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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།
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གྲྭ་ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་27

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱི་མཛད་ཕྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་བསྒྲོན་པའི་སྐུ་

པར་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་རྒྱ་ནས་བེད་

སྤྱོད་བྱས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེ་མིན་འདྲ་

པར་རྣམས་འདི་གའི་པར་པས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 



         གསར་འགྱུར་སྙིང་བསྡུས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིར་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་དེ་རྗེས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་

མང་གྲྭ་ཚང་དང་འབྲས་བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་། དེ་རྗེས་དགའ་

ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་། དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་བཅས་

སུ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༥༧༢ བརྒལ་བར་བསྙེན་

རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་དང་། བགྲེས་སོང་

ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སློབ། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་

འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་སོགས་སྩལ་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པུ་ནེར་རྒྱ་གར་

ནང་པའི་དགོན་པས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཁུལ་

དེར་རྒྱ་གར་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་

འབྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

ཆོས་འབྲེལ་དང་། དེ་རྗེས་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧིན་

ངྷུའི་བླ་ཆེན་ཝ་སི་ཝི་ནི་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༥ འཁྲུངས་

སྐར་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་བཞིན་ཁུལ་

དེར་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་

བཞེས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས། རང་དབང་གི་དོན་དུ་

ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་

ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་སླད། ཉིན་དེར་རྡ་སས་གཙོས་བོད་མི་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་གང་སར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་
མཆོག་གཤག་བཅོས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་

བར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ། 

༄༅། །ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་

ཌབ་ལུ་བྷུ་ཤི་ (George W. Bush) མཆོག་ཉེ་ལམ་

སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་

སྐུའི་སྙིང་རྩར་གཤག་བཅོས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དེ་

ལམ་ལྷོང་དང་ལྡན་པ་བྱུང་བ་དེར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་

ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ (Ladakh) ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་ (Leh) 

ནས་ཐུགས་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ་མ་ཟད། སྲིད་

འཛིན་ཟུར་པ་གང་ཉིད་མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་དྲག་

སྐྱེད་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨོན་ཡང་མཛད་ཡོད། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དེའི་སྐབས་ཁུལ་དེར་

བདུན་ཕྲག་གསུམ་རིང་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་གནང་

མཛད་བཞིན་ཡོད།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིར་
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་

གླིང་ནས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི ་གཞིས་

ཆགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས། མོན་

གྷོ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ས་

གནས་གཞིས་འགོ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་

འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་

དུ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤོས་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་འབྲས་སྤུངས་

བླ༌སྤྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་འབྲས་སྤུངས་

ཚོགས་ཆེན་སྒོ་འགྲམ་ནས་འབྲས་སྤུངས་ཁྲི་པ་དང་

གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཐོག་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་

གྱི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་འཁོད་གྲུབ་མཚམས། 

མགོན་པོ ་གང་མཆོག་ཉིད་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཞལ་འདོན་ཁག་

གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་དགེ་འདུན་པ་

རྣམ་པར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་ངོས་རང་

འདི་གར་ཡོང་དགོས་དོན་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམ་པར་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་

མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཆོས་འབྲེལ་དམིགས་བསལ་གང་

ཡང་མེད། མང་ཚོགས་ལ་གཅིག་བྱས་ན་ཚེ་དབང་

བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྔོན་ངོས་

རང་འདི་གར་ཡོང་སྐབས་འདི་ནས་བསྙེན་རྫོགས་

སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་རིན་

པོ་ཆེས་ངོས་ལ་གསུངས་བྱུང། སྤྱིར་བཏང་རྡ་སར་

བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རྡ་

སར་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ལྷག་པར་གྲྭ་པ་གྲྭ་

རྐྱང་གི་གྲས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་

དེ་རིང་འདིར་ཆེད་མངགས་རྡ་ས་ནས་ཡོང་སྟེ་བསྙེན་

རྫོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་། ཕྱི་ཟླ༌ ༧ པ་

དང་ ༨ ནང་ངོས་རང་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ལྷོད་པོ་འདུག 

ཁ་སང་སེ་རར་དགེ་འདུན་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་བསྙེན་

རྫོགས་བསྒྲུབས་ཡོད། འདི་གར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་

དུས་ཚོད་ཡོད་པས་རིམ་བཞིན་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 ལྷག་པར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་

ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་གནང་

མཛད་འདུག འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནས་བསྙེན་

རྫོགས་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༢༦ 

ཡོད་ཁོངས༌ནས་ ༡༦༥ ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་

པ་འབོགས་ཆོག་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲས་

སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞལ་གྲངས་ ༢༡༡ 

ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༡༩༣ བརྒལ་བར་བསྒྲུབས་ཡོད། 

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞལ་གྲངས་ ༦༤ དང་

དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞལ་གྲངས་ ༡༩༥ ཡོད་

པའི་ནང་ནས་ ༡༥༠ བསྒྲུབས་ཡོད། ཁྱོན་དགེ་འདུན་

ཞལ་གྲངས་ ༧༩༦ ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༥༧༢ བརྒལ་

བར་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་གནང་མཛད་འདུག །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་
བགྲེས་སོང་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་བགྲེས་སོང་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

ལ་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་ནང་དམིགས་བསལ་

མཇལ་ཁ་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། བགྲེས་

སོང་ཁྱེད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་

ན། རྒས་འཁོགས་ཆགས་ཀྱང་དགེ་སྡིག་ངོ་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་སྐལ་པ་

བཟང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་ཡང་བོད་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཞིག་དང་མུ་མཐུད་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཆེད་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་དང་མདུན་པ་སྐྱེས། 

སྤྱིར་བཏང་ཐོག་མར་བྱིས་པ་དང། དེ་ནས་ན་གཞོན། 

དར་མ། དར་ཡོལ། རྒན་པོ་ཆགས་འགྲོ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་

གྱི་ཆོས་ཉིད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་

བསམ་བློ་བཏང་ན་མི་ཚེ་རིང་པོ་རེད། ལྷག་པར་ང་རང་

ཚོ་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

རྒན་པོ་རྒན་མོ་ཆགས་ནའང་། ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་

ཤིག་ཡིན་རུང་སོ་སོས་དགེ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྐྱབས་

འགྲོ་དང། སེམས་བསྐྱེད། གཟུངས་སྔགས། ཡིག་དྲུག་

བགྲང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལོ་འདི་

ཙམ་བསླེབས་པའི་བར་སྡོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རིང་

དགེ་སྡིག་གི་ལེགས་ཉེས་ཤེས་ནས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

ཞིག་བྱུང་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སྐལ་

པ་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་པ་བྱོས། ད་ཆ་མི་ཚེ་མཐར་

ཐུག་འགྲོ་གི་ཡོད། སྐྱེས་བའི་མཐའ་མ་འཆི་རྒྱུ་རེད་

མ་གཏོགས་སྡོད་ཐབས་མེད། ང་རང་ཚོར་ཚེ་རབས་

ནས་ཚེ་རབས། སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་

ཡོད། དེར་བརྟེན་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་དེ་མི་ལུས་ཐོབ་ཐུབ་རྒྱུ་

ཞིག་དང། དེ་ཡང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྐྱེས་ཐུབ་

པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་དགོས། ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ཆོག ཁྱེད་རང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་སོ་སོས་ཉམས་ལེན་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་སྤྱི་ལའང་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་དང་འདུན་པ་བསྐྱེད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་

གི་རེད། གོ་སོང་ངམ། བློ་བདེ་པོ་བྱོས། ཞེས་དང། ལྷག་

པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒས་འཁོགས་

རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་དང་

ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ཡོད་

སྟབས། སོ་སོའ་ིགྱོན་ཆས་འཁྲུ་རྒྱུས་མཚོན་ཁང་པའི་

ནང་གད་ཕྱིས་བྱེད་རྒྱུའི་རིགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ངེས་པར་དུ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཞིག་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེར་ལྟ་

རྟོག་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་བལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ཡོད་པའི་

རྒས་འཁོགས་ཚོ་ཡིན་ན་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་མི་ལྟ་རྟོག་བྱེད་

མཁན་ཡོད་ན་རབ་དང་། དེ་ལྟར་མེད་ན་ཁ་ཐུག་ཁ་

ཐུག་དོན་གཅོད་ལ་བརྗོད་ནས་སྨན་བཅོས་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན། དེ་བཞིན་ཟས་གོས་ཀྱི་མཐུན་

རྐྱེན་ཞུ་དགོས། ང་ཚོ་སྤྱི་པས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

བལྟ་དགོས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། ཁྱེད་

རང་ཚོས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བློ་བདེ་པོ་དང་ཁ་ཏོན་གང་

ཐུབ་བྱོས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད། །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་དམངས་རྣམས་ལ་སྒྲོལ་
དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བར་སྒྲོལ་

དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་མ་སྩལ་སྔོན་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ངོས་རང་དེ་རིང་འདི་གར་

ཡོང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང། ང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

ནས་མི་ལོ་ ༥༤ བརྒལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ལོ་ཡུན་དེ་དག་

མི་སྒེར་པ་ཞིག་གི་མི་ཚེར་ཆ་བཞག་ན་གང་ཙམ་རིང་

པོ་རེད། འོན་ཀྱང་མི་རིགས་ཤིག་གི་བདེན་དོན་འཐབ་

རྩོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་

གྲངས་དུས་ཐུང་རེད། གང་ལྟར་དུས་ཡུན་དེ་དག་རིང་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་རྣམས་

ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་གཡོ་བ་མེད་པར་བསྡད་

ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་ལ་ཀུན་གསལ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་

ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་མཐོང་གི་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀྱང་སོ་སོའ ་ིསྒེར་པའི་མི་

ཚེ་འཁྱོལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཟུར་གསལ་དུ་ཡོད་

པ་དེ་བཞིན་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་འགན་འཁྱེར་

བཞིན་ཡོད། བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་གཙོ་ཆེ་ཨ་རི་དང་

ཡུ་རོབ་སོགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་མང་དག་ཅིག་

ནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ངོས་རང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་

ཡོང་རིམ་བཞིན་དུས་ཁོམ་ཡོད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་

ཐུག་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་བོད་པའི་

སོན་རྩ་ཆགས་ཡོད། སོན་རྩ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བར་

ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་བོད་པ་ཡིན་རུང་སེམས་ནང་བོད་

པའི་ཤེས་ཡོན་མེད་ན་བོད་པ་ཕྱེད་ཀ་རེད། དེར་བརྟེན་

གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་རྒྱུད་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་འཇགས་

ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

 གང་ལྟར་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་

ཡོད་ཀྱང་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་

ཡག་པོ་མ་ཤེས་ན་བོད་པ་ཕྱེད་ཀ་རེད། དེ་སྔ་ང་ཚོས་

སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུགས་སྐབས། ནེ་རུར་སྙན་སེང་

ཞུས་ཏེ་ང་ཚོ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་བོད་ཡིག་བསླབ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ཞིག་དང་། བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་

དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ནས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་རེད། 

མདོར་ན། བོད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བར་བོད་པའི་

ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་

ནི། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་པའི་རིག་གཞུང་

དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་པ་དེ་འཚེ་བ་མེད་པའི་

རིག་གཞུང་དང་། དེ་ཡང་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་

འཚེ་བ་མེད་པའི་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་

ཀྱི་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་མི་ཚེ་རིང་པོ་དང་གཟུགས་པོ་

བདེ་པོ ་ཡོང་རྒྱུ་གཙོ་བོ ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལུས་པོའ ་ི

འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་གང་ཡང་
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མ་བྱས་པར་ཚེ་སྒྲུབ་ཁོ་ན་བྱས་པའི་ཚེ་སྲིང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་སོགས་ནང་སྨན་གྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་

གར་འདོན་པ་བཏོན་ཏེ་དམིགས་པ་བྱས་པ་ཁོ་ནས་ཚེ་སྲིང་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་

ཚོ་གཞིས་འགོ་དང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ཚོས་ཟས་བཅུད་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་གང་གི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་ལྷག་གི་འདུག དེའི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་སྩལ་ཡོད། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་
བསྙེན་རྫོགས་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ ་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདུན་པ་ཁག་

གཅིག་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་

དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁ་སང་ངོས་ཀྱིས་

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དང་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་

ཚང་གཉིས་ལ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་

ཁག་གིས་ད་བར་ཁུར་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏེ་ཆེན་པོ་

ཧོར་དང་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་གྲུ་ཁག དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་

ནང་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དེ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་

ཁག་གི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་ཧུར་ཐག་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཆོ་ག་

བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་

དར་ཁྱབ་ཡོང་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་མུ་མཐུད་ནས་

བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་ཁུར་མཉམ་

བསྐྱེད་ཀྱི་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྟོན་

པ་མཉམ་མེད་ཤཀྱཱ་སེང་གེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ས་

དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་སྟོན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པས། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་

གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་ནས་སྙིང་དོན་

གཙོ་བོ་ཁག་ཁོག་ཏུ་ཆུད་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་རྣམ་

གྲོལ་གླིང་གི་མཁན་པོ་ལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་

ས་སྐྱའི་མཁན་པོ་དང་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་། དེ་སྔ་

འཇང་དགུན་ཆོས་ལ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་ཆ་ཚང་

མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་

གནང་གི་ཡོད།  མ་འོངས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་

ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་དེ་སྔའི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་བལྟས་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་རིས་བྱས་ཏེ་བསྡད་

ན་མ་འགྲིག་པ་རེད། སྟོན་པ་གཅིག་གི་རྗེས་འབྲང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས། ཕྱི་ནང་གི་དབྱེ་བ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕྱེ་ན་རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་མ་རེད། དེར་

བརྟེན་འཆམ་མཐུན་ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་ཡག་པོ་

བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་བསྙེན་

རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྩལ་ཡོད། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིར་དགེ་འདུན་
པ་ཁག་གཅིག་ལ་བསྙེན་རྫོགས་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཉིན་

མཐའ་མ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༩༠ ལ་བསྙེན་རྫོགས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཚོགས་ཆེན་

འདུ་ཁང་ནང་དགའ་ལྡན་ཤར་བྱང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་

གཉེར་བའི་མཚན་ཉིད་རྩོད་གྲྭར་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་

པ་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཡོང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་

བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་ཆེད་ཡིན། སློབ་གཉེར་བ་ཁྱེད་རང་

ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། 

ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པར་གཞིས་བྱེས་

མཉམ་འཛོམས་བྱུང་སྐབས། བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླར་

གསོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། དེ་སྔ་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ནས་

འདི་གར་གནས་སྤོ་བྱེད་སྐབས་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་

གཉེར་བ་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཀ་བྱེད་པར་བསྐྱོད་དགོས་

བྱུང་ཡོད། དེང་སྐབས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་

པ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། མཚམས་རེ་སློབ་གཉེར་བ་མང་དག་

ཅིག་གིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ནང་བཏང་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་

འགྲིག་གི་མེད། 

 དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་

ཞིག་གི་ཕྲུ་གུ་མང་དག་ཅིག་གིས་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེ་བ་

འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་སྟེ། རིག་པའི་

ལམ་ནས་ཡིན་མིན་དབྱེ་མཚམས་འབྱེད་རྒྱུའི་སྲོལ་

རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤིས་དེ་དག་རིམ་བཞིན་ཉམས་

ཆག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་སྐྱོན་མཐོང་གི་ཡོད། མི་

གཞན་གྱིས་སྐྱོན་མཐོང་ཡུལ་དེར་ང་ཚོས་རྩ་ཆེན་པོ་

བརྩིས་ཏེ་རྗེས་སུ་རྒྱུགས་ན་ཡག་པོ་མེད་པས། ཚང་

མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།

༄༅། །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།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་པུ་ནེར་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཆོས་
ཞུ་བར་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའི་དགོན་པ་བྷོ་དི་ཡན་

མ་ཧཱ་སང་གྷ་ (Buddhayan Mahasangha) ཞེས་

པས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་མཧཱ་རཱ་ཤི་ཊའི་ (Maharashtra) གྲོང་ཁྱེར་

པུ་ནེར་ (Pune) རྒྱ་གར་ནང་པ་ཁག་གཅིག་གཙོ་བོ་

གྱུར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་དང་པོར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་པུ་ནེ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་

གར་དང་བོད་རིགས། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

ནས་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་

བར་ནང་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་མེད་སྤྱི་དང། 

ཡང་སྒོས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་ཁྱབ་

བྱུང་ཡོད་མེད་སོགས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདི་གར་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཆོས་

འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནི་ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་དབང་མང་དག་

ཅིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་

སུམ་སྟོང་བཞི་སྟོང་ནང་རྒྱ་གར་ནང་མཁས་དབང་མང་

དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་གར་ནི་བོད་མིའི་ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡང་ཆགས་ཡོད།  ལེགས་སྦྱར་གཙོ་བོ་

གྱུར་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་དང། 

ཉི་ཧོང་། ཝི་ཏི་ནམ་སོགས་ལ་དར་ཡོད། དེ་བཞིན་

བོད་དང་རྒྱ་གར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱུང་རྗེས་བོད་ནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སོག་པོ་

དང་ཨུ་རུ་སུའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལུང་པ་མང་

པོ་ཞིག་གི་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་དང་འབྲེལ་ནང་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་

གཉིས་པའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་ནང་འཁྲུལ་

ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་

ཕྱི་དངོས་པའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་

ནང་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད།  དཀའ་

ངལ་དེ་དག་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནང་

པས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར། དེང་སྐབས་ཚན་རིག་

པ་ཚོས་ཀྱང་ར་འཕྲོད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་

ལྟར། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཞི་དུལ་ཡོང་རྒྱུར་

ཉིན་རེ་བཞིན་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་འབྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་

དྲུག་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་

འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧིན་ངྷུའི་བླ་ཆེན་ཝ་སི་ཝི་
ནིའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་

གར་གྱི་པུ་ནེ་ (Pune) གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཧིན་ངྷུའི་བླ་ཆེན་ཝ་སི་ཝི་ནི་ (Rev Dada JP 

Vaswani) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༥ ལ་ཕེབས་པའི་

འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་

ཞུས་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཆིབས་སྒྱུར་

གྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བླ་ཆེན་མཆོག་གི་

འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་དང་སྟབས་བསྟུན་མཁས་པའི་

བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་ཨ་མིར་ཁན་ 

(Aamir Khan) ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་མི་ཚེའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་ངོས་རང་བླ་ཆེན་

ཝ་སི་ཝི་ནི་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༥ ལ་ཕེབས་པའི་

འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒོར་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་

ལྟར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། སྤྱིར་

བཏང་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་

ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གར་ནང་མཉམ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

འདས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་ལྷག་གི་རིང་རྒྱ་གར་ནི་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཁྱིམ་ཚང་

ལྟ༌བུ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་

འཁྲུག་རྩོད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། རང་ཉིད་ཀྱིས་དད་གུས་དང་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་འཚོ་གནས་

ཐུབ་ཆེད་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་ཐུབ་ཚོད་དང་མ་གུས་

པ་བྱེད་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ཡུལ་མི་ཡོངས་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གནང་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་ནང་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་རྩིས་

སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་འགའ་ཞིག་མུ་མཐུད་

གནས་རྐྱེན་མཚམས་རེ་ཡུལ་མི་དབུལ་ཕོངས་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེའི་ཐོག་ཆོས་

ལུགས་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཙམ་

བཞེས་ཏེ་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་རྩིས་སྲོལ་གྱི་ལམ་

ལུགས་དེ་ནི་སྐྱོན་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་

ལམ་སྟོན་གནང་དགོས། ངོས་རང་གིས་སྦྱང་བརྩོན་

བྱེད་བཞིན་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་རྒྱ་གར་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་མཆེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་

བཞིན་ངོས་ཀྱང་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་

འབྲས་དང་ངྷ་ལི་བཟས་ཏེ ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཡོད།  

གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་

ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ནས་བརྗོད་

ཀྱང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མ་

ལེན་མཁན་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་གཞི་རྩའི་ཆོས་ལུགས་

ཚང་མར་བྱམས་བརྩེ་དང་བཟོད་བསྲན། རང་ཁྲིམས་

སྲུང་བ། གཞན་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་བཟང་པོའ་ི

བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཕན་



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11
ཚུན་བར་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་གྲུབ་མཐའི་

ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་རེད། ནང་ཆོས་ནང་དུའང་

གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁྲུལ་བ་དང་དབུ་རྨོངས་ཏེ་

གསུངས་མེད། སེམས་ཅན་སོ་སོར་ཁམས་དང་མོས་

པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་གསུངས་ཡོད། 

མདོར་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་པུ་ནེར་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་
དབུ་འབྱེད་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་པུ་ནེའི་ཝ་ཌ་ག་ཨོན་ཤིན་ཌེ་ས་གནས་

སུ་ཡོད་པའི་ (FACT-Chhatrapati Shivaji 

Maharaj Museum on Indian History) མ་

ཧཱ་ར་ཇ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཞེས་པའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནས་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་རྒྱང་

བལྟ་ཞེས་པའི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་

བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཀྱིས་གཙོས། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་རིང་བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་སོགས་པར་རིགས་ཀྱི་ལམ་

ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཕ་རན་སི་ནས་ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཀ་ལོ་ཌི་ཨར་པི་ 

(Claude Arpi) ལགས་ཀྱིས་བྲིས་རྩོམ་གནང་བ་དང་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་

སྐྲུན་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཡུད་ཙམ་ལྟ་བ་ཞེས་

པའི་ (Glimpses of the History of Tibet) དཔེ་

དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་དང་འབྲེལ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་

ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། ང་ཚོ་རིགས་རུས་དང། རྒྱལ་ཁབ། ཆོས་ལུགས་

སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་མེད་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མ་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་དེ་སྣང་མེད་དུ་

བཏང་ནས་རྙོག་གྲ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད། གལ་

ཏེ་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་

ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་

དོར་ན། འགྲོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་དཀའ་རྙོག་ཇེ་ཉུང་དུ་

གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན། འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་

མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

དང་གླིང་ཕྲན་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་བྱས་

ནས་གནས་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་གནས་

བྱེད་རྒྱུ་ལས་གདམ་ཁ་གཞན་མེད། འཛམ་གླིང་གི་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ། བརྩེ་

བའི་རིན་ཐང་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འདས་

པ་ནས་བསླབ་བྱ་བླངས་ཏེ་མ་འོངས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་

ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས། 

རྩོད་རྙོག་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་

སེལ་ཐུབ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་མི་མང་རྣམས་ལ་གནའ་

རབས་ནས་ཡོད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་དེ་

དག་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་བདག་གཅེས་

བྱེད་དགོས། རྒྱ་གར་གྱིས་འཛམ་གླིང་ལ་བསླབ་པའི་

རིན་ཐང་དེ་དག་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རང་གི་ལག་བསྟར་བྱེད་

དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་

མཁན་ནམ་རི་ཏ་ (Namrita) དང་ཕ་རན་ཀོ་ཨིས་ 



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 12
(Francois Gautier) རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༣ ལོར་བཙུགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་‘(Foundation Against Continuing 

Terrorism (FACT) India)’ཞེས་པ་དེ་ཡིན་འདུག 

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་རྒྱ་གར་གྱི་

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཤིཝ་སེ་ནའི་ཚོགས་གཙོ་ཨུ་ཌཝ་

ཐཀ་རེ་(Uddhav Thackeray) ལགས་དང་། ཁོང་

གི་བུ་ཨ་ཌི་ཏི་ཡ་ཐཀ་རེ་ (Aditya Thackeray) 

ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་

མཛད་སྒོའ་ིཐོག་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་

གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་འདོན་གསུང་འདོན་

གནང་འདུག །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་གནང་སྟེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་དུས་ཚེས་དང་སྟབས་
བསྟུན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་ཚོགས་གནང་བ། 

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་

གསུམ་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་གིས་བོད་མིར་དྲག་

རྡུང་ཁོ་ནའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་དྲུག་

ཅུ་ལྷག་བརྒལ་བ་འགྲོ་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། ཆེས་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་བོད་མི་རྣམས་

སྔར་ལྷག་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་

ལགས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་

ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ད་བར་བོད་

བསྟན་སྲིད་དང་བོད་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་གཞིས་ལུས་ཁོ་ན་

བོད་མི་གྲངས་ ༡༢༠ ཟིན་ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༡༠༣ 

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་བལ་གཉིས་

སུའང་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་

ཁྲོད་ནས་བཞི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ལྷག་པར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་

ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་

བཞེས་ཏེ ་ལོ ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་སྟབས་

བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་

འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག སྤྱིར་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པས་གཙོས་ད་བར་བོད་བསྟན་

སྲིད་དང་མི་རིགས། རང་དབང་གི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་

ལོངས་སྤྱོད་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་

གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད། གོང་ཚེས་ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྡ་

ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་

སྤྱན་སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོད་སྤྲིན་སྟོང་ཚར་འབུལ་གཤོམ་

དང་འབྲེལ། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགོན་

དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དཔལ་རྒྱལ་བ་



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13
ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཕགས་

ཡུལ་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་

ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་

ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་

མཆོག་གིས་དབུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཚེ་རིང་

དོན་གྲུབ་མཆོག སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་གཙོས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་

པ། རང་དབང་ལྡན་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ།  ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། 

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་

རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། 

གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་ལྷགས་

པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞིན་མི་མང་དང་

སློབ་ཕྲུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་

གཉིས་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ 

བར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭའི་དགེ་

བསྐོས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམ་པའི་མཚན་གཞུང་འཁོད་ཡོད་

པ་དེ་བཞིན་རིམ་བཞིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་། དེ་ནས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་

འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་

བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་

འགྱེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ རེར་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་གནང་སྟེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་དུས་ཚེས་དང་སྟབས་
བསྟུན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་

དང་སྟབས་བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་

གི་བཀའ་འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 

ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

མཆོད་འབུལ་དང་ལོ་གཉིས་རིང་གི་ལས་ཁུར་དང་

འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག 

རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་

སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། སྲི་ཞུ་བ་དང་མི་མང་

རྣམ་པ། བརྩེ་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་

གསལ་རེད། དེ་རིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་

ལོ་གཉིས་འཁོར་བ་དང་། དེའི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད། ལྷག་པར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུས་གཙོས་ཁོང་རྣམ་པའི་

ནང་མི་སྤུན་མཆེད། ད་ལྟ་བར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་

དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ཚང་མའི་

ཆེད་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་

རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་

གཞུང་རྩ་མེད། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཆོས་དད་

རང་དབང་མེད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་བོད་

མི་ཚོས་རྩ་ཆེན་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་བློས་བཏང་གནང་གི་

ཡོད། བཀའ་ཤག་ཕྱོགས་ནས་ང་ཚོའི་ལངས་ཕྱོགས་

གསལ་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

 ང་ཚོས་བོད་མི ་ཞིག་ཡིན་པའི ་ཆ་ནས་

ཚབས་ཆེའི ་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤེལ་རོགས་

གནང། ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མུས་ལྟར་དེ་

རིང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། བོད་

མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་

མངོན་འདོད་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་རྒྱུ། བོད་མིའི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྩ་

ཆེའི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་མུ་མཐུད་

འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་

རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་མཐུན་ལམ་བྱེད་དགོས་

རྒྱུ་གལ་ཆེར་རྩིས་ཐོག་ནང་ཁུལ་རྒྱག་རེས་དང་མི་
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གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་

པའི་ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤེལ་མུས་རེད། དེ་དག་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་མི་ནང་

ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོབ་པ་དེ་གཙོ་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕྲིན་དང་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན། ཡང་སྒོས་བོད་མིར་

ཡ་རབས་དང་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་

ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཡ་རབས་

གནང་རྒྱུ་ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་ཕྱག་ལས་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཆང་རག་དང་མཱ་ཅང་སོགས་

ཚབས་ཆེ་རིགས་མ་བརྩེ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་

ནང་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་པ་བྱུང་མེད་ཀྱང། གཙོ་

བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བའི་

ཐོག་ནས་ལོ་གཉིས་འདིའི་ནང་ལྷིང་འཇགས་པོ་བྱུང་

སོང། བཀའ་ཤག་གིས་འཆར་གཞི་ལྟར་ནུས་ཤུགས་

གཅིག་སྒྲིལ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་འབྲེལ་མོལ་ལ་

འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ལྟར། 

ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན། བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བཅས་རྡ་

སར་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྗེས་

བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཆར་སྣང་གཞིར་བཟུང་མི་མང་

ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། 

འཁྱེར་ཐུབ་མིན་ཐད་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་ཡོད། བོད་ནང་

གི་བོད་མི་ཚོར་ཡང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་

ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་ངམ་བསམས་པའི་སེམས་

འཚབ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལམ་ལྷོང་མ་

བྱུང་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་

བྱས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཅེས་དུས་

རྟག་ཏུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར། ཚོད་ལྟ་བྱེད་

སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡིན་མིན་དོ་སྣང་

ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཟིགས་ཐུབ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན། འོན་ཀྱང་མི་མང་རང་

གི་ཆབ་སྲིད་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་མིན་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་

གནང་ཡོད། ལོ་གཉིས་རིང་ལྷིང་འཇགས་ཡིན་དུས་

བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་སྲིད་སྐྱོང་། གཞིས་ཆགས་

ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་པ་ཡོད་ས་གང་དུ་བཅར་

ཡང་བོད་མི་རྣམས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་རྡོག་རྩ་

གཅིག་སྒྲིལ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་

འགན་ཆ་ཚང་འཁུར་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་འདིས་དགའ་སྤོབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་གཟི་བརྗིད་

ཆགས་འདུག རྒྱ་གཞུང་ནས་ལྟ་བའི་སྐབས་ལ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་ཏེ་

རྩ་དོན་མུ་མཐུད་ནས་རྩོད་ས་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་

མི་ཚོ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱས་པ་བཞིན། བཙན་

བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་འགན་འཁྱེར་གྱི་འདུག ཅེས་

སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་རྣམས་སེམས་

ཤུགས་སྔར་ལྷག་འཕར་གཞི་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་དུའང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་དེ་མི་མང་གིས་བདམས་པའི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོར་མི་མང་གིས་ཆེ་མཐོང་དང་བརྩི་བཀུར། དེ་
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བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཐོན་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་གཙོ་ཆེ་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་སྲི་ཞུ་བ། མི་མང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཕྱར་

གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའང་རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ་སྔར་བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡང་

རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སྔར་

བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་ཧ་ཅང་བསྟན་ཐུབ་

ཡོད། རྡ་སར་ཆབ་སྲིད་ཐོག་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་

ཡོད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་

སྣང་གཞིར་བཟུང་ཤར་བསྐྱོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྡ་

ལན་རྒྱ་ནག་དང་བོད། རྒྱལ་སྤྱི། རྒྱ་གར་བཅས་ལ་

གསལ་པོ་གཏོང་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་

གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་

ཡིན། འཆར་གཞི་གཉིས་པ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། 

དེ་ཡང་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་གཅིག་ཐང་སྟེང་དུ་ཐོན་

ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་

རེད། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འཁྲིད་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་མི་སྟོང་ཕྲག་བཞི་

ལྔ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། ཡུ་རོབ་

ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིར་ལ་ཡང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་

ཆེན་པོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནི་དང་ཉི་ཧོང་ནང་མི་དམངས་

སྟོང་ཕྲག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐང་སྟེང་དུ་ཐོན་ནས་

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲོས་ཆོད་

བཞག་ཐུབ་པ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྟེ་གནས་

ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་

ནས་སྤྱིས་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་

ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་མོལ་རེད། དེའི་ཐོག་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཁག་ནང་གྲོས་ཆོད་བཞག་

པ་ཡིན་ནའང་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཡིན་ནའང་། དབུ་མའི་ལམ་

གཞིར་བཞག་ཐོག་འབྲེལ་མོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་གྲུབ་པའི་རྗེས་

སུ་ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ ་ིགསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་

དང་སྦྲགས་འབྲེལ་མོལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་

རྙོག་སེལ་དགོས་པ་རེད། ཅེས་འཁོད་ཡོད། ཉེ་ཆར་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་

ཉིན་གྲངས་བཅུ་མིན་ཙམ་རིང་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་

སྐབས། ཁོང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་འབྲེལ་མོལ་བརྒྱུད་

ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡའི་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན། ཞེས་གསལ་

པོ་གསུངས་འདུག དེ་བཞིན་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་

དབར་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་

གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁུན་མིང་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་

ཉིན་གྲངས་འགའ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་

གནང་རྗེས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་

གི་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་འབྲེལ་མོལ་

བརྒྱུད་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་སྐོར་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་གསུངས་འདུག དེ་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་

ཚོགས་ཁག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་
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དེ་དག་ལ་བལྟས་ན། དབུ་མའི་ལམ་ལ་གཞིར་བཞག་

ཐོག་འབྲེལ་མོལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། རྩོམ་

པ་པོ་དང་མཁས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་

རྙོག་དེ་འབྲེལ་མོལ་བརྒྱུད་ནས་སེལ་དགོས་ཞེས་རྩོམ་

ཡིག་མང་པོ་བཏོན་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པའོས་གཙོས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད། 

བོད་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཁས་པ་མང་པོ་

ཞིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ལངས་

ཕྱོགས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ཐོག་

བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་

ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་འབྲེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་

གསུམ་ཚོགས་ཟིན་པ་རེད། ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ༌ ༩ 

པའི་ནང་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ནས་འབྲེལ་མོལ་

ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་ ༢༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེ་

དུས་འཐུས་མི་གསར་པ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

དུས་རྟག་ཏུ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་འཐུས་མི་གསར་པ་ཁོང་

རང་ཚོ་གདན་ཞུས་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བཀའ་

ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྲིད་བྱུས་

འདིར་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 དེ་རིང་འདི་གར་ལྷན་འཛོམས་བྱེད་དགོས་

དོན་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་བོད་

བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ཡོད། 

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་གཞིས་

ཆགས་ཁག་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་

ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཐོན་

བཞིན་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་མ་ཎི་སྟོང་ཕྲག་རེ་

དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཐེངས་གཉིས། འཕགས་བསྟོད་

ཐེངས་གཅིག་གསག་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 སང་ཉིན་ཡང་སྔ་དྲོ་འདི་གར་འདུ་འཛོམས་

གནང་སྟེ་མ་ཎི་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། འཕགས་བསྟོད་

གསོག་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བའི་དེ་རིང་སང་ཉིན་ཙམ་མ་ཟད་

༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་རིང་བོད་

མི་སྒེར་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་བཏོན་ཏེ་མ་ཎི་དང་ཤེས་

རབ་སྙིང་པོ། འཕགས་བསྟོད་བཅས་གང་མང་གསག་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཐོག་

ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གང་མང་འདོན་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཅིག་ནང་གཞིས་ཆགས་
སྲ་བརྟན་གྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་

སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་

རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སྐྱོ་ཁག་སྲ་བརྟན་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རྒྱུའི་འགན་ཆེ་ཙམ་འཁྱེར་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་འདུག 

 དེ་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་

རྒྱལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་འདིར། ཨི་

ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་དང། གྲོང་ཁྱེར་མི་ལཱན། ལྷོ་ཊེ་རོལ་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་འཆར་ནང་ནུབ་ཕྱོགས་

ཡུལ་གྲུར་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་

རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་སྐྱོ་ཁག་

ལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུའི་

ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། ལས་

གཞི་འདི་ནི་ཆིག་སྒྲིལ་དང། གསར་གཏོད། རང་ཁ་

རང་གསོ་བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཞིར་

བཞག་ཐོག་ནུབ་ཕྱོགས་དང་རྒྱ་གར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དབར་འབྲེལ་

ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་

བ་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༠ ཐོག་
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ལག་བསྟར་གནང་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

 སྐབས་དེར་བྷོལ་ཛ་ནོར་གནས་སྡོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་མི་བདུན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་

མིའི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་རྒས་འཁོགས་བརྒྱད་ལ་རོགས་

རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨི་ཊ་

ལིར་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་གྲངས་འབོར་

ཉུང་ཤས་ལས་མེད་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་

ལས་གཞི་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་

བསྟན་ཡོད།  

 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་ཨི ་ཊ་ལིའི ་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་ཨི ་ཊ་ལིའི ་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཕེ་ཌི་རི་ཀ་མོ་གྷི་རི་ནི་ (Ms 

Federica Mogherini) ལགས་དང་ལྕམ་སྐུ་སིལ་

ཝི་ཡ་ཕེརེཀ་གྷོ་ལེནཊ་ (Ms Silvia Fregolent) 

ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

ནང་དུ་དེང་སྐབས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་

བོད་མི་ཚོས་རང་གི་དཀའ་སྡུག་ཕྱིར་འདོན་ཆེད་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་ལས་གདམ་ཁ་གཞན་མེད་

པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་བོད་མི་ཚོས་ལུས་ལ་མེ་འབར་བཞིན་དུ་

ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བོད་མིའི་འབོད་སྒྲ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ངེས་པར་དུ་གནང་

དགོས། ཞེས་གསུངས། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་ཕེ་ཌི་རི་ཀ་མོ་གྷི་

རི་ནི་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེར་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་དང། བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་དུས་ཐོག་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་པར་བསྔགས་བརྗོད་

ཀྱང་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ (Radi-

cal Party) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་པན་ནི་ལ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

ཨི་ཊ་ལིའི་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་ལྷོ་ཊེ་རོལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་

བྷོལ་ཛ་ནོ་དང་ཊེ་རེན་ཊོའ ་ིགཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་

གཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་སྦར་

སིལ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད།  དེ་ནས་ཧོ་ལིན་

ཌི་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་ལས་རིམ་མཐའ་མའི་སྐབས་ཕ་རན་སི་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༥༠ 

ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་ལས་གཞི་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

པ་སྦྲགས། དེ་ནི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་མཚོན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས། 

 དེ་བཞིན་ཕ་རན་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་

པ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ལས་འཁུར་

དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་

སྟབས་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་སྐབས་

བཀའ་བློན་མཆོག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

དང་དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨི་ཊ་ལི་

དང། བྷེལ་ཇམ། ནེ་དྷར་ལེན་ཌི་བཅས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོར་

བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཆིག་སྒྲིལ། 

གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་བཀའ་ཤག་

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དུ་བོད་མིའི་གཞིས་ལས་ཁང་ ༤༦ དང། 

གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དང་ཁ་ཐོར་གཞིས་ཁག ༧༡ སོ་

ནམ་གཞིས་ཁག་ཆེ་བ་ ༡༢ སོ་ནམ་གཞིས་ཁག་ཆུང་

བ་ ༢༡ མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ ༢༠ རུམ་

བཟོ་ཁག་ ༢༠ སོགས་ཡོད་འདུག །

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་
སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྷོ་

