དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཚམ་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ གཞུང་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

པ་ཞི ག ་དང་འབྲེལ ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ དེ་ དག་མཇལ་སྐབ ས་སེ མ ས་ནང་སྤབོ ས་པ་ རེད།   ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ནཱ་རེནྡྲ་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ མོ་དི་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་
གི ས་རྒྱ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ སྐ་ྱེ གཞིར་གྱུར།
ཝིན་ྜ མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༤ བཞེས་པའི་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ི ་ལ་ཕུལ་བའི་སྐྱེས་སུ་
རྒྱ་གར་གྱིས་འཛམ་གླང

ངོས་འཛི ན་གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ་ཐོས་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གནའ་

མང་གཙོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡི ན་ཞིང་།  ཆོས་

བརྒྱུ ད་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བདེའི་ འཛམ་གླིང ་ཞི ག ་

རབས་ལེ གས་བཤད་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་བ་

དང་རི ག་གཞུང་།   སྐད་ཡི ག ཡུལ་གོམས་

སྐྲུན་ཐུ བ་རྒྱུར་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་ཡོ ད།  ཅེས་
སོགས་འཁོད་པ་མ་ཟད། མཐར་མགོན་པོ་

གཤི ས་ལུགས་སོགས་སྣ་མང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
འཆམ་མཐུ ན་ངང་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་པའི་ཆོ ད་

གང་ཉིད་ནས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་

ི ་གཞན་ལ་མི ག་དཔེ་འོས་
སལ
ྲོ ་དེ་ནི་འཛམ་གླང

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ ་གནང་དང་

རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཞིང་།   དེང་དུས་

མཛད་འདུག

ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ཀྱི ས ་ད་བར་

སེམས་རྒྱུན་སྐདྱོ ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།   ལམ་

གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་

པ་ཞིག་ཡི ན།

ཚན་རི ག་གི ་ལངས་ཕག
ྱོ ས་དང་མཐུ ན་པའི་ནཱ་

ི ་རྗེའི་ཉམས་ལེ ན་ནི་
འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་དང་སྙང

ཐོག སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པས་དམག་འཐབ་

ལེནའྜ ི་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་མཁས་པའི་བཞེད་

ི ་ནང་དགོས་མཁོ་ཡོ ད་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༤

གདོང་ལེ ན་གྱི་ཆེ ད་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ ཞབས་ཨེ ་ཌི་མར་ཀེ་

སྤང ས་པའི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ བསླབ ་བྱ་ནི །  

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི ་ཁག་ཅིག་གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་བཏོན་གནང་བ།

ཉིན་ཨ་རི འི་མང་གཙོ ་དང་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་

སདྲི ་བྱུས་ ༢༠༡༩

H.R.4331 / S. 2539

པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།   གས
ྲོ ་ གནང་འདུག

Ed Markey

མཆོག མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་ངོ་ རྒོ ལ ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་མ་

Rep Chris Smith

མཆོག བཀའ་ཆད་གཅོད ་དགོས ་པ་སྲིད ་གཞུ ང ་གི ་

གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཁི ་ ཟད།

པ་བཅས་ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པ་གཉིས་ལས་གྲུབ་ ཞེས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་ཞི ག་བཏོན་ རི ་སི ་སི ་མི ཐ་

སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་སའོ་ཛི ་

Tom Suozzi

ཞབས་བྷནེ ་ཁར་ཌིན་

Ben Cardin

བཅས་ཟུང་འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་མར་ དང་། ལི ན་སེ་གྷྲ་ཧམ་

ུ ་
མཆོག སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ཞུས་འདུག དེ་ཡང་ཁོང་གིས། ངས་ཁྲིམས་

ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགྲོ་བ་

Mark Meadows

Lindsey Graham

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་
མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་ཐོབ་པར་

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད ་
ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

སྐ་ུ ཞབས་མར་ཁོ་ར་ུ བྷའི ་ོ མཆོག་གིས།

ང་

ཚོ འ་ི ངོས་ནས་གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་

རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་
རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་

དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༤ པའི་ཡང་

སྲིད་སྐར
ོ ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།

ཁོ་ར་ུ བྷའི ་ོ

Marco Rubio

མཆོག་གིས་

མཆོག ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་ གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཐོག་ཐེ་བྱུས་

བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ར ་འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཌ་ཡི ན་ཕ་ཡི ན་སི ་ཊ་ཡི ན་
ཐང་དང་།

ཆོས་དད་རང་དབང་།

ཁོར་

anne Feinstein མཆོག

ཡུག་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པར་ མི ་ཊོམ་ཁོ་ཊོན་

Di-

བྱ་རྒྱུ་དང་།   ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་ སྲི ད ་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལམ་ལུ ག ས་ལ་ཐེ་

Tom Cotton

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

ཤི ་རག་ Jacques Chirac   མཆོག་སྐ་ུ
ཚེ འི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་
ཐོན་པར་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཟླ་
Madame
Bernadette Chirac   མཆོག་ལ་ཐུ གས་
གསོ འི་གསུ ང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དོན།    དམ་པ་ཁོང་དེ་སྔ་པེ་རི ་སི འ་ི གྲོང་སྡའེ ་ི
སྤྱི་ཁྱབ་པར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་སྐབས་ནས་བཟུང་
ངོས་དང་ངོ་ཤེས་ཡི ན།   ངོས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་
བོད ་མི ར་སེ མ ས་ཐག་ཉེ་ བའི ་ ག ག
ྲོ ས་པོའི ་ གྲས་
ཤི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།  ཕྱིས་སུ ་དམ་
པ་ཁོང ་ཕ་རན་སི འི ་ ཡུ ལ ་གྱི ་ སྲིད ་འཛི ན་གནང་
ཡུ ན་རི ང་འཇར་མན་ཡུ ལ་དང་མཛའ་འབྲེལ་རྒྱུན་
སྐྱོང་གནང་བར་ངོས་ཀྱི ས་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་
ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།   གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་ཡུ ལ་གཉིས་
པོའ་ི མཛའ་བརྩེའི་འབལ
ྲེ ་ལམ་རྒྱུན་སྐངྱོ ་ལ་བརནྟེ ་
ནས་ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་སྲ་བརྟན་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོ ད། སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ཨ་ཕི་རི ་ཀ་དང་ལྷ་ོ ཨ་མེ་རི ་ཀ། ཨེ ་ཤི ་
ཡ་བཅས་སུ འང་འཛུ གས་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད།  དམ་པ་ཁོང་གིས་ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་
པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་སྲ་བརྟན་ལ་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་
ཆེ ་ཞུ ས་པ་དེ་དག་ཀུ ན་གྱི ས་ཡི ་རངས་དང་གུ ས་
འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ངེས། ཞེས་འཁོད་འདུག །
བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་
ཉི་ཤུ་རྩ་གསུ མ་པ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣

འཆར་འདིར་སྤབོ ས་པ་ཆེན་པོའི་སྒ་ོ ནས་རྒྱབ་ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རི ང་བོད་མི འ་ི
མཆོག་ སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ ཝན་མཆོག་གིས། རྒྱ་ སྐྱོར་བྱེད་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཨ་རི ་གཞུང་གིས་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་

འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་འདུག
ཇིམ་མེག་གྷ་ོ ཝན་ Jim McGovern མཆོག་

འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་

མཆོག་

ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ རྒྱ་ནག་ལས་དོན ་འགན་ དེ་ ཡང་ཁྲི མ ས་འཆར་དེར ་ཨ་རི འི ་ ག ྲོས ་ སྐ་ུ ཞབས་མར་ཀི་

༄༅།

སྐབས་ངོས་རང་དགའ་ཚོ ར་སྐྱེས་བྱུང་།      ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
ངོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བང་ཆེ ན་ཞི ག་ཡི ན་པར་ གིས་ཕ་རན་སི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཇེག་

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཚམ་འདྲིའི་གསུང་

འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།  རྒྱ་གར་ནི་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གིས་ཐུ གས་གསོ་མཛད་པ།

མཆོག སྐ་ུ བྱུས་བྱས་ཚེ །

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་དེར་

ཡང་སྒསོ ་

བོད ་མི ་ ནང་པ་ཚོ འི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་བླ་ སྤྲུ ལ་ངོས ་

འཛི ན་ལམ་ལུ ག ས་ལ་རྩིས་མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་
བཏང་བ་ཞིག་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །

ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཤེས་རི ག་
བརྡ་ཆད་ཚན་པའི ་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་
བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ཉི་ཤུ ་
རྩ་གསུ མ་པ་བསྐྱངས་ཏེ། འཛི ན་སྐྱོང་གི་ཐ་སྙད་
ཁོངས་ཤེས་ཡོ ན་དང་། ཁྲིམས་ལུགས། ཆབ་
སྲིད། ཁོར་ཡུ ག་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་ཚན་རི ག
འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁྱོན་བསྡམོ ས་གྲངས་
༧༠༠ ལྷག་ཙམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད།
སྤྱིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐབྱོ ་དང་གོང་འཕེལ་
སླད ་རྒྱུ ན་སྤ ྱོད ་དང་དེང ་རབས་ཀྱི ་ རི ག ་ཚན་སྣ་
ཚོ ག ས་པའི ་ ཐ་སྙད ་རྣམས་གཅི ག ་གྱུ ར ་གཏན་
འབེབས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཏེ། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ ་གསུ མ་པའི་གཙོ ་སྐང
ྱོ ་ལམ་སྟོན་འོག
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པ་
འདི་བཞི ན་དངོས་སུ ་འགོ་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་ཨི ན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་
བརྡ་ཆད་དེབ ་ཕྲེང་བཅུ ་ གཉིས ་བར་འདོན ་སྤལ
ེ ་
ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
བརྡ་ཆད་དེ་དག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུས་
སའི་ལས་ཁུངས་ཡོ ངས་རྫོགས་དང་། སྤྱི་སྒརེ ་སླབོ ་
གྲྭ་ཁག གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་
ཚོ གས་སྡ།ེ དགོན་སྡ་ེ ཆོས་སྒར་དང་དཔེ་མཛོ ད་
ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ ་རྒྱ་གང་ཆེར་
འགམ
ྲེ ས་གཏོང་དང་དེབ་གཟུགས་པར་འགམ
ྲེ ས་
ཟིན་རི མ་བཞི ན་དྲྭ་ཚི གས་ཐོག་འཇོག་མུ ས་ཡི ན་
པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢
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རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་གྱི་ག་ྲྭ བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་རྗེས་གར་ཡོ ད་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠

རྔ་བ་ཀི ར་ྟི དགོན་གྱི ་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ མ་བྱུང་ཡང་ཁོང་ངོ་ཤེ ས་མཁན་ཕ་ཡུལ་གྱི་ ཀིར་ྟི དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤི ང་། ཕ་ཡུལ་
ལྡན། རང་ལོ་ ༢༢ ཡི ན་པ་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་ མི ་ཞི ག་གི ས་བཤད་ན་ཁོང་གི ས་སྐད་འཕྲིན་ རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ ་ནག་ཚང་མའི་སྡ་ེ

ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ གི ་ཉེན་རྟོག་པས་དགོན་པའི་ནང་ནས་བཙན་ བར་སྟོང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གི ་ཉམ་ང་བའི་

བ་ནས་ཡི ན་ཞིང་།

བོད ་ནས་གནས་ ཁདྲི ་བྱས་འདུག་ལ། ད་བར་གང་དུ་བཀག་ གནས་སྟངས་སོ ག ས་ཀྱི ་ རྩོམ་ཐུ ང ་རེ ་ བྲིས ་ འདུག་པ་བཅས། །

མ་མི ང་ལ་སྐལ་ཁོ་ཡི ན་

ཚུ ལ་འབྱོར་བར། ཉར་བྱས་ཡོ ད ་མེ ད ་ཙམ་ཡང་ཤེ ས ་རྟོག ས་ ནས་བཞག་ཡོ ད་པ་དེས་འུ་ཡི ན་ནམ་སྙམ་པ་
འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ བྱུང་མེད། ཁོང་འཛི ན་བཟུང་བདྱེ ་དགོས་ ལས་གཞན་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མེ ད་ཚུ ལ་
ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་ པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི ་ཡི ན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ བརྗོད། ཁོང་ནི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་བ་

ུ ་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་བ།
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་ དེ་ལ་སླར་ཡང་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་རྗེས་སྤྱི་ལ་

དེ་ མི ན་ཉམ་ཐག་ཡི ན་པ་རྣམས་ལ་དངུ ལ ་ བརྟེན།

དུས་བརྒྱད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩  ཚེ ས་ གནས་ཀྱི་གནས་བབ་མི ་འདྲ་མི ་འདྲ་ཆགས་

མེད།

པོ་བཟོ་སླད་བཞུགས་མོལ་ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ་ གཏོང་བར་ཚོ གས་གཙོར་ཡར་བཀའ་འཁྲོལ་

བཞག་ན། དེ་ལ་གཞིགས་པའི་མཐུ ན་འགྱུར་

ས་བགོས་ལྟར་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་ མ་འོངས་པར་དེའ་ི ཐོག་ཐུ གས་གཟབ་གནང་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་ གནས་བབ་ལ་སོགས་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ད། བ་ལྟ་བུར་ཟུར་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲད་རྒྱུ འི་མཐུ ན་

ས་བགོས་དེ་བཞི ན་གལ་ཆེ ་དོན་ཆེ ར་བརྩིས་ ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོར་འཛི ན་པའི་ཐོག་ནས་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་ ཁྱབ་པའི་སྒྲི ག་གཞི ་འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི ་མེ ད་ཚེ ་ས་

༢༠

སྤྲོད་རྒྱུ ་དེ་ཏག་ཏག་ཡི ན་པ་ཞི ག་མཐོང་གི ་ ཚོ གས་དང་སྤྱི་འཐུ ས་དབར་སེམས་ཐག་ཉེ་

ྱོ ས་སུ་ཡོ ད་པའི་ས་ཆའི་གནས་
ཉིན་ནས་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ཡོ ད། ལྷ་ོ ཕག

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་དབང་པོ་ སྐྱོན ་ཅན་ལ་ཆ་

ྲི ས་ཀྱི་
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཡུལ་ཁམ

གནང་དགོས། དཔེར་ན། ན་གཞོན་ལོང་

ྱོ ས་ཀྱི་ས་ཆའི་གནས་
༣༠ ཉིན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་གལ
ྲོ ་ཡོ ད་ཅིང་། བབ་དང་། བྱང་ཕག

དེ་ཡང་ཚོ གས་འདུ་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་ བབ།

འབྱུ ང་གནས་མཆོ ག་གི ས་མཇུ ག་སྡ ོམ ་ དེ་འདྲ་ཡི ན་ཙང་ས་གནས་སོ་སོར་ལག་ལེན་ འགྱུར་སྦྱར་ཆོག   དེ་མི ན་འཚོ ་གནས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།   དཔལ་ལྡན་ བསྟར་ཐུ བ་པའི་སྒྲིག་གཞི ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་སླད་ མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བའི་དོན་དངོས་ལ་ཕན་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་

པ།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གིས་

གཙོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རི ང་
གས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་བརྒྱད་པ་འདི འི ་

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐོག་མང་

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ཞི བ་ གྱི ་ཡོ ད་མེ ད་ཐོག་ཐུ གས་ཞི བ་གནང་དགོས་

འཇུག་གནང་ཐུ བ་ཚེ ་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་རི ང་ རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག
ཚོ གས་གཙོས་མཇུག་སྡམོ ་གཏམ་བཤད་ཐོག་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཚོ ག ས་རི ང ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་

བར་སྐད ་བས ་ྲེ ལྷད ་རྒྱག་མཁན་བྱུ ང ་སོ ང ་།

ནམ་རྒྱུ ན་ཨི ན་ཇི འི ་ ཚི ག་དེ་ འདྲ་བདེ་ སྤ ྱོད ་

ཚོ གས་གནང་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་ ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། དེ་རི ང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་།
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོ ད། སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པས་ རོགས། གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་རྣམས་ང་ཚོ ས་
ཏེ་གཞི ས་ཁག་ནང་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ ལག་བསྟར་གནང་དགོས།

ཉེ་སྔནོ ་ལྔ་དང་

གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སྙན་ཐོའི་ནང་དགོད་རྒྱུ ་ ལྔ་བཅུ འི་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་སྐད་ཡི ག་ཐོག་

བཟོ་དགོས།

མང་ཚོ གས་ནས་གང་ཞུས་པ་ ལ་ཚོ ར་བ་དྲག་པོ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་།

རྣམས་བརྩི་སྤྲོད་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།
དེ་ནས་སེ་ནིའ་ི

Sidney

ལོ་ལྔ་

དང་གསུམ་ནང་ཚུ ད་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་

སྐད་ཆ་རེད། གསལ་ཚེ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་མ་

ཐུ བ་ཚེ ་ལོ་ ༣༠ ལྷག་བཞུགས་དགོས་ཀྱང་

སྐད་ཡི ག་མ་བརླག་པ་བྱེད་དགོས།   སྒྲིག་

ཐོག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་

འཛུ གས་དང་། སྒརེ ། དེ་བཞིན་ཕ་མ་རྣམས་

རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོ ད་དགུ ་ཙམ་འཇོག་ཐུ བ་

ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་

པ་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གས
ྲོ ་
ཆོ ད་གས
ྲོ ་འཆར་དང་གདུང་སེ མས་མཉམ་

སླད་གང་བྱེད་དགོས་མི ན་ཐད་བསམ་ཤེ ས་

སྐ ྱེའི ་ ག ྲོས ་ཆོ ད ་ག ྲོས ་འཆར་གཅི ག ་དང་།

ངེས་པར་གནང་དགོས།

རྩ་བའི་དེ་རི ང་གི་

༡༠ བསྐ་ོ འཛུ གས་དགོས་པའི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་

གཞི ར་བཟུར་ཚགས་ཚུ ད་པོ་བྱུང་བའི་ཚོ ར་

གྲོས་ཚོ གས་དེ་བཞིན་ཚོ གས་གཙོའ་ི ལམ་སྟོན་

མང་ཚོ ག ས་རྩིས་ཁྲའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་སྐབ ས་

གཙོ་བོ་དེ་རི ང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་

བ་བྱུང་། ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་ རི ང་གི ་ལས་བསྡ མ
ོ ས་ནང་བོད ་མི འི ་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་མི ན་ཁམ

བཅས་པས་ལས་དོན ་གང་བྱེད ་པའི ་ སྐར
ོ ་

གས
ྲོ ་འཆར་བཅས་གྲོས་ཆོ ད་གཉིས་བཞག་

འདུག

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་མ་ལག་དང་

དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོ ས་ཐོག་
ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག
ཁམ

ལ་ཡི ན། གཞན་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་

དང་ལས་བདྱེ ་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་གཙོ ་

པར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་ཕྱག་ལས་གནང་

གཅིག་དང་།

དབུ ས ་འོས ་བསྡུ འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

གཅི ག ་ལྕག
ོ ས་འོས ་འདེམ ས་བྱུ ང ་བ་རེ ད །

ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཁག་དྲུག་ཙམ་དང་།

ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༥༣ ཙམ་འགམ
ྲེ ས་སྤལེ ་ཞུས་

པ་རེད།

ཚོ གས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་

ལམ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

པས་ལས་ཁུ ངས་རེ ་ རེ འི ་ ཐོ ག ་དགོ ང ས་

དེ་ ནས་ཉམ་ཐག་སྐར
ོ ་ལ་གླ ངེ ་སླངོ ་མང་པོ་ འཆར་རབ་དང་རི མ་པ་མང་པོ་གནང་སོང་།

བྱུང་ཡོ ད། ཉམ་ཐག་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཐོ་བསྐྱོན་
ུ ་དབ་ྱེ བ་མེད་
མ་གཏོགས། ཉམ་ཐག་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ གནང་ཡོ ད། དེའ་ི ཐོག་ཡག་སྡག
པར་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་

དེ་རི ང་གི ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ས་ཁང་གི ་སྒྲི ག་

རྒྱུན་མཐུ ད་ནས་གཞག་རྒྱུ་ང་ཚོ འི་སྲིད་བྱུས་

སྒྲིག་གཞི་དེ་བཞིན་སྐབས་ ༡༣ པའི་བོད་མི ་

སྐྱོང་གནང་བའི་ཐད་འགྲིག་ཡོ ད་མི ན་ཐོག་ གང་གསུ ང ས་པ་དེ་ གསལ་པོ་ ཞི ག ་གསུ ང ་

སྐང
ྱོ ་ནས་དགོས་མཁོ་གཞི ར་བཟུང་ཁྲིམས་

ནང་ཤེ ས་འཕྲོད་གསུམ་འོག་ནས་ཉམ་ཐག་ འདོད་བྱུང་།

གཞིའ་ི སྐརོ ་ལ་གླངེ ་སླངོ ་བྱུང་ཡོ ད། ས་ཁང་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ངོས་ནས་འཛི ན་

འཆར་གཏན་འབེབ ས་ཟིན ་པ་ཞི ག ་ཆགས་

ཡོ ད། དེའ་ི ཐོག་ལ་འཛི ན་སྐངྱོ ་རབ་དང་རི མ་

པས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་རབ་དང་
རི མ ་པར་སླབེ ས་པར་བར ནྟེ ་བསྒྱུ ར་བཅོས ་

མ་རེད།  ད་ལྟ་བར་ཉམ་ཐག་ཚོ ར་གཟིགས་

འཛི ན་གནང་བའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་

ཐུ གས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ ས་ ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག

ཅེས་ཞུ་

ཚོ ར ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་གནང་བ་དེ་ མི ་ ཚེ ་ གང་ སྤྱི ་ འཐུ ས་རྣམས་ས་བགོ ས ་ལྟ ར ་གཞུ ང ་
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་གནང་བཞིན་ཡོ ད། ས་
པོར ་ཐུ ག ས་ཕན་གསོ ་ བ་ཞི ག ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་ འབལ
པ་དང་།

གཞན་ཡང་ཁོང་རྣམས་སླངོ ་མོ་ བགོ ས ་ལྟར ་བསྐྱོད ་རྒྱུ ་དེ་ ཡང་སྐབ ས་བཅུ ་

བའི་ གྲལ་དུ་ འཇོག་རྒྱུ འི་ལམ་ཞི ག་སྐྲུ ན་གྱི ་ གཉིས་ཀྱི ་འོས་བསྡུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་མང་

མང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་རེད།   ད་ལྟའང་ས་

ཡོ ད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མི ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡི ན་ ཚོ ག ས་ནང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམས་མི ་ མང་གི ་ སྐུ་

ཕྱག་བསྟར་གནང་ཐུ བ ་མེ ད ་པའི ་ རྣམ་པ་

པ་རེད།

ཁང་གི ་སྒྲིག་གཞི ་ནང་གང་འཁོད་པ་བཞི ན་
གསལ་པོ་འདུག

ུ ་རང་ཉིད་ལ་ནསུ ་པ་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་ ཚབ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་དང་མི ་མང་
རང
སོ་སོའ་ི ནསུ ་པ་ལ་གཞིགས་པས་ དབར་རྒྱང་ཐག་རི ང་པོ་ཞི ག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་

མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་དགོ ས །    ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གླངེ ་སླངོ ་བྱུང་ཡོ ད་པར་

ངཚོ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་རྙ ོག ་གྲ་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཕ ྱོག ས་ཐད་གླ ང
ེ ་སླ ང
ོ ་མ་བྱུ ང ་ཚེ ་ཡག་པོ་

མེད། རྙགོ ་གྲ་ཡོ ད་པ་དེ་དུས་ཚོ ད་ཐུ ང་ཐུ ང་ འདུག

ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་སླད་ཚོ གས་
ནང་མེ ད ་པ་བཟོ་ དགོ ས ་རྒྱུ འི ་ ཐད་འབད་ གས

རྙགོ ་དྲ་དེ་བཞག་ཚེ ་ དྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་ཆེ ་ ཕྲ་ཆུ ང ་
གནས་ཚུ ལ་ཆེ ་རུ་མ་གཏོགས་ཆུ ང་དུ་འག་ྲོ གསུ མ ་ཚང་མར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེ ས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་
བརྩོན་གནང་དགོས།

རྒྱུ ་མེ ད་པར་བརྟེན་རྙག
ོ ་གླངེ ་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུ ་ ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

དང་འབྱུང་འགྱུར་རྙག
ོ ་གླངེ ་དེ་ལྟ་བུ་མི ་ཡོ ང་ རྗེས ་སྐབ ས་བཅུ ་ དྲུ ག ་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་
བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས། གཅིག་བྱས་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་
ན་དེའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་དང་ལྷན་དུ་ དུས ་བརྒྱད་པ་གྲོལ ་བའི ་ གསལ་བསྒྲགས་
གོ་བསྡར
ུ ་ཡོ ང་གི་རེད། དེའ་ི ཐོག་ཚང་མས་ གནང་བ་བཅས། །
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་།

གཞན་ཡང་ཚོ གས་དུས་ཐོག་དགོངས་འཆར་

གནང་བའི་སྐབས།

བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི ་གེ་

གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་། མི ་རི གས་ཀྱི་སྲོག་

རྩ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་གི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཐེངས་

འདིའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་དེ་ སྔ་ དང་མི ་འདྲ་

༸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།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མ་རི ན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལྟར་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ སྐནྱོ ་བརདྗོ ། མ་དགའ་བ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་ནའང་

པའི ་ ཉིན ་མོ ་ ནས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་བརྟེན ་པའི ་

ཞི ག་ཡོ ང་མ་ཡོ ང་ནི་འཛམ་གླིང་མི ་གྲངས་

ཡོ ད ་ན་གད་མོ ་ དགོད ་པ་དང་འཛུ མ ་ཤི ག ་

བ་ཡོ ད་པས་ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན།

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཐེ་ ཝན་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་

ཆེན་པོ་རེད། སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དཀྲུག་མཁན་ སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཕར་བཟོད་པ་དང་བྱམས་

སེམས་ཅན་ཆགས་ཡོ ད་པས་རོགས་པ་ཞི ག་

སྔ ནོ ་ནས་གསོ ལ ་བ་བཏབ་པ་ལྟ ར ་བཀའ་

དེ་ངོས་འཛི ན་པའི་ཐོག་ནས་དེར་གདོང་ལེན་ བཞི ན་སོ་སོའི་སེམས་ནང་གི ་ཁོང་ཁྲོ་དེ་མེད་

ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་

གླིང་གི ་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ ་ལ་མི ་གཅི ག་

ཡོ ང་། གལ་སྲིད་ཨ་མས་ཡལ་བར་དོར་བ་

ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད། དུད་འགྲོ་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐུ ན་ཚོ གས་ནས་ཇི་ལྟར་

བཞེ ས ་བཟང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་ཐོ བ ་སྟེ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་
ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ི ་
གི ས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང

བརྩེ་བསྒམོ ས་དགོས།

གང་ཡི ན་པ་དང་།
བདྱེ ་དགོས།

དེ་འདྲ་བྱུང་ན་རི མ་

དཔེར་ན་ནད་ན་ཚ་བྱུང་ནས་ པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

སོ་སོར་རྒྱག་

སྨན་ཟ་བ་ནི་ནད་འབུ་ཕྲ་རབ་ལ་གདོང་ལེ ན་ རེ ས ་རྒྱག་མཁན་དགྲོ་ བོ་ དེ་ ཡང་གཉེན ་དུ་
ུ ་པ་ཁ་ཐུ ག་ལ་བེད་སྤྱོད་ འགྱུར་ཐུ བ།   གང་ལྟར་བསམ་བླ་ོ ཡག་པོ་
བྱེད་པར་སྨན་གྱི་ནས

རོགས་པ་ཞི ག་ཡོ ད་ན་ཕྲུ་གུ ་དེ་ཡང་སྐྱིད་པོ་

ཡི ན་ན་ཕྲུ་གུ་དེ་ཤི ་འགྲོ་གི་རེད། དེར་བརྟེན།

ང་ཚོ འི ་ མི ་ཚེ ་ ནི ་ བྱམས་བརྩེའི ་ ཐོག ་ནས་

འགོ་འཛུ གས་འདུག །མཐའ་མ་ཤི ་ཁར་སོ་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་

སོའི་འཁྲིས་སུ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་གག
ྲོ ས་

བ་གྲངས་ ༡༢༠༠ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

པོ་གག
ྲོ ས་མཆེ ད་ཀྱིས་བསྐར
ོ ་ནས་བསྡད་པ་

ཁག་ ༦༡ ནས་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཞུ་བ། དེ་

ཡི ན་ན།

བཞི ན་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་བཅས་ཁྱོན་ཆོས་

ཤི ་མཁན་སོ་སོ་སེམས་ལྷདོ ་ལྷདོ ་

ཡོ ང་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། ཤི ་ཁར་རྒྱུ་དངོས་པོ་དང་

ཞུ་བ་གྲངས་ ༧༠༠༠ ལྷག་ལ་ཉིན་གྲངས་

གསུ མ ་རི ང ་མགོན ་པོ་ ཀླུ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ས ་མཛད་

སྟོབས་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་དེས་ཕན་

པའི་དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བའི་གསུང་ཆོ ས་

ཐོགས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་རེད། དེར་

དབུ ་ འཛུ ག ས་དང་འབ ལ
ྲེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུའི་སྤྱི ་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་
འཛམ་

མཚུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྐས
ྱེ ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

སེ མ ས་ཅན་ཚང་མར་ཕན་བདེ་ སྒྲུ བ་པའི ་
བླ་ོ སྦྱོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ནའང་།

ཡི ན་

དུད་འགྲོ་ཚོ ར་མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་

མེ ད་པས་སྐད་ཆ་བཤད་མི ་ཐུ བ་པས་ཧ་ཅང་
ཁག་པོ་རེད། སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས།

ང་ཚོ ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ལས་
སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར ་གྱི ་ ཡོ ད་པ་
རེད།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་དེ་

ཕར་མཛུ བ་མོ ་བཙུགས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་

བརྟེན། བྱམས་བརྩེ་ནི་མི ་ཚེ ་ཐོག་མ་འགོ་

ི ་འདིའི་མི ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་
འཛམ་གླང

བྱས་ནས་འག་ྲོ བཞིན་དང་།   དེ་བཞིན་ཚ་ ཞིག་བཏང་བ་ཡི ན་ན། ཁོང་ཁ་ྲོ དང་། ང་

སུའང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་ཕན་ཐོགས་

པ་རེད། སྐད་འདྲ་མི ་འདྲ་ཡི ན་ཀྱང་མི འ་ི རྣམ་

ཡོ ད།

བས་གདུང་ན་གྲང་གླགོ ་སྤར་བ་དང་། གྲང་ དུ་སེམས་རྒྱུད་དཀྲུགས་པ་མ་ཟད། སོ་སོའ་ི

ང་ཚོ ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་བར ནྟེ ་ནས་སྡདོ ་མཁན་

ང་ཚོ ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ལ་ཁ་

ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་སེ མ ས་འགྱུ ར ་བ་གཏོང ་

བའི ་ རི ག ས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི ས ་བཟོ་ ཐུ བ ་པ་ སོ ་ སོ འི ་ ལུ ས ་པོར ་ཡང་མི ་བདེ་ བ་ཡོ ང ་གི ་

ཟེར་དུས་སོ་སོའ་ི མི ་སྡ་ེ Community ཆུང་

ན།

རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་སྤྱི ་ དང་ལྷག ་པར་དཔལ་ནཱ ་

བཞི ན་དུ་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོ ང་བ་ནི་སེམས་ ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

འབྲེལ་བཅས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།

དོན།   དེ་རི ང་ཐེ་ཝན་གྱི་བསྟན་འཛི ན་
བྱམས་ཆེ ན་གྱི་ཆོ ས་ཚོ གས་གཙོ ་བོར་གྱུར་

བའི ་ རྒྱ་རི ག ས་མང་པོ་ ཞི ག ་འདིར ་སླབེ ས་
ང་ཚོ ་ འདིར ་འདུས ་པ་དེ་ སངས་རྒྱས་པའི ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།

དེ་རི ང་ཁ་སང་སངས་

གྲང་གི ་ སྡུག ་བསྔལ ་ལྟ་ བུ ར ་ཆ་བཞག་ན་ཚ་ རྒྱལ། ཕྲག་དོག་ཟེར་བ་དེ་དག་གིས་འཕྲལ་

ཞིག་འདི་ལྟར་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ རེད།

དེར་བརནྟེ ་སེམས་ཞི་བདེ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་

གཙོ ་བོ་བྱས་ནས་ཚད་མ་རི ག་པ་གཙོ ་བོ་རྒྱུ ་
དེར་བརནྟེ ་སེམས་ནང་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་།

དགོས། སེམས་དཀྲུག་མཁན་དེ་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།

མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་འགྲོ་གི ་ཡོ ད།
ང་

པོ་ ལའང་གནོད ་སྐྱེལ ་གྱི ་ ཡོ ད ་པ་ཚན་རི ག ་

ཕྲག་དོག་ཟེར་བ་དེ་དག་ལ་རྒྱུ ་མཚན་ག་རེ་ རྒྱུ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དོག་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་
ན། ལུས་པོའ་ི ནད་འགོག་བདྱེ ་ཟུངས་
mune system

Im-

ཡི ན་པས་ག་ཚོ ད་ཐུ བ་ཐུ བ་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་

ཉམས་པ་ཚན་རི ག་པ་དང་ པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོ ད།

སོ་སོར་གནོད་སྐལ
ྱེ ་

སྨན་པ་ཚོ ས་ཀྱང་བཤད་ཀྱི་འདུག ཚན་རི ག་ མཁན་ལ་ཁོང ་ཁྲོ་ བསྟན་པ་ཡི ན་ན་སྡུག ་ཏུ ་
གི་ཐོག་ནས་ར་འཕྲོད་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།   གང་ འག་ྲོ རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད། ཚུར་ཟུར་ཟ་དང་།

དུ་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་ལ་

དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོ ད་པ་ལ་ང་ཚོ ་དེའ་ི གྲས་

བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་འདུག །ང་ཚོ ར་མི འ་ི རྣམ་
དཔདྱོ ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་འདི་

ཉོན་མོ ངས་པའི་བྲན་གཡོ ག་ཏུ ་འགྲོ་གྲབས་

བྱེད་བཞིན་འདུག

།དེ་ནོར་འཁྲུལ་རེད།

དེ་ཡང་

མི འ་ི རྣམ་དཔདྱོ ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོ ད་

ཨི ན་ཇིའ་ི སྐད་

ཤ་ཡ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ། དེ་བཞིན་འཛམ་

ཡོ ད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་སོ ་སོ འི་སེ མས་ལ་བདེ་

འདུག བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་ན། དཔེར་ ཚན་རི ག་པས་ང་ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་

ན། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་མི ་དེ་དང་གགྲོ ས་

ི ་འདིར་སྲོག་ཆགས་གྲངས་
འཛམ་གླང

འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་གྱི ་ བདེ་ སྡུག ་དེ་ ན བུ ་ཕ ྱོག ས་
ལའང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དང་།
ནབུ ་

མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བྱམས་བརྩེ་བཟོ་

ན་དེ་རི ང་མི ་ཞི ག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བཟས་པ་ཡི ན་ སེམས་ཅན་ཞིག་རེད་ཟེར།

ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་ཀྱིས་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་

རི མ་བཞི ན་ང་ཚོ འི ་ མི ་ཚེ འི ་ འགྲོ་ སྟངས་

དེ་ནས་

ཕར་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་ན་ཨེ ་ཤ་ཡའི་

སེམས་དཀྲུག་མཁན་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་། ང་རྒྱལ། བརནྟེ །

དཔྱོད་ཡོ ད་པས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོ ད།

མེད་པ་ཡོ ད་ཀྱང་བྱེད་ཐབས་མི ་འདུག །མི ་

མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་འད ྲེས་བསྡད་ཡོ ད། དེར་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་

ཅུ་རེད། འདི་ལ་ང་ཚོ ས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུ བ་

ཕ་མ་དང་ཕ་མའི་གཉེན་

ཆུང་ཞིག་རེད།

མ་སྐྱི ད་པ་དཀྲུག་མཁན་དེ་ངོ་ཤེ ས་པ་བྱེད་ མས་བྱམས་བརྩེ་གསུང་ཡོ ང་གི་འདུག །དེ་

ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་ཟེར་བ་དེ་དག་གྲས་རེད།

པས་བཤད་ཀྱི་འདུག   ཁོང་ཁ་ྲོ དང་ཕྲག་

དེ་སྔ་ཡི ན་ན་སྤྱི་ཚོ གས་

འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཆགས་ཡོ ང་དུས་ལུང་པའི་
མི ་མང་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་སོ་སོའི་བདེ་སྡུག་དང་

རྒྱལ། ཕྲག་དོག་ཟེར་བའི་གྲས་དེ་དག་གིས་

ཁ་ཐུ ག་སེམས་དཀྲུགས་པ་མ་ཟད། གཟུགས་

ཡོ ད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད།

བའི་གདུང་སྐབས་གང་ལྟར་ཚ་རེ ག་གཏོང་ གྲོགས་པོ་དེ་དག་ཀྱང་དགྲ་ཆགས་རྒྱུ ་རེ ད།   ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

དཀྲུ ག ས་ནས་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་པས་དཀྲུ ག ས་ ནང་པའི ་ གཞུ ང ་གཅི ག ་པུ ་ མ་ཡི ན་པར་
མཁན་དེ་ངོ་ཤེས་པར་བདྱེ ་དགོས། སེམས་ འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་

ལེ ནྜའི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་

བཙུ ག ས་པ་ནས་མཐའ་མ་ཤི ་བའི ་ སྐབ ས་

Social Animal རེད། Social Animal

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་འབྱུ ང་འགྱུ ར་གྱི ་བདེ་སྡུག་དེ་ཨེ ་
ི ་ལྷ་ོ མ་དང་བྱང་མ། མདོ་དོན་ཡང་སྙངི ་
གླང

ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡི ན་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་སྒརེ ་

ི ་འདིར་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོ ད་
འཛམ་གླང

ཚོ ག ས་ལ་བརྟེན ་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པས་སྐྱེས ་

དེར་བརྟེན།

སོ་སོ་འཚོ ་བ་ནི་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརནྟེ ་ཡོ ད། སྤྱི་

པ་ཚང་མ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་གཅི ག ་པ་རེ ད །

པ་དེ་ལ་བྱམས་བརྩེས་དབང་བསྒྱུར་ཐུ བ་པ་
ཞིག་བྱུང་ན། ཅི་ཙམ་གྱིས་མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་
སྐྱིད་ཡོ ང་བ་ཞིག་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་རེད།
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཅེས་

མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི མི ་ཚེ ་སྐྱིད་པོ་

ནང་ཆོས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ག་ྲྭ པ་ཙམ་མི ན་པར་མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོ ས་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༢༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལ་ཡོ ད་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་སྟེ་ཚད་མ་རྣམ་
འགལ
ྲེ ་དང་དབུ་མ།

ཕར་ཕྱིན་བཅས་དབུ་

ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་ ཅེས་གསུང་འདུག

ཆོས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གྲྭ་པ་ཁོ་ན་མི ན་པར་

གསུམ་བར་ཕལ་ཆེ ར་གནས་ཀྱི་རེད་བསམ་ པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཁྱེད་རང་ཚོ ་གྲས་ཀྱིས་འདིར་སླབོ ་

ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མི ་ལ་ཕན་གྱི་རེད།

པ་འདི་ དུས ་རབས་ཉི་ ཤུ ་ རྩ་གཉིས ་དང་རྩ་ དེར་བརནྟེ ་གྲྭ་སར་སླབོ ་སྦྱོང་བདྱེ ་མཁན་རི ན་

གྱི་འདུག དུས་རབས་ ༢༢་་༢༣ བར་ སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པར་སོག་ཡུལ་
བསྟན་པ་རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ་པར་སོག་པོ་ཚོ ས་ དུ་ དགོན ་པ་ཡོ ད ་པ་གྲས་ལ་ནང་ཆོ ས ་སླབོ ་

ཏན་ཏན་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི ་རེ ད། སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དང་། ནང་

བསྟན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་
དང་རགྟོ ས་པའི་བདག་ཉིད་དོ།

བདྱེ ་པ་སྨྲ་བདྱེ ་པ།

ཡི ན།
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་

ཕར་རྣམ་འགྲེལ་དེ་དག་གསུམ་པོ་ནི་གལ་ཆེ་

།དེ་འཛི ན་

།སྒྲུབ་པ་བདྱེ ་པ་ཁོ་ན་
།ཞེས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པར་

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉིས་ཡོ ད་པ་རེད།
ལུ ང ་རྟོག ས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤ ལ
ེ ་

དབུ་ཕར་དང་ཚད་མ་དེ་ གསུམ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་

སྐབས་སོག་རི གས་ཁག་གཅི ག་ལ་ནང་ཆོ ས་

ཤོས་རེད་འདུག

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ ་བོད་དང་སོག་པོ་

དེ་ བཞི ན ་ཚན་རི ག ་གི ་ སླབོ ་སྦྱོང་ཡོ ད ་ན་ནཱ ་ དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་མེད།

སླབོ ་གཉེར ་བྱེད ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་

ཚོ འི་གྲས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། ཀྱི ་ སྒ ་ོ ནས་འཛི ན་སྐ ྱོ ང ་སྤ ལ
ེ ་གསུ མ་བ ྱེ ད ་

མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་བདྱེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་

ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཧུ ར་ཐག་གནང་ཤོ ག་ཨང་།

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

4

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་འོག་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་
རྒྱལ་ཁའི་ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།

ྲེ ་མི ན་པའི་ཚོ གས་ མ་གཅི ག་རི ང་གནང་མཚམས་བོད་མི ་མང་ བཀའ་སླ བོ ་ཐེང ས་མང་པོ་ ཕེབ ས་སྟབས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ པ། དེ་བཞིན་གཞུང་འབལ
༣ ནས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་

བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་ཚོ གས་ཁང་གསར་

པར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་།
བཀའ་ཤག་ཐུ ན་མོ ང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་

ི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་ ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་པ་
པ་ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་འཛམ་གླང

ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འགན་བོད་མི ་
མང་ཚོ གས་ལ་བབ་ཡོ ད།  ཕྱོགས་མཚུངས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༤ ནས་ཚོ གས་བཅར་བ་ འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་ཆེ ན་དབུ་ ནི་ངའི་འགན་རྩ་ཆེ ་ཤོ ས་དེ་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
བསམ་བླ་ོ མང་པོ་བཏང་མཐར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ གི ས་བཀའ་དགོ ང ས་སྒྲུ བ་རྒྱུ ་ནི ་ ང་ཚོ འི ་
མི ་གྲངས་ ༣༤༠ འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་ འབདྱེ ་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
ི ་གི་དགེ་ དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ འདི་བསམ་བླརོ ་འཁོར་བྱུང་།   མགོན་པོ་ ལས་འགན་ཞིག་ཡི ན།
མར། གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླང
དང་འབལ
ྲེ ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གོང་ གང་ཉིད་མཆོག་ལ་མཚོ ན་ན།
དུ་ དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག ་གི ས་ དོན་དང་།

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་གྱི ་བརྗོད་གཞི ་ སྟངས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བོད་ཀྱི་རྩ་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་

གཞིས་བྱེས་བོད་མི འ་ི གནས་

བཞི ན་ང་ཚོ ས་བྱེད་ཐུ བ་པ་གང་ཡོ ད་པ་དེའི་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཅས་ཧ་ ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་ཤག་གི ས་

གཉིས ་ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་གནང་བ་ལྟ ར ། ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་བཞིན་ཡོ ད།

འཆར་གཞི་བཏིང་བ་ཞིག་རེད།

ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ནས་གྲོས་ཚོ གས་སུ་རེ་ དུས ་རྟག་ཏུ ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་
འདུན་ཞུས་པ་བཞི ན་ཐེངས་འདིར་དམི གས་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། རེ་བ་བཟང་ས་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ུ ་ས་ནས་བྱེད་ ལ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་བརྟན་
བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་བརྗོད་གཞི ་གཙོ ་བོ། ནས་རྒྱག་དགོས།  གྲ་སྒྲིག་སྡག

བོད་མི འ་ི སྒྲིགས་འཛུ གས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ལྟར། བོད་ ཞུ གས་བསྟར་འབུལ་ཞུ ་རྒྱུ འི་སྐལ་བཟང་གི ་
ལས་འཆར་དང།

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེ ད་ གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་ལྟར།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་

རི མ་དང་བོད་མི འ་ི དབར་གྱི་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་ འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ལོ ་ ལྔའི ་ ནང་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ མཆོག་ནས་ཀྱང་དགུང་གྲངས་ ༡༡༠ ལྷག་
བཅས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་རྒྱུ་ གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི ་རྩར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ སྐུ་ འཚོ ་ བཞུ ག ས་མཛད་རྒྱུ འི ་ ཞལ་བཞེ ས ་
མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོ ང་ཐབས་ བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོ ད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ྲི ས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའི་འོག་ འདུན ་པ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ པར་ རེད།  
མི འ་ི བཅའ་ཁམ

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་ མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ་དུང་རྒྱ་སེ ར་སྦྲེངས་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ལོ་ལྔ་བཅུའ་ི ནང་བོད་ གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་
རྒྱལ་ཁའི་ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

དང་བཅས་ཚོ གས་ཁང་དུ་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་ འཆར་སྣང་གི་བྱུང་རི མ་ལྟར་ན། ཕྲན་རང་ ཀྱི་རྩ་དོན་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས། ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི་ ཡང་སྲིད ་ཐག་
ཆོས། གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་
ྲི ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རས
༩ བཞུགས་ཁར
ྗེ ། ཆེ་ བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པའི་དམ་འབུལ་རྗེས་༸རྒྱལ་ བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་དང་།

ཙམ་ལ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ་དང་།   མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་ བའི་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཡང་ཡང་བཅར་ རི ག་གཞུང་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཐུ བ་ཐབས་ ཀྱི་རེ་སྟོང་བཅང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལམ་
སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་ བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་།

ལྷངོ ས་ནམ་ཡང་ཡོ ང ་རྒྱུ ་མི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་

སྤྱི་ རྒྱུའི་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད།   སྐབས་དེར་ བྱ་རྒྱུ་རེད།

ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག   སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གིས་དབུས་ཁམ
གཉིས་མཆོག་དང་།  བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་བཅས་ཀྱི ས་

མཆོག་གིས་ “ད་ཁྱེད་རང་གིས་ཆབ་སདྲི ་

ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་སྤྱི་འཐུ ས་དང་།   སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་རྟེན་འབྱུང་ ཀྱི་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་རེད།

འཆར་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་ མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་དང་འབྲེལ ་སྣང་ གཞི་གང་གདིང་བ་ཡི ན་ནའང་ངོས་རང་མེད་
པ།   དེ་བཞིན་ཁ་ྲི ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་རྣམ་ གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ གནང་གྲུབ་མཚམས། རི མ་ པ་ནང་བཞི ན་བྱས་ནས་འཆར་གཞི ་སྒྲི གས་

པ།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་འགན་འཛི ན་ བཞི ན ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་གཉིས ་དང་། ཤོག་ཨང་ ” ཞེས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་ཡོ ད།   

རྣམ་པ།   ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་ ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་བཅས་ནས་རྟེན་འབྱུང་ ཕྲན་རང་བོད་མི ་ཞིག་ཡི ན་པ་དང་། གཉིས་

ྲོ ་འབུལ་གནང་།
པ། གཞུང་ཞབས་ས་ྲི ཞུ་བ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་། ས་ྲི མཇལ་དར་སྒལ

ནས་ནང་པ་ཞིག་ཡི ན།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ི ་གི ་དགེ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དད་གུ ས་
ཞུའི་ལས་བྱེད་སྡ་ེ ཚན་གཞན་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ། དེ་རྗེས་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླང

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འཐུ ས་མི ་ འདུན ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཤི ས་བརྗོད ་གསུ ང ་ དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་
ཚོ གས་འདུའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དང་། ས་གནས་འགོ་ འདོན་གནང་རྗེས་བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོ གས་ ནས་སོ་སོའི་བླ་ོ ཡུལ་ལ་མ་ཤོང་བ་ལྟ་བུ་ཞི ག་

འཛི ན་རྣམ་པ། བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ པས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱལ་གླུ་རྔ་རོལ་ བྱུང་། སེམས་པ་ཧ་ཅང་ལྗདི ་པོ་ཆགས་པའི་ ད་ཆ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་གསུང་བཤད་གནང་
ྱེ ། དེ་ནས་བོད་ བཀའ་སླབོ ་དེ་ འདྲ་ཞི ག ་ཕེབ ས་པར་བརྟེན ་ མཆོ ག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་ བསྟུན། ཚོ གས་མི ་རྣམས་སྡ་ེ ཚན་ཆ་བགོས་
ལས་འགུལ་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་ དང་བཅས་དབྱངས་སུ་གར

པ། ས་འཐུ ས་མེད་པའི་ས་གནས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ། བསྟན་སྲིད ་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ ལུ ས ་སྲོག ་ བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཡི ན་ནའང་བཀའ་བླནོ ་གཞན་

བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱུ འི་མཛད་འཆར་ཇེ་ ལྟར་ཚོ གས་ཆུང་ཚུགས་ཡུལ་སོ་སོར་ཕེབས་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རྗེས་ གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་རི མ་པར་བཅར་བའི་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ད་ པ་བཅས། །

རང་སྐངྱོ ་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ།

ོ ་གང་ཡང་ཞུ ས ་མེ ད །   ཉུ ང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརྟེན།  ༸གོང་ ནས་བསམ་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད་
ཕྱི་རྒྱལ་ ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་བླསོ ་གཏོང་གནང་ སུ ་ལའང་དེའི ་ སྐ ར

པ་དང་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་ དྲན་གྱི་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ངག་གཅད་སྐར་ སྐབ ས་སུ ་ མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་

བར་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པ་དེ་ དག་མི ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༦

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ི ལི ་གསར་པར་ཡོ ད་པའི་
Club

Constitutional

པའི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཅཱ་ནཀྱ་ ཕུལ་འདུག  
ཐེབས་རྩ་ཁང་

Chanakya Foundation

ནས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་

ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་ ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་ལ་གཟེངས་
སུ་ཐོན་པའི་འགོ་ཁདྲི ་
ཀྱི ་ ཕྱག་ལས་གནང་

དེ་ཡང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་

མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་དང་བོད ་མི འི ་
སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན།

མངའ་སྡའེ ་ི ཟ་འབྲུ་དང་བཟོ་ལས་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཀྱི་ཚོ གས་མི ་སླབོ ་དཔོན་ཀི ་རཱན་ཧ་ཛ་རི ་ཀ་
ཞབས་ར་མེཤ་ཝར་ཏེ་ལི ་

war Teli Ji

Shri. Ramesh-

མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་བྷ་ི ཇེ་པི་

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ སྲིད་དོན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་སྐུ་

ནཀྱ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་

har

མཆོག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་དང་བླངས་

རྟགས་དེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོ ད།

ག ཟེ ང ས ་ རྟ ག ས ་

ུ ་པའི་གཏིང་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ བྷ་ི ཇེ་པི་སྲིད་དོན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་མ་
པར་སྙངི ་ཁུང་རས

Dr. Shyamaprasad
Mookerjee

ཞེས་པ་

མཆོག་དང་ཨ་

ཅཱརྱ་གྷུ་ཇ་གྷ་ོ པལ་རེཌི་ Acharya Gujja Go-

pal Reddy

མཆོག་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་

གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཅཱ་ ཞབས་མུར་ལི ་མ་ནོ་ཧར་ Dr Murli Mano- ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་བཅས་ཆེ ད ་ཕེབ ས་

བ ར ་ ངོ ས ་ འ ཛི ན ་
ཆེ ད་ཤྱཱ་མ་པྲ་སཱད་མུ ་
ཁར་རྗི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་

Prof. Kiran Hazarika

སྐབས་ ཞབས་ཞུ་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེ་ཤི ་

དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་གི ས་ ཀུ་མཱར་

Indresh Kumar

མཆོག རྒྱ་གར་

གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞི ན་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི་ འཐུ ས ་མི ་ དང་ལྡ་ི ལི ་
ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

ནོཇ་ཏི་ཝ་རི ་

Manoj Tiwari

མཆོག རྒྱ་

མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ གར་དབུས་མཐོ་སླབོ ་འཛི ན་སྐངྱོ ་ལྷན་ཚོ གས་

གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ལྡ་ི ལི ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་དང་།

མི ་མང་

བཅས་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་དཔལ་
ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འདྲི་
ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཁྱེད་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་རྒྱ་རི གས་ངོས་ཤེས་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གལ་ཆེ་ཡི ན་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཡག་པོ་བྱེད་རོགས།
ལོ་པཎ་ཟུང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གུང་

ཚང་མ་ནཱལེནྜའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་འཛི ན་མཁན་
གཅིག་གྱུར་རེད། ཁྱེད་ཚོ ་ལའང་ང་ཚོ ས་

དེང་སྐབས་ལེགས་

ཚོ འི་གྲས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་

ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རི གས་

ཙམ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤདྲོ ་རྒྱུ་མེད།   དེང་སྐབས་

ཁ་བྲལ་འག ་ྲོ རྒྱུ འི ་ ཉེན ་ཁ་འདུག ་ཟེར ་ནས་

ཁྱེད་ཚོ ས ་ཁོང ་ཚོ ར ་འགྲེལ ་བཤད་བརྒྱག་

བྱེད ་བབ་དེ་ ནི་ བསམ་བླ་ོ གུ ་ དོག ་དྲགས་པ་

རླབས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  ནང་ཆོས་འགྲེལ་

མཚོ ན་ན་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་མ་ཐག འགོ་

བོད་པའི་སྐད་ཡི ག་རེད་འདུག ཅེས་ག་ཚོ ད་

པ་ཁོང ་ཚོ ས ་ངོས ་ལ་བླ་ོ གཏད་བ ྱེད ་བཞི ན ་

གྲྭ་དེའང་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ ་ཚོ ར་དམི གས་ནས་

ཁྱེད་ཚོ འ་ི ལས་འགན་རེད།

མི ་ཚོ ས་ཀྱང་ངོས་ལ་བླ་ོ འགེལ་ནས་བླ་ོ གཏད་

ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ མཁས་པ་དེ་འདྲས་ངོས།   བོད་ཀྱི་ས་མཐོ་ པཎ་ྜི ཏ་གཅིག་མཉམ་དུ་ཡོ ད།

