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།		
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རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི བརྙན་འཕྲིན་དང་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ སྐྱོང་མཆོག་དང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ གར་གཞུ ང ་དམངས་གཉིས ་ལས་ལྷག་པའི་ ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

བཀའ་ཤག་གི་ཚོ གས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག

རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་གི ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ཨ་རི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ས ་བོད ་མི ར་རོ ག ས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧ གནང་
གཏན་འཁེལ་བ།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ བཀའ་དྲིན ་ཆེ ་ བ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ ་ ཡང་ གཞུ ང ་དམངས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་སླ ད ་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

ཐུ གས་

གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལས་རི མ་གོ ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་
ལས་འགུ ལ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཕྱི ་ འབྲེལ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་

ཚོ གས་པས་ཕྱོགས་སྒྲི ག་ཞུས་པའི་ཐུ གས་རྗེ་ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་།

དྲིལ་

བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ ཚད་མཉམ་ཤར་གླི ང ་
ཆོས་རི ག་
གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།
ཆེ་ཞུའ་ི གླུ་དབྱངས་དང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་

ལས་རི མ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་ནས་པར་སྐྲུན་ དྲུང་ཆེ་ལུང་རྟོགས་ལགས། ནང་སྲིད་དྲུང་
གནང་བའི ་ དཔེ་ དེབ ་འཕགས་བོད ་གཉ ིས ་ ཆེ་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས། བོད་ཀྱི་

དབར་གནའ་དེང ་གི ་འབྲེལ་ལམ་དང་། ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་
འཕགས་བོད་དབར་གྱི་འདས་དང་མ་འོངས་

པའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི ་མཛའ་འབྲེལ།

དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས།

ཕྱི་

ནང་གི ་གསར་འགོ ད ་པ་བཅས་ཁ ྱོ ན ་མི ་ མེད།

ང་ཚོ ས་མཛད་སྒ་ོ ཁག་སོགས་གང་

དུས་ཡུན་རིང་པོ་དེ་ཙམ་རིང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དང་

ྲི ་ གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བའི་དབུས་དཔལ་ལྡན་ དུ་ཡི ན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དེར་ང་
དེ་ བཞི ན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཕྱི ་ ད ལ
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་ཕྱི་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་དབུས་དཔལ་འབྱོར་ ཧ་ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན། ཞེས་དུས་ ཚོ ས་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ་དགོས་
ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་དང་འཕྲོད་ རྟག་ཏུ ་ཞུ་མུས་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ངག་ཐོག་ པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལུགས་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་

ཐེངས་ ༣༤ པའི་དྲན་རྟེན་དཔེ་དེབ་བཅས་
དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

བསྟེན ་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོ ང ་དབང་ཕྱུ ག་ ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ལྟར་དུས་ནས་དུས་སུ་

ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་

མཆོག་བཅས་ནས་དཔེ་དེབ་ཁག་དབུ་འབྱེད་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ལས་འགུལ་དངོས་སུ་སྤལ
ེ ་ ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས།།

གནང་། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

མི ་

གི ས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ གཅི ག ་གི ་ མི ་ཚེ འི ་ ནང་ལོ ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ བརྗོད ་

གནང་དོན། བོད་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་རྒྱ་

སྐབ ས་ཧ་ཅང་དུས ་ཡུ ན ་རི ང ་པོ་ དང་གལ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༄༅། །ཡོ ངས་གྲགས་སུ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་ གི ་བྱིས་པ་དང་བུད་མེ ད་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་

རམ་ལ་བརྟེན་ནས་

༸སྐུའི་ གཅུ ང ་མོ ་ བཀའ་ཟུ ར ་ར ་ྗེ བཙུ ན ་པདྨ་ པདྨ་མཆོ ག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་དེ་ནི་

གི ས ་ ག ཏ ན ་ སླ ོ བ ་

པདྨ་ཞེ ས ་གཅེ ས ་མི ང་དུ་ འབོད ་བཞི ན ་པ་ གི ས་༸སྐུའི་གཅུ ང་མོ ་བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུ ན་

རྗེ་ བཙུ ན ་པདྨ་མཆོ ག ་

གྲངས་ ༡༠ དང་།

མཆོ ག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ས་རྒྱ་གར་ནང་

གཙོ ་བོ་ཁོང་གི ས་ད་བར་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲག་མང་

ུ ་སྟོབ ས་གོང ་འཕེལ ་གཟེང ས་
བུ ད ་མེ ད ་ན ས

ཐོན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛི ན་ཞུ ས་པ་ཞི ག་ དེ་ བཞི ན་ལག་ཤེ ས ་

གི ་ བུ ད ་མེ ད ་ཀྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་མཐོ་ ཤོ ས ་
རྟགས་

Nari Shakti Puruskar

འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་བརྟེན།

ཞེས་པ་

སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་ལྔ་ པའི ་ མཇུ ག ་

པོའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཐོག ་ཕྱག་ལས་གཟེང ས་སུ ་ ཉིན་སླབོ ་གྲངས་ ༡༧
ཡི ན་ཞི ང་། སྤྱིར་གཟེངས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོ

བསྟི་གནས་ཁང་

དུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། གཟེངས་རྟགས་དེ་

ཕོ་ མོ ་ རྣམས་ཀྱི ་ ཉལ་

དངོས་གཞི ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཕོ་བྲང་

རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁོར་ཆེ ན་པོའི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་
བསྡམ
ོ ས་གསུ ང ་བཤད་སྐབ ས་དཔལ་ལྡན ་ ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝི ནཌ་ Shri Ram Nath
བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་

Kovind

མཆོག་གི ས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོ ད་

པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཀྱང་བཀའ་ཟུར ་མཆོ ག་མཛད་སྒར
ོ ་དངོས ་
དམི གས་བསལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་དང་ སུ་བཅར་ཐུ བ་མེད།
སྦྲགས།

གཟེངས་རྟགས་དང་

༸སྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་པ་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་ ལྷན་བཀའ་ཟུར་མཆོ ག་ལ་མངོན་བསྟོད་ཀྱི ་

ལགས་སུ འ ང་རྒྱ་གར་མི ་ སེ ར ་གྱི ་ གཟེང ས་ ཚོ གས་བརྗོད་འཁོད་པའི་ནང་།
རྟགས་མཐོ་ཤོས་བཞི ་པ་པདྨ་ཤྲི་
Shri Award

Padma

༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་

བཅོ ལ ་བའི ་ ཕྲུ ་གུ འི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན་ཆེ ད ་བླ ས
ོ ་

ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་

འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག

༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བུད་
མེད་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན་རྒྱ་གར་གཞུང་

གི ས ་སྐུ ་ ཚེ ་ཧྲི ལ ་པོའི ་ རི ང་བོད ་མི ་སྐྱབས་
གཏོང་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

རོགས་ཚོ གས་ཁག་གི ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་

༄༅། །ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
ཟླ་ ༩ རྩིས་འགོའ་ི ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་
ཀྱི ས་གཙོ ས་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་
གི ་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།
ཤེས་
ཡོ ན། ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༨ དང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་
ི ་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་
བལ་གཉས
སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སྲ་བརྟན་བརྒྱུ ད་མི ་
རབས་རྗེས་མའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི ་ནུས་པ་གསོ ་སྐྱོང་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༦
གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། རྩིས་འགོ་དེའ་ི འོག་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༣ ཆེད་མངགས་བོད་
མི འི ་ བས ྟི་ གནས་ཁང་དང་འཛི ན་སྐ ྱོང ་ཚགས་
ཚུད་ཆེད་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག དེར་བརྟེན་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་
བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ལ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དོན།
བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་
ཨ་རི འི་གཞུ ང་གིས་ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོ གས་
ནང་དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་
བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུ ངས། དེ་
སྔ་སདྲི ་འཛིན་ཊམ་གྱིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རོགས་
དངུལ་རྩ་བ་ནས་གནང་རྒྱུ་མི ན་པའི་རྣམ་འགྱུར་
བསྟན་པར་བརྟེན། གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་རྣམས་
ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ཆ་དེ་
སྔའི་རོགས་དངུལ་ཡོ ད་མུ ས་ཁར་ཨ་སྒར
ོ ་ས་ཡ་
༣ འཕར་མ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

༣

མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་

ཁང་ ༣ དང་མཐོ་སླབོ ་ ༡ བཅས་གསར་
འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

ད་བར་སླབོ ་གྲྭ་དེ་

ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་དག་གི ་ཁོངས་

དག་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༢༠༠༠ སླབོ ་

བླནོ ་ཆེ ས་ཐོག་མ་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་ཁྱི མ་སླབོ ་གྲྭ་འཛུ གས་རྒྱུ ར་འགན་ཁུར་

རྐང་བཞེ ས ་གནང་མཁན་གཙོ ་ བོ་ ཡི ན་པ་
དང་།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་གྱིས་

UNESCO

ནས་སླབོ ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བོད་མི ་སྐྱབས་ གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོ ད། འདི་
བཅོལ་བ་རེད། བོད་ཕྲུག་ཙམ་མི ན་པར་ཧི་ ལོ ར ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས ་བྱི ས ་པ་དང་བུ ད ་

མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལའང་ མེ ད་ནས
ུ ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཟེངས་རྟགས་
ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོ ད།༽ ཅེས་ ཞེས་པ་དེ་གཟེངས་འཐོན་བུད་མེད་
༣༠
འཁོད་འདུག དེ་ཡང་དགུང་གྲངས་ ༧༧ དང་ཚོ གས་པ་ ༩ ལ་གནང་ཡོ ད། སྤྱིར་
བཞེས ་པ་བཀའ་ཟུ ར ་རྗེ་བཙུ ན ་པདྨ་མཆོ ག་ གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཐོག་
ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ མར་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་
གི ས་གཅུང་མོ་ཡི ན་ཞི ང་། བུད་མེད་བཀའ་ པ་བཅས།།

༄༅།
ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་
དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་དེ་རི ང་སྔ་དྲོ་རྡ་ས་ནས་རཱཇ་
པུར་ཁུལ་དུ་གཏན་གཞི ་བྱས་པའི་ས་སྐྱ་མཐོ་སླབོ ་
ཏུ ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་ས་སྐྱ་
མཐོ་སླབོ ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་རིས་
མེ ད ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཐེང ས་གསུ མ ་པའི ་ དབུ ་ འབ ྱེད ་
མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་ངོ་ཕེབས་ཞུ གས་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་ཡང་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་
དེ་ནི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་
ཉནི ་གྲངས་བཞིའི་རིང་འཚོ གས་རྒྱུ ་དང་ཐེངས་
འདིར་བགྲོ་གླངེ ་གི ་བརྗོད་གཞི ་ནི་༼སངས་རྒྱས་
པའི་ཚད་མའི་གཞུང་སླབོ ་དཔོན་ཕག
ྱོ ས་གླང་གིས་
མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུ ས་དང་།
གཡུ ང་
དྲུང་བོན་གྱི་ཚད་མའི་གཞུང་འགྲོ་མགོན་བླ་ོ གྲོས་
རྒྱན་མཚན་གྱི ས ་མཛད་པའི་ ཚད་མའི་ དེ་ ཁོ་ ན་
ཉདི ་ཀུན་ལས་བཏུ ས་པ་རིག་པའི་གཏེར་མཛོ ད༽
ཅེས་པ་ཡི ན་འདུག །

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ༢

ི ་ནང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་པ།
སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི ་ཚ་མོས་ཨོ ་གླང

