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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་མཆོག་གིས་ཨ་ཡེར་ལན་ཌི་དང་སུ་ཝི་ཌན་ཡུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་སྙིང་བསྡུས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཡེར་ལན་

ཌིའ་ི (Ireland) ཁུལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ལྷག་

པའི་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ཌབ་

ལིན་སི་ཊི་ཝེ་སི་ཊིའི་མགྲོན་ཁང་གི་ (City-

West Hotel in Dublin) ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིནང་

(The posibilities 2011) ཞེས་

པའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་

པ་མཆོག་དང་གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་

ལྕམ་སྐུ་མེ་རི་རོ་བྷིན་སོན་ (Mary Rob-

inson) སོགས་ཀྱིས་གཙོས་མང་ཚོགས་ 

༢༠༠༠ ཙམ་ལ་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད།   དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཀིལ་ཌེར་ 

(Kildare) དུ་ཡེ་ཤུའི་བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་

གིས་ (Brigidine Sister) ཇི་ལྟར་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་བཀའ་བཞེས་

ཟབ་མོ་ཐོབ་ནས་ས་གནས་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཡེ་ཤུ་ཁེ་ཐོ་ལིག་ལྷ་ཁང་ (Catholic 

Church) དང་།  ཡེ་ཤུ་པོར་ཊེ་སི་ཏན་ལྷ་

ཁང་ (Protestant Church) ནང་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ི

བླ་ཆེན་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ལྷ་ཁང་ནང་ཁྱུག་ཙམ་རིང་སྐུ་མཚམས་

བཞུགས་གནང་མཛད། དེ་རྗེས་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་

སེན་ཊི་བྷི་རི་གི་ཌི་ཆཱར་ཅི་ (St Brigid`s 

Parish Church) ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཡེ་ཤུ་ཁེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་དང་ཡེ་ཤུ་པོར་ཊེ་སི་ཏན་གྱི་

རྗེས་འཇུག་པ་གཙོས་མང་ཚོགས་ ༧༠༠ ཙམ་

ལ་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

        ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལི་མི་རིཀ་ (Limer-

ick University) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་མང་ཚོགས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་

བ་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་ནུས་སྟོབས། ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་ཁུལ་དེར་

རེ་ཞིག་མཛད་འཕྲིན་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་

མཛད་དེ་སུ་ཝི་ཌན་ (Sweden) ཕྱོགས་

སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌན་གྱི་

རྒྱལ་ས་སོ་ཊོཀ་ཁོམ་ཝ་ཊར་ཕ་རན་ཌི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་མང་

ཚོགས་གྲངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་

ཐོག་བཀའ་སློབ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་ཡང་མཛད་ཡོད། དེ་རྗེས་སུ་ཝི་ཌན་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལུནྜ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཁུལ་དེར་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་སུ་ཝི་ཌན་ངལ་སེལ་ཚོགས་

པའི་ (SOIR IM) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཧ་ཀན་ཝིལ་ཧེམ་སེན་ (Mr Hakan E 

Wilhelmsson) མཆོག་དང། གྲོང་སྡེའི་

སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ནི་ཀ་ཨེ་ནར་བྷི་ཇན་སན་ 

(Ms Annika Annerby Jans-

son) མཆོག་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་མ་

མཆོག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐད་

ཀར་ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་སུ་གདན་འདྲེན་

ཞུས།  ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལུཎྜ་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་སློབ་ཕྲུག་ ༢༥༠ 

ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་སློབ་དང་སློབ་

ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད། 

དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཡེ་

ཤུའི་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་

དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ 

ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ།

       དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སུ་ཝི་ཌན་

ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་གསོལ་སྟོན་འབུལ་ལམ་

ཞུས་པ་དང་སྐབས་དེར་ཚོགས་པའི་(IM/

SOIR) སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་

ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བཀའ་དྲིན་

ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཀྱང་གསོལ་སྟོན་དགྱེས་བཞེས་

མཛད་དེ་ཚོགས་པ་དེས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་རྣམས་

ལ་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་མཛད་དེ་ཌན་མཱཀ་ལ་

ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་འབོད་

སྐུལ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་

པ་སངས་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་

ངལ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་

ནས་སེལ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ད་ལྟ་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ས་གནས་སྲིད་

གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་མིན་པར་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་

ལྷིང་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་མཛད་པའི་

ནང་འཁོད་དོན།  

     རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ིདམག་

དཔུང་དང་ས་གནས་བོད་མིའི་དབར་གདོང་ཐུག་

བྱུང་བར་བརྟེན།  བོད་བྱང་ཤར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དགེ་འདུན་ ༢༥༠༠ ཙམ་ཡོད་

པའི་ཀིརྟི་དགོན་པ་དེ་བཞིན་ད་ཆ་རྒྱ་མིའི་དམག་

དཔུང་གིས་མཐའ་སྐོར་བྱས་ཏེ་སྐབས་ཤིག་ལ་དགོན་

པའི་ནང་བཟའ་ཆས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་ཉེར་

མཁོའ་ིའཚོ་རྟེན་རིགས་མ་བཏང་བ་སོགས་ཀྱིས་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། 

 དམག་དཔུང་གིས་ཀིརྟི ་དགོན ་པ་

མཐའ་སྐོར་བྱས་པར་བརྟེན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་

དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར་

དོགས་ཏེ་གཞུང་ལམ་དང་སྲང་ལམ་དུ་ཐོན་ནས་རྒྱ་

མིའི་དྲག་པོའ་ིདམག་མི་ཚོ་མཐའ་སྐོར་བྱས་ཏེ་དམག་

མིའི་སྣུམ་འཁོར་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་དུ་འགྲོ་མ་བཅུག  

 རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་

པར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

ནི། ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་བའི་

སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་གསུམ་འཁོར་བའི་དུས་

ཚིགས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོར་

ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་སྐབས་དེར་མེ་

གསོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཉེས་རྡུང་བཏང་བའི་ཕྱི་ཉིན་དེར་

ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། གནད་དོན་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ད་ལྟའི་

གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

     ངོས་རང་གནས་སྟངས་དེར་བློ་འཚབ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་

དེར་ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་ཚེ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་

ཚོར་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་

ངོས་ཀྱིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་བོད་

རིགས་ཚོར་བརྗོད་རྒྱུར། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་

དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུའི་བསྙད་འདོགས་བྱེད་སའི་ལས་

རིགས་ནམ་ཡང་མ་བྱེད་རོགས་ཞེས་སྐུལ་མ་བྱེད་རྒྱུ་

མ་ཟད།   ངོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་

གཞུང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་དོན་རྣམས་

དྲག་གནོན་མིན་པར་ཞི་འཇམ་ཐོག་སེལ་ཐབས་གནང་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་བོད་ཀྱི་དཀའ་

རྙོག་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིཐབས་

ལམ་གཙོ་བོ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་དཀའ་ངལ་

ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་བོད་མིའི་འཁོན་འཛིན་ཆེ་རུ་ཕྱིན་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་

ཚོས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་དཔའ་

མཛངས་ལྡན་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐབས་གནང་དགོས་པ་ལས་དྲག་པོའ ་ིཐབས་ལམ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།  གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་

དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་
འབྲེལ་བའི་མི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

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

རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་

མི་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་

མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་མི་སྣར་རྩིས་

སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་གཞིའི་སྐོར་གྱི་བརྒྱུད་

རིམ་དང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐག་

གཅོད་སྐོར།  བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྔོན་གླེང་དང་༸གོང་

ས༌མཆོག་གི་སྐུ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་

ནང་དོན་ཚན་གསུམ་གསར་སྣོན་གནང་ཡོད་བའི་

སྐོར་སོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་དོན། དོན་

ཚན་དང་པོ། ༸གོང་ས་མཆོག་མི་རིགས་ཀྱི་མགོན་

སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས་ཞེས་པའི་འོག་ནས། ༡༽

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བོད་མིའི་ལྷ་སྐལ་དང་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མིའི་གཟུགས་སུ་

བྱོན་པ། ༢༽བོད་མིའི་མགོན་སྐྱབས་བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད། ༣༽བོད་མིའི་བླང་དོར་གྱི་ལམ་སྟོན་

མཛད་མཁན། ༤༽བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་སྒྲིལ་

གྱི་མཚོན་རྟགས། ༥༽ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མགྲིན་

ཚབ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང། དེ་དག་འབྱུང་གཞི་དེའང་

མངའ་དབང་ལྡན་པའི་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ཐོག་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དོན་ཚན་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་གསུམ་དུ་བསྡུ་སྐབས་

གཅིག་དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད། ཆོས་དང་

རིག་གཞུང། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་

རྒྱས་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ལམ་

སྟོན་དང་སྐུལ་ལྕག་མཛད་རྒྱུ་དེ་གཅིག་ཡིན་པ་དང། 

གཉིས་པ་བོད་མིའི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་སྐུ་སྒེར་ངོས་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནའང་

འདྲ། མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གནས་སྟངས་

དེ་གཉིས་འོག་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་རྒྱུ། གསུམ་པ་དེ། བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཞག་

མཛད་རྒྱུ་དེ་དག་དོན་ཚན་གསུམ་ནང་བསྡུས་ཡོད། 

དེའི་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་གང་

ཡང་བཞག་མེད། གལ་ཏེ་བཞག་ན་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་དང་འགལ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་དང་མི་རིང་བར་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་

བཅོས་མི་མང་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་

དོ་སྣང་གཟབ་ནན་གྱི་མགྱོགས་མྱུར་ཚོགས་བཅར་

ཞུས་ཏེ་བོད་གཞུང་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཞུང་མང་

གི་བསམ་ཚུལ་གསལ་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་བརྗོད་བབ་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་མཐུན་པའི་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་

མཁན་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྤྱང་

གྲུང་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དང། 

སྦེང་ལོར་སོགས་ལ་ཡང་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་མི་མང་

ལ་གོ་རྟོགས་སླེབས་ཆེད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཡེ་ཤུའི་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲཌ་སྤེལ་བ།
༄༅། །ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ང་ཚོས་བོད་བྱང་

ཤར་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་། དེ་བཞིན་རྔ་

པའི་ས་གནས་བོད་རིགས་བཅས་ཀྱི་དབར་

གདོང་ཐུག་བྱུང་སྟེ་དངངས་འཚབ་བྱེད་དགོས་

པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པར་བློ་འགྱོད་ཆེན་

པོ་བྱུང་། ང་ཚོས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་རྔ་

པ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་རྔ་པ་བོད་རིགས་

ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་བཟོད་བསྲན་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་དཔོན་

རིགས་ཚོས་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཕྱི་ནང་འགྲོ་འོང་

གི་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་པ་དེ་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་ཞེས་

རེས་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།    

སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིལོ་མཆོད་ལ་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་པ།
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིས་ཡོམ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་མདོ་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་མྱ་ངན་ལོ་

མཆོད་དང་སྟབས་བསྟུན་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལས་ཟུར། དགེ་འདུན་

འདུས་མང་། དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་དུ་གནས་འཁོད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་གནང་ཡོད། །

ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཀ་སི་ཊོ་ནར་མཆོག་གིས་ (Mark C. Toner) གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏམ་བཤད་སྐབས།  ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས།   ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་སྟངས་དེར་གཟབ་ནན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་གནད་

དོན་དེའི་སྐོར་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་སྐོར་

གྱིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག  

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་
བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པར་
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་

སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་

པའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་ (UN Working Group on 

Enforced or Involuntary Dis-

appearnances) གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཉེ་

ལམ་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་གིས་མི་སྣ་གང་བྱུང་

འཛིན་ཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ ་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

 ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྔོན་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་

དགུང་གྲངས་ ༦ ལ་སོན་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ 

ལོར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་

སྲིད་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

བཙན་འཁྲིད་བྱས་པར་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་

ནའང་།  ད་བར་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་

གི་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད་སྐོར་གསལ་

སྟོན་གང་ཡང་བྱས་མེད། དེར་བརྟེན་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་དེ་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པའི་

གྱོད་གཞི་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ད་བར་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་མནར་

གཅོད་གདོང་ལེན་ཚོགས་ཆུང་དང་འཛམ་ གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་ཆུང་།  དེ་བཞིན་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ ་ཚོ གས ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་

ལུགས་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་གི་དམིགས་བསལ་

རྟོ ག ་ ཞི བ ཚོ ག ས ཆུ ང ་

སོགས་ཀྱིས་གཙོས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་

པ་ འདྲ་མིན་ཁག་གིས་པཎ་

ཆེན ་རིན ་པོ ་ཆེ ་མཆོག་

གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་

གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་

ཡིན་མིན་གྱི་གནད་དོན་

ཐོག་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་

ལ་དྲི་རྩད་བྱས་ཀྱང་ཡར་

ལན་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  

 རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་

ན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་ཡུལ་མི་གར་སོང་ཆ་

མེད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཅན་གྱི་ལས་

གཞི་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དུས་

ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་རིང་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་དེའང་བཙན་དབང་འོག་

གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་

ཞིག་ལ་རྩི་བཞིན་ཡོད། བཙན་དབང་འོག་གར་

སོང་ཆ་མེད་བཟོས་པ་དེར་བསྙད་འདོགས་

བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ལྷག་པར་རང་གི་སྲིད་

གཞུང་གི་བྱ་ཕྱོགས་ལ་ཞི་བའི་ཐོག་མི་འདོད་

པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ཆེད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་

བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་

བས་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་མ་ཟད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་སྲུང་བརྩི་བྱེད་རྒྱུའི་

འགན་འཁྲི་ཡོད་སྐོར་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་ནང་

འཁོད་ཡོད་པ་བཅས། །

རྡ་ས་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་བླ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་རྡ་ས་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གི་དབུ་བླ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་

མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

དབུས་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲི་རྣམས་དང་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་དང་། རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སོགས་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་

ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།  

 རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་དང༌། རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྔ་པ་རྫོང་བཅས་

ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  

 དབུས་གཞུང་གི ་བཀའ་འབྲེལ་

ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཡང༌།  ད་ལམ་རྔ་པ་ཀིརྟིའི་

དགོན་པར་དྲག་པོའ ་ིདམག་དཔུང་དང་ལས་

བྱེད་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་སྒོ་ནས་

དྲག་གནོན་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེའི་འོག་

རང་དབང་ཐམས་ཅད་བཙན་འཕྲོགས་ཀྱིས་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་བཏང་སྟེ་སྡུག་

བསྔལ་ཤུགས་ཆེ་མྱོང་བཞིན་པར་བློ་ཕམ་ཚད་

མེད་དང་འབྲེལ་མེ་ཚིག་མེར་གཏུགས་ཀྱིས་རེ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུར།

 རྔ་པ་ཀིརྟིའི་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་

ཡོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་བཅས་པར་གང་བྱུང་

གིས་འཇིགས་བསྐུལ་དྲག་གནོན་དང་གཡོ་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསུན་གཙེར་བཟོ ་

བཞིན་པར་འབྲས་བུ་ལེགས་པ་ཞིག་འཐོན་རྒྱུ་

ཡེ་ནས་མེད་པས་མྱུར་དུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་གར་དོན་རྐྱེན་

ལྷགས་པའི་འབྱུང་རྩ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་གནང་

ཕྱོགས་ལ་མི་མང་གི་བློ་ཁ་མ་ཁེངས་པས་ཡིན་

ནའང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཚུལ་

གོང་རིམ་ལ་ཞུ་མཁན་ཡོད་ཚེ་རྫུན་ཞུས་ཀྱིས་

གཞུང་དང་མི་མང་དབར་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་

བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་པས་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་

ཅིན་ཐའོ་མཆོག་གིས།  འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་

ཚོགས།  ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་ལེན་

དུ་བསྟར་བ་ཞིག་མ་རེད་དམ། དོན་དམ་པའི་

འཆམ་མཐུན་ཞིག་གནང་འདོད་ཡོད་ན་གཞུང་

དང་མི་མང་དབར་ཐག་ཉེ་རུ་གཏང་དགོས་

པ་མ་གཏོགས། གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཞྭ་མོ་ལྕི་མོ་ཞིག་སོ་སོའ་ིམི་མང་ཁག་

གཅིག་ལ་གཡོགས་ཏེ་བདེན་རྫུན་ཅི་རིགས་

ཀྱིས་སྲོག་ཁྲིམས་དང་ཚེ་བཙོན་སོགས་ཀྱི་

ཉེས་ཆད་བཀལ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཤ་ཚ་མདོག་

གིས་མི་མང་གི་སེམས་ཀྱི་རྨ་ཁ་ཇེ་ཆེ་དང་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་བཏང་སྟེ་གཞུང་

དམངས་གདོང་ཐུག་ཡོང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་

མཁན་ཞི་དྲག་ལས་བྱེད་དེ་ཚོའི་གྲས་ནི་ཏང་

ཡོན་དང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་མིན་པར་ལྐོག་

ཟ་རུལ་སུངས་དང་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་ཅན་ཡིན་

པ་མཁྱེན་དགོས། རྒྱ་དོགས་པས་ཕུང༌། ཟེར་

བ་ལྟར་དོགས་ཟོན་ཁོ་ནས་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་དང་

མེ་མདའི་འོག་ནས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་

མེད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་

ཐུབ་པའི་ཕོད་པ་ཞིག་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་ཡོད་དགོས།  

སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་

བྱམས་པོ་བྱས་ན་གཉེན་དང་རྩུབ་སྤྱོད་བྱས་ན་

གཉེན་དུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་མ་རེད་དམ།  

 ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་འཁོར་འགྲོས་

ལ་སྟོབས་ཆེན་སུ་ཞིག་གིས་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་

མི་ཐུབ་པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

འགྱུར་འགྲོས་འདི་འགོག་ཐབས་མེད་པས་མི་

མང་གི་བསམ་བློའ ་ིའགྱུར་བ་ལ་སྲིད་གཞུང་

གིས་མཐོང་ཆེན་གནང་སྟེ་ཏང་གི་ཚོགས་པ་

དེའི་དབང་ཤུགས་གནས་ཐབས་ཁོ་ན་ཙམ་

མི་བསམ་པར་དོན་དམ་པའི་མི་མང་གི་བདེ་

དོན་བསམ་ཕོད་པ་དང་ལེགས་བཅོས་གཏོང་

ཕོད་པ་ཞིག་གནང་ནས་གཞུང་དམངས་དབར་

གདོང་ཐུག་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་འཚེ་བ་

མེད་པའི་སྒོ་ནས་གནང་ན་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་རུ་

འགྲོ་བས་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོང་བ་

ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན།

 འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་རང་གི་མི་མང་ལ་

ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་མི་ཐུབ་པར་དོགས་ཟོན་ཁོ་ནས་

བཙིར་གནོན་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཚེ་མི་མང་

གི་སེམས་ཀྱི་རྨ་ཁ་ཇེ་ཆེ་དང་གཞུང་དམངས་

གདོང་ཐུག་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་འཆམ་མཐུན་

ཡོང་ཐབས་བྲལ་བས་རྩུབ་སྤྱོད་འདིའི་རིགས་

རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི ་དང་ལྷག་པར་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱུར་དུ་

མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། རྩུབ་སྤྱོད་འདི་ཁོ་ན་མུ་མཐུད་

ནས་རྒྱལ་ཡོངས་གང་སར་ལག་ལེན་བསྟར་ཚེ་

དམག་མི་དང་བཙོན་ཁང་གིས་མི་འདང་བའི་

གནས་སུ་གྱར་སྲིད། ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་ལག་ལེན་

བསྟར་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་འདི་ནི་གྲལ་རིམ་

འཐབ་རྩོད་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་རྙིང་རུལ་ཅན་

དེ་རེད།  མི་མང་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་དྲིལ་

བསྒྲགས་ཁོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་ཐུབ་བསམ་

པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་བསམ་བློ་ཡིན་པ་མཁྱེན་

དགོས།  མེ་མདའི་ཁ་ནས་སྲིད་དབང་འཛིན།  

ཞེས་པའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་ནའང་དུས་དང་

བསྟུན་མ་ཤེས་པར་ད་དུང་མེ་མདའི་ཁ་ནས་

སྲིད་དབང་འཛིན་ཐབས་བྱས་ཚེ་ལམ་ལྷོང་

ཡོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གཞུང་དམངས་དབར་གདོང་

ཐུག་དང་ཆག་སྒོ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཡོང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་རྐྱེན་ངན་

སྔོན་འགོག་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་མི་མང་དང་བཅས་

པར་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའ ་ིདགོངས་བཞེད་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་

འདི་རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བའི་རྒྱུ་གཅིག་

པུ་ཡིན་པས་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འགྱངས་སུ་

མ་བཏང་བར་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་མྱུར་མགྱོགས་

གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠

༄༅།  །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ (International Tibet Network) 

ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ལི་སོན་(Alison Reynold) ལགས་ལ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་བྷོབ་བྷ་རོན་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྟོག་སླད་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་དང་ཕྱི་སྲིད་བློན་

ཆེན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་

ཡོང་བར་སྐུལ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་འཁོད་པའི་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁོང་

གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་བྷ་རོན་མཆོག་ལའང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞུ་ཡིག་འབུལ་རོགས་ཞེས་འབོད་

སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་སྦེལ་ཇམ་ (Belgian Foreign 

Ministry) ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ནང་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་བསྐྱངས་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་ཆེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དྭང་བླང་དཔྱ་

དངུལ་སྤར་ཆ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་བྱུང་བའི་རྗེས་འབྲས་སུ་དཔྱ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཤི་ལོང་ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་

ནས་མ་བསྐུལ་དྭང་བླང་གིས་ཟས་བཅད་དོད་མི་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༡༠ རེ་འབུལ་མུས་ཐོག་ཟས་བཅད་འཕར་འབུལ་སྒོར་ ༡༠ རེ་དང་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་

མི་རེས་ཉིན་རེར་སྒོར་ ༡ རེ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ནས་བསྡུ་འབུལ་བྱ་མུས་ཡིན་འདུག་པར་རྒྱལ་ཞེན་ཐུགས་ཁུར་

ལ་ལེགས་གསོའ་ིབསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ། ཁོང་རྣམ་པའི་གནང་ཕྱོགས་འདིས་ས་གནས་གང་སར་འཁོད་པའི་བོད་མི་གཞན་ལའང་ལྷག་བསམ་བསྐུལ་

འདེད་ཀྱི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅས།།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་
ནས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བདེ་

སྲུང་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་དྲུང་ལས་ཟུར་

པ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་མི་ལོ་ 

༤༧ རིང་ཞབས་འདེགས་ཇི་ཞུས་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས། ཁོང་ནི་བོད་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་

ཁམས་སྒ་སྐྱེ་དགུ་མདོར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་

འཁྲུངས་ཤིང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་

ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ལོ་གཉིས་ཙམ་

ཀ་སྦུག་ཁུལ་བཞུགས་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ 

ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྲུང་ཞབས་ཞུར་བཅར་

ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུས་སྐབས་འཆར་འབུལ་

ཕྱག་རྟགས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་ ༡༩༦༤ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ནས་གནས་བཅུ་པར་བསྐོ་

གཞག་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ནས་གནས་དགུ་པར་གནས་སྤར་གྱིས་ལས་

འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས 

༡ ནས་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའི་གནས་རིམ་

ཐོག་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 

ཟླ་ ༦ ཆེས་ ༧ ནས་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་

གནས་སྤར་གྱིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ནས་དྲུང་གཞོན་

ལས་རོགས་སུ་གནས་སྤར་གྱིས་བདེ་སྲུང་ཡན་

ལག་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་གཉིས་བགྲེས་

ཡོལ་འཕར་འགྱངས་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༣ ནས་སྒྲིག་གསལ་བགྲེས་ཡོལ་གནང་

ཟིན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་

ལོ་གཉིས་གཞུང་ཞབས་བསྐྱར་བསྐོ་གནང། དེ་

རྗེས་ལས་དོན་རྒྱུས་མངའི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་

ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་

ཡིག་ཚང་དང། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཉིས་

ནས་རེ་འདུན་ཇི་ཞུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༣༡ བར་ཁྱོན་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༤༧ ལྷག་

རང་འཁྲིའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་འཐུས་ཤོར་མེད་

པར་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་དང། ལྷག་བློ་ཆེ་བསྐྱེད་

གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་དགའ་སྐྱེལ་གྱི་

གསོལ་སྟོན་བཤམས་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་

པ་ཡོངས་ཀྱི་གསེར་སྙན་དུ།

            ཆེད་ཞུ།    བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་གསེས་ག་པའི་

དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་

ཚད་ལྡན་ནས་ལག་འཁྱེར་མེད་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་

རྣམས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་འབུལ་

ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་སྤྲོད་འཐུས་ལ་འདི་ག་ཆེས་

མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་

པའི་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བ་ལྟར་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་

ཚང་ཞིང་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་པའི་

རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་

༣༠ ནང་ཚུད་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའ་ིལྷན་ཚོགས་སུ་

ངེས་པར་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱ་ིདོད་

ཧིན་སྒོར་༣༥༠༠།༠༠ དང་དངོས་གཞིའ་ིཡིག་རྒྱུགས་

ད་ེཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༢ ནས་ཚེས་༢༠ བར་

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པ་དེ་

དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་སྙན་གྱ་ིཆ་རྐྱེན་

དང་ཡིག་རྒྱུགས་རྩ་འཛིན་གཤམ་གསལ། ཆ་རྐྱེན། ༡། 

ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་

པའི་སྨན་པ་ཞིག་གམ་བོད་ནང་ཚད་ལྡན་སྨན་པ་གང་

རུང་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་ཉུང་ཐར་ལོ་གསུམ་སློབ་ཁྲིད་

དང་ལ་ོགསུམ་ལག་ལེན་བྱས་པའ་ིརྒྱབ་གཉེར། ༢། ད་ོ

བདག་བཞུགས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་འཕྲོད་

བསྟེན་བསྟི་གནས་གང་རུང་ནས་རང་ཉིད་སྨན་པའི་

ལག་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའ་ིརྒྱབ་གཉེར། ༣། རྒྱལ་ཁབ་

ཇ་ིཡིན་གྱ་ིཁུངས་འཕེར་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས། ཡིག་

རྒྱུགས་ཀྱ་ིརྩ་འཛིན། ཀ༽།བློ་འཛིན་ངག་རྒྱུགས། རྩ་

རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་ཆ་ཚང། བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་དང་

པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་

པ། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ་། བཅུ་དྲུག བཅུ་

བདུན། བཅོ་བརྒྱད། སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག ཕྱི་མ་རྒྱུད་

ལས་ལེའུ་དང་པོ་རེག་པ་རྩའི་ལེའུ། ལེའུ་གཉིས་པ་

མཐོང་བ་ཆུའི་ལེའུ། བླ་སྨན་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུས་

མཛད་པའི་སྨན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས། ཁ༽

བྲིས་རྒྱུགས། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་ཆ་ཚང་།  བཤད་རྒྱུད་

