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ལོ་ 5༡ ཨང༌། ༢0 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

23rd May 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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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་སི་

ཊ་ོར་ིཡའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཀལ་གེན་ཕ་ཌ་ (Klagen-

furt) ཏུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་སྐབས་

ཁུལ་དེར་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་སྐུ་ཞབས་

ཇེར་ཧར་ཌ་ཌོར་ཕ་ལར་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།   གྲོང་ཁྱེར་དེར་བོད་ནང་

ལོ་བདུན་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་

ཧན་རིཀ་ཧ་ེརར་ (Heinrich Harrer) 

མཆོག་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན། ཕྱ་ིཚེས་ ༡༨ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་

སི་ཊི་རི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀལ་གེན་ཕཌ་Klagen-

furt གྲོང་ཁྱེར་གྱ་ིཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་

དུ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་

མཛད་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ཁ་རིན་ཐ་ིཡ་ Carinthia ས་ཁུལ་གྱ་ི

སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་པ་མཆོག་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་

ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊིན་ཤའི་ཌར་མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 

བཞུགས་གྲལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་

ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱ་ི༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆོག་ང་ོསྤྲོད་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་ཀལ་གེན་ཕ་ཌ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གསེར་གྱི་རྟགས་

མ་འབུལ་ལམ་ཞུས།  སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་ཚོས་མཛའ་

སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་ངོས་ལ་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འདྲ་ིགནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། མ་ི

མང་གང་ཙམ་ཞིག་ཆོས་གྲོགས་ཀྱ་ིའདུ་ཤེས་འཛིན་

ཏ་ེའདིར་ཕེབས་ཡོད། སེམས་ཀྱ་ིཚོར་སྣང་ཉམས་

སུ་མྱོང་སྟངས་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན།  ང་ཚ་ོཚང་མ་

བདེ་དང་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པའི་

འགྲ་ོབ་མ་ིགཅིག་གྱུར་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་ཁྱད་

པར་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་གལ་ཏ་ེངོས་ཀྱིས་ངོས་

རང་ཨ་ེཤ་ིཡའ་ིམ་ིརིགས་ཤིག་དང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་

བསམ་པ་དང། ཡང་ན་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་

པའི་བསམ་བློ་ཁོར་མ་ཐག་ང་ཚོའི་དབར་བར་ཐག་

ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ། ད་ེ

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀལ་གེན་ཕ་ཌ་ཚོགས་

ཁང་Klagenfurt Hall ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིབཀའ་ཆོས་

སྩོལ་སྐབས་ཨ་ིཊཱ་ལ་ིདང་ཇར་མན། དབྱིན་སྐད་

སོགས་ཀྱ་ིནང་གསུང་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད། བཀའ་

ཆོས་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་ས་གནས་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ཁག་གཅིག་དང་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་ནང་པའི་ཆོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།  

 ཕྱ་ིཚེས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོདང་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན། ད་ེ

བཞིན་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆེན་པོས་

མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་

མགུར་དབྱངས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཀྱ་ིབཀའ་

ཆོས་འཕྲ་ོསྐྱོང་མཛད་ད་ེསྨན་ལྷའ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་

ཡོད་པ་བཅས།། 

ཕྱ་ིཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཀལ་གེན་ཕཌ་གྲོང་ཁྱེར་གྱ་ིགསེར་གྱ་ིརྟགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས།  ཕྱ་ིཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཁ་རིན་ཐ་ིཡའ་ིས་ཁུལ་གྱ་ིགསེར་གྱ་ིརྟགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་བཞིན་པ།

སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལཌ་

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་

དབྱུག་རྩེད་པོ་ལོའ་ིརྩེད་འགྲན་དུ་མགྲོན་འབོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་

མཆོག་རྡ་སར་རྩེ་བཞིན་པའི་དབྱུག་རྩེད་པོ་ལོའ་ི

རྩེད་འགྲན་(IPL)སྐབས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་

དབྱུག་རྩེད་པོ་ལོའ ་ིརྩེད་འགྲན་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནུ་རཱག་ཐ་ཀུར་

མཆོག་གིས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་བཀའ་

བློན་རྣམ་གཉིས་ཕེབས་ཡོད།  སྐབས་དེར་

པན་ཇབ་རུ་ཁག་དང་ཅེན་ནའི་རུ་ཁག་གཉིས་

དབར་རྩེད་འགྲན་བྱས་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཨ་ནུ་

རཱག་ཐ་ཀུར་མཆོག་ནི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་གྱི་

བུ་ཡིན་ཞིང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ལས་ཐོག་ཡིན་འདུག ཁོང་ནས་དེ་སྔ་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀྱང་གདན་

འདྲེན་ཞུས་མྱོང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་
གནང་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ག་ོསྒྲིག་འོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་

བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་

བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་

བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་རྡ་

ས་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་དུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བའ་ིམཛད་སྒོར་བཀའ་

ཁྲ་ིམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་ེརིང་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བསླབ་པ་

མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་

ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་

གནང་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་

ཡོད། ཚོགས་འདུ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་

ཚང་མས་ཤེས་བཞིན་ཡོད་ལ་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་རིམ་པ་ཕེབས་ཡོད། སྔ་ལ་ོབླ་ཆེན་ཁག་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ངོས་རང་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཅར་

ཏེ་བླ་ཆེན་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཁྱེད་རང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡུན་རིང་བསྡད་ཟིན་སྟབས། 

ཆོས་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་ཐོག་

ནས་ཁས་བླངས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་

བཀའ་ལུང་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིཚོགས་

འདུ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཁྱེད་རྣམ་པས་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་གྲོས་བསྡུར་གྲུབ་རྗེས་ཐག་

གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱ་ིཡོད། དེར་བརྟེན་ཐག་

གཅོད་ག་རེ་གནང་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་

ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་དགོས་ཀྱི་

འདུག ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ཡིན་ན། 

སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་

ཐོག་ནས་ཡིན་རུང་ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ེ

བཤེས་མར་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཆ་རྐྱེན་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་ན་ཏན་ཏན་འདྲ་མཉམ་

གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། ད་རེས་

དགེ་བཤེས་མར་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ་ཞིག་

བྱུང་ན་དེ་གསར་གཏོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་

བརྒྱུད་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་བ་ཡིན་རུང་བཀའ་

ཤག་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དམིགས་བསལ་

ཆོས་རིག་གི་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གཙོས་

ལས་བྱེད་རྣམ་པས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་གཞིར་

བཟུང་འབྲས་བུ་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་

ཁས་ལེན་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་འདུན་

དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

༄༅། །བཀའ་ཁྲ་ིམཆོག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་

ཚེས་ ༢༧ བར་ག་ོཔལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་

བཀྲིས་ལྗོངས། སྦིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ སྦིར་

བོད་ཚོགས། ཅོན་ཏ་ར།  སྤོན་ཊ་ོདང་སུན་མཚ་ོ

མན་གསུམ། མ་ན་ལི། ཀུ་ལུ་དང་བུན་དར་སློབ་གྲྭ་

བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་

དང་ཆོས་སྡེ། སློབ་གྲྭ་སོགས་ནང་གསུང་བཤད་དང་

བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གནང་མཐར་ཕྱི་ཚེས་ 

༢༤ ཉིན་བུན་དར་ནས་ལྡ་ིལ་ིདང་ད་ེནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ཨོ་ས་ཊི་རི་ཡར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཨ་ོས་ིཊ་ིར་ིཡ་ནས་མུ་ནིཀ་བརྒྱུད་

ལྡ་ིལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱ་ིཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་པ་

མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ 

ཆོས་སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ་ཚབ་ཏུ་མདོ ་སྟོད ་སྤྱི ་

འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་བརྗེ་

ལེན་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་དུ།   ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༥ ལ།།                                                                                                                           

དབྱིན་ཇིའ་ིསྲིད་བློན་མཆོག་སུ་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཞུ་མིན་ད་ེསྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ག་ིཡོད་

སྐོར་གསུངས་པ།

༄༅། །དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་བགྲེས་གཞོན་རྣམ་གཉིས་

ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་དེས་དབྱིན་ཡུལ་དང་

རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བར་དོ་ཕོག་འགྲོ་དགོས་དོན་

གང་ཡང་མེད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ༌མ་མཆོག་

ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་

མཆོག་གིས་བཀུར་འོས་མི་སྣ་དེ་དག་ལ་དུས་

རྒྱུན་དུ་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། 

དེར་བརྟེན་དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་མི་

སྣ་སུ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མིན་ནི་སྲིད་བློན་

སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གི་རེད། ཅེས་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༣

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ཁེ་ན་ཌ་དང།  ཨ་རི་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་བསྐྱོད་གྲུབ་སྟེ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་

བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གཞུང་

འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་

ཊ་ཝར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པར་ཕེབས་པ་

དང། ཚོགས་ཆེན་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ 

དགོང་མོ་ཨོ་ཊ་ཝ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་ཚོགས་

ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་དགོང་དྲོ་གསོལ་ཚིག་

སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་

ལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ནང་བོད་དང་བོད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་

ལ་ལན་གསལ་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་

ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཊེ་ནེ་སི་ (Tennessee) 

གི་གྲོང་ཁྱེར་མེམ་ཕི་སི་ (Memphis) 

ཕྱོགས་བསྐྱོད་དང་ཁུལ་དེའི ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི ་

