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ལོ་ 53 ཨང༌། ༢༢ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

4th June 2014

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)

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མཧཱ་རཤི་ཊ་མངའ་

སྡེའི ་རྒྱལ་ས་མུམ་བྷེའི ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་སོ་མི་ཡ་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་ (Somaiya 

Vidyavihar) བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

མཛད་འདུག དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༡༠༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ནས་

དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ བར་

ཉི ན ་ གྲ ང ས ་ བ ཞི འི ་

རིང་རྒྱ་གར་ནང་པའི་

དད ་ལྡན ་པ ་ཁག་ལ ་

རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི ་

བ ་ལྷས ་མཛད ་པའི ་

སྤྱོད ་འཇུག་གི ་ལེའུ་

དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་པ། དེ་བཞིན་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ་དང་སྟབས་

བསྟུན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་དཔར་རིགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་བོད་ནང་

བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་

དོན། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་

སུ་ཡིན། བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་གང་ཡིན། བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་

ཁག དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་དེར་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་

ལན་འདེབས་གང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་

ཀྱི་སྐོར་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

དགོས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་

པའི་བརྙན་དཔར་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

མཛད་ཡོད། འགྲེམས་སྟོན་དེ་བཞིན་ཡུལ་མི་

གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མང་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཐུན་

མིན་རིག་གཞུང་དང་། བྱུང་རབས། ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས། འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་

འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་བཟུང་ད་བར་

འཕགས་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་བཞིན་གལ་

ཆེན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བརྙན་པར་གྱི་ལམ་ནས་

འགྲེམས་སྟོན་བརྒྱུད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་གྱི་གློག་བརྙན་ཁག་

གཅིག་ཀྱང་བསྟན་ཡོད་འདུག  

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་སི་ཏཱོ་ནའི་ཡའི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོར་ཨི་སི་ཏོ་ནའི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཨན་ཌིར་སི་ཧར་ཀི་མཆོག་དང་། Esto-

nian Institute of  Buddhism ཨི་སི་ཏཱོ་ནའི་

ཡ་ནང་ཆོས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་སྐུ་

ཞབས་སི་ཝིན་ Mr. Sven Grunberg མཆོག་

དང་དྲུང་ཆེ་ཏཱ་མི་པཱ་ཝི་སི་ Mrs.Taimi Paves 

དང་ལྷན་དུ། སྤྱི་འཐུས་བཞི་དང་ཕྱག་རོགས་

རྒྱལ་སྤྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་

བྱེད་ཨི་ལི་ན་དང་ཇཱོ་ལི་བཅས་ཀྱིས། སྔ་དྲོའ་ིཆུ་

ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡།༣༠ བར་ཡུལ་དེའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་། དེ་ཡང་ལོ་སྔོན་མར་

ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འཁྲིད་པའི་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་དང་། ད་ཐེངས་

ཚོགས་གཞོན་གྱིས་དབུ་འཁྲིད་དེ་ཞུ་གཏུག་ལ་

འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ནས་

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དང་ལྷག་

དོན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་

སྤྲོད་མཛད་སྐོར་དང་། མི་མང་གིས་བདམས་

པའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་འགན་འཁུར་ཇི་ལྟར་

འཁུར་བཞིན་ཡོད་སྐོར། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་

སེལ་བར་ངེས་པར་དུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་

འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་ང་ཚོས་

བློ ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ནན་བརྗོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ཡུལ་འདིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་དང་བོད་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་སྐབས། ཡུལ་འདིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་འཛོམས་གནང་

པའི་སྐབས། བོད་དོན་གླེང་སློང་དང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཞུ་སྐུལ་དང་གནོན་ཤུགས་སོགས་

གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོང་བའི་ཞུ་གཏུག་གནང་འདུག ཉིན་རྒྱབ་

ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀིར་སི་ཏི་ནཱ་ Kristiina 

Ojuland མཆོག་དང་སྐར་མ་ ༣༠ རིང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས། གོང་བཞིན་བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་ལྷག་དོན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅན་དེ་དག་འབྱུང་རྐྱེན་

འཁོད་པའི་སྙན་ཞུ་སོགས་ཕུལ་ཏེ། ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ནང་

གླེང་སློང་ཡོང་བར་

གཞོགས་འདེགས་

གནང་རོགས་ཞེས་

ཞུས། ཁོ་མོས་ལོ་

གཉིས་ཀྱི ་སྔོན་དུ་

ཡུལ་འདིའི་འཐུས་

མི ་ཚོས ་ཡུ ་རོབ ་

གྲོ ས ་ཚོ གས ་སུ ་

བོད་དོན་གླེང་སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

བྱེད་མྱོང་ཡོད་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་

པ་དང་། མ་འོངས་པར་དེ་བཞིན་ཡོང་བར་མུ་

མཐུད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་མི་

སྣར་ཐུག་སྟེ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་སྐོར་དང་། 

ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་གོ་སྐབས་

ཐོབ་དུས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐོར་སྐྱོན་འཛུགས་

ནན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ན། དེས་གླེང་སློང་ཡོང་བར་

ཕན་ཐོགས་ངེས་ཡིན་ཞེས་དང་། བོད་ནང་གི་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་ཐད་བགྲོ་

གླེང་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བྱེད་མྱོང་ཡོད་ཅིང། མ་

འོངས་པར་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་

གནང་། དེ་རྗེས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་སླར་

ཡང་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཊོན་ནི་ཀི་ལམ་ Tunne Kelam 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས། གོང་བཞིན་བོད་

དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་སྙན་ཞུ་སོགས་ཕུལ་ཡོད།།

རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་སློབ་སྟོན་པ་གསར་བསྐོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

སྐུ་ཞབས་ནེ་རེན་དྲ་མོ་དི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་

སྲིད་བློན་གསར་པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་

ཡང་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

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

ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་

གར་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་གསར་བསྐོ་གནང་བ་

དང་བསྟུན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་སྲུང་སློབ་སྟོན་

པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇི་ཏི་དོ་ཝལ་ Dr. Ajit Kumar 
Doval མཆོག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། ཁོང་

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ (IB) ཀྱི་

གཙོ་འཛིན་གནང་མྱོང་ཡོད། དེ་རྗེས་བགྲེས་ཡོལ་

དུ་ཕེབས་རྗེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཝི་ཝེ་ཀ་ནནྡཱ་ཐེབས་

རྩའི་འགན་འཛིན་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་

གྱི་བདེ་སྲུང་གནས་སྟངས་ཐོག་གདོང་ལེན་བྱེད་

དགོས་པའི་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་

སྲིད་སྐོར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་

དང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་སྐོར་སོགས་

ཀྱི་དེབ་མང་དག་ཅིག་འབྲི་རྩོམ་གནང་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་

བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་མུམ་བྷེའི་ (Mumbai) ནང་

རྒྱ་གར་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་བཞིའི་རིང་

རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་

འཇུག་གི་ལེའུ་དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་པ། དེ་བཞིན་

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་

ལེགས་པར་བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ཁུལ་དེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་དུ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༠ །༥༠ ཐོག་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་

དད་ལྡན་མི ་མང་སོགས་ནས་ལག་ཏུ་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་འདུག །

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་གཞི་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུ། 

༄༅། །བོད་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་

ནས་རང་དབང་བསྐྱར་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གོ་རྟོགས་

རྒྱ་ཆེ ་སྤེལ་ཐབས་སུ་དབུས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས༌ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་དང་སྐར་མ་ ༧ ཅན་

གྱི་གློག་བརྙན། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་

གསར་པ་བཅས་དབུ་འབྱེད་གནང་གཏན་འཁེལ་

ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

ཚོགས་ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་

སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་སྐབས་དང་བསྟུན།  སྲིད་སྐྱོང་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་དེ་

དག་སྤྱན་བསྟར་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། དབུ་མའི་ལམ་

གྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་དུས་ཚིགས་ཉིན་རྒྱ་རིགས་ཚོར་གསུང་འཕྲིན།
༄༅། །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་སྨྲས་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་བྱོལ་

འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་

ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་

དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་་

དོན། དེ་རིང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༤ ཉིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་གི་གནམ་སྡེ་སྒོ་

མོའ་ིཐང་ཆེན་དུ་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ནས་

མི་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།  

རྒྱ་རིགས་གཅེན་གཅུང་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ངོས་

ཀྱིས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་འོག་རང་དབང་དང་། 

དམངས་གཙོ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ཚེ་སྲོག་

ཤོར་བ་རྣམས་ལ་སྨོམ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། རིན་

ཐང་དེ་དག་ནི་རང་དབང་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་སྐྲུན་རྒྱུའི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཡོད་

པ་མ་ཟད།  སྤྱི་ཚོགས་ནང་དོན་དམ་གྱི་ཞི་བདེ་

བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུའི་རྐྱེན་རྩ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་

ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དེ་གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་

ལམ་ལུགས་ནང་ཚུད་རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་ཧ་ཅང་བྱུང་

ཡོད་ལ། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་དེད་གཏོང་རྒྱུ་

དེ་དང་དེ་མཚུངས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངོས་

ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་

རྒྱ་ནག་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་གིས་ཡི་ཆེས་དང་གུས་

བཀུར་ཐོབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་ཡོད།



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

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།

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

   ༼འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

 ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་རྐང་ལྕགས་བརྒྱབ་

ཡོད་པ་དང། ནམ་རྒྱུན་ངས་ཕར་ཚུར་ལམ་ཁ་

སྟབས་བདེ་ཇི་ཡོད་སོགས་ལ་ཅུང་ཟད་དོ་སྣང་

བྱས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རྒྱ་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེའི་སྒང་ལ་འབྱར་ཐུབ་སོང་ན།  

 རྒྱབ་ནས་མར་ས་ལ་མཆོང་ཐུབ་

ས་རེད། སྙམ་པ་ཞིག་འདུག ཉིན་གཅིག་ལྡེ་མིག་

གི་བཟོ་ལྟ་ཡོད་པའི་རྡོ་ཞིག་རེག་པ་དང་། རྡོ་དེ་

ལ་ངས་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཉིན་

བཞི་དང་། ཉིན་ཞག་དགུ་ཙམ་རིང་ངས་ཟས་

བཅད་བྱས་ཏེ། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་དགོང་

མོ་ང་བྲོས་ཐབས་ཨེ་ཐོན་ལྟ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ། 

དེ་རིང་ང་ལ་རྩམ་པ་ཟ་འདོད་འདུག་ཅེས་བཤད་

པར། ཁོ་པ་ཚོས་ང་ལ་རྩམ་པ་སྤྲད་སོང་བས། 

ངས་རྩམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྫིས་ནས་རྡོག་རྡོག་

བྱས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཆས་ཀྱི་འོག་ལ་སྦས་

པ་དང་། སླར་ཡང་ཕྱི་དྲོ་ཡང་བསྐྱར་རྩམ་པ་

ཞིག་བརྫིས་ནས་བསྐོངས་པ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་

ང་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མི་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་

ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་ཛ་དྲག་གི་ངང་དུ་གཞན་ཞིག་

ལ་ཕྱིན་སོང་བ་དང་། ཉིན་དེའི་དགོང་མོའ་ིཆུ་

ཚོད་ ༨ ཐོག་ང་ཉལ་བ་ཡིན། མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ 

༡༢ ཙམ་ལ་ལྟ་རྟོག་པ་གཅིག་དེ་ཡང་གཉིད་

ཉལ་སོང་། དེ་ནས་བདག་གིས་རྐང་ལྕགས་དེ་

གཏོར་ཐུབ་མིན་བལྟས་ཀྱང་། གཏོར་རྒྱུ་ལས་

སླ་བོ་ཞིག་མ་རེད། དེའི་སྔོན་ཉར་བསྡད་པའི་རྡོ་

དེའི་སྣེ་ཁས་རྐང་ལྕགས་ཀྱི་འཛེར་མ་སྐོར་ཨེ་

ཐུབ་བལྟས་པར། སྐོར་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ནས་

ངས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུས་ནས་རང་ཉིད་

ཀྱི་ལག་པའི་མཐེ་བོང་གི་ཤ་ལྕགས་འཛེར་གྱི་

གསེང་ལ་འགྲོར་བཅུག་སྟེ། གཅིག་བསྐོར་བར་

ངའི་རྐང་ལྕགས་ཁ་ཕྱེས་སོང་། དེ་ནས་ངས་

སོས་དལ་ངང་རང་གི་གོས་རྣམས་གྱོན་རྗེས། 

ཁང་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་ཁང་པ་རྗེས་མ་

དེའི་ཟུར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྐབས་ཁང་པ་དེའི་

ནང་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་མ་ཅང་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་

འདུག་པ་དང་། ཁོ་པ་ཚོའི་མགོ་ཡང་ངས་མཐོང་

བཞིན་འདུག སྒོ་ཆེན་དེའི་སྒང་ལ་འགོ་ཨེ་ཐུབ་

སྙམ་པའི་སེམས་ཁྲལ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། སྟབས་

ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་སྒོ་ཆེན་དེ་ཡང་

ཕྱེ་བཞག་འདུག་པས། མགྱོགས་པོར་སྒོ་ཆེན་

ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཏེ། བྲོས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེ་

ནས་ཟླ་གཉིས་ཙམ་རིང་ང་རི་བྲག་འདྲ་མིན་ནང་

གབ་ཞོར་འགྲོ་ཞོར་བྱས་མཐར། ཟླ་ ༢ ཀྱི་རྗེས་

གཞི་ནས་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གིས་ང་ལ་མི་

བསད་པའི་ནག་ཉེས་ཡོད་རབས་དང་། སུ་ཞིག་

གིས་ང་རྒྱ་དམར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་

བྱས་ཚེ། རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་གླར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ ༢༠ 

སྤྲད་ངེས་ཡིན་རབས་སོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་ཐག་ང་

ཧ་ལས་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སྔོན་ང་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པའི་ལག་ནང་ཡོད་སྐབས་

ཁོ་པ་ཚོས་ང་ལ་མི་བསད་པའི་ནག་ཉེས་ཟེར་བ་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་འཛུགས་མྱོང་མེད་པ་དང་གཅིག 

ང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གསད་རྒྱུ་ཕར་བཞག 

མི་ཞིག་གསད་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་ཙམ་ཡང་

སྐྱེས་མ་མྱོང་བ་གཉིས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་

གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་འདི་འདྲ་རེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

ཁྱབ་བསྒྲགས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་སྙམ་

ནས། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ངོ་རྒོལ་ཆེད་

ཀན་སུ་ཞི་ཆེན་དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གང་

རུང་གི་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཞིག་གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་

ནས་ངས་རང་ལུས་མེ་མཆོད་ཀྱིས་ཁོ་པ་ཚོར་

སླར་ཡང་ངོ་

རྒོལ་དགོས་

པ ་ མི ན ་

ན མ ་ སྙ མ ་

ཡང་། ཞིབ་

ཏུ ་ བ ས མ ་

བློ ་ ག ཏོ ང ་

སྐབས། ཕལ་

ཆེར་རྒྱ་ནག་

ཉེན་རྟོག་པའི་

ལ ག ་ ན ང ་

ནས་ང་ཤོར་

སོ ང ་ བ ར ་

བརྟེན། ཁོ་པ་ཚོ་ངོ་ཚ་སྟེ། བཤད་རྒྱུ་གཞན་མེད་

པའི་སྐད་ཆ་མིན་ནམ། གལ་ཏེ་སླར་ཡང་ངས་

རང་ལུས་མེ་མཆོད་ཕུལ་ན། ཁོ་པ་ཚོས་སླར་

ཡང་ངའི་སེམས་ནང་དྲན་མ་མྱོང་བའི་གནས་

ཚུལ་རྫུན་མ་ཞིག་ང་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ། 

ང་ནག་པོ་བཟོ་ངེས་རེད་ལ། ངའི་ནུས་པ་ཡང་

ཉིན་དེ་ནས་རྫོགས་འགྲོ་གི་རེད། དེ་ལས་མེ་

མཆོད་མ་ཕུལ་བར་བསྡད་ན། གཅིག་ནས་རང་

ཉིད་དཀར་འདོན་བྱེད་ཉིན་ཞིག་འཆར་སྲིད་པ་

རེད་ལ། གཉིས་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རང་

ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་ཕྱི་གང་འཚམ་ཞུ་ཐུབ་

ངེས་རེད་སྙམ་ནས་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་

པོ་མེ་བསྲེགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་

བཏང་བ་ཡིན།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། དྲག་གནོན་འོག་ནས་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ། དེ་ནས་ལོ་ ༡ དང་ཟླ་ ༨ 

ཙམ་རིང་ང་བོད་ནང་གི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་

འདྲ་མིན་ནང་གབ་ནས་བསྡད་པ་དང་། ད་དུང་

རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་གནོན་དང་། དཀའ་སྡུག་

ཚད་མེད་པའི་འོག་མུ་མཐུད་ནས་མི་ཚེ་འཁྱོལ་

ཐབས་དཀའ་བར་བསམས་ནས། འགྲོ་སོང་

གི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཡང་། དཔལ་འབྱོར་

གྱིས་འགྲོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་ད་ཐེངས་

བདག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། འགྲོ་སོང་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་བཏང་དགོས་བྱུང་མོད། འགྲོ་སོང་

ཇི་ལྟར་བཏང་མིན་དང་། ལམ་ཁ་གང་ནས་ཡོང་

བའི་སྐོར་དང། ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་བཅས་དེ་རིང་

འདིར་གསལ་བཤད་བྱེད་བདེ་མ་མཆིས་ཀྱང་། 

ཁྱེད་ཚོས་རིམ་བཞིན་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ངེས་

རེད། 

      དེ་རིང་བདག་གིས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་

དེ། དམིགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ནི། ད་

བར་བདག་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་དང། 

རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་གནོན་འོག་ནས་ཕྱི་ལ་ཐར་

ཐབས་སོགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་

རིགས་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ། བདག་ལ་བརྩེ་བ་

གནང་མཁན་གཞུང་དང་། ཚོགས་པ། སྒེར་བ་

ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་འདུག་པ་ཚང་མར་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དོན་ཚན་བདུན་པ། རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཏིང་

ན་ཡོད་པའི་རེ་བསྐུལ་དོན་ཚན་བཞི།

ཀ༽ འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྲིད་

གཞུང་ཁག་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚོ་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ད་བར་འཛམ་

གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཆགས་བཞིན་པ་དང་། བོད་

མི་མང་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ལས་

འགུལ་ཇི་སྤེལ་སོགས་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་

ལྟར། ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་གཞུང་སོ་

སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཚད་ལྡན་

ཐོན་མེད་པར་བསམ་ན་བློ་ཕམ་འབྱུང་བཞིན་

འདུག འོན་ཀྱང་དེང་གི་དུས་སྐབས་འདི་འཛམ་

གླིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་བོར་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཁ་ལོ་

སྒྱུར་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། གལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་

འདིར་དྲང་བདེན་ཟེར་བ་དེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་

ནུས་སྟོབས་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ན། དཔལ་འབྱོར་

འགྲན་རྩོད་ཁོ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བདེ་

སྐྱིད་བསྐྲུན་གཏན་ནས་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རྒྱ་

གཞུང་གི་དྲག་གནོག་འོག་ན་ཡོད་པའི་ངེད་ཅག་

ཉམ་ཆུང་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཅག་ལ་ཁ་

ཕྱོགས་ནས་བདེན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྱུང་བའི་

རེ་སྒུག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར། འཛམ་

གླིང་སྤྱིའི་བདེན་དོན་དང་། བྱེ་བྲག་ཉམ་ཐག་

བོད་མིའི་བདེན་པའི་འབོད་སྒྲ་དེ་ནག་བསུབ་ཏུ་

འགྲོར་མི་འཇུག་པར་སྐུ་མཁྱེན། 

ཁ༽ བདག་གི་གྲོགས་པོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་

ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་དུས་

ཡུན་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥ ཉིན་

རྫོགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་

གིས་སླར་ཡང་ཁོང་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་

སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ཁྲིམས་ཆད་དུས་ཡུན་

འཕར་འགྱངས་གཏང་མི་སྲིད་པ་མིན་ཕྱིར། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་

ཤུགས་སྤྲད་དེ། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་

ཆད་དུས་ཡུན་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥ 

ཉིན་རྫོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། དུས་ཐོག་ཏུ་ཁོང་

གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་

རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ག༽ རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་

རྫུན་མ་འདྲ་མིན་ཇི་ལྟར་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར། ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབས་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་

འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཕལ་ཆེ་བས་

ད་བར་ལོ་མང་རིང་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་

རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། འོན་ཀྱང་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་

རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གི་དངུལ་དངོས་བསླུ་

བྲིད་ཀྱི་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་ཅིང་། རྒྱ་དམར་

སྲིད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆར་གྱུར་བའི་

མིང་དོན་མི་མཚུངས་བའི་བོད་མི་རེ་ཟུང་གིས་

གདོན་འདྲེ་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས། 

ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་

བདག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲད་ཀྱི་མི་འདུག་

ཟེར་བ་སོགས་ལོག་བཤད་དང་། རྫུན་གཏམ་

གང་མང་སྤེལ་བར་མ་ཟད། མི་ངན་དེའི་རིགས་

ཀྱིས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མགོ་སེར་པོའ་ིམི་རེ་ཟུང་

མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཅུག་པ་སོགས་དོན་ལ་རྒྱ་དམར་

སྲིད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆར་གྱུར་

པ་དེ་རིགས་མཐོང་སྐབས་བོད་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་འབྱུང་

བཞིན་འདུག་ན། སླད་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡར་

ཐོན་ཅན་གྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་

རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆར་

འགྱུར་མི་འཇུག་པ་དང་། བོད་མི་རིགས་ལ་

དཀའ་སྡུག་གཉན་འཕྲང་ཆེན་པོ་འབྱུང་བཞིན་

པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལ་

ཁྱད་གསོད་རིགས་མི་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། 

ང༽ གུས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་འདིའི་རིང་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་དང་། འགྲོ་བ་མི་

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་དྲང་བདེན་སྲུང་སྐྱོབ། 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

གིས་གཙོས་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཉམས་པ་

སླར་གསོ་འབྱུང་ཐབས་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་

དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་མུ་མཐུད་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འབྱུང་ཐབས་སོགས། 

མདོར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱིའི་ལས་ཀ་གང་

ནུས་རེ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་བསྟུན་

ནས་རང་ནུས་གང་ཡོད་བཏོན་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་

འཆར་ཡོད་ན། འཛམ་གླིང་གི་གཞུང་སྒེར་ཚང་

མས་གུས་པར་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྱུང་

བའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་

ལྟར་གཞུང་སྒེར་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་བརྩེ་

གཟིགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བར་སྐུ་མཁྱེན། ཞེས་

མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ 

ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ། ཞེས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་

མཚམས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་དང་། དེ་ནས་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་

ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་གནང་སྟེ་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་གྲོལ། །

hard and fast rules  ཁྲིམས་

བཙན།

ལས་སླ་པོར་གཡོལ་ཐབས་སམ། རྩིས་མེད་གཏོང་མི་རུང་བའི་

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི།

hard disk  

སྲ་སྡེར།

ཀམ་པུ་ཊར་ནང་མཉེན་ཆས་དང༌། ཡིག་ཆ་གསོག་ཉར་བྱེད་སའི་

ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་སྦྱར་བའི་རྩི་ཤུན་ཅན་གྱི་ལྷུ་ལག་ཅིག

hazard pay  
ཉེན་དོད།

ལུས་སྲོག་ཤོར་ཉེན་དང༌། མཚན་ཤས་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བའི་ལས་དོན་

ཁག་ལ་འཇུག་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར།

health insurance
འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང༌།

ལུས་ལ་གློ་བུར་ན་ཚ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སྔ་དུས་ནས་ཚོད་དཔག་

མ་བྱས་པའི་སྨན་གྲོན་རྣམས་སྤྲོད་ལེན་གཙང་སེལ་ཐུབ་ཆེད་དུ་

འཛུགས་རྒྱུའི་མ་རྩ།

health resort  
འཕྲོད་བསྟེན་སྐྱིད་ལྗོངས།

སྐྱེ་བོ་འབྱོར་ལྡན་ཕལ་མོ་ཆེས་སྤྲོ་སེང་ངམ། ངལ་དུབ་གསོ་བྱེད་དུ་

འགྲོ་སའི་ཟ་ཁང་དང༌། མགྲོན་ཁང༌། རྐྱལ་ཁང༌། བསྐུ་མཉེ་སོགས་

ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་ས་ཁུལ།

herbicide 

རྩྭ་ཡན་སེལ་དུག  ཞིང་སྨན།

རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་སྤྱི་དང༌། ཡང་སྒོས་རྩྭ་ཡན་མེད་པར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་

དུག་རྫས་ཤིག

homosexuality  

མཐུན་འཁྲིག

རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་དང་རིགས་མཐུན་པར་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་བྱ་

གཞག

honorarium  
མཚན་དོད།

གླ་དང་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པར་སྐབས་སོ་སོར་ལས་དོན་གང་

མངགས་པ་དེར་ཆེ་མཐོང་གི་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།

honorary degree  

ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར།

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་སློབ་ཐོན་

མིན་ཡང་མཁྱེན་པ་དང༌། མཚན་སྙན། མཛད་རྗེས་སོགས་ལ་

གཞིགས་ཏེ་འབུལ་རྒྱུའི་ཕྱག་ཁྱེར།

honorific prefix  
ཆེ་ཚིག

སྐྱེ་བོ་དང༌། ཁང་ཁྱིམ། གནས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་མིང་གི་སྔོན་དུ་འབྲི་

རྒྱུའི་གུས་ཞབས་མཚོན་པའི་ཚིག

horoscope  

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས།

ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང༌། ད་ལྟའི་སྐྱིད་སྡུག བཙས་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་

དང་གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་བསྐོར་པའི་རྩིས་འབྲས།

hospitality allowance
ཞབས་ཏོག་ཟུར་ཕོགས།

རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་སོགས་མ་ཐོབ་

པའི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུའི་ཟུར་ཕོགས།



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

༣༠༽ མགོན་པོ། 

དེ་སྔ་རྡོར་གླིང་གུམ་བསམ་བརྟན་ཆོས་གླིང་གི་

གྲྭ་པ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཕ་རན་སིར་གནས་

སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 ༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༣༡༽ བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། 

༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་གཉིས་

སུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༣༢༽ བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 

༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་གཉིས་སུ་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༣༣༽ བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། 

བོད་ཁྱིམ་སུ་ཇ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཟུར། ༢༠༡༤ 

ལོར་ཇར་མན་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་

ཡོད།

༣༤༽ བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 

ཕ་ཡུལ་ཆ་ཕྲེང་། དེ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་རའི་གྲྭ་་

པ་རེད། ༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌིར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།  

རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་
ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅིག་ངོ་སྤྲོད།

༢༡༽ ལུང་རིགས་དཔལ་ལྡན། 

ཨ་རིར་གནས་སྡོད ་བྱེད ་ཀྱི ་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ 

༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༢༽ དགེ་བཤེས་བྱམས་པ། 

དེ་སྔ་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་གི་གྲྭ་པ་

རེད།

 ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༣༽ ཨའོ་ཕའམ་དགེ་ལེགས་

ཆོག་གྲུབ་ཀྱང་ཟེར།

 ཕ་ཡུལ་འདབ་པ། དེ་སྔ་སེར་

སྨད་སྤོམ་རའི་གྲྭ་པ་ཡིན་པ་དང། 

ད་ལྟ་ཕ་རན་སིར་གནས་སྡོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་

ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་དུ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༤༽ ཀོ་རི་ཡ་རྒྱ་མཚོའམ་

ཨིན་ཇི། 

ཕ་ཡུལ་ཤོ་སྟར་ལྷོ་གསུམ། ད་

ལྟ་ཕ་རན་སིར་གནས་སྡོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།

 དེ་སྔ་སེར་སྨད་གུང་རུ་ཁང་

ཚན་ནས་རེད། ༢༠༡༤ ལོར་

ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་དུ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༥༽ བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། 

ཕ་ཡུལ་ཆ་ཕྲེང་། དེ་སྔ་སེར་སྨད་སྤོམ་

རའི་གྲྭ་པ་རེད།

 ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད། 

༢༦༽ ཐུབ་བསྟན། 

ཕ་ཡུལ་འདབ་པ། ཕ་རན་སིར་གནས་

སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༤ ལོར་

ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་དུ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༧༽ བློ་བཟང་བསྟན་འཁེལ། 

ཕ་ཡུལ་འདབ་པ། ཕ་རན་སིར་གནས་

སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་

ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༨༽ ལུང་རིགས། 

ཕ་ཡུལ་ཆ་ཕྲེང་། ༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལན་

ཌི་དང་ཇར་མན་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༢༩༽ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། 

ཕ་རན་སིར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

༢༠༡༤ ལོར་ཧོལ་ལེན་ཌི་དང་ཇར་མན་

དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་འདི་གར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅིག་ངོ་སྤྲོད་གཤམ་གསལ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མུམ་བྷེ་རུ་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ 

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

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མཧཱ་ར་ཤེ་ཊ་(Maharash-

tra)མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་མུམ་བྷེའི་ (Mumbai) 

ནང་རྒྱ་གར་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ “Living, 

Loving, Laughing and Dying” ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་སོ་མི་ཡ་མཐོ་

སློབ་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་

ཆིབས་སྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་སོ་མི་

ཡ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཇི་

སོ་མི་ཡ་ལགས་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གོ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་

དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུས་འདུག 

དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་མཐོ་

སློབ་དེའི་ནང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་དུས་

སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་མིའི ་

སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་

འཕགས་བོད་འབྲེལ་ལམ་དང་། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་སྐོར་གྱི་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན། དེ་

བཞིན་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་ལ་ཐུགས་

ཞིབ་དང་གཟིགས་སྐོར་བསྐྱངས་ཏེ་མཐོ་སློབ་

དེའི་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་ཚན་པ་དང་། ན་ལེནྡྲ་

སློབ་གཉེར་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་ཉིན་གྲངས་བཞི་རིང་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་

འཛུགས་མཛད།  སྐབས་དེར་ཐོག་མར་མཐོ་

སློབ་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཀེ་ཇི་སོ་མི་ཡ་ལགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སླར་ཡང་མཐོ་སློབ་

དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུས་པ་མ་ཟད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གསར་

འཛུགས་གནང་བའི་སོམ་ཡ་ཝིདྱ་ཝི་ཧཱར་ཞེས་

པའི་མཐོ་སློབ་དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ཕ་མས་གསར་

འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྱི་འཕེལ་

རིམ་སྐོར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན། ༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བསྟི་

གནས་ཁང་འདི་ལྟ་བུས་མང་ཚོགས་ཕོན་ཆེན་

པོར་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་སློབ་

ཕྲུག་ཚོར་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་གྱི་

ཡོད། གང་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱས་མ་བྱེད་སློབ་ཕྲུག་

ཁྱེད་རང་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ཤེས་

པའི་ཐོག་ནས་སྟོན་པའི་མཛད་རྗེས་ངོ་འཕྲོད་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། ནང་ཆོས་དེ་

ཡང་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ལྟར། སྲེག་བཅད། 

བརྡར་གསུམ་གྱི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

པ་བརྒྱུད། རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐོག་ངེས་ཤེས་

རྙེད་དགོས་པ་ཡིན། མ་ཟད་ང་ཚོས་དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དུས་

རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་བརྗོད་སྐབས། ནང་

ཆོས་ལ་དད་པ་ཙམ་གྱི་མི་ཆོག་པར་ནང་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བར་སློབ་སྦྱོང་མཐར་

ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་ནང་པ་འགས་

ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སངས་རྒྱས་

དང། ཆོས། དགེ་འདུན་བཅས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་ངག་ནས་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ལས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་དོན་

གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དེང་

སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུའང་ནང་

ཤེས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་པོའ་ིརིན་ཐང་

དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མ་བྱས་པར་སྣང་མེད་

དུ་འཇོག་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་འདུག 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།



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

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

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

བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༡༩ བར་རྒྱ་

གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ལིར་གནད་ཡོད་མི ་སྣ་

ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལོ་མང་རིང་ནས་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

དབུས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༣ འཁོར་བའི་རིག་གཞུང་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།

པའི་(RSS)འགོ་ཁྲིད་རྒན་པ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ཡི་

ཡ་ཇི་ཇོ་ཤི་ Mr. Bhaiyaji Joshi  ལགས་

ཀྱིས་གཙོས་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ་རི་ཤི་ཀུ་མཱར་ 

Indresh Kumar ལགས་དང་ལྷན་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད།  སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་

བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་

བཟུང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག  

  དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཇེ་པི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པའ་ིདྲུང་ཆ་ེརྒན་གྲས་ཇ་ེཔ་ིན་ཌ་ Mr. J.P Nadda 

ལགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས། ཁོང་གིས་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་

གུས་བརྩ་ིཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མུ་

མཐུད་གནང་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྡ་ས་

བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་ནང་དབུས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དབུ་

བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༣ འཁོར་བའི་རིག་གཞུང་

སྲུང་བརྩིའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཚོགས་སོང།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༠།༢༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་དབུས་དམིགས་བསལ་

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

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་སྐུའི་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་

བ་རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་

འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་

ཆེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་གཙོས་

ལས་བྱེད་དང་སློབ་མ་བཅས་མི་གྲངས་ ༡༢༠ 

བརྒལ་བ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་

ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདེབས་

གསུང་འདོན་དང་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་

སིལ་ཕུལ་ཡོད། དེ་ནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་

མགྲོན་མཆོག་དང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

རྣམས་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་

གྲུབ་མཚམས་སློབ་སྤྱི་སྨན་རམས་པ་བསྟན་

པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་དུས་དྲན་ཉིན་

མོའ་ིབྱུང་རབས་ངོ་སྤྲོད་གནང། དེ་རྗེས་རིག་

གནས་དགེ་རྒན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

ཀྱིས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཞབས་

ལོ་ ༣༠ དང་ ༢༠ འཁོར་བའི་མཚན་གཞུང་

སྒྲོགས་སྦྱང་དང་སྦྲགས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་བྱ་དགའ་གནང་ཡོད། དེ་

བཞིན་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི་མཐོ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་གྱོན་

རྒྱུའི་ཆས་གོས་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད་པ་སྤྱན་

བསྟར་དང་འབྲེལ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་

གི་དགེ་འདུན་པས་ཤིས་བརྗོད་

གསུང་འདོན་གནང་། དེ་ནས་སློབ་

སྤྱི་སྨན་རམས་པ་བསྟན་པ་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྨན་རྩིས་

སྐབས་སོ་སོའ་ིགྲུབ་འབྲས་སྒྲོགས་

སྦྱང་དང་ལྷན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

མཆོག་གིས་ལག་འཁྱེར་དང་ཐོབ་

ཕྲ་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སྨན་དགེ་ཡེ་

ཤེས་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་

བོད་དབྱིན་གཉིས་ནང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་

བྱས་ཡོད་པའི་གངས་རིའི་ལང་ཚོའི་རྩོམ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་། རྩོམ་

ཡིག་ལེགས་གྲས་དྲུག་གི་མིང་གཞུང་སྒྲོགས་

སྦྱང་དང་ཆབས་ཅིག་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བྱ་དགའ་

གནང་། དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

རིམ་བཞིན་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་

སྨན་རམས་པ་པ་སངས་དབང་འདུས་ལགས་

ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཁྱེན་པའི་རང་

གཟུགས་ཀྱི་ཤིས་བརྗོད་དག་འདོན་གནང་ནས་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད། །

