
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ལྕགས་ཡོས་ལོ། བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༤ ཨང༌། ༤༤ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

9th November 2011

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 །
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ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་

ལས་འཆར་སྤེལ་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་

ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་དོན་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༡ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་མ་སུ་རི་བོད་

ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་མ་སུ་རི་སློབ་གྲྭ་དབུས་མ་དང་

རཱཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ། རི་ཤི་ཀེ་བོད་ཁྱིམ་བཅས་

སློབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་།  ཁྱིམ་

ཚང་གི་མ་མ་དང་ཕ་ཚབ།   སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མ། 

སློབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་བ་དང་འབྲེལ་དགེ་སློབ་དང་ཕ་མ་

རྣམ་པའི་དོགས་དྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་

ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ སློབ་དུས་ནས་བཟུང་མ་

སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་སྔོན་འགྲོ་ནས་ལག་བསྟར་

གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།  མ་སུ་རི་བོད་

ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སྔོན་འགྲོའ་ིདགེ་རྒན་རྣམས་རིམ་

བཞིན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭར་ཉམས་གསོག་བདུན་

གཅིག་རིང་གནང་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ནས་  ༡༥ བར་ཐེངས་དང་པོ་

གནང་ཟིན་པ་དང་། ཐེངས་གཉིས་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 

ནང་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་འདུག །

བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་བཅུ་རིང་གཏན་

ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་བར་མའི་འཛིན་

རིམ་བདུན་པའི་ཨང་རྩིས་དང་ཚན་རིག སྤྱི་

ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ནས་

འཁྲིད་ཐབས་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་

ཏུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་དབུ་

འབྱེད་ནི་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནང་

ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ནང་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་

ནས་དགེ་རྒན་ ༡༣ དང་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་

ཁོངས་ནས་དགེ་རྒན་ ༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་

ཁོངས་ནས་དགེ་རྒན་ ༡ བཅས་ཁྱོན་དགེ་རྒན་ 

༡༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ།

༄༅། །དྲིལ་བསྒྲཌ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དོན་འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱབ་

ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་འདོན་སྤེལ་བྱས་པར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་སུ་

བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་འཁོད་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་དྲུང་

ཆེའི་ལས་གནས་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་(Tibet Policy Institute) གསར་འཛུགས་

གནང་བའི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་སྔ་འཕྲོས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་གཅིག་ལྕོཌ་

སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག་པ་བཅས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་
གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་གྱ་ི

སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཉི་ཧོང་ཁུལ་གྱི་ཉིན་བཅུའི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་

ཉིན་མཐའ་མའི་སྔ་དྲོར་བཞུགས་གནས་མགྲོན་

ཁང་དུ་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་

ཇ་ོཨ་བྷ་ེ(Mr.Shinzo Abe) མཆོག་གིས་

དབུ་ཁྲིད་པས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་

དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད།

 སྐབས་དེར་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ས་ཡོམ་དང་མཚོ་

རླབས་ཀྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཆེ་

ཆུང་ཁག་གི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་མ་ཟད། 

རྡུལ་ཕྲན་འོད་རླངས་ཁྱབ་པའི་ས་གནས་ཁག་གི་

མང་ཚོགས་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་

རྣམ་པར་སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་ཏེ་སེམས་གསོ་མཛད་

པར་བཀའ་དྲིན་ཆ་ེཞེས་ཞུས་ཡོད།  ཕྱོགས་

མཚུངས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའ་ིབོད་ནང་ག་ི

གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་

བླ་ོའཚབ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཞུས་ཡོད། 

 མཇལ་འཕྲད་གྲུབ་བསྟུན་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཊོག་ཁྱོའ་ིནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་

ལྷན་ཞུགས་མཛད་དེ་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་མཛད། སྐབས་དེར་ཉ་ིཧོང་ག་ིབརྙན་

འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ེཁག་དང། ཚགས་ཤོག 

དུས་དེབ་བཅས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་བརྒྱད་བཅུ་

ལྷག་བཅར་ཡོད་འདུག ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་ཐེངས་འདིར་ཉ་ིཧོང་དུ་

