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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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ནིའུ་ཛི ་ལན་ཌི འ་ི སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་
འོས་བསྡའ
ུ ་ི རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་དགའ་བསུའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ནིའུ་ཛི ་ལན་ཌིའ་ི

New Zealand

འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ འི་ཁྲོད་སྲིད་བླནོ ་ལྕམ་སྐུ་ཇེ་

རྐྱེན་ངན་འབྱུང་སྐབས་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་ཞི ་བ་དང་

ཡོ ད།

འདས་པའི་ལོ་ཤས་གོང་ངོས་རང་སྐ་ུ

གྱུ ར ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་
སྒྲི ལ ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ ར་འབད་བརྩོན་

ྲི ་ཚོ གས་
Ardern མཆོག་གི ་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སད

ཚད་མཐོའ་ི རྒྱལ་ཁ་

Labour Party

ཆེ ་ བཏོན ་པར་སེ མ ས་ཚོ ར་ཧ་ཅང་བྱུ ང ་།  
ལྷག་པར་ངོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅི ག་

སི ན་ཌ་ཨར་ཌན་ Rt. Hon. Jacinda

པར་

མས་ངོས་ལ་མཛའ་བརྩེའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུ གས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་
མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་དྲག་སྐྱེད་ཡོ ང་བའི་
ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་པ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བྱེད་བཞིན་པ་དེར། ནིའུ་ཛི ་ལན་ཌིའ་ི མི ་མང་ ༄༅། །ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་
ཚོ ས་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་ མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་

ནིའུ་ཛི ་ལན་ཌི འི་སྲིད་བླནོ ་ལྕམ་སྐུ་ཇེ་སི ན་ཌ་

ཆེ་ཐེབས་བྱུང་།

འཕནྲི ་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། དུས་

ལེ ན ་གནང་ས ་ྟེ ནིའུ ་ ཛི ་ལན་ཌི འི ་ མི ་མང་གི ་

ཉིད ་ཀྱི ས ་སྙིང ་སྟོབ ས་དང་རྣམ་དཔ ྱོད ་ལྡན ་

བྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ ས་འབྱུང་བའི་

ཐོབ་པའི་གནས་ཚུ ལ་གསན་མ་ཐག་སྤྱི་ནོར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

བ་མཐོང་སྐབས་ངོས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུ གས་

ཨར་ཌན་མཆོ ག ་ལ་དགའ་བསུ འི ་ གསུ ང ་

སྐུ་ཉིད་ཀྱི ས་འགལ་རྐྱེན་སྣ་ཚོ གས་ལ་གདོང་

ཚོ ད ་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི ་ སྐབ ས་འདིར ་སྐུ་

མངོན་འདོད་དང་རེ ་བ་བསྒྲུབ་ཐུ བ་པ་དང་།

པའི་ཐོག་ས་ྣེ ཁྲིད་གནང་བར་ངོས་ཀྱི ས་ཡི ད་ བརྩི་བཀུར།
སྨནོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

སྙངི ་རའྗེ ་ི སྒ་ོ ནས་དཀའ་ངལ་

ལྷག་པར་མི ་གཞན་ལ་ སེལ་ཐབས་གནང་བཞི ན་པར་ཡི ་རང་ཞུ ་གི ་

ཉིད་མཆོ ག་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐེངས་ཁ་ཤས་
བཅར་སྐབས།

མི ་མང་མཆོག་དམན་ཚང་

ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞེས་འཁོད། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ད་ུ ཐེངས་དང་པོ་གཞུང་འབྲེལ་
མགྲོན་འབོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ཨ་རི ་གཞུང་གི ས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་ཨ་

གྱི ས ་ཨ་རི ་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་དོན ་དམི གས་

འབྲེལ་ཐོག་ཐེངས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ཌེ་ སི ་ ཊི ་ རོ ་ མཆོ ག ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་དེ་

ཋ་ཱ ཀུར་ Sri Jai Ram Thakur མཆོག་ལ་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་པའི་གནས་ཚུ ལ་
ཐོན་རས
ྗེ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་
ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་ནད་གཞི ་མགྱོགས་མྱུར་དྲག་སྐྱེད་
ཡོ ང་བའི་གསུ ང་འཕནྲི ་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
ངོས ་ཀྱི ས ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་མག ྱོག ས་མྱུ ར ་དྲག་
སྐྱེད་ཡོ ང་བའི་ཐུ གས་སྨནོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཏོག་
ི ་གི ་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་འཛམ་གླང
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།
ནད་ཡམས་འདི་མགག
ྱོ ས་མྱུར་ཞི ་བའི་རེ་བ་ཡོ ད།
ཅེས་གསུ ང་འཕྲིན་བསྩལ་བར། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་
མཆོག་གིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད། །

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་

༡༥ ཉིན་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་གིས་གཞུང་

རི འི་བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་ བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ ་བྷར་ཊི ་

སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་མི ་སྣ་ཚོ ་དང་ལྷན་ མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་མགྱོགས་མར་
ྱུ
ཟ་ཁང་ཁག་གི ་ནང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་ ལས་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུས་པ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཨ་

རོ་

ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ ལས་བ དྱེ ་རྣམ་

པ་གསར་པ་སྐུ་ ཞབས་རོ ་ བྷར ་ཊི ་ ཌེ ་ སི ་ཊི ་
Robert A. Destro

མཆོག་དང་ཐུ ག་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡོ ་བཀོལ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་ནང་

སདྲི ་ལ་ཐེ་བྱུས།

བོད་ནང་བརྟན་ལྷངི ་མེད་

པར་གཏོང ་ཆེ ད ་བཟོས ་པ་རེ ད ་ཅེ ས ་སྐྱོན ་
བརདྗོ ་བྱས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ནང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་
སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྲིད་སྐྱོང་དམ་འབུལ་གནང་

ཀྱང་ཐུ ག་འཕྲད་སྐར
ོ ་གྱི་གནས་ཚུ ལ་རྣམས་
པས་གསང་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
པར་ཡང་རྒྱག་བཅུག་མེད།
ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩

འདྲ་

ལོར་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་

ཁང་གི ་ལས་བདྱེ ་མི ་སྣ་ཚོ ས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང ་མཆོ ག ་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཞུ ས ་པའི་ སྐར
ོ ་ ༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

ཊུ་ཝི་ཊར་

མ་ཐག་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་ དུ་བཀོད་ཡོ ད།

སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་

ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚུལ་ Sri Jai Ram Thakur མཆོག་ལ་རྒྱ་
བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི་ལས་ ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

tweeter

ུ
ཤག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་ འགུ ལ ་སྔར ་ལྷག ་དོན ་སྨནི ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་སྤལ
ེ ་ རི མས་འགོས་པར་བརནྟེ ་ད་ལྟ་འགོག་དབ་ྱེ ཟར་
འཇོག་ཁང་དུ་བཞུགས་བཞིན་ཡོ ད།

ལོར་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ དོན་གཅོད་ཁང་ནིའུ་ཡོ ག་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཨ་ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་

དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤི ག་གནང་སྟེ་ སླད་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༤

ལྷན་ཁང་ལ་བཅར་ཐུ བ་མི ན་སྐར
ོ ་འབྲེལ་བ་ རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོན་ལ་གནས་སྤ་ོ གནང་
རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ འཕྲད་གནང་ཡོ ད།
ཧར་རེ་ཊི ་ར་ུ མན་

Harry

ཨ་རི ་གཞུང་གིས་བོད་

དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་གསར་

གནང་ཡོ ད། ལོ་དགུའ་ི རས
ྗེ ་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་རི ང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ

ལྷན་ཁང་གི ས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལས་

ཁག་གི ་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་ བདྱེ ་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེ མ་པར་

པ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་སྐརོ ་གྱི་གནས་ཚུལ་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་དང་།

འཛུ གས་དང་ཨ་རི འི་དབར་གྱི ་འབྲེལ་ལམ་

བྱས་པའི་བྷ་ི ལོམ་བྷག

ཐུ ག་འཕྲད་གནང་དགོས་པའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི ལས་བདྱེ ་

པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོ ད།

ཚོ ད་ཁ་ཤས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་

S. Truman building

ནང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་

མགྲོ ན ་འབོ ད ་གནང་ས ྟེ་ བོ ད ་མི འི ་ སྒྲི ག་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ཉེ་ཆར་

ཨ་རི འི ་ ནིའུ ་ ཡོ ག ་གྲོང ་ཁྱེར་ནང་རྟེན ་གཞི ་
Bloomberg

ཞེས་

པའི་གསར་ཁང་གིས་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་དང་།  ཆུ་
གི་མགནྲི ་ཚབ་པ་ཀྲའོ་ལི ་ཇན་

Zhao Lijian

སྐྱོང ་མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ལྷན ་ཁང་ནང་ ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་རྣམ་པ།

གལ་གནད་གཟིགས་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་ རྣམ་པ་སོགས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད། །

སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༨

བར་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཐོག་ཨ་རི འི་ཕྱི་

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་མཆོག་
མགྱོག ས་མྱུ ར ་ནད་ཡམས་ལས་དྲག་སྐྱེད ་ཡོ ང ་
བའི ་ གསུ ང ་འཕྲིན ་ཕུ ལ ་གནང་བའི ་ ནང་འཁོད ་
དོན། ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོ ག ་མག ྱོག ས་མྱུ ར ་དྲག་སྐ ྱེད ་ཡོ ང ་བའི ་ སྨནོ ་
འདུན་དང་། ང་ཚོ ་ཐུ ན་མོང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་སྐབས་
འདིར ་ངས་སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་མགྱོག ས་མྱུ ར ་སེ ང ་
དྲག་བྱུ ང ་ནས་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ་ེ འདི་ བཞི ན ་
སྔར་བཞི ན་སྣེ་ཁྲིད་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་
སྡའེ ་ི ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོ ག ་གང་མགྱོག ས་དྲག་སྐྱེད ་ཡོ ང ་བའི ་ སྨནོ ་
འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡
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ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

།བོད་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་ཟུར་

༄༅།

སྟག་སྣ་འཇི ག ས་མེ ད ་བཟང་པོ་ ལགས་ཕྱི ་

བྱས་སྟབས་༸པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ འི་ཕྱོགས་
གཏོགས་སུ་ངོས་འཛི ན་ཏེ།

ཏང་ནང་ཁུལ་
ྲོ ་བསྡུར ་བྱས་རྗེས ་སླབོ ་གྲྭ ་ གསུ མ ་དང་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ ག ས
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་ལ་སུད་སི འ་ི ས་གནས་ རི ག ་གཞུ ང ་ཁྲུ འུ ་ ཡི ་ཁོང ས་གཏོག ས་ལས་

Turbenthal

ཞེས་པའི་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་

དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་
ཐོན་འདུག

དེ་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ནི་ཡབ་སྟག་སྣ་གཞོན་པ་

བདྱེ ་འཛོ མས་པའི་ཚོ གས་འདུར་ཁོང་ལ་སྐནྱོ ་

བཞུགས་དགོས་བྱུང་བས་བཙོ ན་དུ་བཞུགས་

ཚོ གས་པར་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་ནས་བོད་ནང་

ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་གཞོན་སྐྱེས་ཡི ན་པའི་སྐབས་

ཏེ་ལོ ་མང་རི ང་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་འདས་

དམར་གྱི ས ་གདུག ་རྩུབ་གཏོང ་སྟངས་སྐར
ོ ་

ི ་སྟོབས་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་ཞུ་མཁན་
ལགས་ཀྱི་སྙང

རྒྱུན་རི ང་ཤོས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པར་གྱུར་

པ་མངྱོ ་དགོས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་

གི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ ནས་བཟུ ང ་སྟག་སྣ་འཇི ག ས་མེ ད ་བཟང་པོ་
དྲིལ་བསྒྲགས་གང་ཐུ བ་གནང་།

ཞིག་ཡི ན།

ང་རང་སྒརེ ་གྱི་ངོས་ནས་དམ་

པ་དེ་ཉིད་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཞུ ་རྒྱུ འི་བསྐལ་བ་

བཟང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་

བརདྗོ ་བྱས་པའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་

༡ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་

ཐོག་མར་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དང་། དེ་ནས་

རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དགུ ་བཅུ་གསུམ་

གསང་ཡི བ་བཙོ ན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བས་བཙོ ན་

འཇུག་ལོ་གསུམ་བྱས།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་གསར་བརའྗེ ་ི ངོ་ལོག་

ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པའི་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་ཁང་

སྦྲུ ལ་ཟླ་བ་བདུན ་པའི ་ ཚེ ་ ཤར་ཉིན ་ལྷ་ སའི ་
ན བུ ་ཕྱོག ས་ཆུ ་ ཤུ ལ ་རྫོང ་ཁོང ས་རྟ་དཀར་

སླ ར ་ཡང་འཛི ན་བཟུ ང་གི ས ་དུས ་བཀག་

པ་ཁོང་གི ་མི ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་སྐར
ོ ་གྱི་དཔེ་དེབ་

ལོ ར ་ཚ་སྤྲུ ལ་རི ན ་པོ་ ཆེ ས ་བཀོད ་མངགས་

ཐོབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་ལྷ་སར་བོད་རང་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ནས་ཨ་རི ར་ཕེབས་

ཡང་ཐེངས་གསུམ་པ་འཛི ན་བཟུང་བྱུང་སྟེ་

ལོ་དགུ་ལྷག་ཡོ ད།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་བཙོན་ཁང་ནས་

འཕྲད་དང་མང་ཚོ ག ས་ལ་བོད ་དོན ་དྲིལ་

འདུར ་བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

དེ་རྗེས་སུད་སི འི་གཞུང་ནས་ཁོང་ལ་སྐྱབས་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག

བསོད་ནམས་ཚེ ་དབང་ལགས་དང་། ཡུམ་
ཀརྨ་ཆོ ས་སྒནྲོ ་ལགས་གཉིས་ཀྱི ་སྲས་སུ་ཕྱི ་

ལོ་ ༡༩༢༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ཤར་ཏེ་བོད་ས་

གཞིས་སུ་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢

བཞི ན་ལྷ་སའི་སླབོ ་ཆུ ང་དང་པོའི་དགེ་རྒན་
གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་

པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་མི ང་འོག་

བཟང་པོའི་མི ་ཚེ འི་མྱོང་ཚོ ར་ཞེས་པའི་དམ་

བཙོ ན ་འཇུ ག་ལོ ་ བཅུ ་ བཟོས ་ར ྗེ ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒ་ོ ལའང་བཅར་རྒྱུ ་བྱུང་།

༡༩༨༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༩ ལ་བཙོན་གལ
ྲོ ་

བཙན་གྱི ་ སྦྱར་ཡི ག་སྦྱར་བར་བརྟེན ་སླར ་

ཀུ ན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

དུས་བཀག་བཙོ ན་འཇུག་ལོ ་བཅོ་ལྔ་བཟོས།

ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཤི ང་།

བོད ་རང་བཙན་གྱི ་ སྐད ་འབོད ་གནང་བར་

ལ་རྒྱ་མི ས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་

ཆུང་བ་ཁག་གཉིས་དང་།

ལྷ་སའི་སླབོ ་གྲྭ་
ལྷ་སའི་རི ག་

ྲི ས་ལོ་ལྔ་སྤར་བ་དང་།
བརནྟེ ་ཉེས་ཁམ

ཕྱི་

གཞུ ང ་ཁྲུ འུ ་ ཡི ་ལས་བ ྱེད ་རྣམས་འཚོ ག ས་

ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་སུད་སི འ་ི འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་

སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པའི་བསམ་འཆར་ཤོད་པའི་

ཁང་དུ་ གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་ཕེབ ས་སྐ བ ས་སྐ ད ་

ནས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་ལ་

སྐབས་སྟག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་ལགས་

ཀྱི ས ་༸པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་

དང་ཐེ ར ་འདོན ་བྱ་རྒྱུ ར་མོ ས ་མཐུ ན་མ་

དུ་ཆབ་སདྲི ་བཙོ ན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇིགས་མེད་

ཐང་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ལྔ་གྲྭ་བཞི ་བཙོ ན་

ཐུ བ་པ་བྱུང་།

དེ་དུས་ལོ་ཚད་མ་ཚང་བར་

པན་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་བསྐྱོད་པ་

ཨ་རི ར་སྨན་བཅོས་སུ་ མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་

ཞུགས་སྐབས་ཨ་རི འ་ི མཐོ་རི མ་མི ་སྣ་མཇལ་ གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་
བསྒྲགས་བཅས་གནང་།

གི ་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི འི་རང་དབང་།
བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་

བཅོལ ་དུ་ གདན་ཞུ ་ བྱས་པ་ལྟར ་ཁོང ་གི ས ་

བཙོ ན་པའི་གནས་སྟངས་བཅས་ཞུ ་རྒྱུ ་བྱུང་

གནས་བཞུགས་སུ་མཆི ས།

སུད་སི ར་

ཡི ག་དང་རྒྱ་ཡི ག་བཅས་སུ ་ ཞི བ ་ཕྲ་འཁོད ་

ཧྥ་རན་སི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

དེ་ ལ་དང་ལེ ན ་གནང་སྟེ་ ད་བར་སུ ད ་སི ར ་

འབོད་གནང་བར་བརནྟེ ། དུས་བཀག་བཙོན་

བཞུགས་རི ང་ཧྥ་རན་སི འི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་

མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་སོ ་གཉིས་རི ང་རྒྱའི་བཙོ ན་དུ་

འཇར་མན་ཤར་མའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

འཇུག་ལོ་བརྒྱད་སྤར་བ་བཅས་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་

ཉེ་ འཁོར ་གྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦལ
ེ ་འཇམ་དང་སི ་

འདུག

དམ་པ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་བོད་

པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད།

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གིས། ཕྲན་རང་

ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི ་དོན་དམ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཞིག་མེད་པར་ཆགས་སོང་། ཞེས་གསུངས།

དེ་ ཡང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་དམ་
པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སླད།

ཕྱི་

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་ཕྱེལ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

༢  

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་

ཐོག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེའི་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གསུང་

འདོན་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྨནོ ་ལམ་གྲུབ་

མཚམས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ནས་གཞུང་

འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོ ན་ཕྱིར་དབུས་

ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།
༡༤

སྐ་ུ ཞབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ བཟུང་བྱས་པར་སོང་། ད་ལྟའ་ི དམར་གཞུང་

ཉིན་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་གི་མང་ བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ འོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་།

རི ག་གཞུང་།

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ནི་བོད་ གཞག་གནང་བ་དེས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་

རྒྱ་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཡི ན། དེ་ ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གཙོ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། ངལ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སོ ག ས་རྩ་བརླ ག ་འགྲོ་ རྒྱུ འི་ ཉེན ་ཁ་ བཞི ན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འགོ་འཁྲིད་
རྩོལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་ གམ་ཡང་ན་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ ཆེན་པོ་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ། བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དབར་ཞི་

སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷརེ ་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་
A.

Destro

སྐ་ུ ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབར་བོད་

Robert

ྲོ ་མོལ་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་།
མཆོག་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་ རྒྱ་གས

བོད་

དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པར་བསྐ ་ོ མི ་རི གས་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཆོ ས ་

ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། བའི་གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་

གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་རྒྱུ ་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་ བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡

ྲེ ་མོ ལ་ཐེངས་དགུ ་པ་
པའི་བོད་མི ་ཚང་མར་འཁྲི་བའི་བཟང་སྤྱོད་ པོའི་ནང་བོད་རྒྱ་འབལ

གཞག་གནང་བར། དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་ དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ་ ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཡི ན།

འདས་པའི་ལོ་

གནང་བའི་རས
ྲེ ་མོ ལ་མཚམས་ཆད་
ྗེ ་འབལ

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་ བྱ་རྒྱུ། བོད་ནང་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་བརྩི་ ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་རི ང་ང་ཚོ ས་བོད་དོན་བདེན་ ཡོ ད། བྱས་ཙང་ད་རེས་སྐ་ུ ཞབས་ཁྱེད་ཨ་

གསལ་རྒྱུ ར་རེ ་ བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས ་ཆེ ན ་པོ་

ཐོབ་ཡོ ད། བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་

མཐུ ད་པ་བསྐ་ོ གཞག་བྱུང་བའི་གནས་ཚུ ལ་
གོ་ཐོས་བྱུང་འཕྲལ་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ཤི ན་ཏུ ་ནས་
དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བརྒྱུད་

ནས་ང་ཚོ ར་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་བའི་རེ་

བ་ཡོ ད།

མཆོག་གི ས་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། སྲུ ང ་ཡོ ང ་ཐབས་བཅས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ཐོག ་ མཐའ་གསལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་རི མ་པ་བྱས་ རི འི་བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་ ངས་གཞི ས་བྱེ ས ་བོད ་མི ་ཡོ ངས་དང་།
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ སྣེ་འཁྲིད་ཡག་པོ་ཐུ བ་པའི་ཡི ད་ཆེ ས་བརྟན་ དང་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་དམར་ པར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ལ་ པོ་ཡོ ད།
ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུས་དང་།

གཞན་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཁྱེད་ཀྱིས་

གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་

སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་ལ་ བོད་མི འ་ི འགོ་འཁདྲི ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཕྱག་ ང་ཚོ འ་ི འཐབ་རྩོད་ཐོག་དཀའ་ངལ་མང་དག་
སྦལ
ྲེ ། ཁྱད་མཁས་མི ་སྣ་ཚོ ་དང་ལྷན་འབལ
ྲེ ་ ཅིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་འདུག

ལྷག་པར་

གི ་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ།

སླར་ཡང་ཨ་

ད་དུང་གསོན་པོར་གནས་ཡོ ད་པའི་བརྡ་ལན་ རི འ་ི གཞུང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་

ཤུགས་ཆེན་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཞི་ བཞི ན་ལོ ་མང་རི ང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་

འཚམས་འཕནྲི ་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ ཞབས་ བ་གནང་ས ་ྟེ བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་ དུ་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ར་སྡུག་སྦྱོང་ བའི་གྲོས་མོ ལ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ སྲ་བརྟན་ཡོ ང་རྒྱུར་ཨ་རི འི་ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་

ཁྱེད་ལ་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ མང་ ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་ མནར་གཅོད་འདྲ་མི ན་གྱི ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་ ཕན་ཐོགས་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་།

གཞན་ཡང་བོད་ གི་མང་གཙོ་དང་།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་།

ནང་བོད ་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ ངོ་ བོ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཐུ བ ་ ངལ་རྩོལ་ལས་དོན་ཚན་པས་མཐུ ན་འགྱུར་

ྱོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་བོད་ནང་
གཙོ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། ངལ་ གནས་པའི་བཙན་བལ

བཞིན་ཡོ ད།

ཀྱི ་ ལས་གནས་ཐོག ་ཉམས་མ ྱོང ་ཕུ ན ་སུ མ ་

བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་མང་གཙོ འི ་ ལམ་ནས་ གཞི ་རྩའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་ འདི་བརྒྱུད་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྩོལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ ་ལས་རོགས་ གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་རང་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ དང་།
དབང་ཆེ ད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞི ན་པར་རྒྱབ་

ཚོ གས་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐ་ུ ཞབས་

སྐྱོར་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་འབད་བརྩོན་ ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར།

ཁྲིམ ས་བཅས་ལ་མཁྱེན་ཡོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་

ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཁྱེད་ནི་འོས་བསྡ་ུ དང་།

ངལ་རྩོལ།

རྩ་

པའི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། སྤྱི་དམངས་

ང་ཚོ ས་གཉིས་

པའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་ཡོ ང ་རྒྱུ ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེ གས་གནང་བར་གོ་སྐབས་
རྒྱུ་བཅས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན།

ཁྱེད་ཀྱི ་ ལས་གནས་དེའི་ ཐོག ་གི ་ ལས་དོན ་

གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་དགའ་ཚོ ར་ སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་བའི་ ད་ཆ་འཛམ་གླི ང ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནང་ཏོག ་ ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་
ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།

རྒྱ་དམར་

ྲི ས་འགལ་ཐོག་བོད་ས་བཙན་
ཐོབ ་ཐང་རྩོད་ལེ ན ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་མངོན ་ གཞུང་གི ས་ཁམ

ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་མང་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ དབྱི བ ས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་དུ་ འགྲོ་ འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་གནང་འདུག་
ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་འོག ་བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་ བཞིན་པའི་སྐབས། སྐ་ུ ཞབས་ཁྱེད་བོད་དོན་ པ་བཅས། །
ྲེ ་མཐུ ད་པར་བསྐ ་ོ
ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་ཡོ ང ་ དམི གས་བསལ་འབ ལ

