
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡5 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 33 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

21st August 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།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ནས་

ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཨ་རིའི་ནུབ་ངོས་

སུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་

བཤད་དང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་

ལས་འཛིན་པ་རྣམས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་

རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཆེད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་བཅས།།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱར་ནད་

འབུ་བཏང་སྟེ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ།

༄༅། །གློག་ཀླད་འཕྲུལ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཚན་པ་

ཀ་སི་པར་སི་ཀ་ཡིའི་ (Kaspersky Lab) 
ཉམས་ཞིབ་པ་གཙོ་གྲས་སྐུ་ཞབས་ཀུཏ་བྷོམ་ག་

ཊི་ནར་ (Kurt Baumgartner) ལགས་

ཀྱིས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་བཀོད་དོན་གནང་

ཡོད་པའི་ནང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་

ཡིག་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནད་འབུ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ཡིག་

དྲ་རྒྱ་ལྟ་མཁན་ཚོའི་གློག་ཀླད་ལ་འགོག་རྐྱེན་

བཟོས་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ཀམ་པུ་ཊར་

ཚན་པས་ (TCRC) ད་ལྟའི་ཆར་ནད་འབུ་དེ་

གཙང་སེལ་བཟོས་ཟིན་པར་བརྟེན་ད་ཆ་དཀའ་

ངལ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཇར་མན་ནང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་

ཇར་མན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཕ་རན་ཕུ་ཊི་ནང་ས་གནས་

བོད་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི ་གོ ་སྒྲིག་འོག་ས་

གནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་དང་འབྲེལ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་

སྤེལ་འདུག 

 དེ་ཡང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནས་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་བཏོན་གྲུབ་མཚམས་

ཁུལ་དེའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་

བ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་བོད་མི་ ༡༢༠ 

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་

པའི་འདྲ་པར་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་སྟེ་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་སྟོན་

གནང་འདུག 

 ལྷག་པར་ཁུལ་དེའི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་གཙོས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་ཁུངས་

སོགས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་གྱིས་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་

གནང་དགོས་པའི་རེ་འབོད་གནང་འདུག དེ་བཞིན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ནས་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆེས་ཞན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གྱི་

སྙན་ཞུ་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་འདུག་པ་བཅས། 

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ ༦༧ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་

ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ ༦༧ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་

བརྩི་དང་སྦྲགས།  སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་

བཀའ་ཤག་གི་མདུན་ཐང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། སྲི་ཞུ་

བ་ཟུང་དྲུང་ཡན་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་བ་

དང་ལྷན། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་དུས་

ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད།  དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་

གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་དང་ཆབས་ཅིག  རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་

ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ ༦༧ འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་

ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་དོན།  དེ་རིང་གི་ཉིན་

མོ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ངས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་

བོད་མི་ཚོར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་མི་ལོ་ ༥༠ 

ལྷག་ཙམ་རིང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུག་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་མི་མང་ཤོས་འབྱོར་

ས་རྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་མི་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གནང་

མཁན་ཡང་རྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་གར་ནི་

ང་ཚོར་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

གང་ཡིན་བརྗོད་ན་རྒྱ་གར་འདི་བཞིན་ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་མང་གཙོ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ནས་

བརྗོད་ན་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དེ་ཡང་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་རྩ་དོན་

རྩོད་བཞིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྩ་དོན་

བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱ་གར་དཔེ་མཚོན་

ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་

ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་ལྔ་བཅུ་

མིན་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ལམ་ནས་རྩ་དོན་རྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་

སྟབས། ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོར་ཡང་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཙམ་མིན་པར་ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་

པའི་དུས་གཅིག་འཆར་གྱི་རེད་བསམ་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་གསུངས། 

 དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་

མངར་ཟས་བཤམས་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ། 

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་རྡ་ཤོད་ཀ་ཅ་

རིའི་ཛི་ལ་པ་རི་ཤ་ཌི་ཚོགས་ཁང་ (Zila 

Parishad Hall) དུ་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་

མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་ཞིང་ལས་དང་གློག་གི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

སུ་ཇན་སིངྒ་པ་ཊ་ནི་ཡ་མཆོག་དང་། མངའ་

སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བློན་ཆེན་ནི་ར་ཇི་བྷར་ཏི་

མཆོག ཀངྒ་ར་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་མཆོག ཉེན་

རྟོག་འགོ་དཔོན་མཆོག་བཅས་ཕེབས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་

རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་

ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་

གར་ཡུལ་མིས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་དང་། བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་སེང་གེ་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་ཡོད།

ཨེ་ཤི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཇན་ངྷར་མ་

ངྷར་ས་གནས་སུ་ (Asia Tibet Support 

Groups) ཞེས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་སྤེལ་

གཏན་འཁེལ་འདུག

 དེ་ཡང་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ༌ ༡༡ ཚེས་ 

༡༦ ནས་ ༡༨ བར་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་རྒྱ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་(Core 

group for Tibet Cause) ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་སྐབས་ཨེ་ཤི ་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞེས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་

དུ་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཅིག་བཞག་

ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆར་དུས་གྲོས་

ཚོགས་སྐབས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་གྲོས་

ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་ལྟར། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༥ 

ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆར་དུས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་

འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ལས་

འགུལ་དེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཕགས་བོད་

འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་ནང་གསུང་གསལ། ཨེ་

ཤི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལིའི་ཇན་ངྷར་མ་ངྷར་ཞེས་པའི་ས་གནས་

