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16th November 2011

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 །
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའ་ིམང་ཚོགས་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའ ་ིརྒྱལ་ས་ཨུ་

ལན་བྷ་དུར་སྔ་དྲོ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་འཛིན་

སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་ནང་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་

བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་སོག་ཡུལ་

གྱི་བླ༌ཆེན་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དང་མཇལ་

འཕྲལ་མཛད། ཕྱེད་ཡོལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་གནམ་ཐང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་

པའི་(Buyant Ukhaa)ཞེས་པའི་རྩེད་

ཐང་ཆེན་མོར་ཁལ་མུཀ་ནང་བསྟན་གྱི་གཙོ་

འཛིན་ཏེ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་བྷུར་

ཡ་སོགས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ཁག་ནས་བཅར་

བའི་མཁན་བླ་རྣམ་པས་གཙོས་སོག་པོའ་ིམང་

ཚོགས་ ༡༠༠༠༠ བརྒལ་བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།  དེ་རིང་འདིར་ཆེན་

པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་དུར་

ཚར་གཅིག་འབྱོར་ཐུབ་པ་རེད། དེ་རིང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དང། སང་

ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་འགྲེལ་རྒྱག་

རྒྱུ་ཡིན། དེ་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཐོག་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དེ་

བཞིན་ངོ་འཕྲོད་རྗེས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་

ཞིག་དང་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་ནང་ནས་སྐྱེ་

རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན། ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་དེ་

ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཉམས་

ལེན་བྱེད་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ། 

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའ ་ིརྒྱལ་ས་ཨུ་

ལན་བྷ་དུར་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་(Buy-

ant Ukhaa)ཞེས་པའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའི་ཐོག་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དབང་གི་

སྒྲུབ་ཞག་སྔོན་དུ་གཏོང་གནང་མཛད། དེ་རྗེས་

ཐུ་ཝ་ནང་པའི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་

འཛིན་མཆོག་མཇལ་ཞུར་བཅར་ཡོད་པ་རྣམས་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་གསུང་མོལ་མཛད་

ཡོད། དེ་བཞིན་སོག་པོའ་ིདད་ལྡན་མང་ཚོགས་ 

༡༥༠༠༠ བརྒལ་བར་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༢ 

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་

སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་བཀའ་དབང་དང་ཚེ་དབང་། 

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐྱབས་འགྲོ་བསླབ་བྱ་སེམས་

བསྐྱེད་དང་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་

པ་འབོགས་ཆོག་མཛད་ཡོད།། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་དུ་ཕེབས་པ། 

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་པ། 

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་  ༢༩ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དང་སོགས་ཡུ་ཁུལ་

གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ 

༡༣ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ག་གྷལ་གནམ་

ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དབུས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

དང་། བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་

པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པའ་ིསྐུ་ཚབ་དང་། གཞུང་

ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་དད་ལྡན་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་

མང་པོས་བདུག་སྤོས་དང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གཟིགས་སྐོར།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆ་ེདངོས་གྲུབ་རྡ་ོརྗ་ེལགས་དང། ལྷ་ོ

སྤྱི་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་བྷེང་ལོར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལས་རིགས་

སྦྱོང་བརྡར་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཚེམ་བཟ་ོདང། མཛེས་

བཟོ། ཤིང་བཟོ། ཀམ་པུ་ཊར་ཚན་པ་བཅས་སུ་

གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་

གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་ལས་རིགས་

འདྲ་མིན་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

གནང་རྗེས། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་དྲུང་

ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ད་བར་སྦྱོང་བརྡར་

ཁང་ད་ེནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༡༣ ཙམ་ལ་སྦྱོང་

བརྡར་སྤྲད་ཡོད། ད་ེཡང་བུ་ ༤༣༢ དང་། བུད་མེད་ 

༣༨༡ ཙམ་ལ་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱ་ིསྦྱོང་བརྡར་

མཐར་ཕྱིན་པ་སྤྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེལམ་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས་ ༢༢ ཙམ་ཞིག་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་

དེར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་ཁོངས་བུད་མེད་ 

༡༡ དང་བུ་ ༡༡ ཡོད།།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་མ་ི

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་པ་ཀོར་བརྒྱུད་

ཕྱ་ིཚེས་ ༨ ཉིན་སྔ་དྲ་ོལྡ་ིལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་

ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༩ ཉིན་སྔ་དྲ་ོཚོུད་ ༩།༤༠ ཐོག་

ལྡ་ིལ་ིནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤།༤༠ 

ཐོག་ཨི་ཊ་ལིའི་ས་ཁུལ་རོམ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་

སྟ་ེཕྱ་ིཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་

ཨི་ཊ་ལི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་(Gi-

anni Vernetti) ཀྱ་ིཚོགས་པ་(Alliance 

of Democrats)ཞེས་པའ་ིམང་གཙ་ོགོང་

སྤེལ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་("Democracy 

Promotion and Human Rights") 

