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ལོ་ 5༡ ཨང༌། ༢6 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

4th 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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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱ་ི

ཕྱེད་ཡོལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་མི་ལ་ནོའ་ིནང་

དུ་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་

དང་། བོད་མ་ིཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།  ང་ཚོའ་ི

དེ་སྔའི་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་དེར་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྡར་

ཤ་གཅོད་ས་ལྟ་བུ་ཟུར་དུ་མེད་པ་དང་། དབང་ཆ་

ཡོངས་རྫོགས་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་ལག་པར་ཡོད་

སྟབས། དེའ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ངོས་རང་

ཆུང་དུས་ནས་མཐོང་ག་ིཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་ནས་

ལམ་ལུགས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་

རེད་སྙམ་གྱ་ིཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༡ ལོར་ངོས་ཀྱིས་

བོད་མིའ་ིཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱ་ིའགན་ཁུར་བླངས་པ་

ཡིན། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༢ ལོར་ངག་ཕོད་ཀྱིས་འག་ོཁྲིད་

ད་ེལེགས་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ཁྲལ་

དང་འུ་ལག་རྒྱུག་རྒྱུ་དེ་དག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་རེད། ངག་ཕོད་ལ་གསར་

བརྗེའ་ིབསམ་བླ་ོཡག་པ་ོཡོད། དུས་ད་ེནས་བཟུང་

གང་ཙམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ཆེན་

པ་ོཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་མེད། གང་ལ་ཞ་ེན། 

རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་དུས་བོད་

པས་འགོ་ཁྲིད་ནས་བཅོས་བསྒྱུར་བཏང་བ་ཡིན་

ན། བོད་པར་རན་པའ་ིབཅོས་བསྒྱུར་ཞིག་འགྲ་ོག་ི

རེད། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་ག་ིབཅོས་

བསྒྱུར་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་

འགན་རྐྱེན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ཏེ་ཁོ་ཚོས་

མོས་པ་བྱས་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོར་ལག་བསྟར་

འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་མེད། སྤྱིར་

བཏང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཞན་

ཆ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་བོད་མིར་ངེས་ཤེས་རྙེད་དེ་བོད་པ་

རང་ཉིད་ནས་རང་ཁུལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་ཡོད། འོན་

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་

པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱིས་སྲིད་

བྱུས་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན། ལ་ི

ཐང་ཁུལ་ནས་བྱས་ཏེ་རིམ་བཞིན་འུ་ཐུག་ནས་ངོ་

རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་འག་ོཚུགས་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེ

འདྲ་ཞིག་ག་ིསྐབས་དེར་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་

རང་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་པ་རེད། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༧ 

ལ་ོའགོར་བོད་དུ་ལོག་པ་ཡིན། གནས་སྟངས་ཛ་

དྲག་ཏུ་དང་རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱི་གདུག་རྩུབ་བྱེད་

ཤུགས་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་འདྲ་བྱས་

ནས་བསྡད་པ་རེད། ད་ེནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་

གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་

སོ་སོའ་ིསྲོག་འགོ་ཐོན་མི་ཐོན་མཚམས་སུ་སླེབས་

སྐབས། མཐར་ནོར་གླིང་དུ་སྡོད་ཐབས་མེད་སྟབས་

བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ཕྱི་

ལ་ོ ༡༩༥༩ ཕྱ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱ་ིདགོང་

དྲ་ོལྷ་སའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའ་ིཐོག་ནོར་གླིང་ནས་

རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། རྒྱ་གར་དུ་

བཙན་བྱོལ་ལ་སླེབས་མ་ཐག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་

ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བཅོས་སྒྲིག་

དང་འབྲེལ་མུ་མཐུད་མང་གཙོའི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་

རྒྱུའ་ིཆེད་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཕལ་

ཆེར་ ༡༩༦༠ ལ་ོའགོར་ཡིན་པ་ཡོད། རྒྱ་གར་རྡ་ོ

རྗེ་གདན་དུ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཏེ་སྐབས་དེར་སྦག་ས་

ནས་དག་ེའདུན་པ་ཡང་མང་དག་ཅིག་སླེབས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་གདན་སའི་མཁན་པོ་ཡང་གང་ཙམ་

ཞིག་ཡོད། སྤྱ་ིའཐུས་བསྐ་ོརྒྱུ་ད་ེནས་འག་ོཚུགས་

པ་རེད། ང་ཚོའ་ིམང་གཙོའ་ིལས་འགུལ་སྐབས་

ད་ེདུས་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། ད་ེནས་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་ངོས་ཀྱིས་བསྐ་ོ

གཞག་བྱེད་མི་དགོས་པར་མི་དམངས་ཀྱིས་འོས་

འདེམས་བྱས་ནས་བསྐ་ོརྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། དུས་ད་ེ

ནས་བཟུང་ངོས་རང་གི་གནས་སྟངས་ཕྱེད་རྒན་

ཡོལ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ད་ེབཞིན་འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་བཀའ་བློན་དེས་ལོ་ལྔ་ཐེངས་གཉིས་

