
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 2༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 52 ཨང༌། 1༨ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

8th May 2013

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

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

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

གྱི་ཉིན་གུང།  སྐབས་བརྒྱད་པའི་འགོ་ཁྲིད་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་

ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ། ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་

ཚོགས་འདུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་པར་གྲུབ་

རྗེས། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ 

ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་འཕར་འཕགས་པ་ཚེ་

རིང་ལགས་སོགས་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་མཇལ་

འཕྲད་ཁང་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཝང་ཅིང་ཕིང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོད། ཐོག་མར་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པས་བོད་ལུགས་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་

འབུལ་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ ་

མགྲོན་རྣམས་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་

པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་དང་

འབྲེལ་གསུང་དོན། སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་བླ ་མ ་མཆོག་ཐེ ་ཝན་གྲོས ་

ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་སློབ་དང་ལིན་གའོ་

ལུས་རྩལ་ཐང་ཆེན་ནང་བཀའ་ཆོས་ཀྱང་སྩལ་

མྱོང་ཡོད་པས། ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ནང་པ་རྣམས་

ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སངས་

རྒྱས་དངོས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ཞུ་གི་ཡོད། ལྷག་

པར་ཨ་རི་སོགས་སུ་གནས་པའི་རྒྱ་མི་རིགས་

མང་པོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་

གུས་ཆེན་པོ་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་

སྤྱི ་ཚོགས་ལ་སེམས་འཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། 

འདིར་ཕེབས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་

ཤའོ་མེའི་ཆིང་ལགས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་

བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་ཡོད་པས། ང་ཚོ་

ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་ལམ་མང་ཙམ་གནང་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོགས་གསུངས་ཡོད།  

དེ་རྗེས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། ང་རང་ཐེ་ཝན་ནང་སླེབས་

པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རྩ་ཆེའི་

དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་ང་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་

བཙན་བྱོལ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན། ད་ཆ་ང་ཚོ་མི་རབས་བརྗེ་བསྒྱུར་

གྱི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་ཡོད། མི་མང་གིས་ཐད་

ཀར་འདེམས་བསྐོ་གནང་བའི་སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་

འགོ་ཁྲིད་ཐོན་ཡོད། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དད་པ་

ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད།  དེར་བརྟེན་༸གོང་

ས་མཆོག་ཐེ་ཝན་ནང་སླར་ཡང་ཆིབས་སྒྱུར་

དང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གནས་བབ་

ཀྱི་ཆ་ནས་རང་རེས་ཕྱོགས་ཚང་མར་དཀའ་

ངལ་སྤྲོད་ཀྱི་མ་རེད། ཕེབས་སྟབས་འགྲིག་

ན་སྐུ་ཉིད་རྡ་རམ་ས་ལར་མགྲོན་འབོད་ཞུ་གི་

ཡིན། སྐུ་ཉིད་ནས་འདིར་ཆགས་པའི་རང་རེའི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང། 

ལྷག་པར་ཁོང་གིས་ཐེ་ཝན་བོད་སོག་ལས་

ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་

ངལ་སྤྲད་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལས་ཁུངས་

ཟླ་བསྒྲིལ་རྗེས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་

སྐྱེལ་མི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་མིའི ་གནས་སྟངས་སྐོར་གསལ་

བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཞུགས་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤའོ་མེའི་ཆིང་

ལགས་དང་། ལྕམ་ཡུའི་མེའི་ཉུའུ་ལགས། སྐུ་

ཞབས་གྲན་ཨོའོ་བྷོ་ལགས་བཅས་ལ་འཚམས་

འདྲིའི ་མཇལ་དར་ཕུལ་ནས་བོད་མིར་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས། དེ་རྗེས་

ལྕམ ་ཤའོ ་མེའི ་ཆིང ་ལགས་ཀྱིས ་ཕེབས་

རོགས་འོག་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཟིགས་

སྐོར་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག།

༸གོང་ས་མཆོག་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མི་༸གོང་ས་མཆོག་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མི་
སྣ་ལྔ་བརྒྱའི་གྲས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།སྣ་ལྔ་བརྒྱའི་གྲས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་འབེྲལ་སིྲད་བུྱས། (Foreign Policy) 
ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ནང་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་འཛམ་གིླང་ནང་ནུས་སོྟབས་ཆེ་ཤོས་གྲས་མི་
སྣ་ལྔ་བརྱྒ་བདམས་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་པའི་གསལ་
བསྲྒགས་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། སའི་གོ་ལ་འདིའི་
སེྟང་ནུས་སོྟབས་ཆེས་ཤོས་ཀིྱ་མི་སྣ་ལྔ་བརྱྒ་རྣམས་
སུ་ཡིན་ངོས་འཛིན་བེྱད་ཐུབ་བམ། ངོས་འཛིན་དེ་ནི་མི་
གྲངས་ས་ཡ་བཅུ་བཞིའི་ཁོྲད་ནས་མི་རེ་ལ་ཐོབ། དེ་ལྟར་
བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ཕིྱ་འབེྲལ་སིྲད་བུྱས་ཀིྱ་དུས་དེབ་ཏུ་སའི་
གོ་ལ་འདིའི་སེྟང་ཆབ་སིྲད་དང་དཔལ་འབོྱར། གསར་
འགུྱར་བརུྱྒད་ལམ། ནུས་ཤུགས་ཐོན་སེྱྐད། དམག་
འཐབ། ཆོས་ལུགས་སོགས་ཁོར་ཡུག་འདྲ་མིན་ནང་
ནུས་སོྟབས་ཆེ་ཤོས་ཀིྱ་མི་སྣ་ངོས་འཛིན་བྱ་ཐབས་བེྱད་
བཞིན་ཡོད།  ཅེས་འཁོད་ཡོད།། 

