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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།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

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

ན་ཌའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཨ་ོཊ་ཝ་ས་ིཝིག་སན་ཊར་Otta-

wa Civic Center ཞེས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་

བོད་མ་ིརྣམས་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། ད་ེ

རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཡོངས་

གསར་ཤོག་དུས་དེབ་མེཀ་ལིན་Macleans 

ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པ་པོལ་ཝེལ་སི་Paul 

Wells ཞེས་པའ་ིདྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ། ཉིན་

གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་མཚམས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་

མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་“Ethics for the Whole World” 

ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་གྲངས་ 

༧༠༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དུས་

རབས་ ༢༠ ད་ེབཞིན་འཚ་ེབའ་ིདུས་རབས་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཟིན། ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བརྗོད་

པར་གཞིགས་ན་དུས་རབས་ ༢༠ ནང་མ་ིགྲངས་

ས་ཡ་ ༢༠༠ དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་

བཞིན་ཡོད།  དམག་འཁྲུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཚད་

མེད་བྱུང་བའི་ཉམས་མྱོང་ལ་རྟེན་རིམ་བཞིན་མི་

མང་ཚོས་དམག་འཁྲུག་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟབས། ཨ་རིས་ཨ་ིརག་ལ་དམག་

འཁྲུག་གི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་

ཀྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

བྱས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ། ད་ེ

རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་གསར་འགོད་

པའ་ིདྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ།

 སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་གཅིག་

གིས་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༧ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁ་ེ

ན་ཌའི་སྲིད་བློན་སི་ཊེ་ཕན་ཧར་པར་Stephen 

Harper མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བཀའ་

མོལ་ཇི་བྱུང་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་

སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་ཁུལ་དུ་དེ་སྔ་གཞི་

ཆགས་ཟིན་པའ་ིཁར་བོད་མ་ིགྲངས་ ༡༠༠༠ ཞིག་

ཁེ་ན་ཌར་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་བོད་

མི་དེ་དག་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་ཡོད་ནའང་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་མཛད་དཀའ་གཟིགས་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་

བརྟེན།  བོད་མ་ིད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་ལེན་རྒྱུ་བྱས་

པ་རེད།  ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད། དྲ་ིབ་དེར་

མུ་མཐུད་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། སྲིད་བློན་མཆོག་

གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཡོད་པར་

བརྟེན།  མཛད་དཀའ་ཧ་ཅང་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་ད་རེས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པར་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་པ་ཡིན།  གང་ཡིན་བརྗོད་

ན་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་

དང་ཚོང་ག་ིགནས་ཚུལ་ད་ེགཞན་ཞིག་རེད། མང་

གཙོའི་རིན་ཐང་དེ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་

ལམ་ཉེ་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁར་སྲིད་བློན་རང་ཉིད་

ཀྱིས་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་

ལངས་ཕྱོགས་དེར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་བཀའ་ལན་

སྩལ་བ་མ་ཟད། ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་སྐབས་དེར་

མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་

ངའ་ིསྲིད་བློན་ཞེས་ཞུས་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ།།

ཀརྨ་པ་མཆོག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་

མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

མཆོག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་མེད་པའི་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་བར་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་

ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་

དང་སྦྲགས། སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་

བཞིན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ིཁྲིམས་

དང་སྒྲིག་གཞིར་བརྩི་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་མཁན་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་།  གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་

གྱི་ཚུལ་དུ་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་སླར་ཡང་རྒྱ་

གར་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚང་མས་སྔར་བཞིན་

རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ལེན་

ཞུ་རོགས་ཞེས་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བལ་ཡུལ་གསར་ཤོག་ནང་ཐོན་པའི་

འུར་སྒྲོག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བལ་ཡུལ་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཀ་ཐ་མན་ཌུ་

པོ་སི་ཊ་(Kathmandu Post)ཞེས་

པའི་ནང་བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་

མི་གྲངས་ ༡༡ ལ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

སྐབས་བལ་ཡུལ་ཏྲི་བྷུ་ཝན་གནམ་ཐང་(Trib-

huvan International Airport)

ནས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མ་

བཅུག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་པ་དེ་ནི་དྲང་བདེན་རྩ་བ་ནས་མིན།  གང་

ཡིན་བརྗོད་ན་སྐབས་དེར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

བློན་མཆོག་རྡ་སར་བཞུགས་ཡོད་སྐོར་བཀའ་

དྲུང་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།  

དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གཞུང་

དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། དཔལ་ལྡན་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་

མཆོག་དང་། ཕྱག་རོགས་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པ་བ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྡ་ས་ནས་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཚེས་ ༢༥ བར་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དང་། མེ་གྷ་ལ་

ཡ། ན་གྷ་ལནཌ་བཅས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང། 

ཁ་འཐོར་འདུས་སྡོད་ཁག་གི ་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། གཅིག་ལྕོགས་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་དོན་བྱེད་

ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཆེད་གཞུང་

དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུཌ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ནས་ 

༢༥ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱ་ིརིང་ཨ་རིའ་ི

གྲོང་ཁྱེར་ཆི་ཁ་གོའ་ི(Chicago)ནང་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ིལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༢ སྐབས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ལྷན་་་ཞུགས་

གནང་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་དེར་འཛམ་གླིང་ནང་ན་ོ

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཨུ་རུ་སུའི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁེལ་གོར་བྷ་ཆོབ་

Mikhail Gorbachev མཆོག་དང།  ལྷ་ོ

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌི་ཀ་ལག་མཆོག 

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཇི་མི་ཀར་ཊར་Jim-

my Carter མཆོག པ་ོལན་ཌིའ་ིསྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལ་ེཆ་ིཝ་ལ་ེས་Lech Wale-

sa མཆོག ཨ་ར་ིབ་ལྕམ་སྐུ་ཇ་ོཌ་ིཝིལ་ཡམ་ས་ི

མཆོག ད་ེབཞིན་ཨ་ིརན་གྱ་ིལྕམ་སྐུ་ཤ་ིརིན་ཨ་ིབྷ་ཌ་ི

མཆོག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད།  སྐབས་

དེར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་

སྒྲོག་དགོས། ཞེས་པའ་ིབརྗོད་གཞིའ་ིཐོག་བཀའ་

མོལ་གནང་ཡོད་པ་དང། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ི

གཏམ་བཤད་སྐབས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཇི་

མི་ཀར་ཊར་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་

དང་དྲང་བདེན། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱ་ི

འགན་གཙོ་བོ་ཨ་རིའི་སྣེ་ཁྲིད་དགོས་སྐོར་དང་། 

དམག་འཐབ་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་མཐར་ཐུག་གི་འདམ་

ཁ་ཞིག་ལས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་དམག་འཐབ་

བྱས་ཚ་ེཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆ་ེབ་ཡོད་ཚུལ། ད་ེ

བཞིན་ད་བར་ཨ་རིས་དམག་འཐབ་མང་པོ་བྱས་

པའ་ིཁྲོད་ཨ་ིརག་དང་ཨབ་གྷ་ན་ིས་ིཐན། ཝ་ིཏ་ིནམ་

སོགས་དཔེར་བཀོད་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་ཨ་

རིས་ཨི་རན་ནང་དུའང་དམག་གི་སྡིགས་ར་གཏོང་

བཞིན་པ་དེ་དག་ནི་དགོས་མེད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་

ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱ་ིགཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། ད་

ཐེངས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨི་ལི་ནོ་ཡེ་སི་གཙུག་

ལག་སློབ་ཁང་དང་ཆི་ཁ་གོ་འགྲེམས་སྟོན་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོ། ད་ེབཞིན་ཆ་ིཁ་གོའ་ིགཏམ་བརྗོད་

འཁྲབ་སྟོན་ཚོགས་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་གོང་འཁོད་

བརྗོད་གཞིའི་དེའ་ིཐོག་གསུང་བཤད་དང་བགྲ་ོགླེང་

སོགས་གནང་ཡོད།

པ་ོལན་ཌིའ་ིསྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལ་ེཆ་ིཝ་ལ་ེས་མཆོག་དང་ལྷན།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢

བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ལོ་ ༥ ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་རྡ་སར་རྟེན་གཞ་ིབྱས་པའ་ིབསམ་འགྲུབ་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཕ་གཅིག་པའི་གཅུང་པོ་དར་

རྒྱས་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོད་སྤྲོད་གནང་བ་

ལྟར་ན།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

གནང་མཁན་གྱི་བོད་མི་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་སུ་ལ་ོལྔའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཡོད་འདུག

 བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ 

༢༠༡༠ ལོར་བོད་ཀྱ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞ་ིབའ་ིང་ོ

རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས། པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པ་ོཆ་ེམྱུར་དུ་གློད་

བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེངས་འདིའ་ི

སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིས་ཡོམ་གོད་ཆག་བྱུང་ཡུལ་ནས་བོད་

མི་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བ་དེ་དག་ལ་ས་

གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ངོ་སྐྱོད་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དུ་

འཇུག་དགོས་ཞེས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་སྔ་ཙམ་རིང་

སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའ་ིརྗེས་ཉེན་རྟོག་

མ་ིསྣ་བདུན་ཙམ་འབྱོར་ཏ་ེའཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་འདུག

 དེ་ནས་ད་བར་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་

ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བར་ལྷག་ཡོད་ཀྱང་། གནས་

ཚུལ་མཁ་ོསྤྲོད་པས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ཉིན་དགའ་ི

སྔོན་དུ་ཡ་ིག་ེཞིག་འབྱོར་བའ་ིནང་། བསམ་འགྲུབ་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་ལྷ་ས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་

ལོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་

སྐོར་འཁོད་ཡོད་འདུག

 ཡིན་ནའང་། ལ་ོསྔོན་མའ་ིལ་ོམཇུག་

ཏུ་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཨ་མ་དང་ནང་མི་ཉེ་

འབྲེལ་འགའ་ལྷ་སར་ཁོང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཐེངས་

གཉིས་ཙམ་སོང་འདུག་ཀྱང་། ཐུག་འཕྲད་བྱེད་

བཅུག་མི་འདུག

 བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་གསེར་ཐང་

གྲོང་བརྡལ་ཀྱི་མི་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 

ནས་བཟུང་ལོ་བཞིའི་རིང་ལཱ་མོ་ཞབས་དྲུང་

སྒར་ཐོག་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་བྱས། ཕྱིས་སུ་ 

༢༠༠༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་བཙན་བྱོལ་ཏུ་

འབྱོར་ཏེ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ལོ་ 

༡ མ་ཟིན་ཙམ་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ཕྱིར་

རང་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་བྱས་པ་དང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་དཔེ་ཆ་བོད་ནང་དུ་

འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཟླ་ ༧ རིང་གྲྭ་

བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་

ནས་རང་ཡུལ་ཏུ་ལོག་ཀྱང་མདའ་བཞི་རྫོང་དུ་

ཉིན་གསུམ་རིང་བཀག་གཉར་དང་འདྲི་གཅོད་

བྱས་འདུག  སྐབས་དེར་ཡུལ་དེའི་སྡེ་དཔོན་

དང་ཉེ་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་

རྒྱ་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་ལྷག་གི་ཉེས་ཆད་དང་ཕྱིས་

སུ་གང་སར་མི་འགྲོ་བའི་ཁས་ལེན་འོག ལོ་

གཉིས་ཀྱི་བཟང་བཙོན་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སྤྲད་ནས་

ཕྱིར་བཏང་རྗེས་ཁོང་གིས་སྔ་ས་ནས་སེམས་

ཐག་བཅད་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་ཁོའ་ིནུ་

བོ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་

ནས་ཡང་བསྐྱར་བོད་ནང་དུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་

བའི་བཀའ་སློབ་དང་ཡིག་ཆ་སྐོར་གསང་ལེན་

བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་

གསོ་དང་ཞབས་བརྟན་ཆེད། ཟོག་ལུག་ཚེ་ཐར་

གཏོང་རྒྱུ་དང་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་

གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་ས་ཡིག་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དཔེ་དེབ་གང་མང་ཞིག་

འགྲེམས་སྤེལ་གང་ཐུབ་བྱས་འདུག   སྐབས་

དེར་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞི་བྱེད་

བཞིན་པ་ཤེས་ནས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཕྱིར་

བོད་ཀྱི་རྒྱ་ས་ལྷ་སར་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད། 

དེའི་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ་ ༡ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་

གསུམ་དང་སྐར་མ་ ༢༠ ཐོག་ལྷ་ལྡན་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། པཎ་ཆེན་

ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་

དགོས། རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིས་ཡོམ་གོད་

ཆག་བྱུང་ཡུལ་ནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིར་

ཕུད་བཏང་བ་དེ་དག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ངོ་

སྤྲོད་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་

ཞེས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་རིང་སྐད་འབོད་

བྱས་མཐར་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་བདུན་ཙམ་འབྱོར་

ཏེ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་

བཅས།།།

ཁམས་བྲག་མགོར་སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་དམ་བསྒྲགས་དང་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་བཞིན་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་བྲག་མགོའ་ིཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཞབས་

དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་གནང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ད་ེསྔོན་ཕྱ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཁམས་བྲག་

མགོའ་ིམང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན། དུས་ད་ེནས་བཟུང་ད་ལྟའ་ི

བར་དུ་བྲག་མགོ་རུ་རྒྱ་དམག་གིས་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆ་ེབྱེད་བཞིན་པ་དང་། ད་ེཡང་བླ་སྤྲུལ་དང་

སེར་སྐྱ་གང་མང་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཟིན་པའི་

ནང་ནས་སྒུག་སྟེང་གྲོང་ཕ་བསོད་དགྲ་འདུལ་དང་

མ་སྐྱ་ལུ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལ་

ལ་ོ ༡༠ དང་། དགུ་ནང་གྲོང་ཕ་རྒྱས་པའ་ིབུ་པདྨ་

འོད་གསལ་ལ་ལ་ོ ༥ ཡ་ིབཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་མ་ིལྔ་ལ་ལ་ོ ༡༠ 

ནས་ ༡༣ བར་གྱ་ིབཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁ་སང་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་

གསར་དུ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་

ན། བྲག་མག་ོརྫོང་ནས་སླར་ཡང་ཁྲིམས་ཐག་མ་ི

བཅུ་དྲུག་ལ་བཅད་ཡོད་འདུག ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་

ཁག་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གང་འདྲ་བཅད་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་གསལ་བྱུང་བ་

ཁག་ནི།  བྲག་མག་ོག་ེའཕེན་ལ་ིཁོག་མ་ནས་ཡིན་

པའ་ིརང་ལ་ོ༣༠ ཡིན་པའ་ིདབང་ཆེན་ཚ་ེརིང་ལ་

ལ་ོ ༩ ཡ་ི ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། རང་ལ་ོ 

༢༥ ཡིན་པའ་ིཆོས་རྣམ་ལ་ལ་ོ ༣ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་

བཅད་འདུག རང་ལ་ོ ༣༠ ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིབསོད་

ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་དང། 

རང་ལ་ོ ༥༠ ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཨ་འཛ་ིཞ་ོཔོའ་ིལ་ལ་ོ 

༣ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་དང་། ཡང་ག་ེའཕེན་ལ་ིཁོག་མ་

ནས་ཡིན་པ་ལ་ོ༣༠ ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཇ་ིབ་ེལ་ལ་ོ 

༡༢ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང། རང་ལ་ོ 

༢༠ ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཀུན་ཐ་ོལ་ལ་ོ ༡༣ ཡ་ིཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང། རང་ལ་ོ ༣༠ ནང་ལ་ཡོད་

པའ་ིཀུན་འགྲུབ་ལ་ལ་ོ ༡༡ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་དང། 

རང་ལ་ོ ༣༠ ནང་ཡོད་པའ་ིསྙན་གྲགས་ལ་ལ་ོ ༡ 

དང་ཟླ་བ་ ༨ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། 

རང་ལ་ོ ༣༠ ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཕུར་བུ་ཚ་ེརིང་ལ་

ལ་ོ ༢ དང་། རང་ལ་ོ ༢༠ ནང་ཡོད་པའ་ིདབང་ཚ་ེ

ལ་ལ་ོ ༡ དང་ཟླ་བ་ ༩ ཡ་ིཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་

འདུག་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།

 ཉེ་ཆར་སླར་ཡང་དེ་སྔོན་ནས་བྲག་

མགོའ་ིཞི་རྒོལ་བ་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཀའ་བཏང་ཟིན་

པའི་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་

ལགས་བྲག་མགོའ་ིཉི་ཁོག་ལུང་པ་ནས་ཉེན་རྟོག་

པས་ལྐོག་སྒུག་བྱས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་

པ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གྲྭ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང། 

གཞན་མི་སྐྱ་གཅིག་བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

འདུག

 བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལགས་ད་ལྟ་དར་མདོའ་ི

བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅང། 

གཞན་གཉིས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་མེད།  ལྷག་པར་དེང་སང་བྲག་མག་ོ

དགོན་པའི་ནང་དུ་རང་ལོ་བཅུ་བཞི་མན་གྱི་གྲྭ་

པ་སྡོད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་གྲྭ་

གཞོན་ ༣༠ ལྷག་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་

ཡོད་འདུག དུས་རྒྱུན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༤༠ ལྷག་ཡོད་

པའི་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་སྔོན་ནས་སྒོ་

བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། ཕྱ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སླར་

ཡང་འཚོགས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སློབ་ཕྲུག་ 

༤༠ ཙམ་ལས་འདུས་ཐུབ་མེད་པ་སོགས་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག  ཉ་ེསྔོན་བྲག་མགོའ་ི

ཡུལ་དུ་མི་མང་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ཤང་སོ་སོར་

བཅར་འདྲི་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

སྐབས་མདའ་མདོ་ཤང་དུ་མི་མང་ཚོས་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རླངས་འཁོར་བཅག་སྟེ་

མ་ིདགའ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོད་སྟབས། ཕྱིས་

སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་ལས་

འགུལ་དེ་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཕྱི་

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕ་བླ་ོལྡན་ཤེས་རབ་དང་མ་

ཁྲོ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་གར་ཡོད་ཆ་མེད་གྱུར་འདུག 

སྤྱིར་བྲག་མགོ་རུ་དུད་འགྲོའ་ིཚེ་སྲོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་ཅི་ནུས་ཀྱིས་དགེ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པའི་ལུགས་

སྲོལ་བཟང་པོ་སྔར་མུས་སུ་གནས་ཡོད་ཀྱང་ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་བྲག་

མགོའ་ིཡུལ་གྱི་གྲོང་མི་རྣམས་ལ་ཕག་པ་ཡག་པོ་

གས་ོདགོས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཕག་བཤའ་སྐབས་

ལྟ་སྐོར་ཡོང་ངེས་ཡིན་པས་གལ་སྲིད་ལས་དོན་

ཡག་པོ་བསྒྲུབས་མེད་ན་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་

པའ་ིབཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་ཡོད་འདུག

བཀྲིས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས།

༄༅། །བཀྲིས་དར་རྒྱས་ལགས་ན་ིཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ 

ལོར་ཁམས་བྲག་མགོའ་ིཡ་ོམེས་པུས་གྲོང་དུ་ཕ་ཨ་

ལ་ོདང་མ་ཚ་ེཁ་ོགཉིས་སུ་སྐྱེས། ཆུང་དུས་སློབ་ཆུང་

འགྲིམ་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བྲག་མག་ོདགོན་པའ་ིཆོས་

སྒོར་ཞུགས་ཏེ་ཆོས་སྤྱོད་དང་མཚན་ཉིད་རིགས་

པ་སོགས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་གནང། ད་ལོའ་ིཕྱ་ིཟླ་ ༡ 

ཚེས་་༢༣ ཉིན་བྲག་མག་ོམ་ིམང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞི་

རྒོལ་སློང་མཁན་གྱི་གཙོ་གྲས་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་

འོག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཀའ་བཏང་

ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེཆར་བྲག་མགོའ་ིརྙ་ིཁོག་ལུང་པ་

ནས་ཉེན་རྟོག་པས་ལྐོག་སྒུག་བྱས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་དར་རྩ་ེམདོའ་ིབཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཞིག་འདས་གྲོས་སུ་གྱུར་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་དགུང་གྲངས་ ༧༢ སོན་པའི་རྒྱ་གར་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་བྷི་རི་ཆི་བཧུ་ཤན་མཆོག་Brij 

Bhushan Tiwariལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་Babu Jagjeevan Ram Hos-

pital, Delhi བྷ་བྷུ་ཇག་ཇི་ཝན་རམ་སྨན་

ཁང་དུ་སྙིང་རྩའི་ཁྲག་ལམ་འགག་སྟེ་འདས་གྲོས་

སུ་གྱུར་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བློ་

ཕམ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

ཞུ་རྒྱུ་དང། དམ་པ་ཁོང་ནི་ས་མཱ་ཇི་ཝ་དིའི་Sa-

majwadi partyཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་

འགན་ཁུར་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐབས་ལྔའི་རིང་འགན་

ཁུར་ཞེས་མྱོང་ཡོད་འདུག  དམ་པ་ཁོང་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཐོག་མར་

འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཐེངས་གཉིས་འོས་འདེམས་

བྱུང་ཡོད།  

 དམ་པ་ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་

པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་(INPAT)གྱི་ཚོགས་མིའང་ཡིན་འདུག 

དམ་པ་ཁོང་གིས་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་

ཊོན་དང་ཨི་ཊཱ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་གྱི་ནང་རྒྱལ་

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

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་

ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང། གཞན་ཡང་འད་ི

ཟླའ་ིཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༩ རིང་ཁ་ེཎ་ཌའ་ིགྲོང་

ཁྱེར་ཨ་ོཊ་བར་ Ottawa ཚུགས་རྒྱུའ་ིཚོགས་

འདུར་ཡང་ཕེབས་འཆར་ཡོད་འདུག  དམ་པ་ཁོང་

གིས་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པའི་དམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་

སུའང་ལྷན་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་ལས་གཞི་སོགས་ཀྱི་

ནང་དུ་འགན་ཁུར་ཆེན་པོས་ཆ་ཤས་ལེན་མྱོང་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་།  བོད་དང་བོད་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུགས། ད་ེབཞིན་བོད་མིའ་ིའཐབ་རྩོད་ལ་

སེམས་ཐག་ཉེ་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་

གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་གཅིག་མེད་པར་གྱུར་བར་ཧ་

ཅང་བླ་ོཕམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམ་པ་ཁོང་ག་ིསྐུ་ཟླ་དང་

ཕྲུ་གུ་བུ་གཉིས་དང་བུ་མོ་གཉིས་བཅས་ལྷན་རྒྱས་

འཚོ་གནས་ཡོད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཨཱ་ཅརྱཱ་ཡ་ེཤེས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཧིན་བོད་འབྲེལ་མཐུད་

པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས། ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལ་ི

མན་ཆུ་ཊི་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་

སྨན་ཁང་དང་ས་མཱ་ཇི་ཝ་དིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ་བོད་

མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢

དགེ་འདུན་པ་བཞི་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་བྲག་མགོའ་ིཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཞབས་

དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་གནང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཕྱ་ིལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༤ ཚེས ༢༩ ནས་ཡར་

བརྩིས་པའ་ིཟླ་བ་གསུམ་གྱ་ིགོང་སྟ་ེཕྱ་ིལོ ༢༠༡༢ 

ཟླ ༡ ཚེས ༢༣ ཉིན་མོར་བོད་མད་ོཁམས་བྲག་

མགོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་

གྱ་ིལས་འགུལ་བྱུང་ཞིང། ང་ོརྒོལ་ད་ེབྱུང་བའ་ི

ཉིན་གསུམ་བཞི་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུ་

གྲོང་ཁྱེར་ནས། བྲག་མག་ོསྒ་ོཆེན་དགོན་པའ་ིསྤྲུལ་

སྐུ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆ་ེདང། བྲག་

མགོ་དགོན་པའི་སློབ་དགེ་དགེ་བཤེས་ཚེ་དབང་

རྣམ་རྒྱལ། དགོན་པའ་ིཚོང་པ་འཕྲིན་ལས། དགོན་

པའི་རྩིས་པ་དང་དྲུང་ཡིག་གཅིག་ལྕོགས་དགྲ་ལྷ་

བཅས། ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེད་བར་

ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་སོང་ཡོད་ཀྱང། ཁོང་རྣམས་ཀྱ་ི

ཤ་ིགསོན་ཅ་ིཡིན་དང་། གར་ཡོད་གར་ཁྲིད་ཀྱ་ི

གནས་ཚུལ་ཅ་ིཡང་ག་ོརྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།

 གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་གཅིག་

གིས་བརྗོད་དོན། ཁོང་ཚོའ་ིཁྲོད་ནས་གཅིག་རྒྱ་

དམར་གྱིས་དམར་གསོད་བཏང་ཟིན་པར་བཤད་

ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་དམར་གྱིས་ད་བར་ཁོང་རྣམས་

ཤི་གསོན་ཅི་ཡིན་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཁྱབ་

བསྒྲགས་བྱས་མེད་ལ། གལ་ཏ་ེཁོང་རྣམ་པས་

གུང་ཁྲན་ཏང་གི་མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་

ལས་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་བསགས་ཡོད་ཚེ་ད་ནི་

ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པའ་ིདུས་ལ་བབ་ཡོད་ཀྱང། ད་

དུང་ཁྲིམས་ཐག་མ་བཅད་པ་འདིས་ཁོང་རྣམས་ཤི་

གསོན་ཅ་ིཡིན་ད་ེབས་དོགས་གཞ་ིཆ་ེརུ་སོང་ཡོད། 

 དགུང་ལ་ོ ༤༠ ལྷག་ལ་སོན་པའ་ི

སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནི་ཡབ་པད་

མཁྱེན་དང་ཡུམ་མགོན་པོ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་བྲག་མགོ་དཔེ་མེད་སྒང་གྲོང་ཚོ་རུ་འཁྲུངས་

ཤིང་ནར་སོན་པ་དང་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་

དུ་ཞུགས། ད་ེརྗེས་སྒ་ོཆེན་དགོན་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུར་

ངོས་འཛིན་གནང་སྟ་ེདགོན་དེར་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་

གྲྭ་གསར་འཛུག་དང་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་གསར་

རྒྱག་བྱས་པ་སོགས་བསྟན་པའི་བྱ་བར་ལས་དོན་

སྒྲུབ་མུས་སུ་མཆིས། ཕྱ་ིལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༡ ཚེས 

༢༣ ཉིན་བྲག་མག་ོམ་ིམང་གིས་ཞ་ིབའ་ིཡར་

ལངས་བྱས་པའི་ཉིན་ཤས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་

ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ་རུ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། 

 དགེ་བཤེས་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ ༡༩༧༠ ལོར་བྲག་མགོའ་ི

ཆུ་དབར་གྲོང་དུ་ཕ་རྡོ་དགའ་དང་མ་ཚེ་འཛིན་

ལྷ་མོ་གཉིས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཆུང་དུས་སློབ་

གྲྭ་འགྲིམས་ཏེ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་ལ་སྦྱང་

བརྩོན་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་

ཕེབས་ཏེ་འབྲས་བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྒོར་

ཞུགས། དགོན་དེའི་སློབ་གྲྭ་སོགས་ནས་ནང་

དོན་རིག་པ་དང་དབྱིན་བོད་ཧིན་གསུམ་ལ་

སྦྱང་པ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྡ་སའི་

རིགས་སློབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོའ་ིལྟ་གྲུབ་ལ་སྦྱང་པ་མཐར་སོན་གནང་

ཐོག་སློབ་གཉེར་ཁང་དེ་ནས་རིས་མེད་སློབ་

དཔོན་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས། འབྲས་སྤུངས་

བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་

སྨྲ་བའི་དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་བཞག ཕྱི་ལོ 

༢༠༡༡ ལོར་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ཕེབས་ཏེ་བྲག་མགོ་

དགོན་པའི་སློབ་དགེའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། 

ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་བྲག་མགོའ་ི

མིང་མང་གིས་ཞི་རྒོལ་བྱས་པའི་ཉིན་ཤས་རྗེས་

སུ་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ་ནས་ཉེན་རྟོག་

པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་གར་

ཡོད་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། 

 རང་ལོ་ ༤༢ ལ་སོན་པའི་འཕྲིན་

ལས་ལགས་ནི་ཕ་ཁམས་ཐར་དང་མ་ལྷ་སྐྱིད་

གཉིས་སུ་བྲག་མགོ་རྦ་དག་གྲོང་དུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་དུས་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་ཤིང་དེ་རྗེས་བྲག་

མགོ་དགོན་པའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། ལོ་ཤས་

སྔོན་དུ་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་

འགན་བཞེས་ཤིང། སྐབས་དེར་དགོན་པའི་

ཚོང་ལས་གཉེར་མུས་ལ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༡ 

ཚེས ༢༣ ཉིན་བྲག་མགོ་མི་མང་གིས་ཞི་རྒོལ་

བྱས་པའི་ཉིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་

གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ་རུ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། 

 རང་ལོ་ ༣༡ ཡིན་པའི་དགྲ་ལྷ་

འམ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནི་ཕ་དཔལ་

ལྡན་རྡོ་རྗེ་དང་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་

སུ་བྲག་མགོ་དགོན་སར་གྲོང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་

དུས་སུ་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་འགྲིམས། ཕྱི་

ལོ ༢༠༠༠ ལོར་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་ཆོས་

སྒོར་ཞུགས་ཤིང་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭར་ལོ་ལྔ་

ལྷག་འགྲིམས་ཏེ་དགོན་པའི་རྩིས་པ་དང་དྲུང་

ཡིག་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མུས་ཐོག ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ 

ཟླ ༡ ཚེས ༢༣ ཉིན་བྲག་མགོའ་ིམི་མང་གིས་

ཞི་བའི་ཡར་ལངས་བྱས་པའི་ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་

རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ་རུ་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་གར་སོང་ཆ་

མེད་དུ་གྱུར་འདུག་པ་བཅས། །

སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན།

དག་ེབཤེས་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ།

འཕྲིན་ལས་ལགས། དགྲ་ལྷ་འམ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 

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

དང་དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས། 

དེ་བཞིན་བྷེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ཎ་ཊ་

ཀ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་བྷེང་ལོར་དུ་ཕེབས་ཏེ་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ས་ད་ནན་ད་

གའོ་ཌ་(D.V.Sadananda Gow-

da)མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་སྐུ་ཞབས་ཡཌྜི་ཡུ་རབ་པ་(B.S. Yed-

dyurappa)མཆོག་དང་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡེའི་གློག་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་

འཛིན་མཆོག་དང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཡོད།  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་

གིས་བློན་ཆེན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་གཙོས་ཕྱག་རོགས་རྣམ་གཉིས་

བཅས་ལ་ཞོགས་ཟས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད།  

སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་

རིང་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་གནང་སྐབས་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་

ནས་ཉེ་ལམ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་

ཆུ་དང་གློག དེ་བཞིན་གཞུང་ལམ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ 

༢༢༥ ཙམ་གནང་བར་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

མཆོག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འཆར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་

ད་ཡོད་རོགས་དངུལ་གྱི་འདང་ཐབས་དཀའ་

བར་བརྟེན།  རོགས་དངུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་

གང་མགྱོགས་མངའ་གཞུང་གིས་གནང་རོགས་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།  

  གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཞིང་ལས་

ཐོན་སྐྱེད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་མངའ་གཞུང་

གིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་།  བོད་

མིའི་མཉམ་འབྲེལ་དང། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

དེབ། ཟའ་འབྲུའི་ལག་དེབ་(Ration Card)

སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་

གཞུང་གིས་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།  སྐབས་

དེར་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་

དེ་དག་ལ་མངའ་གཞུང་གིས་གང་ཐུབ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་མ་ཟད། 

ལྷག་པར་འོ་མའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་milk 

processing unit གསར་འཛུགས་

ཆེད་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། ཞོགས་ཟས་

སྐབས་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མ་ཕེབས་ཙམ་གྱི་

གོང་ལ་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་སི་ཨེམ་ཇམ་དར་Dr. S. 

M. Jaamdarལགས་དང་ལྷན་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་མཆོག་གྲོས་མོལ་ཧ་ཅང་ལྷུག་པོ་

བྱུང་ཡོད། 

 ཕྱེད་ཡོལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་དང་ཕྱག་རོགས་རྣམ་གཉིས་བཅས་

ཀྱིས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་

སྐུ་ཞབས་ཡཌྜི་ཡུ་རབ་པ་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དེ་སྔ་བློན་ཆེན་ཟུར་

པ་མཆོག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད་སྐོར་དྲན་གསོ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། བློན་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་གཞུང་

འཛིན་སྐབས་བོད་མི་ཚོར་རོགས་རམ་གནང་

བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

ལས་ཐོགས་མཆོག་ལ་བོད་མི་ཚོར་རོགས་

རམ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང་

དོན་འབྲས་གང་མགྱོགས་སོན་ཆེད་བློན་ཆེན་

ཟུར་པ་མཆོག་གིས་གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།སྐབས་

དེར་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་ནས་གང་ཐུབ་

ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུའི ་ཁས་ལེན་ཡང་

གནང་ཡོད།  

  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་༢༤ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ནང་

སྲིད ་བཀའ་བློན ་ལྷན ་རྒྱས་ཀར་ཎ ་ཊ ་ཀ ་

མངའ་སྡེའི་གློག་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་

འཛིན ་སྐུ ་ཞབས་ཤི ་རི ་ ནི ་ཝ ་ས ་མུར ་ཐི ་ 

Mr.Sreenivasa Murthyམཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། 

 ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

ཁོང་ལ་ཉེ ་ལམ་མངའ་གཞུང་གིས་མོན་གྷོ ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གློག་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཆེད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༤།༨ གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྦེལ་

ཀོབ་དང་ཀོ་ལེ་གྷལ། གུར་པུ་རའམ་ཧུན་སུར་

གཞིས་ཆགས་བཅས་ཀྱི ་ནང་དེ ་མཚུངས་

རོགས་དངུལ་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།  

ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།

ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡཌྜི་ཡུ་རབ་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲིན་ཡིག་གནང་བ།
༄༅།  །སྤྱི་ཟུར་ཉི་བཟང་ལགས་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་བར་བོད་མི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་

རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི ་འཕྲིན་ཡིག་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་

འཁོད་དོན། མཚུངས་མེད་བོད་མི་མང་སྤྱི་

ཟུར་འདས་པོ་ཉི་བཟང་མཆོག་གི་ནང་མི་ལྷན་

རྒྱས་ལ།

 ཆེད་འབུལ།  བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཟུར་པ་ཉི་བཟང་མཆོག་ཁ་ས་སྐུ་ཚེ་

མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པར་སྤྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་སྐྱོ་དང་བློ་ཕམ་

གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང། ཁྱེད་ནང་མི་ལྷན་

རྒྱས་ཀྱང་དེ་བས་ཐུགས་ཡིད་གདུང་བ་ཆེན་

པོའ་ིངང་ཡོད་ངེས་ཀྱང། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་

འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བའི་མཐའ་མར་འཆི་དགོས་

པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་དགོངས་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་དང་

འབྲེལ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་རྣམ་དཀར་དགེ་

ཚོགས་ཀྱི་གནང་སྒོ་རིམ་པ་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་གཞིར་བཅས་ཤིང།  འདི་ནས་ཀྱང་

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞབས་ཞུ་

མཐར་སོན་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། གང་གིས་ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་

བྱང་ཞིང་དག་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་

འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང། 

ཁྱེད་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་

ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཕེབས་འདུག་པ་དེ་དོན་དགོངས་

མངའ་ཞུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ལ་

  ཕུལ།།

 ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
གནས་སྤོས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་

གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་ལས་ཚབ་དྲུང་ལས་ཉི་

མ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཏུ་གནས་སྤོས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

སུ། ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་ཐད་བསྐོས་དྲུང་གཞོན་བསྟན་

འཛིན་མཁྱེན་རབ་ལགས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

ནས་བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་དུ་གནས་སྤོས་བཀོད་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་གསར་འདེམས་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་དྲུང་

གསར་འདེམས་དགོས་གལ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་

དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་

ཚན་ ༥༣ པ་དང༌། ༥༤ པ། ༥༦ པ་བཅས་

ཀྱི ་ཆ་རྐྱེན་འོག་ཐད་བསྐོ ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ས་གནས་

ཁྲིམས་དྲུང་གི ་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་

རིགས་ནས་དུས་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་གནང་

དགོས་རྒྱུ།

༡༽ ས་མིག 

ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་གི ་ས་མིག་ཐོག་དྲུང་

ལས་གནས་རིམ་ཅན་གྲངས་ ༢ ཡོད།

༢༽ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།

༡) མ་མཐར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ 

LLB, BA  ཐོན་པའམ། དེ་དག་དང་གནས་

ཚད་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དགོས་པ་

ཡིན། 

༢) རང་ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 

བར་རང་ལོ་ ༢༥ ལས་མི་ཉུང་ཞིང༌། ༤༥ 

ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས་རྒྱུ།

༣༽ མཐུན་རྐྱེན། 

༡) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བའི་

རིགས་འདེམས་སྒྲུག་ནང ་ཚུད་པ ་ཡིན ་ན ་

འདས་པའི་ཞབས་ལོ་རྩིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

༢) ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་གི་ས་མིག་གཞིར་

བཟུང་ཕོགས་དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་རྣམས་

བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་ལས་

ཚབ་སྤྱི་མཚུངས་ཐོབ་རྒྱུ།

༣) LLB ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པར། དོ་

བདག་སོ ་སོའ ི་རྒྱུགས་འཕྲོད ་གྲུབ ་འབྲས་

སྟེང་ཨང་ཀི་ ༥ དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། 

གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་

ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༢ ཧྲིལ་པོ་ཡན་

ལོན་པ་དང༌།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་

བརྡར་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་རིགས་བཅས་

ལ་དོ ་བདག་སོ ་སོའ ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་

འབྲས་སྟེང་ཨང་ཀི་ ༥ རེ་དམིགས་བསལ་

འཕར་སྣོན་གནང་རྒྱུ།

༣༽ འདེམས་རྒྱུགས། 

 ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན ་

གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ 

དགོངས་དོན་འདེམས་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་

ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་

འབྲི་རྒྱུགས་དང༌། ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་

ནས་ལེན་རྒྱུ།

༤༽ འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནམ་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི ་ཟུང ་དྲུང ་ཡན ་གང ་རུང ་གིས ་དག ་

མཆན་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་འབུལ་དགོས་

པ་གཤམ་གསལ།

ཀ) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་གཉིས་

རེ་དང༌། 

ཁ) ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་ཁྱེར་གྱི་

ངོ་བཤུས།

ག) དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་

ཟིན་པའི ་ལག་དེབ་ཀྱི ་ཤོག་ངོས་དང་པོ ་

དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།

༔ང) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

ཅ) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་

སྨན་ཁང་ངམ། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་

གང་རུང་ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་

ཡིན་པའི ་སྨན་པའི ་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་

སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར།

ཆ) སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་དང༌། དེ་

མིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ ་

བཤུས། 

ཇ) རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར།

ཉ) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ།      སྤྱི་

སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་

མུས་ཤིག་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་

ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི ་ངོས་སྦྱོར་བཅས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་

མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་སམ། འབྲེལ་

བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང༌།  ཁ་པར་ཨང་

གྲངས། དྲ་འཕྲིན་ (E-mail) ཁ་བྱང་

སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་

གསལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གི་མིང་བྱང་ཐོག་

ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་

དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་འབྱོར་རིགས་

ལ་བདག་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་མིན། 

 འཚང་སྙན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་

ཆ ་ཆ ་ཚང ་གོང ་གསལ་དུས་བཀག་ནང ་

ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་རིགས་ལ་འདི ་ལས་ནས་

ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་

རྣམས་ལ་ཟུར་དུ་འཚང་རྒྱུགས་ཆེད་འབོད་

འགུགས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འཚང་རྒྱུགས་སུ་ངོ་

བཅར་སྐབས་དགོས་མཁོའ ་ིཡིག་ཆ་ངོ ་མ་

མཉམ་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་འབྱོར་ཐོ ་འགོད་

དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ལ།།

Secretary General
Tibetan Supreme Justice 
Commission
Gangchen Kyishong
Dharmshala 176215 
Distt. Kangra (H.P.)
Tel: 01892- 224964  
Fax: 01892- 225099
E-mail:  ctatsjc@gmail.com

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གསར་འདེམས་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ཁག་གི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

གསར་འདེམས་དགོས་གལ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་

དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ 

༢༧ པའ་ིཆ་རྐྱེན་འོག་ཐད་བསྐ་ོགནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པའི་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་

དུས་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༽ ས་མིག 

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ས་མིག་ཐོག་ཟུང་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེའ་ིགནས་རིམ་ཅན་གྲངས་ ༢ ཡོད།

༢༽ དགོས་ངེས་ཀྱ་ིཆ་རྐྱེན།

༡) མ་མཐར་མཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ LLB, 

BA  ཐོན་པའམ། ད་ེདག་དང་གནས་ཚད་མཉམ་

པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དགོས་པ་ཡིན།  ༢) རང་

ལོ། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་རང་ལ་ོ 

༣༠ ཧྲིལ་པ་ོལོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༣༽ མཐུན་རྐྱེན། 

༡) བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ིསྲ་ིཞུ་བའ་ིརིགས་

འདེམས་སྒྲུག་ནང་ཚུད་པ་ཡིན་ན་འདས་པའི་

ཞབས་ལ་ོརྩིས་འགྲ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ༢) ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ས་མིག་གཞིར་བཟུང་ཕོགས་

དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་རྣམས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་སྤྱི་མཚུངས་ཐོབ་

རྒྱུ། ༣) LLB ཐོན་པའ་ིལག་ཁྱེར་ཡོད་པར། ད་ོ

བདག་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་འབྲས་སྟེང་ཨང་

ཀ་ི ༥ དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། གཅིག་ལྕོགས་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་

ལ་ོ ༢ ཧྲིལ་པ་ོཡན་ལོན་པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྩོད་པའི་

སྦྱོང་བརྡར་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་རིགས་བཅས་ལ་ད་ོ

བདག་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་འབྲས་སེྟང་ཨང་

ཀ་ི ༥ རེ་དམིགས་བསལ་འཕར་སྣོན་གནང་རྒྱུ།

༣༽ འདེམས་རྒྱུགས། 

 ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་

འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ དགོངས་དོན་

འདེམས་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་

བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱ་ིའབྲ་ིརྒྱུགས་དང༌། ངག་

རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༤༽ འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་

ནམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གང་

རུང་གིས་དག་མཆན་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་འབུལ་

དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ) རང་ཉིད་ཀྱ་ིད་ལྟའ་ིཕྱེད་པར་གཉིས་ར་ེདང༌།  

ཁ) ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་ཁྱེར་གྱ་ིང་ོ

བཤུས། ག) དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་

ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་

མའ་ིང་ོབཤུས། ང) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 

ཅ) བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིཁྱབ་

ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ངམ།   ད་ེམིན་སྨན་ཁང་

ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་

ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་

ཉིད་ཀྱ་ིའདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར། ཆ) སྐྱེས་ཚེས་ལག་

ཁྱེར་ཡོད་ན་དང༌། ད་ེམིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ི

ལག་ཁྱེར་གྱ་ིང་ོབཤུས།  ཇ) རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་

བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་

སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར། ཉ) བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་སམ།  སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་

བྱེད་པ་ཡིན་མུས་ཤིག་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་

འགན་འཛིན་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་

དགོས་པ་ཡིན། 

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་ཁྱིམ་

གཞིས་སམ། འབྲེལ་བ་གནང་བདེའ་ིཁ་བྱང་དང༌།  

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། དྲ་འཕྲིན་ (E-mail) ཁ་

བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་

གསལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གི་མིང་བྱང་ཐོག་ཕུལ་

འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་

རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་ལ་བདག་སྤྲོད་

གནང་རྒྱུ་མིན། 

 འཚང་སྙན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཆ་

ཚང་གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་

རིགས་ལ་འད་ིལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཆ་

རྐྱེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ལ་ཟུར་དུ་འཚང་རྒྱུགས་

ཆེད་འབོད་འགུགས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འཚང་རྒྱུགས་

སུ་ངོ་བཅར་སྐབས་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ངོ་མ་

མཉམ་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་

རྒྱུ་བཅས་ཀྱ་ིགསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༣༠ ལ།།
Secretary General
Tibetan Supreme Justice Commis-
sion, Gangchen Kyishong, Dharm-
shala 176215 Distt. Kangra (H.P.)
Tel: 01892- 224964    
Fax: 01892- 225099  
E-mail: ctatsjc@gmail.com



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢

རྫུན་ཁུང་རང་རྡིབ་ཀྱི་དྲི་བ་བདུན་ལ་དགག་གཞག་ཀེ་ཏ་ཀ        

༄༅། །ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཆོས་ལ་དུག་དུ་ལྟ་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་རྐུན་

མ་དམར་པ་ོདང་། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་ཇག་པ་སེར་པོའ་ི

མིང་འདོགས་མཁན་གྱ་ིརྒྱའ་ིདབང་འཛིན་པས་ཆོས་

བཤད་བྱས་པ་ནི་འུག་པ་ཆོས་བཤད་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་

ལ།  ལན་འདེབས་བྱ་བ་དོན་ཡོད་པར་མ་མཐོང་

ཡང། ༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས།  བྱང་བསྟན་

ཕུག་པར་རྟ་ལྗང་ཅན་གྱ་ིཟེར།  །མ་ིའཇུག་དངོས་

པོའ་ིགཤིས་ལ་བཅོས་མེད་ཀྱང།  །ཕྱོགས་གཞན་

བུག་པར་ཤར་བའ་ིསྣང་བ་ཡིས།  །འཐིབ་པའ་ིསྨག་

རུམ་སེལ་བ་འགའ་བྱུང་སྙམ།  །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་ཞ་ིབའ་ིམ་ིམང་མག་ོབ་ོམ་ིརྨོངས་ཆེད་དགག་

གཞག་ཀ་ེཏ་ཀ་འདིས་དྭངས་བར་བྱེད་ལ་སྤྲ་ོབ་ཡིན། 

ད་ེཡང་མ་ིསྒེར་དང་ཁྱིམ་ཚང། རྒྱལ་ཁབ་བཅས་

སུ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཁྱབ་བརྡལ་

གཏོང་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཚུད་པའི་འཛམ་གླིང་

ཆོས་ལུགས་ཁག་ཚང་མའི་གཞི་རྩའི་དམིགས་

འབེན་ཡིན་ལ། བོད་མ་ིརིགས་ན་ིདམིགས་འབེན་

འད་ིཉིད་དོན་དངོས་ལག་ལེན་གྱ་ིཡང་རྩེར་སོན་པའ་ི

མ་ིརིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལ་ོ

ནས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་བོད་ཀྱི་

བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་དང། བོད་མིའ་ིབསྒྲུབ་བྱའ་ི

རང་དབང་གི་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་༧གོང་ས་མཆོག་

བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ནི་བོད་མི་རིགས་

འདི་འགྲོ་བ་མིའི་གྲལ་དུ་ཡུན་གནས་རྟག་བརྟན་

དང། དེའ་ིཚ་ེསྲོག་ག་ིགཞ་ིརྩར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་

ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དེ་སྔ་

བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ལེའུ་གསར་པ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  

 མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གཞན་གྱིས་

བཙན་གནོན་དང། རྡུང་རྡེག་བཅས་ཀྱ་ིམནར་གཅོད་

ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་ན། ད་ེལ་སུ་རྒྱལ་སུ་ཕམ་

གྱི་གནས་སྟངས་ཐག་གིས་གཅོད་པ་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ནའང། ༧གོང་ས་མཆོག་ག་ིལྟ་དགོངས་སྤྱོད་

གསུམ་རྩ་བར་འཐིམས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

དང་། དེས་བཞེངས་པའ་ིབོད་མ་ིཚོས་ད་ེལས་ལྡོག་

སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་གསོད་གཏུབ་

དང་བཙོན་འཇུག  སྙིང་ཕྱུངས་བ། རྒྱུ་མ་འདོན་

པ།  མིག་འབྲུ་བ།  བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ།  སྦྲུམ་མ་

དམར་གཤག་བྱེད་པ། གསོན་སྦས་བྱེད་པ། ཕ་མ་

གསོན་སྦས་སྟེང་བུ་ལ་གར་འཁྲབ་དུ་བཅུག་པ། ལྕ་ེ

དང་ཕ་ོམཚན་གཅོད་པ་སོགས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིལ་ོརྒྱུས་

ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཀླ་ཀློ་དང་འདྲེ་སྲིན་དངོས་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད་ལག་ལེན་བསྟར་ཡང། ད་ེལ་སེན་འབྲད་

ཙམ་གྱིས་འཚ་ེབ་མ་བྱས་པར། ཁོང་ཚོས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིཀླ་ཀློའ་ིསྤྱོད་པ་

དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་གནང་བ་

ན་ིཅ་ིའདྲའ་ིརིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་མ་རེད་དམ། 

 ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཉམས་ལེན་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗ་ེསྟེ། གཞན་

གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་རང་གི་དགེ་

བ་གཞན་ལ་གཏོང་བ། རང་ལ་གསོད་རྡུང་གཏུབ་

གསུམ་བྱས་ཀྱང་གསོད་མཁན་ལ་མ་བཞིན་ལྟ་བའ་ི

རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་སྤྱོད་པ་

དང་རྦད་ད་ེགཅིག་མཚུངས་མ་རེད་དམ། བོད་མ་ི

ཚོས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་སྲོག་བློས་གཏོང་གི་ཚ་རླབས་

དེས་འཛམ་གླིང་སྤྱ་ིདང་།  ཡང་སྒོས་པ་ེཅིང་ཀྲུང་ནན་

ཧའ་ེབཅས་འདུག་བཟོད་ཁྱོན་ནས་མ་བད་ེབ་བཟོས་

འཕྲལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པའ་ི

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མར་བཏོན་པའ་ིདྲ་ིབ་བདུན་གྲགས་པ་འད་ི

ང་ོཚ་ཞིང་ཡ་ང་བའ་ིངང་འདོན་དགོས་བྱུང་འདུག 

 དྲ་ིབ་དང་པོའ་ིལན། བོད་མ་ིཚོས་རང་

སྲེག་མི་གཏོང་མཐུ་མེད་བྱུང་བ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ག་ིབྱེད་བབ་ཉག་ཅིག་ཡིན། 

 སྐད་ཆ་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་རྫུན་

གཏམ་ཁུང་བརྡོལ་བ་ན་ི ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༢ ཉིན། ཏཱ་ལའ་ིཡིས་རྒྱ་གར་གྱ་ིརྡ་རམ་ས་ལ་

ནས་ཞོགས་པའ་ིསྨོན་ལམ་འཚོགས་ཤིང་། བོད་མ་ི

རྣམས་ལ་རང་སྲོག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་བསྔོ་

བ་སྨོན་ལམ་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ལོ་གསར་མི་གཏོང་

བའ་ིའབོད་སྐུལ་བྱས།"ཟེར་བ་འད་ིརེད། ༢༠༡༢ ། 

༢ །༢༢ ། ཉིན་སྟ་ེཆུ་འབྲུག་ལ་ོགསར་ཚེས་གཅིག་

ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚུགས་ཏེ། 

ཚོགས་ལངས་གྲུབ་མཚམས་༧གོང་ས་མཆོག་ཕོ་

བྲང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ཀུན་གྱིས་དངོས་

དང་བརྒྱུད་པས་མཇལ་ཡོད། ཉིན་དེར་བོད་མ་ིཙམ་

མ་ཟད་ཨིན་ཇ་ིབ་སོགས་སེར་སྐྱ་མ་ིམང་ ༢༠༠༠ 

ལྷག་གིས་ཀྱང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉིན་དེར་

ལོ་གསར་མི་གཏོང་རྒྱུར་བཀའ་སློབ་ཚིག་གཅིག་

གསན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག སྐབས་དེའ་ིལ་ོགསར་གྱ་ིཆོས་

ཕྱོགས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་གཅིག་ཀྱང་སྩལ་

མེད་བཞིན།  རྒྱ་གཞུང་གིས་རྫུན་གཏམ་འད་ིལྟར་

སྨྲ་རྒྱུའི་ཧམ་པ་དང་སྨྱོ་བཤད་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་

ནམ།  སྩལ་ཡོད་ན་ད་ེལྟར་སྩལ་བའ་ིཁུངས་གང་

དུ་ཡོད་དམ། འདིར་མ་ིའདྲེན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཞིག་

ཡིན། བོད་མ་ིརང་ག་ིགོམས་སྲོལ་ལ་ནང་མ་ིགཉེན་

ཉེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ན་ལོ་དེར་མྱ་ངན་མི་བྱེད་

པར་ལོ་གསར་གཏོང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡོད་པ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གང་དུ་མཐོང་སོང་ངམ། 

 དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུག་

འབྱུང་བཞིན་དུ་སྲོལ་ལུགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེདགའ་

དགའ་སྤྲ་ོསྤྲ་ོབྱེད་པ་བྱུང་ན། དངོས་འབྲེལ་ཁྱེད་ཚོས་

ཟེར་བ་བཞིན་མཆིལ་མ་དོར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

འདི་ལོ་ལོ་གསར་དགྱེས་སྟོན་ཚབ་ལ་མྱ་ངན་

བྱས་པ་ནི་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་མི་རིགས་དང་རིག་

གཞུང་གི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

བདེན་དོན་རྩོད་པས་རེད། བོད་མ་ིཚོས་སྐུ་ལུས་མ་ེ

ལ་སྦར་བཞིན་ཞལ་ནས་ཅི་ཞིག་འབོད་ཀྱི་འདུག་

གམ། མ་ེཕུང་དམར་པོའ་ིཀློང་དུ་སྨོན་པ་ཅ་ིཞིག་

འདོན་གྱ་ིའདུག་གམ།  ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་མཁྱེན་ཨ་ེཡོད། ཁོང་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་

གི་དགོངས་གཞིའི་སྙིང་པོ་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེ་དང། 

ཡུན་རིང་ཐུགས་སྨོན་གནང་པའི་རྒྱ་བོད་འཆམ་

མཐུན་གྱ་ིགཞ་ིརྩ་དམ་དུ་བཟུང་སྟེ། བོད་མིའ་ིཁྱད་

ནོར་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱང་འབོད་བྱེད་པ་དང་། 

༧གོང་ས་མཆོག་རང་ག་ིཕ་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཞུ་བཞིན་པ་

དག་ལ་ཤུལ་ལུས་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ཅིས་

ཀྱང་མྱ་ངན་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་ལོས་ཡིན། 

  མཚམས་འདིར་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ི

ཐོག་དྲི་བ་གཏོང་འདོད་པ་ནི་བོད་མི་དཔའ་བོ་དཔའ་

མོ་འདི་དག་གིས་བཏོན་པའི་རེ་འདུན་རྡོག་པོ་དེ་

ཀྲུང་ཧྭ་མ་ིདམངས་སྤྱ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བའ་ིརྩ་

ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས་གང་ལ་འགལ་འདུག་གམ་ཞེས་པ་འད་ིཡིན། 

བོད་མ་ིཚ་ོཅིའ་ིཕྱིར་གཞ་ིརྩ་མེད་པ་དང་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཀླ་ཀློའ་ིསྲིད་བྱུས་

འོག་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་གནས་དགོས་བྱུང་

བ་རེད། བོད་མ་ིཚ་ོཅིའ་ིཕྱིར་མ་ིརུ་མ་བརྩིས་པ་

རེད།  འད་ིལྟར་བསམ་ཞིབ་བྱས་འོང་དུས། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་མི་གྲལ་དུ་མ་བཞག་

པས་བོད་མིས་རང་སྲེག་བཏང་བ་རེད་ཅེས་སྐད་

གསེང་མཐོན་པོས་བཤད་ཆོག 

 སྔོན་ཁྱེད་ཚོའི་ལེའུ་ཧུའུ་ལན་དང་

ཏུང་ཚོན་རུས་སོགས་ཀྱིས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་

རྗེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཞེས་མིང་བཏགས། འདྲ་

འབག་རྡ་ོརིང་བཞེངས། སྦྱར་པར་བཀྲམས། སློབ་

མའ་ིསློབ་དེབ་ཚུན་ཆད་དུ་བཀོད་ད་ེམ་ིརིགས་ཆེན་

པོའ་ིརིང་ལུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་སའང་ཁ་

སྦྱར་གྲབས་བྱས་པ་ད་ེལས། བོད་མ་ིཚོས་བོད་རྒྱ་

གཉིས་ཕན། འཇིག་རྟེན་ཞ་ིབད་ེབཅས་ལ་འགན་

འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་

བ་དག་ལ་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཅི་ཞིག་

ཡིན་ནམ། མ་ིརིགས་དང་བདེན་དོན་གྱ་ིཆེད་དུ་

གཅེས་སྲོག་བཏང་བ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་

ཅིའ་ིཕྱིར་མྱ་ངན་ཙམ་ཡང་ཞུ་མ་ཆོག་པ་རེད། རེབ་

འདིར་ལོ་གསར་མི་གཏོང་བ་ནི་དྲིན་དྲན་པ་དང་

གསབ་པ། བྱས་པར་ཡ་ིརང་བྱེད་པ་སོགས་བོད་ཀྱ་ི

རྒྱུ་འབྲས་རིག་གནས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་བསམ་སྤྱོད་བསྒྱུར་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་རྟོག་མེད་པ་ག་ལ་སྲིད། 

 དོན་སིྙང་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་གལ་ཏེ་རང་སྲོག་གཏོང་རྒྱུའི་བཀའ་ཟུར་ཙམ་

ཞིག་ཕེབས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རི་ལུག་པ་ཐག་

པས་མི་འདུམ་པའི་དཔ་ེལྟར་ཆགས་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟ་

བཞིན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ཕུང་པ་ོཁེྱད་ཚོས་སྦས་སྐུང་

དང་བཙན་གཉེར་བེྱད་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན། 

 དྲིས་ལན་གཉིས་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་

གིས་རང་སྲེག་བྱུང་རྐྱེན་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ནི་

རྦད་ད་ེདངོས་བྱུང་ཇ་ིབཞིན་གསུངས་པ་རང་རེད།

༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ ༡༡ ཚེས ༧ ཉིན༧གོང་ས་མཆོག་

གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ངོས་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་

བོད་མ་ིཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེའ་ིཆབ་

སྲིད་དང་ཆོས་ཕྱོགས། ད་ེབཞིན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྒྱབ་

ལྗོངས་བཅས་ལ་བསམ་ཞིབ་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལྟ་

དགོས་པ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ལ་ོང་ོ

དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་དོན་

དངོས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དོན་རྐྱེན་ད་ེ

དག་ནས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ། འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་དང་དྲང་

བདེན་རྩོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔོན་

རིགས་ཚོས་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཛ་དྲག་ལ་བརྩིས་ཏེ་

བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་

དང། བོད་ཀྱ་ིདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཁས་ལེན་

བྱེད་དགོས་པ་རེད"ཅེས་དངོས་བྱུང་གང་ཡིན་པ་

གསུངས་ཡོད་ཀྱང་། ད་བར་བོད་ནང་ག་ིདངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་དང་མངོན་འདོད་བཅས་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་རང་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག 

རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་གཞན་ལའང་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་དུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཞིག་ཡོད། 

གཞན་དུ་སྐབས་འདིར་ཁོང་ཚོས་རང་ནོངས་ཐོད་

དུ་བླངས་ནས་སྨྲས་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

རྨེག་མེད་གཏོང་མཁན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ལས་

གཞན་དུ་འཇོག་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

བཙན་ཟོས་བྱས་པ་ནས་གཡོ་ཧམ་དྲག་སྤྱོད་ལ་

བརྟེན་ཏ་ེབོད་མིའ་ིརིགས་རུས་དང་སྐད་ཡིག དད་

མོས་སེམས་ཁམས་སོགས་བོད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་

གཏོང་བའི་གཡོ་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་

མེད་མོད། ད་དུང་སུ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱ་ིརིག་གནས་

རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་ལྡོག་འདྲི་འདི་འདྲ་

བྱེད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོག་ལ་དྲན་ཡང་ཁ་

ནས་ཅ་ིལྟར་ཤོར་སོང་ངམ། 

 བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞི་རྟེན་

དུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་གོ་ལ་ཆེན་པོའ་ི

སྣོད་བཅུད་ཀྱ་ིཞ་ིབདེར་མེད་དུ་མ་ིརུང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསམ་བཞིན་འཁྱོག་བརྗོད་

ཅ་ིལྟར་བྱས་ཀྱང། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱ་ིགཟུར་

གནས་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་དང༌། ཆབ་སྲིད་པ། 

ཚན་རིག་པ་དང་མཁས་པ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་འདི་བཞིན་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་

གདེང་འཇོག་གནང་ག་ིཡོད་པ། དཔེར་ན། ༧གོང་

ས་མཆོག་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཀྱང་མི་ཚོགས་ས་ཆེན་གཡོ་

བ་ལྟར་འདུ་འཛོམས་འབྱུང་ག་ིཡོད་པ་ནི། ཁོང་ག་ི

ཞལ་ཞ་ེགཉིས་མེད་ཀྱ་ིསྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་དང།  

བྱེ་བྲག་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གྱི་དགོངས་གཞི་བོད་

ཀྱ་ིཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱ་ིའགུག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་

ཏ་ེབྱུང་བ་ཡིན་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་རང་ག་ིཞལ་

སྔ་ནས་ཀྱང་"རིམ་པས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱས་

པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་མཐའ་མེད་

པའི་སྙིང་རྗེ་བཅས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གོ་རྟོགས་འཕེལ་

བའ་ིདབང་གིས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱ་ིསེམས་ཁུར་དང༌། འཚ་ེ

བ་མེད་པ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་ལམ་བཅས་ཀྱ་ིགལ་

འགངས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང༌། ལྟ་གྲུབ་གྱ་ིརྒྱུ་མཚན་

འད་ིདག་ལ་བརྟེན་ནས་ངས་མིའ་ིགཞ་ིརིམ་གྱ་ིབཟང་

སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱེད་ཀྱ་ིཡོད། 

ཐབས་ཚུལ་འདིས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་

ནས་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིལམ་སྟོན་ཐོབ་བྱུང༌།" ཞེས་

བཀའ་སྩལ་ཡོད།    

 དིྲ་བ་གསུམ་པའི་ལན། བོད་རྒྱ་གཉིས་

ལོ་རྒྱུས་སེྟང་མཆོད་ཡོན་གིྱ་འབེྲལ་བ་མིན་ན་གང་ཡིན། 

 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་བྱུང་ཇི་བཞིན་

སྨྲ་རྒྱུ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་

ཡོངས་ལ་བཅངས་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་པས། མན་ཇུ་དང་བོད་བར་ལབ་ནའང་འདྲ།  

གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ནས་བཤད་

ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གྱ་ིའབྲེལ་

བ་ན་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིདོན་དངོས་ཤིག་ཡིན་པས། དེར་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མ་ིཐུབ་པ་དང་། ད་བར་ཡང་

ནས་བསྐྱར་དུ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་ཏན་ཏིག་དང་

བཅས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཞལ་དུ་ཅི་ལྟར་བསྟབས་ཀྱང། 

རྫུན་མ་སྟོང་བཟློས་ཀྱིས་སུན་སྣང་ཡ་ེནས་མེད་ཚོད་

ལ་ལྟོས་ན་སྐབས་འདིར་བྱུང་བ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ལས་

དྲ་ིབ་འགའ་བཏང་བར་འདོད་དེ། མན་ཇུ་དང་བོད་ཀྱ་ི

མཆོད་ཡོན་སྐོར་ཅུང་ཙམ་སྤྲ་ོབ་ལ། 

 ཆིང་ངམ་མན་ཇུ་དང་བོད་གཉིས་

མཆོད་ཡོན་གྱ་ིའབྲེལ་བ་མིན་ན་མན་ཇུའ་ིགོང་མ་ལྷ་

སྐྱོང་ངམ་གོང་མ་ཆན་ལུང་སྲིད་དབང་དར་རྒྱས་རྩེ་

མོར་སོན་སྐབས་༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པར་

ཕུལ་བའ་ིགཡང་ཊིའ་ིའཇའ་སའ་ིནང་། ༧གོང་ས་

མཆོག་ག་ིམཛད་པར་ཆ་ེབརྗོད་དང་བསྟོད་བསྔགས་

ཚད་མེད་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། “ སྐུ་གོང་མ་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མའི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་གང་

ཆ་ེདང་། སྨོན་འདུན་བཟང་པོས་ཁྱད་འཕགས་ཀྱ་ིསྒ་ོ

ནས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བ་དང་། འགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་ལེགས་

ཚོགས་སྩལ་ཏེ་”ཞེས་མན་ཇུས་བདག་སྐྱོང་བྱས་

ཡོད་ན། ༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཆབ་

སྲིད་སྐྱོང་རྒྱུ་ཞིག་གང་ནས་ཡོང་ངམ། 

 མན་ཇུའ་ིཆན་ལུང་ག་ིརྗེས་སུའང་ ཕྱ་ི

ལ་ོ ༡༨༤༤ ལོར་བོད་རྗ་ེསྲིད་སྐྱོང་ཚ་ེསྨོན་གླིང་ངག་

དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁིྲམས་ཁིྲ་བཤོལ་ཚབ། 

གནས་སྐབས་རིང་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉ་ིམས་ཆབ་

སིྲད་བསྐྱངས་པ་དང་། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༨༦༢ ལོར་བོད་རེྗ་

རྭ་སེྒྲང་དང་དགའ་འབྲས་འགལ་ཟླ་བྱུང་རེྗས། བཤད་

སྒྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་བོད་ཀིྱ་སེྡ་སིྲད་དུ་བསྐོས་པ།  

སིྲད་སྐྱོང་དེ་མ་ོཧ་ོཐོག་ཐུ་ལས་ཁུར་དགོངས་པ་ཞུས་

མཚམས། གཞུང་འབངས་སེར་སྐྱ་སིྤྱ་མགིྲན་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཕིྱ་ལ་ོ ༡༨༩༥ ལོར་༧གོང་

ས་བཀའ་དིྲན་ཟླ་མེད་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

གངས་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

པ་སོགས་བོད་ཀྱ་ིཆབ་སྲིད་ཀྱ་ིགནད་དོན་གལ་ཆེའ་ི

རིགས་འཕ་ོའགྱུར་སྐབས་བོད་གཞུང་མང་གིས་རང་

ཐག་བཅད་པ་ལས་མན་ཇུས་ཐེ་བྱུས་སྤུ་ཙམ་བྱས་

མེད་པ་ལས་ཀྱང་རྟོགས་ཐུབ་བོ། 

 དེ་བཞིན་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་

ཐད་ནས་ཀྱང་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༨༥༨ མན་ཇུ་དང་ཨིན་ཇིའ་ི

བར་བཞག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་ནང་དུའང་། ཨིན་ཇ་ི

བོད་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་དོན་

ལྟར། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༨༨༥ ལོར་ཨིན་ཇིའ་ིམ་ིསྣ་གམ་པ་

རྫོང་དུ་འབྱོར་སྐབས་བོད་གཞུང་གིས་མན་ཨིན་

ཆིངས་དོན་ཁས་མ་བླངས་པར་ཨིན་ཇ་ིགམ་པ་རྗོང་

ནས་བོད་དུ་ཡོང་མ་བཅུག་པ། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༨༩༠ ལོར་

འབྲས་ལྗོངས་དང་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་གཉིས་ཀྱིས་

ས་མཚམས་སྐོར་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་པ་དང་

། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༨༩༣ ལོར་དེའ་ིམཇུག་སྐྱོང་མན་ཨིན་

གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་གླིང་དུ་གྲོས་མཐུན་བཞག་པའི་

ནང་གྲོ་མོར་ཚོང་རྭ་བཙུགས་ཏེ་ཨིན་ཇིའི་མི་ཁོངས་

ཚོང་ལས་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ཨིན་གཞུང་ག་ིལས་

བྱེད་གྲ་ོམོར་བསྡད་ཆོག་པ་འཁོད་ཀྱང། ཅ་ིལྟར་

བྱས་ཏེ་དེ་དོན་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་མ་བྱུང་བ་རེད་

དམ་ཞ་ེན། དེའང་བོད་གཞུང་གིས་ཞལ་བཞེས་མ་

གནང་བ་ལས་བྱུང།

 གཞན། གོར་ཁས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༧༩༣ ལོའ་ི

ཆིངས་དོན་རྩིས་མེད་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༨༥༥ ལོར་བོད་

སར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་མན་ཇུའི་ཐེ་བྱུས་

གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༠༤ 

ལོར་ཨིན་དམག་བོད་དུ་འཛུལ་སྐབས་མན་ཇུའི་

རོགས་རམ་ཕར་ཞོག ལྷ་སྡོད་ཨམ་བན་ནས་ཨིན་

ཇིར་ཟུར་གསོས་ཕུལ་སྟེ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་རྣམས་

ནག་བསུབ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། 

 སྨྱུག་འཛིན་པས་མཚམས་འདིར་ནན་

གིྱས་བཤད་འདོད་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་བོད་འབེྲལ་འདིྲས་

ཀིྱ་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་སོ་འཇོག་

སུན་གཙེར་གནང་བེྱད་དུ་བཞག་པའི་ལྷ་སོྡད་ཨམ་

བན་ཟེར་བ་དག་གི་ལོྐག་གཡོ་ངན་ཇུས་ཀིྱ་བྱས་ཤུལ་

ཐར་ཐོར་རེར་མགོ་རོྨངས་ཨ་འཐས་བེྱད་པ་ལས། 

༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མན་

ཇུ་གོང་མའི་བར་འདྲ་མཉམ་གིྱ་གནས་བབས་བྱུང་བ་

རྣམས་ཡང་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ན།

• ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའ་ིའབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་། ཁ་ེན་ཌ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། བོད་མ་ི

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་

ག་ོསྒྲིག་ཐོག་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་

ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༣༠ ནས་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མ་ིཁག་ ༥༠ ཙམ་དང་ཕྱག་རོགས། ད་ེ

བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གཙོས་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ། བོད་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའ་ིབོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ག་ིསྐུ་ཚབ་རྣམ་པ།  ད་ེ

བཞིན་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་

དོན་གླེང་སློང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན།  མ་ི

རིགས་དང་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་མཁས་དབང་

བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༡༢༠ བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་ཆེན་དུ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་ཁེ་ན་

ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་ཁེ་ན་

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

ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཌ་ིན་ིན་ོ མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དུ་བཅར་

བའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ཕེབས་

བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ད་ེརྗེས་བོད་མ་ི

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

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐེངས་འདིའ་ིརྒྱལ་

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

འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་འདི་ནི་དེ་སྔོན་དང་མི་འདྲ་

བར་དམིགས་བསལ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་

ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པའ་ིརྗེས་དང་། ད་ལྟའ་ི

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་

ཆགས་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

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

ཌ་ིན་ིན་ོ (Di Nino) མཆོག་ག་ིགཙོས་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་འོག་ཚོགས་

འདུ་འད་ིསྐོང་ཚོགས་གནང་ཐུབ་ཡོད། ཁ་ེན་ཌ་ན་ི

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ད་ེརྗེས་ཁ་ེ

ན་ཌའི་མི་སེར་དང་ཕྱི་མི་གཞིས་སྤོས་བློན་ཆེན་ཇི་

སོན་ཀེན་ནི་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་དང་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།  བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ཆེ་བསྟོད་མི་

སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

པས་ད་རེས་སླར་ཡང་འདི་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་

ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་དེ་བཞིན་ཁོང་

གིས་དེ་སྔ་ངས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་དོ་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་

སྟེ་བོད་རྒྱ་གཉིས་བར་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་འབྲེལ་མོལ་

གནང་དགོས་སྐོར་དང་།  ད་ེབཞིན་བོད་མ་ིམང་

པོ་ཞིག་ཁེ་ན་ཌར་འབྱོར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རོགས་

ཕན་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་

ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེ

རྗེས་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་

གཏོང་གནང་སྟེ་བརྡ་ལན་ཞིག་བསྐུར་ཡོད་པའི་

ནང་འཁོད་དོན། བོད་ཕྱ་ིནང་གཉིས་ཀྱ་ིབོད་མིའ་ི

རྩ་དོན་དང་འཕྲལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་གནང་

ཡོད་པ་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་

ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཆོས་དད་དང་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གུས་

བཀུར་དགོས་སྐོར་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་

གནང་ཡོད་སྐོར་ཀྱ་ིའགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།  ད་ེ

རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ།  ཁྱེད་རྣམ་

པ་ད་རེས་འདིར་བདེན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་ཕེབས་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་

ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། མཛད་སྒོའ་ིམཇུག་ཏུ་ཨ་ི

ཊ་ལིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ 

(Matteo Mecacci) མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་

ཆ་ེཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་

དང་ལྷན་དུ་ཚོང་འབྲེལ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

རྣམས་ལ་གོ་རྒྱུ་བཏང་སྟེ་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་

པའི་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་རྣམ་པས་གཅིག་

བསྡུས་རིང་ལུགས་པར་རོགས་རམ་གནང་ཚེ་

རང་ཉིད་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་མང་གཙོ་མེད་པ་བཟོས་

པ་ལྟ་བུ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡིན་དུས་ད་ཆ་མ་ིད་ེཚོས་

ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བཞིན་འདུག  ད་ེལས་ལྷག་པ་

ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚ་ེཁྲ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་ལ་

རང་དབང་ཐོབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཡོད་ཅེས་སོགས་

ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་བའ་ིནང་གསལ། ཐེངས་འདིའ་ིཚོགས་ཆེན་

འདི་ནི་གཙོ་བོ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཐོག་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་གསར་

པ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྗེས་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། ད་ེཡང་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་འདི་

ནི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་

གལ་ཆ་ེཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོ། ་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་གྱ་ིརྒྱལ་ས་

ལྡ་ིལ་ིདང་། གཉིས་པ། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་ལ་ི

ཐུ་ན་ིཡའ་ིརྒྱལ་ས་ཝིལ་ནུས། གསུམ་པ། ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན། བཞ་ིཔ། 

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་ས་ོཀ་ོཊ་ལན་ཌིའ་ིརྒྱལ་ས་ཨ་ི

ཌན་སྦ་ར། ལྔ་པ། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་ཨ་ིཊ་ལིའ་ི

རྒྱལ་ས་རོམ་བཅས་སུ་ཚོགས་ཡོད། ད་རེས་དྲུག་

པ་འད་ིལ་ོཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་ས་ཨ་ོ

ཊ་ཝར་ཚོགས་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་

གཞ་ིགཙ་ོབ་ོཁག་ནི།  དང་པོ། བོད་མཐོ་

སྒང་ནི་འཛམ་གླིང་སའི་གོ་ལའི་སྣེ་གསུམ་པ་

དང། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་དང་དེའི་

ཤུགས་རྐྱེན།  གཉིས་པ། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་

འདིར་བོད་མིར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་

ལ་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།  གསུམ་པ། བོད་

ཐོག་འཛིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་། 

རྒྱ་ནག་གི་མ་འོངས་འགོ་ཁྲིད་བརྗེ་བསྒྱུར་དང་

བོད་ཀྱི་གནས་བབས།  བཞི་པ། རིག་གཞུང་

དང་ཆོས་དད་རང་དབང། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་

ལྷིང་དབར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན། 

ལྔ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་ལས་

ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་གསན་དང་ཚོགས་ཆུང་

ཆ་བགོས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མིའི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལས་

འགུལ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས།  དྲུག་

པ། ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཐོག་མ་འོངས་ལས་

འཆར་སྤེལ་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་

ཚོགས་ཡོད།

 ཕྱ་ིཚེས་ ༢༩ ཉིན་གོང་གསལ་དོན་

ཚན་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་མཐིལ་ཕྱིན་

གྲུབ་སྟེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་མཐའ་མའི་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དང་། མ་འོངས་ལས་

འཆར་ཇི་སྤེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཏན་འབེབས་

དང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་དྲུག་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་

གྲུབ་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལོ་ཡོ་ལ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་
ཞུས་རྗེས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཨ་རིའི་ཆི་ཁ་གོར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ 

ལོ་ཡོ་ལ་(LoyolaUniversity)གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭས་གོ་སྒྲིག་འོག་མང་ཚོགས་ལ་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད། མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་སྡིངས་ཆའི་

སྟེང་ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། ནང་པ། ཇིའུ་སོགས་

མཚོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་སྨོན་

ལམ་བཏོན་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྒྱུ་

རྩལ་དང་ཚན་རིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེངྐ་ཕེ་ནལ་Dean Frank 

Fennell ལགས་དང་ཡི་ཤུའི་བླ་མ་གྷ་རན་

ཛི་ནི་ Father Garanzini ལགས་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་

བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་

ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

ལོ་ཡོ་ལ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་

གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། དེ་

ལྟར་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་མཛད་རྗེས་

མགོན་པོ ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་

གཙུག་ ལག་སློབ་གྲྭར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ངོས་ཀྱིས་འགྲོ ་བ་མིའི ་རིན་ཐང་དང་ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་ཕྲན་བུ་བྱས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་

ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་

ལུགས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོར་

བཟང་སྤྱོད་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཆོས་

ལུགས་སོ་སོའ ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་

བ་ཡོད་ཀྱང་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ། བཟོད་

བསྲན་སོགས་ལག་ལེན་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་

གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། དེར་བརྟེན་སོ་སོའ་ི

ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་དུ་ཆོས་

ལུགས་གཞན་ལའང་གུས་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་སློབ་གཉེར་བ་ཁག་གཅིག་

གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། མཛད་སྒོ་

གྲུབ་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་སྟོན་འཁོར་དང་

བཀའ་ཁྲི ་བློ ་བཟང་སེང་གེ ་མཆོག་བཅས་

ཁེ ་ཎ་ཌར་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་དུ་ཁེ་ན་ཌའི་

གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ཊ་ཝར་(Otawa)་༸ཞབས་

སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།


