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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་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་ར་ཝང་ལར་ཆིབས་
བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡིའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ཇི་ལྟར་

གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་བྷག་ཌོག་རའི་གནམ་ཐང་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་གི་དགོན་སྡེ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང།  དེ་བཞིན་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་སོགས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་

པས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བདུག་

སྤོས་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བྷག་ཌོག་རའི་གནམ་

ཐང་ནས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གི་ཐད་འཕུར་གནམ་

གྲུ་བརྒྱུད་ར་ཝང་ལར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པ་ཝན་ལྕམ་

ལིང་མཆོག་གིས་དབུས་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་བློན་ཆེན་ཁག་གཅིག 

སྒེར་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དེ་བཞིན་རིས་མེད་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་གཙོས་

མི་དམངས་དང་སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་བཀྲ་

ཤིས་པའི་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། །

༢༠༡༣ ལོའ་ིརྒྱལ་སྤྱིའི་ཀྲི་སྦི་ཉིན་མོར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྨན་པ་ 

(Dr Robert Koch)  མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༨༨༢ ལོར་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནད་འབུ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཐོག་མར་ངོས་འཛིན་གྱིས་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་བའི་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

འཛམ་གླིང་ཀྲི་སྦི་ཉིན་མོ་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཀྲི་སྦི་ནད་གཞི་འདི་

བཞིན་སྔོན་འགོག་དང་། དུས་ཐོག་བརྟག་དཔྱད། 

སྨན་བཅོས་ཚད་ལྡན་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྨན་

བཅོས་ཐུབ་པའི་ནད་གཅིག་ཡིན། ལོ་ལྟར་འཛམ་

གླིང་ནང་མི་འབོར་ས་ཡ་དགུ་ཙམ་ལ་ནད་འདིས་

གནོད་སྐྱོན་དང་། ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་འདས་གྲོངས་

སུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་

ཁྲོད་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་

དུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞིའི་དཀའ་

ངལ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང། ད་དུང་མང་ཚོགས་

ཁྲོད་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞིའི་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཞན་པ་དང་

། ནད་པའི་ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྷོད་གཡེང་

གཏོང་བ། ལག་བསྟར་གནང་མཁན་སྒེར་གྱི་

སྨན་པ་ནས་སྨན་བཅོས་ཚད་ལྡན་ལག་བསྟར་མ་

བྱུང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཀྲི་སྦི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་

ནད་ (MDR TB) ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་འདིས་

རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་སེམས་

འཚབ་སུ་གནས། ཀྲ་ིསྦ་ིརིམ་པ་གསུམ་པའ་ིནད་ཀྱ་ི

སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་འགོར་

བ་མ་ཟད་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད། སྨན་བཅོས་འགྲ་ོ

གྲོན་ཡང་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གནས་

ཀྱ་ིཡོད་རྐྱེན་ནད་པ་དང་སྤྱ་ིཚོགས། འཛིན་སྐྱོང་

བཅས་ཚང་མར་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་

གྱ་ིརྡོག་ཁྲེས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། འད་ིལོའ་ི

འཛམ་གླིང་ཀྲི་སྦི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་བརྗོད་གཞི་ 

(Stop TB in my Lifetime) ངའི་མི་ཚེའི་

ནང་ཀྲི་སྦི་ནད་རྩ་འགོག གསལ་བསྒྲགས་ཅེས་

པའི་དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྲི་སྦི་

ནད་གཞིའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤེས་རྟོགས་

དང་འབྲེལ་མི་ཚེར་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞི་འགོག་ཐུབ་

པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་སོང་། རང་དང་རང་གི་དགའ་

ཉེ་སུ་ཞིག་གློ་གཅོང་བརྒྱབ་པ། མཚན་མོར་ཚ་

བ་ཅུང་ཟད་འཕར་བ། ལུས་རྔུལ་བ། བྲང་ཁོག་

གམ་རོ་སྟོད་ལ་ན་ཟུག་རྒྱག་པ། ལུས་ཀྱི་ལྗིད་

ཚད་ཆག་པ། ལམ་བགྲོད་བྱེད་སྐབས་དབུགས་

བསགས་པ། ཁ་ལག་དྭང་ག་བརླག་པ་སོགས་

ནད་གཞིའི་མངོན་རྟགས་བྱུང་མཚམས་སྣང་

ཆུང་དུ་མ་སོང་བར་ཐག་ཉེའི་རྒྱ་གར་ས་གནས་

གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་

གང་རུང་ལ་འཕྲལ་དུ་བསྟེན་གཏུག་དགོས་པ་

ཡིན། ནད་པ་རྣམས་ནས་སྨན་བཅོས་འཐུས་

ཚང་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད། ནད་གཞི་མི་གཞན་

ལ་མ་འགོས་ཆེད་རྒྱུན་དུ་ཁ་རས་བེད་སྤྱོད་བྱ་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་

ནད་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དབྱེ་བྱེད་མེད་

པར། བདེ་བ་འདོད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པའི་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་བྱམས་སྐྱོང་དང་སྙིང་རྗེ་

ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་སུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

མཐའ་དོན་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྲི་སྦི་ནད་

གཞི་སྔོན་འགོག་དང་ཁྱབ་གདལ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་

ཆེད་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་མས་ཕྱར་འགྲུ་

མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའ་ིར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རིང་

པོར་མི་ཐོགས་པར་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྲི་སྦི་

ནད་གཞི་རྩ་འགོག་ཐུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ནས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤  ལ།། 

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་  ༢༡ ཉིན་ཁེ་

ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ཌེ་ཝིཌ་སུ་ཝི་ཊི་ (David Sweet) མཆོག་

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བར་བརྟེན་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་དེའི་འོག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་

པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ཞི་བདེ་དང་

བརྟན་ལྷིང། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་

བོད་རྒྱ་མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་

པ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རེ་འདུན་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས།

 ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེ་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་སྐུ་

ཞབས་ར་ཇིབ་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་ (Rajeev Chan-

drasekhar) མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་གར་དབུ་གཞུང་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧཱ་

མ་ཐི་ཧ་མི་དི་ཨན་སཱ་རི་མཆོག་དང་། གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མི་རཱ་ཀུ་

མར་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་

རྒྱུར་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་སྨན་བླའི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་

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

གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཏ་ཇི་མ་ཧཱ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲུག་

ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།  

 ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་རྗེ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་༼ལམ་རིམ་བསྡུས་

དོན་༽ གྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

སྨན་བླའི་བཀའ་དབང་སྩལ་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་མཇུག་

སྒྲིལ་མཛད་དེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་སྒང་ཏོག་མངའ་

སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རང་ཝང་ལ་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཡོད་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཡོད་པ་བཅས།། 

རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཊ་ིབྷ་ིཉིན་མ་ོསྲུང་བརྩ་ིཆེད་སིལ་པོལ་

འགྲན་བསྡུར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

གངས་སྐྱིད་སིལ་པོལ་ཐང་ཆེན་དུ་བོད་མིའི ་

སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་

འོག  རྒྱལ་སྤྱིའི་ཊི་བྷི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད། 

དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུ་མོའ་ི

རུ་ཁག་གཉིས་དབར་སིལ་པོལ་ (Basket 

Ball) གྱི་མཐའ་མའི་འགྲན་བསྡུར་དང། དེ་

རྗེས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་པའི་སིལ་པོལ་གྱི་མཐའ་

མའི་འགྲན་བསྡུར་གནང་ཡོད། བུ་མོའ་ིརུ་ཁག་

ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང། 

སྐྱེས་པའི་རུ་ཁག་གཉིས་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས། །

དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུ་མོའ་ིརུ་ཁག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢7

བུ་ཕྲུག་བཞིའི་སྐྱེད་མས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་

འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཡས་

མས་སུ་མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་

གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་ལོ་ ༣༠ ལ་སོན་པ་རྒྱལ་

གཅེས་པ་བུད་མེད་སྐལ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་

རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

   གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་ཁོང་གི་

སྐུ་ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་

པར་ཛམ་ཐང་ཇོ ་ནང་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའི་སྐབས་དགོན་པར་རྒྱུན་

བཞུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་ལུང་དང་

སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་སྐྱིད་ལགས་

ནི་མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་བར་བ་ཡུལ་ཚོའི་པོས་བ་

ཚང་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་

མོར་ད་ཆ་ཤུལ་ལུས་རང་ལོ་ ༡༥ མན་གྱི་བུ་

བདེ་རྣམ་དང་། པོ་ཆུང་། བསོ་པོ། བུ་མོ་ཆུང་

བཅས་བུ་ཕྲུག་བཞི་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་བཟའ་

ཟླའི་མིང་ལ་གྲུས་པེ་དང་། ཕ་མིང་ལ་མཆོད་

ལྡན། མ་མིང་ལ་དཔའ་རིས་བཅས་ཡིན་འདུག

 ཁོང་ནི ་མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་ཁུལ་

དུ་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་ཐེངས་ ༥ དེ་ཆགས་ཡོད། 

 རྗེས་སུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་དོན་

ལྟར་ན། ས་གནས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་ས་

གནས་ཉེན་རྟོག་ཁང་སོགས་ཀྱིས་བཙན་

བཀའ་བཏང་ནས་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་དེ ་རིང་

མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ གྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཞུགས་

འབུལ་བྱེད་དགོས་སྐོར་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱས་

ཚེ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་བརྗོད་པར་བརྟེན་དེ་ཉིན་མཚན་མོའ་ིདུས་

ཚོད་ ༡༢ སྟེང་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་

བཞིན་ཡོད་འདུག་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་

སུ་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་གྱི་དགེ་འདུན་

པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་སོགས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་བཞི་སྟོང་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་

ཁོང་གི་ནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་། 

སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་

འདུག་པ་བཅས། ། 

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་
སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་

ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་

བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་སྐྱིད་

ཚང་དམེ་ཤུལ་ཞང་གི་མདུན་དུ་ནགས་ཚལ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནགས་འདབས་སུ། 

བོད་མི་རང་ལོ་ ༤༣ ལ་སོན་པ་ནགས་སྲུང་

བ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  རྒྱལ་གཅེས་པ་

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ནམ་མ་ལངས་གོང་ཤིང་ཆ་སྤུངས་པའི་ནང་

ས་སྣུམ་བླུགས་རྗེས་དེའི་ཁྲོད་རང་གི་ལུས་པོ་

མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་སྔ་དྲོ་སྡེ་མི་ཚོས་ཤེས་

སྐབས། ཤིང་ཆ་དང་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

མེ་རོར་གྱུར་བ་མཐོང་བ་དང་། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱི་

མགོ་བོ་གཅིག་པུ་ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད་འདུག 

དེའི་རྗེས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་རླངས་འཁོར་

མང་པོ་འབྱོར་ཏེ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སའི་ས་གནས་མཐའ་

བསྐོར་བ་མ་ཟད། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་

མང་པོ་ས་གནས་དེར་འཛོམས་ཏེ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་དེར་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་སྡེ་མི་ཚོ་ས་གནས་དེར་ཡོང་

འཇུག་གི་མེད། ས་གནས་དེའི་བོད་མི་ཚོ་ཡར་

མར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གིས་

དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཆེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ནི་

རང་ལོ་ ༤༣ ཡིན་པ་དང་ཁོང་ནི་ཕོ་ཧྲེང་ཞིག་

ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་ནང་མི་དང་བུ་ཕྲུག་སོགས་

གང་ཡང་མེད། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ནི་ཀླུ་ཤོད་

ཡུལ་ཚོའི་ནན་པན་སྡེ་བའི་སྡེ་མདུན་དུ་ནགས་

ཚལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་འཚོ་སྡོད་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཁོང་ནི་ནགས་ཚལ་

དེའི་ནགས་སྲུང་བ་ཡིན་འདུག ཁོང་སྐྱེས་ཡུལ་

ནི་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོའི་མཁར་

དམར་ཤུལ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་
སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་

དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་

མཛོད་དགེ་རྫོང་སྟག་ཚ་མཐའ་བ་ན་ཡིན་པའི་

རང་ལོ་  ༣༣ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

༼དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་༽དང་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རང་ལོ་ 

༢༨ ལ་སོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༼བློ་བཟང་

ཐོགས་མེད་༽ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བའི་གནས་ཚུན་ཐོན་སྟབས། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་

འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག 

སྤྱིར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་

གཙོས་ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས། 

རང་དབང་གི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་

བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གཞིས་བྱེས་གཉིས་

སུ་གནས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་

གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད། 

གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ པ་

ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ ་བརྒྱབ་སྟེ ་རྡ་ས་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་

མཆོག་སྤྱན་སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་

འབུལ་ཤོམ་དང་འབྲེལ།

 མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགོན་

དུ་སྔགས་འཆང་འོད་ཟེར་རྡོ ་རྗེ ་རིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི ་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་

པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་

སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་

ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་ལྷགས་

པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞིན་མི་

མང་དང་སློབ་ཕྲུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭའི་

དགེ་བསྐོས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

སྐྱབས་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་། དེ་ནས་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་

འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༥ བར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་

ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོར་བསྙེན་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུན་

སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ རེར་

ཕུལ་ཡོད།

 སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད ་

མིའི ་འགྲོ ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་གྱི ་རང་དབང་

བཙན་འཕྲོག་གིས་བོད་མིར་དྲག་རྡུང་ཁོ ་

ནའི ་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ ་མི ་ལོ ་

དྲུག་ཅུ་ལྷག་བརྒལ་བ་འགྲོ་མུས་ཡིན་པར་

བརྟེན། ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

དེར་བོད་མི་རྣམས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་

པ་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྔ་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཐོགས་

མེད་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་བོད་མི་

རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་པ་གཞིས་ལུས་ཁོ ་ན་གྲངས་ 

༡༠༩ ཟིན་ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༩༡ འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རོ་བྷེར་ཊི་

མིན་ཌེ་མཆོག་ (Robert Menen-

dez) གིས་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་

སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་གི་

བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མ་བཟོད་པར་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་

དོན་ཡོང་མུས་ཡིན་པའི་ཐོག་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་སྐོར་གསལ་ཡོད་

པ་ལྟར། བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

ངེས་པར་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་དྲག་

གནོན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཕོག་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། བོད་མིས་ཁ་པར་ནང་སྐད་

ཆ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་པ་

ཕོག་ཉེན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ལ་དད་གུས་ཞུ་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཚེ་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྲིམས་

ཆད་ཕོག་གི་ཡོད། མདོར་ན་བོད་མི་ཚོ་རང་

ཡུལ་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་སོ་སོའ ་ིལུང་པའི་ནང་རང་

ཉིད་མི་སེར་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་

བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚུལ་

མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་

ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། དེ་

བཞིན་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གཙོས་མང་ཚོགས་

ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་ཁུར་

དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་

ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་བོད་

མི་རིགས་དང་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐོག་ལས་དོན་བྱེད་སྒོ་གང་ཡོད་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་

ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི ་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་དེ་དག་གི་གཞི་རྩའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་མེད་པ་མ་

ཟད། རིག་གཞུང་ཉམས་ཆག་དང་ས་ཆ་བཙན་

བཟུང་བྱས་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བདག་

གཅེས་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་བོད་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་

གནས་བབས་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་ཡོད། ལྷག་པར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། 

གྲོས་ཚོགས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

རོགས་སྐྱོར་གནང་ཐུབ་པའི་དགོངས་དོན་དོན་

ཚན་བཞི་གསལ་སྟོན་གནང་འདུག ༡༽བོད་

ནང་གི་བོད་མིའི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་

སྔར་ལྷག་ཉན་འཇོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ལས་

འཆར་འདྲ་མིན་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་

རམ་གནང་མུས་ཁག་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ། ༢༽

སྔ་ལོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་འཛིན་ལྕ་སྐུ་ན་ཝི་པེ་ལི་ 

(Navi Pillay) མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་

བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཐབས་མེད་སྐོར་གསུངས་པ་

ལྟར། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འདྲ་

མིན་ནས་འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་འཆར་བཏོན་

པ་བཞིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཆེད་

བོད་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་

གསར་འགོད་པ་གཏོང་དགོས་པ། ༣༽ཨ་རིའི་

ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་ཕྱི་འབྲེལ་

མི་སྣ་བོད་ནང་བསྐྱོད་ཐབས་སུ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་

དགོས་ཞིང་། ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་པ་དགོས་ལ་ཨ་རིའི་

ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་

ལས་དོན་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

ལྟ་གྲུབ་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་གོང་གི་ལས་དོན་ཁག་

སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ། ༤༽ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་

གཞན་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་དེ་བཞིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་

ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཁག་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ནི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་གྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་

པ། བོད་ནང་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་

ཆེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་

དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི་བའི་སྒོ་

ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། རྒྱ་གཞུང་རང་

ཉིད་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢7  

བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ིསྔོན་རྩིས་གཏམ་བཤད།
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤

༄༅། །མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་

༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་གྲོས་ཚོགས་

སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་སྔོན་

རྩིས་ཀྱི་དགོས་དོན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་མཚོན་པའི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་སྨན་པའི་ལས་

དོན་འཆར་སྒྲིག དེའི་ཆེད་དགོས་དངུལ་གོ་

སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་

འབྱོར་གནས་བབ་ཕུགས་བརྟན་ཇེ་བཟང་དུ་

གཏོང་རྒྱུ། ལྷག་པར་རྩིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་ལས་

དོན་འཆར་སྒྲིག་དང་དགོས་དངུལ་འགྲོ་འཆར། 

དེ ་ལ་ཕན་པའི ་དགོས་དངུལ་ཡོང་འཆར་

བཅས་ཀྱི་ཞིབ་གནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྙན་

སྒྲོན་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་གཟུང་དགོས་པ་

ལྟར་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་མུས་ཡིན།

 ད་རེས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་འདི་བཀའ་

ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྔོན་རྩིས་གཉིས་

པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང༌། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི

རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ིཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་

འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ལས་འཆར་སོ་སོར་

དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་

པས་ལས་འཆར་ཁག་གནད་སྨིན་དང་དུས་ཐོག་

ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ལས་འཆར་ཁག་གི་ཚོད་དཔག་

འགྲོ་གྲོན་ལ་གཞིགས་པའི་དགོས་དངུལ་ཡང་

གང་འཚམས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུའི་འཆར་

འབུལ་ཞུས་ཡོད། ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་གི་

ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པའི་དགོས་དངུལ་གང་

ཡིན་ལས་འཆར་མཇུག་བསྒྲིལ་མ་ཟིན་བར་

ལས་འཆར་སོ་སོའ་ིཆེད་ཟུར་འཇོག་ཞུ་རྒྱུ་དང་

ལས་འཆར་མཇུག་བསྒྲིལ་ཟིན་རྗེས་དངུལ་

ལྷག་བྱུང་ཚེ་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཟླ་

བསྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་ལོ་བཞིན་འདི་ལོའང་

སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་

འཆར་དང་ཡོང་འཆར་གཉིས་ཁ་འདུམས་པའི་

སྔོན་རྩིས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

༡་༠། མ་དངུལ་གནས་བབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༠༥་

༨༣ ཡོད་པའི་ཐོག་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོར་

ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༥་༠༦ ཁ་སྣོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ཁྱོན་མ་དངུལ་

སྒོར་ས་ཡ་ ༨༠༠་༨༩ ཆགས་ཡོད་པའི་ཞིབ་

གནས་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། འདི་

ཁོངས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་གྱི་མ་

དངུལ་ཇི་ཡོད་རྣམས་ཚུད་མེད། 

       ༡་༡། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་

རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་

ལས་དོན་འགྲོ་མུས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༣༡ བར་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་སྒོར་

ས་ཡ་ ༡༨༦་༨༩ ཡོད་པའི་ཐོག་འདས་ལོའ་ི

ནང་མ་དངུལ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣་༤༨ 

བསྡོམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠་༣༧ ཆགས་ཡོད། 

དེ ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་

འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠་༠༠ དང༌། 

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་༥༥་༠༠ 

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༧་

༥༩ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ 

༥༧་༣༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ 

༡༤༡་༠༣ ཡོད་པ་བཅས་བསྡོམས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་

ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༨༡་༢༩ ཡོད་པ་

ཆ་ཚང་ཉེན་མེད་སྐྱེད་བཅོལ་ཐོག་བཞག་ཡོད། 

༡་༢། སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔོན་རྩིས་

མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦༩་༠༦ བྱས་འདུག་

པའི་ཐོག་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་

མ་དངུལ་ནས་གཏོང་ལེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་བྱུང་

སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་ལྷག་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠་༨༤ 

བྱས་པ་ཁ་སྣོན་གྱིས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་ཁྱོན་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༡༩་

༩༠ བྱས་འདུག

༡་༣། ཟུར་བཀོལ་དངུལ་ལྷག 

གོང་གསལ་མ་དངུལ་ཁག་གི་ཐོག་ལས་ཁུངས་

སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁོངས་སུ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱིར་བཏང་མ་དངུལ་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༦༨་༨༦  དང༌། ལས་འཆར་མ་

དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༣༩་༥༡ བཅས་བསྡོམས་

མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༠༨་༣༧ ཡོད། རྩིས་

ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་ལྷག་འཆར་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༣༦་༢༠ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་དཔལ་འབྱོར་

གནས་བབ་འགྲིག་ངེས་ཡོད་ཀྱང་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། ཤེས་

རིགས་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་

སྟངས་དེ་སྔ་ལྟར་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་

འདུག དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ལས་བྱེད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

ཡོད་པའི་ཕོགས་གྲོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུན་

གྲོན་ལོ་རེ་བཞིན་འཕར་བའི་དབང་གིས་ལོ་

རེའི ་གཏོང་ཡོང་ཁ་མ་འདུམས་པའི་གནས་

སྟངས་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཁག་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱང་གཅིག་

མཚུངས་ཆགས་ཡོང་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་དག་

རིམ་པས་སེལ་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་གང་འོས་

བསམ་ཞིབ་ཞུ་མུས་ཡིན། 

༢་༠།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ་ིབྱུང་སོང་

གནས་སྟངས།

༢་༡།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་

སྔོན་རྩིས་སུ་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་སྒོར་ས་

ཡ་ ༡༡༡༩་༣༡ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་

ནས་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་དུ་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་

ཡ་ ༢༧༦་༥༦ དང༌། འགྲོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ 

༢༥༣་༠༢ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་དངོས་བྱུང་

སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥༤་༣༨ དང༌། དངོས་སོང་སྒོར་

ས་ཡ་ ༢༠༣་༥༤ བྱས་ཡོད་པ་ཡོང་འབབ་དང་

འགྲོ་གྲོན་ཁ་མ་འདུམས་པ་བྱུང་མེད། 

༢་༢།ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་དམིགས་བཀར་ལས་

འཆར་དང་གཞན་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཚོད་དཔག་འགྲོ་

འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༦༦་༢༩ དང༌། ཡོང་འཆར་

སྒོར་ས་ཡ་ ༨༦༤་༩༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་

པ་ནས་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༨༢་༩༢ དང༌། 

དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༡༥་༤༡ བྱས་ཡོད། 

༣་༠།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་

གནས་སྟངས།

༣་༡།ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ 

ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཁྱོན་ཚོད་

དཔག་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༤༠་༡༧ གཏན་

འབེབས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་

རྩིས་སུ་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་བསྡོམས་སྒོར་

ས་ཡ་ ༡༡༤༧་༦༥ གཏན་འབེབས་ཐོག་བར་

བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་འགྲོ་

འཆར་ས་ཡ་ ༢༦་༥༧ དང་དམིགས་བསལ་

ཁོངས་འགྲོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥་༥༦ བཅས་

བསྡོམས་འགྲོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༢་༡༣ ཞུ་

སོན་བྱུང་བ་བཅས་མཐའ་མའི་འགྲོ་འཆར་ཁྱོན་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༨༩་༧༨ གཏན་འབེབས་གནང་

བ་ཐོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤༩་

༦༡ མང་བ་བྱུང་ཡོད། ཚོད་དཔག་འགྲོ་གྲོན་

འདི་ཁོངས་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་

ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༡་༣༧ དང་གསོལ་ཕོགས་

ཐོག་སྒོར་ས་ཡང་ ༢༣༠་༥༢ དམིགས་བསལ་

དང་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཐོག་སྒོར་ས་

ཡ་ ༧༧༧་༨༩ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གོང་གསལ་ཁྱོན་

འགྲོ་འཆར་ལ་ཕན་པའི་དགོས་དངུལ་སྒོར་ས་

ཡ་ ༣༡༣་༠༥ སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་

དགོས་དང༌། སྒོར་ས་ཡ་ ༨༧༦་༧༣ ཟུར་

བཀོལ་རྩིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་དགོས་གཏན་

འབེབས་བྱུང་བའི་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ 

ཆ༽ ལྟར་ཡིན།

༣་༢། བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་སུ་ཡོང་

འཆར་གཏན་འབེབས་དང་དེ ་རྗེས་ཀྱི ་བར་

བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བ་བསྡོམས་མཐའ་

མའི་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༩༦་༢༤ གཏན་

འབེབས་གནང་ཁོངས་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་

ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༩༡་༦༨ 

གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་སྔོན་

རྩིས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འཆར་དང་འགྲོ་འཆར་

གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་འགྲོ་འཆར་

སྒོར་ས་ཡ་ ༢༡་༣༧ མང་བ་བྱས་འདུག

༤་༠།རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་

འཆར་འབུལ།

༤་༡།རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཕྱོགས།

ཀ ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དགོས་དངུལ་

འཕར་ཆག་ལ་བརྟེན་པའི་མ་ངེས་པའི་གནས་

སྟངས་རེ་ཟུང་ཡོང་སྲིད་པ་ཕུད། དེ་མིན་རྩིས་

ལོ་ ༢༠༡༡་་༢༠༡༢ ལོའ་ིངོ་སོང་དང༌། རྩིས་

ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་

གཏན་འབེབས། དེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་

༡༤ ལོ་ནས་བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་མེད་པའི་

གནས་སྟངས་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་གཞི་བཅོལ་

གྱིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་

ཞུས་ཡོད། དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་དུ་

གསལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ངེས་དང༌། 

རྩིས་ལོའ ་ིནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངེས་རིགས་

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་འདུ་དང་ས་

གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་

དང་ང་ོབ་ོདང་མཐུན་པར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ག སྐབས་དེའི་སྔོན་རྩིས་ཁ་ཤོག་གི་བསྐྱར་

བཅོས་བཀའ་འཁྲོལ་རེའུ་མིག་ནང་རྩིས་ལོ་ 

༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་བཀའ་འཁྲོལ་

དང༌། དེ་རྗེས་ཀྱི་བར་བརྒལ། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་

འཁྲོལ་ཆ་ཚང་བསྣན་པའི་མཐའ་མའི་བཀའ་

འཁྲོལ་གྲངས་འབོར་ཇི་ཡིན་འགོད་འབུལ་ཞུས་

ཡོད།

ང། སྔོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་དབུས་

དང་ཁྱབ་ཁོངས། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས། དེ་

བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་

རང་སྐྱོང་སྡེ ་ཚན་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་འབུལ་

དགོས་ལྟར་སྡེ་ཚན་མ་ལག་གྲངས་ ༤༥ ཡི་

སྔོན་རྩིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས་ཡིན།

༤་༢།འགྲོ་གྲོན་གཏོང་འཆར།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནས་

འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་ཚོད་དཔག་སྒོར་ས་ཡ་ 

༡༢༧༩་༣༥ འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་

གསོལ་ཕོགས་ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥༨་༩༩ བརྒྱ་

ཆ་ ༢༠་༢༤ དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་

གྲོན་ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩༧་༡༢ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥་

༤༡ དམིགས་བསལ་ལས་དོན་དང་དམིགས་

བཀར་ལས་འཆར་ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༢༣་༢༤ 

བརྒྱ་ཆ་ ༦༤་༣༥ བཅས་གཏོང་རྒྱུའི་རྒྱབ་

གཉེར་ཞུས་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་

གྲོན་དང་ལས་འཆར་དགོས་དངུལ་སོ་སོར་སྔ་

ལོའ ་ིསྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་ལས་འདི་ལོ་སྒོར་

ས་ཡ་ ༥༦་༣༥ དང་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༡་༦༤ 

མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་

ཨང་ ང༽ ལྟར་ཡིན། རྩིས་ལོ་འདིའི་ཁྱོན་འགྲོ་

གྲོན་ཚོད་དཔག་སྔ་ལོ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༣༧་

༩༩ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་འཕར་ཚད་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༣ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་དང༌། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་ཐབས། ཤེས་ཡོན། 

འཕྲོད་བསྟེན། གཞན་ལས་དོན་གལ་གནད་

ཆེ་བ་སོ་སོར་འགྲོ་གྲོན་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་ཞུས་

གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

ཀ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གཅེས་སྲུང་

བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་སོང་ཆོས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་དོན་ཆེད་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༩་༠༡ རྒྱབ་

གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་ལས་དོན་གལ་གནད་

ཆེ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གཤམ་གསལ་ལྟར་

ཞུས་ཡོད།

༡། ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྲིད་ཞབས་

རིམ་གྱིས་གཙོས་ཆོས་ཕྱོགས་དང༌། མཁན་བླ་

དང་དབུ་འཛིན་ཚོགས་འདུ། རིས་མེད་འཇང་

དགུན་ཆོས་འཚོགས་རྒྱུའི་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་

ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢་༨༩

༢། དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ག་ི

སློབ་གཉེར་བ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣོན་དང་

སློབ་ཡོན། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱ་ིསློབ་

གཉེར་རོགས་སྐྱོར། མ་ིསྐྱ་སྤྱ་ིདང་ལྷག་པར་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོར་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡༧་༠༢ དང༌། དགོན་སྡ་ེཉམས་གས་ོ

དང་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༨༦

༣། ཕྱིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག་ནང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མཐུན་

རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐབས་སུ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སློབ་པ་

མཐར་སོན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ཅིག་ལ་ཧིན་སྐད་

ཐོག་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་དོན་མུ་

མཐུད་སྤེལ་རྒྱུར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༧ 

༤། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གྲྭ་བཙུན་

ནད་གཅོང་དང༌། ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའི་གྲྭ་

བཙུན་དང་བྱ་བྲལ་བ་ནད་གཅོང་རིགས་ལ་སྨན་

བཅོས་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༥༠ 

བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཁ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འབྲེལ་ལམ་བཅས་ཀྱ་ིལས་དོན་ཆེད་ཁྱོན་འགྲ་ོགྲོན་

སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨༢་༦༦ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་

བདེ་དོན་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་བཞིན་བོད་

མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་གང་

ཅིའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང༌། འཚོ་རྟེན་

ཡར་རྒྱས། དེ་བཞིན་དགོས་ངེས་ཀྱི་འཛུགས་

སྐྲུན་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་  ༢༣༡་༩༠ 

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ལས་དོན་གལ་གནད་

ཆེ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གཤམ་གསལ་ལྟར་

ཞུས་ཡོད།

༡། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་རྒྱུན་གནས་

ཐུབ་པའི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཡིན་

པར་སོང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱིས་གཙོས་སོ་ནམ་

ཡར་རྒྱས་དང༌། མཉམ་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༧་༠༦

༢། བཙན་བྱོལ་བའི་ནང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་

དགོས་མི ་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པའི ་ཐོག་རྒས་

གཅོང་དང་དྭང་ཞབས་ཟུར་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་

ཡང་གང་འཚམ་ཡོད་པར་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་སྒོར་ས་

ཡ་ ༨༢་༣༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། དེའི་ཁོངས་

འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་སྤྲོད་རྒྱུར་སྒོར་

ས་ཡ་ ༤༥་༥༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ཉམ་

ཐག་འདི་རིགས་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཁུར་འགན་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མུས་

ལྟར་འཚོ་སྣོན་གྱི་དངུལ་འབོར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་

ཀྱིས་མཐོ་ཚད་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༩༠༠་༠༠ ནས་ 

༡༥༠༠་༠༠ བར་སྤར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པས་ད་ལྟ་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་

སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་

གློ་བུར་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་གུན་སྐྱོབ་

དང་ཛ་དྲག་གི་ལྟ་སྐྱོང་ལས་དོན་སོ་སོར་སྒོར་

ས་ཡ་ ༧་༠༠ དང་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩་༧༩ རྒྱབ་

གཉེར་ཞུས་ཡོད།

༣། ན་གཞོན་ལས་འཕེར་ལས་མེད་རྣམས་ལ་

རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པའི་ལས་རིགས་སྦྱོང་

བརྡར་གྱི་ལས་དོན་འགྲོ་མུས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཆེད་

སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༤༡ དང༌། དེ་བཞིན་འཚོ་རྟེན་

གསར་འཛུགས་ཆེད་མ་དངུལ་བུན་གཡར་གྱི་

ལས་གཞི་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་

༥༠ 

༤། བོད་ནས་རང་རིགས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་

གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་

ལ་འཚོ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ལག་

ཤེས་སྦྱོར་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་

༢༦ དེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་

དང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སྡོད་ཁང་གི་དཀའ་

ངལ་ཆེ་རིགས་ལ་རིམ་པས་སྡོད་ཁང་གི་མཐུན་

རྐྱེན་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་ཁྱོན་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠་༥༠ 

༥། དྷ་སར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་

ལ་འཚོ་རྟེན་དཀའ་སེལ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གང་

ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ 

༦། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་

མིའི་སྡོད་སྒར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢7

ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་དབར་མཐུན་འབྲེལ་ལས་འཆར་

སྤེལ་རྒྱུར་སྒོར་འབུམ་ ༣་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས་ཡིན།

ང༌། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་བོད་ཕྲུག་

ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་

རྒྱུའི་ལས་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་

འཛིན་གནང་བ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་

ཡོན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཆེད་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ 

༢༥༣་༤༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ལས ་དོ ན ་

གལ་གནད་ཆེ་བ་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གཤམ་

གསལ་ལྟར་ཡིན།

༡། བོད་ཕྲུག་ཚོའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཆེད་སཾ་

བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་གཙོས་

སློབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང༌། དེ་འབྲེལ་འགྲོ་

གྲོན་གཞན་བཅས་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༥་༠༩ དང༌། 

སློབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཆེད་

སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༦༥

༢། མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སྤྱིར་བཏང་སློབ་

ཡོན་དང༌། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་

ཡོན་ལོ་ལྟར་གནང་མུས་ཐོག སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སོ་

སོའ་ིསློབ་སྦྱོང་ཐོག་སེམས་ཤུགས་གྲུབ་འབྲས་

ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་ཐབས་ལ་དམིགས་ཏེ་གཟེངས་

བསྟོད་བྱ་དགའ་དང་སློབ་ཡོན་གྱི་གྲངས་འབོར་

གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞིགས་པའི་སྤར་ཆ་གནང་རྒྱུ། 

ལྷག་པར་ཁྱིམ་ཚང་འབྱོར་འཁོས་ཞན་པའི་ཕྲུ་

གུ་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཡན་

སོན་རིགས་ལ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། 

དེ་བཞིན་གལ་ཆེའི་འཚང་རྒྱུགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཁྱོན་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༤་༢༡ 

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་ལྡབ་གཅིག་

གིས་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་

ཚོའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༡ 

༣། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལོ་

རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་མུས་ཁར་བོད་སློབ་འཛིན་

སྐྱོང་ཚོགས་པའི་འོག་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

རིམ་པས་རྩིས་ལེན་བྱ་གཏན་འཁེལ་བས་དགེ་

རྒན་དྲག་གྲས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དེ་བས་ཆེ་རུ་འགྲོ་

རྒྱུར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་དགེ་འོས་སྦྱོང་

བརྡར་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་

དེ་འབྲེལ་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨་༠༡ 

དང༌། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་

དུས་བསྟུན་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦་༠༦

༤། ད་ལྟའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་བབ་ལས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་མཁས་པའི་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་

༠༨ དང༌། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་

པ་འཚོགས་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༢༡ བཅས་

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཅ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་

ལས་དོན་ཆེད་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༨་༧༣ རྒྱབ་

གཉེར་ཞུས་ཡོད། ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་

ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

༡། བོད་མིའི་ཁྲོད་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་མཛེ་

ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་འཚོ་སྣོན་ཆེད་

སྒོར་ས་ཡ་ ༤་༠༩  རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ཡུལ་

དུས་ཀྱི་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་འདི་

ལོ་ནས་འཚོ་སྣོན་མཐོ་ཚད་ཟླ་རེ་ཧིན་སྒོར་ ༧༠༠་

༠༠ ནས་སྒོར་ ༡༥༠༠་༠༠ སྤར་ཆ་ཞུས་ཡོད། 

༢། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང༌། 

བོད་མིའི་སྡོད་གནས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གཙང་འཕྲོད་

དང༌། འཐུང་ཆུའ་ིདཀའ་སེལ་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༨་༠༩ 

༣། འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་སྤྱི་དང༌། གཙོ་

ཆེ་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ངན་

གོམས། དེ་བཞིན་ཊི་བིས་གཙོས་ནད་རིགས་

གཞན་ཁག་གི་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་

རྟོགས་དང༌། སློབ་གསོ། བཅོས་ཐབས་བཅས་

ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦་༡༠

༤། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཉམ་ཐག་

རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་དང༌། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་པ་དང་

ལས་བྱེད། ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་བ་བཅས་

ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར༌། བོད་མིའི་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སྒོར་

ས་ཡ་ ༢༣་༥༡

༥། བེུད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་མ་དང་བྱིས་པའི་

འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་སློབ་གསོའ་ིལས་

དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༤་༨༨

༦། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ད་ཡོད་ལས་

བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་དང་ལས་འབོར་ལ་

གཞིགས་པའི་དངོས་འབྲེལ་དགོས་མཁོ་ཇི་

ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྤྱི་

སྒེར་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ཉུང་དུ་

གཏོང་ཐབས་ཀྱ་ིལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥་

༠༠ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཆ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྲིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་བཞིན་ལས་དོན་

མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༠༥ 

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཇ། བོད་མིར་མཁོ་བའི་དངུལ་བུན་གྱི་མཐུན་

རྐྱེན་དང༌། ལྷག་པར་བཟོ་ཚོང་ཆུང་ངུའི་

རིགས་གཉེར་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་རིགས་ལ་

མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་

ཆེད ་བོད ་མིའི ་དངུལ་ཁང་ཞིག ་གསར་

འཛུགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཉམས་ཞིབ་ལས་

དོན་འགྲོ་མུས་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ 

༥་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཉ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་

སྒོ་དུས་རབས་དང་འཚམས་པའི་ཁྱད་ལས་

པའི་དགོས་མཁོ་ཇེ་མང་འགྲོ་མུས་ལ་ཕན་

པའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་

ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་

པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གང་མང་བོད་མིའི ་

སྒྲིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་

ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་

ལས་གཞི་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་

ཡ་ ༣་༢༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

ཏ། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་

གང་ཅིར་ཉམས་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་མུ་མཐུད་

ཞུ་དགོས་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་གསར་འཛུགས་ཟིན་པས་བོད་དོན་སྐོར་

ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པོ་གསོ་སྐྱོང་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་

དང་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང༌། ཚོགས་འདུ་བཅས་

གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༨༣ 

ཐ། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མ་ིརྣམས་ཀྱ་ི

གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་

དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་

ལག་བསྟར་བྱ་ཕྱོགས་ཇི་དགེའི་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་དྷ་སར་སྐོང་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེར་

གཟིཌ་པ་དེའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༧༡

ད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱ་ིལས་བྱེད་པར་

ལས་དོན་སྦྱོང་བརྡར་མུ་མཐུད་དགོས་པ་བཞིན་

ག་ོསྒྲིག་གནང་རྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིན་ལས་བྱེད་

གསར་ཞུགས་རྣམས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་

ཡོང་ཐབས་སུ་འོས་སྦྱོང་གི་ལས་དོན་སྔ་ལོ་སྤེལ་

བ་བཞིན་འདི་ལོའང་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་

སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༨༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུ སུ་ཡོད།

ན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ཡོད་བརྙན་

འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ལས་རིམ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་

རྒྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་

བདུན་རེར་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་རིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་

རྒྱང་སྲིང་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུར་སྒོར་

ས་ཡ་ ༢་༨༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།

པ། གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་ལས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཐབས་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའི་རིགས་

གཉེར་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་རིགས་ལ་གང་ཅིའི་

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐབས་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་འོག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རམ་

འདེགས་ཀྱི་ལས་འཆར་འོག་གྲབས་ཞུ་མུས་

མཇུག་སྐྱོང་དང་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་རྒྱུའི་

ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ཕ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕོགས་འབབ་ལ་

དམིགས་ཏེ་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་པ་ཞིག་མིན་

ནའང༌། ལས་བྱེད་པར་ཡུལ་ཐང་གནས་བབ་ལ་

གཞིགས་པའི་གླ་ཕོགས་འདང་ངེས་རྒྱག་སྤྲོད་

བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་གཟིགས་ཏེ་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཟིན་ཡོད། 

ཕོགས་འབབ་འོས་འཚམ་སྤར་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་

ས་ཡ་ ༢༥་༠༠ དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

ལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་འབབ་ཀྱང་འོས་འཚམ་

སྤར་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥་༠༠ བཅས་

བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༠་༠༠ རྒྱབ་གཉེར་

ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ལྔ་ནས་

ཕོགས་འབབ་སོ་སོས་རྒྱག་སྤྲོད་བྱ་མུས་ཀྱི་ཁ་

གསབ་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢་༦༠ རྒྱབ་གཉེར་

ཞུས་ཡོད།

བ། གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྒྱ་

གར་དུ་སློབ་གཉེར་དང་གཉེན་འཕྲད། གནས་

སྐོར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་འབྱོར་དང་འབྱོར་བཞིན་

པ་ཚོར་སྣེ་ལེན་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩་

༡༤ དང༌། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་ཚན་དང་སློབ་ཡུན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་

སློབ་ཚན་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་སློབ་ཚན་ལ་

གཞིགས་པའི་སློབ་ཡུན་རིང་མཐའ་ལོ་བརྒྱད་

བར་སྤར་ཆ་བྱས་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་ཡ་ 

༢༦་༢༩ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་

སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༢༧ མང་བ་བྱས་ཡོད། ཆབ་

སྲིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སྲིད་འབྲེལ་ཆགས་

ཚོར་གང་ཅིའི་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་

ཆེ་བ་ལྟར་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ཡུལ་དུས་གནས་

བབ་གཞིགས་པའི་རོགས་སྐྱོར་དངུལ་འབབ་

ཟླ་རེར་མཐོ་ཚད་སྒོར་ ༣༥༠༠་༠༠ ནས་སྒོར་ 

༦༠༠༠་༠༠ བར་སྤར་ཆ་ཞུས་པ་དང་གཞན་

འགྲོ་གྲོན་བཅས་ལ་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༨༠ 

རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན།

༤་༣།ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར།

ཀ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་

པའི་ཁྱོན་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༠༨་༧༡ 

ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་

སོའ ་ིཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁོངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ 

༧༥༢་༠༤ དང༌། སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་དུ་སྒོར་

ས་ཡ་ ༤༥༦་༦༦ ཡོང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་ཞུས་

ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ཀ༽ དང་ 

ཁ༽ ལྟར་ཡིན། འདི་ལོའ་ིཚོད་དཔག་འགྲོ་

འཆར་སྔ་ལོ་ལས་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན་

བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་

དངུལ་འབོར་ཡང་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༧༣་༣༠ མང་

བ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཞིན་ཐབས་

འཚོལ་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ། སྔོན ་རྩིས ་ཡོང ་འཆར་ཁོངས ་

ཡོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི ་དང་བླང་

དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པ་བཞིན། 

འབུལ་འབབ་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་ཐབས་སུ་མང་

ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་

ཆེ་བཞེས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང༌། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་དང་

བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གྲངས་ ༡༤༡༤༥༣ 

བཟོ་སྤྲོད་ཟིན་པ་མ་ཟད། ལག་དེབ་ཞུ་མཁན་

ཟམ་མ་ཆད་པར་ཡོང་མུས་ལ་བརྟེན་ནས་དང་

བླང་དཔྱ་དངུལ་དང༌། གཞན་ངེས་ཅན་བསྡུ་

དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་

ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༣་༦༣ ཚོད་དཔག་

ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ 

༥་༠༤ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ག སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་མི་རབས་རྒན་གྲས་མང་ཆེ་

བར་ཡོང་སྒོ་འདི་ཡིན་མེད་པ་དང་ལྷག་པར་

ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་བཞིན་

དེ་དག་གི་མཚོན་བྱེད་དུ་རང་ལོ་ ༨༥ ཡན་

སོན་པའི་མི་རབས་རྒན་གྲས་ནས་དང་བླང་

དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང་རང་ལོ་ ༨༥ བར་དཔྱ་དངུལ་གཙང་

འབུལ་ཟིན་པ་ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། དེ་

བཞིན་རང་ལོ་ ༧༠ ཡན་སོན་པ་སོ་སོའ་ིའདོད་

མོས་ལྟར་རང་ལོ་ ༨༥ བར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་

འབབ་ཇི་ཡིན་སྡེབ་འབུལ་ཆོག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་

ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་སྐབས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་

སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བྱ་ཕྱོགས་འདིས་ལོ་ན་རྒན་

གྲས་ཚོར་ལོ་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བཅར་གྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། 

ང༌། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་འབུལ་

རྒྱུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། བོད་མི་ཚང་མས་དང་བླང་

དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཆད་གསབ་དོད་ཕུལ་ཏེ་ཆག་

ཡང་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང༌། སྐབས་

དེར་བོད་མི་གང་ཙམ་ནས་གོ་སྐབས་ལེན་མ་

ཐུབ་པ་དང་ད་ཆ་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ཞིག་བྱུང་

ཚེ་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ཀར་ཕན་རླབས་ཡོང་རྒྱུའི་

དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་

ལ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་མུས་ཡིན།

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ འཁོད་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ 

དགོངས་དོན་དབུས་དང་ས་གནས། དེ་བཞིན་

ཟུར་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་ནས་ཐད་ཀར་ཐབས་

ཤེས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་རོགས་དངུལ་ཇི་བྱུང་ནས་

འཛིན་སྐྱོང་གི་འགྲོ་གྲོན་དམིགས་རྟེན་བརྒྱ་

ཆ་ ༤ དང་ ༡ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་

འབུལ་དགོས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་

བཞིན་ལག་བསྟར་ཡོད་མུས་ཀྱང༌། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ལོ་རེའི་བྱུང་སོང་

གནས་བབ་དང་གནད་དོན་གཞན་བཅས་ལ་

བསམ་ཞིབ་ཀྱིས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ ནས་

བཟུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་འཛིན་

སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་དེ ་དག་འབུལ་མི་དགོས་པའི་

གྲོས་འཆར་ཞིག་སྐབས་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་

འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་རོགས་

ཚོགས་ཁག་ནས་ལས་འཆར་ཆེད་རོགས་

དངུལ་ཇི་བྱུང་ལ་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་སོ་

སོས་ཁྱོན་ལས་འཆར་དངུལ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་

ཆ་འོས་འཚམས་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་

ལ་ཕན་པ་བསྡུ་ལེན་ཆོག་རྒྱུ་རིམ་པས་གཏན་

འབེབས་ཞུ་འཆར་ཡིན། 

ཆ།གོང ་གསལ་ཡོང ་འཆར་ཐོག ་རྩིས་ལོ ་ 

༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་དང་སྔོན་རྩིས་སོ་

སོར་མ་དངུལ་ལྷག་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༣༦་

༢༠ དང་ ༢༩༨་༥༣ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་འགྲོ་

གྲོན་ལ་གཞིགས་པའི་མ་དངུལ་མ་འདང་བའི་

གནས་སྟངས་མེད།

༤་༤། སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་ནས་དགོས་

དངུལ་གཏོང་ལེན།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ་ིཚོད་དཔག་འགྲོ་

གྲོན་ཁོངས་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་

ནས་གཏོང་དགོས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༥༦་༦༦ 

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་འགྲོ་གྲོན་

ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༩་༢༣ མང་བ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པའི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་ཡང་སྒོར་ས་

ཡ་ ༤༥༦་༦༦ ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

ཡོང་འཆར་དང་འགྲོ་འཆར་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་ཆད་

ལྷག་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཚོད་དཔག་

བྱེད་ཀྱི་མེད།

༤་༥།ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱབ་གཉེར།

ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་

་༡༤ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཚོད་དཔག་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་

ཡ་ ༡༢༧༩་༣༥  བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་འབོར་

འདིའི་ཁོངས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་

མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ 

༦ དང༌། ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་སྒོར་ས་

ཡ་ ༣༩་༧༨ འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ 

༢ དང་མངོན་སློབ་གྲྭའི་རྩིས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢་༣༠ 

བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ཚུད་ཀྱི་མེད།  

ཁ། གོང་གསལ་ཚོད་དཔག་འགྲོ་གྲོན་ནས་

དགོས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༢༢་༦༩  ལས་

ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཁོངས་ནས་

གཏོང་རྒྱུ་དང༌། སྒོར་ས་ཡ་ ༤༥༦་༦༦ སྔོན་

རྩིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ང་གཉིས་

པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིགཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང༌། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་

སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བརྒྱད་

པའ་ིདགོངས་དོན་ལྟར་གཏོང་ལེན་ཆོག་པའ་ིབཀའ་

འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༥་༠ མཇུག་བསྡོམས།

ཀ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན་

ལོ་རེ་བཞིན་འཕར་མུས་དང་དེའི་ཡོང་ཁུངས་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཕྱིའི་རོགས་རམ་ལ་མུ་མཐུད་

བརྟེན་དགོས་པ། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བའི་

གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་འགྲོ་གྲོན་གང་ཅིར་བསྲི་

ཚགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་ཚང་

མས་དགོངས་བཞེས་མུ་མཐུད་ཡོང་བར་ནན་

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ། མཐའ་དོན། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། 

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་

གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བོད་ནང་ད་ལྟ་མྱོང་བཞིན་

པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང༌། 

བོད་མིའི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྨོན་

འདུན་བཅས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་

ཤག་གིས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་

གཏམ་བཤད་དུ། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ལ་ཕུལ།། །།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢7

ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་གར་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་

ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་

ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ནས་ (The Da-

lai Lama Trust, New York)  བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་

རྩ་ཚོགས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལོའ་ི

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི ་སློབ་ཡོན་

ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་གནང་རྒྱུ་ལགས་ན། 

ཤེས་ཡོན་ཐོག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བྱས་རྗེས་

ཅན་གྱི་བོད་རིགས་མི་གྲངས་བཅུ་ལ་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཆེད་ཨ་སྒོར་ 

༼༡༠༠༠༠།༠༠༽  (US$10,000.00) གནང་

རྒྱུ་དང། སློབ་ཡོན་འཐོབ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་མུ་

མཐུད་སློབ་ཡོན་བཞེས་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་

ཀྱིས་སློབ་ཡོན་བསྐྱར་ཞུའི ་ཆེད་སློབ་ཡོན་

བསྐྱར་ཞུའི་འགེངས་ཤོག་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་

ཆ་རྣམས་ལེགས་པར་འགེངས་དགོས། 

 སློབ་ཡོན་ལས་གཞི་འདིའི་དགོས་

དམིགས་གཙོ་བོ་ནི། བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་

ནས་རང་མོས་ཀྱིས་བདམས་པའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་སོ་

སོའ་ིཐོག  ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་

བཏང་བ་བརྒྱུད་མིའི་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་

རྒྱུ་ཡིན། སློབ་ཡོན་འདིའི་ཆེད་སྙན་ཞུ་འབུལ་

མཁན་རྣམས་ཡུ་རོབ་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། དེ་

བཞིན་ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་གང་རུང་ཞིག་

ཏུ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་

ནང་ངེས་པར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཟིན་པའམ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་གཙང་མ་

ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་

གནང་དགོས། སློབ་ཡོན་ཆེད་འགེངས་ཤོག་ཆ་

ཚང་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་མཉམ་སྦྱར་

གྱིས་སྦྲག་ཐོག་གམ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་པི་ཌི་ཨེབ་ 

(PDF) ནང་འདི་ག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགེ་རྩ་ཚོགས་

པའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༧ ཉིན་དང་ཡང་ན་དེ་སྔོན་ནས་འབྱོར་ཟིན་

པ་དགོས། སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་འདི་

ལས་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འབྱོར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་

དང།  གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་

ཡོན་ཐེངས་གསུམ་པ་འདིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་

མཁན་རྣམས་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ངག་རྒྱུགས་

ལེན་རྒྱུ་དང། སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་

མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ནང་ཚུད་ལ་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

ཁེ་ན་ཌར་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཁེ་ན་ཌར་བོད་

མི་ཆིག་སྟོང་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་

འོག རྒྱན་ཤོག་འཕངས་ནས་རྒྱན་ཐོབ་པའི་

བོད་མི་གྲངས་ ༨༩༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་མི་

གྲངས་ ༢༠༤ ཆེད་མགྲོན་ཤོག་གི་འགེངས་

ཤོག་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་འབྱོར་ཡོད།  མགྲོན་ཤོག་གི་འགེངས་

ཤོག་རྣམས་བཀང་སྟེ་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཁེ་ན་ཌའི་ཆེས་མཐོའ ་ིགཞུང་ཚབ་ལས་

ཁུངས་སུ་ Canadian High Commis-

sion, New Delhi ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༧ འགྱངས་མེད་འབུལ་དགོས།

མགྲོན་ཤོག་གི་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་བའི་མི་

གྲངས་ ༢༠༤ ནས་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ནས་

མི་གྲངས་ ༦༤ ཡོད་པ་དང། ཀྲུ་ཀྲིང་ནས་མི་

གྲངས་ ༣༧ བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་མིའོ་གཞིས་

ཆགས་ནས་མི་གྲངས་ ༧༩ ཡོད་པ་མ་ཟད།  

བསྟན་འཛིན་སྒང་ནས་མི་གྲངས་ ༢༤ བཅས་

བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༢༠༤ ལ་འབྱོར་ཡོད། 

མགྲོན་ཤོག་འབྱོར་བའི་མི་གྲངས་ ༢༠༤ ཡོད་

པ་རྣམས་ལ་དྲི་རྩད་བྱ་རྒྱུ་དང། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་

གཟུགས་གཞི་བདེ་འཕེར་ཡིན་མིན་སྨན་པའི་

བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གནས་སྐབས་

རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ནང་གནང་གཏན་

འཁེལ་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་ཁེ ་ན ་ཌའི ་ཆེས་མཐོའ ི་

གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་

པར་དེ ་ཤི ་མངའ་སྡེ་ནས་རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་པ་

རྣམས་ལ་སྟབས་བདེའི་ཆེད། ཨ་སམ་མངའ་

སྡེའི་ཏིན་སུ་ཀི་ཡ་ Tinsukia དང་སྡིབ་རུ་

གྷར་ Dibrugrah དུ་དྲི་རྩད་དང་གཟུགས་

གཞི་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་

མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་ཁེ་ན་ཌའི་ཆེས་མཐོའ་ི

གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་མི་གཞིས་སྤོ་

བྱ་རྒྱུའི་དོད་ Immigration Fees འབུལ་

མི་དགོས་པའི་ཆག་ཡང་བཏང་བར་བརྟེན། ཁེ་

ན་ཌའི་སྒོར་ ༤༥༠ ༠༠༠ $ 450,000 དང། 

རྒྱ་གར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤ Rs. 2.4 crores 

ཙམ་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད།   

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 

ཉིན་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ 

༥༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོ་

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་

ལྷན་ཁང་གི་དེ་སྔའི་སློབ་སྟོན་པ་ཌོག་ཊར་སུ་

རན་ཌར་ (Dr. Surnder Sharma) ལགས་

ཀྱིས་གཙོས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། དབུས་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པ། རྡ་སའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་

སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་སྨན་སློབ་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༣༠༠ ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་མི་རིགས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་

ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་སླད་

མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་རྗེས་

གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདེབས་གསུང་འདོན་གྲུབ་

མཚམས་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་ཏེ་དབུས་

སྨན་རྩིས་ཁང་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲིས་

ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་སྨན་

རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཞབས་ལོ་ ༣༠ དང་ 

༢༠ འཁོར་བ་རྣམས་དང་། སློབ་ཐོན་སྨན་པ་ཁག་

གཅིག་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་དང་སྨན་རམས་པའི་

ཕྱག་འཁྱེར། དེ་བཞིན་སྨན་སློབ་དང་རྩིས་སློབ་

རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་སློབ་མ་དང་སྤྱི་པའི་རྒན་

བདག་བཅས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་གནང་

སྟེ་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་དཔེ་

དེབ་རྩ་ཆུ་ཊཱིཀ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐོག་མར་ངས་ཚང་

མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་གར་

སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད། 

ལག་འཁྱེར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། གང་

ཡིན་བརྗོད་ན། ལག་འཁྱེར་གྱིས་ང་ཚོར་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཆེ་མཐོང་ཞིག་འཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ལག་འཁྱེར་དེ་བརྒྱུད་མི་ཚེའི་དམིགས་

ཡུལ་མཐོ་ཤོས་དེར་བསྙེགས་ཐུབ།  ང་ཚོས་

བསླབ་པ་མཐར་སོན་དགའ་སྟོན་སྐབས་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། ལམ་

སྟོན་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་སེམས་ནང་

ཉར་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། སྟོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་རྒྱ་གར་

ནང་ནཱ་ལེནྡྲ་དང་སྟ་ཤི་ལ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་

བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ནཱ་ལེནྡྲ་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་སློབ་ཚན་སློབ་

ཁྲིད་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། དེ་རིང་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་

མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ངའི་བསླབ་བྱ་གང་

ཡིན་བརྗོད་ན། ཉེ་འཁོར་རྩི་ཤིང་མང་ཆེ་བར་

སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོས་

མི་ཚེའི་ནང་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་འབྱེད་པའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་

ལས་དོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྒྲུབ་སྐབས་ཧ་

ཅང་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། ལོ་གཉིས་གོང་

གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ལ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད། གསོ་

བ་རིག་པ་དང་བོད་སྨན་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་

མེད། འོན་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་སྨན་དེར་གསོ་བ་

རིག་པ་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཚོར་ཐོབ་

པའི་ལག་འཁྱེར་འདིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲོལ་

རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་ཁང་གང་དུ་སོང་ཡང་

ངོས་ལེན་ཡོད།  སྨན་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པ་དང་བོད་ཀྱི་དུས་རབས་དྲུག་པ་བདུན་པའི་

སྐབས་ཀྱི་སྨན་གཞུང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་གཅིག་

པ་ཆགས་ཡོད།  གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་ནང་འབྱུང་

བ་ལྔ་དང་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་

མཚུངས་པར་གསུངས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་སྟ་ེགྲོལ་བ་བཅས།། 

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་

སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུས་ནས་ལོ་

གཅིག་གཙང་ལ་ཉེ་བའི་རིང་གི་ཉམས་མྱོང་

ཐོག་ལས་གཞིའི་ལམ་སྟོན་ནང་བསྐྱར་བཅོས་

དགོས་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡༽ སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་

ཚོགས་མི་དབྱེ་བ་ ༥ ཡོད་ཁོངས་ནས་དབྱེ་བ་ 

༡ གཞུང་ཞབས་རྣམས་དང༌། ༢ ཉམ་ཐག་ཨང་

ཐོབ་ཅན་གཉིས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་བརྟེན། ད་ཆ་

དབྱེ་བ་ ༡ ཚོགས་དངུལ་རང་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ 

༥༥ འབུལ་མཁན་རྣམས་དང༌། ༢ བསྡུ་འབབ་

ཆ་ཚང་འབུལ་མཁན། ༣ དགོན་སྡེ་དང་རྒས་

གསོ་ཁང་ལྟ་བུའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་ཡིན།  

༢༽ སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་ཕྱིར་

བསྡུ་ཡང་འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་པ་དང༌། 

སྨན་ཞབས་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང༌། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁང་དང་ཆོད་གན་དུ་ཡོད་པའི་སྨན་

པ་ཡོད་སའི་ཚོཌ་མི་ཚོས་ཐོག་མར་སྨན་བཅོས་

གོང་གསལ་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས། སྨན་ཁང་

ནས་ཞུ་དགོས། དེ་ནས་སྨན་བཅོས་མ་ཐུབ་

ཚེ་ངོས་སྦྱོར་དང་སྦྲཌ་གཞུང་སྒེར་སྨན་ཁང་དུ་

བསྟེན་དགོས། གོང་གསལ་སྨན་པའམ་སྨན་

ཞབས། ཆོད་གན་སྨན་པ་བཅས་མེད་པའི་ས་

གནས་སུ་སྨན་བཅོས་དགོས་ཚེ་གཞུང་སྒེར་

སྨན་ཁང་གང་རུང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་འཐུས། 

༣༽སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་སྔ་འདོན་སོང་ཁག་

ཕྱིར་སློག་གནང་རྒྱུ་ལས་དངུལ་རྐྱང་སྤྲོད་མ་

དགོས་པའི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་མི་

དགོས་པ་གནང༌། ༤༽ ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་ 

Smart card གི་ཚབ་ཏུ་ Identity card 

རེ་ཚོཌ་མི་ཚང་མར་རེ་རེ་བཟོ་རྒྱུ། བཟོ་གླ་

སྒོར་ ༡༠ རེ་ཚོཌ་མི་ཚང་མས་འབུལ་དགོས། 

༥༽ནད་པ་ཞིག་སྨན་ཁང་ནང་བསྙལ་ནས་ཚོུད་ 

༢༤ གོང་འདས་གྲོང་སོང་ཚེ་སྨན་བཅོས་འགྲོ་

གྲོན་ཐོབ་རྒྱུ། ༦༽ཛ་དྲག་ནད་མནར་རྐྱེན་

སྨན་ཁང་དུ་བསྙལ་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་གང་

རུང་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་

ཞུས། གོང་གསལ་བསྐྱར་བཅོས་སོང་ཁག་

མང་ཚོཌ་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་གོ་རྟོགས་

རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ནས་རྩ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་ཡོང་བ་

དང༌། ལྷག་པར་ཚོཌ་ཞུགས་དང་པོའ་ིདུས་

ཚོད་ ༢༠༡༣།༣།༣༡ ནས་གཙང་བརྟེན་ཚོཌ་

མི་རྣམས་མུ་མཐུས་ཚོཌ་ཞུགས་མ་གནང་ན་

མ་འོངས་ཚོཌ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉན་བརྡ་གསལ་པོར་

གཏོང་དགོས་པ་བཅས་ལམ་སྟོན་དུ།  འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༠༣ 

