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23rd October 2013

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རི་དང་མེཀ་སི་ཀོའ་ིམཛད་འཕྲིན་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་པོ་ལེན་
ཌིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གླིང་ཕྲན་མེཀ་སི་

ཁོའ་ིཛ་ཀ་ཊེ་ཀ་Zacatecasམངའ་སྡེའི་ནང་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨེན་ཊི་གོ་ཊེམ་ལོ་ཌེ་སན་

ཨ་གུ་སི་ཊི་ན་(Antiguo Templo de 

San Agustina)  ཞེས་དེ་སྔ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་

ཁང་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་

རིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་བ་དེར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་

དཔོན་མོན་སེ་ནོར་ས་གི་ཕེ་རེ་ཏོ་ནོ་རེ་ག་བྷར་

སེ་ལོ་ (Monsenor Sigifredo Noriega 

Barcelo) མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་

གྱི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

རྗེས།  གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་

སྩལ། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྒྱུ་རྩལ་བ་

དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་

གྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་སྐུ་མགྲོན་མི་གྲངས་ ༢༥༠ 

བརྒལ་བ་དང་ལྷན་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་མཛད་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཛ་ཀ་ཊེ་ཀ་སིའི་

ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་མང་ཚོགས་ ༤༢༠༠ 

བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ།  ཐེངས་འདིར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའ་ིནང་

ཉིན་ལྔའི་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་སྐབས་

མི་གྲངས་ ༤༢༠༠༠ བརྒལ་བར་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་གཟའ་

འཁོར་གསུམ་རིང་མེཀ་སི་ཁོ་དང་

ཨ་རི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་

ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ ་

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་པོ་ལེན་ཌིའི་

རྒྱལ་ས་ཝར་སོའ་ི Warsaw ནང་འཚོགས་

བཞིན་པའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

བཞེས་མཁན་རྣམ་པའི་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་

སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས།

 ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་ལོ་ལྟར་པོ་

ལེན་ཌིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་

ལི་ཝ་ལེ་ས་(Lea Walesa) མཆོག་གི་

ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་

མིན་ནང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དེ་སྔོན་

ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་

ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་

ཡོད། ཐེངས་འདིར་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ནོ་སྦེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡིར་ལེན་ཌིའི་ལྕམ་སྐུ་བྷེ་ཊི་ཝིལ་

ལེམ་སི་ Betty Williams མཆོག་དང། 

༸གོང་ས་མཆོག བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡིར་ལེན་

ཌིའི་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཌི་མ་གྷུ་ཝེར་ Mairead 

Maguire མཆོག དེ་བཞིན་པོ་ལེན་ཌིའི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལི་ཝ་ལེ་ས་ 

(Lea Walesa) མཆོག  ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་

འཁྲབ་སྟོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཤེ་རོན་སི་ཊོན་ Sharon 

Stone ལགས།  དེ་བཞིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེ་ཌིཀ་

ཝིལ་ཡེམ་ཌི་ཀ་ལཀ་ Frederik Willem 

de Klerkམཆོག་བཅས་ཕེབས་ཡོད།  

གལ་ཆེའི་གསལ་བརྡ།

༄༅། །གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་གིས་དགོངས་

པར་མངའ་གསལ་ལྟར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

འཁྱེར་ནང་ "གནས་སྐོར་" འཁོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་

གར་དབུས་གཞུང་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བྱ་འཐུས་

བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པས་མེག་གྷན་བདེ་སྲུང་

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༥ ནས་བཟུང་མིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་གོ་རིམ་བཞིན་དྷ་ཤོད་སྐོར་སྲུང་

ལས་ཁུངས་སུ་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་ཆེད་བཅར་

གྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་དུས་འགྱངས་ཞུ་

རྒྱུའི་ལས་རིམ་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་དང། ད་བར་

འབྲེལ་ཡོད་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ནང་གནས་

སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་མི་གྲངས་ ༢༤༢ ཀྱིས་ཐོ་

འགོད་ཀྱིས་དུས་འགྱངས་ཞུ་མུས་ཡིན་མོད། ད་

དུང་མི་གྲངས་ ༥༠ དུས་འགྱངས་ཆེད་ཐོ་འགོད་ཞུ་

བར་འདི་ལས་སླེབས་འབྱོར་བྱུང་མ་སོང་ན། འདི་

ལས་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩིས་ནས་བསྐྱར་དུ་

དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ནང་

གནས་སྐོར་འཁོད་པ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་ངེས་ཅན་རིང་ཡིན་འདུག་ན། དེ་ལུགས་རང་

