
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 53 ཨང༌། 35 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

3rd September 2014

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

(R.N. 5165/60)

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྐོང་

དང་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་ནས་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཐོག ཇར་མན་གྱི་

གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་གི་ཨི་ལི་སི་ (HAM-

BURG HOTEL GRAND ELY-

SEE) མགྲོན་ཁང་དུ། ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟེན་

འཚོལ་བ། ཞེས་པའི་བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༧ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟེན་འཚོལ་བ། ཞེས་པའི་བོད་

རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་རི། ཨེ་ཤི་

ཡ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བཅས་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་དང་། དཔོན་རིགས། ལས་འགུལ་

བ། རྩོམ་པ་པོ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་

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

སེང་གེ ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་

བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་དང་། ཡུ་

རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་

མཚན་མཆོག་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༠ ཙམ་

བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་

རིང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོ་ཉིན་འགའ་ཤས་

སྔོན་ནས་ཡོང་བ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་

མར་འཚམས་འདྲིའི ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་གནས་

སྡོད་བོད་མི་ཚོར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྒྱ་

རིགས་དང་གྲོགས་པོ་འགྲིག་དགོས་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་རིགས་ཚོ་ཐུག་སྟེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་རང་དེ་སྔ་རྒྱ་

ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་བསྐྱོད་དེ་མའོ་ཙེ་ཏུང་

དང་ཐུག་ནས་ལག་པ་བཏང་སྟེ། ཕ་བུ་ལྟར་གྱི་

གྲོགས་པོ་ཆགས་མྱོང་མཁན་ཕལ་ཆེར་ངོས་

རང་མ་གཏོགས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ནང་མེད། དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་

དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་

སྟབས། འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་

འཇོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའི་

ནུས་པ་དེ་འདོན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། འོན་ཀྱང་

དྲག་པོའ་ིགོ་ལག་ཐོག་ནས་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུ་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ནི་རིག་གཞུང་

དང་མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་

མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བརྟེན་

ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྱོད་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་པ་དྲན་

གྱི་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨི་ཊ་ལི་ལྷོ་ཊི་རོལ་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་ལྷོ་ཊི་

རོལ་ Autonomous Region of South 

Tyrol དང་ཏེ་རེན་ཏི་ནོར་ Trentino  གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ལྷོ་ཊི་རོལ་རང་སྐྱོང་མངའ་

ཁུལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ནོ་ཀོམ་པེ་སི་

ཅར་ Dr. Arno Kompatscher མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ།  སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཁྲོམ་རྭ་འཚོལ་ཐབས་

ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་གྲོས་

མཐུན་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་མཚན་རྟགས་བཀོད་

འདུག  སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྐྱེ་

ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་

དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་དང་ལག་རྩལ་སོགས་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ལས་གཞི་

འདི་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་རྨང་གཞི་འཛུགས་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་ལས་

གཞི་འདི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའི་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་

ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་

ཁང་། ORTC ཞེས་པ་དེར་ཐོག་མར་ལག་

བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཏེ་རན་ཏོ་རང་

སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷུ་རུ་

ནོ་ཌོ་རིན་ག་ཊི་ Mr Bruno Doringatti 

མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ལེ་སན་

ཏོ་རོ་ཨོ་ལི་ཝི་མཆོག  Alessandro Olivi 

ས་གནས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་བཅས་ཇོ་སེབ་ཌེ་

ཊོ་མ་སི་ Joseph Detomas མཆོག་བཅས་

མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་

པས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཁུལ་དེའི་

རང་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆེད་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་

གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག ཐེངས་

འདིར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་འཚམས་

གཟིགས་གོ ་སྒྲིག་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་

མཁན་ཨི་ཊ་ལི་ལྷོ་ཊི་རོལ་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་

གྱི་རྒྱལ་ས་བྷོལ་ཛ་ནོའ་ི Bolzano ཡུ་རོབ་

ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་ European Academy 

འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་གན་ཐར་ཀོ་ལོ་ཉ་ Dr. 

Günther Cologna མཆོག་ཡིན་པ་དང་།  

འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཚབ་ངག་

དབང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱང་ཕེབས་འདུག  

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིར་ཕྱོགས་

ཕེབས་མ་གནང་གོང་རྒྱལ་ས་དིལླིར་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀལ་

རཱཇ་མིཤྲཱ་ Mr Kalraj Mishra མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག བློན་ཆེན་ཁོང་

ནི་རྒྱ་གར་ནང་ཚོང་རིག་ཆུང་འབྲིང་རིགས་ཀྱི་

ལས་འཁུར་བཞེས་བཞིན་འདུག སྐབས་དེར་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ལག་

ཤེས་སོགས་བཟོ་ལས་ཆུང་ཚག་ཁག་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཇར་མན་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་

འཁོད་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ས་གནས་གསར་འགྱུར་

བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་དང། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་

ཁང་དུ་མང་ཚོགས་ ༧༠༠༠ བརྒལ་བར་བཟང་སྤྱོད་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ ཉིན་

གཉིས་ཀྱི་རིང་ཇར་མན་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་གྷ་ནང་

སྤྱོད་འཇུག་གི་གསུང་ཆོས་སྩལ་བ་མ་ཟད།  ཕྱི་ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇར་མན་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༢༥ དང་ཇར་

མན་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༣༥ 

འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོ་དང་ཐུན་མོང་གི་གཞི་

རྟེན་འཚོལ་བ། ཞེས་པའི་བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

ཚོགསཀྱི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་སོགས་ཀྱི་

མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལི་ནས་རྡ་

སར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད།

བཙུན་མའི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཐེངས་ ༢༠ པའི་གསལ་

བསྒྲགས།

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ འཁོད་བཙུན་མའི་

འཇང་དགུན་ཆོས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་

ཁུངས་འབུལ་ཞུས་པ་ཕྱག་སོན་བྱུང་བར་ངེས། འོན་

ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་

གླིང་གིས་དཀའ་ངལ་སྙན་གསན་བྱུང་ངོར་དགུན་ཆོས་

ཚུགས་དུས་ཐད་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱ་ཐུབ་མེད་གྱུར་

སོང་བས། ད་ཆ་དགུན་ཆོས་ཐེངས་ ༢༠ པའི་ཚོགས་

དུས་དེ་ཉིད་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢༡ བར་མ་ཡིན་པར། སྔར་ལམ་བཞིན་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣༡ བར་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་

ལགས་ན། དེ་ལུགས་ཐུགས་སྣང་གིས་རྩ་འཛིན་ལམ་

སྟོན་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བཙུན་དགོན་

སོ་སོའ་ིཆོས་ཞུགས་བཙུན་མའི་མཚན་ཐོ་དང་ཚོགས་

ཡུལ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ཚེས་བཅས་པ་གསལ་འཁོད་

ཕྱག་བྲིས་ཤིག་དགུན་ཆོས་གོ་སྒྲིག་པ་མོན་གྷོ་བཙུན་

དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ 

འགྱངས་མེད་ངེས་འབུལ་དགོས་ཤིང་། དེའི་ངོ་བཤུས་

རེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གཉིས་ལ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་དང་། ཆོས་ཞུགས་

བཙུན་མ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་མོན་གྷོ་ས་

གནས་སུ་ངེས་འབྱོར་དགོས་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 

འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་འདན་མ་

ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་

སྐབས་འདིར། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་

མིང་ཐོག་ནས་ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་དང་། སྲིད་བློན། གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་གཙོ། ཐེ་ཝན་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ལས་དོན་

ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་

བཞིའི་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ཐོག་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བར་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་ས་གནས་

གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་དང། 

ཚོགས་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ། ས་གནས་

བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཟུར་དགྲ་བཅོམ་པ་

བཅས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དང་། སྲིད་

འཛིན་ལས་ཁུངས། ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས། རྒྱ་ནག་སྐམ་

ས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་བོད་ལུགས་དཀར་གཙང་

གི་མཇལ་དར་མཉམ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 3

དྭགས་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་པར་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།
༄༅། །རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་ཀུ་

ལུ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི ་དྭགས་པོ ་བཤད་སྒྲུབ་

གླིང་དགོན་པའི་དབུ་བླ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་མགྲོན་འབོད་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

བར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་

སྒྲིག་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མ་གནང་གོང། 

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་འགྲེམས་

སྟོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

གྲུབ་བསྟུན།   དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག སྤྱིར་

སྐབས་དེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཕ་རན་སི་དང་། ཧོ་

ལེན་ཌི། སུད་སི། ཨིན་ཌོན་ཨེ་ཤི་ཡ། མ་ལེ་ཤི་

ཡ། བྱང་ཨ་རི་བཅས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་

གང་ཙམ་ཞིག་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་ཡོད།  དེར་བརྟེན་

ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་ས་གནས་དད་ལྡན་སེར་

སྐྱ་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་

པོར་ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་གཟིགས་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག 

  དེ ་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི ་བརྗོད་

གཞི་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བོད་

མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  

ཅེས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་འབར་བཞིན་

པའི་དྲི་བ་དང། ‘The Burning Ques-

tion : Why are Tibetans turning 

to self-immolation?’ འཕགས་བོད་

གཉིས་དབར་གནའ་དེང་གི་འབྲེལ་ལམ་འཕེལ་

རྒྱས་འགྲོ་ཚུལ་སྐོར་ཡིན་འདུག  ‘India 

and Tibet : Ancient bonds, cur-

rent ties’བརྗོད་གཞི་དང་པོ་དང་འབྲེལ་

ནས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་

གྱི་པར་རིགས་འདྲ་མིན་དང་བོད་དབྱིན་ཧིན་

གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་བརྒྱུད་

བསྒྲགས་ཞུས་འདུག ཡིག་ཆ་དེའི་ཁོངས་ནས་

ཁག་གཅིག་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་ཚོས་བཞག་པའི་ཁ་ཆེམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་

གནང་བ་སོགས་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་

གྱི་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་ཡང་བསྟན་འདུག 

དེ་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། 

འགྲེམས་སྟོན་འདི་བཞིན་ལམ་ལྷོང་ཡག་པོ་བྱུང་

བ་མ་ཟད།  དོན་ཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་

ཚུལ་གང་ལེགས་བཏོན་བྱུང་། ཞེས་གསུངས།།  

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཆེད་ཁྱད་ལས་པའི་ས་སྟོང་ཡོད་པར་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་

ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཞབས་

ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁོད་

ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

ཀ༽ ཚན་རིག་ཐོག་ཁྱད་ལས་པ་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་དྲུང་གཞོན་ ༡ གི་དགོས་ངེས་ཆ་

རྐྱེན།

༡༽ ལས་འགན། ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན། (Education Officer for Sci-

ence) ༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་གཙུག་ལག་

ཆེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉེར་ཁང་གང་རུང་ནས་ཉུང་

མཐར་ཚན་རིག་ཐོག་འབུམ་རམས་པ་ (Ph D) 

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། ཡང་ན། 

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཉིས་

བརྩེགས་(Double Master's Degree)

ཡོད་པ་ནས་གཅིག་ཚན་རིག་ཐོག་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་ (Master's Degree in 

Science) ཡིན་དགོས། ཡང་ན།

(M.Phil) ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། དེ་མིན་དེ་དང་

མཉམ་པའི་ཁྱད་ལས་པའི་ལག་འཁྱེར་(Quali-

fied in other equivalent profession-

al field) ཡོད་པ་དགོས།

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༤།༡༠།༡༥  ཉིན་རང་ལོ་ 

༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས། ༤༽ ཉམས་

མྱོང། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚན་རིག་སློབ་འཁྲིད་

ཉམས་མྱོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༤ ཡོད་པ། ༥༽ 

རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་རྣམས་

ལ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་

རྒྱུ།

ཁ༽ མི་ཆོས་རིག་པ་ (Humanity 

Stream) ཐོག་ཁྱད་ལས་པ་ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན་དྲུང་གཞོན་ ༡ གི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ ལས་འགན། མི་ཆོས་རིག་པའི་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན། (Education Officer for 

Humanity Stream) ༢༽ ཤེས་ཚད། 

ཚད་ལྡན་གཙུག་ལག་ཆེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉེར་

ཁང་གང་རུང་ནས་ཉུང་མཐར་འབུམ་རམས་པ་ 

(Ph D) ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། ཡང་ན། 

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཉིས་

བརྩེགས་(Double Master's Degree) 

ཡོད་པ། ཡང་ན།

(M.Phil) ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། དེ་མིན་དེ་

དང་མཉམ་པའི་ཁྱད་ལས་པའི་ལག་འཁྱེར་ 

(Qualified in other equivalent pro-

fessional field) ཡོད་པ་དགོས། ༣༽ ལོ་

ཚད། ༢༠༡༤།༡༠།༡༥  ཉིན་རང་ལོ་ ༤༠ ལས་

མ་བརྒལ་བ་དགོས། ༤༽ ཉམས་མྱོང། སློབ་

གྲྭའི་ནང་མི་ཆོས་རིག་པའི་སློབ་ཚན་གང་རུང་

ཐོག་ལོ་ ༤ སློབ་འཁྲིད་བྱས་པ། ༥༽ རྒྱུགས་

གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་རྣམས་ལ་ངག་

རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ།

 གོང་གསལ་ས་མིག་སོ་སོར་ཆ་

རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་

འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བོད་

ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི ་འཚང་

སྙན་འགེངས་ཤོག་བཏོན་ཏེ་དོན་ཚན་རྣམས་

འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ ༢ རེ་དང།

༢༽ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་

འཁྱེར་ (Marks Card & Degree Cer-

tificate) གྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་

གྲངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས།

༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡོད་

ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། (RC) ཤོག་གྲངས་དང་

པོ་དང། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས།

༥༽ ཁྲིམས་མཐུན་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ 

(Birth Certificate) གྱི་ངོ་བཤུས།

༦༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་གཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་

ན་དང། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ (MC) ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་

ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་

དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ། (རྡ་ས་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་སྨན་པ་ས་

འདུ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་དགོས)

༧༽ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་

སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་(Charac-

ter Certificate) ངོ་མ།

༨༽ ལས་བྱེད་ཁོངས་ཚུད་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་ 

༥ ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་གན་ཡིག (རྗེས་སུ་

འབུལ་ན་འཐུས་རྒྱུ།)

༩༽ གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་གང་རུང་དུ་ལས་

ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ནས་

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་  (No Objec-

tion Letter) ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་

དགོས། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་

ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་

ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི ་དག་

མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། 

༢༠༡༤ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་

འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང། ཁ་དཔར་ཨང།  

གློག་འཕྲིན། (E-Mail) སོགས་ཁ་གསལ་

བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་

ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་

དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་

རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་འགྲོ་རྒྱུ།

      དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་

འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་

རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་

ཆ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་མཐོ་བཀོད་

རྗེས་ངག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་  ༡  ལ།། 
Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176215
Distt. Kangra(H.P)
Tel: 01892-226240
Telefax:01892-222328
E-mail:psc@tibet.net

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ་ཁག་གཅིག་ཁེ་ན་
ཌར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ནས་ཁེ་ན་ཌར་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་

གཞིས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི ་ཁོངས་རྒྱན་

ཤོག་འཕངས་ནས་རྒྱན་ཐོབ་པའི་བོད་མི་གྲངས་ 

༨༩༠ ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་ད་བར་མེའོ་ཆོས་

འཕེལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས་ ༧༤ 

དང། བསྟན་འཛིན་སྒང་ནས་ ༢༢  ཏེ་ཛུ་དར་

རྒྱས་གླིང་ནས་ ༤༩ ཀྲུ་ཀྲིང་ནས་མི་གྲངས་ 

༢༦ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༧༡ ཐམ་པ་ཁེ་ན་

ཌར་གཞིས་སྤོས་ཟིན་པ་མ་ཟད། 

 མི་གྲངས་ ༥༢ ཟླ་བ་འདིའི་ནང་

བསྐྱོད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལྡི་ལིར་བོད་མི་གྲངས་ ༨༦ 

ལ་འདྲི་རྩད་དང་གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་

རིགས་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས་བསྐྱོད་ཐེངས་

བཞི་པའི་ཁོངས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དྲི་རྩད་དང། 

གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

གང་མགྱོགས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ 

ནང་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།

www.bod.asia

བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་སྤེལ་
བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་གར་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་འཐུས་མི་

ཡོངས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བར་ལམ་

ཞིག་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཕུངས་ཀྱི་བྱ་བར་

ཞུགས་པའི་ལོག་འདྲེན་པ་རེ་ཟུང་གིས་བསླུ་

བྲིད་འོག་རྒྱལ་ཞེན་བྲལ་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་ལ་

རྒྱ་ཡོངས་སུ་སྤངས་བའི་བོད་རིགས་དང་བོད་

རིགས་མ་ཡིན་པ་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱེད་མཁན་གྱི ་སྡེ ་ཚན་འགའ་ཞིག་

ནས། མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་བོད་མི་

སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་བའི་མིག་དང་

ཁོག་པའི་སྙིང་ལྟ་བུའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་སོགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གཞི་

རྩ་བྲལ་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། 

ངོ་རྒོལ། དེ་བཞིན་སྐུའི་གསང་གསུམ་ལ་མཚན་

སྨད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

 ལྷག་པར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པས། ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་ཚུལ་སོགས་

གཞི་མེད་སྐྱོན་བརྗོད་སྣ་མང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་

དག་ནི། ཁྲིམས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་གཞི་

རྟེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཞིག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་། ལྡི་ལིར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི། རྒྱལ་ཡོངས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་རིས་ཐང་གསལ་

བཟོས་ཟིན་པ་ཡིན། ལར་ནས། ཉི་ཤར་སྦར་

མོས་འགོག་ཐབས་མེད་ཀྱང་། སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་

ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། ཡང་སྒོས་བོད་མི་ས་

ཡ་དྲུག་གི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་དམ་

པ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མུས་ཀྱི་ཐ་

ཤལ་བྱ་བ་འདི་དག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

ཡོངས་དང་། མགོན་པོ་གང་གི་སྐྱབས་འོག་ཡོད་

པའི་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་ལ་བཟོད་མི་ཐུབ་

པའི་རྨ་ཁ་དང་། ཟུག་རྔུ་དྲག་པོ་སྦྱིན་བཞིན་

ཡོད་སྟབས། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་འཐུས་མི་ཡོངས་

ནས་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་

རྒྱུའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡ ལ།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 3  

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༸རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སྙན་ཆུང་དུ་གཏོང་

རྒྱུ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

དག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་ཚོ་རང་གིས་ལག་

འབྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 ད་ལྟའི ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེའི་ནང་དུའང་། ད་

ཆའི་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲངས་པའི་མི་དེ་ཚོའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་དང་བྱ་གཞག་དེ་ཚོར་

བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ནག་ཉེས་ཅན་

གྱི་མི་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། མི་དེ་དག་

གིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཕར་བཞག དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག འདྲེ་

ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམ་སྲི་ལ་

སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པོ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཙམ་ནས་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་

ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་

ཕྱོགས་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 

ལོར་གནས་སྟངས་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོང་དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་

ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་

པ་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དེབ་ཅིག་

ཀྱང་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁྱེད་ཚོར་བདེ་སྡུག་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་ཀྱང་ཞུས་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་དུས། ཞུ་མཁན་

སུ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།

 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་༸སྐུ་

སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་དང་། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དག་ཆ་ཚང་

འཁོར་ཐག་དང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་དང་། འགྲེམས་དགོས་ས་ཆ་ཚང་

ལ་མར་བཀྲམས་པ་དང་།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གྲོས་ཆོད་

ཅིག་ཀྱང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆོད་དེའི་

ནང་དུ་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་

ཆོས་སྐབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྔགས་ཀྱི་དབང་

ལུང་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ་བཅར་ཆོག་གི་མ་རེད་

ཅེས་པ་སོགས་ནང་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

རེད་ཀྱང་གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་ཞིག་དང་། ནང་དོན་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་

བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་

དོལ་རྒྱལ་སྟེན་མཁན་ཚོར་དམ་བསྒྲགས་གནང་

རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་

ནས་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞུ་བར་བཅར་ཆོག་

གི་མ་རེད་ཅེས་སྐབས་དེར་དེ་གསལ་ཡོད་པ་

རེད། ཁོང་ཚོའི་བྱེད་ལས་དེ་དག་ཤུགས་ཆེ་རུ་

བཏང་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཡང་

བསྐྱར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་དུ་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་སྟེ། སྐབས་དེར་

ཡང་སྔགས་དང་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ན་བཅར་ཆོག་གི་མ་རེད། དེ་བླ་མ་དང་

སློབ་མའི་དམ་ཚིག་དང་ཐད་གར་འབྲེལ་བ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་

དག་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་ཡང་བསྐྱར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འདི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པ་འདིར་ཡང་ང་

ཚོས་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། སྐབས་

རེར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་སྟངས་

མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཕར་ཕྱོགས་དེར་ཕན་ཐོགས་

པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག

 དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོར་སན་ཕ་རན་སི་སི་ཀོ་རུ་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་

བའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོས་འཇོག་དགོས་པའི་གནས་

སྟངས་དེར་ཡང་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་

བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་སྐབས་རེར་

དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཁྱེད་

ཚོས་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་

ཀྱང། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་ནམ་

རྒྱུན་དོ་སྣང་མང་པོ་མེད་མཁན་ཚོས་གནས་

ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཤེས་ན་བསམས་ཏེ་ལས་རིམ་དེ་

སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྐབས་རེར་ང་ཚོས་

ཁོང་ཚོའི་ལས་ཀ་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་

གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག དེ་

ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དེར་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་

པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁ་སྔོན་སན་ཕ་

རན་སི་སི་ཀོ་རུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་

ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཚོ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ན་བེད་སྤྱོད་

བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་དུ་སྐུད་མེད་ཁ་པར་མང་པོ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་

དུས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་

ཕར་ཚུར་གཏོང་གི་འདུག གལ་སྲིད་གནས་

ཚུལ་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་འབྱོར་བ་ཡིན་ན། སྐར་མ་

གཉིས་གསུམ་ཞིག་བསམ་བློ་ཞིག་ཐོངས་དང་། 

ངས་གནས་ཚུལ་དེ་ཕར་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཡིན་

ན། འདིས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་དམ་གནོད་

ས་རེད་དམ། གང་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་སྟེན་མཁན་

གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་དེ་

མཐོང་མྱོང་མེད། དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཡིན་ནམ་

ཟེར་བ་ཞིག རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དམངས་

ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཉིན་གཅིག་ཀྱང་བལྟས་མ་མྱོང་། ང་

ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མི་ཁག་གཅིག་གིས་བལྟ་དགོས་ན་ལྟ་གི་རེད་ལ་

ལྟ་ཡང་དགོས་ཀྱི་རེད།

 གང་ཡིན་ཞེ ་ན་ཁོང་ཚོས་ག་རེ ་

ཤོད་ཀྱི་འདུག དེར་གདོང་ལེན་ག་རེ་བྱེད་

དགོས་མིན་ཐད་ལྟ་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེ་

མ་གཏོགས་སྐབས་རེར་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་

ནང་དུ་འདྲ་མིན་བྲིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་

ཚོའི་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ང་ཚོས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་དུ་

ཕྱིན་ནས་དེའི་ Like དང་ Dislike དེ་ཚོར་

མ་བལྟས་པར་ཚང་མར་ Like བརྒྱབ་ནས་དེ་

འདྲ་བྱས་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོའི་ལག་ཆ་དེ་ང་ཚོ་

ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་གམ། དཔེར་ན། པད་ནོར་

རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དེའི་སྐོར་

ལ་མི་གཅིག་ལ་པར་རག་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཚང་

མར་བཀྲམས་སོང་། གལ་སྲིད་པད་ནོར་རིན་

པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 

དེའི་ལམ་ཚང་མ་བཀག་ཚར་བ་རེད། དམངས་

ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་ས་ནས་

ཕོགས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་དམངས་ཁྲོད་ཁ་

བརྡར་ལྟ་མཁན་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཡོད། བཞི་

ཡོད། ལྔ་ཡོད། དྲུག་ཡོད་ཅེས་ག་ཚོད་མང་དུ་

ཕྱིན་པ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་ཕོགས་མང་བ་

རག་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བསམ་བློ་ཁྱོན་

ནས་མ་བཏང་བར་ག་ཚོད་དགོས་དགོས་བལྟས་

ཏེ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐེངས་ གསུམ། བཞི། ལྔ་ལྟ་

དུས་ཁོང་ཚོས་དེ་ངོམ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད།

 ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་འདིར་ལྟ་མཁན་མང་

པོ་འདི་འདྲ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་འདིས་ཕན་

ཐོགས་ཀྱི་ཡོད། འདིའི་ནང་ལ་དངུལ་བླུག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། དེ་ནས་ཁ་སྡོད་

ཚུགས་མེད་མཁན་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

མི་ཤེས་ཤིང་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་

པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་མཁན་

ཁ་བདེ་པོ་འགའ་ཤས་ཕ་གིའི་ནང་དུ་བཤད་དུ་

འཇུག་སྐབས། དེ་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་འདྲ་ཞིག་

མཐོང་། སོ་སོས་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་

མ་བྱས་པ་དང་། སྐབས་རེར་ཁོང་ཚོས་བཤད་

པ་དེ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་

ཆགས་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། སན་ཕ་རན་སི་སི་

ཀོ་ལ་བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ཞུ་བའི་སྐབས་

སུ་གཅིག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཡོངས་གྲགས་

བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ས་གནས་འགའ་

ཤས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་

ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་

རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་

འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་

དང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་མ་འབྱོར་གོང་ལ་དྲ་

རྒྱའི་ནང་ལ་ཚང་མ་བཀྲམས་ཚར་གྱི་འདུག དེ་

འདྲའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བཀྲམས་ནས་ཕན་

ཐོགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཅིག་རེད། 

དེ་ལས་གནས་ཚུལ་ནང་དོན་ཡོད་པ་མང་པོ་

ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། སོ་སོ་རང་

ཉིད་ལ་གནོད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་སོ་སོས་བྱེད་ཀྱི་

འདུག

 དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་

གི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་

གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ 

པའི་ཚེས་ ༢༢ ལ་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་གསལ་

བསྒྲགས་ཀྱི་བཀའ་ཧ་ཅང་གི་ནན་པོ་ཞིག་བཏང་

གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་མི་མང་གི་ངོས་

ནས་ཀྱང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་ཡང་མང་

པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་། དེང་སྐབས་

ད་ནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་

བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་

དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་བྱས་པར་གང་ཞིག་

བཤད་པ་དང་གང་ཞིག་གོ་བ་དེ་རང་གི་ཐོག་ལ་

ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་ཡོད་མ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད། དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་

རེད། གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཞིག་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་

བཏང་ཡོང་དུས། མི་མང་ནང་དུ་སོ་སོས་བརྟག་

དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཁུངས་འཕེར་བའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཀྱང་མ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ཤོད་

པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་ཉན་

པར་གནས་ཚུལ་འགོ་མ་འཚོས་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་

དུས་སྤྱི་ཚོགས་རང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་འཁྲུག་

འདྲ་པོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོང་རྒྱུའི་གནས་

ཚུལ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།

 ད་ལྟའི་དོལ་རྒྱལ་སྟེན་མཁན་དེ་

ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་

པ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ལས་

དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཤད་མི་

དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་ལོགས་སུ་ཡིན་ནའང་

དེང་སང་ཁམས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་སུ་

གནས་ཚུལ་མ་གོ་བའི་དབང་གིས་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་”ང་ཚོའི་བླ་མས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་

མ་རེད”ཅེས་འདི་འདྲ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར། 

གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པའི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་

བཤད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་གནས་ཚུལ་

གཞན་ཞིག་རེད། དེ་མིན་དོལ་རྒྱལ་སྟེན་མཁན་

དེ་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་

འགྲོ་ཆོག་ཆོག ཚོགས་འདུ་ག་པར་ཚོགས་པ་

ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆོག་ཆོག དེ་འདྲ་མང་པོ་

ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་ངོས་ནས་དེ་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་གཏང་ཆོག་

གི་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

བར་སྐབས་བོད་ནང་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་གཏོར་བ་

དང། ངས་གོ་བ་ལ་གཞིགས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་

བོད་ནང་ལ་ལོ་མང་རིང་འགྲོ་མྱོང་མཁན་དེ་

ཚོས་ཁམས་ཁུལ་གྱི་རིའི་རྩེ་དེ་འདྲར། སྔོན་མ་

ཡིན་ན་གུ་རུའི་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་

སྐབས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གཟུགས་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་

པོ་དེ་འདྲ་བཞེངས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི་བ་ཡིན་ནའང་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་མ་ཞི་བར་བོད་

པའི་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་

སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱ་ནག་རང་གིས་དངུལ་

དང་དངོས་པོ་སྤྲད་དེ་བཟོ་བཞིན་འདུག དེ་དག་

ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་

གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་

ནས་བཤད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ་དྲིས་ལན།

དྲི་བ། དང་པོ།

༡༽ གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུའི་ཉག་ཕྲ་བའི་

གནས་ཚུལ་འདིར་ང་ཚོ་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་

ནས་ཞབས་འདེགས་གང་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་

དམ།

༢༽ བོད་གཞུང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བཀག་སྡོམ་

དང་གོ་ནོར་བྱུང་རྐྱེན་ཐད་ཐབས་ལམ་གང་སྤེལ་

དགོས་སམ།

༣༽ དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ལུགས་ནི་ཆབ་སྲིད་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ཡོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དང་མེད་ན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡོད་དམ།

དྲི་བ། གཉིས་པ།

ང་ལ་དྲི་བ་གཉིས་ཡོད། དྲི་བ་གཅིག་དེ་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་

བའི་སྐོར་དང་དོལ་རྒྱལ་དེ་སྔོན་མ་བླ་སློབ་ཀྱི་

དམ་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཡིན་རུང་དེང་

སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙོག་གྲ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་འགལ་

ཟླར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འགོག་ཐབས་ལ་

ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡོད་སྐོར།

དྲི་བ།་གསུམ་པ།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་རྣམས་ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་

འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་འདུག ང་ཚོས་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་དང་མི་བསྟེན་དེ་ཁ་ཁག་རེད། 

ང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་

པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་འགན་འཁྲི་ཡིན་ཟེར་མཁན་

ཡང་འདུག ང་ཚོའི་ནང་ཆིག་སྒྲིག་ཡོང་ཐབས་

ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་དྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན།

ངས་ལན་སྙིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་རེར་

ལན་ཧ་ཅང་གི་རིང་པོ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

དྲི་བ་དང་པོ་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་ཞབས་

འདེགས་ག་རེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེར། 

སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་སྐོར་

ཤོད་པའི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་བྱས། གལ་ཆེ་ཤོས་

དེ་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་ཆ་རྒྱུས་ལོན་

པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གནས་

ཚུལ་དེ་ངན་པ་ཡིན་དང་བཟང་པོ་ཡིན། དེ་

བདེན་པ་ཡིན་དང་རྫུན་པ་ཡིན། ཡག་པ་ཡིན་

དང་སྡུག་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་

བ་འབྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་དང་ཐོག་ལེགས་ཉེས་གང་

ཡིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེའི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ཤེས་

དགོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་

སྐོར་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། བར་ལམ་ནས་ངས་བལྟས་

ཏེ་གང་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་

དག་ཁྱེད་ཚོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོའི་

ཆོས་དགེ་རྣམ་པས་ཀྱང་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་

གནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པར་གནས་ཚུལ་

   ༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽

   ༼འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 3

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།

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

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་སྐོང་
ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཐབ་ཡང་

སྟེང་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཤེས་ཡོན་

སྲིད་བྱུས་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སློབ་ཁག་གི་

སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

འདུ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་

དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། 

སམ་བྷོ་ཊའི་འགན་འཛིན། རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་སློབ་སྤྱི་དང་། ལ་དྭགས་ཧན་ལེ་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་དགེ་ཆེ། སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ། ཨ་རིའི་ཐེབས་

རྩའི་སྦོབ་ལགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠ 

ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོས་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི ་སྐུ་པར་

མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་རྟེན་འབྱུང་མཇལ་དར་

སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་

གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་རྗེས་

དྲན་ཆེད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་གུས་

འདུད་ཞུས། དེ་ནས་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་

རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་འདི་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་

ལོ་བཅུ་གྲངས་འགྲོ་གི་ཡོད། བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་

ནང་དགེ་ཉེན་ལམ་སྲོལ་གཅིག་ནས་ལམ་སྲོལ་

གསར་པ་ཞིག་གི ་ཐོག་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི ་

གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཐུབ་མ་ཐུབ་དང་འཚམ་མ་

འཚམ་པའི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་རྩ་བའི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་འདི་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལག་

ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་གསུང་

བཤད་གནང་།

  དེ་རྗེས་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ངོ ་སྤྲོད་ཀྱི ་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཕྱག་བསྟར་གནང་ནས་ལོ་

བཅུ་འཁོར་གྱི་ཡོད། ད་བར་ལས་དོན་བྱས་པ་

དེའི་ཐོག་དགེ་སྐྱོན་གྱིས་མཚོན་དཀའ་ངལ་ཁག་

སེལ་ཐབས་དང་། མ་འོངས་པར་བྱེད་ཕྱོགས་

གང་བྱེད་རྒྱུ་འདུག དེ་དག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་

གནང་རྒྱུ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོར་དངོས་སུ་

ལག་ལེན་བསྟར་བར་བརྟེན། དེ་དག་དངོས་སུ་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་

འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་བྱུང་བ་རེད། ད་རེས་

དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་ཚོགས་

ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

 རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་འདི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

ཐེངས་བརྒྱད་པའི་ནང་གཏན་ལ་འབེབས་གནང་

སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་དཔེ་སྟོན་སློབ་

གྲྭ་གསར་དུ་འགོ་བཙུགས་གནང་འདུག གཞུང་

འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་བཀའ་ཤག་གི་ཟིན་

བྲིས་བཀོད། གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་

གནང་བ་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱ་གཞག་ཅིག་རེད་

བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་འདིའི་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་

ཐོག་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་

པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད།

 མང་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ི

ནང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་

ལངས་ཕྱོགས་ཐོག་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་ན་བསམ་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོང་སྲིད་

པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ ངོས་ནས་ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་འདི་རང་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདུ་སྔ་

རྗེས་ནང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད།

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་

ཚོགས་འདུ་ནང་དུའང་དེ་ག་རང་བཀའ་གནང་སྟེ་

ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་ཐོག་ཐེ་ཚོམ་དང་དོགས་པ་གནང་དགོས་

པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལས་འཆར་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་རུང་།

 འགོ་འཛུགས་དང་། ལག་ལེན། དེ་

བཞིན་འབྲས་བུ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་

ཡོད། བཞི་པ་རྩིས་ན། འཇིག་པའི་གནས་སྐབས་

ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་གནས་སྐབས་གསུམ་

དེ་རྩིས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 

ལོར་འགོ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་

སློབ་གྲྭ་དངོས་སུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དེར་

ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་དངོས་སུ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། 

མང་ཚོགས་དང་ཕྱིར་ལོག ཁོར་ཡུག་སོགས་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་བའི་

སྐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ། སློབ་ཕྲུག་

དང་དགེ་རྒན་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། གོ་རྟོགས་སྤེལ་

བའི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་། དགེ་

རྒན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་། ཕྲུ་གུར་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ལོ་

ལྔའི་རིང་ཕྱིར་ལོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་

འགུལ་ཤུགས་ཆེ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་ནས་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྐབས་ཆགས་ཡོད། 

ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྐབས་

ཐོག་འགྲོ་གི་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ལག་ལེན་

དངོས་སུ་བསྟར་བའི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་ལོག་ལ་

སྦིར་གྲགས་དེ་ཙམ་བསླེབས་ཀྱི་མེད།  ནང་དུ་

སློབ་གྲྭ་དང་དགེ་རྒན། འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ལ་

ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་

པར་བརྟེན། སྔོན་མ་ནང་བཞིན་སྦིར་གྲགས་

མེད་པར་བརྟེན། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་ཏག་

ཏག་ལག་ལེན་འགྲོ་གི ་ཡོད་ན་བསམ་པ་དེ ་

འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་མིན་པའི་

ངས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་

སྐབས་ ༡༤ པའི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་མུ་མཐུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་

དང། འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་

ལ་ལངས་ཕྱོགས་དང་འགྲོ་སྟངས་དེ་ལྟར་ཡིན་

པའི་གཏན་འཁེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ནས་ལོ་ལྔ་ནས་བདུན་བར་འབྲས་བུའི་

གནས་སྐབས་སུ་ག་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་དེ་དུས་

ཐོན་ཡོང་གི་རེད། དཔེར་ན། འདི་ལོའ་ིམགོ་སྟོད་

ཡིན་པ་ཡོད། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ནང་ནས་འཛིན་

གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐེངས་དང་པོ་ཐོན་པ་

རེད། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་

དེ་དག་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སུས་བལྟས་

ཀྱང་ངོས་ལེན་མ་བྱེད་ཀ་མེད་རེད། བོད་ཡིག་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག འཛིན་གྲྭའི་བཅུ་པའི་ཡིག་

