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ལོ་ 3 ཨང༌། 31 བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

11th August 2010

Vol. 3 Issue 31  Price Rs. 1

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།
རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་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། 
 བོ ད ་གཞུང ་བཀའ ་ཤག ་གིས །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་དུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལིྡ་ལི་གཙུག་
ལག་སློབ་ཁང་ནས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་
འདེབས ་ཞུས ་དོན ་བཞིན ་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་
ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྡ་
ས་ནས་ལིྡ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལི་
གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
དུ་མི་ཚེའི་གོ་དོན་སྙིང་པོ་གང་ཡིན་
(What Life is all about) ཞེས་
པའི ་བརོྗད་གཞིའི ་ཐོག ་ལམ་སྟོན ་
བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ 1༠ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ལྡི ་ལི ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་
དཔོན་དང་དམིགས་བསལ་རྩོམ་ཡིག་
འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་འདེམས་
སྒྲུག་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་
མི་གྲངས་ 1༥༠ བརྒལ་བར་གོང་
གསལ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་
སྩལ་དོན། སྤྱིར་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་
ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ལྡན་

པའི ་དམིགས་བསལ་གྱི ་ཤེས་རབ་
དེས་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས། རྣམ་དཔྱོད་དེ་བཟང་

པོའི་ཕྱོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དེའི་དབང་གིས་རང་
ཉིད་ལ་བདེ་བ་འདོད་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མིན་ཁག་དང་ཆོས་རྩ་བ་
ནས་ཁས་མི་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་
འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དེ ་དག་ཀྱང་བདེ་

བ་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན།  དེ་
བཞིན་དེང་སྐབས་ (Secular Eth-
ics) མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་རིས་

མེད་ཀྱི ་བཟང་པོའི ་ཡོན་ཏན་གོང་
འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ ་གལ་ཆེན་པོ ་ཡིན་
སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་
སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་
དེའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་

དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་མང་དག་
ཅིག་ཕུལ་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། 
ཐེངས་འདིའི ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་

བཀའ་སློབ་དང་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་
སློབ་ཕྲུག་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་དང་བོད་
རིགས་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོ་ཞིག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཀྱང་ཕེབས་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཀན་ལྷོ་འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༨ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཐོ་རེངས་ཙམ་
ལ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་
དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་འོག་མི་གྲངས་ 

127 རྐྱེན་འདས་དང་། མི་གྲངས་ 
13༠༠ ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་
བ་མ་ཟད། རྒྱུ་དངོས་སོགས་ལ་གྱོང་

གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་བརྟེན་ཚེས་ 
1༠ ཉིན་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སིྒྲག་འོག་རྡ་ས་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ཁང་དུ་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་
སྔར་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་
བཤམས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི ་ཁིྲམས་

ཞབི་པ་མཆོག་དང༌། བཀའ་བོླན་རྣམ་
པ། བོད་མི་མང་སིྤྱ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་རྒྱ་རི་སོྒྲལ་མ་མཆོག་གི་དབུས་
སིྤྱ་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་
དུྲང་ཆེ་ཆུང་གཙོས་སིྲ་ཞུའི་ལས་བེྱད་
རྣམ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་
བཤད་གིླང་གྭྲ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་
ཆེས་དབུས་དགེ་འདུན་འདུས་མང༌། 
རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་གིྱ་རིས་མེད་ཆོས་སེྡ་
ཁག་དང་དེ་བཞིན་མིང་མང་བཅས་
ཁོྱན་མི་གྲངས་ ༥༠༠ བརྒལ་བ་
ལྷན་འཛོམས་ཀིྱས་སིྤྱར་ཆུ་ལོག་གི་
འཇིག་པའི་འོག་རེྐྱན་འདས་སུ་གུྱར་བ་
རྣམས་དང་། ཡང་སོྒས་སེམས་ཅན་
ཚེ་ལས་འདས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚེ་རབས་
ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་

མཐའ་དག་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་
རེྟན་རིམ་བརུྒྱད་སུྐ་བཞིའི་རྒྱལ་བའི་
གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མུྱར་དུ་འཐོབ་པ་
དང་། རྨས་སོྐྱན་གོད་ཆག་ཕོག་པ་
རྣམས་ཀྱང་མུྱར་དུ་དྲག་སེྐྱད་ཀིྱས་ཚེ་
ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་སོགས་འཇིག་
རེྟན་ཀུན་ཏུ་སིྙགས་ལྔའི་རུྒད་ཚོགས་སིྤྱ་
དང་ཁྱད་པར་འབུྱང་བཞིའི་འཇིག་པ་
མི་འབུྱང་བར་བདེ་སིྐྱད་རོྫགས་ལྡན་གིྱ་
དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སོྤྱད་ཐུབ་པའི་སོྨན་
ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་
བསེྙན་བཀུར་མང་ཇ་དང་། དགེ་
བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་
སྒོར་ ༥༠ རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 
ཉིན་བོད་ལོྗངས་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་
ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གྱོན་གུན་
ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་གསོ་གནང་བའི་ནང་
འཁོད་དོན། བོད་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ཨ་མདོ་
བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་འབྲུག་ཆུ་
རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པ་བྱུང་སྟེ་མི་གྲངས་ 
127 ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་དང། མི་
གྲངས་སོྟང་ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གུྱར་བའི་
ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་བར་བཙན་བོྱལ་
བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བློ་ཕམ་ཞུ་བཞིན་
པ་མ་ཟད། རེྗས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
ཚོར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
ལུས་སེམས་དཀའ་ངལ་འོག་གནས་བཞིན་
པ་རྣམས་མུྱར་དུ་དྲག་སྐྱེད་ཐུབ་པ་དང་ཁང་
ཁྱིམ་རྩ་གཏོར་ཕྱིན་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་གང་
མགྱོགས་ཡོང་ཆེད་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད༎ 

བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་
བློན་མཆོག་གིས་ཐུགས་

གསོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ 
ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་
དབྱངས་སྐྱིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་
བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤིང་
ཧྭ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་
ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཉི་
མའི་སྔ་དྲོ་ཨ་མདོ་འབུྲག་ཆུ་རྫོང་གི་ས་ཁུལ་
དུ་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་པར་བརྟེན་ཆུ་
ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་སྡོད་ཁང་མང་པོ་རྩ་མེད་ཕྱིན་པ་
དང། མི་མང་པོ་ཞིག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད་
པ་མ་ཟད། མང་པོ་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་
པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་དེར་གཞིགས་ན་མི་གྲངས་ 127 
ཙམ་རྐྱེན་འདས་སོང་ཡོད་པ་དང། མི་གྲངས་ 
12༩༤ གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག་པས་
ངས་བོད་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་བློ་ཕམ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་
ཟད། ཁོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་
སེལ་ཐུབ་པ་དང་སླར་ཡང་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་
གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་
བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའི་ཉེར་
ལེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག གལ་ཏེ་
དངོས་འབྲེལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་
མས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གཟབ་ནན་
གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཡོད།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 1 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 11

སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་
འདེགས་གང་ལེགས་ཞུས་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༥ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།3༠ 
ཙམ་ལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་དང་རྩ་
ཕུ་སོགས་སུ་ཆུ་སྤྲིན་འཐོར་བ་ལས་བྱུང་
བའི་དྲག་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བབས་ནས་ཆུ་
ལོག་རྒྱུགས་ཏེ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་
རྐྱེན་འདས་དང་། མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་
ལྷག་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་
པར་བརྟེན་ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་གཞུང་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ཁང་དུ་
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།3༠ ཐོག་རྟེན་མཆོག་
སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་
བཤམས་ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན ་
ཚེ ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་དྲུང་
འཕར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས། རྣམ་
རྒྱལ་ཕན་བདེ ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི ་
གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་མཛད་དང་དགེ་འདུན་
འདུས་མང་གི་དབུས་རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་
གྱི་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་
མིང་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠༠ 
བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཆུ་ལོག་གི་

འཇིག་པའི་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་
རྣམས་ཀྱི་མཚོན་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་
འདས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་
བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མཐའ་དག་བྱང་
ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་སྐུ་
བཞིའི ་རྒྱལ་བའི་གོ ་འཕང་རིན་པོ ་ཆེ ་
མྱུར་དུ་འཐོབ་པ་དང་། རྨས་སྐྱོན་དང་
གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱང་མྱུར་དུ་
དྲག་སྐྱེད་ཀྱིས་ཚེ་ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་
སོགས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་སྙིགས་ལྔའི་
རྒུད་ཚོགས་སྤྱི ་དང་ཁྱད་པར་འབྱུང་
བཞིའི ་འཇིག་པ་མི ་འབྱུང་བར་བདེ ་
སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་
སྤྱོད་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་
ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ཉིན་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཕགས་ཚོགས་
འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་བཀུར་མང་
ཇ་དང་། དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་
སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ རེ་ཕུལ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་དགོན་སྡེ་ཁག་ལའང་སྐྱབས་
འཇུག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་གསལ། བལ་ཡུལ་
གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཛག་རི་
ཏི་ས་མའ་ཇི་ནེ་པལ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་
ནས་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 1༠ 
ཉིན་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་བལ་གཞུང་ཡུལ་སྐོར་

སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
དུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་
མི་སྣ་གྲངས་ 17 ལ་གཟེངས་བསྟོད་
ཀྱི་བྱ་དགའ་གནང་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་
བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཤོང་ནུབ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་
སུ་བལ་ཡུལ་བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་
ཞུས་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་འདུག དེ་ཡང་
བྱ་དགའ་དེ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བལ་ཡུལ་
གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རིག་གཞུང་བློན་
ཆེན་གཅིག་ལོྕགས་མིན་ནན་རྡར་རི་ཇལ་
མཆོག་གིས་གནང་འདུག དེ་རྗེས་ཚེ་
རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མྱོང་ཚོར་དང་
ལྷན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཛག་རི་
ཏི་ས་མའ་ཇི་ནེ་པལ་ཚོགས་པ་ནས་དེ་
རིང་གི་མཛད་སྒོ ་འདི་གོ་སྒྲིག་དང་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གལ་

ཆེའི ་མི ་སྣ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་གནང་
བར་ངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་
ཅིག་རང་ཉིད་ངོས་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་
ལོ་ངོ་ 21 རིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
གང་ལེགས་ཞུས་པའི་བྱ་དགའ་འདི་བལ་
ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་ཐོབ་པའི་བྱ་དགའ་

ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཛག་
རི་ཏི་ས་མའ་ཇི་ནེ་པལ་ཚོགས་པར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
བཞིན་ངས་དེ་རིང་འདིར་སྤྱིར་བོད་མི་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་དང་ཡང་སྒོས་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་སྐུབ་ཚབ་ཞུས་ཏེ ་
བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་མི་མང་ནས་ང་
ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བར་མི་ལོ་ ༥༠ རིང་
ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་བར་ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མི་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་
གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཡུལ་
མི་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ཐོག་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཁ་
ཤས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་
སྐྱེས་པའི་བོད་མིར་ད་དུང་ཡང་བལ་
ཡུལ་གཞུང་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ལག་
འཁྱེར་གནང་གི་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་

བོད་པ་ཚོར་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་དང་འགྲུལ་
བཞུད ་ཀྱི ་དཀའ ་ངལ་མང་པོ ་ཞིག ་
འཕྲད་བཞིན་འདུག་པས། ད་རེས་བྱ་
དགའ་ཐོབ་མཁན་དང་མི་མང་ཡོངས་
ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་ཏེ་ང་ཚོ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་
ཞུ ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་འདུག དེ་བཞིན་ཁོང་ལ་
གནང་བའི ་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་དགའི་
བརྗོད་ཚིག་ནང་འཁོད་དོན། གུས་བརྩི་
ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གཟེངས་སུ་
ཐོན་པའི་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ལོའི་བྱ་དགའ་
ཚེ་རིང་དོན་གུྲབ་ལགས་སུ་ཕུལ་དགོས་
དོན་ནི་ཁོང་གིས་ལོ་མང་རིང་སིྤྱ་ཚོགས་
ནང་བརོྗད་དཀའ་བའི་འབད་བརོྩན་ཐོག་
བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སྟངས་
འབེྲལ་བ་དམ་ཟབ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕེལ། རིག་གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་སེམས་
ལྟར་སྤྱི ་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཕན་
རླབས་ཆེད་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་
ཡོད་པ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།།

རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་ཀྱི་འབོད་སྒྲའི་གློག་བརྙན་ཕྱིར་ཐོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
2 ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་
པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པས་ (ICT) རུང་རྒྱས་ཨ་
གྲགས་ཀྱིས་ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠7 ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ 1 ཉིན་བོད་ཤར་ཕོྱགས་ཁམས་
ལི་ཐང་གི་རྟ་རུྒྱག་རེྩད་འགྲན་དུ་བོད་
མི་སོྟང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་
སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་བོད་ནང་གདན་ཞུ་དགོས་པ་
དང། ཁོང་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་རེ་
བའི་མིག་དཔེ་ཡིན་ཞིང་། བོད་ནང་

དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀིྱས་ལུས་
པོ་གཡོ་འགུལ་བེྱད་ཐུབ་ནའང་རང་
གི་སེམས་ནང་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཕིྱར་
འདོན་རུྒྱའི་རང་དབང་མེད་ཅེས་ལིྗད་
ཉམས་དོད་པོས་འབོད་སྒྲ་སོྒྲགས་པའི་
གོླག་བརྙན་དེ་ཐེངས་དང་པོར་འཛམ་
གིླང་ཕིྱར་བཏོན་ཡོད། དེ་ཉིན་རྒྱལ་
སིྤྱའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་
བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སེྤལ་བའི་ནང༌། 
གནད་དོན་དེ་བུྱང་ནས་ལོ་གསུམ་
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ་
དང་སྟབས་བསུྟན་གོླག་བརྙན་དེ་ཐེངས་

དང་པོར་ཕིྱར་བཏོན་པ་རེད་ཅེས་
འཁོད་ཡོད། གོླག་བརྙན་དེ་རྟ་རུྒྱག་
སྐབས་ཡོད་པའི་ཕིྱ་རྒྱལ་ཡུལ་སོྐར་སོྤྲ་
འཆམ་པ་ཞིག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་རུང་རྒྱས་
ཨ་གྲགས་ཀིྱ་གཏམ་བཤད་ཆ་ཚང་
ཞིག་གློག་བརྙན་བརྒྱབ་མེད། 
 ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༥༦ སོན་
པའི་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ་བཙོན་ཁང་ནང་ལོ ་
བརྒྱད་ཀྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་
ཁྲིམས་ཆད་འོག་གནས་ཡོད།། 

ཨ་རིར་འོས་བསྡུའི་སྐོར་སླར་ཡང་ཚོགས་པ།
༄༅།།འདི་གར་ཨ་རི་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནས་གསལ། བྱང་
ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་བསུྡ་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་བོླ་བཟང་
སྙན་གྲགས་མཆོག་གིས་ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 
ཉིན་སོྐང་ཚོགས་གནང་བའི་ཁ་པར་ཚོགས་
འདུར་མཉམ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་ས་གནས་
རྣམས་ཀིྱ་ཆེད་དུ་ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3༠ ཉིན་
སླར་ཡང་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་
སོྐང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པར་
ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བྱང་
ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་བསུྡ་ལས་ཁང་ནས་
ས་གནས་སོ་སོའི་དེབ་སེྐྱལ་གིྱ་གནས་སྟངས་
ཤེས་རོྟགས་བེྱད་རུྒྱ་དང་། ས་གནས་སོ་སོར་
འོས་བསུྡ་དང་འབེྲལ་བའི་སོྐར་གིྱ་དོགས་
དིྲ་ཁག་གསན་ནས་ལན་འདེབས་གནང་
རུྒྱ། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་དེབ་སེྐྱལ་གིྱ་
གོ་སྐབས་འབེལ་ལུྷག་བསུྐྲན་རུྒྱར་འབོད་སུྐལ་
གནང་རུྒྱ་དང་། འདི་ལོ་ཕིྱ་ཟླ་ 1༠ ཚེས་ 
3 དང༌། དུས་སང་ཕིྱ་ཟླ་ 3 ཚེས་ 2༠ 
ཉིན་གིྱ་སོྔན་འགོྲ་དང་། དངོས་གཞི་གཉིས་
ཀའི་འོས་བསུྡའི་སྐབས་འོས་འཕེན་གིྱ་ཐོབ་
ཐང་ལྡན་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་
ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་རུྒྱ་དེ་ཡིན་པ་
རེད། ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3༠ ཉིན་གིྱ་སྔ་
དོྲ་ཆུ་ཚོད་ 1༠ ཐོག་གི་ཚོགས་འདུར་ས་
གནས་ཨའེ་རྡ་ཧོ་དང་། ཨལ་བིྷ་ཁལ་གིྷ། ཝ་
ཤིང་ཊོན། ཝན་ཁུ་བར། མོན་ཏཱ་ན་བཅས་
ས་གནས་ལྔའི་བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང༌། དགོང་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༠༠ ཐོག་
གི་ཚོགས་འདུར་ས་གནས་ཁེ་ཎ་ཌ་བྷལ་ལ་
ཝལ་ཨལ་བྷར་ཊ་ཁེ་ཎ་ཌ། ཨི་ཐཱ་ཀ བྱང་
ཀ་རོ་ལི་ནཱ། ཡུ་ཊ། མི་ཅི་གྷན།  ཝར་མོན 
བཅས་ས་གནས་བདུན་གིྱ་བོད་རིགས་སིྤྱ་

མཐུན་ཚོགས་པའི་འགན་འཁུར་བ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།གོང་གསལ་ས་
གནས་ཁག་ནས་དཔྱ་དངུལ་རྒྱ་གར་དུ་
འབུལ་མཁན་ཞིག་གིས་ཨ་རིར་དེབ་སེྐྱལ་
བྱས་ན་འགིྲག་མིན་དང་། ཨ་རིར་སོླབ་
སོྦྱང་བེྱད་མཁན་སོླབ་ཕུྲག་ཡིན་ན་གང་འདྲ་
བེྱད་དགོས་མིན། ཕིྱ་རྒྱལ་བ་དཔྱ་དེབ་ཡོད་
མཁན་གིྱས་འོས་འཕེན་ཆོག་དང་མི་ཆོག དེ་
སྔ་དེབ་སེྐྱལ་ཡོད་ཚེ་སླར་ཡང་དེབ་སེྐྱལ་བེྱད་
དགོས་མིན། ཁེ་ཎ་ཌར་སོྡད་མཁན་ཞིག་
གིས་དཔྱ་དངུལ་ཁེ་ན་ཌའི་དངུལ་ལོར་ནང་
འབུལ་ན་འགིྲག་མིན་སོགས་ཀིྱ་དོགས་དིྲ་
གནང་བ་ཁག་ལ་ས་གནས་འོས་བསུྡ་ལས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིྱས་ལན་འདེབས་
གནང་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ནས་གནས་
སྟངས་འགེྲལ་བརོྗད་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་
ལ་གཞིགས་ན། ས་གནས་མང་ཆེ་བའི་དེབ་
སེྐྱལ་གིྱ་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང༌། 
ས་གནས་རེ་ཟུང་ལ་དེབ་སེྐྱལ་བེྱད་མཁན་
དེ་ཙམ་བུྱང་མེད་པ་རེད། ས་གནས་འོས་
བསུྡ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སུྐ་ཚབ་དོན་
གཅོད་བོླ་བཟང་སྙན་གྲགས་ནས་དེབ་སེྐྱལ་
དེ་ཙམ་བེྱད་མཁན་མ་བུྱང་བའི་ས་གནས་
རྣམས་ལ་སླར་ཡང་དེབ་སེྐྱལ་གང་མང་ཡོང་
ཐབས་དང༌། བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་
བསུྡ་ལས་ཁང་གི་ངོས་ནས་སོྔན་འགོྲ་དང་། 
དངོས་གཞིའི་འོས་བསུྡའི་སྐབས་འོས་འཕེན་
ཆ་རེྐྱན་ལྡན་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་མང་
གཙོའི་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་རུྒྱར་འབད་བརོྩན་
ལོྷད་མེད་ཡོང་བའི་འབོད་སུྐལ་གནང་ཡོད། 
དེ་བཞིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀིྱ་དེབ་སེྐྱལ་
ལས་དོན་མཇུག་སིྒྲལ་ཏེ་དེབ་སེྐྱལ་ཐོ་གཞུང་
ཡང་ས་གནས་འོས་བསུྡ་ལས་ཁང་ལ་བཏང་
ཡོད་པ་བཅས༎



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 1 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 11

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཊུཝི་ཊར་(Twitter)དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ནས་
ཕུལ་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྩལ་བ།

   དགོན་པ་ཁག་ནང་དོལ་རྒྱལ་
བསྟེན་མཁན་དང་མི་བསྟེན་མཁན་
མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་པ་
ཡིན་ན་ཆོས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཐོག་ནས་
འགྲིག་གི་མི་འདུག དོལ་རྒྱལ་མི་
བསྟེན་མཁན་དེ་དག་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུས་པ་ཤ་སྟག་
རེད། བསྟེན་མཁན་གྱི་གྲས་ནི་ཆོས་
ཞུ་མཁན་གྱི་བླ་མ་དང་མ་འགྲིག་པ་ལྟ་
བུ་ཆགས་ཡོད་དུས་བདེ་པོ་མི་འདུག་
ཅེས་བཤད་པ་ལས་ང་ཚོས་གཞིས་
ཆགས་ཀྱི ་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་
བཏང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། 
ཁྱོད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་སྟེ ་རྒྱ་
གར་ལོྷ་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བར་སོང་དང༌། 
མ་གིར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་
ཚོས་གྲྭ་ཚང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཏེ་བོད་
མི་སྤྱི ་འགྲེ་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་བསྡད་
ཡོད་པ་ལས་དེར་སུ་གཅིག་གིས་རྙོག་
གྲ་བཟོ་མཁན་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་
འདྲ་རེད། མདོ་དོན་ངོས་ནས་གང་
ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་སྤྱིར་བཏང་
ཆོས་བྱས་དང་མི་བྱེད་ཅེས་པ་སོ་སོའི་
རང་དབང་རེད། ཆོས་གང་འདྲ་བྱས་
དང་མི་བྱེད་སོ་སོའི་རང་དབང་རེད། 
དེ ་འདྲ་ཡིན་དུས་ལྷ ་དང་འདྲེ ་གང་
འདྲ་ཞིག་བསྟེན་དང་མི་བསྟེན་ཞེས་
པ་སོ་སོའི་འདོད་པ་རེད། དེ་བསྟེན་
ན་སྐྱོན་འདུག་དགེ་མཚན་མི་འདུག་
ཅེས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ངོས་ཀྱི་
ལས་འགན་རེད། སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་
དེ ་དག་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི ་
རེད། བཤད་ནས་ཉན་དང་མི་ཉན་མི་
སོ་སོས་བསམ་བོླ་གཏོང་རུྒྱ་རེད། རྒྱ་
རིགས་གོྲགས་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་དིྲས་
འདུག གལ་སིྲད་ཁེྱད་རང་དེ་ལ་དོ་
སྣང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་རང་དབང་
རེད། ཡིན་ནའང་བརྟག་དཔྱད་ཡག་
པོ་བེྱད་དགོས་ཀིྱ་རེད། ནམ་རུྒྱན་ང་
ཚོའི་ཆོས་པ་ཚོས་གང་ཟག་ལ་དག་སྣང་
སོྦྱང་བ་དང་ཆོས་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་
དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཆོས་ལ་
ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་དགོས། 
དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བཀའ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་
དྲང་དོན་རེད་དམ་ངེས་དོན་རེད་ཅེས་
བརྟག་དཔྱད་དགོས་པ་མགོན་པོ་ཀླུ ་
སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་གནང་
ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ཟག་
ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་ཞེས་པ་རེད། 

༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།༽

༼འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

ཁྱེད་རང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།
དྲི་བ་བཞི་པ། ངའི་དྲི་བ་ནི་ 2༠༠༨ 
ལོའི་བོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་
གྲྭ་པ་དང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་
རིགས་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་ཐོག་ལག་
པ་བརྐྱངས་པ་རེད། ཤེས་དགོས་པ་
ཞིག་ལ་བྱེད་གཏེ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ནག་
སྲིད་གཞུང་རེད།
བཀའ་ལན། ངོས་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་
ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ 2༠༠༨ ལོའི་གསུམ་
བཅུའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ངོ་རྒོལ་དང་པོ་ཟླ་ 
3 པའི་ཚེས་ 1༠ ཕྱི་དྲོ་ནས་འགོ་
ཚུགས་འདུག དེ་ནས་མུ་མཐུད་ཚེས་ 
11 དང་ 12,13 བཅས་ལ་ངོ་རྒོལ་
བྱེད་མཁན་བྱུང་འདུག དེ་དག་ས་
གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཤེས་ཏེ་འབྲས་
སྤུངས་ནས་ལྷ་སར་ཡོང་མཁན་གྲྭ་པ་
བཀག་འགོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་ཚེས་ 1༤ ཞོགས་
པ་ཚོང་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་དང༌། རྡོ་
གཞུས་པ། དངོས་པོ་བཅག་གཅོག་
བྱས་པའི་སྐབས་སྤྱི་བདེའི་མི་སྣས་པར་
བརྒྱབ་པ་ལས་བཀག་འགོག་གང་ཡང་
བྱས་མ་སོང་ཞེས་དེ་ཉིན་ཞོགས་པ་
ལྷ་སར་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་
འགོད་པ་ཞིག་རྗེས་སུ་ངོས་ཐུག་པར་
ཡོང ་སྟེ ་ཁོ ་པས་དངོས ་སུ ་མཐོང ་
བྱུང་ཞེས་བརྗོད་བྱུང༌། དེ་ཚོའི་གྲས་
བསམ་བློ་ཡག་པོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གསུམ་གཅིག་བཞིའི་
དོན་རྐྱེན་ཞེས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་
ལས་ཟླ་ 3 པའི་ཚེས་ 1༠ ནས་
འགོ་ཚུགས་པ་ཤོད་ཀྱི་མེད། ངོ་རྒོལ་
དངོས་ཟླ་ 3 པའི་ཚེས་ 1༠ ནས་
བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཚེས་ 1༤ ཞོགས་
པར་རྐང་བཙུགས་ནས་ཟང་ཟིང་བྱེད་
བཅུག་སྟེ ་དེ ་དག་ཆ་ཚང་པར་འདྲ་
མིན་བརྒྱབ་རེྗས་པར་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་
ཀྱིས་བོད་པས་ཟང་ཟིང་བྱས་སོང་
ཞེས་བོད་པར་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་
ཡོད། རྗེས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་
གྱི་བརྗོད་དོན་སྐབས་དེར་ནམ་རྒྱུན་
མཐོང་མྱོང་མེད་པའི་བོད་པ་དེ་འདྲ་ལྷ་
སར་དབོར་འདྲེན་བྱས་སོང་ལ་ཟིང་
སློང་མཁན་གྱི་བྱེད་གཏེ་མི་དེ ་དག་
རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དངོས་གནས་
བྱས་ན་གནད་དོན་དེ་རང་དབང་ལྡན་
པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་
པ་ བྱེད་དགོས། དེ་གཅིག་རེད། དེ་
བཞིན་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

གི་དགོན་པའི་མགོན་ཁང་ནང་སྔ་མོ་
གྲི་དང་། མདུང་། མེ་མདའ་རྙིང་པ་
འཛུགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། 
དེ་དག་མར་བཏོན་ཏེ་དགོན་པས་དྲག་
འཛིང་བྱེད་རྒྱུའི ་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་
བྱས་འདུག་ཅེས་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་
བྱུང་ཞེས་ཤོད་མཁན་བྱུང༌། གང་
ལྟར་མི་རེ་ཟུང་གིས་རླུང་ལངས་ཐོག་
རྒྱ་རིགས་ལ་སུན་པོ་བཟོས་པ་ཏན་
ཏན་བྱུང་ཡོད་སྲིད། དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་
ན་ངོས་ནས་དགོངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན། 
བོད་མི་འགའ་ཤས་རླུང་ལངས་ཐོག་
གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་སྐབས་དེར་བོད་པས་རྒྱ་རིགས་
ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་
ཞིག་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཡོད། གཞན་བོད་
པ་སྤྱི་བྱིངས་དེ་འདྲ་མ་རེད། བོད་
པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་
ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་ཁོང་ཚོར་ཁག་མེད། 
བོད་པར་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་གི་
ཡོད་ལ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་བོད་
མིས་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་
པ་ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
རེད། དེས་རྐྱེན་པས་བོད་པའི་སེམས་
ནང་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་ཚོར་བ་ཞིག་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཞུང་
གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་
ཧ་ཆང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། 
འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་པས་རྒྱ་
མི་རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་རྣམ་
པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་ཉན། ངོས་
ཀྱིས་ཐོས་པ་ལྟར་ན་ 2༠༠༨ ལོའི་
གསུམ་བཅུའི ་དོན་རྐྱེན་གྱི ་རྗེས་སུ ་
ནམ་རྒྱུན་རྒྱའི་ས་ཁུལ་ལ་འགྲོ་མཁན་
བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་
པ་ནི་ཁོང་ཚོ་འགྲོ་སའི་གནས་ཚང་
དང་ཚོང་ཁང་། ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་
སྦྱིན་བདག་ཚོས་བོད་རིགས་ཡིན་ཕྱིན་
ཆད་ལ་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་མིན་བསྟན་
པ་དང༌། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མངགས་གཏོང་བྱས་
པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་
ནང་བོད་རིགས་གཅིག་རང་ཡོད་པ་
དེར་གནམ་གྲུའི་ཐང་ནས་དམིགས་
སུ་བཀར་ནས་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་གོ་རྒྱུ་
འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་རིགས་
ཚོ་སེམས་འཁྱག་གི་རེད།
དྲི་བ་ལྔ་པ། དེ་སྔ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་
བཀྲོལ་བཏང་བ་དེ་ཐོག་མ་ནས་གཡོ་

བྱུས་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་རྗེས་སུ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན།
བཀའ་ལན། དེ་བཤད་ཁག་པོ་རེད། 
སྔོན་མ་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི་ཆབ་
མདོར་འབྱོར་སྐབས་བོད་དམག་དང་
དམག་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་དམག་སྟོང་ཕྲག་
བདུན་བརྒྱད་ཅིག་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། 
སྐབས་དེར་ཆབ་མདོའི ་མདོ ་སྤྱིའི ་
ལས་བྱའི་གྲས་སུ་སྨོན་གྲོང་མཁན་
ཆུང་ (ཐུབ་བསྟན་དོན་ཡོད་) ཡོད་
པ་རེད་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་བཤད་དོན་
སྐབས་དེར་དམག་དཔོན་ཝང་ཆིའི་
མིང་ (ཆབ་མདོ་བཅིངས་བཀྲོལ་
གཏོང་མཁན་) གིས་ང་ཚོ་སྤུན་ཟླ་མི་
རིགས་ནང་ཁུལ་གསོད་རེས་བྱས་པ་
རེད་ཅེས་མིག་ཆུ་གཏོང་ཞོར་ཤོད་
ཀྱི་འདུག་ཟེར། རེ་འགའ་ཕལ་ཆེར་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་མིན་ནམ་དྲན་
གྱི་འདུག དེ་བཞིན་ཁྲོན་ཙང་ཀུང་
ལུའུ་ (ཁམས་དབུས་གཞུང་ལམ་) 
དང་ཆིན་ཙང་ཀུང་ལུའུ་ (མདོ་དབུས་
གཞུང་ལམ་) དེ་དག་བཟོ་སྐབས་མི་
རེ་འགས་ཆུ་ལོག་ཡོང་སྐབས་རང་
ཉིད་ཀྱི ་གཟུགས་པོས་ཆུ ་བཀག་པ་ 
སོགས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་
མཁན་བྱུང་ཡོད། དེའི་རིགས་ནི་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ས་རེད། གཞན་
རིགས་ཤིག་དང་ཐོག་ནས་བསམ་
ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་ངོས་ཀྱིས་
ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་
གཞུང་གི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་
རིམ་བཞིན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་འབིྲ་
མཁན་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་
པ་བྱས་ཚེ་ད་གཟོད་གཞི་ནས་གསལ་
པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་
རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བྱས་ན་
ཕྱི་ལོ་ 1༩༥༤ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་
ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཞིག་པེ་ཅིང་ལ་
བསྡད་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་མའོ་ཙེ་
ཏུང་གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་
ཕལ་ཆེ་བ་ངོས་ནས་མཇལ་བ་ཡིན། 
མའོ་ཙེ་ཏུང་ཚར་མང་པོ་མཇལ་བ་
ཡིན། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་
ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཕྱིན་པ་
ཡིན། དེ་དུས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་
མང་པོ་ཐུག་བྱུང་ཁོང་ཚོ་གུང་ཁྲན་
ཏང་ཡོན་ཡིན་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་
གསར་བརེྗའི་བསམ་བློ་རྣམ་དག་ཡོད་
པ། ངལ་རྩོལ་མི་མང་དང་རང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་
ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན། སྒེར་

སེམས་མེད་པར་སྤྱི་དོན་སྒྲུབ་མཁན་
དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང༌། དེ་
དག་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིག་འདུག 
མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་མཚོན་ནའང་ངོས་ལ་
ཁས་ལེན་མང་པོ་གནང་ཡོད། ཡིན་
ནའང་ཕྱི་ལོ་ 1༩༥༦ དང་ 1༩༥7 
བར་ནས་གཡོན་ཐལ་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་
འདྲ་པོ་མཐོང་བྱུང༌།
དྲི་བ་དྲུག་པ། གལ་སྲིད་འབྱུང་འགྱུར་
རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་
མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་
ཞིག་བྱུང་ན་བོད་དང་སྲིད་གཞུང་དེ་
གཉིས་བར་གྱི ་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་རོགས།
བཀའ་ལན། ད་ལྟ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལས་
ཀ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་ལས་ཀ་ཡིན་ནའང་རེད། དོན་
མེད་རྙོག་གྲ་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཕན་ཚུན་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་
པ་དང༌། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་དབང་
གིས ་ཡོང ་གི ་ཡོད ་པ ་ཞིག ་མཐོང ་
གི་འདུག འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་
གཅིག་རིང་ངོས་རང་ཕྱི་ལ་བསྡད་པ་
ཡིན། ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ། ཉི་ཧོང་། 
དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བཅས་སུ་ངོས་ལ་ངོ་
ཤེས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད་པས་ངོས་
ནས་རྒྱུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་འབྲེལ་
བ་བཟང་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འདོད་
པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་དོན་དམ་གྱི་
འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་མ་ཐུབ་
པ་ནི་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་པས་
རེད། ཡིད་ཆེས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཡང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
མེད་པར་ཕྱི་ལ་འདྲ་ཆགས་པོ་བྱས་པ་
ལས་ནང་དུ་དེ་འདྲ་རང་མེད་པ་ཡིན་
དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། བོད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་རེད། ཤིན་
ཅང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལ་སྟོན་པའི་
རྣམ་འགྱུར་དང་དོན་དམ་མི་མང་གིས་
མྱོང་བཞིན་པའི་ཚོར་བ་གཉིས་ལ་ཧེ་
བག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བདེན་པ་བདེན་
ཐབུ། དྲང་བདེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་
བཟུང་བའི་དུས་ཤིག་ཤར་བ་ཡིན་ན་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་
གྱིས་སེལ་འགྲོ་གི་རེད། 



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 1 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 11

བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ཡ་ངའི་
གནས་སྟངས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་གསོའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ 2137 རབ་
གནས་ལྕགས་སྟག་ལོའི་བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
2༨ ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 
ཀིྱ་སྔ་དོྲ་ཐོ་རེངས་སྐབས་སུ། དེང་སང་
རྒྱ་ནག་གིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞེས་
པར་བགོས་པའི་ཀན་ལོྷ་བོད་རིགས་རང་
སོྐྱང་ཁུལ་འབུྲག་ཆུ་རོྫང་དུ་གོླ་བུར་དུ་ཆུ་
ལོག་ཚབས་ཆེན་བུྱང་སེྟ། ད་ལྟའི་བར་མི་ 
127 ཙམ་རེྐྱན་ལམ་དུ་ཕིྱན་པ་དང༌། མི་
གྲངས་ 2༠༠༠ ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་
གུྱར་པ། དུད་ཚང་ 3༠༠ ཅན་གིྱ་གོྲང་
སེྡ་རེྨག་མེད་དུ་དེད་དེ་འབུྲག་ཆུའི་སྨད་
རུྒྱད་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀིྱ་བདེ་
འཇགས་ལའང་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་འཕྲད་
བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་སིྐྱ་གཡའ་བ་བརོྗད་
ཀིྱས་མི་ལངས་པ་ཐོན་བཞིན་པར་བོད་མི་
མང་སིྤྱ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱ་ངོས་ནས། 
ད་ཐེངས་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པའི་ཁོྲད་ནས་
རེྐྱན་ལམ་དུ་ཕིྱན་པའམ། རྨས་སོྐྱན་ཕོག་
པའི་བོད་རིགས་སུྤན་ཟླ་གཙོས་མི་རིགས་
ཁག་གི་མི་མང་ལ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་
འདིྲ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། རེྐྱན་འདས་དུ་ཕིྱན་པ་

རྣམས་ལ་དལ་འབོྱར་མི་ལུས་མུྱར་དུ་
ཐོབ་པའི་སོྨན་ལམ་ཡང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཆུ་
ལོག་གི་དོན་རེྐྱན་བུྱང་མ་ཐག རྒྱ་ནག་

དབུས་གཞུང་གིས་མཐོང་ཆེན་པོའི་ངང་
ཛ་དྲག་མྱུར་སོྐྱབ་རིམ་པ་ཨང་གཉིས་པ་
དང་། འཕྲལ་སོྐྱབ་མ་དངུལ་རྒྱ་སོྒར་དུང་
ཕུྱར་ལྔ་འཕྲལ་མར་གནང་སེྟ་མུྱར་སོྐྱབ་ཀིྱ་
ལས་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

རྒྱ་ནག་གི་སིྲད་བོླན་སུྐ་ཞབས་ཝུན་ཅ་པའོ་
མཆོག་དུས་ཚོད་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཆུ་
ལོག་བུྱང་ཡུལ་འབུྲག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་

འབོྱར་བུྱང་བ་བཅས་ལ་རེྗས་སུ་ཡི་རངས་
ཞུ་ཡི་ཡོད། ཚང་མས་མཁེྱན་གསལ་
ལྟར། མདོ་སྨད་འབུྲག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནི་བོད་
ཁུལ་དུ་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁོྱན་ཆེ་ཤོས་ཀིྱ་ས་
གནས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ཆུ་

ལོག་བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་མཐོང་ཐོས་
དཀའ་ཡང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དབང་
བསུྒྱར་བྱས་པའི་རེྗས་སུ་ནགས་ཚལ་སོྨྱན་

ཧམ་ལྟར་གཅོད་འབེྲག་བྱས་པའི་དབང་
གིས་བོད་ཀིྱ་སེྐྱ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་
སོྐྱན་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཤིང་ནགས་གཅོད་ཟིན་མཚམས་
གཙོ་བོ་གཏེར་ཁ་སོྔག་འདོན་དང་། ཆུ་

གོླག་གསར་རྒྱག་བཅས་སེྐྱ་ཁམས་ཁོར་
ཡུག་ལ་སུྲང་སོྐྱབ་ཀིྱ་འཆར་གཞི་གང་ཡང་
མེད་པའི་ལས་གྭྲ་འབོར་ཆེན་སེྤལ་བཞིན་པ་
སོགས་ནི་ད་ཐེངས་ཆུ་ལོག་ཚབས་ཆེན་ཡོང་
བའི་རེྐྱན་རྩ་གཙོ་བོ་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་
སེྤལ་ལྟ་བའི་གཞུང་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
གཞིར་བཟུང༌། བོད་ཁུལ་དུའང་དེ་མཚུངས་
ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང༌། ད་ཐེངས་
མུྱར་སོྐྱབ་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ཁོྲད་དུའང་གཙོ་
བོ་དམག་མི་དང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་པ། 
ཉེན་རོྟག་པ་སོགས་འབོར་ཆེན་གཏོང་བཞིན་
ཡོད་ན། ཁོང་ཚོའི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརོྩན་
དང་སུྐལ་སོླང་ལ་དོགས་པ་མེད་ཀྱང་། ནམ་
རུྒྱན་ཀིྱ་ཉམས་མོྱང་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་སིྤྱ་
ཚོགས་བརྟན་ལིྷང་སུྲང་སོྐྱབ་དང་། གསང་
བ་ཕིྱར་བསྒྲགས་སོགས་ཀིྱ་སིྲད་བུྱས་འོག་
གོྱང་གུན་ཕོག་པའི་མང་ཚོགས་ལ་དགོས་
མེད་ཀིྱ་བརྡབ་གསིག་འཕར་མ་སོགས་མི་
ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས། བོད་མི་མང་སིྤྱ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༩ ཉིན།།

བོད་མི་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་གསར་
དུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སིྤྱ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སོྨན་ལམ་མཐར་ཕིྱན་ལགས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་གསལ། མདོ་
ཁམས་སེྡ་དགེ་འཇོ་མདའ་རོྫང་ཁོངས་
ཨད་སྤན་༼དབེན་པའི་༽ཤང་ངམ་གོྲང་
སེྡ། གདོང་སྒྲ་གོྲང་ཚོའི་བོད་མི་ག་ལུག་ལ་
ལོ 1 དང་ལོ་ཕེྱད། དབང་ཕུྱག་ལ་ལོ་ 1 
བཅས་འཇོ་མདའ་རྫོང་ནས་ཁྲིམས་ཐག་
བཅད་དེ་བཙོན་འཇུག་བེྱད་བཞིན་ཡོད་
པའི་གནས་ཚུལ་གསར་དུ་གོ་ཐོས་བུྱང་
འདུག ན་ནིང་སེྡ་དགེ་འཇོ་མདའ་རོྫང་
ཁོངས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ས་
ཞིང་འདེབས་ལས་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་
ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགུྱར་ཤུགས་ཆེ་
སོྟན་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ས་ཞིང་
དང་པོ་རོྨ་མཁན་ལ་སོྒར་ཁིྲ་བརྒྱ་སོྤྲད་
རུྒྱ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བཤད་ཀྱང་བོད་མི་
རྣམས་ཀིྱས་ཁས་བླངས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཡར་ལངས་ཞིང་བྲན་ཁིྲ་ཚོ་
བརྒྱ་ལ་བཅིངས་བཀོྲལ་ཐོབ་པའི་དགའ་སོྟན་
ལེགས་སེྐྱས་ཆེད་ཡིན་ཟེར་ཏེ་རླངས་འཁོར་
ཆེ་ཆུང་མང་པོ་སོྤྲད་འཆར་བྱས་ཀྱང་བོད་
མི་རྣམས་མ་གོྲས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
གིྱས་མི་སུ་གང་གིས་རླངས་འཁོར་བླངས་
མེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་མཚན་སྨད་སུྐར་འདེབས་ཞུ་དགོས་སོྐར་

བརོྗད་ཡོད་ཀྱང་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱས་
མེད། ད་ལོ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་
འདེབས་ལས་མ་བྱས་ན་མི་འགིྲག་པའི་
བཙན་བཀའ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། 
དཔིྱད་ཀ་ཙམ་ལ་གདོང་སྒྲ་གོྲང་ཚོའི་ལྷ་
ཁང་དུ་བཛྲ་གུ་རུ་དང་མ་ཎི་སུྒྲབ་བའི་སྐབས་
བོད་མི་རྣམས་ཀིྱས་གཅན་གཟན་གིྱ་པགས་
རིགས་མེ་སེྲག་གཏོང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཉེན་རོྟག་པ་དང་དམག་མི་བརྒྱ་ལྷག་འབོྱར་
ཏེ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་
བོད་མི་མང་པོར་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཉེས་
རུྡང་བཏང་སེྟ་གོྲང་སེྡ་ནང་སོྐང་སེྟ་དིྲ་རྩད་
བེྱད་སྐབས་གོང་གསལ་བོད་མི་གཉིས་
ནས་རུྒྱ་མཚན་གསལ་བརོྗད་སོགས་བྱས་
པར་བརེྟན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་
པ་མ་ཟད། མཐར་འཇོ་མདའ་རོྫང་ནས་
ཁིྲམས་ཐག་བཅད་དེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་
ཟླ་གྲངས་མང་པོ་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་འདུག་
ཀྱང་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་
ཤེས་རོྟགས་བུྱང་མི་འདུག ད་སྐབས་ས་
གནས་དེར་ཉེན་རོྟག་པ་དང་དམག་མི་
མང་པོ་རུྒྱན་སོྡད་བེྱད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སུན་གཙེར་
བཟོས་རེྐྱན་རི་མགོ་སོགས་སུ་བོྲས་བོྱལ་དུ་
འགོྲ་དགོས་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐོན་འདུག 

དབང་འདུས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་
ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ།

༄༅། །བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་
སློབ་ཀྱི་ངེས་སོྟན་པ་དབང་འདུས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༥ མཚན་མོ་གོླ་བུར་དུ་འདས་
གོྲངས་སུ་གུྱར་བའི་ཡིད་སོྐྱའི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་འདུག དམ་པ་ཁོང་ནི་བོད་
སོྟད་ཤེལ་དཀར་དུ་ཕ་ངག་དབང་
སོྟབས་རྒྱལ་དང་། མ་དཔལ་ལྡན་ཚེ་
རིང་གཉིས་ཀིྱ་རིགས་མུྱག་ཏུ་ཕིྱ་ལོ་ 
1༩༥༤ ལོར་སེྐྱས། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་
གིྱ་ལོྗངས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་རེྗས་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་
འབོྱར་ནས་གཞི་རིམ་སོླབ་སོྦྱང་ཐོན་རེྗས་
(Sherwood College Nainital)ཤེར་
ཝུ་ཌི་ནཱ་ནི་ཏྰ་མཐོ་སོླབ་ནས་ཐོན་པ་དང༌། 
དེ་ནས་ལིྡ་ལིར་ཆབ་སིྲད་འཛིན་སོྐྱང་
ལས་རིགས་སོླབ་སོྦྱང་ཟླ་དུྲག་གནང་སེྟ་

ཕིྱ་ལོ་ 1༩7༤ ལོ་ནས་མ་སུ་རི་བོད་
ཁིྱམ་དུ་དགེ་རྒན་དང་། (SOS) རོགས་
སོྐྱར་སེྡ་ཚན་གིྱ་དུྲང་ཡིག་དང་འགན་
འཛིན་ཡང་གནང་ཡོད། ཕིྱ་ལོ་ 1༩༨7 
ནས་གཞུང་ཞབས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཞོན་དུྲང་གནས་
རིམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང༌། ཕིྱ་
ལོ་ 1༩༩1 ནས་གནས་བརྒྱད་པར་
གནས་སྤར་གིྱས་རྒན་དུྲང་དང་། ཕིྱ་
ལོ་ 1༩༩2 ནས་སེྡ་ཚན་འགན་འཛིན་
དུ་བསོྐ་གཞག་གནང༌། ཕིྱ་ལོ་ 1༩༩3 
ནས་ལོ་གཉིས་རིང་བལ་ཡུལ་རྣམ་
རྒྱལ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་ངེས་སོྟན་པར་ཞབས་
གཡར་ཞུས། ཕིྱ་ལོ་ 1༩༩༤ ལོར་
དུྲང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་གནས་སྤར་
དང་། ཕིྱ་ལོ་ 1༩༩༥ ནས་རྣམ་རྒྱལ་
མཐོ་སོླབ་ཀིྱ་ངེས་སོྟན་པར་མུ་མཐུད་
ལོ་ 2 ཞབས་གཡར་ཞུས་པ་མ་ཟད། 
ཕིྱ་ལོ་ 1༩༩7 ལོར་དྲུང་གཞོན་དུ་
གནས་སྤར་གྱིས་སླར་ཡང་ལོ་ 2 རིང་
ཞབས་གཡར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 1༩༩༩ 
ནས་ལོ་ 2 རིང་ཕོགས་མེད་གུང་
སེང་དགོངས་ཞུ་དང་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠1 
ལོར་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་ནས་དངོས་
སུ་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཡོད་ནའང་རྣམ་

རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ངེས་སྟོན་པ་གནང་
མུས་ཐོག་རང་རིགས་མ་འོངས་བོད་
ཀྱི་སོན་རྩར་གྱུར་བའི་སློབ་ཕྲུག་མང་
དག་ཅིག་ལ་སོླབ་གསོའི་བྱ་གཞག་ཐད་
གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཞབས་ཞུ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་ནང་ཧི་མ་
ལ་ཡའི་བུ་ཕུྲག་དང་བཅས་པར་ད་ལྟའི་
བར་མི་ལོ་ 3༦ རིང་མི་རབས་རེྗས་
མ་གསོ་སོྐྱང་གི་ཤེས་ཡོན་འཛིན་སོྐྱང་
ཐད་ཕྱག་ལས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
འདུག་པ་བཅས།། 

སིྤྱ་ཁྱབ་རོྩམ་སིྒྲག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གུྲབ།
རོྩམ་སིྒྲག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
གསར་འགོད་པ།            བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགོད་པ།            སུྒྲབ་བརུྒྱད་ཉི་མ།
ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།
འགེྲམས་སེྤལ་བ།            བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སོྒྲལ་མ།

བོད་གཞུང་ཕིྱ་དིྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣར་ཐང་
པར་ཁང་ནས་དཔར་སུྐྲན་གིྱས་
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