
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 21 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 51 ཨང༌། 31 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

8th August 2012

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

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

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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བཀའ་ཁྲི་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བཀའ་

ཁིྲ་མཆོག་གིས་སེྦལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་

གཟིཌ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕེྱད་ཡོལ་སེ་ར་བླ་

སིྱྤའ་ིའདུ་ཁང་ནང་ས་ེར་བེྱས་སྨད་གཉིས་ཀིྱ་མཁན་བླ་

འདུས་དམངས་ཡོངས་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་སྐབས་

བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིལྟ་གུྲབ་གསུམ་དང་བོད་རྱྒ་ཞ་ིའགིྲགས་

ཡོང་ཐབས་སོྐར་ཡང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕིྱ་

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སེྡའི་མེ་སོར་གོྲང་ཁེྱར་དུ་གསར་འགོད་མཐུན་

ཚོགས་(Rotary Vijayanagara Mysore) 

དང་བོད་ཀིྱ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀིྱས་གོ་

སིྲྒག་འོག་ཁུལ་དེར་གནས་སོྡད་བེྱད་བཞིན་པའི་བོད་

མ་ིགཞོན་སེྱྐས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང། ད་ེ

རེྗས་ཕིྱ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་

རྱྒ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་མོན་གྷོ་འདོད་རུྒ་གིླང་གི་གཞིས་

ཆགས་སུ་དབུས་གཏན་ཉིན་སོླབ་གྭྲ་དང་གཞིས་གོྲང་

ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ་མ་ཟད།  གདན་

ས་འབྲས་སུྤངས་ཀིྱ་བླ༌སིྱྤའི་འདུ་ཁང་ནང་དགེ་འདུན་

འདུས་མང་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

དམིགས་བསལ་གསལ་བསྒྲགས།དམིགས་བསལ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །རང་རིགས་ན་གཞོན་མཐ་ོསོླབ་ཐོན་ཅིང་ 

(B.Ed.) དག་ེའོས་སོྱྦང་བརྡར་ཡང་ཐོན་ཏེ། ད་ལྟ་

རང་རེའི་སིྱྤ་ཚོགས་ནང་དགེ་རྒན་གིྱ་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་

པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞིན་སེྒར་

གིྱ་སོླབ་གྭྲ་ཁག་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་བཞིན་པ་དེ་རིགས་

ཡོད་ཚེ། རང་རང་ས་ོསོའ་ིལ་ོརུྱྒས་དང་ད་ལྟའ་ིསོྡད་

གནས་ཁ་བྱང༌། འབེྲལ་གཏུགས་བརུྱྒད་ལམ་ཇ་ིཡོད་

བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ ༢༠༡༢ ཕིྱ་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༣༠ འགྱང་མེད་འབུལ་དགོས་པའ་ིགསལ་

བསྲྒགས་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན་ན། འད་ིསོྐར་བོླ་ལྡན་ཀོླག་པ་

པོ་རྣམས་ཀིྱས་གཅིག་ནས་གཅིག་བརུྱྒད་བརྡ་ལན་

གསལ་བསྲྒགས་གནང་རུྱྒར་ང་ཚོར་མཐུན་འགུྱར་

གནང་རོགས་གནང༌། གསལ་བསྲྒགས་འད་ིལྟར་

ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཏུའང་ཞུས་ཡོད་ན་ཚང་མས་ཐུགས་

སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།

ང་ཚོར་འབེྲལ་གཏུགས་བརུྱྒད་ལམ་ནི།

དྭྲ་འཕིྲན་མིང་བྱང༌། education@tibet.net

ཁ་པར་ཨང༌། 01892-222721/222572

Fax No. 01892-223481 བཅས་ཡིན།།

དང་བླངས་ཚོགས་ཞུགས་ཀིྱ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དུས་དང་བླངས་ཚོགས་ཞུགས་ཀིྱ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དུས་

ཕར་འགྱངས།ཕར་འགྱངས།

༄༅། །ད་ལྟའ་ིབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ལ་བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་མང་ཚོགས་དང་བཅས་

ཀིྱས་གདོང་ལེན་གནང་ཕོྱགས་ག་ོབསུྡར་སླད་བཙན་

བོྱལ་བོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིྲམས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའ་ི

དགོངས་དོན་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

གཉིས་པ་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ བསོྐང་ཚོགས་གནང་རུྱྒའ་ི

ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ནས་རྱྒ་བལ་འབུྲག་གསུམ་

དང། ད་ེམིན་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་དང་བླངས་འཛུལ་

ཞུགས་ཀིྱ་ཐད། དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀིྱ་སྙན་

ཞུ་ཁག་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བར་

བཞེས་རུྱྒའ་ིཡོངས་ཁྱབ་གནང་ཟིན་ཡོད་ནའང། དང་

བླངས་ཚོགས་ཞུགས་ཆེད་ད་དུང་ས་མིག་སོྟང་པ་

གང་ཙམ་ལྷག་ཡོད་སྟབས་ཚོཌ་ཞུཌ་ཆོག་པའ་ིསྙན་

ཞུ་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཕིྱ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ བར་བཞེས་

རུྱྒ་ཕར་འགྱངས་གནང་སོང་བ་ལྟར་དེའི་ནང་ཚུན་

ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པ་དེ་དོན་དགོངས་

འཇགས་ཞུ།  ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ཕིྱ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ལ།།

བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲིའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་
འཁོར་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །སྤུན་ཟླ་ཚོ། དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་

ཉིན་ཕྲན་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཁུར་འགོ་ 

བཙུགས་ཏེ ་ལོ ་གཅིག་འཁོར་བའི ་དུས་ཚིགས་

འཁེལ་བའི་སྐབས་འདིར། ད་བར་ལས་དོན་ཇི་བྱས་

ལ་བསྱྐར་ཞིབ་ཀྱིས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་ཁག་ཅིག་གི་

ངོས་འཛིན་ དང་སྲྦགས་མུ་མཐུད་མདུན་བསྱྐོད་བྱེད་

ཕྱོགས་སྐོར་ངོ་སྲྤོད་མདོ་ཙམ་ཞུ་རྱྒུ་ཡིན།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་སྱྤི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་ རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་

འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ལ་རྩིས་སྲྤོད་གནང་

རྱྒུའི་བཀའ་ ལྕི་ཟློག་མེད་ཕེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ལོ་རྱྒུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་

འགྱུར་བ་དེ་འཇམ་ལྷིང་ངང་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱ་རྱྒུའི་ལས་

འགན་བབས་པ་ལྟར། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱིས་ཆིག་བསྲྒིལ་དང༌། སེམས་ཁུར་མཉམ་བསྱྐེད། 

རྱྒབ་སྱྐོར་བཅས་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་འགན་

དེ་གང་ལེགས་གྲུབ་དང་འགྲུབ་བཞིན་ཡོད།

 འགོ་འཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚིགས་

དེའང་བོད་མི་ཚོས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་ གནོན་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་ཀྱི ་ཚབས་ཆེའི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་འགོ་

ཚུགས་པའི་སྐབས་སུ་འཁེལ་ཡོད་པ་དང༌། ད་

བར་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ ༤༦ བྱུང་བ་ནས་གཅིག་

མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ 

རྗེས་སུ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་མི་ཚོར་

ཚབས་ཆེའི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་སྤེལ་མི་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང༌། གནས་ཚུལ་དེ་དག་

བྱུང་བའི་འགན་ཁག་གཙོ་བོ་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་

གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ནན་བརྗོད་བྱ་

རྱྒུ་ཡིན། སྐབས་འདིར་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་དུས་

ཡུན་ནང་ལས་དོན་སྣ་མང་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཇི་ཞུས་

དང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་སོན་སྙན་གསན་ཞུ་རྱྒུར།

བོད་དོན་དྲིལ་བསྲྒགས།བོད་དོན་དྲིལ་བསྲྒགས།

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་བོད་དོན་དྲིལ་

བསྲྒགས་དང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ འཁྲིད་ལ་

གདེང་འཇོག་ཐོབ་ཐབས་སུ་ལས་དོན་རྱྒ་གང་ཆེ་

སྤེལ་བ་ལས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་མི་དམན་ཙམ་བྱུང་

ཡོད། ཕྱག་སྲྦེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རྱྒལ་ཁབ་མང་

པོའི་ནང་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྲྒགས་

ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྲན་ནས་ཀྱང་འདས་

པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་གླིང་ཆེན་

བཞིའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་བཅུ་བདུན་ཙམ་ནང་

ཆེད་བསྱྐོད་ཀྱིས་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང༌། 

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་མཚོན་པའི་

རྱྒལ་ཁབ་མང་པོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི། སྙན་

གྲགས་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྱྒུད་ལམ། ནོ་བྷལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་

ཁག་གིས་དབུས་པའི་གནད་ ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་ངོ་སྲྤོད་དང་བདེན་རྱྒབ་ཡོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་དང་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྱྒབ་སྱྐོར་གྱི ་

གལ་ཆེའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། ཉི་

ཧོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྱྒ་སྐོར་གྱིས་བོད་དོན་

སྐོར་རྱྒབ་སྱྐོར་གྱི་ཡོངས་གྲགས་འབོད་སྐུལ་སྤེལ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་གྲོགས་པོ་གསར་པ་དང་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟོས་ཐུབ་

པ་བྱུང༌།

ལས་འཆར་གསར་གཏོད།ལས་འཆར་གསར་གཏོད།

ལས་བྱེད་གནས་སྤོ་བྱེད་ཕྱོགས་དང༌། སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར། འཛུགས་སྲྐུན་ཡར་རྱྒས། 

མིའི་ཐོན་ཁུངས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཕྱོགས། འཕྲོད་

བསྟེན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གལ་ཆེ་

བ་ལྔ་ཟུར་འདོན་ཞུས་ན། ལས་བྱེད་གསར་བསྐོའི་

དམིགས་བསལ་སྱྦོང་བརྡར་ལས་འཆར། བོད་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང༌། བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་

དྭང་བླང་ཞབས་ཞུ། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྱྐོང་

ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས། གཞུང་ཆེན་སློབ་པ་མཐར་

སོན་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་

འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་

བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་ཆིག་བསྲྒིལ། གསར་གཏོད། 

རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་རྱྒུའི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཞི་རྩར་

བཟུང་ནས་བཀོད་སྲྒིག་ཞུས་ཡོད།

བོད་མིའི་སྲྒིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྱྐོང་ལས་དོན་བོད་མིའི་སྲྒིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྱྐོང་ལས་དོན་

བྱེད་ཕྱོགས།བྱེད་ཕྱོགས།

བོད་མིའི་སྲྒིག་འཛུགས་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་

སྲི་ཞུ་བ་ཆིག་སྟོང་བརྒལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་

དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ། སྔར་

ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྱྒས་ཡོང་ཐབས་སུ་འཕྲུལ་

ཆས་བེད་སྱྤོད་གཞི་རྱྒ་ཆེ་རུ་དང༌། ལས་བྱེད་སོ་

སོའི་ཁམས་མོས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྱྒབ་སྱྦོང་དང་

མཐུན་པའི་ལས་གནས་བཀོད་སྲྒིག་ཡོང་ཐབས་སུ་

ལས་བྱེད་གནས་སྤོ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲྒིག་གཞི་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཡོད། བོད་མིའི་སྲྒིག་འཛུགས་ཀྱི་དྭྲ་

རྱྒའི་དྭྲ་ངོས་ཆ་ཚང་བསྱྐར་བསྲྒིགས་ཀྱིས་ཤུགས་

ཚད་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དྭྲ་རྱྒའི་ཤུགས་ཚད་བཞི་ལྡབ་

ཀྱིས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

ནང་ཡོད་པའི་ཀམ་སྤུ་ཊར་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་

གསར་ཉོ་ཞུས་ཤིང༌། གློག་འཕྲིན་དང་དྭྲ་རྱྒའི་བརྱྒུད་

ལམ་བརྟན་དུ་བཏང་བ། ལས་བྱེད་གནས་སྤོ་བཀོད་

སྲྒིག་བྱེད་མཁན་སྡེ་ཚན་གསར་བཙུགས་ཀྱིས་ལས་

དོན་ལག་ བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་ཕྱོགས་བསྱྐོད་སྐབས་ཉིན་རེའི་འཛིན་སྱྐོང་ལས་

དོན་མཐུད་ཤོར་ མེད་པ་འགྲོ་རྱྒུའི་ལམ་སྲོལ་སྔོན་

ཡོད་ཉམས་མེད་ལག་ལེན་ཞུས་མུས་ཡིན།

སྱྤི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།སྱྤི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་ཕྱི་རྱྒལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ཏུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྲྒགས་ལས་ དོན་ཤུགས་

ཆེ་སྤེལ་ཡོད་པ་ལྟར། མི་མང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཐབས་དང༌། མང་ཚོགས་ཀྱི་

བདེ་སྡུག་ཉན་ཞིབ་བྱེད་ཆེད་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་

ཕལ་མོ་ཆེར་ཡང་ཡང་ཆེད་བསྱྐོད་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ན། ཕྲན་དང་ཕྱག་སྲྦེལ་བཀའ་བློན་ཚོས་

ད་བར་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གིས་མཚོན་པའི་རྱྒ་གར་

ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་མང་ཆེ་བར་

བསྱྐོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཤེས་ཡོན།ཤེས་ཡོན།

ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་དེ་ལས་དོན་གལ་

ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་སུ་བརྩི་བཞིན་པ་ལྟར། འདས་པའི་

ལོ་གཅིག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་གཤམ་གསལ་ལྟར་

ཡིན།

* ཤེས་ཡོན་ཡར་རྱྒས་གཏོང་ཐབས་དང༌། སློབ་

གྭྲའི་འཛིན་སྱྐོང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས། དེ་བཞིན་

གསར་གཏོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཇི་

ཡོད་བཅས་ཀྱི ་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཆེད་བོད་མིའི་སློབ་

གྭྲ་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་སྱྤི་དང་འཛིན་སྱྐོང་འགན་

འཛིན་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་

ཚོགས་ཞུས།

* བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་ལོ་བཞིའི་ཡུན་ཅན་

གྱི་གཅིག་སྡུད་དགེ་རྒན་འོས་སྱྦོང་གི་ལས་འཆར་

སྔོན་ཡོད་མངོན་གྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་བྷུན་ཏར་དུ་མཐོ་

སློབ་ཁང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྱྒུའི་ལས་དོན་ འཕྲོ་

སྱྐོང་བྱེད་མུས་ཡིན།

* ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་

ཡོན་ཆེད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་མཁོ་སྲྒུབ་ཐུབ་ཡོད་

པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཕྱོགས་འབྲེལ་བསྡུར་ཞུ་

བཞིན་པ་ཡིན།

* དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྱྐོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་

ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྭྲ་ཁག་གི་འཛིན་སྱྐོང་རྩིས་

ལེན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིབ་ཕྲ་བཟོ་འབུལ་

ཟིན་ཡོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ།བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ།

 རྱྒ་གར་གཞུང་གིས་རྱྒ་གར་ནང་སྱྐེས་

པའམ་རྱྒ་གར་ནང་གནས་སྡོད་བྱས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་

ལྷག་ཕྱིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་རྱྒ་གར་

ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་ལོ་ལྔ་རེའི་བར་

དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སྟེ། ད་

ལྟའི་ཆར་ས་གནས་མང་པོའི་ནང་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་འགོ་བཙུགས་ཟིན། རྱྒ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་

ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་

ཁག་ནས་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པ་ཁེ་ན་ཌར་གནས་

སྤོས་བྱེད་རྱྒུའི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ ཟིན་པ་དང༌། 

འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་

ཡིན།

 བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་རྱྒ་

གར་ནང་སྡོད་ཡུན་རིང་ལག་ཤེས་སློབ་གཉེར་ ལས་

རིགས་དང༌། མུ་མཐུད་སློབ་སྱྦོང་རྱྒུན་སྱྐོང་བྱེད་

ཐབས། ལྟ་སྱྐོང་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་སྲྤོད་རྱྒུ་སོགས་

ཀྱི་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།

བོད་རྱྒ་ཞི་མོལ། བོད་རྱྒ་ཞི་མོལ། 

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་

རྱྒུན་སྱྐོང་གིས་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་དཀའ་

རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྱྒུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། 

འདས་པའི་ཟླ་བ་བརྱྒད་ནང་བོད་རྱྒ་ཞི་མོལ་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཟིན་པ་དང༌། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ཡང་བསྱྐར་ཚོགས་བསྐོང་བྱས་

ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་རྱྒ་ནག་གི་གནས་སྟངས་སྱྤི་དང༌། 

འགོ་འཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་ལ་གཞིགས་ནས་དོན་ཕན་

ལྡན་པའི་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བསམ་

ཞིབ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྱྒུ་ཡིན། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་

ལྕམ་ཁེ་ལེན་ཊོན་གྱིས་མཚོན་པའི་རྱྒལ་སྱྤིའི་དབུ་

འཁྲིད་ཁག་གིས་རྱྒ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དོན་དཀའ་

རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་

འགོ་ཚུགས་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེགས་ཞུས་ཡོད།

 རིང་མིན་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ 

ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཀའ་

ཤག་དང་བོད་མི་མང་སྱྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་

ཀྱི་གོ་སྲྒིག་འོག་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཇི་འགབ་གྲོས་གཞི་གཙོ་

བོར་བཟུང་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐོང་

ཚོགས་གནང་རྱྒུ་དང༌། དེ་བཞིན་རྱྒལ་སྱྤིའི་བོད་དོན་

རྱྒབ་སྱྐོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་ཀྱང་སྐོང་ཚོགས་གནང་རྱྒུ་ཡིན།

 གོང་གསལ་ལས་གཞི་ཁག་མུ་མཐུད་

མཇུག་སྱྐོང་ཞུ་རྱྒུའི་ཐོག་དྭྲ་རྱྒའི་ཉེན་སྲུང་དང༌། བོད་

ཀྱི་དྭྲ་བརྙན། ཚོང་ལས་སྱྦོང་བརྡར། གཞིས་ཆགས་

སྲ་བརྟན་བཅས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཁག་ཡར་རྱྒས་

གཏོང་རྱྒུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

 མཐའ་དོན་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་གནས་

ཡུལ་རྱྒ་གར་གཞུང་མང་གིས་མཚོན་པའི་རྱྒལ་ཁབ་ 

ཁག་གི་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དང་བོད་

མིར་རྱྒབ་སྱྐོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་ པ་ནས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྱྒུ་དང༌། ༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྱྒར་བརྟན་

ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་

འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྱྒུ་དང༌། མགོན་

པོ་གང་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལམ་སྟོན་དང་

བཀའ་སློབ་རིན་པོ་ཆེ་བསྩལ་བར་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་

ཏུ་ཆེ་ཆེ་ཞུ་རྱྒུ་ཡིན། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་

རེ་བའི་མངོན་འདོད་བོད་མིར་རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་

དང༌། ྋསྱྤི་ནོར་ྋགོང་ས་སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་བོད་ལ་གང་མགྱོགས་ྋཞབས་འཁོད་ཐུབ་

ཆེད་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྱྒུ ་བཅས་ཞུ་རྱྒུ ་

ཡིན། བཀྲིས་བདེ་ལེགས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ལ།། །།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 21 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 8

ཁམས་གོ་འཇོ་རྫོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་
སྐད་འབོད།

བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་ཀིརིྟ་དགོན་པའ་ིགྭྲ་བོླ་བཟང་ཚུལ་ཁིྲམས་ལགས་ཀིྱས་
རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་

བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༧ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་

དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥།༥ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་

པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལགས། རང་ལོ་ ༢༡ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་སྲང་

ལམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་སྐད་འབོད་

བྱེད་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ ་བརྒྱུགས་འདུག་

ཀྱང་ལམ་དེར་ཡོད་པའི་ནགས་ལས་ཁང་གི་ར་

སྐོར་ནང་ལ་རྒྱུན་དུ་ཡིབ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་

རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་བེད་

སྤྱོད་ཀྱིས་མེ་བསད་ཅིང་ཐང་ལ་འགྱེལ་བཅུག་

རྗེས་རླངས་འཁོར་ནང་གཡུག་ནས་རྔ་པ་རྫོང་

སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་འདུག  རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་

དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཙམ་རིང་བསྡད་རྗེས་ས་གནས་

གཞན་ཞིག་ལ་ཁྱེར་འདུག་ཀྱང་ས་གནས་གང་

ཡིན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད།  སྐབས་ཐོག་དེར་

དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་གྱིས་བརྗོད་ན།  སྐབས་

དེར་ཁོང་གྲོངས་མེད་པ་དང་། མེ་ལྕེའི་དབུས་

ནས་སྐད་འབོད་མང་པོ་བྱས་ཀྱང་ཚིག་འབྲུ ་

གསལ་པོ ་གོ ་མ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི ་འདུག   

ཁོང་ནི་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བའི་རྗའ་དར་

ཚང་གི་མ་སྒྲོན་དཀར་སྐྱིད་ཀྱི་བུ་ཡིན་འདུག 

ཁོང་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་ར་ྔཔ་ཀིརྟི་དགོན་པར་

ཆོས་ཞུགས་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་དགོན་པའི་ནང་ནས་

འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་

དྲག་པོ་ཕོག་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། ཐོས་བསམ་གླིང་

གྲྭ་ཚང་གི་རྟགས་རིགས་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་པ་དང། 

ལོ་སྔོན་མའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་

པ་ཡིན་འདུག ཁོང་རྒྱུན་དུ་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེད་

རྒྱུར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་

པར་མ་ཟད། རྔ་པའི་ནང་གི་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོའི་

རུ་ཁག་ཅིག་གི་ཚོགས་མི་ཡང་ཡིན་འདུག

འདི ་ནི ་བོད་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་ཐེངས་ཞེ་ལྔ་པ་(བོད་མི་མང་

སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་རེའུ་མིག་ལ་གཞི་

བཅོལ་བ་ཡིན།)དང་། རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

ཁོངས་ཀྱི་ཐེངས་ཉེར་དགུ་པ། རྔ་པ་རྫོང་ཁོངས་

ཀྱི་ཐེངས་ཉེར་གཉིེས་པ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའི་འདྲ་པར།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའི་འདྲ་པར།

༄༅། །ཅོན་ཏ་ར་མགོན་པ་ོལགས་ཀིྱས་གནས་

ཚུལ་མཁ་ོསོྲྤད་གནང་བའ་ིནང། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཆབ་མད་ོནས་རྱྒ་གཞུང་ག་ིདཔོན་

པ་ོཞིག ག་ོའཇ་ོརོྫང་དུ་ལྟ་སོྐར་ལ་ཡོང་བ་དང་བསུྟན་

ནས། ག་ོའཇ་ོརོྫང་། འབ་ོལ་ོཤང་། ཏ་ིམཁར་གོྲང་

བོླ་སྣ་ཚང་ག་ིངག་དབང་ལགས་ཀིྱས། ག་ོའཇ་ོརོྫང་

ཐོག་ག་ིགཞུང་ལམ་དཀིྱལ་དུ། ལག་ཏུ་བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་

དར་འཕྱར་ཞིང་རུླང་རྟ་གཏོར་བཞིན་དུ། ༸རྱྒལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྱྒ་མཚོ་སུྐ་ཚེ་ཁིྲ་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག 

རྱྒ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་མནར་གཅོད་གཏོང་

བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས། བོད་མ་ིནང་ཁུལ་

དུ་ས་རོྩད་ཆུ་རོྩད་གསོད་རེས་བྱས་པ་སོགས་ཡག་

པ་ོམ་ིའདུག ཁེྱད་ཚ་ོའཇོན་པ་ོཡོད་ན། ད་ེརིང་ང་དང་

མཉམ་དུ་རྱྒ་གཞུང་ལ་སྐད་འབོད་རྱྒག་པར་ཤོག་

ཟེར་ནས། དོན་ཚན་གསུམ་འབོད་ཚིག་བསྲྒགས་

ནས་ངོ་རོྒལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང། 

སྐབས་དེར་རྱྒ་མིའི་ཉེན་རོྟག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བཙན་འཁིྲད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། མ་ིལ་ལས་ཁོང་ག་ི

གནད་དོན་དེ་གོ་འཇོ་རོྫང་གིས་ཐག་གཅོད་བེྱད་

ཐུབ་ཀིྱ་མེད་པ་དང་། ཆབ་མད་ོདང་ལྷ་ས་གང་རུང་

ནས་ཐག་གཅོད་བེྱད་དགོས་ཀིྱ་ཡོད་སོྐར་ཡང་ཤོད་

མཁན་ཡོད་འདུག ད་ལྟའ་ིསྐབས་ཁོང་ས་གནས་

གང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀིྱ་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རོྟགས་ཐུབ་མི་འདུག 

རྱྒལ་སིྱྤའི་ཚོགས་སེྡ་ཁག་དང་ཆོལ་གསུམ་བོད་མི་

རྣམ་པ། བེྱ་བྲག་ཏུ་གཞིས་བེྱས་གཉིས་སུ་ཡོད་པའ་ི

ག་ོའཇ་ོབ་ཚོས། ཁོང་མགོྱགས་ནས་མུྱར་དུ་གོླད་

བཀོྲལ་ཡོང་བ་དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སེྱྐ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སུྐལ་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་བུྱང།

 བོད་མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན།

ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་
ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་དུ་གནས་སོྡད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་

རྱྒས་ལགས་ཀིྱས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོྲྤད་གནང་

བ་ལྟར་ན།  ཕིྱ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྱྒབ་ཡུལ་

ཤུལ་ཁུལ་རྫ་སོྟད་གོྲང་བརྡལ་དུ་རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་

མཁས་གུྲབ་ལགས་གཉིས་ཀིྱས་བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་དར་

ར་ེཕྱར་ཏ་ེབོད་རང་དབང་དགོས། ༸རྱྒལ་བ་རིན་པ་ོ

ཆ་ེཁིྲ་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སྐད་འབོད་བརྱྒབ་

ནས་རྱྒ་གཞུང་ལ་ཞི་རོྒལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སེྲག་

བཏང་རེྗས་བསྟན་འཛིན་མཁས་གུྲབ་ལགས་སྐབས་

དེར་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་ཡོད་ནའང་། ངག་དབང་

ནོར་འཕེལ་ཟིལ་དཀར་དགོན་དུ་ཉར་ཡོད་ཀྱང་ཡུན་

རིང་གསོན་པའ་ིར་ེབ་མེད་སྟབས། ཕིྱ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ 

༤ ཐོག་ཟ་ིལིང་སྨན་ཁང་དུ་འཁེྱར་འདུག  སྐབས་

དེར་དགེ་འདུན་མང་པོས་ཁོང་རྱྒ་མིའི་ལག་ཏུ་ཤོར་

ཚེ་མནར་གཅོད་ཕོག་རུྱྒ་ཡིན་པ་རུྱྒ་ཉག་གཅིག་ལ་

བརེྟན། མཐར་དགོན་པའ་ིད་ོདམ་མ་ིསྣ་དང་ཉེན་རོྟག་

པའི་བར་གོྲས་བསུྡར་གིྱ་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནད་

གཡོག་ཏུ་བསྡད་ཆོག་པ་བྱས་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་གཏོང་

རུྱྒར་ཁས་ལེན་འོག་ད་བར་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་

ལགས་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་བཅོས་བྱས་འདུག འོན་

ཀྱང་ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ནང་ས་གནས་

ཉིན་གུང་ག་ིཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་ལ་ཟ་ིལིང་སྨན་

ཁང་དུ་ཁོང་འདས་གོྲངས་གུྱར་རེྗས་ཕིྱ་ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་སྔ་དོྲ་ས་གནས་སུ་སུྐ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་

བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 དེ་སོྔན་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་

ན་ིཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ། རྔ་པ་རོྫང་ནས་ཡིན་པ་དང་ལ་ོ

ཤས་གོང་ནས་རྫ་སོྟད་དུ་ཡོང་སེྟ་སོྡད་ཀིྱ་ཡོད་ཅེས་

པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང། ཐེངས་འདིར་གོང་

གསལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོྲྤད་པས་བརོྗད་གསལ་

ལྟར་ན། ཁོང་ན་ིབོད་ལོྗངས་གཞིས་རེྩ་ས་ཁུལ་གཉའ་

ལམ་རོྫང། སྨན་ཕུགས་ཤང། འཁུྲལ་འདུལ་གོྲང་ཚ་ོ

ནས་ཡིན་པ་དང་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ པའ་ིནང་ཕ་

ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ནང་མི་གཉེན་འབེྲལ་ཚོར་རུྱྒན་

རིང་བར་འབེྲལ་བ་བུྱང་མེད་ཀྱང་། ལ་ོགཉིས་མ་

ཟིན་ཙམ་དུ་ནང་ལ་ཁ་པར་ཐེངས་གཅིག་འབོྱར་ཏེ་

ཁམས་ཕོྱགས་སུ་བདེ་ཐང་ངང་ལས་དོན་ཞིག་གི་

ཐོག་ལྷག་སོྐར་དང་། མ་ིའགྱང་བར་ཕིྱར་ཕ་ཡུལ་དུ་

ཡོང་རུྱྒ་ཡིན་པ་སོགས་བརོྗད་འདུག

 ཁོང་ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སོྟད་གོྲང་བརྡལ་

དུ་གནས་ཚུལ་ལྷག་རེྗས་ས་གནས་ཉེན་རོྟག་པས་

ཕ་ཡུལ་གཉའ་ལམ་དུ་ནང་མིར་འབེྲལ་བ་བྱས་པ་

ལས་ཤེས་རོྟགས་བུྱང་འདུག ཁོང་ན་ིབོད་རང་སོྱྐང་

ལོྗངས་ཁོངས་ནས་རྱྒ་གཞུང་ལ་ཞི་རོྒལ་ཆེད་རང་

ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་

ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཆོས་

རིག་བཀའ་བོླན་པདྨ་ཆོས་འབོྱར་མཆོག་གིས་རྡ་

ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིླང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་

འབུལ་སོྨན་ལམ་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

ཚང་མའ་ིཤེས་གསལ་རེད། ཁ་སང་ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༣༠ ཉིན་བོད་ནང་ག་ིཉིན་རྱྒབ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 

ཐོག་གཉའ་ལམ་ནས་ཡིན་པ་ངག་དབང་ནོར་

འཕེལ་ལགས་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གོྲངས་སུ་

གུྱར་འདུག ད་ེཡང་ཕིྱ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྒ་

སེྱྐ་རུྒ་མདོར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གུྲབ་ལགས་དང་

ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀིྱས་བོད་

བསྟན་སིྲད་མི་རིགས་ཀིྱ་ཆེད་རྱྒ་ནག་དམར་པོའི་

སིྲད་གཞུང་ལ་ངོ་རོྒལ་གིྱས་བོད་ཀིྱ་རྱྒལ་དར་ལག་

ཏུ་འཁེྱར་ཏེ་༸རྱྒལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འདེྲན་ཞུ་དགོས། བོད་མིར་རང་དབང་དགོས། ཞེས་

འབོད་སྲྒ་སོྲྒགས་བཞིན་ལུས་པོ་མེར་སེྲག་བཏང་

ཡོད། སྐབས་དེར་སྒ་སེྱྐ་རུྒ་མད་ོནས་ཡིན་པའ་ི

བསྟན་འཛིན་མཁས་གུྲབ་ལགས་ཉིན་དེར་འདས་

གོྲངས་སུ་གུྱར་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངག་དབང་ནོར་

འཕེལ་ལགས་ཁ་སང་ཕིྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཟ་ི

ལིང་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་འདུག ངག་

དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀིྱས་གཙོས་རྱྒས་གཅེས་པ་

འདས་གསོན་ཡོངས་ཀིྱ་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སོྨན་

ལམ་ག་ོསིྲྒག་ཞུས་ཡོད། དཔའ་བ་ོདམ་པ་ཁོང་ལ་

མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རུྱྒ་དང། ཁོང་ག་ིརེྗས་ཤུལ་

ཕ་ལྷག་པ་དོན་གུྲབ་དང་མ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྱྐད་

གཉིས་ཀིྱས་གཙོས་ཉེ་འབེྲལ་ཡོངས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེྱྐའི་ཐོག་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ་

རྱྒལ་གཅེས་པ་ ༤༤ ཙམ་གིྱ་རང་ལུས་མེར་སེྲག་

བཏང་ཡོད་པ་དང། དེའ་ིཁོངས་ནས་ ༣༥ འདས་

གོྲངས་སུ་གུྱར་ཡོད། རྱྒལ་གཅེས་པ་ད་ེདག་ག་ི

ལྷག་བསམ་དང་སིྙང་སོྟབས་ཞུམ་པ་མེད་པ་དེར་ང་

ཚོས་གུས་འདུད་ཆེན་པ་ོཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་རྣམ་

པའི་རེ་འདུན་ནི་༸རྱྒལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འདེྲན་ཞུ་རུྱྒ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་ད་ེཡིན་

སྟབས། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་མཁན་གིྱ་

ལས་འགན་དེ་སུྲྒབ་ཐུབ་མ་ཐུབ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་

ལ་དིྲ་བ་དིྲས་དགོས། ཁོང་རྣམ་པའ་ིར་ེའདུན་ད་ེ

སུྲྒབ་པར་འགན་ཤུགས་ཆེ་འཁེྱར་པའི་ཐོག་ནས་

ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་ལྷག་བསམ་དང་ཆིག་

སིྲྒལ་གིྱ་ནུས་པ་བཏོན་པའི་སོྒ་ནས་སེྤལ་རུྱྒ་དེ་

དགོས་པ་རུྱྒ་མཚན་ཆེན་པ་ོམཐོང་ག་ིའདུག དེར་

བརེྟན་ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་སེམས་ལ་བཞག་དགོས། 

ང་ཚོ་་་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་འཛོམས་ནས་དེ་གོྲལ་

མཚམས་ང་ཚོའ་ིལས་འགན་ད་ེརོྫགས་མེད། ང་

ཚོར་ཉིན་མཚན་དུས་དུྲག་ཏུ་རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

དཔའ་མོ་དེ་དག་གིས་བོད་བསྟན་སིྲད་མི་རིགས་

ཀིྱ་ཆེད་རང་གི་གཅེས་པའི་སོྲག་བོླས་གཏོང་གནང་

བ་དེར་ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་ཏེ་མཆོད་འབུལ་སོྨན་

ལམ་བྱས་པ་ཙམ་གིྱ་འགིྲག་ག་ིམེད། ང་ཚ་ོཚང་

མར་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཐུགས་

ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

གསུང་བཤད་གནང།།

བུད་མེད་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེྲགས། 
༄༅། །ཨ་མད་ོཀན་ལོྷ་གཙོས་དགོན་པའ་ིམཆོད་

རེྟན་མཐའ་རུ་བོད་རིགས་བུད་མེད་སོྲྒལ་དཀར་

མཚོ་ལཌ་ཀིྱ་རྱྒ་གཞུང་ལ་ཞི་རོྒལ་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་བཏང་སེྟ་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་འདུག ད་ེ

ཡང་གསར་འགུྱར་བརུྱྒད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ནས་ (WeChat) བརུྱྒད་

སྐད་བསུྐར་གནང་བ་ལྟར་ན། ད་ེརིང་ཉིན་རྱྒབ་བོད་

ནང་ག་ིཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་ཨ་མད་ོཀན་ལོྷ་

ཁུལ་གཙོས་གོྲང་ཁེྱར་གིྱ་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་

གཙོས་དགོན་པའི་གཡས་ངོས་ཀིྱ་གིླང་སོྐར་ལམ་

གིྱ་མཆོད་རེྟན་མདུན་དུ། བོད་རིགས་བུ་མ་ོརང་ལ་ོ 

༢༦ ཡས་མས་ཅན་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སེྲག་

བཏང་འདུག ད་ེམ་ཐག་ཉ་ེའཁོར་གིྱ་སོྐར་བར་འགོྲ་

མཁན་དག་གིས་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀྱང། 

རེྗས་སུ་བུ་མོ་དེ་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་ཟིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་འབོྱར་འདུག  སྐད་འཇོག་

མཁན་གིྱས་བརོྗད་དོན། གནས་ཚུལ་ད་ེང་ོམ་ཡིན་

པ་དང་། ང་རང་ས་དེར་དངོས་སུ་ཡོད། སོྐར་བ་རྱྒག་

མཁན་ཚོས་ཁ་ོམོའ་ིལུས་ཀིྱ་མ་ེབསད་དེ། ད་ལྟ་གྭྲ་

མང་ཚོས་དགོན་པའི་གཞུང་གི་དོ་དམ་ཁང་དུ་སུྲང་

སེྟ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཇ་ེམང་དུ་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་

སོྐར་བརོྗད་འདུག ཁོས་སྐད་བསུྐར་གཉིས་པ་འབོྱར་

བའ་ིནང་། “ ད་ལྟ་རང་གཙོས་དགོན་པའ་ིའཁིྲས་སུ་

བོད་རིགས་བུད་མེད་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་

སེྲག་བཏང་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་མ་ོད་ེམ་ཐག་འདས་

གོྲངས་སུ་གུྱར་འདུག ཁོང་མ་ོགཙོས་རྟ་གསར་སེྡ་

བ་ནས་རེད། མིང་ལ་སོྲྒལ་དཀར་འཚ་ོཟེར་ཞིང་། ད་

ལྟ་རང་ལ་ོ ༢༦ རེད་འདུག” ཅེས་བརོྗད་འདུག 

སྐད་སུྐར་གསུམ་པ་འབོྱར་བའ་ིནང་། " བུ་མ་ོདེའ་ི

ཨ་ཕའ་ིམིང་ལ་འབུྲག་རྱྒལ་མཁར་དང་། ཨ་མའ་ི

མིང་ལ་སངས་རྱྒས་མཚ་ོཟེར་གིྱ་འདུག ཁོང་མོས་

རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་མ་ཐག་འདས་གོྲངས་སུ་

འདུག " ཅེས་བརོྗད་འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 21 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 8  

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ རེས་

གཟའ་སེྤན་པའ་ིཕེྱད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་

བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེྡའི་

སིྱྤ་ཁྱབ་བོླན་ཆེན་སུྐ་ཞབས་ཇ་ག་ཌི་ཤི་ཤེ་ཊར་

Jagadish Shettarམཆོག་དང་ཆུ་ཚོད་

ཕེྱད་ཀ་ལྷག་ཙམ་རིང་མཇལ་འཕྲད་ཀིྱ་གསུང་མོལ་

གནང་ཡོད།  སྐབས་དེར་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་

ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེྡའི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིྱས་ད་

བར་བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བ་རྣམས་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་

ནས་མཐུན་རེྱྐན་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་

བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀིྱ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སིྙང་ཐག་པ་

ནས་བཀའ་དིྲན་རེྗས་དྲན་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་ེསོྔན་

མངའ་སེྡའི་བོླན་ཆེན་ཟུར་པའི་སྐབས་མོན་གོྷ་དང་

ཀ་ོལ་ེགྷལ། སེྦལ་ཀོབ་བཅས་བོད་མིའ་ིགཞིས་

ཆགས་ཁག་ནང་མངའ་སེྡའི་གཞུང་གིས་ལམ་ཁ་

བཟོ་ཆེད་རོགས་དངུལ་གནང་རུྱྒའི་ཁས་ལེན་

གནང་བ་ལྟར།  ཧུན་སུར་བོད་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

སུའང་དེ་མཚུངས་ལམ་བཟོའི་ཆེད་རོགས་དངུལ་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སུྐལ་ཞུས་ཡོད། ཕོྱགས་

མཚུངས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ས་ཁང་བདག་

དབང་ལག་འཁེྱར་ (Revenue Trans-

fer Certificate) ད་ེ

བཞི ན ་བོ ད ་མི འི ་གཞིས ་

ཆགས་ལྔ་ལ་ཁིྲམས་མཐུན་

གཅིག་མཚུངས་སུ་གནང་

རུྱྒའི ་འབོད་སུྐལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་

བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་

ཅལ་མངའ་གཞུང་གིས་ཁུལ་

དེར་བོད་མི་གཉིས་ལ་སྨན་

པའི་སོླབ་སོྱྦང་ཆེད་མེམ་བིྷ་བིྷ་

ཨ་ེསིའ་ི (MBBS) ཟུར་

བཅད་ཞབས་སེྟགས་གཉིས་

ཀིྱ ་མཐུན་འགུྱར་གནང་བ་

ལྟར། ཀར་ན་ཊ་མངའ་སེྡའ་ིནང་བཙན་བོྱལ་བོད་

མི་བརྱྒ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གནས་བཞིན་ཡོད་པར་

བརེྟན། བོད་མ་ིགཉིས་ལ་སྨན་པའ་ིཞབས་སེྟགས་

ཟུར་བཅད་གནང་རོགས་ཞེས་སྱྐབས་འཇུག་

ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་

བོླན་ཆེན་མཆོག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གོླག་

གི་མཐུན་རེྱྐན་ཡར་རྱྒས་གཏོང་ཆེད་འབོད་སུྐལ་

ཞུས་པ་ལྟར།  བོླན་ཆེན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞ་ི

མངའ་གཞུང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་

བ་དང་སྲྦགས། འཆར་གཞ་ིའབོྱར་འཕྲལ་མངའ་

གཞུང་གིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རུྱྒ་ཡིན་སོྐར་

གསུངས་ཡོད། དབུ་ཁིྲ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་

སྐབས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་མངའ་སེྡའི་བོླན་ཆེན་

མཆོག་ལ་སངས་རྱྒས་སྨན་བླའི་ཞལ་ཐང་ཞིག་

ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བོད་མི་དང་སློབ་ཕྲུག་
རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་གིྱ་སྔ་

དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་

བསོད་ནམས་གིླང་གཞིས་ཆགས་ཀིྱ་བོད་མི་དང་

སོླབ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བཀའ་སོླབ་སྩལ་འདུག

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གིྱ་སྔ་དོྲ་མགོན་

པོ་མཆོག་སེླ་ལོྕག་ལམ་སར་ནང་རེྟན་གཞི་བྱས་

པའི་ལ་དྭགས་བོད་ཕུྲག་ཁིྱམ་སེྡའི་སོླབ་གིླང་ཐང་

ཆེན་དུ་སེར་སྱྐ་མི་མང་དང་དགེ་ལས་སོླབ་ཕུྲག་

བཅས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་ ༧༠༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་

སོླབ་སྩལ་དོན། ད་ེརིང་ང་ཚོའ་ིསོྟན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིྱས་ཇི་ལྟར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་འཕགས་

པ་སྱྤན་རས་གཟིགས་ཀིྱ་གདུལ་ཞིང་བསིལ་ལྡན་

གིྱ་ལོྗངས། ཆོས་རྱྒལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་

ལྷག་པར་ཆོས་རྱྒལ་ཁིྲ་སོྲང་ལེྡའུ་བཙན་སྐབས། 

བོད་གངས་ཅན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་སིྲད་གང་ཅིའི་

ཐོག་ནས་དབུས་ཨ་ེཤ་ིཡའ་ིནང་སོྟབས་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚ་ོདེའ་ིབརུྱྒད་པ་ཆགས་ཡོད། 

བར་སྐབས་བོད་སིལ་བུར་ཆགས་ནས་ང་རང་

ཚོའི་ཆིག་སིྲྒལ་གིྱ་གོང་བུའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང་

། གཉིས་ནས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིནང་ག་ིབླ༌དཔོན་

རྣམས་ནས་སོ་སོའི་སེྡ་ཁོ་ནར་དོ་སྣང་བྱས་པ་མ་

གཏོགས་བོད་སིྱྤའི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བོླ་གཏོང་

རུྱྒའི་མིག་འཕངས་ཀིྱས་མ་ཁྱབ་པར་བརེྟན་དར་

རུྒད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བུྱང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ནང་ཁོངས་

ཀིྱ་རྱྒལ་པོ་རྱྒལ་ཕྲན་ཆགས་པ་དེ་དག་གཅིག་

འོག་གཅིག་ཏུ་མ་བསུྡས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ཕ་

མེས་ཀིྱ་གཟི་བརིྗད་ལྡན་པ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་བྱབ་

བསྱྐལ་ནས་མཐར་ང་ཚ་ོབཙན་བོྱལ་བ་ཆགས་ཏ་ེལ་ོ

ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ལྷག་ཕིྱན་ཡོད། ཐབས་སུྡག་ཤོས་

དེ་བོད་ནང་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་རྱྒ་ཆེའི་མི་མང་དེ་

དག་གི་ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀིྱ་སོྲག་ཀྱང་ཧ་ལམ་རང་ཉིད་

ལམ་མ་དབང་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་བོད་

མིར་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཡོད། ད་ེ

དང་འབེྲལ་བའ་ིའཛམ་གིླང་འདིའ་ིསེྟང་ངོམ་ཆོག་པའ་ི

སངས་རྱྒས་ཀིྱ་ཆོས་ཤིག་ཡོད། ད་ེདག་ལ་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས་དམ་བསྲྒགས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་འབུར་ཐོན་ཡོད་པ་དེར་དམིགས་བསལ་

སྡང་ཟུག་གིས་ཧ་ཅང་དམ་བསྲྒགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ

བེྱད་ཀིྱ་འདུག དེའ་ིལྟ་བུའ་ིའོག་ནས་བོད་རྱྒ་ཆེའ་ིམ་ི

མང་ས་ཡ་དུྲག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་དངསས་

སྲྐག་འོག་མ་ིཚ་ེབསྱྐལ་ནས་བསྡད་ཡོད། ང་ཚ་ོ

ནིབཙན་བོྱལ་བ་བྱས་ནས་ལོ་དེ་དག་རིང་ཕལ་ཆེར་

མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཞི་ནས་འཚར་

ལོངས་བེྱད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕོྱགས་གཅིག་

ནས་བསམ་བོླ་བཏང་ན། བོད་ལ་དུས་འགུྱར་ཆེན་པ་ོ

ད་ེའདྲ་ཞིག་བུྱང་མེད་པར་སྔ་མོའ་ིབོད་བཞིན་གནས་

ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོམག་ོབཏུམ་ནས་བསྡད་ཡོད་

ངེས་རེད། ང་ཚོའ་ིཁ་རུྱྒན་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་སྔར་

ལམ་ཞེས་བཤད་ནས་ལམ་དེའ་ིཐོག་ཧ་ལམ་བསྡད་

ཡོད་ངེས་རེད། རེྱྐན་ངན་བུྱང་བ་དེས་བོད་མ་ིས་ཡ་

དུྲག་ལ་ལོ་རུྱྒས་ཡོད་པའི་སིྙང་སྟ༞བས་དེ་དཀུྲག་

དཀུྲག་ཐེབས་རེྱྐན་དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གིྱ་བོད་མི་ཡོངས་རོྫགས་ཆིག་སིྲྒལ་གིྱ་ནུས་

པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདུག བོད་མ་ིརིགས་ཀིྱ་

ལ་རྱྒ་དང་ཆིག་སིྲྒལ་གིྱ་བསམ་བོླ་ཧ་ལས་པ་འདུག 

རྱྒ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསུྱྒར་

བྱས་ནས་ལ་ོདུྲག་ཅུ་བརྒལ་འགོྲ་ག་ིཡོད། ལྷག་པར་

ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྱྒ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་

གིས་སྟངས་འཛིན་དམ་པོས་དམ་བཅིངས་ཡོངས་

སུ་རོྫགས་པ་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། དེའ་ིརིང་ལ་རུྱྒ་དངོས་

སྲྤད་ནས་བསུླ་བིྲད་དང་སོླབ་གས་ོབཏང་ནས་བསམ་

བོླར་བསུྱྒར་བཅོས་གཏོང་རུྱྒ། ད་ེམིན་དྲག་གནོན་

བྱས་ནས་ཉེས་རུྡང་དང་གསོད་རུྱྒ་སོགས་མདོར་

ན། ཐབས་ཤེས་འཇམ་རུྩབ་སྣ་ཚོགས་འད་ིམ་བྱས་

ཟེར་རུྱྒ་མེད་པ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་བོད་རྱྒ་ཆེའི་མི་མང་

ག་ིསིྙང་སོྟབས་ཇ་ེམཐ་ོནས་ཇ་ེམཐོར་དང་ཇ་ེབརྟན་ཇ་ེ

བརྟན་འགོྲ་རུྱྒ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞོམ་པ་མི་འདུག 

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་གདོང་ལེན་བེྱད་རུྱྒའི་སིྙང་

སོྟབས་དེར་ང་ོམཚར་སེྱྐ་རུྱྒ་ཞིག་རེད་འདུག ང་རང་

ཚ་ོབཙན་བོྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། ཕིྱ་

ལ་ོ ༡༩༥༩།༦༠།༦༡ ད་ེའདྲ་ལ་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ལ་དྭགས་ལ་ཐོག་མར་གཞིས་

ཆགས་ཚུགས་སྐབས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད། ལ་ོརིམ་

བཞིན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཏེ་རྱྒ་གར་གཞུང་

གཙ་ོབོར་གུྱར་བའ་ིས་གནས་ཁག་ཚ་ོརེད། ལྷག་

པར་བོད་མ་ིགང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡུལ་པ་ཚོའ་ིངོས་ནས་

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཡང་སོྒས་ལ་དྭགས་ལྟ་བུར་

ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པ་

རེད། དེར་བརེྟན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་གུྱར་

གིྱ་ཆོས་གོྲགས་ཀིྱ་འདུ་ཤེས་དམ་པོའི་ཐོག་ནས་ང་

ཚ་ོའད་ིགར་ཡོད་པའ་ིབོད་པ་ད་ེདག་ཡར་རྱྒས་ཡག་

ཐག་ཆོད་ཕིྱན་འདུག མད་ོདོན་བོད་མ་ིསིྱྤ་བ་ོགནམ་

བསྟན་ཡོངས་སུ་རོྫགས་པས་ཆོས་རྱྒལ་བཀའ་དིྲན་

ཅན་ཚོའི་སྐབས་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་བོད་པར་བོད་

ཡིག་དང་དེ་དང་འབེྲལ་བའི་རིག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་

ཅིག་ཡོད་པ་དེའ་ིཐུགས་རེྗ་བཀའ་དིྲན་ལ་བརེྟན་ནས་

དུས་ད་བར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཕིྱ་ནང་གང་དུ་ཡོད་

པ་ཡིན་རུང་རང་ཚུགས་ཟིན་ནས་སོྡད་ཐུབ་པ་ཞིག་

བུྱང་ཡོད། ཕོྱགས་གཅིག་ནས་རེྱྐན་ངན་ཧ་ལས་པ་

བུྱང་ཡོད། ཡང་ཕོྱགས་གཅིག་ནས་བསམ་བོླ་བཏང་

ན་རེྱྐན་ངན་དེ་ཧ་ལམ་གོྲགས་སུ་ཤར་བ་ལྟ་བུར་

གུྱར་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་འཛམ་གིླའ་ིའད་ིཐོག་བོད་

ཀིྱ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བརོྗད་སྐབས། འཛམ་གིླང་

ཀུན་ལ་ཕལ་ཆེར་གྲགས་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེསྔ་བོད་

དུ་ལྟ་སོྐར་ལ་འགོྲ་མཁན་དེ་འདྲས་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་

པ་བྱས་ནས་བོད་ཀིྱ་ཆོས་ལ་བླ་མའི་ཆོས་ཞེས་མིང་

བཏགས། བོད་པས་གཏོར་རྱྒག་དང་འཆམ་འཁྲབ་

རུྱྒའི་གྲས་དེ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡུལ་པ་ཚོར་ཡང་ཡོད་པ་

རེད། ད་ེཚ་ོདང་སིྱྤ་འགེྲ་སིྱྤ་མཚུངས་ལྟ་བུ་མཐོང་ག་ི

ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ེརིང་ཁ་སང་བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་བརོྗད་སྐབས། གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སངས་རྱྒས་པའ་ིཆོས་ནང་ནས་གཞ་ིདངོས་

པོའ་ིགནས་ཚུལ་འགེྲལ་བཤད་རྱྒག་སྐབས། ད་ེ

རིང་ཁ་སང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སོྐར་ལ་ནུབ་

ཕོྱགས་ཀིྱ་ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་སོྐར་ལ་བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་ཀིྱ་གཞུང་ནས་

སེམས་ཀིྱ་འགོྲ་སྟངས་སོྐར་འགེྲལ་བཤད་ཡོད་

པ་དེར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་ལེགས་བཤད་དང་

ཉམས་མོྱང་ལེན་རུྱྒའ་ིར་ེབ་རྱྒག་བཞིན་ཡོད། ད་ེ

སྔ་ཕན་ཆད་ཡིན་ན། བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

བརོྗད་སྐབས་ཕར་ལྟད་མ་ོལྟ་ས་དང། ཡ་མཚན་

རིྩས་ས་ལྟ་བུ་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་བོད་ཀིྱ་

རིག་གཞུང་ག་ིརྩ་བའ་ིཐོག་སེླབས་སྐབས། འཛམ་

གིླང་གི་མི་སིྱྤ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་ཚན་རིག་

ནང་དུ་ཡིན་ཡང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སོྐར་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་བརེྟན་ད་ོསྣང་བེྱད་ཀིྱ་འདུག ད་ེ

ང་ཚ་ོབོད་པ་སིྱྤའ་ིགནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡིན།

 ལྷག་པར་རྱྒ་ནག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་

ན་དེ་རིང་ཁ་སང་ལོ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གིྱ་གོང་ལ་

རྱྒ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀིྱ་རྱྒ་ནག་

གི་སོླབ་གྭྲ་ཆེན་མོ་ཞིག་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་

ཕོྱགས་སོྡམ་དེའི་ནང་རྱྒ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ས་ཡ་

སུམ་བརྱྒ་ཡོད་སོྐར་དང་། ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ཤེས་

ཡོན་ཅན་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀོད་འདུག གནས་

ཚུལ་ད་ེཆེན་པ་ོརེད། རྱྒ་རིགས་ནང་ཆོས་བེྱད་

མཁན་ནང་ནས་རིགས་ཁ་ཤས་ཀིྱ་རྱྒ་ནག་གི་ནང་

ཆོས་ཡག་པ་ོཡོད། བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་གསང་སྔགས་

བྱས་ནས་གང་བུྱང་མ་བུྱང་བེྱད་རུྱྒ་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ནས་མཐོང་ཕོྱགས་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད། 

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རྱྒ་རིགས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་

ཡོད་མཁན་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་ལ་

རུྱྒ་མཚན་མཐོང་བའི་སོྒ་ནས་དད་མོས་བེྱད་མཁན་

ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ནང་ཡིན་རུང་དག་ེབཤེས་

དང་བླ་མ་ཚད་ལྡན་དེ་འདྲ་རྱྒ་ནག་ནང་ལ་ཕེབས་ཏེ་

ནང་ཆོས་བསླབ་ཁིྲད་བྱས་ནས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་

བཀག་འགོག་བེྱད་རུྱྒའི་མཚམས་ལ་སེླབས་ཡོད། 

གང་ལྟར་རྱྒ་རིགས་ནང་ནས་བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོ

སྣང་བེྱད་མཁན་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་དུ་འགོྲ་ག་ིཡོད། རྱྒ་

གར་ནང་དུའང་ཆ་བཞག་ན། ངོས་ཀིྱས་ཆོས་འབེྲལ་

བེྱད་སྐབས་རྱྒ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་རང་ནས་རྱྒ་

རིགས་དོན་གཉེར་ཅན་ལོ་རེ་ལོ་རེ་མང་དུ་འགོྲ་གི་

འདུག གང་ལྟར་རྱྒ་ནག་ནང་རྱྒ་རིགས་ནང་ཆོས་

བེྱད་མཁན་འབོར་ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིཁོངས་ནས་མང་

པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་

བེྱད་བཞིན་ཡོད། ཇ་ིཙམ་གིྱས་བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བེྱད་མཁན་ཞིག་བུྱང་ན། 

དེའི་ཚོད་ཀིྱས་བོད་ཐོག་ཤ་ཚ་དང་དོ་སྣང་རང་

ཤུགས་ཀིྱ་ཡོང་བཞིན་འདུག དེར་བརེྟན་ད་ལྟ་ང་

ཚོ་བཙན་བོྱལ་བ་ཆགས་ནས་ལོ་ལྔ༌བཅུ་ང་གསུམ་

ལྷག་ཕིྱན་པ་དེའི་རིང་སིྱྤ་ཡོངས་ཀིྱ་ཕོྱགས་སོྡམ་

བྱས་ནས་ལྟ་སྐབས་ང་ཚོ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་སེླབས་

ཡོད། ད་ེརིང་འདིར་ལ་དྭགས་ཀིྱ་གནས་ཚུལ་འག་ོ

འཛིན་ནས་ལས་སོྡམ་སིྙང་བསུྡས་གསལ་པོ་བཟང་

པོའི་ཕོྱགས་དང་འཐུས་སོྒ་མ་ཚང་བའི་ཕོྱགས་ཚང་

མ་ཕིྱ་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

བཤད་སོང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང། གཞ་ིརྐང་རྱྒ་

གར་ནང་སིྲྒག་འཛུགས་ཡས་མས་ནང་ལས་ཀ་བེྱད་

མཁན་གིྱ་ལས་བེྱད་པའི་ནང་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་

དང་ལ་དྭགས་ཡིན་པ་གང་ཙམ་མང་པ་ོའདུག བྱས་

ཙང་ཁེྱད་རྣམས་ནས་ང་ཚ་ོལ་དྭགས་སོླབ་གྭྲ་ཁག་ལ་

མཐུན་རེྱྐན་ཡག་པ་ོབྱས་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། 

དེ་རིང་འདིར་སོླབ་གྭྲའི་ལས་སོྡམ་ནང་བཀོད་ཡོད་

པ་དེ་དག་གུྲབ་འབྲས་ཡིད་ཚིམས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་

ཐོན་ཏ་ེ ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདུག འད་ིགའ་ིགཞིས་

འགོས་གཙོས་སོླབ་གྭྲའི་སོླབ་སིྱྤ་དང་འབེྲལ་ཡོད་

ལས་བེྱད་ཚང་མར་ཐུགས་རེྗ་ཆ་ེཞུ་ག་ིཡིན།

   ༼འཕོྲས་འདོན་ཐེངས་རེྗས་མར་གཟིགས།༽

བཀའ་ཤག་གིས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ།
༄༅། །བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན་བཏང་བའ་ིབརྡ་ཁྱབ་ནང་གསལ། དབུས་སེྣ་ལེན་ཁང་ག་ིལས་ད་ོརྒས་ཡོལ་བ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ འཁོད་པའ་ིཞུ་ཡིག་ནང་ཁོང་རང་ཉིད་ད་ཆ་བུ་ཕུྲག་

རྣམས་འཚར་ལོངས་ཀིྱས་འཚ་ོབ་ འགིྲག་ཙམ་ཡོད་པར་བརེྟན། གཞུང་སྩལ་རྒས་ཕོགས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཞུ་མ་ིདགོས་པར་གཞུང་གོྲན་སོྔན་རིྩས་ཀིྱ་ཞལ་འདེབས་སུ་འབུལ་རུྱྒའ་ིཐག་ གཅོད་གནང་བར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྱྒས་ནས་ལེགས་གསོལ་དང་ཡ་ིརང་

བསྔགས་བརོྗད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༦༦ ལོར་༸རྱྒལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་ག་ིསུྐ་སུྲང་ཞབས་ཞུ་དང། ད་ེརེྗས་རྡ་སེྟང་སེྣ་ལེན་ཁང་ག་ིའགན་འཛིན་གནང། ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༦ ཕིྱ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་སེྣ་ལེན་ཁང་ག་ིལས་དོའ་ིལས་འགན་ཞུ་

མུས་ལ་ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཕིྱ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསུྣར་ཞུ་སྩལ་བཅས་མ་ིལ་ོ ༣༠ ལྷག་བོད་རྱྒལ་ཁབ་དང་མ་ིརིགས་ཀིྱ་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཞུ་སུྲྒབ་ མཁན་སིྲད་ཞུ་བ་བཟང་མཐའ་འཁོྱལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 21 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 8

སིྱྤ་ཁྱབ་རྩོམ་སིྲྒག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གུྲབ།

རྩོམ་སིྲྒག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སུྲྒབ་རུྱྒད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གུྲབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སོྲྒལ་མ།
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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སུྲྐན་ཞུས།

བུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྲྒཌ།

   ༼འཕོྲས་འདོན་ཐེངས་རེྗས་མར་གཟིགས།༽

༄༅། །དབུས་བོད་སོླབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སིམ་ལ་གཏན་སོླབ་ཀིྱ་བུའ་ིཉལ་ཁང་ད་ོདམ་པའ་ིས་མིག་སོྟང་པ་ཡོད་ན་ལས་གནས་ཞུགས་བོླ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་

བཅས་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རེྱྐན། དགོས་ངེས་ཆ་རེྱྐན། ༡༽ འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སོླབ་ཐོན་ལག་འཁེྱར། ༢༽  སེྱྐས་པ་རང་ལ་ོ ༣༠ ཡན་ཡིན་པ། ༣༽  ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་ཧིན་སོྒར་ ༧༠༠༠ ཐོབ་རུྱྒ། ༤༽  ལོྟ་དོད་དུས་གསུམ་དང་སོྡད་ཁང་བཅས་རིན་མེད་གནང་རུྱྒ། ༥༽  གནས་ཡུལ་རྱྒལ་ཁབ་ཏུ་

ཁིྲམས་མཐུན་གནས་སོྡད་ཆོག་པའ་ིལག་འཁེྱར།R.Cཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་མཐའ་མ། ༦༽  གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའ་ིསྨན་པའ་ིངོས་སོྱྦར་ང་ོམ།

༧༽  འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའ་ིདཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀིྱ་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། གོང་གསལ་ལག་འཁེྱར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ག་ིང་ོབཤུས་སེྟང་དབུས་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་འགན་འཛིན་ལས་བེྱད་ཟུང་དུྲང་ཡན་ནམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན། 

ཡང་ན་བོད་མིའ་ིསོླབ་གྭྲ་གང་རུང་ག་ིསོླབ་སིྱྤ་བཅས་སུ་རུང་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ང་ོབཤུས་འཁུྲལ་མེད་ཡིན་པའ་ིདག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀིྱ་གསལ་བསྲྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ལ།

Secretary, Department of Education, Central Tibetan Administration, Gangchen Kyishong, Dharamsala - 176215, Distt. Kangra,
H.P. India  Fax: 01892 – 223481 Tel: 01892 - 222572/ 222721
Email: education@tibet.net   website: www.tcewf.org

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སླར་གསོ་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རིམ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན་ས་

རཱ་བོད་ཀིྱ་མཐོ་སོླབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀིྱ་གོ་སིྲྒག་ཐོག་བོད་ཀིྱ་ཆོས་བརུྱྒད་ཆེན་

པོ་བཞི་དང་གཡུ་དུྲང་བོན་བཅས་ཀིྱ་ཆོས་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་གོྲས་ཆོད་དགོངས་དོན་

ལྟར་ཆོས་བརུྱྒད་ཁག་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མཁས་

པའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀིྱས་དགེ་སོླང་མའི་

སོྡམ་རུྱྒན་སླར་གས་ོགནང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཀིྱ་ཞིབ་

འཇུག་ལས་རིམ་དབུ་འབེྱད་གནང་ཡོད།

 ད་ེཉིན་སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

དམིགས་བསལ་སུྐ་མགོྲན་བཀའ་བོླན་ཁིྲ་ཟུར་

ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དང་། ཆོས་རིག་

བཀའ་བོླན་པདྨ་ཆོས་འབོྱར་མཆོག བོད་མ་ིམང་

སིྱྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརུྱྒད་ཁག་

ག་ིསིྱྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ཆོས་རིག་དུྲང་ཆ་ེངག་དབང་

ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀིྱས་གཙོས་འབེྲལ་ཡོད་ལས་

བེྱད་དང། ཆོས་བརུྱྒད་ཁག་ག་ིམཁས་པའ་ིཚོགས་

ཆུང་ག་ིཚོགས་མ་ིརྣམ་པ། ས་རཱ་མཐ་ོསོླབ་ཏུ་རིགས་

ལམ་སོླབ་གཉེར་ཁང་ནང་སོླབ་གཉེར་གནང་བཞིན་

པའ་ིགྭྲ་བཙུན་རྣམ་པ་བཅས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་ ༡༠༠ 

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དམིགས་བསལ་སུྐ་

མགོྲན་མཆོག་གིས་མར་མེ་དབུ་འབེྱད་གནང་རེྗས་

རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་གིྱ་རྱྒལ་གཅེས་

པ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀིྱ་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

སྐར་མ་གཅིག་གནང་གུྲབ་མཚམས་བདེན་ཚིག་

སོྨན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་སྲྦགས་རེྟན་འབེྲལ་གིྱ་

གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ། ད་ེནས་ཆོས་རིག་

བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་ངོ་སོྲྤད་གསུང་བཤད་

གནང་དོན།  དག་ེསོླང་མའ་ིསོྡམ་རུྱྒན་མུ་མཐུད་

རུྱྒར་རྩ་བའི་གཞི་བཅོལ་ས་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག 

ལྷག་པར་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་ང་

རང་མ་ིདཀུྱས་མ་ཞིག་གིས་ཞུས་ན། ང་ཚོས་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པར་གོམ་པ་བརྱྒབ་སེྟ་འགོྲ་གི་

ཡོད། སིྱྤར་བཏང་སེྱྐས་པ་ཕོས་བེྱད་ཐུབ་སར་བུད་

མེད་ཀིྱས་བེྱད་མ་ཐུབ་པ་མེད་པའི་མཐོང་ཚུལ་དང་

བསམ་ཚུལ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེྟན་དག་ེསོླང་མའ་ི

སོྡམ་རུྱྒན་ཐོག་མར་འབུྱང་ས་དེ་སངས་རྱྒས་མིའི་

ལུས་སུ་བོྱན་དུས་སེྱྐས་པ་ཕོ་ཞིག་ནས་མར་སོྡམ་པ་

ད་ེགནང་ཡོད།  རྱྒ་ནག་དང་ཤ་ིར་ིལང་ཀའ་ིནང་དག་ེ

སོླང་མ་བུྱང་བའ་ིལ་ོརུྱྒས་མང་པ་ོའདུག དེར་བརེྟན་

ང་ཚོར་སོྡམ་རུྱྒན་དེ་གནང་རུྱྒ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་རུྱྒན་

སོྱྐང་རུྱྒ་ཡོད་པ་ཞིག་བུྱང་བ་ཡིན་ན་རེ་བ་རྱྒབ་པ་

བཞིན་སུྲྒབ་ཀིྱ་ཡོད། 

 འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་འདིར་

ཕེབས་ཏེ་གོ་བསུྡར་ཉམས་ཞིབ་གནང་རུྱྒ་དེར་

ང་ཚོའི་ཕོྱགས་ནས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྱྒག་གི་

ཡོད། དུས་ཡུན་དེའ་ིརིང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་

ཞིབ་ཚགས་ཐོག་ནས་གནང་རུྱྒའི་འབོད་སུྐལ་ཞུ་

ག་ིཡིན། ཅེས་གསུངས་རེྗས་དམིགས་བསལ་སུྐ་

མགོྲན་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ལམ་སོྟན་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 དེ་རིང་དགེ་སོླང་མའི་སོྡམ་རུྱྒན་སོྐར་

ལ་བསྱྐར་ཞིབ་གནང་རུྱྒའི་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་

གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་

འདིའི་ནང་རིས་སུ་མ་ཕེྱ་བའི་ཆོས་བརུྱྒད་སོ་སོའི་

དྲང་བདེན་གིྱ་རྣམ་དཔོྱད་ཅན་གིྱ་མཁས་པ་མང་པོ་

ཕེབས་ཐུབ་པ་ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོབུྱང་འདུག དགའ་

བསུ་དང་འཚམས་འདིྲའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཡོད། ད་རེས་ཉམས་ཞིབ་འདིའ་ིཐོག་ནས་གཞ་ི

