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།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧོང་ཀོང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་
མཛད་བཞི ན་པ།

༄༅། །ཉེ་སྔནོ ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་མ་

རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི།   ཐེ་ཝན་ རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཟེར་
ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའི་མང་གཙོ འི་ བའི ་ སྲི ད ་བྱུས་དེ་ དངོས ་ཡོ ད ་ལག་བསྟར་

ྱོ ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དང་། ཧ་ཅང་འོས་
ནཱ ་ ལི ར་གསུ ང ་ཆོ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སླད ་ཆི བས་ ལམ་ལུགས་དང་།  རང་དབང་། དེ་བཞིན་ དོན་འཁལ
སྒྱུར་སྐབས། ཐེ་ཝན་ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་ ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་རྒྱུན་འཛི ན་ འཚམས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།   འོན་ཀྱང་བར་
ཧ་ཀ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་གི ་གསར་འགོད་

ལན་གནོད་འཇལ་བྱས་ཚེ ་ཕན་ཐོགས་མེ ད།  
ཧོང་ཀོང་གི ་ཟིང་འཁྲུག་དེ་དག་ཚབས་ཆེ ན་
པོ་འདུག

འོན་ཀྱང་ངོས་ལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་

རྒྱུ་ཙམ་ལས་བྱེད་ཐབས་དེ་ཙམ་མེད། ཅེས་ ༄༅།

བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དེང་སྐབས་

གང་ཉིད་མ་འོངས་པར་ཐེ་ཝན་ནང་ཆི བས་

ཕྱོགས་མཚུངས་གསར་འགོད་པས་མགོན་པོ་

ཧོང་ཀོང་ནང་སྲིད་གཞུ ང་གི ས་དོག ས་ཡོ ད ་

ཅན་རྣམས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྩིས་སྤདྲོ ་ཆོག་པའི་

སྒྱུར་བསྐྱང་འཆར་ཡོ ད་མེད་བཀའ་འདྲི་ཞུས་
པར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མཆོག་ཆེན་

བྱེད་རྩིས་བྱས་པར་བརནྟེ །   མི ་མང་ས་ཡ་

བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཞི ག་དགོས་པ་གལ་

གཞུ ང ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་རྔམ་སྟོན་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱེད་

ཆི བས་སྒྱུ ར་ཐེང ས་གསུ མ ་མཛད་པ་དང་།

པོ་མཆོག་གིས། རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ཕྱོགས་ནས་

ཁྲིམ ས་གཞི ་ གསར་པ་ཞི ག ་གཏན་འབེབ ས་

གཅི ག་ཙམ་གྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རི ང་སྲིད་
བཞིན་པ་མ་ཟད། རི མ་བཞིན་ངོ་རལ
ྒོ ་བ་དང་
ཉེན ་རྟོག ་པའི ་ དབར་འཁྲུ ག ་འཛི ང་བྱུང་བ་

སོགས་ལ་བརནྟེ ། ད་ལྟའ་ི ཆར་གནས་སྟངས་
ཕྲན་བུ་ཚབས་ཆེ་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་འབལ
ྲེ ་

བཀའ་འད ྲིར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་དང་། ད་བར་ཐེ་ཝན་ནང་

གནང་བཞིན་པ་དེ་ཡི ན་པ་དང་།

ཐེ་ཝན་མི ་ ལམ་བདུན ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་ཧོང ་ཀོང ་

ི ་སྟོབས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་ ནང་དཀའ་ངལ་དེ་ ལྟར ་བྱུང་བར་ངོས ་ལ་
མང་ཚོ ས་སྙང

ི ་རུས་སྐྱེས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ ་དང་། སེམས་འཚབ་ཕྲན་བུ་བྱུང་།   ས་ཁུལ་གང་
མུ ་མཐུ ད་སྙང
ལྷག་པར་གལ་འགངས་ཆེ ་ཤོ ས་ནི་འཚེ ་མེ ད་ འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་ཞི ་བདེའི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་

ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་དགོས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐེངས་འདིར་ཧོང་ པ་དེ་ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་ལན་མཛད།  

མཛའ་བརྩེའི་ཚོ ར་བ་དེ་དག་དུས་ནམ་ཡང་

བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད།   གལ་ཏེ་མ་

ང་ཚོ ས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་གྲོས་མོ ལ་རྒྱུ ན་སྐྱོང་

གྱིས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་མི ་མང་ལ་ཕན་

སེལ་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་དཀའ་ངལ་

མཛད་འདུག་པ་བཅས། །

བྱས་ཚེ ་ དཀའ་ངལ་ཅི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་ཡང་

བསྡུས་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ར་ཕམ་ཉེས་གཏོང་ སྔ་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཏིང་ཞའོ་པིང་གི ས་

འཕྲད་མ་ཐག་ལམ་སང་དྲག་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་

གཅིག་ གཉིས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།   དེ་

ཆི བས་སྒྱུ ར་དེ་ དག་སྐབ ས་མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

།དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ི ལི ར་བོད་ཀྱི་གསོ ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་གསོ་བ་རི ག་པའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་
དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཡོ ང ས་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་དྲུ ག ་པ་དབུ ་ འབྱེད་
མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་དམི གས་བསལ་སྐུ ་ མག ནྲོ ་དུ་
གདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་
ཡོ ད།
དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ཚེ ས ་
༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་
ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ནས་
༡༡ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ས་གནས་སུ ་ལས་
འཆར། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ལྡ་ི ལི ་ནས་
བཞུགས་གནས་རྡ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་
པ་བཅས། །

འོངས་པར་གོ་སྐབས་བྱུང་ཚེ ་ཁུལ་དེར་ཆི བས་ རྔ་པ་ཀི ར་ྟི དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྡོ་རྗེ་ཁོང་ལ་རྔ་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་རེ ད།   སྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་དང་།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
པ་ནས་ལོ་ ༣ གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཀོང་ནང་དྲག་པོའི་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་ དེ་ བཞི ན ་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་ལ་ལམ་ལུ ག ས་
བར་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད་པ་དང་།

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་
མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

པ་ཡི ན་ན་ཕན་འབྲས་གང་ཡང་མེད། གནོད་

པ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་མ་ནཱ་ལི ་ས་གནས་སུ་
ཆེད་མངགས་བཅར་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཐག་བཅད་པ།

ཐོགས་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན་སྐར
ོ ་ཡང་བཀའ་ལན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་མི ་ནི་སོ་ཊར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་རི གས་མང་ཚོ གས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །མི ་ནི་སོ་ཊའི་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་

ཚེ ་དབང་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་། ས་གནས་

ཞུ ས་ལྟར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་

ངག་དབང་འཆི ་མེད་ལགས།

ཚོ གས་པས་ཇི ་ ལྟ ར ་མགྲོན ་འབོད ་གདན་

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་

བྱང་ཨ་རི འ་ི

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་   དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ སྐུ་ ཚབ་བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་

བཅས་ཆོས་ཚོ གས་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་། བོད་ ལ་དགོང་མོའ་ི གསོལ་སྟོན་   Gala Dinner

ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་མ་ གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་གསོལ་སྟོན་དེའ་ི ཐོག་
སོགས་མང་ཚོ གས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གནང་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་།

ཕྱོགས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་བོད་ནས་

གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣

ཐང་དུ་ གྲོ་ སོ ་ ཕྱེ་ མར་འདེག ས་འབུ ལ ་གྱི ས ་ བཞུ ག ས་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚེ ་དབང་རི ག་འཛི ན་ ཉིན་རང་ལོ་ ༣༦ ཙམ་ཡི ན་པ་རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་
ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
ལགས། བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་ པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྡོ་རྗེ་ཁོང་ལ་རྔ་པ་ནས་ལོ་ ༣

གྱི་བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད་པ་དང་།
དེ་ ཡང་ཉིན ་རྒྱབ་ཆུ ་ ཚོ ད ་གསུ མ ་པའི ་ ཐོག ་ རི ང་ལགས་སོགས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཁག་
ཁོང་ནི་ལོ་སྔནོ ་མའི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཞིག་

དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་མི ་ནི་ སོ ་ ཊའི ་ དང་། དགོས་སྡ་ེ ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་ཀྱིས་གཙོས་ གི ་མཚན་མོ་རང་ཤག་ནས་ཉེན་རགྟོ ་པས་བཙན་
བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་ མི ་མང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛོ མས་གནང་ ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཐག་

ནང་ཕེབས་ཏེ་མང་ཚོ གས་བཞི ་བརྒྱ་ལྷག་འདུ་ ཡོ ད།

འཛོ མས་སར་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་མང་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཐོག་མཁའ་

ཚོ གས་ཀྱིས་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ ལམ་བརྒྱུ ད་ཨ་རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོ ན་དུ་

གྲུ བ ་མཚམས་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཨ་རི འི་གཞུ ང་དང་གས
ྲོ ་
ལ་ཨ་རི ་ མི ་ནི་ སོ ་ ཊ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ ཚོ ག ས་ཁང་བཅས་ལ་མཛད་འཆར་དང་།
༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་མི ་ནི་སོ་ཊའི་གནང་

ཐང་དུ་ཕེབས་སྐབས་བྱང་ཨ་རི འི་སྤྱི་འཐུ ས་

དཔག་ལགས།   ས་གནས་སུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་

ཚོ གས་པས་དྲན་རྟེན་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ཡོ ད། དགོང་མོ ་ཆུ ་ཚོ ད་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པ་བར་ཨ་

དགོང་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཐོག་མགནྲོ ་ཁང་ རི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཁང་ནས་གཞུ ང ་འབྲེལ ་

པའི་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་རྒྱུ ད་ མེ་རེ་ཊེ་   Hotel Marriott ཞེས་པའི་འདུ་
ི ་མ། གཡུང་དྲུང་བོན་ འཛོ མས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་
སྟོད་དང་། ས་སྐྱ། རྙང

ཕེབས་བསུའ་ི མཛད་སྒ་ོ

ཡོ ད་པ་བཅས། །

Receiption

ཞུས་

གཅོད ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་བཀག་ཉར་བྱས་
ཡོ ད་འདུག དེ་སྔནོ ་ཁོང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་སྐབས་
ཕྱི ་ཕྱོགས་སུ ་འབྲེལ་བ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱི ས་ཡི ན་
ྲི ས་ཐག་གཅོད་སྐབས་
སྐད་འདུག་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ཁམ
ཉེས་མི ང་ག་རེ་བཏགས་ཡོ ད་མེད་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་
ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་།
ཁོ ང ་ནི ་ རྔ་བ་རྫོ ང ་ཕྱུ གས་ལས་འགབ་མའི ་ ཕ་
སངས་རི ས་ཀྱི་བུ་ཡི ན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་
ནས་རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས། དེ་སྔནོ ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཛི ན་བཟུང་གིས་ལོ་གཉིས་ལ་
བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་མྱོང་ཡོ ད་པས།
ད་ཐེངས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ཐེངས་གཉིས་པ་
ཡི ན་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡
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ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཁྲོམ་ཟོག་མེ་སྐྱོན་ཕོག་པའི་བོད་མི ་རྣམས་དང་ཐུག་ནས་རྟོག་ཞི བ་གཟབ་ནན་གནང་བ།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨

ཚེ ས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༧ བར་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཛ་དྲག་ངང་ཕེབས་ནས་འབྲེལ་ མེ་སྐྱོན་དེའི་འོག་ཁྲོམ་ས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བལ་
ཡོ ད ་ཚོ ང ་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་བོད ་མི ་བཅུ ་ གཉིས ་

དང་ལྷན ་ཐུ ག ་འཕྲད་གནང་སྟེ་དཀའ་ངལ་

སེ ལ་རོ གས་དངུལ་ནས་ཧིན་སྒར
ོ ་འབུམ་ལྔ་ མི ་ཚོ ང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་མཐུ ན་འགྱུར་

གོས་ཤུལ་མེད་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།    འབུམ་ གནང་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་གནང་བ་དང་སྦྲགས།   འོག   བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོ ད་བལ་
ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ཁྲོམ་ཟོག་ལ་མེ ་སྐྱོན་ཤོ ར་

ཉིན ་གྲངས་བཅུ ་ གསུ མ ་རི ང ་ཨོ ་ཌི ་ ཤ་ཕུ ན ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་སྤྱི ་ དང་ལྷག ་པར་

གོས ་ཉོ་ སའི་ རྒྱ་གར་གྱི ་ སྦྱི ན ་བདག་རྣམས་

འབྲེལ ་ཡོ ད ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་མེ ་ དང་ཐུ ག ་ནས་བདེ་ སྡུག ་ཞུ ་ དགོས ་པ་དང་།

སྐནྱོ ་འོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་བོད་ དེ་བརྒྱུ ད་གུ ང་གསབ་གང་ཐུ བ་ཐོབ་ཐབས་
མི ་རྣམས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་ཇི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡང་གནང་འདུག

ི ་དང་། མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླང
ི ་།
ཚོ གས་གླང

ཟད།   ཐེངས་འདིར་མེ་སྐྱོན་གོད་ཆག་ཕོག་ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས་

བྷན ་ད་ར་ནོར ་རྒྱས་གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་

ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་

པའི་སྐརོ ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ ནས་མེ ་སྐྱོན་འོག་གྱོང་གུ ན་ཇི ་ཙམ་བྱུང་བ་

༩ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤
ཙམ་ལ་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་དུ་ལེ་ Dhule

བོད ་མི ་སུ ད་ཚོ ང་བ་རྣམས་ལ་འདི ་ ལོ འི ་

གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན།  ཕྱི་ཟླ་

ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ ་བོད་མི ་སུད་ཚོ ང་བ་

རྣམས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཟོག་ལ་གླ་ོ བུར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་

ཞུ ས་པ་རྣམས་ཞི བ་ཕྲ་གསན་འཇོག་གནང་ འདུག   འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་ནས་བོད་མི ་སུད་
འདུག   སྐབས་དེར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

ཚོ ང་བ་ཚོ ས་འབུམ་ ༥༢ སྔ་འདོན་དུ་སྤྲད་

ཕེབས་འདུག

གི ས ་ནང་སྲིད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ཛ་དྲག་ངལ་

ཆེ་ཤོར་བར་བརནྟེ །   ནང་སདྲི ་བཀའ་བླནོ ་ ཚོ ང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཅི ག་ཀྱང་
མཆོག་ཁུལ་དེར་ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ནཱག་པུར་

ཟིན་འདུག   ནང་སདྲི ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་

སྐརོ ་གསུངས།

རྣམས་ལ་རགྟོ ་ཞི བ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་རས
ྗེ ་

དགུ ན ་ཁར་རྒྱུ ན་ལྡ ན ་ལྟ ར ་སུ ད ་ཚོ ང ་ཐུ བ ་

གཏོང ་འཕོད ་ཅན་རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་ངལ་

སླད།   སྐྱེད་མེད་བུ་ལོན་འོག་བལ་གོས་ཉོ་

རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་གང་ཡོ ད་གནང་རྒྱུ་བཀའ་

འབྲེལ་ཡོ ད་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་སྤྱི་སྒར
ེ ་
སེ ལ་རོ གས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་

བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཞལ་བཞེས ་གནང་འདུག   འདུག་པ་བཅས། །

ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་བོད་

བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞི བ་པའི་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་ལྔ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛི ན་ མཁན་ཉུ ང་ཤས་ལས་བྱུ ང་མེ ད ་སྟབས།

ནས་ ༣ བར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བོད་ ལེ ག ས་བཤད་ལགས་བཅས་དབུ་ བཞུ ག ས་ འབྱུང་འགྱུ ར ་བོད ་ཐོག ་བོད ་མི ་རང་གི ས ་
མཁས་པའི་ཆེ ད་རྩོམ་གང་མང་འདོན་སྤལ
ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་། སྦངེ ་ ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་གནང་འདུག
ེ ་

མི འི་ཉམས་ཞི བ་པ་དང་མཁས་པ་ཚོ ས་དེར་ གསུངས།   ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བོད་རི གས་

རྩོམ་ཡི ག་དང་ཉམས་ཞི བ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སོགས་ ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པ་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་གྱི་

ལོ ར ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ མཐོ་ སླབོ ་གཉིས ་ཟུ ང ་ སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།
འབལ
ྲེ ་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ དང་།

སྦངེ ་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ ་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་མཇུག་སྡམོ ་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་

མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་སྦངེ ་ལོར་དུ། བོད་ཀྱི་ན་ དབར་མཉམ་ལས་གན་ཡི ག་བཞག་གནང་ པ་དང་། སྐ་ུ མགནྲོ ་དུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

གཞོན་ཉམས་ཞི བ་པའི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་ བར་བརནྟེ ། སེར་སྨད་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་དགེ་ ཀྱི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ དང་བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ཉམས་

པ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག བཤེ ས ་བཀྲ་ཤི ས ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཀྱང་

ཞི བ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་ཐུ བ་བསྟན་

དེ་ ཡང་ལྷ ན ་ཚོ གས་དབུ ་འབྱེད་སྐ བ ས།   དེར་བསྔགས་བརདྗོ ་དང་སྦྲགས།   བསྟི་ བསམ་འཕེལ ་ལགས་ཀྱི ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་དེ་
སེར་སྨད་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་དགེ་བཤེ ས་བཀྲ་ གནས་ཁང་གཉིས་འབྱུང་འགྱུར་མཉམ་རབུ ་ བཞིན་ཆེས་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་དབུ་
ཤི ས་ཚེ ་རི ང་མཆོག་དང་། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་ ཐོག ་ལས་དོན ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་ངེས ་ འཛུ གས་གནང་བ་ནས་ད་བར་ཆེ ད་རྩོམ་དེ་

སླབོ ་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུ ས་སླབོ ་དཔོན་བགྲེས་པ་བསོ ད་ ཅན་ཡོ ང་ངེས་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།   ལྷག་

དག་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཤུ གས་ཆེ ་ཕྱིན་པ་དང་།

ལའི ་ བླ་ མའི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་སྤྱི ་ བུ ་ མོ ་ ཚེ ་ བུ ་ ལགས་ལྟ་ བུ ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དུས ་དེབ ་གྲགས་

གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་འཁྱོག ་བཤད་སྣ་ ཆའི་སྟེང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རྫུན་བཤད་པ་དེ་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།   སྦངེ ་ལོར་ཏཱ་ པར་རི ན་པོ་ཆེ ས་དེ་སྔ་སླབོ ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་ འདོན་སྤལ
ེ ་གནང་བ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡངི ས་ ཆེད་རྩོམ་འདོན་སྤལེ ་གནང་འདུག །

རི ང་ལགས། བོད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ ཆེ ་ཁག་གི ་ནང་དུ་བོད་སྐར
ོ ་རྩོམ་ཡི ག་སྤལ
ེ ་

ཚོ གས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པར་ང་ཚོ ་བོད་ དག་ལ་གདོང་ལེ ན་དགོས་གལ་སྐར
ོ ་སོགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༤

ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ།

ཞིག་ཆགས་ཡོ ད་གནས་དང་།

མས་ཞིག་ལ་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་

འགན་ལྷན་བཅས་ནས་མེ་གསོད་སྣུམ་འཁོར་

དེ་ བཞི ན ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་གྱི ས ་དེ་ མ་ གཞན་ཡང་དྲུ ང ་ཆེ ས ་མེ ་ སྐྱོ ན ་ཕོག ་པའི ་
ཐག་འབྲེལ་ཡོ ད་རྫོང་གི ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ ཚོ ང་ཁང་གི ་སྦྱིན་བདག་ས་གནས་ཡུ ལ་མི ་

ཆེད་འབོད་ཀྱིས་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་འདུག   མེ ་སྐྱོན་སྐར
ྲེ ་ཡོ ད་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཐུ གས་གསོ་
ོ ་སྙན་སེ ང་ཞུ ས་པ་ཙམ་མ་ཟད། འབལ

འོན་ཀྱང་མེ ་ཤུ གས་ཆེ ་བར་བརྟེན་ཚོ ང་ཁང་

ཡི ག་ངག་གཉིས ་ཐོག ་ནས་ནང་སྲི ད ་ལས་ གནང་བ་མ་ཟད།   བོད་མི ར་ད་བར་འཚོ ་

བཀའ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད།

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེས་ཌལ་ཧོར་བཟོ་གའྲྭ ་ི ཚོ ང་ཁང་མེ་སྐྱོན་དོན་རྐྱེན་བྱུང་འཕྲལ་རྟོག་ཞི བ་གནང་བ།

ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠༌༣༠ ཡས་
Chowk

Gandhi

སུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་ཌལ་ཧོར་

བོད་མི འ་ི བཟོ་གྲྭའ་ི ཚོ ང་ཁང་དང་།   དེའ་ི

ཚོ གས་གཞོན།

དང་ཚོ ང ་ཁང་ནང་གི ་ དངོས ་ཟོག ་ཆ་ཚང་

ཁུངས་སུའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ལྟར། ནང་ རྟེན་ཆེ ད་ཚོ ང་ཁང་གཡར་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་
སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ལགས་ གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་དྲུང་ཆེས་ཚོ ང་
དང་འཛི ན་གཞི ས་ཚན་འགན་གཉིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ཁང་སྦྱིན་བདག་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་ཚོ ང་

༥ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༌༣༠ ཐོག་རྡ་ས་ནས་ ཁང་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་དང་།  བསྐྱར་
ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཁུལ་དེར་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ གསོ ་ ལེ ག ས་གྲུ བ ་བྱུང་མཚམས་ས་གནས་

༥༌༣༠

ཐོག་འབྱོར་མ་ཐག་མེ་སྐནྱོ ་ཕོག་ བོད་མི འི་བཟོ་གྲྭའི་ཚོ ང་ཁང་མུ ་མཐུ ད་རང་

སའི་ཚོ ང་ཁང་ལ་རགྟོ ་ཞིབ་ནན་ཏན་གནང་བ་ འཇགས་ཐོག་གནང་ཐབས་ཡོ ང་བའི་འབོད་
དང་། སྐབས་དེར་གཞུང་འཛི ན་ཚོ གས་པའི་ སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་གནང་འདུག

ས་གནས་ལྕམ་པ་རྫོང་གི ་བྷ་ི ཇེ་པི་ཆབ་སྲིད་ དེ་ ནས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གཙོ ས ་པའི ་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་

BJP President

D.S Thakur མཆོག་ཁུལ་དེར་གཟིགས་ཞི བ་

འགན་ལྷན ་དང་ལས་མི ་བཅས་ལ་ད་ལྟའི ་

མེ ་ སྐྱོན ་གོད ་ཆག་བྱུང་བར་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་

ནང་སདྲི ་དྲུང་

འཛུ གས་ངོས་ནས་བླ་ོ ཕམ་དང་སྦྲགས་གདུང་

བསད་ཐུ བ་མེ ད ་པ་དངོས ་འབྲེལ ་ཆགས་ གུད་ཇི་བྱུང་དང་འབལ
ུ ་ཚོ གས་
ྲེ ་བའི་བདེ་སྡག

འབབ་ནས་ལས་མི ་རྣམས་ཀྱི་གླ་ཕོགས་རྒྱག་

སླད་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན།

ཉེ་ འདབས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཡུ ལ ་མི འི ་ ཟ་ཁང་

མེ ས ་འཚི གས་ཟིན ་རྗེས ་སུ ་ མ་གཏོག ས་མེ ་ ཆེ ས ་བོད ་མི འི ་ བཟོ་ གྲྭའི ་ ཚོ ང ་ཁང་གི ་ གྱོང ་ སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་། ཚོ ང་ཁང་དེའ་ི ཡོ ང་

ཐག   ཁུལ་དེའ་ི ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་།

འདུག

གཉིས ་ལ་མེ ་ ཤོ ར ་གྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོས ་མ་

གཙོར་སྙན་སེང་ཞུས་གནང་འདུག

སྤདྲོ ་མཚོ ན་པའི་འཚོ ་བའི་རནྟེ ་གཞི ་གཙོ ་བོ་

མ་འོངས་

ཚོ ང ་ཁང་དེ་ བཞི ན ་སླར ་གསོ ་ རྒྱུ ན་གནས་
ཡོ ང ་ཐབས་ཆེ ད ་ཐབས་ལམ་ཇི ་ ཡོ ད ་ཐོག ་

ཐེངས་འདིར་གོད་ཆག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཡི ད་

མ་ཞུ མ ་པར་མ་འོང ས་བསྐྱར་གསོ ་ དང་

ཕུ ག ས་འཕེར ་ཡོ ང ་ཐབས་ལ་ཕ ྱོག ས་ཀུ ན ་

ནས་འབད་པ་ཧུ ར་སྐྱེད་དང་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་གནང་དགོས་པ་སོ གས་ཀྱི ་ཐུ གས་
གསོའ་ི ལམ་སྟོན་སོགས་གནང་འདུག

མེ ་ སྐ ནྱོ ་གོད ་ཆག་དེའི་ རྐྱེན ་པས་ཚོ ང ་ཟོག ་

གང
ྱོ ་གུ ད་ཕོག་པ་ཧིན་སྒར
ོ ་ནང་ཕབ་ཚེ ་ཧིན་
སྒརོ ་ ༢༦,༢༤,༥༧༠ ཕྱིན་ཡོ ད་པར་ཕྱོགས་
ཡོ ངས་ནས་སྤྱི ་ མཚུ ངས་རམ་འདེག ས་

རོགས་སྐྱོར་ཞུ་འཆར་དང་། མེ་སྐྱོན་གྱི་རྒྱུ་

རྐནྱེ ་ཇི་ཡི ན་ཐད་ཉེན་རགྟོ ་པ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
ཞུ་མུས་ཡི ན་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་
གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚི ག་རེད། གསང་ ཡོ ད།

གཅི ག་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་

རང་གི ་ ཉམས་བཞེ ས ་ཏན་ཏན་གནང་གི ་ བཤད་དམི གས་བསལ་མང་པོ་བཞག་གནང་

དང་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་
བཅས་བོད ་ཡི ག་ནང་ཆ་ཚང་ཡོ ད ་སྟབས།

བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རི མ་སྐར
ོ ་མདོར་བྱས་ ནས་གསང་སྔག ས་བླ་ མེ ད ་ཀྱི ་ ལམ་གྱི ་ འགྲོ་

མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ས་བཀའ་སླབོ ་གནང་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་

ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨནི ་

སྩལ་གྱིས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

གང་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དེ་དག་

བ་འདུས་པའི་སྐརོ ་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ གི ས ་གསང་བ་འདུས ་པའི ་ སྐར
ོ ་ལ་ལེ ག ས་
རེད། གང་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་ འདུག

སྤྱིར་གསང་སྔགས་དང་དེའ་ི ནང་

༥ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆོས་འབལ
ྲེ ་ཉིན་གཉིས་པར་

མཛད་ཡོ ད།

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨི ན་ཌོ་ནེ་
ཆེན་ཆོས་གླང

ུ ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག
ལམ་མདོར ་བྱས་སྐར
ོ ་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏང་ སྤྱོད་བསྡས

མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་རྡ་ས་ཐེག ་

ཤི ་ཡ་དང་། ཀོ་རི ་ཡ། མ་ལེ་ཤི ་ཡ། སི ངྒ་

པུར། ཐའེ་ལན་ཌི། ཝི་ཏི་ནམ་སོགས་ཨེ ་

སྟངས་སྐར
ོ ་ལ་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་ཧ་ཅང་

ང་ཚོ ས ་བདག་བསྐྱེད ་འདོན ་པའི་ སྐབ ས་ཧ་ གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

འཕགས་པ་ལྷས་

ྲི ་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་ནས་རྩ་རྒྱུད་ དེར་བརྟེན་གསང་བ་འདུས་པ་ནི་མགོན་པོ་
ནའང་འགག

ཁུར་སྐས
ྱེ ་ནས་བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཙམ་

གཞུ ང ་ཆེ ་ བ་དེ་ དག་བོད ་ཡི ག་ནང་ཡོ ད ་པ་
བའི་བཀའ་དྲིན་རེད་འདུག

ཁ་སང་སྤྱི་བཤད་ཞུས་པ་རེད།

དེ་རི ང་

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་མ་ཚང་བ་

ཁ་སྔནོ ་ཞུས་

ཞི ག་བོད་ཡི ག་ནང་ཚུར་བསྒྱུར་བ་ཙམ་དུ་མ་ པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་གཙོ ་བོ་བྱས་ནས་འག་ྲོ བཞི ན་

པ་ཆགས་འདུག ཐང་སན་བླ་མས་ནཱ་ལེནྡྲའི་

ཆོ ས་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་ཏུ ་སྤལ
ེ ་བ་དེ་ལྟར་རེ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་དེ་
ཙམ་ཐུ གས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མེད་པའི་བཟོ་
འདྲ་ཞིག་འདུག

༥༨༠༠ ཐམ་པ།   དེ་བཞིན་རང་རི གས་
༧༠༠༠

སླངོ ་ཚོ ར་ཆ་བཞག་ན། སྡ་ེ སྣོད་གསུམ་དང་།

གི ས་མདོ་རྒྱུ ད་བསྟན་བཅོས་གཞུ ང་མང་པོ་ ལེ ནྡྲ་ནས་བརྒྱུ ད་པ་དེ་ཚོ འི་ནང་ཚད་མ་རི ག་

ནས་མི ་གྲངས་

ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁནྱོ ་མི ་གྲངས་

འདིར་ཕེབས་པའི་ཐའེ་ལན་ཌི ་ནང་པའི་དགེ་

ཚོ ་བོད་ཀྱི་མེ ས་པོ་ཚོ ས་བསམ་པ་རྣམ་དག་ པ་ནང་ལྟར ་ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ནཱ ་

