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་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོའ་ི སྒ་ོ ནས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

དུས།  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་མང་

ཉིན ་བཞུ ག ས་སྒར ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕོ་ བྲང་དུ་

པོ་ཞི ག་ངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཕལ་ཆེ ར་

རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྟེ་སྐའ
ུ ་ི བླ་གཟའ་

༡༥

༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ སྲུ ང ་ཟུ ར ་པ་ཐུ ན ་མོ ང ་ནས་

སྒལ
ྲོ ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོ འི་ཆོ ་གའི་

པོ་ཞི ག་ཚེ ་རབས་སྔ་མ་ནས་ཚེ ་རབས་མང་

ཆགས་ཡོ ད།   ཚེ ་འདི་ལ་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་

གི ་ཡི ན།

གར་འཕགས་ཡུལ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་
སོ ་ སོ ར ་གནས་སྡདོ ་སྐུ་ སྲུ ང ་ཟུ ར ་པ་རྣམས་

ཆོ ས ་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་
ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

པོའི་སྐབས་ཆེ ་བཞག་ཆུང་བཤོ ལ་གྱི་ཕྱར་བ་ བླངས་ཚུལ་བཞི ན་ཞུ་རྒྱུ།

གྲུ་འདེགས་བྱས་པའི་ལས་བཟང་པོའི་མཐུ ་ དམ་བཅའ་གཉིས་པ།
ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་ཡི ན་ནའང་ཚེ ་
དབུ ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

ཀྱི ་ རྩ་བའི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ བཞེ ང ས་ཕྱོ ག ས་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལམ་སྟོན་ཐོག་ཤར་བསྐདྱོ ་ཀྱིས་

པར་སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་

བཅའ་ཞུ་རྒྱུ།

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི ་མགོན་དཔུང་དམ་

དམ་ཚི ག་ལ་རྒྱ་གཅི ག ་དུ་ གནས་རྒྱུ འི་ དམ་

བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ་ཞུ ས ་གྲུ བ་

དམ་བཅའ་གསུ མ་པ།

རྣམས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བཞི ་གསེ ར་༸སྙན་

བོ། བྱེད་ལས་བཅས་གང་གི ་ཆ་ནས་བསྟན་

རྗེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

རྩུབ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པར་ལྷ་མི ་ཀུ ན་ཤེ ས་ལ་

བསྟུན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐ་ུ སྲུང་ཟུར་པ་

དམ་སྲི ་ དོལ ་རྒྱལ་ནི་ རྒྱུ ་དང་ངོ་

སྒྲོན ་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པར་ཐུ གས་ཞི བ ་མཛད་

འག ར
ྲོ ་གནོད ་ཅི ང ་འཚེ ་ བའི་ ཕུ ང ་པོ་ གདུག ་

ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་དུས་ཚོ ད་གཉན་འཕྲང་
ཧ་ཅང་བྱུང་བ་རེད།
གཉན་འཕྲང་དེའ་ི

འབྲེལ་བ་གསར་པ་ཞི ག་དེ་སྔ་དེ་ཙམ་འབྲེལ་

རབས་ནས་ཚེ ་ རབས་བྲལ་བ་མེ ད ་པ་བྱས་ བརྟེན་ཁོ་པ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པར་ཆོས་

ཆུ ང ་བཤོ ལ ་བྱས་ནས་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་ དོན ་དུ་

གསར་པ་ཞི ག་ཆགས་ཐུ བ་པ་རེད།

བརྟེན་ང་རང་ཚོ ་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ངོ་ཤེས་

རི མ ་པས་མཐར་གཏུ གས་ན་སངས་རྒྱས་ པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ།

རི ང་ང་ཚོ ་མི ་ཐོག་གཅི ག་བྱས་ནས་ཆེ་བཞག་

ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོ ད། བོད་སྤྱི་པའི་

དོན་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། དམི གས་བསལ་གྱི་

དམ་ཚི ག་ལ་རྒྱ། དེ་འདྲའི་ལས་བཟང་པོའ་ི

འབྲེལ ་བ་ཞི ག ་ཚེ ་ འདིར ་བཟོ་ ཐུ བ ་པ་ཡི ན་

བ་མེ ད ་པ་ཡི ན་ནའང་ཚེ ་ འདི་ ལ་འབྲེལ ་བ་
དེར་

ནང་ཚགས་ཆགས་པའི ་ འབྲེལ ་བ་འདི་ མ་

འོང ས་པར་ཡི ན་ནའང་ཚེ ་ རབས་ནས་ཚེ ་

ཏེ་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་། དང་ཟང་ཟིང་གི ་འབལ
ྲེ ་བ་ནམ་ཡང་མི ་བདྱེ ་

ཀྱི ་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ ་རེ ད། དམ་བཅའ་བཞི ་པ།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

སྐ་ུ སྲུང་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཁག་ནི།

རབས་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་ དམ་བཅའ་དང་པོ།
གི ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་མ་འོངས་

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

པར་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བླ ་ ན་མེ ད ་པའི ་

གི ་རེད་ལ།

ངོས་ནས་ཀྱང་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་ དགོངས་གཞི ་དང་།

ཟབ་གསལ་གྱི་བཀའ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་

ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་སྐབས་ཡུལ་གྲུ་
ནས་སྐུ་ ཕྱྭ འི ་ སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ཐད་ཞབས་ཞུ ་ ལྷག ་
བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་ཡི ན།།

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནས་བབ་ཐོག་སླབེ ་མ་ཐུབ་པར་
བརྟེན་སླར་ཡང་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་ཕོག་པ།
མི ར་བསུན་གཙེ ར་བཟོ་བཞི ན་པ་བཅས་ལ་ གུ ར་གྱི ་ནབུ ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་ནང་དུ།

རྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་ཚོ ར་བཙན་དབང་

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༣༤   ཁོ ང ་རྣམས་མག ྱོ ག ས་མྱུ ར་གླ ོད ་བཀ ྲོལ ་ བྱེད་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་ང་ཚོ ར་

བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ ར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦
ི ་མཉམ་འབལ
ཉིན་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་

འོག ་དོ་ དམ་བཀའ་ཉར་དང་འཛི ན་བཟུ ང ་

གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞིན་འདུག ཅེས་

བཏང་སྟེ།  གཞུང་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བདྱེ ་མཁན་

ཕྱུ ག ་ལགས་འཛི ན་བཟུ ང ་བྱེད ་དགོས ་པའི་ དབང་ཕྱུག་གི ས་གཙོ ས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་
ན་ཌ། ཕ་རན་སི ། འཇར་མ་ནི་བཅས་ཀྱིས།   རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་འོག ་དཀའ་སྡུག ་མྱོང ་བཞི ན ་
བོད་དང་ཡུ་གུར་གྱིས་གཙོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བའི་སྐརོ ་ པའི་གནས་སྟངས་ཁག་གཅི ག་གསལ་འདོན་

ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

34th session of the UN Human Rights
Council  འཚོ གས་བཞི ན་པའི་ཐོག   ཨ་

རི ་དང་། ཡུ་རོབ་སྤ་ྱི མཐུ ན་ཚོ གས་པ།   ཁེ་

ཡི ན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ གསུ ང ས་པ་དང་སྦྲགས་བོད ་མི ་བཀྲ་ཤི ས་

འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་རྒྱལ་

ཨ་རི འི་ནིའུ་ཡོ ག་དུས་བབ་གསར་ཁང་ནས་ གནང་སྟེ་གཞི ་རྩའི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་

སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག

ཁོང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་ ནས་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་

སྤྱིའི་གནས་བབ་ཐོག་སླབེ ་ཐུ བ་ཀྱི ་མེ ད་པའི་

དངོས་བྱུང་གླག
ོ ་བརྙན་ཞི ག་བཟོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་སོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་

རྣམས་རྩ་མེ ད ་དུ་ གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ལས་གཞི འི ་
ལྷ ག ་པར་བོད ་མི ་དང་ཡུ ་གུ ར ་མི ་རི གས་
རྣམས་ལ་གཞི ་ རྩའི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

མ་སྤྲད་པ་དེར་ང་ཚོ ས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་
རལ
ྱོ ས་
ྒོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཞེས་གསུངས། ཕག

མཚུ ངས་ཁེ་ན་ཌའི་སྐུ་ཚབ་མཆོ ག་གི ས་ཀྱང་

དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ འཐབ་རྩོད་ཇི ་ ལྟར ་གནང་བའི་ བརྒྱུ ད་རི མ ་ དང་། ལྷག་པར་ཁམ
ྲི ས་རྩོད་པ་དོ་དམ་འོག་ སེ མ ས་འཚབ་ཀྱི ་ རྣམ་པ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བཏོན ་
ྱི ་གསུང་དོན།   རྒྱ་ནག་ དང་འབལ
པའི་སྐ་ུ ཚབ་ཀས
ྲེ ་བའི་རྩོམ་ཡི ག་ཞི ག་ཐོན་པ་བཅས་ ཡོ ད་པ་སོགས་འཕྲལ་མར་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་ ཡོ ད། །
གཞུང་གི ས་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ ལ་བརནྟེ ་ནས་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། སྐབས་
ྲི ས་རྩོད་པ་བཅས་འཛི ན་བཟུང་ དེར་འཇར་མན་སྐུ་ཚབ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་
པ་དང་། ཁམ
བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་།

ཁོང་ཚོ འ་ི ནང་ དོན།

རྒྱ་ནག་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་བོད་དང་ཡུ་

དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཤུ གས་ཆེ་གནང་

འདུག དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གིས་
ྲི ས་
གསུང་དོན།    རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམ

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཛད་འཆར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གྷ ་ོ ཝ་ཧ་ཊི ་ མངའ་སྡའེ ི ་ ཨ་སམ་གྱི ་ གསར་ཤོ ག ་
The Assam Tribune ཞེས་པ་ལོ་འཁོར་
བདུན ་ཅུ ་ དོན ་ལྔ་ འཁོར ་བའི ་ མཛད་སྒར
ོ ་ཇི ་ ལྟར ་
གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟར་ཨ་སམ་གྲོང་ཁྱེར་
གྱི་ ITA Center for Performing
Arts ཞེས
ེ ་པའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་
ི ་ཞི ་བདེར་དམི གས་
འག་ྲོ བ་མི ་ཞི ག་གི ས་འཛམ་གླང
པའི ་ ཐབས་ལམ་ཞེ ས ་པའི ་ བར ྗོད ་གཞི འི ་ ཐོ ག ་
བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་རྒྱུ།    ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ནས་ ༧
བར་ཨ་རུ ་ ནཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ ཡི ད་དགའ་ཆོ ས ་
འཛི ན་དུ་ ཚེ ་ དབང་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་འབ ལ
ྲེ ་དང་།
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ དང་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཀ་མ་
ལ་ཤི ཱ་ལས་མཛད་པའི་སྒམ
ོ ་རི མ་བར་བ་དང་རྒྱལ་
སྲས་ཐོགས་མེ ད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེ ན་
སོ་བདུན་མའི་གསུ ང་ཆོས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་
གྱི་སྔ་ད་ྲོ རི ག་འཛི ན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྩལ་
རྒྱུ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི
ཐུ བ་གསུ ང་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་དགེ་བཤེ ས་གླང་རི ་
ཐང་པས་མཛད་པའི་བླ་ོ སྦང
ྱོ ་ཚི ག་བརྒྱད་མ་དང་།
བླ་མའི་རྣལ་འབར
ྱོ ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རས
ྗེ ་
གནང་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབལྲེ ་བསྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེ ས་
༡༡ ཉིན་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི འབུམ་སྡ་ེ ལ་ར་ུ
སྟོན་པའི་སྐདྱེ ་མོས་ཚལ་ Buddha Park ཅེས་
པར་སྒལ
ྲོ ་དཀར་ཚེ ་དབང་གི་ཆོས་འབལ
ྲེ ་བསྩལ་རྒྱུ།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི
རྒྱལ་ས་ཨི ་ཊ་ན་གར་དུ་ཡོ ད་པའི་ཐུ བ་བསྟན་དགའ་
ཚལ་གླངི ་དུ་གསུ ང་ཆོས་བསྩལ་རྒྱུ་བཅས།།

ང་ཚོ འ་ི མི ་ཚེ ་འདི་དུས་ཚོ ད་ཁག་ སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཐོག ་ཤར་བསྐ ྱོད ་ཀྱི ས ་སྤང ་

སྒ་ོ ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦
ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་བྷ་ི
ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི རཱཇ་གིར་ Rajgir ནང་རནྟེ ་
ྱི ་ི ཚོ གས་ཁང་། ཞེས་
གཞི་བྱས་པའི། རྒྱལ་སྤའ
པའི་ནང་དུ།
དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་
ྱི ་ི ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་
པ། ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤའ
ུ
དབ་བཞུགས་ཆེད་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད། དེ་
ཡང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག ་གི ས ་ལྷ ན ་ཚོ གས་དབུ ་ བཞུ ག ས་མཛད་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རི ག་གཞུང་
ུ
བླནོ ་ཆེ ན་འབམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ཧེ་ཤི ་ཤརྨ་
Dr. Mahesh Sharma མཆོག་དང་ལྷན་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབདྱེ ་ཀྱང་མཛད་
ཡོ ད། ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་ཡུ ལ་ནི། འཛམ་
གླངི ་ནང་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུ ན། ཁོར་ཡུ ག་གི་
ཐོག་དེ་སྔ་བྱུང་མྱོང་མེ ད་པའི་གཏོར་བཤི ག་གི ས་
གཙོ ས ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག ་འཕྲད་བཞི ན ་
པ་རྣམས་སེལ་ཆེད། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཞི་རྩར་
བཟུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་འཚོ ལ་ཐབས་མཛད་
རྒྱུ་དང་། ཐབས་ལམ་དེའ་ི བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གླངི ་
ནང་ཞི ་བདེ་དང་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་ནུས་པ་གོང་སྤལེ ་
གཏོང་ཐབས་ཆེད་ཡི ན་འདུག །

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

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༢

2

ཁམས་ཉག་རོང་གི ་བོད་མི ་ཞི ག་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༡༨ ཉིན་བོད་ཁམས་ཉག་རོང་ནས་ཡི ན་པ་

ཆེད། བོད་ནང་གི ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤

ཙམ་ལ་མཚོ ་ཁ་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་
ལུ ས ་ མེ ར ་ སྲེ ག ་

བཏང་འདུག

དེ་

མཚན་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

བོད་མི འི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་སུན་གཙེ ར་མུ ་

སྐརོ ་གནས་ཚུ ལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་
ཐབས་བྲལ། པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནི་ཕ་

འབ ྱོ ར ་ནས་ཁོ ང ་

རྒྱལ། ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོ ད་འདུག འདི་ནི་

བུ་ཡི ན་ཞི ང་།

ཡོ ངས་གྲགས་ཁོང་ལ་པད་

བཙན་ཁྲི ད ་བྱས།

ཉག་རོང་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཐེངས་

གཅི ག་ཙམ་རི ང་

རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའི་བོད་མི ་སྐལ་བཟང་

དེ ་ ཡ ང ་ སྐ ར ་ མ ་

རང་ལོ་ ༢༤ སོན་པའི་བོད་མི ་པདྨ་རྒྱལ་

ཁོང་འཆི ་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡི ན་

དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་མ་ཡུལ་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་

ཉེ ན ་ རྟོ ག ་ མི ་ སྣ ་

གི ་ བ རྙ ན ་ འ ཕྲིན ་

དུམ ་ཚན་ཞི ག ་ཉག་རོ ང ་ནས་ཕྱི ར ་གྱར་

བྱུང་བ་དེའི་ནང་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་
ཡུ ལ ་གྱི ་ ས་གནས་དེར ་རྒྱ་ནག་དྲག་ཆས་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

པ་མཐོང་ཐུ བ། ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱལ་གཅེས་པ་

མ ་ ཐ ག ་ རྒྱ ་ མི འི ་

གཉིས་པ་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
དབང་འདུས ་ལགས་ཀྱི ས ་ཉག་རོ ང ་རྫོ ང ་

དཀར་མཛེ ས་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་རང་གི ་
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༄༅།

རྒྱ་རི གས་ཤི ག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་
ལ་ལྟ་སྟངས།
།ཨ་རི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོ ག་ཉེ་

འདབས་སུ ་ ཞུ ག ས་མཁན་ནི འུ ་ ཡོ ག ་གྲོང ་

ཁྱེར་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ འི་དགེ་རྒན་ཆེ ན་མོ ་ཤཱ་

པོ་ བྱེད ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མེ ད ་པའི ་ གནས་སྟངས་དེ་
བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ནང་
ཁུལ་ཁ་བྲལ་དང་།

གཞི ས་བྱེས་གཉིས་

མི ང་ XIA MING ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་

དབར་ཁ་བྲལ། བོད་པ་དང་རྒྱ་མི འ་ི དབར་

མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་

མ་རེ ད ་སྙམ ་པའི ་ བྱི ས ་བླའོ ི ་ བསམ་བླ་ོ ནམ་

ི ་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་འཛམ་གླང

ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི ་ས་གནས་བོད་

ཁ་བྲལ་གཏོང ་རྒྱུ འི་ ལས་རི ག ས་བརྩམ་གྱི ་
ཡང་གཏོང་རྒྱུ་མེད།

ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་

དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་
བཏང་རྗེས ་འདས་གྲོང ས་སུ ་ གྱུ ར ་ཡོ ད ་པ་
བཅས།།

མཐུ ད་བཟོ་བཞི ན་པ་དེར་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་

ཉེན ་རྟོག ་མི ་ སྣ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ འབྱོར ་ཡོ ད ་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཤི བ ་རཱ ཇ་སི ངྒ ་ཅོ་ ཧཱ ན་མཆོ ག ་དང་མཇལ་ ཡོ ད ་སར་ཧིན ་དུའི་ཆོ ས ་ལུགས་ཀྱི ་བླ་ཆེ ན ་

ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོར ་རྒྱ་གར་བྷ་ི ཧཱ ར་མངའ་སྡའེ ི་

སྐྱོབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་

༸གོང་ས་མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་བཅོམ་བརླག་ཏུ ་གནས་གཟིགས་མཛད་
རྗེས་བཞུགས་སྒར་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འདི་ཟླའི་ཚེ ས་

༡༧

ནཱ་ལེ ནྡྲའི་རྫོང་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བྱ་རྒོད་

འཕྲད་ཀྱིས་ཁུལ་དེའ་ི ནར་མ་ད་རྒྱུག་ཆུ་སྲུང་ སོ ག ས་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་

Devi Narmade-Sewa Yatra

Namami

ཞེས་པའི་

རྗེས་ཁུལ་དེར་གནས་གཟིགས་མཛད།

དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱེད་ཡོ ལ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༥ ཙམ་ལ་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་
གྷ ་ གྷ ལ ་གནམ་ཐང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་

བར་འཁོད་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་བཅས་ཀྱི ས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་པ་དང་།

བཞུགས་སྒར་ཕེབས་ལམ་

གཡས་གཡོ ན་དུ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་

ཕུ ང ་རི ་ གནས་ཆེ ན ་ཡོ ད ་ས་རྒྱལ་པོའི་ ཁབ་ ཚོ གས་མགོན་དུ་ཇི ་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་

ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་ཆི བ ས་སྒྱུར་བཀའ་

ཀྱི ས ་ལག་ཏུ ་སྤ ས
ོ ་སྣེ་དང་དཀར་གཙང་

མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་
གྱི་ཕེབས་བསུ་ཞུས། དེ ་ རྗེ ས ་༸གོ ང ་ས་

པའི་ནང་པ། ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

མཆོ ག ་ཕོ་ བྲང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་

སྩལ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ནཱ་ལེནྡྲ་གཙུག་ ཡོ ལ་མདྱ་པྲ་དེ་ཤི འི་མངའ་སྡའེ ི་རྒྱལ་ས་བྷ་ོ
ལག་ཁང་ཆེན་གསར་པ།
ཞེས་ཕྱི་ལོ་ པཱལ་དུ། མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་མཆོག་

མཆོག་དང་གཞན་གཉིས་མཆོག

ལྷ ན ་ཚོ གས་དབུ ་ འབྱེད ་དང་བཀའ་སླ བོ ་ དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། ཕྱེད་

༡༩༥༡ ལོར་བཙུགས་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

མཚམས་ཆེ ས ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་བ་

བླནོ ་རྣམ།

བཀའ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་

གླངེ ་ཚོ གས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུ གས་མཛད་

ནས། ནང་ཆོས་འདི་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་ དང་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ས ་དབུ ས ་

ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་

ཐོག་ཐེག་པ་ཆེ ་ཆུ ང་གི ་བླ་ཆེ ན་དང་མཁན་ གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་སོགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་
སླབོ ་དཔོན།

མཁས་དབང་སོགས་ ཀྱི་ཐབས་ལམ། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་

དང་ལྷན ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་མཛད་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད། བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི ་ཚེ ས་
ཕྱི་ཚེ ས་

༡༩

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་མདྱ་པྲ་དེ་ ༢༠ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་བཅོམ་བརླག་གམ་མ་ཐུ ་

ཤི འི་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ ར་

Mathura

ཞེས་ཧིན་དུའ་ི གནས་རྩ་ཆེན་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་ མའི་ ལམ་རྒྱུ ན་
འཁང
ྱོ ས་གནང་བ་ནི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

དང་།

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་ཡི ན་པ་ལས།

བོད་མི ་སྐྱོབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི ་སེར་

བརྟེན།

ལ་ལས་སླ་ པོའི ་ ངང་འགོོ ག ་རྐྱེན ་བཟོ་ བའི ་
ཐབས་ལམ་ནསུ ་པ་ལྡན་ཤོས་ནི།

མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཀྲམས་པ་དང་།

ཁུངས་

མི ་

ཐབས་ཤི ག་མ་རེད། ངས་དབུ་མའི་ལམ་ནི་

སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་བ ྱེད ་པའི ་ ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ བསམ་
གཞི ག ་ཅི ག ་ཡི ན་པར་ཡི ད་ཆེ ས ་བ ྱེད ་ཀྱི ་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རང་ངོས་ནས་བཤད་ན།

རྣམས་མགོ ་ འཁྲུ ལ ་དུ་ བཅུ ག ་སྟེ་ཏཱ ་ལའི ་

གལ་སྲིད ་ངས་བོད ་མི འི་ ལས་དོན ་ལ་རྒྱབ་

ཐག་རི ང་དུ་གཏོང་བ་དང་།

བླ་ོ རི ག་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་ནི། ༸གོང་ས་

བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ དགོ ང ས་བཞེ ད ་དང་རྒྱང་
༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ཀྱི ་ གནས་

བབ་དང་།

ཤུ གས་རྐྱེན་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་

རེད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས།

བོད་

སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ན། ཆེས་སྟབས་བདེ་ཞི ང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་རས
ྗེ ་སུ་འབྲངས་རྒྱུ ་
འདི་ཡི ན། ཨི ན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མེ་གྷ་རེ་

ཊི ་ཐེ་ཅར་ Margaret Thatcher མཆོག་
གི ས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གི ས་ལམ་དཀྱིལ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཅས་ནས་དབུ ་ མའི ་

ལ་ཕྱིན་ན། གཡས་གཡོ ན་གཉིས་ནས་ཡོ ང་

དབུ་མའི་ལམ་གཏོར་

ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་མྱོང་ཡོ ད། ཡི ན་ན་ཡང་།

རྒྱ་རི གས་ཁ་ཤས་

ཀྱི ས ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ལ་ངོས ་འཛི ན་གསལ་

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བགྲོ་

མོ ལ ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་ཐེང ས་མང་བྱུ ང ་།

བོད་མི འ་ི རང་དབང་གི ་ལས་དོན་

ལའི ་ བླ་ མ་གཉིས ་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེ ད ་པར་

བོད་མི ་ཁ་ཤས་དང་།

ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་

མི ག་རྒྱང་ཐུ ང ་བའི ་ གནས་སྐབ ས་ཀྱི ་ བྱེད ་

ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་གཞུང་གི ས་

དེ་རྗེས་སླར་

ན།

བོད་མི ་མང་གི ་ལས་དོན་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལ་གནོད ་པ་སྐྱེལ ་རྒྱུ འི ་ ཐབས་ཤེ ས ་ཤི ག་

ཀྱི ་ ཚན་པ་གསར་པ་ཞི ག ་གསར་འཛུ ག ས་

པོ།

ཡང་དགེ་རྒན་ཆེ ན་མོ ་ཤཱ་མི ང་ལགས་ཀྱིས་

བཤི ག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནི། བོད་མི འ་ི ལས་དོན་

དེའི ་ ནང་དུ་ ནང་པའི ་ ཚན་རི ག ་སླབོ ་ཁྲི ད ་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

སྲུང་བརྩི་ཞུ ་བའི་མཛད་སྒར
ོ ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཡི ན། དེ་

མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

གཙུག་ལག་ཁང་

གནང་བ་དབུ་འབྱེད་མཛད།

ལྟར། གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༨

ལམ་མཐའ་སྐངྱོ ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ་ཚང་

ཁང་དེའ་ི དགེ་ལས་སླབོ ་མ་ ༡༠༠ བརྒལ་

བར་བཀའ་སླབོ ་དང་།

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པས་གནད་ཞུ ས ་

བའི ་ རླ ང ས་འཁོ ར ་གྱི ས ་རྡུང ་བའི ་ ཉེན ་ཁ་
དེ་ལྟ་བུའི་སྒརེ ་གྱི་ཉེན་ཁ་འདི་དབུ་མའི་ལམ་

གྱི་རྣམ་དཔདྱོ ་དང་མདུན་ལམ་ལ་དྭགོ ས་པ་
ཟ་བའི་རྒྱུ ་རུ་འགྲོ་ཐབས་མེ ད་ལ་ང་ལ་ཡི ད་

ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོ ད། །

གཞོ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་པའི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་

རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་
ཕོ་ བྲང་གི ་ རྒྱལ་སྒའོ ི ་ ཉེ་ འགྲམ་ནས་ཕེབ ས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

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

༄༅།།༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་
འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་
བོ ད ་དོ ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བརྙན་འཕྲི ན ་གསར་
འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ།
དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་
གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་རྣམས་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་རྡ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ སྐ་ུ ཨེ ་ནིག་བྷ་ི ལོན་ Annick Billon མཆོག
༩ ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རི ང་ཕ་རན་སི འ་ི དེ་བཞི ན་འཛི ན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་ཐེ་རེ་
གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ མུ་ནིར་

ལགས་བཅས་

Thierry Munier

རྡ་སར་གནས་སྡདོ ་རི ང་གསུམ་བཅུའི་དུས་

བོར་གྱུར་བའི་ཉེ་འགྲམ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བོད་

དང་ལེ ག ས་བྱང་སོ ག ས་བཙན་བྱོལ ་དུ་ མི ་

དྲན་ཐེངས་ ༥༨ པའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་

ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་བསྟི་གནས་ཁང་སོ ག ས་སུ ་

ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ི

འབྲེལ ་མཛད་སྒ ར
ོ ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་

མང་གཙོ འི་ལམ་ལུགས་དངོས་སུ་གཟིགས་

ཟད།    ཐེངས་འདིར་ཁོང་རྣམས་རྡ་སར་

སྒ་ོ དང་། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉིན་མོའ་ི གཞུང་
འདུག

དེ་བཞི ན་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད།

སྲིད་སྐྱོང་

བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

གཟིགས་སྐརོ ་གནང་སྟེ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་

ལས་འགུ ལ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་མ་

ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   གཞུང་འབྲེལ་མི ན་

ཕེབས་ཐུ བ་པ་དེས་བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་

བསྡར
ུ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།

མཐུ ད་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

པའི་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ འཐུ ས ་མི ་ མཉམ་གོ་
སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་

ཆོད་སེམས་སྔར་ལྷག་སྲ་བརྟན་དང་།   མུ་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་བཅས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་འདུག    ཕྱོགས་མཚུངས་
ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཁལ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་གནས་རྡ་
རི ་སོན་

མཆོག་དང་།

སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད། དེ་

མཆོག་དང་ལྕམ་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་

Michel Raison

ཚོ ག ས་གཞོ ན ་སྐུ ་ ཞབས་ཨེ ན་ཌི ་ རི ་གྷ ་ ཊོ ་
ལི ན་

Andre Gattolin

ཡང་ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་བོད་

ཨུ་ར་ུ སུ་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག ༡༽ མི ་ཚེ འ་ི ལོ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གཙུག་ལག་རབ་

རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ ། འདྲ་པར་ཚོ ན་ཅན་གཉིས།

འབྱམས་པའི་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ ་ ༢༽ གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ནས་ཞབས་
རྒྱུར། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལས་ ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥ ཞུས་པའི་རྒྱབ་གཉེར།

བདྱེ ་པ་གཉིས་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཁལ་མི ག་མངའ་ ༣༽ ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་

སྡ་ེ དང་། ཐུ ་བ་མངའ་སྡའེ ་ི མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ ཡི ག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག ༤༽ སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་
གཉིས་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡི ག་གཙོ ས་པའི་ དགོས་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཡི ག་འབྲུ་ ༤༠༠ ནས་

གཙུ ག ་ལག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི ་ སླབོ ་ ༥༠༠ བར། ༥༽ ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་
ཡོ ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་ ངོ་བཤུ ས། ༦༽ རྡ་སར་མེད་པའི་གཞུང་

ཞི བ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་བཅས་དང་ལྷན།  
བོད་མི འི་རང་དབང་སླར་གསོའི་འཐབ་རྩོད་
དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས།   བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་གི ་གལ་གནད་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གོ་
བསྡར
ུ ་གནང་བསྟུན།  ཁོང་རྣམས་རྡ་ས་གཙོ་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི རང་དབང་སླར་གསོའ་ི སྐརོ ་སོགས་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས། །
འཐབ་རྩོད་དང་།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་

སླབོ ་ཡོ ན་སྤྲོད་རྒྱུའི་སླབོ ་མའི་གྲངས་ཚད་སྤར་བ།
Rainbow

འགོ་ཁྲིད་ཡག་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐབས་ལ་འབད་

སྐྲུ ན་གྱི ་ ལས་གཞི འི ་ ཐོ ག ་མཉམ་འབ ྲེལ ་
གྱི ་ ལས་གཞི ་ སྤལ
ེ ་ཐུ བ ་མི ན་སྐར
ོ ་གོ་ བསྡུར ་

Ishikawa

ཕག
ྱོ ས་མཚུ ང ས་རོ ག ས་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

ཉི་ཧོང་བ་རྣམས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུག་

མུ་ར་ Yuko Mimura ལགས་རྣམ་གཉིས་

སླབོ ་མའི་གྲངས་ཚད་ ༣༥ སྤར་འདུག དེ་

༄༅། །ཉི་ཧོང་བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོ ན་རོགས་
རམ་ཚོ གས་པ་རེན་བྷ་ོ ཅིལ་ཌེན་

Children

ཞེས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་

ཏ་སུ་ཝ་ཨི ་ཤི ་ཀ་ཝ་

Tatsuo

ལགས་དང་། ཚོ གས་གཞོན་ལྕམ་སྐ་ུ ཡུ་ཀོ་མི ་

ཀྱིས་གཙོ ས་ཚོ གས་མི ་བདུན་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒར་དུ་ཕེབས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣

རྗེས་མ་འོངས་པར་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་
དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོན་སོ ག ས་གནང་འདུག

༢༠༡༧ ནས་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་ཡོ ན་སྤྲོད་རྒྱུའི་

ཡང་ད་བར་རོ ག ས་ཚོ གས་དེས ་སླ བོ ་མ་

གྲངས་ ༦༥ ལ་སླབོ ་ཡོ ན་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་

པའི ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་ཟུ ར ་ཁྲི ད ་སླབོ ་སྦ ྱོང ་ ཞབས་ལས་བ ྱེ ད ་རྣམས་ཀྱི ་ སྙ ན ་ཞུ ་ གླ ོག ་
དང་།

ཡང་ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

གནང་རྒྱུ།

སླབོ ་ཚན། ༡༽གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་སོ་

སོའི་སླབོ ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཇི ་ཡོ ད་དང་། ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་འདེམས་
ཨ་རུ ་ སུ ་སྐ ད ་ཡི ག་རྨང་གཞི འི ་ ཚུ ལ ་དུ་ རྒྱུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ཁག་ཏུ ་གནས་

ངེས་པར་དུ་བླང་དགོས། ༢༽ ཁལ་མི ག་ པའི་འཚང་སྙན་བ་སོ་སོར་ཁ་པར་དང་གླག
ོ ་

མཐོ ་ རི མ་སླ བོ ་གྲྭ འི ་ དྲྭ ་ ཚི གས་ཁ་བྱང་། འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་འདེམས་རྒྱུགས་བྱ་རྒྱུ།
http://www.kalmsu.ru/

༣༽

ཐུ ་བ་ སླབོ ་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ངོས་ནས་འདེམས་རྒྱུ གས་

མཐོ ་ རི མ་སླ བོ ་གྲྭ འི ་ དྲྭ ་ ཚི གས་ཁ་བྱང་། ཟི ན ་པའི ་ ལས་བ ྱེད ་པ་གཉི ས ་ལ་དྲྭ ་ ཐོག ་

http://www.tuvsu.ru/

བརྒྱུ ད་སླབོ ་ཡོ ན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་སྟངས་
སྐརོ ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ།

སླབོ ་འགོ་འཛུ གས་

ནས་ལོ ་ གསུ མ ་ཅན་གྱི ་ ཉེ་ བའི་ གཙུ ག ་ལག་ དྭགོ ས་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།

ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན་

སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན། ༡༽ སྲི་ཞུ་བ་གང་ཞི ག་

ཀྱང་འདི་ལོ་ནས་བཟུང་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༡༠༠ སྐྱོང ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས ་ཉི་ ཧོང ་རི ག ་

སླབོ ་ཡོ ན་ལས་གཞི འི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་དབུ ས ་བོད ་ཀྱི ་ སྨ ན ་རྩིས་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་སོ ག ས་གོ་ བསྡུར ་གནང་

ྱོ ་བོད་མི འི་ཤེ ས་ཡོ ན་
རི ང་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ ལ་སླ བོ ་ཡོ ན་གནང་གཏན་འཁེ ལ ་འདུག གཞུ ང་དང་བཙན་བལ
བ་མ་ཟད།   སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་མཁན་སླབོ ་

ཁང་གི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བ ྱེད ་དང་མཇལ་ ཡོ ད་པ་བཅས།།

རི ག ས་སླབོ ་མ་ཚོ ས ་བསླབ ་པ་མཐར་སོ ན ་

ལུགས་སྨན་དབར་སྔ་ོ སྨན་གྱི་ཐོན་སྐདྱེ ་བཟོ་

མ་རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་

།ལྷ་ོ ཕྱོགས་བོད་མི འ་ི ས་གནས་

འཛི ན་མཁ ྱེ ན ་རབ་ལགས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་

ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ༢༽ ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་
ཁྱེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ནས་ཉུ ང་མཐར་

scholarship@tibet.net
Phone: +91-1892-222572/222721
Facebook:
www.facebook.com/doe.lobyon/

ཟླ་བ་དྲུ ག ་རི ང ་དུས ་ཚོ ད ་གཙང་མི ་ ཟིན ་པ་
ཤེས་རི ག་སླབོ ་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་
དགོས་རྒྱུ།
༣ ཚེ ས་ ༢༠ ལ། །

འཕྲད་གནང་ནས་གསོ ་ བ་རི ག ་པ་དང་ཕྱི ་

ཧོན་སུར་ས་གནས་སྐབས་ ༩ པའི་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

རབ་འབྱམས་པའི ་ སླབོ ་ཐོན ་བྱུ ང ་བ་དང་། དང་། ཚེ ་རི ང་ཆོས་འཛོ མས།
གཞག་གནང་བའི་ཐོག་ཞབས་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥

གྲྭར་ཕེབས་འདུག དེ་བཞི ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

ཉིན ་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་

༄༅།

Email: doe.lobyon@tibet.net &

ཉིན་ཁོང་རྣམས་སྐབས་ ༡༦ བོད་མི ་མང་

ཉིན ་མེ ས ་དབོན ་གཙུ ག ་ལག་དཔེ་ སྟོན་སླབོ ་

ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ཚེ ས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་།

དེ་ཡང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོ

དེ་

ལ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་རྗེས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥

སངས། ༢༠༡༧།༣།༣༡ འགྱངས་མེད།

༡༽•དྷ་སར་ཕྱི་

བཅར་ཞུ་ཐོག་སྐ་ུ པར་ལྷན་སྒྲོན་ཞུས།

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གཅེས་སྐང
ྱོ ་ཁང་སོགས་

རེས་གཟའ་པ་

འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རི མ།

པོའ་ི བཀའ་དབང་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་མཇལ་

ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དང་ནོར་གླིང་

འགན་འཁུར་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་གྲོན་ལ་ ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་དང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་
ཕྱོག ས་གཅི ག ་གི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ འཚང་སྙན་འབྱོར་ཚེ ས།

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ན ་

དུས ་གསུ མ ་པའི ་ ལས་ཉིན ་དང་པོའི ་ ཉིན ་
ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་བ་མ་ཟད། ས་རྭ་བོད་

འཐོབ་རྒྱུ། དེའ་ི སྟེང་ཨུ་ར་ུ སུ་དོན་གཅོད་ཏེ་ ཆའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་སྟེང་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་

ཕན་པའི ་ ཟླ་རེ འི ་ འཚོ ་ སྣོན་དང་ལམ་ག ནྲོ ་ འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

ལག་ཁང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་

བཞུགས་གནས་སོགས་རི ན་མེད་ འཕྲིན་བརྒྱུད་འབུལ་ཆོག གོང་གསལ་ཡི ག་

ལོ ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ནས་དམི གས་བསལ་ དང།

གནང་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་བསྟན་
༢༠༡༧།༠༣།༡༨

ཉིན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་

གླི ང ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་ སྐ བ ས་དགུ ་ པའི ་

བྱུང་འདུག ས་འཐུ ས་དམ་འབུལ་གྱི་བྱེད་
སྒ་ོ དང་སྟབས་བསྟུན། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་

དང་།

སྤྱི་མང་གཏུ ག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་

རྩ་འཛི ན་ཁྲིམ ས་ཡི ག་གི ་ གཏུ ག་བཤེ ར ་བྱ་

པས་ཧོན་སུར་ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་ཚོ གས་ རི མ། ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། ཧོན་སུར་

ཁང་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་དུ་ གོང ་ཚེ ས ་ཉིན ་རྒྱབ་ གཞི ས་ཆགས་སུ་ཡོ ད་པའི་བཙན་བྱོལ་བདོ་

ྲི ས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁམ
ྲི ས་རྩོད་
ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༠༠ ཐོག་མང་ཚོ གས་ ༡༥༠ མི འི་ཁམ

འདེམས་ཐོན་འཐུ ས་མི ་གྲངས་ ༡༣ དང་།

ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ཁྲིམས་ལུགས་

པ་ངོ་སྤྲོད་སོ གས་ཀྱི ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་བ་དང།

འགྲུས་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་ཚོ གས་གཞོན་
རྟ་མགྲི ན ་སྒྲོལ ་མ་ལགས་བཅས་ཀྱི ་ ལས་

བྱོལ ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྒྲོམ ་གཞི ་

གནང་འདུག་པ་བཅས།།

དེ་ དག་གི ་ ཁོང ས་ནས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ བརྩོན་

འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་

དབང་འཛི ན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། བཙན་
དང་།

བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་མང་

གཙོ ་ཀ་བ་གསུ མ་སོ ་ སོ འི ་ འགན་དབང་

སྐབས་མཚམས་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་

4

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

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༢
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ པོ། ཨ་རི ། ཨི ན་ཡུལ།  ཨ་ཕི་རི ་ཀ་སོགས་
༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ལྷག་གི ་བླ་ཆེན་དང་མཁས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་བྷ་ི ཧཱ ར་ དབང་ཉམས་ཞི བ་པ་བཅས་ཚོ གས་ཞུ གས་
མངའ་སྡ འེ ི ་ ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ རཱ ཇ་ གནང་འདུག སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་
གི ར ་རམ་བྱ་རྒོད ་ཕུ ང ་རི ་ གནས་ཆེ ན ་ཡོ ད ་ གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་ མེད་པ།

ཞི ་བདེ་སོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་

གླི ང ་ནང་ལོ ་ ངོ་ བརྒྱ་ཕྲག་རི ང་ནས་ཆོ ས ་ དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཡི ན་
ལུགས་འདྲ་མི ན་འཆམ་མཐུ ན་ངང་མཉམ་ པ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཆོས་

པ་ལས་རྙ ག
ོ ་གྲ་བཟོ་ མཁན་ཆགས་པ་ཡི ན་

ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད།   རྒྱ་གར་ནང་

ལོ ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་ཆོ ས་ལུགས་
འདྲ་མི ན་འཆམ་མཐུ ན་ངང་མཉམ་གནས་

ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་

སའི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའ་ི ཁབ་ཏུ ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་རི གས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་རྣམས་

བྱ་རྒྱུ འི་སྲོལ་རྒྱུ ན་བཟང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་སྟབས།  
ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་གོང་མཐོར་གཏོང་

ཚོ གས་ཁང་ཞེས་པའི་ནང་དུ།  དུས་རབས་ བདེ་ བ་འདོད ་པ་དང་སྡུག ་བསྔལ ་མི ་ འདོད ་

རྒྱུའི་ཐད་དམི གས་བསལ་འགན་ཞི ག་ཡོ ད།

ཞེས་པའི་རྒྱལ་ པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།   འཇིགས་སྣང་

ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ།

བ་མི འི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞི ག་ཡི ན་དགོས་

སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་མཛད་ དང་ཞེ་སྡང་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཡོ ང་ཐབས་

ཐེངས་འདིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ལྷན་ མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་གཞན་ལ་བྱམས་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་

རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ རི ག ་གཞུ ང ་བླནོ ་ ཤེ ས་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་བྱ་

གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་རི ག་

ཡོ ད།

ཚོ ག ས་ཐོག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་ བརྩེ་དང་གཞན་ཕན།

ཆེན་འབུམ་རམས་པ་སྐ་ུ ཞབས་མ་ཧེ་ཤི ་ཤརྨ་ རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།   དེ་འདྲ་བྱུང་
Dr. Mahesh Sharma

མཆོག་དང་།  ནང་

པའི་ཐེག་པ་ཆེ ་ཆུང་གི ་འདུལ་བ་འཛི ན་པའི་

མཁན་པོ་དང་བླ་མ།   སླབོ ་དཔོན། ཆོས་

ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

མཛའ་བརྩེའི་འདུ་

བ་ཡི ན་ན་ཕན་ཚུ ན་ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ འགེལ་ཐུ བ་

པ་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། ཡི ད་ཆེས་ནི་འཆམ་མཐུ ན་
གྱི་གཞི ་རྩ་ཡི ན།   ཞེས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ནང་

གནས་ཐུ བ ་པར་བརྟེན ་འཛམ་གླིང ་གཞན་ ལུ ག ས་དེ་ དག་ཚང་མར་བྱམས་བརྩེ་དང་

ལ་མི ག་དཔེ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

འཛམ་ བཟང་སྤདྱོ ་སོ གས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ འི་

གླིང ་ནང་ལྟ་ གྲུ བ ་ཡོ ད ་མཁན་ཆོ ས ་ལུ ག ས་

རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་

གཤི ས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་ གཙོ ་ ཆེ ་ ཁག་རྣམས་ཕན་ཚུ ན ་ལྟ་ གྲུ བ ་ཐོག ་

གྲུ་ཤྲིལངྐ་དང་། འབར་མ། ཐེ་ལན་ཌི ། བྷང་
ལ་དེ་ཤི ། ཀ་ཇི་ཀི་སི ་ཐན།  ཐེ་ཝན། སོག་

མ་ཟད།

མཆོ ག་སོ གས་ཐེངས་འདིར་ནང་པའི་ཡུལ་

མཐོར་གཏོང་ཐབས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་

ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་དེ་ དག་ཚང་མས་བྱམས་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན་སྒྲི ལ ་སྐ ར
ོ ་ པ་དང་བརྩེ་བ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་རྒྱ་གར་
རི ག་གཞུང་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

།བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི ན་ལེནྡྲ་རྫོང་
ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བམ་རཱཇ་

ནས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་ཀྱང་གཞི ་རྩའི ་ ཆ་

༄༅།

ཡོ ད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

གི ར་ Rajgir ཞེས་པ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧

ཆོ ས་སླབོ ་གཉེར་མཛད་ནས་འགྲོ་བ་མི ་སྤྱིའི་

བླ་མ་མཆོག་གི ས་༸སྐ་ུ ཚེ ་ཧྲིལ་པོའ་ི རི ང་ནང་

བཟོད་བསྲན།

འཚེ ་བ་

Dr Mahesh

ཐབས་གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །

དོན།   ཐོག་མར་ངས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

དང་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་

Sharma

མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

ང་ཆོས་པ་ཡི ན། ཞེས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་བདེ་དོན་

གར་མདྱ་པྲ་དེ་ཤི འ་ི

གསོད་རེས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  ཆོས་ནི་འགྲོ་

བསྐྱངས་ཏེ་ མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་
སྐ་ུ ཞབས་ཤི བ་རཱཇ་སི ངྒ་ཅོ་ཧཱན་ Shivraj

Singh Chouhan མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

མཛད་པ་མ་ཟད།   ཁུལ་དེའ་ི ནར་མ་ད་

རྒྱུག་ཆུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་   ཚོ ས་གོ་ལ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་

གི ས་ནར་མ་ད་རྒྱུ ག་ཆུ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཐོག་ལས་

ཞེ ས ་པའི ་ ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ ཇི ་ ལྟར ་གདན་ ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་
ཞུ འི་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟར་ཆི བས་ གོ་ ལའི་ ཚ་ད དྲོ ་རྒྱས་བཞི ན ་པ་སོ ག ས་ཁོར ་

སྲུང་སྐབྱོ ་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་པ་
འདིའི་ཐོག་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་

Namami Devi Narmade-Sewa Yatra

གཞི ར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།     ང་

མཛད་པར་བཀའ་དྲིན ་ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་དང་

ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

ཚོ གས་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་རྒྱུ འི་ཞལ་བཞེས་

ི ་ནང་དུ་ནང་
སྦྲགས། རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླང

ཆོ ས ་སླབོ ་གཉེར ་གྱི ་ འབྱུ ང ་ཁུ ང ས་ཆགས་

གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འགྲོ་མ་ཐུ བ་པ་ལྟ་བུ་

ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང ་དགོས ་པ་ཧ་ཅང་གལ་

བླངས་ནས་ལས་འགུལ་འདི་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་

པ་ཞི ག ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་ཐབས་གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་

བསམ་བླ ་ོ གཏོང ་དགོ ས ་པ་ཆགས་ཡོ ད།   བུད་མེ ད་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་གཞི ་
དེར་བརནྟེ ་འདི་ག་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱུ འི་
འདྲ་མི ན་ཐོག་ནས
གོ་སྐབས་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་སྐརོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།

བུད་མེད་རྣམས་ཕུང་པོའ་ི གྲུབ་

ཆའི ་ སྟེང་ནས་གཞན་གྱི ་ སྡུག ་བསྔལ ་ལ་མི ་

བཟོད་པའི་ཚོ ར་བ་དང་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་

སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི འ་ི ཐོག་

ཚོ ས་འགན་མང་ཙམ་འཁྱེར་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་

ནང་ཆོ ས་ཉམས་ལེ ན་གཞི ་རྩར་བཟུང་བའི་

ནང་ཆོས་ནས་ཞབས་འདེགས་ཇི་འདྲ་ཞུ་ཐུ བ་

པར་བརནྟེ ། ནང་ཆོས་སླབོ ་གཉེར་བདྱེ ་ཡུལ་

གཏོང་དགོས་པ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་

གྱི་བསྟི་གནས་ཁང་གཙོ ་བོ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་

འགུ ལ ་འདི་ འདྲ་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་ཁོར ་ཡུ ག ་

དེར་བརནྟེ ་གང་ཐུ བ་

ི ་གི་ནང་པའི་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   འཛམ་གླང
གནས་རྩ་ཆེ ་ཁག་ཚང་མ་ཡུལ་འདིར་ཡོ ད་

བཅས་ཡི ན་འདུག །

Madhya Pradesh

ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ རྒྱུ ག་ཆུ ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ ལས་

བྱེད་མ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་ད་ལྟའི་སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་

University

Nav Nalanda Mahavira

ས་གནས་གཞན་དུ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ མི ང ་ཐོག ་ནས་

སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ནར་མ་ད་རྒྱུ ག་ ཡུ ག་ཉམས་ཆག་འག ྲོ་ བཞི ན ་པའི ་ དཀའ་
ཆུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ ངལ་འདི་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་ཞི ག་
སྩལ་དོན།  འདི་ག་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ ཡི ན་སྟབས་ངེས ་པར་དུ་ དེའི ་ ཐོག ་ང་ཚོ ས ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ལྷན ་

གསར་པ་  

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་

ལ་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་མཧེ་ཤི ་ཤརྨ་

པའི་དཔལ་ནཱ ་ལེ ནྡྲའི་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་ཁང་

༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

རི ག ་གཞུ ང ་དང་ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་བླནོ ་

ནང་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ནས་འགྲོ་ བ་མི ་ རི ག ས་སྤྱི ་

བག་ཕེབ ས་ངང་གནས་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་།

མངའ་སྡ་ེ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་རྫོང ་ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

གྲངས་གསུམ་རི ང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་
ཚོ གས་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་རྒྱ་གར་

ཚོ ་འདི ར ་ཚོ གས་ཁང་ནང་ད་ལྟ ་ ཞི ་ བདེ་

གཞུ ང ་བླནོ ་ཆེ ན ་ལས་ཁུ ང ས་དང་བྷི་ ཧཱ ར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ནར་མ་ད་རྒྱུག་ཆུ་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་གྱི་
ཚོ གས་མགོན་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

བདེ་ ཐབས་སླད ་ཐུ ག ས་བརྩོན་མཛད་ཡོ ད །    མངའ་སྡའེ ་ི དེ་བ་སི འ་ི Dewas རྫོང་གི ་ཏར་
ཁོང ་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ ལམ་སྟོན་ལྟར ་ང་ཚོ ས ་ ནལ་ Turnal གྲོང་ཚོ འ་ི ནང་ཆི བས་སྒྱུར་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་

ནསུ ་པའང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོ ད།   ང་

ལྷན་ཚོ གས་གོ་སྒྲིག་

མི ན་དང་དགོས་མི ན་ཐད་ང་ཚོ ས་བསམ་བླ་ོ
ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་བུད་མེད་

ི ་ནང་ཕྲན་བུ་ཞི ་བདེ་བརྟན་ལྷངི ་ཆེ་
འཛམ་གླང

བ་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ།།
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