ཚེས་ ༡༨ ལ།།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐོར་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ས་གནས་ཀྲུ་ཀྲིང་། ཏི་ཛུ། མེའོ་

བཅས་མཐའ་མཚམས་ལུང་ཁུག་དང་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུ་བཞི་རིང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁ་ཐོར་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་

སྟངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་ཁག་ས་གནས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཡོད་ཞིབ་འཇུག་དང་། ས་གནས་སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་གཟིགས་ཞིབ། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་གནས་བཞིན་པའི་

བོད་མི་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་བརྒྱུད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་སླད་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུས་མཚོན་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢7

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།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དབུ་འབྱེད་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༢༥ ཉིན་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་གཞུང་

གིས་ར་ཝང་ལ་ས་གནས་སུ་གསར་བཞེངས་

གནང་བའི་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༡༣༥ ལྡན་པའི་

སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་

ནུའི་སྒོ་ནས་རབ་གནས་དང་དེའི་མཐའ་སྐོར་

དུ་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་སྟོན་པའི་སྐྱེད་

མོས་ཚལ་ (Buddha Park) དབུ་འབྱེད་

མཛད་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་

ནས་མཛད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་རྣམ་པས་

གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སོགས་ཀྱིས་ལག་

ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་དགེ་འདུན་

རྣམས་ཀྱིས་དུང་རྒྱ་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་

ཏེ་གདན་ཞུས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་གྲུབ་མཚམས་གདན་

ཞུའི་སྤྱི ་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་རིག་འཛིན་དབང་མོ ་

ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དབུ་འབྱེད་དང་ལྷན་

མཛད་སྒོར་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་དད་ལྡན་

མི་མང་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། འདི་གའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་

གིས་གཙོས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་

དང། དཔོན་རིགས་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་དགེ་

འདུན་པ་རྣམ་པ། སེར་སྐྱ་མི་དམངས་དང་

ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་

རིང་འདི་གར་སྟོན་པའི་སྣང་བརྙན་བྱིན་རླབས་

ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གསར་

བཞེངས་གནང་བ་རེད། གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

དང་འབྲེལ་ནས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་

སྒོ་ནས་རབ་གནས་ཞུས་ཡོད། མངའ་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེན་པ་ཝན་ལྕམ་ལིང་ངེད་གཉིས་ངོ་

ཤེས་རྙིང་པ་རེད། ཁོང་གིས་སྐུ་བརྙན་འདི་ལྟ་

བུ་བཞེང་རྒྱུར་ཐུགས་འཁུར་བསྐྱེད་རྒྱུ་དང་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པར་

དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་གནང་བར། ངོས་རང་

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

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་

གིས་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་ཞིག་དང་གཞན་

ཕན་གྱི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

བཞེངས་གནང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གི་

ལྷག་བསམ་དང་རེ་འདུན་གང་ཡོད་པ་རྣམས་

བདེ་བླག་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། 

འདི་ག་འབྲས་ལྗོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། གོམས་

གཤིས་དང་རིག་གཞུང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་རེད། དེར་བརྟེན་འབྲས་ལྗོངས་ནང་ལ་སྒེར་

པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ནང་པ་དང་། ཧིན་རྡུ། ཡི་

ཤུ། ཕལ་ཆེར་ཁ་ཆེ་བྱེད་མཁན་ཡང་་་ཡོད་

ངེས་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་བྱེད་

མཁན་ཡོང་གི་རེད། འོན་ཀྱང་འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ནང་ཆོས་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་

སླེབ་རྒྱུར་སྣང་བརྙན་བཞེང་རྒྱུས་མཚོན་དེ་དག་

ཡུལ་ལུང་རང་ལ་གཤིས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་

བརྟན་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་

རེད་བསམས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། གཞན་ཡང་་འབྲས་ལྗོངས་

མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་པ་མཆོག་དང་མངའ་སྡེའི་

སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་པ་ཝན་ལྕམ་ལིང་རྣམས་གཉིས་

ཀྱིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ནས་སྟོན་

པའི་སྐུ་བརྙན་བཞེངས་དགོས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གཏམ་བཤད་ནང་

། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གསར་བཞེངས་

ཞུས་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་རབ་གནས་དབུ་འབྱེད་

བསྐྱངས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་མཟད། ད་

རེས་སླར་ཡང་འབྲས་ལྗོངས་མི་དམངས་ལ་

བྱིན་རླབས་ཐོབ་སྟབས། འདི་གའི་མི་དམངས་

ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། 

ཐེངས་འདིའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་འབྲས་

ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་བི་པི་སིང་

མཆོག་དང་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་པ་ཝན་

ལྕམ་གླིང་མཆོག གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

བགྲེས་གཞོན་རྣམས་གཉིས། མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་ཁག་དང་གཞུང་ཞབས་གནད་ཡོད་ཁག 

དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བ་བཅར་

ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ར་ཝང་ལ་ཁུལ་དང་། འབྲུག 

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག ཀ་ལོན་སྦུག  

རྡོར་གླིང་སོགས་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༠༠༠༠ བརྒལ་བར་ལག་

ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་

མཛད་ཡོད། ད་ཐེངས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

འབྲས་ལྗོངས་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐེངས་

བདུན་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་

ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་སྐབས་འབྲས་

ལྗོངས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཡོད་པ་བཅས། །

གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་
གསུམ་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གཞི་རིམ་བར་

མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་

དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་པའི་

མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༥ 

ཐོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་དུ་

ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒོའ ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་

རིང་ལགས་དང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི།  

ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བཅས་

ཚོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤེས་རིག་སྲོལ་

རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་

ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་བོད་

ཁྱིམ་གཉིས་དང་སམ་བྷོ་ཊ། བལ་ཡུལ་སློབ་ཁག་

གི་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་ ༢༧ མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ 

༡༨བར་ཉིན་བདུན་རིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་

ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་མཁས་དབང་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་ནང་དོན་ཁག་དང་། ཅེ་ནེའི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཌོག་ཊར་ར་

མུ་མ་ནི་ཝན་ནམ་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟ་

གྲུབ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ། སློབ་ཚན་འཆར་

འགོད།  ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སོགས་དང།  

སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་ཤེས་

ཡོན་ཞིབ་འཇུག་སྐོར། ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་

སྤྱིས་བཟང་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན།  ཤེས་རིག་ཤེས་

ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྐད་སློབ་

གསོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཁྲིད་ཐབས། དམིགས་

བསལ་ཤེས་ཡོན། ཤེས་རིག་མདུན་ལམ་སློབ་

སྟོན་པས་བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ།   

ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དགེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་གི་སྐྱོན་གནད་དང་ཁྲིད་

ཐབས་གཞན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭར་ལྟ་སྐོར་

སོགས་ལས་འཆར་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་

ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

 དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པའི་སྐུ་

ཚབ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་དགེ་ཆེའི་ལས་རོགས་

དགེ་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་དང་གོ་པུར་

བོད་ཁྱིམ་དགེ་ཚེ་རིང་ནོར་བུ་བཅས་ཀྱིས་མྱོང་

ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་།  གཞན་ཡང་ས་རཱ་

མཐོ་སློབ་སྤྱིས་བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོ་དང་དགེ་

རྒན་གྱི་ལས་འགན། ད་ལྟའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་

བོད་སྐད་གཙང་མ་བསྐྱོན་དགོས་པ་སོགས་

ལམ་སྟོན་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཡོད། 

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་

ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ།  

མཇུག་བསྡོམས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་

སྐབས། སྤྱིར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་

ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འཛིན་

བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་འདིར་ཤེས་ཡོན་གྱི་

ལས་གནས་སུ་ཞུགས་པ་ཚང་མའི་བློ་སྒྲིམ་

ནས་འབད་འབུངས་དགོས་སྐོར་དང་།  དགེ་

རྒན་ལས་སྒོར་ཞུགས་པ་རྣམས་བསྔགས་

བརྗོད་དང་འབྲེལ་ལས་འགན་ཡང་གཞན་དང་

མི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར།  ལྷག་པར་ད་ལྟའི་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་དྲི ་བར་ལན་འདེབས་སྐབས་ཀྱི ་

གདེང་སྤོབས་ཀྱི་འདང་མིན་དཀའ་ངལ། དཔེ་

དེབ་ལྟ་ཀློག་གི་གོམས་གཤིས་བསྐྲུན་ཕྱོགས།  

བོད་ཨིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་རང་རྐྱ་འཕེར་

ཐབས། དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ིཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཕྱོགས། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཚན་རིག་དང་

ཨང་རྩིས་དོ་དབྱིངས་ཡོང་ཐབས་སྐོར་སོགས་

ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་།  དེ་

ནས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་སྐལ་བཟང་དབང་

འདུས་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་

མཁན་རྣམས་དང་། ཚོགས་ཡུལ་ས་རཱ་མཐོ་

སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱིས་གཙོས་མཐུན་འགྱུར་སྐྲུན་

མཁན་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། །        