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མ་རི་

ཨོ་ཨོ་རི་ཡ་ནི་ཨེམ་བྷོ་རོ་སི་ནི་ (DR.Mario Ori-

ani Ambrosini) ལགས་ཀྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་

ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

མུ་མཐུད་བཙན་བཟུང་དང་དྲག་གནོན། དེ་བཞིན་མི་

རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་སྟེང་ཚད་

མཐོའ་ིགདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཛ་

དྲག་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་འདུག 

 དེ ་ཡང་ལྷོ ་ཨ་ཕི ་རི ་ཀའི ་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི ་དང ་ཨིན ་ཀ་ཐ ་རང་དབང་ཚོགས་པ་ 

(Inkatha Freedom Party) ཞེས་པའི་

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་མ་རི་

ཨོ་ཨོ་རི་ཡ་ནི་ཨེམ་བྷོ་རོ་སི་ནི་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་

བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ངོས་རང་སྐྲན་

ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ལུང་པ་གཞན་པའི་

ནང་གང་དང་གང་འབྱུང་བཞིན་པའི་གལ་ཆེའི་གནད་

དོན་སྐོར་ཤོད་རྒྱུའི་ནུས་པ་མེད་ནའང་། བོད་ནང་གི་

ཡིད་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་འཐོན་བཞིན་པ་དེའི་ཐོག་བློ་

འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་བཏོན་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་

ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་གདུག་རྩུབ་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་
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གཞུང་རྩ༌མེད་བཟོས་དང་བཟོ་མུས་དེ་དག་ནི་འགྲོ་བ་

མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ད་བར་བོད་ནང་བོད་མི་ ༡༢༠ ནས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རང་སྲོག་གཅད་རྒྱུ་བདམས་

ཡོད། གལ་སྲིད་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་

མཚུངས་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོད་པ་ཡིན་

ན། མི་ཚེ་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་མངོན་འདོད་

ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་

གནོན་དང་བཙན་བཟུང་མུ་མཐུད་བྱས་པར་བརྟེན་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རང་སྲོག་གཅད་རྒྱུ་དེ་

གདམ་ཁ་བྱས་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་ནང་ལྷིང་

འཇགས་ཡོད་མདོག་མདོག་གི་བཅོས་མའི་རྣམ་འགྱུར་

དེ་ཡུན་རིང་པོར་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་

ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁས་

དབང་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་བོད་ནས་

འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་བསམ་

ཤེས་བྱེད་དགོས། 

 རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་

སྡུག་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མི་ ༡༢༠ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་མ་བཏང་ཐབས་མེད་བཟོས་པ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇོག་

བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་བརླགས་ཡོད། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གནང་མཁན་བོད་མི་ ༡༢༠ དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

པའི་འབོད་ཚིགས་བསྒྲགས་དང་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་འདུག 

 གཞི་རྩའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ནང་

དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཨེམ་བྷོ་རི་སོ་ནི་ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིཝ་

མོཀ་གྷ་ལ་པ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་གླེང་སློང་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གཞུང་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་

དང་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་

ནང་གི་དཀའ་ངལ་དང། དེ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་

གཉིས་ཀ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རག་ལུས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་

ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ལ་གཉའ་

གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། 

ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག དེ་བཞིན་བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་

སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་གི་བོད་མིར་

དྲག་རྡུང་ཁོ་ནའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མིན་གྱི་གཞུང་དང་

གྲོས་ཚོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་

རིགས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་དག་ཅིག་

གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ལན་མང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་སླད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཡང་ཞུས་ཡོད། 

 འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་བོད་མིར་དྲག་གནོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་

འཇོག་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་ལ་

ཁུངས་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་འོག་སྲོག་ཁྲིམས་དང་

བཙོན་ཁང་ནང་གདུག་རྩུབ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

ལིས་ཁྲང་ཁྲུན་གྱིས་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
༼རྩོམ་ཡིག་འདི་ཧོ་ཀུག་ཅེས་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོ་ཤུན་རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག༽ 

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་འཕར་བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དེ་

སྔའི་རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤོག་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་

རྒྱུན་ལས་དང་དབུས་སྒྲིག་བཤེར་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་

ཟུར་པ་ལིས་ཁྲང་ཁྲུན་གྱིས་སྨྱུག་མིང་ཡུང་ཁྱུན་ཞེས་

བེད་སྤྱད་དེ། ཧྭ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ <<ཏ་ཧོ་པའོ་

>> ཞེས་པའི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཐོག <<སྤྲེའུ་

ལ་བལྟས་པའི་མྱོང་བ་>> ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་

འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག 

 ཕྱི ་ཚུལ་ནས་བལྟས་ན་རྩོམ་ཡིག་དེས་

སྤྲེའུ་ཡི་སྐོར་གླེང་ཡོད་ནའང་། དོན་དངོས་ཐོག་ད་

ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པར་དམིགས་ཏེ་ཟུར་ཟ་

བྱས་པ་མ་ཟད། མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་

གི་དབང་གྲགས་ལ་འགྲན་བསྡུར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

དེས་ན། ལིས་ཁྲང་ཁྲུན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་དེའི་གོ་དོན་གཙོ་

བོ་ག་རེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་དོན་ག་

རེ་ཡིན་སྐོར་གྱི་དྲི་བའི་ལན་རྣམས་གཤམ་གསལ་ཁོ་

པའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད། 

 ཁོ་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ ་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་

བགོས་འདུག་པ་སྟེ། ༡༽གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟ་

རིགས་ཆ་སྙོམས་བགོས་སྟངས་སྐོར་དང་། ༢༽མ་རྒྱུད་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར། ༣༽མི་དང་སྲོག་ཆགས་

སེམས་ཅན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཅས་རེད། 

 དེ་ཡང་། དང་པོ། གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཟ་རིགས་ཆ་སྙོམས་བགོས་སྟངས་སྐོར་ལ་རྩོམ་

ཡིག་ནང་འཁོད་དོན། ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

བར་གཞིགས་ན། ག་དུས་ལྟོ་ཆས་བཟའ་བའི་སྐབས། 

སྤྲེའུ་རྒྱལ་གྱིས་རྫིག་རྔམ་ཆེ་མདོག་གིས་རི་ནས་

མར་འབབ་ཏེ་སྔོན་ལ་ཟས་བཟའ་བ་དང་། སྤྲེའུ་གཞན་

རྣམས་དེའི་སྐབས་མདུན་ལ་བཅར་ཕོད་ཀྱི་མེད། སྤྲེའུ་



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19
རྒྱལ་གྲོད་པ་བརྒྱགས་ཏེ་ཁ་བྲལ་མཇུག གཞི་ནས་

ཟས་ལྷག་རྣམས་སྒྲུག་ནས་ཟ་ཡི་འདུག གལ་ཏེ་སྤྲེའུ་

གཅིག་གིས་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པ་མཐོང་ཚེ། སྤྲེའུ་རྒྱལ་

གྱིས་དེ་མ་ཐག་སྤྲེའུ་དེར་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་གཅོད་ཀྱི་

ཡོད་ན། ཁོ་པའི་དམིགས་བསལ་དབང་ཆའི་འདུ་ཤེས་

ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། གདོད་མའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཟ་རིགས་ཆ་སྙོམས་བགོས་སྟངས་ཞེས་

པའི་ལྟ་བ་དེ། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་དམར་ཤོག་གི་སྲོལ་གཏོད་པ་མ་

ཁེ་སེ་དང་ཨེན་ཁེ་སེ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྟེང་ཁ་སྣོན་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐད། ལིས་ཁྲང་ཁྲུན་གྱིས་རྩོམ་ཡིག་

ནང་གོ་དོན་ག་རེ་བསྟན་འདུག་ཅེ་ན། འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་བགོས་སྟངས་

ཆ་སྙོམས་ཞེས་པའི་གནད་དོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། 

མི་འགའ་ཤས་ལ་དང་པོ་ནས་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་པ་དེ་ནི་ལུགས་མཐུན་སྨོས་མེད་ཡིན་པ་དང་། 

མི་འགའ་རེར་ཁེ་ཕན་ཉུང་ཙམ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་

ཤས་ལ་ཁེ་ཕན་རྩ་བ་ནས་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡང་ཕྱུག་

པོའ་ིཁྱིམ་དུ་ཤ་ཆང་རུལ་དྲིས་ཁྱབ། ཕྱི་རོལ་དབུལ་པོ་

འཁྱགས་ཤིའི་རུས་པས་ཁེངས། ཞེས་པ་ལྟར་ཧ་ཅང་

རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་

ཤིག་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁེ་ཕན་བགོ་འགྲེམས་

དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་དགོས་ཞེས་པ། 

དམིགས་བསལ་དབང་ཆར་ངོ་རྒོལ་བྱེད༌དགོས་ཟེར་

བ་ནི། ལས་དབང་དང་། མི༌དང་མིའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་

བ་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། 

 གཉིས་པ། མ་རྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་

དོན་སྐོར་རྩོམ་ཡིག་ནང་འཁོད་གསལ། སྤྲེའུ་ཁྱུ་

ཚོགས་གཅིག་གི་འཚོ་གནས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་

ཐབས་སུ། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ས་ཆ་དང་ཟ་

རིགས་ཐོན་ཁུངས་བདག་བཟུང་དགོས་པར། ངེས་

པར་དུ་ནུས་སྟོབས་རྒྱས་པའི་སྤྲེའུ་རྒྱལ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་

འོག་སྤྲེའུ་ཚོ་ཁག་གཞན་དང་འགྲན་རྩོད་བྱེད་པ་མ་

ཟད། སྤྲེའུ་ཚོ་ཁག་གཞན་དང་ཟ་རིགས་ཐོན་ཁུངས་

འཕྲོག་ལེན་བྱེད་དགོས། ཀླ་ཀློའ་ིདུས་རབས་སུ་འཆི་

གསོན་འཐབ་ནས་སྤྲེའུ་རྒྱལ་ཐོན་པ་རེད། དེའི་གོ་

དོན་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཕྱི་ནང་གང་དུ་ཡིན་རུང་དྲག་

ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

དུས་བདེ་ཞི་འཇགས་ཡོང་བའི་བྱ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་

ནི་དྲག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་ལྷིང་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། 

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་

མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཞི་དུལ་གྱི་བརྟན་ལྷིང་ཞེས་པ་ནི་

ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཤུགས་ཀྱི་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། 

 གསུམ་པ། མི་དང་སྲོག་ཆགས་སེམས་

ཅན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཁོ་པའི་རྩོམ་ཡིག་

ནང་འཁོད་དོན། སྤྲེའུ་ཁྱུ་ཚོགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པ་

བརྒྱུད། མི་དང་སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་དབར་བསམ་

བློ་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཐད་གྲོལ་ཐབས་མེད་

པའི་བར་ཐག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྷག་མེད་པར་དེ་ལས་

བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཤུགས་རྒྱས་དང་མ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་

གཞི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། ལོ་བཞི་རེའི་

མཚམས་སྤྲེའུ་རྒྱལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་སྐབས། དེ་སྔོན་

མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲེའུ་ཕོ་རྣམས་འཛིང་རེས་བྱས་ཏེ་

སྤྲེའུ་རྒྱལ་གྱི་གནས་བབ་དང་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆ་

འཕྲོག་རེས་བྱས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་བསམ་

གྱི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དངོས་ཐོག་སྤྲེའུ་ཕོ་རྣམས་ལོ་

རེར་ཤ་ཤེད་རྒྱས་ཏེ་ཚིག་ཡོང་སྐབས་ལོ་རེར་ཐེངས་

གཅིག་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆ་འཕྲོག་རེས་ཆེད་

འཐབ་རེས་བྱས་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དོན་ཁོ་ན་

ཡིན་ཞིང་། 

 དེ་ལས་དབྱར་དགུན་ཐེངས་བཞི་ལ་སྤྲེའུ་

རྒྱལ་གྱི ་དུས་སྐབས་གཅིག་བརྩི ་བའི ་སྤྲེའུ་རྒྱལ་

འཕྲོག་རྩོད་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་

ཅིག་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་དབར་ཁྱད་བར་ཆེན་པོ་ཡོད། 

རྗེས་མ་དེ ་གཟུགས་ཁམས་སྐྱེ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་

མཁོའ་ིཚད་ལས་བརྒལ་བ་མ་ཟད། སྤྲེའུ་ཕོ་རྣམས་ཀྱི་

བསམ་བློའ་ིནུས་པ་དང་སྤྲེའུ་ཁྱུ་ཚོགས་དོ་དམ་བྱེད་

པའི་ནུས་སྟོབས་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་དགོས། སྤྲེའུ་

རྒྱལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་དུས་མཚམས་སུ། སྤྲེའུ་ཕོ་རྒོད་

རྣམས་ཀྱིས་མཇུག་མ་ཡར་བཀྱག་ནས་འཐབ་རེས་

ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་མངོན་དོད་བསྟན་ནས། སྤྲེའུ་རྒྱལ་ལ་

