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་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་ཤི ང་ལུག་ལོ།
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ུ ་བཅུ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
།སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི ་མང་

ད་རེས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

ནང་ཁ་སྔནོ ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་

༡༥ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥

ད་བར་གྲོས་ཚོ གས་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་པ་

དུས་བཅུ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ཉིན ་རྒྱལ་ཁའི ་ ངང་ནས་ལེ ག ས་གྲུ བ ་བྱུ ང ་

ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་

བ་རེད།

དེང་སྐབས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ལ་དོ་སྣང་

གནང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ་ངོས་ནས་ཀྱང་ང་ཚོ འི་གྲོས་ཚོ གས་

ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྤྲད་ཐུ བ་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ད་ལྟའ་ི

བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེ ད།

སྤྱིའ་ི གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། བྱེ་བྲག་གི་
གནས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སདྲི ་བྱུས་ཀྱི་གནས་
བབས་ག་འདྲ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་

ཡོ ད། དེ་ཡང་ཚོ གས་དུས་མཐའ་མའི་ཉིན་

པོའ་ི ཐོག་ལ་ལྟ་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། བོད་རང་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྤནེ ་པ་
ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་གསུང་

སྐྱོང་ལྗངོ ས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་

པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

སྐརོ ་ཐོག་ང་ཚོ ས་ལྟ་སྟངས་ག་འདྲ་རེད། དེ་

བཤད་གནང་དོན།

བ་ཟེར ་བའི ་ དུས ་དྲན་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ ཕྱོག ས་

དེ་རི ང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་

དག་ཆ་ཚང་གི ་ ཐོག ་ནས་ངོ་ འཕྲོད ་པ་ཞི ག ་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བཅུ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་
ལ་ཉེ་བ་རེད།

ད་རེས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་

དང་།

ངོས་འཛི ན་ཞུས་ཀྱི་ཡོ ད།

རི མ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ ཐོག ་ནས་དགོ ང ས་

ལས་རི མ་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་མི ་

སུ་སྤྱི་འཐུ ས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་

སྤྱི་འཐུ ས་བསླབ་པ་རྒན་གཞོན་

ཐོག ་ནས་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ རྗེས ་དྲན་

བསྐ་ོ གཞག་ཞུ ས ་པའི ་ སྐ བ ས་སུ ་ ནམ་རྒྱུ ན་
ཡི ན་ན།

རྗེས་དྲན་གྲོས་

འཆར་ཐོག་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་པའི་སྐབས་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ནི། ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་ཚབ་
དང་།

བརྡ་འཕྲོད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོ ད་པར་

གཞིར་བཟུང་སྒྲིག་གི་ཡོ ད།

འཛི ན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་

ད་རེས་བསླབ་ ཡི ན་ན་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་

ལས་རི མ ་ལ་དོ་སྣང་ཏན་ཏན་བྱེད ་ཀྱི ་ཡོ ད ་

འདུག མ་འོངས་པར་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ པར་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་ཡི ན་

བརྟེན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ཚོ ས་བོད་

འཁྲུལ་འདི་བྱུང་འདུག ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་ འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ཚོ ་ངོས་ནས་འདི་དང་
མ་ཡི ན་པར། མ་འོངས་པར་བསླབ་པ་རྒན་ འབ ལ
ྲེ ་བའི་ ཐོག ་ནས་གཞུ ང ་འབྲེལ ་གདུང ་

ནས་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་

པ་རྒན་གཞོན ་ཏག་ཏག་ཅི ག ་སྒྲི ག ་ཐུ བ ་མི ་ རས
ྲོ ་འཆར་བཏོན་གྱི་ཡོ ད།
ྗེ ་དྲན་གས
ལ་གཟིགས་པའི་སྐབས་སུ་དེའ་ི སྐབས་སུ་ནོར་ ནའང་ཛ་དྲག་པོ་གནས་པ་དང་།

གཞོན་ཐོག་ནས་སྒྲིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་

རེད། འདི་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ལྷག་

བཀུར་

པ་ཞིག་ལ་ངོ་འཛི ན་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

དེར་

གྲོས་འཆར་ཟུར་དུ་བསྣམ་ཕེབས་དགོས་སྐརོ ་
གསུངས་སོང་།

ལས་ནང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡི ན། རྩ་བའི་

ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་

སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེའ་ི

གྲོས་འཆར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གཏམ་བཤད་

དང་མི ་འདྲ་བ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི གས
ྲོ ་འཆར་ལའང་ཐུ གས་ གནང་བ་དེ་ཐུ གས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོ ད།

ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡི ན་ནའང་བརྡ་

བྱས་རྗེས ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་གཞན་

མཇུག་བསྡམ
ྲོ ་
ོ ས་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་གས
ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བཅུ་པ་གྲོལ་ཡོ ད།།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་འཛི ན་བཟུང་ བྱས་པ་དེ་དག་ བཏང་བ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་

བཤད་གནང་བའི་ནང་།

༢༡ ཉིན་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ

འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན།

ཨ་རི ་དང་

གང་མགྱོགས་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པའི་གསུང་ རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད།

ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་སྐུ་ ཞབས་ཀེ་ ད་ དང་འགལ་ཡོ ད། ཅེས་གཏམ་བཤད་གནང་

ཧར་པར་ Keith Harper ལགས་ཀྱིས་གཏམ་ འདུག

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་

ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་

ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་ན བུ ་ཕ ྱོག ས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་མང་པོས ་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག

དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་

བཤད་གནང་དོན།

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

དང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་
ྲི ས་དཔོན་
རྩོད་ལེན་པ་ཁམ

༣༠༠

ཙམ་

བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་།

མེ ད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡི ན་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་

བཞི ན་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེ ན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་དོ་དམ་བཀག་ཉར་འོག་ད་དུང་གནས་

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་དེ་ དག་དང་ལྷན ་དུ་ པ་ཨལ་ཧམ་ཏོ་ཌི་ལགས་དང་།
གས
ྲོ ་མོལ་བདྱེ ་དགོས་པ་དང་།

བརྗོད་བྱས་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་ཐེངས་

འདིའི ་ ཚོ ག ས་འདུའི ་ སྐབ ས་འཇི ག ་ཉེན ་མི ་
རི གས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པས་ Society for
Threatened Peoples ཚབ་ཞུས་ཏེ་སུད་

སི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ཁང་གི ་ ཟླ་བ་དོན ་གྲུ བ ་

དེ་ བཞི ན ་ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་གྱི ་ ཇར་ ལགས་ཀྱི ས ་ཀྱང་བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་ཡི ག་ངག་

མན་དང་། དབྱིན་ཡུལ། སུད་སི ། ནེ་ཐར་ གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་ཀྱང་གནང་

ལེ ན ་ཌི ་ སོ ག ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་ རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག་པ་བཅས། །
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ རྣམས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་སྐ ྱོ ན ་

མཐུ ན་ཚོ གས་དང་ཨ་རི འི་མགྲིན་ཚབ་པས་

བོད་དང་ཤི ན་ཅང་གཉིས་ཀྱི་ནང་བརྟན་ལྷངི ་

གནད་དོན་དེ་དག་

ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་འབབ་

ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་

གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་

འདི་སྐརོ ་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་

ཞོགས་

རྒྱ་ནག་གི་ ལྗང་། ཀྲང་ཀ་ཧེ་བཅས་མི ་ ༢༧ འཕྲལ་དུ་

ས་ཁུ ལ ་ཁག་གི ་ ནང་འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
རྩོད་ལེ ན་པ་མང་པོ་ཞི ག་འཛི ན་བཟུང་བྱེད་ གི ས་བོད་དང་ཤི ན་ཅང་གི ་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཐོག་
བཞིན་པར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་དང་། སྨྲ་བརདྗོ ་དང་ དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གི་ཌེ་

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་རང་དབང་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་བྱས་ ཇང་ས་གནས་སུ ་ ཡེ ་ ཤུ ་ ལྷ་ ཁང་རྩ་གཏོར ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ ་ མཆོ ག་ཨ་རི འི ་ ནང་སྐུ འི ་ འཕྲོ ད ་བཞེ ས ་
བརྟག་དཔྱད་ཆེ ད་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་
དང་།
སྨན་པ་ཁག་གི ས་བདུན་ཕྲག་རེ་ཟུང་སྐ་ུ
ངལ་གསོ ་ དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོན་ཕུ ལ ་ཡོ ད ་པར་
བརྟེན། རི ང་མི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨ་རི འ་ི མཛད་
འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུ་ཐུ གས་གཏན་
འཁེལ་སོང་བས། མཛད་འཆར་ཁག་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆི བས་སྒྱུར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་
དང་། དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་ལ་བརྡབ་གསི ག་བྱུང་
བར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཁྱེད་རྣམ་པས་
མཁནྱེ ་རགྟོ ས་དང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ནས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥ ལ།།

ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་སྲིད་
བཀའ་བླནོ ་རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥
ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ བར་
ལྡ་ི ལི ་དང་སྦངེ ་ལོར།
མོན་གྷ་ོ བོད་མི འ་ི གཞི ས་
ཆགས་བཅས་སུ ་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་
རྒྱུ་ཡི ན་འདུག དེ་ཡང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཕྱོགས་
ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སདྲི ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྡ་ེ ཚན་ FFR Division དང་
། གོད་ཆག་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ Disaster
Management ཟུང་དྲུང་སྐ་ུ ཞབས་ལྡ་ི ལི བ་ཀུ་མར
Dilip Kumar ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ཀེ་ཀེ་པ་ཐག་
K.K Pathak ལགས་བཅས་མཇལ་འཕྲད་དང་།
སྦངེ ་ལོ ར་དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ་
སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད། དེ་བཞི ན་མེ་སོར་
རྫོང་དཔོན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ། མོན་
ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ནང་ཁུལ་
གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
འཁོར་ལམ་གསར་བཟོ་ལས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་
ཀྱི་དབུ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་། ཀར་
ཝར་རྫོང་དཔོན་དང་ས་གནས་མངའ་སྡའེ ི་གས
ྲོ ་
ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ །
དེ་བཞི ན་ཨུ ་ན་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རགྟོ ་འགོ་དཔོན་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག །

འཕ ྲོད ་བསྟེན་བཀའ་བླ ོན ་མཆོ ག་གཞུ ང ་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༩
ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦ བར་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་
རི ང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ འཕ དྲོ ་བསྟེན་
བཀའ་བླནོ ་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་ལ་བྱང་ས་
གནས་ཁག་དགུ ར་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་འབག
ྲོ ་སྡ་ེ
གཞི ས་སྒར་ཁག་ཏུ ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་
ལས་གཞི ་ཁག་ལ་ཞི བ་འཇུག་དང་། མང་ཚོ གས་
ལ་འཕདྲོ ་བསྟེན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་
ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག
དེ་ཡང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ལ་དྭགས་
སླ་ེ རུ་མང་ཚོ གས་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་དང་གཟིགས་
སྐརོ །
དེ་ནས་ལ་བྱང་རྒོད་ཡུ ལ་དང་བཀག་
གཞུང་། ཧན་ལེ། ཁྱུ་ཁུལ། ཉི་མ། ཆུ་མུར།
གསུ མ་མདོ། ས་སྨད་བཅས་ཀྱི་མང་ཚོ གས་དང་
ལྷ ན ་དུ་ ཚོ ག ས་འདུ་ དང་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་
གནང་རྒྱུའི་ལས་རི མ་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །

2

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

པར་ངོས་གཉིས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མདོ་སྨད་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་
ད་ུ བོད་མི ་བཅུ་གཅིག་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ།

གྲོས་ཚོ གས་ཉིན་མཐའ་མར་ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཞུ་འབོད་
ལས་འགུལ་གནས་སྐབས་རི ང་མཚམས་འཇོག་གནང་བ།

།བོད་མདོ་སྨད་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་

ཡང་ཞུ ་གཏུ གས་ཀྱི ས་རང་རང་སོ ་སོ འི་ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ཐོག ་ཏུ ་ས་གནས་གཞུ ང ་གི ས ་འབ ག
ྲོ ་ས་

ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གླ་ོ བུར་དུ་རྔ་པ་

འཚོ ག ས་བཞི ན ་པའི ་ སྐབ ས་དང་བསྟུན་ཞུ ་

གསབ་གང་ཙམ་སྤྲད་རྒྱུ་བྱས་ཏེ། འབྲོག་
པའི ་ རྩྭ ་ ས་དེར ་མེ ་ ཏོག ་ལྡུམ ་རྭ ་ བཟོ་ རྒྱུ འི ་

ཉེན་རྟོགས་པ་འབོར་ཆེན་ཡོ ང་སྟེ།

མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོ ད།

རྩྭ ་ས་གཞུ ང་གི ས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཏེ་མེ ་
ཏོག ་ལྡུམ ་རྭ ་ བཟོ་ རྒྱུ འི ་ ཚབ་ཏུ ་མི ་སྒར
ེ ་ལ་

བ་དང་འབྲེལ།

༄༅།

ཐང་སྐ ར
ོ ་ཡུ ལ་ཚོ ་ སྐ ར ་དམར་སྡ ་ེ བའི ་ ས་
གཞུ ང ་ལ་སྤྲད་པ་ཡི ན་ན་དངུ ལ ་གྱི ་ གུ ན ་

ལས་གཞི ་ ལ་ཁ་གཡར་ནས་འབ ག
ྲོ ་པའི ་

ཆ་བཟུང་ནས་བསྡད་ཡོ ད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་

རྫོང ་དང་མཛོ ད ་དགེ ་ རྫོང ་ནས་དྲག་ཆས་
གནས་

ལུ ག ས་རྒྱུ ་མཚན་ཅི ་ ཡང་མ་བཤད་པར།

༢༥ ཉིན་ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་

འཐུ ས་སྐབས་ ༡༥ གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

མཚུངས་ལྟར་སྤྱི་འཐུ ས་ས་དམི གས་གནང་

རྒྱུའི་ཐད་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༥

༡༡

པའི་ཞུ་གཏུ གས་པ་གཙོ་བོ་རྡོ་བྷ་ེ དང་།

མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ ་པོ་
བཅས་ཀྱི ས ་ཁོ ང ་རྣམ་པར་ཆབ་མངར་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ས་

གནང་བཞེ ས ་ཀྱི ས ་ཞུ ་ འབོད ་ལས་འགུ ལ ་

གནས་སྲིད་གཞུ ང་ལ་སྙན་ཞུ ་ཡི ག་ཆ་ཕུལ་

བཅས་འཛི ན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པ་

དེར་ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

དོན ་གཙོ ་ བོ་ དཔལ་ལྡན ་དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་
ཡི ག་ཚང་དང་། བཀའ་སྤྱི་གཉིས། དེ་བཞི ན་

རྒྱུ་ལས། སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དུས་
ཡུན་རི ང་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཁྲིམས་ཡི ག་བསྐྱར་

ཕེབས་པ་བཞི ན་དེ་ལྟར་མཚམས་འཇོག་བྱས་

འདུག

ཕྱི་

བདག་འབྲོག་པ་རྣམས་ནས་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ས་

བར་ས་གནས་གཞུ ང ་གི ས ་གནད་དོན ་ཞུ ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ། ཕུར་ཁོ། ཡེ ་ཤེས་
མ་ཟད།

འཚོ ་སྐྱིད་ཞེས་པའི་བུ་མོ་གཅིག་

རེ་ཞི ག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོ ད། སྐབས་

གཙོ ས་ལས་འགུ ལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་

ཇོ ་ ནང་བསྟན་བདག་བཅས་ནས་བཀའ་

སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོ ད། སྤྱིར་ཇོ་ནང་

པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་ས་གནས་བོད་མི ་རྣམས་

ཀྱིས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོ ང་ཆེ ད་སླར་

བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པས་ཀུ་ལུ་
ས་འཐུས་སྐབས་བདནུ ་པའི་འཐུས་མི འ་ི ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་དང་
ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ།

༄༅།

།བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ ཚོ ང་པ་མི ་གྲངས་ ༢༦ ཙམ་དང་། ཉིན་

ཞི བ ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་ སྐྱི ད ་ལགས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ནས་ ༡ བར་པ་ཏི་ལི ་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ཀུ་ ཀུལ་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་ཕྲུག་དང་མི ་མང་། སྦང་
ི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་
ལུ་དཔལ་རབ་གླང

སྒང་རི ་ཁྲོད་བཅས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི ་མང་ ༤༠

མི ་ ༡༡ ཁོངས་ནས་ ༡༠ དང་། དེ་དག་

ལེ་ ༡༥ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

དང་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་བཅས་ཀྱི ་ ལས་འཁུ ར ་

བཅས་སོ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ཁྲིམས་

སྐ བ ས་བདུན ་པའི ་ བདམས་ཐོ ན ་ཚོ གས་
གི ་ ཁོང ས་ནས་བདམས་ཐོན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི ་གནང་སྒ་ོ ཁག་

ཙམ། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ནས་ ༤ བར་མེ་

ི ་སེར་སྐྱ་མི ་མང་
སུ་དཔལ་རབ་གླང

༣༥

ལུགས་དབང་འཛི ན་གྱི་ངོ་བོ་དང་། འགན་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་བསྟུན། བྱང་ དབང་། གྲུབ་ཆ། ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད།
ཕ ྱོག ས་ས་གནས་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པས་ཕྱི ་ ལོ ་ གྱོད་ཡའི་མོས་མཐུ ན་ཆོད་ཡི ག ལག་བསྟར་

༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་

དམ་ཡི ག གཞི ་རྩའི་ཆ་རྐྱེན། བྱེད་ཐབས་

རྙི ང ་པར་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་ལས་

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་བཟོ་ཕྱོགས། ཁྲིམས་རྩོད་

ཚོ ད་ ༣ ནས་ ༤ བར་ཀུ་ལུ་གཞི ས་ཆགས་

ཇི་ཡོ ད།

གྱོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན།

དྲུང་། སྤྱི་མི ། སླབོ ་སྤྱི། སེར་སྐྱ་མི ་མང་ པའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་བསྐྱར་སྦྱོང་བཅས་ཀྱི ་
༣༢ ཙམ་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་དང་། དྲི་བ་ཁག་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་ ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

མ་ན་ལི ་སྤྱི་ཁང་དུ་ལས་དྲུང་དང་།

སྤྱི་མི །

པར་ཐག་

གཅོད ་སྔནོ ་ཟིན ་ལྟར ་རང་འཇགས་གནས་

བཅོ ས ་བསྣམ་རྒྱུ ་མི ན་པ་ཐག་གཅོ ད ་བྱུ ང ་

རྒྱུ འི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་བཅའ་ཁྲི མ ས་བསྐྱར་
བཅོ ས ་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་བསྣམས་པ་ལྟ ར ་
ཁྲིམས་འཆར་ཚུད་དེ་བག་ྲོ གླངེ ་གི ་གོ་སྐབས་

ཕུ ལ ་ནའང་བཞེ ས ་མཁན་མ་བྱུ ང ་སྟབས།

མཐའ་མ་འོ ས ་བསྡུ ་ གནང་བར་ཁྲི མ ས་

དེ ་ སྔ ོན ་ ག ན ས ་ ཚུ ལ ་ སྤ ེལ ་ བ ་ འཆར་ཐོན་རྒྱུའི་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོ ན་

ལྟར ་གནད་དོན ་འདིའི ་ ཐོག ་ཐེང ས་འདིའི ་ པར་བརྟེན་ཁོང་རྣམ་པའི་དགོས་འདུན་སྒྲུབ་

བཞེ ས ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་སྤྱི ་

ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་དང་། ཉེ་སྔནོ ་སྤྱི་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ནས་བཞུ ག ས་མོ ལ ་ མེད་པ་བཅས།།

བོད་དོན་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་རྒན་གྲས་
ཁག་གཅིག་རྡ་སར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

ལ་གཅར་རྡུང་ཚབས་ཆེ ་ བཏང་རྗེས ་གླ དོ ་
བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་འདུག

༩

པའི་དགོས་འདུན་དོན་ཚན་བདུན་ནས་ཁག་

གཅི ག ་ལ་བཀའ་སྤྱི ་ གཉིས ་ནས་དགོ ང ས་

གཏུ གས་བྱས་པར་ཁྲིམས་འགལ་དུ་བརྩིས་

པའི་སྐབས་ཇོ་ནང་པར་ཆོས་བརྒྱུད་སྤྱི་

ཐོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ཕྲུག ཚེ ་རི ང་སྐྱབས། དཔའ་བཀྲ། ཚེ ་རི ང་
བཀྲ་ཤི ས། འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས། ཚེ ་དཔག

