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་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འདི་ལོའ་ི ནོ་སྦལེ ་ཞེ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་
ཐོབ་མཁན་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བུད་མེད་ལས་འགུལ་བ་ལྕམ་ནཱ་ཌི ་ཡ་མུ ་རཏ་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ནོ་

Nadia Murad

མཆོག་དང་།   ཨབ་ཕི་རི ་

ི ་ཆེན་གྱི་ཀོང་གོ་
བེལ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་ཐོབ ་མཁན་ ཀ་གླང

གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག

དེ་ཡང་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོ གས་ཆུ ང་

Congo

Dr. Denis Mukwege

ཡུལ་ནས་ མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།   གཟེངས་

དམག་འཁྲུ ག ་སོ ག ས་ནང་སྡུག ་སྦྱོང ་མནར་ རྟགས་འདིས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞི ན་

གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

ཚང་མར་ངོས་ཀྱིས་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བླ་ོ བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། སྤྱི་
རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འབྱུང་འགྱུར་འགྲོ་བ་ འཐུ ས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་

པའི ་ དབུ ་ཁྲི ད ་འཛམ་གླི ང ་ཞི ་བདེའི ་ དེད ་

བླ་ོ བཟང་ཆོ ས ་འབྱོར་ལགས་བཅས་བསྐ་ོ གཞག་

མི ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རོལ་ཐུ བ་པའི་ གནང་ཡོ ད་པ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
ི ་ཞི ག་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཁདྱེ ་རྣམ་གཉིས་ ༨ ཉིན་རྒྱབ་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་
འཛམ་གླང

དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

ཡ་ཛི ་དི་

Yazidi

ཡུལ་ནང་

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་

བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི ་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་།

རྣམ་གཉིས ་ལྟར ་དཔའ་མཛངས་ལྡན ་པའི ་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་བཞིན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་
ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བཞི ན་པའི་ མང་ཚོ ག ས་རྩིས་ཁྲའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་སྐབ ས་དགུ ་
པའི་མི ་འགྲོར། སྤྱི་འཐུ ས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རི གས་ཐར་

བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་མཚམས་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་

Iraq

ཨང་ ༢༠༡༨།༡༦།༥།༢༦ དང་། ཡི ག་ཆ་ཨང་

ལག་བསྟར་གནང་བཞི ན ་པ་དེར ་ངོས ་ཀྱི ས ་ ༢༦ པ་ལྟར། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྱེད་ ཀྱི་ཚོ གས་འདུའ་ི འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་

མི ་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་གནང་མཁན་ཕོ་མོ ་ ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་ཀཿ བྲག་དངོས་

རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་

གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་ཨི ་རག་

ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྤྱི་

གཅོད ་ཕོག ་པའི་བུ ད ་མེ ད ་རྣམས་ལ་རོ གས་ པ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་རྣམ་གཉིས་ནས་འཇི གས་ ལ་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ འི་རེ་བ་ འཐུ ས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རི གས་ཐར་ལགས་དང་། དྲུང་
རམ་གནང་མཁན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་དེ་ནིས་ ཞུ མ ་མེ ད ་པར་ཕན་ཐོ ག ས་རྒྱ་ཆེ ་ གནང་ ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།  ” ཅེས་འཁོད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི ་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ ཡང་གི ་ བཟོ་ གྲྭ་ ཞི ག ་བཙུ ག ས་ཡོ ད ་པ་དང་།

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཟོ་ གྲྭ ་ དེ་ ནས་དངུ ལ ་

ལྟར་འབྱུང་སྲིད་པ་ཞི ག་རེད། བོད་དོན་ཆེད་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ནི།

མང་གཙོ་དང་རང་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ཅེག་སྤྱི་ ཏཱ་ཡང་བཟོས་ནས་བོད་པ་ཚོ ར་སྤྲད་པ་ཞི ག་ དབང་། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། འཚེ ་མེད་
མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རཱག་གི ་ཝ་སི ་ རེད་འདུག རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོ ས་བོད་པའི་ལག་ ཞི ་བ། གྲོས་མོལ་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་
ི ་གི ་
ལབ་ཧ་ཝེལ་ Vaclav Havel གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནས་དངུལ་དེ་དག་བསྐྱར་དུ་ཚུ ར་ལེ ན་ཐུ བ་ པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། འཛམ་གླང
གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་སུད་སི འི་ རྒྱུ་ཡི ན་པ་གདེང་ཚོ ད་རྙདེ ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་

Korea

ལས་བོད་ནང་འགྲོ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་

ཁག་པ་ཡོ ད། ཅེས་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་དངོས་
ཡོ ད་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་མི ན་

ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་མང་གཙོ ་ དང་འགྲོ་བ་མི འི ་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གཞུང་ལམ་བཟོས་ཟིན་
དང་། འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ཨན་ཌི ་ཡ་ An- རྗེས།

ཁོ་པ་ཚོ ས་བོད་ལ་གོ་མཚོ ན་དབོར་

drea .svob ལགས། ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ འད ནྲེ ་བྱེད་མཁན་གྱི ་ རླ ང ས་འཁོར ་བཏང་
ཁབ་ཀྱི ་ བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ནས་རི མ ་བཞི ན ་བོད ་ས་བཙན་བཟུ ང ་བྱས་

ཚོ གས་མི ། ༢༠༠༠ ཞི ་བདེའ་ི གླངེ ་སྟེགས་ ཡོ ད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
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གསར་འགོད་པ་ཚོ ་བྱང་ཀོ་རི ་ཡ་

North

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ འི་ས་བགོས་ཡོ ད་པ་ལྟར།
སྤྱི ་ འཐུ ས ་མཁན་པོ་ ཀཿབྲག་དངོས ་གྲུབ་བསོ ད ་
ནམས་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུ ས་བ་ར་ཚེ ་དབང་བཀྲ་
ཤི ས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཟླ་
༡༠ ཚེ ས་ ༨ ནས་ཚེ ས་ ༡༩ བར་སུ ་ན་མདའ་
དང་། མི ་རི གས། མཁའ་ཤང་། སུ ་ཁི་ཡ། མ་ནི་
བྷ་ཇན། གུམ། བླ་མ་ཧ་བཀྲ། ཨོ ཌ་བྷ་རེ། རྡོར་
ི ་བཅས་ཀྱི་བོད་མི འ་ི གནས་སྡདོ ་ཁག་ལ་གཞུང་
གླང
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།
དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་ཀཿ བྲག་དངོས་གྲུབ་
བསོད་ནམས་ལགས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་
ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
སི ་ལི ་གུ་རི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། དེ་ཉིན་སྤྱི་
འཐུ ས་བ་ར་ཚེ ་དབང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་སྒང་ཏོག་
ནས་སི ་ལི ་གུ་རི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྟེ་སྤྱི་འཐུ ས་
རྣམ་པ་གཉིས་ལྷན་འཛོ མས་གནང་རྗེས། རྡོར་
ི ་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་
གླང
༡༡ ནས་ ༡༥ བར་གོང་འཁོད་ས་གནས་ཁག་གི ་
ནང་ལས་རི མ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་
པ་གཉིས་སོ་སོའ་ི བཞུགས་གནས་སུ ་ཕེབས་འབྱོར་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠
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ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་མཱ་ཡི ་ཀི་པེན་སི ་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།  
།ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་

༄༅།

སྐ་ུ ཞབས་མཱ་ཡི ་ཀི་པེན་སི ་

Mike

བརྙན་ཁང་། མཐོ་སླབོ ། སྲིད་བྱུས་ཉམས་

དེ་ ནས་བོད ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང ་ གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་ མཆན་བཀོད ་པར་བརྟེན་ཁོང ་ལས་གནས་
རྒོལ ་གྱི ས ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གནང་ཡོ ད ་ ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་རེད།

Pence

ཨ་རི འ་ི ཁེ་ལས་བཟོ་ཚོ ང་ཁང་ གི ས་རྒྱུ ་མཚན་ཅི འི་ཕྱིར་ཨ་རི འི་སྤྱི་ཚོ གས་

པ་དང་།

མཆོ ག་གི ས་ཨ་རི ་གཞུ ང་གི ས་རྒྱ་ནག་ཐོག་

འཛི ན་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་

རྒྱ་གཞུང་

Companies

སོགས་ཀྱིས་བོད་དང་ཐེ་ཝན་ ནང་ཐེ་ཇུས་བྱེད་བཞི ན་པར་གསར་འགོད་

སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་སྐབ ས་བོད ་དོན ་

རྒྱ་ནག་གི ་ མངའ་ཁོང ས་ལས་ཐ་དད་ཡི ན་

པ་ཚོ ས་ཞེད་སྣང་དང་ཕྱོགས་ཞེན་མེ ད་པའི་

རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོན་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་

ི ས་ར་བསྐུལ་བ་
འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ ར་སྡག

ཟབ་འགོ ད ་ཀྱི ན ་ཡོ ད ་པ་ནི ་ དངོས ་གནས་

གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་།    དེ་ཡང་ཨ་

པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཚེ །

པའི ་ ཧ་ཌི ་ སན་སྲི ད ་བྱུས་ཉམས་ཞི བ ་བསྟི་
གནས་ཁང་

Hudson Institute  

དང་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོ ད།

དུ་ཕྱི་

ཨ་རི འི ་ ཌེ ལ ་ཊ་གནམ་གྲུ ་ཁེ ་ ལས་ཁང་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཆེད་

Delta Airlines   

གསར་འགོད་པ་སོ གས་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་

ཡི ་ཀི་པེན་སི ་

Mike Pence

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

མཆོག་གི ས་

རྒྱ་གཞུང་གི ས་

གི ་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ཐེ་

ཐོག་དྲང་བདེན་གྱི ས་གསར་འགྱུ ར་གཏིང་
དགའ་འོས་པ་ཞི ག་རེད།

ཨ་རི ་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གསར་འགོད་ཚོ གས་པ་ཚོ ས་མུ ་མཐུ ད་

འདིའི ་ ཐོག ་གཞི ་ རྒྱ་ཆེ ་ བའི ་ སྒ་ོ ནས་གསར་

ཝན་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ང་ཆེ ན་ཞི ག་མི ན་པ་བཀོད་ འགོ ད ་གཏི ང ་ཟབ་གནང་རྒྱུ འི ་ རེ ་ བ་ཡོ ད །

མཁས་མི ་སྣ་དང་ཉམས་ཞི བ་པ། དེ་བཞི ན་

ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་གཞོན ་པ་སྐུ་ ཞབས་མཱ ་

རྒྱ་གཞུང་གི ་

པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཌེལ་ཊ་གནམ་

ཞི བ་ཁང་། ཤེས་ཡོ ན་པ། གསར་འགོད་ དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་
པ། གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་སོགས་ལ་ལྐགོ ་རྔན་ རི ག་གཞུང་གི ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་

གྲུ་ཁེ་ ལས་ཁང་ལ་དགོང ས་དག་ཞུ ་ བཅུ ག ་
ཡོ ད།

ཕྲག་གཅིག་གི ་རི ང་བོད་མི ་ ༡༥༠ ཡི ས་རྒྱ་

མཐོ་

སླབོ ་ཁག སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་བསྟི་གནས་

དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི མ་རོ་ཊི ་གསོལ་ ཁང་སོ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་ དངུ ལ ་ཅུ ང ་

མགྲོན་ཁང་

Marriott

ཨ་རི འི་མང་གཙོ ་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་བཞི ན་ སྤྲོད་པའམ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་བཞི ན་པ་རེད། བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ གི ས་ཊི ་ཝི ་ཊར་དྲ་རྒྱ་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨ་རི འ་ི ཚོ ང་པ་དང་། གླགོ ་ ཅེས་དང་།

ཕྱོགས་མཚུངས་ཤེས་ཡོ ན་པ་དང་།

གི ་ལས་བྱེད་ཅིག་

twitter

བརྒྱུད་བོད་

དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་པར་དགའ་མོ ས ་ཀྱི ་

ཙམ་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་རང་དབང་

སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ཆེ ད ་གླ ང
ེ ་སླངོ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་
བཞི ན་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས། །

ུ ་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་རྩོམ་རི ག་སྒྱུ་རྩལ་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་བགྲོ་ བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ལ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་སྒ་ོ མང་དགའ་ ཇི་བྱུང་སྐརོ ་དང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ གནང་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་

སྐ ྱོ བ ་ གླི ང ་

༥

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ གླངེ ་གི ་ལམ་ནས་གསུངས།    བགྲོ་གླངེ ་ ཤུ གས་རྐྱེན་ཇི ་ལྟར་འཐེབ་བཞི ན་པའི་སྐར
ོ །    ལྡ ན ་ ཀུ ན ་
Patrick French

བོད ་མི འི ་ རང་དབང་བསྐྱར་གསོ འི ་ ལས་

གར་བྱང་ཕ ྱོག ས་ཨུ ཏྟ ར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ ི ་ ལགས་ཡི ན་པ་དང་།  ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གུ་ཇུ་ འགུ ལ་ལ་དམི གས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་
ནང་ཆགས་པའི་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་བྱེད་ས་ རཱཏ་ Gujurat མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཨེ མ་ མི འི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་འཆར་སྣང་སྐར
ོ ་འགྲེལ་
གྲགས་ཆེ ་བ་ནེ་ནི་ཏལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཀུ ་མོ ན་ དྷ་བྷཐ་
རྩོམ་རི ག་སྒྱུ་རྩལ་དུས་སྟོན་Kumaon Festi-

val of Literature and Arts

དབུ་འབྱེད་

Aahmedabad

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་ བརྗོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདུག

པའི ་ ཨེ མ་དྷ་ བྷཐ ་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གཉེར ་ སྤྱི ར ་དུས ་སྟོན་ཐོག ་གསུ ང་བཤད་གནང་
ཁང་

Aahmedabad University  

གི ་ སྐབས་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞི བ་པ་དང་། མཁས་

སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རི ག་ཚན་པའི་ School of དབང་། ཤེས་ཡོ ན་མི ་སྣ།   དེ་བཞི ན་ས་
ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ སྲི ད ་ སྐྱོ ང ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་ Arts and Sciences འགན་འཛི ན་ཡི ན་ཞི ང་། གནས་བོད ་མི ་ཁག་གཅི ག ་བཅས་ཕེབ ས་

གནང་ཡོ ད།

སྐ བ ས ་ དེ ར ་ ༼ རྒྱ ་ ག ར ་ ན ང ་ གི ་ བོ ད ། ༽ རྩོམ་པ་པོ་ དང་དེ་ བྱུང་རི ག་པའི ་ མཁས་

ཅེ ས ་ འ ཕ ག ས ་ བོ ད ་ ག ཉི ས ་ ལོ ་ རྒྱུ ས ་ དབང་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན་འདུག

ཐོ ག ་ འ བྲེ ལ ་ བ འི ་ འ ཕེ ལ ་ རི མ ་ ད ང ་ ། སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐབ ས་དེར ་བོད ་ཕྱི ་
ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མི ་བཙན་ ནང་གཉིས ་ཀྱི ་ ད་ལྟའི ་ གནས་སྟངས་དང་།

བྱོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་ བཙན་བྱོལ་ལ་ བོད་ནང་གི ་ཁོར་ཡུག   ཆབ་སྲིད།   དེ་

སླབེ ས་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་མི ་ བཞི ན ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་

༄༅།

ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གནམ་

ཐང་ནས་ཕེབ ས་སྐབ ས་ཕེབ ས་ལམ་དུ་ ས་

Gomang
Gadhan
Kunkyop
Ling

དུ་

ག ན ས ་
ག ཟི ག ས ་

ད ང ་ མི ་

མང་ཚོ གས་ཁང་ནང་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ར་ སྣང་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ། ཉེ་འཆར་གྲོས་ཚོ གས་
བཀའ་ཤག་གི ་ལྟ་གྲུབ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་

གནས་བོད་མི ་དང་རྒྱ་གར་འཁྱམ་པ་སོགས་ བོད་དོན་གྱི་གནས་འབབ། བཀའ་ཤག་གི ་ གཞི ར་བསྐྱར་བཅོས་ཇི ་གནང་སོ གས་ཞི བ་
ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ འདས་པའི་ ལོ ་ བདུན ་ལྷག ་ནང་བཙན་བྱོལ་ ཕྲ་འགྲེལ་བརདྗོ ་གནང་རས
ྗེ ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་
བོད་མི འ་ི ཤེས་ཡོ ན་དང་།   དཔལ་འབྱོར། དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་ཅས། །
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག
དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་སྒྲུབ་རྗེས་ རི ག ་གཞུ ང ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ལ་གྲུབ་འབྲས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་འབྲས་ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་གནང་བ།

།བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཕུན་

ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐྱིད་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་བ་ར་ཚེ ་དབང་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྡ་ི ལི ་ནས་སྒང་ཏོག་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་

སྟེང་ས་གནས་སུ ་ ཕེབ ས་འབྱོར་བྱུང་ཞི ང ་།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

གཙོ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། གཞུང་

བཀྲ་ཤི ས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་དབྲ་ཙ་བསོད་

ཏུ ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་དགོང་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་

༨

ཆོ ས ་འབྱོར་ལགས་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི ་ ས་གནས་སུ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་འཐུ ས་ཀྱི་ཚོ གས་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་སྒང་

འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ ༦ གི ་སྐ་ུ

སྡ འེ ི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ དཔོན ་རི གས་ཁག་དང་

གནང་ཡོ ད་འདུག

འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆུ་ཚོ ད་ ༩ སྟེང་སྒང་ཏོག་རྒྱལ་སའི་གྲོས་

ཏོག་ཁུལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ་མངའ་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་

ཚབ་བཅས་ཀྱི ས ་སྣེ་ ལེ ན ་ཕེབ ས་བསུ ་ ཞུ ས ་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་

དེ་ཡང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཕུན་ཚོ གས་ཆོ ས་
ཚོ གས་གཙོ ་སྦལ
ྲེ ་པོའི་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་

འཕེལ་

Pintso Chopel Lepcha

ལགས་

དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ དང་། ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ སྟེང་འབྲས་ལྗངོ ས་
ཉིན་གོང་གསལ་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བཞི ་རྡ་ས་ མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་གངྒ་པྲ་སཏ་

Shri Ganga Prasad, Governor Of Sikkim

མཆོག དེ་བཞི ན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢

ས་མཆོ ག ་གི ་ ཡང་དག་པའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་

སྔར ་ལྷག ་ཞུ ་ ངེས ་ཀྱི ་ ཞལ་བཞེས ་བཟང་པོ་

སྟེང་འབྲས་ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཚེ ་

རྒྱལ་བཀྲ་ཤི ས་ Shri Tsegyal Tashi, IAS
Secretary-cum-State Relief Commissioner

ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་

ལྷུག་མོལ་གྱིས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་

སྟངས་དང་། དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི ས ་བརྟན་བཟུ ང་གནང་བཞི ན ་པའི ་ དབུ ་
མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ།

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་

གི ་ གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི ་ ཐད་སྔར ་ལྷག ་
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡི ག་ངག་

གཉིས་ནས་ཞུས་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།

འབྲེལ་ཡོ ད་དཔོན་རི གས་ཚོ ས་ཀྱང་༸གོང་

དགོངས་གཞི ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ ་དད་གུ ས་ཡི ་ ཐོབ་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
རངས་ཀྱིས་མཚོ ན།

བོད་མི ་ཚོ ར་གདུང་

ུ ་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་རོགས་ཕན་གང་ནས

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་མཇུག་སྡམོ ་གསུང་བཤད།

བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མའི་འདོན་ཐེངས།   

ཚོ གས་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་

     ་་་་་་་་་་འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་གྲོས་

བརྗོད་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

            

ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དང་པོའི་ སྐབ ས་བཀའ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་བསྔག ས་

གི ་རེད་སྙམ་ནས་འཇོན་ཐང་དང་ཤེ ས་ཡོ ན་ ནས་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུ བ་ཡོ ད། གྲོས་ ང་ཚོ འི ་ ཕ ྱོག ས་ནས་སྔ་ ར ྗེས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

གྱི་ཐོག་ནས་མ་འདང་ནའང་ང་ཚོ ་བོད་པའི་ ཚོ གས་ནས་ཆེ ད་བཙུགས་ཚོ གས་ཆུང་འོས་ ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་
ུ ་པ་བཅུག་ཟེར་བ་ནང་ བསྡུའི་སྒྲི ག་གཞི ་བསྐྱར་བཅོས་ཚོ གས་ཆུ ང་ ཉི་ཧོང་། སུད་སི ། ཕ་རན་སི ། སྦལེ ་ཇམ།
དཔེ་ལ། སྙངི ་ལ་རས
དང་།

དང་བཅས་པའི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་ཞི བ་བྱས་པའི་ ཚོ ག ས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
ཚོ གས་ཆུང་སྔ་རས
ྗེ ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཞི ག་ ཐོ ག ་ལ་ཉན་ཞི བ ་ཀྱི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུང་ཐུ བ་

ཚོ གས་ཆུང་འདིའ་ི ཐོག་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་

བཙུ ག ས་ཐུ བ ་ཡོ ད ་ཅེས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་གཅི ག ་དང་ ཡོ ད།

འོས་བསྡུའི་བརྒྱུ ད་རི མ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་

གི ་འཐུ ས་མི ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་ལས་རི མ་ནང་ ཚོ གས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞི བ་གོ་སྐབས་
ལ། སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་ཟུར་ བྱུང་བ་དང་མཉམ་ཞུ ག ས་ཞུ ་ ཐུ བ་ཡོ ད།

བསམ་ཚུལ་གཞི ་ལ་བཞག་སྟེ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་

སྙན་ཐོ་དང་། འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་བསྐྱར་
ཐུ བ་པ་དང་།

ད་རེས་ང་ཚོ ་གྲོས་ཚོ གས་

ཚོ གས་དུས་དྲུག་པ་དེའི་ཐོག་དངོས་སུ་དོན་

ཚན་རེ་རེ་བཞི ན་བགྲོ་གླངེ ་དང་བཟོ་བཅོས་
ཁྲི མ ས་འཆར་བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་གཏན་

འབེབས་བྱུང་ཐུ བ་པ་དེ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་

ཆགས་སོང་སྙམ།

དེ་བཞི ན་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་

དོན་རྣམས་འགན་ཁུར་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ ལ་སྣེ་ལེན་མཇལ་འཕྲད།

གཞན་ཡང་ཨ་

རི ་དང་སུ ད་སི ་ཆེ ད་བཅར་གྱི ་གྲོས་ཚོ གས་

མཆོག་གི ་དབུ་ཁྲིད་པའི་

དམི གས་བསལ་གྱི ་ མཇལ་འཕྲད་ཞུ ་ ཐུ བ ་

ལ་འཐུ ས་ཤོར་མེ ད་པ་གྲུབ་ཐུ བ་ཡོ ད་བསམ་ རི ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་ལྕམ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱག་

བྲིས་ཤི ག་ཚོ གས་གཙོ ་གཉིས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ལ་

སྐབ ས་སུ ་ བཀུ ར ་འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པའི ་

མི ་དགོ ས ་པའི ་ གནས་སྟངས་ལྟ ་ བུ ་ཞི ག་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལའང་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ས་གནས་

གསུང་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་དགའ་

སྐབ ས་སུ ་ བཀུ ར ་འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་གཅི ག ་གི ་

བཅུ ་ ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་འོས ་བསྡུའི ་

སྒྲི ག ་གཞི ་ ལ་བསྐྱར་བཅོས ་ཆེ ན ་པོ་ གནང་

དབུ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་

བཞི ན ་གྱི ་ གང་ཐུ བ ་ཅི ་ ཐུ བ ་ཀྱི ་ སྒ་ོ ནས་ལས་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཁག་གཅི ག ་

གནང་སོན་བྱུང་། དེར་བརྟེན་དུས་མཚམས་

མ་འོངས་པར་ལོ་

Maya Graf

པ་ལྕམ་སྐ་ུ

ང་ཚོ ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་བསྐྱངས་པའི་

འགན་གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཤི ག ་གྲུབ་ཐུ བ ་པ་བྱུང་
སོང་བསམ་གྱི་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་ཁེ་ན་ཌ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

། གྲོས་ཚོ གས་ནང་ལ་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ཕྱི་འབྲེལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་

མང་ཚོ གས་ཀྱི་

བཅོ ས ་ཁྲི མ ས་འཆར་གྱི ་ ཟི ན ་བྲིས ་གནང་

གཞན་ཡང་ ལ་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། སྦར་སི ལ་དུ་སྤྱི་

སྤྱི ་ ཁྱབ་རྩིས་ཞི བ ་ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་ འཐུ ས་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཡོ ་རོབ་གྲོས་

པའི ་ ཐོག ་ནས་ང་ཚོ ས་ཚོ གས་ཆུ ང ་ཞི ག ་

གང་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག

མང་ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོ གས་ཆུང་ ནི་ཐར་ལན་ཌ། ཨུ་ར་ུ སུ། ཁེ་ན་ཌ་བཅས་

སྐབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ།

སྤྱི་གཉིས་དང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་ཡོ ད་

བཙུགས་ཐུ བ་རྒྱུ།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠ 3

རེ ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ལས་རི མ ་འགྲོ་བཞི ན ་པའི ་
གསུང་བབ་རི གས་གཅི ག་ལ་ཚོ གས་གཙོ ས་

པ་ཞི ག་ཡོ ད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གྲོས་ སྐ་ུ

Nancy Pelosi

ཚོ གས་ཚོ གས་པའི་སྐབས་སུའང་བཀུར་འོས་ ཨ་རི ་ཆེས་མཐོའི་ཚོ གས་ཆུང་མཇལ་འཕྲད་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་རེད། གྲོས་ཚོ གས་མེད་ དང་། གྲོས་ཚོ གས་ནང་གདན་ཞུ་གནང་བ་

ཐུ བ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་

ཀྱི་མེ ད་དམ་བསམ་ནས་ཚོ གས་གཙོ ་ལའང་

འགན་ཁུར་མཉམ་བཞེས་གང་ལེ གས་བྱུང་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི །

མ་འོངས་

གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་མང་པོ་
དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོ ང་ ཡང་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་ ན་འདི་ལོ འི་ལོ ་མགོར་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
འགན་ཁུར་དང་ནས
ཡོ ངས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ ན་ལས་བཞུ གས་

གཅི ག ་གྲོས་ཚོ ག ས་འདི འི ་ ཐོག ་ནས་མང་ དཀའ་ངལ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་འདུག

འཐུ ས་མི ་རེད།

ཨ་

པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པས་ བཞི ན་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད། གཞན་ ཐེངས་བདུན་པ་དེ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་

ཐད་ཀར་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་དུས། མཚམས་

རེ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པའི་གཞི ་ལྟ་བུ་ཆགས་

ནས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་བཞི ན།

Thomas Mann

Mr.

ས་ལྡ་ི ལི ར་ཚོ གས་རྒྱུ འི་གོ་སྒྲི ག་གང་ལ་གང་

མཆོག་གི ་དབུ་ཁྲིད་པའི་སྐ་ུ འཚམ་ཞུས་ཡོ ད།

ཡི ན་ནའང་མཐར་ལྡགོ ་

མཁན་གྱི ་ བཀུ ར ་འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པའི ་ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་། དེ་བཞི ན་ Estonia གྲོས་ ཏུ ་མེ ད་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་གི ་རྐྱེན་པས་
བས། ད་བར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ འཐུ ས་མི །

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ། ཐའེ་

མཐུ ད ་ཚོ ག ས་རྒྱུ འི་ གྲ་སྒྲི ག ་ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་འགྲོ་

Australia གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་མུ ་

༢༠༠

ནང་ལའང་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད། ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོ ད་པའམ་གལ་

གནང་བྱུང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ གཞན་ཡང་ཚོ གས་གཙོ འི་དབུ་འབྱེད་གཏམ་

ད་གི ན་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་

གནང་བར་རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མར་ད་རེ ས་ཀྱི ་ གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཚུ ན་གོ་བསྡུར་དང་གླངེ ་སླངོ ་

ཁབ་ཁག་གཅི ག ་ནང་ལ་སྤྱི་ ལྷན ་གྱི ་ སྐུ་ ཚབ་

དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གང་ལ་གང་འཚམ་གྲུབ་ཡོ ད། གཞན་ཡང་

ཆེན་པོ་མཐོང་གི ་འདུག གྲོས་ཚོ གས་ནང་

སུ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་མི ་ ལ་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་
དེ་

བཞི ན ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ་བཞུ ག ས་མོ ལ ་གྱི ་

ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་ཀྱང་ཚོ ག ས་ཐུ བ ་ན་སྙམ ་

བཞི ན་ཡོ ད་ཅེས
ེ ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གཙོ ་འདོན་ཞུ ་ཐུ བ་དགོས་པ་དེ་དགེ་མཚན་

ཞི ག་ལས་རི མ་ཁོངས་ལ་བཞག་ཡོ ད། རྗེས་
དགོས་པའི་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང་།

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་ ཝན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ། ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་
དོན་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་ནས

གཞོན་མཆོ ག་ནས་ཀྱང་འགན་ཁུར་མཉམ་ དང་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས། བཙན་བྱོལ་ བཤད་ནང་ཞུས་པ་གཞི ར་བཟུང་།

ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གླངེ ་གནང་མི ་དགོས་པ་

མར་བཀའ་ཤག་གི ་ གསལ་བཤད་ཡོ ད ་པ་

Canada

ཆེ་བ་རི གས་དེ་འདྲ་མི ན་ན། མཚན་འབོད་

ཐོག་

གི ་གསུངས་པ་གཞི ར་བཟུང་རེེད།

ལས་ མི །

ཕར་འགྱངས་ཞུ་དགོས་ཐུ ག་པ་རེད། ཡི ན་

མོས་ཀྱི་བདམས་ཐོན་ཞུ་ཐུ བ་པ་གཅི ག་དང་། པར་དཔལ་ལྡ ན ་དགའ་ལྡ ན ་ཕོ་ བྲང་དང་
ྲེ ་བའི ་ གསུ ང ་བབ་རི ག ས་དགའ་ལྡན ་
བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ དོན ་ཚན་འགའ་ཤས་ཀྱི ་ འབ ལ

ཙམ་ཚོ གས་ཐུ བ་པ་དང་།

Sweden གྲོས་ཚོ གས་

མེད་དུས།

མཚམས་རེ་གླངེ ་གཞི ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཏེ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་དང་སྒྲི ག ་འཛུ གས།

སྒརེ ་སོ་སོ་དང་སུ་གཅི ག་ལའང་ཕན་ཐོགས་

ང་ཚོ ་

བཞེས་ཀྱི ་དམི གས་བསལ་རོ གས་འདེགས་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མང་གཙོ འི ་ འབྱུང་རི མ ་ གྲོས་ཚོ གས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡུ་རོ བ་རྒྱལ་

གོ ་ སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་ནས་བསྔག ས་བརྗོད ་ གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གང་ལེགས་བྱུང་ཐུ བ་
དེ་ ཡོ ད་ཅེས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བཞི ན་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་ གལ་ཆེ་བ་གཅིག་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་

ཚོ གས་ཆུ ང ་ཕེབ ས་ཐུ བ་རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ་

རྒྱ་གར་དབུ ས ་སའི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་

ཀྱང་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་བསྐྱངས་པའི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་གནས་སྟངས་ མི །

བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་གྱི་ལས་རི མ་ནང་ལ་

སྐབས་ལ་རེད། དེ་མི ན་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱི་ དེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད།
དང་པོ་ཚོ གས་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ་ཆ་བགོས ་བྱས་ཏེ་ རི ག ས་
ལོ གས་ལ་ལས་དོན་ཅི ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་། གཙོ ་ གཉིས ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་ གཅིག་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་

པའི་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི ་ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོ ང་གི ་འདུག

བཞུ གས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་འདི་ཚོ གས་ཐུ བ་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ད་

བ་ཞི ག་གནང་སོང་།

དེ་མི ན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་ལས་རི མ་གྱི ་ཐོག་

དེ་བཞི ན་ད་ལྟ་མཇུག་སྡམ
ོ ་གཏམ་བཤད་ཞུ ་

ལའང་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞེས་ཞུ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པས་སྔར ་ལྷག ་ དེ་ བཞི ན་ཚོ གས་གཙོ ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཚོ གས་

བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགན་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་

པས་འགན་ཁུར་ཆེ ་བཞེས་ཀྱི ་ལན་འདེབས་

གཙོ འི ་ འགན་ཁུ ར ་ཞུ ་ བའི ་ དུས ་ཚོ ད ་དེར །

གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་མང་བའི་རྐྱེན་གྱི ་

མ་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཆ་ཤས་བཞེ ས ་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ འཛི ན་སྐ ྱོང ་

གི ་དབུས་པའི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་

དང་གསལ་བཤད།
བཞེས་གནང་བ།

བགྲོ་གླངེ ་གི ་ཆ་ཤས་

དེ་བཞི ན་བཀུར་འོས་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པས་ཀྱང་དོག ས་འད ་ྲི དང་

དགོང ས་ཚུ ལ ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་བཅས་ཀྱི ་ ཆ་ཤས་
བཞེས་པར་བརྟེན། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་

རི མ་ཐམས་ཅད་གང་ལེ ག ས་ངང་ཐོ ག ་
མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཉིས ་ནས་བང་སྒྲི ག ་པ་

ཇི་བཞི ན་བསྒྲུབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་སོང་། དེར་

བརྟེན་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་དང་

བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་། བཀུར་འོས་གྲོས་

འབྱུང་འགྱུར་
འདི་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ཐུ གས་གཟབ་གནང་དགོས་
རེས་འབོད་སྐལ
ུ ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མཁན་གྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དེ་ གྲོས་ཚོ ག ས་གཙོ ་

མཐུ ན་འགྱུར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཆ་ཚང་ རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ ལས་རི མ་དེ་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་
དེར་བརྟེན་གོ་སྐབས་

Shanta Kumar

མཆོག་དམི གས་བསལ་ གྱི ་ ཐོག ་ནས་འགྲོ་ཐུ བ ་རྒྱུ འི ་ རེ ་ བ་ཆེ ན ་པོ་

འདི ་ བརྒྱུ ད་ནས་འཛི ན་སྐྱོང ་བཀའ་ཤག་ མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་ འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚད་མཐོ་ བོ་ ཡོ ང ་ཆེ ད ་དམི གས་ འདུ་རི གས་གཅི ག་དང་བོད་པའི་སྤྱི ་ཚོ གས་

ི ་བསྡུས་ བསལ་གྱི་འབོད་སྐལ
གཞན་ཡང་ལས་བསྡམ
ོ ས་ལྟ་བུ་སྙང
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།

གཞན་

ནང་ཚོ གས་པ་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་མགྲོན་

ཐོག་མར་ང་ཚོ ་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བོད་ པའི་སྐབས་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྔ་

བཅར་ནས་གཏམ་བཤད་ཐེངས་མང་ཞུ་ཐུ བ་

ཡོ ད། ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི ཚོ གས་

ཤི ག་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་ནང་ ཡང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ ག ས་འཚོ ག ས་བཞི ན ་

ང་ཚོ འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ལ་ཟང་ཟིང་ཆེ ་བའི་

མི འི ་ སྡདོ ་སྒར ་ཁག་ལ་འཚམས་གཟི ག ས་ རྗེས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཏེ། དམི གས་བསལ་བོད་

སྐབས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་བཀུར་

ལ།

ཕེབས་རྒྱུ་དང་།

ས་བགོས་ཕྱོགས་སྐྱོད་ དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་དང་། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོ གས་

འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས་རྣམ་པའི ་ རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་དང་ ཕེབས་ཐུ བ་པ་དང་། ད་ལྟའང་ལས་རི མ་དེ་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་
ཐུ ག ས་རེ ་ བཞི ན ་རྒྱ་ཆེ འི ་ མང་ཚོ ག ས་ནས་ མུ ་ མཐུ ད ་ནས་འགྲོ་བཞི ན ་པ་ཞི ག ་ཆགས་ ཐེངས་སྔ་རས
ྗེ ་ཚོ གས་ཏེ་གྲོས་ཆོ ད་ཡང་གང་
ཀྱང་རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེས་འགེལ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ ཡོ ད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་འཐུ ས་གསར་ ལེགས་འཇོག་ཐུ བ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
བ་དང་།

འབོད་གནང་བ་བཞི ན། ཚོ གས་གཙོ་ཆེད་དུ་
པ་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གོ ་ སྒྲི ག ་བྱས་ཏེ་ བོད ་དོན ་གྱི ་ ཐོག ་ལ་ལྡི་ ལི ་
དང་

Lucknow

གཉིས་ལ་དམི གས་བསལ་

ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུ བ་ཡོ ད་་་་་་་་་་་་

རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ལྷག་བསམ་ པ་ཕེབ ས་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཀྱི ་ ལས་ བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབལ
ྲེ ་

ཟོལ་མེ ད ་ཀྱི ་ སྤྱི ་པའི་ལས་དོན ་རྣམས་རེ ད ། དོན ་གནང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ཟབ་སྦྱོང ་ གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ ག ས་
དེ་བཞི ན་ས་གནས་འཐུ ས་ གོ ང ་འོག ་གཉི ས ་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་དམི གས་
ལྷག ་པར་བོད ་མི འི ་ ཉག་ཕྲ་བའི ་ དུས ་ཚོ ད ་ ཕུལ་ཐུ བ་པ།

དེར་བོད་བསྟན་སྲིད་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བ་ ཚོ གས་ཁག་ ༢༢ ལ་ས་འཐུ ས་ཀྱི་འགན་ བསལ་མགྲོན་འབོད ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཧ་ལམ་བར་མ་
ཕྲན་བུ་བྱུང་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་ དབང་དང་ལས་དོན ་བྱེད་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ ཆད་པ་ཞུ་ཐུ བ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་མི ན་

༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠
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ི ་འདིར་སྲོག་ཆགས་འདྲ་མི ན་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་རྙགོ ་དྲ་བཟོ་མཁན་མི ་རེད།
འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

འདིར་དགོས་མཁོ་འདུག གང་ཡི ན་ཟེར་ན།

ི ་འདིར་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོ ད་པ་ བསམ་སོང་།
བུའ་ི གླང

སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཞིག་གམ་

༥ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་གསུ ང ་

འདི་དག་དངོས་པོའ་ི གནས་ཚུལ་ལ་ཡི ད་བླའོ ་ི སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཅི ག་ཡོ ད་པ་

གི ས ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང་གཙུ ག ་ལག་

བརྩེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

ཡོ ད་པ་རེད།

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ཁང་དུ་ ཐེ་ ཝན་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི་ ཕྱི ་ ནང་

དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་སླབོ ་དཔོན་

ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་

གི་ཡོ ད་པ་རེད།

ི ་འདིར་བྱམས་
འཛམ་གླང

རི ང་འདིར་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་

ཚོ ར་བ་

ཐོག་ནས་སེམས་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི ་ ཡི ན་ན་སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་མཐུ ན་རྐནྱེ ་
སྤྱིར་བཏང་consciousness

ཟེར་དུས་ཕལ་ཆེ ར་སྒ་ོ ལྔའི་ཤེ ས་པ་ཁོ་ན་མ་

བདེ་སྡུག་མེ ད་ན་གནས་ཚུ ལ་ཁ་ཁ་རེ ད་མ་ གཏོགས་བསམ་བླ་ོ མང་པོ་འཁོར་གྱི་མི ་འདུག
གཏོགས་ཚོ ར་བ་བདེ་སྡག
ུ ་ཡོ ད་ཕྱིན་ཆད། ང་

མེད་པའི་བྱ་བྲལ་ལྟ་བུ་རེད།

གང་ལྟར་ང་

ཚོ འི་མི ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཅི ག་ཡོ ད་པ་ཡི ན་པས་

རྣམ་དཔྱོད་དེ་ནི་ཀླད་པ་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་རང་

ི ་འདིའ་ི སྲོག་ཆགས་གྲོག་འབུ་
པའི་བཀའ་ཆོས་ཉིན་གསུམ་པ་དབུ་འཛུ གས་ ཚོ འ་ི འཛམ་གླང
མ་མཛད་གོང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་

སྐབས་དེར་

ངོས་རང་ཧ་ཅང་ཡི ད་འགུ ལ་ཐེབ ས་སོ ང་།

རབ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་བ་དང་།

ཡི ད་བླ་ོ དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲོགས་དང་

ཡོ ད།

བཅས་ཏེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོ ད།

བར་སྐབས་ཉམས་ སུ་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ལེ གས་སྦྱར་གྱི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་འཛི ན་
མཁན་ཚོ ་དང་།

ཀུན་འགྲོ་ལྔ།

འབྲེལ་ནས་རེ་བ་དང་དོགས་པ་མང་པོ་ཞི ག་

ི ་པ་ ལྟར་སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་རྐྱང་རྐྱང་ངམ། གནས་
ཉེ་སྔནོ ་ལྡ་ི ལི ་ར་ུ གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི ཐོག་ནས་སྡག

པར་ཡི ད་བླའོ ་ི སྟེང་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་འགྱུར་

སོང་ན་བསམ་སོང་། པར་སྐབས་འགྱུར་བ་ བ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུའ་ི བདེ་སྐྱིད་ཅིག་དོན་དུ་གཉེར་ རོལ་མོར་ཉན་པ།

རེད།

དེར་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་

འདྲ་ཆགས་པོའམ་གཞུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་སྐད་

ཆ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད།

དགའ་བོ་ཡང་མི ་

འདུག ད་ྲི བ་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཟེར་བ་འདི་དེང་

གི ་ འཛམ་གླིང ་ལ་དགོས ་མཁོ་ འདུག ་གམ་
མི ་འདུག་ངོས་ལ་དྲི་བ་འདི་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་
པ་ཡི ན། དེ་དུས་ཡང་ཞུས་པ་ཡི ན། ཆོས་

ལུ ག ས་ཁག་འདི ་ དག་ད་ལྟ འི ་ འཛམ་གླི ང ་

ད་ྲི ཞིམ་སོགས་གང་

མཐོང་བ་ཡི ན་ན་གཡོ ལ་བ་ལྟ་བུ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། སྐབས་ཀྱི་ཚོ ར་བ་སི མ་པ་ཡོ ང་བ་དང་།
དེ་ བ་ལྟ་བུ་ཡོ ང་བས་འགྲོ་བཞིན་འདུག

ལའང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ད་བླའོ ་ི སྟེང་ནས་

ཡི ད་བླའོ ་ི སྟེང་ནས་ཕལ་ཆེར་ བདེ་ སྐྱི ད ་ཀྱི ས ་སེ མ ས་ཀྱི ་ སྡུག ་བསྔལ ་སེ ལ ་

དུད་འགྲོ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། འཛམ་ ཐུ བ་ཀྱི་མེད། མ་གཞི་ཁ་སང་བཤད་པ་ཡི ན་

མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་ཡི ན་སྟབས། མི འ་ི འབྱུང་

རི ང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུད་མེ ད་ གནང་བའི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་པ་ལྕམ་སྐ་ུ

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དུས་

dita

Pradan

ལགས་དང་།

NanBhatt

འདིར་

ཕེབ ས་པའི ་ ལས་བྱེད་

ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་གྲངས་ ༤༡ ལ་ཕོ་མོ་འདྲ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ ་དང་

ུ ་སྟོབས་ཐོག་མར་
འབྲེལ་སྤྱིར་བུད་མེ ད་ནས

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས།

དེ་ནས་

དེ་ནས་སླར་ཡང་

༩།༣༠ ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་

དེ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ངོས་ནས་

བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་

རྒྱུ ་མཚན་དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་

ུ ་སྟོབས་གོ ང ་
ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བུ ད ་མེ ད ་ན ས

པའི་ལྷག་མཐོང་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་བཞི འི་

ནང་ལ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་བ་རེད།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་

དེའ་ི གྲས་གཅིག་ཆགས་ཡོ ད།

བསམ་བླརོ ་

འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཤི ག་རེད།

སྣོད ་ཀྱི ་ སྐྱོན ་གསུ མ ་དང་བྲལ་ཏེ་ ཟབ་སྦྱོང ་

ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ ་

ཐང་སླབོ ་འཁྲི ད ་བྱེད་མཁན་ཆེ ས ་ཐོག ་མ་ ང་ཚོ འ་ི ལས་འགན་རེད།   དེ་ཡང་ས་སྐྱ་

ལས་གཞི ་ མང་པོར ་ལྟ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་སྟབས།

ལས་ཁུངས་སུ་སླབེ ས་པ་རེད། མའི་རྟེན་དེ་
བུད་མེད་ཡི ན་ཞི ང་། ང་ཚོ ་ཚང་མ་ཨ་མའི་

སྤྱིར་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་བུད་ དྲིས་པ། །དེ་ཡི ་བར་དུ་གཏིང་མི ་དཔོགས། །

མེད། དེ་བཞི ན་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་ དང་ཁྱད་ཅི་ཡོ ད།

ཅེས་པ་ལྟར་མཁས་པ་

དཀའ་ངལ་དེའང་བོད་མི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ དག་ལ་བརྩད་ཅིང་དྲིས་པར་མ་བྱས་ན། དེ་
དེ་ཙམ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ག་རེད་བསམ་
པ་དྲན་གྱི་མེད།

འདིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་མཚོ ན་

ནའང་ལས་ཁུངས་ཕལ་མོ ་ཆེ འི་ནང་སྲི་ཞུའི་
ལས་བྱེད་སྐྱེས ་པ་ལས་སྐུ་ སྐྱེས ་མ་མང་བ་

མ་ཡི ན་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེས ་སེ མ ས་ལ་རེ ་

དོགས་སནྣོ ་པ་སྐས
ྱེ ་པ་ཡི ན་ན་མི ་ལུས་རྩ་ཆེན་
པོ་ཟེར་ན།

ི ་འདིར་སྲོག་ཆགས་
འཛམ་གླང

འདྲ་མི ན་ས་ཡ་མང་པོ་ ཡོ ད ་ཀྱང་རྙ ག
ོ ་དྲ་

ཚང་མ་བཟོ་མཁན་མི ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ཞུ་བ་མི ་གྲངས་ ༤༠ ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་

ི ་འདིའི་སྟེང་འགྲོ་
རྟག་ཏུ ་ཨ་མ་ནི་འཛམ་གླང

བ་མི ་ རི ག ས་ཡོ ང ས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ རི ན ་

པ་དེ་གོ་ཆོད་པ་རེད། མི འ་ི ཀླད་པ་ཐུ ན་མོང་

སྣོད་དྲི་མ་ཅན་བཅས་

བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་སྣོད་ཁ་སྦུབ་པ་དང་།
སྣོད་ཞབས་རྡོལ་བ།

ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཅོས་ཐུ བ་པ་ཡི ན་

ཐེང ས་འདིར ་ཟབ་སྦྱོང ་བརྒྱུ ད་ནས་དཔལ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཡི ན།

དེར་བརྟེན་ཡི ད་བླ་ོ

ཟབ་སྦྱོང་

ལ་མ་བརྩིས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་སྟོབས་སྐར
མེ ད་ནས
ོ ་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་ རྔ་ལ་དབྱུ་གུ་མ་བསནྣུ ་པར། དེ་སྲིད་གཞན་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ འདི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་སླབེ ས་པ་

དེ་རི ང་འདིར་དཔལ་འབྱོར་

པའི་ཞི ་གནས་དང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་དཔྱད་

ཁུ ང ས ་ ཀྱི ་ འ གོ ་ ལ ས ་

མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སྤལ
ོ ་གྲོས་ཚོ གས་
ེ ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སྐར
ནང་ངས་ཕྲན་བུ་བཤད་པ་རེད།
ཚན་པ་
ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

སྒར
ོ ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

སེམས་རྩེ་གཅིག་

ཡི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་དང་སྩོལ་མུ ས་ ལེགས་བཤད་ལས། མཁས་པ་བརྩད་ཅིང་མ་

ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་

གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་སྲི་ཞུ་བ་

སང་བཤད་པ་ལྟར་རེད།

ཡོ ང ས ་ ལ ་ ཐོ ག ་ མ ར ་

ངས་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ུ ་སྟོབས་གོང་སྤལ
ནས
ེ ་ཚན་པའི་གོ་སྒྲི ག་འོག་

བཏང་། ཡི ད་བླའོ ་ི སྟེང་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་འད་ུ ཤེས་སྤལེ ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
ཁུངས་གཙོ་བོ་ཨ་མ་ཡི ན།

ཡི ད་བླ་ོ རྐྱང་རྐྱང་རེད།

གང་ལྟར་

ན་མི འི་ཀླད་པ་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པ་ཞི ག་ཡོ ད་

སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་ སེམས་འཁྲུགས་ཏེ་སེམས་མ་སྐྱིད་པར་སྡདོ ་

༨ དང་ ༩ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ གྱི་འདུ་ཤེས་སྤལ
ེ ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་

སྒམོ ་ཟེར་བ་བཤད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད།

བ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ་ཁ་

པའི་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཕྲན་བུ་དུད་འགྲོ་ཚོ ་ མཁན་ཚོ ་ སྒ་ོ ལྔའི ་ ཤེ ས ་པ་དང་འབྲེལ ་བའི ་

ལའང་ཡོ ད།

མི ག་གི་ཤེས་པར་སྟོང་ཉིད་

དེར་

དུ་འཁྲིག་པའི་རེག་བྱ་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་ དྲི་རོ ་རེ ག་བྱ་བཅས་ཀྱི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་
སོགས་གང་ལྟར་སོ་སོའི་རི གས་རྒྱུད་སྤལ
ེ ་བ་ བཟང་པོ་ཡོ ད་ནའང་།

མེད་པ་དང་།

དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ བདེ་ སྡུག ་དེ་ གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་

རེག་བྱའི་ནང་ བརྟེན་སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་གཟུགས་སྒྲ་

བཞིན་ད་ྲི རོ་རེག་བྱ་དང་།

དེ་འཆར་ཅན་ཏུ ་མ་བཞག་

མི ག་ཤེ ས་ཀྱི ས་སྟོང་ཉིད་སྒམ
ོ ་ཟེར་བ་གོ་རྒྱུ ་

བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོ ད་མེ ད་སྔནོ ་ལ་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་

དུད་འགྲོ་ཁྱི་ལྟ་བུས་ཀྱང་སྒྲ་སྙན་པོ་བྱུང་ན་རྩེ་ དང་འབྲེལ་ནས་ཡི ད་བླའོ ི་སྟེང་སི མ་པ་མྱོང་

གཅིག་ཏུ ་ཉན་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་གི་འདུག

ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

ཀྱི་ཤེ ས་རབ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ སྤལ
ེ ་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕོ་མོ ་འདྲ་མཉམ་

གནང་དོན།

བཞིན་གྱིས་ཡོ ད་པ་རེད། རྣམ་དཔྱོད་དེ་དང་

ཤེ ས་པ་རྐྱང་རྐྱང་སྟེང་དུ་ལྟད་མོ ་ལྟ་བ་དང་།

གཅི ག་དང་ལྷན་ང་ཚོ ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་

ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་འདོན་

མཁན་ཚོ ས ་ཆོ ས ་རི ག ས་པས་རྣམ་འབྱེད་

སྤྱིར་དུད་འགྲོ་ཚོ ར་ཆ་བཞག་ན་

ི ་པོ་ཁྱབ་བརྡལ་ བུ་དང་། འཁྱག་པའི་སྐབས་སུ་ཉི་མའི་ཚོ ར་
པར་དེ་འདྲའི་ཤེ ས་རབ་སྙང

ནང་པའི་འདུལ་བ་འཛི ན་པའི་དགེ་སླངོ ་ཁག་

བྱེད་པ་སོགས་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གྱི་དད་

དེའ་ི ནང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

སྟབས་ཁོང་ཚོ ས་གསུང་ཡོ ང་དུས་མ་འོངས་ མི ག་གི ས་དུད་འགྲོ་ནང་ཚགས་མཐོང་བ་ལྟ་ དེར ་བརྟེན་དངོས ་གཙོ འི ་ མི ་ཚེ ་ དེ་ སྒ་ོ ལྔའི ་

མང་པོ་འགྲོ་བཞིན་འདུག

བརྩེ་བྱེད་པ་དང་བཟོད་པ་སྒམོ ་པ། ཆོག་ཤེས་

པ་དེ་གཙོ ་བོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲོགས་དང་བཅས་

སྔར་ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་ ཡུལ་ངེས་ལྔ་སོགས་བླ་ོ རི ག་བཤད་པའི་སྐབས་
གསུང་གི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་དང་འབྲེལ་ནས་མི ་ལ་བྱམས་

ཀྱི ས ་ཆོ ས ་རི ག ས་པས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ ཤེ ས ་

ཡོ ད། སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་དུད་འགྲོ་ཚང་མ་ལའང་

རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་པ་རེད།

པ་དང་།

ཤེ ས་པ་ཙམ་མི ན་པའི་ཡི ད་བླ་ོ ཟེར་བ་ཞི ག་

བརྟན་ཁ་ཤས་ཤི ག་འདུག

ཁོང་ཚོ ས་ཤེས་

འཇེའུ་ཆོ ས་པ་སོགས་དད་པ་རྩེ་གཅི ག་བྱེད་

པའི་དད་པ་ཞི ག་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བ་དང་།

མི ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ང་ཚོ ་མི ་ལ་སྒ་ོ ལྔའ་ི

དེར་ནང་པའི་གནས་

འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། དཔེར་
ན། ཡི ་ཤུའ་ི ཆོས་པ་དང་། ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་པ།

ཚུན་ཆད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་། སྡག
ུ ་བསྔལ་

རང་སྔནོ ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་སི ངྒ་པུར་
ལ་སླབེ ས་པ་རེད།

བསམ་བླར
ོ ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ལ་དད་པས་

ཉིད་ཡོ ན་ཏན་དཔག་ཏུ ་མེ ད་ཀྱང་རང་གི ས་

དེའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་རྟོགས་པར་མི ་འགྱུར་

འབྱོར་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ཆེ ད ་མངགས་སྲི ་
བ་འདི་ ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོང ས་པར་ཕྱག་

ལས་གནང་སྐབས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་གང་གནང་
བ་དེ་ལག་བསྟར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐོགས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་གི ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེར ་བརྟེན་ད་རེ ས ་ཟབ་སྦྱོང ་འདི་ གལ་ཆེ ་

དོན་ཆེ ར་བརྩིས་ནས་ཆེ ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་
ི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་
བྱས་ཏེ་ཕེབས་པར་སྙང

རྗེ་ཆེ། ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཉིད་ཡག་པོ་ཡོ ང་བའི་
རེ་བ་ཡོ ད། ལྷག་པར་ལྕམ་སྐ་ུ ནྣ་དི་ཏཱ་པྲ་དན་

བྷཌ་

Nandita Pradan Bhatt

ལགས་ནི་

རྔ་ལ་དབྱུ་གུས་མ་བརྡུང་བར་དུ་དེའ་ི ཀ་སྦུག་ནས་རེད་འདུག ཀ་སྦུག་དང་བོད་
མཚན་ཉིད་མི ་ཤེ ས་ཤི ང་གཞན་དང་འདྲ་བ་ མི ་དབར་ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།  

ཏེ།

ལྟ་བུ། ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་གི ་ཟབ་སྦྱོང་ བོད་རང་བཙན་ཡི ན་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཚོ ང་

ཡོ ད་སྟབས་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ནང་དུ་བུད་མེད་

འདི་ ཁྲལ་ལྟ་ བུ ར ་མ་བརྩིས་པར་ཟབ་ཁྲི ད ་ དོན་ལས་ཁུངས་ལྟ་ེ བ་དེ་ཀ་ཏར་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་དཀའ་ངལ་གཟི ག ས་ ཤི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

མཉམ་ཞུ གས་གནང་མཁན་མང་བ་ཆགས་

ངའི་ལས་ཁུངས་

ནང་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་སྐ་ུ སྐྱེས་མ་རེད།

དེ་

རི ང་གི ་ ཟབ་སྦྱོང ་འདི ་ ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ན ་པོ་
ཡི ན་པ་དང་ཟབ་སྦྱོང ་འདི་ ཁྲལ་ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་

པར་དྲི་བ་གང་མང་དྲིས་རོགས།

ང་རང་ དེ་ བཞི ན ་ཀ་སྦུ ག ་ཏུ ་ཚོ ང་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ངས་

དེང་སྐབས་ཀ་སྦུག་ཏུ ་

ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། མ་ ཡོ ད་པའི་ང་ཚོ འི་སླབོ ་གྲྭ་དེ་དེ་སྔ་བོད་གཞུང་

འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོ ང་རྒྱུ འི་རྒྱུ ་མཐོང་ གི ་ མཛོ ད ་ཁང་རེ ད །ཅེས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་
གི ་ཡོ ད་ན། དེ་དག་སྔནོ ་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་སླད་ བཤད་གནང་། །
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