ལེའུ་ཆ་ཚང་། མན་ངག་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པོ། གཉིས་

པ། གསུམ་པ། ཁོང་གནས་གསོ་བའི་ལེའུ་དྲུག་དང་

ཚ་གྲང་གལ་མདོ། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལེའུ་ཆ་ཚང་། ག༽ 

ལག་ལེན། ནད་གསོ་ཁང་དུ་དངོས་སུ་ནད་ཐོག་ལག་

ལེན་རྒྱུགས་ལེན་བྱ་རྒྱུ། གོང་གསལ་ཡིག་རྒྱུགས་

ལས་བྲིས་རྒྱུགས་ལ་ཁྱོན་དྲི་ཤོག་བརྒྱད།  དྲི་ཤོག་རེ་

ལ་ཨང་ལྔ་བཅུ་སྟེ་བྲིས་རྒྱུགས་ལ་ཨང་བཞི་བརྒྱ། བློ་

འཛིན་ངག་རྒྱུགས་ལ་ཨང་ལྔ་བཅུ། ནད་ཐོག་ལག་

ལེན་ལ་ཨང་ལྔ་བཅུ། བཅས་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་ཁྱོན་

ཨང་ལྔ་བརྒྱ། ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པར་ཡིག་རྒྱུགས་

ཀྱི་ཨང་བསྡོམས་ལས་ཉུང་ཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལོན་

དགོས་པ་བཅས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་

༤ ཚེས་༡༡ ལ།།

ཨ་རིའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་སློབ་ཡོན་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།  །འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་གི་བཙན་

བྱོལ་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྲོད་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་

གང་མང་ཞིག་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་

ཡང་། སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་དང་ཁྱད་པར་དུ་རང་རེ་

བོད་གངས་ཅན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་

བཞིའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་

སྣེ་འཁྲིད་ཐུབ་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཤེས་ལྡན་གང་མང་

དགོས་གལ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་རིག་གནས་སྤྱི་

དང་།  བྱེ་བྲག་ཏུ་རིག་གཞུང་གི་ཉིང་བཅུད་དུ་གྱུར་

པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སོགས་མདོར་ན་གནའ་

དེང་གི་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

ཁྱད་ལས་པའམ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་བསྐྱེད་

བསྲིང་བྱ་རྒྱུ་ནི་དགོས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་གཟིགས་

ཏེ ་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གི་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་སློབ་སྤྱི་ནན་ཕེབས་དོན་

ལྟར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་ནས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་ཁྱད་ལས་

པའམ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སློབ་གཉེར་བའི་

ཆེད་སློབ་ཡོན་མ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པར་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ལོར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་ཡོན་

ལས་འཆར་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་མ་དངུལ་འཕར་

འབུལ་ཞུས་ཡོད་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་

སློབ་མ་གྲངས་བཞི་བཅུ་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་ལ་སློབ་

ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་རིང་མིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་

ནས་རང་རེའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་

ཆེད་རྡ་ས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ལོ་དུས་བཞིའི་

སློབ་ཚན་༼བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་༽ BA 

Tibetan Studies སློབ་གཉེར་ཆེད་ ༢༠༡༡ 

ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་སློབ་མ་གྲངས་བཅུ་རེར་སློབ་

ཡོན་མཐུན་རྐྱེན་དང་། དེ་བཞིན་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཁང་

གི་ལོ་དུས་བཅུ་བཞིའི་སློབ་ཚན་༼ནང་དོན་རིག་པ་

༽ Buddhist Philosophy  སློབ་གཉེར་

ཆེད་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་སློབ་མ་གྲངས་བཅུ་ལ་

སློབ་ཡོན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་པས་རིང་མིན་

ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ།

 ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་བྱང་ཨ་

རི་དང་ཡུ་རོབ་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་

པའམ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་དོན་

གཉེར་ཅན་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་གྲངས་ལྔར་ལོ་ལྟར་སློབ་

ཡོན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་

འདི་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་ཉིད་ནས་

གོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་སློབ་ཡོན་ཞུ་འདོད་

ཡོད་རིགས་ཨ་རི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པར་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་བཅས་

དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཨ་རིའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་

ཚོགས་པ་ནས།  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ལ།

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་ལྔ་པ་
ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པཱ་རག་ནང་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཁ་སི་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་བའི་ནང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་འབྲེལ་མེད་དུ་ལུས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་གནས་ཐུབ་པ་

དང་ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་བོད་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་མི་

རྣམས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་གི་འོག་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་

བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེན་རིག་གཞུང་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་

བྱ་སྤྱོད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཆེད་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་

རབ་དང་རིམ་བ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

 ད་ཐེངས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཚོགས་དགོས་དོན་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པ་དེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག དུས་

སྟོན་དེའི་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་སྐོར་དང་། མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པའི་བླ་ཆེན་ཞིག་མཛད་

རྣམ། དེ་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་ཁྱོན་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་མི་འདྲ་བ་

ཁག་ ༢༠ ཙམ་སྟོན་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཆེད་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ (Australian Greens Leader)  འགན་འཛིན་ནམ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་བྷ་རོན་(Bob Brown) མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཀེ་ཝིན་རུ་ཌི་(Kevin Rudd) མཆོག་ལ་བོད་

ནང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་སྟེ་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི་དྲན་རྟེན་དུ་ཟླ་བ་སྔོན་མར་དགོན་དེའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དམག་གིས་ཀིརྟི་དགོན་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་

བོད་མི་རྣམས་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  རྒྱ་དམག་གིས་དགོན་པའི་ནང་བཟའ་ཆས་རིགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུར་

དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། དགོན་པའི་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་འཇུག་གི་མེད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོ་རྒྱ་མིའི་དཔུང་དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་དང་མཐའ་ན་ཁོང་ཚོའི་སྲོག་ལའང་ཉེན་

ཁ་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅེས་སོགས་འཁོད་འདུག  
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བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣར་ཐང་
པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ས་

གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་

སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་

བྷན་ཀི་མུན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྙན་ནང་

འཁོད་དོན།   ངས་བོད་མི་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བོད་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་

བཞིན་པ་དེར་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་དགུང་གྲངས་ ༢༠ སོན་པའི་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་སྲིད་གཞུང་གི་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་ཆོལ་གསུམ་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་བྱ་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིཞི་བའི་

སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་ད་བར་ལོ་ངོ་གསུམ་འཁོར་

བའི་དུས་ཚིགས་དང་སྟབས་བསྟུན། རང་ཉིད་

ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཞུགས་འབུལ་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཉིན་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།   

 དེར་བརྟེན་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ 

༡༠༠༠ ཙམ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཁག་

གཅིག་བཅས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཁོང་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད། ད་བར་ང་

ཚོར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར་

གཞིགས་ན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཟེ་

མ་ར་སྒོ་བཙུགས་པ་མ་ཟད།  དགོན་པའི་ཕྱི་

རོལ་དུ་ལྕགས་རི་བསྐོར་ཏེ་ཕྱི་མི་ནང་དང་ནང་

མི་ཕྱིར་མ་བཏང་བ་སོགས་མདོར་ན་དགོན་པ་

དེ་བཞིན་བཙོན་ཁང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།  དགེ་

འདུན་པ་ཚོར་ཉིན་རེའི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་

དང་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་མཐའ་

ན་བདུག་སྤོས་གཅིག་ཀྱང་སྤར་མི་ཆོག་པའི་

བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་

གཉིས་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་

ཆེན་པོས་སོ་མྱུལ་བྱེད་མུས་ཡིན།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དགེ་འདུན་པ་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་གཅུང་པོ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཚེ་བརྟན་དང་ཁོང་

གི་ཨ་ཞང་གཉིས་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་རེ་ཞིག་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོད་

ནའང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

སླར་ཡང་འཛིན་ཟུང་བྱས་ཡོད། བཙན་དབང་

གིས་ཡུལ་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་དྲག་

གནོན་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་གོ་

ཐོས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་དྲག་པོའ་ིདཔུང་དམག་གིས་རང་ལོ་ ༡༨ 

ནས་ ༤༠ སོན་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཆ་རྒྱུས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་འཁྲིད་རྒྱུའི་བཀོད་

ཁྱབ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང།  བོད་ནང་

དགོན་པ་རྩ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་གི་དགེ་འདུན་

ཞལ་གྲངས་ ༢༥༠༠ ཙམ་གྱི་བདེ་འཇགས་

དང། ཆེ་མཐོང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་

ལ་ཉེན་ཚབས་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་

མིའི་དམག་མིས་དྲག་གནོན་བྱེད་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་དགེ་འདུན་

པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ངང་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དེར་རྡོ་དཀར་ལགས་ཀྱང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་འབར་རྫས་གཡུགས་པ་

དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཕྲེད་དར་ཐོགས་ཏེ་

བོད་རང་བཙན་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་

པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད།  

ཕྱོགས་མཚུངས་ལྕགས་རྭ་དཔལ་འབར་ནས་

ཡིན་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་པ་བློ་གྲོས་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་བར་ལྷ་སའི་

བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་བོད་

ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ལ་འཕྲལ་མར་དོ ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོར་ད་དུང་

སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་དང་སྲོག་སྐྱོན་མི་ཡོང་

བའི་རོགས་རམ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་།  ང་ཚོས་ཞུ་སྙན་འདི་མཉམ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་

གནས་ཁང་གི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་ཇི་

འདྲ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་

ཐོ་གསར་ཤོས་ཤིག་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་སྐབས་བབ་རོགས་མགོན་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།   

ཅེས་བཀོད་ཡོད།    གོང་འཁོད་ཞུ་སྙན་འདི་

བཞིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་

ཆུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ། དེ་

བཞིན་ (Human Rights Without 

Frontiers International and 

INPaT) བཅས་ལ་ཕུལ་འདུག་པ་བཅས།།     

རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དང་གཅིག་མཚུངས་བོད་མི་ཚང་མར་ཐུན་མིན་
ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཆེད་ལམ་སྟོན་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་བཞུགས་སྒར་

རྡ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཐུན་མིན་

ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལས་ཁུངས་ (Unique 

Identity Authority of India) 

ཀྱི་ལྕམ་སྐུ་ཤི་ཝ་གྷཱ་མི་ (Ms .Shivaga-

mi) ལགས་ཕེབས་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན།  

         རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཡུལ་མི་ཚང་

མར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཐུན་མིན་ངོ་

སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་

འགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་དེར་ཨཱ་དར་ (Aad-

har) ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཨཱ་དར་ཞེས་པ་

ནི་ཨང་གྲངས་ ༡༢ ཅན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཨང་རྟགས་

ཤིག་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་

གར་ཡུལ་མི་ཙམ་མ་ཟད་ཟླ་དྲུག་སོན་པའི་བྱིས་

པ་ཡན་ལ་གནང་རྒྱུའ་ིལས་འཆར་དེར་བརྗོད།        

    ཨཱ་དར་ཞེས་པ་དེ་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་

བརྗོད་ན། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

ཐུན་མིན་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་གང་ཟག་

དེར་འཐོབ་རྒྱུ་རེད།  

      ཨཱ་དར་རམ་ཐུན་མིན་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་

བཟོ་ཆེད་ཡུལ་མི་སོ་སོས་གང་བྱེད་དགོས་

སམ་ཞེས་ན།  རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཐུན་མིན་

ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ ༡༽ རང་གི་མིང་དང་།

 ༢༽ སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་། ༣༽ཞལ་པར་ཨང་

གྲངས། ༤༽ ཕ་མིང་། ༥༽ ཆང་ས་རྒྱབ་ཡོད་

མེད།  ༦༽ རང་གི་འདྲ་པར། ༧༽ མཛུབ་མོ་

བཅུ་པོའ་ིམཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་པ། 

༨༽ མིག་གཉིས་པོ་གློག་པར་རྒྱག་རྒྱུ།  བཅས་

གནས་ཚུལ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་

གསལ་བཤད་གནང་དགོས།  

     གོང་འཁོད་གནས་ཚུལ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་

ལས་ ༦༽ ༧༽ ༨༽བཅས་ཡུལ་མི་སོ་སོས་

བྱེད་མི ་དགོས་པར་ཐུན་མིན་ངོ ་སྤྲོད་ལག་

འཁྱེར་བཟོ་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་

ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 རྡ་སའི་ཁུལ་དུ་བོད་མིའི་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ ༡༤ ནང་ཐུན་མིན་ངོ་

སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཆེད་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི

ནང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲལ་

སེལ་ཐོ་འགོད་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ་མིང་

ཐོ་བསྡུ་རུབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  མིང་ཐོ་

འགོད་ཆེད་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་

དུ་ཡོད་པའི་འཕྲལ་སེལ་ཐོ་འགོད་ལས་ཁུངས་

སུ་བཅར་ཏེ་མིང་ཐོའ ་ིའགེངས་ཤོག་བཀང་

དགོས།   མིང་ཐོ་བཀང་རྗེས་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ 

ནས་ ༣༠  བར་ཡུལ་མི་སོ་སོར་སྦྲག་ཐོག་

བརྒྱུད་ཐུན་མིན་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་དེ་འབྱོར་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཐུན་མིན་ངོ ་སྤྲོད་

ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཆེད་མིང་ཐོ་འགེངས་རྒྱུ་འགོ་

འཛུགས་གནང་འདུག   

 ཐུན ་མིན ་ངོ ་སྤྲོད ་ལག་འཁྱེར ་

དེ་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

ཡིན་པར་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པས་

འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩི་

དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།། 

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་རིན་

པོ་ཆེ་སྤྱི་སྩལ་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་ཞུ་

ཕྱོགས་སྐོར་ད་ལམ་གྲོས་ཚོགས་དེ་གའི་ཐོག་

གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༡།༡༤།༡༡།༧ འཁོད་པ་

གཏན་འབེབས་གནང་བའ་ིདོན་ཚན་ ༣  པ་ནང་

གསལ་ལྟར་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ ༢༠༡༡ རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཉིན་

གསུམ་རིང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་བཀའ་

ཟུར་རྣམ་པ་དང་། བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཟུར་པ་

རྣམ་པ་ཚོགས་ཆེན་དུ་བཅར་དགོས་ལ་ཚོགས་

བཅར་བརྡ་ཐོའ་ིཐད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་། སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་

སོགས་བརྒྱུད་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང་། གལ་ཏ་ེདུས་ཐོག་

འཕྲོད་འབྱོར་ཐུབ་མིན་བྱུང་ཚེ་གསལ་བསྒྲགས་

འད་ིཐོག་རྩ་འཛིན་གྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་

མཚན་ཐ་ོངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེགོང་

ཚེས་ནང་ཚུད་བརྡ་ལན་གང་ཡང་མ་འབྱོར་ཚེ་

ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་

རྒྱུ། ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩ པ་

ནས་དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥ ནང་ཚུད་སྤྱ་ིལྷན་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཐ་ོགནང་རྒྱུ། ཚོགས་

བཅར་ལམ་གྲོན་སོགས་དོ་དག་སོ་སོ་ནས་གཏོང་

གནང་ཡོང་ཐབས་དང་། གལ་ཏ་ེགཏོང་དམིགས་

མེད་ཚེ་བཀའ་ཟུར་དང་སྤྱི་ཟུར་ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམ་པར་ཚོགས་བཅར་ལས་རྒྱུན་ ༼༢༠༡༡ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༤ ༽བར་བཞུགས་

མཚེར་མགྲོན་ཁང་ཁུངས་སོ་སོས་ཐབས་འཚོལ་

གནང་རྒྱུ་དང། ཉིན་རེ་ཁང་དོད་དང་། ཉེ་འཁོར་

ལམ་གྲོན་དོད་བཅས་འབུལ་རྒྱུ། ཚོགས་བཅར་

ཚུར་ཕྱིར་ལམ་གྲོན་དང་། ཉིན་དོད་ཐོབ་ཐང་

བཅས་བཀའ་བློན་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་གོ་

བབ་ལྟར་གཅིག་མཚུངས་འབུལ་རྒྱུ། 

 གོང་གསལ་ཚོགས་བཅར་དུས་

ཡུན་རིང་ལའང་ཉིན་དོད་ཐོབ་རྒྱུ། འགྲིམ་འགྲུལ་

སྐབས་ཀྱི་གནམ་གླ་དང་། འཁོར་གླ། མགྲོན་

ཁང་གླ་སོགས་གཞུང་རྩིས་ནས་གནང་དགོས་

རིགས་ལ་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་མ་གནང་ཚེ་རྩིས་

ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་

པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་གནམ་ཐོག་ཕེབས་འཐུས་

ཆོག་པ་རྣམས་ནས་ (Boarding Pass)བྱུང་

འཛིན་མཉམ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། བཅས་

དམ་དོན་ངེས་གནང་ཡོང་བ་ཕེབས་འདུག་པ་

དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ལ་                                                         

ཕུལ།།