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

༄༅། །བོད་མིའི་སྲྒིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྱྐོང་བློ་
བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ནས་ཚེས་ ༢༠ བར་བྱང་ཨ་རིར་
ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་དང་སྐུ་ཚབ་
དོན་ཁང་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་སྤོ་ཞུགས་བྱ་རུྱྒའི་ལས་
རིམ་འགྲོ་བཞིན་པར་གཟིགས་ཞིབ། ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ནོར་ཝེའི་རྱྒལ་ས་(Oslo Freedom Fo-
rum )ཡི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པར་
གསུང་བཤད་གནང་རུྱྒ་དང་། སུ་ཝི་ཌེན་དུ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་མོལ། 
དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྭྲ་ཆེན་མོ་ཞིག་ནང་
གསུང་བཤད་གནང་རུྱྒ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྲིད་
སྱྐོང་མཆོག་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་རྡ་ས་ནས་
པ་ཀོར་བརུྱྒད་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་
ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་རྗེས་གསར་འགོད་པ་དང་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ 
༤ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་མུ་ནིཀ་དང་དེ་ནས་བྷོ་སི་ཊོན་
བརུྱྒད་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ 
༥ ནས་ ༩ བར་ས་གནས་སུ་ལས་དོན་ཡོད་འདུག  
དེ་ནས་ཨོ་སི་ལོར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ 
༡༣ ནས་ ༡༤ བར་ས་གནས་སུ་ལས་དོན་ཡོད་
འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨོ་སི་ལོ་ནས་སོ་ཀྲོག་
ཧོམ་ལ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རུྱྒ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ 
དང་ ༡༧ ཉིན་ས་གནས་སུ་ལས་དོན་ཡོད་འདུག 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སོ་ཀྲོག་ཧོམ་ནས་ཕེརངྐ་ཕ་ཊ་
བརུྱྒད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་
གྱིས་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྱྒ་དང། ཕྱི་
ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་འཇམ་མུའི་མཁའ་ལམ་
བརུྱྒད་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རུྱྒ་ཡིན་འདུག།

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས།ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༧ 
བར་ཆོས་རིག་བཀའ་བོླན་པདྨ་ཆོས་འབོྱར་མཆོག་
རྱྒ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་སེྦལ་ཀོབ་ཁུལ་དུ་རིྙང་མའི་དབུ་
འཛིན་ཁིྲ་རབས་གསུམ་པ་གུྲབ་དབང་པདྨ་ནོར་
བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབིྱངས་སུ་
གཤེགས་ནས་ལ་ོང་ོབཞ་ིལྷག་སོང་ཞིང་། ཕིྱ་ཚེས་ 
༢༣ ཉིན་སུྐ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་གཏན་
འཁེལ་བའི་ཆོས་ཕོྱགས་ཀིྱ་གནང་སོྒར་ངོ་ཕེབས་
གནང་རུྱྒ་ཡིན་འདུག ད་ེཡང་ཕིྱ་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་
བཀའ་བོླན་མཆོག་རྡ་ས་ནས་པ་ཀོར་བརུྱྒད་ལིྡ་ལིར་
ཕེབས་ཐོན་གནང་རུྱྒ་དང་། ཕིྱ་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལིྡ་ལ་ི
ནས་མཁའ་ལམ་བརུྱྒད་སེྦང་ལོར་ཕེབས་ཐོན་གནང་
རུྱྒ་ཡིན་འདུག ཕིྱ་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སེྦང་ལོར་ནས་
སེྦལ་ཀོབ་ཏུ་ཕེབས་འབོྱར་གནང་རུྱྒ་དང་། ཕིྱ་ཚེས་ 
༢༣ ནས་ ༢༥ བར་ཞུགས་འབུལ་ཆོས་ཕོྱགས་ཀིྱ་
གནང་སོྒར་ང་ོབཅར་གནང་རུྱྒ་ཡིན་འདུག ཕིྱ་ཚེས་ 
༢༦ ཉིན་སེྦང་ལོར་ནས་ལིྡ་ལིར་ཕེབས་ཐོན་དང། ཕིྱ་
ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལིྡ་ལ་ིནས་ཅན་རིྡ་སྒར་བརུྱྒད་རྡ་སར་
ཕེབས་འབོྱར་གནང་རུྱྒ་ཡིན་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། བོད་མདོ་སྨད་བྱ་ཁྱུང་

དགོན་པའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ ་དོན་འགྲུབ་

ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་

གོང་འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་ལ་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་

འདུག

 འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ཆོས་

རའི་ནང། མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་བ་ཡན་

རྫོང་ཚྭ་ཕུག་ཞང་ས་དཀར་གོང་བ་སྡེ་བའི་རང་

ལོ ༢༡ ཡིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་

འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་

རྒྱ ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་

བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་

ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་ལམ་ཁོང་གིས་རང་སྲེག་མ་

གནང་སྔོན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁ་ཆེམས་བཞག་

ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག

 ཁོང་གི་ཁ་ཆེམས་ནང་། ད་བར་

བོད་ཀྱི ་ས་ཆ་ག་ས་གང་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་མི་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སོང་བ་ནི། ངོ་མ་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ངོ་མ་རེད། བོད་ལ་རང་

དབང་དང་རང་བཙན་མ་ཐོབ་ན་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་རིག་གནས་དང་གོམ་སྲོལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་

