
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 51 ཨང༌། 27 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

11th July 2012

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

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

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བཞུགས་སྒར་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་རང་

ཅག་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀིྱ་མགོན་སྱྐབས་དཔུང་

གཉེན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་འཛམ་གིླང་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན་སིྱྤ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའ་ིསུྐའ་ི

འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་བཞུགས་སྒར་དུ་སུྲང་བརིྩ་

གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གིྱ་སྔ་དོྲ་ཆུ་

ཚོད་ ༧ པའ་ིཐོག་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་རང་

དབང་ཅན་གིྱ་སེྡ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་

ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིདུྲང་ཆ་ེརྣམ་པ། ད་ེབཞིན་སིྲ་

ཞུ་བ་ཆ་ེཕྲ་དང་། ཆོས་སེྡ་ཁག་ག་ིདག་ེའདུན་པ། 

སེར་སྱྐ་མི་མང་སོགས་ནས་ལུས་ལ་གཟབ་མཆོར་

ལེགས་པར་སྲྤས་ཏེ་བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྱྒལ་རིར་

དབང་པོའི་གཞུ་རིས་ལ་འགྲན་པའི་དར་ལིྡང་བརྱྒ་

ཕྲག་བརྒལ་བ་བར་སྣང་དུ་དཔྱངས་ཏེ། མགོན་པ་ོ

གང་ཉིད་མཆོག་གི་སུྐ་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་སུྐ་

རུླང་དར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྣམ་གྭྲ་

དགེ་འདུན་བཞི་གྲས་ཁོྲ་བོ་ཁམས་གསུམ་དབང་

བསུྡས་དང༌།  བསྟན་སུྲང་དམར་ནག་གཉིས་ཀིྱ་

སྱྤན་སྔར་རྱྒགས་རྔན་ལྷ་བསངས་ཀིྱས་དཀར་

ཕོྱགས་སོྱྐང་བའི་ལྷ་སུྲང་མཐུ་བོ་ཆེ་རྣམས་ཀིྱ་དབུ་

འཕང་དགུང་དུ་འདེགས་ཆེད་བསང་མཆོད་ཟབ་

རྱྒས་དང་ལྷན་ཞལ་འདོན་གསུང་འདོན་སྐབས་

མང་ཚོགས་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཀིྱས་བསྟན་སུྲང་

རྣམས་ལ་གཏང་རག་ཕུལ་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཐུགས་བཞེད་ལུྷན་འགུྲབ་དང་། བོད་རང་དབང་

གི་བདེན་མཐའ་མུྱར་དུ་གསལ་བའི་འཕིྲན་བཅོལ་

གསོལ་འདེབས་གནད་སིྨན་གནང་མཐར་ལྷ་རྱྒལ་

ཀི་བསོྭ་ལན་གསུམ་འབུྲག་སྲྒ་ལྟར་བསྲྒགས་

ཏེ་དཀར་ཕོྱགས་སོྱྐང་བའི་སུྲང་མའི་དབུ་འཕང་

དགུང་དུ་བཏེགས།

 མཛད་སོྒ་དངོས་གཞི་སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ 

༩ པའ་ིཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིགསུང་རྭའ་ིདབུ་

གཡབ་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང་སུྐ་མགོྲན་གཙོ་བོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སེྡའི་བཟོ་ལས་བོླན་ཆེན་སུྐ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀ་པུར་ 

(Kishan Kapur) མཆོག རྱྒལ་བ་ཀརྨ་པ་

རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག ཀང་ར་རོྫང་ག་ིརོྫང་དཔོན་སུྐ་

ཞབས་སན་ཇ་ེགུཔ་ཏ་ (Sanjay Gupta) 

མཆོག མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གིྱ་མཛད་གཙ་ོ

རྣམ་པ། བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་ག་ིདུྲང་ཆ་ེཆུང་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གིྱ་སེྡ་

ཚན་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན་རྣམ་པ། སིྲ་ཞུའ་ིལས་

བེྱད་རྣམ་པ། གཞུང་འབེྲལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་

པ་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་སུྐ་

མགོྲན་རྣམས་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་མཚམས་

བོད་ཀིྱ་ཟོླས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་

བོད་རྱྒལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྱྒལ་གུླ་འབུལ་བཞིན་

པར་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་བོད་རྱྒལ་ཁབ་ཆེན་

པོའི་རྱྒལ་དར་མཁའ་དབིྱངས་སུ་སེྲྒང་འཛུགས་

གནང་སྐབས་ཚང་མ་སུྐ་བཞེངས་ཀིྱས་འཕགས་

བོད་གཉིས་ཀིྱ་རྱྒལ་གུླ་བཏང་། ད་ེརེྗས་དཔལ་ལྡན་

ཁིྲམས་པ་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་བཀའ་བོླན་

ཁིྲ་པ་མཆོག བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོ

མཆོག་བཅས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་

མཎྜལ་རེྟན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་བོད་ཀིྱ་ཟོླས་གར་ཚོགས་པས་དུྲག་

ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གིྱ་མཉམ་གཞས་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་རེྗས་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་སུྐ་མགོྲན་གཙ་ོབ་ོམཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་གིྱ་

འཚམས་ཞུའི་མེ་ཏོག་འབུལ་ལམ་ཞུས་གུྲབ་

མཚམས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་བའ་ིསིྲ་ཞུའ་ིལས་

བེྱད་གསུམ་ལ་ལས་བེྱད་འདེམས་བསོྐ་ལྷན་ཁང་

ནས་ལེགས་སེྱྐས་གནང་རུྱྒར་འདེམས་ལྷན་དུྲང་

ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སོྲྒན་ལགས་ཀིྱས་ཁོང་རྣམ་པའི་

ལོ་རུྱྒས་སྙན་སོྲྒན་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་བཀའ་ཁིྲ་

མཆོག་གིས་ལེགས་སེྱྐས་གནང་། ད་ེནས་བཀའ་

ཁིྲ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་དང། 

བོད་མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

སིྱྤ་འཐུས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརེྗས་སུྐ་

མགོྲན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་

རེྗས་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་བཀའ་སོླབ་བཀའ་དིྲན་ཆ་ེབ་སྩལ།  ད་ེནས་

བོད་ཀིྱ་ཟོླས་གར་ཚོགས་པས་གཙོས་རྡ་སའི་ཉེ་

འཁིྲས་སུ་གནས་པའི་སོླབ་གྭྲ་སོགས་ཀིྱས་གཞས་

སྣ་ཁག་ ༡༡ ཙམ་ཞིག་ཁོྱན་རྱྒ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ 

༥༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་བུྱང་བ་རྣམས་ལ་

འཁྲབ་སོྟན་གནང་སེྟ་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་

དགའ་སོྲྤའ་ིརྣམ་པའ་ིཁོྲད་དུ་གོྲལ།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་

ཉ་ིམའ་ིསྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་བཀའ་ཁིྲ་བོླ་བཟང་

སེང་ག་ེམཆོག་ལ་དྭགས་ཀིྱ་རྱྒལ་ས་སེླའ་ི Leh 

བྷ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབོྱར་

སྐབས་ས་གནས་ཉེན་རོྟག་དཔོན་རིགས་Su-

perintendent police དང་ལ་དྭགས་

བསོད་ནམས་གིླང་གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་ས་གནས་

འག་ོའཛིན། ལ་དྭགས་ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་

ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་བོད་རིགས་ཀིྱ་ས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་

གཙོ། ས་གནས་གཞོན་ནུའ་ིཚོགས་གཙོ། བསོད་

ནམས་གིླང་གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་གོྲང་སེྡ་བཅུ་གཉིས་

ཀིྱ་བརྱྒ་དཔོན། ཨ་མ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙ་ོ

བཅས་ཀིྱས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད། 

དེ་རེྗས་གནམ་ཐང་ནས་ཕེབས་སྐབས་ལམ་བར་

དུ་བོད་མི་རྣམས་ཀིྱས་རང་ལུགས་གཟབ་འཕོྱར་

སྲྤད་དེ་ལག་ཏུ་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརེྗས་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན་གིྱས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་ལ་ས་འགོའི་ལས་

ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་སོགས་ངོ་སོྲྤད་གནང་བ་མ་

ཟད། བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་ས་

འཐུས་གཙོས་འབེྲལ་ཡོད་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་

དང་ལྷན་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། ད་ེརེྗས་བཀའ་

ཁིྲ་མཆོག་བོད་ཁིྱམ་སོྡད་ཁང་དུ་ངལ་གསོ་གནང། 

དེ་ནས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་བསོད་ནམས་གིླང་

གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་བོད་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀིྱས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་རང་ས་གནས་

འདིར་ད་ེསྔ་ཐེངས་གཉིས་སེླབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།

 དེ་རིང་ཐེངས་གསུམ་པར་བཅར་ཐུབ་

པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང། ཐེངས་འདིར་ངས་ལ་

དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གནས་སོྡད་བོད་མ་ིའབོྲག་པ་

རྣམས་ཀིྱ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཕིྱན་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཐུག་འདོད་

ཡོད། གང་ཡིན་བརོྗད་ན།  ད་ེསྔ་ང་རང་ཁུལ་དེར་

ཐེངས་གཉིས་ཙམ་འབོྱར་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་གནས་

སྟངས་ཕྲན་བུ་རུྱྒས་མངའ་བུྱང། ཞེས་སོགས་ཀིྱ་

གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ག་ི

གསར་གཏོད། ཆིག་སིྲྒལ། རང་ཁ་རང་གས་ོབཅས་

ལྟ་གུྲབ་གསུམ་སོྐར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་

རེྗས་མང་ཚོགས་ཀིྱ་དིྲ་བར་ལན་འདེབས་དང་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།  ད་ེནས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་

གིས་ལ་དྭགས་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་

གཙོས་དབུས་འབེྲལ་ཡོད་ལ་དྭགས་མི་སྣ་གལ་ཆེ་

ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་

དང་ལྷན་གོྲས་མོལ་ལུྷག་པ་ོགནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་དང་བོད་དབར་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་ཧ་ཅང་འབེྲལ་བ་ཆེན་པོ་

ཡོད་སོྐར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་རེྗས། འབེྲལ་

ཡོད་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་འབུྱང་འགུྱར་བོད་

མིའི་སིྱྤ་ཚོགས་དང་མཐུན་སིྲྒལ་རོྡག་རྩ་ཆིག་སིྲྒལ་

གནང་རུྱྒའ་ིགསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཕིྱ་ཚེས་ ༩ 

ཉིན་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་བོད་ཁིྱམ་སོླབ་གྭྲར་ཕེབས་ཏེ་

སོླབ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྱྒ་ཡོད་པ་

བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་གསར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་གསར་

པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གིྱ་སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེྡའི་ཀང་ར་རོྫང་དུ་ཕོར་ཊི་སི་

སྨན་ཁང་(Fortis Hospital) ཞེས་པ་གསར་

བཞེངས་གནང་བའི་སྨན་ཁང་དེ་བཞིན་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་དབུ་འབེྱད་མཛད་རེྗས་བཀའ་སོླབ་

སྩལ་ཡོད།

 སིྱྤར་ཕོར་ཊི་སི་ཧེལ་ཐི་ཀེར་ལི་མི་

ཊི་ཌི་ཞེས་པའི་སྨན་ཁང་འདི་རྱྒ་གར་རྱྒལ་ཡོངས་

ནང་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཡིན་

ཡང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེྡའི་ནང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

བཙུགས་པ་ཐོག་མ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་འདིའ་ིནང་ནད་པའ་ིཉལ་ཁིྲ་ ༩༥ ཡོད་པ་

དང་གཤག་བཅོས་བེྱད་སའ་ིཁང་པ་གསུམ། ཛ་

དྲག་ནད་གཞ་ིབརྟག་དཔྱད་ཁང་ (ICU) འགའ་

ཤས་ཡོད་པ་དང། ད་ེབཞིན་སེྱྐ་མ་ཐག་པའ་ིཕུྲ་གུ་

མ་འབྱར་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་སྨན་བཅོས་ཁང་ནང་

(Neonatal ICU) ཉལ་ཁིྲ་ ༥ ཡོད་པ་སོགས་

ཕུྲ་གུ་སེྱྐ་སྐབས་མཐུན་འགུྱར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།  

༸གོང་ས་མཆོག་ཀ་ཤི་མིར་དང་ལ་དྭགས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཀ་ཤི་མིར་དང་ལ་དྭགས་སུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ཀ་ཤི་མིར་གིྱ་རྱྒལ་

ས་ཤ་ིར་ིན་གའ་ི (Sirinagar) བོད་རིགས་ཁ་

ཆེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཆིབས་སུྱྒར་

བསྱྐངས་ཡོད། ད་ེནས་ཕིྱ་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལ་དྭགས་

སུ་ཆིབས་ཞལ་བསུྱྒར་རུྱྒ་ཡིན་འདུག ༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཟངས་དཀར་དུ་ཉིན་གྲངས་

གཉིས་རིང་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་རྱྒལ་སྲས་

ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྱྒལ་སྲས་ལག་

ལེན་ས་ོབདུན་མ་དང་། དག་ེབཤེས་གླང་ར་ིཐང་

པས་མཛད་པའི་བོླ་སོྱྦང་ཚིགས་བརྱྒད་མའི་བཀའ་

ཆོས་སྩལ་རུྱྒ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་སེླ་གོྲང་ཁེྱར་ཞ་ི

བའི་ཚལ་དུ་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ལམ་གཙོ་རྣམ་

གསུམ་དང་བྱང་ཆུབ་ལམ་སོྲྒན་གིྱ་བཀའ་ཆོས། ད་ེ

བཞིན་ཉིན་མཐའ་མར་སྱྤན་རས་གཟིགས་ཀིྱ་བཀའ་

དབང་སྩལ་རུྱྒ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས།ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ནང་

སིྲད་བཀའ་བོླན་མཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་གོྲང་ཁེྱར་ཝན་ཁུ་

ཝར་ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་

ཀིྱ་ཚོགས་མ་ིརྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕིྱ་

ཚེས་ ༧ ཉིན་སུྐའ་ིའཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་

དང་འབེྲལ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ཕིྱ་ཚེས་ 

༨ ཉིན་གོྲང་ཁེྱར་ཁལ་ག་རེར་ (Calgary) ཕེབས་

ཐོན་གིྱས་ས་གནས་བོད་མི་ཚོ་དང་ལྷན་ཚོགས་

གནང་ཡོད།  ཕིྱ་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨལ་བེྷར་ཏ་ (Al-

berta) བོད་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མ་ིརྣམས་

དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སེྟ། ཕིྱ་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གོྲང་

ཁེྱར་མོན་ཊ་ིརེལ་ (Montreal) དུ་ཕེབས་ཐོན་

གིྱས་ཁུལ་དེར་ཁུ་བེྷཀ་ (Tibetan Association 

of Quebec) བོད་རིགས་ཚོཌ་པས་ག་ོསིྲྒག་ཞུས་

པའི་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། ཕིྱ་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གོྲང་ཁེྱར་ཊ་ོརོན་ཊོར་

ཕེབས་ཐོན་གིྱས་ཕིྱ་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཚོགས་འདུར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རེྗས་ཕིྱ་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྱྒ་

གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རུྱྒ་ཡིན་འདུག།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 11

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ།
༄༅། །བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱས་

ཕིྱ་ལ་ོ ༡༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སེྤལ་བའ་ི

བསྲྒགས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན།  ཕིྱ་ལ་ོ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་ག་ིཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢ ཡས་མས་ལ་བོད་ལོྗངས་ལྷ་ས་གོྲང་ཁེྱར་

འདམ་གཞུང་རོྫང་འདམ་ཆུ་ཁ་གོྲང་བརྡལ། མཆོད་

རེྟན་ཁུག་གོྲང་སེྡ་ནས་ཡིན་པའི་འབོྲག་པ་ན་གཞོན་

རང་ལ་ོ ༢༢ ཡིན་པ། མཚན་ལ་ཚ་ེདབང་རོྡ་རེྗ་ཞུ་

བ་ཞིག་གིས་འདམ་གཞུང་རོྫང་ཐོག་ཏུ་མི་ཚོགས་

འདུ་འཛོམས་ཆེ་སའི་ཁོྲམ་གཟིགས་སྒང་ཟེར་བའི་

སོྒ་རའི་མདུན་དུ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐད་འབོད་

ཁོྲད་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་བཏང་སེྟ་རྱྒ་གཞུང་ལ་

ང་ོརོྒལ་གནང་ཡོད་འདུག མ་ེའབར་ནས་དུས་ཚོད་

སྐར་མ་གསུམ་ཙམ་སོང་རེྗས་རྱྒ་གཞུང་ག་ིཉེན་རོྟག་

པས་ཁོང་ག་ིསུྐ་ལུས་ཀིྱ་མ་ེབསད་དེ། རོྫང་སྨན་ཁང་

དུ་བཙན་ཁེྱར་བྱས་རེྗས་མི་སུ་གཅིག་ཀྱང་ཁོང་ལ་

ཐུག་འཕྲད་བེྱད་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད།  ཁོང་ཉིན་

དེའི་མཚན་ལ་སུྐ་གཤེགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཁྱབ་འདུག    རྱྒལ་གཅེས་པ་ཁོང་ནི།  ནམ་

རུྱྒན་ཚོང་ཙག་ཙིག་རེ་བརྱྒབ་སེྟ་སོྡད་མཁན་ཞིག་

དང་།  ད་ལྟ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ན་ིམ་རྒན་གཅིག་མ་

གཏོགས་སུ་གཅིག་ལྷག་མེད་ཚོད་འདུག

 ད་ལྟའི་ཆར་འདམ་གཞུང་རོྫང་ཡོངས་

དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའི་འོག་གནས་ཡོད་འདུག་

ལ། ཁ་པར་ཚང་མ་བཀག་སོྡམ་གིྱས་ཕིྱ་ཕོྱགས་

ནས་འབེྲལ་བ་བེྱད་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད།  ཐ་ན་

ལྷ་ས་གོྲང་ཁེྱར་སོགས་བོད་ནང་ཁུལ་གིྱ་ས་ཆ་ཕན་

ཚུན་ནས་ཀྱང་འདམ་གཞུང་རོྫང་ཐོག་ཏུ་ཁ་པར་

མཐུད་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་

སུྐ་ལུས་མེར་བསེྲགས་གནང་སའི་སོྒ་རའི་ནང་

སྐབས་དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་རྱྒ་གཞུང་གིས་

འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ།   ཐ་ན་གནས་ཚུལ་དེའ་ིསོྐར་

སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕིྱ་ལ་ཤོད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག   ད་ཆ་ན་གཞོན་ཁོང་ག་ི

འབོད་ཚིག་གང་ཞིག་བསྲྒགས་ཡོད་མེད་དང་། སུྐ་

ཕུང་ཅི་ཞིག་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་

ཕྲ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་

བོད་ནས་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་འབྲེལ་

ཡོད་ནས་མཁོ་སོྲྤད་གནང་བུྱང་། ཡང་།  འདི་

ལོའི་ཕིྱ་ཟླ་  ༥ པའི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྷ་སའི་ཇོ་

ཁང་མདུན་ཐང་དུ་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་

འབོ་ར་དཔེ་ལུང་སེྡ་བའི་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའི་རྡོ་

རེྗ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་། རྔ་པ་སོ་རུ་མའི་རང་ལོ་ 

༢༥ ཡིན་པའི་དར་རྱྒས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིྱས་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྱྒ་གཞུང་གི་དྲག་

གནོན་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ། ཉིན་དེའི་ཉིན་

རྱྒབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ཡས་མས་སུ་རྡོ་རེྗ་ཚེ་བརྟན་

ལགས་སུྐ་གཤེགས་ཤིང་། དར་རྱྒས་ལགས་

ཉིན་དེར་སིྱྤ་བདེ་ཉེན་རོྟག་པས་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་

འཁེྱར་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ནང་མི་གཉེན་འབེྲལ་

ཚོར་ཐུག་འཕྲད་བེྱད་མ་བཅུག་པར་དམ་དྲག་འོག་

སྨན་བཅོས་བེྱད་དགོས་བུྱང་ཡོད་ཀྱང་། ཟླ་འདིའ་ི

ཕིྱ་ཚེས་ ༧  ཉིན་ས་ེར་དགོན་པའ་ིཉ་ེའགྲམ་གིྱ་

དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སུྐ་གཤེགས་ཡོད་

པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 ད་ེལྟར་ན། རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོ

ཚ་ེདབང་རོྡ་རེྗ་ལགས་ནི། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་

ད་ལྟའི་བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་

གནང་མཁན་མ་ིགྲངས་ ༤༣ པ་ད་ེཆགས་ཡོད་

ལ། རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདར་རྱྒས་ལགས་

དང་།   ཁོང་གཉིས་བརིྩས་པས་རང་ལུས་མེར་

བསེྲགས་ཀིྱས་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་པ་མི་གྲངས་  

༣༣ ཆགས་ཡོད།  བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀིྱས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་

དང་། དམར་གསོད་ཀིྱ་དོན་རེྱྐན་བུྱང་རིམ་བཞིན་

གསར་འགོད་བསྲྒགས་གཏམ་རིམ་སེྤལ་བྱས་ 

ཡོད་པའ་ིནང། བོད་ནང་ག་ིདོན་རེྱྐན་ད་ེདག་ན་ིརྱྒ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁེྲགས་ 

འཛིན་དང་ཕོྱགས་སུ་ལུྷང་བའི་སིྲད་བུྱས་ལ་བརེྟན་

ནས་ཡོང་ག་ིཡོད་པས། ཇ་ིསིྲད་བོད་ཐོག་འཛིན་

པའི་མཁེྲགས་འཛིན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ལ་སུྱྒར་བཅོས་

མ་བཏང་བ། ད་ེསིྲད་དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་

རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་སོགས་ཀིྱས་མཚོན་ལས་

འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སིྲད་པས། ད་ེདག་ག་ིའགན་

ཆ་ཚང་རྱྒ་གཞུང་གིས་འཁེྱར་དགོས་པ་ལས་

གཞུང་སེྒར་སུ་ལའང་ཡ་ལན་སོྲྤད་ས་མེད།

 ད་ལྟའི་སྐབས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་

རུྱྒན་ལྡན་ལྟར། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་

དང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀིྱས་ཞི་རོྒལ་སོགས་

བུྱང་སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་

འཛུགས། ལས་འགུལ་བ་མ་ིསེྒར་བཅས་ལ་བསོྙན་

འཛུགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། རྱྒལ་ཁབ་འདྲ་མིན་

ནང་བརུྱྒད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ་འགོྲ་གོྲན་ཕོན་ཆེན་

བཏང་སེྟ། ལོག་པའ་ིཁྱབ་བསྲྒགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་

དང་བེྱད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེལམ་བོད་རིག་པ་

མཁས་ཅན་སུྐ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ཨ་རི་དང་ཁེ་

ན་ཌ་སོགས་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཐོག་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱས་བོད་

ནང་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་ཀིྱ་རྱྒབ་ལོྗངས་རྱྒལ་

ཁབ་ཕིྱ་ལོགས་ཀིྱ་ཆབ་སིྲད་དང་ཆོས་ལུགས་

ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་བསུྐལ་བྱས་པ་

སོགས་མ་རུང་ཁོག་བཅངས་ཀྱི་རུྱྒ་མཚན་བཞི་

སོགས།   ལོག་པའི་དྲིལ་བསྲྒགས་སྣ་ཚོགས་

འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་ཐོག་བྱས་དང་

བྱེད་ བཞིན་པ་དང་། རྱྒ་ནག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གུྱར་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ནས་ཀྱང་

རྱྒ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཕྱིར་བསུྡ་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡན་ཆད་རྩོམ་ཡིག་ཏུ་སྤེལ་ནས།    

ཁྲིམས་གསལ་རང་སོྱྐང་གི་གཞི་རྩ་མེད་པ་བཟོ་

རུྱྒའི་ལྐོག་གཡོ་བཤམས་པ་སོགས་རང་ཉེས་

གཞན་འགལ་བེྱད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གལ་ཏེ་

རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བརོྗད་བཞིན་པ་ལྟར་བདེན་

པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་རྱྒལ་སིྱྤའ་ིགསར་འགོད་པ་

དང་རོྟག་ཞིབ་པ་བཀག་འགོག་བེྱད་དགོས་པའི་

རུྱྒ་མཚན་མེད་ལ། འགོྲ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་དྲང་

བདེན་ལ་དགའ་བའ་ིསིྲད་གཞུང་ཚོས། བོད་ནང་

ག་ིདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རོྟགས་ཆེད། རྱྒལ་

ས་ལྷ་སའི་ནང་འབེྲལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་འཛུགས་

འཆར་ཡོད་པ་བཅས་བཀག་འགོག་བེྱད་དགོས་

པའ་ིརུྱྒ་མཚན་ད་ེབས་མེད།

 ཉེ་བའི་ཆར་རྱྒ་གཞུང་གིས་བོད་ཀིྱ་

རྱྒལ་ས་ལྷ་ས་ནས་མད་ོསོྟད་སྨད་གཙོས། ལྷ་ས་བ་

མིན་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཕིྱར་འབུད་བཏང་བ་དང། 

རྱྒ་མི་ལས་གཞན་བོད་མི་རྣམས་ལྷ་སར་ཡོང་མི་

ཐུབ་པ་སོགས་མ་ིརིགས་དབེྱ་འབེྱད་དང། རོགས་

རམ་གིྱ་མིང་འོག་ནས་བོད་རིགས་སོླབ་ཐོན་པ་ཚོ་

རྱྒ་ནག་ག་ིས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བ་དང། བོད་ཀིྱ་

ས་ཁུལ་དུ་རྱྒ་རིགས་སོླབ་ཐོན་པ་ཚོར་ལས་ཀའི་

ག་ོསྐབས་སོྲྤད་པ་སོགས་ ཀིྱ་སིྲད་བུྱས་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་ལག་བསྟར་བེྱད་བཞིན་པ་འདི། བོད་རིགས་

བོད་སར་གནས་མ་ིཐུབ་པ་དང་། བོད་ཡུལ་རྱྒ་

ཡུལ་ཅན་དུ་བསུྱྒར་བའི་སིྲད་བུྱས་ཤིག་ཡིན་

པས། རྱྒལ་སིྱྤའ་ིཚོགས་སེྡ་ཁག་དང་རྱྒལ་ཁབ་

ཁག་གིས། རྱྒ་གཞུང་གིས་བོད་མ་ིཚོར་སུྡག་སོྱྦང་

མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་མ་ི

ཚོའ་ིཚ་ེསོྲག་དང་འབོད་སྲྒ་རྣམས། འགོྲ་བ་མིའ་ིཚ་ེ

སོྲག་དང་ཐོབ་ཐང་རོྩད་པའི་འབོད་སྲྒ་ཡིན་པ་ཤེས་

བཞིན་དུ། ད་དུང་ཡང་ཉིན་འགྱངས་ཞག་ཕུད་བྱས་

ནས་ད་ེམུར་བཞག་ན། དྲང་བདེན་དང་ཞ་ིབད་ེལ་

མོས་པའི་འགོྲ་བ་མི་ཀུན་གིྱ་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་

བརླག་ངེས་པ་དང་། ས་ཡ་ིག་ོལའ་ིཁོྱན་ལ་ཉེས་

ཅན་རྱྒ་ཡན་དུ་འགོྲ་རུྱྒ་ཡིན་པས། ངེས་པར་དུ་རྱྒ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁེྲགས་

འཛིན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ སུྱྒར་བཅོས་ཡོང་བར་གནོན་

ཤུགས་སོྲྤད་དགོས་ཞེས་ནན་བརོྗད་བེྱད་རུྱྒ་ཡིན།།

སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྒྲཊ་གཏམ་སྤེལ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༡༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉིན་

བོད་མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱས་ཉེ་ལམ་

ཕིྱ་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྒ་སེྱྐ་རུྒ་མདོར་བོད་རིགས་

བུད་མེད་བདེ་སིྱྐད་ཆོས་འཛོམས་ཀིྱས་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་བཏང་སེྟ་རྱྒ་གཞུང་ལ་ངོ་རོྒལ་བྱས་པའི་

ཐད་གསར་འགོད་བསྲྒགས་གཏམ་སེྤལ་བའི་ནང་

འཁོད་དོན།

 ཟླ་སོྔན་མའ་ིཕིྱ་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྱྒབ་

ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ཡས་མས་སུ་སྒ་སེྱྐ་རུྒ་མད་ོདོན་

གུྲབ་གིླང་དགོན་པའི་གཤམ་འོག་གི་སེྱྐ་རུྒ་གོྲང་

ཁེྱར་ཁོྲམ་གཞུང་དུ་ཁིྱམ་ཚང་ ༧༠ ཙམ་གིྱས་རྱྒ་

གཞུང་གིས་བོད་པའི་ས་ཁང་རུྱྒ་ནོར་བཙན་འཕོྲག་

བེྱད་བཞིན་པར། ས་གནས་བོད་མ་ིཚོས་རང་ས་

རང་དབང་དང་། རང་རུྱྒ་རང་དབང་ག་ིསྐད་འབོད་

ཤུགས་ཆེན་བེྱད་བཞིན་པའ་ིསྐབས་སུ། ཕ་ཚ་ེ

འདས་པདྨ་དོན་གུྲབ་ཀིྱ་བུ་མ་ོརང་ལ་ོ ༤༠ ཡས་

མས་ལ་སོན་པ་བདེ་སིྱྐད་ཆོས་འཛོམ་ལགས་ཀིྱས་

གནས་ཁག་དུྲག་ནང་དཀའ་སུྡག་ཚད་མེད་མྱངས་

དང་མོྱང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན། སེྱྐ་རུྒ་མད་ོསིྲང་མ་ོམད་ོསོྟད་

དགོན་པའི་མགོྲན་ཁང་དང་ས་ཆ་བཙན་འཕོྲག་

བེྱད་རིྩས་བེྱད་སྐབས། དགོན་པའ་ིགྭྲ་མང་གིས་མ་ི

འདོད་པའ་ིརྣམ་འགུྱར་བསྟན་པར། རྱྒ་གཞུང་ཉེན་

རོྟག་དམག་མིས་དག་ེའདུན་པ་ ༣༠ ཙམ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་སུྲྤལ་སུྐ་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་རྱྒ་

མིས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རུྡང་ཚད་མེད་བྱས་

པ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀིྱས་ས་

གནས་བོད་མི་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེྱྐད་

དང། རོྡག་རྩ་གཅིག་སིྲྒལ་བེྱད་དགོས་པའ་ིའདུ་

ཤེས་ཇེ་ཆེ་དང་རྣམ་འགུྱར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིྱན་ཡོད་

གནས་འབེྲལ་ཡོད་ཉི་མ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་

མཁ་ོསོྲྤད་བྱས་བུྱང་། 

 གསར་འགོད་བསྲྒགས་གཏམ་ནང་

བཀོད་དོན། “ ཁོང་མོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་

ད་ལྟའི་བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

མཁན་མི་གྲངས་ ༤༢ པ་དེ་ཆགས་ཡོད། བོད་

མི་མང་སྱྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་། དམར་གསོད་

ཀྱི ་དོན་རྱྐེན་བྱུང་རིམ་བཞིན་གསར་འགོད་

བསྲྒགས་གཏམ་རིམ་སྤེལ་བྱས་ ཡོད་པའི་ནང། 

བོད་ནང་གི་དོན་རྱྐེན་དེ་དག་ནི་རྱྒ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་དང་

ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཇི་སྲིད་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་

མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསུྱྒར་བཅོས་

མ་བཏང་བ། དེ་སྲིད་དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་

ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྲིད་པས། དེ་དག་

གི་འགན་ཆ་ཚང་རྱྒ་གཞུང་གིས་འཁེྱར་དགོས་པ་

ལས་གཞུང་སེྒར་སུ་ལའང་ཡ་ལན་སོྲྤད་ས་མེད་

ཅེས་བཀོད་འདུག

རྱྒ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ས་ཁང་བཙན་འཕོྲག་

གིས་བོད་མི་ཚོར་གཉའ་གནོན་བེྱད་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ལ་ངོ་རོྒལ་རང་ལུས་ལ་མེར་སེྲག་

བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ེམ་ཐག་རྱྒ་མིའ་ིཉེན་རོྟག་

དམག་མིས་མེ་བསད་དེ་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

བཙན་འཁེྱར་བྱས་འདུག

 སྐབས་དེར་སུྤན་མཆེད་བཀྲ་ཤིས་

གཡང་འཛོམས་ལགས་དང་། ཨ་ཞང་བཀྲ་ཤིས་

དོན་གུྲབ་ལགས་གཉིས་ཀྱང་མདུན་དུ་མཆོངས་

ནས་ང་ོརོྒལ་བྱས་པར། རྱྒ་གཞུང་ཉེན་རོྟག་དམག་

མིས་འཛིན་བཟུང་གཅར་རུྡང་གིས་བཙན་ཁིྲད་

བྱས། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཀིྱ་རྱྒ་ཆེའ་ིསེར་སྱྐ་

མང་ཚོགས་བརྱྒ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀིྱས་ཁོང་གཉིས་

གོླད་བཀོྲལ་མ་བཏང་ན་ཚང་མས་རང་ལུས་མེར་

སེྲག་གཏོང་རུྱྒ་ཡིན་ཞེས་སྐད་འབོད་བརྱྒབ་པས་

གོླད་ཙམ་བུྱང་ཡང་གཟུགས་པོའི་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་སོྱྐ་བ་ོཆགས་ཡོད་འདུག

 རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་མོ་བདེ་སིྱྐད་ཆོས་

འཛོམས་ལགས་ནི། སེྱྐ་རུྒ་གོྲང་ཁེྱར་དང་ས་ཐག་

ཉེ་བོ་ཡོད་པའི་དཔལ་ཐང་གོྲང་ཚོའི་ཁོངས་མི་ཡིན་

ཞིང་། ཁོྱ་གའ་ིམིང་ལ་དབང་གྲགས་དང་། ཁོང་

གཉིས་ལ་ཕུྲ་གུ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་

སེྱྐ་རུྒ་སོླབ་གྭྲར་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་འདུག

 ལོ་འགའི་སོྔན་ནས་སེྱྐ་རུྒ་གོྲང་ཁེྱར་

དུ་གནས་སོྤས་ཀིྱས་ཚོང་ལས་གཉེར་བཞིན་ཡོད་

འདུག ད་ལྟའ་ིཆར་ད་ེསོྔན་སེྱྐ་རུྒའ་ིས་ཡོམ་བརྱྒབ་

པའི་གནས་ཚུལ་འོག་རྱྒ་གཞུང་གིས་སེྱྐ་རུྒ་བསྱྐར་

འཛུགས་ཀིྱ་ལས་གཞིར་ཁ་གཡར་ནས་བོད་པའི་

ས་ཁང་དང་རུྱྒ་ནོར་དཔལ་འབོྱར་བཙན་འཕོྲག་

དང་། བོད་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར། 

རྱྒ་མི་མང་པོ་གནས་སོྤ་བེྱད་རུྱྒའི་ངན་རུྒ་ཚང་

བའ་ིསིྲད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཞ་ེདཀར་ཐང་

མག་ོདང་། བཀྲ་ཤིས་དར་ཐང་། བཀྲ་ཤིས་ཁོག་པ། 

རུྡལ་སེྙད་སྒང། སོྟབས་ལྡན། སུམ་བད་ེབཅས་ས་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཕྱི་མིར་སྡང་ཟུག་དང་མི་རིགས་
དབྱེ་འབྱེད་སྐོར་གླེང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་སུད་སི་གོྲང་ཁེྱར་ཇི་ནི་

ཝར་འཛམ་གིླང་མཉམ་འབེྲལ་རྱྒལ་ཚོགས་འགོྲ་

བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ (UN Human 

Rights Council) སྐབས་ཕིྱ་མིར་སྡང་ཟུག་ 

(xenophobia ) དང་མ་ིརིགས་དབེྱ་འབེྱད་ 

(racial discrimination) སོྐར་གིྱ་གནད་

དོན་ཐོག་གེླང་སོླང་གནང་སྐབས།  བསྟན་འཛིན་

བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀིྱས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་

འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སོྐར་དང།  

ལྷག་པར་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དང་རྱྒ་

རིགས་ཧན་མི་རིགས་ཚོའི་དབར་མི་རིགས་དབེྱ་

འབེྱད་ཀིྱས་སིྲད་བུྱས་དེའི་འོག་བོད་མི་ཚོའི་རིག་

གཞུང་དང་ཆོས། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་མཐོང་ཆུང་

ཁྱད་གསོད་བེྱད་བཞིན་ཡོད་སོྐར་ངོ་སོྲྤད་གནང་

ཡོད།  ད་ེཡང་བགོྲ་གེླང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཁོང་

གིས་འཇིགས་ཉེན་མི་རིགས་སུྲང་སོྱྐབ་ཚོགས་

པའ་ི Society for Threatened Peo-

ples and Mouvement  ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ

འབེྲལ་ཡོད་ཚོགས་གཙོ་སུྐ་ཞབས་མ་ཏ་མ་རུ་ཏེ་

ར་ེམཆོག་ (Mr. Mutuma Ruteere) ལ་

འགེྲལ་བརོྗད་ལུྷག་པ་ོགནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀིྱས་རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་མི་རིགས་དབེྱ་འབེྱད་རྩ་མེད་བཟོ་

རུྱྒའ་ིཚོགས་ཆུང་ Committee on the 

Elimination of Racial Discrimi-

nation ག་ིསིྲྒག་གཞིར་རྩ་འཛིན་ཞུ་རུྱྒའ་ིཁས་

ལེན་ས་རྟགས་བརྱྒབ་ཡོད་ཀྱང། བོད་མ་ིཚོས་

ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཕིྱ་ཟླ་ ༣ ནང་རྱྒ་ནག་གཞུང་ག་ི

དམ་བསྲྒགས་ཅན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་དེར་ཞི་རོྒལ་བྱས་

རེྗས་བོད་མི་ཚོར་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་མི་རིགས་

དབེྱ་འབེྱད་ཀིྱ་སིྲད་བུྱས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་རེྱྐན་

དཀའ་སུྡག་ཧ་ཅང་མྱངས་དང་མོྱང་བཞིན་ཡོད་པ་

ར་སོྲྤད་གནང་བ་དང་སྲྦགས། ཨ་ེཤ་ིཡ་རང་དབང་

རུླང་འཕིྲན་ཁང་ལུང་འདེྲན་གནང་སེྟ་འདི་ལོ་ཕིྱ་ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་ས་ལྷ་སའ་ིནང་བོད་

མི་གཉིས་ཀིྱས་རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་རེྗས་རྱྒ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མ་ི ༦༠༠ ཙམ་འཛིན་ཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་སོྐར་དང། བོད་རང་སོྱྐང་

ལོྗངས་དང་བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཁམས་



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 11
 

དང་ཨ་མདོའི་མི་རིགས་རྣམས་ལྷ་ས་ནས་བཙན་

དབང་འོག་ཁུངས་སོ་སོར་ཕིྱར་འབུད་བྱས་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་རྱྒ་ནག་སྐམ་ས་ནས་རྱྒ་རིགས་ཁྲི་

ཚོ་མང་པོ་ལས་སླ་པོར་བོད་ཀྱི་རྱྒལ་ས་ལྷ་ས་

དང་བོད་རང་སྱྐོང་ལྗོངས་སུ་སྤོ་ཤུགས་བྱ་རུྱྒར་

ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྱྒ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགྲོ་བསྱྐོད་ཀྱི་རང་

དབང་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱ་རུྱྒའི་

རང་དབང་རྣམས་འཕྲོག་ཡོད་སྐོར་དང། རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སུྲྐན་ཡར་རྱྒས་

ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་དག་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་

སྔོན་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་

དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་ལས་གཞི་དེ་

དག་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ནི་བོད་མི་ཚོར་རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མི་འབྲོག་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཙན་དབང་

འོག་གཞིས་སྤོས་བཅུག་པ་སོགས་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བོད་སྐད་

དང་བོད་ཡིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་དང།  འདི་ལོ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་དུ་ཀླུ་ཆུའི་རྫོང་ (Luchu County) 

གི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༠ ཡོད་པའི་བོད་མིའི་

དྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་བཅུག་པ་དང། དེ་

བཞིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དཀར་མཛེས་རྫོང་དུ་སྒེར་གྱི་བོད་

རིགས་སློབ་གྲྭས་ (Khadrok Jamtse 

Rokten School) བོད་སྐད་དང་བོད་

ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་གཅེས་ཞེན་བྱས་པའི་ཉེས་

འཛུགས་འོག་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་བཅུག་ཡོད་པ་

མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་རྣམས་

འཛིན་བཟུང་གིས་ད་ཆ་ཁོང་རྣམས་ཀྱི ་གནས་

སྟངས་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་ཐུབ་མེད་པ་དང། 

དེང་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

གནད་དོན་ཐུག་ས་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོའི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད། སྐད་ཡིག་

སོགས་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་

དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ཁོང་གིས་

རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བསྱ་ཏེ་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་རྒྱལ་སྤྱི ་དང་རྒྱ ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི ་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་ཁྲིམས་གཞིར་བཞག་

ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི ་རེ ་

འདུན་བཏོན་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་

ཀྱིས་བོད་མི་དང་ཤིང་ཅང་མི་རིགས་ལ་དབྱེ་

འབྱེད་གང་ཡང་མེད་པར་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་

གྱི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྱྤོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་

དཀའ་ངལ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་

ཞིག་མིན་པར་ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་གནད་དོན་ཞིག་རེད་

ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ལས་
གཡོལ་ཆེད་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་མཇལ་མཁན་བུད་
མེད་གཉིས་གཡང་ཁ་ནས་ལྷུང་རྐྱེན་གཅིག་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་ (Radio Free Asia) དུ་ལྷ་ས་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལུང་འདྲེན་

བྱས་ཏེ་དྲ་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུའི་རྫོང་ 

(Luchu County) ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༥༠ སོན་པ་བཙུན་མ་ཨ་ནི་ཨ་མགོན་ལགས་དང་

རྣམ་རྒྱལ་མཚོ་ལགས་གཉིས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་མཇལ་ཆེད་ཕ་ཡུལ་ནས་ཆབ་མདོར་འབྱོར་སྐབས།  རྒྱ་

མིའི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ནས་ལྷ་སར་འགྲོ་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཚང་མར་ལམ་དུ་

འགག་སྒོ་ (Check Points) བཟོས་ཏེ་སྔོག་བཤེར་གྱིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་

པ་མཐོང་སྐབས། བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་མིའི་དམ་བསྒྲགས་ལས་གཡོལ་ཆེད་རི་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་

ཐབས་བྱེད་སྐབས་རྣམ་རྒྱལ་མཚོ་ལགས་རི་གཟར་གྱི་གཡང་ནས་ལྷུང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་

དང། ཨ་ནི་ཨ་མགོན་ལགས་སུ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་རྗེས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་འདུག་པ་བཅས།།

བོད་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཡོད་པའི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་

ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

རྒྱས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། གོང་ཚེས་ཉིན་

བོད་ནང་གི་ཁམས་རྟའུ་དང་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུ་

བཅས་སུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུའི་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ནང་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཁམས་རྟའུ་རུ་བོད་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྟའུ་ས་གནས་ཀྱི་རྨ་

རྒྱལ་སྦོམ་ར་ཞེས་འབོད་པའི་རི་མགོ་ཡོངས་

སུ་དམག་མིའི ་བསྐོར་བ་དང་ས་གནས་སུ་

དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པའི་དབང་

གིས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་རི་རྩེར་བསང་གསོལ་དང་

ས་གནས་སུ་རྟ་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་སོགས་

བྱས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ཁ་སང་ཉ་མཚོ་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ས་གནས་མི་མང་གིས་

དགོན་པའི་མདུན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འཁྲིས་སུ་

ལྷ་བསངས་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་

པར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། སྐྱ་སེར་རྣམས་

ནས་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་

དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་ཏེ་སྐུའི་འཁྲུངས་སརྐ་དུས་

ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་ཁ་སང་

མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་མུ་ར་ས་ཁུལ་

དུའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་དང་ལྟ་རྟོག་

བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་རི་

རྩེར་ལྷ་བསངས་བཏང་སྟེ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག

 གཞན ་ཡང ་གནས ་ཚུལ ་ཐོ ན ་

གསལ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོས་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཉིན་

མོར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན། རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙོས་བོད་རིགས་

གནས་ཡུལ་ས་གནས་གང་སར་རྒྱ ་གཞུང་

གིས་དམག་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ ་འགྲེམས་

འཇོག་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་རེད། འོན་ཀྱང་ཁ་སང་ལྷ་སར་གནས་

སྡོད་བོད་མི་ཚོས་སྔ་པོ་ནས་ཇོ་ཁང་མདུན་

དུ་བསང་གསོལ་གཏོང་བ་དང་མཆོད་མཇལ་

སོགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁམས་དང་

ཨ་མདོའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ས་གནས་ཁག་

གཅིག་ཏུའང་རམྣ་པ་འད་ྲམིན་གྱི་ལམ་ནས་སྐུའི་

འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་འོས་འགོ་འཛུགས་
གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠།༣༠ ཐོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གཉེར་ཁང་དུ ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་

རིམ་འོག་མའི ་དགེ ་འོས་ཐེངས་གསུམ་པ་

འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང༌། འོས་སྦྱ ོང་

དབུ་འབྱེད་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་

དྲུང་འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་

རིགས་ལམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་སྤྱ ི ་འཐུས་སྐལ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་ལགས་ཕེབས་ཡོད།  

 ཐོག ་མར་ས ་རཱ ་མཐོ ་སློབ ་ཀྱི ་

སློབ་སྤྱ ི ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པ་ལགས་ཀྱིས ་ས་རཱ ་མཐོ ་སློབ ་ཀྱི ་སློབ ་

དུས་དབུ་འབྱེད། དེ་བཞིན་དགེ་འོས།  ས་

རཱ་སློབ་མ་གསར་རྙིང་ཚང་མར་སློབ་དུས་

གསར་བའི་བྱེད་སྒོ་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་

བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང༌། དེ་ནས་

ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་

བསམ་གྲུབ ་ལགས་ཀྱིས ་གཞི ་རིམ ་འོག ་

མའི་དགེ་འོས་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སྒྲ ོགས་སྦྱང་གནང་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་

སློབ་དགེ་གསར་པ་གསུམ་ལ་མཇལ་དར་

དང༌། རིགས་སློབ་དབུ་འཛིན་གཞོན་པས་

དྭང་སློབ་བཞི་དང་སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག་ལ་

མཇལ་དར་གཡོགས་ནས་རིགས་སློབ་ཀྱི ་

དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་ཡོན་

ཐོག་འབད་འབུངས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་

གསུང་བཤད་གནང༌།  མཐར་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ ་བོས་ཤེས་ཡོན་གྱི ་དགོས་དམིགས་

གཙོ་བོ་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ཆེད་དུ་མིན་

པར་སོ ་སོའི ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རིགས་ཀྱི ་

དགོས་དམིགས་སྒྲ ུབ ་ཐབས་དང་འབྲེལ།  

གཞན་ཕན་གཙོ ་བཟུང ་གིས་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་ཐོག་ནས་ཤེས་

ཡོན་ལ་གཞོལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དང༌། 

དགེ་རྒན་ལས་ཀ་ནི་འདི་ཕྱི ་གཉིས་ཕན་གྱི ་

དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་སོགས་

ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང༌ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི ་འོས་སྦྱ ོང་ནང་ས་

རཱ་མཐོ་སློབ་དང་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སློབ། རྒྱ་གར་

མཐོ་སློབ་ཁག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

འབྱམས་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༩ གོ་

སྐབས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། འོས་སྦྱ ོང་པ་

རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ བར་ལོ་

གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི ་རིང་ས་རཱ ་མཐོ ་སློབ་

དང་ཨེམ་དྷ་བྷཊ་ཀེར་ལོག་དགེ་འོས་སློབ་

ཁང་བཅས་སུ་དགེ་འོས་སྦྱ ོང་བརྡར་གནང་

གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།།

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཧོང་

རྱྒལ་ས་ཊོཀ་ཁོྱར་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་སུྐ་ཚབ་དོན་

ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕིྱ་དིྲལ་

བཀའ་བོླན་བདེ་སིྱྐད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་ཉི་

ཧོང་གི་རྱྒལ་ས་ཊོཀ་ཁོྱར་ཕེབས་ཏེ་ཉི་ཧོང་གི་སིྲད་

བོླན་ཟུར་པ་སུྐ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བེྷ་མཆོག་གིས་

གཙོས་ཉི་ཧོང་གོྲས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་འཐུས་མི་

ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕིྱ་

ཚེས་ ༧ ཉིན་ཁུལ་དེའ་ིཨུ་ཀུ་རའ་ིམགོྲན་ཁང་དུ་ 

Hotel Okura ༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའ་ིསུྐའ་ི

འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩའ་ིམཛད་སོྒར་ལྷན་

ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་མ་ིགྲངས་ ༢༧༠ 

ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ཉིན་ལོྷ་ཀ་ོར་ིཡའ་ིརྱྒལ་

ས་སི་ཡོལ་དུ་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་དོང་ཀུག་གཙུག་

ལག་སོླབ་ཁང་དུ་ Dongguk University 

༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་

པའི་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་

རྱྒས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་ཕིྱ་

དིྲལ་བཀའ་བོླན་བདེ་སིྱྐད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་

དང་ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ལྷག་པ་འཚོ་སོྒ་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག  

དོང་ཀུག་གཙུག་ལག་སོླབ་ཁང་གི་ནང་པའི་བཀའ་

བསྟན་གསུང་རབ་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་

གཙུག་ལག་སོླབ་དཔོན་དང་ལོྷ་ཀོ་རི་ཡའི་བོད་ཁང་

འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་

ལགས་ཀིྱས་༸རྱྒལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསུང་སུྐལ་

གནང་བ་དང་སྲྦགས། སུྐའ་ིའཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་

གིྱ་མཛད་སོྒ་དབུ་འཛུགས་གནང། མཛད་སོྒའ་ི

སྐབས་ལོྷ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་

པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོའི་སུྐ་ཚབ་

འཐུས་མི་དགེ་འདུན་པ་བཅས་ཁོྱན་སུྐ་མགོྲན་མི་

གྲངས་ ༦༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཕིྱ་དིྲལ་བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་ལོྷ་ཀོ་

རི་ཡའི་སྐད་ཡིག་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

རྣམ་ཕོྱགས་སིྲྒག་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་བོད་ཀིྱ་ཉི་མ། 

‘(Sun of Tibet) ཞེས་པ་ད་ེདབུ་འབེྱད་གནང་

ཡོད། དཔ་ེདེབ་ད་ེན་ིདག་ེབཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་

མཁའ་ལགས་ཀིྱས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཐོག་སུྐའི་

འཁུྲངས་སྐར་དང་སྟབས་བསུྟན་ཕོྱགས་སིྲྒག་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་ཕིྱ་དིྲལ་བཀའ་བོླན་

མཆོག་གིས་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱས་དབུ་མའ་ི

ལམ་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ཐོག་ལངས་ཕོྱགས་བརྟན་པོ་

ཡོད་པ་དང། ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་མ་ི ༤༠ ལྷག་

གི་རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་སེྟ་རྱྒ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྲྒགས་

ཅན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ལ་ཞི་རོྒལ་བྱས་སོྐར་སོགས་ཛ་

དྲག་ག་ིགནས་སྟངས་སོྐར་ང་ོསོྲྤད་གནང། ཕོྱགས་

མཚུངས་ལོྷ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་བོད་དོན་ཐོག་ཧ་ཅང་

སེམས་འཚབ་དང་རྱྒབ་སོྱྐར་གནང་བར་སིྙང་ཐག་

པ་ནས་ཐུགས་རེྗ་ཆ་ེཞུས་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་

སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་འཚ་ོསོྒ་ལགས་

ཀིྱས་སྔ་ལོའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སུྐའི་

འཁུྲངས་སྐར་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཐེངས་འདིར་

ཡང་ཕེབས་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་

བུྱང་ཡོད་སོྐར་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་

གནང། མཛད་སོྒའ་ིསུྲང་བརིྩ་ཞུས་པའ་ི

སོྐར་ཁུལ་དེའི་བརུྱྒད་ལམ་ཁག་གི་བརྙན་འཕིྲན་

གྲགས་ཆ་ེབ་མང་པོའ་ིནང་བསྟན་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 11

