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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གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་པཎ་ཆེན་བླ་མ།

གར་ མྱུ ར ་གླདོ ་བཀྲོལ ་ཡོ ང ་བའི་ སྨནོ ་འདུན ་ཡང་
ྲོ ་ཚོ གས་
ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༨ ལ་ སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ ཞུས་འདུག ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་ནས་གས
༄༅། །པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོ ་དང་ ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ར་རྒྱབ་

སྟབས་བསནྟུ །

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས།

གར་སོ ང ་ཆ་མེ ད ་དུ་ གྱུ ར ་བའི་ བོད ་ཀྱི ་ པཎ་

སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་སྐརོ ་ནན་བརདྗོ ་གནང་འདུག

ཕ་

རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་

ཆེན་བླ་མ།    ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་ ཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་མཆོག་དང་། ཨེ ན་དེ་
བཟོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པ་དེའི ་ ནང་ཨི ་ཊ་ལི ་ལྷ་ོ ཊི ་

རོ ལ ་རང་སྐྱོང ་མངའ་ཁུ ལ ་གྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་
སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ནོ་ཀོམ་པེ་སི ་ཅར་
Kompatscher

Arno

མཆོག་དང་། ཕ་རན་སི འ་ི

གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་མེ ་

ཁལ་རེ་སོན་

Micheal Raison

ཨེ ན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་ལི ན་

ཨེ ་ནིག་བྷ་ི ལོན་

མཆོག

མཆོག

གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ལི ་ས་སི ངྒ་མཆོག་
གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

སྐ་ུ མ་ཡ་གརྤ་མཆོག

ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་རི ན་ པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་མགྱོག ས་ནས་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

མཆོ ག་རྩ་བ་ནས་མཇལ་རྒྱུ ་མེ ད་པའི་གནས་

དཔལ་འབྱོར་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡ་ ཕྱི ་ འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་

བཅས་ཀྱིས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢༢ རི ང་ པོ་ཆེ་མཆོག་ཡི ད་ལ་དྲན་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་ མྱུ ར ་དུ་ རང་དབང་གི ་ དཔལ་ལ་ལོ ང ས་སུ ་
དེ་སྔའ་ི རྒྱ་གར་ཕྱི་སདྲི ་དང་ སྤྱོད་ཐུ བ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་
ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་ཆུང་སྲིད་རི ན་པོ་ཆེ ་ གསུངས།
སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས། ཁོང་

ཤི ་ཝནྟ་སི ནྷ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན།

ངས་ ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

གི ་༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་ར ྗེ ས ་མ་དེ་ བོད ་ རྒྱ་གར་མི ་མང་གི ་ཚབ་ཞུས་ནས་རི ན་པོ་ཆེ ་ རི ང་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་འཁྲུངས་
སྐར་ཉིན་མོ་ཡི ན་སྟབས།

Lisa Singh

ཁེ་ན་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་བོད་ཀྱི་པཎ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

སྐ་ུ ཞབས་ཡ་ཤི ་ཝནྟ་སི ནྷ་མཆོག

Yashwant

ནོང་ཨེ ་རི ང་

༢༥ ཕྱི་དྲོ་ནས་ ༢༦ བར་ལྡ་ི ལི ར་རྒྱ་གར་དབུས་

དགོས་པའི་དུས་ཚོ ད་ཅིག་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་ གཞུ ང ་གི ་ ཆེ ས ་མཐོའི་ མི ་སྣ་མཇལ་འཕྲད་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཚམས་ གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་དྲིལ་བསྒྲགས་
ནང་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ ཐུ བ ་པའི ་ རེ ་ བ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་ མཆོག་གི ་༸སྐའ
གསུངས་འདུག

ི ་ཟླ་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སུད་སི ་ འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ དྲུང་ཆེ ་ཤར་གླང

ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ དོན། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། ཞེས་པའི་
ག ྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས་མི ་ལྕ མ ་སྐུ ་ མ་ཡ་གརྤ་ གསུངས། རྒྱ་གར་གས

མཆོག་དང་། ནི་

༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ གསུང་དོན། ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བྷ་ར་ གང་ཡི ན་བརྗོད ་ན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གར་

Bhagat Singh Koshyari

Ninong Ering

མཆོ ག་གི ས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་ ཞབས་བྷ་ག་ཏི་སི ངྒ་ཀོ་ཤི ་ཡ་རི ་མཆོ ག་གི ས་ ཚི ག་འདི ་ གནད་འགག་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་རེ ད །

མཆོག ཐུ བ་ པ་དང་སྦྲགས། རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ད་ལྟ་གནས་ ཏི་ཡ་ཇན་ཏ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་ཚབ་ཞུས་ སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་ནས་ད་བར་ལོ ་ངོ་ཉི་ཤུ ་

བསྟན་ཚེ ་དབང་མཆོག་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞི ག་འོག་ཡོ ད་མེད་ཤེས་རགྟོ ས་ ནས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་ ཙམ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ལྷག་པར་བོད་མི ་དང་
ྲོ ་
གི ་ཆབ་སྲིད་མི ་སྣ་གྲགས་གྲས་ནས་དགོངས་ ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གས

ཅིང་།

རོལ་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་ ཀོན་སི ག་ལི འ་ོ ཌི ་ནི་ནོ་མཆོ ག་གི ས་པཎ་ཆེན་

གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ནི་ནོང་ དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་རི ན་པོ་ཆེ ་

ཚུལ་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཨི ་ཊ་ལི ་ལྷ་ོ ཊི ་ ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ི ་ཁནྱོ ་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་
མགག
ྱོ ས་མྱུར་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ འཛམ་གླང

སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཕག
ྗེ ་འབྲང་པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་ནང་པའི་
ྱོ ས་མཚུངས་རྒྱ་ རས
ྱོ ས་མྱུར་གླདོ ་
ཨ་ར་ུ ནཱ་ མཆོ ག་ཡི ད་ལ་དྲན་ཞི ང་མགག

ཞབས་ཨར་ནོ་ཀོམ་པེ་སི ་ཅར་མཆོ ག་གི ས་ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ད་ལྟ ་ ས་གནས་གང་དུ་

ཨེ ་རི ང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན།

ཆེ ་ མཆོ ག ་མགྱོག ས་མྱུ ར ་གླ དོ ་བཀ ལ
ྲོ ་ཡོ ང ་ བཞུགས་མཛད་པའི་རེ་བ་དང་།

པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གང་དུ་བཞུགས་ཡོ ད་ཀྱང་༸སྐུ་ གསུངས།།

ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་མཆོ ག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་

༄༅།

།ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་

མགག
ྱོ ས་

བཀའ་ཤག་གི ་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

བཟང་བསྟན་འཛི ན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོ ག་ གི ་ ཐུ གས་ཀྱི ་ བཞེ ད ་དགོ ང ས་མཐའ་དག་

དང་བཀའ་ཤག་གི ་ ངོས ་ནས་ལྷག ་བསམ་

དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུ ལ་བསྟན་ཡོ ད་པ་ནི་བོད་

འཁོར་མྱུར་དུ་བཞད་ཕྱི ར་སྨནོ ་ལམ་གསུང་

སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མྱུར་དུ་བནྱོ ་ཏེ་

ཆེད་དོན། ཉེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལྡན་པའི་བསྟན་པར་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

མཚོ ན ་ཆེ ད ་ཉིན ་རྒྱབ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

རི ་

བོ་དགེ་ལུགས་པའི་འདུས་སྡ་ེ ཡོ ངས་ཀྱི་སྙན་

ལ་བསྐུ ལ ་ཕྱི ར ་རེ ་ ཞི ག ་དགོ ང ས་པ་ཆོ ས ་

ཀྱི ་ ནང་བསྟན་སྤྱི ་ དང་ཁྱད་པར་རི ་ བོ་ དགེ་

ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡ མཚན་མོར་བོད་ཀྱི་བསྟན་ བར། འདི་ཟླའི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བོད་མི འ་ི

འག ྲོའི ་ གོ ད ་ཆགས་ལྟ ་ བུ ར ་འཇམ་མགོ ན ་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པ་དང་སྲི་
རྒྱལ་བའི ་ རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡ ན ་ཁྲི ་ ཐོ ག

༡༠༣

ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་
ཅལ་དང་རྒྱ་གར་མི ་མང་ཚོ ས་པཎ་ཆེན་རི ན་ བཀྲོལ་ཡོ ང་བའི་རེ་སྒག

ཟོལ་མེ ད་ཀྱིས་སླར་ཡང་ཐུ གས་གསོ ་ཞུ ་རྒྱུ ་

དབུས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཁང་དང་།
ལམ་དུ།

ཡོ ད་ཀྱང་༸སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ངང་འཚོ ་

ལྡ་ི ལི ར་གདུལ་བྱ་རྟག་འཛི ན་པ་རྣམས་ཆོ ས་ ཡོ ང ས་སུ ་ རྫོག ས་པ་དང་སླར ་ཡང་བསྟན་

སྐྱབས་ར་ྗེ ཤར་བྱང་ཆོ ས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ལྡི་ ལི་དང་ཨོ ་སི ་

གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ག་ཏི་སི ངྒ་ཀོ་ཤི ་ཡ་རི ་

བཞུ ག ས་སྒ ར ་ཕོ་ བྲང་ནས་སྐུ ་ འཁོ ར ་ལྷ ན ་རྒྱས་
ཆི བས་འགྲོ་ བརྒྱུ ད་གྷ ་ གྷ ལ ་གནམ་ཐང་དང་།
དེ་ ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་ལྡི་ ལི ར་ཆི བས་སྒྱུ ར་
བསྐྱངས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་མཛད་འཆར་ལྟར་ན།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་མཁས་དབང་ཨེ མ་ཨེ ལ་སོན་
དྷའི ་ི རྗེས་དྲན་ཐེབས་རྩ་དང་།
ཨེ མ་ཨེ ལ་སོན་
དྷིའི ་ ཨེ ་ཤི་ཡ་ཞི ་ བདེའི ་ རྩ་དོན ་བས ྟི་ གནས་ཁང་
ཐུ ན་མོ ང་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་
ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ བྱམས་བརྩེ་དང་གོ་ ལ་
ཧྲིལ ་པོའི ་ འགན་འཁུ ར ་ཞེ ས ་པའི ་ བར ྗོད ་གཞི འི ་
ཐོག་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་ཆོས་
དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཞེས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་
ཚོ གས་འདུར་དབུ་བཞུཌ་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག །

མཛད་པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་ ཊོ་ལི ་ཡ་ Australia ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌི་ New
ད་བར་གར་སོ ང ་ཆ་མེ ད ་དུ་ གྱུ ར ་ནས་ལོ ་ Zealand བཅས་སུ ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་
ངོ་ ༢༢ འཁོར་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ཡི ད་སྐྱོ་ གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་ནས་

མཆོག དེ་སྔའ་ི རྒྱ་གར་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༥

ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛི ན་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

Consiglio

ཕྱི་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་

Sinha

དགའ་སྤྲོ་བྱེད་

དགོ ས ་པའི ་ དུས ་ཚི གས་ཤི ག་ཡི ན་ནའང་།

གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ལི ་ས་

སི ངྒ་

སྤྱིར་དེ་

Annick Billon

སྐ་ུ ཞབས་ཀོན་སི ག་ལི འ་ོ ཌི་ནི་ནོ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

གི ་ དཔལ་ལ་ལོ ང ས་སུ ་ སྤ ྱོད ་ཐུ བ ་པའི ་ སྨནོ ་ ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཡོ ལ་ཙམ་ཐོག་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། རྒྱ་གར་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

རེ་གྷ་ཏོ་ལི ན་མཆོག ཨེ ་ནིག་བྷ་ི ལོན་ མཆོག་

Andre Gattolin

Maya Garf

མཆོག

མེ ད་ཅི ང་མགག
ྱོ ས་ནས་མྱུར་དུ་རང་དབང་

སྐར་ཉིན་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་ངང་འཚམས་ དབང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ཀུན་གཟིགས་

ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་

Di. Nino

གཟུགས་གསལ་ཐང་དང་། ༸སྐ་ུ ཚེ ར་ཉེན་ཁ་

ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཐུ བ་བསྟན་ཚེ ་
ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་ གས

སུད་སི ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་

མཆོག

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཞུའི་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་རྫོགས་ཚང་འཛོ མས་

པ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་བླ་ོ ཀྱིས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དམ་པ་མཆོག་གང་

འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་

དོན་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་བཏུ ད་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དབུ ས ་ལས་ཁུ ང ས་ཁག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོ ད། གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་

འབྲས་དགའ་གསུ མ ་གྱི ་ དབུ ས ་རི ་ བོ་ དགེ ་

ལྡན ་པ་ཡོ ང ས་ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

དང་ཆབས་ཅི ག ་བསྟན་འག འྲོ ི་ དོན ་དུ་ ཡང་

གོང་མའི་མཛད་རྗེས་བདག་གི ར་བཞེས་ཐུ བ་

པར་མཆོ ག ་གསུ མ ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ ར ་སྨནོ ་

འདུན་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བཀའ་ཤག་
གི ས ་བོད ་རབ་གནས་མེ ་ བྱ་ལོ འི ་ དབོ་ ཟླའི ་

ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༦ ལ                                                                                                                                                
                                   ཕུལ།།

ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
ི ་སི ་སྦནེ ་དུ་
༦ བར་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སྦར
བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཉིན་མོ ར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེ ད་
ི ་སི ་སྦནེ ་དང་ནིའུ་ཛི ་
ཕེབས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། སྦར
ལེན་ཌི འི་རྒྱལ་ས་ཝེ་ལི ང་ཊོན་དང་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཌུ་ནི་
ཌན། ཨོ ཀ་ལེན་ཌི ། བཅས་སུ ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་
དང་ལྷན ་མཇལ་མོ ལ ་དང་ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་ཌུ ་ ནི་ ཌན་
ནང་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་དང་།
རྒྱལ་ས་ཝེ་ ལི ང་ཊོ ན ་ནང་ཡོ ད ་པའི ་ གཙུ ག ་ལག་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་དང་སླབོ ་གཉེར་བ་
སོགས་ལ་གསུ ང་བཤད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཨོ ་སི ་
ཊེ ་ ལི ་ཡ་ཁུ ལ ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་སོགས་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།
ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་
གླ་ོ བུར་ཛ་དྲག་ངང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་
ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ་རྗེ་བཙུ ན་
བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་གི ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་
འབུ ལ ་ཆེ ད ་མོ ན ་གྷ ་ོ རུ ་ ཕེབ ས་ཐོན ་གྱི ས ་ཕྱི ་ ཚེ ས ་
ི ་དུ་སྐ་ུ གདུང་
༢༦ ཉིན་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ངོ་བཅར་གནང་ཡོ ད།
དེ་
ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༨ བར་ལྡ་ི ལི ར་དཔལ་
ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཆོས་
དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ Meeting on
Secular Ethics ཞེས་པའི་བགྲོ་གླང
ེ ་ཚོ གས་
འདུར་ངོ་བཅར་གནང་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་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༦

སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་
བཙུགས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།
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ཚོ ང་ཁེ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་སྤ་ྱི ཚོ གས་བདེ་དོན་ཆེད་ཕྱག་ལས་
གནང་གལ་ཆེ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཐོག་རྡ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡ གནས་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཀྲི་ ས་མེ ག ་གྷ ན ་དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ནོར ་བུ ་
ཉིན ་སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ ནེཤ་ཇངྒ་   Krinesh Jung མཆོག་གི ས་ གསོ ལ ་མགྲོན ་ཁང་དུ་ ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་
༥༠ ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ རི ང་བོད ་མི འི ་ ཚོ ང་ལས་བདེ་ ཚོ གས་ཀྱི ་
འཁོར་བར་བརྟེན།   ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་ ཞབས་ཝི ར་བྷདྲ་སི ངྒ་   Virbhadra Singh ལོ་འཁོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༢ དབུ་

ཆགས་བཙུགས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་

འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་ས བྟོ ས་རྒྱལ་ མཆོ ག་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཚབ་ཞུས་ འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཚོ གས་འདུ་
མཆོག་དང་།   བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ནས་མཛད་སྒར
ོ ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་མ་ དབུ ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ མཛད་སྒ འོ ི ་ སྐུ ་ མགྲོན ་གཙོ ་
ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་

ཟད།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བོ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ

བོད་མི ་མང་སྤྱི་ གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་སྐ་ུ རྩའི་ རྣམ་པ་ཚོ ར ་དེ་ སྔ་ ལམ་ས ནྟོ ་མ་གནང་
ྱོ ་མཆོ ག་ གོང་ནས་ཚོ ང་རྒྱག་རྒྱུ ་དང་ཚོ ང་བརྒྱབ་ནས་
འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་ མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང

བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

ྗེ ་མ་རྩ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོ ད་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག    ཧིན་བོད་མཛའ་ གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་མི འ་ི ལམ་ལྷངོ ་བྱུང་རས
འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་སླབོ ་སྟོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་རཱམ་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་བོད་ མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད། ཁེ་བཟང་
དེར་
སྭ་རབུ ་ Ram Swaroop མཆོག   རྒྱ་ ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་ ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཡོ ད།

གར་ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞི བ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ས་ཌི ་ ཡི ན་ནའང་རེད།   གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་
ཡ་ཀུ་མར་ Sathya Kumar མཆོག བོད་ ནི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་ང་ཚོ ར་རང་

བརྟེན ་སྤྱི ་ ཚོ གས་ལ་ཕན་པའི ་ ཕྱག་ལས་

གནང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

མི འི་ཚོ ང་ལས་བདེ་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན། བཞི ན་གྱིས་འགན་འཁྲི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་ གནང་ར ྗེས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་
འཕེལ་མཆོག དེ་བཞི ན་དམི གས་བསལ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་༸སྐུ་ ཚེ ་ ཡུ ན ་རི ང ་གནས་པ་ དེ་ བཞི ན ་ཚོ ག ས་བཅར་བ་དང་ཕྱི ་ ནང་གི ་ བར་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། གཞི ་ གཙོ་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།།   
སྐུ ་ མག ྲོན ་ས་གནས་རྒྱ་གར་ག ྲོས ་ཚོ གས་ དང་།   བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཀྲི་ནེཤ་ཇངྒ་

Jung  མཆོག་དང་།

Krinesh

གསལ་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཡང་ཞུས།

དེ་ཡང་

གཞན་ཡང་ས་གནས་ ཁོང་གི ས་གསུང་དོན།   བཀུར་འོས་སྤྱི་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཐུགས་གསོའ་ི འཕྲིན་ཡི ག

ཉེན་རྟོག་ར་ུ དཔོན་སོགས་དང་།   བོད་ཀྱི་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་དང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ ༄༅། །དཔལ་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་རི ང་
ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི་ འགན་འཛི ན་དབང་ ཐུ གས་འདྲིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ཁྱབ་ ལུགས་འཛི ན་པའི་བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་
འདུས ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་སོ ག ས་མཛད་སྒར
ོ ་ བླནོ ་ཆེན་མཆོག་ནས་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་གི ་བོད་ ཡོ ངས་དང་།
ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་
ཕེབས་འདུག སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་བཀའ་ མི ་ བཙན་བྱོལ ་བ་རྣམས་ལ་ད་བར་རོ ག ས་ མཁས་མང་བླ་ོ གསལ་བྱེ་བའི་གླང

དུ་ སླབོ ་གཉེར ་མུ ་ མཐུ ད ་གནང་བ་མ་ཟད།

པ་བསྐྱངས་ཡོ ད། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་

དགོང ས་བཞི ན ་བོད ་བསྟན་སྲི ད ་མི ་རི ག ས་

དེ་ རྗེས ་རྒྱ་གར་མོ ན ་གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ ་ གླིང ་བོད ་
བས
ྱེ ་ཀྱི་གདན་ས་ཆེ ན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

དང་བཅས་པའི ་ ཆེ ད ་དུ་ དྲན་པར་དཀའ་

བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་དང་ རམ་གང་ཐུ བ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི ་ མཁན་ལས་འདུས་སྡ་ེ ལྷན་རྒྱས་རི ན་པོ་ཆེར།
ཆེད་ཞུ།    ཤི ན་ཏུ ་ཡི ད་སྐྱོའ་ི
། ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་ དང་ས་གནས་ཡུལ་མི འི་དབར་མཐུ ན་ལམ་

དཀར་སྤུངས་པའི་ཡ་གྱལ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ བའི ་ མཛད་རྗེས ་རླ བ ས་ཆེ ན ་འཇོག ་གནང་
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་
གསལ་བྱེ་ བའི་ གླིང ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ སྒྲི ག་ཁོང ས་ མཛད་པ་དང་།

རྒྱ་ཆེ་འོག   ཧི་མཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་གྱིས་གཙོས་

ྱེ ་
ཆེ ན ་ཁག་ལ་སླབོ ་གཉེར ་མཛད་པ་སོ ག ས་ སྙན་ནི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏེ་སྐས

མང་གཉིས་ཀྱིས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་ གནས་ཚུ ལ ་ཤེ ས ་རྟོག ས་བྱུ ང ་གསལ་ལ།
སྦྲགས་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོ ད་བཞི ན་པ་དེ་ འཇམ་མགོ ན ་རྒྱལ་བའི ་ རྒྱལ་ཚབ་དགའ་

རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་བཅས་ཀྱི ་ ནང་དུ་ མུ ་མཐུ ད་ནས་རྒྱུ ན་སྐྱོང་གནང་གལ་ཆེ ་སྐརོ ་ ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༡༠༣ རྗེ་བཙུན་བླ་ོ བཟང་
བོད ་མི ་ བཙན་བྱོལ ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་རང་གི ་ གསུངས།   གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་ བསྟན་འཛི ན་དཔལ་བཟང་པོ་ མཆོ ག ་ཡུ ན ་
ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་འཛི ན་སྐྱོང་

སྤ ལ
ེ ་གསུ མ་ཐུ བ་པར་བརྟེན ་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་ཞུས་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་ས་

གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ རི ང་བསྙུན་བཞེས་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
མཆོ ག ་གི ས་བོད ་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡ མེ་བྱ་ཧོར་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥
སྟངས་སྐརོ ་གསུངས།།

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

།དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

༄༅།

འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་སུ་ སྨན ་བཅོས ་ལྟ་ ༤། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་བདེ་
སྐྱོང ་ལས་གཞི འི ་ ཆེ ད ་ཆོ ད ་གན་ལས་དྲུང་ ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

གཅིག་གི ་ས་མི ག་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན། རང་རེའ་ི ༥། རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་དེ་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་ན་ འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་

འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་ མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།
༡།

༦།

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱས་མུས་ཡི ན་ཚེ ་འབྲེལ་

ཡོ ད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

ཉུ ང་མཐར་ཀམ་པུ་ཀྲར་ཐོག་ཉེ་བའི་ གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང ་ས་གནས་འགོ་

གཙུ ག ་ལག་རམ་འབྱམས་སླ བོ ་ཐོན ་པའི ་ འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་
Bachelor in Computer Application

ལག་འཁྱེར།

༢། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ཡན་ཀྱི་དག་མཆན་དང་ལས་

དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་

བར་གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་ ༦ གོང་འབུལ་དགོས།
བཤུ ས།

༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་

གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའི་སླད་ཁ་

སུ ་ ཞུ ག ས་ནས་མུ ་ མཐུ ད ་ནང་པའི ་ གཞུ ང ་ དང་མཁས་བཙུ ན་བཟང་གསུ མ་གྱི ་མཚན་

མཁས་པའི་མཚན་བཞེས་རི མ་པ་བསྐྱངས་ ཆེ ན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསནྟེ ་ཅི ང་དབུ་ཡི ་
ཐོག

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དང་སྔགས་

གཙུ ག ་ཏུ ་བཀུ ར ་བའི ་ སྐ ྱེས ་མཆོ ག ་ཅི ག ་ཏུ ་

གསང་ཆེ ན ་རྒྱུ ད་ས དྟོ ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ བླ་ མ་དབུ ་

གྱུར། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་ཉིད་དགོངས་པ་
ཆོ ས ་དབྱི ང ས་སུ ་ གཤེ ག ས་ཚུ ལ ་མཛད་པ་

ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འི་སྨན་ཁང་མེ ག་ གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་པོའི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་

པར་གང་གི ་སྐྱོང་ཡུལ་རྣམས་ལ་གོད་ཆག་

རམས་པའི ་ མཚན་རྟགས་བཞེ ས ་རྗེ ས །

མཚན་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༤༥ མཛད་དང་དེ་རྗེས་ལོ ་གསུམ་རི ང་རྒྱུ ད་སྟོད་

སི ་ (Max hospital) ར་ུ དགོངས་པ་གཞན་ གནང་ཡོ ད། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་
དོན་དུ་གཤེ གས་ཚུ ལ་བསྟན་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ ༢༠༠༣ ལོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་
ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་བ་ནི་ བརྗོད ་མ་དགོས ་པ་ཞི ག ་

ཡི ན།

དེར་བརྟེན་ཞི ང་གཤེགས་དམ་པའི་

བའི་བསྟན་པ་རི ན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ ་ པོ་མཆོ ག་གི ས་གནས་མཆོ ག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་ གདུལ་ཞི ང་སྐྱོང་ཡུལ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་
མཉམ་མེ ད་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པར་

ཤར་པ་ཆོ ས་རའྗེ ི་མཚན་གནས་བསྩལ་ནས་ འབྲེལ་ཆགས་གྲྭ་ཚང་དང་།

སླབོ ་ཚོ གས།

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ལ་ཡི ད་གདུང་

གནས་བཞེས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་ཐུ ག ས་གསོ ་ ཞུ ་

པ་དེ་ཉིད་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལོར་བོད་ཁམས་

ཐོག་ ༡༠༣ པར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་དང་། ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོ ངས་སུ་རྫོགས་ཤི ང་། སླར་

ཤི ན་ཏུ ་ཕངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་བོད་ ལོ་ངོ་ ༡༤ རི ང་ཤར་པ་ཆོས་རྗེའ་ི མཚན་ སྐུ་འཁོར་ལྟསོ ་བཅས་ཡོ ངས་ལ་བོད་མི ་མང་

དྲག་པོ་བྱུང་ཞི ང་། དེ་ཡང་སྐྱེས་མཆོག་དམ་

ཡ་རར་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤི ང་།

ཆུང་དུས་ནས་

ཡ་ར་ཚེ མ་དགོན་པར་རབ་ཏུ ་བྱུང་སྟེ་དགུང་

ལོའ་ི ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ རྒྱུ་དང་། མགོན་པོ་གང་གི ་ཐུ གས་དགོངས་

