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ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང། རྒྱ་

གར་ནང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་རྣམས་

དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།



         གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གླིང་
ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རླབས་
ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཨང་གཉིས་

པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཉ་ེལམ་ཝ་ཊ་ིཀིན་ས་ིར་ིཝིའུ་ (Watkins Review) 

ཞེས་པའ་ིདུས་དེབ་སྟེང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། འཛམ་

གླིང་འདིའི་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་མི་སྣ་བརྒྱ་

ཡི་མཚན་གཞུང་འདོན་སྤེལ་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨང་གཉིས་པར་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བའ་ིམཚན་གཞུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་ཞུས་འདུག ད་ེཡང་

ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་

ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཉེ་

ཆར་འཛམ་གླིང་ནང་ག་ིཆོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིདབུ་ཁྲིད་༡༠༠ བདམས་

པའ་ིམཚན་གཞུང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། ཝ་ཊ་ིཀིན་ས་ིར་ི

ཝིའུ་ཞེས་པའི་དུས་དེབ་དེའི་ཐོག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་དུས་དེབ་དེའི་

རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་གཞུང་འདི་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་

དེང་དུས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཐུབ་པའི་

ཐུགས་ར་ེགནང་ག་ིཡོད་ལུགས་གསུངས་འདུག འཛམ་གླིང་ནང་

ག་ིཆོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིརླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ ༡༠༠ ཡ་ིམཚན་

གཞུང་ནང་འཁོད་རྒྱུར་གོང་ཞུས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་

བ་ོགསུམ་བཏོན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནི། དང་པ་ོཆོས་ཕྱོཌ་ཀྱ་ིདབུ་

ཁྲིད་ད་ེད་ལྟ་འཚ་ོཞིང་གནས་དགོས་པ། ཆ་རྐྱེན་གཉིས་པ། དབུ་

ཁྲིད་དེས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་

ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བའམ་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོད་པ། ཆ་རྐྱེན་

གསུམ་པ་ད་ེནི། རྒྱུན་དུ་མ་ིསྣ་ད་ེདག་གྷུ་གལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ནེལ་སེན་དྲ་མཛོད་ནང་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་

ཡིན་འདུག ད་རེས་ཝ་ཊ་ིཀིན་ས་ིདཔ་ེམཛོད་ཁང་གིས་འཛམ་

གླིང་ནང་ག་ིཆོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིརླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་གྲངས་ ༡༠༠ 

ཡི་མཚན་གཞུང་འདོན་སྤེལ་ཞུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཨང་དང་པོ་དེ་

ནི་ཇར་མ་ནིའི་ནང་འཁྲུངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

འག་ོཁྲིད་ཨ་ེཀཏ་ཊ་ོལ་ེཞུ་བ་དང། ཨང་གཉིས་པ་སྤྱ་ིནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག ཨང་གསུམ་པ་རྩོམ་པ་པ་ོ

གྲགས་ཅན་ཝེན་ཌ་ཡར་དང་། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིནང་འཁྲུངས་པའ་ི

ནང་པའ་ིབཙུན་མ་པདྨ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཨང་གྲངས་ ༣༩ དང་

བསོད་རྒྱལ་རིན་པ་ོཆ་ེཨང་གྲངས་ ༨༢ བཅས་ཡིན་པའ་ིམཚན་

གཞུང་ཡང་རིམ་བཞིན་འདོན་སྤེལ་ཞུས་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་དབུས་སྨན་རྩིས་

ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་

ཆེན་གྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་དང་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། དེ་རྗེས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱིས་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཨར་ཝེན་ཀ་ཊ་ར་མན་

མཆོག་འཁྲུངས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་བཞིན་ཀང་ར་རྒྱལ་པོའ་ི

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཡར་

ལན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཌབ་ལིན་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའ་ི

ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིགོ་སྐབས། ཞེས་པའི་ཚོགས་

མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་དང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་ཡར་ལན་ཌིའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་བྱམས་པ་དང་བཟོད་པའི་ནུས་

སྟོབས་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

ཁང་དུ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་དང་བཀའ་སློབ། དེ་རྗེས་སུ་ཝི་ཌན་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལུན་ཌའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་བགྲོ་གླེང་

ཚོགས་འདུར་བཀའ་སློབ་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་

དང་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་རྗེས་ཌན་མཀ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་བློ་སྦྱོང་དང་མི་ཚེའི་དགོས་དོན་སྙིང་

པོ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་

གིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་གནང་སྟེ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ 

༡༥ པའི་མཚན་གཞུང་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་ཕྱག་

རོགས་གཉིས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ། 



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་
དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོར་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

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

གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་

འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོར་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་༸ཞབས་སོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་

བ་འཁོད་ཡོད། 

དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ངེས་

སྟོན་པ་རྟ་མགྲིན་ལགས་དང་། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་

ཏེ་གདན་ཞུས་ཀྱི་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

འགྲེམས་སྟོན ་ཁང་དབུ་འབྱེད ་དང་ཐུགས་ཞིབ་

བསྐྱངས་གྲུབ་རྗེས་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

པ། ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་ར་

ཇིབ་བེན་ཌལ་ Rajeev Bindal  མཆོག་དང། 

དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་གར་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པ། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་དང་ཆེས་མཐོའ ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མི་རྣམ་པ། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་

ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་ཡན་ལག་

འགན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམ་པ། སྨན་སློབ་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས། ༥༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་སར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་

དབུ་འབྱེད་བསྐྱངས་རྗེས་གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདེབས་

རྟ་དབྱངས་དང་སྦྲགས་གསུང་མུར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་

ངེས་སྟོན་པས་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་

རྗེས་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པས་ལོ་ངོ་ལྔ་

བཅུའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གྲུབ་

མཚམས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་

མཚོན་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེའི་

འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་སྨན་བླའི་སྐུ་ཐང་ཕྱག་

རྟགས་གསོལ་རས་སྩལ། དེ་ནས་དུས་ཆེན་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

ལམ་གྱི་ལས་རིམ་སྙན་སྒྲོན་དང་སྦྲགས་ངེས་སྟོན་པས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་མཚོན་

ཆེད་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ལེགས་

སྐྱེས་གནང་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དཔེ་

དེབ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་དབུ་འབྱེད་གནང། དེ་ནས་

དབུས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་

འབྲས་རྩེ་ཕུད་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་བྱ་དགའ་གནང། དེ་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ལས་བྱེད་



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5
ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་འཁོར་བ་ཁག་ལ་གཟེངས་

བསྟོད་གནང་། དེ་དག་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

གིས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ནང་འགྱུར་

བ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད། 

དེའི་ནང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་

ནང་ནས་རྡ་སའི་སྨན་རྩིས་ཁང་འདི་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བླ་

སྨན་ཞབས་ཞུའི་མཚོན་བོད་མི་དང་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་འགྲོ་

ཡོངས་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་

ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་

ང་ཚོས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་དང་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་

བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་

ཆེ་བ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདིར་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་

ཕེབས་པའི་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་མཆོག་

དང་ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་གང་ཙམ་ཞིག་ཕེབས་ འདུག དེ་

བཞིན་སྨན་པ་རྣམས་དང་གཙོ་བོ་འདི་ག་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་འགོ་འཛིན་དང་དགེ་སློབ། ལས་བྱེད་ཁྱེད་

རྣམས་ལ་བརྗོད་རྒྱུར། དེ་རིང་འདིར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་དུས་

ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་འདི་གར་ལས་

བསྡོམས་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་

བཅུ་ཕྱིན་པ་དེའི་རིང་ལ་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་

མའི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་གྲུབ་འབྲས་

གང་ཙམ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དེར་ཆོག་ཤེས་བྱས་ཏེ་

འགྲིག་ཡོད་བསམ་ནས་ སྡོད་རྒྱུ་དེ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

རྒྱུའི་འགོག་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རེད། ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང། དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་ཆ་

མཚོན་ན་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་ཕྲན་བུའི་གོ་

རྟོགས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེར་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་བསྡད་

ན། ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་གསལ་

པོ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་། ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་བསྡད་ན། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

ཐབས་མེད། གདན་ས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངོས་ཀྱིས་

རྟག་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་ཧ་ལམ་

བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་ལ་ནམ་རྒྱུན་རྩོད་བཞིན་པའི་

འགྲོ་སྟངས་དེ་གཅིག་པུར་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་

ན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་མ་རེད། ང་ཚོས་རིགས་ལམ་གྱི་

གཞུང་ཆེན་བལྟས་སྡོད་རྒྱུ་དེ་དག་སོ་སོའ ་ིརིགས་

ལམ་གྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་འཁྱེར་ནས་སློབ་ཚན་གཞན་

ནང་རིགས་ལམ་དེས་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་དང་གང་

ལྟར་བློ་གྲོས་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས་པ་རེད། གདན་ས་ཁག་

ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཚན་རིག་བསླབ་དགོས་རེད་ཅེས་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ད་ལྟ་

ང་ཚོའི་གཞུང་ཆེན་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་འདང་གི་མི་

འདུག་བརྗོད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་

ཡོད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དེ་སྔ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་རིག་

གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ཧ་

ལམ་རིག་གནས་ཆ་ཚང་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་

སང་གི་དུས་ཚོད་ལ་རིག་གནས་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཐོན་

པ་དེ་དག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གདན་ས་

ཚོར་ཆ་བཞག་ན། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གོང་ནས་གོམས་

གཤིས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་བསྡད་

ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6
ཁྱེད་རང་ཚོ་འདི་གར་ཆ་བཞན་ནའང་དེ་དེ་བཞིན་རེད། 

སྨན་པ་བྱེད་མཁན་སྒེར་པ་ཚོས་གང་ཙམ་ཤེས་པ་དེར་

ཆ་བཞག་ནའང། ངོས་ཀྱིས་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་ཤོད་ཀྱི་

ཡོད། ཚ་གྲང་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་དེ་ལ་ཚ་

བའི་ན་ཚ་འདུག་ཅེས་བསིལ་སྨན་ཏོག་ཙམ་སྤྲད། དེ་

ལ་གྲང་བའི་ན་ཚ་འདུག་ཅེས་དྲོད་སྨན་ཏོག་ཙམ་སྤྲད་

པ་དེས་འདང་གི་མེད། གཞུང་ནས་གང་ཙམ་ཞིག་

བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་

དགོས། སྔོན་མ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱིས། བོད་

ས་མཐོའ་ིགནམ་གཤིས་གྲང་མོའ་ིནང་བཟའ་རྒྱུའི་སྨན་

རིགས་ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་ཚ་བ་ལུང་པའི་ནང་མ་འཕྲོད་པ་

ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོ་བདེན་པ་རེད། 

ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འགྲོ་སྐབས་དེ་སྔ་བོད་

ལ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ཕྱིན་ན།  རན་དང་མ་རན་

སྐད་ཆའི་ཐོག་ནས་ཤོད་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་

བསགས་པའི ་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྔོན་ལ་ཁྱེད་

རང་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པར་སོ་སོས་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་ནས་གཞི ་རྩ་ཡོད་པ་ཚོར་ཉམས་མྱོང་

དམིགས་བསལ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་

ཏེ་དུས་དུས་ལ་ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་བྱེད་

དགོས། ས་གནས་འདྲ་མིན་དང་ཡན་ལག་འདྲ་མིན་

ཡོད་པ་དེ་དག་ནང་ལ་ནད་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་དང་འཕྲད་

སྐབས་སྨན་འདི་བཏང་ནས་ཕན་སོང། སྨན་འདི་འཕྲོད་

ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ཕབ་ཐུབ་པ་

ཞིག་དང་། དེ་དག་སོ་སོ་གཅིག་པུས་ཤེས་པས་འགྲིག་

གི་མེད། ང་ཚོ་འདིར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 

ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་

གཞུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེའི་

ཞབས་འདེགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་ཉམས་

མྱོང་གང་ཙམ་ཞིག་དང་ཕྲན་བུའི་གོ་རྟོགས་གསར་པ་

ཞིག་བྱུང་ན། དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་སྒྲིག་འཛུགས་སྤྱི་ལ་

ཕན་པ་ཞིག་དང་བགོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། དེ་བརྗོད་འདོད་བྱུང། འཆར་ཅན་གྱི་

ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་སྡོད་མི་རུང་། སྔོན་མ་ངོས་ཀྱིས་

རྟ་མགྲིན་ལ་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་འཆམ་པ་ན་ན་སྤང་རྒྱན་

བཅོ་ལྔ་དང་གློ་བརྒྱབ་ཀྱང་སྤང་རྒྱན་བཅོ་ལྔ། ག་རེ་ན་

ཡང་སྤང་རྒྱན་བཅོ་ལྔ་ཡིན་པ། ཞེས་བརྗོད་མྱོང་ཡོད། 

སྔོན་མ་དགེ་དར་ལགས་ཀྱིས་བཤད་པ་རེད། དེ་དུས་

ཨེམ་ཆི་ལགས་ཀྱིས་མང་སྦྱོར་བཟོས་མ་ཐག་རེད། 

འཆམ་པ་ན་ཡང་མང་སྦྱོར་དང་གློ་བརྒྱབ་ཀྱང་མང་

སྦྱོར་ཞེས་དེ་དུས་བཤད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་མིན་པར། 

གང་ལྟར་སྨན་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་དེ་

འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག ན་ཚ་དེར་སྨན་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་སྨན་དེ་མེད། ཅེས་

ཤོད་ཀྱི་འདུག བསམ་བློ་བཏང་ན་དེ་ཞབས་འདྲེན་

ཡིན། སྨན་འདང་ངེས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྨན་སྣ་

དཔེ་ཆའི་ནང་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་

ཉམས་མྱོང་གསག་པའི་ཐོག་ནས་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཕྲན་

བུ་འདྲ་མིན་དེ་འདྲ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་

དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་གཅིག་

བརྗོད་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་གྲྭ་ས་

ཁག་ལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྔ་ཡིན་ན། མུ་སྟེགས་པའི་ལྟ་

གྲུབ་དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ང་ཚོའི་དཔེ་ཆར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེ་

དག་ནང་གསལ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོ་མུ་སྟེགས་པའི་ལུང་པར་

བསླེབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་མུ་སྟེགས་པའི་མཁས་པ་ཚོ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། དཔེ་ཆའི་ནང་སྔས་བཅོལ་མི་

དགོས་པར་མུ་སྟེགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་གྱི་

མཁས་པ་མི་གསོན་པོ་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་མཉམ་དུ་



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7
ང་ཚོས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའི་དྲུང་ནས་མུ་

སྟེགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནད་འགག་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུའི་གྲས་དེ་བསླབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

འདི་གར་གསོ་བ་རིག་པར་ཆ་བཞག་ན། ཨ་ཡུར་ཝེ་

ཌིཀ་ (Ayurvedic)ང་ཚོའི་ཁུངས་བཅོལ་ས་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡུ་ན་ནི་ (Unani) ཞེས་པ་

དེ་ལའང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་མིང་

ཙམ་གྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པས་མཛད་པ་གཅིག་པུ་

མིན་པར་ད་ལྟ་འདིར་ལག་ལེན་སྐྱེལ་མཁན་དང་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད། གསོ་བ་

རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་དེང་དུས་ཀྱི་ཨ་ཡུར་ཝེ་

ཌིཀ་སྨན་ (Ayurvedic Medicine) དེ་དག་

ཀྱང་གསོ་བ་རིག་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་དར་ཡོད་པས་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་

རེད་ཅེས་ཕར་འཇོག་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་དག་ད་ལྟ་བོད་སྨན་

དང་རྒྱ་སྨན་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་

ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་བཏང། 

ང་རང་ཚོས་ཟུར་དུ་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད།  ལྡི་

ལིར་སྨན་ཁང་ཁ་ཤས་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་སྨན་སྤྲད་དེ་ན་

ཚ་མ་འཇོམས་པ་དེ་འདྲ་ལ་ཨེམ་ཆིས་བོད་སྨན་གཏོང་

དགོས་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་

རིམ་པས་སྨན་ཁང་ཆེ་ས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བོད་སྨན་གྱི་

སྡེ་ཚན་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག དེ་མེད་

ནའང་གང་ལྟར་བོད་པའི་སྨན་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་རྩ་

དང་ཆབ་རྟགས་ལྟ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་

རེད།   དེ་འདྲ་བྱུང་ན་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་རེད། རྒྱ་གར་

ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ངོས་ལེན་ཡོད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཨ་ཡུར་ཝེ་

ཌིཀ་དང་ཡུ་ན་ནི། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་རབས་

ཀྱི་སྨན་བཅོས་དེ་དག་དེ་རིང་ཁ་སང་ཐེ་ཝན་ནང་ཡིན་

ནའང་རེད། གང་ལྟར་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་རྒྱ་

རིགས་ཚོར་ང་ཚོས་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཚུར་གདན་

འདྲེན་ཞུས། ཕར་འགྲོ་གི་ཡིན་ན་ཕར་ཕྱིན། ག་ལེར་ག་

ལེར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་

ཏན་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རིག་པའི་སྨན་པ་མཁས་པ་དེ་འདྲ་བོད་ནང་ཡོད་པ་

རེད། དེ་དག་གིས་སྨན་གསར་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན། 

མཁྲིས་རྡོར་སྨན་གསར་སྦྱོར་བཟོ་བྱས་ཏེ་མདོ་སྨད་

ཁུལ་དུ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་ཁོང་

རང་ཚོར་སྟབས་བདེ་པོ་མེད་ན་ང་ཚོར་བྱེད་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། ཁོང་རང་ཚོར་སྟབས་བདེ་ཡོད་ན། ཚུར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བྱས། ཡང་

ཁོང་རང་ཚོ་ཚུར་ཡོང་བདེ་པོ་མེད་ན། ང་ཚོའི་མི་ཕར་

ཕྱིན་ཏེ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཁོང་རང་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་

ཚུར་ཞུས། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་བསགས་པའི་

ཉམས་མྱོང་རྣམས་ཕར་ཤོད་ཀྱི་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་

རེད། འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

འདི་ག་ཧི་མ་ཅལ་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་རང་ཉིད་ཨ་

ཡུར་ཝི་ཌིཀ་གི་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་སྐུ་ཉིད་བགྲེས་

ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་འདི་ག་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་སློབ་སྟོན་

གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཧི་མ་

ཅལ་མངའ་སྡེའི ་གཞུང་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི ་

ཐུགས་ཁུར་དང་དོ་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་མཎྜལ་

རྟེན་དོད་འཁྱེར་ནས་ཕར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་མི་དགོས་

པར་ཚུར་ཁོང་རྣམ་པས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ནམ་རྒྱུན་

འཆར་ཅན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རང་བྱས་ཏེ། ཡིག་ཐོག་ལ་འདྲ་

ཆགས་པོ་ཞིག་བཀོད་ནས་འགྲིག་བསྡད་ཡོད་བསམ་

པ་བྱས་ནས་མ་བསྡད་པར་གང་ལྟར་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་

དགོས་པ་མ་ཟད། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཐོག་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས་པ་ད་གིན་ངོས་ཀྱིས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་

འགྲེམས་སྟོན་གྱི་དེབ་ཐོག་ལ་བྲིས་ཡོད། ང་ཚོའི་གསོ་

བ་རིག་པ་ཞེས་པ་དེ་མི་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བཞི་བཅུ་ཧ་ལམ་

ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་

སྨན་བཟས་ནས་ན་ཚ་དྲག་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་མཁན་

འདུག་ ལ་ཁ་སང་རང་རྒྱ་གར་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཐུག་

པ་ཡིན། ཁོང་རང་ཚོ་གསོ་བ་རིག་པར་དོ་སྣང་ཡོང་རྒྱུ་

དེ་གསོ་བ་རིག་པར་རིག་གནས་གསར་པ་ཞིག་དང་ཡ་

མཚན་ལྟ་བུ་བྱས་པ་མ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་པར་བརྟེན། 

གཞི་ནས་བོད་སྨན་ལ་དོ་སྣང་བསླེབས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་གང་ལྟར་

འགྲོ་བ་མི་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ལ་གང་ཙམ་

ཡོད། དཔེར་ན། པོ་ལན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁྲིམས་མཐུན་

ཐོག་བོད་པའི་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་གང་

ལ་གང་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་

ཆགས་ཟིན་སྟབས་རིམ་པས་ལུང་པ་གཞན་དག་ནང་

ལ་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  དེ་ཡང་རྒྱ་སྨན་

ཞེས་བརྗོད་སྐབས་སྐམ་ཁབ་ (Acupunture) 

ལྟ་བུར་འཛམ་གླིང་གང་སར་དོ་སྣང་བསླེབ་ཀྱི་འདུག 

བོད་པའི་སྨན་དེ་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་

རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བློ་རྒྱ་སྐྱེད་ནས་ཤུགས་རྒྱག་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡོང་རྒྱུའི་མཐུན་

རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་མི་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་

རང་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བྱུང་། སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཞེས་པ་དེ་ཉུང་དྲགས་པ་རེད། སྨན་པ་སྟོང་ཕྲག་སྟོང་

ཕྲག་ཐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

ཞེས་སྐད་ཆ་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་

དང་གཅིག་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་ཐོག་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྨན་པ་

ཚོར་ཡང་ངོས་ཀྱིས་དྲང་གཞག་དང་སེམས་ལ་དྲན་པ་

དེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོས་གང་ཙམ་ཤེས་པ་དེས་བོད་

སྨན་རྒྱུས་མེད་མཁན་ཚོར་རང་ཉིད་ཞེ་པོ་གཅིག་ཡིན་

པ་ལྟ༌བུ་བྱས་ཏེ། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་དོན་དག་དེ་ཡག་ཐག་

ཆོད་བསྒྲུབས། སྤྱི་པའི་དོན་ལ་མ་ལྕོགས་ཤིག་ཤིག་

བྱས་ནས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་མིན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཤེས་

སོང་ངམ། བྱེད་ཀྱི་མིན་ན་མ་བྱས་པར་སོ་སོ་སྒེར་པ་

བྱས་ཏེ་ཐོན་ཕྱིན། འདི་ག་སྨན་རྩིས་ཁང་ནང་ལ་བསྡད་

ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན། སོ་སོའ་ིནུས་པ་དང་དུས་ཚོད་

བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་དེའི་ཐོག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། 

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ། 



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 8

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཨར་ཝེན་ཀ་ཊ་ར་མན་མཆོག་
སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱི་

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

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ལིར་རྒྱ་གར་གྱི ་སྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་ཚེ་འདས་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝེན་ཀ་ཊ་ར་མན་ 

(R.Venkataraman) མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་

བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྐབས་གསུམ་པའི་མཛད་

སྒོར་ལྷན་ཞུགས་མཛད་དེ་ནེ་རུ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་

(Non Violence and Spiritual Values in a 

Secular India)རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་

འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ལེགས་

བྱང་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཏིང་ནས་མ་ཡིན་པར་ཀུན་

སློང་དབང་གིས་མི་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་

སྤྲེལ་ལད་ཤོད་རྒྱུའི་ཆེད་གད་མོ་ཤོར་བ་ཡིན་ཡང་དོན་

དངོས་ཐོག་འཚེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཀུན་སློང་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འཚེ་བ་མེད་

པ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་མེད་

གཞན་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིཁེ་

ཕན་བློས་གཏོང་བྱས་ཏེ། གཞན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་རང་

ཉིད་ཀྱིས་ནུས་པ་གང་ཡོད་སྤུང་མཁན་ཞིག་ལ་དོན་

དམ་གྱི་འཚེ་བ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཞིག་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཅེས་དང། ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་སྐོར་

ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་མང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

འདིའི་ནང་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་རང་དབང་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ཆོས་ལུགས་རིས་

མེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྩ་

བའི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་

པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་། བརྩེ་བ། 

བཟོད་སྒོམ། སྤྱོད་ལམ་བཅས་ཀྱི་བརྡ་ལན་དེ་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་སོ་སོ་རང་ཉིད་དང་ཁྱིམ་ཚང་། སྤྱི་ཚོགས་

རྣམས་བདེ ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་དྲང་

བདེན་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་མེད་དུ་

མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་

གིས་ལས་ཀ་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་བྱས་ན་རང་བཞིན་

གྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བསླེབ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། མང་

ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེང་སྐབས་

མཉམ་འབྲེལ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ཙམ་མིན་

པར་གླིང་ཕྲན་ཕན་ཚུན་དབར་ལའང་མཉམ་འབྲེལ་དང་

མཐུན་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་དངོས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཞེས་

པ་དེ་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཡིད་ཆེས་ཐོག་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ཡིད་ཆེས་དེ་ཡང་མཐའ་མ་སྙིང་

རྗེར་ཐུག་ཡོད་སྟབས་སྙིང་རྗེ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་

རྩ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཨར་ཝེན་ཀ་ཊ་ར་མན་

མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་

དཔོན་རིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཅིག་གི་

སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་སོགས་ཁྱོན་གྲངས་ 

༣༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། ། 



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་ར་རྒྱལ་པོའ་ི
འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་ར་རྒྱལ་པོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་

གསར་པ་མཧཱ་རཱ་ཇ་སན་སཱར་ཅན་ཌ་ (Maharaja 

Sansar Chand) ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་

དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད། 

 དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ ་ིསྐབས་ཀང་ར་རྒྱལ་

པོའ ་ིགདུང་སྲས་སྐུ་ཞབས་ཏི་ཀ་རཱ་ཇ་ཨེ་ཤི་བརྱ་

ཀ་ཊོ་ (Tikaraj Aishwarya Katoch)  

མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཡབ་དང་ཡུམ། རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཅཎ་ཌེརེ་ཤི་ཀུ་

མཱ་རི་ (Chanresh Kumari) མཆོག དེ་

བཞིན་རང་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྲི ་པ་མཆོག་གིས་

དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་

བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་མར་

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

སྣ་འདེབས་འཛུགས་མཛད་དེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱང་སྔོན་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྲོལ་གྱི་སྒོ་

ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་

པ་ལྟར་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་

ཐུགས་ཞིབ་མཛད་གྲུབ་བསྟུན་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཡང་

སྟེང་དུ་སྐུ་མགྲོན་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་

མར་གདུང་སྲས་ཞབས་ཏི་ཀ་རཱ་ཇ་ཨེ་ཤི་བརྱ་ཀ་ཊོ་

མཆོག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུས་

ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་

བཤད་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒོའ་ི

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

མི་རབས་མང་པོའ ་ིལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་ཀང་རའི་རྒྱལ་

སྲས་དང་རྒྱལ་མོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་ཆོས་

གྲོགས་ཕོ་མོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ངོས་རང་ཀང་ར་ 

(Kangra Valley) ཁུལ་འདིར་བསླེབས་ནས་

ལོ་ངོ་ ༥༠ བརྒལ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་ཀང་རའི་གནས་

ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་རིང་

འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀང་རའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་

བའི་རྒྱལ་པོའ ་ིདངོས་ཆས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ་

འདི་ནི་ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་གནས་ཚུལ་གསར་

པ་ཤེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་མི་

གཞན་པ་ཚོར་ཡང་འདས་པའི་དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲག་

མང་པོ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྲན་པའི་ཡུལ་དེ་མངོན་

དུ་འགྱུར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག  དེ་རིང་ངོས་

རང་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་

འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་སྤོབས་བྱུང། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

ཕྱིར་བལྟས་ཤིག་བྱེད་སྐབས་མཚམས་རེ་ཡར་རྒྱས་

དང་སྐྱིད་པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་ལ། མཚམས་རེ་

ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་

བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་གཏོར་བཤིག་གི་ནུས་

པ་དེ་ཙམ་མེད།  འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཁྱེད་རང་ཚོའི་

ཕ་མེས་ཀྱི་རལ་གྲི་དང་། མདའ་གཞུ། གནའ་སྔ་མོའ་ི

མེ་མདའ་བཅས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་འདུག དེ་ཚོ་དེང་

དུས་བེད་སྤྱོད་མེད། དེང་སང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་

རྒྱུའི་ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་གི་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༡༠
འཚེ་བའམ་དམག་འཁྲུག་དེ་དག་འགྲོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་མེད། ད་ཆ་དམག་འཁྲུག་གི་

དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བ་རེད། གཏོར་བཤིག་གཏོང་

རྒྱུའི་ནུས་སྟོབས་དེ་ཧ་ཅང་གི་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ཆ་ཚང་

གཅིག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།  མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་

ང་ཚོའི་དགྲ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་གཉེན་རེད་ཅེས་བརྗོད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་སོགས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་གི་

དགྲ་བོ་ཡང་རང་ཉིད་གང་ལ་རྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་སོ་སོ་རང་ཉིད་

ཀྱི་མ་འོངས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་དེ་རང་ཉིད་གང་

ལ་རྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེར་རག་ལུས་ཡོད། གནས་

སྟངས་འདི་དེང་སང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ནའང་དུས་

རབས་བདུན་པ་བརྒྱད་པའི་སྐབས། བོད་ཀྱི་ཆོས་

རྒྱལ་རྣམ་པའི་མངའ་འོག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་རྡོག་རྩ་

ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད་རྐྱེན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།  

ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་པོའ ་ིམངའ་དབང་ཐོར་བར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ངོས་རང་

གིས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་སྐབས་

མཚམས་རེ་དགའ་སྤྲོ་དང་མཚམས་རེ་སེམས་སྡུག་

ཡོང་གི་འདུག འདས་ཟིན་པ་དེ་འདས་པ་རེད། དུས་

ཚོད་དེ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་

མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ངོས་ཀྱིས་

དུས་རྟག་ཏུ་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཚུལ་ནན་བཤད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམག་འཁྲུག་གི་དུས་ཚོད་

ཡོལ་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་

ང་ཚོས་མཐུན་སྒྲིལ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་

ཐབས་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྙོག་

གྲ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡོང་ངེས་ཤིག་ཡིན། ཕན་ཚུན་

མ་མཐུན་པ་ནམ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་

ཏུ་དུས་རབས་ ༢༡ པ་འདི་གྲོས་མོལ་གྱི་དུས་རབས་

ཤིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་རྗེས་གདུང་སྲས་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཀང་

རའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་གིས་བྲིས་

པའི་པར་རིགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་མ་ཟད། 

མཐར་གདུང་སྲས་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་

འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཡར་
ལན་ཌིར་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་ཡར་

ལན་ཌི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

པ། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ཌབ་ལིན་ (Dublin) གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སྐབས་ཐེངས་འདིར་གདན་ཞུའི་གསོལ་

འདེབས་ཞུ་མཁན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་མུར་ (Mr. 

Richard Moore) ལགས་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་

རྣམ་པས་གཙོས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དུ་མས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྐུ་

ཞབས་རི་ཆ་ཌི་མུར་ལགས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་རི་ཆ་

ཌི་མུར་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་རང་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་

ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས། ཁྱེད་རང་གཞོན་

ཤ་དོད་དུ་ཕྱིན་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་རང་གི་མིག་

ཤེལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་

ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གནམ་ཐང་

ནས་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་

སྐབས་ས་གནས་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྣམས་

ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་སྤོས་སྣེ་

ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཁུལ་དུ་དེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ས་གནས་

བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏེ་བོད་མིའི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱས་ཏེ་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོར་བོད་

ཀྱི་ཐུན་མིན་ལེགས་བྱང་བཟང་པོ་དེ་དག་རྩིས་སྤྲོད་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་༸གོང་ས་

༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་ཡར་ལན་ཌིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཌབ་ལིན་གྱི་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༡༡
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་ཡེར་ལན་

ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཌབ་ལིན་སི་ཊི་ཝེ་སི་ཊིའི་མགྲོན་ཁང་གི་ 

(CityWest Hotel in Dublin) ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིགོ་སྐབས། 

(The posibilities 2011) ཞེས་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་དང་གཞན་

ཡང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་

འཛིན་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རི་རོ་བྷིན་སན་ (Mary 

Robinson) སོགས་ཀྱིས་གཙོས་མང་ཚོགས་ 

༢༠༠༠ ཙམ་ལ་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཨ་ཡེར་ལན་ཌི་ཡུལ་གྱི་གཞས་པ་ཁག་

གཅིག་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་

སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེང་སྐབས་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྲོད་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་

ཅིག་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ང་

ཚོས་མི་ཙམ་མིན་པར་གོ་ལའི་སྟེང་འཚོ་གནས་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལའང་གཅེས་སྐྱོང་

བྱས་ཚེ། ང་ཚོས་མི་གཞན་ལ་འཛིན་རྒྱུའི་མཛའ་

བརྩེའི་བསམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ངེས་རེད། དུས་

རབས་འདི་བཞིན་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་ཞི་བདེའི་

དུས་རབས་ཇི་འདྲ་ཞིག་བསྐྲུན་མིན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་

རག་ལུས་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ཕྲག་

སྟེང་དུ་ཧ་ཅང་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། འཁྲུག་རྩོད་ལ་

བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོ་དམར་

གསོད་བཏང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ 

འདིར་དཀའ་ངལ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་

གཅིག་ཡིན། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་སེམས་ཞི་བདེ་

བག་ཕེབས་ཞེས་པ་དེ་དངུལ་གྱིས་བསྐྲུན་མི་ཐུབ།  

དངུལ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་མང་པོའ་ིབདག་པོ་འབྱོར་ལྡན་

ཅན་གྱི་སེམས་ལ་ཞི་བདེས་ཕོངས་པ་དེ་འདྲ་མང་

པོ་ཡོད། ཁོང་ཚོར་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་

སེམས་ཀྱི་ཞེ་ཕུག་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་ཁྲལ་དང་དངངས་

འཚབ་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་དེ་སོ་

སོའ་ིརང་རྒྱུད་ལ་ཡོད། ངོས་རང་དངུལ་གྱི་སྐོར་འགྲོ་

སྟངས་དེ་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་ཚོས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན། ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ (Global Reces-

sion) འཕྲད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་པོའ་ིབསམ་བློ་མེད་པར་མིག་རྒྱང་ཐུང་ངུའི་

བསམ་བློ་འཛིན་པ་དང་མིའི་འདོད་རྔམ་ལས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག དངུལ་ལ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་འཕྲད་ངེས་ཡིན་པས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བར་གཞི་

བཅོལ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐབས་

བྱེད་དགོས། ཨ་ཡེར་ལན་ཌིའི་ཡུལ་འདིར་གོ་ལ་སྤྱི་

མཚུངས་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  ཁྱེད་ཚོས་སེམས་ཤུགས་

མ་ཆག་པར་མུ་མཐུད་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས།   མང་

ཚོགས་ཁག་གཅིག་གིས་དངུལ་ཁང་བདག་པོ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བྱེད་སྟངས་མ་

འགྲིགས་པར་བརྟེན།  ད་ཆ་གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

དཀའ་ངལ་གསར་པ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཁོང་

 ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཞས་པ་ཁག་གཅིག་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༡༢
ཚོར་བཟོད་བསྲན་བྱེད་དགོས་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་

དོན།   བཟོད་བསྲན་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་དྲན་པ་བརྗེད་

དགོས་པའི་དོན་མིན་པར་ནོར་འཁྲུལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་

སྐྱོན་བརྗོད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་

ལང་རྒྱུ་མེད། ཁོང་ཁྲོ་ལང་པ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་

བསམ་པ་རང་བཞིན་གྱིས་བསླེབ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་

རང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་གང་བྱས་པ་དེ་དོན་དམ་ཞིག་

ཆགས་མི་ཐུབ་ཅེས་བཀའ་ལན་མཛད། ཚོགས་འདུ་

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གླེང་སྟེགས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

ནི་འཁྲུག་རྩོད་ནང་ཚུད་པའི་བྱིས་པའི་ཐེབས་རྩ་དང་།  

ཨ་ཕི་རི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་སི་པན་ཨ་ཨོཊ་

བཅས་ཡིན་འདུག 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཀིལ་ཌེར་ (Kil-

dare) དུ་ཡེ་ཤུའི་བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ (Bri-

gidine Sister) ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ས་གནས་དེར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡེ་ཤུ་ཁེ་ཐོ་ལིག་ལྷ་ཁང་ (Cath-

olic Church) དང་།  ཡེ་ཤུ་པོར་ཊེ་སི་ཏན་ལྷ་

ཁང་ (Protestant Church) ནང་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིབླ་ཆེན་རྣམས་

དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་ཁང་ནང་

ཁྱུག་ཙམ་རིང་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་གནང་མཛད། དེ་

རྗེས་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་སེན་ཊི་བྷི་རི་གི་ཌི་ཆཱར་ཅི་ (St 

Brigid`s Parish Church) ཞེས་པ་དེར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་

བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་(Spirituality of Com-

passion) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་

ཀྱང་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་ཡེར་ལན་ཌིའི་གཙུག་ལག་
སློབ་གྲྭར་བཟོད་པའི་ནུས་སྟོབས་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལི་མི་རིཀ་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་མང་ཚོགས་ 

༣༠༠༠ བརྒལ་བ་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་ནུས་སྟོབས། ཞེས་

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

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་

ནས་རྩེད་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་སྟོན་

འཁོར་ལྷན་རྒྱས་མང་ཚོགས་སར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་

སྐབས་རྩེད་ཐང་ཕེབས་ལམ་དུ་འབུ་སྲིན་ཞིག་གཟིགས་

ཏེ་སྐུ་འཁོར་ཞིག་ལ་འབུ་སྲིན་དེར་གནོད་འཚེ་མི་ཡོང་

ཆེད་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ལ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་བཀོད་

མངགས་མཛད། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྩེད་ཐང་དུ་དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༡3
བཟོད་བསྲན་སོགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྐོར་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། རང་གི་གཉེན་ཉེ་གཅིག་པུར་མིན་པར་

རང་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་

གཞན་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རང་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པ་སྐྱེལ་མཁན་དགྲ་བོའ་ིབདེ་དོན་ལའང་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས། ཁོང་ཚོའི་བདེ་དོན་ལ་སེམས་འཚབ་

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་འདྲའི་བྱམས་བརྩེའི་ཀུན་

སློང་དེ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་ཞིང་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

འདྲ་ཞིག་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ། བྱམས་བརྩེ་

དང་བཟོད་སྒོམ། མཛའ་བརྩེའི་འདུ་ཤེས་སོགས་ནི་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ཡོད་པའི་བསླབ་བྱ་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ངོས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་འགན་ཁུར་གསུམ་

ཡོད་པ་ལས་དང་པོ། བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་འགྲོ་

བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  གཉིས་པ། 

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་བ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚོས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་

ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དང་རང་གི་ཉིན་རེའི་སྒོ་གསུམ་

གྱི་སྤྱོད་ལམ་བརྒྱུད་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དང་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་དགོས་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

སྐུ་བཞེངས་ཐོག་ཆུད་ཚོད་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་

རིང་བཀའ་སློབ་སྩོལ་སྐབས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་

ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཡར་ལངས་ཏེ་དགའ་བསུའི་ཐལ་

མོ་དྲག་ཏུ་བརྡབས་ཡོད།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་སློབ་

ཕྲུག་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་དམིགས་བསལ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

བཟོད་སྒོམ་སྐོར་མཉམ་གཞས་ཤིག་གཟིགས་འབུལ་

ཞུས་ཡོད། མཛད་སྒོ་གྲོལ་མཚམས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ཨ་ཡེར་ལན་ཌི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་

ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་སུ་ཝི་ཌན་ནང་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་
འབོད་སྐུལ་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྤྱི་

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

ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བོད་

མི་རྣམས་དང་རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དྲག་

པོའ་ིདཔུང་དམག་དབར་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའི་གནས་

སྟངས་དེར་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་

བོད་མི ་རྣམས་ལ་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པའི་སྐུལ་མ་མཛད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་

ངལ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་

སེལ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ད་ལྟ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

གིས་དྲག་གནོན་མིན་པར་ཞི ་བའི ་ཐོག་ནས་ལྷིང་

འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་མཛད་ཡོད་པའི་

ནང་འཁོད་དོན། 

 རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ི

དམག་དཔུང་དང་ས་གནས་བོད་མིའི་དབར་གདོང་

ཐུག་བྱུང་བར་བརྟེན།  བོད་བྱང་ཤར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི ་གནས་སྟངས་དེ ་བཞིན་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་ཚབས་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ 

༢༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པ་དེ་བཞིན་ད་ཆ་

རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་མཐའ་སྐོར་བྱས་ཏེ། སྐབས་

སློབ་ཕྲུག་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་བཟོད་སྒོམ་སྐོར་གྱི་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༡4
ཤིག་ལ་དགོན་པའི་ནང་བཟའ་ཆས་ལ་སོགས་པའི་

རྒྱུན་ལྡན་ཉེར་མཁོའ ་ིའཚོ་རྟེན་རིགས་མ་བཏང་བ་

སོགས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། དམག་དཔུང་

གིས་ཀིརྟི་དགོན་པ་མཐའ་སྐོར་བྱས་པར་བརྟེན། ས་

གནས་བོད་མི་ཚོས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པར་དོགས་ཏེ། གཞུང་ལམ་དང་སྲང་ལམ་

དུ་ཐོན་ནས་རྒྱ་མིའི་དྲག་པོའ་ིདམག་མི་ཚོ་མཐའ་སྐོར་

བྱས་ནས་དམག་མིའི་སྣུམ་འཁོར་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་

དུ་འགྲོ་འཇུག་གི་མེད། རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་

པར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། 

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་བའི་སྒེར་

ལངས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་གསུམ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོ་ཞུགས་འབུལ་

བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་

མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་སྐབས་དེར་མེ་གསོད་རྒྱུའི་ཚབ་

ཏུ་ཉེས་རྡུང་བཏང་ཡོད། ཉེས་རྡུང་བཏང་བའི་ཕྱི་ཉིན་

དེར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གནད་དོན་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ད་ལྟའི་

གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ངོས་རང་གནས་

སྟངས་དེར་ཧ་ཅང་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་དུང་མུ་

མཐུད་གནས་སྟངས་དེར་ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་ཚེ་རྔ་པ་

ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཚོར་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་

རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་དང་བོད་རིགས་ཚོར་བརྗོད་རྒྱུར། ས་གནས་

སྲིད་གཞུང་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུའི་བསྙད་འདོགས་

བྱེད་སའི་ལས་རིགས་ནམ་ཡང་མ་བྱེད་རོགས་ཞེས་

སྐུལ་མ་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་

པ་ཁག་དང་གཞུང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་

དོན་རྣམས་དྲག་གནོན་མིན་པར་ཞི་འཇམ་ཐོག་སེལ་

ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་བོད་

ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ི

ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་དཀའ་

ངལ་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་བོད་མིའི་འཁོན་འཛིན་ཆེ་རུ་

ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་

དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐབས་གནང་དགོས་པ་ལས་དྲག་པོའ ་ིཐབས་ལམ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད། གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་

དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་ཁུལ་དུ་
མཛའ་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་

ཁབ་སུ་ཝི་ཌན་ (Sweeden) གྱི་རྒྱལ་ས་སོ་ཊོཀ་

ཁོམ་ཝ་ཊར་ཕ་རན་ཌི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་

ཆེན་མོའ་ིནང་ (Stockholm Waterfront 

Congress Centre) མང་ཚོགས་གྲངས་ 

༣༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ (Meeting With 

Dalai Lama) ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་

བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་དང་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་

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

བྱམས་བརྩེ་དང་བདེ་སྐྱིད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ལ་དྲི་བ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། 

དེ་རྗེས་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་

དབང་རྩིས་སྤྲོད་སྐོར་ལ་དྲི་བ་ཕུལ་བར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་དང་

བླང་ཐོག་ལོ་ངོ་ ༤༠༠ ཙམ་སོང་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་དེ་དགའ་

སྤོབས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་ཡིན་ཞེས་

བཀའ་ལན་སྩལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་བཟང་ཕྱོགས་

ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ལའང་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན།  རྒྱ་ནག་ནང་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཇེ་མང་འགྲོ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་གྱི་རྒྱལ་སར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༡5
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ། 

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁུལ་དེའི་ནོ་བེལ་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་ (Nobel Museum) ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་༸ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་མཚན་

རྟགས་བཀོད་གནང་མཛད། དེ་ནི་འགྲེམས་སྟོན་ནང་

ཕེབས་མཁན་དེ་སྔ་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་

མྱོང་མཁན་ཚང་མས་གཅིག་མཚུངས་མཚན་རྟགས་

བཀོད་ཀྱི་ཡོད། འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཕེབས་མཁན་མི་

སྣ་གྲགས་ཅན་ཚོས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཞབས་

སྟེགས་དེ་དག་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་རྩ་ཆེན་དངོས་རྫས་

ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་དེར་ཕྱག་སྨྱུག་གཅིག་དང་སྤྱན་ཤེལ།  བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་དཔེ་བཅས་

གསོལ་རས་སྩལ།  གཞན་ཡང་ཉིན་དེར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་

ཞི་བདེ་འཚོལ་ཐབས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ 

(Sodertorn University) གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

ཐེ ངས ་འདིའི ་བགྲོ ་གླེ ང ་གོ ་སྒྲིག ་གནང ་མཁན ་

(Swedish Organization for  In-

dividual Relief)ཞེས་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་འདུག ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནོ་བེལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཕྱག་སྨྱུག་དང་སྤྱན་ཤེལ་སྤྱོད་འཇུག་གི་ཕྱག་དཔེ་གསོལ་རས་སྩལ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
སུ་ཝི་ཌན་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། 

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

མཆོག་སུ་ཝི་ཌན་ (Sweden) རྒྱལ་ས་སི་ཊོཀ་

ཁོམ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་

སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ལུན་ཌ་ (Lund) རུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཁུལ་དེར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་མཚམས་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ 

(SOIR IM) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཀན་ཝིལ་

ཧེམ་སེན་ (Mr Hakan E Wilhelmsson) 

མཆོག་དང་། གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ནི་ཀ་ཨེ་

ནར་བྷི་ཇན་སན་ (Ms Annika Annerby 

Jansson) མཆོག་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་མ་མཆོག་

གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐད་ཀར་ཉིན་དགུང་

གསོལ་ཚིགས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། གསོལ་སྟོན་

སྐབས་ལུཎྜ་ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་

དང་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་

ཚོགས་མི། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གྲོགས་པོ་

རྙིང་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཙམ་ནས་བོད་མི་ན་གཞོན་ཁག་

གཅིག་སུ་ཝི་ཌན་དང་ཌན་མཀ་ཁུལ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་

དུ་སྣེ་ལེན་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་བྷི་རི་ཏ་ (Brita) 

མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཕན་ནེ་བྷག་སི་ (John 

༸གོང་ས་མཆོག་དང་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༡6
Fennebergs) མཆོག་གི་བུ་མོ་ལྕམ་ཨ་ནི་ན་

ཕན་ནེ་བྷག་(Anina Fenneberg) ལགས་

ཀྱང་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་ཡོད། གསོལ་ཚིགས་གྲུབ་

མཚམས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གསར་འགོད་པ་མི་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་

ལ་བཀའ་སློབ་དང་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་མཛད། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་མཁན་

ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་རང་དབང་ཅན་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་འགན་ཡོད་སྐོར་དང་། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་

གི་ཆབ་སྲིད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་

ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལུན་ཌ་རྩེད་ཐང་

ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ཁང་དུ་མང་ཚོགས་གྲངས་ ༣༠༠༠ 

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ཧན་ཝེ་

སི་ཊར་ (Johan Wester) ལགས་དང་ལྷན་

བགྲོ་གླེང་མཛད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ཧན་ཝེ་སི་

ཊར་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བྱིས་པ་ཚོར་

སློབ་གསོ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་མིན་གྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་རེ་བ་བཅོལ་ས་

དེ་མི་རབས་གསར་པ་ཚོ་རེད། འཛམ་གླིང་གི་མི་སུ་

འདྲ་ཞིག་གིས་ཀྱང་རྙོག་གྲ་མེད་པའི་བྱམས་བརྩེ་དང་

ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

ལྟར་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་བྱམས་བརྩེ་

དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་མི་གཞན་གྱི་

བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ཐུབ་པ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ། 

 གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐབས་

དེར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་བོད་ནང་ཡོད་དུས་ནས་

མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་ངོས་

ཀྱིས་བོད་ནང་བཅོས་བསྒྱུར་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་

འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གུང་

ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་བོད་ནང་བཅོས་

བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱས་སྟབས།  ང་ཚོའི་

བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དེ་གུང་ཁྲན་ལ་རྒྱབ་འགལ་

སོང་བར་བརྟེན།  མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

མི་གྲངས་ ༡༥༠ ༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་

ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ངོས་རང་ལོ་མང་རིང་ཆོས་

སྲིད་གཉིས་ཀའི་འགོ་ཁྲིད་བྱས་པར་བརྟེན་ཆོས་སྲིད་

ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐ་དད་དགོས་ཞེས་གཞན་ལ་བཙན་

ཐབས་ཀྱིས་བརྗོད་སྐབས་ཏོག་ཙམ་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་

ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་དེ་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའི་ལམ་

ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ངོས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་དེ་ཕྱེད་རྒན་ཡོལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ངོས་

རང་ཕྱེད་རྒན་ཡོལ་བྱས་ཏེ་ལོ་ ༡༠ ཙམ་ཕྱི་པ་རེད། 

ངོས་ལའང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་ཞལ་ཤོབ་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས། མུ་མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ད་ཆ་ངོས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་

དབང་ཆ་ཚང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་དགའ་སྤོབས་ཐོག་ནས་རྩིས་

སྤྲད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་སོང་བའི་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའི་

ལམ་སྲོལ་དེ་དགའ་སྤོབས་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་རེད།  

ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལུན་ཌ་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ཧན་ཝེ་སི་ཊར་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༡7
པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་

དེར་གཉིད་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་དང་ལྗིད་པོ་ཞིག་ཁུག་བྱུང་

ཞེས་སླར་ཡང་ཞལ་ཤོབ་མཛད། 

 ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མུ་

མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཞི་བདེ་ཟེར་བ་དེ་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ་སྟེ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར་ལག་ལེན་ཐོག་

ནས་ཡོང་དགོས། ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཐོག་མར་སོ་སོ་

རང་ཉིད་མི་སྒེར་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་

དང་། སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྱུར་བ་ཡོང་ཐབས་

བྱེད་དགོས། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཡང་

ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས། ཕྱོགས་མཚུངས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་སྔ་ཨ་སི་སི་

ལྷན་འཛོམས་ (Assisi Meeting) ལྟར་ཕན་

ཚུན་མཚམས་རེ་ལྷན་འཛོམས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ངོས་རང་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། 

ཧིན་རྡུ། ཇིའུ་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་

རྣམས་དང་ཐུག་རྒྱུ་དེས་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་

བརྩི་དང་བསམ་ཤེས་ཡོང་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་

ཐོགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེང་སྐབས་

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་

དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་ངོས་

ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།  གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་

ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ (SOIR/IM) དང་ཕན་ནེ་

བྷག་ཁྱིམས་ཚང་ (Fenneberg Family) 

དེ་བཞིན་ཌན་མཀ་གི་རྒྱལ་སྲས་པི་ཊར་ (Prince 

Peter of Denmark) བཅས་ཀྱིས་བོད་མི་

ཚོའི་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཕྱོགས་གང་

སྤྱིའི ་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས་ཁོང་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་

བརྗེད་ཐབས་མེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་
ལུན་ཌར་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་སུ་ཝི་ཌན་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཉིན་མཐའ་མའི་

སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་ལུན་ཌ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་

མོའ་ིནང་སློབ་ཕྲུག་ ༢༥༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་

བཀའ་སློབ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་

སྩལ་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་དེ་རྣམས་སུ་ཝི་ཌན་གྲོང་ཁྱེར་

འདྲ་མིན་ཁག་ ༥༠ ཙམ་ནས་སློབ་གྲྭ་འདྲ་མིན་ཁག་ 

༦༠ ཙམ་ནས་ཕེབས་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སྔ་ལོའ་ི

ནང་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་(IM/SOIR) 

དང་ལྷན་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་བརྩམས་ཏེ་ཧི་མ་ལ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་རོགས་

རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། 

དེ་ཡང་སྐབས་དེར་སློབ་ཕྲུག་རང་ལོ་ ༡༣ ནས་ ༡༩ 

བར་གྱི་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལུན་ཌ་ཡེ་ཤུའི་

ཚོགས་ཁང་དུ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཡེ་ཤུའི་སྨོན་ལམ་

གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་

སྐབས་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་བྷི་ཤོབ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས། སྐབས་དེར་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་

ཁང་དུ་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་སུ་ཕེབས་མཁན་མི་

གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་བྱུང་བ་དང་། སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གྲུབ་མཚམས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་

ཞུ་རྒྱུར། ངོས་རང་དམིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གྱི་འདུ་འཛོམས་འདིར་བཅར་ཐུབ་པར་ཆེ་

མཐོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་བྱུང་། འདུ་འཛོམས་འདི་ལྟ་

བུས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་གི་ཡོད། ཆོས་དད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྷ་ཁང་ནང་ཙམ་

མིན་པར་ཕྱི་ལའང་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། ཆོས་དད་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྷ་ཁང་ཙམ་གྱི་ནང་ལུས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་

དེར་ནུས་པ་དེ་ཙམ་ཐོན་མི་ཐུབ་ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་

ཚོགས་པས་གསོལ་སྟོན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་

ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་དང་ལྷན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༡8

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱབ་ཁབ་
ཌན་མཀ་ཏུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱབ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུ་ཝི་ཌན་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མལ་མོ་ (Malmo) ནས་ཌན་མཀ་

གི་རྒྱལ་ས་ཀོ་པན་ཧཱ་གན་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་ཌན་མཀ་ཏུ་གདན་ཞུ་

གནང་མཁན་ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་

དང་། ཌན་མཀ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ།   

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་ཌན་

མཀ་ས་གནས་བོད་མི་དང་གཞན་ཡང་ནོར་ཝེ་ནས་

ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་བོད་མི་བཅས་ཁྱོན་བོད་མི་

གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། རང་ཉིད་བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་

འདུ་ཤེས་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། དེ་བཞིན་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་གོང་སྤེལ་གཏོང་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཕྱོགས་མཚུངས་རང་

ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་

ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད།  ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

སྐུ་དབང་ནས་དགོངས་ཞུའི་ཐད་བོད་མི་རྣམས་ནས་

སེམས་ཁྲལ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་དགོས་པའི་བཀའ་

སློབ་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཊི་བོ་ལི་

ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི (Tivoli Congress 

Centre) ནང་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་

བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་

དོན། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་རགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་

ཤེས་ལ་རྟེན་པའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཞིག་དང། ནང་

གི་ཡིད་བློར་རྟེན་པའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་བཅས་གཉིས་

ཡོད། དཔེར་ན་དད་པ། ཆོག་ཤེས། སྤོབས་པ། 

བཅས་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་རྣམས་ནང་གི་ཡིད་བློར་

རྟེན་པའི་བདེ་བ་ཡིན། ལོ་ངོ་ ༣༠༠༠ ཙམ་རིང་མི་

རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་དགོས་འདོད་རྣམས་བསྒྲུབ་ཆེད་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཌན་མཀ་དང་ནོར་ཝེ་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་སྩོལ་བཞིན་པ།

སྐབས་དེར་ཚོགས་པའི་(IM/SOIR) སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་སུ་ཝི་ཌན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཀྱང་གསོལ་སྟོན་དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་ཚོགས་པ་དེས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་མཛད། གསོལ་སྟོན་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངལ་སེལ་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་པར་བསྒྲོན།  ༸གོང་ས་མཆོག་སུ་ཝི་

ཌན་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཌན་མཀ་རྒྱལ་ས་ཀོ་པན་ཧཱ་གན་ (Copenhagen) ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས།། 



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༡9
སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་

མེད་པར་གནས་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་ལོ་ ༤༠༠ 

སྔོན་ཙམ་ནས་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ཡར་

རྒྱས་བྱུང་རྗེས་མི་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདོད་

དོན་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་འདོད་དོན་ཚད་མཐོ་

པོ་ཞིག་སྒྲུ  བུ་ཐུབ་ཡོད་ཀྱང་དེང་སྐབས་མི་ཚོས་ནང་

སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དཔེར་ན། སེམས་བག་ཕེབས་

མེད་པ། དངངས་འཚབ། སེམས་སྡུག་ལ་སོགས་

པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  

ཟུག་བཅག་སྨན་རྫས་དང་སྨན་ཁབ་འདྲ་མིན་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས། སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 ཉིན་རྒྱབ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

ཚོགས་ཁང་དེ་རང་དུ་མི་ཚེའི་དགོས་དོན་སྙིང་པོ་

གང་ཡིན། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་

གྲངས་ ༢༥༠༠ ཙམ་ལ་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན།  ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་(Secular-

ism)  ཅེས་པ་དེ་ཆོས་ལ་ངོ་ལོག་པའི་སྐད་ཆ་

མིན། མི་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་རང་

ཉིད་ལ་བདེ་བ་ཡོང་བ་དེ་མཐོང་ཆོས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཨེ་མོ་རི་དང་ཝི་སི་ཀོན་

སིན། སི་ཊན་ཕོ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ (Emory 

University,Wisconsin University, 

Stanford University) བཅས་ཀྱི་ནང་

ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་སུ། 

གལ་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་རིང་ནང་ཆོས་ནས་

གསུངས་པའི་བློ་སྦྱོང་གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་རང་

གི་བསམ་བློར་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་སེམས་

ཁྲལ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་གཞན་

དང་མཐུན་གཤིབ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡོད། ཆོས་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།  ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་གྲུབ་མཚམས། མང་ཚོགས་

ཀྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཌན་མཀ་གི་

གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དྲི་བ་ཕུལ་

བར་བཀའ་ལན་ཡང་མཛད་ཡོད།

 དེ་ལྟར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་

ཉིན་མཐའ་མ་འདིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཌན་མཀ་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་ ༡༡ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཌན་མཀ་ནང་གི་

ཆིབས་སྒྱུར་དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་གང་

ཡང་མེད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་མི་

དམངས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་མི་སྣར་རྩིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ཚེའི་དགོས་དོན་སྙིང་པོ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་

ཁག་གཅིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་དགོངས་བཞེས་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་དེ་

ནི་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།  

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཌན་མཀ་ནང་གི ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་གྲུབ་པ་

མ་ཟད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་

རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ས་གནས་དེའི་

དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་ཇར་མ་ནི་བརྒྱུད་རྒྱ་

གར་ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས།།  །།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། ༢༠

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ལས་
ཐོག་ཡོངས་ཀྱིས་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་

གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ལས་ཐོག་ཡོངས་

ནས་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་

བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་གསང་

བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་བར་ཆད་ཀྱི་རིགས་ཞར་ཡང་མི་

བཞེས་པར་སྐུ་ཁམས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་

ཅིང༌། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་བགེགས་མེད་

ལྷུན་འགྲུབ་ཡོང་ཆེད་བོད་གཞུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་

བཅས་པའི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཇི་ལྟར་སངོན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་ལྟར། གཞུང་

བསྟེན་བསྟན་སྲུང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་

ལུང་དགོངས་དོན་བཞིན་ྋརྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ ་ི

དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་བཞུགས་ཚེ་དཔག་མེད་

དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྒོ་ནས་མཁའ་འགྲོ་བསུན་བཟློག་

གི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ལྷ་མི་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རིན་པོ་

ཆེས་དབུས་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་ཆོག་གྲྭ་

དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༤༥ སྐོར་ནས་སྐུའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང༌། 

བཀའ་འབྲེལ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་སྒྲོལ་མ་ལས་བཞིའི་

འབུམ་ཚོགས། ཚེ་སྒྲུབ་འབུམ་ཐེར་རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་བྱ་

དོར་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་བཞི། གནས་དགའ་

བརྟན་མ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་རྣམ་གསུམ། ཆོག་གྲྭ་བཅས་ནས་

ཉིན་གྲངས་བཅུ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཐུན་སྒྲུབ་བཅས་སྔོན་དུ་

སོང་བའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ བོད་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ གཟའ་སྐར་

འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བའི་ཉིན་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་

འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ཚོམས་

ཆེན་གྱི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་ལྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་

དང༌། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བཤམས་དང་སྦྲགས་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༦།༠༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌། སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཆོག་གྲྭ་འདུས་ཚོགས་ནས་སྐུའི་ཚེ་

སྒྲུབ་གསུང་ཆོག་གནང༌། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༦།༥༠ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་གཙོའི་བཀའ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བཞུགས་སྒར་དུ་

ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་དང། ཕྱོགས་མཐའ་ནས་

ཕེབས་པའི་ས་གནས་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་རྣམས་ཕོ་བྲང་

ཚོམས་ཆེན་ནང་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་

རྣམ་གྲྭ་དགེ་འདུན་པས་དུང་རྒྱ་སེར་ཕྲེང་བསྟར་སྒྲིག་དང་ཕོ་

བྲང་ཡང་སྟེང་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱིས་ཕེབས་བརྡ་

རོལ་ཆ་གཏོང་བཞིན་པར། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་

སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཕོ་བྲང་གི་གཟིམ་ཆུང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཕོ་ 

བྲང་ཚོམས་ཆེན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་ྋཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་དབུ་བཞུགས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས་མཇལ་

དར་རྐྱང་འབུལ་མཛད།

 དེ་རྗེས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང༌། 

ྋརྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས། པཎ་གྲུབ་བཅུ་

བདུན་གསོལ་འདེབས། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་

སོགས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གསུང་མུར། གསོལ་ཇ་

འབྲས་སིལ་རིམ་པར་ཕེབས། ཐོག་མར་བསུན་བཟློག་གི་ཆོ་

ག་ལ་རོལ་མོ་བྱིན་འབེབས་སྐབས་བསུན་མའི་མཁའ་འགྲོ་

རྣམས་གར་སྟབས་བཅས་ནང་དུ་བཏང་སྟེ་སོ་སོའ་ིམདོག་

མཐུན་གྱི་དར་སྣེ་བཟུང་སྟེ་ བཞུགས་ཁྲིའི་མདུན་དུ་འཁོད། 

ཆོས་སྐྱོང་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཐོག་མར་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་དེ་

ནས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་དང་དགའ་གདོང་ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་

ཕེབས། ཞལ་འདོན་ཚིག་བསྟུན་གྱིས་དབུ་བཞུགས་སྒ་རྗེ་

ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དར་ སྣེ་གཅོད་འབྲེགས་

མཛད་རིམ་བཞིན་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྐུ་གླུད་ཀྱི་མདུན་

དུ་འཁོད། ཡོན་བདག་ནས་སྐུ་གླུད་ལ་སྒྲོན་དར་དང་མཁའ་

འགྲོ་མ་འཁོར་བཅས་ལ་ཡོན་དང༌། དར། དཀར་སྤྲོ། ཚོགས་

བཅས་ཕུལ། བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞིར་སློབ་དཔོན་ལྷར་

བསྐྱེད་སོགས་རིམ་བཞིན་གསུངས་ཏེ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་

སྐུལ་གྱི་གསུང་ཚིག་ཐ་མ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་

ཞེས་པའི་མཚམས་སུ་རྡོར་སློབ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ནས་ཚེ་མདའ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ། བཀའ་ཁྲི་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསོལ་འདེབས་མཎྜལ་རྒྱས་

པའི་ས་གཞི་སྤོས་བྱུགས་མའི་མཇུག་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་

སྐབས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་

དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་དང་བཀའ་དྲུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཟུར་འདེགས་ཞུས། 

མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་གྲུབ་པ་དང་ཚོམ་བུ་འབུལ་བཞེས་དང་

མུ་མཐུད་སྐུ་རྟེན། གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན། བུམ་པ། ཚེ་

ཆང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་མདའ། འབྲང་རྒྱས་ལ། དབང༌། དྲག་པོ། 

ཞི་བ། རྒྱས་པ་བཅས་དང༌། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་

སྲིད་སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་བཅས་ཚིག་བསྟུན་

གྱིས་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྒྲོལ་མ་ལས་བཞིའི་ཚེ་

རྫས་འབུལ་བཞེས། ཚོགས་རོལ། རྡོར་སློབ་ཁམས་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་གཙོ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ནས་མཎྜལ་རྟེན་ 

གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། འབུལ་དངོས་

རྣམས་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར། ྋརྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་

དང༌། བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ། བར་ཆད་ལམ་སེལ་རྣམས་

གསུང་མུར་གསོལ་ཇ་གཉིས་པ་ཕེབས། དེ་རྗེས་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་གྲུབ་རྗེས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོས་

གཏང་རག་མཎྜལ་འདེགས་འབུལ་དང་བརྟན་བཞུགས་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་

སྩལ། ཞལ་འདོན་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁ་མ་དང༌། ཐུབ་བསྟན་

རིས་མེད་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་གསུང་རྗེས་མཐར་ཀ་

ཁྲི་སྒྲོགས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་ལེགས་པར་གྲུབ།།

 བརྟན་བཞུགས་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་རྣམས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།



༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༢༡

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཞུང་ཞབས་ཡོངས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་
སྐབས། གསོལ་འདེབས་དང༌། ནོངས་བཤགས། ཁས་ལེན་དམ་བཅའི་ཞུ་ཡིག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༦ བར་ལོ་འཁོར་གཅིག་རིང་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་

འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ 

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་

མེད་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ 

༧༥ ལེགས་པར་བཞེས་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ལས་རིམ་

སྣ་མང་སྤེལ་དང་སྤེལ་རྒྱུའི་ཁྲོད་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མ་

སུ་རིར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་

བའི་དུས་ཚིགས་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་

རིམ་ཞིག་བཀའ་འཁྲོལ་སྩལ་སྨིན་བྱུང་བ་ལྟར། བོད་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༣༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ གཟའ་

སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བའི་ཉིན་འཕགས་ཡུལ་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་གི་ཚོམས་ཆེན་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་

མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་

༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བ་

ཐོབ་པ་འདིའི་ཐོག་གུས་འབངས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ལྷ་

ཕྱག་གྲངས་མེད་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ།

༡། གསོལ་འདེབས་དང༌། ༢། ནོངས་བཤགས། ༣། དམ་

བཅའ་བཅས་ཀྱི་ཞུ་འབོད་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ྋསྙན་གསོལ་ཞུ་བར་

སྤྲོ་བ་ལགས་ན། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཡུད་ཙམ་དགོངས་

སུ་གསོལ།

དང་པོ། བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

ནི། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཅག་བོད་འབངས་རྣམས་ལ་

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་

གྱི་ཕུང་པོ་ནི། ད་བར་སྐྱེས་འདས་ཟིན་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་

ལོ་གྲངས་བྱེ་བའི་བར་དུ་བར་མཚམས་མེད་པར་བརྗོད་ཀྱང་

བརྗོད་པར་མི་ནུས་ཤིང༌། འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྣག་ཚ་དང་ཤོག་

བུ་ཡོད་ཚད་མ་ཟད་བར་དུ་ཡི་གེར་བྲིས་ཀྱང་འབྲི་བར་མི་ནུས་

ལ། བཀའ་དྲིན་དེའི་ཡོན་དུ་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་

བཀང་སྟེ་ཕུལ་ཀྱང་ཆ་ཙམ་བསབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཚད་དུ་གྲུབ་

གཤིས། སྐལ་བ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཆུན་པར་

དཀའ་བའི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཏུ་གནས་མོད། བདག་ཅག་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་ཞིག་ཏུ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་འབད་རྩོལ་མི་དགོས་པར་

སྩོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་པར་སྲིད་

རུང༌། བདག་ཅག་ལ་དེ་འདྲའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་ནི་

ཉེ་བར་མི་མཁོ་ཡི། ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་མགོན་

སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་ནི་རྨི་ལམ་དུའང་འབྲལ་བར་མི་ནུས་

པ་ལགས་ན། གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

དམ་བཅའ་བཙན་པོ་ཉེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ཅག་ཁ་བ་ཅན་

གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ 

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་ཞུར་གཏོགས་པའི་ལས་བྱེད་

འདས་གསོན་ལས་ཟུར་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཀློང་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བར་

ཅི་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་གདུང་ཤུགས་དྲག་

པོས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་པ་ལགས།

གཉིས་པ། ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། བདག་ཅག་གཞུང་ཞབས་

ལས་བྱེད་འདས་གསོན་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་དམ་ཆོས་འདུལ་

བ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་ཤེས་པ་དང༌། མ་གུས་པ། བག་

མེད་པ། ཉོན་མོངས་མང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་

ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་མཁྱེན་དཔྱོད་གཟིགས་རྒྱང་

དང་བདག་ཅག་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བསམ་

རྒྱའི་དབར་བར་ཐག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་མགོན་པོ་

མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པ་དང༌། རྟོགས་

ཀྱང་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། སྐབས་རེ་ལོག་ལྟ་དང་ལོག་སྨོན་

ཅན་རེ་ཟུང་ཡང་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་པའི་ཟོལ་དུ་སླེབས་མི་

སྲིད་པ་མེད་པ་དེ་དག་གི་ལོག་སྒྲུབ་ཇི་བརྩམས་བཅས་ལ་བརྟེན་

ནས། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སེལ་རྐྱེན་དང༌། ལྷ་

དགོངས་འགལ་གཞི། ཐུགས་བསུན་འགྱུར་གཞི་སོགས་བདག་

ཅག་རྣམས་ཀྱི་ངོས་ནས་ནོངས་པ་དང་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཇི་

ཡོད་ཐམས་ཅད་གནོངས་འགྱོད་དྲག་པོ་དང་བཅས་ཏེ་མཐོལ་

བཤགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཕྱིན་ཆད་སྤོང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུར་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཁས་ལེན་ཞུ་བ་ལགས་ན། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་

པོས་ཅི་ནས་ཀྱང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

གསུམ་པ། དམ་བཅའ་འབུལ་བ་ནི། བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི་

རིགས་དང་བཅས་པ་འཆི་གསོན་གྱི་གནས་ལ་ཐུག་པའི་

གནས་སྐབས་དང༌། བོད་དང་བོད་མིའི་སྲོག་སྙིང་གཅིག་

པུ་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱང་དགུང་ན་མཐོན་

པོར་བཞེས་པའི་དུས་མཚམས་ཤིན་ཏུ་འགངས་ཆེའི་སྐབས་

འདིར། ད་ལམ་གུས་འབངས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ྋགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་

ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཞུ་

རྒྱུར། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཁུར་དུ་བབས་པའི་སྤྱི་དོན་སྒྲུབ་

སྒོ་མཐའ་དག་ལ་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་

དགོངས་འགལ་མེད་དང༌། སྤྱི་དོན་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད། 

རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཆེ་བསྐྱེད། ལས་འབྲས་

དཔང་ཕེར། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོག་མེད་པ། སྤྱི་སྙོམས་དྲང་བདེན་

བཅས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། སྒོས་སུ་ད་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་

སར་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་

ཀུན་སྤྱོད་མང་དག་ཅིག་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ། ལྐོག་

ཟ་རུལ་སུངས། སྤྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཟ། ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང༌། དབྱེན་

སྦྱོར་དཀྲུགས་ཤིང༌། དགྲ་བོའ་ིསོ་ཉུལ། བློ་ཕྱི་གཏད་གྲོད་པ་

ནང་གཏད། བཟང་པོར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས། ངན་པར་འགོ་

འདྲེན་སྲུང་སྐྱོབ། མཐོ་བར་ངོ་བསྟོད་དང་དམའ་བར་བརྙས་

བཅོས། གཡོ་འཕྲུལ་དང་ལྐོག་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

འབངས་གྲོགས་གསུམ་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་ངན་

དང་སྤྱོད་ངན་གྱི་རིགས་རིང་དུ་སྤང་རྒྱུ། ཡང་སྒོས་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཞལ་

གདམས་ཀྱི་སྙིང་པོར་སྩལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བཟང་

སྤྱོད་གོང་སྤེལ་དང༌། ཆོས་ལུགས་དབར་མཐུན་འབྲེལ་གོང་

སྤེལ། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱིས་བོད་

དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཐབས། འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་དོན་ཆེན་

ཁུར་དུ་འཁྱེར་བའི་ལྷག་བསམ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་

ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དང༌། སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན། ཁྱབ་

སྤེལ་བཅས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ།

   སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་ནམ་ཡང་མི་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་གཙང་

མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་ན། གོང་དུ་གསོལ་འདེབས་དང་ནོངས་

བཤགས་ཀྱི་ཞུ་དོན་རྣམས་ལ་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་དང༌། ཁས་

ལེན་དམ་བཅའི་ཞུ་དོན་རྣམས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་

སྨོན་བདེན་ཚིག་གི་སྐྱབས་འཇུག་བཟང་པོ་བདག་ཅག་ཡོངས་

ཀྱི་སྤྱི་བོའ་ིམཛེས་རྒྱན་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་སྩོལ་བར་མཁཻཻྱན། མཁཻྱན། 

མཁཻྱན། མཁྱེན་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་སོ།། །།



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།༢༢

བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་དངོས་གཞི་
འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བོད་གཞུང་དབུས་འོས་

ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་རྣམས་གཉིས་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་

པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་ནང་གི་གསར་

འགོད་པ་གྲངས་ ༤༠ བརྒལ་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་མང་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་

བའི་སྐབས་ ༣ པའི་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་མཚན་གཞུང་གསལ་

བསྒྲགས་མ་གནང་གོང་དབུས་འོས་བསྡུའི་འགན་

འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་གིས་འོས་

བསྡུའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན། འདི་གར་

ཕེབས་པའི་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚོར་འཚམས་འདྲིའི་

བཀྲིས་བདེ ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་

རྣམས་ནས་རྒྱུན་རིང་ངང་སྒུག་བྱས་པའི་བཀའ་སྤྱི་

གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མ་

བྱས་གོང་ངས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ 

ཁག་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་

ལྟར། ངའི་ཕྱག་རོགས་གཉིས་བསྐོ་གཞག་བྱུང་རྗེས་

ང་ཚོས་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་

གྱི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་མ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་

བསྡུའི་དུས་ཚོད་ལོགས་སུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ང་

ཚོའི་སྐབས་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་རེད། 

དེར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང། གང་ལ་

ཞེ་ན་གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་གཉིས་ལ་ཁེ་

ཕན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་

ཀྱང་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་ཆེ་བ་

རྒྱ་གར་དུ་གནས་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་

མི་རྣམས་ཆ་མཚོན་ན་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་

གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་

ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་

བསྡུ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན། གལ་

ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ད་ཐེངས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་འདི་སྔར་དང་

མི་འདྲ་བར་མི་མང་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་

ཀ་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྱོགས་ 

བསྐྱོད་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་སྐོར་

ལ་འགྲེལ་བཤད་མ་རྒྱག་པ་ཧ་ལམ་མེད། དེ་བཞིན་

མི་མང་ནས་མང་གཙོའི་འོས་འགན་ཤེས་པའི་ཐོག་

ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱུང་བར་མ་ཟད། གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐབས་ ༣ 

པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ ཡིན། གང་ལྟར་ང་

ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་ཡུན་རིང་ང་ཚོའི་བཀའ་སྤྱི་

གཉིས་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཕྱིས་སུ་འོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ད་ཐེངས་ལྟར་

གནང་དགོས་མིན་ནི་སྐབས་དེར་འགན་ཁུར་མཁན་

ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ ་རྗེས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་གཡང་མཁོ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི ་

ལམ་ནས་གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་

འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་རྗེས། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཨ་

རི་དང་ཡུ་རོབ། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་

དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་

གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཆོག་གི་མཚན་གཞུང་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

མཆོག་གིས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི ་གསར་

འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་གྲུབ་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་

ཡོད། ཐེངས་འདིར་དམིགས་བསལ་དབུས་གཙང་

ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་ཁོངས་སུ་མི་གཉིས་བརྒྱ་ཆ་

མ་ལོན་པར་བརྟེན། སླར་ཡང་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་

གཞིའི ་འོས་བསྡུ་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་བ་བཅས། །



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། ༢3

ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།  འོས་གྲངས།  ༡༣༩༨༣ བརྒྱ་

ཆ།  ༥༧་༠༦%   ཕྲན་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ལས་དོན་

ཉམས་མྱོང༌། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་

བཟང་པོ་ཐོབ། ༡༽ ༡༩༧༩ ལོར་སིམ་ལ་གཏན་སློབ་

ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན། ༢༽ ༡༩༨༨ ལོར་ཝར་

ཎ་མཐོ་སློབ་ནས་ཨཅཱརྱ་སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་ཐོན། 

༣༽ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༧ བར་ཝ་ཎར་སློབ་གཉེར་

ལྷན་ཚོགས་དང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། ༤༽ ༡༩༨༨ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྡ་ས་རུ་སྒེར་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་འདུ་ཐོག་མ་དེ་བསྐོངས་པ་

དང༌། སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག ༢༥ སྐུ་ཚབ་ནས་ལྷན་

འཛོམས་ཞུ་ཐུབ། ༥༽ ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༦ བར་

ཝར་ཎ་མཐོ་སློབ་དང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་སུ་འཛིན་

སྐྱོང་དང་སློབ་དགེའི་ལས་ཁུར་ཞུས། ༦༽ ༡༩༩༩ ཟླ་ 

༥ ཉིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འཕགས་བོད་འབྲེལ་

མཐུད་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་ད་ལྟ་

ཚོགས་གཞོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་མུས། ༧༽ ༢༠༠༤ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གྱི་

ཐོག་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ལྷན་

ལས་ཀ་བྱེད་མུས། ལྷག་པར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ཟབ་སྦྱོང་མང་དག་ཅིག་གོ་སྒྲིག་དང་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ། ༨༽ ༢༠༠༦ ནང་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའི་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་

སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།
སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང༌། གོང་གསལ་ལོ་དུས་

དེ་དག་ནང་བོད་དོན་སླད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་དངོས་སུ་མཇལ་

འཕྲད་ཞུས། ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་

བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་བྱས། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༣ ཉིན་ཇི་ནི་ཝ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ལྷན་ཚོགས་ནང་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བོད་དོན་

ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱས། དེ་ལྟར་དབུས་གཙང་ཆོལ་

ཁའི་འོས་འཕེན་པ་ཡོངས་ནས་ལྷག་བསམ་ཕྱུག་མེད་

ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་འོས་འཕེན་གནང་བྱུང།།

པདྨ་འབྱུང་གནས། འོས་གྲངས། ༡༢༡༡༡ བརྒྱ་ཆ། ༤༩་

༤༢% ཕྲན་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཕ་ཚེ་འདས་

བློ་བཟང་བསྟན་པ་དང་མ་ཚེ་འདས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་

མོ་གཉིས་ལ་མངའ་རིས་རུ་ཐོག་རྫོང་ཁོངས་བྱང་སྟོད་

དུ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཆུང་དུས་ཀ་སྦུག་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་

ལོ་གཉིས་ཙམ་དང་དེ་ནས་སིམ་ལ་བོད་གཞུང་སློབ་

གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བར་བསླབ་པའི་རྗེས་ཝཱ་ཎཱ་བོད་

ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསློབ་གྲྭར་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་དབྱིན་

ཧིན་བོད་ཡིག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་སྦྱོར་བཅས་སྦྱངས་

ནས་སློབ་དཔོན་ནམ་ཨཱ་ཅཱརྱ་ལོ་གཉིས་པ་ཐོན། ཝཱ་ཎཱར་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་དཔལ་ས་སྐྱའི་སློབ་གཉེར་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཐེངས་གཉིས་དང་དངུལ་གཉེར། 

རྒན་བདག ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་བཅས་

བྱས། ཝཱ་ཎཱ་རུ་བསྟན་བཅོས་འཛིན་རིམ་ཐོན་འཕྲལ་

སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

བཀའ་འབྲེལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྒར་དུ་ལོ་གསུམ་མ་

ཟིན་ཙམ་དགེ་རྒན་དང༌། དེ་རྗེས་ཝཱ་ཎཱར་དགེ་རྒན་འོས་

སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོར་འཛུལ་ཞུགས་བགྱིས། དེ་རྗེས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་སྦིར་གསར་

འབྱོར་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་

བྱས། དེ་ནས་སྐབས ༡༠ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་སུ་ས་སྐྱའི་ཁོངས་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང༌། སྤྱི་

འཐུས་འཁྱུར་མཚམས་སླར་ཡང་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་

སྒར་དུ་ལོ་གཅིག་རིང་དགེ་རྒན་བགྱིས། དེ་རྗེས་

སྐབས་ ༡༡ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང༌། གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་ཐོག་

མར་འགོ་འཛུགས་ཞུ་སྐབས་འགན་གཙོ་ལོ་ཤས་བྱས་

པ་དང་འབྲུག་ཏུ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཁོངས་སུ་བཅར་བ་

མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་པུར་ཅུ་གྷལ་དུ་ཆབ་སྲིད་གུ་ཡངས་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་ཚོགས་བཅར་

ཞུས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མི་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བསྐོ་སྩལ་ལྟར་ཞུས། སྐབས་ 

༡༢ པའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་ས་སྐྱའི་ཁོངས་ནས་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བས་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་

ཀ་སྤྱི་མཚུངས་དང་སྔོན་རྩིས་ནམ་ཡིན་ལ་སྔོན་རྩིས་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་བ་དང་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ལ་ཚོགས་དྲུང་བྱས་པ་

ལས་གཞན་ཚང་མར་ཚོགས་གཙོའི་འགན་འཁུར་སྤྱི་

མོས་བྱུང་དོན་ལྟར་ཞུས། གཞན་ཡང་དམིགས་བཀར་

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་བྱེད་གཟེངས་

རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཞུས། སླར་

ཡང་སྐབས་ ༡༣ པར་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁོངས་ནས་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཞིང༌། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་

ཚོགས་གཙོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང༌། དེའི་སྐབས་རྩ་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཅེཀ་རྒྱལ་ཁབ། 

སྦ་ར་སིལ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་གཉིས། སུད་

སིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་གཅིག་དང་གཞན་ཐེངས་

གཅིག་བཅས་ཐེངས་གཉིས་དང༌། ཨི་ཊ་ལི། ཨི་ཌན་

སྦག ཧོ་ལེནཊ྄་བཅས་སུ་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་མགྲོན་འབོད་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།༢4
ལྟར་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང༌། དེ་རྗེས་སླར་ཡང་

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་ས་

སྐྱའི་ཁོངས་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང༌། རྒྱུན་ལས་ལོ་

གཉིས་ཙམ་བྱས་པ་དང༌། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ། མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་

འཁོར་བར་མང་གཙོ་འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་སྒྲིག་

བྱེད་པོའ་ིཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱེད་བཞིན་པ་

དང༌། དབྱིན་ལན་དུ་ཐེངས་གཅིག་རྒྱན་བསྐྱུར་གྱིས་

ལམ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་

བསྡུས་སོ།།

ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན། འོས་གྲངས།  ༡༡༩༩༥ 

བརྒྱ་ཆ།  ༤༨་༩༥% ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་སྐྱེས་

ཤིང༌། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐོན་རྗེས་ 

BA Literature དང་ MA Communi-

cation Madras Christian College  

ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བྱུང༌། སླར་ཡང་ Msc 

Counselling Studies University 

of Edinburg - Acotland UK ནས་

སློབ་གཉེར་ཐོན་རྗེས༌།  དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་གསར་འགོད་པའི་འགན་

ཁུར་ཏེ་བོད་དོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་དེབ་དང་དུས་

དེབ་སོགས་བརྩམས་ཤིང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་

སྟེང་གཏམ་བཤད་ཀྱང་བྱེད་མྱོང་ཡོད། དེ་མཚུངས་ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ ( 

ITSN ) རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུད་

ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་ཡིན་མུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོར་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་

འདུར་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མའི་ནང་རྐང་འགན་ཁུར་

ཏེ་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན།།

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ། འོས་གྲངས། 

༡༠༥༥༧ བརྒྱ་ཆ།  ༤༣་༠༨%  བཞུགས་སྒར་རིགས་

ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཕྲན་

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ནི་མ་སུ་རི་གཏན་

སློབ་ཐོན་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་བཞུགས་སྒར་

རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་ཀྱིས་

ཆོས་སྤྱོད་སློབ་གཉེར་སོགས་འཐུས་ཚང་བྱས་ཏེ་

ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་དང༌། དབུ་མ་རབ་འབྱམས་

པའི་ལག་ཁྱེར་རིམ་པར་ཐོབ། ཞོར་དུ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་

ལས་ནས་ཧི་མ་ཅལ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ 

( BA ) ལག་འཁྱེར་ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་སྤྱི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

བཀའ་འབྲེལ་ཐོག་ཨ་རིར་ཡེ་ཤུའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང༌། 

ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟི་གནས་ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱི་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང༌། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དབར་

ལ་འབྲེལ་ལམ་གསར་གཏོད་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ 

ལོར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་འབྲེལ་ཐོག་རིགས་

ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པའི་ལས་

འཁུར་ཞུས། རང་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བཀའ་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ཚོགས་( World 

Fellowship of Buddhist Confer-

ence ) སོགས་དུ་མར་བཅར་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་

དང༌། རིག་གཞུང༌། བྱེ་བྲག་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་གནས་

ཚུལ་གསེལ་དཀྲོལ་ར་སྤྲོད་འཕེར་ངེས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༡ ལོར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོའ་ིཚོགས་

མིར་ཐད་བསྐོས་བསྐོ་གཞག་སྨིན་སྩོལ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་

བཅུ་རིང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོའ་ིཚོགས་མིའི་

ལས་འཁུར་ཞུས། རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་བཞིན་ལོ་ལྔ་ཙམ་རིང་ཤེས་ཡོན་སློབ་

སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་

གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་དམ་འཇོག་གིས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་

རྟགས་ཐོབ་སོན་བྱུང༌། པོར་ཊ་ལན་ཊ་ ( Port-

land State university ) གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་མགྲོན་འབོད་སློབ་དཔོན་ ( Visiting 

Professor ) གྱི་མཚན་གནས་ཐོབ། བོད་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་

ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་

དང༌། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་

དང༌། རང་གཞུང་གི་མཛད་བྱུས་བཟང་པོའ་ིའོག་ཕྲན་

གྱི་གཙོས་རིགས་སློབ་ཡན་ལག་ས་ར་མཐོ་སློབ་

གཉིས། རིགས་སློབ་མ་ལག་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་

ཡོན་གྱི་ཚད་འཛིན་ཡོད་པའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གྲལ་

དུ་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།།

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།      འོས་གྲངས།    ༩༩༠༨   བརྒྱ་

ཆ།  ༤༠་༤༣% ཕྲན་ཌལ་ཧོར་བོད་གཞུང་གཏན་

སློབ་ནས་གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ཅན་རྡི་གྷར་པན་

ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་མཐོ་སློབ་ཐོན། 



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། ༢5
སྐབས་དེར་ཅན་རྡི་གྷར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་དང༌། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་བྱས། ཅན་རྡི་གྷར་མཐོ་སློབ་ཐོན་ཏེ། ལོ་ཤས་

རིང་ས་གཞིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལའི་ཉིན་སློབ་ནང་བོད་སློབ་

འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁོངས་དགེ་རྒན་དང་ལས་

ཞོར་དུ་དེ་གའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང༌། རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང༌། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་སོ་སོའ་ིཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་བྱེད་

རིང༌། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་

ལས་དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བརྩམས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ 

ནས། ༢༠༠༡ བར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་བོད་ཀྱི་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་

ཁང་གི་ཚོགས་གཞོན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་སྟེ་ལོ་དྲུག་

རྒྱུན་ལས་བྱས། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆེ་

དང༌། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག  ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་

པོའ་ིནང་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་བརྩམས་མྱོང་ཡང་ཡོད། ༡༩༩༩ ལོར་

སུད་སི་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གཞོན་ལྷན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ནང་དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་

བྱས། ༢༠༠༡ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་གངས་

རིན་པོ་ཆེ་བར་གནས་མཇལ་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ཀྱི་

འགན་འཁུར་དང་གོམ་འགྲོས་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་

ཞུགས་དང༌། ད་དུང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་བོད་ཡིག་རང་བཙན་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་

འགན་འཁུར་ཡང་ཞུས་མྱོང་ཡོད། ༢༠༠༡ ལོར་གཞོན་

ནུའི་ལས་རྒྱུན་གཙང་རྗེས་རྒྱ་གར་བོད་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་ཚོགས་པའི་མཉམ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

གཅིག་ཏུ་བོད་དོན་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ནང་དྭང་བླངས་ཀྱིས་

འཛུལ་བཞུགས་དང་འགན་འཁུར་ཡང་ལེན་མྱོང་ཡོད།  

༢༠༠༤ ལོར་བར་མའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་སྐབས་

བཅུ་གསུམ་པའི་བོད་མི་མང་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་

སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་བཞིན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་

དང་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བྱེད་མུས་མ་

ཟད། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

རང་དབང་ཅན་གྱི་ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁང་

གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཡང་

ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་དང༌། བོད་

ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་འགན་འཁུར་

རྒྱུན་རིང་ནས་བྱེད་མུས་ཡིན། ད་བར་སྤྱི་པའི་ལས་

དོན་རྣམས་བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་གཞི་རྩར་བཞག་ཐོག་རང་

འཁྲིའི་ལས་འགན་ཇི་ཡོད་ངོ་ལྐོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་

པར་ཧུར་ཐག་ངང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།

ཟླ་བ་ཚེ་རིང།    འོས་གྲངས།   ༩༨༥༢   བརྒྱ་ཆ།   

༤༠་༢༠%   ཕྲན་ ༡༩༥༩  ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར། 

༡༩༧༧ ལོར་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་ཌལ་

ཧོར་དང་སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ནས་ཐོན། ༡༩༧༡ ནས་

བོད་རིགས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་

བྱས། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༣ བར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུས་ལས་ཁང་གི་ཡིག་སྐྱེལ་

དང་གད་པའི་ལས་ཁུར་ཞུས། ༡༩༧༩ དང་ ༡༩༨༢ 

གཉིས་ལ་མེགྷན་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན་དང༌། 

༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༧ བར་རྡ་ས་བོད་རིགས་གཞོན་

ནུའི་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་སྐབས་ཕུང་སྲེག་ཁང་དང་

གད་སྙིགས་བླུག་ས། གླིང་སྐོར་ལམ་གསར་བསྐྲུན་

བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཁུར་

ཞུས། ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༩༢ བར་བོད་གཞུང་སྨན་

རྩིས་ཁང་མེགྷན་ཡན་ལག་གི་དངུལ་གཉེར་དང་རྩིས་

པའི་ལས་འགན་ཞུས། ༡༩༨༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་བོད་རིགས་གཞོན་ནུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། ༡༩༨༤ ལོར་ཡོངས་གླིང་སྔོན་

འགྲོའ ་ིསློབ་གྲྭ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་

ངེས་སྟོན་པའི་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། ༡༩༩༦ 

ལོར་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་ཡང་རྡ་ས་བདེ་དོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་

སྤྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱས། ༡༩༩༩ ལོར་ཇེ་ཝི་

ཤི་དང་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་བར་གྱི་རིག་གཞུང་

བརྗེ་ལེན་གྱི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཞུས། ༢༠༠༡ 

ལོར་ཨ་རི་གྲོང་སྡེ་སན་ཕྷརན་སིས་ཀོ་དུ་ྋགོང་ས་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། དེ་ནས་ ༢༠༠༡ ལོར་ྋགོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་

ཆེན་པོའ་ིབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་ཐད་བསྐོས་བཀྲིན་

བསྐྱངས་གནང་མཛད་པ་དང་ལོ་ལྔ་རིང་སྤྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ༢༠༠༣ ལོར་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་བཅས་འགོ་འཛུགས་

དང་རྒྱུན་ལས་ཞུ་མུས་ཡིན། ༢༠༠༦ ནས་དབུས་

གཙང་མི་མང་ནས་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུས་ཡིན།།

སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང༌།   འོས་གྲངས།   ༩༣༣༤  བརྒྱ་ཆ། 

༣༨་༠༩%  ཕྲན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་རང་གཞུང་གི་བཀའ་

དྲིན་ལས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་ལེགས་པར་

ཐོན་རྗེས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཐོག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་

འཐུས་གཙང་ཞུས་མཇུག་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ཁྱབ་ཁོངས་དོན་ལྡན་གླིང་སློབ་གྲྭ་དང་དེ་རྗེས་རྡ་སྟེང་

བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་བཅས་སུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩའི་

ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ཆེད་མི་ལོ་ ༢༦ འབད་བརྩོན་

ཆེན་པོས་ཞབས་ཞུས་ལ་བརྟེན།  བོད་གཞུང་ཤེས་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།༢6

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། འོས་གྲངས། ༩༧༦༡ བརྒྱ་

ཆ། ༧༡་༢༦%   ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་མདོ་

ཁམས་འབའ་ཐང་དུ་སྐྱེས། བོད་དུ་བོད་རྒྱ་སྐད་ཡིག་

གཉིས་ཐོག་སློབ་གྲྭ་རིམ་པར་འགྲིམས་ཏེ། མཐོ་སློབ་

མཐར་ཕྱིན་རྗེས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་གྲོས་

མོལ་ལྷན་ཁང་དང༌། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་

ཁུངས་སུ་ལོ་ ༡༠ ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད། 

༡༩༩༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཐོག་མར་བདེ་

སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་

གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བའི་ལས་ཁུར་ཞུས། 

སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས། རྒྱ་དམར་གྱི་བོད་

ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་འགྱུར་ཕྱོགས་ཞིབ་གནས་

ཉིན་རེ་བཞིན་གོང་རིམ་ལ་དཔྱད་ཕུལ་ཞུས་པ་མ་

ཟད། བོད་དང་མན་ཇུའི་འབྲེལ་བར་དཔྱད་པའི་གཏམ་

སོགས་དེབ་བཞི་ཙམ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་པར་

འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། རྒྱ་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་དེབ་ 

༣ ཙམ་ཕབ་བསྒྱུར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། ལས་ཞོར་དུ་

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཆེད་ཁ་བ་དཀར་པོ་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་འཁྱེར་དང་ཕྱག་རྟགས་

གསོལ་སྩལ་བཀྲིན་ཐོབ།

 དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཐོག་དོན་

གླིང་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་དང་རྡ་སྟེང་

བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་བདེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་

ཆེ། བོད་ཁྱིམ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སྐབས་དང་པོར་སྤྱི་

ཚོགས་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཞུས། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་

སློབ་ཡོན་ཁོངས་དམིགས་བསལ་སློབ་སྦྱོང་ Spe-

cial Educationཆེད་ལོ་གཅིག་རིང་ཨ་རིར་

བསྐྱོད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

དང་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའི་རྒྱུན་ལས་

སྐབས་དགུ་པའི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་ཞུས།

 ད་ལྟའི་ཆར་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔའི་ནང་ལོ་གསུམ་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དང་དེ་མུར་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་བོད་གཞུང་

མང་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུས་འབྲེལ་མཐུད་པ། 

བཅའ་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིར་བསྐོ་

གཞག་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁུར་འཐུས་གཙང་ཞུས་པ་

མ་ཟད། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའི་རྒྱུན་

ལས་སྐབས་བཅུ་པའི་ཚོགས་གཙོའི་མིང་ཁུར་ཞུ་མུས་

བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ་སྙིང་བསྡུས་སུ།།

བུ་མོ་ཚེ་རིང༌།  འོས་གྲངས།   ༨༤༧༦  བརྒྱ་ཆ། ༣༤་

༥༩% གུས་མོ་བོད་ནང་ ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱེས་ཤིང༌། རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ཡོངས་སུ་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཕ་མ་

དང་མཉམ་དུ་ ༡༩༦༡ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡོང་སྟེ། ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་

ཆགས་སློབ་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ༡༩༦༦ ལོར་སུད་

སི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ནང་ནས་

བོད་རིགས་བུད་མེད་བདུན་དྲག་འདེམས་གནང་བའི་

ཁོངས་ཚུད་དེ་མེྭ་སོར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནིར་མ་ལ་སློབ་གྲྭར་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ། ༡༩༧༡ ལོར་གཞི་

རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས༌། སྐབས་དེར་བོད་རིགས་བུད་

མེད་ཉུང་ཤས་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཁོངས་

སུ་གུས་མོ་ཡང་ཚུད་དེ་ ༡༩༧༥ ལོར་བྷ་ན་ར་སི་ཧིན་

དུ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཐོག་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་

དང༌། དེ་ནས་བྷེང་ལོར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་དགེ་

རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དེ་རྗེས་རྡ་

ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐོ་རིམ་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ལོ་ངོ་ ༢༠ 

ཙམ་བྱས། སློབ་གསོ་རིག་པ་སིམ་ལ་མཐོ་སློབ་ནས་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་པ་

བྱས། ༡༩༩༤ ལོར་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པའི་ལས་རོགས་

ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞུས་ཤིང༌། ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རི་བོད་

མིའི་སློབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ཨ་རིར་སློབ་སྦྱོང་དུ་

བསྐྱོད་དེ་ཝར་ཇི་ནི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་སློབ་

གསོ་རིག་པའི་ཐད་ ༢༠༠༡ ལོར་འབུམ་རམས་པའི་

སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་པ་བྱས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་

སྟེ་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་

ཡོན་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཤིང༌། ༢༠༠༣ 

ནས་ ༢༠༠༩ བར་སྐབས་གཉིས་རིང་དབུས་བུད་མེད་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་ཞུས། དེ་ཡང་ 

༢༠༠༥ ལོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ 

༦༡ པ་དང་ ༢༠༠༦ ལོར་མཉམ་སྦྱེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བཙན་

འཕྲོག་བྱེད་པ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༦ 

ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཞིང༌། དེ་

བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང༌། བོད་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་

གནས་ཁང༌། བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར། བོད་རྒྱལ་

ཡོངས་ལུས་རྩལ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཞུ་མྱོང༌། བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་ཚོགས་

པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། དཔལ་

ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་ཐད་བསྐོས་གནང་བ་ལྟར་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁངགི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཞུ་

མུས་ཡིན་པ་བཅས༌།

སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྟོད་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  
ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། ༢7
བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང་དང༌། བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ཚགས་ཤོག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཁུར་མཉམ་ལེན་ཞུས།  ༢༠༠༤ ལོར་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་

བྱས་རིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ཆེད་འགུག་བཀའ་མངགས་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་

སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གིས་འཁྱོག་བརྗོད་རིམ་བྱས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་སོགས་ལ་རང་གཞུང་གི་ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཏུ་བསྐོས་པ་ལྟར་ལས་

དོན་ཧུར་ཐག་ཞུས། ༢༠༠༦ ལོར་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྗེས། སྤྱི་ལྷན་གྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པོར་དྲུང་ཆེའི་

འགན་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད། དེའི་ཞོར་དུ་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་དང༌། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གནས་སྐོར་

གྱི་དཔྱད་གླེང་ལ་མཉམ་ཞུགས། རླུང་འཕྲིན་ཁང་དེའི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན། བྷི་བྷི་སི། ཐེ་ཝན་དང་སིང་གྷ་པུར། ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན། ཚགས་

དེབ་བཅས་པར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང༌། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་སྐད་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་དང༌། རྒྱ་ཡིག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་

རྐང་ལེན་ཞུས།  དེ་བཞིན་ཨ་རི་དང༌། ཡུ་རོབ། སོག་ཡུལ་བཅས་སུ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་བོད་རིག་པའི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་དང༌། བཙན་བྱོལ་

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་དང་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སློབ་མ། སྤྱི་འཐུས་དང་གཞུང་ཞབས་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲོམ་གཞི་དང་བོད་ཐོག་སྲིད་

ཇུས་སྤེལ་སྟངས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོཌ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་བཅས་སོ།།

གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། འོས་གྲངས་ ༨༠༤༤ བརྒྱ་ཆ་ 

༥༩་༢༧%  ཕྲན་སྐབས་ ༡༤ པའི་སྤྱི་འཐུས་ལས་

ཐོག་དང༌། ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན། བདུན་རེའི་གསར་ཤོག་བོད་ཀྱི་

བང་ཆེན་དང་དྲ་རྒྱའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བདུན་རེའི་གསར་

ཤོག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བང་ཆེན་གྱི་ངེས་སྟོན་པ།  དམངས་

བཙུགས་སློབ་གྲྭ་དང༌། རགས་བཀྲམ་བྱམས་པ་གླིང༌། 

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་བཅས་

ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ལྷ་བྲིས་དང་རྩིས་

བརྡ་དག་སྙན་ངག  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནང་པའི་གཞུང་

ཆེན་ཁག་ལོ་ ༡༠ ལྷག་སློབ་སྦྱོང་བྱས། བཙན་བྱོལ་དུ་

འབྱོར་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་

སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ། བོད་ཕྱི་ནང་ནས་དཔྱད་རྩོམ་

དང༌། ངོ་སྤྲོད་ལོ་རྒྱུས། སྙན་ངག་སོགས་རྩོམ་ཡིག་

གང་མང་བྲིས། ༼དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་ལོ་རྒྱུས་

དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ༽ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་

མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་གསེར་རྟ་བླ་རང་ཆོས་

སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ལྡན་༼གསེར་འོད་

འཕྲོ་བའི་ཞབས་རྗེས་༽སོགས་བརྩམས། བོད་གཞུང་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ  ནོར་

གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་༼ྋགོང་

ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་༽གྱི་རྩོམ་བྲིས་པ། ༼ནོར་

འོད་༽ དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ༼གངས་ཅན་ཤེས་

རིག་དབང་མཛོད་༽ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པའི་གན་ཁུར། 

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་

ཁག་ནང་རྩོམ་ཡིག་གང་མང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། བོད་

ནང་གི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ཏུ་རྩོམ་ཡིག་དང་བསམ་ཚུལ་

བགྲོ་གླེང་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཆིག་སྟོང་ལྷག་སྤེལ། 

༢༠༠༣ ལོར་ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་

ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་

མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་དང༌། ད་བར་ཞིབ་འཇུག་རྩོམ་སྒྲིག་

དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་གལ་ཆེ་བདུན་ཙམ་འགྲེམས་

སྤེལ་ཞུས། བདུན་རེའི་གསར་ཤོག་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་

རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ནས་རྡ་ས་

སོགས་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ཏུ་ཉིན་གཅིག་དུས་

གཅིག་པར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ལྷག་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་

པ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གསར་ཤོག་ཁྱབ་ཆེ་

ཤོས་ཡིན། ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣  ཚེས་ ༥  ཉིན་བལ་

ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པའི་བྱ་སྤྱོད་འོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་

དགོས་བྱུང་ཡང༌། བལ་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་

སྐྱེལ་གྱིས་བདུན་རེའི་གསར་ཤོག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བང་

ཆེན་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་གི་སྐད་ཡིག་

གསུམ་ལྡན་གྱི་དྲ་རྒྱ་ www.tibetexpress.

net རུ་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཉིན་

རེའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དུས་ཐོག་འགོད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། 

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་

འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་སོ་སོར་ཉིན་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཆད་ལུས་མེད་པར་

དམ་དོན་གྱིས་ཚོགས་བཅར་ཞུས། མང་གཙོ་དང་

འདྲ་མཉམ་གྱི་བསམ་ཚུལ། བོད་རང་དབང་སླར་གསོ་

དགོས་པའི་ལངས་ཕྱོགས་རྩ་དོན་གཞི་རྩར་བཟུང་

ནས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་པ་དང་བགྲོ་

གླེང་གི་གོ་སྐབས་ལེན་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན། འོས་གྲངས། 

༧༧༥༦ བརྒྱ་ཆ། ༥༧་༡༥% ཕྲན་མདོ་སྟོད་སེར་

སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།༢8
པ་དང༌། བཅུ་བཞི་པ་གཉིས་ཀྱི་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་

ཀྱི་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་

སུ་ཞུགས་ནས་གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

དགོངས་སྤྱི་དང༌། ཡང་སྒོས་མང་གཙོ་ཡང་དག་གི་

བཅའ་ཁྲིམས་འོག་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་གནང་

བའི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་ཉམས་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་

དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་བཞིན་འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་

འཛེམས་ཟོན་ངོ་སྲུང་སྤང་པའི་འཁུར་ལེན་གང་ཐུབ་

ཅི་ཐུབ་ཞུས་ཁར། ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་

རྣམས་ཡོང་ཁུངས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་ནའང་གྲོས་ཚོགས་

སུ་སླེབས་རྗེས་བོད་སྤྱི་པའི་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས་

པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་སྙིང་བཅངས་ཀྱི་ལས་དོན་

ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་དབང་བསྒྱུར་ལས་གྲོལ་ཏེ་ 

ཁྲིམས་ལུགས་ཁོ་ནའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་བསྐྱོད་ཐབས་

ཐོག སྒྲུབ་བྱའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།  ྋགོང་ས་

མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་ལྡན་

འགྱུར་བའི་སྒོ་ནས་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་

རེ། དེའི་ཆེད་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་འགོ་འོག་

ཚུད་ཀྱི་ནུས་པ་གཅིག་འདུས་ཐོག བོད་མི་ཚང་མས་

སྒྲུབ་བྱ་དངོས་ངོས་འཛིན་སྤྱི་མཚུངས་གསལ་པོ་དང་

བརྟན་པོ། སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་ལམ་ཡང་རྩ་དོན་ཡོད་ལ་

ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོག གཞན་ཟེར་རྗེས་འབྲང་

མ་ཡིན་པར་ནང་ཁུལ་གཅིག་མཐུན་དགོས་གནད་ཆེ་

བ་བཅས་ངོས་འཛིན་གྱིས་ད་བར་ལ་ཉམས་མྱོང་ལ་

བརྟེན་འབད་བརྩོན་ཞུ་སེམས་ཡོད།  མདོ་སྟོད་རྒྱ་ཆེའི་

སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་ད་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།། 

འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ། འོས་གྲངས། ༦༥༣༦ བརྒྱ་

ཆ། ༤༨་༡༦%  ཕྲན་ནི་ཁམས་ལི་ཐང་དུ་སྐྱེས། རྒྱ་

གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འབྱོར་ནས་འབྲས་བློ་གླིང་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། ཤར་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་

ཆེ་རྒན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང༌། མཁས་

པའི་དབང་པོ་ཕ་ར་རྒན་དབང་ཆེན་རྣམ་གཉིས་བཤེས་

གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས། ཕར་ཕྱིན་བསམ་གཟུགས་བར་

དུ་སློབ་གཉེར་བྱས་ཡུན་རིང་ཡིག་ཚད་གནས་རིམ་

དང་པོ་ཤ་སྟག་ཐོབ། ཞོར་དུ་འབྲས་བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་

གི་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བར་འགྲིམས། 

སྐབས་དེར་དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་

རྒྱལ་སོགས་རིག་གནས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས། བརྡ་

སྤྲོད་དང་སྙན་ངག་ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་རིག  དབྱིན་ཡིག་

བཅས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོབ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་ཏུ་འཛུལ་ནས། 

བོད་སྨན་དང་རྩིས། རྩོམ་རིག་སོགས་བོད་པའི་སྲོལ་

རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་དང༌། དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་

བཅས་ལ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ལོ་གསུམ་རིང་ནོར་

གླིང་ཞིབ་འཇུག་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་གངས་ཅན་ཤེས་

རིག་བང་མཛོད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང༌། ནོར་འོད་དུས་

དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་

གཏན་འབེབས་ལས་བགོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡིག་བསྒྱུར་

གྱི་ལས་ཀ་བྱས། 

 ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ལོ་གསུམ་

རིང་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱི་

ལས་ཀ་བྱས། དེའི་རིང་བོད་ཁྱིམ་ཤེས་ཡོན་དུས་དེབ་

ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང༌། ཟམ་པ་དུས་དེབ་ཀྱི་སློབ་སྟོན་

པ། སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར།  ༢༠༠༩ ལོ་འགོ་

ནས་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཤོག་གི་གསར་འགོད་

པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བསྒྱུར་སྒྲིག་གི་ལས་

འགན་འཁུར་བཞིན་པ་དང༌། ལི་ཐང་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་

ལས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡང་འཁུར་བཞིན་ཡོད།།

དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན། འོས་གྲངས། ༦༢༤༠ 

བརྒྱ་ཆ། ༤༥་༩༨% ཕྲན་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས།  

ལྡི་ལིར་ལེན་ཌི་ཤྲི་རམ་ Lady Shri Ram 

Chollege, Delhi University གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་ B.A ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

འབྱམས་པའི་ཕྱག་ཁྱེར་ཐོབ། དེ་རྗེས་ལྡི་ལི་ལྗ་ཝ་ཧ་ལ་

ནེརུའི་ Jawaharlal Nehru University 

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་དང༌། དེ་ནས་

ཨ་རིའི་ཊིབ་སེ་ Tufts University  གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུག་ཐོག་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ། སློབ་མཐར་

ཕྱིན་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༦ བར་དབུས་

བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཀ་

བྱས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་

ལ་སྐོང་འཚོགས་བྱས་པའི་བེུད་ཚོགས་ཆེན་ལ་འགྲོ་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་ཡིག་ཆ་བཟོ་འགོད་བྱས། བྷོམ་བྷེ་རུ་

ཐེངས་དང་པོ་བོད་ཀྱི་བེུད་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱས།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣ བར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་

ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས། ད་ལྟའི་ཆར་

ཚོགས་པ་དེའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མི་ཡིན་ཞིང༌། ད་ཆར་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་

ཀྱི་ན་གཞོན་མདུན་བཟང་ལམ་སྟོན་ལས་རིམ་ཚོགས་

པའི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད་

ཅིང༌། ཚོགས་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བཙན་

བྱོལ་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་རང་སྐྱ་འཕེལ་བ་དང༌། སོ་

སོའ་ིནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ། ཆེད་ལས་སྦྱོང་བརྡར་

སྤྲོད་པ། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་བོད་པའི་སློབ་

ཕྲུག་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་མཐོ་སློབ་ཆ་རྐྱེན་ཚད་ལྡན་ཡོད་

པ་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་རག་ཐབས། ཆེད་



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། ༢9
ལས་མཁས་པའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་དང་མཐོ་རིམ་

སློབ་མར་ཟབ་སྦྱོང་དང་བགྲོ་གླེང་སོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་

དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གསར་གཏོད་

མཁས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ལག་

རྗེས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་

ལ་ལས་དོན་སྣེ་མང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། སྐབས་

བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་

འདེམས་བྱུང་བ་ལྟར། ཕྱོགས་རིས་སྤངས་ཏེ་སྤྱི་མི་

ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག འོས་གྲངས། ༦༢༡༩ བརྒྱ་

ཆ། ༤༥་༨༣% ཕྲན་ཀམ་རའོ་སྒ་པ་གཞིས་ཆགས་

ནས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང༌། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ནས་

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སློབ་ཕྲུག་

རྩེད་ཕུད་ཀྱི་རྟགས་མ་ཐོབ། ཧ་པ་པུར་དྭང་སློབ་ནས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་རྗེས་ ༡༩༩༤ ལོར་མཐོ་

སློབ་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ B.A 

དང༌། RPIM   ནས་ཚོང་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་ཐོན། མཐོ་

སློབ་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་

ས་གཞོན་ཚོགས་གཙོའི་འགན་འཁུར།   ༡༩༩༥ ལོར་  

M.A སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་གཞོན་ནུའི་

སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ ༢༠༠༡ 

བར་ལོ་དྲུག་རིང་ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན་དང༌། ཟུང་

དྲུང༌། དྲུང་ཆེ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཙན་དབྱིན་

ཡིག་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་འགན་འཁུར།  མ་ཧ་

རཤ་ཏྲ་ Wardha, Sevagram  ནས་ལྡི་ལི་

བར་བོད་མིའི་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ཐེངས་གཉིས་པའི་

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་དང༌། སྒུཇུ་རྭཏ་མངའ་

སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཨཤེམ་ད་བྷད་ནས་ལྡི་ལི་བར་ཧི་ཞུས། 

དེ་བཞིན་སུད་སི་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཚོགས་དུས་ ༥༣ ལྷན་ཚོགས་དང༌། Bra-

ga, Portugal    དུ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་འཛམ་གླིང་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་

པ། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ Sao Paulo རུ་འཛམ་

གླིང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང༌། 

Sweden, Malmo  རུ་རྒྱལ་སྤྱི་གཞོན་ནུའི་

དུས་སྟོན་ལྷན་འཛོམས་སོགས་ཚོགས་འདུ་དུ་མའི་

ནང་ཚོགས་བཅར་དང་གཏམ་བཤད་བྱས། 

༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ལྡི་ལིར་འཕགས་བོད་འབྲེལ་

མཐུད་ལས་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་གཞོན་པ་དང་འབྲེལ་

མཐུད་པའི་འགན་འཁུར་ཞུས། ལས་གནས་འདིའི་

ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སླད་རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་གསར་འགོད་

པའི་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་དང་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་དུ་ལས་འགུལ་སྣེ་མང་སྤེལ།

༢༠༠༦ ལོར་སྐབས་ ༡༤ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

དུས་ཡོངས་རྫོགས་ད་བར་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཚོགས་

བཅར་ཞུས། ༢༠༠༧ ནང་ཉིན་གྲང་ ༤༠ ལྷག་བལ་

ཡུལ་ནང་གློ་ཚེ་རོག རྡོར་ཐང༌།  གཉི་ཤངས་ལ་

སོགས་པའི་བོད་མི་འདུ་སྡོད་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་

ཆེད་བཅར། ༢༠༠༨  ལོར་ཉིན་གྲངས་ ༡༦༨ རིང་

ལྡི་ལིར་ས་གནས་བོད་གཞུང་དམངས་ཛ་དྲག་ཚོགས་

ཆུང་གི་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

རྒྱ་གར་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཐོག་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གང་ཐུབ་ཞུས། ༢༠༠༨ 

ལོ་མཇུག་ནས་ལྡི་ལིར་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པའི་ལས་གནས་སུ་

ཞབས་འདེགས་ཞུས་མུས་ཡིན།།

དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར། འོས་གྲངས། ༦༠༩༠ བརྒྱ་

ཆ། ༤༤་༨༨% ཕྲན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ཚན་རིག་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པ་   (M Sc. Biotechnol-

ogy) བསླབ་པ་མཐར་སོན། ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ 

བར་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་

གནས་ཆུ་སྒང་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་འགན་ཞུས། དེ་

སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང༌། རིག་གཞུང༌། སྤྱི་ཚོགས་

ཞབས་ཞུ་ལས་འགུལ་སྣེ་མང་ཞུས། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ཆོལ་གསུམ་ས་ཁུལ་ནང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་ཞི་

བའི་རྔམ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་གར་བྱང་

ཤར་ས་གཞོན་ཁག་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་སི་ལི་གུ་

རི་ (Siliguri) ནས་འབྲས་ལྗོངས་ (Sikkim) 

བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་

དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ། ༢༠༠༨ 

ལོར་བོད་ནང་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས། ཨ་

སམ་རྒྱལ་ས་གོ་ཝ་ཧ་ཏྲི་རུ་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་

ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཉིན་

གསུམ་གྱི་ལས་འགུལ་རིང༌། ས་གཞོན་ཚོགས་གཙོ་

མཉམ་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུས།

     ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་

ལ་ཡའི་མངའ་སྡེའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྟ་རྟོག་ལས་

གཞིའི་ཟུང་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བར་ལས་ཁུར་ཞུ་

མུས་ཡིན། རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་གི་ད་ལྟའི་བློན་ཆེན་

ཁག་དང་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་ལམ་

བཟང་པོ་ཡོད་སྟབས། ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་

མིའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞིའི་

ཐོག་ས་གནས་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་

ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་

བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་

དང་ཝཱ་ར་ཎ་སིར་གསུང་ཆོས་བཀྲིན་སྩལ་སྐབས་སུ་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།3༠
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

གསལ་བསྒྲགས་ཁང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་

དོན་ལ་མཉམ་ཞུགས་འགན་ཁུར་གང་ཐུབ་ཞུས། དེ་

བཞིན་ཤི་ལོང་ས་གཞོན་དྲུང་ཆེ་ལས་འཁུར་སྐབས་

དཔལ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཤི་ལོང་ས་

གནས་སུ་གདན་ཞུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་དད་ལྡན་མང་

ཚོགས་ལ་གསུང་ཆོས་སོགས་གོ་སྒྲིག་འཐུས་གཙང་

ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ད་ལམ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་

གཞིའི་འོས་གཞིར་གུས་མོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

ཚོར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་

མ་ཟད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་བརྟེན་འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་

དང༌། ཤེས་ཡོན། ལྷག་བསམ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་

སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཞབས་

ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།  འོས་གྲངས། ༥༩༣༣ 

བརྒྱ་ཆ། ༤༣་༧༢% ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་

གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར། དེ་རྗེས་མ་སུ་རིར་བོད་

ཕྲུག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པས་བོད་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་

དེ་གསར་འཛུགས་ཁོངས་སུ་ཚུད་དེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

མུར་རང་གཞུང་མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་སུ་བསྐོ་

གཞག་དང་འབྲེལ་བོད་གཞུང་རྐང་པ་ཚ་དུས་ལག་པའི་

དཔེར་ལྟར་གཞུང་མང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་ཞེས་

བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར་དྭང་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཐོག་

མར་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་

སློབ་དགེ་དང་སློབ་སྤྱིའི་ལས་ཁུར་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་

ཞུས། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཁོངས་གཏོགས་

དབུས་དང་ཕྱོགས་མཐའི་གཞིས་འོག་སོགས་ཀྱི་ལས་

འཁུར་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ཞུས། བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་ཡན་ལག་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་

ལོ་གསུམ་ཞུས། ད་ེནས་མད་ོསྟོད་རྒྱལ་ཆེའ་ིམ་ིམང་གིས་

ཆེས་མང་མོས་ཐོག་ནས་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་

འདེམས་གནང་བ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་

དང༌། བཅུ་གསུམ་པ། ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་བཞ་ིཔ་བཅས་ཀྱ་ི

ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་སོགས་མདོར་ན་མི་ཚེའི་ནང་གི་ལོ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་བོད་གཞུང་མང་གི་ཞབས་

འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་བཅས།།

དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། འོས་གྲངས། 

༥༤༩༢  བརྒྱ་ཆ།  ༤༠་༤༧%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ 

ལོར་སྐྱེས། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ཅུང་ཞིག་ལྷོད་པ་དང་

དམངས་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཞུགས་ཏེ་འཛིན་རིམ་

ལྔ་པ་བར་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་དང་ཨང་རྩིས་སོགས་

སྦྱོང་པའི་སྟེང་ཆེན་ཤང་ཁག་ལྔའི་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་

གྲས་སུ་སླེབས། རང་ལོ་ ༡༣ ལ་སློབ་གྲྭ་ནས་ང་ཚོའི་

སྡེ་ཤོག་གིས་མར་འཐེན་ཏེ་རུ་ཁག་དང་པོའ་ིརྩིས་དྲུང་

བྱས། ༡༩༨༧ ལོར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་གོང་

འོག་གཉིས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ལོ་དེའི་ཟླ་ ༥ བའི་

ཟླ་མཇུག་ཙམ་ནས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་བལ་

ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་དཔལ་

ལྡན་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེར་སྐྱབས་རྗེ་རྩ་བའི་བླ་མའི་

ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བླངས་པ་དང་རྒྱ་གར་དུ་དཔལ་

གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་རིན་

པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་བཤད་གྲྭའི་

ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ་ལྟར་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་

རིག་གནས་སྦྱང་བརྩོན་བྱས་པའི་འབྲས་སུ་བཤད་གྲྭའི་

སློབ་གཉེར་བ་རྩེ་སོན་གྱི་གྲས་སུ་གྱུར། ༡༩༩༦ ལོར་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའ་ིམཚན་རྟགས་ཐོབ་པ་

དང༌། སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བ་མཁན་སློབ་ཟུང་གི་

སྐྱབས་འོག་ནས་ཁྱུང་དཀར་གཡུང་དྲུང་བསྟན་རྒྱས་

གླིང་གི་བསྟན་བདག་བླ་མར་ཁྲི་གསོལ་གནང་རྗེས་

སྐྱབས་རྗེ་ཤེས་དགེ་རིན་པོ་ཆེར་ཕྱག་རོགས་དང༌། 

བལ་ཡུལ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁྲི་བསྟན་ནོར་བུ་རྩེར་སྐྱབས་

རྗེ་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་སློབ་དཔོན་བསྟན་

འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་སླར་ཡང་སྔགས་

སེམས་ཀྱི་བོན་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱས། ༢༠༠༠ ལོ་ནས་

དབུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ཕ་རན་སི་དང༌། ཨོ་སི་

ཊི་རི་ ཡ། འཇར་མན། པོ་ལན་ཌི། ཧོ་ལན་ཌི། དྦཡིན་

ལན་ཌི། ཨིཏ་ལི་སོགས། ཨ་རི་དང་མེག་སི་ཀོ་སོགས་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་བསྟན་པ་དང་དགོན་པའི་དོན་དུ་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས། ༢༠༠༢ ལོར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐུ་

ཚབ་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་སྐབས་བཅུ་

གསུམ་པའི་སྤྱི་འཐུས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལོ་བཞི་བྱས། 

སླར་ཡང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་

འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་

ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་

ཁག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང༌། དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་བལ་ཡུལ་

རྒྱལ་སའི་ཁུལ་དུ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་

ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོར་ཁུར། 

སློབ་གསོ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་

སྤེལ་བར་མི་མང་གི་རེ་འདོད་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ནས་མདོ་སྟོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་

གིས་ཐུགས་རེ་གནང་སྟེ་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་

དབུས་རྒྱུན་སྐབས་ ༡༧ པའི་ནང་འོས་འདེམས་བྱུང༌། 

ཆུང་སྒངདབུས་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་

གྱི་ལས་འགན་མི་ལོ་དྲུག་ཁུར་རིང་སྒེར་དོན་ཟུར་དུ་

བཞག་སྟེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་སྤྱི་སེམས་ཁོ་ནས་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ནི་འགྱོད་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པ་ཆེན་

པོ་ཡོད། དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་འདི་འདྲའི་ནང་བོད་རྒྱ་

ཆེའི་མི་མང་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་སྤྱི་པའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་

དགོས་པ་འདི་སྔོན་ལས་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་

བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་འོས་འགན་མགོ་ཐོག་

ཏུ་བབས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་

ད་བར་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྷག་བསམ་གྱི་རྟུལ་



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། 3༡
ཞུགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ་གནོང་འགྱོད་མེད་པའི་ལས་

དོན་ཧུར་སྐྱེད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

གངས་ལྷ་མོ། འོས་གྲངས། ༥༡༣༡ བརྒྱ་ཆ། ༣༧་

༨༡% ཕྲན་བོད་ལྗོངས་ཤར་ཕྱོགས་བྲག་གཡབ་རྫོང་དུ་

སྐྱེས་ཤིང༌། སློབ་ལ་ོསོན་པ་ནས་སློབ་ཞུགས་ཀྱིས་ལྷ་སའ་ི

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབར་དུ་འགྲིམས། ༡༩༨༩ 

ལོར་དམར་གཞུང་གིས་སློབ་ཆེན་གྱ་ིཞ་ིབའ་ིཁྲོམ་སྐོར་ནང་

དུ་ཞུགས་པ་དང་བོད་དོན་ཆེད་འགྲེམས་སྦྱར་སྦྱར་ཡིག་

སོགས་ལ་བསྙད་དེ་གསར་བརྗེ་ངོ་ལོག་པའི་ཉེས་མིང་

བཙན་འགེལ་གྱིས་སློབ་ཆེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལྷ་

སའི་ཉེ་འཁོར་སྟག་རྩེ་རྫོང་དུ་གསང་བའི་དྲི་རྩད་ཀྱིས་ཟླ་

གྲངས་བཀག་ཉར་འོག་མནར་གཅོད་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་

པ་བཏང༌། ད་ེརྗེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མ་ིསེམས་བསླུ་བྲིད་ཀྱ་ི

ཉེས་མིང་བཀལ་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ངལ་རྩོལ་

བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་རྒུ་རྩ་བཙོན་དུ་

བཅུག བཙོན་ཁང་ནང་ཤ་ིགསོན་གྱ་ིམཚམས་ནས་ཁྱིམ་

མིས་སྐྱབས་རྗེས་ཆབ་མདོའ་ིགསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཡིག་སྒྱུར་དང༌། གདན་ཞུ་ལྟར་ལྷ་ས་ཆུ་ཤུར་དུ་དྭ་ཕྲུག་

སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་དང་འགན་འཛིན་ལོ་ངོ་བཞི་ཙམ་བྱས། 

༢༠༠༢ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའ་ིབོད་ཀྱ་ིདཀའ་སྡུག་

སྦ་ིསྦ་ིས་ི BBC སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ནས་བརྒྱུད་

བསྒྲགས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ྋརྒྱལ་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་

བུ་མཆོག་ཟུར་མཇལ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལའང་གནད་དོན་

གང་ཤེས་སྙན་འབུལ་ཞུས།  ༢༠༠༣ ནས་ནོར་གླིང་དུ་

ྋརྒྱལ་བའ་ིམཛད་རྣམ་དང༌། ཉམས་ཞིབ་པ་བཅས་ལ་ོལྔ་

ཙམ་བྱས། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༠ བོད་ཀྱ་ིབང་ཆེན་གསར་

ཤོག་གི་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་དང་དྲ་རྒྱའི་རྒྱ་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་

པ་བྱས་པ་ཡིན། ༢༠༡༠ ཕྱ་ིཟླ་ ༩ པའ་ིནང་བོད་ཀྱ་ིརྒྱལ་

གཅེས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐོག་

མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལྟར་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་

གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའ་ིདྲུང་ཆ་ེདང༌། བྷ་ོཊ་ིགསར་

ཤོག་ག་ིསློབ་སྟོན་གྱ་ིལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། ལས་ཞོར་

དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་༼གངས་

རིའ་ིཆུ་ཐིགས་༽ ཞེས་པའ་ིབོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱ་ིནང་དུ་དེབ་

གཉིས་དང༌། ༼དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་༽ སྐྱེད་མའ་ི

བསམ་གཞིགས་ཞེས་པའི་དེབ་གཅིག་བཅས་དེབ་ཕྲེང་

གསུམ་ཙམ་བྲིས། དུས་རྒྱུན་ཏུ་བོད་རྒྱའ་ིརྩོམ་ལུགས་སྣ་

མང་དྲ་རྒྱ་ཁག་དང་དུས་དེབ། གསར་ཤོག་བཅས་ཀྱ་ིཐོག་

ཏུ་བཀོད་དང་འགོད་མུས་ཡིན་པ་བཅས།། 

སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།  འོས་གྲངས། ༢༢༧༢  བརྒྱ་ཆ།  

༨༢་༣༥%  ཕྲན་ནི་༡༩༦༧ ལོར་མའེ་སོར་སྒར་དུ་

སྐྱེས། སློབ་གྲྭའི་སྐབས་འཛིན་རིམ་༩་པ་དང་ ༡༢ ་

བར་སློབ་གྲྭ་དེའི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་བདག་གི་ལས་འགན་

འཁྱེར། རྒྱ་གར་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ ་ིསྐབས་བོད་

སློབ་ཡོངས་ནས་ཨང་རིམ་རྩེ་ཕུད་བླངས་མྱོང་ཡོད། 

གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་ ༡༩༨༥ ལོར་མ་རྡ་ར་སེ་

མཐོ་སློབ་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་

བྱས། མཐོ་སློབ་སྐབས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་དང༌། བོད་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་

ནའི་ཇི་རི་ཡའི་སློབ་ཕྲུག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་

སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བྱས་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་ས་

གནས་དེ་གའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་འབྲེལ་གཏུག་

བྱས་ཏེ་སུད་ཚོང་བར་རོགས་སྐྱོར་མི་ཆུང་བ་ཞིག་

བྱེད་མྱོང༌། ༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༧ བར་མདོ་སྨད་

དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི ་དྲུང་ཆེའི ་ལས་འགན་ཁུར་

དང༌། ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་བར་ཞི་བའི་གོམ་

འགྲོས་ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མི་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་མྱོང་ཡོད།  ༡༩༩༦ 

ལོ་ནས་སྐབས་ ༡༢ ༡༣ ༡༤ བཅས་སུ་མདོ་སྨད་

སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན།   ༢༠༠༡ ཟླ་ 

༡༠ ནས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ བར་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་

ལས་འགན་ཁུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་མི་དང༌། ཐེངས་བཞི་པའི་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་

གྱི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་འགན་ཁུར། གཞུང་འབྲེལ་

དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཏུ་

སྲི་ཞུའི་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་རིམ་པ་གོ་

སྒྲིག་འགན་ཁུར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྟེང་བོད་དོན་གྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་གོ་སྒྲིག་

དང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱང་བྱས་ཡོད།  ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྐབས་  ༡༤ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་རྣམས་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་འོས་

འདེམས་བྱུང༌། ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའི་རྗེས་བོད་ས་

གནས་ཡོངས་ནས་གཞིས་ལུས་མི་མང་གིས་རང་

དབང་སྒེར་ལངས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་

སྐབས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་གཞུང་

མང་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཚོགས་

མིའི་འགནའཁུར་བླངས་ཏེ་ལྡི་ལི་ས་གནས་ཛ་དྲག་

ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

རྒྱལ་སྤྱིར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སླད་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་

གཞོགས་འདེགས་གང་ཐུབ་བཅས་ཞུས་ཡོད་པའི་

ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ།།



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།3༢
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས། འོས་གྲངས། ༢༠༤༡  བརྒྱ་

ཆ།  ༧༣་༩༨%   གུས་ནི་༡༩༥༧ ལོར་མདོ་སྨད་

རེབ་གོང་དུ་སྐྱེས།  ༡༩༦༣ ལོར་ཌལ་ཧོར་བོད་

གཞུང་གཏན་སློབ་ཏུ་གཞི་རིམ་བར་མ་འཛིན་གྲྭ་༨་

བར་དང༌། དེ་རྗེས་ ༡༩༧༢ ལོར་ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཞུགས་ཤིང༌། 

༡༩༨༡ ལོར་ཨཅརྱ་ཐོན་ཉིན་ནས་ ༡༩༨༤ བར་རྡ་

སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། 

༡༩༨༥ ལོར་ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་དང༌། ༡༩༨༦ ལོར་ཤེས་

ལས་ཀྱིས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནས་ཞུ་མོས་

ལྟར་བོད་ཁྱིམ་དུ་བཏང་གནང་བྱུང་ ༡༩༩༢ བར་དགེ་

རྒན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།  ༡༩༩༣ ལོར་སུ་ཇ་བོད་

ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་སྤྱིའི་ལས་ཁུར་བླངས། ༡༩༩༦ 

ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

སྐབས་ ༡༢ པའི་ཐད་བསྐོ་སྤྱི་འཐུས་སུ་བསྐོ་གཞག་

སྤྱི་སྩལ་བྱུང་བ་དང༌། ༡༩༩༦ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པར་སྤྱི་

མོས་བྱུང༌། ༢༠༠༠ ལོར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

འོས་སྒྲིག་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོའི་ལས་འགན་ཞུས། ༢༠༠༡ ལོར་སྐབས་ ༡༣ 

པའི་མདོ་སྨད་མི་མང་ནས་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་

བྱུང་ཞིང༌། ༢༠༠༡ ལོར་སྐབས་ ༡༣ པའི་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་འདེམས་ཐོན་གྱིས་ལས་

འཁུར་ཞུས། སྐབས་ ༡༣ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་ཐོག་མང་ཚོགས་

ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའི་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ 

༢༢ དགོངས་དོན་བཞིན་སྐབས་ ༡༢ པའི་བཀའ་ཤག་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་སུ་ ༢༠༠༡ 

ལོར་བཏང་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི་མོས་

བྱུང་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་

སྩལ་པས་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དང་ཆོས་རིག  ཤེས་

རིག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འགན་

ཁུར་ཞུས། ༢༠༠༦ལོར་སྐབས་ ༡༤ པའི་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་

༢ པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པའི་བཀའ་ཁྲི་

མཆོག་ནས་སླར་ཡང་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་དམིགས་སུ་

བཏང་གནང་ལ་མང་མོས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་

བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་སྤྱི་སྩལ་གནང་བ་ལྟར་༢༠༠༦ 

ལོར་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་

བྱུང་བ་བཅས་སོ།།

རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།  འོས་གྲངས། ༡༨༢༧ བརྒྱ་ཆ། 

༦༦་༢༢%  ཕྲན་ནི་༡༩༥༢ལོར་སྐྱེས་ཤིང༌། ༡༩༥༩ 

ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་རིམ་པའི་སློབ་ཞུགས་བྱས།  

༡༩༦༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ནས་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༣༡ བར་ལོ་ངོ་ ༢༦ ལྷག་རིང་དྭང་སློབ་དམག་སྒར་ནང་

ཞུགས། ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་འགོ་འཛིན་ལས་

རོགས་Assistant Political Leaderབར་

ལས་དྲུང་དང༌། ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ། བརྒྱ་དཔོན། 

བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་ལས་

ཁུར་ཐོག་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་མྱོང༌།  ༡༩༩༤ ལོ་མཇུག་ཏུ་

དྭང་ཞབས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་རྗེས་མན་སྤར་ཕན་

བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞིས་གྲོང་བརྒྱ་དཔོན་

དང༌། ས་གནས་དྭང་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་གི་རྒྱུན་ལས་ལོ་

གསུམ་བྱས། ས་གནས་མདོ་སྨད་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོའི་ལས་ཁུར་ལོ་དྲུག་དང་མན་སྤར་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་བསྟུད་མར་

སྐབས་གཉིས་ལས་ཁུར་ཞུས། ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་

སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་གི་འགན་

འཐུས་ལོ་ལྔ། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་སྐབས་ ༡༡ པའི་

དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ལོ་གསུམ་ཞུས།  ༢༠༠༦ 

ཟླ་ ༣ ནས་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ བར་སྐབས་

༡༣ པའི་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་ཞུས། སྐབས་ ༡༣ པ་དང་

སྐབས་ ༡༤ ་གཉིས་ལ་མུ་མཐུད་མདོ་སྨད་མི་མང་

ནས་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་བཞིན། ད་བར་

སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཆ་ཚང་ཆད་མེད་

ཚོགས་བཅར་གྱིས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་མ་ཟད། སྐབས་

༡༣ པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལོ་བཞི་དང་སྐབས་

༡༤ པར་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ལྷག་ལས་ཁུར་ཞུས་ཐོག 

ད་བར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དང༌། ལོ་

འཁོར་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་

སོགས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆེད་

འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་མིན་ ༢༥ ནང་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་བ་ལྟར་ཞབས་ཞུ་ཧུར་སྐྱེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 

སླད་མར་གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་

སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱིས་བོད་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་མདོ་སྨད་མི་མང་ནས་ཇི་ལྟར་

ཐུགས་རེ་གནང་དོན་བཞིན་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་

འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་

ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ།།

འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།  འོས་གྲངས། ༡༧༥༦ 

བརྒྱ་ཆ། ༦༣་༦༥%  ཕྲན་ནི་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༡༠ ལ་སྐྱེས། ཕ་ཡུལ་མདོ་སྨད་བྱ་ཁྱུང་ཡིན། རྒྱ་གར་

བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡའི་North Eastern Hill 

University་ ནས་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ནང BSc. 

Degree ཐོན་ཞིང༌། ལྡི་ལིར་ N.I.I.T   སློབ་

ཞུགས་ཀྱིས་ Honors Diploma in com-

puter software Development  ལག་
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ཁྱེར་དང༌། བྷེང་ལོར་ནས་ཚོང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱང་

འབྲས་ Diploma in Business Admin-

istration       ལག་འཁྱེར་ཐོབ། སློབ་བསྐྱོད་དུས་

རིམ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་ཀྱི་བུད་

མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནང་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ༡༩༩༢ ལོ་ནས་རང་གཞུང་འཆར་

འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ TCRC  གློག་

ཀླད་སྡེ་ཚན་དུ་ཞབས་ཞུ་དང༌། ༡༩༩༥ ལོར་བོད་ཀྱི་

བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་

གཞོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། ༡༩༩༧ ལོར་རང་གཞུང་

བརྒྱུད་ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

དུ་སློབ་ཞུགས་ཀྱིས་ Educational  Media 

and Technology སློབ་ཚན་ཐོག  M,Ed. 

Degree སློབ་མཐར་ཕྱིན། ༢༠༠༡ ལོར་ནས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤ པ་

གཉིས་སུ་མདོ་སྨད་མི་མང་ནས་འདེམས་ཐོན་གྱིས་

སྤྱི་འཐུས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། ༢༠༠༦ ལོར་བལ་

ཡུལ་ནང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་བུད་མེད་ཤེས་

ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞེས་པ་ཞིག་གསར་

འཛུགས་བྱེད་པོའ་ིཁོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ ༢༠༠༧ ལོ་

ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དེའི་འགན་འཛིན་ངེས་སྟོན་པའི་

ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན།།

ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ། འོས་གྲངས། ༡༤༦༥ བརྒྱ་ཆ། 

༥༣་༡༠% ཕྲན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

བོད་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་མདོ་སྨད་

མི་མང་ནས་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

འོས་དམིགས་ནང་མི་མང་གི་རེ་འདུན་ཆུད་ཟོས་མི་

འགྲོ་སླད་དམ་བཅའ་དང༌། སོ་སོའ་ིཕ་མ་བཟང་པོས་

ཀྱང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་བོད་གཞུང་

དང་མི་མང་གི་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་སུ་

བསྐྱོད་དང་མདོ་སྨད་མི་མང་གི་རེ་འདུན་ཡིད་ཆེས་

བཅས་ལ་རང་གི་གང་ནུས་ཀྱིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

སེམས་བཅངས་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཤིང༌།  ༡༩༧༥ 

ལོར་སློབ་གྲྭ་ཐོན་མཚམས་དྲུང་ཡིག་གི་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་རྗེས་རྡོར་གླིང་ལྦེསཏྲ་སྤོནཡིཏྲ་དུ་དགེ་རྒན་ལོ་

ཤས་བྱས། ༡༩༩༡ ལོར་མདོ་སྨད་མི་མང་ནས་བོད་

མིང་སྤྱི་འཐུས་ནང་འདེམས་ཐོན་གྱིས་ཞབས་འདེགས་

ཞུས། དེ་རྗེས་བསྟུད་མར་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་སྐབས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣ བར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོའི་ལས་

འཁུར་ཞུ་སྐབས་ཨ་རི་དང༌། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ  སུད་སི། 

ཐེ་ཝན། ཇར་མ་ནི་བཅས་ལ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་

དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཞོར་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དགུ་པའི་ཐོག་དབུས་

རྒྱུན་ནང་བསྐྱར་དུ་འདེམས་ཐོན་གྱིས་ཚོགས་གཙོའི་

ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་སྐབས་ཨི་ཊ་ལི། ཌན་མག་ཀོ་

པན་ཧེ་གྷན་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོང་

ཚོགས་གནང་བའི་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་གི་ཚོགས་

ཆེན་ཐོག་བཅར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་སུད་སི། ཨོསི་ཊོ་

ལི་ཡ། ཐེ་ཝན་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་བོད་དོན་དྲིལ་

བསྒྲགས་དང་དམིགས་བསལ་བོད་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་

གནས་སྟངས་ཐོག་དྲིལ་བསྒྲགས་མཐིལ་ཕྱིན་ཞུ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་དང་རང་རེའི་མང་ཚོགས་སུ་མང་གཙོ་དང། 

ཁོར་ཡུག་སྐོར། དམིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཐོག་གསལ་བཤད་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས། ཕོ་

མོའ་ིཁྱད་ཆོས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་ཕུལ་

དང་འབུལ་མུས་ཡིན། བསྟན་སྲིད་ཆེད་མདོ་སྨད་མི་

མང་ནས་ད་བར་རེ་འདུན་དང་ཡིད་ཆེས་གནང་བ་ལྟར་

ཕྲན་ནས་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་བསྐྱུར་ཏེ་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་

གིས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་སོ་སོའ་ིམདུན་དུ་ལས་

འགན་བསླེབ་པ་རྣམས་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲི་མེད་

པར་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་གིས་དུས་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་

བ་ནི་ཆོས་ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།  རང་གི་

ལྷག་བསམ་བཟང་པོའ ་ིཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཞབས་

འདེགས་མི་དམན་ཙམ་ཞུ་བཞིན་ཡིན་པ་བཅས།།

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། འོས་གྲངས། ༡༢༧༥ བརྒྱ་

ཆ། ༤༦་༢༡%  ཕྲན་ནི་ཨ་མདོ་ཁྲི་ཀར་  ༡༩༧༣ 

ལོར་སྐྱེས་ཤིང་རིམ་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་དང༌། ལྷག་པར་

མདོ་སྨད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ངྷི་ཚ་རི་ཁྲོད་བཀྲ་

ཤིས་ཆོས་ལྡིང་གི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་སློབ་གཉེར་

བྱེད་རྒྱུའི་སྐལ་བ་ཐོབ། ༡༩༩༣ ལོར་ནས་ ༡༩༩༧ 

ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ བར་ལ་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་

སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་དགེ་འོས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་

བྱས། ༢༠༠༥ ནས ༢༠༠༧ བར་ལོ་གསུམ་རིང་ལ་རྡ་

ས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་པའི་འཐུས་མི་

བྱས། ༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ནས་འདི་

གའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མིར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་བཞིན་ལས་འགན་འཁུར་

མུས་ཡིན།  ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཕ་རན་

སིར་ཚོགས་པའི་གཞོན་ནུ་བོད་རིག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས། 

༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ནང་དུ་སོག་ཡུལ་དུ་ཚོགས་པའི་

བོད་སོག་ལ་རྒྱ་གཅིག་འཛིན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།34
ནས་ལོ་འཁོར་བརྒྱ་འཁོར་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་

འདིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས། ༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་༣ པའི་

ཚེས་ ༡༦ ནས་ད་བར་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང༌། དེ་བཞིན་

བརྡ་སྤྲོད་པ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། གནས་བརྒྱད་

ཆེན་མོ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་ལས་མཚམས་སྦྱོར་

ལྔ་པ་བཅས་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་སྐབས་བཅུ་

ཙམ་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱས། དེ་བཞིན་འབྲིང་རིམ་དགེ་འོས་

སྐབས་བཅུ་བཞི་དང༌། རང་གཞུང་ཤེས་རིག་གི་དམའ་

རིམ་དགེ་འོས་སྐབས་གསུམ་དང་ཆོས་དོན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དགེ་འོས་སྐབས་གཅིག་བཅས་ལའང་སློབ་

ཐབས་དང༌། སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་གླུ། ཆོས་

རྗེ་ས་པཎ་གྱི་མཁས་འཇུག་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱས། 

རང་གཞུང་འདེམས་ལྷན་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གཞུང་

ཞབས་འོས་སྦྱོང་སྐབས་དྲུག་ལ་རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིག་

སྐོར་གྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་དང༌། འདེམས་ལྷན་ནས་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གཞུང་ཞབས་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་དང༌། 

ཤེས་ལྷན་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་མཐོ་དམའ་འབྲིང་

གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལའང་སློབ་ཁྲིད་བྱས་མྱོང་

ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ།།

སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། འོས་གྲངས། ༡༢༠༦ བརྒྱ་ཆ། 

༤༣་༧༡% ཕྲན་ནི་ ༡༩༧༡ ལོར་དངུལ་རྭ་ནག་

སྐོར་སྡེ་བར་སྐྱེས། བོད་དུ་སློབ་ཆུང་ནས་སློབ་ཆེན་

བར་འགྲིམས། ༡༩༩༡ ལོར་སྦིར་སུ་ཇ་སློབ་གྲྭར་

སློབ་གཉེར་བྱས་རྗེས་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སློབ་ཏུ་བོད་

དགེ་བྱས། ༡༩༩༤ བོད་དུ་ལོག་སྟེ་ནུབ་བྱང་མི་

རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲྭར་ཞུགས། སློབ་དུས་

སུ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སླད་གསང་སྒྲིག་གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟབས། ༡༩༩༥ 

ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་

ཐིང་ཟེར་བས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་དང་ཚ་

འདྲི་སྣ་ཚོགས་བྱས་རྗེས། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བཀག་ཉར་ཁང་དང་རྨ་ཆུ་རྫོང་བཀག་

ཉར་ཁང་སོགས་སུ་སྐོར་བསྐྱོད་བཙོན་འཇུག་བྱས། 

༡༩༩༦ ཟླ་༩ ཚེས་༡༩ ཉིན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་འབྲིང་

རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་༼དྲིལ་བསྒྲགས་ངན་

སྐུལ་གྱི་གསར་བརྗེ་ངོ་ལོག་པའི་༽ཉེས་མིང་བཙན་

འགེལ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ལོ་གསུམ་

དང་ལོ་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕྲོག ༡༩༩༦ 

ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༧ ཉིན་ཀ་ཆུ་ཧོས་རིགས་༼ཁ་ཆེའི་

མི ་རིགས་འདུ་སྡོད་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་༽ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་གྱི་བཙོན་ཁང་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ངལ་

བསྒྱུར་བཙན་འཇུག་བྱས། ༡༩༩༨ ལོར་བསྐྱར་

དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་སྟེ་ ༡༩༩༩ ལོར་ནོར་གླིང་

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དུ་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་བོད་དྲུང་

གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁུར། ༢༠༠༠ ཟླ་ ༡ 

ནང་ཆོལ་གསུམ་ཆིག་སྒྲིལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་

བའི་སྐབས་དང་པོའ ་ིཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་

ནང་ཆུ་ཚོད་ ༧༢ རིང་བཙོན་གྲོགས་བཛྲ་འཕྲིན་

ལས་མཉམ་ཆ་ཤས་བླངས། ༢༠༠༡ ལོར་བོད་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་

ལྟེ་གནས་ཁང་གི་མཐུན་སྦྱོར་འོག་༼བཙོན་བསྐྱོད་

ཟིན་ཐོ ་༽ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་པར་བསྐྲུན་བྱས། 

༢༠༠༦ ལོར་ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་

སྐྱོང་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཨཱ་མཱར་ཝ་ཏི་དུས་

འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༠ པའི་ས་ཁང་ལས་དོན་

གྱི་ལས་འགན་ཁུར། ༢༠༠༦ ནས་མདོ་སྨད་དབུས་

རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་རྩིས་པ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་

འཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཁུར། ད་ལྟ་ནོར་གླིང་བདེ་དོན་

འགན་འཛིན་དང་ནོར་གླིང་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་འགན་འཛིན། དེ་མིན་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་

སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀྱི་ལས་

འགན་ཁུར་མུས་བཅས་སོ།། 

ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།    འོས་གྲངས།  ༡༡༩༨    བརྒྱ་

ཆ། ༤༣་༤༢% ཕྲན་ནི་ ༡༩༧༡ ལོར་ཕ་བློ་བཟང་

བསྟན་འཛིན་གྱི་བུ་མོར་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་སྐྱེས་

ཤིང༌། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་

འགྲིམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་རིམ་ཐོན་བྱས། ༡༩༩༦ ལོ་

ནས་ ༡༩༩༩ བར་རྡ་ས་ས་རྒྱུན་བུད་མེད་རྒྱུན་ལས་

ལོ་ངོ་གསུམ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ༢༠༠༣ ལོར་རྡ་ས་

མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་དུ་དངུལ་གཉེར་གྱི་ལས་

ཁུར་ཞུས། ༢༠༠༣ ནས་༢༠༠༦ བར་ལོ་གསུམ་རིང་

དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་འབྲེལ་

མཐུད་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། དེ་བཞིན་ 

༢༠༠༥ ལོར་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་

དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གང་

མགྱོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་རྒྱ་གར་གྲོང་

ཁྱེར་ཆེ་ཁག་བཞིའི་ནང་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་སྐབས་ལྡེ་ར་རྡུན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་བར་མི་གྲངས་ ༡༧༠ ལྷག་གི་འགོ་ཁྲིད་

དང་ཚོགས་གཙོའི་འགན་འཐུས་ཚང་ཞུས། གཞན་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་

འདུ་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ ༡༨ ཙམ་ལ་དབུས་བུད་མེད་

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་མ་འོངས་

ལས་འཆར་སྐོར་སོགས་མི་མང་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཆེད་དུ་བསྐྱོད། ༢༠༠༦ ལོར་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཡང་བསྐྱར་རྒྱུན་ལས་ལ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་བཞིན་ ༢༠༠༩ བར་ལས་ཁུར་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ༢༠༠༧ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

སྐབས་ ༡༤ པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། 35
ལས་ཐོག་དང༌། ༢༠༠༩ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་ལྔ་པ་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་འཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དེའི་གོ་སྒྲིག་

གི ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ ་སྐབས་བྱུང༌། 

༢༠༠༩ ལོར་མདོ་སྨད་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ 

ཐོག་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ལ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ད་ལྟ་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་

གཙོའི་ལས་འགན་ཁུར་མུས་བཅས་སོ།།

རྨོག་རུ་བསྟན་པ།    འོས་གྲངས། ༡༠༦༥ བརྒྱ་ཆ། 

༣༨་༦༠% ཕྲན་ནི་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའ་ིཉེ་

འགྲམ་ནས་སྐྱེས་ཤིང༌། གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཛེས་

པའི་རྨོག་རུ་མཁར་བྱམས་མདའ་མོ་ཚང་ནི་བདག་

གི་སྐྱེས་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དྲང་བ་དང་རྣོ་བའི་རང་གཤིས་

ནི ་ཕ་མེས་ཀྱི ་རུས་རྒྱུད་ནས་ཐོབ་པའི ་བདག་གི་

ལེགས་སྐྱེས་ཡིན། དགེ་རྒན་དམ་པའི་མདུན་ནས་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་བག་ཆགས་ཐོབ་པ་ནི་

བྱིས་དུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡིན། ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་རིག་སྦྱང་བརྩོན་

གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་ཤིང་གཞུང་ཆེན་གྱི་རབ་འབྱམས་

པ་ཞིག་དང༌། རིག་གནས་ཀྱི་དགེ་རྒན། དཔེ་དེབ་

དང་གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ནང་བསྟན་ཤེས་

ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལོ་བཞིར་བྱས་

པ་སོགས་ནི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་རྗེས་ཙམ་ཡིན། ཚ་

བའི་སྐད་གྲགས་བོད་དུ་ཁྱབ་པའི་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་

ནས་ལས་ཀྱི་རུས་ཆུ་ས་རུ་གཏོར་ཞིང༌། རྒྱ་དཀར་

གཉིས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དུ་བསྡད། རང་ཉིད་ལས་མི་

རིགས་དང་མི་རིགས་ལས་རིག་གཞུང་གལ་ཆེ་བའི་

བསམ་འདུན་ཁོ་ནས་འོག་མི་ལོ ་དགུ་རིང་མདུན་

ལམ་དང་འཚོ་བ་བློས་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་དང༌། 

ལྷག་བསམ་ཅན། དྲང་བདེན་ཅན་གྱིས་བློས་བཏང་

དཀའ་བའི་ཐུགས་ཁུར་ཐོབ་བཞིན་པ་ནི་བདེན་དོན་

ལས་འབྲས་སུ་བཅོལ་བའི་དཔང་རྟགས་ཙམ་ཡིན། 

མི་རིགས་ཤིག་གི་ལས་དབང་བསམ་ནས་རྒྱ་དཀར་

ནག་གི་ཁོར་ཡུག་འགྲིམས་མྱོང་བ་མ་ཟད། གནའ་

དེང་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་བག་ཆགས་ཆེན་པོ་མེད་ཀྱང་དྲ་

རྒྱ་དང་ཚགས་པར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ན་བག་ཡངས་སུ་

རྩེན་པ་འདིས་ཀྱང་རིག་གནས་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་

ལ་ཞེན་པའི་དུངས་པ་ཙམ་མཚོན་ནུས། མཐོ་བ་

བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་པ་ནས་དམའ་བ་བྱིས་པའི་བར་

གྱི་སེམས་ཁམས་ལ་རང་གཤིས་མཐུན་ཅིང༌། ལས་

རིགས་དང་མི་ངོ་མཐོ་དམན་མེད་པའི་མི་གཤིས་ངོ་

མ་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ། དད་པ་དང་གནས་ལུགས་

ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་ངོ ་བོ ་ལྷ་རུ་སྒོམ་ཤེས་པ་ནི ་དུས་

རབས་གསར་པ་དང༌། མི་རབས་གསར་པ་ཚོའི་ངོ་

གདོང་རྗེན་པའི་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡིན། མི་མང་གི་

རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏེ་༸གོང་ས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དཔུང་འོག་ཞབས་འདེགས་

ཕྲན་ཙམ་ཡོང་བ། ལྷག་པར་འཆི་གསོན་གྱི་བར་ན་

གནས་པའི་བོད་མི་རིགས་ཆེད་ནུས་ཤུགས་གང་

ཡོད་འདོན་རྒྱུ་ནི་སྒེར་ངོས་ཀྱི་བློས་གཏོང་དང༌། བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་ལ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་

པའི་དགོས་དོན་ཡིན།།

རྒྱ་རིགས་ཐར།   འོས་གྲངས།   ༡༠༠༠  བརྒྱ་

ཆ། ༣༦་༢༥% ཕྲན་ནི་ ༡༩༧༤ ལོར་མདོ་སྨད་

མང་ར་ནས་སྐྱེས། ༡༩༩༢ ལོར་མཚོ་ལྷོ་མི་རིགས་

དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༡༡ 

རིང་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས། ༡༩༩༧ ལོར་ལས་

ཞོར་དུ་མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོ་སློབ་གླིང་གི་ཡིག་ཐོག་

འཛིན་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་ ༢༠༠༡ ལོར་སློབ་མཐར་

ཕྱིན། ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༨ བར་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་བྱིས ་པའི ་ཐེབས་རྩ ་ཚོགས་པས་

སྒྲུབ་གནང་བའི་ ༤༠༡ རྣམ་གྲངས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་

རྒྱུན་རིག་གནས་ཉམས་ཞིབ་འཛིན་གྲྭ་UNDP/

CPR/96/401/PROJECT ཞུགས་ནས་ 

༡༩༩༨ མཐར་ཕྱིན། ༢༠༠༢ ལོར་རང་མི་རིགས་ཀྱི་

བདེན་མཐའི་ལས་དོན་འབའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕ་མ་

གཉེན་ཉེ་རྣམས་བསྐྱུར་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ནང་མི་ལྔ་མཉམ་

དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར། ༢༠༠༣ ལོར་ནས་ཤེས་

བྱ་ཀུན་འདུས་རྩོམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་སུ་ལས་ཞུགས་

ཀྱིས་ཁྱོན་བསྡོམས་དཔེ་དེབ་དང་དུས་དེབ་བཞི་ལྷག་

གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང༌། གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ་སོགས་ཀྱི་

ལས་འགན་ཁུར། ༢༠༠༦ ལོར་ནས་རྡ་ས་ས་གནས་

འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང་རྡ་ས་མདོ་སྨད་ས་རྒྱུན་གྱི་

དྲུང་ཆེ་ལས་ཁུར། ༢༠༠༨ ལོར་<<ཁྱིམ་མཚེས་

དང་ཆ་ཤས>>ཟེར་བའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

གནས་སྟངས་མཚོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་

པར་སྐྲུན་བྱས། ༢༠༠༩ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

སྐུར་འདེབས་བྱེད་མཁན་ཡེ་རྡོར་ལ་སྲིད་དབང་སྒེར་

འཛིན་པའི་ངོ་བོ་དངོས་མ་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་ཁ་བྱང་

ཐོག་དགག་ལན་བྲིས་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། ད་ལྟ་

མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་ཤེས་བྱ་ཀུན་

འདུས་རྩོམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་

ལས་འགན་ཁུར་མུས་བཅས་སོ།།

 



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།36

སྐབས་ ༡༥ པའི་ས་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌།  འོས་གྲངས།   ༣༨༤ བརྒྱ་ཆ། ༧༣་

༩༩%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་གངས་རིའི་ལྗོངས་

སུ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

ནས་རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ད་ཆ་

རྫོང་གསར་དུ་དགེ་རྒན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མདོར་ན་ང་

ནི་གནས་ལུགས་ལ་དགའ་ཞིང་རང་བདེན་ལ་གདུང་

པའི་དགེ་རྒན་དཀྱིལ་མ་ཞིག་ཡིན།།

ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། འོས་གྲངས། ༣༠༩ བརྒྱ་ཆ། 

༥༩་༥༤%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ཕ་ཀུན་དགའ་

ཆོས་འཕེལ་དང་མ་དགའ་ཉོན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་

རིགས་སུ་མདོ་ཁམས་ནང་ཆེན་ཁུལ་དུ་སྐྱེས། ཆུང་

དུས་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱུག་

རྫི་ལ་འགྲོ་ཞོར་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་རང་སྦྱོང་བྱས། 

རང་ལོ་ ༡༤ ལོན་པའི་ཚེ་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱར་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདྲེན་

མཆོག་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ་

གཏུགས་ཏེ་གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་ཟབ་མོས་མཚོན་

པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་མང་པོ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་

ཤར། དེར་གདན་སའི་མཁན་ཆེན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་

མདུན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དེ་ནས་ཡུལ་དུ་ལོག་སྟེ་

རང་དགོན་གྱི་འདོན་རྟ་དབྱངས་ཆུང་རིགས་ཁ་ཤས་

དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གར་འཆམ་མཐར་ཕྱིན་པར་སྦྱང་

པ་ལས་མཐོང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཆེ་ཁག་ནི་སྦྱང་རྒྱུ་

མ་བྱུང༌། རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཐོག་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་

དབང་པོའ་ིགདན་ས་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་

ཕྱི་མ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྫོང་གསར་ཁམས་བྱེའི་

བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕྱིན་ཏེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་

ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་སྐལ་བ་

ཤར། ཁྱད་པར་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དམ་ཆོས་

མཆོག་གི་མདུན་ནས་ལམ་འབྲས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་

གདམས་ཟབ་མང་པོ་ཐོབ། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་མཆོག་

སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

མདུན་ནས་རྗེ་གོང་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབ་སྨིན་

གྲོལ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བྱུང༌། ཀུན་མཁྱེན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེའི་

བཀའ་འབུམ་དང་གསང་དབང་བློ་གཏེར་དབང་པོའ་ི

གསུང་འབུམ་གྱི་ལུང་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དེ་ནས་

ཐོབ། རང་ལོ་ ༢༠ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་འཕགས་ཡུལ་

དུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་ཤས་གདན་ས་ཆེན་མོ་ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་

དུ་བསྡད། རང་ལོ་ ༢༡ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་གདན་ས་ཆེན་མོ་ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱས་པ་ནས་ད་བར་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་

བགྱིས་ཁུལ་ལགས། ༢༠༠༣ ལོར་གདན་ས་དེའི་

སློབ་གཉེར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལགཉེར་རུ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བ་བཞིན་ལོ་གཅིག་རིང་འགན་གཅིག་ལྕོགས་

བགྱིས། ༢༠༠༥ ལོར་སློབ་གཉེར་ཤེས་རིག་ལྷན་

ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་གཞོན་དུ་

མང་མོས་འོས་ཐོབ་བྱུང་བ་ནས་ད་ཆའི་བར་ཞབས་

ཞུ་ཅི་ནུས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ས་སྐྱའི་མཐོ་

སློབ་ཀྱི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་ཁྲི་འདོན་གནང་བའི་

སྐལ་བཟང་ཐོབ། འཕགས་ཡུལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་བླ་མ་

ས་སྐྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གསང་ཆེན་སློབ་

བཤད་ཟབ་མོས་མཚོན་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་

མཐའ་ཡས་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང༌། སྐྱབས་རྗེ་

བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཤར་ཆེན་

ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

མཆོག མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨ་པད་རིན་

པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་

ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་

རྒྱ་མཚོ། མཁས་དབང་གདོང་ཐོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་རིན་པོ་ཆེ། མཁས་དབང་རཀ་ར་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་གཙོ་བར་སྨོས་པའི་བླ་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དུ་མའི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་

བཅས་པར་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་།།

སྐབས་ ༡༥ པའི་དགེ་ལུགས་
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  

ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། འོས་གྲངས། ༣༣༣༦ 

བརྒྱ་ཆ། ༥༥་༣༨%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༡༨ ཉིན་མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་རྫོང་ལོ་ཁོག་སྡེ་བར་སྐྱེས། 

གཞིས་སུ་སློབ་འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་རེབ་གོང་རོང་

པོ་དགོན་ཆེན་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་ལོ་ ༡༧ རིང་སློབ་

གཉེར་བྱས་ཤིང༌། བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་འཛིན་གྲྭ་རིམ་



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། 37
བགྲོད་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། དགེ་བཤེས་རབ་འབྱམས་པའི་

དམ་བཅའ་བཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་བཟུང་ཆོས་

བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་འགའ་དང༌། རེབ་

གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་གསར་ཞུགས་བསྡུས་གྲྭ་ནས་

དབུ་མ་འཛིན་གྲྭའི་བར་ཐུན་མོང་རིག་གནས་དང་

གཞུང་ཆེན་ཁག་དཔེ་ཁྲིད་དང༌། ཉེ་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་

ཆེ་འབྲིང་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་མ། ཞིབ་འཇུག་

སློབ་མ་སོགས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་བྱས།  ༡༩༨༩ ལོར་རེབ་

གོང་ནས་ཡར་ལངས་བྱེད་སྐབས་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་

སྒོ་ཁར་ཀུན་གྱི་མདུན་ཐང་དུ་ལངས་ཏེ་ལྷ་སའི་སྤུན་ཟླ་

རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་མི་ཆོག་པ་དང༌། ས་གནས་

ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

དགོས་སྐོར་གནས་ལུགས་ཡར་ཞུ་བྱས་རྐྱེན་ཁུལ་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་གིས་

འདྲི་གཅོད་ཚ་ནན་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་གུས་

རང་དང་མི་གསུམ་གྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དཔར་

ལ་བཏབ་སྟེ། མཚོ་སྔོན་དང༌། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་

སློབ་ཆེན། རེབ་གོང་སོགས་ལ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་

འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ དང་ ༡༩༩༧ 

ལ་སྐྱབས་རྗེ་ཤར་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་པེ་ཅིན་མཐོ་རིམ་

ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས་སྐབས་

ཞབས་ཞུར་བཅར་རིང༌། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་

ཁག་གཅིག་དང༌། ཆོས་དད་རྒྱ་རིགས་མི་སྣ་འདྲ་མིན། 

རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གནད་ཡོད། འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོར་

ཐུག་འཕྲད་བྱས། ༢༠༠༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

ཏེ། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ྋགོང་

མཆོག་གི་བཀའ་འབུམ་སྡུད་སྲིག་ཁང་དུ་བཀའ་འབུམ་

ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་ཤིང༌། ད་ལྟའི་

བར་སློབ་གཉེར་གྱི་ཞོར་དུ་ལས་དེ་མུ་མཐུད་ཞུས་

དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ྋགོང་ས་

མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐད་བསྐོས་སྤྱི་

འཐུས་སུ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་ཅིང༌། ལམ་རིམ་དང་དྲང་

ངེས་སོགས་གཞུང་ཆེན་མོའ་ིདེབ་ཆེན་ལྔ་ཟིན་བྲིས་

སུ་བཏབ་སྟེ། བོད་ཕྱི་ནང་དུ་དཔར་བསྐྲུན་འགྲེམས་

སྤེལ་བྱས། སྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་གཅིག་

དང༌། དཔྱད་རྩོམ་དེབ་གཅིག་བཅས་དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་

འཆར་ཡོད།  གཞུང་ཆེན་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་ཞུས་ཆེན་

པའི་འགན་བླངས༌། ༢༠༠༡ ལོར་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

དབུ་མ་འཛིན་གྲྭར་སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱིས་ ༢༠༠༦ ནས་

བཟུང་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་རྒྱུགས་འབྲས་

རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གྲས་སུ་སླེབས་ཤིང༌།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ་དང༌། 

ཝར་ཎ་མཐོ་སློབ། བོད་ཁྱིམ་ཆོས་དགེ་སོགས་ལ་སློབ་

ཁྲིད་དང༌། ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ། སེ་རར་སྡོད་རིང་རིག་

གནས་དང་གཞུང་ཆེན་ཁག་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་

འཆད་ཁྲིད་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།

ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན།   འོས་གྲངས། ༣༡༦༡ བརྒྱ་ཆ། ༥༢་

༤༧%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕ་

དབང་འདུས་དང་མ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་སུ་སྐྱེས། 

སྤུན་ཆེད་བདུན་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལྔ་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། 

སྤུན་ཆེད་རྒན་པ་ཨ་ཀྲུག་བློ་སྤོ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ 

༢༠༠༧ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་རྟིང་སློག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཉེས་མིང་འོག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༡༠ དང༌། ཨ་ཞང་རུང་

རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལོ་ ༨ དང༌། སྤུན་ཆུང་བ་ཨ་ཀྲུག་སྐལ་

རྒྱམ་ལོ་ ༥ བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་སྟེ་ད་ལྟ་བཙོན་

ཁང་དུ་ཡོད། ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་

ཏེ་དགོན་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའ་ིམཚོན་

འདོན་ཆོག་བློ་འཛིན་དང༌། མདོ་ཕྱོགས་བསྡུས་རྟགས་

བཅས་ལ་སྦྱང་པ་མི་དམན་ཙམ་བྱས། ༡༩༩༡ ལོར་རྒྱ་

གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་

གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། གཞུང་ལུགས་རབས་

འབྱམས་སྨྲ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་

སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཆེན་སོ་སོར་

གནས་རིམ་དང་པོའ་ིལག་འཁྱེར་ཤ་སྟག་ཐོབ། ཞོར་

དུ་ཐ་སྙད་རིག་གནས་དང་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་

སོགས་ལ་སྦྱང་པ་མི་དམན་ཙམ་དང་དགེ་ལུགས་

རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོ་ལོ་ ༣ རིང་རྒྱུགས་འབྲས་གནས་

རིམ་དང་པོ་ཐོབ།  གཞན་ཡང་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཁྲིམས་དང་འོས་བསྡུའི་

ལས་རིམ་སོགས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་

དུ་མར་ཞུགས་ནས་ལག་འཁྱེར་ཡང་ཐོབ། ལྷག་པར་ 

༢༠༠༧ ལོར་ལི་ཐང་དུ་ཕུལ་བྱུང་སྙིང་སྟོབས་ཅན་རུང་

རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་ཀྱི་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་སྐབས། 

བོད་ནས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་དྲང་བདེན་ངང་འཚོལ་

བསྡུ་གནང་སྟེ། བརྒྱུད་ལམ་སོ་སོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཐོག་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་གཏམ་བཤད་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལ་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་ནས་ལེགས་གསོའ་ིབསྔགས་བརྗོད་གང་མང་

ཐོབ། ད་ལྟ་མོན་གྷོ་ས་གནས་ཆུ་སྒང་གི་དྲུང་ཆེ་དང༌། 

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་ཀ་ཞུ་

མུས་ཡིན་པ་བཅས།།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བོན་པོའ་ིསྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  
ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། འོས་གྲངས། ༩༡ 

བརྒྱ་ཆ། ༨༢་༧༣%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མདོ་ཁམས་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་གྱི་

ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་བོད་ནང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་མདོ་

སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་སོགས་ལ་

ཐོས་བརྩོན་སློབ་གཉེར་བྱས། ༡༩༩༢ ལོར་སྐྱབས་

བཅོལ་དུ་ཡོང་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།38
མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དང༌། དཔལ་

ལྡན་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུའི་རྩེ་བཅས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་

རིག་གནས་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་

དབང་ལུང་མན་ངག་ཁྲིད་གདམས་རྣམས་ཐོབ་སྟེ་ཐོས་

བསམ་སློབ་གཉེར་བྱས་ནས་ ༢༠༠༢ ལོར་ྋདཔལ་

གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་དགེ་བཤེས་དམ་འཇོག་

ཞུས། སྨན་རི་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ལོ་དྲུག་

དང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྡེའི་རིག་

གནས་དགེ་རྒན། ཞང་བོད་རིག་གཞུང་འཚོ་སྐྱོང་ཁང་

གི་འགན་འཛིན། བོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་འདུས་སྡེའི་ཚོགས་

གཙོ། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་སོགས་ཀྱི་

འགན་འཁུར། གཞན་ཡང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཁུར་དུ་མ་

ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་དང༌། ཕྱོགས་མཐའི་མཁས་པའི་

བགྲོ་གླེང་ཁག་འགར་མཉམ་ཞུགས་བྱས། ད་དུང་དེང་

རབས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་རྩོམ་

ཡིག་འགོད་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡིན། ༢༠༠༦ ལོར་སྐབས་

བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་

སུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས་

དང་ཞུ་བཞིན་པ་དང༌། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཅིག་

ལའང་ཆད་མེད་བཅར་བ་མ་ཟད། ཐོབ་གསེང་ཡང་གང་

ཉུང་ཞུ་རྒྱུར་གཙོར་འདོན་གྱིས་བཅའ་སྒྲིག་དགོངས་

དོན་ལས་ཁུར་ཞུ་སྒོ་ཅི་མཆིས་ཧུར་ཐག་གིས་ཞུས་དང་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆེད་

འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དྲུང་སོགས་ཀྱི་འགན་བླངས། 

བོད་མི་གནས་ཡུལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་དང་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་འགར་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལས་

འགན་ཁག་དུས་ཐོག་གནད་སྨིན་ཞུས། གཞུང་འབྲེལ་

དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་མང་པོའ་ི

ཟབ་སྦྱོང་སོགས་སུ་བསྟན་སྲིད་ཅི་རིགས་དང་འབྲེལ་

བའི་སྐབས་བསྟུན་གཏམ་བཤད་སོགས་བྱས། ལྷག་

པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་སྐབས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་

པ་ཞུས་ཏེ་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་དཔེ་དེབ་

འདོན་འགྲེམས་ཐུབ་ཡོད་པ་བཅས།། 

དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད། འོས་གྲངས། ༥༦ 

བརྒྱ་ཆ། ༥༠་༩༡%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་  ༥ ཉིན་ཕ་བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ་དང་མ་

བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་བོན་གཞིས་

ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའམ་ཌོ་ལན་ཇིར་སྐྱེས།  ༡༩༨༤ 

ལོར་བར་ས་གནས་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་ཤིང་བོད་དབྱིན་

ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།  ༡༩༨༥ ལོར་སྨན་རི་མཁན་སློབ་

རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་

ཞྭ་དཀར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྡེའི་

ཁོངས་སུ་སྒྲིག་ཞུགས་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་

བཟུང་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་དཔོན་སྲས་བླ་མ་སྐྱབས་

རྗེ་མཁན་སློབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་

ཟུང་འབྲེལ་ཐེག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཐུན་མིན་

གཞུང་ཆེན་ཁག་དང༌། ཐུན་མོང་རིག་གནས་སོགས་

ལ་སྦྱང་བརྩོན་གྱི་ཞོར་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་

སྒྲུབ་འདུས་སྡེའི་ཉིན་རེའི་སྒྲིག་འཆར་དང་བསྟུན་པའི་

ལས་དོན་ཁག་ལ་ཉམས་མྱོང་མི་དམན་པ་ཐོབ། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ལོ་གསུམ་རིང་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི་

གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་མོའ་ིགཉེར་པ་བྱས། མཐར་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༨ ལོར་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་

སྨན་རི་གླིང་གི་བླ་སྤྲུལ་འདུས་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་

བཀྲ་ཤིས་ཚིག་བཀྲ་དང༌། རྩོད་རྒྱུགས་དམ་འབུལ་

ཞུས་ནས་དཔོན་སྲས་བླ་མ་དམ་པ་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་

ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོག་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་

པོ་ཆེས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་གནང། ལོ་དེར་

བོད་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་གྱི་

རྣམ་བཤད་དཔེ་རིས་ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་དེབ་བློ་གསར་

མགུལ་རྒྱན་ཞེས་པ་བྲིས་ཏེ་པར་བསྐྲུན་ཞུས། དེ་རྗེས་

ལོ་གསུམ་རིང་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི་གླིང་གི་

ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མི་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཉམ་དུ་བྱས། ཞོར་དུ་

གཡུང་དྲུང་བོན་འཛིན་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་དུ་དྲུང་ཡིག་ལོ་

གཅིག་དང༌། དེ་རྗེས་ལོ་གསུམ་རིང་ས་གནས་རང་

དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་ཞབས་ཕྱི་

ཞུས། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོ་ནས་བཟུང་ྋསྐྱབས་

རྗེ་སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མངགས་ལྟར་

ཝར་ཎ་མཐོ་སློབ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྡེ་ཚན་དུ་སློབ་

དཔོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ལགས་ཤིང༌། ལོ་དེ་དག་གི་

རིང་ ༢༠༠༦ ལོར་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དགེ་སློབ་ཁང་

གི་ཚོགས་གཙོ་བྱས། ཡང་འདི་ལོར་ཝར་ཎ་གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་དགེ་སློབ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ས་གནས་

འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་བཅས།  རང་གི་མི་ཚེའི་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ལ་ཞབས་ཕྱི་

ལྷོད་མེད་ཞུ་ཁུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།། 

སྐབས་ ༡༥ པའི་རྙིང་མའི་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  
ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། འོས་གྲངས། 

༡༢༣༢ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༡༥% ཕྲན་མདོ་ཁམས་རེ་ཁེ་

བྱང་སོང་རྫོང་ཁོངས་འབར་དུད་ཚང་གི་ཁྱིམ་བརྒྱུད་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་སྐྱེས་ཤིང་ལོ་ན་ ༧ ནས་

སློབ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད། རང་ལོ་ ༡༣ སྐབས་རྣ་

རི་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་

སྔོན་འགྲོ་བསགས་སྦྱང་གི་མཚོན་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་

ལེན་སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་དང་དགོན་དེར་ཕྱི་ནང་གི་

ཞབས་འདེགས་མི་དམན་པ་ཞུས། 



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། 39
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ རང་ལོ་ ༡༩ ཐོག་བཙན་

བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་བ་དང༌། དེ་ནས་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་

གྲོལ་གླིང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐལ་བཟང་པོ་ཐོབ། དེ་

རྗེས་རང་ལོ་ ༢༡ ནས་བཤད་གྲྭ་མདོ་སྔགས་རིག་

པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་དུ་ཞུགས། རང་ལོ་ ༢༤ 

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་

ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས། བཤད་གྲྭར་མདོ་

གོང་འོག་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག ཆོས་འབྱུང༌། རྒྱལ་

རབས། རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གང་

ལེགས་བྱས་འབྲས་སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་

རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་མཐའ་བྲལ་སྨྲ་བའི་དབང་

ཕྱུག་ (Higher Secondary Degree) 

དང༌། ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor 

Degree) ལག་འཁྱེར་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཐོབ་

བྱུང༌། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

མདུན་ནས་ངེས་གསང་ལེགས་བཤད་མཛོད་འཆང་ 

(Master of Buddhist  Philoso-

phy)  གི་ལག་འཁྱེར་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། 

བཤད་གྲྭར་སྐྱོར་དཔོན་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་

གནས་རིམ་པ་གནང་ཐོབ་ཀྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་སྲི་ཞུ་

གང་འཚམས་བསྒྲུབས། 

 དེ་རྗེས་སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་

བཟུང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་ལོ་

གསུམ་བྱས་རིང་དགོན་པར་ཞབས་འདེགས་གང་

ནུས་ཞུས། དེའི་སྐབས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ 

༡༤ པའི་ཁོངས་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་

བྱུང་བ་བཞིན་ད་ཆ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུར་

ཞུ་བཞིན་པ་བཅས་སོ།།

རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག   འོས་གྲངས། ༧༦༢     བརྒྱ་ཆ།  

༥༦་༩༩% ཕྲན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་

གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་རྡོར་གླིང་དང་སིམ་ལ་གཏན་

སློབ་ཏུ་བསྐྱོད། ཅན་རྡི་སྒར་མཐོ་སློབ་ནས་མཐོ་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ནང་བོད་གཞུང་གི་ལས་ཀ་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་

ཐད་ཉམས་གསོག་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

ཐོབ། དེ་རྗེས་སྦིར་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་

འབྱོར་བའི་ཆེད་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་

སྐབས་དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བོད་ནས་ཆེད་ཕེབས་

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། 

རང་དང་འདྲ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་མང་དག་ཅིག་དང་སྤྱི་

མཚུངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྐབས་དང་དེའི་

རྗེས་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་

ཁག་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མི་སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་

ཀྱི་ལས་དོན་སྣེ་མང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་

བོན་དང་བཅས་པའི་ནང་ཚན་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་

མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་གཙོས་དགེ་

བཙུན་སྔགས་གསུམ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་

ཁོ་ན་མིན་པར་བོད་མིའི་གཉན་འཕྲང་སྐབས་འདིར་

བོད་བསྟན་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

རྒྱུའི་སླད་གུས་རང་རྙིང་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་སྤྱི་འཐུས་

སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་

རང་ནུས་ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཞུས་པར་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡང་མུ་མཐུད་གནང་སྟེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

སུ་འདེམས་ཐོན་གནང་བར་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་གྲོས་ཚོགས་ནང་

མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགྲོ་ལུགས་དང་བསྟུན་

ཏེ་རང་རེའི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་

གང་ཅིར་ལེགས་ཆའི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཁག་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་མི་ལོ་ ༣༦༠ ལྷག་འདས་པའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་

འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་སོང་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཡང་ཆོལ་ཁ་དང་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའི ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་

འབྲེལ་གྱི་ཐུན་མིན་མང་གཙོའི་གཞུང་འདི་བཞིན་

མུ་མཐུད་རང་གནས་སྲ་བརྟན་འབྱུང་ཐབས་སོགས་

ཀྱི་ཐད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་སར་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་དང་འགལ་མེད་

ཐོག་རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་

སྡང་མེད་པར་དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་ཀྱི་སྒོ་

ནས་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་

པོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་
བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་

གཤམ་གསལ།
ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།   འོས་གྲངས།  ༣༡༢ བརྒྱ་ཆ། ༦༠་

༩༤%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་སྟོད་མངའ་རིས་སྐྲ་

བདུན་གྱི་ཉེ་འདབས་བླ་གྲང་ཀོ་སར་ཕ་ཁམས་རི་བོ་ཆེ་

རྐྱང་ཕྲུག་ཚང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། ཕྱིས་སུ་སྟོད་དང༌། 

མངའ་རིས། བལ་ཡུལ་གློ་ལུང་པ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་

མང་པོར་སྟག་ལུང་བླ་མར་གྲགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀྱི་སྔགས་འཆང་ཚད་ལྡན་དང༌། མ་གཙང་རྒྱལ་རྩེ་ཏཱ་

ར་མདོ་བའི་གཞིས་ཁོངས་བྱང་ཆུབ་གཉིས་སུ་སྐྱེས། 

རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རྗེས་ ༡༩༦༠་་་་༡༩༧༠ བར་མ་སུ་

རི་གཏན་སློབ་དང༌། ༡༩༧༠་་་་༡༩༧༣ བར་ལྡི་ལི་མཐོ་



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།4༠
སློབ། ༡༩༧༥ ལོར་སྦེང་ལོར་མཐོ་སློབ་ནས་དགེ་འོས་བཅས་ཐོན།  ༡༩༧༣་་་་་༡༩༧༤ དང༌།  ༡༩༧༦་་་་༡༩༨༠ བར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གསར་རྙིང་གཉིས་སུ་སློབ་

དགེ་དང༌།  ༡༩༨༡་་་་༡༩༨༧ དང༌།  ༡༩༨༧་་་་༡༩༨༩ བར་སིམ་ལ་དང༌། མ་སུ་རི་བོད་གཞུང་གཏན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་སྤྱིའི་ལས་འགན་ཞུས།  ༡༩༧༠་་་་༧༦ བར་ལྡི་ལི་

དང༌། སྦེལ་ཀོབ་གཉིས་སུ་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཞོན་དང༌། དྲུང་ཆེ།  ༡༩༧༧་་་་་༡༩༨༣ དང༌།   ༡༩༨༦་་་་་་༡༩༨༩ བར་གཞོན་ནུའི་དབུས་རྒྱུན་ཁོངས་ཚོགས་

གཞོན་དང་ཚོགས་གཙོ་བྱས།  ༡༩༩༤་་་་༡༩༩༦ བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ལོར་ཡང་བསྐྱར་

ཚོགས་གཙོ་ཞུས།  ༡༩༩༡ ལོར་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ནས་མུ་མཐུད་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུས་ཡིན། དེ་དབར་ ༢༠༠༡་་

་་༢༠༠༢ དང༌།  ༢༠༠༦་་་་༢༠༠༨  བར་ཚོགས་གཙོ་ཐེངས་གཉིས་ཞུས། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་མཚམས་དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་ལངས་རྒྱུ་མིན་

པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ལྟར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞིར་མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་བཏོན་གནང་འདུག་ཀྱང་དགོངས་པ་ཞུས། སྔོན་འགྲོའ་ི

འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ད་ལམ་ཟིན་པའི་ནང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པར་དགེ་ལུགས་ནང་འོས་གཞིང་ཨང་གསུམ་པ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་ནང་ཨང་གཉིས་

པར་སླེབས་འདུག་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བརྩི་བཀུར་གྱིས་སྒྲིག་གསལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་སྡོད་ཡིན་པ་བཅས་སོ།།

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ། འོས་གྲངས།  ༢༥༦ བརྒྱ་ཆ། ༥༠་༠༠%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སྐྱེས་ཤིང༌། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་དང༌། 

གསེར་ལྗོངས་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་བཅས་སུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་སོགས་ལ་

སྦྱང། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་ཆོས་སྒར་དུ་ལོ་མང་རིང་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་དང༌། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་སྐབས་བདུན་པའི་རིག་གནས་

འཛིན་གྲྭར་རྒྱུགས་འཕྲོད་ནས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དང༌། ལོ་རྒྱུས། བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་

ཁག་ལ་སྦྱང། མཐོ་སློབ་ཀྱི་དུས་དེབ་༼གངྒཱའི་བཞད་སྒྲའི་༽རྩོམ་སྒྲིག་པ་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སློབ་མཐར་

ཕྱིན་ནས་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་ཨང་རིམ་དང་པོའ་ིལག་འཁྱེར་ཐོབ། སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་རང་གཞུང་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཟླ་འོད་

གཞོན་ནུ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་འགན་ཁུར་ཞུས་པ་དང༌། ཆོས་འབྱུང་སྙན་ངག དཔྱད་བརྗོད་སོགས་སྣ་མང་རྩོམ་ཡིག་ཅན་

གྱི་དུས་དེབ་༼ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་༽ རྩོམ་སྒྲིག་དང༌། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་རྙིང་དཀོན་རིགས་

ཁོངས་ྋརྒྱལ་བ་མདོ་ཁམས་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་༼རང་ཚུལ་ལྷུག་པར་སྨྲས་པ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་རང་

གྲོལ་༽ ལྡེབ་ ༤༥༧  ྋརྒྱལ་བ་མདོ་ཁམས་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རྗེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛད་པ་༼ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ི

ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བུ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་གྲུ་ཆེན་༽ ལྡེབ་ ༦༣༠  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་དངོས་

གཞིའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོའི་ལམ་ཚང་བླ་ན་མེད་པ་༽ ལྡེབ་ ༥༨༠ བཅས་སྔར་མེད་དེབ་གཟུགས་སུ་རྩོམ་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་གནང་བ་བཅས་སོ།།

སྐབས་ ༡༥ པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།
ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན། འོས་གྲངས། ༡༢༢༥ བརྒྱ་ཆ། ༥༩་༦༤%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་སྐྱིད་གྲོང་ལ་སྐྱེས། བོད་གཞུང་གཏན་སློབ་ཌལ་ཧོར་སེ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་

རྗེས་རྡ་རམ་ས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས། ༡༩༨༢ ལོར་སི་པན་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་དང་པོ་ཞིག་གི་སྐད་བསྒྱུར་ཆེད་ཕྱིན། ༡༩༩༢ ལོར་འཛམ་གླིང་རྩེད་

འགྲན་ Olympic Barcelona 1992  སྐབས་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིར་བསྐོ་བཞག་བྱུང༌། ༡༩༩༤ 

ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་༼བོད་ཀྱི་ཁང་པ་༽ ཞེས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་

བསྟི་གནས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་བསྐྱངས། བོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུ་དང་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་གོ་སྒྲིགས་

དང་མཉམ་ཞུགས་བྱས། དེང་སྐབས་བོད་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སྐྱབས་བཅོལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་

དམིགས་བསལ་མེའོ།  ཏི་ཛུ།  རྒན་གསོ་ཁང་སློབ་ཕྲུག ༡༠༠༥ ཙམ་ལ་སློབ་ཡོན་སྦྱིན་བདག་གནང་སྟེ་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱ་མིའི་

དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱས་པ་ཡིན། དེང་སྐབས་སི་པན་བོད་རིགས་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་ཁང་འགན་འཛིན་ཞུ་མུས་བཅས། །



གསལ་བསྒྲགས།༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ། 4༡
ཆུང་བདག་ཀོ་རིན། འོས་གྲངས། ༧༥༨   བརྒྱ་ཆ། 

༣༦་༩༠%   ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ 

ལ་ཕག་རི་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཆུང་དུས་རྒྱ་གར་ཀ་

སྦུག་དང༌། རྡོ་རྗེ་གླིང་ཁུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དེ་རྗེས་

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་དང་བླངས་དགེ་རྒན་

དང༌། རྡོར་གླིང་སོ་ན་རྡའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་

ལས་བྱེད་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་མཐོ་རིམ་སློབ་

ཡོན་འོག་ནོར་ཝེ་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་དེ་ལོ་ངོ་བཞིའི་རྗེས་

སྨན་ཞབས་པའི་སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་བྱུང༌། དེ་ནས་

ལོ་ངོ་བཅུ་དགུའི་རིང་ཁུལ་དེར་སྨན་ཞབས་པའི་ལས་

སུད་སི་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ྋགོང་

ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་གལ་ཆེའི་མི་སྣའི་མཇལ་

འཕྲད་སོགས་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་རང་ནུས་ཧུར་

སྐྱེད་ངང་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པས་མ་ཟད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་

ཆེ་ཆུང་མང་པོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་དང༌། དེ་བཞིན་ཇི་

ནི་ཝར་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་

སོགས་མི་དམན་ཙམ་ཞུས་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཀྱི་ལས་འཁུར་གཙང་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ྋགོང་

ས་མཆོག་གི་ཨོས་ཊི་རི་ཡའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའ་ིདབང་ཆེན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་

ལས་འགན་ཧུར་ཐག་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ད་བར་

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བྱེད་མུས་ཡིན། སྐབས་

འགར་ནོར་ཝེ་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་བྱས་

མྱོང་ཡོད་པ་དང༌། སུད་སི་ཁུལ་དུ་ཚོགས་པའི་ཡུ་རོབ་

བོད་མིའི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོའ་ིགྲ་སྒྲིགས་ཚོགས་ཆུང་

གི་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་བླངས་ཡོད་པ་བཅས།། 

བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས། འོས་གྲངས། ༢༩༨༨ བརྒྱ་ཆ། 

༥༣་༤༤% ཕྲན་ནི་ ༡༩༦༦ ཟླ་༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས། མེ་གྷལ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་དང་ཁྲོམ་རའི་ཐོག་སྦྱང་པ་མཐར་

ཕྱིན་ཏེ་ལག་འཁྱེར་ཐོབ། ཨིན་ཌི་ཡ་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོ་ནས་ཤར་དཀྱིལ་རིག་གནས་ཉམས་ཞིབ་ Cen-

tral Eurasian  Studies ཐད་རབ་འབྱམས་

པའི་ M.A དང་དེ་རྗེས་གྷེལ་ཧཕི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་

སྐབས་ ༡༥ པའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་དང།  ལོ་རྒྱུས་གཤམ་གསལ།

ཀ་བྱེད་རིང༌། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང༌། བོད་དོན་

རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཉིས་ནང་དང་བླངས་ཐོག་

རྒྱུན་རིང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་བྱས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ནོར་ཝེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་འགན་འཁུར་གཙོ་

བོ་བླངས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ལོན་ཌོན་བོད་

གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་བཀའ་འབྲེལ་འོག་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་དང་ནོར་ཝེ་བོད་དོན་ཚོགས་པའི་དབར་

འབྲེལ་མཐུད་པའི་འགན་འཁུར་བླངས་བ་དང༌། སྐབས་

དེར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་

སྐབས་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞབས་འདེགས་ཧུར་

ཐག་ཞུས། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ནོར་ཝེ་བོད་

ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིགྲ་སྒྲིག་

སྐབས་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་བླངས་ཐོག་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༡ བར་སུད་སི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་བ་དང༌། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་འཁུར་རིང་

འཆར་འགོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་ M.Sc 

ལག་ཁྱེར་ཐོབ། ཉམས་ཞིབ་བཅས་བོད་ཡིག་མཐོ་རིམ་

སློབ་གསོའ་ིབྱ་བའི་ཐོག་དེ་མིན་ཞོར་དུ་རྒྱ་སྐད་དང་

ཨམ་སྐད་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།   ཀེ་ན་ཊ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་མོན་ཁྲེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང༌། འདས་

པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་མི་ཤར་གླིང་དང་ཡུ་རོབ། བྱང་ཨ་

མེ་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་མང་པོ་བྱེད་མྱོང་

བ་མ་ཟད། རང་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད། ཧཕ་སྐད་ཡག་པོ་

རྟོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་སྐད་ཀྱང་གང་འཚམས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད། མོན་ཁྲེ་རེལ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་

སྨན་ཁང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་

བྱེད་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། མི་མང་གི་

སྤྱི་ཚོགས་ཁེ་ཕན་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༡༩༩༩ ལོ་

ནས་༢༠༠༣ བར་བོད་ནང་གི་ལུང་པ་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ཐོག་

ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་ལ་ཕན་

པ་དང་མི་དམན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད། ཕེ་ཕིེར་རྗེ་

ཧཕམ་ Pepperidge farm ཞེས་པའི་བཟོ་

ཚོང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལས་ཀ་བྱས། ཁེ་ན་ཌ་ཝར་ཌི་ཡུ་ཐ  

Canada World youth ལས་གཞི་དོ་དམ་པ་

བྱས། དེ་ནི་ཁེ་ན་ཌར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཤིག་དང༌། དང་བླངས་ལས་ཀར་བརྟེན་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཁག་གི་ཉམས་མྱོང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང༌། ཕྲན་

ཆུང་དུས་ནས་ཁི་སྦེ་ཁི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་འགན་ཁུར་

བྱས། ༡༩༩༠ མགོ་སྟོད་དུ་ཁོ་ན་ཁི་ཁྲི་ཁེ་ཁྲི་ Con-

necticut  དང་ཨ་རིར་བོད་མི་གཞིས་སྤོས་རྣམས་

ལ་ཞབས་ཞུ་བྱས། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་

སྐོར་དོ་སྣང་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

མང་གཙོ་གོང་སྤེལ་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་དབྱིན་

ཡིག་གི་དྲ་གནས་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་མཉམ་

རོགས་བྱས་བཅས་སོ།། 



གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།4༢
ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌།   འོས་གྲངས།  ༢༥༩༦ བརྒྱ་ཆ།  

༤༦་༤༣%  ཕྲན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་

སྐྱེས། མ་སུ་རི་བོད་གཞུང་གཏན་སློབ་ནས་གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭ་འགྲིམས། མཐོ་སློབ་བམ་མཁས་ལས་སློབ་

སྦྱོང་བྱས། ཉི་ཧོང་ནས་གློག་ལས་སམ་འཕྲུལ་ལས་

ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཊོ་རོན་ཊོ་

ནང་ཡོད་པའི་སོ་ནི་གློག་འཕྲུལ་བཟོ་ལས་ཁང་ Sony 

Canada Ltd བཟོ་བཅོས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་

བགྲེས་པའི་ལས་གནས་ཞུ་མུས་ཡིན། ༡༩༩༠  ནས་ 

༡༩༩༧ བར་ལྡི་ལིར་རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ནི་གློག་འཕྲུལ་

བཟོ་ལས་ཁང་Sony India Pvt Ltd      གི་

བཟོ་བཅོས་སྡེ་ཚན་ནང་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་

ཞུས། ༡༩༨༧ ནས་  ༡༩༩༠ བར་རྒྱ་གར་ས་ཧི་ད་

བྷ་དུ་གློག་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱས། ༢༠༠༢ 

ནས་ ༢༠༠༤ བར་ཨོན་ཊེ་རི་ཡོ་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་གནས་ཐོག་ཊོ་

རོན་ཊོ་ས་གནས་སུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་

ཆེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་

འཁུར་ཐོག་དུས་དབང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། ༢༠༠༦ 

ནས་ཨོན་ཊེ་རི་ཡོ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་དང་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་

འགན་སྒྲུབ་མུས་ཡིན། ༢༠༠༦ ནས་ཨོན་ཊེ་རི་ཡོ་

མངའ་སྡེའི་ Canda Multi-Cultural Council    

ཚོགས་གཞོན་གྱི་ལས་འགན་ཞུ་མུས། ༢༠༠༧ ལོའ་ི

ཨོ་ཊེ་རི་ཡོ་མངའ་སྡེའི་ནང་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ལས་གྲུབ་པའི་ Canada Multi-Cultural 

Council གྱི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ།  ༢༠༠༩  ནས་ཊོ་རན་ཊོ་ས་གནས་ཀྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིགས་མཁས་ལས་ཚོགས་པའི་སློབ་

སྟོན་པ་བྱེད་མུས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཁེ་ན་ཌ་ཨོན་ཊེ་

རི་ཡོ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་གཟེངས་རྟགས་གནང་བྱུང་། གོང་གསལ་དུས་

ཡུན་ལོ་ ༦ སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་རིང་དུས་ཡུན་རིང་

པོ་ཞིག་ནས་རེ་འདུན་ཡོད་པའི་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་

ཁང་ངམ་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞིག་དགོས་ངེས་

ཡོད་པ་བཞིན་ད་ཆ་དངོས་སུ་ས་གནས་ལས་འཆར་

ཡོད་པ་བཞིན་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་མུས་ཡིན། ལྷག་པར་

གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་

སྒྱུར་ཐེངས་གསུམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྐལ་

བཟང་བྱུང༌།།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་རིན་

པོ་ཆེ་སྤྱི་སྩལ་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་ད་ལམ་གྲོས་ཚོགས་དེ་གའི་ཐོག་གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༡།༡༤།༡༡།༧ འཁོད་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༣  པ་ནང་

གསལ་ལྟར་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ ༢༠༡༡ རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཉིན་

གསུམ་རིང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ཁོངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་། འགན་འཁུར་ལས་འགུལ་གནང་མཁན། མཁས་དབང། ཆེད་ལས་

པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་དྭང་བླངས་ཕེབས་མཁན་མི་གྲངས་ ༣༠ ཐམ་པའི་མཚན་ཐོ་འབྱོར་ཟིན་པ་ལྟར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་གཏན་འཁེལ་ཟིན་ཅིང་། གོང་གསལ་མི་གྲངས་ ༣༠ ཁོངས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་ཚེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང། ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་དྭང་བླངས་མི་གྲངས་ ༢༠ ཚོགས་ཞུགས་ཆོག་པར་ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་དེ་ཙམ་གནང་འབྱོར་མ་བྱུང་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་མཚན་ཐོ་འདི་གར་

འབྱོར་ཐུབ་གནང་དགོས། དྭང་བླངས་ཚོགས་ཁོངས་ཚུད་པ་ཡོངས་ལ་སྐབས་བསྟུན་འདི་ནས་ཡིག་ངག་གང་རུང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ལས་དེ་མིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀྱང་ཚོགས་ཞུགས་

ཁོངས་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གནང་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།         བོད་མི་མང་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧  ལ།། །།

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་ལ་ོལྟར་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ོརྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་རྩོམ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཨ་

རིའ་ིགྲོང་ཁྱེར་འདྲ་མིན་ནས་མ་ེའཁོར་དང་སྣུམ་འཁོར་སོགས་བརྒྱུད་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆ་ེཁག་སོགས་

ཀྱ་ིམདུན་དུ་ཞ་ིབའ་ིརྔམ་སྟོན་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པ་ད་ེབྱས་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ིལས་འགུལ་གྱ་ིམིང་དུ། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ནང་བཞུགས་རོགས། (Get on the Bus for Hu-

man Rights) ཞེས་བཏགས་ཏ་ེལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་ད་ེསྔར་ལས་རྒྱ་ཆ་ེརུ་བཏང་སྟ་ེཕྱ་ིཚེས་ ༡༥ ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཆ་ེབའ་ིསློབ་མ་རྣམས་དང་མཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭའ་ིསློབ་

ཕྲུག ད་ེབཞིན་ས་གནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མ་ིཁག་གཅིག་བཅས་ཨ་རིའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་འཛོམས་ཏ་ེབོད་དང་།  ཨིན་ཌ་ོན་ེཤ་ིཡ།  ཤ་ིར་ིལངྐ་། འབར་མ། ཆཱ་ཌ སོགས་

ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་སོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མ་ིསྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་འཇིག་བྲལ་ཞེས་པའ་ིགློག་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་བྱས་པར་སྙོན་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁོང་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའ་ིཐོག་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་ཤུགས་ཆ་ེའདོན་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 
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མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པར་བོད་མི་མང་
གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་

ལྷག་པའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བོད་

གཞུང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་

གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་

རྣམས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

བའི་ནང་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པའི་འོས་

བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ིནང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་འོས་

འཕེན་པ་མིང་ཐོ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་

གྲངས་ ༨༣༩༩༠ བྱུང་བ་དང་། དངོས་སུ་

འོས་འཕེན་མཁན་མི་གྲངས་ ༤༩༡༨༤ བྱུང་

བའི་ནང་ནས། ༡༽མཁས་དབང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་ལ་འོས་འཕེན་མཁན་གྱི་མི་

གྲངས་ ༢༧༠༥༡ བྱུང་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཟིན་

པ་དང་། ༢༽བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་

རྒྱལ་མཆོག་ལ་འོས་འཕེན་མཁན་གྱི་མི ་

གྲངས་ ༡༨༤༠༥ བྱུང་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧།༤༢ 

ཟིན་ཡོད། ༣༽བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་

མཆོག་ལ་འོས་འཕེན་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་ 

༣༡༧༣ བྱུང་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་ ༦།༤༤ ཟིན་ཏེ་

མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་སྐབས་

གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་འདེམས་ཐོན་

བྱུང་ཡོད།

 གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བཀའ་ཁྲི་

མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་

བསྡུས་ནི། མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནི་བླ་

མ་ཧ་ཊ་གཞིས་ཆགས་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང། སོ་ན་

ངྷ་དང་། དེ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དབུས་བོད་སློབ་གཉིས་སུ་

གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གནང་། དེ་ནས་སེན་ཇོ་སེཕ་མཐོ་

སློབ་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A)  

(Honors)དང་། རྗེས་སུ་ལྡི་ལིའི་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་ཉེ་བའི་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (LLB) སློབ་སྦྱོང་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༢ ལོར་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཁོངས་འོས་འདེམས་བྱུང་ཞིང་ཡང་སེ་རྡ་

སར་ཕེབས་ནས་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པར་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཨ་རིའི་ལ་ཕཱུལ་བྷེ་རེ་ཊ་སློབ་

ཡོན་ལས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་འདེམས་ཐོན་ གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༦ ལོར་ཧར་ཝར་ཌི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་

ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་(M.A)དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༤ ལོར་ཧར་ཝར་ཌིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་

ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་རིག་བདག་ཆེ་མོའ་ི (PhD )ལག་

ཁྱེར་ཐོབ་མཁན་བོད་རིགས་དང་པོ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་ལོ་

རྒྱུས་བརྗོད་བྱར་བྱས་ པའི་ཆེད་རྩོམ་ལ་ ༡༩༩༥ ལོར་

ཡོང་ཀེ་ཀེམ(Yong K. Kim’ 95 Prize for 

Excellence )ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།། དེ་

ནས་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་གིས་

ད་བར་བོད་རྒྱའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་

ལས་དོན་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུར་ངོས་འཛིན་

གྱི་གཉིས་འཇོག་གན་རྒྱའི་ནང་དོན་ཞབས་ཞུ་དང་དོ་

མཉམ་དུ་རྩི་འཇོག་དང་ལེན་གནང་། ཁོང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་དོན་དང་། མང་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས། དེང་རབས་

ཀྱི་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་མཁྱེན་མྱོང་གཉིས་ལྡན་ཞིག་

ཡིན་ཐོག འཛམ་གླིང་ཚོགས་ཆེན་ཁག་གི་ནང་གསུང་

བཤད་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་གསར་འགོད་ལས་ཁང་

ཝལ་སི་ཊེ་ཊ་ཇོར་ནལ་དང། ནིའུ་ཡོཀ་ཊ་

ཡིམ་སི། སྦི་སྦི་སི། ཊ་ཡིམ་བརྙན་དེབ། ནིའུ་

སི་ཝེཀ་བརྙན་དེབ་བཅས་ཀྱི་དོགས་དྲི་ཞུ་

ཡུལ་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྐམ་

ས་ཆེན་པོའ ་ིརྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་མང་

པོ་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མྱོང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༣ དང་ ༢༠༠༩ ནང་དེ་སྔ་བྱུང་མ་མྱོང་

བའི་ཧར་ཝར་ཌིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའ ་ིནང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་རིགས་

མཁས་དབང་དབར་ཚོགས་འདུ་མཇལ་འཕྲད་

ལན་གཉིས་ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་

དང་། རྒྱ་རིགས། རྒྱ་གར་བ། ནུབ་ཕྱོགས་

པའི་མཁས་དབང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་

འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་སྔ་ཕྱི་བདུན་ཙམ་གོ་སྒྲིག་

ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཨེ་ཤི་ཡ་སོ་སཡི་ཌི་

ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་

སྐྱེས་ཉེར་བཞི་ཞེས་པའི་ཁོངས་སུ་ཁོང་གི་མིང་

འཁོད་པ་དང། ནིའུ་ཨིང་ལེཎ་ཌ་ས་གནས་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཟེངས་རྟགས། ཀེམ་བྷི་རིཇ་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ཞི་བའི་བདེ་ཚོགས་ནས་ཞི་བ་དང་དྲང་བདེན་

གྱི་གཟེངས་རྟགས་སོགས་ཐོབ་ཡོད། འཛམ་གླིང་གི་

ཁྲིམས་དོན་མཁས་པ་དང་ཁྲིམས་དཔོན་ལས་གྲུབ་པའི་

འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིར་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་

ཁྲིད་པའི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་གྱི་ཆ་ཙམ་གསབ་པ་མཚོན་ཆེད་བོད་མིའི་

ཟས་བཅུད་ལས་འཆར་བརྒྱུད་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་

མཐུན་འགྱུར་སྤྲོད་མུས་ཡིན་པ་བཅས། །