མིས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་བ་ཡན་

རྫོང་གི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ལ་བོད་

ཡིག་སྦྱང་མི་ཆོག་ཟེར་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་

བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག དགེ་རྒན་

ཚང་མ་ཡང་བ་ཡན་རྫོང་ནས་ཕར་ཕྱིར་ཕུད་

བཏང་སོང་། ད་ངོ་མ་སེམས་སྡུག་གི་དེ་རིང་རྒྱ་

ལོ་བཅོ་ལྔའི་དགོང་དྲོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ཆོས་

རའི་མདུན་དུ་ངའི་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། 

དེ་རིང་ནི་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡིན། ཞེས་

འཁོད་འདུག

 སྐབས་དེར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་

མོ་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ་

དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་གྱི ་མི ་སྣ་ཞིག་གིས་

བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ཉིན་དེར་ཁོང་དང་ཕག་མོ་

དོན་འགྲུབ་གཉིས་ས་གནས་ཀྱི་རྨ་ཆུ་ཁར་ཡོད་

པའི་གདོང་སྣང་གྲོང་རྡལ་ (རྒྱ་སྐད་དུ་ཁང་ཡཱང་

གྲོང་རྡལ) དུ་སོང་སྟེ་ཟ་མ་ཟ་སྐབས་ཁ་ཆེམས་

དེ་བཞག་ཡོད་འདུག་ལ། ཕྱིར་ཡོང་རྗེས་ཕག་

མོ་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྡེ ་བའི་ཚོང་ཁང་

ཞིག་ཏུ་ཁ་ཚ་ལེབ་མོ་གཉིས་དང་མེ་ཆ་གཅིག་

ཉོས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༠༠ ཙམ་

ལ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོང་

ཁང་དུ ་རྡོ ་སྣུམ་ཤེལ་དམ་གཉིས་དང་ཚོན་

མདོག་ཅན་གྱི་ཤོག་བུ་འགའ་ཉོས་ཏེ། དགོན་

པའི་ཆོས་རའི་མདུན་དུ་མ་བསླེབ་གོང་ཕག་མོ་

དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྡོ་སྣུམ་དུམ་བུ་གཅིག་

དང་ཕྱེད་ཀ་འཐུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགོན་པའི་

གཏོར་མ་འཕེན་སའི་བྲག་སྒང་ལ་བུད་དེ་ཤོག་

བུ་མེ་སྦར་ཞོར། “ བོད་རང་བཙན་ཡིན། བོད་

ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  ཅེས་སྐད་འབོད་

བརྒྱབ་ཡོད་འདུག 

 ཕྱིར་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ ་ཚང་

གི་སྲང་བར་དུ་བསླེབ་སྐབས། ཁོང་གིས་རྡོ་

སྣུམ་ལྷག་མ་ཚང་མ་རང་གི་མགོར་བླུགས་ཏེ་

ཆོས་རྭའི་མདུན་དུ་བསླེབས་མ་ཐག གྲོགས་

པོ་ད་བདེ་མོ་ཞེས་ཟེར་བཞིན་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་ཡོད་འདུག་ལ། སྐད་འབོད་རྒྱག་

ཞོར་ཡར་མར་ཐེངས་འགར་རྒྱུགས་རྗེས་དྲན་

པ་བརྒྱལ་ཡོད་འདུག ཕྱིས་སུ་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱེར་

བའི་ལམ་བར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲོག་

བྱས་ཏེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་

མིར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་བརྡ་ལན་

སྤྲད་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 2༩ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ 8

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སོག་རྫོང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༣ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་

ལྟར་ན།  ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སོག་རྫོང་ཁོངས་ནས་

ཡིན་པ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣།༥།༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་

བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

   དེ་ཡང་སོག་རྫོང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཕ་འཇིགས་མེད་ཚེ་

འདས་དང་མ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་

སོག་རྫོང་ཚ་དབྲོག་ཤང་སོག་མཁར་གྲོང་སྡེར་

འཁྲུངས་པ་དང༌། སྤུན་ཆུང་བ་བསྟན་འཛིན་དར་

རྒྱས་དང༌།   སྲིང་མོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་འདུག བློ་

གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་དེ་སྔ་སོག་རྫོང་ཟློས་

གར་ཚོགས་པའི་ནང་འཁྲབ་སྟོན་པ་བྱེད་མྱོང་

ཞིང༌།  ཤེད་ཤུགས་ལྡན་པས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

དུ་ཤེད་རྡོ་བཀྱགས་ནས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་

ཨང་དང་པོའི ་བྱ ་དགའ་ལེན་

མྱོང་ཡོད་འདུག

    དེ་ཡང་ཁོང་ཐོག་མར་

བཙོན ་ཁང ་དུ ་ཚུད ་རྐྱེ ན ་ནི ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་ཁོང་གི་སྲིང་མོ་ཞིག་

འདས་གྲོངས་སོང་བའི་དོན་དུ་

ས་གནས་སུ ་ ཁྲིམས་གཏུག་

བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མ་སོན་

པར་མཐར་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་

རྗེས་མི་གཞན་དེས་ཐུང་མདའ་

རྒྱག་གྲབས་བྱེད་སྐབས། ཁོང་

གིས་གྲི ་གཡུགས་པ་སོགས་

ལས་མི ་གཞན་དེ ་རྨས་སྐྱོན ་

ཕོག་སྟེ་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་རྗེས་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  སྐབས་དེར་ཁོང་

རང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༡༥ བྱ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་དེ་གྲྭ ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དང༌།  གྲྭ་བཞི་བཙོན་

ཁང་རུ་ཁག་དང་པོའི ་ཁོངས་བཙོན་འཇུག་

བྱེད་མུས་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའི་ཚོུད་ ༡༢ 

གཡས་གཡོན་དུ ་བློ ་གྲོས་རྒྱ ་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་གི་རུ་ཁག་དང་པོའི་

ནང་ཤོག་བུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ ་བོད་མི་

དམངས་ལ་མི་ལོ་ ༣༦ རིང་རང་དབང་མེད་

པ་དེར་ངས་དེ་སྔོན་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱ་སེམས་

ཡོད་ཐོག་ད་ལོ་ལྷག་པར་བོད་མི་དམངས་

ཀྱིས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་འགག་

རྩའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པས། ངས་དེ་རིང་

བོད་མི་མང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་འབོད་ཚིག་

སྒྲོག་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་གྲྭ་

བཞི་བཙོན་ཁང་རུ་ཁག་དང་པོའི་ནང་སྐད་

ཤུགས་ཆེན་པོས་ཀློག་ཡོད་འདུག་ལ།  སྐད་

འབོད་ཀྱང་གནང་འདུག་ཅིང༌།  སྐད་འབོད་

ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོར།  བོད་རང་བཙན་ཡིན།  

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག བོད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མི་ཚང་

མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོག་དགོས། སོགས་ཀྱི་འབོད་

ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་དུ་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་

