
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་ལོ། བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 22 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 8 ཨང༌། 6 དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

11th February 2015

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་རྩ་

ཁིམས་ཀི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།  

   བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
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༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སོན་ལམ་གསོལ་སོན་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་སྤི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་རྒྱལ་

ཡོངས་སོན་ལམ་གསོལ་སོན་དུ་གདན་ཞུ་ལྟར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད།

 དེ ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་སོན ་ལམ་

གསོལ་སོན་ཐོག་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་

མཆོག་གིས་ངས་དམིགས་བསལ་དགའ་བསུ་

ཞུ་འདོད་པ་གཅིག་ནི་ངའི་སིང་ཉེ་བའི་གོགས་

པོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་བྱམས་བརྩེ་ཉམས་ལེན་

གནང་མཁན་གི་དཔེ་མཚོན་རྩེ་ཕུད་ཅིག་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ང་ཚོར་འགོ་བ་མིའི་རང་

དབང་དང་ཆེས་མཐོང་གི་ཆེད་དུ་གེང་སོང་བྱ་

རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་སྤར་གནང་གི་ཡོད། དེ་

སོན་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ ་བྲང་དཀར་པོའི ་

ནང་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུང་ལ། དེ་རིང་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་

སོན་ལམ་གི་མཛད་སོར་ལྷན་ཞུགས་མཛད་

པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་འདུག

 བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་

སྐོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་

འཛིན་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་ཆེས་བསོད་དང་དགའ་

བསུ་ཞུས་པར་བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས། 

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་འཛམ་གིང་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་ 

དང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་

སྤོད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་རླབས་ཆེན་གི་

མཛད་འཁུར་བཞེས་བཞིན་པ་དེས་འགོ་བ་

མིར་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཞིག་ཐེབས་

ངེས་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་དང་། ལྷན་

འཛོམས་དེས་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་སྲུང་སྐོབ་ཐད་དམ་

བཅའ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ་

མཚོན་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་

མ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་དབར་དེ་ས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

དང་། ༢༠༡༡། ༢༠༡༤  བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་

མཛད་ཡོད།།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུད་

སིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གི་ས་དོར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་སུད་སི་གོང་ཁེར་བྷ་སེལ་(Ba-
sel) དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་འདུག དེ་ཡང་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཛུ་རིཀ་ (Zurich) 
གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། ཡུ་

རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་ལགས། རི་ཀོན་

ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཐུབ་བསན་

ལེགས་སོན་ལགས། སུད་སི་དང་ལེཀ་ཏེན་སིཌ་

ཡན་བོད་རིགས་སྤི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་

བཅས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་

ཟད། བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སྐབས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐོར་བ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་

གིས་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷ་སེལ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་ 

གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་སྤི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་སུད་སི་དང་ལེཀ་ཏེན་སིཌ་ཡན་བོད་རིགས་

སྤི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སོན་ནས་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་

སིན་སྩལ་ཐོབ་སེ། བོད་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་

བརྒལ་བར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་གསུང་ཆོས་དབུ་

འཛུགས་མཛད།

 དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་གསུང་

ཆོས་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་བཞུགས་

གནས་མགོན་ཁང་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་

ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་

བདེ་སྐིད་དང་ཞི་བདེ་འབྱུང་རྒྱུར་དེང་དུས་ཀི་

ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་འགིག་ཐབས་མེད། དེའི་

སེང་ནང་བསམ་བློ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་པོའི་

རིན་ཐང་དེ་དག་ཐོག་སོབ་སྦོང་བྱེད་དགོས། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་སུ་

ཡོད་པའི་མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་བྱམས་པ་

དང་ཕན་སེམས། གུས་བརྩི་སོགས་ཀི་ཤེས་

ཡོན་སོབ་གསོ་སྤོད་ཕོགས་ཐད་འབད་བརྩོན་

ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། ཆོས་ལུགས་ཀི་མིང་

ཐོག་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་གི་གནས་ཚུལ་

འབྱུང་བཞིན་པ་དེ་དག་ནི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་

བ། བཟོད་བསན་སོགས་ཀི་ལམ་སོན་གནང་

མཁན་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མས་བསབ་

བྱ་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ། དེ་ནས་སེནཊ་ཡ་

ཀོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཐོག་མར་སོན་འགོའི་བཀའ་

སོབ་སྩལ་དོན། ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་

འདི་ཡོད། ད་རེས་སར་ཡང་སུད་སིར་བསེབས་

རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཉིན་གངས་གཅིག་དང་ཕེད་

ཀའི ་རིང་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའི ་གོ ་སྐབས་ 

བྱུང་། བོད་མི་དང་སུད་སིར་གཞིས་ཆགས་པའི་

བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་རིགས་མིན་

པའི་ཕི་རྒྱལ་གི་གོགས་པོ་དོ་ཁུར་ཅན་མང་པོ་

ཞིག་ཕེབས་འདུག་པར་དགའ་བོ་བྱུང་། བོད་པ་

དང་། རྒྱ་རིགས། ཉི་ཧོང་སོགས་ལ་ཆ་བཞག་

ན། ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་ཀང་སོབ་སྦོང་

བྱེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། ནང་

ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དད་པ་

བྱེད་སའི་ཡུལ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་

དོ་སྣང་མ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཀི་མ་རེད། མ་

ཤེས་པའི་དབང་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ཟེར་དུས་

ཕ་མེས་ནས་མར་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུར་

ཆགས་ནས་སྐབས་སུ་མཆིས་བརོད་རྒྱུ་ཙམ་

མ་གཏོགས་གང་ཡང་མ་ཤེས་པ་དེ་ནོར་བ་རེད། 

སྤིར་ནང་ཆོས་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་

ནལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་

ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ་བསྟུན་གསུང་ཆོས་

དབུ་འཛུགས་མཛད། 

ཕི་དིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌར་

གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་

བཀའ་བློན་བདེ་སྐིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ཨ་

རིའི་ནུབ་ཕོགས་མཚོ་འགམ་གི་ས་ཁུལ་སེན་

ཕེ་རེན་སིས་ཀོ་དང་། པོཌ་ལེནཌ། སི་ཡ་ཊེལ་

བཅས་དང་། ཁེ་ཎ་ཌའི་གོང་ཁེར་ཝེན་ཁུ་ཝར་

ནང་ཟླ་བ་འདིའི་ཕི་ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ས་

གནས་བོད་མི་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་གི ་བོད་རིགས་

རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐོར་བོད་

མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་གཏིང་ཟབ་པོ་ཤེས་རྟོགས་

དགོས་པའི་གནད་འགག་སྐོར་དང་། བོད་ནང་

གི་ཛ་དག་གནས་སངས། རྒྱ་མི་རིགས་དང་

འབྲེལ་བ་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། གཟའ་མཇུག་

(Weekend School) སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་

དང་སོབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མས་ངོས་ནས་བོད་རིགས་

གཞོན་སྐེས་ཚོར་བོད་ཡིག་སོབ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་

ལ་བསགས་བརོད་དང་། གཞོན་སྐེས་ཚོའི་ངོས་

ནས་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་ཐད་དམིགས་བསལ་དོ་

སྣང་དགོས་པ། བོད་མིའི་ཁད་ལས་དང་བླངས་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་

བཟུང་ད་བར་བོད་རིགས་གཞོན་སྐེས་ ༤༠ 

ལྷག་གིས་ལས་གཞིའི ་ནང་དངོས་སུ་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་བར་བསགས་བརོད་དང་ལྷན་

བོད་རིགས་གཞོན་སྐེས་གང་མང་ལས་གཞིའི་

འདིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་

གནང་འདུག གཞན་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ནས་

དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སྐོར་

དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་བསྐར་གསོ་

བྱེད་ཕོགས། དེ་བཞིན་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་

དང་དི་བ་དིས་ལན་བཅས་གནང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 22 ཕི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 112

སེ་དགེ་རྫ་ཁོག་རྫ་དགོན་གསར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་སེ་ དགེ་རྫ་ཁོག་རྫ་དགོན་གསར་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་པདྨ་རོ་རེ་ལགས་ཀིས་ཁམས་དཀར་

མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཕི་

ཚེས་ ༦ ཉིན་གི་བོད་ནང་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༢ ཡས་མས་སུ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་དགེ་འདུན་པ་པདྨ་རོ་

རེ་ལགས་ཀིས། ༼ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

དུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། ཁོང་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག ༽ཅེས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་

གནང་ཡོད་པ་དང༌། ཅུང་ཙམ་ལས་མ་འགོར་

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་བདུན་བརྒྱད་

ཙམ་བསེབས་ཏེ། གང་བྱུང་གཅར་རྡུང་བཏང་

ནས་བཙན་འཁིད་བྱས་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའི་

ཆར་ཁོང་ས་གནས་གང་དུ་བཙན་འཁིད་བྱས་

མིན་དང་། གནས་སངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་ཀི་མེད།

 དགེ་འདུན་པ་པདྨ་རོ་རེ ་ལགས་

ནི། སེ་དགེ་རྫ་ཁོག་རྫ་དགོན་གསར་དགོན་

པའི་གྲྭ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་

འདུག ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ལྷ་རྒྱ་དང་། མ་མིང་

ལ་རེ་གཡང་བརོད་ཀི་ཡོད་འདུག དེ་སོན་ཁོང་

ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ། གསེར་རྟ་བླ་རུང་

སར་དུ་སོབ་གཉེར་བྱས་མོང་ཡོད་འདུག །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤིའི་སོབ་ཕྲུག་དུས་སོན་དུ་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་ནོར་ཝེའི་གོང་ཁེར་ཊོ་རོནཌ་ཧེམ་ 

Trondheim དུ་རྒྱལ་སྤིའི་སོབ་ཕྲུག་དུས་

སོན་དུ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༨༠༠ ཙམ་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་

སུངས་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་འདུག

 དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་དེའི་ཉེས་སྐོན། 

ལོག ་ཟ ་རུལ་སུངས་ཀི ་དཀའ་ངལ་སེལ ་

ཐབས་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་སྩལ་

དོན། འདས་ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་ནང་གནས་

ཚུལ་བཟང་ངན་དང་སྐིད་སྡུག་ཇི་འད་ཞིག་བྱུང་ 

རུང་། དེ་ལ་སུས་ཀང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་

ཀི་མེད་ཅིང་། ད་བར་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་

ཞིག་ལ་དག་པོའི ་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་ནི།  

མི་རང་གིས་བཟོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

 ལོག་ཟའི་བྱ་སྤོད་ནི་དང་བདེན་གི་

ལྟ་གྲུབ་ལས་འགལ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བྱ་སྤོད་འདི་འཚེ་བའི་བྱ་སྤོད་

ཡིན་པ་དང་། གཞན་གི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་ཅིང་། 

སེམས་ལ་གནོད་པའི་བྱ་སྤོད་ཅིག་ཡིན། འཚེ་

བ་ཞེས་པ་ནི། ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བྱ་སྤོད་

གཅིག་པུར་མི་གོ་ཞིང་། ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་སང་། 

དེ་བཞིན་འདོད་རྔམ་དང་འཇིགས་སྣང་སོགས་

ཀུན་ནས་བླངས་པའི་བྱ་སྤོད་ཞིག་ལ་གོ་དགོས།

 དེང་སང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་བལྟས་

ཀང་ཚང་མས་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་སྐོར་གསུང་

གི་་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཀང་དག་པོའི་དཀའ་ངལ་

མང་ཆེ་བ་མིས་བཟོས་པ་མ་གཏོགས་སེམས་

ཅན་དུད་འགོའི ་རིགས་ཀིསབཟོས་པ་མིན་

སབས། འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་དང་། ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས་རྩ་བ་ནས་འགོག་ཐབས་ཆེད་ང་

ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེར་འགན་ཡོད།

 གལ་ཏེ ་ང་ཚོས་འགོ ་བ་མི ་ཚང་

མར་གཅིག་གྱུར་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་ཚེ་

མི་ཕན་ཚུན་དབར་རོག་ག་ཡོང་གཞི་གང་ཡང་

མེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འདི་ཞི་བདེ་

དང་། བདེ་སྐིད་ལྡན་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་དེང་

དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་ལམ་ལུགས་

ནང་ངེས་པར་དུ་ནང་སེམས་ཀི ་བྱམས་པ་

དང་བརྩེ་སེམས། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ལ་

སོགས་པའི་རིན་ཐང་ངོ་སྤོད་ཀི་སོབ་གསོ་སྤོད་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ།

 ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ཌེན་མག་ཏུ་ཞབས་སོར་འཁོད་

ནས། ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཌེན་མག་གི་གོང་

ཁེར་ཀོ་པེན་ཧེ་གྷན་དུ་བྱམས་བརྩེ་དང་ཕན་

ཚུན་འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སིང་སོབས་སྤེལ་

བ་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་

བཀའ་སོབ་བསྩལ་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

དགེ་བཤེས་གང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་

སྦོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་གསུང་ཆོས་བསྩལ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་ཕེབས།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་

གར་མངའ་སེ་མཱཧ་རཤ་ཊའི་ནན་དིད་རྫོང་དུ་ 

(Kinwat, Nanded district) སྐབས་ལྔ་པའི་

ནང་པའི་ཆོས་སེ་ལྷན་ཚོགས་ (fifth Boud-

dha Dhamma Parishad) ཀི་ཚོགས་ཆེན་

དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་༸ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་རིགས་

མཐོ་རིམ་སོབ་མའི་ཚོགས་ཆེན་དགུ་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་བོད་ཀི་རོལ་དབྱངས་མཐུན་ཚོགས་

ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོའི་རོ་རིང་གསར་

བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སོ་བཅས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་

གཏན་འཁེལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༧ དང་ ༨ བཅས་སུ་སྐབས་ལྔ་པའི་

ནང་པའི་ཆོས་སེ་ལྷན་ཚོགས་ (fifth Boud-

dha Dhamma Parishad) ཀི་ཚོགས་ཆེན་

མཛད་སོ་དེ་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་མཱཧ་རཤ་ཌ་རའི་

ནན་དིཏ་རྫོང་ (Kinwat, Nanded district) 

དུ་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན། སྐབས་དེར་

ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་མཇུག་བསོམས་མཛད་སོ་ 

དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ནས་ 

༡༤ བར་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སོབ་མའི་

ཚོགས་ཆེན་དགུ་པ་དེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སེང་

ལོར་དུ་ཡོད་པའི་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་

སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་

བཞིན། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གི་མཛད་རིམ་ 

དང་། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་བོད་ཀི་རོལ་དབྱངས་མཐུན་ཚོགས་ནས་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོའི་རོ་རིང་གསར་བཞེང་ལེགས་གྲུབ་

ཀི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ་བཅས་སུ་གདན་ཞུས་

ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་

པར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདི་ཟླའི་

ཚེས་ ༥ ཉིན་ས་དོ་ར་ས་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་

ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་།

 ཕི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཀན་

པུར་ (Kanpur) ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་སེ་རྒྱ་

གར་ཇ་ན་ཏ་དལ་གཅིག་སྒིལ་ (Janata Dal 

united) ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཇཱ་ཝི་ཏ་ར་ཛ་ 

(Javed Raza) མཆོག་གི་གཉེན་ཚན་ཛོ་ཡཱ་

ཨཱས་ཀ་རི་ (Zoya Askari) མཆོག་གི་གཉེན་

སྒིག་མཛད་སོར་མགོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ཀན་པུར་ནས་ལྡི་

ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་

ལྡི་ལི་ནས་ནག་པུར་ (Nagpur) ལ་ཕེབས་

ཐོན་གནང་ནས་དེ་རེས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ནང་པའི་

ཆོས་སེ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མཛད་སོར་སྐུ་མགོན་

དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ།

 ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནག་པུར་ནས་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྡི་

ལི་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་རུ་༸ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་ཐེངས་དགུ་པའི་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་

སོབ་མའི་ཚོགས་ཆེན་གི་ལས་རིམ་དུ་ཕེབས་

ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་ཕི་དོ ་སེང་ལོར་ནས་སེལ་ཀོབ་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་བོད་ཀི་རོལ་དབྱངས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོའི་རོ་རིང་གསར་བཞེང་

ལེགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་ཕེབས་

ཐོན་གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སེལ་ཀོབ་

ནས་སེང་ལོར་རུ་ཕེབས་གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་སེང་ལོར་ནས་ལྡི་ལི་དང་ལྡི་ལི་ནས་ར་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་བཅས།།

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ལས་དོན་འཆར་སྒིག་དང་བྱུས་བཀོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ 

དང་ ༨ བཅས་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་  

(Johannesburg) ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལམ་

རིམ་བསི་གནས་ཁང་དུ་ལས་དོན་འཆར་སྒིག་

དང་བྱུས་བཀོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཟབ་སྦོང་ཞིག་

ཚོགས་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་ཚོགས་འདུ་ཟབ་སྦོང་དེར་

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གོང་ཁེར་ཇོ་ཧ་ནེ ་སི་བྷག་ 

དང་། པི་རི་ཊོ་རི་ཡ། ཌར་སན། ཀེབ་ཊ་འུན་

བཅས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་

འདུ་ཟབ་སྦོང ་འདིར ་ལྷོ ་ཨ ་ཕི ་རི ་ཀའི ་སྐུ ་

ཚབ་དོན་གཅོད་སྣང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་ 

དང་། ཡུན་རིང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་གནང་

མཁན་གྷ་ཡི་ལེ་སར་མེན་ (Guy Lieber-

man) ལགས། ལམ་རིམ་ནང་ཆོས་བསི་

གནས་ཁང་གི་དགེ་རྩའི་མ་དངུལ་དོ་དམ་པ་

ཀེ་ལེ་སི་ཝེ་སེལ་ལགས་དང་ཕི་ལིཔ་ཝ་ཡི་སི་

ལགས། བོད་ཀི་ཚོགས་པའི་ལོའུ་རཱ་ལགས་

དང་ཇེམས་ལགས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐོར་བ་སོགས་སྐུ་ཚབ་གངས་ ༡༡ ཙམ་མཉམ་

ཞུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༧ བར་

ལས་དོན་འཆར་སྒིག་བྱུས་བཀོད་དང་། མ་

འོངས་པར་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་གོས་

བསྡུར་གནང་ཡོད།

 དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་ཟབ་

སྦོང་འདི་བཞིན་ལམ་སོན་སྣེ་ཁིད་གནང་ཡོད་

པ་དང་། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཚོགས་འདུ་

འདི་ལྟ་བུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་ཐེངས་དང་

པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུའི་

སྐབས་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་ཁག་ལག་བསར་ཡོང་

ཆེད་ (Action Committee for Tibet) 

ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀང་གསར་འཛུགས་

གནང་ཡོད།

 ཚོགས་འདུ་འདི་བཞིན་བོད་ཁང་

ཐེབས་རྩའི་མཐུན་འགྱུར་འོག་གོ་སྒིག་ཞུས་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོགས་འདུ་

དེ ་ས་ཡུ་རོབ་དང་ལེ ་ཌེན་ཨ་མེ ་རི ་ཀ་ནང་

ཚོགས་ཡོད། དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་

འདི་བཞིན་གང་ལེགས་བྱུང་བར་དགའ་བསུ་ 

དང་། ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་སྤོ་སེམས་

ཆེན་པོའི་ངང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ལྷོ་ཨ་ཕི་

རི་ཀའི་ནང་བོད་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་གང་

མང་སྤེལ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་དང་བཅས་ཚོགས་འདུ་

གོལ།།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་

ཤིང་ལུག་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་

བཞེད་པའི་དགའ་སོན་ལ་བོད་ཕི་ནང་

གཉིས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་

ཡོངས་ལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་

འགྲུབ་པའི་སོན་འདུན་དང་

འཚམས་འདི་ཞུ།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 12 ཚེས་ 22 ཕི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 11 3

ཨིན་བོད་བར་ཆད་གཏན་འབེབས།

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

འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཅན་ཌི་སར་ཁུལ་གི་བོད་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

land tenure   
མོ་ཡན།

ཞིང་བདག་ཅིག་ནས་རང་ལ་དབང་བའི་ས་ཁང་དང༌། ཞིང་ཁ་སོགས་

གཞན་ལ་དུས་ཚེས་རྒྱས་བཅད་ཀིས་བོགས་གཏོང་དང༌། གཡར་སྤོད་

བྱེད་ཚུལ།

ledger   
བྱུང་སོང་མ་དེབ།

རྒྱུན་གཏན་ནས་ཚོང་ལས་ཀི་བྱ་གཞག་དང༌། དངུལ་ཕར་སྤོད་ཚུར་ལེན་

བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀི་རྣམ་གངས་དེབ་སྐེལ་བྱེད་སའི་ཐོ་དེབ།

legal aid   
ཁིམས་དོན་རོགས་སྐོར།

དམིགས་བསལ་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྒིག་འཛུགས་གང་རུང་ཞིག་

གིས། ཁིམས་རྩོད་པའི་འགོ་གོན་གཏོང་མི་ཐུབ་མཁན་རིགས་ལ་ཁིམས་

ཀི་རོགས་སྐོར་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཚུལ།

legislative assembly  
ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

ཞིང་ཆེན་ནམ་མངའ་སེ་སོ་སོའི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་དབང་

ཚད་ཅན་གི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།

literacy   
འབྲི་ཀོག་ཤེས་ཡོན།

དམིགས་བསལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀོག་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཁད་ཆོས།

living trust  
གསོན་གནས་འཚོ་འཛིན།

ཁར་དབང་གི་བདག་པོ་རང་ཉིད་གསོན་པའི་དུས་སུ་འཚོ་འཛིན་ཆེད་

གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ཏུ་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་བྱེད་ཚུལ།

living will  
གསོན་ཆེམས།

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ནད་གཞི་དག་པོའི་རྐེན་པས་སོ་སོའི་འདོད་དོན་ནམ་

བསམ་ཚུལ་བརོད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་བྱུང་ཚེ། སན་བཅོས་ཀི་ཐབས་

ལམ་ཇི་འད་བསེན་མིན་གི་ཐག་གཅོད་ཀི་འགན་དབང་སྤོད་ཕིར་རང་

ཉིད་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡོད་མུས་སྐབས་སོན་ཚུད་ནས་ལུགས་

མཐུན་ས་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

log book  
འགྲུལ་དེབ།

གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་ཇི་བྱས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་ཚུལ་ཐོ་འགོད་བྱེད་སའི་མ་དེབ།

magnetic pole  
ཁབ་ལེན་གི་སྣེ།

ལྷོ་དང་བྱང་གི་ཐ་སད་སྦར་བའི་ལྕགས་ཁབ་ལེན་གི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་

ཡོད་སའི་སྣེ་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཞིག

manuscript  
༡། མ་ཟིན།

༢། བྲིས་མ།

ཡིག་རིགས་སོགས་ཀི་རྩ་བའམ་ཕི་མོ། 

དཔར་སྐྲུན་གསར་གཏོད་མ་བྱས་གོང་དུ་ལག་པས་བྲིས་པའི་དེབ་དང༌། 

ཡིག་ཆ་རིང་རིགས།

map projection 
 འབུར་རིས་ས་ཁ།

ཕོགས་ཆ་གསུམ་ལྡན་གི་དངོས་པོ་ཞིག་སེ། དམིགས་བསལ་གིས་ས་

གཞིའི་སེང་གི་རི་ཀླུང་སོགས་ཀི་བཀོད་པ་ཕོགས་ཆ་གཉིས་ལྡན་ཀི་རྣམ་

པར་གསལ་སོན་བྱེད་ཚུལ།

mass communication  
རྒྱ་ཁབ་འཕྲིན་སྤེལ།

ཚགས་ཤོག་དང༌། རླུང་འཕྲིན་བརན་འཕྲིན་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་མང་

ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཐབས།

maturity date  
སིན་ཚེས།

ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་ལྟ་བུ་ས་དུས་ནས་དུས་བཀག་བྱས་པའི་དུས་ཚོད་

ཆ་ཚང་རྫོགས་མཚམས་སུ། རང་ཉིད་ཀི་ཐོབ་སྐལ་མ་སྐེད་རྣམས་ཕིར་

ལེན་ཆོག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཚེས་གངས།

measles  
སེ་བུ། སིབ་བི་རྩེ་གེ།

བྱིས་པ་མང་ཆེ་བར་ཡོང་བའི་གཉན་རིམས་ཚབས་ཆེན་ཏེ། གཟུགས་

པོ་ཡོངས་ལ་ཐོར་པ་དམར་པོ་སིབ་སིབ་དོན་པའི་ནད་ཅིག

mercy petition 
ཚེ་ཐར་ཞུ་འབོད།

ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནས་སོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཀི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་

རེས་སུ་ཉེས་ཅན་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་སིང་རེ་བྱམས་

གཟིགས་དགོངས་ཡངས་ཀིས་ཚེ་བཙོན་དུ་ཁ་སྒྱུར་ཡོང་བའི་ཞུ་སན།

monument  
དན་རྟེན་དངོས་རྫས།

སན་གགས་ཅན་གི་མི་སྣའམ། གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་ཁག་མི་མང་རྣམས་ལ་

དན་སྐུལ་ཆེད་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དང༌། རོ་རིང༌། སྐུ་བརན་སོགས།

mouth piece
༡། པི་པི།

༢། ཁ་ཚབ།

སན་གགས་ཅན་གི་མི་སྣའམ། གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་ཁག་མི་མང་རྣམས་ལ་

དན་སྐུལ་ཆེད་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དང༌། རོ་རིང༌། སྐུ་བརན་སོགས།

སྐེ་བོ་སྒིག་འཛུགས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ན་རོད་མཁན་

གི་ཚགས་ཤོག་གམ་གང་ཟག

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་འཕྲོད་

བསེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཅན་

ཌི་སར་སེག་ཌོར་ ༡༧ དུ་

བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ 

དང་། བོད་མི་ནད་པ་ཚོར་

དང་བླངས་ཐོག་རོགས་པ་

བྱེད་མཁན་ཚེ ་རིང་སྒོལ་

དཀར་ལགས་དང་། ཁོ་

མོའི་སྤུན་མཆེད། སངས་རྒྱས་སན་ལྷ་ནད་པའི་

རོགས་ཚོགས་ཀི་ལས་བྱེད། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཅན་ཌི་སར་དུ་

སན་བཅོས་ཆེད་སེབས་པའི་ནད་པ་བཅས་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གོང་ཁེར་

དེའི་མཐོ་སོབ་ཁག་གི་ནང་སོབ་གཉེར་གནང་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

སྐབས་ ༡༤ པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་

སེ་ཆིག་སྒིལ་དང་། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་

གསོ་བཅས་ཀི་སྐོར་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་

སིད་བྱུས་དེ་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་སན་ཀི་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྐོར། བཀའ་

ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ཤེས་ཡོན་གལ་གནད་

ཆེ་ཤོས་སུ་བརྩིས་བཞིན་ཡོད་པའི་སིད་བྱུས་

སྐོར། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ཀིས་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཁག་

དཔེར་ན། གོ་ནད་ཀྲི་བི་དང་། གཉན་ནད་རེག་

དུག མོས་རྫས་ངན་གོམས།སན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་

ལས་གཞི་བཅས་ཀི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད།

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་སྐབས་བསྟུན་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུང་ཕི་

དིལ་ལས་ཁུངས་དང། སྤི་ཁབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་

ཁུངས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ས་སོང་ཡོད་པར་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སི་ཞུའི་

ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཞབས་

འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སན་

འབུལ་འཐུས།

ཀ༽ དམིགས་བཀར་ས་མིག

ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་བསྒྱུར་དང་དཔར་

བསྐྲུན་ཚན་པའི་ཆེད་འགན་འཛིན་དྲུང་གཞོན་ 

༡ གི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན།

༡) ལས་འགན། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་གི་འགན་འཁུར།

༢) ཤེས་མོང། ཚད་ལྡན་མཐོ་སོབ་ཞིག་ནས་

བོད་ཨིན་ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་ (M.A) ཐོན་པའམ། དེ་དང་

མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་ཐོག་

བོད་ཨིན་ཡིག་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཉུང་

མཐར་ལོ་ ༥ ཉམས་མོང་ཡོད་པ།

༣) ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༣།༢༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ 

ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༤) རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག་

གཉིས་ཀི་འབྲི་རྒྱུགས་དང། ངག་རྒྱུགས་གཏོང་

དགོས།

ཁ༽ ཁད་ལས་པའི་ས་མིག

ཕི་དིལ་བོད་ཀི་བརན་འཕྲིན་ཚན་པའི་གསར་

འགྱུར་སེ་ཚན་ཆེད་ལས་དོ་ ༡ གི་དགོས་ངེས་

ཆ་རྐེན།

༡) ལས་འགན། གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་

འགན་འཁུར་རྐང་ལེན།

༢) ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སོབ་ཞིག་ནས་

ཉུང་མཐར་གསར་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་(B.A in 

Mass Communication) ཐོན་པའི་ལག་

འཁེར་ཡོད་པ།

༣) ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༣།༢༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ 

ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༤) རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་མི་འགོ་

རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་

གནང་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

ག༽ སྤི་ཁབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཆེད་དྲུང་

ལས་ ༣ དང། ལས་དོ་ ༢ ལས་དྲུང་ ༦ བཅས་

ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་ ༡༡ བྱ་རྒྱུའི་དགོས་ངེས་

ཆ་རྐེན།

༡) ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སོབ་

ཞིག་ནས་རྩིས་ཀི ་རིག་གཞུང་ཐོག་ཉེ ་བའི ་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.Com) ཐོན་

པའམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་

འཁེར་ཡོད་པ།

༢) ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༣།༢༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ 

ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། དྲུང་ལས་གནས་རིམ་དུ་ 

༣༥ དང། ལས་དོ་དང་ལས་དྲུང་གཉིས་སུ་ 

༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

༣) རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག 

ཞིབ་ཕྲའི་རྩིས་ཀི་ལམ་ལུགས་བཅས་སོབ་ཚན་

གསུམ་ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང། བོད་སྐད་དང། 

ཨིན་སྐད། གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

 གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཆ་རྐེན་

ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབྲེལ་

ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་

གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སན་འགེངས་

ཤོག་བཏོན་སེ་དོན་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་

མེད་པ་བཀང་ཟིན་རེས།

༡༽ རང་ཉིད་ཀི་ད་ལྟའི་ཕེད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢ 

རེ་དང།

༢༽ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་

འཁེར་ (Marks Card & Degree Certifi-

cate) གི་ངོ་བཤུས།

༣༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀི་ཤོག་

གངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས།

༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སོད་

ཆོག་པའི་ལག་འཁེར། (RC) ཤོག་གངས་དང་

པོ་དང། དུས་འགངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས།

༥༽ ཁིམས་མཐུན་སྐེས་ཚེས་ལག་འཁེར་ 

(Birth Certificate) གི་ངོ་བཤུས།

༦༽ བོད་མིའི་སྒིག་གཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སན་ཁང་ཡོད་

ན་དང། དེ་མིན་སན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སན་

པའི་ངོས་སྦོར་ (MC) ཁ་གསར་སེང་རང་

ཉིད་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་སན་པའི་ལས་

དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ། (ར་ས་བདེ་

ལེགས་སན་ཁང་གི་ངོས་སྦོར་ཡིན་ན་སན་པ་

ས་འདུ་ཚེ་བརྟན་རོ་རེའི་ངོས་སྦོར་ཞུ་དགོས)

༧༽ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་

སྤོད་ཐལ་སྐོན་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་(Character 

Certificate) ངོ་མ།

༨༽ གལ་སིད་ད་ལྟ་སྤི་སེར་གང་རུང་ནང་

ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སེ་ཚན་

ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ (No Ob-

jection 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། 

༢༠༡༥ ཟླ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༥ 

པ་འགངས་མེད་རང་ཉིད་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང། 

ད་ལྟའི་སོད་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་

བྱང། ཁ་དཔར་ཨང། གོག་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་རེས་

འཚང་སན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན། 

དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་

ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བར་བྱ་རྒྱུར་

སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་

མཉམ་འཁེར་གིས་འབྱོར་མཐོ་བཀོད་རེས་ངག་

རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་

སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ལ།།
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མཇལ་འཕྲད་སོགས་རིམ་པ་བསྐངས་པའི་

ཁོངས་ནས་སེམས་དང་སོག་གི་སོབ་གཉེར་

ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་ཚོགས་མི་

རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སེ། སེམས་

དང་སོག་གི ་ཚོགས་མིའི ་ངོས་ནས་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་

དགོངས་ལྟར། འགོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་སྤེལ་

གཏོང་ཆེད་སོན་འགོ་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་

བར་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བསབ་གཞི་

གཏན་འབེབས་ཐད་ད་བར་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་

ཀི་ལས་བསོམས་སྤན་འབུལ་དང་ལྷན་དེའི་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ཝ་ཤིང་ཊོན་ཧིལ་ཊན་ཞེས་པར་ཆིབས་སྒྱུར་

མཛད་དེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སོན་ལམ་གསོལ་

སོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒིག་ཞུས་པའི་རྒྱལ་

སྤིའི་དགུང་སོན་གསོལ་ཚིགས་མཛད་སོར་

ལྷན་ཞུགས་མཛད་འདུག

 སན ་ གགས ་ཆེ ་ བ འི ་ གསོ ལ ་

ཚིགས་མཛད་སོའི་ལས་རིམ་དེའི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། 

སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཆེ་ཁག་

ཕན་ཚུན་མཇལ་མོལ་གི་ལམ་ནས་འབྲེལ་ལམ་

བཟོ་ཆེད་ཡིན་འདུག མཛད་སོར་ཨ་རིའི་གོས་

ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མིས་གཙོས་

པའི་སྐུ་ཚབ་དང་། གཞན་ཡང་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཀོ་སོ་ཝོ་ (Kosovo) ཡུལ་གི་གཞུང་

ཚབ་དང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྤིའི་རོགས་

ཚོགས་ (USAID) ཀི་འཛིན་སྐོང་འགན་

འཛིན། དེ་བཞིན་ཨིས་རེ་ལིའི་ཀེ་ནེསི་སེཊ་ 

(Israeli Knesset) གོས་ཚོགས་ཚོགས་

གཙོ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ལྷན་

ཞུགས་གནང་འདུག

 སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་སི་ལེཊ་ཊི་རི་ (Jim 

Slattery) མཆོག་གིས་ཚོགས་ཞུགས་སྐུ་

མགོན་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་སྤོད་ཞུས། 

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་སྩལ་

དོན། སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་ཚོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་

སེམས་དང་། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འགོ་

བ་མིའི་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

འགོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་

མས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བརྟེན། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གྱུར་གི་འདུ་ཤེས་ཤིག་འབྱུང་ཚེ་འཛམ་

གིང་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་

ཅིག་སེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཚོ་

གནས་ཆེད་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

བརྟེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

བྱམས་པ་དང་། སིང་རེ། བཟོད་པ་སོགས་ནི་

འཛམ་གིང་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་

མའི་ཐུན་མོང་གི་བསབ་བྱ་ཡིན་སབས། བསབ་

བྱ་དེ ་དག་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཐོག་ནས་མི་

བཟང་པོ་ཞིག་དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་

གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་

སོབ་སྩལ་རེས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་སེ་ར་ལྡུན་

ཁུལ་རཇ་པུར་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གཞིས་ཆགས་

ལ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི ་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་ཐོག་པ་སོགས་ལ་ཟུར་

དུ་མཇལ་ཁ་བཀའ་དིན་སྩལ་གནང་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱ་སྤོད་ངོ་མའི་ཐོག་གི་ཞབས་ཞུ་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ལ་བར་བརྒལ་གི་གནས་སངས་འོག་

གི་སྤི་ཚོགས་ཁག་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞེས་

པའི་ཚོགས་པས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཧ་ཡཏ་

མགོན་ཁང་ Park Hyatt གི་ཚོགས་ཁང་དུ་

ཨ་རིའི་ཁ་ཆེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འགོ་ཁིད་གནད་

ཡོད་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་དུ་༼བྱ་སྤོད་ངོ་མའི་

ཐོག་གི་ཞབས་ཞུ།༽ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་

ཐོག་མཁས་པའི་བགོ་གེང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད།

 དེ་ཡང་བགོ་གེང་གཙོ་སྐོང་བས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་པ་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའི་མི་མང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་

ཞུའི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་

སོབ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་

སྩལ་དོན། སྐབས་རེ་ཁ་ཆེའི་ཁོད་མི་ངན་འགའ་

ཤས་ཀིས་སྤོད་པ་ངན་པ་བྱས་པའི་དོན་རྐེན་

ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གིང་མི་མང་གིས་ཁ་ཆེའི་

ཆོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་སྤོད་ཀི་རང་བཞིན་

ཅན་ཞིག་རེད་བསམས་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གི་ལྟ་

སངས་ལས་བདེན་པ་མ་རེད། ཅེས་དང་། དེང་

སང་སི་རི་ཡ་དང་ཨི་རག་ནང་ཁ་ཆེ་བས་དག་

སྤོད་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལ་

མཚན་ཤས་བཟོ་བཞིན་ཡོད། མི་ངན་དེ་ཚོ་འཇི་

ཧཏ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། འཇི་ཧཏ་ཡི་

དོན་དག་དངོས་མ་ནི་དེ་འད་མ་རེད། ངོས་ནས་

དེ་ས་འཇི་ཧཏ་ཞེས་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་

གོགས་པོ་དང་། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་རིག་པ་

བ་ཅིག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་དོན་

ནི་སོ་སོའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་བཅོམ་པའི་

དོན་ཡིན་སབས་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་པ་

ཚོས་ཉིན་ལྟར་ཉོན་མོངས་རྩ་མེད་བཟོ་བའི་བྱ་

སྤོད་ལག་བསར་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

 དེང་སང་ང་ཚོས་མཐོང་བའི་དག་

སྤོད་ལག་བསར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ལ་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས། དག་སྤོད་ལག་བསར་བྱས་

པའི་ངན་སྤོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་དག་སྤོད་ཀིས་

ལན་སོག་ན་འཕྲལ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ 

ཀང་། ཕུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད། ཅེས་སོགས་

ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཨ་རིའི་

ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སེ། 

ཕི་ཚེས་ ༦ ཉིན་སུད་སིར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་

ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༧ དང་ ༨ བཅས་ཉིན་

གངས་གཉིས་ཀི་རིང་སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་

སིཌ་ཡན་བོད་རིགས་མི་མང་ནས་ཇི ་ལྟར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། གོང་ཁེར་བྷ་སེལ་

ནང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་འགེལ་དང་། དགེ་བཤེས་གང་རི་

ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་སྦོང་ཚིག་བརྒྱད་མའི་

གསུང་ཆོས། སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་དབང་དང་། ཕི་ཚེས་ ༨ 

ཉིན་དེང་རབས་འཛམ་གིང་གི་ཆེད་དུ་ཆོས་དང་

མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤོད་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག

དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀེའི་ཕི་སིད་བློན་ཆེན་

གཞོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དིལ་བསྒགས་དྲུང་

ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་

རི་ཀེའི་རྒྱལ་ས་པི་རི་ཊོ་རི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀེའི་ཕི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་

སུ་ཕི་སིད་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ནོ་མན་

ཌི་ཡ་མེཕ་ཀེ་ཊོ་ (Nomaindia Mfeketo)

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

 སྐབས་དེར་དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྤི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་ཨ་རི་དང་སུད་སི་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་

སྐོར་དང་། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་

པོའི་བཙན་གནོན་འོག་བོད་མིའི་གནས་སངས། 

དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐོར། སྤི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་ཆབ་

སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་

འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་ཁིད་

ལ་རྩིས་སྤོད་མཛད་ཟིན་ཡོད་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་

སྤོད་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གཞུང་

ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

འདུག

 ཕི་སིད་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་

གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་

མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཆེད་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་དང་གོས་

མོལ་གིས་ལམ་ནས་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར། མ་འོངས་པར་ཕན་ཚུན་

འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཡང་

བཏོན་གནང་འདུག

 དེ་ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་སྣང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་བོད་

ཀི ་གོགས་པོ ་སྐུ་ཞབས་གྷེ ་ལིཡ་བྷར་མེན་

ལགས་ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུག


