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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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

ྲེ ་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ འདིར་འཇུག་པ་རང་འགལ

ུ ་ག་ཚོ ད་ཚར་ཚར་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སི ངྒ ་པོར ་ནང་པའི ་ ཆོ ས ་ འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡས

ཚོ གས་ (TBC) གཙོས་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་ ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ།

གུས་ཕྱིར་མི ན།

སི མ ་སྤྱི ་ བསྟན་འཛི ན་སྣང་བ་ལགས་ཀྱི ས ་ཧི་ མཱ ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་གསར་པ་མཆོ ག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

།ལེགས་པར་ བ་རེད།

ནཱ་ལེནྡྲ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྟོན་པ་བཅོམ་
།བླང་བར་བྱ་ཡི ་ ལྡན ་འདས་ཞལ་བཞུ ག ས་དུས ་ནས་མཁས་

ཞེས་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོ ད་ པའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བསྟི་གནས་ཤི ག་རེད།

དེ་

ནང་པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཁག་བཅུ་ཡི ས་ཇི ་ལྟར་ སྔནོ ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཞེས་ལོ་ ༢༥༠༠ པ་ཚོ ས་གསེར་ལ་བཅད། གཏུ བ། བསགྲེ ་

ནས་རི མ ་བཞི ན ་ནང་པའི་ ལྟ་ གྲུ བ ་སྐར
ོ ་སླབོ ་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ ཕྱི་ སྐརོ ་བ་རེད།

ཏེ་ཕྱིས་སུ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ ༄༅།

སྔ ནོ ་ནས་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟ ར ་ གོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་ བཅས་བསྲེག ་བཅད་བརྡར་གསུ མ ་བྱས་པ་ སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ ར་དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་སྐྱེས་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ བཞི ན ་ཆོ ས ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་སླབོ ་
གཉེར་ཁང་རྩེ་ཕུད་ཆགས་པ་རེད།

ནཱ་ལེནྡྲ་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་སྙན་གྲགས་

ལྷག ་པའི་ ཉིན ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་སླབོ ་དཔོན ་ཟླ་བ་

གྲགས་པས་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མ་ལ་འཇུ ག་

པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་

ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུའི་སླད་མི ན།

ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

འདྲ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

ནཱ་
ལེ ནྡྲ་ནས་ཐོན་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་གང་

མཛད་ཡོ ད།དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

མཁས་པ་དེ་དག་གི་

ལེགས་བཤད་ཇི་ལྟར་ཡོ ད་པ།

༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་

ཆོ ས་གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་

ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་ཡོ ང་དུས་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་འདིར་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་ནང་

པའི ་ ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཁག་ལ་ནང་ཆོ ས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་ ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདིར་ཁདྱོ ་རང་ཚོ ས་ རེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གི་གསུང་

གཞུ ང་ཆེ ན་མོ འི་གོ་བ་བླངས་ཏེ་གང་ལྟར་ལྟ་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགལ
ྲེ ་ ཡི ད་ཆེ ས ་བྱས་ནས་དད་པ་དང་ཁས་ལེ ན ་ ལའང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

གྲུབ་དང་ཚད་མ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་
བྱས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན།
།བསྲེག་

ངོས་ ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་ཞི བ་འཇུག་དང་ ན་ངའི་ཆོ ས་ལ་ཁས་ལེ ན་བྱོས་ཞེས་གསུངས་

ལྟར་སླབོ ་སྦྱོང་ཧ་ལས་པ་གནང་འདུག  ཅེས་

ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི ་ བཤད་ལུ ང ་ བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད།

གི་རྒྱུན་གཅིག་ངོས་ལ་ཡོ ད་པ་རེད།
ལ་ཐོབ་ཡོ ད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ པར་མཐོང་ནས་བླར
ོ ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་

དབུ་མ་འཇུག་པ་རྩ་བའི་སངྟེ ་ བརྟག་དཔྱད། རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད་མེད་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད །ཕྱི ས ་སུ ་ བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ རྗེས ་ལ་

ནས་ཡོ ངས་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐ་ུ མདུན་ནས་ བཏང་སྟེ་རྒྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་ཡི ད་ སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ཞེས་བྱུང་ཡོ ད།

ངོས་ལ་ཐོབ་པ་དང་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་གྱི་ ཆེས་བྱོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད།
ཐོག་ནས་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས།

ཕྱུག་གི་མདུན་ནས་ཐོབ་པ་རེད།

དེ་རི ང་ གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།

བཅོམ་ གང་ལྟར ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་

།དགེ་སླངོ ་དག་ སྐར
ོ ་དམི གས་བསལ་དོ་ སྣང་དང་སླབོ ་སྦྱོང་

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། ཞེས་པ་
སོ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་ཏེ་ དབུ ་མ་ལ་

འཇུ ག ་པའི་ རང་འགྲེལ ་གྱི ་ བཀའ་ཆོ ས ་དབུ ་
འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད་པ་བཅས།།

།བསགྲེ ་བཅད་ བྱེད་རྒྱུ ་ཡོ ང ་བར་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་བཙུ ག ས་ཏེ་ བྱུང་

ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི དས

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ འཁོད ་མཚམས་མཛད་སྒ་ོ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་
ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་རྒྱལ་
གངས་སྐྱིད་སདྲི ་སྐངྱོ ་ཚོ གས་ཁང་དུ།

བོད་ ཁབ་ཆེ ན ་པོའི ་ རྒྱལ་དར་བརྙ ན ་དཔར་ཐོག ་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ ས་པ་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི ་ཟློས་
དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ ་རྣམས་དང་། གར་ཚོ གས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་

།སི མ་སྤྱི་བསྟན་འཛི ན་སྣང་བ་ལགས་
ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་
གི་ཚོ གས་གཙོ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་།
ས་གནས་
འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་
གསལ་ལགས།
སི མ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
དྲུང་ཚེ ་རི ང་དབྱངས་ཅན་ལགས་བཅས་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གསར་དུ་
བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་
སྐང
ྱོ ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝི ཤ་ཝ་ན་ཐི་ཨར་ལེ ་ཀར་
(Shri. Rajendra Vishwanath
Arlekar)
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་
ཡོ ད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི
སདྲི ་སྐངྱོ ་གསར་པ་སྐ་ུ ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝི ཤ་ཝ་ན་ཐི་
ཨར་ལེ ་ཀར་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་གནས་སྡདོ ་བཙན་
བྱོལ་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་རྒྱུ ས་
ལོན་དང་གྲོས་བསྡར
ུ ་གནང་ཡོ ད།
ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝི ཤ་ཝ་ན་ཐི ་
ཨར་ལེ ་ཀར་མཆོ ག་གི ས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་
ནང་ཡོ ད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་
དང་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་གཟིགས་སྐར
ོ ་གནང་
རྒྱུ འི་ཐུ གས་འདུན་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་
གསུ ངས། སི མ་སྤྱི་བསྟན་འཛི ན་སྣང་བ་ལགས་
ཀྱིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་གསར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝི ཤ་ཝ་ན་ཐི་ཨར་ལེ ་ཀར་མཆོ ག་
ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག་གི ་མཛད་རྣམ་དཔེ་དེབ་ཅི ག་ཕྱག་རྟགས་
སུ ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གི ས ་དཔར་བསྐྲུ ན་ཞུ ས ་པ་༸སྐུའི་ གཅེན ་པོ་ ཌལ་ཧོར ་ས་གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་དམ་འབུ ལ ་
རྣམ་པའི་མཚན་གཞུ ང ་སྙན ་སྒྲོན ་ཞུ ས ་རྗེས ་ བཀའ་བླནོ ་ཁྲི ་ ཟུ ར་རྒྱ་ལོ ་ དོན ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་
ལེགས་གྲུབ།
བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་མཉམ་གཞས་ གི ་ སྐུ ་ ཚེ འི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་བོད ་ཀྱི ་ ཁྲག་དང་མི ག་
ུ

རྐང་འཛི ན་ཆེ ད་བསྟོད་བཞེས་མཁན་སླབོ ་མ་

༄༅།

།དབས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་ནས་ཌལ་

ཆི ག་སྒྲི ལ་ཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་ ཆུ འི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལས་བརྒྱུ ས་པའི ་ རྒྱ་ལོ ་ དོན ་ ཧོར ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་གླིང ་ས་གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་
བསྟུན ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ གྲུབ་ཀྱི ་མི ་ཚེ ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་ སྐབས་ ༧ པའི་འདེམས་ཐོན་ཚོ གས་མི ་རྣམས་
ཀྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་གྱི་ཞུ་སྐུལ་འབྱོར་དོན་

དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཞབས་ ལྟར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་
༢༥ ཡན་འཁོར་མཁན་ལས་བྱེད་ པ་ཆེ ་ བ་དྭག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ་ མཆོ ག ་

ས་ྲི ཞུ་བ་དྲུང་གཞོན་ཡན་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ ཁབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གར
ྱེ །

ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་ དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ གཙོ ་ གསར་གཞས་འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་

ནང་ནས་སྦྱངས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་ཨང་རི མ་དང་ གཅི ག་ལ་ལེ གས་གསོལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་། གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁམྲི ས་དོན་ཚན་

ཐོག་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་ དེ་ ནས་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་མང་

ཅད་མཁ ྱེན ་ཅི ང ་གཟི ག ས་པ་ཆེ ན ་པོ་ རྒྱལ་ མཚམས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་

མཆོ ག ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་

གིས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའ་ི ལམ་བཟང་ འདི་ ལོ འི་ སྲིད ་སྐྱོང ་སླབོ ་ཡོ ན ་བཞེས ་མཁན་
གསོ ལ་བསྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་མི ་ལོ ་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་དང་།
༦༡

དེ་

འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ བཞི ན ་འདི་ ལོ འི་ འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་ པའི་ རྒྱལ་

མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

ཡོ ང ས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་བརྒྱ་ཆ་

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ ་

སྐ ྱོང ་གཟེང ས་བསྟོད ་ཕྱག་འཁྱེར ་གནང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠

རྣམ་པ་སྲིད་སྐང
ྱོ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་

༩༥

ཡན་ལོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སདྲི ་

དེ་ ནས་འདི ་ ལོ འི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་རི གས་གཅི ག ་

རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཁག་སོ་སོའི་ ལོ་

༦༩ ཆ་རྐྱེན་འོག་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་རང་བདེན་

གསུམ་པ་སོན་པའི་སླབོ ་ དེ་ ནས་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་ནང་ ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སླབོ ་ཕྲུག་ མ་བཀྲ་ལ་ཤི ས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རས
ྗེ ་ ཕུན་ཚོ གས་ལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁྲིམས་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཟློས་ ཞིབ་པར་བསྐ་ོ གཞག་བགྱིས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡
གཟེངས་རྟགས་གནང་།
པོ་དང་གཉིས་པ།

ཟླ་ ༠༨ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་འཁྲབ་ གར་ཚོ གས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི དབྱར་ སྐབས་ ༧ པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་མི ་
གཞས་ཆོ ལ་གསུམ་མི ་རི གས་གསང་གསུམ་ སྐྱིད་བརྙན་འཕྲིན་མཐེབ་སྡརེ ་དབུ་འབྱེད་དང་ ༡༡ དང་། དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་གཙོར་
གྱི ་ མཛད་འཕྲི ན ་ཞེ ས ་པ་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ བཀའ་ཤག་གི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ས ་ྟེ མང་

ཞུ ས་མཚམས་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་ གཙོའ་ི དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ གཟབ་རྒྱས་
བ་དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ མཆོ ག ་ ངང་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །
གི ས་བདེན ་རྒྱབ་རྩོམ་སྒྲི ག ་ཚོ གས་ཆུ ང ་

ཕུར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་། ཚོ གས་གཞོན་
དུ་འབུམ་ཆུང་དབང་མོ་ལགས་བཅས་ནས་འཕྲལ་
སེ ལ ་ས་གནས་ཁྲིམ ས་ཞི བ ་པའི ་ མདུན ་དུ་ ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
འདུག་པ་བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨

རྫ་དབོན་པོ་ནས་བོད་མི ་ ༥༣ ཙམ་སླར་ཡང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ།

།བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མར་རྒྱ་ནག་ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་

ཆེ ན ་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་

སུ ་ དམག་མི ་འབོར ་ཆེ ན ་བཏང་ས ་ྟེ སྤྱི ་ ནོར ་ ༡༡༣ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བཙན་འཁདྲི ་བྱས་

༥༣ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་

༄༅།
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གཞུ ང ་གི ས ་རྫ་དབོན ་པོའི་ སྡ་ེ དགོན ་གཉིས ་ སྡ་ེ དགོན་གཉིས་ནས་ཁྱོན་སྐྱ་སེར་མི ་གྲངས་

པའི་ཉེས་མི ང་འོག་བསྐྱར་དུ་བོད་མི ་གྲངས་

ཡུལ་མི ་ཚོ ས་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྐརོ ་

ནག་ཉེས་བསགས་མེ ད་པ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་
འབྲེལ་བ་གནང་མྱོང་མེད་པ། ཞལ་པར་ཐོག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ པའི་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་གཅི ག་དང་།

སྲུ ང་བས་ས་གནས་བོད ་མི ་མང་ཚོ གས་ ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་
རྣམས་བསྐངོ ་ཚོ གས་བྱས་ནས། རྫ་དབོན་ མྱོང་མེད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་

སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ སྡ་ེ པའི ་ ཁྱི མ ་ཚང་རེ ་ རེ ་ དང་མི ་སྒར
ེ ་གྱི ་ ཁ་ མི ་གྲངས་ ༤ གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་

འདུན་པ་གྲངས་ ༢༠ རེ་ཉིན་ལྟར་རྫ་སྨད་ ལྟར ་བྱ་རྒྱུ ་མི ན་པའི ་ ཁས་ལེ ན ་དམ་བཅའ་

སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་ ༢༩

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབོན་པོ་ བུད་མེད་གཅིག

མི ་སྐྱ་གཉིས་བཅས་ཁནྱོ ་

ཏེ་སེར་ཤུ ལ་རྫོང་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པ་ པར་སོགས་ཀྱི་ནང་སྔགོ ་གཤེར་ནན་པོ་བྱས་ གཞན་རྣམས་ཉུ ང་མཐར་ཟླ་བ་གཅི ག་ཙམ་
ལྟར། ཉེ་ཆར་སླར་ཡང་བོད་མི ་གྲངས་ ༥༣

པ་བརྒྱུ ད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ རི ང ་བཀག་ཉར་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་ས་གནས་

པོ་དགོན་གྱི་རང་ལོ ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་གྱི་དགེ་

དང་འགལ་མེད་པ།

མ་འོངས་པ་ལའང་དེ་

སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ ཆེ ད ་འབོད ་ འཇོག་དགོས་པའི་བྱ་འགུ ལ་ཞི ག་ཀྱང་ལག་

ཀྱིས་འད་ྲི རྩད་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།།

ུ ་སྟོན་འཚོ གས་པར་ཐའེ་ཝན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཞི ་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་ཟེར་བའི་དས
ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐྱངས་ཏེ་རྫུན་གཏམ་ཐེར་འདོན་གནང་བ།

ོ ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ དེབ་དེས་ང་ཚོ ་ཐའེ་ཝན་ལ་མཚོ ན་ན་ད་ལྟ་ ཞི ག་ལ་མི ་རི གས་རང་སྐྱོང་སོ ག་པོར་ལྟས
༢

ཉིན་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་དབུ་བརྙས
ེ ་ ལོ ངས་སུ་སྤྱོད་བཞི ན་པའི་རང་དབང་མང་ ཞེས་པ་དེ་ཡི ན། རྒྱ་དམར་གྱི་བདག་དབང་

ྲོ ་བཞིན་པའི་ནང་ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་
ནས་མི ་ལོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་ གཙོ འི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ ་བ་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་ ཡི ན་ཞེས་སྒག

མོར།

ཐའེ་ཝན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་ དགོས ་པའི་ ཉེན ་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོ ད ་ཅེས ་ མ་གཏོགས་ལྷག་མེད།
ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ གསུངས།

སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་དང་།

ཐའེ་ཝན་དེ་མཐའ་

ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ མའི ་ དག་པའི ་ ཞི ང ་ཁམས་ཤི ག ་ཆགས་ཀྱི ་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ས་ཁུངས་བཅོལ་ས་

མཐོང་ཡོ ང་གི་འདུག་ཅེས་བརྗོད།

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་ལི འུ་ཧྲི་ཧྥང་

Shyh Fang)

(Liu

ནི་ པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ འི ་ ཏར་འཕྲིན ་ཞི ག ་

ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ཡི ན།

འོན་ཀྱང་དེ་དུས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་

དུས་ཡུན་རི ང་པོའི་ནང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ བཅུ་པ་མཆོག་དགུང་གྲངས་
རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་ གཉའ་གནོན ་འོག ་ལ་མགོ་ བོ་ ཕེབས་མེད་པ་དང་།

༡༡

ལས་

ཏར་འཕྲིན་གང་འདྲ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་ གཅོ ད ་འབའ་བ་སྐ ལ ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ ཡོ ད ་སྟབས་དེ་ སྲུ ང ་ཐུ བ ་དང་མི ་ཐུ བ ་ཐའེ་

མི ་སྒུར་བའི་སེ མས་ཤུ གས་ལ་ཡི ་རངས་ཞུ ་ བྱས་ནས་བཏང་སྐརོ ། དེ་བཞིན་དབང་ཚད་

སྒག
ྲོ གས
ྲོ ་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་ ནས་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་དགོས་ སྲི ད ་སྲུ ང ་མ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་གོ ང ་གསལ་

ནི་གནའ་སྔ་མོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་ཤི ག་ ནས་མི ང་རྟགས་བཀོད་ལུགས་བརྗོད་ཀྱང་།

༼བོད ་མི ་དམངས་འཆི ང་བྱེད་ཀྱི ་ ལྕ ག ས་ ལགས་ཀྱི ས ་དོན ་ཚན་ཁག་དྲུ ག ་གི ་ ཐོ ག ་ ཝན་མི ་མང་ལ་རགས་ལས་པ་དང་།

གལ་

ཐོག་མར་དོན་ ས་ཁུ ལ ་དང་གཅི ག ་པ་ཆགས་རྒྱུ འི་ ཉེན ་ཁ་
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
༧༠ འཁོར་བའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད།༽ ཀྱི་ ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་མ་བཞག་གོང་བོད་ ཡོ ད་ཅེས་གསུངས། གས
བ་བཞག་ནས་ཁྲག་དང་མི ག་ཆུ འི ་ ལོ ་ ངོ་ དམི གས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་།

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ འདི་ རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ངོ་ བོའི ་ ཐོག ་ ལྕམ་ཕེན་ཡུན་
༡༠

ཐོག་ཐའེ་ཝན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་སྐ་ུ མགནྲོ ་ གནས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་

གསུང་དོན།

(Fan Yun)

ལགས་ཀྱིས་

ཐའེ་ཝན་གྱི་སདྲི ་དོན་ཚོ གས་

མཇལ་འཕྲད་ཚོ མས་ཆེན་ནང་བསྐྱངས་ཡོ ད་

ནས་དྲག་པོའི་དམག་དཔུང་བོད་ནང་བཙན་

པ་འགས་རྒྱ་ནག་གུ ང ་བྲན་གཞུ ང ་དང་ཞི ་

བས་བཅིངས་འགལ
ྲོ ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠

དང་དྲག་པོའ་ི དབང་ཤུ གས་འོག་གྲོས་མཐུ ན་

འདོན་གྱི་ཡོ ད།

པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཞི་ འཛུ ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བཙན་དབང་

འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཟེར་བའི་དུས་སྟོན་རྒྱ་

དག་ཐེར་འདོན་ཆེད།

གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ས་པར་སྐྲུན་ བྱེད་པའི ་ དབང་ཚད་སྤྲད་མེ ད ་པར་གྲོས ་

ཞུས་པའི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ སྐརོ ་གྱི་ མོལ་བྱེད་པར་མངགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་

དེབ་འདིས་ཐའེ་ཝན་མི ་མང་ལ་བསླབ་བྱ་ག་ དམ་ཕྲུག་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གི ས་རྫུན་བཟོ་བྱས་
རེ་སནྟོ ་འདུག་ཞུས་ན་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ པ། དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་གྲོས་མཐུ ན་
ཐའེ་ཝན་མི ་མང་ནས་རྒྱ་ དེར་བོད་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་ནས་ཁས་ལེ ན་ཞུས་

བོད་པའི་ཕག
ྱོ ས་ནས་ཡི ག་ གཞུང་མཉམ་དུ་ཞི ་བའི་ཆི ངས་ཡི ག་འཇོག་ ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་།

དེའ་ི སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནས་བབ་ པ་ཐོན ་པ་དེ་ དུས ་སུ ་ བབས་པར་མཐོང ་།

མགོ་སྐར
ྲོ ་མཐུ ན་དོན་ཚན་
ོ ་བསླུ་བདྲི ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་ དང་གས

ཡི ན་ཟེར་བར་ཞེན་པ་ལོག་གི་ཡོ ད། དེ་རི ང་ སྐུ་ཚབ་ཚོ ར་བོད་གཞུ ང་ནས་ཆི ངས་འཇོག་

བའི ་ ཆི ངས་ཡི ག་འཇོ ག ་རྒྱུ འི ་ ག ྲོས ་འགོ ་ ཚོ གས་པའམ།

དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་འཇོག་དགོས་བྱུང་ ཆ་ཕུ ན ་སུ མ ་ཚོ ག ས་པའི ་ དཔེ་ དེབ ་གསར་

ཆེ ་ཚོ གས་ཏེ་མུ ་མཐུ ད་འཛམ་གླིང་མི ་མང་ བ།

བཞིན་ཡོ ད་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ ཆ་ཚང་ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་རྣམས་

ན་ཐའེ་ ཝན་ལ་ཞི ་ བདེ་ སྐྲུ ན་ངེས ་ཡི ན་སྙམ ་ འདུ་ རྒྱས་འཛོ མ ས་ཐོག ་ནས་བོད ་ནང་རྒྱ་
པ་ནི་སྟོང་བསམ་ཉག་ཅི ག་ཡི ན་པ་དེབ་འདི་ དམག་གི་གྲངས་འབོར་དང་། བོད་ཆོལ་ཁ་

ལ་ཁས་ ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་མཐོང་དགོས་པ་ཞི ག་ ནས་ར་འཕྲོད་དེ་བས་གསལ་པོ་བྱུང་སོ ང་། གསུམ་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བ།

༡༧

བོད་ལྗངོ ས་ཚོ གས་

བོད་ཀྱི་མཐའ་

དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་ལམ་ ལེ ན ་མི ་བྱ་ཐབས་མེ ད ་ཀྱི ་ རྒྱབ་ལྗ ངོ ས་ལོ ་ ལ་གུ ང ་བྲན་གཞུ ང ་གི ས ་དུས ་རྟག་ཏུ ་ཕྱི ་ དེབ་འདིར་ལྟས
ོ ་དང་ག་རེ་ཞི ་བས་བཅི ངས་ མཚམས་བོད་དམག་གི ས་འགན་སྲུང་སོགས་

ནས་སྐབས་དེའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རི མ་རྒྱ་མི ་

རྒྱུས། དེ་རས
ྲོ ་མཐུ ན་གྱི་ འབྲེལ་ཐོག་ཞི ་བའི་ཆི ངས་ཡི ག་གི ་མི ང་ཐོག་ འགྲོལ། དྲག་པོའ་ི བཙན་འཛུ ལ་རང་རེད་ དྲི་བ་བཏོན་པ་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་
ྗེ ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གས

ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

ྲི ས་མཐུ ན་ངོ་བོ་ནསུ ་
དོན་ཚན་ ༡༧ གྱི་ཁམ

རི གས་ལ་ངོ་སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ར་སོང་ཐའེ་ ནང་དོན་རྩ་འགལ་ཇི་བཏང་།

གས
ྲོ ་མཐུ ན་ ནས་ཕྱི་འཇམ་ནང་རྩུབ་དང་། ཆི ངས་ཡི ག་ འདུག་ཅེས་བརྗོད།

ཀྱི་སྟངས་འཛི ན་འོག་ཡོ ད་པའི་གངས་ལྗངོ ས་ མེ ད་དུ་གྱུར་ཟིན་ལུགས་བཅས་དོན་ཚན་རེ་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གངས་ རེ་བཞིན་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་དང་འབལ
ྲེ །
ལྗངོ ས་དེབ་ཕངྲེ ་ ༤༣ ས་ྟེ ༼བོད་མི ་དམངས་

འཆི ང་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒག
ྲོ

གས
ྲོ ་མཐུ ན་

གས
ྲོ ་

མཐུ ན་དེ་བཞག་པའི་མཇུག་འབྲས་ནི་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡ་ེ ༦༠༠༠ ལྷག་གཏོར་བཤི ག་དང་།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རི མ་ལ་

བོད ་མི ་ས་ཡ་གཅི ག ་དང་ཉིས ་འབུ མ ་ལྷག ་

འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ བསྐྱངས།

གཞུ ང ་དང་དེའི་ དབུ ་ འཁྲིད ་བཙན་བྱོལ་དུ་

དཔྱད་པ།༽ ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡི ག་དཔེ་དེབ་དབུ་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཐའེ་

ྲི ས་མཐུ ན་
དུས་མི ན་རྐནྱེ ་འདས། བོད་ཀྱི་ཁམ

གྱར་ཏེ་དུས་ད་ལྟའང་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་

ཐའེ་སྡདོ ་བོད་རི གས་ སྟབས་ངོས ་ལེ ན ་བྱས་པ་སོ ག ས་ཞི བ ་ཕྲའི ་

བཞག་རྗེས་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་སྟེ་ཁོ་ ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ བསྟན་འཛི ན་རྣམ་ གནས་ཚུལ་དེབ་འདིའ་ི ནང་ཞི བ་ཅིང་ཕྲ་བས་
ཚོ འི་འདོད་མོ ས་ལྟར་དྲག་པོའི་ལག་བསྟར་ དག་ལགས་ཀྱིས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་ བཀོད་ཡོ ད་པས།

ཐའེ་ཝན་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་

བྱེད་རྐྱང་ལས་ཆི ངས་ཡི ག་དང་གྲོས་མཐུ ན་ པར་བོད་དོན་ཐད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ ཚོ འི་བསླབ་བྱའི་སླབོ ་དེབ་ཡག་པོ་ཞི ག་ཡི ན་
སོགས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུའི་གོམས་གཤི ས་རྩ་བ་ དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ས། སྐརོ ་བརྗོད།
ནས་མེད་པས།

དཔེ་དེབ་འདིས་ང་ཚོ ་ཐའེ་ གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ དཔེ་ དེབ ་དེ་ ནི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུ ང ་གི ་

ཝན་ལ་བསླབ་བྱ་གཏིང་ཟབ་ཅི ག་སྟེར་ངེས་ ནས་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གྱི་དགོས་དམི གས་ ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཆུང་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་།

ཞེས་བརདྗོ ། གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ དང་རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། རྒྱ་ཡི ག་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ཧུ ང་ཧངྲེ ་ཧན་

(Hung Sun Han)

ལགས་ ཐོག་ཡི ག་སྒྱུར་གནང་མཁན་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༡

ལོར་

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། རྒྱ་ནག་གུང་ ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་འཚམས་ ༼གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།༽ཟེར་བ་
བཞག་ནས་མི ་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་སྐབས་

ཝན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ མི ་ཐུ བ་པའི་ཡ་ང་བརྗོད་ཀྱི ས་མི ་ལངས་པ་

བྲན་གཞུ ང ་གི ་ ཐབས་བྱུས་མཁས་ཤོ ས ་ནི་ འཕྲིན་གནང་བ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་།

སྐ་ུ ཞབས་ཧ་ྥི རེ་ཌི་ལི མ་

གནོན་གཏོང་གི་ཡོ ད། དེབ་འདིའ་ི ནང་གི་ལོ་ གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ བསོ ད ་ནམས་ར ་ྡོ ར ྗེས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་ ཡི ག་ཐོག་པར་སྐྲུན་གནང་བ་དང་། གྲོས་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆི ངས་ཡི ག་ མཐུ ན་དེ་བཞག་ནས་མི ་ལོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་
རྒྱུས་དེ་དག་གི ས་ཞི ་བའི་ཆི ངས་ཡི ག་གི ་གཡོ ་ གནང་དོན།

ུ ་
པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ བྱུང་བ་མ་ཟད། མི ་ལོ་ ༧༠ རི ང་གི་སྡག
(Freddy Lim)

བསྔལ་ད་དུང་རྫོགས་མེ ད་པར་རྒྱ་གཞུང་གི ་

ལགས་ཀྱི ས ་མཛད་སྒ་ོ གཙོ ་ སྐ ྱོང ་གནང་བ་ གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་འོག་གཞི ས་ལུས་བོད་

དང་སྦྲགས་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།

དེ་ མི ་ ༡༥༧ ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསགྲེ ས་

ཞི ་བའི་མི ང་ཐོག་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་གཉའ་ མཐའ་མ་རྩོམ་པ་པོ་གྲས་ཐའེ་ཝན་དོན་ཁང་ བོད ་གཞུ ང ་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་བོད ་

ེ ་དགོས་
རི ང་དབུ་འབྱེད་བྱས་པའི་དེབ་འདི་ནི་བོད་ཞི ་ བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུ ལ་སྤལ

ྲི ས་མཐུ ན་ སྐབས་ཨེ ་ཤེ ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕནྲི ་ཁང་
སྒྱུ འི ་ ངན་ཇུ ས ་ཚོ ང ་སྒྱུ ར་དེ་ དག་རྫུན་རྐུབ་ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་དེ་ཁམ
བརྟོལ་ཡོ ད་པ་དང་། ང་རང་སྒརེ ་ལ་མཚོ ན་ ཡི ན་པའི་འཁྱོག་བརྗོད་མི ་ལོ་ ༧༠ རི ང་ གི ་ གསར་འགོད ་པ་ཟུ ར ་པ་དོན ་གྲུ བ ་རྡོ་ རྗེ་

ཏང་གི ས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྫུན་གཏམ་གྱི་ཁྱབ་ གསར་འགོད་པ་ཚོ ར་གསུང་དོན། དེང་སང་

ྲེ ས་སྤལ
ེ ་
འདྲིས་ཀྱི་བརྒྱུ ད་རི མ་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་མང་པོ་ བྱུང་རི མ་ཞི བ་ཕྲ་སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་ དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་འགམ
ཞིག་རགས་ཀྱི་འདུག་ལ། ཁོང་ཚོ ར་ཐུ གས་ སྣའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཉིན་ཐོ་སོགས་ལ་གཞི་ གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་རེད། །

ྲོ ་
གི ས ་བོད ་དབང་བསྒྱུ ར་བྱས་པའི ་ ཁྲི མ ས་ གི་སདྲི ་བྱུས་ཤི ན་ཅང་ལ་ལྟསོ ། ཞི་བས་གས

པ་མེད་པའི་སྙངི ་སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས་མེད་ རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་འཁྱོག ་བརྗོད ་བྱས་

ཆེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི་དེབ་ཅི ག་ཆགས་ཡོ ད་པས་ གཅི ག ་ལ་ལམ་ལུ ག ས་གཉིས ་ཧོང ་ཀོང ་ལ་

དང་།

བས་བཅི ངས་འགྲོལ་བཏང་ཟེར་བའི་དངོས་ གྱུར་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་
དོན་གང་ཡི ན་ཐེར་འདོན་དང་། གུང་བྲན་ སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ད་དུང་

བསྒྲགས་ཀྱི་མཚང་བརྟོལ་བ།

ྲོ ་ཞིག་ཡོ ད་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
རྒྱ་གཞུང་ བཤད་སལ

མཐུ ན་ཡི ན་ཟེར་བ་མཐི ལ་བརྟོལ་བའི་གལ་ མཐུ ན་མཇུག་འབྲས་བོད་ལ་ལྟསོ ། རྒྱལ་ཁབ་

ཚང་མས་དཔེ་ ཀླགོ ་གནང་བའི་ རེ ་ བ་དང་། ལྟསོ ་ཞེས་པ་རེད། ངས་གསར་དུ་བསྣན་རྒྱུ་

ན་བོད ་མི ་ཚོ ་མཉམ་དུ་ ཡུ ན་རི ང་འབྲེལ ་ བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། དེབ་འདིའ་ི ནང་འདས་པའི་ ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་སྒྱུར་གནང་སྟེ་གངས་ལྗངོ ས་
རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་ཞི ག་ལ་གལ་སྲིད་ཁོང་ཚོ འི་ཞུམ་ བཞག་ནས་ལོ ་ རྒྱུ ས་གསལ་དཀྲོལ་དང་།
ན། ང་ཚོ འང་ལས་དོན་རྒྱུན་མཐུ ད་ཁག་པོ་ སྐབ ས་རྒྱ་དམག་བོད ་ལ་ཡོ ང ་བ་ནི་ བོད ་མི ་

ཁོང་ཚོ འ་ི སྐ་ུ དནྲི ་ལས་རྒྱ་གཞུང་གི་ མང་གི ས ་བཅི ང ས་འག ྲོལ ་གཏོང ་རོ ག ས་

ངན་བྱུས་མང་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ས་ཀྱང་གསལ་ ཞེས་ཞུ་བ་འཐེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡོ ང་ལུགས་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཨི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུ ལོ་བཞི ་བསདྟུ ་མར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི
ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

དེ་ཡང་ལོ ན་ཌོན་བྷ་ོ རོབ་ཝལ་ཐིམ་ཧྥོར་རད་

ནབུ ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ལོ ན་

(Cllr Berberi)

༢

ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་གྱི་ སི ་ཊི ་གངྲོ ་སྡ་ེ ལྷན་ཁང་གི་ཚོ གས་མི ་བྷར་བྷ་ེ རི ་

ལགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་གངྲོ ་

ཐང་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེ ང ་འཛུ གས་

གནང་སྟེ་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙ ས
ེ ་ཏེ་
ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་

སྒྲེང་འཛུ གས་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་
སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།
གྲོང ་སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་ལྕ མ ་སྐུ ་ ཨེ ་ལི ་ཛེ ་བྷི ་ ཐི ་ ལོ ང ས་སུ ་སྤྱད་ན་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་བཙོ ན ་
ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་

འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་དང་། ཁྱེད་རྣམ་

ཌོན་བྷ་ོ རོ བ་ཝལ་ཐི མ་ཧྥོར་རད་སི ་ཊི ་གྲོང་ སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་ཨེ ་ལི ་ཛེ ་བྷ་ི ཐི་ (Elizabeth Bap- མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོ གས་ཡོ ད། དབུ་

ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་

པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་དམར་

གི ་ཚོ གས་མི ་བྷར་བྷ་ེ རི ་ལགས་ཀྱི ས་ཕེབས་

བྱུང་བར་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྐརོ ་དང་།

བཞི ན་པའི་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ འི་སེམས་

འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་མར་གྲོང་སྡ་ེ ལྷན་ཁང་

བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་སྐ་ུ

སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ འི་

གནང་ཡོ ད།

གཅོད་ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་

སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་དབུ་

བརྙས
ེ ་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ནི་

(the London Borough of

Waltham Forest Council) གི ་ཚོ གས་ཁང་

གི ་ མདུན ་ཐང་དུ་ བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ ་ དབུ ་
བརྙས
ེ ་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་

སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོ གས་
ཡོ ད།

tise)

ལགས་དང་། གངྲོ ་སྡའེ ་ི ཚོ གས་མི ་ཁག་

བ།

དེ་བཞིན་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

གཅིག་དང་ལས་བྱེད།
ཁང་དང་།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

ས་གནས་བོད་རི གས་ཚོ གས་

པ་སོགས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཝལ་ཐིམ་ཧྥོར་
རད་སི ་ ཊི ་ གྲོང ་སྡའེ ི ་ ཚོ ག ས་ཁང་གི ་ མདུན ་

ཝལ་ཐི མ ་ཧྥོར ་རད་སི ་ཊི ་ཁུ ལ ་དུ་ གནས་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ངོ་སྤྲོད་

སྡ་ེ ལྷན་ཁང་

བརྩིའི ་ མཛད་སྒ ར
ོ ་བཅར་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་

བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་
པ་མ་ཟད།

དུས་ཆེན་དེས་བོད་མི འ་ི ཚད་

མཐོའ་ི མང་གཙོའ་ི རི ང་ཐང་དང་།
གཞུང་།

ཅེས་དང་།

རི ག་

སལ
ྲོ ་རྒྱུན་སོགས་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

ཁས་ལེན་གནང་།

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ཀྱི ས ་གྲོང ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་ལྕམ ་སྐུ་ ཨེ ་ལི ་ཛེ ་ བྷི་

ཤོ ག ་གཞུ ང ་གི ་ དྲག་གནོན ་འོག ་བཞུ ག ས་

ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་སེམས་ཤུ གས་བསྐྲུན་ངེས་
ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་ཝལ་ཐི མ ་ཧ ར
ྥོ ་རད་སི ་ ཊི ་

ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅི ག་ནས་
བོད་ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་

ཐི ་ ལགས་དང་ག ང
ྲོ ་སྡ་ེ ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་ ཞུས་ཡོ ད།

མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པའི་བོད་མི ་

མི ་བྷར་བྷ་ེ རི ་ལགས་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པར་ ཡོ ངས་ནས་གངྲོ ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ་ལི ་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་འབལ
ྲེ ་སྤྱི་ནོར་ ཛེ ་བྷ་ི ཐི་ལགས་དང་། གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ་དགོངས་གཞི ་འོག་བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་མི ་

ག ྲོང ་སྡ ་ེ ལྷ ན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་བྷ ར ་བྷ ་ེ རི ་

(Cllr Berberi)

ལགས་ལ་ཁ་བཏགས་རེ་

དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒ་ོ རྣམས་ནས་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལོངས་ ཕུལ་ཏེ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དེས ་ཝལ་ཐི མ ་ཧྥོར ་རད་སི ་ ཊི འི་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ

དང་ཨི ན་ཡུ ལ ་སྤྱི ་ ལའང་ཞབས་འདེག ས་

སུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་ནང་གི་

བོད ་རི ག ས་སྤུན ་ཟླ་ཚོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་

ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་བགྲོ་གླངེ ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་དབུ་བརྙས
ེ ་ཏེ་
ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

སླད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་
ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཁེན་

བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་གཉིས་ཀྱི་གོ་

བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་

༦༡ དང་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་མང་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

པའི ་ མཛད་སྒ ར
ོ ་གསུངས།
ོ ་བཀའ་ཤག་གི ས ་གསུ ང ་ དང་འདྲ་མཚུ ངས་སོགས་ཀྱི་སྐར
བཤད་གནང་བ་དེ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་རྗེས་

ཡོ ད། དྲ་ཐོག་ནས་བག་ྲོ གླངེ ་ཚོ གས་དགོས་
པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་

ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་མང་གཙོ འི་དབྱེ་བ་དང་

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་མང་གཙོ འི ་

དབང་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།
ཁེ ན ་བྷ ་ེ ར་བོད ་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་

ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་

གསུངས།

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་ཞབས་

ཟུ ར་པ་འཇི ག ས་མེ ད ་པ་སངས་ལགས་

སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། སྐབས་བཅུ་

བདུན ་པའི ་ བདམས་ཐོན ་ཨོ ་སི ་ ཀྲོ་ལི ་ཡའི ་

ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ འི་སྒྲིག་

ཁུལ་གྱི ་སྤྱི་འཐུ ས་རྡོ་རི ང་བསྟན་འཛི ན་ཕུན་
ཁྱད་ཆོས།

ཕེབ ས་པ་ལྟར ་བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ནས་དེ་ ལྟར ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་ ཤར་སྐ ྱོད ་གནང་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་འཕེལ་རི མ་

སྒྲི ག ་འོག ་དྲ་ཐོག ་ནས་བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ ་

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་

ཁྱད་ཆོས་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

འཛུ གས་སྤྱི་དང་།

དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི མང་

གཙོ འི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ དཀ ྱོག ས་མཚམས་གལ་

ི ་
ཆེན་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ ་གསུངས། ཨོ ་གླང

དབང་ཆ་ལྗདི ་མཉམ་སྟངས་

ྲི ས་ཀྱི་
འཛི ན། འོས་བསྡའུ ་ི ཐོབ་ཐང་། ཁམ

རྒྱལ་ཡོ ངས་དང་ཨེ ་སི ་ཊི ་བོད་རི གས་མཐུ ན་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐལ་བཟང་ཡོ ན་ཏན་

ཨོ སྟ ་ྲེ ལི ་ཡཱ ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ མཐོ་

མི འ་ི མང་གཙོ འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་གསར་བཏོད་ ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་གཙོ ་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད་

འཕགས་ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་མང་གཙོ འི་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལམ་སྟོན ་བཀའ་སླབོ ་

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་

རེ་པ་པི་ལི ་ཁི་ཐང་ཆེན་ (Republic Square) དང་། པེ་རི ་སི འ་ི གངྲོ ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་གཞོན་ མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་མར་ཕ་རན་སི ་བོད་རི གས་

འཛམ་གླིང ་གི ་ མང་གཙོ ་ ལམ་ལུ ག ས་སྐར
ོ ་

སྐརོ ་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་ཆེད་ཡི ན།

དེ་ཡང་བག་ྲོ གླངེ ་གི ་ཐོག་མར་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐུ་

མ་འོང ས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐལ ་བཟང་ཚེ ་ རི ང ་

ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀརྨ་སེ ང ་གེ ་ ལགས་ཀྱི ས ་ ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་

རི མ ་སླབོ ་དཔོན ་ཟུ ར ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས ་

མཛད་པ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ པ་བཅས།།

ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
ཕ་རན་སི འ་ི རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ་ནང་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི དས

༄༅། །ཕ་རན་སི ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐུ་

གོ་སྒྲིག་འོག་ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི འི་ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ ཡོ ད།

དུ་ བོད ་མི འི་ མང་གཙོ ་ དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་ཏེ་ ལོ ་ ངོ་

༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་

པ་སྐ་ུ ཞབས་རོ་མེ་རོ་མ་ཡི ་ཀེལ་
Romero-Michel)

(Jean-Luc

ལགས་དང་། པེ་རི ་སི ་

ཚོ ག ས་པའི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ དབྱངས་སྐྱི ད ་ལགས་

ཀྱིས་ངོ་སྤདྲོ ་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་མཉམ་

དེ་ཡང་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་ཏེ་ལོ ་
ངོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་

མི ་གྷར་རི ་གོ་སི ་

(Genevieve Garrigos)

ལགས། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་མི ་དང་བོད་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན།

མི ་མང་པོས་སོ་སོའ་ི

དགོངས་མ་དཀྲུག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་

བོད ་དོན ་སླད ་རང་སྲོག ་བླས
ོ ་བཏང་གནང་

པའི་སྐརོ ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

མཐར་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐུ་ ཚབ་

གཞས་འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་མཚམས་ཕ་

པའི་ཚོ གས་

ི ་གི་མང་གཙོ་འཕེལ་རི མ་
དང་། འཛམ་གླང

བོད་མི ་ཡོ ད་དོ་ཅོག་ནས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་

དགོངས་གཞི་ལྟར་ཤར་སྐདྱོ ་དགོས་པ་སོགས་

བཅད་ཞུ ས་པ་དང་འབྲེལ་མང་གཙོ ་གསར་

༢༠

ལ་མང་གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་བའི་སྐརོ ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་མང་གཙོ འི་ལམ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་

མཁན་ཡོ ང ས་ལ་སྐར ་མ་གཅི ག ་རི ང ་ངག་

གངྲོ ་སྡ་ེ ལྷན་ཁང་ཨང་

ཨ་རི ་དང་ཨི ན་ཡུ ལ ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་

ཞུ ག ས་པ་ཡོ ང ས་ནས་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན ་

པོའི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར་གྲུབ་མཚམས་

སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད།

གཙོ ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་བོད་མི ་ཡོ ངས་

སླད་རང་སག
ྲོ ་ཀྱང་བླས
ོ ་བཏང་གནང་ཡོ ད་
༤

ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

ཉིན་ཕ་རན་སི འ་ི རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ར་ཕ་ དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་

རན་སི འི ་ གསར་བར ྗེ་ བྱུང་ར ྗེས ་རི མ ་པས་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
རྒྱལ་པོའ་ི སདྲི ་དབང་ལམ་ལུགས་ཉམས་རྒུད་ མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨནོ ་

རན་སི ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་

དུ་ ཕྱི ན ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ས།ཕ ྱོག ས་ འདུན་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གཙོ ་འཕེལ་རི མ་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་

ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་བླ་ན་

ཀརྨ་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་མང་
སྦྱང་གནང་ཡོ ད།

དེ་ རྗེས ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐུ་ ཚབ་

མཚུ ངས་སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་

མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ མང་

4

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་སྟོན་མཇུག་སྡམོ ་མཛད་སྒརོ ་བེལ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་
བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དས
ཀྱིས་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་སྐངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥
ཉིན་ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ར་བོད་དང་

ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དུས་སནྟོ ་ཐེངས་ ༢༠ པའི་

དགོན་གཉིས་སུ་དམག་མི ་འབོར་ཆེན་བཏང་

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

སེར་མི ་གྲངས་ ༡༡༣ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་ ཆར་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་འདུ་ཤེ ས་གསོ ན་པོར་གནས་
བཙན་འཁྲིད ་བྱས་ཡོ ད ་པའི་སྐར
ོ ་གླངེ ་སླངོ ་ གཉན་རི མས་ཁ་ལ་གཡར་ནས་ཞོ་སནྟོ ་དུས་ རྒྱུ་ཡི ན་པའི་སྐརོ ་གསུངས།

ཆེན་བཀག་སྡམོ ་བྱས་པ་དང་། བོད་མི ་ཆབ་ དེ་རས
ྗེ ་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་ཧྥ་རན་
སདྲི ་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་འདས་ ཁོ་སི ་ཆི ་ཁྲུང་ཝུ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མཇུ ག ་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒ་ོ ཚོ ག ས་ཡོ ད ་པ་དང་།

གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

མཇུག་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་མགྲོན་ཕ་རན་སི ་

གཞན་ཡང་ཁོང་གི ས་ཕ་རན་སི ་དཔེ་མཚོ ན་ ནང་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་པའི ་ སྐར
ོ ་དང་།

གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་

ཨན་ཌི་རེ་གྷ་ཊོ་ལི ན་

དུ་བཀོད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ནས་ བོད་དང་ཐའེ་ཝན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་

(Andre Gattolin)

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་གི་རི ང་བོད་ལ་ གསུངས།

མཆོག་དང་། ཐའེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་
ཧ་ྥི རན་ཁོ་སི ་ཆི ་ཁྲུང་ཝུ་

hung Wu)

ལས་བྱེད།
Donnet)

སྐརོ ་དང་། དེ་བཞིན་ཨ་རི ་དང་། བེལ་ཇི་ པ་ཧེ་ ལི ་ན་སེ ་ རོ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ཁོར ་ཡུ ག ་

ཡམ། ཇར་མ་ནཱ།ི ནི་དར་ལེན་ྜ བཅས་ནས་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་སྐ་ུ

(Pierre-Antoine

ལགས་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ དེ་ བོད ་མི ་ནང་པའི ་ ཚོ ག ས་སྡ ་ེ ཁོ ་ ན་ཡི ས་ ཀྱི་གནད་དོན་དང་ཁོར་ཡུག་གི ་གལ་གནད།  

མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉེས་

ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་བེལ་ཇི ་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

བཟུང་བྱས་ཏེ་སེར་ཤུ ལ་རྫོང་དུ་བཙན་ཁྲིད་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སླབེ ས་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ གསུངས་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་གསུངས།

བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་ད་ལྟའི ་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་

མི ང་འོག་སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་འཛི ན་
བྱས་པ་དང་།

དེ་རས
ྗེ ་སླར་ཡང་བོད་མི ་

གྲངས་ ༥༣ ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྫ་

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྫ་དབོན་པོའི་སྡ་ེ སྨད་དབོན་པོ་སྡ་ེ དགོན་གཉིས་ནས་ཁྱོན་སྐྱ་

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ ་གསུངས། ཕ་
རན་སི ་ག ས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་

མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ ཞབས་ཨན་ཌི ་རེ་གྷ་ཊོ་ལི ན་མཆོག་གི ས་བོད་

པ་ཧེ་ལི ་ན་སེ་རོན་ (Helina Seron) ལགས་
སོགས་ཕེབས་ཡོ ད།

གསར་འགོད་པ་སྐ་ུ ཞབས་པེ་རེ་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་དང་གནང་མུ ས་ ཨན་ཊོ་ནེ་ལགས་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞི བ་

(Francois Chic-

ལགས་དང་ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་

ཞབས་པེ་རེ་ཨན་ཊོ་ནེ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཐའེ་ཝན་

རྒྱ་ནག་གི ་ སྲིད ་འཛི ན་ཞི ་ ཅི ན ་ཕིང ་བོད ་ཀྱི ་ ཐག་གཅོད ་ཞུ ་ དགོས ་པ་ཡོ ང ས་གྲགས་ཀྱི ་ དེ་བཞིན་ཐའེ་ཝན་དང་ཡུ་གུར་གྱི་གནད་དོན་

ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་བོད་མི ་དཀྱུས་མ་ཚོ འི་འགྲོ་ མཇུག་སྡམ
ོ ་གསུང་བཤད་སྐབས་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
འདུག ་གི ་ རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་བོད་

སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད།།

ཤུགས་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་། ཉེ་ ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་བོད་མི འི་

ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ སྲུང་བརྩི་
ཉི་ཧོང་དང་ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་བོད་མི ་རྣམས་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི དས
ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥

འབྲེལ་མང་གཙོ འ་ི གལ་གནད་དང་བོད་མི འ་ི མགྱོགས་གྲོས་ཚོ གས་འཚོ གས་དགོས་པའི་ དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ཤོ ག་གྲངས་

ཉི་ཧོང་དང་ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་བོད་མི ་རྣམས་ནས་

སྐརོ ་གསུངས།

ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་
དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ འི ་ དུས ་
ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་བོད ་མི འི་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ུ ་ཞུས་གནང་ཡོ ད།
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་གནང་ཕྱོག ས་ རེ་སྐལ
དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་འཛམ་

དེ་རས
ྗེ ་ཀོ་རི ་ཡ་

བོད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དགེ་བཤེ ས་ནམ་

གླིང ་གང་སར་གནས་པའི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ མཁའ་ལགས་དང་།

ཉི་ཧོང་བོད་རི གས་

ནས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་། ཚོ གས་པའི་བསོད་ནམས་ལགས།
གཞི ས་ལུས་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་

ཉེ་ཆར་

གསར་བཙུགས་གནང་བའི་ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་བོད་

རང་དབང་ལུང་པར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་རྣམས་

རི གས་ཚོ གས་པའི་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛི ན་

རི ང ་བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ ་ འཕེལ ་རི མ ་སྐར
ོ ་ བ་འཆོ ལ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མ་བརྗེད་པ་

གཅིག་སྒྲིལ་དང་ནསུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་དགོས་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི ་

ལ་རང་དབང་སླར་གསོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་

བཀའ་སླབོ ་ཕེབ ས་པའི ་ བརྙ ན ་འཕྲིན ་ཞི ག ་

གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

བཟང་པོ་ལགས་བཅས་ཀྱི ས་བོད་དོན་སླད་
གལ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

ཉི་ ཧོང ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་

དགུ ་ ཅན་གྱི ་ སྙ ན ་ཐོ་ ཞི ག ་ཕུ ལ ་བ་དེ་ ཉིད ་

བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་དང་ ཐུ བ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ནས་གང་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་བོད ་ནང་གི ་

དོན་གཅོད་ཁང་གི ་རྩིས་པ་དང་དྲུང་ཆེ ་ལས་

གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་མཉམ་ཞུ གས་གནང་མཁན་

གཅོད ་ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་ ཡོ ང ས་ནས་ད་ལྟ ་ གྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་མ་

ཚབ་འཇི ག ས་མེ ད ་ཚེ ་ བརྟན་ལགས་ཀྱི ས ་

རྒྱལ་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཉེ་ ཆར་ཉི་ ཧོང ་གྲོས ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད།

ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་

ཐེངས་འདིའི་མཛད་རི མ་གཙོ ་སྐང
ྱོ ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་བསྟན་འཛི ན་ནོར་དབྱངས་ལགས་ལ་སྦྱངས་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
ཐོབ་པར་དགའ་བསུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༩

ཐོག་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་པར་བོད་མི འི་ སླབོ ་ཐར་ཕྱིན་རྗེས་ཀེ་ཨེ ལ་ཨི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་

སྡའེ ི་བྷལ
ེ ་གམ་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཀེ་ཨེ ལ་

དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ། ཁོ་

གཉེར་གནང་ས ་ྟེ ལོ ་བཞི ་བས དྟུ ་མར་དཀའ་

གནས་ཁང་

གནང་བཞི ན་པའི་བོད་རི གས་སླབོ ་མ་རྣམས་

སྦྱངས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་བླངས་ཡོ ད།

ཉིན ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཀརནཱ ་ ཊཀ་མངའ་

ཨི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞི བ་བསྟི་
(KLE Academy of Higher

Education & Research)

གི་སླབོ ་མ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་

མོའ་ི གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་དེས་ད་ལྡ་སླབོ ་སྦྱོང་

ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད།

སྦྱོང་དང་ཉམས་ཞི བ་བས་ྟི གནས་ཁང་དུ་སླབོ ་

ལས་བརྒྱབ་པའི ་ འབྲས་བུ ར ་ཡི ག་ཚད་ཀྱི ་

བསྟན་

འཛི ན་ནོར་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉིས་

བསྟན་འཛི ན་ནོར་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་སྨན་

ཅེས་གསུངས།

ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ལྷག་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་

པའི ་ རྒྱུ གས་འབྲས་རྩེ་ཕུ ད ་བླང ས་ཏེ་ མཐོ་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་
མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

བྱས་སྟབས་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོ ད་
པའི་སྐརོ ་གསུངས།།

ཞབས་པའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

སླབོ ་ཀྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་མཛད་སྒའོ ི་

སྤྱིར་བསྟན་འཛི ན་ནོར་དབྱངས་ལགས་ནི།
ནས་ཡི ན་པ་དང་།

མོན་གྷ་ོ གཏན་སླབོ ་ནས་

དེབ ་གང་མང་བཀླག ས་པ་དང་སྦྱང་བརྩོན་
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ 5

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

ི ་ད་ུ དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
ཨོ ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦ History Project) ཞེས་པས་ས་སྐྱ་༸གོང་
རེ ས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱའི་རྒྱལ་ས་ མ་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་རྒྱ་ནག་གི ས་
ཁན་བྷ་ེ རར་

(Canberra)

རྟེན་གཞི་བྱས་ བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་མ་བྱེད་གོང་དང་། དབང་

༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནི་བོད་ གྱུར་ཡོ ང་སླད་འབད་བརྩོན་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ མཛད་སྒ ར
ོ ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་
མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ མཁན་གྱི་དཔེ་མཚོ ན་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན། དུས་ རྣམས་ཀྱི ས ་དེ་ སྔ་ ས་སྐྱ་༸གོ ང ་མ་ཁྲི ་ ཆེ ན ་

རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཨོ ་གླི ང ་དུ་ ཕེབ ས་པའི ་

པའི་ས་སྐྱ་བླ་ོ གསལ་ཆོས་རྫོང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ སྒྱུར་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་
དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་ སྐུ་ཚེ འི་མཛད་རྣམ་སྐར
ོ ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་

རྡོ་རྗེ་འཆང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་
དགུང་གྲངས་ ༧༦ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་

སྐར་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
སྐབ ས་དེར ་ཨོ སྟ ་ྲེ ལི ་ཡཱ ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་

ཀརྨ་སེངྒེ་ལགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཁྲུངས་སྐར་

སྐབ ས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས ་པའི ་ མ ྱོང ་ཚོ ར ་

སྐརོ ་གསུངས། མཉམ་ཞུགས་པ་གཞན་ཁག་

པའི་བརྙན་འཕྲིན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་

གཅི ག་གི ས་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་མཆོ ག་

ཡུ ལ ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་པའི ་ སླབོ ་གཉེར ་ཁང་

རེ་འདུན་ཞུས་ཡོ ད།

སླར་ཡང་ཨོ ་གླིང་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ང་བའི་

མཚམས་དམི གས་བསལ་སྐུ ་ མགྲོན ་བལ་
(International Buddhist Academy)

མཐར་ཁན་བྷ་ེ རའི་ས་སྐྱ་བླ་ོ གསལ་ཆོས་རྫོང་

གི་

གི ་བླ་མ་ཆོ ས་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་

ངེས་སྟོན་པ་མཁན་པོ་ངག་དབང་འབྱོར་ལྡན་

མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ལགས་ཀྱི ས ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ ཏ་ཀུ ན ་དགའ་རྒྱལ་

རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལུ ག ས་ལྟ ར ་དགུ ང ་

འཕགས་པ་མཆོག་གི ་མཛད་རས
ྗེ ་སྐརོ ་གསུང་ དགོངས་གཞི ར་བཟུང་སྒྲུབ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ ས་སྐྱ་༸གོང ་མ་ཁྲི་ ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ ཚེ ་

དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་
གྲངས་ ༧༦ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་

གྱི་མཛད་སྒརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་ཀྱི་

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ལས་གཞི་

(Tibet Oral

དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རི ན་པོ་མཆོག་

མཚན་མཆོ ག ་དང་འགྲོ་ མགོ ན ་ཆོ ས ་རྒྱལ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་ ཚོ ད་གཉན་ཕྲང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདིར་དཔལ་ གི ་ ཞབས་བརྟན་གསུ ང་འདོན ་གནང་ས ་ྟེ

བཤད་གནང་།

པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་ ཧྲིལ ་པོར ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མི ན་ཆོ ས ་དང་རི ག ་

མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དེ་རྗེས་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀརྨ་ རི ག་གཞུང་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་། ལྷག་ གཞུང་སླར་གསོའ་ི སླད་ཕྱག་ལས་གནང་བར་
སེངྒེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། དཔལ་ས་སྐྱ་ པར་བོད ་མི འི ་ མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོ ང ་བུ ་ གཅི ག ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་བོད་ཡི ག་གཙོ་བོར་
འགྱུར་བའི་ཐོག་འཛི ན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༦

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་

རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སླབོ ་སྤྱི་པ་སངས་ཚེ ་

རི ང་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའ་ི གསུང་བཤད་

བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་ གནང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ལས་
བཞུགས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་ས་རཱ་ བྱེད་འདེབས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་
བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་ཚོ གས་

དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

བོད་ཡི ག་གཙོ ་བོར་འགྱུར་བའི་ཐོག་འཛི ན་

བསྟན་དར་ལགས། ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་
ལགས་བཅས་ནས་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད།

བརྩམས་པའི་

ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ་ ཞུ འི ་

སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

འདེམ ས་ལྷན ་ཚོ ག ས་མི ་ན་ག་སངས་རྒྱས་

སྦྱོང་གི ་ དུས ་ཡུ ན ་འདི་ བཞི ན ་ཆུ ད ་ཟོས ་སུ ་

དོན་མང་པོའ་ི ཐོག་གསུང་གི་ཡོ ད། གང་ལྟར་

དུང ་ཕྱུ ར ་གཉིས ་ལྷག ་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

གཉིས་ལ་ཐུ ག་གི་ཡོ ད། འདིར་དཔེ་དེབ་འདི་

ས་ཡ་བཞི ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་བཤད་ཀྱི་

དགོས།

སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

སྟངས་མེད་པ་ཆགས་མེད་པ་དང་ནད་རླབས་

ཐུ ག་སའི་གནས་སྟངས་འདི་སྐད་དང་ཡི ་གེ་
ཉིད་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཆ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་

གི ་དུས་ཚོ ད་ཐོག་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་ཡག་

དང་འདས་གངྲོ ས་སུ་སོང་མཁན་མི ་གྲངས་

ཡོ ད། ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་གནས་
ང་ཚོ ས་གནས་

མི ་གཏོང་བར་དུས་ཚོ ད་དམ་འཛི ན་གནང་

ད་ཆ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་གནས་
གསུ མ ་པ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ཚོ ད ་དཔག་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚང་མས་ས་
རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སྒྲིག་
ཁྲིམས་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ངེས་པར་ཉམས་

སླབོ ་དཔོན ་གཙང་ཕྲུ ག ་སྟོབ ས་ལགས་ཀྱི ས ་

ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

༼གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཡི ག་བཟོའ་ི

གཞན་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་

༨

འག་ྲོ སྟངས་དང་བརདྗོ ་འགས
ྲོ །༽ ཞེས་པའི་

ལྷན ་དང་འོས ་བསྡུའི ་ འགན་འཛི ན་གཅི ག ་

རྒྱུ ས་སླབོ ་དཔོན ་གཙང་ཕྲུ ག ་སྟོབ ས་ལགས་

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གནང་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ལས་བྱེད་འདེམས་

རི ང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ ལས་བྱེད་འདེམ ས་
ལྕགོ ས་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་

དང་།

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་

དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ལོ་

བསྐ ་ོ ལྷ ན ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་དཔེ་ ཟུ ར་

འདེམ ས་ལྷན ་གྱི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཚེ ་ རི ང ་དབྱངས་
སྐྱིད་ལགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་

འད ་ྲི དང་འབྲེལ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་དོན །
ས་རཱའི་སླབོ ་དཔོན་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་

ལས་བྱེད་

གཉེར་ཁང་གི ་སླབོ ་སྤྱིས་གཙོས་པའི་ཟབ་ཁདྲི ་
པ་ས་རཱ ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས་འཚམས་

ི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ ་
ལ་སྙང

ཡི ན། གང་ཡི ན་ཞེ་ན། གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཡི ་གེའ་ི

པོ་བྱུང་སོང་།

ཚང་མར་ཐུ གས་ཕན་གསོ་

རྒྱུ འི་རེ་བ་དང་སྦྲགས་ངེས་པར་ཐུ གས་སྣང་
གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་ཚང་

མའི་མྱོང་ཚོ ར་ལྟར་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི ་སའི་གོ་

ལ་ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་མཆེད་

པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི ས་རྐྱེན་

དུས་ཚོ ད་སྡག
ུ ་ཅག་དེའ་ི འོག་ནས་དེ་རི ང་བོད་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད་འདེམ ས་

རྒྱལ་རབས། ཡི ག་བསྐར
ུ ་རྣམ་གཞག (Not-

ing and Filing System) དང་།  (Communication Skills)

བཅས་ཀྱི་སླབོ ་ཚན་དང་།

བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་གསར་ གཞན་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་ངོ་སྤྲོད།

བླང་

པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་མ་འགོ་འཛུ གས་ དོར་སྒྲིག་གཞི། དབུ་མའི་ལམ། ནང་ཆོས་

རྩའི་ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཚང་མ་སྒ་ོ བརྒྱབ་

ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་ངོས་ འདུག   ད་ཐེངས་ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་མཐུ ན་

དགོས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ལས་དོན་རྣམས་

དུས་ཐོག་ཏག་ཏག་འག་ྲོ མི ་ཐུ བ་པ།

མི འ་ི

འཚོ ་བའི་ཐོག་ལ་གཉེར་དགོས་པའི་ལས་དོན་

མང་དག་འཐུ ས་ཤོ ར་གྱི ་གནད་དོན་ཚབས་

བརྗོད་འགྲོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་བཞི ན་ཧ་

ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

རི ག ་གཞུ ང ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཞེས ་ཚི ག་གི ་ གནད་

གཉན་རི མས་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཁནྱོ ་མི ་གྲངས་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་པའི་

དེའ་ི ཐོག་ཐུ གས་སྣང་གནང་དགོས།

ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་སུམ་རྟགས་དང་

ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྡུག་བསྔལ་
གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད། གཞི་

བདམས་པའི་ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༡
བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་

སྟངས་འདི་བཞི ན་དངོས་སུ་མྱོང་པར་བརྟེན་

ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ།

གནང་བ་རེད།
གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ས་ ༼བདེན་པ་བཞི ་དང་སྒྲོལ་མའི་ཕན་ཡོ ན།༽
རཱ ་མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ སླབོ ་སྤྱི ས ་ ཕོ་མོ འི་ཆགས་སྲེད་རྩུབ་སྤྱོད་འགོག་ཐབས་

པས་འདས་པའི་ལོ ་གཉིས་རི ང་མི ་རྒྱུ ་གཉིས་

གི་སླབོ ་དཔོན་རྣམ་པ།   དེ་བཞིན་གསར་དུ་

མཐར་ལས་

བྱེད་འདེམ ས་བསྐ་ོ ལྷན ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཚེ ་

ཀྱིས་དཔེ་དེབ་ངོ་སྤདྲོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་གནང་།

མི ་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་དང་
ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྲུབ་ལགས།

བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་

འཛམ་གླིང ་ཁྱོན ་ཡོ ང ས་ནང་ཏོག་དབྱིབས་

གཙོ ས ་པའི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བྱེད་ཡོ ང ས་ བཅས་ཀྱི་སྐར
ོ ་ལ་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱུ་ནོར་གྱི་ འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རི འི ་
གནས་སྟངས་ཉམས་ཉེས ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ རོགས་སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་ (USAID) ཡི ན་
རེད། འོན་ཀྱང་སོ་སོར་ཡོ ད་པའི་ཡོ ན་ཏན་ འདུག་པ་བཅས།།
དང་ཤེ ས་བྱ་འདི་སོ ་སོ ་རང་ཉིད་ལ་འཁྱེར་
རྒྱུ ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་

ཞུ གས་གནང་མཁན་སྲི་ཞུ འི་ལས་བྱེད་པའི་

ངོས་ནས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་གསུམ་རི ང་ཟབ་

6

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨

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་སི མ་ལ་གཏན་སླབོ ་ཏུ ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཤི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ དེ་ བཞི ན ་ལག་བསྟར་ཐུ བ ་ངེས ་ཀྱི ས ་ལས་

༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༧   ནས་ ༡༤

ཕེབས་ཏེ་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་ཨེ ས་ཀེ་སི ངྒ་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ཕྱི ་ལོ ་

བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་ཤེས་རི ག་བླནོ ་

ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་

ཚོ གས་ཁྱབ་ཁོངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་མཛད་སྒ ར
ོ ་ གཞི ་ ཁག་མགྱོག ས་མྱུ ར ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ་

S.K.Singh)

(Mr

ཡི ན།

ལགས་དང་། རེག་ཊར་ཕུན་ དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

ཚོ གས་ཚེ ་རི ང་ལགས།

དགེ་ལས་ཡོ ངས་ སི མ་ལ་གཏན་སླབོ ་ལ་མཚོ ན་ན།

ད་ཆ་

དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་གསུ ང ་གཤད་གནང་

གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་རྐནྱེ ་བོད་པའི་ཕ་

རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་ ལས་གཞི ་ འགོ ་ བརྩམས་པ་

མ་ཁག་གཅི ག་གི ས་རང་གི ་ཕྲུ་གུ ་རྣམས་རྒྱ་

ནས་བཟུ ང་ད་ཆ་རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་ ལས་རི མ་

བྱས་པ་སོགས་ཕྱི་ནང་གི ་རྐྱེན་སྣ་ཚོ གས་ལ་

ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་རྩིས་ལེ ན ་ཟིན ་

གར་ནང་གི་སླབོ ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་འཇུག་

བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་

གྲྭ ་ ལྷག ་མ་རྣམས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ དོན། ད་རེས་དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་

མཐའ་མ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་།

ད་བར་

པའི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་གི ་ ནང་དུ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་
གསོ ་ སོ ག ས་གང་ཅི ར ་འཐུ ས་ཤོ ར ་མེ ད ་

པར་ཧྲ་ཏག་ཏག་འགྲོ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དང་།

ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སཾ ་བྷ་ོ ཁྱབ་ཁོ ང ས་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་

དགེ ་ ལས་རྣམས་ལའང་ལས་ཤག་ཉམས་

གཏན་སླབོ ་ཁག་ལྔའ་ི ཁནྱོ ་

ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་

ད་ཆ་སླབོ ་གྲྭ་ དེ་ དག་དང་ཐད་ཀར་འགན་

མཛད་སྒ་ོ གྲོལ ་རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་

གསོ ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ནས་

ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ ་ ལྷག་མ་ཁག་ལ་ཆེ ད་མངགས་བཅར་དགོས་

ཡི ན་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ་ཁག་དྲུག་ཡོ ད་པ་ལས་

ལྔ་ས།ྟེ སི མ་ལ་དང་། ཧར་སྤུར། མ་སུ་རི །
ི ་།
རརྡོ ་གླང
ཀ་སྦུག་བཅས་ཀྱི་གཏན་སླབོ ་

ཁག་དང་། དེ་བཞིན་བོན་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇི་
དང་ལྡ་ི ལི ་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་
གཟིགས་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

༦

དོན་གཙོ་བོ་ནི།

སོགས་གསུངས།

ཡོ ངས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་རྒྱུ ས་ལོ ན ་དང་།

མཆོ ག ་གི ས་དགེ ་ ལས་ཡོ ངས་དང་ག ྲོས ་

ཡོ ད་སྟབས་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཚོ འི་དགོངས་

ཚུ ལ ་ཇི ་ ཡི ན་ཤེ ས ་རྟོག་སླ ད ་ས་གནས་སུ ་

བཅར་བ་ཡི ན།

བསྡུར ་ལྷུག ་པོ་ གནང་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད་ད ་ྲི བ་
དྲིས་ལན་སོགས་ཡོ ངས་སུ་ལེ གས་གྲུབ་རྗེས་

སླབོ ་གྲྭ་རྩིས་ལེན་གྱི་ལས་

ཉིན་གྱི་དགོང་ད་ྲོ ཆུ་ དོན ་འདི་ གལ་ཆེ ་ དོན ་ཆེ ར ་རྩི་བཞི ན ་ཡོ ད །

གཙོ་ཆེར་སླབོ ་གྲྭའ་ི འཛི ན་སྐངྱོ ་གི་དཀའ་ངལ་

ཁནྱོ ་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༥༡ ཡོ ད་ཁོངས་

ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་དང་།

པའི་རྒྱུ ན་ལྡན་སྣེ་ལེ ན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ སྐྱེས་ཚོ འི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་

ཅིང་། རྒྱ་གར་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༥༣ དང་ཧི་

ས་གླ་དེ་བཞི ན་ཐོག་མར་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་

ཚོ ད་

༨།༡༥

ཙམ་ལ་སི མ་ལའི་

More, Boileauganj Bypass Road)
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ཞེས་ ཁོ་ན་མི ན་པར་མ་འོངས་པར་བོད་མི ་གཞོན་

ཕེབ ས་འབྱོར་སྐབ ས་སི མ ་སྤྱི ས ་གཙོ ས ་ས་

ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

ས་གནས་སུ་ཡོ ང་རྒྱུ་དེ་

འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པ། གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩིས་ནས་བཅར་བ་ཡི ན།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་ ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་
གཙོ་དང་ཚོ གས་མི །

དགོན་སྡ་ེ གཉིས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ཇི ་མ་ཇི ་བཞི ན་རྒྱུ ས་ལོ ན་ཐུ བ་

ཕྱག་མཛོ ད་སོགས་གཞུང་ཁོངས་དང་གཞུང་ རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོ ད།

ཁོངས་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་དང་སྐྱིད་སྡུག་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཆེ ་ ཁག་ལྔ་ ལ་ལྟ་ སྐར
ོ ་གྲུ བ ་རྗེས ་ལྡི་
ཁག་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ ལི ར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་

ཞུས་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་
ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་སི མ ་ལ་གཏན་སླབོ ་

ཀྱི ་ ངོས ་ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་

སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་གཙོ ་བོ་སླབོ ་
ཕྲུ ག ་དང་སླབོ ་གྲྭ ་ དེ་ དག་གི ་ འཕྲལ་ཕུ ག ས་
རྒྱང་གསུ མ ་ལ་སྨན ་པའི ་ གོམ ་པ་མདུན ་སྤ་ོ
ཐུ བ་ཆེད་བག་ྲོ གླངེ ་དང་།

ལས་དོན་མཇུག་

ལ་མངོན ་བས དྟོ ་ཀྱི ་ མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ སྐྱོང་ཡོ ད་རི གས་ལ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ །

ནས་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༣ ཡོ ད་
མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

༨༥

གཞན་ཡང་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག་གི ས་སི མ་ལ་སླབོ ་གྲྭའི་
༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ གསོ ལ ་

ཉིན་རྒྱབ་བོན་གཞི ས་ཌོ་ལན་ཇིར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་ཡོ ད།  

སྤྱི ར ་དེ་ སྔ་ རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་ཤེ ས ་རི ག ་

བླནོ ་ཆེ ན ་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས ་བོད ་སླབོ ་
འཛི ན་ཚོ གས་ཁྱབ་ཁོངས་བཙན་བྱོལ་བོད་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་གཏན་སླབོ ་ཁག་

ལྕགོ ་ནས་གསོལ་རས་སྩལ་བ་དང་། དེ་ནས་

མི འི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་རི མ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲིག་

མཚུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད། སྤྱིར་ཉེ་བའི་ལོ་

ས ངྟོ ་ཕྲག་མང་པོར ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་གསོ འི ་

བ་ནས་བཟུང་ད་བར་དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་

ཡོ ད།

གཞན་གྱི ་ ནང་དུའ ང་གནས་སྟངས་གཅི ག ་
ཤས་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་གི་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་

༥༠

ཙམ་ཉུ ང་དུ་ ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པ་དེར ་རྒྱུ ་མཚན་

འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ད་ཀྱང་གཙོ ་ཆེ ར་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་ནས་རྒྱ་བལ་

འབྲུ ག ་གསུ མ ་གྱི ་ ས་ཁུ ལ ་དུ་ བྲོས ་བྱོལ་དུ་
ཡོ ང་མ་ཐུ བ་པའམ་ས་མཚམས་ནས་ཧ་ཅང་
ཉུ ང་ངུ་ལས་མ་ཐར་བ་དང་།

བཙན་བྱོལ་

བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་

རི མ་བཞི ན་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་

ལས་དོན ་གཟེང ས་སུ ་ ཐོན ་པ་གནང་ཡོ ད ་

སྐརོ ་སོགས་སི མ་ལ་གཏན་སླབོ ་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ ་
༡༩༦༡ ལོར་ཐོག་མར་དབུ་འཛུ གས་གནང་

བ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྱི་གནས་སྟངས་རོབ་
ཙམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

དེ་ རྗེས ་ཤེ ས ་རི ག་དྲུ ང ་ཆེ ས ་སླ བོ ་གྲྭ ་ རྩིས་
ལེ ན ་དང་འབྲེལ ་བའི་ གསུ ང ་བཤད་གནང་
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