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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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོ།

ལོ་ ༤ ཨང༌། ༡༢

༄༅།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

25th March 2020

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

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ པའི ་ ལོ ་ བས དྟུ ་མར་ང་ཚོ ་ ནོ་ བེལ ་ཞི ་ བདེའི ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གིས་དགུང་གྲངས་ ༧༦ ཕེབས་པ་
ི ི་ ཞི ་ བའི་
བྱང་ཕྱོག ས་ཨ་ཡི ར་ལེ ནྜའ

གཟེང ས་རྟགས་བཞེ ས ་མྱོང ་མཁན་རྣམས་

ཀྱི ས་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་དཀའ་ངལ་དང་མི ་

བརྩོན་བདྱེ ་མུས་ཡི ན།  

དམ་པ་ཁོང་ལ་མཚོ ན་ན་དཀའ་ངལ་ཇི ་འདྲ་

ཞི ག ་འཕྲད་ཀྱང་ཆོ ད ་སེ མ ས་བརྟན་པོས ་

ངོས་རང་དམ་པ་ཁོང་དང་མཇལ་བའི་དུས་

ཡང་སྒསོ ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཀངྒ་ར་རྫོང་ནང་

ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ཡོ ད།   གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་

Betty

ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ བར་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མི ་གཏོང་

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་དམ་པ་ རྒྱུ་མི ན་པ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་
ཁོང་ལ་རས
ྗེ ་དྲན་མཆོག་ཏུ ་ ནས་བརྡ་ཁྱབ་ཅི ག་བཏང་གནང་འདུག་པ་ཚང་

མཆོག་འདས་གྲོངས་

གྱུར་བ་ནི་རང་ཉིད་ཞི ་བདེ་
ལྡ ན ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐབས་

ཐུ གས་གསོ་མཛད་དོན།  

ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

བ་དེ་ནི་ང་ཚོ ར ་གྲོགས་པོ་ བླས
ོ ་ཐུ བ ་

དང་།

དེ་ནས་རང་གི་

མེད་པའི་གངྱོ ་གུན་ཞིག་ཕོག་པ་རེད།  

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་

མས་དགོངས་འཇགས་འཚལ། །

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བཤད།

ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

ཅི ག་མེ ད་པར་གྱུར་སྟབས་གསབ་ཏུ ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཅེས་

དམ་པ་ཁོང ་གི ས ་སྐུ་ འཚོ ་ བཞུ ག ས་

རི ང་རྩོད་རྙག
ོ ་རྣམས་འཚེ ་བའི་ལམ་

ནས་མི ན་པར་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་
བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་ཡོ ད། འདས་

མཐུ ན ་པ་དེ་ དག་འཚེ ་ མེ ད ་མེ ད ་ཞི ་ བ་གྲོས་

མོ ལ ་གྱི ་ ལམ་ནས་སེ ལ ་ཐབས་ཆེ ད ་འབད་

འཁོད་འདུག །

དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་གནང་
མཁན་ཞིག་རེད།  

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
མངྱོ ་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ ཊི ་ཝིལ་ཡེ མ་སི ་ Betty

འཕེན ་པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ ་

ཞི ་བདེའ་ི མི ་མང་ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་བཙུགས་

དང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཤུ ལ་

འཕེལ་སླད་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་འབྲས་

༄༅། །དགུང་གྲངས་ ༧༦ ཕེབས་པ་བྱང་

ཕྱོགས་ཨ་ཡི ར་ལེ ནའྜི ི་ཞི ་བའི་ལས་འགུ ལ་བ་

Williams མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣

ཐོན ་པར་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་

ལུ ས ་ནང་མི ་ལྟས
ོ ་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུ ག ས་

པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར་ང་རང་

ད བུ ་ ཁྲི ད ་ སྤྱི ་ ནོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་

ི ་ནང་ཞི ་བདེའི་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་
གླང

ཁོ ང ་ ཐུ ག ས ་ འ དྲི ས ་ ཧ ་ ཅ ང ་ ཆེ ་ ཞི ང ་ །

ནང་ཞི ་བདེའི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་མཁན་གཙོ ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན།   ཞེས་

ཞིག་ཡི ན་ཞིང་། བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཨ་ཡི ར་ལེནའྜི ་ི

གྲས་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་

གསལ་བཤད།

ཡོ ད་འདུག དེ་ནི་དཀགྲོ ་གཏམ་རང་ཡི ན་པས་

སྔནོ ་འགོག་ཆེད་བཞུགས་སྒར་

མེད། མ་འོངས་པར་དཀགྲོ ་གཏམ་དེ་རི གས་

གིས་ཏོག་དབྱིབས་མཉན་རི མས་ ༡༩

སྤྱི ་ ནོར ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕོ་ བྲང་ནས་༸གོང ་ས་

ལྷ ག ་ པ ར ་ བོ ད ་ མི འི ་ བླ ་ ན ་ མེ ད ་ པ འི ་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པོ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ ད མ ་ པ ་

བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་ཡུན་རི ང་ནས་རྒྱབ་
འཁོད་འདུག །

རྟའུ་ཁུལ་ནས་ནད་ཡམས་

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཐའེ་ ལན་ཌི ་ དངཝེ ་

གཞན་ཡང་།

གནང་སྐབས། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐརོ ་

དམ་བཀའ་ལུ ང ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པའི ་

རྐྱེན་སེལ་ཆེད་འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམས་ཀྱིས་ཐུ གས་

མི ་མང་ནས་བདེན་འཛི ན་རྩ་བ་ནས་གནང་རྒྱུ་

ཏི་ནམ་གྱི ་དད་ལྡན་བརྒྱ་སྐར
ོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་

ལ་ཐུ གས་སྣང་དང་ཞིབ་དཔྱད་གནང་དགོས།

ལ་ཀུན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དོ་ཁུར་གཟབ་

དད་ལྡན་ཚོ ས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སེལ་

པ་དང་དོན་གཉེར་ཅན་ཚོ ས་རྗེ་བཙུ ན་སྒྲོལ་ བར་བཀའ་གསུ ང ་གང་ཡང་གནང་མེ ད ་པ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་མཚན་

འདི་ལོའ་ི ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་རི གས་

ཚོ གས་ནས་ཚ་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར་མེ ད་པའི་ཇ་

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

མང་

སུ་དམ་པ་ཁོང་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོ ད་འདུག

བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ནི་འཛམ་

༄༅། །ཉེ་ལམ་སྐད་འཕནྲི ་བརྒྱུད་མི ་གཅིག་

ནས་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཨ་ཡི ར་ལེ ནར
ྜི ་ཞི ་བདེ་གོང་

གསོ་གནང་དོན།

ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ ཊི ་ཝི ལ་ཡེ མ་སི ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་

སྔགས་གསོག་སྒྲུབ་མཛད་ཚུལ་དང་།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་

ཚོ ག ས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༤༤ ལག་བསྟར་བཅས་
བདེ་བརྟན་ལྷངི ་ཆེད་ཐུ གས་ ལ་བརྟེན། བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླངི ་

སུ་གྱུར་བར་དམ་པ་ཁོང་གི ་ཚ་བོར་

Covid-19

༄༅།

ལྕ མ ་སྐུ ་ མཆོ ག་གི ས་སྤྱི ་ ཡོ ད ་པ་དང་བསྟུན ་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་དང་

གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མ ྱོང ་མཁན་

ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ ཊི ་ཝིལ་ཡེ མ་སི ་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་
བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ནང་རེ་ཞིག་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མི ་བཀག་སྡམོ ་བྱ་རྒྱུ།

སྐབས་དེ་དག་ཡི ད་ལ་དྲན་སྐབས་སེམས་ནང་ བརྡལ་བང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་མཉན་རི མས་དེང་
ྱུ
སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བཞིན་འདུག
ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་བཞི ན་
སྐབས་འཛམ་གླང

ལས་འགུ ལ་བ་དང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་
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བརྟག་འབྲས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དག་ལ། དེ་

ནན་དང་མཉམ་དུ། ནང་པའི་རས
ོ ་ལ་ད་
ྗེ ་འཇུག་དད་ མི ན་གྱི ་ཏོག་དབྱི བས་ནད་ཡམས་སྐར

མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་པ་ཡི ན་ན་ཕན་གྱི་ བཅས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཕྱི་

ཐང་འཐུ ང་ན་ནད་ཡམས་ཞི ་བར་ཕན་ཐོགས་

པོ་མཆོག་ལ་ཐུ གས་སྨནོ ་ཞུས་ལན་དུ། སྒལ
ྲོ ་ ཡོ ད ་པའི་ བཀའ་སླབོ ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་འདི་ ག་ ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ལ། །

གཏམ་ཆེད་སྤལེ ་བྱས་པ་གང་སར་ཁྱབ་བཞི ན་

ཡོ ད་ཅེས་དང་། ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ ཁྱབ་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱས་ཡོ ད།

ཡོ ད་པའི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད ་ཚུ ལ་དཀྲོག ་

མའི ་ གཟུ ང ས་སྔག ས་བགྲང་ན་ཕན་ཐོག ས་ ཡི ག་ཚང་ནས་བརྙ ན་ཡི ག་གཉིས་ཐོག་ཡོ ང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧
ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་རི ག ་ལས་
ཁུངས་ནས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་
ཧན་ནས་བྱུ ང ་བའི་ ཏོག ་དབྱི བ ས་མཉན་རི མ ས་
Covid-19 ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་
དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་
ཀྱང་། ད་ལམ་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ ་གསལ་
བསྒྲགས་ཞུ ས ་པ་དེའི ་ ཐོག ་ངན་བྱུ ས ་གཤམས་
ཏེ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི ་དཀ ག
ྲོ ས་གཏམ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་
འདུག་སྟབས། ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འདིའ་ི
ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་དོན།
ཕྱི་ལོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་དཔལ་
ལྡ ན ་བཀའ་དྲུ ང ་ཡི ག་ཚང་ནས་ཛ་དྲག་འབོད ་
བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་ཕེབས་པའི་དགོངས་དོན་
བཞིན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་འདི་ག་ལས་ཁུངས་
ནས་ལས་ཤོག་ཐོག་ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་
རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའི་ (Covid-19) ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་དང་
འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད་ཀྱང་། ད་
ལམ་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ ་ལམ་ཁག་ཏུ ་གསལ་བསྒྲགས་
ཞུས་པ་དེའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི ང་བསྒྱུར་བཅོས་
ཀྱིས་ཆེ ད་སྤལ
ེ ་བྱས་པ་གང་སར་ཁྱབ་བཞི ན་ཡོ ད་
འདུག་ན། རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་ནས་འདི་ཐོག་ཅི་
ནས་ཀྱང་དོགས་ཟོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ངན་བྱུས་ཀུན་ཏུ ་བླངས་པའི་བྱ་སྤདྱོ ་འདིའ་ི རི གས་
ཁྱབ་གདལ་མི ་ཡོ ང་སླད། ཚང་མས་ཡི ད་གཟབ་
དང་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེ ད་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་
འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣
ཚེ ས་ ༡༨ ལ། །
གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཏོག་དབྱིབས་མཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་
ཆེད།
ལྡ་ི ལི ་དོན་ཁང་དུ་ཕེབས་མཁན་མི ་མང་
ཚང་མས་ངེས ་པར་དུ་ ཁ་རས་བསྣམས་དགོས ་
ཤི ང་། ལག་པ་དག་རྫས་ hand sanitizer
བེད་སྦདྱོ ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གསལ་
བསྒྲགས་སུ ། ལྡ་ི ལི ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ལ་ཕུལ། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥
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ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པ།

།ཁལ་མུཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

༄༅།

Kalmyk Republic

ལ་རང་སདྲི ་རང་སྐངྱོ ་

ཐོབ ་སྟེ་ ལོ ་ ངོ་ བརྒྱ་ཧྲིལ ་པོ་ འཁོར ་བའི་ དུས ་

དྲན་སྲུང་བརྩི་ཆེ ད་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ ་སི ་
ཁོ་ Moscow ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝི་

འབུལ་ཞུས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ པར་ཀི ་ འགྲེམས་སྟོན ་ཁང་གི ་ ངེས ་སྟོན ་པ་

ྲི ་དང་
གི ས ་གསར་འགོད ་པའི་ བཅར་འད ར

གཞུང་སྐརོ ་རྒྱུས་ལོན་གནང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། སྒྱུ་རྩལ་ལ་དགའ་མོས་གནང་ ངོས་ནས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་གོ་སྐབས་
མཁན་ཡོ ངས་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུས། དབུ་འབདྱེ ་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་

ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་འགྲེམས་སྟོན ་གྱི ་ ལམ་ནས་

ཆེ་མཆོག་གིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་དང་། ཤེས་ཡོ ན་པ། གཞོ ན ་པ་ལགས་ལ་འགྲེམས་སྟོན ་ཁང་གི ་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

Vic-

འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འད་ྲི གནང་

དང་། འབུར་བཟོ། རྡོ་རས
ྐོ ་རི ་མོ་སོགས་

དང་ཨུ་ རུ་ སུའི་ནང་རི ག་གཞུ ང ་ལ་གཏོར ་

ཁི་ཊོ་རི ་ཡ་པར་ཀི་འགྲེམས་སནྟོ ་ཁང་

tory Park Museum

དུ་ཚོ ན་བྲིས་རི ་མོ་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་
ཡོ ད་པ་དང་།

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆེ་བསྟོད་སྐ་ུ མགྲོན་དུ་

ཕེབས་ཡོ ད།

དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དེ་ སྔ ་
ཁལ་མུ ཀ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆི བས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐརོ ་གླགོ ་བརྙན་གཟིགས་

ལེ ན ་གནང་སྟེ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མཛད་ཁུར་གཙོ ་བོ་བཞི འི་སྐར
ོ ་ངོ་སྤདྲོ ་དང་

ཡོ ད། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོ ག ་གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གཙོ ་
བོ་ བཞི འི ་ ནང་ནས་གཉིས ་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི འི ་

རི ན་ཐང་དང་ཆོ ས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་

བ་དང་འབྲེལ། དུས་རབས་ ༢༠ ནང་བོད་

སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

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

བཤི ག་ཚབས་ཆེ ན ་ཐེ བ ས་ཡོ ད་པ་དང་།

ད་ཆ་ཨུ་རུ་སུའི་མི ་མང་ལ་རང་དབང་ཐོབ་

མཆོ ག ་དེ་ སྔ ་ ཨུ ་ རུ ་ སུ འི ་ ནང་ཐེང ས་མང་

གི ་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་གནང་བཞི ན་པ་སོགས་

གསུངས།

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་

ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ས་མུ ་མཐུ ད་རང་དབང་
ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

འགྲེམས་སྟོན་གྱི་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་རྗེས་ཁལ་མུ ཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

ཁལ་མུ ཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི ག་གཞུང་

ཁབ་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་

ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཧོན་གར་ཨེ ་ལི ་བྷ་ི ཀོབ་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དྲན་རྟེན་གྱི་ལེགས་སྐས
ྱེ ་ཤི ག་

དང་ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་ལྷན ་ཁང་གི ་ བླནོ ་
gar Elbikov

Hon-

མཆོག་གིས་ཝི་ཁི་ཊོ་རི ་ཡ་

ལྷན་ཁང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་གི ས་ཏེ་ལོ ་རི ན་
མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་རྗེས་ཏེ་ལོ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

འགྲེམས་ས ནྟོ ་གྱི ་ ལམ་ནས་ཕན་ཚུ ན ་རི ག ་

ཀྱང་ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ།
༄༅། །རྟ་མགྲིན་

ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་ཞུ་ན།

རྟ་མགྲིན་ཚེ ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཞིབ་ས་ཤང་གྲོང་ཚོ ར་ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཧྲུའུ་ཅི ་གནང་རི ང་རང་རེའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ འཛུ གས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་དྲུ ང ་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཨ་མདོ་རེབ་གོང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་ པ་ཐེངས་བཞི ་པ་བོད་ནང་འབར
ྱོ ་སྐབས་རྒྱ་ གཞོན་གནས་རི མ་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གི ས་ཕྱག་

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཕྱི ་ རི ང་ཡོ ངས་གྲངས་སུ་ཨ་ཁུ་ཧྲུའུ་ཅི ་ལགས་

ཚེ ས ༡༥ ཉིན་ཨོ ་ ཕ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་མ་སངས་ གཞུང་གི ས་མ་ཆོ ག་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་བཙན་ ལས་གནང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
སི ་ཀ ་ྲོ ལི ་ཡའི ་ མེ ལ ་ རྒྱས་མཚོ ་གཉི ས ་སུ ་འཁྲུ ངས་པ་དང་། བཀའ་བཏང་ཡོ ད་པ་དེར་མ་གསན་པར་ལས་ ༣༠ ཉིན་བགྲེས་ཡོ ལ་དུ་ཕེབས།
བྷནོ ་

Calvary

Health Care Beth-

སྨན་ཁང་

lehem

ཆུ ང ་དུ ས ་དམངས་བཙུ ག ས་སླ ོབ ་གྲྭ ར ་

གནས་སུ ་ ཡོ ད ་བཞི ན ་དུ་ རང་རེ འི ་ སྐུ་ ཚབ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་བོད་

སྔནོ ་མི ་རི ག ས་སླབོ ་གྲྭ ར ་ལོ ་ ལྔའི ་ རི ང ་སླབོ ་

དེ་བཞི ན་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་རྩ་དོན་སླད་ལས་ སྤས
ོ ་ལས་གཞི འི ་ ཁོང ས་ཨོ ་སི ་ ཀ ་ྲོ ལི ་ཡར་

འགྲིམས་རས
ྗེ ་རང་ལོ་ ༡༧ སོན་སྐབས་མཚོ ་ ཚོ གས་མི ་རྣམ་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་།

དུ་སྐུ་ཚེ ་མ་ཟིན་པའི་ སྦངྱོ ་གནང་།

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི་གཞི ་

གུལ་རི མ་པར་སྤལེ ་རྐྱེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ གཞིས་བསྐྱོད་གནང་འདུག །

ཡི ད་སྐྱོ་ བའི ་ གནས་ དེ་རས
ྗེ ་མཚོ ་སྔནོ ་གྱི་གྲོང་ཚོ ་ཁག་ནང་ཁྱོན་ལོ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བཙན་བྱོལ་དུ་མ་ཡོ ང་
ཚུ ལ ་ བྱུ ང ་ འ དུ ག ངོ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཧྲུའུ་ཅིའ་ི ཕྱག་ལས་གནང་ དཀའ་མེད་བྱུང་།
དམ་པ་དེ ་ ཉི ད ་ཀྱི ་ པ་དང་།
བཙན་བྱོལ་ནང་བཞུགས་རི ང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠

ུ ་དྲན་
ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་གསུམ་བཅུའ་ི དས
ཐེངས་ ༦༡ ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།

།ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་ ཡི ན་པའི་སྐབས་ལོ ན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཟུ ང་འབྲེལ་ཚོ ག ས་

གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་ལུབ་ཊོན་
ton

Tim Lough-

པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་
Society

Tibet

དྲག་གནོན་འོག་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་དང་ ན་ནིང་ལོ ར་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་

དང་ལྷན་ཐེངས་དང་པོ་རྒྱ་ནག་གི་ བཅས་པ་བླསོ ་བཏང་ཡོ ད།    གལ་ཏེ་དེ་ གི ་འཐུ ས་མི ་ཚོ ས་སྤྱི ་མོ ས་ཐོག་ནས་བོད་དུ་

མཆོག་གིས་བོད་མི འ་ི སྒརེ ་ལངས་ གཞུ ང་ཚབ་ཁང་གི ་མདུན་དུ་བོད་དོན་ཆེ ད་ རི ང་གི ་ངོ་རྒོལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་བོད་གྱི ་རྒྱལ་

གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༡ ཐོག་ ཞི་བའི་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་པ་ཡི ན།

དུས་དེ་ནས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། གྲོགས་པོ་རྣམ་ བཟུང་ད་བར་ངས་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་

པ།

མཁན་བོད་མི ་ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་རྒྱ་ནག་གི ་ ལ་དགའ་པོ་བྱེད་མེད།

སྤནེ ་པ་ལགས་ཀྱིས་གོང་དུ་གསུང་པ་

ལྟར་རྣམ་པ་ཚོ ་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ་དང་།

ས་ལྷ་སར་བྱུང་ཚེ ་ངོ་རལ
ྒོ ་དེ་ཡུན་རི ང་བགོར་

གྱིས་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད།  

རང་དབང་ཐོག་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་ཆོག་པའི་

རལ
ྒོ ་གྱིས་སྒརེ ་ལངས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་

སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ས་ཡ་མང་པོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཆུང་

མཐུ ད་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

༦༡

ནང་ཞི་བདེ་བག་ མི ་སདྲི ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ཤེས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོའ་ི ནང་རང་ཉིད་སླབོ ་མ་ ཕེབས་ཅན་དང་ཞི ་བདེ་ལ་དགའ་མོས་གནང་ གསལ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་སྐུ་ ཚབ་མི ་

མཁོ་ཅན་ཆགས་ཡོ ད།

༦༡

བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ནི་ བོད ་མི ་ ཙམ་མ་ཟད།

མང་གཙོ ་ལ་དགའ་མོ ས ་གནང་མཁན་
ཡོ ངས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་

སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་

༢༣ རི ང་ཕྲན་རང་ཉིད་ནས་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ སེ མ ས་སྐ ྱོ་ པོའི ་ སྒ་ོ ནས་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ བཞི ན ་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་

ཁྲིམས་འཆར་དེ་ནི་

འདོན ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བ དྱེ ་པར་དགོས ་

ཆུང་ཞིག་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ང་ཚོ ས་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༡

ཞུ་མུས་ཡི ན།  

ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡི ན།

ཚོ ད་དང་གཉའ་གནོན་བདྱེ ་བཞི ན་པ་དེ་ཐེར་

བོད ་ཀྱི ་ གྲོགས་པོ་ དང་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱབ་ འཁོར་བཞི ན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མུ ་

ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུས་དང་ ཡོ ད།

ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་འོང་ཆོ ག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་

ཁྲིམས་འཆར་ Reciprocal Access to Ti- སྣ་དང་གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཚན་པ་
ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་ཐུ བ་

རྒྱ་ནག་གི ་ དྲག་གནོན ་ལ་བོད ་མི ་ཚོ ས ་ངོ་

དེ་བཞི ན་འཛམ་གླིང་ནང་ང་དང་འདྲ་བའི་

ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་བོད་དུ་རང་དབང་ཐོག་

bet Act

ཁྲིམས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་

བ་དེ་གཞི ར་བཞག་ཐོག་ངས་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་

བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་དགུ་པའི་མཇུག་བསྡམོ ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་

པདྨ་འབྱུ ང་གནས་མཆོ ག ་གི ས ་སྐབ ས་བཅུ ་
དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

ཡོ ངས་ཀྱིས་མཐུ ན་འགྱུར་མཉམ་རབུ ་གནང་ ད་རེས་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོ གས་ཆུང་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་འདི་འབྱུ ང ་

ནང་འཛུ ལ་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ བྱུ ང ་།

དཔལ་

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བཀའ་

བླནོ ་རྣམ་པ།

བཅུ ་ དྲུ ག ་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

འདི་ ཐོག ་མར་ལས་རི མ ་བསྒྲི ག ས་པ་ནང་

གྲོས་ཆོ ད་གཉིས་བཞག་གནང་ཐུ བ་པ་དང་།

སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་

ུ ་པ་
པ་གང་འདོན་ཐུ བ་པ་དེ་དག་གི ་ཐོག་ནས

བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་སོགས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་
མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དགུ ་ པ་

བྱུང་ཐུ བ་མེད།   དེ་རི ང་ཉིན་གྲངས་གཅིག་
རི ང་ཚོ གས་པའི་ནང་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་

ནས་དུས ་ཚོ ད ་གང་ཡོ ད ་པ་སྤྱི ་ པའི་ རྩ་དོན ་

ཁུངས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་དང་།

དེ་རི ང་སྐབས་

བཞི ན་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱེན ་པས་

ལའང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནང་བྱུང་།
གཞན་ཡང་སྔ ར ་རྒྱུ ན་ལྟ ར ་ཕྱི ་ ད ྲིལ ་ལས་

མཆོ ག ་གི ས་དབུ ས་ཕྱག་སྦྲེ ལ ་སྤྱི ་ འཐུ ས་

འདི་ལོ ར་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་

ལོ ་ འཁོར ་མོ ར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་

ུ ་ཞུས་ཏེ་ཚོ ད་དཔག་འཆར་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་བཀའ་ད ནྲི ་ར ྗེས ་
ཚང་མར་ལེགས་གསོལ་ མཐར་འབོད་སྐལ

བཞིན་ཡོ ད།

བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱིར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནང་

གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེའི་གྲོས་ཆོ ད་གཅི ག   ལ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བསྐ་ོ གཞག་བྱ་རྒྱུ ་ནི་ དཀའ་

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོའ་ི གཏོང་ལེན་ ལས་ཁག་ཤོས་ཤི ག་རེད། མང་ཚོ གས་རྩིས་
ཁྲིམ ས་ཡི ག་གཏན་འབེབ ས་གནང་ཐུ བ ་པ་ ཁྲ་ཚོ གས་ཆུང་དང་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་

བྱུ ང ་བ་འདི་ དག་ཚང་མ་ལེ ག ས་གྲུབ་ཡོ ང ་ ཚོ གས་ཆུང་ཡི ན་ནའང་འདྲ། ཚོ གས་གཙོ་
བར་གྲོས་ཚོ ག ས་ར་བ་འདིའི་ ནང་ཆ་ཤས་ གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་འཕྲད་བཞི ན་
བཞེ ས ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཡོ ད ་མཁན་ འདུག

དགོས་པ་མེད། མི ་དགོས་པ་དེར་དང་ལེན་

བརྟེན་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོ གས་ཆུ ང་ མ་གནང་བར་རྒྱང་རི ང་དུ་བཏང་བའི་ཐོག་

སྔནོ ་འགོག་སླད་མཐུ ན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་

རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

དེར་

ད་རེ ས ་གྲོས་ཚོ ག ས་འདི་ ཚོ ག ས་ལ་ཉེ་ བའི་

ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དགུ ་པའི་མཇུག་
བསྡམོ ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

དེ་རི ང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་རེད།

རྩིས་ཚོ གས་ཆུང་བཙུགས་ཐུ བ་པ་དང་། ཁོང་ དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

བཀའ་

རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་ཞི བ ་ཚགས་པོ་ དང་ཧ་ དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ལོ ་འདིའི་ནང་བོད་མི ་སྤྱི་བོ་

ཆེད་གང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སོ་སོའ་ི ནསུ ་

མཉམ་སྤུངས་ཐུ བ་ཐབས་སླད་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
བཞིན་ཡོ ད།

དེང ་སྐ བ ས་ཏོག ་དབྱི བ ས་མཉན་རི མས་

རྐྱེན ་པས་འཛམ་གླིང ་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ལ་དཀའ་

ངལ་ཚབས་ཆེ ་ཞི ག་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་
བརྟེན་འདི་ལྟ་བུའི་ནད་ཡམས་མགག
ྱོ ས་ནས་

མྱུར་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཞི་བ་དང་། མ་
འོང ས་པར་འདི ་ རི ག ས་མི ་ཡོ ང ་བའི ་ སྨནོ ་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མཐའ་དོན ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་

ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ཐེངས་འདིའ་ི སྔནོ ་ གནམ་བསྟན་ཡོ ངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་

བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་

དུ་ཞི བ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་བ་དང་། ལམ་གོང་བུ་གཅི ག་ཏུ ་བསྒྲིལ་བའི་ཐོག་ནས་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུ ར་དུ་གསལ་བའི་

རྩིས་འདི་རྩ་བའི་ལས་ཁུངས་རི མ་པ་བཞི ན་ དགོངས་གང་ཐུ བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་།

མཐུ ན་

དེ་རྗེས་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོ གས་ཆུང་ རྩ་དོན་ཁོ་ནའི་ཆེ ད་དུ་དུས་ཚོ ད་གཏང་ཐུ བ་
གིས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཧ་ཅང་གནང་འདུག དེ་ པ་ཞིག་དང་།

དོན་མེད་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་།
སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། །

ལྟར་ཞི བ་ཚགས་པོ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ ནང་དཀྲོག་རྐྱེན་བཟོ་རྒྱུ འི་རི གས་སུ་ལའང་

ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ས་གནས་གྲངས་ ༡༡༠༢ ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་གནང་སྟེ་
ུ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
གསུམ་བཅུའ་ི དས

༄༅། །ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་
Republic

Czech

ནང་བོད་དོན་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་ཆེ ད་གྲོང་སྡ་ེ

ཁག་ ༨༤༤ དང་། སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་ ༡༣༣།

དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད།

སྤལེ ་ཡོ ད།

རླུ ང ་རྟ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པས་ལོ ་ ད་ལྟའ་ི རླུང་རྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་
ལྟར་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་པི་ ངེས་སནྟོ ་པ་ཨེ ་ཌི་ཊ་ Edita Kleckerová
རག་

Prague

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ ལགས་ཀྱིས། ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཚོ གས་པ་ཁག་ ༡༤༤། དེ་བཞིན་མི ་མང་

ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་ མདུན ་དུ་ གསུ མ ་

ས་གནས་མ་འདྲ་བ་ཁག་ ༡༡༠༢ ལྷག་གི་

བ་གྲངས་ ༡༡༠༢ ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

རལ
ྒོ ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི ས་

སྒར
ེ ་པ་བཅས་ནས་ཁྱོན་ས་གནས་མ་འདྲ་ བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ་ཞི ་བའི་ངོ་
བོད་དོན་

བསྒྲེང ས་འཛུ ག ས་གནང་ས ་ྟེ གསུ མ ་བཅུ འི ་ དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་དང་དཔེ་དེབ་

དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༡ སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག དཔར་སྐྲུ ན་གནང་སྟེ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་གྱི ་
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་རླུང་རྟ་བོད་དོན་ ཡོ ད། གཞན་ཡང་ཅེག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ངེས་སྟོན་པ་ལུ་བྷ་ོ མི ར་ ཚོ གས་པ་

Lubomir Sklenka

ལགས་ཀྱི་འགོ་ཁདྲི ་

Czechs Support Tibet

དང་།

པོ་ཏཱ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ། ཅེག་

འོག་བོད་དོན་ཆེ ད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གྲངས་ བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་སོགས་ནས་

༤ བསྒངྲེ ས་འཛུ གས་གནང་ས་ྟེ ལས་འགུལ་ གསུམ་བཅུ འི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་བོད་

༄༅།

ི ་ཡུལ་གྲུ་
།དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

གང་སར་ཏོག་དབྱིབས་མཉན་རི མས་ཁྱབ་

ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ འདི་བཞི ན་ཐོག་མར་གཞི ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཆུ་ཐིགས་བསགས་ ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟ་ལས་
པས་རྒྱ་མཚོ ་ཞེས་གསུང་བ་ལྟར།

བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་དར་བསྒང
ྲེ ས་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ ཅེས་སོགས་གསུངས། །

ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུ གས་དང་

བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཅེག་
སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

པའི་གྲངས་ལོ ་རེ་བཞི ན་འཕེལ་བཞི ན་ཡོ ད།
ཅེས་གསུངས།

སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་རི ག་

འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབོད་སྐལ
ུ ་གསལ་བསྒྲགས།

བརྡལ་སོང་བའི་དབང་གིས།

བཙན་བལ
ྱོ ་

བོད་མི འ་ི གཞི་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གནས་སྐབས་

འགུ ལ་འདི་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་རུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བོད ་ཡི ག་སླབོ ་སྦྱོང ་དྲ་ གནད་སྨིན ་གཏོང ་གནང་ཡོ ང ་བའི ་ འབོད ་
ཚི གས་དང་

https://bodyiglobjong.com/

རི ང་སྒ་ོ རྒྱག་དགོས་བྱུང་

teaching/

རི ང་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

youtube.com/user/sherigCTA/videos

ཡོ ད། དུས་ཡུན་འདིའ་ི ཡུ་ཊུབ་དྲ་བརྙན་བརྒྱུད་

https://www.

ར ང ་ ཁྱི མ ་ དུ ་ འ ཕ ྲོ ད ་ བོད་ཡི ག་དང་། ཨང་རྩིས། ཚན་རི ག་
བསྟེན ་ལ་དོ་ སྣང་ཆེ ར ་ སོ གས་ཀྱི ་བརྙ ན་ཕབ་སླབོ ་ཁྲིད་ལ་གཟིགས་
རྒྱ་ཆེའ་ི ཁྱིམ་
བསྐྱེད་གནང་དགོས་པ་ གནང་ཡོ ང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
དང་སྦྲགས། དུས་ཚོ ད་ བདག་རྣམ་པས་ཀྱང་རང་དོན་རང་གཅེས་

ས ྟོང ་པའི ་ སྐ བ ས་དཔེ་ ཀྱི ་ ཕྲུ ་ གུ འི ་ དུས ་ཚོ ད ་འཕྲོ་ བརླ ག ས་མི ་འགྲོ་
དེབ་ཀླགོ ་པ་དང་། ཤེས་ བའི་ ཆེ ད ་གོང ་གསལ་རྒྱུ ་ཆ་ཁག་བེད ་སྤྱོད ་

སྐལ
ུ ་དུ། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ལ། །

4

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་གི ་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་
ལས་གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ ནང་བསྡད་ནས་ད་བར་ལོ ་ མཐར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་
གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་

Shri Jai Ram Thakur

འཕནྲི ་ཞིག་སྩལ་ཏེ།
རི མས་

Corona-virus

མཆོག་ལ་གསུང་

ཏོག་དབྱིབས་མཉན་

ི ་ཡོ ངས་
འཛམ་གླང

སུ ་ མཆེ ད ་ནས་ད་ལྟ་ མངའ་སྡ་ེ འདིར ་ཡང་

ངོ་ ༦༠ སོང་ཡོ ད། འདི་ནི་ངོས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲི ད ་བླ ནོ ་
གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡི ན།  

མཆོ ག་གི ་ཆོ ད་སེ མ ས་བརྟན་པོས ་ནད་

དེར ་བརྟེན་ངོས ་ཀྱི ས ་ཐེང ས་འདིར ་མངའ་ ཡམས་སྔནོ ་འགོ ག ་ཆེ ད ་ལས་འགུ ལ ་འདྲ་

ུ ་པ་ངེས ་
སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་གདུང ་སེ མ ས་ མི ན་སྤལ
ེ ་བཞི ན ་པ་དེ་ དག་ལ་ན ས

མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་བྱེད་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ ཅན་ཞི ག་ཐོན་པའི་རེ་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་

སླབེ ས་ཡོ ད ་པར་ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་ཧུ ར་བརྩོན་

ཐེབས་རྩ་ནས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་སླད་མངའ་ སྩལ་འདུག །

འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རི གས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་

ཆེ ན ་པོས ་ནད་ཡམས་འགོ ག ་ཐབས་ཆེ ད ་
བཞིན་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།
དེ་ཡང་གསུང་འཕནྲི ་ནང་དུ།

སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་གྱི ་ ཐེབ ས་རྩ་ཁང་དུ་

ཞལ་འདེབ ས་ཕྲན་བུ ་ ཞི ག ་འབུ ལ ་གྱི ་ ཡོ ད །

ངོས་རང་ཧི་ ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་མཉ་རི མས་ལ་ཡི ད་གཟབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ུ ་ཞིང་ ཕན་ཚུན་མི ་ཊར་ ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ གཞུ ང ་ནས་ཕྱི ་ ནས་ ཡོ ང ས་རྫོག ས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བཀའ་རྒྱ་
སླད་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས། དེ་རི ང་ཕྱི་ སོགས་བདྱེ ་མི ་རང

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་

ཟླ་བ་ནས་བཟུང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལས་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་
ཟླ་བའི་ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་

ཚོ གས་ཁང་དུ།

རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ གཅི ག ་གི ་ རྒྱང་ཐག་བཞག་ནས་འབྲེལ་བ་

འགྲུལ་བཞུ ད་བདྱེ ་མཁན་ལ་དམ་བསྒྲགས་

བཏང་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་

དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུ ང ་དང་རྫོང ་ལས་ཁུ ང ས་སུ འ ང་ལས་

ཁུ ང ས་ཁག་ནང་ལས་བྱེད ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ བཅུ ་
ལས་ཉུ ང་བ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དང་། སྒརེ ་

བྱེད ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ བཅུ ས ་ཕྱག་ལས་གནང་གི ་

ལ་པང་ཐོག་ཀམ་པུ་ཊར་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ས་

ཡོ ད་སྟབས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཡང་དེ་དེ་

དེར་བོད་མི ་ཚོ ས་ཡི ད་གཟབ་དགོས་གལ་གྱི་

ཤག་ནས་ལས་ཀ་བདྱེ ་དགོས་པ་དང་། ཕྱིས་

དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་རང
ྫོ ་ལས་ཁུངས་

ཏོག་དབྱིབས་མཉན་རི མས་ཐོག་སྔནོ ་འགོག་

སུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།  

ཧན་ནས་མཆེ ད ་པའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་མཉན་

རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུ གས་ཆེ ་འགྲོ་བཞི ན་པ་
འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་དོན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་

གི ་ལམ་སྟོན་ཇི་ལྟར་གནང་བ་རྣམས་བོད་མི ་

ཚང་མས་ངེས་པར་ལག་བསྟར་ཡོ ང་ཐབས་

༄༅། །གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་རི གས་སེར་སྐྱ་ཕོ་

མོ་རྒན་གཞོན་ཡོ ངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་གསོལ་

ི ་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་
རྒྱུར། འཛམ་གླང
བཞི ན་པའི་ཀོ་ཝི ཌ་༡༩་ཞེས་པའི་ནད་ཡམས་
འགོག་ཐབས་སུ།

སྤྱིར་བཏང་དོགས་ཟོན་

ཡི ད་གཟབ་བྱ་སྒ་ོ ཁག་དང་ཕྱི ་ནང་རི མ་གྲོ་
ཁག་ཅིག་སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་ཐད་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་

ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ བཅར་མི ་དགོས ་པར་རང་

བཞིན་གནང་རྒྱུ་རེད།   ཚང་མས་རྒྱ་གར་

སུ་ལས་དོན་གང་བྱེད་མི ན་ཐད་ལས་ཁུངས་
ནད་ཡམས་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་མ་ཡོ ང་བའི་ཆེ ད་

ཕན་ཚུན་ཐུ ག་རེག་

Social Distance

བསྟན་སདྲི ་བདེ་ཐབས།

ནས་ལམ་སནྟོ ་ཇི ་ཕེབས་ངེས་པར་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་དགོས།

གནང་དགོས་པ་རེད།

བཀག་སྡམོ ་བྱས་ཡོ ད།

ནམས་གསོག་བསྐདྱེ ། འབྱུང་བའི་གནོད་པ་
དང་གོང་གསལ་ནད་ཡམས་བཟློག་ཐབས་

བཅས་ལ་བླ་ལྷའི་བཀའ་ལུང་ཁག་ཅི ག་ཞུས་

ཚང་མས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་

ན།

སྨནི ་སྒྲུབ་གནང་གལ་ཆེ་བ་དགོངས་འཇགས་
འཚལ།

གཟུངས་སྔགས་ཡི ་གེ་དྲུག་མ།
བསྩལ་བྱུང་ཁྲོད ་ནས་རི མ་གྲོ་ཆེ ་ཁག་དང་ ༡༽
སྔགས་ཆོ ག་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་རྣམས་བྱེས་ ཨོཾ ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱ།ུཾ
མཧཱ་གུ་རའུ ་ི མཚན་སྔགས།
ཨོཾ ་ཨཱཿཧཱ་ུཾ བཛྲ་གུ་ར་ུ པདྨ་སི དྡ་ྷི ཧཱྃཿུ

མི ་ཚང་མས་ཡི ད་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཁ་སང་ཀངྒར་རྫོང་ ཡི ན། །

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

སྤྱི་མཐུ ན་བསོད་ སྔག ས་ཁག་ཅི ག ་གཤམ་གསལ་ལྟར ་ཡི ན་

ལྷག་པར་ནད་ཡམས་དེར་བོད་

༤༽

ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས།

ཻ ་ཛ ྱེ་བྷཥ
ཻ ་ཛ ྱེ། མཧཱ་བྷ་ཻ ཥ་ཛ ྱེ་བྷ་ཻ ཥ་ཛ ྱེ་རཱ་
ཨོཾ ་བྷཥ
ཛ་ཱ ས་མུངྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ།

༥༽

རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་པའི་གཟུངས།

རག་ཆེན་མོ། རཀྨོ་ཨ་བྱ་ཏ་བྱ་ཐུ ན་བྷ ྱོ། ར་ུ

ཨོཾ ་ཏཱ་རེ་ཏུ ཏྟཱ་རེ་ཏུ ་རེ་སྭཱཧཱ།

ཨོཾ ་པི་ཤ་ཙཱི་པརྞ་ཤ་ཝ་རི ་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ ༧༽
ལྷ་མོའ་ི གཟུངས་བྷ ྱོཿ་བདནུ ་མ།
ཎ་ཡེ ་སྭཱཧཱ།
བྷ ྱོཿ་རཀྨོ་བྷ ྱོཿ་རཀྨོ་བྷ ྱོ་བྷ ྱོ། རཀྨོ་ཐུ ན་བྷ ྱོ། ཁ་ལ་
ན་མ་ཤྩཎྚ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ ་ལུ་ཧུ ་ལུ། ཏིཥྛ་ ལུ་ར་ུ ལུ་ཧཱ་ུཾ བྷ ྱོ་ཧཱ།ུཾ

ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱ་ུཾ

ཁ དྲོ ་རི ས ་མེ ད ་དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་ལ་འགྲེམས་

༢༽

ངོ་སོ་སོས་སྒྲུབ་གསོག་དགོས་པའི་གཟུངས་

༣༽

དགོས་ཕེབས་སོང་བས་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

གནས་རི མ་ཐོག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་འདུག དེ་

ལྷན་ཁང་དུ་གནས་སྤསོ །  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་

སྦངེ ་ལོ ར་ལྷ་ོ སྤྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷ་ོ སྤྱི་གནས་

ཕྱི ་ རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་རྣམས་

གྲུབ་ཡེ ་ཤེས་དང་།

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་མཉམ་དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག་ སྤསོ །  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༦

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་

གྲོས་དྲག་འདེམ ས་ཀྱི ས ་བཀའ་ཤག་ནས་

ི ་གཞིས་ཆགས་སུ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡
ནམས་གླང

ཡོ ད་པ་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དང་།

ཉེ་ཆར་

དགུ ང་གསར་ར ས
ྗེ ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་།

འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་ཅིང་། མང་ཚོ གས་སྒརེ ་

སྒལ
ྲོ ་མའི་གཟུངས་སྔགས།

ཕཊ།
༦༽

སྨན་བླའ་ི གཟུངས་ཐུ ང་།ཏ དྱ ་ ཐ །

ི ་དོན་གཅོད་ད་ུ བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ།
ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ྒེ ལགས་ཨོ ་གླང

༄༅། །ལས་བདྱེ ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་

གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩།༡ དགོངས་དོན།

སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བླནོ ་ཚང་འཛོ མས་ཞི བ་

བསྐ་ོ འཛུ གས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་ཀྱི ་ མཚན་

གནས་སྩལ་རྒྱུ།

ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཤེས་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ྒེ ལགས་
ཨོ ་སི ་ཀ་ྲོ ལི ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐ་ོ

གཞག་སྩལ་སོང་བས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་
༦ ཚེ ས་ ༡ ནས་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུ གས་བྱ་

དེ་ ཡང་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཀརྨ་སེ ང ་ྒེ ལགས་ནི་ ཕ་ལྷུན ་

མ་ཚེ ་རི ང་སྒལ
ྲོ ་དཀར་

གཉིས་ཀྱི་རི གས་ཀྱི་མྱུ་གུར་ལ་དྭགས་བསོད་

ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་སྐས
ྱེ ་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣
ལོར་པན་ཇམ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭའ་ི

College, Punjab University

Govt.

ཉེ་བའི་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ B.A ཐོན་

རས
ྗེ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་

ལ་དྭགས་བསོ ད་ནསམ་གླིང་གཞི ས་ཆགས་

ཀྱི ་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ དྲུ ང ་ལས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

ི ་བོད་ཚོ གས་སུ་གནས་
༦ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་སྦར

གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ཉིན ་ཀུ ་ ལུ ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དུ་ གནས་
ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་

སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༨

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་དྲུང་གཞིན་གནས་རི མ་

ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཀུ་ལུ་

༡

འཛི ན་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཞིང་།   ༡༩༩༩

དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ཤེས་རི ག་

ཉིན་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་

དྲུང་ཆེར་གནས་སྤར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེར་ལས་

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རང་འཇགས།  ཕྱི་ལོ་

གནང་མུས་ཡི ན་པ་བཅས། །

༢ ཉིན་ལ་དྭགས་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ །   ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ཀོ་ལི ་གྷལ་ས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་མེའ་ོ

འགོ་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢

༢༠༠༤ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་འཆར་འགོད་

སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་

ས་འགོ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ །   ཕྱི་ལོ་

སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་

འགན་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ནས་ད་བར་དྲུང་ཆེ་

ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་
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