ཡོང་དགོས་དོན་རྒྱུ་མཚན་དང་པ་ོནི། ཉ་ིཧོང་ག་ིཀ་ོ

ཡ་སན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གིས་མགྲོན་འབོད་

ལྟར་ཀོ་ཡ་སན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ས་ཀའི་ནང་ཆོས་

འབྲེལ་དང། གཉིས་པ་ནི། འད་ིལ་ོཉ་ིཧོང་ཁུལ་དུ་ས་

ཡོམ་དང་མཚོ་རླབས་ཀྱིས་གོད་ཆག་འོག་དཀའ་

སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་

ཐུག་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་མྱོང་བྱེད་རྒྱུ་

ད་ེཡིན་ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། གཞན་ཡང་སྐབས་

དེར་གསར་འགོད་པ་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་

ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་

གྱ་ིདྲ་ིབ་ཡང་ཡང་འབུལ་སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། འད་ིལ་ོཕྱ་ིཟླ་གསུམ་པ་

ནས་ངོས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་

ཡོངས་རྫོགས་མང་ཚོགས་གིས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའ་ིའག་ོཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཟིན། དེར་

བརྟེན་ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

དོན་གཙ་ོབ་ོད་ེཆོས་ཕྱོགས་ཁ་ོན་ཡིན། འོན་ཀྱང་

དེའི་གོ་དོན་ནི་ངོས་རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གོ་གནས་

ནས་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའ་ིདོན་མིན། ངོས་རང་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངོས་སྒེར་གྱ་ིབསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་

བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དེར་

ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ཕྱོགས། ད་ེབཞིན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ི

རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བསམ་ཞིབ་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་

ལྟ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་ལ་ོ

ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཀྱང་

བོད་ནང་གི་དོན་དངོས་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དོན་

རྐྱེན་ད་ེདག་ལས་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ། རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་

བྱ་སྤྱོད་བརྒྱུད་བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་དང་དྲང་

བདེན་རྩོད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔོན་རིགས་

ཚོས་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཛ་དྲག་པོར་བརྩིས་ཏེ་བོད་

མ་ིཚོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས།།

བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་གིས་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ཐོག་གསལ་བཤད་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིམཇལ་འཕྲད།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་སྐབས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་བཀའ་སློབ་དང་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་ག་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས།  བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕེལ་རིམ། ཊོམ་ལེན་ཊ་ོས་ི

དམ་པ་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཨ་རི་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི་ཚོར་ད་བར་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད།  

 ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་ཀིརྟི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་

བྱས་རྗེས་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་

བྱས་བཞིན་པར་བརྟེན་བོད་མི་མི་ཐོག་གསུམ་གྱི་

སེམས་ནང་རྨ་ཁ་བཟོས་ཡོད་ཚུལ་ཞིབ་ཁྲ་གསལ་

བཤད་གནང། ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཨ་རིའ་ིགྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་རོགས་ཨ་རིའི་

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་

ས་ིམེཀ་གྷ་ོཝན་(James McGovern)མཆོག་

དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕེ་

རེངྐ་ཝུལྤ་(Frank Wolf)མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲ་ི

མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འདྲ་ིཞུས། 

 དེ་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་ཕོ་ལོ་རི་ཌ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི ་འཐུས་མི ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ ་རུ་བྷི ་ཡོ ་

(Marco Rubio)མཆོག་དང་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་(Steve 

Chabot)མཆོག གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་

མི་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཏ་ལོ་ཝེ་(Nita Lowey)མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་

ཞབས་མར་ཀོ་རུ་བྷི་ཡོ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་

འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་པར་དགའ་

སྤོབས་བྱུང་ཚུལ་དང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

ཁོང་ལ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་རྡ་སར་བཅར་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐུ་

ཞབས་སི་ཊིབ་ཅ་བྷོཊ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་

ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་

འཚབ་ཡོད་སྐོར་དང་། ཁོང་རང་ཉིད་ཉེ་ལམ་བལ་

ཡུལ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་མཚམས་གཟིགས་ནས་

ཕྱིར་འབྱོར་འཕྲལ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་ལྕམ་

སྐུ་ནི་ཏ་ལོ་ཝེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་

རྡ་སར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐུ་

ཞབས་ཕེ་རེངྐ་ཝུལྤ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་

བོད་མི་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཨ་རིར་

ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་མ་སྤྲད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་

ཐོག་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་པ་འབོད་དེ་བོད་མི་རྣམས་

ལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། 

གལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་མ་

གནང་ཚེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེར་རོགས་

རམ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཉན་བརྡ་ཡང་

བཏང་ཡོད། 

 བོད ་དོན ་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་བསྟུན་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་

མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་(Nancy 

Pelosi)མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་། ད་ེ

ཉིན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨལ་ཇ་ཛི་རའི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 9

ཁམས་རྟའུ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་
མཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།

༄༅། །སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་

ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་

ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༣ ཉིན་བོད་

ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཡོལ་ཙམ་

ལ། ཁམས་རྟའུ་རྫོང་བྲོ་ཆོ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་

པ་ཕ་ཇོ་ནའི་དང་མ་ཀོས་ལན་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ། 

རྟའུ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་རང་ལོ་ 

༣༥ སོན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་རྟའུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་

དུ་མི་མང་གིས་སྨྱུང་གནས་འཚོགས་ཏེ་གྲོལ་

ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། དང་ཐོག་

སྣུམ་མཆོད་པ་དང་དེ་ནས་ཉེ་སྔོན་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་རྟའུ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་

ལུས་མེར་བསྒྲོན་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་སའི་ས་

ཆ་དེར། བཙུན་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་

སྤར་ནས་མི་མང་གི་ཁྲོད་དུ། བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་

པར་ཤོག ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ་

བྱེད་དགོས་སོགས་ཀྱི་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་

ཡོད་པ་རེད།

 མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ནས་

བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མི་ཚོས་སྐུ་ཕུང་ཕྱིར་སློག་དགོས་

ཞེས་དགོན་པར་བཙན་ཤེད་བྱས་ཡོད་རུང། 

དེར་འཛོམས་ཡོད་པའི་མི་མང་གིས་སྐུ་ཕུང་

རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་

འདུག ད་ལྟའི་སྐབས་རྟའུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ས་

གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་མི་མང་

ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། ད་དུང་ཕྱོགས་མཐའི་དགེ་འདུན་པ་དང་

བཙུན་མ། མི་མང་བཅས་ནས་ཉ་མཚོ་དགོན་

གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཛོམས་བཞིན་ཡོད་འདུག ད་

དུང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་ད་ལྟའི་སྐབས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་མི་མང་དབར་ཛ་དྲག་ཆགས་

འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས། ། 

 

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པར་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ།

༄༅། །བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པར་དགེ་འདུན་

པ་ ༢༥༠༠ ཙམ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་

སའི་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་ཆས་མི་སྣས་དམ་

བསྒྲགས་སོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡ་ང་བའི་གནས་

སྟངས་འོག་གནས་བཞིན་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཇི་ནི་ཝར་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་

གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་

བློ་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་ད་

ལྟ་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་

པོའ་ིདམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་ཤུགས་ཆེ་

ཡོད་པར་སོང༌། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Heiner 

Bielefeldt མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་

མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་དང༌། དགོན་སྡེའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དྲག་གནོན་སུན་གཙེར་མཚམས་

འཇོག་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་

ཀྱི་ཆོས་བྱེད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་དང་སྲུང་

སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གསུངས།

 ཡང་ཁོང ་གིས ་ད ་ལྟའི ་གནས་

སྐབས་སུ་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཆོས་

བྱེད་ལས་དོན་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཆེད་བདེ་འཇགས་

མི་སྣ་འགྲེམས་འཇོག་དང་སྐོར་བསྐྱོད་སོགས་

ཀྱིས་ཛ་དྲག་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པ་འདི་ལྟ་

བུའི་དྲག་གནོན་འདིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་

བཀག་འགོག་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་

བཟོ་རྒྱུ་མ་ཟད། འགལ་ཟླ་ཆེ་རུ་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད།

 དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ Heiner 

Bielefeldt མཆོག་གི་བསྒྲགས་གཏམ་ལ་

རང་དབང་ཐོག་ཞི་བདེའི་འདུ་འཛོམས་ཐད་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

སྐུ་ཞབས་ Maina Kiai མཆོག་གིས་

དགའ་བསུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། དེ་འདྲའི་དམ་

བསྒྲགས་ཀྱིས་དགོན་སྡེའི་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་

ཀྱི་རང་དབང་ལའང་དོ་ཕོག་བཟོ་ཡི་ཡོད་སྐོར་

གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Frank La Rue 

མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་སྐབས་ཨ་མདོ་

རྔ་པ་ཁུལ་དུ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་འཕྲིན་

ཐུང་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་ཐད་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ ་བྱེད་བཞིན་པའི ་ཁར། 

གསར་འགོད་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རང་དབང་མེད་པའི་གནད་དོན་ཡང་གླེང་སློང་

གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ད་དུང་སྲིད་གཞུང་

ནས་དེ་འདྲའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་ལས། མང་

ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་ཉན་འཇོག་བྱས་ཏེ་

དགོན་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

སེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་

གསུང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ ་གཞུང་ནས་དྲག་པོའ ི་བདེ ་

འཇགས་མི་སྣ་འགྲེམས་འཇོག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་

རྐྱེན་རྒྱ་གཞུང་གི་འགན་འཁུར་བ་དང་དགོན་

སྡེའི་ཚོགས་མིའི་དབར་དཀའ་རྙོག་ཤུགས་ཆེ་

རུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༣ ནས་བཟུང་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་དང༌། བོད་མི་

དཀྱུས་མས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་

པ་རེད། ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་དང༌། 

སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོམས་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐྱེན། དགེ་

འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་རང་གི་དགོན་སྡེ་

ནས་ཕྱི་རུ་མི་ཐོན་ཀ་མེད་བཟོས་པ་མ་ཟད། 

དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་དང༌། ད་དུང་

མང་པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་

ཡོད་པ་རེད།

 བཙན་དབང་དང་རང་དབང་མེད་

པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཐད་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

Jeremy Sarkin མཆོག་གིས་བོད་མི་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་

པ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་ཞིང༌། 

རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་ཐུབ་

ཐབས་མེད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 

ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གི་ནག་ཉེས་ཁྲིམས་

ལུགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཡིས་

རང་དབང་མེད་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར་

བཞིན་པའི་གནད་དོན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་

མཐུན་བཟོ་ཐབས་ཡིན་པ་དང༌། དེ་འདྲའི་ཡ་ང་

བའི་ལམ་ལུགས་འདི་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་

པ་མ་ཟད། བཙན་དབང་ཐོག་གར་སོང་ཆ་མེད་

དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་དག་གནས་སྟངས་གང་

འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་

མེད་སྐོར་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་

མི་སྣ་གཞན་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་ཐད་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ 

El Hadji Malick མཆོག་གིས་ད་

སྐབས་ཟི་ཁྲོན་ཁུལ་དུ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་

དང༌། དགེ་འདུན་པ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་

ཐད་བློ་འཚབ་བཏོན་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཞི་བའི་ཐོག་

རང་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་

བཞིན་པ་སུ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཆོག་

གི་མེད་སྐོར་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག གཞན་

ཡང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་ལྕམ་ 

Rita Izsak མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོས་ཆོས་དད་དང་རིག་གཞུང་སོགས་

གྲངས་ཉུང་མི་ རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་རང་

དབང་གི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་

དགོས་སྐོར་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་དྲག་

སྤྱོད་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇོག་དང༌། མུ་

མཐུད་དཀའ་རྙོག་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་

དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་

བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ 

ཉིན ་ཨ་རིའི ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང ་ཊོན ་དུ་རྟེན ་

གཞི་བྱས་པའི་National press 

Clubཞེས་པའི་ཨ་རིའི་གསར་འགོད་ལས་

ཁང་དུ་བཀའ་བློན་ཁྲི ་པ་བློ ་བཟང་སེང་གེ ་

མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་དེ ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཞེས་པའི་

བརྗོད ་གཞིའི ་གསར་འགོད ་ལྷན་ཚོགས་

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདུག 

 དེ ་ཡང་བཀའ་ཁྲི ་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་

ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ལྟར་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་དེ་དབུ་མའི་ལམ་

ནས་སེལ་ཐབས་ཀྱི ་སྲིད ་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་བོད་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་དགེ ་འདུན་པས་གཙོ ་བོ ་བྱས་

པའི་བོད་མི ་ན་གཞོན་མང་པོས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ ་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི ་གནས་

ཚུལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། 

གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བསམ་ཞིབ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི ་བོད་མིའི ་སྨྲ་

བརྗོད ་རང་དབང་སོགས་ལ་བརྩི ་འཇོག ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་

ཡོང་ཆེད་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་དེ་བཞིན་ཞི་

མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས། བོད་ནང་

གི་བོད་མི་ཚོ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་

གྱུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་ལ་ངོ་

རྒོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་བོད་ནང་ལ་

རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་

ཁྲི་ལོར་བརྟན་པ་ཤོག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་

བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་རྣམས་ནས་དགོངས་པ་

བཞེས་དང་རང་ལུས་མེས་འཚིགས་བཞིན་

པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་

པ་བརྗོད་མི་དགོས། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་

བཞིན་དུ་འབོད་ཚིག་དེ་ལྟར་སྒྲོག་པ་དེ་ནི ་

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་བས་

ཡིན། འོན་ཀྱང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་

ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་བློ་སྤོབས་

སྤེལ་གྱི་མེད། དེ་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་

གྱི ་བོད ་མི ་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛིན་

བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་

དུ་བཏང་བ་སོགས་དྲག་གནོན་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།  སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གི་དགོངས་གཞི་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་