ཁྱབ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཔེས་ཊ་ལོ་ཛི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༣། འབྲེལ་ཡོད་མཐ་ོསློབ་ནས་ལ་ོཚད་ཆ་རྐྱེན་

གཏན་འབེབས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ རྗེས་སུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་དགོས། 

༤། ནང་མིའ་ིཡོང་འབབ་ཆུང་གྲས་སམ་ཉམ་ཐག་

ཁོངས་ཡིན་པ་དང༌། ཨིན་ཡུལ་དང་ཕྱ་ིརྒྱལ་ཡུལ་

ཁག་གཞན་གྱི་ནང་སྤུན་ཉེ་སོགས་མེད་པའི་ཨིན་

ཡིག་ཐོག་ངོས་སྦྱོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་

ཞུས་ཏ་ེའབུལ་དགོས་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེའདེམས་སྒྲུག་

བྱུང་རྗེས་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་ཚེ་གོང་གསལ་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་བཞེས་

གནང་རྒྱུ་མིན་པའི་བརྡ་ལན་བྱུང་སོང་བས་དེ་དོན་

ཡིད་གཟབ་ཞུ། ༥།  སློབ་ཡོན་འདིའ་ིའཚང་སྙན་

འགེངས་ཤོག་ཁག་གཉིས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དྲ་ཚིགས་ www.sherig.org   ནང་བཞག་

ཡོད་པས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་ (Pestalozzi 

Application form for Candidates - 

2013) སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་བཀང་སྟ་ེའཚང་

སྙན་མཉམ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབུལ་དགོས་པ་

དང༌། (Pestalozzi Questionnaire form 

for Referees - 2013)  རང་ཉིད་ཀྱ་ིསློབ་གྲྭའ་ི

སློབ་སྤྱིའམ་འབྲེལ་ཆགས་དགེ་རྒན་ནས་བཀང་

སྟེ་འདི་གར་གསང་བའི་ཐོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་

འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། ༦། སྙན་འབུལ་བ་གང་

ཞིག་དབུས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཡིན་ཚེ་ཉམ་ཐག་གི་

ཨང་གྲངས་དང་བཅས་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ནང་མིའི་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆུང་ཨིན་ཡིག་ཐོག་

སློབ་སྤྱིའམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞུས་ཏེ་ཞུ་

སྙན་མཉམ་དུ་འབུལ་དགོས། ༧།   ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་སློབ་བཅར་དགོས་པར་བརྟེན། ཕྱིར་

བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པ་ོ IC དུས་ཐོག་ཐོན་ཐབས་

དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ཡིན། 

༨། ཚུད་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱ་ིའགྲ་ོགྲོན་ཆ་ཚང་སློབ་

ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། 

༩། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བ་དང༌། ཆ་རྐྱེན་

མ་ཚང་བའ་ིརིགས་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མིན།

༡༠། དུས་བཀག་ག་ི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༌། དེའ་ིརྗེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་མིན། ༡༡། དོགས་འདྲ་ིཡོད་ཚ་ེ

གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།  

༡༢། འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་

ཆད་ལུས་མེད་པ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 

འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་

དགོས་པ་དང༌། འཚང་རྒྱུགས་སླད་ངོ་བཅར་

སྐབས་གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་

དགོས་རྒྱུ་དང༌། དེ་མ་བྱུང་ཚེ་ཀ་ཀོར་གླེང་མེད་

ཐོག་འཚང་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

མེད་པ་དེ་དོན་ཡིད་འཇགས་ཞུ་བཅས། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༢ ལ།།

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

༄༅།། ཨིན་ཡུལ་པེས་ཊ་ལ་ོཛ་ི (Pestalozzi 

International Village Trust, East Sus-

sex, UK)  རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཐེབས་རྩ་ནས་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཨིན་ཡུལ་པེས་ཊ་ལོ་ཛི་

ཚོགས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ལ་ (Sus-

sex Coast College, Hastings, East 

Sussex) མཐ་ོསློབ་ཏུ་ (International Bac-

calaureate Diploma Course) ལ་ོགཉིས་

ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་

བྱུང་བར། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་རྒྱུགས་ནང་

ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༠/Grade B2  ཡན་

ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་འཚང་རྒྱུགས་ནང་

ཞུགས་ཆོག་རྒྱུ་དང༌། གོང་གསལ་ཚོགས་པ་ནས་

ཚུད་རྒྱུགས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཨིན་

ཇིའ་ིསྐད་ཡིག་འབྲ་ིརྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས། ཚན་

རིག་དང་ཨང་རྩིས་འབྲི་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་

ནས་མཐའ་མའི་མི་འགྲོ་འདེམས་སྒྲུག་སྦེང་ལོར་ལྷོ་

སྤྱ་ིལས་ཁུངས་ས་གནས་སུ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ད་ེདོན་

གོང་གསལ་སློབ་ཕྲུག་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་

གནང་དགོས་པའ་ིགསལ་བསྒྲགས། 

ཀ༽ གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང༌། འཚང་སྙན་འབུལ་

ཕྱོགས།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་

ཨང་ཤོག (Marks Card) ག་ིང་ོབཤུས་སམ། 

རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་གྲངས་ 

(Board Examination Roll Number) 

ཞུ་སྙན་ནང་ངེས་པར་བཀོད་ཐོག་དེའི་ངོ་བཤུས་

ཞུ་སྙན་མཉམ་དུ་འབུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱུ། ༢། ད་ོ

བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའ་ིལག་དེབ་

ཀྱི་ངོ་བཤུས་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་

མཆན་འགོད་དགོས། ༣།  རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་བཀའ་

འཁྲོལ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས། གལ་ཏ་ེལག་དེབ་ 

གསར་བཟ་ོདང༌། དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆེད་

བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་

བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་སམ་ གནས་ཡུལ་ས་གནས་

འག་ོའཛིན་གྱ་ི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་ཐུབ་པར་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། ༤། 

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་

ག་ིངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། ༥། འཛིན་རིམ་བཅུ་

པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་

འཁྱེར་གཞན་གྱི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱ་ིགཞུང་

ཞབས། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་

གང་རུང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཟིན་པའི་འགན་ལེན་དག་

མཆན་ (Attestation) ཡོད་དགོས། ༦། འད་ི

ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་དུས་ཐོག་གནས་འབྲེལ་

ཐུབ་རྒྱུའི་སླད་ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུལ་

ཁ་བྱང་དང༌། གློག་འཕྲིན། ཁ་པར་ཨང་སོགས་ཁ་

གསལ་འགོད་དགོས། ༧། འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་

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

༡༥༠ འབུལ་དགོས། ༨། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའ་ི

བོད་ལུགས་སྨན་པའམ། དེབ་བསྐྱེལ་ཡོད་པའ་ིཕྱ་ི

ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་གཟུགས་ཁམས་

བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིལག་འཁྱེར།

ཁ༽ གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཆེད་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག ༡། ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་མཁན་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཆོག་ཀྱང༌། འད་ི

ནས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བརྒྱ་

ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་(Shortlist)སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ 

༢༥ ཚུད་རྒྱུགས་ཁོངས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། 

༢། འདེམས་ཐོན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་འད་ིགའ་ིནས་

བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྔ་དྲ་ོཕྱག་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་ས་གནས་

སུ་འབྱོར་ཐ་ོའགོད་དགོས་ཤིང༌།

 འབྱོར་ཐ་ོའགོད་ཡུལ་ས་གནས། སྦེང་

ལོར་ལྷ་ོསྤྱ་ིལས་ཁུངས།

The Chief Representative Office, No. 

7, Sampangiramaiah Garden, Srini-

vagalu Tank, Viveknagar Post, Ban-

galore - 560 047, Karnataka State 

Ph.no. (080) 25506842 / 25506843

སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་ཁུལ་དེར་

ཡོད་པའི་ (National Civil Rights 

Museum) གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཐུག་

འཕྲད་གནང་བ་དང། དེའི་རྗེས་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ (Steve Co-

hen) གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྫོང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་

ཞབས་ (Randy Wade) མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཨ་རིའི་གཞུང་དང། གྲོས་

ཚོགས། མི་མང་བཅས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐད་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་

ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང། བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་བ་ཁག་གི་ཞལ་ཆེམས་དང་

སྐད་འབོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཞུས། 

དེ་བཞིན་བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་

སྟངས་སྐོར་དང། ཆོས་དད་རང་དབང། འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་

ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་སྡུག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

ཚུལ་སྐོར་སོགས་ཞུས། སྐུ་ཞབས་ (Randy 

Wade) མཆོག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་

སྐྱོར་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་དང། 

དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་སློབ་

ཕྲུག་རྣམས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མི་སྣ་བཅས་ལ་

བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་ལེགས་

པར་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྡ་སར་

ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་བྷུན་ཏར་བོད་མིའི་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་

ཁང་དུ་དྲུང་ཡིག་དང་དངུལ་གཉེར་གཅིག་

ལྕོགས་ཀྱི་ (Office Secretary-

Cashier) ས་མིག་ཐོག་ལས་བྱེད་གཅིག་

དགོས་པ་རྩ་ཕོགས་སྒོར། ༧༦༠༠ ཐོག་ཡུལ་

ཐང་གུན་གསབ་བཅས་བསྡོམས་ཟླ་རེར་སྒོར་

༡༠༩༥༡་༦༠ ཐོབ་རྒྱུ། ཐོག་མར་ཆོད་གན་ཐོག་

བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཞུགས་བློ་ཡོད་

རིགས་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༣༠ འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཁ་

བྱང་དང༌། ལག་ཐོག་ཁ་དཔར་ཨང༌། ཨི་མེལ་

ཁ་བྱང་སོགས་གསལ་འཁོད་ཀྱིས་འཚང་སྙན་

འབུལ་དགོས།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། ཉུང་མཐར་ཨང་སྡེ་གཉིས་པའི་ནང་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ B.A./B.

