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་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༧༡ ལ་ཕེབས་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ ལ་གདོང་ལེ ན་གནང་བཞི ན་པར་རྗེས་སུ་ཡི ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ རང་ཡོ ད།

མཆོ ག་གི ས་བཞུ གས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་

ི ་ནང་མང་
རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླང

མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། དེའ་ི རྒྱབ་རྟེན་བྱམས་

ི ་རྗེ་ གཉིས ་ནི་ དེང ་སང་
བརྩེའི་ ཀུ ན ་སླངོ ་སྙང

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་
རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་

བོན་གཞི ས་ཌོ་ལན་ཇི འི་གཞི ས་དགོན་གཉིས་ཀྱི ་
རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་གྱི་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་
སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀ་བསྐྱོན་ཟིན་པ།

ཟུང་འབྲེལ་བདྱེ ་ཐུ བ་པའི་ཡི ད་ཆེ ས་བདྱེ ་ཀྱི་

ཡོ ད།

གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
མང་གཙོ་སྲ་བརྟན་དང་།

ཆོས་ལུགས་ནང་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༡ ལ་

ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲིལ།
འཆམ་མཐུ ན་བཅས་
ལ་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་ཞུ་གི་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། དགུང་གྲངས་ ༧༡ ལ་

ཚོ འི་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་ས་ཞི ག་

སྙངི ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འད་ྲི དང་།

༦༢

dra Modi)

(Naren-

བོད་མི ་རྣམས་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་ནི།

ཕེབས་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་

ཆགས་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཟད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་

ཕེབས་པའི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ལ་ངོས་ཀྱིས་
སྐ་ུ

ཉིད་མུ ་མཐུ ད་སྐ་ུ ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་པའི་སྨནོ ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངོས་རང་ལུང་པ་འདི་ཉིད་ གཙོ འི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡི ན་པའི་ཆ་

འཛམ་གླིང ་འདིའི་ སྒང ་ལ་དགོས ་མཁོ་ ཡོ ད ་

པའི་ཆ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱིས་ མང་ལ་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཟད།

ཆགས་ཡོ ད་པ་ངོས་ལ་ར་འཕདྲོ ་བྱུང་། ངོས་

ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉིད་ བར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་དེ་དག་

ལ་ཧ་ཅང་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་འཕེལ་རྒྱས་དེས་རྒྱ་གར་མི ་

ི ་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་དཀའ་ འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོ ངས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་
རྐནྱེ ་པས་འཛམ་གླང

ལ་གདེང་ཚོ ད་ཆེ ན་པོ་སྐྱེས་ནས་དཀའ་ངལ་

ང་

རྒྱ་གར་གྱི ་ གནའ་བོའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་འཚེ ་ བ་

པ་ཙམ་མ་ཟད།

དངོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་

ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི འི་ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་སར་དམི གས་

ཡོ ད།

རི ང་ང་ཚོ འ་ི ཁྱིམ་གཞིས་ལྟ་བུ་ཆགས་
གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་

གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་

པོའི་སྒ་ོ ནས་ང་ཚོ ར་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དང་
གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞེས་འཁོད།།

དང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་གཉིས་

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤི ས་
དོན་གྲུབ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་འདུར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་ལས་གཞི ་སྤལེ ་
བཞི ན་པའི་སྐརོ ་སྙན་ཐོ་བཏོན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཕག
ྱོ ས་ལ་སྟངས་འཛི ན་བྱ་འཆར་ཡོ ད།

ལྷན་དུ་གྲོས་མོ ལ་གནང་དགོས་པ་གསུ ངས་

གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐརོ ་འཁོད་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཉིས ་ཀྱི ་ ཐབས་བྱུ ས ་སྐར
ོ ་སྙན ་ཐོ་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་།

(Hilde Vautmans)

ཉིན ་ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས་ཚོ ག ས་ནང་ཡུ ་ རོ བ ་དང་ ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་ རྣམ་པས་
བཏོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་ངལ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་གཏོང ་བཞི ན ་
རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ལས་གཞི ་སྤལ
ྒོ ་དང་། ཡུ་རོབ་
ེ ་བཞི ན་པར་ པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ངོ་རལ
ཐུ གས་འཚབ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བོད་ཀྱི་

ཡོ ད།

གཞན་ཡང་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་ཡུ་རོབ་

དེའ་ི ཚོ གས་མི ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་

ཡུ ་རོ བ ་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་ཧི ལ ་ཌེ ་
ལགས་ཀྱིས།

རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོ ག་གི ས་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་ཕྱི་

དང་ཧོང་ཀོང་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ འབྲེལ་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་མ་ཟད།

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་ཡུ་རོབ་

ཡུ་གུར་དང་ཧོང་ཀོང་ནང་དེ་

ལྟར་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

ཀྱི ་ གཞུ ང ་ཚབ་མི ་སྣ་དང་གསར་འགོ ད ་པ་

བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པས་དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་ཁེ་ཕན་

པའི་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

སྲི ད ་ཀྱི ་ སླུ་ ཁྲི ད ་འོག ་ཚུ ད ་རྒྱུ ་མེ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་

སོགས་ཡོ ང་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས་

ཁོ་ ནའི ་ སླད ་དུ་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གི ་ ཆབ་
གསུངས།།

དེ་ ཡང་སྙན ་ཐོའི ་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཕྱོགས་

སྐརོ ་བཀའ་ཨང་ ༡༥ ཞེས་པའི་ནང་ཡང་
སྲིད་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ངོས་ལེན་དགོས་པའི་སྐརོ ་འཁོད་ཡོ ད་པ་དེར་

ཐུ ག ས་འཚབ་དང་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་གནང་ཡོ ད །

རྒྱ་ནག་གིས་བཀའ་ཨང་ ༡༥ ཞེས་པ་བརྒྱུད་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པས་བོད ་དང་།

གི ་ གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱི ན ་བར་དུ་

མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཞུ་ འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

རྩལ་འགྲན་ཚོ གས་ཀྱི་མགྲོན་འབོད་དང་ལེན་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡུ་གུར།

ལྷ་ོ སོག་པོ།

ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ི པེ་ཅིང་དགུན་དུས་ཨོ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་
གཡུ ང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་
བསྟན་སྨན་རི འི་གསོ་རི ག་འབུམ་བཞི འི་མཐོ་སླབོ ་
ཏུ ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་འགོག་སྨན་
ཁབ་རི མ་པ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀ་གཞི ས་དགོན་གཉིས་
ཀྱི་རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་གྱི་མི ་མང་ཚང་མར་བསྐྱོན་
ཟིན་ཡོ ད་པ་རེད།
དེ་ཡང་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་
ར་ྗེ རྒྱལ་བ་སྨན་རི འི་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་
གི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ལྟར།   ས་གནས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཛ་དྲག་ལས་དོན་ཚོ གས་
ཆུང་གི ས་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་མཆོ ག་
ལ་སྙན་ཞུ ་རི མ་པ་ཕུལ་བར་སྨན་རི འི་གསོ ་རི ག་
འབུམ་བཞིའ་ི མཐོ་སླབོ ་དེ་ཉིད་སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་
རྒྱག་སའི་ས་ཚི གས་སུ ་གཏན་འཁེལ་གནང་སྟེ་བོན་
གཞི ས་ཌོ་ལན་ཇི འི་གཞི ས་དགོན་གཉིས་ཀྱི་རང་
ལོ་ ༡༨ ཡན་གྱི་མི ་མང་ཚང་མར་འགོག་ཁབ་སྔ་
ཕྱི་གཉིས་ཀ་བསྐྱོན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། སྤྱིར་བོན་
གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིའ་ི གཞིས་ཆགས་སུ ་ཁྱོན་བསྡམོ ས་
གཞིས་མི ་གྲངས་ ༣༥༧ ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་། རང་
ལོ་ ༡༨ ཡན་གྱི་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་སྔནོ ་འགོག་སྨན་
ཁབ་རྒྱག་ཆོག་གི་ཡོ ད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨
ཉིན ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་པའི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་
(International Buddhist Association of
America) ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སའི་ཉེ་
འཁོར་གྱི་མངའ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་ཡོ ད་པའི་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཚོ གས་རྣམས་
མཉམ་འཛོ མ ས་ཐོག ་འཛམ་གླིང ་ཞི ་ བདེ་ དང་།
ལྷག ་པར་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་འདི་ ཉིད ་
མགྱོགས་མྱུར་རྨེག་མེད་དུ་ཞི ་སླད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་
བཞི ན་ལྡན་པའི་སྨནོ ་ལམ་མམ་གསང་སྔགས་ར་ྡོ
རྗེ་ཐེག་པའི་ལུ གས་ཀྱི་སྨནོ ་ལམ་ཐེངས་དང་པོ་ཨ་
རི འི་མེ ་རེ་ལན་ཌི ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་
པའི ་ འབྲི་གུ ང ་རཏྣ་ཤྲི འི ་ ཆོ ས ་ཚོ ག ས་སུ ་ ཚོ ག ས་
ཡོ ད། ཚོ གས་མགོན་དུ་སྐྱབས་རྗེ་སྤྱན་མངའ་རི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རྡོ་རི ན་པོ་ཆེ་
མཆོག མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ཉི་མ་མཆོག  
བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤི ས་དོན ་གྲུབ་ལགས་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་དགེ ་
འདུན་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་པའི ་
མཐུ ན ་ཚོ ག ས་གཉིས ་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་དབང་མོ ་
(Wangmo Dixey) ལགས་ཀྱིས་བརྙན་
ཐུ ང་བརྒྱུ ད་ངོ་སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗེས་ཞྭ་
སེ ར་བསྟན་པའི་གཙུ ག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༡༠༤ བླ་ོ བཟང་
བསྟན་འཛི ན་མཆོག་དང་། འཁོན་རི གས་བསྟན་
པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་ ༤༢ པ་
རཏྣ་བཛྲ་རི ན་པ་ཆེ་མཆོག   སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་
པའི ་ མངའ་བདག་སྐྱབས་ར ྗེ་ འབྲི་གུ ང ་སྐྱབས་
མགོན་ཆེ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག   སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་
ཆེ ན་རབ་འབྱམས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་བཅས་ཀྱིས་
བརྙན་ཐུ ང་བརྒྱུ ད་ཐུ གས་སྨནོ ་དང་གསུ ང་བཤད་
གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢
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རྫ་དབོན་པོ་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འོག་གནས་ཡོ ད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

བུད་མེད་གཅིག མི ་སྐྱ་གཉིས་བཅས་ཁནྱོ ་མི ་ ནད་གཞི ་ ལྗིད ་པོའི ་ རྐྱེ ན ་པས་དཀའ་ངལ་ གཞན་དུ་བསྟེན་གཏུ གས་ཆེད་ཆོག་མཆན་མ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྫ་དབོན ་པོའི ་ སྡ ་ེ དགོ ན ་

ད་བར་གླ དོ ་བཀྲོལ་བཏང་མེ ད ་པ་མ་ཟད།

༢༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༤ བར་རྒྱ་

གཉིས ་ནས་སྔ་ ཕྱི ར ་བོད ་མི ་ སེ ར ་སྐྱ་གྲངས་
༡༢༡

ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བཙན་ཁདྲི ་བྱས་

པའི་ཁོངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་གཅི ག་དང་།

གྲངས་ ༤ ལས་གཞན་བོད་མི ་གཅིག་ཀྱང་

འཕྲད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོ ད་པའི་བུད་

སྨན་ཁང་དེས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐུ བ་པའི་ཁས་

མེད་རང་ལོ་ ༥༠ ནང་ཞིག་ཡི ན་པ་སྐལ་

བཟང་སྒལ
ྲོ ་མ་ ༼དཀར་སྒནྲོ ། ༽ ལགས་

མ་སྤྲད་པ་སོ གས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཤུ གས་ཆེ ་

སྤྲད་པར་བརྟེན་ད་ལྟའ་ི ཆར་བཀག་ཉར་ཁང་

འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དེ་ བཞི ན་འཛི ན་བཟུ ང་བཀག་ཉར་འོག ་

པ་སོགས་ཀྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་མི ་ཆོ ག་པའི་

མ་འོངས་

པར་སྤྱི་སྒར
ེ ་སུ་རུང་ནས་སྐད་འཕནྲི ་ཚོ གས་

སེར་ཤུ ལ་རྫོང་གི ་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཡོ ད་ཀྱང་

ནང་མུ་མཐུ ད་དཀའ་ངལ་འོག་གནས་ཡོ ད།

ལེན་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོ ད་སྨན་

ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་ལྟར་འད་ྲི རྩད་ནན་པོ་ བཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཁ་མཐུ ན་གྱིས་སྨན་ཁང་

བྱས་པ་དང་གཅར་རྡུང་བཏང་བ།

ཁ་ལག་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཁྱད་མཁས་མི ་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩོམ་པ་པོ་སྒ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་
ལགས་དང་ག་ྲྭ རི ན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་གང་ད་ུ ཡོ ད་མེད་སྐརོ ་འདྲི་རྩད་གནང་བ།
།མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ རྔ་བ་རང
ྫོ ་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་

༄༅།

བཙན་དབང་འོག་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་བཟོས་ ཏེ་ད་བར་གང་དུ་ཡོ ད་མེ ད་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་
པའི ་ ཡུ ལ ་མི ་ཞི བ ་བཤེ ར ་ལས་དོན ་ཚོ ག ས་ ཤེ ས ་རྟོགས་བྱུ ང ་མེ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་འདྲི་ རྩད་
ཆུང་དང་།

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་

ཀྱི ས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ད་ཆ་གང་དུ་ཡོ ད་

རྒྱུན་ཤེས་དང་ལམ།

དཔྱད་འཚོ ལ་དང་ལྟ་

ཚུལ། རང་ལམ་རང་འཚོ ལ། བླང་དོར་ལྟ་

ཚུལ། སྐས
ྱེ ་ཆེན་གྱི་བཞུད་ལམ། གསེར་ཐང་

བཀག་ཉར་དང་བཙོ ན ་འཇུ ག ་ཐེང ས་མང་ དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་
བྱས་ཡོ ད་པ་ཟད།

མཐའ་ན་ཁོང་རང་ཉིད་ ཡོ ངས་སུ་བྱུང་བའི་ས་བྱི་ཞི ་རལ
ྒོ ་ཆེ ན་མོ འི་

ཀྱི ་ དགོན ་པ་ནས་ཀྱང་བྲོས་བྱོལ ་དགོས ་པ་

སྐབས་ལྷ་ས་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ ་
གཅི ག་ཙམ་རི ང་བཀག་ཉར་བྱས་མྱོང་ཡོ ད་

དབང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་ཆུང་། རྒྱལ་ཚོ གས་
ཀྱི་གང་བྱུང་འཛི ན་བཟུང་དང་བཙོ ན་འཇུག་

མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཁོང་གཉིས་འཛི ན་

པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་

དམི གས་བསལ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་

ྲི ས་
ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་གནས་ཚུལ། ཁམ

གནད་དོན ་ཞི བ ་འཇུ ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བཅས་

ཐག་ཇི ་ལྟར་བཅད་པའི་གནས་ཚུ ལ་བཅས་

སག
ྲེ ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་

མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཤུ གས་

གིས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

བཞིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁྱད་མཁས་

དེ་ཡང་སྒ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ནི།

རྟོག་ཞིབ་ཚོ གས་ཆུང་།   རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རང་དབང་ཅན་གྱི ་ སྡ་ེ ཚན་

ཆེ་གནང་འདུག

ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྔ་བ་རངྫོ ་

ཡི ན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་སྒ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ འམ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་ར་ུ སྐས
ྱེ ་ཤི ང་།

གང་ཡི ན་གསལ་ཆ་མེ ད་པར་སི ་ཁྲོན་ཞི ང་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྒ་ོ ཤེ ར་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱུ ་རྐྱེན་

ཁ་ཤི ་སྡ་ེ པའི་ཕ་སྒ་ོ བརྩོན་དང་མ་སྒྲོལ་དཀར་

ཆུང་དུས་ནས་

ཀིརྟི་དགོན་གྱི་ཆོས་སྒར་ཞུགས་ཏེ་སླབོ ་གཉེར་
ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ཆེ ན ་ཁྲི ན ་ཏུ འུ ་ གྲོང་ཁྱེར ་ནས་གླ ོ་ བུ ར ་དུ་

ས་ལྷ་སར་ཡོ ད་པའི་འབྲས་སྤུངས་དང་སེ་ར་

དུ་གྱུར་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་རྔ་

སྒ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་ནང་པའི་ལྟ་

འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་

བ་རྫོང་དཀར་ཤུ ལ་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པའི་སྣང་

ཞི ག ་དགོན ་པའི ་ གྲྭ ་ རི ན ་ཆེ ན ་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་

རས
ྗེ ་སྒ་ོ ཤེ ས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་རྒྱ་གཞུ ང་

གྲྭ་རི ན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནི།

ཕྱི་

མི ་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་
༡༠ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་

གྲྭ་བ་ཞི ག་གི ས་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེ ར་

བཟུང་བཙོ ན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་གི་

ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་གང་

འཆད་ཁདྲི །

དུ་ཡོ ད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

བཅས་དཔེ་དེབ་བརྒྱད་ལྷག་པར་སྐྲུན་གནང་

བྱུང་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨

པ་དང་། གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་། ས་སྐྱ་

ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ སྤ ལ
ེ ་སྐ བ ས་སྤྱི ་

ཡོ ད།

བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་སྒྲ་

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་དབུ་མ་འཇུག་

མེད།

རི ན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་མདོ་

ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ སྨད ་སི ་ ཁྲོན ་ཞི ང ་ཆེ ན ་རྔ་བ་རྫོང ་གི ་ དཀར་

རྔ་བ་ཕྱོག ས་སུ ་རྒྱལ་གཅེ ས ་ཆོ ས ་གཅེ ས ་ ཤུ ལ ་སྡ་ེ པའི ་ གཉེར ་བ་ཚང་ཞེས ་པའི ་ ཞི ང ་
པའི་ཁྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞི ག་ལ་སྐས
ྱེ ་ཤི ང་།

དགོན་དུ་མུ ་མཐུ ད་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡོ ད།

ལེགས་བཤད་སོགས་འཆད་ཁདྲི ་གནང་ཡོ ད།

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ཁོང་གི ས་དགུ ང་ལོ ་དྲུག་ཙམ་ནས་མདོ་སྨད་

གྲུབ་དང་། སལ
ྲོ ་རྒྱུན། རི ག་གཞུང་བཅས་

མཚོ ་ ལགས་བཀག་ཉར་མ་བྱས་གོང ་ཁོང ་

འཇོག ་སྐ བ ས་བཤམས་ཡོ ད ་ལུ ག ས་ཀྱི ས ་

དགོན་པར་ཆོ ས་ཞུ གས་བྱས་ཏེ་སླབོ ་གཉེར་

ཀྱི་སྐརོ ་དཔེ་དེབ་འགའ་ཤས་བརྩམས་གནང་
ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནི།

ང་ཚོ ་སད་རན་དང་།

སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་སྒ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་

གིས་དགོན་པའི་ནང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་རང་དབང་

མཆོ ག ་གི ་སྐུ ་ པར་ཕར་ཕྱི ན ་དམ་བཅའ་ རྔ་ཡུལ་གྱི་བོན་གྱི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སྣང་ཞི ག་
འཛི ན་བཟུ ང་གི ས ་ལོ ་ བཞི འི ་ ཁྲི མ ས་ཐག་

ཐོག་རྩོད་ལེ ན་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཁོང་ བཅད་ནས་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་མྱོང་བ་དང་།

རྒྱུ ན་སྐངྱོ ་གི ས་སྔགས་ཀྱི་འཛི ན་གྲྭ་ཐོན་ཡོ ད་
པ་བཅས།།  

བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤི ས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཇར་མ་ནཱ་ི མངའ་སྡའེ ་ི དཔལ་འབྱོར་
བླནོ ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཇར་མ་ནཱའི ་ི ཐེབས་རྩ་ (Freidrich པིན་ཀི་ཝར་ཊི ་ (Andreas Pinkwart) ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཕུལ་ཡོ ད།
Naumann Stiftung)
ཞེས་པས་མགྲོན་ མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྐབས་དེར་བཀྲ་ཤི ས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་
འབོད་གནང་བ་ལྟར་བྱང་ཨ་རི ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ བཀྲ་ཤི ས ་དོན ་གྲུབ་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་ལོ ་ སྐ་ུ ཞབས་པིན་ཀི ་ཝར་ཊི ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥

གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོ ད། ནཱའི ་ི ཐེབས་རྩ་ (Freidrich Naumann
སྐ་ུ ཞབས་པིན་ཀི ་ཝར་ཊི ་མཆོག་གི ས་དེ་ལྟར་ Stiftung) དང་ཨ་རི འ་ི དེང་རབས་ཇར་
སྐུ་ཞབས་པིན་ཀི ་ཝར་ཊི ་མཆོ ག་གི ས་དེ་སྔ་
ཇར་མ་ནཱིའི་ མུ ན ་སི ་ ཊར་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་
གཉེར་ཁང་ (University of Munster)ཏུ ་

བྱས་པའི་ཝི ་ལར་ཌི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསོལ་མགྲོན་

(Willard InterContinental Ho-

tel) དུ་དུས་རབས་

མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ ཆེ ་ཁག་སྐར
ོ ་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་དེ་བཞི ན་ཇར་མ་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད།

ཉིན་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི ་

ཁང་

པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་བོད་རྒྱ་གྲོས་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་གི་འགྱུར་འགྲོས་

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

༢༡ པའི་ནང་གི་འགྱུར་

འགྲོས་ཆེ ་ཁག་སྐརོ ་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་ཐོག་མཉམ་

མཆོ ག ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ ས ་མྱོང ་ཡོ ད ་པ་མ་

དེ་ཡང་བགྲོ་གླངེ ་གྲོལ་རས
ྗེ ་བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡི ད་སྨནོ ་ཞུ་མཁན་

ཟད།

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ བཀྲ་ཤི ས་དོན ་
གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཇར་མ་ནཱིའི་ར་ཡི ན་ཝེ་སི ་

རྒྱུ ས་ཐོག ་བོད ་དེ་ རྒྱ་ནག་གི ་ ཆ་ཤས་ནམ་ གཞུང་ལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་གཉིས་

ཡང་མི ན། འོང་ཀྱང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སདྲི ་ སྨ ན ་དབུ ་མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གཞི ར ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཞིག་ཀྱང་ཡི ན། ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ལས་

རི མ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་ཚོ གས་

བྱུས་ནི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་བར་འོས་ བཞག་ཐོག ་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་ པ་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་ ༤༠ ལྷག་མཉམ་
མངའ་སྡའེ ི་དཔལ་འབྱོར་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ ཤི ང་འཚམས་པའི ་ ཐབས་ལམ་ཞི ག ་ཡི ན། སླད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཊི ་ཧ་ྥེ ལི ་ཡ་

(North Rhine-Westphalia)

མན་རི ག་པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

(American

Institute for Contemporary German
Studies)

བཅས།།

གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ 3

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

ཐའེ་ཝན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འབྲི་གུང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ སྔ་

ི ་བསྡུས་སྙན་སེ ང་དང་སྦྲགས་
ལས་དོན་སྙང

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ཟླ་བཅུ ་

ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོ ས་ཚོ གས་ནང་དཔལ་ཇོ་ནང་

ཚེ ས་ ༡ ཉིན་དད་ལྡན་ཐའེ་ཝན་མང་ཚོ གས་

བ་སྐ ལ ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།

བསྟར་དང་འབུལ་ལམ་ཞུས།

ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག

སྩལ་གནང་བའི་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་ཚོ གས་འདུ་

དྲོ་ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འབའ་

གངས་ལྗ ང
ོ ས་དེབ ་ཕྲེང ་འགའ་ཤས་སྤྱན་

འབྲི་གུང་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ་ ཚང་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

དྲུ ང ་ཆེ ་ བསོ ད ་ནམས་རྡོ་ རྗེ ་ ལགས་རྣམ་
གཉིས་སྒྲུབ་བརྒྱུ ད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་

གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་འབྲེལ་བའི ་ ཐོག ་

ཆེ ་མཆོ ག་གི ་དྲུང་དུ་ བཅར་ནས་ཐོག་མར་

ཆེ ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་ ལྗག ས་རྩོམ་

འབྲི་གུ ང ་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ་ ཚང་རི ན ་པོ་

ནས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་དང་།

གཉིས་པའི་ནང་ཐའེ་ཝན་ཞོན་ཙང་གཙུ ག་

རྒྱལ་ཚབ་ཆོ ས་རྗེ་སྣང་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དང་

རི གས་ལམ་གྱི་རྣམ་ དྲུང་ཆེ། ཆོས་དགེ་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཚད་མ་རི ག་པ་དང་།

ི ་པོ་བཀའ་ཆོ ས་བཀའ་དྲིན་
ལ་ཤེ ས་རབ་སྙང
ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་
ཚོ གས་མི ་མགོན་པོ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་།
མེད་རྡོ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ།

རི ན་པོ་

འཆི ་

དགེ་བཤེས་འཕྲིན་

ལས་རྒྱ་མཚོ ་བཅས་ནས་ལས་བསྡམ
ོ ས་དང་

བོད་ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་ དང་རྩོམ་སྒྱུར་གནང་བའི་ཕྱག་དེབ་ངོ་སྤྲོད་
མཎྜལ་རྟེན་དོད་ཕུལ་རས
སྐ་ུ ཚབ་དོན་ གནང་བ་མ་ཟད། དེ་སྔ་ཐའེ་ཝན་གཞུང་གི་
ྗེ །

བོད་རྒྱ་ཡི ག་རི གས་གཉིས་ཐོག་ནས་རྩིས་ཁྲ་
ཁམས་དྭངས་རེ་རེ་བཞིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

གཅོ ད ་འབའ་བ་སྐ ལ ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་བཞུ ག ས་པའི་ ཆི ང ་

དེ་ ར ྗེས ་དཔལ་ཇོ ་ ནང་རྒྱལ་ཚབ་ཆོ ས ་ར ྗེ་

དོན་གཅོད་རི མ་པ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེ ན་མོ ་དེ་དག་ཐའེ་

གཅོ ད ་འབའ་བ་སྐ ལ ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་དོན་དང་།
ནས་འདོན་སྤལ
ེ ་ཞུ ་བཞི ན་པའི་ཀུ ན་གསལ་
འོད་སྣང་ཞེས་པའི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ་དང་།

