དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་
ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ སྒྲོ མ ་གཞི འི ་ ནང་ཁྲི མ ས་མཐུན་གྱི ་ ཐོ བ ་

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།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ།

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་
ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ རེས་

སྲོ ག ་གི ་ བགྲོ ་ གླེ ང ་ལྷན་ཚོ ག ས་འདི ་ བཞི ན ་ལོ ་

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

དང།

གཟའ་ཕུར་བུའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་རྒྱ་གར་
སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་

ངོ་ ༢༥ གོང་ཙམ་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་
དེང་སྐབས་བོད་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་

སློ བ ་ཚན་ནང་ཚན་རི ག ་འཇོ ག ་ཐུབ་པ་ནི ་ བློ ་

དག་ཅིག་ང་ཚོ་ངོ་ཤེས་རྙིང་པ་རེད། ཁག་གཅིག་
གསར་དུ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་འདུག

ལགས་ཀྱི ས ་གཞི ་ དངོ ས ་པོ འ ་ི གནས་ལུགས་

ངོས་ཀྱིས་

(The Nature of Reality) ཐོག་ནང་པ་

ཆོས ་ཀྱི ་རྗེ ་དགའ་ལྡན་ཁྲི ་རི ན་པོ་ཆེ ས ་དབུས་

ཐོག་ནས་དཔྱད་ཚུལ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་

དང་ཚན་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་
དོན།

ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་སྐད་ཅིག་

གི་མི་རྟག་པ་ཞེས་པ་དེར་ཚན་རིག་པས་ཧ་ཅང་
མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་

ཡོད། སྔ་ལོར་དགོན་པའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་ཚན་

རི ག ་གི ་ སློ བ ་ཚན་འཇོ ག ་རྒྱུ་ཐག་གཅོ ད ་བྱུང་
ཡོད་ཀྱང།

སློབ་ཚན་དེ་དག་གཏན་འབེབས་

ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་ཐོག་ད་དུང་གོ་བསྡུར་
སྦྱངས་བཤད་གནང་དགོས།

དགེ་འདུན་པ་

ཚོར་གཞི་དངོས་པོའ་ི རྣམ་གཞག་ཐོག་དཔྱད་པ་
བྱ་རྒྱུའི་སྦྱངས་པ་ཡོད་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭ་སྤྱི་
སྤུངས་པའི ་ བླ་སྤྱི འི ་ འདུ་ཁང་ནང་༸གོ ང ་ས་

ཁོག་ཆེན་པོའ ་ི ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཤིག་

ཐོག་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་དེར་ཀླད་ཁམས་ཚན་རིག་པའི་མཁས་

༸སྐྱབས་མགོ ་ ཆེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་དབུ་བཞུགས་
ཐེངས་ ༢༦ པ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་

དབང་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཌེ་ཝིཌ་སན་ (Richie
Davidson) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་

དཔེ ་ མཛོ ད ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན ་དགེ ་ བཤེ ས ་

ཚོས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རྙེད་དོན་གང་བྱུང་བ་

ཀྱི ་ དབུ་འབྱེ ད ་མཛད་སྒོ ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་དང་འབྲེ ལ ་

ནང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

ལྷག་རྡོ ར ་ལགས་ཀྱི ས ་བགྲོ ་ གླེ ང ་ལྷན་ཚོ ག ས་

གསུང་བཤད་གྲུབ་བསྟུན། སྔ་དྲོའ་ི ཚོགས་ཐུན་
རིང་གི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ། ཚན་རིག་དང་ནང་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནས་གཞི་དངོས་པོའ ་ི གནས་
ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་ཚུལ་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་
མཛད་འདུག སྐབས་དེར་སེམས་དང་སྲོག་གི་
བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨར་

ཐར་ཛ་ཇོང་ (Arthur Zajonc) མཆོག་

དེས་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་
ལམ་ལུགས་དེ ་ གཉི ས ་ནང་དེ ང ་སྐབས་སྒོ མ ་

སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་ཧ་
ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་རྗེས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།

དེ་རིང་འདིར་ངོས་ཀྱི་

༸རྒྱལ་དབང་རི མ ་བྱོ ན ་ཐུགས་དགོ ང ས་ཀྱི ་
གདན་ས།

འབྲས་སྤུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་

འདི་གའི་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་དང་
འཚམས་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད།

འདྲ་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་གསུངས།

དེ་རྗེས་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་

འགོ་སྟོད་ལ་ཚན་

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་བཞུགས་གནས་ཕོ ་ བྲང་དུ་

མེད་སྐོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིས་ཀྱང་ངོས་ལ་བཤད་

རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་

རི ག ་པ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེ ལ ་བ་བྱས་ན་ཡག་པོ ་

བྱུང། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས། དགེ་སློང་བདག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་
གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་

བཀའ། །བླང་བ་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་པ་
དེར་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ལྟ་
ཚུལ་ཐོག་ནས་གཞི་དངོས་པོའ ་ི གནས་ལུགས་
ལ་དཔྱད་པ་བྱ་ཚུལ།

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་མཛད།

ཕྱེད་ཡོལ་ཚོགས་ཐུན་སྐབས་སྐུའི་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གྲུབ་བསྟུན། ཚན་རིག་པ་
ལན་འདེ བ ས་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད །
ཐེ ང ས་འདི འི ་ སེ མ ས་དང་སྲོ ག ་གི ་ བགྲོ ་ གླེ ང ་

ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པོར། ཚོགས་འདུ་ངོ་སྤྲོད་

དང་གཏམ་བཤད་གང་ཞི ག ་གནང་གི ་ ཡོ ད ་
སྐོར་ངོ་སྤྲོད། ཉིན་གཉིས་པར། དངོས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐོར། ཉིན་གསུམ་པར། དབང་རྩའི་
ཚན་རིག་སྐོར། ཉིན་བཞི་པར། རྣམ་ཤེས་སྐོར།

ཉིན་ལྔ་པར། སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཁག་གི་
སྐོར། ཉིན་དྲུག་པར། མ་འོངས་པའི་ཁ་ཕྱོགས་

བཅས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མཛད་
འདུག་པ་བཅས།།

དང་ཐོག་འདི་གར་ཕེབས་པའི་ཚན་རིག་པ་མང་

གསུང་བསྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་

༄༅། །བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་ཐོག་བོད་མིའི་

བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་

སྐབས།

གི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཐོག་

ཐོབ་པ་དང། ད་དུང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་

གནས་ཀྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞལ་བཞེས་གང་མང་

འདུག་པ་བཅས། །

གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། སེམས་དང་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་
རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གདན་

ཞུས་ཚོ ག ས་ཆུང་བོ ད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་འདུག།

དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཙརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་

དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་

གཞུང་གི་བློན་ཆེན་དང་། གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་

༡༠ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ཐོག་ཞུ་སྐུལ་དང་། རིང་མིན་བཀའ་

སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡
ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ བར་ཉིན་བཞིའི་

རིང་ལས་འགུལ་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་

བའི་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ད་བར་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་
ཁག་ ༡༠ གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༥ ལྷག་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བཞིན་པར་རྒྱ་གར་དབུས་

སེམས་ཁུར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་

འཕྲལ་གནང་རྒྱུའི ་ ལས་རི མ ་འགྲོ ་ མུས་ཡི ན ་

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་
གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་འབྲས་སྤུངས་
བློ་གསལ་གླིང་གི་འདུ་ཁང་ནང་ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བློ་གསལ་གླིང་གི་མཁན་ལས་
ཟུར་རྣམ་པས་གཙོས་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སྤྲུལ་འདུ་ཚོགས་
དང་བོད་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་
པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་
གེ་ལགས། འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་སེར་སྐྱ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་
ཚང་འཛོམས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་དགུང་གྲངས་ ༨༥
ལ་ཕེབས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་
དང་གཉིས་པ་རི་རྫོང་སྲས་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་
ལུང་རྟོགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་
ཚང་ཐུན་མོང་གིས་མདོ་ལུགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་སྐབས། གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་
རྗེ་བཙུན་སྟོབས་ལྡན་གྲགས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་མནྜལ་ལྗགས་བཤད་དང་
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་
མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པར་གསུང་དོན། གཞི་
རྩའི་རྙིང་མ་དང་། བོན། ས་སྐྱ་བཅས་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་
པར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་ནང་
ཆོས་དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་ཆོས་
ཀྱི་དབུ་བླ་རྣམ་པ་རྩ་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་རྣམ་
པ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་བསྟན་པ་རྒྱས་ཆེད་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས།
ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤
བར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་
སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཆེ་
ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་
ཆེ ད ་གཞུང་འབྲེ ལ ་ཕྱོ ག ས་ཕེ བ ས་གནང་འདུག
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་
བོད་དགོན་མ་ཇུང་ཀྲི་ལ་བོད་དགོན་དུ་འཚམས་
གཟིགས་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་སྡེ་ར་
ལྡུན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་རླངས་འཁོར་ཐོག་ཕེབས་ཐོན་
གནང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བརྟན་བཞུགས་གོ་
སྒྲིག་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་
པའི་མངའ་བདག་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཡིན་
འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྡེ་ར་ལྡུན་ནས་རྡ་སར་
ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་བཅས། །
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢
ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ལྡི་ལིར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་ཐོག་
ཟབ་སྦྱོང་དང་གྲོས་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆེད་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་བློན་
རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་
ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ཉིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞིའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དང་གྲོས་བསྡུར་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྡ་
སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 23