སུ་ཕེབས་ཏེ། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

དང་ཡང་སྒོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༡༢༠ 

ཁོང་རྣམ་པས་གཙོས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་

པའི་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་

དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

གང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་དཔལ་འབྱོར་

དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཏང་དང་

གཏོང་མུས་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཨེ་ཤི་

ཡའི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་ལས་

འགུལ་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ལས་འགུལ་དེའི་

ནང་དཔོན་རིགས་ཁག་མགྲོན་འབོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་མི་སྣས་བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་ཞིག་བསྒྲིགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་

འདུག་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ། 

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་ཞི་

བ་དང་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རོགས་

སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དུས་བབ་

བརྙན་འཕྲིན་ (Times Now) གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་གཟའ་མཇུག་ལེ་ཚན་

གྱི་བཅའ་དྲི་དང་ལེན་གནང་སྟེ་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་

ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་

གཞུང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་དང་དགོས་འདུན་གང་ཡང་འདོན་གྱི་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ཀྱི་

ངོས་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁོར་ཡུག ཆབ་སྲིད། ལོ་རྒྱུས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་གང་

ས་ཅི་ཐད་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་གནང་དགོས། རྒྱ་གར་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་ཚོར་རླབས་ཆེན་གཟིགས་རྟོག་གནང་གི་ཡོད། ད་དུང་ཡིན་རུང་རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ནམ་བྱུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་གཞི་གཙོ་བོ་བཟུང་

ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོལ་ཐོག་སེལ་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་དོན་ཆེད་བོད་ནང་གི་བོད་མི་གྲངས་ ༡༢༠ ནས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་

རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་གང་དུ་འབྲེལ་མོལ་བྱེད་

དགོས་སྐོར་བརྗོད་ཀྱང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད། འབྲེལ་མོལ་དེ་ཡང་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་བོད་

ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ནི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པ་

དེ་ནི་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དེ་ལྟ་བུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ལན་འདེབས་གནང་།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡

ལྷ་རྩེ་དང་ངམ་རིང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་ཕྱུགས་ཟོག་སྡེབ་གསོད་བྱེད་བཞིན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བའི་ནང་འཁོད་

དོན། གཙང་ལྗོངས་ལྷ་རྩེ་རྫོང་དང་ངམ་རིང་རྫོང་

ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་བརྟག་དཔྱད་

མ་བྱས་པར་གང་བྱུང་ཕྱུགས་ཟོག་སྡེབ་གསོད་

ཀྱི་མི་མང་གི་འཚོ་རྟེན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

བཟོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་འཐོན་བཞིན་འདུག 

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

དབྱར་གནས་སྲུང་བ་དང། ལྷ་སའི་མི་དམངས་

ཀྱི་གྲྭ་དམངས་ལ་ཞོ་ཡི་སྟོན་མོ་ཕུལ་བའི་དུས་

ཚོད། ལྷག་པར་འདི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐྱེ་

འགྲོ་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་

སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་བཞིན་ཡོད་པའི་དུས་

ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐབས་འདི་ནི་བོད་

མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་དགེ་

སྦྱོར་བྱས་ནས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་

དུས་བཟང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ལ་རྩི་བཞིན་

ཡོད། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་དང་ཆེས་ཐབས་སྡུག་པ་

ཞིག་ལ་གཞིས་རྩེ་ས་གནས་ལྷ་རྩེ་རྫོང་དང་ངམ་

རིང་རྫོང་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་གནས་རི་ཆེན་པོ་

ཡག་རི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་གནས་

རི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་འཚོ་

བཞིན་པའི་ཕྱུགས་ཟོག་ལ་ཁས་ལད་ཅེས་པའི་

ནད་གཞི་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཅན་ཤ་ཤེད་

སྐྱོ་བོ་རྣམས་ལ་ཕོག་གི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་

རྟོག་པས་བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་འགོས་ནད་དུ་

བརྩིས་ནས་ཁུལ་དེའི་ཕྱུགས་ཟོག་ཚང་མ་སྡེབ་

གསོད་གཏོང་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྷ་རྩེ་

རྫོང་ཆོས་མ་ཤང་རྒྱན་མདའ་གྲོང་འཚོ་དང་། ཐང་

ཀ་གྲོང་སྡེ་གཉིས་སུ་གཡག་ ༢ དང་བ་ཕྱུགས 

༡༤ ས་དོང་ནང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་དང་སྣུམ་

བཤོས་ནས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག  སེམས་

ཅན་ཁ་ཤས་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཚང་མ་འཚིག་ཀྱང་ད་

དུང་ཤི་མེད་པར་ས་དོང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོང་བ་

བྱུང་འདུག 

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་

གོང་ལྟར་ཕྱུགས་ཟོག་སྡེབ་གསོད་གཏོང་རྩིས་

བྱས་ཡོད་ཀྱང་ས་གནས་མི་དམངས་ཀྱིས་

རླངས་འཁོར་ཡོང་སའི་ལམ་བུ་བཀག་ནས་ངོ་

རྒོལ་བྱས་འདུག ཕྱི་ཚེས། ༩ ཉིན་མི་དམངས་

འདུ་འཛོམས་ཤིག་གི་སར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནད་

ཕོག་པའི་སེམས་ཅན་གསོད་རྒྱུར་སུ་ཞིག་གི་

བཀག་འགོག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཚེ་གང་བཙོན་འཇུག་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱན་མདའ་གྲོང་སྡེའི་གྲོང་མི་སྐལ་

བཟང་ཞུ་བ་ཞིག་ནས་ཕྱུགས་ཟོག་དམར་གསོད་

གཏོང་རྒྱུར་གཏན་ནས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ གི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་བཞི་པའི་ཐོག་

ས་གནས་སྤྱི་བདེ་མི་སྣས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་

ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཀྱི་མེད་པ་རེད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཐང་ཀ་གྲོང་

སྡེ་གཅིག་པུར་གོང་ལྟར་མཛོ་དང་གཡག་གྲངས་ 

༥༢ དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་འདུག 

 དེ་བཞིན་ཡག་རིའི་རྒྱབ་ངོས་ངམ་

རིང་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མདོག་གཞུང་

བསྟར་རྒྱུས་བཅས་པར་མཚན་མོ་རྒྱ་མིའི་ཉེན་

རྟོག་པ་དང་དམག་མིའི་རླངས་འཁོར་བཞི་དང་

ས་དོང་སྔོག་མཁན་རླངས་འཁོར་བཞི་བཅས་

སླེབས་ནས་གཡག་དང་། མཛོ། བ་ཕྱུགས་

བཅས་གྲངས་ ༦༨ ས་དོང་ནང་གསོན་སྦས་

བཏང་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ཚེས། ༨ ཉིན་བསྟར་

རྒྱུས་དང་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་མདོག་ལྷོ་ཟེར་

བའི་གྲོང་མཚོ་དེར་ཉིན་མོ་ཕྱུགས་རྫིའི་ལག་

ནས་འོ་མ་ཞོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཛོ་མོ་དང་བ་ཕྱུགས་

གྲངས། ༢༡ བཙན་འཕྲོག་ཀྱིས་ས་དོང་ནང་སྦས་

འདུག གྲོང་སྡེ་དེའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆ་རྐྱེན་ཏོག་ཙམ་

ཞན་པོ་ཡོད་པའི་ཨ་མ་རྒན་མོས་རང་གི་འཚོ་

བརྟེན་འོ་མ་ཞོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཛོ་མོ་གཉིས་དང་

བ་ཕྱུགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་བསད་པ་ཐོས་རྗེས་

ཨ་མ་དེ་སེམས་ནད་ཀྱིས་ཉིན་དེ་རང་ལ་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག 

 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན། ངམ་རིང་

རྫོང་བསྟར་རྒྱུས་གྲོང་སྡེའི་ཉེ་འགྲམ་སྤེལ་མ་གྲོང་

འཚོ་ཟེར་བ་དེར་གོང་ལྟར་ཕྱུགས་ཟོག་གྲངས། 

༥༨ ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་

རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་སྡེབ་གསོད་བཏང་ཡོད་

འདུག རྒྱ་གཞུང་གི་འཛེམ་བག་ཅི་ཡང་མེད་

པར་བོད་མིའི་འཚོ་རྟེན་ཕྱུགས་ཟོག་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀྱང་སྡེབ་གསོད་གཏོང་དགོས་པའི་བཙན་

བཀའ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་ཡུལ་མི་

སྟོང་ཕྲག་མ་ཟིན་ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ནས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ཕྱུགས་ཟོག་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཡོང་

རེ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ཏེ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་ཐབས། 

དེ་བཞིན་དམར་གསོད་མི་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་

བྱས་ཀྱང་མི་དམངས་རྣམས་ལ་ས་རྟགས་དང་

མཛུབ་ཐེལ་བརྒྱབ་ནས་འགན་ལན་བྱེད་དགོས་

པ་བཤད་འདུག་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་ས་གནས་

དེ་གའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལམ་བུ་རྣམས་དམག་

མིས་བཀག་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་རང་གི་ལས་

ཀའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་འོང་གི་རང་དབང་ཡང་མེད་པ་

ཆགས་ཡོད་འདུག 

 མཛོ་གཡག་རྣམས་ནི་ཁུལ་དེའི ་

ཞིང་ཁ་རྨོ་བྱེད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞི་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང་། རྒྱ་

གཞུང་གི་དེ་དག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་གུན་གསབ་ཀྱི་

དངུལ་དངོས་སྤྲོད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་བཤད་

མི་འདུག ཡུལ་མི་རང་མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་པ་

ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕྱུགས་ཟོག་ལ་

ཕོག་ཡོད་པའི་ན་ཚ་དེ་དག་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ན་ཚ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྨན་བཅོས་བྱས་ན་དྲག་སྐྱེད་

ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ན་ཚ་ཞིག་རེད། ཐེངས་འདིའི་

གནས་ཚུལ་ནི་སྲིད་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་

པའི་ཐོག་ནས་མི་དམངས་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་

བ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དེ་སྔ་ནས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ལྟར། ལོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་གོང་

ནས་ཡག་རིའི་རྡོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ཡིག་དང་

རྟགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱབ་ནས་གཏེར་ཁ་

སྔོག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྐབས་

དེར་མི་དམངས་ཚོས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་

ན་མི་ཕྱུགས་མང་པོའ་ིའཐུང་ཆུ་དང་ཁོར་ཡུག་

ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་

ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་བརྟེན་ལོ་གཉིས་ཙམ་ནར་

འགྱངས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དང་། འདི་ལོ་ཕྱུགས་

ཟོག་དམར་གསོད་གཏོང་དགོས་དོན་ནི་ཕྱུགས་

ཟོག་དེ་རྣམས་ལ་དབྱར་ནད་ཁས་ལད་ཅེས་པ་

དེ་ཕོག་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ནད་གཞི་འདི་

བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཕོག་

ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་སྡེབ་གསོད་གཏོང་

དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་

དང་། དེ་ནི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་སྐབས་ཕྱུགས་

ཟོག་ལ་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་ཤེས་བཞིན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་

སྔོན་ཚུད་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་ཁ་འགོག་པའི་

ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་

གསུངས་འདུག 

 ད་ཐེངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་

པས་ས་གནས་གཞན་རྣམས་ལའང་རྒྱ་གཞུང་

ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་བའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད་པར་བརྟེན། ཡུལ་མི་རྣམས་བློ་འཚབ་ཆེན་

པོའ་ིཐོག་གནས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ ༣ ལ་ཁྲིམས་
ཐག་བཅད་པ། 

༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གི ་གནས་ཚུལ་ལ་བསྙད་འདོགས་བྱས་ཏེ། 

བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གི་བོད་མི་གསུམ་ལ་

ལོ་གཉིས་རེའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

འདུག བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བོད་མདོ་

སྨད་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བར་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་བྱུང་རྗེས་

རྒྱ་གཞུང་གིས་མངོན་ལྐོག་གཉིས་ནས་བོད་

མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། 

ཉེ་ལམ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་མང་འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་

ཁང་ཟེར་བས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྐབས་དེར་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་

ཆེན་གྱི་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའི་གྲྭ་བརྩོན་འགྲུས་

ཆོས་ལྡན་ལགས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

མཁན་ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་

ལོ་ ༢ ཁྲིམས་ཆད་དང་། མདོ་བ་ཁྱི་ལྔ་སྡེ་བའི་

རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པའི་ལྷ་མོ་ལགས་སུ་བོད་

རང་བཙན་གྱི་སྐད་འབོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་

དར་གཤགས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ 

༢ ཁྲིམས་ཆད། མདོ་བ་ལྡོང་ངེ་བསམ་

མེ་ཚང་གི་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་པའི་སློབ་

མ་ཞིག་ལ་བོད་རང་བཙན་སྐད་འབོད་

བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ ༢ བཅས་

ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ཟི ་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདོ་བ་མཁར་སྐྱ་

སྡེ་བའི་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པའི་བསོད་

འབུམ་ཞུ་བར་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྐད་

འབོད་དང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

མཁན་ཞིག་གིས་རང་སྲེག་མ་གནང་བའི་སྔར་

ཉིན་འཕྲུལ་རྟའི་ནང་སྣུམ་སྔ་གཞུག་བླུགས་པ་

བཅས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་འོག་འཛིན་ཟུང་བྱས་

ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཙོན་ཁང་

ཞིག་ཏུ་ཁྲིམས་ཐག་མ་བཅད་པར་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་འདུག སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས ༧ 

དང་ ༡༢ བཅས་སུ་རེབ་གོང་མདོ་བར་རྒྱལ་

གཅེས་པ་བཞི་ཡིས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་

ལྟར། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མདོ་བ་མཁར་སྐྱ་ནས་

ཡིན་པའི་གྲྭ་བརྩོན་འགྲུས་ཆོས་ལྡན་དང་དཀོན་

མཆོག་བསོད་ནམས་གཉིས་མདོ་བ་ནས་རོང་

བོ་དགོན་ཆེན་དུ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་

སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པའི་འདས་མཆོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྲོ་

སྐབས། ཉེན་རྟོག་པས་བོན་པོ་ཉག་ཁ་ཞེས་པའི་

རྒྱ་གཞུང་གིས་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པ། 
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཅེས་

པ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱི་བཟའ་

ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་སྒྲོལ་

མ་སྐྱབས་ལགས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་འཛིན་བཟུང་གིས་ད་བར་བཀག་ཉར་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

རྔ་པ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་

ཟེར་བས། སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་ཆེད་དུ་

མི་བསད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཆད་དང་། ཚེ་གང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་དབང་

འཕྲོག་ཡོད་སྐོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག 

 ད་དུང་ཉིན་དེའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་

བསྒྲགས་སྐབས། རྔ་པ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་

དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རང་ལོ་ ༣༣ 

ཡིན་པའི་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཆང་རག་བཏུང་

རྗེས། རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པའི་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་

དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་དང་འཁོན་འཛིང་ཤོར་

ཏེ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་སྐེ་དཀྲིས་ཀྱིས་ཆུང་མའི་

སྐེ་བསྡམས་ནས་བསད་རྗེས། ཕུང་པོ་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད་སྐོར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། སྐབས་

དེར ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་

ཀྱིས། ཁོང་གིས་ཐེངས་འདིའི་

དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་ཆད་

དེ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་

མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་

གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་

ཡོད་འདུག འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ 

པའི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་

གི་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ 

ཡས་མས་སུ་སི་ཁྲོན་ཆེན་ཞིང་

རྔ ་པ ་ཁུལ་མཛོད ་དགེ ་རྫོང ་

སྟག་ཚ་གྲོང་བརྡལ་དུ། རང་ལོ་ 

༣༠ ཡིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་

ཀྱིས། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་

དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་

སྟེ་སྐབས་ཐོག་དེར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་

དང་། དེ་མ་ཐག་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་

འབྱོར་ཏེ་སྐུ་ཕུང་བཙན་ཁྱེར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་མོའ་ིབཟའ་

ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཉེན་རྟོག་ཁང་དུ་སྐད་བཏང་སྟེ་

རུས་ཐལ་ཞིག་རྩིས་སྤྲོད་དང་། ཆུང་མ་དཀོན་

མཆོག་དབང་མོས་རང་སྲེག་བྱེད་དོན་བཟའ་

ཚང་ནང་ཁུལ་གྱི་རྙོག་གྲ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་

བྱེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག འོན་

ཀྱང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་རྩ་བ་

ནས་མ་བྱས་སྟབས། སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ཉེན་

རྟོག་པས་ཁོང་མཛོད་དགེ་རྫོང་དུ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་འདུག 

 སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་སྐྱེས་

ཡུལ་སི་ཁྲོན་མཛོད་དགེ་བྱམས་མེ་ཕྱུགས་རྭ་སྡེ་

བ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་དང་རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་

མཆོག་དབང་མོ་གཉིས་ལ་རང་ལོ་ ༨ ཙམ་གྱི་བུ་

མོ་ཞིག་ཡོད་འདུག 

ས་གནས་སུ་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག རྗེས་སུ་ཨ་ལགས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྡེ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཞུ་གཏུག་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་གློད་བཀྲོལ་

བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ཡང་བསྐྱར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཉེ་ལམ་གྲྭ་བརྩོན་འགྲུས་ཆོས་ལྡན་ལགས་སུ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག གྲྭ་བརྩོན་འགྲུས་ཆོས་

ལྡན་ལགས་ནི། རེབ་གོང་མདོ་བ་མཁར་སྐྱ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་མཁའ་འགྲོ་དང་། མ་མི་ཀུ་ལེ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག དེ་སྔོན་ཁོང་གིས་རེབ་

གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག

ལྷ་མོ་ལགས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡  

བོད་མིའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གསུམ་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་མིའི་གཏན་

ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་

ཐེངས་གསུམ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་རིམ་ཕེབས་

དགོངས་དོན་ལྟར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རིགས་ལམ་སློབ་

ཁྲིད་ཚགས་ཚུད་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་དང། 

ལྷག་པར་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་སློབ་ཚན་

གཞན་ཁག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་སྔ་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་པའི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། འདི་

ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བདུན་

ཕྲག་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་

བོད་ཁྱིམ་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་

སློབ་ཕྲུག་ཁྱོན་ ༦༢ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་

པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་

འཛོམས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་སྦེལ་

ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་

ནང་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་མཇུག་བསྒྲིལ་གྱི་

མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱིས་གཙོས་བདེ་སླར་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང། སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དབུ་

འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི། དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ཤེས་ཡོན་

ཚན་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་བཅས་མཉམ་

ཞུགས་ཐོག་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གསུམ་པའི་

ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ། 

ཐེངས་འདིའི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དེ་བཞིན་

ཚགས་ཚུད་བྱུང་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་

མཉམ་འདེགས་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་སྐོར་

སོགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དབུ་འཛིན་ནས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་ཐད་

འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། སློབ་

ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྦྱང་བརྩོན་བྱས་ཏེ་སོ་

སོའ་ིམི་ཚེའི་ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་དང། 

ལྷག་པར་སློབ་གྲྭའི་དུས་སྐབས་སུ་ལག་བསྟར་

དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་

མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱ་གལ་ཆེ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་

ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་པའི་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་

ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་

གཞི་ལྟར་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནའ་

བོའ་ིརིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་

སློབ་གསོའ་ིལམ་ལུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

རྗེས་ལྷོ་སྤྱིས་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་འདིའི་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་

ཆོས་དགེ་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོའ་ིམཇལ་དར་

དང། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་

ཡོད། མཐར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་

ཐེངས་གསུམ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་

བཅས།།

ཡུལ་ཤུལ་དགེ་འབྲོང་རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་གཏེར་
ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ། 

༄༅། །ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་དགེ་འབྲོང་རྫ་སྟོད་

རྫོང་དུ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཡོང་སྟེ་གཏེར་ཁ་སྔོག་རྩིས་

བྱེད་སྐབས།  ཡུལ་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་

བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་འདུག

  བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་

ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༨ ཚེས་ 

༡༣ ཉིན་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དགེ་འབྲོང་རྫ་

སྟོད་རྫོང་ཨ་སྟོད་ཡུལ་ཚོའི་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་མི་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་པ་ མི་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་

དང་། སྤྱི་རྫ་ཡུལ་ཚོར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་པ་

མི་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ། རྫ་ཆེན་ཡུལ་ཚོར་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་པ་ ༡༥༠ ཙམ་ཡོང་སྟེ་ས་གནས་

སུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་རྩིས་བྱེད་སྐབས། ཡུལ་ཚོ་

དེ་གསུམ་གྱི་མི་མང་ ༤༠༠༠ ཡས་མས་ཤིག་

འཛོམས་ཏེ་རྒྱ་མི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་པ་དེ་

དག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ས་ཁམས་

བརྟག་དཔྱད་པས་ས་གནས་དེ་དག་ནང་ཕ་ལམ་

དཀར་པོའ་ིགཏེར་ཁ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། 

གཏེར་སྔོག་པ་ཚོས་རྫ་ཆེན་གྱི་རི་བོ་ར་འདྲའི་

མགར་བ་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་། སྤྱི་རྫ་

རྫ་དགུའི་གཞུང་། ཨ་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་སྟོང་

དཔོན་རྡོ་རྗེ་རབ་གསལ་བཅས་སུ་གཏེར་ཁ་

སྔོག་འཆར་བྱེད་སྐབས། ས་གནས་དེ་གསུམ་

གྱི་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་

གནས་སྐབས་རིང་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་

ཀྱང་། ཉེ་ལམ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་སྣེ་འཁྲིད་

པ་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་རྫ་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན་དང་བསྟན་འོད། ཨ་སྟོད་ཁེ་ཚ་བསོད་རྡོར་

དང་། ན་ག་བུ་རྫི། གཡག་སྦྲའི་ཁྲ་རྦོ། སྤྱི་རྫ་ཁྲོམ་

པའི་བུ་ཁྲ་བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་

བཏང་བ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ས་གནས་སུ་

དམག་མི་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་འཇིགས་

སྐུལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ལས། 

མི་མང་གིས་མི་འགྱངས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཙན་དབང་འོག་དངོས་སུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

བྱ་ངེས་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག སྔ་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ས་གནས་མི་མང་གིས་དགེ་

འབྲོང་རྫ་སྟོད་རྫོང་རི་བོ་རྫ་ཆེན་ར་འདྲའི་མགར་

བ་མཆེད་བརྒྱད་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་པར་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་

ལ་འཇིགས་སྐུལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

སྐབས་དེར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་

ཆས་དེར་ཐོག་བརྒྱབ་སྟེ་སྐྱོན་ཤེར་བ་དེ་ཡང་

མི་མང་གིས་ཆེད་དུ་བཟོས་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྐྱོན་

འདོགས་བྱས་ཏེ་སུན་གཙེར་རབ་དང་རིམ་པ་

བཟོས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཀུམ་རའོ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཕེབས་

དགོངས་དོན་ལྟར་ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་སུ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 

ནས་ ༡༢།༠༠ བར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་

ཚོགས་འདུག

 དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་གནང་

ནས་ལོ ་གཉིས ་ཧྲིལ ་པོ ་འཁོར ་བའི ་དུས་

ཚེས་དང་སྟབས་བསྟུན། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་གཞིས་མི་རྣམས་

ཚོགས་ཁང་ནང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་མཆོད་

མེ་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་ཤོམ་དང་འབྲེལ། བཟང་

སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཚར ༡༦༠ དང།  གསོལ་

འདེབས་སྨོན་ཚིག་བདེན་པའི ་རྔ་སྒྲ་ཚར་ 

༡༦། ༸རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་ཚར་ ༧༢། 

བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་ཚར་ ༧༢། མ་ཎི་

ཡིག་དྲུག་གྲངས་ ༡༢༠༠༠༠ བཅས་གསོག་

སྒྲུབ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕྱེད་

ཡོལ་མང་ཚོགས་ལ་ཉེ་ལམ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡ་

ས་བོད་ཁྱིམ་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྩལ་བའི་

བརྙན་འཕྲིན་བསྟན་ཡོད་པ་བཅས།།

མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༨ ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྡ་ས་མངའ་རིས་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་ཁང་དུ་མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༨ 

ཚོགས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཁག་གཅིག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། ཕྱོགས་མཐའི་

ས་གནས་དང་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་མར་མེ་ཞལ་འབྱེད་གནང་གྲུབ་

མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས། 

 དེ་ནས་དབུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་རྗེས་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་

ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲོམ་གཞི་གང་ཡོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཇི་ཡོད་རྣམས་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་སྟབས། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གཞིའི་ལས་དོན་བྱེད་པོ་ཡོངས་ལ་ཚོགས་པ་ནས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་མིན་ལ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་

ཚོགས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ས་གནས་དང་དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་རྟགས་ཁག་གནང་སྟེ་མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ས་གནས་ནས་ལ་དྭགས་སུ་གངས་སྐྱོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཞི་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་བརྒྱུད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་བ། སྤྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཞེས་ཡོད། དེ་ནས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་འདི་མི་འབོར་དང་ས་ཁྱོན་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་

སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་རྙོག་གྲ་མེད་པར་ལྷིང་འཇགས་པོར་སོང་། ད་རེས་ཚོགས་ཆེན་འདི་ནས་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས་

ཞུ་གི་ཡོད། མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཙམ་མིན་པར་བོད་སྤྱི་དོན་ལ་སྨན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པའི་དམིགས་དོན་གཞིར་བཟུང་

ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་ཚོགས་འདུའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་གང་ཡིན་ཡང་ཕྱག་ལེན་འཁྱེར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 

 ལྷག་པར་བོད་དང་ཡུ་གུར། སོག་པོས་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་

བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་དགོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་ནའང་། མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་དཔོན་

རིགས་ཚོ་ནུས་པ་ཆེ་དྲག་སྟེ་གུ་ཡངས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འོག རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་སྟངས་དོ་དམ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་མཐོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་

གོ་བསྡུར་ལྷུག་གླེང་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲོལ་བ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢༡

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་མ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

