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ལོ་ 53 ཨང༌། 6 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

5th February 2014

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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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

(R.N. 5165/60)

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་

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

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་ 

(Assam) མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྷོ་ཧ་ཊིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་(Srimanta Sankaradeva 

Kalakshetra)སྒྱུ་རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་

བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག

 དེ ་ཡང ་མཛད ་སྒོའ ི་སྐུ ་མགྲོན ་

གཙོ་བོ་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་

སྐུ་ཞབས་ཏ་རུན་གྷོ་གོ་ཡེ་(Chief Minis-

ter Tarun Gogoi) མཆོག་གིས་གཙོས་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་། ཨ་

རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་

བློན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་སོགས་ལྷན་

འཛོམས་དབུས་སུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་སྣང་གསལ་

ཞལ་ཕྱེ་མཛད་གྲུབ་བསྟུན། རྟ་དབང་དགོན་

པའི་མཁན་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཞལ་འདོན་

གསུང་འདོན་གནང་།  དེ་ནས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་བློན་ཆེན་

པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་

དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཁུལ་དེའི་

མི་མང་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་དངོས་སུ་ཉམས་

མྱོང་གསོག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྩལ་བར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཨ་

སམ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་

ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་

པར་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་

ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྐོར་

སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དེང་

སྐབས་འཁྲུག་འཛིང་ཆེ ་བའི ་འཛམ་

གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་འོག་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་དྲུང་ནས་

བྱམས་བརྩེ་དང་འཁོན་འཛིན་སེལ་བའི་འཆམ་

མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་

སྐོར་གྱི་བཀའ་སློབ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་

བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

གིས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ཐུབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཡོད། 

 ས་གཞི་དཔྱད་རིག་པ་ཚོར་རྙེད་

དོན་ལྟར་ན། ང་ཚོའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཚོ་རྡོའ་ི

དུས་རབས་སྐབས་ནས་བོད་ནང་གཞི་ཆགས་

ཟིན་པ་དང་། དེ་ཡང་བོད་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་ཁག་

ནས་ལག་སོན་བྱུང་བའི་གནའ་རྫས་ཁག་ལ་

ཚན་རིག་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། ལོ་

ངོ་ཁྲི་གསུམ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་དབུས་

ཕྱོགས་ནས་ལག་སོན་བྱུང་་བའི་དངོས་ཤུལ་

རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་ལོ་ངོ་ཁྲི་

གཅིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་གཞན་ཁག་ནས་ལག་སོན་བྱུང་བའི་གནའ་

བོའ་ིདངོས་རྫས་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

སྐབས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ར་

སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་ནི་གདོད་

མའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་རྗེས་གཞས་སྣ་

འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས། མཐར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་དུ་གཟིགས་སྐོར་ཐེངས་དང་པོ་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི ་ནང་ཡོད་པའི ་བོད་མིའི ་གཞིས་

ཆགས་རྟ་དབང་དང་། དྷི་རང་། འབུམ་སྡེ་ལ། 

བསྟན་འཛིན་སྒང་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་

གྲུབ་མཚམས་ཀྲུ་ཀྲིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད།   དེ་ཡང་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་འབུམ་ལ་དང་། 

བསྟན་སྒང་། ཀ་ལག་ཐང་བཅས་སུ་བོད་མི་དང་

ཡུལ་མི་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་དང་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་རྗེས། གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་མེད་

རྐྱེན་དེ་ཉིན་ཀྲུ་ཀྲིང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་མེད། དེར་

བརྟེན་རླངས་འཁོར་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་སྒང་

ནས་བྷ་ལུག་པོངྒ་ Balukpong དུ་ཕེབས། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བྷ་ལུག་པོངྒ་ནས་

ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་ཀྲུ་ཀྲིང་དུ་ཕེབས་

འབྱོར་གནང་།  སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ལ་ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། བྱང་ཆུབ་

དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པའི་མཁན་པོ། ཨ་རུ་

ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གྷར་རྒྱལ་

སའི་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ཉེན་

རྟོག་འགོ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་

ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག ཕྱེད་ཡོལ་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་དེའི་མ་དགོན་

མདུན་དུ་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

ང་རང་དེ་རིང་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་དུ་བཅར་ཐུབ་པར་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་དང་

ལྷག་པར་རྟ་དབང་ཁུལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཚོར་བ་

མ་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་

དུ་ས་གནས་འདི ་བརྒྱུད་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

དྲུག་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཆགས་

ཡོད།  ང་རང་ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭའི་དུས་སུ་ཀྲུ་

ཀྲིང་དང་། མེའོ། ཏི་ཛུ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་མང་པོ་གོ་

མྱོང་ཡོད། ང་རང་ཀ་སྦུག་དང་། རྡོར་གླིང་། ཅོན་

ཏ་ར་སློབ་གྲྭ་བཅས་སུ་ལྟ་སྐོར་འགྲོ་སྐབས་ད་ཆ་

རྡ་རམ་ས་ལར་སྲིད་སྐྱོང་ཆགས་ནས་ཡོད་པའི་

མི་འདིས་པདྨ་བཀོད་པའི་སྐད་ཕྲན་བུ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་

བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཞུ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ཐོག་

བསླེབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་དགོས། ཞེས་

བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།  མེའོ་དང་ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་འདི་

བཞིན་ལུང་ཁུག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁུལ་

འདིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་

མང་དག་ཅིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་

ངོས་ནས་གཞིས་ཆགས་འདིར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གཏོང་སྐབས་ཆེད་མངགས་ས་གནས་

འདི་རང་ནས་ཡིན་པའི་ལས་བྱེད་གཏོང་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་

མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་

གཅིག་ཡིན་སྟབས།  བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཁག་ལ ་བསྐྱོད ་དེ ་

ས་གནས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་དང་མི ་མང་

གི་དཀའ་ངལ་ཤེས་

རྟོགས ་ཡོང ་བ ་བྱ ་

རྒྱུ་ངའི་ལས་འགན་

རེད། ངས་སྲིད་སྐྱོང་

གི་དམ་འབུལ་ཞུས་

པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

བོ ད ་མི འི ་ གཞིས ་

ཆགས་དང་། སློབ་

གྲྭ། དགོན་སྡེ་ཁག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣།༩༤ ལ་བསྐྱོད་

ཟིན། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་རྣམས་གསལ་རྟོགས་བྱུང་

ཚེ་བཀའ་ཤག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ལས་

དོན་སྤེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན།   

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་ཡང་གནང་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཤི་ལོང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང་ཆིབས་སྒྱུར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

སོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་  

༢༠༡༤  ཟླ་  ༡  ཚེས་ ༣༠  རེས་གཟའ་ཕུར་

བུའི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༢༥ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱ་ཤར་ཨ་སམ་དང་མེ་

གྷ་ལ་ཡཱ་བཅས་སུ་མཛད་འཕྲིན་ཆེད་བཞུགས་

སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་འགྲོ་

བརྒྱུད་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་

དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་དབུས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་

མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤོས་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་

སྐྱེལ་ཞུས་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ལྡི་ལི་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་  ༡ ཉིན་ལྡི་

ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་གྷོ་ཧ་ཊིར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་

ལྔ་རིང་ཨ་སམ་ (Assam) དང་། མེ་གྷ་ལ་ཡའི་ 

(Meghalaya) མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཤི་ལོང་ 

(Shillong) ནང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད།

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་

སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་  ༡༩ (༡) འོག་དང་།  བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་དང་པོ་དོན་

ཚན་  ༡ ནང་གསེས་  ༣ བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གྲྭ་བླ་

སྣང་ས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ 

ཟླ་  ༤  ཚེས་ ༢  ནས་ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་

བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  བཀའ་དྲུང་ཡིག་

ཚང་ནས་  ༢༠༡༤  ཟླ་  ༡  ཚེས་  ༢༧  ལ།།

གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ Australian News Network ཞེས་

པའི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མི་ཌིལ་ཊོན་ 

Jim Middleton ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

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

མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་

མར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཁུལ་དེར་གནས་

སྡོད་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གང་ཞིག་སྤྲོད་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡར་ལན་

ཇི་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་གསར་འགོད་པས་

བོད་མིའི་ནང་ལས་འགུལ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་

རང་བཙན་ཁོ་ན་རྩོད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ཁྱེད་རྣམ་པས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

ལས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་བརྗོད་པ་དེར་ཁོང་

ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ཙམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དམ། 

ཞེས་པའི་དྲི་བ་སོགས་ལ་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 6 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 5

ཁམས་བྲག་མགོར་སླར་ཡང་དམ་བསྒྲགས་
བྱས་པ།

༄༅། །འདི་གར་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་

ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་ཁམས་བྲག་

མགོའ་ིརྫོང་ཐོག་ཏུ་མི་མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ལོ་གཉིས་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ལོའ་ིདཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་འཆར་ལ་

ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྐྱར་དུ་

ཁམས་བྲག་མགོར་དམ་བསྒྲགས་དང་དྲག་ཤོམ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་འདི་ལོའ ་ིདཔྱིད་གསར་

དུས་ཆེན་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན། 

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ནས་བཟུང་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ཁམས་བྲག་མགོའ ་ིརྫོང་ཐོག་ཏུ་

དམག་མིའི ་རླངས་འཁོར་དང་ལྕགས་ཁྲབ་

འཁོར་ལོ་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གིས། ཉིན་

མཚན་མེད་པར་རྫོང་གི་སྲང་ལམ་ཁག་ནས་

དམག་མི ་ཚོས་རུ་སྒྲིག་གིས་དམག་སྦྱོང་

སོགས་བྱས་ཏེ་དྲག་གནོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་

ཆེན་སྟོན་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་སྲང་ལམ་

ཁག་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་སྔོག་

བཤེར་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཟ་ཁང་དང་

ཇ་ཁང་སོགས་སུ་མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་

མཐོང་ཚེ་སྐད་ཆ་བཤད་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་

བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་  ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཁམས་བྲག་

མགོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་མི་མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་

བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན། སྐབས་དེར་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་གང་བྱུང་མེ་མདའ་

བརྒྱབ་སྟེ་ཁག་གཅིག་དམར་གསོད་བཏང་བ་མ་

ཟད། ཁུལ་དེའི་ས་གནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་སྔ་

རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་དུས་བཀག་འདྲ་

མིན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་ཀྱང་བཅད་ཡོད་པ་རེད།།

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

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

མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་སྦེར་སེ་སྦན་ (Brisbane) 

ནང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལོ་རི་ས་ཝ་ཌན་

མཆོག་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་གསུང་གསལ། དེ་

རིང་ངས་སྐུ་ཉིད་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པ་

ནི་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ད་

དུང་ཡང་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་ནི་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད་པར་བརྟེན་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་

རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

འདུག ལྷག་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་

ཀྱི་དུས་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བོད་དོན་སྐོར་

མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་སྦེར་སེ་སྦན་ནས་

མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་གྲོང་ཁྱེར་ (Melbourne) 

མེལ་བྷོན་ནང་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཁུལ་དེར་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྙིང་པ་

ཁག་གཅིག་དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་

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

ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌོན་བིན་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་འདུག 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཚགས་ཤོག་གི་

གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་

གྲུབ་མཚམས་གྲོང་ཁྱེར་མེལ་བྷོན་ཁུལ་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་

གསར་འགོག་པ་ཁག་གཅིག་ལ་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོགས་གནང་རྗེས་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་གྲུབ་མཚམས་གྲོང་ཁྱེར་ (Syd-

ney) སི་ཌི་ནིར་ཕེབས་འཐོན་གནང་འདུག 

བུ་དང་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ས་མིག་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་

ཁོངས་སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཏུ་བུའི་ཉལ་ཁང་དོ་

དམ་པའི་ས་མིག་གཅིག་དང་ཌལ་ཧོར་གཏན་

སློབ་ཏུ་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ས་མིག་

གཅིག་སྟོང་པ་ཡོད་པར་ཆོད་གན་ཐོག་ལས་

གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༢  ཚེས་ ༢༨ འགྱངས་མེད་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་

དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར། ༢། རང་ལོ་ ༤༥ མ་བརྒལ་བ་ཡིན་པ། 

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར།(R.C) ཤོག་

གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མ། ༤། གཟུགས་ཐང་

ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༥། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུས།

གསོལ་ཕོགས།

ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་ཧིན་སྒོར་ ༩༣༠༠ 

འཐོབ་རྒྱུ། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་

ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སྟེང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་

ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན།  ཡང་ན་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭ་གང་རུང་གི་སློབ་སྤྱི་བཅས་སུ་རུང་

ནས་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ངོ་བཤུས་འཁྲུལ་

མེད་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་ཞུ་

དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༣༡ ལ།

Secretary
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༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་དང་སྐུ་པར་བཞག་པའི་ཉེས་མིང་
འོག་བོད་མི་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ནོར་

རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་༼ཝི་

ཅེ ཌི༽ (wechat) སྐད་འཕྲིན་ནང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་སྐུ་པར་སོགས་ཐོན་

རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

 ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་

གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། བོད་ཕྱི་

ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མིའི་དབར་སྐད་འཕྲིན་ཞེས་

པའི་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་འབྲེལ་མཐུད་གནང་གི་

ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཆོས་དང་སྐུ་པར་

ཁག་གཅིག་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སྐད་འཕྲིན་

ཞེས་པའི་སྐད་འཕྲིན་བརྙན་ཆས་ཐོག་གསང་

ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྟ་ཉན་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་

འདུག ལྷ་སར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་

མིའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་གློ་བུར་སྔོག་བཤེར་

བྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་རིགས་ནོར་རྒྱས་

ལགས་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་། བཀའ་ཆོས་དུམ་བུ་

ཁག་གཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རྣམས་རང་གི་ཉེ་

གྲོགས་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ལྟ་ཀློག་བྱས་པ་མ་

ཟད། གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་

པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལྷ་སའི་རྭ་མོ་ཆེ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་དང་། ཉེས་རྡུང་བཏང་ཡོད་འདུག ནོར་རྒྱས་

ལགས་ནི་བོད་ནུབ་རྒྱུད་ལ་སྟོད་དིང་རི་རྫོང་

ཁོངས་མཚོ་སྒོ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་

དང་། རྒྱུན་ལྡན་ལྷ་སར་ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་

གཉེར་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག 

འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ བར་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་

རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཁོང་རྭ་མོ་ཆེའི་ཉེ་འདབས་སུ་

ཡོད་པའི་བཀག་ཉར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པ་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་རྒྱ་ནག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ལོའ་ིསྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གྲོས་མོལ་དང་ཞི་འགྲིག་གི་

ཐབས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར་

འཁོད་དོན། སྤྱིར་བཏང་འདས་ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་

སྤྱི་དམངས་དང་། སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོམས་རང་

དབང་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་

མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་དེང་

རབས་ཅན་དུ་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་

བཅོས་སྒྱུར་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱ་རྒྱུར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མེད། རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མུ་མཐུད་

སྟངས་འཛིན་དང་དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་ཡོང་སླད་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་ཐོག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ལས་དོན་

གང་ཡང་བསྒྲུབས་མི་འདུག དེ་བཞིན་ཡུ་གུར་

ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་

གི་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་ཚོས་སྔར་བཞིན་དམ་བསྒྲགས་

དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་

ཡོད་པ་ལས་གྲོས་མོལ་དང་ཞི་འགྲིག་གི་ཐབས་

ལམ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་མི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི ་བླ༌མ་མཆོག་གམ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཆེད་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ད་ལྟ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་མཆོག་གི་གནས་

སྟངས་ཡོངས་གྲགས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བཅུག་དགོས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཆོས་

དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཐོག་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་མོས་ཞུ་རྒྱུའི་རང་

དབང་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

མིའི་དགོས་འདུན་ལ་ཉན་འཇོག་དང་བོད་མིར་

འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་

བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་འོག་ཏུ་

ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་

གཏོང་དགོས་སྐོར། སོགས་འཁོད་འདུག་པ་

བཅས། །

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སི་ཌི་ནིར་
བོད་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

སི་ཌི་ནིར་ (Sydney) བོད་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་སི་ཌི ་

ནིར་བོད་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་སི་ཌི་ནིར་ས་ཁུལ་དུ་སྡོད་མཁན་བོད་

རིགས་ཚང་མར་ངས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་

བཞི་པས་ལས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ལྷག་

འགྲོ་གི་ཡོད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་བཀའ་ཤག་

གིས་གཙོས་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཧུར་

བརྩོན་གྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཐོག་

འཐུས་ཤོར་རྩ་བ་ནས་ཕྱིན་མེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། སྤྱིར་བཏང་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་བོད་

བསྟན་སྲིད་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་མིར་

འཛིན་བཞིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། 

དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་ 

༡༽ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་དང་། ༢༽རིག་

གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ། ༣༽དཔལ་འབྱོར་

དབྱེ་འབྱེད། ༤༽ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག ༥༽

ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲོག་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་

ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ངོསནས་བོད་མིར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་

མཚོན་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་རིགས་མ་

སྤེལ་རོགས། ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་

སྟབས། ང་ཚོ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་

རྒྱུ་ང་ཚོའི་འགན་འཁྲི་ཆགས་ཡོད།  དེ་བཞིན་

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརྟེན། འདི་གར་

ཡོད་པའི་ཕ་མ་རྣམས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་

རྣམས་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་

གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནར་ཡིད་ཚིམས་

ནས་མ་བསྡད་པར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་བོད་ཡིག་དང་

བོད་སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཁྱིམ་ཚང་ནང་

བོད་སྐད་རྒྱག་ཐུབ་ན་བོད་སྐད་བརྗེད་ཀྱི་མ་

རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་འགྲོ་

སའི་སློབ་གྲྭར་བོད་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། 

འོན་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཕ་མས་བོད་སྐད་བཤད་

དགོས་སྐོར་བརྗོད་པར་བརྟེན། དེ་རིང་ངས་བོད་

སྐད་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་གཏམ་བཤད་བྱེད་

ཐུབ་པ་ནི་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་

ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 6 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 5  

ལས་བྱེད་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་ག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་གསོལ་ཁང་དུ་འགན་

འཛིན་འཕོས་ཚབ་ཅིག་དགོས་པར་ལས་བྱེད་

གསོལ་ཁང་གི་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ 

༦།༡།ཀ  དགོངས་དོན་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་

བཞག་གནང་བཞེད་ཡོད་ན། གཤམ་གསལ་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བློ་ཡོད་

རིགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ ཀྱི་དྲུང་

ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༡༤ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༠༠ འགྱངས་མེད་སྙན་

ཤོག་དང་དགོས་མཁོའ ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ ་

བཤུས་སྟེང་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་

པ་འབུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུའི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ལ།

ཆ་རྐྱེན་ཁག

༡། རང་ལོ་ ༣༠ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༦༠ མ་

བརྒལ་བ། ༢། འཛིན་རིམ་ ༡༠ ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་པ། ༣། ཁྱད་ལས་པའི་ལག་འཁྱེར་

རམ། ཡང་ན་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་ནང་འགན་

འཛིན་ནམ་གཉེར་པའི་ལས་འཁུར་ཉུང་མཐར་

ལོ་གསུམ་བྱས་པའི་ཉམ་མྱོངས་ཡོད་པ། ༤། 

དྭང་སློབ་ནང་གཉེར་པའི་ལས་འགན་ལོ་གཅིག་

ཞུ་མྱོངས་ལྡན་རིགས་ལ་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ 

༢ དང་ ༣ མ་ཚང་ནའང་དམིགས་བསལ་

ཆོག་རྒྱུ། ༥། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོད་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་དུས་འགྱངས་ཟིན་

པའི་ཡིག་ཆ། ༦། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རང་

དབང་གཅེས་འཛིན་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་

དེབ་ཡོད་པ་དང་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༣ བར་ཕུལ་

ཟིན་པའི་དན་རྟགས། ༧། ཐལ་སྤྱོད་མེད་པའི་

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར། 

༨། འགོས་ནད་མེད་པ་དང་གཟུགས་ཐང་ཡིན་

པའི་སྨན་པ་བགྲེས་པའི་ངོས་སྦྱོར།

འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།

Secretary
Department of Finance, CTA
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsaal - 176215
Distt. Kangra, H.P. INDIA

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་འོས་མིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་
བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །པེ་ཅིང་ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

གསར་པའི་འོས་མི་སྐུ་ཞབས་མེཀ་སི་བྷུ་ཀ་

(Senator Max Baucus) མཆོག་གིས་

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༢༨ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་

འབྲེལ་ཚན་པའི་ནང་པེ་ཅིང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་གསར་པའི་འོས་མི་སྐུ་ཞབས་མེཀ་སི་བྷུ་

ཀ་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་

ཞིག་ཚོགས་པའི་ནང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། 

གལ་ཏེ་ང་རང་པེ་ཅིང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱུང་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་

ནག་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

གི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་འཇོག 

དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ལ་སྔར་ལྷག་

དོ་སྣང་དང་བསྐུལ་འདེད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་

མཚུངས་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་

ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་

གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་

གསོ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཨ་རི་ལྟར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་གཞིར་

བཟུང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་

དབང་དང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། བོད་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཆེད་མི་དམངས་

དཀྱུས་མ་ཚོར་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་

ཐོག་ནས་བསྐྱོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག

 སྤྱིར་བཏང་སྐུ་ཞབས་གྷལ་རི་ལོག་

པེ་ཅིང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་

གནང་རྗེས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་

མཆོག་གིས་མེཀ་སི་བྷུ་ཀ་མཆོག་གཞུང་ཚབ་

གསར་པའི་འོས་མིར་མིང་འདོན་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན་འདུག 

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་
གི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དང་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཀོ་ཐ་རི་ (D. S. Kothari 

Centre for Science, Ethics and 

Education) ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི

ཚོགས་ཁང་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་

ཀླད་པའི་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ། 

ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་སྐོང་ཚོགས་གནང་

འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ིསློབ་ཕྲུག་དང་དོན་གཉེར་

ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཀོ་ཐ་རིའི་

ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སློབ་

དཔོན་མི་ནཱཀ་ཤི་ཐ་པན་  (Prof.Meenak-

shi Thapan) ལགས་དང་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི

སློབ་དཔོན་སི་ཡོན་རཱ་མོན་ (Prof.Ceon 

Ramon) ལགས་ཀྱིས་ཀླད་པའི་ཚན་རིག་དང་

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིསྐོར་གཏམ་བཤད་གནང། 

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་

མཁས་དབང་སི་སིར་རོ་ཡེ་ (Dr.Sisir Roy) 

ལགས་སོགས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

གཏམ་བཤད་གནང་འདུག

 ཐེ ངས ་ འདི འི ་ བགྲོ ་ གླེ ང ་སྐོ ང ་

ཚོགས་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་

ལ་བོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྡོ་

རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ནང་གསུང་དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སྙན་

གྲགས་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི་སྣ་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་སྐབས། མི་སྣ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་

བས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ། དེང་སྐབས་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་

འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། ང་ཚོ་

འགྲོ་བ་མིའི་འདོད་རྔམ་དབང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཤེས་ཡོན་དང་མིའི་བསམ་བློའ ་ིགནས་ཚད་

མཐོ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་

ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་

མཁན་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་

ལ་ཐུག་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། དེ་ནི་དེང་

དུས་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་སྟངས་ཐོག་སྐྱོན་ཆ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་

སྐབས་ཀླད་པ་འཚར་ལོངས་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཤེས་

ཡོན་ཕྱུག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སེམས་

རྒྱུད་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་མེད་

སྟབས། ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་

བ་གཏང་སྟེ་སེམས་བཟང་པོ་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཆེད་སློབ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་འཇུག་སྣོན་བྱེད་

དགོས་སྐོར་བཀའ་ལན་དང་བཀའ་སློབ་རིམ་

ཕེབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ལྡི་ལི་བོད་ཁང་

དང་ཕོ་ཊ་རི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ཟུང་

འབྲེལ་གྱིས་ལས་འཆར་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ལོར་

འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག 

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་
ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།  །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟླ་སྒྲོན་

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་   ༡   ཚེས་  

༣༡  ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤  ཟླ་  ༡  ཚེས་  ༢༨  དང་ ༢༩  ཉིན་

སོ་སོར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་མེལ་བྷོན་ 

Melbourne དང་ Sydney སི་ཌི་ནི་ཁུལ་

གྱི་ས་གནས་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རྒྱ་མཛའ་

འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་དྲིལ་

བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་

གིས་སི་ཌི་ནི་དང་མེལ་བྷོན་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་

རྒྱ་རིགས་ལྷན་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་

ཕྱི་ཚེས་  ༢༨  ཉིན་མེལ་བྷོན་དུ་བོད་རྒྱ་མཛའ་

འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མི་དང་

གཞན་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ལྷན་མཇལ་མོལ་

གནང་ཡོད་།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༩  ཉིན་སི་ཌི་ནིའི་ཁུལ་

དུ་མཐོ་སློབ་ཁག་གཉིས་ནང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་

མོ་བ་ཁག་གཅིག་དང་རྩོམ་པ་པོ།  རྒྱ་རིགས་

མཁས་དབང་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་

བཅས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་

དགོང་དྲོའ་ིགསོལ་སྟོན་ཞིག་བཤམས་ཏེ་བོད་

དོན་གླེང་མོལ་གནང་ཡོད།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་

བུ་ལགས་དང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟླ་

སྒྲོན།  ས་གནས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་མི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་།

 བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་

ལྷན་མཇལ་མོལ་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་མི་དམངས་

ནས་འོས་འདེམས་གནང་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་

གསོལ་རས་སྩལ་རྗེས།  བཀའ་ཤག་སྐབས་

བཅུ་བཞི་པས་ལས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཉིས་

ལྷག་འགྲོ་གི་ཡོད།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ངོས་ནས་ད་བར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད།  རྒྱ་མི་རིགས་

ཚོས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མཁྱེན་

རྟོགས་དང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་དབར་

མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་

གལ་ཆེའི་ལས་འགན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།  ཅེས་དང་། ལྷག་པར་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང།  ཤེས་ཡོན།  ཁོར་ཡུག་སོགས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན།   

ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་རྩ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞིན་ཡོད།  འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་དབང་གིས་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པ་དང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རྩི་བཞིན་ཡོད་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་
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འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཕྱི་ ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ 

བར་ལྡི་ལི་ཁུལ་དང་། དེ་བཞིན་མངའ་སྡེ་གུ་ཇུ་

ར་ཏི། རཱ་ཇི་སི་ཐན། ཧི་མ་ཅལ་ཁུལ་སོ་ལན་བོན་

གཞིས་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་འགོ་ཚུགས་འདུག 

 དེ ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྡི་ལིར་ནོ་ཨེ་ཌ་

ལྷ་ས་ Noida Lhasa དང་། ནོ་ཨེ་ཌ་ཧི་མ་ལ་

ཡ། Noida Himalaya སོ་ནི་པཏ། Sonipat 

བཅས་ཀྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་

རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་

སྐྱོང་ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་བསྡུ་ལེན། 

དེ་བཞིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་སྐོར་

གོ་རྟོགས་དང་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལམ་སྟོན་གསུང་

བཤད་གནང་། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དབྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་

ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཕི་ལི་པ་ཀེ་

རིཀ་ Philippa Carrick ལགས་དང་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ལལ་ཀི་ལར་ བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་

ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་ མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་

ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་བསྡུ་

ལེན། ཕྱེད་ཡོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་

སྐྱོང་ལས་གཞིའི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཞབས་ནི་ཤན་

ཏི་ཇེན་(Dr.Nishant Jain)ལགས་དང་

ལྷན་མཇལ་མོལ་གནང་། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་

གུ་ཇུ་ར་ཏིའི ་གྲོང་ཁྱེར་ཨེ་ཧེམ་ཌ་བྷ་ཌིར་

Ahmedabad ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཁུལ་

དེར་བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི ་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་

གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང། འབྲེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་བསྡུ་ལེན། དེ་

བཞིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་

རྟོགས་དང་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལམ་སྟོན་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་

གཟིགས་སྐོར་གནང། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 

ནས་ ༥ བར་གུ་ཇུ་ར་ཏིའི་རྒྱལ་ས་གྷན་དྷི་ན་

གར་ Gandhinagar དུ་སྨན་བཅོས་བལྟ་

སྐྱོང་ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང། འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་

བསྡུ་ལེན་གནང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕྱི་

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་བྷ་རོ་ཌ། Baroda སུ་

རཏ། Surat ཨ་ནྣ་དཱ། Anand བཅས་སུ་

བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་སྐོར་

གོ་རྟོགས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་

ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་བསྡུ་ལེན་གནང་། དེ་

བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་རཱ་ཇི་སི་ཐན་གྱི་གྲོང་

ཁྱེར་ཨུ་ཌེ་པུར་ Udaipur དུ་ཕེབས་འབྱོར་

གྱིས་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་སྐོར་གོ་

རྟོགས་དང་འབྲེལ་ཚོགས་ཞུགས་མིང་ཐོ་བསྡུ་

ལེན། གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་

ཨུ་ཌེ་པུར་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༣ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་སོ་ལན་བོན་གཞིས་

སུ་ཕེབས་འཐོན་གྱིས། ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་

གནས་སུ་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་

སྐོར་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་ཚོགས་ཞུགས་མིང་

ཐོ་བསྡུ་ལེན། གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་

སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་འདུག་པ་བཅས།།

ནིའུ་ཡོཀ་ནང་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།  འདི་གར་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་

རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་

ཤིས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།   རེས་གཟའ་

སྤེན་པའི་ཉིན་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་

བཞིའི་ནང་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་དང་

མཉམ་དུ་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། བོད་ཀྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་རྒྱུས་མངའ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་

རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱིས།  རྒྱ་རིགས་ལ་

བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་

རྒྱ་རིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ཤེས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེངས་འདིའི་བཞུགས་

མོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། 

《༡༩༥༩ལོའ་ིལྷ་ས།》དང། 《ལྕགས་བྱི་དགུང་

དུ་འཕུར་སྐབས།》ཞེས་པའི་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱ་

རིགས་ལི་ཅང་ལིན་དང་།  བོད་སྐོར་རྩོམ་ཡིག་

སྣེ་མང་སྤེལ་མྱོང་མཁན་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཏིང་

དབྱི་ཕུ་གཉིས་ནས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་

ཐོག་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བོད་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཨ་མདོ་རྔ་པ་དང་།  མཚོ་

སྔོན། ཁམས་དཀར་མཛེས་བཅས་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་དངོས་སུ་མཐོང་

བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

སྐབས།  ༡༽དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ཆོས་བྱེད་

པའི་རང་དབང་མེད་པ། ༢༽མི་མང་གི་རྣམ་

འགྱུར་ནས་སེམས་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་

ཀྱང་།  ཤོད་ས་མེད་པ།  ༣༽དགོན་སྡེ་གྲྭ་

ཚང་དང་སྒེར་པ་ཚོས་དཀའ་ཉེན་ལ་མ་འཛེམ་

པར་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

གསང་བའི་ཐོག་ནས་སྒྲིག་ཤོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་འདིས་ཁོང་ཚོའི་བློ་སེམས་གཏད་ཕྱོགས་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད་པ།  ༤༽ཁོང་གཉིས་ས་

ཁུལ་གཅིག་ཏུ་སླེབས་སྐབས་གྲོང་ཚོ་མི་རེ་

ངོ་རེའི་ནང་མངགས་གཏོང་ཁང་བཙུགས་

ཡོད་པ་སོགས་དངོས་མཐོང་གནས་ཚུལ་དེ་

དག་གི་ཐོག་ནས།  གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ད་

ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གི་

གསལ་པོ་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་ཁོང་

གཉིས་ཀྱིས།  ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་སྨད་

ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆབ་

སྲིད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ནས་བོད་

མིར་བསུན་གཙེར་གང་འདྲ་བཟོས་པའི་སྐོར་

ཡང་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་ད་ལྟ་ལས་གནས་

ཐོག་ཡོད་པ་དང་།  རྒལ་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་

རྣམས་ལ་ཡང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། མཇུག་ཏུ་རྩོམ་པ་པོ་

ཏིང་དབྱི་ཕུ་གིས།  ཁོང་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་ཀྱི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ་

དང།  བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྐོང་ཚོགས་

གནང་བའི་སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་ ༢༦ དང། ཐེངས་ ༢༧ ལ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་སྐབས། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚན་རིག་པ་

ཚོས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ་

ལ་དོ་སྣང་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་

ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོས་ལོ་རབས་ ༨༠ དང།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨  ལོར་

རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༢༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་དེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་

པའི་ལོ་ ༦༠ ནང་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

ཕམ་ཉེས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་

སྐོར་གསུངས་ཡོད།  དེ་ནས་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་

མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ནས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་

སྨན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། དེའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་

བྲལ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་།  མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་ཆེད་

དུ་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།  རྒྱ་

རིགས་རྩོམ་པ་པོས་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ལ་

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུ་དེ་ནི་དྲྭ་རྒྱའི་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་སྦའེ་ཕུང་

གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཞིང།  རྒྱ་རིགས་གཞོན་

སྐྱེས་ཉི་ཤུ་ཙམ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གྲུབ་

མཚམས།  བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་

གིས།  རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་ནས་བོད་ནང་བསྐྱོད་

པའི་གནས་ཚུལ་དངོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དེས་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་།  ཚོགས་འདུ་

དེ་རིགས་མང་ཙམ་གོ་སྒྲིག་གནང་དགོས་པའི་

བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་།  བོད་དོན་ལ་དོ་

སྣང་ཡོད་མཁན་རྒྱ་རིགས་རོ་སི་ཐང་གིས་

གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་

སྐབས།  ཚོགས་འདུ་འདི་ལྟ་བུས་གནས་ཚུལ་

ཤེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་།  བོད་རྒྱ་མི་

རིགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡང་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་རྩི་བཞིན་ཡོད་ཅེས་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་བཅས།  


