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ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོལ་ཀ་ཏར་པེ་རེ་སི་ཌེན་སི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛམ་
གླིང་ནང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་སྡེའི་

རྒྱལ་ས་ཀོལ་ཀ་ཏར་རྟེན ་གཞི ་བྱས་པའི ་

པེ ་རེ ་སི ་ཌེན་སི་གཙུག་ལག་Presidency 

Universityསློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་

ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར། གོང་ཚེས་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དེའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་

Human Approach to World Peace ཞེས་ 

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

 སྤུན་ཟླ་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་ལྷན་རྒྱས་

ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངོས་རང་

དེ་རིང་རྣམ་པ་ཚོས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་འདིར་

བཅར་བ་ཡིན། ངོས་རང་དེ་རིང་རྒྱ་གར་ནང་

གི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

སའི་བསྟི་གནས་ཁང་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བཅར་

ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི ་གོ ་སྐབས་བྱུང་བར་

ཆེས་མཐོང་ཧ་ཅང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། དེང་

སྐབས་ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་

བརྒྱུད་བྱམས་བརྩེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་

ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་སྐྱེས་ཙམ་

ཉིད་ནས་རང་ཆས་སུ་བྱམས་བརྩེའི་འོག་འཚོ་

སྐྱོང་བྱས་ཡོད་སྟབས། གཞན་ལ་བྱམས་བརྩེ་

སྤེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་

ལས་སྐྱེས་ཤིང་མའི་ནུ་ཞོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་

ལོངས་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་

སུ་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་མྱོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཡོད། ང་ཚོའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཆགས་སྡང་གི་

བློ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་

ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་གནོད་ཚབས་ཆེ་

བ་ཡོད། ཇི་ཙམ་བསམ་བློ་བག་ཕེབས་ཡོད་པ་

དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱང་བདེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཆུང་ས་མི་སྒེར་གྱི་མི་ཚེ་

དང་། ཆེ་ས་ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་

ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་རྒྱུར་བསམ་བློ་བཟང་

པོ་ཞིག་དང་བྱམས་བརྩེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སེམས་

ཀྱི་ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཆོས་ལུགས་

བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་རྟེན་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ནམ་ཡང་

མེད།  ཆོས་ལུགས་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཐོག་

ནས་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ། ཅེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་

གར་གྱི་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་

སོགས་བཟང་པོའ་ིརིན་ཐང་དེ་དག་དེང་སྐབས་

ངེས་པར་དུ་སློབ་སྦྱོང་དང་བློ་སྐྱེས་ལེན་རྒྱུ་

གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།  

ཕྱེད་ཡོལ་མགོན་པོ ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བཟོ་ཚོང་མཐུན་

ཚོགས་Chamber of Commerce and In-

dustry, (MCC) ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་སྙིང་དང་དགོས་

མཁོ།  ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་

གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་

བྱུང་ན་མི་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་གྱི་

བསམ་བློ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་དང་། སྤྱིར་ང་ཚོས་

རེ་བ་ནམ་ཡང་མ་བརླག་པར་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་

འཆར་སྣང་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་དེ་ལྟར་

བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དགོས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ། མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་

སྡེའི ་ཤེས་རིག་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཞབས་  

Mr. Partha Chatterjee ལགས་དང་ཁུལ་

དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སེན་ཛེ་ཝི་ཡར་མཐོ་

སློབ་ཀྱི ་སློབ་མ་སོགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདུག 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པུ་ནེར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཕྲུག་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

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

སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པུ་

ནེར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཕྲུག་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་ལྔ་པར་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་

དཀའ་རྙོག་སྐོར་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་འདུག དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་ཉིན་

མཐའ་མའི་མཛད་སྒོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

ནས་སློབ་མ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བར། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ང་རང་དེ་རིང་འདིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

སློབ་ཕྲུག་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི ་ཐོག་

གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ངས་བོད་

མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་ཐོག་

ངོས་རང་མགྲོན་འབོད་གནང་བར་ཆེ་མཐོང་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

དཀའ་རྙོག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་འདི་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་འཚེ་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་

བཞིན་ཡོད།

 ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བཟང་པོའ་ི

བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པ་དང་། བྱམས་

པ་དང་བརྩེ་བ། ཞི་བདེ་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་དགོས་པ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་གི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་

ནང་དཀའ་ངལ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་མ་ཤེས་པ་དང་

འགྲེལ་བརྗོད་ལོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་

ཐབས་སུ་ཕན་ཚུན་དབར་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་

དང་། དག་སྣང་སྦྱོང་རེས་བྱེད་དགོས། བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷིས་གསུང་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་བལྟ་རྒྱུའི་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བལྟ་གྲུབ་ནི་ཡང་དག་

པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ངོ་

མ་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་རྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་དང་

ཆོ ་ག ་ཕྱག་ལེན ་

གཉིས་དབར་དབྱེ་

བ་འབྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན།

 ཞེ ས ་

སོགས་ཀྱི་གསུང་

བ ཤ ད ་ ག ན ང ་

སྐ བ ས ་ ཚོ ག ས ་

བཅར་བ ་རྣམས་

ཀྱིས་དགའ་བསུ་

ཆེན་པོ་ཞུས་འདུག 

གོང་ཚེས་ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མཧཱ་ར་ཤི་

ཏྲ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཧ་རི་བྷའུ་བྷ་ཀ་ཌེ་མཆོག་དང་། ཧི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བྷི་

རིཇ་བྷི་ཧ་རི་ལལ་བྷུ་ཊེལ་མཆོག རྒྱ་གར་གྱི་དེ་

སྔའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ནཊ་ཝར་སིངྒ་མཆོག རྒྱ་

གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཨ་

ན་ཧ་ཛ་རེ་མཆོག་བཅས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱང་གནང་ཡོད་འདུག

ཕ་རན་སིར་མི་གསོད་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སེམས་གསོ་གནང་བ།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་

ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ནང་མིར་

ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕ་རན་སིའི་

རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་མེ་མདའ་འཁྱེར་བའི་མི་གཉིས་

ཀྱིས་ཕ་རན་སིའི་དུས་དེབ་ལས་ཁུངས་ནང་འཛུལ་

ནས་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པས་གཙོས་གསར་འགོད་པ་

དང་། དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༡༢ ལ་

མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་སྡེབ་གསོད་བྱས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི

གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བརྟེན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སེམས་གསོ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་

མི་གསོད་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོས་

སེམས་གསོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་གོད་ཆག་དེའི་

འོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་

ཉེ་འབྲེལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་

སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ནི་འཇིག་རྟེན་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེར་འཚེ་བའི་ལམ་

ནས་འགོག་ཐབས་བྱས་པ་ནི་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཕགས་

བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་མའི་དབུས་རྒྱུན་

ལས་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ (Shri Kul 
Bhushan Bakshi) ལགས་མེ་རཊ meerut 
གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་

ཚུལ་ཐོན་པར་བརྟེན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླར་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཡུན་རིང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་

སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བར་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཚེ་འདས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལྕམ་སྐུ་ཉིད་དང་བུ་དང་བུ་མོ་

གཉིས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག  དམ་པ་

ཁོང་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

འཁོད་འདུག །

ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བར་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་གསོ་དང་

མྱ་ངན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཧིན་

བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་མའི་དབུས་

རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ (Shri 
Kul Bhushan Bakshi Ji) ལགས་མེ་རུཊ 

meerut གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་

སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

བཀའ་ཤག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལྕམ་སུན་རྡར་བྷག་ཤི་ 

(Sunder Bakshi Ji) ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི

འཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིར་ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་

བུ་ཤན་བྷག་ཤི་ལགས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པར་ཧ་

ཅང་བློ་ཕམ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མྱ་ངན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྗེས་

ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། དམ་པ་ཁོང་ལ་གསོལ་

འདེབས་སྨོན་ལམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤2

སྟོད་དིང་རི་རྫོང་གི་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅།།སྟོད་དིང་རི་རྫོང་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་

བོད་མི་ན་གཞོན་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་རྒྱ་ནག་

ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༡།༥༠ ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་

སའི་ཉེན་རྟོག་པས་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པའི་བོད་

མི་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་

ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ས་གནས་གང་དུ་བཙན་

འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ། འཆི་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་

སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།

ས་གནས་བོད་མི་དང་ཁོང་གི་ངོ་ཤེས་ཚོས་

ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

རྩོམ་ཡིག་དང་། བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་

མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར་གླེང་སློང་

དང་དོགས་གཞི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནི། དིང་རི་

རྫོང་བྲག་རྩེ་གྲོང་ཚོའི་ཕ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་

དང་། མ་ངག་དབང་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པ་དང། 

ལྷ་སའི་ནང་ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག

 འདས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་ཁོང་གི ་གཅེན་པོ ་ཚེ ་དབང་དོན་ལྡན་

ལགས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་གཅར་རྡུང་བཏང་བ་དང་འདྲི་བརྩད་

བྱེད་མྱོང་ཡོད་འདུག

གླིང་སྐོར་ལམ་ནས་རྙེད་པའི་ཅ་དངོས་དེ་འབར་རྫས་མིན་པའི་ངོས་
འཛིན་གསལ་པོ་བྱུང་བ།

 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་བདེ་སྲུང་དྲུང་

འཕར་ཀརྨ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་

གསར་འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་དོན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་

ཁག་གི་ནང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་

གླིང་སྐོར་ལམ་དུ་འབར་རྫས་རྙེད་པ་

རེད། ཅེས་དོགས་འདྲོག་ཡོང་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། ཅ་དངོས་

དེར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱི་དངངས་སྐྲག་

དང་དོགས་འདྲོག་ཡོང ་རྒྱུ་ཞིག་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་སྤེལ་བཞིན་འདུག་པ་

མ་ཟད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་

གི ་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་དེ ་བཀོད་འདུག་

པས་གནད་དོན་དེའི་ཐད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་

ནས་ཅ་དངོས་དེ་གང་ཡིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཆེད་

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་

སུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། ས་གནས་སྐོར་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཛ་དྲག་ཐོག་ཆེད་ལས་པ་

སྐད་བཏང་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་

བར་བརྟེན་ཅ་དངོས་དེ་ནི་རྫས་རིགས་སོགས་

ཉེན་ཚབས་ཅན་གང་ཡང་མིན་སྐོར་གསལ་པོ་

གསུངས་བྱུང་། ངས་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་

ཞུ་རྒྱུར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་ཁག་གི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་

གང་དྲན་བཀོད་རྒྱུ་དེ་རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་མིན་

འདུག གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟོགས་པའི་རྗེས་སུ་

མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་གནང་བ་ཡིན་

ན་འོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་གང་བྱུང་བརྒྱུད་

བསྒྲགས་གནང་བ་ཡིན་ན་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་

དོགས་འདྲོག་ཡོང་རྒྱུ་དང། དེ་ཡང་འབར་རྫས་

རིགས་དང་། ལྷག་པར་བཞུགས་

སྒར་གླིང་སྐོར་ཉེ་འཁོར་དུ་རྙེད་པ་

རེད་ཅེས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་གི་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་སོ་སོའ ་ིངོས་

ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་

པ་ལྟ་བུ་གནང་ན་རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་

མིན་འདུག དེས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ལྷིང་འཇགས་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད། 

དོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་

ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པ་ཞིག་

རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་

ཧ་ཅང་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན། 

མ་འོངས་པར་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་མི་དམངས་

ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ཅ་དངོས་དེ་ནི་གད་སྙིགས་

ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་རེད་མི་འདུག་པས་

ཚང་མ་བློ་བདེ་པོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། །

ཆོས་ཞུ་བའི་ཕྱག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ ༡༠།༤༥ ཐོག་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་

འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བཞུགས་སྒར་རྡ་

ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་སྩལ་སྐབས་ཆོས་

ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི ་

ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དོན། བདེ་སྲུང་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི ་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་སྩལ་སྐབས་

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་

ལ་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་བཟོ་

དགོས་སྐོར་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་བཞིན། བདེ་

སྲུང་ཡན་ལག་དང་ཕྱི་དྲིལ་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་

གཉིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཞུ་བའི་ཕྱག་

འཁྱེར་ལོ་གཅིག་རིང་གནང་རྒྱུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

 ལྷག་པར་ཆོས་ཞུ་བའི་ཕྱག་འཁྱེར་

སྔར་ལྷག་སྟབས་བདེ་ཡོང་ཆེད་དེང་དུས་དང་

མཐུན་པའི་ Digitise བཟོ་ཐབས་ཚོད་ལྟ་

རིམ་པ་བྱས་ནས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་

གི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༩ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཐོག་མར་

དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང། ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སེར་

སྐྱ་རྣམས་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་

བཞིན་མི་མང་རྣམས་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 དེ་སྔ་ཐོ་འགོད་ཟིན་པ་རྣམས་ནས་

ཆོས་ཞུ་བའི་ཕྱག་འཁྱེར་ཨང་གྲངས་སམ་ཕྱག་

འཁྱེར་རྙིང་པ་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་གསར་དུ་ཐོ་

འགོད་བྱ་དགོས་པ་དང་། ལོ་གཅིག་རིང་གི་

གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་ཞུས་མཁན་རྣམས་

ནས་གསུང་ཆོས་ནམ་སྩལ་སྐབས་བདེ་སྲུང་

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ངེས་པར་

དུ་ཐོ་འགོད་དགོས། གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་

དེ་རྡ་སར་གསུང་ཆོས་སྐབས་ཁོ་ནའི་ཆེད་

ཡིན། བོད་རིགས་ཕྱག་འཁྱེར་ཞུ་བར་ཆ་རྐྱེན་

ཡིག་ཆ་ཁག་ནི། རྡ་ས་རང་ནས་བཟོས་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཡིན་དགོས། ཟུར་

སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་གནང་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་

འཁྱེར། ས་གནས་གཞན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་འཁྱེར་ཡིན་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ཐོན་ཚེས་

དང་འབྱོར་ཚེས་འཁོད་པའི་ཐོག་རྡ་ས་སྐོར་

སྲུང་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐེངས་གཉིས་

དུས་འགྱངས་ཐོབ་ཡོད་པ། གོང་གསལ་ཆ་

རྐྱེན་མ་ཚང་ཡང་རྡ་སར་གཏན་སྡོད་བྱ་མཁན་

ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངོས་སྦྱོར་

དགོས། ས་གནས་ཡུལ་མི་ཡིན་ཚེ་ངོ་སྤྲོད་

ཕྱག་འཁྱེར་སྟེང་གཏན་སྡོད་ཁ་བྱང་རྡ་ས་འཁོད་

པ། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ རྣམས་ཀང་ར་སྐོར་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སྡོད་

ཆོག་པའི་མཐོང་མཆན་ (RP) ནང་ལོ་ལྔའི་

དུས་འགྱངས་ཐོབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

སྔ་འགྱུར་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་ལོ་ངོ་ ༥༠ 
ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་དོན་གྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཕགས་

ཡུལ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་

ལོ་ངོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་སྲུང་

བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་མཛད་སྒོར་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་རྙིང་མའི་དབུ་བླ་སྟག་ལུང་རྩེ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་

ཕྱེ་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་གནང། དེ་

ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་

ཚང་གི་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ ་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་སྔ་འགྱུར་

འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཆེས་མཐོའ་ི

གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་

གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་གནང་ནས་ད་ལམ་

མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གནང་གི་

ཡོད་པར་དེ་གའི་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་རྣམས་

དང་། ཕྱི་ནང་གི་སྦྱིན་བདག་དང་སྐུ་མགྲོན་

བཅས་པར་འཚམས་འདྲིའི ་བཀྲ་ཤིས་བདེ ་

ལེགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

འཕྲིན་སྩལ་ཡོད།

 དེ ་ རྗེས ་མཁོ ་ཁྱིམ ་རིན ་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་འོག་མིན་སྨིན་གྲོལ་

གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་

བའི་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་ཨུ་ཏྟར་

ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ (Shri 

Dinesh Agarwal) མཆོག་དང་། སྨིན་གླིང་

མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག མཆོག་གླིང་

གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

མཆོག་བཅས་ཀྱིས་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་

གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་རྗེས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་

གིས་ཨིན་སྐད་ཐོག་གསུང་བཤད་རྗེས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་

ཆོས་འབྱོར་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཕན་

ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་དགོས་པ་དང་། མ་

འོངས་པར་ནང་ཆོས་འདི་བཞིན་སྤུས་དག་ཏུ་

གཏོང་དགོས་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་

དགོན ་སྡེ ་ཁག་གི ་གྲྭ ་

བ ཙུ ན ་ རྣ མ ས ་ ན ས ་

འབད ་བརྩོ ན ་གནང ་

དགོས་སྐོར་དང་། ལྷག་

པར་ནང་ཆོས་ངོ ་སྤྲོད་

བརྒྱུད་དར་སྤེལ་དགོས་

པ ་སོགས་ཀྱི ་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ ་སྤེན ་པ ་

ཚེ ་རིང ་མཆོག ་གིས ་

ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་

ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་

མཐུན་སྒྲིལ་ཡག་པོ་དགོས་སྐོར་དང། དགོན་

པའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གྱི་

སྒོ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྟབས་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་གླེང་སློང་མེད་པར་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཡོད་པ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད་ལུགས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་སྟག་

ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་སྐོར་དང་། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་

བརྩི་སྲུང་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

ཟབ་རྒྱས་སྩལ་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤  3

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རེ་བ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
 
༄༅། །འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་

ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་བཅར་

བའི་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༢ ལ་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ནས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚོགས་

ཁང་ནང་ཉིན་གྲངས་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་

ཕོ་མོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་

གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༠ ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་མཐའ་མར་བོད་མིའི་སྒྲིག་

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

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་རེ་བ་ཞེས་

པའི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ཕོ་མོའ་ིའཕྲོད་

བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་འདོན་ཐེངས་

གཉིས་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་

རྒྱ་ tibetanhealth.org ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་གཙོས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རྒྱལ་

ལགས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་གཞོན་འཕྲིན་

ལས་དཔལ་མོ་ལགས། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་འཆི་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། 

ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་ཕེབས་པའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་

རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་

ཐོག འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློ་མཆོག་གིས་ཟབ་

སྦྱོང་དུ་ཕེབས་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་

དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་

རིང་འདིར་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་གཙོ་བོ་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་

ན་བསམས་དྲན་བྱུང་། དེའི་སྐོར་མ་ཞུས་གོང་

ངས་ཕོ་མོའ ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་

ཐོག་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྣམ་པ་

ཚོ་མ་འོངས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཡིན་པར་བརྟེན་འགོ་

ཁྲིད་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཆགས་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་

སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་དང་སྤྱོད་

ལམ་འཁྱེར་སྟངས་སོགས་དེ་དག་ཚང་མའི་

ཐོག་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཆགས་ཡོད། ཁྱེད་

རང་ཚོའི་ནང་ནས་མ་འོངས་པར་སྨན་པ་དང། 

སྨན་ཞབས་པ། སྨན་སྦྱོར་ཆེད་ལས་པ་སོགས་

གང་མང་འཐོན་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྨན་སྦྱོར་ཆེད་

ལས་པ་བདུན་ཙམ་དགོས་གལ་ཆགས་ཡོད། 

སྤྱིར་རྣམ་པ་ཚོ་འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་དང་

འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་བཅར་ཡོད། གཙོ་

ཆེ་ཤོས་དེ་སློབ་གྲྭའི་དུས་ཚོད་ནང་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་སློབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མཚམས་ལྟེ་བ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་

དམིགས་ཡུལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དཀོན་པོ་ཡོད། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་

བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་སྟེ་སྨན་པ་ཐོན་མཁན་ 

༨༠ ལྷག་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྲོད་མང་པོ་

ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྲུ་ཁག་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཞན་གྱི་

ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ལུགས་

སྨན་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

རེད། དེ་རིང་ངས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ (MBBS) 

སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཚིག་

ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་བོད་རིགས་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་

སྟེགས་གསུམ་ཡོད་པ་དེར། ན་ནིང་ལོར་སློབ་

མ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སྨན་པའི ་ཚུད་རྒྱུགས་

བཏང་རྗེས་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་ལོན་མེད། དེར་

བརྟེན། ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་གསུམ་པོ་དེ་

འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད།

 འོན་ཀྱང་ན་ནིང་སྨན་པའི ་ཚུད་

རྒྱུགས་ནང་འདེམས་ཐོན་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ནས་

སེམས་ཤུགས་ཆགས་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་གར་གཞུང་

གི་ཁྲིམས་ཐོག་ཏུ་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་

རྒྱུའི་ལོ་ཚད་དེ་ལོ་ ༡༩ ནས་ ༢༣ བར་ཆགས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

ནས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་མུ་མཐུད་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་རེ་བ་ཞེས་པའི་ཕོ་མོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་དང་

འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་

འབྱེད་གནང་། དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེས་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གལ་གནད་སྐོར་དང་། དེ་

བཞིན་དཔེ་དེབ་རེ་བ་དང་དྲ་རྒྱའི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་

བསྡུས་གནང་ཡོད།།

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
༄༅།།ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་རྡ་ཤོད་བོད་

ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ ༣༡ ནས་སྣེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༢ ལ་

འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་ཕྱོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་

སྒོ་ཚོགས་ཡོད།

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་

ཡོལ་ཚོུད་ ༢།༠༠ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་

ལགས་དང་། ཤེས་རིག་སྲོལ་རྒྱུན་

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས་ལགས། ཚན་རིག་ཤེས་

ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་

ལགས། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་འགན་

འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས། 

རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་སྤྱི་དང་

དགེ་ཆེ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

རྣམས་པ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་

རིག་དྲུང་གཞོན་སྐལ་བཟང་མགོན་པོ་ལགས་

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་སྦྱང་

དང་སློབ་གྲྭ་སྡེ་ཁག་དྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་སློབ་ཕྲུག་

ཁག་གཅིག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

མྱོང་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོས་སྣེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་ལེགས་

གསོལ་མཇལ་དར་དང་སློབ་ཕྲུག་གི ་ཕྱག་

འཁྱེར་གནང་སྟེ་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། འདིར་འདུས་རྣམ་པ་ལྷན་

རྒྱས་ལ་ཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ཚེས་ 

༢ ནས་ ༩ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་

སྒྲིག་འོག་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་བརྗོད་གཞི་

འདྲ་མིན་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༢ ཙམ་ཚོགས་

ཏེ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། འགོ་ཁྲིད་བྱེད་

སྟངས། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། དེ་རིང་

མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་ངས་དོན་ཚན་གཉིས་

ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ་ནི། འགོ་ཁྲིད་

ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཟབ་སྦྱོང་ཡིན་པར་བརྟེན། འགོ་ཁྲིད་ཟེར་ན་

གང་ཡིན་དང། དེའི་ངོ་བོ། ངོས་འཛིན་གནང་

ཕྱོགས་བཅས་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་སེམས་ལ་

འཇགས་དགོས། དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནི། རྣམ་

པ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཕེབས་པར་བརྟེན། ཐེངས་

འདིའི ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་

མཁན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་གཞན་

རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་རིང་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གང་

ཐོབ་པ་རྣམས་དང་། ཉམས་མྱོང་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
 
༄༅། །ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་ 

Uttarakhand མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ 

Shri Harish Rawat མཆོག་དང་ལྷན་ཁོང་

གི་གཟིམ་ཁང་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག 

སྐབས་དེར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཨེན་ར་

ཝི་ཤང་ཀར་ Shri N. Ravishankar ལགས་

ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྡེ་ར་ལྡུན་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་འདུག
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རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་སྨར་ཁམས་དུང་དཀར་

ཚང་གིས་གཙོས་བོད་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་སློབ་མ་

ཚོར་སློབ་ཡོན་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྐྱིད་

ཁག་ཡོངས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་

བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་ནས་མིག་དཔེ་ལེན་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་

དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་
མཛད་འཆར་ཁག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ནུབ་བྷང་གལ་(West Bengal)མངའ་

སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཀོལ་ཀ་ཏར་(Kolkata)༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སྐབས་ཕེབས་བསུའི ་སྣེ ་ལེན་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་མཛད་འཕྲིན་གྱི་

ཐོག་མར་ཁུལ་དེར་དགུན་ཚོང་གཉེར་མཁན་

བོད་རིགས་དང་ཤི་རི་ན་གར་(Srinagar)ཁུལ་

ནས་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༡༥༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་

སློབ་སྩལ་སྐབས་བོད་མི་དེ་དག་ལ་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ད་རེས་དེ་གར་ཕེབས་

བསུ་བཅར་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཀ་

ཤི་མིར་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་

རྣམས་བཙན་བྱོལ་ནང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༦ 

ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་

མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བར་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་

འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རབས་གཞོན་པ་

ཚོས་ད་ཆ་བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ངས་མི་རབས་

རྒ ན ་ པ ་ ཚོ ར ་ བ སྔ ག ས ་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་

རྒྱུན་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ནང་བསྐྱོད་དེ་བོད་

མི་རྣམས་ཐུག་སྐབས་བོད་

རིགས་ཕ་མ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི

ཕྲུ་གུར་དབྱིན་སྐད་རྒྱག་

མཁན་ཚོར་ངས་ཀ་ཤི་མི་

རིའི་བོད་པ་ཁ་ཆེ་ཚོ་དཔེ་

མཚོན་འཇོག་གི་ཡོད། ཅེས་

སོགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་

རིགས་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་

ལ་བྱམས་བརྩེའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་བོད་

རིགས་རྣམས་དང་ལྷན་སྐུ་པར་བསྒྲོན་ཡོད། དེ་

རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཀོལ་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་ཡི་

ཤུ་གཞན་ཕན་དགེ་རྩར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྟེ། ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་རྣམ་དག་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བཙུན་མ་འདས་མོ་ཨ་མ་ཊེ་རི་སའི་

བཞུགས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་དང་

འབྲེལ། དེར་གནས་སྡོད་ཡེ་ཤུའི་བཙུན་མ་ཚོར་

བཀའ་སློབ་སྩལ། སྐབས་དེར་གྲོང་ཁྱེར་ཀོལ་

ཀ་ཏའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཐོ་མ་སི་ཌི་སུ་ས་ 

Thomas D’Souza མཆོག་དང་ལྷན་ཡང་

མཇལ་འཕྲད་མཛད་འདུག

 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་དེ་རིང་འདིར་

ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་སླར་ཡང་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཐེངས་འདིར་ཁྱེད་ཚོས་

ངོས་ལ་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ཞིག་མིན་པར་

ངོས་རང་འདོད་མོས་ལྟར་བཅར་བ་ཞིག་ཡིན། 

ངོས་ཀྱིས་བཙུན་མ་ཁྱེད་རང་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་

བདེ་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་

ཐག་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་དེར་ཡི་

རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་རང་དེ་

སྔ་ཐེངས་གཅིག་ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་ལགས་མཇལ་

མྱོང་ཡོད། ཁོང་ནི་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་དོན་

སྒྲུབ་པ་བརྒྱུད་བྱམས་བརྩེ་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁྱེད་

རང་ཚོས་མུ་མཐུད་མི་མང་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་

ཐག་རྣམས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རོགས་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་

འཛམ་གླིང་ནང་མི་ཐེར་འབུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་ཐོག་

ནས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་བརྒྱུད། དུས་རབས་ 

༢༡ པ་འདི་བཞིན་ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་དུས་རབས་

ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་དགོས། འགྲོ་བ་

མིའི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཞབས་

འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ངོས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་མི་ཚོར་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་གྲོགས་

ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་

ཐོག་འགྲོ་བ་མིར་ཞབས་འདེགས་ཧ་ལས་པ་

བསྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཡང་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

འགྲོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་པོའ་ི

ཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་དང་། ཆོས་

ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་

ཐབས་ཀྱི་སྐུའི་མཛད་འགན་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས། བཞུགས་

གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱངས་

གོང་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་

སྩལ་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་ 

༢ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨུཏྟར་

པྲ་དེཤ་ Uttar Pradesh མངའ་སྡེའི་ལྷ་བབ་

གནས་སན་ཀི་སར་ Sankisa ཆེད་དུ་བརྗོད་

པའི་ཚོམས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ 

༧ ནས་ ༨ བར་སུད་སི་ Switzerland དང་

ལིཀ་ཏེན་སི་ཊ་ཡན་ Liechtenstein བོད་

རིགས་མི་མང་རྣམས་ལ་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་

བྷ་སལ་ Basel དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་། དགེ་

བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་

ཚིག་བརྒྱད་མ། སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱུ།   

 ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་སུད་

སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སི་ཊ་ཡན་བོད་རིགས་མི་མང་

ལ་དེང་རབས་འཛམ་གླིང་གི་ཆེད་ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Eth-

ics for Today’s World ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཌེན་མཀ་Denmark གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁོ་པེན་ཧེ་

གྷན་Copenhagenགྱི་བྷེ་ལ་སན་ཊར་ The 

Bella Center ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་

བྱམས་བརྩེ་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་

ནས་སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་བ་ Strength Through 

Compassion and Connection ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་

མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་གསུང་

ཆོས་སྩལ་རྒྱུ།  

 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྷེལ་ཇམ་བོད་

རིགས་ཚོགས་པ་དང་། ཆིག་སྒྲིལ་ཚོགས་

པ། རྡ་ས་ཚོང་པའི་ཚོགས་པ། ལྷ་ས་སྐྱིད་

སྡུག ལྷོ་ཁའི་སྐྱིད་སྡུག་བཅས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།  ཕྱི་ཚེས་ 

༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྐྱེས་རབས་གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་

བཅས།།

 


