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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་

དུས་ཆེན་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་དབུས་

སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་

བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་

དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥༠ འཁོར་

བའི་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ 

ཐོག་བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་

པ་དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རོགས་ཚོགས་ཁག་

གི་སྐུ་ཚབ་དང་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་

གནད་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ། བོད་ཁྱིམ་ཡན་

ལག་ཁག་གི་དབུས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་

འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ཕྱི་

རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་ཁྱིམ་

སློབ་ཟུར་རྣམ་པ། བོད་ཁྱིམ་ཡན་ལག་ཁག་གི་

སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ། རྡ་ས་ཁུལ་དང་ས་ཕྱོགས་

ཁག་གི་སེར་སྐྱ་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༥༠༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཐོག་

བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་གཉིས་

ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

རྩེད་ཐང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུ་སྟེ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་རྩེད་ཐང་དུ་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་རུ་སྒྲིག་གིས་གུས་འདུད་དང་

འབྲེལ་ལྔ་བཅུའི་དྲན་གླུ་ཞེས་པའི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་གྱི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་རྗེས་ཚང་མ་

སྐུ་བཞེངས་ཐོག་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་

གླུ་བཏང་། དེ་རྗེས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས་

བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། དེ་

ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་

གི་གསུང་བཤད་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། 

དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

དེ ་རིང་འདིར་དུས་དྲན་ཐོག་ཆེད་འཛོམས་

གནང་མཁན་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་པ་ཚང་མར་

ཞུ་རྒྱུར། ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་

མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་གནང་བ་རེད། གལ་

ཆེ་ཤོས་འདས་པའི་ལོ ་ཡུན་དེའི ་རིང་སྒྲིག་

འཛུགས་འདི་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་སྤྱིའི་ཞབས་

འདེགས་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ད་

ཆ་མི་ཚེ་རྫོགས་ནས་དྲན་པའི་ཡུལ་ཙམ་ལ་མ་

གཏོགས་མེད་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་རྒྱུ་དང་རྗེས་དྲན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་རིང་འདིར་བོད་ཁྱིམ་ལ་ལོ་མང་ནས་དོ་སྣང་

དང་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཡུལ་ཁག་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པ་ཚོ་ང་ཚོས་འདི་གར་དུས་དྲན་བྱས་ནས་

ལོ་ལྔ་བཅུ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་རོགས་

རམ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡང་རྒད་པོ་རྒད་མོ་ཆགས་

ཡོད།  གང་ལྟར་བོད་པའི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་

མོ་བློ་ཐུབ་ཆགས་ཡོད་པས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་

དམིགས་བསལ་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

རྗེས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་

སླད་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒན་བདག་བློ་གྲོས་

རྒྱལ་མཚན་དང་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ། 

བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་བཅས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཡིག་

བྱང་ཕུལ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བོད་ཁྱིམ་ནང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་དྲན་རྟེན་

ཕྱག་རྟགས་དང་བོད་དོན་སྐོར་སྐྱོད་པ་ལྷག་པ་ཚེ་

རིང་ལགས་སུ་མཇལ་ཁ་སྩལ། དེ་རྗེས་གཟེངས་

བསྟོད་དང་ལེགས་སྐྱེས། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་

ཚོས་ལུས་རྩལ་མཉེན་སྦྱོང་སོགས་གྲུབ་རྗེས་

མཛད་སྒོ་གྲོལ་བ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་
འཕྲིན་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་སི་ལི་ཕར་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཞོན་དུ་འོས་

འདེམས་བྱུང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ལས་

བྱེད་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་

པི་ཊར་སི་ལི་ཕར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཀྱི་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ་དེ་ཁོང་གི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་

ཡོད། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

འོག་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མི་ཚང་མ་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སླར་ཡང་འོས་

འདེམས་བྱུང་བར། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ནས་འཚམས་

འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མ་འོངས་པར་གྲོས་ཚོགས་

ནང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཐབས་

ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་ཡང་གནང་ཡོད།། 

ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ལྡི་ལི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་ལས་དོན་སྤྱི་དང། ལྷག་

པར་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་དང་དུས་འགྱངས་

སོགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རང་

རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོའ་ིགནས་

ཚུལ་ཇི་ཡོད་དུས་ཐོག་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྟབས་

བདེའི་མཁྱེན་རྟོགས་སླད། བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཀམ་པུ་

ཊར་སྡེ་ཚན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་

གིས་དྲ་རྒྱ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པའི་ཁ་བྱང་ནི། 

www.tibetbureau.in ཞེས་པ་འདི་ཡིན།།

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ༌ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་

བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་ཨི་ཊ་ལིའི་མངའ་སྡེ་ཊོ་སི་

ཀ་ནིའི་ (Tuscany) གྲོང་ཁྱེར་ཀ་རཱ་རའི་ནང་ 

(Carrara) ཀ་རཱ་རའི་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་

གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རིག་གཞུང་འགྲེམས་

སྟོན་ཚོགས་སྐབས་སུད་སི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པས་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བདག་གཅེས་

བྱེད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང། འདིར་

འགྲེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་

གཞུང་དེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འཛིན་སྐྱོང་དར་སྤེལ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ནའང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་

གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་གཏོར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས་ཡོད། འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་དམིགས་

བསལ་མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཀ་རཱ་རའི་གྲོང་

ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཇོ་ལོ་ཛུ་བྷ་ནི་མཆོག་

ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་

ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་མ་ཟད། དྲན་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་

རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་སྡེར་མ་ཞིག་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་ཡོད། 

བོད་པའི་འགྲེམས་སྟོན་དེ་ནི་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་མི་ལཱན་ 

(Milan) དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

ཁང་པའི་སྐུ་ཞབས་རྟ་མགྲིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཨེ་ཤི་ཡའི་རིག་གཞུང་

འགྲེམས་སྟོན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བོད་དང། 

རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག ཉི་ཧོང། ཐེ་ལན་ཌི། ཨིན་ཌོན་ཨེ་ཤི་

ཡ། ཕི་ལི་པིན། ཀོ་རི་ཡ། ཝེ་ཏི་ནམ་བཅས་ཡིན།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་ཚན་ཁག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་

གནང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ། 

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༨།༣༠ ཐོག་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་བར་

མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་ལ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་ཚན་

རྩིས་དང་ཚན་རིག་གཉིས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་

བཅས་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཉིན་

བཅོ་ལྔའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཏུ་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་

པུར་ཝ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་

ལགས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༩ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ བར་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་

འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་ཟབ་སྦྱོང་ནང་

སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་

རྒན་གྲངས་ ༡༥ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཟབ་སྦྱོང་རིང་ཌོ་ལན་ཇི་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་

པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ཚན་རིག་སློབ་

ཚན་ཁྲིད་ཐབས་དང་། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཨང་རྩིས་

སློབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་ཨང་རྩིས། 

ཤེས་རིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་

པོ་དང་བུ་དྷ་སྐྱབས་གཉིས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག 

ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་

ཨང་རྩིས་དང་ཚན་རིག  སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཆོས་

དགེ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་སློབ་ཚན་

གཞན་ལ་རིགས་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་

གནང་ཐབས། ཉིན་གཉིས་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཤེས་

ཡོན་རིག་པའི་ཐོག་མཁས་མྱོང་ཅན་ཨེ་རིག་དང་མར་ 

གྷེ་རེག  ཀེ་རི་རྣམ་གསུམ་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་སློབ་

ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་གཏན་འཁེལ་

ཡོད།  དེ་བཞིན་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་སློབ་སྤྱི་

འབྲུག་ཚེ་རིང་དང་དགེ་ཆེ་ཀརྨ་ཤེས་རབ་ནས་ཚན་

རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁྲིད་ཐབས་ཚོགས་

ཐེངས་གཉིས་བཅས་སློབ་ཁྲིད་ནང་འཆར་འགོད་ཞུས་

ཡོད་པ་དང་།     ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རིམ་ནང་

གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་

ནང་དེང་སང་བོད་ཕྲུག་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོས་རང་

གི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་སླད་སྐད་

འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པར་མིག་དཔེ་བལྟས་

ནས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་དགེ་ལས་

རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་

སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་དགོས་

པ་ནི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་དོན་

དམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེགས་ཤོས་ཆགས་ཐུབ་ངེས་

ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་།  དེའི་རྗེས་སྤོན་ཊ་

གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ལགས་

ནས་ད་ལན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་

གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གོམ་སྤོས་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་ནང་བོད་ཕྲུག་རྣམས་

ནས་རྒྱ་མིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

གནང་བཞིན་པ་ལྟར། རང་རེ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་

ཡོད་བཞིན་པ་རྣམས་ནས་ལག་ལེན་མིག་དཔེ་སྟོན་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཆགས་

ཡོད། བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གཞི་རིམ་བར་མའི་

སློབ་ཚན་ཁག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

གང་ཐོབ་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལག་ལེན་དོན་

འཁྱོལ་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཟབ་

སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་

གསུང་བཤད་དུ་རང་གཞུང་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སློབ་ཚན་མཐའ་

དག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཟང་ཤོས་

ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ཟབ་ཅིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོ་མི་རབས་ཀྱི་འཇོན་

ཐུབ་ན་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པས་མ་འདང་བ་མེད་ཚུལ་

སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་། གཞན་ཡང་བཙན་བྱོལ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཐའ་དག་ནང་ཤེས་ཡོན་

སློབ་གསོའ་ིལས་དོན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མེད་པས་

དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་ནི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

སྐོར་དང། དེ་བཞིན་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་གཙིགས་

ཆེར་འཛིན་དགོས་པ་ནི་མཐའ་ན་རྒྱ་གར་མངའ་

སྡེའི་སོ་སོའ ་ིསྐད་ཡིག་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་

བཞིན་པ་དང་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་

གནང་བཞིན་པར་མཐོང་ཆོས་ལྟར། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་

ཁབ་དང་མི ་རིགས་ཀྱི ་སྐད་ཡིག་གསོན་པོར་

གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འཛིན་རིམ་ལྔ་བར་བོད་

སྐད་བརྒྱུད་ལམ་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་ཙམ་མིན་པར་

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་གོམ་པ་རིམ་སྤོས་གནང་

རྒྱུ་ནི་ཚང་མའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་

ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་ཟབ་

རྒྱས་གནང་།  དེ་ནས་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་དགེ་

ཆེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

མཆོག་དང་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན། ཟབ་

སྦྱོང་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་ནས་མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་

རེད།  ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་མཐའ་མར་སམ་བྷོ་ཊའི་སྤྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་ནས་ཟབ་

སྦྱོང་པ་རྣམས་དང་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་སློབ་ཁྲིད་

ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་

ཞུས་ཏེ། སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་ཁག་ནང་

ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་

དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 

མཇུག་བསྡོམས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིསྦེ་རི་ཡ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ (Berea College, 
US) སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཨ་རི་སྦེ་རི་ཡ་མཐོ་སློབ་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༡ ནས་བཟུང་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་ཕྲུག་གི་

ཆེད་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཁག་གཅིག་

གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 

བར་གོ་སྐབས་དེའི་སྔོན་འགྲོའ ་ིའདེམས་སྒྲུག་འདི་

ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གནང་ལམ་བྱུང་

ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་སྔོན་འགྲོའ་ི

འདེམས་སྒྲུག་བཅས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཚང་མ་སྦེ་རི་ཡ་

མཐོ་སློབ་རང་ནས་ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྲོད་གོ་སྐབས་དེའི ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཙམ་

ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་བཞིན་ད་ལམ་

གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར། གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་

གཉིས་ཐོན་ཅིང་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་རིགས་བསྙོན་

མེད་ཡིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོའ ་ིཁྲོད་ནས་གོང་

གསལ་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་ལ་འགྲན་ཞུགས་བྱ་

བློ་ཡོད་རིགས་ཚོས་སྦེ་རི་ཡ་མཐོ་སློབ་ལ་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 

ནང་ཚུད་སྙན་ཞུ་ཐད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྙན་

ཞུ་དང་མཉམ་དུ་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངེས་

པར་ལྷན་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ། 

 ཆ་རྐྱེན་སོགས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཤེས་ཆུབ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 

ཉིན།།

༡༽ ཡིག་ཆ་ལྷན་སྦྱར་ཇི་དགོས།

ཀ༽ མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་སློབ་འཇུག་དང་

སློབ་ཡོན་འགེངས་ཤོག་ (International 

Application for Admission & 

Scholarship Form) བཏོན་ཏེ་བཀང་རྒྱུ་

དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ (Personal Es-

say) མཉམ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ཁ༽ མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་དཔལ་འབྱོར་གནས་

སྟངས་དྲི་ཤོག་ (International Finan-

cial Questionnaire) ཞིབ་བཀང་གིས་

སྙན་ཞུ་མཉམ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ག༽ འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་

འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་ལ་

དག་མཆན་འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

ང༽ ཨིན་རྒྱུགས་ IELTS/TOEFL ཨང་ཤོག་

ངོ་མ་ངེས་པར་མཉམ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ༽ རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའམ་མཐོ་སློབ་གང་རུང་

ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་གཉིས་ (Admission 

and Scholarship Recommen-

dation Forms) དང་། (Personal & 

Financial Reference form) བཅས་

ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༢༽ སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ།

Mr. Joe Martin (Admissions 

Counselor, International Ad-

missions Officer)

Berea College

Office of Admissions

Haaga House, Room # 107

CPO 2220

Berea, KY 40404 USA

Phone # (859) 985-3500, (859) 

985-3505

Toll-Free (800) 326-5948

Fax # (859) 985-3512

E-mail: joe_martin@berea.edu

Website: https://www.berea.

edu/prospectivestudents/in-

ternational/downloadapplica-

tion.asp

སྐབས་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིགྲོས་ཚོཌ་ཚོཌ་དུས་བཅུ་པར་
གཏན་འབེབས་ཟིན་པའ་ིགཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱ་ིརྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད།

སྔོན་གླེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་དྲུང་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དགུང་གྲངས་ ༥༧ ཐོག་སྐུ་

ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་

འདུག ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་གཙང་སྟོད་གཅེན་

ལུང་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

ས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་

རྐྱེན་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་ནས་ཐོག་མར་

རྡོར་གླིང་བོད་གཞུང་གཏན་སློབ་ཐོན་རྗེས་ལྡི་ལིར་

ལོ་གཅིག་རིང་ལས་བྱེད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གནང། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་གཞུང་ཞབས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་

གནང་སྟེ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་ཁུམ་ཤིའི་རྩིས་དྲུང་

དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ལུགས་བསམ་མཉམ་སྦྲེལ་

གྱི་གཞོན་དྲུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་ལྡི་ལི་བོད་གནས་

བསྐྱར་ཞིབ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ 

ལོར་རྟེན་བཞེངས་བཟོ་འགོའ་ིལས་ཚབ་དང་བདེ་སྲུང་

རྩིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་གནས་བརྒྱད་པར་

གནས་སྤར་གྱིས་མོན་གྷོ་རུམ་བཟོའ་ིའགན་འཛིན་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བདེ་སླར་བཟོ་འགོ་འཛིན་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་

སུ་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་གནས་སྤོས་གནང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤར་དང། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེར་གནས་

སྤར་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ལས་

འགན་ཐོག་གནས་སྤོས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང་དང་ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༧ ལོར་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་སྤར་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤོས་

ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་

གནས་སྤར་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་གི་ལས་འགན་བཞེས་

མུས་ཀྱིས་མདོར་ན་ལོ་ངོ་ ༣༧ རིང་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གིས་འཇུག་སྒོ་ཆེར་བསྐྱེད་ཡུན་རིང་

གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ཅན་ཞིག་རེད།

གྲོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་

ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་

བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང། 

ཤུལ་ལུས་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ ་ི

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༧ ཉིན།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣

བྱང་ཨ་རིའི་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་གསར་འགོད་པ་

ཚོས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་གཅིག་དང་འོད་

སྡེར་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་པར་སྐྲུན་གནང་བ། 
༄༅།  །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཨ་རི་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན།  འདི་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་

སྟབས་བསྟུན་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་

སྒྲིག་འོག་བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་རིགས་གསར་འགོད་

པའི་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་

སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཡོད།  འཚམས་

འདྲི་ཚོགས་པ་དེར་བརྙན་འཕྲིན་དང་། དྲ་རྒྱ།  

གསར་ཤོག དུས་དེབ་སོགས་གསར་འགྱུར་

གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་ ༡༧ ཡོད་པ་

དང་།  ཁོང་ཚོས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་

ཕེབས་ཏེ་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་

བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་དང་།  རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་

མཆོག་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ལ་བཅར་

འདྲི།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་

གཟིགས་སྐོར།  དེ་མིན་སློབ་གྲྭ་དང་།  དཔེ་

མཛོད་ཁང་། སྨན་རྩིས་ཁང་། སྣེ་ལེན་ཁང་། ནོར་

གླིང་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ཁོང་

རྣམས་རང་རང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་

ལོག་རྗེས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་དུས་

ཡུན་ཉིན་ལྔའི་འཚམས་འདྲི་གནང་རིང་སོ་སོའ་ི

ཚོར་སྣང་ཇི་བྱུང་སྐོར་ལ་རྒྱ་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་

ཤོག་གྲངས་ ༢༢༠ བྱས་པ་ཞིག་བྲིས་ཡོད་པ་

དང་།  དེབ་དེའི་མིང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་ཉན་པ་ཞེས་བཏགས་

ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་

ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོན་རོན་ཊོར་ལས་རིགས་འདྲ་

མིན་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩོལ་སྐབས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་པར་ཕུད་

དེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་

ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་འཚམས་འདྲི་ཚོགས་པ་

དེས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

བརྙན་པར་འོད་སྡེར་སྐར་མ་ ༢༠ བྱས་པ་ཞིག་

བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་

ཞུ་སྐབས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།  རྡ་རམ་ས་ལ་

ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བརྙན་པར་འོད་སྡེར་དེ་རྒྱ་སྐད་དང་

དབྱིན་སྐད་ཤན་སྦྱར་ཐོག་བཟོས་ཡོད་སྟབས།  

རྡ་སར་འགྲོ་མྱོང་མེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ནའང་།  འོད་སྡེར་དེ་བལྟས་ཚེ། ས་གནས་

དེའི་གནས་སྟངས་རོབ་ཙམ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་འོད་སྡེར་དེའི་ཁྱད་ཚོས་གཙོ་བོ་

ཡིན་པ་རེད།  འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་རྒྱ་རིགས་སློབ་

ཕྲུག་དང་།  བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་མཛད་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་

མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་ཆེད་དུ་གདན་ཞུ་

བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།  བོད་རྒྱའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་

ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཚོགས་འདུ་དེའི་བརྙན་

འཕྲིན་འོད་སྡེར་ཡང་ཉེ་ཆར་གསར་བཟོ་ཚར་

ནས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་བོད་གཞུང་ཨ་རི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་

ཡོད།  དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

དབྱིན་སྐད་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་། བོད་

རྒྱའི་གཞོན་སྐྱེས་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་

འདུ་ཞེས་པའི་འོད་སྡེར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་

ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་འོག་ཏུ་

རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ། 
༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༣ ནས་ ཚེས་ ༢༤ བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་

ཁྱེར་སིཌ་ནིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆེད་བཅར་

གྱིས། ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་བོད་

འབྲེལ་ལམ་སྐོར། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་

མཛད་བྱུས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ནུས་པ་

འདོན་སྤེལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་

ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་

ཉིན་དང་པོའ་ིདབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ཨོ་སི་

ཊོ་ལི་ཡའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་

བྱོལ་ནང་ལོ་ ༥༠ དུས་སྟོན་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཆ་

ཤས་སུ་ཡོད་པ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་

ཛི་ལེན་ཌིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་ངོ་སྤྲོད་སྐོར་གྱི་དེབ་ཕྲེང་གསར་དུ་དཔར་སྐྲུན་

ཟིན་པར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱེ་ཨེ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༡ 

འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ཞིག་འཁྲབ་སྟོན་ཟུར་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ 

ཉིན་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་ཐང་ཆེན་དུ་ཟློས་

གར་ཟུར་པ་བཀྲས་མཐོང་སྐལ་བཟང་ཆོས་

སྐྱིད་ལགས་དང་ལས་རོགས་ཚེས་གསུམ་ལྷ་

མོ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་

ཟློས་གར་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་མཉམ་འཛོམས་

ཀྱིས་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་

ལོ་ ༥༡ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་

དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་

རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱི་དབུས་སྐུ་སྒེར་ཡིག་

ཚང་གི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་གི་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམ་

པ།  གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ཟློས་གར་ཟུར་པ་

རྣམ་པ་བཅས་མི་གྲངས་ ༨༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་ཟློས་

གར་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཟུར་པ་ཚེས་གསུམ་ལྷ་མོ་

ལགས་ནས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཟློས་གར་

ཟུར་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་གནང་དགོས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཟློས་གར་ཚོགས་མི་

གསར་རྙིང་ཡོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡག་པོ ་

ཡོང་བ་དང་བོད་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོ ་དང་གླུ་

པ་ཚོས་བཏང་བའི་གླུ་གཞས་ལ་ཐུགས་སྣང་

ཆེར་སྐྱེད་ཀྱི་གནའ་བོའ ་ིའཁྲབ་གཞས་ཁག་

རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་ཆེད་ཡིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་

གྲུབ་མཚམས་ཟློས་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་

ནས་ས་ཕྱོགས་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་ཟློས་

གར་ཟུར་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་གནང་

རྗེས་འཁྲབ་གཞས་རྙིང་པ་ནང་མ་ནས་དབུ་

འཛུགས་ཀྱིས་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་འཁྲབ་

སྟོན་ཞུས། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིདབྱར་སྐྱིད་འོད་

སྡེར་དབུ་འབྱེད་དང་གསུང་བཤད་གནང་བའི་

སྙིང་དོན། འདས་པའི་བྱུང་རབས་ནང་གཏམ་

བཤད་དང་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་ལས་ལུས་ཀྱི་

རྣམ་འགྱུར་སྟེང་ནས་འཁྲབ་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་

ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་པར་སོང་། ཟློས་

གར་གྱི་ལམ་ནས་ཆོས་དང་ཆབ་སྲིད། དཔལ་

འབྱོར་གང་ལའང་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་དང་། ང་ཚོའི་ཟློས་གར་གྱི་

ཁ་ཕྱོགས་དེའང་སྤྲོད་སྐྱིད་དང་རྒན་རབས་

ཚོའི་དད་པ་དག་སྣང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་

ཀྱི་བསླབ་བྱ་དེ་དག་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སྤྲོ་སྣང་

འཇོག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བཀྲས་མཐོང་སྐལ་

བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་

ཡོད་པ་བཅས།། 

ངོར་ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བརྟན་བཞུགས་

མཛད་སྒོར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ། 
༄༅། །འདི་གར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ངོར་ཤར་ཨེ་ཝམ་

ཆོས་ལྡན་གྱི་འདུས་སྤྱི་དང་དད་ལྡན་མི་མང་

ཡོང་ནས་ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

མཆོག་ལ་རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་བོད་ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༥ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ 

གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱ་བདག་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན། 

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུའི་ཆོ་གའི་སྒོ་

ནས་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་གཅིག་སྔོན་སོང་དང་

འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱི་མཛད་

སྒོར། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཕྱག་རོགས་ལས་དོ་

ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་དང་བཅས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་རྡ་ས་ནས་སྣུམ་འཁོར་བརྒྱུད་ཕེབས་

ཐོན་གྱིས་དགོང་མོར་སྡེ་ལྡུན་མཎ་ཌུ་ཝ་ལ་ངོར་

མ་དགོན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ཕེབས་བསུ་

དང་བཅས་འབྱོར་བ་དང། རིམ་བཞིན་འདུས་

ཚོགས་ནས་སྐྱབས་རྗེ་ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕྱི་ལུགས་འཁྲུངས་སྟོན་གོ་

སྒྲིག་གི་མཛད་སྒོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འཚམས་

འདྲི་མཇལ་དར་དང་རྟེན་དོད་ཕུལ། ཚེས་ ༢༢ 

ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་མཁན་ཆེན་

རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བདག་

ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གདུང་སྲས་རྣམ་པ་དང་། 

ངོར་ཞབས་དྲུང་རྣམ་པས་གཙོས་གཞིས་བྱེས་

དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་འབངས་

ཡོངས་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱིས་བརྟན་

བཞུགས་མཛད་སྒོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་མཎྜལ་

རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང། འདུས་

ཚོགས་སུ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས། ཉིན་གུང་གསོལ་

སྟོན་ཟིན་བསྟུན་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་འཁོན་

རིགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་

བདག་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་གི་མདུན་མཇལ་

བཅར་དང་བཅས། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་དེ་ནས་

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་རིམ་བཞིན་རྡ་སར་ཕེབས་

འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ནོར་བཅོས།
༄༅།  །རང་དབང་གསར་ཤོག་འདོན་ཐེངས་

ཨང་ ༣༩ པའི་ནང་ན་གཞོན་ལས་མེད་ལས་

རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་གཉིས་པའི་གསལ་

བསྒྲགས་ཞེས་པའི ་ནང་སྦྱོང་བརྡར་བ་ཚོར་

ཐོག་མའི་འཆར་ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་ཧིན་

སྒོར་ ༨༠༠༠ གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་Medical 

Transcription སྦྱོང་བརྡར་གྲུབ་རྗེས་རང་

ཉིད་ནས་ལས་ཀ་འཚོལ་སྐབས་ཟླ་རེར་གསོལ་

ཕོགས་ ༨༠༠༠ ཐོབ་རེ་ཡོད་ཅེས་པར་ནོར་

བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་

གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས ༣༠ ཉིན་

རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ 

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གནང་དོན། བོད་འདི་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་

བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བསྙོན་མེད་ཅིག་

ཡིན་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་སྲིད་གཞུང་

གིས་ཧམ་སེམས་ཆེན་པོས་མ་བདག་བདག་

བཟུང་བྱས་པས་མ་ཚད་འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་

ཕྲག་ལྔ་ལྷག་རིང་ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་གཞིས་

ལུས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གསོད་རྡུང་བཀོལ་སྤྱོད་

ཀྱི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་

བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་

རྒྱ་ནག་དབུས་ས་གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་

ཁྲིམས་དང་། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་

བཅས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་སྟེ། བོད་

ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བཀོལ་

སྤྱོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་སྲིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་སྟབས་གཞིས་ལུས་

བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། དགེ་རྒན། སློབ་

ཕྲུག མི་སེར་དཀྱུས་མ་དང་བཅས་པས་ངོ་རྒོལ་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་

པའི ་དེ ་རིང་གི ་གོ ་སྐབས་འདི ་བརྒྱུད་ནས་

འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་

རྒྱ་ནག་བཙན་དབང་རིང་ལུགས་པས་རང་རེའི་

སྲོག་ལས་གཅེས་པའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་

རྒྱུའི་བྱུས་ངན་ལ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ཏེ་འཐབ་རྩོད་

གདོང་ལེན་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་

སྡེ་འདིའི་གཙོས་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་

རང་རེ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཤེས་

ཡོན་སྡེ་ཚན་ཡོངས་ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་། 

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་སླད་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་

སློབ་གཉེར་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་

ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁུར་དུ་བབ་ཡོད། 

 ད་དུང་རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ལས་

དོན་ཅུས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཟེར་བའི་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡེར་དོ་དམ་བྱེད་

ཐབས་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཨང་ ༨ པ་ཟེར་བ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་

བྱེད་འཆར་དེ ་ནི ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་

དབར་གྱི་བླ་སློབ་དམ་ཚིག་གི་འབྲེལ་ལམ་

གཅོད་ཐབས་དང་། རྒྱ་ནག་ཆོས་མེད་སྲིད་

གཞུང་གིས་བཀོད་བྱུས་ཚོད་འཛིན་འོག་ཆོས་

ལུགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་

བཞིན། བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང། 

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་

དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་

བཅས་ནས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་

བ་གཞིར་བཟུང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་དེར་ནམ་ཡང་ངོས་

ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ནན་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་
སྐོར་གྱི་གློག་བརྙན་བསྟན་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ 

ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་མངའ་སྡེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ 

(Devotion & Defiance) ཞེས་

པའི་བོད་མི་ཚོས་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་

འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་གྷོ་

ཊེང་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ (Gauteng 

Provisional Legislature) ཀྱི་

གྲོང་ཁྱེར་ཚོགས་ཁང་དུ་མང་གཙོ ་མཐུན་

ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བསྟན་

ཡོད།  སྐབས་དེར་མང་གཙོ་མཐུན་ཕྱོགས་

ཚོགས་པའི་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་ཁྲིད་

སྐུ་ཞབས་ཇོན་མུ་ཌི་ (John Moodey) 

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཚོགས་མི་གཞན་རྣམས་

ནས་ལེ་ཊལ་ཊོན་ (Lyttelton) ནང་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་བོད་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། གློག་

བརྙན་མ་བསྟན་གོང་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་གསུང་བཤད་ གནང་

དོན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་

དེ་དབང་འཛིན་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་

ཆ་ཤས་ཡིན་སྐོར་འཛམ་གླིང་ནང་རྫུན་གཏམ་

སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་བོད་དེ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ དང་ ༡༩༥༠ ལོར་

རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་བོད་དེ་

རང་དབང་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན། 

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

དེ་དག་སྦས་གསང་བྱས་ཏེ་རྩིས་མེད་གཏོང་

ཐུབ་ཐབས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་

རྒྱ་ཆེའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་དཀའ་སྡུག་

ཚད་མེད་མྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་མུ་

མཐུད་གཅིག་སྡུད་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་ཀྱི་

གནོན་ཤུགས་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མྱངས་དང་མྱོང་

བཞིན་ཡོད། བློ་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ཐོག་འདས་

པའི་གྲོས་ཆོད་རྣམས་ལག་བསྟར་མཇུག་སྐྱོང་

གནང་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོ་

སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་བཅུག་གི་མེད། 

དེ ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞིས་ལུས་

བོད་མི་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ 

དུས་ཆེན་དང་། ནང་པའི་དུས་ཆེན་སྐབས་ཞལ་

འདོན་གསུང་འདོན་གནང་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བཀག་

སྡོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་པའི་དགེ་

འདུན་པ་དང་བཙུན་མ།  ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་

ལ་དྲག་གནོན་ཐོག་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས༌གཅེས་

ཟེར་བའི་སློབ་འཁྲིད་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་

བཅུག་པ་སོགས་བྱེད་མུས་ཡིན་ཞེས་གསལ་

བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་གསུང་

དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རྒྱའི་

དཀའ་རྙོག་ སེལ་ཆེད།  བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་

བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དང་དེའི་འགྲེལ་བཤད་

ཕུལ་བ་དེས་རང་ཕྱོགས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་ཡིན་པ་མཚོན་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

པ་དང། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཀྱིས་མངའ་སྡེའི ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

རྣམས་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་དཀའ་སྡུག་

སེལ་ཆེད་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་གཞུང་དང། གྲོས་

ཚོགས། མི་མང་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་

བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་གློག་བརྙན་

བསྟན་གྲུབ་མཚམས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ལྷན་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་མང་གཙོ་

མཐུན་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་ལམ་སྟོན་ཚོགས་

ཆུང་གི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མུ་ཌི་ལགས་

ཀྱིས་གློག་བརྙན་དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མང་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་

ཚོགས་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལངས་

ཕྱོགས་གཟུང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད་

པ་བཅས།།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་པོ་ལན་ཌེའི་ལམ་

མདོ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་ལམ་མདོ་ཞེས་

མིང་བཏགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་པོ་ལན་ཌེ་རྒྱལ་ས་ཝར་སོའ་ིམངའ་ཁོངས་

ཝོ་ལ་རྫོང་ (Wola District) གི་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ལམ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་ལམ་མདོ་

ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོ་ཚོགས་ཡོད།  མཛད་སྒོ་དེར་ཝར་སོའ་ིགྲོང་

ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ན་ (Mrs.Hanna 

Gronkiewicz-walt) མཆོག་དང། སྤྱི་

ཁྱབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ (Mr.Wlodzi-

emierz Paszynski) མཆོག བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ། བོད་རིགས་ཁག་གཅིག གཞན་

ཡང་སྐུ་མགྲོན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མིའི་རང་དབང་

སྒེར་ལངས་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་

ས་ཝར་སོའ་ིཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་

འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་

སྟབས་བསྟུན་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག  དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་

གསུང་འཕྲིན་ནང། བོད་ཀྱི་ལམ་མདོ་ཞེས་པ་

གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་མང་

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

འོག་བོད་མིར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་

ཐོབ་ཆེད་བོད་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་དྲང་

བདེན་གྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་དེར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ངོས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་

བཞིན་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཝར་སོར་གཞུང་དང་མི་

མང་གིས་བོད་མི་ཚོར་སླར་ཡང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། 

དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧ་

ན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་ དོན། ལམ་

མདོ་འདི་ནི་ཞི་བདེར་དགའ་བའི་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རང་གི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འཐབ་རྩོད་

ལ་ང་ཚོའི་གུས་བཀུར་མཚོན་ཆེད་དུ་གསར་

འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་

ནི་རང་དབང་དང་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་

ཡིན། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། རང་དབང་ཐོག་རང་གི་ལེགས་

བྱང་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་

ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང།  

མཛད་སྒོའ་ིམཇུག་བསྡོམས་ཐོག་པོ་ལན་ཌེའི་

བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་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


