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་
ཞི ག་དགོས།		
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་དང་སྲོག་གི ་
ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་ ༣༣ གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱི་ནོར་

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

བའི་ཤེ ་ཡོ ན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ འི་ཐད་གོ་

བརྩེ་བ། བཟོད་སྲན།

ཆོག་ཤེས་སོགས་

ད་ལྟ འི ་ འཛམ་གླི ང ་གི ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་

སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག ་འདི ་ ལྟ་ བུ ་ ཡོ ད ་
བཞི ན ་དུ་ ང་ཚོ ས ་ཚོ ར ་སྣང་གང་ཡང་མེ ད ་

རྣམ་གྲ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་

ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ། ༸སྐའ
ུ ་ི གསུང་སྒྱུར་གླང་རི ་

སོགས་ཀྱི་ནང་

བཞི ན་པ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད།

Daniel Gole-

བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་ མཁན་བླ ་ དགེ ་

འདུན་པ་དང་།

Yemen

མི ་ གསོ ད ་ཁྲག་སྦ ར
ྱོ ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ ་ སྤལ
ེ ་

སོགས། གདན་ས་ཁག་གི ས་གཙོས་

man

ི ་ཆེན་
དང་ཨ་ཕི་རི ་ཀ་གླང

དམག་འཁྲུ ག ་གི ས ་རྐྱེན ་པས་བྱི ས ་པ་ཆུ ང ་
ཆུ ང ་དང་བུ ད ་མེ ད ་ཉེས ་མེ ད ་ཀྱི ས ་མཚོ ན ་

ནང་གྲགས་ཆེ ་ བའི ་ ཚན་རི ག ་པ་སྐུ་ ཞབས་
དང་།

Syria

ནང་གི ་ཡེ ་མེན་

ི ་
དང་དབང་རྩའི་ཚན་རི ག་སོགས་འཛམ་གླང
Richard Davidson

ི ་ས་ཕག
གླང
ྱོ ས་གཞན་དང་གཞན་ཏེ་དཔེར་ན་

བསྡར
ུ ་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས་དེང་དུས་གཞོན་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་རི ན་ཐང་དེ་དག་གོང་འཕེལ་ སི ་རི ་ཡ་

དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག་པ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་འགྲིག་ཐབས་རྩ་

གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་བཀའ་ བ་ནས་མེ ད ་པར་བར ནྟེ ་ད་ལྟ་ ནས་ང་ཚོ ས ་

བ་ཐུ བ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་

སྐྱེས་རྣམས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོ གོང་

ལྷག་རྡོར་ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ Robert Thur-

ལ་སེ མ ས་ཚོ ར ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་བཟོ་ ཐབས་བྱ་ རི ག་དང་འཕྲུ ལ ་ཆས་ལ་བརྟེན ་ནས་གྲུབ་ ལྡན ་པ་ཞི ག ་བཟོ་ ཐབས་སླད ་འབད་བརྩོན་

དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དགེ་བཤེས་
man

སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་

མཐོར ་སྤ ལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་གཞན་གྱི ་ བདེ་ སྡུ ག ་

འབྲས་ཚད་མཐོན་པོར་སོ ན་ཡོ ད་ཀྱང་མི འི་ བྱས་པ་ཡི ན་ན་འཕྲལ་མར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཚན་རི ག ་པ་དང་ལྷན ་བགྲོ་

བརྟེན ་པའི་ དཀའ་ངལ་ཇེ་ ཆེ ར ་འགྲོ་བཞི ན ་ མཇུག་ཙམ་བར་ད་གཟོད་འཛམ་གླིང་ཕྲན་
ི ་རྗེ་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་རྒྱུ འི་
པ་དེར་ཐུ གས་འཚབ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་ བུ་བྱམས་སྙང

སྒ འོ ི ་ ཐོག ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་

གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཉནི ་ལྔའི་རི ང་འཚོ གས་རྒྱུ ་

གླངེ ་མཛད་རྒྱུ འི་དགོས་དོན་གཙོ ་བོ་གཉིས་

ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

སྤྱིར་བགྲོ་

སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་
བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཆོ ས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་གཞི ་རྩར་བཟུང་

ི ་འད་ི ཕྲན་བུ་ཞི་བདེ་ལྷངི ་འཇགས་
དེང་སྐབས་ཚན་ འཛམ་གླང

དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་

རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

བ་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་འདུག

སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།

ཏེ་གཅི ག་ནི་སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི ་ཚན་རི ག་ཤེ ས་བྱའི་
གནས་ལ་གོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གནང་

སྡུག ་བསྔལ ་དང་ལྷག ་པར་སེ མ ས་ཚོ ར ་ལ་ གྲུབ་འབྲས་མ་བྱུང་ཡང་དུས་རབས་

སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

༢༡

དེ་ཡང་མགོན་པོ་ རེ ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་སོ གས་བཀའ་སླབོ ་

གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བགྲོ་གླངེ ་སྐབས་ཚོ གས་ སྩལ།།

མཛད་ཆེད་དང་། གཉིས་ནས་ཚན་རི ག་ལ་ བཅར་བ་རྣམས་ཞི ་ བདེ་ བག་ཕེབ ས་ངང་
གཞི ་བཅོལ་ནས་མི འི་ནང་གི ་བྱམས་པ་དང་ གནས་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་དུས་མཚུངས་འཛམ་

ུ ་དྲན་ཉིན་བོད་དོན་
རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་ཉི་ཤུ ས་གསུམ་བཅུའ་ི དས
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ཀུ ན ་གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་

ཉནི ་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠

སྲིད་བཙོ ན་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་མགག
ྱོ ས་མྱུར་

ཡུལ་ཚོ འ་ི རང་ལོ་ ༤༤ ཡས་མས་ཅན་གྱི་

ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག དཔེར་ན་ཆབ་སྲིད་

འཛི ན་པའི ་ སྲི ད ་བྱུས་ལ་ཞི ་ རྒོལ་རྔམ་སྟོན་

བླ་ོ བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས། བླ་ོ བཟང་

དཔེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༧ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་བོད ་མི ་ ཆབ་

༄༅།

།བོད་མིའ་ི རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་ སྐར
ྱོ ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་སླད་བོད་

ཚེ ་ཁོ་ལགས་ཀྱི ས་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཐོག་

གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ ཉནི ་ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་

ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགྲེ ས་གནང་སྟེ་འདས་

ཏ་ི ཝི་ཡ། Latvia ལི་ཐུ ་ཝེ་ན་ི ཡ་ Lithu- བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་བོད་མི ་ཚོ འི་འགྲོ་བ་མི འི་
ania
བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་ ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་

ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞིན་འདུག

མོར་ཨི་སི་ཏོ་ན་ི ཡ་ Estonia དང་། ལ་ བའ་ི ནང་འཁོད་དོན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དེར་ང་ཚོ ར་སེམས་འཚབ་
ཅེས་གསུངས།

གཞན་ཡང་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མི ་སོགས་

གླདོ ་བཀྲོལ་གཏང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་

བཙོ ན་པ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་

དཀོན་མཆོག་ལགས།

སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་

ལགས། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས། ཡེ ་ཤེས་
ཆོས་སྒྲོན་ལགས། བོན་སྒ་ོ སྐྱིད་བཅས་དངོས་
སུ་མི ང་འདོན་གནང་བ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི

འགྲོ་བསྐྱོད ་བྱ་རྒྱུ ར་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པར་བརྟེན་བོད་ དང་སྦྲགས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

དོན ་སེ ལ ་ཆེ ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོས ་ས་༸སྐྱབས་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་ཉ་ི ཤུ་ཐམ་པས། བོད་ པ་དེར་ང་ཚོ ས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་ཡོ ད།

མི ་ཚོ ས་ཞུམ་པ་མེ ད་པའི་སྙངི ་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་ བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་སེ མས་འཚབ་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་

ནང་མུ ་མཐུ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་ལམ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྟོག ་ཞི བ ་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དོན་

རྔམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

ཡིག

སྐད་

རྒྱུ་མ་ཟད། ཆབ་སདྲི ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་རང་

དབང་བསྐྱར་གསོ ་ཡོ ང་ཐབས་སླད་ད་བར་

འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུ ས་ལ་རྒྱབ་

ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་ཞི ་རྒལ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་རང་
གནས་སྟངས་

འདི་ནི་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་དང་སེམས་འཚབ་བྱ་

དབང་ཐོག་ནས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོ ལ་བྱ་

རྒྱུ འི་མཐུ ན་འགྱུར་བསྐྲུ ན་དགོས་པ་འཁོད།

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་གནད་

དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་གནང་འགོ་འཛུ གས་དགོས་
འདུག་པ་བཅས།།

༄༅།
།དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་གི ས་སྐ་ུ ཞབས་ནེ་ཕུ་རི འ་ོ
Sh.
Neiphiu Rio མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
མངའ་སྡ ་ེ ན་ག་ལན་ཌི འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་དུ་
སླར ་ཡང་འོས ་འདེམ ས་བྱུང་བར་དགའ་བསུ འི་
འཚམས་འད ྲི་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ཞུ ་ གནང་
ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་
མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་གིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ན་ག་ལན་
ཌི ་ མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཞབས་ནེ་ ཕུ ་
རི འ་ོ མཆོ ག་ལ་དགའ་བསུ འི་འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་
བའི་ནང་འཁོད་དོན། ན་ག་ལན་ཌི ་མངའ་སྡའེ ་ི
མི ་མང་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ འགེལ་
དང་། གདེང་སྤབོ ས་ཆེན་པོ་གནང་བར་བརྟེན།
སྐ་ུ ཉདི ་བསྐྱར་དུ་ན་ག་ལན་ཌི་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་
དུ་འོས་འདེམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོ ད།
ཅེས་
དང་། མུ་མཐུ ད་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་
གི ས ་སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་ད་བར་བོད ་
དོན་དང་བོད་མི ་མང་ལ་ཐུ གས་འཁུར་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་དང་གནང་བཞི ན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཁྱབ་
བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་
དུས་ཚོ ད་ཟུར་འདོན་གྱིས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
སྐུ ་ ཚབ་རྣམ་པར་ཐུ གས་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད ་
དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུས་འདུག
འབྱུང་འགྱུ ར ་ཡང་སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་
མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལས་རྒྱས་ཞི ང་། མི ་མང་གི ་
མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ ་ལམ་
ཡོ ད། ཅེས་འཁོདའདུག །
གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན་པའི ་ གསུམ་དུས ་མཛད་སྒ ་ོ
ཐེངས་ ༥༩ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་
མཆོག་གི ས་གསུ ང་བཤད་གནང་བ།

