དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི མངའ་སྡ་ེ མི ་ནི་སུ་ཊར་གནས་
འཁོད་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འི་

བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ ་ཆོ ས་ ཀྱང་བོད་ཡི ག་འདི་རྒྱ་གར་ཡི ་གེ་ནས་དཔེ་ གེར ་དཔེ་ བལྟས ་ནས་བཟོས ་གནང་བ་རེ ད །

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སུ་སངས་ བལྟས་འདུག དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་ དེར ་བར ནྟེ ་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ དང་སླབོ ་

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་

མངའ་སྡ་ེ མི ་ནི་ སུ ་ ཊར་གནས་འཁོད ་བོད ་

ནས་གདན་ཞུ་གནང་།

འདིར་མཁན་སླབོ ་

རི གས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་བཀའ་

ཆོ ས ་གསུ མ ་གྱི ་ སྐུ་ ཐང་ཡོ ད ་པ་འདི་ ང་རང་

ཡོ ད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་།

ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཚོ ་ ཚང་མའི ་ ཁ་ལ་མཁན་སླབོ ་ཆོ ས ་གསུ མ ་

བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ་

ལྷག་

སླབོ ་ཆོས་གསུམ་ཟེར་རྒྱུ་འདི།

པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནི་སྔར་རྒྱ་གར་
བྲི་ཀྲམ་ཤི ཱ་ལ་བཅས་སུ་དུས་རབས་

སོ ་ སོ འི ་ ནང་གནས་དེ་ དག་གཞི ་ ནས་ནང་

མཁན་པོ་

ཟེར ་རྒྱུ ་ནི ་ མཁན་ཆེ ན ་འདུལ ་བ་འཛི ན་པ་

དུ་ཐོག་མར་ཏཀ་ཤཱ་ཤི ་ལ་དང་། དེ་ནས་ནཱ་

ལེནྡྲ།

དེའ་ི ནང་ནས་མཁན་

ཞི ་བ་འཚོ ་ཆགས་ཡོ ད།

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་

འཚོ ་ དུས ་རབས་བརྒྱད་པའི ་ ནང་དཔལ་ནཱ ་

ཆོ ས་བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་བྱེད་

རྒྱས་པའི ་ བསྟན་པ་ཐོག ་མར་དབུ ་ བརྙ ས
ེ ། བཙན་སྐབས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ ལེ ནྡྲ འི་ མཁས་པ་མང་པོའི་ ནང་ནས་མཁས་

འདུག དེའ་ི ནང་ནས་ཤུ གས་ཆེ་ཤོས་དཔལ་

གནང་འདུག གཞན་ཆོས་རྒྱལ་རང་ཉིད་རྒྱ་ རྒྱུ འི ་ དགོ ང ས་པ་བཞེ ས ་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ རྒྱ་ ཡི ན་པའི ་ རྟགས་ནི ་ ཚད་མའི ་ གཞུ ང ་ཚད་

རྒྱུ འི་གནས་གཞི ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་དེ་ལྟར་ཆགས་

ནཱ་ལེནྡྲ་རེད་འདུག
ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་
སོ ག ས་པ་དང་ཐོ ག ས་མེ ད ་སྐུ ་ མཆེ ད ་ལ་
སོགས་པ་དེ་དག་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཕེབས་པ་རེད།

དེ་དུས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཧ་ཅང་ཐུ གས་སྣང་ ནང་ཆོ ས ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ དར་ཁྱབ་གཏོང ་ པའི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག དེ་ལྟར་

བཟའ་དང་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ནས་རྒྱ་ནག་ཐང་ ནག་བརྒྱུ ད་ནང་ཆོ ས་བཞེས་ནའང་ལས་སླ་ ཆེན་མཛད་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་
རྒྱལ་པོའི་ སྲས་མོ ་ དང་ཁྲུ ང ་ས་བསྐྱོན ་ནས་ པོ་ཡོ ད་ཀྱང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་ སྩལ།།
འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

འོན་ པོའི ་ སྐ བ ས་ནས་བོད ་ཡི ག་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཡི ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ ཁག་གི ་བཞུགས་གྲལ་གདན་
ཐོབ་རྩ་འཛི ན་གསར་པའི་ཐོག་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༢༡
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ནས་སྤལ
ེ ་བའི་རྩ་
འཛི ན་བཀོད་ཁྱབ་ནང་དོན་ལྟར།
བཀའ་
དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གསལ་
ྱི ་ཚང་མས་མཁྱེན་
བཤད་གནང་དོན། སྤར
ག ས ལ ་ རེ ད །
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༨ ཉིན་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༤
བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པ་དམ་འབུལ་སྐབས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་
དང་འཛི ན་སྐངྱོ ་གི་སྐ་ུ དབང་དེ་དག་མར་རྩིས་
སྤདྲོ ་མཛད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དེ་
རི ང་ནས་ངོས་ཀྱི་རི ང་ནས་སྙངི ་དུ་གནག་པའི་

འདོད་པའི་དོན་གཅིག་བསྒྲུབས་སོང་ཞེས། དེ་
སྔའ་ི སྲིད་སྐངྱོ ་སྟག་བྲག་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ མདུན་
ནས་ཚུར་རྩིས་བཞེས་པའི་བཀའ་ཐམ་སྲིད་ཞི་
བདེ་སྐྱིད་མ་དེ་སྲིད་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་
ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ཕེབས་
ཡོ ད། བཀའ་ཕེབས་སྟབས་དེའ་ི རས
ྗེ ་རི མ་
ྲི ས་ཀྱི་དོན་
བཞི ན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བཅའ་ཁམ
ཚན་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རྒྱུ ་བཅས་
ཀྱི ་ ལས་རི མ ་དེ་ དག་ཟིན ་ནས་དེ་ སྔ་ བཀའ་

བླནོ ་ཁྲི་པ་ཞེས་པ་དེ་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་མ་འོངས་
ྲི ས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
པར་འབོད་རྒྱུར་ཁམ
ྲི ས་ནང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་
གནང་སྟེ་བཅའ་ཁམ
ཕྱིན་ཡོ ད།
དེ་ དག་འགྱུ ར ་བ་ཕྱི ན ་སྟབས་
བཅའ་ཁྲིམས་ལེ འུ་བཞི ་པའི་དོན་ཚན་བཅུ ་
དགུ་པའི་ནང་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགན་དབང་
སྐརོ ་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་ཡོ ད། དེ་སྔ་ཡི ན་
ན་སྤྱི་འཐུ ས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
ྲི ས་སྒྲིག་ཡི ན་ནའང་འདྲ། གང་འདྲ་
པའི་ཁམ
ཞིག་ཡི ན་ནའང་དེ་དག་ལ་ཆོག་མཆན་གནང་
རྒྱུ་དང་། ཆོག་མཆན་གནང་བའི་ཐོག་ནས་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ ་དེ་དག་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དེ་སྔ་འཛི ན་
སྐྱོང་དང་ཆབ་སྲིད་ཚང་མའི་དབུ་ཁྲིད་ཡི ན་
པའི ་ ཆ་ནས་དེ་ ལྟ ར ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད།
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་པའི་མཚམས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛི ན་
སྐྱོང་གི ་སྐ་ུ དབང་དེ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་རྩིས་
ྲི ས་ནང་
སྤདྲོ ་མཛད་པར་བརནྟེ ། བཅའ་ཁམ
དོན་ཚན་འདི་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་མི ་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་
སྒྲིག་གང་འདྲ་ཞི ག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་
ཡི ན་ནའང་། དེ་ལ་དག་མཆན་དང་གསལ་

བསྒྲགས་དེ་དག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་མཚན་
ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ་ཚ་
ཚང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོ ད།
འོན་ཀྱང་དེའ་ི

རྗེས་གཞུ ང་འབྲེལ་འཆར་འཕར་གྱི ་མཛད་
སྒ་ོ ཁག་དང་དེ་ འདྲའི ་ ཐོག ་ལ་མཛད་གཙོ ་
རྣམ་པའི་བཞུ གས་གྲལ་བཀོད་སྟངས་དང་།
བཞུ ག ས་གྲལ་འབུ ལ ་སྟངས་དེ་ དག་གཏན་
འབེབས་སོང་མེད། དེའ་ི སྐརོ ་གཏན་འབེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་བཀའ་མོལ་རི གས་དེ་སྔའ་ི

གས
དེ་
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལྷང་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད།
བཞི ན་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པ་ནང་ཁུལ་ལའང་
དེ་འདྲའི་གླངེ ་མོ ལ་ཞི ག་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
མ་གཏོགས། ང་ཚོ ས་གཏན་འབེབས་གནང་
ཐུ བ་མེད་པར་བརནྟེ ། བར་ལམ་ནས་འདི་
དགོ ས ་གལ་ཞི ག ་ལ་གཟི ག ས་བཞི ན ་ཡོ ད ་
སྟབས། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠
ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༧ ཙམ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མར་
གཏན་འབེབ ས་གནང་སྟེ་གསལ་བསྒྲགས་
སྤལེ ་འདུག   དེ་འདྲ་ཡི ན་དུས་འདི་གཞི་
རྩར་བཞག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་
དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་ནས་
རྐང་གཙོ ་བོ་གདན་ཐོབ་དེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་
རྒྱུ་འདི་ད་ལྟའ་ི སྲིད་སྐངྱོ ་ལས་ཐོག རྩ་བའི་
སྲིད་སྐངྱོ ་ཟེར་དུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

སྲིད་སྐངྱོ ་རེད། གང་ཟག་གཅིག་རང་ལ་མི ང་
གནས་འདི་བདག་པའི་བཟོ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ད་
ལྟའི་གང་ཟག་སུ་ཡི ན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་མ་
འོངས་པར་ང་ཚོ འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་
དེ་སྲིད་སྐྱོང་རང་ཆགས་རྒྱུ ་ཡི ན་པར་བརྟེན་
བསྒྱུར་བ་དགོས་གལ་ཞིག་དང་། འོན་ཀྱང་ད་
ལྟའ་ི སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་
ཆགས་ཡོ ང་དུས་གདན་ཐོབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དེ་
འདྲ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་
བཀའ་བསྡར
ུ ་བྱུང་དུས། དེ་བཀའ་ཤག་སྒང་
ལ་མ་ཡི ན་པར་དངོས་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་རྒན་པ་
བགས
ྲེ ་ཡོ ལ་ཐོན་པའི་ནང་ནས་ཚོ གས་ཆུ ང་
གཅིག་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོ ས་
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་མི ་གྲངས་གསུམ་
ལས་གྲུ བ ་པའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་ཅི ག ་བཙུ ག ས་
གནང་བ་བཞི ན་མར་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་རེ ད།
ཁོང་རྣམ་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༦  ཚེ ས་ ༨ ཉིན་སྙན་
ཐོ་ཡར་ཕུལ་ནས། སྙན་ཐོ་དེ་དག་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་སྙན་ཐོ་བསྐྱོན་ནས་
གནད་འགག་དེ་དག་བསྐནྱོ ་འདུག   ད་རེས་
བཞུ གས་གྲལ་ནང་ལ་ཤུ གས་ཆེ ་བ་འདི་སྲིད་
སྐངྱོ ་མཆོག་གི ་གདན་ཐོབ་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་
ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་ཡོ ད།།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་མི ན་ནེ་ སོ ་ ཊ་མངའ་སྡ འེ ི ་ ནང་
༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་
གྱི་སྔ་དྲོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོ ག་ཨ་རི འི་ཁེལ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡ་མངའ་སྡ་ེ ནས་ཨ་
རི འི་མི ་ནི་སོ་ཊ་མངའ་སྡའེ ི་རྒྱལ་ས་མི ་ནེ་པོ་ལི ་སི འི་
Minneapolis ནང་ཆི བས་ཞལ་སྒྱུར་སྐབས་ཨེ ་ན་
ཧེམ་ Anaheim གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་
ཊེཌ་ Tom Tait མཆོག་གི ས་གཙོས་དད་ལྡན་
མང་ཚོ ག ས་རྣམས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་སྐ ྱེལ ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱལ་
ས་མི ་ནེ་པོ་ལི ་སི འ་ི Minneapolis ནང་༸ཞབས་
སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་བོད་མི ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་
༤༠༠
བརྒལ་བས་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་དང་ཆང་ཕུད་
བཅས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་བརྒྱུད་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོ ག་ལ་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ འི་
སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།།
རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཚོ གས་གཞོན་དང་དྲུང་ཆེ ་བོད་མི ་
མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཁང་དུ་ འཚམས་གཟིག ས་སུ ་
ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི ཟླ ༦ ཚེ ས་
༢༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་རྒྱ་
གར་གཞུ ང ་གི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ སྨན ་པའི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་
(Central Council of Indian Medicine
A Y U S H ) ཀྱི ་ ཚོ ག ས ་ ག ཙོ ་ སྨ ན ་ པ ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་
Dr.Vanitha MurliKumar མཆོག་དང་།
ཚོ གས་གཞོན་སྨན་པ་ Dr. V. Arunachalan
མཆོག དྲུང་ཆེ་སྨན་པ་ Dr.Natarajan ལགས་
ཉམས་ཞི བ་པ་སྨན་པ་ Dr.Padma Gyurmey
ལགས་བཅས་བཞུ གས་སྒར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་
གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གཟིགས་ཞི བ་
དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཆེ ད་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་ནས་ཁོང་
རྣམས་ལ་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་ཆེ ས་
མཐོའ་ི ཕྱག་རྟགས་ཤི ག་ཀྱང་ཕུལ་གནང་ཡོ ད། དེ་
རྗེས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ད་
ལྟའ་ི བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབ། དེ་བཞི ན་
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ འི་ལམ་ལུ གས་དང་
འཕེལ་རི མ་སྐརོ ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།།
ཨ་རི འི ་ ཨར་ཀན་སས་གཙུ ག ་ལག་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་
སླབོ ་དཔོན ་དང་སླབོ ་གཉེར ་བ་ཁག་ཅི ག ་བོད ་མི ་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ།
༄༅།
།ཨ་རི འ་ི ཨར་ཀན་སས་གཙུག་ལག་
མཐོ་སླབོ ་ (University of Arkansas) ཀྱི་
སླབོ ་གཉེར་བ་ ༢༠ ཙམ་ལོ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་
ཡོ ད་པའི ་ བཙན་བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་
རྒྱུ ས་ལོ ན ་ཆེ ད ་རྒྱ་གར་ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག དེ་
བཞི ན ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབ ས་
རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧
ལོའ་ི (TEXT) ལས་འཆར་གྱི་ལས་རི མ་བཞི ན་
བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་
ཐེངས་འདིར་ཨ་རི འི་ཨར་ཀན་སས་གཙུག་ལག་
མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་དཔོན ་དགེ ་ བཤེ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་
རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་གཞན་ལས་བྱེད་གཉིས།
དེ་
བཞི ན་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་གཉེར་བ་ ༡༧ བཅས་
ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠ ཐོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་
མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ འདས་པའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་།
ད་ལྟ་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་བཅས་གསུ ངས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་  ༢༨
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ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ ཆོ ས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེ ན་པོར་
ཤག་ནས་ཚེ ས་ཆ་གང་འོས་ཤི ག་ལ་གཞུ ང་ ག ཞུ ང ་ འ བྲེ ལ ་

མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་

ཁྲིམས་ཁྲིབ་པ་

ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་རང་ལུགས་ན་བཟའ་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་།
གཞན་གཉིས་མཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

བཞེ ས ་ཏེ་ ལྷ ན ་འཛོ མ ས་ཐོག ་༸རྒྱལ་བའི ་

དེ་ཡང་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་པའི ་ བཀའ་བླནོ ་

བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོ ས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་
ལྡན་རྩལ་ཆེ ན་པོར་སྤྱན་འདནྲེ ་ཞུ ས་ཏེ་སྲིད་

༢༡༤༤ རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༤ གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་

གཞོན་ཨ་ཅརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་

པས་མཇལ་ཕྱག་ཞུ ས ་རྗེས ་རི མ ་བཞི ན ་སྲི་

བསྟེན་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་རྣམ་པར་དབྱར་གསོ ལ ་ སྤྱན་འདྲེན ་ཞུ ས ་
སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར།

འདི་ ཡོ ད།

རྣམ་པ།

ལོ འི ་ དབྱར་གསོ ལ ་དེ་ བཞི ན ་བོད ་རྒྱལ་ལོ ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉི ན ་
ཚེ ས་ ༢༩ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ༧

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་

གི ས ་དབུ ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་

ཐོག་གནས་

ཚེ ས ༢༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་ ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་

ལས་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་

གླི ང ་དུ་ ༸རྒྱལ་བའི ་ བསྟན་སྲུང་སྤྲུ ལ་པའི ་ འདུ་ ཁང་དུ་ ཆེ ས ་

ཁག་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཆུ ང ་གི ས ་གཙོ ས ་སྲི་ཞུ འི་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཐོག་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་ གླི ང ་ ད གོ ན ་ གྱི ་

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་

སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་མཛད་གཙོ ་ རྣམ་

ཞུ འི ་ ལས་བྱེད ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ ཁག་གི ་བཞུགས་གྲལ་གདན་ཐོབ་རྩ་འཛི ན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

པ་ཕེབ ས་སོ ང་ན་ལས་ཁུངས་སོ ་སོ འི་ཁྱབ་

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི

འོག ་ཏུ ་ཡོ ད ་པའི་ སྡ་ེ ཚན་ཚང་མར་མཁྱེན་

ལས་ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ འགན་འཛི ན་

དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་

༢༡

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་

རྟོགས་ཐུ བ་པ་བཟོ་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ ་དེ་དོན་

༢༣། གནས་ཆུང་སྐ་ུ རྟེན།

༢༤། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ།

བཞུགས་རྒྱུ། )

ཞབས་ཆེ་ཕྲ།

པ་རྒན་རི མ་བཞི ན་བཞུགས་རྒྱུ།

( མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ཁོངས་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ བག ས
ྲེ ་གཞོ ན ་

༢༨། ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ།

༤༦། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའ་ི སྐ་ུ རྟེན།

༢༥། བཀའ་དྲུང༌།
༢༦། ཚོ གས་དྲུང༌། ལས་གནས་ཐོག་༜༜བསླབ་

༢༧། ཁྲིམས་དྲུང༌།

༢༩། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ།
༣༠། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ།
༣༡། ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ།

༣༢། བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ།
རྣམས་ལ་བཏང་བའི་རྩ་འཛི ན་བཀོད་ཁྱབ་

ནས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡

ྱོ ས་སུ་སྲིད་སྐངྱོ ་དང་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་རྣམ་
༤༤། ལ་མོ་ཚངས་པའི་སྐ་ུ རྟེན། ( མཛད་ ཕག
སྒའོ ི ་ སྐབ ས་སུ ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ གྲལ་ཁོང ས་སུ ་ པས་གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་

༣༣། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ།

༣༤། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ།
༣༥། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དྲུང་ཆེ།

༤༥། སྨན་བཙུན་ཚེ ་རི ང་མཆེད་ལྔའ་ི སྐ་ུ རྟེན།
སུ་བཞུགས་རྒྱུ། )

༣༽བཞུ གས་གྲལ་གཡོ ན་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི ་

རྣམ་གཉིས་དང༌།  གནས་ཆུང་སྐ་ུ རྟེན། སྤྱི་

འཐུ ས་ལས་ཐོག་རྣམ་པ།

བཤེར་དཔང༌།

ལ་མོ་ཚངས་པའི་
( མཛདསྒའོ ་ི སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ཁོངས་ དགའ་གདོང་སྐ་ུ རྟེན།
སྐ་ུ རྟེན།
སྨན་བཙུན་ཚེ ་རི ང་མཆེད་ལྔའ་ི
སུ་བཞུགས་རྒྱུ། )
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ སྐ་ུ རྟེན། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའ་ི སྐ་ུ རྟེན། ཝ་
ཎ་དབུ ས ་བོད ་ཀྱི ་ གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གཉེར ་
ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ།

༤༧།

༤༨། སམ་བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པའི་འགན་ ཁང་གི ་རི གས་བདག་པ། ལྡ་ི ལི ་བོད་ཁང་
འགན་འཛི ན།
དྭང་སླབོ ་འགན་འཛི ན་
འཛི ན།
༼མདའ་དཔོན་༽

མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་

དགོངས་མངའ་བཞི ན།

ལ་ཕུལ། ཅེས་འཁོད་འདུག བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

མཛད་སྒ་ོ ཁག་གི ་བཞུ གས་གྲལ་གདན་ཐོབ་

པའི་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པར་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་

༡། སྲིད་སྐྱོང༌།

༣༨། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག

༥༢།བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ འགན་ འཛི ན། བོད་མི འ་ི སྤྱི་མཐུ ན་མཉམ་འབྲེལ་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛི ན།

༣། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ།

ཁ  ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

༥༤།

ནང་འཁོད་དོན།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
༨

ཉིན་མི ་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཆར་འཕར་གཞུ ང ་འབྲེལ ་
རྩ་འཛི ན།

ཀྱི ་ སྲིད་སྐྱོང ་གི ་ སྐུ་ དབང་རྩིས་སྤ ྲོད ་བཀའ་

༢། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ།

དང་འཛི ན་སྐ ྱོང ་གི ་ འགན་དབང་ཆ་ཚང་

༤། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན།

དྲིན ་བླ་ མེ ད ་དུ་ ཆེ ་ བ་ནས་བཟུ ང ་ཆབ་སྲིད་

༣༦། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞི བ་ལས་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ།

༣༧།ལས་ཐོག ་དྲུ ང ་ཆེ ་ གཞན་རྣམས་རྒན་

རི མ་བཞི ན་བཞུགས་རྒྱུ།

ཀ  ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།༞༞

ག  བལ་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

ང  སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁྲིད་རྣམས་

༥།ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་གཉིས།

བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་ལའང་དེ་མཚུ ངས་

༧། སྲིད་སྐྱོང་ཟུར་པ་དང་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ།

གཅོད།

སོགས་བྱུང་ཡོ ད། དེ་འབྲེལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

༩། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཟུར་པ།

ཇ  སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

ནས་གནང་བཞི ན་པ་དང༌།

བཙན་བྱོལ་

དགོ ས ་ངེ ས ་ཀྱི ་ བསྐྱར་བཅོ ས ་གནང་བ་

འཛུ གས་ཀྱི ་ འཆར་འཕར་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་
མཛད་སྒའོ ི་ སྐབ ས་སུ ་ བཞུ ག ས་གྲལ་གདན་

ཐོབ་ལའང་འགྱུར་བ་ཞི ག་དགོས་ངེས་ཀྱང་
ད་ལྟ་བར་བཀའ་མོ ལ་གླངེ ་སླངོ ་བྱུང་བ་ཙམ་

ལས་འགྱུར་བཅོས་གཏན་འབེབས་བྱུང་མེད་
པར་སོང༌། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་གོང་གསལ་གནས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

སྐརོ ་ཚོ གས་མི ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་བསྐྱར་

ཞི བ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཞི ག ་བསྐ ་ོ གཞག་གནང་
ཡོ ད།

ཚོ གས་ཆུང་ནས་སླད་ཕྱིན་གཞུང་

འབྲེལ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་བཞུགས་གྲལ་གདན་

ཐོབ་འབུལ་ཕྱོགས་ཐད་བསྐྱར་བཅོས་གནང་

འོས ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ གྲུ བ ་དོན ་སྙན ་ཐོ་ ཞི ག ་

༦། བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ།

༨། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ།
༡༠། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཟུར་པ།

༡༡། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཟུར་པ།
༡༢། བཀའ་བླནོ ་ཟུར་པ།

སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ཁོངས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ། )
པ་རྒན་རི མ་བཞི ན་བཞུགས་རྒྱུ།

ལས་ཐོག་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་རྣམས་

བསླབ་པ་རྒན་རི མ་བཞི ན་བཞུགས་རྒྱུ།

༤༢། ྋསྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམ་པ།

(མཛད་སྒའོ ི་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ཁོངས་

གི ་འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་རྣམ་པ།

༤༣།  དགའ་གདོང་སྐ་ུ རྟེན། ( མཛད་སྒའོ ་ི

༢༡། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

བཀོད་ཁྱབ་ཟུར་ཡོ ད་ལྟར་རྩ་འཛི ན་དགོས་

ན  ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

༡༩། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་མི །

བཞུ ག ས་གྲལ་གདན་ཐོ བ ་ཀྱི ་ རྩ་འཛི ན་

༢༢། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཟུར་པ་རྣམ་པ།

ཞབས་ལས་ཐོག ་དང་བགྲེས ་ཡོ ལ ་རྣམས་ མཛད་སྒ་ོ དང༌། ཚོ གས་འདུ་གྲ་སྒྲིག་གནང་
གནས་རི མ་གཞི ར་བཟུང་བཞུགས་རྒྱུ། དྷ་ས་ མི ། དོ་བདག་སོ་སོ་བཅས་ནས་ཕྱག་བསྟར་

ཟུར་མཆན།

༤༡།

༢༠། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་
ི ་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གཅེས་ ཚོ གས་གཙོ།
ནོར་གླང
རྣམ་པ་གོ ་ རི མ ་བཞི ན ་བཞུ ག ས་རྒྱུ ་བཅས་
སྐྱོང་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན།
གོང་དུ་འཁོད་གསལ་ལྟར་
༥༥། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེས་གཙོས་གཞུང་ ཡི ན་ཅིང༌།

ཐ  ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

ཏ  ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

ཞི བ་སྤྱི་ཁྱབ་པ།
རྣམ་པ།

ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

སམ་ངོ་བོ་གང་གི ་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་གྲལ་

༤༠། བགྲེས་ཡོ ལ་དུ་ཕེབས་པའི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

༡༨། འོས་བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་ལས་འཕར་

འཛི ན།(CEO)

༥༦།

༡༦། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་གཙོ།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞི བ་ལས་ཁང་གི ་རྩིས་

འགན་འཛི ན། ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་འགན་

ཉ  ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

༣༩། བཤེར་དཔང༌། ( མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་

༡༧།

༥༣།  བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན།

ཤེས་རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་སྤྱི་དང་

ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ། མཛད་སྒ་ོ དང༌། ཚོ གས་

༡༤། ཡབ་གཞི ས་སྐ་ུ འཁོར་རྣམ་པ།

༡༥། འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན།

༥༡།བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན།

ཆེ།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གཞུ ང་ཞབས་སྤྱི ་འགྲེ་

ད  ཐའེ་ཝན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

པའི་སྐབས་སུ།)

༥༠། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན།

ཆ  ཨི ན་ལན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།

༡༣། ལྷ་རྒྱ་རི ་ཁྲི་ཆེན།(རྒྱལ་ཆས་མ་བཞེས་

༢༠༡༧།༦།༨ ཉིན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དེར་

བཀའ་ཤག་ནས་ངོས ་བཞེ ས ་དང་སྦྲགས་

ཅ  ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

༤༩། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན།

སུ་བཞུགས་རྒྱུ། )

སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ཁོངས་སུ་བཞུགས་
རྒྱུ། )

ལྟར་བཞུགསརྒྱུ།

ཤེས་རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་སྤྱི་དང་

འགན་འཛི ན།

འདུ།

མཇལ་ཁ་བཅས་ལ་མཚན་གནས་

རི མ་དེ་རང་ལ་བཞུ གས་པ་ལས་གང་བྱུང་
དུ་བཞུགས་ན་འགྲིག་མི ན།   གོང་གསལ་

༡༽   ཝ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ ་ གྲལ་རི མ ་ནང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་
གཉེར་ཁང་གི ་རི གས་བདག་པ།  ལྡ་ི ལི ་བོད་ མཚན་གནས་མེད་རི གས་དང༌། གདན་ཞུ་

ཁང་འགན་འཛི ན།  དྭང་སླབོ ་འགན་འཛི ན་ མེ ད ་རི ག ས་ཀྱི ་ གང་ཟག་སུ ་ ཡང་མཛད་སྒ་ོ
༼མདའ་དཔོན༽ མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ་ སོགས་གོང་གསལ་གྲལ་རི མ་ནང་ཞུགས་པ་
བཅས་ས་མི ག ་གཏན་འབེབ ས་ཁོང ས་མེ ད ་ དང༌། ཞུགས་སུ་འཇུག་པའི་རི གས་གཏན་
ཐོག་ཕག
ྱོ ས་མཐར་བཞུ གས་མུ ས་ལ་བརནྟེ ་ ནས་མི ་ཆོག་པ་བཅས་གཏན་འབེབས་བགྱིས་
གདན་ཐོབ ་མཚན་གཞུ ང ་དུ་ བཀོ ད ་མེ ད ་ པ་ད་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་རྩ་འཛི ན་དགོས་
འདིའ་ི སྔནོ ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་
ཀྱང༌།   མཛད་འཆར་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ པ་དང་།

གྲལ་མཚམས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ་དང༌།   དྷ་ས་ ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠ འཁོད་
སྟེང་ཤོ ད་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་ལ་ས་མི ག་བཀའ་ གདན་ཐོབ་ཀྱི ་རྩ་འཛི ན་བཀོད་ཁྱབ་དེ་ལྟར་
འཁྲོལ་མེ ད་ཀྱང་བཞུ གས་སྒར་དུ་ཡོ ད་པར་ རྩིས་མེ ད་དུ་སོང་བར་ངོས་འཛི ན་དགོས་པ་
བརྟེན་མཛད་བཅར་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་གྲལ་ བཅས་ཀྱི་རྩ་འཛི ན་བཀོད་ཁྱབ་ཏུ ། བོད་མི འ་ི

གཤམ་དུ་བཞུགས་རྒྱུ།

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གི ས་

༢༽ མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་བཞུགས་གྲལ་གཡས་ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ ལ།། །།

༢༠༡༧

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོ གས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་སླད་
ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༨
ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་ལྔའ་ི རི ང་རྒྱ་གར་བྱང་

ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་སྒང་ཏོག་ས་གནས་སུ་བོད་

དབྱི ངས་ཆེ ན་པོས་ལས་རི མ་འགོ་འཛུ གས་
གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་རྗེས་དྲི་བ་དྲིས་

སྒྲི ག ་གཞི ་བསྐྱར་བཅོ ས ་གནང་ཕ ྱོ ག ས་

བཅས་ཀྱི ་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དམར་ཁྲིད་གནང་

བཞི ན་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་

འཐུ ས་རྒྱ་རི གས་ཐར་མཆོག་གི ས་ལོ་འཁོར་
ཉིན་གསུམ་པར་དམར་

ལྔ་པར་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བའི་ལས་རི མ་

སོགས་ཀྱི་ཐོག་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁག་

གི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་དོ་

བསྲང་གནང་ཡོ ད།

མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་བར་བསྔག ས་བར ྗོད ་

ཡོ ད། ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་

རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དང་།

འཐུ ས ་རྒྱ་རི ག ས་ཐར་མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་

གནང་ཡོ ད།

འཕྲོས་དོན་དྲི་

སྤྱི་

བ་བསྐུལ་བར་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་།

ནས་ཀྱང་དམར་ཁྲི ད ་ཀྱི ་ ཟབ་སྦྱོང་ནང་

ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་

གསར་འགོད ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཤོ ་ བྷན ་སག་སེ ་

ལྔའི་རི ང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་དོ་སྣང་ཆེ ན་པོས་
གནང་བ་བཅས།།

ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་

ལན་གྱི ་ལས་རི མ་ཁག་ལ་ས་གནས་འཐུ ས་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་དང་།

བཤད་གནང་རྗེས་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱ་རི གས་ཐར་

མཆོ ག ་གི ས ་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཡོ ང ས་ནས་ཉིན ་

བའི་ལོ་ན་ ༣༥ ནས་ ༧༤ བར་མཉམ་

མི ་རྣམ་པས་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་ལ་སྐར ་

ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་ལས་འགན་

ལུས་ཀྱི་འཁྱེར་སོ་དང་། བརྗོད་བྱ། སྒྲ་སྦྱོར།

ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཚོ གས་བཅར་

སྔནོ ་རྩིས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་ཟབ་འཁྲིད་

སྒྲིག་གནང་ཡོ ད། ཉིན་བཞི ་པ་དང་། ཉིན་

གང་འཁུ ར ་གྱི ་ ཡོ ད ་རུ ང ་ལྷག ་བསམ་རྣམ་
དག་གི ་སྒ ་ོ ནས་བ ྱེ ད ་དགོ ས ་པའི ་ གསུ ང་

གོ་རི མ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྐནྱོ ་གནད་རྣམས་ཡོ ་

ཟབ་སྦྱོང་གི ་ཉིན་གཉིས་པར་སྤྱི་

འཁྲི ད ་ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ ག ས་སླ ད ་ལས་རི མ་གྲ་

བཞག་སྟེ་ཟབ་འཁདྲི ་གནང་མཁན་གྱིས་ཟབ་

ལན་གྱི་ལས་རི མ་སྐབས་བར་གསེང་ཐུ ང་ངུ་

དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི ་ལྟར་

གནང་བའི ་ ཟབ་སྦྱོང་ཐེང ས་གཉིས ་པ་དེ་

གནང་བ་དང་།

ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་

སྦྱོང་བ་རྣམ་པས་ཚོ གས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་

མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་

ཡོ ད།

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།   དྲི་བ་དྲིས་

མཆོ ག ་ཀྱང་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་

ཟབ་སྦྱོང་གི ་མཇུག་བསྡམོ ས་

www.tibet.net/mwa

ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་སྤལེ ་བཞི ན་པ་དེར་ང་ཚོ ས་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་
འོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༢༦

ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་

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

ན་ Shobhan Saxena ལགས། ནོར་ཝེ་

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་

ི ་
བུ་ལགས། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཤར་གླང

འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པའི་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་བསྐངོ ་

བབ་ཚགས་ཤོག་ Times of India གི ་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཁག་གི ་ མགྲི ན ་ཚབ་པ་དང་གསར་འགོ ད ་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་

བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། རྒྱ་གར་དུས་

ནང་ཕྱག་ལས་གང་གནང་བ་དེ་དག་ཕྱི་དྲིལ་

གི ་ གསར་འགོད ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་

ཁག་ཐོག ་ལ་གནས་ཚུ ལ ་གནང་ཐོག ་མང་

སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ར ྗེས ་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་དོན ་དྲིལ ་བསྒྲགས་

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ནང་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་
དོན།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བཙན་

བྱོལ་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གང་དང་གང་གནང་

བཞི ན་ཡོ ད་མེད།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི ་ ལས་ཁུ ངས་ཁག་དང་གཞི ས ་ཆགས་

བཞི ན་འདུག་པར་བརནྟེ ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་

ཕྲེང་གསུ མ ་བཞི ་ ཙམ་ལས་མེ ད ་པ་དེ་ འདྲ་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་

ཚུལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་འགོད་མཁན་ཡང་ཡོ ད་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

ཡོ ད་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་དང་ས་གཞི ་རྟོགས་

ཞི བ་བཅས་གནང་ཡོ ད། བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
སྡ་ེ ར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་

༡༡༦

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་ཚོ ་སྒར
ེ ་

དྲུང་དང་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཐུ བ་ན་སྒརེ ་
དྲུང་ཚོ ས་འདྲ་པར་རྒྱག་སྟངས་དང་གནས་

ཆེད་ཁང་

ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ས་

པ་གསར་རྒྱག་གི ་ ལས་གཞི ་ འདི ་ ཉིད ་ལོ ་ མང་ནས་

ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ དང་།

རྒྱ་གར་དབུ ས ་དང་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲིད་གཞུ ང ་རི མ ་པའི ་

གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་ཕེབས་སྟེ་ས་
གླང

སྒའོ ་ི མདུན་དུ་སྤྱི་མི ་དང་བརྒྱ་དཔོན། གཞུང་

གནས་སུ་ལས་གཞི ་གལ་ཆེ ་ཁག་གཉིས་ཏེ་
ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཆེད་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་
དང་།

བོད་མི འ་ི ཚོ ང་ལས་སྡ་ེ ཚོ གས་ཀྱི་

ཚོ ང་ཁང་ཆེ ་གྲས་གསར་རྒྱག་བཅས་ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱུ འི ་ གནད་དོན ་སྐར
ྲེ ་
ོ ་འབ ལ

བཟོ་གྲྭར་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་བཟོ་གྲྭའ་ི རྒྱལ་

འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ འགན་

འཛི ན་སོ ག ས་ནས་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ལེ ན ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

ཕྱི་ཚེ ས་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠

༢༢

ཉིན་གྱི་

ཐོག་བཀའ་བླནོ ་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་བསྟན་སྲིད་ཞབས་རི མ་དུ་དམི གས་ཏེ་ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་ ༥ པའི་ི

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ་
ནང་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང
མཐུ ན་འགྱུར་ཐོག་མ་ཧཱ་གུ ་རུའི་འབུམ་ཚོ གས་འབུལ་གཤོ མས་གནང་གི ་

ཡོ ད་པ་བཞི ན། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ མེ་བྱ་ལོའ་ི འབུམ་ཚོ གས་དེ་ཉིད་འདི་

གཏན་འཁེལ་ཞི ང་། ཚོ གས་ཐུ ན་ཟུར་སྦྱར་རེའུ་མི ག་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ལགས་

གཞུང་ལམ་དང་ཆུ་གླགོ     ཡུ་ར་ལ་སོགས་པ་ཡར་

གར་བྱང་ཕྱོག ས་སྡ་ེ ར་ལྡུན ་ཁུ ལ ་བདེ་ སྐྱི ད ་

འབུམ་ཚོ གས་གསལ་བསྒྲགས།

འབྲེལ ་ཡོ ད ་འགོ ་ ལས་རྣམ་པར་འབོད ་སྐུ ལ ་ཞུ ས ་པ་

སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་   ༢༡    འགན་འཛི ན་བཅས་ནས་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་ནས་མཉམ་ལས་

ཡོ ད།།

ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦ ནས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩

བཞི ན། ད་ཆ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་ནས་སྒྲིག་གཞི ་དགོངས་

ནས་ ༢༤ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་རྒྱ་

ཀྱི་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བཅས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ལུ ས་པའི ་ ལས་གཞི ་ཞི ག་ཡི ན་སྐ ོར ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་དང་།

ས་གནས་འགོ་ འཛི ན།
རཱ ཇ་པུ ར ་བུ ད་མེ ད་

མཉམ་ལས་བཟོ་ གྲྭ འི ་

ལོ ག་པ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་དེར་ང་ཚོ ས་དྲ་རྒྱའི་

མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན །   མཐུ ན་རྐྱེན་འོག་ནས་གདོང་ལེ ན་བདྱེ ་ཐུ བ་

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་

འགན་འཛི ན་རྣམས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་

དེ་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མ ཆོ ག ་ གི ས ་ སྡ ེ་ ར ་ ལྡུ ན ་ ཁུ ལ ་ གྱི ་ སྤྱི ་ མི ་ ད ང ་ བ རྒྱ ་
དཔོན།

གཏོང་གི ་འདུག   འགའ་ཤས་ཀྱིས་གནས་

ཚོ གས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད།    སྐུ་ཞབས་ཤོ ་བྷན་སག་སེ་ན་ལགས་ཀྱི ས་རྒྱ་

ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཆེད་ཁང་པ་དང་བོད་མི འ་ི ཚོ ང་ལས་སྡ་ེ ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ ང་ཁང་
ཆེ་གྲས་གསར་རྒྱག་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་བ།

༄༅།

ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གནས་ཚུ ལ་ཡི ག་

ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ མགྲིན ་ཚབ་པ་དང་གསར་

ལས་

༤༠ ཙམ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཕྱི་

ཕྱི་

ཚད་བཟང་བ་ཡོ ང་ངེས་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན།

ཤེ ས་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་

འགོད་འབྲེལ་མཐུ ད་པ།

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

སླབོ ་གྲྭ་ཡི ན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚང་མས་

ཚུ ལ ་འགོད ་ཕ ྱོག ས་མཁྱེན་པ་ཡི ན་ན་སྤུས ་

བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་
པ་བསྟན་འཛི ན་དཔལ་སྒྲོན་ལགས།

འོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

ཁག   དེ་བཞི ན་ཁ་ཐོར་ཡི ན་ནའང་རེད།

དོན་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི འི་སྐབས་ས་ཁུལ་གྱི་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱང་
ནས་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ བར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ན།

བསླབ་གསུམ་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱིས་ཐུ གས་རྒྱུད་གཏམས་པའི་

སྐྱབས་གནས་འཕགས་ཚོ གས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ ས་གཙོ ས་མི ་མང་རྣམས་

ནས་ཚོ གས་ཞུགས་ངེས་གནང་ཡོ ང་བ་དང་།

དེང་འཆར་དེ་ལྟའ་ི འདུས་

རྒྱས་ལ་ཕན་པའི ་ འབུ ལ ་བབས་དངུ ལ ་དེ་ བཞི ན ་ཆག་

ཚོ ག ས་སུ ་ གསོ ལ ་ཇ་དང་གསོ ལ ་ཚི གས་འབུ ལ ་གཏོང ་སྐབ ས་ཤོ ག ་ཕོར ་

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི གཞི ས་ཆགས་གཅིག་

འཕྲད་བཞི ན་འདུག་པར་བརྟེན། འབུམ་ཚོ གས་སྐབས་སྔ་དགོང་གསོལ་ཇ་

ཆགས་འགའ་ཤས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་གཏམ་

བསྣམས་ཕེབས་ཡོ ང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཡང་བཏང་གནང་ཡོ ད་སྐརོ །

གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ ་

བསྡུས ་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཁོང ས་བོད ་མི འི་ གཞི ས ་
བཟང་བསྒྲགས། །

རི གས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་འཁོར་ཡུག་གཙང་འཕྲོད་རྐྱེན་པས་དཀའ་ངལ་

དང་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིི གས་འབུལ་བཞེས་ཆེད་སོ་སོའི་བཞེས་ཆས་ལྷན་དུ་

འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༧ ལ།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༡༠༤ བསྐ་ོ གཞག་གི ་བཀའ་ཡི ག་ཕྱག་རྟགས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦

བཀའ་པོད ་ལྔ ་ ལ་ཐོས ་བསམ་སླ བོ ་གཉེར ་

འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུའ་ི སྐབས་༸གོང་ས་
ལྔ ་ པ་ཆེ ན ་པོས ་

ཚུགས།

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་དབུ་ཕར་

འདུལ ་མཛོ ད ་བཅས་ཆོ ས ་སྡ་ེ དེའི ་ ཡི ག་ཆ་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས།

དུས་ཡུན་མི ་རི ང་

བར་ལམ་བཟོ་ དུ་ ཡང་ཕེབ ས་དགོ ས ་བྱུ ང ་

དེའ་ི སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་མི ་རྒན་

ཕྱག་བཏབ་པའི་

ཁག་ཐུ གས་འཛི ན་གནང་སྟེ་དགེ ་ འདུན ་

འདུག

དཔལ་མཉམ་མེ ད ་རི ་བོ་ དགེ ་ ལྡ ན ་བསྟན་

དགོ ན ་དུ་ སྒྲི ག ་

བཅུ་དྲུག་ཐོག་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སེར་བས
ྱེ ་

བསྟོད་བསྔགས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་

ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༡༠༤ པར་བསྐ་ོ

མ ཁ ན ་ ཆེ ན ་

སེ ར ་བ ྱེ ས ་མཁན་ཟུ ར་ལྷུ ན་གྲུ བ་ཐབས་

མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦

ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་བླ་ོ བཟང་

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་བླ་ོ

མཁས་མཆོག་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བ སྟ ན ་ འ ཛི ན ་

གཞག་གི ་བཀའ་ཡི ག་ཕྱག་རྟགས་སྩལ་

རྒྱ ་ མ ཚོ འི ་ སྐུ ་

བཟང་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག ་ནི ་ སེ ར ་བ ྱེས ་

མཐིལ་ཕྱིན་གནང་བ་མ་ཟད། རི མ་བཞི ན་

མདུན་ནས་རབ་ཏུ ་བྱུང་། དགོན་པའི་སྒྲིག་

སྐ་ུ གཞོན་ནའུ ་ི དུས་ནས་

འབ ལ
ྲེ ་གྱི ་ གནད་རྣམས་བུ མ ་པ་གང་བྱོའི ་

རབ་གསལ་སོ ག ས་ཆོ ས ་སྤྱོད ་ཁག་ཐུ ག ས་

མཁས་སྙན ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ གཙང་པ་ཁང་ཚན་

ནས་ཡི ན་ཞི ང་།

བཀའ་རབ་བྱམས་དགེ་ བའི་ བཤེ ས ་གཉེན ་

དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུ གས་ནས་གཞུང་ཆེ ན་

རྒྱུ ད་གྲྭ ར ་ཞུ ག ས་ནས་མདོ་ སྔ ག ས་ཟུ ང་

ཚུལ་དུ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་གཙང་སྟོད་ལྷ་རྩེ་ཁུལ་དུ་སྐ་ུ

ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལོ་ཉེར་གསུམ་སྟེང་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཁ་ྲི བྱང་རི ན་

བའི ་ རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན ་ཁྲི ་ པའི ་ མཚན་

བཞེས།

བསྡས
ུ ་གྲྭ་ནས་སླབོ ་གཉེར་དབུ་

བཅས་དང་།  

རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་༸ར་ྗེ བཙུ ན་བླ་ོ བཟང་

པོ་ཆེ འི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྙནེ ་རག
ྫོ ས་ཀྱི་སྡམ
ོ ་པ་

འཛི ན་དང་ཚོ ག ས་རྒྱུ གས་སུ ་ ཕུ ལ ་གནང་

མང་པོས་ཁོང་གི ་མཛད་པ་ལ་དད་མོས་དང་

དུ་མར་བསྟེན་ཏེ་གཞུང་ཆེ ན་ཁག་ལ་གསན་
གཟིགས་དང་ཐུ གས་གཉེར་གནང་། དགུང་

སྲོལ་ལྟར་རྒྱན་འཇུག་གཉིས་དང་ཆོ ས་སྤྱོད་

མཛད།

དགུང་ལོ་

མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲི ག་ཞུ གས་གནང་།

ཞུ ག ས ་ ད ང ་

པའི་སྲོག་ཤི ང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་

གནང་མཛད་ཡོ ད།

དབུས་སུ་ཚོ གས་རྒྱུགས་ཕུལ།

ལྷ ་ རྩེ ་ ཆོ ས ་ སྡ ེ ་

བསྟན་འཛི ན་དཔལ་བཟང་པོ་ མཆོ ག ་ལ་

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའ་ི སྐབས་བོད་དུ་

བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་ལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་

གནས་བཀའ་ཡི ག་ཕྱག་རྟགས་སྩལ།།

ཡ་ང་བའི་དུས་འགྱུར་བྱུང་བའི་དབང་གི ས་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་པའི་འགུལ་བརྙན། དྲན་པ་བརྗེད་སླ་བའི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་། བོད་སྐད་ད་ུ སྒྱུར་འཇུག་
ཞུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདོ། ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༢༡

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

༼དྲན་པ་བརྗེད ་སླ་བའི་ཨ་ཁུ ་ཕག་པ་དང་།

བོད ་སྐད ་དུ་ སྒྱུ ར་འཇུ ག་ཞུ ས ་པའི ་ སངས་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག ཤེས་རི ག་དྲུང་

གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཤེ ས ་རི ག་བྱི ས ་པའི ་

སླད ་ལས་གཞི ་ འདྲ་མི ན་མང་པོ་ ཞི ག ་སྤལ
ེ ་

ལགས། ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་འགན་

སླ་བའི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་། བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་

འགན་འཛི ན་ཚེ ་ རི ང་བསམ་གྲུ བ ་ལགས་

ཆེ ་ སྣང་ས་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དང་ཀརྨ་སེ ང ་ྒེ
འཛི ན་ཟུར་པ་ཀརྨ་སྨནོ ་ལམ་ལགས།

ཞུས་པའི་ཤེ ས་རི ག་བྱིས་པའི་འགུ ལ་བརྙན་

སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

༄༅།

དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད། དབུ་འབྱེད་མཛད་

མི ག་དམར་ཆུང་བདག་ལགས།

རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འདྲི་

པ་ཚོ ་དང་མཉམ་དུ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པའི་

འཇམ་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་ ༡༧

མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་

སྤྱི་སུར་ཇིཏ་མ་ཧཱ་ཇན་ Surjit Mahajan

ལགས་དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི དྲུང་ཆེ་ལྦ་ི ཤཱལ་མ་ཧཱ་

ཡག་པོ་དང་གཙང་མ་རྒྱག་ཐུ བ་རྒྱུ འི་ཐོག་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐ་ུ མགྲོན་

དྲིལ་བོད་ཀྱི ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པར་

འགྲེམ ས་སྟོན་སླད ་རེ ་ འདུན ་ཞུ ས ་པ་

ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།   འགྲེམས་

སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ་ སྐུ ་ ཚེ འི ་ མཛད་རྣམ་དང་བཀའ་
སླབོ །    དེ་བཞི ན་འཕགས་བོད་

ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

གྲྭ འི ་ ཟུ ང་སྦྲེལ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ས་ནི ་ མ་ཧཱ ་ཇན་
Sunny Mahajan ལགས། སླབོ ་གྲྭའ་ི

པྲཱ་ཏབ་སླབོ ་གྲྭར Partap World School   དགེ་ཆེ་རི ་ན་ུ པར་མར་ Renu Parmar

གཉིས་ཀྱི ་འབྲེལ་ལམ་སྐར
ོ ་སྔར་ལྷག་
གཏིང་ཟབ་ཤེ ས་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག   ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་
ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་

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

ལགས།

དེ་བཞི ན་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན་དང་

ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་

བོད ་གཉིས ་དབར་གནའ་དེང ་གི ་ འབ ལ
ྲེ ་

མར་སླབོ ་སྤྱི ས ་དར་མཚོ ན ་གཅོ ད ་འབྲེག ་

སླབོ ་སྤྱི་སུར་ཇིཏ་མ་ཧཱ་ཇན་ལགས་ལ་

པོ་མཆོག་གི ་མཛད་རྣམ་དང་།

འཕགས་

ལམ་འཕེལ ་རྒྱས་འག ་ྲོ ཚུ ལ ་སྐར
ོ ་པར་རི ས ་
འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་

དང་འབྲེལ་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ནས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕྱེ་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་ཕྱི་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་བོད་པའི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད་

ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུ བ ་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད ་

ཐོག་མར་ཤེས་རི ག་ཤེས་ཡོ ན་འགན་འཛི ན་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད།    ལྷག་པར་

ཕ ྱོག ས་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ ཨི ན་ཌོ ་ ར་

ལམ་ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་

སྐ བ ས་སུ འ ང་འགུ ལ ་བརྙ ན ་གྱི ་ ལམ་ནས་

བ ྱེད ་རྒྱུ འི ་ ཐབས་ཤེ ས ་གནང་དགོས ་འདུག  

ཤེ ས་རྟོགས་དགོས་པའི་གནས་ཚུ ལ་

ཇན་ Vishal Mahajan ལགས།   སླབོ ་

དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བར་

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་རྒན་ལགས་རྣམ་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་དང་།

སྟོན་ནང་དོན་ལ་མཚོ ན་ན་ཀུ ན་གྱི ས་

བར་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རི ང ་རྒྱ་གར་བྱང་

གནང་ཡོ ད།  དེ་རྗེས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་

གི ་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱི་

པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་

ཀྱིས་གསུང་པ་ལྟར། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་སྔ་རྗེས་ནང་དང་།  དེ་བཞི ན་

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལགས། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ནང་

གི ས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སྤལ
ེ ་

གོང་དུ་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

ཀྱི ་ སྒྲ་བསྒྱུ ར་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་བསྟན་

དཔལ་འགུ ལ ་བརྙ ན ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་

རྒྱས་ཀྱི་མདོ།༽ཞེས་པའི་འགུ ལ་བརྙན་ཁག་

བ་རེད།

འཇུག་ཞུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མདོ།  ཞེས་
པ་དབུ ་ འབྱེད ་གནང་སྟེ་འགུ ལ ་བརྙ ན ་སྟོན་

བོད་

འཛི ན་ཆོ ས་འཕེལ་ལགས་དང་ལས་རོགས་

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

འགུལ་བརྙན། animation དྲན་པ་བརྗེད་

བཤད་སྐབ ས་སླབོ ་གྲྭ ་ དང་སླབོ ་གྲྭ འི ་
བོད ་དོན ་ཐོག ་དོ་ སྣང་དང་འགྲེམ ས་
སྟོན་སླད ་མགྲོན ་འབོད ་གནང་བར་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ལྷ ག ་པར་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ནང་བོད ་སྐ ད ་
དང་།

༄༅།

དེ་བཞི ན་སླབོ ་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང་

ཅེས་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག

གསལ་བསྒྲགས།

།འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་༸སྐྱབས་གནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི ཐུ གས་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་
རྗེ་བཀའ་དནྲི ་ཉག་གཅིག་ལ་བརནྟེ ་ནས་འཛམ་གླང

དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་འགྲོ་མུས་བཞི ན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་

ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་རི ག་གཞུང་རྒྱུན་འཁྱོངས་དར་སྤལ
ེ ་སྔར་ལྷག་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྒྱུ་རྩལ་བ་སླབོ ་

ཕྲུག་བུ་གྲངས་ ༡༥ དང་བུ་མོ་ ༡༥ བཅས་སླབོ ་ཡོ ན་ཆག་ཡང་ཐོག་གསར་འཇུག་ཞུ་རྒྱུའི་ཆ་
རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

ཀ༽  འཚང་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན།

༡། བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རི ག་གཞུང་ལ་དོ་དབྱིངས་ཡོ ད་པ། ༢། རང་ལོ་ ༢༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༣། གཟུགས་པོའ་ི མཐོ་ཚད། 4.10ft – 5.6ft མ་བརྒལ་བ། ༤། སྒྲ་གདངས་དང༌མི ་བབ་གང་

ལེགས་ཡོ ད་པ། ༥། ཤེས་ཚད་ཉུ ང་མཐའ་འཛི ན་རི མ་ ༨ ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུ ས། ༦།
དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ངོ་བཤུ ས། ༧། གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡི ན་པའི་སྨན་

པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སྦྱོར།
ཁ༽  ཐུ གས་སྣང༌།

༡། ལོ་གསུམ་རི ང་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་དང། གཏམ་བརྗོད། ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང། ལོ་

གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་ཐོན་རྗེས་ཚོ ད་བལྟའ་ི བྲོ་པ་གཞོན་པར་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། ༢། དགོས་
མཁོའི་ ཡི ག་ཆའི་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་ནམ་ཟུང ་སྦྲེལ་དྲུང ་ཆེ ་ ཡན་གྱི ་ དག་

མཆན་འཁོད་དགོས། ༣༽ ལོ་ལྔ་རི ང་གི ་སྦྱོང་བརྡར་དུས་ཡུན་རི ང་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་ཁོངས་
སོ་སོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་གཞི ་གཞི ་བཟུང་དུས་ཡུན་མ་

ཟིན་གོང་དགོངས་ཞུས་རི གས་ནས་སླབོ ་ཡོ ན་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་ལྟར་གྱི་ཕྱིར་སླགོ ་དགོས་རྒྱུ།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཕྲུག་ཁོངས་འཛུ ལ་ཞུ གས་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚེ ས་ ༣༠ ནང་ཚུད་སྙན་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུའི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ཡི ག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེ ས་
༢༡ ལ། །
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