བོགས་མར་བཏང་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

༩

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ཞི ་

མཚུངས་ལྟར་སྤྱི་འཐུ ས་ས་དམི གས་གནང་

འབོད་དང་ཟས་བཅད་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བ་

མང་ཚོ གས་ལ་གཅར་རྡུང་གང་བྱུང་བཏང་
ཐང་སྐརོ ་སྐར་དམར་སྡ་ེ

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡

ཚོ གས་གཙོ ་ སྤ ནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག ་དང་

ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་དེ་རྒྱ་

ནས་ ༢༣ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་ལྡ་ི
མཐུ ད་ལས་ཁང་དང་།

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

སྡ་ེ དང་ཨུ་ཏར་ཁནྜ་མངའ་སྡའེ ི་བོད་མི འི་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི ས་

མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐ བ ས་ཚོ གས་གཙོ ་

ཀྱང་གནང་འདུག

ནག་གི ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་བརནྟེ ་བོད་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་

བ།

ཕེབས་ཡོ ད་འདུག

མི ་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོ ང་དགོས་བྱུང་
བཙན་བྱོལ་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་རྒྱ་གར་གསར་འགོད ་པ་རྒན་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེའི་བཀྲིན་

གནང་ཡོ ད།

སྒྲོམ་གཞི ་དང་།

གྲས་ཁག་གཅི ག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེ ད་ཕེབས་
གསར་འགོ ད ་པ་རྒན་གྲས་དེ་

དག་གི ་ཁྲོད་ཨུ་ཏར་ཁནྜ་མངའ་སྡ་ེ དང་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་

བརྒྱུ ད་ལམ་ཚན་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ལྔས ་བོད ་
དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོར་

རྐྱེན་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་
དེ་དང་ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་མི ་

ཚོ གས་དུས་ ༡༠ པའི་སྐབས་ཟུར་ཉན་དུ་
ཉིན ་གཉིས ་པར་གསར་འགོ ད ་

ལ་བར ནྟེ ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་གྱི ་

པ་ཁོང ་རྣམས་ཀྱི ས ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་

གཉིས ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་

དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་ཕྱི་ནང་

ཡོ ད་མེད། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས་གདུག་རྩུབ་
དང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བར་བརྟེན།
༢༠༠༩

པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

ཁང་དང་།

དེ་བཞི ན་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ།

ི ་
ནོར་གླང

ཕྱི་ལོ་ བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གཅེས་སྐང
ྱོ ་ཁང་བཅས་

ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ནང་བོད་

ཀྱི་ནང་ལྟ་ཞི བ་དང་གོ་བསྡར
ུ །

དེ་བཞི ན་

རྟོགས་ཞི བ་ཆེ ད་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆེ ད་བཅར་
གྱིས་རྒྱུས་ལོན་ལྟ་ཞི བ་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུང་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་

ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་འཚམས་

འདྲི་ཞུ ས ་ཐོག ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་བརྩེའི་ལམ་སྟོན་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི ་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལོ་

རྒྱུས་ཐོག་ནས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཆོས་དང་
རི ག་གཞུ ང་སྐད་ཡི ག་སོགས་ཕྱོགས་ཡོ ངས་

མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་མཁན་གྲངས་ བོད་དོན་གནས་སྟངས་ཐོག་གོ་རྟོགས་རྒྱུས་

སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།

ཁག་ལ་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ང་ངེས་

ཀྱི ་ ཆ་ནས་འབྲེལ ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོ ད ་པ་

དེ་ རྗེས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

བྱུང་ཡོ ད་པ། ལྷག་པར་བོད་མཐོ་ ལོ ན་དང་ཉན་ཞི བ་ལེ གས་པར་གནང་ཡོ ད་
སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ནི་གཤམ་འོག་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ འདུག །
༡༤༢

པ་དང་། དམི གས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་ཤུ གས་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠

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

པར་ངོས་གསུམ་པ། 3

སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་འོས་འཕེན་ལ་མི ་མང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གལ་ཆེ་བའི་
བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་ཀྱི་འད་ུ འཛོ མས་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་བཅུ་གཅི ག་ཁོངས་

པ། གཞི ས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་

ཐོ ག ་མར་གླ ོ་ སྒྲི ག ་བདེ་ དོན ་ཚོ གས་པའི ་

དོན ་ཚོ ག ས་པས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད ་ ཚོ ག ས་པ་ནས་གླ ་ོ སྒྲི ག ་དཔལ་འབྱོར ་གླིང ་

པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ས་གནས་མངའ་རི ་

ནས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་དེ་རི ང་གི ་དགོངས་

ཡོ ད ་པ་དང་མ་འོང ས་པར་ཡང་མུ ་ མཐུ ད ་

པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།

བྱེད ་དགོས ་པའི་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

བསྐལ
ུ ་གནང་། སྐབས་དེར་ཚོ གས་བཅར་བ་

༢༢

ཉིན་བལ་ཡུལ་སྤགོ ་ར་གླ་ོ སྒྲིག་བདེ་ ནས་བལ་ཡུ ལ་སྤ ག
ོ ་ར་གླ ོ་ སྒྲི ག ་བདེ་ དོན ་

དོན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ བཀྲིས ་ཕ ྱོག ས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཁང་

དང་འཛི ན་སྐ ྱོང ་གི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་ ཆེ ན ་མོ འི་ ནང་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ ཟུ ར ་དང་གླ་ོ

བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཙོ ས ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་
སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཙོ ས ་
ས་གནས་བོད་ཀྱི་

འཆར་བརྗེ་ རེ ས ་ཀྱི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་གོ་ སྒྲི ག ་

ཞི ག་བསླབེ ས་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དེ་ལྟ་

བུའི་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ ས་

འདུ་ འཛོ མ ས་གནང་སྐ ང
ྱོ ་ཡོ ང ་བའི ་ འབོད ་

སྒྲི ག་བདེ་དོན་ཚོ གས་པའི་དམི གས་བསལ་

རྒྱལ་ཡོ ང ས་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

རྗེས། གོང་གི ་བརྗོད་གཞི འ་ི སྐརོ ་ཐོག་མ་གླ་ོ

ཡོ ངས་ལ་གོ་སྒྲིག་པ་གླ་ོ སྒྲིག་བདེ་དོན་ཚོ གས་

རྣམས་ཀྱི་སྔནོ ་འག་ྲོ དང་དངོས་གཞི འི་འོས་ དང་། སྤགོ ་ར་ཁུལ་གླ་ོ སྒྲིག་གཞི ས་ཁག་དང་

བཞི ན ་སྤག
ོ ་ར་ཨེ ས་ཨོ ་ཨེ ས་ལག་ཤེ ས ་སྡ་ེ

ཚེ ་ རི ང་སྲི་བརྟན་ལགས་དང་། དེ་ནས་

ཕུ ལ ་ཡོ ད་པ་དང་སྦྲགས་སྔ ་ དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་

དང་། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོ གས་སམ། བོད་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་ སླབོ ་སྟོན་པ་སྐུ་ངོ་ལི ་ཐང་དབང་རྒྱལ་ལགས་
བསྡ་ུ ཆེན་མོ་སླབེ ས་ལ་ཉེ་བར་སོང་།

རང་

ཅག་འོས་ཆོ ས་ཚང་བའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་

སྔནོ ་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་དང་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྐབས་

ཚན་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་དང་། སླབོ ་ཁག་བཞི འ་ི

གླ་ོ སྒྲིག་ཁྱབ་ཁོངས་བྱམས་པ་

བདེ་དོན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་གཙོས་པའི་

ཀྱི ་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་རྣམ་

ཚང་མའི་ངེས་པར་དུ་ཆ་ཤས་ལེ ན་ཐུ བ་པ་

ི ་།
གླང

ཚང་གི ་འཚོ ་བའི ་ མདུན ་ཐབས་སུ ་མགོ ་

འཁྱི ལ ་དང་བཀྲ་ཤི ས་གླི ང ་གཞི ས ་ཆགས་

དང་།

ལྷག་པར་རྒྱུན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་

འཁོ ར ་བ་མི ན་པར་ད་ལྟ འི ་ བོད ་ཆགས་
འཇིགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་འདིར་

བོད ་མི ་མི ་རེ ་ ངོ་ རེ ་ ནས་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་

དེ་

ི ་བཅས་
བཀྲིས་གླང

བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ།
པ་གསུམ།

གཙོ་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།

ི ་།
དཔལ་འབྱོར་གླང

བཀྲིས་སྒང་

རི མ ་ནང་གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ནི་ མི ་མང་གི ་ དབུ ་

ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་

༼མང་གཙོའ་ི འཕེལ་

འཁྲིད་མི ་མང་གི ས་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས།

སྲི ད ་སྐྱོང ་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་འོས ་འཕེན ་ལ་མི ་

གལ་ཆེ ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་པའི་སླད་ཕྱི་

གཙོས་པའི་ཚོ གས་འཐུ ས་རྣམ་པ།

ཆེ་དང་། ཆབས་སྲིད་དང་འཛི ན་སྐྱོང་ཐོག་

མི ག་དམར་ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

གཞི ས་ཆགས་ཁག་བཞི འི་ས་གནས་གཞོན་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ རེས་གཟའ་
ནས་ངོས ་ལེ ན ་ཡོ ད ་པའི ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མ་

བདེན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ བཞི ས ་

གཞི ས་

མང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆགས་ཁག་ལྔའི་ སྤྱི ་ མི ་ བརྒྱ་དཔོན ་རྣམ་པ། ལ་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་དགོས།༽ བརྗོད་གཞི འ་ི
ཐོ ག ་དགོ ང ས་འཆར་བར ྗེ ་ རེ ས ་ཀྱི ་ འདུ་

༄༅། །དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་ ནས་ཞུ ་ ཤོ ག ་འཚང་སྙ ན ་མཉམ་གཤམ་

དུ་ ཁ་ལོ ་ བ་གཅི ག ་གི ་ ས་མི ག་སྟོང་པ་ཡོ ད ་ གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགོས། ༡། རང་

ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་འཛུ ལ་

ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕདྱེ ་པར་ ༢ རེ་དང་། ༢། ཁ་

འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་

ཟླ་

ངོས་སྦར
ྱོ ། ༣། ཁ་ལོ་པའི་ལག་འཁར
ྱེ ་གྱི་ངོ་

ལེ ན ་འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་

པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་

༢༠༡༥

༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་དབུས་སྣེ་

མཚན་ཐོག་ཏུ ་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས་པའི་
གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཀ༽ ས་མི ག ཁ་ལོ་བ་

གཅིག ཁ༽ མཐུ ན་རྐྱེན། ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ་

མེད།

ཚོ ད་བལྟའ་ི དུས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་རི ང་

ཚན་ དེའ་ི འགན་འཛི ན་ནས་དགག་ཆ་མེད་
པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ (No Objection Letter)
ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགོས།

གོང་

ལོ ་པའི་ལས་ཁུར་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་གི ་

གསལ་ཡི ག་ཆའི་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་འབྲེལ ་

བཤུས། ༤། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་

གནས་རི མ་ཡན་སུ ་རུ ང ་གི ་ དག་མཆན་

པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་

ལས་དམ་

(RC)

(Attestation)

ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ཚུད་

བཤུས། ༥། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་ ༥
སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་འཁར
ྱེ ་

ཟུང་དྲུང་

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ།

འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་འབལྲེ ་བ་གནང་

ཤོག་ བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་དང་། ཁ་དཔར་

ྲི ས་མཐུ ན་སྐས
བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། ༦། ཁམ
ྱེ ་ གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
ཚེ ས་ལག་འཁར
ྱོ ་ཟིན་པ་དགོས། གོང་གསལ་དུས་
ྱེ ་ (Birth Certificate) རམ་ ཕུལ་འབར

སྨན་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེ ད་ཀྱང་ཚོ ད་བལྟའི་ འཛི ན་རི མ ་གང་ཐོན ་གྱི ་ ལག་འཁྱེར ་ནང་ བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རི གས་
རས
ྱོ ་
ྗེ ་ལས་བདྱེ ་སྤྱི་མཚུ ངས་ལྟར་སྨན་བཅོས་ རང་ཉིད་ཀྱི ་སྐྱེས་ཚེ ས་གསལ་བ་གང་རུང་ རྩིས་མེད་ཡི ན། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབར

ུ ་ནས་
ཉེན ་སྲུ ང ་དོད ་འབུ ལ ་ན་སྨན ་བཅོས ་མཐུ ན ་ གི་ངོ་བཤུས། ༧། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ རི གས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོ གས་ཆང
རྐྱེན་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། ག༽ དགོས་

ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ ཞིབ་འཇུག་དང་འབལ
ྲེ ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོ ར་

འཁྱེར ་ཚད་ལྡན ་ཐོག ་ཉུ ང་མཐར་ལོ ་ བཞི ་

ཁང་ཚད་ལྡ ན ་གང་རུ ང ་ནས་ནད་གཅོ ང ་ ཡོ ང་རྒྱུར་ སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁར
ྱེ ་སོགས་

ངོས་སྦྱོར་ཚད་ལྡན་དགོས། ༢། ལོ་ཚད། ཕྱི་

ལས་འཕེར ་ཡི ན་པའི ་ སྨན ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་ ཐོ་འགོད་བཅར་

༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་

ཉིད་ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ དབུས་སྣེ་ལེ ན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ ་

ངེས་ཆ་རྐྱེན། ༡། ཤེས་མྱོང་། ཁ་ལོ་པའི་ལག་

སྣུམ་འཁོར་བཏང་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོ ད་པའི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་རང་ལོ་

བ་དགོས། ང༽ དམི གས་བསལ་གཟིགས་པ།

ངེས་སྟོན་པ་རྡོ་ར་ྗེ དབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་

ནས་རི མ་བཞི ན་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས།

ཚོ ག ས་བཅར་བ་མི ་ ཉུ ང་བས་རང་རང་སོ ་

བོད་སྨན་ཁང་ཡོ ད་ན་དང་།

དེ་མི ན་སྨན་ དུས་ཐོག་ཡི ག་རྒྱུགས་བཏང་ཆེད་འབོད་བརྡ་

དང་འགོས་ནད་རི གས་མེད་པ་གཟུགས་བབ་ ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་
སྐབས་མི ག་སྟོན་ངེས་

(Medical Certificate) ཁ་གསར་སྟེང་རང་ པར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
ལས་དམ་དང་།

མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༨ ལ། །

རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་ Director
ཨང་ཀི་ ༡ རེ་འཕར་མ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཐོག་ གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་སྤདྱོ ་ཐལ་སྐནྱོ ་མེད་ Office of the Reception Centre,
P.O.Khanyara-176218,
གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་ (Taxi) གྱི་ལག་འཁྱེར་ པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ (Character Certificate) Distt.Kangra,H.P.
ཚད་ལྡན་ཡོ ད་པར་ཨང་ཀི་ ༢ རེ་འཕར་མ་ ངོ་མ། ༩། གལ་སདྲི ་ད་ལྟ་སྤ་ྱི སྒརེ ་སྡ་ེ ཚན་ email-id: nelendhasa@gmail.com
Phone No.01892-246304
འཐོབ་རྒྱུ། གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རི གས་ གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་སྡ་ེ

སྣུམ་འཁོར་བཏང་བའི་ཉམས་མྱོང་ལ་ལོ ་རེ་ མ།

༨།

ཚོ གས་བཅར་བ་ཕལ་ཆེ ་བས་མཉམ་ཞུགས་

ཡོ ད ་པ་དེས ་རི ང ་མི ན་འོས ་བསྡུ་ ཆེ ན ་མོ འི ་
སྐབ ས་བོད ་མི ་མང་ཚོ ག ས་ནས་སྔར ་ལྷག ་

མཉམ་ཞུགས་དང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཐུ བ་
རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་དུའང་
ས་གནས་སོ་སོར་མང་ཚོ གས་སར་དགོངས་

སོའ་ི དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་བརྗེ་རེས་གནང་ འཆར་བརྗེ་ རེ ས ་ཀྱི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་གོ་ སྒྲི ག ་
ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་སྒྲིག་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
ཀྱི ས་དེ་རི ང་འདུ་འཛོ མས་འདི་བརྒྱུད་མང་ བཅས། །

ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་ལ་སེམས་འགུལ་དང་དོ་སྣང་ཆེ ན་པོ་

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།།བོད་མི འི་དང་བླངས་འཕདྲོ ་བསྟེན་

ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་འདྲ་པར་ཅན།

ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན།

༣།

ཚོ ག ས་པའི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་སྨན ་ཁང་ཁག་གི ་

སྤྱི ་ མཚུ ང ས་ཀྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ཐོབ ་རྒྱུ ་ཡང་། གྲངས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་ ཨང་། གླགོ ་འཕནྲི ་ (email-id) སོགས་ཁ་

རྒས་ཕོགས་དང་གཟིགས་གསོལ་མཐུ ན་རྐྱེན་

ལགས། ཨེ ས་ཨོ ་ཨེ ས་ལག་ཤེས་སྡ་ེ ཚན་གྱི་

ནའུ ི་ཚོ གས་གཙོ ་གཙོ ས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་ འཛོ མས་ཤི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་སྐབས།

ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི ་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

ཞུ གས་བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་དབུས་སྣེ་ལེ ན་

ཀྱི ས ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོར ་གནང་ཐུ བ ་

ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་བསོ ད ་ནམས་བཟང་པོ་

རྣམ་པ། གཞི ས་ཁག་བཞི འ་ི ས་གནས་རང་

གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཤི ན ་ཏུ ་ནས་

ི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་
ལགས། བཀྲིས་གླང

འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་དང་

བཅས་སུ་ཡོ ད་པའི་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་གསུམ་གཙོ ས་པའི་ས་འཐུ ས་

༩ ནས་ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༢།༣༠ བར་

ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་འཕྲི ན ་ལས་འོད ་འབར་

ལས་བྱེད ་བཅས་ཁྱོན ་མི ་ གྲངས་བརྒྱ་ཙམ་

པས་གསོལ་ཇ་དང་ཉིན་གུ ང་གསོལ་ཚི གས་

བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་ཆེ་རྣམ་པ། གོ་སྒྲིག་པ་གླ་ོ སྒྲིག་

དེ་བཞི ན་བཀྲིས་དཔལ་

གཞི ས་ཆགས།

སྒྲིག་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་

རང་

རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁྲོད ་དེ་ ཐོག ་ཞུ ག ས་འདོད ་

མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདེ་

ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

ཡོ ད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་

༤། རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

༡༽ ལས་འགན། རྩིས་པ། (Accountant)

མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

པའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཤེས་ཚད། དམའ་མཐར་ B.Com ས་མི ག ༡

འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤ ྱོད ་ཉེས ་སྐ ྱོན ་
༥། ལས་མྱོང་ངོས་སྦྱོར།

ལས་མྱོང་། ལོ ༡། ལས་ཡུ ལ་ས་གནས།

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང་ས་གནས་འགོ་

འཚངས་སྙན་འབུལ་དུས། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠

འབལ
ྲེ ་དྲུང་ཆེ ་ཡན་ཞི ག་གི ་དག་མཆན་དང་

དཔར་བརྟགདཔྱད་མཁན།

འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་

ི ་།
སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླང

མཐའ་མའི་

༢༳༽ ལས་འགན།	ཁྲ ག ་ ལུ ད ་ གླ ོ ག ་

Lab/

འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་

ལས་དམ་སྦྲཌ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་།

གླགོ ་འཕྲིན་

Xray Technician ཤེས་ཚད།

དམའ་

ray Technician

ས་མི ག

༡

ལས་

Email ID, མྱུར་འཕྲིན་ Fax དེ་བཞི ན་
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོ ཌ ་འཚང་སྙན ་ནང་

ི ་།
སྤར་ཕན་བདེ་གླང

མཐའ་མའི ་ འཚངས་

ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་

༣༽ ལས་འགན།

མི ག་དབང་བརྟག་

ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུཌ་ཀྱི་ཚེ ས་

མཐར་ Diploma in Laboratory/Xམྱོང་།

ལོ ༡ ལས་ཡུ ལ་ས་གནས། མན་

སྙན་འབུལ་དུས། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠

དཔྱད་མཁན།

ཤེས་ཚད།

Ophthalmic

ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་པ་དང་།

ཡི ག་ཆ་

མི ག་སྟོན་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་

ཆ་སྐབ ས་མཚམས་ཐག་གཅོད ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་

Technician དམའ་མཐར་ Diploma in

པ་བཅས་ཀྱི ་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲཌ་སུ །

མྱོང་། ལོ ༡། ལས་ཡུ ལ་ས་གནས།

ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥ ལ།།

Opthalmic Assistance ས་མི ག ༡ ལས་
ི ་།
གྷལ་དོན་ལྡན་གླང

ཀོ་ལེ་

མཐའ་མའི ་ འཚངས་

སྙན་འབུལ་དུས། ༢༠༡༥།༡༡།༣༠
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།

༡། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་

གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ལམ་དང་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་
ལྷན་ཚོ གས་སུ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

དེ་ ནས་ནང་པའི་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་

༢༡ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་འཚམས་

House of Lords ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཁང་

ཌུ ལ ་ཕི ་ ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད་དང་སྦྲགས་

འོག་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་ལམ་དང་།

འ དི ་ ལོ ་ བོ ད ་ ཀྱི ་ སྐྱ བ ས ་

མཆོ ག ་ལོ ན ་ཊོ ན ་ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་

ནང་དུ་ནང་པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

བདེ་

སྐྱི ད ་བསྐྲུ ན་ཐབས་ཞེས ་པའི་ བར དྗོ ་གཞི འི ་

ི ་
ཌེས་མོན་བྷཊ

འདྲི་ཞུས་པ་དང་འབལ
ྲེ །

གསུ ང ་བཤད་གནང་དོན །

དགུ ང ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ར ་

མར་སི ་ཨན་ཨན་ CNN གསར་འགྱུར་
ལས་ཁང་གི ་གསར་འགོད་པ་ཀི ་རི ་ཤེ ན་ཨཱ་

དང་།

མཎ་པོར། Christiane Amanpour ལགས་

ཀྱི ས ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་ལ་བོད ་རྒྱའི ་ གནད་

དོན་དང་། ཐེངས་འདིའ་ི མཛད་འཕནྲི ། དེ་

ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནི་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་བའི་གནས་

ཤོས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེང་སྐབས་མི ་མང་ གསུང་གི་འདུག

མཐུ ན ་པའི་ འགྱུ ར ་བཅོས ་གཏོང ་དགོས ་པ་

ཆེས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་

གཉེན ་པོ་ བསྟེན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ ཡི ན་ཞེ ས ་

ངོས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀྱི་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ House of Lords

ཚོ གས་ཁང་ Lyceum theatre ནང་མི ་

ང་ཚོ ་ནང་པའི་

གྲངས་

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་འདི ་ བཞི ན ་

ད བུ ་ བ རྙ ེ ས ་ ན ས ་ ལོ ་ ངོ ་

ཚོ གས་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་

མཚམས། ནང་པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་
གཙོ ་ བཱ ་ རོ ་ ནེས ་ཁེ་ རོ ་ ལན་ཀོག ་སེ ་ ལགས་

དང་། Baroness Caroline Cox ཌེས་མོན་

ི ་ཌུལ་ཕི་ Desmond Biddulph ལགས་
བྷཊ

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་ཁ་ཆེ་དང་། ནང་པ།

ཡི ་ཤུ། སི ག སོགས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི ན་

སྩལ་དོན།

རྐྱེན་མེད་པ།

ཆེ ན ་གཉི ས ་སྲུ ང་བརྩི ་ཞུ ་

ནས་འདུས ་པའི ་ མི ་སྣ་མང་པོས ་མགོན ་པོ་

གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་འདུག

མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་ པོ་ཞི ག་གི ་བསམ་བླའོ ི་ནང་ཁ་ཆེ་ནི་དྲག་རྩུབ་ ཡོ ད། བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བས་མི ་ཕན་ཚུན་

ཆོས་

ལུ གས་འདྲ་མི ན་ནས་འདུས ་པའི ་ ཆོ ས་
དེ་རི ང་ངོས་རང་

དེ་ འདྲ་ཡི ན་ན་ནང་པ་དང་ཡི ་ཤུ ་ སོ ག ས་ ཁོང ་ཁྲོས ་མི ་ ཕན་ཚུ ན ་བླ་ོ ཐག་ཉེ་ རུ་ གཏོང ་

ཆོ ས ་ལུགས་ཚང་མ་དེ་འདྲ་ཡི ན་དགོས ་པ་

རེད།

དེ་འདྲ་རྩ་ནས་མི ན།

དེ་སྔནོ ་བོད་

འདིར ་བཅར་རྒྱུ ་བྱུ ང ་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ ནང་ཁ་ཆེ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་ཧ་

ི ་འདིའ་ི ས་ ཅང་གི ་ ཞི ་ འཇམ་ལྡན ་པའི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཤི ག ་
བྱུང་།
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
ཕྱོགས་མང་པོ་ཞི ག་གི ་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་ ཡོ ད། ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་གགྲོ ས་ཚོ ས་ངོས་ལ་དེ་
རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ སོ ས ་ཕྱོག ས་རི ས ་དབང་གི ས ་ འདྲ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། མི ་གསོད་ཁྲག་སྦར
ྱོ ་
དཀའ་རྙགོ ་དུ་མ་ཞིག་ཡོ ང་གི་འདུག

རྩོད་ གྱི ་སྦྱོར་བ་རྩོམ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱི ན་མི ་དེ་

རྒྱུའི་ཚབ་ལ་རྒྱང་ཐག་རི ང་དུ་གཏོང་གི ་ཡོ ད།
སྤྱི ར་ཆོ ས་ལུགས་སོ ་སོ ར་ཆོ ས་བྱེད་ཕྱོགས་

མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ཚོ ར་གུས་བརྩི་བྱ་
དགོས་པ་ཞིག་རེད།

འདི་ནི་ང་ཚོ ་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་མི ་སྣ་ཚོ ས ་བྱེད ་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་

༢༥

ཉིན་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་བྷ་རཀ་ཨོ ་བྷ་

མ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ས་

སྐབས་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོ ག་
གི ས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་

ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་
གང་ལྟར་ཆོས་

མ་སྤྲད་པ་དེ་ནི་དཀའ་རྙག
ོ ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་

ཨ་རི ་གཞུ ང ་གི ་ ངོས ་ནས་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་

ུ ་པ་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་
གི ་ནས

མ་ཟད།

དེས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་མི ་མང་

བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག དེ་སྔ་

འདུ་འཛོ མས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཡང་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་

གསར་འགོད་རང་དབང་། ཆོས་དད་

ལྷན ་ཚོ ག ས་སྐབ ས་ཀྱང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་

ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།
རང་དབང་།

སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་།

གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཧུ ་ཅི ན་ཐའོ་དང་

ི ་ལྡན་
རང་དབང་བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་འགྱུ ར ་བ་ དང་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དོན་སྙང
གང་ཡང་མེ ད་པར་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་ པའི ་ ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ སྐུལ ་མ་
པོས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཡོ ད ་པ་བསྐྱར་བརྗོད ་ ཡང་གནང་མྱོང་ཡོ ད།
གནང་འདུག

ཅི ན་ཕིང་ལ་༸གོང་ས་མཆོ ག་གམ་གང་ཉིད་
མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་གནང་

དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་གནང་འདུག

ཟུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་གསར་

དེ་ བཞི ན་སྲི ད ་འཛི ན་མཆོ ག་ ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་གསར་འགོད ་པ་ ཟླ་ ༢ བཅས་སོ་སོར་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་

ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གི ་ངོ་བོ་སྲུང་

པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་སོ ག ས་ལ་རང་དབང་ ཀྱི ་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་སེ ལ ་ཆེ ད ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་ཨ་རི ་ སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

དང་རྒྱ་ནག་གི ་སྲི ད ་འཛི ན་རྣམ་གཉི ས ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ དང་ཕྱི་

ཆ་ཤས་སུ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་ནའང་།

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་བོད་མི འི་

༸གོང་ས་མཆོག་གམ་

གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་གྲོས ་

མོ ལ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་བཞི ན་

དང་། ཁྲིམས་རྩོད་པ། གཞུང་འབྲེལ་མི ན་ མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་བོད་

གི ་ སྒ ་ོ ནས་ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ྱོ ་ཡོ ད་སྐརོ ་ནན་བརདྗོ ་
ེ ་མ་བཅུ ག ་པ་ སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐར

དང་། ཡེ ་ཤུ འ་ི ལྷ་ཁང་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུ་དང་གྲངས་ གནང་ཡོ ད། །
ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཚོ ར ་ཐོབ ་ཐང་སྤྱི ་ མཚུ ང ས་

ཚོ འི་སེམས་འདི་བག་ཕེབ་པོ་ཞི ག་གི ་སྒང་ལ་

ཡོ ད་ཚེ ། སེམས་ནང་བར་ཆད་བྱེད་མཁན་
གྱི་ཉོན་མོ ངས་དེ་དག་ཉུ ང་དུ་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་

ཡོ ད། ཞི་བདེ་ཞེས་པ་ཕྱི་ནས་བརྙདེ ་རྒྱུ་ཡོ ད་
པ་ཞིག་མི ན།

ཞི་བདེ་ངོ་མ་དེ་ང་རང་ཚོ འ་ི

རྒྱུད་ལ་ཡོ ད་པ་ཚོ ར་ཐུ བ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན། མི ་འགའ་ཞིག་གིས་འགྲོ་

དེ་ནི་དེ་འདྲ་རྩ་

ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

སྤྱི་དམངས་

གལ་སྲིད་ང་

ལུགས་བསམ་སྲིད་ཀྱང་།

མར་གུ ས ་བརྩི་བྱེད ་ཀྱི ་ རེ ད ་ཅེས ་གསུ ང ས་ ལུ ག ས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེའི ་ ཐོག ་ལག་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་།

ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

དང་། བཟོད་བསྲན། ཚུལ་ཁྲིམས་བཅས་

ལེ ན་ཁྲོད་གཅི ག་འགྱུར་ཡི ན་པ་བྱམས་བརྩེ་

ཆོས་པ་ཡང་དག་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་འགྲོ་བ་ཚང་ སྟངས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་

ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་

བྱམས་བརྩེ།

ཨ་རི ་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གམ་གང་ཉིད་མཆོག་
གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ གས་བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་གནང་

དཀྲོག་

བ་མི ་ལ་ཕན་སེམས་དང་།

བྱུང་། མ་ཟད་ཇི་ཧད་ jihad ཞེས་པ་དེ་ ལེན་གནང་བ་བསྔགས་འོས་ཤི ག་རེད། རི ག་
ལྟ་བུ་ཆོ ས་ལུགས་འདྲ་མི ན་ནས་མི ་སྣ་མང་ གོ་བ་ལོག་ཕག
ྱོ ས་སུ་འཛི ན་ཡོ ད། སྤྱིར་ཇི་ གཞུང་གི ་ལྟ་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཁག་
དེ་རི ང་གི་ཚོ གས་འདུ་འདི་

ཞི་བདེའ་ི གོ་དོན་ནི།

ཆོ ས་ལུ གས་ཚང་མས་ལག་

རྙགོ ་དེ་དག་ཞི ་འཇམ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ང་ཚོ ས་ ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་པ་རྣམ་དག་ཅིག་མི ན། ཁ་ཆེའ་ི ཡི ན།

ཆགས་ཡོ ད།

ི ་ཞི་
ཙམ་ལ་འཛམ་གླང

དེ་ནི་ང་ཚོ འ་ི སེམས་ཁམས་འཁྱེར་

ཡི ན།

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་སྒནྲོ ་ཞུས་ཡོ ད།

ཐབས་ཤེས་འཚོ ལ་དགོས།

༢༠༠༠

བདེ་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་

དགུ ་ བཅུ ་ འཁོར ་བའི ་ དུས ་

གགྲོ ས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ་ཚོ །

ཉིན ་རྒྱབ་༸གོ ང ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལེ་སི མ་

ཕེབ ས་པའི ་ ༸སྐུའི ་ གྱ་སྟོན་

རྗེ ས ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་མཐོང་སྣང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། བླ་ོ ཐག་ཉེ་ར་ུ གཏོང་གི་ཡོ ད། བླ་ོ དོགས་དང་

དེ ་ རྗེ ས ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་

ངོས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ཆོས་ལུགས་མི ་སྣ་ཚོ ་

རེད།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་ལན་རྒྱས་པར་
སྩལ།

དེ་ཚོ ར་དུས་དང་

བཤད་དགོས་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་

བ་བྱས་པ་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་དགོངས་ཚུ ལ་ཇི ་

ཡོ ད་སྐར
ོ ་བཅར་འདྲི་ཞུ ས་སྐབས་མགོན་པོ་

སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།

ས་གནས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་དེར་སྐད་ཆ་དེ་

རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུ ང་ཞེ ས ་
༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

བཞི ན་འབར་མའི་ནང་པ་ཚོ ས་འཚེ ་བའི་བྱ་

ུ ་དབྱེ་འབྱེད་
རི གས་རས

གཅིག་གི་ནང་།

ལུ ག ས་ཕན་ཚུ ན ་གྲོག ས་འདྲིས་དང་ཡི ད་ ཏེ་རང་རྒྱུད་མ་དུལ་བར་བདྱེ ་པའི་རྒྱུ་དེར་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་

ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ ཐོག ་

པོ་ཞི ག་མཉམ་འཛོ མས་གནང་བ་འདི་ཆོ ས་ ཧད་ཀྱི ་ གོ ་ དོན ་ངོ་ མ་ནི་ འཚེ ་ བ་ལས་ལྡག
ོ ་

སྙངི ་ར་ྗེ བཅས་ནི་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡི ན་

ནས་མི ན།

དེ་དག་ནི་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་ལ་

ཕན་པའི་ ཆ་རྐྱེན ་གཙོ ་ བོ་ ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད །

གལ་སྲིད་ང་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འ་ི རི གས་ལ་ཕན་

པའི་ཆ་རྐནྱེ ་དེ་དག་ལ་རི ན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོ ད་
པ་མ་ཚོ ར ་བ་དང་མ་ཤེ ས ་པ་ཡི ན་ན་དུས ་

རབས་ཉི་ཤུ ་ལྟར་དྲག་པོའི་དུས་རབས་ལྟ་བུ་
ཞི ག་འཆར་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་

ཚོ ས་ནསུ ་ཤུ གས་འདོན་དགོས་པ་ཡི ན། ང་

ཚོ ་ མི ས་བཟོས ་པའི ་ དཀའ་ངལ་དེ་ དག་ང་
རང་ཚོ ་མི ་རང་གི ས་རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་ནས་

སེ ལ ་དགོས ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་ལས་སྨནོ ་ལམ་
བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱི་སེལ་མི ་ནསུ ། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད། །
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