དགོས་པ་ཞིག་རེད།

ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་མངའ་སྡ་ེ ན་ག་ལན་ཌི འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་གཞུ ང་འབྲེལ་གསུ མ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི ་
མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་པའ་ི རས
ྗེ ་རྡ་སའ་ི གཞུང་འབྲེལ་མིན་
པའི་ཚོ གས་པ་ལྔ་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་མེ ག་གྷན་ནས་རྡ་
ཤོད་ཉེན་རྟོག་ཐང་ཆེན་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ ་ཡོ ད་པའི་
རྩེད་ཐང་ཞིག་གི་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་དང་།
མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་གོ་སྒྲིག་
གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་
དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་གིས་ཧིན་སྐད་
ཐོག་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རི ང་གི ་ཉིན་མོ་
སྟེ་གསུ མ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ ཡི ན་པས།
ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ བོད་པ་དང་བོད་
འཛམ་གླང
དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་རྣམ་པས་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། འདས་པའི་ལོ་
ངོ་ ༥༩ ནང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དཔོན་རིགས་ཚོ ས་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་
གཞི ས ་ལུ ས ་སྤུན ་ཟླ་རྣམས་ལ་སྡུག ་སྦ ྱོང ་མནར་
གཅོད་ཇི ་ཙམ་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་ཡང་
བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་སེ མས་ཤུ གས་མི ་ཆག་པར་
རང་མི ་རི གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་། རི ག་གཞུང་།
ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐབྱོ ་བཅས་ཀྱི ་ཆེ ད་མུ ་མཐུ ད་ཞི་
རྒོལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ༢

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
༨
ཉནི ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༣༧
ི ་
འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། འཛམ་གླང
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཆེ ས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་
ཞབས་པ་ི རན་སི་ Prince Zeid Ra’ad al
Hussein
མཆོག་གིས་ཐུ གས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་
ྲི ས་རྩོད་པ། དེབ་
ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་པ་དང་། ཁམ
འཚོ ང་བ། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་དང་ཡུ་གུར་
མི ་ རིག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་
ལ་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་གཏོང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་
པ་མ་ཟད། རང་སྣང་གང་དྲན་གྱིས་བཙོན་

འཇུག་དང་། མནར་གཅོད། མི་རིགས་
དབྱེ་འབྱེད་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པའི་
ཐད་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ནས་རྒྱལ་
ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་
ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཛ་དྲག་གི ་
ཞུ་གཏུ ག་ཡི ་གེ་འབྱོར་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་
དང་ལེན་གནང་གི་ཡོ ད། ཅེས་དང་། རྒྱལ་
ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་
ཆེ ས་མཐོའི་ སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ཛ་དྲག་
གི ་ ཞུ ་ གཏུ ག་ཡི ་གེ་ འབྱོར་བའི ་ ནང་འཁོད ་
ུ ་སུངས་
པ་ལྟར་ན། གཞུང་གིས་ལྐགོ ་ཟ་རལ
བྱས་པ་དང་། མི་མང་གི་ས་ཆ་བཙན་འཕགྲོ ་
བྱས་པ།
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གཏོར་
བཤིག་བཏང་བ། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་

ཁང་གི་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
མཆོ ག ་གི ས ་འགྲོ་བ་མི འི ་
ཐོབ ་ཐང་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༣༧
གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་།
ཚོ ག ས ་ འ དུ འི ་ སྟེང ་ སྐུ ་
ཞབས་པི ་ རན་སི ་མཆོ ག ་
གི ས ་འཛམ་གླི ང ་མཉམ་
འ བྲེལ་ རྒྱ ལ་ ཚོ གས ་ ཀྱི ་
ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་
དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ། ཕ་སྐད་བེད་སྤདྱོ ་ཐད་
ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་ བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་
འཁོད་འདུག ཅེས་གསུངས།
པར་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད། ཅེས་དང་། འདི་
རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ ལོ ་ན་ི འཛམ་གླང
ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

ཀྱི ས ་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ཡོ ངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཡི ན་པ་དང་། དུས་དྲན་
དབུ་འབྱེད་ཀྱི ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་རྒྱལ་ཚོ གས་
ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཆེ ས ་
མཐོའི ་ སྐུ་ ཚབ་སྐུ་ ཞབས་པི་ རན་སི ་ མཆོ ག ་
གི ས ་འཛམ་གླི ང ་གི ་ ས་ཕ ྱོག ས་གང་སར་
གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་
པ་ཡོ ངས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཉེན་སྲུང་བྱ་
ི ་མི ་མང་འགྲོ་
རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གླང
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི་རྒྱབ་ཏུ ་ལང་དགོས།
ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ུ ་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ དང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
གསུམ་བཅུའ་ི དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ གི ་འགན་འཛི ན་དང་སེར་སྐྱ་མི ་མང་། སླབོ ་

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ ཕྲུག་སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་
ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་ བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་
རྭ་བར་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་
༡༠

ཆོ ལ་གསུམ་བོད་མི་སེ ར་སྐྱ་ཡོ ངས་ནས་མ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

སེ ང ་གེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསུ ང་
འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བ་དང་ལྷན་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།ངས་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་
བྱས་ནས་དེ་རི ང་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི།

༡༩༦༠

ཕྱི་ལོ་

ལོར་བོད་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་

གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་གྱིས་རྒྱ་དམར་ བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་

དང་བཅས་པའི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་ཚོ ས་གནས་

སྒརེ ་ལངས་བྱས་པའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ འཛུ གས་གནང་སྐབས།

གཅི ག ་གྱུ ར ་བྱེད་རྒྱུ འི ་ མནའ་གན་མཐུ ་ མོ ་

བཙན་འཛུ ལ་བར་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་རང་དབང་ ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་
དང་།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི ཚོ ག ས་པས་རྔ་རོ ལ ་དང་བཅས་བོད ་རྒྱལ་

ཉིན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་གཟབ་ ཁབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་གླུ་དང་།

རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ རྒྱལ་གླུ་བཏང་། དེ་ནས་བོད་དང་བོད་མི འ་ི
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་ རྩ་དོན ་སླད ་གཅེ ས ་པའི ་ ལུ ས ་སྲོག ་ལོ ང ས་

གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་

སྤྱོད ་དང་བཅས་པ་བླས
ོ ་གཏོང ་གནང་བའི་

George Baker མཆོག་དང་།

རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཆེ ད་ངག་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། རང་དབང་

བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་རྔ་རོ ལ ་དང་

མི ་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོརཇ་ཝེ་ཀར་ Shri

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་

ཅན་གྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ འགན་འཛི ན་
རྣམ་པ།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

བཞི ན་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ།
ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

དེ་

སྡ་ེ ཚན་

གཞུང་དང་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་སྐྱིད་ཁག་

རྒྱལ་གཅེས ་པ་ཕོ་ མོ ་ རྣམས་ཀྱི ་ བཀའ་དྲིན ་

བཅད་སྐར་མ་གཅི ག་རི ང་ཞུ ས་གྲུབ་བསྟུན།

བཅས་གསུམ་བཅུའ་ི དྲན་གླུ་བཏང་། དེ་རྗེས་

མཆོ ག ་རྡོ་རྗེ་ གདན་དུ་ ཆི ག་བསྒྲི ལ ་གོང ་བུ ་

ཆེ་བཞག་པ་རེད། སྐབས་དེར་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་དང་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཚང་མས་ནང་ཁུལ་

འཐེན ་འཁྱེར ་མེ ད ་པར་རྡོག་རྩ་གཅི ག ་ཏུ ་

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

པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཟུང་

བོད་རྩ་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་རྩ་དོན་རྩོད་ཀྱི་ཡི ན་

ཞེས་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ང་

ཚོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཆོ ལ་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ འགྲོ་གི ་ ཡོ ད ་པ་དངོས ་ཡོ ད ་
གནས་ཚུལ་རེད།

དེས་རྐྱེན་པས་ཉེ་ཆར་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་

བོད ་ཟླ་དང་པོ་ ཚེ ས ་བཅོ་ ལྔའི ་ ཉིན ་སྤྱི ་ ནོར ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་

གི ས ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག་ལག་

པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་

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

བཤད་གནང་། དེ་ནས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་ ཁང་དུ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་གྱི ས ་ཆོ ་ འཕྲུ ལ ་དུས ་
ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ ཆེ ན ་གྱི ་ ཉིན ་མོ ར ་བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་དམ་

ཚི ག་འོ་ ཆུ ་ གཅི ག ་འདྲེས ་དགོས ་པ་ཧ་ཅང་ སྒྲི ལ ་དགོ ས ་ཀྱི ་ འདུག ་ཅེ ས ་བཀའ་ཕེབ ས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་

ཡོ ད།

ཚང་མ་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདསྲེ ་དགོས་

དུས ་སྟོན་ཐོག ་ཀི རྟི་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་

དགེ་བཀའ་རྙིང་བོན་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པ་

གཞན་ཡང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་

ས་གནས་མདོ་ སྨད ་ལོ ་ གསར་མཉམ་རོ ལ ་

ཅེས་བཀའ་

ཆོལ་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་མེད། བོད་

གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་ནང་

མཉམ་དུ་སྤུང་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་

པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ུ ་པ་
ནན་པོ་ཕེབས་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་ས་སྐྱ་ མི ་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་ཆི ག་སྒྲི ལ ་གྱི ས ་ན ས

ཁུལ་ཆི ག་སྒྲིལ་དགོས་རེད།

ནན་པོ་ཕེབས་ཡོ ད།

ཅེས་བཀའ་ ཡོོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

དེ་བཞི ན་དཔལ་རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ཨ་རི ་ནིའུ་
ཡོ ག་ཏུ ་ཆོ ལ་ཁའི་འཐེན་འཁར
ྱེ ་བྱེད་རྒྱུ ་མི་

འདུག ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་གཅིག་

ུ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
ཐེ་ཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ི དས

དེ་རྗེས་ཐེ་པེ་རྒྱལ་སའི་གཞུང་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ གསུང་འཕྲིན་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་བ་དང་། ཐེ་ གནང་།
ཉནི ་ཐེ་ཝན་གྱི ་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་རུ་གངས་ཅན་ ཝན་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ལྕ མ ་གུ ་ ལཱ ་ སི ་ ལམ་ཆེ ་ བ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་ ཡུ ལ་སྐ ར
ོ ་སྤ ྲོ ་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོ ལ་གསུམ་བོད་མི ་

Kolas

ལགས། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་ འཆམ་པ་མང་བ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆེ ན་བརྒྱུ ད་