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྲྨ་བའི་ལུགས་གཞིར་བཟུང་

གི་ཐོག་ནས་དགེ་སོླང་མའི་སོྡམ་པ་བསྱྐར་གསོ་

གནང་རུྱྒར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་དང། ཡོད་ན་

ཇ་ིལྟར་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་མེད་པའ་ིརུྱྒ་མཚན་

སོགས་ཀིྱ་ཐོག་ལ་འཁུྲན་ཐག་ཆོད་ཐུབ་པའི་ཉམས་

ཞིབ་ཀིྱ་གུྲབ་དོན་གཅིག་འདོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བེྱད་

བཞིན་ཡོད། ལས་དོན་འད་ིད་ལྟ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བོླན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུན་རིང་ནས་ཉམས་

ཞིབ་གནང་སེྟ་འཁུྲན་ཐག་མ་ཆོད་པར་ལྷག་པ་ཞིག་

རེད། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནང་ཡོད་དུས་ནས་ལས་

དོན་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཞུགས་པ་རེད། 

དེའི་རིང་ལ་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཀྱང་ཇར་མན་ལ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྱྒལ་

ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཉམས་

ཞིབ་གནང་མཁན་དེ་ཚོའི་གུྲབ་དོན་གིྱ་རོྩམ་ཡིག་

ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཀླགས་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་

ས་མཆོག་ཀྱང་ཆིབས་སུྱྒར་བསྱྐངས་ཡོད། འདུལ་

བ་འཛིན་པ་མང་པ་ོཞིག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། དེེ་སོྔན་

དང་རེྗས་སུའང་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སིྱྤ་

ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་མཁས་དབང་གི་བགོྲ་གེླང་

ཙམ་མ་ཟད། རོྩམ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོསྐད་

ཡིག་གཞན་ནས་ཕབ་བསུྱྒར་དང་གསར་རོྩམ་ལྟ་

བུ་བྱས་ནས་པར་སུྲྐན་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ེཚ་ོ

ཚང་མའི་ནང་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྲྨ་བའི་

ལས་ཀིྱ་ཆོ་གའི་ཚིག་རང་གི་ཐོག་ནས་དགེ་སོླང་

མའི་སོྡམ་པ་བསྱྐར་དུ་བསུྲྒབ་ཐུབ་རུྱྒ་ཡོད་མེད་

ཀིྱ་ཐག་གཅོད་གནང་ཐུབ་རུྱྒའི་མཚམས་ལ་སེླབ་

མེད། དེར་བརེྟན་ང་ཚོའ་ིསྐབས་ཐག་མ་ཆོད་པའ་ི

ལས་དོན་ལྷག་འཕོྲ་གཅིག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་

བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀིྱས་མུ་མཐུད་ནས་འཇུག་སོྱྐང་ཐག་གཅོད་གནང་

རུྱྒའི་འབད་བརོྩན་གནང་བ་དེར་ང་ཚོ་བཀའ་བོླན་

རིྙང་པ་ཚོས་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་རེྗ་

ཆེ་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཐག་གཅོད་བེྱད་མ་ཐུབ་པའི་རུྱྒ་མཚན་གཅིག་ག་

པར་ཐུག་ཡོད་བརོྗད་ན། ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཕུང་པ་ོཕྲ་

ཞིང་ཕྲ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཟིགས་མཁན་དེ་ཐམས་

ཅད་མཁེྱན་པ་སངས་རྱྒས་ཉག་གཅིག་ལས་མེད། 

ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དང་ཉན་རང་དགྲ་

བཅོམ་པ་དེ་ཚོས་ཀྱང་ཚུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཕུང་པོ་ཕྲ་

ཞིང་ཕྲ་བ་ད་ེདག་ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་བསྐལ་པའ་ིབསྐལ་

དོན་ཞིག་ཡིན་པར་བརེྟན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོྟགས་ཀིྱ་

མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་རེད། རུྱྒ་མཚན་དེར་

བརེྟན་འདུལ་བའ་ིརྣམ་གཞག་འད་ིསོྟན་པས་བཅས་

པ་དང་། སྣང་བ། བསུྲྒབ་པ། རེྗས་སུ་བཅས་པ་ད་ེ

འདྲ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མ་གཏོགས་ང་

ཚ་ོགྭྲ་ས་ལ་ངག་རུྱྒན་ཞིག་ཡོད། ཆོས་འདུལ་བ་

འད་ིལ་རིག་པ་ཡོད་ཀྱང་ལུང་གཙོ། སོྟན་པའ་ིསོྔན་

བྱས་རེྗས་བྱས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གསལ་ཁ་

མེད་པ་དང་གལ་སིྲད་གསལ་མེད་ཀྱང་རུང་མཐུན་

འབྱར་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རུྱྒའི་རིགས་དེ་ཚོ་མ་

གཏོགས་ང་ཚོས་རིག་པ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་

བེྱད་རུྱྒ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 

དེ་འདྲའི་དབང་གི་ལུང་སེྡ་བཞི་འདིི་ཧ་ཅང་གི་

གཞུང་རྱྒ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང། དེའ་ིརྱྒ་འགེྲལ་བོད་

འགེྲལ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྱྒ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརེྟན་

ག་ོཁག་པ་ོཡིན་སྟབས།  ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་

པོའི་ཐོག་ནས་ལུང་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འདི་ཐུབ་

ཀིྱ་འདུག་མི་འདུག་ཅེས་བརོྗད་ཐུག་རུྱྒ་ད་བར་མ་

བུྱང་བ་རེད། དེར་བརེྟན་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་

དགོས་རུྱྒ་དེ་ཧ་ཅང་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད་པ་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད། དེར་བྱ་བ་ལམ་

ལོྷང་ཡོང་རུྱྒ་དང་ཐག་ཆོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སོྨན་

ལམ་ཞུ་ག་ིཡོད།

 དངོས་གཞི ་ཉམས་ཞིབ་གནང་

ཕོྱགས་སོྐར་ལ་བཀའ་མོལ་མ་གནང་གོང་དུ་

ད་ལྟའི་འཇིག་རེྟན་འདིའི་སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་བསམ་

བོླ་གཏོང་ཚུལ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དེ་ཚོར་

གཞིགས་ནས་ང་ཚོའི་ཕྱག་ལས་དེ་ཆོས་དང་

མཐུན་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་རུྱྒའི་ཐབས་ཤེས་

གནང་དགོས་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་བཞིན་

ཡོད། དེའ་ིསོྐར་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་མ་ཞུས་ན་མ་

འགིྲག་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་བུྱང། ༸སྱྐབས་མགོན་རིན་

པོ་ཆེས་དགག་དགོས་དུ་མར་གཟིགས་ཏེ་གཞི་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྲྨ་བའི་དགེ་སོླང་མའི་སོྡམ་

རུྱྒན་བསྱྐར་གསོ་ཐུབ་ན་དགོངས་པ་དེ་འདས་པའི་

ལོ་བཅུ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་རིང་ལ་ཡོད་པ་རེད། 

འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་

མཁེྱན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་༸སྱྐབས་མགོན་རིན་

པོ་ཆེས་ཐུགས་བརོྩན་མཛད་རུྱྒ་འདི་ཆབ་སིྲ༝ད་

ཀིྱ་གཟིགས་ཕོྱགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་དེང་དུས་

ཀིྱ་སིྱྤ་ཚོགས་ནང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཞེས་ཐོབ་ཐང་

རོྩད་རུྱྒའ་ིསྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད། དེའ་ིམདུན་ལ་ཕ་ོམ་ོ

འདྲ་མཉམ་རེད། དག་ེསོླང་མའ་ིསོྡམ་པ་ཡང་ཕ་ོམ་ོ

འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་བསུྲྒབ་རུྱྒ་ཡོད་པ་དགོངས་

པ་བཞེས་ནས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། 

སངས་རྱྒས་བསྟན་པ་དེ་ནི་དགེ་འདུན་གིྱ་སེྡ་ལ་

རག་ལུས་ཡོད། དག་ེའདུན་སེྡ་ལ་རྣམ་པ་བཞ་ིཡོད། 

འཁོར་རྣམ་བཞ་ིབརོྗད་བཞིན་ཡོད། དག་ེསོླང་ག་ི

དག་ེའདུན། དག་ེསོླང་མའ་ིདག་ེའདུན། དག་ེཚུལ་

གིྱ་དག་ེའདུན། དག་ེཚུལ་མའ་ིདག་ེའདུན། ད་ེབཞ་ི

ཀ་ཚང་སྐབས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ཚང་བ་ཞེས་

བརོྗད་ཀིྱ་ཡོད།

༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སྒར་ཀིརིྟའ་ིབེྱས་པ་

གྭྲ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབེྲལ་མཐུད་པ་བོླ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀིྱས་

ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་ནས་རང་ལུས་མ་ེ

སེྲག་གིས་རྱྒ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོྒལ་གནང་མཁན་རྔ་

པ་ཀིརིྟ་དགོན་གིྱ་རྱྒལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྭྲ་བོླ་བཟང་

ཚུལ་ཁིྲམས་ལགས་ཀིྱས་ཕིྱ་ཚེས་ ༦ ཉིན་རང་

ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་རེྗས་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢ ཙམ་ལ་འབར་ཁམས་སུ་སེླབས་ཙམ་གིྱ་

རེྗས་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་དུ་སུྐ་གོྲངས་འདུག 

ཁོང་ན་ིརང་ལ་ོ ༢༡ ཡིན་ཞིང་ཁོང་སུྐ་གོྲངས་

མ་ཐག་འབེྲལ་ཡོད་ཀིྱས་ཕུང་པོ་ནང་མིར་སོྲྤད་

རུྱྒའི་རེ་འདུན་ཞུས་ཀྱང་དང་ལེན་མ་བྱས་པར་

རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་མེར་སེྲག་བཏང་སེྟ་རུས་ཐལ་

ཞིག་ནང་མིར་སྲྤད་འདུག  འབེྲལ་ཡོད་དག་ེའདུན་

པ་བཞིས་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་ལྟག་རྱྒབ་ཀིྱ་དུར་སའི་
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