དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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ལོ་ ༨ ཨང༌། ༢༥

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨི ན་ཡུལ་དང་ཨ་རི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ མ་མཛད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཐོག་མར་༸གོང་ས་ དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་འཁེངས་ནས་ཡོ ད། ཤི ་ མཆོ ག ་དང་ལྷན ་ཉིན ་དགུ ང ་ལྗག ས་སྨནི ་
༢༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ མཆོ ག་གི ས་ས་གནས་དེར་ནང་པའི་དགོན་ ཐེང ས་འདི ར ་བོད ་ཀྱི ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཏཱ ་

མཛད། དེ་རྗེས་ (SMU) གཙུག་ལག་

ཆི བས་འགའྲོ ི་ཐོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བར་ བཞེངས་ལེ གས་གྲུ བ ་བྱུ ང ་བར་དབུ ་འབྱེད ་ སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ས་ཡོ མ་གྱི ་
དང་། དེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡ་ི ལི ར་ མཛད། དེ་རྗེས་བལ་པོ་ནང་པའི་དད་ལྡན་ གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་ཐུ གས་སྨནོ ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩།༡༠

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བཞུ ག ས་སྒར ་ཕོ་ བྲང་ནས་ པ་བཀྲ་ཤི ས་མདོ་ སྔག ས་ཆོ ས ་གླིང ་གསར་ ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་ས་གནས་འདིར ་ཆི བས་

སླབོ ་ཁང་དུ་མི ་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བར་
བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ཨ་རི ་དང་ཁེ་

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ནས་

ན་ཌའི་ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་

ལ་སི ་ཊོན་བྷུ་རི ་དུས་སྟོན་

༨༠ ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ

༣༠ བར་ཨི ན་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་ག་
Festival

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་དགུ ང ་གྲངས་

Glastonbury

ཨ་རི འི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ནིའུ་ཡོ ཀ་ཏུ ་གཟབ་རྒྱས་

ཐོག་ལྷན་ཞུགས་མཛད་རྗེས་

ངང་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་མ་ཟད།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་ཨ་རི འ་ི

ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི ་ Aldershot གྲོང་ཁྱེར་དུ་

མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་མགོན་པོ་

འདྲ་མི ན་གྱི་དབུ་ཁྲིད།

གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གོ ང ་བར ྗོད ་དུས ་ས ནྟོ ་གྱི ་

དེ་བཞི ན་མི ་མང་

སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་༸སྐའ
ུ ི་

ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་པ་
དང་།

ཆོས་ལུགས་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་ནང་ མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་ གསོ ལ ་འདེབ ས་མཛད་ཡོ ད ་པ་དེས ་དཀའ་ གྱ་སྟོན ་གྱི ་ མཛད་སྒ ་ོ སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་

པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་
དོན་ལྟར།

ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

མི ན་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ སྡུག་འོག་མྱོང་བཞི ན་པའི་རྗེས་ཤུ ལ་ནང་མི ་ འདུག་པ་དང་།

དེ་ཡང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

ཐོག ་ཉེ་ ལམ་བལ་ཡུ ལ ་དུ་ ས་ཡོ མ ་གྱི ་ གོ ད ་ རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་ཤུ གས་ཆེ ་ཞི ག་འཐེབ་ དྲན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་བྱང་ཨ་

ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ནས་ཁུ ལ ་དེར ་བལ་ ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་སྨནོ ་ལམ་གསུང་ ངེས་རེད། ཅེས་གསུངས།

རི འི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་བཀྲ་ཤི ས ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

དེ་ ཡང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཨི ན་ ཀྱིས་གསུང་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་

པོའི ་ མང་ཚོ ག ས་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ དད་ འདོན་མཛད་པ་དང་། དེ་ཡང་སྨནོ ་ལམ་གོ་

ལྡན་མི ་གྲངས་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་ ESS སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཀ་ཇི ་ཤར་ ཡུལ་ནང་གི ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེ གས་གྲུབ་ མི ་ཙམ་མ་ཟད། སྐྱེ་འགྲོ་གྲངས་ལས་འདས་

Stadium Aldershot རྩེད་ཐང་ཞི ག་ཏུ ་ པ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ རྗེས ་ཨ་རི ར ་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཏེ་ ཁུ ལ ་ པས་དད་གུ ས ་དང་བསྔག ས་བརྗོད ་ཆེ ན ་པོ་

དུས་རབས་ ༢༡ ནང་པ། ཞེས་པའི་བརྗོད་ ༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་སླར ་ དེར ་དེ་ སྔའི ་ ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ ཞུ་ཡུལ་གྱི་སྐ་ྱེ ཆེན་དམ་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།
གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ས་ ཡང་ས་གནས་འདིར་གདན་ཞུ་ཐུ བ་པར་ང་ ཇོར་ཇི ་ཌབ་ལུ་བྷུ་ཤི ་མཆོ ག་གི ་བསྟི་གནས་ མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དེས་

ས་མཆོག་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག

དེ་ ནང་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞི ག་ tial Center གི ་དཔེ་མཛོ ས་ཁང་དུ་ཐུ གས་

ི ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ ་མི ་གྲངས་ཧ་ཅང་
གནས་དེར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་༸གོང་ ཚོ ་ འདིར ་ཨི ན་ཡུ ལ ་དུ་ གནས་སྡདོ ་བལ་པོ་ ཁང་ George W. Bush Presiden- འཛམ་གླང

ཉིན་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་དབུ་འཛུ གས་ བྱུང་བས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་སེ མས་གཏིང་ནས་ ཞི བ་མཛད་པ་མ་ཟད་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་བྷ�ུ ་

ི ་སབྟོ ས་སྐ་ྱེ
མང་པོར་སེ མས་འགུ ལ་དང་སྙང

གཞི ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། ཞེས་གསུངས།།

རྒྱལ་སྤྱའི་མནར་གཅོད་ཉིན་མོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ བཀའ་བླ ོན ་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག་ བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་བསླ བ ས་གནང་བ་ཞི ག ་
ཉིན་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་གོ་སྒྲི ག་ གི ས ་སྐུ ་ མག ྲོན ་གཙོ ་ བོ་ སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་འཕྲིན་

རེད། གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་ལམ་ནས་མི ་མང་ལ་

ཁང་དུ་མནར་གཅོད་ཕོག་མི ་ཚོ འི་ཐོབ་ཐང་

ལས་ཁུངས་ནང་མནར་གཅོད་སྡ་ེ ཚན་བརྒྱུད་
ནས་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་ཚོ ར ་གཟི ག ས་

ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་ ལ་མཇལ་དར་ཕུ ལ ་ཏེ་ སྣེ་ ལེ ན ་ཕེབ ས་བསུ ་

ལས་དབང་མོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་ སླབོ ་གསོ་སྤྲད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད།

བསྐྱར་གསོ འི ་ ལས་གཞི ་ཞེ ས ་རྒྱལ་སྤྱའི ་ སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དབུས་

གནང་།

ཞུས།

ཐེངས་འདིར་སྐ་ུ མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོ་

མནར་གཅོད་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་དང་སྦྲགས། པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཚེ ་རི ང་དབང་

༼ནོར ་བུ ། ༽ཞེ ས ་པའི ་ གཏམ་བར ྗོད ་ཅི ག ་ ཕྱུག་མཆོག སྤྱི་འཐུ ས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

གཅོད ་ཉིན ་མོ ་ སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ས ་པའི ་ ངོ་ སྤྲོད ་
དེ་ རྗེས ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

སྤྱིར་ང་རང་

གཙོ ས ་པའི ་ བཙན་བྱོལ ་ནང་གི ་ ན་གཞོ ན ་

ཚོ ས ་བོད ་ནང་གི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་ཚོ ར ་

དང་།

༤༠༠༠

ད་ལྟའ་ི བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྒརོ ་

ད་བར་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པའི་མི ང་ཐོ་ཐོན་པ་

དེ་རི ང་གཏམ་

བ་དམི གས་བསལ་བ་ཞི ག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་དང་།

ི ་
བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་ འཚོ ར་བ་བསླབེ ས་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་སྙང

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི ་དགོང་ དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་ སྟོབས་དང་ཐུ གས་ཕན་གསོ ་བར་ཡོ ང་ངེས་
ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ རྡ་ས་ཁུལ་གྱི ་མི ་མང་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་

དེ་སྔནོ ་ཟླ་རེར་རོགས་དངུལ་སྒརོ ་

མཐོང་མྱོང་མེད་སྟབས།

དངོས་སུ་ང་ཚོ ་སུ་གཅིག་གི ས་ཀྱང་

མཐོང ་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་ན་འཚོ ར ་

༧།༣༠

བཀའ་ཤག་གི ས་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་ཚོ ར་

༦༠༠༠ གནང་གི ་ཡོ ད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་

བརྗོད་འདི་བརྒྱུད་ནས་དངོས་སུ་མི ག་གི ས་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

རག
ྟོ ས་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་འགན་ཞི ག ་ཡོ ད །

སྐུ ་ ངལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་པ་གོ ་ ཐོས ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་

ུ ་།
རང

འཁྲབ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད།

འཕྲོད་བསྟེན་

རེད།

དེ་རི ང་གཏམ་བརྗོད་འདི་ལྷག་པ་ཚེ ་

གཞུང་གི ས་ངོས་ལེན་གནང་བ་གཞི ར་བཟུང་
མང་ཆེ ་ བ་ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡར་ཕེབ ས་ཐུ བ ་པ་

བྱུང་ཡོ ད།
བཀའ་ཤག་གི ་ལས་འགན་ནི་
མཐུ ན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡི ན་སྟབས། ང་

ཚོ འི་ངོས་ནས་གང་ཐུ བ་ཅི ་ཐུ བ་ཀྱིས་མཐུ ན་

འགྱུ ར ་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ བཞི ན ་པ་ཡི ན།ཞེ ས ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཨབ་གྷ་ནི་སི ་ཐན་
Afghanistan གྱི་བྷ་མི ་ཡན་ Bamiyan ཡུ ལ་
གཤོ ང ་དུ་ ཁ་ཆེ འི ་ འཇི ག ས་སྐུལ ་དྲག་སྤྱོད ་པས་
གནའ་བོའི ་ ས ནྟོ ་པའི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་གྲགས་ཅན་ཁག་
འབར་རྫས་ཀྱིས་གཏོར་བཤི ག་བཏང་རྗེས། ཉེ་
ཆར་ཡུ ལ ་དེའི ་ སི ་ ཏུ ་ཞེ ས ་པའི ་ གྲོང ་ཁྱེར ་དུ་ རྒྱ་
རི གས་ཇེ་སན་ཡུ ་ Janson Yu དང་ལི ་ཡན་
ཧུ ་ Liyan Hu བཅས་བཟའ་མི ་གཉིས་ཀྱིས་
དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་( 3D holographic
projection)ལམ་ནས་བསྐྱར་བཟོའ་ི ལས་གཞི ་འགོ་
འཛུ གས་གནང་བར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ལེགས་
གསོའ་ི བསྔགས་བརྗོད་མཛད་དོན། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༡ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་བྷ་མི ་ཡན་སྟོན་པའི་སྐ་ུ
བརྙན་གཏོར་སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་།
སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ་ནང་པ་ཙམ་མ་
ཟད། ཨབ་གྷན་ཡུ ལ་ལའང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་
ཡོ ད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན། གནའ་རྫས་དེ་དག་ནི་
ལོ་རྒྱུས་ཁདྲོ ་འག་ྲོ བ་མི ་རི གས་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་
ཤེས་མཚོ ན་ཐུ བ། ཅེས་སོགས་འཁོད་འདུག
ཡུ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་
ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་
ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་
པའི་ཚོ གས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་མན་ Thomas
Mann མཆོག་དང་། ས་བྷ་ས་གོར་ Csaba
Sógor མཆོག རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁང་། དེ་བཞིན་བྷར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་བཅས་
ཐུ ན་མོང་ཐོག་གོང་ཚེ ས་ཉིན། འདི་ལོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠
ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སནྟོ ་ཡུ ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་
European Parliament སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག
ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་
མོལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་གྲོས་གཞི ་གྲོས་
འཆར་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་
ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་
ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་དང་ནིའུ་ཡོ ཀ་ས་ཁུལ་
གྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མི འི་འཐུ ས་མི ་གཅི ག་ལྕགོ ས་
ཡི ན་པ་སྐུ ་ ཞབས་ཨི ་ལོ ་ ཡི ་ཊི ་ཨེ ལ་ཨེ ན་ཇེལ ་
Eliot L. Engel མཆོག་དང་། ཨེ ་རི ་ཛོ ་ནའི་
ས་ཁུལ་གྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་དང་ཞི ་
ི ་ཆེན་གྱི་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་
བདེ་རྒྱ་མཚོ འ་ི གླང
སྐ་ུ ཞབས་མཊ་སལ་མོན་ Matt Salmon མཆོག
དེ་ བཞི ན ་ཊོ མ ་ལེ ན ་ཊོ ་ སི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་
རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་ Tom Lantos Human
Rights Commission གི ་འགན་འཛི ན་གཞོན་པ་
དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཇོ་
སེབ་པིཊ་ Joseph Pitts མཆོག གཞན་ཡང་
གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི ་
མེཀ་གོ་ཝན་ Mr. James McGovern མཆོག་
བཅས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་
མའི་ནང་།
བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཆེད་སྔནོ ་
འགའྲོ ི་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེ ད་པར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་
མོ ལ་སྐྱར་གསོ་གང་མགག
ྱོ ས་གནང་ས་ྟེ བོད་མི འི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་གས
ྲོ ་གཞི ་གས
ྲོ ་
འཆར་བཏོན་པ་དེར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་
མི ་གྲངས་ ༢༩ ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་
ཐེངས་ ༡༢ པ་མཇུག་སྡམོ ་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༠

