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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 །

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་

བྲིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་

བཅོས་ཟིན་བྲིས་ལེཌ་པར་གྲུབ་

སྟེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

སུ་ཕུལ་བ།
༄༅།   །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩  རེས་

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་

ཟིན་བྲིས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 

ཐོག་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་དེ་བཞིན་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད། 

   དེ་ཡང་སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསལ་བཤད་གནང་དོན།  

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་

གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་པའི ་མི ་སྣ་ལྔ་

ལས་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་

བྲིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད། རེས་གཟའ་སྤེན་

པའི་ཉིན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་རེད། སྐབས་དེར་བཀུར་

འོས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཞུགས་

ཡོད། དེ་རིང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

བཞུགས་མེད་པར་བརྟེན་ཚོགས་ཆུང་ངས་མགོ་

ཁྲིད་དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་བསྐྱར་

བཅོས་ཟིན་བྲིས། དེ་བཞིན་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་

བྲིས་གཞན་ཞིག་བཅས་བཀོད་ཁྱབ་དང་གྲོས་

ཆོད་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

སུ་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས། 

      གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཕྱི་ནང་གསར་

འགོད་པ་གང་ཙམ་ཞིག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་

གིས་ཟིན་བྲིས་དེའི ་སྙིང་དོན་ཇི ་ཡིན་གྱི ་དྲི ་

བར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས། ཟིན་བྲིས་དེའི་ནང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

སྐུ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༣༩ ཙམ་

ཡོད་པ་ཚང་མར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་སྐུ་དབང་

དེ་དག་ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

དང་ཡང་ན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག ཡང་ན་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་

འདེམས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོར་ཆ་

བགོས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ལན་

འདེབས་གནང་། 

   གཞན་ཡང་གསར་འགོད་པ་གཞན་ཞིག་

གིས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྲོས་

ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། བཅའ་ཁྲིམས་

བསྐྱར་བཅོས་དེའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྲོས་

ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་དམིགས་

བསལ་གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་སྔོན་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་

བསྐྱར་བཅོས་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཨང་གཉིས་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།
༄༅། །ཉེ་ལམ་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་རི་ཝིའུ་ 

(Watkins Review) ཞེས་པའི་དུས་

དེབ་སྟེང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། 

འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རླབས་

ཆེན་དབུ་ཁྲིད་མི་སྣ་བརྒྱ་ཡི་མཚན་གཞུང་

འདོན་སྤེལ་ཞུས་པའི ་ཁོངས་ནས་སྤྱི ་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

ཨང་གཉིས་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་མཚན་

གཞུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་

ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཝ་

ཊི་ཀིན་སི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༡༠༠ 

བདམས་པའི ་མཚན་གཞུང་ཁྱབ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད། ཝ་ཊི་ཀིན་སི་རི་ཝིའུ་ཞེས་པའི་

དུས་དེབ་དེའི་ཐོག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་དུས་དེབ་

དེའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་གཞུང་

འདི ་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཏེ ་དེང་དུས་ཀྱི ་ཆོས་

ལུགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཐུབ་

པའི་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་ལུགས་གསུངས་

འདུག འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ ༡༠༠ ཡི་མཚན་

གཞུང་ནང་འཁོད་རྒྱུར་གོང་ཞུས་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གསུམ་བཏོན་ཡོད་པ་

དེ་དག་ནི། དང་པོ་ཆོས་ཕྱོཌ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དེ་ད་

ལྟ་འཚོ་ཞིང་གནས་དགོས་པ། ཆ་རྐྱེན་གཉིས་

པ། དབུ་ཁྲིད་དེས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་

ཐད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་

བའམ་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོད་པ། ཆ་རྐྱེན་

གསུམ་པ་དེ་ནི། རྒྱུན་དུ་མི་སྣ་དེ་དག་གྷུ་གལ་

དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ནེལ་སེན་

དྲ་མཛོད་ནང་ཡོད་དགོས་པ་བཅས་ཡིན་འདུག 

ད་རེས་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་

འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་

དབུ་ཁྲིད་གྲངས་ ༡༠༠ ཡི་མཚན་གཞུང་འདོན་

སྤེལ་ཞུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཨང་དང་པོ་དེ་ནི་ཇར་

མ་ནིའི་ནང་འཁྲུངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཨེ་ཀཏ་ཊོ་ལེ་ཞུ་བ་དང། 

ཨང་གཉིས་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ཨང་གསུམ་པ་རྩོམ་པ་

པོ་གྲགས་ཅན་ཝེན་ཌ་ཡར་དང་། དེ་བཞིན་ཨ་

རིའི་ནང་འཁྲུངས་པའི་ནང་པའི་བཙུན་མ་པདྨ་

ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཨང་གྲངས་ ༣༩ དང་བསོད་

རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨང་གྲངས་ ༨༢ བཅས་ཡིན་

པའི་མཚན་གཞུང་ཡང་རིམ་བཞིན་འདོན་སྤེལ་

ཞུས་འདུག

སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་སུ་

ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་

ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སློབ་གྲྭའི་

ཐང་ཆེན་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དང། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་

མཆོག་གིས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

པ། བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་དགོན་སྡེ་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་། སྐུ་མགྲོན་དང་སློབ་ཟུར་རྣམ་པ། 

སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚང་

མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་

བཏང། དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་ངེས་སྟོན་པ་དངོས་གྲུབ་

དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་ལས་བསྡོམས་

སྙིང་བསྡུས་སྒྲོགས་སྦྱང་གྲུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་

བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཞབས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་

བའི་དགེ་ལས་ཁག་གཅིག་ལ་ཕྱག་རྟགས་བྱ་དགའ་

གནང་། དེ་ནས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཚེ་

དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདི་གར་དཔལ་རྒྱལ་བ་

ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་དབུས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་སློབ་གྲྭ་

འདི་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་

བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང།   གོང་

དུ་སློབ་སྤྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚིག་གི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་སྟངས་དང་སྐད་ཆའི་ཤོད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མ་

གཏོགས་ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་པས་

ང་ལ་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་

སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ནས་ལོ་ ༢༥ རིང་ཡར་རྒྱས་

རྣམ་པ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་

དབུ་འཛིན་གྱིས་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་ནས་

བཟུང་སློབ་གྲྭའི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ལས་

དོན་ག་རེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་

སོང། དེ་ལས་ལྷག་པ་ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། མདོ་དོན་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་

བའི་དགོས་དམིགས་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་

དང་རིག་གཞུང་། གཤིས་ཀ  ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་མི་

ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་

པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་

ལྷན་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱང་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོ་བོད་མི་ན་གཞོན་

དེ་དག་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་དེ་རང་དབང་ཡོད་པའི་

སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བའི་སློབ་སྦྱོང་གནང་དགོས་

རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་སུ་ཇཱ་སློབ་གྲྭར་ཡོད་

པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་དེ་བཙན་

བྱོལ་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གྲུ་ཚོ་དང་མི་འདྲ་

བའི་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

 དེ ་ནས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ ་ཆེ ་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་ཉིན་

མོ་འདི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་དགའ་འོས་པའི་

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་འདིར་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་

པའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། རང་གཞུང་

གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་བཀུར་འོས་སྐུ་མགྲོན་

རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་དབུས་

དང་ས་གནས་ཀྱི ་དབུ་འཛིན་ཕྱོགས་བཞུགས་

རྣམ་པ། སློབ་ཟུར་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་མཛའ་ཤིང་

བརྩེ་བའི་སློབ་གྲོགས་དང་མི་མང་ཚང་མར་ངས་

འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མི་ལོ་ ༢༥ རིང་ལ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭས་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་ཟམ་

མི་ཆད་པ་ཕུལ་ཡོད།  དེ་རིང་ཉིན་མོ་འདི་ལ་ང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་སུ་ཇཱ་བོད་

ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་ལས་བྱེད། དགེ་

རྒན། དེ་བཞིན་སློབ་མ་ཚང་མར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་

ཚོའི་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་བལྟས་བྱས་

ན། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་འཚར་

ལོངས་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་མ་འོངས་པའི་ཆེད་ང་

ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དང་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ི

ཐོག་ནས་འདུན་ལམ་གང་འདྲ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་

སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་སྟེ་ལོ་གྲངས་བཅུ་

ཕྲག་གཉིས་ལ་ཉེ་བ་ཕྱིན་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་མི་སྣ་

མང་པོ་ཞིག་འདུག་པས་ངས་ཚང་མར་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ནས་

རིགས་ལམ་རྩོད་རྒྱུགས་རྗེས་བོད་ཁྱིམ་ལས་སློབ་

ནས་རིག་གཞུང་གི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་

རྗེས་སློབ་སྤྱི་བསོད་ནམས་སྲིད་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་གཞས་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཕུལ་ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣

བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཐེ་བྱུས་བྱས་པར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་

སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི ་ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་

གིས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་བཙན་

བྱོལ་བ་ ༢༠༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མང་

གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་

ཞུ་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་

བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ིསྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཀེ་ཐེ་

རིན་མཆོག་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་དོན།  

བལ་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གསལ་

ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་

མེད་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། 

 བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་

གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་བོད་མིའི་སྐད་འབོད་

སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་

དུས་ཆེན་ཁག་ལ་བོད་མི་ཚང་འཛོམས་བྱེད་

རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་སོགས་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཞི་རྩའི་ཁྲིམས་

ལུགས་དང་འགལ་བ་ཡིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་

མ་ཟད། གྲོས་ཆོད་ནང་ཉེ་ལམ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༠ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་བསྡུ་

བྱེད་སྐབས་བལ་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་འོས་བསྡུ་བྱེད་

མ་བཅུག་པའི་གནས་སྟངས་རྣམས་གསལ་

སྟོན་བྱས་ཡོད།  

   ཕྱོགས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་བྱས་པར་ཡུ་རོབ་

གྲོས་ཚོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་རྣམ་

པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་བལ་

ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་

པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་

ཡུལ་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་དང་གནོན་ཤུགས་

སྤྲོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། 

   དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གཏན་ལ་འབེབས་

རྒྱུའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པ་

དེའི་ནང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་

རང་དབང་། འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་།  

ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ངེས་པར་དུ་བཀོད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རིའི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་
འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་

ཨ་རིའི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྲུང་སྐུ་ཞབས་

ཀུཊ་ཀེམ་བྷེལ་མཆོག་ (Kurt Cambell) 

རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སུ་

ཕེབས་འདུག  དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གིས་ (ICT) ལས་དྲུང་མཆོག་

རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་དེའི་

སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངེས་པར་དུ་འབྲེལ་

ཡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་ཚོ་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མེ་རི་

བྷེ་ཐི་མར་ཀེ་ (Mary Beth Markey) 

མཆོག་གི་རེ ་འདུན་གྱི་ཞུ་ཡིག་དེའི ་ནང་ཉེ ་

ལམ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་

གནས་སྟངས་སྐོར་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་

ཚོར་གསལ་བཤད་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་སྐོར་

འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་

ཨ་མདོ་རྔ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་

གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་སྲོག་གཅོད་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་སོགས་

དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་

གཉིས་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་བཀག་ཉར་

འོག་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་མཐར་ཁོང་གཉིས་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་རྣམས་

ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་ཡོད། 

      དེ་ཡང་གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་

ཞུ་ཡིག་ནང་ཨ་རིའི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་

མཆོག་ལ་དམིགས་བཀར་གྱི་གསལ་བཤད་

གནང་དོན།  ཐེངས་འདིའི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་

དབར་ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨ་རིའི་

སྲིད་གཞུང་གི ་འགྲོ ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ཐོག་

ལངས་ཕྱོགས་ཇི་འདྲ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་

དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་

ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་

རྩའི་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་

ཚོར་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཟད། 

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ལ་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་

གཏམ་བཤད་དེ་ནུས་མེད་ཅིག་ཏུ་འགྲོ་ངེས་

ཡིན་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།། 

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་

ལོ་ལྟར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་

དང་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་རྩོམ་བཞིན་ཡོད་པ་

ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་

པ་སངས་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ་མིན་ནས་

མེ་འཁོར་དང་སྣུམ་འཁོར་སོགས་བརྒྱུད་གྲོང་

ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་སོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞི་

བའི་རྔམ་སྟོན་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པ་དེ་བྱས་ཡོད། 

ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་གྱི་མིང་དུ། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ནང་བཞུགས་རོགས། 

(Get on the Bus for Human 

Rights) ཞེས་བཏགས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་དེ་སྔར་ལས་

རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་

བའི་སློབ་མ་རྣམས་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

ཕྲུག དེ་བཞིན་ས་གནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་བཅས་ཨ་

རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་འཛོམས་ཏེ་བོད་

དང་།  ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ།  ཤི་རི་ལངྐ་། འབར་

མ། ཆཱ་ཌ སོགས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་འབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་སོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་

ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

བོད་མི་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་

ཀྱིས་འཇིག་བྲལ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་

བྱས་པར་སྙོན་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་པར་བརྟེན། ཁོང་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་

ཐོག་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ ༢༠༡༡ གི་ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་དྭང་བླངས་ཚོགས་

ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་སྔ་རྟིང་ལྟར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ།

ཨང་། མཚན། ལས་གནས། ས་གནས།

༡ འཇིགས་བྲལ་བསྟན་འཛིན། སྦེལ་ཀོབ།

༢ བློ་བཟང་བཟོད་པ། རྡ་ས་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་དྲུང་ཆེ། རྡ་ས།

༣ རྨོག་རུ་བསྟན་པ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། རྡ་ས།

༤ བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་རམ་ཤར་ཕྱོགས་ཁུག་རྟ། རྡ་ས།

༥ ཨ་ལོ་མཁར་བྱམས་དོན་འགྲུབ། ཀུན་ཕན་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན། རྡ་ས།

༦ བོན་རྒྱ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། རྡ་ས།

༧ འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚན་པའི་ལས་བྱེད། རྡ་ས།

༨ བསམ་མཁར་བསྟན་པ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། རྡ་ས།

༩ སྤྲུལ་མིང་ཤིང་བཟའ། སྦེལ་ཀོབ།

༡༠ སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་། ས་འཐུས་ཚོགས་མི། རྡ་ས།

༡༡ བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། འདམ་ཀ་ཚོགས་པ། སྦེལ་ཀོབ།

༡༢ བསྟན་འཛིན་བྱང་ཆུབ། སྦེལ་ཀོབ།          

 ༡༣ མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ། རྡ་ས།

༡༤ རྨེའུ་དཀོན་རྒྱམ། སྒྲོན་མེ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡ་ས།

༡༥  ཚེ་བརྟེན་ནོར་བུ། མོན་གྷོ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། མོན་གྷོ།

༡༦ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར། Founder "Tibet I Care" ཧོན་སུར།

༡༧ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཐོན་པ། ཧོན་སུར།

༡༨   ཚེ་དཔལ། རང་དབང་དཔར་པ། རྡ་ས།

༡༩  པདྨ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དགེ། གོ་པལ་སྤུར།

༢༠ ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབྱོར། Kathmandu

༢༡ འཕན་པོ་རྒྱལ་མཚན། Kathmandu

༢༢ འཇམ་དཔལ་སྨོན་ལམ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས། རྡ་ས།

༢༣ རྣམ་རྒྱལ་ཁྱུ་གསར། སྨན་པ། རྡ་ས།

༢༤ ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས། ཚེ་མཆོག་གླིང་ཕྱག་མཛོད། རྡ་ས།

༢༥  གྲ་རྡོ་རྗེ། གནསཆུང་་གྲྭ་ཚང་། རྡ་ས།

༢༦  ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་གཙོ། རྡ་ས།

༢༧   གྲྭ་བག་གྲོ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར། རྡ་ས།

༢༨ ཨ་རིག་འགྱུར་མེད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡ་ས།

༢༩ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་དང་།གངས་ལྗོངས་རང་བདེན་རྩོད་ལེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། སྦེལ་ཀོབ།

༣༠ དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲིས། བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་དགེ་རྒན། རྡ་ས། 

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་སྩལ་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་ད་ལམ་གྲོས་ཚོགས་དེ་གའི་ཐོག་གྲོས་ཆོད་

ཨང་ ༢༠༡༡།༡༤།༡༡།༧ འཁོད་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༣  པ་ནང་གསལ་ལྟར་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་

པ་ ༢༠༡༡ རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་

བ་ལྟར་ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ཁོངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་། འགན་འཁུར་ལས་འགུལ་གནང་མཁན། མཁས་དབང་། ཆེད་ལས་

པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་དྭང་བླངས་ཕེབས་མཁན་མི་གྲངས་ ༣༠ ཐམ་པའི་

མཚན་ཐོ་འབྱོར་ཟིན་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་གཏན་འཁེལ་ཟིན་ཅིང་། གོང་གསལ་མི་གྲངས་ ༣༠ ཁོངས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་

མ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་ཚེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་དྭང་བླངས་མི་གྲངས་ ༢༠ ཚོགས་ཞུགས་ཆོག་པར་

ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་དེ་ཙམ་གནང་འབྱོར་མ་བྱུང་བས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་མཚན་ཐོ་འདི་གར་འབྱོར་ཐུབ་གནང་དགོས། དྭང་བླངས་

ཚོགས་ཁོངས་ཚུད་པ་ཡོངས་ལ་སྐབས་བསྟུན་འདི་ནས་ཡིག་ངག་གང་རུང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ལས་དེ་མིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀྱང་ཚོགས་ཞུགས་

ཁོངས་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གནང་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།         བོད་མི་མང་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧  ལ།། །།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣

ཉི་ཧོང་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་
ཞལ་འདེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

ཉི་ཧོང་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་འཇིག་པ་

དང་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་རྐྱེན་གྲོང་ཁྱེར་

ཁ་ཤས་རྩ་མེད་ཕྱིན་ཏེ། མིའི་ཚེ་སྲོག་མང་པོ་

ཤོར་བ། དེ་བཞིན་སྡོད་ཁང་དང་འཚོ་བའི་རྟེན་

གཞི་བཅས་པར་ད་བར་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་མཐོང་ཐོས་མེད་པའི་གོད་ཆག་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྡུལ་

ཕྲན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་གློག་ཁང་ 

༦ ནས་ ༣ ལ་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་ཉེན་ཚབས་

དུས་ད་ལྟའང་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལུས་ཡོད་པར་

ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ། དེ་བཞིན་ཕ་རན་སི་སོགས་

ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱད་ལས་པ་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་བབ་ཞུ་དང། དེ་འབྲེལ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་

གཞུང་དམངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞལ་འདེབས་མཚོན་

རྟགས་སུ་(Token Donation)ཉི་ཧོང་གི་

ཡུལ་སྒོར་ཡན ༡༠༠༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་ཨ་རི་ནིའུ་

ཡོཀ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཐེབས་རྩ་ (The Dalai Lama Trust, 

New York) ནས་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་དུ་དངུལ་ཁང་ཌབ་འཛིན་ (Bank 

Draft) གསོལ་རས་སྩལ་བ་དེ་དོན་ཁང་ནས་

ཊོཀ་ཁྱོ་དབུས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ་ིལས་ཁུངས་

སུ་ངོ་བཅར་གྱིས་དེ་གའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

ལ་ཕུལ་འདུག 

 ཉི ་ཧོང ་དུ ་གནས་སྡོད ་བོད ་མི ་

ཚོས་ཀྱང་བློས་བཅད་ཞལ་འདེབས་ཉི་སྒོར་ 

༤༡༢༠༠༠ དང་དེ་བཞིན་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བོད་ཀྱི་

དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ནས་

ཉི་ཧོང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་ཉི་སྒོར་ 

༢༢༩༤༡༡ གནང་ཡོད་པ་རེད། 

 ཕྱོ ག ས ་ མ ཚུ ང ས ་ ༸ གོ ང ་ ས ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདས་

ལོར་ཁ་ན་ཛ་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཤེས་རབ་སྙིང་

པོའ་ིསྐོར་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཐུན་གཅིག་སྩལ་བའི་

ནང་དོན་རྣམས་ཉི་ཧོང་དོན་ཁང་ནས་ཉི་ཧོང་གི་

སྐད་ཡིག་ཐོག་འོད་སྡེར་ཚད་ལྡན་བཟོས་ཏེ་ཚོང་

འགྲེམས་ས་ཡོམ་རྐྱེན་ངན་མ་བྱུང་གོང་འོད་སྡེ་

(DVD)༢༠༠༠ གྲ་སྒྲིག་བཏང་འབྱོར་ཟིན་པ་

དེ་ལྟར་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབྱུང་

བའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་མ་ཐག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

དགོངས་གཞི་ལྟར་མཐུན་པའི་ལས་གཞིར་དོན་

ཁང་ནས་ཀྱང་ས་གནས་སུ་སྨོན་ལམ་གསོག་

བསྒྲུབས་དང་། ཊོཀ་ཁྱོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་དང་། ཡོ་

ཀོ་ཧ་མ་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་སུ་ནང་པའི་དགོན་པ་

གྲངས་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་ཚོས་ཀྱང་ཤེས་

རབ་སྙིང་པོ་འདོན་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གོང་

གསལ་འོད་སྡེར་རེ་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་

སྤེལ་གནང་བར་ཉི་ཧོང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་

མང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨ་རིའི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་
སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་གསར་འཛུགས་

གནང་བའི་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་

ཞེས་པའི་ལས་གཞི་དང།  བོད་རང་བཙན་སློབ་

ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཐུང་མོང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བགྲོ་

གླེང་ཚོགས་དུ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཞིང་

།  བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་

གྲཌ་ལགས་དང་།  རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་

བུ་ལགས།  གཞོས་སྐྱེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚེ་བརྟན་

སྒྲོལ་དཀར་ལགས།  སྐལ་བཟང་ལགས་བཅས་

བགྲོ ་གླེང ་ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་གྱི་གྲས་སུ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

རྩོམ་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་ལགས་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

དང།  ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་

པའི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ཤེས་

ཡོན་ཅན་ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་ལཌ་དང་། སྐལ་

བཟང་ལགས་གཉིས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ནི་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི ་ཡོད་སྐོར་

གསུངས་ཡོད།  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་

གྲགས་ལགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌།  བྱུང་རིམ།  གྲུབ་འབྲས་བཅས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་བའི་ནང་།  བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་དགོས་པའི་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་།  དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ནི་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། གཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཡང་

ཡང་བྱས་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ནས་གཏན་པ་

ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ།  དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

བཟུང་ནས་ད་བར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་

ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་

ཕྲ་གནང༌ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ལ་རང་གཞུང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་

པར་སྐྲུན་གནང་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དེབ་

ཆུང་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད།  བགྲོ་གླེང་

ཚོགས་འདུར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་དགེ་རྒན་དང་།  སློབ་ཕྲུག  ལས་བྱེད་

བཅས་མི་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་དེ ་དག་གིས་དོ ་སྣང་ཆེན་པོའ ་ིསྒོ ་ནས་

གསུང་བཤད་གསན་པ་དང་།  རྗེས་སུ་དྲི་བ་འདོན་

མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པར་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་ཚོས་ལན་འདེབས་དང།  གསལ་བཤད་

གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དེ་

ནི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནང་ཡོད་

པའི་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་ཞེས་པའི་

འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་

གྷི་ལགས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་གོ་

སྒྲིག་གནང་བའི་བོད་ཀྱི་བདུན་ཕྲག་ཅེས་པའི་ལས་

འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང།  བགྲོ་གླེང་

ཚོཌ་འདུ་ནི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་མཁས་དབང་ཏ་ར་ལགས་ནས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།  

བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

ཇོ་ཧ་ལ་ནེ་རུ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་(Tibet Festi-

val)བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞེས་པ་ཚོགས་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཇོ་ཧ་ལ་ནེ་རུ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་

ཚན་རིག་སྡེ ་ཚན་གྱི ་ཚོགས་ཁང་དུ་མཐོ ་

སློབ་དེའི་ཉེ་བའི་རི་བདག་(Prof. S.k. 

Sopory)མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་སྟེ ་

གཞས་སྣ་དང་བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་གནང་

ཡོད། དེ་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་

འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་རྗེས་ཤར་ཨེ་ཤིའི་སློབ་དཔོན་

(Prof. Srikanth Kondapalli)

ཤཱི་རི་ཀན་ཌ་པ་ལི་ལགས་དང་དབུས་སྲིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་པ་སློབ་དཔོན་(Prof. 

Bharat Karnad)བྷ་ར་ཊ་ཀར་ནཱ་ཌ་

ལགས། བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉིས་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་བོད་ཅེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་ཞིང།  ཤཱི་

རི་ཀན་ཌ་པ་ལི་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆུ་

བོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་བོད་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

རིགས་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་གནས་སྤོས་བྱས་

པའི་གནས་སྟངས་དང། བོད་ནང་གི་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བྷ་

ར་ཊ་ཀར་ནཱ་ཌ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་དང་ལོ ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་

གནང་ཡོད། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་

བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

ཆ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་

ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནས་བྱུང་བའི་ཆུ་

བོ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་ཁེ་

ཕན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཤཱི་རི་ཀན་ཌ་པ་

ལི་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་བོད་

དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་རུང་

། རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་

ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་

བྱས་མེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་ཁོང་

རྣམ་པས་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། 

 ཐེངས་འདིའི་དུས་ཆེན་དེར་བོད་

ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གོས་དང་རོལ་

ཆ། སྐུ་ཐང། པར་རིགས་འདྲ་མིན་སོགས་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིབཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ས་མིག་དང་སློབ་ཡོན་

གསལ་བསྒྲགས།

བོད་མིའི་རང་དབང་འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནོར་བཅོས།

 ཨང། སློབ་ཚན། ས་མིག་               

གྲངས།

འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཉུང་མཐའི་

བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།           

སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་

མཐའི་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།

1.Medical seats 

(MBBS) including 

two HP seats

     3 

(three) 

  60% in class XII & 60% in PCB     60%

2. Civil Engineer-

ing
 2 (two)

50% in class XII & 50% in PCM     60%

3. Mechanical 

Engineering
1 (one)

50% in class XII & 50% in PCM     60%

4. Chemical 

Engineering
1 (one)

50% in class XII & 50% in PCM     60%

5. Computer 

Engineering
 2 (two)

50% in class XII & 50% in PCM     60%

6. Electrical Engi-

neering
1 (one)

45% in class XII & 45% in PCM     60%

7. B. Pharmacy
1 (one)

45% in PCM (Theory) 

of class XII

     60%

གཉིས་པ། ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN DIPLOMA COURSES) 

 1. Printing Technology 2 (two) 35% in class X & 35 in 

Science and Math             

55%

2. Computer Technology 1 (one) 60% in class X with Science 

and Math                  

60%

3. Chemical Technology 1 (one) 45% in class XII with PCM 55%

4.     D. Pharmacy 1 (one) 45% in class XII PCB/M 55%

དང་པོ། ཌིག་རི་སློབ་ཚན་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN DEGREE COURSES)
     



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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དེ་བཞིན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བཅོ་ལྔ་

མཆོད་པའི་སྐྱེས་རབས་གསུང་ཆོས་སྐབས་

སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞལ་དྲོན་མོ་ནས་

མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་སྔ་རྗེས་དང། སྐྱེས་

རབས་གསུང་ཆོས་སྐབས་བཀའ་ཕེབས་པའི་

ནང་མ་གསལ་བ་ཞིག་དང། དེའི་ནང་མ་འདུས་

བ་ཞིག་གཅིག་ཀྱང་ལྷག་མེད། དེར་བརྟེན་དེ་དག་

ལྷན་རྒྱས་ཚོས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་བཞག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་བྱུང་མེད་ན་ཐུགས་

སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའང་བརྙན་

པར་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ཡོད། གསན་འདོད་དང་

གཟིགས་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་བསྐྱར་ལྡབ་

བྱས་ཏེ། གཟིགས་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞིབ་

ཚགས་པོའ་ིཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། བརྒྱུད་

འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བླ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་

ལྟར་མི་གཅིག་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྒོ་ནས་འགོ་

ཁྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་བསྐོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་

ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་

མི་མང་གི་འགན་དེ་ངེས་པར་དུ་མི་མང་གིས་

འཁྱེར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དོན་སྙིང་འདི་

རེད། ཞེས་དང་། ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་

དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་

འཕེལ་རིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡོང་ཆེད་དང། 

ང་ཚོ་བོད་པར་དམིགས་བསལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་

ཆེན་པོ་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༦༩ ནང་བོད་

མིས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་བསྙས་པའི་

བསམ་བློའ་ིབག་ཆགས་མཐུག་པོ་དེ་སངས་ཏེ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་རང་ཁ་རང་འཚོ་ཐུབ་རྒྱུའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང། དབུ་མའ་ིལམ་གྱ་ིསྲིད་བྱུས་

དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་། མང་གཙོའ་ིལམ་སྲོལ་བརྒྱུད་ནས་མ་ི

མང་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱ་ིཐུགས་རྗ་ེཆ་ེགྲོལ་བ་བཅས་སུ།།

བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

རྡ་ས་མེ་གྷན་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ཚོགས་ཁང་

དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་

དང་། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་རྒྱུན་ལས། རྒྱལ་

ཡོངས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་གྲོལ་ཚོགས་པ་བཅས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་འཕྲལ་

ཕུགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་། བགྲེས་ཡོལ་དུ་

ཕེབས་རྗེས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

གནས་བབས་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།  

༸གོང་ས་མཆོག་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་དབུ་ཁྲིད་མཛད་རྒྱུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་

གསལ་གི་སྐུ་དབང་དེ་དག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ལ་རྩིས་

སྤྲོད་གནང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མཛད་དེ་ཉེ་ཆར་ཕྱི་

ཟླ༌ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་གསུང་

འཕྲིན་ཕེབས་སྟབས་གྲོས་ཚོགས་ནས་བསྐྱར་

དུ་དགོངས་བཞེས་མཛད་རྒྱུར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་པར་ཡང་ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ་པར་བརྟེན། 

ད་ལྟ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་

རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། རིང་པོར་མ་ཐོག་པར་

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་མང་ཚོགས་ཆེན་དང། 

སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་

འཕར་མའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་

རྐྱེན་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ན་ད་བར་བཅའ་

ཁྲིམས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚན་

གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་དབང་དེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་

བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་

བཞིན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༩ ཞིག་

བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་

ཕྱིན་པའི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་

ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་

དབང་གཉིས་ཀ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལ་འཆར་

འབུལ་བྱས་ཏེ། མ་འོངས་པར་བཅའ་ཁྲིམས་

ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གནས་རྗེས་

འབྲེལ་གྱི་སྐུ་དབང་དང་མཛད་འཁུར་གང་ཡང་

མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་

རེད། ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེངས་

མང་ཕྱེད་བགྲེས་ཡོལ་དང་བགྲེས་ཡོལ་ཆ་ཚང་

ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་འཆར་ཅན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

སྐབས་བེད་སྤྱོད་མཛད་རྒྱུ་ཚིག་གཅིག་རེད་

མ་གཏོགས་གསུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་བགྲེས་ཡོལ་

ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་མེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

དང་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་དེ་

དག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་ངེས་

རེད། གྲོས་ཚོགས་ལ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་དེ་

ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་རྒྱས་པོ་ཡོད། དེ་

འགོ་ནས་མཇུག་བར་སྐུ་དབང་ཕྱིར་བསྡུ་མཛད་

རྒྱུ་དང། སྐུ་དབང་གསོལ་རས་སྩལ་རྒྱུའི་བཀའ་

སློབ་མ་གཏོགས་བགྲེས་ཡོལ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

བེད་སྤྱོད་མཛད་མེད། བགྲེས་ཡོལ་ཞེས་བརྗོད་

དུས་ན་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོལ་མཚམས་ཤིག་ལ་

ལས་ཀ་འཇོག་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ལ་ད་

བར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཚིག་འདི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་འགྲོ་

སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ 

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་མཐོ་བོར་ཕེབས་

པར་བརྟེན་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང། 

 ཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གཞན་པ་

ཞིག་དགུང་ལོ་གཞོན་དྲག་ན་བསྐྱར་དུ་དགོངས་

བཞེས་མཛད་རྒྱུ་ལྟ་བུར་གོ་བ་ལེན་སྲིད་པ་རེད།  

དེར་བརྟེན་བཀའ་ཡིག་དེ་ཚོའི་ནང་དབང་ཆ་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་ཚིག་མ་གཏོགས་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་

ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་མཛད་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་དབང་ཆ་མང་ཚོགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

རྒྱུ་དང།  ལྷག་པར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པ་ཙམ་མིན་པར་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

ནས་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་དེ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཐོག་མཚམས་འཇོག་མཛད་

རྒྱུ་དང། དེ་ནས་བཟུང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་

འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ནས་ལས་འགན་

ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདི་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

དང། གྲོས་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀངྒ་ར་རྒྱལ་པོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཀངྒ་ར་རྒྱལ་པོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་གསར་པ་མ་ཧཱ་

རཱ་ཇ་སན་སཱར་ཅནྜ་ (Maharaja San-

sar Chand Museum) ཞེས་པའི་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་

མཛད་སྒོའ ་ིསྐབས་ཀངྒ་ར་རྒྱལ་པོའ ་ིགདུང་

སྲས་སྐུ་ཞབས་ཏི་ཀ་རཱ་ཇ་ཨེ་ཤི་བརྱ་ཀ་ཊོ་ 

(Tikaraj Aishwarya Katoch)  

མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཡབ་དང་ཡུམ་རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཅནྜེ་རེ་ཤི་ཀུ་

མཱ་རི་ (Chanresh Kumari) མཆོག དེ་

བཞིན་རང་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་

དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་

བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཤིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་མཛད་དེ་འགྲེམས་

སྟོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱང་སྔོན་རྒྱ་གར་

ཡུལ་སྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་ཕེབས་སྒོའ་ི

ནང་༸ཞབས་གཡས་པ་སྔོན་སྤོས་མཛད་དེ་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། 

