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15th May 2013

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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སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་

རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་

སི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་དང་ལྕམ་

སྐུ་ཕ་ཡིན་སི་ཊེན་ (Feinstein) མཆོག 

སྐུ་ཞབས་ལི་ཧེ་ (Leahy) མཆོག་སོགས་

ཀྱིས་གཙོས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༣༥ དང་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་

བཞེས་གནང། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་

མ་ཟད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ་

དང་སྦྲགས། བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་

ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་

སྐོར་གསུངས་ཡོད།

 གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཝ་ཤིང་ཊོན་གསར་ཤོག་སྙན་

གྲགས་ཅན་དཱ་ཧིལ་ (The Hill) ཞེས་པའི་

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ནང་ཆེད་རྩོམ་ཞིག་

སྤེལ་ཏེ། ད་བར་བོད་མི་ ༡༡༧ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་

ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

དང་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏོར། 

དཔལ་འབྱོར་ཟུར་ཕུད། དེ་བཞིན་བོད་མི་

འབྲོག་པ་རྣམས་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་འབྲོག་ས་

ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སྟེ། ས་གནས་གཅིག་

ཏུ་གཞིས་ཆགས་བཅུག་སྟེ་འབྲོག་པ་རྣམས་

ཕྱིར་ཕུད་རྗེས་འདོད་རྔམ་དང་ཧམ་སེམས་ཁོ་

ནའི་འོག་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་

པ་མ་ཟད།  རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་

གསོ་ཟེར་བའི་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་འོག་

བོད་ཀྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཀྱི་ནང་དགེ་

བཙུན་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་

སྒྲིག་གཤོམ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་དགོས་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་བ་སོགས། མདོར་ན་ཆོས་བྱེད་

དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སྡུག་སྤྱོད་གསུམ་

ལ་ཉིན་མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སོ་ལྟ་དང་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

བཅས་ལ་བརྟེན་བོད་མི་ཚོས་ཞི་རྒོལ་བྱས་

ཡོད་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་

ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང། (The For-

eign Policy Initiative) གིས་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་དགོང་ཚིགས་

ཤིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད། །

སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེཀ་ཁེན་མཆོག་དང་ལྷན།

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཞི་རྡ་སར་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་བཞི་སྟེ། གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇེན་ཕེ་རན་ཀོ་ཡི་སི་ཧམ་བྷ་ཊི་ 

(Mr.Jean-Francois Humbert) 

མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་བྷེར་སོན་(Mr.

Michel Berson) མཆོག སྐུ་ཞབས་

བྷར་ན་ཊི་ཕོར་ནི་ཡར་ (Mr.Bernard 

Fournier)  མཆོག སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཌི་རི་

གྷ་ཊོ་ལིན་ (Mr.Andre Gattolin) 

མཆོག་བཅས་རྡ་སར་ཕེབས་ཡོད། སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི་རྣམས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱུད་སྟོད་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནོར་

གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་

འཚམས་གཟིགས་དང་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གྱི་ངེས་སྟོན་པ་ལྕམ་སྐུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་

ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད། དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་

དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དང་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་

དུ་གཟིགས་སྐོར་གྱིས་འགན་འཛིན་དང་ཐུག་

འཕྲད་གནང་རྗེས། ཕྱེད་ཡོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་དང་གསོལ་ཚིགས་

ལྷན་བཞེས་གནང་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མི་རྣམས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་

གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་

མ་ཟད། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐོར་

གནང་རྗེས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་

དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕ་རན་

སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇེན་ཕེ ་

རན་ཀོ་ཡི་སི་ཧམ་བྷ་ཊི་མཆོག་གིས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་སྐབས་

གསུང་དོན། ཐེངས་འདིར་ང་ཚོ་རྡ་སར་བཅར་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  བོད་ནང་ད་ལྟའི་

ཆར་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་པའི་

སྐབས་འདིར་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

མཚོན་ཆེད་ང་ཚོ་འདིར་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་རྡ་སར་ལྟ་སྐོར་ཡོང་བ་

བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཇི་ལྟར་རྒྱག་ཐུབ་མིན་

ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ཐེངས་ལྟ་

སྐོར་འདི་ནི་ང་ཚོས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་ད་བར་ལས་ཀ་

གང་བྱས་པ་དེར་ཁ་སྣོན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་སྔ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་མང་

དག་ཅིག་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་བྱུང་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་

གཞི་ཡོད།  ང་ཚོས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དེ་སྔ་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མར་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཀྱང་མགྲོན་འབོད་ཞུ་

ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང།  ཆབ་

སྲིད་ཐོག་ལ་ཞུས་ན། དེང་སྐབས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དོ་སྣང་

ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་

ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་དོ་སྣང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།  ཐེངས་

འདིར་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་རྣམས་ནས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཇེན་ཕེ་རན་ཀོ་ཡི་སི་ཧམ་བྷ་ཊི་ (Mr.Jean-

Francois Humbert) མཆོག་དང་།  

སྐུ་ཞབས་བྷར་ན་ཊི་ཕོར་ནི་ཡར་ (Mr.Ber-

nard Fournier)  མཆོག་ནི་ཕ་རན་སིའི་

མི་མང་ལས་འགུལ་མཐུན་ཚོགས་ (Union 

for a Popular Movement) ཞེས་

པའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ནས་ཡིན་པ་དང། སྐུ་

ཞབས་མེ་ཁལ་བྷེར་སོན་(Mr.Michel 

Berson) མཆོག་ནི་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་ཡིན་འདུག 

དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ པ་སྩལ་གཏན་ཁེལ་

བའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་པ་ཀོང་པོ་གཞིས་

བྱེས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་གཙོས། དད་སྦྱིན་

གཏོང་ཕོད་ཅན་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྙན་

ལམ་དུ། ཆེད་ཞུ། མཁྱེན་གསལ་བཞིན་བོད་

ལྗོངས་ཀོང་ཡུལ་གཞིས་བྱེས་སེར་སྐྱ་མི་མང་

སྤྱི་མགྲིན་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་

དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས་ 

༣༢སྩལ་སྐབས་ཀོང་ཡུལ་གཞིས་བྱེས་མི་མང་

གིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ཏེ་དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ 

སྩལ་སྐྱོང་བཀྲིན་ཆེ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཇི་ལྟར་

ཞུས་དོན་དང།  དེ་རྗེས་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ཤར་ལ་

བཀའ་བཟང་དོན་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་དགོངས་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་ལ་

དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི

དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༣ པ་སྩལ་འཐུས་ཐུགས་

གཏན་འཁེལ་ལུགས་བཀའ་བཞེས་སྤྱི་སོན་ནོད་པ་

ལྟར། ཉེ་འཆར་དགེ་བསྐུལ་ཞུ་ཡིག་སྔོན་ཕུལ་ལྟར་

འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་

ཡོང་བ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།  དུས་དབང་

ཐེངས་ ༣༣ དང་འབྲེལ་བའི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནི།་  

www.kalachakra2014.org  

ཡིག་འབྲེལ་གནང་སའི ་ཨི ་མལ་ཁ་བྱང་ནི །  

info@kalchakra2014.com

བཅས་ཀོང་པོ་གཞིས་བྱེས་མི་མང་དུས་དབང་གོ་

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ལས་ཁང་ནས།། 

བཀའ་ཤག་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་

གར་མདྱཱ་པར་དེ་ཤིའི་མངའ་སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་སཱན་ཅི་ནང་པ་དང་རྒྱ་གར་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ི

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ (Sanchi Uni-

versity of Buddhist-Indic Stud-

ies)   གི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང། ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སཱན་ཅི་ནང་པ་དང་རྒྱ་གར་

རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་རིགས་བདག་ཆེན་མོར་(Chancellor) བསྐོ་

གཞག་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གིས་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་ནང་

འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་

སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམ་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང། གནས་ཚུལ་དེ་ནི་སྐུ་ཉིད་ལ་ཆེ་

བཀུར་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ཀྱ་ིམཁས་པ་སྤྱ་ིདང་ཁྱད་

པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཁྱད་ནོར་ལ་ཚད་མཐོའ་ི

ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ན། གོང་

གསལ་རིགས་བདག་ཆེན་མོའ་ིམཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་

གྱི་མཛད་དོན་མཐའ་དག་བགེགས་མེད་ལམ་ལྷོང་ཡོང་

བའ་ིསྨོན་འདུན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་

བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༣ དང་ ༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སིམ་ལ་

ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་དེ་སྔའི་ཧི་

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པི་རེམ་ཀུ་མཱར་

དྷུ་མལ་(Prof Prem Kumar Dhumal) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག སིམ་ལ་ཁུལ་

གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། འདི་གར་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༦ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དོན་དུ་བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་

པར་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་

གཅེས་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྗེས་དྲན་དང་གུས་

འདུད། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གསལ་བཤད་ངོ་སྤྲོད་

བྱ་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་

རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ཡུལ་མིས་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་

མཐོང་སྟེ་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་དང་། ཐེ་ཝན་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ། ས་གནས་གཞོན་ནུ་སོགས་ཀྱིས་

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ 

བར་ཐེ་ཝན་རང་དབང་ཐང་ཆེན་དུ་གུར་ཆེ་བ་

བཞིའི་ནང་བོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་

གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི ་འགྲེམས་སྟོན་ནང་

དོན་ཆ་ཚང་གསར་དུ་བཟོས་ནས་སྡེ་ཚན་ཆེ་བ་

གསུམ་སྟེ། ༡༽བོད་མི་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གི་ཡོད། ཅེས་པའི་

ལེ་ཚན་ནང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

གྱི་ཞལ་ཆེམས་ཁག་ཟུར་བཏོན་གསལ་བཤད་

དང་། ༢༽རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་དང་དེའི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་

ལ་དམའ་འབེབས་འཁྱོག་བཤད། ཅེས་པའི་ལེ་

ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་ནང་

ཐོན་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཁག་བདེན་མིན་ར་སྤྲོད་

ཀྱི་ལན་འདེབས།

 ༣༽བོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ནི་ནང་

ཆོས་དང་འགལ་ཡོད་དམ། ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་

ནང་། བླ་ཆེན་ཁག་གི་བཀའ་སློབ་ལུང་དྲངས་

ཏེ་གསལ་བཤད་དང་འདྲ་པར་སོགས་བཀོད་

ཡོད། གུར་གྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཕྲེད་དར་ཆེ་བའི་

སྟེང། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་ལ་ཐེ་ཝན་ལྟར། རང་

དབང་དང་མང་གཙོ་ཡོད་ན་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་ཡོང་མི་སྲིད། ཅེས་དང་། རང་སྲོག་བློས་

གཏོང་མཁན་དེ་ཚོ་བརྗེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་

བཟུང་ཁོ་ཚོ་དངོས་གནས་ཤི་ཚར་བ་རེད། 

ཅེས་རྒྱ་ཡིག་ཆེན་པོ་བཀོད་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་

འཆམ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོས་རྒྱང་ནས་གསལ་

པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་

མཚམས་དབྱེ་བའི་ས་ཁུལ་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ས་ཆ་དང་གྲངས་འབོར་

བཅས་གསལ་བའི་ས་ཁྲ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་

ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་གསལ་བའི་ཆོལ་

གསུམ་ས་ཁྲ་ཆེན་པོ་བཅས་བཤམས་ཡོད་

ལ། གུར་ནང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང། 

རིག་གཞུང་། ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་

པར་རིགས་མང་པོ་བཀལ་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་

མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱ་གར་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བྱིས་པའི་སློབ་གྲྭ་བྷལ་བྷར་ཏི་ (Bal Bharti 

Public School Pitampura) ཞེས་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་

དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཁྱོན་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་

བཤད་ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་སློབ་མ་ཚོའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ་ནང་ས་ཆའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ངོས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སྐོར་དང་། པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་ཡོད་པར་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཉིན་

མོ་སྲུང་བརྩི་དེ་ནི་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་མཐོ་སློབ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་

འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་དེའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ཙམ་མ་ཟད། དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་སྟོན་

རྒྱུ། དེ་བཞིན་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སྤེལ་གྱི་
ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་རྭའི་ཚོམས་ཆེན་དུ་ཆོས་

རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་ཀྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་

བཅས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སྤེལ་གྱི་

ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྲིད་

ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་

བཀའ་བློན་ཁྲི ་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕེལ་མཆོག ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་

གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཁན་པོ་

དགེ་བཤེས་རྣམ་པ། ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་

དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་དབུས་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་མཆོག་དང་

སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མར་མེ་ཞལ་འབྱེད་གནང་གནང་

མཚམས།  བོད་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

དབང་གིས་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྤྱི་

དང་ད་བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་མྱ་ངན་གུས་འདུད་སྐར་མ་

གཅིག་ཞུས་རྗེས་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གནང་། དེ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་

འདུན་པ་ལྔས་ཤིས་བརྗོད་གསུང་འདོན་རྗེས་

རྟེན་འབྱུང་གི་གསོལ་ཇ་འབྲས་བསིལ་འདེགས་

ཕུལ་གྲུབ་བསྟུན་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ཉིན་བཞིའི་རིང་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོའ་ི

ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་

སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་འདི་

ནས་ལམ་སྟོན་གང་བྱུང་བ་དེ་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ ་ིཐོག་ནས་

ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད།   དེང་

གི་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ང་ཚོར་ངོམས་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ནང་ཆོས་དེ་ཡིན། ང་ཚོར་མི་འཁོར་

རྒྱུ་དང་དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་

ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ནང་ཆོས་

གཞི་བཞག་ནས་མི་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་རིག་གཞུང་ཚད་མཐོ་པོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོར་ལོ་རེ་

བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇེ་མང་འགྲོ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་

ནང་ཆོས་ཡིན་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདི་འདྲ་

ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་

ཚད་དང་ལྡན་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གཏོང་དགོས་མིན་

ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་ས་བོན་སྔོན་མ་

ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་

ཁག་ལ་ཕུལ་ཡོད། ད་རེས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་

སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཡོད་པར་སོང་། བོད་ནང་བསླབ་

པ་སློབ་གཉེར་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་རྣམ་

པ་དེ་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་སྟོན་ཐུབ་མེད། ན་ནིང་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་བླ་ཚོ་ཕེབས་དུས་ཞུ་

རྒྱུ་བྱུང་། ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་སྟེང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་

ག་ཚོད་བཙུགས་ཡོད་མིན་ཁ་བྱང་ཞིག་བསྡུ་

རུབ་བྱས་པ་ཡིན། ལགས་སོན་བྱུང་བའི་གྲངས་

ཐོ་ ༧༠༠ བརྒལ་བ་ཞིག་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ། 

ཨེ་ཤི་ཡ། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་ནང་བཙུགས་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ནས་ཡོང་དུས་

བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་ཧ་ལམ་ཉིས་

སྟོང་ཙམ་ཡང་ཕེབས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཚང་མས་

སྐུ་ངལ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་ཏེ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི

བཤད་གྲ་སྒྲུབ་གྲ་སྐྱོན་པ་དེ་དག་ཧ་ལས་པའི་

ལག་རྗེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་སྔ་འཛམ་

གླིང་ཐོག་ནང་ཆོས་ཕར་ཞོག་བོད་ཟེར་བའི་ལུང་

པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ཆ་དགེ་འདུན་

པ་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་གི་

སོ་སོ་རང་ཉིད་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་ཚད་ལྡན་

གནང་ཐོག་ནང་ཆོས་སྤེལ་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ལས་པ་

རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་།  

དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་

ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དཀྱེལ་ཆེ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་

འབྲེལ་བའི་བཤད་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་བར་མཐའ་

འཁྱོལ་བ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཚད་མ་རིག་

པ་དེ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཟང་ངན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་

རིག་པར་སོང་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་མཚོན་པའི་

རིས་མེད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་པ་དང་། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཞེས་པ་

དེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་དང་

གཞུང་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པ་སློབ་གཉེར་ཟིན་

རྗེས་གཞུང་ལུགས་གཅིག་ཐོག་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་གནང་རྗེས་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་

བཏོན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ལ་དགེ་མཚན་ཡོད་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཆོས་

རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་

གྲོལ། ད་ཐེངས་ལྷན་ཚོགས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གྲོས་

གཞི་གཙོ་བོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་དང་། གཞུང་ཆེན་རེ་རེའི་ཐོག་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་ཐབས། རིས་མེད་རྩོད་གྲྭ་

དང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་ཕྱོགས། མི་མང་

དང་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཚད་མ་དང་ནང་

ཆོས་སློབ་ཁྲིད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདུལ་འཛིན་

སྤྱི ་ལ་མཚན་སྨད་ཡོང་གཞིར་གདོང་ལེན་

གནང་ཕྱོགས་བཅས་གཙོ་བོར་དོན་གནད་

ཁག་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥  

ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ས་ཞིང་རྩོད་རྙོག་གནས་སྐབས་ཞི་འཇམ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉིན་འདི་

གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན།  བར་ལམ་འདས་པའི་ལོ ་བཅུ་ཕྲག་

གཅིག་ཙམ་ནས་བཟུང་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་

འགྲོ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ན་གཞོན་ཁོངས་

ནས་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐོར་གནས་

མཁན་ཇེ་མང་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་ཞིང་ས་མང་

པོ་ས་སྟོང་བེད་མེད་ལྷག་པའམ། ཕྱི་མིར་བོགས་

མ་བཏང་བ་སོགས་མདོར་ན་ཞིང་ལས་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲངས་འབོར་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་

པའི་ཁར།  ན་གཞོན་གྱི་འཕྲོས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་

ཀྱི་ས་ཞིང་གི་ས་མཚམས་ཙམ་ཡང་ངོས་འཛིན་

མ་ཐུབ་པ་དང་ཞིང་ཁའི་ནང་སླེབས་མྱོང་མེད་པ་

དེ་འདྲ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་བཟོ་འདུག་པ་དེ་དག་མ་

འོངས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་

འགྱུར་འོང་སྙམ་པའི་སྔ་ལྟས་ཡིན།  

 ད་ལྟའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

འབོར་འཕེལ་རིམ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས། 

གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་བསྐྱེད། རྗེས་ལུས་མི་རིགས་རྣམས་ས་

ཁུག་ནས་གྲོང་གསེབ་དང༌། གྲོང་གསེབ་ནས་གྲོང་

རྡལ། གྲོང་རྡལ་ནས་གྲོང་ཁྱེར། གྲོང་ཁྱེར་ནས་རྒྱལ་

ས་བཅས་ལ་སྤོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱེད་བཞིན་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མ་འདང་བའི་སྐུ་ངལ་དང་ས་

ཆའི་རིན་གོང་ཆེ་འཕར་བཅས་ལ་བརྟེན། བོད་མིའི་

གཞིས་ཁག་ཏུ་ས་སྟོང་བེད་མེད་བཞག་པ་དེ་དག་

གི་ཐོག་ཧམ་བཟུང་དང་སིམ་འཛུལ་བྱས་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མ་ཚད། ས་ཁང་མེད་པའི་

ཡུལ་མི་མང་པོའ་ིབོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཆ་བེད་མེད་

བཞག་པ་དེ་དག་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་རྩོད་གཞི་བྱ་

ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད། ད་ཆ་གཞིས་

ཆགས་ཕལ་ཆེའི་ནང་ས་ཆ་མང་ཉུང་དང་ཆེ་ཆུང་

གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་ཧམ་བཟུང་མ་ཤོར་བ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་པ་དེ་མུར་སྤྱི་སྤོམ་དུ་མ་

བཞག་པར་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་

འཛུགས་སྲ་བརྟན་བཟོས་ཏེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བལྟ་

རྟོགས་ཞིབ་ནན་དགོས་གལ་དང༌། གཙོ་ཆེ་ཤོས་

དོ་བདག་ཞིང་པ་སོ་སོའ་ིས་ཞིང་སྟོང་པ་མ་བཞག་

པར་རང་ས་རང་འདེབས་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས། 

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གཞུང་གཉིས་ནས་

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་བོགས་

མ་གནང་བ་དེ་དག་དུས་ནམ་ཞིག་བོད་ཀྱི་བདེན་

མཐའ་གསལ་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པའི་དུས་གཅིག་

ཤར་སྐབས་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་དང་བཅས་ཆ་ཚང་

རུག་རུག་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པར་བརྟེན་བོགས་

ལེན་ས་ཞིང་དེ་དག་བདག་གཅེས་ཚུལ་བཞིན་བྱ་

དགོས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། བར་སྐབས་ལོ་མང་རིང་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་

གླིང་གི་ས་ཆའི་བོགས་དུས་གཙང་སྟེ་བསྐྱར་གསོ་

མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

གཞིས་ཆགས་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་

བོད་མིའི་ས་ཞིང་ཡུལ་མིར་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་

རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་ཞིག་ཆེད་བཟོས་ཀྱིས་

ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་མ་བཅུག་པར་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དཔེ་

མཚོན་ཙམ་བགྲང་ན། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋ་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོའ་ི

ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དམ་པ་ནེ་རུ་མཆོག་ལ་

བཀའ་གྲོས་གནང་སྟེ་མངའ་སྡེ་གཞུང་སོ་སོར་བོད་

མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་སྐྲུན་

ཆེད་ས་ཞིང་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་མཛད་

དོན་བཞིན།   ཨོ་རི་ས་མངའ་གཞུང་ནས་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་གྲངས་ ༢༤༧༩ ཙམ་གྱི་ཆེད་ས་

ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༢༢༥༠ ཙམ་བཀྲིན་ཆེ་གནང་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མཛད་

ཅིང༌།  དེ་ནས་བཟུང་ས་ཞིང་བོགས་མའི་ངོ་བོར་

ལོ་ངོ་ ༡༠ ནས ༢༠ རེ་མཚམས་མངའ་སྡེ་གཞུང་

ནས་བོགས་དུས་འཕར་འགྱངས་ཞུ་དགོས་ཀྱང་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ ༢༠༠༨ བར་འཕར་འགྱངས་

དུས་ཐོག་ཞུ་ལུས་འགྱུར་འདུག  གང་ལྟར་བར་ལམ་

འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་དབུས་ས་གཉིས་ནས་མངའ་

སྡེ་གཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཟམ་མ་ཆད་

པ་གནང་བར་བརྟེན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༣༡ འཁོད་གནས་སྦྲགས་ ༢༠༠༨་་༢༠༡༨ བར་ལོ་ 

༡༠ རིང་སྤྱི་ཡོངས་གི་བོགས་དུས་བསྐྱར་གསོའ་ི

བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ས་གནས་ཡུལ་

མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་རེ་ཟུང་གིས་བྱུས་

ངན་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ་བོད་མིའི་ཞིང་པའི་མིང་

ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གནང་རྒྱུར་

འགོག་རྐྱེན་བྱུང་འདུག  དེ་རྗེས་གོང་གསལ་ཆབ་

སྲིད་མི་སྣས་སྣེ་འཁྲིད་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

བོད་མིའི་ཞིང་ས་ནང་ཡུལ་མི་ཁྱུ་ཚོ་འཛོམས་ནས་

བཙན་ཤེད་དང་ཧམ་འཛུལ་གྱིས་བོད་མི་རྣམས་རྨོད་

སློག་དང་སོན་འདེབས་བྱས་མ་བཅུག་པར་ལོ་དེར་བོད་

མིའི་ས་ཞིང་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྟོང་བཞག་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུག་བྱུང་བར་བརྟེན་ནང་སྲིད་དང༌།  

ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང༌།  ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས།  མཉམ་འབྲེལ། ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་

ཆུང་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་མངའ་གཞུང་དང་ས་གནས་

འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ལ་ཛ་

དྲག་བཅར་གཏུགས་སྔ་རྗེས་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ས་ཞིང་

རྩོད་རྙོག་ཁྲིམས་མཐུན་ཞི་འཇམ་ངང་སེལ་ཐབས་དང་

ས་གནས་སུ་ཡུལ་བོད་དབར་འཆམ་མཐུན་འབྲེལ་

ལམ་ཡོང་ཐབས་སུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཞིང་པའི་

ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་འཕྲལ་མར་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ནན་ཞུར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༤ ཚེས་ ༣༠ ནས་མགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྫོང་ཚབ་ 

(Sub Collector)  དང༌།  (Addl. Dis-

trict Magistrate)    མཆོག་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ (Tahasildars,  

Revenue Inspectors) དང༌། ཡུལ་མིའི་

མགོ་དཔོན།  གཞིས་མི་བཅས་པ་ཚང་འཛོམས་

ཐོག་གྲོང་སྡེ་ཁག་ལྔའི་གཞིས་མི་དུད་ཁྱིམ་སོ་སོར་ 

༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༨ བར་ལོ་ ༡༠ རིང་འཕྲལ་སེལ་

ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་བགོས་འགྲེམས་ཞུ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།   ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་སྤྱི་སའི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་གནང་ཕྱོགས་

སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མཉམ་གོ་བསྡུར་ཞུ་

མུས་ཡིན་འདུག

ཚོད་ལྟའི་ལས་བྱེད་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་
གཞག་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་དྲུང་གཞོན་ལྷག་

པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་། ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་དྲུང་

གཞོན་ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་གཉིས་ཚོད་

ལྟའི་དུས་ཡུན་གཙང་སྟེ། སྤྱ་ིཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་

ནས་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའི་རྒྱབ་

གཉེར་ཕུལ་དོན་བཞིན་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ དང་། ཀུན་དགའ་ཆོས་

སྒྲོན་ལགས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་ནས་

ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གིས་

བྱང་ཕྱོགས་དང་། ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིཁྲིམས་དྲུང་དུ་ལས་

འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།།

ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

ཟབ་སྦྱོང་ལ་འཚང་སྙན་འབུལ་དུས།
༄༅། །འབྱུང་འགྱུར་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོར་

དམིགས་ཏེ་བོད་རིགས་མཐོ་སློབ་ཐོན་པ་མི་

གྲངས་ ༤༠ ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་

རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ 

དང་དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ བཅས་ལ་བྱས་

པ་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་

ངེས་དང༌། ད་ཆ་ཟབ་སྦྱོང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་རྒྱུའི་འཚང་སྙན་འདི་ལྷན་དུ་ཕུལ་འབྱོར་

