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
ུ །

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ི གསུང་འཕྲིན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ བཞི ན་པའི་སྐབས་ལོ ་གསར་པ་འགོ་འཛུ གས་
༢༧ ཉིན་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌོ་ནལ་ དང་འབ ལ
ྲེ ་ང་ཚོ ས ་ཡུ ན་རི ང་འཐབ་རྩོད་

ཊམ་

(Donald Trump)

༢༠༢༠

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ བྱེད་བཞི ན་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་།

ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་རྒྱབ་ མང་གཙོ།

རང་དབང་བཅས་ལ་རེ་བའི་

ྲི ས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་
སྐར
ྱོ ་གྱི་ཁམ

ལྟར་ང་ཚོ ས་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་སྐུ་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་ཞུ ས་
ཱ ི ་ཌེན་ (Joe Biden) མཆོག་ ཡོ ད། ད་ལྟ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ ༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
ཞབས་ཇོ་བཡ

པོ་མཆོག་གི ས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ལྕང་སྐྱ་རོལ་བའི་རྡོ་

གི་དབུ་ཁདྲི ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་ ངོས ་འཛི ན་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ནི་ ཤི ན ་ཏུ ་ རསྗེ ་མཛད་པའི་ལྟ་མགུ ར་ཨ་མ་ངོས་འཛི ན་གྱི་
དོན ་སྲི ད ་བྱུ ས་དང་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་ དགའ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཨ་རི འ་ི གཞུང་ བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་གཏན་འཁེལ་འདུག
གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་ངོས་འཛི ན་

ྲི ས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་བར། ལྷ་ོ
དེ་ཁམ

ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཁེ་པུ་ཊོན་
Town)

གནང་བ་དེས ་མ་འོང ས་པར་ཤུ ག ས་རྐྱེ ན ་

རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཐེབས་ངེས་ཡི ན།

(Cape

ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པས་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨི ན་ཀ་ཐ་

རང་དབང་ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པའི་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས ་ལྕ ང ་སྐྱ་རོ ལ ་བའི ་ རྡོ་ རྗེས ་མཛད་པའི ་ ལྟ ་
མགུར་ཨ་མ་ངོས་འཛི ན་གྱི་བཀའ་ཆོས་
བསྩལ་གཏན་འཁེལ་བ།

(Inkatha

མུ་མཐུ ད་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་

པ་གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྲས་

མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཀྱི ས ་བརྡ་ལན་སྤྲོད ་

Freedom Party)

སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

འགན་འཛི ན་དང་ཚོ གས་

སྐ་ུ ཞབས་མན་གྷ་ོ སུ་ཐུ ་བྷུ་ཐེ་ལེ་ཛི ་
Mangosuthu Buthelezi)

བཞིན་ཡོ ད་པ་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

(Prince

མཆོག་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་ལྷ་ོ

ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་དབུ་
སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི ་༸སྐུ འི ་ འཕྲོད ་བཞེ ས ་བཟང་བས་རང་

ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་

རྟགས་མཚན་ཞི ག་འདུག་པས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་

ལག་བསྟར་ཡོ ང་བའི་རེ་སྒུག་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད། ཉིད་བླ་ོ སྟོབས་བསྐྱེད་བྱུང་།

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

སྐུ ་ ཞབས་ཌོ ་ ནལ་ཊམ་མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

ན་མཁྱེན་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། ལོ་བཅུའ་ི གོང་ པའི་སྐབས་འདིར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་བརྒྱུ ད་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

རྒྱུ་ཡི ན། ཟླ་སྔནོ ་མའི་ནང་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་

ལ་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་ཕུལ་བའི་ ༢༠༢༠
ནང་འཁོད་དོན།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་

ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་རྒྱབ་

ྲི ས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་
སྐར
ྱོ ་གྱི་ཁམ

ལྷག་པར་ཏོག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གཅི ག་བྱས་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་འག་ྲོ བཞི ན་

ཨི ན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པས་ གི ས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ རྒྱ་གར་གྱི་པན་གྷུན་དཔེ་སྐན་ཁང་ནས་སྤྱི་ནོར་
ྲུ
གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནི་ སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་བར་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་ཞུ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ ་ཕག
ྱོ ས་སྒྲི ག་བླ་ོ སྟོབས་འཕེལ ་བའི་དེབ་ཆུ ང་
ཞེས་པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་གནང་བ།

ྲི ས་མཐུ ན་གྱི་སྐ་ུ ཚབ་ རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད།།
དེ་ང་ཚོ ་ཚང་མར་རེ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོ ད། ད་ གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི འ་ི ཁམ

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་གསོའ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་
གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་པ།
༄༅།

།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བྲལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤལ
ེ ་བའི་ཉེས་མི ང་འོག་བཀྲ་

དེ་ ཡང་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་ཀྱི ་ གི ་མི ་སྣས་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སྒ་སྐྱེ་

ཡོ ག་འོག་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོན་ཁང་ནང་

ཁྲིམ ས་རྩོད་པ་ལི ང་ཞའོ་ ཅུ ན ་གྱི ས ་ཊུ ་ ཊར་ རྒུ ་མདོར་བསྐྱལ་ཏེ་བཙོ ན་གྲོལ་བཏང་ཡོ ད་

ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་བཙོ ན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་

ྲི ་མོའ་ི ཁྱིམ་དུ་ཡོ ད། ཁོང་
ལགས་ཁོང་གི་སང

བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་ཁོང་གི ་ནང་

པ་དང་།

ད་ལྟའ་ི ཆར་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

དྲན་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

གི ་ནང་མི ས་ཁོང་གི ་སྐ་ུ གཟུགས་གནས་སྟངས་

མི ་རྣམས་ནས་ལོ་ལྔའ་ི རི ང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

རྩོད་པ་ལི ང་ཞའོ་ཅུན་ལ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

འོག་རི ག་གཞུ ང་དང་སྐད་ཡི ག་གི ་ཐོབ་ཐང་

ཡག་པོ་ཡོ ད་ཚུལ་བརདྗོ ་པ་ལས།

ྲི ས་
ཁམ

ལགས་ཁྱིམ་དུ་འབར
ྱོ ་བའི་འདྲ་པར་རག་མེད་
པ་དང་།

དེ་བཞིན་ལི ང་ཞའོ་ཅུན་གྱིས་ཁོང་

མྱངས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་

རྩོད་བཞི ན་པའི་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོས་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་བཞིན་ཡོ ད།

ད་

གི ་ནང་མི ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱུང་མེ ད་ བར་བོད་མི ་གྲངས་ ༡༥༥ ལྷག་གིས་རྒྱ་ནག་

སྟབས། བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་རང་ གི ་ དྲག་གནོད ་ཅན་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་མེ ད་ཤེ ས་རྟོགས་མ་བྱུང་ དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་

ཞེས་བཀོད་ཡོ ད།

ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེ ད་པའི་
སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གིས།

ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལོ ་ལྔའི་རི ང་བཙོ ན་ དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་
བཅུག་བྱས་རས
ྗེ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ སྤལེ ་བར་ལྟར་ན།
༢༨ ཉིན་གླདོ ་གལ
ྲོ ་བཏང་ཡོ ད།

མཚོ ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་ཁ་ྲི

ྲི ས་འཛི ན་ལས་ཁང་
འདུ་རང
ྫོ ་གི ་ས་གནས་ཁམ

དེ་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱའི་
ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི ས་བླ་མ་བཟོད་པ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི ་
ཆོ ས་ཚོ གས་ཐེག་ཆེ ན་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་ཚོ གས་པ་ནས་
ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་སྔ་དྲོའི་
ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་ལྕང་སྐྱ་རོལ་བའི་
ར་ྡོ རས
ྗེ ་མཛད་པའི་ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངོས་འཛི ན་གྱི་
གསུ ང་ཆོ ས་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་མཛད་རྒྱུ།མཛད་
རི མ་འདི་བཞི ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་
གཞུང་འབལ
ྲེ ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ནས་བོད་ཨི ན་རྒྱ་
སྐད་སོགས་སྐད་རི གས་སྣ་མང་ཐོག་གསུ ང་བསྒྱུར་
གྱིས་ཐད་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
གསན་གཟིགས་
གནང་མཁན་ཚོ ས་ས་གནས་སོ་སོར་བཅས་པའི་
སྤྱི་ཚོ གས་རྒྱང་བཀྱེད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལས་མི ་འདའ་
བར་གསན་གཟིག ས་གནང་དགོས ་པ་དགོང ས་
འཇགས་འཚལ།  །

བཀྲ་ཤི ས་ ཐོག་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོ ན་ཁང་ནང་བོད་མི ་བཙོན་

དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་བཙོ ན ་ནས་གླ དོ ་བཀྲོལ་ པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོ ད་པ་རྣམས་གླདོ ་བཀྲོལ་
བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ ས་དགའ་བསུ་ དང་། བོད་ནང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་
ཞུ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ས་བཀྲ་ཤི ས་ བྱུ ས ་ལྷདོ ་ཡངས་གཏོང ་དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་
ུ ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །
དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་འདྲ་བའི་མ་ཉེས་ཁ་ སྐལ

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་
ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
གི ་བཀའ་སླབོ ་ཕྱོགས་སྒྲི ག་དཔེ་དེབ་གསར་པ་བླ་ོ
སྟོབས་འཕེལ་བའི་དེབ་ཆུང་ (The Little
Book of Encouragement) ཞེས་པ་
རྒྱ་གར་གྱི་པན་གྷུན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ (Penguin
India) ནས་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག
དེ་ཡང་ལྕམ་རེ་ནུ་ཀ་སི ངྒ་ (Renuka Singh)
ལགས་ཀྱི ས་བླ་ོ སྟོབས་འཕེལ་བའི་དེབ་ཆུ ང་ཞེས་
པའི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་སླབོ ་ཕ ྱོག ས་སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་
དང་།   དཔེ་དེབ་དེར་ཤོག་གྲངས་ ༡༥༢ ལྷག་
ཙམ་ཡོ ད།
དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྔནོ ་གླངེ ་ནང་སྤྱི་ནོར་
༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་
ི ་པོ་
སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་དང་བཀའ་ཆོ ས་ཀྱི ་སྙང
དང་། དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུ ག་དང་།  གནམ་གཤི ས་
འགྱུར་ལྡགོ
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སོགས་
ཕྱི་ནང་གི ་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་འག་ྲོ བ་མི ་ཐུ ན་མོང་
གི ས་འགན་འཁུར་དང་གདོང་ལེ ན་གནང་དགོས་
པའི་ བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་བ་སོ ག ས་བཀོད ་ཡོ ད ་པ་
མ་ཟད།
དཀའ་ངལ་རི གས་འཕྲད་པའི་སྐབས་
སུ འང་འཚེ ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་། གཞན་
ཕན། བྱམས་པ། སྙངི ་རྗེ། བཟོད་བསྲན་སོགས་
ི ་ཡོ ངས་ལ་ཏོག་
དགོས་གལ་སྐརོ ་དང་། འཛམ་གླང
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་རྐྱེན་པས་
དཀའ་སྡག
ུ ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་པའི་སྐབས་སྨན་
པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལ་ཐུ གས་ཁུ ར ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ གལ་
གནད་སོ གས་ཀྱི་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་
ཡོ ད་པ་བཅས།།  
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣
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ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཡུ་གུར་མི ་རི གས་སྡབེ ་གསོད་ཆེན་མོ་
དྲན་གསོའ་ི ལས་རི མ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ རི ང་ལགས་དང་། ཉེ་ཆར་ལོ་ངོ་ ༢༠ རི ང་
ཉིན་འཇིི འུ་མི ་རི གས་ཀྱི ་རེ ་ནེ་ཁེ་སི ན་འགྲོ་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ་

བཙོ ན་འཇུག་གི ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཡུ་

གུལ་ཤན་ཨ་བྷ་སི ་

(Gulshan

ལགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཛི ་བྷ་མུ་ར་ཐི་

(René Cassin)

དང་ཡི ་ཤུ འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་རྩ་

ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་

(Andrew Copson)

ལགས། ཡི ་

གནོན་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་དད་ལྡན་པ་རྣམས་སྡབེ ་

Lord Rowan Williams)

ལགས་སོགས་

ལགས།

ཨི ན་ཡུལ་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་ དོན ་གཅོད ་ཕར་སི ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་

ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་ཨན་ཌི ་རེ འ་ོ ཀོབ་

དྲན་གསོ་བྱེད་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་དྲ་

རང་གི ་ཨ་མ་ལགས་ལ་རང་དབང་དགོས་

ཚུལ་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་

(Humanists UK)

ཀྱིས་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་སྡབེ ་གསོ ད་ཆེ ན་མོ ་

Abbas)

(Ziba Mu-

rat)

གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཉམ་རབུ ་

(CSW)

གུ ར་མི ་རི གས་སྨན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཛི ་བྷ་མུ ་ར་ཐི་ལགས་ཀྱིས་

སན་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་རི ང་བོད་ནང་དྲག་

ཤུའ་ི ཆོས་དཔོན་ལོར་ཌི་ཝི་ལི མ་སི ་ (Rt Rev གསོད་བྱས་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། །

ལམ་བརྒྱུད་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།
དྲ་ཐོག ་གི ་ ཚོ ག ས་འདུའི ་ སྟེང་ཨི ན་ཡུ ལ ་སྐུ་
ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཕར་སི ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
འགན་འཛི ན་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐ་ུ ས་ཀུ་རི ་ཡོ ་ཤི ་ཀོ་

ནང་མི ་ཆ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་།

ཡོ ད།

དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་ས་

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

ཡོ ད་པ་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གསུ ངས་ཡོ ད་པ་མ་

གཉིས་གནང་ཡོ ད།

སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་

མཐུ ན་གྱི་དགོངས་གཞི ་ལ་ཧ་ཅང་དད་གུ ས་

ཡོ ངས་ག ྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

༢༧ ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ ་

ཊོ ་ཀི ་ཡོ ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཉི་ཧོང་གི ་
(Ja-

pan Institute of National Fundamental)