པའི་ལག་བྲིས་ཡིག་ཆ་ཁྱོན་ཆེ ་ཞིག་ཡོད་

པའི ་ནང་དོན་གཙོ ་བོར་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག   

བོད་རང་བཙན་ཡིན།  བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་

མི་ཡིན། སོགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་

གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་གི་རུ་ཁག་ལྔ་པའི་གཤམ་

ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རུ་ཁག་དྲུག་པ་

དང༌།  བཞི་པ།  གཉིས་པ།  དང་པོ་བཅས་

ཀྱི་མདུན་ངོས་དང་རུ་ཁག་དང་པོའི་སྒོ་རྭའི་

ནང་ཡི་གེ་དེ་དག་གཏོར་འགྲེམས་བྱས་འདུག་

ཅིང༌།  སྐབས་དེར་བཙོན་སྲུང་བ་མི་གྲངས་

བདུན་ཡོང་སྟེ ་བློ ་གྲོས་རྒྱ ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ་

ལག་ནས་ཡི་གེ་འཕྲོག་པ་དང་གོས་དང་ལྷམ་

སོགས་ཕུད་དེ་མཐེབ་ལྕགས་བརྒྱབ་སྟེ་ཉེས་

རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་རྗེས་ཐག་པས་བདམས་

ཏེ་ཟུར་བཀག་ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང༌།  ཐག་པ་

བཀྲོལ་རྗེས་སླར་ཡང་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བཞིན་

པར་བཙོན་སྲུང་འགོ་དཔོན་ཀྲའོ ་ནས་ཁྱོད་

ཀྱིས་བྱས་པ་དེ་ནོར་བ་མ་རེད་དམ་ཅེས་སྐད་

ཆ་དྲིས་སྐབས།  བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་

ངས་ནོར་མེད་ཅེས་བརྗོད་སྐབས།  བཙོན་

སྲུང་བ་དེ་ཚོས་ཁོང་གི་སྐྲ་ནས་འཇུས་ཏེ་ཉེས་

རྡུང་བཏང་བར།  བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ང་བསད་

ཀྱང་ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད།  ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་

རང་བཙན་ཡིན། ཞེས་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་

བྱེད་སྐབས་བཙོན་སྲུང་བས་ཁོང་གི་སྐེ་བཙིར་

བ་དང་རྡོག་རྫིས་གཏོང་བ་སོགས་དྲན་པ་མ་

འཐོར་བར་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༥ བར་སྡུག་སྦྱོང་སྣེ་མང་བཏང་ཡོད།

    སྐབས་དེར་ཁོང་གི་སྐོར་བཙོན་སྲུང་བ་

སོགས་ནས་ཞུ་གཏུག་གིས་སྲོག་ཐོག་གཏོང་

རྒྱུའི་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

སྐོར་བོད་ནས་ལན་མང་ཞུ་འབྱོར་བྱུང་སྟེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྟེང་ཞུ་བརྒྱུད་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་བྱུང་

བ་ལྟར།  འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་འབྲས་སུ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བཀའ་རྩད་ནན་པོ་གནང་བའི་མཇུག་

འབྲས་སུ་མཐར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་

དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁ་བྲལ་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཉེས་མིང་

བཙུགས་ཏེ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༦ 

འཕར་མ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནོན་ཤུགས་

ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད།

   དེའི་མཇུག་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ལོའི་ནང་གྲྭ ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱུང་

བའི་སྐབས་ཁོང་བཙོན་ཁང་གཞན་ཞིག་ཏུ་

ཟུར་བཀག་བྱེད་པའི་སྐབས་དང་འཁེལ་ཡོད་

སྟབས། རྗེས་སུ་ཟུར་བཀག་ནས་ཕྱིར་བཏོན་

ཏེ་བཙོན་ཁང་ནང་སྐད་འབོད་བྱུང་བ་དང་མི་

ཁག་གཅིག་འདས་གྲོངས་སོང་བ་སོགས་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་

ནས་བཟུང་སེམས་པ་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ཁོང་བཙོན་

འཇུག་བྱས་པའི་རྗེས་ཟས་བཅུད་མི་འདང་བ་

དང་སྡུག་སྦྱོང་འདྲ་མིན་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

མཆིན་པ་དང་ཕོ་བའི་ནད་གཞི་ཡོད་འདུག  

ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་

ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་རྗེས་སོག་རྫོང་ཉེན་

རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། 

དེ་ཉིན་དགོང་དྲོ་ལྷ་སར་མ་བཞག་པར་སོག་

རྫོང་དུ་ལམ་སེང་འཁྲིད་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་འདུག

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་མི་ལོ་ ༢༥ བཙོན་
འཇུག་འོག་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་རྗེས་ལུས་པོ་

གཅོང་ནད་ཆགས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་བཏང་འདུག
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་

གསལ་ལྟར་ན། བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྒྱ་

གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡུན་རིང་ཤོས་མྱོང་

མཁན་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་ལགས་རང་ཁྱིམ་དུ་བཏང་འདུག དེ་ཡང་

ཁོང་ལོ་མང་རིང་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་སྡུག་

ཚད་མེད་མྱངས་བར་བརྟེན། ཁོང་གི་གཟུགས་

པོའི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་གི་མཁལ་མ་

དང་གཅིན་སྙིའི་ནད་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མིག་

གི་ནུས་པ་ཉམས་ཏེ་སྐབས་རེ་ལོང་བ་ལྟ་བུར་

གྱུར་བའི་དཀའ་ངལ་འོག་སྔ་ལོའི་ལོ་མཇུག་

ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  

   ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སའི་སྦྲ་ནག་ཞོལ་དུ་འཁྲུངས་པ་དང།  སློབ་

ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་སྐྱོད་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ 

ལོ་ནས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ ་ཆེན་མོར་སློབ་

ཞུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའི་

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལྷ་

སར་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྐད་

འབོད ་སོགས ་ཞི ་རྒོལ ་གྱི ་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། 

རྒྱ ་ནག་གཞུང ་གིས་འཛིན ་

བཟུང་བྱས་ཏེ་རྒུ ་ཚ་ལྟ་སྲུང་

ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་གིས་རྒྱ་

མིའི་དམག་མི་གཅིག་བསད་

པ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཁྲིམས་

འཁྱོག་བཙན་བཀལ་གྱི ་ལོ ་

གཉིས་རྗེས་སྲོག་ཐོག་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཀྱང་། བོད་ཕྱི་ནང་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་བརྟེན།  