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་སླབོ ་དེབ ་ཕ ངྲེ ་།

གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་ སྐྲུ ན་ཁང་གི ་ མི ང་ཐོག ་

ནས་པར་སྐྲུ ན་ཞུ ས ་པའི ་ བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་གྱི ་
གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་སོགས་

སྣང་བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གོང་མ་ཁཱང་ཞི ་སྐབས་ཀྱི ་བོད་ཡི ག་བྲིས་མ་

ཝན་སྲི ད ་འཛི ན་མཆོ ག ་ལ་ཞུ ས ་ཏེ་ གསེ ར ་

བྲིས་པར་སྐྲུ ན་འགྲེམས་སྤ ལ
ེ ་གནང་བའི ་
བརྒྱུ ད་རི མ ་སོ ག ས་ངོ་ སྤྲོད་གནང་བ་དང་།

རི ན ་པོ་ ཆེ ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་ ཕྱག་
དེབ་བཅས་ཀྱང་གསོལ་སྩལ་གནང་།

མཐའ་མ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་

ི ་ཞི་
ཆོས་བརྒྱུད་རི ས་མེད་འཛམ་གླང

གཞག་སྐར
ོ ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ དང་དེ་

ཏེ།

ལམ་རྩོད་རྒྱུ ་སོ གས་མ་འོང ས་ལས་འགུ ལ ་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་

འབྲེལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན། རྒྱ་སྐད་ཐོག་རི གས་

སྤལེ ་འཆར་སྐརོ ་སྙན་སེང་ཞུས།

གཞན་ཡང་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ པའི་ཐོག་

བདེའི་བཀའ་ཆོ ས་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ་གོ་སྒྲིག་

ཞུ ས ་པ་ལྟ ར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༥

ལགས་གཉིས་ནས་ཀྱང་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་

སླབོ ་གནང་བ་དང་།

ད་ཐེངས་གོ་སྒྲིག་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནང་དངོས ་སུ ་ མཉམ་ཞུ ག ས་
གནང་མཁན་རི ས་མེ ད་ཆོ ས་ཚོ གས་ཁག་ལ་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་

ཡང་ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མོ་སོ་ཁོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུ བ་ཀུ་ལ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་རྣམ་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཨུ་ར་ུ སུའ་ི རྒྱལ་ས་མོ་སི ་ཁོར་རྟེན་ གི ས་བོད་དང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དབར་

གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི ་གཞུ ང་ཚབ་ཁང་ འབྲེལ་བ་བྱུ ང ་བའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྐར
ོ ་གསུ ང ས་
དུ་བ་ཀུ་ལ་རི ན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྐརོ ་དཔེ་ རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི ་གཞུ ང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་ཝེན་ཀ་
དེབ་

གིས་འགྲོ་བ་མི ་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་སོག་ བ་ཀུ་ལ་རི ན་པོ་ཆེ འི་མཛད་རྣམ་འབྲི་མཁན་

པོ་ དང་ཨུ ་ རུ ་ སུ འི ་ མི ་མང་གི ་ སླད ་དུ་ བླས
ོ ་ བསོ ད ་ནམས་དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་ཀྱི ས ་བ་

སོག་པོའི་ནང་ནང་པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་གསར་ རྒྱལ་ཁབ་

ཞེས་པ་ཞིག་དབུ་འབདྱེ ་གནང་ཡོ ད།

འཛུ གས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

དཔེ་དེབ་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒར
ོ ་རུ་སོ ག་སྐུ་

ཀྱི་གཞུང་

གི ་དགོན་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཨི ན་དྷ་ི ར་གྷན་དྷ་ི

རྒྱ་

ལགས།

ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨི ན་དྷ་ི ར་གྷན་ མཛད་རྣམ་དཔེ་དེབ་དེ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡི ག་

གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཝེན་ཀ་ཊེཤ་ཝར་
(D.B. Venkatesh Varma)

(Kalmyk Republic)

འབྱུང་འགྱུར་ཐུ ན་མོང་གི ས་ཤེས་ཡོ ན་དང་། རྒྱལ་ཡོ ངས་ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་དང་
རྩོམ་རི ག སྒྱུ་རྩལ། རི ག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ ལྷན་དུ་མོ ས་མཐུ ན་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་།
མ་

རུ་སོ ག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ ་རི ན་པོ་ཆེ ་

བཏང་གི ས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་ང་ཚོ ་ཚང་ ཀུ ་ ལ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཉི་ ཧོང ་དང་ མཆོ ག་གི ས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁལ་མུ ག་སྤྱི་མཐུ ན་

(The Architect of Modern La-

dakh)

རྒྱ་བཞག་གནང་ཡོ ད།

ལས་གཞི ་སྤལ
ེ ་རེས་བྱ་ཆེ ད་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ བཀོད་གནང་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སླབོ ་གཉེར་

ཁང་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས་ཕེབས་ཡོ ད།

དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་ར་ུ སོག་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ ལོ ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

དྷི་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་བསྟི་གནས་ཁང་
ཊེ ཤ ་ཝར་མ་ལགས་ཀྱི ས ་བ་ཀུ ་ ལ་རི ན ་པོ་
ཆེའ་ི རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་དང་།

མས་ཡི ད་སྨནོ ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་

ཁོང་ གསུངས།

(Indra Gandhi National Center for
the Arts) དང་།

ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་

བ་ཀུ་ལ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི

དང་། སོག་ཡི ག   ཕ་རན་སི འ་ི སྐད་ཡི ག་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་བསྒྱུར་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གཞན་ཁག་གཅིག་གི ་དབར་མོས་མཐུ ན་གན་

གསར་ད་ུ འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༩

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་འདེམ ས་བསྐ ་ོ ལྷ ན ་

ཀྱི ་ སྲི་ ཞུ འི་ ལས་བྱེད ་གསར་འདེམ ས་བྱུ ང ་ དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་།  རི གས་

བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང ་མཇུ ག ་བསྡམ
ོ ས་ཀྱི ་ སླབོ ་མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཛི ན་དགེ་བཤེས་
མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།
མཇུག་ བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས། ས་རཱ་བོད་

བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ རྒྱལ་རབས་ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་།
ཆོས་འབྱུང་།

གཞུང་འབྲེལ་ཡི ་གེ་འབྲི་

སྟངས། སྒམོ ་རྒྱག་སྟངས། འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ནསུ ་

ཀྱི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སླབོ ་སྤྱི ་པ་

པ། འབྲེལ་ལམ་ནསུ ་རྩལ། བཙན་བྱོལ་བོད་

ཁང་གི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སླབོ ་དཔོན ་རྒན་པ་བསོ ད ་

དང་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞི། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ྲི ས་
ཕྲུག་སྟོབས་ལགས། དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁམ
དཔལ་ལྡན་ལགས། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་

མོ འི ་ ཆགས་ས ྲེད ་རྩུབ་སྤ ྱོད ་འགོ ག ་ཐབས་

ལགས་བཅས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་གཙོ ་དཔེ་

མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
སངས་ཚེ ་རི ང་ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ས་རཱ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ ཀྱི ་སྲི་ཞུ འི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི ་བླང་དོར་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།

རྣམ་གྲོལ་ལགས།

ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་

སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

བསྡམ
ོ ས་མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ལས་

བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་དཔེ་ཟུར་

གཙང་

དགེ་བཤེས་དམ་ཆོས་

འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས། ཕོ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་ཡོ ད།

མཇུག་བསྡམོ ས་མཛད་སྒརོ ་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་

༦ ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཁནྱོ ་ཉིན་གྲངས་

ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས་ཉིན་

ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བདྱེ ་གྲངས་ ༢༡ རྣམས་ལ་བོད་

བྱུང་བར་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་
ཞུ ས་པ་དང་འབྲེལ་གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་

༡༣ རི ང་གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་
ཀྱི ་ བརྡ་སྤྲོད་སུ མ ་རྟགས་དག་གསུ མ ་གཙོ ་

གྲངས་ ༡༣ རི ང་གི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་བའི་སྲི་ཞུ འི་ལས་བདྱེ ་རྣམ་པར་སྲི་ཞུ ་
བསྒྲུབ་པར་མུ ་མཐུ ད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྦྱང་

དགོས ་པའི་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ནས་སུད་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་
བདེན་དཔང་གནང་བ།
༄༅། །སུད་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་སུ་སྟོན་ཀའི་

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

སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་ཕྱི་ལོ་

མཚོ ་མོ་ལགས།

གྲོས་ཚོ གས་འཚོ གས་བཞི ན་པ་དང་བསྟུན།

༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་སུད་སི འ་ི

གྲོས་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ སུ ད ་སི འི་ གྲོས་ཚོ ག ས་

འཛི ན་ལགས་དང་།

ལས་བདྱེ ་སྐལ་ལྡན་

སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་ཐོ་མ་སི ་
Büchli)

(Thomas

ལགས་བཅས་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་

འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

གནང་ཡོ ད།

གི ་ལས་བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ ་ལགས་ཀྱི ས་

ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པ་དང་། སུད་སི འ་ི
གྲོས་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ།

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་བདེན་དཔང་

སྐད་ཡི ག དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་

ལེ ན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་

ཆེ ་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་
སྐརོ ་བདེན་དཔང་གནང་ཡོ ད།

གི ་ཁྱད་ཆོ ས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་

དང་བོད་སྐད་རྒྱག་མི ་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་

རྣམས་བོད་ཡི ག་གི ་ལམ་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་

ཀྱིས་སུད་སི འི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ཚུ ད་པའི་

ཅན་ལ་སྒྱུར་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
བོད་ སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།
ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་གི ་ སླབོ ་གྲྭའི་ ནང་སླབོ ་ཚན་ ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་སྐལ ་ལྡན ་མཚོ ་ མོ ་ ལགས་

བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་
སྟངས་སྐར
ོ ་ཞི བ་འཇུག་གི ས་ལོ ་འཁོར་སྙན་

དེ་ ཡང་སུ ད ་སི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་

སུད་

ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤལེ ་གནང་དགོས་པ།

སི ་གྲོས་ཚོ གས་ནས་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་

སུ ད ་སི འི་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སུད་སི འ་ི གྲོས་

འོང་གི ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་

ཤོག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

དམར་ཤོ ག་གཞུང་གི ས་སུད་སི ་ནང་གནས་

སུད་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་རྒྱ་ནག་མཛའ་འབྲེལ་

པ། དེ་བཞིན་སུད་སི འ་ི གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་

ས་ཡོ ངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་

སྡདོ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་གནོན་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཚོ གས་པ་བཅས་ཀྱི་ རབས་ལྔ་ཡི ས་འཆར་གཞི ་ལྡན་པའི་སྒ་ོ ནས་

ལྟ་ རྟོག་གནང་དགོས ་པའི་ འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ས ་

ཚོ གས་པ། སུད་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བཟུ ང ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གི ་ འགོ་ ཁྲིད ་མི ་

ཤུ གས་སྤྲོད་བཞི ན་པའི་ཐད་ཞི བ་འཇུག་དང་

གོ་སྒྲིག་འོག་སུད་སི འི་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེ ད་

གཞན་ཡང་སྐལ ་ལྡན ་མཚོ ་ མོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་

རྒྱུ འི་ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ཡི ག་གི ་ལམ་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་ ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཉན་ཞི བ་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞུང་།

རྣམས་མཐོ་སླབོ ་ཐོན་རྗེས་བོད་ཡི ག་འབྲི་ཀླགོ ་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར
ོ ་ རགྡོ ་རོལ་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།

བོད་མི འ་ི

རི ག་གཞུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་

ངོ་བོ་བཅས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། བོད་རི གས་སླབོ ་མ་

བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ཉི་ཤུ ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།
ཤེ ས ་རི ག ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ བརྡ་

ཚན་སྣ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཐ་སྙད ་རྣམས་གཅི ག ་

ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ཉི་ཤུ ་ གྱུ ར ་གཏན་འབེབ ས་དགོས ་གལ་གཟིག ས་
ཏེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གཙོ་
རྩ་བརྒྱད་པ་བསྐྱངས་ཡོ ད།

སྤྱི་སྒརེ ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག

གཞུང་དང་གཞུང་

ཁོངས་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ།ེ དགོན་སྡ་ེ ཆོས་
སྒར་དང་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

དེ་ཡང་ཉིན་གྲངས་དྲུག་དེའི་རི ང་ཤེ ས་ཡོ ན་ སྐྱོང་ལམ་སྟོན་འོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ སོགས་སུ་རྒྱ་གང་ཆེ ར་འགྲེམས་གཏོང་དང་
ྲི ས་ལུགས། ཆབ་སདྲི ། དཔལ་
དང་། ཁམ

ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པ་འདི་བཞི ན་དངོས་ དེབ་གཟུགས་པར་འགྲེམས་ཟིན་རི མ་བཞི ན་

དེ་བཞི ན་ཚན་རི ག་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཐ་

ཨི ན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་ ཆས་ཐོག་འཇོག་མུས་ཡི ན་པ་བཅས། །

འབར
ྱོ ། རྩིས་རི ག ཁོར་ཡུག་བཅས་དང་།

སྙད་ཁནྱོ ་བསྡམོ ས་གྲངས་ ༧༢༥ ལྷག་ཙམ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣
ནས་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༨

བར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་

རི ང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བརྡ་ཆད་ཚན་པས་གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་

གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

སྤྱི ར ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་དང་གོང ་
འཕེལ་སླད་རྒྱུན་སྤདྱོ ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རི ག་

སུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་

ཚན་པའི་དྲྭ ་ཚི གས་དང་བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་

དེབ་ཕྲེང་བཅུ ་བཞི ་བར་འདོན་སྤལ
ེ ་ཐུ བ་པ་
བྱུང་ཡོ ད།
བརྡ་ཆད་དེ་དག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་
དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་དང་།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་ག་ྲྭ ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༡༣ ལ་ཁྲག་ནད་སྐརོ ་
གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ།
༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་ བསྟེན་ཚན་པ་ནས་རྡ་སྟེང་བོད ་ཁྱི མ ་དང་།

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕདྲོ ་

རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།

གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་

བཅས་སུ་བུ་མོ་ལོ་ན་ ༡༣ ཡན་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་ སྐརོ ་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་ཡོ ད།
གྲངས་ ༤༡༣ ལ་ཁྲག་ནད་

(Anaemia)

དེ་ཡང་ཁྲག་ནད་
ནད་གཞི་ནི།

(Anaemia)

ཞེས་པའི་

གཙོ་བོ་ཁྲག་གི་ཚད་གཞི་མ་

ལོ ངས་པའམ་ཁྲག་གི ་ནང་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོ་

ཆོ ས་འཕེལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྡ་སྟེང་
བོད་ཁྱིམ་དང་། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། གོ་པལ་

པུར་བོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་བུ་མོ་ལོ་ན་

ཡན་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

༤༡༣

༡༣

ལ་ཁྲག་

ཉུ ང་དྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི ་ཡོ ད། ནད་དང་ཟླ་མཚན་འཕྲོད་བསྟེན། དེ་བཞིན་

ཐེངས་འདིའི་གོ་རྟོགས་ལས་རི མ་སླད་བུ་མོ ་ ལང་ཚོ ་དར་བབས་སྐབས་བཟི་སྨན་ལང་ཤོར་

ལོ་ན་ ༡༣ ཡན་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་བདམས་དགོས་

དུ་ ཕྱི ན ་པའི ་ ར ས
ྗེ ་འབྲས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གོ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་བུ་མོ་ལོ་ན་ ༡༣ ལ་ རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ལོ ན ་སྐབ ས་ཟླ་མཚན་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་སྟབས་

ཁྲག་ཉུ ང་དྲགས་པས་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་ནད་ཀྱི་
ནད་གཞི ་ འཕོག ་སླ་ བ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད །འཕ དྲོ ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕདྲོ ་

བསྟེན་ཚན་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་སྐལ་
བཟང་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དང་བསྟན་འཛི ན་
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