ཀོ་

གི་འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐ་ུ ས་ཀུ་རི ་ཡོ ་ཤི ་

(Sakurai Yoshiko)

ལགས་དང་ཐུ ག་

ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་

ི ་ཞི ་བདེ་དང་འཆམ་ ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་
པོ་མཆོ ག་གི ་འཛམ་གླང
ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཐུ བ་པར་རེ་སྒུག་ཞུ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དེ་འཛམ་གླིང་མི ་མང་གི ་

རྗེས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

ནལ་ཊམ་

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ། རང་

(Donald Trump)

མཆོག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་

དབང་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སྐབྱོ ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་

སྟབས་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད ་རྒྱུ ་ཡི ན།

བའི་སྐརོ ་དོན་ཚན་དྲུག་གི ་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་

གཞན་ཡང་ཁོང ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༦

གནས་སུ་འབྱོར་སྐབས་རྡོར་གླིང་ས་གནས་

བཀོད ་དེ་ ཁྲིམ ས་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་གནང་

ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གནས་ཤི ག་ལྕམ་སྐུ་ས་ཀུ་རི ་ཡོ ་ཤི ་ཀོ་ལགས་

ལ་ཕུལ་ཡོ ད།

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཉི་ ཧོང ་ གི ས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་དང་། བོད་མི ་རྣམས་ལ་

ཉིན་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌོ་

ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་ལ་དཔེ་ དེབ ་

ཧོང་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོ ད་པའི་གསར་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཁོང་

འཕྲད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
༢༧

ཉི་ཧོང་ནང་མཐོ་རི མ་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་གོ་སྐབས་

ཁོང་གིས་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཞེས་གསུངས།

ཀྱི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་རྣམ་པར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས ་
གསུངས་ཡོ ད།

ལྕམ་སྐ་ུ ས་ཀུ་རི ་ཡོ ་ཤི ་ཀོ་

ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་དེ་སྤྱི་ནོར་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ གཅོད་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་

དང་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་ལྷན་ ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་
གྲོས་མོ ལ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅི ག་བརྩམས་

སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པོ་

ལགས་དང་ལྷན་དྲུང་ཆེ་བླ་ོ བཟང་ཆོས་གྲགས་

རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་དོན ་སྙིང ་པོའི ་ སྐར
ོ ་ཉི་ ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

རྡ་ས་ནས་རྣ་ཐོས་ལ་བར་བོད་རང་དབང་སླད་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་གུལ་བ་གཉིས་ནབུ ་བྷང་གལ་མངའ་སྡརེ ་འབྱོར་ཏེ་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
ི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན།
སྒ་ར་འབར
ྱོ ་སྐབས་ཁུལ་དེའ་ི བོད་པའི་ཚོ གས་ རྡོར་གླང

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་རྣ་ཐོས་ལ་བར་བོད་

འགོ ་ འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་ནོར ་ལྡན ་ལགས་

འགུ ལ ་གནང་བཞི ན ་པ་བསྟན་འཛི ན་དོན ་

གོམ་བགདྲོ ་པ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ ནམས་ལྷུན་གྲུབ་བླ་མ་ལགས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ བྱས་པའི་

རང་དབང་སླད་ཞི ་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་

པ་ཁག་གི་ཚོ གས་མི ་དང་།

སྐ་ུ ཞབས་

བོད་དོན་རྒྱབ་ པདྨ་དབང་གྲགས་བྷ་ོ ཌི ་ ཡ་ལགས་བཅས་

ཀྱིས་གཙོ ས་ས་གནས་ཀྱི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་ སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་སྐུ་ཞབས་བསོད་ ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་འོག་སི ་ལི ་གུ་རི ར་རྟེན་གཞི ་
(Siliguri Journalist’s Club)

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ། དེ་ ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཁང་ནང་གསར་འགོད་ལྷན་

ཤར་ཁུལ་ལ་ཆུ་ལོ ག་དང་འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་དང་།

རྒྱ་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཞི ་བའི་གོམ་བགྲོད་

༢༨

པའི་དམི གས་ཡུལ་དང་། དགོས་འདུན་དོན་

ཉིན་གོམ་བགདྲོ ་ ཚན་གསུམ་སྟེ།

བོད་ནང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་

ཚུལ་སོགས་གསལ་འདོན་གནང་ཡོ ད།

པ་རྣམ་གཉིས ་དང་ལྷ ན ་ས་ལུ ་ སྒ ་ ར་བོད ་
རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ཀ་ལི ་ཇོ་

པ་རྣམ་གཉིས ་རྒྱ་གར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་པ་རྣམས་གང་མགག
ྱོ ས་

ར་ (Kali Jhora) ཞེས་པའི་ས་གནས་བར་

ལྗངོ ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ ས་གནས་འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་ ཡོ ང ས་ནས་བོད ་འདི་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

པ་རྣམ་གཉིས་འབྲས་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་མུ ་

ཚོ གས་པའི་ནབུ ་བྷང་གལ་དང་།

འབྲས་ མཚམས་འཇོག་དགོས་པ།

སྐ་ུ ཞབས་པདྨ་དབང་གྲགས་བྷ་ོ ཌི་ཡ་

(Shri

ི ་
འཛམ་གླང

དྲག་དམག་བརྒྱུད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ངོས་

འཛི ན་དགོས་པ།

རྒྱ་ནག་གི་ཚོ ང་ཟོག་ཉོ་

གྲུབ་ལགས་དང་། བསྟན་འཛི ན་ཉི་མ་ལགས་
རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་གྲང་ངར་ཆེ ་ བའི ་ དགུ ན ་

ལེན་ཞུས་ཡོ ད།

ལྷག་ཞི ་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་སྟེ་རྒྱང་ཐག་

འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་གོམ ་བགྲོད ་པ་རྣམ་ དང་བསྟན་འཛི ན་ཉི་མ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ དེ་ རྗེས ་སྐུ ་ ཞབས་བསོ ད ་ནམས་ལྷུ ན་གྲུ བ ་

Pema Wangda Bhutia)

ཕྱི ་ཉིན་དེར་རྡོར་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

ལགས་དང་ཐུ ག་

ཚོ ང་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་དགོས་པ་བཅས་

གྱི ་ སྣེ་འཁྲིད ་འོག ་རྡོར ་གླིང ་མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གོམ་བགྲོད་པ་བསྟན་འཛི ན་དོན་གྲུབ་ལགས་ ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

གཉིས་ས་ལུ་སྒ་ར་ (Salugara) བར་སྤྱི་ལེ་ ཀྱིས། བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་བླ་མ་

༡༧ ཙམ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཡོ ད། ས་ལུ་

རགས་མང་པོ་ བརྒྱབ་པ་དེས ་རྒྱ་གར་བྱང་

རྣམ་གཉིས་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་ནང་ཕེབས་ ཀྱི ས ་གོ མ ་བགྲོད ་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་དགོ ས ་
དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེ ས་

གལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྦག་ཌོ་ར་ (Bagdogra) ས་

ནས་རྒྱུ ག་པའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་ཆུ་

གར་ལ་བོད་དེ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་

བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

སྤྱི་ལེ་ ༢༡༡༡ བསྐདྱོ ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ནབུ ་བྷང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

བཞི ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་དེ་སྔའ་ི ཚོ གས་ཤི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་

ས་གནས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཁོང་ ། སྐབས་དེར་བསྟན་འཛི ན་དོན་གྲུབ་ལགས་

དུས་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་

ཡོ ད་པ་དང་།

Sonam Lhundup Lama)

(Shri

ལགས་དང་།

ལགས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་མི ་མང་ཁྲོད་དེ་ལྟ་བུའི་
བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ནན་བཤད་གནང་

སྤྱི་ལེ་ ༢༤ བསྐྱོད་ཡོ ད། དེ་རྗེས་གོམ་བགྲོད་

མཐུ ད་གོམ་བགདྲོ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག་པ་
བཅས། །

༄༅།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི ས་སྐབས་འདིའ་ི ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་ལ་རེ་བ་ག་འདྲ་ཞི ག་འཆང་ཡོ ད་དམ།

ུ ་ི བྱེད་སྒའོ ་ི ནང་གལ་སྲིད་རང་ཉིད་ མེ ད་ན་མི ་རི གས་ཀྱི་འདུ་ཤེ ས་ཀྱང་ཡོ ད་མི ་
།ཐེངས་འདིའ་ི ཨ་རི འ་ི འོས་བསྡ་ུ འོས་བསྡའ

ཆེན་མོར་གོ་ལ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་ སྲིད་འཛི ན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཚེ ་ཏཱ་ལའི་ སདྲི །   མི ་རི གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་རི ག་གནས་

རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤདྱོ ་དྲང་ལ་འགན་ལེ ན་དང་ དམར་པོའི་སྲིད་དབང་འདི་རྩ་ཐོར་དུ་སོ ང་
ཡང་ན་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྩེ་མོ ར་སོན་པར་འདོད་ རྗེས་ད་དུང་དམར་པོ་སྲིད་དབང་ལ་ “ཡང་
ཐོག་མར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ སྲིད”ཅིག་ཐོན་རྒྱུ་དམ།

པོ་གནང་ཡོ ད་པ་བཞི ན་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱང་ བླ་མ་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་།   དང་མི ་རི གས་ཀྱི ་འདུ་ཤེ ས ་གཉིས ་ནི་ཆར་

ན།

ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ ་མཇུག་རྫོགས་པ་མ་ ཁོར་ཡུག་བཅས་ལ་དོ་ཁུར་བྱ་རྒྱུ།    དེ་ གྲོགས་གཅི ག་ཕན་ཡི ན་སྟབས་གལ་འགངས་

ཟིན་པའི་ལོ ་ཟླའི་ནང་བལྟས་ཚོ ར་ལ་བོད་ཀྱི་ གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་

གཏོག ས་ནས་འོས ་ཤོ ག ་ཐད་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་ སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཨ་རི འ་ི སྒྲ་སྐད་དང་ཨེ ་ ང ་ ཚོ ས ་ ཤེ ས ་ རྟོག ས ་ བྱུ ང ་ བ ་ ཞི ག ་

ྱོ ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ དག་གི ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོ ་འཕྲུལ་གང་མང་བསྟན་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ར

འདིའི ་ ཐད་དོ་ ཁུ ར ་གང་མང་གནང་ཡོ ད །   བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་སྐྱེ་ཁམས་ གྲོག ས་ཆུ ་ དང་ཆུ ་ གྲོག ས་ཆར་ལྟར ་གཅི ག ་ དྲུང་དུ་བར་ཐག་ཉེ་ར་ུ གཏོང་དགོས། འདས་ མདོར་ན།   ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རི ང་བོད་ཀྱི་
ཟད་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་དང་ཁོང་གི ་ཕྱོགས་ བཞི ན་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་ལ་སྲུང་ ཤི ན་ཏུ ་ཆེ།

རྒན་རབས་པ་ཚོ ར་ཆབ་སྲིད་ཐད་སྲིད་ཚོ ང་ ཁབ་ཡོ ད་དོ་ཅོག་ལས་གྲོས་ཚོ གས་ཁག་གི ས་

ི ་ཤར་ནབུ ་རྒྱལ་ཁབ་
འཛམ་གླང

ནས་ཐམ་ཐོམ་བཟོས།   འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ སྲིད་འཛི ན་ནམ་སྲིད་བླནོ ་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ྲེ ་ངན་འགྱུ ར ་སྐ བ ས་ཀྱི ་
མཇུག་མཐར་ཨ་རི འ་ི སྐབས་ ༤༦ པའི་སདྲི ་ གཞོན ་པ་གནང་སྐབ ས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ ཡང་ན་ཕྱི ་ འབ ལ
འཛི ན་ལ་མངའ་གསོལ་བ་རེད།   ད་ནི་ང་ ཐོག་མངོན་ཚུལ་ཡག་པོ་བྱུང་བས།  བཙན་ “ཁན་འཇོག” དང་ “ལག་ཆ”ལྟ་བུ་
ྗེ ་ལུས་
ཚོ ས་དོ་སྣང་བདྱེ ་དགོས་པའི་དོན་གནད་དེ། བྱོལ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོ ག་ལ་རེ་ ཞིག་བདྱེ ་ཀྱི་འདུག   དེ་ཡང་རས
སམ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཨ་རི འི་ སྲིད ་འཛི ན་ལས་ཐོག ་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན ་ བ་གང་འཚམས་འཆང་བཞིན་ཡོ ད།

འཛུ གས་ཀྱི་ཤུ གས་ཆེ ན་གཉའ་གནོན་འོག་ མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་གཞི།༽   དང་ ༼༢༠༢༠

གཏུ ག་དང་།   དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཁང་ ཤི ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕནྲི ་ཁང་གི་བོད་སྐད་ ནི།

ཆེ ན ་དུ་ དྲག་ཟི ང ་དཔུ ང ་འཇུ ག་སོ ག ས་སྡ་ེ སྡ་ེ ཚན་བཅས་རྒྱ་བསྐྱེད ་གཏང་རྒྱུ ་སོ ག ས་ ཁ ག ་ གི ་ སྐ བ ས ་ འ ག ར ་ བོ ད ་ དེ ་ ཁོ ་ ཚོ ་ མི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གོ་ ལས་ལྷག་པ་ཡི ན།   དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་
ཱ ི ་ ཁས་ལེན་གནང་ཡོ ད།   གཞན་ད་དུང་ཇོ་ ད ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ད བ ར ་ གྱི ་ འ བྲེ ལ ་ ལ མ ་ རྟོགས་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།   ཚོ ག ས་ཀྱང་ཕོ་ བྲང་དཀར་པོ་ ལས་ལྷག ་པ་
གཟར་རྣམས་ཀྱང་མཇུག་སྒྲིལ་ཏེ།  ཇོ་བཡ
ཌེན་མཆོག་ཐགས་ཐོགས་འགའ་བརྒྱུད་ནས་ བཱ ཡི ་ཌེན ་མཆོ ག ་དེ་ སྔ་ ཨ་རི འི ་ སྲིད ་འཛི ན་ ག ས ར ་ འ ཛུ ག ས ་ གོ ང ་ འ ཕེ ལ ་ ད ང ་ ། སྤྱི ར ་ཁོ ང ་ཚོ ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྒྲི ག་ ཡོ ད།   དཔེར་ན། ༼བོད་དུ་འགྲོ་འོང་འདྲ་

མཆོག་གི ས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡི ན་མོད།

འོན་ཀྱང་བོད་ དེ་དག་གི ས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་འཛུ གས་

ལ་ངོ་གདོང་ཇི་ལྟར་གཏོད་མི ན་དང་།   ཨ་ ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ལ་གཙོ ་བོ་ སྐབས་བོད་དེ་དངོས་ཟོག་ལེ གས་ཉེས་བརྗེ་
ུ ་པ་ལ་བརྟེན་ རེས་སྐབས་ཀྱི་ཁན་འཇོག་ལྟར།
རི ་ དང་བོད ་དབར་གྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་བ་ཇེ་ ལེ ག ས་ བོད་མི ་རི གས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནས

ལོ་རྒྱུས་

ྲི ས་
ྱོ ་ཁམ
ཆབ་སྲིད ་དང་རྒྱང་དུ་ བྲལ་དགོས ་ཤི ང ་སྨྲ་ ལོའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐར

བར ྗོད ་ཀྱི ་ རང་དབང་གཏན་ནས་མེ ད ་པ་ གཞི།༽   སོགས་འདི་དག་ནི་ཨ་རི ་གྲོས་

སོགས་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོ ད་མོད།   འོན་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་སྣེ་ཁྲི ད ་འོག ་གཏན་འབེབ ས་
ཀྱང་བོད ་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་འཕྲད་ མཛད་པ་ཞིག་རེད།   བོད་ཀྱི་ངོས་ནས་

པའི་གོད་ཆག་དང་། ད་ལྟའ་ི དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་ བཤད་ན་དེ་ནི་དངོས་གནས་བདེན་པའི་རྒྱབ་

གནས་སྟངས་འོག་ཁོང་ཚོ འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་ ལ་དྲང་པོས ་ལངས་གསུ ང ་བ་ལྟར ་ཁ་ཡོ ད ་

ྱོ ས་ཀྱི་ ཀྱི ་དངོས་ཡོ ད་ལ་མི ་བལྟས་བར་ལམ་སང་ རྟོགས་གཙོ ་བྱས་པའི་མི ་རི གས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ ལག་ཡོ ད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞིག་རེད། མ་འོངས་
སམ་ཇེ་ཞན།   ཡང་ན་ལེགས་ཞན་གཉིས་ ནས་འགྲུབ་དགོས་ཤི ང་།   ཕྱི་ཕག
“བོད་དེ་གནའ་སྔ་མོ་ དང་ལ་རྒྱ་བཅས་ནི་ཉིན་རེ་བཞི ན་ཆེ་ར་ུ འག་ྲོ པར་སུས་སྲིད་འཛི ན་གྱི ་ལས་གནས་བཟུང་
ཀའི ་ ཆ་དང་མི ་ལྡན ་པར་རང་གར་གནས་ རོ ག ས་རམ་མེ ད ་དུ་ མི ་རུ ང ་ལ་དེ་ ཧ་ཅང་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གལ་ཆེན་ཡི ན་པ་སྨསོ ་མ་དགོས།  ཡི ན་ཡང་ ནས་ཀྲུང་གོའ་ི ཆ་ཤས་ཤི ག་རེད།”   ཅེས་ བཞིན་ཡོ ད།   ཁོང་ཚོ ས་སེམས་གཏིང་ནས་ རུ ང ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ ྱེད ་
སམ།
ུ ་པ་དེ་བོད་མི ་ བཤད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་བརྩི་མཐོང་ཐོབ་ཐབས་
གནད་དོན ་འདིའི་ ཐད་གུ ས ་པས་བོད ་མི འི་ ཐག་གཅོད་རང་བཞི ན་གྱི་ནས

སྒྲིག་འཛུ གས་དང་།

གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་མཐོ་ རི གས་རང་ངོས་ནས་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེ ད་ བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།   ཡང་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་

བོད་མི ་རི གས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་།   བོད་ མི ན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་གྱི ་ ཚད་གཞི འི ་ བཅས་

ཀྱི་རི ག་གནས་ལ་དགའ་ཞེན།   ༸གོང་ས་ ཀྱི ་ཐད་ཚི ག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་དཀའ།  

རི མ་མི ་སྣ།   དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་དང་།  དེ་ རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་སྡུག་ཏུ ་ མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན།  དེ་བཞིན་མི ་རབས་ འདིའ་ི ནང་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་རང་བཞི ན་ཧ་ཅང་
ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དབུ་ཁདྲི །  བོད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ བཞི ན་རང་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོ ས་དང་སྐད་ཡི ག་ སོང་རྗེས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོད་ ནས་མི ་རབས་ལ་གནས་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ཁ་བའི་ མང་པོ་ལྡན་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་གྲོས་ཚོ གས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་།   གཞན་ཡང་བཙན་ རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ །   མི ་རི གས་ཀྱི་འདུ་ བྱེད་ཀྱི ་ལག་ཆའི་ཚུ ལ་དུ་སྤྱོད་བཞི ན་ཡོ ད།   ལྗངོ ས་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།   འདི་ ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་

ོ ་མེ ད ་པ་
བྱོལ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཕྱི་ ཤེས་ཟབ་ཏུ ་གཏོང་བ་བཅས་ཡི ན།  དེ་ཡང་ གང་ལྟར་བོད་འདི་རྗེས་ལུས་དང་ཡར་ཐོན་ དག་ནི་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་ དེར ་གཞི ་ རྩའི ་ ཆ་ནས་འགྱུ ར ་ལྡག
ནང་དྲྭ་སྟེགས་སོགས་བརྒྱུ ད་ལམ་སྣ་ཚོ གས་ མི ་རི གས་ཀྱི་ངོས་འཛི ན་བསམ་བླ།ོ   ཁོངས་ གྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས ་ཀར་སྤྱོད ་སྒ་ོ ཆེ ་ ཞི ང ་། ཡི ན།  

ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་རྒྱུན་

བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ།   དེ་ གཏོགས་བསམ་བླ།ོ    སྤབོ ས་སེམས་དང་ ཁོ་ཚོ ས་ལས་སླ་པོའི་ངང་བོད་འདི་སྐྱུར་ཡོ ང་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ འགོ་ ཁྲི ད ་ ཆད་མེད་པ་སྟོབས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་

ྱོ ས་ཀྱི་མི ་སྣ་འགས་བོད་ བསྟུན་འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་
ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ཕལ་ཆེ་བས་ཌོ་ནལ་ འགན་ཁུ ར ་བསམ་བླ་ོ བཅས་ནི་ གལ་ཆེ ན ་ བའི་བླ་ོ ཚབ་ང་ཚོ ར་མེད།   ཡང་བོད་ཀྱི་ གཙོ ་བྱས་པའི་ཕྱི་ཕག
ཊམ་མཆོ ག་ལས་སྐབས་འདིའི་སྲིད་འཛི ན་ ནང་གི་དོན་ཆེན་ཡི ན།   འདི་དག་ནི་བོད་ བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་ ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་འདས་ ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐད་ཀྱི ་ རྒྱབ་སྐྱོར ་
ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེ ན ་མཆོ ག ་ལ་དེ་ བས་ཡི ད་ཆེ ས ་ མི ་རི གས་ཀྱི་གཞི ་རྟེན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་ ཐད་ནས་ཞུ་ན། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ རྗེས་རང་བཞི ན་གྱི ས་ཡལ་འགྲོ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཡོ ང་རྒྱུར་གདོན་མི ་ཟའོ།།
བླ་ོ འགེལ་བདྱེ ་ཀྱིན་ཡོ ད་པ་རེད།   ཁོང་ རྩ་ཉག་གཅིག་དེ་ཡི ན།   མི ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ ཁག་གི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ནམ་སྲི ད ་བླནོ ་རྣམས་ ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།  འོན་ཀྱང་

ཚོ ས་བཏོན་གནང་བའི་གཅི ག་མཚུ ངས་ཀྱི ་ རྒྱུན་ལ་ ༼ མི ་རི གས་ཤི ག་གི་བླ་སགྲོ ་ནི་མི ་ ཀྱིས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་ དོན་དངོས་ཀྱི་བདེན་དཔང་ནི་སྤྱིར་ཏཱ་ལའི་བླ་

རྒྱུ་མཚན་དག་ནི།

ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་ནི་ རི གས་དེའ་ི སྐད་ཡི ག་རི ག་གནས་ཡི ན།

༽ མོད།   འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོ ས་སྤདྱོ ་དྲང་དང་ མ་མཆོ ག་དགུ ང་ལོ ་མཐོན་པོར་ཕེབས་ཡོ ད་         ༼གོང་གི་རྩོམ་ཡི ག་འདི་ཤར་ཙོང་

གཤི ས ་རྒྱུ ད་གྱོང ་ཞི ང ་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་མང་བ། ཞེས་བརདྗོ ། འོ་ན་སྐད་ཡི ག་རི ག་གནས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་གཉིས་ལས་རྒྱུ ན་དུ་ཕྱི ་མ་དེ་ཁེ་ཕན་ ཀྱང་བོད་མི ་རི གས་ནི་ད་དུང་ཧ་ཅང་ལོ ་ན་

བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རང་གི ་མ་

རང་སྣང་གང་དྲན་གནང་རྒྱུར་ཅུང་དགའ་བ་ བླ་སགྲོ ་གང་ཡི ན་ཞེ་ན།   དེ་ནི་མི ་རི གས་ གདམ་ག་བདྱེ ་ཀྱི་རེད།   འདིར་ངོས་འཛི ན་ གཞོན་པ་མ་ཟད།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཉིན་
ཱ ི ་ཌེན་མཆོག་ ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་དང་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ ངོས ་འཛི ན་ ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།   ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ཞི ག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་སྟོན་རྒྱུ་
ཞིག་རེད།   འོན་ཀྱང་ཇོ་བཡ

     

ུ ་ བསྐྱར་དུ་འཇི ག་རྟེན་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཁོང་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོ ག ་དང་མི ་ འདྲ་ཞི ང་ ཤུ གས་དྲག་ལྡན་པའི་མི ་རི གས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ ཡང་དེ་ནི་རང་ཉིད་ལ་དྲང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ནས

ལས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསམ་ཚུ ལ་

ི ་ལྡན་པའི་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། བསམ་བླ།ོ    སྤབོ ས་སེམས་བཅས་ཡི ན།   མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མཁན་སུ་ཡི ན་ ཡི ན་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ད་དུང་
བབས་ལྷང
སྲིད་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་ལོ ་མང་གནང་ཡོ ད་ ཤི ག་མེ ད་ཚེ ་མི ་རི གས་ཀྱི ་རི ག་གནས་གོང་

པས་ཉམས་མྱོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། འཕེལ་དང་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་མི ་ཐུ བ།   དེ་
ལྷག ་པར་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན ་མཆོ ག ་གི ས ་ཉེ་ སྔནོ ་ བཞི ན ་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་རི ག ་གནས་

པ་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ བསྟན་པ་དར་སྤལ
ེ ་དང་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
ཞིག་ཡི ན་གཤི ས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་འཛི ན་ སེལ་ཆེད། ཡང་སྒསོ ་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི ་

རྩོམ་རྒྱ་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་གནང་བ་ཡི ན།༽                                                                         
གོང ་གི ་ རྩོམ་དེ་ བཞི ན ་སྒར
ེ ་གྱི ་ བསམ་ཚུ ལ ་
ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད།

ུ ་ རི གས་ཀྱི་དོན་དུ་ཕེབས་ངེས་ཡི ན། རྒྱ་ནག་
ནམ་ཡང་ན་མི ་དམངས་ཕལ་པ་སུ་ཡི ན་རང

གནམ་ལོ་གསར་ཚེ ས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
༄༅།   །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདྲི ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་གཞིས་བས
ྱེ ་གཉིས་སུ་གནས་པའི་རང་རི གས་རྒྱ་ཆེའ་ི སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དང་། ལྷག་པར་འཕགས་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་

ི ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་དུ་ནད་དང་མུ་གེ དམག་འཁྲུག་
སྙངི ་བཅངས་ཐོག ལྕགས་གླང་ལོའ་ི གནམ་ལོའ་ི རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པར་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལོ་གསར་པ་འདི་ནས་བཟུང་སྤྱིར་འཛམ་གླང
སོགས་དང་། དེ་བཞིན་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་གོད་ཆག་རི གས་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་ནས་འཇིག་རྟེན་ཡོ ངས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་འཚོ ་བས་ཁྱབ་ཅིང་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོ ང་བ་དང་།   ཡང་སྒསོ ་བོད་
ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲང་བདེན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་རྒྱལ་ཁའི་ཉི་གཞོན་འཕྲལ་མར་འཆར་ཏེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུ བ་པ་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་སྐལ་བཟང་གི ་

དུས་བཟང་འཆར་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣
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༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་སླབོ ་དེབ་
བླ་ོ གསལ་མགུལ་རྒྱན་དེབ་ཕྲེང་གི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།
རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་ བཅས་པར་རི ན་མེ ད་ཐོག་འགམ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་ཞུ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་༸སྐྱབས་རྗེ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་

སྤྲོད ་དང་འབྲེལ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་དོན །   མི ན་སྐད ་ཡི ག་དང་རི ག ་གཞུ ང ་སོ ག ས་མི ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མི འ་ི

༢༩

ཀི རྟི་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ངོ་

༸རྒྱལ་བའི ་ བཀའ་དྲིན་ར ྗེས ་དྲན་གྱི ་ ལས་

སྐྱབས་ར ་ྗེ ཀི རྟི་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་

ཚོ གས་ཁང་ནང་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀི རྟི་རི ན་པོ་ཆེ ་

མཛད་རྗེས་ཧ་ཅང་བཞག་གནང་ཡོ ད་པ་མ་

རི མ་ཁོ ང ས་སུ ་ ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་

མཆོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་དང་།

ཆོས་རི ག་ལས་

ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ཐད་
ཟད།

བལ
ྱོ ་དུ་སླབེ ས་དགོས་དོན་ནི།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་

རྒྱུ་ཡི ན། དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་པར་བསྐྲུན་དང་

འབལ
ྲེ ་འགམ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་བརྒྱུ ད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ ་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བོད ་
ཆེད་ཡི ན།

དེ་རི ང་གི་མཛད་སྒ་ོ འདི་ཉིད་

ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ཆོས། རི ག་གཞུང་བཅས་

ཞིག་རེད། བཀའ་ཟུར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རི ན་

པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ཕྱག་

ལས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ངས་ཐུ གས་ར་ྗེ

ཆེ ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ ་དང་སྦྲགས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

གི་ཡོ ད། དེང་སང་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་

སེ མས་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཀའ་
ངལ་ཡོ ད་མཁན་མང་པོ་འདུག སླབོ ་དེབ་བླ་ོ

དཔེ་དེབ་མང་པོ་ལྗགས་རྩོམ་གནང་

ཁུངས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་སླབོ ་དེབ་
བླ་ོ གསལ་མགུལ་རྒྱན་དེབ་ཕངྲེ ་ ༦༩ དབུ་

ཡོ ད། སྤྱིར་སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིརྟི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གསལ་མགུལ་རྒྱན་དེབ་གྲངས་ ༦༩ དེའ་ི

ཡོ ད།

གྲྭ་དང་།

བར་གྱི་སླབོ ་དེབ་བླ་ོ གསལ་མགུ ལ་རྒྱུ ན་ཞེས་

འབྲས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་

ཀྱི་སྐརོ ་ཡོ ད་པ་དེས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་

ཚོ ད་ ༣ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་

ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་

དང་། ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་

ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་

འབྱེད ་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག ་བསྐངོ ་ཚོ ག ས་གནང་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ ཕྱེ ད ་ཡོ ལ་ཆུ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་
དགེ་ལེགས་མཆོག

ཀིརྟིའི་བས
ྱེ ་པ་གྲྭ་ཚང་

གི ་རི ག་གནས་སླབོ ་དཔོན་དང་༸སྐྱབས་རྗེ་

འཛི ན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་དགུ་པའི་

སྒའོ ི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཞལ་ཕྱེ་ མཛད་ཡོ ད །

ཁག་གི་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོས་རི ག་དྲུང་

གྲྭ་སྒ་ོ འབྱེད་གནང་བའི་སྐབས་མགོན་པོ་གང་

གཞན་

ཡང་ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་
དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་

ཀྱིས་ཐོག་མར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི ་རི ག་

མང་པོས་གསུང་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། དེའ་ི ཐོག་

ཀི་རྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ་

ཐེངས་འདིར་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཀྱི་

ཆེ་ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས།

སྟངས་ཐོག་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་ཡོ ད། དུས་རྒྱུན་

པའི་དེབ་ཕངྲེ ་ ༦༩ ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་

ཀི རྟི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་

སྒྲིག་པ་རེ་མདོ་སེང་ྒེ ལགས།   ལས་ཁུངས་

ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོ ད ་དང་ལས་རྒྱུ ་

གི ས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་སྔནོ ་འགྲོའི་འཛི ན་

ཡོ ད། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ  ༡༩༦༣ ལོར་མ་སུ་རི ་སླབོ ་

ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན།

གྲ་རྒྱས་པོ་མེ ད་ནའང་ང་ཚོ ས་ཆེ ་བསྟོད་ཞུ ་

ཀྱི ་ཐད་ཐུ གས་དགོངས་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ ཡོ ད་ཀྱང་དེར་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཉུ ང་

རི མ་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན། ངས་གོ་སྐབས་འདི་

སྐ བ ས་ཐུ གས་ཀྱི ་ དགོ ང ས་པ་རྣམས་གང་ སྣང་དང་ཐུ ག ས་བརྩེ་བ་ཆེ ན ་པོས ་སྐུ་ ལས་

སྒྲུབ་ཐུ བ་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ ཉུ ང་རེད། དེར་བརྟེན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རི ན་
༸རྒྱལ་བའི ་ བཀའ་དྲིན་རྗེས ་དྲན་གྱི ་ ལས་ ཀི རྟི་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་པའི་ པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་ཐུ གས་

ཡི ་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའ་ི ལས་རི མ་འདི་ཉིད་

ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་

བརྒྱུ ད་པར་བསྐྲུན་གྱི ་ལས་དོན་ཐད་ཀི རྟིའི་ མང་སྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ ་ལམ་ཡོ ད།
བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་ཀི རྟི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ། བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་རི ག་རྣམས་སླར་ཡང་ཆོ ས་རྗེ་

ཀྱི ་ བཀའ་སླ བོ ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་ལྟ ར ་འདབ་

ཡོ ངས་ནས་ལས་དོན་ཧུ ར་ཐག་གནང་བར་

ཉིད་མཆོ ག་གི ས་སྲོལ་རྒྱུ ན་དང་དེང་རབས་
བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་

དེ་བཞི ན་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

གནས་སླབོ ་དཔོན་དང་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀི རྟི་རི ན་

གཤོ ག ་གཉིས ་ལྡན ་དགོ ས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མདོ་སེང་ྒེ ལགས་ཀྱིས་སླབོ ་དེབ་ ༼བླ་ོ གསལ་

སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་བསླབ་གཞི ་ཚད་ལྡན་དགོས་ ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་རི ས་སུ་མ་ཆད་

པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་རྩོམ་ཕག
ྱོ ས་སྒྲིག་པ་རེ་
མགུལ་རྒྱན། ༽ གྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་དང་ནང་
དོན་སོགས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་།

དེ་ རྗེ ས ་ཆོ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ནོ ་གཡུ ་ཐོ ག ་

སླབོ ་དེབ་དགོས་ཞེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་

བླ་ོ གསལ་མགུལ་

བསྐྱོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
ལ་ཐུ གས་ཕན་གསོ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་ཡི ད་

ི ་ཁྱོན་ ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཚོ འ་ི གནས་སྐབས་ལས་ལྷག་འཛམ་གླང

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་

ཡོ ངས་ལ་དར་སྤལ
ེ ་ཕྱིན་ཐུ བ་པ་སྨནོ ་འདུན་ སླབོ ་དེབ ་འདི་ ཉིད ་ངེས ་པར་ལྟ་ ཀླགོ ་གཏོང ་
ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

རོགས་གནང་། ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡི ན། གཞིས་བས
ྱེ ་གཉིས་སུ་ཡོ ད་པའི་དགོན་ རྒྱན་སླབོ ་དེབ་གྲངས་ ༦༩ རྣམས་ཆོས་རི ག་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཞེ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་གྲུ བ ་

གལ་ཆེ ན ་པོར ་གཟི ག ས་པ་སོ ག ས་དང་། པའི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་རང་སྐྱོང་སྡ་ེ ཚན་ཁག

གནང་སྟ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

སླབོ ་དེབ་བླ་ོ གསལ་མགུ ལ་རྒྱན་དབུ་འབྱེད་ མཆམས་ཆོ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་
དཔེ་ ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་

ྲོ ་
ྱོ ས་སྒྲིག་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་འདི་ཧ་ བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གལ
ཕ ྱོག ས་གཞན་ནས་མི ་མང་པོས ་སྐུ ལ ་མ་ དེ་བཞི ན་ཤེ ས་རི ག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག   དེབ་ཕག
གནང་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་སླབོ ་གྲྭ་

ཅང་སྐུ་ལས་ཆེ ན་པོ་དང་མཛད་རས
ྗེ ་ཆེ ན་པོ་ བ་བཅས། །

བྱང་ཨ་རི འ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུན་ཚོ གས་པའི་དཔྱ་དེབ་འགན་འཛི ན་རྣམས་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་དྲྭ་ཐོག་འབུལ་ཕྱོགས་སྐརོ ་
ཟབ་སྦྱོང་དང་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

དྲ་ཐོག ་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་ཆུ ་ ཚོ ད ་གསུ མ ་ འཆར་འདིའི་ཐོག་ཚང་མས་ཕྱག་ལས་ཧུ ར་ ཀྱི་ཡོ ད་པ་སོགས་ལས་འཆར་གྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་

དང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོ ད།

འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཡི ག་ཕེབས་

ལྷག་དཔྱ་དངུལ་དྲ་ཐོག་འབུལ་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་ངོ་ ཐག་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེས ་ཞུ ས ་པ་

སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

གཅོད་ཁང་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

དེ་ཡང་ལས་རི མ་གྱི་ཐོག་མར་བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ལྷག་ཤུ གས་སྣོན་འཕར་མ་བརྒྱག་དགོས་པའི་

འཆར་འགོ ད ་ལས་བྱེད ་བླ ་ོ བཟང་དབང་

ཀྱིས་ཚོ གས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ལས་འཆར་ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡ་ེ

གནང་ཕྱོག ས་དང་འབྲེལ ་བའི ་ སྐར
ོ ་བརྙ ན ་

དྭ ང ་བླ ང ་དཔྱ་དངུ ལ ་དྲ་ཐོག ་ནས་འབུ ལ ་

དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ལས་འཆར་འདི་ ལགས་ཀྱི ས ་ཐོག་མར་ལས་འཆར་འདི་ཕྱི ་

འབྱོར ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ དཔྱ་ཁྲལ་ཚན་པའི ་

སྒྲིག་འགན་ཁུར་དང་། ལས་རི མ་གཙོ་སྐྱོང་

གཞུང་ འཇོག་བདྱེ ་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད་པ་དང་།   མི ་

དངུ ལ ་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་ འགོ ད ་གནང་ཕྱོག ས་

དོན་ལྟར། བྱང་ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

དང་འབལ
ྲེ །

སྤདྲོ ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོ ད།

མ་འོངས་པར་མུ་མཐུ ད་སྔར་ དེའི་རྗེས་དཔལ་འབྱོར་ཡི ད་ཆེ ས་དགེ་རྩའི་

ཟུ ང ་འབྲེལ ་ཐོག ་བྱང་ཨ་རི འི ་ བོད ་རི ག ས་

ུ ་མ་ཡང་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།
ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ བསྐལ

དེབ་འགན་འཛི ན་དང་ཚོ གས་གཙོ ་རྒྱུན་ལས་

འདི་ དེང ་དུས ་དང་འཚམས་པ་ཞི ག ་ཡི ན་ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་
རྣམས་ལ་དྲ་ཐོག་དཔྱ་ཁྲལ

(EChatrel)

འབུ ལ ་ཕྱོག ས་སྐར
ྱོ ་ངོ་ སྤ དྲོ ་དང་།
ོ ་ཟབ་སྦ ང

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོ ད།

པ་དང་།

ནི་ གཞུ ང་དང་མི ་མང་བར་འབྲེལ ་ལམ་གྱི ་ ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ཀམ་པུའུ་ཊར་ནང་བཟོ་

མཐུ ད་ཐག་ལྟར་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

མོ ་ལགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དྲ་ཐོག་དེབ་སྐལ
ྱེ ་

འཕྲིན་བརྒྱུད་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས།

དཔལ་

རྩིས་པ་བཟོད ་པ་རྒྱ་མཚོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་དཔྱ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟའ་ི སྐབས་བྱང་

ཡོ ད ་པ་བཟོ་ དགོ ས ་པའི ་ དགོ ང ས་འཆར་

དང་བྱུང་འཛི ན་འབུལ་འབར
ྱོ ་ཇི ་ལྟར་ཡོ ང་
གི ན་ཡོ ད་མེ ད་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་གྲུབ་རས
ྗེ །

ཀྱང་དངོས་སུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ཁྲི་

དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་དང་ཀམ་པུའུ་ཊར་

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ི

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ པར་ཉུ ང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བར་འཕར་

འདི་དངོས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་བང་སྒྲིག་

བཀའ་ལན་གནང་བ་སོགས་ཚོ གས་ཞུགས་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་

སྒ ར
ེ ་གཉིས ་ཀར་ཕྱག་ལས་སྟབས་བདེར ་ མང་ནས་དཔྱ་དངུ ལ ་དྲ་ཐོག ་འབུ ལ ་ལམ་

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ ༣༢ དང་།

ཨ་རི འི ་ ནང་བོད ་མི ་ཁྲི ་ གསུ མ་ལྷ ག ་ཡོ ད ་ འདོན་མཁན་མང་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་བྱང་ཨ་རི འ་ི
སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་མེད་པའི་ས་གནས་

༤

བཅས་ཀྱི་དཔྱ་དེབ་འགན་འཛི ན་དང་། བོད་

གཅི ག ་ལྷག ་ཙམ་ལས་མེ ད ་པས་མ་འོང ས་ སྡ་ེ ཚན་གཉིས་མཉམ་ལས་ཀྱིས་ལས་འཆར་

དང་རྒྱུན་ལས་བཅས་བསྡམོ ས་མི ་གྲངས ༥༣ ཐབས་གནང་དགོས་གལ་དང་། ད་བར་ལས་

ནས་ད་ལམ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུ བ་

ཚོ གས་ཞུགས་པ་མི ་གྲངས་ ༡༨ ཙམ་ནས་

ད་ལམ་བྱང་ཨ་རི འི ་ ཁུ ལ ་བོད ་རི གས་སྤྱི ་
མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི་ དཔྱ་ཁྲལ་འགན་འཛི ན་

དང་ཚོ གས་གཙོ ་རྒྱུ ན་ལས་རྣམས་ལ་བཙན་

བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ རང་དབང་གཅེ ས ་འཛི ན་

ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ ཟབ་སྦ ྱོང ་ལས་འཆར་འདིའི ་ གོ་
གནང་མཁན་བྱང་ཨ་རི ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་གི ་བོད་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་དང་

དཔྱ་དེབ ་ལས་འཆར་འགན་ཁུ ར ་བ་དྲུང་

གཞོན་བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་དཔག་ལགས་ཡི ན་པ་

བཅས། །

དོགས་འདྲི་གང་ཡོ ད་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་

སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་ལས་འཆར་འདིར་དགའ་པོ་
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