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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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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་
ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་ཌན་བུ་རིའི་མངའ་སྡེའི་ཌན་བུ་རི་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀོན་ནེཀ་

ཊི་ཀ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ Western 

Connecticut State University 

༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས།  གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་ཨོ་ནེལ་ཚོགས་ཁང་ O’Neill Center 

དུ། ཞོགས་ཟས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་

ལས་བྱེད་རྣམས་དང་། མཛད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་གནང་

མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་དང་ལྷན་

ཞོགས་ཟས་དགྱེས་བཞེས་མཛད། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་རིན་ཐང་དང། 

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་མཛད་འགན་གཙོ་བོ་རྣམས་

ངོ་སྤྲོད་མཛད་དོན། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་

བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་བསླབ་བྱ་གསུངས་ཡོད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་

གར་ལྟ་བུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་འཆམ་མཐུན་

ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ངེས་

ཡིན།  ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་

རྗེས། ཚོགས་ཁང་གཞན་ཞིག་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བ་ཚང་

འཛོམས་ཐོག་ཞབས་སྟེགས་སྟེང་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་

པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གེར་ Rich-

ard Gere ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མང་ཚོགས་རྣམས་

ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་ཤུ་མོ་ཊར་ 

James Schmotter མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་

གླིང་ནང་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་

གྲུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་པོའ་ི

རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་

མཛད་རྗེས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆེད། གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་ hon-

orary doctorate in liberal hu-

manities  ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།  

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱག་འཁྱེར་

འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་འདི་གར་སློབ་སྦྱོང་གང་

ཡང་མ་བྱས་པར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་ངོས་ལ་

མཁས་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་བར་

ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངོས་ལ་མཁས་པའི་ཕྱག་

འཁྱེར་འདི་འདྲ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་

གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གནས་

མཆོག་ཝ་ར་ཎ་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལེགས་སྦྱར་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་ Sanskrit Universi-

ty in Varanasi གནང་བ་རེད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཧན་ཊར་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ Hunter 

College Assembly ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་ཞབས་སྟེགས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། 

གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ནི་ཕར་ཇེ་རཱབ་ Jenni-

fer J Raab མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་ honorary doc-

torate   འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་

མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་

ལ་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་བར་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་འཁྱེར་འདིས་ངོས་ཀྱིས་

ད་བར་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་དེར་ངོས་

འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ངོས་ལ་བློ་

སྤོབས་སྤྲད་བྱུང། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༢༠ །༣༠ 

རིང་ངོས་ཀྱིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཞན་དོན་

ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་
དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅ །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་

སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ལས་རོགས་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་

དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་

ཡོ་ཨོ་ཊེ་རོ་ (Mario Otero) མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 དེ ་ཡང་ཨ་རི ་གཞུང་གིས་ཆེད་

བཙུགས་གནང་བའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡོ་ཨོ་ཊེ་རོ་མཆོག་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་

གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐོག་སྲིད་བྱུས་ཇི་ལྟར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་

གསལ་བཤད་གནང་བར་ཕེབས་ཡོད།  སྐབས་

དེར་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་ལྷན་ཡུ་

རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམས་དུས་ཡུན་

ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གླེང་མོལ་གནང་སྐབས། སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ནང་བོད་

དོན་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང༌། དེ་དང་འབྲེལ་

བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་

བྱེད་དགོས་པ།  དེ་བཞིན་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོས་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་

བཅས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་

ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་

པ་མ་ཟད།  ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་

མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་

གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཧི་ལི་རི་ཀི་

ལིན་ཊོན་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་མ་རི་ཡོ་ཨོ་ཊི་རོ་

མཆོག་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་

པར་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ནས་ 

༢༡ བར་ཕྱ་ིདྲིལ་བཀའ་བློན་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་

མཆོག་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤ་ིཡའ་ི (Indonesia) རྒྱལ་

ས་ཇ་ཀར་ཏའ་ི (Jakarta) ནང་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ི

ཡའ་ིནང་རྩོད་རྙོག་དང་ཞ་ིབདེ། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་

ཐང་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་

མཉམ་ཞུགས་ཆེད་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་

ཕེབས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཕྱ་ིདྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ི

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དྲུང་

ལས་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་

ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཐེངས་འདིར་ཕྱ་ིདྲིལ་བཀའ་

བློན་མཆོག་གིས་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གྱི་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོད། སྤྱིར་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤ་ིཡ་ན་ིལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ི

ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མཐུན་ཚོགས་ (ASEAN) ཀྱ་ིས་

གནས་སྐུ་ཚབ་བཅུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཕེབས་པ།

༄༅། །སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསྤེན་པ་ཚ་ེརིང་

མཆོག་ཉེ་ལམ་ཨ་རིར་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་དེར་

ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་བསྟུན། ཨ་

རིར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་སྐབས་ས་

གནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་མགྲོན་འབོད་

ཞུས་པ་ལྟར། ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་སྟོད་ Syracuse ས་

ཁུལ་ནང་ག་ིལས་དོན་གྲུབ་རྗེས་ཕྱ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༡ དང་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༢ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་

རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དང༌། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༣ ཉིན་

ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཀོན་ནེཀ་

ཊ་ིཀ་ཊ་ི Connecticut མངའ་སྡ་ེབཅས་ཀྱ་ིས་

གནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང། དྲ་ི

བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། གསུང་བཤད་

སྐབས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ཆབ་

སྲིད་དང༌། སྐད་ཡིག ཆོས་དད་རང་དབང༌། ཁོར་

ཡུག་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཁྱོན་ཡོངས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་དང༌། 

ལྷག་པར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

དོན་རྐྱེན་བསྟུད་མར་འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱས་པར་ཡིན་སྐོར་སོགས་འགྲེལ་

བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ རྒྱ་

གར་མདྱ་སྤར་རྡ་ཤ་ེ (Madhya Pradesh) 

མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་བྷོ་སྤལ་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་

སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་སོགས་གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་

པའི་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

གནང་ཡོད། ཕྱ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ 

༡༡།༢༠ ཐོག་བྷ་ོསྤལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཕྱ་ིདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤ 

པའི་ཐོག་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་

ཡོད།  སྐབས་དེར་སྤྱ་ིའཐུས་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་ལགས་

ཀྱིས་བདེན་པའ་ིམ་ེལྕ་ེསྐོར་བསྐྱོད་དང་། བོད་ནང་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་བོད་མ་ི ༥༥ ཡིས་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་

ཁོངས་ནས་བོད་མ་ི ༤༥ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བ་སོགས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས། 

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་

ཀྱ་ིའདྲ་པར་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མ་ིཐོག་དྲག་

གནོན་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་འདྲ་པར་རྣམས་ཀམ་

སྤུ་ཊར་བརྒྱུད་ང་ོསྤྲོད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡0 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢4

རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་
སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། མདོ་སྨད་བླ་

བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་ཞང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཡས་