དོན་རང་གཅེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མེག་གྷན་བདེ་སྲུང་

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་མགྱོགས་མྱུར་ངོ་བཅར་

དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བདེ་སྲུང་ཡན་

ལག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་ལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་པ་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མེཀ་སི་

ཀོ་ནས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཇར་སི་མངའ་སྡེའི་

གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་མེ་ཝཀ་ Newark Airport  
གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ ་བར་འཁོད་

སྐབས་ཀུན་ཁྱབ་ཐར་འདོད་གླིང་ཆོས་ཚོགས་དང། 

གྷེར་ཐེབས་རྩ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་རྭ་སྟོད་སྐྱོང་བླ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་

པོ་སྐུ་ཞབས་ནོ་ཁོ་ལ་སི་ཝི་རིལེན་ཌི་ Nicholas 
Vreeland མཆོག དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་

འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷེ་རི་ 

Richard Gere མཆོག་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བྷེ་ཀོན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྟེ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བར་ཆོས་

འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད། 

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

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

བཀའ་བློན་ཚེ ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་

གྲངས་ ༡༡ རིང་པོ་ལེན་ཌིའི་ Poland རྒྱལ་ས་

ཝར་སོའ་ི Warsaw ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་

ཕེབས་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཕྱི་

དྲོ་རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དང་བོད་

ཕྲུག་སྡོད་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རུས་ཚད་ (Den-
gue) ནད་གཞིའི་དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་པོ་ལེན་ཌིའི་ Po-
land རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༦ བར་ཁུལ་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཆིབས་ཞབས་སུ་ངོ་

བཅར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྗེས་

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཝར་སོ་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།
རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥༣ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་

ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དབུ་བརྙེས་ནས་

མི་ལོ་ ༥༣ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་ཐང་ཆེན་དུ་ཚོགས་ཡོད།  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་

ཤིང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་དབུས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

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

དང། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་

པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ། ཡབ་གཞིས་སྐུ་འཁོར་རྣམ་པ། 

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་འཐུས་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། སྦྱིན་བདག་དང་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པ། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་

ཕེབས་པའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ། མི་

མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལྷན་

འཛོམས་སྐབས་ཐོག་མར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་

པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་

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

གེ་མཆོག་ལ་བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་

དང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་བདག་བཅས་ནས་

གུས་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། འཛིན་

གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱིས་གུས་འདུད་རུ་སྒྲིག་ཕེབས་

གྲུབ་རྗེས། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་བསྟན་

སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་

གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་

ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། དེ་རྗེས་

བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་

ཀྱིས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་

ཞུས་པ་དང་ལྷན་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་།

  དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང།  

དེ་ནས་བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་

འཁོར་བ་རྣམས་དང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཡང་རྩེར་སོན་པ། དེ་བཞིན་

ཤེས་སྤྱོད་འཕྲོད་གསུམ་ལྡན་པའི ་སློབ་མ་

གཉིས་བཅས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་གཟེངས་ བསྟོད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་

གཞས་སན་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་གནང་རྗེས་རྡ་

སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་

འདུས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

པོ་ལེན་ཌིའི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཌི་ཊ་སཀ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཕྱི་མ་ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢3

སྐལ་བཟང་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

ཁམས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་གིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ། 

༄༅། །འདི་གར་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་

འབྱོར་བ་ལྟར་ན།  བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་རྩ་ལ་ཤང་གྲོང་ཚོ་དང་

པོ་ནས་ཡིན་པའི་སྐལ་བཟང་ཟེར་བའི་བུད་

མེད་ཅིག་འདི་ཟླའི་ཚེས ༡༡ སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད 

༡༡  ཙམ་ལ་བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་གནས་མཐོ་

སྒང་ལམ་བདེ་འབྱང་མགྲོན་ཁང་སྒོ་འགྲམ་ནས་

གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ངང་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྐལ་བཟང་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐད་འཕྲིན we chat གི་གླེང་

སྟེགས་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ནང་སྐད་ཆ་འདྲ་

མིན་བཤད་ཡོད་པ་དང་།  སྐད་འཕྲིན་ནང་ངོས་

སུ་གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སོགས་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་སྐུ་པར།  དེ་བཞིན་

བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཅི་

རིགས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་

ན་ཙམ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག   སྐལ་

བཟང་ལགས་གློ་བུར་ངང་འཛིན་བཟུང་བྱས་

རྗེས་ཁོ་མོའ་ིསྤུན་ཤ་ཉེ་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་སྐལ་བཟང་ལགས་གང་

བྱུང་འཛིན་བཟུང་བྱས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་ནག་ཉེས་ཅི་ཡོད་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།  འབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གང་དུ་ཡོད་

མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཚུལ་བརྗོད་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐག་གཅོད་བྱས་

མ་ཚར་བར་དུ་དེའི་སྐོར་ཧ་གོ་

ཐུབ་རྒྱུ་མིན་ཚུལ་བརྗོད་ནས་

ལན་ཁ་གསལ་སྤྲད་མེད།  དུས་

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྐལ་

བཟང་ལགས་གང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་

མེད་ཤེས་རྟོགས་ཅི་གང་མེད་པ་

རེད་འདུག  སྐལ་བཟང་ལགས་ནི་

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་བྱིངས་ལྟར་ཁྱིམ་

འཛིན་མ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ་མོ་རང་

ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས།  བུ་མོ་ཆེ་བ་སྲིད་

ཐར་ཚེ་མཚོ་ལོ ༡༡ དང་།  འབྲིང་བ་ལོ ༩ དང་

མི་ངལ་ལྷ་མོ་ཟེར།  བུ་མོ་ཆུང་བ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་

ལོ ༤ ཡིན་འདུག  

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ། 

དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་

རྙིང་མ་པའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་

དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་ནང་སློབ་

གཉེར་བྱེད་བཞིན་པ་ཁམས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། 

སོག་རྫོང་གི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་ཆོས་དར་

ལགས་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་སྐབས་

གློ་བུར་དུ་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་འདུག  ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ཁམས་སོག་

རྫོང་ཅུང་པ་དཀར་སྨད་ཡུལ་ཚོའི་གྲོང་ཚོ་དགུ་

པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་ནོར་

སྲུང་དང་། ཅུང་པ་ཉི་མ་གླིང་གི་གྲྭ་པ་རེད་འདུག 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་གྱི་

བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་ལོ་རྗེས་མ་སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲྭ་སློབ་

མཐར་ཕྱིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།  དེང་སང་དཔལ་

ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གསང་བའི་ཉེན་

རྟོག་པ་མང་པོ་ཡོད་འདུག་ལ། ཁོང་མ་བཟུང་

བའི་སྔ་དྲོར་ཁོང་བཞུགས་མིན་འདྲི་མཁན་གྲྭ་

ཆས་གྱོན་པ་ཞིག་དང་མི་ལོ་ན་རྒན་པ་གཅིག་

བཅས་སླེབས་ཡོད་འདུག དེའི་ཕྱི་དྲོར་གནས་

ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་

རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་འཕྲལ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པའི་སྒོ་

ཁར་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཡས་མས་བར་

དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་ཆོས་དར་ལགས་གློད་

བཀྲོལ་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་དང་སྐད་འབོད་བྱས་

ཀྱང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ངོ་རྒོལ་

སྐབས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་སྨན་

ཁང་དུ་འཁྱེར་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་

ཡོད་འདུག རྫོང་ཉེན་རྟོག་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན་

གྲྭ་པ་དེ་བོད་ལྗོངས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྲིད་སོང་ལ། 

ད་ལྟ་ཆབ་མདོར་སླེབས་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་

ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་པས་

གསུངས་པར་གཞིགས་ན། ཁོང་གི་ཁ་པར་དེ་

ཡང་འཕྲོག་སོང་བས་དེའི་ནང་ཚོགས་པ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་

སྤྱད་ཡོང་སྙམ་ཏེ་ང་ཚོ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་འདུག་

ཟེར། ཁམས་སོག་རྫོང་ཅུང་པ་ཉི་མ་གླིང་དགོན་

པ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་མེ་རྟ་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༦༦ 

ཁམས་པ་ཉི་མ་གྲགས་པས་ཕྱག་བཏབ་ནས་ཉི་

མ་གླིང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཞེས་མཚན་གསོལ། 

ཉི་མ་གྲགས་པས་དགོན་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཕྱག་

བཏབ་པ་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་

ལུགས་རྙིང་མ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡེའི་

ནང་ཕེ་ལིན་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་ཀྱིས་གོད་ཆག་

ཕོག་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡེའི་

སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ན་ཝིན་པཊ་ནེཀ་ 

(Chief Minister Naveen Patnaik)  

མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ཆར་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡེའི་

ནང་ཕེ་ལིན་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་ཀྱིས་གོད་ཆག་

ཚབས་ཆེ་བྱུང་རྐྱེན་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་

ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་

ཆེན་པོ་བྱུང་། ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རང་འབྱུང་གི་གོད་ཆག་དེའི་

འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤུལ་

ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་

དེས་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྟོན་ཐོག་ལ་

གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བཏང་བར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མངའ་སྡེའི་གཞུང་

གི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་རོགས་རམ་གནང་བར་

གུས་པས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་

ལྷག་རིང་མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་རིམ་བྱོན་གྱིས་

བོད་མི་རྣམས་ལ་གང་ཅིའི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་

༄༅། །འདི་གའི་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་

བཏང་གནང་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལགས་དང་ཛམ་ལྷ་བསྟན་

པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དེ་བཞིན་འགྲེམས་སྟོན་

ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་

བཅས་ཀྱིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཆགས་

པའི་སྤྱི་ཏི་ཁུལ་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་རིང་

ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་

ལ་ཁོར་ཡུག་དང་བོད་དོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

འདུག སྐབས་དེར་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་

བྱེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱིར་ཁོར་ཡུག་སྐོར་དང་

ཡང་སྒོས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་

གིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་བོད་མཐོ་སྒང་

གི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་

སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ པའི་ཟླ་འགོ་ནས་བཟུང་ཐོག་མར་རང་

རིག་མན་ཇུ་ཤྲི་དགོན་པ་ Rangrik Man-
jushri Temple ནས་འགོ་ཛུགས་ཀྱིས་

རང་རིགས་མུན་སེལ་གླིང་སློབ་གྲྭ Mun-
seling School in Rangrik ཀ་ཛ་

ནང་ཡོད་པའི ་ཇ་ཝ་ཧར་ན་ཝོ ་དྷ་ཡ་སློབ་གྲྭ 

Jawahar Narvodaya Vidyalaya 
School སངྒ་ནམ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ Govt.Sr  Secondary 

School in Sangnam རྟ་པོར་ཡོད་པའི་

གསེར་ཀོང་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་གཞུང་གི་སློབ་

གྲྭ་ Serkong public  school and 
Govt.Sr  Secondary School བཅས་

སུ་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་དང་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད་ས་ཁུག་ཏུ་བཅར་ཏེ་ཁོར་ཡུག་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་འདུག 

ཕྱོགས་མཚུངས་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་ལས་

བྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་

ནང་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་

པར་རིགས་ལམ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོད་

རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཞུས་པ་

དང་སྦྲགས།  སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

བོད་མི་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

འཁོད་འདུག

 སྤྱིར་བཏང་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡེའི་གྷ་

ཇ་པ་ཏི་རྫོང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ 

ལོར་གཞིས་ཆགས་རྩ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་

དང། གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་བོད་མི་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༣༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་

ལས་ཐོག་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད། 

པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་

གནང་འདུག དེ་བཞིན་ས་གནས་འདིར་དབྱར་

ཁ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་གནམ་གཤིས་བསིལ་

བའི་དབང་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་ཡོང་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་གི་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་

དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ནས་

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཡུལ་མི་

དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་གང་ཐུབ་དགོས་

པའི་རེ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཕྱི་མ་ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢3 

ཁམས་འབྲི་རུའི་མི་མང་ཚོས་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས་གློད་
བཀྲོལ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་བྱས་པ།

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༨ ཉིན་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཤག་ཆུ་ཤང་གྲོང་

ཚོ་བཞི་པའི་རང་ལོ་ ༣༤ ཡིན་པའི་བསྟན་

འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས་གློ་བུར་དུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག   ཕྱི་

ཚེས་  ༡༩ ཉིན་འབྲི་རུ་རྫོང་ཤག་ཆུ་གྲོང་རྡལ་

སྲིད་གཞུང་སྒོ་འགྲམ་དུ་དགོ་ཆུ་ནས་ཡིན་པའི་

མི་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་

ལགས་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

བྱས་པ་དང་།  དེ་ནས་གྲོང་ཚོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་མི་

བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཞིག་གིས་ཉམ་ཆུང་བོད་

རིགས་མི་དམངས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས། 

སྐད་ཆ་བདེན་པ་དང་གནས་ལུགས་གང་ཡང་

བཤད་ས་མེད་པར་ལམ་སེང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་འགལ་སོང་

ཟེར་ནས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་

རྐྱང་རྐྱང་མ་བྱེད་རོགས། གང་

བྱུང་དུ་མི ་དམངས་ལ་དཀའ་

ངལ་མི་སྤྲད་པའི་རེ་བ་ཡོད།  ང་

ཚོ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡང་ཁ་

བྲལ་བྱེད་མི་རུང་ཟེར། དོན་ངོ་

མ་སྲིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་

ཀྱི་བར་ལ་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་

ནི། ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲིམས་དྲང་པོ་

མེད་པ་དང་། དབང་ཆ་གཅིག་

བསྡུས་བྱས་ནས་སྤྱི་དམངས་

ལ་རང་དབང་མི་སྟེར་བའི་སྲིད་

གཞུང་འདི་པས།  ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མེད་ལ། མི་སེར་ལ་ཐུབ་

ཚོད་དེ་བས་བཏང་མེད། ང་ཚོ་འདི་རུ་རྔན་པ་

ལེན་དུ་ཡོང་མེད་ལ།ང་ཚོ་འདི་རུ་ཅ་ལག་ཉོ་

རུ་བསླེབས་མེད། ང་ཚོས་འདི་རུ་སྲིད་གཞུང་

གིས་ཁྲིམས་དྲང་བདེན་སྐྱོང་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རུ་བསླེབས་ཡོད།  ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་

དགོས་པར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ལ་

བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ལྷག་རྗེས།  ཕྱི་

ཚེས  ༢༠ དགོང་མོར་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

ནས་འགོ་ཁྲིད་འགའ་བསླེབས་ནས།   ཁྱོད་ཚོ་

ནི་སྒོ་ང་བྲག་ལ་བརྡབས་མཁན་དང་གཅིག་པ་

རེད། ང་ཚོས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་

ནང་བཞིན་བཟོ་གི་ཡིན་ཞེས་བོད་མི་དེ་དག་གི་

གདོང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་སྡིགས་ར་

བཏང་བ་དང་ས་གནས་བོད་མི་བཅུ་འཇུ་བཟུང་

བྱས་ཡོད་འདུག  དེ་དག་ནི་ཞོ་དར་ལགས།  

རྡོར་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ལགས།  སྐལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ་

ལགས།  སྨན་རྒྱལ་ལགས།  བཟང་མོའ་ིབུ་

སོགས་ཡིན་པ་རེད།  

དེ་མིན་གྱི་མི་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་མཛུབ་ཐེལ་

བརྒྱག་ཏུ་བཅུག་ནས་མར་བཏང་སོང་། དམག་

མི་ཧ་ཅང་མང་པོ ་འབྱོར་ནས་ཚྭ་ལུང་མདོ་

སོགས་འབྲོག་པའི་མི་གཅིག་ཀྱང་ཤག་ཆུ་ཤང་

དུ་ཡར་མར་འགྲོར་མི་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག  

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།  མཚུངས་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ།

        ཆེད་ཞུ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་

གི་མཛད་བྱུས་དགོངས་དོན་རང་རིགས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་ན་གཞོན་མང་དག་ཅིག་ལ་

གང་ཅིའི་འཚོ་བའི་རྟེན་ཡུལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མུས་སེལ་ཐབས་སུ་གཞི་རིམ་ལས་འཚོལ་ལས་གཞི་

