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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ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་དམི གས་བསལ་གསུང་འཕྲིན།

ི ་གང་སར་ནད་
༄༅། །དེང་སང་འཛམ་གླང

ངལ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་འཕྲད་ཀྱང་སྙིང ་སྟོབ ས་

ི ་སྤྱིའ་ི
འཕྲད་མུས་དང་། སྤྱིར་ནས་འཛམ་གླང

རི ག་འཕྲུལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་

ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དམི གས་བསལ་ཞི ག་

གནམ་གཤི ས་ཚ་དདྲོ ་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་གནས་

བསྐདྱེ ་དེ་མི འ་ི རྣམ་དཔདྱོ ་དང་།

དེང་དུས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཚུན་གཅི ག་ལ་གཅི ག་བརྟེན་ཡི ན་སྟབས་ཚང་ བ་ཞིག་ནི། ད་ཐེངས་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་

མས་ནསུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་དགོས།

ཛ་དྲག་བསང་མཆོད་གསལ་བསྒྲགས།

གི ་རྐྱེན་པས་བཟོ་པ་སོགས་དང་འཚོ ་རྟེན་ངེས་

སྤྱི ར ་སྤྱི ་ སྒར
ེ ་ཀུ ན ་གྱི ས ་སྔནོ ་འགོ ག ་ལ་ཧུ ར་ མེད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་
མ་འཕྲད་པར་ཀུ ན་གྱིས་ཡི ད་གཟབ་ལྟ་སྐང
ྱོ ་
ལྷདོ ་མེད་ཡོ ང་བ་དང་།

བབ་ཛ་དྲག་ཏུ ་གྱུར་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་སྣ་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

ཞི ག་ལ་གདོང་ལེ ན་གནང་བཞི ན་པའི་སྨན་པ་

ཚོ གས་ཤི ག་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་

དང་།

གར་གཞུ ང་གི ས་མཚོ ན་འཛམ་གླིང་གང་ས་

སྨན་ཞབས་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ ༄༅། །མཚུངས་མེད་རི ས་མེད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་

ནས་གདོང་ལེ ན་གནང་མུ ས་ལ་ཡི ་རང་དང་

བྱེད་ཀུན་ལའང་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ དང་། སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ཐུ ན་མོང་ལ། ཆེད་ཞུ།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ནང་

མཐའ་མར།

ཞུ།  

བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ།

སར་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་མཆེད་

འཛམ་གླི ང ་བ ྱེ་ བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཆགས་གནས་

འཇི ག་སངྟོ ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་

མུས་དང་།

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་
འཛམ་གླང

འཇིག་རནྟེ ་འདི་འཇིག་པ་ན་ དགོས།

ཅི་ས་ྟེ སེལ་དུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ ཐག་དང་།

གག
ྲོ ས་ཕོ་མོ ་རྣམས་ལ་དེ་བས་གདུང་སེམས་

རི མས་ནད་འདི་འགོག་སླད་ མཉམ་བསྐྱེད་དང་།

ནད་ཡམས་འདི་མྱུར་

ི ་སྔར་བཞི ན་བདེ་སྐྱིད་
གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོ ད་ རྒྱལ་ཁབ་དུ་མས་མཉམ་ལས་དང་། རང་རེ་ དུ་ཆད་ནས་འཛམ་གླང

མཚོ ན་དང་ནད་དག་གི ས་འཇི ག ་པར་ཡང་

ཞིག་འཕྲད་ནའང་།

བུར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་འཇིག་རནྟེ ་འདིར་

ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི།། དེ་ལ་མི ་དགར་བྱས་ རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དང་མཉམ་ལས་བྱ་འཆར་ འདེབས་སྨནོ ་ལམ་རྟག་ཏུ ་བྱེད་མུ ས་བཅས།    

གསུངས་པ་དེ་དག་ནི་ད་ཆར་མངོན་སུམ་ལྟ་

གོད་ཆགས་སྣ་ཚོ གས་འབྱུང་བའི་སྐབས་སོ ་

སོར་སགྲོ ་ཆགས་སྤྱི་དང་། མི འ་ི རི གས་ཀྱིས་
གདོང་ལེན་གྱིས་མུ་མཐུ ད་འཚོ ་བཞིན་ཡོ ད།

ཞུམ་པས་སྡག
ུ ་བསྔལ་ལས་མི ་གལ
ྲོ ་བས་དཀའ་

ན་ནི།། དེ་ལ་མི ་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོ ད།། གལ་ གནས་ཡུ ལ ་རྒྱ་གར་ནས་ཀྱང་ཁྱི མ ་མཚེ ས ་ དང་ལྡན་པར་ཡོ ང་བའི་རེ་བ་དང་།

གསོལ་

སླད་ ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
མར་དཀའ་ངལ་གཞན་སེ ལ་བ་ལའང་མི ག་ ༣༠ ལ། །

ཅི་ཕན།། ཞེས་པ་ལྟར་ཡི ན་པས་དངངས་སྐྲག་ དེ་དག་ནི་ཆེས་དགོས་གལ་དུ་མཐོང་།
བྱ་དགོས་མེད།

ནད་ཡམས་ནི་མི འི་རི གས་སྤྱི་ལ་འཕྲད་པའི་ དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ ་མངོན།

ི ་འདི་ཕན་ དུས་འདིར་ང་ཚོ ས་སྣང་མེ ད་དུ་ཤོར་མི ་རུང་
དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་། འཛམ་གླང

རྡ་སའི་བོད་མི ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་གཞན་ཚོ ར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་རྩ་བ་ནས་ཐོན་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

དེའི་ ཐོག་ཐུ གས་སྣང་དང་སེ མས་འཚབ་ཀྱི ་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་

དེ་རི ང་གནས་ཚུལ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།

༢༨ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོ ང་གི་འདུག
སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་
བརྒྱུད་གསལ་བཤད་གནང་དོན།

ཕྱི་ཚེ ས་

tive   ཐོན་པར་བརནྟེ ་སྨན་པས་ཝུ་ཧན་གྱི་
ནད་ཡམས་མི ན་འདུག་ཅེས་ཐག་ཆོ ད་པོའི་

ཉེ་ ཐོག་ནས་གསུང་གི་འདུག ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་

ཆར་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་འདས་པོ་ཁོང་ རྡ་ས་རྫོང་དཔོན་ལ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་
གིི ་བཟའ་ཟླས་གཙོ ས་ནང་མི ་དང་རོ གས་པ་ བ་བྱས་རྗེས་གནས་ཚུ ལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོ ང་།
ཞེས་གསུངས་སོང་།

སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་ཀངྒ་ར་ཁུལ་དུ་ཉིན་ལྟར་བརྟག་

དོན ་གཅོ ད ་ཁང་ནས་གནས་ཚུ ལ ་འབྱོར ་

དོན་ལྟར། ཨི ན་ཡུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རི མས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བོད་མི ་རང་ལོ་

༨༢

ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

དམ་པ་

ཡི ན་པ་ཀ་ཤོ ད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་རྒྱལ་

ཁོང་གི་ཡབ་ནི།

གསུམ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་༸གོང་ས་༸སྐུ་

དཔྱད་བྱས་པའི་སྐབས་དེ་ཚོ ་ཡང་ Negative

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག   དེ་བཞིན་

གཞན་ཡང་འདས་པོ་ཁོང་དང་ནང་མི ་རྣམས་

གསོ ས ་པའི ་ ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ མ ྱོང ་མཁན་

ཡི ན་པ་གསལ་འདུག

ལྡ་ི ལི འི་མགྲོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་

བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ་ ཐོ་ གཞུ ང ་རྣམས་འབྲེལ ་

བོད་དོན་དང་།

པ་ལྟར། ཞིབ་འཇུག་བྱས་དང་བདྱེ ་བཞིན་པ་

རེད། ད་བར་ནད་ཡམས་འགོས་པ་དང་བྱུང་
བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཐོན་མ་སོང་།

༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཀངྒ་ར་ཊན་ཌ་

གསུམ།   དེ་བཞིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་རྡ་སར་མོ་ཊ་

བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐྱེན་
པས་བོད་མི ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་འཕེལ་ལགས་

འཁོར་གཏོང་མཁན་རྒྱ་གར་བ་གཉིས་བཅས་

སྐབ ས་དེར ་གསར་འགོད ་པ་ཁོང ་དང་ཐད་

དཔྱད་གནང་རྗེས་དེ་རི ང་གནས་ཚུ ལ་བཟང་

གནང་ཡོ ད།

འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད། སྐབས་དེར་མང་ཚོ གས་ནས་

ལ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ བརྟག་

བ་ཞིག་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་   Nega-

ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གནས་

བོད་མི འ་ི ཁྲོད་ཐུ གས་ཕན་

ཞིག་ཡི ན་འདུག ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་
ཕྱི ་ རྒྱལ་དུ་ ཕེབ ས་ས ་ྟེ ད་བར་ཨི ན་ཡུ ལ་དུ་

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོ་སོར་ཕུལ་ཡོ ད་ བཞུགས་འདུག

སྨན་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་ གཞན་ནང་ཕེབས་མཁན་བོད་མི ་གཉིས། སྣུམ་

༸གོང་ས་༸སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་

ཚང་མས་དམ་པ་ཁོང་ལ་

ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རོགས།

གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ཤི ག་ལ། ཧྥ་

རན་སི ་དང་སུད་སི ། ཨི ་ཊ་ལི ་ནང་ཡོ ད་པའི་
བོད ་མི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་ཕོག ་པའི་ གནས་ཚུ ལ ་

ཚུ ལ ་གསུ ང ་སྟངས་ཐད་གོ་ ནོར ་བྱུ ང ་འདུག གོ་བར་བརནྟེ ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་

ཀར་འབལ
ྲེ ་བ་ཞུས་རས
ྗེ ་གསལ་བཤད་ཞི བ་ཕྲ་

རོགས། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། །

གཞུ ང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ ་བོ་གནས་ཆུ ང་ཆོ ས་
རྒྱལ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་ལུ ང་
ཕལ་མོ་ཆེའ་ི ནང་། པདྨའི་མནོལ་བསང་དང་།
རི ་བོ་བསང་མཆོ ད་བྱ་དགོས་ཕེབས་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་སྔ་ འགྱུ ར ་རྙིང ་མའི་ དགོན ་ཁག་ཅི ག ་ལ་སྒྲུ བ་
འགྲེམས་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་ཅིང་།
པདྨའི་མནོལ་
བསང་ཞེས་པའང་སླབོ ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས་མཛད་པའི་མནོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔནོ ་མོ ་ཞུ་
བ་དེ་ཡི ན་པར་མ་ཟད། སྔར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་
ལྡའེ ུ ་བཙན་དང་བླནོ ་འབངས་རྣམས་མནོལ་གྲིབ་
ཀྱི ་ ནད་ཡམས་དྲག་པོ་ ཞི ག ་གི ས ་ཉེན ་པ་ན་སླབོ ་
དཔོན ་ཆེ ན ་པོ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་ཀྱི ས ་མནོལ ་
བསང་ལྷ་ ཆབ་སྔནོ ་མོ ་ དེ་ ཉིད ་གསུ ང ས་ཏེ་ རྒྱལ་
འབངས་ཐམས་ཅད་ནད་ཡམས་དེ་ལས་བསྐྱབས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད་འདུག་ན། ད་
ི ་ཡུ ལ་གྲུ་གང་སར་ཁྱབ་བཞི ན་པའི་
ལྟ་འཛམ་གླང
ནད་ཡམས་འདི་ ཞི ་ ཐབས་ལའང་གོ ང ་གསལ་
མནོལ་བསང་གི ་གསུ ང་ཆོ ག་བྱིན་ཅན་དེ་གསུ ང་
འདོན་གནང་རྒྱུ ་གལ་གནད་ཆེ ་བར་མཐོང་ས་ྟེ ད་
ལམ་ཛ་དྲག་སྐལ
ུ ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར།
༡༽ གོང་གསལ་མནོལ་བསང་གི་ཕྱག་དཔེ་དང་
ཕྱག་བཞེས་ཡོ ད་པའི་དགོན་སྡ་ེ དང་།
བླ་སླབོ །
གྲྭ་བཙུན། སྔགས་འཆང་ཕོ་མོ་བཅས་ནས་རང་
གནས་སུ ་ཛ་དྲག་ཡུ ལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་གཞི འི་
འདུ་འཛོ མས་སོགས་མི ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་
སོའ་ི གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ། གནངས་བོད་
ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་ཟླ་
༥ ཚེ ས་ ༡༠ བར། ཚེ ས་ བཅུ་དང་རེས་གཟའ་
ལྷག་པ་ནམ་ཡི ན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༧་༠༠ ཐོག་ཉིན་
བརྒྱ་དུས་གཅིག་བྱས་ཏེ། ཆོ་ག་ནས་གསུ ངས་ལ་
ལྟར་གྱི་བསང་སྣ་དང་རྫས་ཆ་རི གས་ཅི ་འབར
ྱོ ་
གྱིས་མནོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔནོ ་མོ འི་བསང་ཆོ ག་
གསུ ང་འདོན་གནང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།
༢༽ གོང་གསལ་མནོལ་བསང་གི་ཕྱག་དཔེ་དང་
ཕྱག་བཞེས་མེད་པའི་དགོན་སྡ་ེ དང་། ཚོ གས་
སྡ་ེ གཞན། ཁྱིམ་ཚང་། སྒརེ ་ཁང་བཅས་ནས་གོང་
མཚུངས་ཚེ ས་བཅུ་དང་རེས་གཟའ་ལྷག་
པ་ནམ་ཡི ན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༧ ཐོག་ཉིན་བརྒྱ་
དུས་གཅིག་བྱས་ཏེ། བསང་སྣ་དང་རྫས་
རྫས་ཆ་རི གས་ཅི ་འབར
ྱོ ་གྱིས་རི ་བོ་བསང་མཆོད་
དང་། བསང་ཆུང་ཡི ད་བཞིན་ནོར་བུ། ལྷ་བསང་
ུ ་ངམ། རང་
རྣམ་དག་ཆོས་སྐ་ུ མ་བཅས་གང་རང
ལུགས་བསང་ཆོག་ཇི་ཡོ ད་གསུ ང་
འདོན་གནང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།
༣༽ མནོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔནོ ་མོ་དང་། རི ་བོ་
བསང་མཆོད། ལྷ་བསང་རྣམ་དག་ཆོས་སྐ་ུ མ་
བཅས་ཀྱི་བརྙན་པར་ཕྱག་དཔེ་དགོས་གལ་ཡོ ད་
རི གས་ནས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ལ་
འབལ
ྲེ ་བ་གནང་འཐུ ས་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་
སུ །
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་
ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ ལ།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡

༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཏོག་དབྱིབས་

གོ་སྐབས་འདི་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར་ལྟ་བུ་ཞི ག་ལ་བརྩི་དགོས།

བྱས་ཅི་ཕན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལམ་

རྐནྱེ ་མཐའ་ན་སབྟོ ས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ འ་ི ནང་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ཐེངས་མང་

ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ ནི ་ དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཧང་སང་

གཉན་རི མས་འཛམ་གླི ང ་ས་ཕ ྱོག ས་གང་

ནད་ཡམས་འདི་ ཡི ན་ནའང་བཅོས ་ཐབས་

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི་འགན་

སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་གཙང་སྦྲ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་

སར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་ བཞི ན ་པའི་ སྐབ ས་
འདིར།

འཛི ན་དགེ ་ བཤེ ས ་ལྷ ག ་རྡོར་ལགས་ཀྱི ས ་

བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གཞུ ང ་ནས་གསུ ང ་

ནད་ཡམས་འདི་བཅོས་པར་

གཟབ་གཟབ་བདྱེ ་དགོས་པ་དང་།

ཐབས་

ཤེ ས ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་མ་བྱས་ནས་དངངས་

བའི་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་སྐརོ ་གསུང་དོན།   སྐྲག་བྱས་ནས་བསྡད་ན་གནོད་པ་ལས་ཕན་
ནང་ཆོས་ནང་ན་ཚ་བ་ྱེ བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སོ་སོས་བདྱེ ་མ་ཐུ བ་པའི་

ཡོ ད་མེད་གང་ཤེས། འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་ནང་

ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད།

འདི་བདྱེ ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དམི གས་བསལ་

སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ངང་སྡདོ ་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་
ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུང་གི་ཡོ ད།

སེམས་པ་

མ་སྐྱིད་པ་ཆགས་དུས་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་། འགྲན་

སེམས། ཕྲག་དོག་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོ ད།

དེ་དག་ཚང་མ་སེམས་ལྷངི ་འཇགས་མ་བྱུང་
བར་བརནྟེ ་ནས་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། སེམས་སྐྱིད་པོ་

༄༅།

།དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་

འཛམ་གླིང་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་རྒྱ་ནག་ཝུ་

ཧན་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཏོག་

ནམ་རྒྱུ ན་མི ་གཅི ག ་གི ས ་གཅི ག ་ལ་བརྩེ་ བཞི ན་པའི་སྐབས་གཞི ་ནས་བསམ་བླ་ོ འཁོར་

བ་དང་བྱམས་སྐྱོང ་མ་གནང་བར་སོ ་ སོ འི་ ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི ་ཡི ས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་

རྣམ་དཔྱོད་ཅུང་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་བེད་

སྤདྱོ ་ལོ ག་པ་བཏང་ས་ྟེ ང་དང་ཁོང་ཞེས་དབ་ྱེ
བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ད་ལྟའ་ི ནད་ཡམས་འདི་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ གསལ་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། མི འ་ི སྤྱོད་པ་ངན་

དྲགས་ནས་བྱུ ང ་བ་གསལ་པོ་ ཞེ་ དྲག་རེ ད །
ནད་ཡམས་འདི་སྲོག་ཆགས་བསད་པ་དང་

པ་ཉམས་པ་དང་། གཉིད་མ་ཁུག་པ། ན་

འདི་བྱུང་བ་རེད། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ཚང་

ཚོ འ་ི བྱ་སྤདྱོ ་ངན་པར་བརནྟེ ་ནས་ནད་ཡམས་

ཚ་སོགས་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། ཅེས་དེང་སང་སྨན་

མ་ཕྱི་ལོགས་གང་སར་མ་འཁྱམ་པར་ནང་ལ་

སོ ་སོ ས་མ་ཐུ བ་པའི་རི གས་ལ་མ་དགའ་བ་

ནང་ཆོས་སོགས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ཞེས་

པས་ཀྱང་གསུང་གི་འདུག

བསྡད་དེ་ཁ་ཏོན་དགེ་སྦྱོར་དང་དྲ་ཐོག་ནས་
སོགས་གསུངས། །

བདྱེ ་རྒྱུ་མེད། དེང་སང་གི་དུས་ཚོ ད་འདིར་

དྲགས་ནས་ཡོ ང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མི ་
འཇོན་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། ནད་ཡམས་འདི་འདྲ་

མི ང་དང་གོ་ས་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་ཕྱིན་པའི་ རི མས་ཀྱིས་མི ་རི གས་དཀར་ནག་དང་ཆོ ས་
ཉེར་ལེ ན་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་དག་འབྱུང་གི ་

ཡོ ང་བའི་སྐབས་དེ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི ་མཐུ ན་ ཡོ ད།

པར་མི ང་ཐོ་འབུལ་དགོས།

འདི་ག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་ལ་མཚོ ན་

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་

ཛ་དྲག་གསལ་བསྒྲགས།
༡༽ མི ང་།

ལུ ག ས་སོ ག ས་དབྱེ་ བ་འབྱེད ་ཀྱི ་ མེ ད ་པར་
དཀའ་ངལ་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད།

རང་བྱུང་ཁོར་

སུ་འབྱོར་ཐོ་མ་འགོད་ཚེ ། བོད་མི ་དེ་རྒྱ་གར་

ཁ་པར་གང་ཡི ན།

གསལ་བསྒྲགས་འདི ་ བཞི ན ་རྒྱ་གར་དང་ ནང་མཐོང་མཆན་འཕར་འགྱངས་དང་རྒྱ་

༢༽ རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་མི ་སེར་ཡི ན་པ།

ན་གོང་ཚེ ས་ཉིན་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ༣༽ མི ་སེར་ལག་འཁར
ྱེ ་ཨང་གྲངས།

བལ་ཡུལ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ གར་ནས་ཕྱིར་འཐོན་ཆོག་པའི་ Exit per-

བོད་མི ་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སེར་ཡོ ད་པ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ ༥༽ རྒྱ་གར་ནང་འབར
ྱོ ་ཚེ ས།

རི གས་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སེར་གྱི་ལག་འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་ སྲིད།   སྐབས་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགོག་ཆེད།

ཚེ ས་ ༡༥ ཡང་ན་དེའ་ི རས
ྱེ ་རག
ྱོ ་བའི་ ༤༽ མི ་སེར་ལག་འཁར
ྫོ ས་ཚེ ས།
ྗེ ་སུ་འབར

ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སེར་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་མཁན་བོད་

ཡི ན་རུང་བོད་མི འི་་སྒྲི ག་འཛུ གས་བདེ་སྲུང་ ༦༽ མཐོང་མཆན་རག
ྫོ ས་ཚེ ས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ རས
ྗེ ་སུ་

སྣང་གནང་གི་མེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

ུ ་
བྱས་ནས་བསྡད་ན་ན་ཚ་སྔནོ ་འགོག་གི ་ནས

རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་རི གས་བཟོ་བར་

།དེ་ལ་མི ་དགའ་

ི ་གི་མི ་མང་པོས་དེར་དོ་
འཛམ་གླང

ཀྱི་མེད།

སེམས་འཁྲལ་

ཞི་བ་ལྷས་ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོ ད་
ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི།

དགོས་པ་ཞིག་རེད།

རེད།

ཡུ ག ་དང་ནད་ཡམས་ཀྱི ས ་དབྱེ་ བ་འབྱེད ་

རྫས་འགྱུ ར ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པར་བར ནྟེ ་
ནས་བྱུང་བ་ཡི ན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ང་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞི ག ་ནི་ རྣམ་གཡེ ང ་ཆེ ་

ན་ནི། །དེ་ལ་མི ་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོ ད། །གལ་

བོད་པ་གཅིག་པུ་མ་

ནའང་འདང་གི ་ཡོ ད་མ་རེ ད་ཟེར་གྱི ་འདུག བསྩལ་ཡོ ད་ཀྱང་།

རི གས་ལ་སེམས་འཁྲལ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་

ཡོ ང་བར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན། ཚང་
མས་མཁནྱེ ་གསལ་རེད། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་
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༡༥ ཉིན་ནམ་དེའ་ི རྗེས་སུ་འབྱོར་མཁན་བོད་ mit བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

མཁན་ཚང་མར་ཁྱབ་དགོས་སྟབས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུ ན་
ྲེ ་ འབལ

མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་རྒྱ་གར་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཡན་ལག་ཚན་པའི ་ འགན་ ༧༽རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ ་མ་བབ་གོང་རྒྱལ་ཁབ་ ཡོ ད་བོད་མི ་ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་ངེས་པར་ འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུ་ཐབས་བྲལ། གལ་
ཏེ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་བོད ་མི ་དེ་
ནས་ད་ལྟ་གནས་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་ངེས་པར་དུ་ འགན་འཛི ན་སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ གཞན་ནང་བསྐདྱོ ་ཡོ ད་མེད། ཡོ ད་ཚེ ་མི ང་ དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ ༼ ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༩༨༨༢༢༥༥༢༠༩༽

སུ་འབར
ྱོ ་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། འབལ
ྲེ ་

སུ་མི ང་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་མ་ཟད།

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་ གཤམ་འཁོད་རང་གི ་ལོ ་རྒྱུ ས་འགེངས་ཤོག་
ཁུངས་སོ་སོའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་ ཡོ ད་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྐང་དགོས།

ྲི །
དས

ཐུ གས་སྣང་།

ཅི་སྟེ་བོད་མི ་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སེར་ རི ག ས་ཡོ ད ་པ་ཤེ ས ་ར ག
ྟོ ས་བྱུ ང ་ཚེ ་ བཙོ ན ་

རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ ་བདྱེ ་ཡུལ་ས་ ཡོ ད་མཁན་གོང་ཚེ ས་དུས་བཀག་ནང་ངམ་ འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་སྲིད།
དེའི ་ རྗེས ་སུ ་འབྱོར ་བ་སུ ་འདྲ་ཞི ག ་ནས་
གནས་ཀྱི་ཁ་བྱང་།
༨༽

༩༽ རྒྱ་གར་ནང་སྡདོ ་ཡུན་རི ང་ལག་ཐོགས་ འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

ལྡལ
ུ ེ་བོད་མི འ་ི སུད་ཚོ ང་བ་ཚོ ར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བ་ངལ་སེལ་གུན་སྐྱོབས་གནས་སྟངས།

༄༅། །མཧཱ་རཇཱ་ཊར་མངའ་ཁུལ་དུ་ཡོ ད་
པའི་ལྡུལེ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་དགུ ན་དུས་
རི ང ་བལ་གོ ས ་ཚོ ང ་གཉེར ་བྱ་བཞི ན ་པའི ་

རང་རེའ་ི བོད་མི ་དུད་ཚང་

༡༢

རྣམས་

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

འཛི ན་སྐངྱོ ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གྱིས་འཕསྲོ ་ གནས་འགོ་ འཛི ན་ལས་ཁུང ས་བརྒྱུ ད་གོད ་

ཡོ ན་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་འབྲེལ་ཡོ ད་སླབོ ་གྲྭ་

མི ་སྒརེ །

ཏུ ་འག་ྲོ མུས་ཡི ན་ཚེ ་ལོ་གཅིག་རི ང་ཤེས་རི ག་

འདེབས་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ ལྡུལེ་ཚོ ང་པའི་ཚོ གས་པ་རང་ནས་བོད་མི འི་ འཐིམ་དང་།

སོ་སོར་བརྡ་ཁྱབ་དང་། དེ་བཞིན་མཐོ་སླབོ ་ བརྒྱུ ད་ཁྱབ་ཁོང ས་མང་ཚོ ག ས་ནས་ཞལ་ སྒརོ ་ ༥,༩༤༠,༣༥༡ དང་། གཞན་ཡང་ ཆག་ཕོག་པའི་དུད་ཚང་ ༡༢ ལ་ཤ་ཁུ་ཤ་
གནས་སྡདོ ་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་ཞལ་འདེབས་ ཡོ ད།

ཀྱི ་ ཚོ ང ་ཟོག ་འཇོག ་སར་དོས ་ཁང་དུ་ ཕྱི ་

གནད་སྨནི ་བགོས་སྤྲོད་ཞུས་

གོང་གསལ་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་རང་

བསྡུ་སླངོ ་ཆོ ག་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་སྐྱོང་

རི གས་བོད་མི ་དུད་ཚང་ ༡༢ རྣམས་ཀྱི་འཚོ ་

རྒྱབ་གཉེར་གནང་འབྲས་སུ།

མས་ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་ཉི་མ་མེ ་གྲོགས་

བའི་གཞི ་རནྟེ ་སླར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་སུ་ཚང་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ མཚན་

ཡོ ང་བ་ཞུས་དོན་ལྟར་འདི་ནས་དེ་མཚུ ངས་

ཟོག་ཆ་ཚང་མེ ་སྐནྱོ ་གྱི ས་གྱོང་གུ ན་ཚབས་

རང་ལ་ཐད་ཀར་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་སྒརོ ་   ཀྱི་དཔེ་ལྟར་རོགས་གང་ཆེ་གནང་བར། གོ་

འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དྲག་

གནང་སོན་བྱུང་བ་སྒརོ ་

མོ ་གླ་ོ བུར་མེ ་སྐནྱོ ་ཤུ གས་ཆེ ་རྐྱེན་པས་ཚོ ང་

ཆེ་བྱུང་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

༥,༥༨༤,༩༣༦

ཚོ གས་པ་

བཅས་ཁྱོན་ཞལ་འདེབས་ སྐ བ ས་འདི ་ བརྒྱུ ད་ཞལ་འདེབ ས་གནང་

༡༡,༥༢༥,༢༨༧ མཁན་རོགས་ཚོ གས་ཁག་དང་། གཏོང་ཕོད་

༥,༠༠,༠༠༠

ཐོག ་འདི་ ག་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཛ་དྲག་ངལ་ ཅན། མང་ཚོ གས། སྤྱི་སྒརེ ་ཡོ ངས་ལ་བོད་

གསལ་དུད་ཚང་རེར་སྒརོ ་ ༢,༠༠,༠༠༠ རེ་

བྱུང་བ་དེ་དག་དུད་ཚང་ ཐུ གས་ར་ྗེ བཀནྲི ་ཆེ ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ འི་གནས་བསྡུས་
འདི་ ༡༢ ལ་གཅིག་མཚུངས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་དུད་ སུ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ངལ་སེལ་གུན་སྐབྱོ ས་སྒརོ ་
དང་།

སེལ་སྒརོ ་ ༥༠༠,༠༠༠ བཅས་ཁྱོན་སྒརོ ་ མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་

ཟླ་དྲུག་སྐདྱེ ་མེད་བུན་གཡར། གོང་གསལ་ ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ ་ཡོ ན་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་
ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གི ་ཕྲུ་གུར་སླབོ ་དོད་ཕ་མ་ངོས་ རྒྱུ། དེ་བཞིན་འདི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
ནས་འབུལ་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་ལོ ་གཅི ག་རི ང་སླབོ ་

༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རོགས་ཚོ གས་ཁག་དང་།

གསལ་བསྒྲགས་སོང་དོན་བཞིན།

༡༢,༠༢༥,༢༨༧

ལས་སུ ་ ཞལ་འདེབ ས་གནང་སོ ན ་བྱུ ང ་བ་ ཚང་རེེར་སྒརོ ་

༡,༠༠༢,༡༠༧

ཐོབ་སོན་ ཟླ་ ༠༤ ཚེ ས་ ༠༢ ལ།།

སྒརོ ་ ༦,༡༨༧,༨༦༥༌༩༡ ནས་སྒྲིག་གསལ་ བཞི ན ་དངུ ལ ་འབོར ་ཆ་ཚང་སྤུར ་ཝ་ལ་ས་

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞི ན་པར་སྣང་མེད་ཐོག་བོད་ད་ུ ཞི ང་བྲན་ཁྲི་ཚོ ་
བརྒྱ་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་བའི་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་དབང་

སྒྱུ ར་བྱས་པར་བོད ་མི ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་མང་པོས ་
མ་གས
ྲོ ་བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ས་ཕྱི ་ལོ ་
༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་

སྐྲུན་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོ ད། ཅེས་

བཤད་པ་མ་ཟད།  ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན་

པ་དང་།  ཆོས་ལུགས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལས་

འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་རྒྱས་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན་རྒྱ་

སྒརོ ་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༠ བྱུང་ཚུལ་བཤད་
ཡོ ད། གཏམ་དེ་བདེན་པ་ཡི ན་ན་ངོ་མཚར་

ཟླ་མཇུ ག ་དགའ་ལྡན ་ལྔ་ མཆོ ད ་ཤར་ལ་ཉེ་

བཀྲོལ་བཏང་ཡི ན་ཟེར་བ་ཞི ག་ཇི ་ལྟར་ཡོ ང་

རྫོང ་སྟོང ་འབར་ཡུ ལ ་ཚོ ་ ཅོན ་བ་གྲོང ་ཚོ འི ་

པའི ་ གྲོས ་མཐུ ན ་དེར ་གཞི ་ བཅོལ ་ནས་མི ་

བའི་སྔནོ ། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཚ་བ་མཛོ ་སྒང་

ཐུ བ་རྒྱུ་རེད་དམ།  བཙན་དབང་འོག་བཞག་
མང་བཅི ངས་བཀྲོལ་བཏང་ཡི ན་ཟེར་ན་སུའ་ི

རྣ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་དམ།   དོན་དངོས་ནི་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི ་བའི་གྱེན་ལངས་བྱས་པ་

ི ་
ནས་བཟུང་།   ལོ་ལྟར་དེ་ཉིན་འཛམ་གླང

བོད་དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བཙན་པོ་ཧམ་བཟུང་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ ་ངོ་

ཁྲིམས་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི ་དང་

༦༠

ཞི ་བའི་རྔམ་སནྟོ ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་

ལྷག་རི ང་བོད་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་

སྤྱིའི་མི ་མང་ཚོ ས་བོད་དང་བོད་མི འི་འཐབ་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་མུས་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་བཙན་དབང་འོག་བཞག་

པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཧ་ཅང་

དེའི་ཁས་ལེ ན་འབྲུ་དོན་དེ་དག་རེ་རེ་བཞི ན་

ུ ་མེ ད ་
བཅུ འི ་ དུས ་དྲན་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ན ས

བོད་ནང་རང་དབང་ཡོ ད་ཚུལ་དང་།

མུས་རེད།  དྲང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་

པའི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་

རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ར་གནང་བཞི ན་

བརྡལ་བཤི ག་བཏང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་

ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།   བོད་མི འ་ི གསུམ་

གཙོའ་ི བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་ཚུལ།   དཔལ་

དུ་ གཏོང ་ཆེ ད ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བསམ་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡི ན་ཟེར་བ་དེ་དག་

བཏང་དྲན་སྐདྱེ ་ཀྱིས་ལས་འགུ ལ་འདྲ་མི ན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་ཁོ་

སྤལེ ་བཞིན་པའི་ཁདྲོ ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་

ན་ལས་གཟུར་གནས་བླ་ོ ལྡན་སུ་ཞི ག་གི ་ཀྱང་

༡ ནང་། ཞིང་བྲན་ཁ་ྲི ཚོ ་བརྒྱར་བཅིངས་

འགལ
ྲོ ་ཐོབ་པའི་དྲན་གསོའ་ི ཉིན་མོ། ཟེར་བ་

ཞི ག་ཆེ ད་མངགས་བཟོས་ནས་ལོ ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་
༣ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་སྲུང་བརྩི་བདྱེ ་དགོས་པ་

དོན་ནི། མི ་སོ་སོའ་ི སྒརེ ་གྱི་རང་དབང་ཡི ན་

སྟབས།  བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་ལོ་ངོ་ ༦༡ དུས་

བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།   སྐབས་དེའི་རི ང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་
ལས་འགུ ལ ་དེ་ ལྟར ་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཐོག ་བོད ་ས་དབང་

ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་དངུལ་འབོར་

དེ་ དག་འག ྲོ་ ག ྲོན ་གང་དུ་ བཏང་བ་རེ ད ་
དམ།

ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བལྟས་པ་

རྫུན་གཏམ་དེ་ ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དངུལ་འབབ་དེ་
དག་ནི་ རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ་ སྐར
ོ ་བསླུ་ དག ༡ ༽   བོད་ནང་དམག་དོན་རྒྱ་སྐདྱེ །
སུ་སྤདྱོ ་ཐུ བ་ཚུལ་བཤད།

སྒྱུ ར་བྱས་པ་དེར ་ཁྲིམ ས་མཐུ ན ་གྱི ་ བདག་ བདྲི ་བདྱེ ་ཐབས་ཁོ་ན་ཡི ན།   བོད་མི ར་
དབང་ཐོབ ་ཐབས་བ ྱེད ་བཞི ན ་པ་མ་ཟད།   མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་ ༦༡ དུས་སྐབས་དེའ་ི རི ང་རྒྱ་

༢   ༽   རྒྱ་མི འ་ི དམག་མི ་དང་། ཉེན་

ཇི་ཙམ་བཀའ་དྲིན་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་སྡུག་ཡུས་

རགྟོ ་མི ་སྣ།  གཞུང་གི་ལས་བདྱེ ་ཕོན་ཆེ་བོད་

བོར་ཆུང་ཚང་གི་ཕ་རྒན་ལོ་ན་ ༧༥ ཡི ན་

པ།

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འམ་ཡུལ་མི ་ཚོ ས་

ཁ་པར་བརྒྱུད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་སྒར
ེ ་གྱི ་བསམ་ཚུ ལ་
མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་ཞུ ས ་ ཡི ན་པ་ལས་འདི་ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་བསམ་

བའི་དོགས་གཞི་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ད་པའི་ ཚུལ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད།   ཕྱི་དྲིལ་བོད་
རང་ཉིད ་ཀྱི ་ བུ ་ མོ ་ དང་འབྲེལ ་བ་བྱས་བའི་ ཡི ག་ཚན་པས་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས།

ནང་གསོག་འཇོག་བདྱེ ་ཆེད་དང་།   ༣ ༽ རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི ་བུ་ཚེ ་དབང་ ཨི ན་ཡི ག་དེར་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

ཤོད་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་པ་རེད།

མྱངས་དང་མངྱོ ་མུས་ཡི ན།   རྒྱ་ནག་ནང་

འགྱུར་མེ ད་གཉིས་མཛོ ་སྒང་རྫོང་གི ་རྒྱ་ནག་
ནག་ནང་དུ་འོར་འདནྲེ ་བདྱེ ་ཆེད་གཞུང་ལམ་ གི ་ཉེན་རགྟོ ་པས་ཁྱིམ་ནས་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་

མེ ད་བཞི ན་དུ་ཆེ ་དགྲ་ལྷ་ཁོ་པས་བོད་དུ་མང་

ལས་གཞི་རྒྱ་སྐདྱེ ་བཏང་བ།  ༤ ༽ བོད་ཀྱི་

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་མོར་

དུ་མང་གཙོ འི་རི ང་ལུགས་ཀྱི ་དྲི་ཙམ་ཡང་

ཁྱབ་གདལ་བྱུ ང ་བའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་
ི ་ས་ཕྱོགས་
རི མས་ཀྱི་གོད་ཆགས་འཛམ་གླང

གཙོ འི ་ བཅོས ་སྒྱུ ར་བཏང་ཟེར ་བ་དེ་ ནི་ སྨྱོ་

གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ཕྱི ན་ནས་མི འི་འཕྲོད་

བསྟེན ་ལ་གནོད ་འཚེ ་ ཧ་ཅང་བཟོས ་པ་མ་

ཟད།   མི ་གྲངས་ཁ་ྲི ཕྲག་མོང་པོའ་ི ཚེ ་སགྲོ ་

ཧམ་བཤད་པ་མི ན་ན་གང་རེད།

མཛོ ་ སྒང ་རྫོང ་དུ་ དོ་ དམ་བཀག་ཉར་འོག ་

གཙང་ཆུ་ཁག་ལ་ཆུ་མཛོ ད་ཚད་མེ ད་བརྒྱབ་

ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྱི་

ནས་གཙང་ཆུ་རྒྱ་ནག་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཁ་སྒྱུར་བྱས་

འདྲི་རྩད་བྱས་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོག་བྱུང་། བོད་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

རྒྱས་སྙན་ཐོ་དང་།   བོད་ནང་དཔལ་འབར
ྱོ ་

གནྲོ ་དེ་དག་བཏང་ཡོ ད།

འཛུ གས་སྐྲུན་ཟེར་བ་དེ་དག་རྒྱུན་ལྡན་དམར་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ཆེད་དེ་

བྱེད་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་འབ་

ཉིན་བོད་མི འ་ི ཐོག   ཞིང་བྲན་ཁ་ྲི ཚོ ་བརྒྱར་

དང་། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ། གནམ་ཐང་

པ་དང་།   ༥ ༽ བོད་ནང་རྒྱ་རི གས་ཕོན་ མཆོག་གི ་༸སྐ་ུ པར་ཙམ་ཡང་དད་མོས་ཀྱིས་

ཤོར་བའི་ཛ་དྲག་གི ་དུས་སྐབས་ཤི ག་འཁེལ་
ཡོ ད།   དེ་ལྟར་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད ་ཀྱི ་ གཏེར ་ཁ་སྔག
ོ ་འདོན ་བྱས་རྗེས ་རྒྱ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་

ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་

ཆེ་འོར་འདྲེན་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་ སྒྲིག་གཤོམ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།  ཉེ་ཆར་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་བོད ་ནང་ཆོ ས ་དད་རང་ འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་དམ་པ་མཆོ ག་

པོའི་སྲིད་གཞུ ང་གི ས་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་

དབང་ཡོ ད་ཚུལ་བཤད་པ་དེར་དཔྱད་ནའང་། གི ས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཁམས་ནཱ་ལེ ན་དྲ་ཐེག་

ཞིག་ཡི ན།    བོད་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་

བོད་ནང་དགོན་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་གཏོར་ བསྐས
ོ ་ཡི ན་པ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་

རྒྱ་ནག་དམར་པོས ་དབང་སྒྱུ ར་བྱས་རྐྱེན ་ ཆེ ན་བྱང་ཆུབ་ཆོ ས་གླིང་གི ་དགོན་པའི་དགེ་

དམར་པོའི ་ དབང་སྒྱུ ར་མ་བྱས་གོ ང ་ནས་

བཤི ག་བཏང་བ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་སུའང་ རྒྱ་ནག་གི ས་མནར་གཅོད་ཚད་མེ ད་བཏང་

འདི་ལོ འི་དུས་དྲན་ཉིན་དེར་བོད་རང་སྐྱོང་

བའི ་ དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་པར་ཆོ ས ་

ནང་གཏོར་བཤི ག་དང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

གཏམ་བཤད་བདྱེ ་དོན།

སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞི ན་ཡོ ད།   ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་(

ཐེབས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་རྩ་བ་ནས་གོ་མྱོང་མེ ད།   བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཐག་གཅོད་
འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དབང་ ཞུ ་རྒྱུ ར་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་བདག་དབང་ཐོབ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དྲང་བདེན་ཞིག་མི ན། བོད་

བཅི ངས་འགྲོལ་ཐོབ་པའི་དྲན་གསོའ་ི ཉིན་མོ།

ཟེར་བ་ལྷ་སར་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་བཅུག་པ་དང་།   བོད་མི ་ཚོ ར་བཟའ་རྒྱུ ་འཐུ ང་རྒྱུ ་སོགས་འཚོ ་
ལྗངོ ས་ཟེར ་བའི་ ཀྲུ འུ ་ ཞི ་ ཆེ ་ དགྲ་ལྷ་ ཁོ་ པས་

རྒྱ་ནག་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་མི ས་བོད་ཞི ་
བའི་བཅིངས་བཀལ
ྲོ ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་

༦༠

རི ང་དེར་བོད་མི ་བྲན་གཡོ ག་རྣམས་གཞན་

གྱི་དབང་འོག་ལས་བྲོལ་ཏེ་རང་ཉིད་བདག་

པོར་འགྱུར་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།   མང་གཙོའ་ི

བཅོ ས ་སྒྱུ ར་དང་དཔལ་འབ ྱོར ་འཛུ གས་

ཕ ྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ བྱ་བར་རང་དབང་བདེ་

བོད ་ནང་མུ ་ གེ་བྱུ ང ་ནས་བོད ་མི ་ལྟགོ ས་ཤི ་

པོ་ཁོ་ན་ཡི ན། །

གིས།

ནག་དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་འདྲ་མི ན་

བླ་ོ ཡུལ་དུ་བཤོ ངས་དཀའ་བའི་རྫུན་གྱི་ཕུང་

བོར་ཆུ ང་འཇམ་དཔལ་ཞེས་འབོད་པ་ཁོང་ གོ ང ་རྩོམ་དེ་ བཞི ན ་ད ལ
ྲི ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ ་

ཉོན་མོ ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དེ་བོད་མི ་ཚོ ར་

མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་གི ་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་

མང་

གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་

བྱས་དང་བདྱེ ་མུས་རེད།    ལྷག་པར་སྤྱི་
མཆོག་གི ས་དབུས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

རྐནྱེ ་ནད་གཅོང་དུ་གྱུར་ནས་སྐ་ུ གངྲོ ས་འདུག  

དེས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཤད་པའི་ཆོ ས་
དད་རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་གང་ན་འདུག  

བོད་མི ་བྲན་གཡོ ག་

ཚོ ར་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་)

ཟེར་བ་དེ་

མི ར ་མཚོ ན ་ན་རྒྱ་ནག་གི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་

ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་ཐོབ་མྱོང་མེད།   ཉེས་
སྒྱུ ར་བྱས་རྐྱེ ན ་བོད ་མི ་མང་པོ་ ལྟ ག
ོ ས་ཤི ་ ཐབས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།  
ད་ལྟ ་ གནས་ཚུ ལ་གོ ་ ཐོ ས ་བྱུ ང་བ་ལྟ ར ་ མེ ད ་མི ་ མང་ཐོག ་དྲག་པོའི་ མཚོ ན ་ཆ་དང་
ཐེབས་པ་བྱུང་ཡོ ད།   
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཁྱོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དཔལ་ ན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི ཟླ་ ༡༢ བའི་ དམག་ཤུ གས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་བཅིངས་

༸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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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་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་
གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཞེས་པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ལྷན་ཛ་དྲག་གི ་མ་དངུལ་ཆེ ད་འཛུ གས་དང་
པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི ་སྲིད་བླནོ ་ན་རེ ནྡྲ་

ངལ་གཞན་སེལ་བ་ལའང་མི ག་དཔེར་འོས་ མཁོའི་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རི གས་སོགས་
པ་ཞིག་ཏུ ་མངོན།

དེར་བརནྟེ ་ངོས་ཀྱིས་

སུ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཆེ ད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་

མཆོ ག་གི ་ཐེབས་རྩར་འབུལ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའང་
བརྗོད་འདོད་བྱུང་།

ངོས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བརྗོད་ཟིན་པ་ལྟར། ད་ཐེངས་

མཆོག་ལ་

ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་གི ་རྐྱེན་པས་མི ་མང་

གཉན་རི མས་འཛམ་གླི ང ་ཡོ ང ས་སུ ་ ཁྱབ་

ལྷག ་པར་འཚོ ་ ར ནྟེ ་ངེས ་མེ ད ་ཀྱི ་ ཉམ་ཐག་

བཞིན་ཡོ ད་པས་སདྲི ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཉིན་རེ་

ཡོ ད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

འགོག་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་པར་

འགོ ག ་གི ་ རྐྱེ ན ་པས་ཛ་དྲག་རོ ག ས་སྐ ྱོར ་

དེ་ཡང་གསུང་འཕནྲི ་ནང་འཁོད་དོན།

དངོས་སུ་སེལ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད།

མོ་དི་

Shri Narendra Modi

གསུང་འཕནྲི ་ཞིག་སྩལ་ཏེ།

པོ་ཞི ག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

ཏོག་དབྱིབས་

རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འཕྲད་བཞི ན་

བརྡལ་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ཁྱབ་

ཐེབས་རྩ་བརྒྱུ ད་ད་ཐེངས་ནད་ཡམས་སྔནོ ་

བཞི ན་ཧུ ར་བརྩོན་ཆེན་པོས་ནད་ཡམས་སྔནོ ་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

དགོས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་

ད་

མཐར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

ལྟའི་དཀའ་རྙག
ོ ་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས།

ནས་གདོང་ལེ ན་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་

མཆོ ག་གི ་བླ་ོ བརྟན་འགྱུར་མེ ད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི ན། ཞེས་དང་། སྐ་ུ ཉིད་

མཆོ ག ་གི ས ་ད་ལྟའི ་ ནད་ཡམས་འདི ་ སྔནོ ་

སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི་

འོག་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་ཆེད་ལས་འགུལ་

ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། རབ་དང་རི མ་པ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་དེ་

འགོག་ཆེ ད་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་གྷན་

གནས་ཚུལ་བར་ྗེ ལེན། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གོ་

གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེ ་ དང་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

གྱི་ཡོ ད།

འབྲུག མལ་དིབ་སི །   པ་ཀི་སི ་ཐན། ཤྲི་
ལངྐཱ་སོགས་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་
SAARC

ཡོ ད།

ནས་སྲི ད ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ་ ཐེབ ས་རྩ་བརྒྱུ ད་

གི ་ ལས་བ དྱེ ་ཡོ ང ས་ནས་ཀྱང་རང་གི ་ ཉིན ་ ཅེས་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག་པ་བཅས། །

ན་སི ་ཐན་དང་བྷང་ལ་དེ་ཤི །

བལ་ཡུལ།

རྟོགས་སྤལ
ེ ་རེས་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་

མཚོ ན་ཆེ ད་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཐེབས་རྩ་

འདི་ལྟ་བུའ་ི མཉམ་ལས་ཀྱིས་སླད་མར་དཀའ་ མགོན་མེ ད་ཉམ་ཐག་ཚོ ར་ཉིན་རེ འི་དགོས་

ུ ་པ་ཐོན ་པའི་ ཡི ད་ཆེ ས ་ཡོ ད །
གཞན་ཡང་ངོས ་ཀྱི ས ་དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་ དག་གི ས ་ན ས

གཅི ག ་གི ་ ཕོག ས་དངུ ལ ་རྣམས་སྲི ད ་བླ ནོ ་

ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་བྱང་ཨ་རི འ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུན་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ་རྣམས་དྲ་ཐོག་ནས་
ཚོ གས་འད་ུ བསྐངོ ས་པ།
ལམ་བཙུགས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་བོད་

།དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་

རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་མི ་ གཅི ག ་གཉིས ་ཙམ་

ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐབས་

པ་དཀོན་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་མཉམ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུ ལ་གང་ རི ག་པ་བ། ཁྱད་སྟོན་མི ་སྣ་སོགས་གདན་ཞུ་

༄༅།

ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་འཛམ་གླི ང ་

སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ།

དེ་བཞིན་ཆེད་མཁས་སྨན་

དོག ས་ཟོན ་འོག ་ཡོ ད ་པ་ཙམ་མ་གཏོག ས་

ཀྱི་བླ་མ་དང་དགེ་བཤེས།

སེམས་ཁམས་

ཁང་གི ས་བྱང་ཨ་རི འི་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ དེ་ ཡང་བྱང་ཨ་རི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་

གནང་ས་ྟེ ལམ་སནྟོ ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་
ཡང་བྱུང་མེད་པའི་སྐརོ ་གསུངས།
ུ ་གནང་ཡོ ད།
ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་བྱང་ཨ་རི འི་བོད་རི གས་ སྐརོ ་ཡང་གྲོས་བསྡར

འདུར ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་

གཉན་རི མས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་དང་སེ མ ས་ བོད་མི ་ཚོ ར་རོགས་དངུལ་གནང་བ་དེ་དག་

དང་བསནྟུ ། བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་སྐུ་ ཚབ་

དངོ ས ་གྲུ བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་ཚོ གས་

རྒྱ་ Zoom བརྒྱུད་དྲ་ཐོག་ནས་ཚོ གས་འདུ་

ལ་ཕེབ ས་བསུ ་དང་ཚོ ག ས་འདུའི ་ དགོ ས ་

གྲངས་ ༣༢ རྣམས་ཐེངས་དང་པོ་ཛུ མ་དྲ་
བསྐངོ ས་ཡོ ད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའ་ི དྲ་ཐོག་

དམི གས་སྐ ར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་རྗེས ་མཉམ་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་ གཞན་ཡང་ཨ་རི ་དང་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་
གསོ་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་གོ་བསྡུར་

སྦྱངས་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བྱང་

ྲི ས་
ཇི་ལྟར་ལེན་དགོས་པའི་སྐརོ ་བོད་མི འ་ི ཁམ

སྨན་པ་དཀོན་

གཙོ ས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་

རྣམ་པ་དང་། བྱང་ཨ་རི འ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་

ཆར་བྱང་ཨ་རི འི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ སྐར
ོ ་ཛ་དྲག་གི ་འབྲེལ་གཏུ ག་ཁ་པར་བརྒྱུ ད་

༢༠༡༩

ལོ འི ་ བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་

ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་
མའི་ནང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འཐོབ་ཐབས་སུ་ཞུ་ཡི ག་

༢༽   ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་
ཞུ་གཏུ ག་གནང་དགོས་པ།

མཆོ ག ་རྡོ་ར ྗེ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཉེ་ ཆར་རྒྱ་གར་

༣༽   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འདི་བཞིན་སྤྱི་

བཅད་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་བོད་མི ་

ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཞི ག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་སྐབས་

དགོས་པ།

གསུངས།

པའི་དྲན་སྐལ
ུ ་གནང་དགོས་པ།

༤༽   སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུར་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་

བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་

༥༽   སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོའ་ི

ཤག་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་བྱང་

གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས། །

དཔལ་ལྡན་བཀའ་

ཨ་རི འི ་ བོད ་མི ་ཚོ འི ་ བདེ་ སྡུ ག ་ལ་ཐུ གས་

དང་ས་ཁུ ལ ་སོ ་ སོ འི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ བོད་མི འ་ི སྨན་ཞབས་པ་ཁག་གཅི ག་དང་ལྷན་
རི མས་ཀྱི་གནས་བབ་སྐརོ ་གསུངས། ད་ལྟའ་ི ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པར་ཕྱི་ལོ་

མགག
ྱོ ས་མྱུར་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་གཏོང་དགོས་པའི་

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས།

དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་

༡༽   ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་གྲོས་

གནང་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གོ ་ བསྡུར ་

དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་ཇི་ལྟར་

རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་

ཨ་རི འི ་ བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པས་

གཅིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

འབུལ་དགོས་པ།

ནང་བོད ་མི ་ན་གཞོན ་ཞི ག ་གི ས ་རང་ས ག
ྲོ ་

ཞུགས་པ་ཡོ ངས་ནས་རང་ཉིད་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་

ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམས་ལ་རེ ་སྐུལ་ཁག་

རྩོད་པ་གདན་ཞུ་དང་། བོད་མི ་རྒན་འཁོགས་

སྦྱངས་བཤད་གནང་ཡོ ད།

གི ་ ཚོ ག ས་འདུའི ་ སྟེང ་བྱང་ཨ་རི འི་ སྐུ་ ཚབ་

བྱང་ཨ་རི འི་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་

སྐར
ོ ་དུས་དང་བསྟུན་གནས་ཚུ ལ་ཁ་གསབ་

ཁྲལ་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བྱང་ཨ་

རི འི་བོད་མི ་ཚོ འི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་བྱང་ཨ་

རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་
དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

ཕྱོགས་

མཚུ ང ས་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་
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