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མཐུན་སྒིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་
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མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་ལོ་ ༡༣ སོབ་གཉེར་

མཛད་ནས་དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་བཞག་

ཀང་། དགེ་བཤེས་གཞན་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་

ལོ་ ༢༠ ལྷག་སོབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་དང་། ལྷག་པར་བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན་དེ་

སྔ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་

རྒྱུར་ལོ་ ༢༠། ༣༠ འགོར་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

བཀའ་སྩལ། དེ་རེས་གནས་བརན་པའི་དགེ་

སོང་ཚོས་ཀང་ཤི་ལངྐཱའི་ནང་ནང་ཆོས་ལ་སོབ་

གཉེར་གནང་ཕོགས་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་དགེ་འདུན་

པ་དང་ཤི་ལངྐཱས་གཙོས་གནས་བརན་སེ་པའི་

དགེ་སོང་དབར་མཇལ་འཕད་མང་ཙམགནང་

བའི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་

མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་ཚང་མས་མོས་མཐུན་

བྱུང་། དེ་རེས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ནང་ཡོད་པའི་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་རྣམས་ལྡི་ལིར་ཟབ་སྦོང་

ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བླང་

དོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་ཡོད།།

འགོ་ལོག་འཇིཌ་མེད་ལགས་ཀིས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོཌ་ཐོག་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

སུད་སི་གོང་ཁེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་རེན་གཞི་བྱས་

པའི་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་

འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནང་ཆབ་སིད་

བཙོན་ཟུར་འགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་དང་

ཕི་དིལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས། དེ་བཞིན་

རྒྱལ་སྤིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐིའུ་མ་ཁ་ཅི་ Mr. Matteo 

Mecacci མཆོག བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལེ་གནས་ཁང་

གི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་གོ་ཌེ་ཏི་ Mr. John 

Gaudette ལགས་སོགས་ཀིས་ཚོགས་པ་འད་

མིན་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་བོད་ནང་གི་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།

 དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་

གནད་དོན་སོགས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་དེ་དག་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་དུ་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་

སིད་བྱུས་དེ་དག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས། 

ངེས་པར་དུ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་

བསྒགས་འཕལ་མར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག 

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་འགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་

ལགས་ཀིས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ནང་དུ་དེང་

སྐབས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་

བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མོང་བཞིན་པ་དེ་

དག་སེལ་ཆེད་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གཙོ་

བོར་གྱུར་བས་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་ངེས་

པར་དུ་བར་ཞུགས་གནང་ནས་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་འདུག

 གཞན་ཡང་གཏམ་བཤད་གནང་

མཁན་ཨ་རི་དང་ནོར་ཝེ། སུད་སི། ཨ་ཡིར་

ལེན་ཌི། རྒྱ་རིགས། འཛམ་གིང་ཡུ་གུར་

མཐུན་ཚོགས། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པ་འད་མིན་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་

སོགས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་

གསུང་འཕིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སིངྒ་

པུར་གི་སིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལི་ཀ་ཝན་ཡིའུ་ 

Lee KwanYew མཆོག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་

བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་སས། ད་ལའི་སིད་བློན་ལས་ཐོག་

སྐུ་ཞབས་ལི་ཤེན་ལུང་ Lee Hsien Loong 

མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་ཡོད་

པའི་ནང་འཁོད་དོན།

 ངོས་ཀིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་ནང་མི་

ལོས་བཅས། དེ་བཞིན་སིངྒ་པུར་གི་མི་མང་རྣམས་

ལ་སེམས་གསོ་དང་སྦྲགས། གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམ་པ་ཁོང་གིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པོའི ་འཆར་སྣང་དང་ཆོད་སེམས་བརན་པོའི་ཐོག་

ནས་སིངྒ་པུར་འདི་བཞིན་བདེ་སྐིད་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཡར་ཐོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་ནས་ཡུལ་དེའི་ཤེས་

ཡོན་ལམ་ལུགས་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ། ཞི་བདེ་

གོང་འཕེལ་སོགས་ཁད་ཆོས་དེ་དག་སྲུང་སྐོབ་ཆེད་

གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད། 

ཁད་ཆོས་དེ་དག་ནི་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་ཚོས་སོབས་པ་

བྱ་ཡུལ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་མི་མང་གིས་མིག་

དཔེར་གྱུར་ཡོད། དེར་བརེན་ཁད་ཆོས་དེ་དག་སྲུང་

སྐོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དམ་པ་ཁོང་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཡག་

ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད།།

ཉི་ཧོང་སྐད་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་སྐོར་གི་ད་ཚིགས་གསར་པ་ཐོན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢༢ ཉིན་ཉི་ཧོང་གི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཁག་དང་བོད་མིའི་མཛའ་གོགས་

རྣམ་པ། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་ཐོག་

དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ད་རྒྱའི་ངོས་སུ་ཉི་ཧོང་གི་སྐད་

ཡིག་ཐོག་ད་རྒྱ་ཞིག་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ལ་བརེན་

ནས་འདོན་སེལ་གནང་འདུག ད་རྒྱ་འདིའི་ནང་གཙོ་

བོ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཕིན་ཁག་

དང་། ཆོས་འབེལ་ཁག དེ་བཞིན་བཀའ་སོབ་སོགས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ད་རྒྱ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་

གནང་འདུག་པའི་ཁ་བྱང་ནི། http://dalailama-
japanese.com རེད་འདུག་ན་དེ་དོན་དགོངས་

འཇགས་ཞུ།།

དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་

ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་པར་དེ་

ཤིའི་མངའ་ཁོངས་མན་ཌི་དང་མཚོ་པདྨ་གཉིས་ནས་

འཕགས་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

དྲུག་རྡ་སར་ཕེབས་ནས་དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྔོན་རྩིས་ཀི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་

སྐབས་དང་བསྟུན། བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་

ནང་ཕེབས་ནས་ཟུར་ཉན་གནང་སྐབས་སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་

གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་གནང་

སྐབས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་དགའ་བསུ་

ཞུས་འདུག དེ་རེས་ཁོང་རྣམས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་

ཀི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་བརན་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕེབས་

ནས་དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་དང་གོས་མོལ་གནང་ཡོད། 
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བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི་ས་གནས་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཀི་སོ་འབྱེད་མཛད་སོ་སེལ་བ།
 

༄༅། །འདི་གར་བོན་གི་སྤི་འཐུས་དགེ་

བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ཀིས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ས་གནས་བོན་གཞིས་

ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི་ས་གནས་འཐུས་མི་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ལེགས་

འགྲུབ་བྱུང་ནས་སོ་འབྱེད་མཛད་སོ་སེལ་འདུག

དེ་ཡང་ཉིན་དེའི ་སྔ་དོ ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཙམ་

ནས་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རུ་སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་

སན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་ཚོགས་མི་ལྷན་

རྒྱས་དང་། ས་གནས་ཉིན་སོབ་ཀི་ཟློས་གར་

སོབ་དགེས་གཙོས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་

རྔ་རོལ་དུང་གསུམ་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས། དེ་

ནས་རྒྱལ་བ་སན་རི་བ་མཆོག་གིས་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ལ་སོ་འབྱེད་དང་

རབ་གནས་བསྡུས་པ་མཛད།

 དེ་ནས་རྒྱལ་བ་སན་རི་བ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་སན་རིའི་བཤད་སྒྲུབ་སོབ་

དཔོན་དགེ་བཤེས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་

དང་། ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་

སྐུ་ངོ་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོག ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གཡུང་དྲུང་འཆི་མེད། དེ་

བཞིན་དཔལ་གཤེན་བསན་སན་རིའི་གིང་གི་

ལས་སྣེ་ལྷན་རྒྱས། ས་གནས་ཉིན་སོབ་ཀི་སོབ་

གཙོ་དང་སོབ་དགེ། དེ་མིན་ས་གནས་ཐོབ་

རྒྱལ་གསར་པའི་སེར་སྐ་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ལྔ་

བརྒྱ་ལྷག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་བ་

ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་དེ་བཞིན་

ས་གནས་འགོ་འཛིན། སྐུ་ངོ་བྱ་དུར་བཟང་པོ་

ལགས་བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་གཏམ་བཤད་

གནང་ཡོད།  མཐར་སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སན་རི་

བ་མཆོག་གིས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་ལམ་

སོན་བཀའ་སོབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སེ་མཛད་སོ་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བོད་མིའི་དང་བླངས་འཕོད་བསེན་

ཚོཌ་པའི་ཁབ་ཁོངས་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གིང་། 

ཨོ་དི་ཤ་སན་ལྷ། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གིང་། ལྡི་ལི་

བསམ་ཡས་གིང་དང་། སྦིར་བཅས་ཀི་སན་ཁང་

ཁག་ཏུ་སན་སྤོད་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའི་སྤི་

ཚོཌ་ཁོད་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཞུཌ་འདོད་

ཡོད་རིཌ་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཐོག་

འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན།

༡། ཤེས་ཚད་དམའ་མཐར་ Diploma in 

Pharmacy ཐོན་པའི་ལག་འཁེར། ༢། དང་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཕུལ་

ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀི་ངོ་བཤུས། ༣། གནས་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་གནས་སོད་

ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀི་ཤོག་

གངས་དང་པོ་དང་འད་པར་ཅན། མཐའ་མ་

བཅས་ཀི་ངོ་བཤུས། ༤། སན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་

གཟུཌ་གཞི་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ངོས་

སྦོར་ངོ་མ། ༥། རང་ཉིད་གཏན་སོད་བྱ་ཡུལ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤོད་ཉེས་

སྐོན་མེད་པའི་ངོས་སྦོར། ༦། ད་ལ་ལས་ཀ་

བྱེད་བཞིན་ཡིན་ཚེ་འབེལ་ཡོད་ནས་དགག་ཆ་

མེད་པའི་ངོས་སྦོར།

 གོང ་གསལ་ཡིག་ཆའི ་སེང ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་

རིམ་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ ་ཡན་ཞིག་གི ་དག་

མཆན་དང་ལས་དམ་བཀོད་དེ་ཞུ་སྙན་དང་

སྦྲགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཕི་དོ་

ཕག་ཚོད་ ༦ གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབེལ་བ་ཞུ་

བདེའི་སད་ཁ་བྱང་དང་། གོག་འཕིན་ Email 

ID, མྱུར་འཕིན་ Fax དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་

གངས་སོཌ་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་

དགོས། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་

བཅར་སྐབས་མིག་སོན་དགོས། ཆ་རྐེན་ཚང་

བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་

རྒྱུགས་ཚེས་གངས་སྐབས་མཚམས་སུ་ཐག་

གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་

གསལ་བསྒཌ་སུ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ།།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽  

Secretary,
Department of Health, CTA 
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215, Distt Kangra H.P

སོག་ཙན་དན་དགོན་གི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་འཛིན་བཟུང་།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལར་ན། ཕི་ལོོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༣ 

ཚེས་༡༤ དགོང་མོ་སོག་རོང་ཙན་དན་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རོག་

པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

དེ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སོག་རོང་ཙན་

དན་དགོན་པའི ་གྲྭ་རྣམ་རྒྱལ་ཚུལ་ཁིམས་

ལགས་དང་།  གྲྭ་བློ་གོས་བསན་འཛིན་ལགས།  

གྲྭ་ཚུལ་ཁིམས་སོ་འབྱེད་ལགས།  གྲྭ་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  གྲྭ་ཐབས་མཁས་

ལྷུན་འགྲུབ་ལགས།   གྲྭ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་

ཁིམས་ལགས། གྲྭ་འཇིགས་མེད་གགས་པ་

ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག

 འཛིན་བཟུང་བྱེད ་དགོས་དོན ་

ཡུལ་མི་དག་གིས་ཚོད་དཔག་ལར་ན། བོད་

དོན་དང་འབེལ་བའི་པར་རིས་དང་གནས་ཚུལ་

ཕན་ཚུན་གཏོང་རེས་བྱས་པའི་རྐེན་ཡིན་འདུག 

ཅེས་བརོད་ཀི་འདུག

 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེན་རོག་པས་ཁོང་

རྣམ་པ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་

བརོད་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། ས་ཕོགས་གང་དུ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་མིན་ཡང་ཤེས་རོགས་ཐུབ་

མེད། སྤིར་ཙན་དན་དགོན་པའི་ཕི་ནང་བར་

གསུམ་ལ་གསང་བའི་པར་ཆས་གངས་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། དེང་སྐབས་དགོན་

པའི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་དུ་ཉེན་རོག་མི་སྣ་མང་

པོ་འགེམས་འཇོག་གིས་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་

རིང་ལ་སྲུང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག  

མཚན་མོར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕི་ལ་ཆབ་

གསང་དུ་འགོ་སྐབས་ཉེན་རོག་མི་སྣས་སུན་པོ་

བཟོས་པ་དང་། འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་སོགས་

དེང་སྐབས་དགོན་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམས་འཇིགས་

སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་གི་ཁོད་དུ་གནས་ཡོད་

འདུག  ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་པར་གྲྭ་པ་བྱེད་

མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་འདུག

 གོང་གི་གྲྭ་རྣམ་རྒྱལ་ཚུལ་ཁིམས་

ལགས་ནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཕི་ཕོགས་ལ་

འབེལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་ནས་ཉིན་༧རིང་

བཀག་ཉར་བྱེད་མོང་འདུག་ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་༡༠ ཚེས་༦ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ། ཐོག་

མར་ནག་ཆུའི་བཙོན་ཁང་དང་བཀག་ཉར་ཁང་

གཉིས་ཀི་ནང་རེ་མོས་ཀིས་ཟླ་༤ དང་ཉིན་

གངས་༢༨ ཙམ་བཙོན་འཇུག་དང་། དེ་རེས་

ལྷ་སའི་སོད་ལུང་བཙོན་ཁང་དུ་ཟླ་༣ དང་ཉིན་

༡༡ རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་བཅས་ཁོན་ཟླ་

༨ ལྷག་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་བཏང་མོང་

ཡོད་འདུག

 འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་

ཤར་ནས་བཟུང་བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ལ་སྤི་

ཚོགས་ད་འཕིན་ཁག་གིས་གཙོས་བརྒྱུད་ལམ་

ཡོངས་རོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ནན་པོ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ནག་ཆུའི་ཤར་

ཕོགས་རོང་གསུམ་སེ། སྦྲ་སོག་འབི་གསུམ་

གི་ཁོན་ལ་དམ་བསྒགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་

འདུག དེ་སྔོན་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དོན་འཕད་

མོང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་ལས་ཁང་

དུ་འབོད་འགུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྡི་ལིའི་སྤི་ཁབ་

བློན་ཆེན་མཇལ་འཕད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ལིར་སྤི ་ཁབ་བློན་

ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིན་དི ་ཀེ ་ཇི ་རི ་ཝལ་ 

Mr. Arvind Kejriwal མཆོག་དང་བློན་

ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ནི་ཤི་སི་སོ་ཌི་ཡ་  

Mr. Manish Sisodia མཆོག་གིས་སྤི་

ནོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་མགོན ་ཆེན ་པོ ་

མཆོག ་དང ་མཇལ་འཕད་མཛད་ནས་ཆུ་

ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་མཛད་

འདུག སྐབས་དེར་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་

ཀིས་སྤི ་ཚོགས་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ 

དང་། དབུལ་ཕྱུག་གི་བར་ཁད།  དེ་བཞིན་ཕོ་

མོའི་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་ཀིས་གཙོས་དཀའ་

ངལ་མང་དག་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གདོང་

ལེན་ཇི་ལར་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་

མཛད།  མཇལ་འཕད་གྲུབ་བསྟུན་ལྡི་ལིའི་སྤི་

ཁབ་བློན་ཆེན་དང་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་

རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསུང་དོན་ལར་ན། འཛམ་

གིང་ཀུན་གིས་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞུ་

ཡུལ་ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་རླབས་ཆེན་གི་

དབུ་ཁིད་བོད་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་ཐེངས་འདིར་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་ནི་ང་

ཚོའི་རིས་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བུའི་

ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་མ་

ཟད།  དེ་རེས་མི་དཀྱུས་མའི་ཚོགས་པ་Aam  

Aadmi Party ཟེར་བའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་

ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་དེས་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒགས་ཤིག་སེལ་ཡོད།  གསལ་

བསྒགས་དེའི ་ནང་ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་མི ་དཀྱུས་མའི ་ཚོགས་པའི ་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕད་སྐབས། མི་དཀྱུས་མའི་ཚོགས་པ་

ཟེར་བས་རྒྱ་གར་སྤི་ཚོགས་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ཐོག་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དེར་

བསྔགས་བརོད་མཛད་པ་ལུང་འདེན་གནང་

དོན།  ལོག་ཟ་

རུལ་སུངས་

ནི ་ འ ཚེ ་

བ འི ་ ལ ས ་

ཤི ག ་ ཡི ན ་

པ ར ་ བ རེ ན ་

ངེ ས ་ པ ར ་

དུ ་ ང ་ ཚོ ས ་

དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས།  རྒྱ་གར་ཡུལ་

ནི ་འཛམ་གིང་ནང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་

དང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད།   

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་བརོད་སྐབས་ཆོས་

ཁས་ལེན་མིན་གང་ཡིན་ཁད་པར་མེད་པར་

མི་ཚང་མར་གུས་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

སོགས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་

གསུངས་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབེལ་དང་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

རེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཀུན་ཕན་བདེ་

རྩ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་དགུ་ཧིལ་པོ་

འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་མཛད་སོའི་ཐོག་ལྡི་ལིའི་

ནང་ཡོད་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་འད་མིན་ཁག་ ༡༨   

དང་། དེ་བཞིན་ཤི་ན་གར་ Srinagar དང་ཇམ་

མུ་ཀ་ཤི་མིར། Jammu & Kashmir སེ་ལ་ཀུ་

Selakuiབོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་

ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥༠ དང་སོབ་སོན་པ་ 

༢༠ དང་དགེ་རྒན་གངས་ ༥༠ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་

བཀའ་སོབ་སྩལ། མཛད་སོ་གོ་སྒིག་ཞུ་མཁན་

གས་སུ་རྒྱལ་སྤིའི་ཞི་བདེ་ཚོགས་པ་Peace 

Jam Foundation ཞེས་པ་ཡིན་འདུག  

ཚོགས་པ་དེས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་

ཀི་ཟབ་སྦོང་སྤད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་སྤི་ཚོགས་

བཟང་པོ་ཞིག་ཇི་ལར་སྐྲུན་དགོས་སྐོར་ལམ་

སོན་གནང་བཞིན་ཡོད། 

 ༸གོང ་ས ་མཆོག ་མཛད ་སོར ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་དགེ་སོབ་རྣམས་

ཀིས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སོབ་སྩལ།

 ཕེད་ཡོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༣༤༠ ལྷག་ལ་

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་བཀའ་ཆོས་སྩལ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ 3

གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད།
 
སྔོན་གེང།

༄༅། །རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་

ཀི་སྐེ་འགོ་རྣམས་ཀི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་

སྐལ་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་

མཆོག་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སོམ་བརྩོན་ངུར་

སྨིག་གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་བ། ལྷར་བཅས་

སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན། འཇིག་རེན་ཞི་བདེའི་

དེད་དཔོན། ས་སེང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་

ཀི་མངའ་བདག ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པོ། དགོས་པ་དང་དོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་

སྨོས་ན། ༸རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སིད་

གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སེ་

དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་འཇིག་རེན་སྐེ་འགོ་སྤི་ 

དང་། ཁད་པར་གངས་རིའི་ལོངས་ཀི་ཉམ་ཐག་

པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཉེ་

བར་དགོངས་ཏེ་བསམ་བཞིན་སིད་པ་བཟུང་

བ་ནས་ད་ཆ་ཕི་ལུགས་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་

ཕེབས་ཏེ་༸སྐུ་ཡི་གསང་བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་

བསན་སྐུ་གེགས་ཀི་མཚན་མ་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་

མ་བཞེས་པར་བདག་ཅག་བོད་འབངས་སྐེ་འགོ་

ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་དཔལ་དུ་འཚོ་ཞིང་

བཞུགས་པ་ནི། ཆེས་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་

བའི་སྐལ་བཟང་གི་གནས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་

པས་དགའ་སོམ་དང་། བཀའ་དིན་སྙིང་བཅངས་

ཀིས་རེས་དན་ཞུ་ཕིར་མཛད་འཕིན་གི་ཆ་ཕ་

མོ་ཙམ་ཞིག་གེང་བར་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་མར།ཐུན་

མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་འཕགས་བོད་ཡུལ་གྲུ་

མཐའ་ཡས་པར་རྒྱལ་བློན་པཎ་གྲུབ་སོགས་གང་

བཞེད་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་

སྒྱུར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སོ་ནས་མཐའ་

ཡས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་ཀི་ལམ་བཟང་པོར་བཀྲི་བར་མཛད་པའི་

འཕིན་ལས་རག་ཁབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ངང་ཚུལ་ནི་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་བརོད་ཀིས་མི་ལངས་

ཤིང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནས་

བཟུང་སོམ་བརྩོན་ངུར་སྨིག་གར་གི་རྣམ་རོལ་

དུ་བྱོན། ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་ཆོས་སིད་ལུགས་

གཉིས་ཀི་ཁ་ལོ་མངོན་པར་བསྒྱུར་ཏེ་གངས་

ལོངས་ཆབ་སིད་ཀི ་གདུགས་དཀར་ཡུག་

གཅིག་གི་གིབ་བསིལ་འོག་སྐེ་འགོ་མཐའ་དག་

བདེ་བར་འཚོ་ཞིང་། རིས་མེད་༸རྒྱལ་བསན་

རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། ལྷག་པར་

༸རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་

ནི་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གི་ཐུགས་

བསྐེད་སོན་ལམ་དུས་སུ་སིན་པ་ལར། མགོན་

མེད་སྙིགས་དུས་ཀི་སྐེ་འགོ་སྤི་དང་བྱེ་བག་ཏུ་

གང་གི་སྐོང་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་

གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདི་ལ་བུར་སྐུ་

ཡི་བཀོད་པ་བཟུང་སེ། མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་

ཡོངས་སུ་དར་ཞིང་གསན་བསམ་སོམ་གསུམ་

དང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་

མཐའ་དག་མཁེན་ཅིང་སོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ངེས་

པ་དོན་གི་གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་གི་གཙུག་

གི་རྒྱན་དང་སྙིང་གི་ནོར་བུར་གྱུར། 

 ལྷག་པར་རྒྱ་དམར་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་

ཚོགས་ཀིས་བོད་ལོངས་སུ་བཙན་འཛུལ་གིས་

བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་

ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། མགོན་པོ་མཆོག་དགུང་

གངས་ ༡༦ ལས་མ་ཕེབས་ཀང་བོད་ལོངས་

ལུགས་ཟུང་ཆབ་སིད་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་ཕག་

མཚན་དུ་བཞེས་འཕལ་འཛམ་བུ་གིང་སྤི་འགོས་

ཀི་སོལ་བཟང་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་གསར་གཏོད་བསྐང་རྒྱུའི་དགོངས་

བཞེས་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ལར་དུས་བསྟུན་སྒྱུར་

བཅོས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་

གསར་འཛུགས་སོགས་ཕག་ལེན་དབུ་འཛུགས་

བསྐངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་བར་ཁ་གཏད་གདོང་ལེན་གནང་སོ་སྤི་

དང་། ལྷག་པར་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་

གིས་གངས་ལོངས་བསན་སིད་མི་རིགས་དང་

བཅས་པ་དུས་གཅིག་ལ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་

རྒྱུའི་ཧམ་སེམས་དང་ཉེན་ཁའི་གནས་སྐབས་སུ་

ལྷུང་སྐབས་གང་ཉིད་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

མཁས་ཐུགས་རེའི་མཛད་བྱུས་ཀིས་རེ་ཞིག་

བོད་མི་ཁི་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་སོག་འཐབ་རོལ་

དུ་འགོ་མི་དགོས་པའི་མི་འཇིགས་པའི་སྐབས་

སྦིན་ཡང་དག་པར་མཛད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་

དམག་དཔུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་བྱུས་འོག་བོད་

ས་བཙན་ཕོགས་དང་བཙན་བཟུང་དབང་གིས་

སྐབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་སུ་གྱུར།

          རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་འཕལ་ཐོག་མའི་དགོངས་བཞེས་

བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་

བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

འདེམས་བསྐོ་དང་འབེལ་རིམ་བཞིན་ཡུལ་དུས་

གནས་བབ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བློའི་ཆུ་

ཚད་དང་བསྟུན་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའི་ཕོགས་

སུ་བཀྲི་གནང་མཛད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀི་

བསམ་འཆར་བསྡུ་བཞེས་དང་བཅས་མ་འོངས་

བོད་ཀི་རྩ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་ཡོངས་ཁབ་

མཛད། བོད་དོན་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་

འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་

བསྐུལ་མཛད་དེ་བོད་མིར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དགོས་

པའི་གོས་ཆོད་རིམ་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། བཙན་

བྱོལ་གཞུང་གི ་སྒིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་

བཅས་པ་བཀོད་སྒིག་དང་། བོད་ཀི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས་བཅས་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་དང་། བོད་མིའི་ནུས་པ་ཆིག་སྒིལ་

ཆེད་བོད་མི་རྣམས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཁ་ཐོར་

འགོ་མི་དགོས་པར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཞིས་

ཆགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་

དང་།  རྒྱལ་བསན་དར་སེལ་ཐད་མགོན་པོ་གང་

གི་དབུ་ཁིད་ལམ་སོན་འོག་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་

གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དགེ་

བཤེས་བཅས་ཞུགས་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ 

༡༡ པའི་བར་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་

སར་རྒྱལ་བསན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་འཕང་དགུང་

དུ་བཏེགས་ཤིང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་

དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་པ་རྣམས་སྔར་ལྷག་

དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་དང་། ཕན་ཚུན་

དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་ཁབ་པར་མཛད་ 

ཅིང་། རྒྱལ་སྤིའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཁག་ལའང་

མཛའ་འབེལ་གསེར་གི་ཟམ་པ་ཉེ་བར་བཙུགས།

          མ་འོངས་བོད་ཀི་སོན་རྩ་བོད་མི་ན་

གཞོན་རྣམས་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་

དང་ངོ་བོ་མ་བརླག་པའི་ཐོག་ནས་དེང་དུས་

ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་སྤོད་ཐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་

