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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་
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི་བདེའི་སྐོར་
བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་པདྨའི་ལྷ་ཁང་ངམ་ལོ་ཊ་སི་ཊེམ་

པལ་  Lotus Temple  ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱིས་ཞི ་བདེ ་དང་བྱམས་བརྩེའི ་སྐོར་

བཀའ་སློབ་་སྩལ་འདུག ལྷ་ཁང་དེ་ནི་བྷ་ཧ་ཡ་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་ཁང་ཡིན་པ་དང་། དེ་

ཡང་བྷ་ཧ་ཡ་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས། དཀོན་མཆོག་

གཅིག་དང་། ཆོས་ལུགས་གཅིག འགྲོ་བ་མི་

གཅིག་ཞེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། ཆོས་ལུགས་དེ་ཐོག་མར་ཨི་རན་ནང་དར་

བ་ནས་ད་བར་མི་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་

འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་

མཆོག་པདྨའི་ལྷ་ཁང་། ཞེས་པ་དེར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སྐབས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བྷ་ཧ་

ཡ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ན་

ཛི་ནིན་རོ་ཧ་ནི་ Ms. Nazneen Rowhani 

ལགས་དང། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་

མཐུན་སྒྲིལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་   National Foun-

dation for Communal Harmony གི་དྲུང་

ཆེའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་

གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤོག་ས་ཇན་ཧར་ 

Ashok  Sajjanhar ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག 

 དེ ་རྗེས་ལྕམ་སྐུ་ན་ཛི ་ནིན་རོ ་ཧ་

ནི་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་ལྡི་ལིའི་ཁུལ་

ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག ༡༤ ཡི་སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་

སྤྱི། ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་སོགས་ལ་༸གོང་ས་

མཆོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

 དེ ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་མཛད་སྒོ་གྲ་

རྒྱས་པོ་དང་འདྲ་ཆགས་པོ་དེ ་འདྲ་བྱ་རྒྱུར་

འདོད་བབ་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་

འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པར་བརྟེན་

ལུས་སེམས་དང། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་

གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚང་

མར་ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དཀའ་ངལ་

མེད་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་ཤེས་

ཡོན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་

ལ་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་

འདྲ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདོང་

ལེན་བྱེད་ཐུབ། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཟིགས་ནས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན།

 ཁྱེད་རང་ཚོ་ནི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་

སྤྱིའི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཁྱེད་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ 

པའི་མི་རབས་ཡིན། དུས་རབས་ ༢༠ པའི་

ནང་འཚེ་བའི་ལས་མང་དག་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་

པ་དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བློ་

དང། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིབསམ་བློ་མེད་

པར་བརྟེན། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

སྟབས། མ་འོངས་དུས་རབས་ ༢༡ པ་དེ་དུས་

རབས་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཁྱེད་རང་ཚོར་

འགན་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་

འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་

སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་

ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། སོ་སོ་རང་

ཉིད་མི་སྒེར་ལ་མཚོན་ནའང་སེམས་ནང་ཞི་

བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་

དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།  

 དེ ་ཉིན ་༸གོང ་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་ཀྱི ་མཛད་འཕྲིན་གྲུབ་མཚམས་

པདྨའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྨོན་

ལམ་ཐོག་ལྷན་ཞུགས་མཛད་ཡོད།

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གིས་བོད་མི་སོའ་ིསྨན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་དེབ་འགོད་
གནང་འགོ་བཙུགས་པ།

ཅེན་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་

རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢།༡༣ 

བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཅེན་ནའི་ Chennai གྲོང་ཁྱེར་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མ་ད་ར་སིའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། University of Ma-

dras ཞེས་པའི་ནང་། ༡)༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཁུར་གཙོ་བོ་

གསུམ་དང་། ༢)འཕགས་བོད་གཉིས་གནའ་དེང་

གི་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ༣)བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག བཅས་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་

པར་རིགས་དང་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་

འདུག དེ་ཡང་ཉིན་དང་པོའ་ིལས་གཞི་ཐོག་མར་

འགོ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་

གསལ་བཤད་གནང།

ཐེ་ཝན་སློབ་ཆེན་ནང་བོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་སློབ་ཁྲིད་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་ Taiwan སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་

དྲུང་འཕར་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཐེ་ཝན་ཡུང་ཧོའ་ིགྲོང་

ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ Yungho Commu-
nity University བོད་དོན་སྐོར་གྱི་སློབ་

ཁྲིད་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་  ༡ ཚེས་ 

༡༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་

འདུགདེ་ཡང་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ་འཚོགས་

ཡུལ་ནི། ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་གྱི་དྲན་

རྟེན་སྐྱེད་མོས་ཚལ། August 23 Memo-
rial Park ཞེས་པ་དེར་ཚོགས་འདུགསྤྱིར་

བོད་དོན་སྐོར་གྱི་སློབ་ཁྲིད་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ལྷག་

པ་ཉིན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་

དང་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༦ ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་སྐོར་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་འདུགསློབ་ཁྲིད་ཀྱི་

དུས་ཚོད་ནི་བདུན་ཕྲག་རེར་ཆུ་ཚོད་ ༣ཡིན་པ་

དང་། བདུན་ཕྲག་རེར་ཆུ་ཚོད་བཅོ་བརྒྱད་ཚོགས་

འདུགད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་ལོ་ན་

རྒན་ཤོས་དགུང་གྲངས་ ༨༩ སོན་པ་ཞིག་ཡོད་

པ་དང། སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཙམ་

མ་ཟད། ཐེ་ཝན་མང་ཚོགས་གཞན་ལའང་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་

སོགས་ལ་དོ་སྣང་སྤེལ་སླད། དྲན་བརྟེན་སྐྱེད་མོས་

ཚལ་དེའི་ནང་ཆེད་མངགས་གུར་བརྒྱབ་ནས་ཐེ་

ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་

བའི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་དུས་

དེབ་སོགས་འགྲེམས་སྤེལ་གང་ཐུབ་གནང་འདུག་

པ་མ་ཟད། ད་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་མང་དག་

གཅིག་གིས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཟླ་འགོ་ནས་སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་

འཛུལ་ཞུགས་ཆེད་མིང་ཐོ་བཀོད་ཟིན་འདུག སློབ་

ཁྲིད་ཚན་པ་གསར་པ་དེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་

བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག སློབ་ཁྲིད་གསར་པ་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ཆོས་འབྱུང་དང། རིག་གཞུང་ཙམ་མ་ཟད། 

རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལའང་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞེས་

པ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་རྗེས་འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ནས་ཡིན་པའི་སོའ་ིསྨན་པ་བུ་མོ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་

དེབ་འགོད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག

 དེ་ཡང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་སོའ་ིསྨན་པ་ཐོན་མཁན་རྣམས་ལ་ཀར་

ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེབ་འགོད་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་

ཡོད་སྐོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

དང་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེར་སྙན་སེང་ཞུས་རྗེས། 

 རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སོའ་ི

སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་ཡིག་གནང་བའི་ནང། ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞེས་པ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ནང་། 

 བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཐོན་མཁན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་གནང་རྒྱུ་དང། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སོའ་ིསྨན་པ་ཐོན་མཁན་རྣམས་ལ་དེ་མཚུངས་དགོངས་བཞེས་གནང་

དགོས་སྐོར་དཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྒྱབ་གཉེར་

གནང་བར་བརྟེན། བུ་མོ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་དེབ་འགོད་

གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡2

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

རོང་པོ ་བློ ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་སུད་སི་

ནང་གནས་སྡོད་བཀྲ་བསྟན་ཚང་པ་སངས།སྟག་

ཚང་དཀོན་ཅོག་དང་།  ངག་དབང་ཚང་ངག་

དབང་དཔལ་ལྡན། རྒྱལ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་

བཅས་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་ཡིས་བོད་དོན་ཆེད་སྐུ་

སྲོག་མེ་རུ་བསྒྲོན་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་གཙོས། གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ཆེའི་མི་མང་གི་བོད་དོན་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཆེད་དང་། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་

ཁག་ཏུ་ཞུ་འབོད། དམིགས་བསལ་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པའི་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་སྒོ་གླེགས་ཡང་ཡང་རྡུང་བཞིན་

པའི་ལས་འགུལ་ཐེངས་༣༧ པ་དེ་སུད་སི་ཇི་

ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་ཐང་དུ་

སྤེལ་ཡོད་འདུག

 དེ་རིང་གི་ལས་འགུལ་འདིར་ཁྱིམ་

ཚང་བཞིའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་

བའི་མིང་ཐོག་ནས་སུད་སི་ས་གནས་ཨོལ་ཝ་

རྡན་གྱི་བོད་མི་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་ཅིང། 

ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

མཚོན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་མང་བྱུང་འདུག་

པ་མ་ཟད། བོད་གནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་

ཆའང་གྲངས་མང་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་

འདུག

  ཉིན་འདི་གར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་ཤིན་ཏུ་གྲང་བའི་སྒང་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་

པར་ཉིན་འདིར་གྲང་རླུང་ལྡང་ཞིང་ཆར་ཞོད་

ཆེན་པོ་བབས་པར་བརྟེན་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་

དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཕྲད་ཡོད་འདུག ལས་

འགུལ་འདིར་རྩ་བའི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་

བརྒྱད་ཟུར་འདོན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཚོགས་

སྡེ་ཁག་དང་། ལྷག་དོན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཁག་

ལ་ཞུ་འབོད་སྙན་ཞུ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག་ལ།    

དགོས་འདུན་དོན་ཚན་བརྒྱད་ནི།

༡༽  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ 

སོ་སོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་

སླར་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གླེང་

སློང་དང་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་གནང་གལ།

༢༽  འདས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ལྷག་

གིས་བོད་མི་རིགས་ལ་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་ལོ་

རྒྱུས་དང་། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་

མ ཁ ན ་ རྒྱ ལ ་

གཅེས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ ་རྣམས་

ཀྱི་འབོད་སྒྲ་དང་

ཞལ་ཆེམས། དེ་

བ ཞི ན ་ ག ཞི ས ་

ལུ ས ་ རྒྱ ་ ཆེ འི ་

མི ་མང་གི ་གལ་

གནད ་ཆེ ་ བ འི ་

སེམས་ཀྱི་མངོན་

འདོད་ལྟར། བོད་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གང་མགྱོགས་བོད་དུ་ཕེབས་

རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས།

༣༽  བོད་ཡུལ་འདི་སྔར་བཞིན་རང་དབང་

ལྡན་པའི་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་

བསྐྲུན་རྒྱུ།

༤༽  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་

ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་

འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་བོད་ནང་

གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆ་རྐྱེན་

གང་ཡང་མེད་པར་གློད་ཐབས།

༥༽  བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ཛ་

དྲག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་

ཐད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་

ཛ་དྲག་གིས་བོད་དུ་ཆེད་གཏོང་གནང་རྒྱུ།

༦༽  བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་བཞིན་བོད་མི་

ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པས། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་དང་རྒྱ་གཞུང་དབར་ཐད་ཀར་

ཞི་མོལ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་

གསལ་ཐབས།

༧༽  རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མི་

རིགས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་

ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་སོག་པོ་

དང་། ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་འདིའི་

སྟེང་ནས་སྐྱོབ་རོགས།

༨༽  རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་མང་གཙོ་

དོན་གཉེར་བ་ལིག་ཤའོ་པའོ་དང་། ཡུ་གུར་

བའི་རང་དབང་རྩོད་ལེན་པའམ་དཔལ་འབྱོར་

རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨིལ་ཧམ་ཊོ་ཊི་

གཉིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་རིགས་དང་ཡུ་གུར་བའི་

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆ་རྐྱེན་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གློད་ཐབས་བཅས་ཡིན་

འདུག

 ཁྱིམ་ཚང་བཞི་ཡིས་སྒེར་ཀྱི་ལས་

ཀ་དང་དུས་ཚོད། འགྲོ་གྲོན་སོགས་ལ་མ་

བལྟོས་པར་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་

སྤེལ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཐད།  ལས་

འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཞུ་འབོད་ཡིག་

ཆའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་

འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་མིའི་དྲག་པོའ ་ིདཔུང་

དམག་གིས་བོད་ཐོག་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ། 

བོད་མི་འབུམ་བཅུ་གཉིས་ ༡༢༠༠༠༠༠ ལྷག་

གི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་

དུ་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤུགས་

ཆེར་སྤེལ་ཏེ་མི་འབོར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་དང། 

སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང།  ཆོས་ལུགས། ས་

དབང་། སྒེར་བདག་སྒོ་ཕྱུགས། ཐ་ན་བསམ་

བློའ་ིའཁྱེར་སོ་ཚུན་ཆད་ལའང་སྟངས་འཛིན་དོ་

དམ་འོག བོད་མི་རྣམས་དུད་འགྲོ་བཞིན་སྡོད་

ཐབས་བྲལ་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༧ ལོ་ནས་ལྷ་སའི་

ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་དང་།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་སྟོད་སྨད་བར་

གསུམ་དུ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་

བའི་ས་བྱི་ལོའ ་ིཞི་རྒོལ་

ཆེན་མོ་སོགས་བྱུང་བ་

དང་།  ད་དུང་བོད་ཀྱི་

རི་ཀླུང་ཀུན་ཏུ་གཏེར་ཁ་

འདྲ་མིན་གང་བྱུང་སྔོག་

འདོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་འདི་དག་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྲོད། མི་རིགས་དང། དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་

འབྱེད།  ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་མི་རིགས་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁའི་མཚམས་སུ་བསྐྱལ་ཡོད་པ་སོགས་

རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་

ལ་བོད་མི་རྣམས་ཡིད་མ་རངས་པར་ངོ་རྒོལ་

ཆེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་བ་ཀིརྟིའི་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ཆེས་ཚད་མཐོ་བའི་

ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ བར་བོད་ནང་

ཤེས་རྟོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་བོ་བྱུང་བ་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་༡༣༥ ཙམ་གྱིས་

གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གནང་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་སེམས་

ཁོང་གི་འབོད་སྒྲ་དང་ཞལ་ཆེམས། འདས་

ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ས་

ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ལྷག་གིས་ཤུལ་

དུ་བཞག་པའི་འབོད་སྒྲ་དང་ཞལ་ཆེམས། དེ་

བཞིན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་རང་

དབང་གིས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ས་དང་བདེན་པ་

བདར་སའི་ཁྲིམས་རའི་ཁོར་ཡུག་ཚད་ལྡན་

ཅིག་མེད་པར་བརྟེན། ང་ཚོ་སུད་སིད་རྒྱལ་

ཁབ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གནས་སྡོད་ཁྱིམ་

ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་ཚབ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཇི་ནེ་ཝ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

མྱོང་གི་ལས་འགུལ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཟླ་རེའི་

གཟའ་ལྷག་པ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ནམ་ཡིན་

ལ་བར་མ་ཆད་དུ་སྤེལ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ 

ལོར་ཁྱིམ་ཚང་གསུམ་གྱིས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་

ཟླ་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པོ་ནམ་ཡིན་ལ་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡོད།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་ 

༡༤ ནས་བཟུང་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་ཡིས་སླར་ཡང་

ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཇི་ནེ་ཝ་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ། ལོ་གཅིག་གི་

རིང་ཟླ་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་གཉིས་པ་ནམ་ཡིན་

ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་གཞུང་དང་།  གྲོས་འཐུས།  

ཚོགས་སྡེ་དང་མི་སྒེར་བཅས་འཛམ་གླིང་མི་

མང་ལ།རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚའི་

འབོད་སྒྲ་དང་ཞལ་ཆེམས་དོན་ཚན་ཁག་ཞུ་

གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག 

འབྲེལ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ། 

ཁ་པར། 004176 620 10 51 བཀྲ་བསྟན་ཚང་

པ་སངས། ཁ་པར། 0041764774162 སྟག་

ཚང་དཀོན་ཅོག 0763303973 ངག་དབང་

དཔལ་ལྡན། 0764545409 རྒྱལ་ཚང་བཀྲ་

ཤིས་ལྷ་མོ། 

རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་གསར་པའི་འོག་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །རང་དབང་གི་ཁང་པ། Freedom 

House ཞེས་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པས་

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་ཞི་ཅིན་ཕིང་

གི་འགོ་ཁྲིད་འོག་དེང་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་ནག 

ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། དེ་བཞིན་མང་གཙོ་

དང་ཆབ་སྲིད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་འབྲས་སུ་ས་ཁུལ་

དེ་དག་ནང་དེང་སྐབས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་

མིག་དམར་ཉིན་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིལོ་མགོར་

བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

རྔམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དང་ཡུ་གུར་

མི་རིགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་དེང་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་

ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཁར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བདེ་འཇགས་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མི་

དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་གང་བྱུང་འཛིན་

བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་། བཙོན་འཇུག་

བྱས་པ། མནར་གཅོད་བཏང་བ། སྲོག་ཁྲིམས་

གཅོད་པ་སོགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་འདུག

གཞན་ཡང་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་

བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེར་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལམ་

ནས་ཞི་རྒོལ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་བྱས་

རྗེས་དམ་བསྒྲགས་དེ་བས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་

བཏང་ཡོད་སྐོར་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༡༡ ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་

དེའི་གྲངས་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་བསླེབས་ནས་

དེ་རྗེས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་དངོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རང་

ལུས་མེར་སྲེག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་

ཉེས་འཛུགས་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་མི་བསད་པའི་

ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་རྫོང་གཅིག་

ནང་བོད་མི་ ༥༨ འཛིན་བཟུང་དང་བོད་མི་

བཙོན་དུ་ལོ་ ༡༨ རིང་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་པ་མི་

གྲངས་བཅོ་ལྔ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ནས་བདུན་

ཕྲག་གཅིག་ལས་མ་སོང་བར་ཁོང་གཉིས་

མནར་གཅོད་འོག་བསད་འདུག དེའི་ཁོངས་

ནས་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་ནི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་

དད་གུས་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

ཅེས་བཀོད་འདུགསྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམ་བསྒྲགས་བྱེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡང་བོད་

མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ལ་ཞི་

རྒོལ་བྱེད་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་སྐོར་

སྙན་ཐོའ ་ིནང་གསལ་འདུགཕྱོགས་མཚུངས་

སྙན ་ཐོ ་དེ འི ་ནང ་རྒྱ ་ནག ་གཞུང་གི ་དམ ་

བསྒྲགས་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་མི་མང་

པོ་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གི་སྐུ་དཔར་རང་ཁྱིམ་དུ་ཉར་ནས་དད་གུས་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མི་ཚོར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་

བའི་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་ཏེ་

༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

ཞུ་དགོས་པ་བོད་མི་ཚོར་བཙན་བཀའ་བཏང་

ཡང་བོད་མི་ཚོས་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་ཁོང་

གི་སྐུ་དཔར་ཉར་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སྙན་ཐོའ་ིནང་

འཁོད་འདུག དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ནི་ཆབ་

སྲིད་བཙོན་པའི་རྩོམ་ཡིག རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

འགོ་ཁྲིད་ཚོར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ། དེ་བཞིན་བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་རང་སྐྱོང་

གི་གནས་བབ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཐེ་

ཝན་ནང་རང་བཙན་དང་མང་གཙོ་དགོས་པའི་

དགོས་འདུན། དེ་བཞིན་རྩ་རླུང་སྒོམ་བསྒྲུབ་ 

Falun Gong ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་

སྐོར་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་ཡོད། 

ཁྱིམ་ཚང་བཞི་ཡིས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིའབོད་སྒྲ་དང་ཞལ་ཆེམས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཐེངས་
སོ་བདུན་པ་སྤེལ་བ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡  3

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་པོ་ལི་ཡོའ་ོསྔོན་འགོག་ཆེད་བྱིས་པའི་སྨན་བཅོས་
ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྡ་སའི་ཛོ་ནལ་སྨན་ཁང་ Zonal 

Hospital ཞེས་པའི་ནང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 

ཐོག་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ཁག་གཅིག་ལ་པོ་

ལི་ཡོའ་ོསྨན་ཐིག་ (Polio drops) ཁའི་ནང་

བླུགས་ནས་གཅོང་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ལས་

གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུགསྤྱིར་ལས་གཞི་

འདི་ལོ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་

འདི་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ IPPI 2015 

(Intensified pulse polio immunization) 

ལས་གཞི་འདི་དེ་སྔ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་རྒྱ་

ཆེ་རུ་གཏོང་སླད་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་

ཐོག་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་སྨན་ཁང་ཁག་

ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུགསྐབས་དེར་

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་རྡོ་

རྗེ་ལགས་ཀྱང་ཕེབས་འདུགགཞི་རྩའི་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ལོར་པོ་ལི་ཡོའ་ོ

