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་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྷ་ི བྷ་ི སི ་གསར་འགོད་པའི་གནད་དོན་ལྔའ་ི
ཐོག་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ རི ་བ་ཚོ ་ཨང་དང་པོར་བརྩི་དགོས།

ཞེས་

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ པའི་བཀའ་མོ ལ་དེ་ངོས་ཀྱིས་ནོར་བ་ཞི ག་ལ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ཨ་རི ར་གོ་ལ་སྤྱིའ་ི

ཁབ་ཚོ ས ་སྐྱབས་བཅོ ལ ་བ་ཚོ ་ ཡོ ང ་སྐབ ས་ བརྗོད་ཀྱི་འདུག   ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་

ལྷ་ོ ཨེ ་ཤ་ཡའི་ས་གནས་
ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་རཱ་ཇི་ནི་ཝི དྱ་ནཱ་ཐན་
BBC
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སྩལ་དོན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ པའི་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་རབ་གནས་
གནང་ཡོ ད།

ལགས་ཀྱི་གནད་

པའི་རྒྱ་རི གས་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞི ག་དང་

ངོས་རང་སྒརེ ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་

ལན་སྩལ་འདུག

ལན་སྩལ།  དེ་ནས་གསར་འགོད་པས། དེང་

གནད་དོན་ལྔ་པོ་ནི།

ི ས་ཆའི་སངྟེ ་རྒྱ་ནག་གི ་
སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡང

༡། ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་།

ཨི ན་ཡུལ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་

སབྟོ ས་ཤུ གས་ཇེ་ཆེ ར་རྒྱས་བཞི ན་པ་དེས་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་ཕྱིར་འཐེན།    

སྐ་ུ སྒརེ ་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཤུགས་

༣།  བོད་དོན།

༤།  རྒྱ་ནག
༥།

གནད་དོན ་བཞི ་ པ་རྒྱ་ནག་ཐོག ་བཀའ་ལན་ ཨ་རི འི་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང ་ཊོ ན ་དུ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་

བགྲེས་ཡོ ལ་ཕེབས་ཟིན་པ་མང་པོ་ཞི ག་དང་།   དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས ༢༥ ཉིན་
དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་ རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད ༤།༣༠ ཐོག་འཁོན་རི གས་བསྟན་

དོན ་ལྡའི ་ ཐོག ་བཀའ་འད ་ྲི ཞུ ས ་པར་བཀའ་

༢།

བུད་མེད་རནྟེ ་ཅན་གྱི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ།

བཅས་གནད་དོན ་ལྔའི ་ ཐོག ་བཅར་འད ་ྲི ཞུ ་
སྐབས།

ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

ཟི ན ་རྗེས ་ཕྱི ར ་སོ ་ སོ འི ་ ལུ ང ་པར་ལོ ག ་ནས་

དོན།   ངོས་རང་དུས་རྟག་ཏུ ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

དགོས།  ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

གནད་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀའ་ལན་སྩལ་

གནད་དོན ་དང་པོར ་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན །   མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་ཡི ་རངས་

རྒྱལ་ཁབ་འཛུ གས་སྐྲུན་ཐད་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

གནད་དོན ་གསུ མ ་པ་བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་བཀའ་

རྐྱེན ་བྱུ ང ་མི ན་གྱི ་ དྲི་ བར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དོན། ངོས་ལ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད། རྒྱ་ནག་

རང་གི ་ ནང་འགྱུ ར ་བ་ཧ་ཅང་འགྲོ་བཞི ན ་

འདུག   མི འ་ི བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་སོགས་

ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཊམ་མཆོ ག ་ལ་བཟང་ བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡི ན།   འོན་

ལན་སྩལ་དོན།   བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུ བ་རྒྱུའི་

ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་འདུག
གནད་དོན་ལྔ་པ་བུད་མེད་རྟེན་ཅན་གྱི་ཏཱ་ལའི་

ཁ་སང་བཀའ་མོ ལ་གང་གསུངས་པ་དེ་སང་

དེ་བཞི ན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲི ག་

ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ འགེལ་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་འདུག

པར།   མ་འོངས་པར་དགོས་དབང་ཡོ ད་ཚེ ་

ཐོག་མར་སདྲི ་འཛི ན་ཆགས་སྐབས།   ཨ་

མཚན་ཆེ་བ་མཐོང་གི་འདུག   ཡུ་རོབ་རྒྱལ་

སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བརྟན་པོ་ཞི ག་མེད་པར་བརྟེན།   ཀྱང་ངོས་རང་ཕྱི་མི ་ཞིག་རེད།   ཨི ན་ཡུལ་

ཉིན་རྒྱབ་འགལ་གསུང་གི་འདུག དེ་སྔ་ཁོང་

འཛུ གས་ནང་མུ ་མཐུ ད་གནས་པ་ཡི ན་ན་དགེ་

རེ་བ་ཡོ ད།   བོད་མི ་ཚོ ས་ངོས་ལ་རེ་བ་དང་
བོད ་མི ་ རྒན་རྒོན་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ས ་མི ག ་ཆུ ་
བཏང་ནས་ངོས ་རང་བོད ་དུ་ ཡོ ང ་རོ ག ས་

བླ་མ་འབྱུང་སྲིད་མི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་འདྲི་ཞུ ས་
བུད་མེད་རནྟེ ་ཅན་གྱི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་འབྱུང་སདྲི ་

སྐརོ ་སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག །

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ལ་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་
འོག་མའི་ནང་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་

སེང་ྒེ མཆོག་ལ་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་

པའི་སྐབས་འདིར།

ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་

དང་། སྐབས་དེར་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་

གྲོས་ཚོ གས་ར་བའི་ནང་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ ར་

ནང་གྲོས་ཚོ ག ས་བགྲོ་གླ ངེ ་འཚོ ག ས་བཞི ན ་ མའི་ནང་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་
པའི་སྐབས་དང་བསནྟུ །

འཁོན་རི གས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་
སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན ༤༢ པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི འ་ི
བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་ལ་རབ་གནས་
གནང་བ།

འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ལན་
༄༅། །འཁོན་རི གས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་
ཐུ ག་དམི གས་ཡུལ་ནི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དེ་དག   སྩལ།
དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན ༤༢ པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
དང་ལེན་གནང་དགོས།   འོན་ཀྱང་མཐར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་ལམ་གྲགས་ སྣེ་ཁྲིད་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོ ད།   ལག་ཤེ ས ་སྦྱོང ་བརྡར་དང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཐོབ ་
ཅན་བྷ་ི བྷ་ི སི ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་འཇོན་བྷར་ཁའོ་ འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གིས།

འགྲོ་

ལས་རོགས་རྣམ་པས་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་
ཏན་ཏན་དགའ་མོས་གནང་གི་རེད།

དོན་

བ་དགའ་པོ་བྱུང་། ལས་རོགས་རྣམ་པ་ཚོ ས་

ཀྱང་དེ་ལྟར་དགའ་མོས་གནང་གི ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག་ཅེས་དང་།

གཞན་ཡང་ཕྱིའི་གནོན་ཤུ གས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་

དངོས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོ གས་ ཀྱང་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གལ་ཆེ འི ་ ལས་
ར་བའི་ནང་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་།
ཕེབས་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད།

ཁོང་ལ་ དོན ་མུ ་ མཐུ ད་མཇུ ག་སྐྱོང ་གནང་རོ ག ས།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

ཞེ ས ་གྲོས་ཚོ གས་འོག ་མའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་

མཆོག་གིས་གསུངས།

སེང་ྒེ མཆོ ག་དེ་སྔ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་ ཨི ན་ཡུ ལ ་གྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འོག ་མའི་ ཚོ ག ས་
ཕེབས་མངྱོ ་ཡོ ད་ལ།

དེ་རི ང་སླར་ཡང་སདྲི ་ གཙོ ་འཇོ ན ་བྷ ར ་ཁའོ་ མཆོ ག ་གི ས་ཕྱི ་ ལོ ་

སྐྱོང་མཆོ ག་གྲོས་ཚོ གས་ར་བའི་ནང་ཕེབས་ ༢༠༡༦
ཡོ ད།

ལོ་ལའང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་ནི་བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་ མཆོ ག ་ལ་གྲོས་ཚོ ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་བསུ འི ་ ས ་ྣེ

མཚོ ན་ཐུ བ་པའི་མི ་སྣ་གལ་འགངས་ཅན་ཞི ག་ ལེན་ཞུས་མྱོང་ཡོ ད།   དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

John Bercow མཆོག་གིས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་ཐུ གས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་ འཚབ་ཧ་ཅང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་གནང་བཞི ན་

ཡི ན།   སདྲི ་སྐངྱོ ་ལགས། ང་ཚོ ས་ཀྱང་སྐ་ུ མཆོ ག ་གི ས ་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འོག ་
ཉིད ་ལ་ངོས ་འཛི ན་དེ་ ལྟར ་ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ། མའི ་ གྲོས་ཚོ གས་བགྲོ་གླ ེང ་ལས་རི མ་ལ་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་སླར་ཡང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན ༤༢ པ་
རཏྣ་བཛྲ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤི ང ་ཊོ ན ་དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད ་དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ནས་དོན་ཁང་མདུན་
ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ ་ཞུས་རྗེས། དོན་གཅོད་ཁང་
གི ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལའང་གོང་མ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་
པོ་ཆེར་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་གི ་གོ་སྐབས་བཟང་
པོ་ཐོབ།
གོ ང ་མ་ཁྲི ་ འཛི ན་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དོན ་
གཅོད་ཁང་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས་བཀའ་དནྲི ་
བསྐྱངས་གནང་གྲུབ་མཚམས་དོན་ཁང་གཟིགས་
སྐརོ ་དང་བསྟུན། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གི ་ཕྱག་ལས་གནང་ཕག
ྱོ ས་ཞི བ་གནས་སྙན་
སེང་ཞུས། རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་མཉེས་
པོས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གནང་གྲུབ་རྗེས་རྒྱལ་
སའི ་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པས་ཇི ་ ལྟར ་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
སྒང་ཏོག་མཚུ ར་ཕུ་བླ་བྲང་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་མཆོ ག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ བདུན ་པ་ཨོ ་
རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༣༤
ལ་ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་སྒང་ཏོག་མཚུར་
ཕུ་ བླ་ བྲང་དུ་ སྲུ ང ་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་
དང་། སྐབས་དེར་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
མི ་འགྱུར་གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་
འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་འབྲས་
ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་པྲེམ་སི ངྒ་རྟ་
མང་ Shri. Prem Singh Tamang
མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ་ཤེས་རི ག་
བླནོ ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཉི་མ་ Shri Kunga
Nima Lepcha མཆོག དེ་བཞིན་མངའ་
སྡ འེ ི ་ ཆོ ས ་རི ག་བླ ནོ ་ཆེ ན ་བསོ ད ་ནམས་བླ ་ མ་
Shri Sonam Lama མཆོག    གོ་
ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་
འཐུ ས ་ཀུ ན ་དགའ་བསོ ད ་སྟོབ ས་ལགས་སོ ག ས་
སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོ ག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་
མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
མི ་འགྱུར་གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་
འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་གསུ ང་འཕྲིན་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་
ཞུས་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་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆེན་ ༤༡ ཐོག་བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨

འཕྲད་ཀྱིས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་
ཇི ་ ནི་ བར་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ གྱི་སདྲི ་བྱུས་གསལ་འདོན་དང་། དེང་སྐབས་

གི ་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུ གས་རྒྱས་བཞི ན་
ཡོ ད་ཀྱང་།

བོད་ནང་གི་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་

ཏིག་སཊཡན་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་
པའི་ཚོ གས་གཙོ་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས།  རྒྱལ་

ཐེངས་ ༤༡ འཚོ གས་སྐབས།   སུད་སི ་ གཞུ ང ་གི ས ་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་ཚབས་ཆེ ་
Liechtenstein

ནག་གཞུང་ལ་འགན་ལེ ན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བཟོ་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་ཞི ་རྒོལ་ལས་

བཏོན་འདུག

འོག་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་བོད་དོན་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་ཡོ ད།

སྐརོ ་གསུངས།

རྒྱལ་ཚོ གས་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ལྷ ན ་
ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ལྕམ་

གཏོང་བཞི ན་པའི་ཐད་རྒྱལ་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་

བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ གོ་ སྒྲི ག ་

གནས་པ་དེས་བོད་མི ར་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་

དེ་ ཡང་ནོར ་བུ ་ ལགས་ཀྱི ས ་མཉམ་འབྲེལ ་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་ལྷན་ཚོ གས་ བོད ་མི འི་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་

དང་ལི ག་ཏེན་སི ཊཡན་

ཐོག་རྒྱལ་ཚོ གས་ངོས་ནས་ཁ་ཁུ་སི མ་པོར་

chelle Bachelet

Mi-

མཆོག་ལ་བོད་དོན་ཞུ་

ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་

སྙན་ཞིག་ཕུལ་འདུག་པའི་ནང་།

སྐབས་དེར་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་

གནས་ཚུ ལ ་མཁོ ་ སྒྲུ བ་བ ྱེད ་བཅུ ག ་དགོ ས ་

“གསར་

འགོད ་པ་རྣམས་བོད ་ནང་རང་དབང་ཐོག ་

སྐབ ས་དེར ་བོད ་མི ་ ཚོ ས ་ལག་ཏུ ་རྒྱལ་དར་

མེ ད ་རི ག ་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་

པ་དང་།   བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་

གཏུ ག་གི ་ལས་འགུ ལ་མུ ་མཐུ ད་སྤལ
ེ ་བཞི ན་

སྤྱི ར ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་

འཁྱེར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཐོག ་

ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་

དགོས་སྐརོ ་སོགས་འཁོད་འདུག

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཤུ གས་ཆེ ་

ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྡངི ས་ཆའི་སངྟེ ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་རེ་བཞི ན་ཇེ་ཞེན་ཇེ་སྡུག་ ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆེ ན་ མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆེན་ ༤༡ དེ་བཞིན་ཕྱི་

ཀྱི་ཚོ གས་མི འི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་ཁག་

འགུ ལ ་རྒྱ་ཆེ ་ སྤལ
ེ ་དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་

ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ནས་བོད་མི འ་ི དཀའ་སྡག
ུ ་

ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་བཅས་ཐུ ག་

གིས།   དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སངྟེ ་རྒྱ་ནག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦

སྐབས་དེར་ཁོང་དང་།

དང་སྦྲགས།

མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་

གཅི ག ་དང་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་

བོད་མི ་ཚོ ས་མཉམ་རུབ་ཐོག་བོད་དོན་ལས་

ཡང་ཞུས་འདུག   ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཁོང་

ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།   རྒྱལ་ཚོོ གས་

༤༡ དབུ་འབྱེད་སྐབས།   ཚོ གས་གཙོའ་ི ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ནས་འགོ་

ཐོག་མུ ་ཐུ ད་སེམས་ཁུར་གནང་དགོས་པའི་

དྲག་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ཚི ག་གཅི ག ་ཀྱང་ གྲངས་ ༡༩ རི ང་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་

གཏམ་བཤད་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་བོད་ནང་གི ་ཛ་ འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༢ བར་ཉིན་

འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་འདུག སུད་སི ་དང་ལེག་

འཁོད་མེད་སྟབས།   བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་ པ་བཅས། །

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

གནས་སྟངས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་གསལ་ རི ང་མི ན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའི་ལས་རི མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཉིན ་ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས་ཚོ ག ས་སུ ་ དེ་ སྔ་ བོད ་དོན ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་

Sogor

སྐ་ུ ཞབས་ཤོ་གོར་

མཆོག  དེ་བཞིན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་

བ ྱེད ་དང་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་གསར་པ་

ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་དེ་སྔའི་ཚོ གས་མི འི་ཐོག་

པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

དེར་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གསར་པ་བཅས་ལྷན་ བརནྟེ ་ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཆེ ན ་སྐབ ས་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་
འཛོ མས་ཐོག་ཚོ གས་པ་ཞིག་དང་།

སྐབས་ གསར་པ་བཞི ་ ནས་ཆེ ད ་མངགས་ཚོ ག ས་ མགྲོན་འབོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞིན་གྲོས་

རི ང་མི ན་ཡུ་རོབ་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་གསར་པ་རྣམས་ལ་བོད ་

དེར ་མ་འོང ས་པར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ འདུར་ཕེབས་པ་དེས།

ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་སྐརོ ་ གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ དོན་ངོ་སྤདྲོ ་ཀྱི་ཡི ག་ཆ་དོན་ཁང་ནས་པར་

གོ་བསྡར
ུ ་གནང་ཡོ ད།   ད་ལྟའ་ི ཆར་གྲོས་ པ་གསར་འཛུ གས་གནང་རྒྱུའི་དམི གས་ཡུལ་ སྐྲུན་གནང་བ་དེ་དག་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་གནང་
ཚོ གས་གསར་རྙིང་དབར་གྱི་བར་བརྒལ་གྱི་ དེར ་བཟང་ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ རྣམ་འགྱུ ར ་ཡི ན་པ་ ཡོ ད།
དུས་ཚི གས་ཡི ན་ཞིང་།   ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ མངོན་ཐུ བ། ཅེས་གསུངས།

མཐར་སྦར ་སི ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་

འཛི ན་སྐྱོང་ལས་རི མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་ བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

དང་ཚོ གས་མི ་ཟུ ར་པ་སྐུ ་ ཞབས་ཤོ ་ གོ ར ་

ཚོ གས་དང་ཡུ ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་སོ གས་ཀྱི ་ སྐ བ ས་དེར ་སྦ ར ་སི ལ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཟུ ར ་པ་སྐུ་ ཞབས་མྰ ན ་མཆོ ག ་
སྲིད་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་གནས་སྟངས་ཞི ག་ ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་ཆེ ད་ད་བར་སྔནོ ་

མཆོག

ུ ་གནང་བའི་ནང་།  བདམས་ཐོན་བྱུང་
ཚོ གས་མི ་སྐུ་བགྲེས་པ་སྐུ་ཞབས་མྰ ན་མཆོ ག་ བསྡས

འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་

ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཐོ་ མ་སི ་མནཱ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ་ སྐ ྱོང ་འོག ་
ཚོ གས་འདུ་མཐའ་མ་དེ་ཚོ གས་ཡོ ད་ཅི ང་།

བཞི། དོན་ཁང་གི་ལས་བདྱེ ། གཞན་ཡང་

སྐུ་མགྲོན་ཁག་བཅས་ཚོ གས་འདུར་མཉམ་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ འགྲོའི ་ ལས་དོན ་ཇི ་ སྤལ
ེ ་སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་སྙིང ་ ལས་བ ྱེ ད ་རྣམ་པར་ཐུ གས་ར ྗེ ་ ཆེ ་ཞུ འི ་

གི ས ་གྲོས་ཚོ གས་སུ ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ བའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གསར་པ་རྣམས་

ཚོ ག ས་པ་དངོས ་སུ ་ འཛུ ག ས་ཐུ བ ་མི ན་གྱི ་ ལ་འཚམས་འཕྲིན་འབུ ལ་རྒྱུ ས་མཚོ ན།  

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མནར་གཅོད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
སནྟོ ་དང་། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའ་ི འཛི ན་ པ་དང་།

སྙངི ་སྟོབས་ལ་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་

བཙོན་ཟུར་རྣམས་ནས་

ཡི ན་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

བཙོན་པ་དང་།

ཡོ ད།

གནས་སྟངས་དེ་དག་གོ་རགྟོ ས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་དང་།

ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ད་པའི་ཆབ་སྲིད་
བཙོན་ཟུར་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལ་འཚོ ་སྣོན་དང་

དེ་དག་ལ་དྲན་གསོ་དང་།   ཁོང་རྣམ་པའི་

སོགས་གསུང་། །

མནར་གཅོད ་མྱངས་དང་མ ང
ྱོ ་བཞི ན ་པའི་

དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ དེ་བཞི ན་མནར་གཅོད་མྱངས་པའི་བོད་མི ་
ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ མནར་གཅོ ད ་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་
འབྲེལ ་ཡོ ད ་ལས་བྱེད ་བསྟན་འཛི ན་དབང་

ནང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕྲོད་བས ནྟེ ་ དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠

གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ལས་རི མ་འདི་བཞི ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་འོག་བོད་མི ་ཆབ་

སྲིད་བཙོ ན་པ་སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་

སྡུག ་སྦྱོང ་མནར་གཅོ ད ་མྱངས་དང་མྱོང ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མནར་གཅོད་སྡ་ེ ཚན་དང་། སྟེང་རྡ་ཤོ ད་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་ཚོ གས་ཁང་ བཞི ན ་པ་རྣམས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་
བོད་ཀྱི་དགུ ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་ དུ།   འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་རྒྱ་ནག་ སྐ་ྱེ ཞུ་ཆེད་དང་། ལྷག་པར་མ་འོངས་བོད་
པ་ཐུ ན ་མོ ང ་གི ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ མནར་གཅོད ་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་མནར་གཅོད ་བཏང་ ཀྱི ་ སོ ན ་རྩ་དང་མི ་ རབས་གསར་པ་རྣམས་

ཉིན ་མོ ་ པར་རི ས ་འགྲེམས་ས ནྟོ ་དང་རི ་ མོ ་

སྦྲགས།   གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་སླད་

གྲངས་ ༣༥ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཉིན་

མོ་དང་འབལ
ུ ་གནང་
ྲེ ་བའི་རི ་མོ་འགྲན་བསྡར

ཉིན་རྡ་ཤོ ད་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་ཚོ གས་ཁང་ རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེས་གདུག་

རི མ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཁྱོན་སླབོ ་མ་ རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ འགྲན་བསྡུར་གྱི ་ལམ་ནས་སྲུང་བརྩི་གཟབ་

དེ་བཞིན་འཐུ ས་མི ་གསར་པ་དང་།

དང་གཏོང ་བཞི ན ་པའི་ པར་རི ས ་འགྲེམས་ ལ་བོད་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་ཆེ ད་ཡི ན་

རི ན་མེད་གསོལ་སྨན་འབུལ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་བྷ་ི བྷ་ི སི ་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༧ དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

དགོས ་པའི ་ ཁྲིམ ས་ལུ ག ས་གཏན་འབེབ ས་ འོངས་རེ་བ་དང་གོ་སྐབས། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ རྒྱུའི་ཉེན་ཁ།  བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མ་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཨེ ་ཤི ་ པ་ལྕམ་ཛེ ་ནབ་བྷ་ད་ཝི་

དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་གི ་ གནས་ པའི་སྲིད་བྱུས་འོག

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨི ན་ཇི འི ་ བྷི་ བྷི་ གསར་འགོད ་
ཡའི ་ ལས་དོན ་ཟེར ་བའི ་ དུས ་དེབ ་གསར་

ཤོག་

Asian Affairs

Zeinab Badawi

ལགས་ཀྱི་བཅར་འདྲི་དང་ལེ ན་གནང་འདུག

གནང་བའི་སྐརོ །

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བདྱེ ་བཞི ན་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་

གི་བཅར་འད་ྲི དང་ ཐེངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་ལ་
Mr.

བཅར་འད་ྲི ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥

ལམ་ཐོག་འཐབ་རྩོད་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་

བཅར་འདྲི་ལས་རི མ་སྐབས་གསར་འགོད་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་ལྡ་ི
ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

ཨར་རྒྱ་ཡུ ལ ་གཉིས ་དབར་ཚོ ང ་གི ་ འབྲེལ ་ ནང་གནང་ཡོ ད།
གནས་སྟངས་འོག   ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་གར།

པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་སྲིད་བྱུས་

བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་

འཛི ན་སྟངས་དང་།

ྲི ་འདུག
ཚུལ་སོགས་དས

བོད་ནང་འགྲོ་འོང་གི ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ སྟངས།

གནོན ་ཤུ ག ས་སླབེ ་བཞི ན ་པའི ་ ཐོག ་བསམ་

ཅི ག་ཕུལ་བར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་
པ་གནང་འདུག   ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་དཔལ་

བ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་དང་།  

ལགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་

Duncan Bartlett

སོགས་ཕྱོགས་འདྲ་མི ན་ནས་དྲི་བ་མང་དག་

གི ས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕྱིན་

ལེན་གནང་འདུག སྐབས་དེར་དུས་དེབ་རྩོམ་ བྷ་ི བྷ་ི སི ་གསར་འགོད་པས་བཅར་འད་ྲི གནང་
སྒྲིག་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཌུན་ཀན་བྷཌ་ལེཌ་

འོངས་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་གྱི་འཆར་གཞི ་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སདྲི ་

ཀྱི་གནད་དོན།  ཉེ་ལམ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བའི་མ་ རྒྱལ་སྤྱི འི་ཐོག་རི མ་བཞི ན་རྩ་ཡལ་དུ་འགྲོ་

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་ད་ུ གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

འབྱོར ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་མཆོ ག ་ཟླ་
འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་མེ་སོར་ནས་ཕེབས་

ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༨

རྒྱས་ཞུས་རས
ྗེ ་ཚོ དུ ་ ༡༠ ཐོག་གཞིས་སྤྱི་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལྷན ་ཁང་ཁག་གི ་ གལ་ཆེ འི ་ ཟམ་པ་སླབོ ་གྲྭ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་
ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གནང་ཡོ ད།

ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ མི ་མང་དང་བཙུ ན ་དགོ ན ་ ལས་གཞི་ཁག་ངོ་སྤདྲོ །

༦།༥༠

ཐོག་མཁའ་ལམ་

ི ་གི ་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར ་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ སྔ་དྲོ་ཚོ དུ ་ ༨ ཐོག་འབྲས་ བརྒྱུད་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང༌།
བྱང་ཆུབ་གླང
བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་ སྤུང ས་བླ་ སྤྱི འི ་ འདུ་ ཁང་དུ་ འབྲས་བླ་ོ གླི ང ་ སྤྱི ར ་དཔལ་འབྱོར ་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་ཟླ་
འགྲོ་སྟངས་སོགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ དང༌། སྒ་ོ མང༌། ས་སྐྱ། ར་སྟོད། བཀའ་ འདིའ་ི ཚེ ས་ ༡༢ ནས་སྦངེ ་ལོར་དང༌། རྒྱ་
དང་ བརྒྱུ ད་བཅས་ཀྱི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་རྣམས་ལ་

གར་ལྷ ་ོ ཕ ྱོ ག ས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་

ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་ལས་ མཆོ ག་གི ་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་དང་

བཅས་སུ ་འཚམས་གཟི ག ས་གནང་རྒྱུ འི ་

ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི ལས་དོན་ཁག་དང་།

བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་གལ་གནད།

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

ྱོ ས་སོ གས་གོང་
གཞི ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་དྲན་ཞུ ་ཕག
ྗེ ་ བཀའ་དནྲི ་རས
དོགས་འད་ྲི ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ཡོ ད།

དེ་རས
ྗེ ་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ནས་ཁྱབ་ཁོངས་

བཞི ན་བརྗོད་གཞི ་ཁག་གི ་ཐོག་གསུང་བཤད་

ཁག་ལྔ། དེ་བཞིན་ཨུ་ཏྲི། མེ་སོར། གོ་ཝ་
ལས་རི མ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ།

ཚེ ས་

༢༩

ཕྱི་

ཉིན་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་

སོ་ནམ་སླབོ ་སྟོན་པའི་རྩེ་ཤི ང་རྩ་འབོད་ཁང་

ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ་དང༌། ཕྱི་ཚེ ས་
ཐོག་མོ ན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་རླབས་ཆེ ན་མཛད་

༢༤ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་སླབོ ་
གྲྭ་ དབུ ས ་མར་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ང ས་ལ་སྤྱི ་ ནོར ་

ཆགས་སུ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་སྐབས་ས་གནས་འགོ་

འཕྲིན་ཁག་དང་།

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

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ། ས་

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ ་ཕྱོགས་སོ གས་གོང་

མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་གཙོ་དང་ལས་ དགོངས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་

མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ འི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གལ་གནད་

འཛི ན་གྱི ས ་གཙོ ས ་ལས་བ ྱེད ་རྣམས་དང༌།

གནས་རང་བདེན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་

གཙོ།

དུས ་རྒྱུ ན་དུ་ མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ གི ་རླ བ ས་ཆེ ན ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

བདྱེ ། སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་ བ་དང་འབལ
ྲེ །

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

བཞིན་བརདྗོ ་གཞི་ཁག་དང༌། ལྷག་པར་བོད་
དང་།

སྤྱི་པའི་ལྷག་བསམ་འཁྱེར་ཕག
ྱོ ས་

ཕྱག་མཛོ ད། ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གཉིས་

གཉིས ་སྨན ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ཀྱི ་ བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་

མི ན ་པའི་ ཚོ ག ས་པའི་ འགན་འཛི ན་དང་སྐུ་

གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང༌།

ཀྱི་འགན་འཛི ན། གཞུང་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ འཕེལ་རི མ་དང་དམི གས་ཡུལ། བཀའ་ཤག་

ཚབ་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

འཛི ན་ཁང་དང༌། ཉལ་ཁང༌། སླབོ ་གྲྭའ་ི སྨན་ གནང་བ་དང་འབྲེལ ་དོག ས་འདྲི་ ཁག་ལ་

དམི གས་ ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་།

བཀའ་ལན་གནང་རྗེས། རི མ་བཞིན་དགོན་

བསལ་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་གལ་གནད། བོད་མི འ་ི དེ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༠ ཐོག་ སྡ་ེ ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད། ཉིན་
གཞིས་གྲོངས་ ༦ པའི་སླབོ ་གྲྭར་གཟིགས་ རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཐོག་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིའ་ི འདུ་

སྐརོ ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་གོང་བཞི ན་བརྗོད་ ཁང་དུ་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་དང༌།
གཞི་ཁག་གི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཤར་རྩེ།

གནང་ཡོ ད་པ་དང༌།

ད་རེས་བཀའ་བླནོ ་

མཆོ ག་དང་ལྷ ན ་དུ་ དཔལ་འབྱོ ར ་ལས་
ཁུ ངས་ཀྱི ་ལས་དྲུ ང་བཟོ ད ་པ་རྒྱ་མཚོ ་

ལགས་ལྷན་བཅས་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།

རྙིང ་མ་བཅས་ཀྱི ་ དགེ་ འདུན ་པ་རྣམས་ལ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ གོང་བཞི ན་བརྗོད་གཞི ་ཁག་གི ་ཐོག་གསུང་
ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང༌། ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

ལས་ཁུངས།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་མོན་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ནས་
ཆུང་ལས་ཁང༌། མཉམ་འབལ
ྲེ །  ཡན་ལག་ གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

སྨན་རྩིས་ཁང༌། ས་གནས་འཕྲོད་བསནྟེ ་སྨན་ ཕེབས་ཐོན་གྱིས་གོ་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་གནས་

ཁང༌། རྒས་གསོ་ཁང༌། བཙུན་དགོན་བཅས་ སུ ད ་ཚོ ང ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཙོ ས ་

སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྗེས་ཉིན་རྒྱབ་ པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུའི་ས་ྣེ

ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ནས་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་དང༌། ལེ ན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཁྲོམ་རར་གཟིགས་

ི ་དགོན། གཞི་རི མ་འོག་མའི་ སྐརོ ་གནང་རྗེས་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་
ཤར་རྩེ། རྙང

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

།
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ུ ་དྲན་
སྦལེ ་ཇམ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རི ག་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོ འཕེལ་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་ག་ྲྭ དབུ་བརྙས
ེ ་པའི་དས
སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

ཕྲུག་ཚང་མས་སོ ་སོ འི་ལས་འགན་ངོ་ཤེ ས་ སྐདྱེ ་ཐབས་སུ་རྒྱུ གས་སྤདྲོ ་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་དང་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦  ཚེ ས་ ༢༩

བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་བཤད་སྒྲུ བ་བསྟན་

སྦལ
ེ ་ཇམ་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་འཛི ན་སྐྱོང་ནས་

བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ་དང་ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་

གྲྭ་དབུ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༡ འཁོར་བའི་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ ་

ཚོ གས་ལགས་ཡོ ན་ཏན་གླིང་བཀའ་བརྒྱུ ད་

མཇུག་སླབོ ་གྲྭ་རེ་བཙུགས་ཡོ ད། མཛད་སྒའོ ་ི
སྐབས་སུ་སླབོ ་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

གནང་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །

གྱེར་འདོན་གནང་བ་དང་།

ཉིན་སྦལ
ེ ་ཇམ་གྱི་ས་གནས་ཨན་ཝར་པན་དུ་

འཇམ་དབྱངས་བླ་ོ འཕེལ་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་

དུས་དྲན་མཛད་སྒ་ོ དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

དུས ་ཆེ ན ་སྟབས་གཅི ག ་ལ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ས ་
ཡོ ད།

དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ་ི དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་
ར་ཉག་དཔལ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་།
མེ་ཏོག་རི ན་པོ་ཆེ། རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས་པའི་
སེ ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅི ག

རྒྱས་གླིང་གི ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་བརྟན་ལགས།

པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ སླབོ ་མར་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་།

ངོ་སྤྲོད་དང་།

སླབོ ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུར་

དམི གས་ཏེ་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་མང་སའི་ས་
གནས་ཁག་ལྔ་ ལ་ཆོ ས ་རི ག ་འཛི ན་སྐྱོང ་གི ་

གི ་ སྐུ་ ཚབ་བཅས་ནས་དུས ་དྲན་ལ་མཉམ་

ཁྱབ་ཁོངས་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོ འཕེལ་གཟའ་

སྦར ་སི ལ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བཀྲིས་ཕུ ན ་

ཆོ ས་ཚོ གས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་

དོན་ཁང་གི་དྲུང་

མཉམ་གཞས།

ཆེ ་ མཐུ ་ ས བྟོ ས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སྦར ་སི ལ ་

འཁྲབ་གཞས།

འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་ཇམ་ནང་འཚར་ལོ ང ས་བྱེད ་བཞི ན ་
ེ ་གསུམ་གང་ལེ གས་ཡོ ད་པ་ ཡི ན་པར་འགན་ཁུར་བ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་ སྦ ལ

འཁྱོངས་དུས་དྲན་དགའ་སྤྲོའི་ངང་སྲུང་བརྩི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སླབོ ་གྲྭའི་

སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གྱི ས་གཙོ ས་དགེ་རྒན་ འད་ྲི དང་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུས། དེ་ པའི་རང་རེའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་པའི་
དང་ཕ་མའི་འཐུ ས་མི ། དེ་བཞིན་ཕ་མ། སླབོ ་ རྗེས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བླ་ོ སྤབོ ས་མུ ་མཐུ ད་ གོམ ས་གཤི ས ་བཟང་པོ་ སྦྱར་ཐབས་དང་།

རྐང་གཞས་བཅས་ཕ་མ་

དང་མི ་མང་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ཉིན་
ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ནང་དོན་རི ག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་དྲུག་པ་འགོ་འཛུགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ གསུང་བཤད་གནང་བ་དང། དེ་རས
ྗེ ་མཛད་

སྔནོ ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་བྱུང་བའི་མཚོ ན་

པ་ཡང་ཡོ ད།

གནང་བ་སོགས་སྔནོ ་འགྲོའི་ལས་རི མ་ཁག་

ཁུངས་དང་ཧུ ན་སུར་རྒྱུ ད་སྨད་གངས་ཅན་ རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་དགེ་བཤེས་
རི ག་གནས་སླབོ ་གྲྭ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གོ་སྒྲིག་ དབང་འདུས་མཆོག་དང་། སྐ་ུ ཞབས་བླ་མ་

ཐེང ས་འདིའི ་ ཟབ་ཁྲིད ་ནང་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་

དུས་ཚོ ད་རེའུ་མི ག་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་

འཛི ན་གྲྭ་ དངོས ་གཞི ་ དབུ ་ འཛུ ག ས་གནང་

ི ་
ཧུ ན་སུར་རབ་གླང

འཛུ ལ་ཞུགས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།   ཟབ་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་ སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ཞུས་དཔལ་ལྡན་སྨད་

གནང་ཐོག ་རང་རི ག ས་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་ཁག་ དབུ་མཛད། རྡ་ས་ནས་ཆེད་ཕེབས་ཆོས་རི ག་

གཅིག་ལ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ནང་དོན་ སྐ་ུ ཚབ་ཟླ་བ་ལགས།

རི ག་པའི་ཟླ་དྲུག་ཟབ་ཁདྲི ་ཐེངས་དྲུག་པ་དབུ་ གི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་ཚེ ་རི ང་
འབདྱེ ་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད།

ལགས་བཅས་ནས་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་

པས་གཙོ ས ་དགེ ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་སྐུ་

གནང་ཡོ ད།

གླུ་ཕུལ་གྲུབ་བསནྟུ ། སླབོ ་དགེ་སྔགས་རམས་

འདིར་ཟབ་ཁྲིད་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་འཛུ ལ་ཞུགས་

དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་
བཞེངས་ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་
པ་ཡོ ན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

རྟགས་ཤི ག་རེད་ཅེས་གསུངས།

ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གྲངས་

ཁོངས་ནས་དངོས་སུ་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

༢༨

༢༡   

ཁྲིད་ཀྱི་བསླབ་གཞི ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སུམ་

རྟགས་དག་གསུམ་དང།

ནང་དོན་རི ག་

དབུ་

བའི ་ སྐར
ོ ་དོན ་སྙིང ་ལྡན ་པའི ་ གསུ ང ་བཤད་

པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་གྲུབ་མཐའ།

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐེང ས་

ི ་བསྡུས་རེ ་བསླབ་གཞི ར་
ཀྱི ་གཞུ ང་ཚན་སྙང

སྐབས་དེར་ཆོས་རི ག་ལས་

གནང་མཁན་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་

མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་རས
ྗེ ་སྒྲིག་གཞི ་དང་སླབོ ་ཚན་ ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢ ནས་

ཕར། ཚད་མ། མཛོ ད་དང་སྔགས་བཅས་

ཡོ ད་པ་དང་། དེ་འབལ
ྲེ ་བླ་ོ རི ག་དང་རྟགས་

རི གས་སོགས་རི གས་ལམ་སླབོ ་ཁདྲི ་དང་རྩོད་

གླ་ོ ནད་ཊི ་སྦ་ི ཡི ་ཁ་གཏད་ད་ུ བུད་མེད་རྒྱལ་ཡོ ངས་སི ལ་སྤལོ ་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢
ནས་ ༦ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའ་ི རི ང་རྡ་ས་

ུ ་དེ་བཞི ན་ བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོ ང་སླད་ཡི ན། ཞེས་དང་།  
འགྲན་ཐེང ས་དང་པོ་ དབུ ་ འཛུ ག ས་གནང་ རི ང་བུད་མེད་སི ལ་སྤལོ ་འགྲན་སྡར
ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

སོང་།

ཁག་གཉིས་དབར་རྩེད་འགྲན་དབུ་འཛུ གས་

ལས་གཞི་ གཞན་ཡང་ནད་གཞི ་ མང་པོ་ ཞི ག ་རྩེད་མོ ་ གནང་སོང་།

འདིའ་ི དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། བོད་པའི་སྤྱི་ རྩེད་ནས་འགོག་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་ ཐེངས་འདིའ་ི རྩེད་འགྲན་ནང་བལ་ཡུལ་དང་།
ི ་། དབུས་བོད་ཀྱི་
ཚོ གས་ནང་ད་ལྟའང་ཊི ་སྦའི ི་ནད་གཞི ་ཁྱབ་ དང་། རྩེད་མོ་རྩེད་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ སྦལེ ་ཀོབ། དོན་གྲུབ་གླང

བརྡལ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ད་རེས་ཀྱི་ སེམས་གཉིས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་ཡོ ང་ སྨན་རྩིས་མཐོ་སླབོ །

ལས་གཞི ་འདི་བརྒྱུ ད་ཊི ་སྦ་ི ནད་གཞི འི་སྐར
ོ ་ ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ །  

ས།

སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།

རྡ་

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཁྱོན་བུད་མེད་

མང་ཚོ གས་ལ་གོ་རགྟོ ས་སྤལེ ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱིར་རྩེད་འགྲན་སྐབས་རྒྱལ་ཕམ་དེ་གཙོ ་བོ་ རུ་ཁག་བདུན་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་
བུ ད ་མེ ད ་ན་གཞོ ན ་ནང་རྩེད་རི ག ས་ལ་དོ་ མི ན།

གཙོ་བོ་ནི་སྤྲོ་སེམས་ལྡན་པའི་ཐོག་ བཅས། །

དབྱིངས་སླབེ ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུན་གཏན་འཚོ ་བའི་ ནས་རྩེད་དགོས་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

ཁྲོད ་སོ ་ སོ ་ རང་ཉིད ་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་ལ་དོ་ གནང་རྗེས ་སྦལ
ེ ་ཀོབ ་བུད ་མེ ད ་རྩེད་འགྲན་

སྣང་དང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ རུ ་ ཁག་དང་ལྡ ་ེ ར་ལྡུ ན ་དོན ་གྲུབ་གླི ང ་རུ ་

འཕྲོད་བསནྟེ ་སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས་དང་། བུད་མེད་ནསུ ་སབྟོ ས་གོང་སྤལེ ་

གངས་སྐྱིད་སི ལ་སྤལ
ོ ་རྩེད་ཐང་དུ་བོད་མི འི་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ ད ་ྲོ ཆུ ་ ཚོ ད་ སླད་ཡི ན།

དང་། བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྩེད་རི གས་ཚོ གས་

ུ ་བྱེད་དགོས་དོན་
བུད་མེ ད་རྒྱལ་ཡོ ངས་སི ལ་སྤལ
ོ ་རྩེད་འགྲན་ རྩེད་མོ་རི གས་འགྲན་བསྡར

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

༩།༣༠

ི ་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུ ན་བར་
ཐོག་གླ་ོ ནད་ཊི ་སྦའི ་ི ཁ་གཏད་དུ་ སྤྱིར་འཛམ་གླང

༸གོང་ས་

ཐེང ས་དང་པོའི་ དབུ ་ འབྱེད ་མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་ ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་ཆབ་སདྲི ་དང་

མཐུ ན་འགྱུར་འོག གླ་ོ ནད་ཊི ་སྦའི ་ི ཁ་གཏད་

འཕྲོད་བས ནྟེ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དཔལ་ལྡན ་དོན ་གྲུབ་ པོ་ཡོ ང་ཆེད་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་རྩེད་མོ་

ཆུང་ཐུ ན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་དང་།

མཆོ ག ་གི ་ ཡི ད་ཆེ ས ་དགེ་ རྩའི ་ ཚོ ག ས་པའི ་

དུ་ བུ ད ་མེ ད ་རྒྱལ་ཡོ ངས་སི ལ་སྤ ལ
ོ ་རྩེད་

མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་སོ གས་ཀྱི ་འབྲེལ་ལམ་བཟང་
ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

དེ་ འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ་དེ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འཕྲོད་

༸གོང
བོད་མ
དྲ་རྒྱ

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དབུས་འོས་བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི ས་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི འ་ི
བོད་མི ་རྣམས་ལ་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

ྲི ས་རྒྱ་མཚོ ་ ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩ གཅོད་ཁང་གི ་ལས་བདྱེ ་ཚུལ་ཁམ

པོ་འབྱུང་གི་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

འོས ་གཞི ་ ལས་དགོང ས་པ་ཞུ ས ་ནས་འོས ་

བསྡུའི ་ འགན་འཛི ན་ཤོ ་ ཟུ ར ་བསོ ད ་ནམས་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་ མཆོ ག་གི ས་ཉེ་ལམ་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་

མི ་མང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་མཆོ ག་

འོས་བསྡའུ ་ི རྩ་འབོར་གྱི་རྒྱ་ཆ་ ༥༡ བྱུང་ན་
ཁ་གཏད་མེད་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འདེམས་ཐོན་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་

ཀྱང་རྩ་འབོར་གྱི་རྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐོབ་ཚེ ་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དབུས་འོས་ ལགས་དང་། ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི ་ དེ་ ཡང་དབུ ས་འོས ་བསྡུ འི ་ འགན་འཛི ན་
སྤྱི ་ཁང་ཕུན་ཚོ གས་སྡ་ེ བཞི ར་གཟིགས་སྐར
ོ ་

གནང་གྲུབ་མཚམས། བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་བསྟན་འཛི ན་དར་
རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་

སི འི ་ བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་
མདོར་བསྡས
ུ ་གནང་།

དེ་ནས་དབུས་འོས་

ཁདྲོ ་རྙག
ོ ་དྲ་མེ ད་པར་ལེ གས་གྲུབ་བྱུང་བར་
གི ས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་མཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

པའི་ སྐབ ས་འོས ་བསྡུའི་ སྒྲི ག ་གཞི ར ་བསྐྱར་

བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་དང་། ཁ་གསལ་དགོས་

པའི ་ འོས ་བསྡུའི ་ དོན ་ཚན་ཁག་ལ་འགྲེལ་

འོས་བསྡའུ ་ི ལས་དོན་ལ་

གཞི ་ གཅི ག ་མ་གཏོག ས་མ་ལྷ ག ་པ་དང་།

བྱ་རྒྱུ།

འོས་གཞི་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡོ ད་

སྲི ད ་སྐྱོང ་ལ་འདེམ ས་ཐོན ་བྱུ ང ་བ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་སོ ག ས་འོས ་བསྡུའི ་

སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་གི ་སྐརོ ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།

བསྡུའི་འགན་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་འོས་བསྡུའི་

བརྗོད་གནང་།

འགྲེེལ་བརདྗོ ་གནང་དོན། བཀའ་ཤག་སྐབས་

ཡོ ད་སྐརོ ། སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་འོས་ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས།

སྒྲི ག ་གཞི ར ་བསྐྱར་བཅོ ས ་གང་བྱུ ང ་ཐད་

༡༥ པའི་འོས་བསྡའུ ་ི སྐབས་འོས་བླུག་མཁན་

ཆོ ས ་འཕེལ ་མཆོ ག ་ས་གནས་ནི འུ ་ ཡོ ག་ གཞོན་བསྟན་འཛི ན་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི ས་ བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི་ མི ་ འབོར ་གྱི ་ བརྒྱ་ཆ་

དང་ནིའུ ་ འཇར་སི ་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ གཙོས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཚོ གས་ ༦༥ ལས་མང་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། འོས་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་ཕུན་ཚོ གས་སྡ་ེ བཞི ་ པ་སྐྱི ད ་སྡུ ག ་ཁག་གི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ དང་ས་ འཕེན་པའི་སྐབས་དང་གྲངས་བཤེ ར་སྐབས་

འགལ་རྐྱེ ན ་བ ྱེད ་པ་ཡི ན་ན་ཉེས ་ཆད་ཇི ་ མཇུག་ཏུ ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་ཤོ ་ཟུར་
ས་

གཞི ་ཆོ ལ་ཁ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ གནས་མི ་མང་གི ས ་འོས ་བསྡུ་ དང་འབྲེལ ་
ཚོ གས་པ་སྐྱིད་སྡུག་སོ གས་ནས་འདོན་རྒྱུ འི་ བའི་ད་ྲི བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་
གསལ་བསྒྲགས་སོ གས་གཏན་ནས་བདྱེ ་མི ་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ཆོག་པ།

ནང་ཕེབས་སྐབས། བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ གནས་མི ་མང་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་རྙག
འཛམ་གླང
ོ ་དྲྭ་མང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩  ཟླ་  ༦   ཚེ ས་   ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

རི ག་མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་འགན་འཛི ན་སྒྲོལ་

ལེན་བསྟར་དགོས།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དེ་

ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་རྣམས་ནས་ཐུ གས་

གསལ་ལྟར་ན།

ནས་མ་བཞག་པར་གང་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱང་ཞུ་

ཚུ ལ་དུ་ཞུ ་རྒྱུ ར་དུས་རྒྱུ ན་དུ་ཉལ་ཁང་དང་

སྲིད ་སྐྱོང ་གི ་ སྔནོ ་འགྲོའི་ འོས ་བསྡུའི་ སྐབ ས་

བྱིས་པ་རྣམས་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་ཕོག་ཐུག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ནསུ ་ཐོན་བྱ་ཐབས་ཀྱི་
ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

༢༥  དང་ ༢༦  བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་

དེ་རི ང་མཇུག་བསྡམོ ས་

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཕེབས་པའི་ཁྱད་སྟོན་པ་རེ ་

ཁཱ་ཅོ་ཧན་ལགས་དང་། ཤེས་རི ག་མདུན་
ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡ་སངྟེ ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཞི ་ ལམ་སླ བོ ་ས ནྟོ ་འགན་འཛི ན་སྒྲོ ལ ་དཀར་
རི ང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་

བདེ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་ དབང་མོ ་ ལགས་དང་ཕྱག་རོ ག ས་བསྟན་
རྣམས་ལ་བྱིས་པ་རྣམས་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་ཕོག་ འཛི ན་ཆོས་ལྡན་ལགས། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་

ཐུ ག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ མ་ལགས་ལ་ཐོག་མར་ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་ཚོ གས་གནང་ འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

དཀར་དབང་མོ ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་
ད་རེས་རྣམ་པ་ཚོ ར་ཟབ་

སྦྱོང་ཕུལ་བ་འདི་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་

འདུག

གཙོ ་བོ་བྱི ས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་སོ གས་ཀྱི ་ཐོག་ལ་

ང་ཚོ ་ཚང་མར་འགན་ཡོ ད། དཔེར་ན་ཁྱིམ་

ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་ཟབ་སྦངྱོ ་མཇུག་བསྡམོ ས་ པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཁྱིམ་ཚང་གི་

དགུ ན་གྱི ་གུ ང་གསེ ང་ཕུད་གཞན་ལོ ་འཁོར་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ རྒྱུ་ཡི ན། ད་རེས་ཟབ་སྦངྱོ ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་

ཀྱི ་ མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ ཤེ ས ་རི ག ་ ཨ་མ་ལགས་རྣམས་ནི་སྤྱིར་ལས་འགན་ཆེན་

དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ྒེ ལགས་དང་། ཤེས་རི ག་ པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཕྲུ་གུ་དང་
ྲེ ་བ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།
མདུན ་ལམ་སླ བོ ་ས ནྟོ ་འགན་འཛི ན་སྒྲོ ལ ་ མཉམ་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་འབལ

དཀར་དབང་མོ་ལགས། ཁྱད་སནྟོ ་པ་རེ་ཁཱ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་

ཅོ་ཧན་ Dr.Rekha Chauhan ལགས། ཁུངས་ནས་དེ་སྔ་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཐོབ་
ཤེ ས ་རི ག་མདུན ་ལམ་སླ བོ ་ས ནྟོ ་པ་བསྟན་ ཐང་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞི ག་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

འཛི ན་ཆོས་ལྡན་ལགས།  ཟབ་སྦངྱོ ་བ་ཁྱིམ་ གི ་ དགེ ་ རྒན་རྣམ་པར་གོ ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཡོ ད །
ཚང་ཨ་མ་ལགས་དང་པ་ཱ ལགས་གྲངས་ ༤༠ འོན ་ཀྱང་ཕྲུ་གུ ་ དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ ་བ་ནི་
བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་ཤེ ས ་ ཁྱིམ་ཚང་གི ་ ཨ་མ་ལགས་དང་པཱ ་ ལགས་
རི ག་མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་འགན་འཛི ན་སྒྲོལ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་
ཟབ་སྦངྱོ ་གི ་ལས་བསྡམོ ས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ངོ་སྤདྲོ ་

གནང་གྲུབ་མཚམས་ཟབ་སྦངྱོ ་བ་གཉིས་ནས་

མངྱོ ་ཚོ ར་གསུང་།

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་
མ་ལགས་དང་པཱ་ལགས་རྣམ་པར་བྱི ས ་པ་

སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་སྐར
ོ ་གོ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་དགོས ་རྒྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཤེས་རི ག་ལས་

ཁུངས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་དོན་ལྟར།

དེ་སྔ་

དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་

བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྩོད་རྙག
ོ ་འདུམ་སྒྲི ག་

ལ་ཕྱག་ཁྱེར་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་

ད་རེ ས ་དམི གས་སུ ་བཀར་ནས་བྱི ས ་པ་

ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་
དོན། དེ་རི ང་འདིར་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་
རྣམས་ལ་བྱིས་པ་རྣམས་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཕོག་

ཐུ ག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་

དང་འབྲེལ ་བའི་ ཟབ་སྦ ང
ྱོ ་མཇུ ག ་བསྡམ
ོ ས་

སྐརོ ་ཟབ་སྦངྱོ ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

རྣམས་འཁྲི ག ་སྤྱོད ་ཀྱི ་ ཕོག ་ཐུ ག ་ལས་སྲུ ང ་

སྐྱོབ་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་
ཟབ་སྦངྱོ ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་

རྣམ་པ་ཚོ འ་ི མངྱོ ་ཚོ ར་གསུང་བ་དང་། ཤེས་

འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་ངས་དྲན་སྐུལ་གྱི་

བྱུང་ཡོ ད་ས་རེད། ང་ཚོ ས་ཟབ་སྦངྱོ ་ཕུལ་
བའི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་བསྒྲུ བས་སོ ང ་སྙ མ ་པ་

ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ ་

ཡོ ད།

འདྲའི ་ གནས་ཚུ ལ ་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་ན་གསང་

ཚང་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན།

སླབོ ་གྲྭའ་ི དབྱར་

མོ ར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།
ཕྲུ་གུའ་ི ཤེས་ཡོ ན་ཙམ་མི ན་པར། ཕྲུ་གུའ་ི

འཕྲོད་བསྟེན ་དང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་སོ ག ས་གནད་

དོན་ཚང་མའི་ཐོག་འགན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་

དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

ད་རེས་བྱིས་པ་རྣམས་

འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཕོག་ཐུ ག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་
འབལ
ྲེ ་བའི་ཟབ་སྦངྱོ ་ཡི ན་སྟབས། དེ་འདྲའི་
གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པ་ང་ཚོ ་ཚང་མར་འགན་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐེངས་འདིའ་ི

ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་འདིའ་ི སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་བཀའ་མོལ་

ཚུ ལ ་མ་ལྷག ་པ་དགོ ས ་རྒྱུ ་ང་ཚོ ་ ཚང་མར་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་ཤེས་རི ག་མདུན་
འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་རང་གི ་ཕ་མས་ཡི ད་ཆེས་བླ་ོ

འགེལ་བྱས་ནས་སླབོ ་གྲྭར་བཅོལ་བར་བརྟེན་

བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཆུང་ངུ་ཞི ག་གི ་ནང་གང་

ཚུལ་རི གས་ལྷག་པ་ཡི ན་ན། སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་ལྷག་མི ་དགོས་པ་ང་ཚོ ་ཚང་

གུ འི ་ སེ མ ས་ནང་དཀའ་ངལ་ཇི ་ ཙམ་ཡོ ང ་

ལྟར་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་རི གས་སླབོ ་

ཚང་མས་འགན་ཁུར་དགོས། གལ་ཏེ་གནས་

གླངེ ་སླངོ ་ཆེན་པོ་ཡོ ང་བ་དང་། དོ་བདག་ཕྲུ་

མས་སྔནོ ་འགོག་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

རྒྱུ། ཕྲུ་གུའ་ི ཕ་མ་ཡི ན་ནའང་བླ་ོ ཕམ་ཡོ ང་གི་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་ནས་

དེ་རི གས་མི ་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

པོ་རེད།

འཕྲོད་བསྟེན་ཆེ ད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེ ད་

བྱུང་ཡོ ད་ངེས་རེད། འོན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གོ་ འདུག དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའ་ི སྒ་ོ གསུམ་གྱི་སྤྱོད་
རགྟོ ས་སྤལ
ེ ་རེ ས་བྱས་ནས་དེ་འདྲའི་གནས་ པའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་

ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ཆུང་
ཙག་རི ག ས་དེ་ སྔ་ ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་ཀྱང་ང་ཚོ ་

གསང་སྤ དྱོ ་གཙང་མ་ཉར་རྒྱུ ་ནི་ ཕྲུག་གུ འི་

རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་

འཁྲིག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ གཞན་ཡང་ཕྲུ་གུ ་ འཚར་ལོ ང ས་སླད ་ཟས་

བཟོད ་བསྲན་གནང་ཐབས་བྲལ་བའི ་ སྲི ད ་ བཅུད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

བྱུས་འཛི ན་བཞིན་ཡོ ད། དེ་ལྟ་བུའ་ི སདྲི ་བྱུས་ པོ་རེད་འདུག ཞལ་ལག་གཙང་མ་དང་སོས་
འདི་ ང་ཚོ ་ ཚང་མས་འགན་ཁུར ་ནས་ལག་ པ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱིར་

ལམ་སླ བོ ་ས ནྟོ ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས ་ལྡ ན ་

ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣
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ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ བཞི ན ་པའི་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ཤེ ས ་རྟོག ས་
ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་ ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

༢༦

དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་གྲོས་ སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་སླར ་ཡང་མཇལ་བར་དགའ་

མཆོ ག་ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་

བོད་ནང་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པ་ལྟར། འཇམ་

པ་ནི་ཆེས་ཐོག་མ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།   ཚོ གས་ ཡི ན་པ་སྙན ་ཐོའི ་ ནང་ཐོན ་པའི ་ སྐར
ོ ་དང་།

དུ་གནོན་ཤུ གས་སྤདྲོ ་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་ཕེབས་ གླི ང ་ཁྱོན་དུ ་ སྡུ ག ་ཤོ ས་ཨང་གཉི ས ་པ་

མཁས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་
ི ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ ས་
འཛམ་གླང

ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ཕེབས་ ཚོ ར་དང་སྦྲགས། བོད་མི འ་ི མགྲིན་ཚབ་པ་སྐ་ུ གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་ ལྷག་པར་ཨི ན་གཞུ ང་ནས་ཀྱང་དེ་སྔ་ཨ་རི ་

སྟབས།

ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་སྐུ་ ཞབས་ཇོན ་བྷར
ེ ་ཀའོ་ ཁོང་གི ས་དེ་སྔ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་

འདུག གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཙམ་ལ་ བགྲེས་པ་ཞིག་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

Hon Speaker John Bercow

མཆོག་ ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཟུར་ཉན་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་ ལྟར།

རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་བོད་ནང་འགྲོ་འོང་

སྐྱོང ་བཅར་ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་གསུ ངས་པ་དེའ ང་ གི ་ གོ ་ སྐབ ས་འདྲ་མཉམ་བརྗེ་ ལེ ན ་དགོ ས ་

ཕེབས་པ་མ་ཟད། སི ་ཀོཌ་ལེན་ྜ རྒྱལ་ཡོ ངས་ པོ་མཆོག་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་ཆི བས་
ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པའི་

མཆོག་དང་། ངལ་རྩོལ་ ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་

ཀེ་རི ་

Kerry McCarthy
Mary Rimmer

ཀྱི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་རྒྱུ ན་སྐྱོང་

མཆོག   དེ་ ཉིན ་དགུ ང ་གསོ ལ ་ཚི གས་འདེག ས་འབུ ལ ་

བྱུས་དང་རྒྱབ་འགལ་མི ་འགྲོ་བ་དང་། ཨི ན་
གཞུང་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གཉིས་

ཞེས་པ་ནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཌེ་ཝིཌ་ཨལ་ཊོན་
ton

མཆོག་བཅས་ཕེབས་འདུག

David Al-

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གནད་ཡོ ད་མི ་

སྣ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ།

གནང་བཞིན་པ་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་

མཆོག མེ་རི ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

བཞི ན ་ཨི ན་ཡུ ལ་ས་གནས་ལི ་ཝར་པུ ལ ་
Liverpool

དེ་བཞི ན་ཁོང་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ཞིག་ཏུ །   སྤྱི་ནོར་

ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་
རི མ་མར་

གཞོན་སྐས
ྱེ ་

དྭང་བླངས་པ། ཉམས་ཞིབ་པ། གྲོས་ཚོ གས་

ཞུ་སྐབས།   བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་

ཆེས་ཐོག་མ་ཡི ན་སྟབས།   རྣམ་འགྱུར་ པའི་གྲོས་ཆོ ད་ཁྲིམས་མཐུ ན་གཏན་འབེབས་
མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་སྐབས་དེར་ཨི ན་གཞུ ང་ དེ་ དག་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་བརྡ་ལན་ གནང་ཐབས་ཡོ ང་བའི་རེ་འདུན་ཞུས་གནང་

དང་། ནོར་མན་བྷ་ེ ཀར་

Norman Baker

གི་བླནོ ་ཆེན་ཡི ན་སྟབས།   གསོལ་ཚི གས་ ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་བ་དང་།   ལྷག་པར་ འདུག
སྐབས་མགྲོན་འབོད་མ་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ནི་ གཞི ས་བཞུ གས་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོང་ཁ་ྲོ མི ་སླངོ ་ཆེད་

ཀྱི་ལས་བདྱེ ། བོད་རི གས་སླབོ ་མ་ཁག་གཅིག གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་དྲན་གསོ་གནང་འདུག

ི ་ཕྱི་ སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས།  གྲོས་ཚོ གས་
ལ།   རང་དབང་ལྡན་པའི་འཛམ་གླང

ཕྱོགས་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དངོས་

མང་ཚོ གས་བཅས་ཀྱང་ཚོ གས་འདུར་ཕེབས་ ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཐོག ་ཕེབ ས་ ཆེ ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་རེ ་བའི་བརྡ་ལན་
འདུག ཚོ གས་འདུ་གཙོ་སྐངྱོ ་གནང་མཁན་ པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལའང་ཡི ་ གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།
སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་ལུབ་ཊོན་

Tim Loughton

སྐུ་ཞབས་ཊི མ་ལུབ་ཊོན་མཆོ ག་གི ས་ཕེབས་
བསུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་བསནྟུ །

ཨི ན་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་ སྐ བ ས་ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་དུ་ རྒྱ་ནག་གི ་ ས་བབ་

པ་དང་།

གནང་མཁན་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།   དེ་ཡང་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ ཤུ ག ས་རྐྱེ ན ་ལ་དཔྱད་པ།”

ཡུ ལ ་གྲོས་ཚོ ག ས་འོག ་མའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཁོང་གི ས་ང་ཚོ ས་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ཐོག་ ཞེས ་པའི་ བརྗོད ་གཞི འི་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་
Bercow

Hon Speaker John

མཆོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་

རོགས་ཞུས་པར་ཁོང་གིས།

འཛེ མས་ཟོན་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ གནང་འདུག

ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་

ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།   བོད་ཀྱི་གནད་དོན་བདག་ སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི ་ རང་དབང་ཁང་

བོད་མི ་ཚོ ས་ སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

གོ་རགྟོ ས་སྤལེ ་རྒྱུ་གནད་ པའི ་ ལོ ་ འཁོ ར ་སྙ ན ་ཐོ ་ བཏོན ་པའི ་ ནང་།

དཀའ་སྡུ ག ་མྱངས་དང་མ ྱོང ་བཞི ན ་པའི ་ འགག་ཆེན་པོ་རེད། “ཅེས་གསུངས།

འཛམ་གླིང ་ནང་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་

བོད ་མི ་ཚོ ས ་སྙིང ་ས བྟོ ས་དང་ལྷ ག ་བསམ་ མཆོག་གིས།   ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་

Syria

གནས་སྟངས་རྒྱུ ས་མངའ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་ཤོ ས་ཨང་དང་པོ་སི ་རི ་ཡ་
དང་། གཉིས་པ་བོད་ཡི ན་པ་དང་།

ཐོག་ནས་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་བདག་དབང་རྩོད་ མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཇོན ་བྷར
ེ ་ཀའོ་ ལོ ་ བསྟུས ་མར་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི འི ་ འགྲོ་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡི ག་འགྲུལ་ལམ་ནས་སླབོ ་

གཉེར་བྱ་རྒྱུ འི་ཆེ ད་སླབོ ་ཡོ ན་ས་མི ག་གྲངས་

༥༠ ཡོ ད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། སླབོ ་
ཡོ ན་འདི་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཁྱབ་
ཁོངས་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་ལས་བདྱེ ་དང་།

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་
གར་

Riga

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

མི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ལྷ ན ་

ཚོ གས་ཐེངས་བདུན་པ་ཚུགས་སྐབས། བལ་
ཡུལ་ནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གཉིས་ལྷན་

ཚོ གས་སུ་བཅར་ཡོ ད་ཀྱང་།

གཉིས་རང་གནས་སུ་ལོ ག་རས
ྲེ ་ཡོ ད་
ྗེ ་འབལ

འབུལ་དགོས།

དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་བོད ་རྒྱ་
འབ ལ
ྲེ ་མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ གནང་ཆེ ད ་ཨི ན་

གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུ གས་

སྤྲོད་དགོས་སྐར
ོ ་སོགས་གསུངས་རྗེས་དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གནང་འདུག

ཐེང ས་འདིར ་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྲོས་ཚོ ག ས་འོག ་

མའི་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་མཛད་བྲེལ་ཧ་ཅང་
ཡོ ད་བཞིན་དུ།   ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་ཆུ་ཚོ ད་
གཅིག་ཙམ་རི ང་བཞུགས་འདུག
༢༧

གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གཉིས ་ལ་
བཅར་འདྲི་དང་ལེན་དང་། རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་སྒརེ ་གྱི་ཚོ གས་པ་

Caledonian Club

ཆབ་སྲིད ་ཚོ ག ས་པས་བཀའ་བཀ ྱོན ་བཏང་ ཞེས་པའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་

སྐརོ ་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་

བཅས། །

དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ རྒྱུ ད་གཅི ག ་
ལམ་གཅིག

ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་འོག་དེ་སྔ་

Email: scholarship@tibet.net

ཡོ ད།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།     

Website: www.sherig.org,

ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་ཡུལ་གྱི་ལས་ ཁ༽   ཤེས་རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་

གཞུ ང་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཆེ ད་ས་

བསྐདྱོ ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པའི་རང་རི གས་ ༣།ཤེས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷའེ ་ི མི ག་ ༡༠ ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་

ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

༡༠,༠༠༠།༠༠ ཡི ན།

༢།

01892-226695, 222572,

སླ བོ ་ཡོ ན་གྱི ་ ཚད་གཞི ་ ལོ ་ རེ ར ་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

222721

དྭགོ ས་འདྲི་ཡོ ད་ཚེ ་འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

doe.lobyon@tibet.net

doe.lobyon@tibet.net

སངས་རྒྱས་ལྷ་སྒྲོན།        
scholarship@tibet.net

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

གསལ་བསྒྲགས་འདོན་མཁན།

མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཚན་པ།

Department of Education, CTA

ན་གཞོན ་རྣམས་ལ་སོ ་ སོ འི་ ཤེ ས ་ཚད་གོང ་ ངོ་ བཤུ ས ་ཐོག ་ས་གནང་འགོ་ འཛི ན་དང་། ང༽   འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་རས
ྗེ ་མུ་

Gangchen Kyishong,

ུ ་
ཡོ ན་ཞུ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ གནས་རི མ་ཡན་གྱི་ས་ྲི ཞུ་ལས་བདྱེ ་གང་རང

ཐོབ་པའི་ན་གཞོན་ཆེད་ས་མི ག་ ༡༠ ཡོ ད།

District Kangra,

ཚུ ད་པའི་སྙན་འབུལ་བ་ཁག་ལ་ས་མི ག་སྟོང་

India

སླབོ ་ ཡང་ན་བོད ་མི ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཟུ ང ་དྲུ ང ་

མཐུ ད་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་བསྐྱོད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་མ་

Dharamsala – 176215

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་གཤམ་ ནས་ཞི བ་བཤེར་གནང་བའི་དག་མཆན་ངེས་

ཅ༽   གོང་གསལ་སྡ་ེ ཚན་བཞིའ་ི ནང་མ་

Himachal Pradesh

གསལ་སྦྲེལ་མཐུ ད ་ཁ་བྱང་བརྒྱུ ད་འཚང་ འགོད་བྱ་དགོས།

སྦྲགས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི ་ལས་བྱེད་ཆེ ད་ས་མི ག་

ཀ༽   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཁྱབ་ཁོངས་

འགེངས་ཤོག་ཀ་པ་ཞིབ་བཀང་གིས་ས་ ༡༥ ནས་བེདུ ་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མི ག་ ༥

བཅུ་གཉིས་ཐོན་རས
ྗེ ་མུ ་མཐུ ད་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ གསལ་དགོས་རྒྱུ།

དགོས ་པའི ་ རེ ་ འདུན ་བཏོན ་གནང་བ་དང་

Phone no:

༡།

གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགོས།

སྨ ན ་དབུ ་མའི ་ ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་གནང་

པ་ལྷག་ཚེ ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ།

སྙན་དང་དགོས་མཁོའི་ཡི ག་ཆ་ཁག་དྲྭ་ཐོག་ སྡ་ེ ཚན་ཁག་ལ་སླབོ ་ཡོ ན་ཆ་བགོས།

ི ་རི ག་
འཛི ན་རི མ་ ངོ ས ་སྦྱོ ར ་ནང་ཞབས་ལོ འི ་ དུས ་ཡུ ན་ཁ་ ག༽   སྰ་ར་མཐོ་སླབོ ་དང་ནོར་གླང

མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ཡི ན་པས།

རྗེས་སུ་ཁོང་

༢༠༡༩ ལོའ་ི ཡི ག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རི མ་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

ཤེ ས ་རི ག ་ཁྱབ་ཁོང ས་སླབོ ་གྲྭ འི ་ དགེ ་ རྒན། ཁུངས་སམ་སླབོ ་གྲྭའ་ི འཛི ན་སྐྱོང་ནས་དགག་ རྒན་ཆེད་ས་མི ག་ ༡༥ ནས་བེདུ ་ཆེད་ཟུར་
སཱ ་ ར་མཐོ་ སླབོ ་དང་ནོར ་གླིང ་རི ག ་གཞུ ང ་ ཆ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་ཞུ ་ དགོ ས ་པ་དང་། བཅད་ས་མི ག་ ༥ ཡོ ད།
སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི་སླབོ ་ཕྲུག

ཤུ གས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་

རངས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་བོད་ སྦྲགས།   ཉེ་ལམ་ལ་ཏི་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི ་

མཆོག་ཡི ན་ཞིང་།   ཐོག་མར་གཙོ་སྐངྱོ ་བ་ ཁོང་རྣམས་ནི་བོད་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་ ཀྱི་ཉམས་མངྱོ ་གཞི་ལ་བཞག་ནས།   དེང་

ཞབས་ཇོན་བྷརེ ་ཀའོ་

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་བརྟེན།   བོད་ནས་
བླ་ོ སྐྱེད་ལེན་དགོས་པ་དྲན་སྐལ
ུ ་ཞུས།

སྒྱུར་སྐབས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་རྣམས་དྲན་
Party གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཀི་རི ་ གསོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།    ལྷག་པར་དེ་སྔ་ཕྱི་
Chris Law

རྒྱས་དང་།

སྐབས་ཡོ ད་ཚུལ་བཤད་ནས་རི མ་བཞི ན་བོད་

Scottish National

སི ་ལོ་

བོད་ནང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
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