མང་དག་གསར་གཏོད་གནང་མུས་ཁོངས་ནས་དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁྲོམས་རའི་ནང་འགྲོ་རྒྱུག་

ཆེ་བའི་དེང་དུས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁ་ཟས་བཟོ་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ Food Production (Cook-

ery)  གནད་སྨིན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་བཞིན།  འདི་ག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ནས་རིང་མིན་ཁ་ཟས་བཟོ་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་

བའི་ནང་སྔ་འཕྲོས་སྦྱོང་བརྡར་བ་གྲངས་ ༡༥ ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ བར་ཟླ་བ་ ༦ རིང་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པས་རང་རིགས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་སྦྱོང་

བརྡར་ནང་བཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་

བཅས་ངེས་འབུལ་དགོས་པ་དང་སྦྱོང་བརྡར་རིང་ཕྱག་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་འདི་ག་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་

མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ལ།

འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་།
The Secretary
Department of Finance, Gangchen Kyishong, Post Dharamsala - 176215
District Kangra. H.P.
Email : finance@tibet.net, Telephone:   01892 222487

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཤམ་གསལ། ཀ  རང་ལོ་ ༤༥ མ་བརྒལ་བ། དན་རྟགས་དཔྱ་དེབ་ཀྱི་

ངོ་བཤུས། ཁ། བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་འཛུལ་བཞུགས་

ཆོག་པའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས། ག བགོས་ནད་མེད་པའི་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སྦྱོར། ང། ཐལ་

སྤྱོད་རིགས་མེད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར།  ཅ། སྦྱོང་བརྡར་ནང་

འཚུད་མཚམས་མཇུག་བསྐྱེལ་ཐུབ་པའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ། ཆ། གལ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་ནས་རང་

བཞིན་གྱི་བུད་པའམ་བཏོན་པ་སོགས་བྱུང་ཚེ་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསློག་ཞུ་དགོས།
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དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ རེས་

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་

ཀྱི་བྷེ་ཀོན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ ་ི

ཆོས་འབྲེལ་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ 

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀོད་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་མང་ཚོགས་ལ་འཚེ་

མེད་ཞི ་བའི ་ཡོན་ཏན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

བཀའ་སློབ་གྲུབ་བསྟུན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་འབར་མའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཁ་ཆེར་དྲག་པོའ་ིརྒོལ་གདུང་

བཏང་བ་དེར་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཞུས་

པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། གནས་ཚུལ་དེ་དག་

ཐོས་མ་ཐག་ངོས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་

བྱས་ནས་ངོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁོང་འཕྲལ་དུ་ལྡི་ལིར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འབར་མའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་

འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་བཏང་

ནའང་འབར་མའི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་དེར་ཡ་ལན་

གང་ཡང་བྱས་མེད།  དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་འབར་

མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཨང་

སང་སུ་ཀི་ Aung San Suu Kyiམཆོག་ལ་

ཡི་གེ་ཞིག་བྲིས་པ་མ་ཟད། འབར་མའི་དགེ་འདུན་

པ་ཚོར་ཡང་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་སྐབས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་རས་སྒོམ་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།  བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་

ཉིད་གལ་ཏེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་ན་ཁ་ཆེ་དེ་དག་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ངེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་ཡི་

གེའི་ནང་བྲིས་ཡོད།  དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་ཁ་ཆེའི་འཇིགས་སྐུལ་

རིང་ལུགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཚེ་བའི་རྒོལ་བརྡུང་

གཏོང་སྐབས་ཁ་ཆེ་ཚང་མར་ནག་ཉེས་འཛུགས་

རྒྱུ་མེད། ཅེས་ངོས་ཀྱིས་སྐབས་དེར་བརྗོད་མྱོང་

ཡོད། ཁ་ཆེའི་མི་ཐ་ཤལ་རེ་ཟུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁ་ཆེ་བ་ཡོང་རྫོགས་ནག་པོ་བཟོས་ན་

འོས་འཚམ་ཤིག་གཏན་ནས་མིན།  དུས་སྐབས་

དེ་ནས་བཟུང་ངོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་བཀའ་

ལན་སྩལ། དེ་རྗེས་རྒྱ་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་སྐུ་ཞབས་

ཨེ་ཝེ་ཝེ་ Ai Weiwei ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སླར་ཡང་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་

བ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།  ངོས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བ་བརྒྱུད་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་

རི་བོ་རྩེ་ལྔར་Wutai shan གནས་མཇལ་

དུ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་སྐོར་བྲིས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་མོས་མཐུན་གནང་མ་སོང། 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་

མའོ་ཙེ་ཏུང་ Mao Tsetungགིས་དམར་

པོའ་ིརིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བོར་འཛིན་

པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་དང་། དེ་རྗེས་ཏིང་ཞའོ་

པིང་ Deng Xiaoping  གིས་དཔལ་

འབྱོར་ལམ་ལུགས་གལ་ཆེར་འཛིན་པའི་དུས་

སྐབས། ཅང་ཙེ་མིན་Jiang Zemin གྱིས་

མཚོན་ཆེད་གསུམ་གྱི་དུས་སྐབས། དེ་བཞིན་

ཧུ་ཅིན་ཐའོས་ Hu Jintao འཆམ་མཐུན་

སྤྱི ་ཚོགས་སྐྲུན་རྒྱུའི ་དུས་སྐབས་བཅས་

བྱུང་ཡང་། ཧུ་ཅིན་ཐའོས་འཆམ་མཐུན་གྱི་

སྤྱི་ཚོགས་སྐྲུན་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཙམ་ལམ་ལྷོང་

བྱུང་མེད།  འཆམ་མཐུན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་

ནའང་འཆམ་མཐུན་དེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་ཡི་ཆེས་དང་གུས་བརྩིའི་ཐོག་ནས་

ཡོང་དགོས་པ་ལས་དྲག་པོས་འཆམ་མཐུན་

སྐྲུན་མི་ཐུབ།  ད་སྐབས་སྲིད་འཛིན་གསར་

པ་སྐུ་ཞབས་ཞི་ཅིང་པིང་Xi Jinping དང་

ལི་ཁེ་ཅང་ Li Keqiang གི་དུས་སྐབས་

འགོ་བཙུགས་ཟིན། འགོ་ཁྲིད་ཁོང་རྣམ་པས་

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཏིང་ཞའོ་པིང་

གིས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་དགོས་པའི་

ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེར་གལ་ཆེར་རྩིས་ནས་

རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་

ཁྱོངས་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་བཀའ་

ལན་སྩལ།  དེ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བ་ཞིག་གིས་

བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུ་མདུན་ནས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་རྒྱུའི་དང་ལེན་

བྱས་ཀྱང་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་

གཅིག་འགྱུར་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐོར་

གྱི་དྲི་བ་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་

ལན་སྩལ་དོན།  བོད་ནང་གི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་

ཡོད་པ་རྣམས་ནས་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་རན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་

ཐོག་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་

རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ནང་ཆ་མཚོན་ནའང་བོད་མི་

ཁྱོན་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནས་

བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  བོད་

མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་

ཡོད། དེའི་ཁོང་ནས་བོད་མི་རེ་ཟུང་གིས་འཕྲལ་

མར་རང་བཙན་འདོད་ཀྱི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ 

ཙམ་ནས་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་

ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་རྒྱ་ནག་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོང་ཐབས་བྱས་ནས་ངོས་རང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་

གི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་གཙོས་འགོ་ཁྲིད་

མང་པོ་ཞིག་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཡོད།  ཐོག་

མར་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་སེམས་

ནང་ད་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོང་བསམ་པའི་ཕྲན་བུ་

དོགས་པ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་

བོད་དུ་ལོག་སྐབས་སེམས་ནང་རེ་བ་ཆེན་པོ་

ཞིག་འཆང་ནས་ལོག་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་དྲག་པོའ་ིཟིང་ཕྲུག་ལངས་

པ་རེད། སྐབས་དེར་ངོས་རང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་

ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་པཎ་ཌི་ཏ་

ནེ་རུ་ Pandit Nehru མཆོག་གིས་གཙོས་

རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། 

ནེ་རུ་མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་

ཚང་མས་ཞལ་གཅིག་བསྒྲགས་ཐོག་ནས་ངོས་

རང་སླར་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་

དང་ལྷན་སྒྲིག་ཐབས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་

བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ངོས་

ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ལོར་འབ་སུ་མ་བསྡུས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