འགྲན་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ལོ ་བཞི ་རེའི ་འགྲན་རྩོད་ནང་གཟུགས་

སྟོབས་ཆེ་བའི་སྤྲེའུ་ཕོ་བཞི་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཚུན་ཤི་

འཐམ་རོ་འཐམ་ཀྱིས་དམར་འཛིང་བྱེད་དུ་བཅུག་ཏེ་

རྒྱལ་ཁ་ལོན་མཁན་གྱི་སྤྲེའུ་དེ་མཇུག་མ་ཡར་བཀྱག་

བཀྱག་བར་སྤྲེའུ་རྒྱལ་བྱས་སྡོད་པ་དང་། ཕམ་ཉེས་

ཤོར་མཁན་རྣམས་མཇུག་མ་ཁུམས་ནས་ཐོབ་མཁན་

ལ་མགོ་གུར་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་སྤྲེའུ་རྒྱལ་ཕམ་ཉེས་

བྱུང་ཚེ་སྤྲེའུ་ཁྱུ་ནས་ཕུད་དེ་སྤྲེའུ་རྒྱལ་གྱི་གོ་གནས་

གསར་པ་ཐོབ་མཁན་ལ་བདག་གི་ཡོད། སྤྲེའུ་ཁྱུ་

ཚོགས་ནང་མཇུག་མ་དེ་དབང་ཐང་ཞིག་ལ་བརྩི་བ་

དང། མཇུག་མ་ཡར༌བཀྱག་ཡོད་ན་སྤྲེའུ་རྒྱལ་གྱི་དབང་

ཆ་དང་གཟི་བརྗིད་ངོམ་གྱི་ཡོད་པས། བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི་མཐོ་

རིམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་གཅིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། ” གོང་

གསལ་རྩོམ་ཡིག་ནང་དོན་གྱི་གོ་དོན་ནི། འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་

མིའི་གནས་བབ་ནི་འགྲན་རྩོད་བྱས་ཏེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། བོ་

ཞི་ལའི་ཡིས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ནང་གྱེན་ལྡོག་ཟིང་

སློང་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་

ཡིན། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བོ་ཞི་ལའི་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་

དེ་མ་འགྲིག་པ་རེད་ཅེས་བསྟན་འདུག 

 གོང་གནས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཏེ་གླེང་ན། ལིས་

ཁྲང་ཁྲུན་གྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་ཤོག་ཁའི་ཕྱི་གོས་ཤིག་

གྱོན་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། དོན་དུ་ཁོ་པ་ནི་རྒྱ་ནག་

དམར་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ཤོག་ཁའི་ནང་གི་ཐོབ་

ཟིན་པའི་ཁེ་ཕན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དྲག་གྲས་

ཤིག་ཡིན་སྟབས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ལག་བསྟར་བྱ་

རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་ཁོ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་ཕན་རུ་

ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་བར་སླེབས་སྐབས་

ཁོ་པ་སྡོད་ཚུགས་མ་བྱུང་བར་སྨྱུག་མིང་སྤྱད་དེ་རྩོམ་

ཡིག་སྤེལ་བའི་ནང་དོན་དེ་དག་ནས་ཁོ་པའི་ངོ་བོ་གང་

ཡིན་པ་དམར་རྗེན་དུ་ཐོན་འདུག 

 དེ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་

འཛིན་པ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་ཏང་སྲིད་དམག་གསུམ་གྱི་

དབང་ཆ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། རྒྱལ་
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ཁབ་དང་མི་མང་ལ་ཕན་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་གཏང་འདོད་ཡོད་ཀྱང། ལིས་ཁྲང་ཁྲུན་དང་འདྲ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་

ཤོག་ཁའི་ནང་གི་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཁེ་ཕན་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་དེ་དག་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་ན། ར་འཕག་ཀྱང་ཀ་བ་སློག་མི་ཐུབ་པའི་དཔེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཞེས་པ་

ནི།  ཉིན་མོའ་ིསྐར་མ་འོ།། །། མཐའ་མའི་བསྡོམས་འདི་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་སྦྱར་བའོ།

བོད་འདི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་རེད། 
རྩོམ་ཡིག་འདི་ནི་ཡི་མིང་ཞེས་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་ཡིག་གི་བོ་ཤུན་དྲ་རྒྱའི་ནང་འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག 

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་འཕར་བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་གནང་། 

༄༅། །བོད་འདི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་

སུ་བཅུག་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད་

ཅེས་བཤད་ཚུལ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད། དེ་

བས་ངན་སེམས་ཁོག་བཅང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་

བཤད་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

 ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ། གནའ་བོའ་ིཆེན་

པོ་ཧོར་༼སོག་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་༽གྱི་དུས་སྐབས་སུ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེན་དོན་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། གཅིག་

གྱུར་གྱི་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་སྲིད་དབང་

སྒེར་འཛིན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ད་དུང་ཆགས་མེད་

སྟབས། གདོད་མའི་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་དྲག་

སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་སུས་དམག་བརྒྱབ་

ནས་གཞན་གྱི་མངའ་འབངས་འཕྲོག་ཡོད་ན་དེས་

དེའི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་དང་། སུས་གཞན་གྱི་ས་ཆ་

དབང་དུ་བསྡུས་ཡོད་ན་དེ་ལ་བདག་པ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་

བློན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ལ་བདག་དབང་དང་

མངའ་འབངས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་ཕན་ཚུན་བརྩི་

འཇོག་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

 ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བྱུང་སྟེ། 

ཁྲིམས་མཐུན་མང་བཀུར་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

བའི་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་གོང་མ་ (Khawarezmian) ཁ་

བ་རི་ཛི་མན་ཧུ་པི་ལིས་ཀྱིས་ཚུར་རྒོལ་སྐབས་འདས་

གྲོངས་སུ་ཤོར། ཁ་བ་རི་ཛི་མན་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་

མཁན་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་ཁག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་དམག་

དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཧུ་པི་ལི་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ད་ཧན་

གོང་མར་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ཁོ་པར་ཡོད་པའི་མངའ་

དབང་ཡང་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་མངའ་དབང་གི་ས་ཁྲའི་ནང་

བཅུག་མེད་སྟབས། བོད་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་སོག་པོ་

གོར་དན་དང་། ཡུན་ནན་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཨུ་

ལང་ཧོར་ཐེ་བཅས་ཚང་མ་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ད་ཧན་ཁ་

བ་རི་ཛི་མན་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་རེད། 

 དེ་ཡང་། ཐོ་རི་ད་ཧན་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མངའ་

འབངས་མང་ཆེ་བ་ཧུ་པི་ལིའི་མངའ་ཐང་དུ་གྱུར་ནས་

རྒྱའི་མིང་གཅིག་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡོན་རྒྱལ་

རབས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས་དེའི་ནང་དེ་སྔའི་༼སོག་

པོ་༽ཅིན་རྒྱལ་རབས་དང་རྒྱ་ནག་གི་སུང་ལྷོ་མ་ཞེས་

པ་དེ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། ཤིན་ཅང་༼ཤར་ཏུ་ཀེ་

སེ་ཐན་༽དང་། བོད་དང་ཡུན་ནན། ཐ་ན་མན་འཇུ་

རིགས་ཆ་ཚང་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་མེད། སོག་པོ་གོ་

དན་དང་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས་ལྷན་འཛོམས་དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ། ཧུ་པི་ལི་

དང་ས་པཎ་གཉིས་བླ་མ་དང་མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་

གི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་ཀྱང་གོ་དན་གྱི་དབང་དུ་

བསྡུས་པའི་བོད་འདི་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་མངའ་འོག་མ་

ལག་གི་གོ་རིམ་ནང་ཚུད་རྒྱུའི་ལས་དབང་ལ་གྱུར་བ་

བཏང་ཐུབ་མེད། 

 རྒྱ་སྐད་དུ་“大元国” 与“大元

朝”ཡོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་

ཆེན་པོ་ཞེས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་མ་རེད། ཡོན་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། བར་སྟོང་གི་ཐ་སྙད་གཅིག་

ཡིན་པ་དང་། དེས་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོའ་ིནང་གི་གཅིག་མཚོན་པ་དང་། ཡོན་རྒྱལ་

རབས་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཅིག་

ཡིན་ཞིང་། དེས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་བའི་

དུས་སྐབས་གཅིག་གི་དུམ་བུ་གཅིག་མཚོན་གྱི་ཡོད། 

དུས་རབས་བར་མའི་བོད་སོག་གི་འབྲེལ་བར་དབྱེ་

ཞིབ་བྱེད་སྐབས། ཡོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པ་ལས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་

ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་བྱ་མི་རུང། དེ་ལྟར་

མ་བྱས་ན། ང་ཚོས་ཐེ་ཝན་དུ་ཡུལ་གྱར་བའི་རྒྱ་ནག་

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ཅེས་ཤོད་དགོས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། 

 ཡོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི（大元国的

宣政院）སྲིད་སློབ་སྟོན་ལྷན་ཁང་ཞེས་པའི་སྤྱི་

ཁྱབ་ནི་ས་པཎ་ཡིན་པས། དེས་ན་བོད་འདི་དེའི་མངའ་

ཁོངས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་ནི་དགོད་བྲོ་བའི་གཏམ་

གླེང་ཞིག་རེད། དེང་གི་དུས་སུ་བལྟས་ན། རྒྱ་ནག་

དབུས་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་མཛུབ་འཁྲིད་ལྷན་ཁང་

དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་

གཉིས། ལས་ཁུངས་གཅིག་གམ་ཡང་ན་གོང་འོག་གི་

སྲིད་འཛིན་རྩ་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ནམ། 

 རྒྱ་ནག་པས་མིས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་འོག ཧུ་པི་ལིས་

ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ཐོ་རི་ཧན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གཉིས་

གཅིག་ཡིན་པ་བཟོས་རྗེས། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་དེ་

གནའ་བོའ་ིཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་བཅས་

ཐེངས་གཉིས་རྒྱ་སྐྱེད་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་མི་མང་

ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་དང་ཧུ་པི་ལི་གཉིས་བླ་མ་དང་མཆོད་

ཡོན་སྦྱིན་བདག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་འདི། བོད་དང་

རྒྱ་ནག་བྲན་གཡོག་གཉིས་དབར་སྲིད་འཛིན་༼གོང་

འོག་གི་༽འབྲེལ་བར་འཁྱོག་བཤད་བྱས་འདུག་པ་དེ་

ནི། གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མི་ཤེས་པ་དང་། 



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21
གཉིས་ནས་སོག་པོའ་ིགནད་དོན་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་

གྱི་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལྟར་བྲན་གཡོག་གི་རེ་བ་དང་

གཉིས་སུ་མེད། 

 གནའ་བོའ ་ིཆེན་པོ་ཧོར་དུས་སྐབས་ཀྱི་

བོད་སོག་འབྲེལ་བར། གལ་ཆེའི་མི་སྣ་གསུམ་ལ་

ཐུག་ཡོད་པ་སྟེ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

དང། ༼བོད་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་གྱི་༽མངའ་བདག་

གོ་དན། ༼རྒྱ་ནག་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་གྱི་༽མངའ་

བདག་ཧུ་པི་ལི་བཅས་རེད། ཧུ་པི་ལིས་ཀྱི་བྲན་གཡོག་

༼ཅིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་མི་དང་། སུང་རྒྱལ་རབས་

ཀྱི་ལྷོ་མི༽དེ་དག་གོང་གི་འབྲེལ་བ་གསུམ་པོ་དེའི་

ནང་འཚུད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད། འོན་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་། བོད་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་

གྱི་སོག་པོའ་ིམངའ་བདག་གོ་དན་ནག་བསུབ་བཏང་

སྟེ། ཧུ་པི་ལིས་ཀྱི་བྲན་གཡོག་༼རྒྱ་མིར་༽ཧུ་པི་ལིས་

ཀྱི་ཕྲུ་གུར་གནས་སྤར་བཟོས་རྗེས། རྒྱ་མི་ཡིན་པའི་རྒྱ་

ནག་གིས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་བདག་

དབང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་

པ་རེད། 

 ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ། མཆོད་ཡོན་

འབྲེལ་བར་བལྟས་ན། ས་པཎ་ནི་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་

ཡིན་པ་དང་། ཧུ་པི་ལིས་ནི་མཆོད་ཡོན་སྦྱར་མཁན་

གྱི་དད་ཅན་སློབ་མ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་དད་ཅན་

སློབ་མས་མངའ་དབང་དང་བྲན༌གཡོག་རྣམས་རང་གི་

རྩ་བའི་བླ་མར་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བ་ལས། རྩ་བའི་བླ་

མས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་ཁྱིམ་གཞིས་རང་གི་སློབ་མར་

གནང་བ་ཞིག་ག་ནས་ཡོང་སྲིད་དེ་བས་ཀྱང་ས་པཎ་

གྱིས་བོད་ཀྱི་མངའ་བདག་གོ་དན་གྱི་ལག་ནས་མངའ་

ཁོངས་ཚུར་འཕྲོག་སྟེ་རང་གི་དགྲ་བོ་ཧུ་པི་ལིས་ལ་ག་

ནས་སྤྲོད་སྲིད་དམ། 

 རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། སོག་པོས་དྲག་

ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་དུ་བསྡུ་མྱོང་བའི་མོ་སེ་

ཁའོ་དང་། དབྱི་རང་། རྒྱ་གར་བཅས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་

གི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ན་འགྲིག་གམ། བོད་འདི་རྒྱ་

ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་དེ། བོད་དང་མི་ཚང་གཅིག་ལྟར་འཆམ་མཐུན་

བྱ་རྒྱུའི་སྐུལ་སློང་བཅང་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཉེ་བའི་

ཆར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞི་རྩ་རྣག་ཤོས་ཤིག་ཡོད་པ་

དེ་ནི། ཕྱི་ལོ་”༡༩༥༡ ལོར་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེར་ནང་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་མ་ཟད། 

དུས་ནམ་ཡང་བློ་འགྱོད་གནང་གི་མིན་ཞེས་གསུངས་

ཡོད།  ཡིན་ནའང་། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་

དེང་དུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་རྩབ་ཧྲལ་བཏང་ནས། བློ་

རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་སྟེ་ད་དུང་ཡང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༡ གོང་གི་གནའ་བོའ་ིསྟོང་བསམ་ཇི་བཞིན་

འབྲི་བ་ཡིན་ན། བརྗོད་ཚིག་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་

གྱི་རྒྱ་ནག་མི་རྣམས་ཀྱིས། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

དགོད་བྲོའ་ིགཏམ་གླེང་ཞིག་བཟོ་ཡི་མེད་དམ་སྙམ།། །། 

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།
 

༄༅། །བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་ལས་ཁུར་

ཞུས་ཏེ ་ལོ ་གཉིས་ཧྲིལ་པོ ་འཁོར་མཚམས་འདིར་ 

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་དྲ་རྒྱའི་སྡེ་ཚན་ནས་དྲི་བ་ཞུས་པར་

ལན་འདེབས་གནང་བ་རྣམས་གཤམ་གསལ།

༡༽ དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་འགན་

བཞེས་ཏེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་གྱི་ཡོད་སྟབས། ད་བར་ཁྱོན་

ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་འདྲ་བྱུང་སོང༌ངམ།

བཀའ་ལན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་ 

གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་འགོ་འཁྲིད་ལ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ལྕི་

ཟློག་མེད་ཕེབས་པའི་དབང་གིས། བཀའ་ཤག་སྐབས་

བཅུ་བཞི་པར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རླབས་ཆེའི་

འགྱུར་བ་འདི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་

ཆེན་པོ་ཞིག་བབས་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་ཁྱོན་

ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ཐོག་མར་ནུས་

ཤུགས་ཕྱོགས་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། དངོས་གཞིའི་ལས་

འགུལ་ཁག་སྤེལ་རྒྱུ། མཐར་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་འབབ་རྒྱུ་

བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མའི་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་སྐུ་

དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལམ་ལྷོངས་

ཡོང་ཐབས་སུ་ནུས་ཤུགས་ཕྱོགས་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བའི་ཁོངས། དྷ་རམ་ས་ལར་འཛམ་གླིང་

གང་སར་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོགས་ཆེན་

དང༌། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་པ་ཡིན།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་

རྗེ་འཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་

པའི་རླབས་ཆེའི་འགྱུར་བ་འདི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་ཐབས་

སུ་ད་བར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་འགན་ཁུར་ཤུགས་ཆེ་བླང་བར་བཀའ་ཤག་སྐབས་

བཅུ་བཞི་པས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

སླད་མར་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི

དགོངས་བཞེས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 དངོས་གཞིའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་

ནེའུ་ཡོག་དང༌། ལྡི་ལི་གསར་པ། སྦར་སིལ། ཁྲོ་ཀི་

ཡོ། སི་ཌི་ནི་བཅས་ནང་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་

ལས་འགུལ་དང༌། དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་གང་

ཆེ་སྤེལ་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་

ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་དང༌། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། 

སྦར་ཛིལ། ཉི་ཧོང༌། ཕ་རན་སི། ཨི་ཊ་ལི། ཨ་རི་བཅས་

སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

བསྒྲགས་གཏམ་དང་ གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ནུས་ཤུགས་ཕྱོགས་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དངོས་གཞིའི་

ལས་འགུལ་གཉིས་ཀ་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་

འབྲེལ་མོལ་ཐོག་འབབ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་ནག་
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གཞུང་དང་མཉམ་འབྲེལ་མོལ་མུ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་

འབད་རྩོལ་ཞུ་བཞིན་པ་དང༌། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་

ལ་ནུས་ཤུགས་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་

ནང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་ ༢༦ པ་དེ་བཞིན་འཚོགས་འཆར་ཡིན་པས་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འབྱུང་བཞིན་པའི་འགྱུར་བ་ཁག་

ལ་བསམ་ཞིབ་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

༢༽ དྲི་བ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཟེར་ན་གང་རེད། 

སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་དང་བོད་མིར་ཕན་ཐོགས་གང་བྱུང་

ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་ནང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེའི་ལས་

ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་དང༌། བོད་ནང་ནས་ཀྱང་གོ་སྐབས་

ནམ་བྱུང་ལ་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་ཞུས་པ་བཅས་

བསམ་ཞིབ་གྲོས་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་རྗེས་བོད་དོན་

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་མ་འོངས་རྒྱང་གཟིགས་ཀྱིས་ 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་

དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད།

 སྲིད་བྱུས་འདི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་ཏེ། ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པའི་དྲག་གནོན་དང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་

དང༌། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད་སྟབས། ཕྱོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་གཉིས་

སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ལངས་ཕྱོགས་འདི་རྗེས་སུ་ཏེང་ཞའོ་པིང་གིས་༼བོད་

རང་བཙན་མ་གཏོགས་གནད་དོན་གཞན་ཚང་མ་གྲོས་

མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག༽ ཅེས་བཤད་

པ་དང་ཡང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན།

 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཐད་ཀའི་འབྲེལ་ལམ་

ཚུགས་ཏེ་འབྲེལ་མོལ་སྔ་རྗེས་ཐེངས་མང་དང༌། གཞིས་

བྱེས་གཉིས་དབར་འགྲོ་འོང་གི་གོ་སྐབས། སློབ་ཕྲུག་

དང་གྲྭ་བཙུན་ཁྲི་ཚོ་མང་པོར་བཙན་བྱོལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་

གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།

 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་སྲིད་

གཞུང་མང་པོས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་

སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བྱེད་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་གཉིས་མཇལ་མོལ་གནང་རྗེས་ཕོ་

བྲང་དཀར་པོའ་ིགཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ནང༌། 

༼༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་

བཞེས་དང༌། འཚེ་མེད་ཞི་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་

གྲོས་བསྡུར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ལ་སྲིད་

འཛིན་གྱིས་གཟེངས་བསྟོད་གནང་གི་ཡོད།༽ ཅེས་

དང༌། ༼ཐད་ཀར་འབྲེལ་མོལ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

མི་མཐུད་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་༽རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུས་ཡོད།

 དེ་མཚུངས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་

གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་རྒྱ་རིགས་མི་མང་དང་ཁྱད་པར་

ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ཁྲོད་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི

ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་སྐབས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོས་གཙོས་

རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བོད་

དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་༸གོང་ས་༸ 

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་བཞེས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང༌། 

ཤེས་ཡོན་ཅན། དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་དོན་དོན་གཉེར་བ་

ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཀྱང་འབྲེལ་ལམ་

གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་རིགས་མི་མང་གི་ཁྲོད་

བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

 གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་དབང་

གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་

སེལ་ཐབས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་

རྒྱུན་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༣༽ དྲི་བ། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་དེར་གདོང་ལེན་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ཉེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་ལོ་

གཉིས་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ད་བར་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་གཙོས་བསྟན་

སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་མཁན་

ཡོངས་དང༌། ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་སྤུན་ཉེ་ཚོར་གདུང་

སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་དེ་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

གནས་ཡུལ་འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་སར་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཡོད།

 བློ་ཕམ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་

བར་བོད་མི་ ༡༢༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བ་

དང༌། ལོ་འདིའི་ནང་ ༢༢ བྱུང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ 

༡༠༣ འདས་གྲོངས་གྱུར་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གནང་མཁན་སྐྱ་སེར་དང༌། ཞིང་པ། འབྲོག་པ། སློབ་

ཕྲུག་བཅས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཐེ་བའི་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་ནང་བྱུང་ཡོད།

 བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མིའི་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་

དང་དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། རིག་གཞུང་དང་ཁོར་

ཡུག་རྩ་གཏོར་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་

བཅས་ལ་ཐུག་ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་

ཚོགས་པས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན་བོད་ནང་འབྲོག་

པ་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་བཙན་དབང་གི་སྒོ་ནས་གནས་

སྤོས་བྱས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཏེར་ཁ་གང་བྱུང་བསྔོག་

འདོན་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་སྔོན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ 

ནང་ཟིང་ཆའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་བཅས་ལ་གཞིགས་ན་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐབས་

མེད་པ་ཡང་ཡང་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཡ་ང་བའི་ཛ་

དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་ནི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་བརྩི་བཀུར་



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23
དང༌། མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཁག་སྒྱུར་བཅོས་

གཏང་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཡིན། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་

དོན་གྱི་བདག་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་

བརྗེད་ཐབས་མེད།

 བཀའ་ཤག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་

གནང་རོགས་ཞེས་ཁ་གསལ་པོའ་ིསྒོ་ནས་འབོད་སྐུལ་

རིམ་པ་ཞུས་ཡོད། མིའི་ཚེ་སྲོག་ནི་རིན་ཐང་བྲལ་བ་

ཡིན་སྟབས། འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་

ཚེ་སྲོག་བློས་མ་བཏང་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། ནང་པ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འདས་པོ་ཚོའི་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་དང༌། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོའི་

མངོན་འདོད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མིའི་རང་དབང་

བསྐྱར་གསོ། བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་རྒྱུ་

བཅས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་རྩ་ཆེའི་

ལས་འགན་ཡིན། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བྱུང་དགོས་པའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་དང༌། དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 

༤༽ དྲི་བ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨེ་

ཨེཕ་པི་ (AFP) གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་

ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང་སྐུ་ཉིད་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ཁས་ལེན་གནང་ཚུལ་སོགས་

འཁོད་འདུག་པར་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་གཟིགས་

ཀྱི་ཡོད་དམ། 

བཀའ་ལན། གསར་འགྱུར་དེ་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ (Council on For-

eign Relations) ཅེས་པའི་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ནས་འཕྲོས་པ་རེད། གལ་

སྲིད་རྣམ་པ་ཚོས་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཚང་གསན་ཞིབ་བམ་

ལྗགས་ཀློག་གནང་ཡོད་ན་འདྲོགས་དགོས་དོན་གང་

ཡང་མེད། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྐོར་དང༌། དམར་

ཤོག་ཚོགས་པ་དང་མང་གཙོ། དེ་བཞིན་ཕྱི་འབྲེལ་

བཅས་ཀྱི་སྐོར་ངས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང༌། ༢༠༡༠ སོ་སོར་སྤྲད་པའི་

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་

ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང༌། བསམ་འཆར་གྱི་

འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་གཉིས་བརྒྱུད་གསལ་སྟོན་བྱས་

ཟིན་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དང་

ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན།

 བོད་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་

གནས་བབ་བྱུང་ན་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་

ཡིན་བསམ་འཆར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆའི་དོན་ཚན་

གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་

གནང་ན་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ ༼རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ཀླན་འམ་ཁ་གཏད་ནམ་ཡང་གནང་གི་

མེད།༽ཅེས་དང༌། ༼དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལའང་ཁ་གཏད་གནང་གི་མེད། བསམ་

འཆར་གྱི་ཚིག་ཟུར་གང་དུའང་ལམ་ལུགས་དེར་བསྒྱུར་

བཅོས་དགོས་པའམ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་ལག་

བསྟར་མི་དགོས་པ་གསལ་མེད།༽ ཅེས་སོགས་འགྲེལ་

བརྗོད་ཞུས་ཡོད།

 མང་གཙོའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་བས་

བོད་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་བྱུང་ན་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དོན་

དམ་པའི་འོས་བསྡུའི་རང་དབང་དང༌། སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་ཡོང་ངམ། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་

པ་མ་རེད་དམ། ཞེས་སོགས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དེ་ལྟར་

མ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བཤད་

ཞུས་པ་ལྟར། ༼མང་གཙོ་ནི་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་ནང་

ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་དང༌། མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་ང་ཚོས་བཏོན་པའི་

རེ་འདུན་ནང་མེད།༽ ང་ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་འཐོབ་ན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་དང༌། དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ལ་

ཀླན་ཀའམ་ཁ་གཏད་བྱེད་ཀྱི་མེད།  

༥༽ དྲི་བ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་རམ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་གྱི་མི་སེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་

གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

བཀའ་ལན། རྒྱ་གར་རམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་སེར་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་དོ་བདག་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་གནད་

དོན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཁྲིམས་ཡིག་གཞི་བཟུང་བྱས་ན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་རྒྱ་

གར་ནང་སྐྱེས་པ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ རྗེས་སུ་སྐྱེས་པ་

༼ཕ་མ་ཡ་གཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ༽རྣམས་

ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད།

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ངོས་ནས་རྒྱ་

གར་གྱི་མི་སེར་བྱེད་པར་དགག་བྱ་འམ། ཡང་ན་མི་སེར་

བྱེད་རྒྱུའི་བཙན་དབང་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། རྒྱ་གར་

གྱི་མི་སེར་བླང་སྐབས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་ཕྱི་

བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་གཉིས་ཀ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་

རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

 དེ་མཚུངས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྟ་རྟོག་

བྱ་རྒྱུ་གཉིས་ཡིན།    ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་སེར་བླང་མཁན་

ཚོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་ 

མི་ཡིན་པའི་རྒྱབ་གཉེར་དང༌། རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་བླང་

མཁན་ཚོར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགག་བྱ་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད། ངའི་ལས་ཡུན་རིང་

ད་བར་བོད་མི་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གིས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་

ཚང་མར་ངོས་སྦྱོར་ཕུལ་ཡོད།   

༦༽ དྲི་བ།    བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་དགའ་སྤོབས་ 

ངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པར་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་

བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ 

༢༠༡༣༢༠༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབོར་

ལོ་སྔ་མ་དང་བསྡུར་ན་ ༢༣ འཕར་སྣོན་ཡོད། སྔོན་རྩིས་

ནང་དམིགས་ཚད་བཟུང་བའི་དངུལ་འབོར་ལས་ལྷག་

ཐབས་འཚོལ་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

 རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༢༠༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ནང་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་

གནང་བའི་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དང༌། ན་གཞོན་

ཚོར་ལས་ཀ་ཐབས་འཚོལ་སོགས་ལས་གཞི་གསར་



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24
པ་ ༩༧ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་མང་ཆེ་བར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཐེབས་རེ་

ཡོད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་སྣོན་ཧིན་སྒོར་ 

༣༥༠༠ ནས་ ༦༠༠༠ བར་སྤར་ཆ་དང༌། རྒས་གཅོང་

མགོན་མེད་ཚོར་ཟླ་རེའི་འཚོ་སྔོན་ཧིན་སྒོར་ ༩༠༠ ནས་ 

༡༥༠༠ བར། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དག་ལ་ 

(People with special needs)  ཧིན་སྒོར་ ༧༠༠ 

ནས་ ༡༥༠༠ བར་བཅས་སྤར་ཆ་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཉམ་ཐག་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་མཐུན་

འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིཤེས་འཇོན་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་ལ་གཞིགས་པ་སློབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ཞུས་

ཡོད། གཞན་ཡང་སྔོན་རྩིས་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ཀམ་པུ་ཊར་དང་དྲྭ་རྒྱའི་སྤུས་ཚད་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡང་ཚུད་ཡོད།

 དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ནི ་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་རུང༌། ལོ་རེའི་

ཁྱོན་བསྡོམས་ཡོང་སྒོའ་ི ༨ ལས་ཟིན་གྱི་མེད། བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱིས་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

ཡིན་སྟབས། ད་ལྟ་འབུལ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརྗོད་དང༌། མ་འབུལ་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་

དུ་འབུལ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་དངུལ་

འབོར་ཆེན་པོ་མིན་ཡང་བོད་མི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བོད་

ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

 མཐའ་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་

དངུལ་བེད་ལོག་མ་འགྲོ་བའི་བཏང་འཛིན་ནན་པོ་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་

ཤག་གི་རོགས་དངུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ནས་རོགས་དངུལ་བླང་ཆོག་པ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་

ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་

རྗེས་སུ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཞུ་

གི་ཡོད།  

༧༽ དྲི་བ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚོར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཟིགས་རྟོགས་གང་འདྲ་གནང་གི་

ཡོད་མིན་དང༌། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་ལས་

མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། འདི་ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ནང་བོད་ནས་གསར་

དུ་ཕེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥༥ ཨ་

སྒོར་རོབ་རྩིས་ ༢༩༣༠༠༠ཟུར་བཅད་ཞུས་ཡོད།

 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་

ཚན་དང་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱར་སྒྲིག་གིས་ 

གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ཡོན་དང་

ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་སོན་མཁན་རྣམས་

མཐོ་སློབ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་

ལོ་ ༣༥ འམ་དེ་ལས་རྒན་པ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་

གླིང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཟིན་པ་ལས་མེད་ཡིན་མཁན་རྣམས་

ཡང་བསྐྱར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་

ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚོར་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་

ཁག་བཟོ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་ལས་རིགས་སྦྱོང་

བརྡར་ཆུང་ཚགས་རིགས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གི་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཁོངས་ཡིན་མཁན་རྣམས་

ལ་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད། ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ཟླ་རེའི་ཆོས་

ཕོགས་དང༌། སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ལྟར་ཆོས་སྒར་ཁག་

ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་རོགས་རམ་ཞུ་ 

བཞིན་པ་རེད།

 ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ནང་ཕེབས་མཁན་

ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ནས་ཕེབས་

མཁན་རྣམས་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་ལྡི་ལི་

དང༌། ངྷ་རམ་ས་ལ་བར་འགྲུལ་ལམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

དགོས་ངེས་རོགས་རམ་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། རང་རང་

འདོད་མོས་ལྟར་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གང་འོས་

ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ཐབས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

 ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས་ཐད། དེ་རིང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ནི་མ་འོངས་པའི་

འགོ་འཁྲིད་ཡིན་པས། སྤྱི་ཚོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མིན་ན་གཞོན་ཚོར་རག་ལུས་

ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཆེད་ལས་འཆར་གསར་རྙིང་མང་དག་ཅིག་ཡོད།

 བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་

དོན་ཐེབས་རྩའི་ (TAWS) འོག་རྒྱ་གར་གྱི་བཟོ་ཚོང་

ཁང་ཞིག་དང་ (OKS Group) མཉམ་ལས་ཐོག་དྷ་

རམ་ས་ལར་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ (BPO) འཛུགས་རྒྱུའི་

ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། ད་

ལྟའི་ཆར་བོད་མི་ ༥༠ ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་ཡོད། ལས་གཞི་

འདི་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་ན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།

 ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་

དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

གཞིའི་ (Economic Development of Tibetan 

Settlement) ཁོངས་སུ་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་སློབ་

སྟོན་ཁང་ནས་ན་གཞོན་ ༥༧༠ ལ་ལས་ཀ་དང་འབྲེལ་

བའི་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་བཞིན་པ་རེད། མདུན་

ལམ་སློབ་སྟོན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་དྷ་སར་ཡོད་

ཀྱང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་གཞིས་ཆགས་

ཁ་ཤས་ནང་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད།

 ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་འོག་སྦེང་ལོར་དུ་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནི་ལ་མང་གྷ་ལམ་ལས་རིགས་སྦྱོང་

བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ལས་

མེད་ཚོའི་ཆེད་མ་བྱན་དང༌། ཤིང་བཟོ། དྲྭ་ཚིགས་བཟོ་

བཀོད་སོགས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག་བརྒྱད་ཐོག་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། 

༨༽ དྲི་བ། ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་

གསར་པ་ཇི་ཡོད་དང༌། ད་ལྟའི་ཆར་དབུས་བོད་སློབ་

འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་འོག་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྩིས་

སྤྲོད་རྩིས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་གང་དུ་སླེབས་

ཡོད་དམ།   

བཀའ་ལན། ཤེས་ཡོན་ནི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་

པས་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། 

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡི་གེ་བྲིས་ཀློག་ཤེས་མཁན་ 

༨༤ ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་ནི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་

ལས་བཟང་པ་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་དགེ་ལས་སློབ་

ཕྲུག་དང་སློབ་གྲྭ་བཅས་པ་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕེལ་ཡོང་བའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་ཐབས་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་བར་ང་ཚོས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་

ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་ཁག་གཅིག་ནི།



2013 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25
 སློབ་ཡོན་སྐོར། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཤེས་ཡོན་

ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་པར་སྐུལ་མ་ཡོང་ཆེད་ཡིག་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞིགས་པའི་སློབ་ཡོན་འབུལ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གསར་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད།

 དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལེགས་གསོལ་བྱ་དགའ་

གསུམ་ནས་དགུ་ལ་སྤར་ཆ་ཞུས་ཡོད། ཚན་རིག་དང༌། 

སྒྱུ་རྩལ། ཚོང་རིག་བཅས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསློབ་ཕྲུག་རྩེ་

ཕུད་གསུམ་ལ་ཨང་རིམ་བཞིན་ཧིན་ སྒོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ 

དང༌། ༡༥༠༠༠།༠༠ ༡༠༠༠༠།༠༠ བཅས་གནང་རྒྱུ། 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་

འབྲས་ ༩༥ ཡན་ལོན་མཁན་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གི་སློབ་ཡོན་

ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠༠།༠༠ རེ་གནང་རྒྱུ།

 ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ 

༤༠ ཡན་ལོན་ཚེ་དམིགས་བསལ་ཉམ་ཐག་སློབ་ཡོན་

གནང་རྒྱུ།

 འདི ་ལོའ ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་

ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་

ཡོད། ༩༠ ལོན་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་སྔ་ལོ་ ༤ ཡོད་

པ་ནས་འདི་ལོ་ ༡༣ ལ་འཕར་སྣོན་བྱུང་བ་དང༌། ༧༠ 

ལོན་མཁན་གྲངས་ ༢༤༢ ནས་ ༣༤༥ བར་འཕར་

འདུག དེ་བཞིན་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ ༩༥་༤ ལོན་སྟབས། 

སྲིད་སྐྱོང་གི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་དང་པོ་དང༌། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་བླང་མཁན་དེ་ཡང་

ཆགས་ཡོད།    

 ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཞུགས་བྱ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གསར་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་བྷོས་ཊོན་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཧར་ཝཊ་(Harvard) དང༌། 

སི་ཊན་ཕོཊ། (Stanford) ཨེམ་ཨཡ་ཊི། (MIT) ཀལ་

ཊེཀ (Caltech) པི་རེནས་ཊོན། (Princeton)  ཡེལ། 

(Yale) སོགས་ཨ་རིའི་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མཐོ་

སློབ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་གཙོ་འཛིན་དང་སློབ་འཇུག་འགན་

འཛིན་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་གནང་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་

དེའི་བརྒྱུད་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་གང་མང་སྙན་གྲགས་

ཅན་གྱི་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ད་དུང་སློབ་

གྲྭ་གང་མང་དང་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

 བྷུན་ཊར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སློབ་ཁང༌། མ་

ན་ལིའི་ཉེ་འགྲམ་བྷུན་ཊར་དུ་ཝར་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་གི་ཁྱབ་འོག་ཏུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་མཐོ་

སློབ་གསར་བཙུགས་ཞུས་ཡོད། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བོ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་སློབ་

ཚན་གྱི་ནང་དོན་དང་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཉིས་

ཀ་ཤེས་མཁན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་དགེ་རྒན་ ཡོང་ཐབས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

 ཤེས་ཡོན ་མཁས་པའི ་སློབ ་སྟོན ་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ 

དང་ ༦ ཉིན་གཉིས་རིང་བསྐྱངས་པ་དང༌། ཚོགས་

འདུའི་དམིགས་ཡུལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་

ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་སློབ་སྟོན་

གནང་རྒྱུའི་ཆེད་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་པདྨའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་ (Padma shri re-

cipients) སོགས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་

ཉམས་མྱོང་ཅན་མང་པོ་ཕེབས་འཛོམས་གནང་ཡོད།

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ས་དཔྱད་བསྟི་གནས་ཁང་ 

(National Geographic Explorers Program) 

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལོ་གཅིག་རིང་སམ་བྷོ་ཊའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གསུམ་དང༌། ཅོན་ཏ་ར་དང༌། སྤོན་

ཊ། མེས་དཔོན་དཔེ་སྟོན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ བོད་ཁྱིམ་

ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གཉིས་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་དང་ཅོན་ཏ་ར་

བོད་ཁྱིམ། ཀྱི་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཚན་རིག་དང་ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག 

དེ་བཞིན་དབྱིན་སྐད་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

འཆར་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།

 དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་

སློབ་གྲྭ་རྩིས་ལེན་སྐོར། སློབ་གྲྭ་ཁག་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་

ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བྱ་ཉེར་

སླེབས་ཡོད། སློབ་གྲྭ་རྩིས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལས་དོན་གཞི་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཚོར་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ལྷིང་འཇགས་པོའ་ིསྒོ་ནས་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་ཞུ་

ཐབས་འབད་རྩོལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། 

༩༽ དྲི་བ། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། 

བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཆེད་གང་དང་གང་གནང་

གི་ཡོད། 

བཀའ་ལན། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕོ་

མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་

དོན་དང་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ད་དུང་ཡང་ལས་དོན་བྱེད་དགོས་པ་

མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་མིག་སྔའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་དགའ་ 

སྤོབས་འོས་པར་སྣང༌། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལྷན་ཁང་ཆེ་ཤོས་ནང་སྲིད་དང་ཕྱི་དྲིལ་གྱི་བཀའ་བློན་ 

གཉིས་ཀ་བུད་མེད་ཡིན་པ་དང༌། སྐབས་ ༡༤ པའི་སྤྱི་

འཐུས་ནང་བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་ ༨ ཡོད་པ་དང༌། སྐབས་ 

༡༥ པར་བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་ ༡༢ ལ་འཕར་སྣོན་བྱུང་

འདུག དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལས་

བྱེད་པ་ ༣༦་༥ བུད་མེད་ཡིན།

 ལས་བྱེད་གནས་རིམ་གོང་མར་བུད་མེད་

ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་ནའང་གནས་སྤར་བྱ་

རྒྱུ་བསླབ་པ་རྒན་གཞོན་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་འགྲོ་གི་ཡོད་

པས་ཡིན། བུད་མེད་ལས་བྱེད་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་

མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་མུ་

མཐུད་བྱེད་ན་བུད་མེད་གང་མང་གནས་རིམ་གོང་མར་

སླེབས་རྒྱུ་ཡིན།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་ནང་བུད་མེད་ཀྱི ་

གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐབས་སུ་ཉེ་སྔོན་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་

པའི་ཉམས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་གནས་སྟངས་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བུད་

མེད་ཚོའི་གནས་སྟངས་བཟང་བ་ཡོད་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་

འོས་པ་ཡིན། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་

རྒྱུགས་འཕྲོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བུ་ལས་བུ་མོ་མཐོ་བ་

འདུག བུ་མོ་ ༨༨་༦༣ དང༌། བུ་ ༨༥་༩༦ དེ་བཞིན་མཐོ་

སློབ་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་མང་

བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་

བཞེས་མཁན་ཡང་བུད་མེད་མང་བ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་བུད་

མེད་ ༡༢༥ བྱུང་བ་དང༌། བུ་ ༥༣ ལས་བྱུང་མི་འདུག 
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དེ་བཞིན་མཐོ་སློབ་གོང་མའི་སློབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་

བུད་མེད་ ༥༢ ཡོད་པ་དང༌། བུ་ ༢༡ ལས་མེད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་བུད་

མེད་ ༡༢༥ དང༌། བུ་ ༡༠༨ མཐོ་སློབ་གོང་མར་བུད་མེད་ 

༥༢ དང༌། བུ་ ༢༠ བཅས་བྱུང་འདུག གྲུབ་འབྲས་འདི་

དག་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འདྲ་མཉམ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 

དཔེར་ན་ཨ་རིར་ཆ་མཚོན་ན་མཐོ་སློབ་འགྲོ་མཁན་བུ་

ལས་བུ་མོ་མང་བ་ཉེ་ཆར་མ་གཏོགས་བྱུང་མི་འདུག

 བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཏོག་

ཙམ་ཞུས་ན། གནས་ཚུལ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་

བཞི་པའི་ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་ཟླ་

བ་གཉིས་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མའི་

མོས་མཐུན་ཐོག་ནང་ཁུལ་འགྲིགས་ཆགས་བྱུང་ཟིན་པ་

ཞིག་ཆགས་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དོ་བདག་བུད་མེད་ལ་སྨན་ 

བཅོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དགོས་ངེས་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་ཞུས་འདུག

 དེ་མཚུངས་འདི་ནས་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་

སྐུལ་འདེགས་དང༌། ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་

རྒྱུའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་རྗེས་ཀྱང་དོ་བདག་ནས་ཁྲིམས་

གཏུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། ཁྲིམས་ཀྱི་

འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དོ་བདག་གིས་ཁྲིམས་གཏུགས་

མ་བྱེད་ན་གཞན་སུས་ཀྱང་རོགས་པ་བྱེད་ཐབས་མེད། 

གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་བཀའ་ཤག་གིས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ཡོངས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་དང༌། 

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཐུགས་སྣང་དམ་

དོན་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་བཀོད་འདོམས་ཞུས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་ལས་ཁུངས་གཉིས་

ནས་ཀྱང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

རྒྱུའི་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།     

༡༠༽ དྲི་བ། ཁེ་ཎ་ཌ་གཞིས་སྤོའ་ིལས་གཞི་ད་ལྟའི་ཆར་

གང་དུ་སླེབས་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་འཁོད་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ ༡༠༠༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ལོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་ཁེ་ན་ཌར་གཞིས་སྤོ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁེ་ན་ཌར་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་

རྗེས་འགོ་འཛུགས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱན་ཤོག་འདོན་ཐེངས་

དང་པོར་མི་ ༨༩༠ ཐམ་པ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁོངས་ 

༤༠༩ ཕོ་ཧྲེང་མོ་ཧྲེང་གྲས་དང༌། ༤༨༡ ནང་མི་ཡོད་

མཁན་གྲས་ཆགས་ཡོད། གཞིས་སྤོས་འགྲོ་མཁན་དང་

པོའ་ིཁོངས་མི་ ༢༠༤ ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་

ནང་ཁེ་ན་ཌར་དངོས་སུ་གཞིས་སྤོ་བྱེད་འཆར་རེད། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ས་གནས་གཞིས་གྲོང་སོ་

སོའ་ིདེབ་བཀོད་ཐོ་གཞུང་དང༌། མི་འབོར་ལ་གཞིགས་

པ་གྲོང་སྡེ་སོ་སོར་མི་གྲངས་ཆ་བགོས་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བཏང་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་

མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཀྱང༌། འདེམས་སྒྲུག་དངོས་གཞི་

གྲོང་སྡེའི་འཐུས་མི་དང་ཁེ་ན་ཌ་གཞིས་སྤོའ་ིལས་གཞི་ 

འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ (Project Ti-

bet Society) གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་

ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་མིང་ཐོ་

འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད།

 གཞན་ཡང་བོད་མི་ལྔ་སྟོང་ཨ་རིར་གཞིས་

སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ནི། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་

ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྲིམས་

འཆར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ལྕམ་ཌེ་ཨེན་ཕ་ཡནས་ཊན་གྱིས་བཏོན་པའི་བོད་མི་

ལྔ་སྟོང་ཨ་རིར་གཞིས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་

འཆར་དེར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་སྲིད་དོན་ཚོགས་

པ་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་

བོད་མི་གཞིས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཁྲིམས་ཡིག་ཨ་མ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས། གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་བཏོན་པའི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཨ་མ་ཁོ་རང་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པ་མ་

ཟད། ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལོགས་སུ་

བཏོན་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་

ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་བྱེད་མིན་དང༌། 

ག་དུས་བྱེད་མིན་བཤད་དཀའ་བར་གྱུར་ཡོད། 

དྲི་བ། མཐའ་དོན་བཀའ་མོལ་གསུང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་

ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ད་བར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་མི་མང་

གི་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་ 

སྟབས། ང་ཚོའི་ལས་དོན་ཁག་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་

དང༌། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚོར་དགའ་བསུ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་བསམ་ཚུལ་འདོན་སྐབས་ཚུལ་དང་

མཐུན་པ། གུས་ཞབས་ཡོད་པ། རྩ་དོན་ཐོག་གཅིག་

སྒྲིལ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་གནང་དགོས།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཡང་

དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་དང༌། གཞིས་བཞུགས་བོད་

མིའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་

ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའ་ིབདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌། སྲི་ཞུ་

ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་བར་བོད་མི་ཚོས་སྙིང་

སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་མཉམ་རུབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་

མཐའ་དག་གདོང་ལེན་བྱས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་

བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་

གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་མྱ་ངན་གུས་ཞབས་དང༌། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་

ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མཐའ་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་

སྲིད་སྐྱོང་གི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ 

ཚུལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི ་དྲྭ་རྒྱ་ 

(www.tibet.net) དང༌། (www.bod.asia) ཕྲན་

གྱི་ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་ https://www.facebook.com/

sikyong.lobsang.sangay དང༌། ཀྲིའུ་ཊར་ཁ་བྱང་ 

twitter@drlobsangsangay བཅས་ལ་གཟིགས་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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གྲྭ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༨།༤༠ ཙམ་དུ་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཁུལ། མཛོད་དགེ་རྫོང་ཐང་སྐོར་སོག་ཚང་

སྡེ་པའི་ཕ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས་དང་། མ་

ལན་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པ་ཐང་

སྐོར་སོག་ཚང་སྡེ་པའི་ནང་ཡོད་བཀྲིས་ཐེག་ཆེན་གླིང་

དགོན་པའི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་

ཀྱིས་དགོན་པའི་ཚོགས་གྲོལ་ནས་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཡང་སོག་ཚང་དགོན་

བཀྲ་ཤིས་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་ཞོགས་ཚོགས་གྲོལ་ནས་

ཡོང་སྐབས། ལམ་བར་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གཟིགས་དུས་མེ་ལྕེ་དྲག་

པོ་འབར་བཞིན་པའི་གསེང་དུ་ཁོང་གིས་ལག་གཉིས་

ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ངག་ནས་མང་པོ་ཞིག་བརྗོད་བཞིན་

ཡོད་ཀྱང་ཚིག་འབྲུ་གསལ་པོ་ཐོས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། 

ཅུང་ཙམ་རྗེས་ཁོང་ས་ལ་འགྱེལ་བ་དང་གྲྭ་པ་ཚོ་གམ་

དུ་སླེབས་སྐབས་སྐུ་གྲོངས་ཚར་ཡོད་ཀྱང་། ད་དུང་

ཕྱག་གཉིས་དམ་པོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཞུགས་ཡོད་

འདུག དེའི་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་

མི་མང་པོས་དགོན་པ་བསྐོར་ཏེ་ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ས་

གནས་དེ་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱང་དགོན་པའི་ནང་དུ་

འབྱོར་ཏེ་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ལྷ་ཁང་

ཞིག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་གྲྭ་མང་གིས་བསྔོ་སྨོན་

གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་

ཚོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡོང་སྟེ་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་

འཕྲོག་རྩིས་བྱེད་སྐབས། དགོན་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྐོར་ཞིག་གིས་ལྐོག་ནས་སྐུ་ཕུང་ས་

གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་དམར་

ཚོར་འདས་པོའ་ིཕུང་བོ་རྨ་ཆུར་བསྐྱུར་ཚར་ཡོད་ཚུལ་

བརྗོད་ཡོད་འདུག ས་གནས་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོས་

ཀྱང་སྐུ་ཕུང་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་

མི་འདུག དེ་ཉིན་ས་གནས་དེའི་ཨར་ཙཱ་ཏི་ཞེས་པའི་

གནས་རིར་མང་ཚོགས་བསང་གསོལ་གཏོང་བའི་

ཉིན་མོར་ཁེལ་ཡོད་ཀྱང་། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ཐོས་

འཕྲལ་མང་ཚོགས་རྣམས་དགོན་པའི་ནང་དུ་འབྱོར་ཏེ་

སྐྱ་སེར་གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་

བསླེབས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་འདུག དེ་

ཁུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སྔོན་མ་ནས་དམ་བསྒྲགས་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཐེངས་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་

རྗེས་བརྡ་འཕྲིན་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་ཡོད་འདུག

གྲྭ་ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ ཡས་མས་ཙམ་དུ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་

ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས། འདམ་གཞུང་རྫོང་ཡངས་པ་ཅན་

གྲོང་རྡལ་གྱི་ཕ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། 

མ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༩ སོན་

པ་ཡངས་པ་ཅན་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཀརྨ་ངེས་

དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཆེད་

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་སྐོར་ལམ་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་ཁོང་གི་ལུས་ལ་

མེ་འབར་བཞིན་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་མི་རེ་ཟུང་གིས་

མཐོང་རྗེས་ཆུ་བཤོས་ཏེ་མེ་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་

ནས་བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པས་ Tribhuvan Univer-

sity Teaching Hospital (TUTH) ཞེས་པའི་

སྨན་ཁང་དུ་འཁྱེར་རྗེས་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག ཀརྨ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བོད་འདམ་གཞུང་

ཡངས་པ་ཅན་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  ཡངས་པ་

ཅན་དགོན་ནི། བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེ་འགྲམ་འདམ་

གཞུང་རྫོང་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་

པའི་སྒྲུབ་ཁང་ཡོད་ཤུལ་དུ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་

ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༠༣ ལོར་བདེ་

ཆེན་ཡངས་པ་ཅན་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་ཀརྨ་

ཞྭ་དམར་བའི་གདན་ས་ཡིན།  དགོན་གནས་དེར་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་ཐ་ན་གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་པ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་

དགོན་དེ་རྩ་གཏོར་བཏང་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོ་ནས་

ས་གནས་མི་མང་གིས་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏེ་སྔར་སྲོལ་

ལྟར་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་མི་ཉམས་ཙམ་

ཡོད་འདུག  

 གཞན་ཡང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་དཀར་མཛེས་གསེར་རྟ་རྫོང་ནུབ་ཟུར་ཡུལ་ཚོ་

རྒྱལ་ཕྱུག་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྒྲུབ་ཆེན་

ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཀྱང་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་

ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།




