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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ུ ་ི འབུམ་ཚོ གས་ཚོ གས་པ།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མ་ཧཱ་གུ་རའ

༄༅།

།དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ས་གོ་སྒྲིག་

འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་
གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

མཁན་པོ་ ཁྲོམ ་ཐོག ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་དེ་
རི ང་གི ་ འབུ མ ་ཚོ ག ས་སྐ ར
ོ ་བཀའ་དྲི་ ཞུ ས ་

གནང་དོན། བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཆེད་དུ་བླ་ལྷ་

ཁག་གི ས་ཕྱོགས་གསུམ་བཞི ་ཞི ག་ལ་འབུམ་

མང་པོ་ཕེབས་ཡོ ད་ས་རེད།

གཙོ་ཆེ་ཤོས་

རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ ་ཐོག་མར་འབྱོར་མཚམས་

མི ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ་བཀའ་དྲིན་བསམ་

པོའ་ི གྲས་ཡི ན།    དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་བོད་

ཁྲི ད ་ལམ་སྟོན་འོག ་བོད ་མི ་དང་ཀར་ན་ཊ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཚོ ་ཐབས་རི ག་
རྩལ་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

བྱེད་ཡུལ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་བ་མ་ཟད།  འཇིགས་

མཛའ་བརྩེའི་འབྲེལ་ལམ་སྔར་ལས་དར་ཞི ང་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༡

རྙིང་མའི་དབུ་འཛི ན་སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་

དེ་ རི ང་འདི ར ་བོད ་ཀྱི ་ བསྟན་སྲི ད ་ཆེ ད ་དུ་

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

རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོ ག ་དང་སྔ ་ འགྱུ ར ་རྙི ང ་མའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་

གྲྭ ་ ཚང་གི ་ མཁན་པོ་ ཁ ྲོམ ་ཐོག ་རི ན་པོ་ ཆེ ་

སྐྱབས་ར་ྗེ ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

མཆོག དེ་བཞི ན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་བཅས་

ནས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

གསུངས།

ུ ་ི འབུམ་
བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་དོན་དུ་མ་ཧཱ་གུ་རའ

དེར་བརྟེན་དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་འདྲ། ཅེས་
ཚོ ག ས་འབུ ལ ་དགོ ས ་པའི ་ དང་བཀའ་ལུ ང ་

ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ ཞུས་དོན།   ངས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་ བ་ལྟར ་ལས་དོན ་རྣམས་འགེགས་བར་ཆད་

མངའ་སྡ་ེ འདིའི་ ནང་གཞི ས ་ཆགས་པ་ནས་

གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ སྡའེ ི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་དུ་ བསྐ་ོ གཞག་གནང་ འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།    ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

ཀྱིས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཟམ་མ་ཆད་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ ཞུས་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ མེ ད་པར་ཡི ད་བཞི ན་དུ་འགྲུབ་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་

སྡར
ེ ་མཚོ ན་ན་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་
མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་དང་
མི ་བཙན་བྱོལ་བ་གྲངས་མང་ཤོས་གཏན་སྡདོ ་

ཞུ མ ་སྤུ་ ཙམ་མེ ད ་པར་རང་དབང་གི ་ ཁོར ་
ཡུག་ལོ ངས་སུ་སྤྱད་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་

བཟུང་ད་བར་མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་མང་གཉིས་
པར་གནང་དང་གནང་མུ ས་ཡི ན་སྟབས་བོད་

ཤེས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།   སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ་དབུ་

ཀ་མངའ་སྡའེ ི་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་དབར་གྱི ་

ནས་ ༢༦ བར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རི ང་བོད་མི འ་ི

རྒྱས་པ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་རྒྱུ ར་ངས་རེ ་ བ་ཞུ ་ བཞི ན ་ སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་
ཡོ ད། ཅེས་འཁོད།   ཕྱི་ཚེ ས་༢༣ ཉིན་སྐ་ུ སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི Expres-

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀུ་མ་ར་སྭ་ བར་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་ རང་གི ་ ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས ་དང་རི ག་གཞུ ང ་།   ཞབསཀུ་མ་ར་སྭ་མི ་

མི ་

Shri HD Kumaraswamy

མཆོག་ འདྲི་དང་འབྲེལ་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ་ལས་ཡུན་ སྐད་ཡི ག་སོ གས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་

ལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་དུ་འདེམས་ རི ང ་ལས་དོན ་གང་ཅི ར ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ ཉམས་པ་སླར་གསོའི་ལས་འགུལ་ཐོག་འབུང་

ཐོན ་བྱུ ང ་བར་དགའ་བསུ འི ་ འཚམས་འད ་ྲི ཡོ ང་བ་དང་མི ་མང་གི ་མངོན་འདོད་དང་རེ་ བཞི ན་ཡོ ད།   བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་

wamy

Shri HD Kumaras-

མཆོག་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་

གསར་པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།

ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
དང་ལེ ན་གནང་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེ ད་

ཅན་པར་བརྩིས་ནས་དོ་ དམ་བཀག་ཉར་

ལས་ཁུ ང ས་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་སྐ ྱོན ་ བརྟེན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦

མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་

ཡོ ད། ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

སྤལེ ་བ་དང་སྦྲགས།    བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་ དམ་བཀག་ཉར་འོག་བཞག་པ་མ་ཟད།   ཕྱི་

བསལ་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ས་ཕྱི ་ ལོ ་

༄༅། །ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་ ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་འཚེ ་

དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུ ང་ཚབ་ མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བར་
བར ྗོད ་ཀྱི ་ བསྒྲགས་གཏམ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཞི ག ་ ཟླ་ ༡ ནང་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དོ་

སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ལས་འགུ ལ ་བ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བཀྲ་
ཕྱུག་ལགས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེ ད་པའི་འོག་ ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

ནས་མགྱོག ས་མྱུ ར ་གླ དོ ་བཀྲོལ་དགོས ་པའི ་ གྱི ་ཉེས་མི ང་འོག་ལོ ་ལྔའི་དུས་བཀག་བཙོ ན་

རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག

དེ་ཡང་ འཇུག་གི ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད། ཁེ་ན་ཌ་

བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་དོན།   བོད་ཀྱི་

སྲིད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།  རྒྱ་ནག་

ཤི ས་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་ཀྱི ས ་ཡུ ལ་ཤུ ལ་

ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུ ར་ཞུ ་རྒྱུ འི་འགན་ཁུར་

སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་བ་བཀྲ་

རང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་

འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

བལ་ཡུལ་དང་ས་ཆ་གཞན་ཁག་ཅི ག་ནས་བླ་ ༄༅།
།བྱང་ཕྱོགས་བོད་མི འ་ི ས་གནས་
ཆེ ན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འབུམ་ཚོ གས་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ལྷ་ འབྲུ ག ་
ཕུལ་ཡོ ད་པ་དང་།

འགོ ད ་པས་སྐུ་ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་གི ་ པར་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ནས་ལན་འདེབ ས་

སྦིར ་སྡ་ེ དགེ་ སྐབ ས་བདུན ་པའི ་ ས་འཐུ ས ་དམ་

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥  ཚེ ས་ ༡༨
ི ་སྡ་ེ དགེ་ས་
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོ ུད་ ༨༌༣༠ ཐོག་སྦར
འཐུ ས་སྐབས་ ༧ པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་
ཚོ གས་མི ་ ༡༥ ནས་ཚོ གས་མི ་ ༡༠ དང་།
དེ་ དག་གི ་ ཁོང ས་ནས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཚེ ་ རི ང ་ར ་ྡོ
ར ྗེ་ ལགས་དང་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཐུ བ ་བསྟན་ཕུ ན ་
ཚོ ག ས་ལགས་བཅས་ནས་ས་གནས་ཁྲི མ ས་
ཞི བ ་པའི ་ མདུན ་དུ་ ལས་འཁུ ར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག
ས་
ུ
གནས་འཐུ ས་ཚོ ག ས་དམ་འབ ལ ་གྱི ་ བ ྱེད ་སྒ ་ོ
དང་སྟབས་བསྟུན།
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་
ཚོ ུད་ ༡༠༌༣༠ ཐོག་བྱང་ཕྱོགས་ས་གནས་
ཁྲི མ ས་ཞི བ་པས་སྦི ར ་སྡ ་ེ དགེ ་ ས་གནས་མི ་
མང་རྣམས་ལ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ ཁྲི མ ས་
ལུ ག ས་དབང་འཛི ན་གྱི ་ ངོ་ སྤ ྲོད ་དང་སྦྲགས།
བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྒྲོམ ་
གཞི ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་མང་
གཙོ ་ ཀ་བ་གསུ མ ་སོ ་ སོ འི ་ འགན་དབང་དང་།
སྤྱི ་ མང་གཏུ ག་བཤེ ར ་འག ྲོ་ ལུ ག ས་རྩ་འཛི ན་
ཁྲིམས་ཡི ག་གི ་གཏུ ག་བཤེར་བྱ་རི མ། ཁྲིམས་
ཁོང ས་ཁྱབ་ཚད་སོ ག ས་ཀྱི ་ གོ ་ རྟོགས་སྤལ
ེ ་བ་
དང་། སྐབས་མཚམས་དྲི་བ་ལ་ལན་འདེབས་
གནང་འདུག་པ་བཅས།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་སྔ་ འགྱུར་

དེ་ཡང་གསར་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

པའི་འོག་ནས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་

རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དམི གས་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ནང་སྤལེ ་བའི་བསྒྲགས་
གཏམ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད།

བསྒྲགས་གཏམ་དེའ་ི

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་
མི འི ་ སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ལས་

འགུལ་བ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

ལགས་ལ་ཁྲིམ ས་འགལ་ཉེས ་

བྱས་པ་དེར་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་གནང་
ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད།

sion India Center, New Delhi དུ་འཚོ ་
ཐབས་རི ག་རྩལ་སྐར
ྱོ ་
ོ ་ཟབ་ཁྲིད་པའི་ཟབ་སྦང
ཞི ག་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད། ཟབ་སྦྱོང་གི ་དགོས་
དམི གས་གཙོ་བོ་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་
གྲྭ་ཁག་གི ་མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་པས་ན་གཞོན་
འཚར་ལོངས་བྱེད་སྐབས་སྒ་ོ གསུ མ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་
དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་
ཕྱོགས་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་སླད་དང་།   སླབོ ་
གྲྭ་ཁག་ཏུ ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་འཕདྲོ ་བསྟེན་ཚོ གས་པ་
གསར་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ལམ་སྟོན་
པས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་བཅུ ་འདེགས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ ་
ཡི ན་པ་བཅས།
སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ རྒྱ་གར་
ཆེད་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང་འདོན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་བཞི ན་དཔལ་
ལྡ ན ་བཀའ་ཤག་ནས་གཞི ས་བྱེ ས ་བོད ་མི ་
ཡོ ངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་
ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལོ ར ་ངོས ་འཛི ན་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ལྟར།   ས་ག་ཟླ་བའི་
ཚེ ས་བཅོ་ལྔ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༢༩ ཉིན་རྒྱ་གར་ཆེད་དུ་སྨནོ ་ལམ་ (Pray
for India) ཞེས་ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་ཚང་
འཛོ མས་ཐོག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུ ལ་འདི་ཉིད་
དར་ཞི ང ་རྒྱས་པའི ་ མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨནོ ་ལམ་
ཞི ག་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠
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བོད་མི འ་ི ཐུན་མི ན་ལེགས་བྱང་དང་སྐད་ཡི ག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས།
སྐུ་ཚབ་དང་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་ཆོ ད་སེམས་

དེའ ང་ཁྲི མ ས་འགལ་དུ་ རྩི་བཞི ན ་པ་ནི་ ཧ་

ཀྱི་སྒམ
ྲོ ་གཞི འི་འོག་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་སོ་

སྐབས་འདིར་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དང་སྦྲགས་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོ ད་འདུག
གི ས ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི ་ ཉེས ་མི ང་འོག ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་

ཤི ག་ཡི ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆི ག་སྒྲིལ་ཆེད་མི ་

སོགས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ཡོ ན་ཟུར་དུ་དར་

༄༅།

།བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་བོད་མི ་བཀྲ་ཤི ས་

མེ་ཁལ་རེ་སན་

Mr. Michel Raison

མཆོ ག ་དང་ཚོ ག ས་མི ་ རྣམ་པ་ཧང་སང་བ་ བརྟན་པོས ་འབད་བརྩོན་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་

ཅང་བླ་ོ ཕམ་བདྱེ ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

འཕེལ ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་མུ ་ མཐུ ད ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་
རྒྱུན་འཛི ན་ཆེ ད་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ར་

ལོ ་ལྔའི་དུས་བཀག་བཙོ ན་འཇུག་གི ་ཁྲིམས་ སྐབས།   བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་
ཐག་བཅད་པར་ཕ་རན་སི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ ཀྱིས།

སོའ་ི ཐུ ན་མི ན་སྐད་དང་ཡི ་གེ། ལེགས་བྱང་

སྤྲོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཐག་གཅོད་དེས་རྒྱ་

“ངས་རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ནག་གི ་ཆ་ཤས་སུ་རྟོགས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཡུན་

གོ ང ་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པས་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་

སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག དེ་ཡང་ བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ ཆ་རྐྱེ ན ་ཁག་གསལ་

རི ང་ལྡན་པའི་བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དང་།

དོན་ལྟར་ན།   “རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་ རང་གི ་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་

ཆེ ན་པོས་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་ཀྱི་མེ ད་པར་ང་ཚོ ་

ཚོ གས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱའི་ནང་འཁོད་ པོར་བཀོད་པ་ལྟར།

ཆོས།

བོད་མི ་རྣམས་ལའང་

མི ང་འོག ་བཀྲ་ཤི ས ་དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་ལ་ རྒྱུ་དང་།   བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་བརྒྱུད་ལམ་

སྐད་ཡི ག་དེ་དག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་

ཕ་རན་སི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ལོ ་ལྔའི་དུས་བཀག་བཙོ ན་འཇུག་གི ་ཁྲིམས་ འོག ་ནས་རི ག་གནས་གཞན་སྦྱང་རྒྱུ འི ་

ཚོ ག ས་པས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆབ་

ུ ་
རི གས་གཅི ག་གྱུར་དགོས་རྒྱུ་མེད་དུ་མི ་རང

ཚོ གས་པས་ངོས་འཛི ན་དང་སྦྲགས།   ད་

ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་བོད་དོན་ བ་ཡི ན། ” ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། འགྲོ་བ་

དང་ཤེས་ཡོ ན། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལྟ་བུ་

ཤུ གས་དེའི་འོག་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ད་

ཆོས་དང་ལེགས་བྱང་།

ཐག་བཅད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་ སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྙད་ནས་རི ག་གཞུ ང་
ེ ་བ་དེར་ ཐོབ ་ཐང་ཆེ ད ་ཞུ ་ གཏུ ག་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་

གཞི ་ རི མ ་ཐོབ ་ཐང་ཆེ ད ་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུ ་

བར་ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་ཕྱིའི་སྟོབས་
ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ ཐུ ན ་མི ན་
སྐད་ཡི ག་དེ་དག་

སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ”

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢

Antonio Panzeri

མཆོག་གི ས།   ཕྱི་

ཉིན ་ཡུ ་རོ བ ་ག ྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ྲོ་ བ་མི འི ་ ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ཡོ ་
ཐོབ ་ཐང་སྲུང ་སྐབྱོ ་ཚན་པའི་ འགན་འཛི ན་ རོ བ ་གྲོས ་ཚོ གས་ནང་ཛ་དྲག་གི ་གྲོས ་ཆོ ད ་

ལགས་མགྱོག ས་མྱུ ར ་གླ དོ ་བཀྲོལ་གཏོང ་

དགོས ་པའི་ བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག ་སྤལ
ེ ་བའི་
མཚོ ་སྔནོ ་ཞི ང་ཆེན་ཡུལ་

ནང་འཁོད་དོན།

ཐོག་ནས་རྩོད་ལེ ན་བྱས་ཡོ ད་སྐརོ ་དེ་སྔ་ནེའུ་ གི ས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལོ ་གཉིས་
ཡོ ག་དུས་བབ་གསར་ཁང་
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རི ང ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དེ་ ནི་ དྲང་བདེན ་

གི ་དངོས་བྱུང་བརྙན་ཐུ ང་བརྒྱུད་ མི ན་པ་མ་ཟད།

ཤུ ལ ་ཁུ ལ ་འབྲིང ་རི མ ་མི ་དམངས་ཁྲིམ ས་ གསལ་འདོན་གནང་ཡོ ད། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་མི ་ ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན།

ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་སྐྱེ་གཞི ་

རི ང་མི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཁང་ཟེར་བས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་ གི ས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་ཁྲིམས་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་ཐབས་བྱས་པའི་ དང་ཡུ ལ ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ འབྲུ ་ དོན ་ནང་གསལ་ བཤེ ར་བྱེད་སྐབས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་

ཉེས་མི ང་འོག་ལོ ་ལྔའི་བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ ལྟར་ན།   ས་གནས་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ གང་ཡི ན་པ་དེར་བརྩི་འཇོག་གནང་ནས་ཕྱི་
ཐག་བཅད་པ་དེར ་སེ མ ས་འཚབ་ཧ་ཅང་ གི ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད་བདྱེ ་ཆོ ག་

གསལ་ནང་གསལ་དང་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་

ཡོ ད།   བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ པ་མ་ཟད།  གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ གི ་ཐག་གཅོད་གནང་རོ གས་ཞེས་རེ་འདུན་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ལེ གས་བྱང་སྲུང་སྐྱོབ་ ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད་སྟབས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད།

སྐ་ུ ཞབས་པིར་ཨེ ན་ཊོ་ནིའ་ོ པན་ཛེ ་རི ་

Pier

བཏོན་པ་གཞི ར་བཟུང་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

ཆེ ད ་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ བཀྲ་ཤི ས ་དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་ལ་ཉེས ་ཆད་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཡོ ངས་སུ་མཐུ ན་པའི་ རྩ་བ་ནས་འགེལ་མི ་ཆོག   རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།

ཁག་གི ས་ཕེབས་བསུའི་ས་ྣེ ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་

དབུ་འཛི ན་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པར་འཚམས་ཞུ འི་ ཀྱི་བསྟི་གནས་དང་རྟེན་མཁར་རེ་ཡོ ད་པའི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་

རྡ་སྤུ་ རའི ་ ག ང
ྲོ ་ཁྱེར ་གཉིས ་སུ ་ ཆགས་པའི ་ ཀྱའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅེས ་པ་དེར ་གཟི ག ས་སྐར
ོ ་
ཤི ན ་ ཏུ ་ དང་། འཆར་གཞི ་ཆེན་པོ་དེ་ལག་བསྟར་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་ འཚམས་གཟིག ས་གནང་དགོས ་དོན ་གཙོ ་

༄༅།

རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་

མཇལ་འཕྲད་དང་།

ཀན་ཊི ་དང་ཨ་ན་ུ ར་ གཞུ ང་འབྲེལ་འཛུ གས་སྐྲུན་འཆར་གཞི ་ཤ་

རྩ ་ ཆེ འི ་ འགན་འཁུར་གནང་མཁན་དགེ་རྩ་ཚོ གས་

ནང་པའི ་ པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སོ གས་དང་མཇལ་འཕྲད་

༢༡

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཞུས་ཡོ ད།

སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་བདེ་སྐྱི ད་གླིང་བོད་ བོ་ནི།

མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ གནས་བབ་དང་སྨན་དཔྱད་ཁང་གི ་ཡོ ་ཆས།

འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དང་། དོན་ ས་གནས་ཁག་ཏུ ་འཕ དྲོ ་བསྟེན་དང་འབ ལ
ྲེ ་

ཆེ ན་ཁག་ གསར་འཛུ ག ས་བྱས་པའི ་ ཤྲི ་ ལང་ཀ་དང་

གཟི ག ས། སྐྱོང ་ཚོ ག ས་མི ་དང་ལས་བྱེད ་རྣམས་དང་

གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་

ཀའི ་ ནང་ གནང་སྟེ་མཛད་དོན ་ཡོ ང ་རྫོ ག ས་ཐུ གས་

རའོ། འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་

དེ་བཞི ན་ལོ་ཤས་གོང་ནས་

ལ་གནས་ བོད ་ཀྱི ་ ནང་པའི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཛི ན་
ཤྲཱི ་ ལ ང ་ ལྷ ན ་དུ་ བཞུ ག ས་མོ ལ ་ཚོ ག ས་འདུ་ བཅས་

བཅས་སུ་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་འཚམས་གཟིགས་ པ་བཅས།
ས་ཊོན་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་དང་། ཀུམ་

ཤྲཱི་ལང་ཀའི་སེར་སྐྱ་

ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས།
གླང

མའི ་ འཆར་གཞི ་ ལྟར ་ལེ ག ས་གྲུ བ ་ཀྱི ས ་རྡ་ ཀྱི ས་ཤྲཱི་ལང་ཀ་དང་བོད་ཀྱི ་ནང་པའི་ཆོ ས་ དོན ་ཐོག ་སེ མ ས་འཁུ ར ་དང་འབད་བརྩོན་

མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་བཅས་

བར་ཤྲཱི་ལང་ཀར་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་

ཕེབ ས་གནང་བའི ་ ལས་འཆར་ཁག་ཐོག ་

པའི་དགེ་སླངོ ་གི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི ་ཉེ་ བླ་ོ ཁེངས་ངེས་དང་།

བའི་རི གས་བདག་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ནས་བོད་དང་བོད་མི འི་རྩ་

སར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་བཀའ་ བརྒྱུ ད་གཉིས་དབར་ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་འབྲེལ་ ཆེ ན ་པོ་ བྱེད ་མཁན་ཇེ་ མང་དུ་ འགྲོ་ བཞི ན ་

བླ ནོ ་མཆོ ག ་ཤྲཱི ་ ལང་ཀ་དང་བོད ་ཀྱི ་ ནང་

པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཤྲཱི་

དང་གོ་ རྟོགས་སྤལ
ེ ་རེ ས ་ཀྱི ་ ལས་དོན ་སྤལ
ེ ་ པར་གཟིགས་ཏེ་སེམས་འགུ ལ་ཡང་ཆེ ན་པོ་
ཕྱོགས་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་བསྡར
ུ །

འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི ་

ི ་། མདོ་ཁམས་ཅནྡྲ་བ་ནི་བོད་མི འ་ི བའི་ལས་གཞི ་འགྲོ་མུས་དང་། མ་འོངས་
གྲུབ་གླང
གཞི ས་ཆགས་ Dokham Chanderbani ལས་གཞི ་སྤལ
ེ ་སླད་རྟོག་ཞི བ་སླད་ཡི ན་འདུག་

ུ །
ག ན ས ་ བཀའ་བསྡར

༢༥

ཐེངས་འདིར་གཞུང་འབྲེལ་

རྒྱལ་

ལང་ཀའི ་ ནང་པའི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཆེ ་ ཁག་གི ་ ས་ཀོ་ལོ མ་བོར་ནང་པའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཡོ ངས་

ཐེབས་འདུག་པ་བཅས།

དེ་ བཞི ན་ཁེ ་ ར་ཀེ མ ་བོད ་
སུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་
ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་

གཙོ ས ་གཞུ ང ་དང་གཞུ ང ་

འབྲེལ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་དྲན་
ི ་དབུ་བརྙས
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དས
མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥  ཚེ ས་ ༢༦ གཅི ག ་གི ས་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་

ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་ ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་མཐར་ཕྱི ན་སླབོ ་

དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླིང ་ཞེ ས ་མཚན་གནང་།

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ ཞུས་སོང་། དེ་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་

ི ་དབུ་བརྙས
སླབོ ་གླང
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་ མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར ་གནང་སྟེ་གསུ ང ་

མ གོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མ ཆོ ག་གི ས ་ཤེ ས ་ར བ་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

སྐབས་དེ་དུས་སླབོ ་གྲྭའ་ི

དགོ ས ་མཁོ ་ དང་བསྟུན་ལྷ ་ བྲིས ་སླ བོ ་སྦ ྱོང ་ དུས་བབ་གསར་ཁང་སོགས་ནང་ཕྱག་ལས་
དུས་ཡུན་ལོ་ ༥ ནས་ ༨   བར་བཟོས་ གནང་བཞི ན་པ་མང་པོ་ཡོ ད།

རྣམ་པས་མུ ་མཐུ ད་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་བོད་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་བླནོ ་དང་སྲིད་

དེ་ཡང་མཛད་ ཐོག་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་

སྒའོ ི ་ ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ དང་།

མ་འོངས་

པར་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་རྗེས་ཁྱེད་

བའི་ཉིན་གཉིས་རི ང་གི ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ བཤད་གནང་དོན།  དེ་རི ང་མཛད་སྒ་ོ འདིའ་ི
མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་སོང་།

དང་། གྲོས་ཚོ གས།  བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དང་

སྐྱོང་གནང་ཐུ བ་པ་བྱ་དགོས། འདས་པའི་ལོ་

སམ་བྷ་ོ ཊའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

ངོ་ ༢༥ རི ང་ལ་འགན་འཛི ན་དང་དགེ་ལས་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ དང་འགན་འཛི ན་ལས་རོགས།  ཤེས་རི ག་

སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ དེང ་སྲོལ ་ཚན་པའི ་ འགན་
དགེ ་ བཤེ ས ་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས། འཛི ན། སླབོ ་ཕྲུག་ཟུར་པ་རྣམ་པ། དགེ་

བརྟེན།

ལས་རོགས། རྡ་ས་ཉེ་འཁོར་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླིང་དུ་ད་ལྟ་སླབོ ་སྦྱོང་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་རྗེ་ བཀའ་

སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

སམ་བྷ་ོ ཊའི་འགན་འཛི ན་དང་འགན་འཛི ན་ རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་རྣམ་པ།   ཤེས་

ཡོ ད།   དེ་བཞི ན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

དྲིན ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ་ བཙན་བྱོལ ་བ་ཚོ ་

འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།   དེ་བཞི ན་ཤེས་རབ་ གནང་བཞི ན་པའི་བརྩེ་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་

དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླིང་གི ་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ ཚང་མ་ལ་ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་

དང་འགན་འཛི ན་ཟུར་པ།

སླབོ ་མ་ཟུར་པ་ བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཤེས་

པ་དང་།   དེ་བཞི ན་སླབོ ་སྦྱོང་མུ་མཐུ ད་བྱ་

འདོད་ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ལ་འཛི ན་གྲྭ་བཅུ ་

བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ་རྒྱུ ་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་སྟངས་འཛི ན་གནང་

རྗེས ་བོད ་ཕྱི ་ ནང་གཉིས ་ཀྱི ་ འདས་གསོ ན ་

དང་དུ་བླངས་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མཁན་

ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི ་པའི་སྐབས་སུ་སམ་བྷ་ོ རྒྱུའི་མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་རེད། དེ་རི ང་སྙན་

སྐར་མ་གཅིག་རི ང་ཞུས།   དེ་ནས་ཤེས་

རོ ག ས་རམ་གནང་མཁན་སོ ག ས་ཡོ ང ས་

གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སླབོ ་གྲྭའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་

ི ་
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སླབོ ་གླང

སམ་བྷ་ོ ཊས་འགན་ལེ ན ་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་།

གསར་བཙུགས་གནང་བ་དང་།  དེ་ནས་ཕྱི་

དཀའ་ངལ་ག་རེ ་ ཡོ ད ་ན་ཞུ ་ ཆོ ག ་གི ་ རེ ད ། བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

དེ་ ཡི ན།

སླབོ ་ཕྲུག་ཟུར་པ་རྣམ་པས་གཙོས་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོ ངས་ལ་གུས་འདུད་མྱ་ངན་ དང་།

དེ་བཞི ན་འགན་ཁུར་གནང་མཁན།

མ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར།

ི ་གི ་སླབོ ་སྤྱི་ཚེ ་རི ང་
རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང

མདོར་བསྡས
ུ ་ཤི ག་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཤེས་

རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླིང ་གི ་ སླབོ ་མ་ཁག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་བཞི ན་དཔལ་

ལའང་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲིའི ་
འདི་བཞི ན་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་

བ་རེད།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་

ཊས་འགན་བླངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཐོའ་ི ནང་འཛི ན་གྲྭ་ ༡༠ ཐོན་མཁན་སླབོ ་

ལོ ར་ང་རང་འདིར་བསླབེ ས་དུས་ངས་འདི་ ཕྲུག་གྲངས་ ༨༠ བྱུང་འདུག   དེ་བཞི ན་
ལྟར་ཞུས་མྱོང་། གཞི ་རྩའི་སླབོ ་གྲྭ་འདི་ཉིད་ འཛི ན་གྲྭ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་མཁན་སླབོ ་ཕྲུ ག་
གྲངས་ ༢༡ བྱུང་འདུག  ད་བར་ཤེས་རབ་
ི ་ནས་སླབོ ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་
སླབོ ་གྲྭ་ འདིའི ་ ཕ་མ་ལྟ་ བུ ་ བཀའ་ཤག་རེ ད །   དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང

ཞེས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི ་སྨནོ ་ལམ་ པཱུ་རན་མཆོག

ལྡན ་བཀའ་ཤག་ནས་གཞི ས ་བ ྱེས ་བོད ་མི ་

མཆོ ད་འབུལ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་དགོས་རྒྱུ ར་བརྟེན། མཆོག

ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ལོ ར་ངོས་འཛི ན་གཏན་

མ་དགོ ན ་ར ་ྡོ རྗེ་ བྲག་དགོ ན ་པར་ས་ག་ཟླ་

ཡོ ངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་དམངས་གཉིས་

འབེབས་གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་

༤ ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༣༡

བར་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་

ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་ལོ ་དུས་སྲུང་
བརྩི་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟར།

ལོ་འདིར་

རྒྱ་གར་གཞུ ང་དམངས་གཉིས་ལ་དམི གས་
པའི་ལས་རི མ་སྣ་མང་ཞི ག་སྤལ
ེ ་མུ ས་ཡི ན་

Puran

ཝི ་དྷུ་ཤི ་ཤར་མཱ་

Vidhushi Sharma

དེ་བཞི ན་རྒྱ་

སི མ ་ས་གནས་སུ ་ བྱང་གཏེར ་བསྟན་པའི ་ གར་གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཟུར་
པ་པར་དིམ་སི ངྒ་མཆོག་

བའི་ ཚེ ས ་བཅོ་ ལྔ་ ཉིན ་མོ ར ་སྔ་ དྲོ་ ཕྱག་ཚོ ད ་ བཅས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།
༡༠

འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི ་འདྲ་བ་ཆགས་ཡོ ད།  
དུས་ཚོ ད་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདིར་

ཆོལ་གསུམ་བོད་མི ་རགྡོ ་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་བདྱེ ་
དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་སོགས་

ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་ ནས་ཤེ ས ་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླིང ་གི ་

མཛད་སྒ་ོ གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ཐུ གས་ར་ྗེ

ཆེ ་ཞུ འི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་འབྲེལ་

སྐུ་ མག ནྲོ ་རྣམས་ལ་པར་རི ས ་འག མ
ྲེ ་སྟོན་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

ཀེཤ ་ཀུ ་ མཱ ར ་མཆོ ག ་ནས་ཀྱང་བཀའ་སླབོ ་

བཤད་གནང་བའི་ཐོག་མཛད་སྒ་ོ གལ
ྲོ ་ཡོ ད་

བྲག་དགོན་པའི་ཚོ གས་གཞོན་རྒན་རྣམ་གྲོལ་

སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་མུ ་མཐུ ད་གནང་ཡོ ད་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་

ནའང།

གྲྭ་རྒྱུན་དང་མི ་མང་རྣམས་ནས་

Pradeep Singh

དེ་བཞི ན་

ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ སྐུ་མགྲོན ་ཁག་ནས་མར་མེ ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་

ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་ ཐོག་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད་པ་
ཞུས་ཡོ ད་པར།

མཛད་སྒ་ོ དེ་ཐོག་མགྲོན་ དང་། སི མ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བསྟན་འཛི ན་ནོར་

གྱི ་ གཙོ ་ བོ་ རྒྱ་གར་གྲོང ་ཁྱེར ་ལས་ཁུ ང ས་ བུ ས ་ས་ག་ཟླ་བའི ་ དུས ་ཚི གས་ཁྱད་པར་
ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་གཞོ ན ་པ་སྐུ་ ཞབས་རཱ ་ཀེ ཤ ་ཀུ ་ ཅན་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་
མཱར་ཤར་མཱ་

Dy. Mayor, Rakesh Ku-

ལ་བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་གྱི ་ ལས་རི མ ་ཁག་

སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ སྐ་ུ མགྲོན་དུ་འཐུ ས་མི ་ Councillor ཁག་
རྒྱ་གར་ཆེད་དུ་སྨནོ ་ལམ་ Pray for In- སུ་ཀིམྨི་སཱུད་མཆོག་ Kimi Sood དང་།

འབུལ་བྱེད་དགོས་དོན་གསལ་བཤད་བཅས་
གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་རཱ་

པའི་ཆ་ཤས་སུ། ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་ལྔ་

གཉིས་དང་མཐོ་སླབོ ་བར་དུ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བདྱེ ་

སི མ་ལ་ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་ཆེད་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ།
dia

ི ་འདི་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་
སླབོ ་གླང

mar Sharma

མཆོག་གི ས་དབུས་གཞན་

ངོ་ སྤྲོད ་ཐོག ་རྒྱ་གར་ཆེ ད ་སྨནོ ་ལམ་མཆོ ད ་

ཡར་འཕེལ ་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ གསུ ང ་ པ་བཅས།

ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞི ས་ས་གནས་འཐུས་ཚོ གས་སྐབས་ ༩ པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།
༄༅།

།དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི ་ཞུ་ ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥ ཚེ ས་ ༢༧

སྐལ
ུ ་འབྱོར་དོན་ལྟར།

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་

ཉིན ་བོན ་གཞི ས ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ ག ས་

ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་བཀའ་ སྐབས་

༩

པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་

བརྒྱུ ད་དོན ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་ནས་ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཚོ གས་མི ་ ༡༡ ནས་ཚོ གས་མི ་ ༩ དང་།
ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ལས་རི ན་ཆེ ན ་

བཟང་མོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐྱེན་འོག་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པར་བསྐ་ོ གཞག་བགྱི ས་

དེ་ དག་གི ་ ཁོང ས་ནས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཡུ ང ་
དྲུང་འཆི ་མེད་ལགས་དང་། ཚོ གས་གཞོན་
རི ན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཨ་ཀྲོང་ལགས་བཅས་

ནས་འཕྲལ་སེལ་ཁྲིམས་ཞི བ་པའི་མདུན་དུ་

ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའ་ི བྱུང་རི མ་དང་གྲུབ་འབྲས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཞི བ་ཕྲ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠

ཟང་ཟིང་བྱུང་ནས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་བྱ་ དུ་ལོག་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་

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

ངོས་རང་ ཁམས་ཁུ ལ་ནས་ཟང་ངི ་ ཟི ང ་ངི ་ བྱུ ང ་བ་
རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་སྐབས་དེར་གཡུ་ཐོག་ དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་

ཐེངས་དང་པོའི་ཚོ གས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་

གཉེར་ཆེན་མོ་ཡི ན་པ་ཡོ ད།

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་རེད།

ཕལ་ཆེར་མགྲོན་ ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པ་རེད།

ི ་ག་ནས་ངོས་ཀྱིས་ང་ཕོད་བརྒྱུ ད་ནས་
བུ་གླང

ལེ ན་ཞུ་རྒྱུ འི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་རེད་འདུག

ཡི ་གེ་ཞི ག་ཀྱང་བྲིས་པ་རེད།   ཚུར་ཡི ག་

ཆུ་དང་མ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཤར་བསྐདྱོ ་

ཐེན་ཀོན་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ཡི ན། ཕར་

ཅེས་ལན་འབྱོར་བྱུང་། དེ་ནས་མཚོ ་ན་ནས་

ཕར་ལོག་ནས་

ལན་དེ་དག་ང་ཕོད་བརྒྱུད་ནས་བྱས་པ་རེད།

བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་འབྱོར་བ་

བཞུ ག ས་སྒར ་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླི ང ་གཙུ ག ་ ས་ནས་ངོས ་རང་གདན་ཞུ འི ་ ཆེ ད ་ཡོ ང ་བ་ རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཕར་སླབེ ས་པ་དང་མགྲོན་
ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་ར་བའི ་ ནང་དབུ ་

ི ་གར་སྐ་ུ
ཡི ་གེ་མཐའ་མ་དེའི་ནང་ནོར་བུ་གླང

མེ་ནོན་

སྤྱི འི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་མི ་མང་ཚོ གས་ཆེ ན ་ གསང་བ་ཆེན་པོ་དང་།

གང་ལྟར་ལྷ་ གང་གོ་ཆོད་པ་རེད་ཅེ་ན།

གྲྭ་སྐརོ ་འཇོག་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རི མ་

དབུ་

ཐོག་མ་ངོས་ རེད།

ཕྱི་ཚུལ་དུ་གདན་ཞུ་ཡི ན་ཡང་ནང་ གཉེར་ཆེན་མོ་སྦུམ་ཐང་གི ས་ད་ཆ་གྲྭ་སྐརོ ་ལྷ་

འདུག

འདི་གདན་ཞུ་རེད་དམ་གང་རེད།   མགྱོགས་གནང་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཅེས་

དོན་དུ་བོད་ལ་མ་ཡོ ང་རོ གས་ཞེས་ཟེར་གྱི ་ རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞེས་རྒྱུ ་འདི་གང་

པའི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག   སྤྱིར་

ཅེས་ཞལ་ཤོ བ་མཛད་ནས་མུ ་མཐུ ད་བཀའ་ རེ་འདུན་བཏོན་པ་ངོས་ཀྱི་དྲན་གྱི་འདུག དེ་

གྲོ་མོ་བར་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

ལྷ་ས་ནས་

གྲོ་མོ་སླབེ ས་

སླབོ ་སྩལ་དོན།

བོད་ནང་གནས་ཚུལ་ཡག་ ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་སེ་འབྲས་ཚོ ར་གྲྭ་

པོ་ཁྱོན་ནས་མི ་འདུག རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་

ན་ཡག་གི ་རེད། བོད་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་

དུས ་འབྲས་སྤྱི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚུ ར ་ བ་ཡི ན་ན།

ཟང་ངི་ཟིང་ངི་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་གི ་

རྒྱབ་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བོ་ཆགས་ཡོ ད། འདུག རྒྱ་མི ས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དྲག་གནོན་
འབྲས་སྤྱི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་དེའི ་ གོང ་ནས་ལྷ་ སར་ བྱས་ཏེ་ཁྱོན་ནས་ཡག་པོ་མི ་འདུག

ཅེས་

Apa Pant ཟེར་མཁན་ཁོང་ཡི ན་པ་ཡོ ད།   ཡོ ང་རོགས་ཞེས་གསུང་གི ་འདུག

དེ་ལྟར་

ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ཨ་སྐྲུག་བྷ་པུ་བཅས་

སྐརོ ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི

ལྷ་ལྡན་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ར་གྲྭ་སྐར
ོ ་བྱེད་རྒྱུ ་

དེ་ དག་དེ་ ལྟར ་གཏན་འཁེལ ་བ་དེ་ ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

དེང་སྐབས་ངོས་རང་

ལྷ་རམས་པ་ཡི ན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།   གང་

གང་ལྟར་ནོར་ ཧ་ཅང་བྱུང་། ཉེན་ཁ་ལས་གྲོལ་བ་རེད། དེ་
ི ་གར་མེ་སྒྱོགས་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཐོག་མར་འབར
བུ་གླང
ྱོ ་
ི ་
ནས་ངོས ་རང་སྡདོ ་སའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་ཐོག ་ བ་རེད། དེ་སྔ་ ༡༩༥༡ ལོར་འཛམ་གླང

སྒང་ལ་རྒྱ་མི འ་ི མདེའུ་འགའ་ཤས་བབ་འདུག   རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་བོད་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་ཞུ ས་པ་

འོན་ཀྱང་གས་འཐོར་བྱུང་མེད། སྐབས་དེར་ རེད།

ངོས ་རང་ག ྲོ་ མོ ར ་འབ ྱོར ་དུས ་འབྲས་སྤྱི ་ ནེ་ར་ུ ལ་བོད་ནང་ལོག་གི ་མི ན།

བོད་ནང་

བླནོ ་ཆེ ན་ཡོ ང་གི ་རེ ད་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་།   གནས་ཚུ ལ ་འདི་ ལྟར ་འདུག ་ཅེ ས ་ཞི བ ་ཕྲ་
འོན་ཀྱང་འབྲས་སྤྱི་བླནོ ་ཆེན་སླབེ ས་མ་བྱུང་། ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐོབ་
དེས་རྣམ་འགྱུར་གང་བཏོན ་པ་རེ ད ་བརྗོད ་ ཐང་རྩོད་རྒྱུ ་མ་གཏོག ས་བོད ་ལ་ཕར་ལོ ག ་
ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཕྲན་བུ་དོགས་ཟོན་ ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་གང་ཡང་མི ་འདུག

ར་ུ ལ་ཐེངས་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད།

ཅེས་ནེ་

ུ ་
ནེ་རས

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་ནས་བོད་ཀྱི ་བདེན་མཐའ་
བོད་ལ་
ནག་པེ་ཅིང་དུ་སླབེ ས་སྐབས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ སྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།
༡
ཉིན་ནེ་ར་ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམི གས་ ཕར་ལོག་ན་ཡག་གི ་རེད། ཅེས་ནེ་ར་ུ རང་

བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་དུ་ཕེབས་འདུག ངོས་ཀྱིས་ གི ་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་ནས་

ྲོ ་མཐུ ན ་དོན ་ཚན་བཅུ ་ བདུན ་གྱི ་ ཡི ག་
ནེ་ རུ ་ ཐོག ་མར་པེ་ ཅི ང ་དུ་ མཇལ་བ་རེ ད ། ག ས

ཆེ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

༡༩༥༩

རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་ནས་

ི ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་
ཡོ ད་པའི་ནོར་བུ་གླིང་གའི་སྐར
ོ ་སྲུང་རྙིང་པ་ འཛམ་གླང
ཞི ག་ཡོ ད།  ཁོས་ཟེར་བྱུང་།   གང་ལྟར་ པ་རེད།
གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་པོའ་ི སྒང་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད།

རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ཞྭ་སྒབ་པ་

ི ་རྒྱལ་
གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་འཛམ་གླང

ནོར་བུ་གླིང་ག་ནས་སྐད་ཆ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ ཚོ གས་ལ་ཞུས་ཡོ ད།

སྔ་རྗེས་གཉིས་བྱས་

ི ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་ཁནྱོ ་གས
ལྟར་མ། ནབུ ་རེ་བཞི ན་དུ་མཚོ ་བོད་རླངས་ ནས་འཛམ་གླང
ྲོ ་

འཁོར ་འགྲོ་ ལམ་བརྒྱུ ད་ནས་དགོང ་མོ ་ རེ ་ ཆོད་ཐེངས་གསུམ་བཞག་པ་རེད།

གྲོས་

བཞི ན་རླངས་འཁོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲོ་གི ་ ཆོ ད ་ཐེང ས་གཉིས ་པ་དེར ་རང་ཐག་རང་

དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ཨ་པ་པནྟ་ ནང་དོན་ཁོ་རང་ཚོ ་གསུམ་པོས་བོད་ནང་མ་ ལྟར་ངོས་ཀྱི ་མི ་ཚེ ་གཅི ག་གི ་དོན་དག་གལ་ ཡོ ད་པ་དང་།

གནང་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

༡༩༥༦

ཐིགས་ཁག་པོ་རེད་འདུག

ཀྱིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་

བཅུ་ཐམ་པའི་ལོ་ཡི ན་པ་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་

ཆེ ད ་མངགས་གཏོར ་ཡག་ཡི ན་མི ན་ཚོ ད ་ དང་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ཡི ན་སྟབས་སྐྱི ད་སྣང་

ཚོ གས་མི ་

ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། དཔེར་ན། ལྔ་

ནས་ཡར་སྤྲོད་རོགས།   དེར་ཉམས་ཆག་ བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད།

ཡག་ཡི ན་དང་།   དེར་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་ སླབེ ས་འདུག ཁོང་ཚོ འ་ི གདོང་པ་མཐོང་བ་

བཞི ན ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྐར
ོ ་ལ་ཁ ྱེད ་རང་

རེད། ངོས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་

ི ་གར་ཚོ ང་དོན་སྐུ་ཚབ་
མདུན་བཞུགས་ས་དེར་རྟགས་གཅི ག་བརྒྱབ་ ལྷ་སར་བདེ་སྐྱིད་གླང

ངོས ་ཀྱི ་ སྡདོ ་ས་དེར ་རྟགས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོབ ་ རྒྱལ་དང་།

མི ་གང་ཙམ་ཞི ག་འདིར་སླབེ ས་ཡོ ད།   དེ་

མའི་ལམ་ཟེར་བ་འདི་ནི།

དེ་སྔནོ ་

བ་གང་འདྲ་ལེ ན ་ནའང་ཆོ ག ་པ་ཞི ག ་རེ ད །   དང་སྐད་སྒྱུར་བ་ཡ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས་

གཡས་གཡོ ན་ནས་མཇལ་ཁ་ཡོ ང་བའི་བོད་

དེ་རི ང་འདིར་ཐུ ག་རྒྱུ་དེ་ལྟར་རེད།

Menon ཁོང་སླབ
ེ ས་འདུག

མ་ཡོ ང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སྐད་ཆ་དེར་གོ་ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ང་སྐབས་སྣེ་ཤན་

དང་གྲུབ་འབྲས་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།    དེ་རི ང་འདིར་བོད་དང་

ཚོ ་ཚོ གས་ཆེན་ཚོ གས་པ་རེད།

ཕྱི ་ ཚེ ས ་བཅོ་ ལྔའ མ་བཅུ ་ དྲུ ག ་ཡི ན་པ་ཡོ ད །   རེད། ས་མཚམས་སུ་སླབེ ས་སྐབས་སྐ་ུ ཞབས་

རླངས་འཁོར་དེ་དག་ནང་ གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཀུན་

ལྷ་ལྡན་སྨནོ ་ལམ་ དམག་མི ་དང་མེ ་ སྒྱོག ས་འོར ་འདྲེན ་བྱེད ་ སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

ཆེ ན་མོ ར་གྲྭ་སྐརོ ་འཇོག་པའི་སྐབས་རྒྱ་མི ས་ ཀྱིས་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱུང་།

དེ་དང་

mination

Including Self Deter-

བཀོད་ཡོ ད། སྐབས་དེ་དུས་ཨི ན་

མེ ་མདའ་བརྒྱག་མི ་ཡོ ང་ངམ་ཞེས་དེ་འདྲའི་ ཆབས་ཅིག་ཚེ ས་ ༡༥ འམ་ ༡༦ ཉིན་ཡི ན་ ཡི ག་ཐོག་རོགས་བྱེད་མཁན་ Das ཁོང་རྒྱ་
ཞེད་སྣང་བྱས་ནས་བོད་དམག་ཁ་ཤས་དེའི་ པ་ཡོ ད། རྩེ་ཕོ་བྲང་ནས་མར་བལྟ་སྐབས་ གར་གྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ཞི ག་རེད། ཁོང་སྐབས་
ཁ་གཏད་ལ་མེ ་མདའ་བཙུགས་ནས་དེ་ལྟར་ གབྲི ་ལ་ནམ་རྒྱུན་མེ་སྒག
ྱོ ས་དམག་སྒར་ཞི ག་ དེར་ནིའུ་ཡོ ག་ཏུ ་ཕྱིན་པ་རེད། ཟིན་བྲིས་ལ་
ཛ་དྲག་འོག ་གྲྭ ་ སྐར
ོ ་དམ་བཅའ་བཞག་པ་

ཡོ ད།

ནམ་རྒྱུན་མེ་སྒྱོགས་རྣམས་ཁེབས་ སོ ག ས་ཁོང ་རང་གི ས ་བཟོས ་གནང་ཡོ ད །

པོར ་མ་ཐོག ས་པར་ཟླ་བ་གསུམ ་པའི་ ཚེ ས ་

རྣམས་ཀྱི་ཁེབས་སེལ་ཡོ ད་འདུག

རེད།   ཟླ་བ་དང་པོའ་ི སྨནོ ་ལམ་རྗེས་རི ང་ གཡོ ག་ནས་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་ དུས ་མེ ་ སྒྱོག ས་ ག ས
ྲོ ་ཆོ ད ་སུ ་ རང་ཐག་རང་གཅོད ་ཟེར ་བ་
བཅུའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་ཕྱི་

དེར་ ཞི ག་འཁོད་ཐུ བ་སོང་།

རྒྱལ་ཚོ གས་ནས་

དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། ཕལ་ཆེར་ དོ་སྣང་བྱེད། གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་རང་ཐག་

ི ་ རང་གཅོད་ཟེར་བའི་ཚི ག་དེ་འཁོད་ཐུ བ་པ་
ཚེ ས་ ༡༡ ནས་ ༡༧ བར་ཉི་མ་ཁ་ཤས་རི ང་ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་ནོར་བུ་གླང

ཐབས་ཤེས་གང་ཡོ ང་བྱས་པ་ཡི ན། མི ་མང་ གའི ་ བྱང་ཕ ྱོག ས་ལ་རྒྱ་མི ་གནམ་བླུ ག ས་ བྱུང་། ཞེས་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ཞྭ་སྒབ་པ་
ི ་ཁར་བསྡད་ མདེའུ་བབ་པ་རེད། ད་ཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་ རྣམ་གཉིས་དགའ་སྣང་ཧ་ཅང་བདྱེ ་ཀྱི་འདུག
དཔུང་བསྒྲིགས་ནས་ནོར་བུ་གླང
ི ་ག་ རྒྱལ་ཚོ གས་ནས་དོ་སྣང་བྱས།
དེ་ཉིན་མོར་ནོར་བུ་གླང

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ ཆ་ངོ་ བཤུ ས ་ཤི ག ་ཁོང ་གི ་ ཕྱག་ཏུ ་བསྣམས་

ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་མ་རེད། ཁྱེད་ཚོ ་མི ་མང་གི ་ མི ན་འདུག

རྒྱ་གར་དུ་ སླབེ ས་ནས་ནེ་ རུ་ དང་མཉམ་དུ་ བྱུང་།སྐབས་དེར་ངོས་རང་ལྡ་ི ལི ་ Hyderཐེངས་མང་པོ་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ཏེ་བཀའ་ bad House ནང་བསྡད་ཡོ ད། གྲོས་མཐུ ན་

གི ་རེད། མི ་མང་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་བསྡད་

༡༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་ལྷ་སའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ བོད ་ནང་དུ་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་གང་ཡང་ཐེབ ས་

ན་ཟང་ཟིང ་ཡོ ང ་རྒྱུ འི་ཉེན ་ཁ་ཡོ ད ་པ་རེ ད ། ཐོག་བྲོས་ཡོ ང་བ་ཡི ན། དེ་ནས་རི མ་པར་རྒྱ་ མེད།

ཀྱི་གཅེན་པོ་སྟག་འཚེ ར་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་རྒྱ་ རྟགས་བསྐྱོན་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་ཐོག་ནས་

དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་རྩ་བ་ནས་
ཉན་མ་སོང་།

གར་ས་མཚམས་སུ ་ འབྱོར ་སྐབ ས་རྒྱ་གར་ གཞུ ང ་ཁག་ཚོ ས ་དམི གས་བསལ་གྱི ་ བ ྱེད ་

ཅང་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་བསྡད་འདུག

དོགས་པ་བྱུང་།   གཞུང་ཞབས་ཁ་ཤས་

ལས་འདས་པའི་དུས་དྲན་སྐབས་ངོས་རང་ ཏེ་ ཆེ ད ་མངགས་ངོས ་ཀྱི ་ སར་ཚུ ར ་ཕེབ ས་

མོལ་ཧ་ཅང་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ངོས་ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་

ལོ་དོན་གྲུབ། དེ་དུས་དེར་ཡོ ད་པའི་ཞྭ་སྒབ་ བོད་རང་གི ་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་

པ།

མཁན་ཆུང་དེའ་ི མི ང་དྲན་གྱི་མི ་འདུག སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ འི་ཐབས་ཤེ ས་བྱེད་པ་ཡི ན་

གང་ལྟར ་གཅེ ན ་མཁན་རྩིས་གསུ མ ་ཞེ ས ་ ན་རེ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།
གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།

རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་

མཁན་ཆུང་ ནས་རྒྱ་མི ར་ངོ་རྒོལ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་

བླ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཡི ན་པ་ཡོ ད། རྩིས་ ཡི ན་ན་དོན་དག་ཡོ ང་གི ་མ་རེད།

ཅེས་ནེ་

དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་བཅས་ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་ལ་ རུས་སྐབས་དེ་དུས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་བོད་ལ་

འཐུ ས་མི ་ཉུ ང་ཤས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན་འགྲིག་ ནས་བྲོས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།

ཕྱི་ཚེ ས་ བཞག དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་མཚོ ན་པས་

སེམས་ཤུ གས་སྒྲིལ་ནས་ཧ་ གཞུ ང ་གི ས ་བཏང་ཡོ ང ་དང་མི ་ཡོ ང ་ཞེས ་ མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་མི ་འདུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

ཚུ ར ་ཕྱོག ས་སུ ་ སྐབ ས་དེར ་བཀའ་ཤག་ལ་ ཤི ག་རྒྱ་གར་གི ་ས་མཚམས་སུ་བཏང་ཡོ ད་    འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
མཚོ ན་ན་ཤ་ཟུར་རེད།  ཟུར་ཁང་གསང་བ་ པ་དང་གཞུ ང ་ཞབས་ཁ་ཤས་འབྲུ ག ་གི ་ ས་

ཆེ ན་མོ ་ཁོང་རྣམས་ཆེ ད་མངགས་ཐེན་ཀུ ན་

སེན་

Tan Guan Sanདང་ཁོང་ཚོ ས་གྲས་

ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད།

སྐབས་དེ་

མཚམས་སུ་བཏང་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་

ས་མཚམས་ནས་མ་བཏང་བ་ཡི ན་ན་འབྲུག་
ནང་མ་འཛུ ལ་རང་འཛུ ལ་རེད།   ཕྱིས་

བསྡད་ན་ཡག་གི ་རེད། ཅེས་མཐའ་གཅིག་ ཕར་ལོ ག་ན་ཡག་གི ་རེད་ཅེས་གསུང་སོང་།

དུས་ཐེན་ཀུན་གྱིས་བཟོད་པ་ལ་མཐའ་ཡོ ད།   སུ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་ཕྱི ན་པའི་གཞུ ང་

༡༩༥༦ ལོའ་ི ལོ་མགོ་ནས་ལི ་ཐང་ཁུལ་ནས་ ཡི ན།   མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་བོད་

རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞི ག་སྟོན་གྱི་ཡོ ད།   ནོར་

ཏུ ་ངོས་ལ་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ངོ ས ་ཀྱི ས ་བརྟག་དཔྱད་དེ་ འདྲ་བྱས་པ་

གྲོས་ཆོད་

ཅེས་ཚི ག་འདི་ལབ་པ་རེད། དྲག་གནོན་བྱ་

ཞབས་ཚོ འི ་ ལན་འབྱོར ་གསལ་ལྟར ་ན་རྒྱ་

གར་གཞུ ང ་གི ས ་ང་ཚོ ར ་དགའ་བསུ འི ་ ས ་ྣེ

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ ་ཞུས་པ།
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཚུགས་བརྟན་ལ།  བྱམས་སྙངི ་རྗེ་ལྡན་ཞི ང་། གནའ་བོའ་ི ལེགས་བྱང་དང་། མི ་རི གས་བྱེ་

སྦྱང་འདོད་ཤུ གས་ཆེ ་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།  

བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་བྷ་ི ཇེ་པི་ཆབ་ བའི ་ གསུ ང ་འཕྲིན ་སྒྲོག ས་སྦྱང་ཞུ ས ་པ་མ་
སྲིད་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ་རཱམ་མ་དཱབ་ Ram ཟད།  རྒྱ་གར་གི ་སྲིད་འཛི ན་དང་སྲིད་བླནོ ་

དམ་པོ་ ཡོ ད་

པ་དང་།

༢༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་སྩལ་ དགེ་རྒན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲིག་ཁྲིམས་

མཆོག་གི ་ཨ་མ་ལགས་ཇ་ན་ཀི་ མཆོ ག་གི ་གསུང་འཕྲིན་བཅས་ཀྱང་སྒྲོགས་

Madhav

དེ་བི་ Shmt Janaki Devi ལགས་སྐ་ུ ཚེ འ་ི སྦྱང་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་
འཕེན་པ་རྫོགས་པར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་ སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་གསུང་དོན།   ཚེ ་འདས་
སྦྲགས་དམ་པ་ཁོང ་གི ་ མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨནོ ་ ཁོ ང ་སྐུ་ འཚོ ་ བཞུ ག ས་སྐབ ས་རྒྱུ ན་དུ་ ལས་
ལམ་དུ་ཕེབས་འདུག

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ དོན ་གང་ཅི ར ་ཧུ ར་བརྩོན་ཆེ ་ ཞི ང ་ཐུ ག ས་

གྱི་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝན་ཀཡྱ་ སེམས་བཟང་བ་དང་། དྲང་བདེན་དང་རང་
ནྱ་ཌུ་

Venkaiah Naidu

མཆོག་གི ས་ དབང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་བའི་བྱས་རྗེས་

གཙོས་བླནོ ་ཆེན་ཁག་དང་།   གཞུང་ཚབ་ དེ་དག་ལ་བརྟེན་ང་རང་གི ས་གཙོ ས་མི ་མང་

བྲག་པའི་ཁྱད་ཆོ ས་དང་རི ན་ཐང་ལ་དཔྱད་

ཁོ ང ་གི ་མི ་ཚེ འི ་ ནང་དམག་ཆེ ན ་གཉི ས ་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད།  

པའི་དགེ་རྒན་

དེ་ ར ྗེ ས ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོ བ ་སྐ བ ས།  

ཅ ན ་ ཞི ག ་

གྲང་དམག་སོགས་གཟིགས་མྱོང་ཡོ ད།  ཕྱི་

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེ ན་གཉིས་པའི་རས
ྗེ ་ཀྱི་

སེ མ ས་ཁུ ར་

ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་རྒྱ་གར་ཡར་རྒྱས་མྱུར་
ཚད་མཐོ་པོའི་ཐོག་ནས་ཕྱི ན་པ་དེའང་དམ་

ཡི ན ་ པ ་ མ ་

ཟད།   སླབོ ་

པ་ཁོང་གི ས་གཟིགས་ཡོ ད།

ཕྲུ ག ་ བ རྒྱ ་
ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཅེས་སོགས་

གསུངས།   མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་དེར་སྐ་ུ

ཀྱི ་ མི ་ ཚེ འི ་

མདུན ་ལམ་ཡག་པོ་ བཟོ་ ཆེ ད ་གང་ཐུ བ་

པ་གནང་ནས་མི ་ཚེ ་ཧྲི ལ ་པོ་ བླ ས
ོ ་གཏོང ་

ཞབས་

Ram Madhav

མཆོག་གི ས་གཙོས་

ནང་མི ་རྣམས་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཁང་གི ་ལས་བྱེད།   དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་ས་ པོ་ ཞི ག ་ལ་སེ མ ས་འགུ ལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཐེབ ས་

འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན།

གནང་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་དམ་པ་ཁོང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་བོད་

ཆ་ནས་ཁེངས་དྲེགས་མེད་ཅིང་།   དྲང་

ཡངས་པོ་ ཡོ ད ་སྟབས་མི ་ ཚེ ་ ཧྲིལ ་པོའི་ རི ང ་

གཙོ ས ་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི ་ ལེ ག ས་བྱང་ལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༡

འཛུ ག ་མེ ད ་པ་ཚེ ་ རི ང ་དོན ་ལྡན ་བོད ་མི འི ་ ལུ ག ས་དང་ལས་དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་

གསུ མ ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ དཔལ་

སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་ས་གནས་བཅས་ནས་ སྟངས་འཛི ན་བྱེད་ཕྱོགས། བཙན་བྱོལ་བོད་ རྣམས་ཡོ ་བསྲང་གི ་སླབོ ་སྟོན་གནང་ཡོ ད་པ་ ཆོ ལ ་གསུ མ ་གཞི ས ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་

གནས་འདྲ་མི ན་གྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་བཅས་ ཡོ ད། དམ་པ་ཁོང་འགྲོ་བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་

དེ་བཞི ན་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡི ག་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་

སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་སྐབས་ནང་པའི་གཞུང་གི ས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོ གས་
ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་སླད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་ལྔའ་ི རི ང་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་

ཚོ གས་གཙོས་གྲོས་ཚོ གས་ གཉིས་ཀྱི ས་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་སྐྱོན་གནད་

དེ་བཞི ན་ གཞི ་དང་།

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་སྤྱི་མི ་གཅིག

བསྐྱངས་ཐོག ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་རྣམ་ ཆེ ན ་པོའི ་ ཐོག ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་བར་

འཛི ན་གྱིས་དབུས་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ ་རྣམས་ཀྱིས་

བཅས་ཀྱི ་སྒྲི ག་གཞི ་ཟབ་འཁྲིད་གནང་ཡོ ད་ གི ས ་རི མ ་པས་ལས་རི མ ་གཙོ ་ སྐ ང
ྱོ ་གནང་

གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་ཡོ ད །

སྔནོ ་རྩིས་སྟངས་འཛི ན་ ཚོ གས་གཙོ་དང་ཚོ གས་གཞོན་གྲངས་ ༡༡ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་གནང་སྒ ་ོ ཁག་ཚགས་ཚུ ད ་

ལ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་སྡ་ེ ཚན་ཆ་བགོས་ ཞི ང ་ཚོ ག ས་ཞུ ག ས་ས་འཐུ ས ་རྣམ་པའི ་ ད ་ྲི

དེ་བཞི ན་ཚེ ས་

གྲ་སྒྲིག་གནང་རྗེས་ཚེ ས་ ༢༤ དང་ ༢༥ རྣམས་ཀྱི ས ་ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་

སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ་གསུམ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་

ཀྱི ས་ཟབ་སྦྱོང་དམར་ཁྲིད་ཀྱི ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ བ་ཁག་ལ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
ལས་ཉིན་གཉིས་རི ང་དམར་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
གནང་ཡོ ད།

མཉམ་ཞུགས་པ་

དམར་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་ རྣམས་ཀྱི ས ་ཚ་ཚ་འུ ར ་འུ ར ་ངང་ཆ་ཤས་

ི ་། ཧར་པ་སྤུར། སི མ་ལ། ཌོ་ལན་ཇི་
གླང
བོན་གཞི ས། ཀུམ་རའོ། སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ། ས་

ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱི ས་ གཅིག་དང་དེ་འབྲེལ་གསུང་བཤད།

སི མ་ལ་ཕུད་ས་གནས་ཁག་

གི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན།

༄༅།

དང་གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ
ཁག་གི ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་རྣམས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

མེ ད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

ལྡ ན ་ཚོ གས་གཞོ ན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ཤེ ས ་ཕུ ན ་ སྐར ་རྟགས་ཅན་གྱི ་ དྲི་ བ་བདུན ་དང་ལན། པ་རྣམས་ནས་དགེ་ཕན་ཇི་བྱུང་དང་།

འཐུ ས་དང་།

མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་རྣམས་དང་།

གླུ་དང་བཅས་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་ ཆུང་ཤོས་ ༡༧ ཡི ན་འདུག ཐར་ཟབ་
ྱོ ་མཇུག་བསྡམ
མཉམ་ཞུགས་པ་གྲངས་ ༦༤ ལ་དཔལ་ དང་། སྐབས་དེར་གྲོས་ཆོད་གཅིག་དང་། སྦང
ོ ས་ཀྱི་ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་

༧༤

གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་བོད ་མི འི་

ཊོ ན ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི ་ ས་

ཉིན་ཟབ་སྦྱོང་ནང་

ཕྱི་ད་ྲོ གསོལ་ཚི གས་སྟབས་བདེ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་

འབུལ་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་ མཁན་དགུང་ལོ་བགྲེས་ཤོས་

ལྡ་ེ ར་ལྡནུ ་བདེ་སྐྱིད་

༢༤

མཉམ་ཞུགས་གནང་

གཞི འ་ི སྐབས་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་ བཞེས་ཡོ ད་ལ།

གཞི ས་ཆགས་དང་།

སྤནོ ་ཊ་

ལོ་ དང། དེ་བཞི ན་ས་གནས་ཁག་གི ་ས་འཐུ ས་

མི འ་ི གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།
འཁོར་སྔནོ ་རྩིས།

ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད།

དང་

མ་

ཞུ ས ་པར་ཚང་འཛོ མ ས་ཐོག ་རྒྱ་གར་བུ ད ་
གཙོ་ལྕམ་ཇ་སན་དང་།

སྐ་ུ ཞབས་ཀར་ན་ཌི ་ནཱ་ཤི །

དམག་སྤྱི་ཟུར་པ་
ས་གནས་མཐོ་

ཚོ གས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

ཐུ གས་སྣང་གཞེན་སྐལ
ུ ་དྲུག ལས་བསྡམོ ས་ འོང ས་ཟབ་སྦྱོང ་འབུ ལ ་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་

སླབོ ་ཀྱི ་འབྲེལ་འཐུ ད་པ་སྐུ་ཞབས་པར་ཤན་

ཟབ་འཁྲིད་གནང་བ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན།

འཆར་བདུན།

ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་

ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ གས་མཆོ ག ་ནས་

ཐེངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནི་ཚེ ས་

༢༢

༢༡

ད་

དང་

ལས་ཉིན་གཉིས་རི ང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ས་འཐུ ས་སྒྲིག་ འཐུ ས ་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་འདུའི ་ འགྲོ་

གཅིག་དང་གསར་བཟོ་གཅིག

གྲོས་ ཐད་དགོངས་ཚུ ལ་གསུངས་གནང་བ་དང་།

ལོ་འཁོར་ ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་

སྔནོ ་རྩིས་དང་དེ་འབྲེལ་གཏམ་བཤད་དང་ དགེ་ བཤེ ས ་ལྷ་ རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་ བརྟན་
གཏོང་ལེ ན་ཁྲིམས་ཡི ག་བཅས་ཀྱི་ལས་རི མ་ ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཡོ ངས་ཀྱིས་དོ་སྣང་

བཅས་ཕེབས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་
འཚམས་འདའྲི ི་ས་ྣེ ལེ ན་དང་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གར
ྲྭ ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

རི ག་བཀའ་བླ ོན ་འབུ མ་རམས་པ་པདྨ་

དབྱངས་ཅན་མཆོ ག་དང་དྲུང་ཆེ ་ཀརྨ་སེང་ྒེ

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥

ཚེ ས་ ༢༡ ནས་བཟུང་བདུན་གཅིག་རི ང་ཀ་

རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
ི ་། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤི ས་གླང
ི ་བཅས་
གླང

གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་གཙོ ས ་ས་གནས་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་དང་།

སླབོ ་

བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།  ཕ་རན་སི འ་ི
རོགས་ཚོ གས་ LTDM France   དང་ནེ་

གྲྭའི ་ སླབོ ་སྤྱི ་ དང་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ འཐུ ས ་ ཐར་ལན་ཌའི་སྒྲོལ་མ་ཐེབས་རྩ་ཁང་
ཚབ་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

ma Foundation

Dol-

བཅས་ནས་སླབོ ་གྲྭའ་ི

འཐུ ང ་ཆུ ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་བར་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཀ་སྦུག་སླབོ ་གྲྭར་འཚམས་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

གཟིགས་ཕེབས་སྐབས་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་སྤྱིས་སྣེ་ ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་རང་ཉིད་

སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི ་ བཙན་བྱོ ལ ་བོད ་ འཁྲིད་ཀྱིས་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད།

སླབོ ་ ཀྱི་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་བརྒྱུད་རི མ་དང་།

མཐར་

མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་གཅི ག ་ལ་གཞུ ང ་འབ ལ
ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་
ྲེ ་ ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཡོ ད།
གོང་ཚེ ས་ཉིན་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་སྤྱི ས་སླབོ ་གྲྭའི་ བའི་སྐརོ ། ཕྱོགས་མཚུངས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་ཀ་
སྦུག ་ས་གནས་སུ ་ ཕེབ ས་འབ ྱོར ་སྐབ ས་ས་

ཤེས་ཡོ ན་དང་། རྩེད་རི གས་སོགས་སྔར་ པས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་འཆར་གཞི ་དང་

ལས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་ ལྡན་པའི་སྒ་ོ ནས་དེབ་ལྟ་ཀླགོ ་གང་ཐུ བ་བྱེད་

དགོས་པའི་སྐརོ ་གསུང་ཡོ ད།

ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཕྲུ་གུ་

ས་གནས་བོད་མི ་དང་།  སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན།

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

ཉིན་རྒྱབ་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་ ཚོ ར་སླབོ ་སྦྱོང་ཡག་པོ་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠
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ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་བླ་ོ རྒྱ་ཆུང་དྲག་པའི་སྐྱོན་རེད།
དེ་རྗེས་ ཡི ན་སྐརོ །   ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོ ན་ནའང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ག་

དང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།   རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡི ན་ཞི ང་།

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

སྲི ད ་ཐོག ་ནས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ཟེར ་རྒྱུ ་འདི་

མེ ད་པར་དབྱུག་པ་ལེ བ་རྡུང་བྱས་པའི་དྲིན་ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གཞི ་རྩར་གྱུར་བའི་བཀའ་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

སྤྱི འི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་མི ་མང་ཚོ གས་ཆེ ན ་

རང་གི ་ཐོག་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ཆབ་

གུ ང་ཁྲན་གྱི ས་ཆོ ལ་ཁ་ཆོ ས་ལུགས་དབྱེ་བ་

ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་བོད་སི ལ་བུར་ཐོར་ཡང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་བྱེ་བྲག་
སྨྲ་བ། མདོ་སྡ་ེ པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་

ཁབ་ཁག་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཀྱི ས་རྒྱས་སྐྱོར་བྱེད་

ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ སྔ་ དང་མི ་འདྲ་བའི ་ བོད ་ འགྱུ ར་བསྟན་འགྱུ ར་གྱི ་ གཞུ ང ་ལ་ཐོ ས ་ མ་པ་ཞེས་གྲུབ་མཐའ་བཞི ་ཡོ ད་ཀྱང་རྩ་བའི་
ནང་པ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་པ་ལྟར། བོད་ལ་

ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་ར་བའི ་ ནང་དབུ ་

བོ། རྒྱ་རི གས་ནང་དུ་ཡི ན་ནའང་གྲོགས་པོ་

དང་བཅས་པ་དཔལ་ན་ལེ ན་ྡཱ ནས་བརྒྱུ ད་པ་

དང་གྲུབ་འབྲས་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་
སྩོལ་སྐབས།   དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་པ་

མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་དེ་ ཐོ ག ་མ་ངོ ས ་

ཨ་རི ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་ནས་དབུ་མའི་

བོད ་མི འི་ འཐབ་རྩོད་ལ་མཚོ ན ་ནའང་དབུ ་

སྐྱོར་བྱས་ཡོ ད།

མཁན་དབར་ཁ ྱེད ་ཚོ ་ དང་ང་ཚོ ་ ཞེས ་ཕན་

ཐེངས་དང་པོའི་ཚོ གས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་

བཞུ ག ས་སྒར ་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླི ང ་གཙུ ག ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རི མ་
དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དབུ་

ནི།

རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱ་

རྒྱུ ་རི ག ས་དེ་ དག་ལས་སླ་ པོ་ དང་བྱེད ་བདེ་

མང་པོ་བཟོ་ཐུ བ་པ་འདི་ང་ཚོ འི་གྲུབ་འབྲས་

ཤ་སྟག་རེད་མ་གཏོགས་ནང་ཁུལ་མི ་འདྲ་བ་

ཡི ན་ནའང་། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་

དང་ཁོ་པ་ཚོ ། ཞེས་འཐེན་འཁྱེར་བྱས་ན་རྩ་

ལམ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་རང་གི ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་

བརྟེན་ང་ཚོ ་ བོད ་ཀྱི ་ ཁ་དཔེར ་ཡོ ད ་པ་ནང་

ངོས་གཉིས་ཐུ ག་ཟིན་པ་དང་ཕོ་བྲང་དཀར་

བཞི ན། གཏམ་མགོ་ལན་མཇུག་ངོས་ཀྱིས་

སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ང་ཚོ འ་ི སྲིད་

སྐྱོང ་མང་གཙོ འི ་ འོས ་བསྡུ་ ཐོག ་ནས་ཡར་

སླབེ ས་པའི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ ལྟ་བུར་

ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

ཐོག ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགྲོ་ བཞི ན ་ཡོ ད །

ཕྲན་བུ་ཡོ ད་པ་རྒྱུ ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ང་ཚོ ་

ཚང་ཡོ ད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་དང་།

ཀྱིས་འགོ་བརྩམས་པར་བརྟེན་མཐའ་སྐྱེལ་
བྱ་རྒྱུ་དེའང་ངོས་ཀྱི་འགན་རེད།   དེར་

ི ་། ཇོ་ནང་
མཚོ ན་ནའང་ས་དགེ་བཀའ་རྙང

བ་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཡི ན་སྐརོ །   དེ་བཞི ན་

མ་དང་རང་བཙན་གྱི་འདོད་ཕག
ྱོ ས་འཛི ན་

ཐེངས་ཅིག་ཨོ ་བྷ་མ་དང་

པོ་ རང་ནས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་

མི ་རྣམས་ལ་ཆི ག་སྒྲི ལ་གྱི་འདུ་ཤེ ས་ཧ་ཅང་ བསམ་སླ བོ ་གཉེར ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཐོག ་ནས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  སྤྱིར་

རེ་ཆོ ལ་ཁ་དང་ལུང་ཚན་གྱི ་ཞེན་ཁོགས་བྱ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་ངང་གནས་ཐུ བ ་ཡོ ད ་སྟབས།  

ས་སྟོད་སྨད་ཡོ ངས་རྫོགས་ནང་ཆོ ལ་གསུམ་

བར་བླ་ོ རྒྱ་ཆུང་དྲག་པའི་སྐྱོན་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

ཡོ ད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་ཐོན་ཡོ ད། ཅེས་

རྒྱ་ནག་གུ ང་ཁྲན་གྱི་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་

མི ་རི གས་གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་སྔ ར ་

ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་བསླབེ ས་ཡོ ད།   སྐབས་ འགྲོ་ སྐབ ས་དེའི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་མི ་རི གས་

ཚུ ན་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་ཡི ན་ན་དགེ་མཚན་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ ་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

རྒྱུ ་དེ་དག་རྒྱ་ཆེ ་སའི་གནས་ཚུ ལ་མ་མཐོང་ དེར་བརྟེན་ང་དབུས་པ་ཡི ན། ཁོ་ཁམས་པ་
རེད།  ང་ཨ་མདོ་ཡི ན། ཞེས་འཐེན་འཁྱེར་

དུས་རབས་ ༧།༨།༩ སྐབས་བོད་ས་ཡོ ངས་ བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དང་ནོར་འཁྲུལ་

སུ་ཇ་ཱ བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གའྲྭ ་ི ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡར
ུ །
མི འི ་ སྒྲི ག ་
འ ཛུ ག ས ་

གཞས་འགྲན་བསྡུར ་སྐབ ས་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ སྣ་འགྲན་བསྡུ ར ་རྩེར་སོ ན ་པའི ་ ཁང་ཚན་ པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་ལྟར ་སོ ་ སོ ར ་

བོར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས་འདུག

ཀྱི ་ ཆོ ས ་ དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་སླབོ ་གྲྭ འི ་ སླབོ ་སྤྱི ས ་

ལ་བྱ་དགའ་གསོ ལ ་རས་གནང་བ་དང་

སྐབ ས་བབ་འགན་འཁྲི ་ དེ་ དག་ཕྱི ་ ཚུ ལ ་གྱི ་

སྦྲགས་དགེ ་ སླབོ ་ཡོ ང ས་ལ་གསུ ང ་བཤད་ རྣམ་པ་ཙམ་སྟོན་པ་མ་ཡི ན་པར་ཡི ད་སེམས་

རི ག་བཀའ་ རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ གནང་དོན།    ང་ཚོ འ་ི ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་ བརྟན་པོས་གྲུབ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
བླ ོ ན ་ ག ཡུ ་ བའི་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཁང་ པའི ་ རི ག་གཞུ ང ་དེ་ མི ་ཐོག ་གོ ང ་མ་ཚོ ས ་ ཡི ན་པ་དང་། ལྷག་པར་སླབོ ་ཕྲུག་ཅིག་ཡི ན་

ཐོ ག ་ ཀ རྨ ་ ཚན་སོ ་ སོ འི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ནས་འཁྲབ་ སྐུ་ ལས་མང་པོ་ བརྒྱབ་ནས་མི ་ ཉམས་རྒྱུ ན་ པའི་ཆ་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ ་དང་།
དགེ་ལེ གས་ སྟོན་གནང་སྐ བ ས་འཁྲབ་གཞས་དང་།

མ ཆོ ག ་ མཉམ་གཞས། རྐྱང་གཞས་སོགས་གཟིགས་

སྐབ ས་སུ ་ བབ་པའི ་ ལས་འགན་གཙོ ་ བོ་ དེ་ ཉིད ་ཤེ ས ་བྱ་ཡོ ན ་ཏན་གྱི ་ གནས་ལ་མཐར་

ཁྱི མ ་ སླ ོ བ ་ སྐ བ ས་དེར ་སྐུ ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ དཔལ་ལྡ ན ་

ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་གནང་དགོས་རྒྱུ ་དེ་ཤི ན་ སེ མས་བརྟན་པོ་བཅང་དགོས་པ་སོ གས་ཀྱི ་

སུ ་ཇཱ ་ བོ ད ་ འབུལ་ཞུས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

འཛི ན་གནང་ཡོ ད་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ ར་ ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ། ཕྱིན་ཆད་རང་

གྲྭ འི ་ ཁ ང ་ ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས།

ཕྱི་ལོ་

བོད ་ཀྱི ་ རི ག་གཞུ ང ་དེ་ དག་མུ ་ མཐུ ད་མི ་ སོ ན ་པ་ཞི ག ་ཆགས་སྐབ ས་དུས ་རྟག་ཏུ ་སྤྱི ་

ཏུ ་གལ་གནད་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པའི་ སྐར
ོ ་དང་། སྐརོ ་གསུངས།

ལོའ་ི ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གཞས་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་

༢༩ བོད་ཚེ ས་ ༡༥ ས་ག་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་

ཚན་ནང་ཁུ ལ ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མི ན ་རྐང་བྲོ་ གླུ ་ ༢༠༡༨

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

སྔ་ལོ ་དང་བསྡུར་ན་ད་ལོ ་སྤྱི ་ཡོ ངས་རྒྱུ གས་

བླངས་ཡོ ད། བུ་མོའ་ི རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་

ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི་འཛི ན་རི མ་

འདི་ལོའ་ི རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་འབྲིང་རི མ་

བརྒྱ་ཆ་ནི་ ༩༣་༣༥ ཡི ན།

མོའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་

ཞུ ག ས་གནང་མཁན་བོད ་པའི ་ སླ བོ ་གྲྭ འི ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་དེ་སྔ་ལས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ།

༢༦

ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རི མ་ཤེས་
CBSE

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་

ནང་བོད ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ཀྱི ་ གྲུ བ ་
འབྲས་དེ་སྔ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག དེ་

ཡང་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོ ངས་ཀྱི་འབྲིང་རི མ་སླབོ ་གྲྭའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་

ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་བོད ་པའི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག ་གྲངས་

འཕྲོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༦༤ འཕར་འདུག

མ་ལྷག ་པ་བསོ ད ་ནམས་དབང་མོ ་ ལགས་ རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་

ཁོངས་ནས་ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་

ནས་ཨང་དང་པོར་སོན་མཁན་མ་སུ་རི ་བོད་ ལ་ཁུའ་ི བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་ཆི ་ཀ་ཡ་མ་ས་ཀི་ འབྲེལ ་ཡོ ད ་དགེ ་ རྒན་རྣམ་པར་འཚམས་

དྲུག་ཡོ ད་པ་ནི། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་དང་། གྷ་ོ
པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། སྤནོ ་ཊ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་

མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ དང་། ཨང་ ཚོ ང་རི ག་སྡ་ེ ཚན་གྱི་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ། པ་བཅས།

༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ལེན་མཁན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

སླབོ །

ི ་གཏན་སླབོ །
རྡོ་རྗེ་གླང

སྦལེ ་ཀོབ་

ི ་གཏན་སླབོ ་བཅས་
གཏན་སླབོ ། དོན་གྲུབ་གླང

འདི་ལོའ་ི སྤྱི་ཡོ ངས་རྒྱུགས་

བཅུ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕྲོད ་ཚད་ཀྱི ་

ཡོ ད་པ་དང་།

བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣དང་། བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་
ཨང་གཉིས་པ་སེ ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་ ཁུངས་ནས་ཕྱིི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི རྒྱ་གར་

སླབོ ་གྲྭའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན་མོ འི་ནང་མཉམ་

༡༡༩༣ འཛུ ལ་ཞུགས་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་

སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༤༠ ཡི ག་རྒྱུགས་འཕྲོད་

ནི་ ༩༧་༥༩ ཡི ན་པ་དང་བུའ་ི རྒྱུགས་འཕྲོད་

སེ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩།༠༢ བླངས་ཡོ ད།

ཡི ན། སྔ་ལོ་ལྟར་འདི་ལོར་ཡང་འཛི ན་རི མ་

འཕྲོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ནི་ ༩༥།༥༦ ཡི ན་ཞི ང་།   བརྒྱ་ཆ་དེ་ བུ ་ ལས་བུ ་ མོ ས ་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ བ་

བྱ་དགའ་ལེ ན་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་

ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༠༢། ཨང་གསུམ་པ་སེ་ རྒྱུ གས་འཕདྲོ ་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་དང་

ཁྱི མ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་མ་མཁའ་མཆོ ག་དབང་

ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨་༠༢ བླངས་ཡོ ད།

འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གནང་འདུག་

གཉིས་པ་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་མ་ཟླ་ སྦལ
ེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་
བ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༠༨། ཨང་ སྟོབས་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་
གསུ མ ་པ་གྷ ་ོ པལ་པུ ར ་བོད ་ཁྱི མ ་སླབོ ་གྲྭ འི ་ དང་།

༩༤་༠༢

ཨང་གཉིས་པ་སྦལེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་

སླབོ ་མ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ ་ལགས་ཀྱི ས་བརྒྱ་ཆ་ གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་

༩༠ བླངས་ཡོ ད།

བརྒྱ་ཆ་ ༩༢། ཨང་གསུམ་པ་སྦལེ ་ཀོབ་བོད་

ཚན་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ། ཁྱི མ ་གྱི ་ སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཉི་ མ་ལགས་
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