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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 ་ མི འི ་ སྒྲི ག ་ འཛུགས ་བཀའ ་ཤག ་གིས །
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ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ིཚེ་དབང་
སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་༸གོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་མི་མང་

ལ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ་ིཚེ ་

དབང་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

དོན། འདི་གར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་

ལས་མཛད་པའི་སྒོམ་

རིམ་བར་པའི་གཞུང་

མ ་རྩར ་བཞག་པའི ་

ཐོག་དེའི་ཁ་སྐོང་དུ་བློ་

སྦྱོང ་ཚིགས་བརྒྱད་

མ་དང་ལག་ལེན་སོ ་

བདུན། དེ་དག་འཆད་

ཁྲིད་བྱས་པ་རེད། ཁུ་

ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ ལ ་ མ ཚ ན ་ གྱི ས ་

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་འགྲེལ་འཆད་

རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་

ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་བར་དུ་

དགེ་བའི་དངོས་གཞི་བཅོམ་ལྡན་དཔལ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕུལ་

ཏེ་ཆ་ཚང་ཚར་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང༌།

 དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་དེ་རིང་

སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ་ིཚེ་

སྒྲུབ་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་ཕུལ་བ་རེད། དེར་

བརྟེན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང། ད་ཐེངས་གནས་མཆོག་རྡོ་

རྗེ་གདན་དུ་མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སླེབས་

ཡོད་ཀྱང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཚང་མས་བཀའ་

ཆོས་འཇམ་ཐིང་ངེར་ཉན་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་

སོང༌། མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་འདུས་ཡོད་

ཀྱང་འཁྲུག་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་གང་

ཡང་བྱུང་མི་འདུག ཁ་རྩོད་ལྟ་བུ་ཕྲན་བུ་ཤོར་བ་

ཡོད་སྲིད། 

 དེ་བཞིན་ནད་པ་སྡུག་ཆགས་དེ་

འདྲ་ཞེ་དྲག་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ནད་པ་

ཁ་ཤས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་བྱུང་འདུག་མ་གཏོགས་སྤྱི་

ཡོངས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག གལ་

ཆེ་ཤོས་ཁ་སྔོན་བརྗོད་པ་ལྟར། དོན་དམ་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་རེས་རྡོ་

རྗེ་གདན་དུ་དུས་དབང་ཞུས་བར་བསླེབས་ཏེ་

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འདོན་པ་འདོན་རྒྱུ་དེ་རེད་

ཀྱང་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉིད་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སྒོམ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱོང་བ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དེའི་ཚོད་

ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་

ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཚང་

མས་ཉི་མ་སྦྲེལ་ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུས་པ་དེ་

དག་མ་བརྗེད་པའི་ཐོག་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

བྱོས། ངོས་རང་ལ་ཡང་སྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱུང༌། 

གང་ལྟར་ང་ཚོ་དུས་གཅིག་ཏུ་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་འདིར་འཛོམས་ཏེ་དུས་གཅིག་ལ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་སྒོམ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་

སྟབས། ནུས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཐོན་ཡོང་གི་རེད། 

ལྷ་མི་ཀུན་སྤྱོད་གཅིག་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་

མི་མང་དག་ཅིག་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་སྐབས། 

བོད་ཀྱི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་རིང་འདིར་དགེ་

བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་

རེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱོས། ཤེས་སོང་ངམ། 

མི་ལ་ཧུར་ཐག་བྱེད་བརྗོད་པ་ལྟར་ངོས་རང་

གི་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ངོས་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དགེ་

སློང་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་རྨི་ལམ་

ཚུན་ཆད་ལ་ཡང་དྲན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

དགོངས་པ་མཐུན་པའི་ཉམས་ལེན་གང་ཙམ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་

བྱས་ནས་ཧུར་ཐག་བྱོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡག་

པོ་ཡོང་གི་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་

འགྲོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོ་

ཡོ ངས ་ཀྱི ་མགོ ན ་

དཔུང་དམ་པར་སྐུ་

ཚེ ་ ྋཞབས ་པད ་

བསྐལ་བརྒྱའི ་བར་

དུ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་

ཀྱི ་བཞེད་དགོངས་

མཐའ ་དག ་འབད ་

མེད་ལྷུན་འགྲུབ་དང་

བདག་ཅག་སྐྱེ་འགྲོ་

ཡོ ངས ་ཀྱི ་ བསོ ད ་

ནམས་གོང་མཐོར་

འཕེལ་སླད་བཅས་

ལེགས་ཚོགས་སྒོ ་

བརྒྱ་དུ་མར་དམིགས་ཏེ་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་

མེད་ཀྱིས་ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་ལྷའི་སྒོ ་

ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དངོས་

རྣམས་འདེགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་

ཞུས་ཡོད། 

 དེ ་ནས་གནས་ཆུང་དང་དགའ་

གདོང་ཚེ ་རིང་མཆེད་ལྔ་བཅས་གྱི་སྐུ་རྟེན་

ཡང་ཕེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་

གི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་ཁག་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་ཡང་ཕེབས་འདུག་པ་བཅས། ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་ཕྲུག་

གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལི་དང་དེ་ནས་པུ་ནེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་མ་ཧཱ་རཱ་

ཤི་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་པུ་ནེའི་ནང་དུ་འདི་ཟླའི་

ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

སློབ་ཕྲུག་གྲོས་ཚོགས་(Bharatiya Cha-

tra Sansad)ཀྱ་ིཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་

པའ་ིསྐབས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༨༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་གནང་མཛད་ཡོད།།  

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས། 

༄༅། །བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་

ལྡི་ལིའི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༣ བར་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ད་ེཡང་

ཕྱ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་ལྡ་ིལ་ིནས་

ཀོལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྔ་

དྲ་ོ (YMWS) ཚོགས་པའ་ིལས་གཞ་ིཁག་ལ་

གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དང། ཕྱ་ིདྲོར་(Tagore 

Center for Informative educa-

tion) ཞེས་པའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་དབུ་འབྱེད་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱ་ིཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཀོལ་ཀ་ཏ་

ནས་དིབ་རུ་གྷར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་མེའོ་གཞིས་

ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་རྒྱུ། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༢ ཉིན་ས་གནས་

མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱག་དེབ་དབུ་འབྱེད།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ སྔ་དྲ་ོཆུ་

ཚོད་ ༡༡ པའ་ིཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའ་ིཕྱག་དེབ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལས་འདས་པའི་འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་དབུ་འབྱེད་

བསྐྱངས་ཡོད།

 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བྱིས་པ་མངལ་ནས་བཙས་

མ་ཐག་ཏུ་མའ་ིབྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་པ་རེད། ས་ོ

སོ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་མས་བྱམས་བརྩེ་བྱས་པའི་

ཚོར་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། དཔེར་ན། 

བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནུ་མ་འཇིབ་མཁན་དེས་མའི་

ཐ་སྙད་ཤེས་ཀྱ་ིམེད། འོན་ཀྱང་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱ་ིགཟུགས་པོའ་ིགྲུབ་ཆ་ནས་འ་ོམ་སྦྱིན་མཁན་དེར་

བླ་ོཡོངས་རྫོགས་ལྟ་ག་ིཡོད། ཅེས་བཀའ་སོླབ་སྩལ་

ཏེ་བིྷ་ཧཱར་དང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤིའི་་མངའ་སེྡའི་བོླན་

ཆེན་སོགས་ལ་ཕྱག་དེབ་རེ་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད་པ་

བཅས། །

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཇིན་ཌལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གྲྭར་གསུང་བཤད་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས ་ཧ ་རི ་ཡཱ ་ན ་མངའ ་སྡེའི ་སོ ་ནི ་པཏ ་

(Sonipat)རྫོང་ཁོངས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་

གྲྭར་ (Jindal School of Inter-

national Affairs) གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཉིན་དེར་སློབ་གྲྭའི་དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་སྐུ་མགྲོན་བཅས་

ཚང་འཛོམས་ཐོག་མཁས་དབང་བཀའ་ཁྲི་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་མང་གཙོའི་གནས་བབ། (De-

mocracy in Exile: The Case 

of Tibet) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས ་བོད ་མི ་ཚོར ་ཆོས ་དད་དང་

རིག་གཞུང། དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི ་ཐོབ་

ཐང་སྤྲད་ཚེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ངེས་པར་

དུ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི ་

མང་གཙོའི ་ལམ་བཟང་དེའི ་འོག་བོད ་ཀྱི ་

དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་

དེ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས།  གཞན་ཡང་

བཀའ ་ཁྲི ་མཆོག ་གིས ་རྒྱ ་གར ་ནང ་རང ་

དབང་དང་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་འོས་བསྡུ་

བྱ་རྒྱུ་དང། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་དཀའ་རྙོག་རྣམས་གྲོས་མོལ་དང་འཆམ་

མཐུན་གྱི ་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི ་ཁྱད་

ཆོས་དེ་དག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙོའི་ཁྱད་

ཆོས་ཉག་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་

པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བློ་སྐྱེས་བླངས་ཏེ་

བཙན་བྱོལ་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཡིན་

སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

བཅས།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པར་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟི་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་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་ ༡།༣༠ 

ཙམ་ལ་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་

བའི་རྒྱ་མཚོ་ཚང་གི་ཕ་རྒྱ་མཚོ་དང་མ་ལྷ་ཆུང་

གཉིས་ཀྱི་བུ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས། རང་ལོ་ 

༢༢ ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་

མདོའ་ིགསང་སྤྱོད་ཅིག་གི་ནང་ནས་ལུས་ཡོངས་

ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་ཤིང་རང་ལུས་མེ་རུ་བསྒྲོན་

ཏེ(༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་)ཞེས་

པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་གོམ་བགྲོད་བྱས་

ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་གཡས་གཡོན་གྱི་ཉེན་

རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་མེ་

གསོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་

སོགས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་བ་དང་། 

རས་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་བཀབ་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མིས་རྡོག་རྫིས་བཏང་པ་སོགས་དེར་

ཡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ནས་

རང་སྲོག་ལ་མ་འཛེམ་པར་གོ་མཚོན་ཆ་འགྲིག་

ཡོད་པའི་དམག་དཔུང་གི་གདོང་ལ་ལངས་ནས་

ཁོང་ང་ཚོ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་

བཤད་དེ་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་རང་

ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་བཀག་ཀྱང། མི་མང་གི་རེ་

འདུན་ལ་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད་པ་མ་

ཟད། མི་མང་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་

རྡུང་བྱས་ཤིང་། ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་

བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་ཐེབས་པའི་མི་མང་

པོ་རྨས་སྐྱོན་ཚབ་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ལ། རྨེའུ་རུ་

མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་དགའ་ཚང་གི་ཆོས་ཀྱི་

ཟླ་བ་རྔ་པ་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་

གསོན་པོ་ཡོང་རེ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་

ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ན་གཞོན་

གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་སྐབས་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་

ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང་། བུད་མེད་ཅིག་གི་མིག་

ཡ་གཅིག་ལོང་བ་བཟོས་ཡོད་འདུག མེ་མདས་

རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་བུད་མེད་གཉིས་ལས་གཞན་

གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང་མི་མང་པོས་

དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་

པ་དང་། མི་མང་གི་མཐོང་སར་མི་མང་པོ་ཞིག་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་མིང་སོགས་གསལ་

པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཕྱ་ིཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྔ་པའ་ིཁྲོམ་གཞུང་

སོགས་ལ་བོད་མི་ཚོར་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་སྦྱར་

ཡིག་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོསྦྱར་ཞིང། དམག་མ་ིདང་ཉེན་

རྟོག་པས་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་དོགས་ཟོན་ནན་

མོ་བྱས་ནས་ཡོད་ཀྱང་ཉིན་དེར་རྔ་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་

སོགས་ལ་བོད་མི་ཚོས་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་

ཉིན་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་ཕྱེ་དགོས་པ་

དང་། མ་ིམང་གིས་ཁྲོམ་གཞུང་ནས་ལྟ་ོསྐྱ་གོས་

ཧྲིལ་བྱས་ཏེ་མྱ་ངན་གྱིས་ལོ་གསར་པ་བསུ་

དགོས་ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་

འདུག 

 གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་ཁོང་སྐབས་ཐོག་དེར་ཉེན་རྟོག་

པ་སོགས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་ཚོད་མེད་བྱས་པ་

སོགས་ལ་བརྟེན། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཁོང་འབར་

ཁམས་དུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་ཁོང་གི་ཕ་དམ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་གཉེན་ཉེ་སྐོར་

ཞིག་འབར་ཁམས་ལ་སྐུ་ཕུང་ལེན་ཏུ་སོང་ཡོད་

ཀྱང་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་

ལགས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཨ་འདུས་དགོན་པར་

གྲྭ་བ་བྱས་ཤིང་། རྗེས་སུ་རྔ་པ་རྫོང་བོན་ཚེ་སློབ་

གྲྭ་༼སློབ་ཆུང་གསུམ་པ་༽སོགས་སློབ་མཐར་

ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མང་

ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཕ་སྐད་གཙང་མའི་བགྲོ་

གླེང་ཞིག་ཥེ་བ་སྡེ་བར་འཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་

བྱེད་མཁན་གྱི་ཕ་སྐད་རྒྱུན་འཛིན་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་གཙོ་བོ་ཞིག་དང་། སྐབས་དེའི་བགྲོ་

གླེང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་་གནོན་

ཤུགས་དང་འཇིགས་སྐུལ་མང་པོ་བྱེད་མྱོང་སའི་

བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།།  

བཀའ་ཤག་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་

ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་རྔ་པར་སླར་ཡང་བོད་མི་ཞིག་

གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྱེར་བར་བརྟེན། ས་

གནས་ཡུལ་མི་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་ཉེན་

རྟོག་ལས་ཁུངས་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཁོང་གི་ཕུང་

པོ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་བརྗོད་ཀྱང་ཉེན་རྟོག་

པས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། ས་གནས་

ཡུལ་མི་དང་ཉེན་རྟོག་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་

བར་བརྟེན། ཡུལ་མི་རྒན་མོ་ཞིག་ལ་ཉེན་རྟོག་

པས་མེ ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ ་བསད་ཡོད་པའི ་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་དྲག་

རྩུབ་ཤུགས་ཆེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པར་དབུས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་སྐྱོན་བརྗོད་

དང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་

སླར་ཡང་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་རྩུབ་བེད་སྤྱོད་མི་

བྱ་རྒྱུའི་བར་འདུམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

ལྷག་པར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། དེ་བཞིན་གུ་ཡངས་

ཅན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ནས་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་

ཞིབ་སླད་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་

ཐུབ་པའི་ཐབས་སྐྱོའ ་ིགནས་ཚུལ་དེ་དག་གི་

འགན་འཁྲི་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཁྱེར་དགོས། ཐབས་

སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་མ་ཡོང་བ་བྱ་

རྒྱུའི་ནུས་ཤུགས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོད། དེ་ནི་

བོད་དང་བོད་མིའི ་ཐོག་གུ་ཡངས་ཀྱི ་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་ཡིན། 

ཇར་མན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་
པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཇར་མན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་སི་ལོ་

ནིང་(Markus Loning)མཆོག་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་འཛིན་བཞིན་

པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་

བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་

བོད་མི་ཚོར་རིག་

གཞུང་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང་སྤྲོད་

དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

ཡོད། 

   ད་ེཡང་ཁོང་གིས་

དེང ་སྐབས་བོད ་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་གཏོང་བཞིན་པའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མི་ཚོ་ད་ལྟའི་སྲིད་བྱུས་འོག་

འདོད་བློ་མི་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་

པར་བརྟེན་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་སུ་

གྱུར་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད།  

   གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་

སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་མ་ིཚོའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེ

སེལ་ཆེད་ངེས་པར་དུ་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བཅོས་

བཏང་སྟེ་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་གིས་གུ་ཡངས་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་རེ་

འདུན་ཤུགས་ཆ་ེབཏོན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་

ཇར་མན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ིགསར་འགོད་པ་དང་ཆབ་སྲིད་མ་ིསྣ། ད་ེ

བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་

དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་བསྐྱར་ནན་བྱས་ཡོད། 

 བོད་ནང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ པའ་ི

ནང་བཀྲ་བྷ་ེལགས་དང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནས་

ད་བར་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་བོད་མི་སྐྱ་སེར་དང་བཙུན་

མ་བཅས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༡༧ ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་མི་ཚོར་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་

ཁོངས་ནས་ད་བར་བོད་མ་ི ༡༢ རྐྱེན་འདས་སུ་

གྱུར་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཧོང་ཀོང་རྒྱ་རིགས་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད།
༄༅། །འད་ིགར་ཐ་ེཝན་བོད་ཀྱ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༥ ཉིན་ཀྲུང་ཧྭ་ཨ་ེཤ་ིཡ་ཕུལ་བྱུང་འབྲེལ་ལམ་

མཐུན་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐེ་ཝན་གྱི་

འོས་བསྡུའི་མཇུག་འབྲས་དང་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་

ཅན་དུ་གྱུར་བའ་ིམདུན་ལྗོངས།  ཞེས་པའ་ིབགྲ་ོ

གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང། བགྲ་ོ

གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཆེད་

བཅར་གྱིས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་

དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཕྱི་ནང་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་ཐ་ེཝན་དང་། བོད། རྒྱ་ནག་སྐམ་སའ་ི

གནས་སྟངས་དཔེ་མཚོན་དྲངས་ཏེ་གཏམ་བཤད་

སྤེལ་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ག་ིཚོགས་འདུའ་ིསྐབས་

དེར་ཐ་ེཝན་གྱ་ིའོས་བསྡུའ་ིསྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་

མང་གཙ་ོཅན་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ། བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་

ཐག་གཅོད་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་

མིན་ཐད་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་བགྲ་ོགླེང་

གཏམ་བཤད་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་

ཐད་གཏོང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

གཞན་ཡང་ཧོང་ཀོང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཡུལ་

ས་དང་མ་ིམང་ག་ིནུས་ཤུགས།  ཞེས་པའ་ིཚོགས་

མི་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཉེ་ཆར་ཐེ་ཝན་གྱི་འོས་བསྡུ་

ཆེན་མོའ་ིསྐོར་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཕེབས་ཞོར་དུ། ཕྱ་ི

ཚེས་ ༡༦ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༤ རིང་ཐ་ེཝན་བོད་ཀྱ་ི

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་མཉམ་

འཛོམས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་

གནང་སྐབས་ཐོག་མར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་ནང་གི་བོད་མིའི་སྐོར་

དང་། བོད་ནང་ག་ིབོད་མིའ་ིདཀའ་སྡུག བཙན་བྱོལ་

ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་

ལྷག་ག་ིརིང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ། མང་

གཙོའ་ིའཕེལ་རིམ། དབུ་མའ་ིལམ་གྱ་ིདགོངས་

གཞ་ིསོགས་ང་ོསྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཞིང་། ཚོགས་

བཅར་བས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་

མང་པ་ོབཏོན་པ་དང་། ཚོགས་མ་ིཁག་གཅིག་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱ་ིབཤད་སྟངས་ལྟར་དོགས་

འདྲི་གནང་བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་

བ་བརྒྱུད། ཚོགས་ཞུགས་བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱ་ི

གནད་དོན་མ་ཤེས་པ་དང་། མ་ཐོས་པ་མང་པ་ོཞིག་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་པའི་ཐོག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

ནས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་

དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཁྲིམས་དོན་མཁས་པས་བྲིས་པའ་ི

བོད་ཀྱ་ིགནས་བབ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་

བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་བཙན་བྱོལ་དུ་

འདས་པའ་ིབོད་མིའ་ིསྐྱིད་སྡུག   ཅེས་པའ་ིགློག་

བརྙན་དང་བརྙན་དེབ་སོགས་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་

ནས་བོད་ཕྱ་ིནང་གཉིས་ཀྱ་ིགནས་སྟངས་སྔར་བས་

ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་ཞུས་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཤེས་རིག་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་(MBBS) དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་(Engg.) གཉིས་ཀྱི་ཚུད་
རྒྱུགས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡེ་གཞུང་གཉིས་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེད་སྨན་པའི་

སློབ་སྦྱོང་ (MBBS) དང༌། བཟོ་སྐྲུན་རིག་

གནས་ (Engineering) སློབ་སྦྱོང་ཆེད་

དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

ཁག་ཅིག་ཐོབ་མུས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་འཐོན་རྒྱུའི་ཁོངས་ནས་

གཤམ་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་

གི་ཆེད་འགྲན་ཞུགས་བྱ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཤེས་རིག་ཚུད་རྒྱུགས་ 

(DoE MBBS/Engg. Entrance Test) 

ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་

བྱ་རྒྱུར། 

ཀ༽ སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ (MBBS) ཆེད་ཟུར་

བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༣ 

༡༽ དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ 

(CTSA) ཁྱབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཚན་རིག་ (PCB) སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་སློབ་

ཕྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

གཅིག་ཡོད། 

༢༽ ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་ནས་སྨན་པའི་

སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གཉིས་ཟུར་

བཅད་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཤེས་རིག་

ཚུད་རྒྱུགས་ (DoE Medical/Engg. En-

trance Test) ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཨང་རིམ་

བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠ 

ལ་དམིགས་བསལ་དུས་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་ 

(Coaching) གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་

ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་གི་སྨན་སློབ་ཚུད་རྒྱུགས་ 

(CPMET Combined Pre-Medical 

Entrance Test, H.P. State) སུ་འཚང་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིང་ཐོའ་ི

ནང་འཇུག་རྒྱུ། དེ་བྱིངས་རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་

ཚང་ལ་རང་ལོ་ ༢༥ མ་བརྒལ་བའི་སྐྱབས་

བཅོལ་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཧི་མཱ་ཅལ་གྱི་སྨན་

སློབ་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་འགྲན་ཞུགས་བྱ་བློ་ཡོད་

རིགས་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ལ་འཚང་སྙན་ཐད་འབུལ་བྱས་ན་

འཐུས་རྒྱུ། 

ཁ༽ བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ (Engi-

neering) ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༧ 

ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ཆ་བགོས་ལྟར་རྩ་འཛིན་

བྱ་རྒྱུ།

ཨང༌།༡༽སློབ་ཚན།ཀམ་པཱུ་ཊར་བཟོ་སྐྲུན་

རིག་གནས། (Computer Engineering) 

ཞབས་སྟེགས་གྲངས། གཉིས། 

ཨང༌།༢༽སློབ་ཚན། འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་

འགོད་རིག་གནས། (Civil Engineering) 

ཞབས་སྟེགས་གྲངས། གཉིས། 

ཨང༌།༣༽སློབ་ཚན།འཕྲུལ་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་རིག་

གནས། (Mechanical Engineering)

ཞབས་སྟེགས་གྲངས། གཅིག 

ཨང༌།༤༽ སློབ་ཚན། རྫས་སྦྱོར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་

གནས། (Chemical Engineering)ཞབས་

སྟེགས་གྲངས། གཅིག 

ཨང༌། ༥༽སློབ་ཚན། གློག་ལས་སྣེ་ཁྲིད་རིག་

གནས། (Electrical Engineering)ཞབས་

སྟེགས་གྲངས། གཅིག

ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ། 

༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ཧི་མཱ་ཅལ་

གཞུང་གི ་ཚུད་རྒྱུགས་ལམ་སྟོན་དེབ་ཆུང་ 

(Prospectus) སིམ་ལ་གཏན་སློབ་རེག་ཊར་

བརྒྱུད་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་འགན་འཁུར་

གྱིས་ཐད་ཀར་མངགས་ཉོ་བྱ་དགོས་པ་དང༌། 

སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་

གནད་གལ་ཆེ་ཁག་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་

ཐུགས་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ། 

༢༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧི་མཱ་

ཅལ་གཞུང་གི་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་སྐབས་

ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་སློབ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་

གཏོང་དགོས་རྒྱུ།

༣༽  གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་

སྟེགས་ཁག་གི ་མཐའ་མའི ་སློབ་གཉེར་བ་

འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་

ཨང་ཐོབ་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་རུང༌། 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་

འབྲས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་

ཚད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

Medical seats (MBBS) including 
two HP seats  3 (three) 60% in class 
XII & 60% in PCB  60%
Civil Engineering    2 (two) 50% in 
class XII & 50% in PCM60%
Mechanical Engineering    1 (one) 
50% in class XII & 50% in PCM 60%
Chemical Engineering       1 (one) 
50% in class XII & 50% in PCM 60%
Computer Engineering 2 (two) 
50% in class XII & 50% in PCM 60%
Electrical Engineering 1 (one) 
45% in class XII & 45% in PCM 60%

༤༽ སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ནས་བོད་ཡིག་

སློབ་ཚན་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་སྦྱངས་ཐོན་

བྱུང་ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ ༢ དང༌། འཛིན་རིམ་བཅུ་

པ་བར་སྦྱངས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ ༣ ། 

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་སྦྱངས་ཐོན་བྱུང་

ཡོད་ན་ཨང་ཆ་ ༥ བཅས་དམིགས་བསལ་

འཕར་སྣོན་འཐོབ་རྒྱུ། 

༥༽ ཚུད ་རྒྱུགས ་ཀྱི ་ཨང ་ ཐོ བ ་ལ ་

གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་

གནས་ (Engg.) ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་དུ་ཞུགས་

རྒྱུའི་གདམ་ག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། 

༦༽ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་

རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔ་

དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་ཤིང༌། 

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ།

༧༽འབྱོར་ཐོ་འགོད་ཡུལ་གཤམ་གསལ་ས་

གནས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན།

ཀ༽ ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང༌། རྒྱ་གར་

བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཆེད།
Bureau of H.H. the Dalai Lama, 
10-B Ring Road, Lajpat Nagar-IV
New Delhi – 110 024 
Ph.no. (011) 26474798 / 26218548

ཁ༽ སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས། རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཆེད།
The Chief Representative Office, 
No. 7, Sampangiramaiah Garden, 
Srinivagalu Tank, Viveknagar Post, 
Bangalore - 560 047, 
Karnataka State  
Ph.no. (080) 25506842 / 25506843

༨༽ ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྱོར་ཐོ་འགོད་

སྐབས་སློབ་ཕྲུག་སོ ་སོའ ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ 

(Class XII Board Examination Hall 

Ticket/Admission Card) མིག་སྟོན་

དགོས་རྒྱུ།

༩༽ ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་

རིགས་རྣམས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་སའི་ས་གནས་

དང་སློབ་ཚན་གང་གི་ཐོག་གཏོང་འདོད་ཡོད་

པའི་ཞུ་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ 

འགྱངས་མེད་འབུལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་དང༌། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཁོངས་

ནས་ཡིན་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཐོ་དང་སློབ་ཚན་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། 

༡༠༽སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་ཐོབ་པའི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཟིན་མཚམས་ཉུང་

མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཞབས་ཞུ་བྱ་

རྒྱུར་མོས་མཐུན་གྱིས་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་

འཇོག་དགོས་པ་དང་དེའི་ཁག་ཐེག་འགན་ལེན་

བྱེད་པོ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 

༡༡༽གལ་ཏེ་ཚུད་རྒྱུགས་ཨང་ཐོབ་འདྲ་མཉམ་

བྱུང་ཚེ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡིག་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་སུ་ཡིན་དེ་

གདམ་རྒྱུ་དང༌། དེའང་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚེ་རྒྱན་

རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༢༽ གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

ཐོབ་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་

བསྒྲིལ་མ་ཟིན་བར་ཕྱི་ནང་གཞུང་སྒེར་གྱི་སློབ་

ཡོན་ལས་རིམ་གཞན་གང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་

མི་ཆོག

༡༣༽ གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

དང་ས་མིག་གྲངས་ཚད་སོགས་ལ་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་ཕྱོགས་ནས་གློ་བུར་འགྱུར་བ་ཡོང་

སྲིད་ཅིང༌། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་རྩོད་པའི་རིགས་

བྱེད་མི་ཆོག  

༡༤༽ གོང་གསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་

ཁག་ཐོག་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཤེས་རིག་

མཐོ་སློབ་སཽླབ་ཡོན་གྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

བཀང་དགོས་པ་ལས་དུས་བཀག་རྗེས་སུ་འབུལ་

ཚ་ེངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མིན། འཚང་སྙན་འབུལ་

མི་གང་ཞིག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་གཉིས་

གང་རུང་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ 

བྱས་མེད་ཚེ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་མིན་

ནའང༌། གོང་ག་ིཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཁག་ལ་

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་འཐུས། 

༡༥༽ གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ལ་

དྭོགས་འདྲི་ཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁོད་འབྲེལ་གཏུགས་

བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་འཐུས་བཅས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡༦ ལ།།

Secretary
Department of Education, CTA-
Gangchen Kyishong
Dharamsala-176 215
Distt. Kangra, Himachal Pradesh
Ph: 01892 - 226695, 222572, 222721Fax: 
01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net
Website: www.tcewf.org 

རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། འདི་གར་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༣ ལ་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཐེ་ཝན་

གྱི་སྲིད་འཛིན་དང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་

འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

དུས་གཅིག་ལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ལྟར། 

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་གསར་འགོད་

པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་སོགས་ཐེ་ཝན་གྱི་འོས་བསྡུའི་སྐོར་

ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་གང་

མང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཁྲོད་

ནས་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མི་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ཐེ་ཝན་ནང་ཕེབས་ཡོད་

ཅིང་། ཁོང་རྣམ་པའི་ཐེ་ཝན་ནང་གི་ལས་རིམ་

ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་

གཟིགས་ཞིབ་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་བཞིན

 ཁ་སེང་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་ཨ་རི་དང་། 

ཕ་རན་སི། འཇར་མན། ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ། ཐེ་ལན་

ཌི། ཧོང་ཀོང་སོགས་ནང་གནས་སྡོད་གནང་

བཞིན་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་རྒྱ་ནག་དམངས་

གཙོ ་ཚོགས་པའི ་འགན་བཞེས་མི ་སྣ་བཅུ་

གྲངས་ཤིག་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་

གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་དང་། 

 སྐབས་དེའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཝང་མིང་ལགས་ཀྱིས་ཐེ ་ཝན་ནང་ཕེབས་

དགོས་པའི་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་ནང་

གི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག  ཐེ་ཝན་ནང་བོད་བརྒྱུད་

ནང་ཆོས་སྐོར་སོགས་ངོ ་སྤྲོད་གནང་ཞིང་

ཚོགས་བཅར་ཁོངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་གནས་སྟངས་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་

ཡང་སྲིད་སྐོར། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་

བསྐྱངས་པའི་གཞུང་མཇུག་སྒྲིལ་ནས་ད་ལྟའི་

བར་གྱི་གནས་སྟངས། བོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་སོགས་ལ་དྲི་བ་གནང་བར་དོན་

གཅོད་མཆོག་ནས་དོན་གནད་རེ་རེ་བཞིན་

འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་མ་ཟད། ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་ཡང་

ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་སྡོད་སྐབས་བོད་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཧ་ལམ་

མེད་པ་དང་། ཤེས་རྟོགས་གཅིག་པུ་ཡོད་པ་ནི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ཞིང་

བྲན་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་

ཚོ་ཕྱིས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འབྱོར་

རྗེས་ནུབ་ཕྱོགས་མི ་སྣས་བོད་མིར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་མཐོང་

དུས། བོད་མིར་དོ་སྣང་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་

སོགས་རང་རང་གི་མྱོང་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། 

 གཞན་ཡང་གཟིགས་སྐོར་ཚོགས་

ཆུང་དེའི་ཁོངས་ཕ་རན་སི་དང་། ཐེ་ལན་ཌི་

ནང་ཡོད་པའི་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མི་དང་། ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་

རེས་གནང་བ་དང་། མཐའ་མ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་

སྤྲོད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པས་

བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ། དོན་ཁང་ནས་

བཟོ་བསྐྲུན་གནང་བའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་བཙན་བྱོལ་

དུ་འདས་པའི་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་ཅེས་པའི་

གློག་བརྙན་དང་བརྙན་དེབ་བཅས་ཕྱག་རྟགས་་

སུ་ཕུལ་ནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྔར་བས་

ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

 



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢5 ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་དུས་དབང་ཐང་ཆེན་དུ་བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་
ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་

དབང་ཐང་ཆེན་དུ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་བོད་ནས་

ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་བརྒྱད་སྟོང་བརྒལ་

བ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་

རིང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་བྱེད་རྒྱུ་འདིར་བོད་ནས་ཆེད་མངགས་

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་གནས་སྐོར་ཆེད་

དེ་རིང་འདིར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་

ཡོང་བ་རེད། དཀའ་ངལ་ནང་ལ་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད་

པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདིར་ཚུར་མང་པོ་གཅིག་ཡོང་

འདོད་ཡོད་ཀྱང་ལག་འཁྱེར་མ་ཐོབ་པ། བོད་རིགས་

གཅིག་པུ་མ་རེད་རྒྱ་རིགས་དེ་འདྲ་ལ་ཡང་ས་

གནས་སོ་སོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་རྒྱ་གར་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོག་

མཆན་སྤྲོད་མཁན་གྱིས་ཆོག་མཆན་མ་སྤྲད་པར་

བཀག་འགོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་

ཚང་མ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་འདིར་ཡོང་བ་རེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གྱི་འཚམས་འདྲི་

ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་

འདིར་ཡོང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་བོད་ནས་ཚུར་

གཉེན་འཕྲད་དང་གནས་སྐོར་ཡོང་མཁན་ཐུག་པའི་

སྐབས་འཆར་ཅན་ཞུ་གི་ཡོད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དོན་གྱི་བདག་པོ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནས་གྲངས་ཀ་

མང་ཉུང་གི་ཆ་ནས་རྩིས་ན་ཡང་ང་ཚོ་འདིར་བཙན་

བྱོལ་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་

ཙམ་ཡོད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་

མང་ཆེ་བ་གཞིས་ལ་ཡོད། དེའི་ཆ་ནས་ཁྱེད་རང་

ཚོ་དོན་གྱི་བདག་པོ་ཆགས་ཡོད། གཉིས་ནས། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་རང་དབང་

དང་བྲལ་ཡོད། དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་གསལ་

ཤོས་ཤིག་ང་ཚོ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་ལ་

དགའ་ཞེན་ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་རིགས་

གྲོགས་པོ་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྐད་དང། ཡི་གེ རིག་

གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོང་གི་འདུག གཅིག་པ་

རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ནའང། སོ་སོའ་ིསྐད་

དང་། ཡི་གེ རིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་

ཏེ་བདག་གཅེས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པར་

ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་

ཡོད་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་

རྩིས་ན་ལོ་ ༥༢ ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། མདོ་སྟོད་

སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཧ་

ལམ་ལོ་ ༦༠ བཤད་ཆོག་གི་རེད། གང་ལྟར་

ཁྱེད་རང་ཚོ་དེ་དག་གིས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས། 

རིག་གཞུང་བཅས་པའི་དོན་དུ་དཀའ་ངལ་ཁྱད་

དུ་བསད་ནས་དངོས་གནས་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་

པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་རང་ཚུགས་ཟིན་

ཏེ་བསྡད་པ་ཡིན་དུས། རྒྱུ་མཚན་འདིའི་ཆ་

ནས་དང་ལྷག་པར་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྣམས་དོན་གྱི་

བདག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་སྔ་ཕན་ཆད་ཡིན་

ནའང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་

ཀྱང་བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་

ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིའི་སྟེང་ལྟ་

རྒྱུ་དང་དོ་སྣང་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གཅིག  རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་དོ་སྣང་མ་བྱེད་

ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་དགོས་

རྒྱུ་འདི་གཙོ་བོ་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་

མི་མང་གི་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་པ་

ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་པ་མི་རིགས་

རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་མུ་མཐུད་གནས་དང་

མ་གནས་གཙོ་བོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་

ལྷག་བསམ་དང་། སྙིང་སྟོབས། ཐབས་ཤེས་དེ་

དག་ལ་ཐུག་ཡོད། གཉིས་ནས་ང་ཚོས་ཁ་བཤད་

ངོ་ལྐོག་མེད་པའི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལ་

འགྲོ་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་

མང་དེ་དག་མང་བ་ཆགས་ཡོད་སྟབས་རྒྱུ་མཚན་

གང་གི་ཆ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ནའང་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དོན་གྱི་བདག་པོ་ལྟ་བུ་རེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་དེ་དག་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་

རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་དེ་རིང་འདིར་འབྱོར་ཏེ་ང་ཚོ་

འདིར་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་

བོ་བྱུང། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་དུས་ད་བར་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ལྷག་བསམ་དང་

སྙིང་སྟོབས་ལ་ངོ་མཚར་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞིག་རེད།   འཛམ་

བུ་གླིང་གི་མི་མང་པོས་བོད་མིའི་ལྷག་བསམ་

དང། སྙིང་སྟོབས། ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སེམས་

པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ། དྲང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་ཅེས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་

མི་བོད་ནང་དུ་ལྟ་སྐོར་འགྲོ་མཁན་མང་པོས་དེ་འདྲ་

བརྗོད་ཀྱི་འདུག  

 དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་བོད་

ནང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་རྟགས་

དཔྱད་བྱེད་མཁན་ཚོས་བོད་མིའི་གཤིས་ཀ་དེ་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག སེམས་པ་བཟང་པོ། ཡ་

རབས། དྲང་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཅེས་རྒྱ་རིགས་

ནང་ནས་ངོས་རང་ཐུག་མཁན་ཚོས་ཧ་ཅང་

བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚོ་རྒྱ་

རིགས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་རིགས་ལས་བོད་རིགས་ཡ་

རབས་པ་འདུག་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་བར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་བྱས་འདུག ང་ཚོར་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་

ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་མིས་

བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། འཛམ་གླིང་

གང་ས་གང་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་བའི་དཀའ་

ངལ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཞིག་མིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡིན་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་རེད།  དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་གི་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་ངོས་ཀྱིས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། མིས་

བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་ན་མིས་སེལ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡིན་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་

ན། དཀའ་ངལ་དེ་མིས་བཟོས་པ་རེད། མི་རང་ཉིད་

ལ་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཏན་ཏན་

ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱུ་མཚན་

ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་

དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བཟོ་འདོད་མེད། དཔེར་ན་རྒྱ་

རིགས་གྲོགས་པོའ་ིནང་ཡིན་ནའང་རྙོག་གྲ་བཟོ་

འདོད་ཁྱོ་ནས་མེད། ད་དུང་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་

ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་འདྲ་ཆག་པོ་ཞིག་དང་ཡིད་དུ་

འོང་བ། འཛམ་བུ་གླིང་ཚང་མས་བསྟོད་བསྔགས་

བྱེད་ས་ཞིག་ཆགས་འདོད་ཡོད།  མི་སུ་ཞིག་ཡིན་

ན་ཡང་ཡག་པ་འདོད་པ་ལས་རྙོག་གྲ་འདོད་ཀྱི་

མེད། རྙོག་གྲ་འདོད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཞེ་སྡང་གིས་རྐྱེན་

པས་རྙོག་གྲ་ཡོང་གི་ཡོད། དེའི་ཐུག་ས་དེ་མི་ཤེས་

པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་གསལ་པོ་རེད། 

 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ང་རང་ཚོའི་མི་ཡིས་མཚོན་པའི་སྲིད་པ་

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེའི་རྩ་བ་མ་རིག་པའམ་

མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་གསུངས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་

གི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་རེད་དེ། བླང་དོར་མི་

ཤེས་པ་དང་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ཡོང་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་
བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱ་ིདགོང་

དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐོག་ཕྱ་ིདྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོ

སྒྲིག་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་སྡོད་སྒུར་དུ་བོད་ནས་

གསར་དུ་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་གཙོས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བར་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

    ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཟུར་མཆོག་

དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ལྷན་ཞུགས་ཀྱིས་

ཐོག་མར་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་

བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དང་གསུང་

བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་སྐོར་མི་མང་

ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་

མཆོག་གིས་དེར་འདུས་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ད་རིང་འད་ིགར་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་

པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་དང་བཙུན་མ་རྣམ་པ། 

བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། ལྷག་པར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

གི་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཞུ་

བ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཕེབས་འདུག  ད་ེརིང་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་

ནས་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ ༡༩༦༠ ཐམ་པ་ནས་བཟུང་

སྟེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདབུ་ཁྲིད་

འོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་

ཡོན་དང་སྒྲིག་འཛུགས། ཆབ་སྲིད་སོགས་མང་

པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་སྐལ་

པ་བཟང་པ་ོརེད།  ལ་ོསྔོན་མ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཕྱ་ི

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ནས་བཟུང་ལས་ཁུར་ནས་ཆ་

ཚང་རྒན་ཡོལ་ལ་ཐོན་ཟིན་པ་ཡིན་སྟབས། སྤྱ་ི

ཚོགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གང་

ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་ད་ེརིང་འདིར་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་སྐབས་ཁྱེད་ཚོ་དང་མཇལ་ཡོང་

བསམ་པའ་ིབསམ་བླ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། འོན་

ཀྱང་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི

དགོངས་བཞེད་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ནས་ཕྱི་དྲིལ་

ལྷན་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་དེ་རིང་འདིར་བོད་

ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་བདག་

པོ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་

ཐུབ་མཁན་གྱི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་འདས་པའ་ིབཙན་བྱོལ་སྤྱ་ིཚོགས་ཀྱ་ི

གནས་བབ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་ 

༢༠༡༡ བར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ 

བཀའ་ཁྲིའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པའི་རིང་གི་གནས་

ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་བཀའ་

ཕེབས་པ་ཡིན་ཙང་ཨན་ཌ་ར་པར་ཌེ་ཤིའི་མངའ་

སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཧའི་ཌར་བྷཌ་ནས་ཐད་ཀར་འདིར་

བཅར་བ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་སྐུ་ངལ་དང་ཉེན་

ཁ། འགྲ་ོགྲོན་སོགས་གང་ལའང་མ་འཛེམས་པར་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གདོང་ལེན་གནང་ནས་

བློས་བཏང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་དེ་རིང་འདིར་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེའི་༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་དང་དཔལ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་

པ་རེད། འདིར་ཕེབས་པའ་ིརྗེས་ལའང་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ནས་ཕེབས་པ་

དེ་ཞེ་དྲག་རླབས་ཆེན་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་ཆེན་

པོས་དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ནང་བྱུང་མྱོང་མེད་

པའི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་མང་པོ་ཞིག་

གནང་བའ་ིཐེངས་ ༣༢ པའ་ིསྐབས་འདིར་ཕེབས་

ཐུབ་པ་འདི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སྐུ་ངལ་

བསྐྱོན་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་དང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞེ་དྲག་

ཡག་པ་ོབྱུང་བ་རེད། རྗེས་སུ་ཡ་ིརང་ཡོད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སྔོན་མ་ཕེབས་མ་མྱོང་བ་ཞིག་

དང་དེ་སྔོན་ཞལ་མཇལ་མ་ཐོབ་མཁན་དེ་འདྲ་མང་

པ་ོཞིག་ཡོད་ཀྱ་ིརེད། འགའ་ཤས་ན་ིད་ེསྔ་ཕེབས་

མ་མྱོང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྲིད། གང་ལྟར་ད་ེརིང་

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་

ཞལ་མཇལ་རྒྱུ་དང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི

དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་བྱུང་བ་རེད། བསོད་ནམས་ཧ་ཅང་གསོག་

གི་རེད། སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀྱི་མི་རིགས་འདི་སུ་ལ་དབང་

བ་རེད་ཅེ་ན་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་འདི་བོད་མི་

ལ་དབང་བ་རེད།  བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་འདི་ཡང་

བོད་མི་ལ་དབང་བ་རེད།  བོད་ཀྱི་བདག་པོ་

དེ་ཡང་བོད་མི་རེད། བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་

མིའི་སྐུ་ཚབ་ངོ་མ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་དེ་བོད་

ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། 

འོན་ཀྱང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམ་པར་

རང་དབང་ཐོག་ནས་རང་གི་མངོན་འདོད་དང་

བསམ་ཚུལ་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་དང་

རང་དབང་ཐོག་ནས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་

བྱ་གཞག་ལ་རང་དབང་གི་གོ་སྐབས་མེད་པར་

བརྟེན། བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་འདི་བོད་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གཞིས་

བཞུགས་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

དང་མགྲིན་ཚབ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོ་རང་དབང་

ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པར་བརྟེན་རང་རང་སོ་སོའ་ི

མངོན་འདོད་དང་བསམ་སྤྱོད་གང་ཡོད་པ་དེ་

འཇིག་རྟེན་མང་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་

དུ་གསལ་པོའ་ིཐོག་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་

ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

ད་བར་འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༢ རིང་ལ་བོད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་མ་བརླག་པ་དང་བོད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་

དྲང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་ཚང་མས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐུབ་པ་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཡོད་པ་དེ་དག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་ན་

མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་

ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ཞུ་རྒྱུ་དང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཚ་ེབརྟན་ཞིང་

མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ། རིང་པོར་མ་ིཐོགས་པར་

བོད་གངས་ལྗོངས་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་

རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བརྒྱབ་དང་རྒྱོབ་

བཞིན་པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


