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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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
ལོ་ ༩ ཨང༌། ༣༠
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དག
ྭ ས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ སྤྲས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་སྒ་ོ ནས་མཇལ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་མཛད་རྗེས ་མགོ ན ་པོ་ གང་
ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ༸གོང་ས་མཆོ ག་བཞུགས་སྒར་ ཕྱག་དང་སྦྲགས་ཕེབས་བསུ་ཞུས།

དེ་ནས་

ཕོ་ བྲང་ནས་སྟོན ་འཁོར ་དང་བཅས་ཕེབ ས་ ཞི ་བའི་ཚལ་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༸ཞབས་

འགྲོ་བརྒྱུད་ཇམ་མུ ་དང་དེ་ནས་མཁའ་ལམ་

ཉིད་མཆོག་གི ས། འགྲོ་བ་མི འ་ི རི ན་ཐང་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།

བོད་བརྒྱུད་ནང་

བརྒྱུད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླའེ ི་བ་ཀུ་ལ་གནམ་
ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས།

རི ་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་

LAHDC

ཁང་གི ་ ཡང་ས ངྟེ ་གཉའ་ཁྲི་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཤེ ས ་

ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ འི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ དབུ ་ སོ ར་འཁོད་བསྟུན་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ་
ཁྲིད་ཁག་གཅི ག་སོ གས་ཀྱི ས་ཕེབས་བསུ འི་ མཆོག་དང་།

ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོ གས་

དེ་རྗེས་གནམ་ པའི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག

དེ་བཞི ན་ལ་སྤྱི་

བསྟན་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའི་
སྐུ་ ཚེ འི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གཙོ ་ བོ་
གསུམ་གྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཉེ་ཆར་

ཐང་ནས་ཞི ་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་

བཅས་ཀྱི ས ་མཎྜལ་རྟེན ་གསུ མ་འདེག ས་ ངོས་རང་ཨ་མི ་རི ་ཀར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་མང་

བརྒལ་བས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་

གི ས ་ཚོ ག ས་བཅར་བ་ཡོ ང ས་ལ་ཐོག ་མར་ ཞི ག ་གི ་ སྐབ ས་དེང ་སྐབ ས་འཛམ་གླིང ་ནང་

ཏེ། རང་ལུགས་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་

འབུལ་ཞུས།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ པོའི་སྤྱི ་ཁྱབ་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་

འཚམས་འདྲི་ མཛད་པ་དང་སྦྲགས་ཁུ ལ ་
དེར་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་ཐུ གས་རྗེ་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་དང་མ་འབྲེལ་བའི ་ ཐོག ་ནས་

རི ས་མེ ད་ཀྱི ་བཟང་སྤྱོད་གོང་མཐོར་གཏོང་

ུ
ས་གནས་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཚོ ས་ཀྱང་ལ་དྭ ག ས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་རྒྱ་གར་དབས་

ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཨང་རྩིས་དང་ཚན་རི ག་

ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་གི ་ ནང་དུའ ང་ལག་ སྡ་ེ ཚན་གྱི་སླབོ ་དཔོན་ཌོག་ཊར་ག་གན་གུ པྟ་(Dr.
བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་ Gagan Gupta) ལགས་ཀྱིས་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་
པའི་རེ་འདུན་མཛད།

མཐར་༸གོང་ས་

མཆོ ག་གི ་ཐེངས་འདིར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོ ག་སླ་ེ ཁུལ་དུ་བདུན་ཕྲག་བཞི ་ཙམ་རི ང་

བཞུགས་ཞག་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

སཾ ་བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ག་ྲྭ ཁག་གི ་དམི གས་བསལ་
འགན་འཛི ན་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧ ལགས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ འཚམས་འདྲི་ པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་ ལྟ་ སྐ ྱོང ་གཉིས ་པོ་ དེ་ ང་ཚོ ས ་འགན་འཁ ྱེར ་

ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་སཾ ་ དང་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲི ག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་ བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཤེས་རི ག་བཀའ་
བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་ མཚན་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སྐུ་མགྲོན་ བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་སླ བོ ་འཛི ན་ཚོ གས་

ན་ཡག་པ་ཡོ ང་ས་རེ ད་བསམས་ཏེ་ལོ ་མང་

ཚོ ག ས་བཅར་བ་ཡོ ང ས་ལ་འཚམས་འདྲི་ སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས་གསུང་དོན། བོད་

ང་ཚོ ར་འགན་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་བསླབེ ས་

གི ས་གོ་སྒྲིག་འོག་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་ གཙོ ་ བོ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཀྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ རྩིས་ལེ ན ་སྟངས་ཀྱི ་ བརྒྱུ ད་རི མ ་
པའི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་གཏན་ཉིན ་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་

གི ་འགན་འཛི ན་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་ ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་གསུང་བཤད་གནང་ སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་དེ་བོད་མི འ་ི
ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་ཤེ ས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་ དོན། ཤེས་ཡོ ན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡི ན་ཞེས་དེ་སྔ་
ི ་དུ་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།
གླང

བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་གཏན་འཁེལ ་བ་དེའི་
ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། ད་ཆ་

ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་སྔནོ ་མ་ལས་ལྷག་པ་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ ནས་དེ་ག་རང་ཡི ན།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ བརྗོད་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཤེས་ཡོ ན་

བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་ དང་མ་འགྲོ་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་། ངོས་འཛི ན།

པ་བཅས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་སྐུ་ གྱི ས ་འགན་འཁུ ར ་དང་མ་འཁུ ར ་ལ་རེ ད ་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་མཆོ ག་གི ས་སྣང་གསལ་ཞལ་ འདུག

དེ་རི ང་འདིར་རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མ་

ཕ་ྱེ དང་གང་བླ་ོ མ་འདོན་གནང་གི ས་ཚོ གས་ ཕེབ ས་ཡོ ད ་སྟབས་ཉིན ་གྲངས་གསུ མ ་རི ང ་
འདུ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་
གོ་རྟོགས་སྤལེ ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།

ནང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་བཙན་
བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་སྨན་ཞབས་པ་
དང་འཕྲོད་ལས་པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༩ ལ་གཞི ས་
ཆགས་ཁག་གི ་ ནང་འཕྲོད་བསྟེན ་གོ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་
ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཟབ་
སྦྱོང་དེའ་ི དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ་བོ་ནི། ད་ཡོ ད་འཕྲོད་
བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་
ཚད་དང་ནུས་པ་གོང་སྤལེ ་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཟད། བུད་
མེད་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་དང་བྱིས་པར་ལྟ་སྐངྱོ ་བདྱེ ་
ཕྱོགས། དེ་བཞི ན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་གོང་
སྤལ
ེ ་གཏོང་བ་བརྒྱུད་མང་ཚོ གས་ལ་འཕྲོད་བསནྟེ ་
གྱི་གོ་རྟོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ ་ཐབས་ཆེད་ཡི ན་འདུག
Jamkhed

ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

དགེ་ཆེ་རྣམ་ ཕོགས་བཅས་མི ན་པར་སླབོ ་སྤྱི་དང་དགེ་རྒན་

༄༅། །བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་
བ་ལྟར་ན།
ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་
དྲུ ང ་ཆེ ་ གྲྭ་ བླ་ བྲང་སྣང་ས་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དྲིལ ་
བསྒྲགས་དྲུང་ཆེར་གནས་སྤསོ ་དང་།
དཔལ་
འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་
རྩ་ལས་གཞི འི་དྲུང་ཆེ ་ཞི ང་ཆེ ན་དངོས་གྲུབ་ར་ྡོ ར་ྗེ
ལགས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏུ ་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

harashtra མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་འཇམ་ཁེ་དིའ་ི

རི ང་མཆོག སཾ བ་ྷ ོ ཊ་བོད་སླབོ ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་ པ་སྩལ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མས་

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་སླབོ ་སྤྱི་དང་།

ལས་བྱེད་གནས་སྤ་ོ དང་བསྐ་ོ གཞག

འགྱུར་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་ Ma-

དང་། ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་ གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པའི་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་རི མ་
སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ གསན་ཡོ ད།

སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས་དང་པར་སྐྲུན། བསླབ་གཞི ་རྩ་
འཛི ན་བཟོ་འགོད་གནང་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་ལ་ཟབ་སྦང
ྱོ ་
གནང་བཞི ན་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་རྡ་ས་
མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ཨང་རྩིས་
དང་ཚན་རི ག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཨང་རྩིས་དང་
ཚན་རི ག ་ཁྲིད ་ཐབས་སྐར
ོ ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་གཉིས ་
གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡ ནས་
༢༠ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུའ་ི རི ང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་མཐུ ན ་

དེ་ཡང་ བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་སྐབས་ཞུས་པ་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་ ཡི ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ངོས་

འཛི ན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས།

སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཟབ་སྦྱོང་།

བཞི ན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་སླབོ ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་
འཆར་གཞི ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་ ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ནས་

དེ་བཞི ན་ལ་དྭགས་

དར་དང་མེ ་ཏོག་སོགས་མཆོ ད་རྫས་ཐོགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་
༣༠ བར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྡི་ ལི ར་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ མི ་
སྣ་ཁག་གཅི ག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཆེ ད་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འབེབ ས་ཟི ན ་རྗེས ་སླ བོ ་ཚན་དེ་ དག་རི མ་ གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གསོལ་ཐབ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་རི ག་

བསྐྱངས་སྐབ ས་དད་ལྡན ་སེ ར ་སྐྱ་སྟོང ་ཕྲག་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོགགཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་
གནང་བ།

ཚན་གཏན་འབེབ ས་ལེ ག ས་གྲུ བ ་ཟིན ་རྒྱུ འི ་ ༄༅།
།ཤེས་རི ག་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་སྤྱི་
ཐུ གས་རེ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། གཏན་ ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག བཞུགས་སྒར་

ལ་དྭགས་

ལགས། སླ་ེ མངའ་ཁུལ་གྱི་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

བྱུང་། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།
ཆོ ས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤདྱོ ་

སྒྲི ག ་ནས་འདི་ ལོ འི ་ ལོ ་ མཇུ ག ་ཙམ་ལ་སླབོ ་

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་

འཛི ན་འཇོ་ར་ལགས།

གནང་གི ་འདུག བླ་ོ སྤབོ ས་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞི ག་

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་སླབོ ་ཚན་འཆར་གཞི ་

དགའ་ལྡན ་ཁྲི ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་འབྲི་

གུང་ཆེ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཅེས་བཤད་སྐབས་
ཁོང་ཚོ ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དེར་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་རྩིས་སྤྲད་ན་ལས་ཀའི་ཆ་

ནས་ལས་འབོར་དང་ལས་རྙགོ འགན་ཁུར་
བཅས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་གི ་ཡོ ད། ཡང་སྙངི ་

དེ་ནས་སཾ མ་ བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་ལེ ན་གནང་སྟེ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ བསམ་བླ་ོ ག་རེ་བཏང་ནས་འདི་ལྟར་བྱས་པ་

བྷ་ོ ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ ལ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་ རེད་ཅེས་ཞུས་ན།

ཕྲུ་གུའ་ི ཤེས་ཡོ ན་དང་

ཞི ག་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག

གནང་།།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

2

པར་ངོས་གཉིས་པ།

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

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འད་ུ སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་རྒྱུའི་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༢༢ ཉིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་

གཉིས་རི ང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་ སྐབས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་གོ་ གནང་འདུག

ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་བོད་

སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ་དང་། ཚོ གས་འདུ་གོ་ རྟོགས་དང་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ ་རུ་སྤལ
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུའ་ི ནང་
ེ ་ཐབས་ དོན་རྒྱབ་སྐར

སྒྲི ག ་གནང་དགོས ་པའི་ སྐར
ོ ་གསར་འགོད ་ དང་། བོད་མི ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི འ་ི དབར་ ཀར་ན་ཊ་ཀ་དང་། ཀེ་ར་ལ། ཨན་དྷ་ར།
གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་སྐབས་ཞི བ་ཕྲ་གསལ་ མཐུ ན་འབྲེལ་སྔར་བས་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ གྷ་ོ ཝ།

ཏ་མི ལ་ན་ཌུ་བཅས་མངའ་སྡ་ེ ཁག་

བཤད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ལྷ་ོ ཤར་ཁུལ་ ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་དྲིལ་བོད་ ལྔ་ནས་ཚོ གས་མི ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུ ད་ ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ གནང་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་ཚོ གས་འདུ་གོ་

ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཨམ་རུ་ཏི་ཇོ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ མཛད་ སྒྲིག་གནང་མཁན་ནི། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
ཤི ་ Shri Amruth Joshi ལགས་དང་། སྐ་ུ རྣམ་དང་།

ཞབས་ཇེ་པི་ཨུར་ས་

Shri J.P.Urs

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ སྡའེ ་ི ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་

ལགས། ལམ་སྐར
ོ ་པར་རི ག ས་འགྲེམ ས་སྟོན ་དང་། པ་དང་རྒྱ་གར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་འབྲེལ་

གཞན་ཡང་ལྷ་ོ ནབུ ་འབྲེལ་མཐུ ད་ཡན་ལག་ དེ་ བཞི ན་ཕྱི ་ ད ྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་ནས་པར་ མཐུ ད་ཁང་།

འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་བཅས་གསར་ འགྲེམས་གནང་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་ ལས་ཁུངས། མོན་གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཁེ་རེ་

མི ་ R.K.Khrimey ལགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའ་ི

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་ བྱུ ས ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དཔེ་ དེབ ་ཁག་གཅི ག ་ ལས་ཁུངས་བཅས་ཡི ན་འདུག།
དེ་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཁེ་རེ་མེ་ ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་སྐབས་རི ན་མེ ད་
མངའ་སྡའེ ི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་གྲོང་ གནང་འདུག
ཁ ྱེར ་ཧུ བ་ལི ར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ ལགས་ཀྱི ས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ བགོ་འགམ
ྲེ ས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་

བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སླབོ ་ག་ྲྭ ཁག་གི་གཞི་རི མ་འོག་མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ལ་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་གསར་པ་རྒྱུས་སནྟོ ་ཟབ་སྦངྱོ ་།

༄༅།

།གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ཤེས་ མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ལ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་

ཡོ ན་གྱི ་ རྨང་གཞི ་ ཚད་ལྡ ན ་ཡོ ང ་མི ན་ནི ་ གསར་པའི་ནང་དོན་དང་ཁྲིད་ཐབས་སོགས་

གཞི ་ རི མ ་འོག ་མའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སྤ ྲོད ་སྟངས་ ཀྱི ་ངོ་སྤྲོད་ཆེ ད་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་

ལ་རག་ལས་ཡོ ད་སྟབས།

ཤེས་རི ག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ་རི མ་
ཤེས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་དང་། བསླབ་གཞི འ་ི རྩ་

འཛི ན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུ ན་པའི་སླབོ ་

དེབ་བསྐྱར་ཞི བ་དང་།

རྩོམ་སྒྲིག་དཔར་

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་མཉམ་འབྲེལ་

པ་གཉིས ་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེ མ ས་པར་ རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། ཐེངས་འདིའ་ི རྒྱུས་ ། རྩོམ་རི གས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐབས། བརྡ་
ྱོ ་
ྱོ ་དུ་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ སྤདྲོ ་ངོ་སྤདྲོ ་བདྱེ ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཟབ་སྦང
རྒྱ་གར་ནས་བལ་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ སནྟོ ་ཟབ་སྦང

པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། དགེ་རྒན་ནི་ རྩའི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་ཀྱི ་ རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་སླབོ ་ ལའང་སླབོ ་ས ནྟོ ་ཞུ ས ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་པ་

སླབོ ་ཕྲུག་གི ་མི ག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་ དང་། སྲོང་བཙན་སླབོ ་གྲྭ། རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་ དང་།

ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི ་གཞི ་རི མ་འོག་ གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི ཟབ་སྦྱོང་

ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དང་

མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ལ་སླབོ ་དེབ་གསར་པ་ ནང་ཞུ ག ས་ཏེ་ རྗེས ་མ་ལག་ལེ ན ་བསྟར་རྒྱུ ་

ངོ་སྤྲོད་ཆེ ད་བོད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

དགེ་རྒན་གྱིས་

གཉིས་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ནོར་འཁྲུལ་ཞི ག་བསླབ་པ་ཡི ན་ན་སླབོ ་ཕྲུག་

འགྲེམ ས་སོ ག ས་བྱས་དང་བ ྱེད ་མུ ས ་ཡི ན་ ༧ ཚེ ས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་གྲངས་ གི ་སེ མས་ནང་ལ་ཟུག་སྟེ་ལས་སླ་པོ་འགྱུར་
ཞི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སྔནོ ་འགྲོ་ནས་

གསུམ་རི ང་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེ ན་དགོན་དུ་ཟབ་

བ་གཏོང་མི ་ཐུ བ་པས་མ་ཤེས་པ་རྣམས་འོལ་

འཛི ན་རི མ་ལྔ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་ སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས། ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུ གས་ ཚོ ད་ཀྱི་མི ་བསླབ་པར་ཤེས་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་

དང་། འཛི ན་རི མ་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་ སྐབས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་འཛི ན་ འདྲི་བ་དང་།
ཨང་རྩིས།

ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་དོགས་འདྲི་

འཛི ན་རི མ་གསུམ་པའི་སྤྱི་ སྐ ྱོང ་དྲུ ང ་ཆེ ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ བྱས་ཏེ་གང་བསླབ་པ་སྤུས་དག་པོ་ཞི ག་བསླབ་

ཚོ གས་ཚན་རི ག་བཅས་སླབོ ་དེབ་གསར་པ་ དང་། ཤེས་ཡོ ན་འགན་འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་ པ་དང་།
ཁག་གཅི ག་དཔར་འགྲེམས་ཀྱི ས་སླབོ ་ཁྲིད་ རབ་རྒྱས་ལགས།

ཟབ་སྦྱོང་དུ་གང་གསུངས་པ་དེ་

སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ དགོངས་པའི་ནང་བཞག་སྟེ་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ སླབོ ། གངས་ཏི་སེ་སླབོ ་གྲྭ། ཨ་ཏི་ཤ་སླབོ ་གྲྭ། པོ་ཡི ན་འདུག

འཆར་ཟླའི་ནང་ལ་དྭགས་

དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོ མས་ ལེ ན་ཁྲོད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་ཡི ན་ འཇམ་དབྱངས་སླབོ ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཡི ག་ ཁུལ་གྱི་གཞི ་རི མ་འོག་མའི་བོད་དགེ་རྣམས་
ྱོ ་
བཞི ན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ ཐོག་ཤེ ས་ཡོ ན་འགན་འཛི ན་གྱི ས་ཟབ་སྦྱོང་ པ་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ དགེ་རྒན་བདུན་ངོ་ཞུགས་གནང་། དེ་བཞི ན་ ལ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་རྒྱུས་སནྟོ ་གྱི་ཟབ་སྦང

ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོ ད།

དེ་ གཉིས།

གྲྭ་ཁག་ཕལ་ཆེ་བའི་གཞི ་རི མ་འོག་མའི་བོད་ སྤྲོད་དགོས་པའི་བརྒྱུད་རི མ་དང་དམི གས་ སྟངས་དང་།

ས་ཐག་རི ང་བའི་དགེ་རྒན་ ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་མངགས་

དགེ་རྣམས་ལ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་དེབ་གསར་པ་ ཡུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། འཛི ན་སྐྱོང་དྲུང་ རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐོབ་པ་ཉུ ང་བས།

མ་ ལྟར།

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩས་གོ་

མཐའ་མ་དེ་གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་བཅས།།

རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། བལ་ ཆེ ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་དབུ ་ འོང ས་པར་ཡང་ཡང་ཕེབ ས་ཏེ་ འདི་ ལྟ་ བུ ་ སྒྲི ག་འོག་ཞེ་ཆེ ན་དགོན་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་
ུ ་ཞུ་ ལ་སླབོ ་ཁདྲི ་འཆར་འགོད་གནང་སྟངས་དང་
ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་གཞི ་རི མ་འོག་ འབྱེད་གསུང་བཤད་དུ་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲི ག་ ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་གནང་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ

ི ་གཞི ས་སྒར་ད་ུ རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི
གཞི ་རི མ་བར་མའི་ཨང་རྩིས་སླབོ ་དེབ་གཏན་འབེབས་དང་བསྐྱར་ཞི བ། དོན་གྲུབ་གླང
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ཚོ གས་འདུ་ཉིན་གསུམ་རི ང་། བཙན་བྱོལ་ རྩིས་སླ བོ ་དེབ ་ལ་བསྐྱར་ཞི བ ་དང་གཏན་
ཞབས་རི མ་སྨནི ་སྒྲུབ་ཞུས་པ།
༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་ བོད་མི འི་གཞི ་རི མ་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི ་ འདེབས་གནང་འཆར་འདུག ཐེངས་འདིའ་ི

རི ང་ཤེ ས ་རི ག་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལྷ ན ་ཚོ གས་སྤྱི ་ དགོངས་དོན ་འོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི ་ ཚོ གས་འདུའི་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་སྤྱི་
ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་གི ་འབྲེལ་ཡོ ད་འགན་འཁུར་

བ་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་

བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་བོད་ཁྱིམ་དང་དབུས་

བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་བཅས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞི བ་
ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ། ཨང་རྩིས་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་
སྒྲི ག་པ་གཉིས་བཅས་མཉམ་ཞུ གས་གནང་

ཁྱབ་ཡི ག་ཚང་གི ས་གོ་སྒྲིག་འོག གཉའ་ཁྲི་

ཡོ ད། འདི་ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཏུ ་གཞི ་རི མ་འོག་

སླབོ ་དེབ་བསྐྱར་ཞི བ་དང་། གཏན་འབེབས་ བསྐྱར་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་

ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ས་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི ས་འཛི ན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ཨང་

ཚེ ས་ ༣༠ ནས་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཞབས་རི མ་དང་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་
བར་ཉིན་གྲངས་བཅུ ་བདུན་རི ང་ཀལེ ་མེ ན་ རི མ ་ལ་དམི གས་ཏེ་ སྒྲོལ ་མ་རྒྱས་པ་ཁ ྱོན ་

ུ ་
ཀྲོན་དོན་གྲུབ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་སྒར་དུ་ གྲངས་ ༡༠༣༧༠༨ དང་། སྒྲོལ་མ་བསྡས

ས་ཟླའི་ཆོ ་འཕྲུལ་དུས་བཟང་རི ང་ས་གནས་ པ་ཁྱོན་གྲངས་ ༡༠༥༠ བཅས་གསོག་སྒྲུབ་

ཆོ ལ ་གསུ མ ་རྒྱུ ན་ལས་ངོ་ བཞུ ག ས་རྣམས་ ཞུས་ཡོ ད།
ནས་རྐང་འཁུར་གྱིས།

དེ་བཞི ན་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའ་ི ཉིན་

དཔལ་བཀྲ་ཤི ས་ ཚོ ག ས་དང་མཆོ ད ་མཇལ་ཞུ ་ བ་རྣམས་ལ་

འཁྱི ལ ་གྱི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་ཞལ་གྲངས་བཅུ ་

ཆབ་མངར་མོ་དང་། བོད་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་

གསུ མ ་གདན་ཞུ ས ་ཀྱི ས ་ས་གནས་མི ་མང་ མ་སུ ་རི ར་རླུ ང ་རྟ་འཕྲིན་བཅོ ལ ་གསོ ལ ་
དྲུག་པའི་ཨང་
རྒན་གཞོ ན ་བར་གསུ མ ་བསྡ མ
ོ ས་ཁ ྱོན ་མི ་ འདེབས་གནད་སྨནི ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
རྩིས་སླབོ ་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་འཆར་ཡོ ད་
གྲངས་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཉིན་ལྟར་ཆད་མེད་ལྷན་
འདུག་པ་བཅས།།
འཛོ མས་ཀྱིས་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ནས་ ༦

རི མ ་བར་མའི ་ ཨང་རྩིས་བསླབ ་གཞི འི ་ རྩ་ མའི་འཛི ན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་།

ཚོ གས་ཁང་དུ་གཞི ་རི མ་བར་མའི་ཨང་རྩིས་ འཛི ན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར། ཨང་རྩིས་སླབོ ་དེབ་

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ བོད་ཟླ་ ༣ བར་ཆུ་ཚོ ད་གསུམ་རི ང་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ འི་

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧

༄༅།

།དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༣

ལོ ར ་སླབོ ་ཡོ ན ་འཆར་གཞི ་ གསར་པ་འགོ་
འཛུ གས་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང༌།

འདི་ལོར་

དབུས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁྱབ་ཁོངས་

དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང༌།

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

(M

དེ་

བཞི ན་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་རྗེས་མུ ་

མཐུ ད ་མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་བསྐ ྱོད ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་
མ་ཐོབ ་པའི ་ རང་རི ག ས་ན་གཞོ ན ་བོུ་ དང་

བུ་བཅས་ལ་སོ ་སོ འི་ཤེ ས་ཚད་གོང་མཐོར་

གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད ་དམི གས་ཡི ག་འགྲུ ལ ་

ལམ་ནས་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདུན་ཡོ ད་རི གས་
ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ ་ཡོ ན་གྲངས་

༥༠

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

Ed.)

དེ་བཞི ན་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་ ཆེད་སླབོ ་ཡོ ན་གྲངས་ ༡༠ ཡོ ད།

རབ་འབྱམས་པ་དང༌།

གཙུག་ལག་རབ་ ༡།

སླབོ ་གཉེར་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་སོ་

འབྱམས་པའི་ (Bachelor/Master De- སོ འི ་ ལས་ཁུ ང ས་ནས་དགག་ཆ་མེ ད ་པའི ་
ཡོ ད།

ཞབས་ལོ་དུས་ཡུན་གསལ་འཁོད་དགོས་རྒྱུ།

སླབོ ་གཉེར་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་སོ་ ༢། སླབོ ་འཛི ན་རི མ་བཅིུས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་

ཞུས་པའི་

(Tibetan Children’s Edu-

cational & Welfare Fund (TCEWF)

མཚན་ཐོག ་ཌབ་འཛི ན་བཟོས ་ཏེ་ འབུ ལ ་

དགོས།
༨།

འདི་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་དུས་ཐོག་

༡། འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་

ཡི ག་ཆ་ཁག ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཚེ ས་ ༢༥ ལ།།
འགྱངས་མེ ད་འདི་གར་འབུལ་འབར
ྱོ ་ཐུ བ་

བཅས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ དགོས།

༤། སྡ་ེ ཚན་ཀ༽ དང་ཁ༽ གཉིས་ཀྱི་འཚང་

ངོ་བཤུ ས།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཁྱབ་ ༢། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་ སྙན ་འབུ ལ ་མཁན་གྱི ་ ཞབས་ལོ ་ མཐོ་ རི མ ་
ཁོངས་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་བསྐ་ོ བཞག་ སྙན་འབུལ་མི ་དང༌། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ། གཞི ར་བཟུང་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ།
བྱས་པའི་ ལས་བྱེད ་ངོ་ མ་དང་ཟུ ར ་འཇོག ་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ ༥། སྡ་ེ ཚན་ག༽ པའི་སླབོ ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ི ཡི ག་

སླབོ ་ཡོ ན ་གྱི ་ ཆ་བགོས ་གཤམ་གསལ་ལྟར ་ ཁ༽

ཀ༽ དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཁྱབ་

༡༥༠ ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱེལ་

འགོད་དགོས་པ་བཅས།
ཤེས་རི ག་ལས་
བདེན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་དེ་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར་ བུ་ ༡༠ བཅས་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་ ཞི བ་གཤེར་དག་མཆན་བཀོད་དགོས།
ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
འབྱམས་པའི་སླབོ ་ཚན་ཆེད་སླབོ ་ཡོ ན་གྲངས་ ༣། སོ་སོའ་ི འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་ ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧

བཤུ ས།

སྡ་ེ ཚན།

སྙན་འགེངས་ཤོག་ངེས་པར་དུ་བཀང་དགོས་

ཡི ག་འབྲེལ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་ཧིན་སྒརོ ་

ད་བར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང ་དྲུ ང ་ཡན་གྱི ་ སྲི་ གནས་འབྲེལ་ཐུ བ ་རྒྱུའི་ སླད ་འགེང ས་ཤོ ག ་
བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ཕོགས་འབབ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ཡང་མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་བསྐྱོད ་མ་ཐུ བ ་པར་བར་ ཞུ་ལས་བྱེད། ཤེས་རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛི ན་ ནང་གནས་འབྲེལ་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང༌།གླགོ ་
ཁ་པར་ཨང་སོགས་ཁ་གསལ་
༡༢
བར་ཕུལ་ཟིན་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་རང་ ལྡངི ་དུ་ལུས་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་བོུ་ ༡༠ དང་ རི མ ་བཅུ ་ པ་ཡན་གྱི ་ སླབོ ་གྲྭའི་ སླབོ ་སྤྱི ་ ནས་ འཕྲིན།

སུ་འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་པའི་ རབ་འབྱམས་པ་ཐོན ་པའི་ ལག་ཁྱེར ་གྱི ་ ངོ་

༡༠༠༠༠ རེ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན།

༡། སླབོ ་གཉེར་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་འཚང་

ཡུ ན ་གསལ་འཁོ ད ་ཐོག ་དོ་ བདག་གི ་ དྭ ང ་ ག༽

བའི་འདོད་མོ ས་ཡོ ད་རི གས་ནས་འདི་ལས་ འབྲས་ཨང་ཤོ ག ་དང་ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་ལག་

དང་སླབོ ་ཡོ ན ་དངུ ལ ་འབབ་མི ་རེ ར ་སྒར
ོ ་

དགོས།

སོ འི ་ འབྲེལ་ཆགས་སླ བོ ་གྲྭ འི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་ གྲུ བ ་འབྲས་ཨང་ཤོ ག ་དང་ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་ རྒྱུ།
ནས་དགག་ཆ་མེ ད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་ ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ ༢། དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ངོ་བཤུ ས་
སྟེང ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་ནམ་དབུ ས ་བོད ་
དགོས་རྒྱུ། ངོས་སྦྱོར་ནང་ཞབས་ལོའ་ི དུས་ ངོ་བཤུ ས།

ཐམ་པ་གསར་དུ་གནང་གཏན་འཁེལ་སོ ང་ ༢། འཛི ན་རི མ་བཅིུས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་ བསྡམོ ས་ ༢༠ ཡོ ད།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བཅོལ་བའི་སྒྲི ག་ཁོངས་ཡི ན་པ་འབྲེལ་ཡོ ད་ གནང་རྒྱུ་མི ན།
ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་ ༧།
འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་དུ་

gree) སླབོ ་ཚན་ཆེད་སླབོ ་ཡོ ན་གྲངས་ ༢༠ ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས། ངོས་སྦྱོར་ནང་ ཐུ གས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ༡།

འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་རྣམ་པ།

པར་ངོས་གསུམ་པ། 3

ས་མི ག་ཐོག་ཡོ ད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ ཁག་ཅི ག ་ཏུ ་ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་རི ག ས་འཁྲུ ལ ་ རྒྱུ གས་གྲུ བ ་འབྲས་ལྟར ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག ་
རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ མེ ད ་ཡི ན་པ་གང་ཞི ག ་ལ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་ གི ས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ།

ཁོངས་སླབོ ་གྲྭའ་ི བོད་རི གས་དགེ་རྒན་རྣམས་ པ་དང་གཙུ ག ་ལག་རབ་འབྱམས་པའི ་
ལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ (B Ed.) དང་ (Bachelor / Master Degree) སླབོ ་ཚན་
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ལག་དེབ་མེ ད་པའི་སྡ་ེ ཁག་ཅི ག་ལ་དམི གས་ ༦། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་མ་འབྱོར་བ་དང༌།

བསལ་གཏོང ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི ་ བོད ་མི ་སྐྱབས་ ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རི གས་ལ་ངོས་བཞེས་

ུ ་འཁོར་དབང་ཆེན་ད་ུ བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་རྣམས་ལ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་ དས
པའི་ཚོ གས་འད་ུ དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མི ང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས།
།སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ལྷ་མི འ་ི རྣམ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

དེ་དག་གི ས་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཕྱོགས་སོགས་ ༄༅།

མངའ་སྡའེ ི་བྱང་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཆགས་པའི་གྲོང་

ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་བསྐྱར་མཐུ ད་ ཅད་མཁྱེན་ཅི ང་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

༢༣

ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

ཁ ྱེར ་ཧུ བ་ལི ར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་ཁུ ལ ་གྱི ་

ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་ འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་

istration/www.kalachakra2017.co.in

དང་། གླགོ ་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། bsomcleod@

བཞི ན་གྲྭ་བཙུན་དང་། རྒྱ་གར་བ། ཧི་མཱ་

གནས་མཆོ ག ་ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་དུ་ ཆོ ས ་ཞུ ་ བའི ་

ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས། ཆ་རྐྱེན་འདི་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་

ཡོ ང ་སླད ་བར་བཞུ ག ས་གནང་སྟེ་ རྒྱ་ནག་ གི ་ཞལ་སྔ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད།

འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད། སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་ མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

དེ་མི ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་དུ་གནས་

གཞུ ང ་ལ་གནོན ་ཤུ ག ས་སྤྲོད ་དགོ ས ་པའི ་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་ཡུལ་གནས་

tibet.net

ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།

ཕྱག་འཁ ྱེར ་ཞུ ་ བར་ཕེབ ས་སྐབ ས་དྲ་ཐོག ་

ཕེབས་མཁན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཡི ན།

དེབ ་སྐ ྱེལ ་གནང་བའི ་ འགེ ང ས་ཤོ ག ་དང་།

ཉིན ་གྱི ་ སྔ ་ ད ར
ྲོ ་སྐུ ་ མག ྲོན ་གཙོ ་ བོ་ རྒྱ་གར་ བོ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ལོའ་ི དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ སྩལ་རྒྱུའི་ བཞུ ག ས་བོད ་མི ་སྐྱ་བོ་ རྣམས་ནས་དྲ་རྒྱ་
གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་པྲ་ ཞབས་པྲ་ལ་ཏི་ཇོ་ཤི ་མཆོ ག་གི ས་ས་གནས་ བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་མཛད་པ་ བརྒྱུད་ཆོ ས་ཞུ ་བའི་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་བཟོ་དགོས་
ལ་ཏི་ཇོ་ཤི ་ Shri Prahlad Joshi མཆོག་ སུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་གོ་ ལྟར། ཆོས་ཞུར་བཅར་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་ ཀྱི་མེད། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་

གི ་ དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ ་བམ་ཡང་ན་སྐྱབས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་
དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་

བོད་རི གས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་དོ་བདག་
བཅོལ ་ལག་དེབ ་མཉམ་འཁ ྱེར ་དགོ ས ་རྒྱུ །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་

དང་། སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ། ཚོ གས་བཅར་བ་

སྒྲིག་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ ཆོ ས ་ཞུ ་ བའི ་ ཕྱག་འཁྱེར ་ཞི ག ་བཟོ་ དགོ ས ་

དེབ ་སྐ ྱེལ ་ཟི ན ་པ་རྣམས་ནས་མེ ག ་གྷ ན ་དུ་ མཚན་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༥༩ གོང་དེབ་སྐྱེལ་

སྐ་ུ བཞེངས་ཐོག་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་

ཤོ ས་ཡོ ད་སའི་ས་གནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ www/kalachakra2017.net/onlinereg-

ཁ་པར་ཨང་གྲངས ༠༡༨༩༢-༢༢༡༥༦༠ སུ།།

བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་ བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བའི་གྲངས་འབོར་མང་ པར་འདི་གའི་དྲ་རྒྱའི་འབྲེལ་ཐག་
གླུ་བཏང་གྲུབ་མཚམས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་
དང་སྦྲགས། བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་

དོན་དུ་རང་སག
ྲོ ་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོ ངས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
མཚོ ན་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཉིས་རི ང་

ཞུས།

དེ་རྗེས་ལྷ་ོ ཤར་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་

ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་དེ་དག་སྤྱིར་ས་གནས་ཡུལ་

མི ་དང་ལྷན ་འཆམ་མཐུ ན ་གྱི ་ འབྲེལ་ལམ་ འབྲེལ་ནས་དེང་སྐབས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་

བོད་པའི་རི ག་གཞུ ང་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་

ཀྱི ་ དཔལ་འབ ྱོ ར ་ཡར་རྒྱས་ཐོ ག ་ཞབས་ ༤༧ འཚོ ་རྟེན་བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་

འབ ྱེད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གཙོ ་ བཟུ ང་ཐོག ་བོད ་ བཅས་སུ་གཟིགས་སྐརོ ་དང་། དགོང་མོར་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཡོ ད ་པ་མ་ཟད་ས་གནས་ གཞུ ང ་གི ས ་འཛམ་གླིང ་མི ་འབོར ་བརྒྱ་ཆ་

འདེགས་གང་ལེ གས་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་ ཆུ་ཆེ ་ཁག་ཐོག་གང་བྱུང་ཆུ་རགས་མང་པོ་

སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་བོད་མི ་མང་ བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞི ན་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

སྤྱི་འཐུ ས་ཟུར་པ་དང་བྷངེ ་ལོ ར་དུ་རྟེན་གཞི ་ ནས་མི ་འབོར་ས་ཡ་མང་པོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ ་

Shri

བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་ བའི ་ མདུན ་ལམ་ལ་གནོད ་འཚེ ་ ཚབས་ཆེ ་

གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་བོད་

རི མ ་མང་ཚོ ག ས་ཁྲོད ་བོད ་དོན ་གོ ་ རྟོག ས་ བརྒྱབ་པར་བརྟེན་བོད་ཙམ་མི ན་པར་ཁྱི མ་

འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨམ་ར་ུ ཏི་ཇོ་ཤི ་
Amruth Joshi

ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའ་ི

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཁེ་རེ་མི ་

R.K.Khrimey

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་དགོས་དོན་དང་

ཡོ ད་པའི་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

བུ་མོ ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་གཞི ་ བཟོ་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

ཆུ་རགས་ཕོན་ཆེ་

བཤི ག་བཏང་བ་མ་ཟད།

མི ་རི གས་དབྱེ་ གསལ་གཏོང་ས་དང་།

རྒས་གསོ་ཁང་

རི ག ས་རྣམས་རང་ཡུ ལ ་དུ་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་ མོན་གྷ་ོ ས་གནས་མི ་མང་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་

རི གས་ངོ་བོར་གྱུར་ནས་དཔལ་འབར
ྱོ ་དང་། ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་འབྲེལ་བའི ་ གཞས་སྣ་
ཤེ ས ་ཡོ ན ་སོ ག ས་གང་ཅི འི ་ ཐད་ཟུ ར་ཕུ ད ་ འཁྲབ་ས ནྟོ ་དང་ཞལ་ལག་འདེག ས་འབུ ལ ་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

ཐེངས་ ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འདིའི ་ ཚོ ག ས་འདུར ་ཕེབ ས་མཁན་རྣམས་

ལ་མོ ན་གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་

སྤལ
ེ ་ནས་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་རྒྱུ ་ མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི ་སི ་ཐན་
ནི ་ རྒྱ་གར་ཡུ ལ་གྱི ་ གལ་ཆེ འི ་ གནད་དོན ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ལའང་དོ་ ཕོག ་ཤུ ག ས་

དུ་ ཕེབ ས་བསུ འི ་ གསོ ལ ་ས ནྟོ ་གཟབ་རྒྱས་

གལ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ ནག་དམར་ཤོ ག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་ནང་དུ་

ི ་དང་།
གྲུབ་རྗེས་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང

ཞི ག་གི ་ངོ་བོར་འགྱུར་ཐབས་གནང་དགོས་ ཆེ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ད་ལྟའ་ི རྒྱ་

བཙུ ན་དགོན་བྱང་ཆུ བ་ཆོ ས་གླིང་དུ་རྟགས་

ཤི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་མ་ཟད། གསོལ་སྟོན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༧

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཤི ས་སྨནོ ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་མཛད་པ།
བརྩེ་ལྡ ན ་སྤུ ན ་ཟླ་ཕོ་ མོ ་ ཡོ ང ས་

བསྐདྱོ ་རས
ྱོ ས་བོད་
ྗེ ་ཚུར་ལམ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག

འཁོད་དོན་ལྟར་ན། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ལོ་ ༨༡ ལོན་པའི་སྐྱེས་ཚེ ས་ལ་འཚམས་

དེ་འདི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྡ་སར་ཕྱིར་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

མི འི་ གཞི ས ་ཆགས་སུ་ བདུན ་གཅི ག་བསྡད ་

༢༦ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ ལ། ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ངོས་རང་ན་ཚོ ད་
༦

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ འདྲི་དང་།

མཆོག་དགུང་གྲངས་

ུ ་སྐད་ཡི ག་
འཁོར་ཟིན། རྒྱུན་དུ་རི གས་རས
དང་འཚོ ་འདུན་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་པའི་སྐྱེ་

ཤི ས་སྨནོ ་མང་པོ་འབྱོར་བྱུང་

ཕེབས་པའི་ བས་དགའ་སྤྲོ་ ངང་ཚང་མར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་

༨༡

སྐུའི་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་སྐབ ས་འཛམ་ ཞུ། ངོས་ནས་ཚང་མར་རེ་རེ་ནས་ལན་བྲིས་

བོ་ཚང་མས་ངོས་ལ་བརྩེ་གདུང་དང་མཆེ ད་

ཉིད་མཆོ ག་ལ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་སྒ་ོ ནས་

འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག

གླིང་ཕག
ྱོ ས་མཐའ་ཀུ ན་ནས་མགོན་པོ་གང་

ཁོམ་མ་བྱུང་བར་དགོངས་སེལ་དང་འདིར་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་མཁན་སྐྱེ་བོ་མཆོ ག་དམན་

ཤི ག་འབྲི་འདུན་བྱུང་། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་

ག ྲོག ས་ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་ས ནྟོ ་པ་འདི ས ་ཡི ད་

ཆབས་ཅི ག་ཏུ ་ཚང་མར་ལན་མདོར་བསྡུས་

སྐྱབས་

སྨནོ ་བཟང་པོ་བཅས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཞེས་

ུ ་ཀྱང་འཚེ ་ བ་སྤང ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ན་ངོས ་ འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ཀྱི་ཤི ས་སྨནོ ་དེ་དག་རང་རང་གི ་སེམས་རྒྱུད་ གི ས་གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ར་ ན ས
ཉེ་
ཞུ འི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་འདུག་པ་དེའི་ ཀྱི་བྱམས་བརྩེའི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏེ། ལྷག་ བསྐྱེད་ཀྱི ས་མདོ་དོན་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ རང་ཡི ད་སྤྲོ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོ ང་ངེས།
བསམ་བཟང་པོས ་ཕན་ཚུ ན ་བརྩེ་གདུང ་ གང་ནསུ ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཅི་སྟེ་ཕན་ཐོགས་མ་ ཆར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་རི ང་ཨ་རི འི་ཁུལ་དུ་
ནང་འཁོད་དོན།
ཀུན་ལ་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་

༄༅།

སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་ཀེན་མཆོག་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པའི་འོས་མི ར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཨ་རི འི་གྲོས་
ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཊི མ ་

ཀེན་

Tim Kaine

མཆོག་ཨ་རི འ་ི མང་

གཙོ ་ཚོ གས་པའི་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པའི་འོས་

མི ར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲིའ་ི

འཕྲིན་ཡི ག་ཅི ག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

བའི་ལས་ཡུན་རི ང་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་པོས་ མཆོ ག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་མང་

ངོས་ནས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་དང་བོད་ མང་ཚོ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ ་བསྒྲུབས་པར་ཡི ་རང་ གནང་མྱོང་ཡོ ད། སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ཨ་ བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་དབུ་ཁྲིད་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་རི འ་ི མང་གཙོ་ཚོ གས་

རི འ་ི མང་གཙོ་ཚོ གས་པའི་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་ མཆོ ག ་ཏུ ་གྱུ ར ་པ་ཞི ག ་ལའང་ངོས ་འཛི ན་
པའི་འོས་མི ར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་དགའ་ ཞུས་འདུག

གཞི ་རྩའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་དང་། ཨ་རི ་ ཁུ ལ ་དུ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་ཕ ྱོག ས་ཕེབ ས་

དེ ་ བ ཞི ན ་ སྲི ད ་ སྐ ྱོ ང ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་ སྐབས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥
སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཊི མ ་ ཀེ ན ་ མ ཆོ ག ་ ན ས ་ ལོ ་སོ་སོར་ཧེ་ལི ་ཕེག་སི ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་
མངའ་ འཇགས་གླངེ ་སྟེགས་

གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་པ་དང་།

སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་དང་སྲིད་སྐྱོང་གཞོན་པ། གྲོས་

Halifax Interna-

tional Security Forum

ཞེས་པའི་ལྷན་

པའི་སྲིད་འཛི ན་འོས་མི ་ཧི་ལེ ་རི ་ཁི ་ལི ན་ཊོན
Hillary Clinton

མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི

གྲོས་ཚོ ཌ་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ཊི མ་ཀེན་ Tim

Kaine

མཆོག་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པའི་འོས་

མི ར་འདེམས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་བཅས་གནང་ ཚོ གས་སྐབས་བཅས་སུ་སྐུ་ཞབས་ཊི མ་ཀེན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུ གས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

ཀྱི ས ་བརྗོ ད ་གཞི ་འདྲ་མི ན་ཐོ ག ་གསུ ང་ ཡོ ད། དེ་བཞི ན་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤི ས་དབང་

༢༢ ཉིན་ལྡ་ི ལི འ་ི ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་གུར་ བཤད་དང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་

གྷ ་ ཝོ ན ་མ་ནེ་ སར་དུ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ ་ ཞབས་ཤ་ཤི ་ཐ་

Heritage Village

གསོལ་མགྲོན་ཁང་

དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་

གཅོད ་དང་སྲི ་ ཞུ འི ་ ལས་བ ྱེད ་ཁག་གཅི ག ་

ུ ་
རར

Shashi Tharoor

ལགས་དང་།

གཞུ ང ་ཚབ་ཟུ ར་པ་ལྕ མ ་ནི ་ རུ ་ པ་མ་རའོ་

Nirupama Rao

ལགས། གཞུང་ཚབ་

ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ འབྲེལ་ལམ་དང་ཞུ ་ གཏུ གས་ ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ལ་ལི ཏ་མན་སི ངྒ་

གནང་ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ཟབ་སྦ ྱོང ་དེ་ བཞི ན ་
ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོ ད།

Mansingh

Lalit

ལགས། གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་སྐ་ུ

ཞབས་ཤམ་ས་རན་

Shyam Saran ལགས།

དེ་ ཡང་ཉིན ་ལྔའི་ ཟབ་སྦ ང
ྱོ ་ནང་ གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤི ཝ་ཤང་ཀར་

རྒྱ་གར་གྱི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ནང་ཕྱག་ མེ་ནོན་

Shivshankar Menon

ལགས་

འདུས་མཆོག་དང་།

བཀའ་ཟུར་འབྲོང་

ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བསྟན་

པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞི བ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་བསམ་
འཕེལ་ལགས། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས།

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་

ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས་

བཅས་ཀྱི ས་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྟེང་བོད་དོན་གནས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་
སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་གི ་ཕྱག་ ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།
ལས་གནང་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐད་གསུ ང ་ མཁན་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེ ད ་ཚོ ར་རྒྱལ་
བབ་དང་།

བཤད་དང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

སྤྱི འི ་ འབྲེལ་ལམ་དང་ཞུ ་ གཏུ གས་ཐད་གོ་

ལགས་དང་ཨི ན་དི་ར་ནི་བྷག་ཆི ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡི ན་འདུག ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་
སྦང
ྱོ ་ནང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

ོ ་
དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་ རྟོགས་འཕར་མ་སྐྲུན་རྒྱུ་དང་བོད་དོན་སྐར
རི ག ་པའི ་ ཆེ ད ་ལས་པ་ཀརྨ་དཔལ་འབྱོར ་ གླངེ ་སླངོ ་དང་ཞུ ་གཏུ གས་ཚགས་ཚུད་ཡོ ང་

Bagchi

Indrani

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན ་ཕྱི ར ་བསྒྲགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་

འཚོ ལ་ཐབས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་།
ལས་གནང་མྱོང་མཁན་དང་།

གཞུང་ བཅས་ཀྱི ས ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི ་ འབྲེལ་ལམ་

ལྡ་ི ལི ་བོད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

དགེ ་ བཤེ ས ་རྡོ་ རྗེ་ དགྲ་འདུལ ་ལགས་ཀྱི ས ་
ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།

ཕྱི་དྲིལ་རྩིས་དཔོན་

ཚབ་ཟུར་པ། གསར་འགོད་རི ག་པའི་ཐོག་ དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་
ཆེད་ལས་པ།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཚོ གས། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས། རྒྱ་རི གས་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ རྩིས་དང་སྔ ནོ ་རྩིས་གྲ་

འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ཟུར། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

འབྲེལ་མཐུ ད་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་

སྒྲི ག ་གནང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་

ཉམས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་སོ ག ས་ གཞི ་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ གནང་།

ཉིན་ལྔའ་ི ཟབ་སྦྱོང་གི ་དམི གས་

དོན ་གཅོ ད ་ཁག་གཅི ག ་དང་དོན ་གཅོ ད ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཀྱི ་ འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད ་བཅས་ཁྱོན ་མི ་
གྲངས་

པ་དང་།

༣༥

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ་དང་ཞུ་

གཏུ གས་ཀྱི ་ ཟབ་སྦ ྱོང ་འདི ་ བཞི ན ་ཐེང ས་

ྲི ་ལས་
གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་ཕྱི་དལ

ཁུ ངས་ཀྱི ་ ལས་འཆར་ཚན་པས་གོ ་ སྒྲི ག ་

གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན། །
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
གསར་འགོད་པ།
གསར་འགོད་པ།		
འགྲེམས་སྤལེ ་བ།
ཀཾ ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
བསོད་ནམས་མཚོ ་མོ།
ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
བསྟན་འཛི ན་རབ་དགའ།
བསོད་ནམས་མཚོ ་མོ།
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