དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་ཤི ང་ལུག་ལོ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༨ ཨང༌། ༢༡
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བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་མགྲིན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༩

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོ ག་གི ས་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་དང་འཇམ་

ཐང་འབྲི ་ སྲོལ ་གསར་གཏོད ་མཛད་པའི ་
སྐརོ ། ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་

དབང་།

སེམས་བསྐདྱེ ་བཅས་རི མ་པར་

དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

གནང་རྗེས ་བོད ་ཁྱི མ ་དགེ ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ མཆོ ག་གི ས་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི འི་
སྤབོ ས་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་འགན་ལེགས་

པའི་དབྱངས་ཀྱི་རས
ྗེ ་གནང་། སེམས་བསྐདྱེ །

པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་།
བོད་ཀྱི་འཇམ་
དབྱངས་རྣམ་གསུ མ་གྱི ས ་མཚོ ན་དཔལ་

ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ན ་པོའི ་ བཀའ་དབང་བཅས་

སྩལ་གྲུ བ ་རྗེས ་བོད ་ཁྱི མ ་དགེ་ ལས་སླབོ ་མ་
དང་འབྲེལ་ཡོ ད་བཅས་པས་བརྟན་བཞུགས་

ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཐད་ཞབས་འདེག ས་
བོད ་པ་ལས་ལྷག ་པ་ཞུ ་ མཁན་མ་བྱུ ང ་བའི ་

དེ་ཡང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཙམ་

དང་། ཆོས་རི ག་གི་རི ན་ཐང་། དེང་དུས་

འཁོད་མཚམས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་

ཕྱི་དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་

བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐརོ ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གི་ཕྱུག་ཚད་

ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྦྱོང་དགོས་གལ་ཆེ་ལུགས།

ལ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭར་༸ཞབས་སོར་
དབང་གི་སྔནོ ་འགའྲོ ་ི སྒྲུབ་བཞག་མཛད། དེ་

རས
ྗེ ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་།

བསྟོད་

དང་།

ི ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་
ས་དགེ་བཀའ་རྙང

བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་མི ་ཐུ བ་ཚུལ། མ་འོངས་པའི་

འབྲེལ་ཡོ ད་དང་བཅས་པས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ སོན་རྩ་རྣམས་ལ་གནའ་དེང་གཉིས་ཀྱི་ཤེ ས་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མཐའ་ ཡོ ན་འདབ་ཆགས་གཤོ ག་པ་ཟུང་ལྡན་ལྟར་

བརྒྱུད་གཅི ག་མཚུ ངས་ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་
ཟབ་རྒྱས་སྩལ།
དེ་ནས་ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་

ཡས་བསྟན་འགྲོའི ་ མགོན ་དཔུ ང ་དམ་པར་ ཡོ ང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བདྱེ ་དགོས་པ་

པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི ་བཀའ་

ཆེ ད ་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པ་

ཆབས་ཅི ག ་དངོས ་སུ ་ ས་གནས་ས་ཐོག ་ཏུ ་

གནང་གོང་བལ་ཡུལ་བོད་མི འ་ི འབྲེལ་མཐུ ད་

སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་ ཞིབ་སླད་ཆེད་བསྐདྱོ ་གནང་ཡོ ད། ཤེས་རི ག་

ངལ་སེལ་ཚོ གས་ཆུང་ཚོ གས་བསྐངོ ས་ཞུས་ཏེ་

དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་བལ་

༢༡ བར་གཙོ་བོ་ སྐྱོར་བྱ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒ་ོ ཁག་

ཞལ་འདེབས་དེ་དག་བལ་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུ ད་

པ་མཁའ་མཉམ་པའི་སྐརོ ། ལྷག་པར་དཔལ་

ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ པཎ་གྲུ བ ་བཅུ ་ བདུན ་གྱི ་ གསོ ལ ་
འདེབ ས་དད་གསུ མ་གསལ་བྱེ ད ་ལྗ ག ས་
རྩོམ་མཛད་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན།

སྐ་ུ

པའི་དབྱངས་ཀྱི་རས
ྗེ ་གནང་དང་། འཕགས་

སྐུ ་ ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ ་བརྒྱར་བརྟན་ སོགས་བཀའ་སླབོ ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ།

བལ་ཡུལ་ས་ཡོ མ་ཁྲོད་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་སྐརོ ་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་

རི ང་མཆོག་དང་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ གོ ད ་ཆག་ཇི ་ བྱུ ང ་གི ་ གནས་སྟངས་རྟོགས་
དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་རྣམ་གཉིས་ཉེ་ལམ་ བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ས་ཡོ མ་གྱི་གོད་ཆག་

༥ ཚེ ས་ ༡༨

སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཟིགས་ཞི བ་

ཆགས་ཁག་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག

འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་པའི་བོད་རི གས་

ནས་

གྱིས་གཙོ ་སྐྱོང་གནང་བའི་ས་གནས་ཛ་དྲག་

ལས་དོན་འད་ྲི ཞིབ་དང་།

ངལ་སེལ་མཐུ ན་

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མནྜུ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ གཅིག་བཀོད་མངགས་གནང་།
བཟོ་གྲྭ

དེ་

སྤ་ྱི ཚོ གས་

གསོ་ཁང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི

དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་དུ་གསར་འགོད་གསལ་

པར་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ལམ་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་

ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་ས་

ྲི ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་ འཚམས་འད་ྲི དང་རྟོགས་ཞིབ་གནང་། ལྷག་
ཡོ ལ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༣ ཐོག་ཕྱི་དལ
བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ད་

མཆོ ག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་
དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་གཉིས ་དབུས་བོད ་

དང་།

སེམས་གསོ་དང་ས་གནས་སུ་ཕེབས་དགོས་
དོན་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་རཱ་

སུ་ཝ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་གནས་

སྡདོ ་བྱེད་ས་ཁག་ལྔ་ཡོ ད་ཁོངས་ཤབ་རུ་དང་
ཐེམ་པོ་ཆེ་ས་ཁག་གཉིས་སུ་ཕེབས།

ཐེམ་

པོ་ཆེ འི་གཞི ས་ཁང་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་

སེལ་ཆེད་དང་ཐོག་བལ་སྒརོ ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་

དེ་རས
ྗེ ་བལ་སྒརོ ་འབུམ་བཞི་བཅ་ུ

བཅས་བལ་ཡུལ་བོད་མི འ་ི འབྲེལ་མཐུ ད་པའི་

གཙོ ་སྐངྱོ ་འོག་ཚོ གས་མི ་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་

ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ཚོ གས་ཆུང་ལ་གནང་ཟིན་
པས་ས་ཡོ མ་གྱི་གོད་ཆག་འོག་འདས་གངྲོ ས་
སུ་གྱུར་བའི་རས
ྗེ ་ཤུལ་ནང་མི ་དང་།

རྨས་

སྐནྱོ ་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་གཞིས་ཁང་རྩ་འཐོར་

ཕྱིན་པ་སོགས་ལ་ངལ་སེལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
བསྐྱར་བཟོའ་ི ལས་འཆར་ཐད།

དཔལ་

ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མི འི་སྡདོ ་སྒར་ཁག་

ཡོ མ་རྒུད་སྐྱོབས་ལས་དོན་ནང་གཟེངས་སུ་ ཤབ་ར་ུ སླབོ ་ཁང་དང་ཕྲུ་གུའ་ི ཉལ་ཁང་། ལས་

རོགས་ཚོ གས་ཁག་ལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི་འབོད་

སྒརེ ་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་མང་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

ཐོན ་པའི ་ རོ ག ས་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱས་དང་ ཁུངས་སོ གས་ཆ་ཚང་ས་ཡོ མ་གྱི ་གོད་ཆག་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ འོག་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་ཡོ ད། བལ་ཡུལ་ནང་

ཞུས། དེ་བཞིན་འཇོ་ཁེལ་གཞིས་སྡདོ ་མི ་མང་ ས་ཡོ མ་གྱི་གནོད་འཚེ ་བྱུང་མ་ཐག་བོད་མི འི་

མི ར་ས་ཡོ མ་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་

ཁོངས་མི ་མང་ཁག་ཅི ག་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བལ་ཡུལ་གཞུང་

ཡོ ད་པར་ཐུ གས་གསོ འི་འཚམས་འདྲི་དང་

གནས་སྡདོ ་བོད་མི ར་ས་ཡོ མ་གྱི་ཛ་དྲག་ངལ་

དེ་མི ན་ས་ཁག་གཞན་ནང་གཞི ས་ཁང་དང་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཞེ ད ་དགོ ང ས་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་སྐུ་ཚབ་ཏུ ་

བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ ་བཙན་བྱོལ་བོད་

དེ་

བསྐྱོད་གནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་

ཚང་འཛོ མས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི

ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཕདྱེ ་

པའི་བརྒྱུད་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུ བ་ཡོ ད།

བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བལ་ཡུལ་

རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་བཅས་

བཞིན་དགོན་སྡ་ེ ཆེ་ཁག ས་ྣེ ལེན་ཁང་། རྒན་

སྒར
ོ ་འབུམ་ཉི་ཤུ ་ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོ ད།

ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་གྱིས་ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ ༡༩ བར་གཙོ་བོ་པོག་རཱ་
ཁུལ་གྱི་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་ཆེད་

གནང་བའི་གནད་དོན་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

༸ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ངལ་སེལ་
རོ ག ས་རམ་ཆེ ད ་བལ་སྒར
ོ ་འབུ མ ་ལྔ་ བཅུ ་

དང་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཁྱབ་

བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཕྱིར་ལོག་མ་

ལ་ཐུ གས་གསོ འི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ་དང་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད། འབལྲེ ་ཡོ ད་

སྐུལ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པས་རི ང་

མི ན་གསལ་བསྒྲགས་ཕེབས་རྒྱུ་དང་།

དེ་

འབྲེལ ་བར་བརྒལ་ངལ་སེ ལ ་དང་ཕུ ག ས་

འཁྱོང ས་ལས་འཆར་ཁག་ལའང་དགོང ས་

བཞེས་གནང་མུས་བཅས།

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ །།

ཞེས་གསར་

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་
༸གོང་ས་མཆོག་ཨི ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་ཁུལ་དུ་ཉིན་གྲངས་
བཅུ་ལྷག་རི ང་མཛད་འཕནྲི ་བསྐྱང་ཆེ ད་བཞུགས་
སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད། དེ་
ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ནས་ ༩ བར་ཉིན་གྲངས་
ལྔའི་རི ང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ལེ འུ་ར་བུ་ལུ ་མོ ན་ཊེན་
Leura, Blue Mountain, New South Wales
དུ་དཔལ་རྡོ་ར་ྗེ འཇིགས་བདྱེ ་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ལེའུ་ར་ Leura
ར་ུ བཟོད་པའི་ཉམས་ལེན། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བྷ་ི རི ་སི ་སྦནེ ་ Brisbane གྲོང་
ཁར
ྱེ ་དུ་ཆོས་ལུ གས་འདྲ་མི ན་ལྷན་ཚོ གས་ནང་ལྷན་
ཞུགས་མཛད་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ དང་ ༡༢
བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་བྷ་ི རི ་སི ་སྦནེ ་ཚོ གས་
ཁང་ཆེན་མོའ་ི ནང་དུ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
པའི་དབུ་མ་རི ན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་
ཡི ན་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་བྷ་ི རི ་
སི ་སྦནེ ་ Riverstage ཞེས་པར་སྙངི ་རྗེའ་ི ཉམས་
ལེན་སྐརོ ་ Wisdom of Compassion བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ནུབ་ཕྱོགས་པར་ཐི་ (Perth) ར་ུ
གཏོང་ལེན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་
བཅས། །

༸རྒྱལ་ཡུ མ་ཆེན་མོའ་ི རྐང་སྤལོ ་རྩེད་འགྲན་
དབུ་འཛུ གས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་
གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཐོག རྡ་སྟེང་བོད་
ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་རྩེད་ཐང་སྟེང་བོད་
རྒྱལ་ཡོ ངས་རྩེད་རི གས་ཚོ གས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་
བའི ་ ༸རྒྱལ་ཡུ མ ་ཆེ ན ་མོ འི ་ ར ྗེས ་དྲན་གསེ ར ་གྱི ་
གཟེངས་རྟགས་རྐང་སྤལོ ་འགྲན་སྡར
ུ ་ཐེངས་ ༢༡
པ་དེ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད།
ཐེངས་འདིར་མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགནྲོ ་
གཙོ ་བོ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་སྤནེ ་པ་
མཆོག་ཡི ན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཤེས་
རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་དང་།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་ལྷན་
ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་ཕེབས་འདུག
ཉིན་རེར་རུ་ཁག་བརྒྱད་རེའི་དབར་
རྩེད་འགྲན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠
ཉིན་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་
སྲིད་ཟུང་དྲུང་གསར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་བཀའ་
བླནོ ་རྒྱ་རི ་སྒལ
ྲོ ་མ་མཆོ ག་དང་ལྡ་ི ལི ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་བཀའ་ཟུ ར ་བསྟན་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་རྣམ་
གཉིས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་
དང་མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤྲོད ་ལས་གཞི ་ ཚན་པའི ་
(FFR) འགན་འཛི ན་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་ཟུང་
དྲུང་སྐ་ུ ཞབས་དི་ལི བ་ཀུམཱར་ Mr. Dilip Kumar
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་འདུག
རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
FFR
ཚན་པ་དེའ་ི འོག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་སོགས་ལས་གཞི ་
ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣

གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨

འབུ ལ་སྨནོ ་ལམ་སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ བཞི་ཡོ ད་འདུག

བོད་ནང་

བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་བོད་

རྣམས་ནི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་དང་བཞི ་བཅུ་

འགན་དེ་ང་ཚོ ར་ཡོ ད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་

འཛུ གས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་།

དེ་བཞི ན་དེ་རི ང་སྔ་དྲོ་བོད་མདོ་ གི ་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སག
ྲེ ་གཏོང་མཁན་ ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ འ་ི མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

སང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

དོན། །དེ་རི ང་བླ་ོ ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་ སྨད་ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཅོ་ནེ་
ཞི ག ་ལ་བོད ་བསྟན་སྲི ད ་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ རངྫོ ་གི་རང་ལོ་ ༣༦ སོན་པའི་བོད་རི གས་

ཁོང་རྣམས་ནི་བོད་

ི ་སྟོབས་དང་རྒྱལ་ཞེན་ཡི ད་ལ་
རྣམ་པའི་སྙང

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་

ཆི ག་སྒྲིལ་གྱིས་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་

ཞེ་གྲངས་ཡི ན་པ་དང།

ཆེད་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་ བུད་མེད་སངས་རྒྱས་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རང་ ནང་སྐྱེས ་པ་དང་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་མཇལ་ བཅངས་ཏེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་རྡོག་རྩ་
མཁན་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་ མྱོང་མེད་པ།

གྱུར་ཡོ ད་འདུག གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན་ འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཆགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ ན་བོད་ནང་གི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་
ཐོན་འདུག དེར་བརྟེན་ཚང་མས་ཐུ གས་ ཁོང་གི ་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་རྟ་མགྲིན་དབང་ རྣམ་པས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་དོན་ ཏན་ཏན་བསྒྲུབས་ཀྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག
བའི་གནས་ཚུ ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

སྨནོ ་ཡག་པོ་ གནང་རོ ག ས་ཞེ ས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ རྒྱལ་ཡི ན་པ་དང་ཁོང་བཟའ་མི ་གཉིས་ལ་བུ་

ཕྲུག་གཉིས་ཡོ ད་འདུག སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་ད་
༢༠ ཉིན་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་ཁུལ་རྟའུ་ བར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ ༡༤༠
ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

དུ་སོ་སོའ་ི རྩ་ཆེའ་ི ལུས་སགྲོ ་ལོངས་སྤདྱོ ་བླསོ ་ ང་ཚོ ས་རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་གི ་གནས་ཚུལ་
གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་ནི་མི ་ཐོག་དང་ ཐོས་སྐབས་སེ མས་ནང་རང་བཞི ན་སེ མས་

པོ་དང་གཉིས་པ་མི ན་པར་མི ་ཐོག་གསུམ་པ་ འཚབ་དང་བླ་ོ ཕམ་ལྕ་ི མོ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ང་གི ་

ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ ་ སུ མ ་བཅུ འི ་ ནང་ བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་ དེ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་བོད་ནང་གི་བོད་ འདུག འོན་ཀྱང་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་བསྟན་
ྲོ ་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་
ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ ཡི ན་པའི་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་ ད་བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ མི ་ཚོ འ་ི སྙངི ་སྟོབས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སག

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་མི འི་ རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་
ཆེ ན་ཆོ ས་གླང
སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་ སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་བཟའ་མི ་གཉིས་

འོག ་ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གོ ་ སྒྲི ག ་ ལ་སྟོབས་ལྡན་དང་། ཐུ བ་བསྟན། ཚེ ་རི ང་
ཞུས་ཐོག གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི མཆོད་ མཚོ ་མོ།

ཚེ ་དབང་རྒྱ་མཚོ ་བཅས་བུ་ཕྲུག་

མཚམས་ཆད་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ ལ་རྒྱ། མི ་རི གས་ཀྱི་ཤ་ཞེན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

ཁོང་རྣམ་པས་བླསོ ་

གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ མཁྲེགས་འཛི ན་གྱི ་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་འགོ་ བརྗེད་པ་བྱེད་དགོས།

ཞེས་གསུང་བཤད་

ནས་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཏཱ་ལའི་ར་ུ ཚོ གས་ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མཁྱེན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ གཏོང་གནང་བ་དེ་ང་ཚོ ས་དུས་ནམ་ཡང་མ་

སྐུ ལ ་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་གཞི ་ མེ ད ་ཀྱི ་ སྐྱོན ་

ཁྲིད་ཚོ ར་མཁྱེན་པ་བཟོ་ཐུ བ་རྒྱུ། ལྷག་པར་ གནང་།།

སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༢༦ ཉིན་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་

ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཤེ ས ་རི ག ་

སྐབ ས་ནས་བོད ་ནང་གི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ འགྲོ་ ཆགས་པོ།

ྲི ས་ལུགས། ས་ཆའི་བདག་ ཀྱང་སོ་སོའི་སྒརེ ་གྱི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་རང་
ལུགས་དང་། ཁམ

ཡོ ངས་རྫོགས་བདག་གི ར་བཞེས་རྗེས་ཕྱི་ལོ ་

ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་

མ་ཟད། ཤེས་ཡོ ན་དང་ལག་ཤེས་དམི གས་

ཙམ་ནས་བོད་ནང་ལེགས་བཅོས་

ུ ས་གནང་མཛད།
ུ ་བཙག
ཚོ གས་ཆང

དེའ་ི

ཁྲལ་གྱི་

ཡང་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་ཞིབ་མཛད། དེ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས།

རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་སུའང་ཐུ གས་ཞིབ་མཛད་

འགྲོ་སྟངས་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་
གྲོས་ཚོ གས་ནང་ཚོ གས་འདུ་འཚོ གས་སྐབས་

འགལ
ྲེ ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་རི མ་པ་གསུམ་དུ་

གི ་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ལེགས་བཅོས་ཚོ གས་

ཡོ ད་ཀྱང་།

༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༠ བར་གྱི་གནས་སྟངས་

དོན ་བསྒྲུ བ་མ་ཐུ བ ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་རྣམ་པ་

དང་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པར་ཐུ གས་ཞིབ་

རི མ་པ་གསུམ་པ་

ལོ ར ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ས ་

ན་ཕྲ་བའི་སྐབས་ནས་མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་

དབ་ྱེ བཞིན་ཡོ ད། རི མ་པ་དང་པོ་ནི། ཕྱི་ལོ་
དང་། གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་
༢༠༠༡ བར་དང་།

ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཡི ན།

དེ་རས
ྗེ ་རི མ་པ་བཞི ་པ་བརྩིས་པ་ཡི ན་ན་ཕྱི ་

ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་རི མ་པ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། ད་བར་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི

མང་གཙོ འི་འཕེལ་རི མ་ལ་གཞི གས་སྐབས་

འཕེལ་རྒྱས་གང་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་སྤྱི་ནོར་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས ་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ཁོ་ ནའི ་ འོག ་ནས་

ནང་ས་ཆའི་བདག་དབང་དང་།
དགོངས་གཞི་ཡོ ད་ཀྱང།

༸གོང་ས་མཆོག་

ུ ་གིས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཐུ བ་མེད།
ཆང

ཚོ ས་མཁནྱེ ་གསལ་རེད།

ཕྱི་ལོ་

ལས་

༡༩༥༡

སྐབས་དེར་

ནང་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

དང་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་འགྲོ་ལུགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་

གི ས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཟིན་སྟབས།

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་དགོངས་གཞི ་ལྟར་བོད་

ནང་དུ་ བཅོ ས ་བསྒྱུ ར་མཛད་ཐབས་བྲལ།

དེང་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་

༡༩༥༥

ལོའ་ི ལོ་མགོར་

སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཅར་ཡོ ད། ཟླ་ཤས་རྒྱ་

ནག་ཏུ ་བཞུ གས་བཞག་མཛད་རི ང་རྒྱ་ནག་

སོགས་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་

འོན་ཀྱང་བོད་ས་

བསི ལ་པོ་ནས་རྒྱ་གར་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སླབེ ས་

ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཐུ བ་པ་ཆགས་ཡོ ད། ད་

གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་འདས་གངྲོ ས་སུ་

ཡོ ད། ད་དུང་མུ་མཐུ ད་ནས་གནས་མི ་གནས་

སྐབས་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ནས་ཁྱོན་མི ་

གྱུར། རི མ་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས་
ཌལ་ཧོར་དང་། སི མ་ལ། ཅམ་པ། འབུམ་

སྡ་ེ ལ། སྒང་ཏོག མ་ནཱ་ལི ་སོགས་ལ་ལམ་བཟོ་

ལྟའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡག་ཏུ ་ཕྱིན་
ཟེར་བ་དེ་ཁདྱེ ་རང་ཚོ ར་ཐུ ག་ཡོ ད། གང་ལྟར་
ང་ཚོ ་ལོ་རྒས་འག་ྲོ གི་ཡོ ད།

ཁདྱེ ་རང་ཚོ ས་

འགན་འཁྱེར་བའི་དུས་ཚོ ད་དེར་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་

ཅེས་སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་
ལ་སྐུལ་ལྕགས་ཐེབས་རྒྱུའི་གཞི ་རྩ་གཙོ ་བོ་དེ་

ནས་བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་
ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་ཕྱིན་

ནས་མཐར་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་
པའི་བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཙན་བྱོལ་དུ་

གྱར་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་

༸གོང་ས་མཆོ ག་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ ་ཆི བས་

རྒྱུག་པར་བཏང་བ་རེད། འདི་ལྟ་བུའ་ི གནས་
སྟངས་ཁག་པོའ་ི འོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཕྱི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མང་ཙམ་བྱེད་

གདན་དུ་བོད་མི ་གང་ཐུ བ་འཛོ མས་ཏེ་༸གོང་

ཡོ ང་སྐབས་རང་བཞི ན་གྱི ས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་ར་ྗེ

