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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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་སདྲི ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་

ི ་ཡོ ངས་ལ་སྔར་མ་གྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་
པར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་ གླང
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ནའང་སདྲི ་འཛི ན་

ཁོང་ལ་འཚམས་འད་ྲི མཛད་དོན།   སྐ་ུ ཉིད་ མཆོ ག་གི ་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཀོ་རི ་ཡར་མཚོ ན་ན་

རྒྱ་གར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་པའི་ནང་

ཆོ ས་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནང་ཞུ གས་མཁན་ཇེ་

སི ར ་མོ ར ་རྫོང ་གི ་ བོད ་མི འི་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་
ནས་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ ཧི ན ་སྒར
ོ ་ཆི ག་
འབུམ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།
༄༅།

།རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ལྷག་པར་

མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག   ཕྱོགས་མཚུངས་ ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ས་གཙོ ས་མི ་མང་
ི ་ཕྲན་ནང་ཞི ་བདེ་བརྟན་ལྷངི ་ ནད་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་གཞི ་མི ག་དཔེ་ རྒྱ་གར་ནང་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་མཁན་ བཅས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏོག་
ཀྱིས་ཀོ་རི ་ཡ་གླང
ཡོ ང་ཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུ ད་གནང་ འོས་པ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་མུ ས་ལ་ངོས་ཀྱིས་ ཀོ་རི ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོ ས་གྲོགས་མང་པོ་ཞི ག་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་སླད་ལས་གཞི ་
རབ་དང་རི མ་པ་སྤལེ ་བཞིན་པར།

ཧི་མཱ་ཅལ་

བཞི ན ་པར་ངོས ་ཀྱི ས ་བཅོ ས ་མི ན་ཡི ་རང་ གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངོས་དང་ཡང་ཡང་ཐུ ག་གི་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ མངའ་སྡའེ ་ི སི ར་མོར་ Sirmaur རྫོང་ནང་
བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   མུ་མཐུ ད་མི ་ ང་ཚོ ་བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་ཀོ་རི ་ཡའི་ངོ་ཤེ ས་ སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།  མཐར་སྲིད་འཛི ན་ རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུ མ་བོད་མི འི་

མུན་ཇེ་ཨི ན་

Moon Jae-in

མང་གི ་རེ་འདུན་བསྒྲུབ་སླད་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་ངལ་ གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་ཕལ་ཆེ ར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་

མཆོ ག ་གི ་ ལས་དོན ་གང་ཅི ར ་བྱ་བ་ལམ་

གྱི་ནང་པ་མང་པོ་ཡོ ད།   ཉེ་ལམ་ལོ་ཤས་

ཡི ད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨནོ ་འདུན་མཛད་པ་

མཆོག་གི་ཆབ་ བ་ཁྱད་གསད་གནང་རྒྱུ ར་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་

སྲི ད ་ཚོ ག ས་པར་ཉེ་ ཆར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ག ས
ྲོ ་ ཡོ ད། ཟླ་ཤས་གོང་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

ཚོ གས་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ འི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ རི མ ས་ཁྱབ་གདལ་ཕྱི ན ་པར་བརྟེན་འཛམ་

མཁྱེན་གསལ་རེད།   ཀོ་རི ་ཡར་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་

ལྷངོ ས་ཡོ ང་བ་དང་མི ་མང་གི ་མངོན་འདོད་

གོང་ནས་བཟུང་ཀོ་རི ་ཡའི་ནང་པའི་ཁྲོད་ནས་ བཅས། །

རྒྱ་ནག་ཚོ གས་མི ར་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པ་དེ་བརྩི་མེད་ཡོ ང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡

མཚོ འ་ི མངའ་ཁུལ་གྱི་སྡ་ེ ཚན། ཤར་ཡུ་རོབ་

བྱས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་

ི ་མཉམ་འབལ
འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ

ཕྲན་སྡ་ེ ཚན། ནབུ ་ཡུ་རོབ་སྡ་ེ ཚན་དང་གཞན་

བསལ་གནད་དོན་ ༡༧ ཐོག་གནོན་ཤུགས་

ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ལམ་སནྟོ ་ཚོ གས་

ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁོང ས་སུ ་ རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ

ི ་
སྡ་ེ ཚན། ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀ་དང་ཀེ་རི ་བྷ་ི ཡེ ན་གླང
ཁག་གཅིག་བཅས་ཡོ ད་འདུག

ི ་
འཛམ་གླང

མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་

གཞག་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར།   ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སནྟོ ་ཚོ གས་ཆུང་གི་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་རྒྱལ་ཚོ གས་གཏན་འཇག་ ཚོ གས་མི ་དེ་དག་གིས།   སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

དོན་དཔདྱོ ་

ཟེར་བ་ཁོ་

Mr Jiang Duan

པ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་དམི གས་
བསལ་ཆེ ད ་ལས་ཚན་པ་བསྐ་ོ གཞག་བྱ་རྒྱུ ་

ཁང་གི ་ལམ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ར་ དང་།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་འཕྲོད་བསནྟེ ་དང་
བསྐ་ོ གཞག་བྱས་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་དབུས་

བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་དང་འབྲེལ ་བའི་ དམི གས་

བཞིན་ཧོང་ཀོང་མི ་མང་།

སྤྲོད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞི ག་ཐོབ་ཡོ ད་

དོན་གཉེར་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཚོ ར་ཡང་

པ་དང་།   འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་
ཤུ ག ས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་

ཐབས་མེད་པའི་དཔེ་ལྟར།

བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞིག་འགྲོ་ངེས་ཡི ན།

བོད་

མི ར་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་རི ང་རྒྱ་ནག་

ཐེངས་འདིར་ པ་དང་།

ི ་མཉམ་
བོད་མི ་ཚོ ས་འཛམ་གླང

རྒྱ་ནག་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་མི ་ནས་ཕྱི ར་ འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་རེ་ལྟས
ོ ་བཅོལ་བཞི ན་

འཐེ ན ་གནང་དགོ ས ། ཡོ ད་སྟབས་ཁོང་ཚོ འ་ི རེ་བ་བཅོལ་བ་དེར་བརྩི་
ཞེས་འཁོད་འདུག   

ུ ་། ཞེས་འཁོད།     མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླངི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་
མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་མི ་རང

ནང་དུ། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་

ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་

ལྷ ག ་པར་ཞུ ་ སྙ ན ་དེའི ་ དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སུད་སི ་སྐུ་

མེ ད་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ ་སྙན་ཞི ག་རྒྱལ་

ཝུ ་ ཧན་གྲོང ་ཁྱེར་ནས་

ཀྱིས་ཞུ་སྙན་དེའ་ི ཐོག་གསུང་དོན།

ཏོ ག ་དབྱི བས་གཉན་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་གཏན་འཇགས་ཚོ གས་མི ས་

ཁུངས་ནས་མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་ལ་གདུང་སེ མས་
མཉམ་སྐྱེའ་ི ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་

ང་ཚོ ས་ བཏང་རྐནྱེ ་མི ་མང་ཧ་ཅང་མང་པོར་དཀའ་ངལ་
ི ་མཉམ་འབྲེལ་ འཕྲད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཉིན་གླར་བརྟེན་
ཁྱབ་གདལ་བྱུ ང་བའི ་ ཞུ་སྙན་འདི་བཞི ན་འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་

མཆོག་དང་།

ི ་མཉམ་འབལ
འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ

རི མས་ཀྱི ་ ནད་རྟགས་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་

ནས་འཚོ ་བཞི ན་པའི་ཡུ ལ ་མི ་མང་དག་ཅི ག་ལ་

གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ཕུལ་

ཐོག་མ་འཐོན་སྐབས་རྒྱ་ ཡོ ད། ཐེངས་འདིར་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་

Ms Elisabeth Tichy- Fisslberger

མཆོག དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི

རི གས་མང་གཙོ ་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ང་ཚོ ས ་སྤྱང་ཀི ་ ལུ ག ་རྫི ར ་བཞག་ན་འགྲིག ་ གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད་

ཚོ གས་པ་ ༨༢ ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དེར་བརྩི་

སྐ་ུ

གཞན་ཡང་རྒྱ་

ལུ ག ས་ལ་བརྩི་མེ ད ་འགྲོ་ ངེས ་ཡི ན་སྟབས།   དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་

དང་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་

Mr Antonio Guterres

ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན་དང་།   ལྷ་ོ སོག་པོ། དེ་

གཞིས་ཆགས་དང་། ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་བོད་མི འ་ི
གཞིས་ཆགས། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་བོད་མི འ་ི
གཞིས་ཆགས། སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་
བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་
བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཡི ཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུ ར་མཆོ ག་གི ་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གཅི ག་
ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འདུག
དེ་ཡང་གོང་འཁོད་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་
གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་
ཞབས་ཇེ་ཡི ཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུ ར་མཆོ ག་གི ་མཚན་ཐོག་
ཏུ ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ི་ཞུ་འཕྲིན་ཞི ག་ཕུལ་
ཏེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ས་གཙོ ས་མི ་མང་བཅས་
ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་གཞི་རབ་དང་རི མ་
པ་སྤལ
ེ ་བཞི ན ་པར་བོད ་མི ་ཚོ ས ་གདུང ་སེ མ ས་
མཉམ་སྐྱེ་དང་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གཅིག་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་
ཆེ ན་མཆོ ག་གི ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ངལ་
སེལ་ཐེབས་རྩར་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན་པས་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་
ཆེན་མཆོག་གིས་ངེས་བཞེས་ཡོ ང་བ་དང་། ང་ཚོ ་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་གཡུ ལ་ལས་རྒྱལ་
ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་ལམ་དང་བཅས། ཞེས་གསུ ངས། །

ནག་གཞུང་གི ས་གསང་ ཚོ གས་པ་ ༨༢ འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ལྕམ་

འབལ
ྲེ ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  དེ་

བ་བྱས་པ་དང་།   དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ སྐབྱོ ་ལ་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ ་བཞེསགནང་བ་དེ་ནི་

ལ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ འ་ི

ཀྱི ་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་མི ་སྣ་རྩད་

བྱས་པ་མ་ཟད།

ཆུང་གི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  བཙན་

ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལྟ ་ བུ ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྒྲི ག ་ ནས་རང་རེ་བོད་མི འི་བཙན་བལྱོ ་བ་རྣམས་ནས་
གནས་ཚུ ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་སོགས་ལ་ འབ ལ

སྐ་ུ

Ms Michelle Bachelet མཆོག་སོགས་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་
བཞི ན་འཛམ་གླང

ཚོ གས་མི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༥༥ རྣམས་

གཅོད ་ཆེ ད ་བཙུ ག ས་པའི་ ཆེ ད ་ལས་ཚོ ག ས་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

དབང་འོག ་བཀག་ཉར་བྱེད ་པའི་ མི ་ སྣ་རྩད་

ལའང་ཕུལ་འདུག

ི ་མཉམ་
སྤྱིར་འཛམ་གླང

ལྷན་ཁང་གི ་ལམ་སནྟོ ་ཚོ གས་ཆུང་ཁོངས་སུ་

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཡོ ད་ཅིང་།  རྒྱ་ནག་གིས་ཨེ ་ཤི ་

ཡ་ཞི ་བདེ་རྒྱ་མཚོ འི་མངའ་ཁུལ་མཚོ ན་ཁུལ་

བྱས་ཡོ ད།    ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་མི འ་ི

ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཤོར་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་

ི ་མཉམ་འབལ
འཛམ་གླང
ེ ་ འཚོ ་བར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོ ད་སྟབས།
ྲེ ་ ལས་འགུ ལ་དེ་རི གས་ད་དུང་མང་ཙམ་སྤལ
ི ་མཉམ་ བོད མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དཔལ་ལྡན ་བཀའ་ཤག་
རྒྱལ་ཚོ ག ས་འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་ཁུ ང ས་ལ་ དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ། འཛམ་གླང
ཀྱང་རྒྱ་གར་དབུ ས་སའི་ངལ་སེ ལ་ལས་གཞི ར་

ཞི བ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ལས་དོན ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་

ི ་མི ་མང་ཚང་མས་རེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་
ི ་ཡོ ངས་ལ་མི ་ཤི ་ འཛུ གས་ལ་འཛམ་གླང
བརྟེན་ནས་ད་ཆ་འཛམ་གླང
རྐྱེན་ཆགས་སོགས་ཡ་ང་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་ བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་རྒྱལ་ ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་

གལ་འགངས་ཆེ ་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཐག་གཅོད་

སྐརོ ་གསལ་འདོན་གནང་འདུག

མཚོ ན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་

གནང་ཆོག་པ་རེད་འདུག   དེར་བརྟེན་ཞུ་

ཡོ ངས་ཁོངས་སྡ་ེ ཚན་ལྔར་དབྱེ་བ་རྣམས་ནི།    སྙན་དེའི་ནང་དུ་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ལམ་
ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྡ་ེ ཚན།   ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་

ཕྱི ར་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ལ་འཇི གས་སྐུལ་ བསྔགས་འོས་སུ་མཆི ས།    འབྱུང་འགྱུར་

སྟོན་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་མི ར་བསྐ་ོ གཞག་

གི ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ ཚོ གས་ནས་ཀྱང་མི ་མང་གི ་རེ ་བ་དང་ཡི ད་ གཟའ་ཉི་ མའི ་ ཉིན ་མན་སྤར ་ཕན་བདེ་ གླིང ་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་མི ག་དམར་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་

ཆེ ས ་ལ་བརྩི་བཀུ ར ་དང་ལེ ན ་ངེས ་པར་ཞུ ་ ཀྱིས་ཆ་ཏི་སི ་སྒར་མངའ་སྡའེ ་ི སུ ་གུ་ཇ་རྫོང་གི་རྫོང་
དཔོན་ A L Dhruv ལགས་སུ ་མངའ་སྡ་ེ སྤྱི་
ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ལམ་སནྟོ ་ཚོ གས་ཆུང་གི་ དགོས། ཞེས་གསུངས། །  
ཚོ གས་མི ར་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པ་དེས་བོད་མི ་

ཚོ ར་བརྡ་ལན་ལོ ག་པ་ཞི ག་བཏང་བ་མ་ཟད།

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་ངལ་སེ ལ ་ལས་གཞི ར ་ཧིན ་སྒར
ོ ་
༣༡༥༠༠༠ ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོ ད་འདུག  །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢
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སི མ་ལའི་བོད་མི ་ཚོ ས་ས་གནས་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་འདགུ
༄༅།

།བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་

ཁྱེར་ནས་བྱུ ང ་བའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་
ི ་ཡུལ་གྲུ་
རི མས་ COVID-19 འཛམ་གླང

༣

བར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཐེམ་སྤང་དགོས་པའི་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཧི་ དང་ཉིན་གླའི་ཐོག་འཚོ ་གནས་བྱེད་བཞི ན་པ་ རྩར་ཞལ་འདེབ ས་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་ཧིན ་སྒར
ོ ་
རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག་འཕྲད་ ཆི ག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་གསུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

སི མ་ལ་ས་གནས་སྤྱི་ ༡༥༣,༥༠༠ ཕུལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་དང་།

མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་ ངོས ་ནས་ད་ལྟའི་ གནས་སྐབ ས་འདིར ་དྭང ་

ཁྱབ་པས་ལམ་སྟོན ་འོག ་སི མ་ལ་ཁུ ལ ་གྱི ་ རི ང ་མི ན་སི མ ་ལ་གནས་འཁོད ་བོད ་མི འི ་

གང་སར་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་ཛ་

ི ་རྒྱལ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག འཛམ་གླང
ཁབ་སྤྱི་དང་།

བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེ་ མཚོ ན ་སླད ་ཕྱི ་ ལོ ་ བླངས་མཐུ ན་འགྱུར་ཇི་དགོས་གནང་ཐབས་

ལྷག་པར་རང་རི གས་བོད་

མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བ་རྣམས་ཀྱི ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ ཞུ ་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སྙན་སེ ང་ཞུ ་སྐབས་སྤྱི་ཁྱབ་

ཤུ ག ས་ཆེ ར ་འག ་ྲོ བཞི ན ་པར་གདོང ་ལེ ན ་

ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་རྒྱུ ན་ལས་དང་། སྐྱིད་སྡག
ུ ་མཉམ་མྱོང་གནང་བར་དགྱེས་ཚོ ར་

ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་སི མ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོས། བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་ནས་ཀྱང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་

གར་དུའང་ནད་ཡམས་དེ་བཞི ན་ཁྱབ་གདལ་
དབུས་དང་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་ནས་

ཆེད།

རང་བདེན་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ནས་མངའ་ ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མཛའ་བརྩེའི་རྣམ་འགྱུར་དང་
སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཇེ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་
བཅས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་གསུང་པ་བཅས། །

ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་སྤལ
ེ ་

བཞིན་པ་དང་།   སྔནོ ་འགོག་ལ་དམི གས་ཏེ་

Jai Ram Thakur

མཆོག་ལ་ཆེད་བཅར་

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་ཡོ ད། དུས་སྐབས་འདིར་

མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ ནང་ཡུ ལ ་མི ་ ཉམ་ཐག་ གྱི ས ་སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་གྱི ་ ངལ་སེ ལ་ཐེབ ས་

༄༅། །སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

བཞུགས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུར་ལུགས་བསམ་ས་

ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་ཉམ་

ི ་གྲྭ་
བྱས་པའི་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླང

འགོ་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་།

ི ་གི་དྲུང་ཆེ།
གལ
ྲོ ་གླང

ཀི་ལོ་ཕྱེད་ཀ་དང་། འབྲུ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ ༡༠ །

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞི ས་ཆགས་ཁྱབ་ཁོངས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བཅས་པས་ཡུལ་མི ར་
ངལ་སེལ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།

གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ རྟེན་གཞི ་

རང་ཕ ྱོག ས་ནས་ལུ ག ས་བསམ་ས་གནས་

སེར་བས
ྱེ ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་

སེ ར ་སྨད ་ཕྱག་མཛོ ད ་ཁྲི་ པ་དགེ་ བཤེ ས ་བླ་ོ

ས་གནས་སྐརོ ་སྲུང་གི ་བཀོད་བྱུས་འོག་ཁྱིམ་

ཕྱག་མཛོ ད ་ཁྲི ་ པ་དགེ ་ བཤེ ས ་དཔལ་ལྡན ་

ཚང་དང་།

གཉིས་ནས་གཞི ས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་

མཚེ ས་ཡུལ་མི ་ཉམ་ཐག་ ༡༥༠ ལ་ཧིན་
སྒརོ ་ ༡༣༠༠།༠༠ ཅན་གྱི་བཟའ་ཆས་སྦྱིན་
གཏོང་གནང་ཡོ ད།

ཉམ་ཐག་དེ་རྣམས་

ནི་ གཞི ས ་ཆགས་ཉེ་ འདབས་རྒྱ་གར་ག ང
ྲོ ་
གསེབ་ཁག་ལྔ་ས།ྟེ དྷ་ོ ཌ་ཧོ་སུར།

Doda-

ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་གྱི་ཧིན་སྒར
ོ ་ཁྲི་

ཚང་གཉིས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅི ག་བཟའ་
ཆས་བགོ་འགམ
ྲེ ས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། གདན་

༥།

ཁྱོན་བསྡམོ ས་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༡༨ ཙམ་

འབྲིང་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་ལས་རྣམ་པའི་ཉིན་

པེ་ར་ྱི

གི ་ཕྱག་མཛོ ད་རྣམ་པ་བཅས་བཀའ་འགུགས་

ཀྱིས། ཚོ གས་ཐོག་ཏུ ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
(Tehsildar)

གཉིས་ནས་ཛ་

དྲག་དུས་ཡུན་འདིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
དང་བཅས་པས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུ ང་

བཟའ་འབྲུའ་ི སྦྱིན་གཏོང་ཞུས་ཁག་བཅས་ལ་
ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཐུ གས་
ར་ྗེ ཆེ་གསུང་པ།

ཆབས་ཅིག་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

བཟའ་འབྲུ ་ བགོ་ འག མ
ྲེ ས་སྐབ ས་ས་གནས་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་མཆོ ག་གི ་བུ་པྲ་སཱ་ཎཱ་
Mr. Prasana, Son of local MLA

ས་གནས་སྐརོ ་སྲུང་འགན་འཛི ན་

དང་།
(Sub

Inspector Ms. Saavi) གངྲོ ་སྡ་ེ ཁག་གི་
གངྲོ ་སྡ་ེ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་

(Pan-

chayat member) ཆེད་མངགས་མཉམ་

རྩམ་པ་ཀི་ལོ་
གནང་ཡོ ད།

༢

བཅས་ཀྱི་བཟའ་ཆས་

ཕྱོགས་མཚུངས་སེར་བྱེས་

སེར་བྱེས་

གཅིག་གི་གླ་འབབ་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༩,༦༢༠ ཐེ་

བས་ཧིན་སྒརོ ་

༢༦༩,༦༢༠

སེར་སྐྱ་མི ་

མང་གི་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒརོ ་ ༩༡༡,༠༢༩

འཕྲོད་བསནྟེ ་ཚོ གས་ཆུ ང་ནས་གཞི ས་ལས་

བཅས་ཚུད་ཡོ ད། དེར་མ་ཟད་ཀ་ར་ུ ཎ་ཕན་

སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ཁ་རས་དང་ལག་
སྲིན་སེལ་ཕྱེད་ཕུལ་ཡོ ད།

དང་བྲ་ས་ྟི ཁང་ཚན་བཅས་ནས་ཀྱང་དངུལ་

ཁང་དང་། རྫོང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་སྐརོ ་

བདེ་དགའ་ཚལ་དང་། སེར་བྱེས་མངའ་རི ས་

ཁང་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ་སོགས་བྱུང་
མདོ་དོན་ལུགས་བསམ་ཁྱབ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཡོ ད་ཅིང་།

ལུ ག ས་བསམ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་དང་།

དབུ ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དཔལ་ལྡན ་

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་

ཁོངས་མི ་མང་དང་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཁག་ནས་

འཐུ ས་མི ་དང་རྫོང་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབྲེལ་

ཐེག་མཆོ ག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དང་སེ ་ར་ཆོ ས་

ཡོ ད་ཉམ་ཐག་ ༤༠༠༠ ཙམ་ལ་བཟའ་འབྲུ་
མཁོ་ སྤྲོད ་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་འཆར་ཐོག ་ཟ་

ལོ ར་དུ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་

ནས་རེ་སྐལ
ུ ་ནམ་བྱུང་སྐབས་

ི ་
གསུང་དོན་བཞི ན་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླང

ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་གི་ (༥,༡༩༠,༦༤༩།༠༠) ཅེག་

ཁུ ང ས་མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་རྫོང ་ནང་དུ་ ལྷག ་
ལུས་མངའ་སྡ་ེ གཞན་གྱི་ལས་མི ་ Migrant

བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཞལ་

ཕུལ་ཐུ བ་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཞིང་།

༧༠ སྐརོ ་ལ་བཟའ་ཆས་བགོ་

ཉིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།

བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱབས་ར་ྗེ དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་

གཉན་རི མས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་ བཞི ན ་པ་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣་༠༠ ཐོག་རངྫོ ་ལས་ཁུངས་

ཀྱང་གཞི ས ་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་སྐར
ོ ་

གར་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་མང་

ཐོག་ཁྱབ་ཁོངས་གངྲོ ་གསེབ་ ༢༡༧ ནང་

ཅིས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

སེར་བྱེས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོ གས་ཆུང་གི་

ཧིན་སྒརོ ་ཉིས་འབུམ་དྲུག་ཁྲི།

ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་བས
ྱེ ་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནས་

ལ་ཞལ་འདེབས་ཇི་ཕུལ་དང་། ས་གནས་སུ་

བསྡམ
ོ ས་གནང་བའི་ རྐྱེན ་གྱི ས ་དཀའ་ངལ་

སེ ་ ར་བླ ་ སྤྱི འི ་ ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་ཉིས ་འབུ མ ་ལྔ ་ ཁྲི །

ི ་གི་ཧིན་སྒརོ ་ཁྲི་ ༥ །
ས་དགོན་བརྩེ་ཆེན་གླང

ཁོང་རྣམས་རྒྱུན་དུ་གླ་ལས་ འཛུ གས་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་ཞིང་།

ཛ་དྲག་དུས་ཡུན་འདིར་ལས་རི གས་བཀག་

ཧིན་སྒརོ ་ས་ཡ་གཉིས།

སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༡༡ །

སུ་གནས་བཅའ་བའི་གདོད་མའི་ཡུལ་ ལས་འཆར་འདི་ནི་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ནས་འགོ་ དང་འགོ་པ་

སུ ་ བསྐྱོད ་དེ་ འཚོ ་ བ་སྐ ལ
ྱེ ་མཁན་ཡི ན་པས་

གསལ་ཛ་དྲག་ཐེབ ས་རྩ་ཁག་ལ་ཕུ ལ ་བའི་

ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་གཞི ས་ལས་ཁང་དང་གྲྭ་

ཧྡཏུ་ནཱར་ཀོ་ལོ་ནི་བཅས་ 16 Col- ཆས་རོགས་སྦྱིན་གནང་འཆར་ཡོ ད་འདུག

མི ་ཡི ན་ཞིང་།

ི ་
སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླང

ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ ༤༢ ཙམ་ལ་མར་

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༨ །

ཧཱན་ད་ྲི གུ་ཊ་དང་། Handiguda འགྲོ་གྲོན་གཏང་སྟེ་ཡུལ་མི ་དང་ལུགས་བདེ་
ཀོ་པཱ་ཌོང་རི ། Koppa Dongri ར་ཎི་ཀེཌ། གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བཟའ་

ony

ཐེག་མཆོག་རྣམ་

སེར་བས
ྱེ ་

བཟང་དབྱིགས་གཉེན་ལགས།

hosur

Raniget

གནས་འགོ་འཛི ན་དང།

ི ་ནས་གོང་
དང་། ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླང

པཱཌ་ཎ་རངྫོ ་ལས་ཁུངས་
luk Office

Periyapatna Ta-

གྲྭ ་ ཚང་གཉི ས ་དང་སེ ་ ར་བླ ་ སྤྱི འི ་ ལས་

Workers

འགམ
ྲེ ས་གནང་ཡོ ད་ལ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་

སུ ་བསྐ ང
ོ ་འཚོ གས་གནང་བའི ་ ས་གནས་
ག ྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ ་ ཞབས་མ་ཧ་དྷ ་ེ

ཝ་

(MLA Shri Mahadeva)

མཆོག་དབུ་

སྣུམ་ལི ་ཊཱར་ ༤༠༠༠ ཞལ་འདེབས་ཡོ ང་བ་

དང་། སེ་ར་བླ་སྤྱི། སེ་ར་བས
ྱེ ་སྨད་གྲྭ་ཚང་
འདེབས་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨

དེ་ བཞི ན ་སེ ར ་བྱེས ་འབྲིང ་རི མ ་སླབོ ་གྲྭ ས ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་འདི་ཟླའི་
ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཡུལ་མི ་ཉམ་ཐག་ ༣༠༠
སྐརོ ་ལ་བཟའ་ཆས་རོགས་རམ་དང་།

ཕྱི་

བཀའ་ཤག་གི ་ལམ་སནྟོ ་བཀོད་བྱུས་གཞི ར་

སྒར ་གྱི ་ སྐུ་ ཚབ་རྣམས་ཆེ ད ་མངགས་སྦངེ ་

བཟུང་། རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་ལ་ཞལ་

མཇལ་བཅར་གྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་སྒྲིག་འཛུ གས་

བ་དང་།

དང་བཅས་པའི་ཞལ་འདེབས་ཁྱོན་ཧིན་སྒརོ ་

འཛི ན་རྣམས་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ ཕྱག་ཏུ ་

ཞལ་

འདེབ ས་དེའི ་ ནང་དུ་ འཇམ་མགོ ན ་རྒྱལ་

པོ་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་ནས་རྒྱ་

རི མས་ངལ་སེ ལ་ཐེབས་རྩ་དང་ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་གྱི་ངལ་སེལ་

ཐེབས་རྩར་ཕུལ་བའི་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་

༥

འདེབས་ཧིན་སྒརོ ་ ༦,༤༠༠,༦༤༩།༠༠ ཕུལ་

ས་གནས་སུ་བཟའ་ཆས་སྦྱིན་

གཏོང་ཆེད་ཧིན་སྒརོ ་

བཅས་ཁྱོན་ཧིན་སྒརོ ་

༢,༨༦༥,༠༠༠།༠༠

༩,༢༦༥,༦༤༩།༠༠

ལྷག་གི ་འག་ྲོ གནྲོ ་བཏང་དང་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

གཞི ་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ཝུ་
ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་

འགོག་སྲུང་གནང་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་གི ་དུས་

དང་བཅས་པའི་ བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་དང་

གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེ་ ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་
ལས་འཆར་སྤལེ ་མུས་ཡི ན་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

དང་ས་འདུ་ཚང་ཚེ ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་ ལས་བྱེད ་ཚོ ་ ཡི ན་ནའང་ཏོག ས་དབྱི བ ས་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་

སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཡི ན་ནའང་དགོས་གལ་ཅན་

༡༦

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

དྲིལ ་ལྷག ་པ་ཚེ ་ རི ང ་དྲན་རྟེན་ཚོ ག ས་ཁང་

གཉིས་སླབོ ་སནྟོ ་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི གཉན་རི མས་ཕོག་པ་བྱུང་མེད།

བོད་མི འ་ི

ངེས་པར་དུ་ཡི ད་ལ་ཉར་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བས ནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་

ད་ལམ་བསྔག ས་བརྗོད ་ཞུ ་ འོས ་པ་ཞི ག ་ལ་ ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུང་དོན།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ རྒྱ་གར་དབུ ས ་དང་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང ་གི ས ་
ཆགས་ཁག་གི ས ་གཙོ ས ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་ གཙོ ས་རྫོང་རི མ་པ་ཁག་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་

ལྷག་པར་ རོགས་རམ་དང་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་བཞི ན།

ྲི ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུ ད་ཏོག་
དུ་ཕྱི་དལ

མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།

གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་སྐབ ས་

པ་དང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་མཁན་པོ་སོགས་ ལྟར་གནང་བར་བརྟེན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་

དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ ་བའི ་
གསུང་དོན། རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤི ས་
བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་ ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་ལག་བསྟར་གནང་
མཚེ ས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་ སྟབས། ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ི ་ཁྱོན་
འཛམ་གླང

ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བཟའ་འབྲུ་རི གས་རི ན་ ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་
མེད་བགོ་འགྲེམས་གནང་བ་མ་ཟད།
རྒྱ་ པའི་ཏོག་དབྱི བས་གཉན་རི མས་བྱུང་མེ ད།

ཡོ ངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་
བརྡལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ད་བར་ནད་པ་མི ་གྲངས་ས་

ཡ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་དང་། མི ་གྲངས་འབུམ་
གཅི ག ་དང་ཁྲི ་ གསུ མ ་ཙམ་འདས་ག ང
ྲོ ས་

ི ་ཡོ ངས་ལ་
སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་སྟབས། འཛམ་གླང
ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།

དེའ་ི

ནང་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ཀྱང་ཚུད་ཡོ ད། ཚོ ད་

དཔག་དང་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་

གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་དང་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་
ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ༡༩ དང་ གྱི་ལས་དོན་ཁག་མུ ་མཐུ ད་གནང་མུ ས་ཡི ན།

འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བརྒྱད་ཡོ ད ་པ་དེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།རྩ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་