བྱས་རྗེས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་སླེབས་སྐབས། མ་ི

མང་ནས་མང་གཙོའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡག་པོ་ཡོད་

སྟབས། ངོས་རང་ཕྱེད་རྒན་ཡོལ་གྱ་ིགནས་སྟངས་

དེ་ནས་རྒན་ཡོལ་ཆ་ཚང་བྱས་ན་རན་པོ་ཡོད་པ་

མཐོང་ནས་ངོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་ངོས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྒྲགས་

ཐོག་བརྗོད་ནས་རིམ་བཞིན་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན། 

འགོ་སྟོད་ཕྲན་བུ་གཡང་གཟར་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟེ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་འགན་

མ་ིཁྱེར་བའ་ིམཐོང་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡང་བྱུང་འདུག བླ་ོ

ཕམ་ཕྲན་བུ་ཡོང་ག་ིརེད། འོན་ཀྱང་རྗེས་ལ་མང་ཆ་ེ

བས་དེར་གནད་འགག་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་

འདུག་ཅེས་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ་གཏན་འབེབས་

བྱས་པ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་

པ་བཅས། །

བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ག་ིའཐུས་མ་ིམཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །བཀའ་ཁྲ་ིབླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གིས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་ོས་ིཊ་ོ

ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པི་

ཊར་ས་ིལ་ིཔར་ (Peter Slipper) མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ི

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

ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་མ་ེཁལ་ཌེན་བྷ་ེ Michael 

Danby མཆོག་དང། ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིགྲོས་

ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ེར་ིཇེན་

ཀིན་ས་ི Harry Jenkins  མཆོག ད་ེབཞིན་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མ་ིསྐུ་ཞབས་ཝར་རེན་ཨ་ཡིན་ས་ིཊ་ཤ་ི Warren 

Entsch མཆོག་དང།  ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའ་ིབོད་

དོན་མགྲིན་ཚབ་པ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིཚོགས་མ་ི

ལྕམ་སྐུ་ས་ར་ཧན་སོན་ཡོང་ Sarah Hanson-

Young མཆོག ད་ེབཞིན་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིགདོད་

མའ་ིམ་ིརིགས་ཀྱ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིསྐུ་ཞབས་

ཀེན་ཝཌ་ Ken Wyatt མཆོག  བཅས་ཨ་ོས་ིཊ་ོ

ལ་ིཡའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ག་ིཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ི ༣༠ ཙམ་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱ་ི

གྲོས་མོལ་སྐབས་བཀའ་ཁྲ་ིབླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་

གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

རྣམས་ལ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང་

བོད་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕེལ་རིམ། དབུ་མའ་ིལམ་ང་ོ

སྤྲོད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འག་ོཁྲིད་འཕ་ོའགྱུར་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གསལ་བཤད་

གནང་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཧ་

ཅང་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱ་ིརྣམ་པ་ཡང་ཤུགས་ཆ་ེབསྟན་ཡོད།

  ད་ེརྗེས་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་ཨ་ོས་ི

ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་ཚན་པ་ཕེ་

ཌ་ེརལ་པ་ེར་ེས་ིག་ེལ་ེར་ི Federal Press Gal-

lery ཞེས་པའ་ིགསར་འགོད་པ་ཚ་ོདང་ཐུག་འཕྲད་

གནང་སྐབས་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌེན་བྷེ་མཆོག་དང་

ཀེན་ཝཌ་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཉིན་དེར་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་

ཌེན་བྷེ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའ་ིནང་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་ཚ་ོམང་

གཙ་ོདོན་གཉེར་བ་ཡིན་པར་བརྟེན།  ང་ཚོའ་ིཚོང་

འབྲེལ་བྱེད་སའི་རོགས་པ་ཚོས་ཉན་འཇོག་བྱེད་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐད་ཆ་དྲང་བདེན་ཤོད་དགོས། 

སྐད་ཆ་དྲང་པ་ོབཤད་ན་བོད་མ་ིཚ་ོལ་ོང་ོ ༦༠ རིང་

རྒྱ་གཞུང་ག་ིགདུག་རྩུབ་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱངས་ཏ་ེ

མཐར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  ངས་བསམ་པར་བྱ་

སྤྱོད་དེས་བོད་མིས་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱ་

རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་སྔར་བས་སྲ་བརྟན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་

བཤད་གནང།

 ཕྱེད་ཡོལ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་

རིགས་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་བགྲ་ོགླེང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགོད་

པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ 

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

མཆོག་གིས་བྷི་བྷི་སི་(BBC)གསར་འགོད་པའི་

ཆེད་དོན་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་

དོན།  བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིརྒན་པ་རྣམས་ནས་ཁོང་

ཚོ་མ་འཆི་གོང་ངོས་རང་བོད་དུ་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམ་

པའ་ིར་ེབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱ་ི

གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི་བོད་མི་མང་པོས་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ངོས་རང་མུ་

མཐུད་རང་དབང་གི་ལུང་པར་བསྡད་ན་ཕན་ཐོགས་

ཆ་ེབ་ཡོད་པའ་ིཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད། ད་ེ

བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་

ད་ེན་ིཧ་ཅང་སེམས་སྐྱ་ོདགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་

སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་ེརིང་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༨ པའ་ིཐོག་རྡ་ས་ནས་ཌལ་ཧོར་དུ་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའ་ིཐོག་མ་ི

མང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལྷན་བཅར་སྨན་པ་བསོད་

ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཌལ་ཧོར་གཏན་

འཇགས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་

གཞིར་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད།  ཕྱ་ིཚེས་ ༢༨ ཉིན་

གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

གནང་བ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭར་གཟིགས་སྐོར་ཡང་

གནང་འདུག

 དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་བོད་རིགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་

ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་གྲུབ་མཚམས་རྡ་སར་ཕྱིར་

ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཆོད་

འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཉ་ེཆར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའ་ིཡུམ་

བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་

རྫོགས་པར་བརྟེན། མད་ོསྨད་དབུས་རྒྱུན་ལས་

ཁང་དང་རྡ་ས་ས་རྒྱུན་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༨ པའ་ི

ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ཚོགས་ཡོད།

 སྨོན་ལམ་དུ་ལྷན་ཞུགས་ཀིརྟི་རིན་པོ་

ཆ་ེམཆོག་དང་། བ་ར་ིརིན་པ་ོཆ་ེམཆོག སྟག་ལུང་

ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག གཙོས་བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་

རྣམ་པ་དང་། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ིམཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་དང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་

མ་ི ༤༠༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 4

བོད་མི་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པར་བཀག་

ཉར་འོག་གནས་མུས་ཡིན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ 

ཉིན་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་

གསལ་ལྟར་ན།   འདི་ལོའ་ིལོ་མགོར་གསེར་

རྟ ་རྫོང ་ཁོངས་སོགས་སུ་ཞི ་བའི ་ངོ ་རྒོལ་

ཤུགས་ཆེ་བྱུང་རྗེས་ས་གནས་དེ་ནས་བོད་མི་

ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།   

ལྷག་པར་ས་གནས་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་བོད་

མི་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་བའི་དོགས་གཞིའི་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་པ་ལྟར།   འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢  པའི་ནང་

རང་ལོ་ ༤༠ ཙམ་དུ་སོན་པའི་བོད་མི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཞུ་བ་ཞིག་གསེར་རྟ་རྫོང་ཁོངས་ནས་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་མ་བྱས་པར་ས་

གནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས།  

ད་ལྟ་དར་རྩེ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་

ནང་ད་དུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག     ཁོང་ལ་

འབྲེལ་ཡོད་སུ་ཞིག་ཀྱང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་མི་

བཅུག་པ་མ་ཟད།    འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁ་གསལ་འགྲེལ་བཤད་

བྱས་མེད། འོན་ཀྱང་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་

སྐབས་དེར་ས་གནས་སུ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་དོགས་གཞི་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག

   ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནི། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༠ 

སོན་པ་དང་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཨ་འཆམ་ཚོ་བ་ཨ་

སྒང་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང༌།   ཁོང་གི་ཆུང་མའི་

མིང་ལ་ཚེ་ཁོ་མཚོ་ཟེར་བ་དང༌།  ཁོང་གཉིས་

ལ་བུ་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལ་སོན་པའི་བུ་ཞིག་

ཀྱང་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ 

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཡུ་རོབ་ EU དང་

ཨ་རི་ United States of Ameri-

ca ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech Re-

public ཕ་རན་སི་ France  སུད་སི་ 

Switzerland སུ་ཝི་ཌེན་ Sweden 

ཁེ་ན་ཌ་Canada བྷེལ་ཇམ་ Belgium 

སོགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཀྱིས་དེང་སྐབས་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་

དེར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་

ཡོད། དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཌེན་མཀ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་

གསུང་དོན།

 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི ་ཐོབ་

ཐང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། བོད་ནང་དང་དེ་བཞིན་

བོད་རིགས་གནས་སའི་ས་ཁུལ། ལྷག་པར་ཟི་

ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ Sichuan Province 

སོགས་ཀྱི་ནང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེ་དག་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་

གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་

སོགས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན།  ལྷ་སའི་གཙོས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་སོགས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་ཧ་

ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོང་བཞིན་འདུག  དེར་

བརྟེན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་དང་

ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི ་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི ་

རིགས་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརྗོད། 

འདུ་འཛོམས། སྐད་ཡིག ཐུན་མིན་གོམས་

སྲོལ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་

རང་དབང་སོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས།

 དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་དང་

ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པའི་མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་

འོག་ཉེས་འཛུགས་འདྲ་མིན་བྱས་ཏེ་བཙན་

ཐབས་ཀྱིས་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་

དང། དྲ་རྒྱར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་དང་ཁྲིམས་

རྩོད་པར་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།  དེ་བཞིན་

ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་

རུ་བཏང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་

བྱུས་འོག་བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་

དང་སྐད་ཡིག དེ་བཞིན་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་

སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཧ་

ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅེས་གསུངས།

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བྷེལ་

ཇམ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པ་དང། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་

བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་བར་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་

དང་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཐོག་གསལ་བཤད་

བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་

གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་བོད་མི་ཞི་

རྒོལ་བ་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་

དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེས་ཁོང་ཚོར་

ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐང་མེད་པར་བརྟེན་སེམས་ནང་གི་དཀའ་

ངལ་མཚོན་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་གསུངས།

 དེ ་ བཞིན ་སུ ་ཝི ་ ཌེ ན ་སྐུ ་ཚབ ་

མཆོག་གིས་གསུང་དོན།  རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་

ཁྲིམས་ལུགས། དེ་བཞིན་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

གི ་གནས་སྟངས་ཇེ ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ ་བཞིན་པ་

དང། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

མཁན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སུན་གཙེར་

བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་ལ་སུ་ཝི་ཌེན་གཞུང་

གིས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

བསྐྱར་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་དང་བོད་རིགས་གནས་

སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་བློ་འཚབ་སྐྱེ་

གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་སུ་ཝི་ཌེན་

གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་རྒྱ་ནག་

གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་

རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་

གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་

སུ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་སེམས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་རིགས་གནས་

སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་བློ་འཚབ་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། ད་ལྟ་བོད་

རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་དེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ང་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་

གཞུང་ཚབ་པ་དང་གསར་འགོད་པས་གཙོས་

རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་མི་གཏོང་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས།

 དེ་བཞིན་ཕ་རན་སི་དང་སུད་སི་

སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐོར་གྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་ Human Rights Watch གི་

སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་དུ་

བོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

རྗེས་ལྷ་སའི་གཞུང་ལམ་ཐོག་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་

དམག་མིས་བོད་མིའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཞིབ་

བཤེར་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སའི་ས་

ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལྷ་ས་ཙམ་མ་ཟད། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་

བཞིན་པ་དང། བོད་མི་དེ་ཚོས་ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་ཉེས་བསགས་གང་ཡང་བྱས་མེད།

 དེ ་མིན་ལྷ་ས་ནས་བོད་རིགས་

མིན་པ་གཅིག་ཀྱང་ཕྱིར་འབུད་གཏང་བའི ་

གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད། གཞན་ཡང་ད་དུང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི་གསུམ་

ལས་མང་བ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་འཛོམས་

བྱེད་མ་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། དེ་

བཞིན་བོད་མིའི་འདུ་འཛོམས་དང་འཚོགས་

འདུ་ཚོགས་རྒྱུའི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པར་ར་སྤྲོད་བྱུང་

ཡོད། དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་གནས་ཚེ་

གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་

པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་འདུ་

འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཚོགས་ཐུན་ཞིག་གི་

སྐབས་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་

མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིའི ་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེང་

སྐབས་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

བརྡལ་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་

རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་

གསུངས། དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་སྐུ་ཞབས་བསྟན་

འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་གསུང་དོན། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་

དང་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་

མི་སྣ་གཏན་འཇགས་གནས་སྡོད་ཀྱིས་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་

ལས་འགུལ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་སྤེལ་བཞིན་

ཡོད། ལས་འགུལ་དེའི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་མི་ཚོར་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་དང་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་

སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༣ ནང་ཁམས་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་དགོན་པ་

ཁྱོན་ ༢༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་དགོན་པ་ ༢༠ ཙམ་

གྱི་དགེ་འདུན་པས་༸གོངས་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད་མ་ཞུས་པར་བརྟེན།  དགོན་པ་དེ་དག་

བཙན་དབང་འོག་སྒོ་རྒྱག་བཅུག་ཡོད་སྐོར་

ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཀར་མཛེས་སུ་བུ་མོ་འཇིགས་མེད་སྒྲོལ་མ་
ལགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་གནང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་འཇམ་

དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཀ་ར་ཤང་ཤོང་ཀ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་

པ། ཕ་ཆོས་ཀྱ་ིཉ་ིམ་དང་མ་ཨ་བསོད་ལྷ་མ་ོགཉིས་

ཀྱ་ིབུ་མ་ོརང་ལ་ོ ༡༧ ལ་སོན་པ་འཇིགས་མེད་སྒྲོལ་

མ་ལགས་ཀྱིས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་བོད་ནང་ག་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ཙམ་ལ། དཀར་

མཛེས་མཐིལ་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པ་ོཆ་ེབོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་གཙོས་ཆབ་

སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས།  

ཞེས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྐད་འབོད་སྐར་མ་

བཞི་ཙམ་བརྒྱབ་རྗེས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག 

 བུ་མ་ོའཇིགས་མེད་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་

གཅུང་མ་ོགཉིས་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ཁོང་མོའ་ིཨ་ན་ེ

བཙུན་མ་བུ་མ་ོབཀྲ་དགའ་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རྒོལ་

ནང་ཞུགས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་པ་དང་། བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ནས་བཙུན་

དགོན་བྲག་དཀར་དགོན་པར་ཞུགས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་

། མཚམས་ལ་བསྡད་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ནད་

ཀིྱས་མནར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་སྨན་བཅོས་ལ་

འཁིྲད་སྐབས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིབཙོན་འཇུག་གི་

སྐབས་ཕོག་པའི་ན་ཚ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་

འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ནད་གཅོང་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནང་དུ་བཟང་བཙོན་ལྟ་བུར་ས་གནས་སིྲད་གཞུང་ལ་

ང་བསྡད་ཡོད། ངས་ནག་ཉེས་བསགས་ཡོད་ཟེར་བ་

སོགས་བརྗོད་ནས་ཐ་ོའགོད་བེྱད་པར་བསྐྱོད་དགོས་

ཀིྱ་ཡོད་འདུག སྐད་འབོད་བརྒྱབ་པའི་ཉིན་དེར་ཁོང་

མོས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞིང་ཁའི་ནང་ལས་ཀ་འགྲོ་ཡི་

ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དེ་ནང་ནས་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དཀར་

མཛེས་མཐིལ་དུ་འབྱོར་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱག་སྐབས་

གཡས་གཡོན་གིྱ་མི་མང་པོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་

བྱུང་ཡོད་འདུག 

 དེ་ནས་ཕ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་ཉེན་རྟོག་

པ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་བུ་མོ་ཐུག་ཐབས་སུ་འབད་

རྩོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཐུབ་མ་ིའདུག  ཟླ་འདིའ་ིཕྱ་ི

ཚེས་་ ༢༨ ཉིན་བུ་མ་ོསྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་

པའ་ིསྐོར་ག་ོཐོས་བྱུང་བར་བརྟེན། སྨན་ཁང་དང་ཉ་ེ

སར་སོང་ནས་སྒ་ོའགྲམ་དུ་སྒུག་ཡོད་པ་དང་། ས་

གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བུ་མོ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་པའི་

ཞོར་ལ་ཕས་མཐོང་ཡོད་པ་ནི། ཁོང་མོའ་ིལག་པར་

རས་དཀྲིས་ཡོད་པ་དང་སྐེད་པ་འགྱིང་འགྱིང་བྱེད་

མ་ིཐུབ་པ། རྐང་པ་འཐེང་ནས་འགྲ་ོཡ་ིའདུག་ཅེས་

དང་། ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཕས་བུ་མ་ོདངོས་

སུ་ཐུག་འདུག་པ་དང་། སྐད་འབོད་རྒྱག་སྐབས་མ་ོ

རང་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་དང་བཙོན་ཁང་ནང་དུའང་

གཅིག་པུ་རེད་འདུག རོགས་པ་མེད་པས་ཞེད་

སྣང་སྐྱེས་ཀྱ་ིའདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་ས་ེརར་

བཞུགས་ཡོད་པའི་བུ་མོའ་ིཨ་ཁུ་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱས་འདུག་པ་བཅས།།  



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 4

ཕ་རན་སིར་བོད་མི་ཐོག་མར་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་
དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་རྒྱལ་ས་

པེ་རི་སི་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཁུལ་དེར་བོད་པའི་

སློབ་ཕྲུག་ཐོག་མར་འབྱོར་ཏེ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་

པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའ་ིརྭ་བའ་ིནང་ (Senates Sa-

lon de la Questure) སྲུང་བརྩ་ིཞུས་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཕ་རན་སིའ་ིགྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

སྐུ་ཞབས་ཇིན་ཕ་ེརན་ཀ་ོཡ་ེས་ིཧུམ་བྷ་ཊ་ི Jean 

Francois Humbert མཆོག་དང་། ད་ེ

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

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཌི་རི་གྷ་ཊོ་ལིན་ 

(Andre Gattolin) མཆོག་ལྷན་ཞུགས་

གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕ་རན་སིའ་ིགྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇིན་མེ་

ཀལ་བྷ་ིལོར་ག་ེམཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་ན་ི

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་

གཙ་ོགྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  

 དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་དུས་

དྲན་ངོ ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་སྐུ་མགྲོན་དང་མང་

ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཕ་རན་སི་

གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་འོག་བོད་པའི་སློབ་མ་

དྲུག་ཐོག་མར་ཁུལ་དེར་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་འབྱོར་

བ་རྣམས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད།  དུས་དྲན་གྱི་མཛད་

སྒོ་དེ་བརྒྱུད་ཕ་རན་སི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

ད་བར་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་མཛད་

སྒོའ་ིསྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲི་

གནང་བ་ཞིག་ཀྱང་བསྟན་ཡོད། བརྙན་འཕྲིན་

དེའི་ནང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་

སྲིད་འཛིན་གསར་པ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པར་ཉེ་ལམ་ཕ་རན་སིའི་འོས་ཤོག་

ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་

དང་སྦྲགས། སླད་ཀྱང་བོད་དོན་ཆེད་ཕ་རན་སི་

གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བོད་ནང་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་སྟབས། གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་མི་ཚོར་

རོགས་རམ་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་མུ་མཐུད་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།

 སྐབས་དེར་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་

ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། དུས་

སྐབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་
སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ།

ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཞི་

རིམ་འོག་མའི་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

གཅིག་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ཐོག་

ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་གནང་འཆར་ལགས་

ན། གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཚང་

ཞིང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ཚོས་སོ་སོའ་ིལག་

འཁྱེར་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་སྦྲགས་འཚང་སྙན་ཕྱི་

ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༧ ཚེས་༣༠ འགྱངས་མེད་འབུལ་

དགོས་པ་དང།  འཚང་སྙན་ནང་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་

གཏུགས་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་དང་ཨི་མེལ་ཁ་

བྱང་ངེས་པར་འཁོད་དགོས། གོང་འཁོད་དུས་

བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རང་

བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཆ་རྐྱེན་

ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་འདི་ནས་ཚོགས་

ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཨིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་

འདེམས་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

1. ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་ཉེ་བའི་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའམ་(BA)དེ་དང་མཉམ་

པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ།

2. ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

བར་ཨང་རྩིས་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་པ།

3. ཉུང་མཐར་ལོ་གཉིས་རིང་ཤེས་

ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་

པ།

4. ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢།༣།༣༡ བར་འབུལ་

འབབ་གཙང་ཟིན་གྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

འདྲ་བཤུས།

5. ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་ཞུས་

པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་

པོ་དང་མཐའ་མའི་འདྲ་བཤུས།

6. ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་

ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར།

7. ད་ལྟ་སྡེ ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་

ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་

བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

8. རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལས་དོན་

ཉམས་མྱོང། ཤེས་ཡོན་གྲུབ་འབྲས་བདེན་དཔང་

བཅས།

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་ཁག་ལ་རང་གཞུང་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཟུང་དྲུང་ཡན་དང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ཡང་ན་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་

བཅས་གང་རུང་གི་ངོ་འདྲ་ཧེ་བག་མེད་པའི་

དག་མཆན་ངེས་པར་འཁོད་དགོས་པ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ ཚེས་༢༩ ལ།
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༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༢༧ ཉིན་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཆེད་ཐེ་ཝན་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཚོགས་སྡེ་འདྲ་མིན་ཁག་ནས་

རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤེལ་དང་

སྤེལ་འཆར་ཁོངས་ནས།

 ཐེ་ཝན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་གསུམ་ནང་

དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྒྱ་དབྱིན་

གཉིས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་

སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ། ཞེས་མགོན་པ་ོ

གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་ཡི་གེ་འཁོད་པའི་

སྤྱ་ིསྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཁྱོན་གྲངས་ ༣༠ རྒྱུན་དུ་

གཞུང་ལམ་ཐོག་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

 དེ་རིང་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡོད་པའི་རླངས་

འཁོར་གཅིག་ཆེད་དུ་གླས་ཏེ་ཉིན་ཕྱེད་རིང་ཐའེ་

པ་ེགྲོང་ཁྱེར་ནང་བསྐོར་བསྐྱོད་གནང་ཡོད། ཡུལ་

སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་མི་ཚོགས་མང་བའི་ས་ཚིགས་

ཐའེ་པེ་ཐོག་བརྩེགས་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཅན་ཁང་

ཆེན་མདུན་ཐང་དང་། སུང་ཀྲུང་ཧྲན་དྲན་གས་ོཁང། 

སྲིད་འཛིན་ཕ་ོབྲང་། ཐ་ེཝན་རང་དབང་ཐང་ཆེན་

བཅས་ཀྱི་མདུན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགའ་

དད་རྣམ་པ་སྟོན་པའ་ིམཛད་སྒ་ོདང་། སྦྱིན་བདག་

རྣམས་རླངས་འཁོར་ཐོག་གསལ་བའི་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་པར་མདུན་དྲན་རྟེན་པར་ལེན་བྱས་

ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་སྤྱིར་བཏང་ཐ་ེཝན་ཡུལ་མ་ི

དང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་དུ་

ཡོང་མཁན་ཁག་གིས་ཀྱང་རླངས་འཁོར་པར་ལེན་

བྱས་པ་སོགས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད། མཐའ་

མའ་ིས་ཚིགས་སུ་སླེབས་སྐབས། ཐ་ེཝན་བོད་ཀྱ་ི

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་བསྒྲོན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུས་ཏེ་ཉིན་ཕྱེད་རིང་གི་སྐོར་བསྐྱོད་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་འདུག་པ་བཅས།།

བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་

བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིར་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག ད་ེཡང་ཕྱ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༡ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕེབས་

ཐོན་གནང་སྟ་ེཕྱ་ིཚེས་ ༢ ཉིན་ལྡ་ིལིར་འབྲེལ་ཡོད་མ་ི

སྣ་ཁག་གཅིག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང། ཕྱ་ི

ཚེས་ ༣ ཉིན་ལྡ་ིལ་ིནས་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེར་ི

ས་ིདུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟ་ེཁུལ་དེར་ཕྱ་ིཚེས་ ༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

སྐུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩ་ིཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕ་རན་

སིར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་ཕ་རན་སིའ་ིབོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་

འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཕྱ་ིཚེས་ ༥ ཉིན་ཕ་རན་ས་ིནས་ཧ་ོ

ལེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་ས་ཨེམ་ས་ཊར་ཌམ་དུ་ (Am-

sterdam) ཕེབས་ཏ་ེཕྱ་ིཚེས་ ༦ ཉིན་ཁུལ་དེར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་

འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩ་ིཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ས་གནས་

བོད་རིགས་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་ཧ་ོལེན་ཌེའ་ིགྲོས་ཚོགས་འཐུས་

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

ཁག་གཅིག་དང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག  ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིཚེས་ ༧ ཉིན་ཧ་ོལེན་ཌ་ིནས་

བྷེལ་ཇམ་གྱ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཨེཎཌ་ཝར་པན་(Antwer-

pen, Belgium) དུ་ཕེབས་འབྱོར་གྱ་ིས་གནས་

སུ་བོད་རིགས་རྣམས་དང་ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་

ག་ིསྐུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩ་ིཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ 

