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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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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

(R.N. 5165/60)

༸གོང་ས་མཆོག་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཨང་གཉིས་

པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་
ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་ལས་གཞི་དབུ་འབྱེད་སྐབས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་

ཁང་ནང་མཐོ ་སློབ་ཁག་གི ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་

ཉིན་གཉིས་པའི་སྔ་དྲོའ་ིཆོས་ཐུན་མཛད་གྲུབ་

མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང། ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི ་སྟེང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་

འགུལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་

ཡིག་ཆ་ཁག་གསུམ་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

 ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་

རེད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་ལུགས་གཉིས་

ཐུགས་འགན་བཞེས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ངོས་

ཀྱིས་རང་ལོ་ ༡༦ ནས་ ༧༦ བར་ལོ་དྲུག་

ཅུའི་རིང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་འགན་ཁྱེར་བ་

ཡིན། དེའི་ནང་གསེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་འོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འདེམས་བསྐོ་

བྱས་རྗེས་ངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཕྱེད་རྒན་ཡོལ་

ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ངོས་རང་རྒན་

ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་

བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ཀྱི་དམ་འབུལ་མཛད་

སྒོའ་ིསྐབས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་རང་ལོ་ 

༡༦ སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

མདུན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་ཞུས་པ་

རེད། ད་ལྟ་ལོ་ ༦༠ ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་འགན་དབང་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་མི་མང་

གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ལ་ངོས་ཀྱིས་

རྩིས་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ངོས་ཀྱི་རིང་ནས་སྙིང་

དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། དེ་གྲུབ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་

བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།

 དེ་རིང་འདིར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་སྐོར་སྲིད་སྐྱོང་གིས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་

རྒྱུ་དང་ཡིག་ཆ་བང་བསྒྲིགས་འདུག ཁྱེད་རང་

ཚོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གང་ཡོད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ན་ཤིན་ཏུ་འོས་པ་རེད། 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཨ་

རིའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ 

༡༦ ཁྲོད་དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་ཞུ་སའི་དབུ་ཁྲིད་

སུ་ཡིན་ཐོག་ཧེ་རིས་པོལ་ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ Harris Poll ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༤ ནས་ ༡༩ བར་དྲ་རྒྱའི་ལམ་ནས་འོས་བསྡུ་

བྱེད་སྐབས་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ཕ་རན་སི་སི་

མཆོག་ཨང་དངཔོ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨང་

གཉིས་པ་ཡིན་འདུག  དེ་ཡང་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་

པོབ་ཕ་རན་སི་སི་མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ 

༧༦ ཐོབ་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ ཐོབ་

འདུག ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་

བྷ་མར་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ཐོབ་པ་དང་། 

ཇར་མན་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་ཇེ་ལ་མར་ཀེལ་

མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༣ དང་། རྒྱ་

ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་འོས་གྲངས་  

༡༥ ལས་ཐོབ་མེད།  

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་དང་གསར་འགོད་ 
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྡ་

སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་

འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་པའི་སྔ་དྲོའ་ིཆོས་ཐུན་གྲུབ་

མཚམས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི ་

སྟེང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་

རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་

ཡིག་ཆ་ཁག་གསུམ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྩལ་ཏེ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་གྲུབ་མཚམས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ 

ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ནས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནངཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ཕྱི་ནང་

གི་གསར་འགོད་པ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠ བརྒལ་

བར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་དང་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དོན། ཚང་

མར་འཚམས་འདྲིའི ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་གར་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

དམིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པ་མང་དག་

ཅིག་ལ་བཅར་ཏེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་

དང་མཇལ་སྐབས། མང་པོ་ཞིག་གིས་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་ཁག་གཅིག་

གིས་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་བཞིན་གོ་ནོར་ཐེབས་

མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་

ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

མིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་ཁ་གསལ་པོ་

ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་བྱུང། 

དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་དང་མི་དམངས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་

གྱི ་ སྐོ ར ་ ལ ་

འགྲེལ་བཤད་

ལོག་པ་བརྒྱབ་

སྟེ ་ གོ ་ ནོ ར ་

ཐེབས་པ་མང་

པོ ་ ཞི ག ་ཡོ ང ་

གི་འདུག དེར་

བརྟེན ་དེ ་རིང ་

གི་ལས་འགུལ་

འ དི ་ བ རྒྱུ ད ་

ནས་དྲ་རྒྱ་དང་

བརྙན ་འཕྲིན ། 

དེ་བཞིན་ཡིག་

ཐོག་ལ་ང་ཚོས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་བཀོད་པ་དེ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆ་དང་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ། 

ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ནང་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

ནང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དགེ་

མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་

འདི་སྤེལ་བ་ཡིན། ཞེས་རིམ་བཞིན་བོད་དབྱིན་

གཉིས་ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་

ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ཆེད་མངགས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་

བའི་སྐར་མ་ ༧ ཅན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་བསྟན་རྗེས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་

དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་

བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་

གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཇར་མན་དང་། ཕ་རན་སི། 

དེ་བཞིན་སེ་པན་ཡི་གེ་བཅས་ཁྱོན་ཡིག་རིགས་

ཁག་བདུན་ཐོག་ཡིག་ཆ་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་

པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་གྲུབ་མཚམས་

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

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་གྲོལ། 

 གསར་དུ་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ནི། www. 

Middlewayapproach.org ཞེས་པ་ཡིན།

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་

འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་དོན་གྲུབ་

དབང་ཆེན་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་དྲུག་གི་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཆད་རྫོགས་

རྗེས་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་

ཨོ་ལེམ་པིག་ལུས་རྩལ་འགྲན་འཚོགས་བསླེབ་

ལ་ཉེ་སྐབས། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་

མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་

ནང་གི་ས་ཁུལ་མང་པོར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་སྐོར་

སྐྱོད་བྱས་ཏེ། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་པེ་ཅིན་དུ་

འཚོགས་རྒྱུའི་ཨོ་ལེམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཚུགས་

རྒྱུར་འདོད་མོས་ཡོད་མེད་དང་བོད་ནང་གི་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བྱེས་

གྱར་བོད་མི་ཚོར་དད་པ་དམ་ཚིག་གང་འདྲ་ཡོད་

མེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གློག་བརྙན་ཕབ་སྐྲུན་བྱས་

པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་ནས་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་

ལོ་ ༦ རིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ཟི་

ལིང་གི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ད་བར་བཙོན་འཇུག་

གིས་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་འདུག

ཞྭ་དམར་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གློ་བུར་དུ་དགོངས་

པ་རྫོགས་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མྱ་

ངན་གུས་འདུད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

ཞྭ་དམར་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གློ་བུར་དུ་མགུལ་

སྙིང་གི་ཁྲག་རྩ་འགག་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་

པའི་ཡིད་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་

ཡོད། སྤྱིར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཇར་མན་དུ་ཡོད་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ (The 
International Bodhi Path Organiza-
tion) ཞེས་པའི་དབུ་བླ་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་

ཆོས་འབྱོར་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོར་ཞྭ་

དམར་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གློ་བུར་དུ་དགོངས་

པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ཧ་

ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ལ་ང་ཚོས་གསོལ་

འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ 6 ཚེས་ ༡༡

ཨི་ཊ་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་གྲངས་ཉེར་བཞིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་
བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

༄༅། །ང་ཚོ་ཨི་ཊ་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

གཤམ་འཁོད་ནང་པའི ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

ལ་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་ཡོད་

པ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་ནས་བཟུང་

མང་ཚོགས་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དར་

ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་ཆོས་ལུགས་འཐེན་

འཁྱེར་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་སྨད་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྷ་གསོལ་

ཀླུ་གསོལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྔ་ཕྱི་སྩལ་ཡོད།  དེ་སྔ་དོལ་

རྒྱལ་སྲུང་མའི་ཚུལ་དང་ཚེ་འདིའི་གྲོགས་འཕྲིན་

ལས་བསྒྲུབ་ཆེད་གཙོ་བོར་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་

བྱེད་ལས་ཐོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་མི་

མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཡོད།   

 སྤྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

མར་གཟིགས་ཏེ། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་མ་སོན་བར་འཇིག་རྟེན་

དྲེགས་པའི་ཚུལ་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

མཛད་ཡོད་ཀྱང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པར་མཛད་མཐར་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

ཉིད་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་

འཇོག་མཛད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རིམ་ལོ་རྒྱུས་དང་

དེ་བསྟེན་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་གང་

འདྲ་བྱུང་མིན་སྐོར་གསལ་བཤད་མཛད་འགོ་

བཙུགས་གནང་མཛད་ཡོད། 

མདོར་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་གནོད་སྐྱོན་

ཇི་ཡོད་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཕྱོགས་བསྡོམས་

བརྒྱབ་ཆོག

 ༡༽ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་ངོས་འཛིན་

ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོལ་རྒྱལ་ལམ་

ཤུགས་ལྡན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་

ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་སྨོན་ལམ་

ལོག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། 

༢༽ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཡིན་པ།

༣༽བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར། བསྟན་པ་དང་འགྲོ་

བ་ལ་འཚེ་བ་བྱེད་མཁན།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་

དོན་གནད་གསུམ་ནང་བསྡུས་ཆོག 

 ༡༽ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཉམས་སྨད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 ༢༽ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཡང་

དག་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བྱས་པ་དེས་བགེགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད།   ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་

མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའི་སྐུའི་མཛད་

འགན་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བཞིན་ཡོད།  

 ༣༽༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་

དུས་ནས་བཟུང། ༼དུས་རབས་བཅུ་བདུན༽ 

གླེང་གཞི་དང་རྩོད་རྙོག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་

བརྟེན་མ་འགྲིག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།

 རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

གཤམ་འཁོད་ཆོས་ཚོགས་ནང་སློབ་གཉེར་

བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་

ཕྱིན་པ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དུས་

རྟག་ཏུ་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་རང་ཉིད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བླང་དོར་གྱི་ལམ་

བཟང་འདོན་གནང་མཛད་དགོས་པ་དེ་སྐུའི་

མཛད་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེར་དམ་བསྒྲགས་མཛད་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བྱས་ན་སྐྱོན་གནད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་

གཟིགས་ནས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལས་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་ནམ་

ཡང་མཛད་མེད།  དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

འབྲང་པ་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་

འདེབས་ཀྱི་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དེར་གཤམ་

འཁོད་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད།  དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་

གཏན་ནས་མེད་པ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དོལ ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་༸གོང ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

ཞུ་བཞིན་པ་དེར་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་པ་ནི།

 ༡༽༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བྱ་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པའི་

སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་བདེན་པ་རྩ་

བ་ནས་མ་རེད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱས་དང་མ་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་གང་

ཟག་སྒེར་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཐག་

གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཅེས་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་ན་

འགྲིག་གི་མ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་

སྩལ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས།  དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་ངོས་ཀྱི་སར་ནས་

གསུང་ཆོས་དང་དབང་། དེ་བཞིན་སྡོམ་པ་ཞུ་

རྒྱུས་མཚོན་ཆོས་འབྲེལ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་མ་

རེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་བླ་སློབ་

དབར་དམ་ཚིགས་ཉམས་ན་གཉིས་ཀར་ཉེན་

ཁ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་སློབ་དེ་ལྟར་

ཕེབས་ཡོད། བཀའ་སློབ་དེ་ལྟར་ཕེབས་པ་དེ་

ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་གཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་སུ་ཡོང་ཆོག་

མིན་ཐག་གཅོད་མཛད་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་སྐུ་

ཉིད་མཆོག་ལ་ཡོད། 

 ༢༽༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆོས་དད་

རང་དབང་དམ་བསྒྲགས་མཛད་བཞིན་པའི་

ཉེས་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་བདེན་

པ་མིན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་ཆོག་གི་མ་རེད། ཅེས་སུ་གཅིག་ལ་

དམ་བསྒྲགས་མཛད་མེད། འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་

བསྟན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཁག་གཅིག་དེ་སྔ་

སོ་སོས་སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱི་དགོན་པར་མ་བསྡད་

པར་ཟུར་དུ་དོན་པ་དེ་རིགས་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་

གཙོ་བོ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་

པའི་ཐོག་ནས་ཚུལ་ཤིང་འགྲིམས་ནས་མང་

མོས་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་

དེར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་ཐོབ་སྐལ་ས་ཁང་དང་

དངུལ་དངོས་སོགས་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་སྤྲད་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་མུ་མཐུད་བསྟེན་གསོལ་

བྱེད་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་ལས་སུ་གཅིག་

གིས་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་མེད། གལ་ཏེ་ཆོས་

དད་རང་དབང་མེད་ཚེ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་

ཚོས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཕྱིན་ནས་

དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་

ཟད། གནད་དོན་དེའི་སྐོར་རྒྱུས་མངའ་གང་ཡང་

མེད་པ་རྣམས་ལ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་ཀྱིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་

བྱེད་ཐུབ། 

 ༣༽ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་

ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཞལ་རྫུན་གསུང་གི་འདུག 

ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་གཞི་རྩ་

གང་ཡང་མེད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ་

དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བཟུང་གནང་

མཛད་རྒྱུ་དེ་ཞལ་རྫུན་གསུང་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་

མིན་ཁར་དེ་ནི་སྐུ་སྒེར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་འདོན་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་

གནང་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། 

༤༽དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་

ཐོག་གཟིགས་ཕྱོགས་མཛད་མཁན་དེ་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

བདེན་པ་མིན། གོང་བརྗོད་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་གྱི་

རྙོག་གྲ་ཐོག་མ་དུས་རབས་ ༡༧ སྐབས་ནས་

བྱུང་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་རིམ་

བཞིན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་

པ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྡ་ས་མཚན་

ཉིད་སློབ་དཔོན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་བཀྲོངས་ཡོད། ལག་དམར་

བ་དེ་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་ཉེས་ཅན་པའི་གྲས་སུ་བརྩིས་ནས་འཛིན་

བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་

གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་

སྲིད་གཞུང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་མི་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དེར་

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐེངས་

མང་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན།  ཉེ་ལམ་ནོར་ཝེའི་

ནང་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་

གནད་དོན་དེར་ཆོས་ལུགས་ཙམ་མིན་པར་དེ་

ལས་གཞན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་

གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད། 

 དོལ་རྒྱལ་སྐོར་རྒྱུས་མངའ་མེད་

མཁན་ཚོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

སྐབས་ཟབ་ནན་ཐོག་རྟག་དཔྱད་དང་ཉམས་

ཞིབ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་

སྦྲགས། ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཁོང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ལོ་

ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་པའི་

མཛད་རྗེས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་

ཚོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་

གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་

ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཅེས་འཁོད་འདུག 

གོང་འཁོད་ཨི་ཊ་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་

པའི་ཆོས་ཚོགས་ ༢༤ མཚན་གཤམ་གསལ།

1) ISTITUTO LAMA TZONG KHA-
PA, Pomaia (PI) 
2) GHE PEL LING ISTITUTO STU-
DI DI BUDDHISMO TIBETANO, 
Milano 
3) CENTRO MILAREPA Torino 
4) COMUNITA’ DZOG-CHEN, Ar-
cidosso (GR) 
5) FPMT FONDAZIONE PER LA 
PRESERVAZIONE DELLA TRA-
DIZIONE MAHAYANA, Pomaia (PI) 
6) CENTRO STUDI KA-
LACHAKRA, Bordighera (IM) 
7) CENTRO DHARMA VISUD-
DHA, Verona 
8)CENTRO CENRESIG, Bologna 
9)CENTRO BUDDHISTA MUNI 
GYANA, Palermo 
10) CENTRO TARA CITTAMANI, 
Padova 
11) ISTITUTO SAMANTAB-
HADRA, Roma 
12) MANDALA CENTRO STUDI 
TIBETANI, Milano 
13) CENTRO STUDI TIBETANI 
SANGYE CIELING Sondrio 
14) MONASTERO MANDALA 
SAMTEN LING Biella 
15) CENTRO STUDI TIBETANI 
MANDALA DEUA LING, Merano 
(BZ) 
16) CENTRO TERRA DI UNIFICA-
ZIONE EWAM, Firenze 
17) CENTRO VAJRAPANI, Bosen-
tino (TN) 
18) CENTRO DHARNA KARUNA, 
Modena 
19) CENTRO LAMA TZONG KHA-
PA, Zero Branco (TV) 
20) CENTRO STUDI TIBETANI 
TENZIN CIO LING, Sondrio 
21) CENTRO GAJANG GIANG 
CHUB, Paladina (BG) 
22) CENTRO BUDDHISTA CENRE-
SIG, Domodossola (VB) 
23) CENTRO SAKYAMUNI, Mes-
sina 
24) CENTRO DI MEDITAZIONE 
KUSHI LING, Arco (TN) 

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོག་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་

བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རིགས་

ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་

སྐྱོང་འཐོབ་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྟེང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོག་ལས་འགུལ་

སྤེལ་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

གྲགས་ཅན་འདྲ་མིན་མང་དག་ཅིག་གི་ནང་དྲིལ་

བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེས་

ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་

པ་དང་སྦྲགས། ལས་འགུལ་དབུ་འབྱེད་གནང་

ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་

བཀའ་བློན་མཆོག་སོགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་བརྙན་འཕྲིན། 

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་

བོད་པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཆུང་སྣ་

མང་ནང་ཐོན་ཡོད། དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ 
The Wall Street Journal, The Wash-
ington Post, The Guardian , South 
China Morning Post, ABC, Times of 

India, Tai-
pei Times, 
BBC Chi-
nese, VOA 
Chinese
སོགས་པའི་ནང་

ཐོན་ཡོད།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ 6 ཚེས་ ༡༡  

ལ་དྭགས་བོད་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་
ཞིབ་པས་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

 ༄༅། །ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། 

 ལ་དྭགས་བོད ་མིའི ་ས ་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

བསྟན་འཛིན་འཁྱེན་རབ་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་གྲོང་ ༡ 

ནས་གཞིས་གྲོང་ ༡༢ བར་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། 

         དེ་ཡང་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ་འཆར་

སྒྲིག་ལྟར། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བརྒྱ་ཤོག་

དང་པོ། གཉིས་པ། ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བརྒྱ་ཤོག་

གསུམ་པ་དང་བཅུ་གཅིག བཅུ་གསུམ། ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་བརྒྱ་ཤོག་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ།  བཅུ་པ། 

ཚེས་ ༢༢  ཉིན་བརྒྱ་ཤོག་དྲུག་པ་དང་བདུན་

པ།  ཚེས ༢༣ ཉིན་བརྒྱ་ཤོག་བརྒྱད་པ་དང་

དགུ་པ་བཅས་སོ་སོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སེར་སྐྱ་

མི་མང་ ༦༡༥ ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་དབང་འཛིན་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་རིམ་པའི་ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། གོང་

ཞུའི་ཁྲིམས་ཁོངས། ཞུ་སྦྱོར་ཡིག་ཆ་དང་དེབ་

འགོད་བྱ་ཚུལ། གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་

ཡོང་བའི་བདེ་སྙན། གཞིས་ཆགས་ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི ་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཇི་ཡོད་ངོ་སྤྲོད། ཟུར་བཙུགས་

བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འཕྲལ་

སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་

དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་དཔེ་རིས་དང་སྦྱར་

ནས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་དང་། དྲི་བ་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།

གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའི་ཀློག་རྩལ་ཁྲིད་
ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་གངས་སྐྱིད་

གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་ལ་བྱིས་

པའི་ཀློག་རྩལ་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་

འཛུགས་གནང་སོང་།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་

རིང་ལགས་དང་། ཟབ་ཁྲིད་པ་སློབ་དཔོན་ཀི་

རིཤ་ནཱ་ཀུ་མར་ལགས། ལཱ་ཏི་ཀ་གྷུབ་ཏ་ལགས། 

བྷོབ་ཨེན་ཀར་སོན། ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཤེས་རིག་

ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད། སམ་བྷོ་ཊ་ཁྱབ་

ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་བལ་ཡུལ་

གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༣༣  ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་

རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་

སྤྲོད་དང་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་

ཉིད་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་

སློབ་དཔོན་ཀི་རིཤ་ནཱ་ཀུ་མར་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་

ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་སྐོར་གསུང་བཤད་

དང་། ཟབ་ཁྲིད་བ་ལཱ་ཏི་ཀ་གྷུབ་ཏ་ལགས་ཀྱིས་

བོད་མི་རྣམས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་ཟབ་སྦྱོང་གི་

དགོས་དམིགས་དང་དགེ་མཚན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་

རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་

གྲོལ་ཡོད། ད་ཐེངས་ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་གོ་སྒྲིག་

བྱེད་དགོས་དོན་ནི། སྔ་ལོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མཁས་པའི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱབ་གཉེར་གཞི་བཟུང་བོད་

པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བྱིས་པའི་ཀློག་རྩལ་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཟབ་

སྦྱོང་འདི་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ནས་ ༧ བར་སམ་

བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་ཁག་

གཅིག་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༣ བར་རྡ་ས་

བོད་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་དགེ་ཁག་

གཅིག་བཅས་ཁྱོན་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༧ 

ནས་སློབ་དགེ་གྲངས་ ༥༠ ལ་ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་

ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཀི་རིཤ་ནཱ་ཀུ་མར་ལགས་དང་། 

ལྩམ་ལཱ་ཏི་ཀ་གྷུབ་ཏ་ལགས། རྒྱལ་མཚན་འཇམ་

དབྱངས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་འདྲ་

མིན་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

hostage  

མི་གཏེ། གཏའ་མི།

གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་གཏའ་མར་འཛིན་ཉར་བྱས་

པའི་མི།

housing development 
ཁང་ཁྱིམ་འཛུགས་སྐྲུན

མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་ས་ཕྱིའི་ཆེ་ཆུང་དང་བཟོ་དབྱིབས་སོགས་

གཅིག་པའི་ཁང་པ་དུ་མ་མཉམ་དུ་གསར་རྒྱག་བྱེད་པའི་ལས་གཞི།

human resource 
development  
མི་ཆ་དར་འཕེལ།

ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཡར་རྒྱས་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། 

ལས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་བྱ་

གཞག

human resource 
management 
མི་ཆ་བདག་གཉེར།

ལས་མི་གསར་འཚོལ་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། ལས་

མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོ་དམ་དང་སྟངས་

འཛིན་གྱི་བྱ་གཞག

human resources  
མིའི་ནུས་ཤུགས། མི་ཆ།

ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ལས་མི་འདེམས་སྒྲུག་དང་བསྐོ་གཞག་

བྱེད་སྐབས་དེ་དག་གི་ཡོང་ཁུངས་དང༌ནུས་པ།

human trafficking 
མི་ཚོང༌།

ཉམ་ཐག་པའི་བུད་མེད་དང༌། ཕྲུ་གུ་སོགས་ཚུལ་མིན་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་

ལས་སམ། ཡང་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་ལ་བཀོལ་ཕྱིར་དཔུང་ཤུགས་དང༌། 

སྡིགས་ར། བསླུ་བྲིད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉོ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་གནས་གཞན་

དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

humanitarian grounds 
མི་ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནས།

སྤྱི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་དང༌། འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་

གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་གྱི་ཚོར་བ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས།

humanitarianism  

མི་ཆོས་རིང་ལུགས།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སེམས་ཁུར་ལྡན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ།

humanities  
མི་ཆོས་རིག་པ།

ཚན་རིག་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་རབས་དང། རྩོམ་རིག སྐད་ཡིག རིག་

གཞུང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས།

hustings  
འོས་འགུགས་ལས་རིམ།

འོས་བསྡུ་མ་བྱས་གོང་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་

བྱེད་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཁག

illegal immigration 

ཁྲིམས་འགལ་གཞིས་སྤོས།

ཕྱི་མི་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་དང༌། གཏན་སྡོད། དེ་

བཞིན་མི་སེར་ཞུ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་བའི་སྒོ་

ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེར་འཛུལ་བ།

illegal trade  

ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་ལས།

ནག་ཚོང་ལྟ་བུ་ཁྲིམས་ནས་དགག་བྱ་བྱེད་པའི་དངུལ་དངོས་ཕན་ཚུན་

ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག

ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༥ ཉིན་བོད་མ་ིསྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིཞུ་གཏུག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲོར་

ཡུལ་དེའི་གསར་འགོད་པ་འགའ་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལ་ཡོང་དོན་དང་། ཅེག་སྤྱ་ིམཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་ཞུས། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་

བོད་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

པ་ིཊར་བྷ་ིས་ིཀ་ི Petr Bratsky དང་པ་ིཊར་ས་ི

ལར་ Petre Silar རྣམ་གཉིས་དང། ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཉེ་འབྲེལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པའི་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་

རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་བཅས་དང་ལྷན་འཛོམས་

ཀྱིས། བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་སྤྱ་ིདང་བོད་ནང་ག་ིརང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་སྟངས་བཅས་ཞིབ་ཕྲ་

ཞུས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཅེག་སྤྱ་ིམཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིསྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཝ་ིས་ིལབ་ཧཱ་ཝིལ་ 

Vaclav Havel དམ་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་

གཉིས་དབར་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིའབྲེལ་བཟང་

ཡོད་པ་དེས། བོད་དང་ཅེག་སྤྱ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་དབར་བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་

བ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའ་ིགཞུང་འཛིན་

ཚོགས་པས་ཚོང་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་

དུ་འབྲེལ་བ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་

བཞིན་པ་དེར་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

ཀྱ་ིམེད་པ་དང་། ལ་ོའདིའ་ིསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱ་ི

སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གང་སར་བསྒྲེངས་

འཛུགས་དང་། བདུན་གཅིག་ག་ིནང་བོད་དོན་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་ཡིག་སྟོང་ཕྲག་ 

༥ བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བཏང་

འདུག  ལྷག་དོན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིབོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོའ་ིའགན་འཁུར་འོག་ནས། སྲིད་

འཛིན་ཟུར་པ་དམ་པ་ཁོང་དང་༧གོང་ས་མཆོག་

གཉིས་ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་སྐུ་པར་ཐོག་བརྩེགས་

གཉིས་ཅན་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ་བཤམས་

འདུག་པ་ད་ེནི། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་སུ་

དགའ་སྐྱོ་ཟུང་གི་ཚོར་བ་གནོན་མི་ཐུབ་པར་སྐྱེ། 

མ་འོངས་པའང་བོད་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་

དང་བགྲ་ོགླེང་། པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་

གང་ཐུབ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པས། བོད་མ་ིཚོའ་ི

ངོས་ནས་པར་རིས་དང་མི་སྣ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱིས་

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་པའི་སྐོར་གསུངས་བྱུང་

བ་སོགས། ཞུ་གཏུགས་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཆགས་

སོང་སྙམ་ལགས། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡོལ་

ཙམ་ལ་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་

འཛིན་ལྕམ་ Veronika Bajgarova ཝ་ིར་ོན་ིཀཱ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས། གོང་བཞིན་བོད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་

བའ་ིཞུ་གཏུགས་བྱས། མོས་ཀྱང་། སུད་ས་ིརྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་

འདུ་སར། བོད་ནང་ག་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་སྐོར་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་ 

 

བྱེད་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ང་

ཚོས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་བོད་དོན་གླེང་

སློང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་གནང་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་གནང་། ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་སྲིད་འཛིན་ཟུར་

པ་ཝ་ིས་ིལབ་ཧཱ་ཝིལ་དམ་པ་ Vaclav Havel 

དེའ་ིདཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་། རླུང་རྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའ་ིག་ོསྒྲིག་འོག་ནས། ཡུལ་དེའ་ིན་

གཞོན་ཚོར་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་བྱས། 

ཆུ་ཚོད་ ༧ ཐོག་གྲོང་ཁྱེར་དབུས་སུ་ཆགས་པའ་ི

ཚོགས་ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་ག་ིནང་། ཉིས་སྟོང་ལོའ་ི

གླེང་སྟེགས་ Forum 2000 ཟེར་ཚོགས་པའ་ིག་ོ

སྒྲིག་འོག་ནས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་ཚོགས་པ་དེས་

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་མང་པོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་

བཞིན་པར་ཐུགས་རྗ་ེལེགས་གསོལ་ཞུ། སྐབས་

དེའི་ཚོགས་ཞུགས་སུ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་བློན་གཞོན་

པ་ཟུར་པ་དང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་མ་ིསྣ། གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི། བོད་དོན་ལ་ཤ་ཞེན་ཅན་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཅས་ཆེས་མཐོའ་ིམི་སྣ་མང་པོ་ལྷན་

འཛོམས་ཐུབ་པ་བཅས། ཞུ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་

དང་ལྷན་དུ་སུད་སི་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་རྒྱལ་

སྤྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཝིལ་

སིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ 6 ཚེས་ ༡༡

༄༅། །ཕྱི ་ དྲི ལ ་ལས ་ཁུངས ་ནས ་བོ ད ་

ཀྱི ་ བརྙན ་འཕྲི ན ་ དྲ ་རྒྱའི ་ ཐོག ་༸གོང ་ས ་

མཆོག་གི ་མཛད་འཕྲིན ་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག ་རྒྱུན ་དུ ་འཇོག ་མུས་ཐོག ་བོད ་དོན ་

སྐོར ་གྱི ་བརྙན ་འཕྲིན ་གསར་འགྱུར་ཉིན ་

ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།  

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཔེས་ཊ་ལོ་ཛི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།། ཨིན་ཡུལ་པེས་ཊ་ལོ་ཛི་ (Pestalozzi 
International Village Trust, East Sus-

sex, UK) རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐེབས་རྩ་ནས་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བའི ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཨིན་ཡུལ་

པེས་ཊ་ལོ་ཛི་ཚོགས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་

ལ་ (Sussex Coast College, Hastings, 

East Sussex)  མཐོ་སློབ་ཏུ་ (A Level Pro-

gramme)  ལོ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་

ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བར། འཛིན་

རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་

ཆ་ ༦༠/CGPA༦.༤   ཡན་ལོན་པའི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་འཚང་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་

ཆོག་རྒྱུ་དང་། གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ནས་ཚུད་

རྒྱུགས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཨིན་

ཇིའི་སྐད་ཡིག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས། 

ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་འབྲི་རྒྱུགས་བཅས་

ཀྱི་ལམ་ནས་མཐའ་མའི་མི་འགྲོ་འདེམས་སྒྲུག་

སྦེང་ལོར་ས་གནས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་

དོན་གོང་གསལ་སློབ་ཕྲུག་ནས་གྲ་སྒྲིག་གནང་

དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ། 

ཀ༽ གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་། འཚང་སྙན་འབུལ་

ཕྱོགས།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་

འབྲས་ཨང་ཤོག (Marks Card) གི་ངོ་བཤུས་

སམ། རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་

ཨང་གྲངས་(Board Examination Roll 

Number)  ཞུ་སྙན་ནང་ངེས་པར་བཀོད་ཐོག་

དེའི་ངོ་བཤུས་ཞུ་སྙན་མཉམ་དུ་འབུལ་ནའང་

འཐུས་རྒྱུ།

༢། དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་

པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་སྟེང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་དག་མཆན་འགོད་དགོས། 

༣། རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་

ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་

པའི་ངོ་བཤུས། གལ་ཏེ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་

དང་། དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆེད་བཏང་ཟིན་

པ་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་

འཛིན་ངོ་བཤུས་སམ་ གནས་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་གང་རུང་དགོས།

བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་གནས་སྡོད་སྙན་

འབུལ་བ་ཡིན་ན་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོ་སྤྲོད་

རྒྱབ་གཉེར་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་

འཇུག་གིས་ངོས་སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་

འབུལ་དགོས།

༤། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་བྲལ། 

ཡང་ན་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནམ། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པ་བར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་

གང་རུང་གི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས།

༥། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་

འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་གཞན་གྱི་ངོ་

བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་

དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་

རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་

ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གི་ཞིབ་

བཤེར་ཟིན་པའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ (At-

testation) འཁོད་དགོས།

༦། འདི་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་དུས་ཐོག་གནས་

འབྲེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་སླད་ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབྲེལ་

བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང་། གློག་འཕྲིན། ཁ་པར་ཨང་

སོགས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས།

༧། འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་གནས་འབྲེལ་སྦྲག་གླ་

སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠ འབུལ་དགོས།

ཁ༽ གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཆེད་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་

ཐོན་མཁན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་འབུལ་

ཆོག་ཀྱང་། འདི་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་ (Short-

list) སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༦ ཚུད་རྒྱུགས་ཁོངས་

སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་དང་མཐའ་མའི་མི་འགྲོ་

རྣམས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་འདི་གའི་དྲྭ་རྒྱ་

བརྒྱུད་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། (ཨང་ཐོབ་འདྲ་

མཉམ་བྱུང་ཚེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དེ་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པའི་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་བརྒྱ་ཆ་

མཐོ་བ་དེ་གདམ་རྒྱུ།)

༢། འདེམས་ཐོན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སྐབས་

མཚམས་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཕྲུག་རང་

ཉིད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༡༠ 

ཐོག་སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་ཐོ་

འགོད་དགོས་ཤིང་། 

འབྱོར་ཐོ་འགོད་ཡུལ་ས་གནས། 
The Chief Representative Office, 
No. 7, Sampangiramaiah Garden, 
Srinivagalu Tank, 
Viveknagar Post, 
Bangalore - 560 047, 
Karnataka State  

Ph.no. (080) 25506842 / 25506843

༣། འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ནས་ལོ་ཚད་ཆ་རྐྱེན་

གཏན་འབེབས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༢༠ དབར་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་དགོས།

༤། ནང་མིའི་ཡོང་འབབ་ཆུང་གྲས་སམ་ཉམ་

ཐག་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་། ཨིན་ཡུལ་དང་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་གཞན་གྱི་ནང་སྤུན་ཉེ་སོགས་

མེད་པའི་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ངོས་སྦྱོར་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་ཞུས་ཏེ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། གལ་

ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་རྗེས་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཚེ་གོང་གསལ་སློབ་གྲྭ་

ནས་སློབ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མིན་པའི་བརྡ་ལན་

བྱུང་སོང་བས་དེ་དོན་ཡིད་གཟབ་ཞུ། 

༥། སློབ་ཡོན་འདིའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

ཁག་གསུམ་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ 
www.sherig.org/tb  or www.tcewf.

org   ནང་བཞག་ཡོད་པས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་  
(Pestalozzi Application form for Can-

didates - 2015) སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་

ལག་བྲིས་ཏེ་བཀང་དགོས་པ་དང་། འགེངས་

ཤོག་གཉིས་པ་(Pestalozzi Questionnaire 

form for Referees - 2015) རང་ཉིད་ཀྱི་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིའམ་འབྲེལ་ཆགས་དགེ་རྒན་

ནས་བཀང་སྟེ་འཚང་སྙན་མཉམ་དུས་བཀག་

ནང་ཚུད་འབུལ་དགོས་པ་དང་། འགེངས་ཤོག་

གསུམ་པ་(Pestalozzi Student Family In-

come Form-2015) འབྲེལ་ཆགས་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་སྤྱི་རང་ཉིད་ནས་བཀང་སྟེ་འདི་གར་གསང་

བའི་ཐོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབུལ་དགོས།

༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་སློབ་བཅར་

དགོས་པར་བརྟེན། ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་

པོ་ (IC)  དུས་ཐོག་ཐོན་ཐབས་དོ་བདག་སོ་སོ་

ནས་འགན་འཁུར་དགོས།

༧། ཚུད་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་

སློབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས།

༨། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བ་དང་། ཆ་

རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་

རྒྱུ་མིན།

༩། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་ཚུད་

འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་

ནས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མིན་བརྡ་ལན་བྱ་

རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་མིན།

༡༠། དོགས་འདྲི་ཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་

ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།

༡༡། འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་

ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་

ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་ངོ་བཅར་

སྐབས་སོ ་སོའ ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་པའི ་ཡིག་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་དགོས་

རྒྱུ་བཅས་དེ ་དོན་ཡིད་འཇགས་ཞུ་བཅས། 

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 

ལ།།
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སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༣ ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ནང་ཆོས་

ངོ་སྤྲོད་དུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་

རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་བ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཐོ་སློབ་བཅས་

མཐོ་སློབ་ཁག་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ 

༨༤༠ དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ ༡༣༠༠། ཤེས་

རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཕྲུག་ ༢༧༠། ཤེས་རིག་སམ་

བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་ཁག་ལྔ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ ༩༢ བཅས་

ཁྱོན་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་མི་གྲངས་ ༢༥༠༠ བརྒལ་བར་དོལ་

རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

 བར་ལམ་ནས་བློ་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིགལ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་མཚན་སྙན་གྲགས་དང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་

ཉམས་ཉེས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མཐོང་ཆུང་དུ་གཏོང་

རྒྱུར། བོད་པ་ཤུགས་ལྡན་རྗེས་

འབྲང་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་མི་སྣ་ནང་ཆོས་ཐོག་

གོ་རྟོགས་མེད་མཁན། དཀོན་

མཆོག ་གསུམ ་ལ ་སྐྱབས ་

སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག དོལ་

རྒྱལ་ལྟ་བུ་དམ་སྲི་དང་གདོན་

འདྲེར་སྐྱབས་བཅོལ་མཁན་གྱི་

མི་དེ ་དག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་ནས་

ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་

ཡོད། ན་ནིང་ང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡར་འགྲོ་སྐབས་སྐུ་མདུན་གྱི་

གསུང་ཆོས་གནང་སའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་དེའི་ཕྱི་ལོག་ཏུ་བོད་

རིགས་གཉིས་གསུམ་དང་། རྒྱ་མི་རིགས་ལྟ་བུ་བུ་མོ་གཟུགས་

ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་འདུག གང་ལྟར་འཕྲེད་དར་

སྟེང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཞལ་རྫུན་མ་གནང་། (Dalai 

lama don't lie) ཞེས་བྲིས་ཏེ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་ང་རང་གིས་

མཐོང་བྱུང་། ཁོང་ཚོའི་འཁྲིས་ལའང་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ན་

ནིང་ལོ་མཇུག་ལ་ནིའུ་ཡོཀ་ལ་འགྲོ་སྐབས་ལའང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་

དང་སྐད་འབོད་བྱེད་རྒྱུའི་སྒྲ་གདངས་འགྱུར་ཟིན་འདུག དེའི་ནང་

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་

བྱེད་མཁན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏོན་ཡོད། ཉེ་ཆར་སན་ཕ་རན་

སི་སི་ཁོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཡོད། དེའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ནང་སེམས་

འཚབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་གྲོས་

ཆོད་ཀྱང་བཞག་ཡོད། བར་ལམ་ནས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དོལ་རྒྱལ་དང་

འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ནོ་

བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། ད་

ལན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུས་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་

ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས། དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ་ཆེད་མངགས་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་འགྲོ་

སོང་མང་པོ་བཏང་སྟེ་ནམ་རྒྱུན་ལས་མི་མང་བ་ཁྲིད་ནས་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡོད། ནོར་ཝེ་གཞུང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་

མ་ཞུས་མཁན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་ཚོར་ཁོང་ཚོས་དགའ་བསུ་

ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ནོར་བཅོས།

བོད་མིའི་རང་དབང་འདོན་ཐེངས་ ༢༠ པའི་

ནང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་

འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་བྷི་ཇེ་པི་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་

ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ། ཞེས་འགོ་

བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་འདྲ་པར་སྟེང་ (ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ལོར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་བོད་

དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས།) 

ཞེས་འཁོད་པ་དེར་(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

སྐབས།) ཞེས་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ 6 ཚེས་ ༡༡

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་མགོ་ལོག་འཇིགས་
མེད་ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

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

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཕྱིལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་

བཟོ་སྐྲུན་པའི་ལས་རོགས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་

མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་

གནང་སྟེ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་རིང་གསུང་མོལ་ལྷུག་

པོ་གནང་ཡོད། མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་

སུ་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱིས་དཔའ་བོའ་ིགཟེངས་རྟགས་ཕུལ་

ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་

སྡུག་ཇི་འདྲ་མྱངས་མིན་སྐོར་དང་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་

གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྟངས། དེ་བཞིན་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཞུས་

འདུག སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མགོ་

ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་རྒྱ་གར་དུ་བདེ་ཐང་

ངང་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་

ཚོར་བྱུང་ཡོད་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཇིགས་

བྲལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་དོན་གྲུབ་དབང་

ཆེན་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་དྲུག་གི་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བའི་

ཐོག་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་

པ་དང་སྦྲགས། མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་

ལ་ཁོང་གི་མྱོང་ཚོར་རྣམས་དང་བོད་ནང་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་སོགས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་། རྒྱ་གར་མཐོ་སློབ་ཁག་

ནང་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་

ཕྲུག་བཅས་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ཚེ་དགེ་

མཚན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། 

ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་གར་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་

དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཀུན་ཕན་བདེ་

རྩས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་

སློབ་ཁག་ ༢༩ ནང་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་

པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༣ དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་

སྲིད་བྱུས། དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བྱེད་སྒོ་

རྣམ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

གཞིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ འབྲེལ་

མོལ་བརྒྱུད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་མ་

ཟད། དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་སློབ་ཕྲུག་

དེ་དག་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་

སའི་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་བོད་

ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས།། 

ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
གཞིས་ཆགས་གཉིས་ལ་བདག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞི།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་བོད་མི་ཁྱད་

ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་ཁང་ནང་

དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་དབུས་ནང་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་ལས་

བྱེད་རྣམས་དང་། ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་སི་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ལགས། ཚོགས་

གཞོན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ས་གནས་

རང་བདེན་ཚོགས་གཙོ་བསམ་གཏན་ལགས། 

ཚོགས་མི་བློ་བཟང་བསམ་གྲུབ་ལགས་བཅས་

ཚང་འཛོམས་ཐོག་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་

ཀྱི་ལས་གཞིའི་ (Sister Shichak) དབུ་

འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ནང་

སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་

རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་

ཤག་གི་ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་

གསོ་བཅས་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཞིར་བཞག་ཐོག་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་

པའི་བོད་རིགས་དབར་སྔར་ལྷག་མཐུན་སྒྲིལ་

དང་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་

དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་ནང་

གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཐུན་

རྐྱེན་ཞན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་

གྲོགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་

ཕྲ་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་

སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་

ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལས་གཞི་དེའི་

འོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་

དང་སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་གཉིས་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་ལྟ་རྟོག་

གི་བདག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་བྱུང་རིམ་སོགས་

ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་མཚམས། ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།  ངས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དང། ལྷག་པར་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ས་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་

ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ནིའུ་ཡོཀ་དང་

ནིའུ་ཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དེ་བཞིན་རྒྱུན་

ལས་བཅས་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

གཞི་སྤྱི་དང།   ལྷག་པར་དེའི་ནང་ནས་གསར་

གཏོད་དང་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་གཞིར་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་

གྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་གནང་བར་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་

དམིགས་བསལ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མི་དགོས་

པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་སོ་སོ་བརྒྱུད་རེ་

སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་གཞན་ཆེད་

ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་ཞོར་ལ་གནང་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

གཉིས་ནས་ཀྱང་ལས་དོན་གཞན་དང་མཉམ་

དུ་ལས་གཞི་འདིའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་

ལས་ཐོག་མར་བསམ་པ་ནང་ལྟར་རྒྱ་ཆེན་པོ་

བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མེད། བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་གཞི་

བཟུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་རྒྱུད་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་ཡོད། བར་སྐབས་

ཤིག་ལ་སྦེལ་ཇམ་ནས་ཞལ་བཞེས་བྱུང། འོན་

ཀྱང་གནས་དོན་གཞན་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ཁོང་

ཚོ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་མེད་ནའང་ང་ཚོས་

ཁོང་ཚོ་སྒུག་བཞིན་ཡོད། ད་ལམ་ནིའུ་ཡོཀ་དང་

ནིའུ་ཇར་སིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་

ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། ང་

ཚོས་རེ་བ་བྱས་པ་ལྟར་ལས་དོན་ཐོག་གོམ་པ་

སྤོ་ཐུབ་པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་མི་

ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཞི་

འདི་བཞིན་རིམ་པས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་

ཆེན་པོ་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ལེགས་པོ་མ་

འཕྲོད་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་

ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དྲན་མཁན་འདུག དེ་

འདྲ་མ་རེད། ལས་འཆར་འདི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གི་དགོངས་པ་གཞི་བཟུང་བཀའ་ཤག་གིས་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་རེད། ལས་གཞི་

འདི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་

བརྟེན་ལས་འགན་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

བླངས་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། 

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཆབ་སྲིད་སོགས་ལས་

གཞི་གང་གི་ཐོག་ལའང་ས་གནས་སུ་རོགས་པ་

ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དོན་གྲོས་
མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་

གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་མཱ་རི་ཡ་ཧབ་ Marie Harf 

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་

མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་

ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་

ཆེ་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསུང་དོན། ང་

ཚོས་སྔ་མོ་ནས་རེ་འདུན་བྱས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དེར་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་

ཧ་ཅང་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་

པའི་ཐོག་འོག་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་རྩ་མེད་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༢ ལོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་

Tibetan Policy Act of 2002 ཞེས་པ་གཏན་

འབེབས་བྱས་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་ལྷ་སར་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་འཛུགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་མུ་

མཐུད་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམ་

བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར།  གནས་སྟངས་

རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རོགས། ཞེས་

རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   ཞེས་གསུངས་ཡོད།

གནང་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་ལས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁོ་ནའི་ཆེད་རོགས་སྐྱོར་གནང་

དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་མེད། ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ཐོག་མར་གོམ་པ་རྒྱག་མཁན་དེ་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་

ཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་སླར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡3 ཕྱི་ཟླ་ 6 ཚེས་ ༡༡