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིགྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ། 
༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིནང་བོད་རིགས་ 

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནི་དེ་སྔ་ལས་ཕྲན་

བུ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་

སློབ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༢༧ གྱི་བརྒྱ་

ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་ཡོད། འདི་ལོར་བོད་རིགས་

སློབ་མ་གྲངས་ ༣༢༡ བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་

ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་སྔའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༠ 

འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་དབུས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་སློབ་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་གསལ་

བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཡོད། ལོ་དེར་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་

་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་མཁན་སློབ་མ་

གྲངས་ ༢༠༡ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོར་བརྒྱ་ཆ་ 

༧༥ ལོན་མཁན་སློབ་མ་གྲངས་ ༣༢༡ བྱུང་ཡོད་

པར་བརྟེན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ 

ཡན་ལོན་མཁན་མང་ཆེ་བ་རྣམས་ཚན་རིག་

སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདི་ལོར་

སྡེ་ཚན་གསུམ་གའི་ནང་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་བརྒྱ་

ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་མཁན་ཁ་གྲངས་མང་ཉུང་

ཆ་སྙོམས་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚོང་རིག་

དང་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་སྔ་ལས་

ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་མངོན་ཐུབ།

 འདི་ལོའ ་ིདགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་

བྱ་དགའ་ལེན་མཁན་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་

ཨང་དང་པོ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

མ་བསོད་ནམས་བཟང་མོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་

༢། ཨང་གཉིས་པ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༨། 

ཨང་གསུམ་པ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

མ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༦ ཐོབ་

ཡོད་པ་དང་། 

 ཚོང ་རིག ་སྡེ ་ཚན་ཁོངས་ནས་

ཨང་དང་པོ་སོན་པ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་

གྲྭའི་སློབ་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་

༢། ཨང་གཉིས་པ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་མ་ལྷ་མོ་ཆོས་སྒྲོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣། ཨང་

གསུམ་པ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་

རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༨ ཐོབ་ཡོད། 

 སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་

དང་པོ་སོན་པ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

མ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣། ཨང་

གཉིས་པ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ལྷ་

རོང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༦། ཨང་གསུམ་པ་སྦེལ་

ཀོབ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་དབྱངས་

ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༤ ཐོབ་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ 

ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་(CBSE) ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིགྲུབ་འབྲས་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ནང་བོད་སློབ་

ཁོངས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ 

༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ལོན་མཁན་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་

སློབ་གྲྭ་དང་སྦེལ་ཀོབ་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཡིན་འདུག  

འདི་ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི(AISSCE) 

ནང་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༦ ནས་སློབ་ཕྲུག་

གྲངས་ ༡༥༣༥ འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའིའི་

ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༣༣༡ ཡིག་

རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་པ་དང་། བསྐྱར་རྒྱུགས་

གཏོང་དགོས་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༦༢ ཡོད། 

རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༤༠། དེ་

བཞིན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༩ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་བྱས་མེད།

 འདི་ལོའ་ིབོད་སློབ་ཁག་གི་འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༦་

༧༡ ཡིན་པ་དང། དེའི་ནང་ནས་བུ་ཡིག་རྒྱུགས་

གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༧༠༤ ཡོད་ཁོངས་ནས་

རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༥༩༤ བྱུང་

ཡོད། ༼འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༤་༣༨ དང་།༽ 

བུ་མོ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༧༣༨ 

ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་

གྲངས་ ༦༦༥ བྱུང་བ་དང་། ༼འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་

ཆ་ ༩༠་༡༡ ༽བཅས་ཡིན་འདུག འདི་ལོར་ཡང་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་

ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་བོད་ སློབ་ཁག་གི་ནང་བུ་

ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་བླངས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྐབས་བོད་ནང་དེ་སྔ་ལས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ དང་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༡ ནས་བཟུང་འདི་ལོའ་ིས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་

འཁེལ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་

ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་གངས་ཏི་སིར་གནས་སྐོར་

དང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དུ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་

ཚད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༤ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ བར་

དགོངས་པ་ཞུ་མི་ཆོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ལས་

བྱེད་སུ་རུང་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་དེའི་སྐབས་

དགོངས་པ་ཞུས་ཚེ་ལས་གནས་ནས་གནས་

དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུའང་དམ་

བསྒྲགས་དེ་མཚུངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་

དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་ངོ་

སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་སྤྲོད་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་བྱས་པ་མ་ཟད། དུས་ཚོད་རྫོགས་ཟིན་

པ་རྣམས་འཕར་འགྱང་མ་བྱས་པ་དང་། དེ་སྔ་ངོ་

སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཟིན་པ་རྣམས་ལག་འཁྱེར་

ཕྱིར་སློག་བྱེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ལ་

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

ལོའ་ིདབང་ཆེན་སྐབས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་རུ་འགྲོ་

མཁན་བོད་མི་སུ་བྱུང་ཡང་བོད་མི་དེའི་ཐེམ་ཐོ་

(Chenese:Huokou) གཞུང་བཞེས་གཏོང་

རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་འདུག 


