
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་ལོ། བོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 53 ཨང༌། ༢0 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

21st May 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)

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་བྷི་ཇེ་པི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་

ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

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

གིས་རྒྱ་གར་བྷི་ཇེ ་པི ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ན་རེན་དྲ་མོ་དི་ Narendra 
Modi མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་

པོ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་

དོན། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལྡན་རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླིང་

ནང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་སྲོལ་

རྒྱུན་ནས་དར་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་

གཞི་བཅོལ་བའི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་བརྟན་ལྷིང་ལྡན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།  རྒྱ་གར་ནང་

སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང། ཆོས་ལུགས་སོགས་

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཆིག་སྒྲིལ་དང་འཆམ་མཐུན་

ངང་གནས་ཐུབ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  འཛམ་

གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་མིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་པ་

ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སྤོབས་སེམས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་

ནས་རྗོད་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་འཚམས་

འཕྲིན་སྩལ་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ནས་

ཚེས་ ༢༧ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཌེན་མཱཀ་དང་། ནོར་

ཝེ། ལྡི་ལི་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ལྷན་

ཤེས་རིག་གི་ལས་གཞི་ཁག་གི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་

དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད། བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད།  

ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་དང་

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ག་གྷལ་བརྒྱུད་ལྡི་

ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

ལྡི་ལི་ནས་ཕེ་རེང་ཕོ་ཊི་བརྒྱུད་ཀོ་པན་ཧེ་གྷན་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ 

བར་ཁུལ་དེའི་ལས་རིམ་ཁག་གྲུབ་རྗེས། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་ཀོ་པན་ཧེ་གྷན་ནས་ཨོ་སི་ལོར་ཕེབས་

འབྱོར་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ བཅས་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཨོ་སི་ལོ་ནས་མུ་ནིཀ་བརྒྱུད་

ལྡིལིར་ཕེབས་འབྱོར་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ དང་ 

༢༦ ཉིན་ལྡི་ལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ལྷན་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་རྡ་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉིན་གྲངས་

བཅུ་གཉིས་རིང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཏི་ཝི་

ཡ་དང་ནོར་ཝེ། ཧོ་ལན་ཌི། ཇར་མན་བཅས་

སུ་བཀའ་ཆོས་དང་། མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་

སློབ།  དེ་བཞིན་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལྷན་

ཞུགས་མཛད་པ་མ་ཟད། མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་

སོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་

སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧  ཉིན་རྡ་

སར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད།

 དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ལ་ཏི་ཝི་ཡའི་ (Lat-

via) རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་བསྟི་གནས་ཁང་

ནང་མི་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བར་ཤེས་རབ་

སྙིང་པོ་དང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ལ་ཏི་ཝི་

ཡ་དང་། ཨི་སི་ཊོ་ནི་ཡ། ཨུ་རུ་སུ། པོ་ལེན་ཌི། 

དེ་བཞིན་ནོར་ཝེ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་

ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་གསར་འགོད་པ་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བར་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོགས་བསྐྱངས།  ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ནོར་ཝེའི་

རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་མི་ལོ་ ༢༥ 

ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་

མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། ཕྱི་ཚེས་ 

༨ ཉིན་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཨོ་སི་ལོ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་

པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་

དང་། ཕྱེད་ཡོལ་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་མི་

རབས་གསར་པའི་ལས་འགན་ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ།   ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་ནོར་ཝེའི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ཡོངས་སུ་

ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཧོལ་ལེན་ཌིའི་ (Holland) 

གྲོང་ཁྱེར་རོ་ཊར་ཌམ་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་

བར་འཁོད་དེ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་

ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གྱི་

མཛད་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཀའ་སློབ་

དང་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།  

ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཧོལ་ལེན་ཌིར་ལམ་གཙོ་རྣམ་

གསུམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་

བར་བཀའ་ལན་སྩལ།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཧོ་ལེན་ཌིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧེག་(The 

Hague) ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་དེར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཁང་ནང་ཧོལ་ལེན་ཌིའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་གཙོས་གྲོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད། ཕྱི་ཚེས་ 

༡༣ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཧོལ་ལེན་

ཌི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་

སྟེ་ཨེམ་སི་ཊར་ཌམ་ (Amsterdam) ནས་

མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཕེ་རེང་ཕོ་ཊིར་ (Frank-

furt) ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་དེ་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཇར་མན་ནང་མཛད་འཕྲིན་

རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས། ཕྱི་ཚེས་ 

༡༧ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ག་༸ཞབས་

སོར ་འཁོད ་སྐབས་དབུས་བོད ་མིའི ་སྒྲིག ་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

ཆེ་བ་མཆོག་དང་གཞན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས། 

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཇར་མན་ཧེ་སིའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་རྒྱལ་

ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཐེངས་ ༡༦ སྐབས་འདིར་

བྷཱ་ར་ཏི་ཡཱ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པར་  (Bharatya 

Janta Party)  ཚད་མཐོའ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་

བྷཱ་ར་ཏི་ཡཱ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ཡང་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་

འཚམས་འདྲིའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ངོས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་

ནས་རྒྱ་གར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡར་རྒྱས་མནའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པས་ 

( U n i t e d 

Progres -

sive Alli-

ance) ལོ་

དུས ་གཉིས ་

རི ང ་ གཞུང ་

འཛིན་གནང་

སྐབས ་བོ ད ་

མི ་ ཚོ ར ་

ཆོད ་སེམས་

འགྱུར ་མེ ད ་

ཐོ ག ་ རྒྱ བ ་

སྐྱོ ར ་གནང ་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་གཅིག  བྷཱ་

ར་ཏི་ཡཱ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པས་དབུ་ཁྲིད་པའི་རྒྱལ་

ཡོངས་མང་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ 

(National Democratic Alliance) 

སྲིད་གཞུང་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱ་གར་

ཡུལ་མི་ཚོས་དོན་གཉེར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོས་རང་

གི་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་པར་

བརྟེན་དེ་སྔ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་འོས་ཤོག་འཕེན་

མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦.༤ ཟིན་

ཡོད། རྒྱ་གར་ནི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང། 

ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སོགས་ཆིག་སྒྲིལ་ངང་

གནས་རྒྱུའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཛམ་

གླིང་གི ་མང་གཙོ་ཚད་མཐོ ་ཤོས་ཡོད་པའི ་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་

བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། ཞེས་

འཁོད་འདུག  གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲིན་ནང་། ངས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིརྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་

སྐབས་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་འཁོད་འོས་པའི ་རྒྱལ་

ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་དང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པ་བྷ་ར་ཏི་ཡ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པར་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་བྷ་ར་

ཏི་ཡ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པའི་སྲིད་བློན་གྱི་འོས་མིར་

བཞེངས་ཏེ་འོས་ཤོག་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ནང་ཆོལ་ཁ་དང་

རིགས་རུས་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་ལས་མང་གཙོར་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་

བརྟེན་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང། ང་ཚོས་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིང་སྟོབས་

ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ཞི་བདེ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

ཕྱོགས་སུ་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག  ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཐོག་བྱ་བ་

ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང། བོད་

དོན་ཐོག་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་

གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས།

ནོར་ཝེའི་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོའ་ིབྱང་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨི་ཌི་སི་ཝོལ་ Eids-
voll ཞེས་པའི་ནང་དུ་ནོར་ཝེའི་རྩ་ཁྲིམས་གཏན་

འབེབས་བྱུང་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཡུལ་དེའི་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་

ཞབས་ཨོ་ལེ་པོ་སི་ Ole Paus ལགས་ཀྱིས་དུས་

དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་

སྐབས་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་བསླེབས་མཚམས་ཉེ་

ལམ་ནོར་ཝེའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་མ་

ཞུས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་དོན། ཉེ་

ལམ་ནོར་ཝེའི ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གནང་ཕྱོགས་དེ་

ནི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མཚན་མཐོང་ལ་གནོད་གཞི་ཞིག་

ཆགས་ཡོད།ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༡

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་ཉིན་མོར་
དྲ་རྒྱ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་

དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་དྲ་

རྒྱ་གསར་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་ཉིན་མོ་

དང་སྟབས་བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་ཚབ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང།

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་སྔ་དྲོ ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ཐོག་མར་འགྲེམས་སྟོན་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་

གྲུབ་མཚམས་འགྲེམས༌སྟོན་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་དེར་འདུས་

གསར་འགོད་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཁྱོན་མི་

གྲངས ༤༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྟོན་

ཚན་པ་ནས་དྲ་རྒྱ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་དོན་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དྲ་རྒྱ་དབུ་

འབྱེད་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

ཐོག་མར་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་དྲ་རྒྱ་ཞིག་གསར་

བཟོ་གནང་ཡོད། དེ་རིང་གོང་དུ་འགྲེམས་སྟོན་

ཁག་ལ་ལྟ་སྐབས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་

གནས་སྟངས་སོགས་ཧ་ཅང་གྲ་སྒྲིག་པོ་བྱུང་

འདུག་པས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེང་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་

དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཐོག་མྱུར་

ཚད་མཐོན་པོས་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ་

སྲུང་བརྩི་ཐེངས་ ༣༧ གནང་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་ང་

ཚོ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཕྲན་

བུ་རྗེས་ལུས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། བོད་ནང་རིག་

གནས་གསར་བརྗེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆོས་

རིག་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་

ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་རུང་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་

ཕྲད་དང་འཕྲད་མུས་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ནང་གསལ་པོ་

བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་ན་ཕལ་

ཆེར་ང་ཚོར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཤིག་བྱུང་མེད་

པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལྟ་གྲུབ་དང་། གོམས་གཤིས་རྣམས་འཛམ་གླིང་

འདིའི་ཐོག་ནས་རྩ་ཆེན་པོ་རྩི་བཞིན་ཡོད། དེ་

རིང་འདིར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲེམས་

སྟོན་ཚན་པས་དྲ་རྒྱ་གསར་བཟོ་གནང་དགོས་

དོན་ནི། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེན་རིག་

གཞུང་གིས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

ནང་གཏོར་བཤིག་ག་ཚོད་བཏང་བ་རྣམས་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་སྔར་ལྷག་ཁྱབ་བསྒྲགས་

ཡོང་ཆེད་རེད། དྲ་རྒྱ་འདི་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་

གླིང་འདིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་

པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་རིགས་དང་བསྟན་

སྲིད་སླད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་

བཞིན་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ཉན་

པའི་རྣ་ཆོག་དང་ལྟ་བའི་མིག་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

གསར་འགོད་པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་

ཡིན་རུང་དྲང་བདེན་ཐོག་འགོད་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་

གསར་འགོད་པ་ཚོའི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་
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དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་

བཞིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད། ༢༽ འདི་

ཟླའི་ནང་ཨ་རིའི ་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཆོས་

ལུགས་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་United 
States Commission on International 

Religious Freedom ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་

པའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ཆོས་

ལུགས་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  བོད་

ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་བྱུང་མྱོང་མེད་

པའི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

༣༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་

ཞིབ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་

འོག་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གཞུང་

ཐོག་བལ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་དང་སུན་

གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ ”Under 
China’s Shadow: Mistreatment of Ti-

betans in Nepal”ཞིག་བཏོན་ཡོད། ༤༽ ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམ་པས་ཕྱི་

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་

དང་སྦྲགས། ཡུལ་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་

མིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་མགུལ་དུ་མཇལ་

དར་གྱོན་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ཡོད། ༥༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པས་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆེད་

སྐུལ་དེད་གནང་ཡོད། ༦༽ཇར་མན་ནང་པའི་

མཐུན་ཚོགས་ German Buddhist Monas-

tic Association ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་ཚོས་ཉེ ་ལམ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ལ་གཞི་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་ཐོག་ངོ་རྒོལ་སྐད་

འབོད་བྱས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོན་བརྗོད་

ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད།  དེ་རིང་གི་ཉིན་

མོ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕྲེང་ ༡༡ ཡང་སྲིད་དུ་

ཕྱག་རྟགས་སྩལ་རྗེས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དོགས་

གཞིའི་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་དུས་

དྲན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གཙོས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མགྱོགས་

མྱུར་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་མང་

སྤེལ་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་མཆོག་གིས་

གཙོས་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཞན་

རྣམས་མགྱོགས་མྱུར་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཐབས་

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

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

གསུང་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་བོད་དོན་ཐོག་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་

ཡལ་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་གསོན་

པོ་གནས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་

བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་

ཚོགས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ། 

ཁོར་ཡུག་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་

ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། 

འབྱུང་འགྱུར་བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་

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

ཞེས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༡  

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།

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

espionage  

སོ་ཉུལ།

ཞི་བདེ་དང་དམག་གི་དུས་སྐབས་གང་ཡང་རུང་བར་ཕྱིའི་སྲིད་

གཞུང་གི་གསང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅིག

estimate committee   

ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང༌།

བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང༌། དཔལ་

འབྱོར་ཚགས་ཚུད་གོང་འཕེལ་ཆེད་སློབ་གསོ་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྒྱ་

གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག

etymology  

ཚིག་དཔྱོད་རིག་པ།

མིང་ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་

དཔྱོད་པའི་རིག་པ།

exigency  

ཛ་དྲག་དགོས་མཁོ། 

ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས།

དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ།

exodus 

སྡེབ་བྱོལ།

སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་རང་གནས་བཞག་སྟེ་ཐོན་པའི་གནས་

སྟངས། 

ex officio  

མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི། 

གོ་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི།

ལས་སྣེའམ་གོ་གནས་བཟུང་བའི་ཉེར་ལེན་གྱིས།

exogamy  

ཕྱི་མིར་གཉེན་སྒྲིག

སྤྱི་ཚོགས་འགའ་རེའི་ནང་རང་སོ་སོའ་ིརིགས་རྒྱུད་དམ། ཡུལ་སྡེ་

ནང་ཁུལ་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་མི་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་སྲོལ།

extempore  

ཐོལ་བྱུང་གི། ཐོལ་གྱིས།

སྔོན་ཚུད་ནས་བསམ་བློ་དང་གྲ་སྒྲིག་གང་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་

བཤད་པའི།

extradition 

ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད།

ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བམ་ཉེས་

ཆད་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གཞན་ཞིག་

གིས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པའི་

བརྒྱུད་རིམ།

fact-finding delegation 

དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ།

གཞུང་དང༌། ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགན་སྤྲད་པའི་མི་སྣ།

family tree  

མི་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས། 

མི་རྒྱུད་སྡོང་པོ།

དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནང་རང་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཚང་འདྲ་མིན་

གཞན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཇི་བྱུང་གིས་མཚོན། གཉེན་སྒྲིག་གི་ཟླ་

དུས་ཚེས་གྲངས་དང༌། སྐྱེས་ཚེས། འཆི་ཚེས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་

འཁོད་པའི་རེའུ་མིག

famine relief  

མུ་གེའི་སྐྱོབ་གསོ། 

ཐན་པ་དང༌། སྟོན་ཉེས་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འཚོ་བས་ཕོངས་

ཤིང༌། བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་རིགས་ལ་རོགས་སྐྱོར།

དབྱར་ཀའི་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་ནང་ཚང་སྙན་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གར་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་ཚན་རིག་སློབ་

སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་དུ་བོད་

པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ལས་གཞི་

འདིའི་ 'Summer Science Teaching 

Program 2014 ' དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི་མཐོ་སློབ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མཐར་

རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་ཚན་ཐོག་མུ་མཐུད་སློབ་

སྦྱོང་གནང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྭངས་བླངས་

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་གོ་སྐབས་འབུལ་

རྒྱུ། བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་

ལམ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཡིན། འདི་ལོའ་ི

དབྱར་ཀའི་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་འདི་

ནི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཤམ་གསལ་དགེ་རྒན་ཁག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་

ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་དགོས་མཁོའ་ིལག་འཁྱེར་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ (www.sherig.org) ནང་ཡོད་པ་ལྟར་འགེངས་འབུལ་དགོས་པ་དང་། ཆ་རྐྱེན་

ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་

བཞག་གནང་རྒྱུ།

ཨང་། གནས་རིམ། ས་མིག་གྲངས། ལོ་ཚད།
ཟླ་རེའི‘ཕྱོགས་བསྡོམས་གླ་

ཕོགས།

༡ འབྲིང་རིམ་བོད་དགེ།  (TGT Tibetan) ༡ ༣༥ མ་བརྒལ་བ། སྒོར། ༢༠,༠༠༠

༢ ཆོས་དགེ (Cultural and Spiritual Teacher) ༡ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར། སྒོར། ༡༤,༨༠༠

༣ ཟློས་དགེ། (Music and Dance Teacher ) ༡ ༣༠ མ་བརྒལ་བ། སྒོར། ༡༤,༨༠༠

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག

༡༽ ཤེས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་(www.sherig.

org OR www.sherig.org/tib) ནང་

གཟིགས་ནས་དགེ་ རྒན་གནས་རིམ་སོ ་

སོའ་ིཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་

ཆབས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༢༽  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་

འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས།

༣༽  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་དུས་འགྱངས་

ཞུས་ཟིན་པའི་ངོ་བཤུས།

༤༽ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་

གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་

ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༥༽ ད་ལྟ་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་

རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་

ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

 གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་

ཆ་ཁག་གི་ངོ ་བཤུས་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་གང་

རུང་གི་ཟུང་དྲུང་ཡན་དང་། ས་གནས་འགོ་

འཛིན། ཡང་ན་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་

བཅས་གང་རུང་གིས་ངོ་མཚུངས་ཡིན་པའི་

དག་མཆན་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་པ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་ ༥ ཚེས ༢༠  

ལ།

 དེ ་ཡང་དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་པ་

རྣམས་རྒྱ་གར་ས་གནས་གང་ཞིག་ནས་ཕེབས་

ཀྱང་ལམ་གྲོན་རྣམས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་གནང་རྒྱུ་དང་།

 དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་པ་རྣམས་མེ་

འཁོར་ཉལ་ཁྲི་གསུམ་བརྩེགས་ AC 3 Tier 

ཅན་དང་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ལེགས་གྲས་

ཀྱི་ལམ་གྲོན་ deluxe bus fare འབུལ་རྒྱུ་

ཡིན། ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ། ༼ གོང་གསལ་

འགྲོ་གྲོན་ཁག་རྩིས་འཕེར་ཡོང་སླད་ཁང་གླ་དང་

མེ་འཁོར་སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འཛིན་བྱང་ངོ་

མ་ཆབས་འབུལ་ཞུ་དགོས།༽

 ལམ་བར་ཉིན་རེར་ལྟོ ་དོད་ཧིན་

སྒོར་ ༢༥༠ འབུལ་རྒྱུ་དང་།

 དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་པ་རྣམས་

སློབ་ཁྲིད་གནང་ཡུན་རིང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭ་

ཁག་ནས་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་རིན་

མེད་ཐོག་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ།

 ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཟས་དོད་ཧིན་

སྒོར་ ༦༠༠༠ ཡོད།

 སློབ་ཁྲིད་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་དྭང་

བླངས་སློབ་ཁྲིད་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོའ ་ི

བྱ་དགའ་ཧིན་སྒོར་ ༣༠༠༠ དང་ཕྱག་འཁྱེར་

གནང་རྒྱུ།  ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ།

 དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་པ་རྣམས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གཅིག་གི་

རིང་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་

ཉིན་ཚང་མ་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུ།

 དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་

ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆེད་ཚང་སྙན་འབུལ་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༣༠ ཡིན།

 དྭང་བླངས་སློབ་ཁྲིད་ལས་འཆར་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་རིག་འགན་འཛིན་ཚེ་

རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་གཤམ་འཁོད་དྲྭ་རྒྱ་

དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར། ལས་ཁུངས་ཁ་པར་

ཐོག་འབྲེལ་གནང་ཡོད་པ་ཞུ། དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། 

academic@tibet.netལག་ཐོགས་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས། ༠༩༨༨༢༩༦༡༤༤༩ ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༡༨༩༢ ༢༢༢ ༥༧༢། 

༢༢༢༧༢༡

རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པའི་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གྱི་བསམ་ཚུལ། 

༄༅། །དོལ་རྒྱལ་གནད་དོན་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང ་གིས ་མངོན ་ལྐོག ་གཉིས ་ནས ་ཐེ ་

གཏོགས་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན། སྔར་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་

གནད་དོན་གཅིག་པུ་ཞིག་མིན་པར། ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། བལྟས་ཚོད་

ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དད་

མོས་རང་དབང་རྩོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དག་

གིས། དུས་ནམ་ཡང་བོད་མིའི་བསམ་བློ་ལ་

རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཐབས་བྲལ་བ་མ་ཟད། དུས་གཏན་

དུ་བོད་མིའི་བསམ་བློའ་ིའཇིག་རྟེན་མཐོང་མི་

ཐུབ། དྲང་པོར་བཤད་ན། ཁོང་ཚོས་འཁྲབ་

སྟོན་ཞིག་བྱེད་བཞིན་པ་དང་ཧ་ཅང་མཚུངས། 

བོད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་མཁོ་ཡོད་

ནའང། བོད་མི་ལས་ལྷག་པའི་བོད་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ཡོད་མདོག་བྱེད་མཁན་དག་གིས་ང་

ཚོའི་ཆེད་དུ་རྐང་བརྡ་ལག་བརྡ་བྱེད་དགོས་

དོན་མེད། མི་དེ་དག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་ལ་དཀའ་སྡུག་མི་

སྟེར་བ་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མིང་

ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་དེ་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་བཏང་

སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པའི་རེ་

བ་ཡོད། རང་སྣང་མཐོ་བའི་ཆོས་ལུགས་རྫུན་

མ་ཞིག་གི་ཚོར་བའི་ནང་དུ་ཐིམ་ཏེ། མི་སེར་

སྤེལ་བའི་དྲག་པོའ་ིདབང་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ལ་

ཁ་གཏད་པའི་མདེའུ་ཞིག་ཏུ་ གྱུར་མི་རུང་།

 རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་

ངོས་ནས། བོད་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་ནང་དུ་ཡོད་

པའི་རང་དབང་མེད་པའི་བོད་མི་ཡིན་ཡང་

རུང། འདི་ལྟ་བུའི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྤྱི་

ཚོགས་རྙིང་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་

བྱེད་སྐབས། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་ཤེས་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དང་

མི་ཆུང་ངུ་མཉམ་དུ་བསྲེས་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་

དང་སྒེར་དོན། བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་གསང་

བ། དྲག་ཤུགས་དང་ཉེས་འཛུགས། ཉོ་བསླུ་

དང་རྒྱབ་འགལ་སོགས་ཀྱི་གཡོ་ཇུས་ལམ་

ནས། དོལ་རྒྱལ་ཤོག་ཁག་གིས་སྐད་ཅོར་ཆེན་

པོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། གལ་སྲིད་བོད་མི་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་

པའི་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཤོག་ཁག་

ལ་དམའ་འབེབས། དཔེར་ན་མཆིལ་མ་འཕེན་

པ་དང་། ཅ་ལག་གཡུགས་པ་སོགས་བྱས་ན། 

ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཕར་བཞག དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་

ཀྱི་མཚན་སྙན་ལ་གནོད་སྲིད། དོལ་རྒྱལ་ཤོག་

ཁག་གིས་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་སའི་སྡིངས་ཆ་འདི་

ལྟ་བུ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཁ་ཡ་མ་བྱས་ན་བཟང། 

གང་ཞིག་བཤད་དང་འཁྲབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་གང་འདོད་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་མགྲིན་པ་མ་ན་

བར་དུ་འབོད་བཅུག་དགོས། གལ་སྲིད་ཁོང་

ཁྲོའ་ིརྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚོར་བའི་ལམ་དུ་སོང་

བ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོའི་མིག་དབང་འདྲེན་པའི་གོ་

སྐབས་འཕར་མ་ཞིག་སྤྲད་པ་དང་མཚུངས།

 མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ངའི་

སྤུན་ཟླ་ཚོ། བློ་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ། དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སའི་གོ་ལའི་རང་བཞིན་

གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། རྟོག་དཔྱོད་དང་

ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་བདེན་དཔང་

ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་

པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་སྟོན་

རོགས་གནང་། མང་གཙོའི་ཐོག་ནས། ཡོངས་

གྲགས་ཐོག་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་སྦས་ཡོད་

པའི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་དགོས། བོད་ཀྱི་ཧ་

ལས་པའི་གཡོ་ཇུས་ཤིག་དངོས་སུ་ཁྱུར་མིད་

གཏོང་བཞིན་ཡོད།།

ཏྲེ་ཧོར་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་བསྒྱུར།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༡

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།
༄༅། །འདི་གར་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་

གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་

སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་། (Indian Insti-

tute of Public Administration, New 

Delhi) དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ནས་

ཟླ ༥ ཚེས་ ༢ བར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་སྤྱི་

ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་

ཁག་གི་སྲི་ཞུ་བ་གྲངས་ ༣༦ ཐོག་ལྷན་ཁང་ཁག་

གསུམ་གྱི་རྩིས་པ་རེ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་

གི་རྩིས་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠ ལ་རྩིས་

ཞིབ་བྱ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲལ་འབབ་རྩིས་

ཞིབ་དང་གྲུབ་འབྲས་རྩིས་ཞིབ། ཚོང་འབྲེལ་རྩིས་

ཞིབ། རྩིས་ཞིབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་དམ་ཀུན་

སློང། རྩིས་ཞིབ་གཅིག་གྱུར་བྱ་རིམ་སོགས་

ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། དེ་བཞིན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྒྲིག དབུས་དང་

མངའ་གཞུང་གི་ཚོང་ཁྲལ། ཕྱི་དངུལ་ལེན་

བེད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

དང་སྤྱི་སྲོལ། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་རྒྱ་

གར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དབང་

ཚད་དང་འོས་འགན།  རྩིས་ཁྲ་བརྫུན་སྒྲིག་བྱ་

ཚུལ། (Accounting Scam) དང་འབྲེལ་

བའི་ཟབ་ཁྲིད་སྤྱི་དང་།  ལྷག་པར་རྒྱ་གར་

གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་

ཉམས་མྱོང་དང་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་

ནས་སློབ་སྟོན་ཟབ་འཁྲིད་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་

ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་

དང་ཉམས་མྱོང་གོང་འཕེལ་ཐོག་སོ་སོའ་ིལས་

དོན་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡོང་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

 དེ་རྗེས་སུ་ ༢༠༡༤།༥།༥ ནས་ 

༢༠༡༤།༥།༡༦ བར་

ཉིན་གྲངས་ ༡༡ རིང་

རྡ ་ས ་གངས ་སྐྱི ད ་

ག ཉ འ ་ ཁྲི ་ ཚོ ག ས ་

ཁང་དུ་དབུས་དང་

ཡན ་ལག ་གསུམ ་

གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་

ལ ་བོ ད ་མི འི ་ སྒྲིག ་

འཛུགས་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁང ་གི ་རྩིས ་

ཞིབ་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ (Audit Manual) 

དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་

དང་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་

གཙོས་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཅིག འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་

ཁྱབ་ཁག་གོ་རྟོགས། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་འགོད་

ཕྱོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབབ་ཁྲལ་དང། 

ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད། (FCRA 

2010) ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་རྩིས་ཞིབ། རྩིས་

ཞིབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ཚུལ་དང་

ཐབས་ལམ་ (Audit Tecniques and 

Tools)  བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པ་དང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་

གྲུབ་གཞིར་བཟུང་བརྗོད་གཞི་དེ་དག་ཐོག་ཟབ་

འཁྲིད་གནང་མཁན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་

ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་དབུས་

རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ཤེས་མྱོང་ལྡན་པ་

ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་བཞིན་ ༢༠༡༤།༥།༡༥ ཉིན་

ཆེས་མཐོའ་ིམི་སྣ་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་

ཁང་དབུས་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་

ལག བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག བདེ་སྐྱིད་

གླིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་དང། འཛིན་སྐྱོང། ཆབ་

སྲིད་བཅས་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་ལ་དམིགས་

ཏེ་རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་

རྒན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་

ནང་ཆོས་རྨང་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད་དང་། སྲི་ཞུ་བའི་

ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་ལ་ནང་ཆོས་ནས་

བསམ་བློ་འཁྱེར་ཕྱོགས་དང་། མང་ཚོགས་

རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའི་ཚོགས་

མི་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཐོ་འགོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་

གནད་དང་། དེ་དག་ལེགས་སྤེལ་ཉེན་འགོག་ཞུ་

ཕྱོགས། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་

རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཐོག་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ། སྤྱི་འཐུས་

འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕན་གནོད་ཇི་ཆགས་བཅས་

ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

དང་བགྲོ་གླེང་ཟབ་རྒྱས་གནང་སྟེ་ལས་བྱེད་

རྣམས་སེམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་།  ཉིན་

རེའི་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བསམ་བློ་

འཁྱེར་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་

ཡོད།  དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ ༢༠༡༤།༥།༡༤ 

ཉིན་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དང། རྩིས་

ཞིབ་ཡན་ལག་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་འདུ་

བསྐོང་ཚོགས་གནང་སྟེ་དབུས་དང་ཡན་ལག་

ཁག་དབར་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་སྨན་

དགོངས་འཆར་བཅས་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

གནང་སྟེ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥ ཅན་བཞག་

སྟེ་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་

ཚོགས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།།

མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་དེང་གི་ན་གཞོན་དང་མ་འོངས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ ༡༣ 
འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྡ་

ས་མེག་གྷན་ཀ་ལཔ་ཧ་འུ་སི་ (Club House) 