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཚོགས་འདུ་གྲ་སྒྲིག་

ཞུས་ཡོད་པ་དེར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གཞུང་

འབྲེལ་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའ་ིནང་མང་གཙོའ་ིའབྲེལ་

བའ་ིདབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་པ། སྲིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའ་ི

སྐུ་ཚབ། ཤེས་ཡོན་ཅན་བཅས་འདུ་འཛོམས་གནང་

ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་

གནང་ཡོད། །

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་གྱི་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། འབྲས་མོ་ལྗོངས། 
འབར་མ། དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ རེས་

གཟའ་སྤེན་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡  

བར་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་

དང་ས་འབྲེལ་གྱི ་འབྲུག་དང་

བལ་ཡུལ། འབྲས་མོ་ལྗོངས། 

འབར་མ། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་

ཀྱི་ལ་ཧོལ་སྤྱི་ཏི། ཀྱི་ནོར། ལ་

དྭགས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་མི་ཛོ་རམ་

དང་ནཱ་ག་བཅས་ནས་ཁྱོན་སློབ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་བོད་

མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་

དེའི་བྱུང་རིམ། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི ་མང་གཙོའི ་འཕེལ་རིམ། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་

དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

སྐོར།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་ལྷག་པར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དེ་བཞིན་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བཀའ་

ཁྲིར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྗེས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ནས་

དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

གསར་འགྱུར་དང་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་

འདྲ་མིན་གྱིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་སྐོར་སོགས་

ངོ་སྤྲོད་གནང་། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་སློབ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་རེ་རེ་བཞིན་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་གྲུབ་

བསྟུན། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དེ་བཞིན་ནང་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་སྐོར་དང། དེ་

བཞིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དེ་སྔ་རང་བཙན་གཙང་

མའི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་མེད། 

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་

སྐོར་དྲི་བ་ཕུལ་བར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ལན་

འདེབས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་རྗེས་སློབ་

མ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་པར་བརྒྱབ་

སྟེ་ཚོགས་འདུ་གྲོལ། 

 དེ་རྗེས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་

པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་དུ་འོས་

བསྡུའི ་འགན་འཛིན་དང་ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས་འཇམ་

དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་

བྱོལ་ལ་འབྱོར་རྗེས། རྒྱ་གར་གྱི་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་

སྟངས་ལ་གཙོ ་བོ ་གཞི ་བཅོལ་

ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚུལ་

དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་

ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡6

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་

བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༨ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  འདི་ཟླའི་

ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་ 

༡༠ ཙམ་རྔ་པ་རྫོང་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་ཀ་

ཀ་ཚང་གི་བུ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཡོན་ཏན། རང་ལོ་ ༡༩ ། ཕ་མིང་ལ་ཀ་ཀ་

དང་། མ་མིང་ལ་སྒྲོན་རིས་ཡིན་པ་ཁོང་རང་

ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་

འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་ ༣ 

ཙམ་ལ་རྔ་པ་རྫོང་ཁྲིན་ཀན་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བློ་པེ། རང་

ལོ་ ༢༡ ། ཕ་མིང་ལ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་

དང་། མ་མིང་ལ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་ཡིན་

པ་ཁོང་དགོན་པའི་གླིང་བར་ནས་འཛིན་བཟུང་

གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་གཉིས་

དེང་སྐབས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་

དང་། བཀག་ཉར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལ་གསལ་བཤད་གང་

ཡང་བྱས་མི་འདུག 

 དེང་སྐབས་རྔ་པའི ་རོང་འབྲོག་

གི་སྡེ་བ་ཚང་མར་ལས་བྱེད་ཚན་ཁག་སྐོར་

བསྐྱོད་ཀྱིས་མི་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་རང་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་མ་ལོན་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ས་གནས་གང་

དུ་ཡོད་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་

འགྲོ་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པ་དང། 

གལ་སྲིད་ནང་མིས་མ་བཏང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་རེར་རྒྱ་

སྒོར་ ༣༠༠༠། ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཤིང་། མི་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

ཕྲུ་གུ་དགོན་པའི་ནང་གྲྭ་པ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་

པར་རྩ་བ་ནས་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་ངེས་པར་

དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་གཏོང་དགོས་ལུགས་

བརྗོད་པར་བརྟེན། མི་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་

དགོན་པ་ནས་བླངས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་

བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག 

 ཡང ་དེང ་སྐབས་རྔ ་པའི ་ཁྲོམ ་

གཞུང་སོགས་ལ་སྒྲིག་ཆས་གྱོན་པ་ལས་མ་

གྱོན་པའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཉེ་ཆར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་

སའི་ཁྲོམ་ལམ་དབུས་མའི་ལམ་འགྲམ་གཡས་

གཡོན་ཚང་མར་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་

འདུག 

 རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ ༢༠༠ ལྷག་ད་ལྟ་ཡང་

མུ་མཐུད་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་བསྡད་ནས་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་

ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཚོད་

ངེས་མེད་ཀྱིས་སྐབས་རེར་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་

རྣམས་དང། སྐབས་རེར་སྐྱོར་དཔོན་རྣམས། 

ཡང་སྐབས་རེར་དགེ་རྒན་རྣམས་ཚོགས་འདུ་

བསྐོངས་ནས་འཆར་ཅན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་

བར་ཆད་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་དགོན་པའི་ནང་ཡོད་

པའི་ལས་བྱེད་པ་མང་པོའ་ིལས་གནས་གསལ་

པོ་མེད་སྟབས། དེ་དག་གི་གྲས་སུ་གསང་བའི་

མི་སྣ་དང་། དམག་མི། ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཡོད་

པའི་དོགས་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག  

དགེ་འདུན་པ་ཡོན་ཏན།

དགེ་འདུན་པ་བློ་པེ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི ་གསུང་བཤད་གནང་བ ་དང ་

ཆབས་ཅིག་བོད་དོན་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག 

 དེང་སྐབས་སྦེལ་ཇམ་ནང་གནས་

སྡོད་བོད་མི ་ཚོས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

མདུན་དུ་ཟས་བཅད་ངོ ་རྒོལ་ལས་འགུལ་

ཉིན་གྲངས་དྲུག་གནང་བའི་ཉིན་མཐའ་མ་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལས་

འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཨི་

ཌེ་ཝེ་ནེཀ་མོན་ལན་སེ་ཀོ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་

གནང་སྟེ་ཁོང་གིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་ཐོག་

མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུང་དོན། ང་རང་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

འོས་འགན་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་འགན་འཁུར་ལེན་

བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་པའི་

རྩ་དོན་དེ་བཞིན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པར་བརྟེན། ང་རང་སྒེར་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག་པས་ངའི་ངོས་

ནས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཁྱེད་ཚོར་རྒྱབ་

སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་

དོན་དེ་དག་དྲང་བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་

ཐོག་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་རླབས་ཆེན་

རེད། དེ་རིང་ང་རང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་

ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་དང་

དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་

པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

འདུག 

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སཱ་ཁ་ས་

གྷ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སུ་ཌན་དང་སི་པན་

སོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ནས་ཀྱང་

ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤེལ་སར་ཕེབས་

ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གསུང་བཤད་

གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཡང་

གསུངས་འདུག

རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་དང་ཤེས་ལྡན་
མི་སྣས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བསྐྱོན་བརྗོད་

བྱས་པ།
༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱ་ནག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཡར་འགུལ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བོད་

ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་

སྤྱོད་ལ་ངོ ་རྒོལ་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་གིས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་གི་ཇར་

མན་གྱི་ན་ཛི་རིང་ལུགས་ལྟར་བོད་ནང་གི་

བོད་མི་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བསྐྱོན་བརྗོད་

གནང་འདུག 

  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡར་འགུལ་ཚོགས་པས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་

ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

ནང་གི་བོད་མིར་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་

ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་

མ་ཟད། དྲག་པོའ ་ིདམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་

བྱེད་དགོས། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཤིག་བསྐྲུན་པར་དྲག་གནོན་འོག་ནས་ཡོང་

ཐབས་མེད། དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་

འཚེ ་བ་མེད་པའི ་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

སེལ་དགོས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ངོས་

ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་དང་ཉན་ཞིབ་

ཀྱི་ལས་རིམ་དགོས་པ་དང་། འཛམ་གླིང་

མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲང་

བདེན་གྱི་འོས་འགན་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

གནོན་ཤུགས་དང་བསྐྱོན་བརྗོད་ངེས་པར་དུ་

གནང་དགོས། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་མིའི་

སེམས་རྟེན་དང་འཚོ་གནས་ལ་འགན་ཁུར་

བླང་སྟེ ་མི ་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ ་རྒྱུའི ་སྲིད ་

བྱུས་ཁག་མཚམས་འཇོག ་བྱེད ་དགོས། 

མཐའ་དོན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་

པའི ་དབུ ་མའི ་ལམ་གྱི ་ཐོག ་ཤར་བསྐྱོད ་

གནང་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་གཅེས་སྤྲད་

ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་མང་གཙོ ་

ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་

སྒྲུབ་གནང་སྟེ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་

ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ ་

རྒོལ་གནང་དགོས། ཞེས་སོགས་འཁོད་

ཡོད་འདུག

ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིར་ིཀའ་ིགྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨།༩།༡༠ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མཱ་རིའོ་མཆོག་དང་སྐུ་

ཞབས་སི་ཊིབ་མོ་ཀ་ལ་པ་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གླེང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོག་ལགས་ལ་

གུད་འདུད་ཞུས་ཡོད།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་འཐུས་མི་རེ་རེས་ཁེ་ཎ་

ཌའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་ཞུས་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷེ་ཐི་མེའི་

(Ms.Elizabeth May)མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།  བོད་མི་ཚོ་དཀའ་ངལ་འོག་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་

ད་ཆ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། 

ནང་ཆོས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་རིག་གཞུང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ།  བྱ་སྤྱོད་དེ་ཧ་ཅང་འུ་

ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། བྱ་

སྤྱོད་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཐུག་པ་དེ་ནི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་དགོས་པ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལག་སྦྲེལ་ཐོག་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་

དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།   དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝེ་ནེ་

མར་སི་ཊོན་(Mr.Wayne Marston)མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གོར་ཌོན་བྷ་རོན་(Mr.Gordon Brown)མཆོག་ནས་ཀྱང་བོད་

མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡6

འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོ་ལས་གཞིའི་གློག་ཀླད་དང་ཞིབ་སྦྱོང་གི་
ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་

དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཡལ་ལག་

ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་འཕྲོད་

བསྟེན་གྲངས་ཐོ་ལས་གཞིའི་གློག་ཀླད་དང་ཞིབ་

སྦྱོང་ག་ིཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

 ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། དྲུང་ཆ་ེཕ་ཟུར་དབང་

ཕྱུག་ལགས། ཟབ་ཁྲིད་པ་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡ་ནས་ཡིན་

པ་(Nigel Griffiths)ལགས། ཨ་རིའ་ིཇོན་ཧོབ་

ཀིང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ག་ི(Dr. Alex Vu) 

ལགས་དང (Dr. Keimanh Pham)

ལགས། ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཕྲོད་

བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ས་གནས་ཁག་

གཅིག་ནས་ཕེབས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་བ་སྨན་ཞབས་

པ་རྣམ་པ། འབྲེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་

བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་འཆར་

འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་

གྲུབ་བསྟུན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་

དབུ་འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་དོན། འཕྲོད་

བསྟེན་གྲངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་འདི་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་རྨང་

གཞི་ཙམ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་གཞིའི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་

ཞིག་དང་། ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འཆར་

སོགས་ལ་གྲངས་ཐོའ ་ིལམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་བརྟེན། འཕྲོད་ལས་

རྣམ་པའི་སྦྱང་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བཟང་པོ་དམ་འཛིན་གྱིས་ཐུགས་འགན་

ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས། དེ་བཞིན་གྲངས་ཐོའ་ི

ལས་གཞིའི་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་མེད་པ་ཡིན་

ན་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་རག་རྒྱུ་ཡང་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲོལ། ད་ཐེངས་ཟབ་

ཁྲིད་ཁྱད་ལས་པ་གསུམ་ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་

ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་བོད་འདུ་སྡོད་གཞིས་ཆགས་བདེ་

སྐྱིད་གླིང་དང་། མོན་གྷོ། ཀོ་ལེ་གྷལ། ཨོ་རི་ས། 

མེའོ། བྷན་དྷ་ར། སྦིར། ལྡ་ིལི། ལ་དྭགས། མན་

སྤར། སྤོན་ཊ། ཧོན་སུར། ར་ཝང་ལ། སུ་ནཱ་དཱ། ཏ་ི

ཇུ། སྦེལ་ཀོབ། བསྟན་སྒང་བཅས་ཀྱ་ིའཕྲོད་བསྟེན་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་སྒྲོགས་སྦྱང་འགྲན་ཚོགས་
ཀྱི་མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྡ་

ས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་དུ་འོད་དཀར་དྲ་

ཚིགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་སྐབས་དང་པོའ་ིབོད་ཀྱི་

སྙན་ངག་སྒྲོགས་སྦྱང་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་མའི་

འགྲན་བསྡུར་བྱས་ཡོད།

 ད་ེཉིན་ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་དང། 

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་

མཆོག བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཞོན་སློབ་

དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིག ཤེས་རིག་དྲུང་ཆ་ེ

གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་དང་། གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣེ་དང་

མ་ིམང་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༥༠༠ བརྒལ་བ་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་མར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི་རིགས་ཆེད་འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་རྗེས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་མོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང། ད་ེནས་འོད་དཀར་དྲ་

ཚིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཤིང་བཟའ་རིན་

པོ་ཆེས་སྙན་ངག་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་

གྲུབ་བསྟུན། འགྲན་བསྡུར་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ི

ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་སྙན་ངག་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་

རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། དབུས་གཞོན་ནུའ་ི

ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀྱིས་བྱ་དགའ་རིམ་པ་དང་

པོར། ཧིན་སྒོར་ཁྲ་ིདྲུག་དང་། རིམ་པ་གཉིས་པར། 

ཁྲ་ིབཞི། རིམ་པ་གསུམ་པར། ཁྲ་ིགཉིས་བཅས་

ཁག་སོ་སོར་གནང་རྗེས་ཕུལ་བྱུང་མི་སྣ་ལྔ་ལ་བྱ་

དགའ་དང་། ད་ེབཞིན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཨང་ ༢༧ 

ཁོངས་སུ་ཚུད་མཁན་གྱི་འགྲན་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ་ཕྱག་འཁྱེར་བཅས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ི

འོད་དཀར་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའ་ིསྙན་ངག་

འགྲན་ཚོགས་དེ་བཞིན་དུས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་རིང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟི་གནས་

སྦེལ་ཀོབ་དང་། མོན་གྷོ། ཝར་ཎ་མཐོ་སློབ། མ་

སུ་རི། ས་རཱ་མཐོ་སློབ། གོ་པལ་པུར་དང་སུ་

ཇཱ་སློབ་གྲྭ རྡ་ས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་བརྒྱད་ལ་

ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་འགྲན་ཞུགས་ནང་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༡༥ འཛུལ་ཞུགས་གནང་

འདུག་པ་དང། དངོས་གཞིའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་

མི་གྲངས་ ༩༨ ཚུད་འདུག མཐའ་མའི་འགྲན་

བསྡུར་ནང་མི་གྲངས་ ༢༧ ཚུད་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་རྩེ་ཕུད་བརྒྱད་དཔྱད་འདེམས་ཀྱིས་ཉིན་

མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཨང་རིམ་དང་པོ་

གཉིས་པ་གསུམ་པ་བྱ་དགའ་དང། ད་ེབཞིན་ཕུལ་

བྱུང་ལྔ་ལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་བརྡ་ཁྱབ།
༄༅། །ངོས་ནས་བརྡ་ཁྱབ་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་འཛིན་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པས་

དབང་གིས་ངོས་རང་ཉིད་དང་དེ་འབྲེལ་ལས་དོན་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ནས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན། མཁྱེན་གསལ་ལྟར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

དགོངས་ཡངས་དཀྱེལ་ཆེའི་ཐོག་ཁོང་གི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ནས་

བོད་མི་རྣམས་འགན་དབང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་མདུན་

བསྐྱོད་རླབས་ཆེན་གནང་བ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་

བཏང་ཞིང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་འགན་

དབང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

གསར་པ་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་འགན་དབང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་པའི་མཛད་འཁུར་དབུ་

འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ཀྱིས་ལས་རིམ་དེ་ད་

ཆ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་

ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ ལས་དོན་ཆེ་ཁག་ཞུ་རྒྱུའི་

ཆེད་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་ཐོག་

གུས་ལ་ཁོང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་

གཞག་སྩལ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་

གནང་བ་དང་ཕྲན་རང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་དོན་ནས་རྒས་ཡོལ་ཞུས་ཀྱང་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་

འོས་འགན་མུ་མཐུད་ཞུས་པ་ཡིན།

 ཉེ་ལམ་གྱི་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་

༧གོང་ས་མཆོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ཡིན་པར་བརྟེན་ཕྲན་ནས་གཙོ་བོ་བཙན་བྱོལ་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་དང་། དེ་འབྲེལ་

སྲི་ཞུ་བ་དང་ཚོགས་ཁག་བཅས་ལ་རོགས་ཕན་

གང་ཞུས་དེ་དག་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མེད། དེའི་

ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང། 

ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་དགོས་རིགས་

ལས་དོན་གཞན་ཐོག་ཕྲན་ནས་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཡོད་

པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རིམ་པ་དང་ལྷན་དུ་ལས་

འཁུར་མཉམ་རུབ་ཞུས་ཡོད།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིར་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་དང་སྟབས་བསྟུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༥ 

པའི་ནང་བཀའ་ཤག་ནས་གུས་ལ་དེའི་ཁོངས་སུ་

ལས་འགན་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་འདོད་ཡོད་

པ་གསུངས་བྱུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ནས་ཡུན་རིང་སྔོན་རྒས་ཡོལ་

ཞུས་ཟིན་པ་དྲན་སྐུལ་དང་བཅས་བཅའ་ཁྲིམས་

ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ཕྲན་གྱི་འོས་འགན་ལ་འབྲེལ་བ་

ཆགས་ཀྱི་མེད་སྐོར་བཀའ་ཤག་ལ་དེ་འཕྲལ་ཕྱག་

བྲིས་ཤིག་ཀྱང་ཕུལ་བ་ཡིན།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐད་ཀའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ 

ཁྲིད་འོག་གུས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་

འཛིན་ཉིན་མཐའ་མའི་བར་ལ་ཞབས་ཕྱི་གང་ནུས་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐལ་བྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་སྐལ་པ་

བཟང་པོ་ཡིན།

ཉེ་ཆར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགྱུར་བའི་རྗེས་ངོས་ནས་

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན། དེ་ཡང་ཆེ་ཁག་ཨ་རིའི་གཞུང་ངམ་

གཞུང་གཞན་དག་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའམ། 

ཡང་ན་ཆུང་ཙག་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་འབུལ་རྒྱུ་མཚོན་པ་

རྣམས་མཚམས་འཇོག་ཞུས་པ་ཡིན། དེང་གནད་

དོན་དེ་རིགས་ཆ་ཚང་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་

ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་

བཞིན་ཡོད།

 འོན ་ཀྱང་དེ ་ནི ་གུས་ནས་སྒྲིག་

འཛུགས་གསར་པ་དེ་ཡི་ལས་དོན་ལ་ཕྱག་

རོགས་ཞུ་འདོད་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་

གསར་པ་ནས་གུས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དེ་འདྲ་

གང་ཡང་མིན་པར། ད་ལྟའི་སྒྲོམ་གཞི་གསར་པའི་

འོག་དེ་སྔའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་

གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་རིམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། བརྗོད་

མ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རང་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གསར་པར་ཞབས་ཕྱི་དང་

དེ་བཞིན་ལམ་སྟོན་གང་ནུས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་

བརྟན་པོ་ཡོད། དོན་གནད་འདིའི་ཐོག་གུས་ནས་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་

བཀའ་བསྡུར་ཐེངས་མང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་

ལས་གནས་ཐོག་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རིང་མུ་

མཐུད་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

དང་ལྷན་འགན་འཁུར་ཞུས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དབུ་ཁྲིད་དང་མཉམ་དུ་རང་ཕྱོགས་ནས་གྲོས་

མོལ་ཡོང་ཐབས་འབད་རྩོལ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་

ལས་རིམ་འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགན་

དེའི་ཐོག་ཕྲན་གྱི་ངོས་ནས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལས་

རིམ་ལ་རོགས་ཕན་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་

གྱི་གཞུང་ཁག་གིས་གཙོས་ཚོགས་སྒེར་རྣམས་

དང་མུ་མཐུད་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

 ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་

ཚུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་

ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བལྟས་ན་

གྲོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་འབད་རྩོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་གཞན་

ནས་བསམ་ཚེ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གྲོས་མོལ་ལས་ཐབས་

ལམ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་བསམ་ཡོད་སུས་

བལྟས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་

རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་སྤྱིར་ནང་ཆོས་དང་ལྷག་པར་ཟབ་ལམ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་ལ་ཉམས་ལེན་དོན་གཉེར་ཅན་མང་དག་ཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་འབྲི་གུང་ཆོས་རྗེ་ཨཱ་དབྱངས་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མ་ཚུགས་སྔོན་ཕྱི་ནང་མི་རིགས་སྟོང་ཚོ་བརྒལ་བར་ཟབ་ལམ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་མོའ་ིཁྲིད་ཁ་དང་འཕོ་སྦྱོང་བཀའ་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་

མུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྩལ་རྒྱུའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་ཟབ་ལམ་

འཇའ་ལུས་འཕོ་བའི་ཁྲིད་ཁ་དང་འཕོ་སྦྱོང་བཀའ་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་བར་བརྟེན། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་གནས་མཆོག་ཁྱད་འཕགས་ཅན་དུ་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞུ་ཐུབ་ན་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕན་གྱི་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་

འདི་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་སོང་དེ་རྩིས་དེ་སྔ་འཕོ་བའི་ཁྲིད་ཁ་ཞུ་མྱོང་མཁན་རྣམས་དང་དེ་བཞིན་གསར་དུ་ཞུ་བློ་ཡོད་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ འགྱངས་མེད་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱིས་ཆོས་བརྡ་གསལ་

བསྒྲགས་དུ། སྦེལ་ཀོབ་བཀའ་དགོན་འཕོ་བའི་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཕུལ།། འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ། སྦེལ་ཀོབ། ༠༨༢༢༣ ༢༥༤༢༢༠ ལྡི་ལི།   ༠༡༡ ༢༦༨༤༨༥༦༨ རྡོར་གདན། ༠༦༣༡ ༢༢༠༠༢༡༤



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡6

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨུ་བྷུན་ཏོའ་ིལྷན་ཚོགས་སུ་

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ 

༡༡ བར་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇོ་ཧན་ནེ་སི་

བྷག་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨུ་བྷུན་ཏོའ་ིལྷན་ཚོགས་སུ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ་དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་

སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་པའི་ནང་འཁོད་དོན། དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་འོག་འགྲོ་

བ་མི་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། རྩོད་རྙོག་དང་འཇིགས་

སྣང་སོགས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མང་

དག་ཅིག་ང་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་མྱོང་ཚོར་ཐུབ་

པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཉམས་མྱོང་དེ་མ་རིག་མ་

མཐོང་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཡོད། ཕྱིའི་རྣམ་པ་

ཙམ་དུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མི་

ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ང་

ཚོས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་གི་ཡོད། གནའ་བོའ་ི

དུས་སུ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མེད་ཐ་དད་

ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐོག་གཅིག་པུར་གནས་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སྐབས་ས་གནས་

གཅིག་ལ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་

གྱིས་ས་གནས་མང་པོར་དོ་ཕོག་ཡོང་བཞིན་

ཡོད། ད་ཆ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་

དགོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསར་

པ་འདིའི་འོག་གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བློ་

ཇི་ཙམ་བཏང་བ་དེས་རང་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ། 

 རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་

ཝན་ནེ་སི་ཨ་ཕི་རི་ཀ་(Oneness Afri-

ca)ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དེས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྣ་ ༨༠༠ ཙམ་

གྱིས་ལྷན་ཚོགས་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། 

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ལྷོ་ཨ་ཕི་

རི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་

གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གསུང་བཤད་མདོར་

བསྡུས་ཤིག་གནང་བ་མ་ཟད། ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པས་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་གྱི་

བསམ་བློ ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ ་ཡིན་སྐོར་གྱི ་

གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད།།

འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧི་མཱ་ལ་
ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་བོད་

དང་ས་འབྲེལ་གྱི་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། འབྲས་

མོ་ལྗོངས། འབར་མ། དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་

རི་རྒྱུད་ཀྱི་ལ་ཧོལ་སྤྱི་ཏི། ཀྱི་ནོར། ལ་དྭགས་

དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་

མི་ཛོ ་རམ་དང་ནཱ་ག་བཅས་ནས་ཁྱོན་སློབ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་

རྒྱལ་རབས། ཁོར་ཡུག བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་དང་དེའི་བྱུང་རིམ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མཛད་

སྒོ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཐོག་མར་ཕྱི་འབྲེལ་ཚན་

པའི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

བཤད་གནང་འཕྲལ། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རེ་

རེ་བཞིན་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།  སྐབས་

དེར་འབར་མ་དང་ནཱ་ག དེ་བཞིན་མི་ཛོ་རམ་

སོགས་ནས་ཕེབས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་འཕྲད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ཁོང་ཚོའི་རང་ཡུལ་

ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་གཉིས་རྣམ་པ་

འདྲ་བ་ཡོད་སྟབས། བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནས་བློ་སྐྱེད་ལེན་རྒྱུའི་རེ་

བ་བརྒྱབ་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང། 

 དེ ་རྗེས་ཕྱི ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ཨ་ཏི ་

ཤ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་བོད་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་ལོ་རྒྱུས་དང། བོད་དང་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ། མཐར་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་

སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་

འཐབ་རྩོད་བྱས་སྐོར།  དེ་བཞིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་

ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་

ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་

གཞིའི་སྐོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ི

ཚན་པ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་ལས་དོན་འགན་ཁུར་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། གཞན་

ཡང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་མཐོ་སྒང་བོད་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐོར་

སོགས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཟབ་

སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་

ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོས་བོད་དུ་ཐོག་

མར་དར་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་

ཁང་གིས་འབྲུག་བསྟན་སྐྱིད་ནས་བོད་མིའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད། 

 ཟབ་སྦྱོང་གྲོལ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་ལྟ་

སྐོར་དང་དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བོད་

མིའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་ངོ་སྤྲོད། ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་མཇལ།  ནོར་གླིང་

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར། 

ལྷག་པར་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་

ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།། 

བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་ཨ་རིར་བོད་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅།  །འདི་གར་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟུང་དྲུང་ཀུན་དགའ་

བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཀིརྟ་ིདགོན་

པའི་དགོན་བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་དང་།  བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་འུ་

ཐུག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་བཞིན་ཡོད། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ད་ལམ་

བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་

ཤར་ལ་ཨ་རིའི ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་

འབྱོར་བྱུང་ཞིང་།  དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གི་གཞོགས་འདེགས་འོག་ཨ་རི་གཞུང་

དང་།  གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྒོ་

ཁག་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ཨ་རིའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་

ཡོཀ་ཏུ་ཕེབས། ཨ་རིའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་

ག་ོསྒྲིག་འོག་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༠ ཉིན་ས་གནས་བོད་རིགས་

སྤྱ་ིམཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་

ཚོགས།  ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག 

༢༤ ཡ་ིརྒྱུན་ལས་དང་སྐུ་ཚབ་མ་ིགྲངས་ ༨༠ ཙམ་ང་ོ

ཐུག་གནང་།  ཐོག་མར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བླ་ོབཟང་

སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་དང་།  སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཛོམས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་

གསུང་དོན་ལ།  ད་ལམ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་

མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་དང་།  བཀའ་

ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རི་གཞུང་དང།  

གྲོས་ཚོགས།  ད་ེབཞིན་གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་རྣམས་ལ་ཨ་

མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་སྙན་སེང་གནང་བའ་ིསྐོར་དང་། ཨ་

རི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཞུ་

དོན་ལ་གསན་བཞེས་གཟབ་ནན་དང་།  ཐུགས་སྣང་

ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་སྐོར། ད་ེརིང་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་ཡོང་

རྫོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀིརྟི་རིན་པོ་

ཆེ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཆེད་དུ་བཟོ་དགོས་པའི་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་

གནང། ད་ེརྗེས་ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ཚོགས་

སྐྱིད་ཁག་ག་ིརྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ། ༡༽ཨ་མད་ོ

རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཙ་ོབ་ོནི། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིདབང་

ཤུགས་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་མི་ཐོག་གསུམ་རིང་གི་

སྡུག་བསྔལ་རྣམས་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་ནས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྐོར་དང།  ༢༽ད་ེབཞིན་མ་ིཞིག་

གི་ལུས་པོའ་ིསྣག་ཐོན་ས་གཅིག་ནས་ཐོན་དགོས་པ་

ལྟར་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པ་དང་འདྲ་ཞིང་། དོན་

དུ་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་མ་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ཡོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའ་ིསྐོར། ༣༽བོད་ནང་ཛ་

དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཚང་མས་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླར་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།  གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ིལས་འགུལ་

གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར།  

ཨ་རིར་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་ལས་འགུལ་

གང་ལེགས་གནང་འདུག་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་

འབྲེལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆ་ེཡིན་པའ་ིསྐོར།  ༤༽ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟའ་ིབར་

གྱ་ིཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིགནས་སྟངས་སྐོར།  ༥༽ཨ་མ་ིར་ི

ཁ་དང་ལྷག་པར་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་གནད་འགག་ཆེ་

བའ་ིས་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ལས་འགུལ་གྱ་ིནུས་པ་མ་

ཉམས་པར་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།  ཕྱ་ི

ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའ་ི

(NTDTV)ཞེས་པའི་རྒྱ་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དང་

།(Epoch Times)ཞེས་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་ཚགས་པར་

ཁང་གི་དབྱིན་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགོད་པའི་བཅར་

འདྲིར་དང་ལེན་གནང་།  སྐབས་དེར་གཙ་ོབ་ོམད་ོསྨད་

རྔ་པས་གཙོས་ཁམས་རྟའུ་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བསྟུད་མར་

བྱུང་བའི་རྐྱེན་རྩ་གང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་མེད་སྐོར་དང་།  

གསར་འགོད་པས་དྲི་བ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཨ་མདོ་རྔ་པ་

ཁུལ་དུ་གནས་ཚུལ་འདི་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོང་དགོས་

པའི་མི་ཐོག་གསུམ་གྱི་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུ་མཚན།  རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་ལས་ཡིན་

མིན་གཙ་ོབ་ོཀུན་སློང་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པའ་ིསྐོར།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དེང་སང་ཀིརྟི་དགོན་པར་སྔར་བཞིན་

དྲག་གནོན་གྱི་བྱ་ཐབས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

དངོས་དོན་མིན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མ་བྱས་ནས་མི་

དམངས་རྣམས་མགོ་བོ་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པའི་

སྐོར་སོགས་ལན་འདེབས་གནང།  བཅར་འདྲིའ་ིསྐབས་

དོན་ཁང་གི་ལ་ཌིན་ཨ་མི་རི་ཁའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་

འཕར་ཚ་ེདབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།  རྒྱ་རིགས་

འབྲེལ་མཐུད་པས་གསུང་བསྒྱུར་དུ་ཕེབས། མ་ིན་ིསུད་

ཊར་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་

གདན་ཞུ་གནང་དོན་བཞིན་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཁུལ་དེའ་ི

བོད་མ་ི ༢༠༠ ཙམ་ལ་གོང་བཞིན་གནས་ཚུལ་ང་ོསྤྲོད་

གནང་ཡོད།  ལྷག་པར་ཉིན་ཤས་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་བཞུགས་

རིང་དོན་ཁང་གིས་ག་ོསྒྲིག་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༨ 

ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་དང་།  རྩོམ་པ་པོ།  དམངས་གཙ་ོདོན་གཉེར་

བ་སོགས་ཁྱོན་རྒྱ་རིགས་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ལྷན་དུ་

སྣེ་ལེན་འདུ་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག


