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ལམ། སེམས་ཚོར་བཅས་དབར་གྱ་ིའབྲེལ་བར་

བརྟག་པ། སེམས་དང། བད་ེསྐྱིད། ཞ་ིབད་ེབཅས་

ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཡུལ་རྟོགས་ཚན་

རིག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ། ༥༽འགྲ་ོབ་མིའ་ི

རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པ། ནང་ཆོས་དང་

ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བདེ་

སྐྱིད་དང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཞབས་འདེགས་ཇི་ལྟར་

སྒྲུབ་ཐུབ་བམ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ནང་གི་

ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྟོག་

ཞིབ་བྱ༌རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ི

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་གསོའ་ིགནས་འཕྲིན།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལེབ་ཧ་བེལ་

(Vaclav Havel)མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བར་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཌག་མར་ཧབ་

ལོ་ཝ་མཆོག་དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་ཐུགས་

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

དམ་པ་ཁོང་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་

སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང། ཁོང་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དེས་འཛམ་གླིང་ནང་སྲིད་སྐྱོང་

ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་

གིས་དྲང་ཚུགས་དང་ཁ་ར་ིཁ་ཐུག གཡ་ོབ་མེད་

པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་དེ་སྔ་ཅེཀ་ཀོ་སོ་ལོ་ཝ་

ཀི་ཡའི་ནང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་སླར་གསོ་བྱེད་

རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ཧ་ཅང་བསྒྲུབས་ཡོད། དམ་

པ་ཁོང་ནི་ཆེ་བསྟོད་མེད་པ་དང་སིྙང་སོྟབས་ཅན་གིྱ་

དབུ་ཁིྲད་ཅིག་ཡིན།  ང་ཚོས་དྲང་བདེན་དང་འཚེ་བ་མེད་

པའི་འཛམ་གིླང་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་རང་ནུས་གང་ཡོད་

ཀིྱ་འབད་བརོྩན་བྱ་རྒྱུ་དེ་དམ་པ་ཁོང་ལ་ལེགས་སྐྱེས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན།།

༄༅། །ཅེཀ་སྤྱ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིསྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལེབ་ཧ་བེལ་(Vaclav 

Havel)མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་དམ་པ་ཁོང་

གི་ལྕམ་སྐུ་ཌག་མར་ཧབ་ལོ་ཝ་(Mrs.Dagmar 

Havlova)མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགནས་

འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁོད་དོན།  བོད་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉིན་སྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོག་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་ཆེན་པོས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཀྱི་སེམས་གསོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

དམ་པ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དེས་བོད་མི་

ཚོར་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་མེད་པ་

གྱུར་ཡོད། སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དམ་པ་ཁོང་གིས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ལོར་ཅེཀ་སྤྱ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མང་

གཙོར་གྱུར་འཕྲལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཁུལ་དེར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པར་བོད་མི་

ཚོས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།   

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དམ་

པ་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་ཐོག་སྨོན་ལམ་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། 

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་དང་མི་སྣ་མཇལ་

འཕྲད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་

གནང་ཡོད།

 གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཀའ་ཁྲི་

མཆོག་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

ལྡ་ིལིར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༩ ཉིན་

དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཞུགས་གནང་རྗེས། ཕྱ་ིཚེས་ 

༢༠ ཉིན་མ་ིསྣ་མཇལ་འཕྲད་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༡ ཉིན་

ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་

དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

བཀའ་ཤག་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཕྱ་ིདྲིལ་བཀའ་བློན་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ག་ིགསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་བའ་ིནང་འཁོད་དོན།  ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་དགོང་མོ་ཟི་ཁོྲན་ཞིང་ཆེན་གིྱ་རྒྱལ་ས་ཁིྲན་ཏུའི་ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་ལྕགས་ལམ་

བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་འབིྲང་རིམ་སོླབ་གྲྭའི་ནང་། བོད་རིགས་སོླབ་མ་དང་རྒྱ་རིགས་སོླབ་མའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་ལྷག་པར་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་

ལ་ཧ་ཅང་གི་སེམས་འཚབ་དང་བོླ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང། སྐབས་དེར་རྒྱ་རིགས་སོླབ་མ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཙམ་གིྱས་བོད་རིགས་སོླབ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ལ་རོྒལ་འཛིང་བྱས་

རེྐྱན་བོད་རིགས་སོླབ་མ་འགའ་ཤས་ལ་རྨས་སོྐྱན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སེྟ་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཁིྲན་ཏུའི་ས་ཁུལ་ནང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་

ཀིྱ་སོླབ་མའི་དབར་འཁོན་རོྩད་ཀིྱ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དེ་ཐོག་མ་ཆགས་མེད། ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕིྲན་ཁང་གི་རྒྱ་སྐད་ཚན་པས་གནས་ཚུལ་སེྤལ་བར་གཞིགས་ན་གནས་

ཚུལ་དེ་མཚུངས་ཞིག་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༠ ནང་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བཟོ་སྐྲུན་མཐོ་སོླབ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུའང་བྱུང་ཡོད། ཟི་ཁོྲན་ཞིང་ཆེན་གིྱ་ཙི་ཀུང་གོྲང་ཁེྱར་དུ་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་

གོླག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་གིྱ་སོླབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ནང་འཁྲུག་འཛིང་འོག་བོད་པའི་སོླབ་མ་པ་སངས་ཞེས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་མིས་གིྲ་བརྒྱབ་རེྐྱན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། རྙོག་གྲ་སློང་

མཁན་འཛིན་བཟུང་དང་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  ང་ཚོས་བོད་པའ་ིསློབ་མ་ཚོར། སློབ་སྦྱོང་ལ་ད་ོསྣང་

མུ་མཐུད་གནང་ཐོག་སློབ་མ་གཞན་ཚ་ོདང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་གྱ་ིའབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་སྲིང་ཐོག་བོད་པའ་ིསྲོལ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའ་ིཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དེར་དམ་འཛིན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ང་ཚ་ོབོད་

པ་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གྱ་ིནམ་འཕང་གཅད་ད་ེརང་ཉིད་བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའ་ིསྤོབས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་དཔའ་ངར་ངོམས་རྒྱུ་མེད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ག་ིགྲོང་ཁྱེར་ ༡༢ ཙམ་གྱ་ིནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའ་ིབོད་རིགས་

སློབ་མ་ཚོའ་ིབད་ེའཇགས་ལ་འགན་ཁུར་གནང་རོགས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་ག་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་སྤྱ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཆམ་མཐུན་གྱ་ིསྤྱ་ིཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་

བྱས་པ་ལྟར། བོད་རྒྱ་མ་ིརིགས་ཕན་ཚུན་འཁོན་རྩོད་མེད་པ་བཟ་ོཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་འདོན་རྒྱུར་ང་ཚོས་ར་ེབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའ་ིའཐབ་རྩོད་ད་ེ

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་མ་ིརིགས་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར། ཞ་ིབའ་ིལམ་ནས་བོད་ནང་རང་དབང་བསྐྱར་གས་ོཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་འདིར་ནན་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

བལ་ཡུལ་ནང་བསྐྱོད་སྐབས་ཡུལ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ལས་གནམ་གྲུའི་གླ་འབབ་འཕར་མ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་ 
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན་ལྟར་ན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་

དང་། འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་གཉིས་

བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་

གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 

ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་སྐབས་བལ་

ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་གནམ་ཐང་ནས་བལ་ཡུལ་ 

(Bhadrapur) རྦ་རྡར་སྤུར་བར་གནམ་

ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུའི་(Budha Air)རྦུ་རྡ་གནམ་

གྲུའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་བལ་ཡུལ་གནམ་

ཐང་ནང་བསྐྱོད་སྐབས་དེ་གའི་གནམ་གྲུའི་ལས་

བྱེད་ནས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་སུ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ (Liaison Office) 

ལེ་སེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་

སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་སྟོན་སྐབས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་ཕྱིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་གཅིག་པའི་གནམ་གྲུའི་

གླ་སྤྲོད་དགོས་བཤད་པ་དང༌། སྐབས་དེར་ཁོང་

གཉིས་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ལ་བརྟེན་འགོག་རྐྱེན་

གཞན་འཕྲད་སྲིད་པས་གནམ་ཐང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་

མི་རིགས་སྤྱི་མཚུངས་ཨ་སྒོར། ༡༥༧།༠༠ 

འབབ་བལ་སྒོར། ༡༠༩༩༠།༠༠ ཐམ་པ་སྤྲོད་

དགོས་བྱུང་ཡོད། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་

གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོར་བལ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མི་

དང་རྒྱ་གར་མི་སེར་སྤྱི་མཚུངས་གནམ་གྲུའི་གླ་

ཆ་ལེན་དགོས་པ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མི་གནམ་

གྲུའི་གླ་ཨ་སྒོར་ཐོག་ལེན་ཆོག་གི་མེད། དེར་

བརྟེན་བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་ལས་དྲུང་གཉིས་ཀྱི་རྦུ་རྡ་གནམ་གྲུའི་

དབུས་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་གྱིས་ཁྲིམས་

དང་མི་མཐུན་པ་དང་བོད་མིར་བརྙས་བཅོས་

སམ་མཐོང་ཆུང་ལྟ་བུ་བརྩི་འཇོག་གི་དངུལ་

འབོར་འཕར་མ་བླངས་པ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་

པ་དང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བར་མཐོང་ཆུང་

དང་བརྙས་བཅོས་བཏང་བར་གསལ་བཤད་

ཡིག་ཐོག་དགོས་སྐོར་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བར་བརྟེན། 

མཐར་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་གྱི་དངུལ་འཕར་མ་

བལ་སྒོར། ༧༦༠༠།༠༠ ཕྱིར་སྤྲོད་གནང་ཡོད་

པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་དེ་འདྲའི་ནོར་འཁྲུལ་བསྐྱར་

དུ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོར་

ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་

གནང་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་དང་བལ་

ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ་

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་གནམ་གྲུའི་ནང་

བསྐྱོད་སྐབས་ཡུལ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ལས་གླ་ཆ་

འཕར་མ་སྤྲོད་མི་དགོས་ཞེས་བོད་མི་སེར་སྐྱ་

ཡོངས་ལ་གསལ་བཤད་དང་དེ་འདྲའི་རིགས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་

བ་གནང་འཐུས་དང༌། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་

ཁྲིམས་མཐུན་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

གསལ་བསྒྲགས་སུ། ། 

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གསལ་བསྒྲགས།

དུས་དབང་སྐབས་བོད་ཀྱི ་ཐུས་མིན་རིག་

གཞུང་ངོ་སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ།

༄༅། །གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༢ 

པའི་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་

བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ངོ་

སྤྲོད་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐལ་དུ་ལེན་ཏེ་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་ལྷ་མོའ ་ིསྒྱུ་

རྩལ་དང་། རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་སོགས་ཉིན་གྲངས་

བདུན་རིང་འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

དུས་ཚིགས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྔ་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༤།༣༠ བར་ལྷ་གཞུང་

སྣང་ས་འོད་འབུམ་ཉིན་འཁྱོངས་གཟིགས་

འབུལ་ཞུ་རྒྱ། ཕྱག་འཁྱེར་དགོས་གལ་མེད།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༢། ༤། སོ་སོར་འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེའི་བྲོ་གཞས་

དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡། ༣། ༥། བོད་ཀྱི་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་དང་བཟོ་ཞིང་འབྲོག་གསུམ་གྱི་གཞས་

སྣ་ཁག་ཉིན་ལྟར་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་

གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།

འཁྲབ་སྟོན་ཞུ་ཡུལ། གཏེ་སྒར་དགོན་པའི་ཉེ་

འགྲམ།

ཕྱག་འཁྱེར་དོད། ཧིན་སྒོར་ ༥༠།

ཉེ་ཆར་རང་ཡུལ་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་རང་

རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ དང་

ཚེས་ ༣ ཉིན་གཟིགས་མོའ་ིདམིགས་བསལ་

སྐུ་མགྲོན་དུ་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་

ཀྱི་ གསལ་བསྒྲགས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པའི་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༡༣ ལ།།

བོད་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཕུལ་བྱུང་
ཞབས་ཞུའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ། 

༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཧར་སྤར་པུར་དུ་རྟེན་གཞ་ིབྱས་པའ་ི

ཟླ་བ་རིན་འབྱུང་(Dawa Rinjue School 

Society,Herbertpur,Dehradun) སློབ་

གྲྭའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་

ལགས་སུ་རྒྱ་གར་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་

(Independent School`s Federation 

Of India)ནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ །༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་ཡོན་

ཐོག་ཕུལ་བྱུང་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་དགའ་

གསོལ་རས་གནང་ཡོད་འདུག ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ལ་བྱ་དགའ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིརྒྱུན་

ལས་ཚོགས་གཙ་ོདང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱ་ིའཐུས་མ་ིགཅིག་ལྕོགས་སྐུ་ཞབས་ཨ་ོས་ིཀར་ཕར་ན་ིཌ་ེས་ི (Shri.Oscar Fernandes) ལགས་ཀྱིས་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ཝ་ིནིཏ་ཇ་ོཤ་ི(Shri Vineet Joshi) ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། སྐུ་

ཞབས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ན་ིཟླ་བ་རིན་འབྱུང་སློབ་གྲྭའ་ིའགན་འཛིན་ཡིན་ཞིང། སློབ་གྲྭ་ད་ེཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའ་ིཧར་སྤར་པུར་ས་གནས་སུ་ཡོད་

ལ། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་བཙུགས་པའ་ིསྒེར་གྱ་ིསློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན། སློབ་གྲྭ་ད་ེའག་ོའཛུགས་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ ༡༢ དང་དག་ེལས་གསུམ་ལས་མེད་ཀྱང་ད་ཆ་སྔོན་

འགྲ་ོནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིབར་སློབ་མ་གྲངས་ ༧༠༠ དང་དག་ེལས་གྲངས་ ༢༠ ཡོད་འདུག སློབ་གྲྭ་དེའ་ིནང་སློབ་ཕྲུག་ཕལ་མ་ོཆ་ེས་གནས་ཡུལ་མ་ིཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་
ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཀེམ་བྷ་ོཌ་ིཡའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ི

སོན་ཆ་ཡ་ེ(Son Chhay)མཆོག་དང་སྐུ་

ཞབས་ཅ་ིཡམ་ཆ་ན་ེ(Cheam Channy)

མཆོག སྐུ་ཞབས་ཡོན་ཐ་རོ།(Yont Tharo)

མཆོག་བཅས་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ད་ཆ་བོད་

མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསྟུད་མར་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན། དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ཐོག་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་ཞུ་སྙན་

ནང་འཁོད་དོན། ཉ་ེལམ་དབྱིན་ཇིའ་ིགྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་

ཚོར་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ལ་ོ ༣༥ སོན་པ་ནང་པའ་ི

བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་

ད་ེན་ིའད་ིལོའ་ིཕྱ་ིཟླ་ ༣ ནས་བོད་མ་ིརང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ཆགས་

ཡོད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའ་ིབྱ་སྤྱོད་ན་ི

དེ་སྔ་བོད་མི་ཚོའི་ཁྲོད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་འུ་ཐུག་

གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་མཐོང་

བཞིན་ཡོད། ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་བོད་མ་ིཚོས་

རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་དུས་རྟག་ཏུ་དཀའ་

སྡུག་དང་གཉའ་གནོན། འཇིགས་སྣང། དྲག་རྩུབ་

སོགས་ཀྱིས་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་

པའ་ིཁར། ད་དུང་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དགོས་ཐུག་པ་དེར་ང་

ཚོས་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་མ་ིཚོས་

རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་མི་

ཐུབ་པ་དང་བཙོན་དུ་ལུས་ཚེ་མནར་གཅོད་ཚད་

མེད་མྱོང་དགོས་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཁོང་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེབདམས་པ་རེད། བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ཧ་ཅང་འ་

ཆད་འུ་ཐུག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་སྐོར་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱས་པ་མ་ཟད། བྱ་སྤྱོད་ད་ེབོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་ཚོས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙོན་

འཛུགས་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་

འདས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་

བྱུང་བ་དེར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་

ཁོང་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ། ཁོང་ག་ིསྐུ་དཔར་ཚ་ེ

སྲུང་བཟོས་ཏ་ེའདོགས་རྒྱུ། ཁོང་གིས་ཞལ་འདོན་

གསུང་པའ་ིསྒྲ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱ་ིའབོད་སྒྲར་བེད་

སྤྱོད་བྱས་པ་སོགས་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཉེས་ཅན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་ེལྟར་ནའང་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་

ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མཛད་བཞིན་

ཡོད། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་

མ་ཟད། བོད་མ་ིཚོར་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་

རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་སུ་ལའང་

མེད་པའི་བོད་མི་ཚོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་གྱ་ིཆ་རྐྱེན་སྤྲད་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ་ད་ེཁ་དན་

ཚིག་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གྲོས་མཐུན་ནང་

གསལ་བའི་དོན་ཚན་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་མ་

ཟད། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆོག་

གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

བཞེངས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ཁོང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པ་ལས། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེབོད་ནང་རྒྱ་མིའ་ི

ལས་བྱེད་པ་ཚོས་བོད་མ་ིལ་ོ ༡༨ མན་ཆད་རྣམས་

གཞུང་ག་ིསློབ་གྲྭར་འཇུག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏ་ེ

ནང་མ་ིསུ་འདྲ་ཞིག་གིས་རང་ལ་ོ ༡༨ མན་ཆད་ཀྱ་ི

ཕྲུ་གུ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭར་མ་བཏང་བར་དགོན་པར་

ཆོས་བཞུགས་བྱས་པའམ། ཡང་ན་དགོན་པའ་ི

ནང་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བཏང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་རེར་

ཉེས་ཆད་རྒྱ་སྒོར་ ༣༠༠༠ སྤྲད་དགོས་པའ་ིཁྲིམས་

དེ་ད་ཆ་འབད་བརྩོན་འཕར་མའི་ཐོག་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཀྱ་ིའདུག ཉེས་ཆད་ད་ེ

ནི་གྲོང་གསེབ་པ་ཞིག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གཞིགས་

ཚ་ེཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པ་ོཆགས་ཡོད།  བོད་མིའ་ི

བླ་ོབསྒྱུར་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེརྒྱ་མིས་ཤེས་དགོས། ད་

ཆ་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་གྲོས་

མོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཇི་འདྲ་བྱེད་ཡོངས་བསམ་པའི་བོད་

མ་ིཚོར་ཡིད་ཆེས་བརླག་ཉེན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་དུ་

མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་

མོལ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིསྤྱ་ིཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གནས་

ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེར་ད་ོསྣང་སྤྲོད་དགོས། གང་

ཡིན་བརྗོད་ན་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་

རྒྱལ་སྤྱི་ནས་དོ་སྣང་བསླེབས་ཆེད་འུ་ཐུག་གི་བྱ་

སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་

བྱས་པ་དེས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། 

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལོའ་ིལ་ོགསར་འཆར་ལ་ཉ་ེབ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་ལོ་གསར་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་

ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་

ཆེད་གྲོས་མོལ་གྱི་སྒོ་མོ་གསར་པ་ཞིག་འབྱེད་

རྒྱུར་བློ་སྤོབས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གསར་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་ཁོད་འདུག་པ་བཅས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

སྦིར་སྡེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྲས་དོན་ཡོན་

ལགས་གློ་བུར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་

སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་སྟབས། བཀའ་ཤག་གིས་

ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་

རབས་ནས་ཚེ་རབས་བར་བསགས་པའི་སྡིག་

སྒྲིབ་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་འབྱོར་རིམ་བརྒྱུད་

ཀྱི་གོ་འཕང་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཆེད་

གོང་ཚེས་ཉིན་གྱ་ིཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ པའ་ི

ཐོག་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་ཡང་སྟེང་

ཚོགས་ཁང་དུ་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་

ཐོག་མར་བཀའ་དྲུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་

དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་

ང་ོསྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ེརིང་འདིར་

སྨོན་ལམ་ཚོགས་དགོས་དོན་ནི། སྦིར་སྡ་ེདགེའ་ི

ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྲས་དོན་ཡོད་ལགས་སྔ་

དྲོ་སློབ་གྲྭའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་གློ་བུར་

དུ་འགྱེལ་ནས་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

འདུག དམ་པ་ཁོང་ན་ིམད་ོསྟོད་ཀྱ་ིསྤྱ་ིའཐུས་

སྐབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཞོན་གྱ་ིལས་འགན་

ཟླ༌བ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཁུར་ཞུས་མྱོང་འདུག  ད་ེ

དང་ཆབས་ཅིག་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ་ཅེཀ་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་

པས། སྲིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་ན་ིསྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐུགས་ཐག་

ཉ་ེབ་མ་ཟད། བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་ཐོག་མར་དམ་པ་

དེ་གཉིས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

ཏེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གྲུབ་བསྟུན་ཆུ་ཚོད་ཅིག་

རིང་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་རྗེས་དམ་པ་དེ་

གཉིས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་དབུས་

ཀྱ་ིལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་བཅས། །

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་ར་ིསྒྲོལ་མ་མཆོག་ཝ་རཱ་ཎཱ་སིར་

འཛམ་གླིང་བུད་མེད་སྐུལ་འདེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུར་(National Conference 

of world Women Awakening Organization)ལྷན་ཞུགས་ཆེད་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་ཡོད། ད་ེཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕེབས་ཐོན་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་ལྡ་ིལ་ིནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཝ་རཱ་ཎཱ་སིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨ ཉིན་ཝ་རཱ་

ཎཱ་སིར་འཛམ་གླིང་བུད་མེད་སྐུལ་འདེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་

ཕྱ་ིཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཝ་རཱ་ཎཱ་ས་ིནས་མ་ེའཁོར་བརྒྱུད་ལྡ་ིལིར་ཕེབས་ཐོན་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༠ ཉིན་ལྡ་ིལ་ིནས་

རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་བཅས་སོ། །

རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ དང་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༡༠ བར་སྔ་འགྱུར་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་

ཚོགས་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཡོད། གུ་རུའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་དགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་དང༌། གྲོང་སྡེ་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་འཆང་སོགས་འདུ་བ་གང་མང་ཚོགས་ཞུགས་གནང༌ཡོད། གཞན་ཡང་

དེ་ཉིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང། མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ། རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ལོ་ལྟར་ཀོ་ལེ་གྷལ་སྔ་འགྱུར་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་བོད་སྤྱི་པའི་བསོད་

ནམས་གོང་སྤེལ་དང༌། ཁྱད་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་

མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ། གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མྱུར་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་སླད་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད་པ་

བཅས།། 

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་
ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་ཁུལ་གྱ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་

ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

གོ་སྒྲིག་དང་རྒྱལ་སར་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་

གནང་བའི་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལོ་

འཁོར་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། 

 གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨  ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་སེར་

བྱེས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་མགྲོན་ཁང་ནང་

ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་ནང་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་དགུ་

ཙམ་ཞིག་ནས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེས་གཙོས་འཕགས་

བོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་མི་གྲངས་མི་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་

ཀྱི་མཛད་སྒོར་རྒྱ་གར་པི་རི་པ་ཎར་གྲོང་སྡེ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཤེ་ལ་ཡ་མཆོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ད་ེརྒྱ་མིའ་ི

བཙན་འཛུལ་འོག་གནས་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་བོད་མི་

རྣམས་ནས་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ལྟར། 

མ་འོངས་པ་ཡིན་རུང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་བརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་

གནང་ན། རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་འཛམ་གླིང་ག་ི

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་བོད་

ལ་ཨི་ཛི་རལ་བཞིན་རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་

ངེས་ཡིན། དེའ་ིཐོག་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་བ་སྤྱ་ིདང་ཡང་

སྒོས་ཀར་ཎ་ཊ་མངའ་སྡེའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་སྨོན་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་

ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་མ་ིཁྱོན་

ཆེ་ཞིག་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།ལྷོ་

ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གང་མང་

འཚོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་ང་ཚོའི་ལས་ཁང་གི་གལ་

ཆེའི་ལས་དོན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ཐེངས་འདིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་ལས་འགུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལྷན་ཚོགས་

དེ་དག་གིས་མ་འོངས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

གོ་རིམ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྤེལ་

ཐབས་སུ་ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

བཅས། ། 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབར་མའི་ཡུལ་དུ་
གདན་ཞུའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ།

༄༅། །འབར་མའ་ིས་ིཏ་གུ་ནང་པའ་ིདགོན་ཆེན་

གྱི་མཁན་པོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབར་མའི་རྒྱལ་ས་རྙིང་པ་

ཡང་གུན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྩ་ཆེའི་ས་ཝི་ཌ་

མཆོད་རྟེན་ལ་གནས་གཟིགས་སུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་ཆེད་འབར་མའི་གཞུང་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ལ་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་

རྒྱུའ་ིར་ེའདུན་བཏོན་འདུག 

 གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་འབར་མའ་ིགྲོང་ཁྱེར་མན་

ཊ་ལེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སི་ཏ་གུ་ནང་པའི་

དགོན་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་ཨ་ཤེན་ན་ཡན་ནི་སངྒ་ར་

ཇེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་འབར་མའི་ནང་གདན་ཞུའི་རེ་འདུན་ལ་

འབར་མའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་ལ་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་

འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག 

 ད་ེཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། རྒྱུན་

རིང་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་

དབང་འཛིན་བྱས་པའི་འབར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་

ནང་མ་ིམང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ནང་པ་ཡིན་ཞིང་། འབར་

མའི་སྲིད་འཛིན་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་ནང་གཟིགས་སྐོར་

སྐབས་སུའང་ཁོང་གི་གཟིགས་སྐོར་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་དུ་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་ཆོས་མཇལ་

དུ་བཅར་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་རང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ནང་

སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ལ་བཅར་སྐབས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་

མ་ཟད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆོག་

འབར་མའི་ནང་གདན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྤྱིར་ང་རང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིའག་ོ

ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་སྟབས། ང་ལ་འཛམ་གླིང་ག་ིནང་

པའི་བླ་ཆེན་གང་འདྲ་ཞིག་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་

བྱུང་ཡང་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ངའི་རེ་བར་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་འབར་མའི་རྒྱལ་ས་

རྙིང་པ་ཡང་གུན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྩ་ཆེའི་ས་

ཝི་ཌ་མཆོད་རྟེན་ལ་གནས་གཟིགས་གདན་འདྲེན་

ཞུ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་

འདུག་པ་བཅས། །

  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ནང་སྐུ་ཚབ་གཏོང་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་མུ་མཐུད་གནང་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཡུ་རོབ་ཅེཀ་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་སྐབས་དང་བསྟུན། 

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྦེལ་ཇམ་རྒྱལ་

ས་བྷར་སིལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་

ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ཀེ་ཐེ་ར་ཡིན་ཨ་ཤི་

ཊོན་(Catherine Ashton)མཆོག་

ལ་འབོད་སྐུལ་མཛད་པའི ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་

སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་

བརྟེན།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བོད་ནང་སྐུ་

ཚབ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་ཕྲན་བུ་འཛེམས་ཟོན་བྱ་རྒྱུར་ཕན་

ངེས་ཡིན།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་འབོད་སྐུལ་

དེར་དང་ལེན་མ་བྱས་ཚེ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ཐོག་གླེང་སློང་

བྱས་ཆོག རྒྱ་གཞུང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་

ཡང་གོ་ལའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་འཕེལ་འགྲོ་

བཞིན་པའི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་ལམ་

བུ་དེ་ནས་གཡོལ་ཐབས་མེད། རྒྱ་ནག་གིས་

འཛམ་གླིང་ནང་འགོ་ཁྲིད་ཐུབ་པའི ་བསམ་

བློ་དེ་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་མདུན་

དུ་མཐོང་སྣང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཉིན་ཀྲུའུ་

ཝེ་ཆུན་གྱིས(Zhu Weiqun)སྦེལ་ཇམ་

གྱི་རྒྱལ་ས་བྷར་སེལ་དུ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་

རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་མངའ་དབང་ལྡན་པའི་རང་

བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པར་

བརྟེན། དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱལ་ནང་དུ་སེལ་

རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད། གནས་སྟངས་ཇི་

འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུའང་རྒྱལ་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ལ་ཕྱི་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་རྒྱུར་ངོས་ལེན་

རྩ་བ་ནས་མེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གཏོང་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་བས་

ངོས་ལེན་བྱེད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱི་ནས་ཐེ་

བྱུས་བྱས་ཚེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་

ཡང་ཐོན་རྒྱུ་མེད་ཁར་དཀའ་ངལ་ད་དུང་ཆེ་རུ་

འགྲོ་རྒྱུ་མ་ཟད། མཐར་དམག་འཁྲུག་ཀྱང་ཤོར་

སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཉེ་ལམ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་

གཅིག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་

ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་

འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ཀེ་

ཐེ་ར་ཡིན་ཨ་ཤི་ཊོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བསྐྱོན་

གཏོང་དགོས་པ་ཀྲུ་ཝེན་ཆུན་གྱིས་བརྗོད་ཡོད་

པ་བཅས།། 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢6 ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབྱིན་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་རྣམ་པ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་

ཁང་དུ་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབྱིན་ཡིག་དྲ་རྒྱའི་ 

(www.tibet.net)རྣམ་པ་གསར་པ་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོད།

 ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་

བཀའ་ཁྲ་ིབླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་དང་། ཕྱ་ིདྲིལ་

བཀའ་བློན་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག དྲིལ་

བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཚན་པའི་

(TCRC)འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱག་རོགས་ལས་བྱེད་རྣམ་

པ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིབསྟན་འཛིན་ལེགས་

བཤད་ལགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། ད་ེབཞིན་

ཕྱ་ིནང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༤༠ 

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྣམ་རྒྱལ་

ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་

གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དབྱིན་ཡིག་དྲ་རྒྱར་ད་ཆ་ཡར་རྒྱས་གང་ཙམ་ཞིག་

བཏང་སྟེ་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་མང་ལྡན་པའི་དྲ་རྒྱ་རྣམ་པ་

གསར་པར་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་གནང་། ད་ེནས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་དྲ་རྒྱའ་ི

རྣམ་པ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་ཀྱིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན།  དྲ་རྒྱ་གསར་བཟོའ་ིཐད་དཀའ་ངལ་

སྐྱོན་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་ཐུགས་

རྗ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་དུས་དང་མཐུན་པའ་ིསྤྱ་ི

ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱ་ཁག་སོགས་ཡར་

རྒྱས་བཏང་སྟེ་སྟབས་བདེའི་ཐོག་ནས་གཟིགས་

ཐུབ་པ་དང་། ད་ཆ་ང་ཚོའ་ིདྲ་རྒྱ་འདིར་ཟླ་རེར་

མི་གྲངས་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་ལྔ་ཙམ་གྱི་

གཟིགས་མཁན་ཡོད་ནའང། ད་དུང་ཟླ་རེའ་ིནང་

ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་གཟིགས་མཁན་ཡོང་བའི་རེ་བ་

ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མང་པ་ོ

ཞིག་ལྷག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱ་ིའདུག བོད་ཡིག་དང་

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་འགྲིགས་མ་འགྲིག་གནས་

སྟངས་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ངེས་རེད། འཛམ་གླིང་

ག་ིཡུལ་ལུང་མང་པ་ོཞིག་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་

སྟབས་དྲ་རྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ 

༡༤༥ ནས་དྲ་རྒྱ་འདིར་གཟིགས་མཁན་ཡོད་པ་

བཞིན་དེའ་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ རྒྱ་ནག་ཆགས་

ཡོད། ཕལ་ཆེར་བོད་ནང་ག་ིབོད་མིས་གང་ཙམ་

ཞིག་ནས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ཅེས་

སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱ་ིདྲ་རྒྱ་འད་ིན་ིཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་སྤྱ་ི

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་དེ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ ༡༤༥ དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ེཁག་ཨ་ར་ིདང་། ཁ་ེ

ཎ་ཌ། ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ ༢༥ ཙམ་ནས་མང་ཤོས་གཟིགས་མཁན་

ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ལྷན་སྨན་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་དུ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། དེ་

ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཐོག་མར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལྡི་ལིར་ཨི་ཊ་ལིའི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་(Ms.Elisabetta Holztein Tarczewki) ལགས་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་སྨན་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་བོད་སྒར་

བསམ་ཡས་གླིང་གི་མི་མང་དང་། ལྡི་ལི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སྡོད་ཁང་བཅས་སུ་ཀྲི་སྦི་དང། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྦེང་ལོར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་རཱ་མ་ན་རེ་ཌི་(Dr.Ramana Reddy) ལགས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་གི་སྨན་པའི་མཐོ་སློབ་ཁོངས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་གཅིག་གསར་

བསྐྲུན་དགོངས་བཞེས་ཡོང་ཆེད་འབོད་སྐུལ་ཐད་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད། དེ་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༠ ཐོག་སྦེང་ལོར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་(St.John's National Academy of health Sciences) མཐོ་སློབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་(Rev.

Dr.Lawrence D'Souza) ལགས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཐད་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ཐོག་(Dr.Sunita) 

ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞིའི་(Tele Medicine) ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་འདུག  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྨན་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྦེང་ལོར་(Bangalore)བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སྡོད་ཁང་དང་ནི་ལ་མངྒ་ལ་

བཅས་སོ་སོར་ཀྲི་སྦི་དང། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༤ བར་(Health Sprint and Medi Assist) མཉམ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་དགོང་དྲོ་ལྡི་ལི་ནས་པ་ཀོར་བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུ་ཝ་མངའ་སྡེའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭས་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་རྡ་ས་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨུ་རུ་སུའི་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༥༠༠ གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བོད་དང། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༦༠ ནས་མི་

གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག དེ་བཞིན་རང་རིགས་ཆོས་ཞུ་

བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༦༥༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་

ལ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྟོགས་བརྗོད་

མདུན་ལེགས་མ་དང་། དགེ་བཤེས་གླང་ཐང་པ་

རྡོ་རྗེ་སེངྒེས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མའི་

ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ 

ཉིན་བདེ་མཆོག་གི་རྗེས་གནང་སྩལ་བསྟུན། ཨུ་

རུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུ་ཝ་མངའ་སྡེའི་མཐོ་

རིམ་སློབ་གྲྭས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཙུག་ལག་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའ་ིམཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་

(Professor Emeritus)འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཁལ་མུཀ་ནང་བསྟན་གཙོ་འཛིན་ཏེ་ལོ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

དེ་རིང་ཨུ་རུ་སུ་ནང་པ་ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ནས་

ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་ང་ཚོས་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་

ལ་བཀའ་དབང་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་པ་དེ་དེ་རིང་མཇུག་

སྒྲིལ་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་

གཉིས་རིང་ཆོས་ཞུ་བའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་

ཚེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་

རྣམ་པ་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་འདིར་འཁོད་ཆོས་

ཞུ་བ་ཚང་མས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཆོས་མུ་མཐུད་

གནང་སྐྱོང་ཡོང་རྒྱུའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་

བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་ཡོད། ཅེས་

ཞུས་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། སྔ་མོ་ངོས་རང་ཐུ་ཝ་ལ་

གཅིག་བསླེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་འགྱུར་བ་

ཕྱིན་འཕྲལ་རེད། དེ་དུས་ཐུ་ཝའི་ནང་ལ་དངོས་

གནས་རང་སྔ་མོ་བོད་དང་དམིགས་བསལ་

ཐུན་མོང་མིན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བག་

ཆགས་ཀྱི་ཤུལ་ལྟ་བུ་ཞེ་དྲག་གསལ་པོ་རེད། 

སྐབས་དེར་དད་པ་དམ་ཚིག་གི་འབྲེལ་བ་

དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་

རེད་འདུག སྐབས་དེའི་སྲིད་འཛིན་དེ་ཡང་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་ངོས་རང་ཨུ་རུ་

སུའི་ས་ཁོངས་སུ་བར་སྐབས་འགྲོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་

རེད། ད་ལྟ་རིན་པོ་ཆེས་བཤད་པ་ལྟར་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་འགྲོ་ཐུབ་མེད་ཀྱང་ཐུ་

ཝ་ས་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འདིར་ཁལ་མུཀ་

དང་བྷུར་ཡ་ཏི་ནས་དད་པ་ཅན་ཧ་ལམ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་ལོ་ཤས་རིང་

ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་འདིར་

ཐུ་ཝ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཐོག་ནས་

ངོས་ལ་མཁས་པའི་བྱ་དགའ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་

བ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། རིན་པོ་ཆེས་

གསུངས་པ་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་འགའ་ཤས་

དེའི་ནང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞིགས་ན་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དག་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཇེ་ཆེ་

ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་རེད། ས་ཐག་རིང་པོ་དེ་ནས་འདིར་ཡོང་བ་

ལས་སླ་པོ་ཞིག་མེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ས་

ཐག་རིང་པོ་དང་གཉིས་ནས་ལམ་གྲོན་འགྲོ་ཡི་

ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་འདིར་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེད་སྐབས་གང་ལྟར་ངོས་རང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དགེ་སློང་ཞིག 

དེའི་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་མོས་པ་རྩེ་

གཅིག་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་ངོས་ནས་གཞན་

ལ་ཕན་པ་བྱུང་ན་སྲོག་འཚོ་བའི་དགོས་དོན་ཚང་

བ་རེད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གཞན་ལ་བདེ་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་

བ་ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་

ཡོད། འདིར་དངོས་སུ་ཁྱེད་ཚོས་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་ཁྱད་དུ་གསད་དེ་ཡོང་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་

ཁྱེད་ཚོར་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ནང་པའི་དགེ་སློང་

ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། 

ལྷག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ལ་བློ་སྦྱོང་མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ལས་འགན་

ཆགས་པར་བརྟེན། དགའ་ཞིང་སྤྲོ་ཞིང་ཆོས་

འབྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཡོད། བློ་བདེ་

པོ་བྱས་ནས་བཞུགས། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

 དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཁས་

དབང་གི་ཁྱག་འཁྱེར་དེ་བཞིན་འབུལ་ལམ་

ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ད་བར་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའ་ིརིང་ཚན་

རིག་དང་འགྲོ་བ་མིའི ་བཟང་པོའ ་ིརིན་ཐང།  

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། འགྲོ་བ་མིའི་རང་

དབང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐད་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་མཛད་པ་རླབས་ཆེ་

བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན་མཁས་

དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་དེ་བཞིན་འབུལ་ལམ་

ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 


