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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 །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ལ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་དད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་

པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ནང་ཆོས་

དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་ཆོས་

འབྲེལ་བཀྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའི་

སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་༸གོང་

ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུ་སྐབས་ཆོས་

རའི་མདུན་ཐང་དུ་ཐེ་ཝན་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རོལ་

དབྱངས་ཚོ་ཁག་གཅིག་ནས་ཞི་བདེའི་རོལ་

དབྱངས་ཀྱི་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས། བཞུགས་

ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་དེར་འདུས་ཐེ་

ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༩༥༠ གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག ༥༢ ནས་བཅར་བའི་

ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༢༠༠ དང་རང་རིགས་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༥༥༠༠ བརྒལ་བར་ཐོག་མར་ནང་

ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།  

 དེ་རིང་འདིར་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་

ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ་འཆད་རྒྱུ་

ཡིན།   ཆོས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ལེགས་སྦྱར་

ནང་དྷར་མ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དྷར་མའི་དོན་ནི་

འཛིན་པའམ་སྐྱོབ་པའི་དོན་ཡིན། སྐབས་འདིར་

ཕལ་ཆེར་སྐྱོབ་པའི་དོན་ལ་གོ་བ་ཆེ་བ་ཡོད། 

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་

ཡིན།  སྡུག་བསྔལ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དེ་བཞིན་

རྐྱེན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་དགོས་པའི་བདེ་

སྐྱིད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་

མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཉུང་དུ་

འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ངོས་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཉན་

བཤད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་དགོས་ཞེས་

སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཡང་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལྟ་

གྲུབ་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།  ད་

ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་ཕྱི་དངོས་པའི་མཐུན་

རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་དངོས་

པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་གཅིག་པུས་ཡིད་མ་འཚིམས་

པར་གནས་ཡོད། སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་

ཕྱི་དངོས་པོའ ་ིམཐུན་རྐྱེན་གྱིས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་

མེད།  སེམས་ཀྱ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བླ་ོའཇོག་

ས་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ 

ནང་ཆ་བཞག་ནའང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དེ་

དག་གིས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད།  དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ལུགས་

དེ་ཚོའི་ནང་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཕྱེ་དགོས། 

 ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་བྱ་རྒྱུའི་གྲས་

ལ་ལྟ་གྲུབ་གང་ཡང་མེད། ལྟ་གྲུབ་མེད་མཁན་

རིགས་གཅིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མཁན་རིགས་

གཅིག་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མཁན་གྱི་རིགས་

དེའི་ནང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་

གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་

པོ་མི་འདོད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཡོད། 

ཧིན་དྷུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་

པ་པོ་འདོད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་ཡེ་ཤུ་དང། 

ཁ་ཆེ། ཇིའུ་བཅས་དེ་ཚོ་གྲས་མང་པོ་ཞིག་

གིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་འདུག  

གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་

འདོད་ཀྱི་མེད། དེ་ནས་(Jain)གཅེར་བུ་བས་

འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་མེད། དེ་

བཞིན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང་འཇིག་རྟེན་

བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་མེད། དུས་རྒྱུན་ངོས་

ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་མཁན་

གསུམ་འཇོག་གི་ཡོད། དེ་རིང་ཏའོ་ཆའོ་རྩིས་

ཏེ་བཞི་ཆགས་སོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད།། 

ཕེབས་བསུའི་ཞི་བདེའི་རོལ་དབྱངས་མཉམ་གཞས་འབུལ་བཞིན་པ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་

ཆེ་ཤོས་གསུམ་པར་གྲགས་པ་ཨེ་སོ་ཊོ་ནི་ཡའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཁི་རི་སི་ཊི་

ན་ཨོ་ཇུ་ལན་ཌི་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། བློ་བཟང་

དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་གླེང་ཡོད། སྐབས་

དེར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་

གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེ་ནི་

འདི་ལོའ་ིནང་བོད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་དོན་རྐྱེན་ཐེངས་ ༤ ཆགས་ཡོད།

 དོན་རྐྱེན་དེས་བོད་མི ་ཚོས་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་རང་གི་

ཆོས་དད་རང་དབང་དང་མིང་དོན་མཚུངས་

པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞིན་པ་གསལ་

པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་པའི་བྱ་

སྤྱོད་དེ་རིགས་ཡང་ཡང་སྤེལ་དགོས་བྱུང་བ་

དེས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་བོད་མིའི་

རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་

ཡོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་

གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་

སྟོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་མང་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་སྔར་

བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་

པ་མ་ཟད།  བལ་ཡུལ་དུ་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་

ཡོང་བའི་བོད་མི་ཚོ་བལ་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་ནས་

བཙན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱིར་སློག་བྱས་པའི་གནད་

དོན་དེར་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།  

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

གྷན་ངྷིའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྷན་ངྷིའི་ཚ་མོ་

ཨི་ལར་གྷན་ངྷི་ལགས་ཀྱིས་འདི་ལོའ་ིགྷན་ངྷིའི་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་རེས་གཟའ་

པ་སངས་ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཌེ་སི་

མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའ་ིའཁྲུངས་

སྐར་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན་སྐབས་དེར་

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་སའི་མངའ་
སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆུ་

ལོག་གི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་བརྒྱུད་ཨོ་རི་

ས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི

གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ཉེ་ཆར་ཨོ་རི་སའི་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆུ་

ལོག་གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་རྐྱེན་མི་རྒྱུ་གཉིས་

ལ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མངའ་སྡེའི་

མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོར་བརྡབ་གསིག་ཧ་ཅང་བཟོས་

ཡོད་པའི་སྐོར་ཤེས་སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་

ཆེན་པོ་བྱུང་།  ངོས་ཀྱིས་གོད་ཆག་དེའི་འོག་དཀའ་

སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་ཨོ་རི་ས་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ཨོ་རི་སའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་

ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་ཞལ་འདེབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

བཞིན་ཨོ་རི་ས་ཅན་སྡར་གི་རི་གཞིས་ཆགས་སུ་

གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དང་

བླངས་ཐོག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོབ་རུ་ཁག་བཟོས་

ཏེ་ཆུ་ལོག་གིས་གོད་ཆག་ཕོག་ཁུལ་དུ་རོགས་སྐྱོབ་

ཆེད་ཐོན་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང། 

ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།  གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་དབྱིན་

ཡིག་ཐོག་ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་

མིག་དམར་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཝང་ག་རི་མཱ་ཐའི་

(Wangari Maathai)མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བར་བརྟེན་རྗེས་ཤུལ་ཚོར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་

འཕྲིན་སྩལ་བའ་ིནང་འཁོད་དོན། ལྕམ་སྐུ་ཝང་ག་ར་ིམཱ་

ཐའི་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་མི་ཚེ་དོན་དང་

ལྡན་པའ་ིཐོག་བསྐྱལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བུད་མེད་ཀྱ་ིཐོབ་ཐང་། གཞུང་

གི་ལས་དོན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་འབད་བརྩོན་གནང་བ་དེ་དག་ལ་

ང་ཚོས་གུས་བརྩ་ིཆེན་པོས་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམ་

པ་ཁོང་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་བཟང་དུ་གཏོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་

རྒྱུའ་ིདམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོབཟུང་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ར་ེབར་

དམ་པ་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་དེས་བུད་མེད་གཞན་ཚོར་

སེམས་ཤུགས་དང་བློ་སྤོབས་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། མིག་དཔ་ེའོས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཏ་ེ

བུད་མེད་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ལས་འགུལ་ནང་ཆ་ཤས་

མང་ཙམ་བླང་ནས་མཉམ་ཞུག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ 5

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ་

ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བོད་མི་ཚོར་རང་གི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་

སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་

འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་

རིག་གཞུང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གྱི་དམ་

བསྒྲགས་སྲིད ་བྱུས་འཛིན ་བཞིན ་པ་དེར ་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་

ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་

དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་

མཚམས་འཇོགས་དགོས་པ་དང།  བོད་མི་

ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་རང་

གི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི ་དགོན་པ་དང་དཀར་མཛེས་

ཁུལ་གྱི་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་

དག་བྱུང་འཕྲལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་

དེ་དག་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། 

 དགེ་འདུན་པ་ཚེ ་དབང་ནོར་བུ་

ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགོས་

བྱུང་བ་དེ་ཡང་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་འདུན་

པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་

པའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་

ཡིན་འདུག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོ་

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་དགེ་འདུན་པ་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེར་

དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཇི་འདྲ་འཛིན་པའི་

སྐོར་འཁོད་དོན།  

 འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དགེ་འདུན་

པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་རྗེས་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པས་གཙོས་མང་ཚོགས་མཉམ་

སྡེབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། གར་སོང་ཆ་མེད་

དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་རང་ལོ་ ༢༤ སོན་པའི་

བོད་མི་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མིའི ་དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་པས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནང་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་

རྔ་པའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་མི་

ཚོར་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད། རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཁོངས་

བྱིས་པ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཆེད་

བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད། སློབ་གསོའ་ིལས་

འགུལ་དེའི་ཁོངས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི ་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་

དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་

པའི་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་

དང་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་འཁོད་

ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་སྤྱི་མཚུངས་མཛད་སྒོར་མགྲོན་འབོད་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཐེ་ཝན་མང་

གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ 

༢༥ འཁོར་བ་དང་དུས་མཉམ། མང་གཙོ་ཡར་

ཐོན་ཚོགས་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་སྡེ་ཚན་

ནས་གོ་སྒྲིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༢༨ ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་མཛད་སྒོའ་ི