མས་སུ། མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་

དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ལམ་ཆེན་ཨང་རྟགས་ 

༢༡༣ ཅན་གྱི་སྟེང་། འབོ་ར་སྒྲོག་འགབ་མ་སྡེ་

བའི་ཕ་སྟོབས་ལྡན་དང་མ་སྙིང་མོ་ཐར་ལོ་གཉིས་

ཀྱི་བུ། རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་

མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས། དགོན་པའི་གཡས་ངོས་

དང་ཐག་མི་རིང་བའི་འབོ་ར་མདོ་སྡེ་བའི་མདུན་

ཕྱོགས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཀི་རིང་

ཞིག་དང་བཅས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་

ཕེབས་འཇུག་དགོས། ཞེས་སོགས་སྐད་འབོད་

གནང་ཡོད་ཀྱང་། གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་

ནང་དོན་གསལ་བོ་ཐོས་མི་འདུག

  ཁོང་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་

སྐབས། ནམ་རྒྱུན་བདེ་འཇགས་ལ་བསྙད་དེ་སྐོར་

གཡེང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་ཁག་གཅིག་

ལམ་ཆེན་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་དང་ཐོག་ཁོའ་ི

སྟེང་དུ་རྒྱུགས་ཀྱང་། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་

ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་

རྒྱུགས་སྐབས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཚོ་བྲོས་འདུག ད་

དུང་མུ་མཐུད་ཁོང་གི་ལུས་སྟེང་གི་མེ་ལྕེ་དམར་

ལྷམ་ལྷམ་དུ་འབར་བཞིན་གོམ་པ་ཁ་ཤས་མདུན་

དུ་རྒྱུགས་རྗེས་ཐང་ལ་འགྱེལ་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་འདུག

  གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ལྟར་ན། 

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དེར་འདུས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གི་

བར་འཁྲུག་རྩོད་ཅུང་ཙམ་ཤོར་འདུག་ཀྱང་། གྲྭ་

མང་དང་མི་མང་གིས་འདས་པོའ་ིསྐུ་ཕུང་འབོ་ར་

དགོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་སྒོ་འཕྱོར་དུ་

གདན་དྲངས་ཏེ་དགོན་པའི་གྲྭ་མང་ཡོངས་ཀྱིས་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་འདུག དེ་བཞིན་

དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་

མང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་ནས་དགོན་པར་

འབྱོར་འདུག གྲྭ་མང་གིས་སྨོན་ལམ་གསུང་གྲུབ་

པ་དང་དེར་འདུས་འབོ་རའི་ཚོ་བ་བཞིའི་མང་

ཚོགས་དང་གྲྭ་མང་གིས་མ་ཎི་རྒྱང་འཐེན་བྱས་

ཏེ་སྐུ་ཕུང་སྒྲོག་འགབ་མ་སྡེ་བའི་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་

གདན་འདྲེན་འདུག འདས་པོ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་

མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིད་དང་། ད་ལོ་རང་ལོ་ ༢༨ ཡས་

མས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་འབྲུག་

མོ་མཚོ་དང་། པདྨ་མཚོ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་གཉིས་

ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ད་ལོ་རང་ལོ་ ༡༠ དང་

གཅིག་ཤོས་རང་ལོ་ ༧ ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁ་གྱའི་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་
རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧། 

༣༠ ཡས་མས་སུ་བསང་ཆུ་རྫོང་མདའ་སྨད་

ཞང་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༦༡ ལ་སོན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁ་གྱའི་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་བསང་ཆུ་རྫོང་བླ་བྲང་དགོན་

པའི་སྟོན་ཆོས་ཆོས་གྲྭའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

འདུག དམ་པ་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་དགོན་པར་

སྐོར་བར་འགྲོ་མཁན་ཚོས་མཐོང་སྟེ། སྐུ་ཕུང་

ཉེན་རྟོག་པར་ཁྱེར་མ་བཅུག་པར་དགོན་པའི་

དོན་དམ་མི་སྣར་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་སྨན་ཁང་དུ་

ཁྱེར་འདུག་མོད། མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་བར་

བརྟེན་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁ་གྱའི་དོན་གྲུབ་

ལགས་ནི། མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་

མདའ་སྨད་ཞང་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་

བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་སྒྲོལ་མ་མཚོ་དང། ཁོང་

བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས་གཉེན་ཉེ་ཞིག་གི་བུ་རིག་

འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ཞུ་བ་ཞིག་བུ་སྐལ་དུ་བླངས་

ཡོད་འདུག  རིག་འཛིན་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་

སྒྲོལ་མ་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་སྟོབས་ལྡན་འབོད་པ་

ཞིག་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན་ལས་གནས་ནས་
གནས་དབྱུང་བཏང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༦ 

བར་དུ་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཐོག་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ལྕགས་རི་ཐང་ཡུལ་ཚོ།  སྟག་མཁར་

ཡུལ་ཚོ། གྱི་མཁར་ཡུལ་ཚོཡར་ཐང་ཡུལ་ཚོ་

སོགས་སུ་རིམ་བཞིན་དུ་ཞི་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ “ང་

ཚོར་རང་དབང་དགོས”ཞེས་དང་། ཡང་ “ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན་བོད་ལ་ཕེབས་པར་ རང་དབང་

དགོས།” ཞེས་དང་། “པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་

གཏོང་དགོས།” ཞེས་སོགས་ཀྱི་འཕྲེད་དར་སྣ་

ཚོགས་ཕྱར་བ་སོགས་བྱས་ཡོད་ལ། རྫོང་ཐོག་

ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁག་གཅིག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་འདུག

 ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་སྐབས་

དེའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་

དག འཛིན་བཟུང་བྱེད་ངེས་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་

བཏང་ཡོད་ཀྱང། རྫོང་ཐོག་ནས་ཞི་རྒོལ་སྐབས་

མི་དྲུག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ལས། གཞན་

ད་བར་དུ་མི་སྣ་གཅིག་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་

པར་བརྟེན། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་པས་བཀའ་

རྒྱ་བཏང་སྟེ་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་གི་

མགོ་པ་དཔལ་སྟོབས་ལགས་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཟླ་

ངོ་གསུམ་ནང་ཚུད་དུ་ཉེ་ཆར་ས་གནས་ནས་ཟིང་

ཆ་སློང་མཁན་དེ་དག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས། 

དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ལ་ལས་འགན་དེ་མ་འགྲུབ་

ཚེ་ཁོང་ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་ 

རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་གཏོང་སྐབས། རྫོང་ཉེན་

རྟོག་དཔོན་དཔལ་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་རང་

ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་

ན་ཐོངས། ངས་མི་གཅིག་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

མི་ཐུབ་ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་པར་བརྟེན་ཁོང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལས་གནས་

ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་འདུག

 ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་

དོན་དེ་གོ་མ་ཐག་ས་གནས་དགོན་པ་སོ་སོའ་ི

འཐུས་ཚབ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་

ཉེན་རྟོག་དཔོན་དཔལ་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས་ནང་

དུ་བསྐྱོད་ནས། ཁོང་ལ་ཐུགས་རྗེའི་ལེགས་

འབུལ་མཚོན་ཆེད་ཁ་བཏགས་སྒྲོན་འབུལ་དང་

འཚོ་སྣོན་ལ་སྒོར་མོ་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་

སོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་

ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་པས་དགོན་ཐོག་ཏུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཁ་བཏགས་སྒྲོན་འབུལ་དང། 

དགོན་པའི་ངོས་ནས་འཚོ་སྣོན་ཞལ་འདེབས་

གནང་བ་སོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་

ཤུགས་ཆེར་བསྟན་ཡོད་འདུག་ལ། ཁོང་གི་ངོས་

ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཚོར་མ་འོངས་པར་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་

མོལ་གནང་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ཁོང་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་མགོ་ལོག་དར་ལག་ཏུ་སྐྱོད་

སྐབས་ས་གནས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང། 

ས་གནས་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་རླངས་འཁོར་

ཆེ་ཆུང་སུམ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་སྐྱེལ་མ་

བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། ཉིན་དེར་ཉེན་རྟོག་དཔོན་

དཔལ་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས། བོད་ཆས་ཆ་ཚང་

ཞིག་གྱོན་ནས་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ནས་ཡར་སྤྱི་

ལེ་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་མཚམས་ན་ཡོད་པའི་

ལྕགས་རྩེ་ཞེས་ནམ་རྒྱུན་བསངས་གཏོང་སའི་

ས་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དེར། བསངས་བཏང་

ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་རྗེས་ 

ཕྱོགས་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་

སྒྲུབ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་འདུག་པ་བཅས།།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་
སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་

ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡས་མས་ཤིག་ལ་མདོ་སྨད་ཀན་

ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་དགོན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འགྲམ་

དུ་གཙོད་ཁ་སོག་འབྲོང་ལྕེ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་

པ་རང་ལོ ༥༤ ལ་སོན་པ་རྗེ་གུང་ཐང་རིན་

པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་པོ་པོ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བའི་གནས་ཚུན་ཐོན་སྟབས། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་

འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག 

སྤྱིར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་གཙོས་ད་བར་

བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས། རང་དབང་

གི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་གཏོང་

གནང་མཁན་གྱི་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་

པ་ཕོ་མོ་ ༥༥ འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་

རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ པ་ནས་

ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་

སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་ཤོམ་

དང་འབྲེལ།

 མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་

མགོན་དུ་བརྒྱུད་སྟོད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་སྐུ་

ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དབུས་

མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། 

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའི་

ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་

རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་

གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་

གློ་བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། 

དེ་བཞིན་མི་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་མུར་རྣམ་

གྲྭའི་དགེ་བསྐོས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སྐྱབས་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང། དེ་ནས་ཆོས་

རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་

ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ བར་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདུས་

པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་

བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒོར་ 

༥༠ རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡0 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༢4  

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་སྒྱུར་བཅོས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ཐབས་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ས་གནས་སོ་སོར་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐབས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སེར་

སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུས་མཚོན་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཡོད་མུས་ཐོག  ཉེ་ལམ་འབྲས་ལྗོངས་ལྷོ་ཕྱོགས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ལ་དྭགས་ལྕོག་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་

ཆགས་སུ་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་གསར་དུ་ཟུར་འཛུགས་ཟིན་པས། ས་གནས་དེ་དག་གི་གཅིག་ལྕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་དང་། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིས་ཁོངས་ཁྱབ་

ཚད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༨ པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་སྒྱུར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

ཀ༽ བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

༡། སྡེ་ར་ལྡུན། ༢། ར་ཇ་པུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། ཧར་པ་པུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་། ༤། སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ༥། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ། ༦།  ས་ཊོན་ཀཿཐོག ༧། ཀུམ་རའོ།  ༨། སྦིར་བོད་ཚོགས། ༩། སྦིར་སྡེ་དགེ། ༡༠། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན། ༡༡། 

བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། ༡༢། མན་ཌི། ༡༣། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླིང་། ༡༤། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་། ༡༥། ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས། ༡༦། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ༡༧། རྡ་རམ་ས་ལ། ༡༨། ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་སོགས་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་དང་། ཁ་འཐོར་བཅས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཁ༽ ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

༡། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་། ༢། སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ། ༣། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང༌། ༤། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང༌། ༥། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང༌། ༦། སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི། ༧། སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་(སྤྱི་མཚུངས་གཅིག་ལྕོགས་

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟེ་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་བཏང་།) སོགས་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་དང་། ཁ་འཐོར་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ག༽ ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་དང༌། གཞན་ཡང་འཇའ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ང༽ ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

༡། མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང༌། ༢། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌། ༣། རྡོར་གླིང་། ༤། ཀ་སྦུག ༥། སྒང་ཏོག ༦། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང༌། ༧། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་། ༨། འབུམ་སྡེ་ལ། ༩། བསྟན་འཛིན་སྒང་། ༡༠། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་། ༡༡། མེའོ་ཆོས་

འཕེལ་གླིང༌། ༡༢། ཤི་ལོང་སོགས་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་དང་། ཁ་འཐོར་བཅས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཅ༽ འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

༡། འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། ༢། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་། ༣། མཆོད་རྟེན་དང་འཇོར་སྤ་ཊི། ༤། ར་སོ་བ་དགེ་རྒྱས་གླིང་། ༥། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གླིང་། ༦། ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གླིང་། ༧། གློ་ཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་སོགས་གཞིས་

སྒར་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་དང་། ཁ་འཐོར་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཆ༽ སྤོག་ར་གློ་སྒྲིག་བོད་མིའི་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

གློ་སྒྲིག་བྱམས་དཔལ་བཀྲ་སྒང་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཇ༽ སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་བོད་མིའི་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཉ༽ སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བོད་མིའི་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

ཏ༽ སུད་སི་གཅིག་ལྕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་རྣམས་ཡིན།

གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཁོད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་དགོས་རིགས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་གཞིར་

བཟུང་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།

 ད་ལམ་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་སྒྱུར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་འདི་བཏང་ཚེས་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གར་ནང་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་

ཡིན་ན། ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་སོང་གསལ་བསྒྲགས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་འདིར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ལ།། 

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མིའི་དྭང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་

ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གི་སོའ་ིསྨན་

པ་ BDS/MDS དང་། སོའ་ིལས་བྱེད་ཆེད་ 

Dental Technician/Therapist སྨན་སྤྲོད་ 

Pharmacist བཅས་ཀྱི་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་

རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་

ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག

༡། སོའ་ིསྨན་པར་ (BDS/MDS) དང་། སོའ་ི

ལས་བྱེད་ Diploma in Dental Techni-

cian/therapist ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་

དགོས། སྨན་སྤྲོད་པར་ B. Pharmacy or Di-

ploma in Pharmacy ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་

དང་། ༢། དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༢།༡༢།༣༡ 

བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི ་ལག་དེབ་ཀྱི ་ངོ ་

བཤུས། ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་

མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་འདྲ་པར་ཅན། 

མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། ༤། སྨན་པ་ཚད་

ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། ༥། རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་

ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་

ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན་ཞུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥ 

གོང་གཤམ་གསལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཞལ་བྱང་ཐོག་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་

འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའི་སླད་ཁ་བྱང་དང་། གློག་འཕྲིན་ 

Email ID, མྱུར་འཕྲིན་ Fax དེ་བཞིན་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་

བཀོད་དགོས།

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་

དམ་ངེས་པར་འཁོད་དགོས། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་

འབྱོར་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས།

 འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་མང་ཉུང་

ལ་གཟིགས་ཏེ་རྒྱུཌ་ལེན་དགོས་མིན་དང་རྒྱུཌ་

ལེན་བྱ་ཡུལ་སོཌ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒྲཌ་སུ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ལ།།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽  
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཟླ་བ་ནོར་བུ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

 ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རྩེ་ཕུད་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་མིའི་
ཤེས་ཡོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་

གིས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཐོག་དམིགས་

བསལ་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་

པ་མ་ཟད། དེང་དུས་རིག་གསར་གྱི་ཤེས་ཡོན་

ནང་བོད་མི་ཆེད་ལས་པ་དང་རིགས་གཅིག་རྐང་

འཛིན་གང་མང་འཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་

སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཁོངས་སུ། ད་ལམ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་

མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་

བློན་གཅིག་ལྕོགས་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་

རྗེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་ 

གྲགས་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཧར་ཝ་ཌི་དང་

སི་ཊན་ཕོཌ། མེ་སི་ཅུ་སི་འཕྲུལ་རིག་སློབ་གྲྭ 

ཀལ་ཊེ་ཆི། པི་རིན་སི་ཊོན། ཡེལ་ (Har-

vard, Stanford, MIT, Caltech, 

Princeton, and Yale) བཅས་དང། 

གཞན་ཡང་མཐོ་སློབ་དྲག་གྲས་ཁག་ ༢༠ 

བཅས་ཁྱོན་མཐོ་སློབ་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་གི་

ཞལ་ངོ་ (Deans) དང་སློབ་འཇུག་འགན་

འཛིན་ admissions representa-

tives རྣམས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྐབས་དེར་ཞལ་ངོ་རྣམ་པས་བོད་རིགས་

སློབ་མ་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་ 

སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ལོང་མིན་ཞིབ་

འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་རྗེས་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་

ཁག་གཅིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་

སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

 ཕྱོགས ་མཚུངས ་༸གོ ང ་ས ་

མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སྐོར་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་

སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་ནང་བོད་མི་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་གང་མང་འཐོན་ཐབས་མཛད་རྒྱུའི་

ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་སྐོར་བཀའ་སློབ་གསལ་

བཤད་མཛད། སྐབས་དེར་ཞལ་ངོ་རྣམས་ལ་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་དྲི་

བ་འབུལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་ཡོད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

དེས་ཞལ་ངོ་རྣམ་པར་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཐེབས་པར་བརྟེན། ཞལ་ངོ་མང་པོ་ཞིག་ལྷན་

ཚོགས་གྲུབ་བསྟུན། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་

གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་

གནང་སྟེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དེ་ལེགས་པར་

གྲུབ་མཚམས་གོང་བརྗོད་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་

གི་ཞལ་ངོ་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ལྷན་ཆུ་ཚོད་ ༡ ལྷག་

ཙམ་རིང་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད།

 སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

ཁོང་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་ཧར་ཝ་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་ 

གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེས་ཕན་འབྲས་ཇི་བྱུང་

གསལ་བཤད་གནང་སྐབས། ཞལ་ངོ་དང་འགན་

འཛིན་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་རྩེ་ཕུད་ནས་

ཐོན་པའི་སློབ་མ་གཅིག་གིས་གོ་སྐབས་བྱུང་ཚེ་

འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་

པ་དེར་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་ཨེམ་ཧར་སི་ཊི་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་ Amherst College སློབ་

འཇུག་ཞལ་ངོ་ Dean of Admissions 

སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་པ་ཀར་ Thomas 

Parkerམཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐོར་

གསུང་དོན། ང་རང་ལོ་ངོ་ ༣༢ རིང་སློབ་འཇུག་

ཞལ་ངོའ་ིལྷན་ཚོགས་ནང་དེ་རིང་ལྷན་ཚོགས་

འདི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚད་ལྡན་རྣམས་

ལ་ང་ཚོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་འདི་ག་མཐོ་

སློབ་ནང་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ཉལ་ཁང། ཀློག་དེབ། 

(books) སློབ་ཁྲིད་སློབ་ཡོན་ (Tuition) 

གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་

ནས་ཨ་རིར་འགྲོ་འོང་ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་

གནང་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་འདི་འདྲ་གནང་མཁན་ང་

ཚོའི་མཐོ་སློབ་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཨ་རིའི་མཐོ་

སློབ་དྲག་གྲས་གཞན་ཡང་ཡོད། ཅེས་གསུངས་

ཡོད་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལྷན་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་རྣམ་པས་གཙོས་ཅེཀ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་གིས་འགན་ཁུར་ཁུར་

རྐང་བཞེས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་

ཚོགས་ཤིག་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་པ་རག་(Prague)གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་གོ་

སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་དང་བགྲོ་གླེང་ནང་གསུང་

བཤད་གནང་མཁན་གཙོ ་བོ ་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་མི་

མང་རྣམས་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

སྤེལ་བའི་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་

འཁོད་དོན། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་

བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་དེར་མི་མང་

གང་མང་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་

བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་སྟོན་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ལྷན་

ཚོགས་དེའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་བོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱི་དོན་རྐྱེན་གཙོས་པའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཀྱང་བང་

སྒྲིག་ཡོད། དེ་བཞིན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ངོས་

ནས་བོད་དོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་དེ་གོ་

སྒྲིག་གནང་བ་བརྒྱུད་དོན་ཚན་གཉིས་ཅན་གྱི་

དགོས་འདུན་ཁག་གཉིས་བཏོན་ཡོད། དགོས་

འདུན་དང་པོ། ཞི་བདེར་དགའ་བའི་ཅེཀ་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཁག་སྣེ་ཁྲིད་གནང་

སྟེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་

རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དབུ་ཁྲིད་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཐབས་གནང་སྟེ་

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས། གཉིས་པ། 

རིང་མིན་ཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་བཞིན་པའི་

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་དང་ཞི་བདེ་འཆམ་

མཐུན་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་དགོས་ན། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་དྲག་

རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་

དགོས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་

དབར་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ལ་

འཇུག་དགོས། ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་བཅས། །

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཕྱ་ིཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༡༠ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༢ རིང་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡ་ིལ་ིདང་། ཅན་ཌ་ིགྷར། བྱང་ཤར་ཏ་ེཛུ་བོད་མིའ་ི

གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་ཡོད།

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་རྡ་ས་ནས་

ཅན་ཌི་གྷར་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང། 

ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ (Talkotara Stadium) 

དུ་ (RSS) ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟུར་

པ་འདས་པོ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཨེས་སུ་ཌར་ཤན་ (K. S 

Sudarshan) མཆོག་གི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་

ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་། སྐབས་དེར་(Vishwa 

Hindu Parishad) ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་སྐུ་

ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤོཀ་སིང་གལ་ལགས་དང་

Mr. Ashok Singhal,VHP ), (Rashtriya 

Swayamsevak Sangh) ཞེས་པའི་ཚོགས་

པའི་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇུ་ཇི་བྷ་ཡི་ཡ་ལགས་Mr. Raju 

ji Bhaiya, RSS), རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཇེ་པི་(BJP)

ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ནི་ཏིན་ཀ་ཌི་ ཀ་རེ་(Mr. Nitin Gadkari) 

ལགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པ་ ( JD ) དང་ (Akali Dal ) གི་འཐུས་

མི། ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི། རྒྱལ་ཡོངས་ཧིན་དུའི་ཚོགས་པའི་འཐུས་

མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ཙམ་མྱ་ངན་

མཆོད་འབུལ་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 

དེ་ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངོ་བོའ་ིཐོག་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། 

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གྲོས་ཆོད་ཤིང་

སྒྲོམ་ནང་བཀོད་པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།

 དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ལྡི་ལི་བོད་མིའི་

སྡོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་ས་ཆ་ཁྲིམས་

མཐུན་ (Regularization) བྱུང་བར་

མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ཤི་ལ་དྷིཀ་ཤིཏ་ (Sheila 

Dikshit) མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་སླད་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བསྟན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ལྷན་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

གྱི་ གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཆེད་བཅར་ཞུས། དེ་འབྲེལ་

བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡང་

མཉམ་བཅར་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློན་ཆེན་

མཆོག་དུས་ཚོད་ཀྱི་མ་ཁོམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

མཇལ་འཕྲད་མ་བྱུང་སྟབས། ཁོང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་

ཕྱག་རྟགས་དེ་གའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཞིག་

ལ་ཁོང་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུས་ཡོད། 

དེ་ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

དང་ལྷན་བཀའ་བློན་མཆོག་འབྲུག་སྡོད་བོད་མིའི་

གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཞུ་ཕྱོགས་

སྐོར་དང༌། དེ་བཞིན་དབུས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

མཉམ་ལས་དོན་མཇུག་གནོན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་གོ་

བསྡུར་གནང་ཡོད། ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་དང་ལྷན་ 

M.C.A སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌལ་མཆོག་ལ་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་བར་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ཅན་ཌི་གྷར་དུ་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠།༠༠ ཐོག་མོ་ཧ་ལི་བོད་མིའི་ཁྲོམ་སའི་བདེ་

སྡུག་དང་འབྲེལ་པན་ཇབ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་སུཁ་འབིར་སིང་བྷ་ཌལ་

མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

 དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ལྡི་ལིར་ཕྱིར་

ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༥༠ 

ཐོག་ལྡི་ལི་བརྒྱུད་ཌིབ་རུ་གྷར་དུ་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ཕེབས་ཐོན་གནང༌། ཌིབ་རུ་གྷར་འབྱོར་

སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་ཏེ་ཛུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཏེ་ཛུར་

ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་མ་ཐག་ཐོག་མ་ཁེ་ན་ཌའི་

གཞིས་སྤོས་ལས་གཞིའི་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་

ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྗེས་གཞུང་མོལ་ཚོགས་

འདུ་དང༌། ཉིན་རྒྱབ་མི་མང་ལ་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ཉིན་ཁེ་ན་

ཌའི་གཞིས་སྤོས་ལས་གཞིའི་རྒྱན་ཤོག་བསྡུ་

ལེན་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཏིན་སུ་ཁི་ཡར་

ཕེབས་ཐོན་དང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཌིབ་རུ་གྷར་

ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