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་གྲུབ་

བསྟུན་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཡང་སྟེང་དུ་སྐུ་མགྲོན་

དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་གདུང་

སྲས་ཞབས་ཏི་ཀ་རཱ་ཇ་ཨེ་ཤི་བརྱ་ཀ་ཊོ་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་ཕྱི་ནང་གི་

སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་མཛད་

སྒོའ་ིཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། མི་རབས་མང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་

ཡོད་པའི་ཀངྒ་རའི་རྒྱལ་སྲས་དང་རྒྱལ་མོ་

རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་

ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ངོས་རང་འདིར་ཀངྒ་ར་ 

(Kangra Valley) ཁུལ་འདིར་བསླེབས་

ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ བརྒལ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་ཀངྒ་

རཱའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ཤེས་

ཀྱི་མེད། དེ་རིང་འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀངྒ་རའི་

ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིདངོས་ཆས་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ་འདི་ནི་ངོས་རང་ལ་ཆ་

བཞག་ན་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤེས་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་མི་གཞན་པ་ཚོར་

ཡང་འདས་པའི་དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་

ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྲན་པའི་ཡུལ་དེ་མངོན་དུ་

འགྱུར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག  དེ་རིང་

ངོས་རང་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རྒྱུད་

དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤོབས་བྱུང། ང་ཚོས་འདས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་བལྟས་ཤིག་བྱེད་སྐབས་

མཚམས་རེ་ཡར་རྒྱས་དང་སྐྱིད་པའི་དུས་ཤིག་

བྱུང་ཡོད་པ་དང། མཚམས་རེ་ཕན་ཚུན་དམག་

འཁྲུག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་གཏོར་བཤིག་གི་ནུས་པ་

དེ་ཙམ་མེད།  འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཁྱེད་རང་ཚོའི་

ཕ་མེས་ཀྱི་རལ་གྲི་དང་། མདའ་གཞུ། གནའ་སྔ་

མོའ་ིམེ་མདའ་བཅས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་འདུག  

དེ་ཚོ་དེང་དུས་བེད་སྤྱོད་མེད། དེང་སང་གཏོར་

བཤིག་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་གི་མང་

དུ་ཕྱིན་ཡོད།  ང་ཚོས་འཚེ་བའམ་དམག་འཁྲུག་

དེ་དག་འགྲོ་བ་མིའི ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་

བརྩི་རྒྱུ་མེད། ད་ཆ་དམག་འཁྲུག་གི་དུས་ཚོད་

ཡོལ་ཚར་བ་རེད། གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུའི་

ནུས་སྟོབས་དེ་ཧ་ཅང་གི་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཉེན་

ཚབས་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་

ཆ་ཚང་གཅིག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།  མཐའ་

གཅིག་ཏུ་འདི་ང་ཚོའི་དགྲ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་

གཉེན་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་

ཡོད། དཔལ་འབྱོར་ལ་སོགས་པའི་གནས་

སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་གི་དགྲ་བོ་

ཡང་རང་ཉིད་གང་ལ་རྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ། དེ་རྗེས་གདུང་སྲས་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཀངྒ་རའི་སྙན་གྲགས་ཅན་

གྱི་སྒྱུ་སྩལ་བ་ཞིག་གིས་བྲིས་པའི་པར་རིགས་

ཤིག་འབུལ་ལམ་བཞུས་པ་མ་ཟད། མཐར་

གདུང་སྲས་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་

འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཞུས་

ཏེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་
གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་
རིམ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ དང་ ༤ 

བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་

སྟོན་ཚན་པས་རྟ་དབང་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་

ལྷ་རྩེ་དགོན་པར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་པར་

རིགས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་སྟེ། རྒྱ་གར་བྱང་

ཤར་ཁུལ་དུ་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་རྟ་དབང་

མི་མང་ ༡༥༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཕ་ཡུལ་

ཕྱོགས་ལ་རྒྱང་ལྟ་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་

འགྲུལ་བཞུད། དེ་བཞིན་འདས་པ་དང་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་པར་རིགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་རྟ་དབང་དགོན་པའི་

ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་

བྱུང་གློག་བརྙན་ཡང་བསྟན་ཡོད།  སྐབས་དེར་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་ལྷན། དེ་ལྟ་བུའི་

འགྲེམས་སྟོན་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག སྤྱིར་རྟ་དབང་ཁུལ་དུ་པར་

རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དེ་རྟ་དབང་དགོན་པའི་མགྲོན་

འབོད་གནང་བ་དང། མངའ་སྡེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན། འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ནས་བཟུང་

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་

ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་

གླིང་དང། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང། བསྟན་འཛིན་

སྒང། འབུམ་ལ། རྟ་དབང་བཅས་སུ་བོད་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དང་དངོས་

བྱུང་གློག་བརྙན་ཁག་བསྟན་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣར་ཐང་
པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།


