
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་ལོ། བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 53 ཨང༌། ༤5 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

12th November 2014

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

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

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

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

(R.N. 5165/60)

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་འབྲེལ་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་ལྷན་མཇལ་
འཕྲད་དང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

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

གིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་

རིན་ཆེན་དབང་མོ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་སྟེ་ད་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སྤྱི་དང་། 

ལྷག་པར་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་

གཉིས་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གནས་སྡོད་བོད་

མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་

རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་འདུག   ཕྱོགས་མཚུངས་འབྲས་ལྗོངས་

མངའ་སྡེའི་དགོན་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་

བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

ཡང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 ཉིན་རྒྱབ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་དང་

ལྷན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསར་

འགོད་པས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་

སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ 

ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྐོར་དང་། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་

བཟུང་ད་ཆ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཕལ་

ཆེ་བར་འཚམས་གཟིགས་གནང་གྲུབ་སྟབས།  

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་

ལ་ཚོར་སྣང་དང་སེམས་འཚབ་གནང་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་སྐོར། དེ་བཞིན་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་བོད་མི་མང་

ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

སྐོར། རྒྱ་གར་གཞུང་འཛིན་གྱི་སྲིད་གཞུང་

གསར་པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་

རེ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཆང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དྲི་བ་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། 

 གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གྲུབ་

བསྟུན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་འདབ་ཤོག་

ཚོགས་པ་ (Wings of Tibet) ཞེས་པའི་བོད་

རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱིས་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ལྟར་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་ཧུར་སྐྱེད་

ངང་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་

གནང་འདུག  དེ་བཞིན་ཁུལ་དེའི་དགོན་སྡེ་ཁག་

གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་

ཁོང་རྣམ་པའི་ཞུ་དོན་ཁག་ལ་ཉན་ཞིབ་གནང་།

 དེ་ཉིན་དགོང་མོར་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་དྲུག་ཐུན་

མོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་གནས་

སུ་ཐེངས་དང་པོར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་བར་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསྟུན་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་

གར་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་། རང་རེའི་

གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣེ་ཡོང་ལ་དགོང་མོའ་ི

གསོལ་སྟོན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་

འཚམས་གཟིགས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་

ས་གནས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག་པ་

བཅས།།

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆེད་ཕོགས་འབབ་སོགས་ངེས་པར་དུས་བཀག་ནང་མ་ཕུལ་ཚེ་ཡུལ་
མིའི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།  །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་བོད་རང་དབང་བདེན་

པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང། ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་དང། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་

སོ་སོར་བཏང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གསལ།   

ཀུན་གྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་བཞིན།  

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་

དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་

ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གསལ་ལྟར།  དཔྱ་དངུལ་ནི་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན་དང་བརྩི་མཐོང་གི་མཚོན་

བྱེད་དུ། མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་འབུལ་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་

གསེས་ ༤ པར་གསལ་བའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་

ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།  

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་

འབུལ་འབབ་ཁྲིམས་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་ ༡༡ 

པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང། རྒྱ་གར་དང།  བལ་

ཡུལ།  འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་

ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༤ འམ།  སྒང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ 

གང་མང་བ་དེ་འབུལ་དགོས།  རྩ་ཕོགས་དང་

སྒང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མེད་པ་ལས་དོད་

དང་མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་

དོད་དང་མཚན་དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ 

འབུལ་དགོས།  

 ཉིན་གླའི་ཐད་ལས་ཁུངས་སམ་སྡེ་

ཚན་གཅིག་གི་ནང་ཉིན་གྲངས་ ༣༡ ལས་མང་

བ་ཞུ་སྤྲོད་བྱ་དགོས་རིགས་ནས་ཉིན་གླ་ཇི་ཐོབ་

ཀྱི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་དགོས་ཞེས་

དང།  ནང་གསེས་ ༢ པར།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་ཕུད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་

ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ ༥༠ 

རེ་འབུལ་དགོས་ཞེས་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་བཞིན་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་སོགས་བརྒྱུད་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ཕོགས་འབབ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱ་

ཆ་ཁྲིམས་མཐུན་བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར་ཞུས་

དང་ཞུ་མུས་ཀྱང་།  ད་དུང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནང་གཏན་འཇགས་དང་།  ལས་

དོད།  ཉིན་གླ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཕྱག་ལས་གནང་

མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནས་ཁྲིམས་དང་མཐུན་

པའི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཇི་བཞིན་འབུལ་གྱི་མེད་

པའི་སྙན་སེང་ཡོང་བཞིན་པ་དེས་ཕོགས་འབབ་

བརྒྱ་ཆ་ཚུལ་བཞིན་ཆད་མེད་འབུལ་མཁན་

རྣམས་ལའང་མིག་ལྟོས་ངན་པ་དང་གཞན་

འགྲན་ནད་ལངས་བྱ་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་གཞིར་

སོང།  རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིཁྱབ་

ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་།  ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།  སློབ་གྲྭ།  མཉམ་འབྲེལ་

ལས་ཁང་གཙོས་སྤྱི་སྒེར་ཚོགས་སྡེ་གང་དུའང་

གླ་ཡོད་ལས་རིགས་ཡོད་མཁན་ཡོངས་ནས་

ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་ཕོགས་འབབ་སོགས་

ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་པའི་

བདའ་འདེད་འཐུས་ནན་དགོས་རྒྱུ་དང།  དེ་

བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  བོད་རིགས་ཚོགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་གསལ་ལྟར་

བདའ་འདེད་འཐུས་ནན་དགོས་རྒྱུ། ཅི་སྟེ་ཁྲིམས་

ཡིག་ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་མ་ཕུལ་

ཚེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་གསེས་ 

༤ དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་

མ་བསྒྲུབས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྲིམས་ཡིག་

དོན་ཚན་ ༦ དགོངས་དོན་དཔྱ་ཁྲལ་རྐྱང་པའང་

འབུལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གནང་རྒྱུ་མིན་པའི་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༣ འཁོད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད་ཀྱང།  ད་ཕན་ལག་ལེན་ཇི་བཞིན་

འཁེལ་བ་བྱུང་མེད་པ་ད་རེས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་ཁག་དང།  ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང།  བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་བཅས་ཚང་མས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་

དགོས་རྒྱུའི་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། མི་འབུལ་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དོན་

དགོངས་འཇགས་ཞུ།       

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་

གནང་བ།

༄༅། །ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ ་མཆོག་དང་སྤྱི ་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ནས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་གནས་འཕྲིན་ཞིག་གནང་བའི་

ནང་འཁོད་དོན།  

 དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་གི་སར་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་སྐོར་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ The Tibetan 
Rehabilitation Policy 2014 ཞེས་

པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི ་ཡིག་ཆ་ཕུལ་

འབྱོར་བྱུང་བ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་རྒྱས་སུ་

སྙན་གསན་གནང་བར་ད་ལྟའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་

འབེབས་བྱུང་ཐུབ་པར་ལེགས་གསོའ་ིབསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཕེབས་པ་སྙན་གསན་

གནང་ལུགས་ཡོང་བ་དགོངས་མངའ་མཁྱེན། 

ཞེས་འཁོད་འདུག

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའི་ནང་བོད་དོན་གོམ་

འགྲོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༦ སྲུང་བརྩི་ཞུ་

གཏན་འཁེལ་བཞིན་པ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཉིན་

དེར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དེར་

ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་ཧ་ཅང་ཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་

ཞིག་སྤེལ་ཆེད་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ 

ཉིན་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་ Paris  ཡུ་

རོབ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ལས་

འགུལ་གོ་སྒྲིག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་

ཚོགས་འདུག སྐབས་དེར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་དགེ་

བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་དབང་

པོ་བཀྲས་མཐོང་ལགས། སུད་སི་བོད་རིགས་བུད་

མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ།  དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་ཡུ་རོབ་

ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག །

རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ནང་བོད་དོན་

གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི ་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཡན་ལག་ཨིནྡྲཱ་པྲ་སི་ཐཱ་

བུད་མེད་མཐོ་སློབ་ཏུ། Indraprastha Col-
lege for Women བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ ‘A 
Day for Tibet’ ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་

ཤས་སུ་འཕགས་འབོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ 

(ITCO) གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་བུད་མེད་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

བོད་དོན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་འདུག གཞན་

ཡང་འབུམ་རམ་པ་བློ་བཟང་དབྱངས་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡར་

གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་

པ་དེས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ལ་ཕན་

གནོད་གང་འབྲེལ་མིན་སྐོར ། དེ་བཞིན་བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཚོད་

མེད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཁག་ལ་

ཆུ་མཛོད་རྒྱག་བཞིན་པ་སོགས་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢

ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་འཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ས་རཱ་སི་
ཝལ་མཆོག་བལ་ཡུལ་ནང་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་

ཨ་རིའི་མི་སེར་ཉེན་སྲུང་དང་། མང་གཙོ། འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་

དང་། བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་འཐུད་

པ་ལྕམ་སྐུ་ས་རཱ་སི་ཝལ་ (Sarah Sewall) 

མཆོག་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་

འདུག  དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ལྕམ་སྐུ་ས་རཱ་སི་ཝལ་

མཆོག་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་རྒྱུན་རིང་བལ་

ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་སུ་ཤཱིལ་ཀོཡི་རཱ་

ལ་ (Sushil Koirala) མཆོག་དང་། ཕྱི་སྲིད་

བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཧིན་རྡ་ར་བྷ་རྡུར། (Ma-

hendra Bahadur Pandey) མཆོག་སོགས་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གནད་

དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

 གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བལ་ཡུལ་གྱི་

རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་གྲུ་དང་། སྤོཀ་ར་ཁུལ་དུ་ཡོད་

པའི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐོར་

ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཏེ། འདི་ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཤ་

སཏ་ཡར་ཐི་ (Kailash Satyarthi) ལགས་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྗེས་རྡ་སར་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་གནད་དོན་སྐོར་བཀའ་མོལ་

གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་དང་བལ་

ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཆེད་ཨ་

སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༢ གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་

ཀྱང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པས་གསུངས་འདུག

ཉི་ཧོང་སྐད་ཡིག་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།། ཉི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གནས་

འཕྲིན་གནང་འབྱོར་ནང་གསལ། ཉི་ཧོང་དོན་

གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་སཧེ་ཧོ་ཇི་ Saohoji དགོན་

པའི་མཁན་པོ་སྐུ་ཞབས་ Ven Keneko Eiich-

iï   མཆོག་ནས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གཅིག་

ལ་ལོ་གཅིག་རིང་ཉི་ཧོང་དུ་ཉི་ཧོང་སྐད་ཡིག་

སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་སློབ་ཡོན་དང་། སྡོད་ཁང་། 

ཆུ་གློག ཕར་ཚུར་གནམ་གླ་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་

དགོན་པའི་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་མཐུན་འགྱུར་

གནང་རྒྱུ་ཡང་། ཉི་ཧོང་ནང་སློབ་ཡུན་རིང་ཕར་

ཚུར་འགྲུལ་བཞུད་དང་བཟའ་ཆས་རིགས་དོ་

བདག་སོ་སོས་ཞོར་ལས་བྱེད་དེ་རང་འཚོ་ཐུབ་

པ་དགོས་འདུག་པས་དོན་ཁང་ནས་ས་གནས་

རྒྱུས་མངའ་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་ཆེད་རོགས་

རམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཞིན་འདི་ནས་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་སློབ་སྦྱོང་གུང་སེང་ཐོག་གསལ་

བསྒྲགས་ཞུ་དགོས་ཕེབས་སོང་ན། སྲི་ཞུ་ལས་

བྱེད་ནང་ནས་འགྲོ་བློ་ཡོད་རིགས་ཀྱིས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་  ༡༢ ཚེས་ ༡ འགྱངས་མེད་འབུལ་འབྱོར་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འོས་ཆོས་ཆ་རྐྱེན་ཇི་

དགོས་གཤམ་གསལ། ༡། སྲི་ཞུ་བ་རང་ཉིད་

ལས་བྱེད་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ང༽ པ་

ལྟར་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཞིག་དགོས། 

༢། དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ཁ༽ 

ག༽ ཅ༽ ཆ༽ བཅས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་

མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས། ༣། གཞུང་ཞབས་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་དགག་ཆ་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་འབུལ་དགོས། ༤། ཤེས་

ཚད་ཐད་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབས་འབྱམས་

པ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ༥། འདེམས་ཐོན་

བྱུང་བའི་ལས་བྱེད་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

གཉིས་དབར་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ལ།།
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Ph:01892-226695, 222721,222572
Fax:01892-223481
Email:scholarship@tibet.net; edu-
cation@tibet.net Website:www.
tcewf.org or www.sherig.org/tb རྒྱ་གཞུང་གིས་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མའི་བོད་མི་གསུམ་ལ་མི་བསད་པའི་

ནག་ཉེས་གཡོགས་ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

རྔ་པ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྔ་པ་

རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་དགེ་རིག་

ཚང་གི་སྒྲོལ་མ་མཚོ་ལགས་སུ་ལོ་གསུམ་དང་། 

རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་གོ་ཚེ་ཚང་གི་

དཀོན་མེ་ལགས་སུ་ལོ་གསུམ། རྨེའུ་རུ་མའི་

རུ་ཆེན་བཞི་པའི་མར་ལི་ཚང་གི་དགེ་འཕེལ་

ལགས་སུ་ལོ་གཉིས་བཅས་ཀྱི་དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག  

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ སྟེང་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཚོགས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་དུ་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་

དང་། ཚོགས་གཞོན་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་

དཀར་ལགས།  སྒྲོལ་མ་མཚོ་ལགས་དང་ཕ་མ་

གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་

ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་རྨེའུ་

དཀོན་རྒྱམ་བཅས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་སྐབས་གསུང་དོན།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་

དགེ་རིག་ཚང་གི་སྒྲོལ་མ་མཚོར་རྒྱ་གཞུང་

གིས་མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་

ལོ་གསུམ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་ཁག་

འགེལ་བྱེད་ས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༣ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་ཚོ་

གསེར་སྡེ་ནས་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས། སྒྲོལ་

མ་མཚོས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་

འཇོག་རོགས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དོགས་གཞིའི་

འོག་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་

བཀག་ཉར་འོག་ནས་གཅར་རྡུང་དང་མནར་

གཅོད་སྣ་ཚོགས་བཏང་ཡོད་འདུག

 དེ་ནས་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་

ཞོགས་པའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕྱེད་

ཀའི་ཐོག་རྔ་བ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་

མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་བཙན་འགེལ་བྱས་ཏེ་

ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས།  སྒྲོལ་

མ་མཚོ་ལགས་སུ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་མཁན་

རྣམས་ཀྱིས་མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་ཁས་ལེན་

གཙང་མ་བྱས་ན། ཁྲིམས་ཐག་ཇེ་ཉུང་དང་མ་

འོངས་པར་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ཐད་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་

ངེས་ཟེར་སྐབས། སྒྲོལ་མ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

ཁྲོམ་རྭ་རང་ནས་སྐད་ཤུགས་མཐོན་པོའ ་ིསྒོ་

ནས་ངས་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་

ཕུང་ལ་ལག་པ་འཆང་དུས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཟིན་འདུག སྐུ་ཕུང་རླངས་

འཁོར་ནང་དུ་བཞག་པ་ལས་མི་བསད་པའི་ནག་

ཉེས་སོགས་གཞན་གང་ཡང་བྱས་མྱོང་མེད་ལ། 

སྐབས་དེར་ང་རང་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་

མི་སུ་ཡང་མེད། ཁྱོད་ཚོས་ང་ལ་ཟླ་བ་མང་པོའ་ི

རིང་དབང་ཤེད་བཙན་པོས་ཁྲིམས་བཤེར་རབ་

དང་རིམ་པར་སྤེལ་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཤད་འདུག 

དེང་སྐབས་ཁོ་མོའ ་ིཁྱིམ་དུ་བཟའ་ཟླ་དབང་

འདུས་ལགས་དང་བུ་མོ་ལོ་ ༡༢ ཡིན་པའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་སྒྲོལ་མ་ལགས་གཉིས་ལྷག་ཡོད།

 དེ་མཚུངས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་ལགས་

དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་མི་ཉི་ཤུ་

ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་བཅུ་དང་

ཉི་ཤུའི་བར་ནས་ཁག་གཅིག་གློད་གྲོལ་བཏང་

འདུག་ཀྱང་། དེའི་ནང་ནས་མི་བཅུ་ནག་ཉེས་ཆེ་

ཤོས་ཅན་ལ་བརྩིས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་ཟླ་བ་བཅུ་

གཅིག་གི་རིང་བཀག་ཉར་ཁང་ནས་གཅར་རྡུང་

བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག་པའི་ཁོངས་ནས། 

ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་

གཉིས་པའི་གོ་ཚེ་ཚང་གི་དཀོན་མེ་ལགས་སུ་

མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་གཡོགས་ཏེ་ལོ་གསུམ་

གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག 

 ཡང་རྨེའུ་རུ་མའི ་རུ་ཆེན་བཞི ་

བའི་མར་ལི་ཚང་གི་དགེ་འཕེལ་ལགས་སུ་མི་

བསད་པའི་ནག་ཉེས་བཙན་འགེལ་བྱས་ནས་ལོ་

གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག གཞན་ཡང་

རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་སྒྲོལ་མཚོ་ཚང་

གི་ཡིན་ཞིང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བསྟན་པ་

ལགས་དང་། ཡང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཞི་ཆུང་ཚང་གི་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གཉིས་ལ་ད་

དུང་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་མི་འདུག་ལ། ཁྲིམས་

ཐག་མ་བཅད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་གསལ་

འདོན་བྱས་མི་འདུག གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྨེའུ་རུ་མ་ནས་ཡིན་པ་

ཙམ་ལས་སེར་སྐྱ་སུ་ཡིན་དང་མིང་། ཁྱིམ་ཚང་

དང་རུ་སྡེ་སོགས་མི་ཤེས་པའི་མི་ལྔ་ད་དུང་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། ཅེས་

གསུངས།

ལེགས་གསོའ་ིབསྔགས་བརྗོད་གནང་བ།
༄༅། །བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་གིས་བསྔགས་བརྗོད་གནས་འཕྲིན་

གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༡ འཁོད་གཙོ་ཆེན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རྗེ་བཀའ་

དྲིན་དང་། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ལྡི་ལི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གཉིས་མཉམ་རུབ་

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་རྒྱུན་མར་ཞུས་འབྲས་

སུ། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་མིའི་འཚོ་གནས་སླར་གསོའ ་ིསྲིད་བྱུས་ 

(The Tibetan Rehabilitation Policy, 

2014) ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་འདྲ་

བཤུས་ཤིག་བརྒྱུད་འབུལ་གནང་བ་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་སེང་དང་འབྲེལ་

སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར། 

རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་མིར་བྱམས་བརྩེའི་

གཟིགས་པ་བླ་མེད་གནང་བའི་གོང་གསལ་

སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་དང་སྦྲགས། 

འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ཡོངས་ནས་ཕྱག་

བསྟར་གནང་ཐབས་གནང་འོས་སྐོར་བཀོད་རྒྱ་

ཟུར་སྩལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ནི། བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་འཚོ་གནས་སྲ་བརྟན་གྱི་ལས་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། 

དེ་གའི་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་འགོ་

ལས་རྣམས་དང་། ལས་དོན་དེའི་ཐོག་མཉམ་

རུབ་གནང་མཁན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ངོ་

ལས་རྣམ་པ་བཅས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་

ངོས་ནས་བཅོས་མིན་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་

ཡོད་ཅེས་ཕེབས་འདུག་པ་དགོངས་མངའ་ཞུ། 

ཞེས་འཁོད་འདུག

པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་

འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨུཏྟར་ཁནྜ་ Uttarkhand 

མངའ་སྡེའི་གྲོང་སྡེ་མ་སུ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཝུ་ཌི་སི་ཊོཀ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ Woodstock 

International School སློབ་གྲྭའི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་། བོད་དོན་སྐོར་གྱི་པར་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཝུ་ཌི་སི་

ཊོཀ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་དགེ་སྐུ་ཞབས་

བྷ་ར་ཡེན་ཌན་ Mr. Brian Dunn ལགས་

ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཁུལ་དེར་པར་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག སྐབས་དེར་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ ༦༠ ཙམ་གྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས་ ༤༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲེམས་

སྟོན་དེར་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་འདུག 

ཕྱེད་ཡོལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་བྱུང་

གློག་བརྙན་བསྟན་འདུག པར་རིགས་དང་གློག་

བརྙན་གྱི་ལམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་དང་། ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་། ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། རྒྱ་གར་ནང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པས་འགྲེམས་སྤེལ་

གནང་བའི་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་དུས་

དེབ་ Tibetan Bulletin དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་

འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་སོགས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་

ཡོད། གཞན་ཡང་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་

པས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡།༡༤ བར་མངའ་སྡེའི་

ནེ་ནི་ཏཱལ་ Nainital དུ་པར་རིགས་འགྲེམས་

སྟོན་གནང་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢  

གྲྭ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་ལགས་སུ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་

བློ་བཟང་བསྟན་པ། རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་

རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་

འབྲིང་རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཉེས་མིང་

འོག་ལོ་ ༢ ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཅིང། མི་འགྱང་བར་ས་གནས་གཞན་གྱི་བཙོན་

ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག   ཁོང་ནི་ད་ལོ་

ཕྱི་ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་

གྱི་གཞུང་ལམ་དབུས་མ་ནས་མགོ་ལ་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་དར་བྲིས་མ་ཞིག་དཀྲིས་ཤིང་ལག་ཏུ་གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་ནས་

“བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་”ཞེས་

པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་གོམ་བགྲོད་གནང་

མཁན་དེ་ཡིན་ལ། སྐབས་ཐོག་དེར་ཁྲོམ་ལམ་

དུ་ཡོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་ཏེ་ད་བར་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོགས་མྱངས་

མཐར་གཞི་ནས་ཐག་གཅོད་དེ་ལྟར་བྱས་པ་

ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་

ནང་མིར་བརྡ་བཏང་སྟེ་ཁྲིམས་རྭར་ཡོང་བཅུག་

ཡོད་ཀྱང་ནང་མིར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་སྤྲད་མེད་པ་རེད། ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་

ཆེན་གཉིས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕ་ངག་ཆུང་དང་མ་

སྒྲོལ་མ་ཆོས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཆུང་བ་ཡིན་པ་

དང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཆོས་བཞུགས་གནང་ནས་དེང་སྐབས་རྔ་

བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་

ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་མ་གཅིག་གི་སྤུན་རྒན་པ་གྲྭ་

པ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་

བཞིན་ཡོད་ལ། གཅིག་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

ནང་དུ་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་གོང་ཚེས་ཉིན་ཁོང་

དང་མཉམ་དུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ། རང་ལོ་༢༠ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ཡང་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཉེས་མིང་

འོག་ལོ་༣ གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཅིང་། མི་འགྱང་བར་ས་གནས་གཞན་གྱི་བཙོན་

ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཁོང་གིས་ཀྱང་ད་

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་

གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་ནས་ལག་ཏུ་ཁོང་རང་ཉིད་

ཀྱིས་བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་བཟུང་

ནས་“བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་

”ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་སྐད་འབོད་

གནང་ཡོད་འདུག་ལ། སྐབས་ཐོག་དེར་ཉེན་རྟོག་

པའི་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་བར་ཡར་དགོན་པའི་ནང་

དུ་འབྱོར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡང་། ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་

༡༥ ཉིན་དགོན་པའི་ནང་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་བར་བཀག་ཉར་ཁང་

སོགས་བརྒྱུད་དེ་མནར་གཅོད་རིམ་པར་མྱངས་

མཐར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་

ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་ནང་མིར་བརྡ་བཏང་

སྟེ་ཁྲིམས་རྭར་ཡོང་བཅུག་ཡོད་ཀྱང་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་གླ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་མེད་པ་གཅིག་

མཚུངས་རེད།  ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་

རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པ་ཡིན་

ཞིང་། ཕ་བྷེ་ཚེ་དང་། མ་ཞིས་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་

བུ་ཡིན་ཞིང་། སྲིང་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་

འདུག ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཆོས་བཞུགས་གནང་ནས་དེང་སྐབས་སྔོན་

འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡིན་པ་བཅས།

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ 

ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྣང་

ས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཀེབ་ཊོན་དུ་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ Inkatha 

Freedom Party ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ལྷན་

ཚོགས་གནང་འདུག  ཚོགས་འདུ་འདི་བཞིན་

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་

ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་

པ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་སླད་བོད་དོན་ངོ་

སྤྲོད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལྷོ་

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་རྒྱལ་སྲས་མོན་གོ་སུ་ཏུ་བྷུ་ཐེ་ལེ་ཛི་ 

Prince Mangosuthu Buthelezi  མཆོག་

གིས་གཙོས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ན་རེན་སིངྒ་མཆོག Mr. Narend Singh 

སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

 ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཀྱིས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེང་

སྐབས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་

བར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ ༡༣༢ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུབ་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད་སྐོར་

དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་

ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་

འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག   

 དེ ་བཞིན་ལྷོ ་ཨ་ཕི ་རི ་ཀའི ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་

འཐུས་མི་དང་བོད་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་མ་རི་ཨོ་ཨེམ་བྷོ་རོ་

སི་ནི་ Dr. Mario Ambrosini མཆོག་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བར་སེམས་གསོ་གནང་བ་དང་

བསྟུན།  དེ་སྔ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་

ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་

འདུག  དེ་ཡང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

དེ་ནི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱང་རྒྱུའི་ཆེད་མཐོང་ཆེན་འབུལ་ཕྱོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་འཁྱོག་བཤད་གྱི་

བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན་འདུག 

 སྐུ ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱིས ་ལྷན ་

ཚོགས་སྐབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་

ནས་བཟུང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་

ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

ཟིན་ཡོད་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་འདུག ཐེངས་

འདིར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གྲོང་ཁྱེར་ཀེབ་ཊོན་

ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཁག་གཅིག་

དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།  །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་

འགན་འཛིན་ལས་རོགས་གཅིག་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གི་ཕོགས་རིམ་ (ད་ལྟའི་

ཆར་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༢༡༢༥༦།) ཚད་མཉམ་ཐོག་

ཆོད་གན་ངོ་བོར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

པས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ལས་སྣེར་ཞུགས་བློ་

ཡོད་རིགས་ཚོས་ཤེས་རིག་དྲ་ཚིགས། (www.

sherig.org)ནས་འགེངས་ཤོག་ཕབ་བཤུས་

ཀྱིས་ཞིབ་བཀང་སྟེང་སོ་སོའ་ིལག་འཁྱེར་ཡིག་

ཆ་ཁག་དང་སྦྲགས་འཚང་སྙན་གཤམ་གསལ་

ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣༡ ནས་འགྱངས་མེད་འབུལ་དགོས་པ་དང་། 

འཚང་སྙན་ནང་སོ་སོའ་ིཞལ་དཔར་ཨང་དང་ཨི་

མེལ་ཁ་བྱང་ (e-mail)ངེས་པར་འཁོད་དགོས། 

ངོ་འཕྲད་འདེམས་རྒྱུགས་དངོས་གཞིའི་ཉིན་

ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལག་འཁྱེར་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་

དགོས་པ་དང་། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་

རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་

གིས་གཉིས་མོས་ཆོད་གན་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་གང་རུང་ནས་ཉུང་མཐར་ཨང་སྡེ་

གཉིས་པའི་ནང་༼བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་ལོན་པ་༽ 

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (Master's de-

gree) ལག་འཁྱེར་ཐོག B. Ed ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར་དང་། དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཉམས་

མྱོང་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༥ ཡོད་དགོས།

༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་

ངོས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་

ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའི་ལག་འཁྱེར་ (R.C.) ཤོག་གྲངས་དང་པོ་

དང་། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས། ཡང་ན། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

མི་སེར་བྱས་ཡོད་ཚེ་བོད་མི་ཡིན་པའི་འབྲེལ་

ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་

དགོས།

༤། སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་གཟུགས་བདེ་

ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་སྟེང་

རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་

ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

༥། ད་ལྟ་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་

ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་དེ་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར།

༦། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་

གི་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། བོད་མིའི་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་

དམ་འཁོད་དགོས་པ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ 

ལ།།
The Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176215, Distt. Kangra 
H.P. India 

ཐ་སྙད་གསར་པ་འགྲན་བསྡུར་དང་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་སླད་ཐ་སྙད་གསར་པའི་ཤེས་བྱའི་འགྲན་

ཚོགས་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་

ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་

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

མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་

ཆད་གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་

ལས་རོགས་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས། བོད་

ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས། ཤེས་

རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་ཚེ་རིང་

གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་ལས་སློབ་

ཕྲུག  དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་

༡༦ ནས་ཆེད་དུ་བཅར་བའི་འགྲན་ཞུགས་པ་

གྲྭ་བཙུན་དང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༠ བཅས་

ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་

གི་སློབ་ཟུར་རྒྱལ་གཅེས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་

ཤེས་ལགས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་རྡོ་རིང་དབུ་འབྱེད་དང་

འབྲེལ། སྐུ་མགྲོན་དང་དགེ་སློབ་ཡོངས་ནས་

དྲན་རྟེན་རྡོ་རིང་ལ་མཇལ་དར་བསྒྲོན། 

 དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་

ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སློབ་

སྤྱི་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་

ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས། དེ་ནས་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་ཡིག་འབྲེལ་གྱི་

ལམ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པའི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་བུ་ ༢ དང་

བུ་མོ་ ༢ ལ་ལག་འཁྱེར་གནང་གྲུབ་མཚམས་

གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ ་ནས་མཁས་པའི ་བགྲོ ་གླེང ་

འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་༼བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་དང་དེང་དུས་ཡིག་སྒྱུར་བར་གྱི་འབྲེལ་

བ་གླེང་བ།༽ཞེས་པ་དང་། བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་

ལགས་ཀྱིས་༼བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་དྲ་རྒྱའི་

རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གླེང་བ།༽ སྤྱི་འཐུས་

གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་༼བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་དང་དེང་དུས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བར་

གྱི་འབྲེལ་བ་གླེང་བ།༽  ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཀྱིས་ ༼བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབ་

སྐབས་ཀྱི་དཀའ་གནད་གླེང་བ།༽ བཅས་ཀྱི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

གནང་ཡོད། 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢

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

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་

ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་

ཡུལ་བོད་ཁང་དུ་ཡུལ་དེའི་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་

པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེཨ་བེན་

ཧ་མེལ་ཌོན་ ( Mr Fiabian Hamilton)

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ།   ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འོག་བོད་ཀྱི་

དཀའ་གནད་སེལ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དང་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡིན། ཞེས་

ནན་བརྗོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  

སྐུ་ཞབས་ཧ་མེལ་ཊོན་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་

ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་ཡོང་ཐབས་ཆེད་འབད་

བརྩོན་གནང་རོགས།  ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་འདུག  ཉིན་རྒྱབ་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེས་

དབྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་འདུག 

སྐབས་དེར་དྲུང་ཆེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་

གཞོན་སྐྱེས་དང་རྒྱ་རིགས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་རྒྱ་

སྐྱེད་སྤེལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

དྲུང་ཆེས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ལོ་ཌི་ཌེ་ཝི་ཌི་སི་ཊིལ་མཆོག་ Lord 

David Steel   དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ།  

བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་

འདིར་ཁོང་ནས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་བོད་མི་

དང་བོད་དོན་ལ་ཡུན་རིང་ནས་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུས་པ་མ་ཟད།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། བོད་དོན་སྐོར་དབྱིན་

ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གླེང་སློང་ཡོང་བའི་

འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་རང་ནུས་

གང་ཡོད་ཐོག་བོད་དོན་གྲོས་ཚོགས་སུ་གླེང་

ཐབས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་ཡང་གནང་འདུག གཞན་ཡང་དྲུང་ཆེས་

ཐེངས་འདིར་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་དིབ་ཡེ་ཤི་ཨཱ་ནནྡཱ་  Dr. Dibyesh 

Anand ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་

ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་

དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་འདུག 

ཕྱོགས་མཚུངས་དྲུང་ཆེས་རིག་པ་ནང་ཆོས་

བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་ཚོགས་

ཀྱི་དབུ་བླ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད།  བྷི་བྷི་སི་རྒྱ་སྐད་ཚན་

པའི ་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཊེམ་ཚེ ་ལོ ་ 

Mr Temtsel Hao, the BBC Chinese’s 

Section དང་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་རིང་བོད་དོན་

བགྲོ་གླེང་དང་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་

གསལ་བཤད་སོགས་གནང་འདུག སྐབས་

དེར་དྲུང་ཆེས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་

གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་

སོགས་གསལ་བཤད་གནང་རྗེས། དོན་ཁང་དུ་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་

ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་འདུག   

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དང་
མངོན་བསྟོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་

ཝཱར་ཎ་མཐོ་སློབ་ཏུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་

དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་

གྲངས་ ༧༥ ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་

སྟབས་བསྟུན་སློབ་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་

དེ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མངོན་བསྟོད་ཀྱི་

མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

 དེ་ཡང་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་སློབ་

གྲྭའི་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་དུ་བསང་གསོལ་

བཏང་རྗེས། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

ཟུར་རྣམས་དང་། དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་སེར་སྐྱ་

མི་མང་ ༡༠༠༠ ལྷག་ལ་བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་

མའི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་འདུག ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་

ཚོད་ ༣ པའི་ཐོག་སློབ་གྲྭའི་ཨ་ཏི་ཤཱ་ཚོམས་

ཆེན་དུ་མཛད་སྒོ ་དངོས་གཞི་ཚོགས་ཡོད་

ཅིང། མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་

བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག ཝ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཉེ་བའི་རིག་བདག་

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་

དང་། དེ་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཡུན་

རིང་ཐུགས་འདྲིས་ཆེ་བའི་གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་

བ་གྲགས་ཅན་མཁས་དབང་ཀྲིཤྣཱ་ནཱཐ་(Ki-

rashnanath) མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་དབང་གཞན་ལྔ། བཀའ་ཟུར་དང་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིག་ལགས་

དང་ཚོགས་ཟུར་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་

རྣམ་གཉིས་གཙོ་བྱས་ཏེ། སློབ་ཟུར་རྣམས་

དང་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས། ཟབ་སྦྱོང་དུ་

ཕེབས་ཡོད་པའི་བྷུན་ཐར་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭའི་

དགེ་ལས་སློབ་མ། དྷ་ས་ནས་འཁྲུངས་སྐར་ལ་

ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དང་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠ 

ལྷག་འཛོམས་ཡོད་འདུག མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་

མར་མེ་ཞལ་ཕྱེ་གྲུབ་མཚམས། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ཀྱིས་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེར་མངོན་བསྟོད་ཀྱི་གླེགས་

བམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ཆེད་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་

སྦྱང་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། འབྲས་བློ་

གླིང་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་

གྲངས་དོན་ལྔར་སོན་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ་ཝཱ་ར་ཎ་

སི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་སློབ་ཐོན་པ་ཡོངས་ནས་དཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཆེད་མངོན་བསྟོད་ཀྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་

འབྲེལ། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བྱུང་

རིམ་ལོ་རྒྱུས་འཁོད་པའི་དྲན་རྟེན་གླེགས་བམ་

ཞིག་འདོན་སྤེལ་བགྱིས་པར་ཡི་རང་བསྔགས་

བརྗོད་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། རང་

རེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ན་གཞོན་རྣམས་

ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དགོས་གལ་ཛ་དྲག་ཏུ་

མཐོང་སྟེ། འདི་ནས་བཀོད་མངགས་བགྱིས་པ་

ལྟར། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སྡེ་

ཚན་ཁག་ཏུ་ལྷག་བསམ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་

རྐང་འགན་བཞེས་པའི་མཛད་རྗེས་ཝཱ་ཎ་ཡི་ལོ་

རྒྱུས་གླེགས་བམ་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་དང། 

དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དུས་བསྟུན་

འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་ལམ་དུ་བཀྲི་ཕྱིར་ངོས་ནས་

ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་བསྐོ་བཞག་བགྱིས་པ་

དང་ལེན་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་

ནས་བཟུང་། སྐབས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡི་

འགན་འཁུར་རིང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཡིག་ཆ་མང་པོ་

གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་

ཚད་ལྡན་དང་། དེ་རྗེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་

ཀྱིས་མང་མོས་ཐོབ་སྟེ། དེ་ནས་སྐབས་གཉིས་

རིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་གང་ཅིར་འཐུས་

ཤོར་མེད་པར་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཞིང་། མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བའི་རིང་འདོད་ཆུང་

ཆོག་ཤེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་གཉན་

འཕྲང་གི་དུས་སྐབས་འདིར་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་

བྱུང་ཡོད། ཅེས་པའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་
འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་

བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་

སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་

རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ཀོ་རི་ཡ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་

མི་མང་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་

པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་

འཛུགས་མཛད་སོང་། 

  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༨ ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཕོ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་ནས་ཀོ་རི་ཡའི་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཀོ་རི་

ཡའི་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་

གནང་། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ཀོ་རི་ཡ་ཆོས་ཞུ་བ་

གྲངས་ ༦༠༠ དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ ༥༧ ནས་བཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་

གྲངས་ ༡༤༠༠ དེ་བཞིན་རང་རིགས་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༦༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་

འཚམས་འདྲི་དང་ལྷན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། 

ད་རེས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་བསྟེན་མཁན་རྒྱལ་

བའི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་

སུ་འབྲང་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་དང་། 

ཀོ་རི་ཡ། ཝེཏ་ནམ། ཉི་ཧོང་། བོད། སོག་པོ་དེ་

དག་གིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་འདོན་མཁན་ཚང་མས་དཔལ་

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་

ཕལ་ཆེར་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་པ་

ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་མདོ་

ཀུན་ཏུ་འདུས་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་གིས་རང་རྩོམ་

ཞུས་ན་མི་འདུག་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག 

དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ནི་གཙོ་བོ་རེད། བདག་

མེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་

དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་བརྗོད་ཆོག་

གི་རེད། ཐེག་ཆེན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་

ལ་ལྟོས་ན་དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་

བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་

པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་

ཤེས་པའི་བདག་དབང་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་

པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་རེད། དབུ་མ་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་འདི་སྤྱིར་རྒྱལ་པོར་འདམས་ཏེ་་ཆབ་

སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་སོགས་ལ་རོགས་པ་བྱས་པ་

རེད། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་

དྲུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་

གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞིབ་

ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་མཁན་གྱི་གནད་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཐོག་མཇུག་

ཏུ་བདག་གཞན་གཉིས་བརྗེས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་སྐོར་གསུངས་ཡོད། གཞུང་འདི་ཟབ་

ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། གནད་ཚང་མ་ཚང་བའི་གཞུང་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་གནང་གྲུབ་བསྟན་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་

འཛུགས་མཛད་གནང་འདུག