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཐེ་ཝན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཕྱིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་། སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་མགྲོན་ཤོག་ཕུལ་ཡོད་

པ་ལྟར། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ལ་ཡང་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་མགྲོན་ཤོག་གནང་བ་

བཞིན་དོན་གཅོད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་

སུ་ཕེབས་བརྟེན།  དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བསོད་

ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་མཛད་སྒོར་བཅར་ཡོད་

པ་རེད།  མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

སོགས་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་འཛོམས་

བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མགྲོན་གྱི་བདག་པོ་མང་

གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་

མི་ལྕམ་ཚའེ་དབྱིང་ཝིན་ལགས་དང་། གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི ་སོགས་ནས་སྐུ་མགྲོན ་

རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཡོད། དྲུང་ཆེ་བསོད་

ནམས་རྡོ ་རྗེ ་ལགས་ཀྱིས་ལྕམ་ཚའེ་དབྱིང་

ཝིན་ལགས་ལ་རྒྱུན་དུ་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པའི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོར་མང་གཙོ་ཡར་

ཐོན་ཚོགས་པ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་སོགས་ཆེད་དུ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་རྟེན་

འབྲེལ་མཛད་སྒོར་མངགས་གཏོང་གནང་བར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ལྕམ་ཚའེ་དབྱིང་

ཝིན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ཁྱེད་རྣམ་པའི་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལོ་ན་

གཞོན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

བར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐེ་

ཝན་དང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཡོད་

པས་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་

གསུངས། དེ་བཞིན་དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའི་རྒྱུན་གཏན་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་

དཔོན་རིགས་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་སོགས་ཞུས་ཡོད་པ་

བཅས།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།
༄༅། །ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་

དང་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བ་དང་ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་

ལོར་བརྟན་པ་དང་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་

དབང་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བརྟེན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་

མིས་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་པོ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཕྲལ། ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་

བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དུ་འཛིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་བོད་མི་

ཚོའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མྱུར་དུ་

སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་

ལྟར། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་

མེ་རི་བྷེ་ཐི་མར་ཀེ་(Mary Beth Markey)

མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་གཞོན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་གི་

བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་

དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་དམ་

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པ་དེ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་གསལ་

པོ་བཏང་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་

རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཉེས་པ་ཚབས་

ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་དེར་དགག་བྱ་གནང་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རང་

སྲོག་གཅོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་

པ་དེས་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

མེད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། བོད་ཀྱི་དགོན་

སྡེ་ཁག་གི་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་

པའི་གནས་སྟངས་འོག་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུའི་འུ་ཐུག་གི་བྱ་ཐབས་

དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་

བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག 

དེ་བཞིན་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་

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

ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། ད་ཆ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཉེན་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་

ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་

གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་

ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རང་

དབང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་

ཕན་ལགས་(Stephanie  Brigden)ཀྱིས་

བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤེལ་དགོས་བྱུང་བ་

དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་གྲོས་མོལ་གྱི་

ལམ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 

མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
༄༅། །སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་

རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་གཉིས་པར་ཚོགས་ཕེབས་སྐབས་གློ་

བུར་བསྙུན་མནར་གྱིས་ཅན་དྷི་སྒར་དུ་སྨན་གཏུག་

གིས་གཤག་བཅོས་བྱས་ཀྱང་། ཕན་བསྐྱེད་མ་

བྱུང་བར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱབ་

ཆུ་ཚོད་ ༣།༢༠ ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའ་ི

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱ་ི

ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་

ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་

གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་དམ་པ་ཁོང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་སྙིང་

བསྡུས་ནི། ཁོང་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༢ ལོར་འཁྲུངས་ཤིང༌། 

༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏ་ེརིམ་པའ་ིསློབ་

ཞུགས་གནང་།  ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 

ནས་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་ལ་ོང་ོ ༢༦ 

ལྷག་རིང་དྭང་སློབ་དམག་སྒར་ནང་ཞུགས། དེ་

ནས་ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་འགོ་འཛིན་ལས་

རོགས་(Assistant Political Leader)བར་

ལས་དྲུང་དང༌། ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ། བརྒྱ་

དཔོན། བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་འགན་འཛིན་བཅས་

ཀྱ་ིལས་ཁུར་ཐོག་སྲ་ིཞུ་བསྒྲུབས་མྱོང་ཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༩༩༤ ལ་ོམཇུག་ཏུ་དྭང་ཞབས་ནས་རྩ་དགོངས་

ཞུས་རྗེས་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

སུ་གཞིས་གྲོང་བརྒྱ་དཔོན་དང༌། ས་གནས་དྭང་

ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་གི་རྒྱུན་ལས་ལོ་གསུམ་གནང་། 

ས་གནས་མདོ་སྨད་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་

ལས་ཁུར་ལོ་དྲུག་དང་མན་སྤར་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི ་ལས་ཁུར་

བསྟུད་མར་སྐབས་གཉིས་ལས་ཁུར་གནང་ནུབ་

བྷང་གྷལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་བོད་

མིའི་སུད་ཚོང་གི་འགན་འཐུས་ལོ་ལྔ། མདོ་སྨད་

ཆོལ་ཁའི་སྐབས་ ༡༡ པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་

ལས་ལོ་གསུམ་ཞུས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ 

ནས་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ བར་སྐབས་ ༡༣ 

པའི་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་

ཁུར་གནང་། སྐབས་ 

༡༣ དང་ ༡༤། ༡༥ 

བཅས་ལ་མུ་མཐུད་

མདོ ་ སྨད ་མི ་ མང ་

ནས་སྤྱི ་འཐུས་སུ་

འདེམས་གནང་བ་

བཞིན། ད་བར་སྤྱི་

འཐུས་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་ཆ་ཚང་

ཆད ་མེ ད ་ཚོགས ་

བཅར་གྱིས་ལས་ཁུར་ཞུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་ 

༡༣ པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལོ་བཞི་དང་

སྐབས་ ༡༤ པར་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ལྷག་ལས་

ཁུར་ཞུས་ཡོད་ལ་སྐབས་ད་བར་མང་ཚོགས་

རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་

ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་སོགས་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆེད་

འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་མིན་ ༢༥ ནང་བསྐོ་

གཞག་བྱུང་བ་ལྟར་ཞབས་ཞུ་ཧུར་སྐྱེད་ཞུས་དང་

ཞུ་མུས་ལགས་ཤིང། སླད་མར་གཙོ་བོ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་སྙིང་དབུས་སུ་

བཅངས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་

ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱིས་བོད་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་མདོ་སྨད་མི་མང་ནས་ཇི་

ལྟར་ཐུགས་རེ་གནང་དོན་བཞིན་རང་ནུས་གང་

ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ 5

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༢༨ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

 ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་

གསལ་ལྟར་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༡༨ དགོང་དྲོ་རྒྱ་གར་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་

ས་ཁུལ་སྒང་ཏོག་དང་། ར་ཝང་ལ། རྡོར་གླིང། 

དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཝ་

ལུང་བཅས་སུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཚད་ ༦་༩ ཙམ་

བརྒྱབ་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་

བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་

མངའ་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་རྫོང་སྡེ་ ༦ ཙམ་

ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཆུ་

ལོག་གིས་ད་ལྟའི་བར་ཡུལ་མི་རོབ་རྩིས་མི་

གྲངས་ ༣༣ རྐྱེན་འདས་དང་། མི་གྲངས་ ༡༢ 

ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད། ཡུལ་མིའི་རྒྱུ་དངོས་མ་

གནས་རོབ་རྩིས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༡༠༠ ཙམ་རྩ་

མེད་གྱོང་གུན་ཕོག་ཡོད་འདུག་པའི་ཐོག  ད་

ལྟ་ཡང་འགྲོ་འདུག་གནས་མལ་གང་ཐད་ངལ་

བ་ཆེ་འཕྲད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་སྟེ་ཡོད་

འདུག

  ༡༽རང ་ཅག ་བོད ་མི ་སྐྱབས ་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་

ཀྱིས་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་དང་གཞལ་དུ་མེད་

པའི་བཀྲིན་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས་གནང་ཡོད་པ་

ཚང་མས་བློར་མངའ་སེམས་བཞག་ལ་སོང་། 

བཀྲིན་དེ་དག་གི་བརྒྱ་ཆ་ཆ་ཤས་ཙམ་གསབ་

ཕྱིར ་ད ་ལྟའི ་དཀའ་ཚེགས་སྐབས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་། ཉི་

མ་མེ་གྲོགས། དེ་བཞིན་མེ་ཏོག་ཆུང་ཡང་ལྷ་

རྫས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར།  ང་རང་ཚོ་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་

སེམས་གསོའ ་ིཚུལ་དུ་རྒྱ་མཚོ ་ཆུ་ཐིགས་

ཀྱི་འབྲེལ་མཚོན་མི་རྒྱུ་གཉིས་ནས་དེ་སྔ་རྒྱ་

གར་མངའ་སྡེ་གུ་ཇུ་རཊ་(Gujarat)རུ་

གོད་ཆག་བྱུང་སྐབས་རང་རིགས་རྣམས་ནས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་ཏེ་མཐུན་འགྱུར་

གཞོགས་འདེགས་གང་གནང་བ་ལྟར་གནང་

ཐབས་དགོས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ འཁོད་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པ་

བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འདི་ག་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ནས་སྣེ་སེལ་སྔོན་འགྲོའ་ིསྔ་འདོན་རྒུད་

སྐྱོབ་རོགས་འདེགས་ཕྲན་བུ་རེ་ཨོ་རི་ས་དང་

སྒང་ཏོག་མངའ་སྡེའི་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་

སོ་སོའ ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ཁུངས་

གཏོང་ཟིན་ཞིང་། ད་དུང་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ ་ིཁྱབ་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི ་མང་ཚོགས་དང་། 

རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་གནང་སྟངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད།

རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གིས་གཙོས་གཞུང་

འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་

སྐྱིད་སྡུག་ཡོད་དོ་ཅོག་ཚང་མས་ཞལ་འདེབས་

རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཛ་དྲག་

འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་ནན་གཏན་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཞལ་འདེབས་ཇི་

བྱུང་གི་དངུལ་འབབ་མིང་གཞུང་དང་བཅས་

འདི་གར་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་མཚན་

ཐོག་ཌབ་འཛིན་(DD in favour of 

CTRC)ཁོ་ནའི་ཐོག་འཕྲལ་དུ་གཏོང་གནང་

ཡོང་བ་ལས། Online Bank Trans-

fer བརྒྱུད་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།  

 ༢༽ས་གནས་འབྲེལ་ཆགས་ཨོ་

རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཁོངས་སེར་

སྐྱ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་དྭང་བླངས་ཀྱིས་ཆུ་

ལོག་གོད་ཆག་བྱུང་བའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡུལ་མི་

དང་མཛའ་འབྲེལ་ལར་རྒྱ་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ ་ཡིས་ས་གནས་ནས་རྒྱག་རང་

ཁུར་ཐོག་མི་གྲངས་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་

གཞོགས་འདེགས་ཞབས་ཞུར་འཕྲལ་ཐོན་

བྱུང་འདུག་པ་བཅས། མདོར་ན་རང་རེ་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་

ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅས་

གང་དུ་བཞུགས་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་

ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་

དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་དང་། དེ་དག་ཤ་ཁུ་

ཤར་འཐིམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་ཁག་

ཀྱང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ཏུ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་

ཀྱི་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  

ཞེས་པའི་ཛ་དྲག་གི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་

འདུག་པ་དེ་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གསལ་

རྟོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།             

༄༅། རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ནས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ད་བར་སློབ་ཡོན་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་སློབ་ཡོན་

འབུལ་མཁན་ཚོགས་སྒེར་ཁག་གི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།

དང་པོ༽ རྒྱ་གར་ལ་གནས་སྡོད་སྦྱིན་བདག་

རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས།   

༡ རྡ་ས་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ནས་སློབ་མ་གྲངས་

གཅིག 

༢ རྡོར་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་རྣམ་

རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་སློབ་མ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་། 

༣ ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་

སྒྲོན་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཅིག 

༤ གཤམ་གསལ་རྟ་དབང་ཁུལ་ཡུལ་མི་དང་

བོད་རིགས་ཁག་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གསུམ།   

ཀ ། ཆོས་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ།            

ཁ། རྟ་མགྲིན་འགྱུར་མེད་ཁྱིམ་ཚང་། 

ག  རྒན་བྱམས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ལགས།      

ང།ཚོང་པ་རྒན་ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  

ཅ། སྤྲེའུ་བྲག་མགོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས།      

ཆ། རྒན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཁྱིམ་ཚང་།          

ཇ། ཚོང་པ་སྐལ་བཟང་དབང་མོ་ལགས།      

ཉ། ཚོང་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས།  

ཏ། ཚོང་པ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས།     

ཐ།ཚོང་པ་སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད་ཁྱིམ་ཚང།   

ད། དྲུང་ཡིག་སངས་རྒྱས་ལགས།          

ན།རི་རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས།  

པ། རྟ་ཞོད་བཀྲིས་ཚེ་རིང་ཁྱིམ་ཚང་།        

ཕ། རྟ་ཞོད་ཀོ་ཀོ་ལུང་བསྟན་ཁྱིམ་ཚང་།  

བ། རྟ་ཞོད་སངས་རྒྱས་ཁྱིམ་ཚང་།        

མ། རྒན་ཐུབ་བསྟན་མགོན་པོ་ལགས།  

ཙ། རྒན་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས།           

ཚ། རྟ་ཞོད་ཤེས་རབ་དང་མཚམས་གཅོད་ལཌ།     

ཛ། རྟ་དགོན་བླ་མ་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ནོར་

བུ་ལགས།  

ཝ། དཔལ་ལྡན་ཁྱིམ་ཚང་།          

ཞ ། པ་སངས་ཚེ་རིང་ཁྱིམ་ཚང་།                 

ཟ། ཟེ་ལ་ཚེ་དབང་ལགས།  

༥ ལྡི་མ་པུར་གནས་སྡོད་ཚེ་དབང་དཔལ་

འབྱོར་ལགས་དང་ཕག་གྲུ་བསོད་ནམས་

ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཉིས། 

༦ ལག་ནའོ་(Lucknow) ཚོང་པའི་ཚོགས་

པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཅིག

གཉིས་པ༽ བལ་ཡུལ་ལ་གནས་སྡོད་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དང་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས།   

༡ རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་ལགས་ནས་སློབ་མ་

གྲངས་ལྔ་།      

༢ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་སློབ་མ་

གྲངས་བཅུ་གསུམ།   

༣ བཀྲིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་

བཅུ་བཞི།         

༤ ནོར་བུ་ཆོས་བཟང་ལགས་ནས་སློབ་མ་

གྲངས་བཅོ་ལྔ།    

༥ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་སློབ་མ་

གྲངས་ཉི་ཤུ་བཅས།

གསུམ་པ༽ དབྱིན་ཡུལ་བོད་རིགས་ཚོགས་

པ་བརྒྱུད་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་པའི་སྦྱིན་

བདག་ཁག་གི་མཚན་གཞུང་དང་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས། 

༡ ཟླ་བ་སྐལ་བཟང་ལགས་ནས་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས་གཅིག 

༢ དབང་མོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག 

༣ བསོད་ནམས་ཚེ་འཛོམས་ལགས་ནས་སློབ་

མ་གྲངས་གཅིག   

༤ བསྟན་འཛིན་ཚེ་དཔག་བསམ་འཕེལ་

ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག་བཅས།

༥ དབྱིན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་ཟླ་བ་སྐལ་བཟང་

ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཅིག

༦ དབྱིན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༧ དབྱིན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བསྟན་འཛིན་ཚེ་

དཔག་ལགས་ཀྱིས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

བཞི་པ༽ ཨ་རིར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དང་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས།

༡ རྒྱ་མཚ་ོགྲགས་ཆུང་ལཌ་ནས་སློབ་མ་གསུམ།

༢ ཨ་རི་མི་ནེ་པོ་ལིསེ་(Minneapolis)

ལ་གནས་སྡོད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ལགས་

ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༣ ཨ་རི་བྷན་སེ་བི་ལ་(Burnsville)རུ་

གནས་སྡོད་སྟག་རྩ་ནང་མི་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༤ མི་ནི་སོ་ཀྲ་(Minnesota)རུ་ས་

གནས་བེུད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། སྐལ་

བཟང་དབང་འདུད་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༥ ཨ་རི་གྲའི་ཀྲོན་(Dayton)དུ་གནས་སྡོད་

སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༦ ཨ་རི་ཨེཊ་མོན་ཊ་(Edmonds)རུ་

གནས་སྡོད་ཕྱག་མཛོད་ཚང་སྒྲོལ་མ་ལགས་

ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༧ ཨ་རི་ཨེཊ་མོན་ཊ་(Edmonds)རུ་

གནས་སྡོད་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༨ ཨ་རི་ཨེཊ་མོན་ཊ་(Edmonds)རུ་

གནས་སྡོད་བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༩ ཨ་རི་ཀྲི་རི་ས་(Terrace)ལ་གནས་སྡོད་

ཚ་འདུལ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༡༠ ཨ་རི་ཤོར་ལེན་(Shoreline)ལ་

གནས་སྡོད་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་སློབ་

མ་གཅིག 

༡༡ ཨ་རི་ཤོར་ལེན་(Shoreline)ལ་

གནས་སྡོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༡༢ ཨ་རི་ཤོར་ལེན་(Shoreline)ལ་

གནས་སྡོད་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༡༣ ཨ་རི་སིཡཀྲལ་(Seattle)ལ་གནས་

སྡོད་རིན་ཆེན་དགའ་བདེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་

གྲངས་གཅིག 

༡༤ ཨ་རི་སིཡཀྲལ་(Seattle)ལ་གནས་

སྡོད་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་འོད་སྲུང་ལགས་

ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༡༥ ཨ་རི་སིཡཀྲལ་(Seattle)ལ་གནས་སྡོད་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༡༦ ཨ་ར་ིལའ་ིས་ི(Lacey)ལ་གནས་སྡོད་བསོད་

ནམས་རྡ་ོརྗ་ེལཌ་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༡༧ ཨ་རི་བེལ་ལེ་བིའི་(Bellevue)ལ་

གནས་སྡོད་ཇ་མ་ཚང་ཚེ་དབང་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

༡༨ ཨ་རི་བེལ་ལེ་བིའི་(Bellevue)ལ་

གནས་སྡོད་གཡུ་ཐོག་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སློབ་

མ་གྲངས་གཅིག

༡༩ ཨ་རི་བེལ་ལེ་བིའི་(Bellevue)ལ་

གནས་སྡོད་ཤར་པ་བཀྲིས་དང་ཇ་མ་ཚང་ཤར་

པ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༢༠ ཨ་རི་ལན་འུཊ་(Lynwood)ལ་གནས་

སྡོད་གུང་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་དང་ནང་མི་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༢༡ ཨ་རི་མར་སར་ཨཡི་ལེནཊ་(Mercer 

Island)ལ་གནས་སྡོད་གཡུ་ཐོག་ཤོཊ་ཚེ་

རིང་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

༢༢ ཨ་ར་ིབྷ་ོཌལ་(Bothell)ལ་གནས་སྡོད་

ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག 

༢༣ ཨ་རི་མེ་ཀྲེ་སན་(Medison)ལ་

གནས་སྡོད་ལྷག་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་

སློབ་མ་གཅིག

༢༤ ཨ་རི་ཁེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡར་(California)

གནས་སྡོད་འབུམ་རམ་པ་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས་

ལགས་ནས་སློབ་མ་གསུམ།

༢༤ སྦར་སོ་ལི་ན་(Barcelona)བོད་མིའི་

ཚོཌ་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཉིས།

༢༥ བྱང་ཨ་རིར་(North America)

སྐྱིད་གྲོང་སྐྱིད་སྡུག་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་བཅུ་

བདུན།

༢༦ བྱང་ཨ་རི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་དགུ།

༢༧ ཨ་རིར་གནས་སྡོད་བློ་བཟང་སྒྲོལ་མ་

ལགས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཅིག

ལྔ་པ༽ ཕ་རན་སིར་གནས་སྡོད་བསྟན་འཛིན་

དབང་འདུས་ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

དྲུག་པ༽ སུད་སིར་གནས་སྡོད་བསོད་ནམས་

དགར་ནེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་གཅིག

བདུན་པ༽ ཁེ་ན་ཌར་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་

སྦྱིན་བདག་གི ་མཚན་གཞུང་དང་སློབ་མ་

གྲངས།

༡ ཁེ་ན་ཌ་(Canada)བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཟུར་

ཚོགས་པ་(TCVAA)ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་

གསུམ།   

༢ ཁེ་ན་ཌ་(Canada)གནས་སྡོད་ཚེ་རིང་

བདེ་ཆེན་ལགས་ནས་སློབ་མ་གཅིག

བརྒྱད་པ༽ ཨ་རི་ལེནཌ་(Ireland) ལ་

གནས་སྡོད་བསྟན་འཛིན་ནོར་སྐྱིད་ལགས་ནས་

སློབ་ཕྲུག་གྲངས་གཅིག

དགུ་པ༽ ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ནས་

སློབ་མ་གྲངས་དགུ་བཅས་སོ། །།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ 5

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་
རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་བ། 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ 

ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་

ཅིང་། ཚོགས་དུས་མཐའ་མའི་ཉིན་བོད་མི་མང་

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

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་སྐབས་

བཅོ་ལྔ་པའི་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཉིན་མཐའ་

མར་ཚོགས་གཙོས་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གཏམ་

བཤད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཏམ་བཤད་ནང་

གཙོ་བོ་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལས་

རིམ་ག་རེ་བྱུང་བ་དང་གྲུབ་འབྲས་ག་རེ་ཐོན་

ཡོད། དེ་དག་གི་བསྡོམས་ཤིག་རྒྱག་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་

པོའ ་ིངོས་ནས་ཚོར་སྣང་དང་མ་འོངས་པའི་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁག་

གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་རེས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ང་ཚོས་ལས་རིམ་དང་

པོ་དེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱུང་

བ་རེད། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་གསུམ་འཁྱེར་དགོས་བྱུང་

ཡོད།  སྤྱིར་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིན། འོན་ཀྱང་ག་དུས་འཆི་མིན་དེ་སུ་གཅིག་

གིས་ཤོད་ཐུབ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་མི་

ཡུལ་འདིར་སྡོད་རིང་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་ཐོག་

ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་

བཞིན་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་འདེམས་དེ་ཡང་སྤྱི་

མོས་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་ཚོགས་

གཙོའི་ངོས་ནས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་

ཤག་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འཛིན་

སྐྱོང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ངོས་ནས་དགོས་ངེས་

མཐུན་རྐྱེན་རག་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་

ཆེན་པོའ ི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་

སོང་བས་ང་ཚོའི་གཟི་བརྗིད་རེད་བསམ་གྱི་

ཡོད། ང་རང་གིས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློ་གཏོང་

སྟངས་བྱས་ན་བཀའ་ཁྲི་སུ་ཞིག་སླེབས་ཀྱང་

དེས་བཀའ་བློན་གཞན་སུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི ་

ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང། ཕུལ་དགོས་

རྒྱུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད་སྙམ་

གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་བཀག་འགོག་བྱ་

རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མིན། 

བཀའ་བློན་གཞན་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་

རིམ་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་

ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལས་དོན་དེ་ཡང་དུས་ཐུང་

ཞིག་ནང་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་བྱུང་སོང་སྙམ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་བློན་ཁྲི་

པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགྲོ་

གླེང་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ་

བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་

སྟངས་དེའི་ཐོག་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་

མེད་པ་ཡིན་རུང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་

གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ཆེའི་མང་

ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་འདི་

བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ཡོད། 

 དེ ་ བཞི ན ་ ཐེ ངས ་ འདི འི ་ གྲོས ་

ཚོགས་ནང་ང་ཚོར་བསྐུར་ཡོད་པའི ་ལས་

འགན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་རེད། ཁྲིམས་

བཟོའ་ིལས་དོན་ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ད་

རེས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་མང་ཤོས་ཆགས་

ཡོད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གཅིག་པུའི་

ཐོག་ལ་ཤོག་གྲངས་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་

གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀྲམ་ཡོད། སྒྲིག་གཞི་ཁག་

ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཁག་

གཅིག་གང་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་

བསྡོམས་པའི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཐོག་ཁྱོན་ཡོངས་

ནས་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་

རྒྱུ་དེ་དག་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་

གྲོས་ཚོགས་འདིའི་གཟི་བརྗིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ང་ཚོར་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཀྱང་བསྒྲུབས་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། རྩ་བའི་

མི་མང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་དོ་

སྣང་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞིའི་ལས་རིམ་དེ་བཞིན་ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ་

ལྟ་བུ་ཡོད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོ་སྣང་

སྤྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ལས་རིམ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྗོད་པ་

དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཆ་ཚང་ལྟ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་འདི་སྒྲོམ་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་གནས་ཡོད་པ་དང་སྒྲོམ་གཞི་དེ་ཚོའི་

ཆ་ལག་དང་ལས་དོན་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྣམས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སློབ་

སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད། ད་རེས་

གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་ཚང་མར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐུགས་

ལ་ངེས་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་མཁན་

ང་ཚོ་རེད། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་འགན་

འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་རེས་གྲོས་

ཚོགས་འདིའི་ནང་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དེ་

དག་ང་ཚོས་དུས་ཐོག་ཏུ་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་དེ་

གཟི་བརྗིད་རེད། 

 དེ ་བཞིན ་ཁྲིམས ་བཟོའ ི་ལས ་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞི་ནང་ཕྱག་

ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་འདུག ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་སྐབས་བཅོ་

ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་རྒྱལ་ཁའི་

ངང་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། ། 

བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ལ་ཕ་རན་སི་གྲོང་སྡེ་ཞིག་གིས་ལྟ་རྟོག་
གནང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕ་རན་སིའི་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ངོས་སུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ལེ་ཀ་ནེ་ཊི་ཌ་སི་མུ་རེ་སི་(Le 

Cannet Des Maures)ཞེས་པའི་

གྲོང་སྡེ་ཆུང་ཆུང་དེའི་གྲོང་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས། འཛིན་སྐྱོང་

འཐུས་མི་གྲངས་ ༢༣ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སྤྱི་མོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་

ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་གནང་བ་མ་ཟད། གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་མདུན་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་

གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་དག་ལག་

བསྟར་ཆེད་མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་སྐབས་

པེ་རི་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དོན་

གཅོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་

ཀྱིས་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཇིན་ལཀ་

ལོང་གུར་(Dr. Jean Luc Longour) 

མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། 

མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ དང་ ༢༥ 

བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་འཚུགས་རྒྱུ་གྲོང་

སྡེ་དེའི་ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན་དང་སྟབས་འཁེལ་

བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་དུས་

སྟོན་དེའི་ཐོག་བོད་དོན་གློག་བརྙན་བོད་དང་

མཚོ་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་སོགས་གློག་བརྙན་ཁག་

གཉིས་མང་ཚོགས་ལ་བསྟན་གྲུབ་མཚམས།  

མང་ཚོགས་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་

ཕུལ་ཡོད།

 ད་བར་ཕ་རན་སིའི་གྲོང་སྡེ་འདྲ་མིན་གྲངས་ 

༣༨ ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ཁག་

གི་ནང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མུས་

ཡིན་པ་དང་ཐེངས་འདིའི་གྲོང་སྡེའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་རྗེས་ཕ་རན་

སིའི་གྲོང་སྡེས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་དངོས་

སུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་བོད་མིའི་ངོ་

བོ་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་

མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲངས་ 

༣༩ ཆག་ཡོད། གཞན་ཡང་ས་ཁུལ་དེའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་ཝི་ཊོ་ལེ་སི་ཞེས་པའི་

གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

དར་སྒྲེང་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ད་བར་ལོ་ངོ་བདུན་

ཙམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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