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཞབས་ལོོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་
བའི་ལས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་སིྱྤ་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕིྱ་ལུགས་

དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའ་ིསུྐའ་ིའཁུྲངས་

སྐར་གིྱ་རེྟན་འབེྲལ་མཛད་སོྒའི་སྐབས་བོད་མིའི་སིྲྒག་

འཛུགས་ཀིྱ་སིྲ་ཞུའི་ལས་བེྱད་གསུམ་ལ་ཞབས་ལོ་

ཉེར་ལྔ་ཧིྲལ་པོ་འཁོར་བའི་ལེགས་སེྱྐས་ཕྱག་རྟགས་

ཕུལ་བའ་ིསིྲ་ཞུ་བ་གསུམ་གིྱ་ལ་ོརུྱྒས་སིྙང་བསུྡས་ནི།

༡༽ བཀའ་དྲུང་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་༡༽ བཀའ་དྲུང་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་

ལགས་ནི། ལགས་ནི། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་དུྲང་གཞོན་དུ་བསོྐ་གཞག་

གནང་བ་དང་། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་དུྲང་ཆེའི་ལས་འགན་

དུ་བསོྐ་གཞག་གནང་། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༣ ནས་ཤར་ཨ་ེཤ་ིཡའ་ིསུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་གནས་

སོྤས། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་དུྲང་ཆེར་གནས་སོྤས། ཕིྱ་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་བཀའ་དུྲང་ག་ིལས་

འཁུར་བཞེས་མུས་བཞིན་ད་བར་ཁོྱན་ཞབས་ལོ་ 

༢༥ སིྲ་ཞུའ་ིཞབས་འདེགས་ཞུས་འདུག

༢༽ དྲུང་ཆེ་སྐྱེད་རྟ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་༢༽ དྲུང་ཆེ་སྐྱེད་རྟ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་

ནི།ནི། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་སུྐ་

སེྒར་ཡིག་ཚང་གི་རྒན་དུྲང་དུ་བསོྐ་གཞག་གནང་

བ་དང་། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་

དུྲང་ལས་སུ་གནས་སྤར། ཕིྱ་ལོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༡༡ ནས་དུྲང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར། ཕིྱ་

ལོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟུང་དུྲང་དུ་

གནས་སྤར། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་

ཕིྱ་དིྲལ་ཟུང་དུྲང་དུ་གནས་སོྤས། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༧ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

གནས་སོྤས་ཐོག་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་

སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་

ཏུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༡ ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སྤར་ཐོག་

བཀའ་ཡིག་ངེས་མེད་སྡེ་ཚན་དུ་གནས་སྤོས་

ཀྱིས་ལས་འཁུར་བཞེས་མུས་བཞིན་ད་བར་

ཁྱོན་ཞབས་ལོ་ ༢༥ སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་

ཞུས་འདུག

༣༽ ཟུང་དྲུང་དཔལ་བྱང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་༣༽ ཟུང་དྲུང་དཔལ་བྱང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ནི།ནི། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ནས་གཞོན་

དུྲང་གནས་རིམ་ཐོག་བདེ་སླར་འཕུྲལ་རོྨས་འགན་

འཛིན་དུ་བསོྐ་གཞག་གནང་བ་དང་། ཕིྱ་ལོ ༡༩༨༨ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ཨ་ོར་ིས་འཕུྲལ་རོྨས་འགན་

འཛིན་དུ་གནས་སོྤས། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡ ནས་ལས་དོའ་ིགནས་རིམ་དུ་བསོྐ་གཞག ཕིྱ་ལ་ོ 

༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ནས་སེྡ་འགན་དུ་གནས་

སྤར། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནས་དུྲང་

ལས་སུ་གནས་སྤར་ཐོག་ནང་སིྲད་ལས་ཁུངས་

སུ་གནས་སོྤས། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 

ནས་དུྲང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟུང་དུྲང་དུ་གནས་སྤར། ཕིྱ་

ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ལ་ོ ༣ རིང་

རྒས་ཡོལ་ཕར་འགྱངས་ཀིྱས་ནང་སིྲད་ཟུང་དུྲང་གི་

ལས་འགན་ཞུ་མུས་བཞིན་ད་བར་ཁོྱན་ཞབས་ལོ་ 

༢༥ སིྲ་ཞུའ་ིཞབས་འདེགས་ཞུས་འདུག

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དགེ་རྒན་ཁག་གཅིག་གིས་
ཤེས་ཡོན་ཉམས་གསོག་གནང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕིྱ་

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན།

 ཕིྱ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༣༠ བར་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིྱས་མ་སུ་རི་བོད་ཁིྱམ་

སོླབ་གྭྲའི་སོྔན་འགོྲའི་དགེ་རྒན་དང་གཞི་རིམ་འོག་

མའ་ིདག་ེརྒན་བཞི། ར་ཇ་པུར་བོད་ཁིྱམ་ནས་དག་ེ

རྒན་གཉིས་བཅས་ལ་ཉིན་ལྔའི་རིང་དཔེ་སོྟན་སོླབ་

གྭྲའ་ིསོླབ་ཁིྲད་གནང་སྟངས་དང་། སོླབ་ཕུྲག་དང་

དགེ་རྒན་བཅས་ལ་གོ་བསུྡར་གིྱ་ཉིན་རེའི་བེྱད་སོྒ་

རྣམ་གཞག་གནས་སྟངས་རུྱྒས་ལོན་ཞིབ་ཚགས་

གནང་བ་དང་། ཕིྱ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བཀའ་ཟུར་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ཤེས་ཡོན་སིྲད་བུྱས་དང་འབེྲལ་བའི་བེྱད་སོྒ་ལམ་

སོྟན་དང་། ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་དུྲང་འཕར་དང་སམ་

བོྷ་ཊའ་ིསིྱྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན་བཅས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིྲད་བུྱས་སོྐར་ལ་

ག་ོབསུྡར་སྱྦང་བཤད་གནང་བ་ཡོད་འདུག ཤེས་

ཡོན་སིྲད་བུྱས་ཉམས་གསོག་ད་ེཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༠ 

ལོར་སོྔན་འགོྲའི་དགེ་རྒན་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་

དག་ེརྒན་ ༡༢ ལ་ག་ོསྐབས་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ཕིྱ་

ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོའ་ིསོླབ་དུས་ནས་བཟུང་མ་སུ་བོད་

ཁིྱམ་ཁྱབ་ཁོངས་སོླབ་གྭྲ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་སིྲད་

བུྱས་སོྔན་འགོྲའི་འཛིན་གྭྲ་ནས་ལག་བསྟར་གནང་

འག་ོབཙུགས་ཏེ། ད་ཐེངས་ལས་འཆར་ད་ེཐེངས་

གསུམ་པ་ད་ེཡིན་པ་དང་ཐེངས་བཞ་ིཔ་ད་ེཕིྱ་ཟླ་ ༨ 

ནང་སེྤལ་གཏན་འཁེལ་འདུག

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཤིས་ལོངས་ནས་བདེན་
པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འགོ་

འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ད་ལྟའ་ིབོང་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

རྣམས་རྱྒལ་སིྱྤའ་ིཐོག་བརུྱྒད་བསྲྒགས་ཆེད་ བོད་མ་ི

མང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱས་ག་ོསིྲྒག་འོག་བདེན་

པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ཞིག་རྱྒལ་

སིྱྤའ་ིཁོྱན་ཡོངས་སུ་སེྤལ་རུྱྒའ་ིཁོངས། ཐོག་མར་

རྱྒ་གར་བྱང་ཕོྱགས་ལ་དྭགས་དང་། ལོྷ་ཕོྱགས་ཀ་ོ

ཅི། བྱང་ཤར་ཤིས་ལོངས་གསུམ་ནས་སུྐའ་ིའཁུྲངས་

སྐར་ཉིན་འག་ོའཛུགས་ཀིྱས་རྱྒ་གར་གིྱ་ རྱྒལ་ས་ལིྡ་

ལ་ིབར་སོྐར་བསོྱྐད་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ལྟར།

 ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་དུས་དྲན་

དང་བསུྟན་ནས། བྱང་ཤར་ཤིས་ལོངས་བོད་མ་ི

འདུག་སོྡད་བེྱད་སའི་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་

དངོས་སུ་འག་ོ བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་

ས་གནས་དེའི་དགའ་ལྡན་ཆོས་གིླང་བོད་དགོན་

དུ། གཞུང་དང་གཞུང་འབེྲལ་མ་ཡིན་པའ་ིལས་ཀིྱ་

སེྣ་མོ་བ་དང་སེར་སྱྐ་མི་མང་རྣམས་འདུ་འཛོམས་

གནང་སེྟ་བསང་གསོལ་སོགས་གུྲབ་པ་དང་། སུྐ་

མགོྲན་གིྱ་གཙོ་བོ་རྱྒ་གར་མཱི་གྷ་ལཱ་ཡ་མངའ་སེྡའི་

གོྲས་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་གཙོ་སུྐ་ཞབས་ཆཱར་ལི་སི་

པིང་རོབ་ཕེབས་བསུ་ཞུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་

ལས་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་བོད་ལུགས་ཀིྱ་ཆས་གོས་

ཕུལ་བ་ལྟར་མནབས་ནས་མཛད་སོྒར་ཕེབས་པ་

དང། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལྷག་པ་ཚ་ེརིང་གིས་

དབིྱན་སྐད་ཐོག་བཀའ་ཤག་ག་ིགསུང་འཕིྲན་སོྲྒགས་

སྱྦང་གནང་རེྗས། བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ལས་

འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སིྱྤ་འཐུས་འཇམ་

དབྱངས་བཟོད་པས་ལས་འགུལ་གིྱ་སོྐར་གཏམ་

བཤད་བྱས། ད་ེནས་ཕོྱགས་བཞུགས་སིྱྤ་འཐུས་

དབྱངས་ཅན་སོྲྒལ་དཀར་ལགས་ཀིྱས་དབིྱན་སྐད་

ཐོག་འཁུྲངས་སྐར་དང་ལས་འགུལ་གིྱ་སོྐར་གསུང་

བཤད་གནང།

 ད་ེནས་སུྐ་མགོྲན་གཙ་ོབ་ོམཆོག་གིས་

བོད་དང་བོད་མིའ་ིཆེད་དུ། བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་

ཀིྱ་འགོ་འཁིྲད་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་གནང་སོྐར་

དང། བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་

དེས་འཛམ་གིླང་གཉིད་ལས་དཀོྲག་ནས་བོད་དོན་

ཐོག་སྔར་ལས་ལྷག་པ་དོ་སྣང་ཡོང་བ་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོང་རུྱྒ་སོགས་སིྙང་ཉེ་བའི་གསུང་བཤད་

གནང་ནས། ཧིན་སོྒར་འབུམ་གཅིག་གསོལ་རས་

གནང་སོང། ད་ེརེྗས་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་དབུ་འབེྱད་

གནང་ནས་མཚན་རྟགས་བསུྡ་རུབ་ཀིྱ་ལས་གཞིའི་

ཐོག་ཁོང་གིས་མཚན་རྟགས་ཐོག་མ་བསོྱྐན་གནང་

མཛད། ད་ེརེྗས་རིམ་གིྱས་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་སུ་

ཉིན་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབེྲལ་མ་

ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབེྲལ་གིྱས། བདེན་

པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་སེྤལ་རུྱྒ་ཡིན་

པ་དང། ལ་ོའདིའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྱྒལ་སིྱྤའ་ི

འགོྲ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ཉིན་མ་ོབར། བོད་མ་ིའདུས་སོྡད་

ཀིྱ་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་བརུྱྒད་ནས། བདེན་པའ་ི

མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། 

དེ་དོན་བོད་མི་ཚང་མས་དོ་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་རུྱྒ་

ཡིན་སོགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་ནས་

བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་ཅི་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་
འགུལ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་ལགས་

ཀིྱས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ སེྟ་བོད་མིའ་ིབླ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་

ཁིྲད་སིྱྤ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ག་ིཕིྱ་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་

ཕེབས་པའི་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་སྔ་དོྲ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡།༠༠ ཐོག་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་

ཀིྱ་ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་རྱྒ་གར་དབུས་ཆེས་

མཐོའི་ཁིྲམས་ཁང་གི་ཁིྲམས་དཔོན་ཟུར་པ་དང་། 

ཀ་ེར་ལ་མངའ་སེྡའ་ིབོླན་ཆེན་ཟུར་པ། ད་ེབཞིན་

ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་རྱྒ་གར་གིྱ་གཟེངས་

རྟགས་ Padma Vibhushan བཞེས་

མོྱང་མཁན་སུྐ་ཞབས་ V. R. Krishna Iyer 

མཆོག་ག་ིགཟིམ་ཤག་ཏུ་བོད་མ་ིདང་། བོད་དོན་

རྱྒབ་སོྱྐར་བ་ངོ་བཅར་གིྱས་ཐོག་མར་སིྱྤ་འཐུས་

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིྱས་ཁིྲམས་དཔོན་ཟུར་པ་

མཆོག་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེ

རེྗས་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་

སོྐར་ངོ་སོྲྤད་སིྙང་བསུྡས་ཞུས་རེྗས་ཁིྲམས་དཔོན་

ཟུར་པ་མཆོག་གིས་ཕྱག་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་དེ་

བཞིན་སིྱྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་སུ་གནང་

སེྟ། རྱྒ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རུྱྒའ་ི

བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་དེ་

བཞིན་དངོས་སུ་དབུ་འབེྱད་གནང་བ་དང་། འཛམ་

གིླང་མཉམ་འབེྲལ་རྱྒལ་ཚོགས་ཀིྱ་སིྱྤ་ཁྱབ་དུྲང་ཆེ་

མཆོག་ལ་འབུལ་རུྱྒའ་ིས་ རྟགས་བསུྡ་འགོད་ཀིྱ་

འགེངས་ཤོག་སེྟང་སུྐ་ཞབས་ V. R. Krishna 

Iyer མཆོག་གིས་མཚན་རྟགས་ཐོག་མ་དེའང་སོྱྐན་

གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཀ་ོཅ་ིཁུལ་གིྱ་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་

སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་གུྲབ་མཚམས་མ་ེ ལེྕ་

ད་ེབཞིན་ Tamil Nadu མངའ་སེྡའ་ིགོྲང་ཁེྱར་ 

Coimbatore གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་

ཚོགས་ཁང་ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་

སོྐང་ཚོགས་ཞུ་རུྱྒ་དང་། གོྲང་ཁེྱར་ནང་སོྐར་བསོྱྐད་

ཞུ་རུྱྒ་མ་ཟད། ད་ེརེྗས་སླར་ཡང་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་

དེ་བཞིན་རྱྒ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་འདྲ་མིན་

ནང་རིམ་བཞིན་སོྐར་བསོྱྐད་བྱ་འཆར་ཡོད་འདུག་

པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 11

ལ་དྭགས་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཚོགས་

ཆུང་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༤ ཉིན་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སིྱྤ་འཐུས་པདྨ་འབུྱང་

གནས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གིླང་

གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེྲལ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་

ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་

དགོས་དམིགས་དང། སོྐར་བསོྱྐད་གནང་ཕོྱགས་

བཅས་འགེྲལ་བརོྗད་དང་། ལ་དྭགས་ས་གནས་སུ་

སོྐར་བསོྱྐད་གནང་རིང་འགན་འཁུར་ལེན་ཕོྱགས་

བཅས་ག་ོབསུྡར་གནང་།

 ཕིྱ་ཚེས་ ༦ ༸གོང་ས་༸སྱྐབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་

དུས་ཆེན་ཉིན་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་གིྱ་ཕོ་བྲང་

མདུན་སར་འཇམ་མགོན་རྱྒལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ཁིྲ་རིན་པ་ོཆ་ེདབུ་བཞུགས་ཐོག བོད་མ་ིདང་ལ་

དྭགས་ཡུལ་མི་སེར་སྱྐ་མི་མང་སོྟང་ཕྲག་མང་པོ་

འདུ་འཛོམས་ཀིྱ་མཛད་སོྒའི་དབུས་སུ་སུྐ་མགོྲན་

གཙོ་བོ་ལ་དྭགས་རང་སོྱྐང་གི་སིྱྤ་ཁྱབ་རིག་འཛིན་

དཔལ་འབར་མཆོག་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་དབུ་

འབེྱད་ཀིྱས་སོྐར་བསོྱྐད་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཞིང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིྱས་དབིྱན་

སྐད་དང་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་བོད་སྐད་ཐོག་

འགེྲལ་བརོྗད་གནང་སེྟ། མཚན་རྟགས་བསུྡ་རུབ་

འགོ་འཛུགས་སྐབས་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ལ་

དྭགས་ཕུན་ཚོགས་ནས་དེ་རིང་ས་གནས་འདིར་

མང་ཚོགས་ཀིྱས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་རང་

སོྱྐང་སིྱྤ་ཁྱབ་ནས་བོད་དོན་དང་འབེྲལ་བའི་ལས་

འགུལ་འདིར་རྱྒབ་སོྱྐར་གནང་རུྱྒ་བུྱང་བ་བཞིན། 

མ་འོངས་པར་རྱྒ་གར་རྱྒལ་ཡོངས་སུ་མང་ཚོགས་

ཀིྱས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁིྲད་ཡོངས་

ནས་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀིྱས་བོད་དོན་ཆེད་

རྱྒབ་སོྱྐར་གནང་ཐབས་ཀིྱ་འབོད་སུྐལ་བྱས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསོྟད་ཀིྱ་གུླ་

གཞས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

 ད་ལན་གིྱ་མཛད་སོྒར་བ་ཀུ་ལའི་ཡང་

སིྲད་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དང་། ཁིྲགས་ས་ེམཁན་རིན་

པ་ོཆེ། ལ་དྭགས་ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་

གཙོ། ལ་དྭགས་དགོན་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་

གཙོ། བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཚོགས་ཆུང་

ག་ིཚོགས་གཙ་ོསིྱྤ་འཐུས་པདྨ་འབུྱང་གནས། ས་

བགོས་སིྱྤ་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་དང་

སིྱྤ་འཐུས་བསོད་ནམས་རྱྒལ་མཚན། གཞན་ཡང་

ལ་དྭགས་རང་སོྱྐང་ཁུལ་དང་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་

བཅས་ཀིྱ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེྲལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་དུ་མའི་གནད་ཡོད་འགན་འཛིན་

རྣམས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 ཕིྱ་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་

ནས་ཀར་གིྷལ་དང་། ད་ེནས་ཤིྲ་ན་གར་བར་དུ་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁང་། གཞུང་འབེྲལ་མ་ཡིན་པ་བཅས་ཀིྱ་སུྐ་

ཚབ་གསུམ་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་དེ་ཉིད་སེྱྐལ་མ་

བྱ་རུྱྒ་དང་། ཀར་གིྷལ་ཕོྱགས་སུའང་འབེྲལ་ཡོད་

མངའ་སེྡའི་གོྲས་ཚོགས་འཐུས་མི་གདན་འདེྲན་

ཞུས་ཏ་ེལས་འགུལ་སེྤལ་རུྱྒ་ཡིན་པ་བཅས།

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་
འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཕ་

རན་སིའི་རྱྒལ་ས་པེ་རི་སིའི་ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་

པའི་སུྐ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་ཕ་རན་སི་གོྲས་ཚོགས་

གོང་མའ་ི (French Senate)  བོད་དོན་

རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་འབེྲལ་ཐོག་

ཡུལ་དེའི་གོྲས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་༸གོང་ས་

༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 

༧༧ ལ་ཕེབས་པའ་ིསུྐའ་ིའཁུྲངས་སྐར་གིྱ་དུས་

ཆེན་ག་ོསིྲྒག་ཐོག  བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་བད་ེ

སུྲང་བཀའ་བོླན་འབོྲང་ཆུང་དངོས་གུྲབ་མཆོག་

དང་ཕ་རན་སིའ་ིགོྲས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཕིྱ་རྱྒལ་

གཞུང་འབེྲལ་སུྐ་ཚབ་འཐུས་མི། ད་ེབཞིན་ཕ་རན་

སིའི་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ཁག་

གི་སུྐ་ཚབ་དང་བོད་བརུྱྒད་ནང་བསྟན་གིྱ་ཆོས་

ཚོགས་ཁག་ག་ིསུྐ་ཚབ་འཐུས་མི།  ས་གནས་བོད་

རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་ས་གནས་བོད་

མི་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་

དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད། སྐབས་

དེར་ཕ་རན་སིའི་གོྲས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་

རྱྒབ་སོྱྐར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སུྐ་ཞབས་ཇེན་

ཕ་རན་ཀ་ོཡ་ིས་ིཧམ་བྷ་ཊ་ི (Jean Francois 

Humbert) མཆོག་གིས་བད་ེསུྲང་བཀའ་

བོླན་མཆོག་གིས་གཙོས་སུྐ་མགོྲན་རྣམས་ལ་

ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྲྦགས། 

ཕ་རན་སིའི་གོྲས་ཚོགས་གོང་མས་བོད་མིའི་དྲང་

བདེན་གིྱ་འཐབ་རོྩད་ལ་རྱྒབ་སོྱྐར་མུ་མཐུད་ཞུ་

རུྱྒ་ཡིན་པ་ནན་བརོྗད་གནང་བ་དང་སྲྦགས། དུས་

སྐབས་འདིར་བོད་མི་ཚོར་ཕ་རན་སིའི་གཞུང་མང་

གི་རྱྒབ་སོྱྐར་སྔར་ལྷག་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཆགས་

ཡོད་སོྐར་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེ

རེྗས་བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་བདེ་སུྲང་བཀའ་

བོླན་འབོྲང་ཆུང་དངོས་གུྲབ་མཆོག་གིས་མཛད་

སོྒར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གཞིས་བེྱས་བོད་

མི་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དེང་སྐབས་རྱྒའི་བཙན་

དབང་འོག་མནར་གཅོད་མོྱང་བཞིན་པའི་བོད་མི་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀིྱ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཕ་རན་

སིའི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིྱས་ད་བར་བོད་མི་ཚོར་

རྱྒབ་སོྱྐར་གནང་བར་སིྙང་ཐག་པ་ནས་ཐུག་རེྗ་ཆེ་

ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་ཐུགས་བརོྩན་མཛད་བཞིན་པའི་རིན་

ཐང་ད་ེདག་བོད་མ་ིཙམ་མ་ཟད། འགོྲ་བ་ཡོངས་

ཀིྱ་བདེ་དོན་ཆེད་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེ་

ཆགས་ཡོད།   དེར་བརེྟན་ཞ་ིབད་ེལྡན་པའ་ིའཛམ་

གིླང་ཞིག་བསུྲྐན་ཆེད་རིན་ཐང་དེ་དག་བདག་

གཅེས་དང་ལག་བསྟར་བྱ་རུྱྒ་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀིྱ་གསུང་

བཤད་གནང་རེྗས་སུྐ་མགོྲན་རྣམས་ལ་གསོལ་ཇ་

ཞལ་ཏོག་ཕུལ། མཛད་སོྒ་གུྲབ་མཚམས་ཕ་རན་

སིའི་གོྲས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདེ་སུྲང་

བཀའ་བོླན་མཆོག་ལ་ཕིྱ་དོྲའི་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་

ཀྱང་བཤམས་ཡོད་པ་བཅས།།

སོག་པོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
སུ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  དེ་

ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་སོག་པོའི་གཞུང་ཚབ་

སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་

གནས་སྤོས་ཕེབས་པའི་ཚབ་ཏུ་གཞུང་ཚབ་

གསར་པ་སྐུ་ཞབས་རྭབ་བརྟན་སྦོལ་ཌ་མཆོག་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང ་དུ ་ འཚམས ་

འདྲི ་ཞུ ་བར ་ཆེད ་

ཕེབས་གནང་བར་

གུས་བསུའི་སྣེ་ལེན་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་

ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི ་

ཁུལ ་གནས་བོད ་

མིའི་གནས་སྟངས་

དང༌།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཇི་

ཡོད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་སྐོར་

བཅས་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བ་ལྟར་སྐུ ་ཚབ་

དོན་གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་

ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་པ་མ་

ཟད།   གཞི་རྩའི་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཆིབས་སྒྱུར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་ཁག་སོ་སོར་སོག་

པོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་འཚམས་

མཇལ་ཞུ་བར་ཆེད་བཅར་གནང་བཞིན་པ་

དང་།  ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་འབྲུག་པ་དང༌། 

འབྲས་ལྗོངས་པ། སོག་པོའི་མི་མང་བཅས་ལ་

དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང༌། བཀའ་སློབ་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་པ་

ལྟར་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་གིས་

མཐུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་མུས་

ཡིན་པ་བཅས།། 

ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨུ་

རུ་སུ་སིྱྤ་མཐུན་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཁག་གཅིག་

ནང་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དགུང་གྲངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའ་ིསུྐའ་ིའཁུྲངས་

སྐར་གིྱ་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཨུ་རུ་སུའི་རྱྒལ་ས་མོ་སི་

ཁོའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་བོད་ཀིྱ་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

དང་། བོད་སོྱྐབ་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ། མ་ོས་ིཁོའ་ིནང་

པའི་མཐུན་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྲྒག་

ཐོག་རྱྒལ་ས་མོ་སི་ཁོའི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་སུྐའི་

འཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་

ཡོད། སིྱྤར་ཚོགས་ཁང་དེར་མ་ིགྲངས་ ༥༠༠ ཤོང་

ཚད་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སོྒའ་ིཐོག་མར་མཁན་སུྲྤལ་

རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འབྲས་སུྤངས་སོྒ་མང་

གྭྲ་ཚང་ག་ིདག་ེའདུན་པས་༸རྱྒལ་བའ་ིཞབས་བརྟན་

གསུང་འདོན་གནང།

 དེ་རེྗས་ཨུ་རུ་སུ་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ངག་དབང་རབ་རྱྒས་ལགས་ཀིྱས་སུྐ་མགོྲན་རྣམ་པ་

དང་བོད་ཀིྱ་གོྲགས་པོ་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་བ་རྣམས་

ལ་འཚམས་འདིྲ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག།  ཁོང་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀིྱ་འཆར་སྣང་དང་

སུྐ་ཚ་ེཧིྲལ་པོའ་ིམཛད་འགན་གཙ་ོབ་ོགསུམ་གིྱ་སོྐར་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཨུ་རུ་སུའ་ིསྐད་

ཡིག་ཐོག་ནང་ཆོས་ང་ོསོྲྤད་དུས་དེབ་ཀིྱ་སིྱྤ་ཁྱབ་རོྩམ་

སིྲྒག་པ་སུྐ་ཞབས་ཨེན་ཌ་ིར་ིཊ་ེརེནཊ་ཡེབ་ (Dr.

Andrey Terentyev) ལགས་ཀིྱས་མཛད་

སོྒ་དང་འབེྲལ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་། ཁོང་ན་ི

ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༠ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨུ་རུ་སུར་

ཆིབས་སུྱྒར་སྐབས་གསུང་བསུྱྒར་གནང་མོྱང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལྗགས་

རོྩམ་མཛད་པའི་ཕྱག་དེབ་འགའ་ཤས་ཨུ་རུ་སུའི་

སྐད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསུྱྒར་དང་ཕོྱགས་སིྲྒག་གནང་

མོྱང་ཡོད་འདུག  ཕོྱགས་མཚུངས་ད་ེསྔའ་ིབུྷར་ཡ་

ཏི་ནང་པའི་དགོན་པའི་མཁན་པོའམ་ད་ལྟའི་བུྷར་ཡ་

ཏི་སིྱྤ་མཐུན་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་རྱྒལ་སའི་ནང་རེྟན་གཞི་

བྱས་པའི་ལམ་རིམ་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་མཁན་

ཟུར་ཆོས་ཀིྱ་རོྡ་རེྗ་བུྷ་ཌ་ཡེབ་ (Chokey Dorje 

Budayev) ལགས་ཀིྱས་ཀྱང་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ད་ེརེྗས་ཉ་ེཆར་ལོན་ཌོན་དུ་༸གོང་ས་

༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཊེམ་པེལ་ཊོན་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པའི་བརྙན་

འཕིྲན་ཞིག་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཐོག་ཕབ་བསུྱྒར་ཞུས་

པ་ཞིག་བསྟན་གུྲབ་མཚམས།  བལ་ཡུལ་གིྱ་ས་

གནས་ཡུལ་མ་ོནས་ཕེབས་པའ་ིབླ་མ་པདྨ་རང་གོྲལ་

རིན་པོ་ཆེས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དང་༸རྱྒལ་

བའ་ིཞབས་བརྟན་གསུང་འདོན་གནང། ད་ེནས་

འབྲས་སུྤངས་སོྒ་མང་གྭྲ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པས་ཞྭ་

ནག་འཆམ་འཁྲབ་སོྟན་གནང་བ་མ་ཟད། ཁལ་མུཀ་

སིྱྤ་མཐུན་གིྱ་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ལྕམ་སུྐ་ཨི་རིན་

ཌ་ིཇན་(Miss Irindjan) ལགས་ཀིྱས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་བསོྟད་པའ་ིགུླ་གཞས་ཕུལ་ཡོད།  ད་ེ

བཞིན་ཨལ་ཊ་ིཡ་སིྱྤ་མཐུན་(Altia  Republic) 

གིྱ་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ལྕམ་སུྐ་ཆེ་ནན་ཌི་(Ms.

Chenand) ལགས་ནས་ཀྱང་སོྲལ་རུྱྒན་གིྱ་གུླ་

གཞས་བཏང་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་

ཨུ་རུ་སུའི་བོྲ་པས་རྱྒ་གར་གིྱ་ཀ་ཐཀ་(Indian 

Kathak Dance) འཁྲབ་སོྟན་དང་འབྲས་སུྤངས་

སོྒ་མང་གྭྲ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པས་སེང་གེ་ཡང་

འཁྲབ་སོྟན་གནང་ཡོད། དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་

དེའ་ིཐོག་ཨུ་རུ་སུའ་ིསྐད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསུྱྒར་ཞུས་

པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་རུྡལ་ཕྲན་

གཅིག་སེྟང་ག་ིའཇིག་རེྟན་ (The Universe in 

Single Atom) ཞེས་པའ་ིདཔ་ེདེབ་དང་། རྱྒ་གར་

ནང་པའ་ིགནས་ཆེན་ཁག་ག་ིལམ་ཡིག་ (Bud-

dhist Heritage Sites of India) ཞེས་པའ་ི

དཔ་ེདེབ་བཅས་དབུ་འབེྱད་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་

ཚོགས་ཁང་དེའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སུྐ་པར་

མཐོང་གོྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འགེྲམས་སོྟན་ཡང་

ཞུས་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་ད་ེཉིན་ཁལ་མུཀ་ (Ka-

lmyk) ག་ིརྱྒལ་ས་ཨ་ིལ་ིས་ིཊའ་ི (Elista) ནང་རེྟན་

གཞི་བྱས་པའི་ནང་པའི་དགོན་པར་སུྐའི་འཁུྲངས་

སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཁལ་མུཀ་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིྱ་དབུ་འཛིན་ཏེ་

ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་༸རྱྒལ་བའི་

ཞབས་བརྟན་གསུང་འདོན་གནང།  ད་ེབཞིན་བུྷར་

ཡ་ཏ་ི (Buryat) རྱྒལ་ས་ཨུ་ལན་ཨུ་ཌེར་ (Ulan  

Ude) རེྟན་གཞ་ིབྱས་པའ་ིསོྲྒལ་ལྗང་བསིྟ་གནས་

ཁང་(Green Tara Center) དུ་དག་ེབཤེས་

བྱམས་པ་འཕིྲན་ལས་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

སུྐའི་འཁུྲངས་སྐར་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེར་གནས་སོྡད་བོད་རིགས་སིྱྤ་

མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སིྲྒག་ཐོག་༸རྱྒལ་བའི་ཞབས་

བརྟན་གསུང་འདོན་གནང་བ་སོགས་སུྐའི་འཁུྲངས་

སྐར་གཟབ་རྱྒས་ངང་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། གཞན་

ཡང་ཐུ་ཝ་སིྱྤ་མཐུན་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་རྱྒལ་ས་ཁི་ཛིལ་ 

(Kyzyl) དུ་ཡང་སུྐའ་ིའཁུྲངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུྲང་

བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 23 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 11

སིྱྤ་ཁྱབ་རྩོམ་སིྲྒག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གུྲབ།

རྩོམ་སིྲྒག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

གསར་འགོད་པ།            སུྲྒབ་རུྱྒད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གུྲབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སོྲྒལ་མ།
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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སུྲྐན་ཞུས།

 བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ལྷན་མཇལ་མོལ་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིསུྐ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་རྱྒ་རིགས་འབེྲལ་མཐུད་པ་

ཟླ་སོྲྒན་ལགས་ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ  ༢༠༡༢   ཟླ་    ༧    

ཚེས་   ༤   ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།   

བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་བཀའ་བོླན་ཁིྲ་པ་མཁས་

དབང་བོླ་བཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ཕིྱ་ཟླ་  ༦    ཚེས་   

༢༤   ནས་ཕིྱ་ཟླ་   ༧  ཚེས་   ༡    བར་ཉིན་གྲངས་

བདུན་རིང་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡར་གཞུང་འབེྲལ་འཚམས་

གཟིགས་རིང་།     གོྲས་ཚོགས་ཀིྱ་ཚོགས་གཙོས་

དབུས་གོྲས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀིྱ་འཐུས་མི་

དང་ཆབ་སིྲད་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི།      ད་ེབཞིན་

ལྗང་གུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་གོྲས་

ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་བཅུ་ལྷག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བ་མ་ཟད།     ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིརྱྒལ་ཡོངས་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའ་ིཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་ང་ོསོྲྤད་དང་གསར་འགོད་པའ་ིདིྲ་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།    བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་

གིས་ད་དུང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གོྲང་ཁེྱར་མེལ་བོྷན་

དང་སི་ཌི་ནི་ཁུལ་གནས་རྱྒ་མི་རིགས་དང་མཇལ་

མོལ་ཡང་གནང་ཡོད།

 ད་ེཡང་ཕིྱ་ཟླ་   ༦   ཚེས་   ༢༤    

ཉིན་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་མེལ་བོྷན་ཁུལ་གནས་རྱྒ་

རིགས་གྲངས་ ༥༠  ལྷག་དང་མཇལ་མོལ་སྐབས།     

རང་ཉིད་ལོ་མང་རིང་རྱྒ་ནག་ནང་གི་འགོྲ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་གནད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་ཡོད་ལ།    རང་དབང་ན་ིའགོྲ་བ་མིའ་ིགཞ་ི

རྩའ་ིཐོབ་ཐང་ཡིན་སྟབས།      རྱྒ་ནག་ནང་རིམ་

བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་བསོྱྐད་རུྱྒར་གལ་

ཆ་ེཡིན་སོྐར་དང་།    བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་བཀའ་

ཤག་གསར་པའི་སིྲད་བུྱས་དང་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་བཏང་བ་སོགས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སོྐར་ངོ་སོྲྤད་གནང་རེྗས་རྱྒ་རིགས་ཚོས་དིྲ་བར་ལན་

འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 ཕིྱ་ཟླ་   ༦   ཚེས་    ༣༠   ཉིན་

སི་ཌི་ནིའི་ཁུལ་དུ་ཚོགས་པའི་རྱྒ་ནག་མང་གཙོ་

ཚོགས་པའི་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཚོགས་ཆེན་གིྱ་ཚོགས་

བཅར་བའི་གསོལ་སོྟན་ཞིག་བཤམས་ཡོད་པ་

དང།     བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་དམིགས་བསལ་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་

སྐབས།     བཙན་བོྱལ་བོད་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་

ལུགས་དར་འཕེལ་ཕིྱན་ཏེ་ད་ཆ་འཐུས་སོྒ་ཚང་བའི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་སོྱྐད་བཞིན་ཡོད་པ་དང།   

ང་ཚོས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིྲམས་དང་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཀིྱ་ཁིྲམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་

ནས་རང་སིྲད་རང་སོྱྐང་རོྩད་ཀིྱ་ཡོད་ནའང་།  ད་བར་

བཟང་ཕོྱགས་ཀིྱ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་བྱས་མེད།     

རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་ཧོང་ཀོང་དང་མ་ཁའོ་གཉིས་ལ་

རྱྒལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀིྱ་སིྲད་

བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།     ཐ་ེཝན་

ལ་ཚད་མཐོའི་ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་གནས་བབས་སོྲྤད་རུྱྒའི་

ཁས་ལེན་བྱས་རུང་།    བོད་ལ་ད་ེལྟར་མིང་དོན་

མཚུངས་པའི་རང་སིྲད་རང་སོྱྐང་གི་གནས་བབས་

སོྲྤད་རུྱྒར་འདོད་པ་མེད་པ་ནི་རྱྒ་རིགས་མིན་སྟབས།  

ཡིད་ཆེད་རྩ་བ་ནས་བེྱད་ཀིྱ་མེད་པ་ལས་དེ་མིན་རྩ་

ཁིྲམས་དང་རྱྒབ་འགལ་འགོྲ་གི་མེད་པ་སོགས་ཀིྱ་

ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།

 གོྲང་ཁེྱར་སི་ཌི་ནིའི་རྱྒ་ནག་མང་གཙོ་

ཚོགས་པའི་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཚོགས་ཆེན་གོ་སིྲྒག་གནང་

མཁན་སུྐ་ཞབས་ཀའ་ོཅན་ Gao Jian ལགས་

ཀིྱས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།  བོད་མིས་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་ཆབ་སིྲད་

ཀིྱ་དབུ་ཁིྲད་གསར་པ་བཀའ་ཁིྲ་བོླ་བཟང་སེང་གེ་

འདེམས་ཐོན་བུྱང་བ་ནི།    བཙན་བོྱལ་བོད་མིའ་ི

ཆབ་སིྲད་ལས་རིགས་གོམ་སྟབས་གསར་པ་ཞིག་

སོྤས་པ་མ་ཟད།    རྱྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་བརྡ་ལན་

ཆེན་པ་ོཞིག་བཏང་ཡོད།    ད་ེན་ིབོད་མ་ིརྣམས་རང་

སོ་སོའི་འཐུས་སོྒ་ཚང་བའི་མང་གཙོའི་སིྲྒག་སོྲལ་

ལྡན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་།    རྱྒ་ནག་གཞུང་ག་ིབོད་

ནང་དྲག་པོའི་སིྲད་བུྱས་ཇེ་སུྡག་ཏུ་བཏང་བའི་རེྱྐན་

གིྱས་ད་བར་བོད་མ་ི  ༤༢   ལྷག་རང་ལུས་མེར་

སེྲག་བཏང་བའི་ཡ་ང་བའི་བྱ་སོྱྤད་དེས་རྱྒ་མི་རིགས་

གཙོས་པའི་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཁོྲད་ནས་དོ་སྣང་དང་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེྱྐ་དགོས་པའ་ིའབུལ་སུྐལ་ཡང་ཞུས་

གནང་ཡོད།     ཉིན་རྱྒབ་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་ད་དུང་ས་ི

ཌ་ིན་ིཁུལ་གནས་རྱྒ་རིགས་མ་ིགྲངས་  ༦༠   ལྷག་

དང་མཇལ་མོལ་གནང་སེྟ།    བཀའ་ཤག་གསར་

པའི་སིྲད་བུྱས་དང་བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ངོ་སོྲྤད་

གནང་བ་མ་ཟད།  དིྲ་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་

གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད་།

 བཀའ་བོླན་ཁིྲ་པ་བོླ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་ཨ་ོས་ིཊ་ོལི་ཡར་འཚམས་གཟིགས་རིང་ད་

དུང་མེལ་བོྷན་Deakin University དང།     

ཀེན་བེྷ་ར ANU །    སིད་ན་ི UTS བཅས་

གོྲང་ཁེྱར་ཆེ་ཁག་གསུམ་ནང་གི་མཐོ་སོླབ་ཁག་

དང་རྱྒ་རིགས་མཁས་དབང་།  རྱྒ་ནག་གནད་དོན་

གིྱ་མཁས་དབང་ལྷན་བགོྲ་གེླང་ལུྷག་པོ་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།    

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ད་ལྟའ་ིབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ལ་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་

ཕོྱགས་སོྐར་གོ་བསུྡར་གནང་ཆེད་བཀའ་སིྱྤ་ལྷན་

རྱྒས་ཀིྱས་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིྲམས་

དོན་ཚན་ ༥༩ པའ་ིདགོངས་དོན་ལྟར་དམིགས་

བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ། ཕིྱ་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་

བསོྐང་ཚོགས་གནང་རུྱྒར་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་

ཚོགས་ཆེན་གིྱ་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་གནང་

བའི་བརྡ་ཁྱབ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་རྣམས་གཤམ་

གསལ།

བོད་མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་རུྱྒན་ལས་དང་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་བོླན་ཁིྲ་པས་དབུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྱྒས་

ནས་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིྲམས་དོན་ཚན་ 

༥༩ པའ་ིདགོངས་དོན་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

ཆེན་བསུྡ་བསོྐང་གནང་རུྱྒའི་ལས་རིམ་གཏན་

འབེབས།

༡༽ ཚོགས་འདུའ་ིམིང༌།༡༽ ཚོགས་འདུའ་ིམིང༌།

བཙན་བོྱལ་བོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིྲམས་དོན་ཚན་ ༥༩ 

འོག་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་

པ། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢

༢༽ ཚོགས་དུས།

ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་མིག་

དམར་ནས་ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་

ཉིན་བཞི།

༣༽ ཚོགས་ཡུལ།

དྷ་ས།

༤༽ ཚོགས་མིའ་ིཡོང་ཁུངས།

ཀ  བཀའ་བོླན་རྣམ་པ།

ཁ  བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ།

ག།  སིྱྤ་འཐུས་རྣམ་པ།

ང་།  སིྱྤ་ཟུར་རྣམ་པ།

ཅ།  རྡ་སར་གནས་འཁོད་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་

ཀིྱ་ལས་བེྱད་དུྲང་ཆ་ེདང་དུྲང་འཕར་རྣམ་པ། ཟུང་

དུྲང་མན་གིྱ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱའི་སེྡ་ཚན་སོ་

སོའ་ིའཐུས་མ་ིགཅིག་རེ།

ཆ།  ྋགོང་ས་མཆོག་ག་ིདམིགས་བསལ་སུྐ་ཚབ་

དང་སུྐ་ཚབ། སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ།

ཇ།   ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་འདུ་ཁག་ག་ིསུྐ་

ཚབ་གཅིག་ར་ེདང༌། ས་འཐུས་མེད་པའ་ིས་གནས་

ཁག་ནས་མ་ིམང་ག་ིསུྐ་ཚབ་རེ།

ཉ།  ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།

ཏ།  རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ག་ིསུྐ་ཚབ་རེ།

ཐ།  རྱྒ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཕིྱ་རྱྒལ་ཡུལ་

གུྲ་ཁག་ག་ིབོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང༌། བོད་རིགས་

སིྱྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ག་ིསུྐ་ཚབ་རེ།

ད།  གཞུང་འབེྲལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ག་ིསུྐ་

ཚབ་གཅིག་རེ།

(གཞུང་འབེྲལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་མཚན་

གཞུང་ཟུར་འཛར་དང་པོར་གསལ།)

ན།  ཆོས་བརུྱྒད་ཆེན་པ་ོབཞ་ིདང༌། གཡུང་དུྲང་

བོན་བཅས་སོ་སོའི་གྭྲ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གིྱ་སུྐ་

ཚབ་དུྲག་རེ། ཇ་ོནང་པར་དམིགས་བསལ་ཐོག་སུྐ་

ཚབ་གཅིག

པ།  རང་སོྱྐང་སེྡ་ཚན་ཁག་ག་ིསུྐ་ཚབ་རེ། (རང་

སོྱྐང་སེྡ་ཚན་གིྱ་མཚན་གཞུང་ཟུར་འཛར་གཉིས་

པར་གསལ།)

ཕ།  རུྱྒན་གཏན་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་ཕ།  རུྱྒན་གཏན་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་

འགན་འཁུར་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་དགོངས་འགན་འཁུར་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་དགོངས་

འཆར་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དྭང་བླངས་འཆར་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དྭང་བླངས་

ཕེབས་མཁན་གྲངས་རྱྒ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནས་ ཕེབས་མཁན་གྲངས་རྱྒ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནས་ 

༣༥ ད་ེམིན་ནས་ ༥༠ ལས་མ་མང་བ་དང་དེའ་ིནང་༣༥ ད་ེམིན་ནས་ ༥༠ ལས་མ་མང་བ་དང་དེའ་ིནང་

ནས་ ༢༥ གཞོན་སེྱྐས་རང་ལ་ོ༣༠ མན་གིྱ་ཆེད་དུ་ནས་ ༢༥ གཞོན་སེྱྐས་རང་ལ་ོ༣༠ མན་གིྱ་ཆེད་དུ་

ཟུར་བཅད་གནང་རུྱྒ་བཅས།ཟུར་བཅད་གནང་རུྱྒ་བཅས།

མཆན།མཆན།

༡༽  གོང་གསལ་རྱྒ་བལ་འབུྲག་གསུམ་དང། 

དེ་མིན་ཕིྱ་རྱྒལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་དྭང་བླང་ཚོགས་

ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཕིྱ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ 

ནང་ཚུད་དྭང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀིྱས་སྙན་ཞུ་

ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོྱར་ཟིན་པ་དགོས་

རུྱྒ།

༢༽ དྭང་བླངས་ཚོགས་མ་ིཁག་ཚོགས་ཆུང་ག་ི

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དུྲང་གི་འོས་མིར་ཞུགས་

མ་ིཆོག

ཟུར་བརོྗད།ཟུར་བརོྗད། བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ི

ཁིྲམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ། རང་དབང་ལྡན་པའ་ིསེྡ་

ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོགས་ཆེན་

གིྱ་དབུ་འབེྱད་དང་མཇུག་བསོྡམས་མཛད་སོྒ། 

ཚོགས་ཆུང་ཁག་ག་ིསྙན་ཐ་ོསྙན་སོྲྒན་སྐབས། ད་ེ

བཞིན་ཚོགས་མི་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་

ཁག་གི་རྱྒབ་གཉེར་སྙན་ཐོའི་བགོྲ་གེླང་གནང་

སྐབས་བཅས་སུ་གདན་ཞུ་བྱ་རུྱྒ།

༥༽ གོྲས་གཞི།༥༽ གོྲས་གཞི།

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་བོད་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་ཕོྱགས་

སོྐར་ག་ོབསུྡར་གནང་རུྱྒ།

༦༽ ལས་རིམ།༦༽ ལས་རིམ།

སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༩་༣༠ ནས་ཕིྱ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༥་༠༠ པ་

བར་ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པོར་ཚོགས་བཅར་བ་

ཚོགས་འཛོམས་ཐོག་གོྲས་གཞི་ངོ་སོྲྤད་དང་དབུ་

འབེྱད་མཛད་སོྒ་གནང་རེྗས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བཅུ་

ལ་བག་ོརུྱྒ་དང༌། ཉིན་རྱྒབ་ཚོགས་ཆེན་གིྱ་གོྲས་

གཞིའི་ཐོག་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་ངོས་ནས་བཀའ་

སིྱྤ་གཉིས་ཀིྱ་སིྱྤ་སྨན་ལམ་སོྟན་ཞ་ིབ་དང༌། ཡུལ་

ཁིྲམས་དང་མ་ིའགལ་བ། ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པའ་ིངང་

ནས་བོད་མིའ་ིསིྱྤ་ཚོགས་ནང་དང༌། ཉིན་གཉིས་

པའ་ིསྔ་དོྲར་རྱྒལ་སིྱྤའ་ིནང༌། དེའ་ིཉིན་རྱྒབ་རྱྒ་

གར་དང་ལོྷ་ཤར་ཨི་ཤེ་ཡའི་ནང་བཅས་སུ་ལས་

འགུལ་སེྤལ་ཕོྱགས་སོྐར་བགོྲ་གེླང་ལུྷག་པོ་གནང་

རུྱྒ། ཉིན་གསུམ་པའ་ིསྔ་དོྲར་ཚོགས་ཆུང་ས་ོསོའ་ི

རྱྒབ་གཉེར་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོྲྒན་གནང་རུྱྒ། ཉིན་རྱྒབ་

ཞོགས་པར་སྙན་སོྲྒན་གནང་བའི་རྱྒབ་གཉེར་ཐོག་

ཚོགས་ཆེན་རང་དུ་ཉིན་ཕེྱད་རིང་བགོྲ་གེླང་གནང་

རུྱྒ། ཉིན་མཐའ་མའ་ིསྔ་དོྲར་ྋགོང་ས་ྋསྱྐབས་

མགོན་ཆེན་པོར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རུུྱྒ་དང༌། 

ཉིན་རྱྒབ་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་

འབུལ་བའི་རྱྒབ་གཉེར་རྣམས་ཕོྱགས་བསོྡམས་

ཀིྱས་རྱྒབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་དང་

ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསོྡམས་གནང་རུྱྒ།

༧༽ ཚོགས་དུྲང༌།༧༽ ཚོགས་དུྲང༌།

ཚོགས་དུྲང་གི་ལས་འགན་སིྲྒག་སོྲལ་ལྟར་ཚོགས་

དུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་གནང་རུྱྒ་དང༌། 

ལས་བེྱད་འཕར་མ་ཇི་དགོས་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་

སིྲྒག་ཞུ་རུྱྒ་བཅས།།

ཟུར་འཛར་དང་པོ།ཟུར་འཛར་དང་པོ།

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་

བསུྡ་བསོྐང་གནང་སྐབས་མགོྲན་འབོད་གནང་རུྱྒའི་

གཞུང་འབེྲལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་མཚན་

གཞུང༌།

༡༽ དབུས་གཙང་རུྱྒན་ལས།

༢༽ མད་ོསོྟད་རུྱྒན་ལས།

༣༽ མད་ོསྨད་རུྱྒན་ལས།

༤༽ བོད་ཀིྱ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས༌།

༥༽ བོད་ཀིྱ་བེུད་ལྷན་ཚོགས།

༦༽ བོད་རྱྒལ་ཡོངས་མང་གཙ་ོཚོགས་པ།

༧༽ བོད་ཀིྱ་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པ།

༨༽ མངའ་རིས་སིྱྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།

༩༽ བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་ཡོངས་ཆིག་བསིྲྒལ་ཚོགས་པ།

༡༠༽ བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་ཡོངས་ཆབ་སིྲད་བཙོན་གོྲལ་

ཚོགས་པ།

༡༡༽ བལ་ཡུལ་སོྤག་ར་གོླ་སིྲྒག་བད་ེདོན་ཚོགས་

པ།

ཟུར་འཛར་གཉིས་པ།ཟུར་འཛར་གཉིས་པ།

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་

བསུྡ་བསོྐང་གནང་སྐབས་མགོྲན་འབོད་གནང་རུྱྒའི་

རང་སོྱྐང་སེྡ་ཚན་ཁག་ག་ིམཚན་གཞུང༌།

༡་  བོད་གཞུང་ཟོླས་གར།

༢་  བོད་ཀིྱ་དཔ་ེམཛོད་ཁང༌།

༣་  ཝ་ཎ་བོད་ཀིྱ་གཙུག་ལག་སོླབ་གཉེར་ཁང༌།

༤་ ནོར་གིླང་བོད་ཀིྱ་རིག་གཞུང་གཅེས་སོྱྐང་ཁང༌།

༥་  རོྡར་གིླང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀིྱ་རིག་གཞུང་

གཅེས་སོྱྐང་ཁང༌།

༦་  ལིྡ་ལ་ིབོད་ཁང༌།

༧་  བོད་ཁིྱམ་སིྱྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

༨་  མ་སུ་ར་ིབོད་ཁིྱམ།

༩་  ས་ཾབོྷ་ཊ་བོད་སོླབ་འཛིན་སོྱྐང་ཁང༌།

༡༠་  བོད་ཀིྱ་གས་ོབ་རིག་པའ་ིཆེས་མཐོའ་ིསྨན་

པའ་ིལྷན་ཚོགས།

༡༡་ དབུས་སྨན་རིྩས་ཁང༌།

༡༢་  བད་ེལེགས་སྨན་ཁང༌།

༡༣་  ཤེས་རིག་པར་ཁང༌།

༡༤་  བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩ།

༡༥་  བོད་མིའ་ིསིྱྤ་མཐུན་མཉམ་འབེྲལ།