རྒྱུགས་གཏོང་སྐབས་སྐད་ཡིག་གཞན་པའི་ཐོག་

རྩེ་ཕུད་བསླེབས་མེད་པ་ཡིན་ནའང་རྗེས་ལུས་

ཐེབས་མེད། དེར་བརྟེན་ལྗིད་ཡང་བཀྱགས་ན། 

བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་ཡོང་གི་ཡོད་

སྟབས།

 དབྱིན་སྐད་ཕྲན་བུ་ཞན་པོ ་ཡིན་

རུང་མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག 

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་

པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དེར་བྱང་

ཆུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཡོད། 

དེར་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བར་འཛིན་གྲྭ་བཞི་

པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ལོ་དྲུག་གི་ནང་ལ་ཤུགས་

རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་

པ་བཞིན་འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་གྱི་བོད་མི་

བཟང་པོ་ཞིག་བརྗོད་ནས་ཆ་ཚང་འདིའི་ནང་དུ་

བསྡུས་འདུག སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དེ་ཐོག་མར་

འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་བསླབ་ཀྱི་ཡོད།

 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པར་བསླེབས་པའི་

སྐབས་སུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་

ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པར་བརྟེན་དེ་ལ་

དཔག་པའི་ང་ཚོའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དངོས་

གཞིའི་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད།

 དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ནས་

སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ད་བར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་

སྙན་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་དང་། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས་དང་ལག་བསྟར་མདུན་བསྐྱོད་ཚགས་

ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཇི་དགེའི་སྐོར། འཛིན་རིམ་

དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་

གཉིས་བརྒྱུད་ནས་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི ་ལྟ་གྲུབ་

དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཇི་དགེའི་སྐོར་

ཚོགས་ཆུང་ནང་ཁུལ་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྒྲོགས་

སྦྱང་དང་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་

སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཕྱོགས་

ཇི་དགེའི་སྐོར་དང་། ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་

གཏན་འབེབས་དང་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་

གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའི་མཇུག་

བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཚོགས་

འདུ་གྲོལ།།

 

senior citizen  
རྒན་རབས། མེ་སེར་རྒན་གྲས།

ལོ་ན་བགྲེས་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་དང་གོ་གནས་ནས་རྒས་ཡོལ་

ཟིན་པའི་གང་ཟག

shorthand   
མགྱོགས་བྲིས། བསྐུངས་ཡིག

 མཚོན་རྟགས་དང་བསྡུས་ཚིག་སོགས་སྤྱད་དེ་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཐོག་

འབྲི་ཐབས།

SIM card   
སིམ་བྱང༌།

འཁྱེར་བདེའི་ཁ་པར་དེའི་བདག་པོ་ངོ་འཕྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཉར་

ཚགས་བྱེད་སའི་བྱང་བུ།

sms  
༡། འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུ།

༢། འཕྲིན་ཐུང༌།

འཕྲིན་ཡིག་ཐུང་ངུའི་རིགས་འཁྱེར་བདེའི་ཁ་པར་གཅིག་ནས་གཞན་

དུ་གཏང་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན། 

འཕྲིན་ཐུང་ཞབས་ཞུའི་ལམ་ནས་བཏང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིག

social security  
 སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང༌།

ལས་ཀ་མེད་མཁན་དང་རྒས་ཡོལ་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིརིགས་ལ་དཔལ་

འབྱོར་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ཞིག

social-minded 
སྤྱི་སེམས་ཅན།

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེའི་བདེ་དོན་ལ་དམིགས་པའི་

སེམས་ཁུར་ཅན།

software  

མཉེན་ཆས།

ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་གི་ནང་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཐོ་མཛོད་གཞི་མའམ་ཡིག་

ཆ་བཀོད་སྒྲིག་ལྟ་བུ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལས་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན།

solitary confinement   
ཁེར་བཙོན།

བཙོན་པ་གང་ཞིག་གཅིག་པུར་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱུའི་ཉེས་ཆད་ཅིག

space-bar  
སྟོང་མཐེབ།

ཚིག་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སུ་བར་སྟོང་གི་ཆེད་དུ་གནོན་རྒྱུའི་ལྕགས་པར་

རམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་གི་མཐེབ་གནས་ནར་མོ་ཞིག

state banquet  
རྒྱལ་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན།

རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོའམ་རྟེན་འབྲེལ་

དགའ་སྟོན་ཆེད། མགྲོན་འབོད་ཞུས་པའི་དཔོན་ལ་དམིགས་པའི་

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྟོན་མོ།

task force  
ལས་དོན་རུ་ཁག

ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ ་ནས་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་

བཙུགས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་སྡེ།

tax assessment   
ཁྲལ་འབབ་སྐོར་ཐང༌།

ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་གམ་དཔྱ་ཁྲལ་སོགས་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

འབྲེལ་ཡོད་དངོས་པོའ་ིརིན་གོང་ཆ་རྩིས།

tax avoidance   
ཁྲལ་གཡོལ།

ཡོང་འབབ་ནས་གཅོག་འཕྲི་བྱ་རུང་ཐམས་ཅད་གཅོག་ཐབས་བྱས་ཏེ། 

ཁྲལ་འབབ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཚུལ།

team spirit  
མཉམ་རུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས།

མཉམ་རུབ་ལས་ཀའམ་རུ་ཁག་གི་ལས་དོན་དུ་འབད་པ་དོན་གཉེར་

སེམས་ཁུར།

tear gas  
མིག་ཆུ་དུག་རླངས།

མི་ཚོགས་ཆེན་པོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཆེད། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་

པོའ་ིདམག་མིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དུག་རྫས་ཀྱི་རླངས་པ་ཞིག་སྟེ།  

འདིས་མིག་ལ་ཟུག་རྔུ་བསྐྱེད་དེ་མིག་ཆུ་འདོན་པར་བྱེད།

teleconference  
རྒྱང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ།

ལྐོག་མིག་བརྙན་ཤེལ་ལྟ་བུ་རྒྱང་སྲིང་གནས་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་

ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ནས་མི་མང་ཕན་ཚུན་གཏམ་

བཤད་སྤེལ་རེས་ཀྱིས་འདུས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག

tenure   

ལས་ཡུན། ལས་རྒྱུན།

གཞུང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་གོ་གནས་ཤིག་བཟུང་བའི་དུས་

ཡུན།

tenured post   
གཏན་འཇགས་ལས་ཡུན།

གཏན་འཇགས་སུ་འཛིན་ཆོག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱི་གོ་

གནས།

terminal illness  
བཅོས་དཀའི་ནད།

ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་དང་། ནད་ཀྱི་སྔོན་རྟགས་ར་མ་

འཕྲོད་པའི་ན་ཚ་ཞིག་གི་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 3

༄༅། །ཕྱི ་ དྲི ལ ་ལས ་ཁུངས ་ནས ་བོ ད ་

ཀྱི ་ བརྙན ་འཕྲི ན ་ དྲ ་རྒྱའི ་ ཐོག ་༸གོང ་ས ་

མཆོག་གི ་མཛད་འཕྲིན ་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག ་རྒྱུན ་དུ ་འཇོག ་མུས་ཐོག ་བོད ་དོན ་

སྐོར ་གྱི ་བརྙན ་འཕྲིན ་གསར་འགྱུར་ཉིན ་

ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།  

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

དམིགས་བསལ་ཆེད་བསྒྲགས།
༄༅། འདི་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ 

འཁོད་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཆེད་ཚན་རིག་དང། སྤྱི་ཚོགས་

ཚན་རིག    ཨང་རྩིས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་དེབ་

རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གསུམ་དང།  

བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ཆེད་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན་གསུམ་བཅས་སྡེ་འགན་གྲངས་ ༦ 

