
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ལྕགས་སྟག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༣ ཨང༌། ༤༤ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

10th November 2010

Vol. 3 Issue 44  Price Rs. 1

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དྲུག་པའི་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ 

༧ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཧ་རི་

ཡ་ནའི་(Haryana)ནང་ཡོད་པའི་སུ་རཇ་

ཀུནཌ་(Surajkund) དུ་ཚོགས་ཡོད།  

དེ ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ཧ་རི་ཡ་ནར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་

རྒྱལ་སྤྱིའི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཚོགས་མགོན་

དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་དེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། ཨ་ཌེ་ཝ་ནི་མཆོག་དང་གཅེན་གཅུང་

རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ངོས་རང་དེ་རིང་འདིར་

ཡོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་

པོ་བྱུང། དེ་རིང་འདིར་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་ཚོས་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

རྒྱུའི་འདུ་འཛོམས་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་དཀའ་ངལ་

གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་

ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོད། སྣོད་བཅུད་དཔྱད་

ཞིབ་པ་མཁས་དབང་དང་རྒྱ་ནག་གི ་སྣོད་

བཅུད་དཔྱད་ཞིབ་པ་འགས་མཐོ་སྒང་བོད་དེ་

འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་དེས་མཐོ་སྒང་བོད་ལ་ཇི་

ལྟར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་

ས་གཞིའི་ལྷོ་བྱང་གི་སྣེ་མོར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་བོད་དེ་སའི་གོ་ལའི་

ཚ་དྲོད་དང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་

བཞིན་ཆུ་ཆེན་ཁག་གིས་མི་རིགས་དུང་ཕྱུར་

མང་པོ་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་

གི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་ཡིན། ཆུ་ཆེན་དེ་ཚོའི་

འབྱུང་ཁུངས་བོད་ཡིན་ཡང་དེ་དག་རྒྱ་གར་

གྱི་གཙོས་མི་མང་ས༌ཡ་མང་པོས་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཁྱེད་རང་ཚོར་བོད་

ཀྱི ་སྣོད་བཅུད་ཐོག་སེམས་ཁུར་ཡོད་སྐོར་

གསལ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཀྲུའུ་

རུང་ཆིང་གི་དུས་སུ་ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་

མི་ཆོག་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ལྐོག་

ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ལམ་སྟོན་དེ་དག་

ལག་བསྟར་བྱས་མེད། ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་

མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཕོག་

སྐབས། རྒྱ་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆུ་ལོག་དེ་རང་

འབྱུང་གི་རྐྱེན་ངན་ཞིག་མིན་པར་མིས་བཟོས་

པའི་རྐྱེན་ངན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་དཔྱད་གཏམ་

བྲིས་ཡོད། དེ་སྔ་ས་གནས་དེར་ཤིང་ནགས་

མཐུག་པོ་ཡོད་ཀྱང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ནང་ཤིང་ནགས་དེ་དག་ཤུལ་མེད་བཟོས་ཡོད་

པར་བརྟེན།  རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་རྐྱེན་ངན་དེ ་མིས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད་

བྲིས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་

རྒྱས་སྩལ་ཡོད།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉི་ཧོང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་

གྱི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༢༠ ཙམ་ལ་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཨིན་ཌར་གྷན་

ཌི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ནས་སྟོན་འཁོར་དང་

བཅས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། ཕྱི་

ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༢༠ ཙམ་ལ་ཉི་

ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོ་ན་རི་ཏ་གནམ་ཐང་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཉི་ཧོང་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་དང་

འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད། གནམ་ཐང་དུ་གསར་འགོད་

པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་དབར་

ཉེ་ལམ་མཚོ་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག དེ་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སྐུ་

ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་

ལ་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་ཕུལ་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། 

དེ་རྗེས་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའ་ིཧིལ་ཊོན་མགྲོན་ཁང་

དུ་སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་ཉིན་

གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་བསྟུན། བཞུགས་གནས་

མགྲོན་ཁང་ནས་ཧ་ནི་ཌ་གནམ་ཐང་བརྒྱུད་གྲོང་

ཁྱེར་ཨོ་ས་ཀོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། རྒྱལ་

ས་ཊོཀ་ཁྱོ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་

པ་ཨོ་ས་ཀོར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཉི་ཧོང་གི་ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༢༠ ཙམ་ལ་ཧ་ཡིཊ་རི་ཇེན་

སི་ཨོ་ས་ཀ་ཞེས་པའི་བཞུགས་གནས་མགྲོན་

ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་དེ་སྐུ་

ངལ་གསོས་གནང་མཛད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༧ གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༡།༥༠ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་

བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་

ཡོད་པའི་ཨིན་ཊེ་སི་ཨོ་ས་ཀ་ཞེས་པའི་ཚོགས་

ཁང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགསཀྱི་

ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་དུས་

རབས་ ༢༡ པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཞི་བའི་ལམ་

སྟོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད།། 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཐུགས་

གསོའ་ིཕྱག་བྲིས་གནང་བ། 
༄༅། །བཀུར་འོས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་ལ། ད་རེས་ཨ་རིའི་

བར་དཀྱིལ་གྱི་འོས་བསྡུ་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་དེས་

མི་དམངས་རྣམ་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་

ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ལ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་རེད་

དགོངས་ཀྱི་མེད་པ་ང་ཚོའི་རེ་བ་ཡིན། ང་ཚོའི་ཡིད་

ཆེས་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དེའི་མང་གཙོ་

འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་

ཡོད་པ་དེ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་དམངས་

ལ་ཞབས་འདེགས་ལྷད་མེད་ཞུས་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི་

རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མཐར་ཆེད་ཕྱག་ལས་མཛད་

བཞིན་པར་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆད་མེད་གནང་བར་ཡང་

ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༠༨ ལོའ་ིདཔྱིད་ཀར་སྐུ་ཉིད་

རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ནས་བོད་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ངང་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གསལ་པོ་སྟོན་པ་དེ་ང་ཚོས་དགའ་པོའ་ིངང་དྲན་གྱི་འདུག 

གུས་པའི་འཚམས་འདྲི་དང་སྨོན་འདུན་བཅས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པའི་མིང་འཛིན་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཕུལ།། 

ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ། 

ཕོ་བྲང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་

ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ 

བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་

དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༠ དང་ ༡༩༨༠ ཙམ་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཡུན་

རིང་གཏན་སྡོད་བྱེད་མྱོང་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་

ཁབ་འདྲ་མིན་ཁག་གི་མི་ཐོག་རྒན་རབས་པ་ཚོ་དང་དེ་

དག་གི་མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༡༨༠ བརྒལ་བ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་

འཛོམས་གནང་སྟེ་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉིན་གཉིས་རིང་

གི་བགྲོ་གླེང་ནང་གཙོ་བོ་མི་ཐོག་རྒན་རབས་དེ་དག་

གི་མི་ཚེའི་གནས་བབ་དང་ལོ་རྒྱུས། མི་ཚེའི་ནང་ནང་

ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་ཕན་ཐོགས། དེ་བཞིན་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་ལ་རང་གི་དངོས་མྱོང་གང་བྱུང་བ་

རྣམས་སྙན་སྒྲོན་དང་སྦྲགས་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད། དེ་

ཡང་ཉིན་དང་པོའ་ིབགྲོ་གླེང་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ནང་

པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་འཇིག་རྟེན་

བཀོད་པ་པོ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་བདག་མེད་པའི་ལྟ་

བ་སོགས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་འབད་

བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་སེམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏོང་ཐབས་གཙོ་བོ་གསུངས་ཡོད་པ་ལས་དད་པ་

དང་ཡིད་ཆེས་གཙོ་བོ་གསུང་གི་མེད།  

 དེང་སང་རིམ་བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་པའི་

ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་

ལ་འཛམ་གླིང་ནས་དོ་སྣང་ཇི་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་བསླབ་པ་

མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་

གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བ། དེ་ཉིན་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ལ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་

དང་སློབ་སྤྱིས་དབུས་པའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་

ཡོངས་ཀྱིས་གུས་བསུའི་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་

ཚོགས་ཁང་དུ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་མི་གྲངས་ 

༥༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ། དེ་ནས་

སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་སྙིང་

བསྡུས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་སློབ་མ་

རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང། དེ་རྗེས་མཐར་

ཕྱིན་སློབ་མའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ནས་སློབ་གྲྭ་དེར་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རིང་གི་མྱོང་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

བའི་ནང་སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་ཡང་སྒོས་

དགེ་ལས་རྣམ་པས་ཕ་མ་ལྟར་གྱི་གཟིགས་

རྟོགས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་དང་

སློབ་མ་རྣམ་པས་ཀྱང་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་གུས་

བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས་

སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་བདག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང། 

དེ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། དེ་རིང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་

གླིང་གི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་

བཞེས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཡོངས་དང་། སློབ་

གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི། དེ་བཞིན་དགེ་

ལས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རྣམ་པ་ཁག་གཅིག་

དེ་རིང་སློབ་གྲྭ་ཐོན་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་

བོད་པའི་གཏམ་དཔེར། བཏབ་སར་སྨིན་ཟེར་བ་

ཞིག་ཡོད། དམིགས་ཡུལ་གང་གི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་

འགོ་རྩོམ་པ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་འགྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བྱ་བ་བརྩམ་ཚེ་

མཐར་ཕྱིན་བྱེད་རྒྱུ་མཁས་པའི་འགྲོ་སྟངས་ཡིན་

ཟེར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་སློབ་ཚན་གང་དང་གང་

ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་མཐར་བསྐྱལ་བ་དེ་

ཡག་པོ་རེད། རྒྱུན་གཏན་སློབ་སྦྱོང་ཟེར་བ་དེ་

རང་གི་ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་

ཤེས་རབ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་དམིགས་དགོས་

པ་མ་གཏོགས་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལ་དམིགས་

རྒྱུ་མེད། དེ་འདྲ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཡོན་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ནོར་བ་རེད། འཚོ་

ཐབས་འཚོལ་རྒྱུར་ཀ་ན་གཅིག་མི་ཤེས་མཁན་

ཚོས་ཀྱང་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གྲོད་ཁོག་གཅིག་

དེ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་གསོ་མི་ཐུབ་པ་མེད། དུད་

འགྲོ་ཚོས་ཀྱང་གསོས་ཏེ་འགྲོ་གི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་

རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་

རྒྱུ་དང་། བླང་དོར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཐོབ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རང་

མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང། རིག་གཞུང་། ལེགས་

བྱང་། ཡུལ་གོམས། གཤིས་ལུགས་སོགས་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་

ཡིན་ན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཚད་ལྡན་

དུ་གྱུར་བ་རེད། སློབ་ཐོན་པ་ཚང་མར་ཁྱེད་རང་

ཚོའི་མི་ཚེའིེ་འདུན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་

འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ཅེས་སོགས་

གསུང་བཤད་གྲུབ་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་ཚེ་

གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་བ་བཅས་སོ།།

ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ Erasmus Mundus Europe 
Asia (EMEA) སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། 

སློབ་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དམིགས་ཡུལ། 
༄༅། །ཝར་སོ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

(University of Warsaw, Poland) 

ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཡུ་རོབ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ Erasmus Mundus 

Europe Asia  (EMEA) མཚན་ཐོག་ནས་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་

ཨེ་ཤི་ཡ་དབར་གཉིས་མོས་ ཀྱིས་འབྲེལ་ལམ་བཟང་

དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཕན་ཚུན་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་རེས་དང་

གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་

ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་སླད་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་

ཤིག་ གནང་འདུག སློབ་ཡོན་དེ་དག་ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པ་དང་། (Undergraduate) གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ། (Postgraduate) རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་ཉམས་ཞིབ་(PhD) བཅས་ཀྱི་

ཆེད་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་རྒན་དང་སློབ་སྤྱི་སོགས་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་ཚོས་ཀྱང་རང་གི་ཆེད་ 

ལས་ཤེས་ཚད་མུ་མཐུད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་

འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག་གི་འདུག 

སློབ་ཡོན་གྱི་དྲ་རྒྱ་དང་། མཐའ་མའི་དུས་བཀག 

སློབ་ཡོན་འདིའི་ཆ་རྐྱེན་དང་གྲངས་ཚད་སོགས་

ཞིབ་ཕྲའི ་གནས་ཚུལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་དྲྭ ་རྒྱའི ་

http://www.erasmus11.org.

oas.24hr.se/home  ནང་གསལ་ཁ་གཏོད་

འདུག་པས་ཐུགས་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་

སློབ་ཡོན་ཐོག་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་འཚང་སྙན་འབུལ་དུས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ བར་ཡིན་འདུག་པས་

འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་

ཁག་འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཐད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

ཐུགས་སྣང་གནང་གལ། གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་གྱི་

གསལ་བསྒྲགས་འདི་བཞིན་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་

པའི་བོད་རིགས་ཁེ་གཙང་ཆེད་དུ་མིན་པར་ཨེ་ཤི་

ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བྷང་ལ་དྷེ་ཤི་དང་། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར། 

བལ་ཡུལ། པ་ཀི་སི་ཏན་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་མི་དོན་

གཉེར་ཅན་ཡོངས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་

པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 

འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ། 

Ms. Anna Sadecka 

University of Warsaw 

International Relations Office 

Casimir Palace, Room # 22 

26/28, Krakowskie Przedmiescie 

00-927 Warszawa, Poland 

Phone: +48 22 55 24 010 

Fax: +48 22 55 24 011 

Email: asadecka@adm.uw.edu.pl 

Website: http://www.iro.uw.edu.pl 

བོད་མིའི་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་

པའི་ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་ཀོ་ལེ་གྷལ་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་སྤྲོད་པ་

གཅིག་དང་། སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱེད་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་

ཞབས་པའི་ས་མིག་གཅིག་བཅས་ས་མིག་སྟོང་པ་

གཉིས་ཡོད་ན། རང་རེའི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་

གོང་གསལ་ས་མིག་གཉིས་ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་བློ་

ཡོད་རིགས་ནས་སོ་སོའ་ིའཚང་སྙན་དང་། གཤམ་

གསལ་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཡིག་ཆ་རྣམས་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡  ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥ ནས་མ་འགྱངས་

པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་གསལ་

མིང་བྱང་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་དང་། འདི་ནས་དོ་

བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་བྱེད་བདེའི་སླད་སོ་སོའ་ིཁ་

བྱང་། E-mail address, Fax  དང་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས། 

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག 

༡༽ སྨན་སྤྲོད་པར་ Bachelor in Phar-

macy ཡང་ན་ Diploma in phar-

macy ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་། སྨན་ཞབས་

པའི་ཆེད་ B.Sc.Nursingཡང་ན་ General 

Nursing ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 

B.Pharmacyདང་། B.Sc.Nursing ཐོན་

པར་གོ་སྐབས་དང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ། 

༢༽ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཆེད་ལས་སོ་སོའ་ི

ལས་ཀ་ཉམས་ལེན་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་

བཤུས།(Registration Certificate) 

༣༽ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠།༡༢།༣༡ བར་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ལག་

དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་སྦྱོར། 

༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ (RC) ཤོག་གྲངས་དང་

པོ་དང་འདྲ་པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། 

༥༽ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རང་ལོ་ ༣༥ 

མ་བརྒལ་བ་དགོས། ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་སྐྱེས་ཚེས་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 

༦༽ རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་

སྦྱོར།(Character Certificate) 

༧༽ ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་མུས་ཡིན་ན། སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་གྱིས་

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་བཅས། གོང་གསལ་

ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། 

ཡང་ན་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་

ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ངེས་པར་

འཁོད་དགོས། ཡང་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་རྒྱུགས་

སྤྲོད་སྐབས་མིག་སྟོན་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་། 

༨༽ འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་མང་ཉུང་ལ་གཟིགས་

ཏེ་རྒྱུགས་ལེན་དགོས་མིན་དང་བྱ་ཡུལ་སོགས་ 

སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

 བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན།། 

འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ། 

Secretary 

Department of Health, 

Gangchen Kyishong, 

Dharamshala 176215, 

Distt. Kangra H.P India 

Telephone 

01892-223408/223486;  

Fax 01892-222718  

E-mail; health@gov.tibet.net 

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་

ཕྱི་དྲིལ་ཟུང་དྲུང་རྡོ་ཐུབ་སྒོ་ནུབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་

ལགས་བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་གློ་བུར་

དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་

ཐོན་པར་བརྟེན། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༠༠ ཐོག་ལས་

བྱེད་གསོལ་ཐབ་ཡང་སྟེང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྲི་ཞུ་

བ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་

མདོ་བསྡུས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་རྗེས་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་

ནས་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་དབུས་

ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྐུ་

གཤེགས་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་

བསྡུས་ནི། དམ་པ་དེ་ཉིད་འབྲུག་བོད་སྒར་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཕ་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་དང་། མ་བདེ་

ཆེན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་

སྐྱེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནས་གཞི་

རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 

ཅན་ལྡི་སྒར་མཐོ་སློབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅོ་ལྔ་ཐོན་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ བར་བོད་གཞུང་དབུས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་གནང་

བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་དྲུང་ལས་ཀྱི་གནས་

རིམ་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟར་

བསྐོ་གཞག་ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་དྲུང་གཞོན་

གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ 

ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་ལས་

འགན་གནང་མུས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༡༢ རིང་རང་གཞུང་

ལ་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད། ཚེ་དབང་

ནོར་བུ་ལགས་དམ་པ་དེ་ནི ་ཤེས་འཇོན་གཉིས་

ལྡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་

དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཕབ་སྒྱུར་ལས་རིགས་ནང་

ཞབས་ཞུའི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྲི་ཞུ་

བ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པར་ཡིད་

སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ 

ཉིན་གྱི་ཐོ་རེངས་གློ་བུར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠

སུད་སི་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

༄༅། །འདི་གར་སུད་སི་དོན་ཁང་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ 

ནང་སུད་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཟླ་རེའི་

འཐུས་མི་ཚོགས་འདུའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་མཛད་འཕྲིན་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་མུས་དང། དེ་བཞིན་

སུད་སི ་དང་ལེཀ་ཌེན་སྤྲཡན་བོད་རིགས་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གསར་འདེམས་རྣམས་

ལ་རང་གཞུང་གི་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ཕྱོགས་ལམ་

སྟོན་རྣམས་བོད་ཇར་སྐད་གཉིས་ཐོག་ཕུལ་

ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་མཆོག་གིས་རི ་ཀོན་མཁན་པོ ་ཕུན་

ཚོགས་བཀྲིས་མཆོག་ཝིན་ཌ་ཏུར་སྨན་ཁང་

ནང་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་

མ་ཐག་སྨན་ཁང་དུ་ཆེད་བཅར་སོགས་དང་། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ནས་

འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་གཞན་

ཁག་ནང་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བས་རྒྱ་

ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ཡིག་གི་སློབ་གཞི་

རྣམས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེར་ངོ་

རྒོལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་རྒྱལ་

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

འཛིན་དང་། དཀྱིལ་ཤར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱི་མཚན་ཐོག་མྱུར་འཕྲིན་

བརྒྱུད་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། 

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ནང་བོད་ཡིག་

སློབ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་དགོས་པ་དང་། ཁྲོམ་སྐོར་

བའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ།  དགེ་རྒན་བཅས་

ལ་དཀའ་ངལ་མི་བའི་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ། དེ་

བཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་མཆོག་

ནས་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཞིབ་འཇུག་

པར་མཁྱེན་རྟོགས་དང་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་སྙན་

སེང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་སྡེ་རྣམས་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་འཇིགས་བྲལ་

གློག་བརྙན་བཟོ་མཁན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་

བཟའ་ཟླ་ལྷ་མོ་མཚོ་ཡུ་རོབ་ནང་གཞུང་གི་མི་

སྣ་དང་། ཆབ་སྲིད་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་

གློད་བཀྲོལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་བར་ཕེབས་ཏེ་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་མནར་གཅོད་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་ཞིབ་འཇུག་པ་ཁག་སོ་སོར་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་མཉམ་

བཅར་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད། 

 ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སུད་སི་དང་ལེཀ་

ཌེན་སྤྲཡན་བོད་རིགས་མི་མང་ནས་རི་ཀོན་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ཀྱི་འདས་མཆོད་

དུ་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ཆེད་བཅར་དང་། ཨི་ཌ་ལིའི་ཏུས་ཀ་ནི་གྲོང་

སྡེ་ཀ་ར་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རིག་གཞུང་འགྲེམས་

སྟོན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་མི་ལན་ནང་

ཡོད་བོད་ཁང་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

རིག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བར་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་མཆོག་ངོ་བཅར་གྱིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་

བཞིན་པར་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

བོད་ཡིག་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྲོག་རྩ་རེད།
  རྩོམ་ཡིག་འདི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཁྲེན་དབུས་ཅན་གྱིས་(boxun.com/news) བོ་ཤུན་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག་ཅིང་བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ནས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས།

༄༅། །ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་དུ་སྐྲ་ནག་པོ་དང་ཤ་

མདོག་སེར་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་མི་ཤེས་པ་

དང་རྒྱ་ཡིག་འབྲི་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གི་རིག་གནས་བྱུང་རབས་སྐོར་ལའང་

ཤེས་རྟོགས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཡིན་སྟབས། མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁོང ་ཚོར ་༼ངང་ལག་གི ་མི ་

(BANANA) ༽ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ༼རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁོངས་སུ་༽བོད་མི་ས་

ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་བོད་མི་རིགས་

གནས་སའི་སོ་སོའ ་ིས་ཆའི་ནང་དུའང་ད་ཆ་

བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་མ་ཤེས་པའི་༼ངང་

ལག་གི་མི་༽ལྟ་བུར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་

རེད། ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སློབ་གསོའ་ི

སྡེ་ཚན་ནས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་སློབ་གསོ་

བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་བོད་ཡིག་

དང་དབྱིན་ཡིག་ཕུད། དེ་བྱིངས་སློབ་དེབ་ཆ་

ཚང་རྒྱ་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པ་དང་སློབ་

ཚན་ཡང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་འཁྲིད་དགོས་ཞེས་རེ་བ་

བཏོན་འདུག དེར་བརྟེན་མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་

གྱི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་སྟོང་

ཕྲག་འགའ་ཞིག་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་བར་དུ་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་

ཏེ། ཕལ་ཆེར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་ཕྲུག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་སློབ་

གྲྭའི་ནང་སྐད་འབོད་རྔམ་སྟོན་བྱས་པ་དང་ཁོང་

ཚོའི་ལག་ཏུ་༼མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་ཡོན་དར་སྤེལ་

༽གཏོང་དགོས་ཞེས་བྲིས་པའི་འཕྲེད་དར་

ཡང་ཕྱར་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་

ལྟར། མི་རིགས་ཤིག་འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་

ཁྱུ་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱུད་མི་སྟོང་པར་མུ་

མཐུད་གནས་ཐུབ་པའི་གཞི་རྟེན་ནི་མི་རིགས་

དེའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་དོན་དུ་

དེང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་ལམ་ལུགས་གཅིག་

གིས་ལམ་སྲོལ་བྱེད་པའི་དུས་རབས་སུ་མི་

རིགས་གཅིག་གི ་སྐད་ཡིག་དེ ་བས་གལ་

ཆེན་པོར་མངོན་གྱི་ཡོད་པ་ནིེ། མི་རིགས་དེ་

འཆི་གསོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། བོད་ཡིག་ནི་མཚོ་བོད་གངས་ལྗོངས་ས་

མཐོའ ་ིརང་དབང་ཅན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡིན་

པ་དང་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ནང་གསལ་

ལྟར་ན་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ ་ིབློན་

པོ་ཐོན་མི་ས་བྷོ་ཊས་རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་སྦྱར་

ཡི་གེར་དཔེ་བླངས་ནས་གསར་གཏོད་གནང་

སྟེ་ད་བར་ལོ་གཅིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཕྱིན་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་འཐུས་

སྒོ་ཧ་ཅང་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཡི་གེ་དེས་

རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་རིག་གཞུང་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཚར་

སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་

རྩལ་ཐོན་ཡོད་པ་སྟེ། འཛམ་གླིང་ནང་རིང་

ཤོས་ཡིན་པའི་དགེ་སར་རྒྱལ་པོའ ་ིསྙན་ངག་

གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་

དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ་

སོགས་སྙན་པར་གྲགས་པའི་སྙན་རྩོམ་མང་

དག་ཐོན་ཡོད། འཛམ་གླིང་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆ་

ནས་གླེང་ན། བོད་ཡིག་སྟེ་སྐད་ཡིག་ཆུང་གྲས་

ཀྱི་ཁུངས་གཏོགས་ཤིག་ཡིན་ནའང། འཛམ་

གླིང་གི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ནང་དམིགས་

བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད། ནུས་པ་འདི་

ཇི་ལྟར་ཐོན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་དམར་

གཞུང་གི་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་འོག་བོད་

མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་

དུ་བསླེབས་རྗེས། ཁོང་ཚོས་རང་མི་རིགས་

ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ ་མཚོན་པའི་རིག་གནས་

རྣམས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱས་པ་དང་། ཁྱད་

པར་དུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་དང་། ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྱོབ། མི་དང་མིའི་དབར་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་

བཟོད་བསྲན་བྱེད་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

དར་སྤེལ་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

མི་མང་ཆེ་བས་དང་ལེན་ཞུས་པ་མ་ཟད། གོམ་

གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་པ་བརྒྱུད་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མང་

གཙོའི་རིག་གནས་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ། 

སྐད་ཡིག་དེ་འཕེལ་རིམ་གསར་པ་བྱུང་སྟེ་དུས་

རབས་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་དང་མཐུན་པའི་ཚེ་སྲོག་

གསར་པ་ཞིག་སྐྱེད་སྲིང་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང། 

འདི་ལྟ་བུའི་སྐད་ཡིག་དེ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་

ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་སྟོང་ལ་

ཉེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད་པ་རེད།

༼འཕྲོས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ང ུག་པ་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནས་བཏོན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་གྱི་དུས་རིམ་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་

ཕྲ་བཀོད་པའི་དཔེ་དེབ་ (2008 Upris-

ing in Tibet) ཞེས་པ་འདོན་སྤེལ་གནང་

ཡོད། དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ནང་གི་ས་ཁུལ་གང་སར་བོད་མིས་ཞི་བའི་

གྱེན་ལངས་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་སྐབས་ཚེ་སྲོག་

ཤོར་བ་དང། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ། བཙོན་འཇུག་

བྱས་པ། དེ་བཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་

སོགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

བ་རྣམས་དུས་རིམ་དང་བཅས་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་ཀྱི་བྱུང་

རྐྱེན་དང་བོད་ས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་

ཕྱིན་པ་སོགས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་

ཏེ་བཏོན་ཡོད། སྐབས་དེར་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོས་སྙན་དེབ་འདི་

བཞིན་འདོན་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་མི་

རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་དག་འཁོད་

པ་བྱེད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་
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དེ་སྲིད་དུ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་རྙོག་གྲ་

ཡོང་གི་ཡོད། སེམས་ཅན་བྱ་བྱིའུ་ཚུན་ཆད་

ཀྱིས་ཀྱང་འཚེ་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེ་

ཙམ་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། བསམ་

ཚུལ་དང་རྙོག་གྲ་དེ་དག་གྲོས་མོལ་དང་འཚེ་བ་

མེད་པའི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས། ཉི་ཧོང་པ་ཁྱེད་

རང་ཚོ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་རྡུལ་ཕྲན་

མཚོན་ཆའི་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་

ཡོད་པར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན།  ངོས་

ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་མ་བཅོལ་

བར་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་

ཚོ་སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་དང་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་

པ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་

ནས་བཟང་སྤྱོད་དེ་འཛམ་གླིང་ནང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། དེང་སང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་དེ ་ང་ཚོ ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྟེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚ་ོདང་

ཁྱེད་ཚོ་ཟེར་བའི་བསམ་ཚུལ་ལས་རྙོག་གྲ་ཚང་མ་

ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོ་ཟེར་བའི་

བསམ་བློ་དེ་དོར་ནས་ང་ཚོ་ཞེས་གཅིག་གྱུར་གྱི་

བསམ་བླ་ོཞིག་བསླེབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཞེས་

སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་པ་ཁག་གཅིག་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༥༠ ཙམ་ལ་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་

ཁྱེར་སྣ་རའི་ནང་སྣ་ར་ཁོའུ་ཁ་ཨི་རྡོའ ་ོཚོགས་

ཁང་དུ་ཀོ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཌོང་

གུག་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་ཧོང་སྦི་ཨོབ་

ས་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་ཆོས་ཚོགས། དེ་བཞིན་

ཆོས་ཚོགས་གཞན་གཅིག་བཅས་ཚོགས་པ་

གསུམ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

བཞིན་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ ༢༨༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ནང་ཆོས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་བླང་དོར་གྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་

གྲོགས་རྣམས་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། 

ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་དགེ་

རྒན་གཅིག་གི་དགེ་ཕྲུག་གི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་

འདིར་ཡོང་བ་རེད། ལྷག་པར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་

ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་དེང་སང་འཛམ་

གླིང་ནང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སངས་

རྒྱས་རང་ཉིད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་

པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཉིས་བསགས། 

སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་ཆོས་

སྟོན་སྐབས་གདུལ་བྱ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚོགས་

བསག སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་པའི་ཐོག་ནས་ཁམས་

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའ་ིདྲི་མ་དག་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་

གསུངས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་བླ་

མ་སོགས་དང་ལྷན་སྐུ་པར་སྒྲོན་གནང་མཛད། 

དེ ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བས་དྲི ་བ་ཕུལ་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ། 

 མཛད་སྒོ་གྲོལ་མཚམས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཐའོ་རྡའོ་ཇེ་ནང་

པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༧༢༠ 

ཙམ་དང་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་རག་ལས་

བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཀྱི ་རྟེན་གཙོ ་ཡོད་པའི ་ལྷ་ཁང་དེར་གནས་

གཟིགས་སུ་ཆིབ་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་

མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་དང་ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་མཚོན་

པའི་གནས་འཕྲིན་ཁག་གཉིས་ཤེལ་སྒྲོམ་

ནང་བསྒྲིགས་ཏེ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་སུར་ཡ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་

ཐོག་བོད་དང་ཨ་རི་དབར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དོན་སྙིང་

ལྡན་པའི་གནས་འཕྲིན་ཁག་གཉིས་ཤེལ་སྒྲོམ་ནང་

བསྒྲིགས་ཏེ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་

ཀྱི་ འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་

རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། བཀའ་ཁྲི་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རེ་བེ་ཌི་

(Mary Beth Markey)ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཐོག་མར་བྱུང་

རབས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དང་དེ་

ནས་རིམ་བཞིན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་མ་ནི་དང། 

བྷར་ལིན། བྷར་སིལ་བཅས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་དབུ་འཛུགས་གནང་

ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་དང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་

དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད།  བོད་དང་ཨ་རི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་བརྙན་

པར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་སྐར་མ་ ༡༠ ཙམ་

བསྟན་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དེ་སྔའི་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་དམ་པ་རུ་སུ་ཝེལ་(Roosevelt)མཆོག་

དང་ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་(Barrack 

Obama)མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་

གནས་འཕྲིན་ཁག་གཉིས་ཤེལ་སྒྲོམ་ནང་བསྒྲིགས་

པའི་ཡིག་བྱང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་དབུ་འབྱེད་དང་

འབྲེལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་དགོང་ཚིགས་ཤིག་ཀྱང་

བཤམས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠


