེ་

ཝན་ (Sh. Ram Vilas Pasvan, Mem-

ber of Parliament & President 

Lok Janshakti Party) མཆོག ཧི་མ་ཅལ་

མངའ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ལྕམ་སྦིམ་ལ་ཀ་ཤབ་ (Smt Bimla Kashy-

ap, MP) མཆོག རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཨ་ལོཀ་ཏི་ཝ་རི་ (Shri Alok Tiwari, MP) 

མཆོག (JDU) གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཤཻ་ལེན་ཌར་ཡ་དྷབ་ (Sh Shailendra 

YDAV, National Executive, JDU) 

མཆོག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལྕམ་སྐུ་མ་དྷུ་རི་སོན་དྷི་ 

(Smt. Madhuri Sondhi, Director, 

Institute of Asia Pacific Affairs of 

M.L. Sondhi) མཆོག རྒྱ་གར་བི་ཇེ་པི་ (BJP) 

སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་གཞོན་ནུའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་

གཙོ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨ་ནུ་རཀ་ཐཱ་ཀུར་ཀ་

ཤབ་ (Sh. Anurag Thakur Kashyap, 

MP) མཆོག  བི་ཇེ་པི་ (BJP) སྲིད་དོན་ཚོགས་

པའི་འཐུས་མི་དང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

བྷལ་སྦིར་པུན་ྗ (Shri Balbir Punj ji, MP, 

) མཆོག བྷི་ཧར་གྱི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་

ཇཀ་ཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྒྱ་

གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨིན་དྷར་སིང་ནམ་དྷ་རི་ 

(Sh. Inder Singh Namdhari, MP,) 

མཆོག་དང་ཁོང་གི་བུ་མོ་ཨམྲིཊ་ཀ་ཨཽར་མཆོག ལྡི་ལི་

མངའ་སྡེའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ཝི་ཇེ་མལ་ཧོ་ཊརཱ་ (Shri Vijay Malhotra, 

MLA, State Opposition leader of 

Delhi,) མཆོག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཀུལ་ཌིབ་

ཅན་དྷར་ཨཀ་ནི་ཏོ་རི་ (Sh. Kuldip Chan-

dra Agnithori, Bharat Tibet Say-

og Manch) མཆོག  རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་ཨིན་དྷེརཤ་ཀུ་མར་ (Shri Indresh Ku-

mar, Patron, Bharat Tibet Sayog 

Manch.) མཆོག བི་ཇེ་པི་ (BJP) སློབ་ཕྲུག་

ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དྲུང་ཆེ་ཨུ་མེཤ་དྷཊ་ (Sh. 

Umesh Dutt, ABVP,) མཆོག ཕྱིའི་རྒྱལ་

ཁབ་མང་པོར་གཞུང་ཚབ་གནང་བ་སོགས་རྒྱ་གར་ཕྱི་

སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་མི་ལོ་ ༣༩ རིང་གནང་མྱོང་མཁན་

རན་ཇེ་ཏ་གྷུབ་ཏཱ་ (Former Ambassador 

Rangeet Gupta) མཆོག ལྡི་ལིའི་ཁ་ཆེ་ 

(Jammat e-Ulama e-Hind)  ཚོགས་

པའི་དྲུང་ཆེ་མུཕ་ཏི་ཨབ་དྷུལ་ས་མི་ཀས་མི་ (Mufti 

Abdussami Qasmi, General Sec-

retary,  Jammat e Ulama e Hind,) 

མཆོག རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་ (All India Muslim 

Meo Vikas Parishad,) ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་

ཁུར་ཤིད་ར་ཇཱ་ཀ་ (Sh. Khurshid Rajaka, 

General Secretary, All India Mus-

lim Meo Vikas Parishad,) མཆོག རྒྱ་

གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་དང་ཀོང་རེ་

སི་རྒྱལ་ཡོངས་འགན་ལྷན་ཚོགས་མི་རའུཕ་ (Dr. 
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Rauf, former MP and member 

of AICC, Abay Sinha, Loknayak 

Jayaprakash International Stud-

ies Development Center,) མཆོག 

རྒྱ་གར་ (RLD) སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་

དྲུང་ཆེ་དང༌། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇ་ཡནཏ་ཅོ་དྷུ་

རི་ (Shri Jayant Chaudhary, Gen-

eral Secretary of Rashtriya Lok 

Dal) (RLD) མཆོག (BJP) སྲིད་དོན་ཚོགས་

པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་གཙོ་བོ་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་ར་ཝི་ཤན་ཀར་པྲསདྷ་ (Ravi Shankar 

Prasad MP, Chief Spokesperson, 

BJP, Rajya Sabha Deputy leader) 

མཆོག རྒྱ་གར་ (Mewat Vikas Manch,) 

ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཨ་སཱཕ་ཨ་ལི་ཁཱན་ (Sh. Asaf 

ali Khan, General Secretary, Me-

wat Vikas Manch,) མཆོག སྐུ་ཞབས་

ཤཡམ་གྷམ་སྦིར་ (Sh. Shyam Gambhir, 

Socialist Leader,) མཆོག (BJP) སྲིད་དོན་

ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཅན་

དྷན་མིཏྲ་ (Shri Chandan Mitra, MP 

and spokesperson,) མཆོག གྷན་དྷི་ཞི་

བདེའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་རཱ་དྷ་

སྦཊ་ (Radha Bhatt) མཆོག་དང་ཕྱག་རོགས་

སུ་རན་དྷར་ཀུ་མར་ (Sh. Surendra Kumar) 

མཆོག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་མཁས་དབང་ནན་དྷ་ཀི་ཤོར་ཊི ་

ཀ་ (Dr. Nand Kishore Trika, Con-

venor, Core Group for the Tibet 

Cause) མཆོག བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལྕམ་སྐུ་མན་

ཇུ་ (Smt. Manju) མཆོག (RJD) གྱི་སྐུ་ཚབ་

ཀ་མར་ཨ་ལམ་ (Sh. Qamar Alam, Na-

tional Secretary, RJD,) མཆོག་བཅས་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་གླིང་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་པ་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།  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།  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་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་

ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱལ་ལོ།། 

བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིམཇུག་བསྒྲིལ་གྱི་

གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་

མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་

དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ཡོངས་

སུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད།

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

༤།༠༠ ཐོག་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་པའི་ཐོག་

མར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ཐེངས་འདིའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་

སྣེ་ཁྲིད་འོག་ལས་འགུལ་འདི་སྤེལ་དགོས་དམིགས་

གཙོ་བོ་ནི། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་བོད་མི་

ས་ཡ་དྲུག་གི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་ཚུན་ཆད་བློས་གཏོང་

གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་དེར་ང་ཚོ་རང་དབང་

ལུང་པར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དཔེར་

ན། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ནང་གི་ནང་མི་ཞིག་ལ་

ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ནད་པ་དེ་ན་ལས་མཐར་ཆེད་སྨན་

བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་གང་ཡོད་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡིན། དེ་

བཞིན་ང་ཚོ་བོད་པའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་འཆི་

གསོན་གྱི་མཚམས་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་ཐོག་ནས་བོད་སྐྱོབ་



2013 ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 30
ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བརྩམ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་བོད་མི་མི་

རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་

ཡོད། སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ད་རེས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་སྐབས། ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་པར་བརྟེན། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་གྲོས་བསྡུར་རིམ་

པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་།  བཀའ་ཤག་མདུན་དུ་ཐོན་པ་ཐོག་

མ་ཡིན་སྟབས། ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་

དམ་སྙམ་པའི་སྤྱིར་བཏང་སེམས་འཚབ་ཕྲན་བུ་བྱུང་། 

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་

པོ་རྒྱག་གི་ཡོད། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་

བོད་མི་ཚོར་དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད། ལོ་ངོ་

ལྔ་བཅུའི་རིང་བཀའ་ཤག་མདུན་དུ་ཐོན་མྱོང་མེད། ད་

རེས་བཀའ་ཤག་མདུན་དུ་ཐོན་པར་མི་མང་གི་ཕྱར་

གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་ཐོག་ལས་འགུལ་ཚགས་

ཚུད་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་ལྟར། ལས་འགུལ་ག་

རེ་སྤེལ་ཡང། ཞི་བ་དང་། ཁྲིམས་མཐུན། ཆེ་མཐོང་

ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྤེལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་

པ་བཞིན་བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་

སྣ་ཚོས་ཀྱང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་གི་འདུག་པས་

མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ང་ཚོ་

བོད་དང་བོད་མིར་བཀའ་དྲིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། 

བོད་མི་འདུ་སྡོད་ཆེ་ཤོས་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱང་རྒྱ་གར་ནང་གནས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་

མི་དང་མཉམ་དུ་འདྲེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འགྲོ་གི་

ཡོད། གཙོ་ཆེ་གནད་དོན་ཆེ་བ་གང་ཡང་ལྷག་མེད། 

ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་ཏེ་མིའི་ལུང་པར་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་ཡུལ་མི་ཚོའི་དགོངས་

པ་བཞེས་ཕྱོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། ས་གནས་འགར་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་

གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་སྟངས་རེད། སྤྱི་ཡོངས་

ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་

པ་ཐེངས་འདིར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་སྟོན་

ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་བཀའ་དྲིན་

ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དམིགས་བསལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་

ཁུར་ཞུས་རྗེས་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་སར་བཅར་སྐབས། 

ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་། རྒྱ་གར་

གཞུང་མང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་

ཤག་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་འདི་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་

ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ འགྲོ་བ་ཐོབ་ཐང་ཉིན་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ལ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

ཕེབས་ཏེ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་དང་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས། 

སེམས་ཤུགས། འགན་འཁྱེར་བའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེའི་

ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཨ་རིའི་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་ཕེབས་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་

སྟེ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་པའི་

ལོ་གསར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

བཀའ་ཤག་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱས་སྤྲོས་

མེད་པར་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ཆོས་ཕྱོགས་བཞིན་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་རེས་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་

བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་

བཅའ་འདྲི་གནང་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་

ལ་འཛམ་གླིང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གསར་ཤོག་མང་ཆེ་

བའི་ནང་ཐོན་འདུག ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གྱ་ིཨན་ཌ་ིབརྙན་

འཕྲིན་ (NDTV) གཙོས་པའ་ིགཞན་ཁག་མང་པ་ོཞིག་

ལ་ཐོན་འདུག ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པ་ད་ེཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་མ་ི

ས་ཡ་མང་པོས་མཁྱེན་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་ཡིན་པར་

བརྟེན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་

ཡོང་རྒྱུ་དེ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱ་ིརྣམ་པ་ཧ་ཅང་བསྟན་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཁ་སེང་རྒྱལ་སྤྱིར་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། 

ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ལམ་ཐོག་ནས་རྩ་དོན་རྩོད་ཀྱི་ཡོད། མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གནས་ཡོད། 

ཞི་བའི་ལམ་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིས་རྩ་ཆེན་ཡིན་

པ་གསུང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་པ་དང་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། 

མང་གཙོ་རྩ་ཆེན་དང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རྒྱལ་

སྤྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་གསུང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་

མང་གཙོ་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་འགྲོ་

གི་འདུག དེར་བརྟེན་རྩ་ཆེན་ཡིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་མང་གཙོ་དང་ཞི་བའི་ལམ་

ཐོག་ནས་རྩ་དོན་དེ་མུ་མཐུད་རྩོད་ཀྱི་ཡིན། དེ་བཞིན་

ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བརྡ་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཐེབས་ཡོད། བཀའ་སྤྱི་

གཉིས་ཐོག་ནས་ཐང་སྟེང་ལ་དོན་དགོས་བྱུང་ཡང་དོན་

གྱི་རེད། བོད་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ཤ་ཁྲག་གཅིག་

པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་མངོན་འདོད་མ་འགྲུབ་བར་

དུ་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡིན། ཉེ་ཆར་རང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་བརྒྱད་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

པ་མ་ཟད། བོད་མི་གཅིག་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་དེ་ལོ་

གཉིས་རྗེས་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་པ་བཏང་འདུག དེ་

བཞིན་བོད་མི་བདུན་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ ་ིཁྲིམས་

ཐག་བཅད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་

བོད་མི་ཚོར་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བ་མཁྲེགས་འཛིན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་གདུག་རྩུབ་བཏང་

ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་

དང་སེམས་ཤུགས། སྙིང་སྟོབས། རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་

ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའི་ཐོག་བསྟན་ཡོད། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྟོན་

གྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕལ་

ཆེར་ང་ཚོས་ལྡི་ལིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད་

བདམས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བརྡ་ལན་ཞིག་གཏོང་

གི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་

ནས་ང་ཚོར་བརྡ་ལན་གཏོང་གི་ཡོད་ན། དང་ཐོག་ང་

ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

འདུ་འཛོམས་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་བརྡ་

ལན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཕྲོད་པའི་རྟགས་མཚན་རེད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཐེངས་འདིའི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་

ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད། །
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བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིར་ཉེས་ཁྲིམས་བཙན་འགེལ་

བྱས་སྐོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ། 

༄༅། །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་པ་

ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༤༠ ཅན་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་སྲེག་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་པ་ཁུལ་གྱི་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གི་ལས་འགུལ་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། 

ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གི་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་སྲེག་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་སྐོར་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིས་མེར་

སྲེག་གི་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་ཤོད་ཀྱི་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་སྲེག་གི་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་ད་ོསྣང་བྱེད་གལ་ཆ་ེལུགས་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོས་གལ་ཆ་ེསྐོར་དང་། གསར་འགོད་པས།  རྔ་

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

སྲེག་གི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་མིན་དྲི་བ་

ཞུས་ལན་དུ།  ད་ེསྔོན་མའ་ོཙ་ེཏུང་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༣༥ 

ལོར་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱོད་སྐབས་རྔ་པ་མི་མང་ལ་དཀའ་

སྡུག་ཚད་མེད་བཟོས་པ་དང་།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨  ལོར་རྔ་

པའ་ིམ་ིགྲངས་ ༢༣ མ་ིམང་ག་ིམཐོང་སར་དམར་དམར་

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

བ་དང་།  རྔ་པ་ཀིརྟ་ི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།།