གསར་བསྐོའ་ིཤེས་ཚད་རྒྱུགས་གཞི་བོད་ཨིན་

གཉིས་དང་།  གཞི་རྩའི་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་ཉར།  

ཆབ་སྲིད་བཅས་ཡིན་པར་འཚང་སྙན་འབུལ་

མི་རྣམས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་བཞི་གཏོང་དགོས་

གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང། 

 ད་ཆ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་ཤེས་ཚད་རྒྱུགས་

གཞི་བོད་ཨིན་གཉིས་ཁོ ་ན་ཡིན་པར་བོད་

ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་

དང་།  ངོ་འཕྲོད་ངག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་

འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་བློ་ངེས་དགོས་རྒྱུ་ཡིད་

འཇགས་ཅེས།  ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༩  ཚེས་ ༡ ལ།།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་

བོད་གཞུང་མང་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ཉིན་མོ་

སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་

ངོ་ ༣༦༠ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

སྐབས། དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་མང་དག་

ཅིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི

ནང་ཚན་རིག་དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཚོང་རིག་བཅས་

སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ནས་སྦྱང་འབྲས་

རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རེར་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་སློབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་ལོ་ལྟར་

གནང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། འདི་

ལོ་བྱ་དགའ་གནང་ཐེངས་ ༡༣ པ་ཆགས་ཡོད།

 གཟེངས་རྟགས་འདིའི ་དམིགས་

ཡུལ་ནི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་དབུ་འཁྲིད་པའི་

བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་དང་། གཞན་ཡང་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་གྲུབ་འབྲས་

རྩེ་སོན་སློབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་ལེགས་གསོལ་

གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ། བོད་ཕྲུག་

ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་

སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ་དང་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་

སྟོན་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་བཟུང་

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ལས་དོན་ཚང་

མའི་ནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་རྩི་བཞིན་

ཡོད་པ་ལྟར་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་སྤར་ཆ་གནང་

བ་དང་འབྲེལ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཟེངས་

རྟགས་འདི་བཞིན་སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་གསུམ་

གྱི་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་གསུམ་རེ་བྱས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག 

༩ སྤར་ཆ་གནང་བ་དང་དངུལ་གྱི་བྱ་དགའ་

ཡང་སྒོར་ ༥༠༠༠ ནས་སྤར་ཆ་གནང་སྟེ་ཨང་

རིམ་དང་པོར་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ དང་། ཨང་རིམ་

གཉིས་པར་སྒོར་ ༡༥༠༠༠། ཨང་རིམ་གསུམ་

པར་ ༡༠༠༠༠ བར་སྤར་ཆ་གནང་ཡོད། འདི་

ལོའ་ིགཟེངས་རྟགས་ཐེངས་ ༡༣ པ་འདི་བཞིན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི ་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་གྲུབ་

འབྲས་རྩེ་ཕུད་སོན་པ་དགུ་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕྱག་

འཁྱེར་དང་བྱ་དགའ་བཅས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།

 རྩེ་ཕུད་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས།

 སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་

ནས་ཨང་དང་པོ་ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སེ་ལ་ཀུ་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་མོ་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་༢ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། འདི་

ལོ་ཁོ་མོ་ལོ་གཅིག་བར་མཚམས་བསྡད་ཡོད་

འདུག

ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་མ་སུ་རི་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས། 

བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་

ལྷོ ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་(CMR)མཐོ་སློབ་ཏུ་

(BBM)སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད།

ག༽ ཚོང་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སྦེལ་ཀོབ་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས། 

བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་༢ ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོ་ཁོ་མོ་

ལོ་གཅིག་བར་མཚམས་བསྡད་ཡོད་འདུག

 སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་

ནས་ཨང་གཉིས་པ་ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སེ་ལ་

ཁུ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལགས། 

བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༨ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཧིན་དྷུ་(Hindu)མཐོ་སློབ་

ཏུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད།

ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་མ་སུ་རི་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་ལྷ་རོང་ལགས། བརྒྱ་

ཆ་ ༩༠་༦ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་མཱ་ཡེ་སོར་ཇེ་ཨེས་ཨེས་ཁྲིམས་ལུགས་

(JSS Law College) མཐོ་སློབ་ཏུ་སློབ་

སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད།

ག༽ ཚོང་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སྦེལ་ཀོབ་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་ལྷ་མོ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། 

བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་སེན་ཇོ་སེཕ་ཚོང་རིག་(St.

Joseph College of Commerce)མཐོ་

སློབ་ཏུ་ (BBM) སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད།

 སློབ་ཚན་སྡེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་

ནས་ཨང་གསུམ་པ་ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སེ་ལ་

ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༦ ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། འདི་

ལོ་ཁོ་མོ་ལོ་གཅིག་རིང་བར་མཚམས་བསྡད་

ཡོད་འདུག

ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སྦེལ་ཀོབ་

གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབྱངས་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༤ ཐོབ་ཡོད་པ་དང། ད་

ལྟ་བྷུན་ཏར་མཐོ་སློབ་ཏུ་(C.T.E Bhuntar)

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་

ཡོད།

ག༽ ཚོང་རིག་སློབ་ཚན་ཁོངས་ནས་སྦེལ་

ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་མ་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༨ ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ད་

ལྟ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་དུ་ཡོད་པའི་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཐོ་སློབ་(Dalai Lama Insti-

tute) ཏུ་ཚོང་རིག་གི་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་བཅས་སློབ་ཕྲུག་སློབ་སྦྱོང་རྩེ་ཕུད་སོན་

པ་རྣམས་ལ་འདི་ལོའ ་ིདགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་

གཟེངས་རྟགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་རྒྱའ་ིདབར་ཐུན་མོང་ག་ིགཞ་ིརྟེན་འཚོལ་བ། 
༄༅། །འདི་གར་ཇར་མར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་

བྷག་ནས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ཐོག་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྐོང་དང་ཡུ་

རོབ་དམིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

ནས་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཐོག ཇར་མན་གྱི་གྲོང་

ཁྱེར་ཧམ་བྷག་གི་ཨི་སི་ལི་ HAMBURG  

HOTEL GRAND ELYSEE མགྲོན་

ཁང་དུ། ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟེན་འཚོལ་བ། ཞེས་

པའི་བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་

ཡོད།  ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི།  དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

སྔར་བཞིན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་

ཡོད་ཅིང་།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐུང་གི་གཞི་རྟེན་

བཙལ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཚང་མར་

ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཡོད་པ་ལྟར།  བོད་རྒྱ་

མི་རིགས་གཉིས་ནས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འཛོམས་

ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཕན་ཚུན་གླེང་སློང་

གོ་བསྡུར་ཐོག  བོད་དོན་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ཐག་

གཅོད་ཡོང་རྒྱུར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་

ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡིན། ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་རི། ཨེ་ཤི་

ཡ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བཅས་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་དང་། དཔོན་རིགས། ལས་འགུལ་

བ། རྩོམ་པ་པོ་སོགས་དང་། བོད་པའི་ཕྱོགས་

ནས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་དང།  ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་

ཆོས་དབྱངས་མཆོག  ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སོགས་

ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༧༠ ཙམ་ཚོགས་

འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

  ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་

ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་ལམ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་ཞིང་། བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་

དབྱངས་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་

ཚོས་རང་རང་སོ་སོའ ་ིགནས་བབ་དང་མྱོང་

བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

གནས་ཚུལ་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། མ་

འོངས་མདུན་ལམ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་སོ ་སོའ ་ི

དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གྲ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་

དང་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུ་བ་

ཡོངས་ལ་དགོང་དྲོའ་ིགསོལ་སྟོན་དང་ཆབས་

ཅིག ཆོགས་ཕེབས་པ་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་

བོད་རིགས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་

ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་

བ་དང་། དེ་ཡང་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་ས་

ཕྱོགས་མང་པོར་རྙོག་ཟིང་དང་མི་གསོད་ཁྲག་

སྦྱོར་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་སྐབས་ཐུན་མོང་

གི་གཞི་རྟེན་འཚོལ་བའི་བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ནི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་སྣང་

བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གི་དྲག་ཐབས་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་འཐབ་རྩོད་དང་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་བྱེད་

བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་འདུ་འཛོམས་འདི་

བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་འཚེ་མེད་ཞི་

བ་དང་། གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུའི་ངོ་

བོ་མཚོན་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་

གྱི་གནས་སྟངས་སེལ་ཐབས་མ་བྱས་པར་འདི་

མུར་ལུས་ན། ག་ཚོད་དུས་ཚོད་རིང་བ་སོང་བ་

དེ་ཚོད་ཀྱི་བོད་ནང་དྲག་ཟིང་དང་། མི་གསོད་

ཁྲག་སྦྱོར་ཡོང་གཞི་ཆགས་རྒྱུ་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་འདུ་འཛོམས་

འདི་ཛ་དྲག་དང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཚོགས་འདུ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱ་མི་

རིགས་གཉིས་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང། དྲང་

བདེན། རང་དབང་བཅས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཞིར་

བཞག་ཐོག་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་

ཞི་འགྲིག་འཆམ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་དོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

ཞུ་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཚོགས་འདུའི་ངོ་སྤྲོད་དང། 

དེ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིངོ་

སྤྲོད་ཐུང་ཙམ་རེ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །   



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 9 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 3

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་གིས་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་མང་གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༤ 
འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་བཞུགས་སྒར་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་ས་སྟེང་༸རྒྱལ་བསྟན་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་

རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་

བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་ 

༥༤ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོ་བཞུགས་

སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

གསུང་ཆོས་རྭ་བར་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་གྱི་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་ཐོག་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་

རྭའི་དབུ་གཡབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་

འཕེལ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་དབུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་གཞན་རྣམས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་

གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ (Shri Ravi 

Thakur) མཆོག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་

ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུ་བ་ཆེ་ཕྲ་རྣམ་པ། རྡ་

ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། མི་དམངས་དང་

སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཁྱོན་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་སྟོང་

ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞིན་པར་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་དར་

མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་སྐབས་

ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་རྒྱལ་གླུ་བཏང་།

 དེ་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ནང་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་

མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ལུས་སྲོག་བློས་

བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོངས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་མྱ་ངན་

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་

བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་མང་གཙོའི ་

གསར་བཞད་བཏང་རྗེས་རིམ་བཞིན་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པར་རྟེན་བྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་ལ་

མངར་ཟས་བགོ་འགྲེམས་གནང་།

 དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མངའ་

སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ (Shri Ravi 

Thakur) མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་༼བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ།༽ 

ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་

དང་། དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

གིས་འདི་ལོ་འབུམ་རམས་པ་ (Ph.D.) སློབ་

ཐོན་སློབ་མ་གཉིས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་

གནང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་བོད་པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཨང་རིམ་

རྩེར་སོན་སློབ་མ་དགུ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

སློབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་གནང་། དེ་རྗེས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་དང་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་

གཙོའི ་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བའི་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་དང། མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་

པར་ཅན་ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་སླད། བོད་ཀྱི་

ཟློས་གར་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་གཞས་སྣ་

ཁག་གཅིག་འཁྲབ་སྟོན་གནང་སྟེ། བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་

མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོད། །

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་པའི་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་

ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་

ལགས། སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཨོ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི ་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝར་རེན་ཨིན་ཆི་ 

Warren Entsch མཆོག་གིས་དབུས་ཁུལ་

དེའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་དྲུག་དང་

གོང་མའི་འཐུས་མི་གཉིས་སོགས་སྲིད་དོན་

ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག་པ་

མ་ཟད།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཕྱི་

འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་

འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སི་ཌེ་ནི་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷེ་རའི་ནང་ཕེབས་ནས་

བོད་རིགས་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་དབུ་

མའི་ལམ་དང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། 

དེ་བཞིན་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་སོགས་ལ་ལམ་སྟོན་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་གཙོས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་

བདེ་སྲུང། ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་

ཚོགས་ Joint Standing Committee 

on Foreign Affairs, Defence and 

Trade  ཐོག་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག དེ་

ཡང་ལྕམ་སྐུ་ཏེ་རེ་ས་གྷམ་བྷ་རོ་ Ms Te-

resa Gambaro མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་འདིར་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཛ་

དྲག་དཀའ་ངལ་རྣམས་གསལ་བཤད་གནང་

ཐུབ་པ་ནི་རྣག་ཐོག་གཙག་འཁེལ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ཉེ་ལམ་རྒྱུན་

ལས་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་རིག་པའི་

མཁས་དབང་ཡིན་ཟེར་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཁག་

གཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་

འགྲེལ་བཤད་བྱས་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ཆ་རྒྱུན་

ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་

ཀའི་གནད་དོན་གསན་ཞིབ་ཐོག་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཧ་ཅང་བྱུང་འདུག  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མེལ་བྷོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་

གྱིས་ཁུལ་དེའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མིར་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུས་མཚོན་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་

སྔ་སྣུར་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་

མཉམ་ཞུགས་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག་གྲུབ་

མཚམས་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིར་

ཕེབས་གནང་འདུག

འབུམ་རམས་པ་ཐོན་མཁན་གཉིས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་

མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་

སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན། འབུམ་རམས་པ་བསྟན་

འཛིན་ཐུབ་བསྟན་ལགས་དང་འབུམ་རམས་པ་

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསྟན་འཕེལ་ལགས་

གཉིས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་

འཁྱེར་དང་མི་རེར་བྱ་དགའ་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ 

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱལ་

མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།   རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་སློབ་ཐོན་པ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་

བསྡུས་ནི།

༡༽ འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་

ལགས་ནི།  སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ནས་འཛིན་རིམ་

དགུ་པ་ཐོན་རྗེས། ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ལོ་དགུའི་

རིང་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་ཨ་ཅརྱཱ་ཐོན། དེ་རྗེས་

ལེགས་སྦྱར་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ Sampur-

nand Sanskrit University, Varanasi 

དུ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བའི་སྐོར་ལ་སློབ་

དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་

རྣམས་ལ་དཔྱད་པའི་ལམ་གྱི་འཇུག་པ། ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་འདུག 

ད་ལྟ་ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་

པའི་ལས་རོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་རེད།

༢༽ འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་

བསྟན་འཕེལ་ལགས་ནི། ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་

ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

ནས་ཨ་ཅཱརྱ་ཐོན་རྗེས། བདག་དང་བདག་མེད་

ཀྱི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་

བཤད་སྣང་བའི་རྒྱན། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན། དེ་བཞིན་

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱག་

འཁྱེར་བཞེས། ད་ལྟ་ཝར་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་

ལུགས་རང་གཞུང་གི་སློབ་དཔོན་ཕྱག་ལས་

གནང་བཞིན་ཡོད།

 གཞི་རྩའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་

བཟུང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་སྐབས་བཅུ་བཞི་

པའི་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་

གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་

སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྤོབས་སྤར་རྒྱུ་དང་མིག་

དཔེ་བཟང་པོ་སྲོལ་གཏོད་སླད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་འབུམ་རམས་པ་ Ph. D སློབ་

ཐོན་པ་རྣམས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་ཕྱག་

འཁྱེར་དང་བྱ་དགའ་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ གནང་

རྒྱུའི་ལམ་ནས་མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

འབུམ་རམས་པ་གང་མང་སློབ་ཐོན་ཡོང་ཐབས་

སུ་ཆེ་བསྟོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག


