
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ལྕགས་ཡོས་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༤ ཨང༌། ༡༨ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

11th May 2011

Vol. 4 Issue 18  Price Rs. 1

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་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་གཟེངས་རྟགས་དང་གཙུག་ལག་
སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འོད་སྣང་

གི་སྒྲོན་མེ་ (Shine Light On Hu-

man Rights) ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལོང་བྷི་ཆི་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཁལ་ལི་ཕོར་

ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཤིང་བཟོའ ་ིསྒྱུ་

རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ལས་

འགུལ་བ་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་དང་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་

པའི་ལས་དོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་མཛད།       

 དེ ་རྗེས་ཨ་རིའི ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཉེས་

ཡངས་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ལེ་རི་

ཁོ་སི་ (Larry Cox) མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།  བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་

ཞི་བདེ། འཚེ་བ་མེད་པ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་འབོད་སྒྲ་དེ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བའི་འབོད་ཚིག་

ཅིག་མེད་སྟབས་ཁོང་གི་འབོད་སྒྲ་དེ་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ 

པ་མཆོག་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཟེངས་

རྟགས་འདི་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་པར་ཆེ་མཐོང་

ཧ་ཅང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་།

  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨ་

རིའི་མིན་ནི་སོ་ཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་

ཌོཀ་ཊོར་ཨོབ་ཧུ་མན་ལེ་ཊར་སི་ (Doctor 

of Humane Letters) ཞེས་པ་དེ་

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།  ཕྱག་འཁྱེར་དང་ལྷན་

ཆེ་བསྟོད་རྩོམ་ཡིག་ (Citation) ཅིག་ཡོད་

པའི་ནང་འཁོད་དོན།   ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་

དང་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བླངས་

པ་ཡིན་ན་ནང་པའི་དགེ་སློང་དཀྱུས་མ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཕན་

ཚུན་བསམ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་

སྣེ་འདྲེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་སྟོན་མཛད་

ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།  དེ་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་

བསྟུན།  ཚོགས་བཅར་བ་ཞིག་གིས་ཉེ་ལམ་

རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་རིགས་མཁས་

དབང་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཐོག་

དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་མཁྲེགས་བཟུང་གི་

བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་

བཞིན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་འོག་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་

གཅེས་ནོར་ངོམས་སུ་ཆོག་པའི་མཁས་དབང་དང་

སྒྱུ་རྩལ་བ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡུན་གནས་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཡིན་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ།  

 ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་མངའ་སྡེ་ (Texas) ཊེཀ་ས་སའི་གྲོང་

ཁྱེར་ (Dallas) ཌལ་ལ་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི ་ལྷོ ་ཕྱོགས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི ་ 

(Southern Methodist Univer-

sity in Dallas)   རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་

ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ཐེངས་བཅུ་པའི་ཚོགས་མགོན་

ཐོག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་མཁས་དབང་ཕྱག་

འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་

གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ། 

༄༅། །ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་

མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན་འོག་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་བརྟེན་དམ་པ་ཁོང་གི་

རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་

གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ཉེ་ཆར་

སྟབས་མ་ལེགས་པར་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་

སྐྱོན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི

གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་ངོས་རང་བློ་ཕམ་

ཆེན་པོ་བྱུང་། སྔ་ལོ་ངོས་རང་མོན་རྟ་དབང་དུ་

འཚམས་འདྲི་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་སྐུ་ཞབས་

རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་དབུས་ཁོང་གི་སྲིད་གཞུང་

ནས་ངོས་ལ་བསུ་བ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཀྱིས་

མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བ་དང་། དེ་གའི་

ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེར་ལྟ་སྐོར་བྱེད་སྐབས་

ངོས་རང་ ༡༩༥༩ ལོར་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡོང་སྐབས་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་མི་མང་གིས་སྣེ་

ལེན་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དྲན་གསོ་བྱུང་།   ངོས་ནས་

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་དང་སྐུ་འཁོར་བཅས་

པར་སྨོན་ལམ་དང་། རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་ཚང་མར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

གསུང་འཕྲིན་ནང་འཁོད་ཡོད།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་

ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་

འདས་པོའ་ིསྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་

མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕུང་

ཞུགས་འབུལ་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པར་

ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་ཞུ་འབུལ་སླད་བཀའ་

འབྲེལ་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་

དྲོ་རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལིར་གནམ་ཐོག་ཕེབས་ཐོན་དང། 

ཚེས་ ༨ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་གྷོ་ཧ་ཀྲིར་བར་གནམ་

ཐོག་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཚེས་ ༩ ཉིན་མོན་རྟ་

དབང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་དང་། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་

འབུལ་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་མོན་རྟ་དབང་དགོན་པར་གནས་

མཇལ་མཆོད་འབུལ་དང་། དུས་ཁོམ་བྱུང་ན་མང་

ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ། 

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མོན་རྟ་དབང་ནས་འབུམ་སྡེ་ལར་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྷོ་ཧ་ཀྲི་ནས་

ལྡི་ལིར་གནམ་ཐོག་ཕེབས་རྗེས་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

ལྡི་ལི་ནས་མེ་འཁོར་བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཆེད་ཚོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་

མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་ཚོགས་པ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འོད་སྣང་གི་སྒྲོན་མེའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ། མིན་ནི་སོ་ཊའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་བ། ཌལ་ལ་སིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་བ།  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་རྡ་སར་གནས་འཁོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་མི་མང་གཙོས་ཚོགས་པ་ཁག་

གཅིག་གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི ་རིགས་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བའི ་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་

ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་སྟེ་ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་འཁོར་བའི་

དུས་ཚིགས་ལ་ཚོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་

མཆོད་འབུལ་ཚོགས་ཡོད།  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང་། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག  རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་ཕན་བདེ་

གླིང་གི་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་རྡ་སའི་

ཉེ་འཁོར་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་གཉུག་མར་

གནས་པའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་

ཤས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་

ཆེན་མོ་དང་བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞི་བའི་གྱེན་

ལངས་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ཡ་ང་རྙིང་རྗེ་མེད་པར་དྲག་གནོན་

གྱིས་དམར་གསོད་དང་བཙོན་འཇུག་སོགས་

བྱས་རྐྱེན། བོད་ནང་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་རང་

གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་

ཤོར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་སྤྱི་

དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞག་བཞི་དགུ་

འཁོར་བའི ་དུས་ཚིགས་དང་སྟབས་བསྟུན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི ་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

མྱོང་མཚོན་ཕྱིར་ཚོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་

བའི་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་ཚོགས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་
ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་གར་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (Core Group 

For Tibetan cause) ཞེས་པའི་ཚོགས་

མི་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་

གིས་དབུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། སློབ་དཔོན་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་

དབང་ཕྱུག་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་སྡུག་སྦྱོང་

ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་བགྲོ་

གླེང་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་

ཏྲིལ་ཀ་(Dr.N.K Trilka) ལགས་དང། རྒྱ་

གར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེས་པི་མ་

ལ་ཝི་ཡ་ (Mr. S.P. Malaviya) ལགས་

གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་

ཟུར་པ་ (Ex Cabinet Minister) སྐུ་

ཞབས་ཇ་སི་ཝན་སིན་ཧ་ (Jaswant Sin-

ha) ལགས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྗེས་

ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བློ་འཚབ་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱ༌གར་གྱི་ས་ཕྱོགས་གང་

སར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉིན་མོ་ (A Day of Kirti 

Monastery) ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་
གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ། 

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་

བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཡས་

མས་སུ་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་

གཉིས་པ་ནས་ཡིན་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་

གྲྭ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། རང་ལོ་ ༣༡ ཕ་མིང་

ལ་བློ་བཟང་ཡིན་ཟེར་ཞིང། ཁོང་རྔ་པ་རྫོང་མི་

མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ་ ༣ བཙོན་འཇུག་

གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་མི་འགྱངས་བར་ས་

གནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཁོང་ནི་ཆུང་དུས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཙམ་ནས་

དབུས་ཀྱི་གདན་ས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་

སུ་ནང་དོན་རིག་པར་སློབ་སྦྱོང་གནང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འབྲས་སྤུངས་དགོན་ནས་གྲྭ་

མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་

སྐབས་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐབས་

རྒྱ་གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་ཐེབས་རྗེས་

འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་ ༥ ལྷག་རིང་ས་གནས་

འདྲ་མིན་གྱི་བཀག་ཉར་ཁང་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ་

མཐར་རྔ་པར་བསླེབས་ཡོད། དེ་ནས་གནས་

སྐབས་རིང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་ག་དུས་

སྐད་བཏང་རུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་དགོས་

པ་མ་ཟད། རྫོང་ཁོངས་བརྒལ་ནས་ས་གནས་

གཞན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཚེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྙན་

སེང་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་དམ་

པོའ་ིའོག་གནས་དགོས་བྱུང་ཡོད། འདི་ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གློ་བུར་ཁོང་གི་ཤག་

ཏུ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཡོང་སྟེ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་རྔ་པ་རྫོང་

མཐའ་བ་གོང་མའི་བློ་ཚུལ་ཚང་གི་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་གྱི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས། རང་

ལོ་ ༣༣ ཙམ་ཡིན་ཞིང་ཨ་མའི་མིང་ལ་བསོད་

ནམས་སྒྲོལ་མ་ཟེར། ཁོང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༦ རྗེས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་

ཟླ་ ༥ ཚེས་ཤར་ལ་རྔ་པ་རྫོང་མི་མང་ཁྲིམས་

ཁང་ཟེར་བས་ལོ་ ༣ བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་དེ་མི་འགྱངས་པར་ས་གནས་གཞན་

དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་

སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་མི་འདུག  ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ 

བར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་

ཟེར་བ་གྲྭ་མང་ལྷན་དུ་བསྡུས་ནས་འཚོགས་

ཐུབ་མེད་ནའང་། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ནས་ངེས་

པར་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་འཚོགས་དགོས་ལུགས་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་སློབ་གསོ་དང་ལེན་

བྱས་ན་དེ་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ལས་

དེ་མིན་ལོ་ཧྲིལ་པོར་དེ་ལྟར་སློབ་གསོ་གཏོང་

དགོས་ཀྱང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མི་སྲིད་ཚུལ་ཤོད་

མུས་ཡིན་འདུག དེ་སྔ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་མི་

དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ། ཉེན་རྟོག་པ་

བཅས་ཀྱིས་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་དམ་བསྒྲགས་

བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད། དེང་སྐབས་དམག་མི་

རྣམས་ཀྱིས་འགྲིག་ཆས་སེར་པོ་དེ་སྔ་མེད་པ་

ཞིག་གྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དམག་ཆས་

དངོས་གནས་གྱོན་པའི་དམག་མི་དགོན་པའི་

ཕྱི་ནང་ལ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་

ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་གད་འོག་སོགས་ལ་རླངས་འཁོར་

ནང་ཡིབ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་སྔའི་

དམག་མི་ལས་ཀྱང་སེར་ཐོ ་མ་(སེར་ཐོ ་མ་

ཞེས་པ་གྲྭ་པ་ཚོས་གྱོན་ཆས་སེར་པོ་གྱོན་པའི་

དམག་མི་ལ་འབོད་སྟངས་རེད་)མང་བ་དང། 

དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཉེན་རྟོག་མི་

སྣས་སྔར་བཞིན་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་སོ་ལྟ་བྱས་

ནས་སྡོད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགོན་པའི་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་ལོ་ཤས་གོང་གྲྭ་ཤག་གི་དཀའ་ངལ་

ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་རྒན་པ་དང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་

རྒན་རྣམས་ལ་དགོན་པའི་གྲྭ་བསྟན་པ་ཡར་

འཕེལ་ནས་སྦྱིན་བདག་འཚོལ་ཐབས་གནང་

སྟེ་ཁང་མིག་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཁང་ཆེན་པོ་

ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ནང་དེང་སྐབས་དམག་

མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སྡོད་གནས་ཀྱིས་དགོན་

པའི་གླིང་བར་ལ་དམག་མི་རྒྱུན་སྡོད་བྱེད་མུས་

ཡིནའདུག གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་ནང་དཔར་དང་སྒྲ་

ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་ཡོད་པར་བརྟེན་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་ཡིན་རུང་དོགས་ཟོན་

ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་

བཅས། །

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ལགས།

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

ཕ་རན་སིའི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་ལྟར་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལིའོ་ནལ་ལུ་ཁ་ལགས་ཀྱིས་མཚན་ཐོག་ནས་ཕ་རན་སི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་

ཁང་དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་ཞུ་སྙན་རེ་ཕུལ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཨ་ལན་ཇུབ་པེ་མཆོག་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན།  ང་ཚོ་ཕ་རན་སི་ཡུལ་གྱིས་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་སྟངས་སྙོམས་སུ་སྡོད་ཐབས་བྲལ། དེར་བརྟེན་ངས་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། 

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྙན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།   

མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ས་སྟོང་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དྷེ ་ར་དྷུན་ཁུལ་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་

དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ ་ཅན་གྱི ་སློབ་

གྲྭའི ་འགན་འཛིན་གྱི ་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་

པར། གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་

པ་རྣམས་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་དྲོ་

ཚོུད་ ༥ མ་འགྱངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

སུ། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་འཚང་

སྙན་འབུལ་དགོས་པ་དང་། འདི་ནས་དོ་བདག་

སོ་སོར་འབྲེལ་བ་བྱ་བདེའི་སླད་སོ་སོའ་ིཁ་བྱང། 

གློག་འཕྲིན། མྱུར་འཛིན་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་

བཅས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། ༡། ཤེས་ཚད། དམའ་

མཐར་(Bachelor's Degree) ཡང་

ན། རང་རེའི་ཆོས་སྡེ་དང་གདན་ས་ཁག་རིག་

གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཉེ་

བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཐོན་པ། 

༢། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀའི་ཐོག་ཉུང་མཐར་ལོ་ 

༣ གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། ༼དབང་པོ་ནུས་

མེད་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་

སློབ་སྦྱོང་དང་ལས་ཀའི ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་

མཁན་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་བ་ཡོད། ༣། རྒྱ་གར་

ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་

ཁྱེར་ཡོད་པ།༽ ༤། བོད་མིའི་དྭངས་བླང་དཔྱ་

དངུལ་དུས་འབུལ་བཞིན་པ། ༥། གཟུགས་

བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༦། བོད་མིའི་སྡེ་ཚོགས་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་མི་འགྲོ་ཞིག་འདེམས་ཐོན་

བྱུང་སོང་ན།  སོ་སོའ་ིལས་ཡུལ་དགག་ཆ་

མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར། 

གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་

དན་རྟགས་སུ་ལག་འཁྱེར་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་

བཤུས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཡང་ན་

གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཞིག་

གིས་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་འཁོད་པ་འཚང་

སྙན་གྱི་མཉམ་དུ་འབུལ་དགོས།

མཐུན་རྐྱེན་ཇི་ཡོད།

༡། ཟླ་རེར་རྩ་ཕོགས་སྒོར་ ༡༠༡༠༠།༠༠ དང་། 

ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སྒོར་ ༡༠༡༠།༠༠ བཅས་

བསྡོམས་སྒོར་ ༡༡༡༡༠།༠༠ ༢། ལས་ཤག་གི་

མཐུན་རྐྱེན་འབུལ་རྒྱུ། ༼ཁང་མིག ༥ ཅན་

གསང་སྤྱོད་རང་འགྲིགས་ཀྱི ་མཐུན་རྐྱེན་

ཡོད།༽ ༣། དང་ཐོག་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་

ངོ་བོར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའང་། དེ་རྗེས་ལས་

དོན་ཞུ་སྒོ་གང་ཅིར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཐད་ནས་

འདོད་བློ་ཁེངས་ངེས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན། 

ཆོད་གན་ཕར་འགྱངས་སམ་གཏན་འཇགས་

ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་ཇི་འོས་ཐག་གཅོད་

གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་

གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་     ལ།།

ཟུར་མཆན། ལས་འགན་འདི་ནི་བརྩེ་བས་ཀུན་

ནས་བླངས་ཏེ་རང་རིགས་དབང་པོ་ནུས་མེད་

ཚོར་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་

རྒྱུ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན།

འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།
Secretary

Department of Health

Central Tibetan Administration

Dharamsala-176215

Distt. Kangra, H.P.

Tel: 01892-223408/223487

Fax: 01892-222718

Email: health@tibet.net

ཧིན་སྐད་ཐོག་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་
ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ བར་ཝཱ་

ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་

ཧིན་སྐད་ཐོག་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས་མཆོག་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དེའི་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་མགྲོན་ཁང་དུ་

མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་སྐབས་ཐོག་

མར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་སྦྲགས་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་

གནང་། དེ་རྗེས་སློབ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ལེགས་

སྦྱར་དང་པཱ་ལི་སྐད་ཐོག་ཤིས་བརྗོད་བཏོན་རྗེས་

ཟབ་སྦྱོང་བ་གྲྭ་བཙུན་གསུམ་གྱིས་ཟབ་སྦྱོང་

སྐབས་མྱོང་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་ཝཱ་ཎཱ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་རིག་བདག་དགེ་བཤེས་

ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་

བ་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་དང་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་

གྲུབ་བསྟུན། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་། ལེགས་སྐྱེས་ཕྱག་

རྟགས་དེ་བཞིན་ཕྱག་འཁྱེར་སོགས་གནང་སྟེ་

མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་ཝཱ་ཎཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་རིག་བདག་ནས་

ཀྱང་གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན། ཆོས་རིག་དྲུང་

འཕར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་

ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་ལེགས་པར་གྲུབ། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་ཝཱ་ཎཱ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་

གཞན་ཡང་ས་གནས་བོད་རིགས་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་

ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། 

ཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་མཁན་དགེ་

རྒན་རྣམས་དང་ཟབ་སྦྱོང་བ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་

གསོལ་སྟོན་བཤམས་ཡོད། 

 ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཝཱ་

ཎཱ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཚེས་ ༣ ཉིན་རྡ་སར་

ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།       



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡

༄༅། །འདི་གར་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟུང་

དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན།  ཨ་མི་རི་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་

ཡོཀ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་

ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་

དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་  ༣༠ འཁོར་

བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་ཡོད།  འདུ་འཛོམས་

དེར་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་

བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་།  གྲགས་ཅན་

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་རི་ཅ་ཀྲི་གྷིར།  རུ་

པིན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་ཤལ་ལི་

དང་།  ཌོ་ན་རུ་སྦིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

གི་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། བོད་པའི་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་

སོགས་ཕྱི་ནང་སྐུ་མགྲོན་ཁག་མགྲོན་འབོད་ཞུས་

ཡོད།  དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་

རིན་པོ་ཆེ་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་པའི་ནང་འཁོད་

དོན།  ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་བཙུགས་ནས་

ད་བར་ལོ་ ༣༠ ཙམ་རིང་གཙོ་བོ་ཨ་རི་གཞུང་

དང།  ཚོགས་པ་འདྲ་མིན།  སྒེར་པ་བཅས་ནས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཐག་ཉེ་

པོའ་ིསྒོ་ནས་ལས་དོན་གནང་བ་དེས།  བོད་མིའི་

ཤེས་ཡོན་དང་།  སྤྱི་ཚོགས།  འཕྲོད་བསྟེན་

སོགས་ཀྱི་ཐད་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པར་

བརྟེན།  ངོས་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་ཚང་

མ་དང་།  ལྷག་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་གོ་སྐབས་

འདི་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅེས་

འཁོད་ཡོད།  གཞན་ཡང་མཛད་སྒོ་དེར་ཨ་རིའི་

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་

སྐུ་ཞབས་རི་ཅ་ཀྲི་གྷིར་ལགས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་

རིང་པོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་གི་རོགས་ཕན་གནང་བ་དང་།  རུ་

སྦིན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་ཤལ་ལི་

དང།  དྲོལ་ནལ་རུ་སྦིན་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་།  རིག་

གཞུང་ཉར་ཚགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་

ཐེབས་རྩ་ཁང་ལ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

ལེགས་གསོའ་ིདྲན་རྟེན་གྱི་ཕྱག་རྟགས་རེ་ཕུལ་

ཡོད།  དེ་བཞིན་མཛད་སྒོ་དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་

སློང་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ར་ིམ་ོབ་ཁག་གཅིག་

ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཆེད་རི་མོ་

དང་།  སྐུ་ཐང།  དཔར་རིགས་ཁག་གཅིག་ཞལ་

འདེབས་ཕུལ་ཡོད།  འདུ་འཛོམས་སྐབས་བོད་པར་

སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐད་གྲགས་

ཅན་གྱི་མ་བྱན་ཨི་རིག་ཀྱིས་གཙོས་མ་བྱན་བཅུ་

གཅིག་ལ་ཡང་བོད་པར་ཤ་ཚ་དང།  གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བོད་

ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།།

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་

གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། ཐེ་

ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

ཐེ་ཝན་དབུས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲང་ཧཱ་རིག་གཞུང་

ལྷན་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ནས་

ཚེས་ ༢༢  བར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་

འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དཔར་རིགས་འདྲ་མིན་

སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་རྒྱ་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་མཉམ་

སྦྱར་ཡོད་ཅིང་། སྡེ་ཚན་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

མཛད་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། 

ལོ་ལྔ་བཅུ་རིང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་

སྟངས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་

སོགས་དང་། རིག་དངོས་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་

དངུལ་ཊམ་དང་། ཟངས་དངུལ། ཤོག་སྒོར། 

སྦྲག་རྟགས། བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་གི་བོད་མིའི་ཕྱི་

བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གྱི་འདྲ་བཤུས། བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་ལག་དེབ་སོགས་ལ་རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲེལ་

བཤད་མཉམ་སྦྱར་གྱིས་འགྲེམས་སྟོན་བཤམས་

ཡོད། བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་མི་ལོ་ལྔ་

བཅུ་འདས་པའི་དྲན་གསོའ་ིསྐབས་ཐོག་མར་ཐེ་

ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། དེ་རྗེས་

གྲོང་ཁྱེར་གཞན་ཁག་ནང་ལ་ཡང་གོ་སྒྲིག་གིས་

ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་ནི་ཐེ་ཝན་ས་གནས་

འདྲ་མིན་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་

ཐེངས་དགུ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས།།

སུད་སི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་སུད་སི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་དོན་ཁང་

གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་

ཆེན་ཁག་ལ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

མིར་དྲག་གནོན་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

ཀྱི་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་རྗེས། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་

ཀིརྟི་དགོན་པ་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཕྱི་ནང་འགྲོ་

ལམ་བཀག་ཅིང་། མཐའ་ན་དགོན་པའི་ནང་དགེ་

འདུན་པ་དང་མི་མང་འགྲོ་འོང་ལ་བཀག་འགོག་

གིས་དགེ་འདུན་པར་བཟའ་ཆ་སོགས་དཀའ་

ངལ་ཅི་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་། ས་གནས་མི་

མང་ཚོས་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་དགོན་པའི་

ཉེ་འཁྲིས་སུ་སྡོད་མུས་ལ་སོང་། དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་པ་དང་གདོང་ཐུག་མ་ཡོང་བའི་ངེས་པ་

མེད་སྟབས་དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་འཕྲལ་དུ་

རྒྱ་གཞུང་ནས་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་གི་

གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་འོག་ཆོས་དད་

རང་མོས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མཁས་

དབང་གྷི་ཧཡི་ནར། སྦཡེལ་ཕེཀྲི་མཆོག་གི་

མཚན་ཐོག་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་སླད་རྒྱལ་ཚོགས་ཆོས་དད་

རང་མོས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་གི་

ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་མཡི་ཀེལ་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་མནར་གཅོད་འགོག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་

དང་བཟའ་ཆའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་པ། གར་སོང་

ཆ་མེད་ཕྱིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་རུ་ཁག་

བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་མཉམ་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་དང་། ཀིརྟི་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་དབུས་ས་གཉིས་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཕྱག་

བྲིས་ནང་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་དབྱིན་སྒྱུར་ཞུས་པ་

མཁྱེན་རྟོགས་སླད་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་

དྲག་ཆས་དམག་མིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་

དགེ་འདུན་པ ༡༣ མཚན་ཐོ་ཕུལ་ཏེ་འཕྲལ་

དུ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་

ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། 

 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཅའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

པ་མཁས་དབང་གི་ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་ཨུལ་

རིག་ཧས་ཊིན་ལགས་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ། 

རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཞིང་འབྲོག་

གཞིས་སྤོས་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་

དེས་ཞིང་འབྲོག་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཇི་ལྟར་འཕྲད་

བཞིན་པ་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། དེ་

བཞིན་མ་འོངས་པར་དོན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་

འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཞུས་ཡོད།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

ཚོགས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

པ་མཁས་དབང་གི ་ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་

མཡེ་ཀེལ་ལགས་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ། རྔ་

པ་ཀིརྟི ་དགོན་པར་དགེ་འདུན་དང་མི་མང་

འགྲོ་འོང་བཀག་འགོག་གིས་བཟའ་ཆས་མ་

འདང་བའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་བ་མ་ཟད། ད་ཆ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཛིན་བཟུང་

ལ་དོགས་ཏེ ་བོད་མི་རྒན་རབས་མི་གྲངས་ 

༢༠༠ བརྒལ་བས་དགེ་འདུན་པ་བཙན་ཁྲིད་

ལས་འགོག་ཐབས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པར་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནའང་རྡུང་རྡེག་གིས་བོད་མི་

རྒན་རབས་གཉིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་ཛ་

དྲག་གནས་ཚུལ་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་དང་། ལྷག་

པར་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༣༠༠ བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་

དགོས་པ། བོད་མི་གཉིས་རྐྱེན་འདས་སུ་བཏང་

བར་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་པས་ཞིབ་

འཇུག་གིས་འདས་པོའ་ིནང་མིར་གུན་གསབ་

ཇི་བཞིན་སྤྲོད་དགོས་པ། དགོན་པའི་ནང་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི ་ལས་འགུལ་

མཚམས་འཇོག་དང་དགོན་གྲོང་ནང་དྲག་ཆས་

དམག་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་

འཕྲལ་དུ་ཕྱིར་སློག་དགོས་པ། 

 མཐའ་དོན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་

དད་རང་མོས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་པས་དགོན་པར་

དྲག་གནོན་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་

རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་

སྟངས་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་

ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་དང་དགེ་འདུན་

པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཁོངས་མི་གྲངས་ ༤༩ 

མཚན་ཐོ་ལག་འབྱོར་བྱུང་བ་དག་ཕུལ་ཡོད། དེ་

བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ (Amnesty International. Hu-

man Rights Watch and  Inter-

national Commission of Jurist)  

བཅས་ལ་ཕུལ། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ས་གནས་ཛུ་

རིཀ་ཏུ་ཡུ་རོབ་བོད་རིགས་གཞོན་ནུའི་མཐུན་

ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆེན་དུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་

རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ཆེད་

བཅར་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུར་མི་གྲངས་ ༡༠༠ 

བརྒལ་བར་བོད་དོན་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་

ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་

གནང་ཡོད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་རི་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་བློ་བཟང་

ཉི་མ་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ (Twit-

ter) དང་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་རྒྱ་ཝི་པའོ་གཉིས་

བེད་སྤྱད་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱ་

རིགས་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཐེ་ཝན་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བོད་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་བོད་

མིའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་བོད་མི་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་བློ་བཟང་དོན་ལྡན་གཉིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྐྱབས་

བཅོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས། རང་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་མངགས་ཕེབས་དོན་བཞིན། ཉེ་ཆར་ཁོང་གཉིས་ཐེ་ཝན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་དང་འདི་ཚེས་ ༣ 

ཉིན་ལས་རིམ་མཐའ་མར་ཀྲེང་ནན་རུང་དྲན་གསོ་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ཀྲེང་ནན་རུང་ནི་ཐེ་ཝན་ནང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་ཆེད་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ལོར་རང་གི་ལུས་པོ་མེར་སྲེག་བཏང་ཞིང་། དམ་པ་དེའི་ལྕམ་སྐུ་ཡེའེ་ཅུན་ལན་ལགས་ནི་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

གནང་སྐབས། ཐེངས་དང་པོར་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་དམ་པ་ཀྲེང་ནན་རུང་གི་གཅུང་པོ་

སྐུ་ཞབས་ཀྲེང་ལགས་ནས་ཁོང་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་། བོད་མི་གཉིས་ནས་དམ་པ་དེའི་འདྲ་དཔར་

ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་། མཐའ་མར་སྐུ་ཞབས་ཀྲེང་གི་ནང་མིས་གཙོས་ཐེ་ཝན་མི་མང་གིས་བོད་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག ཁོང་གཉིས་ཐེ་ཝན་དུ་སྡོད་རིང་གཙོ་བོ་སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་དང་། དེ་བཞིན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་

ཀྱིས་མི་མང་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༣༠ 
འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
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ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་

ཡིན། ང་ཚོས་ལམ་སེང་རང་བཙན་ཞེས་པ་གང་

ཤེས། རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུ་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ངོ་ཐོག་ལོ་

གཅིག་གཉིས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་

ཕལ་ཆེར་མཐའ་ལྟ་བུ་གང་ཙམ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་

གི་འདུག ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་

གི་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་

སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། ། 

བོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྡ་ས་

གངས་སྐྱིད་གསོལ་ཐབས་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་

རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་བཙུགས་ཏེ་ལོ་

བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད།

དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་

ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ་ཀུལ་ཌིབ་ (Dr. Kuldeep. Ag-

nihotri) ལགས། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་

དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་

གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་

ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་

དགེ་བྱེད་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འགན་འཛིན་ལས་

བྱེད་རྣམ་པ། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་བ་དང་ཟུར་སྐྱོང་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༧༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་འབྲེལ་གནས་

ཆུང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་བརྗོད་གསུང་

གྲུབ་བསྟུན་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ། དེ་ནས་

བོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་

འགན་འཛིན་ཀརྨ་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་ལས་

བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་རྗེས་ངེས་སྟོན་པ་

བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དགེ་བྱེད་ལགས་ཀྱིས་

འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་སྐོར་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

བཀུར་འོས་ཁྲིམས་པ་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་

སྒྲིག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་འདི་གར་

ཕེབས་པའི་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། བོད་ཀྱི་རྙོད་རྩོད་འདུམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཕྱག་

ལས་གྲུབ་འབྲས་དང་ལྡན་པ་གནང་སྟེ། ལོ་བཅུ་

འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་གོ་སྐབས་འདིའི་ཐོག་ལ་

བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་

ཤག་དང་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་

དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩོད་རྙོག་ཅེས་

པ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞིན་གྱི་

ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རྩོད་རྙོག་མེད་པའི་སྤྱ  ིྲ་ཚོགས་

ཤིག་ཕལ་ཆེ་ཡོང་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་

བཟང་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་དེ་བསམ་ཚུལ་དང་

མཐོང་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་སྐབས་ལ་དེ་སེལ་ནས་

སྡོམ་གང་འདྲ་རྒྱག་སྟངས་ཐོག་ལ་རག་ལུས་ཡོད་

པ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། བྱེད་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་

ཡོད་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་

དང། བྱེད་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་ན་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཤར་ཕྱོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་

སྔོན་མ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་

རྟེན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་

ཚབ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་རྒྱལ་མཁན་

དེས་ཕམ་མཁན་དེར་གནོན་ཤུགས་འོག་ནས་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དུས་

ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་བར་དུ་གནས་པ་རེད། འཇིག་

རྟེན་ནང་དམག་ཆེན་གཉིས་བྱུང་རྗེས་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་

དབྱེ་མ་ཕྱེ་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་མོས་མཐུན་ཡོད་

པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་མ་འཚོལ་ཐབས་མེད་

ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་སང་རྩོད་རྙོད་འདུམ་སྒྲིག་ཅེས་

པར་དེར་ནུབ་ཕྱོགས་པས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

པ་ཞིག་དང་སློབ་ཚན་ཞིག་གི་ནང་ཚུད་ཐུབ་པ་

ཆགས་ཡོད། སློབ་ཚན་དེ་སློབ་ཚན་གཞན་ལ་ལྟོས་

ན་གསར་པའི་རིག་གནས་ཤིག་རེད། ཅེས་སོགས་

དང་། ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། གལ་

ཆེན་རིག་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་

ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་ལོ་བཅུའི་

རིང་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད་པ་

གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་གསུངས་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད། ད་དུང་

མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།  

ལྷག་པར་ལྟེ་གནས་ཁང་དེས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཆགས་པར་

དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་

རིག་གནས་དེ་འདྲ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་ལྟེ་

གནས་ཁང་ཞིག་བསྡད་ཐུབ་ཀྱང་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱ་

བ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་བོད་

དབར་ལ་རྩོད་རྙོད་འདུམ་སྒྲིག་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱེད་རྣམས་

ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་

དེ། རྒྱ་མི་ཚོར་ང་རང་ཚོས་འདྲ་མཉམ་གྱི་མི་རིགས་

ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་སྤུན་ཟླ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་

དགོས་རྒྱུ་དེ་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་

རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་མི་གྲལ་དུ་མ་བཞག་པར་བརྟེན་རྩོད་

རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ནམ་ཞིག་ང་ཚོས་རྒྱ་

མི་མི་གྲལ་དུ་མ་བཞག་ནའང་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་

ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕན་ཚུལ་གཉིས་ཀ་འདྲ་

མཉམ་དང་གཅིག་གྱུར། དེ་བཞིན་སྤུན་ཟླ་ཡིན་པའི་

འདུ་ཤེས་བཟུང་དགོས་རྒྱུ་དེ་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད་

སྙམ་གྱི་ཡོད། རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་

གི་ལས་འགན་ནང་དུ་ད་ལྟ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་མང་པོ་མེད། 

དེང་རབས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ནང་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་

ཁྲིམས་ཁང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། ཁྲིམས་ཁང་

དང་རྩོད་རྙོད་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་བྱས་པ་

གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅེས། སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་ཌིབ་

ལགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚོགས་པ་

འདི་འདྲ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་

ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་

ཕེབས་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི ་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་

དོན་ལ་ང་ཚོ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཤར་

ཕྱོགས་པ་ལེགས་པ་ཡོད་ནའང་། ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་

སྟངས་ཐད་ནུབ་ཕྱོགས་པར་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་མ་འོངས་བོད་རྒྱ་གཉིས་

འགྲིགས་ཆགས་བྱུང་ན་ཞི་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

བསྐྲུན་རྒྱུར་དུས་ལ་བབས་པའི་ལས་དོན་སྤེལ་

དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་རྩོད་

རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཕྱག་

རོགས་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་བ་བཅས། །


