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2nd July 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)

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀླུ་འཁྱིལ་དགོན་པའི་ཕོ་བྲང་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མངའ་རིས་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་བརྒྱུད་ལ་དྭགས་ཀླུ་འཁྱིལ་དགའ་ལྡན་

དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པའི ་འདུས་དམངས་

ཡོངས་ ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ པའི་ཐོག་མགོན་པོ་གང་

མཆོག་ཉིད་ཀླུ་འཁྱིལ་དགོན་པར་༸ཞབས་སོར་

བདེ་བར་འཁོད་སྐབས། དགོན་པའི་མཁན་བླ་

དང་འདུས་དམངས་ནས་དུང་རྒྱ་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཐོག་ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན་དུ་

དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དང་སློབ་ཕྲུག་སོགས་

ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་

ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཀླུ་འཁྱིལ་དགོན་པར་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ཕོ་

བྲང་ལ་རབ་གནས་དང་དབུ་ འབྱེད་གྲུབ་བསྟུན་

ཕོ་བྲང་གསར་པའི་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་མངའ་རིས་ཚང་དགོན་ཁག་

བདུན་གྱི་དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ནས་མཎྜལ་

རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག ཕྱི་

ཚེས་ ༣༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་དབང་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་མཁས་པའི་བགྲོ་

གླེང་གནང་ཡོད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིཆོས་འབྲེལ་དང་མངའ་རིས་

ཚང་དགོན་ཁག་བདུན་གྱི་དགེ་འདུན་འདུས་

དམངས་དང་སེར་སྐྱ་ཐུན་མོང་ནས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་སྟབས་བདེ་

ཞིག་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༣ 

ནས་བཟུང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་དད་ལྡན་སྐྱ་སེར་མི་དམངས་ཁྲི་ 

ཚོ་བརྒལ་བར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་

ཆེན་དབུ་འཛུགས་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

མཛད་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ་རི་ཤི་ཀུ་མཱར་ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་པདྨ་ཐང་མགྲོན་

ཁང་ནང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞོན་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག 

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

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་དངོས་

གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལོ་མང་རིང་ནས་འབྲེལ་

བ་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པའི་ (RSS) སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ་རི་

ཤི་ཀུ་མཱར་ Indresh Kumar ལགས་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་གནང་རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་

སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ་རི་ཤི་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་རྡ་

ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་

ཁང་ནང་མི་དམངས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་སོང་། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྡ་ས་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ་རི་ཤི་ཀུ་

མཱར་ལགས་ངོ་སྤྲོད་དང་ཕེབས་བསུའི་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དེ ་རི ་ཤི ་

ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང་། ད་བར་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

བློན་ ༡༢ ཀྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་

སྐུ་ཚབ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་མེད་ཀྱང་། ད་རེས་

སྲིད་བློན་མོ་ཏི་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་མཛད་

སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ་དེ་ནི་

ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

གཞུང་ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱིས་མཚོན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གནས་

སྟངས་དང་། འཚོ་ཐབས། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་

བསྟེན་སོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཡོང་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་

སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་མཆོག་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་སྲིད་

བློན་སྐུ་ཞབས་མོ་ཏི་མཆོག་བར་དང་། དེ་བཞིན་

རྒྱ་གར་གྱི་མི་དམངས་བཅས་ནས་བོད་མིར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་

གང་ལེགས་གནང་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

དང་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་།   རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་

བ་མ་ཟད། དེ་སྔའི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བོད་

མི་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་

ཐབས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཁག་ཀྱང་ངོ་སྤྲོད་

ཞིབ་རྒྱས་གནང་སོང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ 

ཐོག་བོད་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་རྗེས་ཆུ་

ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་

ཤག་གིས་ཁོང་ལ་ཉིན་གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་

ཤིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

བཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་གྱི་

ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གསུམ་པའི་སྐབས་དད་ལྡན་

སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་མ་སྩལ་སྔོན་རིགས་

རུས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་མེད་སྐོར་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ང་ཚོས་རིགས་རུས་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་དེ་འདོར་དགོས། 

སྤྱིར་བཏང་དེ་སྔ་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་

རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་

གོང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས་ངའི་ཆོས་དེར་ཞུགས་མཁན་ཚོར་

རིགས་དང་རུས་མི་གཙོ་བར་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་

སྩལ་ཏེ་ཁུལ་དེའི་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་གི་ཆོས་

འབྲེལ་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་ཁུལ་དེའི་སྨན་

རྩིས་ཁང་དང་ལམ་སྒྲོན་སློབ་གྲྭ དེ་བཞིན་ཁ་ཆེའི་

མི་རིགས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་

སྩལ་ཡོད་འདུག 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

༄༅། །གངས་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བླ་

ནམེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན་ཆེན་པོ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ད་ལམ་རང་

ལུགས་ལྟར་ན་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་བཅུ་དང་ཕྱི་

ལུགས་སུ་དོན་དགུར་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་

སྐར་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོར་ང་ཚོས་

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་

རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་

དགོངས་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་

པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

གང་སྐུའི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་རྒྱས་པའི་སྨོན་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་

འབྲེལ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་

རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༧ བར་ལ་

དྭགས་སུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་

ཐེངས་  ༣༣ སྐབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༩ ཕེབས་

པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོར་

བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ཇཱ་མུར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་

ཇཱ་མུ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་སླེ་རུ་ཕེབས་འབྱོར་

དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 

༧༩ ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོར་

ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་སླེ་ནས་ཇཱ་མུར་

མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཇཱ་མུ་ནས་རྡ་

སར་ཕེབས་ འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ནས་

ཚེས་ ༥ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དིལླཱིར་བོད་

ཤིང་སྟག་ ༡༩༡༤ ལོའ་ིསིམ་ལཱའི་ཆིངས་ཡིག་

ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༠ འཁོར་

བའི་དུས་ཚིགས་རྗེས་དྲན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་

འདུའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་བྷ་ར་ཏི་ཡ་ཇན་ཏཱ་པར་ཊིའི་ཚོགས་མི་རྒན་

གྲས་སྐུ་ཞབས་མུར་ལི་མ་ནོ་ཧར་ཇོ་ཤི་མཆོག་

དང་ (Dr.Murli Manohar Joshi) དང་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ IIC ཚོགས་

གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མཁས་དབང་ཀ་པིལཱ་ཝཏྱྶ་ཡན་

མཆོག (Dr. Kapila Vatsyayan) ཀྱང་ཆེད་

ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་

ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཡིན་འདུག  ཕྱི་

ཚེས་ ༦ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྡ་སར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་

དགུང་གྲངས་ ༧༩ ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་

སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཟ་འབྲུའི་བློན་

ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇི་ཨེ་སི་བྷཱ་ལི་(Shri G.S Bali) 

མཆོག་དང་ལྷན་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་དུ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོའ་ི

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་

གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་བཀའ་

བློན་མཆོག་དང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ཤེས་

ཡོན་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝི་དེ་ཤི་པན་ཌེ་ 

Shri R.V Deshpande  མཆོག་ཀྱང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༨།༩ བཅས་

ཉིན་གཉིས་རིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཀོ་ལེ་གལ་དོན་

ལྡན་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་མང་ཚོགས་

ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་རྗེས་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལ་དྭགས་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་

སོགས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གིས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་

དྭགས་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་དུས་དབང་དུ་ཆོས་ཞུར་

བཅར་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྡ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་

གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢

ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སེར་པོ་(IC)དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་རམ་དེབ་

སེར་པོའ་ིཚན་པར་ཐད་ཀར་ཁ་པར་མཐུད་ཐུབ་

པའི་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། 

•  ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོའ་ིགནས་སྟངས་

དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་རྟོགས་ཐུབ། http://tibet-

bureau.in/iccheck

• ལག་དེབ་སྡེ་ཚན་ཆེད་དུ་ཐད་ཀར་ཁ་

པར་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་སྦྱར་ཡོད་

པ་ ༢༦༤༧༩༧༣༧་ འབྲེལ་བ་གནང་

རོགས་ཞུ།

•  ཁ་པར། ༢༦༤༣༩༧༤༥། 

༢༦༢༡༨༥༤༨། ༢༦༢༡༨༥༤༦། དང་ 

༢༦༤༧༤༧༨༩ དེ་སྔོན་ལྟར་འབྲེལ་བ་

གནང་འཐུས།

•  ཞོགས་པ་མི ་མང་གི ་དུས་ཚོད་ཡིན་

གཤིས་ལས་བྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། ཁ་

པར་ཉིན་རྒྱབ་ལ་གནང་ཪོགས་ཞུ།

•  འདི་གར་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་ཐོན་ཡོད་པ་

ཕོན་ཆེ་བཞེས་མཁན་མི་འདུག་ན། ཚང་

མས་གང་མྱུར་བཞེས་ཐབས་ཞུ།

•  ཕྱི ་སྐྱོད ་ལག་དེབ་བཞེས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་དེ་སྔོན་གྱི་བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་མཉམ་

དུ་བསྣམ་དགོས།

•  ངོ་ཚབ་ཡིན་ན་པར་ཡོད་ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་

དང། དེ་མིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་

ངོས་སྦྱོར་དགོས་གལ།

• ཡིག་ཆར་དག་མཆན་དགོས་མཁོ་མཆི་

རིགས་ནས། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་

དང་། དེ་མིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་

ངོས་སྦྱོར་མིག་སྟོན་དགོས་གལ།

•  དོན་ཁང་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་ན་

བཟའ་ཚུལ་ལྡན་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས།།

བཙུན་མ་འཆི་མེད་ལགས་བཙོན་བཀྲོལ་
ཐོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

དཀར་མཛེས་ལམ་བྲག་དགོན་པའི་བཙུན་མ་

སྨན་པ་འཆི་མེད་ལགས་རྒྱའི་བཙོན་འོག་ནས་

ལོ་ ༣ གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་

ཡུན་རྫོགས་ཏེ་བཙོན་བཀྲོལ་ཐོབ་སྟེ་རང་ཁྱིམ་

དུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་གཅིག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་

ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོ་ཁོང་མོ་ཕེབས་

བསུར་ཡོང་རྒྱུ་བཀག་འགོག་ཆེད། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༥ ཉིན་གྱི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་

གསང་སྟབས་ཀྱིས་བཙུན་མ་འཆི་མེད་ལགས་

རླངས་འཁོར་ནང་བཞག་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་བསྐྱལ་

ཡོད་ཀྱང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་

བཙོན་བཀྲོལ་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ལམ་བྲག་དགོན་པའི་བཙུན་

མ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ས་གནས་མི་མང་གིས་

དགའ་བསུའི་མཇལ་དར་བསྒྲོན་ཡོད་འདུག

 བཙུན་མ་འཆི་མེད་ལགས་ནི། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་

མི་མང་པོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

བྱེད་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་གྲྭ་བཙུན་ཚོ་དཀར་

མཛེས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོང་ན་ཞང་སོ་སོ་ནས་

ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་དང་། ཁག་ཐེག་འགན་ལེན་

བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་མ་

ཡོང་ཚེ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུའི་བཙན་བཀའ་

གཏོང་སྐབས། བཙུན་མ་འཆི་མེད་ལགས་

དང་ཁོང་གི་སྨན་གཡོག་བཙུན་མ་ཆོས་དགའ་

གཉིས་དཀར་མཛེས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་

ལམ་བྲག་སྨན་ཁང་དུ་སྐྱོད་བཞིན་པའི་ལམ་བར་

ནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། སྐབས་དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་ནང་

མི་ཚོས་ཁོང་མོའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡང་མཐོང་

ཐོས་བྱུང་མེད་ཀྱང་། རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

བར་ཁོ་མོ་དཀར་མཛེས་རྫོང་ནས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་དར་རྩེ་མདོའ་ིབཙོན་ཁང་ཞིག་ནང་ལོ་

གཅིག་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་

ནས་དར་རྩེ་མདོའ ་ིཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁོ་མོར་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་ ༣ ཀྱི་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ། རྒྱ་ནག་གི་བུད་

མེད་ཀྱི་བཙོན་ཁང་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད་དེ་ལོ་

གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱས་མཐར་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་རྫོགས་

ཏེ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག

 བཙུན་མ ་འཆི ་མེད ་ལགས་ནི ་

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོག་བཙན་ཁུལ་ཨ་རུ་ར་

གྲོང་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་ཚེ་འདས་

ཀྱི་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་ངག་

དབང་ཆོས་སྒྲོན་རྗོད་བཞིན་ཡོད་འདུག

དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་ཨི་
སི་རེལ་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གཉིས་
དབར་གཉིས་མོས་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་ཨི་

སི་རེལ་ (Israel) ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སོ་

ནམ་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ 

Southern Arava R&D ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་

གཉིས་དབར་གཉིས་མོས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་

ཆའི་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་འདུག 

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ནང་སྲིད་

བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་

ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་གོང་གསལ་

ཨི་སི་རེལ་ལིའི་ཚོགས་པའི་ས་ཞིང་འདེབས་

ལས་དང་སོ ་ནམ་ལས་གཞིའི ་ཐོག་མཁས་

དབང་སྐུ་ཞབས་མོ་ཏི་ཧཱ་རཱ་རི་ Mr. Moti Ha-

rari ལགས་བཅས་ཀྱིས་གཉིས་མོས་ཐོག་གྲོས་

མཐུན་ཡིག་ཆར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་འཆི་མེད་རིག་

འཛིན་ལགས་དང་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཟུང་དྲུང་

དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་

ཕེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་

སུ་སོ་ནམ་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་

ཡོད། ལས་གཞི་འདི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་

ཨི་སི་རེལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སོ་ནམ་ལས་

གཞིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ South-

ern Arava R&D ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་

མཐུན་འགྱུར་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། ལས་གཞི་

འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

གི་ནང་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ས་

ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཡུལ་ལུང་

སོ་སོའ ་ིས་བཅུད་དང་གནམ་གཤིས་སོགས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་སྟོན་ཐོག་གང་ཞིག་བཟང་བ་

ཡོད་མེད་སོགས་ཨི ་སི ་རེལ་ལིའི ་ས་ཆའི ་

ཐོག་ཉམས་མྱོང་གང་བསགས་པ་རྣམས་ལ་གོ་

བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་ཡོད།  

ལས་བྱེད་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ར་

ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་

དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་ལས་

རོགས་གཅིག་གི་ས་སྟོང་ཡོད་ན། གཤམ་

གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ཞུགས་བློ་ཡོད་མཁན་

རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ 

འགྱངས་མེད་འདི་གར་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐུབ་

པ་དགོས།

དགེ་རྒན་ལས་རོགས་གཅིག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་

དགོས་ཁག

༡། འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་དབང་པོ་སྐྱོན་

ཅན་ཚོར་ཆབ་གསང་སྒུག་རོགས་གཙོས་ཕྱག་

རོགས་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་

པ།

༢། ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་པ།

༣། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་

བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་ཆོད་

སེམས་ཡོད་པ།

༤། རྒྱལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་དུས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་

པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཆགས་ཤོག་གྲངས་སོ་

སོའ་ིངོ་བཤུས།

༥། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་

སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཆགས་ཤོག་

གྲངས་སོ་སོའ་ིངོ་བཤུས།

༦། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་

ཁང་ངམ་སྨན་རྩིས་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ནས་ནད་

མེད་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་  ངོས་སྦྱོར།

༧། རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐྱེས་ཚེས་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་དེ་མིན་ཁུངས་སྐྱེལ་

ཆེད་ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་ངོ་བཤུས།

༨། ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༥ མན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པ་

དགོས།

༩། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་

ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་

ཁག་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་

ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་མཁོད་དགོས། འཚང་

སྙན་ནང་སོ་སོའ་ིཁ་བྱང་དང་། ཁ་དཔར་ཨང་། 

མྱུར་འཕྲིན་དང་གློག་འཕྲིན་ཨང་སོགས་ཇི་ཡོད་

ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། སྡེ་ར་ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་

དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭའི་

ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ 

ལ།།
Director, 
Ngoenga  School for Tibetan Children 
with Special Needs   
S.D.Road,P.O.Kulhan-248001  
Distt.Dehradun,Uttarkhand
Email: ngoenga@tibet.net                
Ph:(0135) 2607688,2607128

བུ་དང་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་

ཁོངས་སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཏུ་བུའི་ཉལ་ཁང་དོ་

དམ་པའི་ས་མིག་གཅིག་དང་ཌལ་ཧོར་གཏན་

སློབ་ཏུ་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ས་མིག་

གཅིག་སྟོང་པ་ཡོད་པར་ཆོད་གན་ཐོག་ལས་

གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༧  ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོགདགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་

ཁག་དང་བཅས་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར།

༢། རང་ལོ་ ༤༥ མ་བརྒལ་བ་ཡིན་པ།

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་

གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། R.C. ཤོག་

གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མ།

༤། གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༥། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུས།

གསོལ་ཕོགས།

ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་ཧིན་སྒོར་ ༩༣༠༠ ཐོབ་

རྒྱུ།

 གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་

ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སྟེང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་

ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན།  ཡང་ན་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭ་གང་རུང་གི་སློབ་སྤྱི་བཅས་སུ་རུང་

ནས་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ངོ་བཤུས་འཁྲུལ་

མེད་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་ཞུ་

དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༣༠ ལ།
Secretary
Department of Education
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsaal - 176215
Distt. Kangra, H.P. INDIA

༄༅།།ཕྱི ་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་ཀྱི ་བརྙན་འཕྲིན་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།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢  

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་འོག་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ལྷན་ཚོགས་

གནང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ ་ནང་གསལ་

མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་སླད། དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

དགོས་ཞེས་ཕེབས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འབྲེལ་

ཡོད་དོན་ཚན་ཁག་སོ་སོར་མཇུག་སྐྱོང་ལག་

བསྟར་ཞུས་པ་ཁག་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་

གསལ་རྟོགས་ཆེད་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་

གསལ།

བརྗོད་གཞི་དང་པོ།

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་

བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་གདོང་ལེན་གྱིས་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཕྱོགས་སྐོར།

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྷ་སྟེང་

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

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་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་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དབུ་

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

བའི་སྐར་མ་ ༧ ཅན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་སར་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་

པ་དང། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། དབུ་

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

གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཇར་མན་སྐད་དང་། ཕ་རན་

སི། དེ་བཞིན་སེ་པན་ཡི་གེ་བཅས་ཁྱོན་ཡིག་

རིགས་ཁག་བདུན་ཐོག་ཡིག་ཆ་གྲ་སྒྲིག་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད།

 གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱངས་

སྐབས་ཨིན་ཇིའི་ BBC གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

གྲགས་ཆེ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་

ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་

བཅར་དྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་

རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ཡོད།

༢། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་གཞི་རྩར་

བཟུང་སྟེ། ལས་འགུལ་རིགས་སྤེལ་སྐབས་

དགོས་འདུན་ནམ། འབོད་སྒྲ། ཕྲེད་དར། དེ་

མིན་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀྱི་ནང་བརྗོད་ཚིག་གཅིག་

གྱུར་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཟིན་བྲིས་ཤིག་

བཟོ་འགོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ལ་བཀོད་མངགས་ཟིན་པ་ལྟར་། ཟིན་བྲིས་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་ཆ་ལས་དོན་ལེགས་བསྒྲུབ་

ཀྱིས་ཨིན་བོད་རགས་ཟིན་ཁག་གཉིས་བཀའ་

ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གཏན་

འབེབས་ཟིན་མཚམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ tibet.net དང༌། སྤྱི་ལྷན་གྱི་དྲ་རྒྱ་ 

chithu.org ཡང་ན་ parliament.org  ནང་

སོ་སོར་རིམ་པས་འགོད་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

༣། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དཔའ་བོ ་དཔའ་མོ ་

རྣམས་དང༌། གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀྱི་

མངོན་འདོད་གཙོ་བོ་ནི། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་རྒྱུར་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་

དགོས་ཞེས་གསལ་འཁོད་འདི་བཞིན་བཀའ་

ཤག་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྙིང་བཅངས་ཀྱིས་

འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡིན།

༤། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བོད་བསྟན་སྲིད་

རང་དབང་གི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གི་

གནས་ཚུལ་དངོས་བདེན་ནམ་བྱུང་འབྲེལ་ཡོད་

སྡེ་ཚན་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་མཚམས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་

བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་མཆོད་

འབུལ་སྨོམ་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་

 རྡོར་གདན་དུ་གསུང་ཆོས་སྐབས་དང་བསྟུན་

གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་གོ་

སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡིན།

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༤།༤ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་

དབྱངས་མཆོག་གིས་དྷ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་ཧིན་ཨིན་

གསུམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན་དང། 

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་སུ་

ཡིན། ཁོང་ཚོའི་མངོན་འདོད་གང་ཡིན་པ། དེ་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

ལས་འགུལ་དེར་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ལན་འདེབས་

གང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དཔར་

རིས་དང་ངོ ་སྤྲོད་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

གནང་སྟེ་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱུང་ཡོད། 

༦། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་

ཁྲལ་འབུལ་འབབ་ལའང་སྤར་ཆ་དགོས་སྐོར་

སྤྱི་ཚོགས་དང་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་

མང་པོ་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཆུབ་ལྟར་མ་འོངས་པར་

དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་ཞེས་ཕེབས་ཡོད་

ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྤར་ཆ་མི་དགོས་ཞེས་གྲོས་

ཚོགས་སྔ་རྗེས་ནང་གསུངས་ཟིན། གཞི་རྩའི་དོ་

བདག་སོ་སོ་ནས་འཕར་ཕུལ་ཞལ་འདེབས་ག་

ཚོད་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་

ནང་འབུལ་ཆོག་ཡོད།

༧། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་

མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་

ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང༌། ཡུལ་

ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ། ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་

ལས་འགུལ་གང་མང་སྤེལ་དགོས་སྐོར་འབོད་

བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་གཏོང་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་

བ་ལྟར། གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་

ཐོག་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་

ལྟར་ཁུངས་སོ་སོར་བཏང་ཟིན།

༨། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད། གཙོ་

བོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉིས་ནས་ཐུགས་འགན་

རྐང་བཞེས་གནང་མུས་ཐོག་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ནས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་འཐུས་

ཤོར་མི་འགྲོ་ཆེད་སྔར་བས་རྫི་གསང་དོད་པོས་

བཞུགས་སྒར་ཙམ་མ་ཟད། ཆིབྶ་བསྒྱུར་གནང་

ཡུལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་དང་ས་གནས་གང་དུ་

འཁེལ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་དམ་དོན་ཡོང་

ཐབས་མཇུག་གནོན་དང་འབོད་སྐུལ་སྔར་ལྷག་

ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༩། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་རྣམས་འགུག་

ཐབས་སུ་དེང་དུས་སྔར་ལྷག་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀྱི་

འགྲོ་སོང་བཏང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་

དང༌། ས་གནས་ཡུལ་མིའི་བར་དཀྲུགས་ཤིང་

དཀྲོགས་གཏམ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཇུས་ངན་རབས་དང་

རིམ་པ་སྤེལ་མུས་ལ་བརྟེན། ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་

སྐབས་འདིར་བོད་མི་རྣམས་ནང་ཁུལ་མཐུན་

ལམ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་སྔར་ལྷག་དགོས་ཐད་

འཛིན་སྐྱོང་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་པ་ཕེབས་

གསལ་ལྟར་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ 

༢༠༡༢།༤།༩ དང་ ༢༠༡༣།༣།༧ བཅས་ཁུངས་

སོ་སོར་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟིན་

ཡོད། 

༡༠། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་འཕྲལ་

ཕུགས་གང་ཐད་ནས་མི་འབོར་ཉུང་བའི་དཀའ་

ངལ་དངོས་ཡོད་ལ་བརྟེན། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྐྱེད་

གསོ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་

ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་ངོས་ནས་དམིགས་

བསལ་བལྟ་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་བཀའ་ཤག་ནས་

གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤།༧།༠༡ ཉིན་མཚན་

རྟགས་བཀོད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་

ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་ཆོག་གི་འཆར་གཞི་འབུལ་

དགོས་བཀོད་མངགས་ཟིན།

བརྗོད་གཞི་གཉིས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར།

ཀ  དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་དབུས་

བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གི་

སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཁག གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་

ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བཀའ་

དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བ་དང༌ཆབས་ཅིག སླད་

ནས་ཡང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་ཐབས་

དང༌། ལྷག་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་དང༌། ཆོས་དད་རང་དབང༌། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། ཁོར་ཡུག ཤེས་ཡོན་

གྱི་གནས་སྟངས། འབྲོག་པ་རྣམས་བཙན་ཤེད་

ཀྱིས་གནས་སྤོ་བྱེད་བཅུག་པ་སོགས་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དཔང་རྟགས་དང་

བཅས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྲིད་བྱུས་ངན་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་སྔར་

ལྷག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་

ཅིག་ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་མི་ཚོ་ལའང་ཐུགས་

འཕྲད་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་དང་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུ་

མུས་ཡིན།  

ཁ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་སྡེ་ཚན་

ནས་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐོར་བརྙན་

འཕྲིན་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༢ བྱས་པ་བཟོ་

བསྐྲུན་གྱིས་རྒྱ་གང་ཆེ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཟིན།

ག  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་སྐོར་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་ཕྱོགས་ཐད། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གི་བོད་དོན་སྐོར་དྲི་བ་དོན་ཚན་ ༡༠ ལ་

ཨིན་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ནང་ལན་འདེབས་

གནང་བ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་

བཞག་ཡོད་པ་འདིས་རང་རིགས་བོད་དོན་ལ་དོ་

སྣང་ཅན་སྤྱི་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་བོད་

དོན་ལ་དོ་སྣང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་

ཞིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། བོད་

ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས། 

རང་ལུས་མེར་བསྲེག་སྐོར་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་། ཆོས་དད་རང་མོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

སོགས་གང་ཅིའི་གནད་དོན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་འདུག

ང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞས་པ་གཞས་མ་སྙན་གྲགས་

ཅན་ལྷན་དུ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཇེ་ཆེར་

གཏོང་རྒྱུ་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བའི་གཞས་ཚིག་གསར་རྩོམ་གྱི་འགྲན་

བསྡུར་གནང་སྟེ་འོད་སྡེར་ཟུར་དུ་འདོན་རྒྱུའི་

ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ། དེའི་རྐང་འགན་བཀའ་ཤག་

ནས་བཞེས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་

བཀོད་མངགས་གནང་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་གསལ་

བཞིན། འདི་ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ནང་འོད་སྡེར་འདོན་

སྤེལ་ལས་གཞི་ནང་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བསྩལ་བྱུང་འདུག་པས་རིན་

མིན་ཆོས་རིག་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པར་གང་མྱུར་འོད་སྡེར་འདོན་སྤེལ་དགོས་པའི་

བཀོད་མངགས་ཟིན།

ཅ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་

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

ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་སྔ་རྗེས་སུ་རེ་འདུན་ཞུས་པ་

དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་

ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མུས་ཡིན། འབྲེལ་

ཡོད་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། 

ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྣེ་རིགས་ལས་ཁུངས་

སུ་ཕེབས་བཅར་སྐབས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་གང་

ཐུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན། ན་

ནིང་ལོར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་དང༌། ཕྱི་

ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ཏུ་

ཕེབས་དུས་དེར་ཡོད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་

ནས་གཞེན་བསྐུལ་ཞུས་པ་སོགས་གནང་ཡོད། 

ཆ། འཛིན་སྐྱོང་ནས་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་

ཡུ་རོབ་ནང་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་

མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནང་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཡོད་

ནའང་ཡུ་རོབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཁོངས་

གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཚང་མས་

རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་བར་ལག་བསྟར་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང༌། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་

ཚན་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་འབྲེལ་མཐུད་པ་

ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་ཆར་སྡེ་

ཚན་དེ་བརྒྱུད་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུ་

དང༌། ད་དུང་ཡུ་རོབ་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐོ་ཐབས་ཡོད་མིན་ཕྱི་

དྲིལ་ནས་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཀོད་

མངགས་གནང་བ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་དང་བཀའ་

མོལ་ཞུས་འབྲས། འགྲོ་བ་མི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་རྟོགས་ཞིབ་གནང་མི་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་

བ་ཡིན་ན། ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བ་དང་རྒྱ་ནག་ནས་

ཀྱང་དེ་ཙམ་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུ་ཐབས་བདེ་མིན་

བཅས་དགེ་མཚན་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་

གནང་བ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག 

ཇ། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙོས་དབུས་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་བཞུགས་

སྒར་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་གདན་ཞུས་ལྟར་

ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བོད་

དོན་དང་ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་

ཕྱོགས་སྲིད་བྱུས་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

བརྗོད་གཞི་གསུམ་པ།

ཨེ་ཤི་ཡའེ་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར།

༡། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་

ཞུས་པ་བཞིན་བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་སློབ་

གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་

བགྲོ་གླེང་དང་སྦྱང་བཤད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་

མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་དང་སྒྱུ་

རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཟིན་པ་ས་གནས་ཁག་ ༧ བྱུང་ཡོད།

༢། ཐེ་ཝན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་

ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་

པོ་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་

སོགས་འགྲོ་འོང༌ཤུཌ་ཆེ་ཡོད་པར་སོང༌། དེའི་

ཁུལ་གྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་

ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་

འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

༣། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་གཙོས། ལྷོ་

ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང༌། སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང༌། ཡུལ་ལུགས་

གོམས་སྲོལ། ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་སོགས་

ངོ་སྤྲོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་

ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཚོ་བ་དང༌། ཐོན་

ཁུངས། ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་སོགས་ལ་

འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གསལ་

བཤད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་

བོད་མིར་བདེན་རྒྱབ་གནང་ཐབས་སུ་མུ་མཐུད་

འབྲེལ་གཏུགས་དང་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡིན།

༤། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་ཨ་

རབ་འཇོར་ཊན་ལྟ་བུ་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་

ཁུལ་དུ་དངོས་སུ་ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་

ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་

ཏེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐོར་

འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།

༥། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ ༢༠༡༢།༦།༡༠ 

ནས་ཚེས་ ༡༥བར་ཀོ་རི་ཡར་ཚོགས་པའི་ 

(WFB ) ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦ 

ནང་ཚོཌ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ དང་

ཚོགས་མི་ ༡༠༠༠ ལྷག་འཛོམས་པའི་རྒྱལ་

སྤྱིའི ་ཚོགས་འདུར་བཞུགས་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་རང་མོས་ཕྱིར་ཐོན་ 

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དང་། གསར་

འགོད་པར་ལན་འདེབས་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་ 

   ༼འཕྲོས་པར་ངོས་བཞ་ིཔར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 5 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༢

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་རྒྱས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ས་

སྟེང་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་

བདག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་འཆར་ལོར་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 

ཐམ་པ་ཕེབས་བཞེས་ཀྱི་གྱ་སྟོན་མཛད་སྒོའ ་ི

དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟུན། 

བོད་ལུགས་འཁྲུངས་ཚེས་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་གཞུང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་

བསྟར་འབུལ་ཞུས་འཐུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་

པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཀའ་བཞེས་

བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་བྱུང་བ་བཞིན། ༸རྒྱལ་

བསྟན་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་བསྟན་པ་དེ་འཛིན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་

བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་

མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་མཛད་པ་

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན།

 དེ ་བཞིན་བོད་གངས་ཅན་པའི ་

སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་

རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་པའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་

དགོངས་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་

པ་ཞིག་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ་ཞིང། དེ་ཡང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་

གནས་འཁོད་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་སོ་སོའ་ི

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་སྒོར་ ༣།༠༠ 

(གསུམ) རེ་དང།  གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་

སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་སྒོར་ 

༣།༠༠ (གསུམ) རེ་བཅས་འབུལ་རྒྱུ་རྒྱས་

བཅད་དང། ཕྱོགས་མཚུངས་དེའི་ཐོག་དྭང་

བླངས་བློས་བཅད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་བློ་ཡོད་

རིགས་ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་འབུལ་ཐབས་གྱུར་

ཚེ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་དགེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་

ན། ཞལ་འདེབས་རྣམས་སོ་སོའ་ིགནས་ཡུལ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང། འབྲེལ་

ཆགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ འགྱངས་མེད་འདི་གའི་

ལས་ཁུངས་སུ་གནང་འབྱོར་ཐུབ་ཐབས་ཡོང་བ་

དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ 

ལ།།

༼པར་ངོས་གསུམ་པའ་ིའཕྲོས།༽

ཨིན་བོད་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད།
instalment  
རིམ་འཇལ།

དངུལ་བུན་དང༌། རིན་འབབ་སོགས་སྤྲོད་ཐེངས་སྔ་ཕྱི་དུམ་

བུར་བགོས་ཏེ་རིམ་གྱིས་སྤྲོད་ཚུལ།

insurance  
འགན་བཅོལ།

མི་དང་ཁར་དབང་སོགས་གློ་བུར་བྱུས་ཉེས་གོད་ཆག་ཚབས་

ཆེ་བྱུང་སྐབས། དེ་ཐད་འགྲོ་གྲོན་ཇི་བྱུང་ཁ་གསབ་ཐུབ་ཐབས་

ཀྱི་ཆེད་མ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཚོང་གི་ལས་གཞི།

intellectual property  
བསམ་བློའ་ིརྒྱུ་ནོར། རིག་ནོར།

མིའི་བསམ་བློའ་ིནུས་པ་དང་རིག་རྩལ་སོགས་ཀྱིས་བསམ་

ཚུལ་དང༌། ཅ་དངོས། བཟོ་བཀོད་སོགས་སྔར་མེད་གསར་དུ་

སྐྲུན་པ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བདག་

དབང་ཐོབ་སའི་དངོས་རྫས།

intelligence quotient  
རིག་རྩལ་འཇལ་གཞི།

རང་གི་བློའ་ིནུས་པ་དང༌། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ལེགས་

ཉེས་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་མིན་འཇལ་བྱེད་

ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ།

international monetary fund  
རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས། 

རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་དངུལ་བརྗེས་འཛའ་ཐང་སོགས་ལ་སྟངས་

འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

juvenile court  
བྱིས་པའི་ཁྲིམས་ཁང༌།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། ལྟ་སྐྱོང་དགོས་མཁོ་ཅན་ནམ། 

ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་བྱས་པའི་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་

པའི་ཕྲུ་གུའི་ཐོག་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་ལག་བསྟར་དང༌། གནས་

དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་དམིགས་བསལ་

ཁྲིམས་ཁང༌།

keynote address  
སྙིང་དོན་གཏམ་བཤད།

དཔལ་འབྱོར་དང༌། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་འཛོམས་ལྟ་བུའི་སར་

བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་འཆད་པའི་གསུང་བཤད།

know-how  
རྒྱུས་མངའ།

ལས་དོན་གང་ཞིག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁོ་བའི་རིག་

རྩལ་དང་ཐབས་བྱུས་ཡོན་ཏན།

labour union 
ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག

གླ་ཕོགས་དང༌། ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མིའི་

ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བཙུགས་པའི་ངལ་རྩོལ་བའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག

law and order  
ཁྲིམས་སྒྲིག

དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་དོ་དམ་སྟངས་

འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་

ནན་པོ།

lay off 
ལས་བཀག་གཏོང་བ།

ཚོང་གི་འཁྲུག་ཆ་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བྱེད་གསར་པ་

བསྐོ་རྒྱུར་མཚམས་འཇོག་དང༌། ད་ཡོད་ཀྱི་ལས་མི་གནས་

སྐབས་རིང་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཚུལ།

leading article  
སྣེ་འདྲེན་རྩོམ་ཡིག རྩོམ་ཡིག་གཙོ་བོ།

ཚགས་ཤོག་དང༌། དུས་དེབ་སོགས་སུ་འགྲེམས་པའི་རྩོམ་ཡིག་

གལ་གནད་ཆེ་ཤོས།

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

ཡོད། དེ་རྗེས་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་སླར་ཡང་

ཀོ་རོ་ཡར་ཕེབས་ནས་ (World Pilgrimage 

Festival) ཞེས་པའི་ཆོས་རིག་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་

མཛད་སྒོ་ཆེན་པོ་དེར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་སྟེ། 

ཛཽ་གེ་སྡེ་པའི་ Joge Order བླ་ཆེན་དང་ཡུ་སུ་

ས་གནས་རྫོང་དཔོན་བཅས་དང་མཇལ་མོལ་

གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ 

ནས་དགའ་གདན་ཤར་རྩེའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ 

བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་མཆོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་ཀོ་རི་ཡར་ཕེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། 

༦། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་ཉེ་བའི་འཆར་ལྡི་ལི་དང་པཊ་ན་ཁག་

སོ ་སོར་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་

སྐབས་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཤྲཱི་ལངྒ་དང་ཐའི་

ལན་ཊི། ཀམ་པོ་ཊི་ཡའི་ནང་པའི་བློན་ཆེན་

ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་མོལ་ཞུས་ནས་ཁོང་

རྣམས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུས་ 

ལྟར་ཕེབས་ཐུབ་མིན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས་འདི་དག་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་ 

མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་འོག་

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ 

བར་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་

ཐོ་ནང་གསལ་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཁག་སོ་

སོར་ལག་བསྟར་ཐུབ་མིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་ཡི་ཡིན་

ཞེས་ཕེབས་དགོངས་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་

མཇུག་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཞུས་པ་ཁག་རྒྱ་ཆེའི་

མང་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་རྟོགས་ཆེད་སྙན་སེང་

ཞུས་པ་ཡིན། དེ་མིན་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་

འཁེལ་མ་ཐུབ་པ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་

མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་ 

གནས་སྟངས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་དང་ 

འབྲེལ། དཔང་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ 

སྐབས་དུས་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ 

 

སུ་ཡིན་ཐེར་འདོན་གྱིས་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཁྲིམས་གཏུག་

གནང་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་།  Spain ལ་སྤྱི་

འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་གཙོས་

འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱས་ཏེ་

རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་ 

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ 

རྒྱ་བཏང་བ་སོགས་བོད་དོན་ལ་བདེན་པའི་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དགེ་ཕན་བྱུང་ཡོད། རྗེས་སུ་རྒྱ་ 

ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་ལ་

བལྟས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་སི་པེན་གྱི་གོང་གསལ་

ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས་འཛིན་བཟུང་

བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་ཉེ་དུས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག་

ནའང་། མུ་མཐུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ནང་ཁྲིམས་

གཏུགས་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

ཡོད་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཇི་དགེ་

བབ་གཟིགས་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང་བ་བཅས། 

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༢༦  ལ།། 

ཆོས་རིག་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གསར་པས་ཕྱག་ལས་
གནང་འགོ་བཙུགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་མཉམ་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་འཕར་འཕགས་

པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེའི ་ཕྱག་ལས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་

ཡོད།  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠ ཐོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་བློན་

མཆོག་དབུས་བཞུགས་ཐོག་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་

ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་དང། འབྲེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད། དེ་བཞིན་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་

འཛོམས་ཐོག་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་ཕུལ་

ཏེ་དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་དྲུང་ཆེ་

གསར་པའི་ལས་འཁུར་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

མཛད་སྒོ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་འདུག

 དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ལས་བྱེད་

དུ་ཞུགས་ཏེ་གནས་དགུ་པ་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཏི་ཛུ་

སྐད་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ 

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ནས་ལས་འཁུར་རང་

འཇགས་ཐོག་ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ནས་གནས་རིམ་རང་འཇགས་ཐོག་བདེ་སླར་

གཞིས་འགོའ ་ིལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་གནས་

བརྒྱད་པར་གནས་སྤར་གྱིས་ཀོ་ལི་གྷལ་མཉམ་

དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༢ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༡ ནས་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་

གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ གནས་

རང་འཇགས་ཐོག་མོན་གྷོ་མཉམ་དྲུང་དུ་བསྐོ་

གཞག ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༣ ཟླ་  ༡༢ ཚེས་ ༦ དྲུང་

ལས་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐོ་

གཞག ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཨ་རིར་

སློབ་བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་  ༡༡ 

ཉིན་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཡིག་ཚང་གི་ལས་

དྲུང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་མོན་

གྷོ་མཉམ་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༨ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ ནས་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་

གི་གཞིས་འགོར་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༩ 

ཟླ་  ༦ ཚེས་ ༢༥ ནས་གནས་རང་འཇགས་

ཐོག་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ནས་གནས་རིམ་རང་འཇགས་

ཐོག་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞག ཕྱི་

ལོ་  ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ལ་དྭགས་

གཞིས་སྤྱི་རུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་གནས་

སྤར་གྱིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་  

༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་  ༡༨ ནས་མོན་གྷོ་འདོད་

རྒུ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སྤོས། 

ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༧ ཟླ་  ༦ ཚེས་ ༦ ནས་སྒང་

ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་  

༢༠༡༠ ཟླ་  ༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་

འཕར་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་  ༡ 

ཚེས་  ༣ ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་

སྤོས། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་  ༦ ཚེས་  ༡༡ ནས་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིགནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་  ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐོ་གཞག་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

 དྲུང་ཆེ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་

ནི་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉིན་ནས་

ཚོད་ལྟའི་ཐོག་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་དུ་བསྐོ་

གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༥ ནས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

དུ་གནས་རིམ་རང་འཇགས་ཐོག་བསྐོ་གཞག་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་  ༤ ཚེས་  ༢༩ ནས་

གཞུང་ཞབས་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་  

༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ནས་དྲུང་གཞོན་གནས་

རིམ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༧ ནས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་དྲུང་གཞོན་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ནས་ལོ་གཉིས་རིང་

ཕོགས་མེད་སློབ་སྦྱོང་དུ་བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༠ 

ཟླ་  ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲུང་གཞོན། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༢ 

ཟླ་  ༧ ཚེས་ ༤ ནས་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སྤར་

གྱིས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ཟུང་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༠ 

ཟླ་  ༡ ཚེས་  ༡༨ ནས་ཞབས་ལོའ་ིའབབས་

ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་གྱི་གནས་རིམ་དུ་གནས་

སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་  ༡༠  ཚེས་ ༢༥ 

ནས་བདེ་སྲུངལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་བཀོད་

སྒྲིག་གནང་། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ 

ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིགནས་རིམ་དུ་གནས་

སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་  ༡ 

ཉིན་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིལས་གནས་ཐོག་ཕྱག་ལས་

གནང་འགོ་བཙུགས་འདུག་པ་བཅས།།  


