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19th June 2013

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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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

གྱི་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་བསྟུན། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནིའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་དང་ 
(Parliamentary Group for Tibet)  ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ (Austra-

lia Tibet Council) ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་

དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྒྱ་

ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་

མ་ཕྱིན་བར་བོད་ནང་གི་སྲིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་

མི་ཡོང། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཝུན་ཅ་པོས་ (Wen Jiabao) རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་སྐོར་གསུངས་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་

བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོས་ (Liu Xiaobo)  

སྤྱི་ཚོགས་གུ་ཡངས་དགོས་སྐོར་སེམས་འཚབ་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ་ལྟར། རང་དབང་ལྡན་པའི་

འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོས་ཁོང་ལྟ་བུར་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད། 

 ཡུན་རིང་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་དུ་འཇོག་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ནང་འཇུག་

ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་དུས་མཚུངས། བོད་

ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག 

ཁོར་ཡུག གོམས་གཤིས་སོགས་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་ད་བར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བསྟུན། སི་ཌི་ནིའི་

ཚོགས་ཁང་ནང་མང་ཚོགས་ ༡༡༠༠༠ བརྒལ་

བར་བཀའ་ཆོས་མུ་མཐུད་བསྐྱངས།

 ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་གྲུབ་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཏུམ་བྷ་ལོང་སྐྱེད་

མོས་ཚལ་ Tumbalong Park དུ་བོད་དོན་

འདུ་འཛོམས་ Gathering for Tibet ཞེས་

པ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། འདུ་འཛོམས་དེའི་

ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་

སྐོར་དང་ལྷག་པར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་

གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛམ་

གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པར་གྲགས་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཉམ་སྡོད་

བྱས་པ་ཡིན་ན་བོད་མི་ཚོ་ལའང་འཛུགས་སྐྲུན་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་ནག་ལའང་ཁ་བྲལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

མེད་པར་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ལ་གཉིས་

སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་

སྐོར་དང། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་བོད་མི་

ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་

བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་སོགས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་བོད་པར་མཚོན་ན་

སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་དང་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་

ཡོད། ང་ཚོ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་

བ་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།  འོན་ཀྱང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་

དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་རྐྱེན་བོད་པའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཧ་ཅང་

དཀོན་པོ་ཡིན། ཉེ་ལམ་ནས་ངོས་ཀྱིས་བོད་

མི་ཚོར་རྒྱ་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང། གལ་ཏེ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་ཚོར་ཉིན་གཅིག་བོད་མིའི་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡར་ཐེངས་དང་པོ་ཕེབས་པ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་བྱང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་

(Lithuania) རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིའི་ (Vil-

nius) གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས། 

ལུ་ཝེ་ཐི་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཌ་ལི་ཡ་

ཀོ་དེ་ (Ms Dalia Kuodyte)  མཆོག་

དང་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་རུ་ཏ་ནོར་

ཀུ་ཏེ་ (Ms Ruta Norkute) མཆོག སྐུ་

ཞབས་རོ་བྷེ་ཏ་སི་མ་ཛེ་ཀ་ (Mr Robe-

tas Mazeika) བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིའི་ནང་ཉིན་

གྲངས་གཉིས་བཞུགས་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་དང་ཤེས་ཡོན་མི་སྣ། དེ་བཞིན་

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་

སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། 

གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་གཅིག་གི་

དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།  གཞན་

ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་འགྲོ་

བ་མིའི་བདེ་དོན་ཞབས་ཞུའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭར་European Humanities Uni-

versity གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ཕྱོགས་

མཚུངས་ཝིལ་ནི་སིའི་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་

སློབ་སྟོན་པ་(Mayor’s Advisor Mr G 

Sodeika)  སྐུ་ཞབས་ཇི་སོ་དེའི་ཀ་མཆོག་

གིས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་

ཝིལ་ན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ ་ི

ནང་ City Hall ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་འབྱུང་འགྱུར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་

བ་དེའི་ཐོག་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད། ༸གོང་ས་

མཆོག་ས་ཁུལ་དེར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ དང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཡོད། དེ་ཡང་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འདི་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་ཡུ་

རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་

བརྟེན། ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཡུན་རིང་བོད་དོན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཆེད་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་ཡུལ་དེར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན་འདུག 

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་རིགས་ཕལ་

མོ་ཆེས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ངོས་ལ་

བརྗོད་མཁན་བྱུང། བོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་བཞག་

ནས་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་

རང་ཚོས་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་

རམ་གནང་བར་ངོས་ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་གོ་སྐབས་

ནམ་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བོད་མིའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བཤད་གང་ཐུབ་རྒྱག་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། འདུ་

འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་དེར་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་

སྐུ་ཞབས་ཕེང་ཅོང་ཡི་ Dr Feng Chongyi 

ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་བཅས།།

མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས།

༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ལོ་ལྟར་བོད་

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ བར་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་རྡ་ས་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཧཱ་གུ་

རུའི་འབུམ་ཚོགས་འབུལ་གཤོམ་ཞུ་མུས་བཞིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ 

༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གཡུ་དྲུང་

བོན་བཅས་ཀྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམས་སྐུ་

ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་བཞེད་མཐའ་

དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་བྱང་གཏེར་

རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཧཱ་གུ་རུའི་

ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་སྨིན་སྒྲུབ་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སེམས་འཚབ།

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ དང་ 

༡༣ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སེར་བྱེས་

མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བཀའ་

བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་

གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་དུས་རབས་དང་མཐུན་

པའི་དགེ་འདུན་པའི་མཛད་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་

ཆེན་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་མཐར་ཐུག་

གང་ཡིན་པ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ནང་

ཀུན་ལ་འགྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་

གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་དེར་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རོང་པོ་བློ་

བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས། བློ་བཟང་ནོར་བུ་ཤཱསྟྲི་

ལགས་སོགས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།།

༄༅། །དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཏེར་ཁ་

འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་སེ་ནོ་པེག་

(Sinopec Southern Exploration 

Company) ཟེར་བ་དེ་དང། རྡོ་སྣུམ་དང་རྡོ་

ཞུན་རླང་རྫས་ཀྱི་གཏེར་དངོས་ཞིབ་འཇུག་ཚན་

པ་ (Oil and Gas Resources Re-

search Centre of Geological Sur-

vey Bureau of Ministry of Land 

Resources) གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་བོད་ཀྱི་

ལྷུན་པོ་ལའི་ཡུལ་གཤོངས་སུ་རྡོ་སྣུམ་དང་རྡོ་ཞུན་

རླང་རྫས་ཀྱི་གཏེར་དངོས་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་

གྲོས་མཐུན་ཐོག་ས་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་

ལས་གཞི་དེར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་

ཆེ་བཏོན་ཡོད།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡9

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཕ་རན་སིའི་གསར་འགོད་པར་སུན་གཙེར་དང་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ། 
༄༅། །རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་

མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་(Reporters Without 

Borders)  གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་

ན། ཉེ་ལམ་ཕ་རན་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་གྲགས་ཅན་བརྒྱུད་ལམ་ཕ་རན་སི་ ༢༤  

ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་སེ་རིལ་

པ་ཡན་ Cyril Payen ལགས་ཀྱིས་བོད་

ནང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཕེབས་ཏེ། བོད་མི་

ཁག་གཅིག་ལ་གནས་སྟངས་དྲིས་པའི་བརྙན་

འཕྲིན་དུམ་བུ་ཞིག་ཕ་རན་སི་ ༢༤ (France 

24) ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བཀོད་པ་མ་ཟད།   དེ་རྗེས་

གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་དང་བརྙན་འཕྲིན་

དེའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་བརྙན་འཕྲིན་

ཚན་པ་དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ཕྱིར་དྲིལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༣ ཉིན་སྐུ་ཞབས་སེ་རིལ་པ་ཡན་ལགས་

ཕ་རན་སི་ནས་བྷེང་ཀོག་དུ་ཕེབས་སྐབས་པེ་

རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གིས་ཕ་རན་སི་ ༢༤ (France 

24) གསར་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་

སྐུ་ཞབས་སེ་རིལ་པ་ཡན་ལགས་ཐེངས་གཅིག་

ཐུག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་

དེར་ཁོང་བྷེང་ཀོག་ལ་ཐོན་ཚར་བར་བརྟེན་

ཐུག་ཐུབ་མེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་མི་གཉིས་ཕ་རན་སི་ ༢༤ 

(France 24) གསར་ལས་ཁང་ལ་ཡོང་

ནས་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མག་ས་ཡི་

ཀཱ་ལི་ (Marc Saikali)  མཆོག་དང་ཐུག་

ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་

ལས་བྱེད་མི་གཉིས་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་

རིང་གསར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་ལོག་

པ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པར་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱིས་

བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་དེ་ལམ་སེང་དྲ་གནས་

ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་

བཏོན་ཡོད།  

 སྐུ་ཞབས་སེ་རིལ་པ་ཡན་ལགས་

ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་བྷེང་ཀོག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས། 

ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་ཁ་པར་དང་ལག་ཐོགས་

ཁ་པར་བརྒྱུད་སྡིགས་ར་བཏང་བའི ་སྐོར་

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན། བྷེང་ཀོག་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་སྐུ་

ཞབས་སེ་རིལ་པ་ཡན་ལགས་སུ་ཁ་པར་དང་

ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཡིག་ངག་གཉིས་

ཐོག་ནས་སྡིགས་ར་བཏང་བ་ནི་དཔེར་ན། ཁ་

སེང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་བུད་མེད་ལས་

བྱེད་པ་གཅིག་གིས་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་སྐུ་

ཞབས་སེ་རེལ་པ་ཡན་ལགས་ལ་སྡིགས་ར་

བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་བྲིས་ཡོད་པའི་ནང།

 སྐུ་ཞབས་སེ་རེལ་པ་ཡན་ལགས་

ཀྱིས་བྷེང་ཀོག་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཚོགས་འདུར་ཉིན་གཅིག་

ནང་ཚུད་ལ་བཅར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཐོང་

མཆན་ཐོབ་ཆེད་གཞུང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་

དགོས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བྱེད་

དགོས་པ་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་རྗེས་འབྲས་

ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་འགན་ལེན་ཆ་ཚང་ཁོང་

རང་ཉིད་ལ་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད།  དེ་ཡང་

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་མེད་

པའི་བྱེད་སྟངས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་

བྱས་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་དེར་

ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཐབས་བྲལ། བྱ་སྤྱོད་

འདི་རིགས་ཇག་ཚོགས་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་

ཞིག་ཡོད་ཀྱང། གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

མཐོ་གྲས་ཤིག་ལ་འོས་བབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། 

གཞུང་ཚབ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་གནས་ཚུལ་

མ་རན་པ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཆོག་ཀྱང། 

ཕ་རན་སི་དང་ཐེ་ལེན་ཌི་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཞིག་གིས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྡིག་སྐུལ་

བྱས་པ་བརྒྱུད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་གླེང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་པ་དང། གསར་འགོད་པ་ལ་འདྲི་རྩད་

ཆེད་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་འབོད་འགུག་གིས་

སུན་གཙེར་བཟོས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་

དེར་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་བྲལ། 

 བྱ་སྤྱོད་དེ ་རིགས་རྒྱ་ནག་ནང་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་

མེད། འོན་ཀྱང་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་བྱ་སྤྱོད་

དེ་རིགས་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་

མེད། རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོས་སྐུ་ཞབས་སེ་

རེལ་པ་ཡན་ལགས་སུ་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྡིགས་

ར་གཏོང་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་ཁྲིམས་གཏུག་

བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། ང་ཚོས་པེ་རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁོང་ཕ་རན་སི་སྲིད་

གཞུང་གིས་འབོད་འགུག་བྱས་ཏེ། བྱ་སྤྱོད་དེར་

སྐྱོན་བརྗོད་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཤུགས་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕ་རན་

སིའི ་གསར་འགོད་པ་གཅིག་ལ་དྲག་པོའ ི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་ཁོང་གི་གསར་འགོད་

པའི་རང་དབང་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པའི་བྱ་

སྤྱོད་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་འདུག

བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ 

ཉིན་ཁམས་རྟའུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རང་ལོ་ ༣༡ ཡིན་

པ་ར་རྒྱ་བྲག་དཀར་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་

དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་

བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

སྟེ་ཁོང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག སྐ བ ས ་

དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཁོང་གི་ཕུང་

པོ་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པ་ཟད། ཁོང་གི་

ནང་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲོ་འདུག་སོགས་བྱེད་

མི་ཆོག་པར་དམ་བསྒྲགས་འོག་གནས་དགོས་

བཟོས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  

 དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཡས་མས་

ཙམ་ལ་ཁམས་མི་ཉག་འདྲ་པ་ནས་ཡིན་པའི་

བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་དགེ་

འདུན་པ་སྟོང་ཚོ་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ་འཇང་དགུན་

ཆོས་ཆེན་མོ་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྟའུ་ཉ་མཚོ་

དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་ཤིག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེར་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་མི་ཉེན་

རྟོག་པས་མེ་བསད་དེ་རས་གོས་དཀར་པོ་ཞིག་

ལ་དཀྲིས་ནས་བཙན་འཁྱེར་གྱིས་ཁམས་དར་

རྩེ་མདོའ་ིསྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁྱེར་ཡོད་པ་དང་། དེ་

མ་ཐག་ས་གནས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས་བཅད་ཟིན་པར་བརྟེན་ས་གནས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བཙུན་མ་

དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་

ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ནས་

རྟའུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཁ་པར་དང་། སྐད་འཕྲིན་

(WeChat) བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་སླར་ཡང་

སྒོ་ཕྱེ་འདུག་པ་དང་། ས་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་

བྱེད་སྐབས་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་

ཁམས་མི་ཉག་དར་རྩེ་མདོའ་ིསྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་

ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་

ཕུང་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་སྨན་ཁང་

ནས་གློག་གི་ཕུང་པོ་སྲེག་ས་ཞིག་ཏུ་མེར་སྲེག་

བཏང་བར་བརྟེན། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་

མའི་ནང་མི་ཚོས་བོད་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་དང་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལྟར་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་

བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་མེད། མི་ཉག་འདྲ་པ་བྲག་ཐོག་ས་

གནས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་ཁག་ནས་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་

སྒྲོལ་མའི་ནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

དང་། ནང་མིའི་ངོས་ནས་ཀྱང་འདས་པོའ་ིརྗེས་

འཇུག་གི་ཆོས་སྒྲུབ་བསྔོ་སྨོན་དང་། མཆོད་

འབུལ་སོགས་ཞུ་ཐབས་གནང་འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་སྣ་

ཁག་གཅིག་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་ནང་

དུ་ཡོང་སྟེ་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་དང་། ཡུལ་མི་སྤུན་

ཟླ། གྲྭ་བཙུན་བླ་མ་སོགས་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་བཀག་

འགོག་བྱས་འདུག་པ་དང་། ནང་མི་ཚོར་ཡང་ཕྱི་

ལོགས་སུ་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

སྟེ་གནས་སྟངས་དམ་བསྒྲགས་འོག་གཤིན་པོར་

རྗེས་འཇུག་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མ་བཅུག་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

 བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ནི ་

ཁམས་རྟའུ་རྫོངས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི་ཉག་འདྲ་

པ་ས་ཁུལ་གྱི། བྲག་ཐོག་ཡུལ་ཚོ་དང་། བྲག་ཐོག་

གྲོང་པའི་རྒྱལ་འབུམ་ཚང་ཟེར་བའི་མི་ཚང་ནས་

ཡིན་པ་དང་། ཁོང་མོའ་ིསྐྱ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་

དཀར་དང་ཆོས་མིང་ལ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ཟེར་

གྱི་ཡོད་པ་དང་། རང་ལོ་ ༣༡ ཡིན་འདུག བཙུན་

མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་ཕ་མིང་ལ་བསྟན་འཛིན་

དང་། མའི་མིང་ལ་གཡུ་སྒྲོན་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག

 བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མིའི་ཕ་

ཡུལ་དུ་བཙུན་མ་ཆོས་ཞུགས་བྱེད་སའི་བཙུན་

དགོན་མེད་པར་བརྟེན། ཁམས་རྟའུ་སྦར་ཞབས་

བྲག་དཀར་ཞེས་པའི་གནས་རི་ཞིག་ཏུ་ཆོས་

རྒྱུད་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་

ཀྱིས་ཉི་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེར་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༠ དགོང་མོ་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་

མས་རྟའུ་རྫོང་ཐོག་གི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་

ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་སྦྱང་དགོས་པ་

སོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་བྱས་ཡོད་འདུག

 མི་ཉག་འདྲ་པ་ནས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། མི་ཉག་

འདྲ་པ་ལུང་པ་དེར་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གློག་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། 

ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་

གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག་

བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཡང་ས་གནས་དེར་

དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

 བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ནི་

ཁམས་མི་ཉག་པ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་

བྱུས་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ངོ་རྒོ་བྱེད་

མཁན་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། (༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༦ ཉིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་

དང་། བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་གཉིས་ཀྱང་མི་ཉག་ནས་

ཡིན།) སྤྱི་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ 

༡༡༩ པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

 བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་ཕ་

ཡུལ་འདྲ་པ་བྲག་ཐོག་ཅེས་པ་ནི་ཁམས་མི་ཉག་

གི་ཡུལ་སྡེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་གིས་ཆ་བགོས་ལྟར་ཀྱི་དཀར་མཛེས་

བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ ཁུལ་ཟེར་བའི། རྟའུ་རྫོང་

ཁོངས་སུ་ཡུལ་ཚོ་ ༢༠ ཡོད་པའི་ནང་ཚན་བྲག་

ཐོག་ཡུལ་ཚོ་སྟེ། རྟའུ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་ལྟེ་གནས་

ནས་ལྷོ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལེ་བར་ ༦༣ ཙམ་གྱི་

སར་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་སྡེ་དེའི་འཚོ་བ་གཙོ་

བོ་ཞིང་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་གི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ་ལྟར་

ན་བྲག་ཐོག་ཡུལ་ཚོའི་མི་འབོར་ནི་ ༡༡༧༨ ཡིན་

པ་དང་ལྟའི་སྐབས་མི་འབོར་དེ་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་

ཡོད་པ་རེད་འདུག 

ཕ་རན་སིར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཚོགས་ཡོད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ དང་ ༡༦ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཕ་རན་སིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན། དང་པེ་རི་སིའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས།  ཞེས་ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན་ཐེངས་ ༡༣ པ་དེ་འཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་

ཉིན་གཉིས་རིང་གི་དུས་སྟོན་དེའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྒྱུ་རྩལ། ཟློས་གར།  དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཁ་ཟས་བཅས་འགྲེམ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དེར་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་གནང་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་

དུས་སྟོན་དེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་གི་བགྲོ་གླེང་དང་བོད་དོན་གློག་བརྙན་བསྟན་པ་དང།   དེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་དང་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་སྟངས།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་སོགས་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡9  

ངས་ད་དུང་ག་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  ཅེས་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ནང་ཁུལ་གཏམ་གླེང་ཕྱིར་གསང་རྒྱ་ཤོར་བ།
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་འཕར་བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

ཞེས་ཡིད་ཆེས་གསུམ་བཤད་དེ། 

དོན་དམ་འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱག་མི ་དགོས་པ་

དང། མ་མཐར་ད་ལྟ་འགུལ་བསྐྱོད་གཏོང་རྒྱུ་

མེད་པའི་གོ་དོན་བསྟན་ཡོད། ཏང་གི་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། ང་

ཚོའི་འགྲོ་ལམ་དང་ལམ་སྲོལ་བཅས་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པ་རེད། ཏང་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མིག་སྔར་གཡོ་

འགུལ་གཏོང་རྒྱུ་མེད།

 མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཚགས་པར་

གྱི་དོན་གནད་དེ། ལིའུ་ཡུན་ཧྲན་དང་ཀོང་ཏུང་

ཞིང་ཆེན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་རེད་ཟེར་བཤད་འདུག དོན་དངོས་ཐོག་

གནད་དོན་དེའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ང་ཞི་

ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན། དེ་གསུམ་གྱི་

ཐད། མི་སེམས་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་ན་ལས་ཀ་

བྱེད་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་མ་ཁེ་སེ་རིང་ལུགས། མའོ་ཙེ་ཏུང་

གི་དགོངས་པ་བཅས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་

དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་རྒྱག་དགོས། དེ་མིན་

བཀག་རྒྱ་གློད་ཙམ་བྱས་ན། སྐབས་དེ་དུས་

ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཞན་དབང་དུ་ཤོར་གྱི་རེད།

 ང་རང་ཉིད་འདི ་ལྟ་བུའི ་མཇུག་

འབྲས་འཐོན་རྒྱུ་མཐོང་དོད་མེད། ཏང་ཡོངས་

ཀྱིས་ཀྱང་ང་ལ་འདི་ལྟར་བྱེད་འཇུག་འདོད་

མེད།  ཉེ་ཆར་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་བེུད་

འཐུས་མི་བགྲེས་སོང་འདིར། ང་ཚོས་གློག་

བརྙན་དཔར་ལེན་བྱས་ཏེ་མོའ་ིབྱས་རྗེས་དྲིལ་

བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ག་རེ་མཚོན་གྱི་

ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཏང་ཕྱི་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་

མི་ཚོས་ཁུངས་མེད་གཏམ་འཆལ་བཤད་པར་

རྩིས་འགྲོ་བཏང་གི་མེད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་

ཡོད།  ང་ཚོ་གུང་ཕྲན་ཏང་གི་ག་རེ་བྱ་དགོས་

མིན་ཐད། ང་ཚོར་ལྟེ་བའི་རིན་ཐང་དང་གཏན་

ཚིགས་རིག་པ་ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ལེ་

ཕུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མཉམ་

སྡེབ་རིང་ལུགས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་

རང་མོས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། 

བློ་མཐུན་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་གིས་ཞི་མི་དཀར་པོ་

དང་ནག་པོ་ཡིན་མིན་ལ་ཁྱད་མེད། རྩི་རྩི་ཟིན་

ཐུབ་མཁན་ཞི་མི་དེ་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་

མྱོང་ཡོད། ང་ཚོས་དུས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བར་

དངོས་ཡོད་ཐོག་དཔེ་དེབ་ལ་བལྟས་མེད་པར། 

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ལ་བརྟེན་གྱི་ཡོད། ཨ་

ཅང་ཅང་། ང་ཚོར་འདིས་རྐྱེན་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་

རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐོང་རྒྱ་ཤོར་བ་དང། ང་

ཚོའི་གནས་བབ་དང་དྲང་ཕྱོགས་ཀྱི་རིན་ཐང་

མེད་པ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་དམ

སྟག་གསོད་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ནི། སྐྱོགས་ཤད་

བརྒྱབ་ནས་འཁོལ་ཁ་འཇགས་ཐབས་ཤིག་

ཡིན།

ད་ལྟའི་ཆར་མི་མང་པོས་ང་ཚོའི་འཕེལ་རྒྱས་

ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ནས་ལྷག་པའི་སྐྱོན་ཆར་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག འོན་ཀྱང་འདི་དང་ང་ཚོའི་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལམ་སྲོལ། ཡང་

ན་ང་ཚོའི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད། ང་ཚོས་ལྷོད་གཡེང་དང་འོས་

མེད་འགྲིགས་ཐབས་བྱེད་ས་མེད། ད་འོ་ན་ང་

ཚོའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། འགྲོ་ལམ། 

ལམ་ལུགས་བཅས་འགྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་མེད་

ན། ཏང་གི་ལས་བྱེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་བ་དང་

རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་ཡང་འགྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་

མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་དང་དབུས་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བློ་མཐུན་ཝང་

   ༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽

སློབ་མ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེར་ལོ་ ༤ ཡི་དུས་བཀག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །ཉ་ེལམ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱ་ིཕྱ་ིདྲ་ོརྨ་ལྷ་ོརེབ་གོང་ཁུལ་

དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་རིགས་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་དང་མི་

རིགས་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་

ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་

ཕྲུག་མང་པོར་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་ནས་རྨས་

སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་མ་མང་པ་ོའཛིན་

བཟུང་དང་སློབ་སྤྱི་ཁག་གཅིག་གནས་དབྱུང་

བཏང་ཡོད་པ་ལྟར། སྐབས་དེར་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པའི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་

དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ལགས་སྐབས་དེའི་ལས་འགུལ་

སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་འོག་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་འདྲི་རྩད་བཀག་

ཉར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བྱས་རྗེས་ཉེ་ལམ་ས་གནས་རྒྱ་

ནག་ག་ིཁྲིམས་ཁང་ནས་མ་ིལ་ོ ༤ ཡ་ིདུས་བཀག་

ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་

པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ཁོང་ན་ིརྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩ་ེ

ཁོག་རྫོང་ཉིན་ཤུག་ཤང་རོང་བོ་ཞེས་པ་ནས་ཡིན་

པ་དང། འཛིན་བཟུང་སྐབས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་མ་ིརིགས་

སློབ་འབྲིང་གཉིས་བའ་ིསློབ་མ་ཡིན་འདུག ད་ེཡང་

ལ་ོདེའ་ིཕྱ་ིཟླ་ ༥ ནང་ཁུལ་དེའ་ིསློབ་གས་ོབཅོས་

བསྒྱུར་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་ཐད་རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་

རྫོང་མ་ིརིགས་སློབ་འབྲིང་དང་པ་ོདང་། རྩ་ེཁོག་

རྫོང་མ་ིརིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པ། རེབ་གོང་དག་ེ

འདུན་ཆོས་འཕེལ་སློབ་འབྲིང་། རེབ་གོང་རྫོང་མ་ི

རིགས་སློབ་འབྲིང་། དབྱ་ིཧྥུ་སློབ་འབྲིང་། ད་ེབཞིན་

ལག་ཤེས་ལས་རིགས་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་སློབ་

མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རྩེ་ཁོག་རྫོང་མི་དམངས་

སྲིད་གཞུང་དང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། རྫོང་དྲག་

ཆས་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱ་ིམདུན་དུ། སྐད་ཡིག་

རང་དབང་དང་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་

ཁྲོམ་སྐོར་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པར་བརྟེན་

སྐབས་དེར་སློབ་མ་མང་པ་ོའཛིན་བཟུང་དང་། མ་ི

ཉུང་བར་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་

ཆད། ད་ེབཞིན་སྐབས་དེའ་ིརེབ་གོང་དུ་བཅའ་སྡོད་

སློབ་ཆུང་ག་ིསློབ་སྤྱ་ིཔདྨ་ཚ་ེབརྟན་དང། དབྱ་ིཧ ་ུ

སློབ་འབྲིང་ག་ིསློབ་སྤྱ་ིརྡ་ོརྗ་ེརྒྱལ། དག་ེའདུན་ཆོས་

འཕེལ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྤྱི་ཐུན་རིན་རྫོང་སློབ་

གས་ོཁང་ག་ིའག་ོཁྲིད་ལྷ་འབུམ་མཁར། གཞན་

ཡང་རྩེ་ཁོག་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་སློབ་སྤྱི་

ཁག་བཅས་རིང་པོར་མ་སོང་བར་ལས་གནས་

ནས་ཕུད་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བའི་དགེ་རྒན་ནམ་
མཁའ་བྱམས་ལགས་སུ་མི་ལོ་ ༦ 

ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༢ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་ལ་བརྙན་འཕྲིན་བཟོས་

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བཀྲམ་ཡོད་པའི་ནང་། ཨ་

མདོ་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་ལོ་མང་རིང་དགེ་རྒན་

གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་དེང་སྐབས་ལས་འཁྱུར་

ངལ་གསོ་བྱས་ཡོད་པའི་ནམ་མཁའ་བྱམས་

ལགས་ཆེད་དུ་བསྟན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཟ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པར་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད།

 དེ་ཡང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥ ཟླ་འགོ་

ཙམ་ལ་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབྲིང་

རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བ་ནས་རེབ་

གོང་དང་རྩེ་ཁོག་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་

ཁྲིམས་ར་ཚོགས་ཏེ ་དགེ ་རྒན་ནམ་མཁའ་

བྱམས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་མི་བཞི་ལ་

རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་འདྲ་

པར་དང་གནས་ཚུལ་སོགས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་

བཏང་པའི་བསྙད་འདོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བྲལ་གཏོང་རྒྱུའི་ངན་བསྐུལ་བྱས་པའི་ཉེས་

འཛུགས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་གནམ་མཁའ་བྱམས་

ལགས་སུ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༦ 

དང་ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་ལོ་ ༣ འཕྲོག་རྒྱུ་དང། 

གཡང་སྐྱབས་རྒྱལ་ལགས་སུ་དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༦ ལྕགས་ཐར་ལགས་སུ་དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༤ མགོན་པོ་ལགས་

སུ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༣ བཅས་ཀྱི་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་

ཡོད། དགེ་རྒན་ནམ་མཁའ་ལགས་བཙོན་ཁང་

དུ་ཁྲིད་འགྲོ་སྐབས་ནང་མི་ཚོས་སེམས་སྡུག་

ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པར་ཁོང་གིས་ནང་མི་བུ་

ཕྲུག་ཚོར། ངས་རྐུན་མ་བརྒྱབ་པ་དང་། འཕྲོག་

བཅོམ་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཙོན་

ཁང་དུ་འགྲོ་གི་མེད་པར་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

བཙོན་དུ་ཚུད་སོང་བས་ཁྱེད་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་

གང་ཡང་མ་བྱེད། ཞེས་སེམས་གསོ་དང་ཁ་

ཏ་གནང་ཡོད། དགེ་རྒན་གནམ་མཁའ་བྱམས་

ལགས་རང་ལོ་ ༥༢ ཙམ་དང། རེབ་གོང་ལྕང་

སྐྱ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་རྨ་ལྷོ་

དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ནས་

བཟུང། མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་

གྱི་སློབ་ཆུང་ཁག་གི་དགེ་རྒན་གནང་ཡོད་པ་

དང་། འདས་པའི་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་

ལས་གནས་ནས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་ཏེ་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་གནང་བཞིན་ཡོད།

 

ད་ཐེངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་རྒན་ནམ་

མཁའ་བྱམས་ལགས་སུ་ལོ་དྲུག་གི་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་འདི་ནི་རེབ་གོང་

ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་

ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་

ཆད་བཏང་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་
པའི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ། 

༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བྷེལ་ཇམ་རྒྱལ་

ས་བྷར་སེལ་(Brussels) དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་(European 

Parliament) བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཆག་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

སྐོར་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བྷར་སེལ་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་།(ICT) དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ངོས་འཛིན་མ་ཐོབ་པའི་མི་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་ (UNPO) བཅས་ཡིན་འདུག དེ་

ཡང་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ས་ཏུ་ཧ་སི་ Satu 

Hassi མཆོག་དང། སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་ 

(Thomas Mann) མཆོག དེ་བཞིན་སྐུ་

ཞབས་ལི་ཌི་ཡཱ་ཇོན་ན་གེ་རིང་གར་ཌེ་ཨོ་ཌེན་

བྷག་ (Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg) བཅས་ཡིན་འདུག 

 ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐབས་མཐོ་སྒང་

བོད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ཉམས་ཆག་དང་མཁའ་རླུང་

འབག་བཙོག་བཟོ་བཞིན་པ། དེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་གཙང་ཆུ་དང་རྒྱུག་ཆུ་སོགས་ལ་ཆུ་མཛོད་

བརྒྱབ་པ་དང་ཁ་འགྱུར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པར་

གྲགས་པའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་

བཞུར་ཚད་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའ་ིཐོག་འགྲོ་བཞིན་པ་

སོགས་རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་

ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་མིན་

སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཐེངས་འདིའི ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་

བུ་ལགས་ཡིན་འདུག

 དེ ་ཡང ་ལྷན ་ཚོགས ་གོ ་ སྒྲིག ་

ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་

ནང་འཁོད་དོན། འཛམ་གླིང་ཡང་ཐོག ཅེས་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་

དང། འཁྱགས་རོམ། རྒྱུག་ཆུ་སོགས་ཧ་ཅང་

མྱུར་པོའ ་ིཐོག་ནས་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་མིའི་བྱ་སྤྱོད་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

གྱི་ལས་གཞི་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་པ་ནི་

གསེར་དང་ཟངས་སོགས་ས་འོག་གཏེར་ཁ་

སྔོག་འདོན་བྱེད་མཁན་བཟོ་གྲྭ་དེ་དག་གིས་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཆེད་ཤིང་ནགས་གཅོད་

བྲེག་དང་ས་དོང་ཕོན་ཆེ་བྲུས་པ་སོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཆག་གཏོང་བཞིན་ཡོད། འཁྱགས་རོམ་བཞུར་

ཚད་མྱུར་བ་དང་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་འགོག་

རྐྱེན་བཟོས་པར་བརྟེན་ཆུ་གཞུང་ལ་གནས་པའི་

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་འབོར་ཐེར་

འབུམ་མང་པོའ་ིའཚོ་གནས་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་ཞིག་ཀྱང་

སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡9

ཆི་ཧྲན་གྱིས་སྟག་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གླེང་པ་

འདི། སྐྱོགས་ཤད་བརྒྱབ་ནས་འཁོལ་ཁ་འཇགས་

ཐབས་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་

རེད། དེར་བརྟེན་ཝང་ཆི་ཧྲན་གྱིས་ད་ལྟ་ནི་སྐབས་

འཕྲལ་གྱི་བཅོས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་

ཀྱི་འདུག  ག་དུས་རྩ་བ་བཅོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ངས་

དྲི་དུས། གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་དང་

འགྲོ་ལམ། ལམ་ལུགས་བཅས་དངོས་འབྲེལ་གྱི་

ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་

ཤར་དུས་བཅོས་རྒྱུ་རེད་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་

ཕྱིས་དྲག་གི་མ་རེད་དམ་སྙམ། དེར་བརྟེན་ངའི་རེ་

བར་བློ་མཐུན་ཝང་ཆི་ཧྲན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་མཚམས་

སྦྱོར་གནངབའི་ཕ་རན་སིའི་དཔེ་དེབ། ༼ལམ་

ལུགས་རྙིང་པ་དང་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་༽ཞེས་

པའི་དེབ་འདི་ཚང་མས་ཡག་པོ་ཞིག་ཀློག་དགོས།

 ང་ཚོ་གུང་ཕྲན་ཏང་མི་ནི་དངོས་

གཙོ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་འཛིན་གྱི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་དངོས་གཙོ ་ལོ ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འདི ་

ལའང་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། ཆོད་དོན་

སྨྲ་བ་དང་། ལས་དབང་སྨྲ་བ་ཞིག་རེད། དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་

བསྐྱོད་ན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་རེད་ཅེས་སུས་ཤོད་ཐུབ་

བམ། ང་ཚོས་སྣང་མེད་ཚོར་མེད་ངང་དམར་

ཤོག་སུའུ་ལན་ནམ་མན་འཇུ་གོང་མ་རྩ་

མེད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་རྙིང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱི་མེད་

དམ། མིག་སྔའི་ང་ཚོའི་དུས་བབ་ངོས་ནས་

བཤད་ན། ང་ཚོས་དར་ཆ་དམར་པོ་འདི་ག་

ཚོད་བར་ཡར་འགྲེངས་ཐུབ་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་

ཞིག་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་སྲིད་འདི་ག་ཚོད་

བར་གནས་ཐུབ་མིན་གྱི་གནད་དགག་ལ་ཐུག་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ངའི་ལྟ་སྟངས་དང་ལངས་

ཕྱོགས་ནི།  ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ངས་རེ་བར་ཏང་ཕྱི་

ནང་དང། གཡས་གཡོན་དཀྱིལ་ཕྱོགས་ཚང་

མས་གོ་འཛོལ་མ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་

ཁྱེད་རང་ཚོའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཞི་

ཅིན་ཕིང་གི་ཆེད་མངགས་མིག་འཕྲུལ་རྩེད་པ་

དང་། ཡང་ན་མགོ་ཐོམ་འཇུག་པ་བཟོས་པ་མ་

རེད།  འོན་ཀྱང་། རྗེས་མ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དང་མི་

འགྲོ། གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ས་གསར་པ་སླེབ་

དང་མ་སླེབ་ཤོད་ཚོད་དཀའ་བས། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་གསར་གཏོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེའི་

ནང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གསར་གཏོད་བྱ་

རྒྱུ་འཚུད་ཡོད། མི་འགའ་རེས་འདི་ནི་ལག་རྩལ་

རིང་ལུགས་པའི་སྟེང་སྲིད་ཏང་གཅིག་གི་དབང་

ཆ་སྒེར་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་

སྟེ། མན་འཇུའི་སྐབས་ཕྱིའི་ལས་དོན་བསྒྱུར་

བཅོས་བྱེད་སྟངས་ལ་ལས་མོ་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུར་སྐེད་པ་མནན། ཁོང་ཚོར་བཤད་

འཇུག་ཤོག གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའི་གོ་གནས་

འདི་དང་ལངས་ཕྱོགས་འདིའི་སྟེང་སླེབས་ན། 

ཁོང་ཚོས་ད་དུང་འདི་ལྟར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་

ཀྱི་རེད་དམ། དེ་སྔོན་ངས་ཏང་གི་སློབ་གྲཱའི་ནང་

གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་བཤད་མྱོང་། དུས་

རིམ་ལས་བརྒལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཤད་རྒྱུ་

མེད། དོན་དངོས་དང་བསྟུན་དགོས་རེད། རྒྱུ་

མཚན་ནི། ང་ཚོས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ལྷག་

པའི་དངོས་དོན་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། 

ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁོང་ཚོ་ནང་ལྟར་འདུ་

ཤེས་སམ་ཕུགས་བསམ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་

གནད་དོན་ལ་བལྟ་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཉེ་ཆར་

ང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱིས་མཉམ་སྡེབ་ཐོག་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་སྐབས། དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་བར་དངོས་

དོན་གྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞིབ་ཕྲའི་

ལས་དོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་བློ་

མཐུན་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་གང་

མང་མང་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་གདན་ཞུ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། འདི་ནི་ངའི་མིག་སྔའི་ལས་དོན་བྱེད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་ཡིན། ཚང་མས་

ང་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། 

དེ་མིན་ན། ངས་ད་དུང་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད་

དམ།། །། 

རྫོགས།

ཨ་མདོ་རྔ་བའི་གླུ་བ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་

གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ལོའ་ིཟླ་ ༧ པ་ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་དང་

པོའ་ིགླུ་བ་པདྨ་འཕྲིན་ལས་དང་། གླུ་བ་ཕྱག་རྡོར་

གཉིས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སོགས་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་

དང་། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་དྲན་གླུ་དང་བསྟོད་གླུ། དེ་བཞིན་བློ་

བཟང་སེང་གེར་བསྟོད་གླུ་སོགས་ཡོད་པའི་

གླུ་གཞས་ཆེད་སྒྲིག་(སོས་མེད་རྨ་ཁའི་ཟུག་

གཟེར།)ཞེས་པའི་འོད་སྡེར་ཞིག་འགྲེམས་

སྤེ ལ ་ བྱ ས ་ ན ས ་

ཉིན་ཤས་ལས་མ་

སོང་བར་གླུ་བ་ཁོང་

གཉིས་རྨ་ཆུ་རྫོང་

ཐོག ་ ནས ་འཛི ན ་

བཟུང་བྱས་ཏེ ་ཟླ ་

བ་ ༦ ལྷག་ལ་རྔ་པ་

རྫོང་དུ་བཀག་ཉར་

བྱས་རྗེས། ད་ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་ལོ་

གཉིས་རེའི་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་དེ ་སི ་ཁྲོན ་

གྱི་མེན་ཡང་ཞེས་

པའི ་ས་གནས་ཀྱི ་

བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

བསྐྱལ་ཡོད ་ཚུལ་

གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲེལ་ཡོད་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་

ཀྱང་། ད་བར་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ནང་མི་རྣམས་

ཐེངས་གཉིས་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་སོང་འདུག་

པར་མེན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་

ཁོང་གཉིས་འདིར་མེད་ཚུལ་བརྗོད་ནས་ཐུག་

འཕྲད་བྱེད་ས་རག་མེད་པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དང་གར་ཡོད་སོགས་གསལ་པོ་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་རེད། 

 གླུ་བ་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ལགས་རང་

ལོ་ ༢༢ དང་། ཕ་མིང་ལ་འཛམ་ལྷ་ཟེར་ཞིང་

གྲོངས་ཟིན་པ་དང་། མ་མིང་ལ་ཚེ་རིས་མ་ཡིན་

འདུག གླུ་བ་ཕྱག་རྡོར་ལགས་རང་ལོ་ ༣༢ ཙམ་

དང་། ཕ་མིང་ལ་མཆོག་ལྡན་མདོ་བ་ཡིན་འདུག 

གླུ་བ་ཕྱག་རྡོར་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་གཅོད་པ་ལགས་ཀྱི་ཕ་སྤུན་གྱི་སྤུན་ཡིན་པ་

དང་། གླུ་བ་ཁོང་གཉིས་ཀྱང་ཉེ་འབྲེལ་ཞིག་ཡིན་

འདུག 

དེ་མིན་རོལ་མོའ་ིརམ་འདེགས་པ་མཁྱེན་རབ་

དང་ཚིག་རྩོམ་པ་པོ་ཉག་ལྡོམ་པོ་གཉིས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་གོ་ཐོས་མ་བྱུང་།

གླུ་བ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་(འེ་རེད་)ཅེས་པའི་གླུ་ཚིག་

གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

ང་ཚོའི་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ།།བཙན་པོའ་ིའཕྲུལ་

གྱིས་གཏོར་ནས།།གནས་འདི ་སྟོངས་པར་

བཟོས་པ།།དབང་མེད་བཙན་ཤེད་འེ་རེད།

 སྔོ ན ་བྱོ ན ་མཁས ་པའི ་མཛད ་

རྗེས།།ལྔ་ཟུང་རིག་པའི་གནས་མཆོག ཐབས་

ཀྱིས་བརླགས་བརྩིས་བྱེད་པ།།དབང་མེད་

བཙན་ཤེད་འེ་རེད།།

 ཁ་བ་གངས་རིའི་རྒྱུད་འཛིན།།ན་

གཞོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ།།བཙན་གྱིས་དམར་

གསོད་བྱས་པ།།དབང་མེད་བཙན་ཤེད་འེ་རེད།།

གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ།།རྒྱལ་དབང་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།།བཙན་གྱིས་གཏན་བྲལ་

བྱས་པ།།ང་ཚོའི་ལས་དབང་འེ་རེད།། ཅེས་དང་

། ཡང་གླུ་བ་པདྨ་

འཕྲིན་ལས་ཀྱི ་གླུ་

(སྨྲེ་ངག་)ཅེས་པའི་

གླུ་ཚིག་ནི། རྗེ་བླ་མ་

ས་ཕྱོགས་གཞན་

ལ ་ཕེ བས ། །བོ ད ་

སློ བ ་ འ བ ང ས ་

མ ་ མེ ད ་ དྭ ་ ཕྲུ ག ་

བཞི ན ། །རྒྱ ་ནག ་

པོའ ི་འོག་ན་སྡུག་

བསྔལ་ལྕི།།སྡུག་ལྕི་

རུང་བཤད་ས་ང་

མེད་གི།།

 

བོད ་གངས་རིའི ་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས།།ལུས་བུད་

ཤིང་བཞིན་དུ་མེ་ལ་བསྲེགས།།མེ་དམར་པོའ་ི

ཀླུང་ན་ན་ཟུག་ཆེ།།སྡུག་ཆེ་རུང་བཤད་ས་ང་

མེད་གི།།

 བོད་ཉམ་ཆུང་ཉེས་མེད་ཁྲིམས་ལ་

སྦྱར།། ལྕགས་ནག་པོ་བརྒྱབ་ནས་གསོད་རྡུང་

བྱས།། ལུས་བཙོན་རར་སོང་ནས་འཇིགས་

སྐྲག་མྱངས།། འཇིགས་ཆེ་རུང་བཤད་ས་ང་

མེད་གི།། ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་མིན་ ༡ གངས་

རིའི་མགོན། ༢ སྐྱོ་འབོད། ༣ ང་ཡི་རྩ་བའི་བླ་

མ། ༤ ངོ་ཚ། ༥ བཟོད་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ༦ 

བདེན་དོན་ཁྲག་གི་དར་ཆ། ༧ འཐད་པ་ཡིན། ༨ 

སྲིན་པོ། ༩ མག་མོག་བྱང་ཐང་གི་ན་བུན། ༡༠ 

ཡིད་ཐང་ཆད་འགྲོ། བཅས་ཁྱོན་གླུ་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་འདུག

གླུ་བ་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ལགས། གླུ་བ་ཕྱག་རྡོར་ལགས།

རྡོར་གླིང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །འདི་གར་རྡོར་གླིང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༢ ཉིན་ནུབ་བྷེང་གྷལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་

སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཀེ་ན་ར་ཡན་ (Governor  

M.K. Narayan)  མཆོག་རྡོར་གླིང་

སྐྱབས་བཅོལ་བོད ་མིའི ་བསྟི ་གནས་ཁང་ 

(Tibetan Refugee Self Help Cen-

tre ) ཞེས་པ་དེར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་

སྐབས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་

མོ་ལགས་ནས་ཀྱང་བོད་ལུགས་ལྟར་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་མངའ་སྡེའི ་སྲིད་

སྐྱོང ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་

བསྟི་གནས་ཁང་དེར་འཚོགས་བཞིན་པའི་

ཟབ་སྦྱོང་དེར་གཟིགས་ཞིབ་དང་སྦྲགས། 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐུ་དཔར་

མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ། 

ཁོང་རང་ཉིད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་

ཧ་ཅང་ཆེན ་པོ ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན ་སྐོར ་

གསུང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་རྡོར་

གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཁུལ་དེའི ་

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་དེབ་ལོ ་ལྔ་རེའི ་མཚམས་སུ་

ནར་འགྱངས་ཆོག་པའི ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་

ཆེད་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་དང།  

 དེ ་བཞིན ་བོད ་མི ་རྣམས་ཕྱིར ་

བསྐྱོད་ལག་དེབ་ (IC) ཐོག་འཕྲད་བཞིན་

པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་མངའ་སྡེའི་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གཉིས་སྨན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་ཞུས་

ཡོད། 



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡9

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེས་སྤྱི་དངུལ་བལ་སྒོར་འབུམ་ ༨༨  ལྐོག་ཟ་བྱས་པའི་གསལ་བསྒྲགས། 

༄༅། །བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་

གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་རྩིས་

པ་ཟུར་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེས་བཟོ་གཞིས་འགོ་

འཛིན་དང་བཟོ ་གཞིས་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་གཉིས་ཀྱི ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར། ས་ཆ་ཉོ་སྒྲུབ་

བྱས་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་རྩིས་ཁྲ་རྫུན་

བཟོ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་དངུལ་བལ་སྒོར་འབུམ་ 

༨༨ སྒེར་ཟོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོས་འཕྲལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་

གནང ་བའི ་ཚོགས ་ཆུང ་གི ་སྙན ་ཐོ ་

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱིས་དཔལྡན་བཀའ་

ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་ཞུས་ཐོག་

དཔལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དཔྱད་ཞིབ་

ཀྱིས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁྲ་ཕེབས་

པ་གཤམ་གསལ།

 ཕ ་ ཚེ ་ འ ད ས ་ ཚེ ་ རི ང ་ ཆོ ས ་

འཕེལ་དང་། མ་བསོད་ནམས་དབྱངས་

འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་བུ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། སྐྱེས་

ཡུལ་ཨ་སམ།  དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཨང་། 

༼༦༨༨༠༥༥༩༽ དང་།  སྐྱེས་ཚེས་ ༡༩༦༢  

ཡིན་པ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲ་ནས་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་རྗེས་རྡོར་གླིང་མཐོ་སློབ་ཏུ་

ཕྱིན་འདུག ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཀ་སྦུག་ནས་

ཡིན་པ།  ཁོ་པ་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡ ནས་བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གཞིས་

ལས་ཁང་གི་རྩིས་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་དང།  

དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཚབ་དང་རྩིས་པ་

གཅིག་ལྕོགས་ཡིན་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང།  

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིབཀའ་

སློབ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག  

བོད་མིའི ་མཚན་དོན་ལ་རྒྱ་བཅས་ལ་རྡོག་

རོལ་བཏང་སྟེ།  སྤྱི་དངུལ་འབོར་ཆེན་ལྐོག་

ཟ་བྱས་པ་དང་། རྩིས་ཁྲ་དང་ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ་

བྱས་པ། བཟོ་གཞིས་ལས་ཁུངས་སུ་གསལ་

བཤད་ཆེད ་འབོད ་འགུགས་བྱས་ཀྱང་མ་

བཅར་བ།  མཐར་གསལ་བཤད་དག་འབུད་

བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཚེ་ཉིན་གྲངས་ ༦༠ ནང་ཚུད་ངོ་

བཅར་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཆེད་སྤེལ་

བྱས་པ་ལའང་ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པ་

བཅས་ལ་བརྟེན། བོད་མིའི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཐོག་ཁོ་པས་སྤྱི་དངུལ་སྒེར་

ཟོས་བྱས་སྐོར་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་བ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ ༼༢༽ པར་གསལ་

བའི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་དང་རྩ་འགལ་བྱས་

ཡོད་པས། ཇི་སྲིད་དུ་ཁོ་པས་འགྱོད་བཤགས་

དང་སྦྲགས་སྤྱི་དངུལ་རྩིས་ཆད་ཕྱིར་གསབ་

མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཇུགས་

ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོ་པར་བོད་མི་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཕན་

གྲོགས་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་སྒོ་ཡོངས་རྫོགས་

བཀག་བསྐྱིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དབུས་བོད་

མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ཚོགས་སྡེ། དགོན་

སྡེ་གྲྭ་ཚང་། སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པའི་ཐུགས་སྣང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

གནང་གལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་གཉིས་ནས་ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྔའི་ནང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས།  ཕྱི་ལོ  

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་  ༡༧ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་གོ་སྒྲིག་འོག  ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་བསྐྱར་སྦྱོང་

དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦ པའི་ལས་རིམ་དང་

སྟབས་བསྟུན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་

དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་

རྣམ་གཉིས་ས་ཆ་ཁག་བགོས་ཀྱིས་ལྷོ་གཞིས་

ཁག་ལྔའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་མོན་གྷོ་མི་

མང་ཚོགས་ཁང་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ ༧༥༦ 

ཙམ་དང་།  ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༣ ནས་  ༥ བར་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་།  ས་གནས་འགོ་ལས་

བྱེད།  རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།  མཉམ་འབྲེལ་

འགན་ལྷན་དང་ལས་བྱེད།  སློབ་གྲྭའི་འགན་

འཛིན།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ།  ས་གནས་

ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་

རྒྱུན་ལས་དང་ལས་སྣེ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་མི་

གྲངས་ ༦༣ བཅས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་དགའ་

ལྡན་བླ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཁང་ནང་དགའ་ལྡན་བྱང་

ཤར་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༨༣༥ ཙམ་

དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༣ ནས་ ༥  བར་འབྲས་

སྤུངས་བླ་སྤྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བློ་གླིང་དང་སྒོ་མང་

གི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༡༧༣༤ ཙམ་བཅས་

སོ་སོར་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩  ནས་ ༡༢ 

བར་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་དང་གོང་གསལ་ལྟར་སྡེ་ཚན་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་དང་།  ཚོགས་སྐྱིད་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་མི་གྲངས་ ༥༨༧ སྐོར་ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་ཡོད། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ ༨ བར་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་

ཆོས་རར་དགེ་འདུན་པ་ ༡༦༢༡ ཙམ་དང་། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ 

༨ བར་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་རར་དགེ་འདུན་

པ་གྲངས་ ༨༧༦ ཙམ། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་

དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ ༧།༤༠ བར་རྣམ་

གྲོལ་གླིང་གི་འདུ་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༡༡༧༥ བཅས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

ཡོད། དེ་བཞིན། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩  ནས་  ༡༢ བར་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་

ལྡན་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མི་མང་ཚོགས་ཁང་

ནང་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་ ༢༨༣ ཙམ་བཅར་འབྱོར་

བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་དང་། ཕྱི་དྲོའ་ིཚོུད་ ༣ ནས་ 

༥ བར་ལས་སྣེ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་མི་གྲངས་ 

༥༠ བཅས་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༣༣༣ ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་

སྤེལ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཕྱི་དྲོའ་ིཚོུད་ 

༢་༣༠ ནས་ ༥ བར་ཧོན་སུར་ས་འཐུས་ཚོགས་

ཁང་ནང་གོང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་ལས་སྣེ་

སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་མི་གྲངས་ ༤༢ ལ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་

དང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ 

༩ ནས་ ༡༢ བར་ཧོན་སུར་མི་མང་ཚོགས་ཁང་

ནང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་དང་།  རྒྱུད་སྨད་དང་

རྫོང་ཁ་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་བཅས་བསྡོམས་མི་

གྲངས་  ༢༥༠ ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་གནང་ཡོད། ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩  ནས་ ༡༢ 

བར་བདེ་སླར་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ནང་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་མི་གྲངས་  ༢༠༣ དང་།   ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༥ བར་གོང་བཞིན་དེ་

གའི་ལས་སྣེ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་མི་གྲངས་  

༤༥ བཅས་ལ་སོ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་ ༩  ནས་ ༡༢ 

བར་ཅོག་ཀུར་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་མི་གྲངས་  

༦༩ ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་གཉིས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་

གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་མཆོད་

མཛད་སྒོར་ཞོགས་པ་ཚོུད་ ༨ ནས་ ༡ བར་

ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

རྣམ་གཉིས་ནས་གོང་གསལ་ས་གནས་ཆ་ཚང་

ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་

ཆེའི་ཆ་རྐྱེན་འོག  རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་

ཁྲིམས་ལུགས་ དབང་འཛིན་གྱི་བྱུང་རིམ་དང༌། 

འགན་དབང༌། ཁྲིམས་ཡིག་ཁག་གསུམ་གཏན་

འབེབས་བྱུང་རིམ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིནང་གསེས་

དོན་ཚན་ཁག་སོ་སོའ་ིངོ་སྤྲོད། དེ་དག་གི་ནུས་

ཚད། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས། ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་རིམ་པ། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ཇི་ཡོད་དང་འཛུགས་དུས།  སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་སྐོར།  ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དགོས་

མཁོ་དང༌། དམིགས་ཡུལ། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ཡོད་ན་ཁེ་ཕན་ཇི་ཡོད་དང༌། མེད་ན་གྱོང་གུན་

ཇི་ཡོད།  ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་དངོས་སུ་

གཏུག་སྐབས། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་

ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། དཔང་རྟགས་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་

ཡིག་ལ་ལྟོས་ཏེ། བྱེད་སྒོ་ཇི་ཡོད་སྤྱི་མང་གཏུག་

བཤེར་འགྲོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་

འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་དོན་ཚན་སོ་སོའ་ིབྱ་རིམ་འགྲོ་

སྟངས་སྙིང་བསྡུས་སུ་འགྲེལ་བརྗོད་ངོ་སྤྲོད་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་མང་

གི་ཁྲོད་ནས་དྲི་བ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་

གནང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་མཛད་རིམ་

ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་

གཉིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ བཞུགས་སྒར་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ལྷོ་ཕྱོཌ་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་བསྐྱར་སྦྱོང་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦ པ་ལེགས་གྲུབ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་  

༢༠༡༣ ཟླ་  ༦ ཚེས་  ༡༧ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། རང་རིགས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་

དང༌། ས་གནས་སུ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་འགྲོ་

ལུགས་བཅས་གསལ་པོ་མགོ་མ་ཚོས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་

ལོངས་སུ་སྤྱོད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ཡོད་བཞིན་

པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་སེལ་ཐབས་

སུ། གཞིས་ཆགས་དང༌། ཁ་འཐོར་བོད་མི་

འདུས་སྡོད་ཁག་བཅས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་

གཏན་འཇགས་བོད་མིའི་དང་ཁྲིམས་དང་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་

ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ས་གནས་སོ་སོར་ཁྲིམས་

གཏུག་ཞུ་སྟངས་མི་ཤེས་མཁན་ཚོར་ལམ་སྟོན་

དང༌། བོད་ཡིག་རང་རྐྱ་མི་འཕེར་མཁན་ཚོར་

ཁ་མཆུའི་ཞུ་རྩ་འབྲི་རོགས་སོགས་རོགས་སྐྱོར་

ཞུ་ཡུལ་ཡོད་པ། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་ཆེད་དུ་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་བསྟེན་དགོས་རིགས་ལ་ཁྲིམས་

རྩོད་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་

ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་དེས་མང་ཚོགས་

སྤྱི་དང༌།

ལྷག་པར་དུ་མི་མང་ཉམ་ཆུང་ཉམ་ཐག་རྣམས་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཆེ་ཡོང་རྒྱུའི་ ཐོག ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོས་ཀྱང་ཁ་མཆུའི་གནད་

དོན་ཞིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་

བཅས་གང་མྱུར་ཞུ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཆེ་

ཙམ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་གལ་

ཆེར་བརྩིས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ནས་བཟུང་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད ་མིའི ་

ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༥ གོ་

སྒྲིག་ཞུས་པར་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་འཐོན་

བཞིན་པ་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་སྔ་རྗེས་སུ་

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་

བསྐྱར་སྦྱོང་ གི་གོ་སྐབས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་

རེ་འདུན་ཞུ་སྐུལ་རིམ་པར་བྱུང་ཁར། དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་དུས་ཐུང་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཟིན་པའི་མི་འགྲོ་དེ་དག་ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་བསྐྱར་

སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་གཟིགས་ཏེ། 

ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག  

ཕྱི་ལོ  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་  ༢༧ ནས་ཟླ་  ༦ 

ཚེས་  ༥ བར་སྦེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་བསྐྱར་སྦྱོང་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦ 

པ་ཚུགས་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་  ༢༧ སྔ་དྲོའ་ིཚོུད་  

༩  ཐོག་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྟེང། ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་

དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་དང་།  ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག  ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་

ལགས། བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་བཅས་

སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་བཞི་དང། གདན་ཞུས་

ལྟར་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་པའི་ཕྱོགས་བཞུགས་

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་ གནས་ལགས་

དང་།  ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སླར་གཉིས་ཀྱི་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་

གཙོ། སྦྱོང་བརྡར་བ་བཅས་ཚོགས་ཁང་ནང་

བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་བསྟུན།  ཁྲིམས་ཞིབ་པ་



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡9

ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་ནས་རྟེན་འབྱུང་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང།  དེར་མཐུད་བོད་

བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གི་

གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་བཏང་

གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་གནང་

རྗེས། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་

མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་བསྐྱར་སྦྱོང་

དང་།  སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦  པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་དངོས་གཞི་ 

ཕྱི་ལོ  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་  ༢༧ ནས་ཟླ་  

༦ ཚེས་  ༥ བར་ཚུགས་སྐབས། ལྷོ་ཕྱོགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་དེ་སྔ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ཞུགས་

ཟིན་པའི་མི་གྲངས་ ༡༨  རྣམས་ལ་བསྐྱར་སྦྱོང་

དང།  གསར་དུ་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦ པར་

བཅར་མཁན་མི་གྲངས་ ༡༨ བཅས་བསྡོམས་

མི་གྲངས་ལ་ ༣༦  ངོ་བཅར་ཞུས་པ་རྣམས་

ལ་གཙོ་བོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

དབང་འཛིན་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་།  སྤྱི་

མང་གཏུག་བཤེར།  དཔང་རྟགས་ཁྲིམས་ཡིག་

བཅས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་འབྲེལ་ཆགས་དོན་ཚན་

ཁག་དང་།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་བླང་དོར་ཞུ་སྒོའ་ི ལམ་སྟོན་

བཅས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད།

 ཉིན་མཐའ་མ་གཉིས་རིང་ཁ་མཆུ་

གཏུག་བཤེར་གྱི་བྱ་རིམ་ཁག་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་

ལམ་ནས་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བར་སྦྱོང་བརྡར་

བ་ཚང་མས་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་དོན་ཚན་སོ་

སོའ་ིསྐབས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་གནང་ཡོད་

པ་དང་། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མཇུག་ཏུ། གསར་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཁོངས་ནས་སྙན་འབུལ་བ་ 

༡༢ ཀྱིས་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་མདུན་

སར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་

འདུག

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་མཇུག་

བསྡོམས་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས། སྦྱོང་བརྡར་

བའི་སྐུ་ཚབ་ཀོ་ལི་གྷལ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་

སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ད་རེས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

དང་འབྲེལ་བའི་མྱོང་ཚོར་སྐོར་གཏམ་བཤད་

དང་།  ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་

མཆོག་གིས་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༦ པའི་སྦྱོང་

བརྡར་ལག་ཁྱེར་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་

བསྐྱར་སྦྱོང་ལག་ཁྱེར། དམ་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་

པ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་དང་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་མིང་ཐོ་དེབ་

འགོད་བགྱིས་པའི་ལག་ཁྱེར་བཅས་གནང་།

 ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་

མཆོག་གིས་སྦྱོང་བརྡར་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།  ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་

ལགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་སྟེ་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅།  །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦  ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་བཏང་ནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་  ༧།༢༠ ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་དང།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ནེ་རྒན་དགོ་ཚང་ལགས་བཅས་ནས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས། དེ་རྗེས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

གཉིས་ནས་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་ཕུལ་རྗེས་ཕྱོགས་

བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་

དང་།  བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་

ལས།  ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་

གཙོ། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་རིགས་གང་ཙམ་

ཞིག་གིས་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་རྗེས་

གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཡོད།   ཕྱི་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༦།༠༠ ཐོག་ས་གནས་བོད་རིགས་མི་

མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་དོན་གཙོ་

བོ།  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུད་འཛིན་

ཐུབ་ཐབས་ཡོང་བར་ཐོག་མ་ཕ་མ་སོ་སོས་རང་

ཁྱིམ་ནང་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་

གོམས་གཤིས་བཟོ་དགོས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་

བོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་བླ་

མ་དང་དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

ཏེ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་ལས་

རིམ་གོ་སྒྲིག་ངེས་པར་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུར་གལ་

ཆེ་ཡིན་སྐོར།   དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་

གསལ་ཐབས་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་བཞིན་པ་དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ལྟར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་

དེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་། ལས་དོན་ཐོག་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ།  ལྷག་པར་ལོ་རེའི་

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོགས་སྤྱི་

སྒྲིག་ཁག་གུས་བཀུར་ཐོག་ངེས་པར་དུ་འབུལ་

དགོས་པ་མ་ཟད།  བོད་མི་ནང་ཁུལ་འཆམ་

མཐུན་དམ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་

དེར་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང།  ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་སྐུ་

ངལ་འཛེམས་མེད་བསྐྱོན་དང་སྐྱོན་མུས་ཡིན་

པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང། དེ་

ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཚོུད་ ༤ ཐོག་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་མི་

གྲངས་  ༢༢ ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང།  རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་

ཟད།  བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་

འགྲོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་

ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲོ་རྒྱ་རིགས་མཁས་

དབང་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་།  ལྷག་

པར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བོད་

ཀྱིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་

། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པའི་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་

འགྲེལ་བརྗོད་ཐོག་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་

རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གྲངས་ 

༦ དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱིས་གོང་བཞིན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་། ཆུ་ཚོད་ ༣།༢༠ ཐོག་ཏུམ་སྦ་ལུང་

ལྡུམ་རའི་ནང་ Gathering for Tibet ཞེས་

བོད་དོན་འདུ་འཛོམས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིབ་འགྲེལ་གནང་བར་མང་

ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༧ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ བར་མེལ་བྷོན་

དང་།  ཀེན་སྦེ་ར་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་མིར་

གསུང་བཤད་དང།  ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

 ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ས་དཔྱད་བསྟི་གནས་ཁང་ 

National Geographic Explorer 

གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག འཛིན་རིམ་

དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་བོད་པའི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལོ་གཅིག་རིང་ཚན་རིག་དང་

ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག དེ་བཞིན་དབྱིན་སྐད་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ལས་

འཆར ་འདི ་བཞི ་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ནང་དབུ་

འཛུགས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། 

ཐོ ག ་ མར ་ལས ་ འཆར ་

འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཟབ་

སྦྱོངས ་ཤིག ་རྡ ་སའི ་ ཉེ ་

འགྲམ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༢། ༢༣ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་

རིང་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ལས་འཆར་

འདིའི་འོག་ད་ཕན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་

གསུམ་ནང་སློབ་ཕྲུག་ས་ཡ་གཉིས་བརྒལ་

བར་དབྱིན་སྐད་ཡར་རྒྱས་དང། དེ་བཞིན་

གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་

འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་

ཡོད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་བོད་

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

སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་དབུ་འབྱེད་

གནང་གཏན་འཁེལ་བ་དང་།  ཐེངས་འདིའི་

ལས་འཆར་འོག་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་སློབ་

གྲྭ་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ཅོན་ཏ་ར་བོད་

ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། ཅོན་ཏ་ར་དང་པོན་ཊ་སམ་བྷོ་

ཊའི་སློབ་གྲྭ། མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭ་བཅས་སློབ་ཁག་ལྔའི་ (viz., TCV 

Suja, TCV Chauntra, STS Chaun-

tra, STS Paonta Sahib and Mevon 

Petoen Tsuglak School) ནང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣།༢༠༡༤ བར་ལག་བསྟར་གྱིས་སློབ་

ཕྲུག་གྲངས་འཁྱོན་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་ཕན་
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