སེར་སྐྱ་ཡོ ངས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་ གཡུས་མེ་ཉུ ལ་

Yu Mei Nu

ལགས། དེ་

མཐུ ན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུ ལ་བར་ཞི ་ བཞི ན་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་བོད་དོན་ཐོག་

འབོད་ཚི ག་དང་སྦྲགས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐར
ོ ་
དང་། ཆུ་ཚོ ད་ ༣ དང་སྐར་ ༡༠ ཐོག་

རྒོལ་ཆེ ད་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་བྱས་པའི་ རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་མཁན་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ རྒྱལ་གཅེས ་དཔའ་བོ་ དཔའ་མོ ་ རྣམས་ལ་

དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ ཚོ གས་གཙོ། ས་གནས་བོད་རི གས་ཚོ གས་ གུ ས ་འདུད ་མཚོ ན ་ཆེ ད ་གཞུ ང ་ལམ་ཐོག ་
ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཐོག་ པ་དང་། ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་ བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་གྱིས་རྐྱང་ཕྱག་ཕུལ་ནས་

བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་གླུ ་ དང་བཅས་མཛད་སྒ་ོ དབུ ་ པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སོ གས་ནས་གཏམ་བཤད་ མཐའ་མ་ཐེ་པེ་ ༡༠༡ ཁང་ཆེན་འགྲམ་གྱི་ དེ་ཉིན་ཐེ་སྡདོ ་བོད་མི ་དང་། བོད་པར་རྒྱབ་

འཛུ གས་གནང་ཞི ང་།

ཐོག་མར་སྐ་ུ ཚབ་

དོན ་གཅོད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་རང་

སྤལེ ་རྗེས། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་ ཐང་ཆེ ན ་དུ་ འཛོ མ ས་ཏེ་ མི ་ མང་ལངས་གླུ ་

བླ ས
ོ ་གཏོང ་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་དགེ ་ དབྱངས་སུ་འགྱེར་འདོན་དང་བཅས་མཛད་

གཞུང་བཀའ་ཤག་གི ་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་ སྒ་ོ མཇུག་སྒྲིལ།

སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ཐེ་ཝན་མི ་མང་སོགས་

མི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི ས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མཛད་སྒ་ོ འགོ་ནས་

མཇུ ག་བར་གཞུ ང ་གི ་ ཉེན ་ར ག
ྟོ ་པས་འགྲོ་

ལམ་ཤར་གཏོང་སོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་རོགས་
རམ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

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

༣ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤
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ུ ་ལྔ་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་
སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་

གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་གྲོས་

དུས་ལྔ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༢༤ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་བར་ལས་དུས་ཉིན་

གྲངས་བཅུ འི་རིང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

ཀྱི་བསྟི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོ ངས་ཀྱི་

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ལྔ་པ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་

རི མ་ནང་དུ་ལས་རི མ་བཅུ་ཡོ ད། ལས་རི མ་ བ་ནས་ཡི ན་པ་དང་། རང་ལོ་ ༤༤ ཡི ན་པ་ ཉིན་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པ་དང་།

འབྲས་སི ལ་ཕུ ལ་གྲུ བ་ར ྗེ ས ་ཚང་མ་སྐུ ་

བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་

ས་༧སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་

གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་

སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་དཔལ་ལྡན ་བཀའ་

དེའི་ནང་གཞུ ང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ནས་རྒྱ་

པ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བཀུ ར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་

མཆོ ག་དང་ཚོ གས་གཞོན ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ ཤེ ས་

ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

བླནོ ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་གཞོན་

སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་ གྲོས་ཆོ ད ་གྲོས་འཆར་
ཡོ ད །ཅེས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་

གཞུ ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་

ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

ལགས་བཅས་ཀྱི ས ་གཞུ ང ་འབྲེལ་མྱ་ངན་

བཞི ན ་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་

ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་

Dr Nand Kishore Trikha མཆོག་ཕྱི་

མཚོ ན་ཆེ ད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅི ག་ཞུས་

རུ་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྡུག་ ཚེ འི་འཕེན་པ་རྫོགས་པར་གཞུ ང་འབྲེལ་མྱ་

མཉམ་སྐའྱེ ི་གྲོས་འཆར་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱ་རིགས་

དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཙམ་ལ་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སྐ་ུ

རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་འབོད་ཆེད་རང་ ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་

བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བཀའ་

རྣམ་པ།

བཅས་པའི་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ།

ཐུ བ ་པར་ཚང་མར་དམི གས་བསལ་གྱི ས ་ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ མཐར་སོ ན ་གནང་མ ྱོང ་མཁན་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ཟླ་བ་དྲུག་གི ་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ འཆར་གཅིག་དང་།
སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་དེ་རི ང་འདིར་བཅར་ དཀོན་པེ་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ སྤྱི ་ འཐུ ས་སྐ བ ས་གཉི ས ་རི ང་ཞབས་ཞུ ་

༡༦

པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་དང་། སླབོ ་དཔོན་ཐུ བ་

གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ ར ྗེས ་དྲན་གྲོས་འཆར་རི མ ་

ཙམ་ཡི ན་པ་རང་ གཞུ ང ་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ ར ྗེས ་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི ་ཕྱི་ ཀ་

པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང། ཟུར་ཉན་

བསྐ་ོ གཞག་གནང། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་

ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གནང་སྟེ་རྒྱ་གཞུ ང ་ལ་ཞི ་ དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་

༦༣

བསྟན་དགའ་ལགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ནནྡ་ཀི་ཤོ ར་ཏ་ྲི

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དང་། ལས་རི མ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་

བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྒྲོལ་མ་ཚེ ་རི ང་

རྒོལ་གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་གྲྭ་ བོད ་དོན ་ཐོག ་ཡུ ན ་རི ང ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་

བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཚོ གས་གཙོ འི་ལས་ཚབ་

ཉི་མའི་ཉིན་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་རྫོང་ ཚེ ་ཁོ་ལགས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
ཐོག་ཏུ ་རང་ལོ་

བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་

ཕྱི་

ཆགས་ཡོ ད། དེའ་ི ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་

སྤྱི་ནོར་༧གོང་

ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

གི ་ གནས་སྟངས་འོག ་གནས་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་

༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

དེ་

ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་ནང་ཛ་དྲག་

གླུ ་ བཏང་སྟེ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་
གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།

རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

བཞི ན ་ལས་རི མ་གལ་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་གདུང ་

མཆོ ག ་གི ས ་གྲོས་ཚོ ག ས་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

དམ་པ་དེ་ཉིད་

ཀྱི་ཆེ ད་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་

གྲོས་ཚོ གས་ཁང་དུ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་
གནང་ཡོ ད།
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དེ་རི ང་སྐབས་ ༣།༣༠

ཡོ ད།

དེ་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་

མཐར་ལགས་ཀྱི ས ་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་སྟེ་
བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགྲོ་
གླངེ ་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད།།

ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པའི་ ཟུ ར ་པ་ཧོར ་གཙང་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ རྨེའུ་རུ་མ་རུ་ཆེ ན་བཞི ་པ་གནམ་མཚོ ་མ་སྡ་ེ ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོརཇ་བྷ་ེ ཁར་ George Baker མཆོག་རྡ་སར་ཕེབས་པར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་རྒྱ་གར་ཆར་

སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐུལ་

དུས ་གྲོས་ཚོ ག ས་འཚོ ག ས་སྐབ ས་བོད ་མི ་ ཞུ ས ་པ་ལྟར ་ད་རེ ས ་གསུ མ ་ཅུ འི ་ དུས ་དྲན་

གཟིགས་སུ ་ཕེབ ས་པར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ གས་

གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྣེ་ལེ ན ་མཇལ་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ ཐེངས་ ༥༩ མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་ འཕྲད་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་

ཚོ གས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་
མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་གྲུབ་ཆ་དང་།

ཚོ ག ས་འདུའི ་ འགྲོ་ལུ ག ས་དང་ལས་དོན ་

བྱེད་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་འགྲེལ་བརྗོད ་
གནང་རྗེས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ནང་

གཟིགས་བསྐརོ ་དུ་ཕེབས།

ཕྱི་ཚེ ས་

༡༠

ཉིན ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་

ཁང་དུ་ གཞུ ང ་འབྲེལ་གསུ མ ་བཅུ འི ་ དུས ་

ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་་ལྡ་ི ལི ར་རྒྱ་གར་གྲོས་

བོར་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཁོང་ཕྱི་ཟླ་ ༣

ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་དང་གྲོས་ཚོ གས་ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་

དྲན་ཐེངས་ ༥༩ སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒའོ ་ི
སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་ཕེབས་གནང་སྟེ་གསུང་
བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཐོག་སྐ་ུ ཞབས་

དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་

ཁོང་ལ་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ས་བོད་དོན་ཞུ ་ སྐྱོང ་ཁང་ལ་གཟིག ས་བསྐར
ོ ་ཕེབ ས་གནང་

ཁང་དུ་གསོ ལ་ཚི གས་ཤི ག་འདེགས་འབུལ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་གཞུ ང་འབྲེལ་མཛད་སྒར
ོ ་ བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་འཚམས་

ཐོག ་མར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ བ་དང་།

ི ་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གཅེས་
སྐ་ུ ཞབས་ཇོར་ཇི་བྷ་ེ ཁར་ George Baker དང་། ནོར་གླང

སྐུལ ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག ་བོད ་མི འི ་ ཡོ ད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༣༠ ཐོག་

འོག ་རྡ་ས་མེ ག ་གྷ ན ་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ལ ་མགྲོན་

ཞུས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐབས་དེར་

མཆོ ག་གི ས་གསོལ་ཚི གས་ཐོག་ཕེབས་པའི་ འབྲེགས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ དངོ ས ་པོའི ་ ཨར་ལས་
སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་དང་། ཚོ གས་དྲུང་ལས་

འཛུ གས་བསྐྲུན་བྱེད་པ་དེ་ཡར་རྒྱས་མིན་པ་

རྗེས། རྒྱུན་ལྡན་འཚོ ་བའི་ཁྲོད་རང་ཉིད་ཀྱི་

དེ་ བས་གནོད ་སྐ ནྱོ ་ཚབས་ཆེ ་ བཟོ་ བ་དང་།

ཆེའ་ི རང་བཞི ན་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞི ན་ཁོར་

ཕོག་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད་རྣམས་ངོ་ སྤ ྲོད ་གནང་
ཐུ ན ་མི ན ་སྐད ་ཡི ག་བཀོལ ་སྤྱོད ་བྱ་རྒྱུ ་གལ་
ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་གལ་ཆེ་ཚུལ།

མ་ཟད།

དེས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོར་ཡུག་ལ་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་སྣོད་བཅུད་ལའང་དོ་

བཙན་བྱོལ་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་

སོ ག ས་བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ འི ་ འཕེལ ་རི མ་

ཞུ ས་ཏེ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི ་བྷ་ེ ཁར་མཆོ ག་ལ་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་གི ་ འོས ་བསྡུའི ་ འགྲོ་ལུ ག ས་

ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུགས་པོ་གནང་ཡོ ད། སྐབས་

དེར ་ཁོ ང ་གི ས ་ཤི ང་ནགས་སོ ག ས་གཅོ ད ་

བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་
སྟོན་པའི་ཞལ་ཐང་ཞིག་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་
གནང་བ་བཅས།།
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ༤

གཞུང་འབྲེལ་གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཐོག་ ཞི ་རྒོལ་གྱི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ ་འདས་ ད ང ་ གླ ོ ་ བུ ར ་
གདུག ་རྩུབ་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ལག་བསྟར་ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་

གསོན་ཡོ ངས་ལ་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་

དུ་ལྷགས་པའི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་གྱི་བོད་ བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་འོག ་ཕྱི ་ ལོ ་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ནས་

སྔགས་གསུམ།

སུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པའི་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུལ་ཚོ འ་ི ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག སྤྱིར་
ཐོག་ཕ་ཀ་དག་དང་མ་སྐྱི ད་ལྷ་གཉིས་ཀྱི ་བུ་ རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ས་གཙོ ས་ད་བར་བོད་

ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་

མི ་ མ ང ་ །

ཕྱི་ ཚུལ་ཐོན་སྟབས།

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡི ན་པར་བརྟེན།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེ ད་ གྲྭ ་ བ ཙུ ན ་

ནང་གི ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཡས་མས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ཆོས་རི ག་

དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོ བརྒྱབ་སྟེ། རྡ་ དེ ་ བ ཞི ན ་

རྟེན་མཆོ ག་སྤྱན་སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོ ད་སྤྲིན་སྣ་

ཕྱི ་ རྒྱ ལ ་ བ ་

དང་བོད་མི འི་རྩ་དོན་སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ གི ་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོ ངས་སྤྱོད་བླསོ ་གཏོང་ སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཚོ གས་མགོན་དུ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་

གྲ ང ས ་ བ རྒྱ ་

རང་ལོ་ ༤༤ ཡི ན་པ་ཚེ ་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ བསྟན་སྲིད་དང་མི ་རི གས།

རང་དབང་

ལྔ་འབུལ་གཤོམ་དང་འབྲེལ། མཆོད་འབུལ་
པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ

བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དབུས་མང་གཙོ འི་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་

སྲི་ཞུའ་ི ལས་

བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རི ས་

མེ ད་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་
དང་།

གཞན་ཡང་གཉུ ག་མར་གནས་པ་

བཅས་ཁྱོན་མི ་
ཕྲག་བརྒལ་བ་
འདུ་ འཛོ མ ས་

འདོན་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་མུ ར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བསྐསོ ་ འཛུ ག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཞི ང ་
ཀྱི ས ་ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་ཐོ་ མཆོ ག ་འདུས ་པ་རྒྱ་མཚོ ར ་བསྙནེ ་བཀུ ར ་
གསོ ལ ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུ ན ་སྔག ས་གསུ མ ་ལ་
སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་།
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་
ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༥

བར་སྨནོ ་ལམ་གསུང་

སྐ་ུ འགྱེད་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་
བཅས།།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་གི ས་སུད་སི ་དང་སྦལེ ་ཇམ་ཁུལ་ད་ུ བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་སུད་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་སྤྱི ་ ནང་ཁུལ་མཐུ ན་ལམ་དང་ཆི ག་སྒྲིལ་དགོས་ ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྐརོ ། བོད་མི ་ཚང་མས་ གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་ཕྱི་རྒྱལ་
ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

བ་ངོ་ ཤེ ས ་པ་ནང་ཁུ ལ ་ལག་དེབ ་སྔནོ ་པོའི ་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢ ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ བར་ མཚན་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་སྐར
ོ ་

སྟོན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག སུད་སི ་དང་

སི ་དང་སྦལེ ་ཇམ་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་

དང་།

༢༠༡༨ ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཉམས་ཞི བ ་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་

སྐར
ོ ་གོ ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ལམ་
སྦལ
ེ ་ཇམ་སོ ་ སོ ར ་ཉ ིན ་གྲངས་གཉ ིས ་རེ ར ་

ཉིན་གྲངས་ ༡༠ རི ང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ གཏམ་བཤད་དང་དྲི་ བ་དྲིས ་ལན་གྱི ་ ལས་

ཕེབས་གནང་སྐབས་ལས་དོན་གཙོ ་བོ་སུད་

རི མ་བསྐྱངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

མོའ་ི གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དང་།

འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་ཐོག ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་

སི ར་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལས་འགུ ལ་ཆེ ན་

བོད ་མི འི ་ རང་དབང་སྒ ར
ེ ་ལངས་གསུ མ ་
བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་

༥༩

མཚུ ངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་མཇལ་

ཡོ ད ་མཁན་རྣམས་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་

བཤད་དང་། བོད་རི གས་མི ་མང་འདུ་བསྐངོ ་

ཡོ ད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཉིན་མོའ་ི གི ས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་།

མཛད་སྒ་ོ དངོས་གཞི ར་མཉམ་ཞུགས།

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ ་བཟོ་ སླད ་དཀའ་ངལ་

ཕྱོགས་

དེ་ བྱུང་རི མ། གལ་གནད་སྐརོ ་དང་། སྤྱི་ནོར་

བཞི ན་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་

གལ་སྐརོ ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོ་བོ་ དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་པའི་གནད་
དང་ལས་འགན།

ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་ འགག་དང་དཔྱ་དངུལ་ཆད་ལྷག་མེ ད་པར་

འཚོ ག ས་བཞི ན ་པའི ་ གོ ་ སྐབ ས་དང་བསྟུན་ གི ས་རླབ་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག བོད་མི ་ སྐརོ ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ འབུལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན།

ཡུ་རོབ་བོད་ཀྱི་བདེན་རྒྱབ་ཏུ ་ལང་ཡོ ད།
རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་ཞི ག་སྤལེ ་ཡོ ད། གཞི ་

མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

དོན་ཁང་དང་། ཡུ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་ཨོ ་སི ་ཊི ་རི ་

ཡོ ད ་མི ་སྣ་མང་དག་ཅི ག ་གདན་ཞུ ་ གནང་

རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་

ཡ་དང་། སྦལེ ་ཇམ། ཕ་རན་སི ། འཇར་མ་
ནི། ཨི ་ཊ་ལི ། ནེ་དར་ལེན་ཌི ། སུ་ཝི ་ཌེན།

སུད་སི ། དབྱིན་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་བོད་རི གས་

རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་རི གས་ཚོ གས་པ།

སུད་

ཅན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་གསུམ་བོད་

མི ་སེ ར ་སྐྱ་ཡོ ང ས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་པ་

བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པ། ཡུ་རོབ་གཞོན་

གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུ ལ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་

བྱས་པའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ པའི་ཉིན་

ན་ུ མཐུ ན་ཚོ གས། སུད་སི ་བུད་མེད་ཚོ གས་
པ།

སོ གས་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་
ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ཐུ ན་མོང་གི ས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གངས་

བར་ཞི ་ རྒོལ་ཆེ ད ་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་
སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་།

རོབ་བོད་ཀྱི་བདེན་རྒྱབ་ཏུ ་ལང་ཡོ ད།
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ཡུ་

Eu-

ཅེས་པའི་གཞི ་

སྐ ལ ་བཟང་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་ལྷ ན ་བཅར་
ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འདྲ་མི ན་ནས་བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་གིས་གཙོ ས་གནད་

སྐྱོར་བ་སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་

འདུག

རྒྱ་ཆེ ་ བའི ་ ལས་འགུ ལ ་དེ་ འདྲ་དེ་ སྔ་ ཕྱི ་ ལོ ་

གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་

ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ལས་

ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

༢༠༡༣ ལོར་སྦལེ ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་

༤༠༠༠
གཞི ་

Brus-

སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་

གཞན་ཡང་སུད་སི འ་ི བུད་མེད་

ཁབ་བཅས་ཀྱི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་དང་། ཝའི་ནང་སྤལ
ེ ་བའི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཐེངས་

ཚོ གས་པ་དང་།
ཚོ གས།

དཔྱ་དེབ ་གྲངས་ཐོ་ ཚན་པའི་ འགན་འཛི ན་

ཁུངས་མདུན་དུ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དང་།
sels དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་
འཇར་མན། སུད་སི ། དབྱིན་ཡུལ། ཕ་ ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ་བཅས་སུ་སྤལ
ེ ་

ཚོ གས་པ་དང་།

༄༅། །སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་དང་། ཡུ་

བོད་དོན་ལ་

ལས་དོན་སླད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཡུ་རོབ་གཞོན་ན་ུ མཐུ ན་

རན་སི ། ཨི ་ཌ་ལི ། ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ ཡོ ད།

ད་ལམ་སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་

ཚོ གས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་

བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་སོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ གསུམ་པ་ཆགས་ཡོ ད། སུད་སི ་བོད་དོན་ཞི ་

གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༩ པའི་

མང་དག་ཞི ག་ཕེབས་ཏེ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ གནང་གོང་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཇི་ནི་ཝ་གྲོང་

མཐུ ད ་ཁང་བཅས་མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་ནས་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ་ཞི ག་རེད་འདུག

ལས་

ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་སོ ག ས་མི ་སྣ་ རྒོལ་ལས་འགུ ལ་འདི་ཉིད་འགོ་འཛུ གས་མ་
ཞུས་འདུག

སྐབས་དེར་ཕྱི་ནང་གི ་གཞས་ ཁྱེར ་དུ་ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་

འགུ ལ་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་ པ་ཁག་གཅི ག ་ནས་ཀྱང་རྒྱལ་ཞེ ན ་གྱི ་ གླུ ་ ཤེས་མཆོ ག་སོགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེ་དང་
བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་།

ཟམ་མདོ་

བྱམས་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ཡི ན་

པ་དང་། སྐབས་དེར་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་

དབྱངས་ལེན་པ་སོགས་གནང་འདུག

འབྲེལ་བའི་ གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་

དེ་ཉིན་གནམ་གཤི ས་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་བསྟན་ ཤི ག་ཀྱང་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
མེ ད་ཀྱང་ལས་འགུ ལ་ནང་ཡུ་རོ བ་ཡུལ་གྲུ་
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