
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡3 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 53 ཨང༌། 7 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

12th 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)

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་མེ་གྷ་ལ་ཡ་

མངའ་སྡེས་སྐུ་མགྲོན་གྱི་ཆེ་བསྟོད་ཕུལ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་སྐོར་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་གྷོ་ཧ་ཊིའི་ནེ་ཧ་རུའི་ (Nehru) རྩེད་ཐང་

དུ་ཨལ་བི་ཨེ་སི་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་

གྱི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་གྷོ་ཧ་ཊི་ཁུལ་གྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གཅིག་གི་སློབ་ཕྲུག མོན་པ། འབྲུག་པ། བོད་

རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བར་

ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་སྒྲོལ་དཀར་

གྱི་ཚེ་དབང་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་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་ (Sri-
manta Sankaradeva Kalakshetra) སྒྱུ་

རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་མོན་པ་དང་འབྲུག་པ། 

བོད་མི། ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་བཅས་ཁྱོན་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་

བར་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་

དངོས་གཞི་མ་སྩལ་སྔོན་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་

དབར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་ཡིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་ཨ་སམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྷོ་ཧ་ཊིའི་ནང་

བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་གྲུབ་བསྟུནམེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་

རྒྱལ་ས་ཤི་ལོང་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག 

 སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཉིན་

གྲངས་གཉིས་རིང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

སྐབས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་

སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཐེངས་དང་པོ་ཕེབས་པར་

ཆེ་བསྟོད་མཚོན་སླད་ཉིན་གུང་དང་དགོང་མོའ་ི

གསོལ་ཚིགས་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག

 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་ལག་ལེན་
སོ་བདུན་མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་དང་ཆིབས་སྒྱུར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་གི་པོ་

ལོ་ (Polo Ground) ཐང་ཆེན་དུ་དད་

ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བར་རྒྱལ་

སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་

མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་ཆོས་

འབྲེལ་སྐབས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། དེ་

རིང་ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོར་རྒྱལ་སྲས་

ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་

ལེན་སོ་བདུན་མའི་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ནི་སོ་སོའ ་ིསེམས་རྒྱུད་

མ་རིག་པ་དང་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་

ཡིན་སྐོར་གསུང་སྟབས། མི་ཤེས་པ་སེལ་རྒྱུར་

རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་

མ་གཏོགས་དད་པ་ཁོ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། 

དེར་བརྟེན་མ་ཤེས་པ་སེལ་བར་བྱ་རྒྱུར་ཤེས་

པའི་བློ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་སྐྱེས་དགོས། སྤྱིར་

བཏང་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་སྲོག་ཆགས་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཁོངས་ནས་ང་ཚོ་

འགྲོ་བ་མིར་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཀླད་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར་གཞན་ལ་མེད། དེར་བརྟེན་དེ་

ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་བསྒྲུབ་པར་མི་ལུས་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  ཚེ་འདིར་མི་ལུས་

ཐོབ་པ་འདི་མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་

གྲོགས་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། 

དཔེར་ན། རང་ཉིད་གྲོགས་འདྲིས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་

གྲོགས་པོ་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། 

དགེ་བའི་གྲོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོད། ཡང་རང་ཉིད་གྲོགས་འདྲིས་

བྱེད་ཡུལ་དེ་མ་རབས་དང་ཐ་ཤལ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ན། རིམ་བཞིན་རང་ཉིད་ལ་གཤིས་

ཀ་ངན་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་འཇགས་ཀྱི་

རེད། དེར་བརྟེན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་མིག་ཡར་

ལྟ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་

གྲོགས ་བཟང ་བསྟེན ་རྒྱུ ་

ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་

ཁྱེད ་རང ་ཚོས ་ནང ་པའི ་

ཆོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་

བསམས་པའི་ཐོག་ཕན་ཚུན་

གོ་བསྡུར་དང་ནང་ཆོས་ལ་

བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས། ལོ་

གཉིས་གསུམ་ནང་ལྟ་གྲུབ་

ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པའི་

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དཔེ་

དེབ་ཅིག་འཐོན་ཡོང་གི་རེད།  

ཅེས ་བཀའ ་སློབ ་ཕེབས ་

ཡོད་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་སྔ་དྲོའ་ིཆོས་འབྲེལ་སྐབས་དད་ལྡན་མང་

ཚོགས་ལ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ ་ཆེན་པོའ ་ི

བཀའ་དབང་ཡང་སྩལ་ཡོད་འདུག 

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་ས་གནས་མི་དམངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་

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

སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་གི་པོ་ལོ་ཐང་ཆེན་ 

(Polo ground) དུ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་

ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། དེ་རིང་ང་རང་འདི་གར་ཡོང་སྟེ་ཁྱེད་

རང་ཚོ་དང་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། 

སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་རྒྱ་ནག་

མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་གཅིག་དང་ས་ཡ་གསུམ་

ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ནི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་

ན་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་

མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡང་ཤེས་ཡོན་ཆགས་

ཡོད་སྟབས། ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

འགན་ཁུར་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་

ཡིན་པ་སྤྱིར་བོད་རིགས་ཚོ་དང་དེ་མིན་མོན་

པ་དང་འབྲུག་པས་གཙོས་ས་གནས་ཁག་ནས་

ཕེབས་པ་ཚང་མར་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ནང་ཡོད་

པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་རེ་བ་བཅོལ་ས་གཙོ་

བོ་དེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་

རེད།  བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིས་བོད་

ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་རེ་བ་དང་མངོན་འདོད་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་འདོན་རྒྱུར་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་ལམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་

ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལོ་མང་

རིང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་

སློབ་རབས་དང་རིམ་པ་ཕེབས་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེར་ངོས་འཛིན་ཐོག་འགན་ཁྱེར་ཏེ་དུས་

རྟག་ཏུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས། དེ་བཞིན་ངས་

དེ་རིང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཚིག་

ཁ་ཤས་ཤིག་བརྗོད་ན་བསམས་པ་དྲན་བྱུང། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕེབས་དགོས་དོན་ནི། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ཡང་དག་

གང་འདྲ་གནང་དགོས་མིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། སྐྱོན་འཛུགས་

བྱེད་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་སྐོར་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད། 

ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཡང་དག་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལྟར་

བསྐྱོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་

མིན་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ལ་འཁྱེར་ཏེ་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉེ་ཆར་ཨ་

རིར་ཕེབས་སྐབས་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་

ཀྱང་དེ་དག་གིས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་ནི་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་

ཨ་རིའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་

ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་བཀོད་ཡོད། གནས་

ཚུལ་དེ་དག་ཐོག་བོད་མི་ཚང་མས་སྤྱང་གྲུང་དང་

གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ནན་

ཏན་ཐོག་ནས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ཉུང་

ཤས་ཤིག་གིས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཀྱང་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་

ནང་སྔར་ལྷག་རྒྱས་དང་རྒྱས་མུས་ཡིན་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 

རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤  ཟླ་  ༢  ཚེས་  ༥  ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་  ༩།༣༠ ཡས་མས་སུ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་

རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་གྲོང་སྡེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་བན་ཆེན་ཉིན་སློབ་གཉིས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ།  མགོན་ཤུལ་སྒར་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༧  དུ་སོན་པ་རྒྱལ་གཅེས་

པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ས་

གནས་གང་དུ་འཁྱེར་ཡོད་མེད་དང་འཆི་གསོན་གྱི་གནས་ཆུལ་གསལ་པོ་མ་ཤེས་པར་ལྷག་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནི་སྔགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་།  རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་དང་

ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་ཕྲུག་གུ་གཉིས་ཡོད་འདུག རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་

ཚང་མར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ས་གནས་སུ་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །གྷོ་ཧ་ཊིར་ཚོགས་པའི་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་

ཉིན་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་འཇིག་སླ་བའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མྱུར་ཚད་

མགྱོགས་པོའ་ིཐོག་ནས་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་

པ་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་

ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་

ཚན་པའི་ལས་བྱེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་དེས་ཨེ་ཤི་ཡའི་

གླིང་ཆེན་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས། ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འདུག སྐབས་

དེར་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་རང་འབྱུང་གཏེར་མཛོད་

དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་

རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གིས་འཛེམ་ཟོན་

མེད་པར་སྔོག་འདོན་བྱས་རྐྱེན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པོའ་ིཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་སྣོད་

བཅུད་ལ་ཧ་ཅང་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་གསུངས་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢

འབྲི་རུར་བོད་མི་དམར་གསོད་དང་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གིས་འབྲི་རུ་རྫོང་གི་བོད་མི་

གཉིས་དམར་གསོད་དང་། བོད་མི་གཉིས་ལ་

ལོ་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༢༣ ཉིན་ལྷ་སར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྒན་

ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་ལགས། བཀག་ཉར་

བྱས་ཏེ་འདྲི་གཅོད་སྐབས་གཅར་རྡུང་གིས་

དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྔར་ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འབྲི་རུ་རྫོང་འབྲི་རུ་ཞང་ལྕམ་

རམ་གྲོང་གི་ན་གཞོན་དཀོན་མཆོག་གྲགས་པ་

ལགས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཏེ། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཡས་མས་

སུ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་བཙོན་ཁང་ནང་ཉེས་

རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་

རྗེས། ཕུང་པོ་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། ད་དུང་ཕུང་པོ་རྩིས་སྤྲོད་སྐབས་གནས་

ཚུལ་དེའི ་སྐོར་ཕྱིར་བསྒྲགས་མི ་ཆོག་པའི ་

བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་སྔ་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འབྲི་རུ་རྫོང་ཚྭ་

ཆུ་ཞང་ཨུ་ཐང་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་

ཆོས་གླང་ལགས་ལྷ་སར་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ཁོང་ལ་

མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་བཅུག་པའི་ཉེས་མིང་

འོག་ལོ་ ༡༠ བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཡོད་འདུག ཡང་སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་འབྲི་རུ་རྫོང་ཟླ་ཐང་

ཞང་གཡང་ཐང་གྲོང་ཚོ་བཞི་པའི་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་

ལགས་སུ། དེ་སྔོན་གནས་རི་ནགས་ལྷའི་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་མཁན་

གཙོ་གྲས་ཡིན་སྐོར་བསྙད་འདོགས་བྱས་ཏེ་

ལོ་ ༧ དང་། མི་གཞན་ལ་དངུལ་མང་པོ་སྐྱི་

གཡར་བྱས་པར་ལོ་ ༣ ། རྒྱ་གཞུང་གི་བཅའ་

སྡོད་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བཀག་འགོག་བྱས་པར་

ལོ་ ༡ བཅས། ཁྱོན་བསྡོམས་ལོ་ ༡༡ ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་

འབྲི་རུ་རྫོང་ཚ་ཆུ་ཞང་རབ་བརྟན་དགོན་པའི་

གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙན་གྲགས་ལགས། ད་དུང་

ཡང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མ་

ཤེས་པར་ལྷག་ཡོད་འདུག ལྷག་པར་རྒྱ་གཞུང་

གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་དམག་མི་

འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་འདུག 

ཚུལ་ཁྲིམས་སྙན་གྲགས་ལགས།སྐལ་བཟང་ཆོས་གླང་ལགས། རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལགས།

ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་གསེར་པོའ་ིསྐོར་གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་རྣམས་ནས་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་

པོ་བཟོ་ཞུའི་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་

འཁྲོལ་ངོས་སྦྱོར་ཞིག་ཞུ་ལེན་བྱ་དགོས་ཡོད་

པར། ད་ཕན་སྙན་ཞུ་དང་དགོས་ངེས་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཡིག་ཆ་ཁག་འབྱོར་བསྟུན་ཞིབ་འཇུག་

གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ངོས་སྦྱོར་རྣམས་མི་ངོ་ཆེད་

བཅར་རིགས་ལ་ལག་སྤྲོད་དང་། དེ་བྱིངས་

སྦྲགས་ཡིག་དཀྱུས་མའི ་ལམ་ནས་གཏོང་

བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ངོས་

སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ཁུངས་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་གང་འཚམས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་འདུག་

པ་མ་ཟད། རང་རིགས་བློ་ཆུང་རེ་ཟུང་ནས་

ཡིག་ཆ་ཁུངས་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའི་འགན་ཁག་

ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་འཁུར་

དགོས་པའི་ཀླན་ཀ་འཚོལ་མཁན་ཡང་བྱུང་

འདུག་པའི་ཐད་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་

ལམ་སྟོན་སྩལ་ཕེབས་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་གོང་གསལ་ངོ་

སྦྱོར་ཡིག་ཆ་སྦྲག་ཟམ་བརྒྱུད་གཏོང་ཕྱོགས་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་

སོང་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དེ་རྩིས་ཐུགས་

སྣང་གིས་གནང་ཕྱོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།  

༡༽ དོ་དག་སོ་སོའ་ིསྙན་ཞུ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་

ཡིག་ཆ་ཁག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་གཏོང་

འབུལ་བྱེད་སྐབས། དེ་དག་དང་ལྷན་དུ། རང་

ཉིད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་

བཀོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཆ་ཚད་དཀྱུས་འཕྲེད་

གཉིས་ལ་ཨིན་ཅི་ ༩ དང་ ༤ ཙམ་བྱས་པ་ 

(Self-addressed envelope)  རེ་ངེས་པར་

མཉམ་བཅུག་དགོས་པ་དང་།  ཡིག་སྐོགས་

དེའི་མདུན་ངོས་སུ་རང་སྐབས་ཀྱི་མགྱོགས་

སྦྲག་ (speed post) ཞེས་པའི་ཉུང་མཐའི་གླ་

ཡོན་ཇི་ཡིན་གྱི་ཀྲི་སི་ (postal stamps) ཉོས་

ཏེ་སྦྱར་དགོས། ༢༽ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་

གོང་སྨྲོས་ཡིག་སྐོགས་དེའི་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་

ངོས་སྦྱོར་བཅུག་སྟེ་སྦྲག་ཁང་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དང། 

མགྱོགས་སྦྲག་གི་ངོ་བོར་དེབ་འགོད་བྱས་ཏེ་

འཚོལ་འདེད་ཨང་རྟགས་ (tracking number) 

དང་འབྱོར་འཛིན་ལེན་ཉར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་

ཞབས་ཞུ་རིན་མེད་ཐོག་བསྒྲུབ་རྒྱུ། ༣༽ ཁྲལ་

ལས་སླ་ཆོས་དང་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་ཏེ་ཡིག་

སྐོགས་ནང་ཀྲི་སིའི་རིན་དོད་དངུལ་དམར་

བཅུག་པ་སོགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་ཅིང། 

ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་འགོག་སྡོམ་མཚོན་སླད་

ཡིག་སྐོགས་ནང་དངུལ་དམར་བཅུག་མཁན་

རྣམས་ཀྱི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་སྙན་བཀག་བསྐྱིལ་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༥ ལ།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་
མཛད་འཆར།

༄༅། །གཤམ་གསལ་རྣམས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་གི་མཛད་འཆར་ཡིན། འདིའི་ཁོངས་མཛད་

རིམ་མང་ཆེ་བར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཆོས་

ཞུའི་ལག་ཁྱེར་ཀྲི་ཀ་སི་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལག་ཁྱེར་

དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མཛད་རིམ་

གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཚོགས་སྒེར་སོ་སོར་ཐད་ཀར་

འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་གི་

མཛད་རིམ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་རིན་མེད་ཡིན་ལ། ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འཚོགས་རྒྱུའི་མཛད་རིམ་

མང་ཆེ་བར་ཆོས་ཞུའི་ལག་ཁྱེར་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྣམ་ཀུན་ནས་བཀའ་

སློབ་དང་གསུང་ཆོས་སོགས་ལ་སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཀྱི་

མེད། གཤམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་དག་དགོས་མཁོར་

གཞིགས་ཏེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་སྲིད། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་

སློབ། གོང་ཚེས་ཉིན་ཨ་རིའི་ཁ་ལེ་ཧྥོར་ནེ་ཡ་

མངའ་སྡེའི་(California)གྲོང་ཁྱེར་སན་ཧྥ་ རན་

སེ་ཁོ་ (San Francisco) རུ་སྒྲེ་བེས་སུ་སེན་

ཧྥོན་ནིས་ཚོགས་ཁང་ (Davies Symphony 

Hall) ནང་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

བསྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་

བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ། 

གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨ་རིའི་ཁེ་ལེ་ཧྥོར་ནི་ཡ་

མངའ་སྡེའི་བྷར་ཁི་ ལེའི་(Berkeley)ས་གནས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་དུ་བདེ་སྐྱིད་

ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་

ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་རྒྱུ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ སྙིང་རྗེ་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་བསྩལ་རྒྱུ། གོང་ཚེས་ཉིན་

ཨ་རིའི་ཁ་ལེ་ཧྥུར་ནེ་ཡ་མངའ་སྡེའི་ནང་སན་ཀྲ་ཁུ་

ལ་ར་(Santa Clara)གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོ་དང་ CCARE ལྟེ་གནས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་

ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སན་ཀྲ་ཁུ་ལ་ར་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་སྙིང་རྗེ་དང་ཚོང་

ལས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ལམ་སྟོན་

བསྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་

སྙིང་རྗེའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་

སློབ། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཨ་རིའི་ཁ་ལེ་ཧྥུར་ནེ་

ཡ་མངའ་སྡེའི་ལོ་སི་ཨན་ཇེལ་སུ་(Los Ange-

les)གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་སྒྲིས་སི་ཐེབས་རྩ་

ཚོགས་པས་(The Lourdes Foundation)

གསོལ་འདེབས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ལྟར་འཚེ་མེད་ཞི་

བ་དང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྙིང་རྗེའི་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་

བསྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུའི་

ཐོག་བཀའ་སློབ། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་ཨ་

རིའི་མི་ནི་སོ་ཀྲ་(Minnesota)མངའ་སྡེའི་མི་ནི་

ཡ་ཕོ་ལི་སི་(Minneapolis)གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་མི་ནི་ཡ་ཕོ་ལི་སི་སྤྱི་སྡེ་ཚོམས་ཆེན་

དུ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་

དང་ཨོ་གྷོ ་སི ་བྷར་རྒ་མཐོ་སློབ་(Augsburg 

College)གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་གོ་སྒྲིག་

བྱས་པ་ལྟར་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ལོ་འཁོར་ཚོགས་

འདུའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་བསྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་གསུང་མོལ་གནང་བ།  
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་  ༢ ཚེས་  ༤ ཉིན་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། དྲུང་ཆེ་རྣམ་

གཉིས་ནས་ལྷོ་སྤྱི་དང་། སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན། གདན་ས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། གཞུང་

འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེན་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་དང་ལྷན་མཉམ་འབྲེལ་

ཚོགས་ཁང་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་ཚོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་མཆོག་དང། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་ཀེ་ཝེན་ཀ་ཌེཤ་ལགས་(Mr. 

K. Venkatesh)ནས་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ནང་ཚོུད་ ༢༤ རིང་གློག་གི་

མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ (Niran-

tara Jyothi Scheme) དབུ་འབྱེད་གནང་

འདུག  ལས་གཞི་དེ་ནི་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའི་ནུས་ཤུགས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་ཁུངས་ (En-

ergy Department) ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་

འོག་ལག་བསྟར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་སྦེལ་

ཀོབ་ས་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ཀེ་ཝེན་ཀ་

ཌེཤ་ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ང་རང་མངའ་སྡེའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིར་འོས་ཤོག་བླུག་

མཁན་སྦེལ་ཀོབ་ས་ཁུལ་ཡིན།  ས་ཁུལ་འདིར་

གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་

ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རིང་གློག་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་

རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་

བར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  མི་ལོ་ལྔ་

བཅུ་ལྷག་རིང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ་

དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་དབར་འཆམ་མཐུན་

ངང་གནས་པ་དེ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ཡུལ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས། སྐབས་དེར་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། 

འདི་ག་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ནས་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གཟིགས་

སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཐེངས་འདིར་

ཆུ་ཚོད་  ༢༤ རིང་གློག་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་

ཐུབ་པར་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་། མི་མང་བཅས་

ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ལས་གཞི་འདི་བརྒྱུད་ས་གནས་

སུ་གཏན་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡེའི་གློག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་

དང་ (Karnataka Electricity Board 

authorities) མི་མང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་

གཞི་ཚན་པ་ (Engineers of Public 

Work Department) བཅས་ལ་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བདུན་པ་བསྐྱང་

དུས་སྔ་སྣུར་གྱི་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་ལྟར། སྐབས་ ༡༥ 

པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་

ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་བར་ལས་

དུས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཅིག་རིང་བཞུགས་སྒར་

གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་སྤྱི་ལྷན་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། 

ཚོགས་མི་རྣམས་དུས་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག 

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་

འབྱོར་ཐོག་འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་

ཀྱི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁོད་པ་ཕུལ་ཟིན་ནའང་། བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གསར་བཞེངས་དང། 

ཉམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མཇུག་བསྒྲིལ་བས་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་ཤིག་སྐྱབས་འཇུག་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན། བོད་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༤༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་

ཆེ་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་འཐོབ་པ་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་གསལ་ཕེབས་

པས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་སོགས་དབུ་

འབྱེད་དང་སྟབས་བསྟུན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་ ༧ པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ 

ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་སྔ་སྣུར་གྱིས་བསྐྱང་རྒྱུ་

དང། ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་

དྷ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཐོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་

དྲན་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཚོགས་ཁང་དབུ་འབྱེད་དང་། དེ་

ནས་མུ་མཐུད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་

ཕེབས་རྒྱུ་བཅས་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་

སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ལ།། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢  

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་སྐྱ་བོ་ན་གཞོན་ཚོས་ཀྱང་རབ་བྱུང་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་

ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པའི་དགོངས་དོན་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་

གླིང་དུ་ཆགས་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ནས་མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་

དོན་རིག་པའི་སློབ་གཉེར་གནང་ཡུལ་༼གངས་ཅན་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་༽ཞེས་པའི་བསྟི་གནས་ཤིག་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་པ་གཞིར་བཅས། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་དང་ཟུང་དུ་དེང་དུས་མཐོ་སློབ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས་བཅད་ཅིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

སློབ་དུས་འགོ་འཛུགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གཤམ་དུ་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་བཀོད་ཡོད་པས། ཐུགས་འདུན་ཡོད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

ནས་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་ཐོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འདི་ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།། 

༡༽ ཚུགས་ཡུལ་དང་། ཟབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན།  རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧུན་སུར་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣༡ བར།།

 ༢༽ སློབ་ཚན་རེའུ་མིག

ཨང་། སློབ་ཚན། ནང་གསེས།

༡ སྐད་ཡིག

སུམ་རྟགས།ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་དང་།དཀའ་གནད་སེལ་བའི་མེ་ལོང་། སྙན་ངག ལེའུ་བར་པ་ལས་དཔེ་རྒྱན་

དང་གཟུགས་རྒྱུན་གང་འགྲོ དག་ཡིག ས་མཐའི་རྣམ་གཞག་དང་བྱིས་པ་དག་ཡིག རྩོམ་བྲིས།ཡིག་བསྐུར་རྣམ་

གཞག་དང་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྟངས།

༢ སྔོན་འགྲོ
གྲུབ་མཐའ།གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ངོ་སྤྲོད། ཆོས་འབྱུང་།སྤྱིར་དམ་པའི་ཆོས་འབྱུང་ཚུལ་དང་།བྱེ་བྲག་བོད་དུ་

ནང་བསྟན་དར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

༣ ཚད་མ།
བློ་རིག སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐོར། རྟགས་རིགས།ཚུལ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པ།སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་

སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་དང་།སྟོན་པ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རིག་པའི་སྐོར།

༤ ཕར་ཕྱིན།
སྐྱབས་གསུམ་ངོ་སྤྲོད།༼བྱུང་ན་རྒྱུད་བླ་མའི་ལེའུ་དང་པོ་གང་ཐུབ་ཁྲིད་རྒྱུ།༽ བདེན་བཞི་བདེན་གཉིས་སྐོར།

ས་བཅུ་ལམ་ལྔ།༼བྱུང་ན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལེའུ་དང་པོ་གང་ཐུབ་ཁྲིད་རྒྱུ།༽

༥ དབུ་མ།
གྲུབ་མཐའ།དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་།ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པ། བདག་མེད།སྟོང་

ཉིད།རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ངོ་སྤྲོད་རྒྱས་པ། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེའུ་༡༨།༢༤།༢༦བཅས་གང་ཐུབ་ཁྲིད་རྒྱུ།

༦ མཛོད་དང་སྔགས།
མཛོད་གནས་གསུམ་པ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་།ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

གསང་སྔགས། ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་དང་།མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐོར།

༣༽ རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར། སློབ་ཁྲིད་ཟིན་མཚམས་སློབ་ཚན་སོ་སོར་ངག་རྒྱུགས་དང་བྲིས་རྒྱུགས་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་

དང་སྦྲགས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ།། ༤༽ ལམ་གྲོན་དང་བཞུགས་གནས། ཟབ་ཁྲིད་དུ་ཐོག་མར་བཅར་སྐབས་དང་། སློབ་དུས་ཟིན་

མཚམས་ཁུངས་སོ་སོར་ལོག་ཕེབས་རྒྱུའི་ལམ་གྲོན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་སུ་བཞུགས་གནས་དང། བཞེས་ལག་བཅས་

ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ། ༥༽ ཁྱོན་བསྡོམས་ས་མིག ཁྱོན་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག་ ༣༢ བཞེས་རྒྱུ་དང་། དེ་

ཡང་སྙན་ཞུ་འབྱོར་སྔ་རིམ་བཞིན་འདེམས་རྒྱུ།། ༦༽ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མཐར་སོན་པ་དང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བོད་ཡིག་

སྦྱངས་མྱོང་བ། ཡང་ན་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།། ༧༽ སྙན་ཞུ་འབུལ་ཚེས་ཉིན་མཐའ་མ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༣༠ ཡིན།། ༨༽ སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་། The Secretary, Department of Religion and Culture, CTA, P. O. Dharamsala 

– 176215, District Kangra,Himachal Pradesh 

༩༽ གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་།  Email: religion@tibet.net Phone: 01892 – 226737 / 222685 /

༡༠༽ དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཚོར་ལས་རིམ་འདིའི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་རྗེས་སློབ་དུས་མ་རྫོགས་བར་སློབ་གྲྭར་

བཞུགས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པར་གནང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ལ།། །།   

སྔོན་འགྲོའ་ིདགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་

ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་ 

(NCERT) ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཀུ་ལུ་

ས་གནས་ཉེ་འགྲམ་བྷུན་ཏར་ (Bhuntar) ནང་

དགེ་འོས་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་

གྲངས་ ༢༠ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་

གཞི་རིམ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་དབྱིན་

ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་ལ་

ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག དེ་ཡང་

ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་ཕྲུ་གུའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཕྱོགས་དང་། དགེ་རྒན་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་

གི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་ཐབས།  ལྐོག་

འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་རྟོགས་ཆེད་རིག་སྟོབས་

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཤེས་ཡོན་སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་སྐབས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགེ་

སློབ་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་

ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་

གི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དགེ་ལས་

རྣམས་དང་ལྷན་ཐུག་འཕྲད་ཀྱང་གནང་འདུག 

སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣༡ བར་གུ་ཇུ་

ར་ཏི་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཨ་ཧེམ་ཌ་བྷ་ཌིར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ Calorx Teachers Uni-

versity ཞེས་པའི་དགེ་འོས་གཙུག་ལག་སློབ་

ཁང་དུ་ཚན་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སློབ་ཚན་ཐོག་

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་བའི་ (B.Sc. B.Ed. 

& B.A. B.Ed.) སློབ་མ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠ 

ལ་དངོས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་གནས་ཐོག་མ་

ཞུགས་གོང་སྔོན་འགྲོའ་ིསྦྱོང་བརྡར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམས་དངོས་སུ་

འཛིན་ཁང་ནང་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཅུག་པ་ཙམ་

མ་ཟད། སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་དང། 

སློབ་ཕྲུག་གི་སེམས་ཁམས། ནུས་པ་ལྡན་པའི་

སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་

གནང་འདུག སྐབས་དེར་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་བའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་

སླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་

དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཨ་

རིའི་རོགས་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ (USAID) ཡིན་

འདུག

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་དུས་བཀག་གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཚན་པ་ཞིག་གསར་དུ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ ༣ ཐོག་བདེ་ལེགས་ཁང་ནས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་སླད་དུས་བཀག་

གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཚན་པ་ཞིག་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེ་

བཞིན་གོང་ཚེས་ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་

ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་དར་མཚོན་

གཅོད་འབྲེག་དང་འབྲེལ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

དབུས་སྐུའི་ཕྱི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་

ལགས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་

ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་

པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བའི་

དབུས་སུ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་སྐུའི་ཕྱི་ལུགས་བླ་

སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་

ལས་གཞི ་འདི ་གསར་འགོད་པ་ཚོས་མང་

ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་གསུངས་གྲུབ་མཚམས་འཕྲོད་བསྟེན་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་བདེ་ལེགས་

སྨན་ཁང་གི་དུས་བཀག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་འདི་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན། ཚང་མས་

བརྟག་དཔྱད་ཁང་འདི་བེད་སྤྱོད་གནང་དགོས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཙོ་བོ་རྡ་ས་དང་

དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་སྡོད་མི་མང་རྣམ་པ་

དང་། ཕྱི་ལོག་ནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་རྡ་སར་

ཕེབས་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའི་སྨན་ཁང་

འདིའི་ནང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་རེད། ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་

ཆབས་ཅིག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྲི་ཞུ་བ། ལས་བྱེད་བགྲེས་

ཡོལ་རྣམ་པ། ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི་

མང་། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བཅས་ལ་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་

རྐྱེན་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད། ཁོང་རྣམ་ནས་དང་ཐོག་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་

བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་

མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཀྲི་བི་

སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞི་འདི་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་མཉམ་རུབ་

ཐོག་ནས་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དང་སྦྱོར་མུས་ཡིན་པ་མ་

ཟད། དེའི་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་འཐོན་བཞིན་

ཡོད། གཉིས་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་མ་དང་བྱིས་པའི་

ལས་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྡ་ས་དང་དེའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་སྦྲུམ་མ་རྣམ་

པ་ཚོ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་བཅུད་སྨན་སྤྲོད་

རྒྱུ། (Ultra Sound) རྒྱག་རྒྱུ། དེ་བཞིན་

ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་མན་རྣམས་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་

རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་

མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད་པ་

དེ་དག་ཚང་མས་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་མཁྱེན་

པ་གནང་རོགས། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་

དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གྲོལ། །



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་ས་གནས་མི་དམངས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤི་ལོང་

ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱ་

གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་དད་ལྡན་མི་དམངས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་ཆོས་འབྲེལ་

བྱེད་ཆེད་ཡོང་བ་དང་ལྷན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཐུག་རྒྱུ་

བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། བོད་རིགས་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་

བརྩོན་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ནང་པའི་ཆོས་

ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་ནང་ཆོས་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་དད་པ་བྱེད་དགོས། ང་ཚོ་བོད་པའི་

ཆོས་པ། ཞེས་བརྗོད་སྐབས། གཏོར་རྒྱག་དང་

གཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་གཡང་ཁུག་རྒྱུ་

གང་ཡང་མི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ཁྱེད་རང་ཚོས་

ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཚོང་མང་

ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་ན་གཡང་སྒྲུབ་དངོས་གནས་དེ་

རེད། དེ་མིན་འགུལ་སྐྱོད་གང་ཡང་མ་བརྒྱབ་

པར་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ་གཡང་ཁུག་ཤོག་ཅེས་པའི་ཡོང་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། ཞབས་བརྟན་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱང་

ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མི་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ། དེ་བཞིན་ལྷའི་

རྣལ་འབྱོར་བརྟན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་བྱས་

ན་དཔེ་ཆའི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར། ནུས་པ་ཞིག་

འཐོན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་ལྷ་མོ་འཁྲབ་པ་ལྟ་

བུ་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། དེར་

བརྟེན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་ཅིག་ཡོད་པ་དེར་

ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་དང་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་སོ་

སོས་ཅང་ཅང་བཟོ་གི་འདུག བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

གནས་སྟངས་ཐོག་ཐད་ཀར་ངོས་ལ་འབྲེལ་བ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀྱང་ངོས་རང་བོད་པའི་

སྤྱི་འབངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྤྱི་

པའི་གནས་སྟངས་བརྩིས་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་

ནི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། ང་ཚོས་འདི་

གར་སྐད་བརྒྱབ་སྟེ་སྤོ་འཕེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་གར་སྐད་བརྒྱབ་ནས་

རྒྱ་མི་ཁོང་ཁྲོ་ལང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱས་ན། ཁོང་ཁྲོ་ང་

ཚོར་ལངས་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་བསྟན་ས་བོད་ནང་

གི་བོད་མིར་སྟོན་གྱི་འདུག  ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་གསུང་བཤད་

གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་གར་

བྱང་ཕྱོགས་ཨ་སཱམ་གྱི་རྒྱལ་ས་གྷོ་ཧ་ཊིར་ Gu-

wahati རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་

ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་

པའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ National 
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emy དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་

འཕེལ་རིམ་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་

སྐྱོང་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་སྐབས་གསུང་དོན། ཐེངས་འདིར་ང་

ཚོའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་དེས་ང་ཚོར་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་

ཐོབ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུས་སྐབས་གལ་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ལྡི་ལི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་ཨ་

རིའི་ཧར་ཝར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔེ་བླངས་ཏེ་མིག་དཔེ་ཡར་

ལྟ་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུང་གྲུབ་བསྟུན། སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཆེད་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་ཤར་བསྐྱོད་བྱས་པའི་

ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ད་ཆ་མང་གཙོའི་ཆ་ལག་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་སྐོར་དང་། 

 གཞི་རྩའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

མང་གཙོ་རྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་

ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་ཚད་ལོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི ་ལམ་

ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འགོ་ཁྲིད་ལ་ཆ་ཚང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་ནས་

ད་བར་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རིང་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་

ཐོག་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད། 

སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
སྐོར་གླེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་

སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་གྲོས་ཚོགས་ (Scotland) 

ནང་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག  དེ་ཡང་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་ལྕམ་སྐུ་མོ ་རེན་ཝ་

ཊ་ (Maureen Watt) མཆོག་གིས་གྲོས་

ཚོགས་ནང་གསུང་དོན།  ཐོག་མར་ངའི་གྲོས་

འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་གྷ་རམ་པེན་ནང་ 

(Grampian) རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་བྷར་

དིན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ (Univer-

sity of Aberdeen) གི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རིག་

གཞུང་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།  ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཆེད་

དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་

བ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་སྐོར་གྷ་རམ་པེན་

ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་གནམ་གཤིས་གྲང་

ངར་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་

པར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་བཀའ་

དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ངས་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལས་

རིམ་ནང་གྲོས་གཞི་འདི་འཁྱེར་དགོས་དོན་གཙོ་

བོ་ནི། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་

མཚོན་ཆེད་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་

པོ་མ་སྤེལ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད།   འདས་

པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་བོད་མི་ ༡༢༧ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་ཡོད་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ 

༩ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་

སྐབས་  ༡༨ འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་

བོད་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཉིན་མ་རེ་རེའི་ནང་བོད་མི་

རེ་རེས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་ཁོངས་

ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིང་པ་དང་།  འབྲོག་པ། སློབ་

ཕྲུག་བཅས་ཡིན། དེ་རྗེས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་

པའི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་

བྱས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སའི་ས་གནས་ཁག་

ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་མི་མང་གི་འགྲོ་སྡོད་ལ་

དམ་བསྒྲགས་དང་། ཁ་པར་དང་བརྙན་འཕྲིན།  

ལག་ཐོགས་ཁ་པར། དྲ་རྒྱ་སོགས་གློག་ཆས་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་

རིགས་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་

ལམ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲོག་པ་

དང་སྒོ་བརྒྱབ་པ་སོགས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་དང་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚུན་

ཆད་ལ་སྡིག་སྐུལ་བཏང་བ་དང་ལྐོག་རྔན་སྤྲད་

པ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བོད་ནང་དུ་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་སྦས་ཐབས་

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་མང་དག་ཅིག་

བྱུང་ཡོད། བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་

བཀའ་དྲུང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སི་ཀོ་ཊི་ལེན་

ཌིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

དབུ་ཁྲིད་འོག་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཕྱོགས་ཕེབས་

གནང་ཡོད་ཁོངས་སུ་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ཀྱང་

ཡོད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་

སུས་ཀྱང་རིག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ན་

ཕུགས་བརྟན་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་

ཐུབ་ཐབས་མེད།  ཅེས་ར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་

མ་ཟད། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་

བ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་

ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་སེལ་ཆེད་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་

ངལ་ལ་བསམ་གཞིགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།། 

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༣ བར་འབྲས་ལྗོངས་ལྷོ་

རྒྱུད་ར་བང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ལས་དོན་གཟིགས་རྟོག་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་

འདུག་པ་བཅས།