༨ ཉིན་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་(Brussels) དུ་ཕེབས་

འབྱོར་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིསྐུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་

སྲུང་བརྩ་ིཞུ་རྒྱུ། ད་ེབཞིན་སགནས་བོད་རིགས་

རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མ་ིརྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

 ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༡༤ 

བར་ས་ིཔེན་ (Spain) གྱ་ིརྒྱལ་ས་སྦར་ས་ིལ་ོནར་ 

(Barcelona) ཕེབས་འབྱོར་གྱ་ིསྐུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་

སྲུང་བརྩ་ིཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་རིགས་མ་ིམང་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་རྗེས།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྡ་སར་འབྱོར་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་
མི་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའ་ིསྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་རྡ་སར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཉི་

ཤུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་

སྒོ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ཚོགས་

ཡོད། ད་ེཡང་ཐོག་མར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཁག་གཅིག་དང་། རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་རྩོམ་པ་

པོ། འབྲེལ་ཡོད་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་སུམ་ཅུ་

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་

གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏོག་འབུལ་ལམ་ཞུས་རྗེས་ཆུ་

ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐོག་ད་ལྟའ་ིའགན་འཛིན་མཁས་

དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཞིབ་འཇུག་

ཁང་དེ་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལས་དོན་

གང་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་མེད་དང་དཀའ་ངལ་གང་དང་

གང་འཕྲད་པ།

 ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང་

ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་

བསྡུས་གནང་རྗེས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དེའི་འགན་

འཛིན་ཟུར་པ་རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་

ལགས་ཀྱིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༨ ལོར་པར་བསྐྲུན་

བགྱིས་པའི། <བོད་ལྗོངས་བསྟན་དམག་ག་ིརྩ་

ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས་གཟ་ིལྡན་> ཞེས་པའ་ིདེབ་རྙིང་

པར་སློག་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་དང་སྐབས་

དེའི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་

མདོར་བསྡུས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དེའི་འགན་

འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཀྱང་བོད་མི་དཔའ་

བ་ོརྣམས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༧༤ བར་

གློ་དམག་སྒར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་བཙན་རྒོལ་

རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རྙིང་

ཁག་གཅིག བྱས་པ་དྲིན་གཟོའ་ིཆེད་འགྲེམས་སྟོན་

བགྱིས་པ་ད་ེདབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཨ་ར་ི

བ་པ་ིཊར་བྷ་ོརོན་(Peter Brown) ལགས་

ཀྱིས་ <བཀའ་གཙིགས་དང་རྡ་ོརིང་ཡ་ིག་ེ> 

ཞེས་པའི་ཕྱག་དཔེ་དབུ་འབྱེད་དང་གསུང་བཤད་

སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གནང་རྗེས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དེ་

བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་

དྲན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོགྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 4

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ཐེ་ཝན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་ཐ་ེཝན་བོད་ཀྱ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ི

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་

ཕྱ་ིཚེས་ ༢༨ སྔ་དྲ་ོཐ་ེཝན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ་

དང་། གནམ་ཐང་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ། 

བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙ་ོསོགས་ཕེབས་བསུར་བཅར་ཡོད།  ད་ེ

ཉིན་ཕྱི་དྲོ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་མང་གཙོ་

ཐེབས་རྩ་ཁང་དུ་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྟ་ེཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་

རྗེས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ནས་དོན་ཁང་

ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང་། དོན་ཁང་ནས་ལས་དོན་དང་

གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སེང་

ཞུས་པ་གསན་བཞེས་གནང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༩ སྔ་དྲ་ོ

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

ལྕམ་ཤའོ་མའེ་ཆིང་ཡིག་ཚང་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་

ལྟར། ཐ་ེཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གསར་

པའི་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ང་ོསྤྲོད། བོད་ནང་བོད་མིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་སོགས་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བའི་

དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང། 

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་

གསུང་བཤད་གནང་བ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བདུན་

དང། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐུ་ཚབ། གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་

སོགས་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལྷན་འཛོམས་

བྱུང་ཡོད། ཚོགས་ཞུགས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་བདུན་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལན་ཧྲི་ཅཱ་ལགས་

ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་ནང་

གདན་ཞུ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུའི་དགོངས་

འཆར་བཏོན་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ི

ལྕམ་ཤའོ་མའེ་ཅིང་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྲོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་

འཛུགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་ཚོགས་ཞུགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་

སྦྲགས།   གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

ཆུང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརྣམས་

ཀྱིས་བཀའ་བློན་མཆོག་ཐེ་ཝན་ནང་ཕེབས་པར་

དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཆེད་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་

དང། ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་གཉིས་པའ་ིཐོག་དམངས་གཙ་ོ

ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་

ཚའེ་དབྱིང་ཝིན་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

སྟེ། ཁོང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་

སོགས་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང། ད་ེ

བཞིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤ 

པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བ་དང་། དགོང་དྲ་ོརྒྱལ་སྤྱིའ་ིཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའི་ཐེ་ཝན་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ནས་གོ་

སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་

དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ལ་ོརྒྱུས་ང་ོསྤྲོད་དང་། བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་

སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་བཅར་

བའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་

གནང་། བགྲ་ོགླེང་ཚོགས་འདུར་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་

བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་ཕེབས་ཡོད།

 ཕྱ་ིཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཐ་ེཝན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་

ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐེ་པའི་ཚན་རྩལ་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་སྨོན་

ལམ་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཕྱི་མི་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ། སྐུ་མགྲོན་གཙ་ོབ་ོདོན་

གཅོད་ནས་ཐེ་ཝན་མི་མང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་པར་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེདང་། ཕྱ་ིདྲིལ་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ལ་དད་མོས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན། ད་ེ

བཞིན་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡོངས་

ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་

ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུའི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའ་ིསྐོར་ང་ོསྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། དགོང་

དྲོ་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསོལ་ཚིགས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཕུལ་

ཡོད་པ་བཅས།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ནང་ སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་

སིམ་ལར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་

ཞབས་པེ་རེམ་ཀུ་མཱར་ཌུ་མལ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་མིའི་བདེ་

སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་

མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཧི ་

མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གིས་ཉེ ་ལམ་རྒྱལ་བ་

ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཚན་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི ་དངུལ་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི ་

ཉེས་མིང་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ ་ཆེ ་

ཞུས་ཡོད།  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སིམ་ལར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བསྟན་འཛིན་སྨན་ཁང་དུ་

ཕེབས་ཏེ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད། སྨན་

ཁང་དེ་ནི་སིམ་ལའི་ནང་གི་བོད་མི་གཏོང་

ཕོད ་ཅན་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན ་ལགས་

ཀྱིས་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་ནི་

དེང ་སྐབས་སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་

ཚལ་གླིང ་གི ་ས ་གནས་གྲོས ་ཚོགས་ཀྱི ་

ཚོགས་གཙོ་ཡིན་འདུག 

 དེ་རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་ནང་

སྲིད ་བཀའ་བློན ་མཆོག་གིས་ཧི ་མཱ ་ཅལ་

མངའ་གཞུང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདེན་དང་

ནུས་ཤུགས་སྐྱེད་སྲིང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ ་ལས་འཕར་སྐུ་ཞབས་དཱས་མཆོག་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་

ཚོར་ས་ཆ་བོགས་གན་ (Land Lease) 

བཏང་བའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ བཞི ན ་ཕྱེ ད ་ཡོལ ་ཆུ ་ཚོ ད ་ 

༣ ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཀོང་རེ་སི་

ཚོགས་པའི་ (Congress Party) 

ཚོགས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་སིངྒ་ཐཱ་ཀུར་

མཆོག ་དང ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད ་པ ་

བཅས།།

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཅུ་གྲངས་རྡ་སར་འབྱོར་བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་

མ་ིབཅུ་རྡ་སར་ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། ལྕམ་སྐུ་

མ་ཡཱ་སིངྒ་མཆོག་དང་ Maya Singh དང། 

སྐུ་ཞབས་བྷཱ་ར་ཏ་ིཀུ་མཱར་ར་ོཌ་ིམཆོག Dr. 

Bharat Kumar Raut, སྐུ་ཞབས་རཱ་

མ་ལིང་གམ་མཆོག Dr. K.P. Ramal-

ingam, སྐུ་ཞབས་ར་བ་ིནཱ་རཱ་ཡན་མ་ོཧ་པ་ཏྲ་

མཆོག Rabinarayan Mohapatra, 

སྐུ་ཞབས་བྷུ་པེན་དར་ཡཱ་ཌ་ོམཆོག  Bhu-

pender Yadav, སྐུ་ཞབས་ཨ་ེཧ་མ་

ཌ་ས་ཡ་ིཌ་ིམ་ལ་ིཧ་བྷ་ཌ་ིམཆོག  Ahmad 

Saeed Malihabadi, སྐུ་ཞབས་ ཤན་ཏཱ་

རམ་ནེཀ་མཆོག Shantaram Naik, སྐུ་

ཞབས་ཇ་ེསུ་ད་སུ་ས་ལིམ་མཆོག Jesudasu 

Seelam, སྐུ་ཞབས་ཨ་ལ་ིཨན་ཝར་ཨན་སཱ་ར་ི

མཆོག  Ali Anwar Ansari, སྐུ་ཞབས་ཇ་

ནར་དན་ཝག་མཱ་ར་ེམཆོག Dr. Janardhan 

Waghmare  བཅས་ཡིན་ཞིང།  ཁོང་རྣམས་

ནི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་ལས་དོན་

ཆེད་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་འབྱོར་བར་ Punjab 

national bank  པན་ཇབ་དངུལ་ཁང་དང་

འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་ཕྱ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱ་ི

དགོང་མོར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་དུ་ཁོང་

རྣམས་ལ་གཟིགས་མོ་ཕུལ་བ་དང་སྐབས་དེར་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་

གྱ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད།   གཟིགས་མ་ོགྲུབ་རྗེས་

ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞབས་

བྲོ་ཁག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་

ཡོད།  ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་དངོས་སུ་གངས་སྐྱིད་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའ་ི

འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་

སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་བོད་དོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

བཞུགས་མོལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

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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