སྨན་ཐིག་གི་ལས་གཞི་འདི་འགོ་བཙུགས་ཟིན་

ནས་ད་བར་པོ་ལི་ཡོའ ོ་ཞེས་ལུས་པོ་གཅོང་

ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་འདི་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཆེད་ས་

ཁུལ་འདྲ་མིན་གང་སར་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་

རྣམས་ལ་པོ་ལི་ཡོའ་ོསྨན་ཐིག་ཁའི་ནང་བླུགས་

ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག  དེར་བརྟེན་

ལོ་ལྟར་སྔོན་འགོག་ལས་གཞི་འདིའི་ཉིན་ Na-

tional Immunization Day བྱིས་པ་ས་

ཡ་ ༡༧༢ ཙམ་ལ་སྨན་ཐིག་བླུགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ཚེས་ ༡༣ 

ནས་ད་བར་པོ་ལི་ཡོའ ་ོན་མཁན་གཅིག་ཀྱང་

མ་བྱུང་སྟབས་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་པོལི་ཡོའ་ོ

ནད་གཞི་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་ཡུལ་གྱི་

ཐོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མིང་གཞུང་ཕྱིར་བསྡུ་

གནང་འདུག གཞན་ཡང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེར་མཚོན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་

པོ་ལི་ཡོའ ་ོནད་གཞི་ཕོག་མཁན་གཅིག་རྐྱང་

བྱུང་མེད། དེར་བརྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་

ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཛོ་ནལ་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྨན་པ། དེ་བཞིན་སྨན་

ཞབས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་ད་བར་འབད་བརྩོན་ཧུར་བརྩོན་ལ་རྟེན་

པོ ་ལི ་ཡོའ ོ་སྔོན་འགོག་འཐུས་སྒོ ་ཚང་པོ ་

བྱུང་ཐུབ་པ་དེར་འཚམས་འདྲི་དང་བསྔགས་

བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་

ཡང་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཐོག་མུ་མཐུད་

པོ་ལི་ཡོའ ་ོནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་

གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག  

ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་

མི་རྣམས་ལ་རེ་སྐུལ་མ་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་

ནང་འཁོད་དོན། ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་བྱིས་པ་ལོ་

ལྔ་མན་ཆད་རྣམས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྨན་ཁང་གང་

རུང་དུ་འཁྲིད་ནས་པོ་ལི་ཡོའ ་ོསྔོན་འགོག་གི་

སྨན་ཐིག་དུས་ཐོག་བླུག་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། ཞེས་

རེ་སྐུལ་གནང་འདུག

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་བརྡ།

༄༅།།བོད་མིའི ་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་

ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་སྤར། ཀོ་ལེ་གྷལ་

དང་ཧོན་སུར་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲག་ལུད་དང་གློག་

དཔར་བརྟག་དཔྱད་མཁན་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་

ས་མིག་ཡོད་ན།རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གོང་

གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་

ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་

སྙན་འབུལ་དགོས།

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག

༡། ཁྲག་ལུད་གློག་དཔར་བརྟག་དཔྱད་མཁན་ 

B.Sc. or Diploma in Laboratory cum 

X-ray Technician ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་

ཐོག་ལོ་གཅིག་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ།

༢། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་༢༠༡༤བར་གཙང་

ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་འདྲ་པར་ཅན།མཐའ་

མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༤། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་

ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༥། རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར།

༦། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་

ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༧། ལས་མྱོང་ངོས་སྦྱོར།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན་ཞུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥ གོང་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་དགོས།དོ་བདག་སོ་

སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའི་སླད་ཁ་བྱང་དང་།གློག་

འཕྲིན་ Email ID མྱུར་འཕྲིན་ Fax དེ་བཞིན་

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་

གསལ་བཀོད་དགོས།

 གོ ང ་ ག ས ལ ་ ཡི ག ་ ཆ འི ་ སྟེ ང ་

ས་གནས་འགོ ་འཛིན ་ནམ་གཞུང་ཞབས་

གནས་རིམ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་

དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ངེས་པར་འཁོད་

དགོས།ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་

བཅར་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས།

 ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་

མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི ་ཚེས་

ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

པ་བཅས་ཀྱི ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་

སུ།འཕྲོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ལ།།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

Secretary,
Department of Health, CTA 
GangchenKyishong   
Dharamsala 176215 Distt.Kangra H.P. 
T e l e : ( 0 1 8 9 2 ) 2 2 3 4 0 8 , 
Fax:(01892)222718
E-mail; health@tibet.net/
menkhangsection@tibet.net

༄༅། །སྤྱིར་༸རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ཡང་སྒོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་འབྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་རང་ཅག་ཆོས་

བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དད་དམ་གཅིག་སྒྲིལ་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་

ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ི་

རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེད་བསྒྲུབ་ཐབས་ལ་

དམིགས་ཏེ། 

 ད་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཐེངས་རེ་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆོས་སྡེ་དང་བརྗོད་གཞི་རེ་མོས་

ཀྱིས་ཚུགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་དེང་དུས་ལམ་

ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་ཡོན་གོ་རྟོགས་

བརྗེ་རེས་ཀྱི་འདུ་འཛོམས། བོད་ཀྱི་ཆོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་

ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཞེས་པ་ཞིག་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢  

ཟླ་ ༡  ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་རྡ་ས་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་སྟོང་གྲྭ་ཚང་དུ་འཚུག་འཆར་མཆིས་ཤིང།  

 སྐབས་འདིའི ་བརྗོད ་གཞི ་ཕར་

ཕྱིན་ཡིན་པས། དགོན་སྡེ་སོ་སོར་ཚོགས་བརྡ་

སྔོན་སོང་ལྟར། གྲྭ་བཙུན་གྲངས་འབོར་ ༥༠ 

ནས་ ༡༠༠ བར་ཡོད་པའི་ཆོས་སྡེ་ནས་མི་འགྲོ་ 

༡ དང་། ༡༠༡ ནས་ ༥༠༠ བར་ཡོད་པ་ནས་ 

༢། ༥༠༡ ནས་ ༡༠༠༠ བར་ནས་ ༣། ༡༠༠༡ 

ལས་མང་བ་ནས་ ༤ བཅས་ཆ་བགོས་བྱས་

པ་གཞིར་བཟུང། སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་ཐོ་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་མེད་པ་

རྣམས་ནས་འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་ངེས་

འབུལ་ཡོང་བ་ཞུ། 

 དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་ཐུབ་པ་

དགོས་ཤིང། བཞུགས་གནས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་

གོ་སྒྲིག་ཡོད་པས་རྡ་ཤོད་བབས་ཚུགས་སུ་འདི་

གའི་ལས་བྱེད་ནས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་པ་

བཅས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ལ།།

འབྲེལ་བ་བྱ་ཡུལ།

བློ་བཟང་ལགས། ༩༨༡༦༧༧༧༩༧༧  

སྐལ་བཟང་ལགས། ༨༨༩༤༩༣༨༦༡༧ 

གཡང་འཛོམས་ལགས། ༩༨༡༦༧༨༡༨༤༢  

ཚེ་དཔག་ལགས། ༩༨༠༥༠༧༤༥༨༤    

    

  

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།
inflation rate 
ཡུལ་ཐང་འཕར་ཚད།

དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ནང་རིན་གོང་དང༌། གླ་ཕོགས་

སོགས་འཕར་ཏེ་དངུལ་གྱི་ཐང་གཞི་ཆག་པའི་གནས་སྐབས་

ཀྱི་རིན་གོང་འཕར་བའི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ།

informal sector 
སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་སྡེ་ཁག

གཞུང་གི་རྟོག་ཞིབ་དང༌། དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན། དེ་བཞིན་ལོ་

རེའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོངས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་ཚུད་

པའི་ཟུར་སྐྱོང་བཟོ་ལས་ཁག

injury benefit 
རྨས་སྐྱོན་གུན་གསབ།

ལས་བྱེད་ཅིག་ནས་ལས་དོན་དང་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་བརྡབ་

སྐྱོན་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ལས་ཀའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་ནད་གཞི་

ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྐབས་སུ་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

inkpad   

སྣག་གདན།

ཐེལ་ཙེ་དང༌། དམ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་

དང༌། ཡི་གེ་རྣམས་ཤོག་བུའི་སྟེང་འབེབས་ཆེད་སྣག་ཚ་སྤོག་

སའི་སྣོད་དམ་སྟེགས་བུ།

input  
ནང་འཇུག

རྩིས་དེབ་དང༌། ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་པའི་

ཡིག་ཆ་དང༌། རྩིས་ཁྲ། ཐོ་གཞུང༌། འདྲ་རིས་སོགས།

intelligence test 
རིག་རྩལ་ཚོད་ལྟ།

 སྐྱེས་བུའི་གོ་རྟོགས་དང༌། བློའ་ིནུས་པ་བཟང་ངན་རབ་འབྲིང་

མཐའ་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་མིན་འཇལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཁག

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་བྷེང་ལོར་དུ་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
༄ ༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ དང་ 

༡༧ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བྷེང་ལོར་ Bangaluru གྲོང་

ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ C.M.R. Col-

lege དང་ V.E.T. First Grade College 

ཞེས་པའི་མཐོ་སློབ་གཉིས་ཀྱི་ནང་།

 ༡) ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཁུར་གཙོ་བོ་ 

གསུམ་དང་། ༢) བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། 

༣) བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག བཅས་བརྗོད་

གཞི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་པར་རིགས་དང་

བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་འདུག དེ་ཡང་

ཞེས་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་དེ་སྔའི་བློན་

ཆེན་དང་མངའ་སྡེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་རམ་ཅནྡྲ་གའོ་ཌ་ Shri. Ramchandra 

Gowda མཆོག་གིས་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པི་

ཇི་ཨར་སིན་དི་ཡ་ Shri. P.G.R. Sindhia 

མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་སུ་རི་ནམ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ Suriname གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་

སིཕ་ཨིཁ་བྷལ་ Sh. Asif Iqbal མཆོག་ཀྱང་

ཕེབས་འདུག



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡4

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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འཕགས་བོད་ལག་ཤེས་བཟོ་བཀོད་འགྲེམས་སྟོན་ཉིན་མཐའ་མར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྡི་

ལི་ཧ་ཏི་ DilliHaat ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་

རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་གནའ་དེང་གི་ལག་ཤེས་

ལས་བཟོ་སྤྲུན་བྱས་པའི་དངོས་རྫས་འགྲེམས་

སྟོན་ཐེངས་ ༢༩ པའི་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་

སྒོའ་ི29th Annual Dastakari Craft Art      

Bazaar at DilliHaat སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་

མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་འདུག འདི་ལོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་གྱི་

བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། འཕགས་བོད་གཉིས་

དབར་ལག་ཤེས་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྒྱུ་སྩལ་བརྗེ་

ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བོད་ལ་མཚོན་ན་མི་

རབས་ནས་མི་རབས་རྒྱུད་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

བརྒྱབ་ནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལག་ཤེས་སྒྱུ་

སྩལ་དཔེར་ན། ཆོས་རྫས་དང་དངོས་རྫས་

རིགས་སོགས་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་

ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་ཁྱེར་

སོགས་ནས་ལག་ཤེས་བཟོ་བཀོད་པ་མི་གྲངས་ 

༡༩༠ ཙམ་གྱིས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་བྱུང་འདུགསྐབས་དེར་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་

སྙིང་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་

བཟུང་བྱས་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་

སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་

ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་

གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀས་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་

ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་མང་ཤོས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་སྟབས།བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

དེ་རྒྱ་གར་ནང་འགོ་ཚུགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

བོད་མི ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གཉིས་ཀྱི ་བཀའ་དྲིན་

བསམ་ཤེས་བྱེད ་ཀྱི ་ཡོད ་

སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། གཞན་ཡང་མཛད་སྒོའ་ི

སྐབས་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཇ་ཡ་ཇེ་

ཊི་ལི་ Madam Jaya Jaitly 

མཆོག་དང་། ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

པར་དེ ་ཤིའི ་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ནི་ནོང་

ཨེ་རིང་མཆོག Mr. NenongEiring སོགས་

ཕེབས་འདུག སྤྱིར་ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་

ཚོགས་དང་ DastakariHaatSmaiti ཞེས་པ་

འདི་ཡིན་འདུག

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་དུས་ཆེན་ཐོག་མགྲོན་འབོད་གནང་བ།
༄༅ ། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ཁྱིམ་ཚང་ (Himalaya 

Pariwar) དང་ (Indian National Trust 

for Art & Culture) ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་

གོ་སྒྲིག་འོག་རྡ་ཤོད་རྫོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (Zila 

Parishad) ཚོགས་

ཁང་ནང་ (Makar 

Sankranti) ཞེས་

ཉི ་མའི ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི ་

གཟའ་བཅུའི་རྒྱུ་ལམ་

དགུ་པ ་གཞུའི ་ཁྱིམ ་

ནས་བཅུ་པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་

ཁྱིམ་ (Makar) དུ་འཕོ་

འགྱུར་གྱི་གནས་སྐབས། རྒྱ་གར་ནང་ (Makar 

Sankranti) ཞེས་པའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

སྲོལ་ཡོད།

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གྱི ་ཕྱེད ་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་

ཞབས་ཀེ་སི་ཤཱར་མ་ (K.C.Sharma) ལགས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་དང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཧི་

མཱ་ལ་ཡ་ཁྱིམ་ཚང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་

ཚོགས་གཞོན། རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་བལ་པོའ་ི

སྐུ་ཚབ། སྤྱི་ཏི་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་

སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ཁྱིམ་

ཚང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་ཕེབས་བསུའི་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་དབྱངས་ཅན་

མ་དང་། དབང་ཕྱུག ཚོགས་བདག་བཅས་ཀྱི་

བསྟོད་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར་ཏེ་ཤིས་བརྗོད་བཏོན།  

 དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱཱ་ཡེ་ཤེས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་སི་ཤཱར་མ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཕྱག་རྟགས་རེ་ཕུལ། དེ་

ནས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་

འདིར་དམིགས་བསལ་དུས་ཆེན་ཐོག་བཅར་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་། 

སྤྱིར་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལི་ནས་རྡ་སར་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱ་ིལས་དོན་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན། ཁྱེད་རྣམ་པས་སྤྱ་ི

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མགྲོན་

འབོད་ཞུས་ཡོད་ཀྱང། ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལས་

དོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་བཅར་དགོས་སྟབས་

འདིར་ཕེབས་ཐུབ་མེད་པར་བརྟེན། ཕྲན་དང་སྤྱ་ི

འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་འདིར་འགྲོ་དགོས་

པའི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར་འདི་གར་བཅར་བ་

ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཟབ་ཁྲིད་པར་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཚན་པའི་

ལས་འཆར་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར། རྡ་ས་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་རྡ་

ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་བཅུའི་ཚོགས་མི་མི་གྲངས་ ༡༥ 

ཙམ་ལ་མང་ཚོགས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སྟངས་སྐོར་ཟབ་ཁྲིད་པར་

ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་སོང་།

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་ཕྱི ་དྲོ ་

ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དྲིལ་

བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱིས་གཙོས་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་མཁན་ཕྱི ་དྲིལ་

ཟུང་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་། དྲུང་

ལས་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས། ཟབ་སྦྱོང་བ་

རྣམས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་རྟེན་

འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་ཁ་བཏགས་རེ་གཡོགས་ཏེ་

འཚམས་འདྲི་གནང་རྗེས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་གོ་

སྒྲིག་ཚན་པའི་ལས་འཆར་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་ཉིན་

གྲངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་

སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་དང་

རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་ཟབ་

སྦྱོང་དང་འབྲེལ་གོ་བསྡུར་དང། ལས་དོན་བྱེད་

ཕྱོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཉིན་མཐའ་

མའི་མཇུག་བསྒྲིལ་གྱི་མཛད་ སྒོར་ངས་རྣམ་པ་

ལྷན་རྒྱས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 སྤྱིར་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་སྔ་

མོའ་ིམི་དང་དེང་དུས་ཀྱི་མི། དེ་བཞིན་སྔ་མོའ་ི

ཚོགས་པ་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚོགས་པ་བཅས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག་པ་དེའི་ཐོག་ནས་

རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་འཕེལ་

རིམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི

ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་

གོ་སྒྲིག་ཚན་པའི་ལས་དོན་འདི་དང་དེ་བཞིན་

དེ་སྔ་ཡང་སྤེལ་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་

སྤེལ་འཆར་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་མུ་

མཐུད་སྤེལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམ་པ་

ཚོ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཟབ་སྦྱོང་ཐོབ་པར་

བརྟེན་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་

དཀྲོལ་དགོས་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་

ཆེས་དང་། ལངས་ཕྱོགས་གཏན་པོ་གནས་པའི་

ཐོག་ནས་བོད་སྤྱི་པའི་མ་འོངས་ལངས་ཕྱོགས་

ཐོག་ཐད་ བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་སེམས་ཤུགས་དང་། 

གདེང་སྤོབས། བློ་སྤོབས་དགོས་པ་ཡིན། རྣམ་

པ་ཚོ་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་དབུ་

ཁྲིད་ཡིན་པར་བརྟེན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བློ་དོགས། དོན་མ་རྟོགས་

པ་སོགས་མི་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

རྣམ་པ་ཚོར་བློ་དོགས་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་

ཟབ་སྦྱོང་འདི་བརྒྱུད་གསལ་པོ་བྱུང་ ཡོད་ངེས་

རེད། དེར་བརྟེན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་

དང་། ལས་བྱེད། མི་མང་བཅས་ལ་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱེད་

ཐུབ་པ་ དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བོ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་ནི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་

ལངས་ཕྱོགས་དང་ལམ་ཡིན། མ་འོངས་བོད་

ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 

བོད་ཀྱི་མ་འོངས་གནད་དོན་ཐོག་འགོ་ཁྲིད་དང་

ལམ་རྒྱུས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད།

 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི། སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་དགོངས་གཞི་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པར་བརྟེན་ངེས་པར་ལག་

བསྟར་དགོས་ཞེས་ བཀའ་ནན་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

འོན་ཀྱང་བོད་སྤྱིའི་མ་འོངས་ལས་དོན་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན། ལངས་ཕྱོགས་དེ་དངོས་

འབྲེལ་དང་། ཡང་དག་པ། གཏན་པོ། དེང་དུས་

དང་མཐུན་པ་བཅས་གང་ཡིན་དེར་ང་ཚོས་དམ་

འཛིན་བྱེད་དགོས། དབུ་མའི་ལམ་་ནི་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ངོས་ནས་བོད་མིར་ཡང་དག་པ་དང་། མ་འོངས་

པར་ཕན་ཐོགས་པ། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲུང་

སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུར་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་བརྗོད་

མི་དགོས་ པ་ཞིག་རེད། འདི་ལས་ལྷག་པའི་

གྲོས་ཆོད་གང་ཡོད།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལས་ལྷག་པའི་དབུ་ཁྲིད་གཞན་

སུ་ཡོད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལས་ལྷག་པའི་མཛད་རྗེས་ཅན་སུ་ཡོད། ༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་དགོངས་གཞི་ལས་ལྷག་པ་དང། 

ཡང་དག་པ། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། གྲུབ་འབྲས་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་མེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གུས་བཀུར་ཞུ་

བཞིན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་བོད་རིགས་

མི་དམངས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་

དགོངས་གཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་

ཡོད་དམ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་གཞི་ལས་

ལྷག་པ་ཞིག་ཡོད་དམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐུགས་ལ་བཅངས་

ནས་འདི་ཕྱིའི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གྲོས་མོལ་དང་ཞི་

མོལ་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་རྩ་བའི་ལངས་

ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་རེད་བསམས་ཀྱི་

ཡོད་ན། དེ་ལྟར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དབུ་

མའི་ལམ་ནི། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོ་

སྟངས་དང་། བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང། སྐད་ཡིག མི་

རིགས། གོམས་གཤིས། ཆོས་ལུགས་བཅས་

སྲུང་སྐྱོབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་

ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་རེད་ཞུ་རྒྱུར་ཐེ་

ཚོམ་དགོས་དོན་ མེད།

 བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བར་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་

སྐོར་མང་ཚོགས་ནས་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་

པར་མཁྱེན་ཐུབ་པ། དེའི་ཐོག་བོད་མི་ཚང་མས་

ནུས་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་མདུན་བསྐྱོད་

ཐུབ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་

ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།།