Com ཡང་ན་དེ་དང་མཉམ་པའི་ལག་ 

འཁྱེར་ཡོད་པ།  

༢།    རང་ལོ། ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༣།   ས་མིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀའི་

ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ངོས་སྦྱོར་

ཡོད་རིགས་ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ  །ུ

༤། གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་

སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ་འབུལ་དགོས།

༥། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དང་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་

འབུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ།

༦།  རང་རེའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་

སྡེ་གང་རུང་ནང་ལས་བྱེད་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་

ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར། 

༧། གཞན་ཡང་བོད་ཨིན་གཉིས་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་རང་སྐྱ་འཕེར་ངེས་ཐོག་ཀམ་པུ་ཊར་

ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་དགོས་

པ་ཡིན། གོང་གསལ་དན་རྟགས་ཡིག་ཆ་རྣམས་

ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འགོ་

འཛིན། སློབ་སྤྱི་གང་རུང་ནས་དག་མཆན་ཞུས་

ཏེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཞུ་སྙན་འབུ ལུ་

དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༦ ལ།།
Secretary
Department of Education, CTA
Dharamsala-176215 H.P. (www.
sherig.org; education@tibet.net)



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༣

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་
དཀར་ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་ཤུ་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༧ པར་བཅར་བ།
 

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་ཤུ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་རེ་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ལྷན་

ཚོགས་འདིའི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་བྷ་སའུ་

མོཐ་ལགས་ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་གནང་སྟེ་སྤྱི་

འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུས་

དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་

སྦེང་ལོར་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས ༢༣ ནས་ཉིན་

གྲངས་བཞིའི་རིང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་

དེར་བཅར་གནང་ཡོད་པ་རེད།

 སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་ནས་སྔོན་

འགྲོའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐོག་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་

བོད་དང་བོད་མིའི་དཀའ་སྡུག་དང། བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག ཆོས་དད་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སོགས་

སྙན་གསེང་ཞུས་ཡོད་མ་ཟད། ཚེས་ ༢༣ ཉིན་

སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་

ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སྤེལ་དང་སྤེལ་ བཞིན་

པའི་ལས་འགུལ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང། སྤྱི་འཐུས་

ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི ་གནས་

སྟངས་སྤྱི་དང། ད་སྐབས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་

ཞུགས་འབུལ་གྱི་གནས་སྟངས། རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མཁྲེགས་བཟུང་གི་

སྲིད་བྱུས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའི་

ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་ལ། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཤོག་གྲངས་བཞི་

ཅན་གྱི་གསུང་བཤད་དབྱིན་ཡིག་ནང་འགྲེམས་

སྤེལ་དང་ བགྲོ་གླེང་ཡང་གནང་ཡོད།

 ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ཐོག་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མངའ་སྡེ་ཁག་ནས་ཡི་

ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ ༥༠༠ 

ལྷག་ཙམ་ནས་བརྗོད་གཞི་ཁག་བདུན་གྱི་ཐོག་

གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་ནི། ༡ འཛམ་གླིང་

ཞི་བདེ་དང་། ཆོས་ལུགས་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མིན་

གྱི་ཞབས་འདེགས། ༢ ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐད་ཆོས་ལུགས་མི་སྣས་ཞབས་འདེགས། ༣ 

འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་སེལ་སླད་ཆོས་ལུགས་

མི་སྣས་ཞབས་འདེགས། ༤ ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་དང་། འགན་ཁུར་ཚད་ལྡན་ཐད་ཆོས་

ལུགས་མི་སྣས་ཞབས་འདེགས། ༥ འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་འགན་

འཁུར། ༦ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། 

ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་འགན་འཁུར། ༧ བོད་མིའི་

དཀའ་སྡུག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་

རྒྱས་གནང་རྗེས་དོན་ཚན་མང་ པོའ་ིཐོག་རྒྱབ་

གཉེར་དང་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་དང། བོད་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ལ་སྤྱི་

མོས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་ བཞག་

པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་

ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་ ལམ་ཞུས་

པའི་ལམ་བསྡོམས་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད།།

ཕ་རན་སིར་བོད་རྒྱའི་རིག་གནས་སྤེལ་རེས་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།

༄༅། །འད་ིགར་སུད་སིར་གནས་སྡོད་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་

པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་། 

ཟླའ་ིཚེས ༡༨ དང ༡༩ ཉིན་གཉིས་རིང་།   ཕ་

རན་སིར་གནས་སྡོད་བྱས་པའི་སྤྱི་དམངས་ནུས་

སྟོབས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཝང་ལུང་མེང་དང་

སུས་སིར་གནས་སྡོད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་

ཉི་མ་ལགས་བཅས་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ།  ཕ་

རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སིར  ༼ བོད་རྒྱའི་རིག་

གནས་སྤེལ་རེས། ༽  བཞུགས་མོལ་ཚོགས་

འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།   

 ད་ཐེངས་ཀྱི་རིག་གནས་ཚོགས་

འདུར་ཕ་རན་སིའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་

རིགས་དག་ེརྒན་ཆེན་མ་ོདང་།   སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

བཞིན་པའ་ིརྒྱ་རིགས་སློབ་མ།  ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་

ཚོང་ལས་པ།  སྒྱུ་རྩལ་པ་སོགས་ལས་རིགས་ས་ོ

སོའ་ིཕུལ་བྱུང་མ་ིསྣ་ ༤༠  སྐོར་ཕེབས་ཡོད།  

 ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོས་གུ་ཡངས་

དང་རིག་པ་དྭངས་གསལ་ཐོག་སྐབས་བབ་ཀྱི་

བརྗོད་གཞིར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་དབྱེ་ཞིབ་དང་

བགྲ་ོགླེང་ལྷུག་པོར་གནང་ཡོད་ལ།  བརྗོད་གཞ་ི

གཙོ་བོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རིག་གནས་དང།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

དབུ་མའ་ིལམ་གྱ་ིརླབས་ཆེན་དགོངས་དོན།  འཚ་ེ

མེད་ཞ་ིབདེའ་ིསྙིང་སྟོབས།  ད་ེབཞིན་བོད་མིའ་ིརང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐོར་བཅས་ཡིན་འདུག  

 ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ་ཚང་མས་འདི་

ལྟ་བུའི་རིག་གནས་སྤེལ་རེས་ལས་འགུལ་ལ་

མགྲིན་གཅིག་གིས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པ་མ་

ཟད།  སླད་མར་འད་ིའདྲ་བའ་ིརིག་གནས་སྤེལ་

རེས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གང་མང་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡིན་

ན།  བོད་རྒྱ་མ་ིརིགས་གཉིས་དབར་གྱ་ིའགལ་

ཟླ་དང་འཁོན་སེམས་ཞི་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་

དང། མ་ིརིགས་གཉིས་ཀྱ་ིམཐུན་ལམ་ལ་ཡང་ཕན་

ནུས་ཐོན་ངེས་ཡིན་པ་བརྗོད་འདུག   

 ཚོགས་འདུ་འདིར་ད་དུང་ཧུ་རང་

སིའི་བོད་རྒྱའི་མཐུན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཀུ་རུ་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་

པ་བཅས།  

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་
གནང་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ག་ོསྒྲིག་འོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༨ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བསླབ་

པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་

མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་

གནང་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་རྡ་ས་གངས་

སྐྱིད་བོད་ཀྱ་ིདཔ་ེམཛོད་ཁང་ག་ིཚོགས་ཁང་དུ་དབུ་

འཛུགས་གནང་བར་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་

གིས་ཚོགས་འདུ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ད་ེརིང་འདིར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོ

སྒྲིག་ཐོག་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་

དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་

བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་

ཡོད། ལྷན་ཚོགས་འདིའ་ིམཛད་སྒོར་བཀའ་ཁྲ་ི

མཆོག་མཛད་བྲེལ་ཡོད་ཀྱང་འདི་གར་ཕེབས་པར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་བཙུན་མའི་

ལས་འཆར་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་

མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་གཙོས་འདི་གར་ཕེབས་

པའི་སྐུ་ཚབ་ཚང་མར་ངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲིའ་ིབཀྲིས་བད་ེལེགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིབཙུན་མར་

ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དེ་སྔ་ནས་བཀའ་

བསྡུར་གང་ཙམ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་སྙན་གསེང་རབ་དང་རིམ་

པ་ཞུས་འདུག འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་བ་ཁ་

སྔོན་ཕྱ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་ཆོས་

བརྒྱུད་ཁག་ག་ིབླ་ཆེན་རྣམ་པའ་ིཚོགས་འདུ་སྐབས་

ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ངས་ང་ཚ་ོ

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་སླེབས་ཡོད། དེའ་ིནང་

ང་ཚོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཕྱེད་

ཀ་བུད་མེད་ཡིན་པས་དེར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་

ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་

མེད། སྔར་མེད་ཀྱང་ང་ཚོས་གསར་བཟ་ོབྱ་རྒྱུའ་ི

དུས་ལ་བབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་

ཚོས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷན་ཚོགས་འདི་

གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༥། ༢༠༠༥། 

༢༠༠༨།  ༢༠༡༠། ༢༠༡༡། ༢༠༡༢ བཅས་ས་ོསོར་

དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་

རབ་དང་རིམ་པ་ཕེབས་འདུག་པ་དེ་དག་གཞི་རྩར་

བཞག་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཟུར་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏེ་