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་སྲོག་ཁྲིམས་ཉེས་ཆད་

ནས་ཚེ་བཙོན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་

དུ་བཅུག 

 ཁོང་གིས་བཙོན་ཁང་ནང་དུའང་རང་དབང་

དང་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་གནང་བཞིན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཁོང་

དང་ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་ཆབ་བཙོན་བསྟན་

པ་དབང་གྲགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་

མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་ལེ་

ལིར་ James ལགས་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་

སྐབས།  བོད་ཡུལ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པའི་གནས་སངྟས་ཇི་འད་ྲཡིན་མིན་ཞིབ་

ཕྲ་འཁོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཁོང་ལ་ཕུལ་བའི་

ཉེས་མིང་འོག  ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེན་རྟོག་པས་

ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་ཐོག་བཙོན་པ་སྡུག་གསོད་

གཏོང་ཡུལ་གྱི་དུར་ས་ལྟ་བུའི་ཀོང་པོ་ཁུལ་གྱི་

སྤྲ་རྨོག་འདམ་ཆུ་བཙོན་ཁང་དུ་སྤོ་སྐྱེལ་བྱས། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནོན་ཤུགས་འོག་ཚེ་བཙོན་ནས་མི་ལོ་ ༡༨ 

རིང་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ཆག་ཡངས་

བཏང་སྟེ་ཕྱིས་སུ་ཆུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་དུ་གནས་

སྤོས་ཀྱིས་ཁྱོན་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ ཙམ་རིང་

ཁྲིམས་བཤེར་རིམ་པ་དང་། བཙོན་ཁང་འདྲ་

མིན་ཁག་དྲུག་ཙམ་ནང་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་

འོག་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་

གི་མཁལ་མ་དང་། མགོ་བོར་ཟུག་གཟེར། 

གཅིན་སྙིའི ་ནད་སོགས་རྐྱེན་པས་མིག་གི་

ནུས་པ་ཉམས་ཏེ་སྐབས་རེ་ལོང་བ་ལྟ་བུར་

གྱུར་བའི་དཀའ་ངལ་འོག་སྔ་ལོའི་ལོ་མཇུག་

ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་
འདོན་སྤེལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་

ལྷན་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་འཛམ་གླིང་

ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་

ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་དེ་

བཞིན་དམིགས་བསལ་བློ་འཚབ་བསྐྱེད་གཞིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་འདུག 

 སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྩ་བའི་འཛམ་གླིང་

ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

ཡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་

སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་ཅིང༌། ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་

ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི ་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་

གནང་འདུག  ལྷག་པར་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང༌། 

བོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འོག་འདས་པའི་ཕྱི་

ལོ་  ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩ དུས་ཡུན་རིང་ལ་

བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་བོད་མི་དང་ཤིན་ཅང་ཁ་

ཆེའི་མི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་

དབང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་སྐོར་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ནས་སྙན་ཐོ་

དེ་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་གནང་བར་བོད་ནང་

བོད་མི་གྲངས་ ༡༡༢ ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༨༨ འདས་གྲོངས་སུ་

ཕྱིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ལོར་བོད་

ནང་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་

མཁན་གྱི ་གྲངས་འབོར་མང་ཤོས་དེ ་བྱུང ་

ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག ཕྱོགས་

མཚུངས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་

དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་གནང་བ་

དང་ཆབས་ཅིག ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་

རང་དབང་ལྷན་ཁང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་རྒྱུའི་

སློབ་སྟོན་དགོངས་འཆར་ཁག་གཅིག་བཏོན་

ཡོད་པའི་ནང༌། ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་དཔོན་

རིགས་རྒྱ་ནག་ནང་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་

སྐབས། 

 ༡༽ རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་དང་མཉམ་དུ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་

མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང༌། 

 ༢༽ བཙོན་པའི་ཐོ་གཞུང་གྲ་སྒྲིག་གནང་

དགོས་རྒྱུ། 

   ༣༽ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཐོག་

དངུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་དང༌། 

  ༤༽ ཁོང་ཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་ཐོག་ཨ་རིས་

དམ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 

  ༥༽ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གསར་འཛུགས་གནང་

རྒྱུ་སོགས་བཀོད་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 2༩ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༨  

གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡ 

ནས་ ༣ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒར་

ཉེ་འཁྲིས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་

བསྐྱར་ཞིབ་སྔོན་སོང་ལྟར་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ། སྔོན་འགྲོ་

དང། གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་དང། 

གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་སློབ་དེབ་གཏན་

འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་

དང།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་ཤག་གིས་

གཏན་འབེབས་གནང་བའི ་གཞི ་རིམ་འོག་

མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་

ལྟར་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་དང།  གཞི་རིམ་འོག་

མའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཆེད་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དྲུང་འཕར་དང་

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་

འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས་བཀྲ་ཤིས་དོན་

གྲུབ་ལགས་དང། ཤེས་ཡོན་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་

པའི ་འགན་འཛིན་ཟུང་དྲུང་ཚེ ་རིང་བསམ་

གྲུབ་ལགས། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྲུང་

ལས་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས། སློབ་དེབ་

རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས། དེ་བཞིན་དབུས་བོད་

སློབ་འཛིན་ཚོགས་དང། སམ་བྷོ་ཊ བོད་ཁྱིམ་

གཉིས། དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང་བཙུན་

དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་བཅས་ཀྱི་སློབ་དེབ་བསྐྱར་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་མཉམ་

འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་རིང་སློབ་དེབ་རྩོམ་

སྒྲིག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི་རགས་

ཟིན་ལ་སྦྱངས་བཤད་ཀྱིས་དངོས་གཞི་སློབ་

དེབ་གཏན་འབེབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

 དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་

ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི ་ཚོགས་འདུ་

དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་འཛུགས་ཀྱིས་

ལོ་དེ་ཡི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་གངས་སྐྱིད་དུ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད་འདུག། 

ཕན་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།
༄༅། །ཕན་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་རིང་མིན་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིིའི་བསྟི་གནས་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་

ཕེབས་འཆར་ཡོད་འདུག 

 གནས ་ཚུལ ་དེ འི ་སྐོ ར ་ཕྱི ་ ལོ ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་བརྒྱ ུད ་ལམ་ཁག་གཅིག་ནང་གསུང་

གསལ། སྤྱ ིར་བཏང་ཕན་རན་སིའི་ཁུལ་དུ་

བོད་དོན་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱ ོར་

གནང་མཁན་གྱི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་ཧ་

ཅང་མང་དག་ཅིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་འདི་ལོ་

གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་འཐུས་མི་

བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་ཀྱང་། ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་ལྔ་བཞུགས་སྒར་ཁུལདུ་འཚམས་

གཟིགས་ལ་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ང་

ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ ་བོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང ་བོད ་མི ་རིགས ་ཀྱི ་སྲོག ་རྩ ་ཡིན ་

སྐོར་ཕན་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་

གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མིར་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་

གསལ་བཤད་ཞུས་དང་ཞུ ་མུས་ཡིན་པར་

བརྟེན། གཞིས་ལུས་བོད་མི་སྤྱ ི་དང་ཡང་

སྒོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་གནས་སྟངས་

གང་ཙམ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་ངེས་རེད། འོན་

ཀྱང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་ཞིབ་

གཟིགས་གནང་རྒྱ ུ ་ཧ ་ཅང ་གལ་ཆེན ་པོ ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཕན་རན་སིའི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི ་འཐུས་མི་

མང་དག་ཅིག་འདི་ལོ་གསར་དུ་འོས་འདེམས་

བྱུང་ཡོད། གསར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ནང་དེ་སྔ་ནས་བོད་

དོན་ལ་རྱྒབ་སྱྐོར་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད། ད་

ཐེངས་སྔོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་

ཁག་གཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་

རྗེས་ད་ལྟའི་ཆར་རིམ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱང་བཞུགས་སྒར་དུ ་

འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་

རེད། ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་སྨན་པ་གསར་བསྐོ་གནང་བ།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལྡི་ལིར་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ཆེན་

ལགས་གསར་བསྐོ་གནང་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་འདུག

  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་མཛད་སྒོར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ཆེན་ལགས་

ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཁོ་མོས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་སྲི་ཞུ་སྒྲ ུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་དེ་ཉིན་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཧ་ར་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་ལགས་བསྐྱར་དུ་ལོ་གཅིག་རིང་ལས་

ཡུན་འཕར་འགྱངས་གནང་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་སྦིར་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༢ ཡོད། སྦིར་འཕྲོད་

བསྟེན་སྨན་ཁང་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་སུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ ༧༠༠༠ བརྒལ་བར་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱ ེན་སྦྱ ོར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་

གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱ ེན་སྦྱ ོར་བཞིན་ཡོད། སྤྱ ིར་བོད་མིའི་སྒྲ ིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་ ༧ དང་། གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ ༥༤ ཡོད་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ 

བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་

ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི ་བསྟི ་

གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་

ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་

མིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ 

༢༠༡༣ ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒྲོགས་

སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་

ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཚོང་

ལས་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་

དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདི་

གར་ཕེབས་པའི་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ངས་ཐོག་མར་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཁོ་

ནས་ཕན་ཐོགས་མེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་

སྒྲིག་འཛུགས་འདི་འཚོ་རྒྱུའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་མི་

དམངས་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་

དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་

སྤྱི་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བར་ཤེས་ཡོན་དང་

དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་རྟེན་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།   

ཕྱོགས་མཚུངས་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་

ཚོང་ལས་གཉེར་རྒྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རྣམ་པས་ཚོང་ལས་གཉེར་སྐབས་

མི་གཞན་ལ་བཟང་སྤྱོད་བརྗོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་

སོ་སོས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་གཉིས་འགལ་ཟླ་ཕྱིན་

ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང། ང་ཚོས་ལག་

བསྟར་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གཞན་

ནས་ང་ཚོར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་གཞི་ཆགས་ན་ཡག་

པོ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མིིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚོགས་

ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ་ལགས་དང། 

ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མི་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁྱོོན་མི་

གྲངས་སུམ་ཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག །

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་
གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

༄༅། །དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་འཇམ་

དབྱངས་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་རྩིས་པ་བསོད་

ནམས་དཔལ་མོ་ལགས། དྲུང་ཡིག་ཚེ་བརྟན་

རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ བར་ལྷོ་ཨ་མི་

རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨར་ཇེན་ཊི་ན་དང་ཅི་ལི། ཀོ་

ལམ་བྷི་ཡ་བཅས་ནང་བོད་པའི་སྨན་དང་རྩིས་

ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ནད་

པ་འདྲ་མིན་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་དེ་བཞིན་ཚེ་རབས་ལས་

རྩིས་སོགས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་

གོ་རྟོགས་ལེགས་པར་སྤེལ་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་

སྐོར་བསྐྱོད་དེ་བཞིན་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་འབྲེལ་

མཐུད་པ་ (CTA Liaison Officer to 

Latin America) ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

 དེ་ཡང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་དབུས་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཨར་

ཇེན་ཊི་ནའི་རྒྱལ་ས་བྷོ་ནི་སི་ཨ་ཡི་རི་སིར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༡༨ 

བཅས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་བཞུགས་རིང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལྷན་ཁང་ (Foundation of 

Health Science) དང་དམག་སྒར་གྱི་

སྨན་ཁང། (Military General Hos-

pital) དེ་བཞིན་བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་བཅས་ནང་སྨན་རྩིས་ཐོག་གཏམ་བཤད་

དང་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་ཁོང་

རྣམས་ཅི་ལིར་བསྐྱོད་དེ་ཁུལ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཊེ་མུ་ཀོར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡི་ཤུའི་གཙུག་