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་འདེགས་འབུལ་དང་འབལ
ྲེ ་དེ་རི ང་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་རེད།
དེའ་ི རས
ྗེ ་འབལྲེ ་ ནས་བཟུང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
དུ་ བོད ་མི ་ བརྒྱད་ཁྲི་ ལྔ་ སྟོང་ཙམ་ལོ ་ གཅི ག ་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དགོངས་གཞི ་
གཉིས་གསུམ་ནང་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་

ཆི ག་སྒྲི ལ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་མནའ་གན་མཐུ ་

ད་ལྟ་ང་ཚོ ་འདིར་མི འ་ི ལུང་པའི་ནང་

སྟངས་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་གཞི ་རི མ་དེ་

དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་

ཡི ན།

གཞིར་བཟུང་འག་ྲོ གི་ཡི ན། བོད་མི ་ཚང་མ་

སྐབས་དེར་བོད་མི ་རྣམས་

དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

ྲི ་པོ་དང་། འདྲ་
སྐ་ུ ན་ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་དུས་ ཚོ གས་འདུ་དེ་དག་བང་འགག

དགོས་བྱུང་ཡོ ད།

བསལ་གང་ཡང་མེད།

གཞི ་རི མ་ནང་ལའང་སྤྱི་མི ་དང་འགོ་འཛི ན་

གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ཐོག་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་

སྟངས་སོ ག ས་ལ་ཐུ ག ས་ཞི བ ་མཛད་ཡོ ད །

གཅི ག ་པུ ་ མི ན་པར་ས་གནས་མང་ཚོ ག ས་

ཀྱང་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་ཕྱི ན་ནས་མ་འོངས་པར་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ ཆོ ས ་སྲིད ་ དམར་ཤོག་གི་ཚོ གས་འདུའ་ི འག་ྲོ ལུགས་འག་ྲོ
གཉིས་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་གནང་མཛད་

འག་ྲོ སྟངས་དང་། སྐད་ཡི ག་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་

མཛད་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་སྐ་ུ

བོད ་པའི་ ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ ལམ་ལུ ག ས་དེ་ མང་

པ་རེད།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཆི བས་

འཕྲང་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

འཐུ ས་མི ་སོ་སོའ་ི བསམ་བླའོ ་ི

སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི་ཆབ་སདྲི ་

བདུན་ཟེར་བ་དེར་མི ང་རྟགས་བཀོད་བཅུག་

བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་སྤ་ྱི ནོར་༸གོང་ས་ ལོ་མཇུག་དང་།

དུས་ཚོ ད་ཧ་ཅང་གཉན་

ཟིང་ཚ་པོ་

ལ་ཐུ གས་མོས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་དེ་བས་

ཁུར་བླངས་ནས་ད་ལྟའ་ི གནས་བབ་འདི་ལྟ་བུ་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ཕེབས་དགོས་པའི་དགོངས་
ཞིག་ལ་བསླབེ ས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མི ན། དེར་ བཞེས་མཛད་ཚུལ་ནི། ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༥༤ ལོའ་ི

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག

སྐད་ཅོར་འུར་ཅོར་ཚ་བ་དང་།

བཙན་དབང་འོག
ོ ་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་

བྱུང་བ་ཞི ག་མ་གཏོགས་མི ་མང་རང་གི ས་ ནང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་
ཐོག་ནས་མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་ཐོག་སེམས་ མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མང་གཙོ འི་

བཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་དུས་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་

རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐ་ུ ལས་བསྐནྱོ ་པར་བརྟེན་ ཡོ ད་ནའང་རྩིག་རྨང་དེ་བརྟན་པོ་མེད་ན་ཉིན་

རས
ྗེ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པ་

༡༩༥༢

ནམ་རྒྱུན་ངས་བཙན་
བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་མང་གཙོ འི་འཕེལ་རི མ་སྐར
ོ ་

ཁང་པའི་རྩེ་ཐོག་དེ་ཡག་པོ་

དེ་རས
ྗེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

མགོན་དུ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

བཤད་གནང་དོན།

དཔེར་ན།

དང་།

གི ས་བོད་མི འི་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་དབང་

ཀྱི ་ མང་གཙོ འི ་ འཕེལ ་རི མ ་སྐར
ོ ་ལ་གསུ ང ་

རྒན་

ནས་བྱུང་བ་ཡི ན།
སྐབས་དེ་དག་ཏུ ་བོད་ གཅིག་ཁང་པ་དེ་ཞིག་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་ང་
མི ་རྒན་རབས་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་འག་ྲོ ལུགས་ ཚོ འི་མང་གཙོ འི་འག་ྲོ ལུགས་དེ་ཡང་དབུས་

འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

ཚོ གས་གཙོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་བོད་

གིས་ཐུ གས་རའྗེ ་ི བཀའ་དནྲི ་དང་།

ཏོག་གཅི ག་པོ་ཡག་པོ་ཡོ ད་པས་ཕན་རྒྱུ་མེད།

ཁྲལ་གྱི་འག་ྲོ སྟངས་སོགས་བསྐྱར་ དབང་ཐོག་ནས་བརྗོད ་རྒྱུ འི་ཐོབ ་ཐང་གང་

བཅོས ་མཛད་རྒྱུ འི་ དགོང ས་བཞེད ་ཡོ ད ་པ་

དེ་ ཡང་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན ་གཉིས ་པའི ་ ཚོ ག ས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

དབང་།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་བལ་མཐོ་སླབོ ་

ནང་འགྲིམ་བཞི ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཡོ ད་

བོ་ཆེའ་ི དམ་བཅའ་བཞག་པ་རེད།

གནས་

བརྟན་པོ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་རྩེ་

དགོས།

སྤ་ྱི ཡོ ངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་

པའི་ཐོག་ནས་བྱེ་བྲག་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་

པའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ནའང།

ཐག་

གཅོད་བདྱེ ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་

ལྟ་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ ཐུ བ་ཀྱི་རེད་

བསམ་གྱི ་འདུག་ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་
གྲུབ་བསྟུན། སྐར་ཆ་བཞི་བཅ་ུ ཞེ་ལྔའ་ི རི ང་
ཟབ་སྦྱོང་བའི་སླབོ ་མ་ཡོ ངས་ནས་ཚོ གས་གཙོ་

མཆོག་ལ་དོགས་འདྲི་ཞུས་པར་ལན་འདེབས་

གནང་།།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གསུམ་པ།
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ི ་གཞི ས་དགོན་སོགས་སུ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
ི ་མ་དགོན་པ་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཁང་དང་
རྩེ། རྙང

ལགས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མཉམ་འབལ
ྲེ ་

ཉིན་རྒྱབ་ནས་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོ ས་

འཕས
ྲོ ་པའི་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་སྐར
ོ ་དང་།

པུ་ནེ་

སྐྲུ ན ་ ད ང ་ སྡ ེ ་ ཚ ན ་
ཁག་གི ་ ལས་གཞི ་ སོ ་

མཇལ། རྒས་གསོ་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་དང་

འཛུ གས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་སྐརོ །

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཐོ་རངས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་

གནས་འཕ ྲོད ་བསྟེན་

སྟངས་རྒྱུས་ལོན། གངྲོ ་སྡ་ེ དང་པོའ་ི སྤྱི་ཁང་དུ་
བརྒྱ་དཔོན་གཙོ ས་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ཐུ ག་

ཁང་མ་ལག་གཉི ས ་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཁང་དུ་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

ུ ་
དེ་ནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆང

སྐར
ོ ་བཅས་ལ་ཕན་ཚུ ན ་གོ ་ བསྡུར ་སྦྱངས་ གནང་།

སྤྱི་ བཤད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཐོ་ གི ་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ ཕེབ ས་ནས་བདེ་ སྡུག ་ལ་

སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་།

འཐུ ས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་རྣམ་ རངས་ཧུ བ་ལི ར་འབར
ྱོ །
གཉིས་ལོ ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཕྱི་མའི་ས་བགོས་

སྐབས་དེར་མོན་ གསན་ཞིབ་གནང་བ་དང་།

གྱི ་ཡན་ལག་འཛུ གས་

བརྗེ་སྒྱུར་བྱས་ཁོངས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་

གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླངི ་གཞིས་དགོན་དང་།

བཅས་སུ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

སོར་རྟོགས་ཞིབ། ས་

སྨན་ཁང་དང་སྨན་རྩིས་

གཉིས་ལྡ་ི ལི ་ནས་གནམ་ཐོག་བརྒྱུད་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་

པུ་ནེ་ (Pune) ར་ུ ཐོན་པ་དང་། སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་
༧།༠༠ པུ་ནེ་ར་ུ འབར
ྱོ ། སྐབས་དེར་ཨ་མདོ་

ཤར་པའི་སྨན་པ་པ་སངས་སྟོབས་ཆེན་ལགས་
ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གོ་སྒྲིག་འོག པུ་ནེར་གནས་
སྡདོ ་བོད་མི ་སྨན་པ་དང་།

ཚོ ང་པ།

གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཕུན་ཚོ གས་ཚེ ་རི ང་

ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་།

ཉིན་

ི ་གི ་ས་འཐུ ས་
བཟོ་ རྒྱབ་ནས་མོ ན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

གི་གནས་སྟངས་སྐརོ །

བོད་མི ་སོ་སོའ་ི རང་ ནས་གཞི ས ་ལས་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ ་

འཁའྲི ་ི ལས་འགན་ཁུར་ཕག
ྱོ ས།

ས་གནས་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ གཟི ག ས་སྐར
ོ ་གནང་བ་མ་

དེར ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི ་ ཡོ ད ་ ཟད།

ལས་བདྱེ ་རེ་རེ་བཞིན་ཐུ ག་འཕྲད་

ནང་སྲིད ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གཏན་འབེབ ས་
གནང་བའི ་ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི ར་མཐུ ན་

རྐནྱེ ་སྦྱོར་སྤདྲོ ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས། ན་

གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་དགོས་

པ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད ་བཅས་དང་

པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་གཉིས ་ནས་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་

ཀྱིས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་

ཕེབས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གདན་ས་ཆེན་
དང་།

མགོན་ཁང་།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

དང་། རི མ་བཞིན་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླངི ་

དོན། གཞན་ཡང་ཆབ་སདྲི ་དང་འཛི ན་སྐངྱོ ་ བཤད་དགོས་རི གས་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་། དེ་

འཕྲད་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ས་

རྒྱ་གར་དབུས་

འབལ
ྲེ ་བའི་གསུང་བཤད་དང་།

མར་རང་གཞན་སོ་སོའ་ི ངོ་སྤདྲོ ་གནང་། དེ་ གནས་སྟངས་དང་བསམ་འཆར་ཁག་ལ་

རྗེས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་དེར་ཕེབས་དགོས་ གསན་ཞི བ ་གནང་སྟེ་སྐབ ས་བསྟུན་གསལ་

རྒན་རྒོན་རེ་རེ་བཞིན་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་གནས་

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

དགེ་ བཤེ ས ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག ་

ཕ ྱོ ག ས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི ་༸རྒྱལ་བའི ་

༡༥ ཙམ་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་བ་དང་ལྷན་ཐོག་ འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་

གླིང་གི ་འདུ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ལ་མཆོ ད་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕནྲི ་ལས་

སུ ་ ག ཟི ག ས ་ སྐ ོ ར ་

སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་མི ་གྲངས་ ལས་ཁང་དང་ཚོ གས་ཁང་ལ་རྟོག་ཞིབ། ས་

གྲྭའ་ི ལས་བདྱེ །

མགོན ་ཁང་བཅས་སུ ་ མཆོ ད ་མཇལ་ཞུ ས །

ཕོ་ བྲང་བཅས་སུ ་མཆོ ད ་མཇལ་ཞུ ས ་པ་

གིས་དབུས་པའི་ས་འཐུ ས་གྲངས་ ༢༠ ལ་

སྤྱི་འཐུ ས་

དགེ ་ བཤེ ས ་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་

ུ ་དང་གལ་
འདུའ་ི འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ དུས་དགུ་པའི་ལས་རི མ་སྙངི ་བསྡས
སྐརོ ། སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག སྤྱིར་བཏང་

གི ་ སྒྲི ག ་གཞི འི ་ སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
དང་།

ལམ་སྟོན།

ད་ྲི བར་ལན་འདེབས་

ཆེའ་ི གས
ྲོ ་ཆོད་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ །

ད་ལྟའ་ི

བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་ སྤ ྲོད །

ཉེ་ ཆར་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་བཏོན ་པའི ་ རྒྱབ་ཤ་

དང་། འབྲས་སྤུངས་སྒ་ོ མང་། ས་སྐྱ་དགོན་ སོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་མོན་གྷ་ོ དཀར་པོའ་ི དེབ་ཀྱི་སྐརོ ། གཞིས་ཆགས་སྲ་
པ། རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། བཀའ་བརྒྱུད་འབོ་ འདོད ་རྒུ་གླིང ་གི ་ མི ་མང་ཚོ ག ས་ཁང་ཆེ ན ་ བརྟན་ཐོག་གཞི ས་མི ་སོ་སོ་ནས་འགན་ཁུར་

དཀར་དགོན།

གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་

ལྡ ན ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི ་ གླི ང ་གི ་བླ ་ སྤྱི ་
དང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ། དགའ་ལྡན་བྱང་

མོ འི་ནང་སེ ར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་ ལེ ན ་ཕ ྱོག ས་སྐར
ོ ་བཅས་ལ་གསུ ང ་བཤད་
ལྷག ་ལྷན ་འཛོ མ ས་གྱི ་ མི ་མང་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་

སྐབས། སྤྱི་འཐུ ས་དབྱངས་ཅན་སྒལ
ྲོ ་དཀར་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བལ་ཡུལ་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་ཐོག་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ།
ཁུལ་དེར་བོད་མི འ་ི གཞིས་ བསྒྲགས་པ་དེའ་ི ཐད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཆེ ན་དགོན་པ་དང་ཀོ་པན་དགོན་པས་བལ་
༣ ཆགས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭ་དང་གཞི ས་ཁང་བཅུ་ཙམ་ ལ་གཟིག ས་ཚུ ལ ་གང་འདྲ་ཡོ ད ་མེ ད ་དྲིས ་ སྒརོ ་འབུམ་ ༡༠༠ ལྷག་དང་། དེ་བཞིན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨ བ་རེད་འདུག

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ ཡོ ད་པ་ཆ་ཚང་མེད་པ་ཆགས་འདུག དེ་ནས་

པར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན།

སྤྱིར་བཏང་ང་ དགེ་ལུགས་དགོན་པ་བཅུ་ལྷག་གིས་ཐུ ན་མོང་

ཁང་དུ་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་ ཡར་ཐེམ་པོ་ཆེ་ Thempoche ཟེར་བའི་ས་ རང་བལ་ཡུལ་ནང་ཉིན་གཉིས་དང་ཕདྱེ ་ཀའི་ ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་སོགས་མི ་
རི ང་མཆོ ག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ གནས་དེར་གནོད་འཚེ ་གང་ཙམ་ཕོག་འདུག་ རི ང་བསྡད་པ་ཡི ན།
ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་རྩའི་ འགན་ པ་ལས་རྩ་མེད་དུ་ཕྱིན་མེད།

ཆབ་སདྲི ་ཐོག་ནས་

འོན་ཀྱང་ དཀའ་ངལ་ཞི ག་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་

འཛི ན་དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་རྣམ་གཉིས་ཉེ་ ཞི གས་གསོ ་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་པ་དེ་དག་ བལ་ཡུལ་ནང་བསླབེ ས་མ་ཐག་བོད་མི ་ཚོ འི་

ལམ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ས་ཡོ མ་ ཛ་དྲག་ཐོག་ནས་བདྱེ ་དགོས་འདུག འབྱུང་ གནས་སྟངས་གང་མགྱོགས་རྟོགས་ཞི བ་བྱ་
ུ ་ ཐབས་བྱས་པ་ཡི ན། བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་དང་
གྱི་གོད་ཆག་འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་མངྱོ ་བཞི ན་པའི་ འགྱུར་བྱེད་སྒའོ ་ི ཐོག་སང་གནངས་གང་རང

བཟོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཕྱིན་ནས་རྟོགས་ཞི བ་གང་
ཡོ ང་བྱས་པ་ཡི ན།

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་

དེའ་ི ནང་ཕྱིན་ཚེ ་ཁང་པ་རྡིབ་པའི་

སྟབས།

ཉེན་ཁ་ཡོ ད་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

དེ་

དག་ཉམས་གསོ་ཙམ་མི ན་པར་གསར་བཟོ་
བྱེད་དགོས་ན་འགྲོ་གྲོན་འབུམ་ ༨༠༠ ལྷག་

ཙམ་འགྲོ་ས་རེད། དེ་བཞིན་སྲོང་བཙན་སླབོ ་

རྒྱུ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་གནང་
བར་བརྟེན། ད་ཆ་ཡུལ་མི ་ཚོ ས་བླ་མ་དང་

གྲྭའ་ི འཛི ན་ཁང་ ༢༠ བྱས་པའི་ཐོག་ཁང་ལ་

བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་བསྐྱར་གསོ་

ྲི ་སུ་ལས་ཁུངས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་
ཉེ་འཁས

གྲྭ་པ་ཚོ ར་མཐོང་ཕག
ྱོ ས་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོ ད་
བཟོ་འདུག

བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་ཀ་དེ་ ལས་ཀ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡི ན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་
ང་ཚོ ར་ཐོ་གཞུང་འབར
ྱོ ་བ་དང་དོན་གཅོད་

གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཕོག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེའ་ི
དེ་ཡང་འཕྲོ་བརླག་ཏུ ་ཕྱིན་འདུག

དེ་ཚོ ་གྲས་བསྐྱར་དུ་ས་ཡོ མ་གྱི ་

ཉེན ་ཁ་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་ན་དེ་ ཚོ ར ་བཀག་སྡམ
ོ ་

གཡས་གཡོ ན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རོགས་ ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ས་ཡོ མ་ཁྲོད་ཁྱོན་

ཆེད་ཨི ན་སྐད་ཐོག་

ྲོ ས་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་བལ་
ཟེར་བ་ཞི ག་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་ལ་གུ ར་ མི ་ཞི ག ་འདས་ག ང

དགོས་ཀྱི་འདུག རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་སླབོ ་དང་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ བ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ཡི ན་ན་བལ་སྒརོ ་
བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་ ཞི ག ་ལ་བསྐྱར་དུ་ གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ་ རྒྱུ་མི ་འདུག
ལས་དོན་དེ་
གཟིག ས་ཞི བ ་གནང་བའི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་ རེད། འོན་ཀྱང་དེའ་ི ཐོག་ལ་ཐོར་ཞིག་ཕྱིན་ གི ་གུར་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་རྒྱལ་ འབུམ་གཅིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དང་། ཆོས་ཟུར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༣༧ གྱི་

རམ་དང་སྐྱོབ ་གསོ ་ དེ་ འདྲ་སྤྲད་པ་རེ ད ་ བོད་མི ་ ༡༣ འདས་གྲོངས་ཕྱིན་འདུག ནང་

སོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་ཙམ་མཐོང་ སྒརོ ་ཁྲི་ ༥ དང་ནང་མི ་གཅིག་ལས་མང་

གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་སྐབ ས་ ཏེ་བཟོ་བཅོས་བདྱེ ་དགོས་ཁག་ལ་བཟོ་བཅོས་ པོའི་ཕོ་བྲང་དང་སི ངྒ་ཌར་བྷར་ཞེས་པ་ཁོང་

གཞིས་ཁང་སོགས་ལ་སེར་ཀ་གས་ ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་ཤེས་རི ག་ ཚོ ས ་རོ ག ས་རམ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ གནང་གི ་

ི ་དགོན་
པ་ཙམ་མ་གཏོག ས་གནོད ་སྐ ྱོན ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་ལ་བལ་ཡུ ལ་ནང་ས་ འདུག དཔེར་ན། བཤད་སྒྲུབ་གླང
ཕོག་མི ་འདུག རཱ་སུ་ཝ་རངྫོ ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་ ཡོ མ ་བྱུ ང ་རྗེས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བལ་ པས་བལ་སྒརོ ་འབུམ་ ༤༠༠ ལྷག་གི་འག་ྲོ
པའི་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་བདྱེ ་སའི་ས་ཁག་ལྔའ་ི ཡུལ་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་མཆོ ད་རྟེན་ཁུལ་གྱི་ སོང་བཏང་སྟེ། ཡུལ་མི ་དང་བོད་མི ་ཚོ ར་

ནང་ཕྱིན་པ་ཡི ན། ཤབ་ར་ུ དེ་ཁམ
ྲོ ་གཞུང་ལྟ་ེ བོད ་མི ་ཚོ ར ་རོ ག ས་དངུ ལ ་སྤྲད་ཡོ ད ་ཚུ ལ ་ རོགས་རམ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད།

ཞི་

སྡ དོ ་ཁང་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་

ཡི ན་སྟབས།

རེ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

ཁང་།

མཐོ་ སླབོ ་གཉིས ་ཀར་སྐ ྱོན ་གང་ཙམ་ཞི ག ་

ཁོང་ཚོ ས་གནང་བཞིན་ཡོ ད། ཁང་པ་གཏོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ འཛུ གས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་སྒྲི ག་བཞི ན་པ་ འཕྲད་ལ་ཡོ ང ་མཁན་ཚོ ར ་བར་ལམ་ཞི ག ་
རྩའི་འགན་འཛི ན་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཐུ གས་འཚབ་ ནས་ཕྱི ར་ལོ ག་བྱ་རྒྱུའི་འགྲོ་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་
ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ངས་སྤགོ ་རཱ་ ཆེ་ཤོས་དེ་རི ང་མི ན་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་ཆར་ བཀག་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ། བར་སྐབས་ཤི ག་

དེའ་ི ནས་ཚང་མར་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞི ག་གོ་རྒྱུ་
ཁུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡི ན། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ དུས་འགོ་འཛུ གས་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས།
ལ་སྤགོ ་རཱ་ཁུལ་དུ་དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་། སྤྱི་ ཐོག་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞི ན་ འདུག ངས་མཐོང་བ་ནི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་

བུ འི ་ འཆར་གཞི ་ སྒྲི ག ་སྟེ་བཟོ་ བཅོ ས ་བ ྱེད ་

ལའང་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཤོར་ཡོ ད་སྟབས། དེ་

དོན ་གཅོད ་དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་བཙུ ག ས་པ་

འཕྲལ་གསལ་སྡདོ ་ཁང་གསར་ ནག་གཞུ ང་གི ས་དེ་སྔ་བོད་ནས་ཚུ ར་གཉེན་

ཞེས་པ་ལྟ་

དག་ས་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་

གསར་འགོ ད ་པ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ད ་ྲི བར་ རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རི ང་སྡདོ ་ ཚོ འི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ཡོ ད་སའི་ས་ཆ་ཆེ ན་
ལན་འདེབས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ ཁང་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་མཁན་རྣམས་སྡདོ ་གུར་ པོ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ནས་རྒྱ་

གསར་འགོ ད ་པའི ་ ད ྲི་ བར་དཔལ་འབ ྱོར ་ དང་།

retrofit

ཚོ ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་ཡུན་རི ང་འགོར་རྒྱུ་
ཁོང་ཚོ ར་འཕྲལ་གསལ་གྱི་

སྐནྱོ ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་སྔནོ ་ལ་བལ་སྒར
ོ ་ཁྲི་རེ ་

སྡདོ ་ཁང་གྲ་སྒྲི ག་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མི ན་

སོགས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པས་ཐབས་

གསལ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཚོ གས་ས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་

ཛ་དྲག་དེ་ཚོ ་གྲས་གང་ཙམ་ལྷངི ་འཇགས་པ་

གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ཕུགས་

བཟའ་བཅའ་དང་གུར་

ཤེས་གནང་སྟེ་བལྟ་རྟོག་ཡག་པོ་གནང་འདུག

ལྟ་བུ་འདུག

འོན་ཀྱང་ཇོ་ལ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭར་

དང་།

དེ་བཞིན་སླབོ ་གྲྭ་ཡི ན་ན་འཕྲལ་

ཀྱི་ཡོ ད་མེ ད་ཀྱི་འཆར་གཞི འི་ཐོག་འག་ྲོ གནྲོ ་
ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ངོ་མ་བྱེད་སྐབས་གང་ལ་གང་

འཇོག ་སའི ་ ཁང་པའི ་ ཀ་བར་སྐ ྱོན ་ཆ་ཆེ ན ་

ཙམ་གནས་རྒྱུ འི ་ ལས་འཆར་ཆགས་ཀྱི ་
འདུག དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་བཀའ་ཤག་

ངལ་ཆགས་ཏེ་ ང་ཚོ ་དེའི ་ ནང་བཏང་མ་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཆ་བཞག་ན། ལས་ཁུངས་དང་ཚོ ང་བཅོལ་

པོ་ ཤོ ར ་ནས་བེད ་སྤ ྱོད ་གཏོང ་རྒྱུ ར་དཀའ་
སོང་། ཁང་པ་དེའ་ི ཀ་བའི་ལྕགས་སྐྱོན་ཤོར་

ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་བཞི ན་པ་རེ ད།
སོང་།།

ཞེས་ལན་འདེབས་གནང་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི་པ།

4

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ས་བགོས་ལྟར་ཇ་མུ་ཀ་ཤི ཱ་མི ར་མངའ་སྡའེ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སུ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

གནས་ལགས་ཀྱིས་འཛི ན་རི མ་བཅ་ུ པར་ཨི ན་ མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ བཤད་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ ༩ ཐོག་ཉི་མ་ནས་ཆ་ུ མུར་ཐོན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༨
ཕྱི་ཚེ ས་ སྔ་ད ྲོའི་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ཐོག་སླ་ེ བོད་ཁྱིམ་གཡུ་ ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས ༡༠ བར་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༧ ནས་ ༨ བར་མི ་

སྤྱི་འཐུ ས་ སྐད་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་།

ག་ཟི་ཚེ ་རི ང་པོ་ལགས་དང་།

འཇི ག ས་མེ ད ་འབྱུ ང ་གནས་ལགས་རྣམ་ ༢༨ སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ཐོག་བོད་རི གས་ཁ་ ལོ ར ་ཕེབ ས་ཏེ་ ཚོ ག ས་འདུ་ དང་ས་གནས་ ལ་གནས་མཇལ་ཕེབས་པ་དང་། ཉིན་དགུང་ མང་ཚོ གས་ཆེན་དང་། ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ཐོག་
གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༤ ཆེ འི་གཞོན་ནའུ ི་ཚོ གས་མི ་གཉིས་དང་ལྷན་ རང་ཚོ གས་ལ་གཟིགས་བསྐརོ ་གནང་ཡོ ད་པ་
ཕྱི་ད ྲོ་ དང་།

ུ ་རར་ཕེབས་པ་དང་།
ནས་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ བར་ཇ་མུ་ཀ་ཤི ཱ་ དུ་མེ་ཏོག་ལྡམ
མི ར་མངའ་སྡའེ ་ི ཁྱབ་ཁོངས།

ཤྲི་ན་གར་

ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡༡ ནས་ ༡༢ ཡུལ་མི འ་ི ལམ་ ཆ་ུ མུར་ནས་སུམ་མདོར་ཐོན། སུམ་མདོར་

ར་ུ ཐོག་དགོན་པའི་མཁན་པོའ་ི ཁ་ྲི སྒནྲོ ་སླབོ ་གྲྭས་མགནྲོ ་འབོད་ལྟར་སྤྱི་འཐུ ས་ མི ་མང་ལྷན་དུ་ཚོ གས་ཆེ ན་འཚོ གས་ཡོ ད་པ་
འཇི ག ས་མེ ད ་འབྱུ ང ་གནས་ལགས་ཀྱི ས ། དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩
ཨི ན་སྐད་ཐོག་དགེ་སླབོ ་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༦༣ པའི་ཐོག་སུམ་མདོ་ནས་ས་སྨད་དུ་ཐོན། སླར་

དང་། རྒྱལ་ས་སླ་ེ ། དགུག་ཡུལ། ༼རྒོད་

ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ཡང་མི ་མང་ལྷན ་དུ་ གོང ་མཚུ ང ས་ཚོ ག ས་

ཚང་།༽ བཀག་གཞུང་། ཧང་ལེ། ༼ཝང་

༥ ནས་ ༧ བར་ལ་དྭགས་ནང་ཚོ གས་ ཆེན་གནང་། ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༤ ཐོག་ས་

ལེ།༽ ཉི་མ། ༼ན་ུ མ།༽ ཆུ་མོར། ༼ལ་
མཚམས།༽ སུམ་མདོར། ས་སྨད་བཅས་

དང་།

དགོན་ཚོ གས།

གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་ སྨད་ནས་ཐོན་ཏེ་སླ་ེ ཕོ་བྲང་གི ་མགྲོན་ཁང་དུ་

བོད་མི ་གནས་ཡུལ་ས་ཁག་ ༩ ལ་ཕག
ྱོ ས་

ྱོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཉི་མར་
པ། མང་སྤ་ྲོ དགོན་པ། བཙནུ ་དགོན་འཕནྲི ་ འབར

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མངའ་ ལི ང་གཞིས་གངྲོ ་ ༦།༧།༨།༩ བཅས་ཀྱི་ས་

ི ་བཅས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམས་དང་ ངལ་གསོ་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཨག་
ལས་གླང

ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་སྤ་ྱི འཐུ ས་ག་ཟི་དགེ་བཤེས་
ཚེ ་རི ང་པོ་ལགས་རྡ་ས་དང་།

ཚེ ས་

ཆ་ུ ཚོ ད ༣ ཐོག་ཤ་ྲི ན་གར་བོད་པ་སུད་ཚོ ང་ འདོན་མཛད་སྒརོ ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས།

༢༣ བ་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་འཐུ ད་པས་བསུ་བ་དང་ ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༢ ནས་ ༥ བར་བཞུགས་

ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་འཇི ག ས་མེ ད ་འབྱུ ང་གནས་ བཅས་སྡདོ ་གནས་སུ་ཕེབས།

སུད་ཚོ ང་མི ་ མོལ་ཚོ གས་འདུ་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡

ལགས་སྦལ
ེ ་ཀོབ ་གཞི ས ་ཆགས་ནས་ཆེ ད ་ ཚང་བཅུ ་ གཉིས ་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་མི ་རྣམས་ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་

ཕེབས་ཀྱིས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ སྔ་ད ྲོ་ལྡ་ི ལི ་ར་ུ ལ་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་ནས་གསུང་བཤད་ མི ་ མང་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ྲོ ་སར་ དགེ ་ བཤེ ས ་ག་ཟི ་ ཚེ ་ རི ང་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་
འབར
ྱོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱབ་ལྡ་ི ལི ་གནམ་ དང་། ལམ་སྟོན་གནང་བ་མ་ཟད་ཁམ
ཐང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༤།༣༠ ཐོག་ རྟོག་ཞིབ་གནང་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་ཇེ་ཆེའི་གནས་བབ་དང་།

ུ ་ཁར
ྱེ ་བ་དང་། ཡུལ་མི ས་ཧམ་
རི ས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ ཞིང་དེ་སྔ་ཆས

དགོང་ཚི གས་སུ་ཕེབས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་རྟོག་ཞི བ་གནང་བ་

གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་ཕོ་བྲང་ཞི་བའི་ མ་ཟད།

དཀའ་སེལ་གནང་ཐབས་ཐོག་གོ་

ུ ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢
ཚལ་ནས་ཐོན་ནས་དགུག་ཡུལ་འབར
ྱོ །༼རྒོད་ བསྡར

ྲེ ་འགན་འཛི ན་
ཚང་ཡང་ཟེར།༽ ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ ཉིན ་ལ་དྭ ག ས་མཉམ་འབ ལ

ྱོ ས་
ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་མི ་མང་ཚོ གས་ ལྷན་ཚོ གས་དང་ལྷན་དུ་ལས་དོན་བདྱེ ་ཕག

ཆེན་འཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཆ་ུ ཚོ ད་ ཀྱི ་ ཐད་ལ་བཀའ་བསྡུར ་ལམ་སྟོན་གནང་

ཤ་ྲཱི རི ་ན་གར་འབར
ྱོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཤ་ྲི ན་གར་གནམ་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལངས་ ༡༡།༣༠ ཐོག་དགུག་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཏེ་བཀག་ བ་དང་།
ྱོ །
ྱོ ས། མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ། བོད་མི ་ གཞུང་དུ་འབར
བོད་རི གས་ཁ་ཆེ ་གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་པའི་རྒྱུན་ ཐང་ནས་ཐོན ་ཏེ་ སླ་ེ བ་ཀུ ་ ལ་རི ན་པོ་ ཆེ འི ་ ཕག

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཆ་ུ ཤུལ་ནས་

དེར་སླར་ཡང་མི ་མང་ གནས་སྤས
ོ ་མི ་མང་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོ གས་

ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་ ཚོ གས་ཆེན་འཚོ གས་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ འདུ་དང་དོགས་འད་ྲི ཁག་ལ་ལན་འདེབས་
ལ་དྭགས་ མང་སྤ་ྱི ལྷན་སྐབས་ ༡༥ གས

ྱོ ་སྐབས།
ལས་གཉིས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས། ཤ་ྲི གནམ་ཐང་དུ་འབར

ན་གར་བོད་རི གས་ཁ་ཆེ ་སྡདོ ་གནས་གཞི ས་ གཞི ས་སྤྱི ་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་དང་། དུས་ ༩ པའི་ལས་རི མ་སྤ་ྱི ཡོ ངས་ངོ་སྤདྲོ ་ལ་ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་བཀག་གཞུང་ གསལ་བཤད་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་

ཆགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཁ་ཆེ ་སླབོ ་གྲྭའི་མདུན་ ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ། ས་ སོགས་པའི་གསུང་བཤད་གནང་། སྤ་ྱི འཐུ ས་ ནས་ཧང་ལེ་ར་ུ ཐོན། ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༢ ནས་ ཕོ་བྲང་མགནྲོ ་ཁང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
ྲི ས་ཞིབ་པ།
ཐང་དུ། ཁ་ཆེ་གཞོན་ནའུ ་ི ཚོ གས་མི ། དེ་སྔ་ གནས་ཁམ
ས་གནས་རང་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི །

སླབོ ་ སླབོ ་དཔོན།

ྱོ ་བ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་
མང་སྤ་ྲོ དགོན་པའི་ འཇི གས་མེ ད་འབྱུང་གནསལགས་ཀྱི ས་སྤྱི ་ ༣།༣༠ བར་ཧང་ལེ་བོད་ཁྱིམ་ཡན་ལག་སླབོ ་ ལྡ་ི ལི ར་འབར

ལམ་སྒནྲོ ་སླབོ ་གྲྭའ་ི ཆོས་དགེ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ གྲྭར་ཚོ གས་འདུ་དང་རྟོག་ཞིབ་གནང་།

ཕྱི་ གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༦ ཐོག་སྤྱི་འཐུ ས་འཇིགས་

གྲྭ འི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ལྷ ན ་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ཞུ ས ་ བཅས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས། གཞིས་ གི་མཛད་འཕནྲི ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་ མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
ྱོ །
སྐབས་དེར་སྤ་ྱི འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་ སྤ་ྱི ལས་ཁུངས་སུ་འབར

གནང་།

ྱོ ས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་
ས་གནས་དེར་ ལོ འི ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྔནོ ་རྩིས་ ༡༡ བར་མི ་མང་ཚོ གས་ཆེན་དང་། ཉིན་ ལྷ་ོ ཕག

ནས་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ གསུང་ གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ གནས་སྟངས། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན། མི ་ རྒྱབ་ནས་ཧང་ལེ་ནས་ཉི་མ་ར་ུ ཐོན། སྐབས་ རི ང་པོ་ལགས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཉི་
བཤད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་གནང་།

གཟིགས་བསྐརོ ་ ཁག་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཕེབས་བསུ་དང་ འབོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐརོ ་སོགས་གསུང་བཤད་ དེར་ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་རི ང་མི ་མང་ཚོ གས་ཆེན་ མའི་དགོང་ད་ྲོ ལྡ་ི ལི ་ནས་སྤྱི་སྤདྱོ ་རླང་འཁོར་

དང་ལྷ ན ་སྤྱི ་ འཐུ ས་འཇི ག ས་མེ ད ་འབྱུ ང ་ བཅས་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁང་ནང་སྔནོ ་འགྲོའ་ི དང་།
༄༅། །བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཐོན་པའམ།

ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་ འཚོ གས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་འདུག

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ འབལྲེ ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བོད་

ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་ལས་བདྱེ ་ས་མི ག་སྟོང་ ལག་འཁར
ྱེ ་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་པ།

པ་ཐོན་པར་ཁ་སྐངོ ་ཆེད་གསར་འདེམས་བསྐ་ོ ༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༦།༣༠

ཡི ག་ཐོག ་གཏན་འབེབ ས་ཡོ ད ་པའི་ འཚང་

ཉིན་རང་ལོ་ སྙན་འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟེ་དོན་ཚན་རྣམས་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་ སོ ག ས་ཁ་གསལ་བཀོད ་དེ་ གཤམ་གསལ་

པའི་ངོས་སྦྱོར་(MC) ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ དྲུང་ཆེ འི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབར
ྱོ ་ཟིན་
ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་ པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རས
ྗེ ་

དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ། ༧༽ འཚང་སྙན ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་རི གས་རྩིས་མེ ད ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་ན། གཤམ་གསལ་ས་ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞིང་། ཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་ འཚེ མས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རས
ྗེ །
དུས་ཐོག་འབར
མི ག་སོ ་སོ འི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་དོན་དམ་སྲི་ ལས་གནས་རི མ་བར་ ༣༥ དང། སྡ་ེ འགན་ ༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕདྱེ ་པར་ཚོ ན་ལྡན་ འབལ
ྱོ ་རི གས་རྣམས་ལ་
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་སྤདྱོ ་ ཡི ན།
ཞུའི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུ ང་མཐར་ལོ་ལྔ་ ནས་གཞོན་དྲུང་གནས་རི མ་བར་ ༤༠ ལས་
ཞབས་འདེགས་ཞུ ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ མ་བརྒལ་བ་དགོས།
འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས།
ཟུང་དྲུང་
ལས་

༨

༡

ཁོངས་སྡ་ེ འགན་

ཤོག་དང་ལག་འཁར
ྱེ ་ (Marks Card &

ཐལ་སྐྱོན ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར་(Character ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཞི བ་འཇུག་དང་
Certificate) ངོ་མ། ༨༽ གལ་སདྲི ་ད་ལྟ་ འབལ
ྲེ ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོ ར་དུས་ཐོག་འབོད་

ུ ་ནང་ལས་ཀ་བདྱེ ་མུ ས་ཡི ན་ བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་
Degree Certificate) གྱི་ངོ་བཤུས། ༣༽ སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང
༨ དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ཚེ ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེ ཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་

༣༽ ཉམས་མངྱོ ། ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་ཆེད་

འགན་འཛི ན་སྡ ེ་ ཚན་ཁོ ང ས་ ཉུ ང་མཐར་ལས་ཀའི་ཉམས་མངྱོ ་ལོ་

༢ རེ་དང། ༢༽ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་

དྲུང་གཞོན་ ༡ དྲུང་ དང།
དྲུང་གཞོན་གནས་རི མ་ཆེད་ཉུ ང་ དང་པོ་དང། གཉིས་པ། འབུལ་འབབ་གཙང་ ངོས་སྦྱོར་ (No Objection Letter) ངོ་ མཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
དང། ལས་བྱའི་སྡ་ེ ཚན་ མཐར་ལོ་ ༤ ལས་ཀའི་ཉམས་མངྱོ ་དགོས། ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།
༤༽ མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགོས། གོང་གསལ་ བསྒྲགས་སུ། ལས་བདྱེ ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་
༥

ལས་དོ་

༤ འོན་ཀྱང་དྲུང་ལས་ནས་གཞོན་དྲུང་གནས་ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་ ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༩ ལ།།

ལས་དྲུང་ ༡༦ རྒན་དྲུང་ ༩ གཞོན་ རི མ་བར་ལ་ཉམས་མངྱོ ་མེད་ན་འཐུ ས་རྒྱུ།
དྲུང་ ༤ བཅས་བསྡམོ ས་ལས་བདྱེ ་གསར་ ༤༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་

བསྐ་ོ ༤༨ བྱ་རྒྱུའི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐནྱེ །
ཡི ག གཞི་རི མ་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་ཉར་བཅས་
༡༽ ཤེས་ཚད། གཞོན་དྲུང་གནས་རི མ་ལ་ སླབོ ་ཚན་གསུམ་ཐོག་འབ་ྲི རྒྱུགས་དང། བོད་
ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་པ་ སྐད་དང། ཨི ན་སྐད་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་
དང། གཞན་རྣམས་ལ་ཉུ ང་མཐར་ཚད་ལྡན་ ལེན་རྒྱུ།

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐནྱེ ་

མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་ ལྡན ་རི ག ས་ནས་འདི་ ག་ལས་ཁུ ང ས་དང།

ུ ་ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས།
འབྱམས་པ་ (B.A/B.Com/B.Sc) གང་རང

གཞུང་

ལག་འཁར
ྱེ ། (RC) ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ། ལས་བདྱེ ་འདེམས་

དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།
༥༽

ལྷ ན ་ནས་བསྐ ་ོ གཞག་བྱས་པའི ་ ཟུ ང་དྲུ ང ་

ུ ་གི ་དག་མཆན་ལས་
ྲི ས་མཐུ ན་སྐས
ཁམ
ྱེ ་ཚེ ས་ལག་འཁར
ྱེ ་ གནས་རི མ་ཡན་སུ་རང

(Birth Certificate) གྱི་ངོ་བཤུས། ༦༽ དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། ༢༠༡༥ ཟླ ༦

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱབ་ཚོ དུ ་ ༥ པ་འགྱངས་

ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོ ད་ན་ མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང། ད་ལྟའ་ི
ུ ་ སྡདོ ་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའ་ི ཁ་བྱང།
དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རང

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རི གས་མེད་ ཁ་དཔར་ཨང།

གླགོ ་འཕནྲི ། (E-Mail)

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

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༢༧ ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ ་རི ང་

ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་དང་

བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཞི ་རི མ་འོག་མི འི་དགེ་
རྒན་རྣམས་ལ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

དགེ་རྒན་རྩེ་ཕུད་དེ་གཞི་རི མ་འོག་མར་དགོས།

རྒྱུགས་ཁྲོད་བོད་ཕྲུག་ཚོ འི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་ འབྲེལ་གཞི ་རི མ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རི ང་སྔ་
འབྲས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དཔེར་ ཟུར་དུ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་དགོས་དོན་གཙོ ་ དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

སྒྲོན ་ཞུ ས ་ནས་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་

ཐོག་སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་ རྒྱུ ག་གྲུ བ ་འབྲས་དེ་ ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པ་
པོ་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ འདྲ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བྱུང་བས། ངོས་རང་ཧ་

རི མ་བཅུ ་ གཉིས ་ཡི ག་རྒྱུ ག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་

ན། སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༤༣༣ ཙམ་ཡི ག་

རྒྱུ གས་ནང་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་པའི ་
ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་མཁན་
སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བཀའ་ཆོས་ཉིན་དང་སྟབས་ བརྟེན།

བསྟུན།

གཞི་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་གལ་གནད་

ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་དབུ་འཛུ གས་གནང་སོང་།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ ཕ ྱེད ་

ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

༢།༡༠

ཐོག་སྐ་ུ མགནྲོ ་

གཙོ ་བོ་ སྲི ད ་སྐྱོ ང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་

དང་། ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་
རི ང་མཆོག

ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་

རབ་རྒྱས་ལགས། བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་

འཛི ན།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་

བདྱེ །

དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་དང་

༤༤༣

བྱུང་ཡོ ད་པར་
སྔ་ལོའ་ི འཛི ན་རི མ་བཅ་ུ གཉིས་ཀྱི་

ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྒྱ་ཆ་

༣༨

འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་
ད་བར་ལོ ་ལྔའི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥༠ ཐམས་པ་འཕར་ཆ་བྱུང་འདུག
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འཛི ན་རི མ་བཅ་ུ གཉིས་
ཡི ག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠

ཡན་ལོན་མཁན་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༡༠ བྱུང་
ཡོ ད། འདི་ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་

མཁན་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༡༦ བྱུང་བས་སླབོ ་མ་
༦ མང་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད། འདི་ལོའ་ི བོད་སླབོ ་ཁག་

བོད་ཁྱིམ། སམ་བྷ་ོ ཌའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག མ་སུ་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༡།༢༦

རི ་བོད་ཁྱིམ།

བོད་མི འ་ི ནེ་ཧེ་ར་ུ དྲན་རྟེན་

སླབོ ་གྲྭ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་བཅས་

གི ་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་འཕྲོད་
ཡི ན་པར་བརྟེན་འཛི ན་

རི མ ་བཅུ ་ གཉིས ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ཀྱི ་ ཡི ག་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་གཏན་ཉིན་སླབོ ་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག
དེ་རི ང་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཙམ་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་ཤེས་རི ག་སྲོལ་རྒྱུན་

བཀའ་སྩལ་བར་བརྟེན་ང་ཚོ ་ཚང་མ་དགའ་

གྲྭ་ཁག་ ༦༨ ནས་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༢༢༠
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣

པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་ཆོ ས་སྐབས་འཁྱུག་ཙམ་

བོ་ནི། བར་ལམ་ནས་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ལས་རི མ་ གི ས ་ཉེ་ ལམ་འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་ གཉིས ་ཡི ག་

ཁེངས་པ་འདི་ལོ་ཁ་ཤས་གོང་ནས་གསལ་པོ་ བཀའ་སྩལ་མཛད་པ་དེ་ ཤི ན ་ཏུ ་རྩ་ཆེ ན ་པོ་

འདུག་བསམས་པའི་ཚོ ར་སྣང་ཞི ག་ཀྱང་བྱུང་

སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་ཐུ གས་བླ་ོ མ་
ཆགས་ཡོ ད།

གང་ཉི ད ་མཆོ ག ་གི ས་དེ་ ལྟ ར ་

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་དེའ་ི སྐནྱོ ་ ཞིག་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི དམི གས་

ཆ་དང་། འཐུ ས་ཤོར། གང་ལའང་བསམ་ བསལ་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་སུ་ངོས་རང་དངོས་
བླ་ོ གཏང་ཐུ བ་ཀྱི་མེ ད་པ་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ཉམས་ སུ་འདིར་བཅར་ཡོ ད།
ཞིབ་མང་པོ་བྱས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་དོན། ཤེས་

དེ་ བཞི ན ་རྒན་ལགས་རྣམ་པའི ་ ཡོ ན ་ཐོག ་འཐུ ས ་ཤོ ར ་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་ ཤོ ར ་

བརྒྱུད་ནས་ས་བགོས་བྱས་ཏེ་གནས་སྟངས་ འདུག ཐོག་མར་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་
རྟོགས་ཞིབ་གནང་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ ནས་ལོ་བཅུ། ཉི་ཤུ་འཐོམ་མ་སངས་པར་
མཁས་པའི ་ སླབོ ་སྟོན་ཚོ ག ས་ཚུ ང ་ཟུ ར་དུ་ ལྷག་སྲིད་ཀྱི་རེད།

ཚོ གས་ཏེ་སླབོ ་སྟོན་ཞུས་པ་བཞིན།

འོན་ཀྱང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་

ཤེས་ ཙམ་གྱི ་རི ང་ལ་ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་འཐུ ས་ཤོ ར་

རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གཞི ་ རི མ ་སླབོ ་སྦྱོང་ ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་འདུག

ཅེས་ཐུ གས་

སྤདྲོ ་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཤེས་ཡོ ན་ ཕམ་ཐོག་ནས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་སྐབས་ངོས་

དང་ཆེ ད་ལས་ཐོག་ལ་ཤུ གས་བརྒྱབ་བཞི ན་ རང་སེ མས་ནང་ན་ཟུག་གི ་ ཚོ ར ་སྣང་ལྕ་ི མོ ་

ཡོ ད། ང་རང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ་ི ཞི ག་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ཞི ག་

གསུམ་པར་སླབོ ་སྦྱོང་ འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས ་འདུག ་བསམ་པའི ་

སླབོ ་སྦྱོང་ ཚོ ར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། འཛི ན་རི མ་

དོན།

འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་

འབྲས་དང་འབྲེལ ་བའི་ ཚི ག་ཁ་ཤས་ཞུ ་ ན་

དྲན་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ ཡི ག་

བསམས་པའི ་ ཚོ ར ་སྣང་ཞི ག ་ཡོ ང ་བཞི ན ་ གཏམ་བཟང་དེ་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་སྙན ་
ཀྱི་སླབོ ་ཁྲིད་བརྒྱུད་རི མ་ནང་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་

བསམ་ཚུལ་དེ་ནོར་ཡོ ད་སྟབས། ཤུགས་ངོ་

མང་པོ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་དོན་ནི། ཤེས་ཡོ ན་

མ་དེ་གཞི ་རི མ་འོག་མར་རྒྱག་དགོས་པ་མ་

གལ་ཆེ ་ཤོ ས་ཤི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ ་བཞི ན་

རི མ་འོག་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་

ཡོ ད།

ད་ལམ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ཆོ ས ་དང་

ཟད།

དགེ་རྒན་ཡི ན་ནའང་རྩེ་ཕུད་དེ་གཞི་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས།

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༨
ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།

དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི ་གནང་སྒ་ོ ཁག་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་བསྟུན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

	བྱང་ཕ ྱོག ས་ས་གནས་ཁྲི མ ས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༠༠ ནས་ ༥།༠༠

ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞི ས་ཆགས་སུ་སྡ་ེ དགེ་

ི ་སྡ་ེ དགེ་དང་
ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་དང། སྦར
བོད་ཚོ གས། ནང་ཆེན་གསུམ་གྱི་ས་གནས་

འགོ་འཛི ན་གཙོས་མང་ཚོ གས་ ༥༥ ཙམ་
དང་།

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༠༠ ནས་

ྲི ས་
༢༦ བཅས་ལ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི ཁམ

ལུ ག ས་དབང་འཛི ན་ངོ་ སྤྲོད ་དང་སྦྲགས།

ཁྲི མ ས་ལུ ག ས་དབང་འཛི ན་གྱི ་ ངོ་ བོ་ དང།

ྲི ས་ཁོངས་ཁྱབ་
འགན་དབང་། གྲུབ་ཆ། ཁམ
ཚད། གདྱོ ་ཡའི་མོས་མཐུ ན་ཆོད་ཡི ག ལག་
བསྟར་དམ་ཡི ག གཞི་རྩའི་ཆ་རྐནྱེ ། བདྱེ ་

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

ི ་བོད་ཚོ གས་དང་
བར་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་སླབོ ་གྲྭ་ར་ུ སྦར

ི ེ ་སྡ་ེ དགེ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་
བའི་ཉིན་སྦར

ི ་སྡ་ེ དགེ་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ། མི ་ ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་བསྐྱར་སྦྱོང་
དང། སྦར

ཐབས་ཇི་ཡོ ད།

གདྱོ ་ཡ་ཉམས་ཐག་ལ་

ི ་སྡ་ེ དགེ་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ མཐུ ན་རྐནྱེ ། ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་བཟོ་ཕག
ྱོ ས།
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཟླ་ སྦར

༡༧ དང་། དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་

གཙོ།

ཚོ གས་གཞོན་བཅས་ཀྱི་ལས་འཁུར་

ྲི ས་ལུགས་གོ་རྟོགས་ བཅས་ཀྱི ་ སྐར
མང་ ༥༥ ཙམ་ལ་ཁམ
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་བཤད་དང་།

སྤལེ ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།།

ི ་
ཚོ ད་ ༡༠།༠༠ ནས་ ༡༡།༠༠ བར་སྦར

གནང་སྐབ ས་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥

ཡན་ལོན་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༢༧ བྱུང་ཡོ ད།
དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༡།༢༠༡༢།༢༠༡༣།

བཅས་ལོ ་བཞིི འི་ནང་འཕར་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
༢༥༠

ཙམ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་ཡར་རྒྱས་

འགྲོ་གི་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་རེད།

སླབོ ་ཕྲུག་

ཚོ ས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་དང་དགེ་རྒན་ཚོ ས་

ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་གྲོལ་ཡོ ད།།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐབས་ ༧
པའི་མང་ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོ གས་ཆུང་ནས་
ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ།

མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ ཀྱི་ཚོ གས་འདུའ་ི འགྲོ་ལུགས་དང་།

༢།༠༠ བར་བཀྲ་ཤི ས་ལྗངོ ས་སུ་མང་ཚོ གས་

སྐབ ས་བརྒྱད་པའི་ བདམས་ཐོན ་ཚོ ག ས་མི ་

དགེ་རྒན་ཚོ ས་དོ་དབྱིངས་ཐོག་ནས་སླབོ ་ཁདྲི ་

སྐ་ུ ༄༅།། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཚོ གས་ཆུང་གི་ལས་

བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པས་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ།
ྲི ས་ཞིབ་
༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

པ་དང་ལྷག ་པར་དགེ་ རྒན་ཚོ ་ ཆགས་ཡོ ད །

གནང་གྲུབ་བསྟུན་ཤེ ས་རི ག་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ཚན་
པའི་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུབ་ལགས་

གཉིས་པ།

ཡོ ད། དོན་དངོས་ཐོག་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་ འདི ་ བཞི ན ་ལས་དོན ་ཚང་མའི ་ ནང་ནས་

གྲུབ་འབྲས་ཐོན་དགོས་དོན་དེ་ཡང་
སླབོ ་ཕྲུག་ཁོང་རང་ཚོ ས་འབད་བརྩོན་བྱས་

སྤདྲོ ་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་དང་།

དང་།

དོན་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ལ་

ཐོག ་མར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་

སོང་།

སྐུ་ ལས་སྐྱོན ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུ ང ་བ་ཞི ག ་

སྤདྲོ ་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཤེ ས་རི ག་

ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ད་བར་གཞི་རི མ་

ཆེ ན་པོར་བརྩིས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཤི ག་ཐོན་

ནང་གཞི ་ རི མ ་འོག ་མའི ་ འཛི ན་གྲྭ ་ དང་པོ་ བླ ང ས་ར ྗེས ་འཇོ ན ་ཚོ ད་དཔག་ཚོ ད་ཀྱི ས ་

སྤྲོད ་མཁན་དེས ་ཀྱང་ལས་སླ་ པོ་ ཞི ག ་ཡི ན་ བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་བྱུང་བའི་

བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

འཛི ན་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ང་ཚོ འ་ི ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ལ།

སྤབོ ས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། སྐབས་ ༡༤
བཀའ་ཤག་གི ས་ཤེ ས་ཡོ ན་འདི་བཞི ན་ལས་

རྩ་ཆེའ་ི འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

གྲུ བ ་འབྲས་མངོན ་ཡོ ང ་དུས ་ང་རང་ཡི ན་
ནའང་བཀའ་ཤག་གི ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དེ་ གལ་

ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུབ་
ལགས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ ་ དང་ཟབ་སྦྱོང་ངོ་

ཐུ གས་དགས
ྱེ ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོ འི་

ལས་ དོན་འགོ་འཛུ གས་གནང་སྟེ། ཚོ གས་ཆུང་གི་

དོན ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་དོན ་ཚན་ ཚོ གས་གཙོ ར་སྤྱི་འཐུ ས་པདྨ་འབྱུང་གནས་

༡༢༠ དང་། ༡༢༡ གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

ལགས་དང་།

ཚོ གས་དྲུང་དུ་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱ་

དུས་ ༩ པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་ རི ག ས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉིས ་སོ ་ སོ ར ་སྤྱི ་

ཨང་ ༢༠༡༥།༡༥།༩།༧ དང་། ཡི ག་ཆ་ མོ ས ་ཐུ ག ས་གཏན་འཁེ ལ ་བ་བཅས་ཕྱག་
ཨང་ ༥༩ པའི་དགོངས་དོན། སྐབས་
༧

པའི་མང་ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོ གས་ཆུང་

ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་མཆོ ག་ནས་ཚོ གས་ཆུང་

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ ་རི ང་

ཡོ ད་ཅིང་། ཚོ གས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་

དུ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་པདྨ་འབྱུ ང་གནས་ལགས་
དང་།

ལས་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་

གི ་གནང་སྒ་ོ དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་

པོ་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱ་རི གས་ཐར་ལགས།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་

སྤྱི་འཐུ ས་གངས་ལྷ་མོ ་ལགས་བཅས་ལ་བསྐ་ོ

དྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ འབུ ལ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག

སྤྱི་འཐུ ས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།
གཞག་གནང་བ་བཞིན་།

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༥

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་ཚོ གས་

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

writ
ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག

ྲི ས་ཁང་ནས་འདི་བྱ་འདི་མི ན་གྱི་བཀའ་བཀོད་
སྐ་ྱེ བོ་ཞི ག་ལ་ཁམ
གནང་བའི་ཡི ག་ཆ་ཞིག

zoom lens
འཐེན་ཤེལ། འཐེན་ཛུ མ་དང་ཤེལ།

དཔར་རྒྱག་ཡུ ལ་གྱི་དངོས་པོ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་དེའི་ཉེ་རི ང་
སྒྲིག་པར་མཁོ་བའི་དྭངས་ཤེལ་ཞིག

youth training scheme
གཞོན་སྐྱེས་སྦྱོང་བརྡར་འཆར་གཞི།

ལས་མེད་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་རས
ྲེ ་
ྗེ ་འབལ
གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་སྤལ
ེ ་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་
འབྲེལ་ལས་འཆར།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་དྲུག་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣

ུ ་ལགས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདལ
།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི རྒྱ་གར་

༄༅།

ྲི ་རི མ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
དབུས་འབང

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་

རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་
གནང་སྐབས་སྒྱུ་རྩལ་སྡ་ེ ཚན་གྱི་སླབོ ་བུ་བསྟན་

བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་སོང་།

དེ་ ཡང་སྐབ ས་དེར ་དཔལ་ལྡན ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་
དོན།

ཐོག་བཀའ་ཤག་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་མི འི་

གསུམ་ལས་འག་ྲོ གི་མེད་ནའང་།

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ

ལས་བདྱེ ་བཅས་ནས་འགན་ཁུར་བའི་དབང་

གི ས་ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡར་
རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོ ད། ཅེས་ཞུས་པ་ཡི ན་ནའང་

ཞུ་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་
༢༠༡༥

བར་གྱི་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཟིགས་པ་ཡི ན་

སླབོ ་ཡོ ན ་ཐོབ ་མཁན་སླབོ ་མ་གཉིས ་བྱུ ང ་

བྱུང་། འདི་ལོ་སླབོ ་ཕྲུག་ ༤༤༣ གྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་སྟབས་གང་ཅིའ་ི ཐོག་

ཡན་ལོ ན ་ཡོ ད ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོ ས་

ད་བར་

སདྲི ་སྐངྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐེངས་གཉིས་

སྤྱི་ཀརྨ་ཤེས་རབ་ལགས།

ལགས་རེད།

ཤེས་རི ག་སླབོ ་

དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་

ན། སྔ་ལོ་སླབོ ་ཕྲུག་ ༣༢༡ གི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥

ཡོ ད།

སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་

ང་ཚོ འ་ི སླབོ ་ཕྲུག་དང་།

ནས་སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ ་

མཆོག་དང་། ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་
རབ་རྒྱལ་ལགས།

སྐབས་དེར་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག་གི ས་རྩེད་

སདྲི ་སྐངྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

ཐོབ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༦ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༠༠

སྟབས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་མཁན་ལ་སྟོང་

བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་

བྱུང་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཡོ ད། སྤྱིར་བོད་
མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥།༨

ལ་ཧིན ་སྒར
ོ ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ ་སྤྲོད ་ཀྱི ་ཡོ ད ་ པའི ་ ཐོག ་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེ ད །

ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ གི ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

པ་ཐོབ ་མཁན་དེ་ བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ ་

དོ་བདག་དང་སླབོ ་གྲྭའ་ི ངོས་

རེད།

དེར་བརྟེན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ ་སྤྱི་

དང་། དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད། མ་

དབྱངས་ལགས། སླབོ ་བུ་བསྟན་འཛི ན་དགྲ་

ནས་སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་ཆེ ད་སྐུ་ལས་ཧ་ ཕྲག་དྲུ ག ་ཅུ ་ རེ ་ ལྔའ མ་བདུན ་བཅུ ་ དོན ་ལྔ་
བཟོས ་ན་ཞེས ་བཀའ་མོ ལ ་བྱུ ང ་བ་རེ ད ་དེ་
ཅང་བསྐནྱོ ་པ་ཡི ན་ཞེས་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག

མོ་དང་སྦྲགས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་རྒྱུ་ཤེལ་

ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་སུ་ཇ་

འགོ ་ འཛུ ག ས་སྐབ ས་སུ ་ གང་འདྲ་བྱེད ་ན་ གཅོད་བྱུང་ཡོ ད། སླབོ ་སྦྱོང་བདྱེ ་མཁན་སླབོ ་

ཀྱང་ཉེ་ཆར་བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ གནང་རྗེས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་

ཡོ ན ་ཚན་པའི ་ འགན་འཛི ན་འཆི ་མེ ད ་ཚེ ་

འདུལ་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་ཕྱི ་
བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ་
ལགས་ལ་ཐོབ ་པའི ་ གསར་འགོ ད ་གསལ་

སྲི ད ་སྐྱོང ་སླ བོ ་ཡོ ན་ཐོག ་མར་ མཐར་སྒར
ོ ་འབུ མ ་གཅི ག ་སྤྲོད ་རྒྱུ འི ་ ཐག་

ལེ ག ས་ཚུ ལ ་སྐར
ོ ་གོ་ བསྡུར ་གང་ཙམ་བྱུ ང ་ ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐོང་དང་ངོས་འཛི ན་བྱས་
བ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལོན་མཁན་རྣམས་ པ་ཡི ན་ན་ཐུ ག ས་ཕན་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་བསམ་

སྒའོ ་ི ནང་གི་མོག་མོག་ལྟ་བུ་རེད།

ཐོབ་རྒྱུ་ མ། ཕ་མ་སོགས་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་
ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

ཡོ ད་མ་རེད་བརྗོད་མཁན་བྱུང་འདུག འོན་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དང་། དེ་སྔནོ ་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ལ་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

འོས་བསྡ་ུ འགན་འཛི ན་ལས་འཕར་ད་ུ བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ལུ ས ་སེ མ ས་སྲོག ་གི ་ སྡ་ེ ཚན་འགན་འཛི ན་ རྣམ་པ།

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ ཁོང་རྣམས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་སདྲི ་སྐངྱོ ་ལས་ བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་རྣམ་གཉིས་
དཔལ་ལྡན་ཁམ

༢༩ ཉིན་རྡ་ས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ དགེ་བཤེ ས་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་རྣམ་ མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་ ཁུངས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༥ སྔནོ ་ལ་འོས་ འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་ལས་འཕར་དུ་སྤྱི ་
ྲི ས་ གཞོན། དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་བཅས་ གཞི་ཕུལ་འདུག དེ་རི ང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
གཉིས་ལ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁམ
དགོངས་དོན་ལྟར།

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་

འཛོ མ ས་ནས་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བཙུ ག ས་གནང་ ༥ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

མོས་ཐོག་བདམས་ཐོན་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་

ུ ་དེའ་ི མི ་འག་ྲོ བཏོན་ རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོ མས་གནང་སྟེ། འོས་གཞི་
ཚོ གས་ཆང
ུ ་གི་འོས་
ུ ་དེའ་ི ནང་ དེ་དག་ཁ་ཕ་ྱེ བ་རེད། ཚོ གས་ཆང
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཚོ གས་ཆང

གཙོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་གསུང་དོན།

སྔའི་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་ སྡདོ ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་འཕེལ་ལགས་དང་།

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་ལས་འཕར་དུ་ སྤྱི ་ བ་རེད།

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དེ་ གཞི ་བཏོན་གནང་བའི་ནང་རྡ་སར་གནས་

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ རྒྱས་མཆོག འོས་བསྡའུ ་ི འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་
དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲིས་ལགས།

ཚོ གས་དང་། སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་ འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་བཅས་ལས་

དགེ ་ བཤེ ས ་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས།

གི ་ སྲིད ་སྐྱོང ་འོས ་བསྡུ་ ཆེ ན ་མོ འི་ ལས་རི མ ་ གྲུབ་པའི་ཚོ གས་ཆུང་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ནས་ བསྟན་པའི་ དངོས ་གྲུ བ ་ལགས་བཅས་འོས ་
བསླབེ ས་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན། ཟླ་ཤས་སྔནོ ་ལ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་འོས་ གཞིར་བཏོན་གནང་འདུག སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུས་

ྲི ས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་དགོངས་ གཞི ་རྣམས་སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་འཕེལ་ བཅའ་ཁམ
ལགས་དང་།

དགེ་ཐོག་ཚང་བསྟན་འཛི ན་དོན་ཡོ ད་ལགས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ དོན། མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་ དགོ ས ་ཞེ ས ་བཀོ ད ་ཁྱབ་གནང་བ་བཞི ན །

བསྟན་འཛི ན་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

ལས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ མོས་ཐོག་བདམས་ཐོན་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བསྟན་འཛི ན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་། དགེ་ ཞེས་གསུངས།།

རྒྱ་གར་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༦

འདུག མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ནང་སདྲི ་བཀའ་

མི ་རྣམས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་རྒྱུ ར་ཕན་

བླནོ ་མཆོ ག་དང་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་འཁོར་ལྷ་

ཚབ་ཞུས་ནས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་

འཛུ གས་ངོས་ནས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་བཀའ་

ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་གཉིས་
ཀྱི ས ་སྡ ་ེ ར་ལྡུ ན ་ག ྲོང ་ཁ ྱེར ་དུ་ ཕེབ ས་ནས་

མངའ་སྡའེ ི་རྩེད་མོ འི་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་དི་
ནེཤ་ཨ་གར་ཝཱལ་ Shri Dinesh Agarwal
མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་སྐུ་ ཞབས་ཨ་གར་ཝཱ ལ ་

མཆོ ག ་ནི་ ཉེ་ ལམ་ཨུ ཏྟ ར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ ི ་
གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ མཐུ ན ་
རྐྱེ ན ་སྦྱོར་སྤ ྲོད ་བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་

Tibetan Rehabilitation Policy གཏན་

འབེབས་གནང་ཡོ ད་པར་བརྟེན། སདྲི ་བྱུས་

དེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་འབྲེལ་

ཡོ ད་འགན་འཛི ན་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད་

བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་

བླནོ ་མཆོ ག ་དང་དྲུ ང ་ཆེ ་ རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་

ཐོགས་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན་སྟབས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་གི ་ནང་སྲིད་

པ་མ་ཟད།

ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་མངའ་སྡའེ ་ི དཔལ་

འབ ྱོ ར ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ རྫོ ང ་དཔོན ་ལས་
འཕར་མཆོ ག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཚེ ་རི ང་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཝི་ནོད་ཤརྨཱ་ Mr. Vinod
མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་ཡོ ད་ ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཞུ ་ དགོ ས ་རུ ང ་གྲ་སྒྲི ག ་ཡོ ད ་ Sharma ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་

དོན ་ལྡན ་གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ ས་ཆའི ་ བདག་

གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་པར་བརྟེན་འབྱུང་ པ་པུར་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོགས་ལྷན་ ཚང་གྲངས་ ༢༦༦ སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་

ངལ་སེལ་ཚོ གས་པར་ Central Tibetan

སྦྲགས། ལས་གཞི་མུ་མཐུ ད་ནས་ལམ་ལྷངོ ་

བཀའ་མོལ་གནང་འདུག སྤྱིར་ས་ཆ་དེ་ལྕམ་

པ་དང་།

Uttarakhand

སདྲི ་བྱུས་ལམ་སྟོན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

སྐརོ ་ཞུས།

སྐབས་དེར་སྡ་ེ ར་ལྡནུ ་དང་ཧར་

འགྱུར་མངའ་གཞུ ང་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་ བཅར་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་རས
ྗེ ་ནང་སདྲི ་བཀའ་

ནས་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་ཁྱིམ་

དབང་གི ་ མཚན་བྱང་དེ་ དབུ ས ་བོད ་མི འི ་

གི ་ ལས་གཞི འི ་ སྐར
ོ ་སྙན ་སེ ང ་ཞུ ས ་པ་དང་ Relief
ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་

སྐྱོང ་ཡོ ང ་བའི་ འབོད ་སྐུལ ་ཡང་ཞུ ས ་འདུག

Committee

བརྗེ་བསྒྱུར་ཐད་

སུང་འཛི ན་ཨེ ་ཧི་སེ་ Mrs. Sungzin A.

Hisey ལགས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་

གཞན་ཡང་ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་ བ་ཞིག་ཡི ན་འདུག དེ་རྗེས་ནང་སྲིད་བཀའ་

དང་དྲུ ང ་ཆེ ་ རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས ་རའི ་ པུ ར ་
གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཉེ་ལམ་གསར་

བླནོ ་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྡདོ ་

ཆགས་སུ་རྟོགས་ཞི བ་གནང་ནས་ས་གནས་

ནས་སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་ ལས་གཞི འི ་

ཁང་ཐོབ ་མཁན་བོད ་མི ་ཁྱི མ ་ཚང་གྲངས་

འཛུ གས་གནང་བའི་ཚེ ་རི ང་དོན་ལྡན་གཞི ས་

༡༡༦ ཡོ ད་པ་རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་

བོད་མི ་རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་འདུག་

གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