ལྷན་ཚོགས་ད་ེའདྲ་ཞིག་ག་ོསྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་སྐོར་

སྙན་གསེང་ཞུ་སྐབས་དགག་ཆ་གང་ཡང་གནང་

ག་ིམ་ིའདུག དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིཐོག་ང་ཚ་ོནང་

པའི་ཆོས་འདི་རྩ་ཆེན་ཞིག་དང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེསྔོན་རྡ་ས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་

ཚང་ནས་ཇར་མན་གྱ་ིབུད་མེད་གཅིག་ལ་རིས་མེད་

དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ་འཛམ་གླིང་

ནང་ད་ོསྣང་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ད་ེ

བཞིན་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་རུང་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུས་དགོས་ཞེས་མ་ཎི་

ལྟར་འདོན་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཞིབ་ཚགས་ལྟ་སྐབས། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལྟར་

རང་ཉིད་ནས་གཙོས་མང་པོས་བསྒྲུབ་ཀྱི་མེད་པའི་

ཚོར་སྣང་ཞིག་སླེབས་ཀྱ་ིའདུག གསར་གཏོད་ཅེས་

པ་འདིར་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོགཏོང་དགོས་སྟབས། 

ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་ཐེངས་མང་བྱས་པ་ཡིན། དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིང་སྟེང་ངོམ་ཆོག་པའ་ིང་ཚོའ་ིནང་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོས་འད་ིརེད། ནང་ཆོས་ལ་བརྟེན་

ནས་འཛམ་གླིང་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ག་ི

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ད་ེབཞིན་སྤུས་

དག་ཅིག་ཡོང་ཆེད་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བཀའ་

བསྡུར་ལྷུག་པོ་དོན་ལྡན་ཞིག་གནང་སྟེ་ལྷན་ཚོགས་

གྲོལ་སྐབས་གསར་གཏོད་གནང་བ་དེ་འགྲིགས་

འདུག་བསམ་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བྱས་

པ་དེར་མི་གཞན་ནས་མིག་དཔེ་ལེན་ཐུབ་པའི་

ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ང་ཚོས་ད་རེས་

གནང་དགོས་ཀྱ་ིཡོད་པ་ལྟར། གནང་རོགས་ཞེས་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་བཅས། །

མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་མ་
འོངས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བོད་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་

བ་རྣམས་ལ་དེང་གི་ན་གཞོན་དང་མ་འོངས་པའི་

འགོ་ཁྲིད་ཅེས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཚོགས་ཁང་དུ་དབུ་འཛུགས་

གནང་འདུག

 ད་ེཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 

ཐོག་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་སྟོན་པ་སྤྱི་འཐུས་

ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་

དམིགས་ཡུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་

གནང་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལ་དུས་

འགྱུར་བྱུང་བར་བརྟེན། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་

དགོས་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་འད་ིག་བཙན་བྱོལ་

སྤྱ་ིཚོགས་ནང་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༠། ༢༠༠༡།༢༠༡༡ 

བཅས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་པ་

དེ་དག་ཐོག་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་

ངེས་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱ་ིཟབ་སྦྱོང་ནང་དང་པོ། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་ལས་དོན་བྱ་

ཕྱོགས། གཉིས་པ། བོད་ཀྱ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་

སྐོར། གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ིགནས་སྟངས། བཞ་ི

པ། རྒྱ་ནག་ག་ིགནས་སྟངས། ལྔ་པ། བོད་ནང་ག་ི

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། སོགས་ལ་བགྲ་ོགླེང་གནང་

སྐབས་ད་ོསྣང་ཆེར་སྐྱེད་གནང་དགོས། ཤེས་ཡོན་

དང་བཟང་སྤྱོད་དེ་གཉིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མི་ཐུབ་

ན། སྤྱ་ིཚོགས་ནང་འགྲ་ོསྐབས་ལས་དོན་གང་ཞིག་

བྱས་ཀྱང་གདེང་ཚོད་རྙེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་

རེད། དེར་བརྟེན་གཞ་ིརིམ་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱ་ིཚོགས་ཀྱ་ིགནས་

སྟངས་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོམ་

པ་མཉམ་སྤོ་བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟའ་ིཆར་བོད་ཀྱ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེ

ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་གནས་ཡོད་ཅེས་སོགས་

ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  ཐེངས་འདིའ་ིཟབ་

སྦྱོང་ནང་བརྗོད་གཞ་ིཁག་མ་ིའདྲ་བ་ ༡༣ བརྒལ་

བ་ཡོད་འདུག ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་

མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དང་ཕྱ་ིཚེས་ 

༢༩ ཉིན་ཕྱ་ིདྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་མཐོ་སློབ་ཁག་

དགུ་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་

པ་བཅས། །



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༣

བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་
པོ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

བོད་ཀྱི་བཙུན་དགོན་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་ནས་གཞུང་ཆེན་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་
རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པོ།

སྔོན་འགྲོ།

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའ་ིམིང་།

བོད་ཀྱི་བཙུན་དགོན་དང་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བསླབ་

པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་

རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་

གཞ་ི ༢༠༡༢ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཁྱབ་ཚད།

སྒྲིག་གཞི་འདི་ཉིད་གཤམ་འོག་ཕྱག་ཐམ་མཚན་

རྟགས་བཀོད་པའི་བཙུན་དགོན་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་

བའ་ིསློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། འག་ོའཛུགས།

སྒྲིག་གཞ་ིའད་ིཉིད་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ནས་འག་ོའཛུགས་

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཞུགས་ཆོག་པའ་ིཆ་རྐྱེན།

དོན་ཚན་བཞ་ིཔ། ལ་ོབཅུ་བདུན་གྱ་ིབསླབ་པ་ཐོན་

ཟིན་པ།

སྒྲིག་ཞུགས་བཙུན་མ་གང་ཞིག་དགེ་བཤེས་མའི་

མཚན་གནས་བཞེས་པར་སོ་སོའ་ིདགོན་སྡེ་དང་

སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་

བཅུ་བདུན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པ་དང་དེའི་རིང་

ད་ེདག་ག་ིཕྱོགས་བསྡོམས་ཆ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ 

ལོན་པ་ཞིག་དགོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་ོཚད་དང་་སློབ་ཚན།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལ་ོཚད།

དགེ་བཤེས་མའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཚད་

གཞ་ིལ་ོབཞ་ིཡིན།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སློབ་ཚན།

ལ་ོབཞིའ་ིརིང་ག་ིསློབ་ཚན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

ལ་ོརིམ་དང་པོར་རྩ་བའ་ིསློབ་ཚན། ཕར་ཕྱིན་ལ། རྣམ་

བཤད་སྙིང་པོའ་ིརྒྱན་སྐབས་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་

རྫོགས་ཀྱ་ིབར། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིརྩ་བ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་

དང་། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ།  དབུ་མ་ལ། དགོངས་པ་

རབ་གསལ་བདེན་གཉིས་བར། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིའཇུག་པ་

རྩ་འགྲེལ། ཚད་མ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་

བྱེད་ལེའུ་དང་པོའ་ིདབུ་ནས་ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་བར་

དང་། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིརྩ་འགྲེལ་བཅས་ལ་འབྲ་ིརྒྱུགས་

དང་རྩོད་རྒྱུགས། ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན་ལ། པྲ་སྟ་ིསུམ་

ཅུ་པ་དང་། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཁོངས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་

ཀྱི་མིང་མང་གི་ལེའུ་དང་པོ་ནས་དྲུག་པ་བར། 

ཚན་རིག་ང་ོསྤྲོད་བཅས་ཀྱ་ིའབྲ་ིརྒྱུགས།

1. ལ་ོརིམ་གཉིས་པར་རྩ་བའ་ིསློབ་ཚན། ཕར་

ཕྱིན་ལ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའ་ིརྒྱན་སྐབས་བཞ་ི

པ་ནས་མཇུག་ག་ིབར། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིརྩ་བ་མངོན་

རྟོགས་རྒྱན་དང་། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ། དབུ་

མ་ལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ་སེམས་ཙམ་པའ་ི

ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ནས་མཇུག་གི་བར། 

དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིའཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ། ཚད་མ་ལ། རྣམ་

འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལེའུ་གཉིས་པ་

དབུ་ནས་ལུགས་བྱུང་རྫོགས་ཀྱ་ིབར་དང་། དེའ་ི

ཐད་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ་བཅས་ལ་འབྲི་རྒྱུགས་དང་རྩོད་

རྒྱུགས། ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན་ལ། པྲ་སྟ་ིརྟགས་

འཇུག་དང་། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཁོངས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངོས་ཀྱི་ཡུལ་

དང་ངོས་ཀྱི་མི་མང་གི་ལེའུ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་

གསུམ་བར། ཚན་རིག་ང་ོསྤྲོད་བཅས་ཀྱ་ིའབྲ་ི

རྒྱུགས།

 ལོ་རིམ་གསུམ་པར་རྩ་བའི་སློབ་

ཚན། ཚད་མ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་

བྱེད་ལེའུ་གཉིས་པ་ལུགས་ལྡོག་དབུ་ནས་ལེའུ་

གཉིས་པ་རྫོགས་ཀྱ་ིབར། འདུལ་བ་ལ། འོད་ལྡན་

རྩ་འགྲེལ་དབུ་ནས་ལེའུ་བཞ་ིཔའ་ིབར། མཛོད་

ལ། མཛོད་ཊཱིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་སྟོད་ཆ་

དང་། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིམཛོད་རྩ་འགྲེལ་བཅས་ལ་

འབྲ་ིརྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས། ཞར་བྱུང་སློབ་

ཚན། སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའ་ིདཔ་ེརྒྱན་དང་

གཟུགས་རྒྱན་གཉིས། ཆོས་འབྱུང་ཁོངས་སུ་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་

པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་

དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་

བསྡུས་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་། སྔ་འགྱུར་

རྙིང་མ། བཀའ་བརྒྱུད་པ་བཅས་ཀྱ་ིཆོས་འབྱུང་། 

ཚན་རིག་ང་ོསྤྲོད་རྒྱས་པ་བཅས་ལ་འབྲ་ིརྒྱུགས།

2. ལ་ོརིམ་བཞ་ིཔར་རྩ་བའ་ིསློབ་ཚན། ཚད་

མ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལེའུ་

གསུམ་པ་འབྲས་རྟོག་སྐོར་གསུམ་དང་ལེའུ་བཞ་ི

པའ་ིསྒྲུབ་ངག་སྐོར། འདུལ་བ་ལ། འོད་ལྡན་རྩ་

འགྲེལ་ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་མཇུག་ག་ིབར། མཛོད་

ལ། མཛོད་ཊཱིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་སྨད་ཆ་

དང་། དེའ་ིཐད་ཀྱ་ིམཛོད་རྩ་འགྲེལ་བཅས་ལ་འབྲ་ི

རྒྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱུགས། ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན། 

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་གང་རུང་ཐོག་ལོ་བཞིའི་

རིང་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་ཤོག་(A4, Margin 1 

inch on each sides, Monlam 
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ལས་མ་ཉུང་བའ་ིདཔྱད་རྩོམ་འབྲ་ིརྒྱུ། ཆོས་འབྱུང་

ཁོངས་སུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་

སྤེལ་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་

དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱ་ིཆོས་འབྱུང་ལ་ོརྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས་ནས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་དང་རི་བོ་དགེ་

ལྡན་པ་གཉིས་ཀྱ་ིཆོས་འབྱུང་། ཚན་རིག་ང་ོསྤྲོད་

རྒྱས་པ་བཅས་ལ་འབྲ་ིརྒྱུགས་བཅས་སོ།།

ལེའུ་བཞ་ིཔ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་ལེན་སྟངས།

དོན་ཚན་བདུན་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་ལེན་ཡུལ།

བཙུན་དགོན་དྲུག་རེས་མོས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ལེན་ཡུལ་ག་ོསྒྲིག་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་དུས་ཚེས།

ལ་ོརེའ་ིཕྱ་ིཟླ་ལྔ་པའ་ིནང་ཡིན།

དོན་ཚན་དགུ་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་ཨང་ཐོབ།

1. རྩ་བའ་ིསློབ་ཚན་འབྲ་ིརྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 

དང་། རྩོད་རྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐོག་ནས་

རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

2. ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 

༤༠། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། 

ཚན་རིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ བཅས་ཁྱོན་བརྒྱ་ཆ་ 

༡༠༠ ཡ་ིཐོག་ནས་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་དུས་ཡུན།

1. རྩ་བའ་ིསློབ་ཚན་ཐད་འབྲ་ིརྒྱུགས་ལ་ཆུ་ཚོད་ 

༣ དང་། རྩོད་རྒྱུགས་སྐབས་རྟགས་གསལ་ལ་

སྐར་མ་ ༡༥། དམ་བཅའ་ལ་སྐར་མ་ ༡༥ ཡོད།

2. ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡོད།

ལེའུ་ལྔ་པ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་ད་ོདམ་ཚོགས་ཆུང་།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་ད་ོདམ་པའ་ི

ཚོགས་ཆུང་ག་ིགྲུབ་ཆ།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་བཙུན་

དགོན་ཁག་དྲུག །རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་། བོད་ཀྱ་ིབཙུན་མའ་ིལས་འཆར་གྱ་ིསྐུ་

ཚབ་གཅིག་རེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་

འཛུགས་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་

གཙོ།

རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་གནས་རིམ་ཡིན་པའི་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིསྐུ་ཚབ་ནས་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཚོགས་གཙོའ་ིལས་

འགན།

1. རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱ་ིདྲ་ིཤོག་རྒྱུགས་ཞིབ་པ་ནས་

བཞེས་ཏ་ེགསང་རྒྱའ་ིཐོག་ཉར་རྒྱུ།

2. ལན་ཤོག་རྣམས་ལེན་ཏ་ེའཕྲལ་མར་རྒྱུགས་

ཞིབ་པ་ལ་འཕྲོད་པ་བྱ་རྒྱུ།   

དོན་ཚན་བཅུ་བཞ་ིཔ། ཚོགས་ཆུང་ག་ིལས་འགན།

1. རྒྱུགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱ་ིའགེངས་ཤོག་

བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུ།

2. ལན་ཤོག་རྣམས་ཡིག་སྐོག་ནང་བླུགས་ནས་

ཐམ་ཀ་རྒྱབ་སྟ་ེཚོགས་གཙོར་འབུལ་རྒྱུ།

3. ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲུབ་འབྲས་ཐ་ོགཞུང་བཟ་ོརྒྱུ།

4. རྒྱུགས་འཕྲོད་པའ་ིབཙུན་མ་རྣམས་ཀྱ་ིལག་

འཁྱེར་བཟ་ོརྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅ་ོལྔ་པ། རྒྱུགས་བཞེས་པ་དང་དེའ་ི

ལས་འགན།  

རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོས་མཁོ་

ལ་གཞིགས་པར་རྒྱུགས་ཞིབ་པ་བསྐོ་འཛུགས་

བྱ་རྒྱུ་དང་། སློབ་གཉེར་བའ་ིགྲངས་ཚད་དང་

མཚུངས་པར་དྲི་ཤོག་བཟོས་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་

དམ་པར་འབུལ་རྒྱུ།   

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། རྒྱུགས་བཞེས་པའ་ིའོས་

ཆོས།

1. དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པའམ་བཙུན་མའ་ིདག་ེ

བཤེས་མའི་ལག་ཁྱེར་ཨང་རིམ་དང་པོ་ཐོབ་པ་

ཞིག་ཡིན་དགོས།

2. འབྲེལ་ཡོད་བཙུན་དགོན་ནང་དག་ེརྒན་མིན་པ་

ཞིག་དགོས།

ལེའུ་དྲུག་པ།

ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་དང་བསྐྱར་རྒྱུགས་

སྤྲོད་ཕྱོགས།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ལག་འཁྱེར་རིམ་པ།

རྩ་བའི་སློབ་ཚན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་

མ་ལོན་ན་ལ་ོདེའ་ིརྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་ཡིན། ཞར་

བྱུང་སློབ་ཚན་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་

ཀྱང་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས། 

ཞར་བྱུང་སློབ་ཚན་ལ་ཐོབ་པའི་བརྒྱ་ཆ་ཇི་ཡོད་རྩ་

བའ་ིསློབ་ཚན་གྱ་ིབརྒྱ་ཆའ་ིསྟེང་སྣོན་ཏེ། ལ་ོརིམ་

ས་ོསོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལ་

ཁྱད་འཕགས།

1. ལ་ོརིམ་ས་ོསོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 

ནས་ ༧༤ བར་ལ་ཨང་རིམ་དང་པོ།

2. ལ་ོརིམ་ས་ོསོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 

ནས་ ༥༩ བར་ལ་ཨང་རིམ་གཉིས་པ།

3. ལ་ོརིམ་ས་ོསོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ 

ནས་ ༤༩ བར་ལ་ཨང་རིམ་གསུམ་པ།

4. དེའ་ིམན་ལ་ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པར་ངོས་

འཛིན་གྱིས་ཕྱག་འཁྱེར་མ་ིཐོབ།

དོན་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པ། ལག་འཁྱེར་གནང་མཁན།

བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་

བཤེས་མའ་ིལག་འཁྱེར་ཟུར་སྦྱར་ ༡ པ་ོདང་ ༢ པ་

གཞིར་བཟུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། བསྐྱར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཕྱོགས།

ལོ་བཞིའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་རིང་བསྐྱར་རྒྱུགས་ཐེངས་

གཉིས་སྤྲོད་ཆོག་པའ་ིག་ོསྐབས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ེ

གཉིས་བསྟུད་མར་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས།

ལེའུ་བདུན་པ།

འགྲ་ོགྲོན་གཏོང་ཕྱོགས།

དོན་ཚན་ཉ་ིཤུ་པ། རྒྱུགས་སྤྲོད་འགྲ་ོགྲོན་གཏོང་

ཕྱོགས།

རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་དང་རྒྱུགས་ཞིབ་

པ་རྣམས་ཀྱ་ིཟླ་རེའ་ིལས་དོད་དང་ལམ་གྲོན། ཨང་

ཤོག་དྲི་ཤོག་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་

རྫོགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང། 

རྒྱུགས་ཞུགས་སློབ་གཉེར་བའི་ལམ་གྲོན་དང་

ས་གནས་ཀྱི་ཟས་དོད་རིགས་བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་

ལས་འཆར་ནས་གཏོང་རྒྱུ།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

སྒྲིག་གཞ་ིབསྐྱར་བཅོས།

དོན་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པ།  

དམིགས་བསལ་ཛ་དྲག་ཚོགས་དགོས་མ་བྱུང་

ཚེ་ལོ་བཞི་རེའི་མཚམས་གཤམ་འཁོད་སྒྲིག་

འཛུགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་

སྒྲིག་གཞ་ིའད་ིལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་མིན་བབས་

གཟིགས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་འཐུས་བཅས། 

བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༣༩ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༩ ལ།།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་

གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་ཡོད།

 དེ ་ཡང ་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རིང ་

ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་ནང་གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་

གསུམ་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གནང་

མཐར་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་

རྣམས་ཚོགས་དྲུང་གིས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་

རྗེས་གྲོས་ཆོད་སྟེང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་མཚན་

རྟགས་ལས་ཐམ་བཀོད་ཡོད།

 དེ ་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་

མཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་མཇུག་སྡོམ་གྱི་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་འདིར་ང་

ཚོས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བཙུན་མ་རྣམས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་ཤིག་གནང་

སྟེ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསར་

གཏོད་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། 

དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་

མྱོང་བ་ཞིག་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་རེད། 

དེ་ཡང་ཚང་མས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་ལེན་ཐོག་

སྤྱི་མོས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།  ང་ཚོས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

བཀའ་སློབ་ཁག་གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་གོ་སྒྲིག་

བྱས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལྟར་ཐོན་ཡོད། དགེ་

བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་མ་འོངས་པར་བཙུན་མ་

རྣམས་ནས་སློབ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་

ཤིག་བཙན་བྱོལ་ནང་བསྡད་ནས་བཙུན་མས་

དགེ་བཤེས་གཏོང་སའི་མཚམས་སུ་སླེབས་

པ་དེ་ཧ་ཅང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ནང་

བཙུན་དགོན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་དགེ་བཤེས་

མ་གཏོང་རྒྱུ་བསམ་བློ་འཁོར་མཁན་དང་སྐད་

ཆ་གླེང་མཁན་མེད། འོན་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གི་གཟི་བརྗིད་

ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་བསླབ་པ་ཚད་

ལོན་པའི་བསླབ་ཐོན་ཟིན་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་

ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་

ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གྲུབ་མཚམས་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་

གྱི་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་

འགྲོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

མཚམས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༣

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༨ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་

ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ལྷན་ཚོགས་དང་པོའ་ིགྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་བཞུགས་སོ།།
༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཔ་མཁས་

དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་ནས་ཚོགས་འདུའི་དབུ་

འབྱེད་སྣང་གསལ་ཞལ་དབྱ་ེགནང་རྗེས། ཚོགས་

མི་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་བཞུགས་པའི་རང་རིགས་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་ཉེ་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་

གཉིས་སུ་བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་བོ་རྣམས་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད་དུ་གུས་བཏུད་མྱ་ངན་སྐར་མ་གཅིག་

དང་། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ག་ིཆོག་གྲྭ་དག་ེའདུན་

བཞིས་དབུ་མཛད་ཐོག་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་སློབ་

ལམ་སྟོན་དང་། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་

འབྱོར་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད། བོད་ཀྱ་ིབཙུན་མའ་ིལས་འཆར་གྱ་ིངེས་

སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་

ནས་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་གྱིས་རང་རེའི་བཙུན་

མ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཐད་ཕྱག་ལས་གང་ཞིག་

གནང་ལུགས་བཅས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་

གསུང་བཤད་མཛད་རིམ་བསྒྲུབས་རྗེས། ཆོས་

རིག་དྲུང་ཆེ་ཆོས་ཁྲི་སྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་

གྲགས་ལགས་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུས་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་དང་། ཚོགས་ཕེབས་དག་ེའདུན་ཡོངས་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་

སྒོ་གྲོལ་བ་དང་བཅས་གསོལ་ཇ་བར་སེང་དུ་

ཕེབས།  

 དེ ་ནས་ཚོགས་མི ་རྣམས་སླར་

ཚོགས་ཁང་དུ་འཛོམས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ་ལོར་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ 2011 Global Buddhist 

Congregation སུ་དག་ེབཤེས་མའ་ིསྐོར་

བཀའ་སློབ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་བོད་རྒྱལ་ལ་ོ 

༢༡༣༩ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དབང་དང་སྐྱེས་

རབས་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་དགེ་བཤེས་

མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་

གང་མྱུར་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་བཟང་ཕེབས་པ་

རྣམས་ལ་གསན་གཟིགས་གནང་། ད་ེནས་གཙ་ོ

སྐྱོང་བ་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་

བཞིན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་

བཤེས་ཕན་བདེ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དགེ་

ལྡན་ཆོས་གླིང་དུ་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་

གནང་སྟངས་དང་། མོན་གྷ་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་

ཆོས་གླིང་གི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་དགེ་བཤེས་པ་

སངས་འབྲུག་སྒྲ་ནས་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་

གླིང་ག་ིསློབ་གཉེར་ལས་རིམ་སྐོར་དང་། དག་ེ

བཤེས་བློ་བཟང་བཟོད་པ་ནས་བལ་ཡུལ་བཙུན་

དགོན་མཁའ་སྤྱོད་དགའ་འཁྱིལ་གླིང་གི་བཙུན་

མས་སློབ་གཉེར་གནང་ལུགས། དག་ེབཤེས་ངག་

དབང་ཐར་འདོད་ནས་བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་

ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་ལམ་ལུགས། 

བཙུན་མ་བདེ་ལེགས་དབང་མོ་ནས་རྡ་ས་བཙུན་

དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་གི་ངོ་སྤྲོད་བཅས་བཙུན་མ་

རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་གནང་ལུགས་སྙན་སྒྲོན་

ཞུས། ད་ེབཞིན་མཁན་རིན་པ་ོཆ་ེདག་ེབཤེས་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་རྡ་ས་འཇམ་དབྱངས་

ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་སློབ་གཉེར་ལམ་

ལུགས་དང་། ད་ེནས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ནས་རྡ་

ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ག་ིང་ོསྤྲོད་དང་སློབ་

གཉེར་གནང་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ངོ་སྤྲོད་སྙན་སྒྲོན་

ཞུས་པ་བཅས། ཞོགས་པའ་ིཚོགས་ཐུན་ལེགས་

པར་ཟིན་ནས་ཚོགས་མི་རྣམས་ཉིན་གུང་གསོལ་

ཚིགས་སུ་ཕེབས། 

 ད་ེནས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡ པོར་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཚོགས་ཁང་དུ་སླར་ཡང་འཁོད་

ནས་གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་བཀའ་བསྡུར་

གནང་འག་ོཚུགས་ཤིང། ཕྱ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ དང་ 

༡༩ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་སྐབས་སུ་བབས་པ་

རང་རེའི་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་བཙུན་མ་རྣམས་

ལ་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར་

འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཐིལ་ཕྱིན་པ་

གནང་སྟེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གྲོས་ཆོད་

བཞག་པ་གཤམ་གསལ།

 གྲོས་གཞ་ིདོན་ཚན་དང་པོ། སྤྱ་ིནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་

ད་ལོའ་ིཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་དགེ་

བཤེས་མའི་ལག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བཀའ་

སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་

ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་

ཞེས་པའ་ིསྐོར།

 གྲོས་ཆོད། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའ་ི

གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་བོད་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་རབས་

ཕྲེང་བ་དུ་མ་བརྒྱུད་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་

ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བོད་མིའི་རང་

དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་བསྟན་སྲིད་མི་

རིགས་དང་བཅས་པའི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཁོ་

ནར་སྨན་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་

སྨིན་བསྩལ་སྤྱ་ིདང་། གཅིག་ཏུ་རང་ར་ེབཙུན་མ་

རྣམས་དགེ་བཤེས་བྱིངས་ཀྱི་ཚད་དང་མཐུན་པར་

སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལ་དཔག་པའ་ིདག་ེབཤེས་

ཀྱི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་རྒྱུའི་ཐད་ཐུགས་

བསྐྱེད་ལྷག་པར་བཞེས་ཏེ་ད་བར་བཀའ་སློབ་རིམ་

པར་བསྩལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན། ལྷག་པར་ཆུ་

འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསྐྱེས་རབས་

གསུང་ཆོས་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་བཙུན་མ་

རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་མ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་རྩ་འཛིན་

སྒྲིག་གཞི་གསར་བཟོ་དགོས་ལུགས་བཀའ་བཟང་

ལམ་སྟོན་མཛད་པར་བཙུན་མའི་འདུས་སྡེ་ཡོངས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱིས་སྙིང་

ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 གྲོས་གཞ་ིདོན་ཚན་གཉིས་པ། བཙུན་

མའི་འདུས་སྡེ་ཁག་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ལག་འཁྱེར་

འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་

རྒྱུ། ཡང་ན། ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱ་ིསྒྲིག་

གཞི་གསར་བཟོ་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་

གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པའ་ིསྐོར།

 གྲོས་ཆོད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་ངོ་བོར་

ཕུལ་བའི་བོད་པའི་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་བཙུན་

མ་རྣམས་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་

ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱ་ིསྒྲིག་གཞ་ི ༢༠༡༢  

ཞེས་པ་ད་ེཉིད་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང། ད་ེ

ལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བོད་ཀྱ་ིབཙུན་དགོན་

དང་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་

སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་

གཞི་ ༢༠༡༢ ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་

འགེལ་རྒྱུ།

 དེའི་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་

དོན་ཚན་བཞ་ིཔར། ༼སྒྲིག་ཞུགས་བཙུན་མ་གང་

ཞིག་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་གནས་བཞེས་པར་

སོ་སོའ་ིདགོན་སྡེ་དང་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཞུང་

ཆེན་ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱི་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པ་དང་དེའི་རིང་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་

བསྡོམས་ཆ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་ཞིག་

དགོས།༽ཞེས་པའ་ིདགོངས་དོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་

བརྒྱ་ཆ་རྩིས་ཕྱོགས་ཐད་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་

ཆ་སྙོམས་ཡོང་སླད་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོར་ལོ་བཅུ་

བདུན་རིང་སློབ་གཉེར་གནང་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་

གང་ཐུབ་གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཚན་

ལས་རིམ་དང་མཐུན་པར་སྒྲིག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 གྲོས་གཞ་ིདོན་ཚན་གསུམ་པ། ཕྱ་ིཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་མོན་གྷ་ོདགའ་ལྡན་

བླ་སྤྱིར་འཚོག་རྒྱུའི་དགེ་ལུགས་བསྟན་བདག་དང་

མཁན་པ་ོརྣམ་པའ་ིལྷན་ཚོགས་སུ་བཙུན་མ་རྣམས་

ཀྱིས་སོ་སོའ་ིདགོན་སྡེ་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་

ཕྱོགས་མཁྱེན་རྟོགས་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་

མཁན་བཙུན་མའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་འདེམས་བསྐོ་

གནང་རྒྱུ་ཞེས་པའ་ིསྐོར།

 གྲོས་ཆོད། བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱ་ིསྐུ་

ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་གྱི་ངེས་

སྟོན་པའི་ཕྱག་རོགས་བཙུན་མ་བློ་བཟང་བདེ་ཆེན་

དང་སྒྲོལ་མ་གླིང་ག་ིབཙུན་མ་བད་ེལེགས་དབང་མ་ོ

གཉིས་བསྐ་ོགཞག་ཞུས་པ་ཡིན། བཅས་བོད་རྒྱལ་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་གར་གནའ་དངོས་ཤུལ་རྫས་དཔྱད་
རིག་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཧ་ི

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའ་ིཀངྒ་ར་རྫོང་ག་ིའགྲེམས་སྟོན་ཁང་

གི་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་དངོས་ཤུལ་རྫས་དཔྱད་རིག་
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ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་

སྐབས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་ར་ིསྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙ་ོབོར་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད།

སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་པར་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་

མཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིབྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

དངོས་རྫས་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བྱས་ཏེ་བྱུང་རབས་

ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་

རྐྱེན་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ངེས་པར་

དུ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་གནའ་དངོས་ཤུལ་རྫས་དེ་

དག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུ  སུ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏ་ེ

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་

ཆོས་ད་ེདག་ཤེས་ཐུབ། འཕགས་བོད་གཉིས་ལ་ོ

ངོ་སྟོང་གི་རིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། 

བོད་དུ་ནང་ཆོས་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་ནས་དར་བར་

བརྟེན།  ང་ཚོས་བཀའ་དྲིན་གསབ་དགོས་པ་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ་ིགསུང་བཤད་གནང་བསྟུན་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིསྟོན་པའ་ིཞལ་ཐང་ཞིག་ནང་

སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དེར་

གནང་ཡོད། ཞལ་ཐང་དེའ་ིསྟེང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཚན་རྟགས་འགོད་

གནང་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཀྱ་ིརྒྱ་གར་གནའ་དངོས་ཤུལ་རྫས་

དཔྱད་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་ཞལ་ཐང་དེ་མངའ་སྡེའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་

ཅ་དངོས་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་སྟེ་འགྲེམས་

སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས།  ག་ོསྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་ནས་ཀྱང་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་རིག་པའ་ིལྷ་མ་ོ

དབྱངས་ཅན་མའི་འདྲ་སྐུ་ཞིག་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་

ཏ་ེཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།    

གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་སྨན་རྩིས་ཡན་
ལག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།  ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་

ཁང་གསར་པ་དེའི་དབུ་འབྱེད་དེ་བཞིན་འབྲི་གུང་

བཀའ་བརྒྱུད་འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་

དགོན་པའ་ིབླ་མ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་

གནང་ཡོད།    མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སྐུ་མགྲོན་གཞན་

རྣམས་ན་ིར་ིཝལ་སར་གྲོང་ཚོའ་ིའག་ོགཙ་ོསྐུ་ཞབས་

བྷན་ས་ིལལ་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་སྤྱ་ིམ་ིསྐུ་ཞབས་

པོན་ཌ་ོའ་ིས་འག་ོབསྟན་འཛིན་བཟང་མ་ོལགས། ས་

འཐུས། ད་ེབཞིན་གཡས་གཡོན་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་མཁན་ལས་

ཟུར་བཅས་ཕེབས་ཡོད།  སྐབས་དེར་མཛད་སྒོའ་ི

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཡིན་འདུག  ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ནས་ད་བར་ལ་ོ

ང་ོབཅུ་བཞ་ིརིང་ཟླ་རེའ་ིམཚམས་སུ་གནས་མཆོག་

མཚ་ོཔདྨའ་ིཡུལ་མ་ིསྤྱ་ིདང་ལྷག་པར་ཕྱོགས་མཐའ་ི

གནས་སྐོར་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ར་ིཁྲོད་མཚམས་ཁང་

སོགས་ལ་སྨན་སྤྲོད་དང་བརྟག་དཔྱད་སོགས་ཀྱི་

མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཏ་ེཞབས་ཞུ་ཧུར་སྐྱེད་ཞུ་སྐབས་

དབོན་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག དང་བླ་མ་དབང་རྡོར་

རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་བཅས་ཀྱིས་གནས་ཁང་ག་ིམཐུན་

འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་པར་དབུས་སྨན་

རྩིས་ཁང་གིས་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་

གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་

པོན་ཌོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉིས་

ནས་ཀྱང་ཟླ་དྲུག་དེའི་རིང་པོན་ཌོ་དང་སུན་དར་ན་

གར་ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བརྡ་

ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་མཚོན་པའི་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་

གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད།   ཕྱོགས་

མཚུངས་འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་

དགོན་པས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་

རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིགྲ་

སྒྲིག་ཞུ་ཕྱོགས་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་

མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་

རྗ་ེཆ་ེཞུས་ཡོད།  ཐེངས་འདིའ་ིཡན་ལག་སྨན་ཁང་

དེ་བཞིན་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལགས་

སྨན་ཁང་ ༥༧ ད་ེཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 4 ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ 5 ཚེས་ ༢༣

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

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

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

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

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

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

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

Publisher: Secretary, DIIR, 
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR,  CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, 
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription  Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
 Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net 
Website: www.bod.asia  

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ཆོས་རིག་

བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་ མཆོག་དང་བད་ེསྲུང་

བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་རྣམ་

གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་གྲངས་ 

༢༥ ཙམ་ལ་རྡ་ས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་

ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། ད་ེཡང་ཐོག་མར་ཕྱ་ིདྲིལ་

དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་

ཚོར་འཚམས་འདྲི་དང་གོང་གསལ་བཀའ་བློན་

རྣམ་གཉིས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་

བློན་ཁྲི་ཚབ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་

ད་ེསྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བའ་ིནང་འཁོད་དོན།

 ཉེ་ལམ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་གནས་ 

ཚུལ་ཐོན་རྗེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

གིས་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཕྱྭའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

ཡིན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཞུགས་

སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་དབྱིན་ཇིའི་གསར་ཤོག་སན་

ཌ་ེཊ་ེལ་ིགྷ་རཕ་ (Sunday Telegraph) 

ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

གང་སྐུའི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་སྐོར་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པར། མགོན་པ་ོགང་

ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་

མ་ཐག་འབྲེལ་ཡོད་སྲུང་བྱའི་ཚན་པ་ཁག་ནས་སྐུ་

ཕྱྭའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་

ཏེ་འགན་ཁུར་འཁྱེར་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་

མ་ཟད། ཉ་ེལམ་བོད་ནང་བད་ེའཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་མཁན་བོད་མི་ལས་བྱེད་ཞིག་གིས་རྒྱ་མིས་

བོད་རིགས་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་ལ་དམིགས་

བསལ་སྦྱོང་བརྡར་འོག་སྐྲ་དང་མཇལ་དར་ལ་ དུག་

རྫས་བསྲེས་ཏེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཁུལ་གྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་ལ་བདོ་བའི་ངན་བྱུས་ཤོམ་བཞིན་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བོད་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་

ཡོད། བོད་མ་ིཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ནམ་

ཞུ་སྐབས་དད་གུས་ཆེན་པོས་མཇལ་དར་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ཏེ་གང་སྐུའི་ཕྱག་དབང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་

སྲོལ་ཡོད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་

པ་དེར་སྐུ་ཕྱྭར་ངན་བྱུས་ཤོམ་བཞིན་པའི་གནས་

ཚུལ་དེར་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་ཐབས་མེད་སྐོར་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡོད། སྤྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྣམ་

