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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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོ།

ལོ་ ༤ ཨང༌། ༢༧

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

ུ ་ཆེན་ཉིན་མ་ཎི་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས
གསོག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་དུས ་

ཆེན་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་རི ང་ཕྱི་

ངོས་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡི ན་ནམ་རྒྱ་ ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེ ན་གཙོ ་བོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་

གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་རྫོང་དཀར་ཆོ ས་སྡའེ ི་དགེ་

འདུན་པ་དང་ལྷན་ཕེབས་རྒྱུ ་ཡི ན་ནམ་ཞེས་

པར་བརྟེན ་ཝ་ཏི ་ བཟང་པོ་ ངོས ་ཀྱི ་ སྐྱབས་
དང་མགོན། དཔུང་གཉེན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་གྱིས་འབྲས་ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་
མཆོག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བ།

གང་ཡང་མེད་ཀྱང་སྤྲོས་པ་ཆེན་པོ་མ་བྱས་ན་

ལེགས།   གང་ལྟར་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་སྤྱན་
རས་གཟིགས་དྲན་པའི་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རི ན་
པོ་ཆེ་བརྟེན་སའམ་སྐྱབས་བཅོལ་ས་ལྟ་བུ། དེ་
རབས་ནས་ཚེ ་རབས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

ཉིན་མོ་ཆགས་ཡོ ད། སྐྱེས་སྐར་གྱི་དུས་ཆེན་

གཟིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་སྤྱན་ ༦ ཉིན་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་མི ་

ལ་མཛད་སྒ་ོ རི ག ས་འཚོ ག ས་རྒྱུ ་དེ་ ད་ལྟའི ་

ནད་ཡམས་ཀྱི ་ རྙ ག
ོ ་གྲ་ལ་བར ནྟེ ་མི ་དགོས ་

རས་གཟིགས་དང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་ངོ་བོ་ འགྱུར་གཡུ་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་ས་
དབྱེར་མེད་དུ་བལྟས་ནའང་རེད། འཕགས་ གནས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་

གང་ལྟར་ངོས་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་

ཉིན་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་མ་ཎི ་ཡི ག་དྲུག་སྟོང་ཕྲག་

པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ ་བོ་དང་དེའི་མདུན་ པ་ཁག་དྲུག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་།
བོད་ཀྱི་
དུ་ ངོས ་རང་དགེ ་ སླངོ ་གི ་ རྣམ་ཅན་དུ་ ཡོ ད ་ མགྲོན་ཁང་། དེ་བཞིན་ཡན་ལག་སྨན་

གཅི ག ་ལས་མ་ཉུ ང་བ་བགྲང་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་
ན། ཤེས་སོང་ངམ། ངོས་རང་འཕགས་པ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ཐུ ན ་མོ ང་མི ན ་པའི་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་སྟབས།   དེར་རྒྱུ་མཚན་ཕལ་ ངོས་ཀྱིས་ཟན་རྟགས་བསྒྲིལ་བ་རེད། ཝ་ཏི་

ངོ ས ་ཀྱི ས ་ནམ་རྒྱུ ན་ཡོ ངས་གྲགས་བྱས་

ང་ཚོ ་ བཙན་བྱོལ ་བ་ཆགས་ར ྗེས ་ས དྟོ ་ནས་ ཡི ན། ཞེས་ཟན་རྟགས་བབས་པ་རེད། ངོས་

གཟིགས་ངོས་ཀྱི་དཔོན་པོའ་ི ཚུལ་རེད། ངོས་

ཆེར་ཡོ ད།   ཝ་ཏི་བཟང་པོའ་ི སྐ་ུ བརྙན་འདི་ བཟང་པོས ་ངོས ་དང་མཉམ་དུ་ བཞུ ག ས་ཀྱི ་

འདིར་ཚུར་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་ རང་འདིར་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་དཀོན་གཉེར་གྱི་

ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

རང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི ་བང་

ཝ་ཏི་བཟང་པོའ་ི

ཆེ ན་ནམ་ཕྱག་མཛོ ད་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་

ཚོ ་འདི་ནས་མར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ ཀྱི་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་གང་ལྟར་མི ་འདྲ་བ་

ཉིན་སོ ་སོ འི་མོ ས་པ་དང་བསྟུན་ནས་མཛད་

སྡདོ ་སར་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་སྐུ་བརྙན་བཞུགས་ ཚུལ་དུ་སྡདོ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

མི ན་དག་སྣང་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། ཚེ ་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ངོས་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་

པ་བྱ་རྒྱུ་དང་།
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རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡའེ ་ི དགེ་འདུན་པ་ སྐུ་བརྙན་འདིས་སྐབས་རེར་བཞད་མོ ་བཞད་

རྒྱུ ་བྱས་པའི ་ སྐབ ས་ཝ་ཏི ་ བཟང་པོ་ འདི ར ་ ཞི ག་ཏན་ཏན་འདུག

ངོས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་

ཡོ ད། དེ་རི ང་ངོས་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་དུས་ཆེན་
སྒ་ོ རི གས་འཚོ ག ས་པ་ཡི ན་ནའང་ཐལ་ཆ་

པར་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་མ་ཎི ་སྟོང་ཕྲག་རེ་ རྩིས་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་བཅས་ཀྱི ས ་
བསགས་ན་ཕན་གྱི་རེད། མཁྱེན་སོང་ངམ། འབྲས་ལྗངོ ས་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་སྐུ་
ཁདྱེ ་རང་ཚོ ར་དགེ་རྩ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཞབས་གངྒ་པྲ་སཏ་ Shri Ganga
དགེ་བ་བསྔ་ོ རྒྱུ ་དེ་ངོས་རང་འཕགས་པ་སྤྱན་ Prasad མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་
རས་གཟིགས་ཀྱི་བང་ཆེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ལོ་བརྒྱ་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
དང་བཅུ། བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་རི ང་འཚོ ་ཐུ བ་ མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༥

པའི་དོན་དུ་ཚང་མས་བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབ། ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་སྡདོ ་ཨང་། བཀྲ་ ཆེ ན་གྱི་རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་མཚོ ན་བདྱེ ་དུ་ཕྱག་
ཤི ས་བདེ་ལེགས། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། །

ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
བཞུགས་སྒར་ད་ུ ༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དེ་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་   ༡༠

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ལྷར་བཅས་སདྲི ་ཞིའ་ི ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ ་

ི ་ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔོན། རྣམ་པ་རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད ་སྲི ད ་སྐྱོང ་ཚོ ག ས་
གཙུག་རྒྱན། འཛམ་གླང

བོད ་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་ ཁང་དུ ་ ཕེ བ ས་མཚམས་མཛད་སྒ ོ་ དབུ ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་ ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོ་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གྲུབ་

ཞུས།   སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་ དེ་ ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ་ ཞུ འི ་

རྟགས་ཕུལ་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་
གི ས་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དགའ་སནྟོ ་
ལ་འཚམས་འདྲི་ ཞུ ས ་གནང་ཡོ ད་པ་

བཅས། །
པས་དྲུ ག ་བཅུ འི ་ དབྱངས་ལྡ ན ་ཞེ ས ་པའི ་ ལས་བ ྱེད ་ལས་དོན ་གཟེང ས་རྟགས་ཐོབ ་
མཉམ་གཞས་བཏང་རྗེས ་གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་ མཁན་ཟུང་དྲུང་ཚེ ་བརྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་ ཤི ་ལོ ང ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་མངའ་སྡའེ ི ་
སི ལ ་དང་མངར་ཟས་ཀེཀ ་འདེག ས་འབུ ལ ་ དང་ལས་བྱ་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་
གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བ།
ི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་གནད་ རྣམ་གཉིས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་
ཞུས་རས
ྗེ ་འཛམ་གླང

༄༅། །ཤི ་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་པདྨ་དོན་

ཡོ ད ་མི ་ སྣས་༸སྐུའི་ འཁྲུ ང ས་ལ་བརྙ ན ་ཐུ ང ་ སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་གཟེངས་རྟགས་ཕྱག་འཁྱེར་ གྲུབ་ལགས་དང་ལས་དྲུང ་རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་མེ ་
གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་ཏ་ཐཱ་ག་
བརྒྱུ ད་འཚམས་འདྲི་ ཞུ ས ་པ་ཁག་གཟིག ས་ གནང་།
འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་མཚམས་བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ དེ་ ར ྗེས ་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ ཏ་རི ་ཡི ་

Tathagata Roy མཆོག་དང་།

ལགས།

སྤྱི་ཁྱབ་སྐརོ ་སྲུང་བ་ཨར་ཅནྡྲ་ནཱ་ཐན་

ཚོ ག ས་པས་བསྟོད ་གླུ ་ གཟིག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ། ཚོ གས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཨེ མ་ཨེ ས་རའོ་
དེ་ནས་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཁག་གི ་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པས་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་
དབུ ས ་གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་རྣམས་ཀྱི ས ་བརྙ ན ་ ར ས
ྗེ ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་

ཐུ ང་བརྒྱུ ད་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་ སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་

M.S Rao

R.Chandranathan ལགས།  

རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་

Nongbri

Matsiewdor War

ལགས་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གནད་

འདྲིའི ་ གསུ ང ་འཕྲིན་ཁག་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་
ཞུས་རས
ྗེ ། དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ལུང་ཚི ག་ Quotation གྲངས་ ༡༡༣ ཕྱི་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་
ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་མཆོ ག་གི ས ་

དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་

པར་༸སྐུའི་མཚན་དཔེ་བཞད་ནས་ཕྱི་ལུགས་

ྲི ་པོ་ལོན་པའི་
མཆོ ག ་གི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ ་ དཔར་མཐོང ་ ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ཧལ

སྒྲིག་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབདྱེ ་གནང་ས་ྟེ

འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་སྲུ ང ་
བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

འབུལ་ཞུ ས་རྗེས་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་རི མ་ འདེམ ས་ལྷན ་ནས་ལེ ག ས་གསོ འི ་ གཟེང ས་

བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དམ་ མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ
ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་སྐའུ ་ི

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་

གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་ ལས་བདྱེ ་རྒན་གྲས་གྲངས་ ༣ ལ་ལས་བདྱེ ་
བཞི ན ་ར ནྟེ ་འབྱུ ང ་མཇལ་དར་སྒྲོན ་འབུ ལ ་ རྟགས་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་གནང་།

རྗེས ་དྲན་གྱི ་ ལས་གཞི ་ དང་འབྲེལ ་ཕྱོག ས་
བཀའ་ཤག་གི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ཡོ ད ་པ་
བཅས། །

ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་
༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་ ར ནྟེ ་འབ ལ
ྲེ ་
མཚོ ན་བདྱེ ་དུ་ཕྱག་རྟགས་དང་མགུ ལ་དར་ཕུལ་
ཡོ ད།
གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་བོད་མི ་རྣམས་ནས་
འཇའ་ལུ་པ་ར་ Jhalupara ཁུལ་གྱི་ཡུ ལ་མི ་
དབུ ལ ་ཕོངས་རྣམས་ལ་མངར་ཟས་དང་བཟའ་
བཅའི་རི གས་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

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

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨
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བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞི ར་བཟུང་ཨ་རི ་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་
ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་ལ་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་

དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་འདུག

ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་མ་ཡི ་ཀི ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་བའི་

བོད་དུ་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་

བདྱེ ་དང་མི ་སེ ར་སོ གས་ཨ་རི འི་ནང་རང་

Reciprocal Access to Tibet Act

པོམ་པེའ་ོ Michael R. Pompeo མཆོག་གི ས་
ནང་འཁོད་དོན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ལས་

འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་ གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་ གསུང་།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ང་ཚོ འི ་ ངོས ་ནས་བོད ་ལ་

གོང་འོག་གི ་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་སྤྱི་མོས་ཐོག་

མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་

འོང་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་

མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་།

ཐོབ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

སྐད་ཡི ག

ཁྲིམས་

དབང་གི ་ སྒ་ོ ནས་ཡོ ང ་ཆོ ག ་གི ་ ཡོ ད ་ཀྱང་། སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་གཞི ར་བཟུང་།

སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་རྒྱ་ནག་དང་།

དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པའི ་ ལས་བ ྱེ ད ་ཚོ ས་

ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི ་ བསྐ ྱོད ་པར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི ས ་སྲི ད ་བྱུ ས ་

གཞན་ཁག་ཏུ ་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་བསྐདྱོ ་

འགོག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཨ་རི འ་ི རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས ་མཐོང ་མཆན་སྤྲོད ་རྒྱུ ར་ དང་།

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཨ་རི འ་ི དམ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི ་ གསལ་ གཙང་ཆུ ་ སོ ག ས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བྱེད ་ཀྱི ་ མེ ད ་

གཞུང་ནས།

མི ་སེར་ཚོ འི་ཐོག་ལའང་དྲང་བདེན་དང་ཕྱི་ བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

གསལ་ནང་གསལ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་བ ྱེད ་ གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་

དེ་བཞི ན་

བོད ་རང་སྐ ྱོང ་ལྗངོ ས་དང་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་

སྤྲོ་ འཆམ་པ་སོ ག ས་བོད ་རང་སྐ ྱོང ་ལྗངོ ས་ ཕྱི ་ རྒྱལ་མི ་རི ག ས་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཏུ ་
ནང་བསྐདྱོ ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བཀག་ ལག་བསྟར་བ ྱེ ད ་བཞི ན་པ་ཚོ འི ་ ཐོ ག ་ཨ་

ང་

ཚོ འི་ངོས་ནས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་དང་ལྷན་

ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་གི ་ གཞུ ང ་ཚབ་མི ་སྣ་དང་། དེ་ རི ང་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དང་རྒྱ་ནག་
ལས་བྱེད། གསར་འགོད་པ། ཡུལ་སྐརོ ་

གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

སྟབས། ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་མི ་སྣ་དང་ལས་

གི ས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས།

གཞི ས་བྱེས་བོད་མི འ་ི འཚོ ་

ཐུ བ་པའི་འབད་བརྩོན་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །

བའི་ གནས་སྟངས་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་ཆེ ད ་

བྱེད་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ མུ་མཐུ ད་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་

ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་འདི་བཞི ན་

པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་གསེ ར་ ལི ་ཞུ ང་ལགས་ཀྱི ས་སྒྲུང་རྩོམ་གྱི ་རྣམ་པའི་

ཞུ་བའི་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དེབ་

གི ་ བཀའ་སླབོ ་ཉིང ་བཅུ ད ་གསོ ག ་ཉར་དང་

བསྙ ནོ ་མེ ད ་ཡི ན་པའི ་ འུ ད་སྒྲོ ག ་གི ་ཁྱབ་

ལུ ག ས་གཉིས ་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ ཐུ ག ས་འགན་ པའི་གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༣༩ དེ་བཞི ན་

དགེ་ དགེ་ བཤེ ས ་འཇམ་དཔལ་ཆོ ས ་འཛི ན་

ཉིང་བཅུད་ཁྱོན་གྲངས་ ༡༡༣ དང་། སྐ་ུ

གནའ་སྔ་ མོ ་ ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ མངའ་ཁོང ས་

ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ་ལོ་ ༨༠ དང་། ཐོག་ནས་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་ཡང་སྲིད་ཅེས་

རྒྱ་ཡི ག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་སླབོ ་

ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་དང་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

པར་གྲངས་ ༡༡༣ འཁོད་པའི་དཔེ་དེབ་

ལེ གས་འདི་བཞི ན་ཏུ ང་ཝུ་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་

གཞན་ཡང་ཐེ་ཝན་མི ་རི གས་རྒྱ་གར་བྱང་

བརྗོད་པ་ ༡༡༣ ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་དང་ངོ་

དབུ་འབྱེད་དང་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

གཉེར ་གནང་བཞི ན ་པ་བོད ་མི ང་བླ་ོ བཟང་ བར་སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྨནོ ་

ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་ལོ་ བཞེས་ཏེ་ལོ་ ༧༠ འཁོར་བ། དབུས་བོད་ ཐེ་ ཝན་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ ཟུ ར ་པ་ལྕམ ་
རྒྱུ ས་ཀྱི ་ ཡི ག་ཆ་འབོར ་ཆེ ན ་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་ ཡུའུ་མེ འ་ེ ཉུ འུ་ལགས་ཀྱི ས་དབུ་འབྱེད་དང་

བསྒྲགས་དང་།

ཕྲེང་ ༡༨ པ་འདི་བཞི ན་དོན་ཁང་གི ་ཆོས་

གྱི ས ་དྲིལ ་བསྒྲགས་བ ྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་། ད ནྲི ་ར ས
ྗེ ་དྲན་གྱི ་ ལོ ་ སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ བའི་ ཆེ ད ་ ངོ་སྤྲོད་གནང་།
བླ ་ོ གཟུ ་བོར ་གནས་པའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་མཁས་ དུ་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་

བོད་ཀྱི་བུད་མེ ད་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་

དབང་ཚོ ས་གནའ་བོའི་ཡི ག་ཆ་རྙིང་པ་དང་། དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང་བརྩི ་ཞུ ་ བའི ་ མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ ཀྱིས་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་དཔེ་དེབ་ཨ་མྱེས་རྨ་
ལྷག་དོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངོས་ལེ ན་ཡོ ད་ ཐོག ་ཐེ་ པེ་ གྲོང་ཁྱེར ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ ཆེན་ཞེས་པའི་གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༣༧

པའི ་ ཡི ག་ཆ་ཁག་ལ་ཁུ ངས་གཏུ གས་ཏེ་ མི ་སྲས་མོ ་ ལི ན་དབྱི ་ མོ ང ་ལགས་དང་། པ་དེ་བཞི ན་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུ ས་འབྲི་རྩོམ་བྱེད་ གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

ཞབས་ཧུ ང་ཧྲེང་ཧན་ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་

ལགས་ཀྱིས་ འདིར་སྔནོ ་ཡོ ད་ལེ ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཐོག་རྒྱ་

གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༠ པ་སྟེ་ཐེ་ཝན་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟར།

སྐ་ུ ཞབས་

ར་ཤེ་ཡའི་རྩོམ་པ་པོ་ ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

S.L. Kuzmin

དེབ་

རྩོམ་བྲིས ་གནང་བ་སྦས ་བསྐུང ས་ཀྱི ་ བོད ་ ཡི ག་དཔར་མའི་ནང་བོད་ ༢༠༡༠ ནས་
Hidden Tibet

ཅེས་པ་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་ ༢༠༡༩ ལོ་ཞེས་རྩོམ་པ་པོས་ལེ་ཚན་གསར་

སྐྲུན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྕམ་ལེ འ་ེ གཡུས་ པ་རྩོམ་འབྲི་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དཔལ་
ཉིང ་ལགས་ཀྱི ས ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་རྒྱ་ཡི ག་ ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་སྔནོ ་གླ ང
ེ ་བྲིས ་
ཐོག ་ཕབ་སྒྱུ ར་གནང་བའི ་ དཔེ་ དེབ ་འདི ་ གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

བཞི ན།

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་ དེ་མི ན་རྒྱ་ནག་གི ་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ཝང་

དང་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་ནས་
ལོ ་ཉི་ཤུ ་འཁོར་བའི་ལོ ་རྒྱུ ས་བརྙན་དེབ་སྤུས་

ཆེ ན་དགེ་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་ཧོང་མོ ང་ལགས་ཀྱིས་
ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་ནས་ལོ ་ལྟར་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་

ནས་བོད་དོན་རྐང་འཁོར་སྐར
ོ ་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་ ལེ་ ༢༩༠ ཙམ་བོད་དོན་རྐང་འཁོར་སྐརོ ་

འཁདྲི ་པའི་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། བླ་ོ

གྲོང་རྡལ་ལུ་ཛི ་རན།

ཉིན་བོད་མི ་མི ག་དམར་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་

བཟང་ལགས།

བྱམས་ཆེན་ཞུ་བས་རྒྱུན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ འདུན་ཞུས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་ཡི ག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༤

རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་བཤེ ས་ཀྱི་བསླབ་པ་སླབོ ་ སྤྲོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༡༡༣

བླ་ོ བཟང་ནོར་བུ་ལགས།

བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་བོད་མི ་ལྔས་དྭང་
བླངས་ཐོག་སུད་སི འ་ི གྲོང་རྡལ་ཛུ ག་

ZUG

རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་སླད ་འགན་ཁུར ་དང་ སྒྲིལ་ཡོ ད། དེ་སྔ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

འགུལ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་སུད་སི འ་ི དབུས་ཀྱི་ སྐདྱོ ་གནང་ས་ྟེ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་རྐང་ འབད་བརྩོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་
Luzern

དང་། ཨ་

རའོ།  Arau  ཕ་རའི་བུག Fribourg ལུ་

སེན།

Lausanne

ཇི་ནི་ཝ་བཅས་སུད་སི འ་ི

འཁོར ་སྐར
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ནི་བོད་ནང་ཡོ ད་ འདུ་ཐེངས་ ༤༤ དབུ་འཛུ གས་དང་བསྟུན།
ོ ་སྐྱོད ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་བ་རྣམས་ བཙན་བལ
སུད་སི འི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་ཕེབས་འབྱོར་ པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་
སྐབས་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་ པ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

གྲོང་ཁྱེར་ཆེ ་ཁག་དྲུག་ནང་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་སྤྱི་ རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་།

བསོད་ནམས་ དེ་ཡང་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་བོད་དོན་རྐང་

སུད་སི འི་ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ལྔས་སུད་
སི ་རྒྱལ་ས་བྷན་

Bern

ནས་འགོ་བཙུགས་

ཀྱིས་ཇི་ནི་ཝ་བར་ཞི ་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་

མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཇི་ནི་ཝ་བོད་རི གས་སྤྱི་ འཁོར ་སྐར
ོ ་སྐ ྱོད ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་དེ་ བཞི ན ་

སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ལེགས་པར་མཇུག་

རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་ དང་།

སྡདོ ་བོད ་མི ་ཚེ ་ རི ང་དབང་འདུས ་ལགས་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་གཙོ ས་པའི་ རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་
སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འགྲོ་བ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་

སྐབས་དེར་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་ སྐ་ུ མི ་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི ་ Michelle Bachelet

མེ ད་རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་ལས་འགུ ལ་བ་ མཆོག་གི ་མཚན་ཐོག་ཞུ་ཡི ག་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་

སྒྲིལ་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་སུད་སི ་གནས་
ཀྱི ས་ཝི ན་ཊར་ཐུ ར་ནས་ཇི ་ནི་ཝ་བར་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ 3

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

TIBETAN NEWS 8th July 2020

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་མི ་སེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་འབུལ་བཞེས་དགོས།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མེ ས་པོ་དམ་པ་

འཛམ་གླིང ་གི ་ ཆེ ས ་རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མི ་ སྣའི ་ ༦༠

པའི་༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་མོར་

གཱན་དྷ་ི Mahatma Gandhi མཆོག་གི་ གྲས་ཤི ག་རེད།
མགྲིན་ཚབ་པ་ལྟ་བུ་ཡི ན།

ནི་ར་ུ པ་མ་རའོ་མེ་ནོན་

རི ང་ལུགས།

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་

རྒྱ་གར་གྱི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཟུ ར ་པ་ལྕམ ་སྐུ་
Nirupama Rao

རྒྱལ་ཞེན་རི ང་ལུགས་དང་།

རི ང་རྒྱ་གར་བས་ཆེས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ གྱི་ནང་མི ་ལྟ་བུར་རྩི་བཞིན་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ལོ་ངོ་ སའི་སྐ་ུ མགྲོན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་

འཚམས་འདའྲི ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར།

པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག་གི ས ་བྱམས་བརྩེ་དང་།

༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་ཉིན་མོ ་ནི་ང་

གནད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད། འགྲོ་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་

ཚོ ་ཚང་མར་དམི གས་བསལ་གྱིས་རྩ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོ ད།

དྲང་བདེན།

འདྲ་མཉམ་དང་། གཉིས་ཕན། གྲོས་མོལ་

བཅས་ཀྱི ་ ལམ་ནས་སེ ལ ་དགོས ་པའི ་ གལ་
གནད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

བཟོད་བསྲན་སོགས་ཀྱི་གལ་

གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་

རྒྱ་གར་མི ་སེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་

བྷཱརཐ་རཏྣ་ Bharat Ratna ཞེས་པ་བཞེས་
དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས། །

བ་མི ་ཚང་མ་དབྱེ་བ་མེད་པར་སྤུན་ཟླའི་འདུ་
ཤེས་འཛི ན་དགོས་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ བཞིན་ཡོ ད།

མཆོ ག ་གི ས ་སྐྱབས་མེ ད ་མགོ ན ་མེ ད ་ཉམ་

རང་ཉིད་ཆུ ང་བྱི ས་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་

དང་ཕན་སེ མ ས་ཀྱི ས ་ཀུ ན ་ནས་བསླ ང ས་

མངྱོ ་བ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ཐག་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ སླད ་བྱམས་སྙིང ་ར ་ྗེ
ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོ ད་པས།

ང་ཚོ ར་

མགོན་

པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་རྩོད་རྙ ག
ོ ་ཚང་མ་

མགོན་

དང་འབལ
ྲེ ་གསུང་དོན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་

དུས ་རབས་མང་པོའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལྡ ན ་ཞི ང་
ནམ་ཡང་འཇིགས་ཐབས་མེད།

དབང་ཤེད་

ལགས་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ སོགས་ཀྱི ་རྐྱེན་པས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཁ་འཐོར་

Menon

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་བ་འདི་བཞི ན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་གསུང་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་
ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བྱུང་མངྱོ ་

མཚོ ན་ན་༧གོང་ས་མཆོ ག་ནི་སྟོན་པ་སངས་ ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་དུས་རབས་འདིར་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་
སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་

སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་

འ བ ྲེ ལ ་ མ ཛ ད ་

ཐོན ་གཟེང ས་རྟགས་ཐོབ ་མཁན་སྲི ་ ཞུ ་ བ་

པའི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་ནས་ལས་དོན་འགན་

རྟ ག ས ་ ག ན ང ་

༄༅།
༢༠༡༩

ལོའ་ི ལས་བདྱེ ་ལས་དོན་གཟེངས་

ལས་བདྱེ ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤདྲོ ་གཤམ་གསལ།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་

༧

ཁུར་ཞུ་སྒ་ོ ཁག་འཐུ ས་ཚང་ཞུས་པར་འབྲེལ་

ཚོ གས་དྲུ ང ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ཟུ ང་དྲུ ང ་ཚེ ་

ལས་ཚང་མས་བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་ཡོ ད།

ཟུང་དྲུང་ཚེ ་བརྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་ནི། ཕྱི་

ཆེན་ཐེངས་ ༣ པ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་སྒསོ ་མཚོ ན་

བརྟན་སྐལ་བཟང་ལགས།

ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣ ནས་གཞུང་
ཞབས་ཁོངས་སུ་སྡ་ེ ཚན་འགན་འཛི ན་གནས་

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་གྲ་སྒྲི ག ་ལས་དོན ་མཐའ་དག་

བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས ་

འཕེལ་ལགས།

ཆོ ད་དང་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ་སྙན་ཐོ་ཕྱོགས་

འཛི ན་ཆོ ས ་འཕེལ ་

སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་མཚོ ན་པའི་ལས་དོན་ཇི་ཡོ ད་ཆ་

རི ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ཆེ ་

ཁུ ང ས་ཚུ ག ས་གྲོལ་ལ་མ་བལྟས
ོ ་པར་གུ ང ་
གསེང་སྐབས་སུའང་རང་ཁྱིམ་ནས་ལས་དོན་

གྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་བར་གོང་རི མ་ནས་ཡི ་

རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་དང་།

གཞོན་པར་

ཚང་འཐུ ས་ཤོར་མེ ད་པ་དོ་བདག་ནས་ལས་

མཇུག་སྒྲིལ་སླད་ལས་འགན་ཞུས་ཡོ ད། མདོ་
དོན་ དོ་བདག་ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བདྱེ ་ཁོངས་སུ་

དམི གས་དཔེ་བལྟ་འོས་པ་ཞིག་ཏུ ་གྱུར།

འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་བྱས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་བར་

ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཟུང་དྲུང་གནས་

མངགས་ཇི་ཕེབས་སོ་སོའ་ི ནསུ ་པ་དང་། ལྷག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ ནས་
རི མ་ཐོག་གནས་སྤསོ ་ཀྱིས་དྲུང་འཕར་གནས་

རི མ ་གྱི ་ ལས་འགན་ཞུ ་ སྒ་ོ མཐའ་དག་གང་

ལེ ག ས་ཞུ ས ་པ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་
འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལས་བྱ་

འཐུ ས་ཤོ ར ་མེ ད ་པ་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ནང་སདྲི ་

ུ ་གང་འཇོན ་
ཆུ ང ་ཚང་མའི ་ ནང་རང་ན ས

གསལ་བསྒྲགས་སུ།

འཕྲོད་བསྟེན ་ལས་

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་གྲུབ་རྗེས ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་གྱི ་ གྲོས་

ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ ་ཀྱིས་ཞབས་ཡུན་

གཏན་འཁེལ ་བའི ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་

རི མ་འོག་འཛུ ལ་ཞུགས་ཀྱིས་དབུས་འོས་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་དུ་ ལས་འགན་བཀོད ་སྒྲི ག ་དང་།

སྒའོ ི ་ ཐོག ་གཟེང ས་

འབྲེལ་ཡོ ད་གོང་རི མ་ནས་ལས་དོན་བཀོད་

བསམ་གཡོ ལ ་བ་མེ ད ་པའི ་ ཐོག ་ནས་ལས་

ལ ས ་ བྱ ་ བ སྟ ན ་
ལགས་ནི།

ཕྱི་

མཛོ ད་བཟོ་བཅོས།

དུས་ནས་དུས་སུ་ཆུ་

ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ནས་ས་ྲི མཛོ ད་ལ་ལྟ་རགྟོ ་ཞིབ་ཚགས་བདྱེ ་བཞིན་པར་
ཞུ འི ་ ལས་བ ྱེ ད ་ཁོ ང ས་སུ ་འཛུ ལ་ཞུ ག ས་ བརནྟེ ་ནས་གངས་སྐྱིད་ལས་ཤག་ནང་གནས་
ཀྱི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་བསྟི་གནས་ སྡདོ ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་
རྡ་ས་གངས་ཅན་སྐྱི ད ་གཤོ ང ས་ཀྱི ་ ཆུ ་ དང་ ངལ་དེ་ཙམ་འཕྲད་པ་བྱུང་མེད།
འབྲེལ་

གཙང་འཕྲོད་ཀྱི ་ ལས་འགན་གཙོ ་ བོ་ བྱེད ་ ཡོ ད་འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ནས་
མུས་ཡི ན། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ དུས་སུ་ལས་དོན་འཕར་མ་བཀོད་མངགས་

དང་ལས་ཤག་ནང་འཐུ ང་ཆུ་རྒྱུ ན་ཆད་མེ ད་ ཇི ་ཕེབས་བརྩི་སྲུང་དྭང་ལེ ན་གྱིས་ཧུ ར་སྐྱེད་
པར་གཏོང ་ཐབས་སུ ་སྔ ་ དགོ ང ་དང་ཉིན ་ གནང་མཁན་ཞིག་དང་། ལས་ཁུངས་དང་
མཚན་དུས་དྲུག་འཐུ ང་ཆུ་ཡོ ང་ཁུངས་ཨ་མ་ ལས་ཤག་གཡས་གཡོ ན་རྣམས་སྔ་དྲོ་རྒྱ་གར་

དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པར་འདི་ལོའ་ི བོད་ Naddi དང་། དེ་བཞིན་འཐུ ང་ཆུའ་ི སྦུབས་ ཉིན་གླ་པས་གཙང་བཟོ་བྱེད་སྐབས་ལྟ་རྟོག་
མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད ་ལས་དོན ་ དོང་ཁག་ལ་ར་ུ ངར་ཞི བ་ཚགས་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་ འགན་ཁུ ར ་བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་ཐད་ལ་ཚང་མས་

མེད་དུ་འབད་སྒྲུབ་བདྱེ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པར་

ངོས ་འཛི ན་གྱི ས ་འདི་ ལོ འི ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད ་ལས་དོན ་གཟེང ས་

རྟགས་ཀྱི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་ལྟར ་ཁོ་ བོས ་ལས་

དོན་བསྒྲུབས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི

ལས་བྱའི ་ སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ ལས་བ ྱེད ་གཟེང ས་
རྟགས་འདི་བཞིན་ཁོ་བོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་

༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་

དུས་ཆེ ན་གྱི་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་

གཟེང ས་རྟགས་གནང་གཏན་འཁེལ ་བའི ་

གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཞུས་ཡོ ད།

གཟེང ས་ཐོན ་གཟེང ས་རྟགས་ཀྱི ་ དམི གས་ འགན་ཁུར་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།
དབྱར་ཁ་ འདོད་བླ་ོ ཁེངས་ཐུ བ་བྱུང་བ་དེ་ནི་དོ་བདག་ ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་
ཡུལ་ལྟར་ཁོ་མོས་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཡོ ད་ན། ཆར་ཞོད་ཆེ ན་པོའི་སྐབས་ས་རུད་རྐྱེན་གྱིས་ སྲི་ཞུ་བ་རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་རྣམས་གང་ རྟགས་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི འགན་འཛི ན་སྡ་ེ ཚན་གྱི་ སྦུབས་དོང་འཁར
ྱེ ་བ་དང་། སྦུབས་དོང་ནང་ ལེ གས་བྱེད་མཁན་དང་རྒྱུ ན་དུ་བསམ་བླའོ ི་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ལ།།
ལས་བདྱེ ་གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞི ན་ཁོ་མོར་ ཆུ ་ཤུ གས་ཆུ ང ་དུ་སོ ང ་བ་སོ གས་ཀྱི ་སྐབ ས་ བབས་བཟང་ཕྱོགས་འཛི ན་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་

གྷར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་

གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་གྱི ་གཞུ ང་ ལེན་གྱིས་སྦུབས་དོང་གཙང་བཟོ་དང་།

དུས་ ༧ པའི་སྐབས་སུ་ཚོ གས་དྲུང་ལས་

ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཡང་འཐུ ས་ཤོར་མེ ད་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༡༠
བར་ཉིན་བཞི འ་ི རི ང་ལཊ་ཝི ་ཡའི་རྒྱལ་ས་རཱི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་ བཟོ་བཅོས་ཆེ ད་ཤི ང་ནགས་བརྒྱུ ད་རི ་རྩེར་ པར་ངོས་འཛི ན་ར་འཕྲོད་ཐུ བ་ཡོ ད།
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ འགྲོ་སྐྱོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གདོང་ མདོར་ན་རང་དོན་བླས
ོ ་བཏང་གི ས་སྤྱི་པའི་
ཆུ་

ལས་དོན་ཞུ ་སྒ་ོ མཐའ་དག་ཉིན་མཚན་ལྟས
ོ ་
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨

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་བླ་ོ སྦྱོང་ཚི གས་བརྒྱད་མའི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
གླང་ཐང་ངུ་ནག་པ་ནང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༥

ཞེས་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ནང་ས་དང་ཆུ་དང་

མེ ད ་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེ ན ་དུ་ འཁྱེར ་ བླ་ོ གཏོང་གི་ཡོ ད།

པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཕོ་བྲང་

བཞིན་དུ། །རྟག་ཏུ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བཤེས་གླང་རི ་ཐང་པ་ནི་བཀའ་གདམས་པའི་ སྤདྱོ ་འཇུག་ནང་སེམས་ཅན་སུ་ཐུ ག་པ་ཡི ན་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
ནས་དྲྭ ་ ལམ་ཐད་གཏོང ་བརྒྱུ ད་ཐེ་ ཝན་གྱི ་

དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་

༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་རྩི་ཞུ ་

མེ་དང་རླུང༌།
ཀྱིས།
ཤོག

།སྨན་དང་དགོན་པའི་ཤི ང་

།རང་དགར་དགག་མེད་སྤྱད་བྱར་

།སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སགྲོ ་བཞིན་

ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག

རྒྱུའི་བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་པའི་ནང་གི ་དགེ་

བཞི ན ་གདོང ་སྐ ྱོ་ བོ་ བྱས་ནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ མེ ད །

པར་གཏོགས་པའི་སེམས་ལྡན་ཡི ན་མོ ད་ཀྱི།

དགེ་བཤེས་ཆགས་ཡོ ད།

ནའང་འཛུ མ་གྱིས་བསུ་ཟེར་རྒྱུ ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་

པར་བྱེད།

མཚན་དངོས་ནི་

རྡོ་ར་ྗེ སེང་ྒེ རེད། ཁོང་ནམ་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་རྟག་པར་སྒམོ ་གྱི་ཡོ ད། བྱང་ཆུབ་

རེད། འདི་ཡག་པོ་འདུག གླང་ཐང་ངུ་ནག་
པ་ཞལ་རས་ནག་པོ་སནྟོ ་ནས་བཞུགས་གནང་

གི་ཡོ ད་པ་རེད།

མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནྲི ་སྩལ་ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བའི་གཞུང་

རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོའ་ི ངང་པ་ཡི ། །མདུན་དུ་

ཉིན་ལྟར་འདོན་གྱི་ཡོ ད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

གླང་ཐང་ཚི གས་བརྒྱད་ཉིན་ལྟར་འདོན་གྱི་

ཡོ ད།

བླའོ ི་ནང་སེམས་ཐག་ཉེ་བོ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ི ་སྨནི ་ཅིང༌།
།བདག་ལ་དེ་དག་སྡག

།བདག་

ཀྱི ་ སེ མ ས་བསྒམ
ོ ས་ནས་ཡང་ཡང་བཤུ མ ་

ཐེ་ཝན་གྱི་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་

དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨནི ་ཤོག །ཇི་སདྲི ་སེམས་

གནང་གི་ཡོ ད།

དུ་འགྲོ་རྒྱུ ར་ཕག
ྱོ ས་མང་པོ་ཞི ག་དང་བསྟུན་

སདྲི ་དུ། །དེ་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པ་ཡི ། །བྱང་

བརྟེན་མཚན་ལ་གླང་ཐང་ངུ་ནག་པ་ཞེས་དེ་

ི ་པ་རེད།
རྙང

ངོས་རང་ས་གནས་ས་ཐོག་

དགོས་སྟབས།

དཀའ་ངལ་ཕྲབ་བུ་ཡོ ད་པ་

ཅན་འགའ་ཞིག་ཀྱང༌།

།གང་དུ་མ་གྲོལ་དེ་

ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་གནས་གྱུར་ཅིག

།ཅེས་པའི་

འོན་ཀྱང་བསམ་བླའོ ་ི ནང་ཐེ་ཝན་གྱི་ དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བའི་ཚི ག་འདི་ཧ་ཅང་

རེད།

སེར་སྐྱ་མི ་མང་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་ངོས་ཀྱི་ ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག དབུ་མ་རི གས་ཚོ གས་

སེམས་ནང་དུས་རྟག་ཏུ ་དྲན་བཞིན་ཡོ ད། དེ་ དྲུ ག ་གི ་ ནང་ནས་དབུ ་ མ་རི ན ་ཆེ ན ་ཕྲེང་བ་
རི ང་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ ཟེར་ནའང་མི ་འདུག ཚི གས་འདི་རྩ་བ་རེད་
བ་རེད།

དེ་རི ང་གླང་ཐང་ཚི གས་བརྒྱད་ འདུག

གདོན་རྒྱུ་ཡི ན། འདི་བྱང་ཚུབ་སེམས་སྦངྱོ ་

གི ་མན་ངག་ཐུ ང་ཐུ ང་འདུམ་ཧ་ཅང་བདེ་བོ་

ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་གཙོ ་བོ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་དང་།

འདུག སྤྱིར་གླང་ཐང་ཚི གས་བརྒྱད་ཟེར་རྒྱུ་ དེའི ་ སྔནོ ་ལ་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ བོད ་དུ་
འདི་གཞི ་བཅོལ་ས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་

མ་རི ན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་བཞི ་པ་ཕལ་ཆེར་

རེད།

མཇུག་ཏུ ་ཚི གས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་

གང་ལྟར་གླང་ཐང་པའི་རྗེས་འབྲང་

ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ།

།ངང་པའི་

བདར་ནས་དགེ་བའི་རླུ ང་གི ་ཤུ གས་སབྟོ ས་

ཀྱིས།། རྒྱལ་བའི་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ འ་ི ཕ་རོལ་
མཆོག་ཏུ ་འགྲོ། ཞེས་དངོས་འགྲེལ་འདི་ལྟར་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཉམས་ལེན་རང་གི་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་ཡོ ང་དུས་སེམས་ནང་སྤབོ ས་

སྒྲིག་དང་རེ་འདུན་བྱས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཐེ་

ཝན་དུ་ཐོག་མར་ཕྱིན་པ་ནས་བཟུང་བསམ་

པ་རྣམས་བླ་ོ ཡི ས་ཕམ་པར་བདྱེ ་པའང་ཡི ན།

ཡོ ད། དེ་བཞིན།  །ཀུན་རྫོབ་དེ་ཉིད་གཤོག་

༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་

དེ་རི ང་ཁདྱེ ་རང་ཚོ ས་གྲ་

སྐྱེས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་བཅས་ནི།། མ་ལུས་

དགེ་བཤེས་གླང་རི ་ཐང་པའི་གླང་ཐང་ཚི གས་

བརྒྱད་ཀྱི་བཤད་ལུང་འདོན་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སླབོ ་གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་

།དེ་གོང་བདེ་གཤེགས་གསུང་

ངོས་ཀྱིས་དེ་རི ང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོ ང་སྟངས་དེ་གསུང་གི ་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་
༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ི ་རྗེའ ང་སྐྱེད ་
།འགྲོ་བ་མགོན ་མེ ད ་པ་ལ་སྙང

ཐུ གས་སྐྱོ་ནས་བཞུགས་ །ཞེས་སངྟོ ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་གྲོགས་བྱས་ནས་

གནང་གི་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱུ འི་མཛད་རི མ་ཐོག་བླ་ོ སྦྱོང་ཚི གས་བརྒྱད་

སླབོ ་སྩལ་དོན།

སྟོབས་ཀྱིས་འགོག་པར་འགྲོ། །རྟག་ཏུ ་འགོག་

ཕེབས་པ་རེད།

སེམས་ཅན་གྱི་སྡག
༊ ུ ་བསྔལ་

བསྒམོ ས་ནས་བཤུམ་བཞིན་ཡོ ད།
ལྟར་བཤད་པ་རེད།

དེར་

བཀའ་གདམས་པའི་

དགེ་བཤེས་གླང་རི ་ཐང་པ་དུས་རྟག་ཏུ ་བྱང་

ཐོག་ནས་རས
ྗེ ་འབྲང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་ པ་ཧ་ཅང་སླབེ ་ཡོ ང་གི་འདུག
དུས་རྟག་ཏུ ་གད་མོ་རྒོད་བཞིན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་

སྤྱོད་ བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་དང་སྟོང ་ཉིད ་ཀྱི ་ ལྟ་ བ་

གཉིས་འགྲེལ་ཡོ ང་དུས་སེམས་ལ་སྤབོ ས་པ་
འཇུག་ནང་འདིའ་ི ཁུངས་ཡོ ད།
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་སེམས་ནང་ དང་སྤྲོ་སྣང་ཡོ ད་པ། གསང་སྔགས་གཞུང་

དངོས་འབྲེལ་ཞི་བདེ་སླབེ ་མཁན་དང་། སྣང་ ནས་སྣོད་བཅུ ད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞེས་

སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཇི་འདྲ་ཞི ག་ལ་བལྟས་པ་ ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ན་ནའང་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མཐོང་ནས་དེ་

གང་ལྟ ར ་འདི ་ སྔ ནོ ་ལ་ཐུ བ་དང་མ་ཐུ བ་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒམ
ོ ས་ནས་ཞལ་རས་སྐྱོ་བོ་ དག་ལ་རྩེ་གཅི ག་ཏུ ་བརྩེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་པ་

ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེ ན་ཐོག་

དེར་བརྟེན་གླང་ཐང་ངུ་ནག་པ་ཞེས་ཆགས་ ལྟ་ བས་གྲོགས་བྱས་ནས་ཡོ ང ་དུས ་སེ མ ས་

ཅད་བདག་གི ས་དེ་རི ང་སྐབྱོ ་པ་ཐམས་ཅད་

དེ་ རི ང ་གླ ང ་ཐང་ཚི གས་བརྒྱད་འདི ་ ངོས ་ ཡོ ད་པ་ཞིག་ཡོ ང་བཞིན་འདུག

དང་ནི། །བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་

བྱས་ནས་བཤུ མ་བཞུགས་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ཞིག་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་

པ་རེད།

ནང་སྤབོ ས་པ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དང་།

ཀྱིས་མར་བཤད་ལུང་འཁདྲི ་རྒྱུ་རེད། ངོས་

དབུ་མ་འཇུག་པའི་ནང་།

ཀྱི ས ་ཕལ་ཆེ ར ་འདས་པའི་ ལོ ་ ལྔ་ བཅུ ་ ཙམ་

ཇོ་བོ་རའྗེ ་ི སླབོ ་མ་ཚོ ས་ རི ང ་བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་སྤྱོད ་འཇུ ག ་གཙོ ་

བཀའ་གདམས་པ་ཞེས ་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ བོར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་

ཀྱི ་ བཀའི་ ནང་ནས་ཡི ་གེ་ན་གཅི ག་དོར ་དུ་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི་ཡོ ད།

ཉིན་ལྟར་བསམ་

ཞི་བདེ་

ནས་སྲི ད ་པ་གསུ མ ་གྱི ་ སེ མ ས་ཅན་ཐམས་

ཀྱི།

།སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་

དེ་ལྟར་བླ་ོ གྲོས་ གྱིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མི ན་ལ་སོགས་དགའ་བར་

ཟེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའི།

།རང་ གྱིས། ཞེས་སྤྱོད་འཇུག་ནང་གསུངས་པ་འདི་

གི ་ ལག་ན་གནས་པའི ་ སྐྱུ ་རུ ་ ར་བཞི ན ་དུ། རེད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །
།སྲིད ་གསུ མ ་འདི་ དག་མ་ལུས ་གདོད ་ནས་
སྐྱེ་མེད་པར། །རྟོགས་ཏེ་ཐ་སྙད་བདེན་པའི་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་
ལས་ཚབ་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་

USAID

ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་འགན་འཛི ན་ལས་ཚབ་འཇོན་
བྷར་ས་

John Barsa

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཅང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོ ད།

སྐབ ས་ལའང་ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་ནས་

བ་མི འ་ི འཚོ ་བ་དང་ཆེ་མཐོང་།

གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་སླད་རོ གས་རམ་

ཨ་རི འི་རོགས་ཚོ གས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་འགྲོ་
དེ་བཞིན་

འཛམ་གླིང ་མི ་མང་ཆེ ས ་ཉམ་ཐག་རྣམས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཚན་

ཡར་རྒྱས་གཏོང ་སླད ་རོ ག ས་རམ་གནང་

འཁོད་དོན།

ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་ནས་བོད ་རང་སྐྱོང ་

ཐོག ་ཏུ ་གསུ ང ་འཕྲིན་ཞི ག ་ཕུ ལ ་བའི ་ ནང་
ངས་ཨ་རི འི་རོ གས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་
ི ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་
སྐར་དུས་ཆེ ན་ལ་སྙང

འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།
མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་འཚེ ་ མེ ད ་

ལྗངོ ས་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་

གནང་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

བོད་མི ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱིས་རོགས་

རམ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་དང་།

འཕྲོད་བསྟེན།

དེ་བཞི ན་རི ག་གཞུང་དང་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ་

སྐུ་ངལ་འཛེ མས་མེ ད་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་

ི ་
ཐ་ན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འཛམ་གླང

ཨ་རི འ་ི མི ་མང་ཚོ ར་ཧ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླིང་

ཞི ་ བདེ་ དང་དྲང་བདེན ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་

སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་དུ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་

བཞིན་ཡོ ད་པས།

གནང་ཡོ ད།

གི་ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་རི ང་

ཞི་བ་དང་། བཟོད་བསྲན། ཆོས་དད་རང་

དབང་། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཐད་

བོད་མི འི་འདུས་སྡདོ ་ཁག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་

གནང་ཡོ ད།

ཡོ ང ས་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་ འགྲོ་བཞི ན ་པའི ་

ཆེ ད ་སྐུ་ ངལ་འཛེ མ ས་མེ ད ་ཀྱི ས ་ཕྱག་ལས་

དེ་རི ང་ང་ཚོ ས་

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་བཀུ ར ་
དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། ཞེས་གསུངས། །

༸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་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒ་ོ ཐོག་གསུང་བཤད།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་ཐེ་ཝན་ད་ུ ༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་   ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

ི ་
བེད་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ད་རེས་འཛམ་གླང

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་།

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་

མང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་

༤ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཐེ་ཝན་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཡོ ངས་ལ་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་
དམི གས་བསལ་

མཁན་དང་ཐེ ་ ཝན་དུ་ ཡོ ད་པའི ་ བོད ་ཀྱི ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལས་ལྷག་

རྗེས ་འབྲང་བ་སོ ག ས་ཚང་མར་ངས་བོད ་

མེད།

གྲོགས་པོ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ། ནང་ཆོས་

ཐེ་ཝན་དུ་དངོས་སུ ་ཚོ གས་ཁང་ནང་དུ་མི ་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་
འདའྲི ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འཁྲུ ང ས་སྐར ་སྲུ ང ་བརྩིའི ་ མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་ དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཐུ བ་པ་ནི་གཞན་དང་
མི ་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ད་ལམ་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་

མགྲོན་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཐེ་ ཝན་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་སྐུ་ ཚོ གས་ཁང་དུ་ཕེབས་པའི་མང་ཚོ གས་དང་།

དེ་བཞི ན་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཐད་སྲིང་གཟིགས་

༢༠༢༠

བརྩི་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ཐེ་ཝན་ཡོ ངས་

པ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སུ་ཡང་

ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཙམ་མ་ཟད། རྩ་བའི་བླ་མ་རེད། ཚེ ་འདི་ཕྱི་

བཀུ ར ་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ མུ ས ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ང་ཚོ འ་ི ཕ་མ་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དད་གུ ས་དང་བརྩི་

གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཡི ན་སྟབས། ༸རྒྱལ་ བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་འཚམས་
བའི་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ འདྲི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །

ལོ ་འདི་བཞི ན་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་ ཞུ ་རྒྱུ ་ནི་འོས་ཤི ང་འཚམ་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་
དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་དོན་ནི། བོད་

ཡོ ད། ད་ལན་ཐེ་ཝན་ནང་མང་ཚོ གས་འདུ་
འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་སྲུ ང ་

ུ ་དྲན་དང་བསནྟུ ་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་དས
འགྲན་བསྡར
ུ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཟློག་གར་ཚོ གས་པ་ ང་ཚོ ས ་ངོམ ས་སུ ་ཆོ ག་པ་དང་ཡི ད་འཕྲོག་

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་ ཡོ ད།

ད་བར་བྱས་རས
ྗེ ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༡ འཁོར་བཞིན་ གི་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་སྐ་ུ

མགྲོན་སུ་འདྲ་ཞི ག་འདིར་གཞས་སྣ་འཁྲབ་

ྲི ་གཟིགས་ སྟོན་གཟིགས་སླད་ཕེབས་པ་ཡི ན་ནའང་བོད་
དེ་རི ང་ཐད་སང

པའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་

བཞག་ཡོ ད།

དུས་དྲན་དང་བསནྟུ ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རྔོན་

ལས་བྱེད་ཟུར་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་ངེས་རེད།

འགྲན་བསྡུར ་གནང་ས ་ྟེ རྔོན་པ་རུ ་ ཁག་ལ་

ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པ་དབུ ་ བརྙ ས
ོ ་གསུང་མཁན་ཤ་སྟག་
ེ ་ནས་མི ་ ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་སྐར

པ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ་ ༦༡ འཁོར་བའི་
པ་རུ ་ ཁག་གཉིས ་དབར་རྐང་བ ་ྲོ གླུ ་ གཞས་

ཐེང ས་འདིའི་ རྐང་བ ་ྲོ གླུ ་ གཞས་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ཡོ ད།

ཚང་མས་འགན་ཁུ ར ་ཆེ ་ བཞེས ་ཀྱི ས ་ཧུ ར་

ཚོ འི་ཟློས་གར་འདི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི ་རེ ད།

ནམ་རྒྱུ ན་ཡི ན་ན་དབྱར་སྐྱི ད ་ཐད་སྲི ང ་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཤོག་ཨང་། རི མ་པས་ང་

ཐག་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

མཁན་ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ ཀྱི་རི ག་གཞུང་ལ་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད།

བོད་པའི་རི ག་གཞུང་འདི་ཧ་ཅང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་བོད་ གཏིང་ཟབ་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ།

དོན་སྙངི ་

ྲི ་པོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་ ཡོ ང་གི་ཡོ ད།
ལོ་ཧལ

བརྩིའི་མཛད་སྒར
ོ ་རྣམ་པ་ཚོ ་འདིར་ཕེབས་ ད་བར་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུང་

དེ་ ཡང་སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་

ཡོ ད།

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི ལེགས་སྐས
ྱེ ་དང་། འགྲན་

བོ་བྱུང་ཞེས་གསུང་གི་འདུག

སྐྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་ཟུ ར་དཔང་རྣམས་ལ་

ལས་མེ ད་ནའང་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པར་

སྐ བ ས་དེར ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཞི ག ་ཧ་ཅང་སྤྲོ་
སྐབས་དེར་

བསྡར
ུ ་གྱི་བྱ་དགའ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

ས་ྟེ གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ མཆོ ག་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་

འདི ་ སྲུ ང་སྐ ྱོ བ ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་ མ་ཟད།

བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༡༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཐོག་མ་ཀ་སྦུག་ཏུ ་ ཅེས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ལྟར་ད་

བཙུགས་པ་རེད། དེ་ནས་མ་སུ་རི ར་འཁྱུག་ ཆ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་འདི་ཉིད་བྱས་

གནང་སལ
ྲོ ་མེད་ནའང་ད་རེས་ཏོག་དབྱིབས་

གཉན་རི མས་རྐྱེན་པས་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ནང་

ཙམ་སྤསོ ་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནས་རྡ་

རས
ྗེ ་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དུ་བཞུ གས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་སེ མས་ཁམས་

གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ། དེ་ སྐལ་པ་བཟང་པོ་དང་བསོད་ནམས་བསགས་

མཁན་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཡོ ད་ས་མ་རེ ད།

ཁག་གསར་པ་བརྒྱབ་ཐུ བ་ཡོ ད ་པ་དང་།

དབྱར་སྐྱི ད་ཐད་སྲིང་ཞུ ་ན་རྣམ་པ་ཚོ ་སྤྲོ་བོ་

ི ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ནའང་
ལ་ངས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ ཡི ན། འཛམ་གླང

སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས།

དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་གནས་སྟངས་སོ གས་གང་

འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་ བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་བར་བརྟེན་ཧ་ཅང་ སར་སྤསོ ་སྐབས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་ ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་
བཞི ན་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་གཟིགས་མཁན་ཡོ ངས་ པའི་མཛད་སྒ་ོ ཞིག་བྱུང་སོང་།

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཏེ་འཚམས་འདའྲི ི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ ་ བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མི ན་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་འདི་

༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུ་
ད་

ལྟའི་ཆར་ཁྱེད་ཚོ ་སྒྱུ་སྩལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་

ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་མ་སྐྱིད་པ་སོ གས་ཡོ ད་ན།

འཁྲབ་ས ནྟོ ་པ་ཡི ན་ནའང་མང་དུ་ ཕྱི ན ་པ།

ཡོ ང ་ངེས ་རེ ད ་བསམ་པའི ་ ཐོག ་ནས་ཐད་

ཅི འི ་ ཐད་སྲ་བརྟན་ཆགས་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་

གསུང་བཤད་གནང་། །

སྲིང་ཞུས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ སོགས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་དོན། གྲོས་ཚོ གས་ གནང་ཡོ ད་སོགས་གསུང་།

ལྷག་དཀར་ཉིན་མོར་སྐབས་བཅུ་པའི་ཐེ་ཝན་ སྐ བ ས་དགུ ་ པའི ་ དུས ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ མཇུ ག ་ཏུ ་ཁོང ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
གྲོས་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ནང་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་དེ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་

གསར་འཛུ ག ས་གནང་བའི ་ གསར་འགོད ་ ཙམ་མང་པོ་མེད་པ་དང་།
ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

ལྷག་དོན་སདྲི ་

དོན ་ཚོ གས་པ་རེ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ གས་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ འཐུ ས་མི ་ལས་མེད། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་པའི་

བཙན་བྱོལ ་དུ་ གྱར་ནས་ལོ ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ བརྒལ་

ཟིན་པ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་། ཧོང་
ཀོང་།

ཐེ་ཝན་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་སོགས་དང་འབྲེལ་
བའི་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་

ཐེ་ཝན་བཅས་ལ་འཛི ན་པའི་སྲིད་ ལགས་དང་། གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་

བྱུས་ལྟར། ང་ཚོ ་ཚང་མ་བཙན་པོ་དབང་ སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ྥི རེ་
མཆོ ག ་གི ་ མཚན་ཐོག ་ནས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་ གཤེད་དེར་གཅི ག་མཚུངས་གདོང་ལེན་བྱེད་ ཌི ་ལི མ་ལགས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་དང་ལན་

དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་

སྐྱོར་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་ལ་འཚམས་ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པས།

ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་ འདེབས་གནང་སྟེ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་

འཕྲིན་གནང་འབྱོར་བྱུང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་བཙུགས་པ་དེ་ མཇུག་སྒྲིལ་གནང་།
སྤྱིར་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཧ་ྥི རེ་ཌི་ལི མ་ Freddy པའི ་ ནང་སྲི ད ་དོན ་ཚོ ག ས་པ་ཚང་མའི ་ སྐུ་ ཞུས་རས
ྗེ ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐའུ ་ི འཁྲུངས་ དུས་ལ་བབ་པ་ཞིག་རེད་སོགས་གསུང་།

པ་གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོ གས་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་
Lim

ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་ ཚབ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཁནྱོ ་གྲོས་ཚོ གས་ སྐར ་ལ་འཚམས་འདྲི་ ཞུ ་ ཆེ ད ་གྲོས་ཚོ ག ས་

གནང་བའི་བརྒྱུད་རི མ་དང་དགོས་དམི གས་ འཐུ ས་མི ་ ༤༦ ནས་ཐོ་འགོད་མཉམ་ཞུགས་

འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ་

ཚོ གས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་གངས་ དུས ་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ལྕམ ་ཤའོ་ མེ འི ་

ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༠ སྟེ་ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་

ཆི ང་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་བོད་དོན་རྒྱབ་

དེབ་རེ་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ནས་མཉམ་དུ་དྲན་

༢༨

པར་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་། སྐ་ུ ཚེ ་བརྒྱ་

བཙུགས་ནས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་བརྙན་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

རྟེན་པར་ལེན་རྗེས།

ཕྲག་བཞུགས་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུས།

གསར་འགོད་ལྷན་

སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཉིན་གསར་བཙུགས་གནང་བའི་ཁྱབ་

བསྒྲགས་གནང་བ་དང་། གྲོས་ཚོ གས་སྐབས་

གཅོ ད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད ་ ཚོ གས་ཐོག་ཕེབས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

དགུ་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཕྱི་ལོ ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་

མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚེ ་

ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་

ལགས་རྣམ་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་

གནང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནང་རྒྱ་གཞུང་

མི ་བདུན་དང་།

ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་

འཛི ན།

དང་བོད ་དབར་ཞི ་ བའི་ ཆི ང ས་དོན ་བཞག་
ལྟ་བུ་རེད།

འོན་ཀྱང་ལོ་གྲངས་བརྒྱད་མ་

ཟིན་གོང་ཕན་མེད་དུ་གྱུར་བ་རེད། བོད་མི ་

རྗེས།

བོད་དང་ཐེ་ཝན་འགྲོ་བ་

ཐེ་སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་

གསར་འགོད་པས་༸གོང་ས་མཆོག་

༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་དབུ་འབྱེད་

རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་དང་། བླ་ོ བཟང་གྲགས་པ་
པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་ཞུ་མཁན་ཡོ ངས་ལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །བརྩེ་བའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་ལྷན་ ལས་ལྷག ་པར་ཕན་ཚུ ན ་ལྟས
ོ ་ཏེ་ ཡོ ད ་པས། བོར་གནས་མི ་ཐུ བ་པས། འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་

རྒྱས་ལ།   ཁདྱེ ་རྣམས་ཀྱིས་ངོས་བགྲང་བྱ་

༨༥

གཏོང་དགོས་ལ།

རང་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་ དང་མཚུངས་པ་ཡི ན།

ད་ལྟ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་

འཁོར་བའི་སྐས
ྱེ ་སྐར་གྱི་དུས་དྲན་ལ་

ལྡགོ ་དང་།

ནད་ཡམས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་

འཚམས་འད་ྲི གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་

ངལ་ཐད་རང་ཅག་ཚང་མས་མཉམ་རུ བ ་

དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་

འདོད ་ཞི ་ བདེ་ དང་བྱམས་བརྩེ་ལྡ ན ་པའི ་

བརྩེ་སེམས་ཀྱིས་ངོས་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ི ་གི ་ས་གནས་གང་ས་ནས་
དེར་འཛམ་བུ་གླང

ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་ཐུ ན་མོང་གི ་མངོན་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁདྱེ ་རྣམས་ཀྱི་

པོ་ཐེབས་བྱུང་།

འཛམ་གླིང ་ཞི ག ་བསྐྲུན་ཐུ བ ་པའི་ དྲན་སྐུལ་
འཚམས་འདྲི་དང་སྐྱབས་སྨནོ ་བཅས།

ཏཱ་
ལའི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

ངོས་རང་བདེ་ཐང་ངང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི བདེ་དོན་ཆེད་

གནས་ཡོ ད་ལ།

མི ་ཚེ ་རི ང་ཙམ་འཚོ ་ཐུ བ་པའི་བླའོ ི་འཕེན་པ་

༧ ལ།།

གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

དེང་སྐབས་རང་རེ་འཚོ ་སྡདོ ་བྱ་སའི་འཛམ་

ི ་འདིའ་ི ནང་།
བུ་གླང

རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སྔར་

གཞན་ལ་ལྟས
ོ ་མེ ད ་རང་རྐྱ་འཕེར ་བའི ་ ངོ་ གྱུ ར་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་སྔ ར ་ལྷ ག ་གོ ང ་འཕེལ ་ སྡུག་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་ལྟར་གཞན་ཡང་དེ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་
ི ་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
འཛམ་གླང

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་

པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཛམ་གླིང་གི ་

པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་ན་ཆུང་ཆུང་ཡི ན་པའི་

སྐབས་ཆུ་ཚོ ད་ཅི ག་ལེ གས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་བ་
ནས་བཟུང་དངོས་སུ་འགོ་བཙུ གས་ཡོ ད་པ་

གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གི ས་འཚམས་འདྲིའི་ དང་།
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཇོར་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ་ཤི ་

George W. Bush

ཞབས་ཀི་རེན་རི ་ཇི་ཇུ་

མཆོག་གིས།

Shri Kiren Rijiju

ཕེབས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་བ་མི ་རེ་ངོ་

བརྙན་ཐུ ང་བརྒྱུད་༸གོང་ས་ རེས་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ཁོང་ཚོ འ་ི ཁྱིམ་ཚང་

དགུ ང ་ལོ ་ བརྒྱ་ལྷག ་འཚོ ་ བཞུ ག ས་དགོ ས །

ཡོ ད། ཅེས་དང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

རྒྱ་གར་གྱི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཟུ ར་པ་ལྕ མ ་

མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་ གཅིག་གི་སྤུན་མཆེད་རྒན་པ་ལྟ་བུར་རྩི་བཞིན་
འདྲི་ཞུ ས་པ་དང་འབྲེལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ མཆོ ག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་
རང་དབང་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་སོགས་ གི ་མགྲིན་ཚབ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་གྲས་ཡི ན་པ་

ཀྱི ་ སླ ད ་སྐུ ་ ངལ་མཛེ མས་མེ ད ་ཀྱི ས ་ཕྱག་ དང་། བོད་མི ་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་

སྐ་ུ ཚེ ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ།
ཞེས་གསུངས།

ཨི ན་ཡུ ལ ་གྲོས་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ི ་ནང་པའི་རས
མཆོ ག་དང་ཁོང་གི ་སྐུ་ཟླ་ལོ ་ར་མཆོ ག་གི ས། ལས་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པར། ཨ་རི འ་ི ཆབ་ མི ་རི གས། འཛམ་གླང
ྗེ ་འབྲང་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཊི མ་ལུབ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ སྲིད་ཚོ གས་པ་གཉིས་ནས་དགའ་མོ སཞུ ་གིི ་ པ་ཡོ ངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་

༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་

པ་དང་འབྲེལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་
མཉེས་པོ་དང་བརྩེ་བ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ཨ་རི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འོག ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༠ རི ང་བཞུགས་དགོས་པའི་སྨནོ ་ལམ་འདེབས་

ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་ཟུར་པ་ བཞིན་ཡོ ད།
སྐ་ུ ཞབས་ཇོར་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ་ཤི ་

Bush མཆོག་གི ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་

མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ནེན ་སི ་པི ་ ལོ ་ སི ་ སྐབས།
མཆོག་གིས།

George W.

ི ་ཞི་
༸གོང་ས་མཆོག་ནི་འཛམ་གླང

༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི བདེ་དང་བཟོད་བསྲན་གྱི་མཚོ ན་རྟགས་ཡི ན་

འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་པ་དང་ ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། ཅེས་དང་།   མགོན་
འབལ
ྲེ ་བོད་མི ་རྣམས་སྲུང་སྐབྱོ ་དང་། འཛམ་ པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

གླིང་ཞི ་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་ ལ་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ཞེས་གསུངས།

བར་ཤོག་ཅེས་གསུངས།    ཨ་རི འ་ི གྲོས་ གླིང་ཆེ ན་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་ཡུལ་གྱི་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེ ག་གྷ་ོ ཝན་ སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཡན་ཀ་མ་

Jim McGovern

མཆོག་གིས་སྤྱི་ནོར་

Dr. Seretse Khama Ian Khama

ཅེས་

༨༥

ཤི ས་བདེ་ལེགས་དང་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ། ཞེས་ པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་མགོན་པོ་གང་
ཉིད ་མཆོ ག ་སྐུ་ གཟུ ག ས་གསལ་ཐང་དང་།

གསུངས།

Tim Loughton

སྐ་ུ ནི་ར་ུ པ་མ་རའོ་མེ་ནོན་
Rao Menon

Nirupama

ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དགུ ང ་
གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་

མཆོག་གིས། སྤྱི་ སྐ ར ་ལ་འཚམས་འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ལེ ག ས་ཞུ ས ་པ་དང་འབྲེལ ་མགོ ན ་པོ་ གང་

ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་ མ གོ ན ་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དགུ ང ་
གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་

པ འི ་ ༸ སྐུ འི ་ འ ཁྲུ ང ས ་
སྐ ར ་ དུ ས ་ ཆེ ན ་ ད ང ་
བསནྟུ །

ངས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད ་མཆོ ག ་སྐུ ་ ཚེ ་

བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་
སྨནོ ་འདུན་ཞུ།

མཆོག་ གསུངས།

ལ་ཕེབས་

ཊོན་

ཞེས་གསུངས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་

དང་།

ཞེས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ རྒྱ་གར་བྷི ་ ཇེ ་ པི ་ སྲི ད ་
༧སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་

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

དོན ་ཚོ ག ས་པའི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་རཱ མ་མ་
དྷབེ ་

Shri Ram Madhav, BJP National

General Secretary

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་ ཉིད་མཆོ ག་ལ་རྒྱ་གར་མི ་སེ ར་གྱི ་གཟེངས་

༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ྲི ཞུ ས་

མཆོག་གིས། མགོན་ པ་དང་འབལ
ྲེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་

རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷཱརཐ་རཏྣ་

Ratna

Bharat

ཞེས་པ་འབུལ་བཞེས་དགོས་པའི་

དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་ར ནྟེ ་ འཚམས་འདའྲི ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་ པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ ཚེ ་ བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ སྨནོ ་འདུན ་ཞུ ། སྐརོ ་སོགས་གསུངས། །
གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ཚབ་ཆེ ན ་ དང་སྦྲགས་བོད་ནང་ཞི ་བདེ་དང་མང་གཙོ ་ ལ་འཚམས་འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་
མོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཀེན ་ནེ་ ཐི ་ ཨི ་ཨན་ཇ་སི ་ ཊར་ ཡོ ང་བ་དང་།

Kenneth Ian Juster

སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ ་སེ ་ཝེ་ལི ་ཊི ་

Franklin Roosevelt

ི ་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ ཞུ ས་པ་དང་འབ ྲེལ ་སྤྱི ་ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་ འཛམ་གླང

མཆོག་གིས་ཨ་རི ་ སླར་ཡང་མཇལ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད། ཅེས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་ལ་

དང་བོད ་གཉིས ་ཀྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་བ་ནི ་ ཨ་རི འི ་ གསུངས།
མཆོག་གིས་མགོན་

ཞེས་གསུངས།

བཙན་བྱོལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ལོ ་

རྒྱ་གར་དབུ ས་གཞུ ང ་གི ་ན་གཞོ ན ་རྩེད་ ངོ་ ༦༡ འདས་ཟིན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་
རི ག ས་ལས་དོན ་ལྷན ་ཁང་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ ་གྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་

བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལ་ཤི ་སཏྱར་
ཐི་

Kailash Satyarthi

མཆོག་གིས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འད་ྲི ཞུས་པ་སྦྲགས་སྤྱི་ནོར་
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