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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་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནིའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་
གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལན་ཌིར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་

སྐབས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་

ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་དྲི་བཟང་སྤོས་

སྣེ་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཡོད། 

  དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བདུན་ཕྲག་

གཉིས་ཙམ་རིང་ཁུལ་དེར་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་

རྒྱུའི་ཐོག་མར་ནིའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་ས་ཁུལ་ཁ་རི་

སི་ཊི་ཆར་ཇ་(Christchurch)ཞེས་པ་དེར་

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ས་ཡོམ་ཤུགས་

ཚད་ ༦།༣ བརྒྱབ་པར་བརྟེན། མི་གྲངས་ ༡༨༡ 

ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་སྡོད་ཁང་

སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་ཕོག་པའི་དྲན་

རྟེན་མཛད་སྒོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་པར་ཐོག་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ ༥༠༠༠ ཙམ་

ལ་ཀེན་ཊར་བྷུ་རིའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་ (CBS 

Canterbury Arena) མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།   

     འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་ས་གནས་འདིར་

བརྒྱབ་པའི་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་སྔོན་འགོག་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ང་ཚོའི་ནུས་པ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ཡིན། ངོས་རང་ས་གནས་འདི་དང་སེམས་

ཐག་ཉེ་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་

ད་རེས་ངོས་རང་དངོས་སུ་འདིར་བསླེབས་

ནས་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་

གྱུར་བའི་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་དང་

དངོས་སུ་ཐུག་སྟེ་སེམས་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངོས་

ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་རེད། རྐྱེན་ངན་དེ་འདྲ་བྱུང་

ཡོད་ནའང་སེམས་སྡུག་བྱས་ཏེ་མ་སྡོད་པར་

སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་སེམས་སྡུག་ལས་རྒྱལ་

ཐབས་ཀྱིས་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཐོག་མི་ཚེ་

བསྐྱལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། སྙིང་སྟོབས་དང་

ཆོད་སེམས་འཕར་མ་ཞིག་བསྐྱེད་དེ་རྐྱེན་ངན་

གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་ཡུལ་པ་ཚོས་མདུན་

ལམ་དང་མི་ཚེ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྱལ་དགོས་

པའི་དུས་ཤིག་ཤར་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་

ཆག་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཡང་གསུང་འདོན་

གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་བྷོན་དང་བྷི་རི་སི་བྷེན་པཱར་ཐ་

(Melbourne, Brisbane, Perth) བཅས་

སུ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་ཝི་ཏི་ནམ་

ནང་པའི་བསྟི་གནས་གསར་བཞེངས་ཞུས་ཡོད་

པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་རྒྱུ།

 དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་མཛད་རྒྱུ་དང་།  གཞན་ཡང་ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་དང་

སོག་རིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་

སློབ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་

ལྷས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་

པ་ལ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་

རྒྱུ་དང་། བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་མཐུན་

སྒྲིལ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་

གཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཐོ་སློབ་
ཁག་གི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་སྤྱི་
འཐུས་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་

བསྡུ་ཚེས་གྲངས་གསལ་
བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། སྐབས་ ༡༥ པའི་

དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་འོས་འདེམས་བྱེད་

རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་གཏན་འཁེལ་བ་དང། དེ་

བཞིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་དེ་སྔ་དེབ་

སྐྱེལ་ཟིན་ཏེ་འོས་འཕེན་པ་རྣམས་གོང་ཚེས་ཉིན་འོས་

འཕེན་དུ་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༨།༣༠ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

ཚོགས་ཁང་དུ་རྡ་ས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་

དང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་མཐོ་

སློབ་ཁག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་

གྲངས་ ༣༥༠༠ ཙམ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་

བསྟོད་པ་དང་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་

ཡོད། ཐོག་མར་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་

གཅིག་ནས་རིགས་ལམ་གྱི་རྟགས་གསལ་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། རིགས་ལམ་བསླབ་པའི་དགོས་དོན་ནི་

སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་

པར་དཔྱད་པ་བྱེད་སྟངས་སློབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་ཆའི་

ནང་རྟགས་གསལ་གཏོང་སྟངས་དེ་དག་གསུང་ཡོང་གི་

ཡོད། དེ་བཞིན་དཔེ་ཆའི་ནང་ལམ་བསྟན་པ་དེ་འཁྱེར་

ཏེ་དཔྱད་པ་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། བར་

སྐབས་ང་ཚོ་ཚན་རིག་པ་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་

ཡོད། ང་ཚོའི་འདིར་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པར་ཡོང་

མཁན་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་གིས་གྲྭ་སའི་ནང་དཔེ་ཆ་

ལྟ་མཁན་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱིས་ཨང་རྩིས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་

ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་

ལམ་སེང་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་གོ་རྟོགས་ཟབ་མོ་མི་འདྲ་

ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་

གྲུབ་རྗེས།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་

ཡོད། ཐེངས་འདིར་ས་གནས་འདྲ་མིན་ཁག་ ༧༠ ནས་

མཐོ་སློབ་ཁག་ ༧༨ ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༤༨ ཙམ་

བསླེབས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་

ཚབ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་དབར་དོན་

ཕན་སོན་པའི་གཉིས་མོལ་གྱི་འབྲེལ་མོལ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུར་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་

གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནི་ཡལ་བྷ་ཡར་(Dr.Daniel 

Baer) མཆོག་གིས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་གསུང་

དོན། ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་ཀྱ་ི

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དབར་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲོས་

མོལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་ལེཌ་བྱང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཡིན་ཞེས་སོཌ་གསུངས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩ པའ་ིཐོག་གནས་

ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་

གསར་པའི་ཡང་སྟེང་ནས་ཕེབས་བརྡ་དུང་རྒྱ་ཕུལ་བ་

དང་སྦྲགས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བཀའ་ཤག་དང་

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གསར་པའི་ལས་ཁང་གི་མདུན་

དུ་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་མཆོག་དང་གསར་དུ་

བདམས་ཐོན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་བརྒྱད་གྲྭ་དང་ལྷན་

དུ་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིས་བརྗོད་གསུང་མཐར་དར་

མཚོན་སྣ་ལྔའི་འབྲེལ་མདུད་ཕྱག་གིས་བསལ་ཏེ་རབ་

གནས་བཀྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ནས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་