ཀུན་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་དེ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་ 

མཛད་ཀྱ་ིམེད་ཀྱང། སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་འདྲ་མིན་ཡོད་

པ་དེ་དག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་འགན་

ལྕ་ིབོར་རྩ་ིབཞིན་ཡོད།

 ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ཕྱ་ིཟླ་ ༦ ནང་བོད་

ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་མིའ་ི

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་

ལ་དམིགས་བསལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་དེ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་གནོད་

འཚ་ེབྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྐུ་སྲུང་བའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས་ཤེས་ཚོར་དཀའ་བའི་མྱོས་

རྫས་དུག་རིགས་ཀྱི་རྫས་སྦྱོར་ཧ་ཅང་ཡར་ཐོན་

ཅན་དེ་འདྲ་བརྒྱུད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་

གནོད་འཚེ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་འབྱོར་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ནང་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གསང་བའ་ིལས་

ཁུངས་ནས་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་

བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། མགོན་པ་ོགང་

ཉིད་མཆོག་གི་སྐུའི་ཟུངས་ཁྲག་དང་ཆབ་གཅིན། 

དེ་བཞིན་དབུ་སྐྲ་སོགས་རག་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་

ཆེད་མངགས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་

༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་

གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༤ ཟླ་འགོར་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཀྲང་

ཅིན་ལིས་ (Zhang Qingli) གཞུང་གི་

ལས་སྣེ་མཐོ་གྲས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་

ཏེ་གསོད་དགོས་པ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་གསོད་

དགོས་པ་དང། བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་

རྣམས་ངེས་པར་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས། 

ཞེས་བསྒྲགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ནང་ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཀྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲན་ཆན་གོ་ (Chen 

Quanguo) གྱིས་ཁ་བྲལ་བ་ཚོར་དམག་

འཐབ་བྱེད་དགོས། ཞེས་བསྒྲགས་ཡོད། ཉེ་བའི་

ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྔར་བས་

ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ངོ་རྒོལ་

གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་

རིགས་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་བཀོད་མངགས་བྱས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རི་དང་ཡུ་

རོབ། ཉི་ཧོང་སོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་དག་ཅིག་ 

གཏོང་བཞིན་ཡོད།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་བཞིན་

མང་གཙོའི ་ལམ་བཟང་ཐོག་བཅོས་བསྒྱུར་

མཛད་ཡོད་པར་བརྟེན་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་

རེ་ཟུང་ལ་གདེང་སྤོབས་གསར་པ་བསླེབས་

ཏེ་ལངས་ཕྱོགས་མི་མཐུན་པ་བཟུང་ཡོད་པ་

ནི་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཆགས་ཡོད། གནས་

ཚུལ་དེ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོར་

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་སྲོལ་མི་རུང་བའི་ལམ་

སྟོན་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་དེ་དག་ལྷ་མི་སྲུང་སྐྱོབ་

ཚོགས་པ་ (Dorje Shugden Devotees 

Charitable and Religious Society) 

ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན། ཚོགས་པ་དེའི་ལས་

ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཙུགས་ཡོད། ཚོགས་

པ་དེའི་རྗེས་འབྲང་ཕལ་མོ་ཆེ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་

ཤོས་ཆགས་ཡོད།

 རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་པས་ཚོགས་པ་དེའི་

མ་ིསྣས་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཕྱ་ིཟླ་ ༢ ནང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དང་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་

སར་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་དམར་གསོད་བཏང་

ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་སྟེ་ནག་ཉེས་བཙུགས་

ཡོད། དག་ེའདུན་པ་གསུམ་གྱ་ིཁོངས་ནས་གཅིག་

སྐུའ་ིརྒྱ་སྐད་གསུང་བསྒྱུར་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༠༧ ཕྱ་ིཟླ་ ༦ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ིསྐོར་སྲུང་

ལྷན་ཚོགས་ (Interpol) ཀྱིས་ལག་དམར་བ་

གཉིས་འཛིན་བཟུང་ཆེད་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲང་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་རིམ་པར་ཐོན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༡ ཕྱ་ིཟླ་ ༣ ནང་བཙུགས་པའ་ིབྱང་ཨ་རིའ་ི

དག་ེལུགས་མཐུན་ཚོགས། ཟེར་བའ་ིདོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པའི་འགོ་གཙོ་ཁག་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་

གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་དཔོན་

རིགས་ཁག་གཅིག་དང་ཐེངས་འགའ་ཐུག་འཕྲད་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཏུའང་ཡང་ས་ེསྐྱོད་

བཞིན་ཡོད།

 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་ 

སྐྱོབ་ཐོག་ཐུགས་འཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོས་ལས་གཞ་ི

དང་མཐུན་འགྱུར་ཚགས་ཚུད་གནང་དང་གནང་

མུས་ཡིན་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་

མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་

རྒྱུ་དང། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གི་སྐུ་ཕྱྭའི་གནད་དོན་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་ཚང་

མས་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ནན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཞེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་བློན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསར་

འགོད་པའ་ིདྲ་ིབར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད།

 གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེ་

དབྱིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ནས་འདི་ག་ཕྱི་དྲིལ་བོད་

ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པས་གོང་གསལ་

ལྟར་ལགས་ཀྱང་གཙོ་བ་ོདབྱིན་ཡིག་ཐོག་རྩ་འཛིན་ 

ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་བཀའ་བློན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསར་འགོད་
པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

ཕྱི ་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རིང ་དྲན་རྟེན ་ཚོགས་

ཁང་དུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་དང་བདེ་སྲུང་

བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི ་སྐུ ་ཕྱྭ ་དང་

འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒྲགས་

སྤེལ་གྲུབ་བསྟུན།  གསར་འགོད་པ་ཁག་

གཅིག་གི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།   

ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདིར་ཉེ ་བའི་ཆར་

བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་

པོ ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པའི ་རྐྱེན་བོད་ཕྱི ་ནང་

གཉིས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་། དགའ་ཞེན་ཡོད་

པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་གིས་བློ་འཚབ་དང་

སྦྲགས་འདི་ག་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་

སྐད་ཆ་དྲི་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་

འདུག་པར་སོང ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་

ལྟར་ཉེན་སྲུང་རིག་པའི་འགྲོ་ལམ་དང་ཉེན་

སྲུང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ལ་མཁོ ་སྤྲོད ་བྱེད་རྒྱུའི ་ལུགས་སྲོལ་

མེད་ལ་སྤྲད་ནས་དགོས་པའང་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན། 

 ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་རིགས་

གཅིག་ནི ་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་ཚར་བ་

ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་རྣམ་པ་ཚོར་གསར་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་སྲིད། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་

མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ཞུས་ན་གོང་གསལ་

གནས་ཚུལ་དེ ་འབྱོར ་མ ་ཐག ་༸གོང ་ས ་

མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་

མཁྱེན་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་དོགས་

ཟོན་དང་སྔོན་འགོག་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

སྐོར ་ལའང་གོ ་བསྡུར་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་རྒྱ་ཆེའི ་མང་ཚོགས་ལ་དོགས་འདྲོག་

དང་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ་ཡང་

འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི ་སྲུང་

སྐྱོབ ་ཐད་དོ ་ཁུར་ཆེན ་པོ ་ཞུ ་བཞིན ་ཡོད། 

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི ་གནས་སྟངས་ནས་བརྗོད་ན་དོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པ་དེ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ཉེན་

ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་བརྗོད་མི་

དགོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་སྲུང་

བྱའི ་གཏན་འབེབས་ཡིག་ཆའི ་ཐོག་ཏུའང་

འཁོད་ཡོད།

  དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་བཙན་

བྱོལ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་དང་བོད ་ནང་དུའང་

ཡོད། ཁོ་པ་ཚོས་གྱོན་གོས་གང་འདྲ་ཞིག་

གྱོན་ནས་ཡོང་དང་རྣམ་པ་གང་འདྲ་སྟོན་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་སུ་ཞིག་གིས་བརྗོད་

མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེར་

བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་རྒྱ་

ཆེའི་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀྱང་ཐུགས་སྣང་

དང་སྦི་གསང་གནང་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་

གནད་འགག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ ་གང་ཡིན་

བརྗོད་ན།  ཕན་ཚུན་དོགས་གཞི་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་ཚེ ་སྐབས་

འཕྲལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན། སྲུང་སྐྱོབ་ཅེས་པ་དེ་གྲི་མེ་

མདའ་གཅིག་པུས་གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་

ཡང་དེའི ་ནང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་རག་རྒྱུ་དེ ་སྲུང་

བྱའི་ཐོག་རང་བཞིན་གྱི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་

ཡིན། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཚང་

མས་དོ ་སྣང་གནང་གི ་ཡོད ་ལ་ད་དུང་མུ་

མཐུད་དེ་སྦི ་གསང་དང་དོགས་ཟོན་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད་ལ་

ཡང་ཆོས་རིག ་བཀའ་བློན ་མཆོག་གིས། 

གནས་ཚུལ་འདིར ་རྒྱ ་ཆེའི ་མང ་ཚོགས་

རྣམས་ཞེད ་སྣང ་དང ་དངངས་སྐྲག་བྱེད ་

དགོས་དོན་མེད། འོན་ཀྱང་ཚང་མས་གང་

གཟབ་གཟབ་དང་དོ ་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚང་

མར་འགན་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། 