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་དངོས་སུ་ཁྲི་སྟོན་ ཡང་བསྟན་འག འྲོ ི ་ མགོན ་དཔུ ང ་དམ་པར་
མངའ་གསོལ་ཞུས། སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་རི ང་ ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ་འཁྲུལ་བྲལ་

ཆོ ས་ཞུགས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེ ན་ཁག་ལ་གསན་

སླ བོ ་མ་གྲངས་ཀྱི ས ་མི ་ལངས་པ་རྗེས ་སུ ་ མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་
འཛི ན་ནས་འདི་ཕྱིའ་ི ལམ་བཟང་གསལ་བར་ རྒྱུ་བཅས།     བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྦག་ས་ཆོ ས་སྒར་

པའི ་ འཕྲིན་ལས་བསམ་ཡུ ལ ་ལས་འདས་ ༢༤ ལ་ཕུལ།།

ི ་དུ་
ལོ་ ༡༦ ཐོག་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
བསམ་རྒྱ་ཆེ་མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་ ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་

མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེ ས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ལ།།
བྱང་དང་། གླགོ ་འཕྲིན་ Email ID དེ་
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
བཞི ན ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོ ག ས་འཚང་ Secretary, Department of Health, CTA Gangchen Kyishong, Dharamsala 176215, Distt Kangra,H.P

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༦ 3

༸གོང་ས་མཆོག་སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་རི ང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་གསལ་ཐབས་མེད་ཅིག་
ཆགས་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་

ནང་གང་བྱུ ང ་གཏེར ་ཁ་སྔག
ོ ་འདོན ་བྱེད ་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཚ་དྲོད་རྒྱས་

འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་ རྣམས་ལ་ཉེ་ ཆར་ག ས
ྲོ ་

བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ནང་

པོ་ཆགས་པ་དེས་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་མང་

ཐོག་འགན་ཁུར་བླངས་ནས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་

མཆོ ག་དགུ ང་ལོ ་ཆུང་དུས་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་

ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

དང་མཉམ་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བ་གྲོས ་མོ ལ ་གྱི ་

ལ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་

ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་།

མི འི ་ མང་གཙོ འི ་ འཕེལ ་རི མ་སྐར
ོ ་གསུ ང ་

གཉིས ་སྨན ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ནི་

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

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་མི ་ཉི་ཧོང་
པ་ལྟར།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་
༢༣ ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་

འོག

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པས་ཉི་ཧོང་ཡུལ་མི ་

ལམ་ནས་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་གསལ་ཐབས་

བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱ་

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

ནས་བོད་ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་ཚད་མྱུར་

པོའི ་ འཚོ ་ གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ ་

ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་ལེ ག ས་པར་གྲུ བ ་ཡོ ད ་
པ་དང་།

བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེ་ནས་བོད་དོན་

དགོས་པ་དང་། བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

ཁོང་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་

རྣམས་བཙན་དབང་འོག ་གཏན་འཇགས་

དད་གུས་དང་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཞེན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

དང་ས་གནས་བོད ་མི ་ཁག་གཅི ག ་ལ་བོད ་

མཆོ ག་གི ་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བོད་མི ་མང་

ཚོ གས་འདི་མང་གཙོ ར་སྒྱུར་རྒྱུ འི་དགོངས་

གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི ་ འབྲོག་པ་

བཤད་གནང་ཡོ ད།

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཤོ ག་གི ས་བོད་ནང་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པར་

གང
ྲོ ་ཚོ ར ་གནས་སྤ་ོ བ ྱེད ་བཅུ ག ་པའི ་ སྐར
ོ ་

གྱི་ཚོ ར་བ་གསལ་སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་

ཐང་ནས་བཙན་དབང་འོག་ཁ་བྲལ་དགོས་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པར་དབུ ་ མའི ་

ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་

རྟེན ་ལ་ཉེན ་ཁ་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་པ་མ་

སྤལེ ་དགོས་པ་དང་།

དོན ་གསལ་ཐབས་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

ལ་གུ ན ་གསབ་ཉུ ང་ཉུ ང་ཞི ག ་སྤྲད་དེ་ ཁོང ་

ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གསུ ང ་
སྐབས་དེར་བོད་མི ་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས་ད་

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

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་
ང་ཚོ ས་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ཁྲོད་དབུ་མའི་

བཞེད་མཛད་ཡོ ད་ཀྱང་།

བརྟེན་དེ་ལྟར་བྱུང་ཐུ བ་མེད།

རྒྱ་ནག་དམར་

དེ་བཞི ན་སྤྱི་

གསུང་དོན།

བོད་མི ་འབྲོག་པ་རྣམས་རྩ་

ཐུ ག་པ་དེས་བོད་མི ་འབྲོག་པ་དེ་དག་གི ་འཚོ ་

གནས་སྟངས་དང་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འབྲོག་པ་རྣམས་

བ་ག ྲོས ་མོ ལ ་གྱི ་ ལམ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་

གསུངས།

སྐབས་དེར་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གོ་རགྟོ ས་རྒྱ་ཆེ ་ཙམ་

ཁ ྲོད ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་སྐ ར
ོ ་གོ ་

རྟོགས་ཤུ གས་ཆེ་སྤལ
ུ ་
ེ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ

གསུང་དོན། བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མི ་

ཚོ འི་ཕུགས་ཀྱི་འཚོ ་རྟེན་ལའང་དོ་ཕོག་ཆེ ན་ ཡང་ཞུས་འདུག

ཀྱི ་ དགོ ང ས་དོན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་

དེར ་མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་སྐུ་

པོ་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་

རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་

ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཀྱི ་ ལངས་ཕྱོག ས་ཐད་

འཐུ ས་བསྟན་འཛི ན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་

སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་གནང་ཐུ བ ་པ་

གཏང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས། སྐབས་དེར་སྤྱི་

ི ་ཆེན་གྱི་མི ་མང་
སྟངས་དང་། ཨེ ་ཤི ་ཡ་གླང

ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་
བྱུང་ཡོ ད། སྲིད་བྱུས་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གོ་རྟོགས་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་
འཐུ ས་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་

སླབོ ་བསྡ་ུ གསལ་བསྒྲགས་ཕར་འགྱངས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས། ༤། གཟུགས་གཞི ་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི ་དབུས་བོད་ཀྱི ་ བདེ་ཐང་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གཉིས ་ཟུ ང་ ༥། སླབོ ་ཡོ ན་དང་། ཟས་གྲོན་སོགས་ཤེས་

སྦྲེལ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བྷུན་ རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ནར་གཏོང ་གནང་

ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་དུ་འཛི ན་རི མ་ རྒྱུ། ༦། སླབོ ་ཐོན་ཟིན་མཚམས་ཉུ ང་མཐར་

ཀྱི ས ་བོད ་ནང་ཁོར ་ཡུ ག ་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་

ཐེར་འབུམ་མང་པོའི་འཐུ ང་ཆུ་སོགས་འཚོ ་

རྟེན ་དུ་ གྱུ ར ་བའི ་ བོད ་ཀྱི ་ གཙང་པོ་ དེ་ དག་

སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་གལ་སྐར
ོ ་སོགས་གསུངས།
དེ་བཞི ན་ཁོང་གི ས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་

གི ས་ཆུ ་རགས་རྒྱག་རྒྱུ འི་ལས་གཞི ་ཤུ གས་

ུ ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་
ཆེ་རང

ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས།

༧།

ག ཞ ན ་ ཡ ང ་ བོ ད ་ རི ག ས ་ མི ་

འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད་ཉུ ང་ངུ་ལས་མེ ད་པའི་

འཚོ ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ གནས་སྟངས་ལ་སེ མས་འཚབ་དང་འབྲེལ་

ཐུ བ་མི ན་ཐད་ཀྱི་དྲི་བར་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་ བའི ་ དྲི་བར་ལན་འདེབ ས་གནང་སྐ བ ས་
རི ང་ལགས་ཀྱི ས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེ་ནས་བོད་མི འི་མི ་འབོར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐ་ུ འཚོ ་ དང་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ འི་ལས་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
བཞུ ག ས་རི ང ་ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་གྱི ་ ལམ་ནས་བོད ་ འགན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཀྱི ་ གནད་དོན ་མ་གསལ་ཐབས་མེ ད ་ཅི ག ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ མི ་འབོར ་འཕེལ ་
ཆགས་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་བདྱེ ་བཞི ན་

ཐབས་སུ་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོ ད་པ་

བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པས་ཉི་ ཧོང ་དུ་

གསར་པ་བཟོས ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་འགྲེལ ་

ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།
གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་དང་ཟུར་དུ་ཐུ ག་

རྣམས་ལ་སླབོ ་ཡོ ན་གནང་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་

བརྗོད་གནང་ཡོ ད།།

བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༢ དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚན་རི ག་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ ལོ་ ༥ སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ ༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་

སླབོ ་ཐོན་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༢༠ ལ་ལོ་བཞི ་

སྐབས་

ལྷག་པར་རྒྱ་རི གས་

འདེམས་སྒྲུག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ལྷག་དཀར་

རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྙན་འཇེབས་ལྡན་
པའི་ གླུ ་ དབྱངས་ཕུ ལ ་བཞི ན ་པའི་ ངང་བོད ་

ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གྱི ས་མཎྜལ་རནྟེ ་གསུ མ་
འདེགས་འབུལ་ཞུས།

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ལྷ་

ྲོ ་གཏོད་པ་གྲུབ་དབང་ཐང་སངྟོ ་རྒྱལ་
གནང་ཕྱོགས་འཛི ན་རི མ་ ༡༢ ཡི ག་རྒྱུགས་ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སྡ་ེ ར་ལྡུན་བོད་མི འི་ ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་ མོ ་སལ
Course གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་བཞི ན་ གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི ་བཅོལ་རྒྱུ། ༨། ཞུ་སྙན་ གཞི ས་ཆགས་སུ་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་བྱེས་ འཛི ན་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ པོའི་སྐུ་བརྙན་དོ་རྭའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རི གས་ནས་ཕྱི ་ འགེང ས་ཤོ ག ་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ དྲ་ སུ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ་མི ་ལོ་ ༢༢ འཁོར་བའི་ དང་། སྡ་ེ ར་ལྡནུ ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ས་ མཚམས། མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་མར་བོད་བསྟན་

དུས་ཡུན་ཅན་གྱི་

B.Sc. B.Ed. Integrated

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ འགྱངས་ རྒྱ་

www.sherig.org

ནས་ཕབ་ལེན་གྱིས་ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད། དེ་ཡང་

མེད་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས།

ཞི བ་ཕྲ་བཀང་སྟེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

༡། འཛི ན་རི མ་ ༡༢ རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་

བཀག་ནང་ཚུད་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས།

ཀ༽  དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

རྒྱུ གས་ནང་བོད་ཡི ག་སོགས་ཨང་ཐོབ་ཉུ ང་

མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་དགོས།

གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ།

ས་ སྲི ད ་མི ་རི གས་ཀྱི ་ དོན ་དུ་ རང་ས ྲོག ་བླ ས
ོ ་

གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་

ལ་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་སྐར ་མ་གཅི ག ་ཞུ ས ་

སྦྲག་བརྒྱུ ད་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ དུས ་
༩།

ཤི ང་། དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་

གི ་ངོ་བཤུ ས་སྟེང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན། སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གྱིས་དུས་སནྟོ ་ངོ་སྤདྲོ ་

གོང ་གསལ་ལག་འཁྱེར ་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་

༢། འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་། འཛུ གས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་

བོ་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་། དབུ་

ཡང་ན་འདི་ལོའི་རྒྱུགས་ཞུགས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ རུང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་

པས་གཙོ ས ་ས་གནས་ལྷ་ མོ ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་

འགོ་འཛི ན།

འཁྱེར་ (Admit Card) གྱི་ངོ་བཤུ ས།

པ་བཅས། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

ཁ༽ སྤྱི་ཡོ ངས་དགོས་ངེས་ཡི ག་ཆ་དང་ཐུ གས་
སྣང་དགོས་པ།

༡། འདེམས་ཐོན་བྱུང་རི གས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་

༦ ཚེ ས་ ༡༥ ནང་ཚུད་དོ་བདག་སོ་སོར་

གླག
ོ ་འཕྲིན་ནམ་ཁ་པར་བརྒྱུ ད་འབྲེལ་ལམ་
ཞུ་རྒྱུ། 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་

འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་

ཡང་ན་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་སུ་

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་རམ།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ལ།།
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Email: academic@tibet.net
website: www.sherig.org

ནས་གཟིགས་ཕུད་སྐར་མ་ ༣༠ རེ་འབུལ་
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩

ཐོག་

ནོར ་གླིང ་སྐྱེད ་མོ ས ་ཚལ་དུ་ སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་
བོ་ འཁོན ་རི ག ས་བསྟན་པའི ་ མངའ་བདག་
སྐྱབས་མགོ ན ་གོ ང ་མ་ཁྲི ་ འཛི ན་རཏྣ་བཛྲ་

རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕྲལ།

བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ སྒྱུ ་རྩལ་བ་

གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་གཙོ།
གཞོན་ནའུ ་ི ཚོ གས་གཙོ།
མེད་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ།

ལམ་ཞུས་པར།

དེར་འདུས་མང་ཚོ གས་

ས་གནས་ ནས་ཧ་ཅང་དགའ་མོ ས ་གནང་བ་མ་ཟད།

ས་གནས་བུད་ དཔལ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་། ས་གནས་འགོ་

ི ་སྤྱི་བརྒྱ་
ས་གནས་ལྷ་མོའ་ི འཛི ན་ལས་ཁུངས། བདེ་སྐྱིད་གླང

ཚོ ག ས་པ་ཁག་བཅུ ་ བཅས་ནས་གུ ས ་བསུ ་ ལས་ཁུ ང ས་ནས་ལྷ ་ མོ ་ བ་ཡོ ང ས་ལ་རྟེན ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་རས
ྗེ ་བཞུ གས་ཁྲིར་འཁོད་ འབྱུ ང ་མགུ ལ ་དར་བསྒྲོན ་ཏེ་ ཞོ ་ སྟོན ་དབུ ་
བསྟུན།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྤྱི་ འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོ ད།།

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༦
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པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ གྱུར་བའི་སྐརོ ་ཉི་ཧོང་ད་ུ གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
བསྒྲགས་སྤ ལ
ེ ་སྐ བ ས་གསུ ང་ བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱལ་

བཀའ་དྲིན་ར ྗེས ་དྲན་ཞུ ས ་པ་དང་སྦྲགས་

རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་འབྲེལ་བ་ཇི ་ ཡོ ད ་ཙམ་མ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ ཆེན་ཞུ་བཅུག་ཡོ ད།  ལྷག་པར་རྒྱལ་མཚན་

ཉི་ ཧོང ་བ་ཚོ ས ་དཀའ་ངལ་ལ་

ལམ་བཟང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

དོན།

བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ མཚན་ནོར་བུའ་ི སར་ནས་དུས་འཁོར་དབང་

ནག་གཞུ ང ་ལ་འཛམ་གླི ང ་ ནོར་བུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་

ནང་བཙོ ན་པ་ལོ ་ན་ཆུ ང་ཤོ ས་ ཆོ ས ་ལྡན ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང ་ལུ ག ས་ཐོག ་
ཡི ན་པ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་སླབོ ་གསོ ་སྤྲོད་
སྐུ ་ ཕྲེང་བཅུ ་ གཅི ག་པ་དགེ ་ བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།
འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་

སྐ བ ས་དེར ་ཉི་ ཧོང ་གི ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་

གླ དོ ་བཀྲོལ ་ཡོ ང ་བའི ་ འབོད ་ གསར་འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་བརྒྱུ ད་ལམ་
སྐུ ལ ་རབ་དང་རི མ་པ་ཞུ ས ་ འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་རོགས་ལྕམ་སྐ་ུ

Chong

ཀྱང་།    རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་

Hyon Suk

སྣང་མེད་དུ་བཏང་ནས་ད་བར་

ནང་བསྟན་ནང་ཁོང ་གི ་ མཛད་འགན་གཙོ ་

ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་པཎ་ཆེན་རི ན་

རི གས་ཚོ ས་འབོད་སྐལ
ུ ་དེ་དག་ པོ་ཆེ་གང་དུ་ཡོ ད་མེད་དང་།   བོད་བརྒྱུད་

ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་བྱེད ་མེ ད །    བོ་ གང་ཡི ན་སྐར
ོ ་འདྲི་རྩད་གནང་བ་དང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༢༥ ཉིན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་མི ་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་
ལགས་དང་།
ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་

སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་འཛི ན་འཇམ་

དབྱངས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་ནང་རྟེན་

གཞི ་བྱས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་མཐུ ན་
ཚོ གས་
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ཞེ ས ་པར་གསར་འགོ ད ་གསལ་བསྒྲགས་

ཤི ག་སྤལ
ེ ་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནས་ཆུ ང་

སྲིད་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་

བཀྲོལ ་ཡོ ང ་སླད ་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན ་ཤུ ག ས་
སྤྲད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག

དེ་ ཡང་གསར་འགོ ད ་གསལ་

དེ་ རི ང་ཆུ ང ་སྲི ད ་པཎ་ཆེ ན ་

སྦྲགས།   ཉི་ཧོང་གི ་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་

རི ན་པོ་ཆེ ་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི ་ཉི་མ་མཆོ ག་ མཐུ ན་ཚོ གས་སུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དགུང་གྲངས་ ༢༨ ལ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་། མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཆི བས་སྒྱུ ར་ཐེང ས་

ཁོང་ད་བར་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་ཀྱི ་གནས་སུ་ མང་བསྐྱངས་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མགོན་

གསུང་དོན།

ཟད།  ད་ལྟ་མི ་རི གས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་

གདོང་ལེ ན་ཆེ ན་པོ་གནང་བ་བརྒྱུ ད་སྤྱི་ནོར་ པ་བརྒྱུད།   འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི ་དང་ཉི་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཧོང ་མི ་རབས་གསར་པ་ཚོ ར ་བརྒྱུ ད་སྤྲོད ་

དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་ བྱེད ་ཐུ བ ་པ་དགོས ་རྒྱུ ་གལ་གནད་ཇི ་ ཙམ་
སྐྱོར་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་ ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་གོ ་ བསྡུ ར ་

དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་དྲང་བདེན་ སྦྱངས་བཤད་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་

ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་བ་མཚོ ན ་བཞི ན ་ཡོ ད །    

ང་ཚོ ས་ཁདྱེ ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་ རྣམ་པ་ཉི་ ཧོང ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་ཏེ་ ཉི་

མ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚེ འི་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ ཧོང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་

ི ་ཞི ་བདེ་གོང་ པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཁུར་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་འཛམ་གླང
འཕེལ ་ཡོ ང ་བར་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་རོ ག ས་ གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ཡུལ་དེའ་ི རྒྱལ་
ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

སྐབ ས་དེར ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་

ཚོ གས་མི ་རྣམ་པས་བོད་མི འི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་
དང་ལྷན ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་

ཡོ ངས་སླབོ ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་
National Fundamentals

Institute of

གི ་ཚོ གས་གཙོ་

དང་། ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུ གས་ཆེ ་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ས་ཀུ ་ར་ཡི ་

གྱུ ར ་བར་བརྟེན ་ང་ཚོ ་ བོད ་མི ་ ཚོ ར ་སེ མ ས་ པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་ཚོ གས་པ་དེའི་ཚོ གས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག    དེར་ མི ་རྣམ་པས་དགའ་མོ ས ་ཆེ ན ་པོ་ ཞུ ་ བཞི ན ་
བར ནྟེ ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་

ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་ཡོ ང་ཐབས་གནང་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་ལྷན།

གཞུ ང་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད་པ་བརྒྱུ ད་ཁོང་
རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ངོས་འཛི ན་

དང་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་བའི ་ པཎ་ཆེ ན ་རྒྱལ་

ཉི ་ ཧོ ང ་ བོ ད ་ དོ ན ་ རྒྱ བ ་ སྐ ྱོ ར ་
དེ་ རྗེས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པས་ཉི་

ཧོང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་ཉི་ཧོང་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་

མཚན་ནོར་བུ་ཟེར་བ་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཆབ་སྲིད་

ུ ་པ་སྲ་བརྟན་ཇི་ལྟར་
དང་ལྷ ན ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས ་ཉི་ ཧོང ་བོད ་ ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནས

ནི་དཔེར་ན།   ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ཞེ་ གཉིས ་མེ ད ་ཀྱི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ གནང་བ་དང་། ཉི་ཧོང་དང་བོད་དབར་ལོ་

ཀྱི་ལག་ཆར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

ཡོ ་ཤི ་ཀོ་

Ms Sakurai Yoshiko

མཆོག་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ གཏོང་དགོས་མི ན་ཐད་གོ་བསྡུར་གཏིང་ཟབ་ དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག །

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་གཞུང་
འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པ།
༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་ ༢༩

བར་ཨ་རུ་ ནཱ ་ ཅལ་མངའ་ཁོང ས་བོད ་མི འི་

ཁང་།

འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

རྒས་གསོ ་ ཁང་བཅས་ལ་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་

གནང་། སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་

ཐུ བ་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་དགོངས་

གཞི ར ་བཟུ ང ་མ་འོང ས་བོད ་འཛུ གས་སྐྲུ ན་

སླར་གསོ་ཐུ བ་པ།

གཞི ས་ལུས་བོད་མི འ་ི

ཡང་དགེ་ རྒན་གྱི ས ་བཟོ་ ཐུ བ ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པས། ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལོར་

དགེ་རྒན་ནི་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན། དགེ་ སྲུང་བརྩི་ཞུ་འཆར་ཡི ན་པ། ང་ཚོ ས་རྒྱ་མི འ་ི
རྒན་རང་ངོས་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་འཕར་མ་བྱས་ མི ་འབོར་དང་དྲག་ཆས། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་

ཏེ་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་སྐར
ོ ་ ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་མི ་ཐུ བ་ཀྱང་ཤེས་ཡོ ན་

དང་། སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཨི ན་གཉིས་ གྱི ་སྒ་ོ ནས་སྦྱང་བརྩོན་བགྱི ས་ཏེ་རྒྱ་མི ར་ཁ་

གཞི ས ་ཁག་ལ་འཚམས་གཟི ག ས་ཕེབ ས་

གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར། ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨

ཐོག་གནས་ཚད་ལེ གས་པོ་ཡོ ང་ཐབས་དང་ གཏད་གཅོག་དགོས་པ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

གར་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཏེ་ཛུ ་

རང་ཉིད ་ཀྱི ས ་འབྲི་རྩོམ་ཐུ བ ་པར་འབད་ མི ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སོ གས་

ཉིན ་ལྡི་ ལི ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཌི བ ་རུ ་

དཔེ་ བཤུ ས ་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་སླབོ ་ཕྲུག་ ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་ཡོ ང་ཐབས་དང་།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི ས་ཕེབས་བསུ་ཞུ ས་

དེ་བཞི ན་སླབོ ་

ཀྱི ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་

གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཐོག་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ ༧།༣༠ ཐོག་

སྟོན་གནང་།

སར་ཕ་མའི་ སྐུ་ ཚབ་ངོས ་ནས་དྲི་བ་གནང་

བརྩོན་བྱ་དགོས་གལ་སྐརོ །

ནས་ཏེ་ ཛུ ་ དར་རྒྱས་གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་

ཕྲུག་གི ་ཕ་མ་ཆེ ད་འབོད་ཀྱིས་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་

དང་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་རང་བདེན་

གོ ་ བསྡུར ་གནང་དགོ ས ་པ་བཅས་ཀྱི ་ ལམ་

ཆགས་སུ་ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་

ཚོ གས་གཙོ།

༧

ཐོག་ཕེབས་པ་

ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་

སྨན་པ། མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། ས་གནས་ ཉིན་སླབོ ་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་བྱེད་སྒ་ོ ཁག་ལ་གཟིགས་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་འགན་འཛི ན། ས་གནས་

ཞི བ་ཀྱིས་སླབོ ་གྲྭའི་དགེ་ཆེ ས་སླབོ ་གྲྭའི་ལས་

ག ྲོང ་ཁག་གི ་ སྤྱི ་ མི ་ལྔ ་ བཅས་ནས་ཕེབ ས་

སྐབ ས་དེར ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་

འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད། གཞི ས་

བསྡམོ ས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སྙན་སྒྲོན་གནང་།

བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

གི ས ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས ་སླབོ ་སྦྱོང ་ཡག་པོ་ བྱས་

མཉམ་ལས་ཁང་།

ཐོན་ཐུ བ་པ་དང་། བོད་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་བྱ་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་གཞི ས་ཆགས་
ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་

ནས་མ་འོང ས་བོད ་ཀྱི ་ སྲིད ་སྐྱོང ་མང་ཙམ་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

༢།༣༠

མངོན ་འདོད ་སྒྲུབ་དགོས ་སོ ག ས་གསུ ང ས། ཐོག་མི ་མང་ཚོ གས་འདུའི་སྐབས་ཤེ ས་རི ག་

དེ ་ ར ྗེ ས ་ སླ ོབ ་ གྲྭ འི ་ འ ཛི ན ་ ཁ ང ་ སོ ་ སོ ར ་ བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་
གཟིགས་ཞི བ་ཀྱིས་བོད་ཨི ན་གཉིས་ཀྱི་ཤེ ས་ སྐུ་ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་ཞུ ་རྒྱུ ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ཡི ན་
ཚད་རྒྱུ ས་ལོ ན་ཐོག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སླབོ ་ པ་དང་།
འཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐརོ ་དང་།

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་

སླབོ ་ཕྲུག་ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི ལས་འཆར་སྐརོ །

ཚོ འི་མི ་ཚེ ་འཕྲོ་བརླག་དགེ་རྒན་གྱིས་གཏོང་ ཆགས་སྲ་བརྟན་གནས་ཐབས།

གཞི ས་

ཕྱི་ལོ་

ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འི་མི ་ཚེ ་ཡག་པོ་ ༢༠༡༧ ལོ་འདི་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་དང་། ཕྱི་

མང་ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་།

དགེ་རྒན་ཕ་མའི་ཚོ གས་ཆུང་ཚང་འཛོ མས་

བར་གསན་བཞེ ས ་དང་སྦྲགས་སླ ོབ ་གྲྭ ་
ཚགས་ཚུ ད ་སླད ་དགེ ་ རྒན་ཕ་མའི ་ ཚོ ག ས་
ཆུ ང ་ངོས ་ནས་ཀྱང་འགན་ཁུ ར ་མང་ཙམ་

ལེ ན ་དགོ ས ་སྐར
ོ ་གྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་།
དེ་རྗེས་ཆུ་ཚོ ད་ ༩  ཐོག་མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་

གླི ང ་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ ཕེབ ས་ཐོན ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས། །
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