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

པའི་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་

བ་རྣམས་ལ་དེང་གི ་ན་གཞོན་དང་མ་འོངས་

འགོ་ཁྲིད་ཅེས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ ༡༣ འགོ་

འཛུགས་གནང་སོང་། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་

པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། བོད་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་ངེས་སྟོན་པ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་

དབང་ཕྱུག་ལགས། ལས་འཆར་འགན་འཛིན་

བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས། འབྲེལ་ལས་བསམ་འཕེལ་རྡོ་

རྗེ་ལགས། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་ཁག་

བཅུ་ནས་བོད་མི་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༦༠ ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ལས་འཆར་འགན་

འཛིན་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་དང་

འབྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་

ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་

པ་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་

ཀྱིས་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་དང་ཟབ་སྦྱོང་གི་

ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གི་འགོ་བརྗོད་དུ། དེང་

གི་ན་གཞོན་དང་མ་འོངས་འགོ་ཁྲིད། ཅེས་

བཀོད་ཡོད། འགོ་གང་ཁྲིད་དགོས་ཡོད་མེད་

དེ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག བོད་ཅེས་པའི་ཡིག་

འབྲུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚུད་པའི་བོད་ཅེས་པ་དེ་

འགོ་ཁྲིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་

ཤི་ཡའི་ནང་གི་ས་ཆ་འབུར་དུ་འཐོན་མཁན། 

ཁོར་ཡུག་གཙང་མ། མཚོ་དང་མཚེའུ། བྲག 

ནགས་ཚལ་སོགས་རང་བྱུང་གི་གཏེར་ཁ་མང་

པོ་ཡོད། དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་

པོའ་ིཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གནས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། དེང་སྐབས་བོད་ལ་འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་

གསུམ་པར་གྲགས་བཞིན་ཡོད། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་

ཡའི ་ནང་ཡོད་པའི ་

མི ་མང་འབུམ་མང་

པོ ་ བོ ད ་ ནས ་བྱུང ་

བའི ་རྒྱུག ་ཆུ ་ཁག ་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་

བཞིན་ཡོད། དེར་

བརྟེན ་བོད ་ཀྱི ་རང་

བྱུང ་ཁོར ་ཡུག ་གི ་

བདག་དབང་ང་ཚོ ་

བོད་ལ་ཡོད། དེའི་

གནས་སྟངས་དེ ་ང་ཚོས་བསམ་བློ ་འཁོར་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ཅེས་

པ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མིང་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་བོད་

མི་རྣམས་གྲངས་ཀའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་མེད། 

ཡོངས་གྲགས་སུ་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ཅེས་

བཤད་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་འཚོ་

བརྟེན་བྱེད་ས་བོད་ཅེས་པའི་ཁོར་ཡུག་ནང་

གནས་ཡོད། དེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན། སྔོན་

ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་ཞིག་ལའང་

བརྟེན་མ་དགོས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་བྱུང་

གི་ཐོན་སྐྱེད་ཐོག་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། བོད་མིའི་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་

ནས་ནང་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། དེ་

བཞིན་ང་ཚོའི་ཐུན་མིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དར་

ཁྱབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གང་གནང་

དགོས་མིན་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ད་ལྟའི་

དུས་ཚོད་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

དང། རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས་སོགས་

འཛམ་གླིང་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་འབུར་དུ་ཐོན་

ཏེ་བོད་གནས་ཡོད་པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོས་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས། འོན་ཀྱང་དུས་རབས་ ༢༠ 

གཡས་གཡོན་ལ་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་

འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། རྣམ་པ་

ཚོས་ཤེས་གསལ་རེད། རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱིས་

བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་བོད་

ཤར་ཕྱོགས་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་ས་ཡོངས་

རྫོགས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་གནས་

ཡོད། དེའི་སྐབས་ང་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག གོམས་གཤིས་སྤྱི་

དང་ལྷག་པར་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཇི་

ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དམྱལ་བ་མི་

ཡུལ་དུ་མྱོང་བ་ལྟར་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་

ཡོད་ནའང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་སྐབས་དེ་སེལ་

བའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཕྱོགས་ནས་སྟོན་རྒྱུ་

དང་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་

པོ་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བོད་

ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ ༡༣༠ 

བྱུང་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན། དེང་སང་གི་མཚོན་ཆ་འདྲ་མིན་

བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་མི་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་མེད་

པར་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་

བློ ་སྤངས་ནས་རང་ཉིད་བློ ་གཏོང་གིས་མི ་

རིགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་

པར་བརྟེན། བཟང་ཕྱོགས་ནས་གདོང་ལེན་

བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་

གོ་བ་བླང་ན་མི་ཆོག་པ་མེད། བོད་ནང་ཡོད་

པའི་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་མི་རིགས་དང་། སོ་

སོ་སྒེར་གྱི་འཚོ་བའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་

ཕྱོགས་ཐད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུས་ཚོད་

བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དང་། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་འཚོ་བའི་

ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ གཏོང་གི་འདུག་དྲན་གྱི་

ཡོད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཚོན་པ་

ཡིན་ནའང་སོ་སོའ ་ིམི་ཚེ་དང་ཉིན་རེའི་དུས་

ཚོད་ཡིན་ན་འདྲ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེ་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། 

བརྒྱ་ ༤༠ སོ་སོའ་ིལྟོ་གོས་ཐོག་གཏོང་དགོས་

པའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། ཐིག་པ་བསག་

པའི་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། ང་ཚོའི་མི་

རིགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དེ་འདི་ལྟ་བུའི་བརྒྱ་ཆ་

བགོས་ན། རིམ་པས་གསལ་ཐུབ་པའི་དུས་

ཚོད་ཏན་ཏན་ཤར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 

བོད་ཀྱི ་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གིས་ལས་འཆར་འདི་རིགས་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་

འགོ་ཁྲིད་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༡

རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་ཁུལ་
དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅིག

༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང། 

ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅིག་ངོ་སྤྲོད་གཤམ་གསལ།

༡༽ ཁྱུང་པོ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

ཨ་རིར་ཡོད་པའི་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་

བྱང་ཨ་རི་དགེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་

སྐྱོང་ ཚོགས་པ་ཟེར་བའི་ཚོགས་གཙོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་དང་། ༢༠༡༣ 

ལོར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་

རི་དང་། ཨོ་སི་ལོ། ཧོལ་ལེན་ཌི་བཅས་

སུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་ཁོ་པ་དངོས་སུ་

བསླེབས་ཡོད།

༢༽ལི་ཐང་སྣ་པོ་རྒྱ་མཚོ།

དེ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་ར། བྱང་ཨ་རི་དགེ་

ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་

གཙོ་བོ་གྲས་ཡིན། ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་དང་རྒྱ་

ནག་ལ་ཡང་སེ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༠༨ 

དང་། ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༣༽འདབ་པ། བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའམ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

ཨ་རི་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་གཙོ་གྲས་

དང་།  དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་གཙོ་སྐྱོང་

བ་ཡིན། ཨ་རི་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་དང་

འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ལོར་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད། 

༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༤༽ ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ཚེ་རིང་།

དེ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་རའི་གྲྭ་ལོག་བལ་

ཡུལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་སློབ་སྟོན་པ། 

ཨ་རི་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་

པ་དང་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་ནང་

གི་བྱེད་གཏེ་གྲས་ཡིན། ཨ་རི་རྒྱ་མིའི་

གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་

པ་མ་ཟད།  བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡང་སེ་

བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྲས་སུ་ཡོད།

༥༽འདབ་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

དེ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་རའི་གྲྭ་ལོག་ཡིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་དང་ ༢༠༡༣ 

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༦༽ཚེ་རིང་ངམ་ཚེ་རིང་སྦོ་ལོ།

དེ་སྔ་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་གི་གྲྭ་པ་ཡིན། 

སུད་སིར ་གནས་སྡོད ་བྱེད ་ཀྱི ་ཡོད ། 

༢༠༠༨ ལོར་ཕ་རན་སི་དང་། ༢༠༡༤ 

ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༧༽བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།

༢༠༠༨ ལོར་ཇར་མན་དང་ཕ་རན་སི། 

༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༨༽དཔལ་ལྡན།

སྦེལ་ཀོབ་སེར་སྤོམ་གྲྭ་ཚང་ཟེར་བའི་

འགན་ཁུར་བ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཧོལ་

ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་

ཡོད།

༩༽ཆ་ཕྲེང་བློ་བཟང་ཉི་མ།

ཁོ་པ་ཕ་རན་སིར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ཕ་རན་སི་དང། ༢༠༡༤ 

ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་

སུ་ཡོད།

༡༠༽བསོད་ནམ་རྒྱལ་མཚན།

༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་དང་། ༢༠༡༤ ལོར་

ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༡༽ཆ་ཕྲེང་བ། གཡང་དར་སྤྲུལ་སྐུ།

དེ ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་རའི ་གྲྭ་པ་ཡིན། 

༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༢༽རྫ་བ་སྤྲུལ་སྐུའམ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ཡར་འཕེལ་རིན་པོ་ཆེའམ་ཆ་

ཕྲེང་སྤྲུལ་སྐུའང་ཟེར།

ཁེ་ན་ཌར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ཟེར་བའི་

ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་

སུ་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་ཨོ་སི་ལོ་དང་

ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གྲས་སུ་ཡོད།

༡༣༽བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

དེ་སྔ་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་གི་གྲྭ་ཡིན་པ་

དང། དེང་ཨ་རིར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་དང་། ༢༠༡༤ 

ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༤༽འདབ་པ་བཀྲིས་དོན་གྲུབ།

དེ་སྔ་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་གི་གྲྭ་ལོག ཕ་རན་

སི་དགེ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་ཚོགས་པ་ཟེར་

བའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། ༢༠༡༤ ཧོལ་ལེན་

ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༥༽འདབ་པ། བྱམས་པ་འོད་ཟེར།

དེ་སྔ་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་གི་གྲྭ་ལོག་ཡིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༦༽ བློ་བཟང་བཟོད་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་དང་དབྱིན་ཡུལ་

དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད། 

༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་

མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད།

༡༧༽ཆ་ཕྲེང་འཇམ་དབྱངས།

དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་འགན་འཛིན་གྱི་

མིང་འཁུར་བ། ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རི་ ༢༠༡༤ 

ལོར་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ལོར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༨༽བློ་བཟང་བཀྲིས།

སྐབས་རེ་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་གཙོ་

སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༤ ལོའ་ི

ཨ་རི་དང་ཧོལ་ལེན་ཌི། ཇར་མན་བཅས་

སུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༡༩༽ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།

སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཟུར་ཡིན། 

༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༠༽ཆ་ཕྲེང་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།

མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་ཀེམ་ ༢ ཁང་ཨང་ 

༡༣། ༢༠༡༤ ཧོལ་ལེན་ཌེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༡

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

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

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ ༢༠༡༤ གོ་ལའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 

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

མཆོག་གིས་ཇར་མན་གྲོང་ཁྱེར་ཕེ་རེང་ཕོ་ཊིར་ 

Frankfurt བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

ཚོང་པ་དང་སློབ་དགེ། སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་ཀྱིས་

གཙོས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན།  ངོས་རང་ས་གནས་འདིར་སྡོད་

རིང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་བྱུང། དེར་བརྟེན་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

བཀའ་སློབ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་དྲི་

བར་བཀའ་ལན་སྩལ། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཁོང་ཁྲོས་འཕྲལ་དུ་རང་ཉིད་ནུས་

ལྡན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀྱང་ཕུགས་སུ་ཁོང་ཁྲོས་ཕན་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་། 

དེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་

ཞིག་དང་འཕྲད་ཀྱང་སེམས་ནང་ཁོང་ཁྲོ་མེད་

པར་སེམས་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཐོག་ནས་དཀའ་

ངལ་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་རྗེས་ཚོགས་

བཅར་བ་ཞིག་གིས་ཆོག་ཤེས་བསྟེན་མ་ཐུབ་

པའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་

ད གོ ས ་ སྐོ ར ་

གྱི ་ དྲི ་ བ ་ཞུས ་

པར་༸གོང་ས་

མ ཆོ ག ་ གི ས ་

དེ ་ ནི ་ གཙོ ་ བོ ་

གནས་སྟངས་ལ་

རག་ལུས་ཡོད། 

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་

ལ་དངུལ་མང་

པོ ་དགོས་པའི ་

འདོད་པ་ཡོད་ན་

དེར་ཆོག་ཤེས་

བསྟེན ་དགོས། 

གལ་ཏེ ་དབུལ་

ཕོངས་ཚོར་རོགས་རམ་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་གནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ།   

མཛད་སྒོ་གྲུབ་བསྟུན་ཇར་མན་གཞུང་འབྲེལ་

མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཇར་མན་མགྲིན་ཚབ་མཐུན་

ཚོགས་ The German Speakers As-

sociation ཞེས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི

གོ་ལའི་གཟེངས་རྟགས། Global Award 

for 2014 ཞེས་པ་༸གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྐུ་

ཞབས་ཕ་རན་ཛི་ཨལ་ཊི་ལགས་ Dr Franz 

Alt ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བོད་དུ་ཆིབས་

ཞལ་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་

ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་

སྩལ་དོན། གལ་ཏེ་ངོས་རང་ལོ་ལྔ། བཅུ། བཅོ་

ལྔ། ཉི་ཤུ་ཙམ་ད་དུང་གསོན་པོར་གནས་ན་

བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་

བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།།  

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་ཧི་

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལ་དང་། ལྡི་

ལི། སྦེང་ལོར། མུམ་བྷེ་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད།

 དེ ་ཡང་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་མཆོག་

དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་མངའ་

སྡེའི ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ནང་མིའི ་བདེ ་དོན་

བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་སིངྒ་ཁྲ་ཀུར་མཆོག་ 

(Kaul Singh Thakur) དང་། དེ་བཞིན་

མངའ་སྡེའི་ཟ་འབྲུའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇི་

ཨེ་སི་བྷ་ལི་(G.S.Bali) མཆོག གྲོང་ཁྱེར་

ཡར་རྒྱས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སུ་རྡིར་ཤཱར་

མ་(Sudhir Sharma) མཆོག ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་པྲ་ཐཱ་སར་

ཐི་མིཏྲཱ་ (Prathasarthi Mitra) མཆོག་

བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློབ་མཆོག་གིས་ཧི ་མཱ་ཅལ་དུ་

གནས་སྡོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་

བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཡུན་རིང་

ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་གང་

མགྱོགས་ཐག་གཅོད་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་ལས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་

ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སིམ་ལ་ཁུལ་དུ་

གནས་སྡོད་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢༥ ཡོད་པའི་

སྡོད་གནས་ཉམས་གསོ་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་དང་། 

བཞུགས་སྒར་ཁུལ་མེཀ་གྷན་ལམ་ཟུར་དུ་ཁྲོམ་

སྟོན་མཁན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོམ་སའི་དཀའ་

ངལ། དེ་བཞིན་རྡ་ས་མེཀ་གྷན་བོད་ཀྱི་ཟློས་ གར་གྱི་འགྲོ་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་སྡོད་ བོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༠ ལ་སྡོད་ཁང་གི་དཀའ་

ངལ་སོགས་ཇི ་ལྟར ་སེལ ་

དགོས་མིན་ཐད་བཀའ་བསྡུར་

ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་སྐབས་དེར་ཧི ་མཱ་

ཅལ་མངའ་གཞུང་གིས་ར་

ཇིབ་གྷན་རྡི་ཟ་འབྲུའི་རོགས་

སྐྱོབ་ལས་གཞིའི་ (Rajiv 

Gandhi Anna Yojna) 

ཁོངས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་རྣམས་ལའང་ཟ་འབྲུའི་ཐོབ་

ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་

མཐུན ་འགྱུར ་གནང ་བར ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད།།

མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ། 

༄༅། །འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་གྱི་བཟོ་

སྐྲུན་ལས་རོགས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་མགོ་

ལོག་འཇིཊ་མེད་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་འདུག  

དེ་ཡང་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ནི། 

མགོ་ལོག་དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་རག་ཁྲམ་

ཡུལ་ཚོའི་ཏོག་ཚ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་

དུས་ནས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་འཛུལ་

ཞུགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གནང་ཡོད་འདུག ཁོང་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་

དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་མཉམ་དུ་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་སྐོར་སྐད་ཆ་བྲིས་ཏེ་༼འཇིགས་

བྲལ༽ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་

བྱས་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་དོན་འགྲུབ་དབང་

ཆེན་ལགས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་ ༦ བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ལོ་

དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་མགོ་ལོག་

འཇིཊ་མེད་ལགས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་

ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་ ༧ རིང་བཀག་ཉར་

བྱས་འདུག

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་

ཙམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མགོ་ལོག་འཇིགས་

མེད་ལགས་ལ་འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་

བཟོ་མཁན་གྱི་ལག་རོགས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིབོད་ནང་གི་ཞི་རྒོལ་སློང་

མཁན་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་འོག་

གཅར་རྡུང་དང་འདྲི་

གཅོད་མང་པོ ་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ི ཟླ་ 

༩ ཚེས ༢༠ ཉིན་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བླ་བྲང་

དགོན་པར་ཁོང་གི་གྲྭ་

ཤག་གཏོར་བཤིག་

བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

སྐབས་དེར་མགོ་ལོག་

འཇིགས་མེད་ལགས་

ལན་ཀྲུའུ་ལ་ཕྱིན་ཏེ་

ཕྱིར་ལོག་པའི ་ལམ་

བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས ་འཛིན ་བཟུང ་

བྱ ས ་ པ འི ་ ག ན ས ་

ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མགོ་ལོག་

འཇིགས་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་

བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་པར་དང་

གློག་ཀླད་སོགས་སུ་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་རྩིས་

སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ལ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ ༢༠ སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།


