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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ུ ་གསུམ་བོད་མི ་རི གས་ལས་མཆེད་པ་ཡི ན་སྟབས་ནང་ཆོས་དང་སྐད་ཡི ག་
ང་ཚོ འ་ི ཤ་ཁྲག་རས
ཐོག་སྦྱང་བརྩོན་ངེས་པར་བྱེད་དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦ ཡག་པོ་ཡོ ད། བོད་དུ་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་ནས་ ཁོང་དགུ ང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་
ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་

ནང་ཆོས་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལྷ་ ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་ངོས ་ཀྱི ་ རྒྱ་གར་བའི ་ གྲོགས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་

འོན་ཀྱང་སོ་སོའི་བོད་ཡི ག་རྒྱ་ཡི ག་ལ་བསྟུན་ བགྲེས་སོང་རེད།   འོན་ཀྱང་སྔནོ ་གྱི་ཐུ གས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཆེན་ཐོག་བཅར་བའི་སྐ་ུ ཚབ་དང་།

མང་

སའི་ཇོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པ་རེད།   པོས་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག   གང་ལྟར་ཧ་ཅང་

གཙོ འི ་ ཀ་བ་གསུ མ ་གྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྐ་ྱེ ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞི ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་བཀོལ་
སྤྱོད་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ Padma App
དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

སླབོ ་དཔོན་རང་གི ས་ཀྱང་ཐུ གས་བསྐྱེད་དུས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་  ༧ ཉིན་
སུ་སྨནི ་ནས་བོད་ལ་ཞལ་གཟིགས་ནས་ཕེབས་
རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད།

གང་ལྟར་

མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་མཁན་ཆེན་

ཞི་བ་འཚོ །

སླབོ ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས།

གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ཀྱི་འཛི ན་སྐངྱོ ་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ གས་འདུའི་སྐབས་
ནང་སྲིད་སོ ་ནམ་ཚན་པས་སྐ་ྱེ ལྡན་སོ ་ནམ་ལས་

ཆོ ས ་རྒྱལ་ཁྲི ་ སྲོང ་ལྡ ་ེ བཙན་བཅས་རེ ད །  

སྤྱི་འཐུ ས།  ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བྱས་ཡོ ངས་ལ་ཐེག་

གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་ནཱ་ལེནའྜ ་ི

རའི་ནང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་རི ང་

ང་ཚོ ར་བརྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་རེད།

བསྙནེ ་རག
ྫོ ས་བསྒྲུབས་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་

ཆོས་དར་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ལྷག་པར་མགོན་པོ་ ཁ་པར་དང་ཀམ་པུ ་ཊར་ཐོག་ལྟ་ཀླགོ ་ཐུ བ་ཆེ ད་
གང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་རི གས་དཔོན་པོ་དང་ཚོ ང་པ་ བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་ Padma App ཞེས་

ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་

ངོས་རང་ཐང་ཆད་འདུག

ཉི་མ་སྦལ
ྲེ ་ནས་

ཆོས་བྱས་ནས་ཆད་སོང་།

དེ་རི ང་གཟའ་

མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ས་

བོད་དུ་

ནང་ཆོ ས ་མ་དར་གོང ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ ནང་

གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲངས་ཐོ་རྣམས་ལག་ཐོག་

ུ
དེ་འདྲ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁདྲོ ་ཚོ ་དང་འབལ
ྲེ ་ པའི་དབ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཞིག་ཚོ གས་གནང་སོང་།

ཉི་ མ་གུ ང ་སེ ང ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་རེ ད ་བསམས་བྱུ ང ་

མི ་དགོས་པ་རང་ཚན་པ་ཞི ག་བཟོས་གནང་ བསྐྱེད་དང་སྨནོ ་ལམ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་བརྟེན་

གང་ལྟར ་ང་ཚོ ་ བཙན་བ ྱོལ ་བ་ཆགས་ནས་

དཔེ་བལྟས་ནས་བཟོས་པ་རེད།

སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ་ཡང་ཐུ གས་བསྐྱེད་དུས་

མོལ་མུ ་མཐུ ད་ཐབས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ །   ༣།༣༠ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་སྲིད་
དེ་བཞི ན་བོད་མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བ་དེ་དག་བཙན་ བཀའ་བླནོ ་འཁོར ་ལྷ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་སྟོབས་

རྒྱ་ནག་དང་མུ ་མཐུ ད་ནས་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་

ཞི ་ བ་ཚོ ་ རྐྱང་རྐྱང་གི ས ་བསྟན་པ་ལུ ང ་རི ག ་

ཐུ བ་པ་དང་། ད་ལྟའ་ི དུས་སྐབས་འདིར་ཡང་

དེ་ཡང་མི ་འདུག ༼ བཞད་མོ་བཞད། ༽
ལོ་དེ་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།

བོད་མི ་རི གས་ལ་

མཚོ ན་ན་ཁྱེད་ཚོ ས་འདིར་བཀོད་པ་ལྟར་ཆོས་

རྒྱལ་གཉའ་ཁྲི ་ བཙན་པོ་ ནས་བཟུ ང་མེ ས ་

དབོན ་རྣམ་གསུ མ ་ཞེ ས ་གང་ལྟར ་ང་ཚོ ་ ལོ ་

བ་རེད། བོད་ཡི ག་དཔེ་ལྟ་ས་རྒྱ་གར་ཡི ་གེར་ ནས་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ བོད ་དུ་ ཕེབ ས།

དེ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་སྐབས་སུ་
ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་དེ་

ཆུ ་ མགོ་ གངས་ལ་ཐུ ག ་པ་ཞེས ་བཤད་སྲོལ ་

རྒྱུ ས་ཡོ ད ་པའི་ མི ་ རི ག ས་ཤི ག ་ཆགས་ཡོ ད །

ཡོ ད་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་རང་ལ་ཁུངས་གཏུ གས་

དྲན་གྱི་འདུག ཁོང་གིས་རྒྱལ་ས་དང་མཉེན་

ལེནའྜ ི་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རླབས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་

པ་དང་།

དེའང་ནཱ་ལེན་ྜ ལ་གཏུ གས་ནས་ནཱ་

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི་འགྲོ་

རྒྱལ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་དྲུང་ཆེ ་དཔེ་ཟུར་དབང་
འདུས་ལགས། ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་ཟླ་བ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ལགས། དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ནང་
སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས ་བཀོལ་སྤདྱོ ་མཉེན་
ཆས་ Padma App ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་
རྗེས། སོ་ནམ་སླབོ ་སྟོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ Kishore
Rao
ལགས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་ཀྱི་
ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་
གསལ་བཤད་གནང་འདུག
སྐབ ས་དེར ་ནང་སྲི ད ་སོ ་ ནམ་ཚན་པའི ་ འགན་
འཛི ན་དོན ་གྲུབ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་འདི་ གའི ་
གསར་འགོད ་པའི་ དྲི་བར་ལན་འདེབ ས་གནང་
དོན། བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་དེ་བོད་མི ་ཞིང་པ་
རང་གི་ཆེད་དུ་རེད། མཉེན་ཆས་དེ་བརྒྱུད་ནས་
སྐ་ྱེ ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞི ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གྲངས་
ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་དང་དཔྱད་ཞི བ་ཁུངས་ལྡན་ཞི ག་ཡོ ང་
ཐུ བ་ཆེད་ཡི ན། ཞེས་གསུ ངས།
དེ་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་གསར་པའི་མཐུ ན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རི འི་རོགས་
ཚོ གས་ཡི ན་པ་དང་། སྐ་ུ ཞབས་ཀི་ཤོར་རཱོ་ལགས་
ཀྱིས་འགན་ཁུར་འོག crop in བཟོ་སྐྲུན་ཁང་
Company ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས། །

དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་

ཆང་ཕུད།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུ་པར་

མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

པས་རི མ་བཞི ན་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁ་ྲི རི ན་ བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་
པོ་ ཆེ ར ་མཎྜལ་རྟེན ་དོད ་དང་འདེམ ས་ཐོན ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གླ་ོ ནད་ཊི ་སྦའི ་ི ཁ་

ཐོན ་དབུ ས ་འོས ་བསྡུ་ ལས་ཁང་གི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་

འཛི ན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་

སུ་སྨནི ་ནས་གདན་འཛོ མས།

མཁན་ཆེན་

གཉིས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་དར་སྤ ལ
ེ ་གནང་བར་

འགེག ས་རྐྱེན ་མང་པོ་ ཞི ག ་འཕྲད་ནས་སླབོ ་

དཔོན་ཐུ གས་རྗེ་ཅན་སྐུ་སྐྱེས་མང་པོའི་རི ང་
ནས་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་
ཡི ན་སྟབས།

དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་སླབོ ་དཔོན་

སྐབས་དེར་

རི ན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་གསུངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧

བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་

འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། རྡ་

རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཐང་སྟེང་ཁང་རྩེག་གསར་

ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན།
པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་། ཁམ

ཚབ།

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་

སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག

སྒྲིག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་

འཚོ ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ ཕྱེ ད ་ཡོ ལ་ཆུ ་ ཚོ ད་

བལ
ྱོ ་བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི ་འདྲ་བ་ཆགས་

ང་ཚོ ་ཁ་འཁྱག་འཁྱགས་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་
པ་དེ་སྲི་ཞུ་བ་ཚོ ས་གཙོ ་བོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ གས་ཀྱི ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ། །

ུ ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
དཔེ་ཟུར་དབང་འདས

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་བཞུགས་སྒར་

པའི ་ རྩེ་ཐོག ་ཚོ གས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡ ན ་

ཡང་མཛད་སྒའོ ི་སྟེང་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐུ་

མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས།

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས།

དང་འབྲེལ། དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་།
དེ་བཞིན་ཁྱབ་

ཁོངས་སྡ་ེ མཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་བཅས་

ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་གནས་ཆུང་སྒྲ་

དབྱངས་གླིང ་གི ་ དགེ་ འདུན ་བཞི ་ གྲས་ཤི ས ་
བརདྗོ ་གསུང་འདོན་གནང་།

བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། འདེམས་

མཆོ ག་གི ་མདུན་དུ་འདེམས་ཐོན་དབུས་འོས་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག    འགན་འཛི ན་དང་ལས་བདྱེ ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་

ལས་བདྱེ ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་

ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག བཀའ་བླནོ ་རྣམ་

དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་༸རྒྱལ་བའི་

རི ང་མཆོ ག་གི ་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་

འཛི ན་དང་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ། སྤྱི་

འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་ཏེ་ དཔལ་ལྡན ་ཁྲི མ ས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་དང་
གཙོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་

པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་འགན་

ཞི བ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི ་

ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་དཔེ་ཟུར་

བཞུ གས་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

དེ་ ནས་མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་གནང་བ་

མཆོ ག ་གི ས ་དམ་འབུ ལ ་མ་དེབ ་ཏུ ་མཚན་
རྟགས་བཀོད།

ལུ ག ས་ཐོག ་ར ནྟེ ་འབྱུ ང ་གྲོ་སོ ་ ཕ ྱེ་ མར་དང་
གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི ་ཁྱབ་འགན་

གི ་ཚོ གས་གཙོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་དཔེ་ཟུར་དབང་

འདུས་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ལ་རྟེན་འབྱུང་མཇལ་

དར་སྒྲོན ་འབུལ་ཞུ ས ་ཏེ་ དམ་འབུལ་མཛད་

སྒ་ོ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ངང་གྲོལ་ཡོ ད ་པ་
བཅས། །

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

གཏད་དུ་རྒྱལ་ཡོ ངས་སི ལ་སྤལོ ་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་
གསུ མ་པའི་མཇུག་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་
བོར་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་འདུག   དེ་ཡང་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གིས་ཚེ ས་ ༩ ནས་ ༡༧ བར་ལྷ་ོ
ཕྱོགས་གཞི ས་ཆགས་སྦལེ ་ཀོབ་ལུ གས་བདེ་གཉིས་
ི ་། དབུས་སྦན་ད་ར་
དང་ཧོན་སུ ར་རབ་རྒྱས་གླང
ནོར ་རྒྱས་གླིང ་གཞི ས ་ཆགས་བཅས་སུ ་ གཞུ ང ་
འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་བ་
བཅས། །

2

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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གཞོན་སྐྱེས་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྔ་དྲག་འདེམས་སྐརོ ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ཡི ན། ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལྟ་སྐབས། ཕྱི་ བ་སླབེ ས་རྗེས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་ནས་

༡   རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་བོད་མི འི་གྲངས་འབོར་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞི ག་
ྱེ ་
ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་ དང་།   རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བོད་ ཆགས་རྒྱུ་རེད།  ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གཞོན་སྐས
མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཕྱི ་ དྲིལ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ མི འི་ གྲངས་འབོར ་ད་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ ་ལྔ་

གཞོན་སྐྱེས་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྔ་ནི།

༡༽

ལྷ་རོང་ལགས་ནི།

བཞི ན ་པའི་ སླབོ ་གྲོགས་རྣམས་ལ་དཔེ་ དེབ ་

ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་ བཀླ ག ས་པ་བརྒྱུ ད་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གོ ང ་མཐོར ་

གར་ལྡ་ེ ར་ལྡུན ་དུ་ ཁྲིམ ས་ལུ ག ས་ཐོག ་རབ་ གཏོང་ཐབས་ལ་དམི གས་ཏེ་ཨ་མའི་ནོར་བུ་
དཔེ་དེབ་ཚོ གས་པ་

གོ་སྒྲིག་འོག་ཉེ་ཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་ བཅུ་ཆགས་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་ཞུས་པ་ལྟར། ད་

Club
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ཞེས་པ་གསར་གཏོད་གནང་བ་མ་

སྐ ྱེས ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་གཉིས ་པའི ་ ཐོག ་ ཆ་ཧ་ལམ་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོ ད།  

ཟད།

བྱུང་བའི་སྐརོ ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་ རྣམས་དང་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དབར་
འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཇི ་ལྟར་བསྐྲུན་དགོས་པ་
བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

གོ་ སྒྲི ག ་གནང་བའི ་ འགོ་ ཁྲི ད ་ཀྱི ་ ཟབ་སྦྱོང་

གཞོན་སྐས
ྱེ ་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྔ་དྲག་འདེམས་ དེ་ ཁུ ལ་གནས་པའི ་ བོད ་མི ་གཞོ ན ་སྐ ྱེ ས ་

གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་
མང་དག་ཅིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི ་ཉིན་གུ ང་ཆུ ་ཚོ ད་   དང་།   དམི གས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
༡༢

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་གཙོས་

གཞན་ཡང་ལྷ་ རོ ང ་ལགས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

ཐོག་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བོད་ ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཆེ ད་དུ་

ཞབས་ཞུ ་སླད་དཔལ་འབར
ྱོ ་འདུ་འགོད་ཀྱི་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ དམི གས་པ་ཞིག་ཡི ན།  གང་ཡི ན་ཟེར་ན་རྒྱ་

ལས་གཞི ་མང་དག་ཅི ག་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།  

བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་།   ཕྱི་འབལ
ྲེ ་དྲུང་ བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི
ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས།   གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་སྡ།ེ སླབོ ་གྲྭ།  

མང་གཙོ ་ གོ ང ་འཕེལ ་ཆེ ད ་ན་གཞོ ན ་དང་

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་སོ ག ས་ཡོ ད ་སྟབས་རང་ ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་བཞི ན་ཚགས་

བླང ས་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་

འབྱམས་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོའ་ི

དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་ བཞི ན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་

ཚུ ད་པོ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་

མ་ཟད།

དྲིལ་ལས་འཆར་ཚན་པའི ་ འགན་འཛི ན་ དོ་སྣང་དང་སྲུང་སྐབྱོ །   དེ་བཞིན་གོང་སྤལེ ་

མགྲིན་ཚབ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་

གནང་མཁན་དང་ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཆེ ས ་ཐོག ་ མི ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་བགྲོ་གླངེ ་གོ་སྒྲིག་གནང་།

ལགས།

པ་བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་ཕྱི ་ འགྲོ་སྟངས།   མི ་རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་ལ་
བསྟན་འཛི ན་སྒནྲོ ་མཛེ ས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤདྲོ ་ གཏོང་ཐབས་ཀྱི ་ཆ་རྐྱེན་ཚ་ཆང་ཞི ག་ཚང་
གསུང་བཤད་གནང་།

ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཡོ ད ་པའི་ བོད ་མི ་ གཞོན ་སྐྱེས ་རྣམས་ལ་ཆ་
འཚམས་འདྲི་དང་འབལ
ྲེ ་གསུང་དོན།

དེ་ རྐནྱེ ་དེ་འདྲ་ཞི ག་མེད་སྟབས་གདོང་ལེན་བདྱེ ་

སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ནང་ལྔ་དང་ལྔ་ དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོ ད།

བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་ འཛམ་གླིང ་ས་ཕྱོག ས་གང་སར་ཡོ ད ་པའི ་

པ་ཚོ གས་པའི་སྐབས་རང་ལོ་ ༣༥ མན་གྱི་ བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ས་གནས་གཅི ག་
གཞོན་སྐས
ྱེ ་ལྔ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལྔ་དང་ ཏུ ་ཉི ན ་གྲངས་གསུ མ་ཙམ་རི ང་མཉམ་
ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་མགྲིན་ཚབ་པར་དྲག་ འཛོ མས་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཙོ ་བོ་སོ་སོ་རང་ཉིད་བོད་

འདེམས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་ མི ་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ ་

ཚོ གས་ཡོ ད།

ཚོ གས་འདུའི་སྐབས་མི ང་སྨསོ ་པའི་ཐོག་འོས་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་རི གས་ སྐབ ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་

སླ བོ ་ཕྲུག་མཐུ ན་ཚོ གས་གསར་བཙུ ག ས་ ཆགས་ཁག་ཏུ ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་འོས ་

མ་དེ་ཡི ན།

ལྷ་རོང་ལགས་ལོ་བརྒྱད་ཡི ན་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་ཞབས་

མི ་དགོ ང ས་འཆར་བསྡུ ་ རུ བ ་གནང་རྗེས ་

སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་འབར
ྱོ ་ཏེ་ ཞུ ་ཁང་གི ་ཚོ གས་མི ་དང་ལྷན་མའེ་སོ ར་ས་

གཅོད་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན།  

ཟད།

འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ངོས ་ནས་ཐག་

སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོག་མ་ཐོབ་པ་མ་ གནས་བོད་མི འི་ཁྲིམས་ལུགས་རི ག་པ་བའི་
ཁོང་གི་འདོད་གཅིག་ནང་མི ་ཁོངས་ ཚོ གས་གཞོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བདམས་ཐོན་མི ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་བཙན་བྱོལ་

ནས་ཀྱང་སླབོ ་གྲྭར་བསྐྱོད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ ༢༽  བསྟན་འཛི ན་ནོར་སྒྲོན་ལགས་ཨ་རི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་མ་ལག་དང་

ཁྱིམ་ནས་སླབོ ་ཐར་སོན་པ་དང་། འཛི ན་རི མ་ འགྲིམ་བཞི ན་པའི་སྐབས་མི ་ནེ་སོ་ཊའི་ནང་

བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། བོད་མི འ་ི ཆགས་ཡོ ད།

རཇ་པུར་དང་མ་སུ་རི ་བོད་ མི ་ནེ་སོ་ཊའི་ནང་སྐྱེས་ཤི ང་།

མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་

བཅས་པ་ངོ་སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད།  གཉིས་སྨན་ བཅུ་གཉིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུགས་ བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་དང་ཞབས་བྲོ་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གང་ཡི ན་སྐརོ ་གོ་ ནང་གྲུབ་འབྲས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་དགའ་ལྡན་ སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གནང་ཞིང་།   མཐོ་
རགྟོ ས་གང་ལེགས་སྤལེ ་བ་བརྒྱུད།   འབྱུང་ ཕོ་བྲང་སླབོ ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོ ད། སླ བོ ་ཏུ ་འགྲིམ་བཞི ན ་པའི ་ སྐ བ ས་མོ ་ རང་

པ་གནང་རས
ྗེ ་གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ རྩ་དོན་སླད་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་པ་གལ་

ྲེ ་བའི་ གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རུ ་ ཁག་དང་ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་ སླབོ ་
འགྱུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ གས་ སླབོ ་གྲྭའི་སྐབས་ཁོར་ཡུག་དང་འབལ
འདུའི་ཐོག་ཁོང་ཚོ ་ལྔ་པོས་འགན་ཁུར་རྐང་ སྐྱིད་སྡུག་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་གནང་ ཕྲུག་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་གནང་མངྱོ ་

རྣམས་ནི།   ལྷ་རོང་ལགས་དང་། བསྟན་ ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་དང་ཆོས།  རི ག་གཞུང་

ུ ་
དང་བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་ལེ ན་གྱི་གོ་བསྡུར་ལྷུག་ ཡི ག་དང་ཡི ག་གཟུགས་རི གས་འགྲན་བསྡར

ལྟར།   ཚོ གས་ཚུང་ནས་གྲོས་བསྡར
ུ ་རི མ་ དང་། བོད་མི ་ཞིག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་ཀྱི་
སྐ་ུ ཚབ་ལྔ་བདམས་པ་རེད།   དེ་ཡང་ཁོང་ ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ །  ཕག

འཛི ན་ནོར་སྒནྲོ ་ལགས། མགོན་པོ་བཀྲ་ཤི ས་ རྣམས་རྩ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་དེར་

བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་མི འ་ི

པོ་ཡོ ང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོ ད།   གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཕན་ གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

ཆེ ད ་དུ་ ལམ་སྟོན་ཞེས ་ཟུ ར ་ཁྲི ད ་འཛི ན་གྲྭ ་

ལྷ་རོང་ལགས།

མའེ་སོར་དུ་ཁྲིམས་

ཚུ ན་ལེ གས་སྤལ
ེ ་ཉེས་འགོག་གི ་ལས་འཆར་ ཀྱི ་ སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན ་པའི་ སྐབ ས་བོད ་

བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ལགས།

ལགས། བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ལགས། ལྷ་ དོ་སྣང་བདྱེ ་དགོས་སྐརོ །   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

བཞེས་ཐོག་ཚོ གས་ཆེ ན་སྐབས་གྲོས་བསྡུར་ རྒྱུར་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་། བོད་ཡི ག་ཐོག་རྩོམ་

པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་མའེ་སོར་ཁུལ་གྱི་མཐོ་
སླབོ ་ཁག་ཏུ ་འཛུ ལ་ཞུ གས་སླད་རོ གས་སྐར
ྱོ ་

ཚོ གས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་

སྦལ
ེ ་ཀོབ ་ཏུ ་བྱང་ཆུ བ ་ལམ་རི མ ་ཆེ ན ་མོ འི་
གསུ ང་ཆོ ས ་སྐ བ ས་དང་བླ ང ས་ཞབས་ཞུ ་

གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མའེ་སོར་མཐོ་སླབོ ་

ལྷ་ནིང་སྐལ་བཟང་རྡོ་ར་ྗེ ལགས།

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས།

བསྟན་འཛི ན་ནོར་སྒནྲོ ་ལགས།

ཁོང ་རྣམས་ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་སྤྱི ་ བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་ལ་གྲོས་བསྡུར ་དང་བསམ་
དང་།

ལྷག་པར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ཚུལ་བར་ྗེ ལེན།   གོ་རགྟོ ས་སྤལེ ་ཏེ་སེམས་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ་རྒྱུ ་ ནང་རང་ཉིད ་བོད ་མི ་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ར ་

བསྟུན་ནོར་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་

སྡ་ེ སླབོ ་གྲྭའི་འཛི ན་རི མ་བདུན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་
ཁག་གཅི ག ་ལ་ཨི ན་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲི ད ་གནང་

འདུག  མཐོ་སླབོ ་ཐོན་རྗེས་ནོར་སྒྲོན་ལགས་

ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་ཚོ འི ་ ཆེ ད ་དབུ ་

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་གར། རྒྱལ་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ ་

གནང་འདུག  ཚོ གས་པ་དེ་བརྒྱུད་དབུ་མའི་

སྤྱིའ་ི སླབོ ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་མཉམ་ཞུགས་

འདུག     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ རྒྱལ་

ལྷ ་ རོ ང ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག་གླ ེང ་

འོག་ནོར་སྒྲོན་ལགས་བོད་མི འི་གཞོན་སྐྱེས་

གནང་ཡོ ད།

སྟེགས་ཀྱི ་དྲུང་ཆེ ་གནང་བའི་རི ང་འགྲེམས་
སྟོན་གྱི ་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་དང་རི ག་
དེ་བཞིན་མའེ་སོར་

ཁུལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་

སྤ ལ
ེ ་ཐུ བ་ཚེ ་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ་ བ་དང་བླ ་ོ ལ་ གྲོས་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་རི གས་གོ་སྒྲི ག་གནང་

འཇུག་པ་ཡོ ད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་ སྐབ ས་བོད ་པའི་ ངོ་ ཚབ་གནང་སྟེ་བོད ་དོན ་
བཤད་གནང་རྗེས་གསར་འགོད་པས་དྲི་བར་ སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།

མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ དབྱར་ཁའི ་ གུ ང ་གསེ ང ་དང་

མའི་ལམ་ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་ཞི ག་བཙུགས་

གཞུང་ངོ་སྤྲོད་དང་།
འཛུ ག ས་སུ ་ ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ དགོ ས ་པ་

ཞིག་བཙུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་

ཏུ ་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ ་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་

སྒྲིག་གནང་སྐབས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད།

ནིང་སྐལ་བཟང་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་བཅས་ཡི ན།

ྲི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འི་
དམའ་རི མ་དང་མཐོ་འབང

སྤྱི འི་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ གོ་ སྒྲི ག ་

འགོ ་ ཁྲི ད ་ལས་གཞི འི ་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་
གནང་ཡོ ད། ནོར་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

མི ་ ནེ་ སོ ་ ཊ་མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་འགྲིམ་བཞི ན ་པའི་

རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་དབར་གྲོས་མོལ་གོ་སྒྲིག་
ཞུས་གནང་འདུག

ཁར་ལེ་ཊོན་མཐོ་སླབོ ་

ནོར་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་

ལྷ་རོང་ལགས་ཀྱིས་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ཏུ ་འགྲིམ་ ནས་སྐྱེ་དངོས་ཚན་རི ག་

Carleton College
Biology

ཐོག་ཉེ་

བའི་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་ཞིང་། བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་
རྒྱ་ནག་ནང་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་རི ང་རྒྱ་ཡི ག་སླབོ ་ བའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་དང་།   རྔམ་
སྦྱོང་གནང་འདུག   ད་ལྟའ་ི ཆར་བསྟན་ སྟོན་ཁྲོམ་སྐར
ོ ་སོ གས་བོད་རང་དབང་ལས་
འཛི ན་ནོར ་སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ས ་སན་ཊི ་ ཁེ་ ཏི་ འགུ ལ ་ཁག་གི ་ ནང་དུའ ང་མཉམ་ཞུ ག ས་
རི ན་མཐོ་སླབོ ་

St. Catherine University

ཏུ ་འགོ་ཁདྲི ་རི ག་པའི་
leadership

Organizational

གནང་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ནང་

ཡོ ད ་པའི ་ སྤྱི ར ་བཏང་སླབོ ་ཕྲུག་ཡར་རྒྱས་

ཐོག་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡང་ཡི ན། ཚོ གས་པ་

སྦྱོང་གནང་མུས་ཡི ན།

དེ་ནི་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་དང་ལྷན་ཕྱག་ལས་

ནང་སྐྱེས ་ཤི ང ་རྒྱ་གར་ནང་འཚར་ལོ ང ས་

ཤི ས ་ལགས་ནི་ ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ ཡའི་ གྲོང་ཁྱེར ་

༣༽ མགོན་པོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ནི། བོད་

བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་མ་སུ་རི ་
བོད་ཁྱིམ་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་ཐོན་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སླབོ ་ཕྲུག་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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གནང་གི་ཡོ ད།
ཝིག་ཊོ་རི ་ཡ་

ད་ལྟའ་ི ཆར་མགོན་པོ་བཀྲ་

Victoria

བོད་རི གས་སྤྱི་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་དང་།
Call Interpreters and Translators

On-

ཞེས་

མི ་ཡང་ཡི ན།
༤༽

འདུག    བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ལགས་

༥༽ ལྷ་ནིང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི། སུད་

བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ལགས་རྒྱ་ ཀྱི ས ་དང་བླང ས་ཐོག ་བོད ་མི འི ་ ཆེ ད ་ལས་ སི ་ནང་སྐྱེས་ཤི ང་འཚར་ལོངས་བྱུང་།

གར་ནང་སྐྱེས ་ཤི ང་ཕྱི ས ་སུ ་ ཁེ་ ན་ཌ་ནང་ དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་

Tibet Corps

གནས་སྤ་ོ གནང་། བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ བརྒྱུ ད་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ འཕྲོད་

རི ག་ཚན་རི ག་མཐོ་སླབོ ་ཁང་

རྫུ་

University

of Applied Sciences of Zurich

ནས་

ལགས་ཀྱི ས་ཁེ་ན་ཌའི་ཊོ་རོ ན་ཊོ ་མཐོ་སླབོ ་ བསྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ དངུལ་ཁང་ཁེ་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར་རི ག་
ནང་ནད་ཡམས་

University of Toronto

དཔྱད་རི ག་

Epidemiology

ཐོག་རབ་

ཐོ་དབྱེ་ཞིབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ པའི་ཐོག་རབ་འབྱམས་པའི་ཆེད་སྦྱོང་གནང་
འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ འདུག ལོ་ན་ ༡༦ ལ་སོན་སྐབས་ཡུ་རོབ་

འབྱམས་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་མུ ས་ཡི ན་པ་

ཁོངས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་འཚོ ་བདྱེ ་ བོད ་ཀྱི ་ གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ནང་འཛུ ལ ་

པའི་ལོ་རི མ་དང་པོ་རེད། བསྟན་འཛི ན་ནོར་

པ་བསྒྲུབས་གནང་ཡོ ད། བསྟན་འཛི ན་ནོར་ གཞི་རི མ་དམག་མི འ་ི སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ། དེ་
འཛི ན་ལགས་ནས་ཁེ་ ན་ཌའི་ ཨོ ན་ཊ་རི འ ་ོ བཞི ན་དམག་སྒར་ནང་ལོ་གསུམ་རི ང་ཞབས་

དང་།

ད་ལྟའ་ི ཆར་མོ་རང་རབ་འབྱམས་

འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་རེ ་ ཡར་སན་མཐོ་ སླབོ ་

Ryerson University

དཔྱད་ཚན་རི ག་

ནས་སྐ་ྱེ དངོས་སྨན་

Biomedical Sciences

སྨན་ཁང་བཅས་སུ་ཞབས་ཞུ་གཟེངས་སུ་ཐོན་ ཞུགས་གནང་། ལོ་ ༡༨ ཐོག་སུད་སི འ་ི

གྲོས་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་ཉམས་མ ྱོང ་གསོ ག ་ འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   དམག་

Intern

ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་བ་མ་ དཔོན ་གཞོ ན ་པའི ་ གོ ་ གནས་ཐོ བ ་འདུག     

གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་ཐོབ་ཡོ ད།   ད་ལྟའ་ི པའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་ཡང་གནང་བཞི ན་ ཐོག ་ཉེ་ བའི ་ རབ་འབྱམས་པའི ་ ཆེ ད ་སྦྱོང་ ཟད། གྲོས་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ སུ ད ་སི འི་ ནང་ཡོ ད ་པའི་ ཧི་ མ་ལ་ཡའི་ རྩེད་
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་བོད་དོན་ གནང་འདུག     བསྟན་འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ ཞེས་པའི་སྲུང་བརྩི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། དེ་ རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་པ་དང་།

ཆར་ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡར་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ྲི ས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭར་
ཝིག་ཊོ་རི ་ཡ་ཁམ

ria Law School

Victo-

ྲི ས་ལུགས་སླབོ ་སྦྱོང་
ཁམ

གནང་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་
བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི ་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་

གྱིས་ཕ་མ་གཉིས་རྒྱ་གར་ནང་བྲོས་བྱོལ་དུ་

ཁོང་ལྡ་ི ལི ་གཙུག་

ཡོ ང་དགོས་བྱུང་ཡོ ད།

ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ་སྲིད་དོན་ཚན་རི ག་

ཐོག ་སླབོ ་གཉེར ་གནང་བཞི ན ་པའི ་ སྐབ ས་
སྡ་ེ ཚན་དེའི་ཚོ གས་གཞོན་དུ་འོས་འདེམས་

ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་བའི་ ཨོ ་སི ་ ལགས་རེ་ཡར་སན་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ལོ་རི མ་བཞི ་ བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ལས་བདྱེ ་ གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཨེ ་ལི ་ཇེ་ཊེ་དངུལ་
ཊི ་ལི ་ཡས་བོད་དོན་ཆེ ད་གླངེ ་སླངོ ་གནང་གི ་ པར་འགྲིམ་བཞིན་པའི་སྐབས། མོ་རང་གིས་ རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ ཁང་
མེད་པ་དང་།

LGT Bank

ཨི ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་ནང་འཕེལ་ མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་བོད་རང་བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་ གི ་གནས་སྟངས་དང་རི ག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ སི ་བྷར་དངུལ་ཁང་

བཞི ན་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཞེས་པའི་ པའི་ཚོ གས་གཙོ ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སྐརོ ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ ་ཡོ ད།

བསྟན་

& Co. Ltd

དང་། དེ་བཞིན་ཇུ་ལི ་
Bank Julius Baer

ནང་ལོ་བཞི་ཕྱག་ལས་གནང་།

རྫུ་རི ག་ཁན་ཊོ་ནལ་དངུལ་ཁང་ Zurich
གཞན་ཡང་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ནི་སྤྱི་ འགུལ། བོད་མི འ་ི སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་སོ་སོའ་ི ངོ་ འགོ་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་མང་དག་ Cantonal Bank ནང་ལོ་བརྒྱད་རི ང་ཕྱག་
ལས་འགུ ལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཡོ ད།   འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་དོན་ལས་
ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་ བོ་དང་བཙན་བལ
ྱོ ་བའི་གནས་སྟངས།

འཛི ན་ནོར་འཛི ན་ལགས་ལ་ཉམས་ཞི བ་དང་

དེ་ ཅིག་ཐོབ་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལས་གནང་ཡོ ད། །

མང་དག་ཅི ག་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བཞི ན་སླབོ ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དབར་བོད་ཀྱི་རི ག་

ལོ འི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་སླབོ ་

ཝི ག་ཊོ་རི ་ཡ་ཁྲིམས་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ཚོ གས་ གཞུ ང ་སྐར
ོ ་གོ ་ རྟོག ས་རྒྱ་ཆེ ར ་སྦལ
ེ ་གནང་

ཡོ ན་ཐོབ་འདུག

མི ་ཆོག   ད་ལན་གྲོས་ཆོད་དེས། བོད་ཀྱི་ ཞེས ་པ་གཏན་འབེབ ས་དགོས ་པའི་ ཁྲིམ ས་

ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད། ཕྱོགས་ སྟོན་ཐུ བ་པའི་ཚོ ར་སྣང་བྱུང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༣ ནས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་།

ནང་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་

ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་བརྡ་ལན་ཞི ག་བཏང་ཐུ བ་

རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད ་ཚོ ག ས་ཁང་གསར་པའི ་

རྩ་དོན་གཞིར་ འཆར་ཞི ག་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བཏོན་

བཞག དེ་བཞིན་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་

པ་བྱུང་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་ཕྱི་ནང་
ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ གི ་བོད་མི ་རྣམས་ལའང་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་

དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་འོག་དམི གས་བསལ་
ནས་གྲོལ་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་

ཡོ དན་སྐརོ ་དང་།

གཞི་རྩའི་༸རྒྱལ་བའི་ མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༥ ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། སྐུ ་ ཕྲེང་ན་རི མ་དང་བོད ་མི འི ་ དབར་གྱི ་

ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་ཐད་གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་ ལོ ་ གསར་མཚམས་སུ ་ དགུ ང ་སྐག
ེ ་དངོས ་ འབྲེལ ་བ་ཐོག ་གྲོས་ཆོ ད ་འཇོག ་ཐུ བ ་པ་ནི།
སྐབས་རང་བཞི ན་གྱིས་ཚོ ར་བ་ཤུ གས་ཆེ ན་ གཞི་རྫོགས་པ་རེད།

ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྣམས་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་བཟུང་མགོན་པོ་གང་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་དུ་སྐདྱོ ་སྐབས་ ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་པར་ལྟར། དེ་
པོ་སྐ་ྱེ ཡོ ང་གི་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཟེར་བོད་མི འ་ི འཛམ་གླང

མི ་རི གས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་དཔུང་པ་མཉམ་ རི ང་ང་ཚོ འི་ལངས་ཕྱོགས་གང་ཡི ན་གསལ་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན།

མཚུ ང ས་ལོ ་ ར ྗེས ་མར་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ གཙོ ་བོ་དེ་རི ང་གི ་བརྗོད་གཞི ་༸རྒྱལ་དབང་

གཤི བས་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དེ་ པོ་བཟོ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

མ་

ནི་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་ འོང ས་པར་མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་རི མ ་

དེ་རི ང་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་

ཐེངས་གསུམ་པ་འདི་བཞི ན་གཟི་བརྗིད་དང་

ྱོ ས་གསལ་པོ་
པོ་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ཉག་ སོ ང ་གི ས ་ང་ཚོ འི་ ལངས་ཕ ག

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་

དང་།

གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡི ན། ཞེས་ བཟོ་ཐུ བ་ཀྱི་རེེད་བསམ་གྱི་འདུག

ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་ཞི ག་བྱུང་བར་ངས་བོད་མི འི་

སྣང་ལྟར།

འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་དང་
འབལ
ྲེ ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདིའ་ི གྲོས་ཆོད་ནང་འཁོད་པ་ལྟར།

༥

༢༠༠༧

གཞི ་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡི ན་ འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡང་

པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ངོ་རལ
ྲེ །
ྒོ ་དང་མོས་ དང་མཐུ ན་འབལ

སེམས་ཤུགས་བསྐདྱེ ་

མཐུ ན་མེད་པ་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་ རྒྱུ འི་ ཐད་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད །

མེད་པའི་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱ་གར་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་གནོན་ཤུགས་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་སྐུ་ ཕྲེང་ན་རི མ ་དང་བོད ་ སྤདྲོ ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཐེངས་འདིར་སྤྱི་མོས་
མི འ་ི འབལ
ྲེ ་བ་བྲལ་ཐབས་མེད།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་

སྐརོ ་དང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས། སྣང་སྐརོ ་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞི ག་གི ་དགོངས་ཚུལ་

ནང་བཏོན་པའི་ཡི ག་ཆ་

དང་བོད་ཁ་བའི་ལྗངོ ས་དབར་ཁ་བྲལ་ཐབས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ པོ་ མཆོ ག ་ལ་གྲོས་ཆོ ད ་རྣམས་ལྷ་ སྙན ་སྒྲོན ་

ཐེངས་

སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་
ཕྱི་ལོ་

གཞན་ཡང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

༸རྒྱལ་ ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཐུ བ་

བཙན་པོའི་དུས་ནས་ད་བར་བོད་མི འི་ཆི ག་

བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་ སྒྲིལ་གྱི་གནས་ཚད་དེ་བཞི ན་མཐོ་ཤོས་ཤི ག་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལས་ལྷག་པ་ ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པ་ལྟར།
བོད་མི ར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སུ་ཞིག་མེད།

བོད ་མི ་ནང་ཁུ ལ ་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་དང་གཅི ག ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ སྒྲི ལ ་གནང་དགོས ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་

མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་གཞི ར ་བཟུ ང་ སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ ་ནི་བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེར་ དེ་ ར ས
ྗེ ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་

གཅིག་མཚུངས་ཆགས་བཞིན་འདུག དེ་དག་

གི ་ ཁ དྲོ ་དུ་ ཁ་ཤས་ལག་བསྟར་གནང་དང་
གནང་མུས་རེད།

ཐེངས་འདིའ་ི དམི གས་

བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་དགོངས་འཆར་གང་

ཡོ ད ་པ་རྣམས་ཚང་མར་ངོས ་བཞེས ་ཀྱི ས ་

རྗེས་སུ་བཀའ་སྤྱི ་གཉིས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་

གོ ་ བསྡུར ་གནང་བའི ་ ཐོག ་མ་འོང ས་པར་

ནི་ མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ནས་ཐུ ག ས་

འགན་ཡོ ད།   དེར་བརནྟེ ་ཚང་མས་ངེས་ པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་
ི ་གི་རྒྱལ་
ཡོ ད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ ས་ཀྱང་བོད་ པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། སྤྱི་ནོར་ གནང་དོན།
དེ་རི ང་འཛམ་གླང

གཉིས་ནས་ཡང་སདྲི ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནི་

ལངས་ཕ ྱོག ས་ཁ་གསལ་ཞི ག ་བསྟན་ཐུ བ ་ བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་དེ་དག་ལ་གཟིགས་

ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་

འབྱུང་འགྱུར་ དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བསམ་
གཞན་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ ལོ འི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བླ་ོ གཏོང་སྟངས་དང་ལས་ཀ་ལས་སྟངས་གང་
༢༠༡༩   Tibet Policy and Support Act ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ལོ།   ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་ཡི ན་པ་ཞི ག་

གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བའི་ཡང་སདྲི ་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ པ་དེས་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་པོ་ཞི ག་བསྟན་
ཐག་གཅོད་གནང་མཛད་དགོས་པ་ཞི ག་དང་
།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པའི་ལམ་ལུགས་ཤི ག་
ཡི ན་སྟབས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་འགྲོ་

སྟངས་ལྟར་བདྱེ ་དགོས་ཀྱི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་དེའི་ ཐོག ་ཐེ་ བྱུ ས ་བ ྱེད ་

ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུར་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་ ཁབ་ ༢༤ ནས་ཚོ གས་བཅར་བ་ ༣༤༠
པ་དེ་ནི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་བྱས་རྗེས་ཤི ག་རེ ད། བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི ན་སྟབས། བཀའ་ ཚེ ། མང་ཆེ་བ་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་སོང་ཡོ ད།

ཅེས་དང་།

ཤག་གིས་གྲོས་བསྡར
ུ ་ལྟར།

གསལ་བཤད་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་
གསུ ང ་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་དཔལ་
ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨཱ་

རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་འད་ུ རྡ་སར་ཚོ གས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༧ དང་ ༨ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་
རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད ་ཕྱི ་ དྲིལ་ལྷག ་པ་ཚེ ་ རི ང་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

དེ་ རྗེས ་སྲི ད ་སྐྱོང ་དང་ཕྱི ་ དྲིལ་བཀའ་བླནོ ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ ་

ཚོ ག ས་འདུ་ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ཕྱི ་

ཚབ་དོན ་ཁང་སོ ་སོ ་ནས་ས་གནས་སུ་བོད ་

མི ན་ཐད་དཔྱད་ཞིབ།   ཟླ་བ་རྗེས་མར་

ཆབ་སྲིད་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་བརྒྱད་པ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་
ྲེ ་ རྩིས་སོགས་དང་འབལ

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

གཅི ག་ལྕགོ ས་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་སྐུ་

མི འི་འཐབ་རྩོད་རྒྱུ ན་སྐྱོང་ལ་དམི གས་ནས་

༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲི ད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་

མཆོ ག་ནས་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་

དོན་གཅོད་རྣམ་པས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཆབ་སདྲི ་

གསུམ་ནས་གཡོ ་བྱུས་ལ་རང་ཕག
ྱོ ས་ནས་

ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་

གནང་བ་དང་།

ལྷུག་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་རྩིས་ཞི བ ་འགན་འཛི ན་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དངོས ་ཤུ ག ས་བརྒྱུ ད་

གནང་བ་དང་། དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་གསལ་

འཕོ་ འགྱུ ར ་དང་བསྟུན་ནས་བོད ་དོན ་ལས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདོང་ལེ ན་གྱི་གསལ་བཤད་

མཐའ་མར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་

ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོ ང ས་བོད ་རི གས་ཚོ ག ས་

འགུལ་ཇི་ལྟར་སྤལེ ་དགོས་སྐརོ ་དང་།

བུ་ལགས་ཀྱི ས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ དཔལ་འབ ར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྔནོ ་

བསྟར་ཇི ་ཙམ་ཐུ བ་མི ན་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་

འདུག གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་རས
ྗེ ་སྐ་ུ ཚབ་

ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་འདུག   དེ་

འཆར་ཇི་སྤལ
ེ ་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་བ་དང་།

དོན་གཅོད་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག

དེ་རས
ྗེ ་སྔ་ལོར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོད་ཚོ གས་འདུའི་སྐབས་གྲོས་ཆོ ད་ལག་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོ ད་ནམས་ནོར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནས་ ༢༠༢༡ ནང་ལས་

བའི ་ སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་གོ ་ བསྡུ ར ་སྦྱངས་བཤད་

གནང་འདུག

དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཇི ་ལྟར་སྤལ
ེ ་དགོས་

ཡང་དེ་ ཉིན ་དོན ་ཁང་སོ ་ སོ ས ་འཆར་ལོ ་

རྒྱ་

བྱུས་ལ་གདོང་ལེན་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས།
དེ་ བཞི ན ་འཛམ་གླི ང ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་

ཚོ ག ས་སུ ་ བོད ་དོན ་ཞུ ་ གཏུ ག་ལས་འགུ ལ ་

བཤད་གནང་འདུག   དེ་ཉིན་ལས་རི མ་

ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐརོ ་དང་།   དོན་

མཇུ ག ་སྡམ
ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་བ་དང་།

པ།

ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོ གས་

སོ ག ས་ནས་བོད ་མི འི ་ སྐད ་ཡི ག་དང་ངོ་ བོ་

སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཇི ་ ལྟར ་བྱེད ་དགོས ་པའི ་ ཐོག ་གོ་
ུ ་སྦྱངས་བཤད་གནང་འདུག གཞན་
སྔར ་ལྷག ་ཚགས་ཚུ ད ་ཇི ་ ལྟར ་སྤལ
ེ ་ཐབས།   བསྡར

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་

གནང་འདུག་པ་བཅས། །

ུ ་ཚན་རི ག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དྲུག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
དགེ་འདནུ ་པའི་དེང་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་

ཐོག ་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་དགོས ་གལ་སྤྱི ་ དང་།

པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། གོ་

འབར
ྱོ ་ལགས། རི ས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་སྡ་ེ རྟོག ས་གང་མང་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ ཐོག ་དེ་ རི ང ་གི ་

རི ག་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་སྐབས་ཕན་ཚུ ན་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

ཐུ བ་བསྟན་ལགས།

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

དང་ལམ་སྟོན་ལྟར།

༧ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༣ རི ང་

ཀྱི ་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་རྣལ་ ཏུ ་ཚན་རི ག་གི ་གཞི ་རི མ་སླབོ ་སྦྱོང་ཐད་གོ་

པའི་འཛི ན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་བོད་མི འ་ི

ཁག་གི ་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་ ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞི ན་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ་

བཞུ གས་སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་
སྒྲིག་དང་། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི་

ཁནྱོ ་མི ་གྲངས་ ༢༠ ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་ ཞིག་ཡི ན། གདན་ས་ཁག་གིས་དབུས་དགོན་

མར་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་སྣང་

པ་གང་ཙམ་ཞི ག་ལ་ཚན་རི ག་གི ་སླབོ ་ཁྲིད་

འཛི ན་རྣལ་འབྱོར་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གི ་

དགེ་ རྒན་གྱི ་ གསོ ལ ་ཕོག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་

མཐུ ན་འགྱུར་འོག་དགེ་འདུན་པའི་དེང་དུས་

གསལ་མར་མེ ་ ཞལ་ཕྱེ་ གནང་རྗེས ་བསྟན་ བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དགོན་སྡ་ེ དེ་དག་གི་ཚན་རི ག་

གནང་ཡོ ད།

བྱུང་རི མ་ངོ་སྤདྲོ ་སྙངི ་བསྔུས་ཤི ག་གནང་གྲུབ་
མཚམས་ཚོ ག ས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་རེ ་

ཚན་རི ག ་ཟབ་སྦྱོང་ཐེང ས་དྲུག་པ་ཚོ ག ས་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ཆུ ་ ཚོ ད་
༡༠།༣༠

ཐོག་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་ མོས་ཐོག་རང་ཉིད་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་།  

སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ སྐབས་དེར་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་

ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ ཐོག ་ཀརྨ་དགེ ་ གསུང་དོན།

ལེགས་མཆོག་དང་།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་

བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

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

ཁང་གི ་ཚན་རི ག་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་ལས་བྱེད་ཀརྨ་ པོ་ མཆོ ག ་གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ དགོང ས་གཞི ་

ལྷག ་པར་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་དང་ཚན་ རྟོགས་གང་མང་སྤལེ ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་

གཉིས་དབར་གྱི་ལེ གས་ཆ་ཇི་ཡོ ད་བརྗེ་ལེ ན་

མཐར་བསྟན་འཛི ན་རྣལ་འབར
ྱོ ་ལགས་ཀྱིས་

ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེེ ན་པོ་ཡི ན་པ་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཟབ་

ཁུངས་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།  
ཐེངས་འདིའི་དགེ་འདུན་པའི་དེང་དུས་ཚན་

རི ག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེ ང ས་དྲུག་པ་ཆགས་ཀྱི ་

ཡོ ད། ཟབ་སྦྱོང་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་

ཆ་མཚོ ན་ན། དགེ་མཚན་ལས་སྐནྱོ ་ཆ་གང་

དང་།
ཟབ་སྦྱོང་གྲུབ་མཚམས་དགོན་སྡ་ེ
ཡང་བྱུང་མེད། ཅེས་དང་།
གཞན་ཡང་ཁོང ་གི ས ་དེང ་དུས ་ཚན་རི ག ་ ཁག་ཏུ ་ཕྱིར་ཕེབས་རྗེས་སླབོ ་གཉེར་བ་གཞོན་

སྦྱོང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་

བཅས། །

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།
བཞུགས་ཐོག  གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་གཉིས་

ཆེ ་ཤོ ས་ཅི ག་ནི་རྒྱ་གར་ནང་གི ་བོད་མི འི་མི ་ ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་གསུངས།

གྲོས་གཞི ་ དེ་ དག་ནི་ ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་

ལྡན་པ་ཞིག་མེད་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་ གཞི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ། གཞིས་

ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་གནང་འདུག

ནས་ཕ ྱོ ག ས་བསྒྲི ག ས་ཞུ ས ་པའི ་ རྒྱ་བལ་

འབོར་གྲངས་ཚད་དང་།  ལོ་རྒྱུས་སྤུད་ཚད་ གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་གྲོས་

ལའང་དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་མི ་

འབྲུ ག ་གསུ མ ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ལས་ཤུ ག ས་ བཙན་བྱོལ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོ ད་མེ ད་གྲངས་ངེས་
གྲངས་ཐོ་ བསྡུ་ རུ བ ་ཀྱི ས ་ལས་གཞི ་ གནས་ བརྟན་འཕེར་ངེས་ཤི ག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་   དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་འདུག  
༧

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩ སྐབ ས་དེར ་ནང་སྲིད ་བཀའ་བླནོ ་འཁོར ་ལྷ་

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ ཚང་བསོ ད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག་དང་

ཆགས་དང་ས་ཞི ང ་ཁག་སྲ་བརྟན་དགོ ས ་
གལ་དང་།

དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤྲོད ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཙན་ དེའི་ཐད་བར་ལམ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞེས་པ་དེ་མངའ་སྡ་ེ ཁག་
གཅིག་ལ་ལག་བསྟར་ཐུ བ་མེད་ཀྱང་། མ་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞེས་

ལམ་ཇི ་དགེའི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་

སྟངས་ཐད་ལ་གོ་བསྡར
ུ ་དང་།  གཉིས་པ་ནི་

འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།   གནད་དོན་

བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤྲོད ་བྱེད ་

ཐུ གས་འགན་བཞེས་ནས་གྲངས་ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་

པའི་དགོངས་དོན་ས་གནས་སོ་སོའ་ི ནང་ལག་

བར་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༧༠ ཙམ་

བསྟར་མཇུག་སྐངྱོ ་ཇི་བྱུང་ཐོག་ཡི ན་འདུག

དེ་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་

ཀྱི་ལས་གཞི ་གསར་དུ་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་ད་

བཏང་ཟིན་པ་དང་།

ལས་གཞི་འདིའ་ི འོག་

མི ་འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད་ཙམ་མ་ཟད།  བོད་

བསོ ད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག་གི ས་རང་ མི ་རེ་རེའ་ི ལོ་རྒྱུས་དང་། འཚོ ་ཐབས། སླབོ ་
ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ དྲུང་ཆེ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ལགས། དྲུང་
རེ འི ་ བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་དཀའ་ངལ་ སྦྱོང་གི ་གནས་ཚད་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་དགོད་རྒྱུ ་
རྣམས་ཀྱི་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ འཕར་ཟླ་བ་ཚུ ལ་ཁྲིམས་ལགས་བཅས་དབུ་

འོངས་པར་ལག་བསྟར་ཐུ བ་ཐབས་སུ་ཐབས་
དགོས་སྐརོ ་གསུངས།    ཚོ གས་འདུར་རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་བོད་མི འི་ས་གནས་
འགོ་འཛི ན་གྲངས་ ༤༥ མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁག

ྲི ས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་
༄༅། །བཅའ་ཁམ

མེད་བསྐྱངས་པ་སྤྱི་དང་།

གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣

པའི་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་འདི་གདུལ་བྱར་

འོག ་དམི གས་བསལ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་

ནས་ ༥ བར། དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་

བ་ྱེ བྲག་ཏུ ་རྒྱལ་

དང་རྒྱལ་སྲས་གཞན་གྱི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་

བཞེས་པའི་ཚུལ་ནི། སྔནོ ་གྱི་དུས་སངས་རྒྱས་

ཐེང ས་གསུ མ ་པའི ་ གྲོས་ཆོ ད ་ཁག་གཤམ་

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ །

༸སྐུ་ཕྲེང་ན་རི མ་དང་བོད་མི ་མང་དབར་གྱི་

ཡུལ་བཀང་བ་ན། བྱང་སེམས་སྒྲིབ་སེལ་

གསལ། བརདྗོ ་གཞི་གཉིས་པ་༸རྒྱལ་དབང་

འབལ
ྲེ ་ལམ་ཐད།

སྔནོ ་གླངེ ་།

༄༅། །ལྷར་བཅས་སདྲི ་ཞིའ་ི གཙུག་རྒྱན་

ི ་རའ
རྒྱལ་ཀུ ན་སྙང
ྗེ ི་རང་གཟུག ས་འཕགས་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩ 5

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

འཛུ མ་པར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་གྱི ས་བོད་

གྱི ས ་སངས་རྒྱས་འཛུ མ ་པར་མཛད་པའི ་
རྒྱུ ་དང་རྐྱེན་གང་ཡི ན་པའི་སྐར
ོ ་བཀའ་འདྲི་

ཞུས་པར།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ གདུལ ་བྱར་མ་གྱུ ར ་པའི ་

ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་སུ་ཐོག་མར་མི འ་ི འགྲོ་བ་སྤལ
ེ །
བར་དུ་ཟང་ཟིང་གིས་བསྐྱངས་པ།
ཆོས་ཀྱིས་སྨནི ་པར་མཛད་པ་སྟེ།

མཐར་

དེ་ཡང་

རི གས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།

བོད ་རྒྱལ་ཐོག ་མ་གཉའ་ཁྲི ་ བཙན་པོ་ ནས་

ཆོ ས་རྒྱལ་མེ ས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གཙོ ས་ལོ ་
པཎ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུ ལ་གྱིས་བོད་

མགོན་ཐུ གས་རའྗེ ི་གཏེར་ཆེ ན་གང་ཉིད་སྐུ་ མཆོག་༸ཞབས་པད་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བར་

ཕྲེང་གོང ་མ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་སྐ ྱེད ་དམ་ བོད ་མི ་རྩམ་ཟན་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ འདི་ ཕྱི ་ གཉིས ་

བཅའ་བཙན་པོས ་བོད ་ཁ་བ་ཅན་གྱི ་ སྣོད་ ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་མུ ་

བཅུ ད ་སྤྱི ་ དང་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ མཛད་པ་འཕྲོ་ མཐུ ད་བཞུ གས་གནང་ཡོ ང་བའི་གསོ ལ་བ་

སྐང
ྱོ ་རྒྱུ འི་དོན་དུ་བསམ་བཞི ན་སྐུའི་སྲིད་པ་ ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་རྒྱུ་ཡི ན།

བཟུང་སྟེ་༸རྒྱལ་བའི་གསེར་ཁྲིར་རྩོད་མེ ད་ ༢༽

ཇི་སྲིད་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་ནམ་

དུ་བནྱོ ་ཏེ་ཆབ་སྲིད་སྣུམ་ཟད་མར་མེ འི་ངང་ གནས་ཀྱི་བར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་

ཡུལ་མུ ན ་པའི་གླིང་དུ་དམ་ཆོ ས ་ཀྱི ་སྣང་བ་ ཚུ ལ་དུ་གྱུར་སྐབས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ བནྱོ ་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་པའི་བསྟན་དང་

དཀར་པོས་བོད་འབངས་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་ པ་བཞི ན་ཆོ ས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུ གས་ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ངེས་ཕེབས་ཡོ ང་བ་ཚོ གས་
འགན་བདག་གིར་བཞེས་གནང་ཡོ ད།

ཕན་བདེའ་ི དཔལ་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད།

ཆེན་འདིའ་ི ཐོག་ནས་བོད་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་

དེ་ ནས་རྗེ་ ཙོ ང ་ཁ་པའི ་ དངོས ་སླབོ ་ཐམས་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོའི ་ ཡང་ ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མགྲིན་དབྱངས་གཅི ག་གྱུར་
ཅད་མཁྱེན་པ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ སྲིད་ངོས་འཛི ན་གནང་ཕྱོགས་ནི་ད་ལྟའ་ི ཆེད་ གྱིས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ ་འདེབས་རྒྱུ།

མཆོ ག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གང་ཉིད་

མཐའ་འཁོབ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེར།

དང་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་རྫོག ས་སྨིན ་སྦྱངས་

བཀའ་དྲིན་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་

ནི་བཀའ་གདམས་གླགེ ས་བམ་ལས། སྤྱན་ ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་གྱི་འགོ་ རྒྱུ འི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

དང་བཅས་པ་བརྩད་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རྒྱ་ཆེ ་རྒྱུ ན་
མི ་ཆད་པའི་འཕྲིན་ལས་འཇི ག་རྟེན་ཡོ ངས་

རྒྱས་གཞན་གྱི ས ་མ་ཐུ ལ་བར་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཁོ་ནས་འདུལ་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ ་མཚན་

གསུངས་པ་ལྟར་སྡམ
ོ ་བརྩོན་ངུར་སྨྲིག་གར་ ལྡན་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཡང་སྲིད་ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་དགའ་ལྡན་

གྱི ་རྣམ་པར་རོ ལ་ཏེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི ་པ་བར་ཞྭ་ ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ ཕོ་བྲང་ཡི ད་ཆེས་དགེ་རྩའི་དབང་ལྡན་འགན་

པ་འོད ་ཟེར ་ཀུ ན ་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་

སྔར ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ས །

ལུ ག ས་ཡོ ང ས་ལ་དག་སྣང་གི ས ་བསྟན་པ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ སྐུ་ ཕྲེང་ ཁབ་དང་། གཞུང་། སྒྲིག་འཛུ གས། མི ་སྒརེ ་

སངས་རྒྱས་ཟིན་ཡང་། གདུལ་བྱའི་ཁམས་

དག་ཀུན།

།བདག་གིས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་

མཛད་དོ།

།ཞེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་།

ཇི་སྐད་དུ།

མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རའྗེ ་ི

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མང་པོར་བསོད་ནམས་

གསུམ་མཛད་ཅིང་། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་

ལ་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་དེ་བཞི ན་གཤེ གས་

རྒྱལ་པོའི ་ ངོ་ བོར ་མངོན ་པར་རྫོག ས་པར་

མོ ས་དང་འཚམས་པ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་

སྤྲུལ་པའི་རོལ་པ་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་
འདས་པའི་སྒ་ོ ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་

པའི་ངང་ཚུལ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ནམ་མཁའི་
ལམ་གྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་འཇིག་རྟེན་རྒྱ་ཆེན་

མཐའ་མ་མཆི ས།

།དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་སེམས་

ཅན་གྲངས་མཚུ ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དེ་སྙདེ ་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུ གས་རྗེ་
བ་ལྟར་རྒྱས་པར་འགྱུར།

དེ་ཡང་སངས་

ནི། སྔནོ ་གྱི་ཚེ ། སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྤྱན་

མཐའ་འཁོབ ་གདུལ ་དཀའི་ སེ མ ས་ཅན་དེ་

འདུལ ་གྱུ ར ་ཅི ག །།ཅེས ་སོ ག ས་དམ་བཅའ་
གཞན་ཡང་བཀའ་གདམས་གླགེ ས་བམ་ལས།
གླུར།

།ཤར་རྡོ་ར་ྗེ གདན་གྱི་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ན།

།གནས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོ ད། །རི ་

ཆུ་ཆར་བཞི ན་དུ་འབད་པའི་རྟོགས་པ་མངའ་

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ཡོ ད།

།དྲི་ཞིམ་པོ་སྨན་གྱི་

།ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྤྲུལ་

བདུག་སྤསོ ་ཡོ ད། །ཅེས་དང་། ཀ་ྱེ གངས་

དེ་བཞིན་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྟོན་ གྲིབ་མ་བཞི ན་བྲལ་ཐབས་ཡེ ་ནས་མེ ད ་ ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་སྤྱི་
པའི་བསྟན་པ་ས་སྟེང་དུ། །དུས་མཐར་འཇིག་ པ་ཞི ག ་ཡི ན་པས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མའི ་ སྐུ ་ ཕྲེང་ དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གཏན་
ཅིང་ཉམས་པ་ན།

ྲོ ་འདི་ ང་ཚོ ་ བོད ་ཁ་བ་ ལ་ཕབ་པའི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཕྱོགས་
།སྡམོ ་བརྩོན་རྒྱལ་པོའ་ི ན་རི མ ་གྱི ་ ལམ་ས ལ

།འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐེ་ ཅན་གྱི་མི ་མང་ལ་མུ ་མཐུ ད་གནས་དགོས་ ཀྱི ་ བཙན་བཀའ་ཨང་ལྔ་ པའི ་ ཁྲི མ ས་ཡི ག་
ད་རེས་ཀྱི་དམི གས་ བརྒྱུད། ༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་
ཚོ མ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། བོད་ པ་ཞིག་ཡི ན་སྟབས།
ཚུལ་གྱིས་ནི།

འབངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲི ད ་མི ་རི གས་

བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་འདི ་ བརྒྱུ ད་བོད ་མི ་ བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཇུས་ངན་བཏོན་དང་འདོན་

པས་བོར་བ་ལྟར་ཆེ ས་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་

ནས་ཚོ གས་བཅར་བ་གྲངས་ ༣༤༠ ལྷན་ རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ།།

༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་

ཆེན་པོའི་གཞུང་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཆབ་

མང་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཁྱོན་རྒྱལ་ཁབ་

༢༤ བཞི ན་པ་དེར
ེ ་དགག་པ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་བྱ་

འ ཛོ མ ས ་ ཀྱི ས ་ གྲོས ་ ཆོ ད ་ ཅི ག ་ འ ཇོ ག ་ བརདྗོ ་གཞི ་དང་པོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
དགོ ས ་པ་དུས ་ཀྱི ་ དགོ ས ་མཁོ ར ་མཐོང ་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི ལས་འཆར་ཐད།

སདྲི ་གདུགས་དཀར་གྱི་གྲིབ་བསི ལ་འོག་ཆབ་ གྲོས་ཆོད།

པའི་ཟློས་གར་མཐའ་དག་ནི་བསམ་བརྗོད་

རི འ་ི མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གནས་

འབངས་བདེ་ བར་བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུ ང ་ ༡༽

མོ ང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་འཕགས་ཡུལ་དུ་

ཁདྱོ ་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཡོ ད།

ཆེ ན ་པོའི་ བར་བྱམས་གཟིག ས་བཀའ་དྲིན་ དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཀྱི་ཡུལ་ལས་འགོངས་ཤི ང་། འོན་ཀྱང་ཐུ ན་

དེ་ན་ཁདྱོ ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོ ད།

།ཞིང་དེ་ན་

།སོགས་མདོ་རྒྱུད་

གསལ་བདྱེ ་སོ་དྲུག་བནྱོ ་ནས་འགྲོ་དོན་དཔག་ དུ་ མ་ནས་ལུ ང ་བསྟན་པ་ལྟར ་བོད ་གངས་

གཞན་རྒྱལ་

བ་ནི ་ མགོ ་ དང་མཇི ང ་པའམ་ལུ ས་དང་ ༤༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་སྔནོ ་བོད་བརྒྱུད་

ལ་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད།

སྐབས་སུ།

།སྤང་སེར་པོ་

འཛི ན་ཁོ་ནར་ཡོ ད་པ་ལས།

གཙོ ་བོར་འཛི ན་ཅི ང་བོད་སོག་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ ན་རི མ ་དང་བོད ་མི ་མང་དབར་གྱི ་ འབྲེལ ་ བཅས་སུ་ལའང་མེད།

ཤེལ་གྱི་མཆོད་རནྟེ ་ཡོ ད།

།གངས་དཀར་པོ་

མ་ལགས།

སེ ར ་རི ང ་ལུ ག ས་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི ་ རི ང ་ ཡི ན་པ་ཞིག་ཡི ན།

དང་བཅས་པ་ཟུ ངས་ཟད་ཀྱི ་ ནད་པ་སྨན ་

པོ་གཡུ་ཡི ་མཎྜལ་ཡོ ད།

སྙམ་བགྱིད་པ་མ་ཡི ན་ཏེ། །ཆར་སྤྲིན་ལས་ནི་

རས་གཟིགས་དབང་བཟང་པོར་སྤྲུལ། །ཞེས་ སྟོད་ནས་བརྒྱུད་ཡོ ང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་ཉིད་དང་།

མཐོན་པོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཡོ ད། །མཚོ ་དམའ་

།རབ་ཏུ ་སྤ་ྲོ ཡང་བ་སྤུའ་ི རྩེ་ཙམ་གཡོ ་

ཅིག

རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ གཉེར་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་བྱེད་སྲོལ་འདིའ་ི ༣༽ ༸རྒྱལ་བའི་ི ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་གནང་

བོད་འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་

བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེ ད་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ མི ག་དང་ཁོག་པའི་སྙངི ་ལྟ་བུའ་ི བླ་ན་མེད་པའི་
གཞལ་དུ་མེད་ཅིང། ཁྱད་པར་དུ་༸སྐྱབས་ ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་

ཚོ གས་ཆུང་སོ་སོའི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་དང་རྒྱ་

ཆེ འི ་ མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དགོ ང ས་འཆར་ཡི ག་

ཐོག་ཏུ ་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་

ནས་བཀའ་བསྡུ ར ་དཔྱད་ཞི བ ་ཀྱི ས ་ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱུའི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ། །

སྐརོ ་བསྐྱོད་འཕྲོད་བསྟེན་སླབོ ་གསོའ་ི ལས་གཞི ་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ལམ་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༨

རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་

འོག ་རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་གྱི ་ བཙན་བྱོལ ་

ཐོག་རྒྱུ ས་མངའ་ལམ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་

ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་

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

བོད་མི འི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་དང་

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

སྐ ར
ོ ་བསྐྱོད ་འཕྲོད་བསྟེན་སླ བོ ་གསོ ་ ལས་

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

མཐོང ་གྲོལ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་མཇལ་དར་དང་

ནང་མི འི ་ གྲངས་ཐོ་ དང་ནང་མི འི ་ གནས་

ལགས་དང་། དྲུང་འཕར་བྱམས་པ་ཕུན་

མཚམས།

ཚོ གས་ཡོ ད།

༩

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ པར་

འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་

བསྐ ྱོད ་འཕྲོད་བསྟེན་སླབོ ་གསོ འི ་ ལས་གཞི ་

བོད་མི འ་ི

སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཕྱོགས།

ཚོ གས་ལགས། ཟུང་དྲུང་ཚེ ་རི ང་གཡུ་སྒནྲོ ་ ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་།

ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་འཕྲོད་བསྟེན་སྔནོ ་

སྨན་པ་བླ་ོ བཟང་ཚེ ་རི ང་ལགས་

སྒྲི ག ་འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུ ངས་

ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ལས་བྱེད ་ དེ་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་

འགོག ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ མང་དག་ཅི ག ་

ལགས་དང་བི་ཀས་ཌ་གུར་ Mr. Vikas འགོ་འཛི ན་རྣམས་ནི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
Dagur ལགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་ གྱི་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི འདུ་སྡདོ ་ཁག་ཏུ ་བོད་

འཕྲོད་བསྟེན་སླབོ ་གསོ ་ནི་ལས་གཞི ་ཧ་ཅང་

གསུ མ ་གྱི ་ བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ ས་གནས་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོ་གདོང་དང་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ལ་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རི ང ་གི ་ སྐར
ོ ་

གཞི འི ་ བརྒྱུ ད་དུད ་ཚང་སོ ་ སོ འི ་ ནང་གི ་

ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ སྣང་གསལ་མར་མེ ་ ཞལ་ཕྱེ་ གནང་གྲུབ་

རྣམ་པ། ཟབ་ཁདྲི ་པ་སྨན་པ་བླ་ོ བཟང་ཚེ ་རི ང་ དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་ས་གནས་

སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་སྐརོ ་བསྐྱོད་

གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་འཕྲོད་བསྟེན་ཟུང་

འགོ་འཛི ན་གྲངས་ ༤༥ དང་། འཕྲོད་བསྟེན་

མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།  དབུས་ས་གཉིས་ དྲུང་ཚེ ་རི ང་གཡུ་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ

གྲངས་ ༧ བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་

སླད་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞི ན་པར་བསྔགས་ མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་

མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་

ཀྱི ་ འབྲེལ ་མཐུ ད ་སོ ག ས་སྤྱི ་ པའི ་ ལས་དོན ་ ཆེ ་ཞུ འི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དབུ་འབྱེད་
བརྗོད་དང་སྦྲགས་ལས་འགན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩

6

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

9th October 2019 TIBETAN NEWS

ལུས་སེམས་སྲོག་གི ་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨

ཉིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་མཐོ་སླབོ ་ཚོ གས་ཁང་
དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ལུས་སེམས་སྲོག་

སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་། འཕྲོད་

ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས།    སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ྱེ

གི ་སྡ་ེ ཚན་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ལུས་སེམས་སྲོག་

ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ གསུ ང་བཤད་གནང་

ཁང་གི་འགན་འཛི ན་གྱིས་དབུས་ལུས་སེམས་

གྲུ བ་མཚམས་སྐུ ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོས ་ལུ ས་ ས ྲོག ་གི ་ སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བ ྱེད ་

སེ མས་སག
ྲེ ་ཐུ གས་
ྲོ ་གི ་དཔེ་དེབ་དབུ་འབདྱེ ་གནང་ ཡོ ངས་ལ་བསྔགས་བརདྗོ ་དང་འབལ
སྟེ་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་བཅུ་པ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ལུས་ བཙན་བ ྱོལ ་ནང་སྨན ་རྩིས་ཁང་ཐོག ་མར་

མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་

སེ མ ས་སྲོག ་གི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་བཅུ ་ པ་

བསྐྱར་གསོ ་བདྱེ ་སྐབས་སྨན་པ་གཅི ག་དང་

སེམས་ཁམས་གསོ་སྐངྱོ ་།   ཞེས་པ་ཡི ན་

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་སྡ་ེ ཚན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

ི ་
ཆར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ས་འཛམ་གླང

ད་ལྟའ་ི

བཅར་རྒྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། སླབོ ་ཕྲུག་བཞི་ལས་མེད་པ་དང་།

བགྲོ་གླངེ ་གི་བརདྗོ ་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། རྒས་པའི་

ཞིང་། ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་།

ལོར་གསར་བཙུགས་གནང་འདུག ད་བར་ ཡོ ངས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་རླབས་ཆེ ན་གྱི་

བདྱེ ་(ཨ་ཡུར་ཝེ་དྷ།) བོད་རྩིས་རི ག་པ། ཧོ་

ཟིན་པ་དང་ད་ཐེངས་ཐེངས་བཅུ་པ་ཆགས་

ཡོ ད།

ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་

དགོང ས་བཞི ན ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་རི མ ་

གནས་ཐུ བ་རྒྱུ ་དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་ལས་ཁག་

བལ
ྱོ ་བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་

བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་དགུ ་ ཚོ ག ས་ ཞབས་འདེག ས་བསྒྲུ བས་དང་སྒྲུ བ་བཞི ན ་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པ། རྒྱ་གར་ཚེ ་ཡི ་རི ག་
མི འ་ོ པེ་ཐི།   སི ད།ྷ ཡུ་ན་ཎི། ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་

ཚན་རི ག  རྣལ་འབར
ྱོ ་(ཡོ ་ག) བཅས་རི ག་

ཀྱི་ཡོ ད།

གཞུང་སྡ་ེ ཁག་དགུའི་མཁས་དབང་རེ་གདན་

བོད ་ཀྱི ་ སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་ ངེས ་སྟོན་པ་བཀྲ་

གནང་གྲུབ་བསྟུན་གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདེབས་

གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ། དགོན་སྡ་ེ ཁག་
གི་སྐ་ུ ཚབ།   འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་དང་

འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་འབུལ་
ཞུས།

མི ་གྲངས་ ༢༥༠ བརྒལ་བ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་

སྨན ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས ་དབྱི ང ས་ལགས་

ཞུས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་བགྲོ་གླངེ ་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་
ཐོག་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་

༡

གཙོ་བོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

ཤི ས་ཚེ ་རི ང་ལགས།

གདན་ཞུས་གཏམ་

སྨན་སླབོ །    ཚོ གས་བཅར་བ་བཅས་ཁནྱོ ་

རྟ་དབྱངས་གསུ ང ་འདོན ་དང་འབྲེལ ་རྟེན ་

དེ་ ནས་ལུ ས ་སེ མ ས་སྲོག ་གི ་ འགན་འཛི ན་

ུ ་
ལས་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡི ན་རང

ལས་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུ ད་རྒྱུན་

པ་ཡོ ད།

ད་བར་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་པ་ཙམ་

མ་ཟད་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གྲུབ་

འབྲས་ཆེ ན་པོ་སྨནི ་པ་ནི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་བྱས་

མི ་ཐོག་རྒན་པ་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

པས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་ནས་ང་ཚོ ་ནི ་ བཙན་
ཆགས་ཐུ བ་ཡོ ད།

བཤད་གནང་། །

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

རྗེས་ཤི ག་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་པའི་རྗེས་དྲན་སི ལ་སྤལོ ་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་མཇུག་སྡམོ ་
མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་དེར་ཐོག་མར་བོད་ བཀྲ་ཤི ས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་དམ། བཀྲ་

ནང་ཐེང ས་མ་གཅི ག ་གཉིས ་མ་ཡི ན་པར།

གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་གངས་ གསལ་མི ་འདུག

ནང་མཐུ ན་སྒྲིལ་བདྱེ ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་

གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཐོག་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་ ངོ་

༤༩

འཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཡི ན་ཞེས་ ཀྱི ་ གཞོན ་ན ་ུ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཟེར ་བ་དེ་ གསར་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ འཛུ གས་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་བོད་རི གས་

མ་ཤི ས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ང་རང་ཚོ ་

ཚང་མ་ལོ གས་ནང་མཐུ ན་པ་ཡོ ང་དགོས་པ་

སྐྱི ད ་སི ལ་སྤ ལ
ོ ་རྩེད་ཐང་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ དཔའ་མོ ་ རྣམས་ཀྱི ་ རྗེས ་དྲན་ཆེ ད ་དུ་ སི ལ ་ གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཟེར ་བ་དེ་ བོད ་ཀྱི ་

དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ འ་ི ཁ་གཏད་དེ་རྒྱ་

སྤལ
ོ ་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་ འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་རོགས་ཟེར་ ཚོ ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་

ཚང་མ་ལོ གས་ལངས་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞི ག་

གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ འི་རྗེས་དྲན་སི ལ་ སྤལ
ོ ་འགྲན་བསྡུར་གྱི ་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་དང་། གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ང་

མཛད་སྒརོ ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ འདུག དེ་རི ང་འདིར་འབར
ྱོ ་ཚར་བའི་རས
ྗེ ་ མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཇི ་ སྙདེ ་ཅི ག ་ཡོ ད ་པའི ་

ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་རེད། ང་རང་ཚོ ་

ཐོགས་ཡོ ད་རེད། ང་རང་ཚོ ་བོད་པ་ཚོ ་རྩེད་

ུ ་།
འཛི ན་གྱི་ཡོ ད་རང

ནས་འཛོ མས་འཛོ མས་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ལའང་

ཁ་གཏད་ཟེར་ནའང་

ི ་ས་དེ་ཕ་རོལ་པོ་ང་རང་ཚོ འ་ི
ལྡར

རྒྱལ་ཁབ་བཙན་བཟུང་བདྱེ ་མཁན་དེ་རེད་མ་

གནང་མཁན་ཚོ ར ་དེ་ འདྲ་བ་ཞི ག ་གོ་ སྒྲི ག ་

དང་། མ་མཐུ ན་པ་བཟོས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་

འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད།

གནོད་ཀྱི་རེད། གང་བྱས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་

རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོ ད།

ན། རྩ་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་

མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད། གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། སོ་སོའ་ི དུས་ཚོ ད་

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ འི་རས
ྗེ ་དྲན་

སི ལ་སྤལོ ་འགྲན་བསྡར
ུ ་སྐབས་ ༡༨ པ་དེ་ཕྱི་

པའི་གནས་ཚུ ལ་མང་པོ་ཞི ག་བཟོས་ཡོ ང་གི ་

ཞིང་། འགྲན་བསྡར
ུ ་ཐོག་ར་ུ ཁག་མི ་འདྲ་བ་

ཡི ན་ནའང་རེད། མཐུ ན་སྒྲིལ་ཐོག་ལ་ཡི ན་

ཚོ ག ས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ནང་མ་མཐུ ན ་ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ ནས་འགོ་འཛུ གས་གནང་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་

འདུག

ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ ལ་བོད་ཀྱི ་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་དབུ་བརྙས
ེ ་ དགོངས་གཞི ར་བཟུང་ཕེབས་ཀྱི་ཡི ན་ཞེས་པ་

དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་དུས་ཚོ ད་ཆུད་ཟོས་

འགྲོ་གི་ཡོ ད་ལ།

ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད། དེ་ཚོ འ་ི

དེའ་ི ནང་དོན་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་རི ང་འདིར་སི ལ་སྤལོ ་

བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི ཡི ན་ཙང་།

དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་མཐུ ན་གཞས་

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ ར ས
ྗེ ་དྲན་ཆེ ད ་དུ་ སི ལ ་སྤལ
ོ ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་ བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར།

གིས་གསུང་དོན། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་ བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡི ན་ས་རེད། ངས་སྐད་ཆ་ རྟོགས་ནས་དེ་ནང་བཞི ན་ཞི ག་ཡོ ང་བ་བྱེད་

གཞོན་ནའུ ི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ ན་ལས་ཁང་གི ་ མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་མི ན། དེ་རི ང་འདིར་ཕེབས་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་

གནས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ དབུ ས ་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ ཕེབས་པ་མ་གཏོགས། ངའི་སྐད་ཆ་ཉན་པར་

ཤོད་དགོས་རེད་གསུངས་འདུག གང་བྱས་

ཚོ གས་གཙོ་དང་། དབུས་རྒྱུན་རྣམ་པ། ས་ མཁན་ཚང་མ་གཟི ག ས་མོ ་ གཟི ག ས་པར་ པོ་རེད།

༡༠ ཡི ་དབར་རྩེད་འགྲན་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་

བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་ འདུག་པ་བཅས། །

མཆོ ག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་གདན་ཞུ ས་ལྟར་ ནས་ལོ་ངོ་ ༤༩ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་གཅིག་ ལ་སོགས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་འདྲ་

ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་དགོས་པ་

གོ་སྒྲིག་གནང་བ་རེད། གང་བྱས་རྩེད་མོ་དེ་
ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེ ད་དུ་གལ་ཆེ ན་པོ་

ངར་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་ ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་རེད། དེ་ཚོ འ་ི རི གས་

ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་སུ་འདྲ་

མི ་ ཞིག་ཡི ན་ནའང་།

ནང་མཐུ ན་པ་བྱུང་ན་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲིའི་ ཚེ ་ ཆ་ཚང་གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་ བཀྲ་ཤི ས་པ་ཡོ ང་གི་རེད།

ནང་མ་མཐུ ན་

ཁ་སང་ འཛུ གས་འདིའི་ནང་ཞུ གས་མ་མྱོང་མཁན་ པ་བྱུང་ན་བཀྲ་མ་ཤི ས་པ་ཡོ ང་གི་རེད། དེ་
དེའ་ི སྔནོ ་ལ་མགྲོན་ཤོག་འབར
ྱོ ་སྐབས། བོད་ ཞིག་རེད། ཡི ན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོ ས་གདམ་ཁ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སི ལ་སྤལ
ོ ་གོ་སྒྲིག་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

དེང་སང་སྤྱི་

དེའི་ནང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དོན་དག་ ཀྱང་ཆུད་ཟོས་འགྲོ་གི་རེད།

བཅས་ཚང་མར་ངས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ རྩ་བའི་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོ ན་ན།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་གོ་སྒྲིག་

གཏོགས། ང་རང་ཚོ ་ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་ གནང་རྒྱུར་ལས་སླ་པོ་ཡོ ད་མ་རེད། དེ་དང་

ཆད་ལ་དེའི་ནང་དོན་གང་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་

འདིར་ཕེབས་པའི་གཟིགས་མོ་བ་ ཕལ་ཆེར་ཕེབས་ཡོ ད་མ་རེད།

ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད།

དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་

འདྲ་ཡི ན་ཙང་། ད་ལྟ་ཁདྱེ ་རང་ཚོ འ་ི གཞོན་

དེ་

གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་ཕྱིན་

རྣམ་པ།

མོར་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།

རེད།

ན འུ ི ་ མཐུ ན ་གཞས་ནང་གང་གསལ་བ་དེ་

ཡི ན་པ་དང་།

པ་དང་། ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ཕན་

ནང་ནས་ཚོ ག ས་པ་རྒྱ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཤི ག ་དང་།

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད།

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ཡང་ནས་ཡང་དུ་ དེ་ འདྲ་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་ན།

དེ་ དུས ་ཚོ ད ་ངེས ་ཅན་རེ ་ རེ འི་ ནང་ཡོ ད ་པ་

ཙམ་མ་ཡི ན་པར། དུས་ནས་དུས་སུ་གོ་སྒྲིག་
གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་རི ང་
ས་གནས་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ནས་འདི་འདྲ་

ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི ་
ཡི ན།

མ་འོངས་པར་ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་
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