ལག་སློབ་ཁང་ (University of San-

tos Tomas and Catholic Uni-

versity of Temuco) དུ་བོད་པའི་སྨན་

དང་རྩིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བ་མ་ཟད། 

སྨན་བཅོས་སོགས་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཅི་

ལིའི་རྒྱལ་ས་སན་ཊི་ཡ་གོར་ (San-

tiago) ཕེབས་ཏེ་ཁུལ་དེར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཞི་བདེའི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་ Pacific University 

དང་། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་

བཅོས་སློབ་གྲྭ་ (Latin Ameri-

can school of Oriental 

Medicine) དེ་བཞིན་པགས་

རིགས་སྨན་ཁང་  (Centro de Estu-

dios Levinia Manfredini) ཞེས་པར་

གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།

  དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཀོ་ལམ་བྷི་

ཡར་ཕེབས་ཏེ་གཏམ་བཤད་དང་སྨན་བཅོས་

སོགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 2༩ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༨

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་(Kentucky)ཀི་ན་ཊ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་མངའ་སྡེ་དེའི་ནང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱ ོང་ཆེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཞུགས་

སྒར་ནས་ཆིབས་སྒྱ ུར་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མར་རི་ལན་ཌེ་ (Maryland) མངའ་སྡེའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱ ུར་དང་དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་ནུབ་

བྱང་མངའ་སྡེའི་པོར་ཊི་ལན་ཌིའི་ནང་འཚོགས་རྒྱ ུའི་༼ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་༽ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སོགས་སྩལ་རྒྱ ུ་ཡིན་འདུག  དེ་ནས་མངའ་སྡེ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ (Wis-

consin )དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཆོས་འབྲེལ་དང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱ ུ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཨ་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཀི་ན་ཊ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་

ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ཚོགས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་རབ་གནས་མཛད་རྒྱ ུ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱ ུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་མི་དམངས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་དང་ལྷག་

པར་གཞོན་སྐྱ ེས་ཚོར་སྙིང་རྗེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱ ུ་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་དུ་མ་ཞིག་བསྐྱང་རྒྱ ུ་ཡིན་འདུག 

ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་
ཞིག་གིས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་

རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ལིའོ་ཡི་ཝུ་ (Liao Yiwu)

ལགས་ཇར་མན་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་ལེན་ནང་ཇར་

མན་བོད་དོན་རྒྱབ ་སྐྱོར ་ཚོགས་པའི ་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་

ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཁོང་

གིས་དེར་འདུས་ཚོགས་མི་བརྒྱད་ཅུ ་བརྒལ་

བར་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་རང་དབང་སོགས་ཀྱི ་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི་ལྟར་བྱུང་

མྱོང་མེད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་གནས་

ཚུལ་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟར་བར་

བོད་ལ་ཕྱིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐུབ་མེད། 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་

ཐུག་ཡོད། དེ་བཞིན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

གཅིག་པ་མཆོག་རྒྱ ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་

སྦས་བྱས་ཏེ་གནས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་པེ་ཅིང་དུ་

རྒྱ་རིགས་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་དམར་གསོད་

གཏོང་སྐབས། འཛམ་གླིང་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་

ཡོད། སྦར་ལེན་གྱི་བརྩིགས་པ་བཤིགས་

ནས་ཇར་མན་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཟླ་སྒྲིལ་བྱུང་

ཡོད། པེ་ཅིང་དུ་དམར་གསོད་བཏང་བའི་ལོ་

དེར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་རྒོལ་གནང་མཁན་

གྲྭ་བཙུན་མང་དག་ཅིག་དམར་གསོད་བཏང་

ཡོད། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ དུས་ད་ལྟ་བར་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་རྒྱ ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་

ཅིང་བཅས་སུ་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་

བོད་ནང་རང་དབང་དང་། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་

འཇུག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་གྱི་

འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་དང་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ངས་པེ་ཅིང་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་

པའི་རྒྱ ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་བརྗོད་

རྒྱུར། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ནང་ཁུལ་

ལ་ཞི་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་མེད་བཞིན་དུ་རྫུན་

གཏམ་ཤོད་མཚམས་འཇོག་དགོས། བོད་

ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་གི་མི་དམངས་དཀྱུས་མའི་

དཀའ་སྡུག་རྣམས་སེལ་དགོས། བོད་མིའི་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་འགན་འཁྲི་ངེས་པར་

འཁྱེར་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་(University of Mary-

land) མར་རི་ལན་ཌེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་ནས་འདི་ལོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་མཚན་སྙན་གྲགས་ལྡན་པའི་ཨན་ཝར་ས་ཌ་ཌི་ 

(Anwar Sadat) ཞེས་པའི་མཚན་གནས་

ཐོག་ཞི་བདེའི་ལམ་སྟོན་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་

ཆེད་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེ་རི་ལེན་ཌ་མཐོ་

རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་དང་མི་དམངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཆིག་

ཁྲི་ལྔ་སྟོང་བརྒལ་བར་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་དང་

འབྲེལ་བའི་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་

ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དགེ་ལས་སློབ་

ཕྲུག་རྣམ་པས་ཐལ་མོ་བརྡབས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་

མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཕེབས་

བསུར་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད།

 དེ ་རྗེས་མཛད་འཆར་གོ ་སྒྲིག་ཞུ ་

མཁན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དེ་སྔའི་སྲིད་འཛིན་ 

ཨན་ཝར་ས་ཌ་ཊེ ་དམ་པ་མཆོག་གི ་སྐུ ་ ཟླས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་

དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛད་

མེད་སྐྱོན་མཁན་བོད་ཀྱི ་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་མཆོག་ལ་ལྷག་པ་ཞིག་མེད། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་

འདི་གར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ 

ཟབ་མོ་ཐོབ་པར་ཨན་ཝར་ས་ཌ་ཊེ་ཞི་བདེ་

དར་སྤེལ་གྱི ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ 

བྱུང་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་འབྱོར་ནས་

ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ཐུག་རྒྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༨༡ 

བར་ (Egypt) ཨི་ཇིབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དམ་

པ་ཨན་ཝར་ས་ཌ་ཊེ(Anwar Sadat) 

མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་ཨི ་ཛི ་རལ་དང་

ལྷན་རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་ཆེད་ཞི་བའི་གྲོས་

མོལ་ལ་བཞུགས་པ་སླར་ཡང་དྲན་གསོ་ལྟ་བུ་

བྱུང། སྐབས་དེ་དུས་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་གི་དཔའ་

མཛངས་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརྗོད་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རིང་འདི་གར་་སྲིད་འཛིན་དམ་

པ་ཁོང་གི་ལྕམ་སྐུ་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། སྲིད་འཛིན་དམ་པ་

ཁོང་གིས་ཞི་བདེའི་ཆེད་སྐུ་སྲོག་ལེགས་སྐྱེས་

སུ་ཕུལ་བའི་བྱས་རྗེས་ལ་གཞོན་སྐྱེས་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་མིག་དཔེ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། གང་ལྟར་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་རྩོད་རྙོག་

སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སེལ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་སྲིད་འཛིན་

ཁོང་གིས་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་

ཐུབ་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་མོལ་ལ་བཞུགས་ནས་

ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་སླེབ་ཐབས་ཆེད་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་པོའི་བསམ་བློ་བཏང་གནང་བ་དེ་ནི་

རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དྲག་འཐབ་ལས་འགུལ་

གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཙམ་བཟང་པོ་ཡིན་

རུང་། མཇུག་འབྲས་བརྗོད་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲག་པོའི་

ཐབས་ལམ་དེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ ་

མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མེད། ང་ཚོས་ཐོག་

མར་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ནང་བདེ་སྐྱིད་

བསྐྲུན་ཐབས་དང་དེ ་ནས་ཀུན་ཁྱབ་

འགན་འཁུར་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་མ་

འོངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ཡག་པོ་ཡོང་

ཐབས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དམིགས་

བསལ་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས། སྤྱི་

ཚོགས་ནང་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་དབྱེ་

འབྱེད་མ་བྱས་པར་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་དོན་ལ་

བསམ་བློ་གཙོ་བོ་གཏོང་དགོས། ཆེ་སའི་

རྩ་དོན་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བདེ་དོན་རེད་མ་

གཏོགས་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་

བ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚག་རེད། དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པའི་མི་རབས་ཚོས་འཛམ་གླིང་

སྤྱིའི ་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བློ ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་

གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་

འབར་མའི་ནང་པ་ཚོས་ཁ་ཆེའི་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་རྣམས་ལ་མི་གསོད་གཏོར་རྒོལ་ཚབས་ཆེ་

བྱས་པ་དེ་ནི་ཆོས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་

ཞིག་ཡིན། འབར་མའི་རྩོད་རྙོག་དེ་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ལས་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་

ཞིག་གཏན་ནས་མིན། སྤྱིར་ཆོས་མིང་ལ་བསྙད་

ནས་མི་གསོད་རྒྱུ་ནི་བློ་ཡུལ་ནང་ཤོང་དཀའ་བ་

ཞིག་ཡིན་ནའང། དེང་སྐབས་འབར་མའི་ནང་

གི་ནང་པ་ཚོས་མི་གསོད་དོན་རྐྱེན་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནི་ཆེས་

བློ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་

བརྟེན། ངོས་ཀྱིས་འབར་མའི་ནང་པ་ཚོར་སྟོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཞིན་རས་སེམས་

ནང་དྲན་གསོ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། མདོར་ན། དུས་

རབས་ ༢༡ ནང་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་

ཀྱང་ཞི་བདེ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་

དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི ་བཀའ་སློབ་དང་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་མཛད་སྒོའི་སྐབས་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་གི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་

ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དབུ ་བཞུགས ་ཐོག ་སུ ་ཕི ་ཁ ་ཆེ འི ་ཆོས ་

ལུགས་དང་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དབར་གྱི་

བགྲོ་གླེང་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་མཛད་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་

ནུབབྱང་གྲོང་ཁྱེར་(Portland) པོར་

ཊི ་ལན་ཌེ ་རུ ་ཆིབས་སྒྱ ུར་བསྐྱངས་གནང་

མཛད་རྒྱ ུ་ཡིན་འདུག 

ཟབ་སྦྱོང་ལ་འཚང་སྙན་འབུལ་དུས།
༄༅། འབྱུང་འགྱུར་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་དམིགས་ཏེ་བོད་རིགས་མཐོ་སློབ་ཐོན་པ་མི་གྲངས་ ༤༠ ལ་ཟབ་སྦྱ ོང་ཞིག་གོ་སྒྲ ིག་བྱེད་རྒྱ ུའི་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ དང་དེ་རྗེས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ བཅས་ལ་བྱས་པ་འབྲེལ་

ཡོད་རྣམས་ནས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ངེས་དང༌། ད་ཆ་ཟབ་སྦྱ ོང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱ ུའི་འཚང་སྙན་འདི་ལྷན་དུ་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའི་དུས་ཚེས་མཐའ་མ་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཡིན་པར་འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དུས་

ཚོད་འདིའི་ནང་འདི་ལྷན་དུ་སྙན་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱ ུ་དང༌། དེ་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སོན་བྱུང་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན། གོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱ ེན་ཚང་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཟབ་

སྦྱ ོང་ལ་འདེམས་སྒྲ ུག་ཆེད་བོད་དབྱིན་གཉིས་སོ་སོར་ཆུ་ཚོད་ ༡་༣༠ རིང་འབྲི་རྒྱ ུགས་གཏོང་རྒྱ ུར་ཨང་ ༥༠༡༠༠ ཡོད་པ་ནས་ཨང་ ༢༠ ༤༠ལོན་ན་རྒྱ ུགས་འཕྲོད་པར་ངོས་འཛིན་དང་རྩེ་བཏོག་གིས་འདེམས་ཕྱོགས་བྱ་རྒྱ ུ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ངོ་མ་དང་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གཞན་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ བར་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱ ུར་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དུ་ངོ་བཅར་གྱིས་འབྱོར་

ཐོ་འགོད་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས།  ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ལ།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༢༤



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༢༤


