
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢6 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༥༢ ཨང༌། ༢6 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

3rd July 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་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་རྡ་ས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་དང་རྡ་

སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་དུ་མཐོ་སློབ་ཁག་

གི་སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་རིགས་

གཞོན་སྐྱེས་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བ་ཚོར་

ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་

ཁྲིད་དབུ་འཛུགས་མ་བསྐྱངས་གོང་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན།  

 ཁྱེད་རྣམས་འདི་གར་སྒྲུང་ཉན་པར་

ཡོང་མེད་ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བར་ཡང་ཡོང་མེད། འོ་

ན་འདིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་རིག་གཞུང་

རྙིང་ཤོས་ཤིག་དང་། ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་

ན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་ལ་

ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ཏེ་

བསགས་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཆོས་ལུགས་དང་

རིག་གཞུང་རྙིང་པ་མང་པོ་ཡོད།  འོན་ཀྱང་

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་དགོས་

མཁོ་དང་འབྲེལ་བ། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ནི་

ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའི་བོད་ནང་ཡོད་པའི་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ང་ཚོ་

བོད་མིའི་གོམས་གཤིས་འདི་ད་ལྟའི་འཛམ་

གླིང་འདིའི་སྟེང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་བྱམས་

བརྩེའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་རྒྱུན་

ཆགས་གསུམ་པ་འདོན་གནང་མཛད་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་གསར་དུ་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ལེགས་

བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་

དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་བོད་ནང་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་གནང་རྒྱུའི་དབྱིན་ཇིའི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་བྷི་བྷི་སིའི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ 

BBC’s World Have Your Say pro-

gramme ཤིག་སྐབས། འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ UN High Commis-

sioner for Human Rights གི་འགན་

འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་པིལ་ལེ་ Navi Pillay 

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་སེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན།  བོད་ནང་གི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་ལ་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་

བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུང་པ་དང་སྦྲགས། འདི་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ལྷན་

ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་

བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་

མཚུངས་ཐོག་གལ་ཆེར་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་

གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ལ་མགྲོན་

འབོད་བྱས་པར་བརྟེན་ངས་ད་ཐེངས་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱོད་དེ། ས་གནས་

ས་ཐོག་ཏུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་

རྩད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་

འཇགས་ལ་མ་བསྙད་པར་བོད་མི་ཚོ་འ་ཆད་འུ་

ཐུག་གི་གནས་སུ་གྱར་ནས་རང་སྲེག་གི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཐོག་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་པའི་བསྒྲགས་

གཏམ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་བྱུང། ཞེས་གསུངས་པ་མ་

ཟད། མཐའ་དོན་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་

མི་མང་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་ཤ་ཚ་ཡོད་པར་བརྟེན་

རང་སྲེག་ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་

པ་སངས་ཉིན་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཝིན་ར་ཌི་ Kevin Rudd མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་གསར་

པར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་དང་། ཡང་སྐུ་ཞབས་ཚག་ཧེ་ཇིན་ཨེལ་བྷེག་ཌོར་ Tsakhiagiin Elbegdor  

མཆོག་སོག་པོའ་ིསྲིད་འཛིན་གསར་པར་སླར་ཡང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་སོ་

སོར་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་

སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཝིན་ར་ཌི་མཆོག་ལ་སྩལ་བའི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཉེ་ལམ་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ཉིན་བཅུ་བཞུགས་རིང་ཁུལ་དེའི་ལས་སྣེ་འདྲ་མིན་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་

པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཛའ་བརྩེ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དགའ་བསུ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་བྱས་པ་

དེས་ཐུགས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་པོའ་ིརིན་ཐང་བརྒྱུད་སྤྱི་

ཚོགས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའི་སྙིང་སྟོབས་འཁྲུངས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག   

 ཕྱོགས་མཚུངས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའ་ིསྲིད་འཛིན་གསར་པ་མཆོག་ལ་སྩལ་

བའི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ་ཐུགས་དྲན་གསོ་མཛད་དེ། དེང་སྐབས་སོག་པོའ་ིནང་

ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་གཞན་གྱིས་སྨོན་དགོས་པ་མ་ཟད། སོག་པོའ་ིམི་མང་དཀྱུས་མའི་

མི་ཚེར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཡར་རྒྱས་དེ་ནི་དོན་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་

འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ། 
༄༅། །ཉེ་ལམ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སོན་མན་ཌེ་ལ་ Nelson 

Mandela མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འོག་གློ་བུར་དུ་སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱོད་

དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཐོག་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་འདོན་གནང་མཛད་

པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་གྱི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། མི་ཚང་

མས་ཁོང་མྱུར་དུ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་ཆེད་སྨོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། སྐུ་ཞབས་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་ལ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་གི་ཆེ་མཐོང་ཆེ་

ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱ་གར་གྱི་རིན་པོ་

ཆེ་ (Bharat Ratna)  ཞེས་པའི་གཟེངས་

རྟགས་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ཕུལ་ཡོད། 

ཁོང་གིས་དེ་སྔ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་མི་རིགས་

དཀར་ནག་གི་དབྱེ་འབྱེད་ལམ་ལུགས་ལ་ཞི་

རྒོལ་གནང་རྐྱེན་བཙོན་ཁང་དུ་མི་ལོ་ ༢༧ 

བཀག་ཉར་བྱས་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད།།  

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་སིམ་

ལར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་

སུ་ཌི་རིབ་ཏ་རོ་ཡེ་ Mr Sudripta Roy 

ལགས་དང་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་ལྷན་ཚོགས་

ཚོགས་སའི་ཚོགས་ཁང་ནང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

འདུག

 དེ ་ཡང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཧི ་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་གཙོ་གནད་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་དགོངས་

བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་འདུག  ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་

སྐུ་ཞབས་སུ་ཌི་རིབ་ཏ་རོ་ཡེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་

གྲོང་ཁྱེར་ཡར་རྒྱས་དང། གྲོང་སྡེ་དང་འཆར་

འགོད། ས་ཁང་གི་དྲུང་འཕར་སྐུ་ཞབས་པི་མི་ཏ་

ར་ Mr P. Mitra ལགས་སོགས་ཀྱང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དོན་

གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་

གཉིས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དབུ་

འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྡ་ས་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་དང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

ཚོགས་ཁང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཐོ་སློབ་

ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་རིགས་

གཞོན་སྐྱེས་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བ་ཚོར་རྒྱལ་

བའི་གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་

འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད།  

ཐེངས་འདིར་ཆོས་ཞུ་ལ་བཅར་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་

གི་མཐོ་སློབ་ཁག་ ༥༩ དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་ ༦ 

ནས་མཐོ་སློབ་ཁག་ ༡༡ ཁྱོན་མཐོ་སློབ་ཁག་ ༧༠ 

ནས་སློབ་ཕྲུག་ ༥༥༠ དང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་

ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༢༡ ཤེས་རབ་དགའ་

ཚལ་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༢༤༥ རྡ་ས་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ 

༩༤ གཞན་ཡང་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བའི་གཞོན་

སྐྱེས་དང་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ 

༢༦༠༠ བརྒལ་བ་བཅར་འདུག་པ་བཅས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་

ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

བཞིན་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྗེ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་

གྱི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད།  ད་

ཐེངས་བཀའ་ཆོས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༡༢ བར་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཆོས་ཐུན་རེར་སྩལ་རྒྱུར་

ཝི་ཏི་ནམ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༣༠༠ གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ ༥༩ ནས་ཆོས་

ཞུ་བ་བཅར་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཨ་རི་བ་མི་གྲངས་ 

༡༡༣ དང་། དབྱིན་ཡུལ་ནས་མི་གྲངས་ ༥༣ ། ཀོ་

རི་ཡ་ནས་མི་གྲངས་ ༥༧ ། རང་རིགས་སེར་སྐྱ་

མི་མང་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༤༥༠༠ 

བརྒལ་བ་ཆོས་ཞུ་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུས་འདུག་པ་

བཅས། །



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་གཞིང་འབྲོག་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་
ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་པ། 

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྤྱི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་

པ། (New Socialist Villages)  

ཞེས་པའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་དེར། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་  (Human 

Rights Watch) སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས་

སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་ཤོག་

གྲངས་ ༡༡༥ བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་

བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྤྱི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པ། 

ཞེས་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་གཞིང་འབྲོག་

ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་མི་དེ་དག་

གི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་

མིའི་ཐུན་མིན་གྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་ཉེན་

ཁ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༦ ནས་བོད་མི་ཞིང་འབྲོག་ས་ཡ་གཉིས་

ཙམ་སོ་སོའ་ིསྡོད་ཁང་དང་སྡོད་གུར་ནང་རྒྱུན་

ལྡན་ལྟར་འཚོ་བ་བསྐྱལ་མ་བཅུག་པར་བཙན་

འོག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་

གསར་པ། ཟེར་བའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་

ནས་བོད་མི་དེ་དག་ས་རྡོའ ་ིསྡོད་ཁང་གསར་

པའི་ནང་གནས་སྤོ་བྱེད་བཅུག་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞིང་

འབྲོག་དེ་དག་གནས་སྤོ་མ་བྱས་གོང། ས་

གནས་ཞིང་འབྲོག་གི་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་

ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། གུན་གསབ་འདང་

ངེས་ཤིག་མ་སྤྲད་པར་བརྟེན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལག་

བསྟར་བྱས་ཚེ་ལས་གཞི་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་དུ་

ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ནའང། ཐེངས་འདིར་སྤྱི་ཚོགས་

རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའི་

སྡོད་ཁང་དེ་དག་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། བོད་

མི་ཞིང་འབྲོག་དེ་དག་གནས་སྤོ་བྱས་རྗེས་ཁོང་

ཚོའི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་སྔར་བཞིན་ཉམས་

གསོ་མ་ཐུབ་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་

ཁྲིམས་ནང་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ལག་བསྟར་བྱ་

རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འཁོད་པ་དེ་དག་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་བཏང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའི་ནང་

གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཞིང་འབྲོག་ཚོར་

དྲི་བ་འདྲི་སྐབས། ཁོང་ཚོའི་ཁྲོད་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་བཏང་བ་ལས་

རང་གིས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་གནས་སྤོ་བྱས་

པ་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཁོང་ཚོར་གོ་བསྡུར་ཙམ་ཡང་བྱས་མེད་ཚུལ་

དང། གནས་སྤོ་བྱས་རྗེས་ཁོང་ཚོར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་གསར་པའི་

གདམ་ཁ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་འབྲོག་པ་རྣམས་

ལ་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གྲངས་ཚད་ཧ་ཅང་

ཉུང་དུ་བཏང་བཅུག་པ་དང་། རང་གི་སྡོད་

ཁང་བཤིག་བཅུག་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་བརྗོད་ཡོད། བོད་མི་དེ་དག་གིས་ད་དུང་

བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་

སྐྲུན་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་

གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའི་ནང་སྡོ་ཁང་འགའ་

ཤས་བོད་མི་དེ ་དག་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་

དེ་སྔའི་སྡོད་ཁང་ལས་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། 

གནས་སྤོ་བྱེད་ཆེད་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་

ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་

ཀྱང་ནམ་ཡང་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་པ་བརྗོད་

ཡོད་སྐོར་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་  ༧ ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ས་ཁུལ་འཇོ་མདའ་ (Jiangda) ནས་འབྲེལ་

ཡོད་བོད་མི་གཅིག་ལ་འདྲི་སྐབས་བོད་མི་དེས་

བརྗོད་དོན། གྲོང་གསེབ་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི་དེ་དག་

རང་གི་སྡོད་ཁྱིམ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དོར་ནས་

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་

པ་ཟེར་བའི་ནང་མ་སྤོ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་ཞིང་ལས་མ་གཏོགས་ལག་ཤེས་

གཞན་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད།  ད་ཆ་ཁོང་ཚོར་

ས་ཞིང་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གང་ཡང་

མེད། དེར་བརྟེན་མི་རབས་རྗེས་མ་ཚོས་བོད་

མིའི་ངོས་འཛིན་ཐོག་འཚོ་གནས་ཇི་ལྟར་ཐུབ་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ། ཞེས་བརྗོད་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པའི་ནང་གནས་

སྤོ་བྱེད་མཁན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་འབྲོག་

པ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༠ ནང་བརྗོད་

དོན། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་

གསར་པའི་ནང་ང་ཚོར་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་

མེད་བཞིན་དུ་ནང་ཆས་དེ་དག་ཉོ་དགོས་འདུག  

འདིར་དངུལ་མེད་ན་འཚོ་ཐབས་ཧ་ཅང་དཀའ།   

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་ཟླ་རེར་རྒྱ་སྒོར་ 

༥༠༠ སྤྲོད་བཞིན་པ་དེས་གློག་དང་ཆུ་རིན་ཙམ་

ཡང་འདང་གི་མི་འདུག དེའི་ཁར་རང་གི་ཁ་ཟས་

རང་གིས་ཉོ་དགོས། ཞེས་བརྗོད་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་

ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་འབྲོག་པ་ ༡༡༣༠༠༠ 

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སྡོད་བྱ་རྒྱུའི་ལས་

འཆར་དེའི་ཐོག བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་ཏུ་ད་དུང་བོད་མི་

འབུམ་དགུ་ཙམ་གནས་སྤོ་བྱེད་ཆེད་སྡོད་ཁང་

གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་སྤེལ་

ཟིན་ཡོད།  ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་ཡོད།

  དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་སོ་ཕི་རི་ཆ་ཌི་སན་ 

Sophie Richardson མཆོག་གིས་གནད་

དོན་འདིའི་སྐོར་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མིའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་

རྣམ་པ་དེར་གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཞིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། བོད་མི་ཚོར་དེའི་

ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་

མེད་ཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྲིད་བྱུས་

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་བརྗོད་མི་

དགོས།  དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་འོག་བོད་མི་ཞིང་འབྲོག་རྣམས་

གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་རྒྱའི་མི་

རིགས་དབར་འཁོན་འཁྲུག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཟིཌ་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷེ་རེ་ལོཀ་

མཆོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སས་གཙོས་དབུས་

ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་གཟིགས་

སྐོར་དུ་ཕེབས་ཡོད།  སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་ཡུལ་སྐོར་

སྤྲོ ་འཆམ་པ་བཅས་གཏོང་དགོས་སྐོར་རྒྱ་

ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

ཡོད། ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཞབས་གྷེ་རི་ལོཀ་

མཆོག་རང་གི་ནང་མི་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་

ལས་བྱེད་པ་ཁག་གཅིག་ལྷན་དུ་ཕེབས་ཡོད། 

གཟིགས་སྐོར་སྐབས་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ས་གནས་གཞུང་

གི་ལས་བྱེད་པ་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་

ཁག་གཅིག་ལ་དྲི་རྩད་གནང་ཡོད། གཟིགས་

སྐོར་དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ 

The Associated Press ཀྱིས་གནས་

ཚུལ་བཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་ད་ཐེངས་གཞུང་

ཚབ་པ་མཆོག་གི་བོད་ནང་དུ་གཟིགས་སྐོར་

ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་གཞོན་

པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་སི་ཊིན་ཧི་གིང་སི་ Justin 

Higgins མཆོག་གིས་གསུང་དོན་ལྟར་ན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ནས་

ཐེངས་དང་པོར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་

ལ་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད ་སྐོར ་གསུངས་ཡོད། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི ་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་དོན་ལྟར་ན། སྐུ་ཞབས་ལོཀ་མཆོག་

གིས་བོད་དེ་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་སྒོ་འབྱེད་རྒྱུའི་

འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་བཅས་བོད་

མིའི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་

ཆེ་ཡིན་སྐོར་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་གསལ་

སྟོན་གནང་ཡོད་པ་དང། དེའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་

ནང་གི་ཨ་རིའི ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མགྲིན་

ཚབ་པ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་སི་ཊིན་ཧི་གིང་

སི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོས་བོད་

རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་གྱིས་གཙོས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་

ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔོན་འགྲོའ་ི

ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།། 

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

༄༅། །བལ་ཡུལ་འཇ་ོ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་ཉ་ོསྒྲུབ་

བྱས་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་རྩིས་ཁྲ་རྫུན་བཟོ་བྱས་

ཏ་ེསྤྱ་ི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་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་

ཞུས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དཔྱད་ཞིབ་

ཀྱིས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁྲ་ཕེབས་པ་

གཤམ་གསལ།

 ཕ་ཚ་ེའདས་ཚ་ེརིང་ཆོས་འཕེལ་དང། 

མ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་བུ་

འཆ་ིམེད་རྡ་ོ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་ལྟའ་ིསྡོད་གནས་ཀ་སྦུག་ནས་

ཡིན་པ།  ཁ་ོཔ་ད་ེསྔ་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡ ནས་བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁེལ་བཟ་ོགཞིས་ལས་ཁང་

ག་ིརྩིས་པ་ཡིན་པའ་ིསྐབས་དང།  ད་ེརྗེས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ས་གནས་འག་ོ

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་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ི

ཁྲིམས་སྒྲིག  བོད་མིའ་ིམཚན་དོན་ལ་རྒྱ་བཅས་

ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་སྟེ།  སྤྱ་ིདངུལ་འབོར་ཆེན་

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

བཟ་ོབྱས་པ། བཟ་ོ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་ང་ོབཅར་དགོས་པའ་ིགསལ་

བསྒྲགས་ཆེད་སྤེལ་བྱས་པ་ལའང་ཡ་ལན་རྩ་བ་

ནས་མ་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། བོད་མིའ་ིགསར་

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

སྒེར་ཟོས་བྱས་སྐོར་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་བ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༡༣ ༼༢༽ པར་གསལ་བའ་ིཡུལ་

མིའ་ིལས་འགན་དང་རྩ་འགལ་བྱས་ཡོད་པས། ཇ་ི

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་པའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ཚོགས་སྡེ། དགོན་

སྡ་ེགྲྭ་ཚང། སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱ་ིམཛད་གཙ་ོརྣམ་པའ་ི

ཐུགས་སྣང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་གལ་གྱི་

གསལ་བསྒྲགས་སུ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3  

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཐོག་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ཁྲིམས་དྲུང་དང་། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ། ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་། ཁྲིམས་རྩོད་པ། ཁྲིམས་ཐོག་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་གཉེར་བ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༤༡ ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་རྒན་ཆེན་ངག་དབང་འཕེལ་

རྒྱལ་མཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་ཕྲན་རང་ཐོག་མ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ 

འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་མི་ཡུལ་

ཁྲིམས་སློབ་ཐོན་པའི་ཚོགས་པ་འདྲ་བྱུང་ན་དེས་

བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་ཕན་

བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་ཞེས་བཀའ་སློབ་

རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པ་སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

གང་སར་རང་རིགས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ཡུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་

ཐོན་ཟིན་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཡིན་པ་བཅས་ 

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཞིབ་རྩད་ཐབས་འཚོལ་

ཞུས་ཏེ། དེ་རིང་ལྷན་ཚོགས་འདི་དངོས་སུ་

ཚུགས་ཐུབ་པར་དགའ་བོ་བྱུང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་

རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཁྱབ་

ཁོངས་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁག དེ་བཞིན་

སྒེར་སོ་སོས་འགྲོ་སོང་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རང་

རིགས་ན་གཞོན་གང་མང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་

སྤུངས་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལྷན་ཚོགས་

འདི་སྐོང་ཚོགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ལས་རིམ་ཐོག་

འགན་ཁུར་བླངས་པ་དང་།

 ལྷན་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་སྐོང་ཚོགས་

བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རང་

རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམས་ལ་ཆེ་

མཐོང་གི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐབས་དང་། ཡུལ་ཁྲིམས་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་

ཡོང་ཐབས། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་རྣམས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་

དོན་ཐོག་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཇི་ཡོད་

བཅས་ལ་གོ་བསྡུར་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་རྒྱས་གནང་

སྟེ། ཚོགས་བཅར་བའི་རྣམ་དཔྱོད་ལྷན་ཚོགས་

འདིའི་ཐོག་སྤུངས་ཐུབ་ན། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཆགས་སོ་སོར་

འབུལ་གཏོང་དང་། དེ་བཞིན་མཇུག་སྐྱོང་གི་བྱེད་

སྒོ་ཁག་ཁུངས་སོ་སོར་ལག་བསྟར་ཆེད་འཇོག་

འཆར་ཡིན་པས། ལྷན་ཚོགས་འདིར་འབྲས་བུ་

གང་ལེགས་ཤིག་ཡོང་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་རེ་སྨོན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱ་

གར་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

བྱེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྒེར་གཉེར་སྡེ་ཁག་

གི་ཡུལ་ཁྲིམས་ལམ་སྟོན་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་

བཅས་གྲངས་ ༢༩ དང་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ནང་སློབ་མ་གྲངས་ ༢༧ བཅས་བསྡོམས་

གྲངས་ ༥༦ བརྩད་གཅོད་བྱུང་ཁོངས་ནས་

ཐེངས་འདིར་དངོས་སུ་ཚོགས་བཅར་གནང་

མཁན་མི་གྲངས་ ༤༡ ཡོད། ལྷན་ཚོགས་གྲ་སྒྲིག་

གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ང་ཚོས་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བའི་གནས་སྟངས་རོབ་ཙམ་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཨ་རིའི་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་

ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༢ ཁེ་ན་ཌར་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་

པ་ ༣ སུད་སི་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་དང་སློབ་

མ་བཅས་བསྡོམས་ ༡༠། དབྱིན་ལན་ནང་ཁྲིམས་

ཀྱི་སློབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༤ ཕ་རན་སིར་ཁྲིམས་

ཀྱི་སློབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༡། སི་པེན་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་

སློབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༡། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་ཁྲིམས་

ཀྱི་སློབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༡ བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ ༧ གྱི་ནང་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

དང་སློབ་མ་བཅས་བསྡོམས་གྲངས་ ༤༣ ཡོད། 

རྒྱ་གར་ནང་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་དང་

སློབ་མ་བཅས་གྲངས་ ༥༦ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ ༨ ནང་གྲངས་ ༤༣ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ 

༩༨ ཡོད། འགྲོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམས་ཐེངས་འདིའི་

ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མགྲོན་འབོད་ཞུ་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་དང་། གྲོས་གཞི། 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་གཞིའི་ཐོག་དོ་བདག་སོ་སོ་

ནས་སྤྱི་སྨན་བསམ་འཆར་ཇི་ཡོད་གནང་དགོས་

འབོད་སྐུལ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ འཁོད་

པའི་ཡིག་འབྲེལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་

འདུའི་དུས་ཚོད་དང་སྟབས་འཁེལ་གྱི་རྒྱ་གར་

ནང་ཕེབས་ཞོར་ཡོད་ན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ངོ་བཅར་

ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར། ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཀོ་

ལོམ་སྦི་ཡ་མཐོ་སློབ་ནས་བོད་རིགས་སློབ་མ་

གཅིག་དང་། དབྱིན་ལན་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་

གཉེར་བ་གཅིག་ཚོགས་བཅར་ཞུ་རྩིས་ཡོད་

པའི་ཡིག་འབྲེལ་བྱུང་ཡང་། མཐར་གློ་བུར་ལས་

འཆར་འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་དངོས་སུ་ཡོང་ཐུབ་མེད།

 ད་དུང་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་འགའ་

ཤས་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་། ལས་རིམ་འདི་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་

ཡོད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ 

ཀྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚན་པ་འདྲ་

མིན་ནང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་ 

སྦྱོང་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པའི་རླབས་

ཆེན་གྱི་བཀའ་སློབ་རིམ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་འདི་བཞིན་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འོག་འཛིན་སྐྱོང་གནང་

བཞིན་ཡོད་པར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་རིམ་

པའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་། ཁྲིམས་དྲུང་། འབྲེལ་

ཆགས་ལས་བྱེད་རྣམས་རིམ་བཞིན་

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའི་

མི་འགྲོ་ཤ་སྟག་ཡོང་རྒྱུ་ང་ཚོའི་མཐར་

ཐུག་གི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ལ་རེ་བའང་

དེ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཀ་བ་ནི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་

བསྒྱུར་ཡིན་ཞིང་། ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་

བསྒྱུར་གྱི་གཞི་མ་ཁྲིམས་ལུགས་ཡིན་

ལ། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བར་ཐུག་ཡོད་པས། 

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་ནི་ཆེད་ལས་གཞན་

ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་མ་ཟད། མང་

གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

བའི་ནུས་སྟོབས་ནི་དེ་བས་ཀྱང་རྩ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཡིན། ད་ལྟའི་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྐབས་

སུའང་། རང་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་

ཆེད་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ནི་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་གཉིས་སྨན་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་སྟབས། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཐོག་རང་

རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིགས་པ་བ་གང་མང་

སྐྱེད་སྲིང་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གྲོས་གཞི་

དོན་ཚན་གཉིས་ཅན་སྔོན་དུ་ཁུངས་སོ་སོར་

ཕུལ་བ་ལྟར། ད་རེས་ལྷན་ཚོགས་འདི་ཐོག་གྲུབ་

འབྲས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཐབས་སུ་དགོངས་

འཆར་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོར་གནང་བའི་རེ་བ་

ཡོད།

 ལྷག་དོན་དུ་གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་

གཉིས་པ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་

རྣམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ལས་དོན་

སྤེལ་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་

པ་ཞིག་རིམ་བཞིན་འཛུགས་ཐུབ་པའི་སྐོར་ལ་

ཚོགས་མི་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཅི་

ཆེ་གནང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་པ་དེ་

བཞིན་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་རིགས་པ་བའི་ཚོགས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

ཆགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་

ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་

རེད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིབ་ཕྲ་རྣམ་པ་

སོ་སོར་ཕུལ་ཟིན་པ་ལྟར། ཉིན་གསུམ་རིང་གི་

ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་ནང་། ཉིན་དང་པོར་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིརྗེས་སུ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ནས་སོ་སོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱུང་

རིམ་དང་འགན་དབང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་

དང། ཉིན་རྒྱབ་གྲོས་གཞི་དང་པོའ་ིཐོག་བགྲོ་

གླེང་གནང་འཆར་བསྒྲིགས་ཡོད།

 སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཞོགས་

པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་བཀའ་སློབ་ཞུ་རྒྱུར་སྙན་

གསན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་

རྒྱབ་ནས་གྲོས་གཞི་གཉིས་པའི་ཐོག་ཚོགས་

ཆུང་ཁག་གསུམ་དུ་ཆ་བགོས་ཀྱིས། ཕྱི་ཚེས་ 

༣༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཚོགས་ཐུན་དང་པོའ་ི

བར་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིནང་གོ་བསྡུར་གནང་

སྟེ། ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྙན་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡོམས་

གྲུབ་མཚམས། ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དོན་ཚན་

རེ་རེ་བཞིན་གཏན་འབེབས་གནང་རྩིས་ཡིན། 

གཤམ་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ནས་མཁས་མྱོང་ལྡན་པའི་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཡག་པོ་

གསན་རོགས་གནང་། ད་རེས་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམ་པ་ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་ཕེབས་དགོས་

བྱུང་བ་དང་། འདིར་བཞུགས་གནས་དང་འགྲིམ་

འགྲུལ་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། 

གནམ་གཤིས་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྐུ་ངལ་ཅི་ཆེ་

ཡོད་པར། འདི་ག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་

ནས་མཐུན་འགྱུར་ཇི་དགོས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་

དྲུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོ་སོར་འབྲེལ་

བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚོའི་དཔུང་རྟགས་ཀྱི་ལུང་ཐག་

ཚོས་གཞི་དམར་པོ་ཡིན།

 མཐའ ་དོན ་སྤྱི ་ནོར ་༸གོང ་ས ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་

པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་ཐུགས་ཀྱི་

བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་

འགྲུབ་པ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མགྱོགས་ནས་

མྱུར་དུ་གསལ་བ་དང་། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གོམ་པ་དང་པོ་སྤོ་ཐུབ་པའི་

སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བ་ ༤༡ ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་

གསུམ་རིང་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་བརྒྱུད། གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ (Tibetan Legal 

Association) ཞེས་པ་དངོས་སུ་གསར་

འཛུགས་ཀྱིས། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་མི་ ༥ འདེམས་བསྐོ་དང་། ཚོགས་པའི་

སྤྱི་ཡོངས་དགོས་དམིགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་

ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད།

          ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་

གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་མཇུག་

བསྡོམས་མཛད་སྒོའ ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

བ་རྣམས་ནས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་དང་། བོད་

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཕྱོགས་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

བའི ་བོད་མིའི ་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྒྱ་རི་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་དང། 

དྲུང་ཆེ་ཀ་སྦུག་ཏུ་གནས་སྡོད་ཁྲིམས་རྩོད་པ་

ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། འབྲེལ་མཐུད་པ་སྦེང་ལོར་

ཁི་རེ་སིཊ་ཁྲིམས་སློབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་

མ་ LLM བློ་བཟང་གྲགས་པ་དང་ལྡི་ལིར་

གནས་སྡོད་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་

བཟང། རྩིས་གཉེར་དྷ་སར་གནས་སྡོད་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་རྒྱུན་