༄༅། །སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་
རི ན ་པོ་ ཆེ ་ དམ་པ་མཆོ ག ་གི ་ ཚ་མོ ་ ཉི་ མ་ལྷ་
ི ་གྲོས་ཚོ གས་
མོ་ལགས་ཀྱིས་ཨོ ་གླང

Aus-

ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

tralian parliament

ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནང་ཉན་ཞི བ ་
སྐབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་

གུ་ཡངས་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་
Party

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

Liberal

དེ་སྔ་བདེ་སྲུང་བླནོ ་ཆེན་ཡི ན་པ་སྐ་ུ

ཞབས་ཀེ་ཝི ན་ཨེ ན་ཌི འུ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་

ི ་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་
སྦྲགས། ཨོ ་གླང
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་
མཆོ ག་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

ཉན་ཞིབ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཝིན་ཨེ ན་ འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ མེ་རི ་ལི ན་སྭན་སོན་
ཌི འུ་

Kevin Andrews

མཆོག་གི ས་ཉི་

yln

Swanson

Mer-

མཆོག་གི ས་ཉི་མ་ལྷ་མོ་

ལགས་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་ལ་གདུང་

སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་སྦྲགས་མྱ་ངན་གུ ས ་

བའི་ གནད་དོན ་ཞི བ ་འཇུ ག ་ཆེ ད ་ངེས ་པར་

འདུད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱི་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་རེ་འདུན་འདོན་དགོས་

རང་གི ་མི ་རི གས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་

མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བོད་

འདུག དེ་ཡང་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་དེང་སྐབས་

པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་འདུག

ི ་སྟོབས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་གནང་
སྙང

ཕྱོགས་

ནང་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གི ་ ལས་འགུ ལ ་

ི ་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ་མི ན་ནང་ཉིན་གྲངས་
ཨོ ་གླང

བསྟུད་མར་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་ཐད་

བཅུ་རིང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་ཐབས་སླད་

ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐ་ུ

ཀྱང་རང་ས ག
ྲོ ་བླས
ོ ་གཏོང ་བྱ་བརྩིས་བྱས་

ྲི ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
གི་ཕྱག་རོ གས་སུ་ཕྱི ་དལ

བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

ཐོ ག ་མར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཉེས ་མེ ད ་

ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

ཡི ན།

ངས་

སྐབས་དེར་ངའི་བསམ་བླའོ ་ི ནང་

མི ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད ་དཀའ་སྡུག ་ཇི ་ འདྲ་ མ་ལྷ་ མོ ་ ལགས་ཀྱི ་ སྙིང ་ས བྟོ ས་ལ་བསྔག ས་

མྱོང ་བཞི ན ་པའི ་ ཚོ ར ་བ་རྣམས་ཕྱི ར ་རང་ བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་

སྣང་ཞི ག་བྱེད་མི ་ཡོ ང་ངམ་བསམ་པའི་རེ་བ་

མེད།

ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ དཀའ་ངལ་ཐོག ་དོ་

པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོ ན་དུ་དོགས་གཞི ་

ཞི ག་བཅངས་པ་ཡི ན། བོད་མི ་དེ་ཙམ་མང་

རི མ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། མཐར་རི ན་

ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བཞི ན་པ་དང་། ཁོང་

གལ་ཏེ་ ངས་དེ་ འདྲ་བྱས་ཚེ ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་

འཛི ན་བཟུ ང ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི ་ བརྒྱུ ད་

ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་སྐུ་གྲོངས་ པོ་ ཞི ག ་གི ས ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གི ་ ལས་

༄༅།

འགུལ་སྤལེ ་དགོས་དོན་ནི།

Kevin Andrews

མཆོ ག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་ཉན་ཞི བ ་གནང་

སྐབས།

པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་སོ ག ས་གསུ ང ས་པ་དང་

དབང་ཐོག་འདོན་རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་ ཐོག ་མུ ་ མཐུ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཁས་

ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ་

ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དེར་བརྟེན་ཁོང་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ ལེན་ཡང་གནང་འདུག

ཐུ ག ་ནས་ལས་འགུ ལ ་དེ་ འདྲ་སྤལ
ེ ་བ་ཞི ག ་
ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་གསུངས། སྐབས་དེར་

དེ་བཞི ན་ངལ་སྩོལ་

Party

Labor

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་

མི ་ནི་སོ་ཊ་བོད་རི གས་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་ལ་
ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ།
།འཇིགས་བྲལ་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་ འབྱོར་བྱུང་ཞི ང་།

གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་

མཁན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་དོན་གྲུབ་ འབ ྱོར ་སྐབ ས་ས་གནས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་

དབང་ཆེན་ལགས་དང་།

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ པའི་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ ས་

དོན ་གྲུ བ་དབང་ཆེ ན་ལགས་ཀྱི ས ་གྲོས་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་

༼འཇིགས་

ལགས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་གཉིས་

ཀྱི་ཞུ་དོན་རྣམས་གཟབ་ནན་གྱིས་གསན་པ་

བྲལ།༽གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་བཟོ་ དགོ ས ་དོན ་དང་། དང་།

ཁོང་རྣམ་པས་བོད་དང་བོད་མི ར་

གླག
ོ ་བརྙ ན ་བཟོས ་པའི་རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་ དུས ་རྟག་ཏུ ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་
ནས་བཙོན་དུ་ཚུད་པའི་སྐརོ །
ནང་དང་།

དཀར་ལགས་ནས་གང་ཅིའི་མཐུ ན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གནང་བར་གོ་སྐབས་འད་ི བརྒྱུད་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢༤ དགོང་མོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་

བཙོན་ཁང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟོན་ དང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་གཉིས་ནས་

བཙོན་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་ གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ས་གནས་བོད་རི གས་ མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་།

རྗེས ་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་བཅས་གླ ང
ེ ་པའི ་ ལམ་ སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ངག་ མི་ན་ི སོ་ཊ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་

ནས་བོད་ནང་གི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པའི་གནས་ དབང་འཆི་མེ ད་ལགས་ཀྱིས་དེ་རིང་ང་ཚོ འི་ ས་གནས་མང་ཚོ ག ས་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་
སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞི ང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་ ས་གནས་ནས་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་དོན ་ ཏེ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་དོན ་གྲུབ་

གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་

གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཏེ་ དབང་ཆེ ན་ལགས་ཀྱི་བྱས་རས
ྗེ ་ལ་ཆེ ་བསདྟོ ་

དང་།

དང་།

ཡོ ངས་ཀྱི ་བོད་དོན་སྐར
ོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ་ ཁོང་གི་མངྱོ ་བ་རྣམས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤི ག་ཀྱང་འབུལ་རྒྱུ ་ཡི ན་
གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་

བོད ་དང་བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་ལ་དུས ་

ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ ཡོ ད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་

ི ་ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེ མི ་ནི་སོ ་ཊར་ ད ་ྲོ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་དོན ་གྲུབ་དབང་
རྣམ་གཉས

ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ ཞེས་གསུངས།

རྣམས་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྒྱུ འི་གྲ་སྒྲི ག་ མི་ནི་སོ ་ཊ་བོད་རིགས་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་

རྒྱུ ན་དུ་ ཐུ ག ས་སྣང་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཞུ་ཐུ བ་པ་དང་། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་

ནི་བྱང་ཨ་རིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་སྤྱི་

གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་ རྣམ་པས་ཐུ ག ས་ ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ ར་གདན་ཞུ ་ཐུ བ་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ལགས་ལ་ཆེ ་བསྟོད་ཀྱི་

ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ ས་གནས་སུ་གཟིགས་སྐར
ོ ་དང་མང་ཚོ གས་

ས་

ཁོ མ ས་ནམ་བྱུ ང་སྐ བ ས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ཞེས་དང་།
འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་གནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་བཟོ་སྒྲིག་གི་བརྒྱུ ད་

སོ་ཊ་ས་གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ ངག་དབང་འཆི ་མེ ད་ལགས་དང་རྒྱུ ན་ལས་

བའི་རེ་འདུན་ཡང་ཞུས་ཡོ ད། གྲོས་ཚོ གས་ ནས་ཡི ན་པའི ་ བོད ་མི ་འཇི ག ས་མེ ད ་དབུ ་

ཕེབ ས་ནས་ས་གནས་དེ་ གའི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ ཆེན་ལགས་དང་།

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་

ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་མཇལ་སྟེ་བོད་དོན་ དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག
སྐརོ ་གླངེ ་མོལ་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་མི ་ནི་ གནས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

པས་ ༼འཇིགས་བྲལ།༽ གླགོ ་བརྙན་བཟོ་ རྣམ་པས་ཁག་སོ་སོར་དབུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་
མཁན་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་དོན ་ འཐུ ས་མི ་
གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་།

ལགས་དང་།

བྱང་ཨ་ མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་

རི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་ རི ང ་

ི ་ཆེ ད་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
མཆོ ག་རྣམ་གཉས

ས་གནས་བོད་རི གས་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་

བཤད་དང་།

Kelth Ellison

མི ་ནི་སོ་ཊར་དབུས་དང་ས་

གནས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ར་བོད་དོན་

Mary

Kunesh Podein ལགས། Caroline Laine,
Rodger Chamberlain

ལགས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་།

དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་

ཉིན་རྒྱབ་

Tim Walz

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

ཞུ ་ འབོད ་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ་གྲ་སྒྲི ག ་ སྐབ ས་དེར ་ས་གནས་ཀྱི ་ བོད ་མི ་འཇི ག ས་
གནང་ཡོ ད་པ་ལྟར།

ཁོང་གཉིས་ ༢༠༡༨ མེད་དབུ་རྒྱན་ལགས་དང་།

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ས་གནས་སུ་ཕེབས་

བསྟན་འཛི ན་

སྒྲོལ་དཀར་ལགས་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

ས་ལར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་གནང་ཡོ ང་ རི མ་ཁྲོད་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཕུད་། ས་གནས་
ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ རྒྱན་ལགས་དང་།

བསྟན་འཛི ན་སྒྲོལ་

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཆེ་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་།

གཟེངས་རྟགས་ཕུ ལ་བ་དེ་ནི་མི་ནི་སོ ་ཊར་

བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པས་བོད ་ཀྱི ་

ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར ་ཞི ག ་ལ་ཆེ ་ བསྟོད ་ཀྱི ་
གཟེང ས་རྟགས་ཕུ ལ ་བ་ཐེང ས་གཉ ིས ་པ་

ཡི ན་ཞི ང་། ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཞི ང་གཤེགས་

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེ གས་རིན་པོ་ཆེ ་
མཆོ ག་ལ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་དེ་ཁོང་གི ་ཚ་མོ་ཉི་མ་

ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཞེས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

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

༣ བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དི་རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་ Indresh Kumar མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་སླད་མུ ་མཐུ ད་

ལ་འཚེ ་བ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་

ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ རྣམས་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་ལ་བྱ་

ཆེན་གྱིས་བླསོ ་བཏང་ཞི ག་རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི

རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་པའི ་ བོད ་མི ་

འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ཡངས་སྟེང་ཚོ གས་ཁང་

བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང ་བའི ་ སྨནོ ་འདུན ་ཞུ ་ རྒྱུ ་

༢༧

དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་

རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་བཏང་བ་དེ་ ནི་ རླ བ ས་

སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་

འཛི ན་ཞི ་ ཅི ན ་ཕིང ་ལ་འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ར།

ཁོར་ཡུག

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ུ ་།
རི གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སྤལེ ་མི ་རང

བཟང་སྤ ྱོ ད ་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ ག ས་དང་ལྷན ་གྲོས་མོ ལ ་བྱེད ་དགོ ས །

མཐར་ངས་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུར།

ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཕྲན་རང་ཇ་མུ་

ཀཤ་མི ར་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱ་གར་

བོད་དང་བོད་མི ར་གང་ཐུ བ་མཐུ ན་

རྒྱལ་ཡོ ང ས་དང་བླང ས་ཞབས་ཞུ ་ ཚོ ག ས་

འགྱུར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་
གསུངས། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ནང་སྲིད་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་

འགུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཐོག་མ་བྱུང་།

བཀའ་བླནོ ་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གནང་འདུག དེ་ཡང་མཇལ་འཕྲད་སོགས་

ལས་ལ་ཡི ད་ཆེ ས ་རྩ་བ་ནས་བྱེད ་ཀྱི ་ མེ ད །

ཚོ གས་པ་ཨར་ཨེ ་སི ་ཨེ ་སི ་

RSS

གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་
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ཟད།

ཚོ གས་

In-

མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་

ཉིན་གུང་གསོལ་ཚོ གས་ལྷན་བཞེས་

ལེ གས་པར་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་ཞབས་ཨི ན་དེ་
རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་པར་

མཇལ་འཕྲད་སྐརོ ་གསུང་དོན།

ཧིན་

དུའི ་ ལོ ་ གསར་འགོ ་ འཛུ གས་པའི ་ སྐ བ ས་

འདིར་ངས་བོད་མི ་གཙོ ་བོར་གྱུར་པའི་ཚང་

མ་ལ་སྨནོ ་འདུན ་དང་འཚམས་འད ་ྲི ཞུ ་ རྒྱུ ་
མ་ཟད།

ལོ་གསར་པ་འདིར་བོད་དང་

བོད་མིར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི ་ཉི་མ་འཆར་བ་དང་།

དང་དཔལ་འབྱོར།

པའི་འགན་འཛི ན་ཡི ན་སྐབས་བོད་དོན་ལས་

བོད་

མི ་རྣམས་ནི་ཞི ་བདེར་དགའ་ཞི ང་འཚེ ་བའི་

འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་

བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི ་བདེའི་ལམ་ནས་མང་
ཚོ གས་ལ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་

བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སླད ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ལོ ་ ངོ་ སྟོང ་ཕྲག་

འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ལ་རྒྱ་གར་ རི ང་ནས་ད་བར་སྤལེ ་མྱོང་མེད། དེར་བརྟེན་
དང་རྒྱ་གར་མི ་མང་ནས་གང་ཐུ བ་ཅི ་ཐུ བ་

ད་བར་བོད ་མི ་ རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གཏོང ་

བོད ་མི ་མང་དག་ཅི ག ་གི ས ་མ་སྐུ ལ ་དང་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་
སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངས་འཛམ་གླང

མཐུ ན་འགྱུར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བླངས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་སླད་གཞན་

མི ་རི གས།

སྐད་ཡི ག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབས་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ ག ས་དང་ལྷན ་གྲོས་མོ ལ ་བྱེད ་དགོ ས །

མཁན་ཡོ ངས་ལ་ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་

མི ་རི གས་རྩ་མེ ད་བཟོ་རྒྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་ཉེས་པ་

ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་འབོད་

མི ་རི གས་རྩ་མེ ད ་བཟོ་ རྒྱུ འི ་ ལས་འཆར་
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ཚབས་ཆེན་ཞི ག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་རི ས་མེད་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གསུམ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པ།
༄༅།

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ མར་མེ ་ ཞལ་འབྱེད ་དང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ

ཀརྨ་དགེ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་དེ་ རི ང ་སྔ་ ད ་ྲོ དབུ་འཛུ གས་གནང་། འདུས་ཚོ གས་ནས་
རཱཇ་པུར་ཁུལ་དུ་྄རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ས་སྐྱ་ རྒྱུ ན་ཆགས་གསུ མ ་པ་དང་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་

མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཆོ ས ་ པོ་ གསུ ང ་འདོན ་བསྟུན ་རྟེན་འབྱུ ང ་གསོ ལ ་
རི ག་ལས་ཁུངས་དང་ས་སྐྱ་མཐོ་སླབོ ་གཉིས་ ཇ་འབྲས་བསི ལ་འདེགས་ཕུལ་ཞུས།

དེ་

ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་རི ས་མེ ད་ རྗེས་ས་སྐྱ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་མཁན་པོ་ཐུ བ་བསྟན་

བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཐེང ས་གསུ མ་པའི ་ དབུ ་ འབ ྱེད ་ རབ་གསལ་མཆོ ག ་གི ས ་ཕེབ ས་བསུ ་ དང་
མཛད་སྒའོ ི་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོར་དབུ་བཞུགས་ མཐོ་ སླབ྄ོ ་ཀྱི ་ ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

གནང་།

༩

པའི་ཐོག་སྐ་ུ

བགྲོ་གླངེ ་བསྐངོ ་ཚོ གས་དགོས་ལུགས་བཀའ་

སླབོ ་ཕེབས་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་།

ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ནི་ཚད་མའི་སྐརོ ་དང་

དེའི་ནང་ནས་བརྗོད་གཞི ་༼སངས་རྒྱས་པའི་

ཚན་མའི་གཞུང་སླབོ ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི ས་
མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུ ས་དང་།

གཡུ ང ་དྲུ ང ་བོན ་གྱི ་ ཚད་མའི ་ གཞུ ང ་འགྲོ་

། དེ་ནས་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ནས་

མགོན་བླ་ོ གྲོས་རྒྱན་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་

དམི གས་དང་།

རི ག་པའི་གཏེར་མཛོ ད༽ དེ་འདེམས་དགོས་

དེ་ཡང་དེ་རི ང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ རི ས་མེ ད་བགྲོ་གླངེ ་གི ་ལས་རི མ་གྱི ་དགོས་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་

སྔནོ ་ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཤི ག ་གི ་ སྐབ ས་རི ས ་མེ ད ་

བགྲོ་གླངེ ་པས་དགོངས་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་ གཞི ་ཇི་ལྟར་བཅང་དགོས་ཚུལ། བགྲོ་གླངེ ་

ཚད་མའི ་ དེ་ ཁོ་ ན་ཉིད ་ཀུ ན ་ལས་བཏུ ས་པ་

བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཁག་ནས་

ཡོ ད། མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགོན་སྡ་ེ

དོན ་སོ ག ས་སྐར
ོ ་ཀྱི ་ བཀའ་སླབོ ་ཟབ་རྒྱས་

།ཝ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་

ཡོ ད།།

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་བཅུ་གཅི ག་དང་ འདྲ་མི ན་ནས་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༡༧༠ ཙམ་

དང་ས་སྐྱ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་མཁན་པོ་མཁྱེན་རབ་

དེ་བཞི ན་གལ་གནད་ཆེ ན་པོའི་ཐོག་ཚོ གས་

གནང་། བགྲོ་གླངེ ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཁང་ནས་ཆེ ད ་མངགས་ཚད་མའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་

སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྣང་གསལ་

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

ཚོ གས་རྒྱུ་དང་། ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ནང་

མཁན་མཁས་པ་ཞི ག ་གདན་འདྲེན ་ཞུ ས ་

བཟང་པོ་ མཆོ ག ་ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་ར ྗེས ་

དགོས་དོན་དང་། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

༢༨ ནས་ ༣༡ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་

ཐོག ་དཔྱད་རྩོམ་དང་གསུ ང ་བཤད་གནང་

ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་ལྔ་པའི་སླབོ ་བསྡའ
ུ ་ི གསལ་བསྒྲགས།
ལྟར། ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཡང་ དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།
ཆེ ན་པོའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་ མཐོ་སླབོ ་ཐོན་པའི་སླབོ ་མ་ ༢༠ ལ་དམི གས་ ༡། མཐོ་རི མ་སླབོ ་མཐར་སོན་པའམ་སླབོ ་
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ནས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཕྱི་
འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་། ཧོན་ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་
སུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ ད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་གངས་ འཁེལ་སོང་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་
ཅན་རི ག་གནས་སླ བོ ་གྲྭ ་ དང་ཟུ ང་སྦྲེལ་ ཞི ང་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་

ཐོག

མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་མཐར་སོན་པའི་བོད་ ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

རི ག ས་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་ ཀྱི་དྲ་རྒྱ་

www.tibet.net

ནས་ཕབ་ལེན་

མཐར་སོན་ལ་ཉེ་བ།

པོད ་ལྔ འི ་ སྙིང ་བསྡུས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་སླ བོ ་ཁྲི ད ་བྱ་ མེད་ཞུ་སྙན་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས།

རྒྱུ འི་ ལས་རི མ ་ཞི ག ་ལག་བསྟར་བ དྱེ ་མུ ས ་

ལམ་གྲོན་དང་བཞུགས་གནས།

༢། ལག་འཁྱེར ་གྱི ་ ངོ་ བཤུ ས ་སྟེང ་བཙན་ ལམ་གྲོན་དང་། བཞུགས་གནས། ཞལ་ལག་
བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང ་ སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུ།
དྲུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན།
ཡང་ན་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་སུ་རུང་གི ་ རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་ལག་འཁྱེར།
དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་དགོས་པ།

དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཅེས་པ་ཟླ་ གྱིས་ཞི བ་ཕྲ་བཀང་སྟེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ ༣། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༧ བར་
བ་དྲུག་རི ང་སྐད་ཡི ག་དང་། རི གས་ལམ་ ཐོག་སྦྲག་བརྒྱུད་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་
མམ་མཚན་ཉིད་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་ ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་

ཞུ་སྙན་འབུལ་ཡུལ།

པོ་ཡོ ད་པ།

སླ བོ ་ཁྲི ད ་ཟི ན ་མཚམས་ངག་རྒྱུ གས་དང་
འབྲི་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

མཇུག་

གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་སྟེང ་ བསྡམ
ོ ས་མཛད་སྒའོ ི་སྐབས་བསླབ་པ་མཐར་
དག་མཆན་འཁོད་དགོས་པ།

༤། ཟླ་དྲུག་སླབོ ་དུས་མ་རྫོགས་བར་འཛི ན་
བཅར་ཞུ ་ཐུ བ་པའི་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་

སོ ན ་གྱི ་ ལག་འཁྱེར ་དང་རྒྱུ གས་སྤྲོད ་ཨང་
ཤོག་སྤྲོད་རྒྱུ།

The Secretary
Department of Religion and Culture, CTA
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8219105370
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༄༅། །༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་
བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་ཕྱག་

བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༢ འཁོར་བ་དང་།

བས
ྱེ ་སུ་༸རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ ་བཞི ་པ་

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ༤

ུ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུས་བརྙས
ེ ་པའི་དས

རྟེན་འབྲེལ་གསོ ལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་ སྒར ་རྡ་རམ་ས་ལར་སྨན ་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་

ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་གནས་བབ་འདི་རྒྱ་གར་

སླ བོ ་སླ བོ ་མ་རྣམས་ནས་བོད ་མདོ་ དབུ ས ་ བའི་ དུས ་དྲན་མཛད་སྒའོ ི་ ཐོག ་ཕེབ ས་པའི་

འོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་མཐོ་ འཛུ གས་བསྐྱངས་ནས་མི ་ལོ་ ༥༧ འཁོར་

ཁམས་གསུམ་གྱི ་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་རྣམ་པ། བོད་མི འ་ི

ཞུ ས ་གྲུབ་བསྟུན ་འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་མང་གཙོ ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི ་

ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ ཆོ ས ་སྐྱོ ང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་གི ས་སྨ ན ་

གནང་ཡོ ད།

དཔེ་དེབ་དེ་དག་བརྒྱུད་མང་

ི ས་ཆ་སྟེང་སྤབོ ས་པ་བྱེད་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡང

ཚོ གས་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོ ང་བའི་རེ་བ་ཡོ ད། ད་

དོན་ལྡན་མཆོ ག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གིས་ཕྱི ་

པ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཐོན ་དང་ཐོན ་བཞི ན ་ཡོ ད །

ལོ་

སྨན་པ་ཡེ ་ཤེས་

༢༠༡༨ ལོར་པདྨ་ཤྲཱི་གཟེངས་རྟགས་

ལྟ་བར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་

ད་རེ ས ་སྨན ་པ་ཐོན ་མཁན་ཚོ ས ་མ་འོང ས་
པར་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་

ལར་སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུ གས་བསྐྱངས་ རྩིས་ཁང་ནས་པར་སྐྲུ ན་གནང་བའི ་ དཔེ་
དེ་
ནས་མི ་ལོ་ ༥༧ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་ དེབ་ཁག་གཅིག་དབུ་འབྱེད་གནང་།

རེ་བ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་སྨན་རྩིས་

ཚོ གས་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་དང་འབྲེལ་

སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་ སྨན ་པ་ཚོ ས ་བོད ་པའི ་ སྤྱི ་

སྒ་ོ ཞི ག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨

རྗེས་སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རི ང་ཕུན ་

རྩིས་ཁང་ཚོ གས་ཁང་དུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་

འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྨན ་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་

སོང་།

དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་

སླབོ ་མ་ཚོ ས་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ཐོག་དོ་སྣང་བྱ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཚོ གས་ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད་
མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་པ་གང་ཐུ བ་གནང་

རྩིས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ ༣༠ དང་

༢༠

རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ལོན་པ་རྣམས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་བཀའ་ བྱ་དགའ་གནང་།

མིའི་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་བོད་ཀྱི་

དེ་རྗེས་འཕྲོད་བསྟེན་

བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་དང་། བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ འི ་ བླ ་ སྨ ན ་ཟུ ར་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ པ་སྨ ན ་པ་ཡེ ་ ཤེ ས ་དོན ་ལྡ ན ་མཆོ ག ་ལ་རྒྱ་

གསོ ་ བ་རི ག ་པ་དང་ནང་ཆོ ས ་གཉིས ་ཡག་

ལས་ཟུར་རྣམ་

མཆོག བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ གར་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་པདྨ་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།

གཙོ ས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་ བསྔག ས་བརྗོད ་དང་དྲན་རྟེན་ཕྱག་རྟགས་

ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་ ཤྲཱི ་ གཟེང ས་རྟགས་ཀྱི ་ ཆེ ་ བསྟོད ་ཕུ ལ ་བར་
པ།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞི བ་འགན་འཛི ན་མགོན་ དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་

པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་
དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གྱི ས་

ཀྱི་ཆེ ་བསདྟོ ་ཕུལ་བར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ ་རྒྱུ ་
མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་།
འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ཤོས་རེད།

ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཐོག་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་གཙོ ས་ཡན་

ལག་ལས་ཁུ ང ས་བཅས་ནས་ཤུ ག ས་རྒྱག་
བཞི ན་ཡོ ད།

ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ནི་

འཐུ ས ་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་བཅས་ནས་ཡི ག་ངག་

གཙོ་བོ་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་རེད།

ཏན་ཏན་འབྲས་བུ་སྨནི ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

གཉིས་ཐོག་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོ ད། སྨན་

ང་ཚོ ས་

པོ་ཕུན་ཚོ གས་ལགས། བཀའ་དྲུང་རྫོང་ཁ་ པའི ་ བསླབ ་པ་མཐར་སོ ན ་པ་རྣམས་དང་།
སྟོབ ས་རྒྱལ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་དང་ལྷན ་ཁང་ སྨན ་རྩིས་སླབོ ་མའི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་ཁྲོད ་ཡང་

གཙོས་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་། སྨན་པ་རྣམ་
པ། དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་

རྩིས་ཁང་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་འབུམ་སུམ་ཅུ་

ཁང་གི ས ་འགན་འཛི ན་གྱི ས ་གཙོ ས ་དགེ ་ གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བཅས་ལ་ངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དང་རྗེས་ སྐར་རྩིས་པ་གཙོ ་བོ་རྩིས་རམས་པ་ཚེ ་རི ང་

ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ།

དབུས་སྨན་རྩིས་ རྩེར་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་སྟེ་

འདི ར ་འཛོ མ ས་པའི ་ མང་ཚོ ག ས་རྣམ་པ་

ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམ་པ།

གསར་འགོད་པ་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ ་ོ

ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་

སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༧༠༠ ལྷག་མཛད་ གསུམ་གུས་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས།

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཞབས་

སོ་གཅི ག་གི ་སྨན་སྦྱིན་དང་ཆག་ཡང་གནང་ སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་སྨན ་རྩིས་བསྟན་

ཚོ གས་ནང་ནད་རིགས་སྔནོ ་འགོག་གི་ཐོག་

སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

སླབོ ་ལམ་སྟོན ་འོག ་ད་ལྟའི་ ཆར་ང་ཚོ ས ་སྤྱི ་

རྩིས་ཁང་གི ་ དགེ ་ ལས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་ཡོ ངས་ ཁང་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༢ འཁོར་

ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་ཟུར་

ཤུ གས་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད།

བྱེས་སུ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་

ནས་གཡུ་ཐོག་གསོ ལ་འདེབས་རྟ་དབྱངས་ བ་དང་།

དང་བཅས་གསུ ང་འདོན ་གྲུབ་མཚམས་ བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་

རྩིས་ཁང་ཆགས་ཡོ ད། སྒྲིག་འཛུ གས་འདིའ་ི
པ་དང་།

ད་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ནས་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྟེན།

ད་ལྟ་བོད་

ཨུ་ར་ུ སུའ་ི སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ བླང་དགོས།

ལས་ཁུངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གཙུག་ལག་རབ་ ༢) ཁལ་མི ག་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི དྲྭ་ཚི གས་

འབྱམས་པའི་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ ་ ཁ་བྱང་། http://www.kalmsu.ru/
རྒྱུར། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལས་ ༣)
ི ་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཁལ་མུ ག་མངའ་
བདྱེ ་པ་གཉས

སྡ་ེ དང་། ཐུ ་བ་མངའ་སྡའེ ་ི མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་

གཉིས་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡི ག་གཙོ ས་པའི་

གཙུ ག ་ལག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི ་ སླབོ ་
ཡོ ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་

པའི ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་ཟུ ར ་ཁྲི ད ་སླབོ ་སྦ ྱོང ་
དང་།

ཐུ ་བ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི དྲྭ་ཚི གས་ཁ་

བྱང་། http://www.tuvsu.ru/

སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན།

དེ་ཡང་གཞུང་ཞབས་

ཞི བ་དེབ་གྲངས་

༡༧ ཙམ་པར་འགྲེམས་

སྐརོ ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ།

འབྲུ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩

༥) སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་དགོས་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཡི ག་ སླབོ ་འགོ་འཛུ གས་ཚེ ས།
༦) ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས།
༧)

འབྲེལ་གཏུ ག་ཁ་བྱང་།

བྱེད ་རྣམས་ཀྱི ་ སྙན ་ཞུ ་ གླ ག
ོ ་འཕྲིན ་བརྒྱུ ད་ ཚེ ་རི ང་ཆོས་འཛོ མས།

གནས་འགོ་འཛི ན་དང།

ཡང་ན་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད ་ཟུ ང ་དྲུ ང ་དང་

བཞུགས་གནས་སོགས་རི ན་མེད་ འདེམ ས་ལྷན ་ནས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི ་ ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

འཐོབ་རྒྱུ། དེའ་ི སྟེང་ཨུ་ར་ུ སུ་དོན་གཅོད་ཏེ་ ཐོག་ཞབས་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥ ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

འཚང་སྙན་འབྱོར་ཚེ ས།

འགན་འཁུར་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་གྲོན་ལ་ ནས་ཉུ ང་མཐར་ཟླ་བ་དྲུ ག ་རི ང ་དུས ་ཚོ ད ་

འདེམས་སྒྲུག་བརྒྱུད་རི མ།

Email:

doe.lobyon@tibet.net &
scholarship@tibet.net

Facebook:

www.facebook.com/doe.

lobyon/

རེས་གཟའ་ལྷག་

ཕྱོག ས་གཅི ག ་གི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག

༡) མི ་ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ །

གནང་རྒྱུ།

སླབོ ་ཚན།

༡) གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ི སླབོ ་
ཚན་གཏན་འབེབས་ཇི་ཡོ ད་དང་། ཨ་ར་ུ སུ་

༢) འདྲ་པར་ཚོ ན་ཅན་གཉིས།

རྡ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦
ཉིན་འདེམས་རྒྱུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་

ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཁ་པར་དང་གླགོ ་འཕྲིན་
གྱི་ལམ་ནས་འདེམས་རྒྱུགས་བྱ་རྒྱུ།

༣) གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ནས་ཞབས་ སླབོ ་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ངོས་ནས་འདེམས་རྒྱུ གས་

ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥ ཞུས་པའི་རྒྱབ་གཉེར།

སྐད ་ཡི ག་རྨང་གཞི འི ་ ཚུ ལ ་དུ་ ངེས ་པར་དུ་ ༤)

ཟི ན ་པའི ་ ལས་བ ྱེད ་པ་གཉིས ་ལ་དྲྭ ་ ཐོག ་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ བརྒྱུད་སླབོ ་ཡོ ན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་སྟངས་

TIBETAN NEWS

Phone: +91-1892-222572/222721
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ །

འགྲེམས་སྤལེ ་བ།

ནོར་བུ ་དབང་འདུས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།		

གསར་འགོད་པ།		

ལོ ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ནས་དམི ག ས་བསལ་ ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པ། ༢༠༡༨།༤།༤ འགྱངས་མེད།
ཕན་པའི ་ ཟླ་རེ འི ་ འཚོ ་ སྣོན་དང་ལམ་གྲོན་ གཙང་མི ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

www.tibet.net/mwa

རྡ་སར་མེད་པའི་གཞུང་ཞབས་ལས་ ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན་དང་།

རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནས་ལོ ་གསུམ་ཅན་གྱི ་ཉེ་ གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་སྟེང ་ས་
ཐོན་བྱུང་བ་དང་།

སྨན་རྩིས་ཁང་

རྒྱས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ས་ྟེ མཛད་

གིས་ད་ལྟའི་འཆར་ནད་རིགས་ཐོག་ཉམས་

ཡི ག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག

སྲི་ཞུ་བ་གང་ཞི ག་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་མཐོ་ འབུལ་ཆོག
བའི ་ གཙུ ག ་ལག་རབ་འབྱམས་པའི ་ སླ བོ ་

མཐར་

ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

ཕྱི ་ ཞུ ་ མཁན་གྱི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་གཙོ ་ བོ་ སྨན ་

མཛད་སྒ་ོ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་སྨན ་ མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྩིས་

ཅེས་

སུ་ཡི ་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཆོ ས་འཛོ མས་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

སྒའོ ་ི ཐོག་ཉམས་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ཤུ གས་རྒྱག་ཐུ བ་ན་

ཀཾ ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

༸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།

ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
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