བ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩། 

༡༩༦༠ །༡༩༦༥ བཅས་ཐེངས་གསུམ་རིང་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་

དོན་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་གང་ཡང་

བྱུང་མེད།  སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ནེ་རུས་བོད་

ཀྱི་དོན་དུ་ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དམག་རྒྱག་

གི་མ་རེད། ཅེས་གསལ་པོར་བཀའ་གནང་བྱུང།  

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ང་ཚོས་སྔ་ཕྱི་མ་

གཏོགས་རྒྱ་ནག་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་གཅིག་འཆར་རྒྱུ་རེད།  ཅེས་སྐབས་དེ་

དུས་ནས་ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

དེ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེར་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེས་རྙོག་

ཁྲ་ལང་ནས་ཡོད།  དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཏིང་ཞའོ་པིང་གིས་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་རྗེས་ངོས་ཀྱི་

གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཁོང་དང་

ཐུག་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་

གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་

ཧུ་ཡོ་པང་གིས་འགོ་ཁྲིད་འོག་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་

རེ་བ་དེ་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་

གནས་དབྱུང་དུ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་

གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་ Tiananmen 

དུ་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་

དོན་རྐྱེན་དེ་དག་བྱུང་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ བར་

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཅང་ཙེ་མིན་

སྐབས་བར་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་

མེད། ང་ཚོས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་

གི་གནས་བབ་ལས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། ང་

ཚོས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་འདོད་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འཇིགས་སླ་

བ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་

རྒྱས་དང་ལྷན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། 

བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་དང་གཙང་པོ་དེ ་དག་གིས་

ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ་ིའཚོ་

གནས་ལ་ཕན་བཞིན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ང་

ཚོས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་སྐད་དང་ཡི་གེ རིག་

གཞུང་། གོམས་གཤིས་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་

པ་དགོས།  བོད་ནང་གི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་

ཏུ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་སློབ་གཉེར་

ཆེད་གྲྭ་བཙུན་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  

བོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་ཐོག་ཧ་ཅང་ཡོད། 

ང་ཚོས་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་གནས་

སྟངས་དེ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།  བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་རང་བཙན་གཙང་

མ་འདོད་ཀྱི ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་ཚོར་སྲིད་བྱུས་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་རན་པ་ཞིག་སྟོན་

རྒྱུ་མེད།  ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་

རན་པ་ཞིག་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ།  མཐར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་མཇུག་བསྡོམས་

མཛད་དོན། ངོས་ཀྱིས་ཨེཊ་ལེན་ཊའི་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་ཉིན་གསུམ་དང་། མེཀ་སི་ཁོར་ཉིན་དྲུག 

དེ་ནས་ནིའུ་ཡོཀ་ས་ཁུལ་འདིར་ཉིན་གསུམ་

རིང་བསྡད་པ་ཡིན།  མཚམས་རེ་ངོས་རང་

གཞན་ལ་བགད་མོ་གློང་ཆེད་ཡོང་བ་ལྟ་བུའི་

ཚོར་སྣང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ཡོང་ནས་

ཞབས་འདེགས་ཕྲན་བུ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པའི་རེ་བ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངོས་རང་སང་ཉིན་ཐོན་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིན། ཁྱེད་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཁྱེད་རང་

ཚོའི་སར་ལུས་རྒྱུ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་རང་

གི་རྣམ་དཔྱོད་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་དགོས། 

ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་གཞུང་གི་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་

དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨེས་ཀེ་པཊ་ནཱ་ཡཀ་ (Mr. 
SK Pattanayak) མཆོག་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་

ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ལས་ཁང་

དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ལྷོ་སྤྱིས་གཙོས་ལུགས་

བསམ་དང་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ིས་གནས་འགོ་

འཛིན་རྣམ་པ་དང་། སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་

ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ། དེ་བཞཱིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་

སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་ཁོང་སེ་

ར་བླ་སྤྱི་དང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པར་གཟིགས་

སྐོར་ཕེབས། དེ་རྗེས་ཁོང་ལ་ཆེ་

བསྟོད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་

ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སླར་

གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་མཉམ་

འབྲེལ ་ཐོག ་གསོལ ་ཚིགས་

སྟབས ་བདེ ་ ཞིག ་ འདེགས ་

འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།


