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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། 
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༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་

ཤོཀཱ་མ་ིཤོན་Ashoka Missoinཞེས་པའ་ི

ཆོས་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ལྡི་ལིའི་སྐར་མ་ལྔ་

ཅན་གྱི་ཨ་ཤོཀཱ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ ༤༢ ནས་ནང་པའ་ིཐེག་པ་ཆ་ེཆུང་ག་ི

བླ་མ་དང་དག་ེསློང་། ནང་པའ་ིཆོས་བརྒྱུད་འདྲ་

མིན་གྱ་ིསྐུ་ཚབ་དང་ཟུར་ཉན་པ། ཚོགས་བཅར་

བ་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༨༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།   ཚོགས་ཆེན་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྒོར་འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་མངའ་

བདག་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

དབུས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཡོངས་

འཛིན་གླིང་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་

པ་ོཆ་ེམཆོག ཨ་ཀྱཱ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག ལྡ་ིལ་ིསྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད།   ལྷན་ཚོགས་སྐབས་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཞ་ིབདེ། འཆམ་

མཐུན། ཁོར་ཡུག ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པའ་ི

ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་དང་དེང་རབས་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་དབར་བགྲོ་གླེང་འཚོགས་

རྒྱུ་སོགས་ཀྱ་ིཐོག་བགྲ་ོགླེང་གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ 

༣༠ ཉིན་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་༸གོང་ས་

མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད།  ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་

གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཌེ་ཡ་ཝ་ཊི་

མོ་ཌེའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་འདི་ལོ་ལོ་འཁོར་མའི་

(Dayawati Modi Award) ཌ་ེཡ་ཝ་

ཊ་ིམ་ོཌ་ེཞེས་པའ་ིབྱ་དགའ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟེན་གཞ་ིབྱས་པའ་ི (Shri 

Satya Sai) ཞེས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་འབུལ་

ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཕྱ་ིཚེས་ ༣ ཉིན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་དཔེ་

དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་པེན་གུན་

(Penguin )ཞེས་པའ་ིལ་ོའཁོར་ཚོགས་ཆེན་

ཐོག་བྱམས་བརྩེའི་ནུས་སྟོབས་སྐོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་དང། ཕྱ་ིཚེས་ ༥ ནས་ ༧ 

བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་ཁུལ་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་རིགས་ལྔའི་འགྲེལ་པའི་

བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ། 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་དོན་རྒྱ་ཆེ་གླེང་བ། 

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བྷར་ཎའི་ནང་སུད་

སིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མཐོ་གྲས་ཤིག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༢ ཉིན་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ཇར་མན་གྲོང་ཁྱེར་བྷར་

ལིན་དུ་ཕེབས་མཚམས་ཐོག་མར་ཨེ་ཨེབ་པི་

(AFP) གསར་འགོད་པའ་ིདྲ་ིབར་ལན་འདེབས་

གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ཇར་མན་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་

ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱ་ིབོད་དོན་གླེང་མོལ་ཚོགས་

ཆུང་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མ་ི ༡༥ ཙམ་ལ་བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའ་ི

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕོ་འགྱུར་གང་བྱུང་བ་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཐོག་མར་ཇར་མན་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཧན་སི་ཨུལ་རིག་

ཀོ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཇར་མན་

གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲི་

བད་ེལེགས་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མ་ིསྐུ་ཞབས་

ཧ་རལ་ཌ་ིལེབ་ར་ིཆ་ི(Mr.Harald Leibrecht)

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་

ཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙ་ོལྕམ་སྐུ་ཀ་ལིའ་ོཌ་ོར་ོཐ་(Mrs. Clau-

dia Roth)མཆོག་གིས་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའ་ིལས་

ཁུངས་སུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས།  ཕྱ་ིཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་ཕེབས་འབྱོར་

བྱུང་མཚམས་ཐོག་མར་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ཡོངས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཨབ་ཏེན་པོ་སི་ཏཝན་

ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་གནང་རྗེས་ནོར་ཝེའི་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པའ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་དྲུང་ཆ་ེསྐུ་ཞབས་ར་ེམོན་ཌ་ིཇ་ོ

ཧན་སོན་(Mr.Raymond Johansen)མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་

ནང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་གསུང་མོལ་ལྷུག་པོ་

གནང་ཡོད།  ད་ེརྗེས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ནོར་

ཝེ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨོ་ལེ་མིཀ་ཐོམ་མེ་སན་

(Mr.Olemic Thommesen)མཆོག་གིས་

གཙོས་ནོར་ཝེ་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་ནོར་ཝེ་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨུལ་ཨེ་རིག་

(Mr.Ulf Erik knudsen)མཆོག་མཇལ་འཕྲད་

གནང་། ད་ེརྗེས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ནོར་ཝ་ེབོད་

རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་དང་

ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། གཞན་ཡང་ད་ེཉིན་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་

ནོར་ཝེའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད།  

 ཕྱ་ིཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཀའ་ཁྲ་ི་མཆོག་

གིས་ཌེན་མཀ་ཏུ་ཌེན་མཀ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་ཁག་གཅིག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཐོག་རོགས་སྐྱོར་གནང་

མཁན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།  ད་ེརྗེས་བཀའ་ཁྲ་ི

མཆོག་གིས་ཌེན་མཀ་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་

འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

བཞ་ིདང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ད་ེརྗེས་བཀའ་

ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ཌན་མཀ་ག་ིརླུང་འཕྲིན་དང་ཉིན་རེའ་ི

ཚགས་ཤོག་ག་ིགསར་འགོད་པས་ཆེད་དོན་དྲ་ིབར་

ལན་འདེབས་གནང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་བཀའ་ཁྲ་ི

མཆོག་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ཆར་ལེ་སི་

བི་གྷོལ་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ཕ་རན་

སིའ་ིགཞུང་ནས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་ལ་ཕེབས་བསུའ་ི

སྣེ་ལེན་གྱི་དམིགས་བསལ་མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་

གནང་ཡོད། ད་ེཡང་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་ག་ིཉིན་གཅིག་

ག་ིལས་རིམ་ནང་ཕ་རན་སིའ་ིགཞུང་ག་ིགནད་ཡོད་

མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་འོག་ག་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ས་གནས་བོད་

རིགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ། ད་ེབཞིན་གསར་

འགོད་པ་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། གཞན་

ཡང་སྐབས་དེར་ཕ་རན་ས་ིརྫོང་བཅུ་གཅིག་ག་ིགྲོང་

སྡ་ེསྤྱ་ིཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་པ་ེཊིཀ་བྷ་ོལ་ོཆ་ིམཆོག་དང་

བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ 

༢༧ ནས་ ༢༩ བར་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་བེལ་ཇམ་གྱ་ི

རྒྱལ་ས་བྷར་སེལ་དུ་ཕེབས་ཏ་ེབོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་

བབ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།  

བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་གསོ་དང་མྱ་ངན་གུས་

བཀུར་གནང་བ།

༄༅། །ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པའི་ལྕམ་

སྐུ་ཌེ་ནི་ཡལ་མ་ཊ་རན་ཊི་(Mrs. Danielle 

Mitterrand)མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་བཀའ་ཤག་གིས་

ཐུགས་གསོའ ་ིཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་

དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་

པའི་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ལྕམ་སྐུ་དམ་པ་ཁོང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་

ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་མཛའ་གྲོགས་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

ལྕམ་སྐུ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དེ་ནི་བོད་

མི་ཚོའི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་ཅིག་མེད་པར་གྱུར་

ཡོད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།།

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་

གིས་དེ་སྔ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་ནེལ་སི་

ལི་པར་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བར་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་

གིས་ཁོང་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་

བཀའ་སྤྱིའི་འཚམས་འདྲིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་

ནི། ཁོང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་ཚོགས་གཙོ་ཐེངས་ ༢༧ པར་བསྐོ་གཞག་

བྱུང་བར་དགའ་བསུ་དང། ཉེ་ལམ་བོད་མི་ ༡༡ 

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་

བྱུང་བར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་མྱུར་

སེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་

ཡང་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་བོད་

དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཐོག་སླད་མར་ཡང་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་

མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཆིབས་སྒྱུར།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༢ ནང་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག ལྡི་ལིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་(Miloslov Stasek)

མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་ཡོད། དེའི་སྐོར་

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་

དང་ལྷན་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་མཁན་གྱི་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་(Steve Lichtag)ལགས་

ཀྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་ལ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན། ང་ཚོའི་སྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་(Vclav Havel) ཝེས་ལེ་ཧ་ཝེལ་

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

མ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཉིན་གྲངས་

བཞི་རིང་ཡུལ་དེའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད། 

ནོར་ཝེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལྷན།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 7

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

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་

གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་

གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། འདི་ཟླའི་ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྒྱ་

མཚོ་ལགས། རང་ལོ་ ༤༢ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་རྒྱ་

མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་

བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ས་གནས་གང་དུ་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་མེད།     ཁོང་ནི་རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་ཞང་

རྨེ་སྲིབ་སྡེ་བའི་རག་རྩ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་

དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་

བྱས་ཏེ། དེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་དཀའ་རམས་དང་

པོ་ཡིན་འདུག དེ་སྔོན་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་སྒོ་མ་

བརྒྱབ་གོང་ཁོང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་དང། 

བོད་ནང་གི་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་སོགས་

སུ་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་སྤེལ་མྱོང་ཞིང་། བོད་ཡིག་

གི་ཡིག་གཟུགས་འདྲ་མིན་དང་རི་མོ་སོགས་

འབྲི་བའི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག 

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་

ལ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་

དེ་སྔའི་དགེ་བསྐོས་ཟུར་པ་དགེ་འདུན་པ་བློ་

བཟང་དགེ་འདུན། རང་ལོ་ ༤༨ ཙམ་ཡིན་པ་

ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང། 

དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་

ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། ཁོང་

རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་ཞང་ཀ་ཉག་སྡེ་བའི་གཟས་

འགོ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་

ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ་དེང་སྐབས་

འཛིན་གྲྭ་དཀའ་རམས་བཞི་པ་ཡིན་འདུག 

    དེ་མིན་དེང་སྐབས་རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་

སོགས་སུ་བཀྲམ་ཡོད་པའི་དམག་མི་རྣམས་

འགྲོ་འོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 འདི་ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཕྱི་ཚུལ་

དུ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་

ཆེན་མོའ ་ིམཚན་ཕུད་དམ་བཅའ་འཚོགས་

བཅུག་ཡོད་ལ། མཚན་མོ་དེར་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་

གློག་མཆོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་སྒྲོན་པར། དགེ་འདུན་

པ་དང་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མེ་བསྒྲོན་

ནས་རང་དབང་གི་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་མེ་ཕུང་

གི་དཀྱིལ་ནས་གཤེགས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པས་

རྗེས་དྲན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། མི་མང་དཀྱུས་མར་

རྫུས་པའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་མི་

མང་ནང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དགོན་པའི་

གླིང་མདོའ་ིསྒོ་ཆེན་སོགས་ལ་དམག་མི་དང་ཉེན་

རྟོག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཤིང་། 

 རྒྱུན་སྤྱོད ་མ་ཡིན ་པའི ་རླངས་

འཁོར་དམིགས་བསལ་བ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ཀྱང་

མཉམ་དུ་བཞག་ཡོད་འདུག དེ་མིན་ལས་བྱེད་པ་

དངོས་གནས་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་

གི་མི་སྣ་ ༢༠༠ ལྷག་ད་དུང་དགོན་པའི་ནང་དུ་

ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་བསྡད་དེ་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འགྲོ་སྡོད་ལ་བྱ་ར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་འདུག  

རྒྱ་མཚོ།

ཀྱིས་བོད་ཆས་འདྲ་མིན་གྱོན་ནས་ཆ་རྒྱུས་མེད་

པའི་མི་ཞིག་གིས་ཡུལ་མི་དང་དབྱེ་བ་འབྱེད་མི་

ཤེས་པར་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་། ཡུལ་མི་རྣམས་

ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་གནོན་

ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་ཤས་སྔོན་

ནས་སྒེར་གྱི་རླངས་འཁོར་རིགས་ཁྲོམ་ལམ་

དབུས་མ་ནས་འགྲོ་འོང་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་མི་

ཚོགས་ཉུང་སའི་ཁྲོམ་ལམ་མཐའ་མ་ཁག་ནས་

དགེ་འདུན།

བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དུག་བླུགས་ནས་བཀྲོངས་ཟིན་ཡོད་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ།
༄༅།  །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར་ལྟར་

ན།  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་

སྲིད་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  

གཞིས་རྩེ་བཀྲིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་དམངས་གཙོ་

བདག་གཉེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་བྱ་

བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་

ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་རྩད་ཞིབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱི་གྱར་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་

འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྤྱི་བདེ་ཚན་པས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་དང༌།  འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་

ནས་དུས་ཡུན་ལ་ོང་ོ ༦ དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་

བཏང་སྟེ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏཱ་ཛུ་རྫོང་ཁྲོན་ཏུང་ཁུལ་

གྱི་བཙོན་ཁང་ཨང་གསུམ་པ་སོགས་སུ་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དང༌།  བཙོན་འཇུག་བྱེད་རིང་

ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ལོར་ཁོང་ནས་ཁྲོན་ཏུང་བཙོན་ཁང་

ནང་ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་ད་ེདྲང་བདེན་བྱུང་

མེད་པར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཡང་

སྤེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།  ཁྲིམས་ཀྱ་ིའགྲ་ོ

ལུགས་ལྟར་ན་དུས་བཀག་གཙང་བའི་བཙོན་པ་

སུ་ཡིན་ནའང་དུས་བཀག་གཙང་རྗེས་ནག་ཉེས་

འཕར་མ་བསགས་མེད་ཚེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་སྟེ་

ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནང་མི་སྤུན་

མཆེད་དམ་ས་གནས་སུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་

ཀྱ་ིཡོད། འོན་ཀྱང་བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་

མཆོག་ན་ི ༢༠༠༡།༢༠༠༢ ནང་དུས་བཀག་ཆ་

ཚང་གཙང་ཟིན་ཡོད་ནའང་ད་བར་འཆི་གསོན་གྱི་

གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་

ཡོད།  

་    ཁོང་དུས་བཀག་གཙང་ཟིན་ཡང་འཆ་ིགསོན་

གྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་

ཐད།  དོགས་གཞ་ིསྐྱ་ེདགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་

དངོས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར།  བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་

དང་ཐུགས་འདྲིས་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པའི་བོད་ལྗོངས་

ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་

ཞིག་ནས་ཀྱང་ལོ་ཤས་སྔོན་བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་

འཕྲིན་ལས་སྐོར་ད་ལྟ་མི་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་ལ་ཡོད་

མ་རེད།  གྲོངས་ཚར་བ་རེད་ཟེར་གྱ་ིའདུག   ཁག་

གཅིག་གིས་བརྗོད་རྒྱུར་བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲིན་

ལས་དུག་བླུགས་ནས་བཀྲོངས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་

འདུག་ཅེས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་སྒྲ་འཛིན་

འཁོར་ཐག་འབྱོར་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་ན།   བྱ་

བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དུས་བཀག་གཙང་སྟེ་ལོ་མང་ཕྱིན་ཡོད་ནའང༌།  

འཆི་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གང་ཡང་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་བ་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་

ལྗོངས་ནང་བསྟན་གྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དེའི་བཀའ་

མོལ་དེ་དག་ནི་ད་ལྟ་ཚད་འཛིན་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད་སྲིད་པ་རེད།།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་ཆོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་བོད་མིའི་
ཆེད་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅།  །འད་ིགར་ཨ་རིའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

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

བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བཏང་

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

༢༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིདགོང་མོར་ The Church 
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་ཆོས་ཚོགས་

བསྟ་ིགནས་ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་དང༌།  ཨ་རིའ་ིསྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཞོགས་འདེགས་

ཞུསཐོག བསྟ་ིགནས་ཁང་དེའ་ིམཆོད་ཁང་ག་ི

ཚོམས་ཆེན་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་བར་ལམ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་

ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་

བསྟུད་མར་ཐོན་པའ་ིཁྲོད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའ་ི

བོད་མིའ་ིཆེད་རྗེས་དྲན་གུས་འདུད་དང༌།  བསྔ་ོབ་

སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད།  

 བསྟ་ིགནས་ཁང་དེའ་ིཆོས་དཔོན་ལྕམ་ 

Kathleen Stone མཆོག་གིས་ཐོག་མའ་ི

འཚམས་འདྲ་ིགནང་སྐབས།  བོད་མ་ིསེར་སྐྱ་བཅུ་

གཅིག་ནས་འུ་ཐུག་གི་ཐག་གཅོད་ཤུགས་ཆེན་

པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་རྫོགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

དང་བོད་མ་ིརྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་ཡིད་ཀྱ་ིསྨོན་

པ་ཚིག་ག་ིལམ་དུ་བརྗོད་ནས་བསྔ་ོསྨོན་གནང་ཡོད་

པས་འདིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲ་ིཡོད་ཅེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་

སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས།  ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་

གྱ་ིསྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀྱ་ིརང་དབང་ག་ི

དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་གཅེས་པའི་

ཚེ་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ཚོའི་ཆེད་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང༌།  ཐུགས་སྨོན་གནང་བར་

སེམས་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།  ཆབས་ཅིག་བོད་ནང་ཐོན་པའ་ི

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་སྐུ་ཚེ་མ་

ཟིན་པའ་ིབོད་མ་ིག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང༌།  ད་ེརིང་

སྔ་དྲོ་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བརྙན་འཕྲིན་དུམ་བུ་

ཞིག་ལ་ལྟ་སྐབས་ཐུགས་ལ་ཚོར་བ་ཇ་ིབྱུང་སོགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་བསྟུན་ཆོས་ལུགས་སོ་

སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ནས་གོང་ཞུས་བོད་མ་ིསེར་སྐྱ་ ༡༡ 

གི་འདྲ་པར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་སྨོན་ཚིག་རེ་གཉིས་

གསུངས་ཟིན་མཚམས་རང་སོ་སོའ་ིཆོས་ལུགས་

ཀྱི་གོམས་སྲོལ་རྟ་དབྱངས་འཐེན་ནས་ཐུགས་སྨོན་

གནང༌ཡོད།

 ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་

ནས་སྨོན་ལམ་ལྷན་དུ་གསུང་འདོན་གནང་སར་

གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་པའ་ིཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིདགོན་

བདག་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།  

ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བོད་

མི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་གནང་མཁན་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་སླད་དུ་

ཐུགས་སྨོན་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱོར་གསལ་སྟོན་གནང་

བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་མ་

ཟད།  འབྲེལ་ཡོད་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་ང་ོསྤྲོད་གནང༌།   

 མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་ཤུ་

ཆོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་གྲ་སྒྲིག་གནང་

བའ་ིསྨོན་ལམ་དེར་ཁ་ཆ་ེདང༌།  ཧིན་རྡུ།  ཡ་ིཤུ།  ཉ་ི

ཧོང་ག་ིནང་པ།  བོད་ཀྱ་ིནང་པ། རྗིའུ་ཤ་ིབཅས་ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མིན་གྱ་ིསྐུ་ཚབ་ཐོག བོད་པའ་ིགཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིེད་ཁག་གི་འཐུས་མི་

དང༌།  དད་ལྡན་ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགས་བཅས་ཁྱོན་མ་ི

གྲངས་ ༦༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

 སྨོན་ལམ་གྱ་ིམཇུག་ཏུ་བོད་མ་ིརྣམས་

མ་ིརིགས་གཞན་གྱ་ིབཙན་གནོན་གྱ་ིའཆིང་རྒྱ་ལས་

འགྲོལ་ཐུབ་པའ་ིམཚོན་དོན་དུ་“We Shall 

Overcome”ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

གྲགས་ཆེ་བའི་གླུ་གཞས་མཉམ་གཏོང་གིས་སྒྲའི་

ཁྲོད་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཐུན་མོང་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་སྟ་ེདོན་སྙིང་ལྡན་པའ་ིབྱེད་སྒ་ོད་ེ

མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད།།  
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གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་ནས་ཕེབས་པའི་གནས་སྐོར་བ་

རྣམས་ལ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བའི་འཚམས་འདྲི་

དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱེད་ཅག་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་

པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་སྐོར་དུ་ཕེབས་

མཁན་རྣམས་ལ་གནས་སྐོར་སྟབས་བདེ་ཡོང་

ཆེད་དུ། བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་ཡོད་

པ། གནས་རྣམས་ཀྱི་པར་རིས་ཚོན་ལྡན་ཅན་གྱི་

༼གནས་སྐོར་ལམ་ཡིག་༽ ཅིག་རིན་མེད་དུ་

འབུལ་རྒྱུ་ལགས་ན། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ན་ཐོབ་པ་དང། གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི

དབང་ཆེན་སྐབས་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་འབྲེལ་

བ་བྱས་ནའང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་འགུ་ལོག་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་

གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

གད་སྙིགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་བཀོལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་
སྐྱོབས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

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

རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་

གྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་དབྱིན་

དགེའི ་སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་

ལགས་ཀྱིས་གད་སྙིགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་དུ་བཀོལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་སྐབས། ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་

ཡོ་བྱད་ཕྱི་ནས་ཉོ་མ་དགོས་པར་གད་སྙིགས་

དཔེར་ན།  འོ་མ་དང་ཤིང་འབྲས་ཁུ་བའི་སྒམ་

ཤོག་སྟོང་པ། དེ་བཞིན་འགྱིག་དམ་སྟོང་པའི་

ཁ་གཅོད་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པའི་དཔེ་སྟོན་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བོད་

ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་འཛིན་ཆས་དང་ཁྲིད་

ཆས་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་གད་སྙིགས་ལས་

བཟོས་ཏེ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཚུལ་ཡང་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད།  འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་འོ་མ་དང་

ཤིང་འབྲས་ཁུ་བའི་སྒམ་ཤོག་སྟོང་པ་སོགས་

བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མུ་འབྲེལ་སྒྲུང་

གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང། 

འགྱིག་དམ་སྟོང་པའི་ཁ་གཅོད་སོགས་ཀྱིས་ཕྲུ་

གུའི་ཨང་རྩིས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དུ་བེད་

སྤྱད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡིད་དབང་ཕྲོགས་པའི་

འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད།  

 སྤྱིར ་བོད ་ཁྱིམ ་དབྱིན ་དགེའི ་

སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་ལགས་ནི་

བོད་ཁྱིམ་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ་ལོ་ ༢༡ ཙམ་

འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་དུ་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་

དོན་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལས་

དོན་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟེ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་

ཡོངས་དང་། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་། 

སོགས་ལ་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་མྱོང་

ཡོད་འདུག ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་འདིས་

གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་དང་མི་མང། 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྔར་ལྷག་ཁོར་ཡུག་ལ་

དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་

འགུལ་དེའི་ནང་སློབ་ཁྲིད་ཡོ་བྱད་འདྲ་མིན་ ༣༠ 

བརྒལ་བ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག  །

བོད་པའི་བུ་མོ་གཅིག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་
གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པའི་ཨ་རིའི་རོ་སྡེ་

སི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་པ།
༄༅། །དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་སི་ཊན་ཕོཌ་

གཙུག་ལག་སློབ ་ཁང ་ (Standford 

University)དུ་མི་རིགས་(Race and 

Ethnicity)དཔྱད་ཞིབ་རིག་པའི་ཐོག་སློབ་

གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་

གསལ་སྒྲོན་ལགས་སུ་འདི་ལོའ་ིའཛམ་གླིང་དུ་

སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པའི་རོ་སྡེ་སི་

(Rhodes Scholarship)སློབ་ཡོན་

ཐོབ་ཡོད། སློབ་ཡོན་དེ་བཞིན་ད་བར་བོད་མིར་

ཐོབ་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། སློབ་ཡོན་

དེའི་འོག་ཨ་རིའི་སློབ་མ་ ༣༢ དང་ལྷན་བུ་མོ་

བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་

ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨོ་སི་ཕོཌ་(Ox-

ford University)གཙུག་ལག་སློབ་

ཁང་དུ་བསྐྱོད་དེ་འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་བཙན་དབང་འོག་

རང་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་

བྱས་པའི་ཡུལ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས།  དེ་

བཞིན་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་སྐོར་

སོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག 

བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་སུ་འདི་

ལོའ་ིལོ་འགོར་ཊུ་མན་སློབ་ཡོན་(Truman 

Scholarship)ཐོབ་ཡོད། ཐེངས་འདིར་

ཁོང་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་

སུ་གྲགས་པའི་ཨ་རིའི་རོ་སྡེ་སི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་

རྗེས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་རང་གི་སྦྱིན་

བདག་དང་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ། དེ་བཞིན་

ནང་མི ་ཚོས་ད་བར་མཛའ་བརྩེ ་ཆེན་པོས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཐོག་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སློབ་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་

འདིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་

ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྟངས་ཐོག་ཞབས་

འདེགས་ཕྲན་བུ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཡིད་

ཆེས་ཡོད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད། 

 བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་

ལགས་ཀྱིས་སི་ཊན་ཕོཌ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་

རིགས་སློབ་ཕྲུག་དབར་གྲོས་མོལ་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་མྱོང་ཡོད།། 

ལྡི་ལིར་ལྷག་དཀར་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་

གཅིག་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་ལྡི་ལིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཏིན་མུར་ཏི་ནས་དབུ་

འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་

བར་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་དང་སྐད་འབོད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་རྣམ་པ་དང་ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་

ཁག་གཅིག་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 

སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས་ལྡི་ལིར་བོད་མི་རྣམས་ནས་ལྷག་དཀར་

ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་

ཁག་གཅིག་སོགས་ནས་དེ་རིང་གི་ལས་འགུལ་

འདིར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་པར་དགའ་པོ་

བྱུང། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པར་

བརྟེན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་འདས་པའི་

ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་

སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་གུ་ཡངས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས། ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གི་གསར་འགོད་

པ་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་

མཚན་ཁག་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

ལ་རྟོག་ཞིབ་སླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་མུས་ཐོག་དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེན་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པ་དེ་དག་ཆ་རྐྱེན་གང་

ཡང་མེད་པར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་རེད། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་དང་འཆམ་མཐུན་སོགས་

གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་ཀྱི་འདུག དངོས་གནས་དྲང་

གནས་དེ་ལྟར་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ནང་ཡོད་

པའི་བོད་མི་ཚོ་ཡང་འཆམ་མཐུན་དང་བདེ་

སྐྱིད་དགོས་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། བོད་ནང་

གི་བོད་མིར་སྨྲ་བརྗོད་དང་འགྲོ་སྡོད་རང་དབང་

གི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་ངེས་པར་དུ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་

དགོས་ཞེས། སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

འདུག  ། 

ཆབ་སྲིད་འཐབ་ཇུས་ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ནང་ཁུལ་ལྷན་འཛོམས་།
 
༄༅། བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༡ 

བར་སྤྱི ་འཐུས་ནང་ཁུལ་གྱི ་ལྷན་འཛོམས་

ཤིག་ཧ་རི ་ཡ་ན་མངའ་སྡེའི ་སུ་རཱཇ་ཀུནྡ་

གྲོང་གི ་རཱཇ་ཧན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེན་

མོར་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་དེར་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གྱིས་

གཙོས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་

ཞིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འདི་ཟླའི་

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ ་ིཆུ་ཚོད་ ༤་༣༠ 

སྟེང་། ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་

ཚོགས་ཏེ། བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི ་ངེས་སྟོན་པ་སྤྱི ་

འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་

ཚོགས་ཕེབས་པ་ཚོར་འཚམས་འདྲི ་དང་

བཅས་ལྷན་འཛོམས་རིང་གི་གནང་སྒོ་ཁག་

ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས། སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གསུང་

བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་

གྱི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་སུ་བྷ་ཤི་ཀ་ཤྱབ་

(Subash Kashab)མཆོག་ནས་ཀྱང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། FNF ལྷོ་

ཨེ་ཤ་ཡའི་འགན་འཛིན་གྱིས་ལྷན་འཛོམས་

ཀྱི ་རེ ་དམིགས་སོགས་ཀྱི ་སྐོར་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲུབ་ཡོད་པ་དང། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ཉིན་

གསུམ་རིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་འཐབ་ཇུས་དང་

འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་ ༡༦ ཐོག་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པའི་ནང་ཁུལ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད་

པ་དང་། ལྷན་འཛོམས་སུ་ད་དུང་རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

བགྲོ་གླེང་ཡང་གནང་ཡོད།

 སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་བཞུགས་སྒར་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ལྡི་

ལིར་འབྱོར་འཕྲལ། FNA ཐེབས་རྩ་ཁང་

གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་

གོ ་སྒྲིག་བྱས་པའི ་རྒྱུགས་ཆུའི ་ཐད་ཨེ ་ཤི ་

ཡའི་མཐོང་ཚུལ་དང་མ་འོངས་པའི་གདོང་

ལེན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བགྲོ ་གླེང ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་དེར་རྒྱ་

ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ ་ཐེ ་བའི ་བོད་ཀྱི ་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ཡུ་རོབ། ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་ནས་ཆེད་ལས་མཁས་པ་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་འདུག  དེ་བཞིན་

ཕྱི ་འབྲེལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་

གཉིས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ། 
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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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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ 

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་རི་

ཡའི་རྒྱལ་ས་ཝེ་ནི་ཡའི་ནང་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་གཞུང་གི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི། གསར་འགོད་པ་བཅས་ལ་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྟེ་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་ཁུལ་དུ་ཉིན་

བཞིའི་རིང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི ་རི ་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཨི་ཝ་ལི་ཆེ ་ཊེན་བྷར་གྷར་(Dr. 

Eva  Lichtenberger)མཆོག་དང་

ལྕམ་སྐུ་མེ་ཌི་ལེན་པེ་ཊོ་ཝི་ཆི་(Dr. Mad-

eleine Petrovic)མཆོག དེ་བཞིན་

ལྕམ་སྐུ་ཇུ་དྡི་ཤི་ཝེ་ཛི་ཝན་ཐར་(Dr.Judith 

Schwentner) མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་

འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་གཞུང་གི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་བདུན་ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་

དང། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་

བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་

དེར་སྐུ་ཞབས་ཌའོ་ཇག་(Dr Doujak)

མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཌའོ་ཇག་

མཆོག་ནི་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་ཡིན་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་

དེར་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། 

དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་

ཚོགས་པའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཛིམ་བྷག་

(Zimburg)མཆོག་དང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་ཉིན་རེའི་གསར་

ཤོག་ཌའི་པེ་རི་སི་(Die Presse daily 

News paper)ཞེས་པ་དང་ཨོ་སི་ཊི་རི་

ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྲིན་(Austrian 

News TV.)བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཨོ་སི་

ཊི་རི་ཡའི་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་མཚམས་བྷེལ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷར་སིལ་

དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། ཁུལ་དེར་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༧ ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་དྲིལ་

བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་

བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བྷེལ་ཇམ་ས་གནས་

བོད་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ བར་

དུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

(INPaT་)གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག  ལྷག་

པར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕྲད་དང་ལྷན་

ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚན་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སིམ་ལ་ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་ས་
ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་སྡུག་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་

སིམ་ལར་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་བོད་མི་སྤྱི་དང་

ལྷག་པར་སིམ་ལ་སན་ཇོ་ལིའི་ཁུལ་གྱི་ཨ་ཛཱ་

སྡི་ཀེམ་(Azaad Camp)ཞེས་པར་བོད་མིའི་

ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ཙམ་གྱི་བོད་རིགས་ཚོ་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཁོང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་

པའི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཨ་ཛཱ་

སྡི་ཀེམ་ནམ་རང་བཙན་སྡོད་སྒར་ཞེས་པའི་ས་

ཁུལ་དེར་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་བོད་

མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ཙམ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་

ཀྱང་ཉེ་ལམ་སིམ་ལ་ས་གནས་གྲོང་སྡེའི་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་(Simla Municipal Corpo-

ration) ས་གནས་དེ་ནས་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་

རྣམས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཏེ་ཁུལ་དེར་རླངས་

འཁོར་འཇོག་སའི་(Car Parking)ཁོར་ཡུག་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག

 དེར་བརྟེན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་

གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུའི་འགྲོ་

གྲོན་གྱིས་གཙོས་དགོས་ངེས་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱང་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། སིམ་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཁང་(High Court)ནས་

ཀྱང་བོད་མི་ཚོར་གནས་སྐབས་ས་ཆ་སྟོང་

པ་བཟོ་མི་དགོས་པ་དང། ས་ཆ་དེར་རླངས་

འཁོར་འཇོག་སའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆེད་ཨར་

ལས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྐབས་དོ་ཕོག་བྱུང་བའི་

བོད་མིའི ་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཉེ ་འགྲམ་གྱི་ས་

གནས་གཞན་དུ་སྤོ་ཆོག་པ་མ་ཟད། གནས་སྤོ་

བྱེད་མཁན་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ཁང་

ཁྱིམ་བསྐྱར་གསོའ་ིཆེད་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་

གཞིའི་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་གྲྭ་དེ་ནས་མཐུན་

འགྱུར་ཞུ་དགོས་པའི་དཔྱད་ཁྲ་ཡང་བཏང་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་དབུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ཆོས་རྗེ་ལགས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་ལགས་བཅས་

ཀྱིས་སིམ་ལ་ས་གནས་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་སུ་རེ་ཤི་བྷར་ཌི་ཝ་ཇི་(Suresh 

Bhardwaj)ལགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མ་ིརྣམས་ཀྱ་ི

བདེ་དོན་ཆེད་ཁོང་ཚོས་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུ་

རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བཀའ་བློན་

མཆོག་མངའ་སྡེའ་ིཁྲིམས་ཁང་ག་ིཁྲིམས་རྩོད་པ་རཱ་

ཀ་ེཤ་ིཝར་ལལ་སུ་ཌ་ི(RakeshwarLall Sood)

ལགས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་

ཁྲིམས་ཐོག་གི་གནས་བབ་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་

སྐབས།  ཁྲིམས་རྩོད་པས་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་

འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག་

པ་མ་ཟད། མཐའ་མའ་ིརྒྱལ་ཁ་ད་ེབཞིན་བོད་མ་ི

ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་སྐོར་

ཡང་གསུངས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་འཛུགས་

སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་དེས་ཀྱང་ཨར་ལས་སྐབས་བོད་མིའི་

ཁྱིམ་ཚང་སུ་ཞིག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ཚེ་ཁྱིམ་ཚང་

བསྐྱར་གསོའ་ིསླད་རྡོ་ཤིང་ལྕགས་སོགས་མཁོ་

ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ་དང། 

སིམ་ལ་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ནས་ཁང་ཁྱིམ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ལས་མི་ཚོའི་གླ་ཆ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཐག་

གཅོད་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

ཡོད་འདུག །

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་
བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་
སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གྱི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །བལ་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་

སྡོད་བཞིན་པའི ་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར ་བཟུང་

དང། འགྲོ་བ་མིའི་ལྟ་སྤྱོད་ཡང་དག་པའི་

འོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་བཏོན་འདུག

  དེ ་ཡང ་གསར ་འགྱུར ་བརྒྱུད ་

ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་

ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི ་

གཞུང་ཚབ་པས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི ་ཐོབ་

ཐང་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཆེད་

རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི ་ནང་འཁོད་དོན། 

ད་བར་ལོ ་ངོ ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་རིང ་བལ་

ཡུལ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་

དང་། བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི་རྒྱ་གར་

ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འགྲོ་རུ་བཅུག་པར་ཨ་

རིའི་གཞུང་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། 

མི ་རིགས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ ་

ཉེན་ཆེ ་བའི ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི ་རྣམས་

ཀྱི ་གཞི ་རྩའི ་འགྲོ ་བ ་མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བར་ཆེ་མཐོང་སྤྲོད་

དགོས་པ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་གཞུང་སྤྱི་

དང་། ཡང་སྒོས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་བདེ ་འཇགས་

དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་གདུག་

རྩུབ་མཚམས་འཇོག་གི་དམ་ཡིག་ཐོག་ས་

རྟགས་འགོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་

འགན་འཁྲི ་ཆེན་པོ ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱང་

འཁོད་འདུག 

 ཡང་ཁོང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་སྐྱོབ ་བྱེད ་རྒྱུ་དེ ་ཆབ་སྲིད ་པའི ་

རྩེད་མོ་རྩེད་ཡུལ་ཞིག་མིན། ལྷག་པར་མི་

རིགས་དང་དེའི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་

ཉེན ་ཡོད ་པའི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི ་གནས་

སྟངས་ནི ་ཨ་རིའི ་ཁེ ་ཕན་ལས་གལ་ཆེ ་བ་

རྩི ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་མ་

ཟད། ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་གནང་བ་ནི་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི ་འགྲོ ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི ་གཞི ་

རྩའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སྲུང་བརྩི་དང་

ལེན་ཞུ་གི ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

མ་དགའ་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་

སྐོར་སོགས་འཁོད་འདུག  །

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་རི་ཡའི་

རྒྱལ་ས་ཝེ་ནི་ཡར་ཕེབས་ཏེ་འགྲེམས་སྟོན་

དབུ་འབྱེད་དང་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ དང་ ༦ བཅས་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཨི་ཊཱ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་

བྷོལ་ཛ་ནོ་ཏེ་རན་ཏོའ ་ིཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཚེས་ ༨ 

ནས་ ༡༢ བར་ཨི་ཊཱ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། རེ་ཌི་ཀལ་ཚོགས་

པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨི་ཊཱ་ལིའི་

གྲོང་ཁྱེར་མི་ལན་(Milan)དུ་ཕེབས་རྗེས་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྡ་སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག །


