
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 7 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༡ ཨང༌། ༢9 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

25th July 2012

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།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཇ་མུ་

ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་

ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་དེ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལ་དྭགས་ལ་

ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ ཙམ་

ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེའི་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་

སོར་བད་ེབར་འཁོད་ཡོད།

 དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་

སླེ་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་

ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

དང། དགོན་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་གཙོ། 

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་བློན་ཆེན་ངག་དབང་རིག་

འཛིན་ཇ་ོར་མཆོག ད་ེབཞིན་ལ་དྭགས་ཡར་རྒྱས་

ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མ་ིརྣམ་པ། བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། ས་

གནས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོད། ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གནམ་

ཐང་ནས་སླེའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ལམ་

བར་དུ་བོད་རིགས་དང་ཡུལ་པ་སོགས་དད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རུ་བསྟར་བསྒྲིགས་ནས་

ལག་ཏུ་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་

གྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།  

 དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ལ་

དྭགས་སུ་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་

གནད་ཡོད་མི་སྣས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ལ་དྭགས་ནང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང། 

དེ་བཞིན་ཆུ་གློག་གི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་ཚོར་ཉམ་

གསོའ་ིལས་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱ་ིམ་ིམང་

རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིའགན་ཁུར་དམིགས་

བསལ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། ཐེངས་

འདི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་གདན་ཞུའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་གཙོ་བོ་ལ་དྭགས་ས་

གནས་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་དང་དགོན་པའི་ཆོས་

ཚོགས་གཉིས་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིཚོགས་གཙ་ོམཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་གནད་ཡོད་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་

ཁེན་ (John McCain) མཆོག་དང་། ཇོ་

ལི་སྦར་མེན་ (Joe Lieberman) རྣམ་

གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་

གླེང་ཡོད།

 དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཇོ་ལི་སྦར་མེན་

མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་

ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང། 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་ཕེབས་པ་

འདིས་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་ཡུལ་གྱིས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

རིན་ཐང་ཉམས་ལེན་ཇི་འདྲ་བྱེད་མིན་ཚོད་ལྟ་

བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དབུ་ཁྲིད་རྣམས་

ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་གོ་བསྡུར་གནང་

བ་མ་ཟད། ཐུན་མོང་གི་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགསཤིག་ཀྱང་གནང་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་

མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ཌ་ཡེར་ David Dreier 

མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་པར་ར་ཡི་སི་David Price  

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད།

  ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་

ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་མ་

ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡོ་ཨོ་ཏེ་རོ་ Maria Otero 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་

དེར་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་དབར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གོ་བསྡུར་

གནང་ཡོད།

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་གྲོས་ཚོགས་

འོག་མའི་(House of representa-

tives) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་བྷོ་ནར་ 

John Boehner མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

ནས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ད་བར་བོད་དོན་

དང་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་གཞིས་

བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཁོང་རང་ཉིད་མང་གཙོ་

དང་རང་དབང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པར་བརྟེན་

མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

ཡོད། གཞན་ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་

ཀེ་རི་ (John Kerry) མཆོག་དང་ཡང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་རི་ན་གར་རིས་མེད་

ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་རྒྱལ་ས་

ཤི་རི་ན་གར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧིན་དུའི་དབང་

ཕྱུག་ག་ིལྷ་ཁང་ (Shiv Mandir) དང་ཁ་ཆེའ་ིལྷ་

ཁང་། (Hazratbal Dargah) ད་ེབཞིན་སིཀ་

ལྷ་ཁང་ (Sri Guru Cargobint Sahib ji 

Sikh) བཅས་རིས་མེད་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་

གཟིགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མཛད་པ་

མ་ཟད། མངའ་སྡེའ་ིསྤྱ་ིཁྱབ་བློན་ཆེན་ཨ་ོམར་ཨབ་

ཏུ་ལ་མཆོག་གི་མེས་པོའ་ིབང་སོར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏ་ེཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆ་ེམཛད་ཡོད། སྐབས་

དེར་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བློན་ཆེན་ངག་

དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད།

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་

རྒྱལ་ས་ཤྲི་ན་གར་འབྱོར་བ།

༄༅། །ད་ེཡང་ལ་སྤྱ་ིལས་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་

མཁ་ོསྤྲོད་གནང་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་ལ་

དྭགས་རང་སྐྱོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་རིག་འཛིན་

དཔལ་འབྱོར་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཞིང་

དེ་ཉིན་ནས་ཉིན་དྲུག་གི་རིང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་

བསྐྱོད་དང་འབྲེལ་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་གནང་བར་

ས་རྟགས་བསྡོམས་ ༤༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་བྱུང་འདུག་

པ་དང་། ས་རྟགས་འགོད་མཁན་ན་ིལ་དྭགས་ཡུལ་

མ་ིགཙ་ོབོར་གྱུར་པའ་ིཐོག་ཨ་ར་ིདང་། ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ི

ཡ། ཕ་རན་སི། ཇར་མ་ནི། སུད་སི། ཧངྒ་རི། ཨི་

སི་རལ། ཐའི་ལེནྜ། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན། ཉི་འོང་། ཀོ་

རི་ཡ། ཕིན་ལེནྜ། ཨིང་ལེནྜ། བལ་ཡུལ། ནིའུ་ཛ་ེ

ལེནྜ་བཅས་ནས་ཡོང་བའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་

ཡིན་འདུག

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ 

དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཙམ་ནས་སླ་ེཁུལ་དུ་མཇུག་

བསྒྲིལ་གྱིས་ཀར་གྷིལ་ཕྱོགས་སུ་བདེན་པའི་མེ་

ལྕེའི་འགན་འཁུར་བྱེད་པོ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་

ཆུང་གྲགས་ལགས་དང་། མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། 

བརྒྱ་ཤོག་བདུན་པའི་བརྒྱ་དཔོན་བཅས་ཕྱོགས་

ཐོན་གནང་། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ དང་ 

༡༤ ཉིན་གཉིས་རིང་ཀར་གྷིལ་དུ་བདེན་པའི་

མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་དང་། ཚེས་ ༡༦  ཉིན་ཤྲི་ན་

གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་དང་བོད་པ་སུད་ཚོང་འདུ་

ཚོགས་སུ་ས་འཐུས་ཚོགས་ གཞོན་ནས་ངོ་

སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་དང་བཅས་རྩིས་སྤྲོད་གནང་

འདུག  ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཤྲི་ན་གར་མི་འཐུས་ནས་

པ་ཋན་ཀོ་ཊ་དུ་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གསོལ་རས་སྩལ་བ།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་

ལྔ་བཅུ་ལྔ་གཅིག་ཨ་རིའི་ནང་གི་སྡོད་ཁྱིམ་མེད་

པའི་ན་གཞོན་སློབ་གྲྭར་ཞལ་འདེབས་གསོལ་རས་

སྩལ་འདུག ཁ་སྔོན་ཕྱ་ིཟླ་ ༤ པའ་ིནང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་(Califor-

nia) མངའ་སྡ་ེཁལ་ལ་ིཕོར་ན་ཡའ་ིགྲོང་ཁྱེར་སན་

ཌ་ེག་ོ(San Diego) དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱ་ིམཛད་

འཕྲིན་ཐོག་ནས་བྱུང་བའི་དངུལ་ལྷག་ཨ་སྒོར་སྟོང་

ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་སན་

ཌེ་གོའ་ིནང་གི་སྡོད་ཁྱིམ་མེད་པའི་ན་གཞོན་སློབ་

གྲྭར་ཞལ་འདེབས་གསོལ་རས་སྕལ་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 7 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢5

བློ་བཟང་བློ་འཛིན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཉ་སྦྱིན་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརིྟའི་བེྱས་པ་

གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབེྲལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀིྱས་

ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

གནང་མཁན་བློ་བཟང་བློ་འཛིན་ལགས་ཀིྱ་ཕུང་པོ་

ཉིན་དེའི་མཚན་མོ་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརིྟ་དགོན་

པའི་ཉེ་འགྲམ་གིྱ་ཆུ་ནང་དུ་ཉ་སིྦྱན་གནང་ཡོད་ཅིང་། 

ཉིན་དེའ་ིཕྱ་ིདྲ་ོའབར་ཁམས་རྫོང་ཐོག་ནས་མངགས་

གཏོང་བྱས་པའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་སོགས་འབོར་

ཆནེ་ཞིག་རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་དུ་འབྱོར་ཡོད།  འོན་

ཀྱང་ཚ་ོབདུན་མི་མང་གིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀིྱས་

བཀག་འགོག་བྱས་པར་བརེྟན། དགོན་པའི་ནང་དུ་

སེླབས་མེད་པར། ཆུའི་ཕར་འགྲམ་དུ་དམག་སྦྱོང་འདྲ་

མིན་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་འདུག ཕིྱ་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

ཚ་ོབདུན་མི་མང་གིས་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཕྱག་མཆོད་

འབུལ་དང་སྐོར་ར་བེྱད་པ་སོགས་དག་ེབའི་ལས་ལ་

འབད་ཡོད་པ་མ་ཟད།   ཉིན་གང་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་

ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་སེྟ་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་གང་

ཐུབ་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་མིན་ཕིྱ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ 

གི་མཚན་མ་ོརྔ་པ་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་

ལགས། རང་ལ་ོ ༢༡ ཡིན་པ་ཁོང་དགོན་པའི་ནང་

ནས་རྔ་པའི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་སྟབས། ནང་མི་ཉེ་འབེྲལ་ཚོས་འབེྲལ་ཡོད་ལས་

ཁུངས་མང་པོར་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་། ད་བར་གར་

ཡོད་ཅི་བྱུང་ག་ིགནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་

མེད་པར་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ནི་རྔ་སྨད་ལ་ོརྟ་ཞང་། བ་ཏ་ོ

སེྡ་བའི་ལྷ་བཟ་ོཚང་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་

ཚེ་རིང་དང་། མ་མིང་ལ་ཆུང་ག་ོཡིན་འདུག ཆུང་ཆུང་

སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀརིིྟ་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཏེ་དགོན་

པར་རྒྱུན་སྡོད་གནང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་

རྔ་པ་ཀརིིྟ་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོགྲོས། རང་ལ་ོ ༣༦ ཡིན་

པ་ཁོང་གི་སྐོར་ཉེ་སྔོན་ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་མག་ོཙམ་ལ་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གིྱ་ལེྟ་གནས་འབར་ཁམས་ནས་ལ་ོ ༣ གིྱ་

བཙོན་འཇུག་ཁིྲམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཅིང་། ཁིྲམས་

ཐག་གཅོད་སྐབས་འབེྲལ་ཡོད་ཚོར་བརྡ་ལན་གང་

ཡང་འབྱོར་མེད་སྟབས།  སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་

ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།  ཁོང་ལ་ོསྔོན་མར་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཉ་ེཆར་འབར་ཁམས་ནས་

ཁིྲམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མ་ཐོས་བར་

དུ་གར་ཡོད་ཙམ་གིྱ་གནས་ཚུལ་ཡང་གོ་ཐོས་བྱུང་

མི་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་སྟོད་ཨ་འདུས་ཞང་། གཤོང་བ་

སེྡ་བའི་ཝ་ོཁ་ཚང་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་གདུགས་ཁ་ོ

ཡིན་འདུག ཁོང་རང་ལ་ོ ༢༠ ཡོལ་ཙམ་གིྱ་སྐབས་སུ་

རྔ་པ་ཀརིིྟ་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་། རྒྱུན་དུ་བོད་

ལུགས་ཀིྱ་རི་མ་ོསྣ་ཚོགས་འབིྲ་བའི་ལྷ་བཟ་ོའམ། རི་

མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད།
༄༅། །དེ་རངི་གི་གཞུང་འབེྲལ་སྨོན་ལམ་འདུ་

འཛོམས་འདིའ་ིཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས་པའི་བསྟན་

པའི་སྣང་བེྱད་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་

པའ་ིསྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གིྱ་སེྡ་དང། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་

པའ་ིལས་བེྱད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ས་གནས་ཀིྱ་

གཞུང་འབེྲལ་དང་གཞུང་འབེྲལ་མིན་པའི་ཚོགས་སེྡ་

ཁག་གི་འག་ོའཐུས་རྣམ་པ། ས་གནས་མང་ཚོགས་

བཅས་ཚང་མ་འདིར་ཕེབས་འཛོམས་གནང་བར་

ཐུགས་རྗ་ེཆེ་ཞུ་བ་ཆབས་ཅིག་སྙན་གསན་ཐུང་ཙམ་

ཞུ་རྒྱུར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཚང་

མས་མཁེྱན་རྟོགས་ཡོད་པ་བཞིན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢ ཡོལ་ཙམ་ལ། མད་ོསྨད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ། འབར་ཁམས་རྫོང། རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་

ཀིརིྟ་དགོན་པའི་གྲྭ་མཚན་ལ་བླ་ོབཟང་བླ་ོའཛིན་དང། 

རང་ལ་ོ ༡༨ ཡིན་པ་ཁོང་གིས་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་གིླང་

དཀྱལི་གིྱ་འདུ་ཁང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་སྐད་

འབོད་གནང་བཞིན་པར། རང་ལུས་མེས་བསེྲགས་

བཏང་སྟ་ེའདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་

ཚུལ་བྱུང་འདུག རྒྱལ་གཅེས་སྐུ་གཤེགས་བླ་ོབཟང་

བླ་ོའཛིན་དེ་ཉདི་ནི། རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་ཞང་ཁ་ོལ་

ཅང་སེྡ་པའི་མཁར་མགོ་ཚང་ཞེས་པ་ནས་ཡིན་པ་

དང་། ཡབ་ཀིྱ་མཚན་ལ་འབྱོར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་གིྱ་

མཚན་ལ་ཚེ་པ་ོཔ་ོཞུ་ག་ིཡོད་འདུག ཁོང་རང་ཆུང་

ཆུང་སྐབས་ནས་རྒྱལ་རོང་ཚ་ོབདུན་ཀིརིྟ་དགོན་པར་

ཆོས་ཞུགས་གནང་སེྟ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ནས་སློབ་སྦྱོང་

དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་རེྩ་ཕུད་གྲས་ཡིན་འདུག ད་

ལྟ་ཁོང་ག་ིཁིྱམ་ཚང་དེར་ནང་མི་ ༥ ཡོད་འདུག རྒྱལ་

རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་མཚན་དངོས་དགེ་

ལྡན་བཀིྲས་ཆོས་གིླང་ཡིན་འདུག་ཅིང། དགོན་པ་

དེ་ནི་མདོ་སྨད་རྒྱལ་རོང་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེང་སང་དགེ་འདུག་ཞལ་གྲངས་ 

༣༠༠ ལྷག་ཡོད་འདུག དེར་བརེྟན་དེ་རིང་གི་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་འདི་བཞིན་རང་རེའི་བསྟན་སིྲད་རྩ་

དོན་གིྱ་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་སྐུ་གཤེགས་བློ་བཟང་བློ་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀིྱ་

ཆེད་དུ་འཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཕྲན་ནས་བཀའ་

ཤག་དང་བོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་སིྤྱའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། ཁོང་གི་ཤུལ་ལྷག་ནང་མི་རྣམས་ལ་སེམས་

གས་ོགཏིང་ཟབ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་ཕེབས་པ་ཚང་

མས་ཀྱང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིྱ་ཆེད་བསྔ་ོསྨོན་མཚམས་

སྦྱོར་ཟབ་སིྨན་དང་། ཁོང་གི་རེ་དོན་གང་ཡོད་མྱུར་དུ་

འགྲུབ་པའི་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་གཤེགས་བླ་ོབཟང་བླ་ོའཛིན་ལགས་

ནི། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་གནང་མཁན་ ༤༤ པ་དེ་ཡིན་པ་དང། 

རང་ལུས་མེར་བསེྲགས་གནང་སེྟ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་མཁན་ ༣༤ དེ་ཆགས་ཡོད། འདས་པའི་ལ་ོ

ངོ་བཞིའི་ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ 

༤༤ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གནང་དགོས་པའི་

རྒྱུ་རེྐྱན་གཙ་ོབ་ོནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དང་བོད་

མིའི་ཐོག་མཁེྲགས་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་བེྱད་པའི་

སིྲད་བྱུས་དེ་དག་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་

ནས་བོད་ཀིྱ་དཀའ་རྙོག་དེ་སེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད་ན། ད་བར་བོད་དང་བོད་མིའི་

ཐོག་མཁེྲགས་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་བེྱད་པའི་སིྲད་

བྱུས་དེ་དག་ལ༌བསྐྱར་ཞིབ་ཀིྱས་འགྱུར་བ་ངེས་པར་

གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་བོད་ཀིྱ་

རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་དེ་དག་གིས་འཆི་ཁའི་ཁ་

ཆེམས་ཀིྱ་ངོ་བོར་བཏོན་པའི་རེ་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་དང་འབད་རྩོལ་ལྷོད་

མེད་ངེས་པར་གནང་དགོས་ཞེས་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། བཀའ་ཤག་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༡༨ ལ།།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༧  ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབར་

ཁམས་རྫོང་རྒྱལ་རོང་ཚ་ོ བདུན་ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ིརང་

ལ་ོ ༡༨ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོགྲྭ་བླ་ོབཟང་

བློ་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་དུས་

ཚོད་ ༡༢  ཡོལ་ཙམ་ལ་ཚ་ོབདུན་ཀིརྟ་ིདགོན་པའ་ི

གླིང་དཀྱིལ་གྱི་འདུ་ཁང་མདུན་ནས་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གནང་སྟ་ེས་གནས་ཡུལ་ཚོའ་ིསྲིད་གཞུང་

གི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་ཕེབས་འདུག་ཀྱང་།  

ཅུང་ཙམ་ནས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་མེ་ཤུགས་འབར་ཤུགས་

ཆེ་སྟབས་ས་ལ་འགྱེལ་ནས་མེ་ལྕེ་དྲག་པོའ་ིཀློང་དུ་

སྐུ་གཤེགས་ཡོད་འདུག  སྐུ་ལུས་མེར་བསྒྲོན་པ་

དང་མཉམ་དུ་སྐད་འབོད་མང་པ་ོཞིག་བྱས་ཡོད་ཀྱང་

བརྗོད་ཚིག་གང་ཡིན་ད་དུང་གསལ་བ་ོཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་མེད།གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཕུང་གཙང་ཉར་བྱས་ཏེ། ཀུན་རིག་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་འཇུག་གི་ཆོ་

ག་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ཡིན་པར་མ་ཟད།  གྲྭ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དགོང་མཚན་ལ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་

འབུལ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག  

གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་རྗེས་འབར་ཁམས་རྫོང་ནས་

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞིག་

ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་གིན་ཡོད་

ཀྱང་ཚོ་བདུན་མི་མང་གིས་ཚོ་བདུན་ཟམ་ཁ་ནས་

བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོད་

འདུག་པས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་མ་ིམང་གདོང་ཐུག་གིས་

ཛ་དྲག་ག་ིགནས་ཚུལ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་འདུག 

   སྐུ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོགྲྭ་བླ་ོབཟང་བླ་ོ

འཛིན་ལགས་ནི།   འབར་ཁམས་རྫོང་རྒྱལ་རོང་ཚ་ོ

བདུན་ཡུལ་ཚོ་ཥོ་ལ་ཅང་སྡེ་བའི་མཁར་མགོ་ཚང་

ནས་ཡིན་ཞིང་།ཕ་མིང་ལ་འབྱོར་རྒྱས་དང་། མ་མིང་

ལ་ཚ་ེཔ་ོཔ་ོཟེར། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྒྱལ་རོང་ཚ་ོ

བདུན་ཀིརྟ་ིདགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟེ།  ད་ལྟ་

འཛིན་གྲྭ་ཁ་དོག་གོང་མའ་ིའཛིན་གྲྭའ་ིནང་སློབ་སྦྱོང་

རྩ་ེགྲས་ཡིན་པར་མ་ཟད།  ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་ཤིང་

ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་དང་ཁ་ཡ་ན་ཟླས་མིག་དཔེར་

འོས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ།  མ་ིཚང་དེར་ད་ལྟ་ནང་

མ་ིལྔ་ཡོད་འདུག  རྒྱལ་ རོང་ཚ་ོབདུན་ཀིརྟ་ིདགོན་པ་

ནི།  འབར་ཁམས་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། འབར་

ཁམས་རྫོང་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱ་ིལ་ེ༨༥ ཙམ་གྱ་ི

སར་ཡོད།  དགོན་འདིའ་ིམིང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱལ་རོང་

ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་

ཞེས་འབོད།  དེང་སྐབས་དག་ེའདུན་ཞལ་གྲངས་

༣༠༠  ལྷག་ཡོད་པས་རྒྱལ་རོང་ཕྱོགས་ཀྱ་ིདག་ེ

ལུགས་པའ་ིདགོན་པ་ཆ་ེཤོས་ཡིན་འདུག  ད་ེསྔོན་

ཕྱ་ིཟླ་༣ ཚེས་༣༠ ཉིན་དགོན་འདིའ་ིགྲྭ་འཆ་ིམེད་

དཔལ་ལྡན་ལགས་དང་།  གྲྭ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

སྟ་ེསྐུ་གཤེགས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།    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་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་

གནང་བྱུང་། ད་ེལྟར་ན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོཁོང་ནི།   

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟའ་ིབར་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་མ་ིགྲངས་ ༤༤པ་ད་ེ

ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོཁོང་བརྩིས་

པས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་པ་མ་ིགྲངས་ ༣༣ ཆགས་ཡོད།  བོད་མ་ི

མང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་དང་། དམར་གསོད་ཀྱ་ིདོན་རྐྱེན་

བྱུང་རིམ་བཞིན་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་རིམ་

སྤེལ་བྱས་ཡོད་པའ་ིནང། བོད་ནང་ག་ིདོན་རྐྱེན་ད་ེ

དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་

མཁྲེགས་འཛིན་དང་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བའི་སྲིད་བྱུས་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་ག་ིཡོད་པས། ཇ་ིསྲིད་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྒྱུར་

བཅོས་མ་བཏང་བ། ད་ེསྲིད་དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་

ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྲིད་པས། ད་ེདག་ག་ི

འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཁྱེར་དགོས་པ་ལས་

གཞུང་སྒེར་སུ་ལའང་ཡ་ལན་སྤྲོད་ས་མེད། ད་ལྟའ་ི

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར། བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་ཞ་ིརྒོལ་སོགས་བྱུང་སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོག་

དང་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས། ལས་འགུལ་བ་མ་ིསྒེར་

བཅས་ལ་བསྙོན་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་

ཁབ་འདྲ་མིན་ནང་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ་འགྲོ་

གྲོན་ཕོན་ཆེན་བཏང་སྟེ། ལོག་པའ་ིཁྱབ་བསྒྲགས་སྣ་

ཚོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེལམ་

བོད་རིག་པ་མཁས་ཅན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཟེར་

བ་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་སྐོར་

བསྐྱོད་ཀྱིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་

རྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་

ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་བསྐུལ་

བྱས་པ་སོགས་མ་རུང་ཁོག་བཅངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་

བཞ་ིསོགས།   ལོག་པའ་ིདྲིལ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོགས་

འཆར་གཞ་ིདང་ག་ོརིམ་ཡོད་པའ་ིཐོག་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་

ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

གི་རྩ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀྱི་གནས་བབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་ཡན་ཆད་རྩོམ་ཡིག་ཏུ་སྤེལ་ནས།    ཁྲིམས་

གསལ་རང་སྐྱོང་གི་གཞི་རྩ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ལྐོག་

གཡོ་བཤམས་པ་སོགས་རང་ཉེས་གཞན་འགལ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་ཅན་

བརྗོད་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་ནང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་

ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་པ་གལ་ཏེ་བདེན་པ་ཡིན་

ན། བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགསར་འགོད་པ་དང་རྟོག་

ཞིབ་པ་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

མེད་ལ། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་དྲང་བདེན་ལ་

དགའ་བའ་ིསྲིད་གཞུང་ཚོས། བོད་ནང་ག་ིདངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་རྟོགས་ཆེད། རྒྱལ་ས་ལྷ་སའ་ིནང་

འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་འཛུགས་འཆར་ཡོད་པ་

བཅས་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

བས་མེད། ཉ་ེབའ་ིཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱ་ིརྒྱལ་

ས་ལྷ་ས་ནས་མད་ོསྟོད་སྨད་གཙོས། ལྷ་ས་བ་མིན་

པའ་ིབོད་མ་ིརྣམས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་མ་ི

ལས་གཞན་བོད་མི་རྣམས་ལྷ་སར་ཡོང་མི་ཐུབ་པ་

སོགས་མ་ིརིགས་དབྱ་ེའབྱེད་དང་། རོགས་རམ་གྱ་ི

མིང་འོག་ནས་བོད་རིགས་སློབ་ཐོན་པ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ག་ི

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། བོད་ཀྱ་ིས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་

རིགས་སློབ་ཐོན་པ་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་

པ་སོགས་ཀྱ་ིསྲིད་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པ་འདི། བོད་རིགས་བོད་སར་གནས་མ་ི

ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའ་ི

སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཚོགས་སྡ་ེ

ཁག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། བོད་མ་ིཚོའ་ིཚ་ེསྲོག་དང་འབོད་སྒྲ་རྣམས། 

འགྲ་ོབ་མིའ་ིཚ་ེསྲོག་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་པའ་ིའབོད་སྒྲ་

ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ། ད་དུང་ཡང་ཉིན་འགྱངས་

ཞག་ཕུད་བྱས་ནས་ད་ེམུར་བཞག་ན། དྲང་བདེན་

དང་ཞི་བདེ་ལ་མོས་པའི་འགྲོ་བ་མི་ཀུན་གྱི་ཡིད་

ཆེས་དང་ར་ེབ་བརླག་ངེས་པ་དང་། ས་ཡ་ིག་ོལའ་ི

ཁྱོན་ལ་ཉེས་ཅན་རྒྱ་ཡན་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡིན་པས། ངེས་

པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་

མཁྲེགས་འཛིན་གྱ་ིསྲིད་བྱུས་སྒྱུར་བཅོས་ཡོང་བར་

གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན།། ཞེས་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཕྱ་ིལ་ོ༡༠༡༢   ཟླ་༧  ཚེས་༡༧  ཉིན།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 7 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢5 

པེ་ས་ཊ་ལོ་ཛིའི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་ཆེད་སློབ་མ་ ༢༧ གྱིས་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་པེ་ས་ཊ་ལོ་ཛི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐེབས་རྩ་ (Pestalozzi International Village Trust, East Sussex, UK) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་ནས་ལོ་ལྟར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་འགའ་

ཞིག་ལ་ (Sussex Coast College, Hastings, East Sussex) ཞེས་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་ལོ་གཉིས་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིསློབ་མ་ཚུད་རྒྱུགས་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་

ཁུངས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་བཏང་ཡོད།  ཐེངས་འདིའི་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༤ དང། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༠། དེ་བཞིན་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དང་སམ་བྷོ་

ཊ། རྒྱ་གར་ནང་གི་སྒེར་པའི་སློབ་གྲྭ་བཅས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་རེ་རེ་བཅས་ཁྱོན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༧ བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གི་ལམ་ནས་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་བཞུགས་རྒྱུར་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད། ཚུད་རྒྱུགས་ཆེད་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རེ་ཊི་ (Margaret Alexander) ལགས་དང་ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ (Victoria Wilson) ལགས་རྣམ་གཉིས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཨིན་ཇི་སྐད་ཡིག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས། ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་འབྲི་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་

ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་སློབ་ཚན་པའི་དྲུང་གཞོན་སྐལ་བཟང་རིན་ཆེན་ལགས་དང་ལས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་ཕེབས་ཡོད། སྤྱིར་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་དེ་ནས་

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་ནས་བཟུང་སློབ་ཡོན་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱ་ིཚོང་ལས་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་

བྷེ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨེ་སི་པི་ཇེན་འཛིན་

སྐྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེཚན་ (SP Jain Insti-

tute of Management and Research, 

Mumbai)  གྱིས་བོད་མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་

ལས་གཞི། (Empowering Tibetan Busi-

nesses, ETB)  ཞེས་པ་ག་ོསྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག ལས་གཞ་ིདེའ་ིའོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མ་ིཁག་

གཅིག་གིས་ཚོང་ལས་གསར་དུ་འགོ་འཛུགས་བྱ་

རྒྱུ་དང། ད་ེསྔ་ཚོང་ག་ིམ་རྩ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་

ཚོང་ལས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཐུབ་མིན་གྱི་ཟབ་

སྦྱོང་སྤྲད་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག  སྤྱིར་བོད་མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་

ལས་གཞ་ི (ETB) ཞེས་པ་ད་ེན་ིབོད་མིའ་ིགཞིས་

ཆགས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

གཞི། Economic Development of Ti-

betan Settlements (EDOTS)  ཞེས་པ་

དེའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་འདུག ལས་གཞ་ིདེའ་ིའོག་

སྐྱ་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་ལག་ཤེས། ད་ེབཞིན་བོད་

མིའི་ཚོང་ལས་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་རིགས་

སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

 Technoserve ཚོགས་པ་

དེ་འཛམ་གླིང་ནང་དབུལ་ཕོངས་ངལ་སེལ་ཆེད་

བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཞིག་པ་ཡིན་པ་

དང། ཚོགས་པ་དེའ་ིཡན་ལག་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ལ་

ཁབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་གནང་ཡོད་ཀྱང་ལས་ཁུངས་

ཨ་མ་དེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་ཡོད། བོད་མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་

གཞིའི་འོག་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་དོན་

ལས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་

རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི།

༡༽ ཚོང་ལས་གཞ་ིརྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐབས། ཚན་

པ་དེའི་ནང་ཚོང་གི་མ་རྩ་བཙུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་

གསུམ་ཕྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་དང། ཚན་པ་འད་ིཁྱོན་

མ་ིགྲངས་ ༣༠ འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

༢༽ ཚོང་ག་ིལས་འཆར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས། 

ཚན་པ་འདིར་ཚོང་གི་མ་རྩ་འཛུགས་འཕྲལ་ཡིན་

པ་དང་། ཡང་ན་ཚོང་ལས་ཐོག་རང་ཉིད་ལ་འཆར་

གཞ་ིརྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཙམ་མ་ཟད། འཆར་

གཞི་དོན་འཁྱོལ་ཆེད་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་

མཁན་དགོས། ཚན་པ་འདིར་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༣༠ 

འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཟབ་སྦྱོང་དེ་གཉིས་ཐབས་ལམ་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ནི། ༡༽ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠།༡༦ 

བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་མུམ་

བྷེའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་ 

(SP Jain Institute of Management 

and Research, Mumbai) ག་ིནང་དུ་ཟབ་

སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དང།

༢༽ བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ག་ིཟབ་སྦྱོང་གྲུབ་རྗེས། 

ཚོང་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཚན་པའི་

(Business Accelerator) ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་ཆ་ཚང་དང། ཚོང་ག་ིལས་འཆར་

བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས། (Business Plan 

Competition) ཚན་པའ་ིནང་ནས་མ་ིསྣ་དྲག་

གྲས་ལྔ་འདེམས་སྒྲུག་གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཊེཀ་ནོ་

སབ་ TechnoServe ཚོགས་པའ་ིསློབ་སྟོན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཕྱ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ 

བར་འབྲེལ་ཡོད་གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་གནས་

སྡོད་བྱས་ཏ་ེལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

ཚོང་གི་ལས་འཆར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཚན་

པའི་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྩེ་ཕུད་ལྔ་ལ་མ་འཛུགས་ཆེད་

ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་གནང་རྒྱུ་དང། ཟབ་སྦྱོང་

བ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་རིང་སྡོད་ཁང་དང་ཞལ་ལག་

བཅས་ཚང་མ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་པས་ནར་གཏོང་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་ལམ་གྲོན་དོ་བདག་རང་

ཉིད་ནས་གཏོང་དགོས།

ཟབ་སྦྱོང་ནང་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུའ་ིལམ་སྟོན།

༡༽ཟབ་སྦྱོང་ནང་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་

ཚ་ེདྲ་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་ www.empoweringti-

betanbusiness.com བརྒྱུད་ཐད་ཀར་(On-

line) ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་དང་།

༢༽དྲ་རྒྱ་ནས་འགེངས་ཤོག་ཟུར་འཇོག་བྱས་ཏེ་ 

(Download) འགེངས་ཤོག་ལེགས་པར་བཀང་

རྗེས་sbhattacharya@tns.org ཁ་བྱང་ཐོག་

ཨ་ིམེལ་(E-mail) བརྒྱུད་བཏང་འཐུས་ཆོག  

༣༽ གཞིས་ལས་ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་བླང་

རྗེས་འགེངས་ཤོག་ལེགས་པར་བཀང་སྟེ་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་ལ་འབུལ་དགོས།

ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཚེས།

༡༽ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༡ བར་གཞིས་ཆགས་འདྲ་མིན་ནང་ཟབ་

སྦྱོང་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་མི་མང་གང་མང་མཉམ་

ཞུགས་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ༢༽ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ བར་འགེངས་ཤོག་ཕུལ་ཚར་

བ་དགོས། ༣༽ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ 

ནང་ཚུད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་

བྱ་རྒྱུ། གསལ་བསྒྲགས་ད་ེབཞིན་དྲ་རྒྱ་དང་གཞིས་

ལས་ཁང་གཉིས་ནས་གནང་རྒྱུ། ༤༽ ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠།༡༦ བར་མུམ་བྷེའ་ིའཛིན་

སྐྱོང་དང་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་(SP Jain 

Institute of Management and Re-

search, Mumbai)དུ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ། ༥༽ 

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཚོང་ག་ིལས་

འཆར་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས། ཚན་པའ་ིནང་ནས་

དྲག་གྲས་མི་སྣ་ལྔ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་

མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། ༦༽  ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བར་འདེམས་སྒྲུག་

བྱུང་བའི་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་གཞིས་

ཆགས་སོ་སོར་མུམ་བྷེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉམས་

ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་པ་ཁག་གཅིག་

གིས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

ཟུར་མཆན།  ཟབ་སྦྱོང་དེར་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མིའི་ཚོང་

ལས་སྡ་ེཚོགས། (Tibetan Chamber of 

Commerce)  ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བོད་མིའ་ིཚོང་

ལས་སྤྱ་ིམཐུན་ཚོགས་པ་(Federation of Ti-

betan Chambers of India) བཅས་ཀྱིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད། ཊེཀ་ན་ོསབ་ TechnoS-

erve དང་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ིའབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་གིས་རྡ་ས་ལ། སྡ་ེར་ལྡུན། 

ལྡ་ིལི། སྦེང་ལོར། བྷེལ་ཀོབ། སྦིར། ལ་དྭགས།  

མོན་གྷོ་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཟབ་སྦྱོང་སྐོར་གོ་རྟོག་

རྒྱ་ཆ་ེསྤེལ་རྒྱུ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་གང་མང་ནས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐོར་འཆག་ཟབ་སྦྱོང་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྡ་སར་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་

གར་ཉེན་རོྟག་ལས་ཁུངས་ (SP Office) ཀིྱ་ཚོགས་

ཁང་དུ་ཡུལ་སོྐར་སོྤྲ་འཆམ་པའི་འགིྲམ་འགྲུལ་བེྱད་

སའི་གཞུང་ལམ་དང་སང་ལམ་ཁག་ཏུ་འགིྲམ་འགྲུལ་

སོྐར་འཆག་པས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་

སོྟན་སྟངས། དེ་བཞིན་སྟངས་འཛིན་ཇི་འདྲ་བྱ་དགོས་

མིན་སོགས་ཀིྱ་སོྐར་ཟབ་སོྦྱང་ཞིག་གོ་སིྒྲག་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་རྡ་ས་ས་གནས་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་

ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ།

ཀིྱ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་རོྡ་

རེྗ་ལགས་ཀིྱས་རྒྱ་གར་འགིྲམ་འགྲུལ་སོྐར་འཆག་

པ་ Traffic Police གྲངས་ ༣༠ ཙམ་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཟབ་སོྦྱང་གོ་སིྒྲག་གནང་མཁན་

ཀངྒ་ར་རོྫང་གི་ཉེན་རོྟག་འགོ་དཔོན་མཆོག་ཡིན་འདུག 

སྐབས་དེར་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིྱས་རྡ་སའི་

ཁུལ་དུ་བོད་མིའི་དགོན་པ་དང་སོླབ་གྲྭ བཟོ་གྲྭ སོགས་

ས་གནས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་སོྐར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་

འགིྲམ་འགྲུལ་སྐབས་སིྒྲག་འཛུགས་ལག་བསྟར་ཇི་

འདྲ་བེྱད་དགོས་མིན་ཐོག་གོ་རོྟགས་སེྤལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་གར་འགིྲམ་འགྲུལ་སོྐར་འཆག་

པས་ས་གནས་དང་ཕིྱ་ནས་ཡུལ་སོྐར་སོྤྲ་འཆམ་པ་

གཉིས་ཀར་རྣམ་འགྱུར་བཟང་པོ་སོྟན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་སོྐར་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཕོྱགས་

མཚུངས་སྐབས་དེར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བོད་

མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀིྱ་ངོ་སོྤྲད་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱང་

འགེྲམས་སེྤལ་གནང་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལྷ་ོ

ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་དེ་

བཞིན། ཏ་མིལ་ན་ཊུ་ མངའ་སྡེའ་ིརྒྱལ་ས་ Chen-

nai ཅ་ེན་ཡ་ིཁུལ་གྱ་ིརྒྱ་མཚོའ་ིཉ་ེའགྲམ་དུ་ཡོད་

པའི་མེས་པོ་དམ་གྷན་རྡིའི་སྐུ་བརྙན་མདུན་སྐོར་

བསྐྱོད་མཇུག་བསྡུ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་

ཅེ་ན་ཡི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་

ལས་དང་། རྒྱུན་རིང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཤ་ར་ཌི་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཤེས་

ཡོན་མ་ིསྣ་ལྕམ་སྐུ་ Padma ལགས། ཅ་ེན་ཡ་ི

ཁུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་ Hongkong 

དང། Poland, Canada རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་

གྱ་ིསློབ་མ་ར་ེརེ། རྒྱ་གར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གཞན་ཁག་

གཅིག་བཅས་མི་ཚོགས་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་འུར་འདོན་

དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་

ཏེ། ཅ་ེན་ཡ་ིཁུལ་གྱ་ིསྐོར་བསྐྱོད་མཇུག་སྒྲིལ་ཞུས་

ཡོད་པ་དང་། ད་ེརྗེས་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༩ དགོང་དྲ་ོབོད་

རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཀྱི་

འགན་འཁུར་འོག་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་དེ་

བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཐོན་པ་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༠ ཞོགས་

པ་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་འབྱོར་རྒྱུ་དང་དེ་ནས་ཁུལ་དེར་ཉིན་

ཤས་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དང་བོད་དོན་ས་རྟགས་བསྡུ་

འགོད་སོགས་གནང་ རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

 ད་བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་

སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཟུར་པ་

རྒན་གྲས་དང་། དབུས་ཁྲིམས་དཔོན་ཟུར་པ། 

སྐོར་སྲུང་སྤྱ་ིཁྱབ་ཟུར་པ། རྒྱུ་སྩལ་བ། རྩེད་འགྲན་

པ། གློག་བརྙན་བཟ་ོབསྐྲུན་པ། མཐ་ོསློབ་སློབ་

དཔོན། ཆོས་ལུགས་མ་ིསྣ། གསར་འགོད་པ། སློབ་

ཕྲུག ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་ཁག་བཅས་

ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་། 

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་སྙན་སྟེང་

མཚན་རྟགས་གནང་བ་བཅས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆ་ེཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅ་ེན་ཡ་ིས་ཁུལ་

དང་། ད་ེསྔ་སྐོར་བསྐྱོད་ཟིན་པའ་ིས་ཁུལ་ Kochi, 

Coimbatore, Pondicherry, Auroville 

ས་ོསོའ་ིནང་གནས་སྡོད་བོད་མ་ིདང་། བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཅས་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབུལ་

ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་སྙན་སྟེང་མཚན་རྟགས་བསྡུ་

འགོད་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་

རེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདིའི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་

གསུམ་ནི།

༡༽      ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ དང་།  ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ 

བཅས་སོ་སོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་

ཁག་སླར་ཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གླེང་སློང་དང་

ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་དགོས་པ།

༢༽      བོད་ནང་ད་ལྟའ་ིཛ་དྲག་ག་ིགནས་སྟངས་

རྟོག་ཞིབ་སླད་རང་དབང་ཅན་གྱ་ིརྒྱལ་སྤྱིའ་ིསྐུ་ཚབ་

ཁག་ཅིག་འཕྲལ་གཏོང་དགོས་པ།

༣༽     བོད་ནང་ག་ིབོད་མིའ་ིམངོན་འདོད་བསྒྲུབ་

རྒྱུར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་དམིགས་

བསལ་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་པ།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 7 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢5

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ 

བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོགས་

ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་

པའ་ི Labour Party འཐུས་མ་ིལྕམ་སྐུ་ལ་ིས་

སིངྒ་ Senators Lisa Singh མཆོག་དང་ལྗང་

ཁུ་ཚོགས་པའ་ི Green Party ལ་ར་ིས་ཝ་ཊར་ 

Larissa Waters མཆོག་རྡ་སར་ཕེབས་ཏ་ེབོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཁོང་རྣམས་

གཉིས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

སྲིད་གཞུང་དང་ད་ེབཞིན་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པ་ཁག་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་ཐོག་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་སེལ་ཆེད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པ་རེ་

འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས།

 སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་

གཉིས་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་དང་

སྦྲགས། བོད་མིའ་ིབདེན་པའ་ིའཐབ་རྩོད་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་

ཤུགས་ཆ་ེཞུས་ཡོད།  ད་ེབཞིན་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་

ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་

བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་བཅས་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།   

 ཐེངས་འདིར་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་གཉིས་

ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་གསོལ་

ཚིགས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱ་ིཟློས་གར་

ཚོགས་པས་རིག་གཞུང་གི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྡ་སའ་ིཉ་ེའཁོར་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་

ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ཁང། སློབ་གྲྭ ད་ེབཞིན་ལས་

ཁུངས་སོགས་སུའང་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་

ཡོད། ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ལྕམ་སྐུ་ལི་ས་སིངྒ་མཆོག་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

གྲོང་ཁྱེར་ཏ་ས་ིམ་ན་ིཡ་ནས་ཡིན་ཞིང། ཨ་ོས་ིཊ་ོ

ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་རིགས་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད། 

ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་གྲོས་ཚོགས་སུ་

འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད། 

 དེང་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

མི་ཡིན་ཞིང་༸གོང་ས་མཆོག་དེ་སྔ་ཏ་སི་མ་ནི་

ཡར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད།  

 ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ལ་རི་ས་ཝ་ཊར་

མཆོག་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁུ་ཝིན་སི་

ལེན་ཌ་ིQueensland ནས་ཡིན་པ་དང་གྲོས་

ཚོགས་ནང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་འོས་འདེམས་བྱུང་

ཡོད། ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ད་ོསྣང་

ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་

སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྲིང་

ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ི (Broad-

casting Board of Governors)   ཚོགས་

གཙ་ོསྐུ་ཞབས་མ་ེཁལ་མ་ིཧན་(Michael Mee-

han)  མཆོག་དང་།  རྒྱལ་སྤྱིའ་ིརྒྱང་སྲིང་ལས་

ཁུངས་ International Broadcasting Bu-

reau ཀྱ་ིའགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ར་ིཆ་ཌ་ིཨེམ་

ལ་ོབྷ་ོ Richard M. Lobo མཆོག་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད།

 སྐབས་དེར་འགན་འཛིན་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་བོད་མིའི་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའ་ིཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོའཆང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

བརྗོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་

གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། 

གོང་བརྗོད་རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁུངས་དེ་དག་གིས་བོད་

སྐད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཨ་རིའི་བོད་སྐད་

རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་བརྙན་འཕྲིན་(VOA) དང་ཨ་ེ

ཤ་ིཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་(RFA) སོགས་ཀྱ་ི

མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞིན་ཡོད།

 ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་མཇལ་འཕྲད་

སྐབས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་ལགས། སྐལ་རྡོར་

དབུ་དཀར་ཚང། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

བཅས་ཡོད་འདུག མཇལ་འཕྲད་གྲུབ་མཚམས་

གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

ཤིག་སྤེལ་བའ་ིནང་།  གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་སྐོར་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན། དྲ་

རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཁག་ནང་ཆུ་ཚོད་ 

༢༤ རིང་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྲ་རྒྱའ་ིགནས་ཚུལ་

དེ་དག་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་

ཡིན། བོད་མ་ིཞ་ིརྒོལ་བ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་དང་།   ད་ེབཞིན་བོད་རིགས་གནས་

སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ནང་བོད་མིའི་ཆབ་

སྲིད་དང་ཆོས་དད། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིགནས་

སྟངས་སྐོར་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་དང་ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དང་

བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་རྒྱང་སྲིང་གནང་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་གཞ་ིབཅོལ་ཏ་ེ

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱིས་ལུང་འདྲེན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།  

 སྤྱིར་འད་ིལ་ོཕྱ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁུངས་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་  

Michael Meehan མཆོག་དང་ཨ་ེཤ་ིཡ་

རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་(RFA 

President) ལྕམ་སྐུ་ལ་ིབྷ་ེལིའུ་  (Libby Liu)  

མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།  བོད་སྐད་རླུང་

འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་གནང་རྒྱུའི་

ཆོད་སེམས་ཡོད།  ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེ

གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཐེངས་འདིར་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་གོ་བསྡུར་

གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་མི་ཧན་

མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་རྒྱང་སྲིང་ལས་

ཁུངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འད་ིལ་ོཕྱ་ིཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་སྐད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་གི་གལ་གནད་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་

བའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་གཉིས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་

ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་གནད་ཡོད་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཁེན་

(John McCain)མཆོག་དང་། ཇ་ོལ་ིསྦར་མེན་

(Joe Lieberman)མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེ

བོད་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་མོལ་གནང་ཡོད།

 གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཐོག་མར་གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཇོ་ལི་སྦར་མེན་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེ

མཆོག་ནི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་

མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོངས་

རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་

བའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེབཞིན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་བོད་མིར་དམ་

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

དག་མཚམས་བྱེད་དགོས་པའི་འཇོག་གནོན་

ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།

  ད་ེནས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིནང་

མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་

གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཇོན་མེ་

ཁེན་མཆོག་དང་ཇོ་ལི་སྦར་མེན་མཆོག་གཉིས་

མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། ཁོང་

རྣམ་པ་གཉིས་ནི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན། དེང་སྐབས་བོད་ནང་ག་ིགནས་

སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་

ཞི་རྒོལ་ཆེད་བོད་མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་

ན་ིཧ་ཅང་སེམས་སྐྱ་ོདགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོར་བརྒྱུད་

བསྐུལ་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱ་ིམེད། འགྲ་ོབ་མ་ིཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། འོན་

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིར་རང་དབང་དང་

འདྲ་མཉམ་གྱ་ིཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་པར་བརྟེན། བོད་

མ་ིརྣམས་ཀྱིས་ད་ེལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེ

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་དྲག་

གནོན་གྱ་ིསྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན། རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་

མཚམས་ཆད་ཀྱ་ིརེད།  ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

 དེ ་ནས་ཇོ ་མེ ་ཁེན་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ཨ་རིའ་ིསྤྱ་ིམཐུན་ཚོགས་པའ་ིསྲིད་

འཛིན་འོས་མ་ིཊ་ིརོམ་ནེས་ (Mitt Romney) 

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

གནང་བཞིན་འདུག ཁོང་ན་ིསྤྱིར་བོད་ཀྱ་ིགནས་

སྟངས་དང་ཡང་སྒོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་

གསུངས། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་

གིས་མི་ཊི་རོམ་ནེ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལ་འོས་ཐོབ་

ན། སྲིད་འཛིན་ཨ་ོབྷ་མ་ལྟར་བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་

ག་ིརེད་དམ། ཞེས་པའ་ིདྲ་ིབར་ལན་འདེབས་

གནང་དོན། མ་ིཊ་ིརོམ་ན་ེན་ིབོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱ་ི

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཇལ་

འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའ་ིར་ེསྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཏ་ེད་ེརིང་ཨ་རིའ་ིགྲོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིཕྱ་ིའབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ House Committee on Foreign Affairs ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག སྤྱིར་ཉན་ཞིབ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་

དང་མནར་བཅོད། ཡུལ་མ་ིགར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའ་ིགནས་སྟངས་སོགས་ཀྱ་ིསྐོར་ཉན་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིའ་ིཉན་ཞིབ་སྐབས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ར་ེཌ་ིགེན་སར་ Mr. Jared Genser དང་ཡུ་གུར་བའ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ར་བྷ་ིཡ་ཁ་ཌིར།  

Ms. Rebiya Kadeer རྒྱ་ནག་ག་ིརྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པའ་ིསྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཧའ་ིལི།  Mr. Hai Li ད་ེབཞིན་བོད་མིའ་ིསྐུ་ཚབ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིབོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ (ICT) ག་ིཚོགས་གཞོན་བུ་ཆུང་ཚ་ེརིང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཉན་ཞིབ་ཀྱ་ིགཙ་ོ

སྐྱོང་བ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ེལ་ིན་ར་ོས་ིལ་ེཊ་ིནན་མཆོག་ Ileana Ros-Lehtinen ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།  