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།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

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

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དབུ་མའི་ལམ་དང་དོལ་
རྒྱལ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཙམ་ལ་རྡ་སྟེང་བོད་

ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་

མཐོ་སློབ་ཁག་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ 

༨༤༠ དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ 

༡༣༠༠། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་

སློབ་ཕྲུག་ ༢༧༠། ཤེས་རིག་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ ༩༢ 

བཅས་ཁྱོན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥༠༠། བརྒལ་

བར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དང་

དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

 དེ ་ རི ང ་སྔ ་ དྲོ ་ བོ ད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུགས་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་

ཡོང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་བྱས་

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པ་

མང་དག་ཅིག་ལ་བཅར་སྐབས། མང་པོ་ཞིག་

གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་འདུག  

འོན་ཀྱང་ཁག་གཅིག་གིས་ཞིབ་ཕྲ་མ་ཤེས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གོ་ནོར་ཐེབས་མཁན་ཡང་མང་

པོ་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དབུ་མའི་

ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་

ཆའི་ཐོག་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་

མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་བྱུང། དམིགས་བསལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་

ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མི་

དམངས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་

བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་སྟེ་གོ ་ནོར་ཐེབས་པ་

མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དེ་དག་གདོང་ལེན་ཆེད་

ང་ཚོས་ལས་འགུལ་འདི་སྤེལ་བ་རེད། ཅེས་

དང། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་གྲུབ་

འབྲས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་སློབ་སྦྱོང་

ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་གསུངས། 

ལྷག་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་

གསུང་དོན། 

 ཉེ་ཆར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲངས་པ་

ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་

དང་སྐད་འབོད་བྱས་པར་བརྟེན། བཀའ་ཤག་

གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་

ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ཉེ་ཆར་༸གོང་

ས་མཆོག་ནོར་ཝེ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ནོར་ཝེ་མི་དམངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་ཐོག་ནས་ལམ་ཟུར་དུ་

སྒུག་སྟེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་

གིས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་ནོར་ཝེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ནོར་ཝེ་གཞུང་གི་འགན་འཁུར་ཡོད་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་དང་ཕེབས་བསུ་ཞུས་དགོས་

སྐོར་ཤུགས་ཆེར་བརྗོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོས་གསར་འགོད་པ་

རྣམས་ལ་ནོར་ཝེ་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཀྱི ་མིན་

བརྗོད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་

རེད། དེས་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོས་ཁ་ནས་ཆོས་དད་

རང་དབང་མི་འདུག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་

དངོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་

འོག་ཚུད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཁོ་ནའི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་གྱི་ཡོད།   

 དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་དེ་ཆོས་

དད་རང་དབང་ཁོ་ནར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྩ་བ་

ཉིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་མཛད་འཕྲིན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཧ་ཅང་རྒྱས་

བཞིན་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

གང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཡང་དགའ་བསུའི་

སྣེ་ལེན་དང་། བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་མཁན་ཧ་

ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲངས་པས་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་

དམིགས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་འདི་བློ་

ཕམ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན། འདི་ཆོས་

དང་འབྲེལ་བ་མེད། དེར་བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་

དང་མི་དམངས་རྣམས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་

དང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་ཀྱང་རྒྱས་པར་གནང་ཡོད། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ སྔ་

དྲོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའི་ཊུ་སི་ཀན་ནི་མངའ་སྡེའི་པི་ས་ 

Pisa རྫོང་གི་པོ་མ་ཡ་ Pomaia གྲོང་གསེབ་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པའི་ཆོས་

ཚོགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ ་བར་འཁོད་

སྐབས་པི་ས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་སི་སི་ཤབ་ Dr. Francis 

Sharp མཆོག་དང་པི་ས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གཙོ་

འཛིན་ President of the Province of Pisa 

སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཌི་རི་ཡ་པི་ཡ་རོ་ནི་ Dr. An-

drea Pieroni མཆོག  དེ་བཞིན་པི་ས་གྲོང་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ Mayor of Pisa སྐུ་ཞབས་

མར་ཁོ་ཕི་ལི་པེ་ཆི་ Dr. Marco Filippeschi 

མཆོག་བཅས་གནད་ཡོད་མི་སྣས་གཙོས་ས་

གནས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་དང་བོད་

རིགས་བཅས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་

དར་དང་བདུག་སྤོས། མེ་ཏོག་སོགས་ཐོགས་ཏེ་

དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕེབས་བསུའི་

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག  

  དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༦ བར་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་གི་

མཛད་འཆར་ཁྲོད་ཆོས་ཚོགས་དེ་ནས་བཞེངས་

སྐྲུན་ཞུས་པའི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༥ ཅན་གྱི་

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྐུ་

བརྙན་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་

རྒྱུ་དང་སྦྲགས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བྱམས་

བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལི་ཝོར་ནོ་ (Livor-

no) ནང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དཔལ་

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་

བཤེས་སྤྲིངས་དང་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་

པོའ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བླ་

མ་ཙོང་ཁ་པའི་ཆོས་ཚོགས་

ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་གི་ཐོག་

དབུ་བཞུགས་དང་། ཕྱེད་

ཡོལ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་

བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག བཀའ་སློབ་

དེ་དག་ཨི་ཊ་ལི་དང་དབྱིན་

སྐད། ཕ་རན་སི།  སི་པེན། 

ཨུ་རུ་སུ། རྒྱ་སྐད་སོགས་

ནང་གསུང་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་མ་

ཟད། ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་

མི་ལན་ནང་བཙོན་པ་གྲངས་ ༡༢༠༠ ལྷག་གིས་

བཀའ་སློབ་ཐད་ཀར་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུའི་མཐུན་

རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད་འདུག   ཐེངས་འདིར་ཨི་ཊ་

ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་ཐེངས་ ༢༥ པ་ཡིན་པ་དང། 

ཆིབས་སྒྱུར་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་

བསྐྱངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཊུ་སི་ཀན་ནི་མངའ་

སྡེའི་པི་ས་ Pisa རྫོང་གི་པོ་མ་ཡ་ Pomaia 

གྲོང་གསེབ་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐེངས་ ༥ 

པ་དེ་ཆགས་ཡོད།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོའ་ིདྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་དུས་ཚིགས་ཉིན་རྒྱ་རིགས་ཚོར་
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་

པེ་ཅིང་དུ་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རྒྱ་ནག་

ནང་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དགོས་པའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་

ཐོག་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་དྲག་གནོན་བྱས་

རྐྱེན་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དམར་གསོད་

བཏང་བ་དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་ཁག་

གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའི་ཁྲོད་སློབ་

ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བྲོས་
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ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ 
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