
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢5 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༡ ཨང༌། 40 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

10th October 2012

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།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་ཐེ ་ཝན་དད་ལྡན་པ་ཁག་

གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་

བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད།

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་སྔ་དྲོ ་

ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་པ་རྣམ་

པའི་འཐུས་མི་བཞིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་

ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུས་

ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་བོད་

སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་རིམ་བཞིན་ཤེས་

རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་། དེ་ནས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ཐེ་

ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༨༠༠ དང་

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས། དེ་མིན་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་རྒྱ་

མི་རིགས་ ༡༠༠༠ ཙམ་དང་། ཨ་རི་ནས་ ༡༥༠ 

ཇར་མན་ནས་ ༡༠༥ ཨི་ཛེ་རལ་ནས་ ༡༨༠ 

སོགས་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ ༦༠ ཙམ་དང་། དེ་

བཞིན་རང་རིགས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྱོན་བསྡོམ་

མི་གྲངས་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་བྱང་ཆུབ་ལམ་

སྒྲོན་གྱི་གསུང་ཆོས་བཀྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདི་གར་ཐེ་ཝན་ནས་

ཡོང་མཁན་ཆོས་གྲོགས་ཚང་མར་འཚམས་

འདྲི་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། ཐེ་ཝན་ནས་

ཡོང་བའི་དོན་གཉེར་ཅན་ཁྱེད་རང་ཚོར་བྱང་

ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང། 

དབང་དང་རྗེས་གནང་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་ན་

ཞེས་སྐད་ཆ་བྱུང། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་

འབྲེལ་སྐབས་སྔོན་ལ་སྤྱི་བཤད་ཐོག་ནས་ནང་

ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་

མི་སུ་དང་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་། རིམ་པ་དང་པོ་

ང་ཚོ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་བསམ་པ་དང། 

གང་ལྟར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་མི་དུང་ཕྱུར་

བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད། དེ་བཞིན་ཆོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལྡན་ཡོད་པའི་ཆ་

ནས་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་

མ་སྐྱེས་འཆི་གཅིག་མཚུངས་རེད་མ་གཏོགས་

དཔོན་པོ་དང་བླ་མ་སྐྱེས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་མེད།  

འོན་ཀྱང་འཆི་སྐབས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་

མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་

རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཏེ་

ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། དེ་

བཞིན་ཉིན་མཐའ་མར་མགོན་པོ ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དེག་

བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་བྱང་ཆུམ་སེམས་བསྐྱེད། 

སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་

བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༤ ཕྱི་དྲོ་ནས་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྔ་དྲོ་བར་ཨ་རི་དང་

ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། དབྱིན་ཡུལ། ཨི་ཊ་

ལི་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་

པ་ཀོར་དང་། དེ་ནས་མེ་འཁོར་བརྒྱུད་ཕྱི་ཚེས་ ༥ 

ཉིན་ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་རྗེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་

བའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

ཁག་གཅིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་བྷོ་སེ་ཊོན་ལ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༩ བར་ཧར་ཝཀ ཀོ་ལམ་པི་ཡ། ནིའུ་

ཡོཀ ཝར་ཇི་ནི་ཡ། མི་ཎི་སོ་ཊར་བཅས་སུ་ལས་

འཆར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

པ་རཀ་ལ་ཕེབས་རྗེས་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར། 

དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ པ་རཀ་ནས་ལོན་ཌོན་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ས་གནས་

སུ་ལས་འཆར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་ལོན་ཌོན་ནས་རོམ་ལ་ཕེབས་འབྱོར་

གྱིས་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་གནང་རྗེས་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༧ ཉིན་མི་ལན་ནས་ལོན་ཌོན་བརྒྱུད་ལྡི་

ལིར་ཕེབས་དང་། དེ་ནས་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ནས་ 

༡༠ བར་སོ་ལན་བོན་གཞིས་སུ་ཞྭ་དཀར་བསྟན་

པའི་གཙུག་རྒྱན་སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེར་

བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་སླད་ཆེད་ཕེབས་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢།༡༠། ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ། ༦།༠༠ རྡ་ས་ནས་

སོ་ལན་དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱབ་

སོ་ལན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༩ 

ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་རིན་

པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་རྗེས་

ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ སྔ་དྲོ་སོ་ལན་ནས་རྡ་སར་ཕེབས་

ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྡོ་དཀར་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་

ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་

བརྟེན། སྔ་གཞུག་ཏུ་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་

པ་འབོར་ཆེན་ཡོང་སྟེ། སྡེ་བ་སོ་སོར་བཙན་

འཛུལ་གྱིས་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་སོགས་བཅག་པ་

དང་། སྦག་སྦག་ ༨༠ ཙམ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ། 

གཞན་རྒྱུ་དངོས་རྩ་ཆེན་མང་བོ་བཅོམ་འཕྲོག་

བྱས་ཡོད་འདུག མི་སྐྱ་ ༧༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་

གཅར་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་མཐར་རྒྱ་སྒོར་ 

༣༠༠༠ རེའི་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་གློད་བཀྲོལ་

བཏང་ཡོད་འདུག སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་

བར། དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་

དོན་རུ་ཁག་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་རྒྱལ་

གཅེས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་འདུག  

 གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཁོ་སྤྲོད་གནང་

མཁན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་

གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་

གནང་བ་ལྟར་ན། ལོ་འདིའི་ཁོང་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་

གཙོ་བོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཡུལ་དེར་ས་

གནས་རྒྱའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་སླེབས་

ཏེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་

མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ཀྱི ་བསམ་ཚུལ་མིང་

རྟགས་བླངས་སྐབས། མི་མང་ཐུན་མོང་གིས་

མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀྱང། 

ས་གནས་རྒྱའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ལོག་

བསྒྲུབ་བྱས་ཏེ་རྡོ་དཀར་མི་མང་གིས་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་འདོད་མོས་མི་

འདུག་ཅེས་གོང་རིམ་ལ་སྙན་ཞུ་རྫུན་མ་ཕུལ་

བ་དེ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་མང་གི་

བསམ་འདུན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པའི་འབོད་

སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

 རྡོ ་དཀར་ཡུལ་ཚོ ་ནི ་སྔོན་ཆད་

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་

ཆོས་གཞིས་དང་། རྡོ་དཀར་མཆོད་རྟེན་ཤར་

དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་གླིང་ཡང་ན༼ 

རྡོ་དཀར་དགོན། ༽འབྲས་འབུལ་སྡུད་པ་བོད་

པ་ཆོས་རྗེས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་

གཉིས་པ་སྐྱབས་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་

བོའ ་ིསྐུ་རིང་ནས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་

ལྷ་སྡེའི་ནང་མར་གྱུར་ཅིང་། དུས་འགྱུར་ཡར་

སྔོན་བར་རྡོ་དཀར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རིགས་གྲྭ་དང་སྨོན་ལམ་

སོགས་ལ་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་བུག་ཞང་རྡོ་དཀར་རུ་

ཆེན་ཞེས་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བཅད་བགོས་

བྱས་ཡོད་ལ། ཉིན་པ་སྡེ་བདུན་དང་སྲིབ་པ་སྡེ་

བདུན་བཅས་རྡོ་དཀར་ཉིན་སྲིབ་གཉིས་ཀར་སྡེ་

བ་བཅུ་བཞི་ཡོད་འདུག་པ་བཅས། །

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་

གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༦ ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ 

ཡོལ་ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྤྱི་

ལེ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་དཀར་དགོན་

པའི་གཡོན་ངོས་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འགྲམ་དུ། ས་

གནས་དེ་གའི་ཡུལ་ཚོ་རྫེ་རོའ་ིསྐྱེས་པ་རང་ལོ་ 

༢༧ ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

 ཁོང་གིས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས། 

༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་

ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་སྐད་ཡིག་དང་

ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

སྐད་འབོད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་དགོན་པའི་

གྲྭ་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པར་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཡོད་

པ་དང་། དེའི་རྗེས་དགོན་པ་ནས་སྐྱ་སེར་མི་

མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་སྡེ་བར་གདན་དྲངས་

ཏེ་མཆོད་འབུལ་བྱས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་

བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་ཞིག་

དགོན་པ་དང་སྡེ་བར་འབྱོར་ཡོད་འདུག

 སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་

ཕ་མིང་ལ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་དང་མ་མིང་ལ་

མགོན་པོ་འཚོ། གཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིད་

ཟེར་ཞིང་། ཁོང་ལ་ལོ་ ༧ ཡིན་པའི་བུ་རྡོ་རྗེ་

དོན་གྲུབ་དང་། ལོ་ ༥ ཡིན་པའི་བུ་མོ་བསྟན་

འཛིན་འཚོ་བཅས་བྱིས་པ་གཉིས་ཡོད་འདུག

 

ད་ལྟ་རྡོ་དཀར་ཚོ་བ་གསུམ་གྱི་མི་མང་རྣམས་

ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་པ་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་མྱ་ངན་དང། 

ཤུལ་ལུས་ནང་མི ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ ་

བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་ཕྱོགས་གང་ཐད་

ནས་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་དང་སྐྱིད་སྡུག་

མཉམ་མྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་སྟེ་འདས་

པོའ་ིནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་

ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱི་ཞི་རྒོལ་

སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་

གཉིས་ཀྱི་འདྲ་པར།
ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་མཚམས་གཟིགས་གནང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆ་ེ

དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པ་

ཕྱ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ སྔ་དྲ་ོས་ེལ་ཀུའ་ིབོད་ཁྱིམ་དུ་

དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ་དང་ལག་

ཤེས་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་

ཚེས་  ༢ ཉིན་བད་ེསྐྱིད་གླིང་ཉིན་སློབ་དང། ཕྱ་ིཚེས་ 

༣ ཉིན་ཧར་པུར་གཏན་སློབ། ཕྱ་ིཚེས་ ༤ ཉིན་སྤོན་

ཊ་གཏན་སློབ་དང་པུར་ཝ་ལ་ཉིན་སློབ་བཅས་ཀྱི་

སློབ་མའ་ིཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་ཁང་སློབ་འཁྲིད།  སྡ་ེ

ཚན་ཁག་ཚང་མར་གཟིགས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྟོན་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

ཕྱ་ིཚེས་ ༤ སྔ་དྲ་ོཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ེལ་

ཀུའི་བོད་ཁྱིམ་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་པའི་རིགས་ལམ་

འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པའ་ིཆ་ཤས་ཕྱ་ིཚེས་ ༤ 

དང་ ༥ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་

ཏུ་ལས་འཆར་སྤེལ་བཞིན་པ་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་

དང་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༡0

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༤ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་

ལྟར་ན།  ད་ལྟའ་ིབོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའ་ི

ཁོངས་གཏོགས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་ན་

གཞོན་དགུ་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ཕྱ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༤ ཉིན་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱ་ིཁྲོམ་གཞུང་དུ་སྔ་དྲོའ་ི

ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཀྱ་ི

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྗེས་

རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་

མ་བྱས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ད་ེཡང་ཁོང་

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས། ང་ཚ་ོ

གང་དུ་སོང་ཡང་རང་དབང་མ་ིའདུག  བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས།  ྋརྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོ

བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་ཞེས་སོགས་སྐད་

འབོད་གནང་འདུག  

 དགུ་གྲུབ་ལགས་ནི་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཤག་ཆུ་གྲོང་བརྡལ་གྲོང་ཚོ་

ཨང་ ༢༡ པ་ནས་ཡིན་པ་དང༌།   ཕ་མིང་དུ་འབྲུག་

རྒྱལ་ཚ་ེའདས་དང༌།  མ་མིང་ལ་བད་ེམ་ོཞུ་ག་ིཡོད་

ཅིང༌།  ད་ལྟ་རང་ལ་ོ ༤༣ ཙམ་དུ་སོན་གྱ་ིཡོད།  

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ལོའ་ིལ་ོདཀྱིལ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་

སྟེ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་

བྱས་མྱོང་ཡོད་ཅིང༌།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༦ ལོའ་ིལ་ོ

མཇུག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ལུགས་མཐུན་རྩ་དགོངས་

ཞུས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་

པ་རེད།  ཁོང་ག་ིཕ་མ་གཅིག་པའ་ིསྤུན་མཆེད་ཁོང་

རང་ཕུད་གཅེན་གཅུང་བཞ་ིཡོད་པ་ནས།  སྤུན་

མཆེད་གཅིག་ཁྲེན་ཏུར་སློབ་གཉེར་བྱེད་མུས་སུ་

ཡོད་པ་ནས་ཁ་ས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ཐོན་རྗེས་སྤུན་མཆེད་དེ་སྤྱི་བདེ་ཉེན་

རྟོག་པས་ཕ་ཡུལ་དུ་བསྐོང་སྒུག་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ཁ་

གསལ་མ་ིའདུག

 དགུ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཁོང་ནས་དྲ་གནས་ཐོག་ཞལ་

ཆེམས་ལྟ་བུར་ཚེ་སྲོག་གི་རྡུང་བའི་རྒྱལ་རྔ་ཞེས་

པ་དང༌།  ད་ེམིན་སྤུན་ཟླའ་ིབརྩ་ེསེམས་ཞེས་པ་ཁོང་

རང་ནས་འབྲི་རྩོམ་བྱས་ཏེ་དྲ་གནས་ཐོག་བཞག་

ཐུབ་པ་ལྟར་གཤམ་དུ་འདྲེན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།

ཚ་ེསྲོག་ག་ིརྡུང་བའ་ིརྒྱལ་རྔ༌།

་   སྐྱིད་སྡུག་དང་ལས་དབང་གཅིག་པའ་ིགངས་

ཅན་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་ནི།  རང་བཙན་གཙང་མའ་ི

སྒོ་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

རྒྱུ་ན་ིང་ཚོའ་ིམངོན་འདོད་ཡིན།  འོན་ཀྱང་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རང་སྲིད་

རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ལ།  

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་སྤྱི་

བོར་བཀུར་ཏ་ེཡུན་རིང་ར་ེསྒུག་བྱས་ཀྱང༌།  རྒྱ་

གཞུང་གིས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཕུད།   བོད་པའ་ིབད་ེསྡུག་གླེང་བ་ཙམ་གྱིས་

འཛིན་བཟུང་དང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་རྒལ་བ་

གཏོང་བས་མ་ཚད།  ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད་དང་བོད་འདི་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཡིན་པའི་དམ་

བཅའ་བརྟན་པ་ོམེད་ཚེ།  ལྐོག་གསོད་གཏོང་སྟ་ེ

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྲ་ོབ་ལས།  བོད་མིའ་ིབད་ེ

སྡུག་ལ་དོ་སྣང་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཅི་ཡང་མེད་

སྟབས།  ང་ཚོས་ཞ་ིབའ་ིའཐབ་རྩོད་ན་ིརྣ་ོངར་ཆ་ེ

རུ་བཏང་སྟེ།  བོད་པའ་ིདངོས་ཡོད་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་

རྣམས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བདེན་དཔང་གི་ཆེད་དུ།  

རང་ལུས་མེ་རུ་མཆོད་དེ་བོད་རང་བཙན་གྱི་འབོད་

སྒྲ་སྒྲོགས་དོན།  ཀྱ་ེནམ་མཁའ་ིལྷ་ཆེན་པ་ོཁྱེད་ཀྱ་ི

སྤྱན་ཟུང་བོད་ལ་གཟིགས་དང༌།  མ་ཡུམ་གྱ་ིས་

ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་བོད་ལ་དགོངས་དང༌།   

བར་གནས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་

ལ་མཐོང་ཆེན་གནང་རོགས།   དྭངས་གཙང་ཁ་

བའི་ལྗོངས་འདིར་དམར་པོ་ཁྲག་ལ་བསྒྱུར་བས་མ་

ཚད།  དྲག་པ་ོདམག་གིས་ས་གཞ་ིབཀང་སྟ་ེབར་

མ་ིཆད་པའ་ིདྲག་གནོན་རྒོད་ཀྱང༌།  དཔའ་ངར་

ཞུམ་པ་མེད་པའི་གངས་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བློ་གྲོས་

ཀྱ་ིགཞུ་མ་ོབཀུག  ཚ་ེསྲོག་ག་ིམདའ་མ་ོའཕེན་ཏེ།  

དྲང་བདེན་གྱ་ིགཡུལ་ང་ོཟློག་རྒྱུ་ཡིན།  མཇུག་

ཏུ་ཁ་བ་ར་ིཔའ་ིཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོས།  འདྲ་མཉམ་

དང་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཕྱིར།  

གངས་ཅན་པའ་ིསྤྱ་ིདོན་ལ་གཙ་ོབ་ོདང༌།  སྒེར་དོན་

ལ་ཕལ་པ་བྱེད་དེ།  རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱ་ིམདུན་

དུ་སྐྱོད་རྒྱུ་ན་ིངའ་ིར་ེབ་ཡིན།  འབྲ་ིརུ་བ་དགུ་གྲུབ་

ནས།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཙེས་ ༡༤ ཅེས་འཁོད་

ཡོད་འདུག་པ་དང༌།

སྤུན་ཟླའ་ིབརྩ་ེསེམས།

 ཁ་བ་རི་པའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོས་

འདས་སོང་ལ་ཕྱ་ིམ་ིཞིག་བལྟས་ཚེ།  ཕངས་

སེམས་དང་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱོ་གདུང་དང་མིག་ཆུ་ཞིག་

ལས་དགའ་སྤྲོའ་ིརྣམ་པ་མ་མཐོང་ཡང༌།  མདུན་

ནས་བསུ་བའི་ཆུ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་

འདིའི་ནང་ནས་ཁྱེད་རྣམས་སྐུ་ཁམས་བདེ་ཐང་

དང་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་རེ་སྒུག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་

སྨོན་འདུན་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་

རྣམས་ཀྱིས་རང་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་གཟེངས་སུ་

བསྟོད་དེ།  རང་ཕྱོགས་སུ་ཕམ་ཁ་དང་གྱོང་གུད་

ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡང་བློ་སྟོབས་མ་ཉམས་པའི་སྒོ་ནས་

ཆིག་སྒྲིལ་ལ་འབད་འབུངས་དམ་ཟབ་ཡོང་བའི་རེ་

བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  འབྲ་ིརུ་དགུ་གྲུབ་ནས་ཞེས་འཁོད་

ཡོད་འདུག

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ིཐོག་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་

དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༢༩  ཉིན་སྐྱེས་ཡུལ་ཆབ་མད་ོརྫོང་ཀརྨ་

གཡུ་མཚ་ོནས་ཡིན་པ་རང་ལ་ོ ༢༧ ཅན་གྱ་ིརྒྱལ་

གཅེས་པ་གཡུང་དྲུང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཆས་གྱོན་

ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བ་དང་ལྷན་བོད་རང་བཙན་དགོས། རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་

རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཚ་ེཁྲ་ི

ལོར་བརྟན་པར་ཤོག བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེབོད་ཀྱ་ིརྒྱལ་

པ་ོཡིན། བོད་ནང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་སྐབས། 

ཉེན་རྟོག་པས་ལམ་སེང་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་

ཁྲིད་བྱས་རྗེས་ད་ལྟའི་ཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་

ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་མེད། ཡང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་མད་ོསྨད་རེབ་གོང་

རོང་བོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་

དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་བརྟེན་

ཕྱ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱ་ིདགོང་དྲ་ོརང་ཤག་ཏུ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུན་ཐོན་ཡོད། 

ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱ་ི

སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱ་ིཁྲོམ་

གཞུང་དུ་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཤག་ཆུ་གྲོང་བརྡལ་

གྲོང་ཚོ་ཉི་ཤུ་ཡུངས་དཀར་ལྷའི་གྲོང་ནས་ཡིན་

པའ་ིརང་ལ་ོ ༤༣ ལ་སོན་པའ་ིབོད་མ་ིདགུ་གྲུབ་

ལགས་ཀྱིས། ང་ཚ་ོགང་དུ་སོང་ཡང་རང་དབང་

མ་ིའདུག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བ་དང་ལྷན་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་སྟབས། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་

འོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསྒྲིག་ཞུས་ཐོག སྤྱིར་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་

ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མ་ིརིགས། རང་དབང་

གི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བཏང་གནང་

བའི་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་འདས་

གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད་གོང་

ཚེས་ཉིན་གྱ་ིཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ པ་ནས་ལས་

ཁུངས་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔའི་དྲུང་

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

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་རྣམ་

གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་

རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་

གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་

པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་

ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་ཡང་

གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པའི་

དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞིན་མི་མང་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་

འདོན་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭའི་དགེ་བསྐོས་ནས་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་། དེ་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ བར་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཞིང་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་

བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་

ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་བོད་དང་ཧི་མཱ་ལའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཉིན་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ནས་ 

༧ བར་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེརུ། བོད་དང་ཧ་ི

མཱ་ལའ་ིའབྲེལ་བ། ཞེས་པའ་ིབརྗོད་གཞིའ་ིཐོག་

ཉིན་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད། 

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་

སྐུ་ཞབས་ཀ་ོལོཌ་ཨར་པ་ི(Claude Arpi) 

ལགས་དང་།  བོད་ཀྱ་ིསྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས།  

རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རན་ཇི་

ཏ་ིགུཔྟ་ (Ranjit Gupta) ལགས། གཙུག་

ལག་སློབ་དཔོན་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་སྐུ་ཞབས་

ཝ་ཧ་ིད་ི (Prof.Siddiq Wahid) ལགས། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་

ལགས།  ཁ་ཆ་ེཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་མཐ་ོ

སློབ་ (Islamic University of Science 

and Technology in Jammu) ཀྱ་ིསློབ་

དཔོན་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་འབྱོར་ལྡན་ལགས།  

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་བློ་བཟང་ལགས་བཅས་ཁྱོན་

མཁས་དབང་མ་ིགྲངས་ ༡༡ མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ག་ོསྒྲ་ིགནང་མཁན་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང། ཕོན་ཌ་ེཤན་ཕོར་ནན་ཝོའ་ི

ལན་ཌ་ིཨལ་ཊར་ན་ེཊིབ་ (Foundation for 

Non-violent Alternatives) ཞེས་པ་ད་ེ

ཡིན་འདུག  ཉིན་གསུམ་གྱ་ིལྷན་ཚོགས་སྐབས།  

དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་

བྱས་སྔོན་ཧི་མཱ་ལའི་རི་རྒྱུད་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བོད་ལ་

ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་

དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་མང་པོའ་ིནང་བོད་མི་བྱིངས་དང་

སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་

སྲོལ་ཡོད་པ་དང། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་

བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་རིམ་བཞིན་བོད་

ནང་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཉུང་དུ་

ཕྱིན་ནས་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་བོད་མི་བཙན་

བྱོལ་བ་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་སའ་ིགདན་ས་ཆེན་

པོ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་སོགས་ལ་ཧི་མཱ་ལ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་སྔར་བཞིན་སློབ་

གཉེར་གནང་ཆེད་ཕེབས་དང་ཕེབས་མུས་ཡིན་

པའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་

ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་ཇ་ཝ་ཧར་ལལ་ན་ེརུ་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིགཙུག་ལག་ JNU 

སློབ་དཔོན་ལྕམ་སྐུ་སན་ག་ིཏ་ཐབ་ལ་ིཡལ་ San-

geeta Thapliyal མཆོག་གིས་བོད་དང་རྒྱ་

གར། བལ་ཡུལ་གསུམ་གྱ་ིའབྲེལ་བའ་ིསྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་ཌ་ེ

ཤ་ིམངའ་སྡ་ེནས་སྐུ་ཞབས་ན་ན་ིབྷཌ་ Dr. Nani 

Bathལགས་ཀྱིས་བོད་དང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་གཉིས་

གནའ་སྔ་མོའ་ིའབྲེལ་ལམ་ཇི་འདྲ་ཡོད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཀ་ིནོར་ནས་གཙུག་ལག་

སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཅ་ེཏན་སིངྒ་  (Profes-

sor Chetan Singh) ལགས་ཀྱིས་བོད་དང་

ཀི་ནོར་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཇི་འདྲ་ཡིན་སྐོར་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་

རིག་པའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཀ་ལོ་ཌི་ཨར་པི་

(Claude Arpi) ལགས་ཀྱིས་ས་མཚམས་ཀྱ་ི

ག་ོདོན་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས། གཞན་

ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་  (Tibet Policy Institute) 

གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཆགས་བབ་

ཀྱི་གནད་འགག་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་

བོད་མི་ཙམ་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་མིན་པར་གླིང་ཆེན་

ཨེ་ཤི་ཡ་ཡོངས་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་

སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་

འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་

དང། ལྷ་པར་མཐ་ོསྒང་བོད་ཀྱ་ིརྒྱུག་ཆུ་སོགས་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་གྲངས་ས་ཡ་

མང་པོའ་ིའཚོ་གནས་དང་ཐད་ཀར་ཕན་འབྲས་ཇི་

ཆགས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༡0  

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་བཞིའི་
ཁྲིམས་དྲུང་འདེམས་བསྐོ་དང་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་གྲུབ་པ།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ སོ་སོར་བོད་ཨིན་སྐད་

ཡིག་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དྲུང་ས་མིག་ཏུ་ཐད་བསྐོས་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གནང་ཡོད་པ་དང། 

འཚང་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་མཁན་ཁོངས་ནས་

རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་བཞི་དྲུང་གཞོན་གནས་

རིམ་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གིས། བསྟན་འཛིན་

ནོར་ལྡན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༥ ཉིན་ནས་བཟུང་ཟླ་དྲུག་རིང་ཚོད་ལྟའི་

དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་ཐོག་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་

