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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་ལ་ཊུཝི་ཊར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏོང་གི་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་མཁན་

མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་བརྒལ་ཟིན་པ།
༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཊུཝི་ཊར་

(Twitter)དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏོང་གི་

འབྲེལ་ལམ་ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་

བརྒལ་ཟིན་ཡོད་སྐོར་ (IANS) ཞེས་པའི་

གསར་འགྱུར་ཚན་པས་བཏོན་འདུག  དེ་ཡང་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དེའི ་ནང་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱབ་

ཆུ་ཚོད་ ༡ དང་སྐར་མ་ ༤༠ བར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཊུཝི་ཊར་

དྲ་རྒྱའི་འཕྲིན་གཏོང་ཞལ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་

ཞུ་མཁན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་

མི་གྲངས་ ༢༠༧༥༨༠༧ བརྒལ་ཟིན་ཡོད་པ་

དང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཊུཝི་ཊར་དྲ་རྒྱ་

བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏོང་འབྲེལ་བ་ཞུ་མཁན་གྱི་

གྲངས་འབོར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་གྲགས་ཆེ་

གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།

རིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གོ་སྐབས།
༄༅། །འདི་ག་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་

འོག་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤ བར་

(Fortis Hospital Mohali, Chan-

digarh) སྨན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་སྨན་པའི་མཐུན་

འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་ཁམས་དང། རུས་པའི་

ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ལ་ཁྱད་མཁས་སྨན་པ་ (D

r.R.K.Jaswal,Director,Cardiolog

y & Dr.Manuj Wadhwa, head of 

Orthopedics and Joint Replace-

ment )རྣམ་གཉིས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ནད་གཞི་

སོ་སོར་བརྟག་དཔྱད་དང། དགོས་ངེས་གསོལ་

སྨན་རྣམས་རིན་མེད་ཐོག་འབུལ་རྒྱུ་ལགས་ན། རང་

རིགས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་པས་དངོས་

འབྲེལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅིང་སྨན་གཏུགས་བྱེད་བློ་

ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༡༠ 

བར་འདི་ག་ཡིག་ཚང་དང། མེད་གྷན་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་གང་རུང་དུ་ཐོ་འགོད་གནང་དགོས་པའི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ལ།།

འབྲེལ་ལམ་ཞུ་ཡུལ།                   ཁ་པར་ཨང། 

༡༽ མེག་གྷན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང།          ༢༢༡༦༢༦

༢༽བདེ་ལེཌ་སྨན་ཁང་ཡིག་ཚང།  ༢༢༢༠༥༣།༢༢༣༣༨༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཧི་མ་ཅལ་སྨན་པའི་
ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་བོད་ཕྲུག་

གཉིས་ལ་ཐོབ་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་

ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ལེགས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་

སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ཟུར་

བཅད་ཞབས་སྟེགས་གཉིས་གནང་མུས་བཞིན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་སྦེང་ལོར་ས་གནས་གཉིས་

སུ་སྨན་པ་དང་བཟོ ་སྐྲུན་རིག་གནས་གཉིས་ཀྱི ་

ཚུད་རྒྱུགས་ (DoE MBBS/Engineer-

ing Entrance Test 2011)  གོ་སྒྲིག་

ཞུས་མཐར་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

ཨང་རིམ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ 

༢༠ ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་ 

(Coaching) ཞིག་སིམ་ལར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

འདི་ལོ་ནས་བཟུང་ཧི་མ་ཅལ་གཞུང་གི་སྨན་པའི་

ཚུད་རྒྱུགས་ (HP CPMET Himachal 

Pradesh Combined Pre-Medical 

Entrance Test) ནང་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་

ལ་རང་ལོ་ ༡༧ ནས་ ༢༥ བར་ཡིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིགོང་དུ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ 

༦ ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

    འདི་ལོའ་ིཧི་མ་ཅལ་གཞུང་གི་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་

གི་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་གྲས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ ༩ བྱུང་ཡོད་

པ་ནས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ལྡེ་ར་ལྡུན་སེ་ལ་ཁུའི་བོད་

ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱ་མཚོ་དང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་སྒྲོན་གཉིས་འདེམས་

སྒྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་སློབ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་འགོ་

འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག ལས་གཞི་འདིའི་

རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཉི་ཧོང་བོད་རིགས་སློབ་

ཕྲུག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཏུ་ནི་སིའི་ནང་བོད་དོན་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ནས་ 

༢༤ བར་བྱང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་

ཏུ་ནི་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཏུ་ནི་སིའི་

(Tunis)ནང་ཨི་ཊ་ལིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་

པ་(Nonviolent Radical party 

Transnational  and Transparty 

General Council) ཞེས་པས་གོ་སྒྲིག་

འོག་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཀྱང་ལྷན་ཚོགས་

སུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ལྷན་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ལྷན་

ཚོགས་དེར་ཨ་རི་དང་ཨི་ཊ་ལི། ཨི་ཇིབ། ཨལ་

བྷེ་ནི་ཡ། སི་པེན། བྷ་རེན། ཨུ་རུ་སུ།  ཏུ་ནེ་སི་

ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༤ ཙམ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་དང་། ཆབ་སྲིད་མི་སྣ། རྩོམ་སྒྲིག་པ་

དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ 

༨༣ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་པེ་ལེ་སིའི་

(Palais des Congres)

མགྲོན་ཁང་དུ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་

བའི ་གསར་འགོད ་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ། དགོང་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་ཕྱོགས་

མཐའ་ཁག་ནས་ཚོགས་འདུར་

ཕེབས་མཁན་སྐུ་མགྲོན་ཚོར་

ཕེ བས ་ བསུའི ་ མཛད ་སྒོ ་

གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཚོགས་འདུ་

དབུ་འཛུགས་ཀྱི ་མཛད་སྒོ ་

ཚོགས་ཡོད། ཉིན་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་

རིང་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་

ནང་ཆབ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་

སྟངས་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆའི་ཁྱབ་

ཚད། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རབ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ཞི་བདེ་

དང་མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ། ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་

ཀྱི་རང་དབང་སླད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་སོགས་

ཀྱི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་

ཆེད་རྩོམ་སོགས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྐབས་དེར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་ཚོགས་པ་དེས་བོད་དོན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  

  ཉེ་ལམ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་

ཁྲི་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་

བཟང་ཡང་དག་པ་ཕྱག་བསྟར་མཛད་ཡོད་སྐོར་

དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་

པ་ནས་བཟུང་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་བོད་ནང་

བོད་མི་ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང། ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་མི་

འབྲོག་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་

འོག་རྩྭ་ཐང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཏེ་ཁང་ཁྱིམ་

གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་ཁ་གཡར་ཏེ་གཞུང་

ནས་བུ་ལོན་མང་པོ་ལེན་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  རྒྱ་བོད་

མི་རིགས་གཉིས་དབར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་

སྟངས་ཆ་མི ་སྙོམ་པ་ཆགས་པར་བརྟེན་མི ་

རིགས་གཉིས་དབར་འཁོན་རྩོད་ཡོང་གཞི་བཟོ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རང་ཕྱོགས་ནས་རང་བཙན་

མ་རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི ་འོག་བོད་

རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་

སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་

དང་འབྲེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཇི་ཙམ་

བྱས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་སྟོན་པའི་ཁར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ལ་ཁ་བྲལ་བ་ཞེས་སྙོན་འཛུགས་ཞུས་དང་ཞུ་

མུས་ཡིན།  བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་

དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས་སྐབས་དེར་བོད་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་ཆེན་

མང་པོའ་ིཆུ་མགོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་དེ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་སྟོབས་ཆེན་གྱི་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཆགས་

ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཚེ་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཨེ་

ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་དུ་དོན་དམ་གྱི་བརྟན་ལྷིང་

དང་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང། བོད་མི་ཚོར་

མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཐོག་འགྲོ་

རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་སྐོར་སོགས་

ཀྱང་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 

བའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཤ་རུཀ་ཁན་དང་

(Sharukh Khan)སལ་མན་ཁན། (Sal-

man Khan) དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་དབུག་

རྩེད་པོ ་ལོ ་རྩེད་འགྲན་པ་ས་ཅིན་ཏེན་ཌུལ་

ཀར།(Sachin Tendulkar) ཆོས་ཀྱི་

དབུ་ཁྲིད་ཤི་རི་ཤི་རི་ར་ཝི་ཤང་ཀར་མཆོག(Sri 

Sri Ravi Shankar) བཅས་ལས་ཀྱང་མང་

བ་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་

བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་དང་

འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཊུཝི་ཊར་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་འཕྲིན་གཏོང་མཛད་པའི་

དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་དད་ལྡན་མི་མང་

རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པ་

མ་ཟད། ལྷག་པར་རྒྱ་རིགས་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

དང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་རྒྱུ་

ཞིག་མིན་པར་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་

གདོང་ལེན་མཛད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གཞན་

ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཊུཝི་ཊར་

དྲ་རྒྱའི་འཕྲིན་གཏོང་བརྒྱུད་ལམ་དེའི་

ཐོག་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོར་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཡང་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣

ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེར་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཛུག་བཟོས་པ།
༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་

བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ ་རིང་

ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་

མདོ་རྔ་པ་ནས་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། 

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དོན་ཡོད་རྡོ་

རྗེ། རང་ལོ་ ༣༤ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ལོ་ ༣ གྱི་

བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ད་ལྟ་སི་ཁྲོན་

གྱི་མེན་ཡངས་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག 

ཁོང་ལ་ས་གནས་གང་ཞིག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་

ཇི་ལྟར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང། དུས་ཚོད་

ནམ་ཞིག་བཅད་པ་སོགས་ཤེས་དགོས་ངེས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟའི་ཆར་ཞིབ་ཕྲ་

ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར། 

  ཁོང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 

ཉིན་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ནས་ཡུན་རིང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་

ཚུལ་གཅིག ་ཀྱང་འབྲེལ ་ཡོད ་ཚོས ་ཤེས་

རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་པ་

རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་བའི་དཔལ་ཁོ་ཚང་ཞེས་

པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་དཔལ་ཁོ་ཟེར། 

ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་ཀིརྟི ་དགོན་པར་ཆོས་

ཞུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག གཞན་ཡང་

ཕོ་གསར་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་མེན་

ཡངས་སུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་འདུག་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་ས་

གནས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། དེང་

སྐབས་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་གཞན་

གྱི་ལས་བྱེད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཉིན་མཚན་

གཉིས་ཀར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྡད་ཡོད་

པ་མ་ཟད།   དེའི་སྟེང་དུ་རྔ་པ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཉིན་

རྟག་པར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་

བ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དགོན་

པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་དམག་མི་དང་ཉེན་

རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་

ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འོག་གནས་མུས་ཡིན་པ་དང་། དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སྡོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་

བྱེད་སྒོ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣས་

བཙན་དབང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། 

མདོ་ཁམས་ཀྱི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་ཚོགས་པ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཨ་

ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་འཇང་དགུན་

ཆོས་ཆེན་མོ་སྐབས་བཞི་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དང་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་

བཅོ་ལྔ་ལ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་ཚོགས་འདུག 

དེ་ཡང་ལོ་སྔོན་མར་སྐབས་གསུམ་པ་བྲག་

མགོ་དགོན་ཆེན་དུ་འཚོགས་སྐབས་སུ་སྐབས་

བཞི་པ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་འཚོགས་གཏན་

འཁེལ་བ་ནས་བཟུང། ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གིས་འགན་འཁུར་གཙོ་

བོ་གནང་སྟེ། མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་མགྲོན་བརྡ་བཏང་བ་སོགས་

གོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྫོང་སྲིད་

གཞུང་གིས་གྲྭ་པ་ཆིག་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་

ཆོག་པ་དང་། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་མགྲོན་ཤོག་

གཏོང་མི་ཆོག་པའི་དོན་ཚན་གཉིས་ཁས་ལེན་

དུ་བཅུག་འདུག འོན་ཀྱང་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་

ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གྲྭ་པ་གཅིག་སྟོང་

ཉིས་སྟོང་ང་ཚོས་ཕེབས་མིན་མི་ཤེས་ཤིང་། རྔ་

པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་མགྲོན་ཤོག་ང་ཚོའི་ངོས་

ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཕེབས་དང་མི་ཕེབས་མི་

ཤེས་གལ་ཏེ་ཕེབས་ཚེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དགའ་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྡ་ལན་སྤྲད་འདུག 

 གོང་གི་དོན་ཚན་གཉིས་ཀ་མཚན་

ཉིད་གྲྭ་ཚང་གིས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་རྫོང་

སྲིད་གཞུང་གིས་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱས་པ་

དང་། མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ཐུག་

འདུག  དེར་བརྟེན་མདོ་ཁམས་ཀྱི་འཇང་དགུན་

ཆོས་ཆེན་མོ་སྐབས་བཞི་པའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོངས་

རྫོགས་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་རང་ནས་གནང་རྒྱུ་

བྱས་ཏེ། མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་སྤྱི་ཁྱབ་སྡེ་

ཚན། བདེ་སྲུང་སྡེ་ཚན། དཔལ་འབྱོར་སྡེ་ཚན། 

སྣེ་ལེན་སྡེ་ཚན། འཕྲོད་བསྟེན་སྡེ་ཚན་བཅས་སྡེ་

ཚན་ཁག་ལྔ་རུ་བགོས་ནས་ལི་ཐང་ཤོག་དྲུག་

སྐྱབས་མགོན་གཙོས་མཁན་ལས་ཟུར་ཁག་

གཅིག་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། མཁན་ཟུར་

ཚ་སྟག་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་ཟུར་རྒྱ་ལུགས་

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་ལས་སྣེ་ཁག་བདེ་

སྲུང་འགན་འཁུར་བ་གནང་། མཁན་ཟུར་འཛམ་

གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་པའི་ལས་སྣེ་ཁག་གིས་

དཔལ་འབྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཁུར་གནང། 

མཁན་ཟུར་བཞག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཚན་ཉིད་

རྒན་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་སོགས་ལས་སྣེ་

ཁག་གཅིག་གིས་སྣེ་ལེན་འགན་འཁུར་གནང། 

མཁན་ཟུར་གཙང་ཤུལ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ལས་

སྣེ ་ཁག་གཅིག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་སྡེ ་ཚན་

འགན་འཁུར་གནང་སྟེ། མདོ་ཁམས་འཇང་

དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་སྐབས་བཞི་པའི་གོ་སྒྲིག་

འཐུས་ཚང་གནང་། 

 མདོ་ཁམས་འཇང་དགུན་ཆོས་

ཆེན་མོ་སྐབས་བཞི་པ་དངོས་སུ་འཚོགས་

སྐབས་མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་མཁན་རྒྱ་བོད་

སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལྷད་མེད་ཀྱི་བོད་སྐད་

གཙང་མ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། བོད་ཆས་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་གྱོན་ན་མ་གཏོགས་དགོན་པའི་

ལྕགས་རིའི་སྒོ་ཆེན་སོ་སོའ་ིནང་གི་བདེ་སྲུང་

མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མཇལ་དུ་གཏོང་གི་

མེད་པ་རེད་འདུག  གལ་སྲིད་མི་ཞིག་གིས་

བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་སྐད་རིགས་གཞན་བསྲེས་

ལྷད་བྱས་ན། སྐད་ཆ་བཤད་ཡུལ་གྱི་མི་དེ་ལ་

རྒྱ་སྒོར་ ༥༠ སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་མི་

དེས་རྒྱ་སྒོར་༥༠མ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། དགོན་པ་

གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཚེ་དགོན་པ་གཞུང་

ནས་ཉེས་ཆད་རྒྱ་སྒོར་༥༠༠གཏོང་རྒྱུ་བྱས་

ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་དུ་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་

ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་མི་མང་གི་

ཁྲོད་དུ་སོང་ནས། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་

ཀྱི་ནང་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་ཤོར་ན། ཤོག་

བྱང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མི་དེའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་

ཅིང་། ཤོག་བྱང་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་༼སྐུ་ཉིད་

ཀྱིས་བོད་སྐད་གཙང་མ་གསུངས་རོགས་༽

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག 

 གཞན་ཡང་བདེ་སྲུང་གི་མི་སྣ་ཁག་

གཅིག་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་

ལས་ཁུངས་སུ་སོང་ནས། ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་

གྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཏུ་མདོ་ཁམས་འཇང་དགུན་

ཆོས་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་

རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་བསློག་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་

གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་མཐོང་མི་འདོད་པའི་

ལས་འགུལ་ཁག་གཅིག་ཡོད། དཔེར་ན། མཚན་

ཕུད་ཆེན་པོའ ་ིསྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་སྤོས་དང་རྒྱ་གླིང་གི་སྣེ་དྲངས་ཏེ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་མཚོན་མཛད་རིམ་ཁག་གཅིག་

ཡོད། དེའི་ཐོག་རྫོང་སྲིད་གཞུང་དང་ས་གནས་

ཉེན་རྟོག་པས་ཐེ་ཇུས་བྱས་ན། ང་ཚོ་ཡང་བྱེད་

ཐབས་གང་ཡང་མེད་པར་འུ་ཐུག་མཆོང་རྒྱང་

རྒྱག་སྲིད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ཚོ་ཡང་

མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་ཚེ་བོད་ཆས་གཙང་མ་

གྱོན་ནས་ཤོག་མ་གཏོགས། རྒྱ་ཆས་དང་ཡང་

ན་ཉེན་རྟོག་པའི་སྒྲིག་ཆས་གྱོན་ནས་ཡོང་མི་

ཆོག་པ་དང་། བོད་སྐད་ཤེས་ན་ལྷ་རབ་དང་

མི་ཤེས་ཚེ་ཁ་བཙུམས་ནས་སྡོད་དགོས་ཅེས་

གསུངས་ཡོད་འདུག 

 མདོ་ཁམས་འཇང་དགུན་ཆོས་

དངོས་སུ་འཚོགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་

ཀྱི། དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་

འདུས་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་བཅུའི་རིང་ལ་སྔ་

དགོང་གཉིས་ལ་ཆོས་རའི་ནང་དུ་རྩོད་པ་རྩོད་

རྒྱུ་དང་། ཉིན་གཉིས་རེ་བར་གྱི་ཉིན་གུང་ལ་

བགྲོ་གླེང་འཚོགས་པ་དང་། གསུང་བཤད་

གནང་མཁན་ལ་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་མཁན་

ལས་ཟུར་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག དེ་

བཞིན་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཆེད་དུ་གདན་དྲངས་

པའི་རྫ་སེར་ཤུལ་ཁྲི་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚུལ་

ཁྲིམས་བློ་གྲོས། དཀར་མཛེས་སྐྱབས་མགོན་

སོགས་ཡིན་འདུག  བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་བྱ་

ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་དང་། 

བོད་ལུང་ཚན་དང་མི་མང་བར་

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི ་ཆེད་དུ་དགོན་

སྡེ ་གྲྭ་ཚང་གིས་འགན་ཇི ་ལྟར་

འཁུར་དགོས་མིན། ལྷག་པར་དུ་

དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནི་མི་མང་གི་

ཁུར་པོ་དང་ཁྲག་འཇིབས་མཁན་

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་

ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་

བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་ཇི ་

ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་སྟེ། མི་

མང་གིས་དོགས་འདྲི་ལྷུག་པོར་

བྱས་ཏེ་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་འདུག ཁྱད་པར་དུ་གསུང་

བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་དབྱངས་

གཅིག་གྱུར་ཐོག་ནས། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་

དང་མང་ཚོགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་བགྲོ་གླེང་འདི་

ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་འདི། ཆེས་ཧ་ཅང་

ལེགས་པོ་ཞིག་རེད་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་

རེད། མ་འོངས་པ་ཡང་འདི་འདྲ་བའི་གོ་སྒྲིག་

ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད་འདུག  

གཞན་ཡང་རྫ་སེར་ཤུལ་རིན་པོ་ཆེས་ལི་ཐང་

ཤོག་དྲུག་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་

མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་ཕུལ་བ་དང་། གསུང་བཤད་

གནང་མཁན་ཀུན་གྱིས་ལི་ཐང་སྐྱབས་མགོན་

ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་དང་ཆེན་པོ་

གནང་འདུག 

 ཆེས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་ནི་

མཚན་ཕུད་ཀྱི་དགོང་མོར་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་

གྱི་མཁན་ལས་ཟུར་དང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཡོད་

དོ་ཅོག་གིས། ༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་

རིན་པོ་ཆེ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་སྤོས་

སྣེ་དང་རྒྱ་གླིང་གིས་གདན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་

ཁྲི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མང་

ཚོགས་ཀྱིས་དད་པའི་ཐལ་མོར་སྦྱོར་བ་དང། 

དགའ་བའི་ཐལ་མོ་བརྡབས་ཅིང་།  དགའ་ཚོར་

ཆེན་པོས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་གནམ་ལ་

གཡུགས་ཏེ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་འདི་

བྱེད་མི་ཚོར་བར། ཁ་ནས་དགའ་འབོད་སྣ་

ཚོགས་བྱས་ཡོད་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་

མི་མང་ཁག་གཅིག་གིས་བརྗོད་དོན་དེ་རིང་

ནི་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དངོས་སུ་

མཇལ་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཟེར། 

 དེ་ནས་དད་ལྡན་ཁག་གཅིག་གིས་

རྒྱལ་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཕྱྭའི་ཆེད་དུ། རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་སོགས་མང་

དུ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོས་ནས། 

ཚེ་ཐར་བཏང་སྟེ་མི་མང་སྐྱོ་པོ་ཀུན་ལ་སྤྲད་

ནས་དགེ་ལས་མང་པོར་བསྒྲུབས་ཡོད་འདུག 

མདོར་ན། འཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་འདི་ཆོས་

ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད། མི་རིགས་

ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་མཐུན་སྒྲིལ་སོགས་ལའང་ཤིན་ཏུ་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་

དུ་སྐད་ཡིག་དང་ཆས་གོས་སོགས་ལ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་མི་རྒན་པ་ཁག་

གཅིག་གིས་བརྗོད་བྱུང་། 

 མདོ ་ཁམས་འཇང་དགུན་ཆོས་

འཚོགས་སྐབས་སུ་ལྷ་ས་དང་ཨ་མདོ་སོགས་

ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་ནས། མཆོད་མཇལ་དུ་

ཡོང་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་

ལོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ཚོས་ཀྱང་ཡིད་སེམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་

བསྔགས་བརྗོད་མང་དུ་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་མིའི་

སྤྲང་པོ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བསླེབས་ཏེ། ཁོ་

ཚོས་སྐད་འཁོར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི ་ནང་དུ་

༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བླ་ཆེན་ཁག་གི་

གསུང་ཆོས་བཏང་ནས་སྒོར་མོ་འཚོལ་བཞིན་

ཡོད་འདུག

 སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྲུང་

དབྱང་ཡེ་ཐེན་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་

འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ཆས་གྱོན་ནས་

པར་དང་བརྙན་འཕྲིན་ཕབ་བཞིན་ཡོད་འདུག 

མང་ཚོགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་དེ་དག་གིས་

འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་ཞིག་རྒྱག་མི་ཡོང་ངམ་

སྙམ་པའི་དོགས་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བརྗོད་

བྱུང་བ་བཅས།། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་

ཡུལ་ཁུལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་། ཁ་

འཐོར་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་བཅས་ཀྱི་

སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གི་ལམ་ནས་སྔ་

རྗེས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་ནའང་། རང་རིགས་

མང་ཚོགས་ཁྲོད་ད་དུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་དང་། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་

གི་འགྲོ་ལུགས་བཅས་གོ་རྟོགས་གསལ་པོ་

མ་ཆགས་པའི་རིགས་ཡོད་ན། དཀའ་ངལ་དེ་

དག་རིམ་བཞིན་སེལ་ཐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་

དང། ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་

བཅས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་གཏན་འཇགས་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་ཞུ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན། ས་གནས་སོ་སོར་ཁྲིམས་གཏུག་ཞུ་

སྟངས་མི་ཤེས་མཁན་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་། བོད་

ཡིག་རང་རྐྱ་མ་འཕེར་མཁན་ཚོར་ཁ་མཆུའི་

ཞུ་རྩ་ཞུ་ལན་འབྲི་རོགས་སོགས་རོགས་སྐྱོར་

ཞུ་ཡུལ་ཡོད་པ། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་གི་ཆེད་དུ་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་བསྟེན་དགོས་རིགས་ལ་ཁྲིམས་

རྩོད་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་

ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་དེས་མང་ཚོགས་

སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་མང་གཉོམ་ཆུང་ཉམ་

ཐག་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཆེ་ཡོང་རྒྱུའི་

ཐོག ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོས་ཀྱང་

ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཐག་

གཅོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་བཅས་གང་མྱུར་ཞུ་ཐུབ་པའི་

དགེ་མཚན་ཆེ་ཙམ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དགོས་

དམིགས་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཏེ། སྔ་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་

དང་ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་ནས་

མི་འགྲོ་གྲངས་ ༣༥ དང་། ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ པའི་

ནང་བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་དང་

ཁ་འཐོར་བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་ནས་མི་

འགྲོ་གྲངས་ ༢༥ བཅས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པར་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང། 

ལས་འཆར་མུ་མཐུད་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉིས་

ནང་གཤམ་གསལ་གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་། ༡། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་

སྒང་། ༢། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་། ༣། མེའོ་ཆོས་

འཕེལ་གླིང་། ༤། ཤི་ལོང་། ༥། རྡོར་གླིང་། ༦། 

ཀ་སྦུག  ༧། སྒང་ཏོག  ༨། ར་སྦང་ཀུན་ཕན་

གླིང་། ༩།  ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ༡༠། 

མན་སྦར་ཕན་བདེ་གླིང་། ༡༡། བྷན་རྡ་ར་ནོར་

རྒྱས་གླིང་། ༡༢། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་

གླིང། ༡༣། བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་

གླིང་། ༡༤། སྤོག་ར་བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ། 

༡༥། སྤོག་ར་བཀྲིས་གླིང་དང་།  ༡༦། བལ་

ཡུལ་སྤོག་ར་གློ་སྒྲིག་བཅས་གཅིག་ལྕོགས་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ ་ིཁྱབ་ཁོངས་

ནས་མི་འགྲོ་དོ་ཆོད་ ༢ རེ་རྩིས་མི་གྲངས་ 

༣༢ སྐོར་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ནས་ཉིན་

གྲངས་ ༡༠ རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་

རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་ ༤ པ་བཞུགས་

སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་

གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་

རིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་བློ་ཡོད་རིགས་

ལ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་

ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༢ ཁ༽ པ་ནང་གསལ་ཆ་

རྐྱེན་ཁག་ཅིག་དང་། དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་

སྣོན་མ་བཅས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་

ཚང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཆ་རྐྱེན། ༡༽བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

༢༽ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་སོན་པ་ཡན། 

༣༽ རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་པ། ༤༽ དཔྱ་ཁྲལ་ལག་

དེབ་ཀྱི་འབུལ་འབབ་དུས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་

པའི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་

སྦྱོར་ཡོད་པ། ༥༽ ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཡོད་

ན། དེ་དག་གི་ངོ་བཤུས། ༦༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཤེས་པ། ༧༽ ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ས་གནས་

སུ་དུས་ཚོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གཏན་སྡོད་ཐུབ་

མཁན། ༨༽ ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་ལག་

ཁྱེར་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་དུ་

དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་བཅས། 

 གོ ང ་གསལ ་ཆ ་རྐྱེ ན ་ཚང ་བ ་

རྣམས་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ འགྱངས་

མེད་འཚང་སྙན་དང་དག་མཆན་འཁོད་པའི་

ཡིག་ཆ་བཅས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱུ་དང་། ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ཁྲོད་

ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཚེ། 

དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་ཆ་བགོས་ཐོབ་ཆའི་མི་

འགྲོ་གདམ་ཏེ། མི་འགྲོ་སོ་སོའ་ིའཚང་སྙན་དང་

ཡིག་ཆ་ཁག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་འབུལ་འབྱོར་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་གོང་གསལ་ལས་འཆར་སྐོར་འབྲེལ་

ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༦ འཁོད་པའི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཟིན་

ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་

བརྡར་ཐེངས་ ༤ པའི་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་

ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོར་མི་འགྲོ་ཆ་བགོས་ཞུས་པ་

ལྟར་ཆ་ཚང་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འབྲེལ་

ཡོད་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕྱོགས་ཡོང་

བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༧ ལ།།                                  

ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་ལྡེ་ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམིགས་

བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་། ཨོ་རི་

ས་སྨན་ཁང་གཉིས་སུ་རྩིས་པའི་ས་མིག་སྟོང་

པ་གཉིས་དང་། ཀོ་ལེ་གྷལ་སྨན་ཁང་དུ་མིག་

གི་བཅོས་ཐབས་ཆེད་ལས་བྱེད་གཅིག་གི་ས་

མིག་སྟོང་པ་བཅས་ཡོད་ན། རང་རེའི་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ལས་

ཀ་བྱེད་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་སོ་སོའ་ིའཚང་

སྙན་དང་། གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའ་ིཆ་

རྐྱེན་ཡིག་ཆ་རྣམས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ 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་སོ་སོའ་ིའཚང་སྙན་

ཐོག་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཁག 

༡༽ རྩིས་པར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དམའ་མཐར་ 

B.COM  ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་དགོས་

པ་དང་། མིག་གི་ལས་བྱེད་དེར་དམའ་མཐར་ 

Diploma in Ophthalmic As-

sistance Course (2 years) ཐོན་

པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། 

༢༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡།༡༢།༣༡ བར་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་

ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། 

༣༽ 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་འབུལ་དགོས།

༤༽ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རང་ལོ་ 

༣༥ མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས། ཁུངས་སྐྱེལ་

ཆེད་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་། དེ་

མིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་

བཤུས་འབུལ་དགོས། 

༥༽ རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། (Character 

Certificate) 

༦༽ ད་ལྟ་རང་རེའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྡེ་

ཚོགས་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཞིག་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་སོང་ན། སྡེ་ཚོགས་དེས་

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས་པ་

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་། 

༧༽ འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་མང་ཉུང་ལ་

གཟིགས་ཏེ ་རྒྱུགས་ལེན་དགོས་མིན་དང་

རྒྱུགས་ལེན་བྱ་ཡུལ་སོགས་སྐབས་མཚམས་

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་

གསལ་བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་ བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ལ།།

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@tibet.net

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད། 
 ༄༅།  །འདི་གར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

གི་ཟུང་དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བྱང་

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དང་། སྦེལ་འཇམ་

དུ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ནས་ཕྱིར་འཁོར་

གྲུབ་བསྟུན།  བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་གིས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར།  

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་

ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཕེབས་ནས་ཁུལ་དེར་ཡོད་

པའི་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་དང་།  ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། 

ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་སོགས་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་རྒྱུན་

ལས་ཡོངས་ལ་བར་ལམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཆབ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་བྱུང་

རིམ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ ་

རིང་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་

ཚོད་ ༣ ནས་ ༦ བར་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་

གི་ཁུན་སི་ཞེས་པའི་མགྲོན་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་། ཐོག་མར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་

ལགས་ཀྱིས་ངོ ་སྤྲོད་གཏམ་བཤད་མདོར་

བསྡུས་ཤིག་གནང་དོན།  དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་

རེ་འདུན་ཞུ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི། རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བར་

ལམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བའི་སྐོར་ལ་ད་དུང་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མི་ཤེས་མཁན་ཡོད་པའི་

ཁར་ཤེས་མཁན་ཉུང་ཤས་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་

འགྲེལ་བརྗོད་ལོག་པ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲའང་

ཡོང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་མིན་པར་བརྟེན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་བྱུང་

རིམ་ཆ་ཚང་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་ཁོངས་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཕེབས་པ་

དང་སྟབས་བསྟུན།  མང་ཚོགས་ལ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་སླད་དེ་རིང་

གི་ཚོགས་འདུ་དེ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ངོ་

སྤྲོད་གནང་གྲུབ་བསྟུན།  ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་གསལ་བཤད་གནང་དོན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཁེ་

ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོའ ་ིནང་རྒྱ་རིགས་

ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ། ཆེད་ལས་པ། 

མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ། སློབ་ཕྲུག་སོགས་ལས་

རིགས་འདྲ་མིན་ནས་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་

ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་སྐབས།  རྒྱ་རིགས་ཤིག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཕུལ་བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཟླ་བ་འགའ་

ཤས་སྒུག་མཚམས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་དང།  ཕྱོགས་

མཚུངས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལིར་གསར་འགོད་པས་བགྲེས་ཡོལ་

སྐོར་གྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྩལ་

ཡོད་སྐོར། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ནང་

བགྲེས་ཡོལ་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཇི་ཕེབས།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་

ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་རྟགས་ཕེབས་ཐོག་བཀའ་སློབ་

ཇི་ཕེབས་སོགས་དང།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཇི་

ཞུས།  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐྱེས་རབས་

བཀའ་ཆོས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

རྣམས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དེ་

མཚམས་འཇོག་མཛད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་མཛད་

དོན་ཇི་ཡིན་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྐོར་དང།  

གཞུང་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་

ཐོག་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཇི་བྱུང།  

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་

ཚང་དུ་བཅར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར།  བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་

གནང་བའི་སྐོར། གྲོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་

ནས་དོན་དེར་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་

སྐོར་སོགས།  བར་ལམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

གྱི་བྱུང་རིམ་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་། ཐེངས་འདིའ་ིཚོགས་འདུར་ཚོགས་སྐྱིད་

ཁག ༢༣ ནས་ཚོགས་གཙ་ོདང་རྒྱུན་ལས་བཅས་

མ་ིགྲངས་ ༩༠ ཕེབས་ཡོད་པ་བཅས།།   



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣

¤±ôm-dGÅü ÍP-ü ¤±mü ¾ôü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-

GmÅü

hr - F¾ -

hïz-ÍP-ü

ÇS ôm-ºIôºÛ -

ºôÅ-IPÅü

2 ºWÛGÅ-¤ ïh-

º‚ãP-GmÅü

61 Çeôh-¼Þ-fôG Ç~ï¾-;ôzü 3012001 3156

{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 15 qºÛ-
hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-uÛ-ºfÞÅ-GZÛÅ-D-Ç+ôP-hPôÅ-

GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝºÛ-¾Å-¼Û¤-Gbm-ºzïzÅ-
zB¼-hÝ-ŸÝÅ-q-GÁ¤-GÅ¾ü

1
hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-ÁôG-

xôGÅ-zÇkô¤Å-ºGô-º²âGÅ-‚-MãºÛ-hÝÅ-±ôhü

2011ü7ü13 
mÅ- 
2011ü7ü14

2

2
hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-GŸÛ-

GÅ¾-zOGÅ-‚-MãºÛ-I-OÛG-hÝÅ-±ôhü

2011ü7ü15 
mÅ- 
2011ü7ü18

4

3
hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-GŸÛ-

GÅ¾-zOGÅ-Å-GmÅ-Åô-Åô¼-GbôP-±ïü
2011ü7ü19 1

4

ºôÅ-GŸÛ¼-ŸÝGÅ-ºhôh-¤ïh-¼ÛGÅ-mÅ-hzÞÅ-ºôÅ-

zÇkÝ-¾Å-DP-hÝ-hGôPÅ-ŸÝ--ºzÞ¾-º‚ô¼-hGôÅ-

qºÛ-hÝÅ-±ïÅü

2011ü7ü20 
mÅ- 
2011ü7ü22

3

5

Å-GmÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ºGm-º²Ûm-Åô-ÅôºÛ-Ez-

DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-ºôÅ-GŸÛ¼-ŸÝGÅ-ºhôh-»ôh-

¼ÛGÅ-ˆÛ-G¾-VïºÛ-¾ô-MãÅ-zXôh-±ÛG 300 

mÅ-¤-zL¾-z-hP.ü Zï-zºÛ-ºi-q¼-±ôm-F-Tm-

¼ï-ºzÞ¾-º‚ô¼-hGôÅ-qºÛ-hÝÅ-±ïÅü

2011ü7ü23 
mÅ-2011-
ü7ü26

4

6

hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-

h¤ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hP.ü ºôÅ-ÁôG-Å-

GmÅ-ÅÞ-GbôP-Mã-I-OÛG  ¾ô-MãÅ-n¤Å-¤P-

±ôGÅ-¾-GÅ¾-zOGÅ-‚ïh-Mã-zTÅ- Û̂-hÝÅ-±ôhü

2011ü7ü27 
mÅ-2011-
ü9ü03

39

7
hzÞÅ-G®P-ÏuÛ-ºfÞÅ- 2 ˆÛ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-

zÇkÝü
2011ü9ü04 1

8

Å-GmÅ-ÅÞ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤WâG-

zOÛ¾HÛÅ-ºôÅ-ÁôG-IPÅ-zÁï¼-xôGÅ-zÇkô¤Å-

‚-Mãü

2011ü9ü5 1

9

Å-GmÅ-mÅ-hPôÅ-GŸÛÛºÛ-ºôÅ-IPÅ-xôGÅ-

zÇkô¤Å-ºGïPÅ-ÁôG-hP-fô-GŸÝP-»ÛG-V-n¤Å-

hzÞÅ--ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-hÝ-PïÅ-q¼-GbôP-hGôÅ-

qºÛ-hÝÅ-±ïÅü

2011ü9ü6 1

10
GôP-GÅ¾-»ÛG-V-n¤Å-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-

hÝ-º‚ô¼-MãºÛ-hÝÅ-±ïÅü

11

hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-hÝ-IPÅ-zÁï¼-xôGÅ-

zÇkô¤Å-wÞ¾-º‚ô¼-‚ãP-z¼-zB¼-ŸÛz-ˆÛÅ-

¤fº-¤ºÛ-ºôÅ-zÇkÝºÛ-Iâz-ºƒÅ-GÅ¾-zOGÅ-

‚ïh-Mã-I-OÛG

12
uÛ-ºfÞÅ-ºôÅ-fôz-q-GZÛÅ-ˆÛ-¤±m-GŸÝP-GÅ¾-

zOGÅ-hP-DôP-GZÛÅ-¾-z;ôh-M-GbôP-±ïÅü

hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ- 2011 ¹- 07 ±ïÅ- 22 ¾üü

zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 15 qºÛ-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-GZÛÅ-ˆÛ-
hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-GŸÛ-GÅ¾-zOGÅü

zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 15 qºÛ-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-GZÛÅ-ˆÛ-

hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-GŸÛ-GÅ¾-zOGÅü

¤±ôm-dGÅü ÍP-ü ¤±mü ¾ô ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çk ôh-

GmÅü

hr-F¾-hïz-

ÍP-ü

ÇS ôm-ºIôºÛ-

ºôÅ-IPÅü

1 ¹-z-wÞm-

BÛhü

47 G®P-G¤-

qü

l-Åü 7233302 3691

zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 15 qºÛ-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-GZÛÅ-ˆÛ-
hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-GŸÛ-GÅ¾-zOGÅü

¤±ôm-dGÅü ÍP-ü ¤±mü ¾ôü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-

GmÅü

h r - F ¾ -

hïz-ÍP-ü

ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-

IPÅü

3 Íô-Mm-zÇem-

º²Ûmü

46 G®P -l ô -

Vïmü

l-Åü 4602005 2486

 

zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ- 15 qºÛ-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-GZÛÅ-ˆÛ-

hPôÅ-GŸÛºÛ-ºôÅ-GŸÛ-GÅ¾-zOGÅü
¤±ôm-dGÅü ÍP-ü ¤±mü ¾ôü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-

GmÅü

hr-F¾-hïz-

ÍP-ü

ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-

IPÅü

4 Ç¨m-¼¤Å-

qj¨-lô-Xïü

61 ¿Ëô-ƒG l-Åü 0439600 1693

ཨིན་ཡུལ་ལོན་ཌོན་མེ་ཀྲོརོ་པོ་ལི་ཊན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་བོད་ཕྲུག་
གཉིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཨིན་ཡུལ་ལོན་ཌོན་མེ་ཀྲོརོ་པོ་ལི་ཊན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་སློབ་འཇུག་ཐེངས་གཉིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ དང་ ༩ ནང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

དེ་གའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གི་ཡོད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྙན་འབུལ་བ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིབོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གཉིས་

ཀྱི་ངོ་བཤུས་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞིག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཡོན་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི་གཞོན་

སྐྱེས་མང་དག་ཅིག་ལ་དེང་རབས་སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་ཐོག་ལ་སྦྱངས་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། སློབ་ཡོན་ཁོངས་སུ་སློབ་དོད་

དང་ཉལ་ཁང་གི་དོད་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་གནམ་གླ་དང་ཐོངས་མཆན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་གཞན་ཆ་ཚང་རང་ངོས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། སློབ་ཡོན་

འདི་བཞིན་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་ཡོད། ཨིན་ཡུལ་མེ་ཀྲོརོ་པོ་ལི་ཊན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་སློབ་

འཇུག་ཁོངས་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཐབས་མཁས་དང་སྦེང་ལོར་ནས་ཡིན་པ་སློབ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་གཉིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། 

ཁོང་གཉིས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཐོན་གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་བཅས།། 

ཊེན་ནོན་ཨི་སི་རལ་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་སློབ་ཁང་ནས་སློབ་ཡོན་
ངོས་བཞེས་མ་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཨི་སི་རལ་ཊེཀ་ནོན་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་སློབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ལོའ་ིསྙན་འབུལ་བའི་ཁོངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅིུས་གཉིས་ཀྱི་ཨང་རྩིས་དང་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་མེད་

པར་བརྟེན་སློབ་ཡོན་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད། སློབ་ཡོན་འདི་བཞིན་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་

དེར་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་བློ་བཟང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ཀྱི་ (Civil Engineering) སློབ་ཚན་ཐོག་

མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་ཡོད། སློབ་ཁང་ནས་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་གལ་ཏེ་དོན་གཉེར་ཅན་སློབ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་དགོས་མཁོའ་ིབརྒྱ་ཆ་ཚད་གཞི་ལོན་པ་

ཡོད་ཚེ་སློབ་ཡོན་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་བཅས།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣

སྙན་ཐོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དེབ་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྐོར་

གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དང་སྙན་

ཐོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དེབ་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་ཨ་ཏི་ཤ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་

ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ ༣༠ བརྒལ་བར་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོགས་སྦྱང་

གྲུབ་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་

མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྙན་

ཐོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དེབ་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད། 

 གོང་གསལ་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་

པའི་སྙན་ཐོ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་ལྷན་

ཚོགས་དེའི ་སྟེང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་

གལ་ཆེ་ཁག་བཀོད་ཡོད་པ་འདི་དག་གིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་

ལམ་སྟོན་གྱི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་

རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་བོད་གཞུང་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་དང་རྒྱ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ (Core 

Group for Tibetan Cause, 

India) གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་

ཧརི་ཡ་ནའི་གྲོང་སྡེ་སུ་རཇ་ཀུནཌ་(Sura-

jkund) རུ་ཚོགས་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་

ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་རྡ་སར་

ཚོགས་ཡོད་པ་དང་ད་རེས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་གར་

ལ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཚོགས་ཐུབ་པ་ནི་གལ་

གནད་ཆེན་པོར་རྩི་བཞིན་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི ་ཚོགས་ཆེན ་གྱི ་

བརྗོད་གཞིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་གཙོ་བོ་ནི ༢༠༠༨ 

ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་

བྱུང་བ་དེའི་སྐོར་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་ནས་

བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ལ་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱས་པར་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་

སྐོར་ཡིན། ང་ཚོའི་བསམ་པར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་

མ་འོངས་པའི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་འདིས་

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

ལས་འགུལ་དང་བྱེད་ཕྱོགས་ཁག་ཆ་ཚང་བ་

དང་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་སླད་ལམ་སྟོན་

ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ཚོའི་ཡིད་

ཆེས་ལ་མ་འོངས་པའི་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་

འདིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་ལ་

ནུས་སྟོབས་གསར་པ་དང་ཁ་ཕྱོགས་གསར་

པ་ཞིག་ཀྱང་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།

 བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་བླངས་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་

དང་ཁོང་ཚོས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་དངོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

རང་རང་སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་

ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་

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

ཐེངས་དྲུག་པའི་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་

ཀྱི་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སྟེ་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་གཞིར་འཛིན་ཐོག་མ་འོངས་པར་

ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་སྤེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་

ཅིང་ང་ཚོའི་རེ་བ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་བྱེད་འཆར་

དེ་དག་གི་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་མ་འོངས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་

ཡོང་ངེས་ཡིན། དེ་བཞིན་སུ་རཇ་ཀུནཌ་རུ་

སྤེལ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་ (Surajkund 

Statement) དང་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་

བཅས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་འདིའི་

ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། ཐེངས་འདིར་

དམིགས་བསལ་འདོད་བློ་ཚིམ་པའི་གནས་

ཚུལ་ ཞིག་ནི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་འདིའི་

ཐོག་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་མང་དག་

ཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཁོང་ཚོས་

བོད་མིའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བ་དེས་བོད་མི་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་

ལ་བློ་སྤོབས་ཤུགས་ཆེ་འཕེལ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་

རིགས་སྤུན་ཟླ་ཇེ་མང་གིས་བོད་མིའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་པ་འདིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁག་རྒྱ་

ནག་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ་རེད་ཅེས་

བཤད་པ་དེ་དག་རྫུན་གཏམ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་

གསལ་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཡོད།

 ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོའ ་ིཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་

ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་སྩལ་ཡོད་པ་

ནི་ང་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་གྱི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཨ་ངྷེ་ཝ་ནི་

མཆོག (L K Advani) དང་རྒྱ་གར་གྱི་

ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་ཝལ་སི་

བལ་མཆོག་(Kanval Sibal) ཧི་མ་ཅལ་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇེ་

སིལྷག་མན་ཀོ་ཏི་ཨ་མཆོག་ (Major Vi-

jay Singh Mankotia) བཅས་ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པར་

སོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་

སྟོབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༥༧ ནས་ཕེབས་པའི་ཚོགས་

བཅར་བ་གྲངས ༢༥༨ ནས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་

བཟང་དབྱངས་སྐྱིད་ནས།

 གོང་གསལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་

པ་ནས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་པས་ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་

བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་སླད་
དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༧ པའི་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་

ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་འཕོ་འགྱུར་གྱི་

དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་གངས་ཅན་

སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གསོལ་ཐབ་ཡང་སྟེང་དུ་

ཕུལ་ཡོད། དེའི་སྐོར་བཀའ་དྲུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་གསར་འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན། 

བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་

པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པའི་དུས་ཚོད་འཁྱུར་

ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་

བོད་པའི་གོམས་སྲོལ་ལ་དགའ་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་

འབུལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡང་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་བོད་ཀྱི་བསྟན་

པ་ཆབ་སྲིད་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

རྡ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཕེབས་ཏེ་དང་པོ་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་དང་དེ་ནས་བཀའ་ཁྲི་ཐེངས་གཉིས་

བསྟུད་མར་ཚད་མཐོའ ་ིའོས་ཐོབ་སྟེ་ལས་འགན་

བཞེས་ཏེ་ད་ཆ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་

ང་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་

བདུན་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དེ་སྔ་ནས་

ཡོད་པ་ལྟར་ད་ཐེངས་དགའ་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གཙོ་བོ་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་ཆེད་དགའ་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་སྟོན་

ཆགས་ཡོད། རྩ་བའི་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་

པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་ཕྱག་སྦྲེལ་

བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

གནང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཕྱག་ལས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ངས་དོན་

དག་གཙོ་བོ་གསུམ་ཐོག་ལ་ཤོད་ཀྱི་ཡིན། 

༡༽༸གོང་ས་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་

ཤག་ནས་འདས་པའི་ལོ་བཅུའམ་ལྔ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་

སྐབས་ ༡༣ པའི་ནང་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་

ཆེ་གནང་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཆགས་

ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་མཛད་

པའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི་

མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་

དུ་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་

གནང་ཡོད། ལྷག་པར་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་

ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་སྔ་ཕྱིས་ཐེངས་བཅུ་གནང་ཡོད། 

གནད་དོན་དེ་རིགས་ང་ཚོ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་

ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་སྟབས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆོད་

སེམས་ཡོད་པ་དང་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་

ཡོད་ཀྱང་ཕར་ཕྱོགས་ནས་དེ་མཚུངས་མེད་སྟབས་

གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མིན་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་ཡོད།  ང་

རང་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནང་

བཀའ་དྲུང་བྱས་ཏེ་ཧ་ལམ་ལོ་དྲུག་འཁོར་ལ་ཉེ་ཡོད། 

དེའི་ནང་ཕྱིར་བལྟས་ཤིག་བྱེད་སྐབས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་

མོལ་ཐོག་ལའང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་

ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་

ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ ་བཞག་གནང་

ཡོད། མ་འོངས་པར་སུ་

ཞིག་སླེབས་ཀྱང་བརྒྱུད་

ལམ ་ དེ འི ་ ཐོ ག ་ ནས ་

ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་

ཐུབ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་

བཙན ་བྱོལ ་ དུ ་ཡོ ད ་

པའི་ཆོལ་གསུམ་རྡོག་

རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ཞེས་པ་དེ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དང་

ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གནང་སྐབས་སམ་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོའི་སྐབས་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་སྐབས་ཤིག་

གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། ང་ཚོ་ཆོལ་གསུམ་མི་

རིགས་ཞེས་པ་དེ་བོད་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་རེད། 

ང་ཚོ་མ་མཐུན་པ་དང་མ་འཆམ་པའི་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཆགས་ས་དེ་ཁྱིམ་

ཚང་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་

མ་འཆམ་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

བཀའ་ཤག་གི་མཛད་འགན་ལོ་བཅུ་བཞེས་སྐབས་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ས་ཁད་དེ་དག་ངེས་གཏན་ཞིག་གི་ཐོག་

ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པ་གཉིས་ཐ་དད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་པ་དེས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་

མང་དག་ཅིག་སེལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལོ་བཅུའི་ནང་

ང་ཚོར་དེ་དག་ཐོག་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་འཕྲད་མེད་

ལ་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ནུས་པའི་ཐོག་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་

མཛད་རྗེས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། 

༢༽བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དང་འབྲེལ་ཆགས་ང་ཚོའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཡིན། དེའི་སྐོར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦། ༧༧ དེ་འདྲ་

ཞིག་གི་ནང་དེ་དུས་ང་རང་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་

གླིང་གི་དབྱིན་དྲུང་ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ས་གནས་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་སེ་ར་བྱེས་སྨད་ཀྱི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་གནད་

ཡོད་སོགས་མི་སྣ་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་དོལ་རྒྱལ་དང་

འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་ངས་ཐོག་མར་དེ་ནས་

གོ་ཐོས་བྱུང། དེ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བཀའ་

ཤག་གི་མཛད་མཁན་བཞེས་ཏེ་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཞུས་

ཏེ་ནུས་པ་ཐོན་པ་གནང་མཁན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་མ་

གཏོགས་བྱུང་མེད། དེ་བཞིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

དགོངས་གཞི་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གདོང་ལེན་གང་འདྲ་གནང་

དགོས་བྱུང་ཡང་གནང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་གསལ་པོ་

ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་

ནང་ཞབས་ཕྱི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲ་བརྟན་ཡོང་

རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་

རླབས་ཆེན་གྱི་གོམ་སྟབས་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ངས་སྐབས་དེར་

ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར། གཞི་རིམ་

གྱི་རྨང་གཞི་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན་འབྱུང་

འགྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེ་སྔ་

ཡུ་རོབ་ནང་སྡོད་སྐབས་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་ཚོར་

ངས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོ་བོད་པས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་

ཚན་རིག་དང། ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ལ་

ཕྱི་རྒྱལ་བ་མཉམ་འགྲན་ཟླ་བྱས་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་

ལ་ང་ཚོས་འགྲན་ཐབས་མེད་པ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་ཕར་ཞབས་འདེགས་དང་

འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ཡིན། བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐུག་ས་

ནི་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུག་ཡོད། དེར་བརྟེན་སློབ་

གྲྭའི་ནང་དམའ་རིམ་དང་གཞི་རིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་

སྲིད་བྱུས་དེའི་ཐོག་ཕྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོ་བོད་

རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིསྐད་དང། 

རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྟེང་མ་ཕོངས་པ་ཞིག་ཏན་

ཏན་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ངས་སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོར་

བརྗོད་པ་ཡིན།  དཔེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་

ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ངས་བོད་

སྐད་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དང། 

བོད་ཡིག་གི་ཐོག་གཏོང་ཡིག་འབྲི་མ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་

ངོ་ཚ་པོ་ཡོང་བ་འདུག མི་གཅིག་གི་ཁྱེད་རང་དབྱིན་

ཇི་དང་ཧིན་དྷི་སྐད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་སྐད་

ཡིག་གཞན་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ན་ངོ་

ཚ་དགོས་དོན་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ངའི་སྐད་ཡིག་

མིན། སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་མ་ཤེས་ན་ངོ་ཚ་དགོས་པ་

རེད། ངས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། གལ་ཆེན་པོ་གནང་བ་དེར་བྱས་རྗེས་

རླབས་ཆེན་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 

༣༽དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་སོགས་

པ་གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲ་

བརྟན་དང་ཕུགས་རིང་གནས་རྒྱུར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དགོངས་

པ་གང་བཞེས་ཡོད་པ་དང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནི་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་མང་གཙོའི་གཞུང་གི་བཀའ་

ཁྲི་དང། མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བཀའ་

ཁྲི་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ང་

ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ནང་ཐོག་མར་བལྟས་སྐབས་བློ་ཕམ་

ཡོང་རྒྱུ་དང་བསམ་བློའ་ིནང་མ་སྐྱིད་པའི་གནས་ཚུལ་

འགྱུར་འགྲོས་ཕྱིན་པའི་གནས་སྐབས་སུའང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲི་

དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་མིང་གི་འགྱུར་བ་

གང་ཕྱིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་དོན་དེ་ཏག་ཏག་

བསྡད་ཡོད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་

བཀའ་ཤག་གིས་ལོ་བཅུའི་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་

བ་དེ ་དག་ལ་ང་ཚོ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་

ངོས་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

གི་ཡོད། ལྷག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཛད་བྱུས་

དེ ་དག་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི ་

ཐོག་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་ན། ང་

ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཐུན་

མོང་གི་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

ཞུ་སྐབས་དམ་འབུལ་གྱི་ཚིག་དེའི་ནང་དེ་ག་རང་

ཞུས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་སུ་བོད་ཀྱི་བླ་

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་བསིལ་གྲིབ་འོག་གནས་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོའི་ངོས་

ནས་དེ་ག་རང་ཞུ་གི་ཡིན། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནི་

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་

པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཡར་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་

དུ་མ་གཏོགས། རྩ་བའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་

མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཁྱོ་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས།། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་གསར་པས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

དེ་སྔའི་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

གྷེ་རི་ལོཀ་(Gary Locke)མཆོག་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་

མེ་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་སྲིད་འཛིན་

ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེར་གྲོས་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་

འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཁག་ནས་

ཁོང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གཞུང་ཚབ་

ཁང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།

དྲི་བ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་

ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་

བཞིན་པའི་གནས་ སྟངས་འོག་བཟོད་སྒོམ་

བྱས་ཏེ་གནས་ཡོད། དཔེར་ན། སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་ནང་ཡོད་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ཟླ་བ་སྔོན་མར་དགོན་པ་

དེ་དམག་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། དགེ་འདུན་པ་ ༢༥ དམ་བསྒྲགས་བཀག་

བསྡོམས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ 

༣༠༠ ཙམ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་

གསོ་སྤྲོད་ཆེད་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་མི་

སྐྱ་གཉིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད། ཁྱེད་རང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་ཡོད་སའི་ལྷ་ས་ཙམ་མ་

ཟད་ལྷ་ས་བརྒལ་བའི་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་

བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་བསྐྱོད་དེ་གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོའི་

རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་

སེམས་ཡོད་དམ།

ལན། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་

པ། བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ནང་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ལྷོད་ཡངས་གཏོང་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། ལྷ་ས་ཙམ་

མ་ཟད་ལྷ་ས་བརྒལ་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

གི་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་དགོས་འདུན་དང་པོར་

འཇོག་པའི་སྲིད་བྱུས་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་རང་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་

གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལག་

བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའ་ིའབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུར་གལ་

ཆེ་རྩིས་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་དེར་མུ་མཐུད་

འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ཕན་ཚུན་

ནང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་དྲུག་ཙམ་

ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་

འཛུགས་རྒྱུ་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མོས་

མཐུན་ཡོད་མེད་དང་གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཝི་ཡ་ནའི་གྲོས་ཆོད་(Vienna Con-

vention on Consulate)དེར་གཞི་

བཅོལ་རྒྱུ་དང། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་མིན་ཐག་གཅོད་

སོགས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་ནག་

ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའ་ིདབར་གཞུང་འབྲེལ་ལས་

ཁུངས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་པ་

དང་དེ་བྱུང་ཚེ། བོད་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་རེ་འདུན་དང་པོ་དེ་ཡིན་

སྐོར་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་ད་བར་དེར་ཡར་ལན་གང་ཡང་སྤྲད་མེད། 

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྷ་སར་གཞུང་

ཚབ་ཡན་ལག་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུར་གནད་

འགག་མུ་མཐུད་རྩིས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 

ངོས་རང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་བསྐོ་

གཞག་དེར་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་སྲིད་བྱུས་

དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཐབས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་

གང་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་

བསལ་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་

དང་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ཨ་

རིའི་ལངས་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་པ། ༡༽ རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་

ན ་ ཁོ ང ་ གི ་

སྐུ་ཚབ་དང་

ལྷ ན ་ བོ ད ་

ཀྱི ་ ག ན ད ་

དོ ན ་ སེ ལ ་

ཆེ ད ་ གྲོ ས ་

མོལ་གནང་

རྒྱུ ་ ད ང ། 

༢༽ བོད་

མི འི ་ ཐུ ན ་

མི ན ་ ཆོ ས ་

ད ང ་ རི ག ་

གཞུང་སྐད་

ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་

གཉིས་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་གྱིས་ལངས་ཕྱོགས་

དེ་གཉིས་རྩ་འཛིན་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་

དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ལན། གལ་ཏེ་ང་རང་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་

བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་

ངས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་

མཐུད་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་

ཞུས་ཏེ་ཡང་སེ་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་

ལྷན་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་རྣམས་ཁ་

རེ་ཁ་ཐུག་གིས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་་

གྲོས་མོལ་ཐེངས་དགུའི་ནང་མདུན་བསྐྱོད་བྱུང་

མེད་པ་དེར་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་རང་གཞུང་

ཚབ་གསར་པར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་དེ་གཏན་

འབེབས་བྱུང་ཚེ་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་

བསལ་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་དང་གྲོས་མོལ་

ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ཕྱོགས་གཉིས་པོའ་ི

མི་མཐུན་པའི་གནད་དོན་རྣམས་སེལ་ཆེད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་་

གྲོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ། རྒྱ་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ཨ་རིའི་

ས་གནས་གང་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱང་རང་དབང་

ཡིན་པའི་ཁར་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་

ཀྱང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་གང་

ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ཨ་རིའི་གཞུང་

འབྲེལ་མི་སྣ་དང་མི་སེར་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

བསྐྱོད་སྐབས་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོ་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་

ཐན་ཐེ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་ཐོག་བསྐྱོད་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ།

ལན། ངས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གི་ས་ཁུལ་ཚང་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དམ་བསྒྲགས་མེད་པར་རང་དབང་ཐོག་

འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཚང་

མའི་ནང་ཡང་སེ་བསྐྱོད་དེ་ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་

མི་མང་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། གཞི་

ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་

ཡིན་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། བོད་དང་བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་འགའ་ཞིག་ནང་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་

པོ་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་བསྐྱོད་

རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེ་

མིན་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོར་

བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་དེ་ཙམ་མེད། འོན་

ཀྱང་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོར་རྒྱ་ནག་

ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འབྱོར་ཡི་གེ་མ་

ཐོབ་པར་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་སའི་འབྲེལ་ཡོད་

རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་

འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས།  དེ་བཞིན་ས་གནས་

སུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་

ཁག་གི་མི་སྣ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་མི་ཐུབ། 

ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་

ཤིང་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་གི་ནང་ཡང་ཡང་ཕྱིན་ཏེ་ས་ཁུལ་དེ་དག་

ནང་ཨ་རིའི་ལངས་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་

ལས་དོན་སྤེལ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

ས་གནས་དེ་དག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་མི་

སེར་ཚོའི ་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་དོན་ཆེད་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་

ལྔ་པའི་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཚབ་རོ་བྷ་

ཊི་ཝང་(Robert Wang) ལགས་ཤིང་

ཅང་དུ་ཕེབས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དེ་ཚོར་

གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་བརྟེན། ཁོང་

གིས་དེའི་སྐབས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་

མཐོ་སློབ། ཞིང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

མི་སྣ་སུ་ལའང་འབྲེལ་བ་གནང་ཐུབ་མེད། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་གཞུང་

འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོ་ལའང་ལས་དོན་བྱེད་བྲག་པ་རེ་

རེའི་ཐོག་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་

དཀོན་པོ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ནང་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཧན་སི་མན་ཝ་སི་

(Huntsman)མཆོག་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་

ཀྱང་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆོག་

མཆན་སྤྲད་མེད། རྩ་བའི་སི་ཁྲོན་ནང་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་སྒོ་ཆེ་ཡོད་རུང་དེ་ནང་འགྲོ་རྒྱུར་

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་བཀག་འགོག་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།

 གནད་དོན་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་སེལ་ཐབས་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་

མི་སྣ་དང་ཕྱིའི་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་ཨ་

རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་རང་དབང་ཐོག་

འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་རང་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་གསར་པར་བསྐོ ་གཞག་བྱུང་བ་དེར་

གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའ་ི

དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེ་དག་མུ་

མཐུད་གླེང་རྒྱུ་ཡིན།།

རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་མཆོག་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

གིས་གཙོས་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་

བཅུ་ཐུན་མོང་ནས་རིང་མིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཚབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་སྐུ་

ཞབས་(Gary Locke)གྷ་རི་ལོཀི་མཆོག་

ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་འདུག དེ་ཡང་འཕྲིན་

ཡིག་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཞབས་གྷ་རི་

ལོཀི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་གནང་ཡུན་རིང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་

དང་རང་དབང་ཐོག་དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་འགན་

ཆེ་བཞེས་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཞུས་ཡོད། སྐུ་

ཞབས་གྷ་རི་ལོཀི་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་

ས་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་

མཚན་ཐོ་ཐོན་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་

ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པར་བོད་

ནང་གི་ཐུགས་འགན་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཞིབ་

ཕྲ་བཀོད་གནང་འདུག དེ་བཞིན་འཕྲིན་ཡིག་

དེའི་ནང་ཉེ་ལམ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དང་། མདོ་

སྟོད་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་རང་འབྱུང་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་

རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རིག་གནས་དང་རྩ་

ཆེན་གནས་ས་དེ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་བསྟི་

གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིངས་

བ། ཕྱོགས་མཚུངས་སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སློབ་གཞི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་སྲིད་བྱུས་འོག་

བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱས་

རྐྱེན་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཞི་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པར་

བརྟེན། སྐུ་ཞབས་གྷ་རི་ལོཀི་མཆོག་གིས་གནད་

དོན་དེ་དག་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཞིབ་

ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག གཞན་

ཡང་ཁོང་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་

འཛིན་པའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ནས་ཕྱི་སྲིད་ལས་

ཁུངས་སུ་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་

མཐུད་པ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད། དེ་སྔའི་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཁལ་ལཀ་རན་

(Clark Randt)དང་། སྐུ་ཞབས་ཧན་སི་

མན་(Huntsman)བཅས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་

ཕྱག་ལས་གནང་རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་

པ་ཁག་གཅིག་ཨ་རིར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་

ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་སོགས་ལུང་འདྲེན་གནང་

འདུག 

 དེ ་བཞིན་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ནི ་

འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་སྟབས། ད་བར་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་

ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་དེ་ས་བབ་ཆ་ནས་

ཨི་ཤེ་ཡའི་བདེ་འཇགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཚང་མར་འབྲེལ་

བ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞི་

རྩའི་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཨ་རིའི་སྲིད་བྱུས་དང་བསྟུན་

ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་གྲོས་མོལ་

ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་དགོས་པའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྱོགས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཨ་

རིའི ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་སྐོར་སོགས་

བཀོད་ཡོད་པ་བཅས། །