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

སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་དགེ་འོས་

ཚོགས་ཡུལ་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

གོ ་སྒྲིག་ཐོག་དབུ་མ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་

རིགས་ཁང་ (Umaling Technical Solu-

tion) དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་

བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ལས་དོན་འཆར་

འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཨ་རི་ནས་ཕེབས་པའི་

ལྕམ་སྐུ་ཌེ་བྷོ་ར་ཨ་ཀར་ Dr. Deborah Ak-

ers ལགས་དང་དབུ་མ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་

རིགས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ན་རོ་ཏམ་

ས་ཡལ་ Mr. Narotam Sayal མཆོག 

བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འགན་འཁུར་དབུ་དགེ་

རྣམ་པ། ལས་བྱེད་དང་ལས་རིགས་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༠ 

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གནས་ཆུང་གི་དགེ་

འདུན་པ་གཉིས་ནས་ཤིས་བརྗོད་གསུང་འདོན་

གྲུབ་བསྟུན། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་དར་སྣེའི་མདུད་པ་བཀྲོལ་ཏེ་སྒྲོན་མེ་ཞལ་

ཕྱེ་གནང་། དེ་ནས་ལས་དོན་འཆར་འགོད་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཌེ་བྷོ ་ར་ཨ་ཀར་

ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དབུ་མ་གླིང་ཚོང་

འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་འདི་རྡ་སར་གསར་

འཛུགས་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་མི ་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ ་སྐབས་འཐོབ་རྒྱུ་

དང་། རྡ་ས་ཙམ་མིན་པར་ས་གནས་གཞན་

དུའང་དེ ་བཞིན་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ ་བ་

ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་དབུ་

མ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་རྡ་སར་

འཛུགས་ཐུབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དབུ་མ་གླིང་ཚོང་

འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་གི་ལས་གཞི་འདི་

བཞིན་ཐོག་མའི་འཆར་གཞིའི་སྐབས་དབུ་མ་

གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ན་རོ་ཏམ་ས་ཡལ་མཆོག་

དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གྲོས་

མོལ་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་ཝི་ནི་ཏི་ཁན་ན་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་

ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཚོང་ལས་ཚན་པ་གསར་

འཛུགས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཆེད་རོགས་རམ་གནང་

འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་མཁན་ཞིག་

རེད། དེར་བརྟེན་ད་ཐེངས་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་

བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ནས་

གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་རྒྱ་

གར་གྲོང་ཁྱེར་ལྡི་ལི་དང་སྦེང་ལོར་སོགས་ནང་

ལས་ཀ་འཚོལ་ཆེད་འགྲོ་མི་དགོས་པར་རྡ་སའི་

ཁོར་ཡུག་ནང་གནས་ནས་ལས་ཀ་རག་ཐུབ་

རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སྡེ་ནས་ཀྱང་ས་ཆའི་མཐུན་འགྱུར་ཙམ་མ་

ཟད། ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དབུ་མ་གླིང་གི་

ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བར་ང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་

བཞི་པའི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་

རྩ་ (Tibet Charity) དང་ཐུན་མོང་ཐོག་

ང་ཚོས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་

སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ས་རཱ་མཐོ་

སློབ་ཏུ་སྐྲ་བཟོའ་ིལག་ཤེས་ཐོག་མཁས་ལས་

པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་བྷིབ་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་

བྱུང་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་

རྗེས་ལས་རིགས་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་

ལ་གསུང་དོན། ང་ཚོའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ཐོག་

མའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་གནང་སྟེ་ལས་འཆར་

འདི་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་བྱུང་ན་མིག་ལྟོས་བཟང་

པོའ ་ིཐོག་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོར་ལས་

རིགས་བསྐྲུན་ཏེ ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི ་རེ ་

བ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲོལ། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལྟ་སྐོར་གནང་། 

ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བོད་མི ་གཞོན་

སྐྱེས་གྲངས་ ༤༥ ཙམ་རྡ་སར་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཁག་གཅིག་ལྡི་ལིར་ལས་རིགས་སྦྱོང་

བརྡར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་འདི་ལོའ ་ིལོ་

མཇུག་ཏུ་གཞོན་སྐྱེས་མི་གྲངས་ ༩༠ ཙམ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  དབུ་མ་

གླིང་ཚོང་འབྲེལ་ལས་རིགས་ཁང་གི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ ་བོ ་ཚོང་ཁེ ་གཉེར་རྒྱུ་ཙམ་མིན་

པར་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་

གཉིས་ཀ་དང་། ལས་མེད་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

གཏེར་རྐུན་རུ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་མི་དམངས་ལ་དྲག་རྡུང་བཏང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བསྐྱར་དུ་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དགེ་འབྲོང་རྫ་

སྟོད་རྫོང་དུ་རྒྱ་མི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་པ་མང་

པོ་ཞིག་ཨ་སྟོད་ཡུལ་ཚོ་དང་། སྤྱི་རྫ་ཡུལ་ཚོ། 

རྫ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་སོགས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་

དུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག གོང་ཚེས་ཉིན་མོ་ལ་རྫ་

ཆེན་ཡུལ་དུ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ལྔ་

བརྒྱ་ལྷག་འབྱོར་ནས་མི་མང་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོ་

ཕར་རྒྱུགས་གལ་ཏེ་མ་སོང་ནས་འཛིན་བཟུང་

དང། གསོད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་འཇིགས་སྐུལ་

བྱས་འདུག སྐབས་དེར་མི་མང་གིས་བསད་

ནའང་གསོད། ང་ཚོས་བདེན་པར་རྒྱབ་བཅོལ་

གྱི་ཡིན། ཁྱོད་ཚོས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

དཔོན་པོ་དང་ངན་འབྲེལ་བྱས་ནས་ལྐོག་ཟ་རུལ་

སུངས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་ངོ་མ་ཚ་

ན་ང་ཚོ་ངོ་ཚ་གི་མི་འདུག འགྲོ་གི་མིན། ང་ཚོས་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་འདི་ང་

ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་རྫ་སྟོད་མི་མང་གི་དོན་

མིན། འཛམ་གླིང་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའི་

ཚེ་སྲོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱོད་ཚོས་མ་བསད་བར་དུ་འགྲོ ་གི ་མིན་

ཟེར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག 

 དེ་རྗེས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་

དྲག་ལས་ཀྱི ་སྒོ ་ནས་མི ་མང་ཁྲོད ་དུག་

རྫས་གཡུག་པས་མི་མང་ཚང་མ་དྲན་མེད་

དུ་གྱུར། མི་སུ་ཡར་ལང་ན་གློག་རྒྱུག་

གཞུས་པ་སོགས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་

རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་

པ་བཏང་བར་བརྟེན། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་

མི་མང་ནི་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཡོད་

འདུག རྗེས་སུ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་

དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཨག་སྟོད་མི་མང་ལ་

དྲག་གནོན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད། མི་

མང་ཁྲོད་དུ་དུག་རྫས་གཡུག་པ་དང་གློག་

རྒྱུག་གཞུས་བ། མེ་མདའི་དཔུང་ཡུ་མགོ་

ལ་བརྒྱབ་ནས་མི ་མང་པོ ་ལ་རྨས་སྐྱོན་

ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད་འདུག ལྷག་པར་

རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁྱི་བོད་མི་ཚེ་མགོན་གྱིས་

མེ ་མདའ་ནམ་མཁར་བརྒྱབ་ནས་ཁྱོད ་

ཚོས་ཉོན་དང་རྒྱ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་

ལངས་ན་གང་འདྲ་འདུག ཅེས་བརྗོད་འདུག 

 མདོར་ན་ཞིང་ཆེན་དང་། ཁུལ། 

རྫོང་སྲིད་གཞུང་བཅས་ཀྱིས་གཏེར་རྐུན་རུ་

ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་རྫ་སྟོད་ཨག་སྟོད་

མང་ཚོགས་ལ། དྲག་དམག་གི་དུག་མདའ་

དང་། དུག་རྫས། མེ་མདའ་སོགས་ཀྱིས་དྲག་

གནོན་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱས་ཡོད་ཀྱང། མི་

དམངས་རྣམས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་

གདོང་ལེན་བྱས་མཐར་དགུང་མོར་ཕོ ་མོ ་

བརྒྱད་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག ཁེ་

ཚ་བསོད་རྡོར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་

པ་དང། དཔའ་བོ་༼སོག་པོ་ཆོས་འགྲུབ་༽

ཀྱིས་སོ་སོའ ་ིགཟུགས་པོ་ལ་སོ་སོས་གྲི་ལན་

གཉིས་གཞུས་ནས་རང་སྲོག་གཅོད་ལ་ཉེ ་

སྐབས། ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བཙན་ཁྱེར་བྱས་

འདུག ད་ལྟ་ཤི་གསོན་ཅི་ཡིན་ཤེས་རྟོག་མེད་

པའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད། 

  རྫ་སྟོད་རྫ་ཆེན་མི་མང་ལ་དམག་

མི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་དྲག་གནོན་བྱས་

པས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་

ཕོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་

འདུག ས་གནས་ཡུལ་མི་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་སྨན་

ཁང་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་མི་

གྲངས་བཅུ་བཞི་ཙམ་འདུག དེ་བཞིན་དྲག་

ཆས་དམག་མིས་གཞུང་ལམ་ཆ་ཚང་བཀག་

འགོག་བྱས་ཡོད་སྟབས། སྨན་ཁང་གཞན་དུ་

ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ལྷག་

པར་དྲག་པོའ ་ིདམག་དཔུང་དང་རྡུང་རྡེག་རུ་

ཁག་དེ་རྣམས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་རྫའི་

ཕྱོགས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འཆར་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་ལས་
རིགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་

གྲྭར་དགེ་རྒན་ཁྱོན་གྲངས་ ༢༥ ཙམ་ལ་དགེ་

རྒན་ལས་རིགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་

འཛུགས་གནང་འདུག 

 དེ་ཡང་ལས་རིམ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

མཛད་སྒོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་

ཡོན་འགན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་དང་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས། 

སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་ཀརྨ་ཤེས་

རབ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དེ་བཞིན་ལས་རིམ་

འདིའི ་ནང་དང་བླངས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་དགེ་རྒན་བཅས་ཚང་འཛོམས་

ཐོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་

གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་དང་དགེ་རྒན་སོ་སོ་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ལ་འགན་

འཁྲི་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག 

 དགེ་རྒན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་

ལས་རིམ་དེ་ནི་དགེ་རྒན་ཚོས་འགན་འཁྱེར་

ཏེ་སློབ་གྲྭ་རང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་སྒོ་ནས་དེང་

དུས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

གཞི་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ལས་

རིམ་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་

ཌོག་ཊར་ཀམ་ལ་ཝི་མུ་ཀུན་ཌ་ Dr. Kama-

la V. Mukunda ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་

པའི་”What did you ask at school 

today?”ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ལ་གཞིར་བཞག་

སྟེ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ལག་བསྟར་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་

འདི་བཞིན་ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིག་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་འདི་ལྟ་

བུའི་ལས་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་གི་ནང་འགོ་

འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།