བསམ་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྷོ་

ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ཁྲིམས་དྲུང་དང་། ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ནས་བཟུང་ཟླ་

དྲུག་རིང་ཚོད་ལྟའི་དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་ཐོག་

བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་རྡོ་རྗེ་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ནས་བཟུང་

ཟླ་དྲུག་རིང་ཚོད་ལྟའི་དྲུང་གཞོན་གནས་རིམ་

ཐོག་ལྕོག་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལ་དྭགས་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་

དང་རྩིས་པ་གཅིག་ལྕོགས་ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ནས་བཟུང་ཟླ་དྲུག་རིང་ཚོད་ལྟའི་དྲུང་གཞོན་

གནས་རིམ་ཐོག་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དྲུང་

དང་རྩིས་པ་གཅིག་ལྕོགས་བཅས་སུ་ལས་འགན་

བཀོད་སྒྲིག་གནང་ཡོད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ལ།།

སྐབས་ ༡༨ བཅོ་བརྒྱད་པའི་བཙུན་མའི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་དབུ་
འཛུགས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་

རྡ་སའ་ིཉ་ེའགྲམ་གྷ་ར་ོ (Garoh) ཞེས་པའ་ི

རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཆགས་པའི་བཙུན་དགོན་

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀྱི་བཙུན་

མའི་ལས་འཆར་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་སྐབས་

བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིབཙུན་མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་དབུ་

འཛུགས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།

 ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་

འབྱོར་མཆོག་དང་། བཙུན་མའ་ིལས་འཆར་གྱ་ིངེས་

སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོམཆོག རྡ་

སའ་ིཉ་ེའགྲམ་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ག་ིམཁན་ལས་

སྐུ་ཚབ། དབུས་བུད་མེད་ཚོགས་པའ་ིསྐུ་ཚབ། 

ད་ེབཞིན་དཔ་ེཁྲིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ། བལ་ཡུལ་

དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས། ཁུ་ནུ་སོགས་ཀྱ་ིབཙུན་

དགོན་ཁག་བདུན་ནས་མཉམ་ཞུགས་བའི་བཙུན་

མ་བཅས་ཁྱོན་བཙུན་མ་གྲངས་ ༣༥༠ བརྒལ་

བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་

ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ། 

དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྟེན་

གཙོར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་

མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདུ་ཁང་གི་རྟེན་གཙོར་

མཇལ་དར་ཕུལ། ད་ེརྗེས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

གླིང་གི་དབུ་འཛིན་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ཀྱིས་འཇང་དགུན་ཆོས་གོ་སྒྲིག་གནང་

ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའ་ིསྐོར་ང་ོསྤྲོད་དང་བཙུན་མའ་ི

ལས་འཆར་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་

མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ

ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ད་ེརིང་འད་ིགར་ཕེབས་པའ་ིབཙུན་

མའི་ལས་འཆར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་

རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་དབུས་མཁན་

པ་ོརྣམ་པ་དང། དག་ེརྒན་རྣམ་པ། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་

ཚང་མར་ངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ེརིང་འདིར་བཙུན་པའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་

སྐབས་ ༡༨ འད་ིཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བཙུན་

མའི་ལས་འཆར་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་བཞིན་ཡོད། ང་རང་

འདིར་བཅར་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་

པ་ོབྱུང། གོང་དུ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོ

མཆོག་གིས་འཇང་དགུན་ཆོས་གལ་ཆེན་ཡིན་

སྐོར་གསུངས་པ་ལྟར། བཙན་བྱོལ་སྤྱ་ིཚོགས་ནང་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱ་ིཡོད།  སྤྱིར་བཏང་ང་

ཚ་ོནང་པའ་ིཆོས་ད་ེབཞིན་གལ་ཆེན་པ་ོདང་རྩ་ཆེན་

ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་འད་ིནས་རྩ་ིབཞིན་ཡོད།  དེར་

བརྟེན་བཙུན་དགོན་ཁག་སོགས་སུ་ནང་པའི་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།  ང་

ཚོ་བོད་པར་འཛམ་གླིང་འདི་ཐོག་ནས་གཞན་དང་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་རྩི་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནང་ཆོས་ལ་

བལྟས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་

གཞན་གང་ཡང་མེད། འཛམ་གླིང་འདིའ་ིཐོག་ད་ེ

སྔོན་ནས་ཞུས་པ་ལྟར། ནང་པའ་ིསྤྱ་ིཚོགས་བདུན་

བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཀྱ་ིའདུག ད་ེདག་ཁ་བྱང་

སོགས་ང་ཚོར་གང་ཙམ་ཞིག་རག་ཡོད། ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་དུ་བོད་མ་ིཁྲ་ིབརྒྱད་

ཙམ་སླེབས་ཡོད།  སྐབས་ད་ེདུས་གདན་ས་དང་

ཆོས་བརྒྱུད། བཤད་གྲྭ་ཁག་སོགས་ནས་ཕེབས་

པའི་ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་

གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཡོད། སྤྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཡང་སྒོས་ཁོང་རྣམ་པས་

སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་

ཆོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་དང་གཟི་བརྗིད་འཛམ་གླིང་

འདིའ་ིསྟེང་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚ་ོབོད་མ་ི

རིགས་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་ཁྱད་པར་ཅན་

ཞིག་ཡོད་སྟབས། འཛམ་གླིང་འད་ིནང་ནས་ང་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོག་ིཡོད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་རིག་གཞུང་དེ་དག་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

འགུལ་བསྐྱོད་ཚན་རིག་འགྲེམས་སྟོན།

༄༅། །ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་

ལག་རྩེད་པོ་ལོའ་ིརྩེད་ཐང་དུ་འགུལ་བསྐྱོད་ཚན་

རིག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གནང་ཡོད། འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཀ་ལི་ཧྥོ་ནི་ཡའི་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་གྲགས་ཅན་

ཚན་རིག་པ་རོ་ནལ་ཝེལ་(Ronald Vale) 

ལགས་དང།  ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་

ཚེ་རིང་ལགས། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་སོགས་ཆེད་ཕེབས་

གནང་ཡོད།

 ཐེངས་འདིའི་ཚན་རིག་འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཕལ་ཆེ་བ་འགྲེམས་སྟོན་གོ་

སྒྲིག་པ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་དང།  རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚན་རིག་

དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 

ཚན་དགེ་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ལགས། ཚན་

དགེ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་བཅས་ཀྱིས་

ལམ་སྟོན་འོག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་

ཁག་གཅིག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

 ཤེས ་ཡོན ་འགན ་འཛིན ་རྒྱལ་

མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིར་ཚན་རིག་གི་

འགྲེམས་སྟོན་འདི་འདྲ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་

དོན་ནི།”སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚན་རིག་ལ་དགའ་

སྣང་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དང།  དགེ་རྒན་ཚོས་བྱེད་

སྒོའ ་ིལམ་ནས་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་

ཁ་ཕྱོགས་གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་ཐབས་་ཆེད་

ཡིན།”ཞེས་གསུངས།

 དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་འགྲེམས་སྟོན་

འདིའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སློབ་མ་རྣམས་

དང་ཚན་རིག་པ་རོ་ནལ་ཝེལ་ལགས་དབར་

ཚན་རིག་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་

ཞིང། རོ་ནལ་ཝེལ་ལགས་ཀྱིས་ཚན་རིག་ལ་

སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་མི་ཚེའི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་དང། སློབ་མའི་

དཀའ་གནད་དྲི་བ་ཁག་ལ་དོག་སེལ་གནང་ཡོད། 

གཞན་ཡང་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཕྲུག་

ཁག་ཅིག་ནས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྦུབས་ཕྲན་སྐོར་

ལ་གཏམ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཀྱང་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་ཡོད།

 འགུལ་བསྐྱོད་ཚན་རིག་འགྲེམས་

སྟོན་དེ་བཞིན་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་

། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ གྷོ་

པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། སུ་ཇཱ་

བོད་ཁྱིམ། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ་བཅས་སུ་

སྐོར་བསྐྱོད་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག ་པ་བཅས།།

གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚ་ོཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་

ཙམ་མ་ཟད། མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའ་ི

འགན་འཁྲ་ིཡོད་པ་ལྟར། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་སྒྲིག་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་དང་།

 ལྷག་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ན། ངས་

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། གནང་སའ་ིཁོར་ཡུག་དག་ེ

བཤེས་མ་དང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སོགས་

གང་ཞིག་གནང་རུང། བཙུན་མའ་ིལས་འཆར་

དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་

བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚོའ་ིངོས་ནས་

མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ཐོག་འཆར་གཞི་ཧ་ཅང་

སྤུས་དག་ཅིག་བཟོས་ཡོད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་ཀྱང་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེ

བཞིན་བཙུན་དགོན་ཁག་ནས་བཙུན་མ་མཁས་པ་

དེ་འདྲ་ཐོན་ན་དེ་མཚུངས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་

ཡིན། མཐའ་དོན། ཞུ་རྒྱུར་འད་ིགའ་ིམཁན་པ་ོརྣམ་

པས་དབུས་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཧུར་ཐག་འབད་

ཐག་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་མཁན་པ་ོདང་དག་ེ

རྒན་གནང་ཐུབ་པ་སོགས་ཁྱེད་རྣམ་པས་གནང་

དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ད་ེནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང་ག་ི

དྲུང་ཡིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་ཤིས་བརྗོད་

སྨོན་ལམ་གསུངས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགྲོལ།

 ད་ཐེངས་བཙུན་མའི་འཇང་དགུན་

ཆོས་འདིར་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས། ཁུ་

ནུ། རྡ་སའ་ིཉ་ེཁུལ་བཅས་ཀྱ་ིདགོན་སྡ་ེཁག་བདུན་

ནས་ཁྱོན་བཙུན་མ་གྲངས་ ༣༤༦ མཉམ་ཞུགས་

ཀྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་འཆད་སྤེལ་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག གཞན་ཡང་འཇམ་དབྱངས་

ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་འད་ིན་ིཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་གསར་

བཞེངས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཉིན་དེར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

རབ་གནས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༡0

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱ་གར་དམག་སྤྱི་ཟུར་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 
༄༅།། འད་ིགར་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཀརྨ་ཡ་ེ

ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན།  རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་ཁུལ་གྱ་ིབདེན་པའ་ི

མེ་ལྕེ་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་

ར་ཇ་ས་ེཐན་ (Rajasthan) མངའ་སྡེའ་ིཇོཏ་སྤུར་ 

(Jodhpur) གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་

འབྱོར་བ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའ་ིཐོག་ར་ཇ་

སེ་ཐན་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེར་ཕེབས་

བསུ་སྣ་ེལེན་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྱ་ི

ས་དམག་སྤྱ་ིཁྱབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ ཝ་ི ཀ་ེ སིང་ 

(Gen. V. K. Singh) མཆོག་དང་། གཞན་

ཡང་དམག་དཔོན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ ཨན་ སྦ་ི སིང་ 

(Maj Gen. N. B. Singh) མཆོག་ནས་བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

མཚོན་ཆེད་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་བོད་དོན་ཞུ་

སྙན་སྟེང་མཚན་རྟགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ར་ཇ་སེ་ཐན་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁྲིམས་

རྩོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེར་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་

ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཀྱང་

གནང་ཡོད། ལྷག་པར་ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ ར་

ན་ ཇ་ིཏ་ ཇ་ོཤ་ི (Ranjeet Joshi) མཆོག་གིས་

གཙོས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་

དོན་ཞུ་སྙན་སྟེང་མཚན་རྟགས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་

རེད།

  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 

༠༢།༠༠ ཐོག་ཀ་ིསན་སྦ་ཝན་ (Kisan Bha-

van) ཞེས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་སྤྱ་ིའཐུས་ཀརྨ་ཡ་ེ

ཤེས་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྤྱ་ིའཐུས་

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་ནང་ད་བར་

ཁྱོན་རྒྱལ་གཅེས་པ་བོད་མི་སྐྱ་སེར་བསྡོམས་ 

༥༢ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའ་ིཁོངས་

བོད་མ་ི ༤༣ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའ་ིགནས་

སྟངས་ང་ོསྤྲོད་དང་འབྲེལ། བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་ན་ི

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་སྡུག་ཙམ་མིན་པར་

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་གླིང་ཕྲན་ཨེ་

ཤ་ིཡའ་ིཞ་ིབད་ེདང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་དང་

འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་སྟེ། བོད་དོན་ལ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་

རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་རེ་ཤམ་སྦ་ལ་

(Resham Bala) མཆོག་ནས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སར་ཁུལ་འདིའི་

གསར་འགོད་མང་པོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྒྱུད་ལམ་མང་པོའ་ིནང་བོད་

དོན་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཐུབ་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

  དགོང་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་ཁུལ་

འདིའ་ིསུད་ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་ག་ིབོད་མ་ིདང་། རྒྱ་གར་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བཅས་ཇོཏ་སྤུར་ (Jodh-

pur) ར་ིལ་ིབབས་ཚུགས་ནས་འག་ོའཛུགས་

ཀྱིས་ཇོཏ་སྤུར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་

བསྐྱོད་དང་ཆབས་ཅིག་མར་མེའ་ིཁྲོམ་སྐོར་ག་ོསྒྲིག་

ཞུས་པ་དང་། ཇོཏ་སྤུར་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱ་ིཁྱབ་སྐུ་ཞབས་ 

ར་མ་ེཤ་ཝར་ རྡ་རྡིཇ་ (Rameshwar Da-

dhich) མཆོག་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་འག་ོའབྱེད་གནང་

སྟེ། བོད་དོན་ཞུ་སྙན་སྟེང་མཚན་རྟགས་གནང་ཡོད་

པ་རེད།

 ད་རེས་ཀྱི་ཁྲོམ་སྐོར་ནང་རྒྱ་གར་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོས་ལྷན་བཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ཁོངས་རྒྱ་གར་སྦ་ིཇ་ེསྤ་ི 

(BJP) ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའ་ིཇོཏ་སྤུར་རྫོང་ག་ི

ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ན་རན་རྡ་ར་ཀཊ་ལ་ (Na-

rendra Kadlal) མཆོག་གིས་དབུས་ཁྲིམས་

རྩོད་པ་དང་། ཚོང་པ་སོགས་མ་ིསྣ་མང་པོས་ལས་

འགུལ་ནང་ལྷན་བཞུགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྙན་

སྟེང་མཚན་རྟགས་སྐྱོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ས་

གནས་སུད་ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་གི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་ེརྗེས་འཕགས་བོད་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་མཇུག་

སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 ད་རེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་རྒྱ་

གར་འཕགས་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་སྡེ་

ཚན་དང་། བོད་མིའ་ིསུད་ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་ཀྱ་ི

མཐུན་འགྱུར་དང་འགན་འཁུར་འོག་སྤེལ་གནང་

ཡོད་པ་རེད།

 རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བདེན་

པའ་ིམ་ེལྕ་ེསྐོར་བསྐྱོད་ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིཟླ་ ༨ ཟླ་མཇུག་

ནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་སྒ་ོཝ་ (Goa) མངའ་སྡེའ་ི

ནང་སྐོར་བསྐྱོད་གྲུབ་མཚམས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ 

ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ བར་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གཞིས་

ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ (Kar-

nataka) མངའ་སྡེའི་ཀར་ཝར་ (Karwar) 

དང་། ཧུབ་ལི། (Hubli) རྡར་ཝཊ་ (Dhar-

wad) གྲོང་ཁྱེར། མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་བཅས་

ཀྱི་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་ཨན་རྡ་ར་སྤར་རྡ་ཤེ་ 

(Andhra Pradesh) མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་

ཧེ་རྡ་ར་སྦཏ་ (Hyderabad) ནང་ཁུལ་དེའི་

བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་

ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་འོག་བདེན་པའི་མེ་

ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་རྒྱ་གར་མ་ཧ་ཪ་

ཤ་ཊ་ར་ (Maharashtra) མངའ་སྡེའི་གྲོང་

ཁྱེར་སྤུ་ནེ་ (Pune) རུ་ཁུལ་དེའི་བོད་མིའི་སུད་

ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་དང་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྲུག་བཅས་

ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ནས་ 

༢༢ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་རྒྱ་གར་མ་ཧ་ཪ་ཤ་ཊ་ར་ 

(Maharashtra) མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་མུམ་

སྦེ་ (Mumbai) ནང་ཁུལ་དེའི་རྒྱ་གར་ནང་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། རྒྱ་གར་བོད་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་ཚོགས་པ། བོད་མི་བཅས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་

འགན་འཁུར་འོག་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ནས་ 

༢༦ བར་མ་ཧ་ཪ་ཤ་ཊ་ར་ (Maharashtra) 

མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་སིག་ (Nashik) ནང་

ཁུལ་དེའི་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐྱིད་སྡུག་དང་། ས་

གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་

འགན་འཁུར་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་

ཡོད་པ་རེད།

 སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཧ་རི་ཡ་ན་ (Harya-

na) མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་སྤ་ནི་སྤ་ཏ་ (Pani-

pat) དང། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ་རྒྱ་གར་ཇར་ཁན་ (Jharkhand) 

མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ རན་ཅི་ (Ranchi) སོ་

སོའ་ིནང་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང། 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ས་ཕྱོགས་གསུམ་

ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་

འདས་པའ་ིཟླ་བ་ ༣ ནང་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེ ༢༥ 

དང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་ས་ཁུལ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་

གྱ་ིནང་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ཟིན་པ་དང་། བོད་དོན་ཞུ་

སྙན་སྟེང་ས་རྟགས་ཀྱང་རྒྱ་གང་ཆེ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་

ཡོད་པ་རེད།

ཕ་རན་སི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་དྲུག་གིས་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་གཅིག་གཅེས་སྐྱོང་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་འད་ི

གར་ཕ་རན་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཕྱ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 

དང་ ༣༠ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཕ་རན་ས་ིལྷ་ོཕྱོགས་

ཀྱ་ིགྲོང་ཁྱེར་ལ་ེཝོར་ Lavaur  ཞེས་པའ་ིནང་ཕ་

རན་སིའི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་དྲུག་གིས་བོད་ཀྱི་གྲོང་

གསེབ་དྲུག་ལ་གཅེས་སྐྱོང་ (Adopt) གནང་རྒྱུའ་ི

ཐག་གཅོད་བྱུང་བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། མཛད་

སྒོའ་ིསྐབས་སྐུའི་གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་

མཆོག་དང་ཕ་རན་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་

གྲུབ་རྡ་ོརྗ་ེལགས། ས་གནས་དེར་ཡོད་ནལ་འབྱོར་

མའི་ཆོས་ཚོགས་དགེ་བཤེས་བསྟན་རྒྱས་ལགས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཕ་རན་སིའ་ི

གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་དང་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་

ཁྱབ་པ་རྣམས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གྲོང་

ཁྱེར་ད་ེདག་ན་ི ༡༽ལ་ཝ་ེལ་ན་ེཏ་ི ཌེ ཀ་ོམིང་ག་ེ

ས་ི  Lavelanet-de-Comminges ཞེས་

པས་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྣར་ཐང་ལ་གཟིགས་རྟོག་

གནང་རྒྱུ་དང། ༢༽ གྲོང་ཁྱེར་གེན་སག་ སུར་ ག་

རོན་ན་ེ Gensac-sur-Garonne ཞེས་པས་

དགའ་གདོང་ལ་གཅེས་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ།  ༣༽གྲོང་

ཁྱེར་བྷཀ་སིས་ Bax  རོང་ལ་གཅེས་སྐྱོང་གནང་

རྒྱུ། ༤༽ གྲོང་ཁྱེར་ཀར་བྷ་ོནེས་Carbonne སྣ་

དཀར་རྩ་ེལ་གཅེས་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ། ༥༽ གྲོང་ཁྱེར་

ལ་ཊ་ིར་པེས་ Latrape ར་ིབ་ོཆ་ེལ་གཟིགས་རྟོག་

གནང་རྒྱུ།  ༦༽ གྲོང་ཁྱེར་མེལ་ཧ་ོལ་སིས་ Mail-

བོད་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་

ཡིག གོམས་གཤིས་དང་བཅས་པ་རྩ་མེད་དུ་

འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་བོད་མི་རྣམས་རང་

ཡུལ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་གྱུར་ཏེ་རིམ་

བཞིན་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ཡིན་འདུག མཛད་སྒ་ོགྲུབ་བསྟུན། 

སྐུའི་གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་

དང་ཕ་རན་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་

རྗེ་ལགས་གཉིས་ནས་གོང་བརྗོད་ཕ་རན་སི་གྲོང་

ཁྱེར་དྲུག་ནང་ཕེབས་ཏེ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་ང་ོསྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཕ་

རན་སི་མང་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པར་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།  སྤྱིར་བོད་མིའ་ིསྐུ་ཚབ་

རྣམ་གཉིས་ནས་ཕྱ་ིཟླ་  ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ལ་ེཝོར་ 

Lavaur གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའ་ི

ཚོགས་པ་པ་ོས་ིཔ་ེཏ་ིབྷོན་ཏེན་ "Nos petit 

Boutain" ཞེས་པས་ག་ོསྒྲིག་འོག་ཚོགས་འདུ་

ཞིག་ག་ོསྒྲིག་གནང་སྐབས། སྐུའ་ིགཅུང་མ་ོབཀའ་

ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིབོད་ནང་འཛིན་

བཞིན་པའ་ིཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མིའ་ིསྐད་

ཡིག་དང་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མ་ིརྣམས་རྒྱ་ནག་

ཧན་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་རྒྱུའི་མྱུར་ཚད་ཆེ་

རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཕ་རན་ས་ིམང་ཚོགས་ ༡༥༠ 

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཧ་ཅང་གནང་བ་

མ་ཟད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མིའ་ི

ཤེས་ཡོན་ཐོག་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུའི་

རྣམ་པ་ཤུགས་ཆ་ེབསྟན་ཡོད་པ་བཅས།།

holas རྡ་ོརྗ་ེགླིང་ལ་གཅེས་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག

 དེ་ཡང་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་གོང་

འཁོད་ཕ་རན་སི་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་

ཁྱབ་པ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་མ་ཟད། མཛད་

སྒོ་ཚུགས་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་ལེ་ཝོར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་

སྤྱ་ིཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་བྷར་ན་ཌ་ིཀ་ར་ཡོན་ Mr. 

Bernard Carayon མཆོག་དང་ཁུལ་

དེའི་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་

ལིན་ཌ་གུར་ཇ་ཌ་ེ  Mrs. Linda Gour-

jade མཆོག་ཀྱང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། སྤྱིར་

ལེ་ཝོར་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་བོད་ཀྱི་གཙང་གཞིས་ཀ་

རྩེར་གཅེས་སྐྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་ཕ་རན་

སིའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་

ཁག་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུའི་དགོས་དམིགས་

གཙ་ོབ་ོནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་འོག་



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡0 ཚེས་ ༡0

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་རྩིས་སློབ་སྐབས་ ༡༠ བའི་སློབ་ཕྲུག་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༣ ནང་སྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་

ཁང་དུ་རྩིས་སློབ་སྐབས་ ༡༠ གསར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་ན། བོད་ཀྱ་ིསྐར་རྩིས་རིག་པར་སློབ་གཉེར་

གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་གཤམ་གསལ་དོན་ 

གནད་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།

ས་མིག་དང་སློབ་མའ་ིགྲངས་ཚད།

རྩིས་སློབ་སྐབས་ ༡༠ པར་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༨ 

གསར་བསྡུའི་ས་མིག་བཞག་ཡོད་ཀྱང་དགོས་

དབང་གིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ས་མིག་ཆ་བགོས་

བྱས་པ་ཡིན།

ཀ) གཏན་སློབ་ཁོངས་ཕ་ོམ་ོདབྱེར་མེད་ལ་ས་

མིག………………………………..༧

ཁ) ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགས་ལ་ས་མིག…………..༡

ག) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིར་ིརྒྱུད་ལ་ས་མིག………༢

ག) སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིལས་བྱེད་པའ་ིབུ་ཕྲུག་ལ་ས་

མིག……………………………..༢

ང) བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་གྲངས་……༢

ཅ) བཙུན་མ་གྲངས་……………………..༢

ཆ) དག་ེའདུན་གྲངས་……………………༢

རྒྱུགས་གཞ་ིདང་བརྒྱ་ཆའ་ིཐོབ་གྲངས།

༡) སུམ་ཅུ་པར་ཐོབ།………………….༡༥%

༢) རྟགས་འཇུག་ལ་ཐོབ།……………….༡༥%

༣) སྤྱིའ་ིཤེས་བྱ་ལ་ཐོབ།………………༢༠%

༤) རྩོམ་ཡིག་ལ་ཐོབ།……………….༣༠%

༥) དབྱིན་ཡིག་ལ་ཐོབ།……………….༢༠%

༦) ངག་རྩལ་རྒྱུགས།…………………༣༠%

སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའ་ིངོས་སྦྱོར། རྒྱུགས་

འབྲས་ཐོབ་ཁྲ། སྤྱོད་ལམ་གྱ་ིལག་འཁྱེར་བཅས་

དགོས།

ཉ) བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ལ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཡིག་

གནས་ཚད་སྟེང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིངོས་སྦྱོར་ཚད་

ལྡན་དགོས་རྒྱུ།

ཏ) སློབ་ཕྲུག་ས་ོསོའ་ིཉ་ེདུས་ཀྱ་ིཕྱེད་པར་གཉིས་

རེ།

ཐ) སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལོན་དགོས་པ་དང༌། ད་ེཡང་བསྡུ་ཁོངས་ས་ོ

སོའ་ིབརྒྱ་ཆའི་མཐོ་རིམ་བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་

རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་ག་ིདགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཀ) རྩིས་སློབ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་

དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར་ངེས་པར་དགོས།

ཁ) བོད་ཀྱ་ིསྐད་ཡིག་འབྲ་ིཀློག་ཤེས་དགོས་པར་

མ་ཟད་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚུད་རྒྱུགས་

ངེས་པར་གཏོང་དགོས།

ག) ཕྱ་ིརྒྱལ་བ་ཡིན་ཚ་ེརང་ཉིད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་དེའ་ིནང་ངམ། ཉ་ེའཁོར་དུ་བོད་ཀྱ་ིསྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་ཡོད་ན་དང༌། ད་ེམིན་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་

དགོས།

དམིགས་བསལ་མཇུག་བསྣོན་ཐོབ་གྲངས།

༧) ཚན་རིག………………………….༡༠%

༨) Bachelor དང་ Master…….༡༠%

བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་གི་དགོས་ངེས་ཆ་

རྐྱེན།

ཀ) ད་ོབདག་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་དུས་ཐོག་

ཕུལ་པའི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་

རྒྱབ་གཉེར།

ཁ) བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱ་དགོས་ཀྱ་ིརྙོག་གླེང་དང༌། 

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་

སྤེལ་མྱོང་མེད་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང༌། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་མེད་སར་ས་གནས་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉེར།

ག) རང་ལ་ོཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ། ད་ོབདག་

ཉིད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སྐྱེས་ཚེས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་

སྙན་ཞུ་འབུལ་ལེན་གྱ་ིམཐའ་ མའ་ིམཚམས་འཇོག་

ག་ིདུས་ཚེས་བར་རྩིས་རྒྱུ་ཡིན།

ང) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (R.C.) ཡོད་པ།

ཅ) རང་ཉིད་གཟུགས་ཐང་ལས་ཕེར་ཡིན་པའ་ིསྨན་

པ་ཚད་ལྡན་གྱ་ིངོས་སྦྱོར།

ཆ) རིག་འཚ་ོམ་ཟིན་པ་དང་དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་མ་

ཡིན་པ།

ཇ) གཏན་སློབ་དང་སྨན་རྩིས་ལས་བྱེད་བུ་ཕྲུག་

རྣམས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་དམའ་མཐར་ 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དང༌། 

ང) རྒྱ་གར་དུ་ལ་ོདྲུག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཆོག་པའ་ིསློབ་

གཉེར་མཐོང་མཆན་ (Student Visa) 

ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་དང༌། དུས་ཚོད་འཕར་

འགྱངས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དོ་བདག་སོ་སོས་འགན་

ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་འདི་ལས་ནས་འགན་

ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

ཅ) ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ར་ིརྒྱུད་ཁོངས་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་

རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་དཔང་ཚད་ལྡན་དགོས་

པའ་ིཐོག འོས་འཕེན་ལག་འཁྱེར་ (Voting 

Card) ང་ོམ་ངེས་པར་དུ་དགོས།

ཆ) ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགས་རྣམས་ཀྱ་ིསློབ་ཡོན་སོགས་

རང་ཁུངས་ནས་དུས་ཐོག་ས་ོསོར་འབུལ་དགོས།

ཇ) སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལོན་དགོས་པ་དང༌། ད་ེཡང་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོརིམ་

བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་ཚེས་མཐའ་

མ།

༡། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་འཛུལ་རྒྱུགས་

འགེངས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལས་

བརྒལ་ཚ་ེངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

༢། འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་

འགེངས་ཤོག་རྡ་ས་དབུས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་

ཡིག་ཚང་ནས་བཞེས་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྨན་རྩིས་

ཁང་ག་ིདྲ་རྒྱ་ (www.men-tsee-khang.

org) ནས་ཕབ་བཤུས་གནང་དགོས་པ་དང༌། 

འགེངས་ཤོག་གི་ནང་དོན་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་

བཀང་སྟེ་གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་མཐོ་ 

སློབ་དྲུང་ཡིག་སར་འབྱོར་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

༣། འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་སྦྲག་ཐོག་གམ་

མི་འགྲོ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་སྟེ་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་

ཡིག་ཚང་དུ་འཕྲོད་འབྱོར་མ་བྱུང་སྟེ་ལམ་བར་བོར་

བརླག་སོང་རིགས་འདི་ལས་ནས་འགན་ལེན་བྱ་

རྒྱུ་མིན།

འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་དང་གཏོང་དུས།

༡། འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་

སའ་ིསྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཚོགས་ཁང་ཡིན།

༢། དངོས་གཞིའ་ིཡིག་ཚད་གཏོང་དུས་ཕྱ་ིལ་ོ

༢༠༡༣ ཟླ་༥ ཚེས་༡ ནས་ཚེས་༤ བར་ཡིན།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།
College Secretary

Tibetan Medical & Astro. Col-

lege

Gangchen Kyishong-176215

Dharamsala (H.P.) INDIA

Phone: 01892-223113,223222

Fax: 01892-224116

Email: tmaicollege@men-tsee-

khang.org/tmaicollege@yahoo.

com

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཡིག་ཚང་ནས་༢༠༡༢ 

ཟླ་༩ ཚེས་༡༥ ལ།།

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༩ བའི་སློབ་ཕྲུག་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ནང་སྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་

ཁང་དུ་སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༩ གསར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་ན། བོད་ཀྱ་ིགས་ོབ་རིག་པར་སློབ་གཉེར་

གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་གཤམ་གསལ་དོན་

གནད་ ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།

ས་མིག་དང་སློབ་མའ་ིགྲངས་ཚད།

སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༩ ཁོངས་སུ་སྨན་སློབ་གྲངས་

༣༠ བསྡུ་རྒྱུའ་ིཐད། དགོས་གལ་དབང་གིས་

གཤམ་གསལ་ལྟར་ས་མིག་ཆ་བགོས་བྱས་པ་

ཡིན།

ཀ) གཏན་སློབ་ཁོངས་ཕ་ོམ་ོདབྱེར་མེད་ལ་ས་

མིག………………………..༡༧

ཁ) ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགས་ལ་ས་མིག…………༡

ག) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིར་ིརྒྱུད་ལ་ས་མིག…….༢

ག) སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིལས་བྱེད་པའ་ིབུ་ཕྲུག་ལ་ས་

མིག……………………… …….༢

ང)བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་གྲངས་…….༦

ཅ) བཙུན་མ་གྲངས་…………………….༢

ཆ) དག་ེའདུན་གྲངས་…………………….༢

རྒྱུགས་གཞ་ིདང་བརྒྱ་ཆའ་ིཐོབ་གྲངས།

༡) སུམ་ཅུ་པར་ཐོབ།………………..༡༥%

༢) རྟགས་འཇུག་ལ་ཐོབ།…………….༡༥%

༣) སྤྱིའ་ིཤེས་བྱ་ལ་ཐོབ།……………༢༠%

༤) རྩོམ་ཡིག་ལ་ཐོབ།…………….༣༠%

༥) དབྱིན་ཡིག་ལ་ཐོབ།…………….༢༠%

༦) ངག་རྩལ་རྒྱུགས།………………༣༠%

དམིགས་བསལ་མཇུག་བསྣོན་ཐོབ་གྲངས།

༧) ཚན་རིག……………………….༡༠%

༨) Bachelor དང་ Master….༡༠%

བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་གི་དགོས་ངེས་ཆ་

རྐྱེན།

ཀ) ད་ོབདག་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་དུས་ཐོག་

ཕུལ་པའི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་

རྒྱབ་གཉེར།

ཁ) བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱ་དགོས་ཀྱ་ིརྙོག་གླེང་དང༌། 

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་

སྤེལ་མྱོང་མེད་པའ་ིས་གནས་འག་ོ འཛིན་དང༌། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་མེད་སར་ས་གནས་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉེར།

ག) རང་ལ་ོཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ། ད་ོབདག་

ཉིད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་སྐྱེས་ཚེས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་

སྙན་ཞུ་འབུལ་ལེན་གྱ་ིམཐའ་ མའ་ིམཚམས་འཇོག་

ག་ིདུས་ཚེས་བར་རྩིས་རྒྱུ་ཡིན།

ང) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་

པའ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (R.C.) ཡོད་པ།

ཅ) རང་ཉིད་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའ་ི

སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱ་ིངོས་སྦྱོར།

ཆ) རིག་འཚ་ོམ་ཟིན་པ་དང་དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་མ་

ཡིན་པ།

ཇ) གཏན་སློབ་དང་སྨན་རྩིས་ལས་བྱེད་བུ་ཕྲུག་

རྣམས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་དམའ་མཐར་ 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དང༌། 

སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའ་ིངོས་སྦྱོར། རྒྱུགས་

འབྲས་ཐོབ་ཁྲ། སྤྱོད་ལམ་གྱ་ིལག་འཁྱེར་བཅས་

དགོས།

ཉ) བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ལ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཡིག་

གནས་ཚད་སྟེང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིངོས་སྦྱོར་ཚད་

ལྡན་དགོས་རྒྱུ།

ཏ) སློབ་ཕྲུག་ས་ོསོའ་ིཉ་ེདུས་ཀྱ་ིཕྱེད་པར་གཉིས་

རེ།

ཐ) སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལོན་དགོས་པ་དང༌། ད་ེཡང་བསྡུ་ཁོངས་ས་ོ

སོའ་ིབརྒྱ་ཆའི་མཐོ་རིམ་བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་

རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་ག་ིདགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཀ) སྨན་སློབ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་

དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་

འཁྱེར་ངེས་པར་དགོས།

ཁ) བོད་ཀྱ་ིསྐད་ཡིག་འབྲ་ིཀློག་ཤེས་དགོས་པར་

མ་ཟད་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚུད་རྒྱུགས་

ངེས་པར་གཏོང་དགོས།

ག) ཕྱ་ིརྒྱལ་བ་ཡིན་ཚ་ེརང་ཉིད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་དེའ་ིནང་ངམ། ཉ་ེའཁོར་དུ་བོད་ཀྱ་ིསྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ཁང་ཡོད་ན་དང༌། ད་ེམིན་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་

དགོས།

ང) རྒྱ་གར་དུ་ལ་ོདྲུག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཆོག་པའ་ིསློབ་

གཉེར་མཐོང་མཆན་ (Student Visa) ངེས་

པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་དང༌། དུས་ཚོད་འཕར་

འགྱངས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དོ་བདག་སོ་སོས་འགན་

ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་འདི་ལས་ནས་འགན་

ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

ཅ) ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ར་ིརྒྱུད་ཁོངས་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་

རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་དཔང་ཚད་ལྡན་དགོས་

པའ་ིཐོག   འོས་འཕེན་ལག་འཁྱེར་ (Voting 

Card) ང་ོམ་ངེས་པར་དུ་དགོས།

ཆ) ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགས་རྣམས་ཀྱ་ིསློབ་ཡོན་སོགས་

རང་ཁུངས་ནས་དུས་ཐོག་ས་ོསོར་འབུལ་དགོས།

ཇ) སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལོན་དགོས་པ་དང༌། ད་ེཡང་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོརིམ་

བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་ཚེས་མཐའ་

མ།

1. ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་འཛུལ་རྒྱུགས་

འགེངས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལས་

བརྒལ་ཚ་ེངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

2. འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་

འགེངས་ཤོག་རྡ་ས་དབུས་སྨན་རྩིས་མཐ་ོ སློབ་

ཡིག་ཚང་ནས་བཞེས་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྨན་རྩིས་

ཁང་ག་ིདྲ་རྒྱ་ (www.men-tsee-khang.

org) ནས་ཕབ་བཤུས་གནང་དགོས་པ་དང༌། 

འགེངས་ཤོག་གི་ནང་དོན་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་

བཀང་སྟེ་གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་མཐོ་ 

སློབ་དྲུང་ཡིག་སར་འབྱོར་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

3. འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་སྦྲག་ཐོག་གམ་

མི་འགྲོ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་སྟེ་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་

ཡིག་ཚང་དུ་འཕྲོད་འབྱོར་མ་བྱུང་སྟེ་ལམ་བར་བོར་

བརླག་སོང་རིགས་འདི་ལས་ནས་འགན་ལེན་བྱ་

རྒྱུ་མིན།

འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་དང་གཏོང་དུས།

1. འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་བཞུགས་

སྒར་རྡ་སའ་ིསྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཚོགས་ཁང་ཡིན།

2. དངོས་གཞིའི་ཡིག་ཚད་གཏོང་དུས་

ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༤ བར་

ཡིན།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།
College Secretary

Tibetan Medical & Astro. Col-
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བྱེད་བཞིན་པ་དེས་དམག་དཔུང་གི་ལས་གཞི་

རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན། གང་

ལྟར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་རིང་མིན་

ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མོལ་གནང་

བའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡང་གལ་ཆེ་

དོན་ཆེར་བརྩི་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་

ཁོང་རྣམ་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་

ཡོད། གཞན་ཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྐབས་

བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པའི་སྐོར་དང་

བོད་ནང་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་

མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་
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གནས་སྟངས།  ཕྱོགས་མཚུངས་དམིགས་

བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐོར་

སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་དྲི་བ་རྣམས་ལ་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་སེལ་ཆེད་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གྱི་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་

བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཡང་གསལ་བཤད་གནང་

ཡོད། ཐེངས་འདིར་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་

ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་

དང་སྤྱི་ཚོགས།  འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་གང་

ཅིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་

རོགས་རམ་གནང་བར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་རྗེ་དྲན་ཞུས།   དེ་ཡང་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གསར་འགོད་

པ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གཞིས་བཞུགས་བོད་

མི་རྣམས་ལ་འུ་ཐུག་གི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་

མ་སྤེལ་རོགས།  ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མུས་

ཡིན་ནའང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་དང་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་འབྲོག་པ་

རྣམས་ལ་བཙན་དབང་གིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་

བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལས་ཡིན་སྐོར་

གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།  གཞན་

ཡང་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།  

སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་

ནག་འགོ་ཁྲིད་གསར་པར་རེ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་

སྐོར་འདྲི་སྐབས། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྐབས་ ༡༨ པའི་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་ཐོག་དོ་

སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་འཛིན་བཞིན་པའི་བོད་

མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་

ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་སྐྱོང་བཞིན་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

(Syracuse University)སེ་ར་ཁུ་སི་

ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་

ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་

བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་ནས་བཟུང་ཨ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་

ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་གཅིག་ནང་མཛད་འཕྲིན་

བསྐྱང་རྒྱུའི་ཐོག་མར་ནིའུ་ཡོཀ་མངའ་སྡེའི་སེ་

ར་ཁུ་སི་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གོང་ཚེས་

ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཞི་བདེའི་

གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་

དབུ་བཞུགས་མཛད་དེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་སྟེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་

ཐུག་བྱུང་བར་ཅ་ཧང་དགའ་པོ་བྱུང། འཛམ་

གླིང་ནང་དོན་དམ་གྱི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཆེད་ངག་

ནས་གཏམ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་

ཞི་བདེའི་ཆེད་ལས་དོན་བསྒྲུབ་དགོས། ཞི་བདེ་

ནི་གནམ་ནས་བབ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་ལ་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་པ་གཅིག་པུས་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་པར་

བརྟེན། དོན་དམ་གྱི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་སླད་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་

བསྒྲུབ་དགོས། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་འདི་

བཞིན་ཞི་བདེའི་དུས་རབས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་ནང་ཞི་བདེའི་ཆེད་ལས་དོན་བསྒྲུབ་

རྒྱུར་འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་དགོས། ངོས་རང་

གི་མི་ཚེའི་ནང་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གང་ཞིག་

བྱུང་སོང་ཞེ་ན། དམག་འཁྲུག་ཅེས་པའི་འདུ་

ཤེས་འདི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་འགོ་སྟོད་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དགྲ་ལྟ༌བུར་བཟུང་སྟེ་

དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སྐབས། དེ་དུས་ཀྱི་མི་མང་

ནས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་

དྲི་བ་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་བར་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་

སྐབས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་

མི་མང་གི་སོ་སོའ ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་མིར་

བསྟོད་བསྔགས་བཏང་སྟེ་སེམས་ཤུགས་སྤར་

གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་དམག་འཐབ་

རྗེས་མི་མང་གི་དམག་འཁྲུག་སྐོར་གྱི་གནད་

དོན་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་ཧ་ལས་

པའི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། དེང་སྐབས་མི་མང་

ཚོས་དམག་འཁྲུག་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱག་གི་

ཡོད་དམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེ་

བཞིན་ངོས་རང་ཆུང་དུས་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་མེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་རྗེས་མི་མང་དང་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་

བསམ་བློ་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་

ཡང་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 ལྷན ་ཚོགས་དེའི ་ཐོག ་ཕྱི ་ནང ་

གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆིག་

སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་

ཕྱོགས་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་

དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་མངའ་

སྡེའི་ནང་གི་(William and Mary) 

ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་བྱམས་

བརྩེའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་

བཅས། །