དབུ་འབྱེད་མཛད་ད་ེཚོམས་ཆེན་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱ་ེབསྐྱངས། ད་ེནས་ཞབས་སྟེགས་

སུ་འཁོད་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བཀའ་ཁྲི་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བདམས་ཐོན་བཀའ་

ཁྲི་གསར་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།  ད་ེ

རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་དང་སྤྱི་འཐུས་

རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་དེར་འདུས་གནད་ཡོད་རྣམས་ལ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁང་པ་གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ི

ཡོད། དུས་རབས་གསར་པ་དང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་

བྱས། དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་འགྲ་ོག་ིཡོད། གཙ་ོ

ཆ་ེརྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་འགྲ་ོག་ིཡོད། ང་ཚ་ོ

བོད་པ་ཚོས་དུས་རབས་ཀྱི་རྗེས་ཟིན་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། སྤྱ་ིའཐུས་གསར་རྙིང་ཚང་

མར་འཚམས་འདྲིའ་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཡོད། སྔོན་

མ་ལས་དུས་རྙིང་པའི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ནང་མཐོང་

ཚུལ་ཡག་པ་ོརང་མེད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད། ད་ེདག་དྲན་

པ་ཉེར་བར་བཞག་སྟེ། ད་རེས་ཀྱ་ིལས་དུས་གསར་པ་

དེ་དག་གིས་དངོས་གནས་དོན་དག་ཐོག་རྒྱུན་ལྡན་སྐྱོན་

བསྲང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གིས་བྱེད་དགོས། ཡང་ཆུང་ཚགས་ད་ེའདྲ་ལ་དཀྲོག་

རྐྱེན་ཐེབས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མེད་པ་བྱེད་དགོས་ཤེས་སོང་ངམ། 

ལོ་གཅིག་འདི་གར་ཟང་ཟིང་བྱུང་སྐབས་ལྷ་སའི་བར་

སྐོར་ནང་རྒྱ་མིས་བརྙན་འཕྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་

དེའ་ིནང་སྟོན་གྱ་ིའདུག་ཅེས་ཟེར། ཆ་ཚང་ཞིག་མཐོང་

ན་ང་ཚོས་མང་གཙོའི་རང་དབང་དང་གཏམ་བརྗོད་རང་

དབང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱ་ིཡོད། གྲོས་ཚོགས་གཞན་དག་

ནང་རྐུབ་བཀྱགས་གཞུས་རེས་བྱེད་ཀྱ་ིཡོད།  ད་ེའདྲ་

བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ལ་གཟ་ིབརྗིད་ཅིག་

ཡོད་པ་ཆ་ཚང་མ་བསྟན་པར་རྡོག་སྒྲུག་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་སྟེ། 

སྡུག་ས་དེ་བསྟན་འདུག་པས་དེ་དག་ཡིད་གཟབ་བྱེད་

དགོས། ཞེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། 

 དེ་ནས་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་

རྗེ་ལགས་ཀྱིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བཀའ་

ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་ལས་ཁུངས་གསར་བཞེངས་ཇི་

ལྟར་ཞུས་སྐོར་སོགས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་བཀའ་དྲིན་

མཚོན་ཆེད་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཤར་མ་ལགས་སུ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་རས་སྩལ་བ་

དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་སྣེ་ཤན་པ་སྐུ་ཞབས་

ཨ་རཱུན་ཤར་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་

མངའ་སྡེའི་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་ཆེད་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་རས་སྩལ། ཕྱོགས་

མཚུངས་ཁང་པ་གསར་པའི་བཟོ་བཀོད་གནང་མཁན་

དང་འགན་ཁུར་བ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བཅོ་ལྔར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་རས་སྩལ་ནས་

བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཟིགས་

སྐོར་མཛད་དེ་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་མདུན་ཐང་

དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཤིང་སྣ་འདེབས་

འཛུགས་མཛད་དེ་མཛད་སྒོ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་པ་

བཅས། །



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ཆོས་དད་རང་དབང༌།

ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་

སར་འདྲ་མཉམ་ཡིན། བོད་མི་རེ་རེར་བསམ་བློ་

དང༌། རྣམ་དཔྱོད།  ཆོས་ལུགས་བཅས་རང་མོས་

ལྟར་སྤྱོད་པ་དང༌། ཁེར་རྐྱང་ངམ། མཉམ་ཚོགས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་དད་མོས་

ཉམས་ལེན་དང༌། ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པ། ཆོས་

འཆད་སྤེལ་དང༌། ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་བཅས་

མངོན་གསལ་དུ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་

དང༌། འོས་གཞིའི་ཐོབ་ཐང༌།

ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་

ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་

སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཧྲིལ་པོར་ལོན་

པ་ཡན་ཚང་མར་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། 

ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་གཞིར་

གཞུག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་བོད་

ཀྱི་ཡུལ་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་

པོར་ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འོས་གཞིར་གཞུག་

པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  གཞི་རྩའི་རང་དབང་

དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག

བོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་རྩ་དོན་དང༌། མང་

ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་གང་

རུང་འོག་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་དང༌། ལས་

བྱེད་སོ་སོའ ་ིལས་རྒྱུན་རིང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཕུད། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚང་མར་གཤམ་གསལ་རང་

དབང་དང༌། ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོད།

༡ ལུས་སྲོག་དང༌། འདོད་དབང༌། 

མཁར་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌།

༢ གཏམ་བརྗོད།

༣ འགྲོ་འོང༌།

༤ གསར་ཤོག་དང༌། དུས་དེབ། རྩོམ་

ཡིག་རིགས་དཔར་འགྲེམས་དང༌། ཁྱབ་སྤེལ།

༥ གོ་མཚོན་མེད་པར་ཞི་བའི་འདུ་ཚོགས།

༦ ཁྲིམས་རྩོད་ཞུ་གཏུགས་སྐབས་

མཐུན་རྐྱེན་མེད་རིགས་ལ་གླ་མེད་ཁྲིམས་རྩོད་

པ་དང༌། སྐད་སྒྱུར་རིགས།

༧ ཆོས་དང༌། རིག་གནས། དཔལ་

འབྱོར། མཉམ་འབྲེལ། སྤྱི་མཐུན་བཅས་ཀྱི་

ཚོགས་ཁག་འཛུགས་པ་དང༌། ཚོགས་པར་

ཞུགས་པ།

༨ རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཚམས་པར་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིགས་གང་རུང་

དུ་གཞུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ།

༩ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ ་སོའ ི་

ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ལས་རིགས་དང༌། ཚོང་

འཁོས། ས་ཁང་ཉོ་ཚོང༌། ལས་དོན་གཞན་དག་

གང་རུང་བྱེད་པ།

༡༠ ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་བཅུ་བཞི་ཧྲིལ་པོར་

ལོན་པ་མན་ཆད་ངལ་རྩོལ་ལ་གཞུག་མི་དགོས་

པ་བཅས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཡུལ་མིའི་ལས་འགན།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚང་མས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་

འགན་གཤམ་གསལ།

༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་

གཏད།

༢ བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། ཁྲིམས་ལུགས་

ཁག་ལ་སྙིང་ནས་བརྩི་བཀུར་དང༌། ཉམས་ལེན། 

༣ བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ།

༤ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་

དཔྱ་ཁྲལ་སྒྲུབ་འབུལ།

༥   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། མང་ཚོགས་

ལ་ཛ་དྲག་རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྐབས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་

བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཅས།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  གཞི ་རྩའི ་ ཐོབ ་ཐང ་

དང༌། ལས་འགན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ།

གོང་འཁོད་དོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་གྱི་ཐོབ་

ཐང་དང༌། ལས་འགན་ཁག་ལ་གནོད་འགལ་

བྱུང་ཚེ་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་གསལ་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཕུད། དེ་མིན་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་

ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་ཅིང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་དག་ལ་གོང་

འཁོད་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དགོས་ངེས་

བཀོད་འདོམས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད།

ལེའུ་གསུམ་པ།

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་བའི་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྟོན།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་དང༌། བཙན་བྱོལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་

བདེ་ཐབས། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་གཙོ་བོ་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་

བྱུས་ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བོད་

མཐོ་སྒང་གི་ས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཨེ་ཤ་

ཡའི་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མི་མང་

དག་ཅིག་ལ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། བོད་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་དང༌། བོད་མི་ཚང་མས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

ལས་འགུལ་ཇེ་མང་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།  

 གནས་སྐབས་སུའང་གཞིས་ལུས་

བོད་མི་རྣམས་དཀའ་ཉེན་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་བྱ་

རྒྱུ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དྲང་བདེན་དང༌། འདྲ་མཉམ། དཔལ་འབྱོར་ཐོན་

སྐྱེད་སྤྱི་སྨན་ཡོང་བའི་འགྲོ་ལུགས་བཅས་ཀྱི་

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡང་དག་སྐྱོང་

དགོས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་

ཤེས་ཡོན་དང༌། གནའ་བོའ་ིརིག་གཞུང་བཟང་

པོའ་ིགོམས་གཤིས་འཇགས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གོ་

སྐབས་ཚད་ལྡན་སྤྲོད་ཐབས་དང༌། ལུས་སེམས་

བདེ་ཐང་དུ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་

གྱི ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་

གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་རྣམས་སུ་ཆེད་བཀོད་

ལས་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན།

༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་ཕན་བདེ ་

སྒྲུབ་ཆེད་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཐབས་

དང༌། ལུས་སེམས་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་ལ་

འབད་རྒྱུ། ངལ་སེལ་གྲོགས་ཕན་གྱི་ཐོབ་ཐང་

འདྲ་མཉམ། གཞུང་དང༌། གཞུང་ཁོངས་ལས་

དོན་འདྲ་མཚུངས་ལ་གླ་ཕོགས་འདྲ་མཉམ་ཡོང་

བ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང༌། ཡོང་

འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་

འགྲོ་ལུགས་བཟོ་རྒྱུ།

༢ ནད་གཅོང་དང༌། དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན། 

འཁོས་དམན་ཉམ་ཐག ཕྲུ་གུ་མང་བས་འཚ་ོསྐྱོང་

དང༌། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་མ་ཐུབ་པ་བཅས་དངོས་

འབྲེལ་ཁྱིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ལམ་སྟོན་

སློབ་གས་ོདང༌། དཔལ་འབྱོར་གྱ་ིརོགས་རམ་སྤྲོད་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ།  གཞན་གྱིས་བྲན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་

བ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནོན་ཤུགས་རིགས་མི་

འབྱུང་བའ་ིའགོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༣ ཁྱད་པར་བོད་མིའི ་གཞིས་སྒར་

དང༌། འདུས་སྡོད་ཁག་ཁ་འཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་

ཆེད་སོ་ནམ་ལས་རིགས་དེང་རབས་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བཟོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་དག་

གི་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་གཞུང་སྒེར་ཅི་རིགས་

ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ལས་རིགས། ཚོང་ལས་ཀྱི་

ཚོགས་སྡེ་གང་དགོས་འཛུགས་རྒྱུ་བཅས།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན།

༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་ཕན་བདེ ་

སྒྲུབ་ཆེད་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཐབས་

དང༌། ལུས་སེམས་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་ལ་

འབད་རྒྱུ། ངལ་སེལ་གྲོགས་ཕན་གྱི་ཐོབ་ཐང་

འདྲ་མཉམ། གཞུང་དང༌། གཞུང་ཁོངས་ལས་

དོན་འདྲ་མཚུངས་ལ་གླ་ཕོགས་འདྲ་མཉམ་ཡོང་

བ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང༌། ཡོང་

འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་

འགྲོ་ལུགས་བཟོ་རྒྱུ།

༢ ནད་གཅོང་དང༌། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། 

འཁོས་དམན་ཉམ་ཐག ཕྲུ་གུ་མང་བས་འཚོ་

སྐྱོང་དང༌།  ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་མ་ཐུབ་པ་བཅས་

དངོས་འབྲེལ་ཁྱིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་

ལམ་སྟོན་སློབ་གས་ོདང༌། དཔལ་འབྱོར་གྱ་ིརོགས་

རམ་སྤྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།  གཞན་གྱིས་བྲན་གཡོག་

ཏུ་བཀོལ་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནོན་ཤུགས་

རིགས་མ་ིའབྱུང་བའ་ིའགོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༣ ཁྱད་པར་བོད་མིའི ་གཞིས་སྒར་

དང༌། འདུས་སྡོད་ཁག་ཁ་འཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་

ཆེད་སོ་ནམ་ལས་རིགས་དེང་རབས་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བཟོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་དག་

གི་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་གཞུང་སྒེར་ཅི་རིགས་

ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ལས་རིགས། ཚོང་ལས་ཀྱི་

ཚོགས་སྡེ་གང་དགོས་འཛུགས་རྒྱུ་བཅས།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཤེས་ཡོན་དང་རིག་

གཞུང༌།

༡   མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་

གསལ་བསྒྲགས་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་

ཐོག བོད་མིའི་ཕྲུ་གུ་བཙན་བྱོལ་བ་སློབ་ལོ་སོན་

པ་ཚང་མར་གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་

བསྐྲུན་རྒྱུ།

༢ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐབས་སུ་དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་

དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ཡང་དག་ཅིག་བཟོ་རྒྱུ།

༣    གཞིས་སྒར་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ས་གནས་

དེ་གའི་ཉིན་སློབ་ཏུ་གནས་ཐབས་དང༌།  དགོས་

ངེས་རྣམས་སུ་སློབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱེད་ཐབས།

༤ ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་བོད་

ཀྱི་སློབ་གྲྭ་མེད་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་འདབས་འབྲེལ་

སློབ་ཁག་ཏུ་འཚུད་ཐབས།

༥    སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ལམ་འདེམས་

ཕྱོགས་སློབ་སྟོན་པ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་མཐུན་

རྐྱེན་སྒྲུབ་ཐབས།

༦ འབྱོར་འཁོས་དྲག་རིགས་ལ་ཕྲུ་

གུའི་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་དགོས་ངེས་

སློབ་གྲོན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ།

༧ ཤེས་སྤྱོད་གཟེངས་ཐོན་ཅན་རྣམས་

ལ་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟོ་རིག་

ལག་རྩལ། མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་

དང༌། སློབ་གྲོན་གཏོང་རྒྱུ་མེད་རིགས་ལ་མཐུན་

རྐྱེན་རོགས་རམ་སྤྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༨ གཞི་འབྲིང་མཐོ་གསུམ་གྱི་གཞུང་

སྒེར་གྱི་གཏན་སློབ་དང་ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་ཁག་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང༌། སློབ་ཚན་རྣམས་

རིམ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་སློབ་

འཁྲིད་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཆོས་ལུགས་

རྣམས་དང༌། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དག་ནས་

བསྟན་པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་བསླབ་བྱ་

རྣམས་དམིགས་བསལ་རྩལ་བཏོན་གྱིས་གཞི་

རིམ་སློབ་ཚན་དུ་འཇོག་རྒྱུ།

༩ སློབ་རིམ་ཚང་མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཐོང་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་

བཟང་ཤོས་ཁག་སློབ་དགེར་འཇུག་ཐབས།

༡༠ རབ་བྱུང་དང༌། གོས་དཀར་ལྕང་ལ་ོ

ཅན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཚགས་ཚུད་སྤུས་

དག་ཡོང་ཐབས་དང༌། ད་ེདག་ག་ིམཐུན་རྐྱེན་ལོག་

འཚོས་མ་བསླད་པའ་ིཚུལ་མཐུན་ཡོང་ཐབས།

༡༡ ཕྱོགས་འཛིན་མེད་པའི ་ྋརྒྱལ་

བསྟན་རིས་མེད་ཀྱི་བཞེད་སྲོལ་བཟང་པོ་གོང་

མཐོར་སྤེལ་ཐབས།

༡༢ གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང༌། 

འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་མཚོན་པའི་འོས་འཚམས་སྤྱི་

ཚོགས་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་གཞུག་

རྒྱུའ་ིལམ་སྟོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༡༣ བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིརིག་གཞུང་སྤྱི་

དང༌། ཟློས་གར། ལྕགས་ཟངས་གསེར་དངུལ་ལྟ་

བུའི་རྒྱུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྡུང་ཚག་ལུགས་

གསུམ་གྱིས་མཚོན་བཟོ་རིག་དང༌།  ལག་རྩལ་

རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཅན་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་

དང༌། ཁྱབ་སྤེལ། ལག་རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་ལྟ་

སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད།

༡༤ ཚན་རིག་གིས་མཚོན་དེང་རབས་

ཀྱི་སློབ་ཚན་གལ་ཆེ་རྣམས་དམིགས་བཀར་

སློབ་སྟོན་དང༌། ཚན་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་

ཞིབ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༡༥ ཆོས་དང༌། རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་བསྟི་གནས་ཆོས་སྡེ་དང༌། གཙུག་ལག་སློབ་

ཁང༌། སློབ་ལས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

༡༦ རྩེད་རིགས་དང༌། ལུས་སྦྱོང་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བཅས།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། འཕྲོད་བསྟེན།

༡   མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད། གཙང་

སྦྲ་དང༌། སྨན་བཅོས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

འདང་ངེས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། འཁོས་

དམན་རྣམས་ལ་རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་སྤྲོད་ཐབས། 

གཅོང་ནད་དང༌། འགོས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག  

དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱི་སློབ་སྟོན་བཅས་བྱ་རྒྱུ།

༢ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་སྨན་

གྱི་ལག་ལེན་དང༌། སྨན་སྦྱོར། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་

དང་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་དབར་ཕན་ཚུན་གོ་

བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས།  

༣ བོད་སྨན་གྱི་སྨན་སྦྱོར་ལག་ལེན་

བསྟར་ཕྱོགས་ཚད་ལྡན་ཡོངས་ཐབས་སུ་ཁྲིམས་

ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཞི་པ།

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འགན་འཛིན་དབང་ཆ།

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་བཀའ་

བློན་ཁྲ་ིཔ་ལ་ཡོད་ཅིང༌། བཅའ་ཁྲིམས་འདིའ་ིདོན་

ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཐད་

ཀར་རམ། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌། འགན་འཁུར་

ལས་བྱེད་བརྒྱུད་དབང་ལུང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ། 

ཁྱད་པར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་འཛིན་སྐྱོང་འགན་

འཛིན་གྱ་ིའགན་དབང་ཐོག་ནས།

༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་

དང༌། སྒྲིག་གཞ་ིཁག་ལ་ཆོག་མཆན་དང་གསལ་

བསྒྲགས།

༢   བྱས་རྗེས་གཟེངས་རྟགས་དང༌། ག་ོམིང་

བདག་རྐྱེན།

༣   སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་

དང༌། གཏམ་བཤད། གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་བཅས།

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། 

བཀའ་ཤག

བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འགོ་ཁྲིད་འོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་

དོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་བྱེད་པོ་བཀའ་ཤག་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཅིག་དང༌། བཀའ་བློན་གཞན་

བདུན་ལས་མ་མང་བ་ཞིག་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། 

བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས།   

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བཀའ་བློན་གྱི་འོས་

གཞིར་རུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ནི།

ཀ   བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

ཁ   རང་ལོ་སོ་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ།

ག ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་

གྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་

བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།

ང   བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཉེར་ལྔ་པར་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ནང་གནས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེ་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་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་

ཐོག་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་། ལྕགས་

པོ་རིའི་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སློབ་གཉེར་ཁང་། ཝ་

ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གསོ་

རིག་སྡེ་ཚན་བཅས་གཞུང་འབྲེལ་ཚོགས་པ་

བཞི་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༧ བར་ཉིན་གསུམ་

རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་

ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཆེན་

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

དེ་སྔ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་རྒྱལ་

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་བསམ་

ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་

པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོང་

ཚོགས་གནང་བ་དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ད་ལན་ཕྱི་

ནང་གནས་བཞུགས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་

མཁས་དབང་སུམ་ཅུ་ཙམ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང། 

གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ། ནད་བཅོས་ཉམས་མྱོང་། 

གཏར་སྲེག་སོགས་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་དམར་

འཁྲིད། སྨན་དང་སྨན་སྦྱོར་ལག་ལེན་སོགས་ཀྱི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན།      

           གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་

པའི་སྨན་པ་བགྲེས་གཞོན་དབར་འབྲེལ་འདྲིས་

ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་དང་ལྷག་པར་གསོ་བ་

རིག་པའི་ཐོག་དཔྱད་རྩོམ་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་

རྒྱུའི ་གོ ་སྐབས་ཀྱང་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན ་པས་

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཚོགས་བཅར་དང་དཔྱད་

རྩོམ་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་

གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་ངེས་པར་འབྲེལ་

བ་གནང་རོགས་ཞུ། 

            ཚོགས་ཆེན་གྱི་དོད་རིམ་པ་གསུམ་

དུ་ཕྱེ་ཡོད་པས་དེབ་སྐྱེལ་སྔ་མ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ དང་བར་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ བར་དེབ་སྐྱེལ་ཕྱི་མའམ་

ཚོགས་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བཅས་སོ་སོའ་ིདོད་ཀྱང་

རིམ་པར་ཕྱེ་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ནས་ཚོགས་

བཅར་དེབ་སྐྱེལ་གང་སྔ་གནང་རྒྱུའི་འབད་

བརྩོན་གནང་རོགས། 

དཔྱད་རྩོམ་སྒྲོག་སྦྱང་།  Paper Presenta-

tion 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

དཔྱད་རྩོམ་གནང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ འགྱངས་མེད་

རང་ཉིད་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་འབུལ་ཚར་བ་དགོས། 

དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བསྡུ་དོན་ཤོག་བུ་གཅིག་སྟེ་སྐར་

མ་བཅུའི་ནང་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་ཚར་བ་དགོས་

པ་དང་དཔྱད་རྩོམ་རྒྱས་པ་ཤོག་བུ་བཅུ་ལས་

མི་མང་བ་དགོས། དཔྱད་རྩོམ་འབྱོར་བ་རྣམས་

ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒྲོག་

སྦྱང་ཞུ་འོས་པ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་འབུལ་རྗེས་

དཔྱད་རྩོམ་དེ་ཐ་མའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དེབ་ཆུང་

ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་

པའི་དཔྱད་རྩོམ་པ་རྣམས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།  

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་རིམ་སོགས་རྒྱས་པ་སྨན་

ལྷན་དྲ་རྒྱ་དང་དེ་བཞིན་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་དྲ་རྒྱ། ལྕགས་པོ་དྲན་རྟེན་བོད་སྨན་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་

པས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དེ་དོན་དགོངས་

པར་མངའ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། བཅས་ཚོགས་

ཆེན་གྱི་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ།།

འབྲེལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།
Organizing Committee
International Conference On 
Tibetan Medicine
C/O Central Council of Tibetan 
Medicine
Gangchen kyishong 
Dharamsala-176215 Distt 
kangra(H.P) India
Telephone :+91-1892-223483
Tele fax :+91-1892-226462
Website:www.tibmedcouncil.org
Email ID:2012ictm@gmail.com

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོ་ཞེས་པའི་བརྗོད་
གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཀན་བྷེ་

རར་རྒྱ་ནག་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པ་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་བོད་

མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཐོག  

(Canberra University) ཀན་བྷེ་རའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མང་

གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོ་ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་

དེར་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཌི་ནི་དང་ཀན་བྷེ་རའི་མཐོ་རིམ་སློབ་

གྲྭའི་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ། 

སྒྱུ་སྩལ་བ། གསར་འགོད་པ། མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་བ། 

བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ། རྒྱ་རིགས་

འབྲེལ་མཐུད་པ། ད་ེབཞིན་བོད་མ་ིགཞན་སོགས་རྒྱ་

བོད་མ་ིགྲངས་ ༢༠ ལྷག་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བོད་

གཞུང་གི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིབོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་གསུང་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་

གཙོས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གཞི་རྩའི་བསྐྱར་བཅོས་

བྱེད་དགོས་པའ་ིལམ་སྟོན་ཕེབས་ཏེ། མགོན་པ་ོགང་ཉིད་

མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་

ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་

ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་མཛད་ཟིན་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ་གནང་བར་རྒྱ་རིགས་

རྣམས་ཀྱིས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།  

 བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ནང་སི་ཌི་ནིའི་

བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ 

(Mrs.Melleech) མེལ་ལ་ིཆིས་དང་། ས་ིཌ་ིནིའ་ི

ཚན་རིག་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམཁས་དབང་ 

(Dr.Feng Chong Yi) ཕེང་ཅོང་ཡིས། (Aus-

tralia's national university) ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ི

ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་

སྐུ་ཞབས་ (Dr.Panjia Zhong) ཕན་ཅ་ིཀྲུང་

དང། རྒྱ་ནག་མང་གཙ་ོཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙ་ོསྐུ་

ཞབས་(Pan Qing) ཕན་ཆིན། བོད་རིགས་རྩོམ་

པ་པོ་གནམ་ལོ་ཡག་སོགས་ནས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་

འཕེལ་རིམ་དང་ཁོར་ཡུག རྒྱ་ནག་ནང་ག་ིམང་གཙོའ་ི

གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་

རྒྱ་རིགས་རྣམས་ནས་དམིགས་བསལ་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་གུས་བསུའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་འཕུལ་བའི་

ནང། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་དེ་དོར་དགོས་

པ་དང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་སྦྲེལ་

ཐ་དད་དབྱེ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་ད་ཆ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་དངོས་སུ་

མཛད་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་རླབས་

ཆེན་གྱི་གསར་གཏོད་ཅིག་མཛད་པར་གྲུབ་འབྲས་

ཐོབ་ཡོད། འཕྲིན་ཡིག་ནང་ད་དུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ 

ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་

མཛད་རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་

བཅོས་བསྒྱུར་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད། དུས་

རབས་ཕྱེད་ཀའི་རིང་གི་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཁྲོད། 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནི་ད་ཆ་ཆོས་སྲིད་ཐ་དད་དུ་

བསྐྱོད་རྒྱུའི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བ་

དེས། བོད་མིའི་མང་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་འཕེལ་

རིམ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་

མང་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཐད་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་

ཆེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

མང་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་

རྩོད་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་སེམས་

འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དེ་ཞིང་

མང་གཙོར་བསྐྱོད་ཚེ་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་བཅོས་

བསྒྱུར་དེ་བཞིན་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་དར་རྒྱས་

གོང་འཕེལ་ཁྲོད། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་

ཆེད་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱས་རྗེས་ཀྱང་འཇོག་རྒྱུ་རེད། 

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ནི་ཇི་སྲིད་བར་ང་ཚོ་རྒྱ་

བོད་མི་རིགས་དང་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་སློབ་

དཔོན་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐུ་ཉི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་

བརྒྱར་བརྟན་རྒྱུ་དེ་ནི་ང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཡིན།  ཞེས་འཕྲིན་ཡིག་ནང་འཁོད་འདུག 

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ བར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན།  འཇིགས་ཉེན་

མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ཀེ་ཏ་ལགས་ཀྱིས་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་པི་ལེ་མཆོག་ (Navi Pillay) ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། 

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་བར་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐོར་

སྲུང་དམག་མིའི་འོག་དངོས་ཡོད་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་

ཕྲ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་སྲུང་དམག་མིས་ཕྱི་ཟླ༌ ༤ ཚེས་ ༢༡ མཚན་མོར་

བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ལ་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ད་རེས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་སྟེ་འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཚང་མའི་ནང་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།  

ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འཆར་གཞི་བྱུས་བཀོད་བྱ་ཚུལ་
གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ཚེས་ ༣ བར་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་འཚོགས་

རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཟབ་སྦྱོང་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་ཚོགས་

ཁང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

ཐོག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཚབ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་ཟབ་ཁྲིད་པ་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་

གཙོ་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་རོ་བྷིན་བྷིརི་ཊེ་ནོ་(Robyn 

Bretano, Executive Director)དང་

ལྕམ་སྐུ་རི་ཧཱ་ན་མར་ཕི་(Rhianna Mur-

phy, Grants & Finance adminis-

trator)ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་

དང་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་འཆར་འགོད་

ལས་འཆར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་

སོ་སོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་

ཐེབས་རྩའི་ལྕམ་སྐུ་རོ་བྷིན་བྷིརི་ཊེ་ནོ་ལགས་

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་

གནང། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འགོད་མཁན་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་

པ་དང་། སམ་བྷོ་ཊ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་

འཛིན་གྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ། རྡ་ས་དང་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་

ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་

བདེ་རྩའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༢༦ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་

བཅས།། 

ཐེ་ལན་ཌེའི་ནང་པའི་དགེ་སློང་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཐེ་ལན་ཌེའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕེབས་པའི་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚོས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལས་འཆར་ཞེས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལས་འཆར་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་ཐེ་ལན་

ཌེའི་རྒྱལ་ས་བྷེང་ཀོག་ནང་འཚོགས་བཞིན་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་གཙོ་བོ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་

རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ཞུ་ཆེད་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཕེབས་

པའི་དགེ་སློང་ཚོགས་པ་ (Catuddisa Sangha) དང་ (Super Sangha) ཞེས་པའི་ཉི་ཧོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚོགས་པ། 

དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་(International Tibet Network)བཅས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཡིན་འདུག  ཚོགས་འདུའི་སྐབས་རྡ་ས་དབུས་

བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་དང་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲུབ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་དང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་ཡིན་འགྲེལ་

བཤད་གསལ་པོ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ མི་

འབྲོག་པ་ཚོར་སྐྱས་སྤོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བཤད་གནང་།  ཕྱོགས་མཚུངས་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲུབ་ལགས་

ཀྱིས་བོད་ནང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་མཐོ་སྒང་བོད་སྐོར་གྱི་ལག་ཐོགས་ཡིག་ཆུང་བགོས་འགྲེམས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༡ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མི་

གྲངས་ ༧༧ ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨

གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
གསལ་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་

ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུ་དང་པོའ་ིཉིན་གཉིས་པའི་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་

བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་དོན། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་ལམ་གསར་ཤོག་དང་རླུང་

འཕྲིན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གླེང་སློང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་དང་། ལྷག་པར་མང་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་བྱ་

རྒྱུའི་འགན་འདི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཚོར་

ཡོད་པའི་ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་

མགྱོགས་མྱུར་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་

གི་ནང་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། 

འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་

དང་འབྲེལ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

བྱེད་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་གཙོ་བོར་

དམིགས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་རྗེས་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དོན། 

 ད་རེས་བྱུང་རབས་ཀྱི་འགྱུར་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་

གི་སྐབས་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་

པ་ཚོའི་ལས་ཡུན་རྫོགས་ལ་ཉེའི་སྐབས་དེར་བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ལམ་ལྷོང་ཐོག་

གནང་ཐུབ་པ་དེ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་དང་དགའ་སྤྲོ་ཞུ་

འོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཞིས་བཞུགས་

བོད་མི་མཁྱེན་ལྡན་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཀྱང་ད་རེས་དེ་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་

རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་

ཆ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་

ཡོད་པ་ཞིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་

ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་དང་བྱུང་རབས་

ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང། འགྱུར་བ་དང་གསར་གཏོད། གསར་བརྗེ་ཞིག་

ག་དུས་བྱུང་ཡང་དེ་ལ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་འདོད་པ་

མ་ཁེངས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། འགྲིག་མི་འདུག་བརྗོད་རྒྱུ་

དེ་བོད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་

མ་རེད། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་འགྲོ་སྟངས་ལྟ་བུ་རེད། 

དེར་བརྟེན་དེར་ང་ཚོས་ཧ་ལས་ཧ་སངས་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མེད། བདུན་ཕྲག་ཁ་

ཤས་ཤིག་གི་རིང་ལ་འགན་ཁུར་མ་དགོས་པའི་ཐོག་

ནས་དྲ་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གང་ཙམ་ཞིག་

གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། གང་ཙམ་ཞིག་ནས་སྦུད་པ་

ཕུ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་འཇའ་ཡལ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། 

 དེའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཐོང་གི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། འོན་ཀྱང་མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་བརྒྱུད་ལམ་

ནང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ནས་མིན་པའི་

གཞི་རྩ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བེད་

སྤྱོད་བཏང་སྟེ། མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་གནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་དག་བསམ་བཞིན་

དུ་བྱས་མེད་པ་ཞིག་ལ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོས་

མགོ་མ་ཚོས་པར་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཞིག་ལ་རེ་བ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་བསམ་བཞིན་དུ་ཤེས་བཞིན་

དུ་དེ་འདྲ་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གྱི་མེད། 

གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། རླུང་འཕྲིན་དང་པར་

སྐྲུན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ། དེ་བཞིན་སྲང་ལམ་དབར་གྱི་

བཀའ་མོལ། མང་དག་ཅིག་ནང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཡོང་བཞིན་པར་བརྟེན། ཚང་མར་དོ་སྣང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་

བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ༌བུ་ཆགས་འདུག འོན་ཀྱང་

གནད་འགག་ཆེ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ད་རེས་གོ་སྐབས་

འདི་བཟུང་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང། སྙན་

གྲགས་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་བཅའ་

ཁྲིམས་གསར་པ་ཞེས་གསུང་གི་འདུག ཉི་ཤུ་དགུ་

ནས་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་

རེད་ཅེས་བརྗོད་མཁན་འདུག  དེ་འདྲ་བྱས་མེད་པ་མི་

ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་

བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་དུས་ནམ་ཡང་བཟོས་

མེད་ལ་བཟོ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་གནང་མེད། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་སྐབས་ ༡༡ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་

དེ་རང་དང་བཅའ་ཁྲིམས་དེའི་ལེའུ་ ༡༡ ཆ་རྐྱེན་འོག་

ལ་ཁྲིམས་དང་འགྲོ་ལུགས་མཐུན་པ་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་

བཅོས་གནང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་བསྐྱར་བཅོས་

གནང་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་

ཆགས་རྒྱུ་མིན་པ་འདི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 

  དེ་འདྲ་མིན་པ་ཡིན་ན་ད་རེས་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་

གསར་པ་ ༢༦ པ་དེ་ཆགས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་

སྔོན་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ ༢༤ ཕྱིན་ཟིན་པ་རེད། ད་རེས་

བསྐྱར་བཅོས་ ༢༥ པ་དེ་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་ ༢༥ པའམ་ ༢༦ པ་དེ་ཆགས་

འགྲོ་གི་ཡོད། དེའི་བར་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་མང་

པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཚར་བའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་

དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་ནན་

པོའ་ིཐོག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཧ་ལམ་རྙིང་པ་

གང་ཡོད་པ་དེ་ཟུར་ལ་བཞག་ནས་ཚང་མ་གསར་པ་

ཞིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་

སྟོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་གནང་བ་དེ་

གཅིག་བྱས་ན་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 

   དོན་ཚན་གཉིས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱིར་

བསྡུ་གནང་བ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དང་།  བོད་གཞུང་ཕྱིར་

བསྡུ་གནང་བ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ངག་ནས་གསུང་གི་

འདུག བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་གྱི་འདུག ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་གཡུལ་

རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ལ་གནས་སྤོས་གནང་བའི་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་དེ་རང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་གར་

ནང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་འདས་པའི་ལོ་ ༥༢ རིང་ལ་མང་གཙོའི་འཕེལ་

རིམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་

དང་ལྡན་པའི་མང་གཙོའི་གཞུང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན། ཁྲིམས་བཟོའ་ིཚོགས་པ། འཛིན་སྐྱོང་དབང་

འཛིན། དབང་ཚད་ཆ་བགོས་དང་ལྗིད་མཉམ་སྟངས་

འཛིན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡོད་པའི་མང་

གཙོའི་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ནས་ད་

བར་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པའི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་

གྱི་གཞུང་འདི་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་མེད། ག་རེ་ཕྱིར་བསྡུ་

གནང་ཡོད།  ཚོགས་མི་ ༤༣ ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཞལ་ཁྲ་རོག་རོག་གིས་འདིར་

བཞུགས་ཏེ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་

པ་རེད། འདིའི་ནང་ནས་མི་གཅིག་ཀྱང་ཉུང་དུ་བཏང་

མེད། ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་ལ་

འགྱུར་བ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་བཏང་མེད། ཚོགས་དུས་

དང་པོ་འཚོགས་བཞིན་པ་རེད། ཚོགས་དུས་གཉིས་

པའི་སྐབས་འདི་དང་འདི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཆར་

གཞི་སྒྲིག་བཞིན་ཡོད། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་

ལ་ཆ་ཤས་ཙམ་དང་ཟུར་ཙམ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་

མ་གཏོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་

རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཞིག་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ལ་

ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་གསར་བརྗེ་དང་ཡར་ཐོན་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབུ་ཁྲིད་སྔར་ལས་

ལྷག་པའི་མི་མང་གིས་དོ་སྣང་བྱས་པའི་ཐོག་འོས་བསྡུ་

བྱས་ཏེ་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་ཁྲིར་འོས་ཐོན་པ་

དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཡོད་བཞིན་པ་རེད། རིང་པོར་

མ་ཐོགས་པར་ལས་དོན་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་རེད།  

ལས་དོན་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཕྱོགས་ལས་དོན་

གནང་ཕྱོགས། སྐུའི་དབང་ཚད་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་

པ་མ་གཏོགས་སྣ་ཁ་གཅིག་ཆུང་དུ་ཕྱིན་མེད། བསྡུས་

མེད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་མེད། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྔ་མ་གང་ཡོད་པའི་ཐོག་ད་དུང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་མཛད་རྒྱུའི་ཕྱག་

ལས་དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་རྣམ་པར་མར་

སྩལ་ཡོད།   དེ་ཚོ་ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་

པ་རེད། འབྱུང་འགྱུར་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་

ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

གྱི་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་

སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གསར་པ་བསྐྲུན་

རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཅིག་རྩོམ་བཞིན་

ཡོད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་པོ་འདིའི་གནས་བབ་

ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་

འགྲོས་རྒྱག་བཞིན་པ་འདི་ཡོད་བཞིན་དུ་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་འདིས་འདྲོག་དགོས་རྒྱུ་དང་གང་བྱས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ན་བསམ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་དྲན་

ཐབས་མེད་ཅིག་ཡོང་གི་འདུག   དེར་བརྟེན་ད་རེས་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་

མཐུན་སྒྲིག་འཛུགས། བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོངས་དོན་གང་ཡོད་པ་དེ་གྲ་མ་ཉམས་པ་གྲུ་མ་ཞིག་

པ་ཡོད་མ་གཏོགས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་མེད་ཅེས་ང་རང་

ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་

ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

   འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་པ་རེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཐ་

སྙད་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། ཐ་སྙད་ལ་འགྱུར་བ་

ཕྱིན་པ་དེ་ད་རེས་གསར་པ་ཞིག་གང་ཡང་མིན། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་

གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མོས་མཐུན་བྱུང་བའི་

མིང་ཚིག་གཅིག་ཡོད། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། 

ཡང་ན་དབུས་བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་། 

(CTA) ཞེས་པའི་མིང་ཞིག་ཡོད། མིང་དབྱིན་ཡིག་

ཐོག་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་ད་བར་འགྱུར་བ་མེད་

པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པའི་མིང་ཞིག་རེད། ཡིན་

ནའང་མིང་དེ་བོད་སྐད་ལ་ཏག་ཏག་བསྒྱུར་ནས་ཚིག་

དེ་རང་བེད་སྤྱོང་གཏོང་གི་མེད། བོད་སྐད་ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

གི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་

བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་

དེ་དབྱིན་ཡིག་ནང་སྒྱུར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་

ན་ (Tibet Government In Exile) ཞེས་

པ་དེ་འབྲི་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་རེ་དེ་བྲིས་ནས་

ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་མེད་དམ་དགོངས་མཁན་

དེ་ཚོས་སྔ་མོ་ཚར་མང་པོ་ཚོད་ལྟ་ཡང་གནང་ཡོད། 

ངས་དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་ན། ཚིག་འདི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་བར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་ཕེ་རེ་ཌིག་ནུ་མན་ཐེབས་རྩའི་

(Friedrich Noumann Foundation) 

དབར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་མཐའ་མའི་

མཇུག་འབྲས་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་

པ་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་པ་རེད།   ད་ལྟའི་གནས་

སྐབས་ལ་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་འགྲོ་སོང་སྔོན་མ་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་

གང་ཙམ་ཞིག ཕེ་རེ་ཌིག་ནུ་མན་ཐེབས་རྩ་ནས་གཏོང་

རྒྱུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་ཕེ་རེ་ཌིག་ནུ་མན་ཐེབས་རྩའི་

འགྲོ་སོང་བཏང་སྟེ་ཚོགས་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་མ་ཚོགས་པར་

ལུས་པ་དེ་འདྲ་མིན་ནའང་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་དེ་

དག་ང་ཚོས་ཐུགས་ལ་ཉར་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་

གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་

གྱི་གཟི་བརྗིད་འོག་ནས་མིང་དང་ཐ་སྙད་འདྲ་མིན་

འགའ་ཤས་ཐར་འགྲོ་གི་ཡོད། གལ་སྲིད་རྙོག་འཛིང་

ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་རྙོག་འཛིང་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་མཚན་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཟིན་རྗེས་ཐ་སྙད་ལ་

རྟེན་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་བྱབ་མེད་པ་ཅིག་

རེད་བསམ་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོངས་པ་

བཞེས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་བཞིན་བསམ་གྱི་

ཡོད། དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ཐ་

སྙད་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ལ་རྟེན་ནས།  དོན་མི་གཙོ་བ་ཐ་

སྙད་གཙོ་བ་ཞིག་བྱས་ན་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཆར་གཞི་

ཡོད་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

མ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།  དོན་

གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཐ་སྙད་གཙོ་བོར་མ་

བྱེད་པ་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

          ལྷག་པར་ད་ལྟ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས། ཧི་མཱ་ཅལ་ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་མཆུ་དང་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཧ་ལམ་ཉིན་

ལྟར་ཐོན་རྒྱུའི་ང་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་

རིགས་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་མཁས་པོ་ཞིག་གིས་ཐོག་

ནས་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་འདྲ་མིན་བཟོས་

པ་དེའི་དབང་གིས་ང་རང་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་ན། ང་ཚོས་དོན་དག་དེ་འགྲིག་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་ན།  ཐ་སྙད་དེར་གཙིགས་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་

རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འདི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ག་རང་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་མ་གསལ་གྱི་བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་

ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིན་བྱས་ནས་གཞུང་

གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཀྱང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་

པ་རང་གི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་

རླབས་ཆེན་གྱི་གྱོང་དང་སྐུ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་

བརྗོད་མི་དགོས་པ་རེད། 

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽