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བཞི་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང།

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་

ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཨ་སྲུང་ལགས། རང་ལོ་ ༢༢

གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་
ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༢༠ ཉིན་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར། བོད་

རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་

ཞང་ད་ཐོག་སྡེ་བའི་སྤོད་ས་ཁེར་ཚང་གི་ཚོ་བདུན་
དང། ཁོང་ལ་ལོ་ ༢ དང་ཟླ་ ༦ བཅས་ཀྱི་བཙོན་
འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།

ཡང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཞང་གཙུག་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རྫོང་

ཚེ་སྡེ་བའི་མོས་སྐོས་གྱོ་ཚང་གི་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་

ཚང་གི་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་སེང་

ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ལོ་ ༦ གི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཞང་ད་ཐོག་སྡེ་བའི་གཞིམ་གོན་

གེ་ལགས་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་འདི་ཟླའི་
ཟླ་དཀྱིལ་ཞིག་ལ་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་

འབར་ཁམས་ནས་ལོ་ ༢ ཀྱིས་བཙོན་འཇུག་

དགོན་པའི་གྲྭ་ཡར་འཕེལ་ལགས་རང་ལོ་ ༡༨ ཙམ་
ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཞང་
མཁར་དགུ་སྡེ་བ་ཡིན་པའི་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་

གྱི་གྲྭ་རྣམ་སྲས་ལགས་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་ཁོང་

ལ་ལོ་ ༡༠ བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།

གྲྭ་བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་དང། གྲྭ་

ཡར་འཕེལ་ལགས་། གྲྭ་རྣམ་སྲས་ལགས་གསུམ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཀྱི་མཚན་མོ་
དགོན་པའི་ནང་གི་གྲྭ་ཤག་སོ་སོ་ནས་འཛིན་བཟུང་
བྱས་ཤིང།

བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་དང་རྣམ་

སྲས་ལགས་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་ཁ་དོག་གོང་མ་དང་།
ཡར་འཕེལ་འཛིན་གྲྭ་རྟགས་རིགས་ཡིན་འདུག གྲྭ་

ཨ་སྲུང་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ གི་
མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་གྲྭ་ཤག་ནས་འཛིན་
བཟུང་བྱས་འདུག་ལ། ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སོགས་སྐབས་

རྔ་པ་ཁུལ་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་དུ་གྲུབ་མཆོག་ལགས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་
སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅།

།འདི་གར་ཤེལ་དགེ་ལགས་དང་ཚེ་

ཕྲུག་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གནང་སོན་བྱུང་བའི་

རང་སྐྱོ ང ་ཁུལ་དམར་ཐང་རྫོ ང་ངམ་ཁྱུང་མཆུ་

རྫོ ང ་༼རྒྱ་མི ས ་ཧོ ང ་ཡུན་རྫོ ང ་འབོ ད ་པའི ་ ༽
དབལ་ཤུལ་རྨེ་བའི་སྦྲ་ཆེན་ཞང་གྲོང་སྡེ་གཉིས་
པའི ་ གཙོ ་ རུ་ཚང་གི ་ ཕ་གྱོ ག ་པོ ་ ལགས་དང།
མ་གཡུང་མཚོ ་ ལགས་གཉི ས ་ཀྱི ་ བུ་རང་ལོ ་
༢༨

ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲུབ་མཆོག་

ལགས་ཀྱི ས ་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོའི་ཉེན་རྟོག་ཁང་
གི་སྒོ་འགྲམ་མཐུན་སྒྲིལ་ཐང་ཆེན་དུ་རྒྱ་གཞུང་

གི་མཁྲེགས་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་མཚོན་
ཆེ ད ་རང་ལུས་མེ ར ་སྲེ ག ་བཏང་ཡོ ད ་པ་དང།

ཅུང་ཙམ་ལས་མ་འགོ ར ་བར་ས་གནས་ཉེ ན ་
གནས་ཚུལ་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་
ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཙམ་དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་

རྟོག་པ་དང་དམག་མི་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྐུ་
ཕུང་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའི་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་ཁུལ་སོགས་

སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་འབོར་ཆེན་

འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་ཁ་པར་

དང་དྲ་རྒྱ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བརྒྱུད་ལམ་ལ་བཀག་
སྡོམ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་འདུག

ཚོགས་དང།

གསལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ འགྲོ་

གླིང་མི་མང་ལ། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་

སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱི ས ་བཏང་གནས་ནང་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་སྲིད་གཞུང་དང་འཛམ་

མངོན་འདོད་དང་འདས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི ཞལ་ཆེམས་གཤམ་འཁོད་
དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་ཞིག་ཕུལ་ཏེ།

བོད་ཕྱི་ནང་གི་

བོད་མི་རྣམས་སྐྱིད་ན་མཉམ་སྐྱིད་དང་།

སྡུག་ན་

མཉམ་སྡུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ།

ལོ་

གཅིག་གི་རིང་ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི ་ མདུན་ཐང་དུ་སུད་སི ར ་གནས་སྡོ ད ་ལྷུན་
འགྲུབ་ཚང་ཀརྨ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་དང།

སྟག་ཚང་

དཀོན་མཆོག་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ནང་མིས་འགོ་

འཛུགས་བྱས་པའི་བོད་དང་བོད་ནང་གི་གཞིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེ འི ་ མི ་ མང་རྣམས་ཆེ ས ་ཛ་དྲག་གི ་
གནས་སྟངས་འོག་ལྷུང་བའི་སྐབས་འདིར།

བོད་

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་བྱེས་འབྱོར་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་དམིགས་བསལ་
གྱི་ལས་འགན་ཞིག་འཁྱེར་དགོས་བསམས་ནས།
བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ཞིག

ཟླ་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པོ་

དང། གསུམ་པ་ནམ་ཡིན་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

པ་ལྟར། ལས་འགུལ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཟླ་ ༡ ཚེས་
༡༦

ཉིན་ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

མདུན་དུ་སླར་ཡང་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་
འདུག དེ་བཞིན་ནོར་ཝེལ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དང་

སུད་སིའི་དྲ་རྒྱ་སོགས་སུ་ཡང་གནས་ཚུལ་དྲིལ་
བསྒྲགས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།

༡༽ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ སོ་

སོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་
བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་སླར་ཡང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གླེང་སློང་དང་ལག་
བསྟར་མཇུག་གནོན་གནང་གལ།

༢༽བོད་ཡུལ་འདི་སྔར་བཞིན་རང་དབང་ལྡན་པའི་
ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུ།

༣༽འདས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་
མོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ལྷག་གིས་བོད་

བྱས་རྗེས་ཡུན་རིང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ནའང།

དེ་སྔོན་འཛིན་

འཛུགས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
མེད།

དེ ་ མི ན ་སྐབས་དེ ར ་འཛི ན ་བཟུང་

བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་མཁན་

བྱས་པའི་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བཙན་ལྷ་རྫོང་

གཅེས་པ་གྲྭ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་དང་། འཆི་མེད་

དབང་བསྟན་འཛིན། རང་ལོ་ ༢༠ ཙམ་དང།

གྱིས་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱལ་

དཔལ་ལྡན། བློ་བཟང་བློ་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་རང་
ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ཡིན་པའི་གླེང་སློང་ཡོང་གི་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་
ཡོད་པ་ཙམ་ལས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་
ལ། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་ཀྱང་ཉེས་

ནས་ཡིན་པའི་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་ཐུབ་
འཛིན་གྲྭ་གཞུང་གསར་ཡིན་པ་ཁོང་དང་། དེའི་
སྔོན་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྒྱལ་རོང་

ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་
ཁང་གི་ལས་བྱེད་གྲྭ་རབ་བརྟན་གཉིས་ལ་ཐག་

གཅོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་བཀག་
ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་
ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་

བར་འགྲོ་གྲབས་བྱས་འདུག

ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་

གནས་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་གི་ལྟེ་བ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢

གཙོད་རོ་སྲེག་ཁང་དང་།

ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་

འོན་ཀྱང་ཉེན་

ཁར་མ་འཛེ མ ས་པར་ཉེ ་ འཁོ ར ་གྱི ་ དགོ ན ་སྡེ ་

ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདས་

པོའི་ ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་
འདོན་གནང་ཡོད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ཡུལ་མི་

མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མ་ཎི་གསུང་འདོན་
དང་མཆོ ད ་འབུལ་སྨོ ན ་ལམ་རྒྱ་ཆེ ན ་གནང་

ཡོད་འདུག དམ་པ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་

རི ག ་པ་བརྗོ ད ་བཞི ན ་ཁོ ང ་གཉི ས ་ལ་བྱི ས ་པ་
གཉིས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་
བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་རོང་པོ་བློ་བཟང་

དེར་གསལ་བཤད་བྱས་མེད་པ་དང་། བཀག་ཉར་

མི་རིགས་ལ་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང།

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་དང་ཞལ་

ཆེམས། དེ་བཞིན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་
གལ་གནད་ཆེ་བའི་སེམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལྟར།

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གང་མགྱོགས་
བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས།

༤༽ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་

ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་
བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་

ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆ་རྐྱེན་
གང་ཡང་མེད་པར་གློད་ཐབས།

༥༽བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཛ་དྲག་དོན་
རྐྱེན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཐད།

མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རང་དབང་ལྡན་
པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཛ་དྲག་གིས་བོད་
དུ་ཆེད་གཏོང་གནང་རྒྱུ།

༦༽བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་བཞིན་བོད་མི་ས་
ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པས། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དང་རྒྱ་གཞུང་དབར་ཐད་ཀར་ཞི་མོལ་

འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་གནང་རྒྱུ་བཅས།

བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་འབོ་ར་རྒྱང་རིང་༼ཡུལ་སྐད་

ཡོད་ཤག་གི་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུ་ལས།

རིན་ཆེན་འཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༦ ལ་སོན་

སོགས་ནང་མི་ལ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་

དུ་རྒྱ་ར༽སྡེ་བའི་ཕ་ཚེ་འདས་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་མ་
པའི་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སམ༼གཅེས་མིང་

ལ་དཀོན་བྷེ་༽ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་
རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་འབོ་ར་

དགོན་པའི་སྟོན་ཆོས་ར་བའི་ནང་དུ་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་བཏང་འདུག

ཁོང་གི་ཕུ་བོའ་ི མིང་ལ་འཕགས་པ་

ཚེ་རིང་དང་སྲིང་མོའ་ི མིང་ལ་སྙིང་མོ་སྐྱིད་བརྗོད་
བཞིན་ཡོད་འདུག ཁོང་ད་ལྟ་གྲོང་སྡེ་དེའི་རྣམ་རྒྱལ་
ཚེ་རིང་ཚང་ལ་མག་པར་བསྡད་ཡོད་པ་དང། ཁོང་
གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་མཁར་མོ་ཐར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་

འདུག བཟའ་ཟླའི་ཕ་མིང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་དང་
མ་མིང་ལ་ལྕགས་མོ་ཕྱུག

གཅུང་མོའ་ིམིང་ལ་རྡོ་

གང་དུ་

ཡོད་པ་དང་ནམ་ཞིག་ལ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་
སྤྲད་མི་འདུག”ཕྱོགས་མཚུངས་ད་ལྟ་རང་བག་
ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་འདུག སྡེ་བ་ཆེ་བོ་བཅས་རུ་
སྡེ་གསུམ་པོ་ས་གནས་ཡུལ་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གི་

སྒོ་ཁར་སོང་སྟེ་གནས་ཚུལ་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་ལྟར་
ན།

དཀར་རྩི་བླ་བྲང་དུ་འཁྱེར་སོང་བ་མི་ཚད།

འདས་པོའ་ིཁྱིམ་དུ་མཆོད་འབུལ་བསྔོ་སྨོན་ཆེད་ཨ་
མཆོད་གཅིག་ཀྱང་སོང་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་

བཏང་འདུག ད་ལྟ་རུ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒན་གཞོན་
ཚང་མས་གལ་ཏེ་སང་ཉིན་ཨ་མཆོད་གཅིག་ཀྱང་

གདན་འདྲེན་བྱེད་མ་བཅུག་ཚེ། ཕོ་མོ་རྒན་དར་

གཞོ ན ་གསུམ་སྲིད ་གཞུང་གི་ སྒོ ་ ཁར་སོ ང ་སྟེ་

རྗེ་འཚོ་བཅས་ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་གཅིག་
ཅན་གྱི་བུ་ཞིག་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་འབོ་ར་དགོན་
པའི་སྟོན་ཆོས་ར་བའི་ནང་ནས་མེར་སྲེག་བཏང་

ཞི ང ་ཕལ་ཆེ ར ་དུས་ཐོ ག ་ཏུ་གྲོ ང ས་ཡོ ད ་འདུག

དགོ ན ་དེ འི ་ གྲྭ་མང་ལོ ་ རེ འི ་ འཆར་ཅན་བསྙེ ན ་
མཚམས་གཏོང་བའི་དུས་ལ་འཁེལ་ཞིང་ལྷག་མ་
རྣམས་ཚོགས་མ་གྲོལ་བའི་བར་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་
འཁྱེར་འདུག

ད་ལྟ་འབོ་ར་ས་ཁུལ་དུ་དམག་མི་

བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག

དང་ལྷག་པར་དུ་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

མ་ཎི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ཞིང་མགུར་དབྱངས་འཐེན་

མང་པོ་འབྱོར་འདུག བོད་ནང་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་

གྱི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།

བྱེད་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་མི་སྣ་
བདུན་པ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་བག་ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་
འདུ།

སྡེ་ཆེན་(ཕྱོགས་དེར་སྡེ་བ་ཆེ་བར་འབོད།)

བཅས་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་ས་གནས་སུ་ལེན་

བཞིན་འདས་མཆོད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཅིག་མཐུན་
དོན་དག་དེ་

ཐེ་བོ་དང་ལྕགས་ལམ་སོགས་བག་ཚའི་ཁོག་གི་
རུ་སྡེ་གཞན་ལ་བསྒྲགས་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 23

༄༅།

།ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ནས་བཟུང་ལོ་གཅིག་ཡུན་

ཅན་གྱི་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞིག་བོད་

གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་
འཁེལ་དོན་ལྟར།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་དང་རོལ་

དབྱངས་ལ་དོ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་འོས་སྦྱོང་བ་

སློབ་ཕྲུག་བུ་ ༡༠ དང་བུ་མོ་ ༡༠ བཅས་སྙན་
འབུལ་བ་ ༢༠ ལ་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཁོངས་ནས། བལ་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བོད་སློབ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་བུ་ ༢ དང་བུ་
མོ་ ༢ བཅས་ས་མིག ༤ ས་གནས་ཀྱི་བབ་ལ་

གཞིགས་ནས་ཟུར་བཅད་གནང་རྒྱུ་ལགས་ན།
གཤམ་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བློ་

ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༄༅།

།ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༣

ལོའ་ི སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་

རིམ་ཉམས་ཞིབ་པ་ ༡༠ སློབ་ཡོན་གནང་གཏན་

འཁེལ་བ་དང༌། དེའི་ཁོངས་ནས་གཏན་ཉིན་སློབ་
གྲྭ་ཁག་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་དགེ་

རྒན་ཆེད་སློབ་ཡོན་ས་མིག ༢ ཟུར་བཅད་ཞུ་
རྒྱུ་དང༌། སློབ་ཡོན་ས་མིག་ ༢ ས་རཱ་བོད་ཀྱི་

མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཟུར་བཅད་གནང་

རྒྱུ་ཕུད་པའི་བྱིངས་སློབ་ཡོན་ ༦ ཆེད་དུ་ཆ་

རྐྱེ ན ་ཚང་ཞི ང ་སྒྲི ག ་ཞུགས་མ་ཡི ན ་པའི ་ མཐོ ་
རིམ་ཉམས་ཞིབ་བློ་མོས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ འགྱངས་མེད་

ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་འབུལ་
ལམ་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། སློབ་ཡོན་ཞུ་སྙན་འབུལ་

སྐབས་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་ནང་དོན་གཤམ་
གསལ།

༡༽སློབ་ཡོན་ཞུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚང་སྙན་
འབུལ་ཕྱོགས།
༡།

སློབ་ཡོན་ལས་རིམ་འདིར་ཞུགས་མཁན་

རྣམས་ལ་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མེད་དང་

ལོ་ན་རྒན་གཞོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་རུང༌། གཤམ་
གསལ་གཞི ་ རྩའི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་ཁག་ངེ ས ་པར་ཚང་
དགོས།
ཀ༽

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་

འབུལ་འབབ་གྲངས་ཚང་ཕུན་ཟིན་པའི་ངོ་
བཤུས།

ཁ།༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི ནང་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་
༄༅།

།མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དུ་གཤམ་འཁོད་

ལས་གནས་ཐོག་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་ན་མ་སུ་

རི ་ བོ ད ་ཁྱི མ ་དུ་གཏན་འཇཌ་ལས་བྱེ ད ་དམ་
ཆོད་གན་གང་རུང་ཐོག་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐྱེན་འཛོམ ས་ཤི ང་ལས་ཁུར་ཞུ་བློ ་ ཡོ ད ་རི ཌ ་

ནས་བོད་ཁྱིམ་དུ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥

འགྱངས་མེད་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་འཚང་སྙན་
འབུལ་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲཌ་སུ།

ཅི་སྟེ་

ཆོད་གན་ཐོག་ཞུཌ་བློ་ཡོད་ཚེ་ཆོད་གན་དུས་

ཡུན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ཆོད་གན་སྒྲིག་གཞི་

ནང་གསལ་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡
ཚེས་ ༡༥ ལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གསུམ་པ།

ཟློས་གར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས།

༡༥ འགྱངས་མེད་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་
ལྷན་དུ་སྙན་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ།
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།
༡།

བོད་སློབ་གང་རུང་ཞིག་ནས་བོད་

ཡི ག ་སློ བ ་ཚན་ཡོ ད ་པའི ་ འཛི ན ་རི མ ་བཅུ་པ་
ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག
༢།

རང་ལོ་ ༢༧ མ་བརྒལ་བའི་སྐྱེས་

༣།

བོ ད ་མི ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་ལག་དེ བ ་

ཚེས་ལག་འཁྱེར།

(RC)དང༌། དཔྱ་དེབ་འབུལ་བབ་གཙང་ཕུལ་
ཟི ན ་པའི ་ཤོ ག ་ངོ ས ་དང་པོ ་ དང་མཐའ་མའི ་ ངོ ་

བཤུས། བལ་ཡུལ་དུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་
ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་
གེ་མཉམ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ།

༤།

རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་ཁ་གསར་

༥།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་

གཉིས།

བསྟེ ན ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོ ང ས་རྒྱ་བོ ད ་སྨན་

བཅུ་པའི ་ ཡི ག ་རྒྱུགས་ངེ ས ་པར་དུ་འཕྲོ ད ་པ་
དགོས།

གོང་གསལ་ཡི ག ་ཆ་ཁག་གི ་ ངོ ་

ཁང་ཡོད་ན་དང་དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་

བཤུས་སྟེང་ངོ་འདྲ་ཧེ་བག་མེད་པའི་ས་གནས་

སྦྱོར་བཅས།

བོད་རིགས་སློབ་སྤྱི།

ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ངོས་
༦།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པའི ་ རྒྱུགས་སྤྲོ ད ་གཏོ ང ་མཁན་རྣམས་

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ནའང༌། སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་
ནས་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱབ་གཉེར་
ངོས་སྦྱོར་རམ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཁང་གི་ལག་འཁྱེར་

(Hall Ticket)མཉམ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ་དང༌།
དེ་རིགས་ འདེ མ ས་ཐོ ན ་བྱུང་ཚེ ་ འཛི ན ་རི མ ་

འགོ་འཛིན་ནམ།

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་གྱི་

གཞུང་ཞབས་ཟུང་དྲུང་

གནས་རི མ ་ཡན་གྱི ་ མཚན་རྟགས་དང་ལས་
དམ་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས། འོས་ཆོས་ཚང་

བ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་

རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་
རྒྱུ་ཡིན་པས། སྙན་ཞུ་ནང་དོ་བདག་གི་འབྲཻལ་
བ་གནང་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང༌།

གློག་འཕྲིན་ཁ་

ག། ༽

ཉམས་ཞིབ་ཐོག་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་

མྱོང་འདང་ངེས་ཡོད་པའི་དན་རྟགས། དཔྱདརྩོམ་
དང་ངོས་སྦྱོར་རིགས།
ང༌།༽

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་རང་རྐྱ་

ཅ།༽

རང་གིས་བདམས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་

འཕེར་ངེས་ཡོད་པ། བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ།

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལོ་གསུམ་རིང་ཉམས་ཞིབ་བྱ་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི།

ཆ།༽ ཉམས་ཞིབ་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཡོད་

ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཞིག་ནས་དོ་བདག་གིས་

ཉམས་ཞིབ་ལས་རིམ་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་པ་དང༌།
དེ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ངོས་ལེན་ཡི་གེ་ངོ་མ།
ཇ།༽

སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཡང་རུང་བའི་ལས་

བྱེ ད ་ཡི ན ་ཚེ ་ འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་སྒྲི ག ་འཛུགས་ནས་
དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེ།

ཉ། དགེ་རྒན་ཟུར་བཅད་ས་མིག་སློབ་ཡོན་སྙན་

འབུལ་བ་རྣམས་ནས་སློབ་སྤྱིའམ་དགེ་ཆེའི་རྒྱབ་
གཉེར་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེ

༢། གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་མ་ཚང་བ་དང༌། སྙན་

ཤོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་མ་འབྱོར་བ། ཡིག་ཆ་

རྫུན་སྒྲིག་བྱས་པའི་རིགས་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་
རྒྱུ་མིན།

༣། སློབ་ཁང་གང་རུང་ནང་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་
རིམ་ངེས་ཅན་འགྲིམ་བཞིན་པའི་རིགས་ལ་སློབ་
ཡོན་འདི་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན།
༤།

གཞུང་སྒེར་སྡེ་ཚན་གཞན་གང་རུང་ནས་

འོས་ཆོས།

དང་པོ་གཉིས་པ་དང༌། མཐའ་མ་གཙང་འབུལ་
ཞུས་པའི་ངོ་བཤུས།

༢༽ གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ང་སྐྲཡི་
ཤོག་ངོས་དང་པོ། འདྲ་དཔར་ཡོད་པ། མཐའ་མ་
བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽ གཟུགས་ཐང་གོ་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པ་
༤༽ རང་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་ཇི་བྱས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་
ལག་འཁྱེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས།

ཡོན་འདི་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན།

༢༽ སློབ་སྟོན་པའི་ཆ་རྐྱེན།

ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྟོན་པར་གཤམ་

གསལ་གཞི ་ རྩའི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་གང་རུང་ཞི ག ་ངེ ས ་
པར་ཚང་དགོས།
ཀ༽

འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མཐོ་རིམ་

ཉམས་ཞིབ་ (Ph.D) སློབ་ཐོན་པ།

ཁ༽ འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལོ་ངོ་ ༡༠
ཡན་གྱི་ལག་ལེན་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ།

ག༽ འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་
བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ངོས་འཛིན་འཕེར་བ་ཡོད་
མཁན།
༣༽

ཉམས་ཞིབ་བརྗོད་གཞི།

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་བརྗོད་གཞིར་བཀག་

རྒྱ་གང་ཡང་མེད་ནའང༌།

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང༌།

བཙན་བྱོ ལ ་བོ ད ་མི འི ་ གཞི ་ རི མ ་

ཤེས་ཡོན། དེང་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྤྱིའི་གནས་

སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད ་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་

གང་རུང་ཐོག་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱིས་
ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་བྱ་རྒྱུ།

ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་ནང་བརྗོད་གཞིའི་
ས་བོ ན ་ཁག་ཅི ག ་ཟུར་བཀོ ད ་ཡོ ད ་པ་དཔྱད་
གཞིར་གཟུང་ཆོག
༤༽
༡།

འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕྱོགས།

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་

རྣམས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་འོག་འདེམས་སྒྲུག་

S.No
Designation
1. PGT. Biology
2. PGT. English
3. Business & Accountancy
4. Psychology
5.

Physical Education

ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༢༢ ལ།

Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt.
Kangra,
Himachal
Pradesh
Ph: 01892-226695, 222572,
222721 Fax: 01892- 223481
e-mail:scholarship@tibet.net
website: www.tcewf.org/
www.sherig.org

བྱ་རྒྱུ།

www.tcewf.org ནང་འཇོག་རྒྱུ།

ཆ་ ༣༠ དཔར་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཁོ་

ཀ༽ ལོ་རེར་སྒོར་ ༦༠༠༠༠། འདིའི་ཁོངས་སློབ་

ཀ༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ལ་བརྒྱ་

ནར་གཞི་བཅོལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དཔེ་དེབ་དང་དུས་
དེབ། གསར་ཤོག་སོགས་འདྲ་བཤུས་སམ་ངོ་མ་
འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

ཁ༽ ཉམས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠

ཉམས་ཞིབ་པའི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
དགོས།

ག༽ ངག་རྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡོད།
ང༽

གཤམ་འཁོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་གང་

རུང་གཅིག་ཁུངས་འཕེར་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠
བར་གནང་རྒྱུ་དང༌། སྐད་ཡིག་གསུམ་པ་ཁུངས་

འཕེར་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༥ བར་གནང་རྒྱུ། ངག་

རྒྱུགས་སྐབས་བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཡང༌། ཨིན་

ཇི་དང་ཧིན་དི། ལེགས་སྦྱར། རྒྱ་ཡིག འཇར་
མན། ཕི་རེནཅ། ལེ་ཊིན་གང་རུང་གཅིག་ཡིན་
དགོས།

ཅ༽ ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་དཔྱད་
རྩོམ་དཔར་འགྲེམས་ཡོད་རིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠

བར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས་འདོན་སྤེལ་ཟིན་པའི་
དུས་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་སོགས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་
སམ་ངོ་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་དགོས།
༢།

སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་པ་ལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་

བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དགོས་ཤིང༌། བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོངས་
པ་ཇི་ཡོད་རྩེ་བཏོགས་ཀྱིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།

༣། སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག ཁག་ཐེག་འགེངས་
ཤོག་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་ཚིགས་

ལས་གནས་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

༡༽ བོད་མིའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་

ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་འཁྱེར།

སློབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ་མུས་ཡིན་ཚེ་སློབ་

ཤེས་རིག་

བྱང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་འཁོད་

སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་སློབ་ཡོན་གསལ་སྒྲགས།
བཤུས།

དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

༥༽ སློབ་ཡོན་འབུལ་སྟངས།

སྟོན་པའི་མཚན་དོད་ཀྱང་ཚུད་ཡོད། འབུལ་རྒྱུ།

ཁ༽ ཟླ་བ་དྲུག་རེར་སློབ་ཡོན་འབུལ་ཐེངས་རེ་
བྱ་རྒྱུ།

༦༽ ཁག་ཐེག་འགན་ལེན།
༡།

སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཚམས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི ་ ཁག་ཐེ ག ་འགེ ང ས་ཤོ ག ་ངེ ས ་པར་
བཀང་འབུལ་བྱ་དགོས།
༢།

འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་གང་ཞིག་དུས་

མཚམས་ཅི ་ རི ག ས་སུ་སྒྲི ག ་གཞི འི ་ འབྲུ་དོ ན ་

གང་རུང་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཚེ་སློབ་ཡོན་
མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་སྨོས་མེད་ཐོག དོ་བདག་

ལ་སློ བ ་ཡོ ན ་བགོ ས ་སྤྲོ ད ་ཟི ན ་པའི ་ སློ བ ་ཡོ ན ་
དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་ལས་ ཁུ ང ས ་

ལ་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡
ཚེས་ ༢༢ ལ།།

Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt.
Kangra,
Himachal
Pradesh
Ph: 01892-226695, 222572,
222721Fax: 01892- 223481
e-mail: scholarship@tibet.ne
website: www.tcewf.org/
www.sherig.org

Vacancy
Minimum Qualification
1
MSc. B.Ed
1
M.A. (English) B.Ed
1
M.Com., B.Ed. (Capable in teaching both Business Studies and
Accountancy
1
M.A./M.Sc. in Psychology with B.Ed. or Diploma in Career
Counseling
1
B.P.Ed.

General Secretary,
Tibetan Homes Foundation,
Happy Valley
Mussoorie (U.K) 248179
Ph#0135_2632608, 2631491, 2633470
Contact E- Mail: Registration@tibhomes.org /tibhomes@sancharnet.in

པར་ངོས་བཞི་པ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བ།
༄༅།

།འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

རྨོ ག ་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱི ས ་བཏང་གནས་
ནང་འཁོད་དོན།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་གནས་མཆོ ག ་

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབྱོར་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་
༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མིར་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་

༄༅།

༣ པའི་ཐོག་མ་ཧཱ་ཡ་ན་མགྲོན་ཁང་དུ་གསར་
འགོ ད ་ལྷན་ཚོ ག ས་སྐོ ང ་ཚོ ག ས་གནང་ཡོ ད །

ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དགོན་པ་
ནས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆོ ག ་སྐྱོ ར ་བཞི ན ་མར་མེ ་ ཁྲོ མ ་སྐོ ར ་དང་།

བོ ད ་དོ ན ་དྲི ལ ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ཡི ག ་ཆ་འགྲེ མ ས་
སྤེལ་སོགས་གནང་ཡོད།

ཐེ ང ས་འདི འི ་ མར་མེ ་ ཁྲོ མ ་སྐོ ར ་

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 23

གནང་ཡོད་པ་དང།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་

བསྐོར་བ་ཐེངས་གསུམ་བརྒྱབ་རྗེས་རང་ལུས་
མེ ར ་སྲེ ག ་གནང་བའི ་ རྒྱལ་གཅེ ས ་དཔའ་བོ ་

དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་
གསུང་འདོན་དང་། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ། དེ་

བཞིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱལ་གླུའི་ཁྲོད་
ནས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་
སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

དྲག་གནས་བབ་ཞུ་གཏུག་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་

དུ་སེ ར ་སྐྱ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ ་ མཉམ་ཞུགས་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཞུས་པ་

ཆེད་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར།

རྣམས་དང་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་བོད་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་

ཡོད། སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མངའ་སྡེའི་

བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་

བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གལ་ཆེ་མང་

བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཨིམ་རཱཊ་ཁ་ཆེའི་

གནས་སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་

lim)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

།འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་

སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་རྨོག་རུ་

བསྟན་པ་ལགས། གངས་ལྷ་མོ་ལགས། ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་
མ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བྷི་ཧཱར་རྒྱལ་ས་པ་ཊ་ནའི་ནང་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས། དེ་

སྔའི་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ལ་ལུ་
པར་ས་དི་ཡཱ་དོ་(Mr. Lalu Prasad Yadav)

མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བ་མ་ཟད། ཕྱེད་ཡོལ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལ་ལུ་བྷ་པུ་པར་ས་དི་(Mr. Lal

Babu Prasad) མཆོག་དང། ཅིཏྲན་ཇན་ཀུ་

མཱར་(Mr. Chitranjan Kumar) མཆོག ཝི་
ཇེ་ཀུ་མཱར་(Mr. Vijay Kumar) མཆོག་སོགས་

མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ།

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེའི་འོག་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི་རྒོལ་གནང་

དང་གནང་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་

བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

བོད་མི་རྣམས་ལ་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་པོའ་ི ཐོག་

དང་སྦྲགས།

སླད་ཀྱང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

དོན་ལས་འགུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།

ལྷག་པར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་

ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན ་པའི་སྐབས་འདིར ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་སྔར་

བས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་བཞིན།

འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་ཟུར་པ་དང། གྲོས་ཚོགསའཐུས་མི། ཆབ་

སྲིད་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་བོད་དོན་ནམ་

ཡང་གློད་མ་བཏང་བར་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མི་ཚོའི་

བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཞུའི་
ཁས་ལེན་ཡང་ཐོབ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བྷི་

ཧཱར་མངའ་སྡེའི་ལམ་ཁ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནནྟ་ཀི་ཤོར་ཡཱ་དོ་

(Mr. Nand Kishore Yadav) མཆོག་

གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཅར་ཏེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བློན་ཆེན་མཆོག་

ནས་ཀྱང་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ལེན་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཆུ་ཚོད་

༡༢།༣༠ ཐོག་མངའ་སྡེའི་ན་གཞོན་
དང་རིག་གཞུང་བློན་ཆེན་ལྕམ་

སྐུ་སུག་དཱ་པན་ཌེ་ (Madam
Sukda Panday) མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། བོད་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཞུས་
རྗེས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཧ་ཅང་

དོ་སྣང་ཆེན་པོས་ཉན་ཞིབ་གནང་མཐར་བོད་མི་

ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་
གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེ་
རྗེས་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཐོག་དེ་སྔའི་བྷི་ཧཱར་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ལ་ལུ་པར་ས་དི་
ཡཱ་དོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་ཉིན་
གུང་གསོལ་སྟོན་ཆེད་མགྲོན་འབོད་ལྟར་བཅར་

པོ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བྷི་ཧཱར་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལ་

མཐུན་ཚོགས། (All India Immrat Musཞེས་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

པའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཕི་ཛི་ཨི་མུ་དིན་(Mr.
Hfiz Imudin) མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་

ལུ་པར་ས་དི་ཡཱ་དོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོར་བདེན་

ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་མངའ་སྡེའི་གྲོས་

ཐུབ་བར་ང་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་

མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ། བོད་ནང་གི་ཛ་

པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་རང་ཡུལ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་མ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།

དེ་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་ཀུ་མཱར་སིནྷ་
དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨོ་རི་སར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་

གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་
ལས་འགུལ་བརྩམས་ཤིང་། མངའ་སྡེའི་གྲོས་

མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་
ང་ཚོའི་མདུན་དུ་གནང་བྱུང་།

(གྲོས་ཚོགས་

འོག་མར་ ༡༦ དང་གོང་མར་ ༦)

ཚོ ག ས་པ་དེ ་ གའི ་ གྲོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷཡེཤ་ནབ་
པ་རི་དཱ་(Baishnap Parida)
ནས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང ་ལུགས་ཚོ ག ས་
པ་(Samajwadi

party)ལ་

སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་ཐབས་

ཤེ ས ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན ་གནས་ཞལ་བཞེ ས ་
གནང་ཡོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་

རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ན་འགྲིགས་

ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་སྔ་ཁོང་རང་དམར་
སྤེལ་མཁན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཏང་གནས་
ནང་འཁོད་དོན། མངའ་སྡེའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་
པ་དང་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་ནས་དབུས་ཀྱི་གྲོས་
ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་སུ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་འདུག

ཨོ་རི་སའི་མངའ་སྡེར་ཉིན་ལྔའི་ནང་

ནས་ཉི ན ་མཐའ་མ་གཉི ས ་རི ང ་ལ་མངའ་སྡེ འི ་

ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཤོག་
ཁག་འགོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་པྲ་བྷཏ་ཏྲི་པཋི་(Shri.

Prabhat Tripathy,MLA,chief
whip)ནས་སྣེ་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ།

ཁོང་གི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་དེ་འདྲའི་གྲོས་
ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་སླེབས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་
རང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་གོང་

འོག་གཉིས་སུ་འཐུས་མི་ ༢༢ ཡོད་པ་ཚང་

ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ ནང་དུ་ཡོ ད ་ནའང་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་གནད་དོན་གཞན་འགར་
བརྟེན་ནས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཞག་ནས་
ཚོགས་པ་འདིར་བཞུགས་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་སྟེ་མངའ་

སྡེའི་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཤོག་ཁག་འགོ་

ཁྲི ད ་སྐུ་ཞབས་པྲ་སད་ཧ་རི ་ ཅནྡ་རན་(shri.

Prasad Harichandaran) གྱིས་

མངའ་སྡེ ་ དེ ་ ནས་ཁོ ང ་རང་ཚོ འི ་ ཚོ ག ས་པའི ་

ནང་དབུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ཏུ་འཐུས་

མི་བདུན་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཞལ་

བཞེས་དང་།(གྲོས་ཚོགས་འོག་མ་ལ་ ༦ དང་

གོང་མར་ ༡) ཁོང་གིས་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲིད་
ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་དུ། གཞུང་དང་སྒྲིག་

འཛུགས་ཁག་ནས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཐབས་བྱུས་

དང་ལྡན་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་
པ་དང།

ཁྱེད་རང་ཚོ་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་བོད་མིར་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བའི་གདུག་རྩུབ་
དང་མནར་གཅོད་ཚད་བྲལ་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་པ་རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་
ནས་མཁྱེན་པར་བཟོས་ཏེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་

པ་འཐོ ན ་ཐབས་ལ་འབད་དགོ ས ་ཞེ ས ་བཀའ་
གནང།

མངའ་སྡེའི་སྦི་ཇེ་པིའི་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇཱོལ་ཨོ་

རམ།(Mr.Jual Oram, State BJP
President)དང།

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་

པ་དང་ཚོགས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཨ་ཤོག་ས་

ཧུ།(Mr.Ashok Sahu, Vice President & Spokesperson BJP)
བཅས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་སྐབས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་

ནས་སྦི ་ ཇེ ་ པི ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ངོ ས ་ནས་བོ ད ་དོ ན ་
ཐོག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་ལའང་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་

ཡོད་ཅེས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གླེང་སྟེགས་དང་རྒྱལ་ནང་བཅས་པར་བོད་དོན་
གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་
རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས།

ཉིན་མཐའ་མར་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོ ག ས་ཤི ག ་ཚོ ག ས་པར་དེ ་ ཉི ན ་ཚོ ད ་དཔག་

ལས་ལྷག་པའི་གསར་འགོད་པ་ཕེབས་འདུག་

པ་དང་ཐུགས་སྣང་ཇེ་ཆེའི་ཐོག་ནས་དྲི་བ་མང་
དག་ཅིག་བཏང་བྱུང་།

མདོ་དོན་ཨོ་རི་སའི་

ནང་ཉི ན ་ལྔའི ་ ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྐབས་

སྲིད་སྐྱོང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆབ་སྲིད་པ་དང།
གཞུང་ཞབས་པ།

ལས་འགུལ་བ།

མཁས་

དབང་སོ ག ས་སྡེ ་ ཚན་འདྲ་མི ན ་ལ་ཞུ་གཏུག་
གི ས ་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲི ལ ་གནང་སྟེ ་ ཆ་

ཏིས་སྒར་གྱི་རྒྱལ་ས་ར་ཡེ་སྤུར་ལ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧
ཉིན་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 23

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་ལྔ་པ།

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་བྱེད་རྒྱུར་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅།

།འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

རྨོ ག ་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱི ས ་བཏང་གནས་
ནང་འཁོད་དོན།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱང་ཕྱོགས་ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་སྡེ་བྷི་ཧར་ནང་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་ལྟར་ཕྱི་ཚེས་

༡༨ ཉིན་ (Lok Jan Shakti party)
གཙོ་འཛིན་དང་། དབུས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ (Ram Vilas Paswan) མཆོག་

ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཞུས། ཁོང་གིས་བརྙན་
འཕྲིན་དང་གསར་ཤོག་སོགས་གསར་འགོད་

པ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཅིག་འཛོམས་སར་བོད་དོན་སྐོར་

བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་དོན། བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ངའི་རྩར་སླེབས་སྟེ།

ཁོང་ཚོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སྐོར་

ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁོང་ཉིད་ལྡི་ལིར་ཡོད་པས་ཉིན་

འབྲེལ་རེད།

འགུལ་བ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་མཇལ་འཕྲད་དུ་ཡོང་

བཤད་བྱུང་།

ཁོང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་དངོས་

བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ནི་བོད་པ་

གཅིག་བུའི་གནད་དོན་ཞིག་མིན་པར་རྒྱ་གར་

གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ང་
ཚོའི་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གིས་

གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཕྱེད་ཀའི་ཐོག་ཞུ་གཏུག་ལས་

རོ ག ས་ཞེ ས ་དུས་ཚོ ད ་གཏན་འབེ བ ས་ཀྱི ་ གོ ་
སྐབས་ཀྱང་གནང་ཡོད།

གསར་འགོ ད ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཞུ་

སྔོན་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ད་རེས་

གཏུག་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དྲི་བ་དྲིས་པར་

གྱི ་ གྲོ ས ་ཚོ ག ས་ནང་གླེ ང ་སློ ང ་དང་བོ ད ་དོ ན ་

དང་། སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མ་ལགས་ཀྱིས་

ཀྱི ་ ཞུ་དོ ན ་རྣམས་ཕྱི ་ ཟླ་གཉི ས ་པའི ་ རྒྱ་གར་
གྲོ ས ་ཆོ ད ་འཇོ ག ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོ ན ་བྱེ ད ་
རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་

ལ་བོ ད ་ཀྱི ་ ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཐོ ག ་དམི ག ས་
བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧིན་སྐད་
དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་
བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡོད་
པ་བཅས།།

སྦེང་ལོར་ཝེ་ལི་སློབ་གྲྭར་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེའི་ཉམས་གསོག་ལས་འཆར་སྤེལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

ཀི ར ་ཤི ་ ན་མུར་ཏི ་ མཆོ ག ་གི ་ སྦེ ང ་ལོ ར ་ཝེ ་ ལི ་

ཁུངས་ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་

ཡོན་ཉམས་གསོག་ལྟ་ཞིབ་ལས་འཆར་ཕྱི་ལོ་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁག་ལྔའི་སློབ་སྤྱི་ལྔ་དང་དགེ་ཆེ་གཅིག མ་སུ་

རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་རཱ་ཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ་
འགན་འཛིན།

སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་སྤྱི་གཉིས་དང་དགེ་ཆེ་གསུམ་
བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་ ༡༢

སློབ་གྲྭར་(The Valley School)ཤེས་

༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་
སྤེལ་ཡོད། ཉམས་གསོག་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་
༡༥

ཉིན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨིན་ཡིག་སློབ་

ཁྲིད་དང་མཉམ་བསྲེས་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་སྟངས་
ལྟ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ སྔ་

དྲོ ་ སློ བ ་གྲྭའི ་ བཟོ ་ རི ག ་བསྟི ་ གནས་ཁང་ལ་ལྟ་
སྐོར་དང་བཟོ་རིག་དགེ་རྒན་མཉམ་གོ་བསྡུར།

ཉིན་རྒྱབ་དམིགས་བསལ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་
སྟོན་གནང་སྟངས་སྐོར་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་
གནང་ཡོད།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ སྔ་དྲོ་བསླབ་པའི་

བསྟི་གནས (study center) ནང་གོ་
བསྡུར་དང།

ཉིན་རྒྱབ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་བ་དང་

རྒན་པ། ཉལ་ཁང་བཅས་གཟིགས་སྐོར། ཕྱི་
ཚེས་ ༡༨ སྔ་དྲོ་སློབ་གྲྭའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་

འཛིན་གྲྭ་ཁག་ལྟ་སྐོར་དང་དགེ་རྒན་མཉམ་གོ་

བསྡུར་དང་འབྲེལ་ལས་འཆར་མཇུག་བསྡོམས་
གནང་ཡོད། སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་སློབ་
ཁག་སོ ་ སོ ར ་ཕྱི ར ་འཁོ ར ་ནས་སློ བ ་གྲྭའི ་ རྒན་

ལགས་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་དུ་ཉམས་མྱོང་སྦྱང་
བཤད་གནང་སྟེ།

མྱོང་ཚོར་ལས་བསྡོམས་

བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ད་ལན་ལས་འཆར་གྱི་འབྲེལ་

མཐུད་པ་རྡ་ས་མེ ས ་དབོ ན ་གཙུག་དཔེ ་ སྟོ ན ་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་རྒན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་
ལགས་དང་སྦེ ང ་ལོ ར ་མཐོ ་ སློ བ ་ཀྱི ་ སློ བ ་དགེ ་

དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་ཨེལྶི་བརྒཱིས། (Elsie
Varghese)

གནང་ཡོད་པ་བཅས།

ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་མི་མང་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་སྤྱི་རིམ་ཞུས་པ།

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་བཏང་ནས་ནང་འཁོད་དོན། སྤྱིར་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་མི་མང་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་གསང་གསུམ་

ལ་སྐུ་བགེགས་ཀྱི་མཚན་མ་རང་སར་ཞི་ནས་ཐུགས་བཞེད་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་མའི་བདེ་སྐྱིད་མྱུར་དུ་འཆར་ནས་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་དང་། རྒྱལ་ཁམས་སད་སེར་དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་སོགས་སྙིགས་མའི་རྒུད་ཚོགས་རིང་དུ་ཞི་ནས་ལྷག་

པར་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བོད་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་། ཞར་བྱུང་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་འགོ་མང་
གཙོས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཆོས་མཐུན་བྱ་བ་ལྷུན་འགྲུབ་ཆེད་ས་གནས་སུ་ལྷ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་རྫོགས་ཆེན་དགའ་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥

ནས་ ༢༩ བར་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༣ རིང་ཕུར་ལྡོག་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་དང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ དང་ ༡༣ ཉིན་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་རྣམས་ཀྱི་སླད་འོད་དཔག་མེད་ཆོག་ག་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་དང་། རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་
ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ལྔ་སྟོང་ཚར་འབུལ་བཤམས། འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་བཀུར་སྐུ་འགྱེད་མི་མང་ལ་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་བཅས་དགའ་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་བྲང་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡ དང་ ༡༤ ཉིན་སྒྲོལ་ཆོག་དང་ཚོགས་

འབུམ་སྨིན་གྲུབ་ཞུས་བསྟུན་སྤྱི་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྩིས་ཁྲ་མང་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། གཞིས་གྲོང་ཁག་ལྔ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་སྒོར། ༡༦༦༦༨༠།༠༠ འགྲོ་གྲོན་སོང་བ་སྒོར། ༥༩༥༤༦།༠༠ ལྷག་འཕྲོས་
རྗེས་ལོའ ་ི སྤྱི་རིམ་ཐེབ་རྩའི་ཆེད། ༤༧༥༨༩།༠༠ ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །
༄༅། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་

ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ ༡༢ དང། དེ་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་དོན་མཐའ་

གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འགན་

ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ ༡༢ ཀྱི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་རྣམ་པ། ར་ཝང་ལ་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་

སྒྲོན་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཡོད་ལུགས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་ཀུན་

འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་མཎྜལ་རྟེན་

ལགས་དང༌། ས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རིག་འཛིན་

པ་དང༌། ས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན། ས་གནས་འགོ་
དོད་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཟིན་མཚམས། དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་བཞི་གྲས་ཤིས་བརྗོད་གསུངས་
ཟིན་པ་དང༌། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ། དེ་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་ཆེད་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་
གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་ཆེད་ངག་བཅད་
སྐར་མ་གཅིག་རིང་གནང༌།

ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཕན་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་

དག་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་སོགས་གཏམ་
བཤད་ཐུང་ངུ་རེ་གནང་། དེའི་རྗེས་ཤར་ཕྱོགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་ཀུན་དགའ་ཆོས་
སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུངས་

བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་བ་དང་། སྐུ་མགྲོན་
རྣམ་པར་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་སྟབས་བདེ་
ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།

ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

༡༤ ཉིན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔལ་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་

པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ནས་ས་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་

གིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་འབྲས་ལྗོངས་ལྷོ་རྒྱུད་ར་ཝང་

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། གཞིས་གྲོང་ཁག་གི་བརྒྱ་དཔོན་

དང༌། དེ་རྗེས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བ་

ལགས་གཉིས་ནི་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་
ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་
རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་
སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་

༡༠།༢༠ ཐོག་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དབུས་པའི་འཐུས་མི་
རྣམ་པ། ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། དགོན་སྡེ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་
རྣམ་པ། ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་འཐུས་མི་དང༌། སློབ་
གྲྭའི་དགེ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ། ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་

མི་སྣ་ཁག་ཅིག་བཅས་སྐུ་མགྲོན་ ༥༠ ལྷག་མཉམ་
འཛོམས་བྱུང་བའི་དབུས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་ཞལ་དབྱེ་དང་བསྟུན།

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་དོད་དང་མཇལ་དར་

གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་
དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་
མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

སྤྱིར་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འགོ་འཛུགས་བྱུང་

སྟངས་དང་སྒོས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
གྱི་བྱུང་རིམ། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་
འཛུགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་དང་བྱུང་རིམ།

དེ་

དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་བདེན་དང༌། ཁྲིམས་

ཀྱི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

དང་ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་
གིས་རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུགས་

བཞེས་ཀྱིས་ཐད་བསྐོས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་།

ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང༌དང་ཨོ་རི་

ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌། རྡོར་གླིང་། ཀ་སྦུག སྒང་
ཏོག ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང༌། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་
ཤིས་གླིང་། འབུམ་སྡེ་ལ། བསྟན་འཛིན་སྒང་། ཏི་ཛུ་
དར་རྒྱས་གླིང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། ཤི་ལོང་

དག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁ་འཐོར་བཅས་ཚུད་ཡོད་པ་
དང་ད་ཕན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ ༡༢ འདི་དག་ལ་

དབང་བསྐུར་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་
༢༠ ཉིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གསལ་

བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟེ། ཤར་
ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་འདིའི་དབུ་འབྱེད་
མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན།

ས་གནས་ནས་རེ་

སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཐུབ་
བསྟན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཀུན་ཕན་

གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་མང་

གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཁྲིམས་ལུགས་
དབང་འཛི ན ་གྱི ་ ལས་དོ ན ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་སྐོ ར ་
སོགས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང།

དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ས་གནས་ཀྱི་
མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦

ཉིན་མཁའ་ལམ་ནས་ལྡི་ལི་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་
དུ་ཕེབས་འབྱོར་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་
སྙིང་བསྡུས་སུ།

པར་ངོས་དྲུག་པ།

བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 12 ཕྱི་ཟླ་ 1 ཚེས་ 23

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་མཇུག་བསྒྲིལ་
ཉིན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅།

།རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་

གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་
པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་བླ་སྤྱིའི་

འདུ་ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

རེད། ང་ཚོའི་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་

ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་གནས་ཡོད། འོན་ཀྱང་

མི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་སྤྱི་སྒེར་ཚང་མས་བདག་པོ་

སློབ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་གཅེས་ནོར་ཆགས་ཡོད་པའི་

པར་གོམས་གཤིས་སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་དང་དྲང་

མཐོང་ང་ཚོས་རྩམ་པ་བཟས་པ་དང་ང་ཚོ་ཤུགས་

འོངས་པར་ང་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་

པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཚོས་

བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་
པོ་བྱེད་མཁན་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག ཅེས་བརྗོད་

རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའི་མཚན་

ཆེ་བ་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ལ་སྐད་གྲགས་ཆོད་པ་
བཟོ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་པའི་གོམས་

གཤིས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་ནའང་མི་འདུག གང་
ལྟར་གཞན་ཕན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་ཐོག་ནས་
དངོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་
ཡོང་སྐབས། ང་ཚོའི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་

བཤད་པ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ཞིག་ར་འཕྲོད་ཡོང་གི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་

ངོས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་

པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་

རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དངོས་སུ་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས།

སེམས་པ་བཟང་པོ་

ཡོད་ན་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་ལུས་པོ་བདེ་བ་ཡོང་གི་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་སྲོག་གི་
བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ པ་འཚོགས་

བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༢༢

ཉིན་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་མཇུག་བསྒྲིལ་

ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་ཀྱང་ཚན་རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་ཡིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།

དེ་རིང་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་མཐའ་མ་

དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་ཡ་

ཀྱི་འདུག

དག་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས།

བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་

རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དེ་

གང་ལ་ཞེ་ན།

དེས་བོད་མི་སྤྱི་སྒེེར་དང་བོད་མིའི་མཚན་མཐོང་ལ་
རྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་

ཁ་རྒྱུན་ལ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་

པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡོད་པ་དེས་རང་ཉིད་དང་
སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད།

ང་ཚོ་བོད་པ་ཧ་ཅང་

སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་ལ་ཆ་

བཞག་ན། མ་རབས་དང་ཁྲམ་པ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་

ནས་བཤད་ན། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བཟང་པོའ་ི

ཡོན་ཏན་དྲང་པོ་དང་སེམས་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་
ཡོད། དེ་དག་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་རིན་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད།

དེ་རྣམས་དངུལ་སྤྲད་ནས་ཉོ་ཐབས་

མེད། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་ཡོང་ཐབས་

ཀྱི་ཡོད། བོད་པ་རང་ངོས་ནས་བཤད་ནའང། མ་
བ་ཡིན་རུང་། དེ་སྔའི་ང་ཚོའི་ཆོས་ཤོད་སྟངས་དེ་

ཡོང་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་
པ་ཚོས་དགག་བཞག་བྱས་ནས་ནང་ཆོས་འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཇོ་
བོ་རྗེས། ལམ་སྒྲོན་མཛད་སྐབས། ནང་པ་གཞི་

བཞག་གནང་སྟེ་ནང་པའི་ཆོས་ནས་གསུངས་པ་
དེར་དོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ལམ་སྒྲོན་གྱི་ཁྲིད་

སྟངས་དེ་དང་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་བརྡར་
ཤ་གཅོད་བཞིན་འགྲོ་རྒྱུ་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་

ང་ཚོས་བརྡར་ཤ་ཆོད་དེ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་
གཞུང་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དེ་
དག་དགོས། དེར་བརྟེན་གཞུང་ཆེན་བལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

ཉིན་དྲུག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་

ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚན་རིག་པ་

ཡོངས་སུ་མཇུལ་སྒྲིལ་གྲུབ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྩ་བའི་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་

ལྷན་མོན་གྷོ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་གྷོ་ཝ་དང་

དང་མཉམ་དུ་ཐུག་སྟེ་བགྲོ་གླེང་དང་ཚན་རིག་ལ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་

ཁམས་དང་མོས་པར་འཚམ་པའི་གདུལ་བྱ་ཡིན་

དེ་ནས་མུམ་བྷེལ་བརྒྱུད་ར་ཇི་སི་ཐན་གྱི་མངའ་སྡེ་
ཇ་ཱ པུའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྩོམ་སྒྲིག་

རྒྱུ་དེ་དག་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལས་དངོས་སུ་

འདུག་པ་བཅས། །

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་བཞག་ནས་ཡོང་སྐབས།
ནའང་འདྲ། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་
མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱུང་ན་ངེས་པ་བསྟེན་

དུས་སྟོན་ཞིག་ནང་ལྷན་ཞུགས་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་ཚན་རིག་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་

བཀའ་འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༡༦

ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དུ་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བཀའ་

ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐྱབས་
གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ།

གསུམ་གྱི་མཛད་སྒོ་རྣམ་པ།

མང་གཙོའི་ཀ་བ་
མི་མང་རྣམ་པ།

གོང་དུ་སྐྱབས་ཐོའ་ིནང་གསུངས་པ་ལྟར།

རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མི་སྣ་གཉིས་བྱུང་

འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནང་བོད་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་
མདོར་ས་འགུལ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ས་གནས་མི་མང་ལ་ས་ཆ་བགོས་འགྲེམས་བྱེད་

ཕྱོགས་ཐོག་དྲང་གཞག་བྱུང་མེད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ཡུལ་
ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༦༢ ལ་

སོན་པའི་བུད་མེད་པ་སངས་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱི་

ས་ཁང་གཞུང་བཞེས་ཀྱིས་དེ་སྔའི་ས་ཁྱོན་ལྟར་
མ་ཐོབ་པར་བརྟེན།

ས་ཁང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་

པར་ངོ་རྒོལ་ཆེད་ཁོང་གིས་པེ་ཅིང་དུ་ཞུ་གཏུག་
བྱས་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་གསན་འཇོག་མ་བྱས་པར་
བརྟེན། ཁོང་གིས་པེ་ཅིང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
བཏང་འདུག་པས། ཕལ་ཆེར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕྱི་

དང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་སར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་

ཁོང་རང་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐོས་རྒྱུ་འདུག འདི་ལོ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་དང་པོ་དེ་རང་ལོ་ ༢༢ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཆགས་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་འདུག ཕྱོགས་

ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

ཤོད་བཞིན་པ་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་

མ་ཟད། ཁོང་རང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཕྱི་
གཏོང་མཁན་བསྡོམས་ ༩༧ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

ལོར་ ༨༣ །འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ ༨༡ ཆགས་
ཡོད། ཚང་མས་ཐུགས་སྨོན་ཡག་པོ་སྐྱོན་རོགས་

ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་
དོན་གཅིག་ཞུས་ན། གཞི་རྩའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
དང་སྤྱི་ཡོངས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་ཧམ་བཤད་ཐོག་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐྱོན་
འཛུགས་ག་རེ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཕྱི་ཕྱོགས་

སུ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཏཱ་ལའི་ལོག་སྤྱོད་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།
དེ་དག་གིས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་
མུས་རེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་ལ་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་ཨ་
རི ་ དང་ཡུ་རོ བ ་སོ ག ས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ ་ ཞི ག ་
གིས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་གསལ་

བསྒྲགས་ལངས་ཕྱོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག་ཅེས་མཇུག་བསྡོམས་
དང་མ་སོང་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་

ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་ཤོད་བཞིན་པ་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁོ་པ་ཚོའི་
(CCTV)བརྙན་འཕྲིན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་
ཡོད་པ་ཞིག་འདུག དེ་བཞིན་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་རང་རྒྱ་

ནག་གི་ཚགས་ཤོག་ཁག་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་
པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱིས་བྱས་

རྐྱེན་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་

གཅིག་ནས་བལྟས་ན། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་

བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོན་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག
དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་དང་ཞུ་
གཏུག་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གང་གཟབ་གནང་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་རྒྱུ་

དེ་དག་ད་དུང་ཡིན་རུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
དགོས་པ་མ་ཟད།

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་

པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ཧམ་བཤད་བྱས་པ་དེ་དག་ལ་དངོས་གནས་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤོད་བཞིན་པ་དེ་ལག་
ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རེད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

མང་དག་ཅི ག ་བོ ད ་ཀྱི ་ ས་གནས་ཁག་ཏུ་འགྲོ ་
བསྐྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཅུག་
རོགས་ཞེས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་རེ་འདུན་
ཞུས་ཡོད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདེན་པ་

ཡོད་ན། ཁོ་པ་ཚོའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་
བརྙན་འཕྲིན་ཁག་ནས་བསྟན་པའི་ཧམ་བཤད་
བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་མིན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

འགོད་པ་དང་སྐུ་ཚབ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
ཕེབས་ཏེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་བཅུག་ན་བདེན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་
ཡོང་གི་རེད།

འདི་ལོ་བོད་ནང་གདུང་སེམས་

སྐྱེའི་ལོ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་ཞུ་གཏུག་འབུལ་རྒྱུ་

དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསལ་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་བརྩིས་ཐོག་འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཡོངས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལས་

འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་རེད། ང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་

གར་ལ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཞུ་
གཏུག་ཕུལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཛ་དྲག་གང་འདྲ་

ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་

ཆེ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་

ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ བར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཉིན་བཞིའི་རིང་ལས་
འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་

མི་མང་ནས་དོ་སྣང་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
དང་བླང་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན་
ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང། དེ་ནས་བོད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ མཇུག་དང་ཕྱི་
ཟླ་ ༡ པོའ་ིཟླ༌འགོར་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་སྐབས་
བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་གསུམ་

པའི་ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

མི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྗེས་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་
བསྐྱར་དུ་འཛོམས་པའི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་གནང་དགོས་དོན་
ནི།

སྤྱིར་བཏང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ནས་ཡོངས་གྲགས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་རྒྱ་མིའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་

བདུན་བདམས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་
བཤད་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ད་ལྟ་

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་བདུན་མ་རེད། འགོ་ཁྲིད་བཅུ་
དྲུག་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན་སྔོན་མའི་འགོ་ཁྲིད་དགུ་

དང་དེའི་ཐོག་བདུན་སྣོན་ནས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་ལྟ༌བུ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ༌གསུམ་པའི་ནང་
རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་

ཚོགས་རྗེས་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་སྲིད་འཛིན་དང་ཝུན་ཅཱ་
པའོ་སྲིད་བློན་གྱི་གོ་གནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ལྷན་མི་བདུན་པོས་ལས་འགན་

ཆ་ཚང་བླང་པའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལ་འགྲོ་སྟངས་བྱས་

ནས་འགན་འཁྱེར་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཕལ་
ཆེར་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ཁོང་གིས་

དགོངས་ཚུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྤྱི་ཡོངས་
སྲིད་བྱུས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཨེ་ཤི་ཡ། རྒྱ་གར། བོད་

དོན་ཐོག་ལ་གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་རང་གི་ལངས་
ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་དག་གསུང་ཟིན་རྗེས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞིག་ལ་བབ་ས་རེད།

དེ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་

ཆུང་ནང་ཡིན་རུང།

འཐུས་མི་བསྒྱུར་བ་བཏང་

ནས་ཚོགས་ཆུང་སླར་ཡང་འཛོམས་ནས་ཚོགས་

བའི་ཐོག་ནས་འཐུས་མི་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་བྱ་
རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ལ་སྔོན་མ་ནས་དགོངས་གཞི་ཡོད་
པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་བསྐྱར་དུ་འཛོམས་ཏེ་གནད་
དོན་དེ་དག་སྐོར་སྐབས་དེར་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་

པོ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

