དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།

སེམས་ནང་སྤྲོ་བ་སླབེ ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གཞུང་

།བོད་ཟླ་དང་པོ་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའ་ི ཉིན་

གཉན་ཡོ ད་དུ་མཉམ་མེ ད་ཤཱ་ཀྱའི་རྒྱལ་པོས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་།

པ་ཆོ ་འཕྲུལ་གྱི་སྒ་ོ ནས་ཕམ་པར་མཛད་པའི་

བསམ་པའི་སྙངི ་སྟོབས་དང་རེ་བ་སླབེ ་ས་ཤི ག་

ཆགས་ཡོ ང་གི་འདུག འདིར་བཙན་བྱོལ་ལ་

དུས་ཆེ ན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སླད་ཕྱི་

ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་ཆ་བཞག་ནའང་གཞི ས་ལུས་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་རྡ་ས་

ི ་ས བྟོ ས་ས ག
རྒྱ་ཆེ ་ མི ་མང་གི ་ སྙང
ྲོ ་དང་དོར ་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུང་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

ི ་སབྟོ ས་འཛི ན་བཞི ན་པ་མཐོང་ཡོ ང་
ནས་སྙང

འབྲེལ ་གྱི ས ་ཆོ ་ འཕྲུ ལ ་དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་ ཉིན ་མོ ་

དུས་ང་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་རང་དབང་ལུང་

སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་གནས་ཕོ་བྲང་ནས་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང
གསུང་ཆོ ས་ར་བའི་བཞུགས་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་གྲུབ་མཚམས་ཆོས་རི ག་

བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་

གིས་རནྟེ ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་

ཞེས་དུས་ཚེ ས་དམི གས་བསལ་ཅན་ཞི ག་རྩི་
སལ
ྲོ ་ཡོ ད།

དུས་ཚེ ས་འདིའ་ི སྐབས་འདིར་

རྒྱ་གར་ནང་སནྟོ ་པས་དམི གས་བསལ་ཆོ ས་
ཕག
ྱོ ས་ཐོག་ནས་མུ ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་དྲི་བ་

དེ་དང་འབྲེལ་

པའི་ནང་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་

ྲི ་ལན་གནང་ཡོ ད། བོད་ལ་འཇམ་མགོན་
དས
བླ་ མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོས ་སྨནོ ་ལམ་གྱི ་དུས ་

སནྟོ ་ཞིག་མཛད་པ་རེད།
མཛད་ཆེན་གྲས་རེད།

མཐོང་དུས་ཆ་འཇོག་བདྱེ ་ཀྱི་འདུག དེ་དག་

ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེའ་ི ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དུས་བོད་ཤོར་ནས་བཙན་

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ བྱོལ་བ་ཆགས་པ་འདི་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར་

ལྗངོ ས་ལ་དུས ་སྐབ ས་ཤི ག་ལ་སྨནོ ་ལམ་གྱི ་

མཛད་སྒ ་ོ ཚོ ག ས་མ་ཐུ བ ་པའི ་ བཟོ་ འདྲ་བོ་
བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་སྔ་ང་ཚོ ་བོད་ལ་
ཡོ ད ་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ བོད ་པ་རྐྱང་རྐྱང་ནང་
སྡདོ ་བཞིན་ཡོ ད།

དང་རྒྱུ ་མཚན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་

ད་ཆ་ང་ཚོ ་བཙན་བལ
ྱོ ་བ་

ཆགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི ་མང་པོར་འབྲེལ་བ་

ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ ་བཙན་
བལ
ྱོ ་བ་ནི་ཆགས་པ་རེད།

བཙན་བལ
ྱོ ་བ་

ཆགས་ཟིན་རྗེས་དོན་གོ་ཆོ ད་པ་ཞི ག་བྱེད་ཀྱི་

ཡི ན་ན་ཡག་པོ་འདུག གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི ་
མང་དེ་དག་གི ས་བཙན་བལ
ྱོ ་ལ་ཡོ ད་པའི་བོད་

པ་ལ་བླ་ོ གཏད་དང་།

བཙན་བལ
ྱོ ་ལ་ཡོ ད་

བདྱེ ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ས་ྟེ བོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་ པའི་བོད་པ་དེ་དག་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་

དང་གཞུང་ཆེ ན་ཁག་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་ཡོ ད་པ་དེ་ ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་འཛམ་གླང
ི ་འདིའི་སྟེང་
དག་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་བསམ་བླ་ོ གཏང་རྒྱུ་

བསྟན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་བསམ་པའི་

ི ་
མ་བྱས་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད་བསམ་པའི་སྙང

སྟོབས་སླབེ ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག གང་ལྟར་ཡང་སྙངི ་
བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུ ག་ལྷག་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

ད་ཆ་ཨེ ་

ལོ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་

ཆ་བཞག་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སྐར
ོ ་དེ་ཙམ་ མཛད་སྒརོ ་དམི གས་བསལ་མགནྲོ ་འབོད་གནང་
རྒྱུས་མངའ་མེད།
ང་ཚོ ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ བ་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་གཏན་

ལ་ཤར་ནས་བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུམ ་གྱི ་ བོད ་པ་ འཁེལ་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་གཙོ ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་

ཡོ ངས་རྫོགས་རྡོག་ལ་སྒྲི ལ་བ་ཆགས་འདུག ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ རྡ་ས་བཞུགས་
འདི་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་ཤར་བ་རེད།
མི ་ སྒར་ནས་སྤུ་ར་ུ ཝ་ལར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་།
ི ་ས བྟོ ས་ཧ་ལས་པ་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ དང་ ༢༢ བཅས་ཉིན་གཉིས་
རི ག ས་ཀྱི ་ ལ་རྒྱ་དང་སྙང
རེད་འདུག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

བོད་ནི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་རང་བཙན་གཙང་མའི་

ཤི ་ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་དཔང་རྟགས་སུ་དེ་
ཆེ ་ འགྲོ་ བཞི ན ་པའི ་ སྐབ ས་དང་བསྟུན ་རྒྱལ་ སྔ་ ༨༢༡ ལོར་བོད་རྒྱའི་དབར་ཆི ངས་ཡི ག་

ཁབ་སོ་སོས་ཆུའ་ི སྲུང་སྐབྱོ ་ལས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ བཞག་པ་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་གྱི་རྡོ་རི ང་སྟེང་
གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་ གསལ་པོར ་བཀོད ་པ་དེ་ དག་དུས ་ད་ལྟའ ང་

ལ་མཚོ ན་ན་ད་ཆ་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཆུ་མཛོ ད་བདག་ མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་

སྲུང་བདྱེ ་མཁན་ཆགས་ཡོ ད།
ལྷག་པར་ ཡི ན་སྐབས་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་
སེམས་འཚབ་སྐྱེ་གཞི ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་གནས་ཤི ག་ཡི ན་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སདྲི ་སྐངྱོ ་ ཕ དྱེ ་ཀ་ལྷག ་ཙམ་གྱི ་ སྡདོ ་གནས་ཡི ན་ཞི ང ་།

ི ་མཉམ་འབལ
འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆུའ་ི པར་བརྟེན།   སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་

ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་དེ་དག་

མེད། གོ་ལའི་ཚ་ད ྲོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་ཐོག་རྒྱ་ ཡོ ད་པ་དང་།  གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གི་ས་ྣེ མོ་གསུམ་པ་ཡི ན་ཞིང་། ས་ྣེ གཉིས་ཕུད་

སྔགོ ་འདོན་བྱས་པ་སོགས་ཁོར་ཡུག་ལ་བསམ་ ཡི ག་དང་བཅས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་

བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ཨ་རི འི་གཞུ ང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ འཐུ ང ་ཆུ འི ་ ཐོན ་

Connecticut

དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་ཡེ ལ་

ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པས་ Yale Political Union

མགནྲོ ་འབོད་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢

ི ་
ཡི ན་པ་དང་།   ལྷག་པར་བོད་ནི་འཛམ་གླང

ི ་ནང་འཁྱགས་རོམ་ཞུ་བའི་འཐུ ང་
འཛམ་གླང

ཚེ ས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་པར་ ཆུ་ཕོན་ཆེ ་ཤོས་སྐྲུན་མཁན་བོད་ཆགས་ཡོ ད།
སན་མཐོ་སླབོ ་

Pierson College

ཏུ ་བོད་ཀྱི་

རི ག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག  ས་བབ་ཆབ་སདྲི ་
ཀྱི་གནད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ི ་ཆེན་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ནི་འཛམ་གླང
ི ་གི ་མི ་འབོར་
གླང

གན་རྒྱའི་ཡི ག་ཆའི་སྟེང ་མི ང ་རྟགས་བཀོད ་ ཐད་ཀར་གདོང་ཐུ ག་མི ་ཡོ ང་བར་ཕན་ཐོགས་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་གང་བྱུང་ གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ཤེ ས་རྩ་བ་ནས་མེ ད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ལ་ གནང་།།
བརྟེན ་ནས་བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ འཁྱགས་རོ མ ་

ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི ་འཁྱགས་རོ མ་དེ་ མགག
ྱོ ས་མྱུར་འབ་ྲི བཞིན་ཡོ ད་ཅེས་དང་།  
དག་ཞུ ་ བའི ་ གངས་ཆུ ་ དེ་ དག་གཤམ་འོག ་ གཞན་ཡང་དེ་སྔནོ ་ Ivy Leaque ཞེས་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ མི ་གྲངས་ཐེར ་འབུ མ ་གཅི ག ་ ལྷན་ཚོ གས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་བབ་ཆགས་ཚུ ལ་དེ་
དང་ཕདྱེ ་ཀའི་འཚོ ་རནྟེ ་དུ་གྱུར་ཡོ ད།   
བཞི ན་ཇི ་ལྟར་གལ་གནད་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྐར
ོ ་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་
མཆོག་སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་སུ ་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

དེ་སྔ་ངོས་རང་སྐས
ྱེ ་ས་ཟི་ལི ང་གངྲོ ་གསེབ་ལ་ ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས་གསར་འཛུ ག་གནང་ནས་མི ་

གཞན་ཡང་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་ནས་བོད་ནི་ སོགས་གསུང་ཡོ ད།

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩
ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ ༢༢ བར་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕྱོག ས་སྤུ་ རུ་ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་བོད ་མིའི་ ཚོ ག ས་
པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་
མཛད་སྒ་ོ དང་།
དེ་བཞིན་སྤནོ ་ཌ་ས་གནས་ཉེ་
འགྲམ་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་
དུ་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི་སླད་གཞུ ང་
འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་
བཅས། །

དུས་ཚོ ད་ཁག་པོ་འདིའི་སྐབས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ ༄༅།
།དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
རྡོག་ལ་སྒྲིལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། དཔེར་ན་ ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི ཡེ ལ་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་ད་ུ གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་དང་བསནྟུ །   ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

བའི ་ སྐད ་ཡི ག་ནི་ ནམ་ཡང་ན བུ ་ས་མ་རེ ད ་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

མུ ་སགྟེ ས་ཀྱི་སནྟོ ་པ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་

ཙམ་ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྐད་

རི ང་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུ ང་བཤད་
གནང་རྗེས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་སྤུ་ར་ུ ལྦ་ལ་ནས་
རྡ་སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུ མ་བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཀྱི་
སི ལ་སྤལོ ་རྩེད་ཐང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུ མ་བོད་མི འ་ི གཞིས་
ཆགས་ཀྱི ་ སི ལ ་སྤལ
ོ ་རྩེད་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་
ཞན་པར་བརནྟེ ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུ ད་རོ ག ས་ཚོ ག ས་ཐབས་འཚོ ལ ་གྱི ས ་འགྲོ་
གནྲོ ་ཆེ ན་པོ་བཏང་ས་ྟེ ད་ཆ་རྩེད་ཐང་གསར་རྒྱག་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མཚམས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
༢ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་ོ དྲོ་
ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༥༠ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་
མཆོ ག ་ས་གནས་སུ ་ ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་རྩེད་ཐང་
གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག
སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་མི ་མང་ཚོ ར་
རྒྱུ ན་དུ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་ལ་དོ་ སྣང་བྱེད ་དགོ ས ་པ་
དང་། ལྷག་པར་གླ་ོ ནད་ཊི ་སྦ་ི སོགས་ལ་སྔནོ ་འགོག་
སོགས་གཟབ་གྲུང་གནང་གལ་དགོས་སྐརོ ་སོགས་
གསུ ངས།  
དེ་རས
ྗེ ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱིས་སི ལ་སྤལ
ོ ་རྩེད་
ཐང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི ་ལེ གས་གྲུབ་ཀྱི་ལས་
བསྡམ
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཚོ གས་
ོ ས་སྒག
བཅར་བ་རྣམས་ལ་གསོ ལ ་ཇ་འདེག ས་འབུ ལ ་
ཞུས།
དེ་ནས་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ན་
གཞོན་ར་ུ ཁག་གཉིས་དབར་སི ལ་སྤལ
ོ ་རྩེད་འགྲན་
གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠
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སྐུ་ཚབ་དན་ཁང་གི
ོ
་གནས་ཚུལ།

སྦལེ ་ཇམ་ད་ུ རི ས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་ལྟ་གྲུབ་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱངས་པ།
ཀྱི ས ་བདག་མེ ད ་པའི ་ ལྟ ་ གྲུ བ ་སྐ ར
ོ ་དང་།

ར་ཉག་དཔལ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་
བདེན་གཉིས་སྐརོ ། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་
པ་དགེ་ཟླ་བཟང་ལགས་ཀྱི ས་ཕྱི ་ནང་གི ་ལྟ་

གྲུབ་དང་སྡ་ེ སདྣོ ་གསུམ་སྐརོ ། རྒན་བཀྲ་ཤི ས་
ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་ནང་པའི་ ལྟ་ བའི་ སྐར
ོ །

མགོ་ལོ ག་སྒྱུ་རྩལ་བ་དགེ་ཟླ་བྷ་ེ ལགས་ཀྱིས་

བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ནང་

ཚོ གས་ལགས་དང་དོན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ ་མཐུ ་

འབྲེལ ་བའི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་རྒྱལ་སྤྱི ་

མགྲོན་རྣམ་པ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་

བཞི ན ་པ་དེས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པར་

སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་།

གཞན་ཡང་སྐ་ུ

དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་མཛད་

ཆོས་ཚོ གས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།

ཞབས་འདེགས་རླབས་པོ་ཆེ ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་

རི ག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་བོད་ནང་རྒྱ་གར་པཎ་

བརྟན་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རི ག་

སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོས ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

པ་སོགས་གསུངས།   གཞན་ཡང་རྒན་ཚེ ་

གྲུ བ ་རྣམས་ཀྱི ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་
དར་སྤལ
ེ ་མཛད་པའི་ བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་

གནས་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་པར་

བརྒྱུད་རི མ།

ནང་ཆོས་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ འ་ི དབར་བག་ྲོ གླངེ ་

ངོས་འཛི ན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་མཁས་པ་ནང་ཁུ ལ ་ཙམ་དུ་ མ་ཟད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩

དེ་ཡང་ཆུ་ཚོ ད་བཞི འི་རི ང་ཚོ གས་པའི་བགྲོ་

མཐར་རྒན་བླ་ོ བཟང་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱི ས་

ཐོག   དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལྟ་གྲུབ་ད་བར་མི ་
ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ི མང་ཚོ གས་དཀྱུས་མ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་

ཇམ་གྲོང ་ཁྱེར་ཨན་ཝེ་ པན་དུ་ བོད ་བརྒྱུ ད་

པ་ཁག་བདུན་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

གོང་གི ་མཛད་རི མ་དབུ་འཛུ གས་མ་གནང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་རླབས་

ཉིན ་ཏེ་ ཆོ ་ འཕྲུ ལ ་དུས ་ཆེ ན ་ཉིན ་མོ ར ་སྦལ
ེ ་
ི ་གི ་གོ་
ནང་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་རྒྱས་གླང
སྒྲིག་འོག་རི ས་མེ ད་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཁག་གི ་ལྟ་
གྲུབ་བགྲོ་གླངེ ་ཆེ ན་མོ ་ཐེངས་དང་པོ་ཚོ གས་
གནང་སོང་།

གླངེ ་སྐབས་སྤྲུལ་སྐ་ུ དང་། དགེ་བཤེས། མཁས་

ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲི ལ་ཆེ ད་རེ ་སྐུལ་གནང་སོ ང་།
དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་གསུང་གནང་སོང་།

ྲི ་ལན་གནང་ཡོ ད།    སྐབས་དེར་
ད་ྲི བ་དས

གོང་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་བརྟན་

ལྟསོ ་གྲུབ་སྐརོ ་གསུང་པ་དང་། སུད་སི ་ནས་

དང་། མཁས་པ་ཁག དེ་བཞིན་སྐ་ུ མགནྲོ ་

མེ ་ ཏོག ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྟེན ་འབྲེལ ་ ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ངོ་ སྤྲོད ་

དགེ ་ བཤེ ས ་བྱམས་པ་རབ་བརྟན་ལགས་ གཙོ ་ བོ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་

ུ ་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ།
ི ་རི ག་གཞུང་སྣ་མང་དས
ཨོ ་གླང

ཐང་ཀ་སྣ་རི གས་གཤམས་པ་དང་། མདུན་

ཅོག་སངྟེ ་སནྟོ ་པ་བཀའ་དནྲི ་ཅན་གྱི་སྐ་ུ དང་པོ་
ཏི།

དེའ་ི མདུན་ལ་ཡོ ན་ཆབ་ཕུལ་བའི་བོད་

ལོའ་ི རི ག་གཞུང་སྣ་མང་དུས་ཆེན་ དོག ས་ཀྱི ་ སྨ ྲེ་ ངག་འདོན ་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་
ཐེངས་ཉེར་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་
༢ གཅི ག ་གོ་ གསུ མ ་ཆོ ད ་ཀྱི ་ ལས་དོན ་འགྲུ བ ་

༢༠༡༩

ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་རྒྱལ་ས་ཁེན་ ཡོ ད།

བྷ་ེ རར་འཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། སྙན་གྲགས་ ཕྱི་ཚེ ས་

༡༦

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་ཉིན་

ཁང་ནས་པར་སྐྲུ ན་ཞུ ས ་པའི ་ ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ ལི ་
ཡ་དང་ནིའུ་ཛི ་ལེ ན་ཌི ར་ཡོ ད་པའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ངོ་སྤྲོད་དཔེ་དེབ།
བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲྭ་གནས་ཁག་གི ་

ཁ་བྱང་།

རྒྱ་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པའི་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཞེས་

བོད ་རི ག ས་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཕོ་ གསར་མོ ་

རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཏེ།

ི ་མི ་རི གས་འདྲ་
མཆོར་སྤྲས་ཏེ། འཛམ་གླང

ཅན་རྣམས་ལ་དོན ་གཅོད ་མཚོ ་ སྒ་ོ ལྷག ་པ་

གཞས་སྣ་འཁྲབ་སནྟོ ། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་

ི ས་ཆ་ཆེ ན་
སྣ་དང་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སའི་སྡང

ནས་ཀྱང་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་ཞུས་ཏེ།

རོ ་བཅུ ད་ལྡན་པའི་བོད ་ཀྱི ་ ཞལ་ལག་དང་།
རི ག་གཞུ ང་འགམ
ྲེ ་སྟོན་སོགས་ལས་འགུ ལ་
སྣ་མང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ ༡༧

བར་ཉིན་གསུམ་རི ང་ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་

མཐུ ན་ཚོ གས་ནས་རི ག་གཞུང་སྣ་མང་དུས་

གསར་ཚོ ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཕྱུ་པ་གཟབ་

མི ན་གྱིས་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོ ས་ལྡན་པའི་གཞས་
མོར། བཀྲ་ཤི ས་ཤོད་པ་དང་། ཆོལ་གསུམ་
གཞས་སྣ་ཁག་འཁྲབ་སནྟོ ་བྱས་ཏེ།

གཏིང་

ཟབ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པའི་འཁྲབ་གཞུ ང་
དང་།

ཉམས་མཚར་མཛེ ས་སྡག
ུ ་ལྡན་པའི་

བོད ་མི འི ་ སྤ དྱོ ་ཚུ ལ ་ཡོ ང ས་སུ ་ ངོམ ས་པར་

པའི་དེབ་སོགས་རི ན་མེད་ཐོག་འགམ
ྲེ ས་སྤལེ ་

ཞུས་པ་མ་ཟད།

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དོ་དབྱིངས་

མཆོ ག་དང་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ངག་ཐོག་
བོད་དོན་

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ཚད་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་སྤལེ ་ཐུ བ་ཡོ ད།

ཨོ ་གླིང ་རི ག ་གཞུ ང ་སྣ་མང་བླནོ ་ཆེ ན ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུ ལ་སྤལ
ེ ་བར་གཞི གས་
ན། སྣ་མང་རི ག་གཞུང་ནི་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེ

ཆེ ན་ཐོག་མོ ག་མོ ག་ཚོ ང་འགྲེམས་ཀྱི ་ལས་

དགའ་བསུ འི ་ ཐལ་སྒྲ་འབྲུ ག ་སྒྲ་གྲགས་པ་

མི ན་གྱི་ཞལ་ལག་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་སྡངི ས་ཆ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་

ནས་ཕེབས་པའི་ཡུལ་མི འི་གྲུབ་པ་ཞི ག་ཡི ན་

མཚན་སྙན་གྱི་བ་དན་ཕྱོགས་བཞི ར་ཁྱབ་སྟེ།

གླིང་གཞུ ང་གི ས ་བགོ་འགྲེམས་གནང་བའི་

དུས་ཆེ ན་དེར་མི ་རི གས་འདྲ་མི ན་གྱི་འཁྲབ་

འགུལ་སྤལེ ་ཏེ།

ི ་མི ་རི གས་འདྲ་
འཛམ་གླང

ཆེ ན ་པོའི ་ ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ མོ ག ་མོ ག ་ཅེས ་པའི ་
ཚང་མས་འཚང་ཁ་ཤི ག་ཤི ག་ངང་བང་སྒྲིག་

ྲི ་པའི་ཚུལ་བཟང་
ས་ྟེ མོག་མོག་ཉོས་པའི་བཀས

ལྟར་ཐོབ།

ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཨོ ་
གུར་ཁྱིམ་ལ་ཤམ་བུ་དང་།

གོས་ཅན་གྱི་

མཐའ་རྒྱན། ས་གདན་སོགས་བོད་ལུགས་ཀྱི་

དེས་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ལ་ཡོ ང་འབབ་

བཟོ་ལྟ་བཀོད་ལེགས་སྒྲིག་པའི་ནང་། ༸གོང་

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱབ་བསྒྲགས། རྒྱ་མི ་ཚོ ས་

མཐོང ་ག ལ
ྲོ ་རི ན ་པོ་ ཆེ འི་ གཡས་གཡོ ན ་ལ་

ཀྱི་དགེ་མཚན་དང་། བོད་ཀྱི་ཞལ་ལག་དང་

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

འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་

༢༧

དང་གསུམ་པའི་ནང་གོ་སྒྲིག་

ཅན་གྱི ་ དུས ་ཆེ ན ་དེའི་ ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་

དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་

ལོའ་ི ཐེ་པེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་

། གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱག་དེབ་
དོན་

རའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡི ན་ཞིང་། གངྲོ ་ཁྱེར་

འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ ༡༧༠ ལྷག་
པ་དང་།

ད་ཐེངས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་སྣ་མང་

སནྟོ ་པ་ ༢༠༠༠ ལྷག་གིས་འཁྲབ་སནྟོ ་དང་།

གུར་ཁྱིམ་ ༣༠༠ ལྷག་གི་ནང་དུ་མི ་རི གས་
འདྲ་མི ན་གྱི ་ ཞལ་ལག་འགྲེམ ས་ཚོ ང ་བྱེད ་

འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་དུ།

སོང་།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ི ་ཚོ ང་འབྲེལ་ཁང་
འཛམ་གླང

ཡུག་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཨི ན་དེབ་ཁག

གནང་ཐབས་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཀྱང་ཞུས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་བོད་
དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་གསུང་

ཁག་ཅིག་དང་། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ཁོར་

རྒྱ་མི འི་པའོ་ཙི འམ་ཅའོ་ཙེ ་ཡི ན་ལུགས་ཕྲག་

རབས་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་

པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

ཆོ ས ་གནང་བ་ཁག་ཉིན ་གང་སྟོན ་པ་དང་

།ཨོ ་སི ་ཀ་ྲི ལི ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཆེ ན ་མཛད་ཁུ ར་བཞི ་པ་རྒྱ་གར་གནའ་

པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི ་ཉིན་རེའི་འཚོ ་བའི་རྣམ་པ་
སནྟོ ་པ་དང་ཆབས་ཅིག བརྙན་འཕནྲི ་ནང་དུ་

༄༅།

ལྷག་པར་དེང་སྐབས་༸གོང་

༡༢ ནས་ ༡༧ བར་ཐེ་པེ་

ཆེ ན་གྱི་ཚོ མས་ཆེ ན་དང་པོ་

གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ཐེངས་

འདིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞི ན་
ལྡ ན ་ པ འི ་ འ གྲེ མ ས ་ སྟོ ན ་

སྐབས་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

སྐབ ས་དྲུ ང ་ཆེ ་ བསོ ད ་ནམས་རྡོ་རྗེ་ ལགས་

ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོ་ནང་བོད་ལྗངོ ས་སླབོ ་

གི ་སྟངས་འཛི ན་འོག་ཡོ ད་པའི་གངས་ལྗངོ ས་ ཆེ ན ་སླབོ ་མ་ཚོ ས ་རྔམ་ས ནྟོ ་ཁ མ
ྲོ ་སྐར
ོ ་བྱས་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཡང་སྔར་བཞི ན་མཉམ་ཞུགས་ ནས་མི ་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་ བང་རི མ་ཁག་
ྱུ
གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་ ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞིང་། གོང་གསལ་ལས་རི མ་

སྐྲུན་ཁང་ནས་བོད་དོན་གཅི ག་པུའི་རྒྱ་ཡི ག་ ཁག་གསུམ་ཀུ ན་གསལ་འོད་སྣང་དུས་དེབ་
དཔེ་ དེབ ་འདོན ་སྤལ
ེ ་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལྕམ་ལུའུ་ཧུ ད་ཅོན་ལགས་ཀྱིས་
ཁྱོན་གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་གྲངས་
༣༣ གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད།
དང་། དེ་མི ན་བོད་དོན་སྐརོ ་གྱི་ཡི ག་ཆ་ཁག་ ཐེ ང ས་འདི འི ་ ཐེ ་ པེ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དཔེ་ དེབ ་
གཅིག་སྒྲིག་བཤོམས་གནང་ཡོ ད།
འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༥༢

ཐེངས་འདིའ་ི ལས་རི མ་ཁོངས་གངས་ལྗངོ ས་ དང་། དཔེ་སྐན་ཁང་གྲངས་ ༧༣༥ བཅས་
ྲུ
དཔེ་ སྐྲུ ན་ཁང་ལ་བོད ་དོན ་ངོ་ སྤྲོད ་ཀྱི ་ ཐད་ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་ཅིང་། ཉིན་དག་གི་
ྲུ
ྲི ་ལས་རི མ་ཁག་གཉིས་དང་། འགམ
གཏོང་རྒྱང་སང
ྲེ ས་ཚོ ང་སྐབས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ལྔ་འབུམ་

ངོ་སྤྲོད་ལས་རི མ་གཅི ག་གི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་ བརྒྱད་ཁྲི་ལྷག་གི ས་སྒ་ོ འཛི ན་ཉོས་ཏེ་འཛུ ལ་
ལྟར། དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ ཞུགས་བྱས་ཡོ ད་འདུག ཐེ་ཝན་རི ག་གཞུང་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༠༠ པ་ནས་ ལྷན་ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་
སྐར་མ་སུམ་ཅུ་རི ང་གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕངྲེ ་ པའི་ཚོ གས་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་།

༣༢ས་ྟེ ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བོད་སྐར
ོ ་གླངེ ་ ཐེ་ ཝན་གྱི ་ ཆེ ད ་ལས་དཔེ་ སྐ ན་ཁང་གཞན་
ྲུ
བ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ དང་འདྲ་མཉམ་ཐོག་སྡང
ི ས་ཆ་གཅི ག་ཐོག་

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༤༥ ནས་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ མཉམ་ཞུགས་ཐུ བ་རྒྱུ ར་རི ན་མེ ད་ཐོག་ཐེ་པེ་
རི ང་གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་༣༣སྟེ་རི ་མཐོ་ འཛམ་གླང
ི ་ཚོ ང་འབྲེལ་ཁང་ཆེ ན་གྱི་ཚོ མས་

ཆུ་གཙང་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་འབྲེལ་བོད་ ཆེ ན ་དང་པོ་ ནང་ནས་འག མ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་གྱི ་ ས་
དོན་སྐརོ ་དྲྭ་རྒྱའི་ཐད་གཏོང་རྒྱང་སྲིང་བརྒྱུད་ ཆ་ཟུར ་དུ་ གླས ་ཏེ་ མཁོ་ སྤྲོད ་གནང་ཡོ ད ་པ་

ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༧ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ནས་སྐར་མ་བཞི་

བཅུ་རི ང་མི ་དོན་ངོ་སྤདྲོ ་ཅེས་པའི་ལས་རི མ་

བཅས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ི ་གཞི ས་ཆགས་སུ་
ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཨོ ་ཌི ་ས་ཕུན་ཚོ གས་གླང
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་པ་དང་།  

༄༅།

འབུལ་ཞུས་འདུག

༢ ཚེ ས་ ༢༠

ཕྱི་ཚེ ས་

༨

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་

གཞི ས ་ཆགས་བསྐར
ོ ་སྐྱོད ་དུ་ ཕེབ ས་བསྟུན །
དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠

ཉིན་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་ཚབས་ཆེ་བརྒྱབ་པའི་

རྐྱེན་གྱི ས ་སོ ་ ནམ་ཐོན ་སྐྱེད ་ལ་གནོད ་སྐྱོན ་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

སབྟོ ས་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢

སྤྲུལ་འཇི གས་མེ ད་ནོར་བུ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག
ཨོ ་ཌི ་ ས་མངའ་སྡ འེ ི ་ བླ ནོ ་ཆེ ན ་སྐུ ་ ཞབས་
Shri. Naveen Patnaik

ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༡༠ བར་ཉིན་གྲངས་བདུན་ རྣམ་པ།

མཆོག  བླ་སྤྲུལ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

རི ང་ཨོ ་ཌི ་ ས་ཕུ ན ་ཚོ གས་གླི ང ་བོད ་མི འི ་ སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་ སབྟོ ས་རྒྱལ་མཆོག དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་དང་མང་ཚོ གས་བཅས་ཕེབས་འདུག

གནང་འདུག

ཚབས་ཆེ ་ བྱུ ང ་བར་ངལ་སེ ལ ་གུ ན ་སྐྱོབ ས་

ལས་གཞི ་ དང་འབྲེལ ་ས་འགོ ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་

ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་ རོ ག ས་རམ་མཐུ ན ་

འགྱུར་གནང་བ་རྣམས་གླགོ ་སྟོན་བརྙན་རི ས་
Power Point (PPT) བརྒྱུད་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་སྔ་ད ྲོར་
ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ས་གནས་གཞི ས་

དེ་ཡང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ སྐབ ས་དེར ་ཨོ ་ཌི ་ ས་མངའ་སྡའེ ི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་
ི ་
གངྲོ ་ལྔ་པ་དང་། ཨོ ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླང
ས་གནས་སུ ་ ཕེབ ས་སྐབ ས་ས་གནས་འགོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་པདྨ་ཚོ འི ་ སྟེང ་གྱི ་ གུ ་ རུ འི ་ སྐུ ་
གི་དགོན་པ། ལ་རྒྱབ། མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཚོ ང་
འཛི ན་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ བརྙ ན ་མཐོང ་གྲོལ ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ དབུ ་ འབྱེད ་
ཁང་།
མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཆུ་བཟོ་ཁང་བཅས་
ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་ཕུར་ གནང་བ་དང་། ནང་སདྲི ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
ལ་གཟིགས་སྐར
ོ ་གནང་གྲུབ་མཚམས་མང་
བུའི་ཉིན་གཞི ས་དགོན ་སྔ་ འགྱུ ར་རི ་ དགོན ་ གི ས་མངའ་སྡའེ ི་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་རྒྱ་གར་
ཚོ གས་དང་ལྷན་དུ་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་མཉམ་
ཐུ བ་བསྟན་སྨནི ་གལ
ྲོ ་གླིང་གི ་ལག་ཤེ ས་ལས་ གཞུ ང ་མང་གཉི ས ་ལ་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་
ཞུགས་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ལྡ་ི
བསྐྲུན་པས་རྡོ་སྐུ་ཨོ ་རྒྱན་མ་ཧ་གུ ་རུ་མཐོང་ མཆོ ན ་རྟགས་ཆོ ས ་ཀྱི ་ འཁོར ་ལོ ་ ཞི ག ་ཕུ ལ ་
ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
གྲོལ ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ ལེ ག ས་པར་གྲུ བ ་པའི ་ དབུ ་ གྲུ བ ་བས ྟུན ་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསུ ང ་བཤད་
འབདྱེ ་མཛད་སྒ་ོ ཞིག་ཚོ གས་འདུག

དབུ་ གནང་།

འབྱེ ད ་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་ ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཐོག་སྐྱབས་ར་ྗེ གཏེར་
རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་ར་ྗེ དགས
ྱེ ་ པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་

ི ་དགོན་པར་མེ་
ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དག
ྭ ས་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གླང
སྐྱོན་བྱུང་བར་བླ་ོ ཕམ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་གསོ་གནང་འདགུ

གླིང ་དགོ ན ་པར་གླ ་ོ བུ ར ་མེ ་ སྐྱོན ་ གནང་ཡོ ད ་མེ ད ་ཐད་ཁྲལ་བསྡུ་ ལས་ཁང་
Revenue

གི་ལས་བདྱེ ་དང་།

Office

ཐོག ་གི ་ ༸རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་ མེ ་ གསོ ད ་རུ་ ཁག་དང་ས་གནས་སྐར
ོ ་སྲུ ང ་
དང་ཁང་མི ག་ཁག་གཅི ག་རྩ་མེད་ ལས་ཁུངས་

Local Police

ལས་བདྱེ ་

དུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དང་། གཞན་ཁང་ བཅས་བསླབེ ས་ནས་མེ ་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་
མི ག་ཁག་གཅི ག ་གི ་ སྒ་ོ དང་སྒའེ ུ ་ གཏོར་བཤི ག་ཇི ་འདྲ་ཕྱི ན་པའི་སྐར
ོ ་སྙན་ཐོ་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
ཉིན ་ཧི ་ མ་ཅལ་
མངལ་སྡ འ
ེ ི ་ ས་
གནས་ཀ་ལ་
ཨམ་དུ་ དཔལ་

ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་

ག ཙོ ་ མ ཆོ ག ་

དང་དཔལ་འབ ར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་རྣམ་

པ་དང་། ཁོང་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་

སྦྲགས་ཕན་ཚུ ན་བོད་དོན་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི་
གཉི ས ་ཀྱི ས ་ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ གྲོས ་ གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་སྡར
ུ ་ཞུ་གནང་ཡོ ད་པ་
ཚོ གས་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ Rajiv Bindal དང་བཅས།།

མཆོ ག ་དང་རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

Virender Kashyab

མཆོ ག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོ ད་

རེག་ཊར་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི་

གཏན་སླབོ ་ཁག་གཉིས ་གྱི ་ ནང་རེ ག ་ཊར་

ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

ུ ་དུ་ལས་ཞབས་ཞུ་
༧) ད་ལྟ་སྡ་ེ ཚན་གང་རང

Rector ས་མི ག་ཡོ ད་པས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་

མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བྱ་མེ ད་

ལག་ཁྱེར་ཡི ག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ་ཞལ་

༨) བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་། རི ག་གཞུང་།

ཞུ ག ས་བླ་ོ ཡོ ད ་རི ག ས་ནས་དགོ ས ་མཁོའི ་
བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥

པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
རྒྱལ་རབས།

ལུགས་སྲོལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་

འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས། ཆ་

ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོ ད་པ།

རྒྱུ གས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་དང་འདི་

རང་རྐྱ་འཕེར་ངེས་ཡོ ད་པ།

ནས་རྒྱབ་གཉེར ་ཞུ ས ་ཏེ་ དབུ ས ་བོད ་སླ བོ ་

ུ ་ཐོག་
༩) ཨི ན་སྐད་དམ། ཧིན་སྐད་གང་རང
ཁ༽  གསོལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང།

དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་

འཛི ན་ཚོ གས་ནས་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་

༡)

རྒྱུ་ཡི ན།

༣༤༨༠༠་༠༠ + གནས་རི མ་ཕོགས་སྒརོ ་

བྱས་ཏེ་ཞབས་གཡར་ཐོག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་

གཞི་ལྟར་རྩ་ཕོགས་སྒརོ ་ ༩༣༠༠་༠༠ –
ཐོག་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་

ཀ༽  དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༤༢༠༠་༠༠

འབྱམས་པ་ཐོན་པ་འམ། ཡང་ན་ངོས་འཛི ན་

༢)

ནས་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེ ས་ཚད་ཡོ ད་པའི་

གོང་གསལ་ལག་ཁྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་

༢)

ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་གང་རུང ་གི ་ ཟུ ང ་དྲུ ང ་ཡན་

༡)

ཉུ ང་མཐར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

ཡོ ད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ཞི ག་
ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་

བཅས་འཐོབ་རྒྱུ།

ཐོབ་ཐང་གཞན་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་

འཐོབ་རྒྱུ།

ངོ་བཤུ ས་ཐོག་དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ལོ ་ བདུན ་ཡོ ད་པའི ་ ཡི ག་ཆའི ་ ངོ ་ བཤུ ས །

དང་། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ཡང་ན་བོད་

དོན ་རྐྱེན་དེའི ་ ཐོག ་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

ཉམས་མྱོང་ཡོ ད་རི གས་ལ་དམི གས་བསལ་

ངོ་ བཤུ ས ་ཡི ག་ཆ་ཁག་དངོས ་བདེན ་ཡི ན་

བ་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་ལགས་དེ་ གར་ དང་སྦྲགས་ཛ་དྲག་ངལ་སེ ལ ་ལས་གཞི ར ་

༣) རང་ལོ་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་ཡི ན་པའི་

ཁུང་། གྱང་ངོས།   དེ་བཞིན་ ཞིག་བཟོས་འདུག་པ་དང་།

གངྱོ ་གུན་བྱུང་

ནང་རྟེན་སྐུ་བརྙན་ཁ་ཤས་ལའང་ བ་དེ་ དག་འཆར་རྩིས་བཅས་གནང་འདུག

གནོད་སྐནྱོ ་བྱུང་འདུག

དེ་ ཡང་ཆོ ས ་རི ག་དྲུ ང ་ཚབ་ཟླ་ ནས་འབྲེལ ་ཡོ ད ་དགོ ན ་པར་ཐུ ག ས་གསོ ་

གནས་སྟངས་ར ག
ྲེ ་
ྟོ ་ཞི བ་གནང་ དམི གས་ནས་ཧིན་སྒརོ ་ ༢༥༠༠༠༠ འབལ

སྐ བ ས་མེ ་སྐ ྱོ ན ་བྱུ ང་རྐྱེན་གཙོ ་ ཡོ ད་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

བོ་ གླ ོག ་ལ་བར ྟེན ་ནས་ཡི ན་པ་ བརྒྱུད་ཕུལ་འདུག

དེ་བཞིན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་

circuit

མངའ་སྡ་ེ ནས་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་སྐར
ོ ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ལས་ཁུངས་གཉིས་དང་ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་

Electricity

short

ད གོ ན ་ པ འི ་ འ བ ྲེ ལ ་ ཡོ ད ་ ན ས ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣

།ཕྱི་

རྐྱེན་ཚང་བའི ་ སྙ ན ་འབུ ལ་ཁག་ལ་ངག་

༩།༡༥ ཐོག་སྐྱབས་ར་ྗེ གཏེར་ཆེན་ནམ་མཁའ་ ཆེ ན་ནམ་མཁའི་དྲི་མེ ད་རབ་འབྱམས་རི ན་

ཆེ ན་པོ་བྱུང་ནས་དགོན་པའི་ཡང་

ཧི་མ་ཅལ་དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུས་མི ་
དང་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་
ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

སྐབས་དེར་ས་གནས་གཞི ས་གྲོང་དང་སླབོ ་

གྲྭ་ཁག་ནས་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་

༄༅།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ 3

དེ་བཞི ན་དགོན་པར་གྱོང་གུ ན་ཇི ་

རེ ས ་གཟའ་ལྷག ་པའི་ ཉིན ་གྱི ་ ཕ ྱེད ་ཡོ ལ ་ཆུ ་ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད་མེད་དང་། རྒྱ་གར་མངའ་
ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་དྭགས་པོ་བཤད་སྒྲུབ་ སྡ འ
ེ ི ་ གཞུ ང ་ནས་རོ ག ས་དངུ ལ ་ཇི ་ ཙམ་

དགོན་པའི་ལས་སྣེ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
འདུག་པ་བཅས།།

སླ བོ ་གྲྭ འི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་ངམ་སླ བོ ་ཁྲི ད ་ཐོག ་

དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ།

སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

༤) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ བར་
འབུ ལ ་འབབ་གཙང་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པའི་ དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༥) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་

དུས ་འགྱངས་ཞུ ས ་པའི ་ བོད ་མི འི ་ སྐྱབས་

བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།
༦)

ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་སྨན་པ་ཞིག་ནས་

གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་

མི འི་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་སྤྱི་བཅས་གང་རུང་གི ས་

པའི་དག་མཆན་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་
པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རི ག་

ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢
ཚེ ས་ ༡༨ ལ།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠
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བུད་མེད་ཚོ ས་ནང་ལས་ཙམ་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་མ་བསྡད་པར་ཤེས་ཡོ ན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ཤུ གས་རྒྱག་དགོས།
མི ་བཟོད་པའི་བླ་ོ དེ་སྐྱེས་པ་ལས་བུད་མེད་ལ་ ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་པ་ཡི ན།

ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོ ད།  དེ་ནི་ལུས་པོའ་ི གྲུབ་ཆའི་ ལྷག་པར་བོད་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་

ི ས་རྡོ་ར་ྗེ
སངྟེ ་ནས་ཡོ ང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ཚན་ ལོ ་ངོ་བདུན་བརྒྱའི་གོང་བསམ་སྡང

སྐུལ ་བྱས་འབྲས་སུ ་ ལོ ་ ངོ་ གཉིས ་ཙམ་གོང ་

བཙུན་མའི་ཁྲོད་སླབོ ་གཉེར་རྩེ་ཕུད་ཐོན་ཐུ བ་

པ་བྱུང་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་
རི ག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་དེ་ལྟར་ར་ ཕག་མོ་བྱོན་པ་རེད།  དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་བུད་ ལ་མཚོ ན་ན་ད་ཆ་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ་སླབེ ་སར་

འཕདྲོ ་བྱུང་ཡོ ད།

མེ ད ་ཀྱི ་ སྤྲུ ལ་སྐུ་ རྩ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཆགས་པ་རེ ད །   བཙུན་མ་ཚོ ་འདྲ་མཉམ་བསླབེ ས་ཐུ བ་པ་བྱུང་

བ་སྐས
ྱེ ་པ་རེད། བུད་མེད་འགའ་རེ་ཡོ ང་ཆོག

ཀྱང་དགེ་སླངོ ་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་

གནའ་རབས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཁྲོད་དཔའ་བོ་ཕལ་ཆེ ་

དཔའ་བོ་དེ་དག་དོན་དངོས་མི ་གསོད་མཁན་

ས ནྟོ ་པ་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་རང་ཉིད ་ནས་ ཡོ ད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

མཉམ་གནང་ཡོ ད།   དགེ་སླངོ ་མའི་སྡམོ ་

དེ་ཡང་བུད་མེ ད་རུ་ཁག་དེའི་དམི གས་ཡུལ་
གཙོ ་བོ་ནི་བུད་མེ ད་ཚོ འི་ཁྲོད་ཁེ་ལས་མི ་སྣ་

རེད། ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ འདིའ་ི ནང་ རྒྱུན་ལ་མཚོ ན་ན་ངོས་ལ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་ དང་རི གས་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་པ་གང་མང་
ང་ཚོ ས་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་ མེད། བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

གསོ ་ སྐ ྱོང ་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་བུ ད ་མེ ད ་ཀྱི ་ སྤྱི ་

ནང་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་

ུ ་པ་ཇི ་ ཡོ ད ་གོ ་
བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ར ་རང་ལ་ན ས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༨ མཚོ ན་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་དམག་ གཏོང ་ཕྱོག ས་ཐད་དམི གས་བསལ་འབད་
ཉིན་གྱི་སྔ་དརྲོ ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ ཆེ ན ་གསུ མ ་པའང་ལང་སྲི ད ་པའི ་ ཉེན ་ཁ་ བརྩོན་བདྱེ ་དགོས།   ལྷག་པར་ཤེས་ཡོ ན་
ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ མཐོང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།   ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་ གྱི་ལམ་ནས་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་
པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལས་རི ག ས་འདྲ་མི ན་ནས་ བ་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེ ན་ ཕྱོག ས་ཐད་བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ས ་འགན་ཆེ ་ ཙམ་
ཡི ན་པའི་བུད་མེད་ན་གཞོན་ར་ུ ཁག་ Young དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ འཁྱེར་དགོས། བུད་མེད་ཚོ ས་འགན་མང་
FICCI Ladies Organisation

གི་བུད་མེད་ ས་ཡ་ཉིས ་བརྒྱ་རྐྱེན་ལམ་དུ་ བཏང་སྐ ར
ོ ་

ཙམ་འཁྱེར་དགོས ་པ་ལས་ནང་ལ་འཛུ ལ ་

འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སྡམ
ོ ་ཁྲིམས་

བྱེད་དགོས་པ་རེད།   འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་

ལོ ་ངོ་བཞི ་བཅུ་ཙམ་གོང་བོད་པའི་བཙུན་མ་
རྣམས་ལ་གཞུང་ཆེན་བལྟ་དགོས་པའི་འབོད་

ཚོ གས་དང་དཔལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་དང་།

རགྟོ ས་རྒྱ་སྐདྱེ ་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས།།

ནས་ཕྲུ་གུར་བལྟ་སྐངྱོ ་བྱས་ནས་སྡདོ ་རྒྱུ་མེད།
བྲང་དུ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   ད་ཆ་ང་ཚོ ་ དེར་བརནྟེ ་དུས་རབས་ ༢༠ དེ་འཚེ ་བའི་ སྔ་མོ ་ཐེངས་ཤི ག་ཧྥརན་སི ་གསར་འགོད་པ་
དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བསླབེ ས་ཡོ ད།   ང་ ལས་འགུ ལ་ཤུ གས་ཆེ ་སྤལ
ེ ་བའི་དུས་རབས་ ཞི ག ་གི ས ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་བུ ད ་
ཚོ ས་དུས་རབས་ ༢༠ ཕྱི་མི ག་བལྟས་པ་ཡི ན་ ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།   ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ མེ ད ་རྟེན ་ཅན་དུ་ འཁྲུ ང ས་སྲི ད ་མི ན་འདྲི་
ི ་དམག་ཆེན་དང་པོ་དང་ འདི་བཞིན་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་། བྱམས་ སྐབས།   ངོས་ཀྱིས་བུད་མེད་རནྟེ ་ཅན་གྱི་
ན།   འཛམ་གླང
གྲངས་ ༧༥ ལ་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་ བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།

གཉིས་པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་པའི་མི ་གསོད་ཁྲག་

སྦར
ྱོ ་དང་། འཚེ ་བའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་

སྤལེ ་བ་མ་ཟད།  འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་

བརྩེ་ལྡན་པའི་དུས་རབས་ཤི ག་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དེའི་ཚེ ་དེའི་དུས་སེམས་ཅན་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  བྱམས་པ་དང་ གྱི ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ ་བ་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་ངེས་པར་

བརྩེ་བར་མཚོ ན་ན། གཞན་གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ལ་ དུ་བུད་མེད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕེབས་ཆོག་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རོ་ཌི ་ཨཡི ་ལེན་ཌི ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་
གནང་བ།

ྱོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི་
ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བོད ་དུ་ གཞན་ཡང་སྲིད ་སྐ ང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༡༤

གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།   བོད་ནང་ གཞུ ང ་མང་གཉི ས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

རང་དབང་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་སྒག
ྲོ ་བཞི ན་

སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་

དུ་རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་གི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་

རི འི ་ རོ ་ ཌི ་ཨ་ཡི ་ལན་ཌི ་མཐོ ་ སླ བོ ་ཁང་

University of Rhode Island

ཡོ ད།   བོད་མི ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་མི ་གཅིག་

གི་འཚེ ་མེད་

སོགས་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་རང་གི ས་རང་

མགནྲོ ་འབོད་ཞུ ས་པ་ལྟར་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱི ས་
མཐོ་ སླབོ ་ཁང་གི ་ དགེ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་བརྒྱ་

མེར་སག
ྲེ ་བཏང་ནས་བོད་མི འི་མངོན་འདོད་

དང་བོད ་མི འི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འབ ལ
ྲེ ་ལམ་ཐོག ་

ལག་ལེན་བསྟར་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་

ཕྲན་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་

དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་ཤོ ས ་ཀྱི ་ ལུ ང་པ་ཨང་

གནས་ཚུལ་དེ་རི གས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་

Freedom House

མདུན་ངོས་སུ་བཏོན་མེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུ ན་ ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ནམ།

དབང་བསྒྱུ ར་བྱས་ཏེ་ གཏེར ་ཁ་གང་བྱུ ང ་
གཉི ས ་པ་ཡི ན་པ་རང་དབང་ཁང་པའི ་ སྔགོ ་འདོན་བྱས་པ་དང་། ཤི ང་ནགས་སོགས་
ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་ གཅོད་འབགྲེ ་བྱས་པ།

དེ་བཞིན་མི ་གསོད་

གྲགས་ཅན་གཅི ག་གི ས་ཀྱང་གསར་ཤོག་གི ་

པ་ལུང་འདནྲེ ་གནང་འདུག   དེ་བཞིན་ ཁྲག་སྦར
ྱོ ་གྱི་ལས་བརྩམས་ཚེ ། ཁྱེད་ཚོ ས་ཇི་

མི ་གསོད་ཁྲག་སྦར
ྱོ ་དང་། འབར་རྫས་གས་

ཚོ གས་

གཏོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་མི ན་པར་བརྟེན་གསར་
ཤོག་གི་མདུན་ངོས་སུ་བསླབེ ་ཀྱི་མེད།  དེར་

ད ་ྲི བ་ཁག་གཅི ག ་ལ་ལན་འདེབ ས་གནང་
ཡོ ད།

དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མཐོ་

གསལ་བར་གནང་ཡོ ད།   འཚེ ་མེད་ཞི་བ་ སླབོ ་ཁང་གི ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་

ཕྲག་བརྒལ་བར་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་

ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་བྱས་མྱོང་ཡོ ད་ཀྱང་

དུ་ རྒྱབ་སྐྱོར ་དང་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་

རྒྱུ ་ནོར་ལོ ངས་སྤདྱོ ་གཏོར་བཤི ག་བཏང་བ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པའི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ས་པ་དང་འབྲེལ ་

པས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་བོད ་མི ་ཚོ འི ་ ཆེ ད ་

ལའང་འཚེ ་ བའི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་བའམ་ གནང་དང་གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ གས་ར ྗེ་

ཞི་བའི་ཤེས་ཡོ ན་བས་ྟི གནས་ཚན་ Center for

Nonviolence & Peace Studies

མཛད་སྒ ར
ོ ་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་ཨ་རི འི ་

Reporters Without Borders

ཀྱིས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། གསར་

འགོད་པ་ཚོ ་བྱང་ཀོ་རི ་ཡ་ལས་བོད་ནང་འགྲོ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་

ལས་ཤི ག་རེད། ཅེས་དང་།

Dr. Paul Bueno de Mesquita

མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་འབྲེལ ་ནས་

འཁྱེར་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་འབྲེལ། ངེས་སྟོན་པ་

ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་དབུ་
གསུང་དོན།

ལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཕྱག་

པོལ་སྦུ་ནོ་ལགས་ནས་ཀྱང་སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག་

བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་མི ་མང་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་བསམ་བླ་ོ གོ་ ར ག
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་བ་
དེར་ངོས་འཛི ན་གྱིས་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རངས་དང་

གསལ་བར་འཚེ ་ བ་མེ ད ་པ་དང་ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་

རྩ་ཁྲིམས་དང་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་

ུ ་ གི ་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་བོད་རི གས་
མི ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུའི་ནས
པ་ཡོ ད་པ་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་

ཡོ ང་ཐབས་བདྱེ ་རྒྱུ ་དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད།     སི ་རི ་ གལ་ཏེ་ ཕྱི འི ་ དམག་དཔུ ང ་ཁྱེད་ཚོ འི ་ ལུ ང ་ ཡོ ད།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་
ི ་ནང་ པའི་ནང་བསླབེ ས་ནས་ལུང་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་ ནང་དུ་བོད་མི ་ ༡༥༣ གྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ཡ་ Syria ཕུད་བོད་ནི་འཛམ་གླང

ཡོ ད།  དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་གཉིས་

བརྩེའི་རང་བཞི ན་ཡི ན་པ་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་ཀྱི་

ལགས་

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་

འགྲོ་བ་མི འི་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞི ན་ནི་བྱམས་

བརནྟེ ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་དང་ཞི ་བདེ་ལ་དགའ་ རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་བརདྗོ ་འདུག ཅེས་བོད་
བའི ་ མི ་མང་ཚོ ས ་གདོང ་ལེ ན ་བ ྱེད ་དགོ ས ་ ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་དོན།

གནས་ཚན་པའི ་ ངེས ་སྟོན ་པ་པོལ ་སྦུ་ ནོ་ ཌེ་

གི ས་དེ་གའི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་དགེ་ལས་སླབོ ་

ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ཕྱག་འཁྱེར་ཞི ག ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམི གས་གཙོ ་བོ་ཆགས་

སྨན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ཡི ན། ཞེས་གསུང་།
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