ཚང་མས་སྨནོ ་ལམ་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་

ཉིན ་རྡ་ས་མེ ག ་གྷ ན ་དུ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་
སུར་ཡཱ་མགྲོན་ཁང་ (Surya Hotel) དུ་

བར ནྟེ ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་ཐོག ་ནས་འཛམ་

དྲུང་བོན ་བཅས་པའི ་ བསྟན་བདག་བླ་ ཆེ ན ་

དཀའ་ངལ་མི ་གཅི ག་གྱུ ར ་གྱི ་ནང་དུ་གྲལ་

བོད་ཀྱི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཆེ ན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་

རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༢ པ་མཇུག་

དབ ྱེ་ བ་ཕ ྱེ་ ནས་ཧ་ལམ་མི ས་བཟོས ་པའི ་

མཇུག་ཏུ ་ ནས་རི ག་གནས་གསར་བརྗེ་ལངས་པ་རེད། ཏུ ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མི ་གྲངས་
མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་ངོས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཅར་ནས། མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་གི ས་ངོས་ལ་གསུང་བཞག་པའི་ ས་ཡ་ ༤༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

རི མ་དམའ་བ་དེ་དག་དང་། དེ་བཞི ན་བཟོ་

བསམ་བླ་ོ འདུག དེར་བརྟེན་ཆོས་འདི་དུག་ ཕྱིན་པ་རེད།

གླིང་འདིའི་སྟེང་གི ་འགྲོ་བ་མི ་གྲལ་རི མ་གྱི ་

སྡམ
ོ ་མཛད་སྒར
ོ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཞི ང་།

དུས་རྒྱུན་ཡི ན་ན་མ་རྩའི་བདག་པོ་

དྲིན་བསྐྱངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དང་།

ཡང་ན་ས་བདག་ཚོ ས་བཀོལ་སྤྱོད་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བཀའ་

དོན། དེ་རི ང་ང་རང་ཚོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་

རི ས ་སུ ་ མ་ཆད་པའི ་ རྒྱལ་བའི ་ བསྟན་པའི ་

ཁུར་བཞེས་མཁན་གྱི་བླ་ཆེ ན་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་
པ་དང་། མཁན་པོ་ལས་ཟུར་སོགས་དང་

བསམ་འཆར་བསྡུ་ སྟངས་སོ ག ས་བསླབ ་བྱ་ དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་དེ་ དག་ལ་དམི གས་བསལ་ ཐུ བ་རྒྱུ་མེ ད་པར་བརྟེན་དེར་དོ་སྣང་ཤུ གས་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བརྒྱབ་བྱུང་། དངོས་གནས་ གྱི་སྡང་ཟུག་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

དེ་དག་གི ས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞི ག་
བྱེད་ས་ལྟ་བུ་དྲང་བདེན་མེ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་

སྐབས་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི ་ངལ་

རྩོལ་མི ་དམངས་དེ་དག་གོང་དུ་བཀུར་ནས་

དྲང་གནས་དོན་ལྡན་ཞི ག་རེད།

ཁྱེད ་རང་གི ་ བསམ་བླ་ོ དེར ་ཚན་རི ག ་པའི ་ ཚི ག་དེ་རྙིང་བཞི ་རྩ་གཏོར་གཏོང་རྒྱུའི་ནང་ དེའི་ནང་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་
དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་དུས་ སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ྱོ ་བྱུ ང ་བ་དེ་
སྐབས་དེར་ ངོས ་ཀྱི ས ་དངོས ་སུ ་ ཉམས་མ ང
རེད། ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངོས་ རྒྱུན་འདི་འདྲ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།
རང་ལུས་པོ་ཏོག་ཙམ་ཚ་འུར་འུར་ཆགས་ མའུ ་ ཙེ ་ ཏུ ང་དང་ངོས ་གཉིས ་བཀའ་མོ ལ ་ རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེ ན་མོ ་ནས་དེ་སྔ་འགོ་སདྟོ ་
བྱུང་། བསམ་བླའོ ་ི ནང་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་ བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་ད་ལྟ་ སྐབ ས་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་འཕྲད་བཞི ན ་
རེད་འདུག་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གཅང་པོ་ཡོ ད། ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཁྱད་གསད་ཐོག་

ོ ་དང་ངོས ་བྱས་ནས་འདིར ་ཚུ ར ་
སྐབས་དེར་རྣམ་འགྱུར་སྡག
ུ ་པོ་ཐོན་ན་འགྲིག་ རྒྱུ ་མཚན་དཔྱད་པ་བ ྱེད ་མཁན་ཞི ག ་རེ ད ། ནས་ལྐག
མི ་ཡོ ང ་བསམས་ནས་ངོས ་ཀྱི ས ་གདོང ་དེ་ དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། ཡོ ང་མཁན་ལོ ་ལྟར་མང་དུ་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད།
ཕལ་ཆེར་སྤྱིར་ཆོས་ཟེར་མཁན་དེ་དུག་རེད།

དེ་ཚོ ་མང་ཆེ ་བ་ངོས་དང་ཐུ ག་སྐབས་མི ག་

མི ་འདྲ་བ་རེད་འདུག

ཆེན་པོ་ཡོ ད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག

། དེ་བཞི ན་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་བཅས་སྐ་ུ ངལ་

འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་དེ་ཏོག་ཙམ་

འཛོ མ ས་ཐོག ་གོ ་ བསྡུ ར ་གནང་ནས་ག ྲོས ་

མདོག་ཁ་པོ་རེད།

ཅེས་ངོས་ཀྱི་གཞན་ལ་

བརྗོད་འདོད་བྱུང་།

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

དང་ལེ ན་གྱིས་ཐོག་ནས་དེ་རི ང་འདིར་ཚང་

ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཤོད་

ཆུ་གཏོང་མཁན།

ཧ་ཅང་དད་པ་ཤུ གས་

ཕྱོགས་

མཚུངས་འཛམ་གླིང་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ལ་མཚོ ན་

ཆོ ད ་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་དེར ་ཐུ ག ས་

སྐབས་རེ་དེ་འདྲ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། འདི་གཅིག་

ན། ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་སྔ་མོ་སྦར་

གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཞུ་

ནས་ཐེང ས་དང་པོ་ ཞི ག ་ལ་ངོས ་རང་སི ངྒ ་

འོག་ཡོ ད་པ་དང་།

ནས་ལོ་ ༥༦ ལྷག་ཕྱིན་ཡོ ད། དེའ་ི རི ང་

པུ ར ་དུ་ རྒྱའི ་ དགེ ་ སླངོ ་བླ་ རྒན་དེ་ འདྲ་དང་

རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདོད་བྱུང་།

ངོས་ལ་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་

པུར་དུ་བསླབེ ས་པ་རེད།

ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་འགྱུ ར ་བ་གང་འདྲ་

སྐབས་དེར་སི ངྒ་

ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་རྒྱ་

འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། ངོས་རང་སྒརེ ་ལ་

ཡོ ད ་པ་དེར ་ངོས ་རང་ཡི ད་འཕྲོག ་བཞི ན ་

མར་སྦས ་པ་ལྟ་ བུ ་ བྱས་ཏེ་ རྒྱུ ན་དུ་ སྐད ་ཆ་ སྐད ་ཐོག ་ནས་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པོ་ གསུ ང ས།

ཡོ ད་པའི་གནད་དོན་དང་།

དེ་དག་ལ་ངོས་ཀྱིས་སླབོ ་སྦྱོང་ཏོག་ཙམ་བྱས་

དེར་བརྟེན་སྐབས་དེར་ཟིན་ བྱུང་། སྐད་ཡི ག་འདི་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མི ་
བྲིས་རྒྱག་ཁུ ལ ་བྱས་ནས་གདོང ་མར་སྦས ་ གྲངས་ས་ཡ་བྱེ་བ་མང་པོས་སྐད་དེའི་ཐོག་

མཚོ ན་ནའང་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་ཡོ ང་བཞི ན་

དེ་སྔ་བོད་དུ་

ཡོ ད་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ ་

ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི ་དབུ་ཁྲིད་
མའོ་ཙེ་ཏུ ང་རེད། དེ་བཞི ན་འགོ་ཁྲིད་མང་

འདུག དེར་བརྟེན་མར་ཁེ་སི འ་ི རི ང་ལུགས་
པ་ཡི ན།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་

གི ས་གཙོ ས་སྐབས་དེའི་གུ ང་ཁྲན་ཏང་ཡོ ན་

ནས་བསྡད་པ་ཡི ན།

གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དོན་ ནས་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པོ་ འདོན ་བཞི ན ་ཡོ ད །

ཅེས་ལབ་པ་རེད།

དེ་རྗེས་ངོས་རང་བོད་ ཡོ ད་བསམས་པ་དྲན་ནས་སེམས་སྐ་ྱོ པོ་ཞི ག་

ཕ་རན་སི ་དང་དེ་ཚོ འ་ི འོག་ལ་ཡོ ད་པ་རྣམས་

ནས་རང་བཞི ན་གྱི ས་ནང་ཆོ ས་དང་འབྲེལ་

བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཆོས་ཀྱི་
ཚི གས་སུ་བཅད་པ། (Dhammapada) སྔ་
མོ་ནས་ཨི ན་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་ཡོ ད།

འོན་

ཀྱང་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་སངས་རྒྱས་

པའི ་ ཆོ ས ་ལ་དམི གས་བསལ་དོ་ སྣང་བྱས་

ནས་ལྷག ་པར་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཅན་གྱི ་ ནང་དང་

གྱི ་ བདག་པོ་ རང་གི ས ་ཆོ ས ་འདི་ དུག ་རེ ད ། ད་ཆ་གནས་སྟངས་འདི་ འདྲ་ཞི ག ་ཆགས་

། དེའ་ི ནང་ཚན་ནས་ཚན་རི ག་པའི་ནང་ལ་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར ་མཁན་དང་ཁོང ་ཚོ ་

དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་རི ག་གནས་
དུ་ ཡར་ལོ ག ་ཡོ ང ་སྐབ ས་དྲན་ཏུ ར་དར་རྩེ་ བྱུང་།
མདོའི་ཁུལ་དུ་ས་ཡོ མ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་ལམ་ གསར་བརྗེ་ རྗེས ་སུ ་ རི མ ་བཞི ན ་གང་ལྟར ་

ཚོ ་ བོད ་མི ་ བཙན་བྱོལ ་དུ་ འབྱོར ་ནས་རི མ ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག

ཚོ ་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་པ་སོགས་

བསྡར
ུ ་བ་ཡི ན་ན། སྐབས་རེ་ཁོང་ཚོ ་ཤུ གས་

རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཝི ་ཏི་ནམ་ལ་མཚོ ན་ན་

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཚོ ར་ཕལ་ཆེར་སྒརེ ་སེམས་

ཆེ་བ་ངོས་ཀྱིས་ཐུ ག་མྱོང་ཡོ ད། དེ་དུས་ངོས་
ཀྱིས་མཐོང་ཚུལ་དང་།

གལ་ཆེ འི ་ རི གས་དེ་ དག་ཟི ན ་བྲིས་རྒྱག་ སྐ བ ས་དེར ་ངོ ས ་རང་ཧ་ཅང་སེ མ ས་སྐྱོ ་

མ་ལ་སོ ག ས་ནང་པའི ་ ཡུ ལ ་གྲུ ་ ཨི ན་ཇི འི ་

ང་ཚོ ་ཁ་ནས་སེམས་

ང་ཚོ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། འགག་ནས་ལམ་སེང་འགྲོ་ཐུ བ་ཐབས་མེ ད་ ཆོ ས ་དང་རི ག་གཞུ ང ་ཟེར ་རྒྱུ ་འདི ་ མི འི ་

དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་དེ་སྔ་ཕལ་ཆེར་མེད། ང་

བཞི ན ་འབྲེལ་བ་ཞི ག ་བསླབེ ས་ཡོ ང ་སྐབ ས་
བོད ་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ལ་དོ་ སྣང་

ཉམས་མྱོང་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད། འདས་པའི་

ཆེ་ཆེ་རེད།

ཅང་མང་པོ་ཞི ག་དང་ཐུ ག་ཡོ ད།

དང་ཆོས་གཞི ས་གལ་ཆེ་ཆེར་བརྩི་བ་དེ་འདྲ་ ཧ་ལམ་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་ཡི ན་ནམ་ཞག་པོ་ ནས་འཇགས་བསྡད་པ་དེ་བཙན་པོས་འགྱུར་

སྒར
ེ ་ལ་མཚོ ན ་ནའང་ཆུ ང ་དུས ་ཚན་རི ག ་

དེར་ཀྲུའུ་ཨེ ན་ལེ འི་དང་དྲེན་ཡི ་གཉིས་བྷང་ ཅང་ཁག་པོ་རེད། རི མ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་ནང་

སྐབས་བདེན་དོན་འཚོ ལ་མཁན་ཞི ག་ལ་ཡི ་

ལོ་ ༦༠ ཙམ་གྱི་རི ང་ལ་མི ་སྣ་འདྲ་མི ན་ཧ་

མའོ་ཙེ་

ཏུ ང་དང་ངོས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཕ་བུའི་

འབྲེལ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞི ན་དུ་སོ་སོའི་བླ་བྲང་ སྟབས་དྲན་ཏུ ར་ཉིན་འགའ་ཤས་བསྡད་ཡི ན། བསམ་བླའོ ི་གོམས་གཤི ས་ནང་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་
ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་ བཅུ་ཙམ་ཡི ན་ནམ་བསྡད་པ་རེད།
མཚོ ན་ནའང་དེ་བཞི ན་རེད།

དེར་བརྟེན་

ཏུ ང་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བསྐྱོད་ནས་ཕྱི ར་འཁོར་ དུ་སྤྱིར་ཡི ་ཤུ འི་ཆོ ས་དད་དང་ལྷག་པར་དུ་

ཁོང་རང་གི ས་ངོས་ལ་ཕལ་ཆེ ར་བླ་ོ འགེལ་

ངོས ་རང་སྐ བ ས་དེར ་ཡི ད་འཕྲོག ་བཞི ན ་

གསར་བརྗེའི ་ ལས་འགུ ལ ་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་

པོ་ཐུ ག་པ་རེད། ངོས་རང་སང་ཉིན་ཐོན་རྒྱུ་ ས་དེར་ངོས་རང་ཕྱིན་པ་ཡི ན།

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་འདུག

ཁོང་གི ས་

ཡོ ད།

སྐབས་ བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བཀག་བསྡམོ ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་

ངོས་ཀྱིས་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་ཐེངས་མང་ རྗེས་ཁོ་པ་གཉིས་ཀྱི ས་གསུང་བཤད་གནང་ སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་

དེ་རྗེས་ ཧ་ཅང་མང་དུ་ ཕྱི ན ་ནས་སྔ་ མོ ་ ཕལ་ཆེ ར ་

ཞི ག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ནས་བྱུང་བ་རེད།

ཡི ན་སྐབ ས་ཀྱི ་ དེ་ རི ང ་དེར ་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ ངོས ་ ཁོ་ པ་གཉིས ་དང་ངོས ་རང་ཟུ ར ་དུ་ ཐུ ག ་པ་ ལོ་བཞི ་ཙམ་གོང་དུ་རེད།

བའི་དམ་བཅའ་དེ་འཛམ་གླིང་རི ས་མེ ད་ཀྱི་

སྐབས་སུ་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་གུ ང་ཁྲན་ཏང་གི ་རྩ་

བཟོ་ ཞི ང ་ངལ་རྩོལ་མི ་དམངས་དེ་ དག་གི ་
ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རྩ་དོན་ལྟ་བུ་རེད། དེར་

ངོས་རང་ཡང་ཧ་ཅང་མོས་པོ་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་

ནང་པ་ཞི ག་གི ་ངོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ངོས་རང་

ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོ ད། ཚན་རི ག་བརྗོད་
ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དྲང་པོ་བརྗོད་ན་ང་ཚོ ་

ཆོ ས ་དད་ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ས ་དད་པའི ་ ཐོག ་
ནས་རྨོངས་ཞེན་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་འགྲོ་གི ་རེད།

རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་

ཚན་རི ག་པས་རྒྱུ་མཚན་དང་ཚོ ད་ལྟ་འབའ་

ཁོང་གི ས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ བྱས་ནས་ཆོ ས་སྐརོ ་ཡག་རབ་གསུངས་བྱུང་ གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བདྱེ ་

ནས་མི ་འགྲོ། དེར་བརྟེན་ཚན་རི ག་པས་མ་

རང་ལི འུ ་ ཧ ་ྲོ ཅི ས ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་པའི ་ རེད།

སྐབས་དེར་ངོས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ གི ་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ ་ཞི ག་གི ་དགེ་རྒན་གཅི ག་

རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་མང་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ ། དེ་སྐབས་ངོས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ་ི ནང་དུ་དོན་ མཁན་མི ་གྲངས་ག་ཚོ ད ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཉམས་

གྱི ་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་ཆེ ན་དུ་ངོས་རང་དུས་ གྱི་བདག་པོ་མའུ་ཙེ ་ཏུ ང་གི ས་ཆོས་དུག་རེད། ཞི བ ་བྱས་པའི ་ སྙན ་ཐོ་ ཞི ག ་བཏོན ་པ་དེའི ་

ཞི ག ་ལ་བལྟས ་པ་མ་གཏོག ས་དད་པ་བྱས་

མཐོང ་བ་ཞི ག ་མེ ད ་པར་ཐག་གཅོད ་ཀྱི ་ མ་
རེད། མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མི ན། ཞེས་

རྒྱུན་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།
ལྷན་ཚོ གས་དེར་ བརྗོད་ཟིན་སྟབས་ཀྲུའུ་ཨེ ན་ལེ འི་གསུང་ལ་ ནང་དུ་མི ་གྲངས་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལྷག་འདུག པ་འདི་ཏག་ཏག་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཚན་རི ག་
ཡོ ད་སྐབས་གླ་ོ བུར་དུ་ལན་ཞི ག་འབྱོར་ནས་ ཆ་བཞག་རྒྱུ ་དེ་ ཙམ་མེ ད ་བསམས་པ་དྲན་ དེའི་ ནང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཡོ ད ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ པའི ་ ཐོག ་ནས་བརྙ དེ ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་ན་མི ག་

ཀྱི་སེམས་ཅན་དང་གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་སེམས་

ཀྲུའུ་ཞི ས་ངོས་ལ་སྒུག་ཡོ ད་སྟབས་ངོས་རང་ བྱུང་། དེ་རྗེས་རི མ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ འདུག ཅེས་བཀོད་འདུག དེར་བརྟེན་དེང་ མཐོང ་ལག་ཟིན ་གྱི ས ་བྱུ ང ་ནས་ཚན་རི ག ་
ལམ་སེང་ཡོ ང་རོགས་ཞེས་ལན་ཞི ག་འབྱོར་ ལོའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ སྐབ ས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ ནང་ཆོ ས ་ལ་དོ་ སྣང་ པའི་ཐོག་ནས་མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་དང་

སྲོག ་ཆགས་གྲོག ་འབུ ་ མཚུ ན ་ཆད་སེ མ ས་

གསུམ་བཅས་ཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་ནས་

ཅད་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ལས།

རང་ཕྱོགས་

ཅན། ཞེས་ཤོད་ཀྱི་མེད། མི ་སྨྲོས་མེད་རེད།
ཅན་ཐམས་ཅད་ནང་བརྩིས་ནས།

སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ བ་དང་བདེ་ བའི ་ རྒྱུ ་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

སྡག
ུ ་བསྔལ་དང་

བྲལ་བ་བཅས་ཚད་མེ ད ་བཞི འི ་ ཐོག ་ནས་

བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་ལི འུ་ཧྲའོ་ཅིར་སྙན་སེང་ བ་ཆགས། སྔནོ ་དུ་རི ག་གནས་གསར་བརྗེ་ བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ཡང་
རྒྱ་ནག་ལོ་
ཞི ག་ཞུས་ནས་ལམ་སེང་ཡོ ང་བ་ཡི ན། དེ་ མ་བྱུང་གོང་དུ་བོད་རི གས་ས་ཁུལ་ནང་དུ་ བརྗོད་ཐུ བ་པ་གཅིག་རེད།
ནས་མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་གི ས་དངོས་ནས་མ་འོངས་ དགོན་སྡ་ེ རེད། རབ་བྱུང་གི ་སྡ་ེ རྒྱ་ཆེན་པོ་ རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན། ནང་པའི་ལུང་
པར་བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐརོ ་དེ་ཚོ འི་ ཡོ ད་པ་དེ་དག་གཏོར་བཤི ག་འགོ་བཙུ གས་ པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དུས་ལོ་ངོ་སྟོང་གི ་རི ང་

གྲས་དངོས་གནས་ཉམས་མྱོང་གི ་ཐོག་ནས་ པ་རེད། སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོ་ནས་ཟིང་ ལ་གོམས་གཤི ས་ཡོ ད་པའི་སོ་སོའི་ཆོས་དད་
གོམས་གཤི ས་དེ་ཟུབ་
མི ་མང་གི ་འགོ་ཁྲིད་སྟངས།
མི ་མང་གི ་ འཁྲུག་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོ ད། གང་ལྟར་ཆོས་བྱེད་ ཟེར་ནའང་འདྲ།

ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་འགྱུར།

ཤི ན་ཏུ ་ལྐགོ ་འགྱུར་

ཤི ན་ལྐ ག
ོ ་ལ་དོ་ སྣང་བྱེད ་རྒྱུ ་ཁག་པོ་ རེ ད །
ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡
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ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ཁག་གི ་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༣༠༡ ཐོག་བལ་ཡུལ་གཅིག་ལྕགོ ས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་བཞི འ་ི གནས་སྟངས་ལ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐོར་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་སྟེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

ི ་དང་། སྤགོ ་ར་གླ་ོ སྒྲིག སྤགོ ་ར་བཀྲ་ཤི ས་དཔལ་འཁྱིལ། སྤགོ ་ར་བཀྲ་ཤི ས་གླང
ི ་བཅས་ཀྱི་གཅིག་ལྕགོ ས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་བཞི ་ཕྱིར་
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐྱེན་འོག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བའི་བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གླང
བསྡ་ུ བྱ་རྒྱུ་བཀའ་བསྡར
ུ ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དང་འབྲེལ། གཏན་འཇགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་སོ་སོའ་ི ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་སྒྱུར་བཅོས་གཤམ་གསལ།
ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་

ི ་། ༢། ཀ་སྦུག ༣། སྒང་ཏོག ༤། ར་ཝང་ལ་
ག ཏ ན ་ འ ཇ ག ས ་ ཞུ ་ ༡། རྡོར་གླང
ི ༌། ༥། སོ་ན་རྡ་བཀྲ་ཤི ས་གླང
ི ་བཅས་ས་གནས་འགོ་
གཏུ ག་བྱ་ཡུལ།
ཀུན་ཕན་གླང

ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས།

ཡུལ།

འཛི ན་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་དང་། ཁ་འཐོར་བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

ག ཏ ན ་ འ ཇ ག ས ་ ཞུ ་ ༡། སྡ་ེ ར་ལྡནུ ། ༢། ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། ཧར་
ི ་། ༤། སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ།
གཏུ ག་བྱ་ཡུལ།
པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླང

༥། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས། ༦། ས་ཊོན་ཀཿཐོག ༧།
ཀུམ་རའོ་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་།
འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

ི ་བོད་ཚོ གས། ༢། སྦར
ི ་སྡ་ེ དགེ ༣། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན།
འཕྲལ་སེ ལ ་ཞུ ་ གཏུ ག་ ༡། སྦར

བྱང་ཕྱོགས་བོད་མི འ་ི བྱ་ཡུལ།

ི ་
༤། བཀྲ་ཤི ས་ལྗངོ ས། ༥། མན་ཌི ། ༦། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླང

ས ་ ག ན ས ་ ཁྲི མ ས ་

ཤ ར ་ ཕྱོ ག ས ་ བོ ད ་
མི འི ་ ས ་ ག ན ས ་
ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང༌།

ར་ུ སོག

༡༦། ཕ་རན་སི །

༡༧། བྷལེ ་ཇེམ།

༡༨།

༡༩།

ཉི་ཧོང༌།

༢༠།

འགོ་འཛི ན་དང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་དང་།

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡ། ༢༡། ཐའེ་ཝན། ༢༢། ཁེ་ན་ཌ་བཅས་ས་གནས་
འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

ི ་། ༢། བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ། ༣།
ག ཏ ན ་ འ ཇ ག ས ་ ཞུ ་ ༡། ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླང

གཏུ ག་བྱ་ཡུལ།
ལྷ ་ོ ཕ ྱོག ས་བོད ་མི འི ་
ས ་ ག ན ས ་ ཁྲི མ ས ་
ཞི བ་ཁང༌།

ི ༌བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་
ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླང
ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

ི ༌། ༢། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གླང
ི ༌། ༣།
འཕྲལ་སེ ལ ་ཞུ ་ གཏུ ག་ ༡། ཀོ་ལི ་གལ་དོན་ལྡན་གླང
བྱ་ཡུལ།

ི ་། ༥། མན་སྤར་
བྷངེ ་ལོར་ལྷ་ོ སྤྱི། ༤། བྷན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླང

ི ༌། ༦། ཨོ ་ལྡ་ི ཤ་ཕུན་ཚོ གས་གླང
ི ༌བཅས་ས་གནས་
ཕན་བདེ་གླང

འགོ་འཛི ན་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་
བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

བྱང་ཐང་ཕུད།

ི ་དང་སླ་ེ ཁུལ།
ལ་དྭ ག ས་བོད ་མི འི ་ ག ཏ ན ་ འ ཇ ག ས ་ ཞུ ་ ལྕགོ ་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླང

ས ་ ག ན ས ་ ཁྲི མ ས ་ གཏུ ག་བྱ་ཡུལ།
ཞི བ་ཁང༌།

འཇའ་མུ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་ཁུལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།
འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ།

ི ༌། ༨། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་
༧། འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གླང

འཕགས་ཤི ང་། ༩། མཆོད་རྟེན་དང་འཇོར་སྤ་ཊི ། ༡༠། ར་སོ་བ་
ི ་། ༡༡། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གླང
ི ་། ༡༢། ཝ་ལུང་
དགེ་རྒྱས་གླང

ི ་། ༡༣། གླ་ོ ཚེ ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླང
ི ་། ༡༤། གླ་ོ
བསམ་འཕེལ་གླང

འགོ་འཛི ན་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་

ི ་། ༡༢། ཝ་ར་ཎ་སི ། ༡༣། ཨ་
ལ། ༡༡། ལྡ་ི ལི ་བསམ་ཡས་གླང
༡༥། དབྱིན་ལན།

ི ་། ༤། མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གླང
ི ༌། ༥། ཤི ་ལོང་། ༦། འབྲུག
གླང

ི ་། ༡༧། རྡོར་པ་ཀྲན་ནོར་འཛི ན་གླང
ི ་བཅས་ས་གནས་
ཤི ས་གླང

ི ་། ༡༠། དྷ་རམ་ས་
བོན་གཞི ས། ༩། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོ གས་གླང
རི ། ༡༤། སུད་སི །

བྱ་ཡུལ།

སྒྲིག ༡༥། སྤགོ ་ར་བཀྲ་ཤི ས་དཔལ་འཁྱིལ། ༡༦། སྤགོ ་ར་བཀྲ་

ི ་། ༨། ཌོ་ལན་ཇི་
། ༧། སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླང

ཞི བ་ཁང༌།

༄༅།

འཕྲལ་སེ ལ ་ཞུ ་ གཏུ ག་ ༡། འབུམ་སྡ་ེ ལ། ༢། བསྟན་འཛི ན་སྒང་། ༣། ཏི་ཛུ ་དར་རྒྱས་

བོད་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས།

༡། གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་ནས་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་དགོས་རི གས་ཐད་ཀར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་རང་

དུ་བྱ་རྒྱུ།

༢། འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་ནས་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་སྐབས། སྤྱི་མང་གཏུ ག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡི ག་དོན་

ཚན་ ༢༣ ནང་གསལ་གྱི་ཞུ་རྩ་དང་། དགོས་ངེས་ཡི ག་ཆ་རྣམས་དོ་བདག་ངོ་མའམ། མི ་ངོ་ལག་བརྒྱུད། ཡང་ན་

སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་དགོས།
༣། འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏུ ག་བཤེར་ཁང་དང་། ཁྲིམས་ཞི བ་བྱེད་ཡུན་རི ང་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་

དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྡདོ ་གནས་སོགས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་

དགོས་པ་ཡི ན།

གོང་གསལ་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐག་གཅོད་འདི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛི ན་གྱི་

རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་ཡི ག་དོན་ཚན་ ༢༨ ཆ་རྐྱེན་འོག

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༣༠༩ ཐོག་བཀའ་བསྡར
ུ ་

གཏན་འབེབས་བགྱིས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་

འབྲེལ་གྱི་སྔནོ ་སོང་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་ནསུ ་མེད་ཡི ན་པ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་

མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ ལ། །

ལ་།ྭ ག ས་བྱང་ཐང་ཁུ ལ་བོད ་

མི ་རྣམས་ཧན་ལེ་དང་། ཉོ་མ། སུམ་མདོ།

།ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་

ལོ ་ཡང་དབུས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཁྱབ་

ཁོངས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང༌།

བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ་ ཞུ ་ ལས་བ ྱེད ་རྣམ་པ།

ཡི ག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རི མ་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

རི གས་ནས་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཆགས་སླབོ ་གྲྭའི་

ཡང་མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་བསྐྱོད ་མ་ཐུ བ ་པར་བར་

འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་དང༌།
ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ།
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་

སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

བུ་ ༡༠ བཅས་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

པའི ་ བོད ་རི ག ས་འཁྲུ ལ ་མེ ད ་ཡི ན་པ་གང་ ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རི གས་ལ་ངོས་བཞེས་

གྲངས་ ༢༥ ཡོ ད། སླབོ ་གཉེར་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་ ག༽

ད་བར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་

འཛི ན་སྐ ྱོང ་ནས་དགག་ཆ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་ ལྡངི ་དུ་ལུས་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་བོུ་
ངོས་སྦྱོར་ནང་

དེ་བཞི ན་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་རྗེས་ ཞབས་ལོ འི་དུས་ཡུན་གསལ་འཁོད་ཐོག་དོ་

མུ ་མཐུ ད་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ བདག་གི ་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ཕོགས་འབབ་

མ་ཐོབ ་པའི ་ རང་རི ག ས་ན་གཞོན ་བོུ་ དང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་ཕུལ་ཟིན་པའི་འབྲེལ་
བུ་བཅས་ལ་སོ ་སོ འི་ཤེ ས་ཚད་གོང་མཐོར་ ཡོ ད་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་དེ་འབྲེལ་

༡༠

དང་

ཞི ག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེ ད་པའི་སྡ་ེ

སྡ་ེ ཚན་འདི་ཐོག་ཞུགས་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་

པའི་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སྒྲི ག་ཁོངས་

གནང་རྒྱུ་མི ན། ༦། འདི་ནས་དོ་བདག་སོ་
ཁག་ཅི ག་ལ་དམི གས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་ སོ ར་དུས་ཐོག་གནས་འབྲེལ་ཐུ བ་རྒྱུའི་སླད་

གཤམ་གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་སྙན་ཞུའི་མཉམ་ ཡི ན་པ་འབྲེལ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་

གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད་དུ་ དམི གས་ཏེ་ ཡི ག་ ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ཁ༽ དབུས་ འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ༡། འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་ ནས་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས།
འགྲུལ་ལམ་ནས་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདུན་ཡོ ད་
རི ག ས་ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ ་ཡོ ན ་གྲངས་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཁྱབ་ཁོ ང ས་ལས་ དང༌།

བཅུ་གཉིས་བཅས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་

ཐུ ག ས་སྣང་དགོས ་པའི ་ གནད་དོན ་གཞན་

༥༥ ཐམ་པ་གསར་དུ་གནང་གཏན་འཁེལ་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི ་བསྐ་ོ བཞག་བྱས་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks card) ངོ་ ཁག ༡། དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ངོ་
ལས་བྱེད་ངོ་མ་དང་ཟུར་འཇོག་ས་མི ག་ཐོག་ བཤུ ས། ༢། དོ་བདག་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་ བཤུ ས་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་དབུས་

ལས་སུ་འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་

ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་ ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

སོ ང་བའི་འདོད་མོ ས་ཡོ ད་རི གས་ནས་འདི་
པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སླ བོ ་ཡོ ན ་གྱི ་ ཆ་བགོ ས ་གཤམ་

ཡོ ད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་

༣།

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་(Bachelor/ རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་
Master degree)

སླབོ ་ཚན་ཆེད་སླབོ ་ཡོ ན་ མཐུ ན་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་

གསལ་ལྟར་དང་སླབོ ་ཡོ ན་དངུལ་འབབ་མི ་ གྲངས་ ༡༠ ཡོ ད། སླབོ ་གཉེར་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་ ངོ་བཤུ ས། གལ་ཏེ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་
རེར་སྒརོ ་ ༡༠༠༠༠ རེ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན།

སྡ་ེ ཚན།

ཀ༽

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླ ོབ ་གྲྭ འི ་ བོད ་
རི གས་དགེ ་ རྒན་རྣམ་པའི ་ ཆེ ད ་སླབོ ་ཡོ ན ་

རི གས་ནས་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་ ཞུ ་ ཆེ ད ་བཏང་ཟིན ་པ་ཡི ན་ཚེ ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་
ཆ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་ཞུ ་ འབུ ལ ་དགོ ས ། ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འཛི ན་ངོ་བཤུ ས་སམ་
ངོས ་སྦ ྱོར ་ནང་ཞབས་ལོ ་ དུས ་ཡུ ན ་གསལ་ གནས་ཡུ ལ ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་གྱི ་ ངོས ་
འཁོད་དགོས་རྒྱུ།

ུ ་དགོས། ༤། བལ་ཡུལ་དང་
སྦྱོར་གང་རང

ཆ་རྩེ་བཏོག ་གི ས ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་གནང་རྒྱུ །

མཐའ་མཚམས་ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཅི ག ་ཏུ ་ཡོ ད ་ ༥། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བ་དང༌།

འབྱམས་པའི་སླབོ ་ཚན་ཆེད་སླབོ ་ཡོ ན་གྲངས་
བསྡམོ ས་ ༢༠ ཡོ ད།

སོ ་ སོ འི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུ བ ་འབྲས་ལྟར ་བརྒྱ་

ཞུ ་ སྙན ་ནང་གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུ ལ ་ཁ་བྱང་

དང༌། གླགོ ་འཕྲིན། ཁ་པར་ཨང་སོགས་ཁ་
གསལ་འགོད་དགོས་པ་བཅས།

ཤེས་རི ག་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༢༣ ལ།།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང༌།

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་ Secretary
སྲི་ཞུ་ལས་བདྱེ ་ནས་ཞི བ་གཤེར་དག་མཆན་ Department of Education
Central Tibetan Administration
བཀོད་དགོས། ༢། སོ་སོའ་ི འཚང་སྙན་དང་ Gangchen Kyishong
ཡི ག་ཆ་ཁག ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ Dharamsala – 176 215
Dist. Kangra
འགྱངས་མེད་འདི་གར་འབུལ་འབྱོར་
Himachal Pradesh, India
Ph: 01892 226695, 222572, 222721
ཐུ བ་དགོས། ༣། སྡ་ྡ ེ ཚན་ཀ༽དང་ཁ༽ Email: scholarship@tibet.net
གཉིས་ཀྱི་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གྱི་ཞབས་ Website: www.sherig.org/
www.lamton.org
ལོ ་ མཐོ་ རི མ ་གཞི ར ་བཟུ ང་འདེམ ས་སྒྲུ ག་
གནང་རྒྱུ། ༤། སྡ་ེ ཚན་ག༽པའི་སླབོ ་ཕྲུག་

4

སྲིད་སྐྱོང་ཆེད་ལས་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས། ༼༢༠༡༥༽

།སདྲི ་སྐངྱོ ་ཆེད་ལས་སླབོ ་ཡོ ན་ གཞི་བཟུང་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

༄༅།

ཁོངས་སླབོ ་མ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ལ་ལོ་

published ranking. Pre-Scholarship
Gap Year Study Award (Minimum 2

འཚང་སྙན་གྱི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

རེར་སླབོ ་ཡོ ན་ཧིན་སྒརོ ་ ༣༠༠༠༠༠། བར་ ༡༽

Seats)
* Pre-Scholarship Gap Year Study

གནང་རྒྱུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ (Bachelor Courses) ཆེད་འཚང་སྙན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠ གོང་

Award will be granted to class XII

གསལ་ གི ་ཆེ ད་ལས་ཟུར་སྦྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་ཆེ ད་འཚང་

the All India Institute of Medical

ཟུ ང ་འབྲེལ་ཐོག ་གསར་གཏོད ་གནང་བའི་ འབུལ་འབར
ྱོ ་ཐུ བ་པ་དགོས། ༢༽ ལོ་གཅིག་
༼སདྲི ་སྐངྱོ ་ཆེད་ལས་སླབོ ་ཡོ ན་༽

སླབོ ་ཡོ ན་ལས་འཆར་འདིའ་ི སྙན་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

བསྒྲགས།

དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ ༣༠ གོང་འབུལ་འབར
ྱོ ་ཐུ བ་པ་དགོས། ༣༽

ནང་གི ་ བོད ་རི ག ས་སླབོ ་མ་རྩེ་ཕུ ད ་རྣམས་ གཙུ ག་ལག་རབ་འབྱམས་ཆེ ད་འཚང་སྙན་
རང་ཉིད་ཀྱི་མོ ས་འདེམས་ཆེ ་བའི་ཆེ ད་ལས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༠ གོང་
མཐོ་སླབོ ་ལེ གས་གྲས་ཁག་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་ འབུལ་འབར
ྱོ ་ཐུ བ་པ་དགོས།

རྒྱུར་རོགས་སྐར
ྱོ ་ཆེད་ཡི ན། སླབོ ་ཡོ ན་འདི་ སླབོ ་ཚན་ཆ་བགོས།
ཤེ ས་རོ ག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི ་བོད་ཀྱི ་ འཚང་སྙན ་འབུ ལ ་མི ་རྣམས་ནས་གཤམ་
ཐེབས་རྩ་ནས་གནང་རྒྱུ།

གསལ་སླ ོབ ་ཚན་ཁག་ནས་སླ ོབ ་གཉེར ་
བདྱེ ་དགོས། དེ་ཡང་ལོ་ལྟར་ “INDIA

སླབོ ་ཡོ ན་ཚད་གཞི།

སླབོ ་ཡོ ན་འདི་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ TODAY” ཞེས་པའི་ཨི ན་ཡི ག་བརྙན་དེབ་

students (Freshers only)who wish
to pursue B.E at the Indian Institute
of Technology(IIT) or M.B.B.S at
Sciences(AIIMS).

Pre-Scholarship

study awards will be granted for up
to one gap year in the first year after
completing Class XII, to study full
time at one of six coaching centres
listed by the Department of Education
(please see attached list). Upon
successful admission to AIIMS or
IIT, the applicant will receive SPSP
scholarship to attend AIIMS or IIT.

སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐནྱེ །
༡༽

འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་རྣམས་ནས་གོང་

གསལ་སླབོ ་ཚན་ནམ་ཡང་ན་ལོ ་གཅི ག་ཆེ ད་

ུ ་གཅིག་ནང་འཚང་
རྣམས་སླབོ ་མ་སོ ་ སོ འི ་ དགོ ས ་འཁོར ་གཞི ་ ཀྱི་འདོན་ཐེངས་གསར་ཤོས་ནང་འདོན་སྤལ
ེ ་ ལས་སྦངྱོ ་བརྡར་གང་རང
༡༠ སྙན་འབུལ་དགོས། ༢༽ འཚང་སྙན་འབུལ་
བཞག་སླ བོ ་ཡོ ན ་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་འབུ མ ་གསུ མ་ བྱུང་བའི་མཐོ་སླབོ ་རྩེར་སོན་གྲངས་

ཡང་ན་ཆེས་མཐོའ་ི
བར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་ཅིང༌། ནང་འཁོད་པ་འམ།
སླབོ ་ཡོ ན ་དེ་ ཡང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་སོ ་ སོ འི ་ དགོས ་ གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་རྒྱལ་ཡོ ངས་དཔྱད་ཞིབ་
འཁོ་དང་སླབོ ་ཡོ ན་གནས་སྟངས་སོ གས་ལ་ ལྷན་ཁང་ NAAC ཞེས་པ་ནས་གནས་རི མ་
༣༠༠༠༠༠།

གཞི་བཅོལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

དེ་

A

ལོན་པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ངེས་པར་

ཡང་སླབོ ་མ་སོ ་ སོ འི ་ སླབོ ་ཡོ ན ་དགོས ་མཁོ་

ཡི ན་དགོས།

ཙམ་སྤདྲོ ་ཐུ བ་མི ན། ཁུངས་གཞན་ནས་སླབོ ་

Diploma, M.Phill, or Ph.D in any

དང༌། ཁྱིམ་ཚང་ནས་སླབོ ་ཡོ ན་འག་ྲོ གནྲོ ་ཇི་
ཡོ ན།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སླབོ ་གྲྭ་རང་ནས་

སླབོ ་ཡོ ན་ཆག་ཡངས་ཇི་ཐོབ་རྣམས་འགེངས་

ཤོག་ཟུར་འབུལ་ལྟར་འགེངས་འབུལ་གནང་
སདྲི ་སྐངྱོ ་ཆེད་ལས་སླབོ ་ཁོངས་

དགོས།

འདེམས་ཐོན་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སླབོ ་མཐར་

* Master’s degree, Post Graduate
subject or field, at one of the Top
Ten

colleges/Institutes/Universities

in India accredited by NAAc with
the rank “A” or above, as listed by
India Today’s most recently published
ranking.·

Bachelor’s

degree

in

Engineering(B.E), Medicine(MBBS),

མ་སོན་བར་སླབོ ་ཡོ ན་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་གཤི ས།

Dental surgery (BDS), B.A LLB(Law)

སོའི་ལོ ་རེའི་ཡི ག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་དང་མཐོ་

Universities in India accredited by

སླབོ ་ཡོ ན་དངུལ་འབོར་རྩི་གཞི ་སླབོ ་ཕྲུག་སོ་

སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་ཡོ ན་འཕར་ཆགས་གནས་སྟངས་

and Architecture(B.Arch), at one
of the Top Ten colleges/Institutes/
NAAc with the rank “A” or above, as
listed by India Today’s most recently

གསལ་བསྒྲགས།

མི ་རྣམས་ནས་རང་ཉིད ་སླབོ ་ཚན་གང་གི ་

ཆེ ད་སླབོ ་འཇུག་ཞུ་འཆར་ཡི ན་པ་དེའི་ཐོག་

སླབོ ་འཇུག་གམ་སླབོ ་ཡོ ན་ཆག་ཡང་ཐོབ་པར་
འཚུ ད ་རྒྱུ གས་དགོ ས ་གལ་ཡོ ད ་ཚེ ་ འཚུ ད ་

རྒྱུགས་ངེས་པར་གཏོང་དགོས། ༣༽ རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུ མ ་ནང་གནས་སྡདོ ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི ་བསྙནོ ་མེ ད་ཡི ན་ཐོག་དོ་བདག་
གི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༤

༡ ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་པ།

དམའ་མཐར་BPT(Bachelor of ཟླ་དྲུག
Physiotherapy)

༢ ཁྲག་ལུད་དང་གླགོ ་དཔར་ དམའ་མཐར་Diploma
in
བརྟག་དཔྱད་མཁན།
Laboratory & X-ray
Technician

༣ མི ག་དབང་བརྟག་དཔྱད་ དམའ་མཐར་ Diploma in
མཁན།
Ophthalmic Assistance
༤ རྩིས་པ།

ལས་
མྱོང་།

དམའ་མཐར་B. Com

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐནྱེ ་ཁག
* དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་༢༠༡༥བར་གཙང་
ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།
*
གནས་ཡུ ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་
གནས་སྡ དོ ་ཆོ ག ་པའི ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་ལག་
དེབ ་ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་འདྲཔར་
ཅན།མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས། * སྨན་

༡

༡

ས་མི ག་
གྲངས།
༣

༡

༢
༡

ས་གནས།
ལ་དྭཌ།
མོན་གྷ།ོ
ཨོ ་དྷ་ི ཤ

མན་སྤར།

ཀོ ་ ལེ ་གྷ ལ །
སྦལེ ་ཀོབ།
མོན་གྷ།ོ

པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདེ་ཐང་ལས་
འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ངོ་མ། * རང་
ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེ ད་པའི་ངོས་
སྦར
ྱོ ། * ད་ལྟ་ལས་ཀ་བདྱེ ་མུས་ཡི ན་ཚེ ་
འབྲེལ་ཡོ ད ་ནས་དགག་ཆ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་
སྦར
ྱོ ། * ལས་མངྱོ ་ངོས་སྦར
ྱོ །

རབ་འབྱམས་ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་ཉུ ང་མཐའི་

མའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྲིམ་

སྙན་འབུལ་མི ་གང་ཞི ག་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་

ཆེ ད ་ཕུ ལ ་ཡོ ད ་ཚེ ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ལས་ཁུ ང ས་

བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་དགོས། ༧༽ འཚང་
བར་བོད ་ཡི ག་སླབོ ་ཚན་བླང ་མེ ད ་ཚེ ་ ཤེ ས ་

རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་

ཚད་མཉམ་བོད་ཡི ག་ཡི ག་

རྒྱུགས་ཆེད་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༡ ནང་
ཚུད་དེབ་འགོད་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། བོད་ཡི ག་

ཡི ག་ཚད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧

བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་པ་དགོས། ༥༽ ལོ་
གཅི ག་གི ་ཆེ ད་ལས་ཟུར་སྦྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་ཆེ ད་

འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་ཡི ན་ན་འཛི ན་རི མ་བཅུ་

གཉིས་ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང ་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རི མ ་ཟུ ང ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ ཡན་ཞི ག ་གི ་ དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲཌ་འཕྲོད ་བསྟེན ་
དྲུང་ཆེའ་ི མཚན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧
ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༦ གོང་འབུལ་
དགོས།དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའི་
སླད་ཁ་བྱང་དང་།གླགོ ་འཕནྲི ་ Email ID
མྱུར་འཕྲིན་Faxདེ་བཞི ན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
སོཌ་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་
པ་དང་།ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབར
ྱོ ་ཐོ་འགོད་
བཅར་སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས།ཆ་རྐྱེན་ཚང་
བའི་ཞུ ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་
རྒྱུཌ་ཀྱི་ཚེ ས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་
བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒྲཌ་སུ།འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༥ ལ།།

ནས་

(Foreign Regional Registration

Office,

བཤུས་སམ།

དེའ་ི བྱུང་འཛི ན་ངོ་

FRRO)

གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་

འཛི ན་གྱི་ངོས་སྦར
ྱོ ་གང་རུང་འབུལ་དགོས།
དོ་ བདག་གི ་དང་བླ ང ས་དཔྱ་

དངུ ལ ་ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་ ཤོ ག ་དང་པོ་ དང་

མཐའ་མ་གཉིས་ཀྱི ་ངོ་བཤུ ས།·བལ་ཡུལ་

འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོ ག་མཉམ་ངོ་བཤུ ས་

ཡི ན་ན།

བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་དགོས།

འབུ ལ་དགོ ས ་པའི ་ ཡི ག་ཆ་ཁག་གཤམ་

གསལ། ༡༽ འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་

དང་འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་
བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་

འབྲེལ་ཡི ན་པའི ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ་
ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས།

གཉིས ་པའི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུ བ ་འབྲས་ཨང་ ཐུ གས་སྣག་དགོས་པའི་གནས་དོན་ཁག་ཅིག
ཤོག་གི་ངོ་བཤུས།

༢༽

ཉེ་བའི་གཙུག་ ༡།

སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

ལག་རབ་འབྱམས་དང༌། གཙུག་ལག་རབ་ ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་དང་ཨ་རི ་བོད ་ཀྱི ་
འབྱམས་པའི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་ཨང་ཤོ ག ་དང་ ཐེབས་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དྲ་ཚི གས་ www.sherig.
ལག་འཁྱེར།

རི ག་གཅིག་རྐང་འཛི ན་གྱི་

ལག་འཁྱེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས།· ༣༽ འདྲ་

དཔར་གཉིས་རེ། ༤༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་

org/www.lamton.org/www.tibetfund.
org

ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་འབུལ་འཐུ ས་

ཆོག་རྒྱུ། ༢། གོང་གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི་

མི འི་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ཤོ ག་གྲངས་གཉིས་ ངོ་ བཤུ ས ་ཐོག ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་དང༌།
ལས་མི ་ཉུ ང་བ་འབུལ་དགོས། (Personal དབུས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་དྲུང་
statement)

༥༽ རང་ཉིད་ཀྱི་མཐོ་སླབོ ་

ལས་རོ ག ས་གང་རུང ་ནས་རྒྱབ་གཉེར ་ཡི ་

ན་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་

མཐུ ན་དུས ་འགྱངས་སམ་གསར་བཟོའི ་

ཉིན་དྷྷ་སར་གོ་སྒྲིག་ཞུ ་རྒྱུ་དང་ཉུ ང་མཐར་

སླབོ ་ཡོ ན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་ཡི ན་

ཐོག་ཞུཌ་འདོད་ཡོ ད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐནྱེ ་གཤམ་གསལ།
དགོས་ངེས་ཤེས་ཚད།

སྙན ་འབུ ལ ་མི ་ཡི ན་ན་ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་ལག་ འཁྲོལ་ཡོ ད་པའི་ངོ་ཤོ ག་དང་པོ་དང་མཐའ་

བམ་ཡང་ན་འཛི ན་རི མ་

པ། ༤༽ ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

དགོས། ༧༽ རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་

ྲི ས་མཐུ ན་དུས་འགྱངས་བཀའ་
དང་རི ག་གཅི ག་རྐར་འཛི ན་ཁོངས་འཚང་ དེབ་ཐོག་ཁམ

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་

༄༅།།བོད་མི འི་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོ ཌ་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན།རང་རེའི་སྤྱི་ཚོ ཌ་ཁྲོད་དེ་
ལས་འགན།

པ་དགོས། ༦༽ གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

དགེ་རྒན།

སླབོ ་སྤྱི།

གནས་རི མ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད།

ཤེས་

སྐབས་ཀྱི་ རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་
ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ པ་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་སྤྱི་གང་རུང་གི ས་
༡༢

གེ་ཁག་གཉིས་རེ (Reference letter) ཞུ་

ཞི བ་བཤེར་སོང་བའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་
(Attestation)

ངེས་པར་ཞུ་འབུལ་དགོས།

འབུལ་དགོས། ༦༽ དོ་བདག་གི་མི ་ཚེ འ་ི ལོ་ ༣། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འཚེ མས་ལུས་
རྒྱུས་མདོར་བསྡས
ུ ་ (Curriculum Vitae) མེད་པ་ཞིབ་བཀང་འབུལ་དགོས།།
ཤོ ག ་གྲངས་གཉིས ་ལས་མ་ཉུ ང་བ་འབུ ལ ་

བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦངྱོ ་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་

ུ ་
རི ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུད་མེ ད་ནས

སྦངེ ་ལོ ར ་ཏཱ ་ལའི་ བླ་ མའི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་

༢༣ ནས་ཚེ ས་ ༢༦ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི

མཁན་ཁོངས་སུ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དང་

སྟོབས་གོང་སྤལེ ་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་

སྤྱི་བུ་མོ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། བོད་ཀྱི་རྩོད་

པའི་ ནི་ ལ་མངྒ་ལ་ལས་རི ག ས་སྦྱོང ་བརྡར་

ལེགས་བཤད་ལགས། མཉམ་སྦྲེལ་སྤྱི་ཁྱབ་

གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་སྦངེ ་ལོ ར ་དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་

བསྟི་གནས་ཁང་དུ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བཞི ན་

པའི་སླབོ ་བུ་ ༡༩ དང་བུ་མོ་ ༢༨ ལ་འབྱུང་
འགྱུ ར ་བོད ་མི ་ གཞོན ་སྐ ས
ྱེ ་ཚོ ར ་ཚོ ང ་ལས་

ུ ་སྟོབ ས་གོ ང ་
ཡར་རྒྱས་དང་བུ ད ་མེ ད ་ན ས

རྙག
ོ ་འདུམ་སྒྲིག་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཀརྨ་

འགན་འཛི ན་བཀྲ་ཤི ས་དབང་འདུས་ལགས་
བཅས་ཡི ན་འདུག

ཐེངས་དེའ་ི ཟབ་སྦྱོང་གི ་དམི གས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་

སྤལ
ེ ་གཏོང་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦངྱོ ་

ཞུ གས་གནང་མཁན་ཚོ ར་ཚོ ང་ལས་གཉེར་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་

ུ ་སྟོབས་གལ་གནད་སྐར
བུད་མེ ད་ཀྱི་ནས
ོ ་གོ་

གནང་འདུག

ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་

ཕྱོགས་གོང་མཐོར་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག
རྟོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡི ན་འདུག དེ་མཚུངས་

བོ་ལྷ་ོ སྤྱི ་ཀརྨ་སེ ང་ྒེ ལགས་ཀྱི ས་ཟབ་སྦྱོང་བ་

ཟབ་སྦ ྱོ ང ་བ་རྣམས་ལ་བཟང་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་

ཡོ ད། ནི་ལ་མངྒ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་

སེལ་བའི་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་གྱི་གོ་སྐབས་

ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་།

ཡི ན་འདུག །

རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན ་གསུ ང ་བཤད་གནང་
ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ཆོ ས ་གྲགས་ལགས་

བསམ་བླ་ོ ཁྱེར་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་དཀའ་རྙག
ོ ་

ཤི ག ་ཡི ན་པའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་བསྐྲུ ན་རྒྱུ ་བཅས་

པར་ངོས་ལྔ་པ། 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

ཚོ ང་ལས་འཆར་སྒྲིག་གི ་བྱ་དགའ་དང་མ་དངུལ་ས་བོན་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ འབ ྱོར ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པའི ་ འབྱོར་གནས་བབ་རང་ཚུ གས་ཐུ བ་པ་ཡོ ང་

དང་། ཆོད་སེམས་ཡོ ད་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་

བགྲོ་གླངེ ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར་ན་རེད། རི ག་གསར་གྱི་ཚོ ང་པ་ཟེར་ན་

བདྱེ ་དགོས་པའི་ངོ་སྤདྲོ ་ཀྱི་ལས་རི མ་སྤལ
ེ ་བ་

གཞོན་སྐྱེས་གསུམ་ པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་གཟིགས་ཡོ ད།
ི ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་
ལས་གཞི ་ (Tibetan Entrepreneurship ལ་བྱ་དགའ་གསོ ལ ་རས་གནང་རྒྱུ ་དང་དེ་ ལར་ནས་འཛམ་གླང

མཁན་ཕལ་ཆེ ར་ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔ་རྩ་དྲུག་བྱུང་བ་

༢༥ ཉིན་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་ ཁྱད་ལས་པ་བདུན ་གྱི ས ་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ བར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཚོ ང་པ་

གཉའ་ཁྲི ་ ཚོ ག ས་ཁང་ནང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ དང་།

འཛུ གས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བོད་ ལས་རི མ་འདིའི་འོག་སྔནོ ་ལ་ལས་འཆར་གྲ་ རེད། གཞོན་སྐྱེས་གང་མང་སྐྱེད་སྲིང་ཐུ བ་
མི འི ་ ཚོ ང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེག ས་

སྒྲིག་གནང་བ་བཞི ན།

Development) ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཚོ ང་ འཕ ་ྲོ ཚང་མར་ཚོ ང ་ལས་འགོ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གི ས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི ་
ལས་འཆར་སྒྲིག་གི ་བྱ་དགའ་དང་མ་དངུལ་ ས་བོན་ཚུལ་དུ་མ་དངུལ་གསོལ་རས་གནང་ མ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་

ས་བོན་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་སོང་།

རྒྱུ འི ་ མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་ ཞི ག ་དེ་ རི ང ་གོ ་ དང་།

ུ ་པ་ལྡན་པ་ཞི ག་
དཔལ་འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ་ བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་འདི་ནས
མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་དཔལ་འབ ྱོར ་དྲུང་ཆེ ་ ཡོ ང་བ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་དུ་

ུ ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་ནང་དུས་
འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས། དྲུང་ཆེ་དངོས་ མི ་རང

གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས། འདེམས་ཐོན་ན་གཞོན་ འགྱུ ར ་བྱུ ང ་སྟེ་ དུས ་ད་ལྟ་ བར་མང་ཚོ ག ས་
ཚོ ང་པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ། དཔལ་ ནང་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ གནས་བབ་མང་པོ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ ཞི ག་ཕྱིའི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་

ལས་གཞི ་ཚན་པས་མཐུ ན་འགྱུར་འོག་བོད་ དེ་རང་ཚུགས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་མི ་ཡོ ང་སྐརོ ་

ཚོ ང་ལས་རམ་འདེག ས་ཀྱི ་ ལས་གཞི འི ་

བདམས་པ་རེད། དེའ་ི ཁོངས་ནས་གསུམ་ནོ་

STEP Noida)དང་། གསུམ་སོ་ནི་པཏ་ནང་

པ་བདུན་བྱུང་ཡོ ད།

ཤོར་ཐོབ་ཀྱི་གནས་

ཀྱང་རྣམ་པ་ཚོ ་འཚང་སྙན་ཕུལ་མཁན་ ༢༥

གཞག་ལ་བརྟེན ་ནས་ཡོ ང་

( JGU Institute Sonipat)། གཅིག་མེ་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལའང་དེ་འདྲ་

ཁང་ (JSS Institute Mysore) བཅས་

ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཡོ ད་པ་ངོས ་འཛི ན་

ཅེས་

སོར་ནང་ཡོ ད་པའི་ཇེ་ཨེ ས་ཨེ ས་བས་ྟི གནས་

སྐདྱེ ་སྲིང་ཚོ གས་པ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་སྦངྱོ ་

བརྡར་གནང་ས ་ྟེ ད་ཆ་ལས་དོན ་དངོས ་སུ ་

བཀའ་ཤག་གི ས་དགོ ང ས་

ཞུགས་རྒྱུའི་དུས་ལ་སླབེ ་ཡོ ད།

ཏེ་ ང་ཚོ འི ་ ངོས ་ནས་དཔལ་

རི མ་འདིའི་ནང་སྙན་ཞུ ་ཕུལ་མཁན་གསུམ་

ངས་གོང་དུ་ཞུ ས་པ་བཞི ན་ལས་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་མི འི་ཚོ ང་ལས་

དྲག་འདེམས་བྱས་ནས་བྱ་དགའ་འབུལ་རྒྱུ་

ཞི ག ་ཟུ ར ་དུ་ འཛུ ག ས་ཐུ བ ་པ་ཡི ན་ན་ཕན་

པར་བརྟེན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་ཁྱད་ལས་པ་

ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི འི་སྡ་ེ ཚན་
ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ང ་ངེས ་རེ ད ་ཅེས ་བཀའ་
སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞི ན། ལོ་ཤས་སྔནོ ་

སྔནོ ་མ་ནས་ལས་རི མ་གཏན་འབེབས་ཟིན་
གསུམ་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུས་པའི་ཁོངས་

བོད་མི འ་ི ཚོ ང་ལས་ཡར་

འོང ས་པར་ལས་དོན ་འཆར་གཞི ་ བཀོ ད ་
སྟངས་དང་། ལས་དོན་གང་དང་གང་བྱས་

ཡི ན།

ང་ཚོ འ་ི གདན་ཞུ་བྱས་པའི་དཔྱད་

འདེམས་པ་སོ་རོཕ་ལགས་དང་།

བསོད་

སྟོབས་ལགས། སྐྱིད་འཛོ མས་ལགས་གསུམ་
པོ་ཆེད་ལས་པ་ཡི ན་སྟབས། ཁོང་རྣམ་པས་

གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་རྣམ་པ་ཚོ འི་ འཆར་གཞི ་ དང་
འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཚོ ང་ ཇི་ལྟར་

རྒྱག་དགོས་ཡོ ད་མེད། འཆར་གཞི ་གདིང་

སྟངས། ད་ལྟའ་ི ཆར་ཚོ ང་རྒྱག་སྐབས་ཚོ ང་

སྒྲུག་གནང་བ་ཞི ག་རེད།
ད་ལྟ་རྣམ་པ་
ཚོ ར ་འབུ མ ་གཉིས ་རེ ་ ཡོ ད ་ཀྱང་མ་འོང ས་

བཅས་གདན་ཞུ ས ་ཏེ་ ཆོ ང ་ལས་འཆར་

ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

པའི་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་བ་ཞི ག་

ལྡ་ི ལི ་ནས་བསོད་ནམས་སབྟོ ས་རྒྱལ་ལགས་

དུས ་ཐོག ་ཐོབ ་མ་ཐོབ ་དབང་གི ་ དུས ་ཚོ ད ་

ཕྲན་བུ་འགོར་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་

འཆར་གཞི ་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་

གི ་ གྲུ བ ་འབྲས་སུ ར་ལེ ག ས་པ་ཡོ ད་མེ ད ་

ལགས་དང་། མུམ་བྷ་ེ ནས་ Subit Saurav

འོན ་ཀྱང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མི ་འགྲོ་

བརྩོན།

ནས་ཨ་རི ་ནས་བསྟན་འཛི ན་སྐྱི ད་འཛོ མས་

ནས་འཛུ གས་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་རེད།

རྒྱས་རམ་འདེག ས་ལས་གཞི ་ ཚན་པས་མ་

བོད་མི འི་ཚོ ང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་

ཐེངས་འདིའ་ི དཔལ་འབྱོར་

བྱུ ང ་ཁོང ས་ནས་བདུན ་འདེམ ས་ཐོན ་བྱུ ང ་
བ་དེས་རྣམ་པ་ཚོ འི་འཇོན་ཐང་དང་འབད་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འཚབ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་ཞི ག ་ནི་ མ་འོང ས་པར་བོད ་

གནང་དོན།

དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་དང་ཆ་རྐྱེན་གྱི ་

གནང་དོན།

རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ཇེ་ཇི་ཡུ་བས་ྟི གནས་ཁང་།

ནས་མི ་འགྲོ་ཐོབ་སྟེ་ལས་དོན་འགོ་བཙུགས་

དེའ་ི ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞི ག་ལ་བླ་ོ

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་

ཐོ ན ་ཅན་གྱི ་ ཚོ ང་པས་བྱ་

བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར། དཔལ་ བར ནྟེ ་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་པ་
འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་ དང་།

རེད། དེའ་ི ནང་ནས་ཆ་ལག་ཚང་བའི་སྙན་

སྒརོ ་ ༡༠༠༠༠ ཨང་གསུམ་པར་ཧིན་སྒརོ ་

སྟངས་དེ་ཚོ ང་ལས་ནང་ཡོ ང་གི ་རེད། འོན་

གཞི ་ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན་བྱས་

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་ཞུས་པ་ཡི ན་ན། ང་རང་ཚོ ་

༥༠༠༠ བཅས་གནང་།

སྐབས་དེའ་ི

ཨང་གཉིས་པར་ཧིན་

ཡེ ་ཌ་ནང་ཡོ ད་པའི་ཇེ་ཨེ ས་ཨེ ས་ ( JSS –

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་དང་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་།

རེད། ལས་རི མ་དེའ་ི ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་

ཞུ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གསུམ་བྱུང་འདུག

དང་།

པོ་ ཞི ག་གི ས་གཞི ་ར ྟེན ་ས་

བབ་ཡི ན་ནའང་རེད། མང་

ཞི ག་དགོས་ཀྱི་འདུག

ལས་རི མ་འདི འི ་ རྒྱབ་ལྗ ང
ོ ས་

༡༥༠༠༠

ཁོངས་སུ་འགྲན་ཞུ གས་གནང་མཁན་ཚོ ང་

གི ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ འ་ི

ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་

ན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་

གནས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་མི ་འགྲོ་བདུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་

དེ ་ རི ག་གསར་དང་ཡར་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཚོ གས་ཡོ ད།

མཁན་རྩེ་ཕུད་གསུམ་ལ་བྱ་དགའ་ཧིན་སྒར
ོ ་

སྒྲིག་གཟིགས་འབུལ་དང་བག་ྲོ གླངེ ་བྱུང་བ་

རེད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

སོ གས་ལ་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་འདེམས་

པར་རྣམ་པ་ཚོ ་

(Venture

Investors)

ངག་རྒྱུ གས་སྐབ ས་ས་ཡ་ཉི་ ཤུ ་ དང་ས་ཡ་
ཉིས་བརྒྱ་ཅན་གྱི ་ཚོ ང་གི ་འཆར་གཞི ་ཞུ ས་

གྲུབ་མཚམས།
སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཚོ ང་ལས་འཆར་

སྐབས་སུ་ཞི ག་ལ་གསོ ལ་རས་ཆེ ་ཤོ ས་རག་

མཁན་ཁོངས་ནས་དྲག་འདེམས་གནང་བའི་

འགོ ་ བཙུ ག ས་པའི ་ ཚོ ང ་དེ་ མ་འོང ས་པར་

གཞི ་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

གི ་ཡོ ད་མེད་བརྗོད་དཀའ་བ་ཡི ན།

ད་ལྟ་

པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཡར་ཐོན ་ཚོ ང ་པའམ་ དགོ ང ས་པ་གཏིང ་ཟབ་པོ་ བཞེ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད །

དགོ ས ་པ་དེ་ ཚོ འི ་ ཐོ ག ་ལ་རགས་བསྡུ ས ་

གཞོ ན ་སྐྱེས ་ཚོ ང ་པ་བདུན ་ལ་ཁ་བཏགས་

གང་འདྲ་ཞི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་བཤད་

མཁན་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་བདུན ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་ པ་དེའི ་ སྐར
ོ ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་

མངགས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཆེ ་ ཁག་

གནང་།

(འབུམ་གཉིས་ནང་ནས་འབུམ་

བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་ལྡན་པ་དང་། འཆར་གཞི ་དེ་

རི ག་གསར་ཚོ ང་ལས་ཐོག་དོ་དབྱིངས་ཡོ ད་ དེར་བརྟེན་དེའི་ཐོག་ཐབས་ལམ་གང་ཡོ ད་

ཤི ག་ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་ཏེ་ལས་བྱེད་ཆེ ད་
ཏུ ་ཕེབས་ནས་ལས་གཞི ་ངོ་སྤྲོད་དང་།

མ་

གི ས་ཟབ་སྦང
ྱོ ་གནང་ནས་སྔནོ ་འགྲོའི་ལས་ དང་།

དེ་བཞི ན་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་

ལས་འཆར་སྒྲིག་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་དཔལ་

བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ དཔལ་

སྐྱེས་རི ག་གསར་ཚོ ང་ལས་ཐོག་དོ་དབྱིངས་

།ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞི འ་ི གཙུག་

དགོངས་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང༌།

བདེའི་སག
ྲོ ་རྩ་༸གོང་ས་ལྷ་མི འི་རྣམ་འདྲེན་

མྱུ ར ་དུ་ བསུ ས ་ཏེ་ རང་དབང་བདེ་ སྐྱི ད ་ཀྱི ་
དཔལ་ཡོ ན་ལ་ལོ ངས་སྤྱོད་པའི་སྨནོ ་འདུན་

གཤམ་གསལ།
1- Director, Sherig Parkhang,
R-27&28, Ramesh Park, Laxmi
Nagar, Delhi 110092 Telefax: 009111-22455634, Tel: 22453672,
Website: http://sherigparkhang.com,
E-mail: shepardelhi@gmail.com &
tcrpc@rediffmail.com
2- Sherig Parkhang Shop, House
No. 179B Tibetan Colony, (Back side
of MT TCV Day School), MajnuKa- Tilla, Delhi-110054, Tel: 01123810830
3- Branch Manager, Sherig Parkhang,
Session Road, Dharamsala-176215,
Distt. Kangra (H.P) Tel: 01892-222673,
E-mail: tcrpcdhasa@gmail.com
4 Sherig Parkhang Shop, As above

ུ ་མང་པོ་བྱུང་།
རི མ་ཁག་གྲུ བ ་ནས་ཁ་སང་སོ ་ སོ འི ་ ཚོ ང ་ བསྡར

༄༅།

གཅི ག་སྐྱེད་མེ ད་བུ་ལོ ན་ཡི ན་འདུག)གཞན་

ཚོ ད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།

རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མར་

དག་ཀྱང་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་བའི་

ཡང་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་ཚོ ང ་པ་བདུན ་ནང་ནས་ རེ་བ་ཞུ་གི ་ཡོ ད།
ཚོ ང ་ལས་འཆར་སྒྲི ག ་གང་ལེ ག ས་བཀོད ་ བཤད་གནང་།།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་དམི གས་བསལ་དཔེ་དེབ་ཆག་ཡང་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱན་གངས་ལྗངོ ས་སྐ ྱེ་ འག ་ྲོ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཕན་ བོད་གཞི ས་བྱེས་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱི་ཉིན་མོ ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེ ན ་ཅི ང་གཟི ག ས་པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
དགུང་གྲངས་

འོངས་པར་བོད་པའི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་གཞོན་

རེ་དང་མ་དངུལ་ཧིན་སྒར
ོ ་འབུམ་གཉིས་རེ་

༨༠

ལ་ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི

འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་ལ་ཤེ ས ་དཔར་འགོ ་ ལས་
ཡོ ངས་ནས། མཚུངས་པ་མེད་པའི་མགོན་
ི ་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོ ངས་ཀྱི་
པོ་གང་ཉིད། འཛམ་གླང

མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་མགོན་པོ་

དང་བཅས་པའི་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་
ལེགས་ཞུ།

དེ་ དང་ཆབས་ཅི ག ་ྋགོ ང ་ས་

མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་ཕྱི་ལོ ་
༢༠༡༥།༧།༦ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༨།༥
བར།

ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་

ཚེ ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་སྐུ་ཚེ ་ཞབས་པད་ ཁག་དམི གས་བསལ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་
མཆོག་ཏུ ་བརྟན་ཅིང༌།

ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་

ཐོག ་སྤུས ་ཚོ ང ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཐོབ ་ཁུ ང ས་ཞལ་སྦྱང་

ུ ་ི ཁམས་མཐུ ན་གྱི་རླུང་རྟ། སྒྲོལ་མ།
5-Sherig
Parkhang གི ་སྐའ
Shop,
McLeodGanj-176219
རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ ་ བཅས་དར་ཆེ ན ་གསུ མ ་
Distt. Kangra (H.P)
ྱོ ས་བཞི ར་དར་ཆུང་ཆ་ཚང་འཛུ ག་
༢༽ ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་ནས་ས་གནས་ དང་ཕག
རྒྱུ་དང༌། ཤེས་དཔར་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ནས་
ཡང་ཐོག་ཕུལ་ཡོ ད་པས་དགའ་བཞེས་ཐོག་ དཀར་ཕ ྱོག ས་སྐ ྱོང ་བའི ་ ལྷ་ སྲུ ང ་རྣམས་ལ་
བཀའ་མངག་གནང་རྒྱུ ་དང་སྦྲགས་གླ ་ དོ་ འཕནྲི ་བཅོལ་དང་འབྲེལ་བསང་གསོལ་ཟབ་
ཆས་འོར་འདྲེན་སོགས་དེབ་ཡོ ན་ཐོག་ཟུར་ རྒྱས་ཞུས་རྗེས་བོད་སྒར་བསམ་གཡས་གླིང་
དུ་ མཛད་སྒ་ོ སྔར ་ལམ་ལྟར ་བཅར་རྒྱུ ་ཡི ན།
སྣོན་ཞུ་དགོས་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།
༣༽
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་ ལྡ་ི ལི ་ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་དབུས་ཡི ག་ཚང་
སྐར་དུས་ཆེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༧།༦ ཉིན་ལྡ་ི ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༩ ལ།།

ཡོ ང ས་ལ་གོ ་ སྐབ ས་དམི གས་བསལ་ཆག་

ལི ་དབུ ས ་ཤེ ས ་དཔར་དུ་ ྋགོ ང ་ས་མཆོ ག ་

6

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་དྲུག་པ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་བཞུགས་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ།

༄༅།

བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་གསལ་

ཡོ ད། ཅེས་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་དང་སྐ་ུ ཚབ་

མཆོག་གི ་གྱ་སྟོན་གསུང་བཤད་ནང་། ལྷག་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་མཚོ ན ་པའི ་ འཛམ་

ཕེབས་དོན་བཞི ན་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞི ན་

།འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད ་ལས་ བཟང་ཕེབས་ཡོ ད།

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་༸རྒྱལ་བའི ་ འདས་པ་ཁག་དྲན་བཞི ན ་གངས་ཅན་པའི་

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ པོ་ཡོ ད་མ་རེད་དེ།

གང་ལྟར་ནོ་བེལ་ཞི ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གང་ཉིད་ནས་དགུ ང་ བཞེས་གནང་མཛད་པ་དེའི་ནང་གསལ་པོ་

ུ ་པ་གང་ལྕགོ ས་ཀྱིས་
བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཚང་མས་ནས
ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ འི ་ དམ་བཅའ་དང་

བཟང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་ཐོབ ་པ་དེར ་འགྱུ ར ་བ་ ཏན་གྱི ་ དཔེ་ ལྟར ་ཚང་མས་ད་ནས་བཟུ ང ་

དེ་ བཞི ན་གཞུ ང ་འབྲེལ་སྐུ འི ་

ི ་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གཟེངས་རྟགས་
པར་ལོ ་ ཤས་གོང ་ནས་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་ གླང
གྲངས་ ༡༡༣ བཞུགས་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་ ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ཚང་མས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་

གཏན་ནས་མི ་མཛད་པ་སླར ་ཡང་གསོ ལ ་ ༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ཚུ ལ ་བཞི ན ་དུ་
འདེབས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ཞུས་ཡོ ད་ བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡི ན་བསམ་པའི་དམ་བཅའ་དགོས་
པ་དེ་མཛད་སྟོན་གྱི ་འབུལ་བའམ་མཆོ ད་པ་
པ་དང་།

འབོར་ཐེར་འབུམ་གཅི ག་དང་དུང་ཕྱུར་ཉི་

ངས་དེ་རི ང་རྒྱ་གར་མི ་

ཤུ ་ རྩ་ལྔའི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ ༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་ལ་སྒ ་ོ གསུ མ ་

ལུང་བསྟན་གནང་བ་བཞི ན་ ༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་མཆོ ད་པ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡག་

སྐས
ྱེ ་ཆེ ན་དམ་པ་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་བརྟན་

ི ་ཞི ་བདེ། ལྟ་གྲུབ་ འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་ཀྱི་བླ་ོ གྲོས་ཞབས་སོར་ ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གྱ་སནྟོ ་གསུང་བཤད་ནང་།
པའི་༸སྐུའི་གྱ་སནྟོ ་ཉིན་མོ ར་མགོན་པོ་གང་ མངའ་བདག འཛམ་གླང
བོད་མི འ་ི འཁོད་རྗེས།

གནང་བའི་ནང་།

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རི ན་པོ་

ཡོ ངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ ནང་རྫོང་གསར་མཁྱེན ་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་ འཆང་

ུ ་ི ༸གོང་ས་མཆོ ག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ ཤོས་དེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཐུ གས་དགྱེས་རྒྱུ་
ལྷག་བཞུགས་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་སྐལ་བཟང་ ངོ་བོ་དང་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་མཚོ ན་རྟགས། སྐའ
སྨི ན ་སྩལ་ཐོ བ ་པར་ལྷ ་ མི ་ཆབ་འབངས་ རླ བ ས་ཆེ ན ་མཛད་ཁུ ར ་གསུ མ ་མུ ་ མཐུ ད ་ ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས།

རི ས་སུ་ དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དུས་མགོན་པོ་མཆོག་

ཡོ ང ས་སུ ་ རྫོགས་པ་དགའ་དད་སྤ ྲོ་ གསུ མ ་ བསྐྱང་སླ ད ་སྐུ ་ ཚེ ་ ཞབས་པད་བརྟན་ཕྱི ར ་ མ་ཆད་པའི་བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བསམ་ གི ས་གང་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི ་དེ་ང་
བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་རྗེས ་བཀའ་ གྱི་མི ་ཁྱབ་པ་མང་པོ་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ རང་ངོས་ནས་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་དང་། ནསུ ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ སླབོ ་ཕེབས་པའི་ནང་།

ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཞབས་མ་

པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གྱ་ས ནྟོ ་གསུ ང་བཤད་ སྲི ད ་གཉིས ་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ཡི ན་པ་བཤད་མ་

དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅི ང་གཟིགས་པ་ བསྟན་སྲི ད ་རང་དབང་བསྐྱར་དར་ཡོ ང ་ ནང་། སྔནོ ་མ་ཁམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ དགོས་པ་རེད། གསུངས་ཡོ ད།

ངང་རོལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་གྱ་སྟོན་མཛད་
སྒར
ོ ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རི ག་གཞུ ང་དང་
ཧེ་ ཤི ་ཤར་མ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་བཤད་

པར་དཔལ་ས་སྐྱ་གོ ང ་མ་བདག་ཁྲི ་ རི ན་ རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་

ཉིད་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ཉིད་དགུ ང་གྲངས་བརྒྱ་ ཀྱི་རྩ་བ། དམ་ཚི ག་གི ་བླ་སྲོག

གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོ ད།

སྤྱིར་༸རྒྱལ་བ་

ལྷ ག ་པར་གྱ་ས ནྟོ ་ཉི ན ་གཉི ས ་ ཡག་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་ ཐབས་དང་།

ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་

གུ ས ་པ་ཆེ ན ་པོས ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་

ཅི ང ་ཐུ ག ས་བཞེད ་ལྷུན ་གྱི ས ་གྲུ བ ་པའི་ སྨནོ ་

འདུན་ཞུ་ཆེ ད་དེ་རི ང་འདིར་བཅར་བ་ཡི ན།

ི ་གི ་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་
འཛམ་གླང
མི འི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་རི ང་

སྨན་པས་ད་དུང་ལོ་ ཀྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ ་བའི་གདམས་ངག་སྙན་ པས་གང་ལྕགོ ས་འགྲུབ་ཐུ བ་པ་དེ་འདྲ་ཞི ག་ བརྟན་ཅི ང ་ལམ་ས ནྟོ ་གསུ ང ་གི ་ བདུད ་རྩི་

ཚེ ས་ ༢༡ དང་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ ༸སྐའ
ུ ་ི ༢༠ ལྷག་སྡདོ ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོ མ་མི ་འདུག ཅེས་ བརྗོད་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུ ལ་དུ་ བྱུང་པ་ཡི ན་ན། ༸སྐ་ུ མདུན་ཐུ གས་དགྱེས་ རྒྱུན་མི ་ ཆད་པར་སྩལ་རོ གས་ཞེས ་གསོ ལ་
འདི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་ གསན་བཞེས་མཛད་སྐརོ ་དང་། དེང་སང་ རྒྱུ འི ་ རྒྱུ ་ཡག་པོ་ ཡོ ང་གི ་རེ ད ་བསམ་གྱི ་ འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ཞུས་ཡོ ད།།
འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་ཉིན ་དབུ ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ བརྗོད་ཀྱི་འདུག
འཛུ གས་དང་། རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པ། མདོ་ པའི་ གྱ་ས ནྟོ ་བྱེད ་ཀྱི ་ འདུག ་པ་ལྟར ་རྗེས ་མ་ དུས་འཁོར་དབང་ཆེ ན་ཞེས་པ་འཛམ་གླིང་ འདུག

མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་

ུ ་ི
སྨད་ཆོ ལ་ཁ་བཅས་མཐུ ན་མོ ང་ནས་༸གོང་ ངོས་རང་ལོ ་དགུ ་བཅུ ར་བསླབེ ་སྐབས་དགུ ་ མི ་མང་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི ་ཧ་གོ་བ་སྔར་བྱུང་ དགུང་གྲངས་དགུ་ཅུར་ཕེབས་སྐབས། སྐའ

ས་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ར་ཕེབས་ སྟོན།

ཟེར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་འདྲ་ཞི ག་ མ་མྱོང་བའི་ངོ་མཚར་གྱི ་མཛད་རྗེས་ཞི ག་ དགུ་སྟོན་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ་སྲུང་བརྩི་

པར་འཚམས་འདྲི་དང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ བྱེད་ཤོག་ཨང་།

༄༅།

ཞེས་སྐབས་དེར་བཀའ་ ཆགས་ཡོ ད།

གསོལ་འདེབས་དེའ་ི ནང་ནོ་ ཞུ ་ཐུ བ་པའི་རེ ་བ་དང་སྨནོ ་འདུན་ཞུ ་བཞི ན་

བོད་མི ་ཞི ག་ལ་ཞི ་བདེའ་ི བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།

།ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌིའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཨོ ཀ་ མི ན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་ བོད་རི གས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཟུ ར་རྣམས་ལ་

ལེ ན ་ཌི ་ ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཞི ་ བདེ་ གཏོང་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། རང་རི གས་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་སྐྱབས་ རོ ག ས ་ སྐྱོ ར ་

ཐེབས་རྩ་ཁང་གི ས་ནིའུ་ཛི ་ལེ ན་ཌི ར་བཅའ་ ཁོ ང ་ལ་ཐེང ས་འདི ར ་ཞི ་ བདེའི ་ བྱ་དགའ་

བཅོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ ག ན ང ་ ཆེ ད ་

བཟང་ལགས་སུ ་ཆེ ་ མཐོ ང ་ལྡ ན ་པའི ་ ཞི ་ ཞབས་ཐུ བ ་བསྟན་སྐལ ་བཟང་ལགས་ཀྱི ས ་

གནང་མུས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌི་ བ སྡུ ་ རུ བ ་ ཀྱི ་

བཞུ ག ས་བོད ་མི ་ སྐུ་ ཞབས་ཐུ བ ་བསྟན་སྐལ ་ འདི་གནང་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། སྤྱིར་སྐ་ུ

ཐོག ་ནས་རོ ག ས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་དང་ ད པ ལ ་ འ བྱོ ར ་

བདེའ་ི བྱ་དགའ་ The prestigious Peace དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་ ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་

གནང་དགོས ་དོན ་སྐར
ོ ་ཚོ ག ས་པའི ་ འགན་ བྱམས་བརྩེའི་བྱ་དགའ་ Unsung Heroes

ནིའུ་ཛི ་ལེ ན་ཌི འི་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་བོད་མི འི་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་

Award གནང་འདུག བྱ་དགའ་དེ་ཁོང་ལ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཕྱག་ནས་

འཛི ན་གྱིས་གསུང་དོན།

ཁོང་གིས་མི ་ཚེ ་ of Compassion

ཧྲིལ་པོར་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི ་ དང་།

ཞེས་པ་ཞུ་མངྱོ ་ཡོ ད་པ་

ཁོང་ནི་བོད་ནང་སྐྱེས་འདུག་པ་

བཅོལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌིར་
གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གནང་མཁན་ཡི ན་འདུག

ཚོ གས་པ་དེས་ གྱི ་ ཡོ ད ་ འ དུ ག

གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུད་ ཁོ ང ་གི ས་ཨོ ཀ་

རྒྱ་གར་ནང་གི ་ བོད ་མི ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་བ་ ལེ ན ་ཌི ་ སྣ་མང་

རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ རི ག་གཞུ ང ་འདུས ་སྡའེ ི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཡང་

རི ག་གཞུང་འདྲ་ འབྱོར་ཏེ་ཁུལ་དེར་གཏན་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་ དང་། བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་

གནང་མངྱོ ་ཡོ ད་འདུག

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལ་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

སྐྱོང ་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཌོ་ བའི་རྒྱ་ནག་གི ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་རྣམས་

ནལ་ཊ་སི ་ Donald Tusk མཆོག་གི ས་ ཀྱི་སྨྲ་བརདྗོ ་དང་འདུ་འཛོ མས་རང་དབང་

སྦལེ ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷར་སེལ་ Brussels དུ་ གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་ང་ཚོ ར་སེམས་འཚབ་
རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལི ་ཁེ་བྱང་ Li Keqiang ཧ་ཅང་ཡོ ད།

གནས་སྟངས་དེར་གཞི གས་

དང་རྒྱ་ནག་གི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་ཝང་ཡི ་ ནས་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

བཅས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་སྐབས། བོད་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་

སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་འཛུ གས་

འཛུ གས་ཡོ ང་བའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ་

ཀྱི ་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་
གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་གནང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན ་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ འཛི ན་ དོན།

བོད་དང་ཡུ་གུར་གཙོ་བོར་གྱུར་

ལྷ ན ་དོན ་སྙིང ་ལྡ ན ་པའི ་ གྲོས ་མོ ལ ་བསྐྱར་
ཡི ན། ཞེས་གསུངས།།
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