
བོད་རྒྱལ་ལོ་ 2137 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ལྕགས་སྟག་ལོ། བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 24 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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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་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 7 ཚེས་ 
27 ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེལ་
སིའི་ (Jelsi) ལོ་འཁོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་
གཟེངས་རྟགས་ (Traglia) ཞེས་པ་དེ་
འདི་ལོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། 
དེ ་ཡང་མགོན་པོ ་གང་ཉིད་མཆོག་
གིས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ། བཟོད་
བསྲན་བཅས་བཟང་པོའི་བསླབ་བྱ་དེ་
དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་གནང་མཛད་
པའི་མཛད་རེྗས་ལ་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་
སོྐྱར་མཚོན་ཆེད་དུ་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དེ་བོད་གཞུང་སུྐ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གུྲབ་
ཆོས་སྐྱབས་པ་ལགས་ཀིྱས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཞེས་ཡོད། 
སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལགས་
ཀིྱས་གསུང་དོན། ཨི་ཊ་ལིའི་གོྲང་ཁེྱར་
འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་མཛད་རེྗས་ལ་རེྗས་སུ་ཡི་རང་དང་
རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་
མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེྐྱ་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་ཚོར་དང་བོླ་སོྤབས་སེྐྱ་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཞེས་གསུངས་ཡོད། གཟེངས་
རྟགས་ཀིྱ་མཛད་སོྒ་དེ་ས་གནས་དེར་
ལོ་ལྟར་འཚོགས་བཞིན་པའི་ (Festa 
del Grano) ཞེས་པའི་དུས་ཆེན་

དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདུག དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་
དང་པོར་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནས་མི་
གྲངས་ 20000 ཙམ་འདུ་འཛོམ་
བུྱང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་

ལོྷ་ཕོྱགས་དགའ་ལྡན་བྱང་རེྩ་གྭྲ་ཚང་
གི་དགེ་འདུན་པ་བཞིས་རུྡལ་ཚོན་གིྱ་
དཀིྱལ་འཁོར་བཞེངས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་འཛམ་གིླང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་སོྨན་
ལམ་གསུང་འདོན་ཡང་གནང་ཡོད།།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཨོ་བྷ་མའི་
སྲིད་གཞུང་ནས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 7 ཚེས་ 
23 ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་
པའི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཞོན་
དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཕེ་རེང་ཝུ་ལོཕ་ 
(Frank Wolf) མཆོག་གིས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ཨོ་བྷ་མའི་སྲིད་གཞུང་

ནས་འཛམ་གླིང་ནང་
འགྲོ ་ བ ་མི འི ་ ཐོ བ ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ཇེ ་བཟང་དུ ་གཏོང་
རྒྱུ འི ་ ཐོ ག ་ ཤུ གས ་
སྣོན་རྒྱག་དགོས་པའི་
བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་
བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་
མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང ་གི ་
གནས་སྟངས་ཐོག་
ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་
གི ་ ལངས ་ཕྱོ གས ་ 

སྐོར་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ 2002 
ལོར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་

ཀྱི ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི ་ཨ་
རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་
མཐུད་ལྷན་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་
གནང་རྒྱུའི ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འབྲེལ་མཐུད་ལྷན་ཁང་
དེར་རྒྱུན་ལྡན་ཆེད་ལས་པའི་ལས་
བྱེད་གསུམ་དང་ལས་བྱེད་འཕར་མ་
གཅིག་བཅས་དགོས་གལ་ཐོག་བསྐོ་
གཞག་བྱེད་རྒྱུའི ་ཐག་གཅོད་བྱུང་
ཡོད་ནའང་། ད་ཆ་ལྷན་ཁང་དེར་
ལས་བྱེད་མ་འདང་པའི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ 3 
ཚེས་ 31 ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་གྲོས་ཚོགས་
ནང་བོད་ཀྱི་གྲོས་མོལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་
འབུལ་དགོས་ཡོད་ནའང་ད་ལན་
སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ཕྱིར་བཤོལ་བྱུང་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་དུང་

ཁོང་གིས་ཨོ་བྷ་མའི་སྲིད་གཞུང་ནས་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གལ་གནད་ཆེ་
བའི་ལས་གཞིར་ངོས་འཛིན་གནང་
དགོས་པའི ་རེ ་འདུན ་ཡང་བཏོན་
ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་
སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་ནས་
སུ་ཌན་དང་། རྒྱ་ནག ཝེ་ཏི་ནམ། 
བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ཨི་རག ཨི་ཇིབ། 
མོ་རོ་ཀོ་བཅས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་
གནས་སྟངས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རུྒྱའི་
ལས་གཞི་དང་འབེྲལ་བའི་གནས་ཚུལ་
ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སོྤྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ལྷག་པར་ཤིང་ཅང་ཁ་ཆེ། བོད་མི་
ནང་པ། ཨེ་ཧ་མ་ཌིའི་ཁ་ཆེ། ཀོབ་
ཊིག་ཡེ་ཤུ་བ། བྷ་ཧ་ཡི་བཅས་གྲངས་
ཉུང་མི ་རིགས་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་སྐོར་
གསལ་བཤད་གནང་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་ལྡི་ལིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་

འཁེལ་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྟེན་
གཞི་བྱས་པའི་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་
ཁང་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་
ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་
སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་  ༨ ཚེས་  
10  ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་ནས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་ཀོན་
ཝན་ཤོན་ཚོགས་ཁང་དུ་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་
བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི ་བརྗོད་གཞིའི ་ཐོག་
བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་ཁེ་ཎ་ཌའི་
ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་

གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་
གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི ་རིག་
གཞུང་བསྟེི་གནས་ཁང་ (Tibetan Canadi-
an Cultural Centre) ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་
འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་
ལོ་ 2010 ཟླ་ 10 ཚེས་ 22 ཉིན་ཁེ་
ཎ་ཌར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་ཚེས་ 2༥ བར་
མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་བཏན་འཁེལ་འདུག དེ་
ཡང་ཕྱི་ཚེས་ 22 ཉིན་རོ་ཇར་སེན་ཊར་
ཞེས་པའི་ (Rogers Centre) ཚོགས་ཁང་
ནང་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་
གཞུང་བསྟེི ་གནས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་འགྲོ་བ་མིའི་
ལངས་ཕྱོགས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སློབ་སྩལ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ 23 
ཉིན་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི ་
རིག་གཞུང་བསྟེི་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
གསར་དུ་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་དབུ་འབྱེད་རབ་
གནས་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ཁེ་ཎ་ཌའི་ས་གནས་
བོད་རིགས་ཚོར་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྒྱུ ་ཡིན་
འདུག གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ 24 ཉིན་གངས་
ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེི་
གནས་ཁང་གིས་གོ་སིྒྲག་འོག་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་
མཛད་པའི་བོླ་སོྦྱང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་བཀའ་
ཆོས་དང་ཚེ་དབང་སྩལ་རུྒྱ་དང། གོྲང་ཁེྱར་
ཨོན་ཊེ་རིའོ་ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་ཁེ་ཎ་ཌ་
དང་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ (Canadian 
Tibetan Association of Ontario) ཞེས་
པའི་ཚོགས་པ་དང་། གོྲང་ཁེྱར་ཝན་ཁུ་བར་
ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་མཚན་གྲགས་དགོན་
པ་གཉིས་ཟུང་འབེྲལ་གིྱས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདུག 



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 24 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 4

ལྡི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་
དོན། ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 7 ཚེས་ 
6 ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་

གླིང་དུ ་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་སུ་
དགུང་གྲངས་ 7༥ ཕེབས་པའི་སྐུའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་དེ་
ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 7 ཐོག་ལྡི་ལིའི་
བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་ཁུལ་དུ ་
གནས་སྡོད་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་མི་
མང་རྣམས་ནས་རང་ལུགས་གཟབ་
མཆོར་ལེགས་པར་གྱོན་ཏེ་ས་གནས་
བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ ་ཀྱི ་མདུན་ཐང་
དུ ་འདུ ་འཛོམས ་ཀྱིས ་༸གོང ་ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་
པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་གྲྭའི་
ཚོགས་ཁང་ནས་སེར་ཕྲེང་དང་བཅས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་
བསྟུན། ལཀ་ཤི་མི་ནཱ་གྷར་བློ་གསལ་
གླིང་གི་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་
འཁྲུངས་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་གཙོ་གྱུར་
གངས་ལོྗངས་བསྟན་སྲུང་དམར་ནག་
གི་དབུས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་
མའི་འཕྲིན་བསྐུལ་དང༌། ༸རྒྱལ་
བའི ་སྐུ ་ཁམས་དང་མཐུན་པའི ་སྐུ ་
རླུང་དར་འཛུགས། དེ་བཞིན་དར་
ཆེན་ལ་ན་བཟའ་སྒྲོན་འབུལ་དང་
ཆབས་ཅིག་བསང་མཆོད་ཀི་བསྭོའི་ལྷ་
རྒྱལ་འཐེན། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་
བོ་ལིྡ་ལི་དོན་གཅོད་དང་བཀའ་བློན་
གཅིག་ལྕོགས་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང༌། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་
སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། སྤྱི་འཐུས་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྤྱྲི་

འཐུས་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལེགས་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་

པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་
འབུལ་ཞུས་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་དང་ལས་
བྱེད། སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ནས་སྐུ་
པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་
ཁ་དང་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས། 
དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་དང་
མཛད་སྒོར་ཕེབས་པའི་བོད་མི་མང་
སྤྱི ་འཐུས ་བཅས་ཀྱིས ་༸གོང ་ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆེད་བྱ་བྱིའུ་ཚེ་
ཐར་བཏང་བ་དང་ཤིང་སྡོང་འདེབས་
འཛུགས་གནང་རྗེས་བོད་སྒར་བསམ་
ཡས་གླིང་བརྒྱ་འཐུས་ཡིག་ཚང་ནས་
མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་
ཇ་དང་འབྲས་སིལ་ཕུལ། དེ་ནས་ས་
གནས་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་མོའི་སློབ་གྲྭའི་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་
གླུ་དང་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་སོགས་
བཏང་། དེ་རྗེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་
འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་དུས་ཆེན་
དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། 
དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་
སྦྱང་དང་གསུང་བཤད་གནང༌།  
 དེ ་རྗེས ་བོད ་མི ་མང ་སྤྱི ་
འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་
ཀྱིས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས ་ ལྷན ་
ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་
གནང་ཡོོད། དེ་ནས་ལྡི་ལིའི་མངའ་
སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

པར་ལཏ་སིངྒ་སཱ་ནི་དང་ (SHO Ti-
marpur) ལགས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་དང་
འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་
རྗེས་ (NDTV Greenathon)  ལས་

རིམ་ཐོག་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བོ ་མཆོག་
དང་ལྡི ་ལི ་ཁུལ་དུ ་གནས་སྡོད་བོད་
རིགས་རྣམས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་
གསེབ་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་
འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་
དམ་བཅའ་བཞག དེ་རྗེས་བོད་ཁྱིམ་
ཉིན་སློབ ་ཀྱི ་སློབ ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་
གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་རྗེས་ལྡི ་
ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་བརྒྱ་
དཔོན་རྡོ ་རྗེ ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་
མཛད་སྒོར་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་
པ་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་། 
 དེ་ཉིན་ (ISBT Kash-
mere Gate) ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡུལ་མི་
འགྲུལ་བཞུད་པ་རྣམས་ལ་ཆབ་མངར་
མོ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་
རམ་གྷར་དུ་སྲོག་བླུ ་རྒྱ་ཆེ་བཏང་སྟེ་
སྐུའི ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དགའ་
སྤྲོའི་རྣམ་པའི་ཁྲོད་དུ་གྲོལ། གཞན་
ཡང་དེ་ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་ནས་བཀའ་
ཕེབས་དོན་བཞིན་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ 
10 བར་ (India Habitat Centre 
Gulmohar) དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་
Celebrating the Dalai Lama  
ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མཁས་
པའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་
ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།།

འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཁ་
པར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་
ནས་ཕྱི་ཚེས་ 27 ཉིན་བཏང་གནས་
ནང་འཁོད་དོན། བྱང་ཨ་རིའི་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ 31 ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པའི་
རྒྱུན་ལས་རྣམས་དུས་རྒྱུན་རང་རང་གི་
ལས་ཀ་མང་བས་དུས་ཚོད་ཤིན་ཏུ་དཀོན་
ཡང༌། བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བཀོད་མངགས་ལྟར། 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
དང་། སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་ངང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
འོན་ཀྱང་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་
གསར་པ་ཡིན་ཁར་དུས་ཚོད་ཀྱང་དཀོན་
པ་དང་། ཁ་ཤས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་
དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་དབང་
གིས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་འགྲིག་
གི་མེད་པར་བརྟེན།  བྱང་ཨ་རིའི་ས་
གནས་འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་གི ་འགན་
འཛིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་
གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 
ཉིན་དེང་དུས་ལམ་སྲོལ་ཏེ། ཁ་པར་
ཐོག་ནས་ས་གནས་སོ་སོའི ་དུས་ཚོད་
ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་བསྟུན་ཏེ་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་གསུམ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། 
ས་གནས་སོ་སོའི ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་། འོས་བསྡུའི་ལས་
རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་དོགས་དྲི་
ཇི་ཡོད་གསན་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ལ་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། དེ་
བཞིན་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་
གྱི་གོ་སྐབས་འབེལ་ལྷུག་བསྐྲུན་ཐབས་
དང་། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་
ཀའི་འོས་བསྡུའི ་སྐབས་འོས་འཕེན་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ལྡན་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་ཆ་
ཤས་ལེན་ཐུབ་པའི་ཆེད་ས་གནས་སོ་
སོའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་
འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་
གནང་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཐེངས་འདིའི་ཁ་པར་
ཚོགས་འདུའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་
པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 ཉིན་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 3།1༥ ཐོག་ལྷོ་ཁལ་ལི་ཕོ་
ནི་ཡ་དང༌། བྱང་ཁལ་ལི་ཕོ་ནི་ཡ། པོཊ་
ལེན་ཌི། སལ་ཌར་བཅས་ས་གནས་
བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཞི་དང་
ཚོགས་འདུ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་ཚོད་ 
༥།1༥ ཐོག་ཊོ་རོན་ཊོ་དང་། མོན་ཊེ་རོལ། 
ཨིན་རིྡ་ཨན་ནཱ། ཕིྷ་ལ་དི་ཕིྷ་ཡ། ནིའུ་
ཡོཀ ནིའུ་འཇར་སི། སོྦ་སེ་ཊོན་བཅས་
ས་གནས་བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་གནང་ཡོད་
ཅིང་། ཆུ་ཚོད་ 6།1༥ ཐོག་ཁོ་ལོ་
རལ་ཌོ་དང་། མི་ནི་སུད་ཊར། མལ་

ཌི་སིན། ཆི་ཀ་གོྷ་བཅས་ས་གནས་བོད་
རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་
འདུ་གནང་ཡོད། གོང་གསལ་ས་གནས་
ཁག་ནས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་
ཀྱང་། དཔྱ་དེབ་བོར་བརླག་སོང་ནས་
མིག་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་ན་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་
ཆོག་དང་མི་ཆོག་དཔྱ་དེབ་བཟོ་རྒྱུའི་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ཟིན་ཡང་། དཔྱ་དེབ་ལག་པར་
མ་རག་མཁན་གྱིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཆོག་
དང་མ་ཆོག སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཁྲིའི་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འོས་གཞི་ད་ལྟ ་ཡོད་
དང་མེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཨ་རིར་ཕེབས་ནས་ཨ་རི་རང་
དུ་དཔྱ་དེབ་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
སྐྲུན་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། ལོ་མང་དཔྱ་
དངུལ་མ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་
བསྐྱར་ཆག་ཡངས་ཀྱི་གོ ་སྐབས་ཡོད་
དང་མེད། སྔོན་མ་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པ་ཞིག་
གིས་ཡང་བསྐྱར་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་
མི་དགོས་སོགས་ཀྱི་དོགས་དྲི་གནང་བ་
ཁག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ནས་ལན་འདེབས་གནང་
ཡོད། དེ་རྗེས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ས་གནས་ཁག་
ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞིའི་འོས་
བསྡུའི་སྐབས་མང་ཚོགས་གང་མང་འདུ་
འཛོམས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་
གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གནང་ཡོང་བ་དང༌། 
ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་མི་གྲངས་ཆིག་སྟོང་ལྷག་འདུས་སྡོད་
བྱེད་སའི་ས་གནས་ཁག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་
གྱི་ལས་དོན་དུས་བཀག་ནང་ཚར་ཆེད་
རོགས་པ་བྱེད་མཁན་དང་བླང་མི ་སྣ་
བཙལ་འཚོལ་དགོས་པ། འོས་བསྡུ་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐོར་ད་བར་གསལ་བསྒྲགས་
ཐེངས་བཞི་སོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
བསྐྱར་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ། ས་གནས་
སོ་སོའི་དེབ་སྐྱེལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་གསར་གནས་
ཇི་ཡོད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་
དུས་ནས་དུས་སུ་སྙན་སེང་དགོས་པའི་
འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད། གོང་གསལ་ཁ་
པར་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་མ་ཐུབ་
པའི་ས་གནས་རྣམས་བདུན་ཕྲག་དེའི་རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ཡོད། བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་
བསུྡ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསུྡའི་ལས་རིམ་
དང་འབེྲལ་བའི་སོྐར་ལ་ད་བར་ས་གནས་
འོས་བསུྡའི་ཚོགས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
གཉིས་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གསལ་བསྒྲགས་སྔ ་རྗེས་ཐེངས་བཞི ་
གནང་ཡོད། ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
གསུམ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 24 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 4

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།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་
ཊུཝི་ཊར་(Twitter)དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རྒྱ་
རིགས་མི་མང་ནས་ཕུལ་བའི་དྲི་བར་
བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྩལ་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གི་རོྩམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སུྐ་
ཞབས་ཝང་ལི་ཞུང་བརུྒྱད་རྒྱ་རིགས་མི་
གྲངས་ 1༥༥༨ ཀིྱས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་དིྲ་བ་ 317 ཕུལ་ཡོད། དིྲ་བ་དེ་
དག་ལ་འདེམས་ཤོག་བུླགས་མཁན་མི་
གྲངས་ 1170༥ བུྱང་འདུག་པ་དང༌། 
དེ་དག་གི་ནང་ནས་དོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་བེྱད་
པའི་གལ་གནད་ཅན་གིྱ་དིྲ་བ་བཅུ་ལ་
ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚིས་ 16 ཉིན་༸གོང་ས་
༉༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་ལན་
སྩལ་བ་དེ་དག་ཕིྱ་ཚེས་ 1༩ ཉིན་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱ་ཡིག་ཊུཝི་ཊར་
དྲ་གནས་ཐོག་བཏོན་ཡོད།
དྲི་བ་དང་པོ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
མཉམ་ཞི་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་དཀའ་
བས། ༸གོང་ས་མཆོག་དགོངས་པ་
རྫོགས་རྗེས་ལྟ་བ་མཁྲེགས་པོ་འཛིན་
མཁན་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པར་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སྟངས་འཛིན་མེད་ན་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཇིགས་བསྐུལ་གྱི ་
ལས་དོན་བྱེད་སྲིད་དམ། གཞོན་ནུ་
ཚོགས་པ་འཇིགས་བསྐུལ་གྱི་ཕྱོགས་
སུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གི་ཐབས་
ལམ་ཡོད་དམ།
བཀའ་ལན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
བཤད་ན་ངོས་འདས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་
ནའང་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་
དང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕྱོགས་
ནས་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་རེད། 
དེ ་ནས་གལ་ཆེ ་བ ་གཞན་ཞིག་ནི ་
ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་ནང་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་
ནས་སུམ་ཅུའི་བར་སློབ་གཉེར་བྱས་
ཏེ་ཡོང་མཁན་ཚོའི ་ནང་ནས་ཆོས་
ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་ངེས་
དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བཤད་ན་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་རིང་ངོས་
རང་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པ་
ཡིན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་
ཆེ་ཚང་མ་འོས་བསྡུ ་བྱས་པའི་འགོ་
ཁྲིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་
ལྟར་འགྲོ་གི་རེད། གཞོན་ནུའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་རང་
བཙན་གཙང་མ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་
བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་
ཟད་ཕལ་ཆེར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་འདྲ་པོ་འདུག དེ་ལ་ཁག་ཡོད་
པ་མ་རེད་ང་ཚོས་གཉིས་སྨན་ཡོང་
བའི་འབད་བརྩོན་རིམ་པ་བྱས་པ་རེད་
དེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་
ཡང་ཐོན་ཐུབ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་
འདྲའི་འོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་
དགུ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་ ཡིད་
ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
ཡོད། དེར་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཡང་ང་(བློ་
གཡེང་)བྱེད་དགོས་དོན་མེད།
དྲི་བ་གཉིས་པ། ཏྰ་ལའི་བླ་མ་མཆོག 
ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པའི་བོད་ཆེན་པོ་
དང། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་བགོས་དང་། གཉིས་
རྩེག་ཐེབས་པ་རྣམས་ཇི ་ལྟར་ཐག་
གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ས་ཁུལ་དེ་
དག་གི་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་བོད་
ཆེན་པོའི་རང་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་གིས་
དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། བོད་རིགས་
མ་ཡིན་པ་དེ་ཚོའི ་མངོན་འདོད་ཇི་
ལྟར་འགན་སྲུང་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་
རྒྱུ།
བཀའ་ལན། ང་ཚོས་བོད་ཆེན་པོ་
ཞེས་པའི ་ཚིག་འདི ་བེད་སྤྱོད་བྱས་
མེད། ཐ་སྙད་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་
སོགས་ཀྱིས་ཚུར་སྦྱར་གྱི་འདུག ང་
ཚོས་ག་རེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་
བོད་རིགས་ཚང་མར་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་
གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་
གཅིག་གྱུར་དགོས་པ་དང༌། བོད་
རིགས་དེ་དག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
འདྲ་མཉམ་དགོས། རྩ་དོན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་བ་འདྲ་
པོ་རེད། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་
བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་རང་སྐྱོང་ལོྗངས་
དང་ཞིང་ཆེན་བཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་
བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ལྟ་རྟོག་གཅིག་
མཚུངས་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་
འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་

མང་འཐུས་མིའི ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
སྲིད ་བློ ན ་ཝུན ་ ཅཱ ་པའོ ་ཡིས ་སྲིད ་
གཞུང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་
པོ་གསུངས་འདུག དེ་ནི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། 
གཞན་ཤིའི་ཙང་ཟེར་དུས་བོད་རང་
སྐྱོང་ལོྗངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུར་གོ་
འགྲོ་གི་འདུག དེ་འདྲ་མ་རེད། བོད་
རང་སྐྱོང་ལོྗངས་ནང་བོད་མི་ས་ཡ་
གཉིས་ལྷག་ཙམ་ལས་དེ་མིན་བོད་མི་
ས་ཡ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཞིང་ཆེན་ཁག་
བཞིའི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་དེ་དག་
ལ་ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་
ན། ངོས་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བོད་
རང་སྐྱོང་ལོྗངས་ནས་ཡོང་བ་མིན། 
ངོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་བཅད་ན་
མཚོ་སྔོན་ཡིན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
ཆ་མཚོན་ནའང་དེང་སྐབས་ཀྱི་ཞིང་
ཆེན་བཞིའི་ནང་ནས་སྔོན་བྱོན་བོད་
ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་
ཡོད། དཔེར་ན། དེང་སྐབས་ཀྱང་
རྒྱ་གར་ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་
སྒར་ཁག་གི་ནང་དགེ་རྒན་བྱེད་མཁན་
མང་པོ་ཞིག་ཞིང་ཆེན་ཁག་བཞི་པོ་
དེ ་དག་ནས་ཕེབས་པ་ཧ་ཅང་མང་
པོ་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་
ཡོང་བ་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་
བོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་
པར་བརྟེན་ང་ཚོ་གཅིག་གྱུར་དགོས་
ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཁ་བྲལ་
དང་རང་བཙན་བཤད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་
གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ང་ཚོས་ཀྲུང་
ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་
བསྡད་དེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། དེ་
བཞིན་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ཉམས་
པ ་སོར ་ཆུད ་དང་མི ་ཉམས་གོང ་
འཕེལ་ཡོང་བ་བྱེད་དབང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་སྐོར་
ཞིབ་ཕྲ་རིམ་པས་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་
བྱུང་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་ཡོད་
པའི་བོད་རིགས་ཚོས་འགན་འཁུར་
དགོས། ཁོང་ཚོར་ཞེད་སྣང་མེད་པའི་
ངང་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ ་བྱེད་ཆོག་པ་
བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་
ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བོད་
རང་སྐྱོང་ལོྗངས་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་
དེ་སྔ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་གོང་ནས་རྒྱ་
རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདོ་
སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། ལྷག་

པར་ངོས་རང་སྐྱེ་སའི་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་
རིགས་གང་འཚམས་ཡོད། དེ་ཚོ་ནི་
སྔ་མོ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་
ཚོས་བོད་རིགས་ཁེ་གཙང་དགོས། མི་
རིགས་གཞན་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་རིགས་
བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་བརྗོད་
ཀྱི་མ་རེད། ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེ་ན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཞེས་པའི་
མིང་ཞིག་བཏགས་ཕྱིན་ཆད་ས་གནས་
དེའི་མི་རིགས་དམིགས་བསལ་གྱིས་
གྲངས་མང་བའི་མི་རིགས་ཆགས་པ་
དང་། མི་རིགས་གཞན་གྲངས་ཉུང་
སྟབས་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་ཞེས་པའི་
མིང་འདི་ཐོབ་པ་ཡིན། ས་ཁུལ་དེར་རྒྱ་
མི་རིགས་སམ་མི་རིགས་གཞན་མང་
བ་ཆགས་ཡོད་ན་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་
གི་མིང་འདོགས་ཐབས་མེད་པ་རེད། 
དེ་སྔའི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་
ལོ་ངོ་སོྟང་ཕྲག་རིང་འབེྲལ་བ་བུྱང་མོྱང་
ལྟར་ང་ཚོས་མཛའ་མཐུན་གིྱ་ཁིྱམ་ཚང་
ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་
བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཀུྲང་ཧྭ་མི་མང་
སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འདི་མི་
རིགས་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་དང་ཁིྱམ་
ཚང་གཅིག་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཐོག་གནས་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སོྨན་
ལམ་ཚུན་ཆད་རྒྱག་གི་ཡོད།
དྲི་བ་གསུམ་པ། ན་ནིང་ཧྥ་རན་སི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་ཏུ་ 
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ཞེས་པའི་གློན་བརྙན་ཞིག་བསྟན་པའི་
ནང་རྡོ་རེྗ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་གྱི་
བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་དང། ཁོ་
ཚོ་ཚོང་ཁང་དང། སྨན་ཁང་། ཐ་ན་
དགོན་པའི་ནང་དུའང་འགྲོ་མི་ཐུབ་
པ་ཆགས་འདུག གློག་བརྙན་དེའི་
ནང་ད་དུང་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་
གྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ངེས་པར་དགོན་པ་
ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཞེས་
ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་འདུག དེའི་
འཕྲོད་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་བཤད་དོན་
ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཏྰ་ལའི་བླ ་མས་
ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་བྱམས་
བརྩེ་གསུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱོགས་
གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་རང་དབང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་ང་
ཚོ་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་
བྱུང་ཟེར། དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གི་
ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡིན།

བཀའ་ལན། རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་ནི་
༸གོང་ས་ལྔ་པའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་
རེད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་ལྔ་པས་
རྡོ་རེྗ་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་པ་དེར་ངོས་
འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། བོད་དུ་༉༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་
པོའི་གསུང་འབུམ་ཤིང་པར་རྐོས་པ་
ཡོངས་གྲགས་པོད་༼ད༽ པའི་ནང་
སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ། 
ཞེས་གསུངས་ཡོད། བྱས་ཙང་རྒྱུ་རྐྱེན་
སྨོན་ལམ་ལོག་པ་དང་། ངོ་བོ་དམ་
སྲི་འབྱུང་པོ། བྱེད་ལས་བསྟན་དང་
འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་བཅས་གསུངས་ཡོད། 
དམ་སྲི་ཡིན་པ་ནི་དོལ་རྒྱལ་རང་ཉིད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད། 
སྔོན་མ་ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟེན་གསོལ་
བྱས་པ་ཡིན། རྗེས་སུ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་
ཆེན་པོས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་
ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུས་ང་ཚོར་ཡིག་ཆ་
དེ་རྙེད་པ་རེད། ངོས་ནས་ཀྱང་དེའི་
སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་བྱས་
ཏེ་མཐའ་མ་དེར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་
ཡག་པོ་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ངའི་ངོས་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་བྱས་པ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེར་བོད་པ་
ཚོའི་ནང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་
རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེར་ངོས་ནས་
དམ་བསྒྲགས་བྱས་མེད། རྗེས་སུ་
དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལ་རྙོག་གྲ་
བྱུང་བ་ངོས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་
དུས་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་
དེ་སྔ ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་
བསྟེན་གསོལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་
བ་གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་སོང་། དེར་
བརྟེན་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པས་
དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་
པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་པས་གནས་
ཚུལ་དེ་མང་ཚོགས་ནང་གང་ཙམ་
ཕིྱར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐབས་རིགས་
ཁ་ཤས་ཀིྱས་ངོས་ནས་རིྙང་མར་སེྤྲལ་
ལད་འཁྲབ་པ་རེད་ཟེར་བ་དང༌། ངོས་
ནས་དོན་དངོས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་
ཡོད་པ་མ་རེད་འཁྲབ་སོྟན་ཙམ་བྱས་
པ་རེད་ཟེར་མཁན་བུྱང་སོང༌། དེར་
བརེྟན་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་
དང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཡིན། དོལ་
རྒྱལ་བསེྟན་མཁན་ཁིྱམ་ཚང་གི་ཕུྲ་གུ་
སོླབ་གྭྲ་ནས་ཕིྱར་འབུད་བཏང་བ་རེད་
ཟེར་བ་དེ་འདྲ་སུ་གཅིག་བྱུང་མེད། 
༼འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 24 ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 4

ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་སྐབས་གཉིས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
3 ཉིན་རྡ་ས་སྟོད་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་
ཁང་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་
འགུལ་ཁང་ཞེས་པའི་རྒྱུན་ལས་སྐབས་
གཉིས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
དང་པོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་
ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 
༩ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ། ཚོགས་པ་དེའི་རྒྱུན་ལས་དང་
རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་རྣམ་པ། ཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ས་
གནས་ཁག་ 1༨ གྱི་འབྲེལ་མཐུད་
རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 100 
བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་
མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་ཞལ་འབྱེད་དང་། དེ་ནས་བོད་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་གླུ་དང་རྒྱལ་
བསྟན་ཆབ་སྲིད་ཆེད་ལུས་སྲོག་ལོངས་
སྤྱོད་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་
ཆེད་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་དང་མྱ་ངན་
གུས་འདུད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་། དེ་
རྗེས་དབུས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྨན་པ་
མཁྱེན་རབ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའི་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གྲུབ་མཚམས་
འབྲེལ་མཐུད་པ་སྤྱི ་ཟུར་ཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་གཅིག་དང་
ཕྱེད་ཀའི་ལས་བསྡོམས་དང་རྩིས་ཁྲ་

སྒྲོགས་སྦྱང་གྲུབ་བསྟུན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་
བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དོན། དེ་རིང་འདིར་དབུ་མའི་ལམ་
གྱི་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལྷན ་ཚོགས་ཐོག་དམིགས་བསལ་
གསར་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ན་
ནིང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་
བཅར་རྒྱུ ་བྱུང་བའི ་སྐབས་བཀའ་
ཁྲི་མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདི་དང་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་གསུང་བཤད་ཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ ་
བཀའ་སློབ་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་སྟབས་

ངས་དམིགས་བསལ་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུའི ་དགོས་པ་མཐོང་གི ་མི ་
འདུག འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚོ་སྒྲིག་
འཛུགས་འདི ་གལ་ཆེན་པོ ་ཆགས་
ཡོད ་པ་ལྟར་ལས་འགུལ་ཡང་སྤྱི ་
ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མང་
པོ ་ཞིག ་སྤེལ ་དང་སྤེལ ་མུས་རེད། 
ཁྱེད་རང་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒྲིག་
འཛུགས་འདི་ཡང་དམིགས་ཡུལ་དང་

དགོས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
བཙུགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་འདིིར་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་བརྟེན་གནང་
མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེང་སང་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་
བྲེལ་ཟིང་སྐབས་ཚགས་པར་སོགས་
ཆ་ཚང་ཀློག་རྒྱུ་མ་རག་ནའང་དཔྱད་
པ་བྱེད་སྐབས་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་
བ་བརྟན་པོ་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པའི་བསམ་
བློ་མང་པོ་ཞིག་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག 
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་འགན་འདི ་མང་ཚོགས་ནང་

སྔར་ལྷག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་
པར་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་ཏེ་
མི་མང་ལ་བསམ་བློའི་གོ་རྟོགས་དང་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་
པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཕན་ནུས་ལྡན་
པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི ་ཡོད། 
ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ནང་སླེབས་ནས་
མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ལྔ ་བཅུ་
འཁོར་གྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ཐུགས་
རྗེ ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲིག་
འཛུགས་དང་གང་ཟག་སུ་ཞིག་ཡིན་
རུང་སོ ་སོའི ་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་
སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལྟ་བ་
དང་ལངས་ཕྱོགས་ཕར་འདྲེས་ཚུར་
འདྲེས་མེད་པ་གསལ་པོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་
རིང་འདིར་སྤྱི་སྙོམས་ཐོག་ནས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། 
 ཞེས་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་རེྗས་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་མཁན་སོགས་ལ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ། ད་རེས་
ཚོགས་འདུ་དེར་ས་གནས་ཁག 1༨ 
ནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྟེ་ཉིན་གསུམ་རིང་འཚོགས་རྒྱུ་
ཡིན་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 7 ཚེས་ 
2༩ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་

ནད་མནར་གྱིས་རྐྱེན་པས་བོད་གཞུང་
བདེ ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ ་དགོངས་པ་
རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར་བརྟེན། ཕྱི་ཚེས་ 30 ཉིན་ཕྱེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 2 ཐོག་ལས་བེྱད་གསོལ་
ཐབ་ཡང་སེྟང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་སིྲ་ཞུ་བ་
རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀིྱས་ཐོག་མར་ཆོས་
རིག་བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་
གི་ལོ་རུྒྱས་སིྙང་བསུྡས་སོྒྲགས་སྦྱང་གནང་
རེྗས་སིྲ་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་
མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་རིང་སོྨན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་
གུྲབ་བསུྟན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ ་

བརྒྱབ་ཡོད། དེ་ཡང་སྐུ་གཤེགས་ཕུར་
བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། 
ཁོང་ནི་བོད་གཙང་སྟོད་གཅེན་ལུང་དུ་ཕ་
དབུ་རྒྱན་རང་གྲོལ་དང་། མ་འཛོམས་
པ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་ཕྱི་ལོ་ 1༩༥2 ལོར་
འཁྲུངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 1༩༥༩ ལོར་
བོད་ས་ཡོངས་རོྗགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བཙན་བཟུང་བྱས་རྐྱེན་ཁོང་ཡང་རིང་
པོར་མ་སོང་བར་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་
བཅོལ་དུ་ཡོང་ནས་ཐོག་མར་རྡོར་གླིང་
བོད་གཞུང་གཏན་སློབ་ཐོན་རྗེས་ལྡི་ལིར་
ལོ་གཅིག་ལྷག་ལས་བྱེད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་
གནང་། ཕྱི་ལོ་ 1༩73 ལོར་གཞུང་
ཞབས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་ཐོག་
མར་གཞོན་དྲུང་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་བལ་ཡུལ་
ཁུམ་ཤིའི་རྩིས་དྲུང་དང་། ཕྱི་ལོ་ 1༩7༨ 
ལོར ་ལུགས་བསམ་མཉམ་སྦྲེལ ་གྱི ་
གཞོན་དྲུང༌། ཕྱི་ལོ་ 1༩༨1 ལོར་ལྡི་ལི་
བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ།   ཕྱི་ལོ་ 1༩༨༥ 
ལོར་རྟེན་བཞེངས་བཟོ་འགོའི་ལས་ཚབ་
དང་བདེ་སྲུང་རྩིས་པ། ཕྱི་ལོ་ 1༩༨7 
ལོར་གནས་བརྒྱད་པར་གནས་སྤར་གྱིས་
མོན་གྷོ་རུམ་བཟོའི་འགན་འཛིན་དང་། 

ཕྱི་ལོ་ 1༩༩1 ལོར་བདེ་སླར་བཟོ་འགོ་
གནང་།  ཕྱི་ལོ་ 1༩༩2 ལོར་དྲུང་
གཞོན་ལས་རོགས་ཐོག་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 
1༩༩3 ལོར་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར་
དང་། ཕྱི་ལོ་ 1༩༩༩ ལོར་ཟུང་འབྲེལ་
དྲུང་ཆེར་གནས་སྤར་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ལས་འགན་ཐོག་
གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ 2001 ལོར་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང་དང་། ཕྱི་
ལོ་ 2007 ལོར་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་
སྤར་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ 200༨ ལོར་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་
ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་
དང་། ཕྱ་ིལོ་ 2010 ལོར་དུྲང་ཡིག་
ཆེན་མོར་གནས་སྤར་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་གི་
ལས་འགན་བཞེས་མུས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ 37 
རིང་རང་གཞུང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་
ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་
ལ་སྙུན་གཞིའི ་ནད་མནར་གྱིས་རྐྱེན་
པས་ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 7 ཚེས་ 2༩ 
ཉིན་རྒྱབ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཡོད།།

གལ་ཆེའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།།བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུ་
ཆེན་མོའི ་ལས་རིམ་འགྲོ ་བཞིན་པའི ་
ཐོག་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་
བྱང་བརྒྱུད་དང་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་བོད་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་འཐོར་
གནས་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུའི་
ལས་རིམ་ཐོག་གོ་བསྐོན་གསལ་འགྲེལ་
དུ ་འགྲོ ་སྐབས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི ་འོས་
འཕེན་པ་སོ་སོས་སྤྱི་འཐུས་འོས་དམིགས་
བཅུའམ་དེ ་ལས་ཉུང་བ་ག་ཚོད་འོས་
འདེམས་བྱས་ཀྱང་དེའི་ནང་བུད་མེད་
གཉིས་ངེས་པར་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་
འགྲེལ་བཤད་གནང་ཡོད་ཀྱང་། 2010 
ཕྱི་ཟླ་ 3 པ་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་
འོས་འདེམས་བྱ་ཕྱོགས་གྲངས་ཚད་
གཏན་འབེབས་གནང་བ། ཕྱི་ཟླ་  7 
ཚེས་ 26 ཉིན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་གནང་དོན་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་
ནང་འཁོད་ཟུར་བཏོན་ཞུས་པ།  གཤམ་

གསལ་བརྗོད་གཞིའི་དགོངས་དོན་འོས་
འཕེན་པ་རྣམས་ནས་སྤྱི་འཐུས་སྐབས 
1༥ པ་རྣམས་འོས་འདེམས་ཞུ་སྐབས་
ས་གནས་འོས་འཕེན་པའི་མི་མང་རྣམས་
ནས་ལག་ལེན་ངེས་པར་བསྟར་དགོས་
པའི་གལ་ཆེ་ཆེད་བསྒྲགས་སུ།  
 ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ནས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་
དེ་འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་
བྱ་རྒྱུའི་འོས་དམིགས་གྲངས་ཚད། ཆོལ་
ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་འཐོབ་རྒྱུའི་
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ཆོལ་ཁ་རེ་རེར་
སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། 
དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་
དགོས། བུད་མེད་བཅུ་ཆ་ཚང་བླུགས་
ཀྱང་འགྲིག་གི་ཡོད། ཅི་སྟེ་སྤྱི་འཐུས་
བརྒྱད་དང་བརྒྱད་ལས་ཉུང་བར་འོས་
བླུགས་ཚེ་བུད་མེད་གཉིས་དགོས་པའི་
ངེས་པ་མེད་བཅས་འཁོད་ཡོད།   སྤྱི་
ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས། 
 ཕྱི་ལོ་  2010 ལོའི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ 2 ཉིན།


