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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མེ་བྱ་ལོའ་ི གནམ་ལོ་གསར་ད་ུ བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་
བཀའ་ཤག་གི ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

ལོ ་གསར་སྐབས་ཚང་མས་དགའ་དགའ་སྤྲོ་

ཐེངས་ ༣༤ བཀའ་དབང་སྩལ་བ་ལྟར་ང་ བསོད་ནམས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ལོ ་ གསར་པ་འདི འི ་ ནང་

ཟད།   དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་ལས་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

སྤྲོ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་ཞི ང་།

ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་

ང་ཚོ ས་རེ ་བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་གསར་པ་ཞི ག་

༢༤

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

གིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་གནས་མེ་བྱ་

ལོའ་ི གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་མཚམས་
འདིར།

གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་

དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་

ཆེན་པོ་བཞི ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་

བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ།

གཞིས་བས
ྱེ ་

ཚོ ས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཙམ་མ་ཟད།  བོད་མི འ་ི

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་གྲོགས་
པོ་གག
ྲོ ས་མོ ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་སྲིད་

གི ་ ཐོག ་ནས་གོ མ ་པ་མདུན ་སྤ་ོ བྱེད ་དགོ ས ་

པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་

༧

ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་གོམས་གཤི ས་བཟང་
བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ།

ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ བཞུ ག ས་ཁྲི ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་
མཎྜལ་རྟེན་གསུ མ་འདེགས་འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་མཚམས་

གཞི ་ བསྐྱངས་ཏེ་ རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་གི ་ མཁན་རི ན ་པོ་

པོ་ འདི་ ཉིད ་མི ་ཉམས་གོ ང ་འཕེལ ་ཡོ ང ་བ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

ཆགས་ཡོ ད་པ་འདི་ཚང་མས་ཡི ད་ལ་འཆང་

ལྷ་མོ འི་གསུ ང་བསྐང་གསུ ང་འདོན་སྐབས་བོད་མི འི་སྒྲིག་
འཛུ གས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་དབུས་སྲི་ཞུ ་བ་ལས་

དོན་ཆ་ཚང་གྲ་སྒྲིག་པོ་བྱུང་བ་དང་།

ལྷག་

པ་ཚང་མས་མཁ ྱེན ་པ་གནང་རོ ག ས་ཞེས ་

སྐ་ུ ལས་བསྐནྱོ ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཞེས་སེམས་ནང་ ལྷག ་༸སྐུ་ འཚོ ་ བཞུ ག ས་མཛད་རྒྱུ འི ་ བཀའ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་༸སྐུ་ཚེ ་ཡུན་

ི ་སྟོབས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ།
ཞི ང་སྙང

ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཟུང་དགོས་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་ བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་
གལ་ཆེ།

ཞུ་རྒྱུ་དང་།

མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

རི ང་བརྟན་ཅི ང་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་རྣམས་

འདི་ལོར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ བཟང་པོ་ཞི ག་དང་རྩ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་བའི་སྐལ་བཟང་གི ་ཉིན་
ཟད། ང་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་བར་
བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དེ་དག་ཡི ད་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གནས་མཆོ ག ་རྡོ་རྗེ་ གདན་ ཞིག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།  བོད་སྤྱི་མི འ་ི སྤྱི་མཐུ ན་

མོ ་དེ་ཡང་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་
སྨནོ ་མདུན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།   སླར་ཡང་

ཚང་མར་ལོ་གསར་པ་འདིའི་ནང་བྱ་བ་ལམ་

ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་
གསུངས།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སྡདོ ་ཁང་གྲུ་འཛི ན་
དགའ་ཚལ་ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
རྡ་ས་བོད ་མི འི ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད ་ཆེ ད ་ལས་ཤག་གྲངས་

སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཆབ་ ༥ བཅས་ཁྱོན་སྡདོ ་ཁང་གྲངས་ ༡༦ གསར་

གཞུ ང ་གི ས་བོད ་ནང་བཙན་བཟུ ང་དང་ གཞི ར ་བཟུ ང ་ཁོང ་རྣམས་ལ་གཟིག ས་ར ག
ྟོ ་
མནར་གཅོད་བཏང་བ་དེ་དག་འགྲིག་གི ་མི ་ གནང་མཁན་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བཀའ་ཤག་ཆགས་

འདུག

ཅེས་རང་གི ་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ ཀྱི་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ར་སྐ་ུ ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་ན་

རྒྱག་གི ་ ལས་གཞི ་ ལེ ག ས་གྲུ བ ་ཀྱི ས ་དབུ ་ བླ ས
ོ ་གཏོང ་གནང་མཁན་རྣམས་འདི ར ་ དེར་སེལ་ཐབས་བདྱེ ་དགོས་འདུག་བསམས་

བཞུགས་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ནང་སྐ་ུ ལས་སྐྱོན་ པའི་ཐོག་ཟླ་རེའ་ི དོད་སྤར་བ་རེད། ཆབ་སྲིད་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་མཁྲེགས་འཛི ན་ཅན་

བཙོ ན་ཟུར་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་མཁན་ཁདྲོ ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་འགྲིག་གི ་མི ་འདུག ཅེས་ངོ་རྒོལ་ བཞུགས་ཡུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན།   ང་ཚོ ས་

བྱས་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་འཛི ན་ ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་ཁང་པ་

བཟུང་བཙོ ན་འཇུག་དང་ཉེས་རྡུང་བཏང་བ་

བརྒྱབ་སྟེ་ བཞུ ག ས་ཡུ ལ ་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཡོ ད །

སོ གས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་བཟོས་པ་ ཆབ་སྲིད ་བཙོ ན ་ཟུ ར ་འགའ་ཤས་དགོན ་སྡ་ེ

རེད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ ཁག་ནང་ཆོ ས ་ཞུ ག ས་གནང་ཡོ ད ་པ་དང་།

སེ ལ་སླད་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་

ཉིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁནྱེ ་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

པ་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོ ང་བའི་རནྟེ ་འབྲེལ་ཆེད་ དུ་ དཔལ་དུས ་ཀྱི ་ འཁོ ར ་ལོ འི ་ དབང་ཆེ ན ་ བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་དང་།   སྤྱི་མཐུ ན་

སྲིད ་བཙོ ན ་ཟུ ར ་རྣམས་ཀྱི ་ སྡདོ ་ཁང་དཀའ་

མེ ་བྱ་ལོ འི་རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་ར ནྟེ ་འབྱུང་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་ཡང་སངྟེ ་དུ་དཔལ་ལྡན་འདོད་
ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་ཚེ ས་གཏོར་རནྟེ ་འབུལ་དངོས་

བཞད་པའི ་ དགའ་ས ནྟོ ་ལ་འཚམས་འད འྲི ི ་ ས།ྟེ   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་ ལ་བཅངས་ཏེ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཐུ བ་པ་

ཉིན ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རབ་གནས་

ལྟར ་༸རྒྱལ་དབང་རི མ ་བྱོན ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཕྱག་བཞེས ་

རི ག་གཞུང་ལ་གཞི ་འཛི ན་པའི་བོད་མི འི་ཡ་

རབ་གནས་མེ ་ བྱ་ལོ འི་ གནམ་ལོ ་ གསར་དུ་ ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨནི ་སྩལ་ཐོབ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡

བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་བཞི ན། ལོ་གསར་ཚེ ས་གཅིག་

རྒྱུའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་

སྐངྱོ ་སྒརེ ་གྱི་ངོས་ནས།  བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ནས་ཇི ་ལྟ ར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལོ་གསར་

ལོ་གསར་ཚེ ས་གཅིག་ཉིན་དཔལ་ལྡན་འདོད་
ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་ཚེ ས་གཏོར་བསྐྱངས་པ།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ འི་ཚེ ས་གཏོར་གཟབ་རྒྱས་མཛད་སྲོལ་

གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་ བོད་མི འི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མུ ་མཐུ ད་ པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱ་
པ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

བདེན ་པའི ་ འཐབ་རྩོད་ལའང་ཕན་རྒྱུ ་ཡི ན་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

བྱེད་རྣམ་པ་དང་ལས་ཟུ ར་བ་རྣམ་པ།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

འཐུ ས་ལས་ཐོག་དང་ལས་ཟུ ར་རྣམ་པ་བཅར་ཡོ ད། དེ་

ནས་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་

ཆོ ས་ཕྱོགས་མཛད་སྒ་ོ གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་ཚོ མས་ཆེ ན་
དུ་མཛད་བཅར་བ་རྣམས་གདན་འཛོ མས་ཐོག་རྣམ་གྲྭ་

གསུ ང་ཞབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་སེམས་དང་། མཆོག་

གསུ མ་ཤི ས་བརྗོད། བསྟན་འབར་མ། རི ས་མེད་བསྟན་

རྒྱས་སྨནོ ་ལམ་རྣམས་ལེ ག ས་པར་གསུ ང ་འདོན ་གྲུ བ ་
མཚམས།

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་

གཙོ་མཆོག   དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་

༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ར་མཎྜལ་རནྟེ ་གསུ མ་
འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྤྱི་

འཐུ ས་ལས་ཐོག   དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་

ས་ྣེ ཤན་སྐུ་ཚབ་སོ གས་རི མ་བཞི ན་མཇལ་ཁ་ཞུ ་སྐབས་

ཚོ གས་ལངས་པ་གཉིས་ནས་ཆོ ས་ཀྱི་བག་ྲོ གླངེ ་ཚུ གས་

གྲུ བ ་བས ྟུན ་གསོ ལ ་ཇ་བཞེ ས ་འབྲས་རི མ ་བཞི ན ་ཕུ ལ ་
ཡོ ད། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་གར་གླུ་དང་
བགྲོ་ གླ ངེ ་པས་ཚི ག་བཀྲ་བཅད་དེ་ བཞུ ག ས་ཁྲི་ རི ན ་པོ་
ཆེ ར་མཇལ་ཁ་ཞུ ས་རས
ྗེ ་ཀ་དར་སྒ ྲོག་ས ་ྟེ ལོ ་གསར་གྱི ་

མཛད་སྒ་ོ ལེགས་པར་གྲུབ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དཔེ་དེབ་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་རྡ་ས་
གངས་སྐྱི ད ་དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ དཔེ་ མཛོ ད ་

ཁང་གི ་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་རྡོར་གླིང ་དུ་

བཅའ་བཞུགས་སྨན་པ་ཚེ ་དབང་ཡེ ་ཤེ ས་སྤནེ ་པ་ལགས་
དམ་པས་ཨི ན་སྐད་ཐོག་བརྩམས་པའི། བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་

དཀར་མོ།  ཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡར་དང་།  White
Crane,Lend me your wings   ཞེས་པའི་
དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད། །

ཤེས་ཡོ ན་འགན་འཛི ན་རྣམ་པའི་ཚོ གས་འདུ།

སྤྱི ་ པའི ་ རྩ་དོན ་སླད ་སྐུ་ ལས་ཧ་ཅང་བསྐྱོན ་ དེ་ བཞི ན ་གཉེན ་སྒྲི ག ་བྱས་ནས་ས་གནས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༢ ཚེ ས ༢༢ ཉིན་ཕྱི་
དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཤེ ས་

ཁག་ཏུ ་བཞུགས་ཡོ ད་ན་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་ རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་དང་སླབོ ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་
བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་ རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། འགན་འཛི ན་རྣམ་པའི་ཚོ གས་འདུའི་སྐབས་ཤེ ས་

སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་ ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དོན་གྱི་བདག་

ཀྱི ས ་ཨི ་ཊ་ལི ་ ཝི ་ མ་ལ་རོ ག ས་ཚོ ག ས་ནས་

དྲུ ང ་ཚབ་ཀྱི ས ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་རྣམ་ པོ་བོད་ནང་ཡོ ད།
རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་
པའི་སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་དང་ མི ་ཚོ ་དོན་གྱི་བདག་པོ་རེད། ཅེས་དུས་རྟག་ དེ་ ར ྗེས ་ཝི ་ མ་ལ་རོ ག ས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་

འོག་རྡ་ས་མེ ག་གྷན་དུ་གྲུ་འཛི ན་དགའ་ཚལ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་འགན་ཁུ ར ་རྐང་བཞེ ས ་
དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་

ཞེ ས ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་

སྡདོ ་ཁང་གྲངས་ ༡༡ དང་། དེ་བཞི ན་

དོན།

ཁང་པ་འདིའ་ི ནང་བཞུགས་མཁན་ སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་

རྣམས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རེད།

ཤེ ས ་ཡོ ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཐོག་མཉམ་

རྣམ་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ལེ ག ས་འབུ ལ ་གྱི ་ རབུ ་ཀྱིས་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་ཕྱོགས་དང་། སླབོ ་
ཕྲུག་གི ་གྲངས་འབོར་སོགས་ལ་གཞི གས་ནས་སླབོ ་
དོན ་གྱི ་ བདག་པོ་ བོད ་ལ་ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ས ་ ཕྱག་རྟགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ ཏུ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

རྒྱ་ནག་ སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་དགོངས་

སྡ་ེ ཚང་མས་རི ག་པ་སྒྲིམ་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་
བ་ཡི ན་ན་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ངེས་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ གས་
ཀྱི་སྐརོ ་ལ་མཛུ བ་སྟོན་གནང་། །
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་
བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ་སྙན་ཐོ་དེ་དག་སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་

ལ་ཉེས་བརྡུང་དང་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་ མཚན་ཇི་ཡི ན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང་།

ཚོ གས་ཐེངས་ ༣༤ འཚོ གས་ལ་ཉེ་བའི་

ད་བར་གསང་རྒྱ་བྱས་ནས་བཏོན་མེད། དེ་

སྙན་ཐོ་དེ་དག་ནང་དུ་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་ གཞུ ང་གི ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ ས་ཆོ ས་བྱེད་དགེ་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་དང་

རང་སྐ ྱོང ་ལྗངོ ས་ཀྱི ་ ཁུ ལ ་ནང་གསེ ར ་རྟ་བླ་

༄༅།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
།འཛམ་གླང

ཚོ གས ་ ཀྱི ་ འགྲོ ་ བ་ མི འི ་ ཐོ བ ་ ཐང་ ལྷ ན ་
སྐ བ ས་འདི ར ་འཛམ་གླི ང ་མཉམ་འབྲེལ་

ཟླ་ ༡༡ ནང་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་ཟིན་ཡང་

ཡང་སྙན་ཐོའ་ི ནང་གསལ་ལྟར་ན།    བོད་

བྱས་པ་སོགས་འཁོད་འདུག

འཛམ་ འདུན ་གྱི ་ སྡའེ ི ་ ལས་དོན ་ཐོག ་ཐེ་ བྱུ ས ་བ ྱེད ་

གནོད་འཚེ ་མི ་ཡོ ང་བའི་ཐབས་ལམ་ཇི ་འདྲ་

ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་མི ན་དང་།

གནས་ཁང་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།  བསྟི་གནས་ ནང་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེ ན་སྒར་

ཆ་རྐནྱེ ་དང་ཇི ་ལྟར་མཐུ ན་མི ན་ཐད་གསལ་

གཞུ ང ་སོ ག ས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་ཧ་ཅང་གལ་ བཙུན་རྣམས་ལ་སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་

སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་སུད་སི ་

ནང་བསྟན་གྱི ་ སླ བོ ་གཉེར ་བྱེད ་སའི ་ བསྟི་ དགོས་པ་འཁོད་འདུག དོན་ཚན་བཞི ་པའི་

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ གུ ན ་གསབ་ཀྱི ་ ཐོབ ་ཐང་ཇི ་ ཡོ ད ་ཀྱི ་ གསལ་

ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ་བའི་གནས་རི ར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་

གི ས ་ཐུ ན ་མོ ང ་ཐོག ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག ་

གི ས ་གཏེར ་ཁ་སྔ ག
ོ ་འདོན ་བྱེད ་བཞི ན ་པ་

ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་
སྤལེ ་བ་བརྒྱུད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་

གི ་གསེ ར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེ ན ་སྒར་

གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་
ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྦྲགས།

ལས་འགུལ་

དེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག སྤྱིར་

བཞི ན་པའི་གོང་སྔནོ ་བླ་རི ར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་
དེས་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་གནོད་འཚེ ་ཇི་ཙམ་

གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཞི བ་ཕྲ་འཁོད་

ལྷག་པར་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་ ཡོ ད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས།

སོགས་ལ་བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་ བཤད་དགོས།

གལ་ཏེ་

སྐ ྱོར ་བ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ག ྲོང ་ཁ ྱེར ་ཇི ་ ནི ་

སྐྱེ འི ་ ལས་འགུ ལ ་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་སྐ བ ས།

བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་

དགོས་པའི་ལས་འགུ ལ་ཤུ གས་ཆེ ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་

ཡོ ད། སྐབས་དེར་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་

ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་དམ་པ་ཁོང་གི ་ཚ་མོ ་ཉི་མ་

ལྷ་ མོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་ལས་འགུ ལ ་ཐོག ་གསུ ང ་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་འདུག དགོས། ཞེས་འཁོད། དོན་ཚན་དྲུག་པའི་

ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་བོད་མི འ་ི

ནག་གཞུང་གི ས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་གང་ཡི ན་གསལ་བཤད་
དེ་ཡང་སྙན་ཐོའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ ནང་གསེ ར ་རྟ་བླ་ རུ ང ་སྒར ་སོ ག ས་གཏོར ་
འཁོད་དོན་ལྟར་ན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ བཤི ག་མ་བཏང་གོང་ཁྲིམས་ཁང་གི ་བཀའ་

ས་གནས་བོད ་མི འི ་ བླ་ མ་སོ ག ས་ལ་བཀའ་ རྒྱ་བཏང་ཡོ ད་མེད། གལ་ཏེ་ཡོ ད་ཚེ ་དགོན་

འདྲི་ དང་བཀའ་མོ ལ ་མ་ཞུ ས ་པར་གསེ ར ་ པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་གྲྭ་བཙུ ན་རྣམས་ལ་བཀའ་

རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་དགོས་ རྒྱའི ་ འདྲ་བཤུ ས ་ཁག་སྔནོ ་ཚུ ད ་ནས་སྤྲད་

ུ ་སྒར་ནང་དགེ་ ཡོ ད་མེད་དང་།   ཞུ་གཏུ ག་ལས་འགུལ་
པ་མ་ཟད།   གཏེར་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི ར་ པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བླ་རང
ས་གནས་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཞི ་ བའི་ ཐོག ་ བཙུན་དང་། ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བ་སྐྱ་བོ་

སྤལེ ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོ ད་མེད།

དྲག་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བ་རྣམས་ མི ་ཆོ ག ་པའི ་ ཁྲི མ ས་བཟོ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་

མེད།

ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ སོགས་ཁྱོན་ཞལ་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་

ཤག་ནས་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ མེ ད ་ཉིན ་མོ ་ སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ སྐབ ས་༸གོང ་ས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བུད་མེད་ནསུ ་

གཞི ་ནས་ཁྲིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་ངེས་ །

དོན་ཚན་དེ་དག་གས
ྲོ ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཆི བས་སྒྱུར་

ཚོ གས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ བསྐྱང་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་
དེ་ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་མཛད་

སབྟོ ས་གོང་སྤལེ ་གྱི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ པར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ སྒར
ོ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱུ འི་
དེ་བཞིན་ལེགས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོ ད། དེ་ པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

བོད ་རི གས་ཚོ ག ས་པ་དང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

དམི གས་བསལ་གསལ་ཁ་བཏོན ་ནས་རྒྱ་ ཐབས་ལམ་ཁོ་ནར་ཐག་གཅོད་བདྱེ ་དགོས་

པའི་ཁྱབ་པ་མེད།

ཡང་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་

ཐབས་ལམ་གཞན་དེ་ལག་

པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་ བསྟར་མ་བྱེད་པར་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་རྒྱུའི་

ཉིན་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ཚོ གས་

ཁང་དུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སདྲི ་ལས་

ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག

བླ ་ རུ ང ་སྒ ར ་སྲུ ང་སྐ ྱོ བ ་དགོ ས ་པ་དང་།

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་
སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་  ༢༣

བཤད་དགོས།

ཧ་ཅང་གནང་ཡུ ལ ་ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཐོག ་བསམ་བླ ་ོ བཏང་

ནང་གི ་བོད ་མི འི ་ འག ྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ ཡོ ད་ན་ཐབས་ལམ་དེ་ གང་ཡི ན་གསལ་

གནད་དོན་ཐོག་རྟོག་ཞི བ་གནང་མཁན་རྒྱལ་

ལམ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི ་

ཝའི་ནང་། བོད་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་

འཁོད་འདུག

སྐྱོབ།     ཆོད་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་ བཤི ག་བཏང་བ།   དེ་བཞི ན་བོད་མི ་ཚོ ས་

ཐབས་

ཅང་མང་པོ་དང་།   དེང་རབས་རྒྱ་ནག་ ནང་གསེ ར ་རྟ་བླ ་ རུ ང ་སྒ ར ་དང་ཡ་ཆེ ན ་

ནང་པའི་མཁས་དབང་སོ གས་ཀྱི ས་དོ་སྣང་ སྒ ར ་གཉིས ་གཏོར ་བཤི ག་མ་བཏང་གོ ང ་

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ཐོ བ ་ཐང་སྲུ ང་ བཏང་བ་དང་གྲྭ་ཤག་ཧ་ཅང་མང་པོ་གཏོར་

གཏེར་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི ་དེས་ཁོར་ཡུག་ལ་

གླིང་ནང་ཧ་ཅང་གྲགས་ཆེ ་བའི་བོད་བརྒྱུ ད་ དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་ཇི ་ཡི ན་གསལ་བཤད་

ནས་རྒྱ་རི ག ས་ནང་ཆོ ས ་དོན ་གཉེར ་བ་ཧ་ བཤད་དགོས་པ་དང་།   དོན་ཚན་ལྔ་པའི་

འདུ་ འཛོ མ ས་དང་ཚོ ག ས་པ་འཛུ ག ས་རྒྱུ ། བཙུ ན ་མང་པོ་ དགོ ན ་པ་ནས་ཕྱི ར ་འབུ ད ་

དོན་ཚན་

བདུན ་པའི ་ ནང་ཨ་མཆོ ག ་གྲོང ་ཁྱེར ་ནང་

ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད།

ཆེ་ཆགས་ཤི ང་།

རུང ་སྒར ་དང་ཡ་ཆེ ན ་སྒར ་སོ ག ས་ནང་གྲྭ་

ཞེས་འཁོད།

གཞན་ཡང་ གསེ ར ་རྟ་བླ་ རུ ང ་སྒར ་སོ ག ས་ནང་རྒྱ་ནག་

ཁང་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡི ག  རི ག་ གཉིས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཟིན་པའི་དགེ་

རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ།   ཞི ་བའི་ཐོག་ནས་

བཤད་དགོས།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་སུང་ རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་

དང་ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླ ནོ ་འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་
བསོད་ནམས་སབྟོ ས་རྒྱལ་མཆོག   དཔལ་
འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་བཅས་

དབུ་བཞུགས་ཐོག    ཐོག་མར་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཐེངས་འདིར་
ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་གི་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བདུན ་དུ་ ཆ་བགོ ས ་ཀྱི ས ་ཉིན ་ བཤད་གནང་། དེ་རས
ྗེ ་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་ བཤད་གནང་མཐར་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་ཚེ ་
མཐའ་མར་བསམ་ཚུ ལ ་དོན ་ཚན་གྲངས་ མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཕྱི་ཟླ་ དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་
༣༠༠ བྱུང་བ་རྣམས་ཕག
ྱོ ས་བསྡམོ ས་བརྒྱབ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་ཀ་ྱི བུད་མེད་ཉིན་མོ་ གསུང་བཤད་གནང་བསནྟུ ་ཐེངས་འདིར་བུད་
ནས་དོན་ཚན་ ༥༧ ནང་གཏན་འབེབས་བྱུང་ སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ ར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ མེད་ནསུ ་སབྟོ ས་སྤལེ ་བའི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་་
བ་དེ་དག་དགོངས་འཆར་ཡི ན་སྟབས་བཀའ་ གནང་ཟིན་པ་རེད།    རྡ་སར་བོད་ཀྱི་བུད་ དང་པོ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོ ད། །

ཞུ་

གཏུ ག་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ ཆ་རྐྱེན ་ཡོ ད ་

ཡོ ད་ན་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་གསལ་

བཤད་གནང་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་སྔ་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ
མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་

མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སྤྱི་ཐུ ན་མོ ང་གི ས་གསར་

འགོད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་འབོད ་སྐུལ ་གནང་

བ་མ་ཟད།   དེ་རྗེས་སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ཁང་དང་།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་
ྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་
དལ

འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཁེ་ན་ཌའི་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་ལོ་གསར་
འཚམས་འདྲི།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧

ལ་བརནྟེ ་རང་གཞན་གཉིས་ཕན་ག་ྱི གྲུབ་འབྲས་

སྐབྱོ ་བླནོ ་ཆེ ན་ལྕམ་སྐུ་ཇོ་ལི ་མཆོ ག་གི ས་བོད་

འབྱུང་འགྱུར་ཉིན་ཤས་རི ང་ཁེ་ན་ཌའི་བོད་མི ་
དང་འབྲུག་པ། བལ་པོ་བཅས་ཀྱིས་ལོ་གསར་

ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གནའ་དངོས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་

རི གས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འབྲུག་དང་བལ་པོ་

གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།   དེ་རིང་དང་

བཅས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི་མང་ཚོ གས་ སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་དུས་ཚི གས་འདི་
རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དང་སྟབས་བསྟུན་ ནི་སྨནོ ་ལམ་དང་འཚམས་འད་ྲི བར་ྗེ ལེན་ཐོག  
འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཁེ་ མི ་ཚེ འ་ི ནང་ཆོད་སེམས་དང་རེ་འདུན་གསར་

ན་ཌ་ཡུལ་འདི་ནི་ཆོས་དད་དང་། སྐད་རིགས།   པའི་ཐོག་ནས་རང་གི་ནང་མི ་སྤུན་མཆེད་དང་
རི ག ་གཞུ ང ་སོ ག ས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད ་པའི ་ མི ་ ལྷན་དུ་དགའ་དགའ་སྤ་ྲོ སྤ་ྲོ གནང་རྒྱུ འི་དུས་

རི གས་ཁག་གིས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ལ་བརནྟེ ་ ཚོད་ཅིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།   བོད་མི འ་ི ཆོས་
ནས་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་ཡི ན་ཞི ང་། ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ཆེ་བསྟོད་མི ་

ི ་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མི ན་ནས་ སེར་ཡི ན་པ་ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔོན་༸གོང་ས་ཏཱ་
ང་ཚོ ་ནི་འཛམ་གླང

བསྡས
ུ ་པའི་མི ་རི གས་སྣ་ཚོ གས་འཆམ་མཐུ ན་ ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ ་ཁག་དྲན་གསོ་

ངང་མཉམ་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་པའི་ཡུལ་ཞི ག་ ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།   ཁོང་གིས་བྱམས་བརྩེ་

ཡི ན་པ་དང་།   འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་ང་ཚོ་ དང་འཆམ་མཐུ ན་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་ཁག་

ཚང་མ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་བུའ་ི ཐོག་འགྲུལ་ གིས་ང་ཚོ ར་སྙངི ་སབྟོ ས་སྤལེ ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
བཞུད་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོ འ་ི དབར་མི ་འདྲ་བའི་ ཧ་ཅང་ཡོད། ང་རང་ཁེ་ན་ཌའི་གནའ་དངོས་

ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཡོ ན་ཏན་དུ་འཛི ན་ནས་ཕན་ ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་བླནོ ་ཆེན་ཞིག་ཡི ན་པའི་
ཚུ ན་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ལ་རི ན་ཐང་སྤྲད་པ་ ངོས་ནས་ཚང་མར་ལོ་གསར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་

དང་གུས་བཀུར་ཆེ་མཐོང་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་ རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཐེ་ཝན་ནང་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༢༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༠ ནས་

དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠།༠༠

བར་གངས་

ལྗ ང
ོ ས་དཔེ་ སྐྲུ ན་ཁང་ནས་གཞུ ང ་འབྲེལ་

ཡི ག་ཆ་འགྲེམས་སྤལེ ། གསུམ་བཅུའ་ི དུས་

དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་གྱི་
དུས ་ཚེ ས ་ཁྱབ་བསྒྲགས་སོ ག ས་བྱས་པ་མ་
ཟད།    སྐབས་དེར་ཐེ་ཝན་སླབོ ་ཕྲུག་བོད་

ི ས་ཆའི་ཐོག་གཞོན་སྐྱེས་
རོ ལ་དབྱངས་སྡང

གཞས་པ་ཚོ ས་རོ ལ་དབྱངས་དཀྲོལ་གཏོང་

བྱེད་པའི་སྐབས་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
གི ་ལས་རྟགས་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར། སླབོ ་

ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་དར་ཆ་
ི ས་ཆའི་ཐོག་མཐོན་པོར་འཕྱར་
སོ གས་སྡང

ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་པ་བྱས་ཡོ ད།

རོ ལ ་དབྱངས་མཚན་ཚོ གས་ཀྱི ་ ལེ ་ ཚན་

མཐའ་མར་གཞས་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཏཱ་ཀྲེ་
ཡི ས་རང་རྩོམ་གཞས་ཚི ག་ནང་།   ཏཱ་ལའི་
བླ་ མ་དང་བོད ་ཀྱི ་ མི ང ་ཚི ག་འཁོད ་པའི་ རྒྱ་

ནག་ལ་ཟུར་ཟའི་གླུ་དབྱངས་ལེ ན་ཏེ་ཐེངས་

འདིའི་རོ ལ་དབྱངས་མཚན་ཚོ གས་མཇུག་
མི ན་པའི་ཚོ གས་ཁག་བཞི ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་

དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ནས་ཀྱང་མཉམ་

ལམ་ཆེན་ཐོག་ཐེ་ཝན་གྱི་ ༢༢༨ དོན་རྐྱེན་

ཐོན ་ཁུ ང ས་རྩག་རྩིག་ཚོ ང ་འགྲེམ ས་དང་།

ཐེ་ ཝན་སྲི ད ་འཛི ན་ཕོ་ བྲང་མདུན ་ཐང་གི ་

བྱུང་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་
ཆེད།
མཉམ་འཚོ ་རོལ་དབྱངས་མཚན་

ཞུགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ལག་ཤེས་
ཐེ་ ཝན་གཞོན ་སྐྱེས ་ཚོ ས ་དགའ་མོ ས ་བྱེད ་
པའི་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་གི ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་རི གས་

འགྲེམ
ེ ས་ཚོ ང་དང་།

ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་

ཀྱིས་བོད་དོན་དང་བླངས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི ་

དུ་ དཔར་ལེ ན ་ནས་སྒར
ེ ་གྱི ་ ངོ་ དེབ ་དྲྭ ་ ལམ་
སོགས་ཐོག་བཞག་པ་བྱུང་འདུག དེ་བཞི ན་

ཝན་མི ་མང་གི ས་དོན་རྐྱེན་དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་

དང་དབང་སྒྱུར་མཚོ ན་པའི་དོན་རྐྱེན་ཞི ག་
ལ་ངོས ་འཛི ན་གྱི ས ་ལོ ་ ལྟར ་དུས ་དྲན་སྲུ ང ་
བརྩི་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གོ་ལའི་ཐོག་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་
གལ་གནད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།

།ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཌར་

སྦན་ Durban ནང་དུ་ལོ་ངོ་ ༢༠ གོང་

ནས་བཙུ ག ས་པའི་ གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན ་པའི་

པ་དེར་ཕེབས་པ་མ་ཟད།  འདུམ་སྒྲིག་ཁང་ པའི་ མེ ས ་པོ་ དམ་པ་གྷ ན ་དྷ་ི མཆོ ག ་གི ་ དྲན་

དེའ་ི འགན་འཛི ན་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཇི་རོམ་   རྟེན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ནས་སྣེ་ལེ ན་

Jerome

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས།ཉིན་གཉིས་པའི་སྐབས་སྐུ་

ཁེ་མེད་ཚོ གས་པ།   བོད་རི གས་མཐུ ན་ འདུག  སྐབས་དེར་འདུམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་དེ་ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཌར་སྦན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་
ཚོ གས།   Tibetan Society of South སྔ་སླབོ ་ཡོ ན་ལས་གཞི འི་འོག་བོད་མི ་གཞོན་
Africa (TSSA) ཞེས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་སྐ་ུ སྐ ས
ྱེ ་ཁག་གཅི ག ་ལ་ཟབ་སྦྱོང ་གི ་ གོ་ སྐབ ས་
ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་དངོས ་གྲུ བ ་རྡོ་ར ྗེ་ ལགས་ གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་།

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤ ནས་ དེ་རྗེས་གྷན་དྷ་ི ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཁང་དུ་
༢༦

བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་བོད་ ཕེབས་ནས་མེ ས་པོ་དམ་པ་གྷན་དྷ་ི མཆོ ག་གི ་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ ཚ་མོ་ཨེ ་ལ་གྷན་དྷ་ི Hon. Ela Gandhi

མི ་སྣ་མཇལ་

འཕྲད་སོ ག ས་ཀྱི ་ མཛད་འཕྲིན ་ཁག་གཙོ ་

པ་དང་།    ཞེས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་རྗེས ་

ཞི ་བདེ་དང་རེ་བའི་སྐརོ ་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་ ཁག་དང་འབྲེལ་བའི ་ སྐུ་ པར་ཁག་གཅི ག ་
སླབོ ་འཁོད ་པའི་ སྐུ་ པར་འག མ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་ཞི ག ་ ཡོ ད་འདུག   སྐ་ུ པར་དེ་དག་ཐུ ་ཝ་རྒྱལ་
གནང་བཞི ན་འདུག སྤྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་ ཡོ ངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ཁུལ་དེར་ཆི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡོ ད་ཅིང་།   དེ་རྗེས་ས་གནས་

National

Museum of the Republic of Tuva

ནས་

མཐུ ན་འགྱུ ར ་གནང་བ་ཞི ག ་ཡི ན་འདུག

ནང་པའི་དབུ་བླ་སོ གས་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་ སྤྱི ར ་སྐུ ་ པར་འག ྲེམ ས་ས ནྟོ ་དེ་ ཐུ ་ཝ་རྒྱལ་

མི ན་པའི ་ ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས ་༸གོ ང ་ས་ ཡོ ངས་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་ཁང་གི ་ངེས་སནྟོ ་པ་སྐུ་
མཆོག་ཁུལ་དེར་གདན་ཞུ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ ཞབས་

Kaadyr-ool Bicheldei

ལགས་

ཐེངས་མང་ཞུས་ཀྱང་ཨུ་ར་ུ སུའི་གཞུང་དང་ ཀྱིས་ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད་ཅི ང་།
རྒྱ་ནག་དབར་འབྲེལ་བ་ཉེས་པོ་ཡོ ད་སྟབས་ སྐབ ས་དེར ་ཐུ ་ ཝ་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གཉེར ་
ཆོག་མཆན་ཕུལ་མེད། དེ་སྔ་མགོན་པོ་གང་ ཁང་གི ་སླ བོ ་དཔོན ་དང་མཁས་དབང་།

ཉིད་མཆོ ག་ཁུལ་དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ གསར་འགོད་པ། སླབོ ་ཕྲུག ཆོས་པ་སོགས་

པར་བརནྟེ ་དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་ཁདྲོ ་དགའ་ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག   སྐབས་དེར་

དད་ཀྱི་ཚོ ར་བ་མུ ་མཐུ ད་གནས་བཞི ན་ཡོ ད་ གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཁོངས་རྩོམ་པ་པོ་
པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་འདི་འཁོར་ སྐ་ུ ཞབས་

Cherig-ool Kuular

ལགས་

མོ ར་༸གོང་ས་མཆོ ག་ཐུ ་ཝར་ཆི བས་སྒྱུར་ དང་། བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

ཅེས ་པའི་ བརྗོད ་གཞི འི་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་
གནང་འདུག
པ་དང་།

སྐབས་དེར་ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་

གོང་སྤལ
ེ ་ཚོ གས་པ་སོགས་ཚོ གས་སྐྱིད་འདྲ་
མི ན་ནས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༥ ལྷག་ཕེབས་

ཉིན ་མཐའ་མའི ་ སྐབ ས་སྐུ་ ཚབ་

མཐུ ན་ཚོ གས།

ཞེས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡོ ངས་དང་ཐུ ག་

འཕྲད་གནང་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ད་བར་བོད་
དོན ་ལ་ལྷག ་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག ་ནས་ལོ ་

མང་རི ང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

ཞུ ས་པ་དང་སྦྲགས་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་

tive Resolution of Disputes   ཞེས་ རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་ ༤༠ ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་

རྒྱལ་སར།   ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་

ཆི བས་སྒྱུ ར་སྐྱོང ་སྐབ ས་ཆོ ས ་འབྲེལ་དང་།

Global Significance of Tibetan Plateau

དོན་གཅོད་ནས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་བོད་རི གས་

African Centre for the Construc- མོ ས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁོང་ཌར་སྦན་ནས་

ཞེས་སྲུང་བརྩི་

གོ་ ལའི་ ཐོག ་མཐོ་ སྒང ་བོད ་ཀྱི ་ གལ་གནད།

འདུག

སླད ་ཁུ ལ ་དེའི ་ རྩོད་རྙ ག
ོ ་འདུམ ་སྒྲི ག ་ཁང་ མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྗེས ་ཚ་

གནས་གཟིགས་མཛད་པ།

Shagaa

གོ་དགོས། རི མ་པས་ཐེ་ཝན་མང་གཙོ་ཅན་

གི ས ་ཐེ་ ཝན་ལ་གདུག ་རྩུབ་ཀྱི ་ དྲག་གནོན ་

སྐྱོར་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ས་པར་སྒྲོམ་ནང་མཉམ་

ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན།   ཐུ ་ཝ་ཡུལ་གྱི་

ཝའི་སྐད་ཐོག་

དམར་གསོ ད་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞི ག་ལ་

དགའ་བསུ་ཞུ།   ཞེས་འཁོད་པའི་པར་

བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ཡི ག་དཔེ་དེབ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཐུ ་ ཝར་

མི ་མང་གི ་ ཞི ་ བའི ་ ངོ་ རྒོལ ་ལ་དྲག་གནོན ་

སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞི ག་སྤལེ ་ཡོ ད། དེ་ཡང་

སྒྲོམ་བཟོས་ཏེ། དེར་དགའ་མོས་དང་རྒྱབ་

རྒྱལ་ཁབ་ཐུ ་ ཝ་ཁུ ལ ་དུ་ ལོ ་ གསར་རམ་ཐུ ་

ཉིན་རྒྱ་ནག་གོ་མི ན་ཏང་དམག་མི ས་ཐེ་ཝན་

དུ་གྱུར་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཐེ་

སྐབས་དེར་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

།ཨུ་ར་ུ སུ་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་ནང་པའི་ འདི འི ་ འགྲེམ ས་སྟོན ་ནང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་

པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༨

གཅིག་སྟེ།   ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་

ཐོག    ཐེ་ཝན་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུར་

༄༅།

སྒྲིལ། ཐེ་ཝན་གྱི་ ༢༨༨ དོན་རྐྱེན་ཞེས་

ཚོ གས།   ཞེས་པའི་འདུ་འཛོ མས་ཆེན་

མོ འི ་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་ངོ་

ཐུ་ཝར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་འགྲེམས་
སྟོན་གནང་བཞི ན་པ།

ཀྱང་གནང་འདུག   དེ་རྗེས་བོད་པའི་བུད་
མེད་ཀྱི་ངག་བཅད་གྱེན་ལངས།
Revolution
འདུག །

Silence

ཞེས་པའི་གླགོ ་བརྙན་བསྟན་

བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ གཙོ་དང་པོ་ལྕམ་སྐ་ུ

Uliana Bicheldey

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་ཅིང་། དུས་སྟོན་ ལགས།
ནང་དོན་རི ག་པ་དང་བོད་རི ག་
སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་ པའི་ བས ་ྟི གནས་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ལྕམ ་

འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་ཐུ ་

ཝ་ཡུལ་གྱི་གཙོ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་

སྐ་ུ Chechek Adygbai ལགས་བཅས་ཀྱིས་

Sholban

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་འགྲེམས་སྟོན་གྱི ་ལས་

ཀྱི ་ དྲན་ཚོ ར་བརྗེ ་ ལེ ན ་གནང་འདུག ་པ་

Kara-ool

མཆོག་གི ་ལམ་སྟོན་ལྟར་༸གོང་

མཆོ ག་དེ་སྔ་ཐུ ་ཝར་ཆི བས་སྒྱུར་སྐངྱོ ་སྐབས་

རི མ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད།     བཅས།།
སྐུ་པར་འགྲེམས་སྟོན་འདི་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་

འགའ་ཤས་ནང་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་རྗེས ་ཐེང ས་
འདིར་ཡུལ་དེར་འབྱོར་ཡོ ད།     ཐེངས་

༄༅།
House

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

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡
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སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅིང་ཕིང་སྐབས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཇེ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་
སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
།རང་དབང་ཁང་

Freedom

ནས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། རྒྱ་

ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅིང་ཕིང་ Xi Jinping

གྲངས་ཐོ་དེའི་ནང་ཡེ ་ཤུ ་རྣམ་དག་དང་བོད་
མི ་ནང་པ།  ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ།  ཆོས་འཁོར་

བྱས་ཡོ ད།   ཆོས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཡི ན་ནའང་

འདྲ། ཆོས་ཚོ གས་ཡི ན་ནའང་འདྲ། གང་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ ཕྱི ན ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སྙན ་ཐོ་ བཏོན ་

འདུག   དེ་ཡང་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་ཡུལ་ཆོས་

གྲངས་ས་ཡ་ ༣༥༠ ཁྲོད་ས་ཡ་ ༡༠༠
ཙམ་ལ་ཆོས་ལུགས་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་ཆེ་
དང་ཆེས་ཚབས་ཆེ་ཕོག་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

སྒམོ ་སྒྲུབ་བཅས་ཚུད་འདུག
ཕྱི་ཟླ་

གི ས ་ཆོ ས ་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་ གུ ང ་གསེ ང ་རི གས་

སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡམ
ོ ས་བྱས་པ་

༡༡

ནང་ཞི ་ཅིང་ཕིང་རྒྱ་ནག་གི ་ མ་ཟད།

སྲི ད ་འཛི ན་དུ་ བསྐ ་ོ གཞག་རྗེས ་ཆོ ས ་དད་ ལ་བརྩི ་བཀུ ར་མ་བྱས་པའི ་ ཁར་དྲག་

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ ༥། ད་བར་སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་ལག་ཁྱེར་དང་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ ་ཎཱ་སི ་དབུས་བོད་ཀྱི ་ རྒྱུགས་འབྲས་ངོ་བཤུ ས།
གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ ༦། སླབོ ་ཡོ ན་དང་། ཟས་གྲོན་སོགས་ཤེས་
ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བྷུན་ཏར་ རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏོང་གནང་རྒྱུ།
དགེ ་ འོས ་མཐོ་ སླབོ ་ཁང་དུ་ ལོ ་ གཉིས ་དུས ་ ༧།

ཡུན་ཅན་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་

སླབོ ་ཐོན་ཟིན་མཚམས་ཉུ ང་མཐར་ལོ་

(B.Ed.) ༥ སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་

ཞི ག་གོ ་ སྒྲི ག་ཞུ ་གཏན་འཁེ ལ ་སོ ང ་ན། ལེན་ཞུ་དགོས།

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་སླབོ ་གཉེར་ ༨། འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཕྱོགས། མཐའ་

བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ མའི་སླབོ ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ཨང་རི མ་དང་ངག་

༤ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་ཞུ་སྙན་འབུལ་ རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི ་བཅོལ་རྒྱུ།
དགོས།

༩།

ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རི ག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ www.sherig.org ནས་

ཀ༽  དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཉུ ང་མཐར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་ ཕབ་ལེ ན ་གྱི ས ་ཞི བ་ཕྲ་བཀང་ས ་ྟེ གཤམ་

འབྱམས་

ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་སོགས་

(B.A/B.Com/B.Sc/Shas- གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག ་སྦྲག་བརྒྱུ ད་ཤེ ས ་རི ག ་

༄༅།

༢།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་

ཆོག་པའི་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས།

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི དཔྱ་ཁྲལ་བསྡ་ུ

འབུལ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས།

༤།

གཟུགས་གཞི ་བདེ་ཐང་ཡི ན་པའི་སྨན་

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala 176215, Distt. Kangra,
H.P. India
Fax: 01892 – 223481 Tel: 01892
222572/ 222721
Email: academic@tibet.net
website: www.sherig.org

སྲི ད ་འཛི ན་ཞི ས་དེ་ སྔ འི ་ སྲི ད ་

འཛི ན་ཧུ ་ཅི ན་ཐའོ་སྐབས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་

རམ་བྱེད་མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་

མེ ར ་སྲེག ་གཏོང ་མཁན་རྣམས་ལ་རོ ག ས་

གཏོང་རྒྱུ་དང་།   བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐོག་
ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ། ནང་

དམ་བསྒྲགས་མི ་བྱས་པ་སོ ག ས་སྙན ་ཐོའི ་

པའི ་ དུས ་ས ནྟོ ་ཁག་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ ར་དམ་

ཡེ ་ཤུ འི་ཆོ ས་པ་ཚོ ར་ཡེ ་ཤུ ་མ་ཤི ་

ལག་བསྟར་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་

ནང་གསལ་ཡོ ད།

ཀའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མ་བཅུག་པ་

དང་། བོད་མི ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

བསྒྲགས་ཆེ ་ རུ ་ བཏང་བ་སོ ག ས་མུ ་ མཐུ ད ་

འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།

རི ག་གསར་ཚོ ང་ལས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་
རམ་འདེགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ ༡༽ སྔནོ ་འགྲོའ་ི སྐྱེད་སྲིང་སྦྱོང་བརྡར། (Pre-

འབྱོར ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བོད ་མི འི ་ ཡར་ཐོན ་
ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི ་

Tibetan

Entrepreneurship Development (TED)
Initiative

དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་

ལོ་གཉིས་ལྷག་སོང་ཡོ ད་པ་དང༌། ལས་གཞི ་

འགྱངས་མེ ད ་དྲྭ ་ ལམ་བརྒྱུ ད་དམ་ཡང་ན་

Incubation Training)

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་

མཐུ ན་འགྱུར། (Start-up Funding)

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་

༢༽

ཚོ ང་ལས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱི་མ་དངུལ་

༣༽ ཚོ ང་ལས་དེབ་སྐྱེལ་ཀྱི་རམ་འདེགས།

པ་དགོས ་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ གསལ་བསྒྲགས་སུ །
༠༢ ཚེ ས་ ༢༣ ལ།།

(Business Registration Support)

འདིས་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དེང་དུས་ཀྱི་ ༤༽ ཚོ ང་ལས་དངོས་
དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ སུ ་ ག ཉེ ར ་ ཕ ྱོ ག ས ་

ལས་པ་ (Entrepreneur) ཇེ་མང་སྐྱེད་སྲིང་ ཀྱི ་ ལ མ ་ སྟོ ན ་ མ ཐུ ན ་
ཡོ ང་ཐབས་གཙོ་བོ་དང༌། ཚོ ང་ལས་པ་དེ་ འགྱུར། (Mentorship
དག་བརྒྱུ ད་རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལས་

རི གས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་དུ་འགྲོ་ཐབས་དང་

རི མ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་ཚོ གས་
ཐོན་པ་དགོས་ཤི ང་གཙུག་ལག་རབ་ ལས་ཁུངས་སུ་དུས་བཀག་ནང་ཚུ ད་འབྱོར་
ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར ་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སྲ་
འབྱམས་ (Master/Acharya) ཐོན་མཁན་ ཟིན་པ་དགོས།
བརྟན་ཡོ ང་རྒྱུར་དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན། ལས་
རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་གནང་རྒྱུ།
༡༠། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་
རི མ ་འདིའི ་ འོག ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་
༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ ཁག་གི ་ངོ་བཤུ ས་སྟེང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་
ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་པ་དང༌། ཐོན་བསྐྱེད་
རང་ལོ་ ༢༨ མ་བརྒལ་བ།
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ། ས་
བཟོ་བསྐྲུན་པ་སྐྱེད་སྲིང་ཡོ ང་ཐབས་སུ་རི ག་
ཁ༽ སྤྱི་ཡོ ངས་དགོས་ངེས་ཡི ག་ཆ་དང་ཐུ གས་ གནས་འགོ་འཛི ན། ཡང་ན་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་
གསར་ཚོ ང་ལས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ (Innovative
སྣང་དགོས་པ།
སྤྱི ་ སུ ་ རུང ་གི ་ དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད ་
༡།
འདེམས་ཐོན་བྱུང་རི གས་ལ་ཕྱི་ལོ་ དགོས་པ་བཅས། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ Business Idea) ཡོ ད་པ་གཞོན་སྐྱེས་གྲངས་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ ནང་ཚུད་དོ་ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣ ལ།། བཅུ ་ གཅི ག ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ལམ་ནས་
དྲག་འདེམ ས་བྱུ ང ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
བདག་སོ ་ སོ ར ་གླ ོག ་འཕྲི ན ་ནམ་ཁ་པར་
ལི ར་ཚོ ང ་ལས་གཉེར ་ཕྱོག ས་དང་འབྲེལ་
The Secretary
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
tri)

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

གལ་ཏེ་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པར་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་

རི གས་ཀྱི་བླར
ོ ་བབ་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་དེ་ཙམ་

ཡེ ་ཤུ ་རྣམ་དག་དང་

བཅུ ག ་པ་སོ ག ས་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་ཆེ ་

སྲིད ་བྱུ ས ་རྒྱུ ན་སྐ ང
ྱོ ་འོག ་བོད ་མི ་ རང་ལུས ་

མཁན་ཞི ག་དང་།    ས་གནས་དཔོན་

ས་ཡ་ ༣༥༠ ཁྲོད་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་དང་།

སྤལ
ེ ་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་ཡ་མ་

ལྟར་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པར་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་
མཐོང་ཚེ ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱང་བྱས་པ་དང་།

ལུ ག ས་བདུན ་གྱི ་ རྗེས ་འབྲང་པ་མི ་གྲངས་

མི ་

ཟུང་དེ་འདྲ་བཙན་དབང་འོག་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་

དམར་གསོ ད ་བཏང་བ་སོ ག ས་ཉིན ་ལྟ ར ་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཇེ་

འཁོར་སྒམོ ་སྒྲུབ་སོགས་ཚུད་འདུག

ར ྗེས ་འབྲང་པ་རྣམས་དམ་བསྒྲགས་འོག ་
བཀག་ཉར་བྱས་ནས་མནར་གཅོ ད ་དང་

སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱི་

གསར་མ།  ཁ་ཆེ། བོད་མི ་ནང་པ། ཆོས་

གཅེས ་ཆོ ས ་གཅེས ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ཟེར ་བ་

ཆེ་ར་ུ བཏང་བར་བརྟེན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་སུ ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་གྱི ་

ཀྱི་ནང་པ་དང་ཡེ ་ཤུ ། ཁ་ཆེ། ཆོས་འཁོར་

ཏའོ་ཆོས་ལུགས།

ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་

རང་དབང་ཐོག ་དམ་བསྒྲགས་ཇེ་ ཤུ ག ས་ གནོན་བྱས་པ་དང་།

ཡུ་གུར་སོགས་

སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་བོད།

༡།
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བའི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི སྐྱེད་སྲིང་ཟབ་སྦྱོང་

Incubation Support)

(Pre-

དང་དེ་རྗེས་ཚོ ང་

ལས་འགོ་འཛུ གས་མ་དངུལ་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་

སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ད་ལྟའ་ི ཆར་

ཁོང་རྣམས་རང་རང་གི ་ཚོ ང་ལས་ཐོག་ལས་
དོན་གང་ལེགས་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

Support)

རི ག ་ ག ས ར ་ གྱི ་ ཡ ར ་

ཐོ ན ་ཚོ ང་ལས་པ་སུ ་
མཆི ས་ནས་གོང་གསལ་

མཐུ ན་རྐྱེ ན ་གང་རུ ང ་
ངམ་ཆ་ཚང་ཇི ་ འོས ་ཞུ ་
བླ ་ོ ཡོ ད་ཚེ ་འཚང་སྙ ན ་

འགེངས་ཤོག་ཨི ན་ཡི ག་
ཐོག་ཡོ ད་པ་འབྲེལ་ཡོ ད་

ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་

ལས་ཁུ ངས་ནས་དང་

ཡང་ན་དྲྭ ་ རྒྱ་ནས་ཕབ་
ལེན་བྱ་འཐུ ས།

ཆ་རྐྱེན་དང་འཚང་སྙན་

འབུ ལ ་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞི བ ་གནས་ལས་
གཞི ་ འདིའི ་ དྲྭ ་ རྒྱར་གཟི ག ས་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པར་
ཐུ གས་ཞི བ་ཡོ ང་བ་ཞུ།

དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་

www.tibetanentrepreneurs.org

ཡི ན།

ཆ་རྐནྱེ ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚང་བའི་འཚང་

Secretary
Department of Finance,
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong,
Dharamsala, 176 215
Himachal Pradesh – India
Email: ted@tibet.net
Phone No: +91-1892-223738/222487

སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེ ས་ ༡༠
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