དག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ རས
ྗེ ་

བདྱེ ་བཅས་འདིར་ཕེབས་ཡོ ད།

ཁོང་རྣམ་ ཐེམ ་སྤང ་བཀའ་རྒྱ་ཉུ ང་དུ་ གཏང་གི ་ ཡི ན་

ཡོ ངས་ལ་བོད་མི ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་སྐརོ ་ལ་ཏོག་

པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཙམ་ནས་ཕྱག་ ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད་ནའང་དེ་

སྟབས་ལེ ག ས་པ་ཞི ག ་ལ་མང་ཆེ ་ བ་དྲག་

བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་མཐུ ན་ ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད ་པའི་ བོད ་མི ་ རྣམས་ལ་

གསལ་ལྟར་དགུ ང་ལོ ་བགྲེས་པ་ཁག་གཅི ག་

ཧུ ར་ཐག་གནང་སོང་། དེར་བརྟེན་ཁོང་རྣམ་ པ་ཡོ ད་སྐརོ ་མ་གསུང་ནའང་བོད་མི ་ཡོ ངས་

དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ཕོག ་ཡོ ད ་ས་རེ ད །

སྐདྱེ ་འབྱུང་བཞིན་འདུག ཚང་མས་མཁྱེན་

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ཚང་
མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རོགས།

དེ་རི ང་

ལས་ཧུ ར་ཐག་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

བཙན་ སྔ་ཞུས་པ་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ས་

ལགས།

འཕྲོད་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་

དོན་གྲུབ་ལགས།

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་
དལ

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་བོད་མི འ་ི

ཞུའི་ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ནས་ཀྱང་རང་གི ་ཉིན་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
གཅིག་གི་ཕོགས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ ་ ཧན་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་

ད་རེས་འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ རི མས་སྔནོ ་འགོ ག ་ལས་དོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

གཉན་རི མ ས་རྐྱེན ་པས་ཛ་དྲག་གི ་ གནས་ བཙུགས་ཐུ བ་ཡོ ད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡

སོང་ཞེས་པའི་མི ག་དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་དགོས་ ཞེས་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོ ད།

སྤྱི ར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་དང་།

ནས་དོགས་པ་ཡོ ད་ངེས་རེད་བསམ་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གང་ཡི ན་

ནང་སདྲི ་དྲུང་ཆེ། ཞེ་ན།

ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འག་ྲོ མཁན་

སོ་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་བྱས་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུ ང་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་སྔ་ ད་བར་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་

དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ ༡༩

ཙམ་ཚོ གས་ཏེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ རི མས་སྔནོ ་འགོག་ཆེ ད་ལས་གཞི ་རབ་དང་

ལས་དོན ་ཇི ་ སྤ ལ
ེ ་སོ ག ས་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་གནང་

རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་ལས་བོད་མི ་མང་བ་ཆགས་

པོ་མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ རི མ་པ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་ཡི ན།

རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཚུ ལ ་བཟང་བ་ཞི ག་

ནས་ཡོ ང ་མཁན་ཡང་མང་བ་ཡོ ད ་སྟབས།

ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་སྟངས་དང་། ཕྱག་

སྲིད་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་།

བཅས་ལ་བསྔག ས་བར ྗོད ་གནང་གི ་ འདུག

ལགས།

གི་རེད།
ལ་

དེ་དག་གསན་རོགས་གནང་།

Red Zone

ཡོ ད། ཁོང་རྣམ་པ་ནི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཚུད་མི ་འདུག

ཞེས་མངའ་སྡ་ེ ཁག་གི་ཐོ་

ད་ལྟའ་ི ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

༡༩ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཇལ་

ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཁ་སུ་གང་ལའང་གནང་གི་མེད།

སྤྱི་ནོར་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཛ་དྲག་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ འགན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་
འཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་བཅས་ཕེབས་ གཞུང་སྟོན་གནང་འདུག་པའི་ནང་ཧི་མཱ་ཅལ་
ཀྱི་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

དེ་དག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ མི ་ཚོ ར ་ལམ་སྟོན ་གནང་དང་གནང་མུ ས ་

སྟངས་སྐབས་འདིར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཝུ་ཧན་ཏོག་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ ་ བཅས་ནས་ད་བར་ བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཡོ ད་སའི་ཉེ་འཁོར་
མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བས ནྟེ ་བཀའ་ ད ལ
ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་ཤོ ་ཟུར་ཚེ ་དབང་སྒྲོལ་མ་

ཞལ་འདེབས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གི ་འདུག སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཁག་གི ་བོད་

རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ རང་བཞི ན་གྱི ས་དམ་བསྒྲགས་སམ་དོགས་

འདིར་མང་ཚོ གས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་སླད་བོད་ འཕྲོད་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ།
བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་དང་།

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སོ་སོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩར་ ཏེ་ད་བར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ནང་

ཚོ གས་ ཁམས་གསལ་ཐང་ཡི ན་པས་ཐུ གས་ཁྲལ་རྩ་

ཆུ ང ་གཉིས ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ འཕྲོད་བས ནྟེ ་ བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་རོགས་རོགས་ཞེས་ཞུ་
བཀའ་བླནོ ་མཆོག་རེད། གཞན་ཡང་༸རྒྱལ་ རྒྱུ་ཡི ན།

བའི ་ བླ་ སྨན ་པ་ཚེ ་ དབང་རྟ་མགྲི ན ་ལགས་ ད་ལྟའ་ི ཆར་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་ས་ྲི ཞུའ་ི

ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཕྱི་ཟླ་

༥

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་གནམ་

གྲུ་འཕུར་འགོ་བཙུ གས་པ་ཡི ན་ནའང་བོད་
མི ་རྣམས་ནས་གང་ཐུ བ་དོགས་ཟོན་གནང་
རོགས།

ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་

ན་མ་གཏོགས་ཕེབས་མི ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་

བཀའ་དནྲི ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི ་མང་ཚོ གས་

ལས་གནང་སྟངས། རོགས་པ་གནང་སྟངས་
དེ་བཞི ན་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་གྱི ས་

གཙོ ས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་མི ་སྣས་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་

དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་བཅས་ནས་བོད་མི འི་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་

སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བསྔགས་བརྗོད་གནང་གི་འདུག

འདི་

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་

བཞེས་ཏེ་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བར་

ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་འཐོན ་པ་
དོ་ཕོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འག་ྲོ གི་རེད།

འཕྲོད་བས ནྟེ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དཔལ་ལྡན ་དོན ་གྲུ བ ་

ཝུ ་ ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ ཏོག ་དབྱིབ ས་གཉན་

གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ནས་འགན་

ཡི ན་ན། བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཡོ ངས་ལ་

སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་ནང་

གི་འདུག ཀངྒ་ར་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་མཆོག་

གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ་འདུག

གལ་ཏེ་ བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་གཅི ག ་གི ་

ཞེས་

བསྔགས་

རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་གནང་ཕག
ྱོ ས་

བརྗོད་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས་རྗེས། བོད་མི འ་ི

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་སླད་སི མ་ལ་ཁུལ་ནས་བོད་མི འ་ི སྨན་ཞབས་པས་དང
ྭ ་བླངས་གནང་བ།
༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའི་ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ༡༩ རྐནྱེ ་པས་

འཛམ་གླིང ་ཡུ ལ ་གྲུ ་ གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ ཤུ གས་ཆེ ར་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར། མོ་ལགས། བཀྲ་ཤི ས་དབྱངས་ཅན་ལགས་

རང་རེ ་ བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་འཁ ྲོད ་ནད་ བཅས་ནས་རང་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཆེ ད་

ཡམས་དེ་ བཞི ན ་ཁྱབ་གདལ་དུ་ མི ་འབྱུ ང ་ དྭང་བླངས་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུ་དོན། ཁོང་

སླད། སྔནོ ་ཚུད་ནས་འགོག་ཐབས་དང་། གྲ་ མོ་བཞིའ་ི སྙངི ་སྟོབས་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་

སྒྲིག་ཨང་སར་དགོས་རྒྱུའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ ཞུ འི་ འདུན ་པར་སི མ ་ལ་སྤྱི ་ ཁྱབ་ནས་མི ང ་
ཤག་དང་།

ནང་སྲིད།

ལྷག་པར་འཕྲོད་ མང་ཡོ ང་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ལམ་སྟོན་རི མ་ བཅས། །

པས་ཕེབས་གསལ་ལྟར། འདི་ག་སི མ་ལ་ས་

གནས་ནས་སྨན ་ཞབས་ཐོན ་ཟིན ་པའི ་ བུ ད ་

མེ ད ་བཀྲ་ཤི ས ་ནོར ་འཛོ མ ས་ལགས་དང་།
སྐལ་བཟང་དབང་མོ་ལགས།

ཚེ ་དབང་ལྷ་

4

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢

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

22nf April 2020 TIBETAN NEWS

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ ་ཞུས་པ།
༄༅། །ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ནང་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ལའོ་ Lao ནང་པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ ཚོ གས་གཙོ་མཁན་ཆེན་
Maha

Sangha

Phra Yodkeo

Sudhammadhibodhi

Ratana Maha Sangha Patimokkha His
Holiness Maha Ngon Damrongboun

མཆོག་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་པར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་

ཀརྨ་དགེ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་མྱ་ངན་གུ ས ་
འདུད་ཞུ་དོན།

ངས་རྒྱ་གར་ནང་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ བོད ་

ཡོ ངས་ལ་སྙངི ་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་མྱ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ང་ཚོ ས་དམ་པ་ཁོང་གི་བསྟན་ ཡོ ད་འདུག   དེ་ཡང་ཞིང་གཤེགས་ཁོང་ཕྱི་

པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེ ན་བསྒྲུབས་པར་ཡི ་རང་ ལོ་ ༡༩༣༡ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ན་ཀ་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།   མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་ Nakala ཞེས་པའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ ་སྐ་ུ འཁྲུངས་

མཐུ ་ལས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་འཕྲོ་ལྷག་དེ་དག་ ཤི ང་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ལོར་དགུང་གྲངས་

ཡི ད་བཞི ན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ ་རྒྱུ ་ ༡༣ ཐོག་རབ་ཏུ ་བྱུང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡

ཡི ན། ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག

སྤྱིར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

ནས་ལའོ་ Lao ནང་པའི་དད་ལྡན་མི ་མང་

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་

ཀྱི ས་ད་བར་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་ནས་

ཁང་གི ་ རྒྱ་ཡི ག་འགྲེལ ་བཤད་འབོད ་སྐུལ ་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་
འཛམ་གླང

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ ས་གྲོས་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བཀའ་ཁྱབ་བཞི ན ་ཐེ་ ཝན་

དོན་ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་གཞུང་དང་།   གས
ྲོ ་
ཚོ གས།

ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་བོད་

དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་འཆར་འགོ་འཛུ གས་
གནང་ཡོ ད།

ཁོང་དང་ཁོང་གི ་ནང་མི ་བཅས་བཙན་འཁྲིད་

མི ་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་མཚམས་ལ་
འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་པ་ལྟར། ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་

ཤོག་གྲངས་ ༦༣ ཅན་གྱི་ཐོག་ཐེ་ཝན་དོན་

གྲངས་ ༣༡ ལ་ཕེབས་པ་དང་། སྤྱི་ནོར་ སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༣༩ དང་།

ལྟར ་དཔེ་ སྟོན ་མཚོ ན ་ཆེ ད ་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་

ཐེ་ པེ་ ག ང
ྲོ ་ཁྱེར་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་

འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲི ག་གནང་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་
བྲལ་བརྟག་པ་བགྱིད ་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་
བསྐྱངས་པའི་ཉིན་གསུམ་གྱི་རས
ྗེ ་ཏེ་ཟླ་

༥

སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་མི ་གྲངས་

༩

བཅས་ལ་ཕྱི་

བའི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་
ཉི་མའི་སྐརོ ་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༤ ཅན་དང་།

པོའ་ི རི ང་བསྙུང་གནས་ཀྱི་སྡམོ ་པ་ལན་ ༦༦  
བསླངས་བ་སོགས་འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་
ཚུལ་བཞིན་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

མ་མཆོ ག ་དང་ཁོང ་གི ་ ནང་མི ་ བཅས་གང་

ཁ་དགོས་པ་སོ གས་ལ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཡོ ང་བའི་

མགྱོགས་གླདོ ་འགྲོལ་ཡོ ང་བ་དང་། བྱ་

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས། །

ཚོ ག ས་སྐབ ས་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་རང་རང་

གི ་མདུན་ལྕགོ ས་ཐོག་བཞག་ཡོ ད་པའི་པར་

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

ལོར་བསྙནེ ་རྫོགས་བསྒྲུབས།   སྐ་ུ ཚེ ་ཧྲིལ་

གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

དང་།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ ནས་ཐེ་ཝན་ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་དང་།

པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་དགུ ང ་ དེ་བཞི ན་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོར་བསྐ་ོ གཞག་

ངན་གུས་འདུད་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ གནང་བ་དང་།   ཚོ གས་གཙོ་ལྔ་པ་ཆགས་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཡུལ་དེའ་ི ནང་པའི་
དང་། བོད་མི འ་ི ནང་པ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ མཐུ ན་ཚོ གས་ Lao Buddhist Fellowship

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་འབལ
ྲེ ་ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

Organisation

ཞི ག ་གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ནང་གསལ་བ་

དར་ཆུང་ཆུང་རེ་བཅས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕུལ་
བ་དང་།

དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་ནང་ཡོ ད་པའི་

ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཁང་གྲངས་ ༥༣ ལ་

གོང་གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་གླག
ོ ་འཕྲིན་བརྒྱུ ད་

བཏང་ནས་པན་ཆེ ན་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི ་ཉི་ བྲལ་རི ན་པོ་ཆེ འི་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གསལ་

ུ ་ི སྒྲུབ་གནས་དབུ་རྩེ་རི ་ཁྲོད་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླང
ི ་དང་གུ་རའ
ི ་
འཛི ་སྒར་བཀྲ་ཤི ས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་དགེ་འཕེལ་གླང
ནས་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ལྔ་ཕུལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་

གཅི ག་ལ་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་

བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ཡོ ད་སྟབས།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་ཐེམ་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

རྫོང་དཔོན་མཆོ ག་དགའ་ཚོ ར་ཆེ ན་པོ་བྱུང་

གདལ་བྱུང་བ་ནས་ད་བར་བོད་མི ་དང་ཡུལ་
མི ་བཅས་ཁྱོན་ཁྱིམ་ཚང་ཉམ་ཐག་གྲངས་

གཞི ་བྱས་པའི་མཚོ ་པདྨ་འཛི ་སྒར་བཀྲ་ཤི ས་

འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཕེབས་

གང་ཐུ བ ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་ཆེ ད ་རོ ག ས་རམ་

གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་དབུ་རྩེ་རི ་ཁྲོད་བྱང་ཆུབ་

གཞན་ཡང་ཁུལ་དེར་གནས་འཁོད་བུད་མེད་
ཚོ ག ས་པས་ཡུ ལ ་མི ་ ཉམ་ཐག་ཚོ ར ་འབྲས་

གཞི ར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གང་ཐུ བ ་གནང་ཐབས་

བར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཀྱང་ཞུ ས་པར་

ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་མཎ་ཌི ་རྫོང་ཁོངས་སུ་རྟེན་

འདུག

འབད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ལྟར།   ཧི་མཱ་

ི ་དང་
ཐུ བ་བསྟན་ཆོ ས་འཁོར་དགེ་འཕེལ་གླང

ི ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་
ཆོས་གླང
༡༨

སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་པར་བརྟེན་མི ་མང་
སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་མི ་མང་ཉམ་ཐག་ཁག་

༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངྲོ ་ཁྱོར་ནས་

གིས། རང་རེ་བོད་མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བ་རྣམས་

ནས་རྒྱ་གར་དབུ ས ་སའི ་ ངལ་སེ ལ ་ལས་

ཉིན་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ངལ་

སྐབས་དེར་མཎ་ཌི་ས་གནས་འགོ་

འདུག

དང་གྲོ་ཞིབ། བཟའ་སྣུམ་སོགས་བཟའ་ཆས་

སེ ལ ་ཐེབ ས་རྩར་ཞལ་འདེབ ས་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

རི ག ས་སྦྱིན ་པ་བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་པ་

སའི་གཞུང་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

འགྲེམས་གནང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

འབུམ་ལྔ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་དབུས་

མ་ཟད།   ལག་སྲིན་སེལ་ཕྱེད་སོགས་བགོ་

སྔནོ ་འགོག ་ལས་གཞི ་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ སྤལ
ེ ་ སྤྱི ར ་ཚོ ག ས་པ་དེས ་དེ་ སྔ་ ནད་ཡམས་ཁྱབ་

༦༡ སྒ་ོ རྩར་ཕྱིན་ནས་དགོས་མཁོའ་ི ཡོ ་བྱད་

གནད་སྨནི ་གནང་མུས་ཡི ན་འདུག   ས་

འཐུ ས་ཟུར་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཀྱི་སྣེ་
ཁྲིད་འོག་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒརོ ་

༡༧༠༠༠

བསྡ་ུ རབུ ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།  བོད་མི ་ཁྱིམ་ཚང་

གྲངས་ ༢༡ དང་ཡུལ་མི ་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་

ཚང་གྲངས་ ༢ ལ་བཟའ་འབྲུའ་ི སྦྱིན་པ་
བཏང་འདུག

སྡ་ེ ར་སྡནུ ་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་སྡའེ ་ི ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ་

ཁྱབ་བརྡལ་བྱུ ང ་བའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ མི ག་དམར་ཉིན ་སྡ་ེ ར་སྡུན ་ཁྱབ་ཁོང ས་ས་ མཚོ ན ་ཆེ ད ་བླས
ོ ་བཅད་ཞལ་འདེབ ས་ཧིན ་
ི ་གང་སར་དཀའ་ གནས་འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྣེ་ཁྲི ད ་ སྒརོ ་ ༧༦༢༢༧༥ ཐམ་པ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་
རི མས་རྐནྱེ ་པས་འཛམ་གླང

ངལ་ཆེ ན ་པོ་ འཕྲད་བཞི ན ་པ་ལྟར ་རྒྱ་གར་ འོག ཁུལ་དེའ་ི དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་། སླབོ ་གྲྭ་ བླནོ ་ཆེ ན་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་ཕུལ་ཡོ ད་པ་
ནང་དུའ ང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན ་པའི ་ ཁག སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག མང་ཚོ གས་བཅས་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་འདིར།

ཕྱི་ལོ་ ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་བཀའ་

དང་སྐབས་དེར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གཙོ ས་

པའི་ཁ་ཐོར་ས་གནས་གུསམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་

བཅར་ཡོ ད་པ་དང་།

ཡང་སྒ ོས ་ཡུ ལ་མི ་
ཉམ་ཐག་ཚོ ར ་སྐམ ་

ཟ ས ་ རི ག ས ་ སྦྱི ན ་

པ་གཏོང ་མུ ས ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས། །
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