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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། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྡ་ས་བཞུགས་

སྒར་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་བོད་མི་

གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི ་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་སྤོས་སྣེ་དང་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་

ཡོད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཚེས་ 

༣༠ དགོང་མོ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་

སྦེང་ལོར་ནང་བཞུགས་ཞག་མཛད་པ་དང། 

ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྦེང་ལོར་ནས་སེ་ར་ཐེག་

ཆེན་གླིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ནས་བོད་

གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཐོག་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་

གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོའ ་ིམཇུག་སྡོམ་མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ལ་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་

གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་གཞིས་བྱེས་བོད་

མི་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང། དེ་རྗེས་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་

གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་དོན་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་ལ་རྟགས་གསལ་གྱི་དམ་བཅའ་

འཇོག་སར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་

གྱི་མཛད་སྒོར་ལྷན་ཞུགས་མཛད་དེ་བཀའ་

སློབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ཕྱོགས་

མཚུངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་གཞིས་

བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་

འབུལ་བཞེས་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སེ་ར་ཐེག་

ཆེན་གླིང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགོན་པ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་

དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ས་

གནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དང་དབུས་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཏེ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ ་ིདགོན་

པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་རང་

དབང་མཐུན་ཚོགས་ (IARF) ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་སྐབས་ ༣༣ ཐོག་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ནས་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀེ་

ར་ལ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོ་ཆིའི་ (Kochi) 

ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ཇོན་པོལ་གཉིས་

པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ (Beyond Con-

flict to Reconciliation-Chal-

lenges of 21st Century) ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག 

 སྐབས་དེར་ཡེ་ཤུ་དང་། ཧིན་ཌུ། 

ཉི་ཧོང་ཤིང་ཊོའ་ིརྗེས་འཇུག་པ། བྷ་ཧའི། སིག 

ཛོ་ར་སི་ཊེན ཁ་ཆེ། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི། ཀོ་ཆིའི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བཅས་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཀོ་ཆི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་རི་མོའ་ིལམ་ནས་སློབ་

སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཨུ་

རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རུ་སྐད་དྲ་རྒྱའི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཉི་ཧོང་གི་རི་མོ་

མཁན་གྲགས་ཅན་ (Taisu Saivai) ནས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་

རྣམ་ཞིག་མུ་འབྲེལ་རི་མོའ་ི (Comic) ལམ་ནས་

འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་དང། མཛད་རྣམ་དེ་བཞིན་

སྔ་ལོ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡིག་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་

ཡིད་ཁག་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག  ཉེ་

ལམ་མོ་སོ་ཀོར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་སྐྱོབ་ཐེབས་

རྩ་ཁང་དང། ཀལ་མུཀ་ཉི་ཧོང་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་

པ་ (Moscow based Save Tibet 

Foundation and Kalmyk Japan 

Friendship Association) ཟུང་འབྲེལ་

གྱིས་རུ་སྐད་དུ་དེབ་གྲངས་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་

པ་ཞིག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀལ་མུཀ་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེད་

དུ་མངའ་སྡེ་དེར་ཆེད་གཏོང་ཞུས་འདུག ཉི་ཧོང་གི་

གྲགས་ཅན་རི་མོ་མཁན་དེས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་

རི་མོའ་ིལམ་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་སོགས་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་

དཔེ་དེབ་སྣེ་མང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་མ་

ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཁོང་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང། 

(Jesus Christ) མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡི་མཆོག 

(Mahatma Gandhi) མཱ་ཏཱན་ལུ་ཐར་ཀིང། 

(Martin Luther King) དེ་བཞིན་ཡུམ་

མཆོག་དམ་པ་ཏྲེ་རེ་ས་ (Mother Teresa) 

སོགས་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའི་

ལོ་རྒྱུས་སོགས་རི་མོའ་ིལམ་ནས་འབྲི་རྩོམ་ཆེད་སྤེལ་

གནང་འཆར་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

པར་དང་གློག་བརྙན་གྱི་ལམ་
ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ 

བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་པར་རིགས་དང་གློག་

བརྙན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧུན་སུར་རབ་

རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱུད་

སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་དབུ་མཛད་མཆོག་དང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལག་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཚོགས་ཁང་ནང་པར་རིགས་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས་ས་གནས་བོད་

མི་མང་ཚོགས་གྲངས ༣༠༠ བརྒལ་བ་ཕེབས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚང་དང་རྫོང་སྒར་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དང་། ཧུན་སུར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དབུས་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་པ་དང་ས་

གནས་བོད་མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༥༠༠ བརྒལ་བ་

ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་ལ་

དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་འདུག ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་

པས་ཧུན་སུར་ཁུལ་དུ་འགྲེམས་སྟོན་ལེགས་པར་གྲུབ་

མཚམས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཕེབས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ བར་

སེ་ར་ཆོས་སྒར་དུ་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་

འཆར་འདུག་པ་བཅས།།

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་

ཉེ ་ལམ་བོད་ལྗོངས་མདོ ་སྨད་འབྲུག་ཆུ་

རྫོང་གི་གཙོས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་

སར་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་འོག་

བོད་མི་གཙོས་པའི་མི་མང་པོར་གོད་ཆག་

ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟེ་སྤྱིར་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་

བ་རྣམས་དང་ཡང་སྒོས་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་

སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་ངག་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་གྲུབ་བསྟུན། 

རྟེན་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་ཡོད། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་དང་པོ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་

བདེ ་སྐྱིད་སླར་གསོའ ་ིགཞིས་ཆགས་ཀྱི ་

ཚོགས་ཁང་ནང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་

གཞི ་བྱས་པའི ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ ི་དགེ ་

འདུན་པ་རྣམས་ནས་དུང་རྒྱ་སེར་སྦྲེངས་དང་

བཅས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་

ཆེ་ཚོགས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་

ཁྲིར་འཁོད་མཚམས་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

དང། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་

བཅས་ཀྱིས་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་

མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་

ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༥༠ 

བརྒལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་རྔ་

རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི

རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་

ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས་དང། འདི་ལོ་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་འགུལ་

གྱི་འཇིག་པའི་འོག་བོད་མི་མང་པོ་འདས་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་

གསལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་

དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་

ཟམ་གདོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་

གིས་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་

གི་གསུང་བཤད་ནང་༡༽མི་འབོར་དང། 

༢༽ཤེས་ཡོན། ༣༽གཞན་རྟེན་དང་སྒྱིད་

ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ། 

༤༽འདོད་རྔམ། ༥༽བཟང་སྤྱོད་ཉམས་

ཆག ༦༽ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་འཆར་

སྣང་ཞན་པ། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི ་སྐོར་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད་ལ་ཆ་བགོས་

ཀྱིས་ཚོགས་ཁང་སོ་སོར་ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་དྲུང་བདམས་ཏེ་ཚོགས་གཙོས་

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་

གསལ་བཤད་གནང་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་ས་གནས་ཁག་ལ་

སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཕྱི་དྲིལ་

འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་ས་གནས་རྒྱ་བོད་

མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་བཙན་

བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད། (Journey 

into Exile)ཅེས་པ་དང། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་

ལ་རྒྱང་ལྟ། (Long Look Home-

ward) ཞེས་པའི་པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་

གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་ས་

གནས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་

བྱས་ཡོད། དེ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་

ལ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཀར་ཎཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ (MLA) སྐུ་ཞབས་

རོ་ཤན་སྦེག (Roshan Baig) མཆོག་

ནས་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

གནང། དེ་རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་རྒྱ་

གར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཀྲིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་

ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། 

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་

སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་སུ་རེ་ཤི་ཧེབ་ལི་ཀར་ (Mr. 

Suresh Heblikar) ལགས་དང་། མངའ་

གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་སྟངས་འཛིན་

ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ས་ཌཱ་ཤི་

ཝི་ཡ་ (Mr. Sadashiviah) ལགས། 

དེ ་བཞིན ་ཧིན ་བོད ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལ་སོ་ (Mr. 

F.D.R Colaso) བཅས་ཀྱིས་རིམ་པས་

མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ 

ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་

ཚན་པའི་ཆེད་ལས་པ་དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་ལགས་

ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཇི་

འདྲ་ཡོད་མེད་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

ཀྱང་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་སྦེང་ལོར་

ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིགས་དང་

གློག་བརྙན་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ས་གནས་སྐོར་

བསྐྱོད་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཉིན་དང་པོའ ་ི

སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་བོད་རིགས་

བཅས་ཁྱོན་མི་ གྲངས་ ༡༥༠ བརྒལ་བས་དོ་

སྣང་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག 

དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བཅས་ཉིན་

གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧུན་སུར་རབ་

རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་གནས་སྡོད་བོད་མི་

རྣམས་ལ་པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་གྱི་ལམ་

ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འོག་སྤྱིར་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང། 

ཡང་སྒོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་

གཏེར་དངོས་སྔོག་འདོན་དང་། བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་

ཁག་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་མི་ཙམ་མིན་པར་

བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་

བྱེད་བཞིན་པའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོའ ་ིབདེ་

སྡུག་ལ་ཕན་གནོད་ཇི་འདྲ་འབྱུང་མིན་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་བཙན་

བྱོལ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་

མི་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོར་གོ་

རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།། 

སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དུ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་

གི་ཆོས་རའི་ནང་སེར་བྱེས་མཁན་སྙན་གྲྭ་

ཚང་གི་སྐབས་ ༡༥ དབུ་ཕར་གཞུང་ལུགས་

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་

རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༥༠ 

འཁོར་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༥ 

ཕེབས་པའི་ཁྱད་འཕགས་དུས་ཆེན་དེ་བཞིན་

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་རྟེན་

འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཉིན་དགོང་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་

ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 

བྱང་བརྩེ་ཆོས་རྗེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་

ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། སེར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་

མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་

པའི་ཚོགས་བཅར་རྣམ་པ། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་རྣམ་པ། དགེ་འདུན་འདུས་མང་གཙོས་

མི་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་

ཆེ ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲིར་མངའ་

གསོལ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ ་ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་མཚམས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་

གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་ཕུལ། དེ་ནས་སེར་

བྱེས་མཁན་པོ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་དུས་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་

གྲུབ་བསྟུན་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཐུབ་བསྟན་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྒྲོགས་སྦྱང་

དང།  སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་སློབ་

གཉེར་བ་དང་པོའ་ིདང་པོ་ཧར་གདོང་ཁང་ཚན་

གྱི་དགེ་འདུན་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱི་གཙོས་སློབ་

གཉེར་བ་ ༡༦༦ ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བ་

དང། དེ་རྗེས་སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་སྤྱི་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་དང་། རྒྱ་ཡིག་

དང་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་གི་གཟེངས་ཐོན་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྒྲོགས་སྦྱང་དང་

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་

མཆོག་གིས་ལེགས་སྐྱེས་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་བའི་སྙིང་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ ལེགས་ཞུ་གི་

ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་

བ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་པ་ནས་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་

སྐབས་ཀྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་དང་འཚོ་བའི་

མཐུན་རྐྱེན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་

གཞིགས་བྱས་ན་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་དང་། 

ད་ལྟའི་འཕོ་འགྱུར་ལ་བལྟས་ན་དགའ་བ་སྐྱེས་

དགོས་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་ཁོང་གིས་

གསུང་གསལ། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་པའི་དགོས་དམིགས་ཐུགས་ལ་ངེས་པ་

གནང་སྟེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནད་ཀྱི་སྙིང་

པོ་ཆགས་པའི་གཞུང་ཚད་ལྡན་བསླབ་པ་མཐར་

སོན་ཕྱག་འཁྱེར་བཞེས་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་

འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སེ་ར་མགོན་དུ་༸ཞབས་

སོར་ཡང་ཡང་འཁོད་དེ་གནད་དོན་མང་པོའ་ི

ཐོག་བཀའ་སློབ་རབ་དང་རིམ་པ་ཕེབས་དང་

ཕེབས་མུས་ཡིན། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ནང་པ་ཞིག་

བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་

རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

མཚམས་ཁྲིམས་བདག་དགེ་བསྐོས་ཚེ་དབང་རྡོ་

རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་

གྲོལ་བ་དང་དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་དང་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟོན་བཤམས་གནང་ཡོད།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཐོབ་ཐང་

རྩོད་ལེན་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་གསལ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐོག་བལ་ཡུལ་

སྤོག་ར་གློ་སྒྲིག་དཔལ་འབྱོར་གླིང་ཚོགས་ཁང་

བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནང་སྤོག་ར་

གཞིས་ཁག་ཐུན་མོང་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་

དང་། སྤོག་ར་ཡུལ་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་པ་སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་ཐུན་མོང་གིས་

གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་སློབ་

ཁྲིད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐོག་

ཚོགས་ཁང་ནང་སྤོག་ར་གཞིས་ཁག་བཞིའི་ཕོ་

མོ་རྒན་གཞོན་མི་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ བརྒལ་བ་

འདུ་འཛོམས་ཐོག་སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་གྱི་ཚོགས་

མི་རྣམ་པ་བཞུགས་གྲལ་དུ་བཞུགས་མཚམས། 

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐུ་མགྲོན་མི་མང་

བཅས་ལ་གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ཏོག་ཕུལ་གྲུབ་

བསྟུན། སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་གྱི་ཚོགས་མི་བསོད་

ནམས་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་གསོའ་ིལས་

འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང། དེ་

ནས་སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་གྱིས་གདན་ཞུས་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་རམ་ཙནདྲ་ཏྲིཔཊི་ལགས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ཁེ་ཕན་ངོས་ཟིན་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང། 

ཁྲིམས་དང་མ་འགལ་བར་ཚུལ་མཐུན་བརྩི་

བཀུར་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། དེ་རྗེས་སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་གྱི་ཚོགས་

གཙོ་ནིལ་ཀྟ་ཤཱར་མ་ལགས་གྱིས་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཕྱིར་ཚོགས་པའི་

ངོས་ནས་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སྤེལ་བཞིན་པ་

དཔེར་ན། དེ་སྔོན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་

ལ་སློབ་གསོ་ཐེངས་གཅིག་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས། ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་

ཐང་ལེན་ཆོག་མི་ཆོག་གི་གནད་དོན་གསལ་

པོར་རྟོགས་ཐུབ་ཕྱིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་

ལྟར་ཚང་མས་དོ་སྣང་གིས་བློ་དོགས་ཡོད་པ་

དང་། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའི་རིགས་ལ་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གྱི་ལམ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་པ་བྱེད་

དགོས་པའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚར་རྗེས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང། 

སམ་བྷཌ་ནེ་པལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་མི་

བཅས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་འགུལ་

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གློ་སྒྲིག་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་སྲི་བརྟན་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་མཇལ་དར་

ཕུལ་ཏེ་ཚོགས་འདུ་གྲོལ།།

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལ་དྭགས་སུ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ཉིན་

མཚན་མོ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་སོགས་སུ་

ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་བརྟེན་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་འདི་ཟླའི་

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ས་གནས་སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་

གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་རྟོག་ཞིབ་སོགས་

གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་འདི་གའི་གསར་འགོད་

པས་ལ་དྭགས་སུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་

བའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས་

ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ད་རེས་ལ་དྭགས་སུ་

སྤྲིན་པ་བརྡོལ་ཏེ་ཆུ་ལོག་བྱུང་རྐྱེན་ས་གནས་

ཡུལ་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་རིགས་ཚོར་

གོད་ཆག་བྱུང་བའི་ནང་ང་ཚོ་བོད་པའི་གཞིས་

ཆགས་བསོད་ནམས་གླིང་དུ་གྲོང་སྡེ་བཅུ་བཞི་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཤུགས་

ཆེ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འཕྲལ་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་

སྟབས་ང་རང་དངོས་སུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་

རྟོག་ཞིབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་

སླེ་ཁུལ་དང་ལྕོག་ལམ་སར་གོད་ཆག་ཤུགས་

ཆེ་བྱུང་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཡུལ་པར་མཚོན་

ན་མི་གྲངས་ ༡༦༩ ཙམ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་

པ་དང་མི་གྲངས་ ༤༠༠ ཙམ་གར་སོང་ཆ་

མེད་གྱུར་འདུག ང་ཚོ་བོད་པར་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་

ཆག་བྱུང་མེད་ཀྱང་བོད་པ་སྲོག་སྐྱོན་བྱུང་བ་མི་

གྲངས་ ༣ བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་

སུ་གྲོང་སྡེ་ ༡༠ དང་ ༡༡ ། ༡༢ གསུམ་ཆུ་ལམ་

དུ་འཁེལ་སྟབས་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྟེ་

ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་རྩ་མེད་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཁང་པ་ ༡༠༠ ལྷག་འདམ་རྙོག་གིས་ཁེངས་འདུག 

དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་

མ་ཡུར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་མི་ཊར་ ༢ ཙམ་

ཞིག་འདམ་རྙོག་གིས་ཁེངས་ཏེ་གཡས་གཡོན་

ལ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ ༤༥༠ ཙམ་ཡོད་

པ་ཆ་ཚང་སྟོན་ཉེས་གྱུར་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་

ནང་ཁུལ་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་བྱས་པ་

མ་ཟད། བོད་མི་སུད་ཚོང་དུ་བསླེབས་པ་ཚོས་

གྱོན་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་དང། ང་

ཚོའི་དང་སློབ་དམག་སྒར་གྱིས་ཤུགས་ཆེའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་དུ་བཟའ་ཆས་མཁོ་འདོན་གནང་དང་

གནང་མུས་རེད།  ང་ཚོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

པ་ལྟར་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་མི་ཆུང་ཞིག་མགྱོགས་

མྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད། དེ་

བཞིན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དྲག་གི་

གུན་སྐྱོབ་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་ས་གནས་སུ་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ངོ་སྤྲོད་གནང།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ནས་བཏང་གནས།

༄༅། །འདི་གར་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བྱང་ཨ་

རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་

མཆོག་འདི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཨོ་

ཧཱ་ཡོ་དང་། ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོར་འདི་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་

ལས་དོན་ཆེད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་

ཕེབས་ཤིང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས་

ཨོན་ཏྲེ་ར་ཡོ་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་གུང་སེང་དུས་ཚོད་

དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཁུལ་དེའི་བོད་མི་མང་

ཚོགས་ ༣༠༠ ཙམ་དང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་

ཨ་རི་དང་། ཁེ་ཎ་ཌ་ཁུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་མི་འབོར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མང་དུ་

ཕྱིན་པ་དེས་ཆབ་སྲིད་དང། སྤྱི་སྒེར་གྱི་དཔལ་

འབྱོར་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐོག་ཉེན་ཁ་གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོང་གི་ཡོད་

སྟབས། ཕ་མས་གཙོས་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞོན་

སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཤེས་པ་བཟོ་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་

མི་ལྷོད་པ་དགོས། རང་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོས་བོད་ལུང་པ་མཐོང་མ་མྱོང་ཡང་གཙོ་བོ་

ཕ་མ་སོ་སོ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་བབ་ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོར་བོད་སྤྱི་དོན་གྱི་སེམས་ཤུགས་

དང། མི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་སྤོབས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་

ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་རྗེས་ས་གནས་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ནས་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་དང། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་

སྐོར་དང་། དེ་མིན་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་དང། 

དང་བླང་དཔྱ་དེབ་སྐོར་དྲི་བ་ཕུལ་བ་དེ་ཚོར་

ལན་དགོས་སར་ལན་དང་། གསལ་བཤད་

དགོས་སར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་གཞུང་

དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དུ་ཕེབས་པའི་གོ་སྐབས་

དམ་འཛིན་གནང་སྟེ་ཊོ་རོན་ཊོར་ཡོད་པའི་བོད་

པའི་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་པའི་(GTPN) 

རྒྱུན་ལས་དང། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཆུ་བཞི་

སྒང་དྲུག་དང་། གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ། བུད་མེད་

ཚོགས་པ། ཁེ་ཎ་ཌ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་(CTC) བཅས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་དང་

མཇལ་འཛོམས་གནང་ནས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་

རྒྱུས་ལོན་དང་། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གསལ་བསྒྲགས།

༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་དོན་ལྔར་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །འདི་གར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

ནས་བཏང་གནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་གྲོགས་པོའ་ིགྲོགས་པོ་(Freunde 

Fur Einen Freund) ཞེས་པའི་ཚོགས་

པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཇར་

མ་ནིའི་ཧེ་སིའི་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཝེ་སི་བྷ་ཌེན་ 

(Wiesbaden) ནང་༸གོང་ས་མཆོག་

དགུང་གྲངས་དོན་ལྔར་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་

སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཧེ་སིའི་

མངའ་སྡེའི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་རོ་ལན་ཀོ་ཤི་

(Roland Koch) མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ཆོས་སྐྱབས་

པ་རྣམ་གཉིས་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཇར་མན་

ཕྱི་སྲིད་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་ཡོད་

མི་སྣ་དང་ཇར་མན་བཟོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་

སོགས་ཀྱང་ལྷན་ཞུགས་གནང་འདུག མཛད་

སྒོའ་ིཐོག་མར་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོས་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨོན་

ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་སྐུ་ཞབས་རོ་ལན་ཀོ་ཤི་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་རྣམ་པ་ཚོས་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དགུང་གྲངས་དོན་ལྔར་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་

གྱི་དགའ་སྟོན་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

བ་དེས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་

གསལ་པོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། མཛད་སྒོ་འདི་རྒྱ་

ཕྱོགས་ནས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་

དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་ལྟ་བཞིན་ཡོད། 

ང་ཚོས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པའི་མང་གཙོ་

དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་

དག་བོད་ལྟ་བུའི་ས་ཁུལ་ནང་དུའང་ལག་བསྟར་

ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས། མཐར་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་

རིང་གནས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

འདུག དེ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་སྐྱབས་པ་མཆོག་གིས་གསུང་

དོན།   ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྱམས་བརྩེ་དང་

བཟོད་བསྲན། ཕན་ཚུན་གུས་བརྩི། འཚེ་མེད་

ཞི་བ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་

ཆེ་བས་སྐབས་འདིར་དམིགས་བསལ་གལ་

གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་དུས་རྟག་ཏུ་མི་རྣམ་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་གཅིག་

ལ་གཅིག་བརྟེན་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་

ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མཚན་

སྙན་ཐོབ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་རྒྱ་གྲོས་

མོལ་སླར་གསོ་བྱུང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་

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

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་བོད་མི་ཚོར་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་

བབ་ཐོབ་ཆེད་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་སྨན་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི་རྩར་འཛིན་བཞིན་

ཡོད་པ་ལས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་མཛད་ཀྱི་

མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་བསྟན་མེད། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཇར་མན་ནང་ད་བར་ཐེངས་ 

༣༥ ཙམ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དེས་ཡུ་རོབ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐེངས་

མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། དེས་

ཇར་མན་མི་མང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དོ་སྣང་ཇི་

ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་མཚོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་མཛད་སྒོ་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་སྐུ་ཞབས་རོ་ལན་ཀོ་ཤི་མཆོག་ལ་

གསུང་དོན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ང་ཚོར་མཛའ་བརྩེའི་

འདུ་ཤེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ང་ཚོ་ས་

གནས་བོད་རིགས་ཚོས་བོད་མི ་ཚང་མའི ་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོས་གཡག་

འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད།།

༄༅། །བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཞིབ་རྟོགས་ཀྱིས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་

ཉེར་མཁོའ་ིལས་གཞི་ཁག་སྤེལ་སླད་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ (Health Information System) ཞིག་

གསར་གཏོད་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན། རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༠ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་ནས་ཁྱད་ལས་པ་ Mr. 

Nigel Griffitsh, IT Expert, Australia དང་། དེ་བཞིན་ཨ་རི་མཐོ་སློབ་ནས་སྨན་པ་གཉིས།  Dr. Alex Vu & Dr. Ki-

emanh Pham from John Hopkins University, USA བདེ་སྐྱིད་གླིང་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བཅས་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་

ཆེ་ཁག་གི་སྨན་པ་གྲངས་ ༦ དང་། སྨན་ཁང་ཆུང་ཁག་གི་སྨན་ཞབས་པ་གྲངས་ ༨ དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༥ བཅས་ལ་

འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་

རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དུ།  བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན།།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་

ཡུག་ཚན་པའི ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ ་

ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་དོན་

གྲུབ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་འཇིགས་མེད་ནོར་

བུ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་སྦེང་ལོར་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་བོད་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ལས་རིགས་སྦྱོང་

བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་

དགེ་སློབ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་ལ་བོད་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་

ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལྡོག་དང་ཆུའི་གནད་དོན། བོད་ནང་རྩ་ཐང་དང་

འབྲོག་པ་རྩ་ཐོར་འགྲོ་བཞིན་པ། རང་འབྱུང་

གཏེར་དངོས་སྔོག་འདོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་

ཙམ་རིང་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས་དྲི་བ་དྲིས་

ལས་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་སྦེང་ལོར་

འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་གོ་

སྒྲིག་འོག་བཙན་བྱོལ་དུ་མི་ལོ་ ༥༠ རིང་གི་

པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོད། སྐབས་

དེར་དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མཐོ་

སྒང་གི་གལ་གནད་སྐོར་དང་། བོད་ནང་གི་ཁོར་

ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་འགྲོས། དེ་བཞིན་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་

དང་། མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་

ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་

གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས། བོད་ནང་འཁྱགས་

རོམ་བཞུར་བཞིན་པ། ཞེས་པའི་དངོས་འབྱུང་

གི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཀྱང་མང་ཚོགས་ལ་བསྟན་

འདུག དེ་ཉིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ས་གནས་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རོ་ཤཱན་བྷེག་མཆོག་

ཕེབས་ཡོད།།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་མ་སུ་རིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡༩ དང་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གཉིས་རིང་མ་སུ་རི་བོད་

ཁྱིམ་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་བོད་སློབ་ནང་ཁུལ་

ཨང་རྩིས་མཐུད་རྒྱུགས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་གཡུ་

ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཚེས་ ༡༨ སྔ་དྲོ་

ལྡ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། འགྲན་བསྡུར་

ནང་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས། 

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་མ་སུ་རི་

བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ནས་རིགས་ལམ་

བརྒྱུད་ཨང་རྩིས་སྦྱོང་བརྡར་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཕྱོགས་

བསྟན་ཡོད་པ་དང། དེ་རྗེས་སློབ་ཁག་ནང་ཁུལ་

ཨང་རྩིས་མཐུད་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་དངོས་གཞི་

གནང་ཡོད། ཚེས་ ༢༠ སྔ་དྲོ་ཨང་རྩིས་འགྲེམས་

སྟོན་དང་རྩེད་རིགས། ཕྱི་དྲོ་སློབ་ཁག་ནང་ཁུལ་

ཐད་བརྗོད་གཏམ་བཤད་འགྲན་བསྡུར་དང་མཇུག་

བསྡོམས་མཛད་སྒོར་བྱ་དགའ་གནང་ཡོད། དེ་

བཞིན་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་མ་སུ་རིར་བཞུགས་
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བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེར་

བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཆོད་ཁང་དུ་སྟོན་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་དང་༸རྒྱལ་བའི་

སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་འབྱེད་དང་

སྦྲགས་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་སེར་བྱེས་འབྲིང་

རིམ་སློབ་གྲྭས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་

ཚོར་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༥ ཐོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

སེར་བྱེས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་

ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས་སློབ་གྲྭའི་མཆོད་

ཁང་དུ་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་

ཞིག་དང༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་

པོ་ཆེ་དབུ་འབྱེད་གྲུབ་བསྟུན་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་

ཀྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་རྗེས་

སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

དབུས་སེར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་པོ་ལས་

ཟུར་རྣམ་པ་དང། གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་མཛད་དགེ་

བསྐོས། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི། ཁང་ཚན་དགེ་རྒན། ས་གནས་འགོ་འཛིན། 

སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན། 

དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་མི་གྲངས་ ༧༠༠ 

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་

དབུ་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་

དཔལ་ལྡན་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་

བཤད་གནང་མཚམས་སློབ་སྤྱི་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཞུས། 

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

ཐོག་མར་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང། དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་

ཞུས་རྗེས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙིང་བསྡུས། 

སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་གྲྭ་འདིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་

རིག་སོགས་ག་རེ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། 

མ་འོངས་པར་གཞུང་ཆེན་མོ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས། བོད་

ནང་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ལོ་ན་མཉམ་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཐོབ་ཀྱི་མེད་

པ་མ་ཟད། ཐོབ་པ་དེ་ཚོ་ཡང་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་

ལམ་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་རྐྱང་པ་ཞིག་མ་

གཏོགས་ནང་དོན་རིག་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་

པས་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་དེ་ཆུད་ཟོས་མི་འགྲོ་བ་

བྱེད་དགོས། གྲུབ་མཐའ་དང་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་

སྦྱང་པར་ཉམས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་འགན་

འཛིན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུས་ཡོད། སེར་བྱེས་སློབ་འབྲིང་དེར་དགེ་

རྒན་གྲངས་ ༤༠ དང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༣༠  

ཡོད་ཅིང་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ (CBSE) 

ནང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ (CTSA) ངོས་འཛིན་ཐོབ་

པའི་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག  

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་

མོལ་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པ།
༄༅། །ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ 

བར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་

ཞིག་བཏོན་ཡོད། དོན་ཚན་བཞི་ཅན་གྱི་ལོ་

འཁོར་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་

རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡ ཟླ་མཇུག་ཏུ་སླར་གསོ་བྱུང་བར་དགའ་བསུ་

ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད། དེ་ཡང་དོན་ཚན་བཞི་པོ་

ནི། ༡༽ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་སྙིང་བསྡུས། 

༢༽      བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས། 

༣༽ སྲིད་འཛིན་དང་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་སྤེལ་

བའི་བྱེད་སྒོ། ༤༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་གྲོས་མོལ་

གྱི་གནས་བབ་བཅས་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་སྙན་

ཐོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་

སྙིང་བསྡུས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ 

༡༡ ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་འཇོག་

བྱས་རྗེས་སླར་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་བ་དང་པོའ་ི

ཟླ་མཇུག་ཏུ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་མི་སྣ་ངོ་

འཕྲད་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་

དེ་གནང་བར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དགའ་

བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་

དགུ་པའི་སྐབས་དོན་ཕན་སོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་

གང་ཡང་ཐོན་མེད་ནའང། སྐབས་དེའི་འབྲེལ་

མོལ་གྱི་འཁོར་ཡུག་གི་རྣམ་པ་དེ་ནི་ཇེ་བཟང་

དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་བོད་

གཉིས་དབར་དོན་ཕན་སོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་

ཡོང་ཆེད་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བའི་

བསྐུལ་མ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་བོད་སའི་ཁུལ་དུ་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་པ་དེ་སེལ་རྒྱུར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཡིན་པར་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡིད་ཆེས་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་

མངོན་པར་གསལ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་

ལ་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་གུས་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ཁོང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བར་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བ་དེས་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་

རྒྱུར་ལྟ་གྲུབ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བོད་

མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཆེད་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

བོད་མི་གཉིས་ཀར་གཉིས་སྨན་ཞིག་ཡིན། དཀའ་

ངལ་དེ་སེལ་མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་ནང་དཀའ་ངལ་

ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་དེས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་

དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་འགོག་རྐྱེན་

ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།། 

དབྱིན་ཡིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཞུ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་ཀོ ་རི ་ཡའི ་དད་ལྡན་པ་

ཁག་གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་

སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ 

དང་ ༢༩ ཉིན་གཉིས་རིང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཀོ་རི་ཡ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་

ནང་མི་མང་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་ཆོས་

འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཀོ་རི་ཡའི་མཁན་

པོ་སོགས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུས་

ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་རྗེས་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ཐོག་ནས་ཤེས་

རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་གྲུབ་བསྟུན་

བོད་སྐད་ཐོག་ནས་ཞལ་འདོན་གསུངས། དེ་

ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་

བ་ ༤༣༠ ཙམ་དང་། བོད་རིགས ༣༥༠༠ 

དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་དོན། གཏན་ཚིགས་

ཀྱིས་གྲུབ་མི་དགོས་པར་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ཤེས་པ་ག་རེ་

རེད་དམ་བརྗོད་ན། ང་ཚོར་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་

བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་བདེ་བ་འདོད་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་དེ་ནི་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྲོག་ཆགས་ཚང་

མར་ཡོད། དེ་ཡང་ངའོ་སྙམ་པའི་བློ་ཞིག་ཡོད་

པར་དེ་དང་འདྲེས་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཡོང་

གི་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདོད་པ་

དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་

ཡོང་གི་ཡོད། ཡིད་བློར་བརྟེན་པའི་བདེ་སྡུག་

དང་ལུས་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་སྡུག་གཉིས་

བསྡུར་ན། ཡིད་བློར་བརྟེན་པའི་བདེ་སྡུག་དེ་

ཚབས་ཆེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། སེམས་ལ་ཞི་

བདེ་ཡོད་ན་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཟིལ་གྱིས་

གནོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང་ལུས་ལ་བདེ་བ་ཡོད་ཀྱང་ཡིད་བློ་

མི་བདེ་བ་དེ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། 

དེ་བཞིན་མིར་ལུས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་ཀྱང་

སེམས་འཁྲལ་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་

ཡོད། དུད་འགྲོའ་ིརིགས་ལ་དེ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་

མེད། དཔེར་ན། དུད་འགྲོ་མ་དེའི་ཕྲུ་གུ་ཤི་ན་

ཡིད་ལ་མྱ་ངན་ཏན་ཏན་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་

ལྟར་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་སེམས་འཁྲལ་

ཡོང་གི་མེད། མི་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་

གནས་ཚུལ་ཙམ་མིན་པར་རྒྱ་ཆེ་སའི་བསམ་

བློ་འཁོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེ་བ་དང་དོགས་པ་

མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་རེ་དོགས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་

ཁྲོད་ནས་མ་སྐྱིད་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་ལ་ཤུགས་ཆེ་

བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཙོ་བོ་ཡིད་བློར་བརྟེན་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བདེ་

སྐྱིད་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡིད་བློའ་ི

སྟེང་ནས་སེལ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཡིད་བློར་

བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཁབ་བརྒྱབ་པ་དང་

གཤག་བཅོས་བྱས་ནས་སེལ་ཐབས་མེད། 

 ཅེས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་སྩལ་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་རྡོ་

རྗེ་གཅོད་པའི་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་གཞི་དབུ་

འཛུགས་མཛད་དེ་ཉིན་དེར་ཆོས་ཐུན་གཉིས་

དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཆོས་ཐུན་གཉིས་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད།།