༨༥༠ ལྷག་ཙམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཛམ་
༦༩

གཞིའ་ི འགྲོ་སྟངས་རེད།

དེ་བཞིན་ང་ མེད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ཤི ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་བ་

ི ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
གླང

བྱེད་རྒྱུ ་འདི་ སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ རྨང་

བོད་གངས་ཅན་ལ་ཚད་

མའི་གཞུང་དེ་དག་ལ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་དང་དོ་སྣང་

ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། རི མ་

ལྷག་ཙམ་ལ་ཐོག་མར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

པས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་སུ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཚད་མ་རི གས་

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་

པའི ་ བྱང་ཆུ བ ་སེ མ ས་འག ལ
ྲེ ་གྱི ་ བཤད་པ་

གཏེར་མཛད་པ་རེད།

དེ་སྔ་ས་སྐྱའི་ཆོས་

སྐབས་བླ་མ་ཡི ན་ཞེས་ཁྲི་མཐོན་པོ་ཞི ག་གི ་

སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་འདུག

བརྒྱུ ད་འཛི ན་མཁན་ནང་གཞུ ང ་ཆེ ན ་སླབོ ་

དང་། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་འགལ
ྲེ ་བྱེད་

སྟེང་བསྡད་ནས་མར་བྱིན་རླབས་ཆེ་མདོག་ཁ་

དེ་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་

ཐོགས་ཡོ ད་ཀྱང་།   སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་ངོས་

ཆོས་སྡ་ེ གཙོ ་ཆེ་བ་ཚང་མ་གྲྭ་སྐརོ ་སླབོ ་གཉེར་

དབུས་ལ་ཕེབས་ཏེ་དབུས་ཁུལ་ལ་ཡོ ད་པའི་

པོ་བྱས་པ་དེས་སྐབས་རེ་དགོས་པ་དང་ཕན་

ཀྱིས་གཞན་དང་ཐུ ག་ནས་ནང་ཆོ ས་འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་སྐབས་འཛི ན་གྲྭ་ཚུགས་པའི་འདུ་

ཤེས་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་
བ་ལྟ་བུ་འདུག  

ཀྱི ་ ཁུ ང ས་དང་སྦྱར་ནས་མདོ་ བསྲེ་ ཟེར ་རྒྱུ ་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི ས་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པ་
འདི་གསུང་པ་རེད།
མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ གནང་འདུག ངོས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

སྲས་ཀྱི་མཐུ ་བོའི་གྲས་ཕལ་ཆེ ར་སླབོ ་དཔོན་ འགྲེལ་གྱི་ལུང་རི ན་པོའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་

དེར་བརནྟེ ་དེ་རི ང་ངོས་ཀྱི ས་འགྲེལ་བཤད་ ཀླུ་བྱང་ཡི ན་པ་ཡོ ད། ཁོང་གིས་རྣམ་གཞག་ པ་རེད།
རྒྱག་རྗེས་དྲི་བ་དྲི་ལན་བྱས་ན་བསམ་པ་དྲན་ རི མ ་པའི ་ རྣམ་བཤད་གསུ ང ས་ཏེ་ སྐྱེ་ འཆི ་ མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་བོད་
བྱུང་། ཁདྱེ ་རང་ཚོ ར་སྐད་སྒྱུར་མང་པོ་ཡོ ད་ བར་དོ་གསུམ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་

ཡི ག་ཟུར་དུ་ཡོ ད་སྟབས།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ ཡག་པོ་གསུང་འདུག

བོད་ཡི ག་ནང་བསྒྱུར་ཞེས་བསམ་ཡས་སུ་སྒྲ་

སྟབས།

སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད།   གསུམ་ལམ་འཁྱེར་གྱི་གནས་དེ་དག་ཧ་ཅང་

ནང་ཆོས་བསླབ་

པར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི ་གེ་ནང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

ཟད།

དེ་དག་གི་དགོངས་འགྲེལ་བོད་རང་

གིས་བརྩམས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད། དུས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་ཚོ ས་དངོས་

འབྲེལ་མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི ་བསྟན་པ་འདི་བཤད་སྒྲུབ་
གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་སྤལ
ེ ་གསུམ་

གནང་བ་དེ་ལྟར་ཡི ན་པ་རེད།

དེ་སྔ་ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཡོ ད་དུས་ཕྱི་ལ་འབལ
ྲེ ་བ་
ཉུ ང་ངུ་རེད།

ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་

གནང་ནས་སོ ་ སོ འི ་ བསྟན་པའི ་ རང་རྐང་
ཚུ ག ས་པ་རི ་ བོ་ དགེ་ ལྡན ་པ་ཞེས ་གང་ལྟར ་

གཞུ ང ་ཆེ ན ་སླབོ ་གཉེར ་དར་ས ལ
ྲོ ་ཆེ ་ ཤོ ས ་
རེད་འདུག བོད་དབུས་གཙང་དང་མདོ་སྟོད་

སྨད་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་སེ་འབྲས་དགོན་

པ་དང་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེ ར ་
སླབོ ་གཉེར་བཟང་ཤོས་རེད་འདུག

གཞུང་

ཆེ ན་ཧ་ཅང་ཡུན་རི ང་པོ་ལྟ་གི ་ཡོ ད་པ་རེ ད།

བོད ་ལ་དེ་ སྔ་ དགེ་ བཤེ ས ་ཚད་ལྡན ་ཞི ག ་གི ་

འོག་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་རི ང་སླབོ ་སྦྱོང་

དངོས་པོ་ཐམས་ ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རི མ་ལྔ་མཛད་ཡོ ད།

ི ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་བསྒྱུར་
བསྒྱུར་ལོ་པཎ་གླང
སའི་སྡ་ེ ཚན་ཞིག་བཟོས་འདུག མཁན་ཆེན་

མཆེད་དང་།

ུ ་མཛད་ཡོ ད། གསང་འདུས་
ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ ལྷས་སྤདྱོ ་བསྡས

པ་དེ་དག་བོད་ཡི ག་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་སྐད་

ཡོ ད་པའི་གཞུང་མང་པོ་ཞི ག་དེང་སྐབས་རྒྱ་

རྒྱ་གར་གྱི ་ གཞུ ང ་མདོ་ རྒྱུ ད་བསྟན་བཅོས ་

ཡོ ད་པ་རེད།

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགལ
ྲེ ་ནི་ པས་འགྲེལ་པ་སྒྲོན་གསལ་ཞེས་པ་དེ་མཛད་

པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

མན། ཨུ་ར་ུ སུ། སོག་པོ། ཀོ་རི ་ཡ་སོགས་

དུས ་བསྟན་བཅོས ་ཁུ ང ས་བཙན་པ་བཤད་

སེ མ ས་འགྲེལ ་ཞེ ས ་པའི ་ རྩ་བ་འདི་ གསང་ དེ་ནས་གསང་བ་འདུས་པའི་རག
ྫོ ས་རི མ་སྐརོ ་
འདུས་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚི ག

ཅད་དང་བྲལ་བ། །ཕུང་བོ་ཁམས་དང་སྐདྱེ ་ རི མ་ལྔའི་དོན་འགྲེལ་སླབོ ་དཔོན་འཕགས་པ་
ལྷག་ཙམ་གྱི་དོན་དག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི ་ རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་

ཞི ་བ་འཚོ ས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་གཞུང་ནང་ཡོ ད་

རང་གི ་ཐོག་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཐུ བ་ན་ཡག་
ཅེས་བཀའ་སླབོ ་དེ་ལྟར་

ནས་འབལ
ྲེ ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་
རེད། དེ་སྔ་བོད་གངས་ཅན་པའི་ཡི ་གེ་ནང་

ཡི ག་དང་། ཨི ན་ཇི། ཕ་རན་སི ། འཇར་

བྱེད་དགོས། གང་ལྟར་གཞུང་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་འདི་

བོད་ལ་ཧ་ཅང་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།

ཡོ ད་པ་དེ་དག་བོད་ཡི ག་ནང་ཚུར་སྒྱུར་ཡོ ང་
པའི་ཆེ ད་མགོ་དེར་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཟེར་རྒྱུ ་

གནང་བ་

སྐད་ཡི ག་མང་པོའི་ནང་རི མ་པས་ཐོན་ཡོ ང་

ཆོ ས ་

འོག ་བོད ་ཀྱི ་ མེ ས ་པོ་ དེ་ དག་གི ས ་བདག་པོ་

འདི་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བཀའ་བསྒྱུར་ནང་
རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ཁ་ཤས་ཡོ ད་པ་

ནས་ལུ ང ་ར ག
ྟོ ས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་སོ ས ་པ་ཞི ག ་

སྐད་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་མགོ་

རེད།

གི་འདུག མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ འ་ི ལམ་སྟོན་

རྒྱ ལ ་ ཁྲི ་

བརྒྱབ་ནས་ཐོས་བསམ་སྒམ
ོ ་གསུམ་གྱི་ཐོག་

བཙན་

ི ་
ཉར་ནས་ཡོ ད་པ་འདི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

སྲོང ་ལྡའེ ུ ་

གཙོ ་བོར་

སྤྱི་ཡོ ངས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། འཛམ་

གྱུར་པའི་
འ བྲེ ལ ་

གླིང ་གི ་ གཅེས ་ནོར ་ལྟ་ བུ ་ ཕལ་ཆེ ར ་ཆགས་

ལོ ་ པ ཎ ་

པ་གཅིག་གི་རྗེས་འབྲང་པ་རེད། རྟོགས་པའི་

ཡོ ད ་
རྣ མ ས ་

ཀྱི ས ་

ཐུ ག ས ་

རེད། གཞན་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་ལེགས་སྦྱར་

དེར་རྒྱ་གར་སྐད་སྨསོ ་པ་དེ་ལྟར་རེད། ཅེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ི ་འདིའ་ི སྟེང་
ཀྱི་ཡོ ད། བྱེ་བྲག་ཏུ ་འཛམ་གླང

ཡོ ད་པའི་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དེ་དག་སྟོན་

བསྟན་པ་ཟེར་དུས་གཙོ ་བོ་གཞི ་ཚུ ལ་ཁྲིམས་
དང་། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛི ན། ཤེས་རབ་ལྷག་

མཐོང ་བཅས་བསླབ ་པ་གསུ མ ་ཉམས་ལེ ན ་

༸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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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༤

༄༅།

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

4th September 2019 TIBETAN NEWS

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།
ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླང
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

ི ་
སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ཨོ ་ཌི ་ཤ་ཕུན་ཚོ གས་གླང

གཞི ས་ཆགས་སུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་གི ་ གི ས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་དང་།
འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་

གི་སྡདོ ་ཁང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་

རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཐོག ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་སླབེ ་

བསྟེན་སྨན་ཁང་། ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་།

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་

མཉམ་འབལ
ྲེ ། སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཉིན་སླབོ ། སླབོ ་ཕྲུག་ ཆུང་། རྒས་གསོ་ཁང་། ས་གནས་འཕྲོད་

བཞིན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ །

དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་

བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་

དེ་བཞི ན་དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་གཞི ས་གྲོང་ཁག་

ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་
ཉིན་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླང

སླབོ ་ཕྲུག་དང་མི ་མང་ལྷན་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡
ཆགས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་

སོགས་སུ་གཟིགས་སྐར
ོ ་གནང་སྟེ་དགེ་ལས་

ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་རྒྱུ་

ཡོ ད།

བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་མན་སྦར ་ཕན་བདེ་ གླིང ་

སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་དུས་ཆེ ན་

ལེ ག ས་གྲུ བ ་ར ས
ྗེ ་བྷན ་ད་ར་ནོར ་རྒྱས་གླིང ་

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ས་གནས་

གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་

ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་།   མི ་མང་། སླབོ ་ཕྲུག་
སོགས་ནས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་

ཐེངས་ཐེངས་ ༥༩ སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒརོ ་
དབུ་བཞུ གས་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་མི ་རྣམས་

ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་མན་སྤར ་ཕན་བདེ་ གླི ང ་བོད ་མི འི ་

བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་

ལ་བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་།

བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་

བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནབུ ་བྱང་བོད་མི འ་ི རི ག་གནས་ཚོ གས་པའི་མང་ཚོ གས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསུ ང ་བཤད་ ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ལས་འཆར་ཁག་ངོ་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་སླནོ ་མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ རྣམས་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་དང་། ལྷག་པར་གསར་ འབྲེལ་བའི་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་

ལེ་ཕོར་ནེ་ཡའམ་ལོ་སེ་ཨན་ཇེ་ལེ་སེ་

བསྟེན་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་ གནང་བའི་སྙངི ་དོན་ནི།

ས་གནས་བོད་མི ་ སྤྲོད་དང་མང་ཚོ གས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

སེན་ཧ་ྥེ རན་གསེ་སེ་ཀོ་   San Francisco སྐྱེས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ གནང་།
ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཨོ ་རི ་ སྒནོ ་མངའ་ ནང་ཆོས།

སྡའེ ་ི ས་གནས་ཕོར་ཊེ་ལན་ཊེ་

Portland

བོད་མི འ་ི ཡ་རབས་བཟང་སྤདྱོ ་

༤

ཉིན་ཨོ ་རི ་སྒནོ ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྷ་ོ ཁ་
Angeles  

Los

ཕྱི ར ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབ ས་ཐོན ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

ད་རེས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་

མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ན བུ ་བརྒྱུ ད་ས་གནས་ཁག་
ལ་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་སྐབས་བྱང་

ཕེབས་འབྱོར་མཚམས་ས་གནས་ནབུ ་བྱང་ མཐུ ན་གནས་བར་ཕ་མ་དང་བོད་རི གས་སྤྱི་

ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་བོད་

བོད་མི འི་རི ག་གནས་ཚོ གས་པའི་སྤྱི་མཐུ ན་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་སོ ག ས་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ཚང་

རི ག ས་འབྲེལ ་མཐུ ན ་པ་དྲུ ང ་གཞོན ་བསྟན་

ལྷག་

འཛི ན་ཚེ ་དཔག་ལགས་མཉམ་བཅར་ཞུ ས་

ཞབས་བསྟན་འཛི ན་ཤེ ས ་རབ་སོ ག ས་ནས་ པར་ཕ་མ་ཚོ ས ་ཁྱི མ ་ཚང་ནང་དུ་ བུ ་ ཕྲུ ག ་

ཕེབས་བསུ་ཞུས།

གསུང་བཤད་དང་ལས་རི མ་ཁག་གྲུབ་རས
ྗེ ་

ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་ པ་རེད།

སོ ག ས་བོད ་མི འི ་ ངོ་ བོ་ མ་བརླ ག ་པར་མུ ་

རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིག་དང་། དང་བླངས་སྐ་ུ མས་དོ་ཁུར་གནང་དགོས་པ་དང་།

རི གས་མང་ཚོ གས་ལ་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་

ཡོ ད་པ་བཅས། །

མཉམ་བོད་སྐད་ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་དགོས་པའི་

དགོང་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཐོག་བོད་རི གས་སྤྱི་ ལམ་སྟོན་དང་། གཞན་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་ནང་ས་གནས་ འཛུ གས་སྤྱི་དང་།

ཡང་སྒསོ ་འཕདྲོ ་བསྟེན་

མང་ཚོ ག ས་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་གསུ ང ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བོད་མི འི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

བཤད་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ ་ འཆར་སྨན ་བཅོས ་ལྟ་ སྐྱོང ་ལས་གཞི ་ དང་།

ི ་ཁུལ་ད་ུ བོད་མི ་རྣམས་ལ་འོས་བསྡའ
དབུས་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གྱིས་ཨོ ་གླང
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་དང་
འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བཞི ན་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དབུས་འོས་

སྟེང་དབུས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

སྐལ་བཟང་ཡོ ན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་ཁེན་བྷ་ེ ར་

ཨོ ་གླིང་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེ རའི་གནམ་ཐང་དུ་

འོས་བསྡུའི་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ལགས་ལ་

བསྡུ་ ལས་ཁང་གི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཤོ ་

ཤོ ་ ཟུ ར་བསོ ད ་ནམས་ཆོ ས ་འཕེལ ་ལགས་

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡ་ཁུལ་དུ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་འོས་

འབྱོར་སྐབས།

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་འདི་ག་

དེར་བཞུགས་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ དབུ ས ་
ཐུ གས་རྗེ་ལེ གས་འབུལ་གྱི་ཕྱག་རྟགས་ཤི ག་

བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས ་དང་འབྲེལ་

གཅོད་མཚོ ་སྒ་ོ ལྷག་པ་ལགས་དང་།

ཀྱང་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦ སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༥ པའི་

དྲུང་
ཆེ ་ལྷ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་

ཐོག་མེལ་སྦནོ ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་

རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུ ན་ལས་དང་མང་

ཚོ གས་ནས་དགའ་བསུ འི་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ས་

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་འཚམས་གཟིགས་

ཕེབས་པ་དང་།

ཁང་གི ་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་འབའ་བ་

ཁེན ་བྷ་ེ ར་མི ་མང་ལ་ཆུ ་ ཚོ ད ་གཉིས ་ཙམ་ རྟོགས་སྤལེ ་བར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་དང་

ཊོ ་རེ ་ཡ་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་རྒྱུ ན་

འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ་དང་། ལམ་སྟོན་

བའི་གོ་རགྟོ ས་དང་།

ལམ་སྟོན་གནང་ཆེད་

པ་དང་། དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ སྟེང་

ཐང་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།

གནང་དགོས་མཐི ལ་ཕྱི ན་གནང་རྗེས་མང་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༧ སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

དེ་ ནས་དབུ ས ་འོས ་བསྡུ འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་

ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་།

ཡོ ད།

ཐོག་དབུས་འོས་བསྡའུ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་འགན་

བསྐྱར་བཅོས་བཏང་བའི་སྐརོ ་འགྲེལ་བཤད་ བླ་ོ ངེས་ཚི མས་པ་གནང་སྟེ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་

འཛི ན་ཤོ ་ ཟུ ར་བསོ ད ་ནམས་ཆོ ས ་འཕེལ ་

མཐིལ་ཕྱིན་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོ ད་ དགའ་བསུ འི ་ ཐལ་སྒྲ་འབྲུ ག ་སྒྲ་གྲགས་པ་

ལགས་དང་མང་ཚོ གས་རྣམས་དགོང་མོ འི་

བསྡའ
ུ ི་སྒྲིག་གཞི འི་དོན་གནད་ཁག་གཅི ག་ལ་ སྣ་མི ན་ཕེབས་པར་དོགས་སེལ་འགྲེལ་བཤད་ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༣༠

བོད ་རི ག ས་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

འཛི ན་གྱི ས ་མེ ལ ་སྦ ནོ ་མི ་མང་ལ་ཆུ ་ ཚོ ད ་

གཅི ག ་དང་ཕྱེད ་ཙམ་རི ང ་བར་ལམ་འོས ་

དེ་རྗེས་ནིའུ་ཁ་སི ལ་དང་།

སི ད་ནི ་ ག ྲོང ་ཁ ྱེར ་བཅས་སུ ་མུ ་ མཐུ ད་གོ ་

རི ང་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་དང་ བཅས། །

ཝེ་

ི ་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་
ལས་གསར་རྙང

༩

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་

གཅི ག་ལྷག་རི ང་མང་ཚོ གས་ནང་ནས་དྲི་བ་ ལྟར་ཚོ གས་ཁང་ཡོ ངས་སུ་ཁེངས།

གསོལ་སྟོན་ལ་མཉམ་རོལ་གནང་བ་མ་ཟད།

༸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།

མགྲོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བོགས་གཏོང་གསལ་བསྒྲགས།

མགྲོན་ཁང་གི ་དཀྱི ལ་དབུས་སྒ་ོ རའི་མཐའ་ གྲུ་བཞི་མ་ ༢༢༥ ཡོ ད།
ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཐད་ཀའི ་ འཛི ན་ སྐ ར
ོ ་ནང་ཁང་ཐོ ག ་ནས་ཉི ་ འོད ་ཁྲ་ལྷ མ ་ ཁ།      ཟ་ཁང།
༄༅།

།འདི་ག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

སྐྱོང ་འོག ་སྦ ལ
ེ ་ཀོ བ ་སྐྱེ་ ལྡ ན ་སོ ་ ནམ་དང་ མེ ར ་ཤར་ཏེ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ནང་ཉི་ མའི་ བཀྲག་
ཉམས་ཞི བ་སྦང
ྱོ ་བརྡར་ཁང་དུ་མགྲོན་ཁང་

ཉིན་དེ་རང་དུ་ལོ་གཅིག་གི་བོགས་གླའ་ི འབབ་
གཏའ་འཇོག་བྱ་དགོས།

མགྲོན ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གཉིས ་མཉམ་དུ་ ༥།   བོགས་མའི་དུས་ཡུན་རི ང་ནང་ཤུགས་

མདངས་འཕྲོ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པའི་ མཐའ་སྐར
ོ ་ སྦྲགས་ཡོ ད ་པའི ་ ཟ་ཁང་ནང་དུ་ སྐུ་ མགྲོན ་ དང་བར་གླ་གཏོང་རི གས་གཏན་ནས་མི ་ཆོག

དང་ཚོ ང ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ ས ་པ་གཉིས ་ མགནྲོ ་ཁང་ཁང་མི ག་ ༡༩ ཡོ ད།

གྲངས་ ༢༤ ཤོང་ཚད་དང་ཟ་ཁང་གི་སྒ་ོ
སྨན་ཆེ ད་བོད་མི ་རྣམས་ལ་གཉིས་མོ ས་ཆོ ད་ གོང་གསལ་ཁང་མི ག་ནས་རྩེ་ཕུད་ལྡན་པའི་ རྭའ་ི བར་འཁྱམས་སུ་སྐ་ུ མགནྲོ ་ ༢༠ ཤོང་

གན་གྱི་ལམ་ནས་བོག ས་གཏོང་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་

ན་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག་

གསལ།

ཁང་པ་

Suit

གཉིས་ཡོ ད་ནང་ཉལ་ཁང་ ཚད་དང་ཐབ་ཚང་དེང་དུས་ཀྱི ་བཟོ་བཀོད་

དང་ཚོ མས་ཆེན། ཐབ་ཚང་། ཁྲུས་ཁང་ མཐུ ན་རྐནྱེ ་རང་སྒྲིག་ཡོ ད།
དང་གསང་སྤདྱོ ། གྲང་གླགོ ་ AC བཅས་ཀྱི་ ག༽ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐནྱེ ་ཁག་ནི།

མཐུ ན་རྐྱེན་སོ་སོར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་ཕི་ཀྲི་

ཀ།      མགནྲོ ་ཁང།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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༡།  དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་ཐོག་

༦།   ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་རྣམས་གཉིས་

མོ ས་གན་ཡི ག་གཞི ར་བཟུང་རྩ་འཛི ན་ལག་

མའི ་ གོ ང ་ཚད་ནི ་ མག ྲོན ་ཁང་ཁང་མི ག་

Himachal Pradesh

ཁང་ལ་འབུམ་ ༣ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་

Email: homesecretary@tibet.net

ནས་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ནང་བོགས་

Phone: 01892-222412/222214

India

རྒྱུ ་ཡི ན་པས་བོག ས་ལེ ན ་ཞུ ་ བླ་ོ ཡོ ད ་རི ག ས་

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེ ར་ལྡུན་

མངོ ན ་དགའ་བོད ་ཕྲུ ག ་དམི གས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་ཆོ ད་གན་

༤། བོགས་གཏོང་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ནས་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པ།

ངོས་སྦར
ྱོ ་ངོ་མ།

ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་།

གཉིས་པ།

དྭང་ གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་སྤདྱོ ་ཉེས་སྐནྱོ ་མེད་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩   ཟླ་ ༣ པའི་ངོས་སྦར
ྱོ །

ཐོག ་སྒ ་ོ སྲུ ང ་དང་ལྡུ མ ་ར་ཁོ ར ་ཡུ ག་སྐ ྱོང ་ བར་གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་ ༥།
མཁན་གཅི ག་ལྕགོ ས་ཀྱི་ས་མི ག་གཅི ག་སྟོང་ བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགོས།
པ་ཡོ ད་ན།

རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ས་

ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་དུའང་ལས་ཀ་བྱེད་

མུས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་དེ་ནས་དགག་བྱ་མེད་

ྲི ས་མཐུ ན་ པའི་ངོས་སྦར
ྱོ །
རང་རི གས་སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་ ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁམ

agriculture@tibet.net

རི ན་འབུལ་འབབ་གསལ་འཁོད་ཐོག་འབལ
ྲེ ་
གཏུ ག་བྱ་ཡུ ལ ་གྱི ་ ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་ཞི ག ་

ལས་བྱེད་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༢།   དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ ༤།

Gangchen Kyishong

Distt. Kangra

བོགས་གཏོང་རྒྱན་ཁོངས་ནང་ཁྱིམ་

འཛི ན་ཆས་རང་སྒྲིག་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཕོ་ཀྲི་

Executive Secretary,

རི ན་བསྡར
ུ ་ཚོ ང་བསྒྱུར་ Auction གྱི་ཐོག་

༣།

ལྡན་པའི་བཀོལ་སྤདྱོ ་ཞུས་ཡོ ད།

ཁ་བྱང་།

Dharamshala – 176215

ྲི ་སུ་གནས་ཡོ ད།    མགནྲོ ་ཁང་གི་ ཆ་སྒམ། བརྙན་འཕནྲི ། ཞབས་སྟེགས་དང་
འཁས

བཟོ་བཀོད་དེང་དུས་སྒྱུ་རྩལ་རང་བཞི ན་ལྡན་ ཅོག་ཙེ། ཁྲུས་སྟེགས། ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་ ཚང་གཅི ག་ནས་ནང་མི ་གཅི ག་མ་གཏོགས་
ལ།   རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཚད་མཐོའ་ི སྤུས་ཚད་ སྤྱོད་རང་འགྲིགས་སྟེང་བར་འཁྱམས་དང།    འཛུ ལ་ཞུགས་མི ་ཆོག

བསྒྲགས་སུ།

འཛི ན་སྟེང་འབུལ་དགོས།

༧། བོགས་ཕུལ་རྣམས་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་

གྲངས་ ༡༨ ལོ་རེར་འབུམ་ ༣༠ དང་ཟ་

བཅོས་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུས་ཟིན་པ།

ཐུ བ་པ་དགོ ས ་རྒྱུ འི ་ ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་

Department of Home – CTA

༢།  རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་

ཡང་གདན་ས་ཆེ ན་པོ་སེ་ར་ཆོ ས་སྒར་གྱི་ཉེ་ ཁང་པ་ ༡༧ ནང་ལ་ཉལ་ཁ་ྲི གཉིས་རེ་དང།

༡༠ ཚེ ས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་ཕུལ་འབྱོར་

བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

མགྲོན་ཁང་ཆགས་ཡུལ་སྦལ
ེ ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ གྲུ་བཞི་མ་ ༣༧༠ ཅན་གཉིས་ནས་གཅིག་
གཞན་
ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦངྱོ ་བརྡར་ཁང།   དེ་ གཞུང་དོན་ཆེད་འཇོག་རྒྱུ་དང་།

ཏུ ་བཀང་ཟིན་དགོས།

གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་

འབུལ་དགོསརྒྱུ།

དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་ ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ།

གླགོ ་འཕྲིན་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་དྲུང་གནས་

བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་།

Email

དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་

འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

གོང་གསལ་ལག་འཁར
ྱེ ་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་

རི མ་ཡན་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁོད་དགོས་པ་བཅས། །

Email: ngoenga@tibet.net

གསལ་བསྒྲགས།

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་ གནས་སྡ དོ ་ཆོ ག ་པའི ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་ལག་ མཐུ ན་རྐནྱེ །

༄༅།

འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

མངོ ན ་དགའ་བོད ་ཕྲུ ག ་དམི གས་བསལ་ པའི་ངོས་སྦྱོར།

རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེ ན ་ཐོ ག ་

འཁར
ྱེ ་གྱི་ངོ་བཤུས།

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐནྱེ ་ཁག

ཐང་ལས་འཕེར ་ཡི ན་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་སྟེང་ གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙ ན ་ཞུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༡།

ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སྒྲི ག་

༤། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་ གཞི་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

དབང་པོ་སྐནྱོ ་ཅན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱེད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ད ྲོ་ཚོ དུ ་

བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ཞབས་ཞུ འི་ པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་ ༥།༠༠

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེ ར་ལྡུན་

མངོ ན ་དགའ་བོད ་ཕྲུ ག ་དམི གས་བསལ་

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།
བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགོས།

གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙ ན ་ཞུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

ྲི ས་མཐུ ན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ད ྲོ་ཚོ དུ ་
༣།  གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁམ

གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ངོ་སྤདྲོ ་ལག་འཁར
ྱེ ་

དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་ Proof ངོ་བཤུས།

ID

༥།༠༠

གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

འབུལ་དགོསརྒྱུ།

དོ་བདག་སོ་སོར་འབལ
ྲེ ་

ས་མི ག་གཉིས་སྟོང་པ་ཡོ ད་ན། རང་རེའ་ི སྤྱི་ ༤།   སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་ བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་།
ཚོ གས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞུགས་ བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་སྟེང་
འདོད ་ཡོ ད ་རི ག ས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་ རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱེད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་

རྐནྱེ ་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐནྱེ ་ཁག

ངོས་སྦར
ྱོ ་ངོ་མ།

ུ ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
༡།   ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་མཐོ་རི མ་གཙུག་ ༥།   ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

Email

གླགོ ་འཕནྲི ་

དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་

འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་

ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ།

པ། ཡང་ན་ Diploma/Certificate course འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་

Ngoenga School for Tibetan Children

ནསུ ་མེད་ཐོག་སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་ལག་འཁར
ྱེ ། ༧། རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐས
ྱེ ་

Sahastradhara road,

༢།   དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ སྐལ
ྱེ ་ཡི ག་ཆ་གཞན་གྱི་ངོ་བཤུས།

Distt. Dehradun, Uttarakhand, INDIA.

in special education     དབང་པོ་ མེད་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ །

with Special Needs

ཡང་ན་མཐོ་སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་ལག་འཁར
ྱེ །

P.O Kulhan-248001

དྭང་ མཐུ ན་རྐནྱེ །

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༩  ཟླ་ ༣ ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སྒྲི ག་
བར་གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་ གཞི་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

Physio- གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་

ཐོག་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་པའི་
Assistant

ས་མི ག་གཅིག་སྟོང་པ་ཡོ ད་ན། སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ས་མི ག་ ༧།  རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐྱེས་

ཐོག་ཞུ གས་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་གཤམ་ ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་ན་དང་དེ་མི ན་ཁུངས་
གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་ སྐྱེལ་ཡི ག་ཆ་གཞན་གྱི་ངོ་བཤུས།
མཐུ ན་རྐྱེན།

དགོས།

ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སྒྲིག་

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ཁག

༡།   དམའ་མཐར་སྨན་ཞབས་སམ་འཕྲོད་ གཞི་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

ལས་  Massage Therapy Course ཐོན་ གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙ ན ་ཞུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

པའི་ལག་འཁྱེར། ཡང་ན་འཛི ན་ རི མ་ ༡༢ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་དྲོ་ཚོ དུ ་
ཚན་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཐོན་པ།

ཡང་ན་འཕྲོད་ ༥།༠༠

ལས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་པ་བཅས་དགོས།

གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་

༢།   དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་།

གླགོ ་འཕྲིན་

ྱེ ་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་
བར་གཙང་ཕུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ་ གོང་གསལ་ལག་འཁར

Director,

གཉིས་པ།

དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་ཆོ ད་གན་ ༦།   རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ས་

འཁོད་དགོས་པ་བཅས། །

ཐོག་ཉུ ང་མཐར་ཉམས་མངྱོ ་ལོ་ ༡ དགོས་ ༦།  རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་།

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེ ར་ལྡུན་ མུས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་དེ་ནས་དགག་བྱ་མེད་

ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་།

རི མ་ཡན་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་

ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་ན་དང་དེ་མི ན་ཁུངས་

ུ ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
༥།   ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་དྲུང་གནས་

ལག་སླབོ ་ཁང་གང་རུང་ནས་སླབོ ་ཐོན་ལག་ མུས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་དེ་ནས་དགག་བྱ་མེད་
འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པ། ཡང་ན་ TGT ལག་འཁར
ྱེ ་ པའི་ངོས་སྦར
ྱོ །

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་

Email: ngoenga@tibet.net

གཉིས་པ།

དྭང་ Email དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༩  ཟླ་  ༣ འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།
བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགོས།

ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ།

༣།  གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་དྲུང་གནས་

གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ ID རི མ་ཡན་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་
Proof ངོ་བཤུས།

༤།   སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི་

བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་སྟེང་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཕདྱེ ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་

པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་
ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

འཁོད་དགོས་པ་བཅས། །

Email: ngoenga@tibet.net
www.ngoengaschool.org
P h : 0 1 3 5 - 2 6 0 7 6 8 8 /
9902106044/9739497700

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡
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མི འ་ི ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་གྲུབ་དོན་གཉིས་ལ་གཞི ་བཅོལ་
ནས་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐརོ ་དེ་རི ས་མེད་སླབོ ་ཚན་ད་ུ གཞག་དགོས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་གར་གནའ་

གྱི ས ་ཉོན ་མོ ང ས་པའི་ བླ་ོ དེ་ དག་ཞི ་ མ་ཐུ བ ་

ཆ་ཚད་རྡུལ་དངོས ་ཁམས་རི ག ་པའི ་ ཚན་ ཕེབས་ལྡན་ཞིང་། གཞན་ལའང་ཉམས་མྱོང་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་

རྣམ་གཞག་དེ་དག་རེད། དེང་དུས་རྒྱ་གར་

རེད།

ི ་
མི ་མཐུ ན་པའི་སྐརོ ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུང་ དུས་རབས་འདིའ་ི མཇུག་ཙམ་དུ་འཛམ་གླང

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

ད ྲོ་ཚོ དུ ་ ༩ ཙམ་ལ་རྡ་སར་རནྟེ ་གཞི་བྱས་

རབས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་

པར་བརྟེན ་བླ་ོ སྦྱངས་ནས་སེ ལ ་དགོ ས ་པ་

ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་ཁྱད་གང་ཡང་

པའི ་ ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་གཞུ ང ་གི ་ མཐོ་ སླབོ ་
ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་

Jayoti Kumar

དག་ཕལ་ཆེ ་བ་ཕྱིའི་སྣང་ཚུ ལ་ལ་བརྟེན་ནས་ ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

སྐྱེ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་ཆོ ས ་གང་ཡི ན་ཇི ་ ལྟར ་ གྲུབ་འབྲས་ཇི ་ཡི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་ང་ཚོ ས་
སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་མེ ད་པར་བརདྗོ ་བཞི ན་ ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཕྱིས་

གཙོ ས་དགེ་ལས་ཁག་གཅི ག་ལ་གཟིམ་ཆུང་

མཇལ་ཁའི་སྐབས། རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་གར་

འདུག   ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་ སུ་ནོངས་འགདྱོ ་མེ ད་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ་རེ ད།

གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ནས་དར་བའི་
གཙོ ་ བོ་ སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དང་འབ ལ
ྲེ ་

ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཆོ ས ་རྣམས་ལ་བརྟག་ དེའ་ི སྐརོ ་དེ་སྔ་འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི མཐོ་སླབོ ་

བའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་
གནང་ཐབས་སྐརོ ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན། རྒྱ་གར་ནང་གི་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་

དེ་དེ་སྔ་ཨི ན་ཇི ས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་

དེ་ནི་གཙོ་བོ་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་པའི་ཤེས་

རེད།

ཡོ ན་ལམ་སལ
ྲོ ་ལ་གཞི ་བཅོལ་བ་ཞི ག་རེ ད།

ལམ་ལུ ག ས་དེའི ་ ནང་མི འི ་ སེ མ ས་ཚོ ར་

བཞིན་འདུག  ཁོང་ཚོ ས་བརྟག་དཔྱད་ལམ་ སྤྱི འི ་ གནས་སྟངས་དེ་ ཕྲན་བུ ་ སྔར ་ལས་ཞི ་

ནས་ཆགས་སྡག་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་བླ་ོ དེ་ བདེ་ བག་ཕེབ ས་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཏན་ཏན་བཟོ་

ལགས་ཀྱིས་

གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ནས་སླབོ ་འཁྲིད་

རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་གནས་ བར་ྗེ ལེ ན་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་བསྐྱར་

མེད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡི ན་ནའང་

གང་ཡི ན་བརདྗོ ་ན་གནའ་དེང་ཤེས་ཡོ ན་ཟུང་

པའི་གནས་སྟངས་རེད།

གསོ་དགོས་ངེས་རེད།

འབལ
ྲེ ་ཐུ བ་མཁན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་
ཁོ་ན་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ ་དེང་དུས་

ཆོ ས་ལུགས་གང་ཡི ན་སོགས་རི མ་པ་གཉིས་
ཡང་མེད།

དཔྱད་བྱེད་སྐབས་མཐར་གཏུ ག་ན་གང་ཡང་

ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཟིན་པ་རེད།   ད་ཆ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆོ ས་རྣམས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཀྱི་

དགོ ས ་མི ན་ཐད་དགེ ་ རྒན་འོས ་སྦྱོང ་ཞི ག ་

རྙདེ ་རྒྱུ་མེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་འདུག   དེ་ ཉོན་མོ ངས་པའི་བླརོ ་གཉེན་པོ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་
བསམ་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་

ཀྱང་གནང་བཞིན་ཡོ ད།   ལས་འགུལ་དེ་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོ འ་ི རྒྱུད་ལ་ ང ་ ར ང ་ ཚོ འི ་ བླ ོ ་ ར ང ་ ཚ ན ་ པ ར ་ ཆོ ས ་

ཁམས་རི ག་པའི་གྲུབ་དོན་ལ་གཞི ར་བཞག་

དེར་ཁྱད་གང་ པ་འགའ་རས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

ཡོ ད ་པའི་ ཆགས་སྡང ་གི ་ བླ་ོ དེ་ དག་གི ་ བྱེད་ རྣམས་རང་ངོ ས ་ནས་གྲུ བ་པ་ཞི ག་སྣང་

ཤེ ས་ཡོ ན་གྱིས་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་

ལས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་མི འི་ བ་ཡི ན་སྟབས་དེ་ ལ་བར ྟེན ་ནས་ཆགས་

ཉོན་མོ ངས་པའི་བསམ་བླ་ོ དེ་དག་གཉེན་པོ་ བཤད་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་སྡང་སོགས་མི ་

ཆགས་སྡང ་སོ ག ས་ཉོན ་མོ ང ས་པའི ་ བླ་ོ མ་ མི ་ འ བོ ར ་ ཐེ ར ་ འ བུ མ ་ བ དུ ན ་ ཡོ ད ་ པ ་

དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཆགས་སྡང ་གི ་ བླ་ོ སོ ག ས་

ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་ཞིང་།

སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ལེགས་

བསྟེན་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་ཤེས་རགྟོ ས་མེད།   རྣམ་ མཐུ ན ་ཕྱོགས་ཀྱི ་བླར
ོ ་གཉེན ་པོ་བསྟེན་ཐུ བ ་

གཞག་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ པ་ཞིག་ཆགས་ཐུ བ། དང་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་

ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བརྒྱུ ད་ སྡང་གི་བླ་ོ སྐྱེ་བཞིན་ཡོ ད།

ི ་
འཛམ་གླང

ུ ་བ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་རནྟེ ་གྱི་ཚད་མ་མེད་པ་ ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུ ལ་འདི ་ ཁོ ་ ནས་
རང

དང་།   དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་ ག ན འ ་ དེ ང ་ ཟུ ང ་ འ བ ྲེ ལ ་ གྱི ་ ཤེ ས ་ ཡོ ན ་

འདི་ཉིད་ནང་ལོ ་ངོ་གསུམ་སྟོང་ཙམ་ནས་ཞི ་ གི ་ ནང་དུ་ བསྐྱར་གསོ ་ ཐུ བ ་ཚེ ་ རི མ ་བཞི ན ་

བ་སོགས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཚད་མ་ཡོ ད་སྟབས་ ཐོ ག ་ འ བ ད ་ བ རྩོན ་ བྱེད ་ ཐུ བ ་ རྒྱུ ་ ད ང ་ །

ཡོ ད། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རནྟེ ་ བརྒྱུ ད་ཕྱི ་དངོས་པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཁོ་ནར་

བྱམས་པ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི བླའོ ་ི ནསུ ་པ་གོང་སྤལེ ་ འཐོན་གྱི་རེད།   རྒྱ་གར་བ་ན་གཞོན་མི ་

ི ་ཕྱི་ལ་མི ག་དཔེ་བསྟེན་ཐུ བ།
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི ་ཉམས་ལེ ན་དར་ འཛམ་གླང

དེ་

འདིར་མ་བྱོན་པའི་སྔ་རོལ་དུ་དར་སྲོལ་ཡོ ད་

དོན ་གཉེར ་བྱས་པ་ཙམ་གྱི ས ་མ་འདང་བ་

ལེགས་བཤད་དེ་དག་བསླབས་ཡོ ད།   ཉོན་

བ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ ན ་པོ་ཡི ན་པ་ར་

འདུག སྟོན་པ་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ནའང་
མོ ངས་པའི་བླརོ ་གཉེན་པོ་བསྟེན་རྒྱུ འི་ཐབས་

དང་། ནང་གི་གཤི ས་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞིག་ཡོ ང་

སྤདྲོ ་བྱས་ཐུ བ།   སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་

ྲི ས་ཡི ག་
དཔང་རྟགས་རྩ་འཛི ན་ཁམ

ཁང་གི ་ སྤྱི ་ མང་གཏུ ག་བཤེ ར ་འག ་ྲོ ལུ ག ས་ བཅས་ཟབ་འཁདྲི ་གནང་རྒྱུྲ།

རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་ཡི ག་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ ཁ༽ ཚོ གས་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡

༥

པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ནང་དོན་ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ བར་ཉིན་

ཁག་ངོ་སྤདྲོ ་དང་།

ྲི ས་ལུགས་རི ག་པ་ གྲངས་ ༡༠ རི ང་།
ཁམ

བ་རྣམས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཁོངས་སྲི་ སྔ་ད་ྲོ ཚོ དུ ་ ༩ པ་ནས་ཚོ དུ ་ ༡༢་༣༠ བར་
ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་སྐལ
ུ ་སླངོ ་དང་། སྤྱི་

དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཚོ དུ ་ ༡་༣༠ ནས་ཚོ དུ ་ ༥

ྲི ་ཡོ ང་ཐབས་
ལས་འགན་ལེན་མཁན་སྐདྱེ ་སང

ག༽ འཚོ གས་ཡུལ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦལེ ་

སྒརེ ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུ ག་ཐོག་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ བར།
སུ།

ྲི ས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

ྲི ས་ལུགས་སླབོ ་གཉེར་བ་དང་། ཁམ
ྲི ས་
ཁམ

ལུགས་སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པ་མི ་གྲངས་ ༢༥ ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ ཁྲི མ ས་ལུ ག ས་སྦ ྱོང ་

བརྡར་ཐེངས་དགུ་པ་འཚོ གས་གཏན་འཁེལ་
བ་ལྟར།

ཟིན་དང་།

ཀོབ་གཞིས་ཆགས།

གཤམ་གསལ།

ྲི ས་ལུགས་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གང་
ཐོ་འགོད་ཞུ་སྒའོ ་ི ཆ་རྐནྱེ ་ཁག་ ༢།    ཁམ

རུང་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་

ཀ༽ སྦངྱོ ་བརྡར་སླབོ ་ཚན།

ྲི ས་ཀྱི་འབལ
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁམ
ྲེ ་
ཡོ ད་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་དང་།

སྤྱི་མང་

གཏུ ག་བཤེ ར་འག་ྲོ ལུགས་རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་
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དང་། དེའ་ི ཡན་གྱི་ལག་ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པ།

དེ་ ཡང་ཐེ ང ས་འདི ར ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་

གཞུ ང ་གི ་ མཐོ་ སླབོ ་ནང་དུ་ སེ མ ས་ཁམས་
རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ཟླ་དྲུག་སླབོ ་ཚན་
དེ་ སྦྱོང ་ཚན་ནང་བཞག་ནས་བདུན ་ཕྲག་

གནང་རྒྱུ་དང་།   ཕྱིས་སུ་སླབོ ་ཚན་གཏན་

འཁྱེར་དང་།

མི ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཡོ ང་བ་རེད།   ད་ སྒར
ེ ་ལ་མཚོ ན ་ནའང་སེ མ ས་ཞི ་ བདེ་ བག་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །

མཚོ ན་ན་མ་རི ག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི ན་སྟབས་ ཇི ་ཙམ་ཆེ ་བ་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་གང་ཟག་

སྒརོ ་ ༣༠༠ རེ་འཐོབ་རྒྱུ།

ཅ༽ ཕག
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་ལམ་གནྲོ ་དང་།

མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཁག

༡།   སྦངྱོ ་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་རི ང་བཞུགས་
ཁང་དང་ཞལ་ལག

འཁར
ྱེ ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་

སྦངྱོ ་བརྡར་གྱི་བར་

ཆ། ཐོ་འགོད།

༡།   སྙན་ཞུ་འབྱོར་སྔ་རྟིང་གིས་སྦྱོང་བརྡར་
བ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། གྲངས་བཅད་

གསེང་སྐབས་སུ་གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ཏོག་ ཞབས་སྟེགས་ཁེངས་མཚམས་སྙན་ཞུ ་ངོས་
ལེན་བྱ་རྒྱུ་མི ན།
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༢།   སྦངྱོ ་བརྡར་བ་རྣམས་ཕར་ཚུར་འགམ
འགྲུ ལ ་མེ ་ འཁོར ་དཀྱུ ས་མ་གྲང་གླ ག
ོ ་ཡོ ད ་ ནས་ཟུ ར་སྦྱར་རེ འུ ་ མི ག་བསྐང ས་ཏེ་ འདི ་
པའི་ཉལ་ཁ་ྲི སུམ་རྩེག་ཅན་ AC Three Tier གར་སྦྲག་ཐོག་གམ་གླགོ ་འཕྲིན་བརྒྱུད་གཏོང་

རླ ང ས་འཁོར ་འབབ་ཚུ ག ས་ནས་སྦལ
ེ ་ཀོབ ་

སྡབེ ་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་
བསྐདྱོ ་ཆོག
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ནང་

༣།   འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ལམ་བར་ཞག་
སྡདོ ་དགོས་ཚེ ། མགནྲོ ་ཁང་གི་གླ་ཆ་སྒརོ ་
༦༠༠ རེ།

༤།  བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི ་ཡི ན་པ།
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།

ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ །

འགྲེམས་སྤལེ ་བ།           ནོར་བུ ་དབང་འདུས།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

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

༸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།

༣།    འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཡན་གྱི་བོད་ ༤།    ལམ་བར་ཉིན་རེར་མི ་རེ་ལ་ལྟ་ོ དོད་

ཡི ག་གི་ཤེས་ཚད་ལྡན་པ།

ལོ་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ལག་

ཉོན་མོ ངས་པའི་བླ་ོ དཔེར་ན་ཁོང་ཁྲོ་ལྟ་བུར་ ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ ་རྒྱུ ས་ཡོ ད་

གཞི ས་ཆགས་བར་དུ་མི ་གཉིས་ཡན་མཉམ་

ྱེ ་ཡོ ད་པའམ།
སྦངྱོ ་བརྡར་གྱི་ལས་རི མ་རགས་ སྤདྲོ ་ལག་ཁར

བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

འབེབ ས་ཐོག ་ལོ ་ གཅི ག ་གི ་ ཤེ ས ་ཚད་ལག་

ུ ་དུ་ལོ་རི མ་གསུམ་པ་དང་།
རང

ཁྲིམས་ལུགས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་བཞི ན་པའི་ངོ་

བརྟེན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་མེད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་

རབས་གསར་པའི ་ ཁྲོད ་སྲོལ ་རྒྱུ ན་སེ མ ས་

གཏོང་ཐུ བ།

ང༽ སྦངྱོ ་བརྡར་ལ་འཛུ ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྐནྱེ །
བཞི་པར་

ཆོས་ལུགས་ལ་

གཅིག་ཙམ་སོང་འདུག དེ་རྗེས་ལག་འཁྱེར་

དང་། འགྲུལ་འཁོར་ཆེ་བ་ལེགས་ཤོས་ (AC དགོས། །
Bus)། གང
ྲོ ་ཁར
ྱེ ་དང་། ཀུ་ཤལ་ན་གྷར་

ྲི ས་ལུགས་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གང་
༡།    ཁམ

ནས་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།

རི མ་བཞི ན་སྒམ
ོ ་བརྒྱབ་པའང་བླ་ོ སྦྱང་ནས་ དེའི་འབྲས་བུ་དེ་ལོ ་ངོ་ཉི་ཤུ ་སུམ་ཅུ འི་ནང་

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་དགུ་པའི་ཚོ གས་བརྡ།

ྲི ས་ཞིབ་ ཡི ག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཁམ

དག་མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་དང་། ཚད་རྡུལ་དངོས་
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Publisher: Secretary, DIIR,
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR, CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net
Website: www.bod.asia
Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཉིན་གྲངས་ ༡༠ རི ང་ཉིན་རེར་ལག་དངུལ་

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR), CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

