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།

TIBETAN NEWS
བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
ལོ་ ༡ ཨང༌། ༧
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༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་ད་ུ མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་བ།
ravati

བཅས་སུ་ཆི བས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་   National Po- རྒྱ་གར་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་གནའ་བོའི་ རྒྱ་གར་

སྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ lice Academy དུ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་གནང་ སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལེགས་བཤད་སླར་གསོ། ཞེས་
པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་
རྒྱུ་ཡི ན་འདུག
མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག
དེ་ ཡང་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་
མཆོག་གི ས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༩

དེ་ཡང་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་མཛད་

སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་

འཕྲིན་དབུ་འཛུ གས་མ་མཛད་གོང་༸གོང་ས་ ཁུལ་དེའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་བསྟི་གནས་ཁང་

ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི མཆོ ག་གི ས ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འི་ནང་གི ་མཛད་ དུ།  བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་སྙངི ་རྗེ་དང་བཟང་

ལི འི ་ ནང་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་ འཆར་ཁག་གཅི ག ་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ ་ སྤྱོད།   ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་
ཁག་ལེ ག ས་པར་གྲུ བ ་རྗེས ་ ཡོ ད་པ་ནི།   ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣ དང་ སླབོ ་བསྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ།    དེ་བཞི ན་
རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ ཕྱོག ས་ཁུ ལ་གྱི ་ ༤   བཅས་སུ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་ ཕྱི་ཚེ ས་༨
གྲོང་ཁྱེར་བི་ཇཱ་ཡ་ཝ་ཌ་དང་

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

བྱས་པའི་བིདྱཱ་ལོཀ་

Vidyaloke

ཞེས་རྒྱ་ པའི་སེན་མེ་རི ་

ཨ་མྲཱ ་ ཝ་ཏི ་ བཅས་སུ ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་ གར་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོ ན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཇི་
གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་།    ཆི བས་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་
མཆོག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢  
སྒར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི ་མངའ་ བཞེ ས ་བཟང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་གྱི ས ་ཏལ་ཀ་ཏོ་
ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཆི བས་ ྱུ
སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་ནས་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ས་ ར།   Talkatora ཞེས་པའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་
སྒྱུར་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
པ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག ཕྱོ ག ས ་ མ ཚུ ང ས ་ མོར།   རྒྱ་གར་གྱི་ན་གཞོན་དད་ལྡན་པ་
ལྡ་ི ལི ་དང་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི འི་མངའ་
༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༡ དང་ ཚོ ར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི ས་
སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་བི་ཇཱ་ཡ་ཝ་ཌ།   Vijayawa༡༢ བཅས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ཧེ་དར་བྷ་ཏི་ནང་ མཛད་པའི་བཤེས་སྤྲིངས་བཀའ་ཆོས་མཛད་
da   ཧེ་དར་བྷ་ཏི།   Hyderabad   དེ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

བཞི ན་ནང་པའི་གནས་ས་ཨ་མྲཱ་ཝ་ཏི་

Am-

ཉིན་ཁུལ་དེར་བརྟེན་གཞི ་བྱས་

ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་སྐར
ོ ་སྲུ ང ་ རྒྱུ་དང་།   དེ་ཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་དེང་

St Merry

གཙུག་ལག་

སླབོ ་གཉེར་ཁང་དང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཁུལ་
དེར་བརྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

International Foundation

བཅས་ཁག་

སོ ་ སོ ར ་ཆི བ ་སྒྱུ ར་གྱི ས ་མཛད་འཆར་ཁག་

ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣
ཉིན་བཞུ གས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་༸ཞབས་

སོ ར་འཁོད་གནང་མཛད་རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག་པ་
བཅས།།

ནག་དང་འབྲེལ ་བ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་དང་།

མཆོ ག ་དང་ལྷན ་གྲོས ་མོ ལ ་མུ ་ མཐུ ད ་ཡོ ང ་ པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ལས་ཁང་

ཆེ་ཡུ་གུར་བ།

ཞེས་གསུང་པ་མ་ཟད། པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་ ན་ཨ་རི འི ་ མི ་སེ ར ་བོད ་ནང་བསྐྱོད ་རྒྱུ ར་

ཉིན ་སྐུ་ ཞབས་རེ ག ་སེ ་ ཊི ་ ལར་སན་མཆོ ག ་   རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ཡེ ་ཤུ ་དང་བོད་མི ་ནང་པ། ཁ་ ཐབས་སླད་ང་ཚོ ས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།   གི ་འགོ་གཙོ་དང་། ལས་བྱེད།   ཡང་

Rex Tillerson

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་

གསར་པར་བསྐ་ོ གཞག་གཏན་འབེབས་བྱུང་

འདུག་པ་དང་།

སྐབས་དེར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་

དེ་བཞི ན་ཆོས་འཁོར་སྒམོ ་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ མཐོང ་མཆན་མ་སྤྲད་པར་དམ་བསྒྲགས་
སྒྲུ བ་བཅས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་གལ་ གི ས་གཙོ ས་འཛམ་གླང
ཆེར་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།   ལོ་ལྟར་ གནས་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་ བཀག་འགོག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བ དྱེ ་རྣམས་ཨ་རི ར ་ཡོ ང ་
ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་ གཞུང་། སྐད་ཡི ག བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ འབ ལ

དབང་སྐརོ ་གྱི་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དེ་སྔ་ལྟར་མུ ་ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གུས་བཀུར།  དེ་བཞི ན་མི ་ རྒྱུ ར་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ འི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཐོག ་

མཐུ ད་འདོན་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསུངས་པ་དང་ ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཡོ ང་བར་མཐུ ན་འགྱུ ར་ དགོ ང ས་བཞེ ས ་གནང་རྒྱུ འི ་ རྣམ་འགྱུ ར ་
སྦྲགས།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཨ་རི འ་ི རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་ བསྟན།

དེ་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་རེག་སེ་ཊི ་ལར་

ི ་
གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ བཏོན་གནང་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ སན་མཆོག་ནི་ཨེ ག་སོན་མི ་བྷལ
གི ་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྐབས་ཆོ ས་དད་

མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མི ན་ཐད་ཀྱི་དྲི་བར་དྲུང་ཆེ ་

Mobil

Exxon

ཚོ ང་ལས་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཛི ན་

རང་དབང་གི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་ཨ་རི འི ་ མཆོ ག་ནས་ཐེ་ཚོ མ་མེ ད་པར་མཇལ་འཕྲད་ སྐྱོང་འགན་འཛི ན་ཡི ན་ཞི ང་།    ཨ་རི འ་ི

གཞུ ང་གི ས་དམི གས་བསལ་སེ མས་འཚབ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་ སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌོ་ལན་ཊམ་
ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ ཕྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་ལས་དོན ་ཚན་

Trump

བ ྱེད ་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅི ག ་གི ་ སྦྲགས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དུ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཁོ ང ་ཕྱི ་ སྲི ད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ གསར་
ཐོ་ གཞུ ང ་ཡོ ད ་པ་དེའི ་ ནང་དུ་ རྒྱ་ནག་ཚུ ད ་ གསར་འགོད་པ་དང་ཉམ་ཞི བ་པ།

གཞུང་ པར་མི ང་འདེམས་གནང་རྗེས་ཨ་རི འི་གྲོས་

པའི་ནང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་

པ་དེ་ ད་བར་མུ ་ མཐུ ད ་ནས་ཐོ་ གཞུ ང ་དེའི ་ འབྲེལ་མི ་སྣ་སོགས་ལ་མཐོང་མཆན་མ་སྤྲད་ ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་ལས་དོན ་ཚན་

ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་རྒྱུ ན་སྐྱོང་གནང་

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི ་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་ཨ་རི འི་ ནས་གནས་ཚུ ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ ར་དམ་ གནང་མཁན་འོས་གྲངས་ ༡༡ དང་། དགག་

གི ས་བོད་དོན་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་སྲིད་བྱུས་

ནང་བཞག་ཡོ ད་པ་དེ་དྲན་གསོ་གནང་འདུག པ་དང་།   བོད་ནང་རང་དབང་ཐོག་ཕྱིན་ པའི་ནང་འོས་ཤོ ག་འཕེན་སྐབས་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་

གི ས ་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ བརྡ་ལན་ཁ་གསལ་

གཞུང་གི ་ལངས་ཕྱོགས་ཇི་འདྲ་ཡི ན་མི ན་གྱི་ བསྒྲགས་བཀག་འགོག་བྱེད ་བཞི ན ་པ་དེ་ནི་ པ་གནང་མཁན་འོས་གྲངས་ ༡༠ བྱུང་། དེ་
དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།     སྤྱིར་ དཀའ་ངལ་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས། ཨར་ རས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་ཁོང་
ྗེ ་ཨ་རི འི་གས

ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

ཁབ་ཀྱི ་ཆ་ཤེ ས་ཡི ན་པ་ཨ་རི འི་གཞུ ང་གི ས་ གི ས་ཨ་རི འི་གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ་དང་གསར་

མི ན་ཐད་ཀྱི་ད་ྲི བར་ཕྱི ་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་མཆོ ག་
ཞི ག་གནང་འདུག

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི

སྐབས།  འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པའི་གནས་སྟངས་ཆ་

རྐྱེན ་དུ་ བཞག་ནས་ཨ་རི འི་ གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་

བོད ་དེ་ རྒྱ་ནག་མི ་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ རྒྱ་གཉིས་འབྲེལ་ལམ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོས་གྲངས་ ༥༦ དང་། དགག་
གྲངས་ ༤༣ བར་གནས་ ༡ བཅས་བྱུང་
ཁས་ལེན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།    པེ་ འགོད་པ་སོགས་བོད་ནང་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་ ནས་ཁོང་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གསར་པར་

ཅི ང་སྲིད་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ བསྒྲགས་བྱེད ་པ་ལྟར ་ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ནས་ བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
གི ་སྐ་ུ ཚབ།

ཡང་ན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ཀྱང་ཨ་རི འི ་ ནང་ལས་དོན ་གཉེར ་བཞི ན ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༢ ཚེ ས་ ༢ རེས་
གཟའ་ཕུར་པོའ་ི ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་
ལ་༸སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཁུལ་
དུ་ མཛད་འཕྲིན ་རྒྱ་ཆེ ་ བསྐྱང་ཆེ ད ་བཞུ ག ས་སྒར ་
ཕོ་བྲང་ནས་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་
དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་སྐ ྱོང ་གནང་མཛད་སྐབ ས་ཕེབ ས་
ལམ་དུ་བོད་མི ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་སེ ར་
སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱི ས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་བདུག ་སྤ ས
ོ ་སོ ག ས་ཐོག ས་ཏེ་
ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

Vivekananda

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡

༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་བཅས་སུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་
ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༢ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་རྡ་ས་གྷ་གྷལ་གནམ་
ཐང་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་ཕེབ ས་
འབྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྡ་ི ལི ར་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་
ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་
༤
ཉིན་ཉི་ཧོང་གྱི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཡོ ར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ནས་༩ བར་སྐ་ུ སྒརེ ་གུང་གསེང་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ནས་ ༡༤ བར་ཊོཀ་ཡོ ར་རང་
རི གས་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསུ ང ་བཤད་གནང་རྒྱུ ་
སོགས་གཞུང་དོན་ལས་དོན་ཁག་གྲུབ་རྗེས། ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཁུལ་དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ ་ས་ཀར་
ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཐབས་སྐརོ ་མང་ཚོ གས་
ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།    ཕྱི་ཚེ ས་
༡༧ ཉིན་ཏ་མ་གྷ་ལྦ་མཐོ་སླབོ ་ Tamagawa
University ཏུ ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་གསུ ང་བཤད་
དང་ཚོ ག ས་འདུ་ གྲུ བ ་རྗེས ་ཕྱེད ་ཡོ ལ ་ཏ་མ་གྷ ་ ལྦ་
མཐོ་ སླབོ ་ནས་ཉི་ ཧོང ་རྒྱལ་སར་སླར ་ཊོ ཀ ་ཡོ ར ་
ཕེབས་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་
ཚོ ད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཁུལ་དེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་འབྱོར་གྱི ས་ཕྱི ་
ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་
རྣམས་ཡོ ངས་སུ ་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠
ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕེབས་འབར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ ་
ཡི ན་འདུག
ད་ཐེང ས་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ཉི་ ཧོང ་
དུ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་ཐེངས་གསུ མ་པ་ཆགས་
ཡོ ད། ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༦ ལོར་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ནས་
༡༣
བར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་
ཚོ གས་མཆོ ག ་རྒྱ་གར་ཡུ ་པི ་ མངའ་སྡ འེ ི ་ ག ྲོང ་
ཁྱེར་གྷ་ོ རག་སྤུར་ Gorakhpur དང་མ་ཧཱ་
རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་ནག་སྤུར་
Nagpur བཅས་སུ ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་
གཏན་འཁེལ་འདུག་པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡
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སྲི་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གི ་སྐ་ུ

དེ་ ནས་འདེམ ས་ལྷ ན ་དྲུ ང ་ཆེ ་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དང་

འཇི གས་མེ ད་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦང
ྱོ ་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོ ས་འཕེལ་མཆོ ག་དང་།

རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་དང་།

འོས ་བསྡུའི ་ འགན་འཛི ན་གཅི ག ་ལྕག
ོ ས་ཤོ ་

ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

ཐེ ང ས་འདི འི ་ ཟབ་སྦ ྱོ ང ་ནང་

སྐབ ས་བོད ་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲི ད ་པ་ན་ག་སངས་ ལས་བྱེད ་གསར་འདེམ ས་མཉམ་ཞུ ག ས་
ཨི ན་ཡི ག་

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་མི ་དངོས་ སླབོ ་ཁདྲི ་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ལགས་

གྲུ བ ་དབང་འདུས ་ལགས་དང་སྐལ ་བཟང་ བཅས་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་རྗེས ་འདེམ ས་ལྷ ན ་
གཡུ་སྒྲོན་ལགས།   དེ་བཞི ན་ལས་བྱེད་ ཚོ གས་མི ་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་

འདེམ ས་ལྷན ་གྱི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ འཇི ག ས་མེ ད ་ཚེ ་ ཀྱི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་བས ནྟུ ་འདེམ ས་

གནང་མཁན་གྲངས་

༣༢

ཡོ ད་ཁོངས་

ནས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡༩ ད་ལྟ་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལྷན ་ཁང་ཁག་ནང་ཕྱག་

ལས་གནང་མུ ས་ཡི ན་ཞི ང་གཞན་རྣམས་ད་
ལྟ་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲི ག་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་

རི ང་ལགས་བཅས་དང་།   ཟབ་སྦྱོང་ནང་ ལྷན་ཚོ གས་མི ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སྒནྲོ ་ལགས་ དང་།    ད་ཐེངས་ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་མཐུ ན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི་ ཞུ འི ་

༣༠ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གཞུང་ ལས་བ ྱེད ་གསར་འདེམ ས་བྱུ ང ་བ་རྣམས་

མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་སྲི ་ ཞུ འི ་ ལས་

ཀྱི ས ་ཟབ་སྦྱོང ་བ་རྣམས་ལ་གསུ ང ་བཤད་

བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་

ནས་ཟབ་སྦྱོང་གི ་དགོས་དམི གས་དང་འབྲེལ་ འདུག་པ་བཅས།།

བྱེད ་པ་དང་གཞན་ཡང་གསར་འགོ ད ་པ་

ཞབས་འདེམ ས་བསྐ་ོ ལྷན ་ཁང་གི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་ ལ་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཟབ་སྦྱོང ་དབུ ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ སྣང་
འོག་བཞུ གས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་ འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད།
གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་རྗེས་གསོལ་ཇ་འབྲས་
དབུས་སྣེ་ལེ ན་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་གི ་ཚོ གས་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ སི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

གནང་།   དེ་རྗེས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རི འི ་
རོགས་སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་ USAID ཡི ན་

བའི ་ ཐོག ་གསུ ང་བཤད་གནང་ར ྗེས ་དྲུ ང ་
གཞོན་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ

ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དབུ་འབྱེད་

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁུངས་དང་འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོ ས་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་
མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
ལས་བྱེད ་གསར་པ་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་གནང་
མཁན་བཅས་ལ་ཟབ་སྦྱོང ་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་

དགོས་པའི་རི གས་བཅས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤི ག་
ཡོ ད།   བར་ལམ་ནས་འགྱུར་བ་ཞི ག་ཕྱིན་
ཏེ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་

བདྱེ ་འདེམས་ལྷན་གྱི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་བཞུ གས་

ད་ལྟ ་ སྐ བ ས་སུ ་བབ་པ་ངས་

༣༠

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལས་

སྦྲགས་གསུང་དོན།

སྒར ་གྱི ་ ཉེ་ འཁྲིས ་སུ ་ ཆགས་པའི ་ དབུ ས ་སྣེ་ འ ག ྲེ ལ ་ བ ར ྗོ ད ་ ཞུ ་ ད གོ ས ་ རྒྱུ ་ ནི ་ ད གོ ས ་
ལེ ན ་འབྲེལ ་མཐུ ད ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ དམི གས་རེད།

རྩ་བའི་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་

སྲི་ཞུ འི་ལས་བདྱེ ་གསར་པ་ཁག་གཅི ག་ལ་ ཁང་གི ་ ངོས ་ནས་ཟབ་སྦྱོང ་གནང་རྒྱུ ་དང་

ཟབ་སྦང
ྱོ ་གོ་སྒྲིག་གི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་ ལས་བ ྱེད ་ཚོ ར ་ཟབ་སྦྱོང ་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྱེད་ འགན་ཞི ག་ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་

འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་གཙོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་ཤོ ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་འདི་འཛི ན་སྐྱོང་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོ ས་འཕེལ་མཆོ ག་གི ས་ བཀའ་ཤག་གི ས་ཐུ གས་འགན་བཞེས་དགོས་
གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ ཀྱི་ཡོ ད། དེ་གཞི ར་བཟུང་གི ས་འདེམས་བསྐ་ོ

ཐོག་མར་ཁོང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་ ལྷན ་ཁང་གི ་ ངོས ་ནས་ཀྱང་ལས་བྱེད ་ཡི ན་
མཛད་སྒར
ོ ་ཕེབ ས་པ་ཚང་མར་འཚམས་ བཞི ན་པ་ཁག་གཅིག་དང་།

༄༅།

གཞན་ཡང་

འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་འགན་དབང་ནང་

ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་མ་ཐུ བ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།    གང་ཡོ ད་བརྗོད་ན་ལས་བྱེད་ཡི ན་བཞི ན་པ་
གནས་སྟངས་དེའི་རྐྱེན་གང་ཡི ན་མི ན་ཐད་ དང་ལས་བྱེད་ནང་ལ་གསར་འདེམས་བྱུང་

དོ་ དག་སོ ་ སོ ས ་ཞི བ ་འཇུ ག ་བྱེད ་དགོས ་པ་

བཅས་ལ་ལས་དོན་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་དང་འབལ
ྲེ ་

བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦངྱོ ་གོ་སྒྲིག་གནང་

ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

གཅིག་གསར་དུ་བཟོས་པ་རེད།   དེ་སྔ་
འཛི ན་སྐྱོང ་བཀའ་ཤག་གི ་ བཀའ་དགོང ས་

ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཟབ་སྦྱོང་ཟིན་རྗེས་སླར་ཡང་
ཟླ་བ་བཞི ་ ཙམ་རི ང་ཟབ་སྦྱོང ་སྤྲད་ནས་

ལས་བྱེད་ཀྱི་དམི གས་སྒའོ ི་ཆེ ད་ཟླ་དྲུག་དང་

མི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་དགང་ཐུ བ་པའི་འབད་

དེ་ དག་འདེམ ས་བསྐ་ོ ལྷན ་ཁང་གི ས ་འགན་

གཙོ་བོ་ལས་བྱེད་དམི གས་སྒའོ ་ི ཆེད་དུ་རེད།

ཅིག་ཡོ ང་ཐུ བ་མེད། འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་

ལ་སྙན ་སེ ང ་དེ་ ལྟར ་ཞུ ས ་ནས་རི མ ་བཞི ན ་

ཞེས་སྡ་ེ ཚན་

ལྟར་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་
འདྲི་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ཞུ ས ་པ་དང་

ཀྱང་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་གི ་དགོས་མཁོ་

ཁང་གི ་འགན་དབང་དང་མཐུ ན་གྱི་མི ་འདུག     

ཅེས་བརྗོད་ན།    ལས་བྱེད་ཀྱི་དམི གས་

ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

སོ ་ སོ ར ་ཏན་ཏན་ཐུ ག ས་ཕན་གསོ ས ་ཡོ ད ་

ཟླ་བཞི འ་ི ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གནང་བ་རེད།

དེ་

དེ་ འདྲའི ་ རྒྱུ ་མཚན་ལ་བར ནྟེ ་

ཐུ གས་ཕན་གསོ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་ང་ཚོ ར་ས་

བརྩོན་ཞུ ས་ནའང་དེ་དེ་བཞི ན་གྱི ་ཏག་ཏག་

རྒྱུ ་འདེམ ས་བསྐ་ོ ལྷན ་ཁང་གི ་ འགན་དབང་
རེད་འདུག

དེར ་བརནྟེ ་མ་འོང ས་པར་ལས་

བྱེད ་དམི ག ས་སྒའོ ི་ ཟབ་སྦྱོང ་འདིའི་ རི ག ས་
བཞེས་ཐུ བ་པ་མི ་འདུག

ཅེས་འཛི ན་སྐྱོང་

སྤྱིར་བཏང་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་མཁྱེན་

འགྱུར་བ་ཞི ག་ཕྱིན་ཡོ ད།
གོང་དུ་ཞུས་
པ་བཞི ན ་དཔལ་འབ ྱོར ་དང་འག ་ྲོ སོ ང ་དེ་

འཛུ ལ ་རྒྱུ གས་གཏོང ་སྐབ ས་ལས་བྱེད ་ས་

དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་རེད།  འོན་ཀྱང་རང་

ཡོ ད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།

རང་དབང་ཅན་འདི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི ་

ལས་བྱེད་དམི གས་སྒའོ ི་ཆེ ད་ཟླ་

བ་དྲུ ག ་ཙམ་འགྲོ་ སོ ང ་བཏང་རྗེས ་མཐར་
གསར་བུ ་ བ་རྣམས་སྲི་ ཞུ འི་ ལས་བྱེད ་ནང་

མི ག་སྟོང ་པ་རྣམས་འགེ ང ས་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་

ཡི ག་རྒྱུགས་མ་

འཕྲོད ་པ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་ནས་ས་མི ག་ད་

གི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་སྒྲིག་གཞི ་ཡོ ད་
རེད།

གསལ་རེད།

ཐོགས་བྱུང་ཡོ ད་དམ་མེད།

རྩ་བའི་སྒརེ ་

དག་འཛི ན་སྐ ྱོ ང ་ནས་བཞེ ས ་དགོ ས ་ཀྱི ་

དབང་ཡོ ད་ཅེས་གང་བྱུང་བྱེད་ན་མི ་འགྲིག    ཐེངས་འདིར་ཟབ་སྦང
ྱོ ་སྐབས་སྲི་ཞུ འི་ལས་
དགོ ང ས་དོན ་ལྟར ་ལས་ཀ་བ ྱེད ་དགོ ས ་ཀྱི ་

དུང་འགེངས་མ་ཐུ བ་པར་ལུས་བཞི ན་ཡོ ད།   ཡོ ད།
དེར ་བརྟེན ་ཟབ་སྦྱོང ་གནང་བ་དེས ་ཕན་

འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་རང་

དེ་འདྲའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཡི ན་

པའི ་ ཆ་ནས་ལས་བ ྱེད ་དམི གས་སྒའོ ི ་ ཆེ ད ་

ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ ་དེ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་

བ དྱེ ་རི ག ས་གཉིས ་ཡོ ད ་པ་ནི་ ལས་བ དྱེ ་ཟླ་

དྲུག་ཚོ ད་ལྟ་ཟིན་པ་དང་།   རི གས་གཅིག་
ལས་བ དྱེ ་ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕ དྲོ ་པ་ཙམ་ལས་

ལས་དོན་གཞི ་ནས་འགོ་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་

པ་བཅས་ཡི ན།།

བུད་མེད་ནསུ ་ཤུ གས་གོང་སྤལེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་དང་པོར་ལྷན་ཞུགས་ཆེད་ལམ་སྟོན།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་

གནང་དགོས།

ཤག་གི ་ ལམ་སྟོན ་ལྟར ་དཔལ་འབ ྱོར ་ལས་ མི ང་ཐོ་དེབ་འགོད་ཆེད་འདིར་གནོན།
ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་གོ་

སྒྲིག་འོག   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
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ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༣༢ ནས་ ༢༦ བུད་

རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་ནས་མཉམ་ཞུ ག ས་
༣༽རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ ཕྱོག ས་མཐོ་ སླབོ ་དང་སྨན ་ གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ལམ་གྲོན་དང་ཉིན་

མེད་དང་།  སྐྱེས་པར་ ༦ ཡོ ད།

ཞབས་ལས་དོན་གཉེར་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་

༢༡ ནས་ ༢༣  བར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་ མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་ཆེ ད ་ཁྱོན ་ ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༡༨ ནས་ ༡༤ བུད་

ུ ་ཤུ གས་གོང་སྤལ
མེད་དང་།  སྐྱེས་པར་ ༤ ཡོ ད།
ས་ལར་བུད་མེ ད་ནས
ེ ་ལྷན་ ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༩༠ ཡོ ད།
ུ
༡༽
ཕྱི
་
རྒྱལ་ཡ
ལ
་ག
་
ཁག་ལ་ཕོ
་
མོ
་
ཁྱད་མེ
ད
་
ྲུ
ཚོ གས་ཐེངས་དང་པོ་འཚོ གས་གཏན་འཁེལ་
༤༽རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་ལ་ཞབས་སྟེག ས་
བ་ལྟར།    ལྷན་ཚོ གས་སུ་ལྷན་ཞུགས་ ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༡༠
གྲངས་ ༢༠ ཡོ ད་ཁོངས་ནས་བུད་མེད་ལ་

གནང་འདོད་ཡོ ད་ཚེ ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་

༢༽རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་མཐོ་སླབོ ་དང་སྨན་

ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ལམ་སྟོན་ལ་ཐུ གས་སྣང་ ཞབས་ལས་དོན་གཉེར་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་

ཁོ་ནའི་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༡༠

༡༠ དང་སྐྱེ་པར་ ༡༠ ཡོ ད།

༥༽ཚོ གས་པ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་གི ་བུད་མེད་

རེའ་ི ལྟ་ོ དོད། བཞུགས་གནས་སོགས་མཐུ ན་

འགྱུར་ཡོ ངས་རྫོགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ།

༸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།

www.tibet.net/mwa

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ 3

རྒྱལ་སྤྱིར་ཞུ་གཏུ ག་ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚོ གས་འད་ུ དང་ཟབ་སྦྱོང་
གཅིག་ལྕགོ ས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

སྐབ ས་དེར ་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་དང་སུ ད ་

གི ་མཁས་པ་བཅས་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་སྦྱང་ མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ནང་

བའི་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཁག་

ཁྱེར་ཇི ་ནི་ཝའི་ནང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

ལས་འགུལ་ཁང་།    ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་

སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་

ལེ ན ་བ ྱེད ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

༢༩

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་སུད་སི ་གྲོང་

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག   བོད་

ནང་གི ་ བོད ་མི འི་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ གཏོང ་

ཐབས་ལ་དམི གས་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་

སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་

བཤད་དང་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་འཆར་ཟླའི་ནང་ ཞུ་གཏུ ག་ལས་འགུལ་ཇི་ལྟར་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་མེ ད་
འག་ྲོ

དང་།   རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་

དང་འབྲེལ་ཡོ ད་གཞུ ང་འབྲེལ་དང་གཞུ ང་ ཡི ན་སྟབས།   སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི ་བོད་

ཆ་རྐྱེ ན ་ཁག་གཞི ་ ལ་བཞག་ནས་འབྱུ ང ་

Geneva

མི འི་སྤྱི ་འཐུ ས་བཅས་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཚོ ག ས་འཚོ ག ས་རྒྱུ ་ མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ དང་
འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ འགྱུ ར ་ལོ ་ ལྔའི ་ ནང་བོད ་མི འི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་
འཐུ ས་མི ་གྲངས་ ༡༤ རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་ གསལ་སྟོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གོ་ ཐོབ་ཐང་ཆེ ད་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ས་

འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་ཞུ ་གཏུ ག་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ བསྡར
གླང
ུ ་སྦྱང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།  རྒྱལ་

ཞུ་གཏུ ག་རི མ་པ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་བང་

སྐརོ ་ཉིན་གཉིས་རི ང་གི ་ཚོ གས་འདུ་དང་ཟབ་

འགུ ལ ་སྤལ
ུ ་གནང་འདུག
ེ ་ཕྱོག ས་ཐོག ་མཁས་ལས་མི ་སྣ་ སྤལེ ་དགོས་མི ན་ཐད་གོ་བསྡར

གཅིག་བླངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

གི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ྱོ ས་ཀྱི ་ ཐབས་བྱུ ས ་
ེ ་ཕ ག

སྦྱོང ་གཅི ག ་ལྕག
ོ ས་ལེ ག ས་གྲུ བ ་བྱུ ང ་འདུག

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ལས་ ཚོ གས་ནང་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་འགུལ་ཇི་ལྟར་
རྣམས་དང་།    དེ་བཞི ན་བོད་དོན་ཐོག་

འདི་ལོའ་ི ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་དང་
པོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

རེ ས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་འདི་ལོ འི་ཕ་རན་ བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ གས་ལགས་ཀྱི ས ་ག ྲོས ་

སི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ནས་ལྷག ་བསམ་

སྐྱོར ་གྱི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་དང་པོ་ ལེ ག ས་ ཆེ ན་པོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

མུར་

Elisabeth Lamure

མཆོག  གྲོས་

གཉིས་འཁོད་པའི་ཞུ ་ཡི ག་གཅི ག་ཕུལ་བའི་
སྐརོ ་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་གྲོས་ཚོ གས་

ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཁལ་ གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་
ཨ་མེལ་

ཕེབས་ཡོ ད།

Michel Amiel

མཆོག་བཅས་ ལི ན་

Andre Gattolin

མཚུ ངས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་

ཞི ང ་གཤེ ག ས་སྤྲུ ལ་སྐུ ་ བསྟན་འཛི ན་བདེ་
ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལྟ་བུར་དྲང་བདེན་

མི ན་པའི ་ ཁྲི མ ས་ཆད་ཕོག ་པའི ་ ཆབ་སྲི ད ་
བཙོན་པའི་གནས་སྟངས།    དེ་བཞི ན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ་བོད་མི འི་སྐད་ཡི ག་ཐོག་དམ་
བསྒྲགས་བྱེད ་བཞི ན ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གོ ་
བསྡར
ུ ་གནང་འདུག །

ཐེ་ཝན་ནང་རྐང་འཁོར་སྐརོ ་བསྐྱོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་
ལྷག་པའི་ལྷག་དཀར་ཉིན་མོ ར་བོད་དང་ཐེ་
ཝན་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་འབྲེལ ་མཐུ ད ་

ཚོ གས་པས་གཙོ་འགན་དང།

ཐེ་ཝན་

གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་

པ། ཐེ་ཝན་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། ཐེ་སྡདོ ་
བོད་རི གས་ཚོ གས་པ།

ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་ས་

གནས་གཞོན་ན་ུ སོ གས་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་
གྲུབ་བྱུང་འདུག   དེ་ཡང་ལྷན་ཚོ གས་ ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཐུ གས་
པའི་ཚོ གས་ཁག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་མཉམ་འབྲེལ་
སྐབ ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་ལྔ་ རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།   འབྱུང་འགྱུར་བོད་
ཐོག་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་བོད་སྐྱོབས་ཅེས་
ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་མ་ཟད།    ཕ་རན་ དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་མུ ་ མཐུ ད་
པ༷ འི་འབོད་ཚི ག་གི ས་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་
སི ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ཁང་གི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་ ཤུ གས་ཆེ ་སྤལ
ེ ་ཐབས་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐུལ་
གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྐང་འཁོར་བཞོན་ཏེ་གསུམ་
བྱེད་ཕེབས་འདུག   སྤྱིར་ལྷན་ཚོ གས་དེ་ནི་ ཡང་ཞུས་འདུག   གཞན་ཡང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
བཅུའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི
སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ གཅོད ་ནས་སྦར ་སེ ལ ་དོན ་ཁང་གི ས ་ལས་
བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ཞི ག་
ཚོ གས་ལགས་དོན་གཅོད་གསར་པར་བསྐ་ོ དོན་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཡུ་རོབ་གྲོས་
སྤལེ ་བ་རེད། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠
གཞག་བྱུང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ནང་ ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གཏུ ག་གི ་
ཐོག་ཐེ་ཝན་ ༢༢༨ ཞི ་བདེའ་ི དྲན་རྟེན་སྤྱི་
ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དེའི་མཇུག་ ལས་འགུལ་ཇི་ལྟར་སྤལ
ེ ་བའི་རྒྱུད་རི མ་ཙམ་
གླིང་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་འགོ་འཛུ གས་གནང་བ་
ུ ་སྒར་གྱིས་གཙོས་
མ་ཟད། གསེར་རྟ་བླ་རང
སྐྱོང་ལྟ་བུ་ཡི ན་འདུག
དང་།   ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་ཐེ་ཝན་རང་
དེ་ཡང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་དམི གས་ བོད ་དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གྱི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་ཁག་
དབང་ཐང་ཆེ ན་མདུན་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་
ཡུ ལ་ནི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ཚོ ག ས་པ་ གཅི ག་བཞག་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་གསལ་
ཚོ གས་ཤི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་།
བོད་
སྒྲིག་འཛུ གས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ བཤད་ཞུ ས ་པ་དང་ལྷན ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས ་
དང་ཐེ་ ཝན་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་འབྲེལ ་
ཕྱི་ནང་གང་སར་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་དུའང་དེ་མཚུངས་བོད་
མཐུ ད་ཚོ གས་པ་འགོ་འཛུ གས་གནང་མཁན་
སྐབས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུ ད་དང་ལམ་ལྷངོ ་ དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་གཞག་ཐབས་
གྲས་ཐེ་སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་
ུ ་ཡང་ཞུས་
ལྡན།  ནསུ ་པ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཇི་ལྟར་སྤལེ ་ གནང་རོགས། ཞེས་འབོད་སྐལ
གཙོ ་ བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་ རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་ལས་
དགོས ་མི ན་ཐད་གོ་ བསྡུར ་གནང་བ་དང་། འདུག སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་
འགུ ལ་གོ་སྒྲི ག་གནང་དགོས་པའི་དམི གས་
ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་ Michel Raison མཆོག་གི ས་སྦར་སེལ་སྐ་ུ
ཡུལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང། རི མ་
གོ ང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་
པས་ལས་འགུ ལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་
ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་མཆོག་ གོང་མར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་སླར་ཡང་ཕེབས་
མཁན་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་
Michel Raison དང་། གྲོས་ཚོ གས་གོང་ ཐུ བ་པར་དགའ་བསུ་ཡོ ད་སྐར
ོ ་དང་། འདས་
སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་
མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་ལི ན་ པའི་ཟླ་བ་གསུམ་རི ང་ཁོང་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Freddy Lim ལགས་
Andre Gattolin མཆོག   གྲོས་ཚོ གས་ གོང ་མའི ་ ནང་གསེ ར ་རྟ་བླ་ རུ ང ་སྒར ་གྱི ་ ཛ་
ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ཐེ ་ ཝན་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་
ི ་ དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག ་སེ མ ས་འཚབ་ཀྱི ་
གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་ལྕམ ་སྐུ་ ཨན་ནིག ་བྷལ
བ་དང་།
བོད་མི ་སླབོ ་ཕྲུག་སོགས་ནས་
ལོན་ Annick Billon མཆོག གྲོས་ཚོ གས་ རྣམ་པ་བཏོན་པའི་བོད་དོན་ཐོག་དྲི་བ་ཁག་
གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐུ་ཨི ་ལི ་ཛེ ་བྷ་ེ ཐི་ལ་

ཕྱོགས་

གི ས་འཛི ན་བཟུང་བཙན་འཁདྲི ་བདྱེ ་པ་དང་།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

སྦ ར ་སེ ལ ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་དེ་སྔ་བོད་

སྒྲི ག ་སྟངས་ཐད་ལའང་བླ་ོ སྐྱེས ་མང་དག་

གཅིག་ནི།   འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་

མཆོག་གི ས་སྐབས་

དེར ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་

གཏམ་བཤད་སྤལེ ། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཁང་ཆེ ན་མདུན་ཐང་དུ་འཛོ མས་ནས་ལས་
Freddy Lim ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན་ཐེ་ འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོ ས་

ཝན་ནི ་ རང་དབང་དམངས་གཙོ འི ་ རྒྱལ་ གཏམ་བཤད་དང།

དྲིལ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་

ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པས། དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲེམས་སྤལེ ་སོགས་གནང་སྟེ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢
ཐོག་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་བབ་ཐོག་དོ་ ཐོག་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྒྲིལ།
སྣང་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བ ྱེད ་པའི ་ དུས ་དང་མཉམ་

ལ ས ་ འ གུ ལ ་ གོ ་ སྒྲི ག ་ ག ན ང ་

དུ་ གཞན་ལ་རོ ག ས་པ་བྱེད ་རྒྱུ ་ཡི ན་གནས་ མཁན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན།
ཐེངས་
སོགས་གསུངས། མཇུག་ཏུ ་གསར་འགོད་ འདིའི་ལྷག་དཀར་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་གསུམ་

པའི་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གྲུབ་རས
ྗེ ་མུ ་ བཅུ འི ་ དུས ་དྲན་གོ ང ་གི ་ ལྷ ག ་དཀར་ནམ་
མཐུ ད ་རྐང་འཁོར ་སྐར
ོ ་བསྐ དྱོ ་གནང་ནས་ ཡི ན་ལ་མུ ་ མཐུ ད ་རྐང་འཁོར ་སྐར
ོ ་བསྐྱོད ་
རྒྱ་ནག་གི ་དངུལ་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་མདུན་ ཀྱི ས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
དུ་འབར
ྱོ ་སྐབས་ལས་འགུ ལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ པས།

ཐེངས་འདིར་རྐང་འཁོར་བཞོན་

སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བོད་མི ར་རང་དབང་ མཁན་མི ་གྲངས་ ༣༠ ཡི ས་མཉམ་ཞུགས་

སྤྲོད་དགོས་སོ གས་པའི་འབོད་ཚི ག་སྒྲོག་པ་ གནང་ཡོ ད ་པས་མུ ་ མཐུ ད ་མཉམ་ཞུ ག ས་

དང།

ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས།

གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན།

ཐེངས་འདིར་

ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་ ཐེ་ཝན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་དང་། ཚགས་ཤོག་

ནག་གི ་ གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་མེ ད ་དུས ་རྒྱ་ནག་ ཆེ ་ ཁག་གི ་ གསར་འགོད ་པས་དོ་ སྣང་དང།
གི ་ དངུ ལ ་ཁང་མདུན ་དུ་ འཛོ མ ས་ནས་རྒྱ་ ལྷག་པར་ལས་འགུལ་བའི་བདེ་འཇགས་དང།
ནག་གཞུང་གི ས་ཤེ ས་རྟོགས་ཡོ ང་ཆེ ད་ཡི ན་ གཞུ ང ་ལམ་ཤར་གཏོང ་ཡོ ང་ཆེ ད ་ལས་
པ་ལས། རྒྱ་ནག་གི ་དངུལ་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་ འགུ ལ ་འགོ ་ ནས་མཇུ ག་བར་ཐེ་ ཝན་ཉེན ་

བྱས་པ་ཞི ག་མི ན་སོགས་བརྗོད།

མཐའ་ ར ག
ྲེ ་ཐོག ་རོ ག ས་རམ་
ྟོ ་པས་གཞུ ང ་འབ ལ

མ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་པ་མང་ གནང་ཡོ ད་པ་རེད།།

ཤོས་ཡོ ང་ས་ཐེ་ཝན་ ༡༠༡ ཐོག་བརྩེགས་

སྐྱོར་ཚོ གས་པར་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕྲད་ཀྱང་བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

འཛམ་

ི ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་དང་མཉམ་རབུ ་ཐོག་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྔར་ལས་ཤུ གས་ཆེ་བ་དང་ནསུ ་པ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཇི་
གླང
ལྟར་སྤལེ ་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡང་གནང་།

རི ང་མི ན་ཕ་རན་སི ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་བཞི ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ང་བཞུགས་སྒར་དུ་

འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི ས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་སྤལེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
བ སྩ ལ ་ སྐ བ ས །

འཛུ གས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་བཅས་པའི་ འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་

ཡི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་འགོ་འཁྲིད་ལས་

ཆའི ་ སྟེང ་ནས་བུ ད ་

མེད་དང་།

བྱ་རྒྱུ། ༥༌༢ བུད་མེད་འགོ་འཁྲིད་སྐྱེད་སྲིང་

གཟུ གས་པོའི ་ གྲུ བ ་

ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ི ནང་ལས་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ པའི་བུད་མེ ད་རྣམས་ནས་བོད་ནང་གི ་བུད་

ཐོག་འགོག་རྐྱེན་མི ་ཡོ ང་ཆེ ད་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་

ཚན་རི ག་གི ་ཐོ ག ་

ལས་བྱེད་གསར་བསྡུ་བྱས་ཁོངས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ མངོན་འདོད་དང་གནས་སྟངས་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་རྒྱ་

༥༌༣

བོད་མི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྲིམས་སྒྲི ག་གང་དུ་ བུད་མེད་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ ་

རྣམས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་ཡོ ང་

ནས་བཤད་ཡོ ད ་པ་
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩།༣༠

ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་

ཤེས་རི ག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ བྱ་རྒྱུ། ༡་༢ བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་

དང་།

བུད་མེད་

རྣ མ ས ་ ན ས ་ ཤེ ས ་

ི ་ཤར་ནབུ ་ཡུལ་
ཡོ ན་གྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླང

༤༨ དང་ ༦༠ སོ་སོ་བུད་མེད་ཡི ན། ཉེ་སྔནོ ་ མེ ད་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོ འི་ ལྟ་ཕག
ྱོ ས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ །
བཅུ་ལྷག་བུད་མེད་ཡི ན། དེས་ན་བཙན་བྱོལ་ གང་ཆེ་བྱ་རྒྱུ། ༡༌༣ གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་

ཡང་ཕོ་མོའ་ི དབྱེ་བ་མེད་པ་དང་། ལས་ཀའི་ གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
གོ ་ སྐབ ས་དང་གླ ་ ཕོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ མཐུ ན ་

ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ

གྲུ་མང་པོའི་ནང་སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་འདེགས་
རླ བས་ཆེ ན་བསྒྲུབས་ཡོ ད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

རྐྱེན་ཁག་ཀྱང་གཅི ག་མཚུངས་འཐོབ་བཞི ན་ ༢༽ ཤེས་ཡོ ན།
ཡོ ད། ལྷག་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་བུད་ ༢་༡ བུད་མེད་ཚོ ར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གོ་སྐབས་

རི ང་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག   བོད་མི འ་ི

མེ ད་སླབེ ས་ཐུ བ་པའི་སྐརོ ་སོགས་བཀའ་སླབོ ་

བརྟེན་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ་རི མ་ ༢༌༢

མཆོ ག་དང་བཀའ་དྲུ ང་སྟོབ ས་རྒྱལ་ཚེ ་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི ་ འགོ ་ འཁྲི ད ་ནང་བུ ད ་

སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

ཕེབས་ཡོ ད།

འགན་འཛི ན་དབུ ་ དཀར་ཚང་སྐ ལ ་རྡོར་

ལེགས་བྱང། སྐད་ཡི ག ཡུལ་གོམས་གཤི ས་

སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་

SARD

གནས་ཐོག་བུད་མེད་གང་མང་སླབེ ས་ཐབས་

མེ ད ་རྣམས་བྱམས་

བརྩེ་ཆེ ་ བ་ཡོ ད་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢

ལས་བྱེད་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ བུད་ དང་གཏོང ་མུ ས ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ངོ་ སྤ ྲོད ་

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་

ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཆོས་དང།

མེ ད ་ཀྱི ་ དམི ག ས་བསལ་ཁྱད་ཆོ ས ་ཁག་ལ་ དང་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཇེ ་ བཟང་དུ་ གཏོང ་རྒྱུ །
སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་

གྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་ནང་སྔནོ ་འགྲོའི་དགེ་ ཀྱི ་ལྟ་གྲུབ་གཞི ་རྩར་བཟུང་བའི་སླབོ ་འཁྲིད་
རྒན་དང་དགེ་རྒན་ལས་རོ གས་རྣམས་བུད་ ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ། ༢༌༣ བུད་མེད་ཀྱི་

སྡ་ེ ཚན་ཚང་མའི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་བརྒྱུད་རི མ་ནང་བུད་མེད་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༥་༤

ལས་ཡུལ་ཚང་མའི་

ནང་ལས་བདྱེ ་བསྐ་ོ གཞག་དང་དེ་འབལ
ྲེ ་སདྲི ་

བྱུས་རྣམས་ཕོ་མོ་དབར
ྱེ ་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚོ ར་
དང་མཐུ ན་པ་བཟོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
༦༽ སྤྱི་ཚོ གས།
༦༌༡

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་བུད་མེད་ནསུ ་

སབྟོ ས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི་ཐོག་ལས་ཀ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་

ལགས།    བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་སྤལེ ་བའི་

ལུ ག ས་བཅས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད ་

ུ ་སབྟོ ས་སྤལ
ེ ་
ེ ་དང་གདེང ་སྤབོ ས་ གཞི ་རི མ་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནས
མེ ད་བསྐ་ོ གཞག་གཙོ ་འདོན་བྱ་དགོས་པའི་ མཚན་མཐོང ་གོང ་སྤལ
ཆ་རྐྱེན་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྔནོ ་འགྲོའ་ི མཐོ ་ རུ ་ གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ལས་གཞི ་སྤ ེལ ་རྒྱུ ། ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ༦༌༢ སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་

རྣམ་པ། ཕྱི་ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་བཅས་

ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས༌ ༡༢

གཞི ་ རི མ ་གོ ང ་མའི ་ དགེ ་ རྒན་དང་གཅི ག ་ གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བསྐྲུན་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གི ས་བཙན་དབང་

ཡོ ད་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཡི ན།

སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་
ལྷན་འཛོ མས་ཐོག

ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ཚེ ་

རི ང ་དབྱངས་སྐྱི ད ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་

ལས་རི མ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་གནང་བསྟུ ན ་དཔལ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

རྒྱུ ར་ཞབས་འདེག ས་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ མུ ས ་མ་

ཉིན་བོད་པའི་བུད་མེ ད་ཀྱི ས་འགོ་འཁྲིད་དེ་

དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱེན་

ལངས་བྱས་པས་མཚོ ན ་བོད ་བསྟན་སྲི ད ་

འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ས ་གཏན་འབེབ ས་

དང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་རང་གི ་ལུས་སྲོག་

བའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་སྐར
ོ ་གསར་འགོ ད ་གསལ་

པོ་བཞག་ཡོ ད།

བྱུ ས ་གཏན་འབེབ ས་ཀྱི ་ ཡི ག་ཆ་འག མ
ྲེ ས་
སྤལེ ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་

བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤལེ ་བའི་སྲིད་བྱུས།

ཡང་དག་པ་ཞི ག ་ཏུ ་བསྒྱུ ར་རྒྱུ འི ་ དགོ ང ས་

གནང་བའི ་ བུ ད་མེ ད་ན ུས ་སྟོབ ས་སྤ ེལ ་

བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་བ་དང་སྦྲགས།   སྲིད་

ཀ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ལོ ངས་སྤྱོད་བླས
ོ ་བཏང་གི ས་བྱས་རྗེས་ཆེ ན་

སྤྱི ་ ནོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་

ཚོ གས་དེ་བཞི ན་རི གས་རུས་དང་སེར་སྐྱ་ཕོ་

མོ ་ དབྱེ་ བ་མེ ད ་པའི་ མང་གཙོ འི་ ལམ་སྲོལ ་
བཞེད་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཕོགས་དང་མཐུ ན་རྐྱེན་ ༢༌༤ བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སླབོ ་

ཐོག་བུད་མེ ད་ཀྱིས་དམི གས་བསལ་ཞབས་

མཚུ ང ས་སྤྲོད ་དགོ ས ་པའི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་བཞག་ རྒྱུ།

བའི་ སྒ་ོ ནས་བུ ད ་མེ ད ་ཐོག ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལྟ་

མདོར་ན། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་པའི་ ༣༽ འཕྲོད་བསྟེན།
མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་
བུད་མེ ད་རྣམས་ད་ཡོ ད་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ ༣་༡

དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་འགོག་རྒྱུ འི་ཐོག་

ཀྱི ་ ལས་རི ག ས་དང་ལས་གནས་འདྲ་མི ན་ དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་དང་། ལྷག་པར་མ་
ཐོག་གོམ་པ་མདུན་སྤ་ོ བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་རུང་ དང་བྱི ས ་པའི ་ ལུ ས ་སེ མ ས་གཉིས ་ཀ་བདེ་
ད་དུང ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་དགོས ་ཀྱི ་ གནས་ ཐང་ཡོ ང ་ཆེ ད ་མངལ་འཁོར ་བ་ནས་ལོ ་ ལྔ་
ྱོ ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་
སྟངས་གང་ཙམ་ཡོ ད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡི ན་ མ་ལོ ན་བར་གྱི་ཕྲུ་གུ ་གསོ་སྐང

འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་

སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། ༦་༣ བུད་
མེད་ཀྱི་ནསུ ་སྟོབས་གོང་སྤལེ ་དང་། ཕོ་མོ་
སྐ ྱེས ་པ་ཚོ ས ་མཉམ་རུ བ ་དགོ ས ་པའི ་ སླབོ ་

གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ། ༦༌༤ ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་
ཨ་མ་ཁེར་རྐྱང་དང་། བུད་མེད་རྒས་གཅོང་
སོགས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་བུད་མེ ད་རྣམས་

༣༌༢   ལ་དམི གས་བསལ་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦར
ྱོ ་ཐབས་
བུད་མེད་ནསུ ་ཤུ གས་སྤལེ ་བའི་ ཀྱི་སླབོ ་གསོ་དང་ལས་གཞི་སྤལེ ་རྒྱུ།
སྲི ད ་བྱུ ས ་སྔནོ ་ཡོ ད ་ལ་དུས ་བསྟུན ་བསྐྱར་ བུད་མེ ད་རྣམས་ལ་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་ བྱ་རྒྱུ།
ཞི བ་གནང་འོས་གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གི ས་ གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་སླབོ ་གསོའི་

སྟབས།

བོད་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་། ལས་གཞི་སྤལེ ་རྒྱུ། ༣་༣   བུད་མེད་རྣམས་ ༧༽ བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སྤྱོད་
ཁྱད་པར་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་རང་གི ་ ལ་སོ ་ སོ འི ་ ན་ཚོ ད ་དང་མཐུ ན ་པའི ་ འཕ དྲོ ་ རི གས་འགོག་ཐབས།

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་བུ ད་མེ ད ་ཀྱི ་ གནས་

ོ ་སླ བོ ་གསོ ་ བྱ་རྒྱུ ། ༧༌༡ བུད་མེད་ཐོག་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་
ུ ་སྟོབས་གང་ཐུ བ་བཏོན་པའི་སྒ་ོ ནས་སྤྱི ་ བས ནྟེ ་བ ྱེ ད ་ཕ ྱོ ག ས་སྐ ར
ནས
ེ ་གཉིས ་ཀའི ་ བྱ་གཞག་ཐོག ་ལག་རྗེས ་ ༣་༤ བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་ སྤ ྱོད ་ཀྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་བྱུ ང ་རི ག ས་ལ་བཟོད ་
མི འི ་ མང་གཙོ འི ་ ལམ་ས ྲོལ ་ས ྲོལ ་གཏོད ་ སྒར
མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་མ་ གང་གསལ་འཇོག་ཐུ བ་སླད། བུད་མེད་ཀྱི་ ཀྱི ་ འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་ཟས་བཅུ ད ་ཀྱི ་ མཐུ ན ་ སྲན་རྩ་བ་ནས་མི ་བདྱེ ་པའི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་

མེ ད་རྣམས་རང་བཞི ན་གྱིས་བྱམས་སེམས་

འབེབས་མཛད་ཅིང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ འབེབས་བྱས་པ་ཡི ན།

འཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

སྟངས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་སྐབས། བུད་

དང་སྙངི ་རྗེ་ཆེ་བ། ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་
ུ ་སབྟོ ས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱི་
ནས
དངོས་ཡོ ད་རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

འགྱུར་མི ་རབས་རྣམས་ལ་སླབོ ་གསོ་བཟང་
པོ་སྤལེ ་རྒྱུ་དང་། མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་འདི་བཞི ན་

བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི་ ལམ་དུ་

འཁྲི ད ་ཐུ བ་པའི ་ སླ ད ་དུ་ བུ ད ་མེ ད ་རྣམས་

ནས་ལས་རི གས་ཚང་མའི་ཐོག་འགན་ཁུར་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་མི ་རི ང་བར་བོད་

ུ ་སྟོབ ས་སྤལ
ེ ་བའི་སྲིད ་བྱུ ས ་འདི་གཏན་ རྐྱེན་སྦྱོར་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་ ན ས
སྤྱི་འཐུ ས་ཡོ ངས་ཁུངས་ཕོ་མོ ་ཁྱད་མེ ད་ཐོག་

བུ ད ་མེ ད ་ཆེ ད ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ ཞབས་སྟེག ས་ ཁ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམི གས་ཡུ ལ།
གཅིག་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམི གས་ཡུལ་ནི།

ཆེད་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོ ད།

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

དཔེར་ན་ཉེ་སྔནོ ་སྤྱི་ནོར་

ནས་བོད ་ལུ ག ས་ནང་པའི ་ བཙུ ན ་མ་ཉི་ ཤུ ་

ཐམ་པར་ལོ ་རྒྱུ ས་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་དགེ་
བཤེ ས ་མའི ་ མཚན་རྟགས་ཀྱི ་ ལག་འཁ ྱེར ་

༤་༡ བུད་མེད་ཚོ ང་ལས་གཉེར་མཁན་རྣམས་

བོད་མི འ་ི ལ་མཐུ ན་སྐྱོར་དང་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་སྤྲོད་རྒྱུ།
བུད་མེད་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ི ལས་
ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་བོད ་མི འི ་ ཆབ་ ༤་༢
ུ ་ལེ ག ས་འདོན ་ཐུ བ ་སླད ་
བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བཀའ་འཁྲོལ་ སྲིད་ཐེ་བའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚང་མའི་ ཡུ ལ ་དུ་ ལས་ན ས
ུ ་པ་དང་འགན་འཁུར་ ལས་སྤྲོད་པས་བུ་བཅོལ་ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་
བསྩལ་བ་ནས་བཟུ ང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཡོ ངས་ ཐོག་བུད་མེ ད་ཀྱི ་ནས
ཁུངས་ཕོ་མོ ་ཁྱད་མེ ད་ཐོག་ཆོ ལ་ཁ་རེར་སྤྱི་ མཉམ་སྤུངས་ཐུ བ་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ ་ བསྐྲུན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ། ༤༌༣ ཕྲུ་
གུ ་བཙས་སྐབས་ལས་ཡུལ་སོ ་སོ ་ནས་ཕ་མ་
འཐུ ས་ཀྱི ་ཞབས་སྟེགས་གཉིས་རེ ་བུད་མེ ད་ དེ་ཡི ན།

མཉམ་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་རི མ་
པར་ཕེབས་ཡོ ད།

༤༽ དཔལ་འབྱོར།

སྐབ ས་བཅུ ་ བཞི ་ པའི ་ བཀའ་ཤག་གི ས ་ས་ ག སདྲི ་བྱུས་ཀྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཁག

༣༣ ༡༽ བུད་མེད་དང་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་

རྒྱུ། ༧་༢ སླབོ ་གྲྭ་དང་། གཞིས་ཆགས།

ལས་ཡུལ། ཁྱིམ་ཚང་བཅས་པར་བུད་མེད་

ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སྤྱོད ་དང་འབྲེལ ་
བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་
སྤལེ ་རྒྱུ། ༧༌༣ བུད་མེད་ཐོག་བཙན་དབང་

དང་རྩུབ་སྤ ྱོད ་རི ག ས་འགོ ག ་ཐབས་སུ ་ སྤྱི ་

ཚོ གས་སེམས་ཚོ ར་ལྡན་པ་བཟོ་རྒྱུ། ༧་༤ ཕོ་
མོ ་ དབྱེ་ འབྱེད ་དང་བུ ད ་མེ ད ་ལ་རྩུབ་སྤྱོད ་
སོགས་བྱུང་སྐབས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་
མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་བཅས།

བཀའ་ཤག་

གཉིས ་ཀར་གུ ང ་སེ ང ་དགོས ་ངེས ་སྤ ྲོད ་རྒྱུ ། གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༠༢
༤་༤ བུད་མེད་གང་མང་ཚོ ང་གི ་ལས་རི གས་ ལ།། །།
ཐོག་འགྲོ་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ།

བུ ད ་མེ ད ་བཀོད ་སྒྲི ག ་བྱེད ་རྒྱུ འི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ ཐང་།
གཏན་འབེབ ས་བྱས་ཡོ ད་པ་ལྟ ར ་འབད་ ༡༌༡ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་དང་ལྡངི ས་ཆ་ ༥༽ འཛི ན་སྐྱོང་དང་། འགོ་འཁྲིད།
བརྩོན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཁག་གི ་ཐོག་བོད་ནང་གི ་བུད་མེ ད་རྣམས་ཀྱི་ ༥༌༡   གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥
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