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

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨༤ ལྷག་ནང་དུ་ཁྱབ་ཟིན་ཞིང་། སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་སྐུ་ཉིད་དེ་སྔ་ཨི ན་ཌོར་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་སྐུ་
ཞབས་ཤི བ་རཱཇ་སི ངྒ་ཅོ་ཧཱན་ Shivraj Singh
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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །མངའ་གསལ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་

ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ ཝ་ཧན་ནས་བང་བའི་ Covid19 ནད་ཡམས་
ུ
ྱུ
སུ་ཕེབས་པ་དང་།
དེ་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་པུ་ འཛམ་གླིང ་ཕྱོག ས་ཡོ ང ས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འག ་ྲོ

Indore

མཆོག་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་

ནེ་

མདྱ་པ་ྲཱ ཌེ་ཤི ་ Madhya Pradesh མངའ་
སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་

Pune

ར་ུ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སླབོ ་ཕྲུག་ བཞིན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རང་རེའ་ི སྤྱི་

ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་ཕེབ ས་སྐབ ས་མཇལ་རྒྱུ འི ་ ཚོ གས་ནང་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་སླད་ལས་གཞི་
གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་བྱུང་།   ལྷག་པར་སྔ་ སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་ཡི ན་ནའང་ཉིན་རེ་བཞི ན་ནད་
ལོ ར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་སུ་ཕེབས་པ་དེ་ ཡམས་འདི་བཞི ན་ཁྱབ་གདལ་དང་ཉེན་ཚབས་

བར་འཚམས་འད་ྲི གནང་དོན།   སྐ་ུ ཉིད་

ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། རྒྱ་གར་དང་བལ་

སླར ་ཡང་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་དུ་

འོས་འདེམས་བྱུང་བར་ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

ནི་ང་ཚོ ར་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་ཐོབ་བྱུང་། དེར་ ཡུ ལ ་ནང་གནས་སྡདོ ་བོད ་རི ག ས་སྨན ་པ་དང་།
བརྟེན་ད་ཐེངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་ངས་སྐུ་ སྨན་ཞབས། གཞན་ཡང་སྨན་ལས།

འཚམས་འད་ྲི ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།  གཉན་འཕྲང་

ནང་བོད་མི ་སུད་ཚོ ང་བ་ཚོ ར་མཐུ ན་འགྱུར་

འཛུ གས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ནས་དགའ་བསུ འི ་

ཉིད་མཆོག་གི ས་མངའ་སྡའེ ་ི ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་

གི ་དུས་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉིད་ལ་སྤྱི་མོ ས་ཐོག་

རོ ག ས་རམ་རྒྱ་ཆེ ་ གནང་བར་སྙིང ་ཐག་པ་

པ་དེས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ལ་

ནད་ཡམས་འདི་ལས་མགྱོགས་མྱུར་གྲོལ་ཐུ བ་

ནས་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་དུ་བདམས་

ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   མཐའ་དོན་

མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་ཀྱང་ནད་ ཡི ན།   སྐ་ུ ཉིད་ལ་ལོ་མང་རི ང་དབུ་ཁདྲི ་
ཡོ ད་པ་མངོན་ཐུ བ།

པ་དང་།   སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་

ཡམས་དེར ་གདོང ་ལེ ན ་གནང་བཞི ན ་པའི ་ ཀྱི ་ཉམས་མྱོང་དང་འཇོན་ཐང་ཡོ ད་སྟབས། མཐའ་དག་བཀྲ་ཤི ས་ལོ་ལེགས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་

རྒྱ་ནག་ཝུ ་ ཧན་གྲོང ་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་ དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་ མངའ་སྡའེ ི་མི ་མང་ཚོ ར ་ཕན་ཐོགས་རླ བ ས་

བྱུ ང ་བའི་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ད་ཆ་ བ་ཚོ ས ་སྒ་ོ ཀུ ན ་ནས་འབད་བརྩོན་དེར ་ཆོ ད ་ ཆེན་འབྱུང་ངེས།

འདུན་ཤུགས་དྲག་དང་བཅས། །

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀངྒ་ར་རྫོང་ལས་ཁུངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་
གི ་ལས་གཞི ར་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གསུམ་ཕུལ་འདགུ
༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་

གདལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་
རྒྱ་གར་ནང་དུའ ང་ཁྱབ་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྟབས།

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཀངྒ་ མུས་རེད།   ལས་དོན་དེར་གདུང་སེམས་

ར་རྫོང ་དཔོན ་སྐུ་ ཞབས་ར་ཀེཤ ་ཀུ ་ མཱ ར ་པྲ་ མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
ཇཱ་པ་ཏི་
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ མཆོག་ལ་གསུང་དོན།

སྐ་ུ ཞབས་མཆོག་

སྡ འེ ི ་ ཀངྒར་རྫོ ང ་གི ་ཏོག ་དབྱི བ ས་མཉན་ གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་ཏོག་དབྱིབས་

རི མ ས་ངལ་སེ ལ ་རོ ག ས་སྐ ྱོར ་ཚན་པས་ད་ གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་འགུལ་ཚགས་

བར་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་གཞི ་ཚ་ ཚུད་སྤལེ ་བཞིན་པ་མ་ཟད།   ཐེམ་སྤང་
ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤལ
ེ ་བར་ཡི ་རང་བསྔགས་ བཀའ་རྒྱའི་འོག་ཉིན་ལྟར་མི ་མང་གི ་དགོས་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།   རྡ་སའི་

ཁུལ་གནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

ནས་མངའ་སྡའེ ི་རྫོང་གི ་ཏོག་དབྱིབས་མཉན་ རི མས་ཁྱབ་གདལ་ཇེ་ཆེ ར་འག་ྲོ བཞི ན་པའི་
རི མ ས་ངལ་སེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལ་ཧིན ་སྒར
ོ ་ ཛ་དྲག་གི ་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་བཀའ་གསུ ང ་

འབུ མ ་གསུ མ ་ཞལ་འདེབ ས་འབུ ལ ་བ་དང་ ཅི ་སྒྲུབ་ཐོག་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་
སྦྲགས། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་ ལེ ན་གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག  
ཁུངས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་སྒ་ོ མཐའ་དག་ཆད་ བོད་མི འི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རང
ྫོ ་དཔོན་གཞོན་
ལྷག་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོ ད།   པའི་ལས་ཁུངས་སུའང་བཅར་ནས་ཐུ གས་རྗེ་

རྫོང་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་བོད་མི ་བཙན་ ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

འབྱུང་འགྱུར་ཏོག་
བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་གཉན་འཕྲང་གི ་དུས་སྐབས་ དབྱིབས་ནད་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་དང་
ྲེ ་བའི་ལམ་སྟོན་ཇི ་ཡོ ད་རྣམས་མཐའ་
འདིར་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་ འབལ

སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་གཟི ག ས་སྐྱོང ་ཧ་ཅང་ གཅི ག ་ཏུ ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཁས་ལེ ན ་ཡང་
གནང་བར་བཀའ་དནྲི ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
འཁོད།

ཞེས་ གནང་འདུག་པ་བཅས། །

ཧིན ་སྒར
ོ ་འབུ མ ་གསུ མ ་གྱི ་ དངུ ལ ་འཛི ན་དེ་
བཞི ན་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་

པོ་ ཨརྱ་ལགས་ཀྱི ས ་རྫོང ་དཔོན ་ལགས་ལ་
ཕུལ་འདུག སྐབས་དེར་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་

འཛི ན་ཀུན་དགའ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། བདེ་
བརདྗོ ་དང་སྦྲགས།  ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གསུམ་ མཁོ་ བཟའ་ཆས་རི གས་དང་སྨན ་གྱི ་མཐུ ན ་
ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འདུག

འགྱུར་སོགས་གྲ་སྒྲི ག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་

སྲུང་ཡན་ལག་འགན་འཛི ན་སྐལ་བཟང་བསྟན་
འཛི ན་ལགས་ཀྱང་ཕེབས་འདུག   རངྫོ ་

དཔོན ་ནས་ཀྱང་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་

Medical Staff
ཁ་ལོ་བ་བཅས་ཡོ ད་
རི གས་རང་རང་སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་འཕྲོད་བསྟེན་
ྲི ་ཆུང་གསུ མ་གྱི་གཤམ་འཁོད་
སྨན་ཁང་ཆེ ་འབང
ཁ་བྱང་ཐོག ་འབ ལ
ྲེ ་བ་གནང་སྐ ྱོང ་ཡོ ང་བའི ་
གསལ་བསྒྲགས་སུ ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ ། །
འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུ ལ།
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་རྣམ་རྒྱལ་
དགེ་འདུན།
ཁ་པར་ཨང་། ༩༨༨༢༨༧༠༠༧༠
གླགོ ་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།
menkhangsection@tibet.net

ི ་བོད་ཚོ གས་ལས་ཁུངས་ནས་ཧིན་སྒར
སྦར
ོ ་ཆི ག་
འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ཐམ་པ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།
༄༅།
།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏོག་
དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་འདི་ བཞི ན ་ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད་མ་
ཟད། ནད་ཡམས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་སླབེ ས་
ཡོ ད་སྟབས།   ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གིས་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་
འགུལ་རབ་དང་རི མ་པ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་བཞི ན་པར།
སྦིར ་བོད ་ཚོ ག ས་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་མཚོ ན་ཆེ ད་དུ་ཕྱི ་ལོ ་
ི ་བོད་ཚོ གས་
༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་སྦར
ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་
ཇེ་ཡི ཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་གི ་མཚན་ཐོག་ཏུ ་གདུང་
སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ གསུ ང ་འཕྲིན་ཞི ག ་དང་སྤྱི ་
ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་གི ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ
ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གཅི ག་ཞལ་འདེབས་
ཕུལ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེ ཀངྒ་ར་རྫོང་གི ་རྫོང་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ར་ཀེཤ་ཀུ་
མཱར་པྲ་ཇཱ་པ་ཏི་ Shri Rakesh Kumar
Prajapati མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ འང་གདུང་
སེ མས་མཉམ་སྐའྱེ ི་གསུ ང་འཕྲིན་ཞི ག་དང་རྫོང་
དཔོན་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩར་ཧིན་སྒརོ ་ལྔ་ཁྲི་ཐམ་པ་
ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འདུག
དེ་ ཡང་སྦིར ་བོད ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ བསྟན་
ི ་བོད་ཚོ གས་
འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས། སྦར
ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་རྒྱ་གར་དབུ ས ་དང་
མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་
སྔནོ ་འགོག་གི ་ཆེ ད་ལས་འགུ ལ་རབ་དང་རི མ་པ་
སྤལ
ྱོ ་དང་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞེས་
ེ ་བཞི ན་པར་རྒྱབ་སྐར
དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འགོས་པའི་
ནད་པ་རྣམས་གང་མགྱོགས་དྲག་སྐྱེད་ཡོ ང་བ་དང་
ནད་ཡམས་འདི་ཉིད་མགྱོགས་མྱུར་ཞི ་བའི་སྨནོ ་
འདུན་ཞུ། ཞེས་གསུ ངས།།

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

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID19 ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་
གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་
༣
༤

མཁན་བོད་མི ་གཅི ག་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་ནང་མི ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ སུ་གཅིག་ལ་ནད་རྟགས་ཐོན་མེད།   འདས་
ཡོ ལ་ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ གྲོང ས་སུ ་གྱུ ར་བའི ་ བོད ་མི ་གཉི ས ་ནས་

ྲི ་ འདུག མཐུ ན་འགྱུར་དེ་དག་སྨན་རྩིས་ཁང་
གཉིས།  རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་རང་དུ་འགམ

འགྲུལ་བདྱེ ་མི ་གསུམ།   དོགས་གཞི་ཅན་ དང་ས་གནས་སྨན་ཁང་ནས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་ འདུག    ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རི ་དང་ཁེ་ན་

བཞི ན་ཤུ གས་ཆེ ར་སོང་ཚེ ་ངེས་པར་དུ་སྨན་

བཅོས་གནང་དགོས།  

འདིར་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་འདོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར།

CO-

གཅིག་དགུང་གྲངས་ ༧༩ སོན་པ་ཨ་རི ་

ི ་། ར་ཤི ་ཡ། བལ་ཡུལ་
སོགས་ཡི ན་འདུག   རྡ་སར་བོད་མི ་ལྔ་རང་ ཌ། ཡུ་རོབ། ཨོ ་གླང

རྒྱ་གར་དབུ ས ་སའི ་ གཞུ ང ་གི ས ་ཐེམ ་སྤང ་

ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའི་

དེས་རྐནྱེ ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

དུས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོ ད་མེ ད་བརྟག་དཔྱད་ ཞུ ས ་ནས་ཡན་ལག་སྨན ་རྩིས་ཁང་བརྒྱུ ད་

དེ་དག་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་ཚུ ལ་བཞི ན་བརྩི་

འདས་གྲོང ས་སུ ་ ཕྱི ན ་པ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཁྱོན་དུ་

ཨི ན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་དགུང་གྲངས་ བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ ལྷ ག ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་འཕྲོད་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་

VID19

ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་མཁན་དང་
བོད་མི ་གྲངས་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དང་།   སྔནོ ་

ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་རྗེས་ནད་ཡམས་ ཤག་ཏུ ་ཟུར་བཀག་ཐོག་སྨན་ཞབས་པས་དུས་ བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབལ
ྲེ ་བ་
༢༣

ཉིན་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་ཅིང་། བདྱེ ་མུས་རེད་འདུག

མཐུ ན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་རེད།
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་

འགོག་གི ་ལས་དོན་ཇི ་འདྲ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་

COVID19

ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ནད་ཡམས་ཕོག་

བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཇི ་ལྟར་གནང་བ་

བཀུ ར ་ཞུ ་ དགོས ་པ་འགག་རྩ་ཆགས་ཡོ ད །

དེར ་བརྟེན་མི ་དང་མི ་ཕན་ཚུ ན ་འབ ལ
ྲེ ་བ་
གནང་སྐབས་བར་ཐག་ངེས་པར་དུ་བཞག་
དགོས་པ་དང་།

ལག་པ་བཀྲུ་དགོས་པ་

པའི ་ ཐོག ་གསར་འགོ ད ་གསལ་བསྒྲགས་

རྒྱུ ར་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་མཁན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་

སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་འཕྲོད་
འཛམ་གླང

ལེན་གནང་མཁན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་སྤལེ ་ཡོ ད།    དེ་ཡང་

དང་།

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤལེ ་བའི་སྙན་ཐོ་ལྟར་

ནད་ཡམས་དེར་ཐད་ཀར་གདོང་

སོགས་ལ་སྔནོ ་འགོག་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཇི ་དགེ་

ན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢

གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་མཁན་
ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་

COVID19

ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོ ན་མང་ཚོ གས་ལ་ནད་ དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ལས་བྱེད ་སྨ ན ་པ་ཚེ ་

ནང་ཚུད་ལ་སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་

ཡམས་དེའི ་ སྐར
ོ ་མཁས་པའི ་ བསམ་ཚུ ལ ་ རི ང་མཚམས་གཅོ ད ་ལགས་དང་སྨ ན ་

གྲངས་ ༢༠༦ ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

དང་ལམ་སྟོན་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་སོགས་གྲ་ པ ་ བ སྟ ན ་ འ ཛི ན ་ བ རྩོན ་ འ གྲུ ས ་ ལ ག ས ་

བྱུང་ཞིང་།   མི ་གྲངས་ ༤༥༦༩༣ འདས་
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་

༨༤ སོན་པ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣

ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་

ནད་ཡམས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་འདྲི་ འགན་ཁུ ར་བཞེ ས ་མཁན་གཙོ ་བོ་ བོད ་

འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཁྱིམ་ཚང་བདེ་དོན་ལས་

འདུག

རྒྱལ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཡོ ངས་ལ་ཏོག ་

གཉན་རི མས་ཕོག་པ་མི ་གྲངས་

ཆགས་ ༣༦ ཡོ ད་ཁོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ གནས་སྟངས་རྒྱུ ས་ལོ ན་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་

རི མས་ཕོག་མཁན་མི ་གྲངས་ ༩༠༠༠ ༣༠༦

མཚོ ན ་ནའང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་བར་རྒྱ་གར་

ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལྟར་བྱས་ན་ཏོག་དབྱིབས་

༢༠༨༨

དང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བ་ ༥༦ དྲག་སྐདྱེ ་

བྱུང་བ་མི ་གྲངས་ ༡༥༦ བཅས་བྱུང་འདུག
བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་

COVID19

ཚོ གས་ཆུང་ལྟར་ན།

ལས་དོན་

ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་ས་པེ་

སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོ ད་འདུག
COVID19

ལས་དོན་

ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཕྱི་མའི་ལྔ་ལམ་དུ་གྱུར་ཡོ ད་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ས ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི ་
རྒྱ་གར་ནང་གི ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ས་ དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་
༢༧ ནང་དུ་བོད་མི ་ཁྱོན་ ༡༥༩༧ ས་ཕག
ྱོ ས་ ཡི ན།

དེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་

གཞན་དུ་ འགྲི མ ་འགྲུ ལ་བྱས་རྐྱེ ན ་ཉི ན ་ ཚུ ད་ལ་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ས་ད་ལྟ་བོད་མི ་ཟུར་

གྲངས་ ༡༤ རི ང་ཟུར་བཀག་ཐོག་འབལ
ྲེ ་ བཀག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་འོག་
ཡོ ད་ས་གནས་སྨན་ཁང་གི ས་བརྟག་དཔྱད་ ནས་གསོ ་ རི ག ་སྨན ་སྦྱི ན ་དང་ལུ ས ་སེ མ ས་
གནང་མུས་ཡི ན་འདུག   ཟུར་བཀག་བོད་ བདེ་ཐང་ཡོ ང་སླད་སྲོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་

གཉིས་ཡི ན་འདུག  

ཚོ གས་ཆུང་གི་

རི གས་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་དྲ་ཐོག་བརྒྱུ ད་ལམ་ མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
སྟོན་ཞུ།

བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་དང་།

བཞུ ག ས་སྒ ར ་གནས་འཁོ ད ་བོད ་མི ་ཚོ ས ་ ཕྱི་ལུགས་དང་གསོ་རི ག་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ ་

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་ ༢༢༢༠༥༣ ཐོག་ བརྟན་ལགས་དང་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས།
འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།   གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ གཞན་ཡང་སྨན་གྱི་ཆེ ད་ལས་པ་བཅས་ཡི ན་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་རྟགས་གླ་ོ འདུག

བརྒྱབ་པ་དང་། ཚ་བ་འཕར་བ། དབུགས་ ཐུ གས་སྣང་། གོང་གི་གསར་འགོད་གསལ་
འཚངས་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་བྱུང་ཚེ ་ས་ བསྒྲགས་ཐོག ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི ནས་བོད་མི ་ཞིག་
གནས་སྨན་ཁང་དུ་ངེས་པར་ཕེབས་ནས་སྨན་ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་རྐནྱེ ་པས་འདས་

པས་ལམ་སྟོན་རྣམས་ཚུལ་བཞི ན་ལག་བསྟར་ ག ང
ྲོ ས་སུ ་ གྱུ ར ་ཚུ ལ ་བསྒྲགས་པ་དེ་ གནས་

རི ་སི ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་

མི ་དེ་དག་ཨ་རི ་ནས་ཕེབས་མཁན་མི ་གྲངས་ མཐུ ན་འགྱུར་ཇི ་དགེ་ཞུ ་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་

༄༅། །ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཞོན ་སྐུ་ ཞབས་ཇོ་ སི བ ་ སྐརོ ་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་པར། སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་སི བ་ དང་།

གནང་གལ་ཆེ།

ཅི་སྟེ་ནད་རྟགས་ཉིན་རེ་ ཚུལ་བདེན་པ་མི ན་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་འདུག །

བོད་ཀྱི་ཐུན་མི ན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས།

འཐུ ས་མི ་པེ་ཊི ་ར་སི ་

Petras Auštrevičius

མཆོག་དང་། ཨོ ་སི ་ར་མཆོག  

Aušra

Maldeikienė  ཧན་ནེ་སི ་མཆོག Hannes

བྷརོ ་རེལ་

Joesp Borrell

མཆོག་ལ་ཉེ་བའི་

ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་

བྷརོ ་རེལ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཡུ་རོ བ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ མི ན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་ལུགས་ལ་བརྩི་
ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ཡུ་ ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཐུ ན་མོ ང་

བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་

ཉུ ང་མི ་རི གས་ཁག་དང་། ལྷག་པར་བོད་དང་ ལུགས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

འདིའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་གི་རེད།

རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་གྲངས་ མ་ཡི ན་པའི ་ ཡང་སྲི ད ་ངོ ས ་འཛི ན་ལམ་

ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་ཀྱི ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་
དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་ཐུ གས་

འཚབ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་ལ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཁག་དང་།
ལྷ ག ་པར་བོད ་དང་ཡུ ་གུ ར ་མི ་རི གས་ཀྱི ་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

དེ་ བཞི ན ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་

toxoplasmosis

ཧ་ྥི རན་སི ་སི ་ཁོ་མཆོག

Guerreiro

Francisco

ཡང་སྲིད་ཐད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་ཁ་

པེ་ཊི ་ར་   Petra De Sutter གསལ་བཟོས་ཡོ ད་སྟབས། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་

མཆོ ག་བཅས་ནས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེའི་སྐར
ོ ་

པའི་ཕྱི་འབལ
ྲེ ་གཙོ ་འཛི ན་དང་ཡུ་རོབ་ལྷན་ ལངས་ཕྱོགས་ཅི་ཞི ག་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་

མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་། རི ག་གཞུང་། བདེ་

དོན་ཚོ གས་ཆུང་བཅས་ཀྱི་ནང་དུའང་གནད་

དོན་དེའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གི ་ འགོ་ ཁྲིད ་ཚོ ་ དང་མཉམ་གནད་
དོན་དེའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད།

ཅེས་

སོགས་གསུངས། །

ཅེས་

  ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།   -  
epidemic

ཐང་ལྷན་ཁང་དང་། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་

ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་མུ ་མཐུ ད་གནད་དོན་

---    

ཐང་སོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་རེད།
ཅེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།

Heide

པའི་ཡང་སྲིད་གནད་དོན་ཐད་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་

pandemic

virus
Manifesto
Disarmament
Cease fire
Genocide

རི མས་ནད། ནད་ཡམས།

རྒྱ་ཁྱབ་ནད་ཡམས།

དུད་འགའྲོ ་ི འགོས་ནད།
ྲི །
གཉན་སན

བསྒྲགས་གཏམ།

གོ་མཚོ ན་བཀག་སྡམ
ོ །

མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག
མི ་རི གས་སྡབེ ་གསོད།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦

ནས་ཕེབས་པའི་བོད་རི གས་དགུང་ལོ་བགྲེས་

པའི ་ བྱམས་སྙིང ་རྗེ་ ཟེར ་བ་དེ་ སྨན ་པ་དང་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ་མ་འདྲ་ ཉམས་པ།

སྟངས།

འགོས་ནད་ལ་མ་འཛེ མས་པར་སྨན་ཁང་ལ་

པ་ལྟར། བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་ དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོ ད།  

གཞོན ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གནས་

དེ་བཞིན་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་

བཅས་ལ་ངས་ཚི ག་ཁ་

ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་ལག་བསྟར་གནང་ནས་

ཕེབས་ཏེ་ནད་པར་ལྟ་རྟོག་གནང་བཞི ན་པ་
ནི་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་འོས་པ་རེད།

སྨན་པ་

མ་ཟད་བོད་མི ་གཅི ག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

སྒྲུབ་བཞིན་ཡོ ད་པས། ངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
ི ་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ རྣམ་པ་ཚོ ར ་སྙང

འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ རྫོགས་ལ་ཉེ་བ་སོགས་ཡོ ད་ན། འབྲེལ་ཡོ ད་

ནད་ཡམས་དེའ་ི རྐནྱེ ་པས་སྨན་

དེ་ བཞི ན ་བྱང་ཨ་རི ས ་གཙོ ས ་བོད ་རི ག ས་

མ་དང་དགུ ང་ལོ ་བགྲེས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་

ཚོ གས་པས་འགན་ཁུར་ཧ་ལས་པ་གནང་གི ་

ྱོ ་
བླ་ སྨན ་པ་ཚེ ་ དབང་རྟ་མགྲི ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ ཟོས་སུ་མི ་འག་ྲོ བའི་སླད་ཉིན་ལྟར་རང་སྦང

ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་

ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་སྡདོ ་ཡོ ད་སར་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་

གནང་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

འདུག མུ་མཐུ ད་འགན་ཁུར་གནང་རོགས།

རོགས།
ཡོ ད།

ཚང་མས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུ གས་སྨནོ ་

སྟེ་ད་ལྟའི ་ ཆར་ཡུ ་ རོ བ ་དང་ཨ་རི ་ སོ ག ས་

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར།

དེར་བརྟེན་ངས་གནད་དོན་བཞི འ་ི ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་

ལས་པའི་འགན་ཁུར་ཆེ ན་པོ་བཞེས་གནང་

ཡི ན། ནེའུ་ཡོ ག་དང་། རྒྱ་གར། ཕྱི་རྒྱལ་

༄༅།

བོད ་མི འི ་ སྨ ན ་པ་དང་སྨ ན ་ཞབས་པས་ཧ་
གི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ནས་གསུང་

ྲེ ་བའི་བསམ་གཞི ག་རྩོམ་ཡི ག་འབ་ྲི
འཛི ན་རྣམ་པ་དང་དགེ ་ རྒན་ལྷན ་རྒྱས་ལ་ དང་འབལ

ཞུ་དོན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ༡༩ བ།

(COVID-19) ཁྱབ་གདལ་མི ་འག་ྲོ བའི་ཆེད་ ༣།

ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་

༢༠༢༠ འཆར་གཞི ་འདིང་བ་དང་འདས་པའི་འཆར་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་བདྱེ ་པ།

རི ང ་ཐེམ ་སྤང ས་བཀག་རྒྱ་བཀྲམ་ཡོ ད ་པ་ ༤།  དྲ་ཐོག་སླབོ ་གཉེར་གྱི་(ELearning)
འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེ ཁག་ སྡངི ས་ཆ་ཁག་བེད་སྤདྱོ ་གཏོང་བ།

དང་།

བོད ་མི འི ་ མི ་འབོར ་ཉུ ང་ཤས་མ་གཏོག ས་

ཆེ ན་རྣམ་པ་ཚོ ར་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་

ཀྱི་བརྙ ན་འཕྲིན་བརྒྱུ ད་སེ མས་ཁམས་དང་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ངེས་པར་
དུ་གནང་དགོས།

དེ་བཞིན་མཐོང་མཆན་

དགུང་ལོ་བགྲེས་སོང་རྣམ་ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་

པ་ཚོ ས་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས།

ཕ་ འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།  

དེང་སྐབས་སླབོ ་མ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་

མོ ལ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་མང་ཙམ་གནང་རོགས། སྡདོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། དུས་ཚོ ད་ཆུད་
གསུངས་པ་ལྟར།

བོད་ཀྱི་གསོ་རི ག་སྔནོ ་ གནང་དགོས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །

འགོ ག ་གི ་ སྨན ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་ས་དང་ས་

མེ ད་སྟབས་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་ལ་གཅི ག་ཕན་ གནས་ཁག་ལ་བགོ ་ འགྲེམ ས་གནང་དང་

ཅེས་གསུངས། །

གཅི ག་གྲོགས་གནང་རྒྱུ ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ གནང་བཞིན་ཡོ ད།   སྨན་དེ་དག་གིས་ལུས་

རེད། དུས་རྟག་ཏུ ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

པོ་ཐང་ཆད་པ་དང་།

ལུས་ཟུངས་ནསུ ་པ་

ུ ་སྐབས་བེད་སྤྱོད་གནད་སྨནི ་གཏོང་ཐབས།
སླབོ ་ག་ྲྭ སྒ་ོ རྒྱག་པའི་དས

།མཚུངས་མེད་སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་ ༢། དཔེ་ཀླགོ ་དང་སླབོ ་ཁདྲི ་མངྱོ ་ཚོ ར་སོགས་

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་

བོད་མི ་ཁ་ཤས་ལ་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོ ད་པ་

ཞབས་པ་ ༡༦ ཟུར་བཀག་འོག་བཞུགས་

ཀྱི་ནང་ཛ་དྲག་གི ་རང་བཞི ན ་ཆགས་ཡོ ད །

རོགས།

ཡོ ད་ས་རེད། དེ་དག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གལ་ཏེ་

སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཉེན་ཁར་མ་འཛེ མས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནད་ཡམས་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་

ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། ཕལ་ཆེ་བ་འབྱོར་

ནེའུ ་ ཡོ ག ་ནང་ཛ་དྲག་ཤོ ས ་ཆགས་ཡོ ད །

ཡོ ད་སྟབས།

གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའི་

ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡི ན་ན་བླ་མ་དང་

ཚོ ད་ ༤༨ ནང་ཚུད་མི ང་ཐོ་འབུལ་དགོས་

བོད ་ཀྱི ་ བརྙ ན ་འཕྲིན་ཚན་པས་བོད ་ཀྱི ་ བླ་ ནད་རྟགས་རི གས་བྱུང་ཚེ ་སྐབས་འཕྲལ་སྨན་

སོགས་ཀྱི་ནང་ད་བར་བོད་མི འི་སྨན་པ་དང་

དང་འབ ལ
ྲེ ་གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་

ཚང་མས་མཁྱེན་

པའི་བོད་མི ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཆུ ་

སྨན ་ཞབས་པ་རྣམ་པས་ས་གནས་སོ ་ སོ འི ་

ག ྲོང ས་སུ ་གྱུ ར ་པ་ཡང་

བོད་མི འ་ི ཁདྲོ ་དུའང་ནད་ཡམས་དེ་ཁྱབ་ནས་ པར་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གི ས ་ཞབས་ཞུ ་

སྤལེ ་སྐབས་གསུང་དོན། ཚང་མར་བཀྲ་ཤི ས་

སྨན་ཞབས་པ་

སྟེ་ཧུ ར་ཐག་གནང་རོགས།

དགེ་བཤེས་རྣམ་པའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཞུ་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

འཕྲིན་བརྒྱུ ད་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་

གི ས་རང་ལས་གཞན་གཅེས་འཛི ན་གནང་ གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སེར་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་

ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོབ་

སྟེ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞི ན་པ་དེ་གཟི་བརྗིད་

ཡོ ང་གི་འདུག གོ་ཐོས་ལ་ཨ་རི འ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས་ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད ་ཀྱི ་ བརྙ ན ་

ཅེས་བླ་སྨན་པ་ཚེ ་

དང་དང་བླང ས་པ་ཚོ ར ་སེ མ ས་ཁམས་ཀྱི ་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ གངས་སྐྱིད་ཕྱི ་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་

རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

བ་ཞི ག་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་གནང་གི ་ཡོ ད་ སོགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད།

དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་འགན་ཁུར་གནང་

ཨ ་ རི ་ ཡོ ང ས ་ ལ ་ ན ད ་

ཡམས་ཁྱབ་སྟེ་འདས་

གཉིད་མ་ཁུག་པའི་དཀའ་ངལ་

༢།   སླབོ ་ཚན་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་བརདྗོ ་ འགོད་བྱས་ཡོ ད་ཅིང་། འདིའ་ི ནང་། ཞིང་ ཤི ག་ཡི ན།

དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་གསོ་བ་རྣམ་

གཞི ་སྣ་ཚོ གས་ཐོག་སྒྲ་འཇུག་དང་བརྙན་པར་ ལས་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། སླབོ ་གསོ། སྤྱི་ པས་སླབོ ་ཁྲིད་དཔེ་མཚོ ན་དང་། བརྙན་ཐུ ང་།
བླངས་ཏེ། ཝཊས་ཨེ པ་(WhatsApp) སྐད་ ཚོ གས་བདེ་དོན། ནསུ ་པ། དྲ་ཐོག་འཛི ན་ སྒྲ། སྟབས་བདེའ་ི བརྙན་སྟོན་ PPT སོགས་
འཕྲིན་དང་། ངོ་དེབ། ཡུ་ཊུབ་སོགས་ནས་ སྐྱོ ང ་བཅས་བརྗོ ད ་གཞི ་ཆེ ་ ཁག་དྲུ ག ་གི ་ རི ན་མེ ད་ངང་ཕབ་ལེ ན་ཆོ ག་པའི་དྲ་ཚི གས་

བརྒྱུད་སྤལེ ་བདྱེ ་པ།

གནས་ཚུལ་ཡོ ད་པས། དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་མ་ ཤི ག་ཡི ན།www.itpd.ncert.gov.in

༣།  དགེ་རྒན་གྱིས་དྲ་ཐོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་ རྣམས་ནས་འོས་འཚམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག

༦།   རྒྱལ་ཡོ ངས་ཤེས་ཡོ ན་བང་མཛོ ད།

ཚན་རྒྱུ་ཆ་འཚོ ལ་བཤེར་བྱས་ཏེ་སླབོ ་ཕྲུག་ལ་ www.vikaspedia.in/education/teach- NROER

བརྒྱུད་སྤལེ ་བདྱེ ་པ།

དྲ་ཚི གས་འདིའི་ ནང་བརྗོད ་དོན ་སྤུས ་ཚད་

ers-corner

དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་ ༥།   སླབོ ་ཁདྲི ་ཀྱི་ཉམས་མངྱོ ་དང་བདྱེ ་

༤།  སླབོ ་ཕྲུག་གིས་ཕ་མའི་རོགས་སྐར
ྱོ ་འོག་ www.vikaspedia.in/education/child- ལེགས་པའི་དངོས་བྱུང་གླགོ ་བརྙན་དང་། སྒྲ།

དུས་སུ་གནང་ཡོ ད།

རི གས་སྐར
ུ ་བ།

དུ་བཞུ གས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་ ཐབས་ཡག་ལེ གས་ཤོ ས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲ་
༤

སླབོ ་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བ་ཟླ་ རྩོམ་སྤལེ ་བ།

པའི་ཟླ་མཇུག་བར་སྒ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད་པར་ ༦།

ཡུ་ཊུབ་དང་ཁཱན་སླབོ ་ཁང་(Khan

པར་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད་པས། དགེ་

ཐད་ཀར་བདྱེ ་ཐུ བ་པའི་བདྱེ ་སྒ་ོ དང་ནང་སྦངྱོ ་ rens-corner

༣། དིཀ་ཤཱ། DIkSHA

༥།  སྐད་ཡི ག་དགེ་རྒན་གྱིས་སླབོ ་མར་སྒྲུང་ དྲ་ཚི གས་འདི་ནི་དགེ་རྒན་དང་།

རྒན་རྣམ་པས་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ ཆེ ད ་ལས་ཡར་

སླབོ ་ཕྲུག རྒྱས་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག

གཏོང་བ་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་རི ག་བེད་ ༧།  དྲ་ཐོག་སླབོ ་གཉེར་གྱི་ཉམས་མངྱོ ་སྤལེ ་

སྒྲུང་དང་། སྙན་ཚི ག ཕ་མ་བཅས་ཀྱི ས་སླབོ ་གྲྭའི་བསླབ་གཞི འི་རྩ་ www.nroer.gov.in/home/repository
ྲེ ་བའི་སླབོ ་ཁདྲི ་ཐབས་ལམ་ ༧།  ཁཱན་སླབོ ་ཁང་། KHAN ACADEMY
གཞས་སོ ག ས་འབྲི་ འཇུ ག་པ་བཅས་བྱེད ་ འཛི ན་དང་འབལ
དང་རྒྱུ ་ཆ་སྣ་མང་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོ ག་པའི་དྲ་ དྲ་ཚི གས་འདིའ་ི ནང་འཛི ན་རི མ་འདྲ་མི ན་གྱི་
དགོས།

སྦང
ྱོ ་བདྱེ ་པར་རོགས་རམ་གང་ཐུ བ་གནང་ བདྱེ ་པ།

སྤདྱོ །

བརྟེན།

དུས་སྐབས་འདིའ་ི རི ང་དགེ་རྒན་ Academy)

རྣམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི ་ཆེ ད་ལས་ཡར་རྒྱས་ བརྙན་ལྟ་བ།

སོགས་ནས་དངོས་བྱུང་གླགོ ་ དེབ་ཀླགོ ་པ་དང་།

སྤདྱོ ་བཏང་ནས་སླབོ ་མ་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་སླབོ ་ ཆེ ད་དགེ་རྒན་གྱི་དྲ་ཚོ གས་སུ་འཛུ ལ་ཞུགས་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༨།  སླབོ ་ཁདྲི ་ཀྱི་སྦྱང་འབྲས་ལ་གཞིགས་ཏེ་

དགེ་རྒན་རྣམ་པས་རང་ཉིད་སྒརེ ་རམ། ལས་ སླབོ ་ཚན་འཆར་འགོད་དང་དྲི་བ་བཟོ་འགོད་

རོགས།

སླབོ ་མ་བཅས་དང་མཉམ་འབལ
ྲེ ་ བདྱེ ་པ།

གྱིས་བྱེད་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་ཆེ ད་གཤམ་དུ་དཔེ་མཚོ ན་ ༩།   དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ཐབས་

བདྱེ ་སྒ་ོ ཁག་ཅིག་བཀོད་ཡོ ད།

ག༽  དྲ་ཐོག་སླབོ ་གཉེར་གྱི་སྡངི ས་ཆ་བཀོལ་ ཚི གས་ཤི ག་ཡི ན་ཅིང་། དྲ་ཚི གས་འདིའ་ི ཚན་རི ག་དང་། རྩིས་རི ག ཀམ་པུ་ཊར། ལོ་
ནི་

IOS རྒྱུས། དཔལ་འབྱོར་རི ག་པ་སོགས་ཀྱི་སླབོ ་

དྲ་ཚི གས་འདི་ནི་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ ལེན་བྱེད་ཐུ བ།www.diksha.gov.in
བཟོ་འགོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡི ན་ཅིང་། འདིའ་ི ༤།  ཨི པཱཐཤཱལ།ཱ EPATHSHALA

པས། སླབོ ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་

༡། བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦངྱོ ་དྲ་ཚི གས།

ུ ་ནས་ཕབ་ ཚན་དང་སྦྱོང ་བརྡར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ཡོ ད ་
དང་གྷུ་གྷལ་མཉེན་མཛོ ད་གང་རང
གནས་བབ་དང་དགོས་མཁོ་ལ་དཔགས་ནས་

ནང་བོད་ཡི ག་སླབོ ་གཉེར་སྦྱོང་བརྡར་རི གས་ དྲ་ཚི གས་དང་ཁ་པར་བཀོལ ་སྤ ྱོད ་མཉེན ་ སྤྱད་ཆོགwww.khanacademy.org

རྩལ་དང་ཚད་མཐོའི ་ རི ག ་རྩལ་སྐྱེད ་སྲི ང ་ དང་།

ཀ༽  དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་བདྱེ ་སྒ།ོ ཆེད་བདྱེ ་སྒ་ོ བཟོ་འགོད་བཅས་བདྱེ ་དགོས།

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་(APP)

ུ སེ། VOOKS
གཞི་རི མ་འོག་མའི་ཚན་རི ག་དང་། ཆས་འདི་ནི་ NCERT ཡི ས་བཟོ་འགོད་བྱས་ ༨།  ཝཱཀ

རྩིས་རི ག བོད་ཡི ག་བཅས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ ཤི ང་། འདིའ་ི ནང་སྒྲ་དང་། བརྙན། འཕྲུལ་ དྲ་ཚི གས་འདི འི ་ ནང་འགུ ལ ་བརྙ ན ་སྒྲུ ང་

མཉམ་ཀླགོ ་སྒྲ་དེབ་མང་པོ་
དགེ་རྒན་གྱི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ ཁ༽  སླབོ ་མའི་སླབོ ་གཉེར་ཆེད་རོགས་རམ། སླབོ ་ཁདྲི ། དེ་བཞིན་བྱིས་པའི་སྒྲུང་དེབ་དང་ དེབ་སོགས་སྣ་མང་ཡོ ད་ཅིང་། དགེ་རྒན་དང་། གཏམ་དང་།
ུ ་ནས་སྤྱད་ཆོག
ཡོ ད་ཅིང་། ལོ་དང་པོའ་ི རི ང་རི ན་མེད་དུ་
སླབོ ་ཕྲུག་སུ་རང
༡།   འཛི ན་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན་གྱིས་སླབོ ་ཚན་ ཀླགོ ་དེབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད།
དགེ་རྒན་རྣམ་པས།
༡།  སླབོ ་གསོ་དང་སླབོ ་ཁདྲི ་ཐབས་ལམ་དང་ ཁག་གི ་ དགེ ་ རྒན་དང་འཛི ན་གྲྭ འི ་ སླབོ ་མ་ www.bodyiglobjong.com

འབལ
ྲེ ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་། རྩོམ་ཡི ག དུས་ རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཝཊས་ཨེ པ་

WhatsApp) ༢། ཝིཀཱསེ་རི ག་མཛོ ད། VIKASPEDIA

www.epathshala.nic.in

༥།  ནིཤཐཱ NISHTHA

ྱོ ་བརྡར་དྲ་ཚི གས་དང་
དེབ་སོགས་ལྟ་ཀླགོ ་གནང་སྟེ། སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་བ་ སྐད་འཕྲིན་དང་ངོ་དེབ་ཀྱི་ཚོ གས་པ་འཛུ གས་ དྲ་ཚི གས་འདི་ ནི་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་ མཐུ ན ་ འདི་ནི་དགེ་རྒན་སྦང

བརྒྱུད་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྤལེ ་བདྱེ ་པ།

པ།

སྦྱོར ་འོག ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་རང་བཞི ན ་དུ་ བཟོ་ ཁ་པར་བཀོལ་སྤདྱོ ་མཉེན་ཆས་མཉམ་འདུས་

བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་པས།

ཨི ན་ཇིའ་ི སྐད་

ཡི ག་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་དྲ་ཚི གས་འདི་སླབོ ་
འགོ་ཚུགས་སྐབས་བེད་སྤྱོད་གནང་ཆོག

www.vooks.com/teacher-appreciation

4

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨

༩། དེབ་མཛོ ད།

ARCHIVE

རི མས་ནད་ཁྱབ་པའི ་ དུས ་སྐབ ས་སུ ་ དེབ ་

གཟུགས་དཔེ་དེབ་ཐབས་འཚོ ལ་བྱེད་དཀའ་

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

མི ་གཅིག་གིས་བརདྗོ ་གཞི་འདྲ་མི ན་ཐོག་དེབ་ དགེ་རྒན་ཧ་ཅང་མང་པོའི་སླབོ ་ཁྲིད་ཐབས་
བཅུ་གཡར་ཆོག

www.archive.org

བར་བརྟེན། དྲ་ཐོག་དེབ་མཛོ ད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠།     དགེ་རྒན་གྱི་བཀོལ་སྤདྱོ ་མཉེན་
༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣༠ བར་དཔེ་དེབ་ ཆས།

TEACHER APP

ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༤ ལྷག་རི ན་མེད་དུ་ དྲ་ཚི གས་འདི་ནི་ཧིནའྡཱི ི་སྐད་ཡི ག་ཐོག་ཡོ ད་
ལྟ་ཀླགོ ་ཆོ ག་པའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོ ད་ཅི ང་། ཅིང་།

འདིའ་ི ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་

ལམ་དང་རྒྱུ་ཆ་སོགས་སྒྲ་བརྙན་གཉིས་ཀའི་
ཐོག་བཀོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
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ད་ལྟའི ་ གནས་སྟངས་འདི ་ ཡུ ན ་རི ང་ལོ ས ་

ཇི ་ ཙམ་གནས་མི ན་ང་ཚོ ས ་ཚོ ད ་དཔགས་ ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། སྐ་ུ ཁམས་གསལ་

ཚད་མཐོའ་ི བྱེད་དཀའ་བས།

དུས་སྐབས་འདིར་དགེ་ ཐང་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་བཅས།  བོད་མི འ་ི

རི གས་རྩལ་དང་སླབོ ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དང་ རྒན་རྣམ་པས་འཕྲུལ་ཆས་དང་འཕྲུལ་རི ག་
འབལ
ྲེ ་བའི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ བེད་སྤྱོད་གནད་སྨནི ་བྱས་ཏེ།
ཡོ ད།

www.theteacherapp.org

སྤྱོད་གནང་ཐུ བ་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རང་གི་ལས་

ི ་ཁྱོན་
རོགས་དང་། སླབོ ་ཕྲུག འཛམ་གླང

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༧ ལ།

ཡོ ང ས་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ ་ བ་རྣམས་དང་མཉམ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་མདྷ་ཡ་པར་ཌེ་ཤི ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
གསར་པར་འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་འཕྲིན་ཕུལ་བ།

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ ཚོ གས་སུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། མཇལ་ འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་ཏོག་དབྱི བས་གཉན་
ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་མཆོ ག ་ དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་སྒརེ ་ལ་མཚོ ན་ནའང་ འཕྲད་འདི་དག་གི ས་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ས་བོད་ རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐབས་
གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་མདྷ་ཡ་པར་ཌེ་ཤི འི་མངའ་
སྡའེ ་ི

Madhya Pradesh

སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་

སྐ་ུ ཞབས་ཤི བ་རཱཇ་སི ངྒ་ཅོ་ཧཱན་
Singh Chouhan

འདིར།

སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གིས་སོ་སོའ་ི མངའ་

སྡའེ ི ་ ནང་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོ ག ་གི ་ ལས་
འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་

Shivraj

ལ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི ས་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་གནང་དང་
གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་སོ ་སོ འི་མི ་མང་གི ་ཆེ ད་

དུ་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་པོའི་སྒ་ོ ནས་ཞབས་ཞུ ་

བསྒྲུབས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་
བྱུང་བར་རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ། སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་
མགྱོགས་ཞི་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ།
སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་གྱི ་ དུས ་ དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་མ་འོངས་པར་མདྷ་
ནད་ཡམས་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ནང་གང་

མཆོག་སླར་ཡང་མངའ་

སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་

བར་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་ཕུལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ཡུན་གསར་པ་འགོ་འཛུ གས་དང་འབྲེལ་སྐུ་ ཡ་པར་ཌེ་ཤི འི་མངའ་སྡའེ ི་མི ་མང་གི ་འཚོ ་

སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ས ་སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་ལ་

བདེ་ལེ གས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ངས་བོད་ གཞག་རྣམས་ལམ་ལྷ ངོ ས་ཡོ ང ་བའི ་ སྨ ནོ ་

ཉིད ་མཆོ ག ་ལ་འཚམས་འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་ བ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་བྱ་

དེ་སྔ་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་
མཇལ་འཕྲད་དང་།

ལྷག་པར་ན་ནིང་ལོར་

སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ནས་ ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་དུ་གདན་ཞུ་དང་ཕན་
སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

དོན ་དང་བོད ་མི ་ མང་ལ་སེ མ ས་ཐག་ཉེ་ པོ་ གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་ འདུན་དང་བཅས། ཞེས་གསུངས། །
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ ཞུ ས ་ཏེ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་ད་

ཚུན་ཤེས་ཡོ ན་སྤལ
ེ ་རེས་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ ར་སྤདྲོ ་གསལ་པོར་སྟོན་གྱི་ཡོ ད། དེང་སྐབས་

བར་བོད་དོན་དང་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་

སྤྱང་ཀི་ལུག་རྫིར་བསྐསོ ་པར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

ི ་མཉམ་འབལ
༄༅། །ཉེ་ལམ་འཛམ་གླང
ྲེ ་

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གནད་དོན་ཐག་

ཚོ གས་བསྡུའི་སྐབས་གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་

འཛམ་གླིང་ནང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་

དེ་ནི་སྤྱང་ཀི ་ལུག་རྫིར་བསྐས
ོ ་པའི་དཔེ་དང་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་

ན་གནད་དོན་རྩ་བ་ནས་གླངེ ་སླངོ ་མ་བཅུག་པ་

ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་མཚོ ན་ན་འག ྲོ་ བ་མི འི ་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་

ི ་མཉམ་
གཅོད་བྱ་རྒྱུ།   དེ་བཞིན་འཛམ་གླང

ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་དེར་

གྱུར་བའི་མི ་སྣ་རྩད་གཅོད་ཆེད་བཙུགས་པའི་

ཁང་གི ་ལམ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི འི་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སེ མ ས་འཚབ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

ནག་གཞུང་གི ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པའམ་ཡང་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ཐོག ་དམ་བསྒྲགས་
སོགས་བྱས་དང་བདྱེ ་མུས་རེད། འདི་ལོ་སྟེ་

བསམ་

ཚུ ལ ་བརྗེ་ ལེ ན ་དང་སྨྲ་བརྗོད ་རང་དབང་

ཁོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཡོ ད་ཅིང་།   རྒྱ་ནག་

ཐོབ ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག ་གཏོང ་མཁན་གཙོ ་

བརྡལ་བཤི ག་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་

བོ་ཡི ན་པ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཁྱོན་དུ་ཡོ ངས་གྲགས་

ཡི ན་བཞི ན་དུ་ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲི ག་

ཐོབ ་ཐང་རྟོག་ཞི བ ་ཚན་པ་ཁག་གི ས ་ལོ ་ ལྔ་

བོ་ཞིག་ཡི ན་པ་ཡོ ངས་གྲགས་རེད།  དེ་ལྟར་

ཚོ གས་ཆུང་དེའ་ི

གཉིས་སུ་མེད།

རེད།   བོད་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་འགྲོ་བ་མི འ་ི

འཛུ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལམ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་

བསྟུད་མར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་དུ་འཛམ་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡

ཡོ ད།   བྱེད་བབ་དེས་རང་དབང་དང་དྲང་

པའི་ས་ཁུལ་དུ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད།  དྲ་

འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

ནང་བརྡ་ལན་ལོ ག ་པ་ཞི ག ་བཏང་བ་རེ ད །   གླིང་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་ཤོ ས་བྱེད་མཁན་

གི ས་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཞི ་བདེ་རྒྱ་མཚོ འི་མངའ་ཁུལ་

གི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁོོང ས་སུ ་ བསྐ་ོ གཞག་བྱས་

མཚོ ན་པ་དང་། ཚོ གས་མི འ་ི ལས་ཡུན་ནི་ཕྱི་

བདེན ་ལ་དགའ་བའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་ཡི ན་འདུག

བདྱེ ་བབ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་

ི ་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་ཤོ ས་ཡོ ད་
གླང

རྒྱའི་རང་དབང་ཐོག་ལ་མཚོ ན་ནའང་འཛམ་

ལྷག་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་བཟང་ངན་ཤན་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཆགས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་འགྲོ་བ་མི འ་ི

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ

འབྱེད་ཆ་མ་འཚལ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་
ཡོ ད།  དེར་བརྟེན་འཛམ་གླང

སྟངས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཧ་ཅང་བཟོས་པ་དང་།

ཆེད་ལས་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ལས་དོན་ལ་གནོན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

རྒྱུ་མ་ཟད།

མཚོ ན་ན་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

ཉར་བྱེད་པའི་མི ་སྣ་རྩད་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་

མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི ་ནང་མི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་

བྱེད ་སྟངས་ལའང་འགྲེལ ་བརྗོད ་ལོ ག ་པ་

བཞེ ས ་ཀྱི ས ་ཐག་གཅོ ད ་དེར ་བསྐྱར་ཞི བ ་

ཡི ན་པ་གོར་མ་ཆག   དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

ཞེས་གསུངས།

དེ་ ནི ་ རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་ལ་

ཐང་བརྡལ་བཤི ག་གཏོང་མཁན་གཙོ ་བོ་ཞི ག་

ཡི ན་པ་ཨ་རི ས ་གཙོ ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁྱོན་དུ་

ཤུགས་སྤདྲོ ་རྒྱུ།   བཙན་དབང་འོག་བཀག་ ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་
ལས་དོན ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་མཚོ ན ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ དམར་པོའི་ སྲིད ་གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་འཁྲིད ་
ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐད་དངོས་ཤུ གས་ བྱས་རྗེས་ད་བར་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་

དང་།   ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཞིག་ཐེབས་རྒྱུ་

བརྒྱུ ད་ནས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་རྒྱུ ར་རྒྱ་ནག་

ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བཞིན་ཡོ ད།

དམར་པོའ་ི དབང་སྒྱུར་འོག་སྡག
ུ ་སྦངྱོ ་མནར་

ི ་མཉམ་
དེར་བརྟེན་ཐེངས་འདིར་འཛམ་གླང

བའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད།

པོ་ཨརྱ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།   ཐེངས་

རྒྱ་མི ་རི གས། ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན། སོག་

ལྷན་ཁང་གི ་ལམ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་

སྣ་རྩད་ཞི བ་ཆེད་ལས་ཚོ གས་ཆུང་ལ་རྒྱ་ནག་ ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ལམ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་

དང་སྤདྲོ ་མུས་ཡི ན་པ་ནི་དཔེར་ན།   ཀུན་ རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་དེ་ནི་བླ་ོ ཕམ་གྱི་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚན་པ་མང་

པོས ་སྙན ་ཐོའི ་ ནང་གསལ་བ་དེ་ ལྟར ་རེ ད །   དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་ལ་གསེ ར་འོད་འཕྲོ་ དེ་ཡང་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ི ་མཉམ་འབལ
ལྷག་པར་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་མི ་ འདིར་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་

མི འ་ི གྲས་སུ་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པ་དེས།   གཞུང་གི ས་ད་བར་ཤུ གས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་སྤྲད་ སྟོན་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁོང ས་སུ ་
སྐབྱོ ་ཐོག་དམི གས་བསལ་ཆེ ད་ལས་ཚན་པ་
བསྐ་ོ གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་

གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་ རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།   གང་ཡི ན་

མཆོ ག ་གི ་ གནད་དོན ་སྐར
ོ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

བརྗོད་ན་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་ནི་

གཅོད་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་པ་བོད་མི ་དང་
རི གས། ཧོང་ཀོང་མི ་མང་བཅས་ཀྱི་བསམ་

བླརོ ་དངངས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ ་ཡོ ང་རྒྱུ ་ཡི ན་
པ་ཆོས་ཉིད་རེད།   དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་བཞིན་

པའི་ མི ་ རི ག ས་དེ་ དག་གི ས ་རེ ་ ལྟས
ོ ་བཅོལ ་

ཡུལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་ཉེས་ཅན་

པ་རང་ཉིད་སྒྲིག་འཛུ གས་སྲུང་མི ར་བསྐསོ ་པ་

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

གཞག་གནང་བ་དེར ་སླ ར ་ཡང་དགོ ང ས་

ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི འི་

གྲས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་
ནི་གླིང་ཆེ ན་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ནང་ཡོ ད་པ་ཆཌ་

Chad དང་ཤར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི ་ལོ་ཝི་

ནི་ཡ་ Slovenia  ནབུ ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི ་
ི ་
པེན་ Spain  དེ་བཞིན་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་གླང

ཆེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་
ལུས་བཅས་ཡི ན་འདུག །   
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