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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།   
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ 

ཉིན་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་རྙིང་པ་ཀྱོ་ཏོའ་ིནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཀྱོ་ཏོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཀོ་

ཀོ་རོ་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་

ཡོད། ལྷན་ཚོགས་འདི་ནི་ཀོ་ཀོ་རོ་ཉམས་ཞིབ་

ཚན་པ་དང་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

སེམས་དང་སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་

ཉིན་དང་པོ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཐོག་མར་སེམས་

དང་སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཨར་

ཐར་ཛ་ཀོངྐ་ Arthur Zajonc མཆོག་གིས་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སེམས་དང་

སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཚང་

མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ང་ཚོས་

འདིར་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་བརྗོད་གཞི་ནི་སེམས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་

བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་དང་བཟང་ངན་

གྱི་ཚོར་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་སེམས་

དེ་ཉིད་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།   

དེ་རིང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་གྱི་མི་སྣ་འདིར་

འདུ་འཛོམས་ཐོག་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་

དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གྲུབ་མཚམས་ཀོ་ཀོ་རོ་ཉམས་ཞིབ་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་ལྕམ་སྐུ་ས་

ཀི་ཀོ་ཡོ་ཤི་ཀ་བ་  Director Sakiko Yo-

shikawa Ph.D  མཆོག་གིས་ཀོ་ཀོ་རོ་ཉམས་

ཞིབ་ཚན་པའི་ལས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་

སྐོར་སོགས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

  དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།  རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་

རིག་གཞུང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ཧ་

ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་ལེན་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་

ཡོད། ཞི་ལྷག་གཉིས་གཙོ་བོ་སེམས་རྒྱུད་དང་

འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་སྐོར་ཡིན།  ཉམས་

ལེན་དེ་དག་བྱེད་པར་ཐོག་མར་སེམས་ཀྱི་རང་

བཞིན་དང་བྱེད་ལས་སོགས་ལ་དཔྱད་དགོས།  

དཔེར་ན།  སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སྒོམ་པར་ཐོག་མར་སེམས་ཕྱི་རོལ་དུ་གཡེང་

བ་ལས་ལྡོག་ཆེད་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་འཇོག་

དགོས།  དེར་བརྟེན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོགས་

ཡོང་བཞིན་ཡོད།  ད་དུང་དེ་ལས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་དཔྱད་

པ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་ཡོད།    ལྷག་པར་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་

རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་

ཞིག་འདོད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད།  རྟག་པ་རང་བྱུང་

གི་བདག་རྟག་པར་འདོད་ཀྱི་མེད།  སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་སའི་ཡུལ་དེ་ཡང་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་

བུ་མེད་པ།  སྐྱབས་སུ་འགྲོ་མཁན་དེ་ཡང་རྟག་

གཅིག་རང་དབང་བ་མེད་པར་ཚང་མ་གཅིག་ལ་

གཅིག་བརྟེན་ནས་ཡོད་པ་དེར་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་

བ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་སུམ་

ཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ང་ཚོས་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་མང་

ཚོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་རྟེན་ནས་ང་ཚོ་ནང་པ་

ཚོར་མཚོན་ན།  འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་  

(Cosmology) དང་། ལྷག་པར་ཀོན་ཊམ་རྣམ་

གཞག་ (quantum Physics) ཐོག་གནས་ཚུལ་

ཤེས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་། ཀོན་ཊམ་

རྣམ་གཞག་ལ་མཚོན་ན།  ཕྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་

ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཡོད།  ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་རང་

བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

པ། ཞེས་པ་དེ་དང་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་པ་ཆགས་

ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།   

དེ་བཞིན་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ཚན་

རིག་པ་ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ལའང་

བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད་འདུག

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་བདག་ཚོར་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་

ཁག་ ༡༧ ནས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྒན་བདག་ 

༣༤ དང་དགེ་རྒན་ ༡༣ བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༤༧ ཙམ་ཞིག་སླེབས་ཡོད་པ་རྣམས་

ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

གིས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

དང་། གཞིས་ཆགས་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་

གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་མིའི་གནད་

དོན་སྐོར། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

འཕེལ་རིམ་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་

ངོ་སྤྲོད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་

འཕེལ་རིམ་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི ་ཐུགས་དགོངས་

གཞིར་བཟུང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་དགོས་པ།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་

ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་

རྣམས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་སྐོར། ལྷག་པར་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་

སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༡ བར་

དུ་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་གནས་བབ་དེ་བོད་

མི་སུས་ཀྱང་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཚང་

མས་ཡིན་ཤག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོད་

ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་

བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། 

བོད་པའི་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་

མཁན་བྱུང་ཡོད་ལ་ཕྱིའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན་ཡང་བྱུང་

ཡོད།   རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་བོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་ནས་བཏོན་

པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་

བར་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སྐབས་

སུ་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་གནས་

བབས་དེ་རྩོད་མེད་རེད། 

 རྒྱལ་སྤྱིའི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཕར་

འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་རང་བཙན་སྐོར་བཤད་པ་

ཡིན་ན་ཤོད་ས་མེད། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་

བཤད་པ་ཡིན་ན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ས་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་བཞིན་པ་དེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་

དང། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་

བཅོལ་བའི་ང་ཚོའི་ཐབས་རྩོད་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གང་ཙམ་རག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

 དབུ་མའི་ལམ་ཤོད་སྐབས་ང་ཚོས་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་སྤྲད་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

དེ་རྒྱ་ནག་མཉམ་སྐད་ཆ་བཤད་ན་མ་གཏོགས་

བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་མེད་པ་གསལ་

པོ་རེད།   ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ན།  

བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཕྲན་བུ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་ཐུབ་

ན་བསམ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་གི་

ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་མ་ཡལ་བ་གནས་

པ་དེ་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་

རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་བཤད་མི་

དགོས་པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུངས་བཤད་

དང་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་པ་

ཚོར་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ །༡༤ 

བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་

ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོ་ཡ་སན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཀོ་ཡ་སན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནང་ལྷོ་ཀོ་

རི་ཡའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བསྟུན། དྲི་བ་ཡོད་མེད་བཀའ་

རྩད་ཕེབས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་

མགྲིན་གཅིག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཀོ་རི་ཡར་

གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་

སྐོར་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་

ཕེབས་དོན།  འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་ཀོ་རི་ཡའི་

ཆོས་གྲོགས་ཚོས་ངོས་རང་མགྲོན་འབོད་བྱ་རྒྱུའི་

ཐབས་ཤེས་གང་མང་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངོས་

རང་ཀོ་རི་ཡར་འགྲོ་ཐུབ་མིན་དེ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་

གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་

བབ་ཐོག་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པོ་ཞིག་ཡོད་ཁོངས་ནས་ངོས་རང་དཀའ་ངལ་

གང་ཡང་མེད་པར་ཡོང་ཐུབ་པའི་ཡུལ་ནི་ཉི་ཧོང་

གཅིག་པུ་ཡིན། ངོས་རང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྲོ་ཐུབ་

ཀྱི་མེད།  ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཕྱི་

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

གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་མེཀ་སི་ཀོའ་ིམཐོ་སློབ་

གྲགས་ཅན་ (Santa Fe campus of Tec-
nológico de Monterrey University) 
གྱི་དགེ་ལས་སློབ་མ་གྲངས་ ༦༥ ཙམ་ལ་ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བཏང་རྐྱེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༢༩ རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ཡོད་སྐོར་དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་

དེར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་

ཡུག་ཆེད་ལས་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གཏམ་བཤད་

གནང་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་  ༡༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོ་ཡ་སན་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཀོ་ཡ་སན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

གི་Koyasan University Auditorium 
ཚོགས་ཁང་དུ་ཉི་ཧོང་དང་ཀོ་རི་ཡ། རྒྱ་རིགས། 

སོག་རིགས་བཅས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་

ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་དང་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་

མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་

བཀའ་དབང་སྩལ་ཡོད། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡6

ཧུའུ་ཡའོ་པང་དགོངས་རྫོགས་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅།  །ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཧུའུ་ཡའོ་

པང་དང་ཀྲའོ་ཙེ་ཡང་ཐེབས་རྩ་ཁང་ཞེས་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པས་ཟླ་བ་ 

༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་

ནང་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་མི་

ལོ་༢༥འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུ་ཞིག་

སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་

འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་གདན་ཞུས་

ལྟར་ཚོགས་འདུར་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ།  བོད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཟུར་པ་ཧུའུ་ཡའོ་

པང་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་༢༥འཁོར་བའི་

ཉིན་མོ་ཡིན་པ་དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་གི་རྒྱ་གྲོང་ FLUS-

ING དུ་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དང་ཀྲའོ་ཙེ་ཡང་ལ་

དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་ཚོགས་འདུ། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་

འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་

འདུའི་ཐོག་བོད་མི་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ཧུའུ་ཡའོ་

པང་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་

སྐབས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་དང་།  བོད་སྐོར་གསུང་

བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་དོན།  དོན་

སྙིང་ལྡན་པའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚོགས་འདུར་ང་རང་

ནི་བོད་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པ་དང།  ངོས་རང་

བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཞིང་གཤེགས་རྒྱ་

ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་གུས་བཀུར་

དང་རྗེས་དྲན་ཞུ་གི་ཡོད།  ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་

འགོ་ཁྲིད་ཁྲོད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་

གུ་ཡངས་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང།  ལྷག་པར་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥ པར་བོད་དུ་ལས་

དོན་རྟོག་ཞིབ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ང་རང་སློབ་གྲྭར་

ཡོད།  ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་དུ་ལས་དོན་

རྟོག་ཞིབ་གནང་རྗེས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་

བཞེས་གནང་ཡོད་ཀྱང་།  ཁོང་ལ་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་སྐུ་ངལ་བྱུང་དབང་གིས་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་མེད།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་དེ་སྔ་

གལ་སྲིད་ཧུའུ་ཡའོ་པང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་

ཚེ།  གཅིག་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་

གཅོད་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད།  ཅེས་བཀའ་ཕེབས་

དགོས་དོན་ཡང་འདི་འདྲ་རེད།    ཧུའུ་ཡའོ་

པང་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་

གྱི་ཡོད་པ་དང།  དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་བོད་

མིའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དམ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང།  བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་དུང་ཡང་ཐག་

གཅོད་མི་ཡོང་བའི་རྐྱེན་རྩ་གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟའི་རྒྱ་

ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ནང་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དང་།  ཀྲའོ་

ཙེ་ཡང་འདྲ་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཆེ་ལ། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ལ་གདོང་གཏུགས་གནང་ཐུབ་

མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  གཉིས་སྨན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་

སྟོན་མཛད་ཅིང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་མང་ཆེ་

བས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་

ཡིན་པ་དང་།  དེའི་སྙིང་དོན་ནི་བོད་མི་རིགས་

འཚོ་ཞིང་གནས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ།  བོད་ཀྱི་ཐུན་

མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་གྱི་རང་

སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་བྱུང་ན།  བོད་

འདི་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་བྲལ་མི་འགྲོ་བར་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་

ཀྱི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་དེ་རེད། བོད་ལ་གུ་

ཡངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་དགོས་པའི་དགོངས་

པ་བཞེས་མཁན་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དགོངས་པ་

རྫོགས་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བར་ང་ཚོས་དྲན་

གསོ་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན།  བོད་མི་རྒན་

རབས་རྣམས་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་། གཞོན་

སྐྱེས་མི་རབས་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིབོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཆེན་པོ་དེ་ད་དུང་བརྗེད་

མེད།  ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་

རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  མ་

འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས།  ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།  

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

by election 

ཁ་སྐོང་འོས་བསྡུ།

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་དུས་མ་གཙང་གོང་ཚེ་

ལས་འདས་པའམ། དགོངས་ཞུ་བྱས་པའི་རྐང་ཚབ་གདམ་

རྒྱུའི་འོས་བསྡུ།

by law 

ནང་ཁྲིམས། 

སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་

འཛིན་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞི།

byproduct  

ཞར་བྱུང་ཐོན་རྫས། ཞོར་ཐོན།

དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཟོ་བའི་ཞོར་དུ་བྱུང་བའི་ཐོན་སྐྱེད་དམ་

དངོས་རྫས།

cadre 

རྐང་ལེན་ལས་བྱེད། སྒྲིག་གྲས་ལས་བྱེད།

སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་ངེས་པར་མཁོ་

བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཅན་གྱི་མི་ཆ།

caesarean birth  

གཤགས་སྐྱེས། 

སྦྲུམ་མའི་ལྟོ་བ་གཤགས་ནས་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་ལ་ཟེར།

capital punishment  

སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད། 

ཉེས་ཅན་པ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་

ཆད།

cardiac arrest 

སྙིང་ཁྲག་འགག་པ། 

སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་

འགག་པ།

cardiac failure 

སྙིང་གི་བྱེད་ལས་འགག་པ། 

སྙིང་གི་བྱེད་ལས་འགག་པའི་སྐྱོན།

caretaker government 

ལྟ་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌། 

སྲིད་གཞུང་གཅིག་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང༌། སྲིད་གཞུང་གཞན་

ཞིག་མ་སླེབས་བར་གྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་གཞུང་གི་

ལས་དོན་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པོའ་ིགཞུང༌།

car sickness 

(སྣུམ་འཁོར་)འགྲུལ་ནད། 

སྣུམ་འཁོར་ནང་སྐྱུགས་པ་ཤོར་བ་དང་མགོ་ན་བ་ལྟ་བུ།

cease-fire 

མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག 

དམག་དཔུང་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་

དམག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན།

chancellor 

རིགས་བདག 

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་དབུ་བརྙེས་པའི་དུས་དྲན་
ཐེངས་ ༦༧ སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 

རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེ ་ ད བུ ་ བ རྙེ ས ་

ནས་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་

རེ ་བདུན ་འཁོར ་

བའི་དུས་དྲན་སྲུང་

བརྩི ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད། དེ་

ཡ ང ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་

ཉིན ་ཀངྒ་ར་རྫོང ་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡ་སའི་ཉེན་རྟོག་

ཐང་ཆེན་དུ་ (Police Ground) སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་ཀངྒ་ར་རྫོང་དཔོན་སྐུ་ཞབས་སི་པལ་

ར་སུ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད།  དེ་ཡང་

མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་རྫོང་དཔོན་མཆོག་གིས་

རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་བསྟུན།  ཉེན་

རྟོག་རུ་ཁག་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རུ་

སྒྲིག་ཀྱི་ལམ་ནས་རྫོང་དཔོན་མཆོག་ལ་གུས་

འདུད་ཞུས། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

གིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་སློབ་གྲྭ་ཁག་མི་འདྲ་བ་བཞིས་རིག་

གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང། དེ་ནས་མཛད་སྒོའ་ི

སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་མཁན་གྱི་

མིང་གཞུང་སྒྲོགས་སྦྱངས་དང་འབྲེལ་གསོལ་

རས་གནང་།  མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་ཡོངས་

སུ་ལེགས་གྲུབ་མཚམས་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་

ཕུལ།  ཐེངས་འདིའི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་དང་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་གཉིས་མགྲོན་འབོད་

ཞུས་འདུག  

 དེ་ཡང་ཧི་མཱ་ཅལ་ཞེས་ས་ཁུལ་

འདིར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མིང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ 

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཐོག་མར་བྱུང་ཡོད། 

དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

པན་ཇབ་རི་རྒྱུད་དང་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཕྲན་ ༣༡ 

རྣམས་ཧི་མཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་

བཏང་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤི་ཞེས་དེང་

སྐབས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་གསར་དུ་

དབུ་བརྙེས་པ་བཅས།།    

ཧི་མཱ་ཅལ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཞི་གསར་འཛུགས།
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་མཐུས་ཨ་ཅརྱཱ་ཡེ་

ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་སྒྲོལ་དཀར་

སྐྱབས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ས་

གནས་བོད་མིའི་གཞི་འགོ་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་

གནང་སྟེ། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྦིར་དང་ཅོན་

ཏ་ར། མན་ཌི། མཚོ་པདྨ། དེ་བཞིན་ཀུལ་ལུ་མ་

ན་ལི་བཅས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཞི་གསར་འཛུགས་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར། ཇོ་གིན་

དར་ན་གར་བཅས་ཀྱི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པ་དང་།  མན་ཌི་དང་སུན་དར་ན་གར་

ཁུལ་གྱི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ།  དེ་

བཞིན་མཚོ་པདྨ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

དང་། ཀུ་ལུ་དང་མ་ན་ལིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་བཅས་ཡིན་འདུག ཚོགས་པ་བཞི་

པོའ་ིཚོགས་གཙོ་རྣམས་ནི་སྐུ་ཞབས་པང་ཀ་ཇི་

ཇམ་ཝལ་ Shri. Pankaj Jamwal ལགས་

དང། ལྕམ་སུ་

ཤི་ལ་ཤུངྐ་ལ་ 
Mrs. Sush-

ila Shunkla 

ལགས། སྐུ་

ཞབས་བྷན་སི་

ལལ་ Shri. 

Bansi Lal 

ལགས། འཆི་

མེད་སྒྲོལ་མ་ལགས་བཅས་ཡིན།

 བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཞི་

པོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་

གང་ཡོད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། ས་གནས་ཡུལ་མི་

རྣམས་ལའང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་

རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་ཐོབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཨཅརྱཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། འཕགས་

བོད་གཉིས་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཆོས་དང་

སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་

ནས་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད།  དེ་སྔ་བོད་

རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་དང་

ཚོང་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད།  བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

གནས་སྟངས་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་སྐབས་བོད་ཀྱི་

རྒྱུག་ཆུའི་གཤམ་འོག་ཏུ་གནས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་

རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ལ་དོ་ཕོག་

ཧ་ཅང་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་འདི་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཆགས་

ཡོད།  རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་འཕྲལ་རྒྱ་གར་

གྱི་དབུ་ཁྲིད་མང་པོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་

སེམས་འཚབ་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡6  

ཨིན་སྐད་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

དེང་རབས་ཚན་པ་དང་ (Tibetan Chil-

dren's Education Fund,USA) བོད་ཀྱི་

ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཨིན་ཡིག་

དགེ་རྒན་ཁག་གཅིག་ལ་གཞི་རིམ་བར་མའི་

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

འགོ་འཛུགས་གནང་སོང་། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་

ལགས་དང་ཟབ་ཁྲིད་བ་ས་ར་བྷག་ཀར་ཕིལ་ཌི་

ལགས། (Sara Buckerfield) ས་རཱ་མཐོ་སློབ་

ཀྱི་སློབ་སྤྱི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་

ལགས། བོད་མིའི་ནེཧ་རུ་དྲན་རྟེན་ཐེབས་རྩའི་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་དང། སློབ་ཁག་གི་ཨིན་ཡིག་

དགེ་རྒན་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༣ ཙམ་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་ཤེས་ཡོན་དེང་རབས་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་ངོ་

སྤྲོད་གནང་རྗེས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ནས་རང་

ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད་མིའི་ནེཧ་

རུ་དྲན་རྟེན་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ (TCEF) ཐེབས་

རྩའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཟབ་ཁྲིད་བ་ས་ར་བྷག་ཀར་ཕིལ་ཌི་ལགས་སུ་

མཇལ་དར་འབུལ་རྗེས་ས་ར་བྷག་ཀར་ཕིལ་ཌི་

ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

ཟབ་སྦྱོང་གི་མཛད་སྒོ་གྲུབ་བསྟུན་ཟབ་སྦྱོང་

དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་

བཞིའི་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་འདིར་ཟབ་ཁྲིད་བ་ས་

ར་བྷག་ཀར་ཕིལ་ཌི་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཨིན་སྐད་སློབ་ཁྲིད་གནང་

དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་

ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཟབ་

སྦྱོང་ནང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༥ ནས་དགེ་རྒན་ ༢༥ 

ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ། དཀར་

མཛེས་ཁུལ་རྟའུ་རྫོང་དུ་རང་ལོ་ ༣༢ ཡིན་པའི་བོད་མི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག ཁོང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་རྟའུ་རྫོང་ཁང་སར་ཤང་

རྒན་ནད་སྡེ་བའི་ཕ་བདུད་ལོ་དང་མ་དཔལ་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་འདུག

རྟའུར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ། 

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲྭ་རྒྱ་དང་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་དྲྭ་རྒྱ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་

པ། ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྗོངས་དང་ཞིང་

ཆེན་རིམ་པ་བར་གྱི་དཔོན་རིགས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་

པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་

ལགས། འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དྲུང་འཕར་བློ་

བཟང་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

དང་ཉམས་ཞིབ་པ། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བའི་དབུས་

སུ་ཐོག་མར་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་དྲྭ་རྒྱ་གསར་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་དམིགས་ཡུལ། དེ་བཞིན་དཔེ་དེབ་ཕྱོགས་

སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དྲྭ་རྒྱ་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཟུང་དྲུང་དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དོན་རྣམས་རེ་

རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྟུན། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གི་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 དེ་རིང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་དྲྭ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་

ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་འགན་

ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཉམས་

ཞིབ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྒེར་གྱི་དགོངས་

ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ཚོགས་འདུ་ཁག་

ལ་ཕེབས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྣམས་དྲྭ་རྒྱའི་

ནང་གང་ཙམ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།  ཐེངས་

འདིའི་དྲྭ་རྒྱའི་མིག་དཔེ་བཞག་ས་འདི་རྒྱལ་སྤྱི་

དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

ཚོས་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་རྣམས་རྩ་འཛིན་

གནང་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

བཟོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་འདུག་

པ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་།

 དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་པ། ཁུལ་དང་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་ལྗོངས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་བར་གྱི་

དཔོན་རིགས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་

འབྱེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། སྔ་མོ་ངོས་རང་རྒྱ་རིགས་མང་དག་ཅིག་

དང་ཐུག་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་

ཡོད་སྟབས་དེའི་སྐོར་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། 

 རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་དོན་

སྐོར་ལམ་སེང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་

ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ཁོང་རྣམས་རྒྱ་ནག་

ནང་བཞུགས་ནས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོའ་ིརིང་བོད་དོན་

སྐོར་གནས་ཚུལ་གང་གོ་མྱོང་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་དེ་དག་

ཆགས་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་གང་བཀོད་པ་དེ་

མ་གཏོགས་གཞན་ཤེས་ཀྱི་མེད་སྟབས།  ཁོང་

རྣམས་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱས་པ་དེ་

བདེན་པ་ཡིན་ཤག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་མི་

ཚོས་གནས་ཚུལ་གང་བཤད་པ་དེ་དག་བདེན་

དོན་ཡིན་པ་བརྗོད་མ་དགོས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་བློ་

ངོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱོག་བཤད་གང་བྱས་

པ་དེ་དག་བདེན་པར་འཛིན་སྟབས། བདེན་པ་

གཉིས་དབར་འགལ་བ་ཕྱིན་ནས་བདེན་པ་དེ་

གཉིས་ཀྱི་དབུས་ལ་གནས་ནས་ལྟ་ཐུབ་མི་སྲིད་

པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བཏང་ཡོད་སྐོར་དང་བོད་མི་

རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ངང་གནས་ཡོད་སྐོར་

འཁྱོག་བཤད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་འོག་

བོད་མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞིན་

ཡོད་པ་སོགས་རྗོད་བཞིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་

རིམ་བཞིན་རྒྱ་མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་དང་

བསམ་བློ་འཁྱེར་ཕྱོགས་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་

འཁྱེར་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དཔྱད་པ་

བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་བྱུང་།  

ཕྱིས་སུ་རྒྱ་མི་ཚོས་བོད་དོན་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་

བྱེད་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་ཁྱེད་ཚོས་

བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཞི་གང་ལ་བཅོལ་

ནས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དྲི་བ་གཏོང་གི་ཡོད།  

སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་

ཡིན་ན།   དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཚོས་རྒྱ་མིའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ཙམ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་དྲིས་སྐབས་ཁོང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་

ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་རེད།   དེ་

བཞིན་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་

གི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་

ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་

ཚོར་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་བོད་སྐོར་རྒྱ་ནག་གི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པ་རྣམས་ནས་

བདེན་པ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གང་ཡིན་དང་རྫུན་མ་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གང་ཡིན་ཞེས་དྲིས་སྐབས་ཁོང་

ཚོས་དེའི་སྐོར་བསམ་བློ་གང་ཡང་འཁོར་མ་

བྱུང་། ངའི་བསམ་པར་བོད་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གང་བཤད་པ་དེ་དག་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

བདེན་པར་རྩི་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་རེད།  

ཁོང་ཚོས་བོད་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱོག་

བཤད་བྱས་པ་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བོད་

སྐོར་བརྗོད་སྐབས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལ་

མཚོན་ན་དབང་ཆ་ཚང་མ་བོད་རིགས་ལ་ཡོད་

པ་བརྗོད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་

ཏང་མི་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པ་མི་གྲངས་ ༡༥ 

ཡོད་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་དྲུག་དང་རྒྱ་རིགས་

དགུ་ཡོད།  གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་

དགོངས་དོན་ལྟར་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་

དུ་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་

མེད་སྐོར་ང་ཚོས་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡོད། ད་བར་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཏང་

མི་དེ་བོད་རིགས་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱོང་མེད་པ་

དེས་རྩ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་

མེད་པའི་ཁུངས་ལྡན་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཆགས་

ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ལྷག་པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཏང་

གི་ལས་བྱེད་ ༡༥ ཡོད་པའི་ནང་ནས་དགུ་རྒྱ་

རིགས་དང་དྲུག་བོད་རིགས་ཡིན་སྟབས་གྲངས་

མང་ཉུང་གི་ཆ་ནས་བོད་རིགས་ཚོར་དབང་ཆ་

མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།  ལོ་ངོ་བདུན་

ཙམ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་བོད་རིགས་

དྲུག་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་

པོ་ཞིག་གནང་ཚེ་གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་རྣམས་

ཀྱི་ཕ་མ་གཅིག་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པའམ། ཡང་

ན་རྒྱ་རིགས་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དེ་འདྲའི་

གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་འདུག  དེར་བརྟེན་

ཏང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མཐོ་ཤོས་ནང་གོ་གནས་

མཐོ་ཤོས་འདི་བོད་རིགས་མིན་པ་མ་ཟད། སྒྲིག་

འཛུགས་འདིའི་ནང་ནས་མང་པ་རྒྱ་རིགས་དང་

ཉུང་བ་བོད་རིགས། དེ་ཡང་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་

རིགས་འདྲེས་མ་དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་བོད་རིགས་

ཚོར་དབང་ཆ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོས་རྒྱ་

རིགས་ཚོར་པར་དང་བཅས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱེད་སྐབས། ཁོང་ཚོས་གཞི་ནས་གནས་ཚུལ་

དེ་རིགས་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མེད།  ཅེས་ངོས་ལེན་

བྱེད་ཀྱི་རེད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང། དེ་

ནས་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་

ལགས་དང་སློབ་སྟོན་པ་དྲུང་འཕར་བློ་བཟང་

ལགས་ནས་དཔེ་དེབ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་གསུངས་

བཤད་གནང་མཐར་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་དྲུང་འཕར་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒོ་ལེགས་པར་

གྲུབ། 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡6

   ༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ཐོག་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུངས་པ།

 

 དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ ་ཆེས་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དེ ་ནི ་

གང་མིན་ཚད་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ལམ་དེའི་དོན་

དུ་མ་གཏོགས་ལམ་རིམ་ཟེར་བ་ཡོད་མ་རེད་

ཅེས་བཤད་པ་དེ ་དག་འཁྱོག་བཤད་ཆེན་པོ ་

རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། རང་དོན་རང་གཅེས་བྱས་

ནས་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བདག་ལྷན་ཚོགས་

དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་སོགས་

ཐུགས་འཁུར་གནང་མཁན་ལ་དངོས་གནས་

ལེགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཡིན་

ནའང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་

འདུག གཅིག་བྱས་ན་ན་ཚ་བཏང་ས་རང་ལ་

ཕོགས་པ་ཡིན་ན་ངས་འགྲིག་པ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག དོན་ཐོག་ལ་སྨིན་པ་དང་། ནད་ཐོག་གཙག་

འཁེལ་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  

 འཁྱོག་བཤད་ག་ཚོད་བྱས་པ་དང་ངོ་

རྒོལ་ག་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ངས་སྡོམ་དེ་ག་རེ་

ཞུ་གི་ཡོད་ཟེར་ན། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལ། སྦྲང་མས་

གཤོག་ཆགས་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མས་

མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། 

 མཐའ་མ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་ཐོག་ནས་སྤྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། 

དོལ་རྒྱལ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་

ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་ཆིག་

སྒྲིལ་ཐོག་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ད་

ལན་ཨ་རིའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དེ་ནི་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་

འདྲ་བར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བྱུང་བ་དང་ས་གནས་

མང་པོ་ཞིག་ལ་མཛད་འཆར་བྱུང་ཡོད། ཆིབས་

བསྒྱུར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཧ་ལས་པ། ཨ་

རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་། གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་

འཐུས་མི་མཇལ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ཞེ་དྲག་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁེ་ལ་ཧྤོ་ན་ཡའི་ (Cali-

fornia) ཟ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་

དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་སོང། དེ་

བྱུང་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་གསུམ་རྗེས་ལ་ང་

རང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་

ཁ་པར་གཅིག་སླེབས་སོང་ལ། དྲ་རྒྱ་བལྟ་

ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཕྱིན་

ནས་དེ་བལྟས་པ་ཡིན། བལྟས་ཚར་པ་དང་

ལམ་སེང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་

ནས་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་ལ་མ་འཐུས་པའི་

སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་

བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་སྔ་རྗེས་མང་པོ་བྱུང་

བ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དེའི་སྐོར་ལ་

སྙན་ཐོ་ཡང་འབྱོར་ཡོད།

 གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་

མཐིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་རེད་གསུངས་

ཡོད། དེའི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཞིབ་

འཇུག་གནང་ནས་ལག་བསྟར་ག་རེ་དགོས་པ་

དེ་གནང་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 

 ཡིན་ནའང་སྲུང་སྐྱོབ་རིག་པའི་

ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྟབས་ལེགས་

ནས་དེ་རིང་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། དམའ་

འབེབས་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་གྲ་

སྒྲིག་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཚང་

མས་བརྙན་འཕྲིན་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད། ཡིན་ནའང་ཉེ་པོ་དེ་ཙམ་སླེབས་ཚར་

དུས་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། 

གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་རག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། སྟབས་ཡག་ནས་དེ་རིང་

གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་

སྟངས་མ་བྱུང་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའི་བསོད་

ནམས་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གྲོས་ཆོད་

ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག 

 མཐའ་མ་འབོད་བསྐུལ་དང་། དེ་

ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེའི་ངོས་ནས་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའི་སྐོར་ལ་སྲིད་བྱུས་ཁ་

གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། སྔ་འགྱོད་ཕྱི་སྡོམ་བྱེད་

མཁན་དང་ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤེས་བྱེད་མཁན་ཡོད་

པ་ཡིན་ན། སྡིག་པ་ལ་ཡང་བཤགས་ན་དག་རྒྱུ་

ཡོད་ཟེར་བ་ལྟར། དེ་འདྲ་ག་དུས་བྱེད་མཁན་

ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། རེ་

གཉིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་

མཁན་ཡོད་ནའང་དེ་རང་རེད། རང་དབང་རེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྗེས་ལ་གནས་སྟངས་གསལ་

པོ་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་ཡང་མི་གང་ལ་གང་

ཙམ་ཞིག་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ནས་ཚུར་

ཡོང་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བྱེད་མཁན་

ཚོའི་སེམས་ནང་ལ་ཡང་ཞེད་སྣང་ཞེ་དྲག་བྱེད་

ཀྱི་འདུག དེ་ཙམ་ཞེད་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གང་

ཡིན་ནམ་བསམ་བྱུང་ཡང་། ཁོ་རང་ཚོ་དོལ་

རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་བསྡད་མྱོང་ཡོད་པས་

ཁོ་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་རེད། ཁོ་

ཚོའི་ནང་ལ་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། 

 རྩ་བའི་ངས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་

སྐོར་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཐེངས་

མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་དམའ་

འབེབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁ་གཏོང་མཁན་གཅིག་

རག་ན་སུ་ཡིན་ནའང་གདན་འདྲེན་ཞུ་གི་ཡོད།  

བཤད་བཅུག་གི་ཡོད་རེད། དོལ་རྒྱལ་དང་ང་རྩ་

བ་ཉིད་ནས་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་སོ་སོའ་ིཁ་ནས་

བཤད་ཀྱིན་སྡིངས་ཆ་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་

ཤོད་མཁན་དེའི་ནང་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་

ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་དོལ་རྒྱལ་དང་

འབྲེལ་བ་མེད། འོན་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་སློབ་གནང་སྟངས་ཁྱོན་ནས་ཡག་པོ་མ་

རེད་ཟེར་བ་སོགས་འབར་རེ་འབུར་རི་བཤད་

ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་

གྲོས་ཆོད་ནང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ནག་ཐིག་ཡིན་པ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མི་

སུ་དང་སུ་རེད། ངོ་ཐག་ཆོད་པ་དང་། མཁྱེན་

པ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་

མི་དེ་ཚོའི་གྲས་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་རེད། བྱས་ཙང་

ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། 

སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་

ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཕྱིས་དྲགས་ཡོད་མ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་

བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་རེད། རྒྱལ་གཅེས་

བྱེད་པར་སྔ་རྗེས་མེད། ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། 

རྒྱལ་གཅེས་བྱེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང། 

སོ་སོ་དམྱལ་བར་མི་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལམ་

ནོར་ལྡོག་ཤེས་བྱེད་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་

རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དགའ་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་སྐབས་ཚང་མར་ཡོད་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྒྲིག་འཛུགས་འདྲ་

པོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བསྡད་ཡོད་པར་བརྟེན་

དེ་ནས་ཕྱིར་དོན་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་

དང། ཕྱིར་དོན་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་

པོ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་མ་འོངས་

པར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ཆ་

གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ཚང་མས་དེ་རིང་ཉིན་ཧྲིལ་

པོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་

གནང་སོང། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཟོ་

མི་དགོས་པར་ལག་ཆ་རང་སྒྲིག་ཆགས་ནས་

ཡོད་པ་དང་། བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ། མཐའ་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་བརྗོད་མི་

བདེ་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་དོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པའི་མི་དེ་ཚོའི་ཁ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་

པ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐོར་ལ་ཡིག་ཐོག་

ནས་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་པ་དང་འདོན་ས་ཡང་རྒྱ་

ནག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། 

དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་

མཁྱེན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་དེ་རིང་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་

ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་

པོས་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པོས་བཀའ་སློབ་མང་

པོ་གནང་སོང། དེ་དག་སེམས་བཅངས་ཞུ་གི་

ཡིན། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནི་འོས་བབ་

དང་། ལས་འགན་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དུས་

རྒྱུན་དུ་ཞུ་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མར་

འཁྲི་བའི་འགན་ཞིག་རེད། མིང་རྒྱབ་འཁུར་གྱི་

འགན་ཞིག་འཁུར་མཁན་ལ་ཨ་ཅང་བརྗོད་མེད། 

དེ་ཚོའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་གྲོས་ཚོགས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ངས་སྔ་རྗེས་

ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མྱོང་བ་ཞིག་རེད། དེ་དག་

བསྐྱར་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་

ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་དགོངས་འཆར་གནང་

བ་དང་། བཀའ་སློབ་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ལུས་པ་དང་ཆད་

པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་བཀའ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག་ལ། དེ་རིང་གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་ཞིག་

བསྣམས་ཕེབས་པ་དེར་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་

ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞེས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག 

བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྲིམས་ལུགས་
གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ 

བར་སྦིར་བོད་ཚོགས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་བརྒྱད་པའི་འདེམས་ཐོན་ཚོགས་མི་དང།  

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ལས་ཁུར་དམ་

བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་གནང་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

བསྟུན། ཀུན་ཕན་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་དང་། བཀྲིས་

ལྗོངས། སྦིར་བོད་ཚོགས། ཅོན་ཏ་ར། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་

བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། གོ་པལ་པུར་

བོད་ཁྱིམ། ས་རཱ་མཐོ་སློབ། མེས་དབོན་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་བཅས་སུ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངོ་སྤྲོད་

དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

པ ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་སྐྱིད ་

ལགས་ནས་ཀུན་ཕན་

རིག་གནས་སློབ་གྲའི ་

དགེ་སློབ་རྣམས་དང་།  

ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དགོང་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ནས་ ༥།༠༠ བར་བཀྲིས་

ལྗོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུས་པའི་སྤྱི་

མི་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ནས་ ༥།༣༠ བར་སུ་

ཇ་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་དགེ་

སློབ། ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན་སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཁང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུས་

པའི་སྤྱི་མི་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་། ཕྱི་ཚེས་ 

༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཅོན་ཏ་

ར་སཾ་བྷོ་ཊའི་གཏན་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སཾ་བྷོ་

ཊའི་དགེ་སློབ་དང་། ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དབུས་པའི་སྤྱི་མི་སེར་སྐྱ་མི་མང། ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭའི་

དགེ་འདུན་རྣམ་པ། ཚེས་ ༣ དགོང་མོ་གོ་པལ་

པུར་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་འཛིན་རིམ་བདུན་

པ་ཡན་གྱི་དགེ་སློབ། ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་

ས་རཱ་མཐོ་སློབ། ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༡ ཐོག་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་

སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ཡན་གྱི་དགེ་ 

སློབ་བཅས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་དབང་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འགན་དབང་དང་། 

ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། གྱོད་ཡའི་མོས་མཐུན་

ཆོད་ཡིག ལག་བསྟར་དམ་ཡིག བརྡ་ཐོར་བརྩི་

བཀུར། གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་། བྱེད་ཐབས་ཇི་ཡོད། 

གྱོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རྐྱེན། ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། ཟུར་བཙུགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཕྲལ་

སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་དང་། དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད།།

ཌིབ་ལོ་མ་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གསལ་
བསྒྲགས།

༄༅།། འདི་ལོ་གཤམ་གསལ་ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ལྟར་

ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ འཁོད་ཤེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་

དང་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་སྙན་འབུལ་ནས་འདི་ལོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ངེས་

འབུལ་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡ ལ།།

ཨང༌། སློབ་ཚན།

ས ་

མི ག ་

གྲངས།

འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་

སློ བ ་ ཏུ ་ ཉུ ང ་

མཐའི ་བརྒྱ་ཆ་

དགོས་པ།

སློབ ་ཡོན ་ཐོབ ་

པར་ཉུང་མཐའ་

བརྒྱ་ཆ་དགོས་

པ།

ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN DIPLOMA COURSES)

1 Chemical Engineering 1 45% in class 
XII PCB/M

55%

2 Electrical Engineering 1 45% in class 
XII PCB/M

55%

3 Printing Engineering 2 40% in class 
XII

55%
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པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡6

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་རང་རེ་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་ནང་ཆོས་དང་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་སློབ་ཁྲིད་གནང་

མཁན་གྱི་ཆོས་དགེ་ཚད་ལྡན་བསྐོ་གཏོང་ཆེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༣༠ བར་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་ཆོས་དགེ་

གྲངས་ ༡༥ ལ་ཆོས་དགེའི་སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་

ས་རྰ་མཐོ་སློབ་ཏུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་

མའི་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ནང་ཆོས་ཁྲིད་ཐབས་

ཐོག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨང་རྩིས་དང་ཚན་

རིག་རྨང་གཞི་ངོ་སྤྲོད་དང་། བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་

རིག་པ། སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ། བྱིས་པའི་

སེམས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་

ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་མཐའ་མའི་ཟླ་བ་

གཅིག་རིང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སློབ་ཁྲིད་ལག་

བསྟར་ཆེད་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཆོས་

དགེའི་འོས་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་པའི་ཁར་

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་འད་ིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་

དགོས་རྒྱུ་དང་། དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་

འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རིགས་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་

རྩིས་མེད་འགྲ་ོརྒྱུ་མ་ཟད། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་སྙན་

ཞུ་དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་

ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུ་རྒྱུ་ཡིན།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། བཤད་གྲྭ་གང་རུང་ནང་ལོ་བཅུ་གཞུང་ཆེན་

ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་བའི་ལག་འཁྱེར་

རམ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་

ཚད་མཉམ་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། ༢། 

རབ་བྱུང་གི་རྟེན་ལ་གནས་ཤིང་། རང་ལོ་ ༢༧ 

ནས་ ༤༠ ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་གྱི་

ངོ་བཤུས། ༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༣༡ བར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་འབུལ་འབབ་

གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་

མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།  ༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ བར་དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་

དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། ༥། ངོས་འཛིན་ཡོད་

པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་ལུས་ཐང་ལས་འཕེར་

ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། ༦། འབྲེལ་

བ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ངམ་ཞལ་

པར་ཨང་སོགས་ངེས་པར་དུ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཁ་

གསལ་དགོས་རྒྱུ།

 གོང ་གསལ་ལག་འཁྱེར ་དང ་

ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་

ཡན་ནམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཡང་ན་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བཅས་གང་རུང་གིས་

ངོ ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་དངོས་བདེན་ཡིན་

པའི་དག་མཆན་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་པ་

བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ལ།།
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པར་རྒྱག་དང་སྒྲིག་བཟོའ་ིཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག པར་

རྒྱག་སྟངས་དང་པར་བཅོས་སྒྲིག་(Digital 

Photography and Image Editing ) གི་

ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཡོལ་ཙམ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་

ཀྱི་མཛད་སྒོར་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཟབ་ཁྲིད་པ་སྐུ་

ཞབས་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ཛིམ་མར་མེན་ལགས་དང་

ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ། ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༥ 

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་

སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཟབ་ཁྲིད་པ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ཛིམ་

མར་མེན་ལགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་

གནང་གྲུབ་མཚམས། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ཐོག་མར་ངས་སྐུ་ཞབས་དང་

ལྕམ་སྐུ་ཛིམ་མར་མེན་ལགས་ནས་དུས་ཚོད་

བཏོན་ཏེ་འདི་གར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཟབ་

ཁྲིད་གནང་དུ་ཕེབས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ངས་ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། དེ་རིང་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབྱིན་ཡིག་དང་། བོད་ཡིག 

རྒྱ་ཡིག འཆར་འགོད། སྒྲ་བརྙན། ཁོར་ཡུག  

འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱེད། དེ་

བཞིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་བཅས་ནས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པ་འདི་དག་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཟབ་སྦྱོང་

གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ལས་བྱེད་མི་རེ་ངོ་

རེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་རུང་། ཆེད་ལས་པར་པ་སྒུག་ནས་སྡོད་མ་

དགོས་པར་ཚང་མ་སོ་སོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་

བཟོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན། ཟབ་སྦྱོང་འདི་བརྒྱུད་ང་

ཚོའི་ཚན་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་

སོ་སོས་པར་རྒྱག་ཐུབ་པ་དང་། པར་དེ་དག་

སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཏེ་དྲྭ་རྒྱ་དང་ཚགས་ཤོག  དུས་

དེབ་སོགས་གསར་འགྱུར་གྱི་ཚན་པ་སོ་སོའ་ི

ནང་ལས་དོན་མྱུར་ལ་སྤུས་ཚད་གསུམ་གྱི་ཐོག་

ནས་འགོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་རིང་སྐུ་ཉིད་

ཀྱིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་རྗེས་སང་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་

ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་པར་ལེགས་ཉེས་

འབྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་

འགྲེམས་སྟོན་འགན་འཛིན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

བ་ལྟར་ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་ཆེད་

ལས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཐོག་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་

ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་ལམ་

ལྷོང་དང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་སྨོན་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།  སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ཛིམ་

མར་མེན་(David Zimmerman)ལགས་ནི་

ནིའུ་ཡོཀ་(NewYork)དང་ཌ་ཨོ་སི་(Taos) 

མེཀ་སོ་ཁོ་(Mexico) བཅས་སུ་པར་པའི་

ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ལ་གཟེངས་

རྟགས་མང་དག་ཅིག་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་འགྲེམས་སྟོན་ཡང་གནང་མྱོང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་

བཟའ་ཟླས་རྡ་སར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་རྩལ་བསྟི་

གནས་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ལུང་རྟོགས་ལགས་

ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་མཚོ་སྒོ་ལྷག་པ་ལགས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་

འདུག    ལུང་རྟོག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག   

 དེ་ཡང་ལུང་རྟོགས་ལགས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དུ་དྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རིམ་ཐོག་དམིགས་

བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། དེའི་གོང་ཉི་

ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་ལོ་བཞིའི་རིང་ཆོད་

གན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ལོར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་

གནང་འདུག 

 དེ་བཞིན་མཚོ་སྒོ་ལྷག་པ་ལགས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནས་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་

འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག   ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ 

ལོར་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་དང་། དེ་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ནས་ ༢༠༠༡ བར་ཉི་

ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་

སྤོས་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༧ 

བར་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

སུ་གནས་སྤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སླར་

ཡང་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་

གནང།  ད་ལྟའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉིན་ནས་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་

ཆེའི་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

མཚོ་སྒོ་ལྷག་པ་ལགས།ལུང་རྟོགས་ལགས། དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་
སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ (JNU) ཞེས་པའི་ནེ་རུ་གཙུག་

ལག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་བཞི་བཅུ་ཙམ་

ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་པའི་དང་བླང་ཞེས་པའི་

ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་དང་

བགྲོ་གླེང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་ཉེ་བའི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནས་བབ། བོད་ནང་འབྱུང་བཞིན་པའི་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་གྱི་དཔར་རིགས་དང། 

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་

ཞིག་བཤམ་སྟོན་གནང་འདུག  

 ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའི་

ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

གནད་དོན་དང་གདོང་ལེན་ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞི་དང་འབྲེལ་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་

ཚོར་དམིགས་ཏེ་བོད་མིའི་མི་འབོར་སྤྱི་དང། 

ལྷག་པར་གཞིས་ཆགས་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་

གནས་སྟངས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་

མིའི་གནད་དོན་ག་

འདྲ ་ཞིག ་ཆགས ་

ཡོ ད ་མེ ད ་ འགྲེལ ་

བརྗོད་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། མང་

གཙོའི་འཕེལ་རིམ་

ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་

དགོངས་གཞིར་བཟུང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་སྐོར། 

ཕྱོགས་མཚུངས་མི་མང་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ཐད་ཀར་

འོས་འདེམས་དང་། ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག 

སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ནས་ ༦ བར་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ད་ལྟ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་ཡོད་

པའི་སུད་སི་ནས་ཡིན་པ་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལོ་སི་གྷེ་ལར་(Klaus Galler) ལགས་དང་ལྕམ་སྐུ་གྷེབ་རེ་ལི་ཧ་རར་(Gabri-

ele Harrer)ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་རིག་

པའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཟབ་ཁྲིད་གསུང་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཐོག་མར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་སུད་སི་ནས་ཕེབས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་ཐོག་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལོ་སི་གྷེ་ལར་ལགས་འདིར་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན། 

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད།  ད་རིང་སྔ་དྲོ་ཁོང་དང་ལྷན་ང་ཚོ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་། 

སྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་གཞིགས་སྐབས་ཁོང་དང་བགྲོ་གླེང་བྱུང་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང།  

གཞི་རྩའི་ཁོང་འདིར་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོང་དང་ལྷན་སློབ་སྟོན་པ་མི་སྣ་དྲུག་གིས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༡༡ བར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་དང་དང་དྲུང་འཕར། དྲུང་ཆེ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཆེད་ཡིན། དེར་བརྟེན་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དེ་

རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རིང་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལོ་སི་གྷེ་ལར་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།  



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡6 ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡6

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་བདག་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བོད་པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་

བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་

སྦྱོང་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྒན་བདག་ ༣༤ དང་དགེ་

རྒན་ ༡༣ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༧ ཙམ་

ཞིག་བསླེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 

༣།༣༠ ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་རེས་ཁྱེད་

ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཐོགས་

གང་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྐོར་དྲིས་རྗེས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།  ཁྱེད་རྣམ་པ་སློབ་གྲྭའི་རྒན་

བདག་ཡིན་སྟབས། མ་འོངས་པར་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་སྐད་བོད་

ཡིག་སྦྱོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱིར་

བཏང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རང་གི་རིག་གཞུང་ཉམས་

པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་གྱི་སློབ་

ཁག་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་

བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཙོས་

རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཡོད། དེ་དག་འཛམ་

གླིང་ནང་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དེང་དུས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་

ཐོ ག ་ ནས ་

ད་ལྟའི་ཆར་

ང ་ ཚོ ས ་

འཛམ་གླིང་

འདིའི ་ནང་

དེ ་ ཙ མ ་

བྱེ ད ་ཐུབ ་

ཀྱི ་ མེ ད ་

ཀྱང་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་གནས་སྟངས་ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་

བོད་མི་ཧ་ཅང་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གནས་ཡོད་

པ་དེ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་

ན། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དེར་

བརྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་ལའང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་

ཞེས་བརྗོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ནི་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་ཡང་སྒོས་ང་ཚོའི་

མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་

པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་

ཚོས་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལྟོས་དང། ངས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༢༠ ལོར་བོད་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། 

དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་བཅས་ནང་ང་ཚོ་བོད་

པའི་གནས་སྟངས་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་

བྲིས་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ལོ་

བདུན་ཅུ་འགྲོ་གི་རེད།  བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་

ཏེ་རང་ལོ་བདུན་ཅུ་མན་བོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་

མཁན་ཚོ་བོད་རང་དབང་ཡོད་སྐབས་ཀྱི་བོད་

པའི་གནས་སྟངས་མཐོང་མ་མྱོང་མཁན་ཤ་སྟག་

ཆགས་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོར་

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་འགན་ཁུར་མཁན་ནང་

བོད་རང་དབང་ཡོད་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཤེས་མཁན་ཕལ་ཆེར་དཀོན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། 

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་དེ་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་

རེད། དེ་ལྟ་བུའི་མི་རབས་ཤིག་གིས་འགན་ཁུར་

དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོའི་འགན་

འཁྲི་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གྲ་

སྒྲིག་དང་སྙིང་སྟོབས་སོགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་

ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤུ་ཆིན་མི་ཀྱོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་སྐོར་
བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་ཤུ་ཆིན་མི་ཀྱོ་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་

སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་

ས་མཆོག་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་གནད་ཡོད་

མི་སྣས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའ་ིནང་ཕེབས་བསུ་

དང་སྦྲགས་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་མགོན་པོ་

གང་ཉིས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། 

དེ་རིང་ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་

སྐོར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་རོགས་གསུངས་པ་

ལྟར། བོད་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དོ་

སྣང་ཡོང་རྒྱུ་དེ་དུས་རབས་བདུན་པར་ཆོས་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་

རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་ཞེས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོའ་ིསྲས་མོ་གཅིག་དང་བལ་པོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ི

སྲས་མོར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་

འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་ཡོད། དེའི་སྐབས་བལ་ཡུལ་

ནས་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་གཅིག་དང། རྒྱ་ནག་

ནས་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་གཅིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཡོད་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་དེ་གཉིས་ལྷ་སར་

རྟེན་གཙོའི་ནང་གི་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲ་

བྱས་ཏེ་ནང་ཆོས་ལ་ཐུགས་སྣང་བསླེབས་པ་

ཞིག་དང་། དེ་ནས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐབས་ནང་ཆོས་

དེ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བར་སོང་རྒྱ་གར་རང་ལ་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེའི་

རྒྱ་གར་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་

དེ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བོད་ལ་གདན་

ཞུ་གནང་ཡོད། བོད་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

དང་ཐོག་མར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་

མཁན་དེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རེད། ཁོང་ནི་

ཡོངས་གྲགས་སུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་གསུང་ནང་ད་ལྟ་

བོད་ཡིག་ནང་དུ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བསྒྱུར་ཡོད་

པ་བཀའ་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་དང་བསྟན་

འགྱུར་པོད་ཉིས་བརྒྱ་ཉི ་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་

ཡོད། དེའི་ནང་དུ་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་སྐུ་ངོ་མས་

གསུང་དབུ་མའི་སྐོར་ལ་དབུ་མ་རྒྱན་ཞེས་པ་ང་

ཚོས་དེ་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ཡང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་ཚད་མའི་སྐོར་ལ་

ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད་འདུག ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་ཚད་ཆེན་གྱི་གཞུང་དེ་ཡང་

དེང་གི་ཆར་ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་

རེད། ཁོང་གི་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་རེད། 

ཁོང་བོད་ལ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་ཅིང་ཁོང་

གིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་སྐོར་ལ་དབུ་མ་སྣང་

བ་ཞེས་པ་ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཁོང་གི་དགེ་རྒན་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོས་མཛད་

པའི་ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་

ཆེན་པོད་གཉིས་ཙམ་ཡོད། བོད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་མར་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་

གཙོ་བོ་དེ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་རེད་འདུག ཁོང་ནཱ་

ལེནྡྲ་ནས་ཕེབས་པ་ཞིག་རེད། ལྟ་བ་དབུ་མ་པ་

དང་དགེ་སློང་འདུལ་བ་འཛིན་པ། དགེ་སློང་གི་

སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡོམ་

རྒྱུན་རེད། ལྟ་གྲུབ་སྐོར་དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་གཙོ་

བོ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པ་རེད། ཡང་

ཁོང་གིས་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ནང་དུ་རྣམ་རིག་པའི་

ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་རྗེས་སུའང་

འབྲང་མཁན་གང་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་

གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་དཀྲོལ་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ་བོད་ལ་ཐོག་

མར་ནང་ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་ནས་རྩ་འཛུགས་

གནང་མཁན་དེ་མཁན་ཆེན་ཞི་

འཚོ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་རེད། 

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའང་ཡོད་

པ་རེད། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་

བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་སྐབས་

མི་དང་མི་མིན་གྱིས་འགལ་རྐྱེན་

མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སེལ་རྒྱུའི་

འགན་གཙོ་བོ་དེ་སློབ་དཔོན་རིན་

པོ་ཆེས་བཞེས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཞེས་

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་སློབ་དཔོན་པདྨ་

འབྱུང་གནས། སྦྱིན་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་

ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་པ་བཅས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་མང་པོའ་ིནང་དུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་

གྱི་རི་མོ་འདི་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་

ནམ་རྒྱུན་ཤོད་སྲོལ་ལ་ཕྱི་འདུལ་བ། ནང་བྱང་

སེམས། གསང་བ་གསང་སྔགས་ཞེས་བསྟན་

ཐོག་གཅིག་ལ་དེ་གསུམ་ཀ་ཉམས་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

གཏུག་པ་ཡིན་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཕྱི་འདུལ་བ། 

ཁོང་གི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། དེ་བཞིན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ། དེ་དག་ནང་བདག་

གཞན་མཉམ་བརྗེས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

བསྒོམ་རྒྱུའི ་སྐོར་ལ་མང་པོ ་གསུངས་ཡོད། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཀའ་བབ་ཀྱི་བསྟན་པའི་

བྱ་བ་མཛད་རྒྱུ་དེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དངོས་བསྟན་

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པའི་སྐོར་དེ་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་

གསུང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐོར་

ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུང་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མེད། 

གང་ལྟར་ཕྱི་འདུལ་བ་དང་ནང་བྱང་སེམས་ཀྱི་

ཉམས་བཞེས་ཡོད་པའི་ཐོག་གསང་སྔགས་གཙོ་

བོ་གསང་བ་བསྡུས་པའི་སྐོར་ལ་སྐྱེད་རིམ་སྐོར་

མཛད་ཡོད་ལ་དེ་བཞིན་རྫོགས་རིམ་སྐོར་ལའང་

མཛད་ཡོད། ཁོང་གི་སློབ་མ་ཨཱརྱ་དེ་བས་གསང་

སྔགས་སྐོར་མཛད་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐེག་ཆེན་

སྐོར་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། སྔགས་སྐོར་མཛད་

ཡོད། ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཕྱི་

འདུལ་བ་དང་ནང་བྱང་སེམས། དབུ་མ་འཇུག་

པ་དང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་བ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་

ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཚིགས་གསལ། དེའི་ནང་གཟིགས་

ནངཤེས་ཀྱི་རེད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ནས་བཟུང་

སྟེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བར་དུ་ཕྱི་འདུལ་བ། 

ནང་བྱང་སེམས། གསང་བ་གསང་སྔགས་བྱས་

ཏེ་ཕེབས་ཡོད། དེ་ལྟར་འདས་པའི་དུས་སུ་བོད་

གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེལ་གསུམ་ཚད་ལྡན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་

ན། གསུམ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་འདི་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་པར་སྩལ་ཡོད།།

ཤར་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩  ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤར་ཕྱོགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་ཀྱིས། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༦ བར་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་འདེམས་ཐོན་

ཚོགས་མི་དང།  ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་

བཅས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་

གནང་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བསྟུན།། ཏི་ཛུ་དར་

རྒྱས་གླིང་དང། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང། སྡེ་

མ་པཱུར། ཀོ་ཧེ་མ། ཤིས་ལོངས་བཅས་སུ་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་ཡོད།  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ནས་ 

༤།༠༠ བར་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ཚོགས་ཁང་

དུ་འདེམས་ཐོན་ས་གནས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་

དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། 

ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་སེར་སྐྱ་མི་

མང་ ༡༡༦ དང།  ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ 

༢།༠༠ ཐོག་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ཚོགས་ཁང་

དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུས་པའི་སྤྱི་མི་དང། 

སེར་སྐྱ་མི་མང་ ༩༧  ཚེས་ ༡ དགོང་དྲོ་ཚོུད་ 

༥།༠༠ ཐོག་སྡེ་མ་པཱུར་ས་གནས་མི་མང་ ༤༦། 

ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༢ ཐོག་ཀོ་ཧེ་མ་ས་

གནས་ཁ་ཐོར་མི་མང་ ༢༤། ཚེས་ ༣ སྔ་དྲོ་

ཚོུད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དབུས་པའི་སྤྱི་མི་དང། སེར་སྐྱ་མི་མང་ 

༥༨ བཅས་ལ་ཁག་སོ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་དང་

སྦྲགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་

འགན་དབང་དང་། ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 

གྱོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག ལག་བསྟར་

དམ་ཡིག བརྡ་ཐོར་བརྩི་བཀུར། གཞི་རྩའི་ཆ་

རྐྱེན་། བྱེད་ཐབས་ཇི་ཡོད། གྱོད་ཡ་ཉམ་ཐག་

ལ་མཐུན་རྐྱེན། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་

སྐོར་སྐྱོད་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་

ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། ཟུར་བཙུགས་བོད་མིའི་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཆུ་

ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་

དང། དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།།