ལྟར་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་

བོད་ལ་མིང་དོན ་མཚུངས་པའི ་རང་སྲིད་

རང་སྐྱོང་ཞིག་རག་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་

མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་ཧོང་ཀོང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤྲོད་ཐུབ་སར་བོད་ལ་རང་

སྲིད་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ག་རེ་བྱས་ནས་

སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ལ་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དགོས་

ཞེས་པ་ལས་བོད་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་བྲལ་གཏོང་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་མེད་གསུངས་ཡོད། 

 ལྷག་པར་ཁོང ་གིས་བོད ་མདོ ་

སྨད་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི ་བཅུས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ ་རྒོལ་

གནང་དགོས་དོན་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་

དབང་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་གསོལ་རས་སྩལ་བ། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་

བསྐྱར་བཅོས་གནང་སྐོར། དེ་བཞིན་བོད་

རྒྱའི ་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཆེད ་བཀའ་

ཤག་གི་བཞེངས་ཕྱོགས། ༸གོང་ས་མཆོག་

གི ་སྐུའི ་ཡང་སྲིད ་སྐོར་སོགས་ལ་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་རྗེས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 9

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔ་

མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་ཤོམ་དང་འབྲེལ། 

རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་དབུ་

མཛད་ཟུར་པ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་

མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་

མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་

པ།  ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་དང་སྲི་ཞུའི་

ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་

རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་

གསུམ་དང། དེ་བཞིན་མི་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དུ་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང། བོད་མི་རྣམས་

བཟོད་ཐབས་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་

དང་མྱོང་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས་པ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་

བསྒྲགས་ཏེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཆེད་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ནས་ཚེ་

རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མ་

ལུས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་བླ་

མེད་རྫོགས་བྱང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་ཆེད་

དུ་དམིགས་ནས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་ཚོགས་ཡོད།

 སྐབས་དེར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་

དགོས་པའི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ནས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ལ་ཛ་དྲག་གིས་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་ལུགས་བརྗོད་པ་

ཡིན། ཁ་སང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཡོལ་ཙམ་

ལ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་རྟའུ་དགའ་ལྡན་བྲག་དཀར་

ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

མཚོས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ཉེ་སྔོན་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་རྟའུ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་

ཀྱིས་སྐུ་ལུས་ལ་མེར་བསྒྲོན་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་

སའི་ས་ཆ་དེར། རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་

སྤར་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་

མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ༸གོང་

ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི

ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་

དེ་རིང་འདིར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ད་རེས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་

ཆེད་རང་ལུས་ཞུགས་མེར་སྒྲོན་མཁན་ཐེངས་ 

༡༡ པ་ཆགས་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་

པ་དགུ་དང་བཙུན་མ་གཉིས་བྱུང་ཡོད། ཁོང་

རྣམ་པས་གཙོས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་

རྒྱ་གཞུང་གིས་གཉའ་གནོན་འོག་དཀའ་སྡུག་ཇི་

ལྟར་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་

ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་

ནས་ཤེས་པའི་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱེད་

དགོས། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་བོད་མི་རྣམས་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་

དང་། མུན་ནག གཉའ་གནོན་འོག་ནས་བཅིངས་

འགྲོལ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་རྣམས་འཚོ་བ་བདེ་སྐྱིད་

ངང་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་ཡོད། ད་བར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་འདི་བཞིན་ངོས་སྒེར་གྱི་དོན་

དག་མིན་པར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་དོན་གྱི་

ཆེད་ང་ཚོས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་

གིས་དེར་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་ནཅས་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། །

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ལ་ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་དངངས་འཚབ་དང་ཛ་

དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཀའ་སེལ་འབོད་

སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པ་དང། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་མཁས་པའི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་

གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམ་པ་དང། རྒྱལ་ཚོགས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ། སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་

ཚོགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚང་མས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིངང་རྒྱ་གཞུང་ལ་

བོད་མི་མང་པོས་རང་ལུས་མེ་མཆོད་འབུལ་

དགོས་པའི་འབྱུང་རྩར་རྩད་ཞིབ་ཀྱིས་གནད་

དོན་ཞི་འཇགས་ཡོང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་གནང་

བཞིན་པར། ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པའི་ལངས་

ཕྱོགས་དང། གྲོས་ཆོད་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་

བ་བཅས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། སླར་ཡང་ཁམས་

རྟའུ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ངམ་བྲག་དཀར་ཆོས་

གླིང་གི་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་

ཀྱིས་དེ་རིང་ཉིན་གུང་ཙམ་ལ་གྲྭ་ཚེ་དབང་ནོར་

བུས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རང་ལུས་ཞུགས་

འབུལ་ཞུ་ཡུལ་ས་གནས་དེ་ག་རང་དུ་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་སྐུ་སྲོག་ཤོར་འདུག  

གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཁོང་གི་སྐུ་

ཕུང་གྲྭ་དམངས་ཀྱིས་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག་པ་དང། གནས་ཚུལ་

དེའི་རྐྱེན་པས། ས་གནས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་མི་མང་

དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣའི་དབར་གནས་སྟངས་ཛ་

དྲག་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་རྔ་བ་དང་དཀར་མཛེས། རྟའུ་བཅས་

ས་ཁུལ་དུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་

ཆེད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་

ཡོང་དུ་འཇུག་དགོས་པ་དང། རྒྱ་གཞུང་གིས་

ད་ལྟའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་གི་ཡོང་རྐྱེན་གསལ་

བཟོ་དགོས་ཐོག་བོད་མི་མང་གི་དགོས་འདུན་

སྒྲུབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང།

 ང་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་

གནད་དོན་འདིར་ཐེ་ཇུས་གནང་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་

ནས་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང། བོད་མི་

ཚོའི་གཞི་རིམ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགན་

ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པ་དང། བོད་རྒྱའི་

དཀའ་རྙོག་གཙང་སེལ་ཡོང་སླད། འབྲེལ་མོལ་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་བསྟེན་དགོས་པའི་དགོས་

འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་གྱི་ཡོད།  བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༣ ལ།།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིརྡོང་རྒུག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་རྡོང་རྒུག་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་ནས་ (Dongguk Univer-

sity, South Korea)  བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཉུང་མཐར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་ ༧ ལ་ལོ་གཅིག་

རིང་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བརྡར་དང་། སྐད་

ཡིག་གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་བྱུང་ན་མུ་མཐུད་

ལོ་བཞིའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་

བཞེས་བྱུང་། སློབ་ཡོན་འདི་བཞིན་ཀོ་རི་ཡ་དང་

བོད་མིའི་དབར་ཆོས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་གོང་

མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་མིའི་ཁྲོད་

ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལོ་ཙཱ་བ་ཚད་ལྡན་

གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་སླད་ཡིན་པས། སློབ་ཡོན་ས་

མིག་ ༧ ནས་ ༣ གྲྭ་བཙུན་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཉུང་

མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོན་གཉེར་ཅན་

དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱ་བློ་བཅོས་མིན་ཡོད་རིགས་

སློབ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་

པས། འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་

སྙན་མཉམ་གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་

ཆ་ཁག་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ 

འགྱངས་མེད་འབུལ་དགོས། 

ཀ༽ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་། འཚང་སྙན་

འབུལ་ཕྱོགས། ༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 

ལོན་པ། ༢། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ 

(Marks Card) དང་རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་

འཁྱེར་(Pass Certificate) ངེས་འབུལ་

དགོས། ༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ གོང་

རང་ལོ་ ༣༥ མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

༤། དོ་བདག་གི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་

དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་སྟེང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

ནས་བདེན་དཔང་མཚན་རྟགས་ཞུས་པ་དགོས། 

༥། དོ་བདག་གི་རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་བཀའ་

འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུས། གལ་ཏེ་ལག་དེབ་

དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆེད་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འཛིན་ངོ་

བཤུས་སམ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གྱི་ངོས་སྦྱོར་གང་རུང་དགོས། བལ་ཡུལ་དང་

འབྲུག་ཁུལ་གནས་སྡོད་སྙན་འབུལ་བ་ཡིན་ན་

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་

ངོས་འཛིན་ཆེད་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་ངོ་སྤྲོད་རྒྱབ་གཉེར་ཐོག་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ངོས་སྦྱོར་ཡིག་ཆ་

ངེས་པར་དུ་ཞུ་འབུལ་དགོས། ༦། ཕ་མ་བོད་

ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་བྲལ། ཡང་ན་འདས་

གྲོངས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ནམ། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

པ་བར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་

གི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། ༧། རང་ཉིད་ཀྱི་

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་(Applicant's 

Resume) ཨིན་སྐད་ཐོག་བྲིས་ཏེ་མཉམ་

འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  ༨། དོ་བདག་གི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས་ཤིག་(Statement of 

Purpose) ཨིན་སྐད་ཐོག་འབྲི་དགོས་པ་

དང་། དེའི་ནང་སོ་སོའ་ིསློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་

ཡུལ་དང་འཆར་གཞི་བཅས་འཁོད་པ་མཉམ་

འབུལ་དགོས།  ༩། རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ཞིག་ 

(Letter of Recommendation) 

རང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའམ། མཐོ་སློབ། 

ལས་ཁུངས། ཚོགས་པ། དགོན་པ་གང་རུང་

ནས་ཞུ་འབུལ་དགོས།   ༡༠། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱེད་

དཔར་རྒྱབ་ལྗོངས་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ ༣ མཉམ་

འབུལ་དགོས།  ༡༡།དོ་བདག་གི་ཕྱི་བསྐྱོད་

ལག་འཁྱེར་སེར་པོའ་ི (IC) ངོ་བཤུས་མཉམ་

འབུལ་དགོས། ༡༢།ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གསོ་

བ་རིག་པའི་སྨན་པའམ། དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཟུགས་

ཁམས་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ཡི་གེ་

ཞུ་འབུལ་དགོས།

ཁ༽ ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག ༡། འཛིན་

རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་འཕྲོད་

ལག་འཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་སྟེང་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་

རིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས། ཡང་ན་ཤེས་རིག་

ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་ཡོད་པའི་

སློབ་གྲྭའི ་སློབ་སྤྱི ་གང་རུང་གི ་འགན་ལེན་

དག་མཆན་འཁོད་པ་འཚང་སྙན་མཉམ་འབུལ་

དགོས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

དང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་

ས་གནས་སུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་

དམ་དང་བཅས་ཏེ ་འགན་ལེན་དག་མཆན་

དགོས་པ་ཡིན། ༢། སློབ་ཡོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་

ཞིབ་ཕྲ་ཁག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ 

www.sherig.org  ལ་ལྟ་ཞིབ་དགོས།  

༣། སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་སྨན་པ་(MBBS)དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་

གནས་(Engg.)སོགས་ཀྱི ་ཟུར་བཅད་

ཞབས་སྟེགས་ཐོག་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་སྟེ་མཐོ་

སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པ་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཡོན་འདིའི་

ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག  ༤། སློབ་སྦྱོང་

གི་དུས་ཡུན་རིང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་

སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་དོད། ཁང་དོད་དང་ཟས་

དོད། གནམ་གླ་བཅས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་

ཡོད། ༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་མཐོ་

སློབ་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པར་བརྟེན། ཕྱི་བསྐྱོད་

ལག་འཁྱེར་སེར་པོ་ (IC) དུས་ཐོག་ཐོན་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སེར་

པོ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྙོག་རིགས་བྱུང་ཚེ་

དོ་བདག་སོ་སོས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ལས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་འཁྲི་གང་ཡང་

མེད། ༦། འདི་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་དུས་ཐོག་

གནས་འབྲེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་སླད་འཚང་སྙན་ནང་

གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང་། ཨི་མེལ། 

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཅས་པ་ཁ་གསལ་འགོད་

དགོས། ༧། རྒྱ་གར་ནང་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་

ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བ་རང་ངོས་

ནས་བསྒྲུབ་དགོས། ༨། འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་

གནས་འབྲེལ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ 

༥༠ འབུལ་དགོས། ༩། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་

མ་འབྱོར་བ་དང་། ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་

ལ་ངོས་བཞེས་བྱ་རྒྱུ་མིན། ༡༠། དུས་བཀག་

གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་ཚུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་

འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་དགོས་ངེས་

ཡིག་ཆ་ཚང་མིན་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའི་

རྗེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་

བྱ་རྒྱུ་མིན། ༡༡། གཞི་རིམ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་

སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་ཟུར་གཏོང་

བྱ་རྒྱུ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ 

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཚན་པར་འབྱོར་ཐོ་

འགོད་དགོས་པ་དང་།   སྐབས་དེར་རང་ཉིད་

ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མིག་སྟོན་

དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉིན་གཉིས་

རིང་བོད་ཨིན་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་

གཏོང་རྒྱུ། ༡༢། ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་

བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་འདེམས་སྒྲུག་

བྱ་རྒྱུ། ༡༣། འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའ་ི

ཡིག་ཆ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་གཤམ་གསལ་

ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་དགོས། ༡༤། སློབ་ཡོན་ཐད་

དོགས་འདྲི་ཡོད་རིགས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་

ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་འཐུས་བཅས་ཀྱི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ལ།།
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བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །བོད་ཁམས་རྟའུ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་རང་ལོ་ ༣༥ སོན་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལ་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཚེ་འདས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་གུས་བཀུར་མཚོན་སླད་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་བསྟན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་སང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་བོད་ནང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་དེར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་པ་གསལ་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མིག་རྒྱང་ཐུང་ངུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་ད་བར་བོད་མི་བཅུ་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་འུ་ཐུག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་དགོས་པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཤིང་ཧཱ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གཞི་རྩ་མེད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་མི་ཚོའི་དངོས་

ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་

འཇོག་ཐོག་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་གསར་འགོད་པ་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་འཇུག་

དགོས་པ་མ་ཟད། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་དགོས་པ་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གིས་རེ་འདུན་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་སླར་ཡང་ནན་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། །

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་

སེང་གེ ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི ་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་

(Senator Lieberman) མཆོག་དང་

སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག(Senator 

John McCain) སྐུ་ཞབས་ཊོམཨུ་ཌཱལ་

(Senator Tom Udall)མཆོག་དེ་

བཞིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་ར་སོ་མཆོག་(Sena-

tor Barrasso) བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་

མཆོག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་གིས་ལས་

ཁུངས་སུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་

འཕྲད་དང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཐོག་མར་བོད་

ལུགས་ལྟར་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་བོད་ཇ་ཞུས་

ཏེ་ལྷན་ཚོགས་གནང་ཡོད།  ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གྱང་ལྡེབས་སུ་བོད་ལུགས་རླུང་རྟ་དར་ཅོག་གི་

བཀོད་པ་ལེགས་པར་བཤམས་པའི་ཁྲོད་ལྷན་

ཚོགས་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་

ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ ་ཀེན་མཆོག་

གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་ཁྱེད་རྣམ་ལ་

རོགས་རམ་ཇི་འདྲ་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་

དྲི་བ་བཏོན་རྗེས་ཁོང་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྐར་མ་ 

༤༠ ཙམ་རིང་ད་ལྟའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་

ས་ལར་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་

འཕོ་འགྱུར་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་

བཤད་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་

ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇོན་

མེ་ཀེན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་སུ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་

མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་རིང་བཀའ་ཁྲི་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང། 

ཞེས་ཊུ་ཝི་ཊར་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པ་རྣམས་མི་

གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གིས་ལྟ་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། གཞན་ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཐེངས་འདིར་

ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་ཉིན་གཉིས་པའི་ལས་དོན་གལ་

ཆེ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་ཨར་རྒྱ་དཔལ་འབྱོར་དང་

བདེ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་

ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་

དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

རྣམས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་

བཀའ་ཁྱབ་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་ཐུགས་བསམ་

བཞེས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆུ་དང་རང་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་

ལ་བདག་གཅེས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་

ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་

བཤད་གནང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གོང་ཚེས་

ཉིན་ཐོག་མར་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང། 

ཕྱེད་ཡོལ་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

ལ་གསོལ་སྟོན་ཤོམ་སྐབས་ལས་འགུལ་ཁང་

གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་

འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིར་རོགས་རམ་ཐོབ་ཆེད་

ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་སྦྱིན་བདག་བཅས་

ཀྱང་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་(EMEA)ཀྱི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་བརྒྱད་པ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ། ༄༅། །ཝར་སོ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

(University of Warsaw, Po-

land) ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར། 

ཡུ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་Erasmus 

Mundus Europe Asia Lot 

12 (EMEA) མཚན་ཐོག་ནས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ཨེ་ཤི་

ཡ་དབར་གཉིས་མོས་ཀྱིས་འབྲེལ་ལམ་བཟང་

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

རེས་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ། རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་སླད་སློབ་

ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་འདུག སློབ་

ཡོན་དེ་དག་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་

ཕྲུ  ུག་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་རྣམས་

ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་། 

(Undergraduate) གཙུག་ལག་རབ་

འབྱམས་པ། (Postgraduate) རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་ཉམས་ཞིབ་(PhD) བཅས་

ཀྱི་ཆེད་དང། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་

ལས་པ་དགེ་རྒན་དང་སློབ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་

ཀྱང་རང་གི་ཆེད་ལས་ཤེས་ཚད་མུ་མཐུད་གོང་

མཐོར་གཏོང་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག་གི་

འདུག སློབ་ཡོན་ལས་གཞི་འདིའི་ཁོངས་སློབ་

ཡོན་དང་འཚོ་དོད། ཉལ་ཁང་དང་ཟས་དོད། 

ཕར་ཚུར་གྱི་གནམ་གྲུའི་གླ། ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག་

བཅས་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད་འདུག སློབ་ཡོན་
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