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ 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་ལྕམ་སྐ་ུ ཇེ་སི ན་ཌ་ཨར་ཌེན་མཆོག་སླར་ཡང་ནིའུ་ཛི ་ལེནའྜི ་ི སྲིད་བླནོ ་ད་ུ
འོས་འདེམས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅།

།ལྕམ་སྐ་ུ ཇེ་སི ན་ཌ་ཨར་ཌེན་

Jacinda Ardern མཆོག་ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི New
Zealand

ཡུལ་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་དུ་སླར་ཡང་འོས་

འདེམས་བྱུང་བར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

བྱུ ང ་བར་འཚམས་འདྲི་གྲངས་མེ ད ་ཞུ ་ ཡི ་
ཡོ ད།

ཐེང ས་འདིའི ་ རྒྱལ་ཁ་དེས ་ས་གནས་མང་

ལ་ཡི ད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་

ཡོ ད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་མཚོ ན་གྱི ་ཡོ ད།

བསྲན་ཐོག ་ནས་གདོང ་ལེ ན ་གནང་བཞི ན ་

ཡོ ད་པས་འཛམ་གླིང་ལ་སྐུ་ཉིད་ལྟ་བུའི་དབུ་

གཞན་ཡང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་ཛ་ ཁྲིད་གང་མང་དགོས།

དེ་ སྔ་ བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་

མི ་མང་དག་ཅི ག་ས་གནས་སུ་སོ ་སོ འི་ནང་
གཉིས་པ་ཡི ན་པ་ལྟར་འཚོ ་གནས་བདྱེ ་བཞི ན་

ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ་མང་པོའ་ི རི ང་ལ་ནིའུ་

ི ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་བོད་དོན་
ཛི ་ལེ ནྜའ

ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

སྐ་ུ ཇེ་སི ན་ཌ་ཨར་ཌེན་མཆོག་ལ་ཚད་མཐོའ་ི

པའི་སྐབས་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ་ལས་ཡུན་གསར་པའི་རི ང་

རྣམ་དཔདྱོ ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཅི ག་ཡི ན་པ་

གཞུ ང་འབྲེལ་ཐོག་བཅར་སྐབས་ས་གནས་ པར་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐོ ག ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

མཆོག་ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

གིས་འཚམས་འདྲི་གནང་དོན། ད་རེས་ལྕམ་

གསལ་འདོན་གནང་ཡོ ད། ཁོང་ལྟ་བུའ་ི དབུ་

གཞུ ང་ནས་ས་ྣེ ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་
ཁྲིད་འཛམ་གླང
མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་སླར་

ཡང་ནིའུ་ཛི ་ལེནའྜི ་ི སྲིད་བླནོ ་དུ་འོས་འདེམས་

བར་བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ལོ ར ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་རང་ཉིད ་ཀྱང་ས་གནས་སུ ་ མུ་མཐུ ད་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། ལྷག་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པ་ནི་ ཁོ་ མོ འི་ འཇོན ་ཐང་དང་

ཡོ ད། ངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་བོད་

དང་བོད ་མི ར་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཚོ ག ས་ནས་ལྕམ ་སྐུ་ མཆོ ག ་གི ་ རྣམ་དཔྱོད ་

ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་

དྲག་དུས་སྐབས་སུའང་ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གི ས་

དཀའ་ངལ་རྣམས་བྱམས་སྙངི ་རྗེ་དང་བཟོད་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོ ད། སླར་ཡང་
ངས་སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ལས་

ི ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་བོད་ དོན ་གང་ཅི ར ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང ་བའི ་
ནིའུ་ཛི ་ལེ ནྜའ
མི ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ས་གནས་སུ་འཚོ ་སྡདོ ་སླད་

མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བར་བརནྟེ ་ད་ཆ་བོད་

སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད། །

ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་
ཨ་རི འ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༡༤

ཉིན་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་གི་མང་

རྩོལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ ་ལས་རོགས་ རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་
སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷརེ ་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་

Robert

ཡོ ད། བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་སླབེ ས་པའི་རས
ྗེ ། ང་

ད་ཆ་འཛམ་གླི ང ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནང་ཏོག ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གམ་ཡང་ན་མགོན ་པོ་ གང་
དབྱི བ ས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་དུ་ འག ་ྲོ ཉིད་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚོ ས་སོ་སོའ་ི ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ངོ་བོ་སྲུང་ བཞིན་པའི་སྐབས།

ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་ གི་དབར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་

གཙོ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། ངལ་

A. Destro

སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷརེ ་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་

གཞག་གནང་བར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་དགའ་ བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྟག་ཏུ ་ གནང་བར་ང་ཚོ ་ དགའ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་ གསོ ་ཡོ ང་ཐབས་བདྱེ ་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་

མཆོག་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་

རྩོལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་ དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པར་བསྐ ་ོ

A. Destro  

Robert

སྐྱོབ་དང་ཁྱབ་སྤལ
ྲོ ་མོ ལ ་སླར ་
ེ ་བྱ་རྒྱུ འི་ལས་འགན་ཁུར་ དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་བསྐ་ོ གཞག་ མཚམས་ཆད་པའི ་ བོད ་རྒྱ་ག ས

ཤུགས་ཆེན་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད། གཞན་ཡང་

མཆོག་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་ སྤབོ ས་ཆེན་པོ་བྱུང་།

དེས་བོད་ནང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་

དམི གས་བསལ་འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད་པར་བསྐ ་ོ ངས་གཞི ས་བ ྱེ ས ་བོད ་མི ་ཡོ ངས་དང་།

ཡི ན་པའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུ བ་པའི་སྲིད་བྱུས་

གཞག་གནང་བར། དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་

མཆོག་གི ས་གཞི ས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་།

ལག་བསྟར་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་

ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ སྐུ་ ཞབས་ཁྱེད་

མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་ལའང་

དང་། ཨ་རི འ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ཀྱི ་ རྩ་དོན ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ཨ་རི འི་གཞུ ང་ བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
མང་གཉིས་དང་།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།

ངས་སླར་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཁྱེད་དང་། ཨ་རི འ་ི

གཞུང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་དམར་

ྲི ས་འགལ་ཐོག་བོད་ས་བཙན་
སྐ་ུ ཞབས་མ་ཡི ་ཀི་པོམ་པེའ་ོ Mike Pompeo གཞུང་གིས་ཁམ

མཆོ ག ་བཅས་ལ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་ བཟུང་བྱས་པར་བརནྟེ །

ད་ལྟའ་ི དམར་

ད་རེས་

ཨ་རི འི ་ བོད ་དོན ་དམི གས་བསལ་འབ ལ
ྲེ ་

མཐུ ད ་པ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་བརྒྱུ ད་བོད ་

རི ག་

ཉེན་ཁ་བཟོས་དང་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། བ་མ་ཟད། དེས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོ ད་ ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་རྒྱུའི་

པོམ་པེའ་ོ མཆོ ག་ལ་བསྐུར་བའི་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོ ད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི ་

བྱུ ས ་འོག ་བོད ་མི ་ ཚོ ར ་དཀའ་ངལ་ཆེ ན ་པོ་ གསལ་རྒྱུར་རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
བཟོ་བཞིན་ཡོ ད།  བྱས་ཙང་བོད་ཀྱི་བདེན་ ཡོ ད་པ་དང་།   དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ ཡི ན། ཞེས་འཁོད་གནང་འདུག

གཞུང་འོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་།

འདུག

ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད ་དྲུང་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་མ་ཡི ་ཀི ་ གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་སོགས་རྩ་བརླག་འག་ྲོ རྒྱུའི་
ཞུའ་ི འཕནྲི ་ཡི ག་ནང་འཁོད་དོན།

ཨ་རི འ་ི རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རྩ་མེད་གཏོང་

གཞུང་ནས་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་མང་ རྒྱུའི་དམི གས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བོད་ནང་གཞི ་

གཙོ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། ངལ་ རྩའི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་
ལས་ཁུངས་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཚན་

རི ག་སླབོ ་ཚན་ཐོན་སྟེ་ལོ ་གཅི ག་གི ་རི ང་སླབོ ་

གསལ་བསྒྲགས་སུ།

ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སདྲི ་ པའི ་ བོད ་མི ་ཚོ ར ་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་ རེ་བ་ཡོ ད། ཁྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་

པའི ་ འཐབ་རྩོད་ཐོག ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

ཁག་གི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

དབུ་འཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

(འདམ་ཀ)

༥། སླབོ ་ཡོ ན་ཞུས་ཐོབ་རྗེས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

scholarship@tibet.net

ཡོ ན་འགྲོ་གྲོན་ཕྱིར་སླགོ ་དགོས་རྒྱུ།

Web:www.sherig.org/en/

༢༠༢༠ བར་བཞག་ལོའ་ི སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།  

https://forms.gle/Dd1EtvazhWmPN4h16

མཚམས་འཇོག་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག་
ལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོའ་ི རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་ གཤམ་གསལ།  

༣།

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཚན་རི ག་དང་

ཨང་རྩིས་

PCM/PCB

གཉིས་ཀི་གྲུབ་

འབྲས་ཉུ ང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་

དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཐོན་པའི་

སྨན་པ་ MBBS དང་ Engineering གཉིས་ ༡། ཤེས་རི ག་སླབོ ་ཡོ ན་འགེངས་ཤོག་ཀ་པ་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་དགོངས་
ཀྱི ་ ཚུ ད ་རྒྱུ གས་གྲ་སྒྲི ག ་གི ་ སླབོ ་ཡོ ན ་གནང་ ཞི བ་བཀང་གི ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་ བཞེས་གནང་རྒྱུ།
༤། འཚང་སྙན་འབུལ་མི ་རྣམས་འཛི ན་རི མ་
རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། འཚང་སྙན་རྣམས་གཤམ་ འཛི ན་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།
གསལ་དྲ་ལམ་སྦྲེལ་ཐག་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ༢།

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་

NEET/JEE

བཅུ་པ་བར་བོད་པའི་སྐད་ཡི ག་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་

ཟླ་  ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ པའི་ བཅས་ཀི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུ བ་འབྲས་ཨང་ བྱས་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་ཚད་མཉམ་བོད་
ནང་ཚུ ན་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཟིན་དགོས་པའི་ ཤོ ག ་གི ་ ངོ་ བཤུ ས ་མཉམ་འབུ ལ ་དགོས ་རྒྱུ ། ཡི ག་ཡི ག་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ།

དག་མེ ད་པར་སླབོ ་མཚམས་བཞག་ཚེ ་སླབོ ་

Phone: +91-1892-222572, 222721

སླབོ ་ཡོ ན་དངུལ་འབོར། སླབོ ་ཡོ ན་མཐོ་ཚད་

FB: www.facebook.com/doe.lobyon/

འབུམ་གཅིག་བར་གནང་རྒྱུ།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཤེས་
རི ག་ལས་ཁུངས་ནས།

For inquiry, please contact:
Mrs Sonam Sangmo or
Ms Tenzin Tashi
Email: doe.lobyon@tibet.net
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ི ་གི ་མཁན་བླ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སོག་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་གླང
ུ ་མང་ཡོ ངས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
འདས
༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

པ་ཡི ན།

སྐབས་དེར་སྒ་ོ མང་མཁན་པོ་རྒན་

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

ལེ ག ས་ལྡན ་ཕྱག་དཔེ་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཡོ ད །

ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་

མ་དཔེ་ཆ་རྩེ་གྲ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་

ི ་
མཆོག་ལསོག་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་གླང
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ།

དེ་ནས་འདུལ་བའི་མཁན་པོ་ཐུ བ་བསྟན་ཉི་

པོའ་ི དབར་འབལ
ྲེ ་བ་དམ་གཟབ་ཡོ ད། བར་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་

སྐབས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱང་ སྤྱིར་ཤེས་ཡོ ན་དང་ཚན་རི ག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བླས
ོ ་མ་བཏང་བར་ པའི་སྐབས་ཆོ ས་ཞེས་པ་ནི་དད་པ་ཙམ་མི ན་

ཞི ག་མཐོང་བའི་སྐབས་སུ་ཉམས་ལེ ན་བས
ྱོ །

གཙོ ས་ཆོ ས་གག
ྲོ ས་ཚོ ་དེ་རི ང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་

པོ་ཡི ན་པ་སོག་པོའ་ི མཁས་པ་མང་པོ་ཡོ ད།

ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། བོད་དང་སོག་པོ་དབར་

ངོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཙོ ་བོ་རྒན་

པོ་དང་བོད་ས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་སྟབས།

ང་ཚོ ས་

རྟ་ལ་དང་འདོད་བྱས་ཏེ་ལྟ་ོ གོས་དོན་དུ་ཕར་
ཚུ ར ་འཁྱམ་པའི ་ སྐབ ས་འགལ་རྐྱེན ་ལྟ་ བུ ་

འཕྲད་ཚེ ་ལམ་སང་ག་ྲི འཕྱར་གྱི་ཡོ ད། སོག་

པོ་ ཡང་དེ་ འདྲ་ཞི ག ་དང་ང་ཚོ ་ བོད ་པའང་
འདི་འདྲ་རེད།

བོད་དང་སོག་པོ་གཉིས་ནི་

འབགྲོ ་པ་ལྟ་བུ་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དར།

རི མ་པའི་བོད་ནང་
ཕལ་ཆེར་མདོ་

ཞི ག་གི ་ལུང་ནང་དང་རྣམ་རྒྱུ ན་བཤད་སྲོལ་

དད་པ་ཁོ་ ནའི ་ ཐོག ་ནས་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་

བ ྱེད ་མི ་དགོ ས །ཞེ ས ་བཅོམ ་ལྡན ་ལྡན ་རང་

ཀྱིས་འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག

ལེན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་འག་ྲོ སྟངས་དེ་ལྟར་རེད།

དངོས་གྲུབ་ཚོ གས་ཉིད་སེ་ར་བྱས་ཀྱི་སོག་པོ་

འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་དཔྱད་པ་བྱེད་དུས་

རེད།

བོད་ནང་སོག་པོའ་ི མཁས་པ་མང་པོ་

དཔེར་ན། ཚད་མ་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་

འཛི ན་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོ ར་བ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་། པར་ཚད་མ་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་

ངེས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་བཀའ་འདི་དང་འདི་

པོའི་མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོ ས་རྗེའི་ལེ གས་

བཞི ན་རྒྱ་གར་དུ་སོག་པོའི་གྲྭ་རྒྱུ ན་ཕེབས་པ་ དངོས་པོའི་གནས་ཚུ ལ་རི ག་པའི་ལམ་ནས་

ལེན་པ་དང་། བཀའ་འདི་དང་འདི་རི ག་པས་

ལྟ་ཀླགོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ྲོ ་ལྡའེ ུ ་ བཙན་དང་མཁས་ འགྲོ་རྒྱུ་ཡོ ད་སྟབས། ཁས་ལེན་ཆོག་པ་རེད།
དཔེ་ཆ་ལྟ་ཀླགོ ་བྱས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཆོ ས ་རྒྱལ་ཁྲི ་ ས ང

བཞག་པའང་མང་པོ་ཡོ ད།
བཤད་ལ་ཆ་བཞག་ན།

དཔེར་ན་སོག་

སྐབས་རེ་ངོས་ཀྱི་

སྔནོ ་གྱི་མཁས་པའི་

ངོས་རང་མི ག་ཆུ་ཤོར་སོང་།

དེ་ནས་རི མ་ གཞག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པ་དང་།

གཞི་

མང་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་རེད། གྲྭ་རྒྱུན་དེ་དག་ གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ བཤད་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པ་བོད ་ཀྱི ་

གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་ཆོ ས་ལུགས་

བྱུང་བ་རེད། བར་སྐབས་གསར་བར་ྗེ ལངས་ པ་ཡོ ང ་ཁུ ང ས་ལ་གཞི ག ས་ནས་ཚན་ཁག་
ནས་སོག་པོའ་ི ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ སོ་སོར་བགོས་པའི་ཁམས་ཚན་དེ་འདྲ་ཡོ ད་

པ་དཔལ་ནྰ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཕྱག་སྲོལ ་

པོར་ཕན་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

འདུག སོག་པོའ་ི མཁས་པ་ཧ་ལས་པ་མང་པོ་

སྐབས་བརདྗོ ་རྒྱུ་བྱུང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་གྲྭ་

གཡོ ་བ་མེ ད་པ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་དྲག་གནོན་ གང་ལྟར ་གྲྭ་ སར་བོད ་ནས་ཡོ ང ་མཁན་གྲྭ་
རྒྱུན་ཕྲན་བུ་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཧི་

བརྟེན ་ནས་བོད ་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་

ཆགས་པ་རེད། འདིའ་ི ཐུ ན་མོང་མི ན་པའི་
རྩ་བ་པཱ་ལི འི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་སྡ་ེ སྣོད ་གསུ མ ་ཞེ ས ་
གསུངས་པ་དེ་དག་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས་

ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་བཀོད་པ་རེད། སྡ་ེ སྣོད་གསུམ་
ཞེས་པ་ནི་པཱ་ལི ་ནང་ཡོ ད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ཡུལ་དུ་དར་ནས་དད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སླབོ ་

བཟོ་ཡི ་ཡོ ད་ཀྱང་བཟོ་ཐུ བ་མེད། ངོས་རང་ མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་ནས་གྲྭ་རི གས་དང་། ལྷག་
སོག་ཡུལ་དུ་ཐེངས་དང་པོ་སླབེ ་པའི་སྐབས་ པར་སོག་པོའ་ི གྲྭ་རྒྱུན་ཚོ ས་སླབོ ་གཉེར་གནང་

རེད།   ཕྱིས་སུ་ནཱ་ལེནྡྲར་བསྟན་པ་དར་

རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ངོས་

བསྡད ་དེ་ སོ ག ་པོ་ ཚོ ས ་ངོས ་ལ་སྐད ་ཤུ ག ས་ སྤྱི ར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་བལྟས་པ་ཡི ན་

རང་ཉིད་ཀྱིས།

རང་ནོར ་བུ ་ གླིང ་ཁ་ནས་བ ས
ྲོ ་ཡོ ང ་སྐབ ས།

དེ་དུས་ངོས་རང་གྲྭ་སྐར
ོ ་དམ་བཅའ་བཞག་

ཇི ་ ཙམ་དཔྱད་ནའང་ངེས ་པ་ཇེ་ གཟབ་དུ་

ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ འི ་ ཐུ ག ས་ར ྗེ་ བཀའ་དྲིན་ལ་

གྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མེད་པ་

གཉེར་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བ་

དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་རེད། ཅེས་ཁས་མི ་

དེ་སྔ་ངོས་རང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་སླབེ ་

དབང་པོས་ལེགས་བཤད་བརྩམས་པ་མང་པོ་

བྱང་སོག་པོ་ཡི ན། གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་བོད་ནང་དར་བ་དང་། དེ་ནས་སོག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡི ན་ནའང་དྲང་

སོག་པོའ་ི མཁས་པས་ལེགས་བཤད་

ཡོ ད།

དུ་དར། ཞེས་བཤད་སལ
ྲོ ་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་
རྒྱ་གར་ནས་རྩིས་པའི ་ བོད ་བྱང་དང་དེའི ་

འདིའ་ི ལག་

ངོ ས ་རང་ཐོ ག ་མར་མཚན་ཞབས་ཡི ན།

སོག་པོའ་ི ཁམས་ཚན་ཞིག་ཡོ ད་
ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ སྟབས།
གཙོ ་བོ་ཁྱེད་རྣམ་པར་དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་ དགོས་ཀྱི ་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟར་སྐད་ཆ་བྱུང་།

ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་

ངས་

ཁོང་ནི་ཐུ ་ཝ་ནས་ཡི ན་པ་དང་ཨུ་ར་ུ

སོ ག ་པོའི ་ མཁན་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ དེའི་མཚོ ན་པའི་གང་ལྟར་དཔེ་ཆེ ་ཨང་དང་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་གོང་ནས་སོག་

ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་མི ་དགོས།

དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་

འདུས་མང་ཡོ ངས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། སུའ་ི སྐད་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར། དེ་དང་

ཕལ་ཆེ་

རས
ྗེ ་འབྲང་ཚོ ས་ང་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ངའི་
བསྟན་པ་འདི་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཞི བ་འཇུག་

ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེ ན་གླིང་གི ་མཁན་བླ་ ཡོ ད།

སྔར་ནས་འབལ
ྲེ ་བ་བཟང་པོ་ཡོ ད།

།ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས། ངའི་

སྨད ་མཁན་པོ་དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སོག་ དེ་བཞི ན་དགེ་བཤེ ས་ཡང་དག་ཅེས་པ་ཞི ག་

ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་

ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན།

སོག་པོ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ནང་ཁྲིའི་སྟེང་ ས་ྟེ བསྟན་པ་འཛི ན་བཞིན་ཡོ ད།
ཆེན་པོའི་ངང་ནས་མཎྜལ་འབུལ་སྐབས་ངོས་ ན།

ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརྩི་

རང་མི ག་ཆུ་ཤོར་སོང་། སྔར་བོད་དང་སོག་ བཀུར་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་

ཡོ ང ་དུས ་སངས་རྒྱས་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་

རྣམས་ཀྱིས།

དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་
།བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་

གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་

ཚང་མར་དད་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མི ་མང་

ཆོས་ལུགས་

མཐུ ན་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ཚན་རི ག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་མི ་སུ་
འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་རི ག་པས་དཔྱད་པ་བདྱེ ་

རྒྱུའི་དུས་སྐབས་འདིར་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་

འདི་རི ག་པའི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་
རྒྱུ ་ཡོ ད ་པ་དང་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པ་
ཞིག་ཡི ན་སྟབས།

བོད་ལ་ཡོ ད་པའི་སངས་

རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ནི་ མཁས་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ འི་

ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་

ཆོས་བརྒྱུད་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ། །

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ལྕམ་སྐ་ུ ཇེ་སི ན་ཌ་ཨར་ཌེན་མཆོག་ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི སྲིད་བླནོ ་ལ་བསྐྱར་ད་ུ
བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༡༩

ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི

land

New Zea-

གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ལྕམ་སྐ་ུ ཇེ་སི ན་ཌ་ཨར་

བསྐྱར་དུ་ནིའུ་ཛི ་ལེ ན་ྜི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བླནོ ་ བཞག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་ཚགས་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་
ལ་བདམས་ཐོན ་བྱུ ང ་བར་དགའ་བསུ འི ་ ཚུད་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དཀའ་ངལ་གྱི་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།

ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་ ཌེན་ Jacinda Ardern མཆོག་གི་སདྲི ་དོན་ འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་འདུག

བོད་

དུས་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་ཡང་དག་གནང་ ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་གནང་

འཚམས་འཕནྲི ་ནང་འཁོད་དོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ བ་བཅས་ལ་ནིའུ་ཛི ་ལེ ནྜ་ི མི ་མང་གི ས་ངོས་ བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁྱེད་ཀྱི་གཞུང་

སྣེ་ འཁྲིད ་པའི ་ ནིའུ ་ ཛི ་ལེ ནྜི་ རྒྱལ་ཁབ་ནི་ ད་ འཛི ན་གསལ་པོ་གནང་བ་མཚོ ན་ཐུ བ།

ལྟའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་གདལ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཞི ་བདེ་

དང་། མི ་མང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་སྐངྱོ ་ཡོ ང་བའི་རེ་

སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་དོན་ཐད་མི ག་དཔེར་འོས་ དང་། མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་

སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ི ་ནང་བུད་མེད་མང་
ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་རྟག་ ཟད། ཁྱེད་ནི་འཛམ་གླང

རྩ་ཁྲིམས་གཞི ར་བཟུང་བོད་རི གས་ཡོ ངས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། མི ་མང་ལ་སེ མ ས་ཤུ ག ས་སྤར ་ཡོ ད ་པ་མ་

ཏུ ་ཞི ་བའི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་མཁན་ པོ་ཞིག་གི་མི ག་དཔེ་བལྟ་ས་ཤི ག་ཡི ན།

ནི འུ ་ ཛི ་ལེ ནྜི ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོད ་མི འི ་ བླ ་

ཞིག་ཡི ན།

ང་ཚོ ས་འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་
ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་ཡོ ང ་
ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ། ད་རེས་ཁྱེད་ལ་ཚད་མཐོའ་ི རྒྱལ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ ཁྱེད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་

གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། སྐབས་བཅུ་ ཚོ གས་པར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ ཁ་ཐོབ ་པ་དེས ་ཁྱེད་ཀྱི ས ་བྱམས་པ་དང་།
དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ ཚད་མཐོའི་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་སྟེ་ ལྕམ ་སྐུ་ མཆོ ག ་ རྣམ་དཔདྱོ །

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཐེང ས་ཁ་ ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་

སྙངི ་སབྟོ ས་བཅས་ལ་གཞིར་ ཤས་གདན་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

ནིའུ་ཛི ་ལེན་ྜི ཡི ན་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR), CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