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐེ་ ཝན་དད་ལྡན ་ཆོ ས ་ ཞི ང་ས་སྐམ་པོ་ཡི ན་སྟབས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱོན་

ཞུ་བ་ཚོ ར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ ཆགས་བྱུ ང ་ཚེ ་ རང་བཞི ན ་གྱི ས ་གསོ ་ རྒྱུ ར་
ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བའི་ དུས་ཚོ ད་ཧ་ཅང་འགོར་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བརྗོད་ཀྱི་

གསུང་ཆོས་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་མགོན་པོ་ འདུག   རྒྱ་རི གས་གགྲོ ས་པོ་དེ་འདྲ་ལའང་
གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་ ངོས་ཀྱིས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ ས་གཏེར་

པ་སྟེ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་།

འབལ
ྲེ ་ཐོག་ནས་འག་ྲོ བཞིན་འདུག ལེགས་

སྦྱར་ནང་ཡོ ད་པའི་གཞུང་གཙོ ་ཆེ་བ་ཕལ་མོ་
ཆེ་བོད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད།

སྦྱར་སྐད་ནི་སྐད་དབང་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་དེ་

ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཐོག ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

སོར་ཆུད་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
བྲང་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད།

ཀླད་པ་གུ་དོག་དེ་

ྲེ ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི ་རེད།
དེ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་མཚོ ན་བྱེད་ཡི ན་སྟབས།   དེ་འདྲ་དང་འབལ

བོད་ཡི ག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་བཞི ན་འདུག   དགོས་འདུག  བོད་པའི་སྐད་ཡི ག་དེ་ཧ་ཅང་
དང་བླ་ོ རྒྱ་ཆུང་དྲགས་པས་རེད། རྒྱ་གར་ལ་

དོན། ངོས་རང་བོད་པ་རེད།   ངོས་ལ་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མི ང་ཞིག་ཡོ ད།   གཞིས་
བཞུགས་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཡོ ད་

སྟོད་རང་ནས་སླབོ ་གྲྭ་འཛུ གས་རྒྱུ་དང་། སླབོ ་

སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུ གས་རྒྱུ།   དེའ་ི ནང་བོད་

ཡོ ད།   རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གི་བོད་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་

གྱི་སྲིད་བླནོ ་ནེ་ར་ུ མཆོག་ཡོ ད།

བཅོལ་བཞིན་ཡོ ད།   དེར་བརནྟེ ་བོད་དོན་

ཞབས་འདེག ས་བསྒྲུ བ་ཐུ བ ་ཡག་ཏན་ཏན་

ཁོང་གིས་

བབཤད་རྒྱག་རྒྱུ འི ་ སྐད ་ཡི ག་ཡག་ཤོ ས ་དེ་

ཐུ བ་ཐུ བ་ངོ་ཤེ ས་ཚོ ར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ ་
བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་དེ་དག་ཧ་ལས་པའི་

སེམས་ཤུགས་རེད། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་
ནའང་འཚེ ་ བ་མེ ད ་པའི ་ ལམ་ཐོག ་བོད ་མི ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་། དེང་སྐབས་

ཚོ ས་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

བའི ་ བཤད་གྲྭ ་ ཆེ ན ་པོ་ དེ་ དག་ཚུ ག ས་ནས་

རྒྱག་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོ ད།

མཁན་ཆེན་

ཡོ ད། ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཤེས་ཡོ ན་མུ་མཐུ ད་ནས་ང་
ཚོ ས་འཛི ན་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་

གཞན་ལ་གནོད་འཚེ ་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། འོན་

ཀྱང་མི ་ལ་གནོད་མ་སྐལ
ྱེ ་བར་སོ་སོས་རང་

མོ ་ དང་སྦྲགས་དེ་ སྔ་ ཆོ ས ་སྲིད ་ཟུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ བ་འཚོ ས ་ནཱ ་ ལེ ནྜ་ ནས་མནམས་པའི ་ ནང་

གྱི་ཐོག་ནས་བོད་སྐད་རང་གི ་ཐོག་ནས་མི ང་

བཙན་བལ
ྱོ ་བའི་ནང་དུའང་འཛི ན་ནས་ཡོ ད།

བོད་མི ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཤི ག་གི ས་

སྲོལ་དེ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་ བྱས་ཡོ ད། མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ ས་བོད་མི ་ཚོ ་

ཡོ ད།

སླབོ ་སྦྱོང་མུ་མཐུ ད་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད།   དེ་མི ན་

རྗེ། སེམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་

འགན་ཞིག་ངོས་ལ་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི ཆབ་སདྲི ་
ཀྱི་འགན་དེ་ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་

བཞག་པ་རེད།

ཁ་སྔགོ ་འདོན་སོ གས་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ཁོར་

ད་ཆ་མང་གཙོ འི་ ལམ་ནས་འོས ་འདུ་ བྱས་ ཡུག ་ལ་གནོད ་འཚེ ་མི ་ཡོ ང ་བར་བསམ་བླ་ོ

ལེ གས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ཚབ་བོད་སྐད་ཀྱིས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོ ད།   མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ ་མ་བནྱོ ་སྔནོ ་

པའི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི ས་འགན་འཁྱེར་ ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས། ཞེས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།   བོད་སྐད་དེ་གདོད་མའི་སྐད་ལྟ་བུ་ཞི ག་བྱས་

བཞིན་ཡོ ད།   ངོས་ཀྱིས་ཆབ་སདྲི ་འགན་ གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ནི་ བོད ་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་དེ་ དུས ་

འཁྱེར་གྱི་མེད།   སྐབས་རེ་ངོས་ཀྱི་རྩེད་ རབས་བརྒྱད་པ་ཙམ་ནས་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་
ཞེས་ལུགས་གཉིས་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ འི་ལམ་ ཆོ ས ་དེ་ བོད ་མི ་ཚོ ས་ཧ་ཅང་གཅེ ས ་ཉར་

རེད།

གལ་སདྲི ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་བསྐྱར་དུ་ ལ། ཁྱེད་ཚོ ས་ཆོས་རྒྱལ་སངྲོ ་བཙན་སྒམ་

ངོས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ པོའི ་ སྐ བ ས་ནས་བོད ་ཡི ག་ཟུ ར་དུ་ བཟོས ་
ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཟེར་བ་དེ་མེ ད་ འདུག དེར་བརནྟེ ་ལེགས་སྦྱར་དང་པ་ཱ ལི འ་ི

ཕེབས་པ་ཡི ན་ན།

པ་བཟོས་སྟབས་ཁོང་གི ས་གང་གསུང་ཡོ ང་ སྐད་ནང་ཡོ ད་པའི་གཞུ ང་དེ་དག་བོད་ཡི ག་

ནས་ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་མེད།

ཞི ་འཚོ ས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་བཞི ན་བསྒྱུར་

ཚི ག་གསར་པ་བཟོས ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན ་

དེང་སྐབས་ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ཁག་

གཅི ག་བོད་སྐད་ནང་སྒྲ་སྒྱུར་དང་དོན་སྒྱུར་
གཉིས་ཀ་ཡོ ད།

དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

འདུག   དཔལ་ནཱལེནའྜ ་ི རི ག་གཞུང་ཧ་ཅང་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག   ས་ ཡོ ད། སྐབས་དེར་དཔེ་ཆ་བསྒྱུར་སྐབས་ལོ་
མཐོན་པོ་རེད།
རྒྱ་གར་བའི་ཁོར་ཡུག་ ཙ་ྭ གཅི ག་པུ་མི ན་པར་ཞུ་དག་གཏོང་མཁན་

༄༅།

སྐབས་རེ་དམ་བསྒྲགས་ཚ་པོ་དང་སྐབས་རེ་
ཕྲན་བུའ་ི དམ་བསྒྲགས་ལྷུག་ཏུ ་ཕྱིན་ནས་གང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་རེད།

རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ་རེད།

སྙངི ་

གཞན་ལ་འཚེ ་ བ་མི ་བྱས་པའི ་ དམ་བཅའ་

བརྟན་པོར་བཟུང་ནས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ ་

དུལ་བ་ཞིག་དངོས་གནས་ཆགས་འདུག ཧ་

བ་དེ་དག་བོད་སྐད་ནང་ཆ་ཚང་ཡོ ད།  བོད་

མའི་གཞུང་མེད་སྟབས་རྟགས་གསལ་གཏོང་

ི ་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་
རེད། འཛམ་གླང

སྣང་ཧ་ཅང་བྱས་སྟབས་རྟགས་གསལ་གཏོང་

འདི་ཉམས་པ་

སོའི་སག
ྲོ ་བླ་ོ གཏོང་ཐུ བ་མཁན་ཞི ག་གི ས་མི ་

རི ག ས་དེ་ དག་དང་ཁྱེད་ཚོ ་ ཐེ་ ཝན་ནང་གི ་

འཛི ན་མཁན་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོ ད། ཁྱེད་

ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོ ད།

སོ་

མ་བྱས་པ་རེད།   བོད་མི ་དེ་དག་ནང་པ་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་འབལ
ྲེ ་བ།

ཀྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་འདི་བོད་མི ་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་མ་

ནང་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་ལམ་ནས་རང་ཤི ་

ལྟར་དཀའ་ངལ་འདུག

རྒྱ་རི ག ས་ནང་པ་ཚོ ་ ནཱ ་ ལེ ནྜའི་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་འབྲེལ་

ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་ངོས་ཀྱི ས་བཞག་ཟིན་པ་རེ ད།   བསམ་ཡས་ལ་སྒྲ་སྒྱུར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
ངོས་རང་བོད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ ལོ ་ ཙྭ་ བ་དང་པཎ་གྲུ བ ་ཀྱི ་ གླིང ་ཞི ག ་བཟོས ་

བོད་ནང་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་འགའ་ཤས་ནང་

ཕྱིན་པ་རེད།   དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི རི ག་གཞུང་

ི ་ཞེས་
ཆབ་སདྲི ་ ཡོ ད། སྐབས་དེར་སྒྲ་སྒྱུར་ལོ་པཎ་གླང

བརནྟེ ་ངོས་ཀྱིས་གང་བྱས་རེད།

བ་ཡི ན་ནའང་ནཱ་ལེ ནའྜ ི་ཤེས་ཡོ ན་དེ་ང་ཚོ ས་

རི ན་པ་དང་པོ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་

པོ་བརྒྱབ་ཡོ ད།   རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་ཆག་

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་གནང་

སླབོ ་ཕྲུག་ཁྲི་ཕྲག་ཙམ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ནས་

རླབས་ཆེ ན་པོ་འདི་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་བདག་

བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག འོན་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་ ནང་བསྒྱུར་དགོས།  ཁྱེད་ཚོ ་བོད་པ་ཚོ ར་
ལྔ་པ་བསྐྱར་དུ་ཕེབས་རྒྱུ ་མི ན་སྟབས་བཞེད་ བོད ་སྐད ་རང་གི ་ ཐོག ་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད ་
སྣང་བདྱེ ་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད།   དེར་ རྒྱུ་ཞིག་དགོས།

སེ ར ་འབྲས་དགའ་གསུ མ ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ འི ་

བར་སྐབས་ལོ་ཤས་

ཚོ ་ཐང་སེང་བླ་མའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཚད་

ཡག་མེད།

ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཚད་མར་དོ་

རྒྱུའི་གོམས་གཤི ས་ཤུགས་ཆེ་ཡོ ད།   ང་ཚོ ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱི་དུལ་བ། ནང་
ཅང་ཡག་པོ་རེད་འདུག

སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཆ་

ནས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།   བོད་མི ་སྡག
ུ ་པ་དེ་
འདྲའང་ཡོ ང་གི་རེད།

གནས་ཚུལ་ཐ་དད་

རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

རྨ་བྱ་ཆེ ན་མོ འི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་

རས
ྲེ ་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་
ྗེ ་རེ་ཞི ག་ཆོ ས་འབལ

འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་ལས་རི གས་པ་ཁག་གཅིག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནང་གཟིགས་སྐརོ ་ད་ུ ཕེབས་པ།

།རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རནྟེ ་

ཀྱི་སྐརོ ་དང་།

ད་ལྟའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་ བོད ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ ཤག་ཏི་སི ངྒ་པར་མར་

བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི ངོ་སྤདྲོ ་གནང་།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་གསར་

གཞི ་ བྱས་པའི་ འཕགས་བོད ་འབྲེལ ་མཐུ ད ་

རི མ།

༩ ཚེ ས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་རྒྱ་གར་གྱི་

ི ་བསྡུས་ ཀྱི་འགམ
ཚོ གས་པ་མེ ད་པའི་སྐར
ྲེ ས་སྟོན་ཁང་དང་།
ོ ་ངོ་སྤྲོད་སྙང

ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་

གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གཅི ག་གི ་གསར་འགོད་ལས་
རི གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་ ༦ བཞུགས་སྒར་

འཕེལ་རི མ། མང་གཙོའ་ི ཁྱད་ཆོས་སདྲི ་དོན་ འགོད་ལས་རི གས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བོད་

Parmar

Shri.Shakti Singh

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ནིལ་མི ག་ཅ་

འགན་འཛི ན་གཞོན་པ་མགོན་པོ་ལགས་དང་

ལས་འཆར་འགན་འཛི ན་ཆོ ས་ཉིད་ཚེ ་རི ང་

བོད་ཀྱི་དཔེ་

གནང་ཡོ ད།   དེ་བཞིན་གསར་འགོད་ལས་ མཛོ ད་ཁང་། དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་།
རི ག ས་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་རྣམས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས། རྡ་

རྡ་ས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལྷན ་ཁང་ འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་ སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ

བོད་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི

ཁག་གི ས་གཙོ ས་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་ ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ནང་སདྲི ་ ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་ེ གནས་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་། ཁང་བཅས་ཀྱི ་ནང་གཟིགས་སྐར
ོ ་དུ་ཕེབས་
དེ་ཡང་གསར་འགོད་ བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ ཡོ ད།གསར་འགོད་ལས་རི གས་པའི་སྐུ་ཚབ་

མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ནང་གཟིགས་ ལས་ཁུངས་དང་།
སྐརོ ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

ལས་རི གས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བོད་མི ་མང་ ནང་གཟིགས་སྐརོ ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་
མཆོག་ལ་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

གསར་ རྣམས་ནི།

འགོད་ལས་རི གས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བོད་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་

སྐབ ས་དེར ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་ སུ ་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་དུ་ ཕེབ ས་ཡོ ད་པ་དང་།
མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་
སྐབས་དེར་དལ

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་གཉིས ་ དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཁོང ་རྣམས་ལ་

སྐ་ུ ཞབས་གྷ་ོ རབ་བྷར་ཌི་ཝཇ་

Shri Gaurav Bhardwaj

ལྕམ་སྐ་ུ ཤཱ་ལོ་ཤུག་ལ་

ལགས་དང་།  

Ms.Shaloo Shukla

ཏུ ར་ཝེ་ཌི་

Shri.Neelmegh Chaturvedi

ལགས། ལྕམ་སྐ་ུ སོ་ནཱ་ལི ་ཐ་ཀུར་ Ms.Sonali ལགས་བཅས་ཡི ན།     གསར་འགོད་

Thakur

ལགས། ལྕམ་སྐ་ུ ཤ་ལུ་ཨ་གྷར་ཝལ་ ལས་རི གས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་

Ms.Shalu Agrawal

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་

འཕགས་བོད ་འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད་ལས་ཁང་གི ་

ལགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

དགའ་བྱེད་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་བརྒྱུ ད་སྒྲོགས་ བཟང་སྤྱོད ་ཀྱི ་ རི ན ་ཐང་དེ་ དག་ཉིན ་རེ འི ་

ི ་གཞན་ལའང་ལམ་
ནི་ བསམ་ཡུ ལ ་ལས་འདས་པའི་ བླ་ོ ཕམ་གྱི ་ མི ་ཆོ ག་པར་འཛམ་གླང

མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་མེ ས ་

གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་མོ ་ར་རི ་བྷ་པུ་མཆོ ག་

སྲན་གོང་སྤལེ ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ ཆོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་མེད་མཁན་མི ་གྲངས་ཐེར་

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

པོ་ དམ་པ་གཱ ན ་དྷ་ི མཆོ ག ་གི ་ མཚམས་ཁང་

སྦྱང་གནང་མཁན་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

འཚོ ་ བའི ་ ཁྲོད ་ཉམས་ལེ ན ་ཐོག ་ནས་ཡར་

རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་ཐད་དགོངས་

རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ཆོས་ཟེར་དུས་བཟོད་ སྣེ་འདྲེན་ཐུ བ་པ་དགོས།

ི ་ནང་
འཛམ་གླང

བརྒྱུ ད་སྤྱི་ཚོ གས་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་རྨང་གཞི ་ འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་ཆོས་

དུ་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་

ཡི ན་དགོས།   འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་མེད།   དེ་ལྟར་ནའང་མི ་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་གྱི ས་ཁུལ་

ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་ཉམས་བཞེས་བཟང་པོ་ ང་ཚོ ་ ལྟར ་ཁོང ་ཚོ ས ་ཀྱང་སྡུག ་བསྔལ ་ལས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

རྒྱུ ན་ནས་དར་བའི་ཆོ ས་ལུགས་དེ་དག་གི ས་ མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན། སྤྱིར་ཞི་གནས་

Harijan Sevak Sangh

ན་ཡུལ་འདིར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ནས་ཆོས་ དེ་དག་ང་ཚོ འི་སྤུན་མཆེ ད་ཕོ་མོ ་ལྟར་ཡི ན།

ནས་གདན་ཞུ ་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ་དོན་ལྟར་

དེར་ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་མཛད་སྒརོ ་

རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་སྲོལ་ བྲལ་འདོད་དང་།   བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་བྱེད་

སྐབས་དེར་ཧིན་དུ་དང་ཁ་ཆེ། ཡེ ་ཤུ། སི ག

སྙངི ་རྗེས་བརྩིས་ཟིན་པའི་སྤྱོད་པ་འཚེ ་བ་མེད་ དང་ལྷག་མཐོང་གི ་ཉམས་ལེ ན་དེ་དག་ཆོ ས་

ཆེན་ཁག་གཅིག་ཕེབས་འདུག ཐོག་མར་བླ་

ི ་ས་ཕྱོགས་ ལུ ག ས་དང་མ་འབྲེལ ་བར་དེང ་དུས ་ཤེ ས ་
བརྟེན་ནས་ཡུལ་འདིར་འཛམ་གླང

གཅེར ་བུ ་ བ་བཅས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་སོ ་ སོ འི་ བླ་

པ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྲོལ་ཡོ ད།   དེ་ལ་ ཕྱོགས་ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།  ཆོས་
གང་ས་ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་རྣམས་ ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་འཁྲིད་ཐུ བ་དགོས།

ཆེན་རྣམ་པས་མེས་པོ་དམ་པ་གཱན་དྷ་ི མཆོག་

གི ་སྐ་ུ བརྙན་མདུན་དུ་གུས་འདུད་དང་སྦྲགས།  
མཚམས་ཁང་གི ་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི ་རྭ་བའི་ ཀྱང་ཕེབས་ཡོ ད།  

བཞེ ས ་གནང་མཁན་ཡི ན་པ་མཚུ ང ས་པ་

ནང་ཤི ང་སྣ་འདེབས་འཛུ གས་མཛད་འདུག

སྐ བ ས་དེར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ རེད།   འག་ྲོ བ་མི ་ལ་ཐུ ན་མི ན་ཁྱད་ཆོས་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བླ་ ཆེ ན ་རྣམས་སྡིང ས་

དོན།  ཆོས་གགྲོ ས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ།  འཛམ་

འདུ་ཤེས་འཛི ན་ཐུ བ་པ་དེ་ཡི ན།   འདུ་ཤེས་

བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ།

ཡུག་སྐྲུན་ཐུ བ་བཞིན་ཡོ ད།   དེང་སྐབས་

དེ་ རྗེས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཆའི་སྟེང་འཁོད་མཚམས་རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུ ན་
ལམ་ལུགས་ལྟར་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་

འདུག  སྐབས་དེར་ཧིན་དུའ་ི ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ ཤི ག་ཡོ ད་པ་ནི་གཞན་ལ་སྤུན་མཆེ ད་ཕོ་མོ འི་

གླི ང ་གི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་གཙོ ་ གྲས་ཚང་མས་

འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་

སྐར
ོ ་བསླབ་བྱ་གསུང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ས་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་ཁོར་

འཇི གས་སྣང་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཞི ་བདེའི་ དེ་ འདྲ་བྱུ ང ་ན་འགྲོ་ བ་མི ་ རི ག ས་སྤྱི འི་ བདེ་

ངང་གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།   ཆོས་ལུགས་གཙོ་ དོན་ལའང་ཕན་རླབས་ཆེ།   རྒྱ་གར་སྲོལ་

ཆེ ་བ་དེ་དག་གི ་ལྟ་གྲུབ་ནང་གཙོ ་བོ་བྱམས་ རྒྱུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་མཚོ ན་ན་གྲངས་ཅན་པ་ནི་

བརྩེའི་བསླབ་བྱ་གསུངས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ ཕལ་ཆེར་ཆེས་ཐོག་མ་དར་འདུག གྲངས་

ཆོ ས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུ ན་གསོད་རེས་ ཅན་པ་ནང་ལའང་ལྷར་བཅས་དང་ལྷ་མེ ད་

བྱས་ཟེར ་བ་ནི ་ ཧ་ཅང་བླ ་ོ ཕམ་གྱི ་ གནས་ གཉིས་འདུག

རེད།

ལྷར་བཅས་པས་འཇིག་རྟེན་

རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཅིང་། ལྷ་མེད་སྨྲ་བས་མི ་

ཆོ ས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ནས་རྙག
ོ ་གྲ་བཟོ་བཞི ན་པ་ ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡོ ད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ འདོད། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་བདནུ ་ཅུ་འཁོར་ཞི ང་བོད་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་
ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

ཁབ་ཟེར་བ་གསར་འཛུ གས་བྱས་ནས་ལོ ་ངོ་
བདུན་ཅུ་འཁོར་ཞིང་།  ཉིན་མོ་དེར་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གི ས་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཡི ན་པའི་

ི ་ཕྱི་ལ་སྟོན་བཞིན་
རྣམ་འགྱུར་ཞིག་འཛམ་གླང
ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་

མོ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མི ་

བདྱེ ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར།   ཧོང་

པར་གཙང་ཞི ང ་དྭ ང ས་བའི ་ བོད ་ཀྱི ་ རང་

ཀོང་ནང་མི ་མང་གི ས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ འབྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་
བཞིན་པ་མ་ཟད།
བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་ རང་སྣང་གང་དྲན་གྱིས་གཏོར་བཅོམ་བྱས་
དུའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ དང་བདྱེ ་མུས་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རགྡོ ་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་ བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་རྒྱུའི་སདྲི ་བྱུས་འོག་

ི ་འཇགས་རྩ་བ་ནས་ བོད ་ནང་རྒྱ་རི ག ས་མི ་འབོར ་ཧ་ཅང་ཕོན ་
བཞི ན ་པར་བརྟེན ་ལྷང
མེད་སྟབས།

ི ་སྟོབས་ནམ་
ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་རང་དབང་ ཙམ་བཏང་ཡང་བོད་མི འི་སྙང
ཡ་ནི་འཛམ་གླང
ཆེས་ཞན་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་།

བོད་དེ་ ཡང་མ་ཞུམ་པར་གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།  རྒྱ་ནག་

ཨང་གཉིས་པ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་གནང་ གཞུ ང་གི ས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་

བ་དེར་ཡ་མཚན་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞི ག་གང་ཡང་ མི ་ལོ་ ༦༠ སོང་ཡོ ད།

མེད།

ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་ མི ་ལོ་ ༦༠ རི ང་བོད་མི ས་ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་མེད་

དབང་ཐོག་སྔར་བས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་ པའི་གུ ང་བྲན་རི ང་ལུགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ལ་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་ ཆེ ་ གནས་སྤ་ོ བྱས་བཅུ ག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་

ར་ུ འག་ྲོ བཞི ན་པ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

ི ་སྟོབས་ཆེ ན་པོས་གདོང་
དཔའ་མཛངས་སྙང

བོད་མི འ་ི གཞི་

ུ ་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་ནང་གྲྭ་
རྟ་བླ་རང

མོ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད། མེ་མགྱོགས་དང་

རོལ་བཏང་བ་དང་། བཙན་དབང་འོག་གང་ བཏང་བ་མ་ཟད།   གྲྭ་བཙུན་གྱིས་གཙོས་

སྙངི ་སྟོབས་ནམ་ཡང་གཞོམ་མི ་ཐུ བ།  དྲག་

རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུ གས་ཀྱི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་མྱ་ མི ན་སྐད་ཡི ག་དང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ཁྱད་ཆོ ས་

དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུ གས་

ངན་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱས་སྤྲོས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་

ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས། “རྒྱ་ནག་

འདི་ལོ འི་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་

བྱུང་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
བོད་སར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁྲིམས་འགལ་

དེ་ཡང་བོད་ལ་ རྩ་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

བསྟི་གནས་ཁང་ཆེ ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་གསེར་ ལེན་བྱས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ཉིན་

བྱས་ནས་ལོ ་ ངོ་ བདུན ་ཅུ ་ འཁོ ར ་བ་དང་།   མཚོ ན་ན་ཞི ང་གཤེ གས་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་

རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེ ད་རྡོག་ བཙུན་གྱི་ལས་ཤག་གཏོར་བཤི ག་ཚབས་ཆེ ་

གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ལ་ཁེ་ལས་གངྱོ ་ཆེ་བ་

བྱུང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ། ཕ་མ་དང་གཉེན་ ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བ་མང་པོ་དགོན་པ་ནས་
ཉེ་སོ གས་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་བྱེད ་མ་ བཙན་དབང་ཐོག་གནས་དབྱུང་བཏང་དང་

པོས ་དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ ས ལ
ྲོ ་ཡོ ད ་ཀྱང་

ཆེ ད་མངགས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་།  ལྷག་པར་རང་དང་ཕྲན་བུའ་ི ལྟ་སྤདྱོ ་

བཙན་བཟུང་བྱས་རྐྱེན་བོད་རང་བཙན་ཤོར་

བཅུ ག་པར་གཅི ག་པུར་དོ་དམ་བཀག་ཉར་ གཏོང་བཞིན་པ་དང་། ཕྱིར་འབུད་བྱས་རྗེས་

བྱས་པ།  བོད་མི ་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་རྣམས་ གྲྭ་བཙུན་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞེན་སླབོ ་གསོའ་ི

མེ་མདས་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བོད་མི འི་

པོའི་སྟོབས་ཤུ གས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྙངི ་སྟོབས་

ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་ཐབས་མེད། དེ་ཡང་

རྒྱ་གར་གྱི་དབུ་ཁྲིད་གྲགས་ཅན་པ་སྐུ་ཞབས་
ཛ་ཡཱ་པྲཱ་ཀཤ
ཱ ་ན་ར་ཡན་ Shri Jayaprakash

མི ་མཐུ ན་པའམ་འགལ་ཟླའི་ཕྱོགས་ལ་དྲག་

བ་དང་།  ཞི་བདེའ་ི དཔལ་ཡོ ན་ལ་ལོངས་སུ་

རྒྱ་ནག་གི ་ས་ཁྱོན་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་བདག་དབང་

གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་གཏོར་བཅོམ་སྣ་ཚོ གས་ འདས་སོང་བ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ གཞུ ང་གི ས་བོད་མི ་དགེ་འདུན་པ་ཚོ འི་ཉིན་ ཡི ན་བརྗོད་ན་འགྲོ་བ་མི འ་ི སྙངི ་སྟོབས་ནི་དུས་

པོའ་ི སྟོབས་ཤུ གས་ཀྱི་དཔའ་རྩལ་ངོམས་ནས་

ལ་སྡུག་སྦྱོར་མནར་གཅོད་ཚད་མེ ད་བཏང་ ལས་འགུལ་ཟེར་བ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད།

Narayan

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། བོད་

སྤྱོད་བཞི ན་པའི་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ་མི ་ བར་བརྟེན་བཙོ ན་པ་མང་པོ་དུས་མི ན་རྐྱེན་ ཆོ ས ་མེ ད ་སྨྲ་བའི ་ རྒྱ་ནག་གུ ང ་བྲན་སྲི ད ་ དེ་བཞིན་རྩ་མེད་འགྲོ་ཐབས་མེད།

གང་

གྱིས་བཙན་བཟུང་བྱེད་བཞི ན་པའི་ས་ཆ་དེ་

ོ ་སྟངས་འཛི ན་ ནམ་ཡང་གསོན་པོར་གནས་པ་ལས་འཆི ་མི ་
བྱུང་བ་དང་།  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ བོད་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་མཚོ ན་རྟགས་ རེའི་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒར
བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད།   ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངན་ སྲིད།   གཞན་གྱི་བྲན་གཡོ ག་ཏུ ་སྡདོ ་རྒྱུ་ནི་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ བར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

བརྡ་ལན་བཏང་བ་དང་དུས་མཚུངས།   སུ་

ཡ་གཅི ག་དང་འབུམ་གཉིས་འདས་གྲོངས་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད།

སྟོང་ཙམ་གཏོར་བཤི ག་བཏང་ཡོ ད།   རྒྱ་

སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་ དབང་སྒྱུ ར་བྱེད ་ཐབས་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད །  
མེད་བཏང་བ། བོད་མི ་ཚོ ར་དཔལ་འབར
ྱོ ་ དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དེང་ དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ།
ཟུ ར་འབུ ད ་བྱས་པ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་ནས་ དུས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརནྟེ ་ནས་སོ་ཉུ ལ་བདྱེ ་ གོང་རྩོམ་དེ་སྒརེ ་ལས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ྲི ས་འགལ་
ཟེར་བའི་མི ང་སྙན་པོ་དེའ་ི འོག་ཁམ
དག་མུ ་ མཐུ ད ་ཧམ་བཟུ ང ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི ་

ཞི ག་གི ས་ཁ་གཏད་བཅག་པའང་གདོང་ལེན་

ི ས་
བྱས་ཚེ ་ཐལ་བའི་རལ
ྡུ ་དུ་བརླག་པའི་སྡག
མོ་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཅི་ལ་མི ན།    དེ་ལྟར་

རི ང་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་མི ་ས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི ་ ༡༥༣ གཡོ འི་རེ་སྟོང་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ཆེ ད་བོད་བརྒྱུ ད་ མི འི་ལྷན་སྐས
ྱེ ་ཤི ག་མི ན་སྟབས་དམར་པོའི་
སུ་གྱུར་བ་དང་།

བོད་ནང་དགོན་པ་དྲུག་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་

ཡི ན་པ་དེའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་གོ་

རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་ཚུ ལ་གྱི་

སྤལེ ་ཡོ ད།   

བཞི ན ་པ་དེ་ དག་དོན ་དངོས ་རྒྱ་མི ་རི ག ས་

ལའི་དུས་བབ་ཟེར་བས་གནས་ཚུ ལ་དེ་ལྟར་
པེ་ ཅི ང ་གི ས ་རྒྱས་སྤྲོས ་ཆེ ན ་པོས ་སྲུ ང ་བརྩི་

མི ང་སྣ་ཚོ གས་འོག་ལས་གཞི ་འདྲ་མི ན་སྤལ
ེ ་

ཕོན་ཆེ་བོད་ནང་སྤ་ོ བཞུད་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་

རྒྱ་ནག་ ནང་བསྟན་གྱི་ཐུ ན་མི ན་ཡང་སདྲི ་རྩད་འཚོ ལ་ རི ང་ལུགས་ལ་མདུན་ལམ་མེད།

གཞུ ང ་གི ས ་ད་བར་བོད ་ལ་མི ་ རི ག ས་དབྱེ་ གྱི ་སྲོལ་རྒྱུ ན་ལམ་ལུགས་ཐད་ཐེ་བྱུས་དང་ གསུངས་ཡོ ད།

“ཅེས་

འབདྱེ ་དང་།

ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་ཡོ ད།   དེ་ སྟངས་དེ་ནི་བོད་ས་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་བཙོ ན་ར་ བསམ་ཚུལ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད།
ལྟར ་ན་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རང་དབང་ཁང་པས་ལོ ་ ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་
བཞི ་བསྟུད་མར་དཀྱི ལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་སི ་རི ་ མི ར་ད་བར་གདུག ་རྩུབ་མནར་གཅོད ་ཇི ་
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