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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་
དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་སོ་བདནུ ་མའི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས་བུད་མེད་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་པར་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ།

༄༅།

།ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་སོན་པའི་བུད་

།བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནང་ཆོས་ངོ་ བསྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུ ག ས་ཁྲི ར ་༸ཞབས་ བོད་རི གས་ཟེར་བའི་མི ང་དེ་མ་ཤི ་བར་དུ་ང་
སྤ ྲོད ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ནས་བོད ་རི གས་གཞོ ན ་ སོ ར ་འཁོ ད ་མཚམས་མནྜ ལ ་རྟེན ་གསུ མ་ ཚོ ས་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེར་འགྱུར་

ཕྲག་བཞི ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཕྱི ན་ཡོ ད་པ་བཤད་ཀྱི ་ མེ ད་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་གྲགས་ཅན་གྷ་ེ རེ་ཊ་
ི ་ཁུངས་ཤི ག་ ཐན་བྷག་ Greta Thunberg  ལགས་ཀྱིས་
འདུག དེར་བརྟེན་མི ་རི གས་རྙང

རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་ ཉིད་མཆོ ག་གི ས་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ བ་དེ་ག་འདྲ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་སྤྲེ་

གྱི ས ་ངོ་ མཚར་སྐ ྱེ་ རྒྱུ ་དང་ཧ་ལས་པ་གང་ རགྟོ ས་ལས་འགུ ལ་རྒྱ་ཆེ ་སྤལེ ་བར་བོད་མི འི་བླ་
ཡང་མེད། མི ་རི གས་དེས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབ་

༄༅།

སྐ ྱེས ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ དོན ་གཉེར ་ཅན་ འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ བ་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བོད་རི གས་ཟེར་
ཐེངས་ ༡༣ པར་དམི གས་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་

རེད།

ི ་ཁུངས་ཡི ན་པ་ཙམ་ གོ་ལའི་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད།  ཁོར་ཡུ ག་ལ་
མི ་རི གས་རྙང
བརནྟེ ་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི ་འཕྲད་སོ གས་སྐར
ོ ་གོ་

གི ་ རི ང ་ལ་གསར་གཏོད ་ག་རེ ་ བྱས་འདུག མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱབ་སྐརྱོ ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་

ནས་གསོ ལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་

པའི་གསུ ང་འཕནྲི ་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།  

༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

དེ་ བསམ་བླ་ོ གཏོང ་དགོ ས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཚན་རི ག་གི་གྲུབ་དོན་དང་། དངོས་ཡོ ད་ཛ་དྲག་
རེད།
དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་ གི་གནས་སྟངས་གཞིར་བཟུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་མི ་

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་

གཏོད་གནང་འདུག   རྒྱ་གར་གྱི་ཡི ་གེ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་ལོ ་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ཡི ག་གསར་

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་ཐེག་ཆེན་

ཡོ ངས་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གྲངས་ ༥༣ དང་།

Devanagari

ཨ་རི ་དང་། ཁེ་ན་ཌ། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་

ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་དབྱངས་

དང་གསལ་བྱེད་ལྡ ན ་པའི ་ བོད ་པའི ་ ཡི ་གེ ་

མཐོ་སླབོ ་ཁག་གྲངས་ ༨ ། བཞུགས་སྒར་རྡ་

གསར་གཏོད་གནང་བ་རེད། ཡི ག་གཟུགས་

ས་ཁུལ་དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་སྨན་རྩིས་ཁང་ སྩལ་དོན། དེ་རི ང་འདིར་ནམ་རྒྱུན་སླབོ ་ཕྲུག་ རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བྲག་སྲིན་

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི ་གེ་ལ་

རྡ་ ཡི ག་ཆ་དེ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ཡི ན། པཎ་ ཏག་ཅི ག་ཡི ན་མི ན་ངོས་ནས་ཞེ་དྲགས་ཡི ད་

བོད་པའི་སྐད་ཐོག་ནས་བཟོས་པ་རེད། དུས་

ི ་། དེ་ ཚོ ར་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། དེ་རི ང་གི ་ མོ་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོ ད་པ་རེད་དེ།
དང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང
བཞི ན་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ་སེ་ལ་ཀུ་དང་།

ཏག་

སྟེང་བོད་ཁྱིམ། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། སུ་ཇ་བོད་ གྲུབ་བཅུ ་ བདུན ་གྱི ་ གསོ ལ ་འདེབ ས་དེ་ ཁྱེད ་ ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱིན་པའི་ལོ་

ཁྱིམ།

གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ རང་ཚོ ས་བཏོན་ཟིན་པ་རེད།

གི ་དབུ་འཛི ན་དང་སླབོ ་སྤྱི།

འདོན་པ་

རྒྱུ ས་ཟེར་བ་དེ་དད་པ་ཡི ན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་

དཔེ་བལྟས་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྩ་བ་ང་ཚོ ་

རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་

བཙན་གྱི ས ་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ བོད ་ལ་

དུས་ཚོ ད་

འགྲེལ་བཤད་འདྲ་མི ན་བརྒྱབ་ནས་ཡི ད་ཆེས་

གདན་ཞུ་གནང་སྐབས།

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ གསུམ་ནས་མར་མཆེད་པ་ཞི ག་ཆགས་བསྡད་

ཚོ འི་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ལ་མི འི་རི གས་

རྒྱ་གར་གྱི ་ སྐད ་དེ་ འདྲ་བསླབ ་དགོ ས ་པ་མ་

དགེ་རྒན་སླབོ ་ མང་པོ་འདོན་མི ་དགོས་པ་བྱོས།

ཕྲུག བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་བཅས་ནས་ཕེབས་ འཕྲོ་བརླག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་སླབོ ་ཕྲུག་དེ་ རྙདེ ་ཁག་པོ་རེད། གང་ལྟར་མི ག་མཐོང་ལག་
པའི ་ སེ ར ་སྐྱ་མི ་མང་ས ངྟོ ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་ དག་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི ་ཤ་ཁྲག་རུས་ ཟིན་ཞི ག་ག་རེ་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ང་
ལག་ལེ ན ་སོ ་ བདུན ་མའི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་སྩལ་ ཡོ ད།
སོང་།

ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི སྐྱེས་ས་རྒྱ་གར་དང་

དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ལུང་པ་འདྲ་མི ན ་ནས་སྐྱེས ་པ་ཡི ན་རྒྱུ ་རེ ད །

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྔ་དྲོ་ཕོ་བྲང་ནས་ཐེག་ ཡི ན་ནའང་བོད་རི གས་ཟེར་བའི་མི ང་དེ་ང་

ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླི ང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ ཆི བས་ རང་ཚོ ་ ཚང་མས་འཁྱེར ་ནས་འགྲོ་གི ་ཡོ ད །

ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེ ར་ལོ ་ཁྲི་བཞི ་ལྔ་ཕྱིན་པའི་
དཔང་རྟགས་ཡོ ད།

ས་འོག་ནས་རྡོ་ཆས་དང་མི འི་རུས་པ་ཐོན་པ་

དག་ལ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་སྐབས་ལོ ་སྟོང་

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་

འཚོ ས་ཁདྱེ ་རང་ཚོ ར་བོད་ཡི ག་ཟུར་དུ་འདུག འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཤོ ་ཟུར་བསོ ད་
དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ལེ གས་སྦྱར་དང་ ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་
རེད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་རྒྱུ ན་ལས་ཚོ གས་

ཞི བ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག

སྐབས་

དེར་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་

འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད་པ་བཅས། །

གི ས་ཡུ་གུར་ནང་མི ་གྲངས་ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་ ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྐངྱོ ་གི ་ཐོབ་ཐང་

སླབོ ་གསོ འི་ ལས་འགུ ལ ་ཟེར ་བར་སྙད ་ནས་ རྩོད་བཞི ན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཧོང་
ངལ་སྩོལ་བརྩོན་རའི ་ ནང་དོ་ དམ་བཀག་

ཀོང་ལ་སྤྲད་པའི་རང་སྐང
ྱོ ་གི ་ཐོབ་ཐང་ལས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ནོ་Thanh

Hai

བོད ་མི ར་ཡི ་ཆེ ས ་མེ ད ་པར་བརྟེན ་བོད ་རྒྱ་

ཐོ ག ་ མ ར ་ སྲི ད ་ སྐྱོ ང ་ ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་དགོ ས ་པའི ་ གྲོས་

པ་དང་།   བོད་མི ་ཚོ ས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དེ་ གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི ར་བཟུང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

གཞུང་གི ས་ཆེད་མངགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་

པའི་ དྲུ ང ་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་ཨེ ་

ལེག་སི ་ནེབ་

Alex Neve

མ ཆོ ག ་ སོ ག ས ་ ཕེ བ ས ་
འདུག

སྐྱིལ་བྱས་པ་དང་།
Ngo

ཉེ་ལམ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ ཆུང་བ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

མཆོག་གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་

མ ཆོ ག ་ གི ས ་ འ དི ་ ལོ འི ་ འཆར་བསྣམས་པ་བརྒྱུད།

དབུ་མའི་ལམ་

བཞི ན་གསུམ་བཅུ འི་དུས་ གསལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་

ཆུ ང ་ནང་བོད ་དོན ་ཉན་ཞི བ ་ཆེ ད ་ཇི ་ ལྟ ར ་

དྲན་ཐེངས་ ༦༠ ཡི ན་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་ པར་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་གནང་

ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཆེད་ཕེབས་

དོན་རྐྱེན་བྱུང་ནས་མི ་ལོ་ ༣༠ འཁོར་ཡོ ད་ སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཉན་ཞི བ ་ལས་རི མ ་གྱི ་ དྲི་

མགྲོན་འབོད་ལྟར། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་ཇི་ཡི ན་

གནམ་བདེ་སྒ་ོ མོ འི་ཐང་ཆེ ན་ནང་དྲུག་བཞི འི་ འདུག    ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་སྲིད་
སྐརོ ་གསུངས།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ བར་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས།

བོད་མི ་

ཁུལ་དུ་འོས་བསྡུའི་སྒྲི ག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་དང་
འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བཞི ན་པ།

ལག་ལེ ན ་སོ ་ བདུན ་མའི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་དབུ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་
ཉན་ཞི བ་གནང་བ།

༄༅། །ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་

མང་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ་གཉིད་
ལས་དཀྲོགས་ཏེ། ད་ཆ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ཁོར་
ཡུ ག་སྲུང་སྐབྱོ ་ཐོག་སེམས་ཤུ གས་སྔར་བས་ཆེ་ར་ུ
ཕྱིན་པ་མཐོང་སྐབས།  སྙངི ་སྟོབས་འཕེལ་བཞི ན་
འདུག ངོས་རང་ཡང་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་
འབད་བརྩོན་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱེད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན།
ྲི ་པོ་འདི་རྩ་མེ ད་བཟོ་རྒྱུ འི་ནུས་པ་མི ་ཁོ་
གོ་ལ་ཧལ
ནར་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཤེས་གསལ་རེད།   གོ་ལ་
རྩ་མེད་བཟོ་ཐུ བ་པ་ལྟར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་
དེའང་མི ་ལ་ཡོ ད། ང་ཚོ ར་སྡདོ ་གནས་གོ་ལ་ཧྲིལ་
པོ་འདི་ཁོ་ན་ལས་མེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་
མ་ཟད། མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ལས་འགུལ་དེར་
མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།
ལས་དོན་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་ཐུ གས་སྨནོ ་དང་
འཚམས་འདྲི་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་བཅས།  །

འབྲེལ་མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ ཡོ ང ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མེ ད ་

ཀྱིས་རང་སྐྱོང་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་
མཁོར་དམི གས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཕདྱེ ་རང་
བཙན་དང་།

མངོན་པར་མི ་གསལ་བའི་

རང་བཙན་སོགས་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྨནྱོ ་

འཛུ གས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་གསུངས་འདུག །

༄༅། །འོས་བསྡའུ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཤོ་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༥
ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་སྦངེ ་ལོར་ཕེབས་ཐོན་
དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ཀོ་ལི ་གལ་དུ་ས་གནས་
མི ང་མང་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་
བཅོས ་དང་འབྲེལ་བའི ་ གོ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་བ་དང་།
ད ་ྲི བ་ད ་ྲི ལན་བཅས་འོས ་བསྡུ་ དང་འབྲེལ་བའི ་
ལས་དོན་ཁག་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་རྗེས།
ི ་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཧུ ན་སུ ར་རབ་རྒྱས་གླང
གཞི ས་ཆགས་སུ ་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་
གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བསྟུན།  ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱབ་
སྦལ
ེ ་ཀོབ ་ལུ ག ས་བསམ་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ བདེ་
འབྱོར་ཐོག ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་གཙོ ས ་
གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་སྦལེ ་ཀོབ་
སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་འོས་བསྡུའི་སྒྲི ག་གཞི ་ཐོག་
དགེ་འདུན་འདུས་མང་ཡོ ངས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་
གནང་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་
བསམ་དང་བདེ་སླར་མི ་མང་རྣམས་ལའང་འོས་
བསྡའ
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་སྐརོ ་གོ་རགྟོ ས་སྤལ
ེ ་
རྒྱུ་ཡི ན་འདུག  
དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ཧུ བ་
ལི ་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་བ་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་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥
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ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་བོད་དོན་སྐརོ ་
གཏམ་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༠

ནས་ཉིན ་གྲངས་གསུ མ ་རི ང ་ཐེ་ ཝན་ཤི ན་

ཕེབས་ཡོ ད།   སྐབས་དེར་ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ

ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་

ཀྱི ་ རང་བྱུང་ཁོར ་ཡུ ག ་བརྗི ད ་ཆགས་རྣམ་
རྩ་མེད་བཟོ་བཞི ན་པ་དང་།   རྒྱ་ནག་གི ས་

ི ་གི ་གཅེས་ནོར་དུ་ངོམས་ བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་རི མ ་བཞི ན ་རྩ་མེ ད ་བཟོ་
པར།  འཛམ་གླང

སུ་ཆོག་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་དེ་ རྒྱུ འི ་ ངན་སེ མ ས་འཆང་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐར
ོ །  

ཀྲུ འུ ་ གྲོང་ཁྱེར ་ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཡེ ་
ི ་གི ་ཚོ མས་ཆེན་ནང་
ཤུ ་གསུང་རབ་ཆོས་གླང

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་

ནི་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་རེ་ཟུང་

རོགས་སྐྱོར་ཚོ གས་པ། ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་ནག་

དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་

པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཁྱོན་ཡོ ངས་

གནང་མཁན་གྱི ་ ཚོ ག ས་པ་སོ ག ས་མཉམ་

གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

རང་དབང་ཚོ གས་ཆེན།   ཞེས་པ་ཞི ག་

བཞི ན་པ་གསལ་འདོན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་

ཐེ་ཝན་ཡེ ་ཤུ ་ཚོ གས་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་ལ་

གི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ཐོག ་སེ མ ས་ཁུ ར ་
འབྲེལ་འོག   ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་

ཀྱིས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་དག་

གི ས་ཧུ ར་བརྩོན་ཆེ ན་པོས་བྱས་པ་ཙམ་མི ན་

སྒྲོག་སྦྱང་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད།

བརྙན་པར་དང་བཅས།   བོད་ནང་རྒྱ་ནག་

ལ་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ཡི ན་པ་སོགས་

ལ་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་བཏང་དང་གཏོང ་

སྤྱིའི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་

ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའ་ི རྒྱལ་

རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ཁག་བཅུ ་ གྲངས་ཤི ག ་

ཚོ གས་ཆེན་གྱི་

ད་ཆ་བོད་མི ་ཚོ ས་འ་ཆད་འུ་ཐུ ག་གི ་གནས་

གཙོ ས ་ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་ ཡུ ལ ་གྲུ་མང་པོའི ་ ནང་

དག་ཆགས་འཇི གས་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་ ནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

ལྕ མ ་ཚའེ་ དབྱིང་ཝི ན ་མཆོ ག ་ཕེབ ས་ནས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

ཞི ག་གི ་ཆུ་མགོ་བོད་ནང་ཡོ ད་སྟབས།   རྒྱ་

ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

སྤལ
ེ ་སྐབས་བོད་མི ་དེ་དག་ཁྲོད་མང་པོ་ཞི ག་

ཚ་སྤུ་ ཙམ་མེ ད ་པར་ཆུ ་ མཛོ ད ་བརྒྱབ་དང་
རྒྱག་གཞི ན ་པ་དེས ་རྒྱ་ནག་གི ས ་གཙོ ས ་

ཆེ་བྱས་པ་དང་།  བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ར་ དབང་ཐོག ་བཙན་གནོན ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ་

པོ་ མཆོ ག ་བོད ་དུ་ གདན་ཞུ ་ དགོས ་པ་དང་།

ནང་གི ་མི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོར་གནོད་འཚེ ་

འདུན་ཞལ་གྲངས་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་

འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།   རྒྱལ་

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་

ལྟར་ཆགས་འགྲོ་བ་དང་།  སླབོ ་གྲྭར་མཚོ ན་ ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཁག་གཉིས ་ལ་གཟི ག ས་སྐར
ོ ་

བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

དབུ ་འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་ཐེ་ ཝན་སྲིད་འཛི ན་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།

ཁོང་གི ས་

སུ ་ ལྷུང་ནས་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག་གི ་ ལམ་

སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་ རྒོལ་རྔམ་སྟོན ་བྱེད་བཞི ན ་

རྒྱ་ནག་གི ་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གསུང་སྐབས།   ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   རང་སྲེག་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ཡེ ་ཤུ འི་ཆོ ས་པ་གྲངས་ཉུ ང་

རྒྱུ ག་བཞི ན ་པའི་ གཙུ ང ་ཆུ ་ ཆེ ་ ཁག་མང་པོ་

ནག་གཞུང་གི ས་གཙང་པོ་དེ་དག་ཐོག་བག་

གཤམ་འོག་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་

ཚོ ར ་གཞུ ང ་གི ས ་གཉའ་གནོན ་བྱས་པ་མ་

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

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ ག ས་ཆེ ་

བོད ་ནང་རང་དབང་དགོ ས ་པའི ་ དགོ ས ་ ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།

ཟད།   བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལའང་རྒྱ་

བྱས་པ་དང་།   ཕྱོགས་མཚུངས་ཡུ་གུར་

ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་པ་ཚོ ར་ཡང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་
གཞུ ང་གི ས་ཕྱི་ཚུ ལ་ཙམ་ལ་སླབོ ་གསོ འི་རྭ་

བ་ཟེར་ཡང་། ནང་དོན་ཆོས་དད་ཀྱི་བསམ་

བླརོ ་སྒྱུར་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་འོག  ཁ་

ཆེ ་བ་དེ་དག་དོ་དམ་བཀག་སྐྱིལ་བྱེད་བཞི ན་
པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་བྱས་ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་བོད་དང་ཡུ་
གུར་མི ་རི གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས།   ཐེ་

ཝན་གྱི ་ སྲིད་འཛི ན་གཞོ ན ་པ་དངོ ས ་སུ ་

ཆོས་

བར ནྟེ ་དུས ་ཚོ ད ་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཅན་ ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་གནད་ཡོ ད་མི ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ སྣ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཡོ ད་

བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་

དགོན་པར་མཆོ ད་མཇལ་ཞུ་མ་བཅུག་པ་མ་ པའི་སྐར
ོ ་ལ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད་པ་

ཟད།  ཆོས་ཞུགས་བྱེད་མ་བཅུག་པར་དགེ་ རེད། གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་སྐ་ུ

སོགས་ལ་བརྟེན།  ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་ ཐེ་ཝན་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

གཅེ ས ་པ་འདས་གསོ ན ་རྣམས་ཀྱི ས ་ལས་ ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས།   གཙོ་ཆེར་ལོ་ ན་བོད ་ཕྲུ ག ་ཚོ ར ་རྒྱ་ཡི ག་མ་གཏོག ས་བོད ་ དང་། གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ་འགན་

འགུ ལ ་དེ་ བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་ རྒྱུ ས་ཐོག་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོ ད་ ཡི ག་སྦྱོང་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་མ་སྤྲད་པ་མ་ཟད།   འཛི ན་སོ གས་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་
བོད་མི འ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་ཐོག་དོ་སྣང་ པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།   བོད་ གུང་སེང་སྐབས་སུའང་བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་དགོན་

ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་དྲོ་ཐེ་སྡདོ ་བོད་

སླབེ ་ཐབས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

ནང་གི ་ནང་ཆོ ས་དེ་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ལེ ནའྜ ི་ པ་སོ ག ས་ནང་བོད ་ཡི ག་ཟུ ར ་དུ་ སྦྱོང་རྒྱུ འི ་ རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་

འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་ཐོག་ནས་

བོད ་མི ་ཚོ ས ་ལོ ་ ངོ་ སྟོང ་གི ་ རི ང་ནས་རྒྱུ ན་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ བཀའ་དེར ་སྲུང་བརྩི་མ་

སྐལ
ྱེ ་གྱིས་ཐེ་ཝན་ནང་གི ་ལས་རི མ་ལེ གས་

བྱས་བཅུག་པ་དང་། བོད་ནང་གི ་གཏེར་ཁ་

ཀྱི ་ གནས་སྟངས་དེ་ བོད ་མི འི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པ།   ཉེས་མེད་ཉེས་

བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ མཁས་པའི ་ བཞེ ད ་སྲོལ་ད ྲི་ མ་མེ ད ་པར་ ཐད་ལའང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ། གལ་ཏེ་ རྣམ་དག་ལགས་ཀྱིས་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་

འབྲོག་ས་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤ་ོ
གང་བྱུང་སྔགོ ་འདོན་བྱས་པ་བརྒྱུད།

བོད་

འཛི ན་གཅེས་ཉར་བྱས་པ་དང་།   བོད་ བྱས་ཚེ ་བོད་མི ་དེ་དག་བཙོན་འཇུག་དང་།

ཐོབ་ཐང་ཁོ་ནའི་གནད་དོན་ཙམ་ཞི ག་མི ན་ འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་

གྲུབ་ཐོག་ཨ་རི ར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།   །ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་

དེའ་ི གྲོང་ཁྱེར་པྲི་ཊོ་རི ་ཡའི་མཐོ་སླབོ ་

Mrs Elizabeth Gaywood

གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་རྡོ་ར ྗེ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཡུ ལ ་
versity of Pretoria

Uni-

ནང་དགེ་ལས་སླབོ ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཨེ ་ལི ་ཛེ ་ བྷ་ེ ཐི ་ གྷ ་ེ ཝུ ཌ ་

ལགས་དང་།  

གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་ཉིན་རེ འི་འགྲོ་འདུག་ མེར་སྲེག་གནང་བ་དང་།   དེ་རྗེས་རི མ་ དང་། སོ་ཉུ ལ་བྱས་པ། རྒྱ་མི འ་ི གསང་བའི་
སྤྱོད ་གསུ མ ་ལ་དམ་བསྒྲགས་སུ ན ་གཙེ ར ་ བཞི ན་བོད་མི ་རྒན་གཞོན་དང་། སྐྱ་སེར།   ལས་བྱེད་པས་རྗེས་འདེད་བཏང་བ་སོ གས་
བྱས་སྐརོ ་གསུངས།

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ལྕམ ་སྐུ་ ཨེ ་ལི ་ཛེ ་ བྷ་ེ ཐི ་ གྷ ་ེ

མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཨི ན་ཡི ག་ཚན་པའི་སླབོ ་དགེ་སྐུ་

མ་ཁག་གཅིག་ལ། ༼ རི ག་གཞུང་ལ་རྟེན་ ཞབས་ཨེ ན་ཊོ་ནི་

ཝུཌ་

Dr Antony Goedhals

པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བླ།ོ    འགྲོ་བ་མི འ་ི ལགས་དབུ་བཞུགས་གནང་བ་དང་།   དོན་
ཐོབ་ཐང་།  རང་ལུས་མེར་སྲེག ༽ ཅེས་

གཅོད་ནས་ཐོག་མར་བོད་ནང་དུ་སྣོད་བཅུད་

སྐབས། བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་སྐརོ ་གསུངས།

དར་བ།  ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་

པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་འཚོ གས་
དེ་ ཡང་ལྷན ་ཚོ ག ས་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་

མཐོ་སླབོ ་དེའ།ི   དངོས་མཐོང་ལོ་རྒྱུས་དང་།

ཉམས་མྱོང་རྗེས་དྲན་ཚན་པ།

དེ་བཞི ན་

མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཚན་པ་

བཅས་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞི ག་
རེད་འདུག

གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས་ལྷ་ོ

Mrs Elizabeth Gaywood

དང་།   སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ན་ཊོ་ནི་

Goedhals

ལགས་

Dr Antony

ལགས་གཉིས་ནས་ཀྱང་བོད་

ཆགས་ཚུལ་དང་།   རི མ་བཞི ན་ནང་ཆོས་

མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཐོག་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ས་ཧམ་བཟུང་མ་བྱས་

པར་བོད ་མི འི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་གི ས ་

སྔནོ ་གྱི་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་། ཆབ་སྲིད།
ནང་ཆོ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དངོ ས ་ཡོ ད་གནས་

སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་བོད་དབང་སྒྱུར་

མར་བྱུང་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རི མ་དང་།  ལྷག་

དང་། ཐ་ན་ཆོས་བྱེད་དགོན་སྡའེ ་ི བྱེད་སྒརོ ་ ལས་རི གས་འདྲ་མི ན་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་ཁནྱོ ་

གཞུང་གི ས་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་དང་།  བོད་མི འ་ི བོད་མི ་ ༡༥༣ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

སྒརེ ་གྱི་མི ་ཚེ ར་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་བྱུང་བའི་
སྐརོ ་སོགས་གསུང་པ་བཅས། །

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་དུ་བོད་སྐད་སླབོ ་ཁྲིད་བྱ་ བའི་སྐརོ ་དང་།   རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་

བྱས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ རྒྱུ་བཀག་སྡམོ ་བྱས་པ།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ པའི་ཞལ་ཆེམས་དང་།  རེ་འདུན་བཅས་ཀྱི་
གི ས་བོད་མི ་རྣམས་དཔལ་འབྱོར་ཟུར་འབུད་ སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག
བྱས་པ་དང་།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རི ག་ དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་ཀྱང་བོད ་མི ་

གཞུ ང་རྩ་མེ ད་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་པ།   རང་སྲེག་ལས་འགུ ལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་མི ་
མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཁ་འཇམ་ སྤུན ་མཆེ ད ་རྣམས་ལ་གཞུ ང ་གི ་ ཐོབ ་ཐང་
གཏིང་གནག་མངོན་སུམ་འཛེ མས་མེད་ཀྱིས་ བཅད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  གྲོང་སྡ་ེ ཡོ ངས་

ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན།   ཐོག་མར་ རྫོགས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་བ།   ཐ་ན་རང་

༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་པ་ཀིར་ྟི སྲེག་ལས་འགུལ་བ་ཚོ འི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་
དགོན་པའི་གྲྭ་བཀྲ་བྷ་ེ ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་ ཚུ ན་ཆད་ལའང་དམ་བསྒྲགས་སུན་གཙེ ར་

༸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།

རི ས་མེད་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་བཞི ་པ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་རི ས་

རྟེན ་གཞི ་བྱས་པའི ་ གཡུ ང་དྲུ ང ་བོན ་གྱི ་

ཕེབས་དགོས་ཐུ ག་པ་རེད།

༤

ཉིན་བོན་གཞི ས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པར་

གདན་ས་ཆེ ན་མོ ་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་སྨན ་

རི འི ་ གླིང ་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཆོ ས ་
རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲི ག་དང་གདན་ས་

ི ་གི ་མཐུ ན་
དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི འི་གླང

འགྱུ ར ་རམ་འདེག ས་འོག ་རི ས ་མེ ད ་བགྲོ་
གླངེ ་ཐེངས་བཞི ་པ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོ གས་སོང་།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་
༩

ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་

ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག

དཔལ་གཤེན་

ི ་གི ་དཔོན་སླབོ ་ཡང་སྟོན་
བསྟན་སྨན་རི འི་གླང
འཕྲི ན ་ལས་ཉི་ མ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་

བཤད་སྒྲུ བ་མཁན་པོ་ ཉི་ མ་དོན ་གྲུབ་རི ན ་
པོ་ཆེ་མཆོག   ཆོས་རི ག་དྲུང་འཕར་ཟླ་བ་

ཚུ ལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་

ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག   གདན་ས་གྲྭ་ཚང་

ཁག་ནས་མཁས་དབང་ ༡༡ གཙོ་བོར་གྱུར་
བའི་དགེ་བཙུན་ཁྱོན་བསྡམོ ས་གྲངས་
ལྷག་ཙམ།

༦༠

དེ་བཞི ན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་

ི ་གི ་དགེ་འདུན་པ་དང་། བཙུན་
སྨན་རི འ་ི གླང

མེ ད ་ཁག་གི ་ བླ་ ཆེ ན ་མང་པོ་ ཞི ག ་བྱེས་སུ ་

ཡི ན་ནའང་

ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་ ཁག་གཅིག་ནི་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་

གནང་གི ་འདུག དེ་སྔ་ཆོས་ཚོ གས་རི མ་པའི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་ བྱུང་ནས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོ ད་སྤྲིན་ལྟ་

བྱུང་འདུག གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་ལམ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདི་ལོ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ སྔནོ ་མ་བོད་ནང་ཡོ ད་པ་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་

རྐྱེ ན ་ངན་གྲོགས་གྱུ ར ་གྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་

བོད ་མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་བཙན་བྱོལ་དུ་ ཕེབ ས་ བུར་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས། སོ་སོའ་ི ལས་འགན་

གི ས་དབུ ་ཁྲི ད ་འོག ་ཆོ ས ་ལུ གས་གཅི ག་

དེར ་བརྟེན ་གཞུ ང ་དང་གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན་

དང་རི ག་གཞུང་གི ་བསྟི་གནས་དང་། དེའ་ི

དང་གནང་བཞི ན་པ་རེད།

ཡོ ད་པར་བརྟེན་དེའ་ི ཐོག་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

མཐོང་གཅི ག་བཀུར་གྱི་ཚུ ལ་གྱིས་ས་གཅི ག་

གནས་གཅི ག་ཏུ ་མཉམ་འཛོ མས་ཐོག་ཕན་

ཚུ ན ་གྱི ་ ལྟ་ གྲུབ་ཁག་ལ་བགྲོ་གླ ངེ ་དང་སླབོ ་

སྦྱོང་བྱེད་པའི་ གོ་ རི མ ་ཆགས་པ་འདི་ རྐྱེན ་

ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཧྲོལ་པོ་འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད།

པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་ནས་རྗེས་དྲན་གནང་

ང་ཚོ ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་དགོས་པ་དང་དམི གས་

ནང་འདིའི་ སྐར
ོ ་གླ ངེ ་སླངོ ་དང་བཀའ་མོ ལ ་
སྟོན་གནང་འདུག ད་ཆ་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་

ཡོ ད་ནའང་གང་ཉུ ང་ཉུ ང་འདི་ལ་དེ་སྔ་དང་
མི ་འདྲ་བ་རྩ་ཆེན་པོ་བརྩི་རྒྱུ་དང་།

སླབོ ་

ནང་ནས་དགོན ་སྡ་ེ ཁག་གཙོ ་ བོ་ ཆགས་ཀྱི ་

གཉེར་བ་དེ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་རྩ་ཆེ ན་པོ་བརྩིས་

མི ་ཐོག ་སྔནོ ་མ་དང་བགྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་

མཐུ ན་པའི་འཚོ ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་

ནས་གསོ ་ སྐྱོང ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཐོག ་དུས ་དང་

ཡར་རྒྱས་གང་གཏོང་དགོས་ནའང་གཏང་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དཔེ་ཁྲིད་གནང་མཁན་

གལ་ཆེན་ཞི ག་ཏུ ་བརྩི་ཆོག་པ་རེད།   རི ས་

སླབོ ་དཔོན་དང་མཁན་པོ་རྣམས་ཧ་ལས་པའི་

པའི་ སྐབ ས་མཁས་གྲུབ་གཉིས ་ལྡན ་བླ་ཆེ ན ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ངོས་ནས་དེང་དུས་

ལ།

དང་།

རྩ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས། དགོན་པ་དང་

མེ ད་ཀྱི ་ལྟ་གྲུབ་འདི་སྔར་དུས་རབས་བདུན་

དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ནས་བཟུ ང་ཡོ ད་འདུག་

དང་མཐུ ན་པའི་གཟིགས་སྐངྱོ ་གནང་ཕག
ྱོ ས་

ཁོང་གི ་ཞལ་ནས་ཉམས་ལེན་ཕྱོགས་

གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྐ་ུ ངལ་

གཅིག་ནས་ལེན། དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དུ་

གསོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་ཡོ ད་པ།

འདི ས ་དག་སྣང་སྦྱངས་སྟངས་ཐད་ནས་

དང་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་གཉིས ་མཉམ་

སྦྱངས་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་གསུང་
འགྲེལ་བརྗོད་རྒྱས་འགྲེལ་དང་འབྲེལ་གུ ས་

ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞི ག་བཟུང་ནས་ཕེབས་

ཧ་ལས་པའི ་ གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ ཐོན ་ཡོ ད ་

ནས་དགོ ས ་པ་དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་ བོ་ ནི །

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

དེའ་ི ནང་

པར་མཚོ ན་ནའང་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཆེ ན་པོ་བཞི ་

པའི་སྐརོ ་ཞུ་མི ་དགོས་པ་རེད།

ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། མི ་ཁ་ཤས་

བོད ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ ་ མི ་ལོ ་ སྟོང ་ཕྲག་

དང་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་དག་

ཤི ག་གི ས་གསུང་རབ་མང་པོ་མཉམ་བསྲེས་

མང་པོའི ་ སྔནོ ་ནས་དར་བའི ་ བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་

གནང་གྲུབ་མཚམས་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་

ནང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཡོ ད་དེ་ མུ ་ མཐུ ད ་གནས་ཐུ བ ་ས་མ་རེ ད ་སྙམ ་པའི ་

ང་རང་གི ་དཔེ་ཁང་དུ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་ཇོ་

ནད་རི གས་

སྔནོ ་འགོ ག ་སླད ་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་ལས་ཁུ ང ས་

ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་

བོ་མཆོ ག་གི ས་སྣང་གསལ་མར་མེ ་ཞལ་ཕྱེ་

ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་ཡོ ང་དུས་ང་ཚོ འི་ཆོ ས་

ངན་གྲོགས་སུ་སོང་བ་ཞི ག་དང་གྲུབ་འབྲས་

བྱས་ནས་བཞག་ན་རྨི་ལམ་འཁྲུ ག ་གི ་ རེ ད ་ མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་དང་
ཅེས་དེ་འདྲ་ལབ་མཁན་ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་ བཅས་པ་ཧ་ལས་པའི་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

དགོ ན ་རཏྣ་སྨ ན ་གླི ང ་གི ་ བཙུ ན ་མ་སོ ག ས་

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དུས་འགྱུར་དབང་གི ས་བོད་ནང་ཕལ་ཆེ ར་

རབུ ་ཐོག་ལྟ་བཞི ན་པ་ཡི ན།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་

པ་འདི་ཉིད་དྲན་གསོ ་གནང་སྟེ་དགའ་སྒམ
ོ ་

སོ་སོ་ངོས་ནས་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ཐུ གས་སྣང་ཆེ་

པར་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་ཞུ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་

ཡང་རི ས་མེ ད་བགྲོ་གླངེ ་གི ་དགོས་དམི གས་

ལྷག་

རེད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་ཧ་ལས་
པའི་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ད་ལྟའ་ི

གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་གཟིགས་
དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།
དཔེར་ན། ཕྲན་རང་བཀའ་བླནོ ་གྱི་མི ང་

བཞེས་གནང་རོགས། ཞེས་དང་། གཞན་
དང་། བགྲོ་གླངེ ་པས་དགོངས་གཞི ་ཇི་ལྟར་

བཅང་དགོས་པ།

བགྲོ་གླངེ ་འདི་བཞི ན་

གལ་གནད་ཆེ ན ་པོའི ་ ཐོག ་ཚོ ག ས་དགོ ས ་

དོན ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་
གྲུབ་མཚམས་དྲུང་འཕར་ཟླ་བ་ཚུ ལ་ཁྲིམས་
ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

ཆགས་གསུམ་པ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བསྟུན་

རྨི་ལམ་འཁྲུག་མ་མྱོང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་ ཐག་གཙང་མ་ཆོ ད་ཡོ ང་བའི་སྐབས་གཙོ ་བོ་
བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།
བཤད་གནང་།

འཁྱེར་ནས་འདས་པའི་ལོ ་གསུམ་མི ན་ཙམ་

རི ང་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་སྐ ར
ོ ་

གནང་།

འདེགས་འབུལ་ཞུས།    དེ་ནས་དབུས་

བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་ རྒྱུ ན་འཛི ན་སླད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མ་ཁ་ཤས་ཤི ག་གཅི ག ་གྱུ ར་རེ ད ་འདུག

བཞི ན་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༧ བར་

ཟུང་དྲུང་གི ས་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་དཔལ་

ལྷ་ རབ་བྱུང་ན་རི ས ་མེ ད ་བགྲོ་གླངེ ་ལོ ་ལྟར ་ བླ་ཆེ ན་ཕལ་མོ ་ཆེ ་ཞི ག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་

སྨ ན ་རི འི ་ གླི ང ་གི ་དབུ ་མཛད་ཀྱི ས ་རྒྱུ ན་
ར ནྟེ ་འབྱུང་གསོ ལ ་ཇ་དང་འབྲས་བསི ལ་
གཡུ ང་དྲུ ང ་བོན ་འཛི ན་སྐ ྱོང ་ཚོ ག ས་པའི ་

དེ་ ནས་སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་ སྐད ་ཡི ག་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ ་དང་མི ་ཉམས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བར་ལམ་ནས་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་རི ས་མེ ད་

གཤེ ན་བསྟན་སྨན་རི འི་གླིང་གི ་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་

གདན་ས་ཁག་ཏུ ་འཚོ ག ས་རྒྱུ འི ་ སྲོལ་བྱུང་ པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། མགོ་སྟོད་ལ་ཚང་

བསལ་སྐུ་ མགྲོན་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་སྨན ་

སྨ ན ་རི འི ་ གླི ང ་དུ་ བསྐྱང་རྒྱུ འི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ ངལ་ཁྱད་གསོ ད ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་དམི གས་

ི ་གི ་དཔོན་སླབོ ་ཡང་སྟོན་འཕྲིན་ལས་
རི འ་ི གླང

ཉི་ མ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་

གནང་དོན། བོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་བ་ནས་
བཟུ ང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

སྟེ་ འདི་ ལོ ར ་གདན་ས་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་ མར་ཧ་ལས་པའི་སྐ་ུ ངལ་བྱུང་ཡོ ད། དཀལ་

བསྐདྱོ ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་གནས་ཚུ ལ་གྱི་གཞི ་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་སྐ་ུ ལས་བསྐྱོན་
ནས་ཕྱི འི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ནི་ ཧ་ལས་པའི ་ ཡག་

པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་ད་ཆ་ཧ་ལམ་

འགྲིག་སོ ང་སྙམ་པའི་སྐབས་འདིར་ནང་གི ་

ཞུས་པར་ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་ཆེ ན་པོས་ཞལ་ དཀའ་ངལ་ཁྱད་གསོད་གནང་སྟངས་དེ་དག་

བཤད་སྒྲུབ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྲྭ་རྒྱུ ན་
དེ་དག་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། གདན་ས་ཆེ་

དེར ་བརྟེན ་མཐུ ན་འགྱུ ར་གནང་མཁན་ གསོ ་ གནང་སྟེ་ བཤད་སྒྲུ བ་ཀྱི ་ ལས་རི མ ་དེ་

དགོན་པ་ཆུང་བ་དང་འབྲིང་བ་མང་པོ་ཞི ག་

བཞེས་གནང་སྟེ་ཚོ གས་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་རེད། ཧ་ལས་པ་རེད། གདན་ས་མང་པོ་ཞི ག་སླར་

ཡོ ང ས་ལ་ར ྗེས ་སུ ་ ཡི ་རངས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་ཧ་ དག་སྔནོ ་མ་བོད་ལ་གང་ཡོ ད་པ་ལྟར་དང་།

ཁག་རྣམས་དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་མེ ད་ནའང་།

སྤྱིར་རི ས་མེ ད་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་བཞི ་པ་འདི་
ཉིན ་གྲངས་བཞི འི ་ རི ང་འཚོ ག ས་རྒྱུ ་ཡི ན་

འདུག་པ་དང་། ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ནང་
བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཁག་ནས་

མཁས་དབང་བཅུ་གཅི ག་གི ས་ཆེད་མངགས་

མཛོ ད ་ཐོག ་དཔྱད་རྩོམ་སྒྲོག ས་སྦྱང་དང་

དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག་པ་
བཅས། །

གི ས་ཐུ གས་ཚབ་དང་དངངས་སྐྲག་ཆེ ན་པོ་

ུ ་དྲན་ཐོག་
ཨ་རི ་དོན་ཁང་གི ་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུག་བཞི འ་ི དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུ་འཁོར་བའི་དས
མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༦ ཚེ ས་

འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

ཚུལ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་སུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞི ག་

ཆེན་ ༡༢ དང་ལམ་ཆུང་ ༤༢ ཀྱི་ཆུ་

ཀྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་རྒྱ་

བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་དུས་ཚོ ད་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་ གཞུ ང ་ནས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ལ་དྲག་པོའི ་ གདུང ་

རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ི

འབོད་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ས་པ་དང་

མཆོ ག་དང་བོད་དོན་གྲོས་མོ ལ་བྱེད་འདོད་

མཉམ་འབྲེལ་ཚོ གས་པ་བཅས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་བཀྲིས་

དང་དུས་ཚོ ད་སོགས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་

༢ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོ ག་གི ་ལམ་ མགྲོན་འབོད ་གནང་བ་ལྟར ་མཉམ་ཞུ ག ས་

འགྲམ་དུ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོ གས་པ།
ཅིང་དཔྱིད་གསར།

པེ་

ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨  དང་  ༡༩༨༩  ནི་

རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པས་ཐོག་མར་འགྲོན་ སྟེ།

འཐབ་རྩོད་ཚོ གས་པ། རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ི སྦྲགས། ལས་འགུལ་ཐོག་ཞུགས་མཁན་གྱི་

རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་

ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་དང་། ཚོ གས་ཡུལ་

ཀྱང་དྲུག་བཞི འི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་
དེར་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་མྱུར་དུ་རྒྱ་ནག་

ཟད། སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ཞི ་བའི་མང་གཙོའ་ི ལས་
འགུ ལ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོོ ་གནང་བའི་སྐར
ོ ་འབྲེལ་
མཐུ ད་པས་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

དེ་ནི་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་སྔ་རྗེས་ཞི ་བའི་

མུ ་མཐུ ད་འབྲེལ་བརདྗོ ་བྱེད་རྒྱུ ར་བོད་མི འི་

ཤུ གས་ཇི་ཙམ་ཆེན་པོ། དངོས་བྱུང་གནས་

འཆར་གནང་བའི་དུས་ཚོ ད་ཡང་རེད། འོན་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་པ་རྣམས་མང་གཙོ ་ ཀ་

ཚོ གས་ཞི ག་ཐོག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་ཨ་རི ་དོན ་ཁང་གི ་ རྒྱ་རི གས་

དགོ ས ་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཞི ག ་དང་གནོན ་

དུས་ཚོ ད་

དོན་ཚན་ལྔ་དང་སི ་ཊག་སི ་སྦར་གྱི་དགོངས་

ཡོ ང ས་སུ ་ ལོ ང ས་སྤྱོད ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་

དང།

དེ་ནམ་ཞི ག་ལ་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་མང་

འདེད ་གཏོང ་བར་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་བྱས་པ་མ་ ཚོ ར ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་པའི ་ སྨནོ ་འདུན ་ཞུ ་ ཡོ ད ་པ་

འོག་དྲུག་བཞི འི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ལོ ་ངོ་སུམ་ བདེ་ལེགས་ཞུས།   དྲུག་བཞི འ་ི དོན་རྐྱེན་
ི ་གི ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སེམས་སྐྱོ་
བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མར་མེ ་མཚན་ ནི། འཛམ་གླང

གཏན་འཁེལ་ཆོག་པར་བཤད།

བ་གསུ མ ་ལྡན ་གྱི ་ མང་གཙོ འི ་ རང་དབང་

གཞན་ཡང་རྒྱ་རི ག ས་འབྲེལ་མཐུ ད ་པས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་འོག་བཙན་བྱོལ་

བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥
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ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་བོན་གཞི ས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི་གཞི ས་མི ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༤ གང་ས་ཅི ་ཐད་ནས་གང་ཙམ་ཤེ ས་ཀྱི་ཡོ ད། ནང་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་ནས་རི མ་བཞི ན་བོད་ གཞོ ན ་སྐ ྱེ ས ་རྣམས་ལ་དེ་ ལྟ ར ་རེ ད ་ཅེ ས ་

ཚོ འི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་

འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ བརྟེན ་མགོ ་ སྟོད ་ལ་ཐབས་མཁས་ཐུ གས་ པའི་ལོ་ངོ་

འདྲ་བ་ཚགས་ཚུ ད ་པོ་ དང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ ས་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་བཙན་བཟུ ང་བྱས་པར་ གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། འདས་

ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་བོན ་གཞི ས ་ པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་མང་དག་ཅི ག་ རྗེ་ཧ་ཅང་མཛད་ཡོ ད།
ཐོ བ ་རྒྱལ་གསར་པའི ་ གཞི ས་མི ་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

༦༠

རི ང་ང་ཚོ ་ཧ་ཅང་ཡག་

འཛི ན་བྱ་རྒྱུ ་རི ག ས་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མི ་

སོ་སོའ་ི ཐུ ན་མི ན་ པོ་ བྱུང་ཡོ ད ་པ་འཛམ་གླིང ་ནང་བོད ་པར་ བྱུང་ཡོ ད། མདོར་ན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠
རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད་མཁན་མི ་རི གས་ཚང་མས་

ནང་ང་ཚོ ་དེ་སྔ་གང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་

དཔེར་ན།

ཐོག ་དེང ་དུས ་དང་མཐུ ན ་པའི ་ ཡར་རྒྱས་

བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད།

ཚང་མར་

འཚམས་འདའྲི ི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་དང་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རྩོད་རྒྱུ་དང་།

སྦྲགས་ཕྲན་རང་འདིར ་ཡོ ང ་བའི ་ ཞོར ་ལ་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཐོ ག ་བོད ་དོན ་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་གནང་

པོ་འདུག་བསམ་བྱུང་།

མ་ཕྱི ན ་པར་རུབ ་རུབ ་བྱས་ནས་གནས་ཏེ་

རྒྱུ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་མི ་རྣམས་ཁ་ཐོར་དུ་

རྣམ་པ་ཚོ ་འཁྱུག་ཙམ་མཇལ་ཐུ བ ་ན་ཡག་
འདིར་རི ས་མེད་

ཚང་མ་སོར་ཆུད་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེའ་ི
ཕྱིན་ཡོ ད་སྟབས། ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་མི ་

ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཐད་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པ་ཡི ན་
ནའང་ཐུ གས་དགས
ྱེ ་ཚོ ར་ཡོ ང་རྒྱུ འི་གནས་

བོད ་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ གོམ ས་གཤི ས་དང་སྐད ་ སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། དེ་དག་ཡོ ངས་རྫོགས་

བགྲོ་གླངེ ་ཞི ག་ཚོ གས་བཞི ན་ཡོ ད་པ་འདིར་

ཡི ག་སོ ག ས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་གནང་ དྲན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་དནྲི ་ཅན་ལ་བཀའ་

བཅར་བའི་ཞོར་ལ་མི ་མང་འཛོ མས་རྒྱུ་ཁག་

རྒྱུ། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་

དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་

༡༥ བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ ༦༠ ཧྲིལ་པོ་

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་མི ་ བཞི ན་བསྐྱར་བཙུ ག ས་གནང་ནས་སྔ ར ་

རྣམས་ལ་ར ྗེས ་སུ ་ ཡི ་རངས་དང་ཡག་པོ་

གི ས་ལམ་སྟོན་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན། བཀའ་བླནོ ་ ངོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་པའི་སྐབས་དབུས་

མཉམ་དུ་མང་གཙོ ་བཅོས་བསྒྱུར་སླད་འབད་ ནི་ ཧ་ལམ་དེ་ སྔ་ བོད ་ནང་ལས་ཀྱང་བཟང་

གནས་གང་དུ་ ཕེབ ས་པ་ཡི ན་ནའང་དེའི ་ མི ན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།

སྡུག་ཏུ ་ཕྱི ན ་ནས་དེ་དག་ལམ་དུ་རྩ་བ་ཉིད ་ ཡོ ད། གཞན་ཡང་དེ་སྔ་བོད་ནང་ལམ་དང་

པོ་ཡོ ད་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་དང་པོ་ས་གནས་

འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ཧྲགས་བསྡུས ་ཀྱི ས ་བཞུ ག ས་
མོལ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ན་སྐབས་

བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ འཁོར་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་
རྣམ་པ་ལས་དོན ་གང་ཞི ག ་གི ་ ཆེ ད ་དུ་ ས་ ས་གཉིས ་ནས་དུས ་དྲན་གྱི ་ ལས་རི མ ་འདྲ་
འདི་ལོ་ནི་བོད་

ཞོར་དུ་རབ་བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་མི ་མང་དང་ མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ ༦༠
ཐུ ག་འཕྲད་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ ཧྲིལ ་པོ་ འཁོར ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་སེ ར ་སྐྱ་ཕ་

གི ་ བསྟི་ གནས་དེ་ དག་བཙན་བྱོལ་དུ་ རི མ ་

ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཐུ བ་ཐབས་དང་། དེ་དང་ ལྟར་ཡག་པོ་ཆགས་པ་དང་།

འགའ་ཤས་

བརྩོན་ཧ་ཅང་མཛད་ཀྱང་གནས་སྟངས་ཇེ་ བའི ་ གནས་སྟངས་དེ་ འདྲ་བྱུང་བ་མང་པོ་

ནས་མ་ཕྱིན་པ་དང་།

ལྷག་པར་གང་ཙམ་ ལུགས་སྲོལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་དེང་དུས་

ད་ལྟ་མུ ་མཐུ ད་གནང་དང་གནང་བཞི ན་པ་
རེད་ཅེས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ ་རི གས་མི འི་

འགྲོ་སྟངས་ཆ་ནས་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཀྱི ་

ཡོ ད། ཅེས་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་གཉིས་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལྔ་དང་

ནས་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ ཕྱྭ ་ ཡན་ཆད་ཉེན ་ཁའི ་ ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་སྐད་ཡི ག་ཐོག་ཕོ་མོ ་ཁྱད་ ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཉེ་

སྟབས་མ་འགྲིག་པ་ཡི ན་ན་གཞི ས ་ཆགས་ མོ ་ རྒན་གཞོན ་དབྱེ་བ་མེ ད ་པར་བསམ་བླ་ོ སྟེང་སླབེ ས་ནས་མདོར་ན་བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་ མེད་ཚང་མས་སྦྱོང་རྒྱུ་སོགས་ཕྱོགས་ཡོ ངས་

ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

དེའི ་ ནང་འགན་ཁུ ར ་མཁན་གྱི ་ འཐུ ས ་མི ་ གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ནི། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ བཞུགས་པ་ཡི ན་ན་གང་ཡང་ཡོ ང་རྒྱུ་མེད་པ་ ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང ་ཡོ ང ་དུས ་གཙོ ་ བོ་ དབུ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འགོ་ ལས་རྣམ་པ་དང་ཐུ ག ་ དགོ ས ་དོན ་གང་ཡི ན་པ་འདི ་ ཉིད ་དྲན་ན་ མེ ད ་འགྲོ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་ ཉེན ་ཁ་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་ ས་ཅི ་ཐད་ནས་ཕྱག་རོ གས་ཞུ ་མཁན་མང་
གཟིགས་ནས་གཙོ ་བོ་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་ པོ་ ཞི ག ་གི ས ་བླས
ོ ་བཏང་དང་སྐུ་ ངལ་ཁྱད་
འཕྲད་གནང་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད་ཅེས་ ཡག་པོ་ཡོ ད།

ཞུ ་ སྐབ ས་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་

རྣམ་པ་དང་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པར་ཐུ ག་རྒྱུ། དེ་ རི ང་ཇི་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། ལོ་ངོ་ ༦༠ དང་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ཉར་ཚགས་གནང་ ཁྲིད་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དང་། བོད ་གཞི ས ་བྱེས་གཞུ ང ་མང་ལྷ་ མི ་ཡོ ང ས་
ཡང་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ སྔ ནོ ་བོད ་མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་ ཕེབ ས་ བའི ་ རི ག་གཞུ ང ་རྩ་ཆེ ན ་པོ་ དེ་ དག་ཤུ ལ ་ དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆོ ས་དང་འཇི ག་རནྟེ ་གང་ ནས་བརྟན་བཞུ ག ས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུ ལ ་

ལམ་སྟོན་ཡོ ད་དང་ཡོ ད་མུ ས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ དང་རི ག་གཞུང་།

ད་བར་དེ་ལྟར་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུས་ཡི ན།

ད་རེ ས ་འདིར ་འབྱོར་བ་ཡི ན་སྟབས་ངས་

སྐད་ཡི ག་བཅས་སྲུང་ གསོད་གནང་བར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ་འདི་ལྟར་བྱུང་

དགུང་གྲངས་ ༡༡༠ བར་བཞུགས་རྒྱུའི་

ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོ ད་སྐརོ །

བོད་

མཆོག་གི ས་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ང་དགོས་ སྐྱོབ་དང་། རི མ་བཞི ན་ཕྱི་ནས་རང་དབང་ བ་རེད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཚང་མ་ སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་བསོད་ནམས་བསག་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང་
ོ ས་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན་སྤབོ ས་པ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐ ར
དོན་ནི། བོད་ནང་ནད་དང་མུ་གེ་བྱུང་ནས་ སླར་གསོ་སླད་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ཕྱོགས་བསྡམ

དམི གས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་རི གས་གང་ཡང་མེད། ཡོ ང་བ་མི ན་སྐ ར
ོ ་བཀའ་སླ བོ ་ཡང་ཡང་ དེར་བརྟེན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ དེ་དག་

རྩ་བའི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་དང་ ཕེབས་ཡོ ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བས་ཆུང་བའི་ དྲན་གསོ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་དང་།

བྱེད་འོས་པ་དང་དགའ་བ་སྒམ
ོ ་ཆོ ག་པ་ལྟ་བུ་ བཤད་གནང་། །

ཞི ག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ང་

ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པས་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་གསར་པ་དང་བརྡ་ཆད་དེབ་ཕྲེང་ ༡༢ དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
ཁག་དང་མང་ཚོ གས་ལ་ཐ་སྙ ད ་ཐོག ་གོ ་

ི ་ནང་ཡོ ད་པའི་སྐད་ཡི ག་བེད་སྤྱོད་
འཛམ་གླང

རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཤེ ས་རི ག་བརྡ་ དང་། དྲུང་འཕར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ དང་། ཡོ ང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ འཇུག་ནས་
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་ རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི་ བཙན་བྱོལ་
ཆད་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་དང་ཌེན་མཱརྐ་གཞུང་ ལགས།

འབོར་གསལ་འདོན་གནང་གི ་ཡོ ད། ཕྱོགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག ་གི ས ་

ྲི ་ལྷག ་པ་ཚེ ་ གཙོ ས ་ཤེ ས ་རི ག ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཀརྨ་སེ ང ་ྒེ ལགས་ རྟོག ས་ཇི ་ ལྟར ་སྤལ
རེ ས ་གཟའ་ཕུ ར ་བུ ་ ཉིན ་ཕྱི ་ ད ལ
ེ ་ཐུ བ ་པ་བྱུང་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

གི ་ཌ་ནི་ཌ་

DANIDA

རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་ ཆད་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ཨོ ་རྒྱན་བསྟན་

བོད་མི འི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་དང་མང་ཚོ གས་ལ་གོ་

རྟོགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི་ལས་རི མ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་
གསུང་གྲུབ་མཚམས་ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་ཀརྨ་

སེ ང ་ྒེ ལགས་ཀྱི ས ་བརྡ་ཆད་དེབ ་ཕྲེང ་བཅུ ་

གཉིས་དབུ་འབྱེད་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་རྗེས་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་མཆོག་གི ས་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་

ཆས་

TibTerm

ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་དང་

སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གོང་དུ་ཨོ ་

མཐུ ན་འགྱུར་འོག་ཤེ ས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་ འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ རྒྱན་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས་ངོ་སྤྲོད་དང་

བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་

ནས་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པའི་

མཚུ ང ས་སྐད ་ཡི ག་རྣམས་ཉམས་པ་སོ ར ་

དབང་གི ་ཆགས་ཡོ ད།

རི གས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། གཞན་ཡང་དྲ་ཚི གས་

སྔནོ ་མི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ནས་བདག་

ཆུད་དང་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་

བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་མུ ་ མཐུ ད ་གནས་ཆེ ད ་དེ་

ི ་ནང་གི ་སྐད་ གཅེས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུ བ་པ་ལྟར་ད་ཆ་མི ་
དེ་ནི་མང་མོ ས་ཀྱིས་འཛམ་གླང
ཡི ག་ཇི ་ ལྟར ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཀྱི ་ ཁུ ང ས་གཏུ གས་ རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་མུ ་མཐུ ད་
བྱེད་ས་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་འདུག

སྐ་ུ ལས་བསྐྱོན་དགོས།

ཕ་མས་སོ་སོའ་ི བུ་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་ང་ཚོ འི ་ ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་
བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་ལ་སྐད་གདངས་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སླབོ ་གསོ ་ དང་ཕྲུ་ གུ ་

དང་འབྲི་གཟུགས་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་སྐད་ཡི ག་ རྣམས་ཁྱི མ ་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ སྐབ ས་ངེས ་པར་

འདི་བཞི ན་ཕྱུག་པོ་ཞི ག་ཡི ན། སྐད་ཡི ག་ནི་ བོད་སྐད་བསྐྱོན་དགོས། སོ་སོའ་ི ཕ་སྐད་ཐོག་
ཉེ་ཆར་བོད་མི འ་ི

མི ་རི གས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཡི ན། སྐད་ཡི ག་མེད་པ་

ཤུ གས་བསྐྱོན་དགོས།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་རྣམས་མི ་ཉམས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བཀའ་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་

ལས་འཆར་ཇི ་ ལྟར ་སྤལ
ེ ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ ཡི ན་ན་རི ག་གཞུང་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད་མི ་ཐུ བ། བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

ཞེས་པ་ཞི ག་ ཚབ།

དེ་བཞི ན་གསར་འགོད་པ་བཅས་

དེ་ དག་བསྐྱར་དུ་ ཞུ ་ མི ་དགོ ས ་པར་སྤྱི ར ་

རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ་ང་ཚོ འི་ལས་འགན་ཡི ན།

བུ་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། དཔེར་ན་   ethno-

ཆེ ན་པོ་བརྩི་ས་པའི་ཐོག་ནས་བསྐནྱོ ་དགོས་

ཀམ་པུ ་ ཊར་ཐོག ་ལྟ་ ཀླག
ོ ་ཐུ བ ་ཆེ ད ་བཀོལ ་
TibTerm

རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི།

བྱེད།

པས་བརྡ་ཆད་རྣམས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་

སྤྱོད་མཉེན་ཆས་

གཏོང་བཞི ན་པ་སྐད་ཡི ག་དེ་དག་གི ་གྲངས་

ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་སྐད ་ཡི ག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་འགན་འཛི ན་ལས་

ཞི བ་ཅིང་རྒྱས་པ་གསུང་གྲུབ་སོང་།

བླནོ ་ཁྲི་ ཟུ ར ་ཟམ་གདོང ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

དང་། བརྡ་ཆད་དེབ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཨོ ་རྒྱན་བསྟན་

ི ་ནང་གི ་སྐད་ཡི ག་སྐརོ ་ཕྲན་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་ལ་རྩ་ གི ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་ནི་མི ་རི གས་
བཏང་འཛམ་གླང

ུ ་ཤི ག་དང་།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ སྙངི ་བསྡས

logue.com

འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་སོང་།

འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་བཤད་
བརྡ་ཆད་ཚན་པ་

ཐོག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རི ག ་ ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་

ཞེས་པའི་དྲ་ཚི གས་ཤི ག་ཡོ ད།

དྲ་ཚི གས་དེའི ་ དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ ་ བོ་ ནི །

རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་བོད་

སྐ ད ་བསྐྱོན ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤི ག་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ས་སྐྱ་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུན་ཚོ གས་པའི་སྤྱི་ཁང་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ངས་གོ ་ ཐོས ་ལ་ནིའུ ་ ཡོ ག ་ལ་བོད ་མི ་མང་

པར་གཞན་ལ་མེད་པ་ཞི ག་ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཐུ ན་

རི ག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་ཐུ ག་སའི་རྩ་བ་བོད་

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྤྱི ་ ཁང་ཕུ ན ་

ཁང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་

ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད།

བརནྟེ ་བོད་མི ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ ས་བོད་སྐད་དང་ བ་ནང་བཞི ན། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡི ག་སྦྱང་

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ས་སྐྱ་གོང་

རི ང་ལ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་ཞེ་དྲགས་བསྐྱོན་

༢

ཉིན་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི ་བོད་ ཤོས་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག སྤྱི་

ཚོ ག ས་སྡ་ེ བཞི ་ དབུ ་ འབྱེད་ར ནྟེ ་འབྲེལ་གྱི ་
མ་བདག་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་མང་

ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་གནང་དོན།    ལྷར་

བཅས་སྲིད་ཞི འ་ི གཙུག་རྒྱན།

གངས་ཅན་

བསྟན་འགྲོ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ མགོན ་སྐྱབས་དཔུ ང ་

གཉེན ་མཚུ ང ས་ཟླ་མ་མཆི ས་པ་སྤྱི ་ ནོར ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་ཞབས་

ཡོ ད།

སྤྱི་ཁང་དེའ་ི དོན་དུ་ལོ་མང་པོའ་ི

ཡོ ད།

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་ཆོག་

པ། གཞན་ཡང་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ། སྤྱི་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། སྦྱིན་བདག་རྣམ་
པ།

སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མར་ཞུ་

དེང་སང་སྔར་དང་མ་ བོད ་མི ་སྤྱི ་ བོ་ གནམ་བསྟན་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

པོ་ཞེ་དྲགས་རེད།

ལ་བོད་སྤྱི་པའི་འགན་འཁྲི་ཡོ ད།

བོད་སྤྱི་

པའི་ དོན ་དུ་ ཚང་མས་མཐུ ན ་པོ་ བྱེད་རྒྱུ ་ཧ་

མཐུ ན་པོ་ཡོ ད་ན་

རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་

གསུངས་པ་རེད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

ཉམས་ཆུང་གི ས་ཀྱང་དོན་ཆེན་འགྲུབ། ཅེས་

འབྲས་སོ ན ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དགའ་འོས ་པ་ཞི ག ་

བྱུང་། ད་རྣམ་པ་ཚོ ས་དཔེ་སྤྱོད་ཡག་པོ་བྱེད་

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

མང་པོ་ཞི ག་ཨ་རི ་ལུང་པར་བསླབེ ས་ཡོ ད།

ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན།

ཨ་རི ་ ལུ ང་པ་འདི་འཛམ་བུ ་གླིང ་གི ་སྟོབ ས་

ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད། སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་

ཅན་དུ་ གཏོག ས་ཚད་ཚང་མ་བདེ་ སྐྱི ད ་

བོད་ཡི ག་ཡག་པོ་ཤེ ས་དགོས་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་ རྒྱུ་ཚང་མའི་ཐུ གས་ལ་གཞག་རོགས་གནང་།

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ་ེ དང་།

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག བྱང་

མཚན་ནི་ འགྲོ་བ་མི འི ་ མཚོ ན ་པའི ་ སེ མ ས་

དེར་ དུང་ཡི ན་ནའང་གལ་བོ་ཆེ ་ལ་ནན་ཏན་ཟེར་

དཀའ་ལས་ཞེ་དྲགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ཆ་གྲུབ་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་མི ་

བོད་

རྩ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་རྒྱུ་

སྐད་དང་བོད་ཡི ག་ལ་ཐུ ག་གི ་ཡོ ད།

རྐྱེན་ཡི ་གེ་ཐོབ་རྒྱུ ་སོ གས་གང་ཅི འི་ཐོག་ལ་

ཀྱི ་ པདྨོར་སྒ་ོ གསུ མ ་གུ ས ་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ འགྲོ་

བའི ་ སྒ་ོ ནས་དེ་ རི ང ་འདི་ གར་ཕེབ ས་པའི ་

མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་རྩ་

མ་ཡང་ངས་ཚར་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡི ན། ད་

དནྲི ་ཉག་གཅི ག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་
མི ་འདྲ་བའི་ མཐུ ན ་ལམ་དམ་ཚི ག་གོང ་བུ ་

འབྱོར་ཆེ ་ཤོ ས་དང་མང་གཙོ ་ལུང་པ་རེ ད།

འོན་ཀྱང་ཕྱིའི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཞེ་དྲགས་ཤུ གས་
ཆེན་པོ་ཡོ ད་སྟབས།

གཅིག་གྱུར་དང་། ཕན་ཚུན་དག་སྣང་ནོར་

མི ་ཚོ ་ལུང་པ་འདིའ་ི

འདོད་མཁན་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་ཤ་

ངའི་ངོ་ཤེས་པ་ཕྱི་

ཐོབ་པར་དཔལ་འབྱོར་དང་དབང་ཐང་གི ་

ནང་བསླབེ ས་རྗེས ་རང་བཞི ན ་གྱི ས ་ཨ་རི ་
བ་ཆགས་འགྲོ་གི ་ཡོ ད།

རྒྱལ་གྱི ་མི ་ཨ་རི ་བ་མ་ཡི ན་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད།

