
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡6 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 5༠ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

18th December 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།

(R.N. 5165/60)

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་

མོ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷེ་རི་ལོཀ་ Mr 

Gary Locke མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་རྒྱའི་

གནད་དོན་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན།

 ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་གནས་སྡོད་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་

ནག་ནི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་

པོ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་གཞུང་

གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་ཡུ་གུར་དང་བོད་རིགས། 

སོག་རིགས་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་དེ་དག་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སོགས་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ལ་རྩིས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཐོང་བྱུང།  

སྲིད་བྱུས་དེ ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆིག་

སྒྲིལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་རང་གི་མི་

སེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རིམ་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་སླད་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

གལ་ཆེའི་གསལ་བརྡ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ 

ལྟར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལླིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཝ་སནྟ་ཝེ་ལིའི་ སློབ་གྲྭར་ Vas-

ant Valley ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་དགེ་ལས་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་

ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སློབ་གྲྭའི་ནང་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་སློབ་གྲྭའི་ ངེས་སྟོན་

པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་ཀ་པུར་ Director Arun 

Kapur ལགས་དང་ལྕམ་སྐུ་རེ་ཁ་པུ་རི་ Mrs 

Rekha Purie ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་རྗེས་ངེས་སྟོན་པས་ཐོག་མར་ངོ་

སྤྲོད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་ཁྱེད་ཚོ་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོ་དང་དེ་རིང་འདིར་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། སྤྱིར་ངོས་རང་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོ་དང་ཐུག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། ཁྱེད་

ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་དང་ཐུག་སྐབས་ངོས་རང་

ཡང་ལོ་གཞོན་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་བཞིན་

འདུག ང་ཚོ་རྒན་པ་ཚོས་ལས་འགན་རྣམས་

བསྒྲུབས་ཟིན་ཡང་ཁྱེད་རྣམས་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་

ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ད་ལྟ་ནས་བྱེད་

དགོས། རྒྱ་གར་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཙམ་

མ་ཟད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་

ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་

ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ངོས་རང་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༥༤ ཕྱིན་ཡོད། དུས་སྐབས་

དེའི་རིང་ངོས་ཀྱིས་ཡུལ་འདིའི་ནང་ཧ་ལས་

པའི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་མཐོང་ བྱུང་། ལྷག་པར་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མ་ཟད། 

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་

སྟངས་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། ཉིན་གུང་ལྗགས་

སྨིན་གྲུབ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ། དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆིན་པ་དང་མཁྲིས་པའི་སྨན་བཅོས་བསྟི་

གནས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ། 

ཐེངས་ ༡༦ པའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་བའི་ཉི་མོའ་ི 16th Hepatitis Day 

མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ། དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བསྟི་གནས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཨེམ་སི་པོ་ལི་ཡ་ 

D.M. Spolia མཆོག་དང་ཤིབ་ས་རིན་ Dr 

Shiv Sarin མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་གྲུབ་བསྟུན་འགན་

འཛིན་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་མཆིན་

པ་ཞལ་འདེབས་རག་ནས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་

ཕྲུ་གུ་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར། 

དེ ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ཁྱེད་ཚོ་ལྟར་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་རིང་

འདིར་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་

ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་རས་སེར་པོ་ཞིག་

བཏགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ངོས་རང་

མཆིན་ནད་ཕོག་ནས་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་

སེར་རྐྱང་ཆགས་སོང་། སྐབས་ཤིག་ལ་ཉམས་

རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མེད་ཀྱང་མཁྲིས་

ནད་ཕོག་པར་བརྟེན་ངོས་ཀྱི ་ལུས་ཡོངས་

རྫོགས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མཚུངས་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱིས་སུ་དེས་རྐྱེན་བྱས་

ནས་མཁྲིས་རྡོ་མང་པོ་བསགས་པར་བརྟེན་

གཤག་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ། མཛད་སྒོ་གྲུབ་རྗེས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ལྗོན་ཤིང་ཞིག་འདེབས་འཛུགས་

མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་

ཕེབས་པའི་བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

ནང་ (གནས་བསྐོར་) འཁོད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་

གཞུང་ནས་གོ་སྐབས་གནང་སོན་གྱིས་མང་པོ་

ཞིག་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་

ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་དེར་མི་གྲངས་ ༩༠ སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་བར་ཀང་ར་ས་

གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སླེབས་འབྱོར་

བྱུང་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འདི་ག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་

དབུས་གཞུང་ལ་སླར་ཡང་འབོད་སྐུལ་རིམ་པར་

ཞུས་འབྲས་སུ་བོད་མི་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་གོང་

གསལ་མི་གྲངས་ ༩༠ ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

དེབ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུར་གོ་སྐབས་

མཐའ་མ་གནང་སོན་བྱུང་སོང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༢ ནང་ཚུད་དུས་འགྱངས་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་

ཀྱི་འདུག་པས། འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ས་གནས་

གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ སྔོན་ལ་དྷ་ས་མེག་

གྷན་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་

དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌར་གཞིས་སྤོས་སུ་
སྐྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ལྡི་ལི་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་

གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ནས་ཁེ་ན་

ཌར་གཞིས་སྤོས་སྐྱོད་མཁན་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་

ཡོད་ཁོངས་ནས་བསྐྱོད་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྟན་

འཛིན་སྒང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་བོད་

མི་གྲངས་ ༢༡ ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་

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

རྣམ་པ་ཁེ་ན་ཌར་བསླེབས་རྗེས་བོད་པའི་ཡ་

རབས་སྤྱོད་བཟང་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་རྣམས་སྙིང་བཅང་ཞུ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་ཁེ་ན་ཌའི་

ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་གནང་དགོས་པ་མ་

ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་མི་ཁེ་ན་ཌར་གཞིས་

སྤོས་སུ་སྐྱོད་མཁན་ཚོར་ལམ་ཁ་ཡག་པོ་ཡོང་

ཆེད་ཚང་མས་གང་ཅིའི་ཐོག་གཟབ་ནན་གནང་

དགོས། ལས་གཞི་འདི་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌ་

གཞུང་ལ་རེ་སྐུལ་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་དང། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཀྱང་ལས་གཞི་

འདིའི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་

བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱེད་རྣམ་པས་མ་བརྗེད་

པ་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  

ལྷག་པར་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞིས་སྤོས་སུ་བསྐྱོད་

མཁན་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ཆགས་ཡོད། རིམ་

བཞིན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེ་ནས་བོད་མི་ཆིག་

སྟོང་ཐམ་པ་ཕེབས་མཁན་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་

རྣམ་པས་ལས་དོན་གང་ཞིག་གཉེར་ཡང་གཟབ་

གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མི་མང་པོ་

ཞིག་གིས་ཁྱེད་རྣམ་པས་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་

ངམ་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་བྱེད་མཁན་ཡོད་

སྲིད། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

ཀྱང་ཁྱེད་རྣམ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་

ཀྱི་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པས་ཡག་

པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམས་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་བོད་མི་གཞིས་

སྤོས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཡོང་

བའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་འདུག 

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མེ་ནི་སོ་ཊའི་

ཁུལ་གྱི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། །་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་མེ་ནི་སོ་ཊ་བོད་རིགས་

ཚོགས་པས་མགྲོན་འབོད་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱུད་སྟོད་དགོན་པ་དང་། ལམ་སྟོན་བསྟི་

གནས་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་དང་ལྷན་

ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་

ཐོག་སློབ་གཉེར་གནང་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་སོགས་

ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་

དྲོ་མེ་ནི་སོ་ཊའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ལ་གསོལ་ཚིགས་གོ་སྒྲིག་སྐབས་

སྐུ་མགྲོན་དུ་མེ་ནི་སོ་ཊ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཀེ་རོ་ལིན་ Carolyn Laine ལགས་

དང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཌིན་ཀུ་ཌ་སེན་ Dean Knudsen 

ལགས་མགྲོན་འབོད་གནང་འདུག  ཕྱི་ཚེས་ ༧ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བོད་མིའི་རིག་

གཞུང་སློབ་གྲྭར་ Tibetan Culture School 
ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་

ཁྲོད་རྩེ་ཕུད་ལོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གཟེངས་

རྟགས་དང་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཡོད། 

ལེགས་སོའ་ིདགའ་སྟོན་མཛད་སྒོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། 

རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་སློབ་དཔོན་

ཆེན་མོ་པར་མཱནནྡཤརྨཱ་  (Prof.Parmananda 
Sharma)མཆོག་གི་མི་ཚེའི ་ནང་ཤེས་ཡོན་

དང་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ལེགས་

སོའ ་ིདགའ་སྟོན་མཛད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

གི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཉེ་བའི་རིགས་

བདག་སྐུ་ཞབས་ཕར་ཀན་ཀ་མར་མཆོག་དང། 

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

གཞོན་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཅས་ཕེབས་ཡོད།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡8

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་ནང་ཆེན་རྫོང་གི་
མཁན་པོ་གཉིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པར་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱས་འདུག 
༄༅། །འདི་གར་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་

ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ཆར་

ཁམས་ནང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་མཁན་པོ་ཀར་ཚེ་

ཞུ་བ་དང་། མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞུ་

བ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་

ཉིན་ཤས་སོང་མཚམས། ས་གནས་མི་མང་གིས་

རྩད་གཅོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན་གཉིས་

ཀ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག  དེ་ཡང་ཟླ་འདིའི་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བོད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། ནང་

ཆེན་རྫོང་གི་མཁན་པོ་ཀར་ཚེས་དགོན་པའི་ཆེད་

དུ་སྐུ་འདྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་བླུ་སར་འགྲོ་སྐབས་ཕྱི་ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༦ གི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་

ལ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་འདུ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རྒྱ་གཞུང་

གིས་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་རྗེས། དགོན་པ་དང་ཡུལ་མིས་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་

མི་དང་། གྲོང་སྡེ་ཆེ་ཆུང་ ༣༠ ལྷག་གི་འཐུས་མི་

རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁོང་མགྱོགས་མྱུར་

དགོན་པར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་ཚེ་ནང་ཆེན་རྫོང་

གི་དགོན་སྡེ་དང་ཡུལ་སྡེ་སོ་སོས་རང་སྲོག་ལ་

མི་འཛེམས་པར་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས། ཡུལ་སྡེ་ཆེ་ཆུང་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་མི་མང་

དང་།  ནང་ཆེན་རྫོང་དང་རྫོང་གི་ཉེ་སར་ཡོད་

པའི་མི་མངགྲངས་ ༤༠༠༠ ཙམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ལ་

ས་རྟགས་བཀོད་ནས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཕུལ་བར་

བརྟེན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གློད་བཀྲོལ་བཏང་

སྟེ་མཁན་པོས་དགོན་པར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་

ཁོང་ཉིན་ཤས་རིང་ཆབ་མདོའ་ིཉེན་རྟོག་པས་

བཙན་བཀག་བྱས་སོང་ཞེས་གསུང་ཡོད་འདུག   

མཁན་པོ་ཀར་ཚེ་ནི་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁན་

པོ་མིང་གྲགས་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ཁོང་དེ་སྔོན་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེངས་མང་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གལ་

སྲིད་ཁོང་ནང་ཆེན་ནས་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་

འགྲོ་དགོས་ཚེ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྲིད་གཞུང་ལ་ཐོ་

འགོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག  དེ་བཞིན་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཁམས་ནང་

ཆེན་རྟ་རྣ་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་དགོས་ལུགས་དང་

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བར་བརྟེན་ལྐོག་ནས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་རྗེས་རྟ་རྣ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དང་སྡེ་པ་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་

ཤུལ་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པར་

བརྟེན་གནས་སྐབས་རིང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་

འདུག་ཀྱང་། ཁོང་ལ་ཁུལ་དང་ཞིང་ཆེན་སོགས་

ལ་སློབ་གསོ་ཉན་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  དེང་སྐབས་བོད་ནང་

གི་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་

མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་རེ་རེ་བཞིན་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་ལྐོག་གསོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཡང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་

པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གསར་
འདེམས་བྱུང་བ།

༄༅། །ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་

འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་

ཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་Matteo Mecacci 

མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གསར་པར་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་འདུག  དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་སྒེར་ Rich-

ard Gere ལགས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་

གསུང་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ཁང་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་དུས་ཚིགས་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེའི་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཞབས་མེ་

ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་བསྐོ་

གཞག་བྱུང་བར་ང་ཚོས་དགའ་སྤོབས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་སྐུ་

ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་དང་ལྷན་ལོ་མང་རིང་

ལས་ཀ་བྱས་པར་བརྟེན་ཡག་པོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད།  ཁོང་ནི་ཧུར་བརྩོན་ཅན་ཞིག་དང་ཐུགས་

སེམས་བཟང་པོ། འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཅིག་ཡིན།  འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་མང་གཙོ་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཆེད་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་

གིས་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་

གྲོགས་འདྲིས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གཞུང། སྤྱི་

ཚོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་

ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཁོང་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་བ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་

རྒྱས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཉམས་མྱོང་

ཆེན་པོ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་གསུངས་ཡོད།  དེ་

ཡང་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་མཆོག་ཇོར་ཇི་ཡའི་ 

Georgia ཡུལ་དུ་འོས་བསྡུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་

མཁན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་པར་བརྟེན་

རིང་མིན་ཡུལ་དེར་ཕེབས་ནས་ལས་དོན་གྲུབ་

མཚམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལོ་ལྔའི་ལས་

འཆར་བཀོད་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་སྔ་སྐུ་

ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་གིས་ཊར་ཀི་ Turkey 

དང་ཡུ་ཀེ་རེན། Ukraine ཨུ་རུ་སུ། Rus-

sia  བྷེ་ལ་རུ་སུ། Belarus ཀ་ཛ་ཀི་སི་ཐན་ 

Kazakhstan སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ བརྒལ་

བའི་ནང་འོས་བསྡུ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ཕེབས་མྱོང་

ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་

ཆད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་

ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གྲོས་

ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ In-

ternational Criminal Court གསར་

འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་ཧ་ཅང་

ཞུས་ཡོད།  དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་

ཆའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་

བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མིའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་སྔ་

ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་ཙམ་གྱི་

ཆེད་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ལས་དོན་

དེ་དག་གིས་བདེན་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་

གི་སྟོབས་ཤུགས་ནི་དྲག་པོས་གཉའ་གནོན་བྱེད་

མི་ཐུབ་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་གཏོང་བཞིན་

ཡོད་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། སྐུ་ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་ནི་ཨི་ཊ་ལིའི་ཕོ་

ལོ་རེན་སི་ (Florence) ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཧ་ཅང་སྙན་གྲགས་ཅན་ནང་འཁྲུངས་ཤིང་། དེ་

རྗེས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་གནང་ཡོད།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་

བསྡུའི་སྐབས་ཁོང་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཞོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་རྗེས་ཨི་

ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་ཡོད། དེ་

རྗེས་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་

དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་

དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་སྐབས་

དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབྲེལ་མཐུད་ International Network 

of Parliamentarians on Tibet གསར་

འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐུ་

མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གསར་

པའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་

Tibetan Election Observation Mis-

sion ནང་ཡོད་པར་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་ཞབས་འདེགས་ཀྱང་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།། 

འབྲི་རུར་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་

རུ་རྫོང་ལྟར་མོས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

གསུམ་དགོན་པའི་གུང་སེང་སྐབས་ལྷ་སར་ཕྱིན་

པའི་རིང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་

གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་རྗེས་གར་

ཡོད་ཆ་མེད་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

ད་ཆ་ལྟར་མོས་དགོན་དང་ཉེ་འཁོར་གྲོང་ཁ་ཤས་

དམག་གིས་བསྐོར་བ་དང་། དགོན་པའི་ནང་དགེ་

འདུན་པ་མེད་པར་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་འདུག

 དེ་བཞིན་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་

རབ་བརྟན་དགོན་པ་དང་འབྲོང་སྣ་དགོན་པའང་

རྒྱ་དམག་གིས་བསྐོར་བ་དང་། ཁམས་སྨད་སྡེ་

དགེ་དཔལ་ཡུལ་དང་། སེར་ཤུལ། གསེར་རྟ་ནང་

བསྟན་སློབ་གླིང་བཅས་སློབ་གཉེར་ལ་སོང་བའི་

རབ་བརྟན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱད་རྫོང་

སྲིད་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་འདུག

 འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་བཟུང་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བས་

ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་༼ ཞི་མཐུན་

གྱི་འབྲི་རུ་གཏོད་༽དགོས་ཞེས་པའི་གཙོ་དོན་

སློབ་གསོའ ་ིལས་འགུལ་ཟེར་བ་ཞིག་སྤེལ་

ནས།  ས་གནས་མི་དམངས་གཏན་ནས་གནས་

བཟོད་མི་བདེ་བ་བཟོ་བཞིན་པའི་ཁར་ཟླ་བ་སྔོན་

མར་ལྗོངས་དང་ས་གནས་རྫོང་སོགས་ནས་

གཤམ་སྐྱོད་ལས་དོན་ལས་བྱེད་སྔར་བས་མང་

དུ་བཏང་སྟེ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་འབྲི་རུ་

རྫོང་ནི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་བདེ་འཇགས་མེད་པའི་

ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྫོང་འདི་ཞི་བདེ་

ལྷིང་འཇགས་གཏང་མ་ཐུབ་ན་དེའི་རྐྱེན་པས་ས་

གནས་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་

ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཐེབས་སྲིད་པས། འབྲི་རུ་

རྫོང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་བསམ་བློའ་ིསློབ་གསོ་

མཐར་ཕྱིན་པ་རྒྱག་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། ཉིན་

མཚན་མེད་པར་སྡེ་དགོན་ཡོངས་ལ་བསམ་

བློའ་ིསློབ་གསོ་ཟེར་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་དང་སི་ཁྲོན་སོགས་

ལྗོངས་ཕྱིར་སློབ་གཉེར་ལ་སོང་བའི་འབྲི་རུ་རྫོང་

དགོན་པ་ག་གེ་མོའ་ིཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད་

བཞིན་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཕ་ཡུལ་དུ་འབོད་

འགུག་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད།  དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་

ལ་སོང་བའི་རིགས་དང་། མཚོ་སྔོན་དང་སི་ཁྲོན་

བོད་ཁུལ་སོགས་ལ་སོང་བའི་རིགས་རྣམས་

ལོགས་སུ་བསམ་བློའ་ིསློབ་གསོ་གཏོང་བཞིན་

འདུག

 ནགས་ཤོད ་འབྲི ་རུ ་རྫོང ་ལྟར ་

མོས་དགོན་རྒྱུན་དུ་གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་དགུན་ཁའི་

གུང་སེང་ཟླ་བ་གཅིག་སོ་སོའ ་ིཁྱིམ་ཚང་ལ་

གཏོང་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་

པ་བཞིན། དགེ་འདུན་པ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཡོད་

པའི་སྐབས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་རྣམས་

འབྱོར་ནས་སྐུ་གཉེར་སོགས་དགོན་པ་ལྟ་སྲུང་

མཁན་ཉུང་ཤས་ལ་བཤད་དོན། གྲྭ་པ་ཚོ་ག་པར་

ཡོད། ཚུར་བསྡུས་ཤོག་ཟེར་བ་དང་། མ་ཚད་

རང་ལོ་བཅུ་བདུན་མ་ཟིན་པ་རྣམས་དགོན་ནང་

སྡོད་མི་ཆོག་ཟེར་བ། དགོན་པའི་ནང་གི་གྲྭ་ཤག་

གི་ལྡེ་མིག་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བ་སོགས་རེད། གྲྭ་བ་

ཉུང་ཤས་ཚོས་གྲྭ་ཤག་གི་ལྡེ་མིག་ང་ཚོའི་ལག་

པར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དང་ལེན་མ་བྱས་པས། 

དགོན་པ་དམགས་མིས་བསྐོར་ནས་གྲྭ་ཤག་

རྣམས་སྒོ་ལྕགས་གཏོར་ཏེ་གློག་ཀླད་སོགས་ཅ་

དངོས་ཁག་གཅིག་བཙན་འཁྱེར་བྱས་འདུག དེ་

མཚུངས་གྲྭ་པ་དེ་ཚོའི་འབྲེལ་ཡོད་གྲོང་པ་དང་

ཁྱིམ་ཚང་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་ལ་གོས་ནག་

པོ་ཅན་གྱིས་དྲག་ཆས་དམག་གིས་སྡོད་ཁྱིམ་

ཡོངས་རྫོགས་བསྔོགས་ནས་ལག་ཐོགས་ཁ་

པར། རླུང་འཕྲིན་ཉན་བྱེད། ཅ་དངོས་བླུགས་

སྣོད་སྒམ་ཆུང་ཆུང་། འདྲ་པར། གྲི་རྙིང་པ་སོགས། 

གཞན་ཡང་ཅ་དངོས་ཙག་ཙིག་ཅི་རིགས་བཙན་

འཁྱེར་བྱས་འདུག བཅའ་སྡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ས་

གནས་མི་དམངས་ལ་གྲྭ་ཤག་ཁག་སྒོ་ཕྱེ་དགོས་

ཞེས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྐབས། སྡེ་དགོན་

གཉིས་ནས་ད་སྔ་དོན་མེད་ངང་འཇུས་ཟིན་པའི་

ས་གནས་མི་དམངས་རྣམས་གློད་ན་སྒོ་ཕྱེ་ཆོག་

ཅེས་ལན་བཏབ་འདུག

 ཉེ ་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རིང ་

ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ཡུལ་མི་བརྒྱ་ཚོ་ཁ་

ཤས་དོན་མེད་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་

མནར་གཅོད། ཆད་གཅོད། ཁྲིམས་ཆད། དེ་

བཞིན་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ངང་གནས་ཡོད་

པ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མྱངས་དང་

མྱོང་བཞིན་པས་ས་གནས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་

གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་

གནས་སྟངས་འདི་ནི་གཅིག་དགུ་རེ་དགུ་ལོར་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་དང་། ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན། ལྕང་

ར་དཔལ་འབར་སོགས་སུ་རྒྱ་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་

དྲག་པོ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཞིག་འཐབ་རྒོལ་ཁྲོད་གྲོངས་པ་དང་། དམར་

གསོད་སོགས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་

བཏང་ཕྱིན། ད་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལོ་

འདི་ནི་དཀའ་སྡུག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལོ་དེ་ཡིན་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡8  

༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད ་ཀྱི ་བརྙན ་འཕྲིན ་དྲ ་རྒྱའི ་ ཐོག ་

༸གོང ་ས ་མཆོག ་གི ་མཛད་འཕྲིན ་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་

མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།  

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལས་བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་གི་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༡༥ ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་ས་རཱ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་བྱེད་

དམིགས་སྒོའ་ིཆེད་ཟླ་བ་ལྔ་རིང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་

གི་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ ༤༠ དང། ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལོ་གཅིག་

དང་ཟླ་དྲུག་རིང་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་

མཁན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༩ དེ་བཞིན་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་

ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ ༣༢༧ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༣༨༦ བརྒལ་བར་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

གནང་སོང།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་

ཀྱི་སློབ་སྤྱི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

བལ་ཡུལ་དུ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་
དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི ་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༤ 

འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་དང། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་

བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག 

 དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་མགྲོན་

དུ་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་

པོ་དང་། ལས་སྣེ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། ཕྱོགས་

བཞུགས་བོད་མི་མང་གི་སྤྱི་ཟུར་རྣམ་པ། ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་

འཐུས་མི་རྣམ་པ།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ།  

གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམ་པ། ས་གནས་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་

ཚོགས་མི་རྣམ་པ།  སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་

སློབ་སྤྱི་དགེ་ལས་རྣམ་པ།  ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྤུན་གྲོགས་

རྣམ་པ། བལ་ཡུལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐུ་

ཚབ་རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་

མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་

རྣམ་པ། སློབ་ཕྲུག་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྱོན་

བསྡོམས་མི་གྲངས་ཆིག་སྟོང་ཙམ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་དགོན་དུ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས། དགེ་འདུན་རྣམ་པས་སེར་

ཕྲེང་དང་བལ་ཡུལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

བཀྲིས་ཞོལ་པ་དང་ལྷ་ཀླུ་གཞས་མས་བཀྲ་ཤིས་

པའི་གླུ་དབྱངས་གྱེར་བཞིན་དགོན་པའི་འདུ་

ཁང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་དུང་

རྒྱ་སེར་ཕྲེང་དང་བཅས་བཞུགས་ཁྲིར་མངའ་

གསོལ་ཞུས། དེ་ནས་སྐྱབས་གནས་བླ་སྤྲུལ་

དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་འཁྲུས་གསོལ་དང་། བལ་

ཡུལ་དོན་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་། བླ་སྤྲུལ་

བཅས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མནྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཆེད་བཅར་སྐུ་

མགྲོན་དང་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་

པར་མཇལ་ཁ་ཞུས་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་

འབྲས་སིལ་ཕུལ། རིམ་བཞིན་བལ་དོན་འབྲེལ་

མཐུད་པ་དང་བལ་དོན་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་

དང་བལ་དོན་འབྲེལ་མཐུད་པས་འཚམས་འདྲི་

དང་སྦྲགས་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྱི་གསུང་

བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་། དེ་ནས་ཇི་

ལྟར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་རེ་སྐུལ་ཞུས་

པ་ལྟར་བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པས་

འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བླ་

མེད་མཛད་འཕྲིན་ལ་གཟེངས་བསྟོད་རྟེན་འབྲེལ་

མཚོན་བྱེད་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་ཁག་

གཅིག་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཀི་བསོ་

ལྷ་རྒྱལ་འཐེན་སྟེ་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་དཔལ་

དང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ། འོན་ཀྱང་

མི་མང་རྣམས་ནས་དགའ་སྤྲོའ་ིངང་དགོན་པའི་

དོ་རར་ཡུན་རིང་སྒོར་གཞས་འཁྲབ། ཉིན་དེར་

བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པས་རྒྱང་བལྟ་ཙམ་ལས་

མཛད་སྒོར་དངོས་སུ་འགོག་རྐྱེན་རིགས་ཀྱི་བྱ་

སྤྱོད་གང་ཡང་སྤེལ་མེད་པས་བལ་ཡུལ་གནས་

བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཉིན་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་

སྤྲོ་བ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་ལ་མཇུག་རྩེ་ནག
 

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཞིག་གིས་བཏང་བའི་རྩོམ་ཡིག

པ་ལགས་ཀྱིས་མཐོ་སློབ་དེའི་བྱུང་རིམ་སྐོར། 

དེ་བཞིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོག་

འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་གིས་ལས་

བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་

འོས་སྦྱོང་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

མཚམས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དགེ་འོས་དང་

ལས་བྱེད་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་

མཁན་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཁག་གཅིག་

ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་ལས་བྱེད་

ཟབ་སྦྱོང་ བ་ཚོར་ལག་འཁྱེར་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཐོག་

མར་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ལྷན་

ལས་བྱེད་འོས་སྦྱོང་གི་མཇུག་བསྡོམས་དང་

འབྲེལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང། དེ་བཞིན་ས་རཱ་མཐོ་

སློབ་ཀྱི་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་ལམ་

སྟོན་གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ངག་དབང་རྡོ་

རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།།

༄༅། །རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་པའི་བཙན་པོའ་ི

རྒྱལ་རབས་ཞེས་པའི་དེབ་གསར་པ་དེ་ཀློག་པ་

ཡིན། དེའི་མཇུག་བྱང་སྙན་སྒྲོན་དཀར་པོ་ཟེར་

བ་དེའི་སྐོར་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གསལ་པོ་

བརྗོད་འདོད་བྱུང། འོན་ཀྱང་ང་རང་བཙན་འོག་

ཏུ་གནས་ཡོད་པར་བརྟེན་རིང་མིན་ཕྱིར་ལོག་བྱ་

དགོས་ལ་སོང་རང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་བསམ་

སྟེ་མིང་བཀོད་མེད། མཇུག་བྱང་དེ་ནི་གདུགས་

དཀར་སྔགས་བརྫད་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་ལ་

མཇུག་རྩེ་ནག་ཟེར་བ་ལྟར་ཆགས་འདུག་པས་

བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང། ཁོ་རང་ལ་ཁོང་སྐྲན་ཇི་

ལྟར་ཡོད་ཀྱང་རྩོམ་པ་པོའ་ིཕྱག་ཞབས་ལ་འཇུ་

དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། སྤྱི་ཚོགས་འུ་ཐུག་

གཉན་ཕྲང་ཉལ་ཕུགས་སུ་ལུས་པ་འདི་ལྟ་བུའི་

དུས་ཚོད་ལ་ཁོས་སྙིང་འཚིམས་དེ་འདྲ་བྱེད་

དོན་གང་ཡིན་ནམ། དྲིན་ཀུ་ཡོན་དང་། ཀྲང་ཅི་

ལིན་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ངན་སེམས་དྲན་མ་

མྱོང་བ་ལྟ་བུ་མཐོང།

 ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མཁས་གྲལ་དུ་

མི་སྐྲན་ནད་ཅན་དེ་འདྲ་ག་འདྲ་སེ་ལྷག་པ་ཡིན་

ནམ། ༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་འདིའི་ཞལ་

དཀར་འོག་རྒྱུ་སྡིག་ཏོ་ཅན་དེ་འདྲ་གང་དྲག  

འདི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་འདི་ཕྱོགས་བོད་བཞུགས་སྤྱི་

ཚོགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོར་གསལ་པོ་ཞུ་འཆར་

ཡོད། མཇུག་བསྡུའི་མཚམས་སྦྱོར་སྙན་སྒྲོན་

སྣང་བ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྟོད་ལྷ་རབས། 

བར་མངའ་དར། སྨད་ཀྱི་སིལ་ཆད་དམ་སྨད་ཀྱི་

གྱེས་མདོ་ཞེས་ས་བཅད་གསུམ་གྱི་མཐའ་མའི་

སྐབས་དར་རྒུད་སྒང་གཤོངས་ཨ་ཕྱིའི་ཡ་ཐོད་

གཉེར་རིས་ལ་འགྲན་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་འདའོ། 

ཞེས་སྤྱིར་བཀོད་ནས་བྱེ་བྲག་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་པ་སོགས་སྒྲའི་འོག་ཏུ་སྨྲོས་པ་སྟེ། མ་ལེའི་

ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲི་སྟེང་ནས་འུད་ཤོབ་ཀྱི་ཚིག་དང་

པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་

ཞེས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དོན་བཞིར་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་གསུང་རླབས་ཆེན་

དེ་ནས་ཚིག་གཉིས་བཀོད་དེ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་

ཉིད་དང་སྦྱར་བའི་ཐོག་ནས་མཐའ་བརྗོད་དུ་

<ཞེས་པའི་སྐད་པོ་ཆེ་འདི་>ཞེས་སྙིང་དབུས་

ནས་མ་རངས་པའི་ཚིག་མཚོན་དང་བཅས་བོད་

མིའི་བསོད་ནམས་ཟད་ཚུལ་དང་། རྣམ་སྨིན་

རྡོལ་ཚུལ་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་མུ་གེའི་སྟེང་ཟླ་

ལྷག་གི་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

པར་སྙིང་ཁོང་རུས་གཏིང་ནས་བཀའ་བཀྱོན་

པའི་དབུ་ཚུགས་འདི་ཐད་རོབ་ཙམ་ཀློག་པས་

བློ་ཕམ། ཇོ་སྲས་ཁོང་མགོ་རུལ་རྣ་བས་མ་ཚོར་

མཁན་གྱི་ཁྱི་ཁ་རུས་བཟུང་གི་སྐད་ཆ་ཤོད་

སྟངས་ཚང་མ་དམར་པོའ་ིདམངས་གཙོ་གསར་

བརྗེའི་སྐབས་ཀྱི་བརྗོད་ཚུལ་རྣམས་མཁོ་སྒྲུབ་

བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་སེམས་དེ་འདྲའི་

ཐབས་སྐྱོ་བ་ལ་ཨང་། དམར་ལུགས་རྣམས་

མཚོན་བྱེད་གསུམ་དང་། འཆམ་མཐུན་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡང་  མི་དེ་

ནི་ང་མིན་སུ་ཡིན་སོགས་དེ་འདྲའི་ཐབས་སྐྱོའ་ི

ཚིག་དེ་གྲས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཉེས་པ་ལ་

གཟིགས་དང་། སྒྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་མཉམ་

མེད་མི་ལ་རས་པ་ཆེན་པོ་དང་། མི་རབས་གོང་

མའི་ཁྲོམ་གཞུང་ཁྱི་དང་འཚོ་བ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་

མཁན་རྣམ་རྒྱལ་ཀོ་སྟོང་གཉིས་བཞུགས་གྲལ་

གཅིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་ལུང་འདྲེན་བྱས་འདུག དེ་

འདྲའི་དམར་མདངས་ཆེ་བ་འདི་ཐད་ལ་ཐུགས་

ཞིབ་ཟབ་ནན་གནང་དགོས་པར་སེམས། 

 གཞན་ཚིག་དོན་གང་ཅིར་གཞུང་

བསྲངས་ནས་བསམ་ཚེ་མ་ལེའི་རྗེས་འབྲང་

ཚོས་བསམ་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཇོ་སྲས་

ཀྱི་སོར་རྩེ་ལས་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་རང་

འདུག་པས་རེ་རེ་བཞིན་འབྲི་བའི་གོ་སྐལ་མ་

བཟུང། དཔེར་ན་ངོ་ཤོག་དབྱིན་ཨང་། ༥༣༦ 

ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ པའི་ནང་ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག་གི་

དཔེ་དོན་ཐོག་ནས་མ་ལེའི་སེམས་འཚབ་དང་། 

ཞེད་སྣང་ཆེ་ཤོས་བྱེད་ས་གངས་དཀར་སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་སྡེ་ཚན་ནང་འཇོག་

ཐབས་ཨུ་ནན་བྱེད་སྲིད་ཅེས། ༸གོང་ས་ཆེན་

པོའ་ིབཀའ་སློབ་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་བཏོན་ནས་ཁ་གཏད་

བྱས་མི་འདུག་གམ། ཡང་ངོ་ཤོག་དབྱིན་ཨང། 

༥༥༢ པའི་ཡིག་ཕྲེང་ ༢ པར་སྲིད་འཛུགས་ཀྱི་

བྱ་ཐབས་བརྗོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེང་སང་

ནང་བཞིན་ཞེས་ང་ཚོའི་ད་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་མ་

ལེ་བ་ཚོའི་མདུང་རྩེ་འཛུགས་ས་བོད་མིའི་རེ་

ལྟོས་བྱ་ས་གཉན་ཕྲང་འདི་ལྟ་བུ་དུས་སྐབས་སུ་

རྩམ་ཟན་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་གཞུང་འདིའི་ཞོ་ཤས་འཚོ་

བའི་སོར་མོ་འགུལ་ཐུབ་ཙམ་གྱིས་མཁས་པའི་

མིང་ཐོག་ནས་རང་གཞུང་ལ་དམའ་འབེབས་

འདི་ལྟ་བུ་བརྗོད་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། བསམ་པ་ཙམ་ཡང་ང་

ཚོ་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་སྙིང་རྩ་གཅོད་ཐབས་

རེད་དང་མ་རེད་དགོངས་པ་བཞེས་དང་། སྲོག་

དང་ཤ་ཁྲག་གྲོན་ལ་བརྟེན་ནས་རེ་ལྟོས་དང། 

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་སའི་ནང་བསྟན་རང་རིགས་དང་

བཅས་པར་ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་

དང་། ཁོང་གི་འཐབ་གྲོགས་འཇམ་ནོར། ཀ་རྒྱ་

སོགས་ང་ཚོས་སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ནས་དོ་

སྣང་བྱ་གི་ཡོད། མ་ལེའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ཉམ་ཆུང་བོད་མིའི་གནས་

བབས་དང་བསྟུན་ནས་དམར་པོའ་ིམཐའ་མའི་

ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་རང་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱ་འདོད་བྱུང། གཞི་རྐང་དེ་རང་རེད། 

ཆོས་ཚང་མའི་ནང་ནས་རང་རེའི་ནང་ཆོས་འདི་

གཞན་འགྲན་མ་མཆིས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་

ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་འདིས་དམར་ལུགས་ཀྱི་

སྲོག་རྩ། དེང་དུས་ཚན་རིག་ལ་འཐམས་འཁྱུད་

བྱ་གི་ཡོད་སྟབས་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་དཔུང་པ་

མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་ལངས་ནས་འགྲན་རྩོད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དམར་ལུགས་ལ་ཡིད་གཏད་

བྱ་མཁན་ཚང་མའི་སེམས་ཀྱི་ཞེ་སྐྲན་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་ངེས་རེད། ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡག་ལ་

མཇུག་བསྡུའི་སྙན་སྒྲོན་འདིས་ཇོ་སྲས་ཀྱི་ཁོང་

སྐྲན་སྟོན་པ་ཞིག་ལས། སྣང་བ་དཀར་པོའ་ིལམ་

སྟོན་རྡོ་རུས་ཐུབ་པ་ཚིག་གཅིག་མ་མཐོང

 ལྷ་རབ་བྱུང་ན་མ་ལེའི་གདོན་འདྲེའི་

ཆིག་ལབ་དེ་གྲས་བཞག་ནས། ཀུན་སྙོམས་རིས་

མེད་བསྟན་ལ་དག་སྣང་སྦྱངས་ཏེ་ཆར་པ་ཆུ་

གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ། ང་ཚོ་གཞིས་

སྡོད་བོད་མི་རྒྱལ་ཁམས་པ་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་

དང་རེ་བ་ངོ་མ་ཡིན་ལགས།། །། 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡8

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ལ་ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་

དགེ་འདུན་སྦྱིན་པ་མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུན་མནར་

གྱི་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༧།༤༠ ཐོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་སུ་གྱུར། ཁོང་

དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། དམ་

པ་ཁོང་གིས་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐ་སྙད་ཕྱི་

མོ་ཡི་གེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་

སློབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་

དུའང་སྐབས་ ༢ པའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་

གྲས་སུ་སློབ་གཉེར་ལེགས་པར་ཐོན་ཏེ། ལོ་

ངོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སློབ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་སྐད་ཡིག་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་

གཙོས། རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་སོགས་

སློབ་འཁྲིད་གནང་ཞིང་། དེ་བཞིན་སྦེལ་ཀོབ་

ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཞོན་དང་

གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་བསྐྱར་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ལས་ཁུར་

ཞུས་བགྲེས་ཡོལ་ཟིན་རྗེས་སུའང་སེར་བྱེས་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། ཆོས་གྲྭ་སློབ་གཉེར་

བ། རྫོང་ཆོས་དགེ་འདུན་བཅས་ལའང་བོད་

ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་དང་། སྙན་ངག་

སོགས་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། སུམ་རྟགས་དགོངས་འགྲེལ་རིག་

པའི་སྣང་བ་སོགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱང་བརྩམས་

གནང་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བོད་མི་མང་

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་

སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་ཡུན་ཆ་ཚང་

ཞུས་པ་སོགས་དམ་པ་ཁོང་གིས་རང་གི་སྐུ་ཚེ་

ཧྲིལ་པོ་བོད་བསྟན་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་

ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་སྐུ་ངལ་

འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པར་ཡི་

རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཁོང་གི་སྐུ་

ཟླས་གཙོས་བཟའ་མི་བུ་ཕྲུག་དང་གཉེན་ཉེ་ལྟོས་

བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདྲི་

དང་སྦྲགས། དམ་པ་ཁོང་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་

ཏུ་བྱས་བསགས་སྡིག་ཉེས་ཐམས་ཅད་བྱང་

ཞིང་དག་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོང་འཕང་

མྱུར་དུ་འཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་དང་

བཅས།  

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་

གནས་འཁོད་སྒེར་འཛིན་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་

ཁང་(Pain Free Tibetan Physiothe-

raphy Clinic) དང་། (Tibetan Abil-

ity Center Project Unit of Sangye 

Menlha Patients Charitable Trust) 

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འདི་གའི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཟླ་

གཅིག་རིང་གཤམ་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་བཞིའི་

ནང་ཕྱི་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་རིན་མེད་(Free 

Physiotheraphy Medical Camp) 

གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།

དུས་ཚོད།                                               བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡུལ།

༡། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༥ བར།        བྱམས་པ་གླིང་རྒས་གསོ་ཁང་།

༢། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༣༠ བར།        གཙུག་ལག་ཁང་།

༣། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ ༦ བར།             མེག་གྷན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཡན་ལག་ 

          སྨན་ཁང་།

༤། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ནས་༡༣ བར།            གངས་སྐྱིད་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་ཁང་།

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཟློས་དགེ་
ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

དུ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་ཕེབས་པའི་

ཟློས་དགེ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༤ ལ་ཉིན་གྲངས་

བཅུ་རིང་ཟློས་དགེའི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་སོང། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བོད་ཀྱི་

ཟློས་གར་གྱི་འཛིན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་ཚེ་

རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང་ཤེས་རིག་ཤེས་

ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས། 

དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚེ་

རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས། ཟློས་དགེ་ཟབ་ཁྲིད་

གནང་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་ཟབ་སྦྱོང་བ་

རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་སྙིང་བསྡུས་

ངོ་སྤྲོད་དང། ཟབ་སྦྱོང་སྐུ་ཚབ་ཌོ་ལན་ཇི་ཟློས་

དགེ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ལགས་ཀྱིས་

མྱོང་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་འགན་

འཛིན་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཟློས་

གར་གྱི་དགེ་མཚན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་ཟབ་

སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་

རྗེ་ལེགས་འབུལ་མཇལ་དར་དང་ཟབ་སྦྱོང་བ་

རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ་མཇུག་བསྡོམས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་དབུས་བོད་

སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་

གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དུ་

ཕེབས་པའི་ཟློས་དགེ་རྣམ་པས་གཙོས་རྣམ་པ་

ཚང་མར་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གཞིས་བྱེས་

བོད་མིར་ལྟ་བའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྙིང་ལྟ་

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

མཆོག་ཆགས་ཡོད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞི་མང་དག་ཅིག་

ཡོད་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་

འདི་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་

མ་འོངས་པར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིག་

གཞུང་གི་རྣམ་པ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་སློབ་གྲྭ་

འཛུགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་། དེ་ནས་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་རྣམས་མི་

རབས་གཞོན་པ་ཚོར་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་བརྒྱུད་

སྤྲོད་ཡོང་ཆེད་ཟློས་གར་དབུ་འཛུགས་མཛད་

ཡོད། ཟློས༌གར་ནི་ང་ཚོའི་རིག་གནས་ནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆས་གོས་དང་སྐད་

ཡིག་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་

ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་

གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་

ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་རྐང་བྲོ་གླུ་

གཞས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་རིང་

རྣམ་པ་ཚོ་ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཕེབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་རྣམ་པ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་རྗེས་སློབ་ཕྲུག་

ཚོར་སྔར་ལྷག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཀོང་གཞས་དང་

སྟོད་གཞས་སོགས་གང་ཞིག་བསླབ་ཀྱང་ས་ཁུལ་

དེའི་གནས་སྟངས་མཉམ་དུ་བསླབ་ཐུབ་ན་སློབ་

ཕྲུག་ཚོའི་སེམས་ནང་བག་ཆགས་འཇོག་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་འཛིན་གྲྭ་

མཐོ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གཞས་ཚིག་ཆབ་སྲིད་

ལྡན་པ་དེ་འདྲ་བརྩམ་ནས་བསླབ་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་

ཚོའི་སེམས་ལ་འཇུག་པོ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ། །

སྤྱི་འཐུས་ཚོཌ་གཙོ་མཆོག་གིས་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་

གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་

ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག ནིའུ་

ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཟ་ཁང་དུ་བར་

ལམ་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་གོད་

ཆག་གི་ངལ་སེལ་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་

སླད་འདུ་འཛོམས་གནང་བ་ཞིག་ ཡིན་འདུག འདུ་

འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་རྒྱུན་ལས་

སྐུ་ཚབ་དང་།  ས་གནས་མང་ཚོགས།  སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཟུར་པ།  བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་

འཛིན།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་སྲི་ཞུ་ལས་

བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་

འཇར་སི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ངོས་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་བར་ལམ་ཨོ་རི་

ས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོས་སྟོན་ཉེས་

བྱུང་བར་གུན་སྐྱོབ་ཆེད། ང་འདི་གར་བཅར་བ་

དང་སྟབས་བསྟུན་གསོལ་ཚིགས་གོ་སྒྲིག་གནང་

བ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་གི་འདུ་འཛོམས་ཐོག་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་འདུག 

ང་རང་འདིར་བཅར་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་

། བོད་མིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་བོད་མི་

གཞན་དང་ལྷག་པར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཚོས་

རོགས་སྐྱོབ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མའི་འགན་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་

བ་བཞིན་བར་ལམ་ཡང་ཁྱེད་ཚོས་ཞལ་འདེབས་

བསྡུ་རུབ་གནང་འདུག ངས་གོ་ཐོས་ལ་དེ་རིང་

གི་གསོལ་ཚིགས་སྐབས་ནིའུ་ཡོཀ་ས་གནས་

ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རིང་མིན་གོ་སྒྲིག་

ཞུ་རྒྱུར་བང་སྒྲིག་ཡོད་པ་འདྲ། དེའི་ནང་ཨོ་རི་ས་

བུན་སྐྱོབ་ཆེད་འཆར་གཞི་འབུལ་རྒྱུ་དང་། བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ལས་

རིམ་སྒྲིག་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་

ཁྱེད་རང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་

སྡོད་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་ན་

ཁྱེད་རང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་གང་

ཙམ་ཡག་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། ལྷག་པར་འཛིན་

སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོས་

དྭང་དུ་བླངས་ཏེ་འདི་ལྟར་གནང་བར་ངས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

སྟོན་ཉེས་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དེར་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་སྐོར་བར་གཞིགས་ན་

ཧིན་སྒོར་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་རེད། ཨ་སྒོར་

འབུམ་གསུམ་དང་སུམ་ཁྲི་སུམ་སྟོང་སུམ་

བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཙམ་རེད། ཨ་རིས་

གཙོས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་

ན་གང་ཙམ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་

རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པའི་གནས་

སྟངས་ཡིན་ནའང། ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་པ་ཡིན་

རུང་། ང་རང་ཚོ་མི་རིགས་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། འདི་གཟི་བརྗིད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། མི་གཞན་ཞིག་ལ་ལག་

པ་བརྐྱང་པ་ལས་ང་རང་ཚོའི་ནུས་པ་མཉམ་

སྤུངས་ཐུབ་ན་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཚོའང་

སྤོབས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རོགས་པ་བྱེད་ས་

དེ་ཡང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་བལྟ་

ས་ཞིག་ཡོད་བསམས་པ། གང་ལྟར་གཅིག་

ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་འདིའི་ཆེད་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་

དང་སྦྲགས། གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོས་ངར་

སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་བཤད་དགོས་རེད་ཅེས་

གསུངས་སོང། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་

གསལ་རེད། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་

བཙུགས་ནས་ལོ ་མང་ཞིག་འགྲོ ་གི ་ཡོད། 

དེའི་ནང་ནས་རྒན་རབས་མང་པོ་ཞིག་གིས་

སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་གང་ལྟར་མི་རབས་ནས་

མི་ རབས། མི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་སྟེ། ད་ལྟའི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་འདི་ཚགས་ཚུད་ཅིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་གང་ཟག་

གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཆེ་མཐོང་གི་ཐོག་གནོད་

སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་

ནང་ང་ཚོས་འདི་དག་མཐོང་བ་རེད། ད་ལྟའི་

དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདས་

པའི་ལོ་བཅུའི་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་མ་འགྲིག་པའི་

གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་

འབྱོར་བྱུང་། ཡི་གེ་གཞན་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་

མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡི་གེ་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་སྐབས་ལས་

དོན་གང་བྱེད་ཀྱང་རང་བཙན་གྱི་ཐོག་འཐབ་རྩོད་

མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་མ་འགལ་བ་ཞིག་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ལ་ཁ་གཏད་མ་བཅག་རྒྱུ། བོད་དོན་

ཞི་འགྲིག་བྱུང་སྐབས་རང་བཙན་རྩོད་མ་དགོས་

པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངས་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་

དྲན་གྱི་མི་འདུག་སྟེ་ནང་དོན་འདི་ལྟར་ཡོད་པའི་

ཡི་གེ་ཞིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ལ་འབྱོར་བྱུང་། མ་ཤེས་པའི་དབང་གི་སྐྱོན་བྱུང་

ན་དུས་ནས་དུས་སུ་སློབ་སྟོན་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་རོགས་ཞེས་ཡི་གེ་འབྱོར་བྱུང་། དེར་

བརྟེན་འདི་ས་གནས་ཚང་མས་དབུས་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་གང་

ཡིན་མིན་ས་གནས་ཀྱི་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ཡོད་ཤག་

རྩིས་པའི་ཐོག བར་ལམ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཐབས་སུ་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ཐོག་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་སྨྲོས་མེད་རེད། ང་

ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་ཟག་སྒེར་པ་སོ་སོའ་ི

རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྟ་བ་གང་འཛིན་ཡང་འཛིན་ཆོག་པའི་རང་དབང་ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ིལངས་ཕྱོགས། ལྟ་བ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་མཚོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་

ཐོག་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱི་ང་ཚོས་

ལས་དོན་སྒྲུབ་ན་མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ང་ཚོར་ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་ཕོག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡8

ཡུ་རོབ་ནང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གནས་

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

ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོའ་ིདུས་ཆེན་

ཉིན་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་

དང་ནང་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། འཕྲོད་བསྟེན། ཕྱི་

དྲིལ་བཅས་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིབཀའ་བློན་རྣམས་

ཀྱིས་བྷེལ་ཇམ་དང་ཨི་ཊ་ལི། ཕ་རན་སི། ནེ་དྷར་

ལེན་ཌི། ཇར་མན་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་

གནས་སྡོད་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་སོགས་དང་ལྷན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་ཏེ་

རེན་ཏོའ་ིརྒྱལ་ས་ཊོ་རི་ནོར་ Torino ཕེབས་

འབྱོར་བྱུང་རྗེས་ས་གནས་སུ་བོད་ནང་དང་

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིའི་མི་ཚེ། ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་པེཌ་མོནྜ་ས་གནས་རང་སྐྱོང་

ལྷན་ཁང་ Regional Council of Pied-

mont Region གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཝ་

ལེ་རིའོ་ཀ་ཏ་ནིའོ་ Mr Valerio Cattaneo 

མཆོག་དང་།  ས་གནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་གྷེན་པེ་རོ་ལིའོ་ Mr Gianpiero 

Leo མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཝ་ལེ་རིའོ་ཀ་ཏ་ནིའོ་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དང་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད།  གཞན་ཡང་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་དེར་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའི་ Radical Party འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

བྷུར་རུ་ནོ་མེ་ལ་ནོ་ Mr Bruno Mellano 

ལགས་དང་། ལྕམ་སྐུ་རོ་ས་ན་ཌེ་ཇི་ཝ་ནི་ Mrs 

Rosanna Degiovanni ལགས་བཅས་

ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཊོ་རི་ནོ་གྲོང་ཁྱེར་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་སིལ་

ཝིའོ་མག་ལི་ཡ་ནོ་ Mr Silvio Magliano 

མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་

ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་ཁུ་ནིའོར་ Cuneo ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་

ཀྱི ་གཙོ ་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་གྷི ་ཡ་ན་བྷན་ཤི ་ཡ་ 

Mrs Gianna Gancia མཆོག་དང་གྲོང་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཕེ་ཌེ་རི་ཀོ་བྷོརྒ་ན་ Mr Fed-

erico Borgna མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕ་

རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ Paris ནང་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

ཡོད། མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་ཕ་རན་སིའི་བོད་

རིགས་ཚོགས་པ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག མཛད་

སྒོའ་ིསྐབས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་

སྐུ་ཞབས་པེ་ཊིག་བྷོ་ལོ་ཆི་ Mr Patrick 

Bloche མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཨེན་ཌི་རེ་གྷ་ཏོ་ལིན་ Andre Gatto-

lin མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

བུད་མེད་ཀྱི་འགན་ཁུར་སྣེ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩས་

གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་

ཚོགས་ཁང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་འགན་ཁུར་སྣེ་ཁྲིད་

ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༢༡ ནས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་སོགས་ཁྱོན་བུད་མེད་ ༢༧ བརྒལ་བ་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཕྱེད་ཡོལ་ ༢།༣༠ 

ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཟབ་སྦྱོང་འདིས་ཚང་

མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་པའི་རེ་

བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་

སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་

གོང་མ་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་

དང་འབྲེལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

དགོངས་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བུད་མེད་ཚོར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་

མཉམ་གནང་དགོས། ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ གྲོས་

ཚོགས་ཐོག་མར་ཚོགས་སྐབས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་མེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་གྲོས་

ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་རེ་རེ་སླེབས་ཡོད། དཔེར་ན། སུད་སི་

ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་མ་གཏོགས་

བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་མེད། དེ་

བཞིན་བོད་ནང་དུའང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བུད་མེད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལྷ་

སར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་

པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་བསྟན་ཐུབ་

ཡོད། ཕྱིས་སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་བུད་མེད་ཚོགས་

པ་བཙུགས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡིན་

མིན་སྐོར་སོགས་ལ་འབད་བརྩོན་རིམ་པ་གནང་

ཡོད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡིན་རུང་དེའི་ཐོག་ལ་

རླབས་ཆེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད། དེ་སྔོན་

བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བུད་མེད་

ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའི་

ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་བྱས་པའི་འཆར་གཞི་

བཏོན་པ་གཞིར་བཟུང་རིམ་བཞིན་འབད་བརྩོན་

བྱས་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་

གི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དཔེར་

ན། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡིན་ན། བུད་མེད་ལ་

ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་གཞིར་བཟུང་

གང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་

རེད། དེ་སྔོན་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདི་

ལོ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཁན་ཁོངས་

སུ་བུ་དང་བུ་མོ་བསྡུར་ན་བུ་མོ་མང་བ་ཡོད། 

དེ་བཞིན་སློབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ཡིན་ནའང་ཕལ་

ཆེར་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུག་ཙམ་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་བུའི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་

ཞེ་ལྔ་ཞེ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་མེད། ཤེས་

ཡོན་ཐོག་བུད་མེད་ཚོས་ཐོབ་ཐང་དང་གོ་སྐབས་

ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེའི་

ནང་ནས་དམིགས་བསམ་ཆེད་ལས་པའི་བརྒྱ་

ཆ་ཡང་བུད་མེད་མང་བ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ 

ནང་བུད་མེད་ཚོ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་དེ་འཛིན་རིམ་

བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཁོངས་ནས་མཐོ་སློབ་

ཏུ་བསྐྱོད་མཁན་དཀོན་པོ་རེད་འདུག་

ཅེས་སྐབས་དེ་དུས་གླེང་སློང་བྱུང་ཡོད། 

དེང་སྐབས་གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་

བ་ཕྱིན་ཏེ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། དཔེར་

ན། ཨ་རི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་མཐོ་སློབ་

ཏུ་སྐྱོད་མཁན་བུ་དང་བུ་མོ་བསྡུར་ན་

བུད་མེད་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་

མམ་ང་ལྔ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་

བརྟེན་ང་ཚོ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མཉམ་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

རེད། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ན་དེ་དེ་བཞིན་

གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་སྟངས་ཡར་

རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཉེ་བའི་ཆར་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་

བུད་མེད་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ། དཔེར་ན། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཡོད་ཁོངས་

ནས་བུད་མེད་ལྔ་ལས་མེད་སྟབས། བརྒྱ་ཆ་

བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་ཙམ་བསླེབས་ཡོད། འོན་

ཀྱང་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་མཁན་བུད་མེད་མང་བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། 

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལས་

བྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆར་གཟིགས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦།༥ 

བུད་མེད་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་གནས་རིམ་དང་

གནས་སྤར་སོགས་བསླབ་པ་རྒན་གཞོན་ཐོག་

ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་སྟབས། དམིགས་བསལ་

གནས་སྤར་སོགས་གནང་སྲོལ་མེད། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རིང་བ་

བཞུགས་ཚེ་རིམ་བཞིན་གནས་རིམ་ཕར་ཏེ་

ཟུང་དྲུང་དང་། དྲུང་འཕར། དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོར་བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ལས་

མེད། དྲུང་འཕར་གཉིས། དེབཞིན་ཟུང་དྲུང་དང་

དྲུང་གཞོན་དུའང་བུད་མེད་གང་ཙམ་ཡོད། དྲུང་

ལས་ཁོངས་སུ་བུད་མེད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ནང་ཡུན་རིང་བཞུགས་ན་མ་འོངས་པར་དྲུང་

འཕར་དང་དྲུང་ཆེ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་

དམིགས་བསལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་

ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞུས་རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཡུན་རིང་ཞུས་ཐོག་མ་

འོངས་པར་དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་གནང་མཁན་

ཡིན་རུང་བུད་མེད་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

སྐབས་ ༡༤ པའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་

སྤྱི་འཐུས་ལངས་པ་བརྒྱད་བྱུང་ཡོད། སྐབས་

བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་བུད་མེད་བཅུ་གཉིས་བྱུང་ཡོད་

པ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་

ཀྱང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་ཐོག་ང་རང་

ལ་བཀའ་བློན་བསྐོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུ་འགན་ཡོད་

སྟབས། བཀའ་བློན་དྲུག་ནས་གཉིས་བུད་མེད་

བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན། ངས་དུས་རྟག་ཏུ་རྩེད་

མོ་སྦྲགས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིར་གདོང་སྟོན་རྒྱུ་དེ་བུད་མེད་

ཡིན་ལ་ནང་ཧྲ་ཏག་ཏག་འཛིན་མཁན་ཡང་བུད་

མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ལྷན་ཁང་

ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་རྩིས་

འགྲོ་གྲོན་ག་ཚོད་ཡོད་རུང་དེའི་ཁོངས་ནས་

བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཙམ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་

ལ་འགན་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་

བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཕྲན་

བུ་གནང་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ཡིན་ནའང་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་མང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་ཐོག་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་

བཞིན་པ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༥ ཡོད་ཁོངས་ནས་

བུད་མེད་ལྔ་ལས་མེད་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིར་

བུད་མེད་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་མདུན་སྐྱོད་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་

གསུམ་རིང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས་བུད་མེད་

ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དོན་ཚན་

བརྒྱད་བཏོན་ཡོད། དེ་སྔོན་བུད་མེད་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གནང་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། འོན་

ཀྱང་ད་ཆ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྲིད་

བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་རྗེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལྔ་ད་ཆ་བུད་མེད་ཡིན། སྤྱིར་བཀའ་ཤག་གི་

ལམ་སྟོན་ལྟར་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱ་

ཆ་ ༣༣ བུད་མེད་ཡིན་དགོས་པར་བརྟེན།  ང་

ཚོར་ད་དུང་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་

ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད། ཞེས་སོགས་འཁོད་

ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་དང་པོའ་ིཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཟབ་

སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་

མ་ཟད། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་གཉིས་རིང་ཟབ་ཁྲིད་པ་

གཙོ་བོ་ནི་དིལླིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧོ་ལི་སི་

ཊིག་བསྟི་གནས་ཁང་  Holistic Training 

Solutions ནས་ལྕམ་སྐུ་ལི་ཡན་ཌ་ཨོ་ལེབ་

ཆ་ Ms. Lynda O Lepcha ལགས་ཀྱིས་

རང་གཞན་གཉིས་སྣེ་ཁྲིད་ཇི་ལྟར་དགོས་མིན་

དང་། ཉིན་གསུམ་པའི་སྐབས་ཟབ་ཁྲིད་པ་ལྕམ་

ཨ་བྷ་བྷ་ཡ་ Ms. Abha Bhaiya ལགས་

ཡིན་འདུག ཁོང་ནི་རྡ་ཤོད་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སིདྷ་བྷཱ་

རིར་ Siddhbari རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཇ་གོ་

རི། Jagori ཞེས་པའི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་

འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་འཛུགས་མཁན་

ཡིན་པ་དང་། བསྟི་གནས་ཁང་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་

བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་

ཁང་རྙིང་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན་འདུག
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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།

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།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལྡི་ལིར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་
བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན ་བཞུགས་སྒར་དུ ་སྤྱི ་ནོར ་༸གོང ་ས ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ལོ་

༢༤འཁོར་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་གྲུབ་

མཚམས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་

གི་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་རྒྱས་ལྡི་

ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་འཆར་

གོ་སྒྲིག་ལྟར་ལྡི་ལིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་

དང་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་འགན་ལས་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ལྡི་ལི་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ཤི་

ལ་དྷེ་ཤི་ Smt. Sheila Dikshit,མཆོག་གི་

བཞུགས་ཤག་ཏུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་ད་བར་ཁོང་

སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གནང་རིང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་བོད་སྒར་

བསམ་ཡས་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་

ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་སྐྱབས་འཇུག་གནང་བ་

བཅས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་། ཁོང་ཉིད་

ཀོང་རེ་སི་Congressཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྒན་གྲས་ཤིག་ལ་སོང་མ་འོངས་

པར་ཡང་སྔར་བཞིན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་

ཁུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུས་སྐབས་དགྱེས་

ཚོར་དང་བཅས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་

བྱུང་ཡོད།

 དེ ་ཉིན ་གྱི ་དགོང ་མོ ་བོད ་སྒར་

བསམ་ཡས་གླིང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དང་། བོད་

སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་ཁུར་མི་སྣ་ ༡༥ 

ཙམ་གྱིས་སྣེ་ལེན་ཐོག་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུ་གནང་སྟེ་གཞིས་སྒར་དང་ལ་དྭགས་བྷོ་

དྷི་བྷི་ཝ་གྱི་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་

བྲེ ་བྲག་རྣམས་རེ་རེ ་བཞིན་སྙན་སེང་ཞུས་

པར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་པས་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་

གསལ་བཤད། མ་འོངས་པའི་འགན་ཁུར་གནང་

ཕྱོགས་གྱི་ལམ་སྟོན། ལས་གཞི་ཁག་ལ་ལས་

དོན་འཆར་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས། དཀའ་ངལ་ཆེ་

རིགས་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་དགོས་དགོངས་བཞེད་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་

ལྷུག་པོ་གནང་།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་

སྒར་བསམ་གླིང་དུ་ལྡི ་ལི ་ཇོ ་ཧལ་ནེཧ་རུའི་

Jawaharlal Nehru University གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་དང་། ལྡི་ལི་ཨ་རིའི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་མཁས་དབང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ལྷན་རང་

རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་གཞན་པའི་

ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་མྱོང་ཚོར་དང་། ནེཧ་

རུའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ནང་ཡོད་

བོད་ཕྲུག་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་། སློབ་མར་

གཟིགས་རྟོགས་གནང་ཕྱོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་

ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་ཕྱོགས་དང། 

གལ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཉར་ཚགས་

གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཅས་ཉམས་མྱོང་གི་གནས་

སྟངས་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀྱང་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལངས་ཕྱོགས་དང་། ཕྱག་

ལས་གནང་སྟངས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ་ཕན་

ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱས། 

 དགོང་མོ་ལྡི་ལི་གསར་པའི་The 

Claridges གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་ཕྱི་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་བློན་ཆེན་

ཟུར་པ་དང་། བྷེ་ཇི་པི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

རྒན་གྲས། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Shri. 

Yashwant Sinha མཆོག་གིས་དབུས། 

Shri. Sharad Yadav, Dr. Thakchom 

Meinya, Smt. Najma Heptulla, 

Janab Hassan Khan, Shri. Avinash 

Rai Khanna, Shri. Amar Singh, 

Shri. Joseph Toppo, Smt. Bimla 

Kashyap Sood, Shri. Shanta Kuamr, 

Shri.  Alok Tiwari, Shri. Bashistha 

N. Singh, སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་མ་འདྲ་བ་ཁག་

གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

བཅས་ལ་དགོང་ཚིགས་འདེགས་འབུལ་སྐབས། 

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཡཤ་ཝནཏ་སིནྷ་ 

Shri. Yashwant Sinha མཆོག་ནས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན་བོད་ནང་གི་ཡ་ང་བའི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་དང་

བཅས་རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཇི་

ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་དེ་བཞིན་གནང་མེད་པ་དང་། 

རྒྱ་གར་ནི་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་

པ་དང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་འབྲེལ་བཞུགས་

བཞིན་པའི་དུས་བོད་གི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་གར་

གཞུང་ནས་བཞེངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཞིག་ལེན་

ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་

ཀྱི་དྲང་བདེན་མིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བྱ་

ཕྱོགས་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་འགྱུར་

བ་གཏོང་དགོས་པ་དང་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་བོད་

ཀྱི་གནང་དོན་ཐད་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་

རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ་སྡིངས་

ཆ་ནམ་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བོད་མིའི་

འཐབ་རྩོད་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་དོ་སྣང་འགུག་ཐབས་

གནང་དགོས་པ་དང། བོད་དང་བོད་མིའི་འཐབ་

རྩོད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་

སྤུངས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གནང་། 

 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོང་ཉིད་རྒྱ་གར་

གྲོས་ཚོགས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་

ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་དམ་ཉེ་འདབས་གང་རུང་

ཞིག་ཏུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་

བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་ཅིག་ཡོང་

ཐུབ་པའི་འབད་རྩོན་ཞུས་གནང་ཡོད་

ཚུལ་དང་། ཁོང་གི་རེ་བར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ཚོའི ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་

པར་རྒྱ་གར་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ལངས་

ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་གནང་

བ་དང་རྒྱ་གར་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྔར་ལྷག་དམ་ཟབ་ཡོང་

བའི་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་

གསུངས་བཤད་གནང་།

 དེ ་རྗེས་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག་གིས་དེ་སྔོན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེར་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧན་

སིནྷ་ Shri. Mohan Singh མཆོག་དང་། 

སྐུ་ཞབས་བྷིར་ཇི་བྷུ་ཤན་ཏི་ཝ་རི་ Shri. Brij 

Bhushan Tiwari མཆོག་གྲོགས་པོ་རྙིང་

པ་ཁག་གཅིག་ད་ཆ་འཇིག་རྟེན་འདིར་བཞུགས་

མེད་ཀྱང་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར། སོ་

སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ནང་

ཕྱག་ལས་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་རྣམས་གསོན་

པོར་གནས་ཡོད་སྐོར་རྗེས་དྲན་ཞུ་གནང་བ་

དང། དེ་རིང་འདིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཡོངས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་

ཆེད་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་གི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་གནང་། 

 བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་རྣམས་མི ་

ལོ་ ༥༠ ལྷག་རིང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

འོག་ལྷག་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ཐོག་

འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འདོད་པ་མེད་

བ་གསལ་

པོ ་ རེ ད ་

ཕྱི ་ ལོ ་ 

༢ ༠ ༠ ༨ 

ལོར་བོད་

ས ་ ཁྱོ ན ་

ཡོ ང ས ་

ན ས ་ ཞི ་

རྒོ ལ ་

གནང་བ་

དང་། ད་

ལྟ་ཆེས་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ 

ལ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་བར་བོད་མི་ ༡༢༣ 

གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགོས་བྱུང་

བ་དང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་༸གོང་ས་

མཆོག་བོད་ནང་གདན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་

མིར་རང་དབང་དགོས་པ་སོགས་དགོས་འདུན་

གསལ་པོ་སྟོན་ཡོད་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་ཆེ་

རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད་སྐོར་

དང། ང་ཚོས་གཉིས་ཕན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་

ཏེ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་ལམ་ཡོང་ཐབས་སོགས་མུ་

མཐུད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ད་བར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

གསལ་པོ་གང་ཡང་མདུན་སྐྱོད་གནང་གི་མེད། 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུངས་པ་

བཞིན་རྒྱ་གར་ནི་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་དང་ང་ཚོ་

དགེ་ཕྲུག་གི་ངོ་བོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲུབ་ཡོད། བོད་

མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་གྲངས་

ལྔ་བཅུ་ལྷག་བརྒལ་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་རྒྱ་གར་ཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཡིད་

ཆེས་དང་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་མི་མང་གྲོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་

ད་བར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷོད་མེད་གནང་

བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང། 

མ་འོངས་པར་རྣམ་པ་དང་ཐབས་ལམ་གསར་

པའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་ནུས་འབྲས་ཐོན་

པའི་དགོངས་བཞེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུར་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང་། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བོད་མིར་

མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་གྱི་

གྲོས་ཚོགས་འདི་ཡང་མི་ལོ་ ༥༠ ལྷག་བརྒལ་

ཟིན་ཡོད་ཅིང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཕན་ཚུན་ཕ་མ་དང་བུ་

ཕྲུག་གི་འབྲེལ་ལམ་བཞིན་གནས་ཐུབ་པ་དང་

ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་

གནང་བ་འདི་ལྟ་བུ་གལ་ཆེན་པོ་རྩི་བཞིན་ཡོད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་ནུབ་ཕྱོགས་

ཡུལ་གྲུར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་གར་ནི་ཆོས་

ལུགས་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་གནས་ཐུབ་པའི་

དམིགས་དཔེ་བལྟ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཚུལ་གསུང་བཞིན་ཡོད་པས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

དགོངས་གཞི་ནི་རླབས་ཆེ་བ་དང་། དོན་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་ཡིན་པས་བཀའ་སློབ་ཞུ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མིས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་

བཀའ་སློབ་དགྱེས་སྩལ་ཡོང་བའི་སྐོར་ལ་ཁྱེད་

རྣམ་པས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་

དེར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་དོན་

འབྲས་སོན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།

 མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་འོས་བསྡུ་

ཆེན་མོའ་ིནང་ཁྱེད་རྣམས་མུ་མཐུད་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རུ་བཞེངས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་། བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཡོང་ཐབས། འབྱུང་

འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

བདུན་པའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་གང་མང་ཞུགས་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་

རོགས་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཕྱག་རྟགས་

དང་མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་གནང་། རྒྱ་གར་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཀྱང་ཐུགས་

དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིངང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ནང་

མོལ་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་རྒྱུན་ལས་

རྣམས་རྡ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

 