ལས་ཚོགས་མི་ ༥ ལ་ལེགས་སོའ་ིམཇལ་དར་

བསྒྲོན་ཡོད།

          ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་

རྒྱ་མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོའ ་ི

གསུང་བཤད་དུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། བོད་

མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་གཞི་དང་པོ་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་

གང་མང་ཞིག་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་

པའི་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་ཐོག་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཕྱོགས་བསྡོམས་

དོན་ཚན་ ༨ ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་འབྲེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འབུལ་



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3

གཏོང་གིས། དགོངས་འཆར་ལག་བསྟར་མཇུག་

གནོན་ཡོང་བའི་སྐུལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་ད་

དུང་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་

འདེམས་བསྐོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་ཚད་མཐོའ་ིགདེང་

འཇོག་དང་། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་མིའི་ངོས་

ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་སོ་སོའ་ིཆེད་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འདོན་

ཕྱོགས་སྐོར་ལམ་སྟོན་ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་

དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ད་བར་

བརྩད་ཞིབ་གནང་བའི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ ༧ ནང་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

བ་ ༩༨ ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་གནས་འབྲེལ་ཁ་

བྱང་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་གསར་དུ་འདེམས་བསྐོ་

བྱས་པའི་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་འཆར་

ཡོད་འདུག

          ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའ ་ིངང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་

བཀའ་སློབ་ཆུ་ཚོད་ ༡ སྐར་མ་ ༥ ཙམ་ལ་སྩལ་

འདུག་པ་དང། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་

དོན་ཚན་གཉིས་ལ་དགྱེས་མཉེས་མཛད་

བཞིན། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་

ཚོགས་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ཉག་ཐག་སྐྱོ་བོ་ཚོར་

རོགས་སྐྱོར་དང་། གཞིས་ཆགས་ཉེ་སྐོར་གྱི་

ཡུལ་མི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚོར་ཞབས་འདེགས་

ཞུ་གལ་ཆེ་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་

ཁྲིམས་ལུགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་གིས། 

ཁྲིམས་ཡིག་ཏུ་གསལ་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་

བརྩད་ན་རྩོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང་རྒྱ་ནག་

དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་

ཐུབ་པ་དགོས་གལ་ཆེ་སྐོར། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་

ཚོགས་སུའང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚོར་རོགས་

རམ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་བརྗོད་ས་ཡོད་པ་

ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་

ཞིབ་རྒྱས་སྩལ་འདུག

          བཙུགས་མ་ཐག་པའི་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི ་ཚོགས་པའི ་

ལས་ཁུངས་བཞུགས་སྒར་རང་དུ་འཛུགས་

གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོའ་ིམགོ་སྟོད་བར་ཚོགས་པའི་རྩ་འཛིན་སྒྲིག་

གཞིའི ་ཟིན་བྲིས་གཏན་འབེབས་དང་ཡུལ་

ཁྲིམས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་གྲུབ་པ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་

ཆེན་བསྐོང་འཆར་བསྒྲིགས་འདུག

ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཚོགས་པའི་དགོས་དམིགས་

དོན་ཚན་ ༡༢ གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པ་

གཤམ་གསལ།

༡།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་

མི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་

ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་བོད་མི་ཚོར་

ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།  དེ་ཡང་བོད་མི་ཉམ་ཐག་

ལ་གླ་མེད་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་སྐད་སྒྱུར་སྦྱོར་

སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་དབུལ་ཕོངས་ཁྲིམས་ཀྱིས་

སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་རིགས་ལའང་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་

བརྩོན།

༢།  བོད་མིའི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཞུ་གཏུག་སོགས་ནུས་

པ་ལྡན་པའི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ།

༣། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང། སློབ་གྲྭ  

དགོན་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་

པ། དེ་བཞིན་མི་མང་བྱིངས་དང་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་བཅས་

ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་

ཚན་ཁག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ། 

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་གཏོང་

བའི་ཐོག ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་སྤྱི་སྒེར་གྱི་

ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཐུབ་

པ་དང། ཁྲིམས་འགལ་རིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་

ཐོག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་

དང་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།

༤། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བཀའ་

མངགས་བྱུང་ན་དེ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ལམ་

སྟོན་དང་རོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱུ།

༥།  ཡུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་བོད་བསྒྱུར་གྱི་ལས་

གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བའི་ཐོག སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་

མཐུད་དྲ་ལམ་དང་། དུས་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་

སོགས་དུས་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང།  དེ་

བཞིན་རིམ་པས་བོད་མི་ཚོས་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་གནད་དོན་གོང་འཕེལ་ཐུབ་ཆེད་ཁྲིམས་

ཡིག་དཔེ་མཛོད་ཅིག་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ།

༦།  བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཐབ་རྩོད་ལ་

དགོས་མཁོ་ཡོད་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་

གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་

ཉམས་ཞིབ། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་

ལ་དམིགས་བསལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་

གནང་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་

བོད་མི་ཚོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ།

༧།  ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་

དང་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་མ་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་

བྱ་རྒྱུ་དང། དངུལ་འབབ་དེ་དག་ཚོགས་པའི་

དགོས་དམིགས་སྒྲུབ་ཆེད་དང། བོད་མིའི་བདེ་

དོན། རྩ་དོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ།

༨།  ལེགས་སྐྱེས་སྤྲོད་འོས་པ་དང། དགོས་ངེས་

ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་མའམ་ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་ཆེད་

དུ་སློབ་ཡོན་གྱི ་རོགས་རམ་སྩལ་རྒྱུ་དང་། 

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྲོད་ལས་རིགས་འཚོལ་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་

བསྐྲུན་ཐབས་དང་། དེ་དག་ལ་མདུན་ལམ་ལམ་

སྟོན་གནང་རྒྱུ།

༩།  བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དུས་

ནས་དུས་སུ་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་

བྱ་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ།

༡༠། དགོས་དམིགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱལ་

སྤྱི་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ལྷན་

དུ་འབྲེལ་ལམ་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ།

༡༡། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེ་

བའི་ལས་འཆར་ཇི་དགོས་ལས་རིམ་བཞིན་

ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

༡༢། ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་མི་འགྲོའ་ི

མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ལ་བབ་བསྟུན་གྱིས་གོང་

འཁོད་དམིགས་ཡུལ་ཁག་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་འབད་

བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན།།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཨོ་རི ་

ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང། མན་སྤར། བྷན་རྡ་ར་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

བཀའ་བློན་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ བར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ལས་རིམ་དང། ཕྱི་ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ དང་ ༢ བར་མན་སྤརགཞིས་ཆགས་དང་

ཕྱི་ཚེས་ ༥ དང་ ༦ བར་བྷན་རྡ་ར་གཞིས་ཆགས་

སོ་སོར་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་གནང་འདུག   

 ཐེངས་འདིའི ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་

བློན་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་དོན་ནི་མན་

སྤར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར། རྒྱང་

ལྟ་སྨན་བཅོས་ལས་གཞིར་ (Tele Medi-

cine) གཟིགས་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་ལས་གཞི་

འདི་བཞིན་ཨོ་རི་ས་དང་བྷན་རྡ་ར་གཞིས་ཆགས་

སུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་མིན་ཞིབ་འཇུག་

གནང་རྒྱུ་དང། ཕྱོགས་མཚུངས་གཞིས་མི་

རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་ལྟ་གྲུབ་

གསུམ་གྱི་སྐོར་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་

ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གལ་

ཆེར་རྩི་བཞིན་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་མིང་དོན་མཚུངས་

པའི་རང་སྐྱོང་རྩོད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་

ཀྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་མ་ཟད། གོང་ཞུས་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་

སྟངས་ཐོག་གཟིགས་སྐོར་དང་འཕྲོད་བསྟེན་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་བསྐྱར་

ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་

ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལྡི་ལི་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ལྡི་ལིར་

ཡོད་པའི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་

ལགས་དང། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་གཡུ་ལོ། 

སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་

བཅས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

པར་བོད་པའི་སྨན་པ་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་

ཡོད་ལུགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྡ་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་

བཅས།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༨ ནས་ ༢༨ བར་དང་ཡང་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༥ ནས་ ༢༥ བཅས་ཉིན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ཟབ་

སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་

དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཞི་རིམ་འོག་

མ་དང་བར་མའི་སློབ་དགེ་ཁག་གཅིག་ལ་དབྱིན་

ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཟབ་སྦྱོང་ English 

Language Teaching Workshops 

ཡིན་འདུག ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་ཁྱོན་དབྱིན་ཡིག་

དགེ་རྒན་ ༥༥ ཕེབས་ཡོད་ཁོངས་ནས་དགེ་

རྒན་ ༢༩ གཞི་རིམ་འོག་མའི་དབྱ
 ྱ
ིན་དགེ་ཡིན་

པ་དང། ༢༦ གཞི་རིམ་བར་མའི་དབྱིན་དགེ་

ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིར་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་

རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་

བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་ (National Council 

of Educational Research and Train-

ing) གི་སྐད་ཡིག་ཚན་པ་ནས་ཡིན་འདུག ཟབ་

སྦྱོང་མཇུག་སྡོམས་སྐབས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་

ཟབ་སྦྱོང་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་

གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇཱ་རམ་ཤར་

མ་ལགས་ (Prof. Rajaram Sharma) 

དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་དང་སྐལ་བཟང་དབང་བསྡུས་

ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོད། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 

ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྒྲོམ་

གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབ་གནང་བ་ National 

Curriculum Framework – 2005 དེར་

རྩ་འཛིན་ཐོག་ཐེངས་འདིར་དབྱིན་སྐད་སློབ་ཁྲིད་

བྱ་རྒྱུའི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་

ཡིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སྐད་

ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཇི་

ཡོད་དང།

 ད་བར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་

པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་

དེར་གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཐབས་ལམ་

གསར་པ་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་སོགས་

ཡིན་འདུག ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་

ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་

གནས་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པར་ཝིན་

སིན་ཁེ་ལེར་ལགས་ (Prof. Parveen Sin-

clair) དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་

རིང་ལགས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྟན་པ་

ཚེ་རིང་ལགས་སོགས་ཕེབས་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་

ཆེད་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་

ཨ་རིའི་རོགས་སྐྱོབས་ཚོགས་པ་ (USAID) 

ཡིན་འདུག



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྩ་དོན་གྱི་ལས་འགན་དང་མང་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་གསལ་པོ་འབྱེད་རྒྱུ་
གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་

དུ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།  དེ་རིང་ངས་

གནད་དོན་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན་བསམ་

བྱུང་། བོད་པའི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ནས་བཤད་ན། ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་

ན། རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་པའི་སྐབས་གྷན་

དྷི་དང་ (Mahatma Gandhi) ནེ་ཧེ་རུ་ 

(Pandit Jawaharlala Nehru) གཉིས་

ཀས་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེབ་ར་

ཧམ་ལིན་ཀོན་མཆོག་( Abraham Lin-

coln) དང་།  ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་

རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ཧེ་ལ་རེ་ཁི་ལིན་ཊོན་ 

(Hillary Clinton) མཆོག་སོགས་ཁྲིམས་

ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མྱོང་མཁན་ཤ་སྟག་ཆགས་

ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ཁག་མང་ཆེ་བའི་འཐུས་

མི་མང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཁྲིམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་མྱོང་མཁན་ཆགས་ཡོད། ཁྲིམས་ལ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་ཟིན་རྗེས་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་མགོ་

ཚོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནད་འགག་ལ་བརྟེན།  རང་

བཞིན་གྱིས་ལུང་པ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་

ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཁྲིམས་རྩོད་

པ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགྲོ་སྟངས་

རེད། དེར་བརྟེན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མགོ་

འཁྲིད་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། གྲོས་ཚོགས་

ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། 

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། ཁྲིམས་ལ་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་སྟེ། ཁྲིམས་ཀྱི་

ལག་འཁྱེར་ཐོབ་རྗེས་ཏན་ཏན་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཞབས་ཞུ་མི་དམན་པ་ཞིག་

བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཁྲིམས་

ཀྱི་ལག་འཁྱེར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསལ་བོ་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་པའི་རྩ་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གནད་

འགག་ཅིག་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་བརྗོད་ན། 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཆར་སྣང་

གཞིར་བཟུང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དམངས་གཙོ་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 

ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་ཞིག་འཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་

ན། འཛམ་གླིང་ཐོག་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་

མང་ཆེ་བར་གཟིགས་དང་། མང་ཆེ་བའི་ནང་

དམངས་གཙོ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པ་མེད། 

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་མེད། དེ་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། དམངས་གཙོ་དང་

བཙན་བྱོལ་གཉིས་བར་ལ་ལྟ་

གྲུབ་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་ཞིག་

རང་བཞིན་གྱིས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་

རེད། བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་

སྒྲིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ཡང་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྩ་དོན་རྩོད་

མཁན་ལ་ཆིག་སྒྲིག་དང་འགོ་

འཁྲིད་གཅིག འབོད་སྒྲ་གཅིག 

(Unity, Single leader, 

single voice ) དགོས་པ་དེ་

གསལ་བོ་རེད། བཙན་བྱོལ་ལ་

ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་ཆིག་སྒྲིལ་

དང་འགོ་འཁྲིད་གཅིག འབོད་སྒྲ་གཅིག་བྱས་ཏེ་

ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 དམངས་གཙོར་ལྟ་སྐབས་ཆིག་

སྒྲིལ་ལ་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། འགོ་འཁྲིད་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་

འགལ་ཚོགས་པ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། འབོད་སྒྲ་གཅིག་ལ་གཏམ་

བརྗོད་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། 

དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་དང་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་གྱི་

སྒྲིག་འཛུགས་གཉིས་བར་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་

རང་བཞིན་གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད། 

ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་དམངས་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་གཞན་དང་

མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་རང་མཚོན་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ཡིན་པའི་གོ་བ་ཞིག་ཤོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་

རྩོད་གཞི་རེད། ཡིན་ནའང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། གང་

ཡིན་བརྗོད་ན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་མང་པོ་ཞེ་

དྲག་ཡོད་རེད་དེ། ཁོ་ཚོ་མང་ཆེ་བར་དམངས་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག མི་མང་གིས་འོས་

བླུགས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ། གྲོས་

ཚོགས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད། གང་ཡིན་

ཟེར་ན་རང་བཞིན་གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་འགྲོ་

ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་

ཡོད་སྟབས་རིམ་པས་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ཐད་ནས་

ཀྱང་འགལ་ཟླ་འགྲོ་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། འགལ་

ཟླ་ཡོང་པའི་སྐབས་སུ་ལྕི་ཡང་བལྟས་ཏེ་རྩ་དོན་

རྩོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་རེད་འདུག་གམ། ཡང་ན་

དམངས་གཙོ་གལ་ཆེ་བ་འདུག  བགྲོ་གླེང་ཞིག་

རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་རེད། 

 གཞི་རྩའི་དམངས་གཙོ་ཧ་ཅང་རྩ་

ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྩ་དོན་གལ་

ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་

གང་དུ་གནས་དང་མ་གནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཁྲིམས་

ལ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་མཁན་ཁོ་ན་ཡིན་སྟབས་

ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས། གཅིག་བྱས་ན་ད་

ཐེངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་འདི་གལ་ཆེ་བ་རེད། 

དེ་གལ་ཆུང་བ་རེད། ཅེས་གསུང་ཆོག་གི་རེད།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་རྩོད་

པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ག་རེ་རེད་

བརྗོད་ན། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒང་ལ་རྩོམ་དང་དེབ་འབྲི་མཁན་

བོད་མིའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད། ད་ལྟའི་

ཆར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ཁྲིམས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

མཁན་ ༡༠༠ མ་ཟིན་ཙམ་འདུག འདི་དག་

ནང་དུའང་རྩོམ་དང་དེབ་འབྲི་མཁན་དཀོན་པོ་

ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན། རང་བཞིན་གྱིས་

རྣམ་པ་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་མ་ཟད་འགན་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༥༠ ནང་ཁྲིམས་རྩོད་

པ་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་མི་འབོར་ལ་དཔག་

ན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་མ་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་མཆོག་གིས་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་གསུང་

གི་འདུག མང་ཉུང་གང་ལྟར་ཡང་ཐུགས་ཕན་

གསོ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ད་ལྟའི་བར་རྣམ་པ་

ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་རེད་ལ་གནང་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་

ང་ཚོ་ལ་རག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་

ཕར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བཅར་དགོས་

དུས། མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་

འདྲ་བོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས། 

 མཐར ་ཁོ ང ་གིས ་ ང ་ཚོ འི ་ སྤྱི ་

ཚོགས་ནང་ཁུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི ་

ཐོག་ནས། རྣམ་པ་ཚོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་

འཛུགས་པའམ་ཡང་ན་དྲ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་

ལམ་འཛིན་པ་གང་ལྟར། མི་མང་ལ་ཐུགས་

ཕན་སོས་པའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ངེས་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའི་མི་རབས་རྒན་པའི་

སྐབས་ལ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཡིན་སྟབས། 

རྒྱ་གར་ནང་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་དང་

བཙོན་ཁང་ནང་འགྲོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤས་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་མི་རབས་གསར་པའི་

སྐབས་སུ་ངྷ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡི ་ལི ་སོགས་

སུ་བོད ་མི ་ཞིག ་བཙོན ་ཁང་དུ ་ཡར་ཚུད་

འདུག་མར་ཐོན་འདུག་ཟེར་པ་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་

འདུག སྤྱི་སྒེར་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ནོར་

འཁྲུལ་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཁང་དང་བཙོན་ཁང་དུ་

བསླེབས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་ཕྱག་རོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཕྱག་རོགས་སུས་གནང་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར་ན་

ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་ཚོས་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་ཐུགས་ལ་འཇོག་

རོགས།”ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

དབྱར་དུས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ དང་ 

༢༦ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་རྡ་སའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ས་རཱ་བོད་གྱི་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་

ཁག དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

ནང་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༣ བཅས་ལ་

དབྱར་དུས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་གྱི་

ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

མཛད་སྒོར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་

དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བོད་པའི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་དམའ་བོ་ཡོད་པ་དང། བོད་པའི་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་རྗེས་ཚན་

རིག་སློབ་ཚན་འདེམས་མཁན་སློབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ 

༢༠ ཙམ་ལས་མེད་པར་བརྟེན། ཁོང་གིས་མཐོ་

རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཐོག་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ནས་

དམིགས་ཡུལ་མཐོ་ཙམ་བཟུང་སྟེ་ཚན་རིག་

ཐོག་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་

ཆབས་ཅིག བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཚན་

རིག་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་སྟབས། 

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་

ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད།

 ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་

མཁན་ཁོངས་སུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་

ལགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་གཙོས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀློག་

དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལུང་རྟོགས་

ལགས་དང། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་

རིག་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་

ལགས་བཅས་ཀྱིས། ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་གཞི་

རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་སྐོར་དང་།  ཚན་རིག་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ནུས་ལྡན་ཞིག་

ལག་བསྟར་ཇི་ལྟར་ཐུབ་མིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་

འདུག དབྱར་དུས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་

ལས་གཞི་འདི་བཞིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་

ཀྱི་དབྱར་དུས་གུང་སེང་སྐབས་དང་

བསྟུན། བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་

ཟླ་བ་གཅིག་རིང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་གོ་

སྐབས་བསྐྲུན་ཆེད་ཡིན་འདུག  

 ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་དམིགས་

ཡུལ་ནི ་མཐོ ་སློབ་ཁག་གི་ནང་ཚན་

རིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་

རིགས་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིམདུན་ལམ་གདམ་རྒྱུར་སེམས་

སྐུལ་ཐེབས་ཆེད་དང། བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་མིག་དཔེ་

བཟང་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ། དེ་བཞིན་མཐོ་སློབ་དང་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི ་ནང་སློབ་

གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དང་བླངས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་

སྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཆེད་བཅས་ཡིན་

འདུག ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་གྲུབ་

མཚམས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཆ་བགོས་ལྟར་བསྐྱོད་དེ་

སློབ་ཁྲིད་གནང་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས།།
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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།

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བཞུགས་སྒར་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་

གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཁྲིམས་དྲུང་དང་། ཕྱི་

དྲིལ་དྲུང་ཆེ། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ། ལས་

བྱེད། ཁྲིམས་རྩོད་པ། ཁྲིམས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའི་སློབ་གཉེར་བ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༡ 

ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པ་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཚུགས་ཡོད། 

ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་དབྱེ་

དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དཔལ་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་

རྒྱལ་མཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

གསུང་བཤད་ནང་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། ལྷན་

ཚོགས་འདི་ཚོགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་  ༡༢  ཚེས་  ༡༦  ཉིན་སྐུ་

ངོ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་

མཛད་སྒོའ་ིཐོག  སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་མི་ཡུལ་ཁྲིམས་སློབ་ཐོན་པའི་

ཚོགས་པ་འདྲ་བྱུང་ན་དེས་བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་

ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་ཕན་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་

འགྲོ་ཞེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པར་བརྟེན། ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠  ནས་

བཟུང་རྒྱ་གར་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

རང་རིགས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡུལ་

ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་

ཟིན་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་བཅས་

བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཁག་ནས་རྩད་འཚོལ་འབྲེལ་

གཏུག་དང་། ལྷན་ཚོགས་གྲ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་

ཡོངས་རྫོགས་ལ་འགན་ཁུར་བླངས་ཏེ་ད་རིང་

དངོས་སུ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་

སྦྲགས། ལྷན་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་སྐོང་ཚོགས་ཀྱི་

དགོས་དམིགས་ནི།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་རང་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པ་བ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་གི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐབས་

དང།  ཡུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་

གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་ཡོང་ཐབས། བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ནུས་

སྟོབས་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་

ཐབས་ཇི་ཡོད་བཅས་ལ་གོ་བསྡུར་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་

རྒྱས་གནང་སྟེ། ཚོགས་བཅར་བའི་རྣམ་དཔྱོད་

ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་སྤུངས་ཐུབ་ན། གྲུབ་དོན་

སྙན་ཐོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཆགས་

སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་དང་། དེ་བཞིན་མཇུག་

སྐྱོང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཁུངས་སོ་སོར་ལག་བསྟར་

ཆེད་འཇོག་འཆར་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

ཡོད། རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཐེངས་འདིའི་

ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་།  བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད།  དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

གྱི་སྒེར་གཉེར་སྡེ་ཁག་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་ལམ་སྟོན་

པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བཅས་གྲངས་  ༢༩  དང་

ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སློབ་མ་

གྲངས་ ༢༧ བཅས་བསྡོམས་གྲངས་  ༥༦  རྩད་

གཅོད་བྱུང་ཁོངས་ནས་དངོས་སུ་ཚོགས་བཅར་

གནང་མཁན་མི་གྲངས་ ༤༡ ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་

ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ སུད་སི། དབྱིན་ཡུལ། ཧྥ་རན་

སི། སི་པེན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་

བདུན་གྱི་ནང་རང་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་

ཐོན་པ་དང་སློབ་མ་བསྡོམས་གྲངས་  ༤༣ ལ་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབྲེལ་གཏུག་

བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

ཆེ་བ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་རིམ་པའི་ཁྲིམས་ཞིབ་

པ་དང་། ཁྲིམས་དྲུང། འབྲེལ་ཆགས་ལས་བྱེད་

རྣམས་རིམ་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

ལྡན་པའི་མི་འགྲོ་ཤ་སྟག་ཡོང་རྒྱུ་ང་ཚོའི་མཐར་

ཐུག་གི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ལ་རེ་བའང་དེ་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཀ་བ་ནི་

ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ཡིན་ཞིང། ཁྲིམས་

ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་གཞི་མ་ཁྲིམས་ལུགས་

ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བར་ཐུག་ཡོད་པས། ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བའི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་

ནི་ཆེད་ལས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མ་

ཟད། མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་

མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་བའི་ནུས་སྟོབས་ནི་དེ་བས་ཀྱང་

རྩ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་ལྟའི་བཙན་བྱོལ་གྱི་

གནས་སྐབས་སུའང་། རང་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ནི་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་གཉིས་སྨན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ཞེས་

དང། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམ་

པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བོད་ཀྱི་

རྩ་དོན་ཐོག་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུའི་

སྡིངས་ཆ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རིམ་

བཞིན་འཛུགས་ཐུབ་པའི་སྐོར་ལ་ཚོགས་མི་ལྷན་

རྒྱས་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཅི་ཆེ་གནང་བའི་རེ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་མ་འོངས་

པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིགས་པ་

བའི་ཚོགས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡིན་

ན།   བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་

བའི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་

པ་རེད། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་སྨན་

རྩིས་ཁང་ཚོཌ་ཁང་དུ་ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་

གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་

ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིམཁས་དབང་འབུམ་རམ་

པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་ཀ་པུར་ (Arun Ka-

pur) མཆོག་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག  

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། གདན་ཞུས་

གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ། རྡ་ས་ཁུལ་

གྱི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཕྱོགས་མཐའི་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་སྨན་

པ་རྣམ་པ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་སྨན་སློབ་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་

ཚོགས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་འབྱེད་གནང་རྗེས་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་མྱ་ངན་ངག་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་གཡུ་

ཐོག་གསོལ་འདེབས་གསུང་འདོན་གྱི་གསོལ་ཇ་

འབྲས་སིལ་ཕུལ། དེ་ནས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲིས་ལགས་

ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེང་སྐབས་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་བརྟེན་

ནས་མི་རྒན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལའང་བསམ་

བློའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང། (Mental 

Health Problem)  མྱོས་རྫས་ངན་གོམས། 

(Addiction) སེམས་ངལ། (Emotional 

Stress) དེ་བཞིན་སེམས་ཚོར་ལ་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ (Impulse control disor-

der) སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། 

དཔེར་ན། དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཚོ་བའི་

གོམས་གཤིས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་མང་པོར་གཅིན་

སྙིའི་ (Diabetes) ན་ཚ་ཡོང་བཞིན་པ་ལྟར་

ཆགས་ཡོད། ངས་བསམས་པར་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་ནི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་

བསྟེན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དཀའ་ངལ་དེ་དག་

སེལ་ཆེད་རྩ་བ་གང་ཡིན་ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་རྩ་བ་

ནས་མེད་པ་བཟོ་དགོས།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་

བྱིས་པ་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་

ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤྲད་དེ ་འཚོ་བའི ་

གོམས་གཤིས་ལ་བརྟེན་པའི་ན་ཚ་དེའི་རིགས་

རྩ་མེད་བཟོ་ཐུབ།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་མཚམས།  གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མི་སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་

ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོ་གྲོལ།   ད་ཐེངས་བགྲོ་གླེང་ཉིན་གསུམ་

རིང་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་དོན་གནད་ལྔ་ནི། ༡༽

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་ངོས་འཛིན་དང་གནས་

ལུགས་སྤྱིའི་སྐོར། ༢༽ལུས་སེམས་སྲོག་གི་

རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར། ༣༽ལུས་སེམས་སྲོག་གི་འབྲེལ་

བའི་སྐོར། ༤༽ལུས་སེམས་སྲོག་གི་འཁྲུགས་

རྐྱེན་སྐོར། ༥༽ལུས་སེམས་ལ་ནད་བཅོས་

བྱེད་སྟངས་སྐོར་བཅས་རེ་རེའི་སྟེང་བོད་ཀྱི་ནང་

དོན་རིག་པ་དང། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ། བོད་

ཀྱི་རྩིས་རིག་པ། གཞན་ཡང་དེང་གི་རིག་གསར་

ཚན ་རིག ་

པ ་བཅས ་

ཀྱི ་ བཞེ ད ་

ཚུལ་སྙིང ་

དུ ་ བཟུང ་

སྟེ ་ བ གྲོ ་

གླེང་གནང་

མཁན ་ཨ ་

རི་ནས་ཕྱི་

རྒྱལ་བ་བཞི་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བཞི། རྡ་སའི་སྒྲོལ་མ་གླིང་

བཙུན་དགོན་ནས་བཙུན་མ་གཅིག སྨན་རམས་

པ་དང་རྩིས་རམས་པ་ལྔ་རེ་བཅས་གཏམ་བཤད་

གནང་མཁན་ཉི་ཤུས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་

བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག 

རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་གཅོད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མནར་

གཅོད་སྡེ་ཚན་དང་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་

ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་

ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་གཅོད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་

ཞུས་ཡོད།   ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ 

ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་ཤོ་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང། 

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྒན་གྲས་དང་ལས་བྱེད་

བགྲེས་ཡོལ་བ་བླུ་ཡོན་ལགས། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་

གངས་ལྷ་མོ་ལགས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

དང་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་

བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་བསྟན་སྲིད་དོན་སྐུ་

གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མྱ་ངན་

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས། 

 དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།  དེ ་རིང་ང་ཚོ ་འདིར་

འཛོམས་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་གཅོད་ཀྱི་ཉིན་

མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་

མནར་གཅོད་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་

ཀྱང་ང་ཚོས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་

སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་གི་ཡོད།  མནར་གཅོད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་

བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ (The United 

Nations International Day in Sup-

port of Victims of Torture) ཞེས་

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོའ ་ིམནར་གཅོད་

ཉིན་མོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་མེད་དང་བརྗོད་གཞི་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་

དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་དེ་ངས་སྒྲོགས་སྦྱང་

ཞུ་གི་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་ཡོད།  