སྔར་དང་

སྟག་རེད། སྡག
ུ ་བསྔལ་སེལ་བ་དང་བདེ་སྐྱིད་

འདྲ་བ་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྭ་ཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད།
ཕ ྱོག ས་གང་ཅི འི ་ ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐུ བ་ཀྱི་མེད། ཆོས་ཀྱི་བསླབ་

འཛོ མས་པའི་སྐབས་ལ་ཡི ན་ནའང་བོད་སྐད་

དང་འགྲོ་བཞི ན་པ་རེད།

ནང་མི ་རྐྱང་པ་

བུའ་ི འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

ཆོལ་

ཁ་དང་མི ་རི གས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་
འདྲ།

ང་ཚོ ་ཚང་མ་རྩམ་པ་ཟ་མཁན་ཡི ན་

པ་གཅིག་པ་ཡི ན།

ནང་ཁུལ་གྱི་ཙག་ཙི ག་

ལ་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནོར་

བྱུང་ན། ནང་གི ་ཞི ་བདེ་དེ་ཐོབ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཚོ ར་ཨི ན་ཇི འི་སྐད་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་སྐྱོན་

འཁྲུལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ འ་ི ལུང་པ་
མི འ་ི ལག་པར་ཤོར་ཡོ ད། རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་

ང་རང་ཡང་ཁྱུ ག ་ཙམ་རི ང ་བཅར་ཐུ བ ་པ་
ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་། གོ་སྐབས་འདི་

སོ ག ས་ཡུ ན ་གནས་ཡོ ང ་བར་ཐབས་ཤེ ས ་

རྒྱས་པའི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་དེ་དག་བོད་

པ་ཡི ན་ན། དམི གས་བསལ་འགྲོ་སོང་གཏོང་

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཡོ ད། རྩ་

ཆེ ་དྲགས་ནས་ཚང་མ་ཨ་རི ་བ་རང་ཆགས་

རྫོག ས་ལ་དགོས ་མཁོ་ ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད །

བའི་འཚམས་འད་ྲི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ ་

མོ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་བོད་པ་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

དེ་རི ང་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་ཇར་སི ་

ཐོག་མ་ཨ་རི ་

བྱ་ཐོག་ནས་རང་གི ་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞི ག་

ཁང་ཕུན་ཚོ གས་སྡ་ེ བཞི ་ལེ གས་འགྲུབ་བྱུང་

གོམས་གཤི ས་དང་། སྤྱོད་པ། སྐད་ཡི ག་

དེར ་བར ནྟེ ་ང་ཚོ ་བོད ་ཀྱི ་ ནང་པ་སངས་

བྱས་པ་ཡི ན།

རྒྱུར།

བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

ནས་དེ་ རི ང ་དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྒའོ ི་ སྐབ ས་

ི ་ནས་མཛའ་ཞི ང་བརྩེ་
བརྒྱུ ད་ཚང་མར་སྙང
རྒྱུ་ཡི ན།

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མང་

པོ་བྱུང་སོང་། ཚང་མས་གཟབ་རྒྱས་གནང་

ཁོང་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།

ལ་བསླབེ ས་དུས ་ཁོང ་ཚོ ས ་སོ ་ སོ ་ ལུ ང ་པའི ་

ཡི ན་ཡང་ཕྱིའ་ི ཤུ གས་རྐྱེན་

འགྲོ་གི ་འདུག་ཅེས་བཤད་མཁན་བྱུང་། སྔ་
ད་

ལྟ་བོད་པ་མང་པོ་ཡོ ད་སྟབས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་

ང་ཚོ ་བོད་པ་རང་གི ་ངོ་བོ་དེ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ ་

སོང་། ང་ལ་དམི གས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི ་འདུག   གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།   བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་གནས་

མི ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

ི ་ཡོ ངས་
འཛམ་བུ་གླང

ང་ཚོ ས་གཞན་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་མ་དགོས་

པར། ང་རང་ཚོ ་ཕ་མ་ནས་བརྒྱུད་ཡོ ང་བའི་

རྒྱུག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕ་མ་ཚོ ས་ཕྲུ་གུ་

ཆེན་པོ་རེད། ནང་མི ་བརྒྱུད་བོད་སྐད་བརྒྱབ་

དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། ངའི་ངོ་ཤེས་པ་ཝེ་

བའི་རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་དགུང་ལོ་

ཁོ ང ་ཚོ ས་ནང་མི ་རྐྱང་པ་འཛོ མས་པའི ་

བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཏི་ནམ་མི ་རི གས་ཡི ན་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད།

༡༡༣

བཞུ ག ས་རྒྱུ འི ་ ཞལ་བཞེས ་ཐོབ ་ཡོ ད ་ཀྱང་།

སྐབས་རང་གི ་སྐད་མ་གཏོགས་རྒྱག་མི ་ཆོ ག་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཚང་མས་རྒྱལ་བ་རི ན་

མི ག་ཡར་ལྟ་ བྱས་ནས་བོད ་སྐད ་དང་བོད ་

ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་གནང་། །

ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་རྩ་ཆེ ན་པོ་དེ་ང་རང་

པའི་ཁྲིམས་བཟོས་འདུག

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཆོས་དང་

ཡི ག་ཡག་པོ་སྦྱང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྔནོ ་

ཚོ ་རང་གི ས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉར་ཚགས་

ཆེ ས ་བོད ་མི ་ ཚང་མ་མཐུ ན ་པོ་ བྱེད་དགོས ་

ང་རང་ཚོ ས་ཁ་

པོ་ཆེ འི་བཀའ་བཞི ན་བསྒྲུབ་རོ གས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སྤྱི་ཁང་ཕུན་ཚོ གས་སྡ་ེ བཞི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་ ༦  ཚེ ས་ ༢ སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་

གནང་སྟེ་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོས་དབུས་གཞན་སྐ་ུ

སྡ་ེ བཞི ་ ཆེ ད ་དུ་ རོ ག ས་སྐྱོར ་གནང་མཁན་

ནི འུ ་ ཡོ ག ་དང་ནི འུ ་ འཇར་སི ར ་ཡོ ད ་པའི ་ རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྤྱི ་ ཁང་ཕུ ན ་

སྐྱིད་ཚེ ་རི ང་ཚོ གས་ཁང་བྱམས་བརྩེ་དགའ་

མཁན་ཡོ ངས་ལ་དེ་རི ང་ངས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

གཞི ་དབུ་འཛུ གས་གནང་།

བཞི འི་མི ང་བྱང་འདི་བཞི ན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

རེ ས ་གཟའ་ཉི་ མའི་ ཉིན ་ཨ་རི འི་ གྲོང་ཁ ར
ྱེ ་ དར་མཚོ ན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབྲེག་གནང་སྟེ་བོད་

མགྲོན་དང་མི ་མང་རྣམས་༸རྒྱལ་ཡུམ་བདེ་

འཁྱི ལ ་ནང་དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྒ ་ོ དངོས ་

སྐབས་དེར་སྐ་ུ

མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་
གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བོད་མི འ་ི

བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

དང་ད་བར་ཚོ གས་ཁང་ཆེ ད་སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་

གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

Sunnyside District 26

གྲོང་སྡའེ ི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཇི་མི ་ཝན་བར་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠

མར་

ཁྲི་ཆེ ན་རྡོ་ར་ྗེ འཆང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་།

༼ བོད་ཀྱི་ལམ། ༽   ཞེས་པའི་མཚན་

ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་

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

Jimmy Van Bramer  ལགས་ཀྱིས་

པར་བརྟེན་མཛད་སྒ་ོ ཚགས་ཚུ ད་བྱུང་ཐུ བ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་སྩལ་

ཁག་གཅི ག ་དང་གཞན་སྐུ ་ མགྲོན་རྣམས་

གནང་མཛད་པ་ཞི ག ་ཡི ན་སྟབས་ཧ་ཅང་

པ་མ་ཟད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། རྒྱུན་ལས་རྣམས་

ནས་མུ ་ མཐུ ད་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་ གནང་

གུས་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་བཏང་བའི་སྒ་ོ ནས། དེ་རི ང་ མ་ཁྲི་ ཆེ ན ་མཆོ ག ་ཕེབ ས་ཐུ བ ་པ་ནི་ བསོ ད ་

ྲི ་བསྒྲགས་
བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེས་བོད་དོན་དལ

ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་

ཙམ་མ་ཟད་འགན་ཡང་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས་

ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ སྐབས་བོད་ཁ་བ་ཅན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་

སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཙག་ཙི ག་རི གས་ལ་མགོ་

སྐལ་པ་བཟང་པོ་རེད།

ནམས་དང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རེད།

ས་སྐྱ་

དབུས་སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ།ེ བྱང་ ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་ལྟར། དགུང་ལོ་ ༡༢

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤལ
ེ ་དགོས ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་

ནང་ཁུལ་ཆོལ་ཁའི་དབྱེ་འབྱེད་དང་། ཆབ་

རྣམ་པ། བཀའ་ཟུར་དང་སྲི་ཞུ་ཟུར་པ་རྣམ་

པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ བཙན་བྱོལ་དུ་ ཕེབ ས་པ་ནས་

ཚབ་རྣམ་པ།

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ སྒྲི ལ་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲི ལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་ནི་

པ།

སྐྱིད་སྡག
ུ ་ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ་དང་སྐ་ུ

དེ་བཞི ན་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་

སྤྱི ་ ཁང་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་སྡ་ེ བཞི འི ་ མདུན ་ལམ་    ཐོག ་མར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་
བྱང་དབུ་ འབྱེད་དང་སྦྲགས་གསུང ་བཤད་

ལས་གསར་པ་ནང་ཁུ ལ ་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་ཡོ ད ་

ཕྱོགས་མཚུངས་

འདི་གར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་དཔལ་

ཕུ ན ་ཚོ ག ས་སྡ་ེ བཞི འི་ དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཁྱེར་ནིའུ་ཡོ ག་གི ་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱུན་

སྤྱིར་སྥྱི་ཁང་ཕུན་ཚོ གས་སྡ་ེ

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་སྒ་ོ གསུམ་ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཐོག་དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་

བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྤྱི ་ ཁང་ ཚོ གས་སྡ་ེ བཞི ་དབུ་འབྱེད་གནང་རྗེས་གྲོང་

ཟུ ར་པ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཕེབ ས་པ་རྣམས་ལ་

ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྤྱི་ཁང་ཕུན་ཚོ གས་

འཐོམས་ནས་མ་བསྡད་པར་གཟབ་གྲུང་བྱེད་

བཟུང་ད་བར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཟུ ང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཡི ན།
ཉམས་ལེན་དང་ཕྱག་བསྟར་གནང་སྟེ་ཕེབས་ བཤད་གནང་།

བཞི ན་ཡོ ད། གཞི ་རྩའི་དེ་རི ང་ཚོ གས་གཙོ་

བོད་མི ་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་
ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥

6

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

5th June 2019 TIBETAN NEWS

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི ་བཀའ་དབང་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་གཙོ་བོ་འཆར་

སྡ་ེ ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

གསོག་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར།

གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ རྫོང ་དཀར་ཆོ ས ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཇི ་ ལྟར ་སྔནོ ་ནས་གསོ ལ ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་

ཅན་ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་མ་ཎི ་དུང་སྒྲུབ་
མ་ཎི་རི ལ་བུ་དེ་

དག་ཕྱོགས་མཚམས་མང་པོ་ཞི ག་ལ་འགྲོ་ཡི ་

འཇི ག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི ་དབང་བྱ་རྒྱུ ་རེད།

རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ི ་
བསམ་བླ་ོ གཏོང ་སྟངས་གཙོ ་ བོ་ དེ་ མོ ས ་པ་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་བཞི ན་རྙང

ི ་རྗེ་
རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་མ་ཎི་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་ རྗེའ་ི ལྷ་མཆོག་ལ་བརྩི་བཞི ན་ཡོ ད། རྙང

རྒྱུ་དང་།   འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ ཟེར་བ་ནི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་མཆོ ད་བརདྗོ ་

འདུལ ་བྱ་ལས་དག་པ་ཚོ ར་བཅོ མ ་ལྡ ན ་

འདས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའི་རྣམ་པ་
ལ་ཤར་ནས་ལྷ་ཡི ་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཆོ ས་

འཁོར་བསྐརོ ་བ་བྱུང་འདུག འདི་གང་ཟག་

ལས་གསུང་པ་ལྟར་རེད། ཕྱོགས་མཚུངས་

སྒས
ོ ་བཙན་བར དྗོ ་ན་འོས ་པོ་ ཧ་ཅང་འདུག   

མཇུ ག ་ཏུ ་ས ནྟོ ་པའི་ བཀའ་ད ནྲི ་དྲན་པའི་ སྒ་ོ

པ་ཞི ག་མི ན། གཉན་མགོན་གསུང་རབ་པས་

ཐ་སྙད་འདི་བཞི ན་ངོས་ཀྱི་གསར་པ་བཟོས་

པོ་སྨནི ་སྩལ་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦

མགོ ན ་པོ་ ཀླུ ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་ རྩ་བ་ཤེ ས ་རབ་ཀྱི ་

རི ག ས་ན་གཞོན ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ སེ ར ་

ནས་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་སྐབས།

ཐ་སྙད་དེའ་ི སྐརོ ་གསུང་ཡོ ད།

ཁག་ནས་བཅར་བའི་ཆོ ས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱོན་

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཕྱིར།།

དེ་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་དང་། སྔགས་ལམ་ནི་

ཚེ ས་

༥

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་

གང་གི ས ་ཐུ ག ས་བརྩེས་ཉེར ་བཟུ ང ་ནས།།

སྐྱ་མི ་མང་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ངོས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དེ་ཚུར་སྦྱར་ནས་མདོ་ལམ་

གང་ཟག་སྒསོ ་བཙན་ལ་བཞག་ཡི ན། རྒྱུད་

མི ་གྲངས་སྟོང ་ཕྲག་བརྒལ་བར་སྤྱན་རས་

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ།།

དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་སོང་།

གང་ལྟར་སྤང་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་ ཁམས་དང་མོ ས ་པ་དེ་ ཚོ ་ དང་བས ནྟུ ་ནས་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

རྒྱས་ཀྱི ་ཡོ ན་ཏན་བསམ་གྱི ས་མི ་ཁྱབ་པ་དེ་ གསུང་བཞག་པ་རེད།

༨

ཐོག ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་

དང་།

གསོན་པོ་ཚོ ར་བྱིན་བརླབས་ ལ་རྩེ་གཅི ག ་ཏུ ་གུ ས ་པའི་ བཏུ ད་ནས་མ་ཎི ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མདོ་ལམ་ དབང་ཕྱུ ག ་གི ་ བཀའ་དབང་དངོས ་སུ ་ དབུ ་
རྐྱང་རྐྱང་ནས་འགྲོ་སྟངས་ཤི ག་ཡོ ད། དེ་ འཛུ གས་སྩལ་བ་བཅས། །
འཆི ་ལ་ཉེ་བ་ཚོ ར་བྱིན་རྟེན་གྱི་འདུ་ གསག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆི བས་བསྒྱུར་
ཆོ ས་གླང

ཤེ ས་ཐོག་ནས་ཟ་ཡི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་མ་ཎི ་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ནི།

རྣམས་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་ཡི ན།

འཁོད་མཚམས།   མགོན་པོ་གང་ཉིད་

འདུག   དེ་རི ང་འདིར་རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ ཡོ ན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་ནས་བསགས།།

པ། འཁོར་ལོ་མཐའ་མ་རྣམས་བསྟན་པ་སྤྱི་

བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུ ག ས་ཁྲི ར ་༸ཞབས་སོ ར ་

རི ལ་བུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་མཐོང་གི ་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ ་སྔགས།།

ཆོས་

ཀྱི ་ འཁོ ར ་ལོ ་ དང་པོ་ དང་འཁོ ར ་ལོ ་ བར་

མཆོག་གི ས་ཐོག་མར་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་ ནས་གསོལ་འདེབས་ལྟར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་པའི།། བཙན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཡོ ད།

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
ཚོ ག ས་པའི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་མོ ན ་གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ་ ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
གླི ང ་སྨ ན ་ཁང་དུ་ གླ ག
ོ ་པར་བརྟག་དཔྱད་

༦།     ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡི ན་ཚེ ་

དེ་ནས་

བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ ་འཕྲིན་ ༢༨ ལ།།

Email ID དེ་བཞི ན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

༣།     གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ནས་དགག་བྱ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་ སོ ག ས་འཚང་སྙ ན ་ནང་ཁ་གསལ་འགོ ད ་
དགོས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་

མཁན་ས་མི ག་གཅིག་སྟོང་པ་ཡོ ད་ན། རང་ མཐུ ན ་གནས་སྡདོ ་ཆོ ག ་པའི་ སྐྱབས་བཅོལ ་ སྦྱོར།
རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁྲོད ་དེ་ ཐོག ་ཞུ ག ས་འདོད ་ ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང ་ས་གནས་འགོ་ ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས། ཆ་

ཡོ ད་པ་རྣམས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་ ༤།    སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་ འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་ རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་
དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།

༡།    X-RAY ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུ ས།

ཅེས་སོགས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་

ི ་རྗེ་ལས་བྱུང་བ་རེད།
དག་རྩ་བ་རྙང

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད་སྟབས།
མཆོ ག ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕོ་ བྲང་ནས་ཐེག ་ཆེ ན ་

སྡ ་ེ སོ ་ སོ འི ་ གསུ ང་སའི ་ འདུལ ་བྱ་རེ ་ རེ འི ་

གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཟིག ས་འཇི ག ་རྟེན ་དབང་ཕྱུ ག ་གི ་ བཀའ་

བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་ དྲུ ང ་ཡན་གྱི ་ དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ འདེམས་རྒྱུ གས་ཀྱི་ཚེ ས་ཆ་སྐབས་མཚམས་
བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོ ངས་
མ།

Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P

༥།     རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

༢།    དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་ གོང་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་ ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

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

དུ་ གནས་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་ཡི ན་ན་སྐྱབས་

སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ དོ་བདག་ནས་ཕྱིར་བསྐདྱོ ་ལག་དེབ་སེར་པོ་

Phone no. +91.01892.226695, 222572

ཡི ག་ཡི ག་རྒྱུ གས་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་ གཏན་འཁེལ ་ འདེམས་ཐོ་ནང་འཁོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

Website: www.sherig.org,

ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་པའི་ཚད་མཉམ་བོད་ (IC) ཐོན་ཐབས་འགན་འཁུར་དགོས།

ལས་ཁུ ང ས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ ་ རྒྱུ ར།

བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་ཆེ ད་ཕྱི་ལོ ་

ཚུ ལ་ཁག་”འགེངས་ཤོ ག-ཀ”པའི་ནང་

བའི་ནང་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་ཞི ག་དགོས།   ༼ GLI ཚོ གས་མི ་ཞི ག་ནས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ངག་

གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་

འབུལ་དགོས། ༽

དགོས། ༽

TOEFL

ཨ་རི འི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཁག་ནང་ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་
༢༠༢༠ ལོའ་ི

bator (GLI)

འདུག་ན།

Global Leadership Incu-

སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་

སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ཕྱི་དྲོ་

ཡོ ད་པ་དགོས།

དེའ་ི ཐད་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་

ཁ་གསལ་བཀང་སྟེ་ རང་ཉིད ་གནས་ཡུ ལ ་ འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཨང་ཤོག་ རྒྱུགས་བླང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།
དགོས། ༼ “འགེངས་ཤོག-ཀ”པ་འབུལ་

ཟིན་པ་དགོས།

གཉིས་ཐོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་ཅི ག་ཡི ན་དགོས་ འཁོད་ཚེ ་

Facebook:
www.facebook.com/doe.lobyon/

ཨང་ཉུ ང་མཐར་ ༩༠ ལོན་ དོགས་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།     
རྗེས་སུ་འདེམས་ཐོ་ནང་ བསོད་ནམས་བཟང་མོ།  

TOEFL སྐྱར་རྒྱུགས་ནང་མ་

doe.lobyon@tibet.net

ལ་ཡི ག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ མཐར་ཨང་ ༡༠༠ ལོན་པ་ཞི ག་དགོས། ༼ བླ་ོ གྲོས་རབ་གསལ།     

སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་ དང་དེ་ཡན་ལོན་པ་ཞི ག་དགོས། ༼ འཛི ན་
དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།

སླབོ ་ཡོ ན་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦

www.lamton.org

༤།   ཐོག་མར་འཚང་སྙན་འབུལ་སྐབས་ ཚེ ས་ ༣ ལ།།

ཕྱག་ཚོ ད་ ༥ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ ༢།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་ དགོས་ཀྱང་།
དྲ་ལམ་སྦྲེལ་ཐག་བརྒྱུ ད་འཚང་སྙན ་ཕུ ལ ་

ཤེས་རི ག་

and 222721

TOEFL ཨང་ཤོག་འབུལ་དགོས། ༽

རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱི ་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཨང་ཤོ ག་ ༥།     GLI འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

༡།   འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་རྣམས་བཙན་ འབུལ་དགོས། ༽

ཞི བ་བཀང་གི ས་འགོད་འབུལ་ཞུ་དགོས། ༼

བྱོལ་བོད་མི ་ཡི ན་པ་གང་ཞི ག་དོ་བདག་དང་ ༣།    འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་རྣམས་འཛི ན་ GLI
ཕ་མའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ རི མ་བཅུ་པ་བར་བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦྱོང་བྱས་པ་ ༽

འགེངས་ཤོག་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོ ད།

བར་གཙང་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས། རྒྱ་གར་ ཞི ག་དགོས། ཡང་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ མཆན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་ཚུད་

scholarship@tibet.net

www.tibet.net/mwa
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