ལ་བཀའ་མོལ་མཛད་དོན་བཞིན་གཏན་ཉིན་

སོབ་གྲྭ་ཁག་རིམ་འཛུགས་ཀིས་ཡིག་རོངས་ཀི་

གནས་ལས་གཙང་མ་གོལ་བས་མ་ཚད། ད་ཆ་

བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་འཛམ་

གིང་སྤི་འགོས་གདན་གལ་དུ་འཁོད་ཐུབ་པ། 

 དཔལ་འབྱོར་ཐད་ལའང་བཟོ་ལས་

དང་། ཚོང་ལས། སྤི་ཚོགས་བདེ་རྩ་བཅས་ཀི་

སེ་ཚན་ཇེ་མང་རིམ་འཛུགས་སོགས་འདུ་འགོད་

ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་

ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རྩལ་རྣམས་རྒྱུན་

འཛིན་དང་ཁབ་སེལ།               

 འཕོད་བསེན་ཆེད་ཐོག་མར་སན་

རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐངས་ཏེ་ད་ལའི་

རང་ལུགས་དང་ཕི་ལུགས་ཀི་དབུས་དང་ས་

གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་། སན་ཁང་བཅས་

བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་ཏེ་བོད་

མི་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ཕན་རླབས་ཅི་ཆེ་

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ།

          ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཐམ་པ་ལོར་དམིགས་

བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བསྐོང་གནང་ཐོག་

བཀའ་བློན་དང་སྤི་འཐུས་བསྐོ་འདེམས་འོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྤི་འཐུས་ཀི་

གངས་ཚད་ཀང་སར་ཆ་གནང་ཞིང་། ༡༩༩༡ 

ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་མང་གཙོའི་

ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་

འབེབས་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གསལ་པོར་

གནང་བ་བཞིན། ད་ལ་བཙན་བྱོལ་བ་འད་འདའི་

ནང་ནས་མི་འད་བ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་

གི་སྒིག་འཛུགས་ས་བརན་ཕ་ཚུགས་སུ་མཛད།

          ལྷག་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

གསལ་ཡོང་བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

གཞི་རྩར་བཟུང་སེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ལའི་གནས་སངས་ལར་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་བན་བཀོལ་

མ་ཡིན་པར། ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་རང་

སིད་རང་སྐོང་ཆོག་པ་བཅས་གནས་དུས་ཁོར་

ཡུག་བཅས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་

བསྟུན་པའི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་དང་། གུ་ཡངས་

བཅས་ཀི་སོ་ནས་འགིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་

གཙོར་བཟུང་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་བཞེངས་

ཕོགས་སིད་བྱུས་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་མ་ཟད། 

འཛམ་གིང་སྤི་ཡོངས་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་

རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་འཐོབ་པ། རིམ་བཞིན་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁོན་ལ་གཟིགས་སྐོར་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་པ་སྔ་རེས་རིམ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཆེད་འབེལ་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་གཏོང་གནང་མཛད་པ།

          ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀི་སྐུ་ངལ་

མཐའ་དག་ཁད་དུ་བསད་ནས་བོད་འབངས་སྐེ་

དགུའི་བདེ་ཐབས་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་

ཐུགས་འཁུར་འབད་བརྩོན་སྐོང་བཞེས་མཛད་

པ་དང་། ལྷག་པར་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་

གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སྙིང་པོ་སོང་

ཉིད་སྙིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་བཟང་ཆེས་

ཆེར་གསལ་བར་མཛད་དེ་དུས་རག་ཏུ་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་མཛད་ཐབས་འབའ་ཞིག་ཉམས་

བཞེས་ཀིས་བོད་དོན་ལ་ཅི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་

ཆེད་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་རེས་རླབས་པོ་ཆེ་

འཇོག་གནང་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་འགོག་ཏུ་མེད་

པའི་ནུས་མཐུ་ལས་འཛམ་གིང་ཐོག་དཔལ་དང་

གཟི་བརིད་ཀི་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་སྙན་གགས་

ཅན་གི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་ཀི་

ཆེ་བསོད་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁར་འབུལ་བཞེས་

ཀིས་གཙོས་གཟེངས་རགས་དང་མཚན་གནས་

སོགས་ཕག་ཁེར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ཆེ་བསོད་

ཞུས་ཏེ་ཞི་བདེའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གི་གགས་པ་ཡངས་

པའི་ས་ཆེན་པོ་ལ་རླུང་ལར་ཁབ། 

          མགོན་པོ་གང་གིས་འཛམ་གིང་སྐེ་

འགོ་ཡོངས་ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་། བཟོད་སེམས། 

འཇིག་རེན་ཀུན་ཁབ་འགན་འཁུར་བཅས་ཀི་

བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མིའི་

རིགས་ཀུན་ལ་ཞི་བདེ་སེལ་བའི་ཐུགས་འགན་

རླབས་པོ ་ཆེ ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞིན་པ་ 

དང་། ད་དུང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལོས་པར་བཟང་སྤོད་ཀི་བསབ་བྱ་ལས་འགོ་བ་

མི་སྤི་དང་། འཛམ་གིང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་

པར་ཕན་རླབས་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་

ནང་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་

འཛམ་གིང་ཆོས་ལུགས་དབུ་འཁིད་རྣམ་པའི་

ལྷན་དུ་རྒྱ་ཆེ་གུ་ཡངས་ཀི་བགོ་གེང་མཛད་དེ་

ཕན་ཚུན་དོགས་པ་དང་འགལ་བ་སེལ་ཐབས་

ཀི་ཐུགས་འགན་བསྐེད་བཞེས་ཀི་བཀའ་དིན་

བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་པ་སོགས་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་ཁུར་བསྐེད་བཞེས་མཛད་འགན་

གསུམ་གི་འཕིན་ལས་དབྱར་གི་ཆུ་བོ་བཞིན་

དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།

          དེང་འཛམ་གིང་སྤི་འགོས་མང་གཙོའི་

ལམ་སོལ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཞིང་། བོད་མི་

ཡོངས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་བདེ་ཐབས་ཁོ་ནར་

ཐུགས་བརྩེའི་དགོངས་བཞེས་བླ་མེད་ཀིས་དུས་

བབ་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་། དགག་

དགོས་དུ་མ་དང་བཅས་མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་

ཀིས་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱར་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་

པའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་བོད་

ཀི་ཡུལ་མི་མང་ཚོགས་རང་ཁོངས་ནས་འོས་

འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁིད་རྣམས་ལ་གསོལ་

སྩལ་ལམ་རྩིས་སྤོད་མཛད་དེ་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་དང་། ལྷག་པར་བོད་

མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀི་རང་གཞི་དང་མ་

འོངས་མདུན་ལམ་བཅས་ས་བརན་དུ་མཛད་པ་

སོགས་མདོར་ན་བོད་གངས་ཅན་པའི་ཆོས་དང་། 

རིག་གཞུང་། ཆབ་སིད། མི་རིགས་བཅས་པར་

རང་དབང་དང་། ཞི་བདེ། མཉམ་གནས་བཅས་

ཀི་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་ཐབས་སོགས་

རླབས་ཆེན་མཛད་འཕིན་བསྐངས་དང་སྐོང་

བཞིན་པ་ནི། རང་ཅག་བོད་མི་ཡིན་ནོ་ཅོག་གིས་

བཀའ་དིན་གསབ་ཐབས་བལ་བ་དང་། དུས་

ནམ་ཡང་བརེད་མི་སིད་པར་བཀའ་དིན་བསམ་

ཤེས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདས་

མ་ཐག་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་དེ་བཞིན་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྤི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོར་བརྩི་སྲུང་ཞུས་

ཡོད་ལ། ད་ལམ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདི་ཐོག་

ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀིས་བསན་འགོའི་དོན་

དུ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་བསྐངས་གནང་

མཛད་པ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་

པའི་བསན་འགོའི ་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྐོང་

བཞེས་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་རྣམས་སྙིང་དབུས་

སུ་བཅངས་ཏེ་ཐུགས་རེ་དང་། བཀའ་དིན་བླ་ན་

མེད་པ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་དུང་བསྐལ་པ་

རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཕ་མས་བུ་ཚ་ཇི་བཞིན་བརྩེ་

ཆེན་ཐུགས་རེའི་ཀློང་ནས་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་

བ་མེད་པར་རེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུ་

རྒྱུའི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་

དོན་ཆེན་དུ་མཐོང་། 

གོས་ཆོད།

༡། མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་དུས་ནས་བོད་བསན་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་

བདག་གིར་བཞེས་པ་ནས་ད་ཆ་ཕི་ལུགས་

དགུང་གངས་ ༨༠ བརྒལ་བར་ཕེབས་ཀང་སྐེ་

འགོ་སྤི་དང་བྱེ་བག་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཕལ་དང་

ཡུན་གི་བདེ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་

སད་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བཞེས་ཀིས་གསང་

གསུམ་མཛད་འཕིན་བཟང་པོ་མུ་མཐའ་མེད་པ་

བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གུས་ཅག་

བོད་མི་སྤི་བོ་གནམ་བསན་ཡོངས་ཀིས་ཐུགས་

རེ་དང་བཀའ་དིན་བླ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཆེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། དེ་ལའི་བཀའ་དིན་རྣམས་དུས་རག་ཏུ་

བརེད་མེད་སྙིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ། 

༢། བདག་ཅག་བོད་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་སྐིད་ 

དང་། བསན་འགོའི་དགེ་ལེགས་ཀི་ཆ་ཕ་མོ་ཚུན་

ཆད་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡི་གསང་བ་

གསུམ་གི་མཛད་འཕིན་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་

གྲུབ་པས་གངས་ཅན་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀི་བསོད་

ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གང་སྐུ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་

རག་ཏུ་བརན་ཅིང་། མཛད་འཕིན་མུ་མཐའ་མེད་

པ་སྐོང་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩེ་

གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ། 

༣། དེང་སྙིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཆེས་

ཆེར་བདོ་བའི་དུས་འདིར་མི་ཡི་བསམ་སྤོད་

གཅུན་མི་ཐུབ་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལར་ལགས་ 

ཀང་། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་སྐེ་

འགོ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་གངས་ཅན་ཁ་བ་རི་པའི་

སྐེ་འགོ་རྣམས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བར་

རེས་སུ་འཛིན་ཅིང་། བླང་དོར་གི་ཕེབས་སོ་ནམ་

ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་བཀའ་དིན་སྐོང་བཞེས་

ཡོང་བའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་རྒྱུ། 

༤།      བདག་ཅག་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་

ཀིས་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་ངང་མགོན་

པོ་གང་གི་ཐུགས་བརྩེའི་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་

རྣམས་དུས་རག་ཏུ་སྙིང་བཅངས་ཀིས་ལག་

བསར་ཉམས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སྤི་མོས་གོས་

ཆོད་དུ།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།།
 

གོང་གསལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གཞུང་འབེལ་གོས་

ཆོད་འདི་བཞིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་ཐོག་སྤི་

མོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ 4

བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༤ འཁོར་བའི་དུས་དན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

རྡ་ས་བཞུགས་སར་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་གི་

མཐོ་སོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་

དབུ་བརེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༤ འཁོར་བའི་དུས་

དན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སོ་ཚོགས་སོང་།

 དེ་ཡང་མཛད་སོའི་ཐོག་སྐུ་མགོན་

གཙོ་བོ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་འཕོད་བསེན་

བློན་ཆེན་ཀོལ་སིངྒ་ཐ་ཀུར་ (Shri Kaul 

Singh Thakur) མཆོག་གིས་གཙོས་

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་བོད་མིའི ་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ 

དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་བོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་འཕོད་བསེན་བཀའ་

བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག ཤེས་རིག་

བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག བོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག བདེ་ལེགས་སན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྤི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐིད་

ལགས། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའི་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ (Shri Ravi 

Thakur) མཆོག སྤི་ཁབ་འོས་བསྡུའི་འགན་

འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལོགས་ཤོ་ཟུར་བསོད་

ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག སན་རྩིས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས། ལྷན་

ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། སན་རྩིས་ཁང་གི་

སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་

འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། 

ལས་བྱེད་དང་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག ཕི་ནང་གི་

གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་

ཕག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགོན་

གཙོ་བོ་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་

རྣམ་པས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་།

 དེ་རེས་བོད་བསན་སིད་མི་རིགས་

ཀི ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་གནང་

མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་

མཚོན་སད་མ་ངན་གུས་འདུད་དང་ངག་བཅད་

སྐར་མ་གཅིག་གནང་གྲུབ་བསྟུན་གཡུ་ཐོག་

གསོལ་འདེབས་གསུང་འདོན་གནང་།

 དེ་རེས་སན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་

བསྟུན། སྐུ་མགོན་

ག ཙོ ་ བོ ་ མ ཆོ ག ་

གི ས ་ ས ན ་ རྩི ས ་

ཁང་གི ་ལས་བྱེད་

ཞབས་ལོ་ ༣༠ 

དང་ ༢༠ ལོན་པ་

རྣམས་ལ་གཟེངས་

བསོ ད ་ བྱ ་ དགའ ་ 

གནང་། དེ་ནས་

སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྐབས་ ༦ རྩིས་པ་

དཀའ་བཅུ་པ་རྣམས་ལ་རྩིས་རམས་པའི་ལག་

འཁེར་གནང་གྲུབ་བསྟུན། སན་སྦོར་འགན་

འཛིན་སན་རམས་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་

ལགས་སུ་བདུད་རྩིས་བཅུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དངུལ་

ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོའི་ཕག་ལེན་ལམ་ལྷོངས་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་མཇལ་དར་

གནང་རེས། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་སན་སོབ་སྐབས་ ༡༧།༡༨།༡༩ རྣམས་

ལ་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་འབས་རྩེ་ཐོན་པ་གསུམ་

ལ་ལག་འཁེར་གནང་། དེ་རེས་འཕོད་བསེན་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྩིས་སོབ་སྐབས་ 

༩།༡༠ པ་རྣམས་ལ་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་འབས་

རྩེ་ཐོན་པ་གསུམ་དང་། ལོ་རེའི་རྩེ་ཕུད་སོབ་མ། 

སྤི་པའི་རྒན་བདག་བཅས་ལ་གཟེངས་བསོད་

བྱ་དགའ་གནང་།

 དེ་ནས་བོད་མིའི ་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་འཕོད་བསེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སན་རྩིས་

ཁང་དབུ་བརེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༤ འཁོར་བའི་

དུས་དན་ཉིན་སན་རྩིས་ཁང་གི ་འགོ ་ལས་

སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག ཧི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་བོད་

རིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕི་ལུགས་སན་

པའི་སོབ་སྦོང་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སེགས་

གཉིས་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་ཐུགས་རེ་ཞུས་

པ་སྦྲགས། བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ད་དུང་

ཡང་ཕི་ལུགས་སན་པ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་

འཕད་བཞིན་ཡོད་པར་བརེན། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

གཞུང་ནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཟུར་བཅད་

ཞབས་སེགས་ཀི་གངས་ཀའི་ཐོག་སར་ཆ་ཡོང་

བའི་རེ་སྐུལ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ ་རེས་བོད་མི ་མང་སྤི ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

སེ ་གཞུང་ནས་ད ་བར་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་

མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་གནང་བ་སྤི་ 

དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་འདི་

བཞིན་མུ་མཐུད་རྒྱ་སྐེད་ཡོང་སད་རེ་སྐུལ་དེ་

དག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞལ་བཞེས་གནང་སྐོང་

ཡོང་བའི ་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ ་གནང་བ་དང་

སྦྲགས། སན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་བཟང་བྱས་

ཏེ ་གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་དགོས་སྐོར་སོགས་

གསུངས།  དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་

མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་

ད་བར་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་

གནང་བར་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག སན་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གཅེས་

འཛིན་གི་བློ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྤི་ཚོགས་ལ་

ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས། སྐུ་མགོན་

གཙོ་བོ་ཀོལ་སིངྒ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་གིས་ཁོང་

རང་ཉིད་ལ་བོད་སན་གིས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའི་

ཉམས་མོང་བྱུང་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་རང་

ཉིད་བྱིས་པའི་དུས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཕག་དབང་ཐོབ་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་པ་

དང་སྦྲགས། ཁོང་གིས་ཁོང་རང་ཉིད་ཁལ་བསྡུ་

བློན་ཆེན་ཡང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སན་རྩིས་ཁང་

གི་དགོས་མཁོ་ལར་སན་རྩ་འདེབས་ལས་བྱེད་

སའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༢༠ ནས་ ༣༠ གནང་

རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིང་

མིན་ཧི་མ་ཅལ་གི་ཅམ་བྷ་དང་ཧ་མིར་པུར། ན་

ཧཱན་བཅས་སུ་སན་གི་མཐོ་སོབ་གསུམ་གསར་

འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པས་མཐོ་སོབ་དེ་

དག་གི་ནང་བོད་རིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟུར་

བཅད་ཞབས་སེགས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་

ཀང་གནང་ཡོད། དེ་རེས་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་

གི་དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་

སན་རྩིས་བསན་རྒྱས་སོན་ལམ་གསུང་འདོན་

གནང་སེ་མཛད་སོ་གོལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེས་བོད་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་ཀི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་འཕོད་བསེན་དང་ཁལ་

བསྡུ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་སིངྒ་ཐ་ཀུར་

མཆོག་བོད་ཀི་སན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་

ལོ་ངོ་ ༥༤ འཁོར་བའི་མཛད་སོར་ཕེབས་པ་

དང་སབས་བསྟུན། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ནང་སིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་དང་

དྲུང་ཆེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སོབས་

རྒྱལ་ལགས།  དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་

རེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་པའི་བཙུན་དགོན་དང་

དགོན་སེ་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་ད་ལ་ཁིམས་

ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་བོད་

མི་ཁིམ་ཚང་ ༢༡༨ གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀིས་ 

PWD མགོན་ཁང་དུ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའི་

འཕོད་བསེན་དང་ཁལ་བསྡུ་བློན་ཆེན་མཆོག་

དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་གནང་འདུག 

 སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་མངའ་སེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་བོད་མི་

ཚོས་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། བོད་མི་ཁིམ་ཚང་ ༢༡༨ རྣམས་ད་

ལའི་སོད་གནས་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་ཡིན་

ན། བོད་མི་རྣམས་ས་གནས་འདིར་གནས་

སོད་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་སོང་

ཟིན་སབས། བརྡབ་གསིག་ཧ་ཅང་བཟོ་རྒྱུ་

ཡིན་པར་བརེན། ས་ཁུལ་དེ་དག་ཤིང་ནགས་

ཀི་ས་ཁུལ་ནས་ཕིར་འཐེན་གནང་བའི་བཀོད་

ཁབ་གཅིག་གནང་ཐབས་ཀིས་ས་ཁུལ་དེ་དག་

ཁིམས་མཐུན་ཞིག་བཟོས་ནས་ད་ལ་གནས་

སོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་སེར་རེ་རེ་འམ། 

ཡང་ན་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་

མཚན་ཐོག་ནས་བོགས་གཏོང་གནང་རོགས། 

ཞེས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་

གིས་བོད་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་ཀི་སིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགའ་བསུ་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མངའ་སེ་འདི་ནི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་ཀི་སིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་ཐོག་མ་དེ་

ཆགས་ཡོད་སབས། མངའ་སེའི་སྤི་ཁབ་བློན་

ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷད་སིངྒ་མཆོག་གིས་

དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཀའ་

དིན་ཆེ་ཞུས་འདུག  ཧི་མཱ་ཅམ་མངའ་གཞུང་

གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ལམ་སོན་དེ་དག་རྒྱ་

གར་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ལོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐེན་

སྦོར་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས། ཞེས་པའི་

ལམ་སོན་དང་མཐུན་ཞིང་།  ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སེའི་གཞུང་གིས་མངའ་སེའི་ནང་གནས་སོད་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐེན་སྦོར་

སྤོད་དང་འབེལ་བའི་ལམ་སོན་སིད་བྱུས་ཤིག་

གཏན་འབེབས་གནང་ཐབས་གནང་བཞིན་པའི་

སྐབས་དང་བསྟུན། ཐེངས་འདིར་ལམ་སོན་སིད་

བྱུས་འདི་ཧ་ཅང་གནད་དགག་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད།  དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་

མིང་ཐོག་ནས་མངའ་སེའི་གཞུང་གིས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ས་ཆ་བོགས་གཏོང་

གནང་ཡོད།  བོགས་གཏོང་གནང་བའི་ས་ཆའི་

ཁོངས་བོད་མིའི་ཚོགས་སེ་དང་དགོན་ཁག དེ་

བཞིན་སྒིག་འཛུགས་ཚུད་པ་དེ་དག་ཚོང་ཁེ་

གང་ཡང་མེད་པ་དང་། དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་ཡིན་

སབས་བོགས་གཏོང་གནང་བའི་རིན་བབ་དེ་

ཉུང་མཐའི་རིན་བབ་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ལས་སྤོད་

མི་དགོས་པ་ཞིག་བཟོ་རོགས། ཞེས་རེ་འདུན་

ཞུས་པ་མ་ཟད། གངས་སྐིད་ནས་མེག་གྷན་བར་

གཞུང་ལམ་ཉམས་གསོའི་ལས་གཞི་འཕོ་སྐོང་

གང་མགོགས་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

ཡང་ཞུས་འདུག  

 སྐབས་དེར་མངའ་སེའི་བློན་ཆེན་

མཆོག་ནས་མངའ་སེའི་གཞུང་གིས་གང་ཐུབ་

གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་སྔ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

ཚོས་བོགས་གཏོང་ནང་མ་ཚུད་པའི་ས་ཆའི་

སེང་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་ཁིམ་ཚང་རྣམས་

ཕིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུ་མིན་ཁར་ལམ་སོན་སིད་

བྱུས་གསར་པ་དེའི་འོག་བོད་མི་ཁིམས་ཚང་ 

༢༡༨ ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་གུ་ཡངས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་གསུངས། གཞན་ཡང་བློན་ཆེན་མཆོག་

གིས་སྐབས་དེར་གསུང་དོན། ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སེའི་ནང་འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༠ ལྷག་

རིང་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་བོད་མི་རྣམས་

མངའ་སེའི་རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་

ཟིན་པར་བརེན། ད་ཆ་བོད་མི་དེ་དག་སྐབས་

བཅོལ་བ་ཞིག་མིན་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའི་

ཆ ་ཤས ་གལ ་

ཆེ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། བོད་

ཀི ་ ༸ སྐ བ ས ་

མགོན་ཏཱ ་ལའི ་

བླ ་ མ ་ མ ཆོ ག ་

དང་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི ་སྒིག་

འཛུགས་རྡ་སར་

ཡོ ད ་ པ ་ དེ ས ་

རྒྱ་གར་ཙམ་མ་

ཟད། ཕི་རྒྱལ་

ཡུལ ་སྐོ ར ་ སྤོ ་

འཆམ་པ་ཚོས་

སྙ ན ་ ག ག ས ་

ཆེ ་ བ འི ་ ཡུ ལ ་

སྐོར་སྤོ ་འཆམ་

བྱ་ཡུལ་གི་ས་གནས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་རེས་མངའ་

སེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མངའ་སེའི་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་ཝི་ཐཱ་ཀུར་ Shri 

Ravi Thakur མཆོག་སོགས་དང་སྐུ་འཁོར་

ལྷན་རྒྱས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་

དང་འབེལ་ཡོད་ནང་སིད་ལས་བྱེད་རྣམས་

ཀིས་མེག་གྷན་དུ་བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པའི་ལམ་དང་བྷག་སུའི་ལམ་དུ་ཁིམ་ཚང་ ༢༡༨ 

ཡོད་ས་དེར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རེས་རྡ་ས་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་

འདུག 



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་༣ ཚེས་ ༢༥ 5

༸གོང་ས་མཆོག་དང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤིའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

རེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤིའི་བསི་

གནས་ཁང་ India International Centre 

ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་མང་

གཙོའི་ལམ་སོལ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས། ཞེས་

པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་

གི་རྒྱལ་སྤིའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སོར་ཇི་ལར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལར་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གིས་

བཀའ་སོབ་སྩལ་འདུག

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

ཀང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་

པ་དང་། མཛད་སོའི་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་མང་

གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསི་གནས་ཁང་ National 

Endowment for Democracy ཞེས་པའི་

ཚོགས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཀལ་གྷར་ཤི ་མན་

ལགས་ Carl Gershman ཀིས་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་སིད་སྐོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་ཕེབས་

བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག དེ་རེས་

ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནེན་ཌེ་སི་མཆོག་གི་

སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བྱས་རེས་བཅས་སྒོགས་

སྦང་ཞུས།

 དེ ་རེས་ཀོ ་རི ་ཡ་ནས་ཡིན་པའི ་

སྐུ་ཞབས་ཨན་སེལ་མོ་ལི་ Anselmo Lee 

ལགས་ཀིས་གསུང་དོན། ཨེ་ཤི་ཡའི་མང་

གཙོ་འབེལ་མཐུད་ཁང་ Asian Democracy 

Network གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཚོགས་པའི་

རྒྱལ་སྤིའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལ་བུའི་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད། འདི་ལོ་

སེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་ནི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་འབེལ་བའི་བཅའ་ཁིམས་ཐོག་མ་མག་

ན་ཀར་ཊ། Magna Carta ཟེར་བ་དེ་ཕི་ལོ་ 

༡༢༡༥ ལོར་ཐོག་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་

ད་བར་མི་ལོ་ ༨༠༠ འཁོར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་

སྒིལ་བ་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུ་

བརེས་ནས་མི་ལོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་ལོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་རེས་འཛམ་གིང་

མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་གི་ལམ་མེ་ལིན་ཌ་ Ms 

Melinda Quintos de Jesus ལགས་ཀིས་

གསུང་དོན། མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་སྐབས་

དུས་ཚོད་འགོར་ངེས་ཡིན། དེར་བརེན་བཟོད་

བསན་དང་ཨུ་ཚུགས་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་དུ་

དགོས། བུད་མེད་ཀི་ནུས་ཤུགས་གོང་མཐོར་

བཏང་བ་བརྒྱུད་ནས་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ 

དེར་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གི་དོ་སྣང་ཞིག་

སྤད་ནས་དུས་རབས་ ༢༡ འདི་ཁ་ཕོགས་ཇི་

འད་ཞིག་ལ་འགྱུར་མིན་གི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ཨེ་

ཤི་ཡས་འཁེར་དགོས། ཞེས་གསུངས།

 དེ ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་གི་འདུ་འཛོམས་

འདི ་ནི ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཁེད་རྣམ་པས་རང་ཉིད་ཀི་བདེ་དོན་ཙམ་མ་

ཟད། གཞན་གི་བདེ་དོན་ཆེད་ཆོད་སེམས་

བརན་པོས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་དེར་ངོས་

ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་

དམིགས་བསལ་ཉིན་མོ་འདིར་ང་ཚོས་ངོས་ཀི་

གོགས་པོ་རིང་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ན་ཌི་

སི་ George Fernandes མཆོག་རེས་དན་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ཡིན་

སྐབས་སུ་མི་དཀྱུས་མ་རང་བྱས་ནས་འདོད་

ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་། དང་པོ་དང་ཞག་ཐོག་

ནས་བཞུགས་ཡོད། སྤིར་ང་ཚོའི་གོགས་པོ་

འགའ་ཞིག་ཐོབ་གོ་ས་རག་མ་ཐག་ཀུན་སྤོད་

ལ་ལམ་སེང་འགྱུར་བ་འགོ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་ 

ཀང་། ཁོང་ནི་དེ་འད་མིན། ལྷག་པར་ཁོང་ནི་

ཐོག་མ་ནས་བོད་དང་བོད་ཀི་རྩ་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་

བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་

བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

དེར་བརེན་ཁོང་གི་བཞིན་རས་འདི་ངོས་རང་མ་

འཆི་བར་སེམས་ནང་དན་རྒྱུ་མ་ཟད། ཚེ་རབས་

ཕི་མར་ཡང་བརེད་ཐབས་མེད། ཅེས་བཀའ་

སོབ་སྩལ།

 གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

མང་གཙོའི་གལ་གནད་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་

དོན། དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་ནས་རང་དབང་འདོད་

ཀི་ཡོད། ངོས་ཀི་སོད་ཁང་དུ་ཁི་ཕྲུག་གཅིག་

དང་ཞིམ་ཕྲུག་གཅིག་ཡོད། དེ་གཉིས་ཁང་པའི་

སོ་ཕེ་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཕི་ལ་རྒྱུག་ནས་འགོ་

འདོད་བྱེད་ཀི་རེད། འདུ་ཤེས་དེ་གཞི་རྩར་

འཛིན་ནས་ང་ཚོས་མིའི་རྣམ་སྤོད་ཀི་ཤེས་རབ་

བཀོལ་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། 

ཚོགས་བཅར་བའི ་ཁོད ་དུ་གཟིགས་ཞིབ་

མཛད་ནས་ཨ་ཕི་རི་ཁ་དང་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་

གྲུ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་མེད་པར་ཐུགས་ཞིབ་

མཛད་རེས་འབྱུང་འགྱུར་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནས་

སྐུ་ཚབ་མགོན་འབོད་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་

ཆེ་སྐོར་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་མཛད་དོན། ད་

ལའི་དུས་སྐབས་འདིར་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུའི་

ནང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི ་དཀའ་

ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་ཡོད། འཇིགས་སྐུལ་

རིང་ལུགས་པ་ཁོ་པ་ཚོ་ཡང་ང་ཚོ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཀི་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་དན་པ་

བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེར་བརེན་ང་

ཚོས་ཁོང་ཚོ་གཉེན་དུ་བཀུག་ནས་ཡིད་ཆེས་

སྐྲུན་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། དག་ཤུགས་

བཀོལ་སྤོད་བྱས་པ་ནི ་ཐབས་ལམ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ནོར་བ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརེན་མ་

འོངས་པར་ཨ་རབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་གིང་ཕན་

ནས་སྐུ་ཚབ་གདན་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་

རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཕན་ཚུན་མི་འད་བའི་གནས་

སངས་ཐོག་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ནས་

ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་གཅིག་འགྱུར་གི་འདུ་

ཤེས་འཛིན་རྒྱུ་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀི་མེད།

 རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་རིགས་

མཐོ་དམན་བརྩི་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་དེས་རང་དབང་

དང་མང་གཙོ་ལ་འགོག་རྐེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད། 

ལོ་ངོ་ ༢༦༠༠ གོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་

ལམ་སོལ་དེར་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད། མང་གཙོའི་

རིང་ལུགས་ནང་རང་དབང་ཙམ་མ་ཟད། འད་

མཉམ་ཡང་དེ་མཚུངས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་བྷོལ་ཤེ་ཝིཀ་ 

གསར་བརེའི་ (Bolshevik Revolution)

སྐབས་རྒྱལ་པོའི་ལམ་སོལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་

མཐར་ཨུ་རུ་སུའི་ཙར་རམ་རྒྱལ་པོ་ Tsar གོ་

གནས་ནས་མར་ཕབ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་

ཐུབ་ཡོད་ཀང་། གསར་བརེའི་འགོ་ཁིད་ལེ་ཉིན་

ཟེར་བ་ཁོང་རང་ཉིད་སར་ཡང་དེ་སྔའི་རྒྱལ་པོ་

ལར་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། དེ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པས་ཀང་དེ་སྔ་རྒྱལ་པོ་དང་སེ་དཔོན་བཅས་

དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་པ་ཚོར་ངོ་རྒོལ་བྱས་

ཡོད་ཀང་། ཕིས་སུ་གུང་ཁན་ཏང་རང་ཉིད་

དེ་སྔའི་རྒྱལ་པོ་ལར་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་

པ་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད། དེང་སྐབས་མང་

གཙོའི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས་འཛམ་གིང་

ས་ཕོགས་ཚང་མའི་མི་མང་ཚུད་པ་བྱས་ནས་

གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་བློ་སྦུག་དོག་པོ་

དང་། མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་བྱས་ནས་སོད་མཁན་

ཚོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས། ཞེས་

བཀའ་སོབ་སྩལ་རེས།

 བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་

སྐོང་བློ ་བཟང་སེང་གེ ་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བློ་

བཟང་སེང་གེ་ད་ཆ་ངོས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་

ཁིད་རེད། ཅེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་

སོབ་སྩོལ་བཞིན་ཡོད། ངོས་ཀིས་ཆབ་སིད་

ཀི་ལས་ཡུན་འདི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཡིན། འོན་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ངོས་ཀི་མི་

ཚེ་ཧིལ་པོའི་རིང་གི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། སྐུ་ཞབས་

ཇོར་ཇི ་ཕར་ནན་དེ ་སི ་མཆོག་གིས་ལོ ་ངོ ་

བཅུ་ཕག་མང་པོའི་རིང་ནས་བོད་དོན་ལ་ཆོད་

སེམས་བརན་པོས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་དེ་དག་

རེས་དན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་དིན་རེས་

དན་ཞུས་འདུག

 ལྷན ་ཚོགས་དེ ་ནི ་རྒྱ ་གར ་སྤི ་

ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཚོགས་པ་ Institute 

of Social Science དང་ཀོ་རི་ཡ་མང་གཙོ་

འཕེལ་་རྒྱས་ཚོགས་པ། Korea ADN འཛམ་

གིང་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པ། World Movement for Democracy 

བཅས་ཚོགས་པ་གསུམ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་

སྒིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

 ཉིན་གུང་ལགས་སིན་གྲུབ་བསྟུན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ MNB ཞེས་པའི་གསར་འགོད་

པའི་དི་བར་བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས། ཞི་བདེ་

དང་མཐུན་སྒིལ་ནི་མི་ཚང་མར་ཁེ་ཕན་ཡོད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་སྒིལ་ཟེར་

བ་དེ་དངུལ་དང་དབང་ཤུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་མི་
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བསྐོར་ནས་བསད་ཀང་སེམས་པ་སྐིད་པོ་ཡོང་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་མེད། གནད་དོན་འདི་ངོས་

ཀིས་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་གང་

ཡིན་བརོད་ན། དེང་སྐབས་སྤི་ཚོགས་དང་

ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སོལ་ནང་ཕི་དངོས་པོའི་

མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཙོ་བོར་དམིགས་

ནས་མི་ཚེ་སྐེལ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སོབ་

སྩལ་རེས་འཁྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་དང་མིའི ་

འབེལ་བའི་སྐོར་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་

སྒིལ་བཅས་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་

རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། མཐར་མགོན་ཁང་

གི་སྦིན་བདག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་

འཁྲུངས་སྐར་ལ་རེན་འབེལ་མཚོན་ཆེད་མངར་

ཟས་ birthday cakes འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་

ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་པ་དང་ཐུགས་

ཀི་བཞེད་དགོངས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་སོན་

འདུན་མགིན་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་གེར།

 ཉི ན ་ དགུང ་ལགས ་སི ན ་གྲུབ ་

མཚམས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༣༥༠ 

ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་

ཀི་བཀའ་ཆོས་འཕོ་སྐོང་མཛད། སྐབས་དེར་

ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དི་བ་ཁག་

གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་སྐབས་རྒྱ་གར་

ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་དང་

འབེལ་བའི་དི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། དེ་ནི་

མི་གཅིག་གཉིས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུའི་

གནད་དོན་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ད་

ལའི་ཆར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་

མིའི ་ཆབ་སིད་ཀི ་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་

མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་

སིད་སྐོང་བློ་བཟང་སེང་གེར་རྩིས་སྤོད་མཛད་

ཟིན་ནའང་།  རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནི་

བོད་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་མ་

ཟད། ལྷག་པར་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བློན་དམ་

པ་པཎ་ཌི་ཏ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་གི་

ཐུགས་འཁུར་བཞེས་པ་དེ་དག་ཐུགས་དན་

གསོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་དིན་རེས་

དན་ཞུས་གནང་མཛད་དོན། སིད་བློན་དམ་

པ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་གིས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཤེས་

ཡོན་ལམ་སོན་བྱེད་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་དེ ་

དབྱིན་སྐད་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་ 

བྱུང་། གང་ཡིན་བརོད་ན་དབྱིན་སྐད་ནི་རྒྱལ་

སྤིའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཆགས་ཡོད།  བཙན་

བྱོལ་བོད ་མིའི ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ ་བོ ་ནི ་

གཞིས་ལུས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་མངོན་འདོད་

བསྒྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཅེས་བཀའ་ལན་

སྩལ་རེས་ཆོས་འབེལ་འཕོ་སྐོང་སྩལ། ཆོས་

འབེལ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། ངོས་ཀི་ལས་

འགན་དེ་བསྒྲུབ་ཟིན། ད་ཆ་ཁེད་ཚོས་གཞུང་

འདི་སར་ཡང་ཚར་གཅིག་གཉིས་མིན་པར་

ཡང་ཡང་ཀློག་ནས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འབེལ་

བ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་

འབེལ་བ་དེ ་དག་ལ་སོབ་སྦོང་བྱེད་དགོས། 

ཞེས་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། འཇམ་

དབྱངས་དཀར་པོའི་རེས་གནང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

ངོས་རང་ན་གཞོན་སྐབས་རེ ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་བསོམས་མོང་ཡོད། དེས་ཤེས་

རབ་རྒྱས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་འདུག 

ཅེས་བཀའ་སོབ་སྩལ།།

ཕི་དིལ་དྲུང་ཆེས་སུ་ཝི་ཌེན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཕི་དིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་

དན་རེན་ཚོགས་ཁང་དུ་དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སུ་ཝི་ཌེན་

ནས་ཕེབས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་

པའི་ (Swedish Tibet Group)ཚོགས་མི་

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ལ་བོད་

ཀི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་

སྔོན་རྩིས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀི་ངོ་སྤོད་ཐུང་ཙམ་གནང་རེས་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་འདི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་སྒིག་

འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 

སྐབས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་གི་སྒོམ་གཞི་གསར་

འཛུགས་མཛད་པ་དེའི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་

ནི་བོད་མིའི་རང་དབང་སར་གསོ་ཡོང་ཐབས་

དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་བསྒྲུབ་

ཐབས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་བོད་དོན་དིལ་

བསྒགས་ཡོང་སད་སྒིག་འཛུགས་འདི་གསར་

འཛུགས་མཛད་ཡོད་སྐོར་དང་། དེ་སྔ་བོད་ནང་

མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་མེད་པ་ནི་ང་ཚོས་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཤེས་ཐུབ།  གལ་ཏེ་ཡོད་

པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཧ་ཅང་ཚད་དམའ་

པོ་ཡིན།  འོན་ཀང་༸་གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་

འགན་དབང་ཡོངས་རོགས་བདག་གིར་བཞེས་

རེས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོ་

སྐྲུན་མཛད་ཡོད། དེར་བརེན་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་

ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་མང་གཙོའི ་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་མདུན་

སོས་ཀིས་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་འོས་

འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་གཏན་འབེབས་

མཛད་ཡོད། དེང་སྐབས་མི་མང་གི་འཐུས་མི་

རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས། ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་རེས་

རིམ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ སྐབས་ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཙོ་

བོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དང་

འབེལ་བའི་ལས་དོན་དང་། འཛིན་སྐོང་དང་

འབེལ་བའི་ལས་དོན་མ་གཏོགས། ཉེས་ཁིམས་

དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་རྣམས་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་

གནང་བཞིན་ཡོད།  རྣམ་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་

ཚོས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ། ཞེས་ཡོངས་

གགས་འཛིན་སྐོང་དང་ཁིམས་བཟོ། ཁིམས་

ཁང་བཅས་ཆ་ལག་གསུམ་ཚང་བའི ་སྒིག་

འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་ཚོར་མང་གཙོའི་ཉམས་མོང་ལོ་ངོ་ ༥༦ 

ཙམ་བྱུང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། ཡུ་

རོབ་ཁུལ་ནས་བོད་མིའི ་སྐུ་ཚབ་སྤི་འཐུས་

གངས་གཉིས་ཡོད། དེར་བརེན་སུ་ཝི་ཌེན་ནང་

གནས་སོད་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཚོས་ཀང་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་གཉིས་འོས་འདེམས་གནང་

བཞིན་ཡོད།  ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད།  

ད་སྐབས་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ནས་

སྤི་འཐུས་གཉིས་རེ་དང་། མདོ་སོད་སད་དང་

དབུས་གཙང་བཅས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་སྤི་

འཐུས་བཅུ་རེ། དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རི་ནས་སྤི་

འཐུས་གཉིས་བཅས་ཁོན་སྤི་འཐུས་གངས་ 

༤༤ ཡོད། ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁར་གཞི་

རྩ་བཟུང་ནས་སྤི་འཐུས་འོས་འདེམས་གནང་

ཕོགས་འདི་སོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་སོལ་མཚོན་

ཐུབ། གང་ཡིན་བརོད་ན་སྤིར་མང་གཙོའི་ཡུལ་

གྲུ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མི་འོས་འདེམས་གནང་སྐབས་ས་གནས་ས་

ཁོང་ནས་སྐུ་ཚབ་འདེམས་སོལ་ཡོད་ཀང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤི་འཐུས་འོས་འདེམས་

གནང་ཕོགས་འདི་ས་གནས་ས་ཁོང་མིན་པར་

སོལ་རྒྱུན་ནས་བོད་འདི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་

དབྱེ་བ་དེར་གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་ཆོལ་ཁ་སོ་

སོའི་མི་གངས་ཇི་ཡོད་ལ་ལོས་མེད་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི་གངས་མང་ཉུང་གཅིག་མཚུངས་

སུ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཆོས་

བརྒྱུད་ཀི་སྤི་འཐུས་ལ་མཚོན་ན་སོལ་རྒྱུན་

གི་ཆོས་བརྒྱུད་བོན་པོ་ཆགས་ཡོད།  དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་དར་ཁབ་བྱུང་བའི་ས་དགེ་བཀའ་

རིང་བཅས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི་གངས་གཅིག་མཚུངས་བགོ་བཤའ་

བརྒྱབ་ཡོད།  དེར་བརེན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མང་གཙོའི་སྒོམ་གཞི་འདི་དེང་རབས་དང་སོལ་

རྒྱུན་ལམ་སོལ་བཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འགོ་

བཞིན་ཡོད་པ་བརོད་ཆོག གང་ཡིན་བརོད་

ན་སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་སྤི་

འཐུས་ཆ་བགོས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་བྱང་

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་གཉིས་ལ་སྤི་འཐུས་གངས་

གཉིས་རེའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་

དང་སྦྲགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་

ལམ་སོལ་གི་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དང་ཡུ་རོབ། ཨ་རི་ཙམ་མ་ཟད། 

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་། ཉེ་ཧོང་། ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི། 

བྱང་ཨ་རི་སོགས་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་འད་མིན་

ནས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་འོས་བསྡུ་དང་སིད་སྐོང་གི་འོས་

བསྡུ་འཁེལ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་

རེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ལྷན་ཁང་ཁག་དང་ལས་དོན་སེལ་ཕོགས་སྐོར་

གསལ་བཤད་གནང་རེས་དི་བ་རྣམས་ལ་ལན་

འདེབས་གནང་འདུག 