དགོས་པའི་དུས་ཚེས་མཐའ་མ་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་

ཚེས་ ༣༡ ཡིན་པར་འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་

ཡོད་རིགས་ནས་དུས་ཚོད་འདིའི་ནང་འདི་

ལྷན་དུ་སྙན་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། དེ་

རྗེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སོན་བྱུང་རིགས་རྩིས་

མེད་ཡིན། གོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་

གསལ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སློབ་མ་

རྣམས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཟབ་

སྦྱོང་ལ་འདེམས་སྒྲུག་ཆེད་བོད་དབྱིན་གཉིས་

སོ་སོར་ཆུ་ཚོད་ ༡་༣༠ རིང་འབྲི་རྒྱུགས་

གཏོང་རྒྱུར་ཨང་༡༠༠ ནས་ ༥༠ དང་། ༤༠ 

ནས་ ༢༠ ལོན་ན་རྒྱུགས་འཕྲོད་པར་ངོས་

འཛིན་དང་རྩེ་བཏོག་གིས་འདེམས་སྒྲུག་རྒྱག་

རྒྱུ་ཡིན་ན་སོ་སོའ ་ིཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ངོ་

མ་དང་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གཞན་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་

གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ 

༩ ནས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ བར་ཡིག་ཆ་

ངོ ་མ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་དུ་ངོ་བཅར་གྱིས་འབྱོར་

ཐོ་འགོད་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས།  ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༣ ལ།།

ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ནས་ ༩ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་དབུས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ 

ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨང་

རྩིས་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད།

ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། མེས་དབོན་

གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་རྩིས་དགེ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

རྩིས་དགེ་ཟུར་པ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས། གངས་སྐྱིད་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་རྩིས་དགེ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བློ་

བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  འཆར་གསལ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སློབ་དུས་ནས་གོང་གསལ་སློབ་དེབ་རྣམས་གཞི་

རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཌལ་ཧོར་གཏན་སློབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་གི་ཚོར་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོར་གནས་སྡོད་ཌལ་ཧོར་སློབ་ཟུར་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བསིལ་ལྡན་ཌལ་ཧོར་གཏན་སློབ་

ཆེན་མོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་དབུ་བརྙེས་ཏེ་འདི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་པོར་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་རྟེན་འབྱུང་དགའ་སྟོན་མཛད་སྒོར་གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་དབུ་ ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཐོག དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། དེ་སྔའི་སློབ་སྤྱི་ཟུར་པ་སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག སློབ་ཟུར་རྒན་གཞོན་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ། ད་ཡོད་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག ས་ཁུལ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་སོགས་མི་

གྲངས་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མཛད་ རིམ་རྣམས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་། གྲ་སྒྲིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་སྐོར་ཞིབ་གནས་བཀོད་འགྲེམས་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨།༢༩ ཉིན་སོ་སོའ་ིམཛད་རིམ་ཁག་དྲ་བརྙན་ལམ་ནས་ཐད་ཀརརྒྱང་

སྲིང་གནང་བ་ཞིབ་མཇལ་བྱུང་བས་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་། རང་མཉམ་སློབ་ཟུར་བ་རྒན་གྲས་རྣམས་རུ་བསྟར་གོམ་བགྲོད་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་མཐོང་སྐབས་ལར་ཞེན་གྱི་དགའ་སྤོབས་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་སྔ་སློབ་གྲྭའི་དུས་སྐབས་བཟང་པོའ་ིཚོར་བ་རྣམས་

བློ་ཡུལ་དུ་བསྐྱར་དྲན་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། རང་ཉིད་ས་ཐག་རྒྱང་རྐྱེན་སོགས་ཀྱིས་ད་ལམ་གྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིར་མཉམ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་བློ་ཕམ་སོགས་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་། དེ་ལྟ་ནའང་མཛད་སྟོན་ཁག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གྲ་

སྒྲིག་ལེགས་པོ་བྱུང་བར་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ནའང་སློབ་གྲྭ་དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཐོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཁོངས་སུ་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཅིག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་ཐོན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་གཞུང་ཞབས་སྲི་ཞུའི་ཁོངས་རང་མོས་དགའ་འདེམས་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྔ་རྗེས་གཉིས་ལ་བསྡོམས་

ལོ་གྲངས་ ༡༦ ལས་ཡུན་རིང་ཐོག་མར་གཞོན་དྲུང་ནས་ལས་འགན་ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་བར་དང་། ལས་ཡུན་ལོ་བདུན་ཙམ་རིང་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང་གི་དྲུང་གཞོན་དང་། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང། 

དེ་རྗེས་ཨ་རིར་ལོ་གཅིག་གི་ལས་དོན་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་འཕྲལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའམ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལ་གནས་སྤོ་བཀོད་སྒྲིག་གནང་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་

བ་དྲུག་པའི་ནང་རྒས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་མ་ཞུས་བར་ལོ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་འགན་ཁུར་ཞུས་པ་བཅས་མི་ལོ་སོ་ལྔ་ཙམ་རིང་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་བླ་མེད་ཐོབ་སྟེ་གཞུང་ཞབས་སུ་བཟང་མཐའ་འཁྱོལ་བར་དགའ་སྤོབས་ཅི་ཆེ་ཡོད་ལགས་

ཤིང་། འདི་དག་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱས་རྗེས་གཅིག་པུ་མིན་པར་སློབ་གྲྭ་འདིར་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་རྩ་མི་དམན་ཙམ་ཚུགས་ཐོག སློབ་སྤྱི་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སློབ་དགེ་ཡོངས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་ལམ་

སྟོན་གནང་དོན་ལྟར་བོད་གཞུང་མང་གི་བགོ་སྐལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པའི་བག་ཆགས་བཟང་པོའ་ིནུས་མཐུ་དང། ཁྱད་པར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རྗེ་སྒྲིབ་བསིལ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་བཅས་ལས་བྱུང་བར་བརྟེན་

ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥

གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨིན་དགེའི་ཟབ་སྦྱོང་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཚུགས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཨ་རིའི་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞིའི་འོག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༢༨ 

བར་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་དང་

སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་ (NCERT) དུ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་གཞི་རིམ་འོག་

མའི་ཨིན་དགེ་ཁག་གཅིག་ལ་ཨིན་སྐད་སློབ་ཁྲིད་

དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་

ཡོད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་

དང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དེ་བཞིན་རྒྱ་

གར་ནང་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་

སྒྲིག་འཛུགས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་

ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོར་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་སིང་ཁེ་ལེར་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༥ ཡི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བསླབ་

གཞི་རྩ་འཛིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་རྗེས་སློབ་

གསོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕྱོགས་ཁག་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་དག་དགེ་རྒན་རྣམས་

ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ངེས་པར་དུ་དགོས་སྐོར་

སོགས་གསུངས། མཛད་སྒོ་དེར་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་ལགས། དེ་བཞིན་ལྡི་ལི་དོན་

གཅོད་ཁང་གི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསྟན་

འཛིན་ཟླ་གསལ་ལགས་བཅས་ཆེད་བཅར་

གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ནང་།  རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་

དང་།  སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པ།  མ་

སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།  བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་

རྩ། གཞན་ཡང་སྒེར་སློབ་ཁག་ནས་གཞི་རིམ་

འོག་མའི་ཨིན་དགེ་གྲངས ༢༩ ནས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

ཐབས་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་།  ཟབ་སྦྱོང་རིང་

ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན།  

སྐད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་བཞིའི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་

ལམ།  སྦྱང་འབྲས་ཞིབ་འཇུག  སོགས་ཀྱི་

གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་སློབ་ཁྲིད་དང་སྦྱོང་

བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པར་ལས་

བྱེད་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་གཅིག་དང༌། སྡེ་

ཚན་འགན་འཛིན་གཅིག ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་

གཉིས་བཅས་ཆོད་གན་ཐོག་གསར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་ན། ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ཚུད་རྒྱུགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་

རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་མཁན་ཚོར་གཤམ་

འཁོད་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས། 

ཀ༽  གནས་རིམ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས།                                  

ཆ་རྐྱེན། 

༡༽   ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སློབ་གཉེར་

ཁང་ཞིག་ནས་ Master in Mass 

Communication or Journal-

ism གསར་འགོད་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

༢༽   ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ཀྱི ་ཆ་རྐྱེན་

ལྟར་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་པ།

༣༽ བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་རང་སྐྱ་འཕེར་

ངེས་ཡོད་པ། 

༤༽ བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་དང་ཕྱོགས་

སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་པ། 

ཁ༽ གནས་རིམ། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། 

༡ ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ། ༢ ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ནི།

༡༽ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་

ནས་ Bachelor in Mass Com-

munication or Journalism 

གསར་འགོད་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ།

༢༽ ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ཀྱི ་ཆ་རྐྱེན་

ལྟར་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་པ། 

༣༽ བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་རང་སྐྱ་འཕེར་

ངེས་ཡོད་པ། 

༤༽ བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་དང་ཕྱོགས་

སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་པ།  ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་རིམ་རྩེ་

བཏོག་གཞིར་བཟུང་གནས་རིམ་བགོ་འགྲེམས་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་ནས་གཤམ་

གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་མཉམ་འབུལ་དགོས། 

༡། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང༌། རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་སྦྱོར། 

༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ཤོག་གྲངས་

དང་པོ་དང༌། 

དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།

༣། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་

ན་དང༌། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་

པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་

དཔར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་

འཁོད་པ།  

༤། ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་

ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་

ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར། གོང་གསལ་

ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་

ཁག་གི་སྟེང་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་གང་རུང་གི་དག་

མཆན་ངེས་པར་འཁོད་དགོས། འཚང་སྙན་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནང་ཚུད་ཕྱི་

དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་དགོས། 

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༤ ལ།།
To                                                                                                                                                    

The Secretary                                                                                                                                  

Department of Informa-

tion & International Relation                                                                                  

CTA, Gangchen Kyishon                                                                                                  

Dharamsala 176215                                                                                                                          

Distt. Kangra H.P

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་དང་རྡ་སའི་ཁུལ་དུ་
སོའ་ིབརྟག་དཔྱད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་སྨན་ཁང་གི་སོའ་ིསྨན་པ་ཚེ་དབང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༤ 

བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་མེའོ་དང་ཏི་ཛུ། བསྟན་འཛིན་སྒང་བཅས་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་གྲངས་ ༧༥༠ ཙམ་ལ་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་སོ་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་སྟངས་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་གློག་བརྙན་བསྟན་པ་ཙམ་མ་ཟད། དངོས་སུ་མི་གྲངས་ ༣༡༡ ཙམ་ལ་སོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱང་གནང་ཡོད།  སྐབས་དེར་མི་མང་དང་ས་གནས་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལའང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྡ་སའི་ཁུལ་དུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་དང། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་

སློབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ བར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ནང་གི་སྐྲན་ནད་རིགས་ཇི་ལྟར་བཅོས་དགོས་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བ་མ་

ཟད། སྐྲན་ནད་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་ཐུབ་མིན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཅེན་ནའི་སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་དང།  ཐེངས་འདིར་ཁོང་དང་ལྷན་ཨ་རིའི་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་

ཞབས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་ནང་ཁྱོན་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༥༢  ཡོད་པ་རྣམས་ལ་

སྨན་བཅོས་གོ་རྟོགས་དང་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། །

བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་གར་
གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་འབྲས་

ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་རྒྱ་གར་

གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག    

 དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༣ ནས་ ༨ བར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་དང། 

སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།  སྤྱི་

འཐུས་ཟླ་སྒྲོན་ཤར་གླིང་ལགས་གསུམ་གྱིས་

རྒྱ་གར་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྒང་ཏོག་གི་

ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་

གཞོན་དང་། ཤེས་རིག་བློན་ཆེན། ཟ་འབྲུ་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན། བདེ་འཇགས་

དང་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་ཀྱི་བློན་ཆེན་སོགས་

དཔོན་རིགས་རེ་རེ་བཞིན་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། 

ལྷག་པར་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དང་

འབྲས་ལྗོངས་དབར་རིག་གཞུང་

དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་

ལ་གླེང་སློང་གནང་བ་དང་ཆབས་

ཅིག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་ཐད་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་

སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  (SDF) 

ཞེས་པའི ་འབྲས་ལྗོངས་མང་གཙོ་མདུན་

བསྐྱོད་ཚོགས་པ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གྲོས་

ཚོགས་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གྲོས་ཆོད་འཇོག་

ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་རྨང་རིམ་ཤེས་ཡོན་འཛིན་གྲྭ་དབུ་འབྱེད།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྡ་ས་

བོད་ཀྱ་ིབད་ེརྩའ་ི (Tibet Charity) ཡང་སྟེང་

དུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་ཐུན་མོང་

ནས་གཉེར་བའི་རྨང་རིམ་ཤེས་ཡོན་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་

དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག་དང་། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆ་ེབསོད་ནམས་སྟོབས་

རྒྱལ་ལགས། དྲུང་འཕར་རྣམ་གཉིས། བོད་མ་ིམང་

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་ལགས། བོད་ཀྱ་ིབད་ེརྩའ་ིའགན་འཛིན་ཚ་ེ

རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། ཌན་མག་བོད་ཀྱ་ིའགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གུན་ཝར་ཇུ་ལི་(Gunver 

Juul)ལགས། རྡ་སའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་བསོད་

ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ག་ིསྐུ་ཚབ། དག་ེལས་སློབ་ཕྲུག་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་

ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་

ཚོགས་གཙོ་ལཱ་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚམས་འཕྲིན་སྒྲོགས་

སྦྱང་གནང་རྗེས་བོད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་

དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

བཤད་གནང་། ད་ེནས་ཌན་མག་བོད་ཀྱ་ིའགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གུན་ཝར་ཇུ་ལི་ལགས་ཀྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་མཚམས་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་བསོད་

ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་

ཚན་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་

ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

ལས་འཆར་སྤེལ་དགོས་པའ་ི

དམིགས་དོན་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

བཤད་གནང་། ད་ེནས་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་

དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཕྱི་

རྒྱལ་དགེ་རྒན་སོགས་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་

མཇལ་དར་བསྒྲོན་ཏེ་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱ་ིཆབ་སྲིད་གནས་

སྟངས་འོག་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བར་

སྐབས་ཤིག་ནས་ལོ་ཚད་གང་ཙམ་སླེབས་ཀྱང་སྐད་

ཡིག་སྦྱོང་འདོད་ཡོད་པ་གང་མང་ཡོང་གི་ཡོད་པར་

བརྟེན། ང་ཚ་ོབོད་པའ་ིསྤྱ་ིཚོགས་ནང་སྤྱ་ིཟུར་ལཱ་ཁ་

རིན་པ་ོཆེས་གཙོས་བོད་ཀྱ་ིབད་ེརྩ་ཚོགས་པ་དང་། ལྷ་

ཚོགས་པ། ཆུ་བཞ་ིསྒང་དྲུག་སོགས་ཀྱ་ིསྐད་ཡིག་སྦྱོང་

བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུས་མཚོན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་

གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའ་ིཆར་

བོད་ཀྱ་ིགནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་སྟབས། བོད་མ་ིམ་ི

རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་འཁྲི་དང་ལྷན་ནུས་ལྡན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

བོད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་རིག་

འཛིན་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་གྲོལ། 

སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་ལས་འཆར་ཚན་པ་བཞི་

ཡོད་པ་རྣམས་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་། འཕྲོད་

བསྟེན། དུད་འགྲོ་ལྟ་སྐྱོང་། ཤེས་ཡོན་བཅས་ཡིན་

པ་དང་། རྨང་རིམ་ཤེས་ཡོན་འཛིན་གྲྭ་དང་གློག་ཀླད་

འཛིན་གྲྭ་སོགས་ལ་ཁྱོན་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༧༢ ཡོད་

པ་མ་ཟད། ད་ཐེངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་འདིར་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡང་

ཐོབ་ཀྱ་ིཡོད་འདུག


