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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་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང༌ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་
མཇལ་འཕྲད་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཨ་ར་ིསྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིམངའ་སྡ་ེཝ་ིས་ི

ཀོན་སིན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཌི་སན་དུ་ཡོད་པའི་བོད་

རིགས་སློབ་ཕྲུག་ག་ིཚོགས་པ་དང༌།  ཨ་ར་ིསྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

པ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཁུལ་དེའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་

དང༌།  ཤེས་ཡོན་ཅན་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་རིགས་ཚོས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་དྲི་བ་

ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད།

 ད་ེཡང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཌི་སན་

ནང་ཡོད་པའི་རི་དྭགས་ནགས་སྐྱེས་མོས་ཚལ་

ཞེས་པའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཝི་སི་ཀོན་སིན་དང༌།  

ཆི་གྷ་ཀོ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང༌།  

ཤེས་ཡོན་ཅན།  སློབ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་བཅས་ཁྱོན་

རྒྱ་རིགས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་

སྐབས།  ཕྱ་ིལ་ོ༡༩༥༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་མའོ་ཙེ་ཏུང་སོགས་

སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་

མོལ་མཛད་པའི་ཐུགས་མྱོང་གསུང་གླེང་མཛད་

དེ། བོད་རྒྱའ་ིཉ་ེརབས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མིག་

གཟིགས་པ་མ་ཟད།བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་པ།  

དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་མཆད་པའི་བོད་

ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་དེ་དག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ནོར་

ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང༌།  ད་ེལྟའ་ིརིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་

འགན་ཡིན་པ། ད་ེལྟའ་ིལས་འགན་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་བོད་མ་ིཚོས། རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་སྤྱ་ིམཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་

བྱས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་མིང་དོན་

མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་བོད་པར་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་

རྒྱུ་བྱུང་ན།  ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ག་ིཐོབ་ཐང་རང་བཙན་

རྩོད་ལེན་མི་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་

བསྡད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་མི་འགྲོ་བར་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་གི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་

སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།  དེ་རྗེས་རྒྱ་

རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་

སྐབས།  ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དབུལ་ཕྱུག་དོམ་སྙོམ་

མེད་པའ་ིགནས་ཚུལ་དང༌།  བོད་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་འདིས་

བོད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་འགྲོ་གི་

ཡོད་པའ་ིསྐོར།  རང་ལུས་མེར་སྲེག་ག་ིགནད་དོན་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་གླེང་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌།  རྩོམ་པ་པོས་བྲིས་

པའི་རང་སྲེག་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ལྟ་ཀློག་

དགོས་པའ་ིའབོད་སྐུལ་ཡང་མཛད་ཡོད། བཀའ་

སློབ་དང་བཀའ་ལན་མཇུག་སྒྲིལ་མཚམས་སློབ་

ཕྲུག་ཚོའ་ིའདོད་པ་བཀང་པ་གནང་སྟེ། ཕྱག་དེབ་

ལ་མཚན་རྟགས་སྩལ་བ་དང༌།  གལ་སྲིད་སློབ་མ་

ཚོར་མ་བདེ་བ་མེད་ཚེ་སྐུ་པར་ལྷན་དུ་སྒྲོན་ཆོག་

ཅེས་བཀའ་གནང་བར་སློབ་མ་ཚང་མས་ལག་པ་

བསྐྱངས་ཏེ་འདོད་པ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་

སྟབས་སྐུ་པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད་ཡོད།  ད་ེརྗེས་གལ་

སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོར་ད་དུང་དྲི་བ་ཡོད་ཚེ།དུས་ཚོད་

ཏོག་ཙམ་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་

ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ག་ི

དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྒྱམ་ལགས་དང༌། ཨ་ར་ིསྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་

དགའ་བཀྲིས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་

ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་གླེང་མོལ་གནང་ཞིང༌། རྒྱ་རིགས་

ཚོའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་དྲུང་ཆེ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་ཀྱིས་

ལན་འདེབས་དང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།  

 ཐེངས་འདིར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་རིགས་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནས་སླེབས་པའི་

རྒྱ་རིགས་ཁ་ཤས་དང༌།  ཐ་ེཝན་ནས་ཡིན་པའ་ི

རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

བཀའ་སློབ་ཉན་པར་བཅར་ཡོད་པ།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
གཟིགས་སྐོར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་

མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ 

ནས་ ༢༢ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་དང་བྱང་

ཤར་ཁུལ་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་

གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་

སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་

བྱང་ཕྱོགས་སྡེ་ར་རྡུན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཨུཏྟར་ཁནྜ་

མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་སུ་བྷ་ཤི་

ཀུ་མར་ Mr Subash Kumar མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་བོགས་མ་དུས་རྒྱང་གང་

མགྱོགས་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བསྟན་འཛིན་

སྒང་རྒན་གསོ་ཁང་དང་གཏན་སློབ་བཅས་སུ་

ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ 

ཉིན་ནང་སྲིད་བཀའ་མཆོག་འབུམ་ལ་བསྟན་

སྒང་དང་། རུ་པ། རྟ་དབང། རྡི་རང་བཅས་

ཁ་ཐོར་བོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་

ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་

ཨ་སམ་ Assam མངའ་སྡེའི་ཏིན་སུ་ཀིའི་ 

Tinsukia ནང་ཕེབས་ཏེ་ཁེ་ཎ་ཌར་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་ ༡༠༠༠ འགྲོ་རྒྱུའི་ཁོངས་ནས་

ཚོགས་ཁག་དང་པོ་འགྲོ་མི་རྣམས་དང་ཐུག་

འཕྲད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་

པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མིའོ་དང་ཏེ་ཛུ། 

བསྟན་འཛིན་སྒང། ཊུ་ཊིང་བཅས་ནས་བོད་མི་

གྲངས་ ༢༠༤ ཁེ་ཎ་ཌར་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འགྲོ་

མཁན་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་ཚོགས་ཡོད།  ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་ཁེ་ཎ་ཌ་ཕྱི་མི་གནས་

སྤོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སི་ཌི་ནི་

ཕེ་རེངྐ་ Mr. Sidney Frank མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐུ་ཞབས་སི་ཌི་

ནི་ཕེ་རེངྐ་མཆོག་ནི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་

ཕྱི་མི་གནས་སྤོའ ་ིལས་དོན་ཐོག་འགན་ཁུར་

བཞེས་མཁན་ཡིན་འདུག ཁོང་དང་ཁོང་གི་

ལས་རོགས་རྣམས་ཐེངས་འདིར་ཨ་སམ་ཏིང་

སུ་ཀིའི་ Tinsukia ནང་ཁེ་ཎ་ཌར་གནས་

སྤོ་བྱེད་མཁན་བོད་མ་མི་གྲངས་ ༢༠༤ ཡོད་པ་

རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དེ་བཞིན་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་ཆེད་ཕེབས་ཡོད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དེ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ 

བར་གནང་ཡོད།  ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་

ཀྱང་མཉམ་དུ་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་གར་ས་གནས་སྐུ་

ཚབ་བརྒྱུད་རྒྱ་ག་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་ད་

བར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་

འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་

ཡོད་ཁེ་ཎ་ཌའི་བློན་ཆེན་མཆོག་བརྒྱུད་ཁེ་ཎ་ཌ་

གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུས་ཡོད།། 

ཧིན་སྐད་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ རེས་

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

ཡིག་ཚང་ནས་ཧིན་སྐད་ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དྲ་རྒྱ་

གསར་པ་ www.dalailamahindi.com 

ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་སྐོར་སྐུ་སྒེར་དྲུང་

འཕར་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡང་

ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ཐེངས་འདིར་ཧིན་སྐད་ཐོག་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མའ་ིདྲ་རྒྱ་གསར་པ་ Hindi Language 

Website དབུ་འབྱེད་མཛད་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་བ་

གང་མང་ལ་འབྲེལ་འཐུད་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་

མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཆོས་ཉིད་རེད། ཅེས་གསུངས་

འདུག ཐེངས་འདིར་ཧིན་སྐད་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་མཚན་བྱང་ཐོག་གསར་སྐྲུན་གནང་འི་དྲ་རྒྱ་འདི་

བརྒྱུད་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་ཆོས་འབྲེལ་

ཤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག །  

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་བསྐོ་དང་གནས་སྤོས།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་བ་

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་

ལྟར། སུད་ས་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚ་ེབརྟན་བསམ་

གྲུབ་ལགས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ནས་

སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་

ཡོད་པ་དང། སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོག་

སྟོད་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོརྗ་ེལགས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༩ ནས་སུད་ས་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐ་ོ

གཞག མཚ་ོསྒ་ོལྷག་པ་ལགས་ཉ་ིཧོང་དང་ཤར་ཨ་ེ

ཤ་ིཡའ་ིདོན་གཅོད་ཀྱ་ིལས་འགན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༡ ནས་གཙང་འཁྱུར་འགྲ་ོརྒྱུའང། ཕྱ་ིཟླ་ 

༡༡ བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཉ་ིཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའ་ིམཛད་ འཆར་

མ་གྲུབ་བར་ད་ལྟའི་ལས་འགན་མཇུག་སྐྱོང་གནང་

དགོས་པ་དང། ད་ེབཞིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་

བཟང་རྡ་ོརྗ་ེལགས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་

གནང་འདུག །

༄༅། །བོད་ཀྱ་ིགྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་ག་ིག་ོསྒྲིག་འོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ིཉིན་གངས་སྐྱིད་སྤྱ་ིཐབ་

ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཁག་ ༡༠ 

ནས་སློབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགྲངས་ ༥༧ ལ་ཉིན་དགུའ་ིརིང་

དེང་གི་ན་གཞོན་དང་མ་འོངས་འགོ་ཁྲིད་ཅེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའ་ིཐོག་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོད། ད་ེཡང་ཐོག་

མར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བོད་མ་ི

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

གིས་གཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་

ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་འདས་པའི་ཟླ་

བ་ ༢༢ རིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞ་ིཔས་ལས་

དོན་གང་དང་གང་ཞུས་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ་

གནང་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་དགུའ་ིརིང་བོད་ཀྱ་ིགྲོས་

ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་

ངེས་སྟོན་པ་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་

དང། སྤྱ་ིའཐུས་ཨཱ་ཅརྱཱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

སོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་འོག་ཐེངས་འདིའི་ཟབ༌སྦྱོང་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༩

ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ནགས་ལྷ་ཛམ་བྷ་རུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ས་
གནས་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ 

༡༩༩༠ དང་ ༢༠༡༢ ལོ། དེ་བཞིན་འདི་ལོ་

བཅས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་མང་པོར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་

ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་

གནས་རི་གྲགས་ཅན་ནགས་ལྷ་ཛམ་བྷ་རུ་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་བརྩམས་

མོད། ས་གནས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་ངོ་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས་པར་བརྟེན་

ད་བར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཁམས་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་རི་

གྲགས་ཅན་ནགས་ལྷ་ཛམ་བྷ་ལར་གཏེར་ཁ་

སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་བརྩམས་པར་བརྟེན། 

འབྲི་རུ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་ཤོད་པད་དཀར་ཁུལ་

དང། ནགས་ཤོད་ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་གྱི་

ཡུལ་མི། དེ་བཞིན་རྩ་ལ་ཤང་ཚུན་བཞིན་འབྲི་

རུ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་མང་གྲངས་ ༤༥༠༠ ལྷག་

དང་མོ་ཊ་ ༡༠༠༠ ལྷག་བསླེབས་ཏེ་གནས་རི་དེ་

ནས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པར་

ནགས་ལྷའི་ཉེ་འགྲམ་ཟླ་ཐང་ཤང་དུ་འཛོམས་

ཡོད་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི་

དམག་མིའི་མོ་ཊ་ཆེ་ཆུང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མི་མང་

འདུ་འཛོམས་བྱས་སར་སླེབས་ནས་དྲག་

གནོན་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཡོད་འདུག་པས། ས་

གནས་མི་མང་དང་དམག་མིའི ་བར་གདོང་

ཐུག་ཡོང་ཉེའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཡོད་འདུག  རྒྱ་གཞུང་གིས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་

འདོན་བྱེད་འཆར་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་

ཡོད་འདུག་ཀྱང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་རྐྱེན། ལམ་བཟོ་བ་

དང་། གློག་བསྒྱུར་ས་ཚིགས་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་སྐོར་སོགས་མི་བདེན་

རྫུན་སྒྲིག་གི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག 

ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནགས་ལྷའི་ཕྱོགས་

ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་མི་ཆོག་པའི་ཁར། འགྲོ་

ལམ་བཟོ་བ་དང། གློག་འཕྲིན་གཏོང་ལེན་

ལྕགས་སྡོང་འཛུགས་པ། གློག་བསྒྱུར་ས་ཚུགས་

བསྐྲུན་པ་སོགས་མི་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཞུས་པ་བཞིན། 

འབྲི་རུ་རྫོང་གིས་དེ་དོན་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཁུལ་

གྱ་ིགསལ་བསྒྲགས་ཞིག་ཀྱང་བཀྲམ་འདུག ད་ེ

བཞིན་འབྲི་རུ་རྫོང་བོམ་འཕན་ཤང་གཡམ་འཕའ་

གྲོང་ནས་ཡིན་པའ་ིམགོན་པ་ོདང་ཨ་བུ་གཉིས་དེའ་ི

སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པར་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་རི་

གཟར་དུ་མོ་ཊ་རྒྱལ་རྐྱེན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་ཡོད། སྤྱིར་ད་ལྟའ་ིཆར་

དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་བརྐོ་བའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཡང་

འབྲི་རུ་མི་མང་གི་སོ་སོའ་ིཡོང་འབབ་ཀྱི་ལས་དོན་

བློས་གཏོང་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་

འཛོམས་ཡོད།  ཅེས་བོད་ནས་མིང་ཤོད་འདོད་

མེད་པ་ཞིག་གི ་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་བྱུང་། ནགས་

ལྷ་ཛམ་བྷ་ནི་འབྲི་རུའི་ལུང་

པ་དེའི ་མི ་རྣམས་ལ་ཁ་

འཛིན་གདོང་གྲོགས་བྱེད་

མཁན་གྱི་ལྷ་ཞིག་གནས་

པའི་རི་ཡིན་པ་ཐུན་མོང་

ཐོ ག ་ གཅི ག ་གྱུར ་གྱི ་

ངོས་འཛིན་དང་གསོལ་

མཆོད་བྱེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་

མ་ཟད། གཏེར་རྫས་ཀྱི་

ཕྱུག་པའི་བོད་གངས་ཅན་

གྱི་གནས་རི་གཞན་དང་

མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་འཕགས་

ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག

ཨ་དྲིལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མི་ལོ་ ༥ ཡིས་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་
རྫོགས་ཏེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག

༅༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་

སེར་ཤུལ་རྫོང་རྫ་དབོན་པོ་དགའ་ལྡན་བཤད་

སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དང་ཨ་དྲིལ་དགོན་གཉིས་

ཀྱི་དགོན་བདག་བླ་མ་ཨ་དྲིལ་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་

མདུན་སེ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་

སྣེ་ཁྲིད་འོག་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་

སྤེལ་མཁན་རྣམས་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་

ལྷ་སར་འཛིན་བཟུང་གིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་

བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ ༥ 

རིང་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་

ཁྲིམས་བཅད་བཏང་སྟེ་ཟླ་འདིའི་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཁྲིམས་བཅད་

རྫོགས་ཏེ་གློད་གྲོལ་བཏང་སྟེ་

ཕྱི་ཚེས་  ༢༥ ཉིན་རྫ་དབོན་

པོ ་དགོན་པའི ་དགེ ་འདུན་པ་

དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ཕེབས་བསུའི་ཁྲོད་དགོན་བདག་

བླ་མ་མཆོག་དབོན་པོ་དགོན་

དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་འདུག ཁོང་གི་ས་གནས་

སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་

ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ། ཆིག་སྒྲིལ། སྐད་ཡིག་

སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་ལ།  ཉིན་ཤས་རྗེས་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུ་ཤུལ་ཁུལ་ཆུ་མ་ལེབ་རྫོང་དུ་

ཡོད་པའི་ཨ་དྲིལ་དགོན་དུ་ཕེབས་འཆར་ཡང་

ཡོད་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་དབོན་པོ་དགོན་གྲོང་

གཉིས་ཀྱིས་དགོན་བདག་བླ་མ་བཙོན་གྲོལ་

ཐོབ་པར་ཁུལ་དེའི་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་དགའ་

སྤྲོའ་ིཁེངས་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཞི་རྒོལ་རྗེས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པའི་བློ་གྲོས་དང་བསོད་ནམས་

གྲགས་པ་བཙོན་འཇུག་དང། དེ་མིན་རིན་པོ་

ཆེའི་སྲས་ཟླ་ཤེལ་ལ་མི་ལོ་ ༡༠ ཡིས་དུས་

བཀག་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་སྟེ་ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུལ་

བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ཙམ་ལས་

གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ བའི་ནང་དབོན་པོ་ཡུལ་

ཚོར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ༩ 

བཅས་སྔ་ཕྱིར་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་

པའི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མེད་སྟབས་ས་

གནས་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་

ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག   

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བ།

༄༅། །གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་

གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་མུ་རྭ་

དགོན ་པའི ་གྲྭ ་གསུང་

རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་

རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་

བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་མིང་

འོག་ལོ་ ༣ དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་

བཅད་རྫོགས་ཏེ ་ཀློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང། 

བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་

རྐྱེན་མཁལ་མ་སྐྱོན་ཅན་བཟོས་ཡོད།

  གྲྭ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི། ཀན་ལྷོ་

ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་མུ་རྭ་ཞང་བསམ་གཏན་ཆོས་

འཁོར་གླིང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡིན་ཞིང་། རང་

ལོ་ ༣༧ དང་དེ་སྔོན་ས་གནས་ཀྱི་༼རེ་བའི་

རྐང་ལམ།༽ཞེས་པའི་ཚགས་པར་གྱི་རྩོམ་

སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དང་བོད་ཨ་མའི་རང་

སྐད་སླར་གསོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། རྩྭ་ཐང་

བོད་ཡིག་རྨོངས་སེལ་སློབ་གྲྭའི་རྐང་འཛིན་

དགེ་རྒན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྨ་ཆུ་རྫོང་

ཉེན་རྟོག་པས་ནག་ཉེས་ཅི་ཡིན་གསལ་ཁ་མེད་

པའི་ཐོག་འཇུ་བཟུང་གིས་དུས་ཐུང་བཀག་ཉར་

བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ 

ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་འཇུ་བཟུང་ཐེངས་གཉིས་

པ་བྱས་ཏེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཁོང་ 

༢༠༠༨ ལོའ་ིརྨ་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་མིའི་ཞི་

རྒོལ་དང༌། ༢༠༡༠ ལོའ་ིརྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་

སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མའི་ཁྲོམ་སྐོར་ལས་འགུལ་

སོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་དོགས་གཞིའི་

འོག་འཇུ་བཟུང་སྔ་ཕྱི ་ཐེངས་གསུམ་བྱས་

ཏེ་ལོའ་ིདེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀན་

ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་

ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་

བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ ༣ 

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

དེ། ད་བར་ཀན་སུའུ་ལན་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལམ་

བར་དུ་ཡོད་པའི་ཏིན་ཧྲི་ཞེས་པའི་བཙོན་ཁང་

དུ་བཙོན་འཇུག་དང་། འདི་ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ 

ཉིན་ཁོང་གི་བཙོན་འཇུག་དུས་བཀག་རྫོགས་

སྟེ་གློད་བཀྲོལ་གྱི་ས་གནས་དགོན་གྲོང་གཉིས་

ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཕེབས་བསུའི་ཁྲོད་ཕྱིར་རང་ཡུལ་

དུ་ལོག་ཡོད་འདུག་མོད། ས་གནས་འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྣས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་

ཁོང་ལ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་

བཏང་རྐྱེན་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་མཁལ་མ་སྐྱོན་

ཅན་བཟོས་ཡོད།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཅའ་འདྲིར་དང་ལེན་
གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་ནང་

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་ཨ་མི་རི་

ཀའི་སི་སི་པེན་(C-Span)བརྙན་འཕྲིན་

ལས་ཁང་གིས་བོད་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲིར་དང་

ལེན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཨ་རིའི་བརྙན་འཕྲིན་

ལས་ཁང་སི་སི་པེན་གྱིས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་

བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་

འབྱོརགནས་སྟངས་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་བོད་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་

པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་

རང་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས། དེ ་བཞིན་ཨ་རིའི ་སྲིད་འཛིན་བྷ་

རཀ་ཨོ་བྷ་མའི་གཞུང་འཛིན་གྱིས་བོད་དང་རྒྱ་

ནག་གི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་

སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་ཅིང། སྐབས་དེར་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཅར་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་

འདེབས་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཁ་པར་དང། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དྲི་བ་ཞུས་པ་

རྣམས་ལ་ཡང་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། སྤྱིར་

ཨ་རིའི་བརྙན་འཕྲིན་སི་སི་པེན་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་

སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་

བཏོན་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང། དཔེར་ན། ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཡོངས་

རྫོགས་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་དང་ཚོགས་འདུ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ལས་དོན་དང་འཆར་གཞི་སོགས་བརྙན་

འཕྲིན་དེ་བརྒྱུད་མི་མང་གི་བལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད། 

བརྙན་འཕྲིན་འདི་ནི་སྒེར་གྱི་གསར་འཛུགས་

གནང་བའི་ཚོང་ལས་ཁེ་ཕན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང། བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༩ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཨ་

རིའི་མི་མང་རྣམས་ལ་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་དང་འཆར་གཞི་ཁག་

གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༩  

ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་

ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཐག་

གཅོད་གནང་ཡོད་སྟབས། རིང་མིན་སློབ་གྲྭ་

འདི་ཚོའི་ནང་རྩིས་པ་དང་དྲུང་ཡིག་གང་མང་

དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ལྟར། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་གོང་

གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་

ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའ ་ིལག་འཁྱེར་

ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་

ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༣༠ འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་ www.

sherig.org ནང་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་

འགེངས་ཤོག་ལྟར་འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་མི་འགྲོ་ ༣༥ 

ལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་

ཨིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་དང༌། རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་

སྟངས་སོགས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ནས་མཐའ་མའི་

རྒྱུགས་སྤྲོད་ཨང་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་དབུས་

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་

ཁག་ནང་འདེམས་བསྐོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག

༡༽  རྩིས་པ་ལ་བྷི་ཀོམ (B.Com)  

དང༌།  དྲུང་ཡིག་ལ་བྷི་ཨེ་དང་བྷི་ཀོམ། བྷི་ཨེས་

སི། (B.A/B.Com/B.Sc)  སློབ་ཐོན་ 

ལག་འཁྱེར་རམ་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་དགོས། འདི་ལོ་མཐོ་སློབ་ཐོན་

མཁན་ཡིན་ཚེ་སྙན་འབུལ་ཆོག་ཀྱང༌།  སྦྱོང་

བརྡར་སྐབས་སུ་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་དང་ཨང་

ཤོག་ངེས་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་

འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། ༣༽ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་

ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་

སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། ༤༽ ད་ལྟ་རང་རེའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་

ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བྱ་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་

དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་

གང་རུང་གི་ཟུང་དྲུང་ཡན་དང༌། ས་གནས་འགོ་

འཛིན། ཡང་ན་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བཅས་

གང་རུང་གིས་ངོ་མཚུངས་ཡིན་པའི་དག་མཆན་

ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣  ཟླ་ ༤ ཚེས ༡༡ ལ།
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མངའ་རིས་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོཌ་གླིང་གཞིས་ཆཌ་ཀྱི་ལོ་འཁོར་
ནང་བདེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཇི་ཞུས།

༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་དབར་ས་ཞིང་རྙོག་གླེང་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལོར་ས་

ཞིང་འདེབས་ལས་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱང་བོད་པས་འཁྲུག་འཛིང་རྩ་བ་ནས་སླངས་མེད་པ་མ་ཟད་༸རྒྱལ་

བའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་མི་མཉམ་མཐུན་འབྲེལ་གང་གཟབ་གནང་བཞིན་ཡོད། གཞིས་

ཆགས་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རེ་ཟུང་དེ་དག་ནང་མི་ཟླ་སྒྲིལ་དང་གཉེན་

སྒྲིག་གི་ལམ་ནས་འབྱོར་བ་ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གཅིག་ཀྱང་མེད།

 འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་རིགས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་དང་བསྐྱར་

བཟོ། འབྱོར་འཐོན། དུས་འགྱངས་ཞུ་སླད། སྤར་ལ་ཁེ་མུན་ཌི་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་

འབྲེལ་གཏུགས་ཞུས་ཏེ་མི་མང་བདེ་སྡུག་བཅས་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། ལོ་འཁོར་ནང་གཏན་སྡོད་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ༌། བསྐྱར་བཟོ༌། དུས་འགྱངས་བཅས་ཇི་ཞུས་གཤམ་གསལ།།

ཨང། གཞིས་གྲོང། གསར་བཟོ། བསྐྱར་བཟོ། དུས་འགྱངས།

༡ ༡ ༧ ༡༨༠

༢ ༢ ༡ ༩༦

༣ ༣ ༨ ༡ ༢༩༡

༤ ༤ ༡༡ ༢༠༡

༥ ༥ ༡༤ ༣ ༤༨༨

༤༡ ༣ ༡༢༥༦

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་དེབ་ (RC )  ལོ་ལྔའི་རིང་དུས་འགྱངས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་སོན་བྱུང་བས་

མངའ་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དམག་དཔོན་ (SP ) ཨེས་པི་མཚན་ཐོག་དེ་བཞིན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས།  གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་

སྐབས་དེ་གའི་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་ཐད་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་བཀོད་རྒྱ་གང་ཡང་ཕེབས་འབྱོར་

མེད་སྟབས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་བའི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་མངའ་

སྡེའི་རྒྱལ་སར་གོང་རིམ་སྙན་གསེང་ཞུས་སྐབས་འདི་རིགས་དབུས་གཞུང་ནས་བཀོད་རྒྱ་ཕེབས་

འབྱོར་མེད་པའི་སྐོར་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་བསྐྱར་དུ་ཨེས་

པི་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ལོ་ལྔའི་དུས་འགྱངས་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་

སྐབས་ད་ལྟའི་འཆར་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱོར་མེད་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་སྦུབ་ནེ་ཤ་ལྦར་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་ཟུང་དྲུང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་གནས་དོན་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་དབུས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུས་པར་ཕྱིར་

ཕེབས་སུ་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར་འདི་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཡིག་ཨང་བརྒྱུད་ཞུ་སྙན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པར་གང་མགྱོགས་

ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ས་

གནས་སུ་བསྐྱོད་སྐབས་སྤི་ཨེ་སྤི་ (PAP) ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡིན་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ དང་

ས་ག་ཟླ་བའི་བོད་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྟོན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་དུས་ཆེན་

ཁྱད་པར་གསུམ་འཛོམས་དང་སྟབས་བསྟུན་

རྡ་ས་ས་གནས་མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པས་གོ་སྒྲིག་འོག་བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཐབས་

དང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་རང་དབང་བདེན་

མཐའ་གསལ་སླད་གནའ་སྲོལ་གྱི་དར་ཆེན་

སྐུ་བཞེངས་དང་ལྷ་གསོལ་གཟབ་རྒྱས་ཞིག་

གནང་འདུག དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། རྡ་ས་གནས་

མངའ་རིས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་

བཅས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་

ཚོགས་གཙོས་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་

གི་གཏམ་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས་དང་

བསང་གསོལ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སྟེ་གྲོལ། དར་

ཆེན་སྐུ་བཞེངས་གནང་སྲོལ་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༨༡ 

ས་ག་ཟླ་བའི་བོད་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་སྟོད་མངའ་

རིས་སྒར་དཔོན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཞིང་འབྲོག་

མི་མང་རྣམས་གསེར་གཤོངས་ཐང་དུ་འདུ་

མཛོམས་ཀྱིས་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མུས་ཀྱང། 

རྒྱ་དམར་བོད་དུ་འབྱོར་རྗེས་དང་རིག་གནས་

གསར་བརྗེའི་སྐབས་ཉམས་ཆག་བཏང་ཡང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོ་ནས་སླར་ཡང་གངས་ཏེ་སིའི་

མདུན་ཐང་དང་རྒྱ་བལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡང་དར་

ཆེན་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་ཉམས་གསོ་བྱུང་བ་བཞིན་

བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་སྲུང་མ་དམར་ནག་

གཉིས་ཀྱི་སྟེང་མཁར་མདུན་གནའ་སྲོལ་རྒྱུན་

སྐྱོང་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁྲིམས་

དྲུང་ ༡ ཐད་བསྐོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་

གི་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་

དུས་ཐོག་འཚང་སྙན་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༽  འོས་ཆོས།

    ༡)   ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པའམ་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ LLB, BA ཐོན་

པའམ། དེ་དག་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་

ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ།

    ༢)   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ བར་

རང་ལོ་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༢༽  མཐུན་རྐྱེན།

    ༡)   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བའི་

རིགས་འདེམས་སྒྲུག་ནང་ཚུད་པ་ཡིན་ན་འདས་

པའི་ཞབས་ལོ་རྩིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

    ༢)   ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་གི་ས་མིག་

གཞིར་བཟུང་ཕོགས་དང་། ཐོབ་ཐང་གཞན་

རྣམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

དྲུང་གཞོན་སྤྱི་མཚུངས་ཐོབ་རྒྱུ།

    ༣)  ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་ LLB 

ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པར། དོ་བདག་སོ་སོའ་ི

རྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་འབྲས་སྟེང་ཨང་ཀི་ ༥ དང་། 

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ལོ་ 

༢ ཧྲིལ་པོ་ཡན་ལོན་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་རིགས་

བཅས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་

འབྲས་སྟེང་ཨང་ཀི་ ༥ རེ་དམིགས་བསལ་

འཕར་སྣོན་གནང་རྒྱུ།

༣༽ འདེམས་རྒྱུགས།

འདེམས་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་

ཀྱིས་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། 

ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༤༽ འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་

དྲུང་ཡན་གང་རུང་གིས་དག་མཆན་འཁོད་པའི་

ཡིག་ཆ་འབུལ་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

    ཀ)  རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་གཉིས་

རེ་དང་།    ཁ)  ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་

ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།    ག)  དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་

འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་

ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།    ང)   

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།    ཅ)  བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ངམ། དེ་མིན་

སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་གཟུགས་བབ་

ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་

གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར།   

ཆ)    སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་

མིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི ་ལག་ཁྱེར་གྱི ་ངོ ་

བཤུས།   ཇ)   རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་

མེད་པའི་ངོ་བཤུས།   ཉ)    བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་སམ། སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་

ལས་བྱེད་པ་ཡིན་མུས་ཤིག་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་

ཡོད་འགན་འཛིན་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་

ངོས་སྦྱོར་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༡༥ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་གན་འབྲེལ་ཁ་

བྱང་དང་། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། དྲ་འཕྲིན་ (E-

mail) ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་

བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གི་

མིང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། དུས་

བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་འབྱོར་རིགས་ལ་བདག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་རྣམས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ཐེངས་དགུ་པ་གནང་བ།

སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་མིན།

གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་འཚང་སྙན་དང་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་

རིགས་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ། ཆ་

རྐྱེན་ཚང་རིགས་རྣམས་འབོད་འགུག་བྱ་རྒྱུ་

དང་། འཚང་རྒྱུགས་སུ་ངོ་བཅར་སྐབས་དགོས་

མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་

འབྱོར་ཐོ་འགོད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

སུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ལ།།

Secretary General
Tibetan Supreme Justice Com-
mission, Gangchen kyishong, 
Dharamsala 176215, Distt. Kan-
gra (H.P) Tel: 01892-224964 
Fax: 01892-225099 
E-mail:ctatsjc@gmail.com, tsjc@
tibet.net

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་སྤྱ་ིཐབ་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིག་ོསྒྲིག་འོག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་བོད་ཁྱིམ། སམ་བྷ་ོཊའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་སློབ་ཁག་སོགས་ནས་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་པའ་ིསློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ཐེངས་དགུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐེངས་འདིར་རྒྱུས་སྟོན་གནང་མཁན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིམདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་དབང་མ་ོལགས་
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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།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐོར་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སིམ་ལར་ས་ཀ་ཟླ་བའ་ིདུས་ཆེན་ཉིན་དང་སྟབས་བསྟུན། མཛད་སྒ་ོཚོགས་སྐབས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའ་ིགྲོས་ཚོགས་

ཀྱ་ིཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་གྷ་ཏ་ིསིངྒ་ན་ེག་ི Shri Jagat Singh Negi མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིསྐོར་”Dalai  Lama: A Talkathon 

scroll  དཔ་ེདེབ་དབུ་འབྱེད་གནད་ཡོད། དཔ་ེདེབ་རྩོམ་པ་པ་ོསྐུ་ཞབས་སོམ་རན་ཆན་ Prof. Som Ranchan ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད།  མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙ་ོབ་ོརྒྱབ་ར་ཁྲ་ིཚབ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ཡིན་འདུག ད་ེཡང་དཔ་ེདེབ་དེའ་ིནང་༸གོང་ས་མཆོག་ནང་པའ་ིཆོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིདབུ་ཁྲིད་གཅིག་དང་བོད་མིའ་ིབདེན་པའ་ིའཐབ་

རྩོད་སྣ་ེཁྲིད་མཛད་མཁན་སོགས་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིམཛད་རྣམ་ཚིག་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་ཐོག་སྙན་ངག་ག་ིལམ་ནས་རྒྱན་ཡོད། ད་བར་སོམ་རན་ཆན་ལགས་ཀྱིས་

དེབ་བདུན་བཅུ་ལྷག་བརྩམས་ཡོད།  མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀྱ་ིཐོག་མར་སངས་རྒྱས་སྟོང་ག་ིཞལ་ཐང་ཞལ་ཁ་ཕྱ་ེསྟ་ེསྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང། ད་ེརྗེས་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་པའི་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བཀྲི་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་ང་ོསྤྲོད་གནང།  ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཝ་ིཨ་ེས་ིན་ེག་ི Prof. V.S. Negi ལགས་ཀྱིས་ས་ཀ་ཟླ་བའ་ིདུས་ཆེན་ང་ོ

སྤྲོད་གནང། གཞན་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱ་ིསློབ་མ་རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ་མ་ཟད། རྡ་ོརྗ་ེབྲག་དང་ཇ་ོནང་དགོན་པས་འཆམ་འཁྲབ་

སྟོན་གནང།  ད་ེབཞིན་ལ་ཧུལ་དང་སྤྱ་ིཏ་ི Lahaul-Spiti ཡུལ་གྱ་ིསློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཀྱང་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས། མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་མ་ིགྲངས་ ༢༠༠༠ 

བརྒལ་བ་འཛོམས་ཡོད། མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ག་ོསྒྲིག་ཞུ་མཁན་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་
གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིགྲུབ་འབྲས་

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་

རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི (AISSCE) གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། འདི་ལོའ་ིཡིག་རྒྱུགས་

ཆེན་མོའ་ིནང་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༦ ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༦༦༢ ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་

སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༦༡༦ དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ 

༡༤༡༡ ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་པ་དང་། བསྐྱར་དུ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ 

༡༥༨ ཡོད། རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༤༧ དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༦ ཡིག་

རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་མེད། འདི་ལོའ་ིབོད་སློབ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་

འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧་༣༡ ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་བུའི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥་༩༦ 

དང་། བུ་མོའ་ིཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨་༦༣ བཅས་ཡིན་འདུག བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིགྲུབ་འབྲས་ཨང་རིམ་

གཤམ་གསལ།

 
ཨང་། སློབ་གྲྭའི་མིང། རྒྱུགས་འཕྲོད་རྒྱ་ཆ། སྔ་ལོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ།

༡ གྷོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༡༠༠

༢ སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༡༠༠

༣ དོན་གྲུབ་གླིང་ནེ་རུ་རྗེས་དྲན། ༡༠༠ ༧༨་༢༦

༤ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༩༩་༣༢ ༨༩་༠༢

༥ སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ། ༩༨་༡༨ ༩༦་༩༧

༦ ཌལ་ཧོར་གཏན་སློབ། ༩༦་༣ ༡༠༠

༧  སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ༩༥་༧༦ ༩༥་༨༣

༨ ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ། ༩༥་༤༥ ༩༧་༨༧

༩ མོན་གྷོ་གཏན་སློབ། ༩༡་༣༧ ༡༠༠

༡༠ སིམ་ལ་གཏན་སློབ། ༩༠་༦༣ ༨༨་༤༦

༡༡ སྦེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ། ༨༩་༦༦ ༡༠༠

༡༢ ཧ་སྤུར་གཏན་སློབ། ༨༥་༩༦ ༡༠༠

༡༣ ཌོ་ལན་ཇི་གཏན་སློབ། ༨༡་༢༥ ད་ེསྔ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་མེད།

༡༤ རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ། ༧༣་༠༣ ༧༨་༠༥

༡༥ མ་སུ་རི་གཏན་སློབ། ༧༡་༢༦ ༧༨་༦༥

༡༦ རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༦༡་༢༤ ༨༦་༢༢

  

བཅས་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་འདི་ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོར་བོད་སློབ་ཁག་གི་

ནང་ནས་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་རྩེ་ཕུད་སོན་པ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་འཕྲིན་

ལས་ཚེ་རིང་བླ་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༨ ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་རྩེ་ཕུད་སོན་

པ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༤ ཐོབ་ཡོད། སྒྱུ་རྩལ་

སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་རྩེ་ཕུད་སོན་པ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱིད་ལ་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༤ ཐོབ་ཡོད། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་ནས་རྩེ་ཕུད་སོན་པ་མོན་གྷོ་གཏན་སློབ་

ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ནོར་འཛིན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༦ ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས།།

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁུལ་དུ་བོད་མིའི་ས་ཞིང་གཞུང་བཞེས་གཏོང་
བཞིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ 

ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན།  

ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁུལ་དུ་རྫོང་ཉེ་འཁོར་

གྱི་བོད་མི་སྒེར་པའི་ས་ཞིང་དང་ས་སྟོང་མང་ཆེ་

བ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་ས་

གནས་མི་མང་གི་འདོད་མོས་ཡོད་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ས་ཁྱོན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བཙན་དབང་

ཐོག་རིན་འབབ་ཕྲན་བུ་རེ་ལེན་བཅུག་སྟེ་གཞུང་

བཞེས་བཏང་ནས་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་འདུག

   དེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ནས་བཟུང་

དཀར་མཛེས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ཚན་པས་རྫོང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་

མི་སྒེར་པའི་ས་ཞིང་འདེབས་འཛུགས་ཟིན་པ་

དང་ས་སྟོང་ཡིན་པ་ཚང་མ་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཁ་གཡར་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་

ཁ་བཀག་ཆེད་རིན་འབབ་ཕྲན་བུ་རེ་མང་ཚོགས་

ཀྱི་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་དུ་ལེན་བཅུག་སྟེ་ས་

ཞིང་གཞུང་གི་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག་པ་དང༌།  ས་

གནས་མང་ཚོགས་ཚོས་བརྗོད་པར་གཞིགས་

ན།  ས་ཞིང་དང་ས་སྟོང་དེ་དག་བཙན་འཕྲོག་

བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཡིན་ཁ་

གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་གི་མེད་ཀྱང༌།  ད་ལྟའི་

ས་རིན་ཕྲན་བུ་སྤྲོད་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་ས་ཁྱོན་

ལ་དཔག་སྟེ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་ཙམ་རེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང༌།  ས་ཞིང་འདེབས་འཛུགས་ཡོད་རིགས་

ལ་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱད་སྟོང་ཞིག་འཕར་མ་སྤྲོད་ཀྱི་

ཡོད་འདུག་ཅིང༌།  གལ་སྲིད་ས་ཆ་དེ་དག་རྒྱུན་

གཏན་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་རིན་འབབ་རོབ་རྩིས་བྱས་

ན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་

ཤ་སྟག་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་གནས་མི་མང་ལ་

འདོད་མོས་དང་དབང་ཚད་གང་ཡང་མེད་པར་

རྫོང་སྲིད་གཞུང་ནས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་རྫོང་

ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་ཞིང་དང་ས་སྟོང་ཁག་རིན་གོང་

ཁེ་པོའ་ིཐོག་རྫོང་སྲིད་གཞུང་ནས་བཙན་འཕྲོག་

རྩིས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་སེམས་ཚབས་

ཆེན་པོ་བྱ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕྱི་གཏོང་བརྙན་

འཕྲིན་སྒོ་ལམ་ CCTV 4 ཐོག་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི ་གནད་དོན་ངོ ་སྤྲོད་ཀྱི ་བརྙན་

པར་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་སྤེལ་ཡོད་པའི ་བརྗོད་

དོན་སྙིང་པོར་བོད་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི ་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ ་བོ ་བོད ་ཀྱི ་ཕྱི ་

ནས་ངན་བསྐུལ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་དང༌། དེའི་

སྒྲུབ་བྱེད ་ཀྱི ་ཚུལ་དུ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང༌། བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་

རིན ་པོ ་ཆེ ་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་དུམ་

བུ ་འགའ་རྒྱ་གཞུང་གི ་དགོས ་མཁོ ་ལྟར ་

གཏུབས་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་ལུང་འདྲེན་བྱས་

ཁུལ་བྱས་འདུག་པ་ནི། ཁྲིམས་ལུགས་དང་

མིའི ་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་དང་ཡོངས་སུ་

འགལ་བའི་ཐ་ཤལ་གྱི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་

པར་མ་ཟད། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལོང་བ་དང་ལྐུགས་པ་ལྟ་བུར་

བརྩིས་པའི ་དམའ་འབེབས་ཆེན ་པོ ་ཞིག་

ཀྱང་རེད། བརྡ་ཁྱབ་དེའི་བརྗོད་དོན་ཁག་ལ་

བདེན་ཆ་སྤུ་ཙམ་མེད་ཅིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ ་ཡང ་རྒྱ ་ནག ་

གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་

བསྟན་རྒྱུ་མེད་སྐོར་ཐོན་ཡོད། སྔོན་དུ་ལན་

མང་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ལྟར་བོད་ནང་བྱུང་བའི་

དོན་རྐྱེན་དེ ་དག་ཕྱི ་ནས་ངན་བསྐུལ་བྱས་

པ་ཞིག་ཡིན་མིན་རྟོག་ཞིབ་སླད་ཞིབ་དཔྱོད་

ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱ་འདུན་ཡོད་རུང་ང་ཚོས་དང་

ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་ཐོག ་མ་ཉིད ་ནས་ཚབས་ཆེའི ་ལས་

འགུལ་དེ ་རིགས་མུ་མཐུད་མི ་སྤེལ་བའི ་

འབོད་བསྐུལ་གསལ་ལ་ནན་པ་ཡོངས་ཁྱབ་

ཏུ་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། ང་ཚོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་དང་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་འབོད་

བསྐུལ་དང་འབད་རྩོལ་ཇི ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་

མེད་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་དྲན་ལམ་དང་མིག་སྔར་

གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་

འཇོག་འཕེར་བའི ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་གྲགས་ཅན་

ཚོགས་སྒེར་མང་པོས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་ངོས་

ལེན་དང་བདེན་དཔང་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད།

 ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༢ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༨ སོ་སོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

གཞུང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན ་པོས་བཀའ་ལུང་བསྩལ་

བའི་ནང་དུའང༌། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་མཚམས་འཇོག་བགྱིས་ན་

ལེགས་ཚུལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལམ་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འདི ་བརྒྱུད་

གཞིས་བྱེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་གཙོས་ཚབས་

ཆེའི ་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤེལ་རོགས་

ཞེས་འབོད་བསྐུལ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མིའི་

རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་

བརྩོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེ་ལུགས་

ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གཟབ་བསྐྱེད་གནང་

འོས་ཀྱི ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

བོད ་མིའི ་སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྱི ་འཛིན ་སྐྱོང ་

སྤྱི་ཁྱབ་བཀའ་ཤག་གིས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༤༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ 

ལ་སྤེལ།།  །།


