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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ནཱ་ལི ར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ བྱུང་བ་རེད། མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་འདི་མངའ་
རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ དྭགས་རྒྱལ་གསུམ་ཞེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

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

གི་རེད། དེར་བརནྟེ ་སནྟོ ་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་ ཆོས་ཤི ག་ཁོ་བོས་རྙདེ ། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་ གི ས་ཡུ ་རོ བ་ས་སྐྱའི་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ར་ལེ གས་
གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རགྟོ ་པའི་བདག་ཉིད་ བར་མི ་ནསུ ་པས། །མི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་འདབས་ གསོལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་གསུ ང་འཕྲིན་མཛད་པ།

དོ། །དེ་འཛི ན་བྱེད་པ་སྨྲ་བྱེད་པ། སྒྲུབ་པ་ སུ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ༄༅། །ཡུ ་རོབ་ཁུལ་དུ་སྐྱབས་མགོན་༸གོང་
ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་ པ་རེད། མངའ་རི འ་ི དག་སྣང་ནི་དགེ་འདུན་ བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡི ན། ཞེས་པ་དེ་མཐའ་ཅིག་ཏུ ་ ཁོ་རང་གི ་ཆོས་འདི་ཟབ་ཞི ང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆགས་ མ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས ་དབུ ་ བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་ས་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་མ་ན་ལི ར་ རི མ་བྱོན་དང་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

སྐྱའི་སྨནོ ་ལམ་འཚོ གས་འཆར་ལ་ཡི ་རངས་དང་

ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ རྒྱ་མཚོ ས་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབ་པ་ཞི ག་དང་། རབ་བྱུང་ཁོ་ནར་གསུང་གི་མེད། སྐྱ་སེར་ཕོ་ སྟབས། འདི་མི འ་ི ཧ་ཅང་གོ་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡུ ལ་དུ་གྱུར། མདོ་སྔགས་རི ག་
རེ་ཞིག་ཆོས་གསུང་རྒྱུའི་ཐུ གས་འདོད་མེད། པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་
དང་། མེ་ཏོག བདུག་སྤསོ ་སོགས་མཆོད་

དེར་བརྟེན་ལས་སླ་པོ་མེ ད་པའི་རྟགས་རེ ད། འདིའི་ གོང ་མ་རྣམ་ལྔས ་གཙོ ས ་སྐྱེས ་ཆེ ན ་རི མ ་

པའི་ཡོ ་བྱད་སྣ་ཚོ གས་ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་

བྱོན་རྣམས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་

སྤ ྲོ་ གསུ མ ་སྒ་ོ ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ གཟབ་རྒྱས་

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་གྲྭ་ཆུང་རྣམས་གང་ དགོས་པ་ནི་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལའང་མེ ད་
ནས་ཡི ན་པ་དང་། དཔེ་ཆ་གང་བླ་ོ འཛི ན་བྱེད་ དུ་མི ་རངུ ་བ་དང་། རྣམ་ཀུན་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་

ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

ཚོ ད་ ༡༡།༢༠ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ཕེབས་པར་མངོན་རྟོགས་

ལྡན་འོན་མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་དུ་༸ཞབས་སོར་

གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་མུ ་ མཐུ ད ་བཀའ་སླབོ ་

རྒྱན་ཡི ན་སྐར
ོ ་སྙན་སེ ང་ཞུ ས་པར་མགོན་པོ་

མཆོག་མ་ན་ལི ར་རནྟེ ་གཞིས་བྱས་པའི་དཔལ་

བདེ་བར་འཁོད་མཚམས་མཁན་པོ་བླ་ོ བཟང་
བསམ་གཏན་ལགས་དང་།

ཀུ་ལུ་ས་གནས་

འགོ་འཛི ན་གྱིས་མཎྡལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་མཚམས་གསོ ལ་ཇ་འབྲས་

བསི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། སྐབས་དེར་སྤྱི་

སྩལ་དོན། འགྲིག་འདུག བྱམས་ཆོས་སྡ་ེ ལྔ་

དེ་ཡང་མངའ་རི ས་ཕྱོགས་ནས་གྲྭ་རྒྱུ ན་གང་ མོ ་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་ཚང་མས་ནང་པའི་ཆོ ས་ ནང་ནས་མངོན་རགྟོ ས་རྒྱན་ནི་ཤེ ར་ཕྱིན་གྱི་
ཙམ་ཡོ ད།

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ས་བོད་དུ་ ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་ མན་ངག་ཅེས་གསུང་ཡོ ད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

གསར་བཙུགས་གནང་བའི་འོན་མངའ་རི ས་ འདུག ང་ཚོ ་ནང་པ་ཚོ ་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ པོ་རེད།

ང་ཚོ འ་ི གྲྭ་ས་ཚོ ་ལའང་དབུ་ཕར་

གྲྭ ་ ཚང་ཞེ ས ་པ་འདི ་ བྱུང་བ་ཡི ན་པ་རེ ད ། ནང་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ངོས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རྩི་ཡི ་འདུག

དབུ་མས་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

རི ན་པོ་ཆེ་བགས
ྲེ ་སོང་རེད་དེ་ཧུ ར་ཐག་འབད་ འདི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

བྱེས་ཀྱི་མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་དུ་འབྱོར་བ་རེད།

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡི ན། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ཙམ་མེ ད་པར་དད་པ་ཁོ་ནའི་འགྲིག་གི ་ཡོ ད་ འདུག སང་ཉིན་ངལ་གསོ་རྒྱག་དགོས་མི ན་

གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་རི ང་འདིར་

དེང་སྐབས་ང་ཚོ ་ སངས་རྒྱས་པའི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ཐག་གནང་སྟེ་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ བྱུང་འདུག   མང་པོ་ ཞི ག ་དད་པ་ཡོ ད ་ཀྱང་སླབོ ་སྦྱོང ་དེ་ སྐརོ ་གསུང་གི་ཡོ ད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་ཕར་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཡོ ད། རི ན་

ལེགས་ཡོ ད།

འཛུ གས་ཐུ བ་ན་ཞེས་པར་འདིར་མ་ནཱ་ལི ར་

སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སླབོ ་སྦངྱོ ་དང་འབྲེལ་ ལྡན ་འདས་ཁོ་ རང་མངོན ་པར་རྫོག ས་པར་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་མངའ་རི ས ་གྲྭ་ ཚང་ཞི ག ་

དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་མངའ་

རི ས་གྲྭ་ཚང་བཟོ་ན་ཞེས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་ པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ ནམ་བསམ་བཞིན་ཡོ ད།

པ་ཡོ ད་མཁན་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ པའི་ཆོ ས་འདི་དད་པ་ཁོ་ན་མི ན་པར་བཅོམ་ ཐུ ག་གི་རེད།

གནངས་གཞེས་

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞེས་

ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ཀྱི ་གནད་འགག་ སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ ་ཟབ་ཞི ་སྤྲོས་བྲལ་འོད་

ཤེས་པ་ཡི ན་ན།

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོ ང་ གསལ་འདུས་མ་བྱས།

།བདུད་རྩི་ལྟ་བུའ་ི

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་དངོས་འབྲེལ་ཤེས་འདོད་ཡོ ད་ཚེ ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ངེས་པར་
ཤེས་དགོས།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ ནེཀ་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ ནས་མེ ་མདའ་དང་ལྕགས་ཁྲབ་ཀྱི ་འཁོར་ལོ ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ལ་རྒྱ་ གི ་ལོ ་རྒྱུ ས་སྙངི ་བསྡུས་ཤི ག་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་ འད ྲེན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་གསར་འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ གྲུ བ ་མཚམས་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ གཞུ ང ་གི ་རྒྱུ ད་གཅི ག་ལམ་
Indian Association of Foreign Affairs གི ས ་ད་ལྟ འི ་ བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གི ་ གནས་ གཅི ག་ཟེར་བའི་འཇམ་མཁས་
Correspondents   ནས་ཐེངས་བདུན་པའི་

སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁནྱོ ་དུ་ ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་དེའི ་ འོག ་རྒྱལ་

ཚེ ས་ ༦ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་གར་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།   ད་ཆ་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ སྟབས། འཛམ་གླང

གཞུ ང་གི ་སྲིད་བྱུས་སྐར
ོ ་དངོས་འབྲེལ་ཤེ ས་

འདོད་ཡོ ད་ཚེ ། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ལོ་འཁོར་གཏམ་བཤད་ལས་རི མ་ཐོག་མགནྲོ ་ རྒྱ་ནག་གི ས་ཚོ ང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ སྤྱི འི ་ ཁ ྱོ ན ་དུ ་ གནོན ་ཤུ གས་
འབོད་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཇི ་ཆེ ར་སླབེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་ སྤྲོད ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་

ལི ་ཡ་ཆ་མཚོ ན་ན།

སྐངྱོ ་མཆོག་མཆོག་དང་།

ཀྱི ས་གནོན་ཤུ གས་ཧ་ཅང་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད། ན ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ས ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

གཏམ་བཤད་

ལས་རི མ་གོ་སྒྲི ག་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཝི ་

ཇེ་ནེཀ་

Vijak Naik

ལགས། དེ་བཞིན་

རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་
ཨེ ་ཤི ་ཡེ ན་ཨེ ་ཇི།

Print

Asian Age

། The Tribune།

དང་།

The Wire

ནས་གསར་འགོད་པ་ཁནྱོ ་མི ་གྲངས་

The

སོགས་
༡༥

ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སྐུ་ཞབས་ཝི ་ཇེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚོ ང་ གཞན་ཚོ ས་བོད ་ནང་དེ་ སྔ ་

འབྲེལ་གྱི ་ ལམ་ནས་ཆབ་སྲི ད ་ཐོག ་ཐེ་ བྱུས་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ རྒྱུ ད་ཅི ག ་ལམ་གཅི ག ་གི ་ འ ཛུ ག ས ་ སྐྲུ ན ་ ཡ ར ་ རྒྱ ས ་ ད ང ་ །

སདྲི ་བྱུས་ཐད་ངེས་པར་ཡི ད་གཟབ་དགོས།

ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས།

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ གོ ་ སྐབ ས་ཡོ ད ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ ཤུ ག ས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ རྒྱུ ད་གཅི ག ་ལམ་གཅི ག ་ ཚུ ལ ་བཤད་ནས་རི མ ་བཞི ན ་བོད ་ས་དབང་ རྐྱེན་དེ་ཆབ་སྲིད་དང་། ཤེས་ཡོ ན། རྒྱལ་སྲུང་།

ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་འོག་དེ་སྔ་བོད་ནང་བཙན་ སྒྱུར་བྱས་པར་བརནྟེ །   བོད་ནས་བླ་ོ སྐདྱེ ་ དེ་ བཞི ན ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཞི ག ་ཏུ ་
འཛུ ལ་བྱས་པ་རེད།    ལམ་དེས་ཞི་བདེ་ ལེན་དགོས། བོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ འགྱུར་རྒྱུ ་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཐུ གས་སྣང་གནང་
དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ ལམ་སྣེ་འདྲེན ་དགོས ་པ་ བཞི ན ་འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལའང་ དགོ ས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐ ར
ོ ་

ཞིག་ཡི ན་ཡང་།   དེ་ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ ལམ་དེ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་རེད། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་ སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

མེ ད་སོ གས་པན་གྲུབ་བཅུ ་བདུན་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་
བཙན་གཞུང་དང་རྒྱུད་སྡའེ ི་འཆད་ཉན་ཆ་ཚང་བ་
དགོས་པ་གནད་དུ་ཆེ། ད་ལམ་ཡུ ་རོབ་ཁུལ་དུ་
སྨནོ ་ལམ་འཚོ གས་འཆར་དེར་རང་རི གས་བོད་
མི ་རྣམས་དང་ནང་ཆོ ས ་དོན ་གཉེར ་བ་རྣམས་
མཉམ་ཞུ གས་ཀྱི ས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་༸རྒྱལ་
བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྱག་ཏུ ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཤེ ས་
ནས་དད་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་གལ་དང་། བོད་མི ་
རྣམས་དང་བོད ་ཀྱི ་ ནང་ཆོ ས ་ལ་བརྩི་བཀུ ར ་ཞུ ་
མཁན་ཀུ ན ་གྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་
གི ་ སྙིང ་པོ་ རྣམས་གཏིང ་ཟབ་མོ ར ་ཤེ ས ་པ་བྱུང་
ི ་གི ་
ན་རང་ཉིད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ད་ལྟའི་འཛམ་གླང
སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འདི་ ལའང་དགེ་ མཚན་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་
པར་ངེས། མཇུག་མཐར་༸གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེས་
གཙོ ས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛི ན་རྣམས་སྐ་ུ ཚེ ་
ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་སྨནོ ་
ལམ་བཅས། །

སི མ་ལ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་སྐབས་ ༩ པའི་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །བྱང་ཕྱོགས་བོད་མི འ་ི ས་གནས་ཁྲིམས་
ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༨ ཚེ ས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཉི་
མ་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༤༠ ཐོག་སི མ་ལ་དབྱངས་ཅན་
ི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་སྐབས་ ༩
དགའ་ཚལ་གླང
པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་མི ་ ༠༧ དང་།
དེ་དག་གི ་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་
ཡེ ་ཤེས་ལགས་དང་ཚོ གས་གཞོན་རྣམ་གྲོལ་ཡར་
འཕེལ་ལགས་བཅས་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་
པའི ་ མདུན ་དུ་ ལས་འཁུ ར ་དམ་བཅའ་འབུ ལ ་
བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག ས་གནས་འཐུ ས་
ཚོ གས་དམ་འབུལ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོ དང་སྟབས་བསནྟུ །
ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་སྔ་དྲོ་
ཚོུད་ ༡༡།༤༠ ཐོག་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་
སི མ་ལ་ས་གནས་མི ་མང་ ༩༤ ཚོ གས་བཅར་
ཞུ ས ་པ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ ཁྲིམ ས་
ལུ གས་དབང་འཛི ན་གྱི་ངོ་སྤདྲོ ་དང་སྦྲགས།བཙན་
བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩ པ་དང་
། དོན་ཚན་ ༡༢ པ། དོན་ཚན་ ༡༣ པ་བཅས་
ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། དཔང་རྟགས་རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་ཡི ག་གི་
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡས
ུ ། སྤྱི་མང་གཏུ ག་བཤེར་འགྲོ་
ལུ ག ས་རྩ་འཛི ན་ཁྲི མ ས་ཡི ག་གི ་ གཏུ ག་བཤེ ར ་
བྱ་རི མ། ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་སོགས་ཀྱི་གོ་
རྟོགས་སྤལེ ་བ་དང་། སྐབས་མཚམས་དྲི་བ་ཁག་
ལ་ལན་འདེབས་གནང་འདུག་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤
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ཀིར་ྟི དགོན་པའི་ག་ྲྭ བླ་ོ བཟང་ཐབས་མཁས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ལོ་བཞི ་ཡི ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

སྐད་འབོད་དང་རྒྱའི་དར་དམར་མེ ར་སྲེག་

གྲྭར་སླབེ ས་ཡོ ད་འདུག

དེ་མི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཙམ་ བཏང་བའི་ཉེས་མི ང་གཡོ ག་ནས་ལོ་ ༡ དང་
ལ་རྔ་པ་རྫོང ་སྤ ་ྲོ ཚི གས་དགོན ་པའི་ གྲྭ་ ཐུ བ ་ ཟླ་ ༦ ལ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོལ་གྱི་མིི ང་
པ། རང་ལོ་ ༣༢ ཡི ན་པ་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གི་ ཐོག་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་འདུག

ཉེན་རགྟོ ་པས་མཚན་མོ་རང་ཤག་ནས་བཙན་ དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཡས་མས་
ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ནས་བཟུང་ད་ ཤི ག་ལ་རྔ་པ་ཀི ར་ྟི དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ར་ྡོ

བར་གར་ཡོ ད་ཅི ་བྱུང་གི ་གནས་ཚུ ལ་ཙམ་ རྗེ། རང་ལོ་ ༣༦ ཙམ་ཡི ན་པ་ཁོང་མཚན་
ཡང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ལྷག་ཡོ ད། ཁོང་ མོ ་རང་ཤག་ནས་ཉེན་རགྟོ ་པས་བཙན་ཁྲིད་

ར་ྡོ ར།ྗེ

ཐུ བ་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༣༠ ཡས་མས་ཤི ག་ལ་ཀིར་ྟི དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ

ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་སྐལ་བཟང་ལགས་ གནས་ཚུ ལ ་གང་ཡང་ཤེ ས ་རྟོག ས་མ་ཐུ བ ་

བླ་ོ བཟང་ཐབས་མཁས་ལགས།

ས་གནས་གང་དུ་ ཡོ ད་མེ ད ་སོ ག ས་ཞི བ ་ པ་ཀིར་ྟི དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས།   དེ་སྔནོ ་
ཕྲ་གང་ཡང་ཤེས་རགྟོ ས་མ་བྱུང་།

ཁོང་ རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་སྒ ་ོ བརྒྱབ་པའི ་ ནང་བསྟན་

བཟང་ཐབས་མཁས།  རང་ལོ་ ༣༧ ཙམ་ འཛི ན་བཟུང་གི ་དུས་ཚོ ད་ལོ ་སྔནོ ་མའི་ནང་ གཞོན་ནའུ ི་རི ག་སླབོ ་ཁང་གི ་སྐབས་གསུམ་
ཡི ན་པ་ཁོང ་ལ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་ལོ ་ བཞི ་ ཡི ་

ཡི ན་པ་ཙམ་ལས་གསལ་པོ་ ཤེ ས ་རྟོག ས་ པའི ་ མཐར་ཕྱི ན ་སླ ོབ ་མ་ཡི ན་པ་དང་།

ནག་ཉེས ་ག་རེ ་ བཙུ ག ས་ཡོ ད ་མེ ད ་དང་།

བུ་ཡི ན་པ་དང་།

༄༅།

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ་སླབོ ་དཔོན་ངག་དབང་

བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད་ཀྱང་།

།རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ས་ཡོ ངས་

རྫོ ག ས་དྲག་པོའི ་ ཐོག ་ནས་བཙན་བཟུ ང་

མ་བྱུང་།

ཁོང་ནི་ལྷ་སྡ་ེ གོང་མའི་བླ་ོ ཁོའ་ི རྗེས ་སུ ་ མཚན་ཉིད ་གྲྭ་ ཚང་དུ་ གཞུ ང ་ཆེ ན ་

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་ སླབོ ་སྦྱོང ་གི ས ་དེང ་སྐབ ས་དབུ ་ མའི་ འཛི ན་

ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

མུ ་མཐུ ད་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ ་

༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་པ་
གྲངས་ ༡༥༣ ནས་སྐ་ུ ལུས་མེར་བསགྲེ ས་

ཀྱིས་ཞི ་རྒོལ་གནང་བའི་དྲན་རྟེན་སླད་བོད་

མྱོང་ཡོ ད་འདུག

ཐུ བ་པ་ལགས་ཆུང་ཆུང་ གི ས་བཙོ ན་འཇུག་ལོ ་གསུམ་བྱས་ཡོ ད་པའི་

སྐབས་ནས་སྤྲོ་ཚི གས་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་ཞི ག ་ཡི ན་འདུག ་པ་

བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ བཅས། །

ཉིན་སྤ་ྲོ ཚི གས་ཡུལ་ཚོ འི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་

༡༠༠

མངྱོ ་བཞིན་པའི་ཁར།

བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་རྩུབ་ཀྱི ་སྲིད་བྱུས་

བཟུང་གི ས་བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛི ན་བཟུང་

དང་།   རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་

འགན་འཛི ན་རྣམ་པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་རྐྱེན་ཀྱིས་འཛི ན་ ལས་འགབ་མའི་ཕ་སངས་རི ས་ཀྱི་བུ་ཡི ན་པ་

སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་བོད་

མེ ད་བཙོ ན་འཇུག་དང་མི ་སྤྱོད་ལས་འདས་
པའི་ གདུག ་རྩུབ་མནར་གཅོད ་མྱངས་དང་

རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་

བཙུ ན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒར
ོ ་

བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།

ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲངས་༡༥༣

གལ
ྲོ །

གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དུས་ཚོ ད་ཀྱང་བཀའ་

སྲོག་བླས
ོ ་བཏང་གནང་མཁན་ཡོ ངས་དང་།

རེ་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ ལོ ་ ལྟར ་ང་ཚོ ས ་མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨནོ ་ལམ་རེ ་

ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ།

སྡ་ེ ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། ཚོ གས་

མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་པ་དང་

ཡང་གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་

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

མཆོ ག་བོད་ལ་མགྱོགས་མྱུར་གདན་འདྲེན་

དེ་

ཞུ ་ ཐུ བ་པ་ཤོ ག ་ཅེ ས ་ཚང་མས་སྨ ནོ ་ལམ་

འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་

འདེབས་རྒྱུ་དང་།

ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་ཆོས་རི ག་ལས་ སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་མུར་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཚོ གས་མགོན་དུ་ དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་

བཀའ་ཤག་གིས་དབུས་

བོད ་མི ་མང་ཡོ ང ས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ ་
དགོས་ཞེས་གསུངས། །

ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་བསྐས
ོ ་ཀྱི ས་ཆོ ས་རི ག་ལས་

གནང་ཡོ ད།

ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་ཚོ འི་སླད་ང་

སྲིད་བྱུས་བརྒྱུ ད་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་

སྡ་ེ སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་གི་ལས་བྱེད། གཞན་

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ ར ནྟེ ་མཆོ ག ་ ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐོ་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་རྗེས་
སྤྱན་སྔའི ་ དྲུ ང ་དུ་ མཆོ ད ་སྤྲི ན ་སྣ་ལྔ་ འབུ ལ ་ ཆུ་ཚོ ད་ ༥ བར་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་

བོད ་བསྟན་སྲི ད ་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ ལུ ས ་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་རི ས་མེད་ཆོས་

ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ།

གྱིས་

ཚོ ་ཚང་མས་སྨནོ ་ལམ་འདེབས་རྒྱུ ་དེ་རེ ད།

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ་ བཀའ་ བཞི ན་མི ་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་ཁྱོན་མི ་

གཤོམ་དང་འབྲེལ།

ཁོང་ནི་རྔ་པ་རྫོང་ཕྱུགས་

དཔལ་ལྡན་ ཕུལ་བ་ཡི ན་སྟབས། དེ་རི ང་མཆོད་འབུལ་
ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཞི ང ་མཆོ ག ་འདུས ་པ་རྒྱ་ བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས།
མཚོ ར ་བསྙ ནེ ་བཀུ ར ་གསོ ལ ་ཇ་དང་དགེ ་ སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་གསར་འགོད་པའི་ད་ྲི སྨནོ ་ལམ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། གཙོ་བོ་བོད་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ་

ཁ་ྲི ཚོ ་མང་པོ་ཉེས་

ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ པར་ལྷག་ཡོ ད།

གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

བྱས་ཏེ་བོད་མི ་ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་ཙམ་འདས་
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བ་དང་།

དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་

ནི་སྤ་ྲོ ཚི གས་ཐང་བ་མའི་མགར་བ་ཚང་གི ་ བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་རྗེས་གསར་འགོད་པས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ ཤག་གི ས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་དུས་ཚི གས་

ལམ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་དགོས ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་ དང་བསྟུན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཅི ་ཡི ན་སྐརོ ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་དམ་བཅའ་

སྦར་སི ལ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་སྦལེ ་ཇམ་ཕི་ལེ་མི ཤ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༡༤

ཉིན་སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་

སབྟོ ས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

དེ་བཞིན་རི ག་

ཚོ གས་

Flemish Parliament

འཛི ན་འགན་ཁང་ལགས་ཀྱི ས་གསུམ་གྱི ས་ གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་

ཀྱི་ཚོ གས་ བར ནྟེ ་རྒྱ་མི ་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་ནས་ཁོང ་ལ་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་

Wilfried Vandale

མཆོག་ སྔ་རྗེས་འབྲེལ་གཏུ ག་བྱས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ དུའང་དེ་ལྟའི་བཙན་ཤེད་དང་གནོན་ཤུ གས་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས ་ཏེ་ ཁོ ང ་ལ་ག ྲོས ་ ཁོང་གི ས་བོད་དོན་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ སྤྲོད་བཞིན་ཡོ ད་ནའང་། བར་ལམ་ནས་སྦལེ ་
ཚོ གས་ཚོ གས་གཙོར་འདེམས་བསྐ་ོ བྱུང་བར་ གནང་བཞིན་ཡོ ད། ཁ་སང་ཁོང་གྲོས་ཚོ གས་
འཚམས་འད་ྲི ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

དོན་ ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྔ་ ཕྱི ་ གཉིས ་མཇལ་འཕྲད་

གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་ཚོ གས་མཉམ་ གནང་སྟེ་བོད་དང་བོད་ཀྱི ་དོན་གཅོད་ཁང་

རྒྱུ ན་རི ང ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད ་པ་གླ ང
ེ ་ སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་སྐརོ ་གསུངས་འདུག

སྐ་ུ ཚབ་

སླངོ ་ཞུས་འདུག   དེ་ཡང་དེ་སྔའ་ི ཚོ གས་ དོན་གཅོད་ཀྱི ས་སྐབས་དེར་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་
གཙོ་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ Jan Peumans མཆོག་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཡུ ་

ཇམ་གཙོ ས་ནབུ ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ བྱེད་བབ་ལ་གདོང ་ལེ ན ་

གནང་བཞིན་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག
མཇུག་མཐར་སྐ་ུ ཞབས་

Vandale

མཆོག་

མུ ་ མཐུ ད་གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ར ་
གནས་མི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་ཕི་

ནས་ལོ ་ མང་དོན ་གཅོད ་ལས་ཁུ ང ས་དང་། རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་

ལེ་མི ཤ་གཞུང་གསར་འཛུ གས་སྐབས་མཁནྱེ ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ་ ཟད།

བོད་དོན་ཐོག་དེ་སྔའ་ི ཚོ གས་གཙོ ་ལྟར་གནང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར། དེ་བཞིན་བོད་ མཛད་བཞི ན ་པའི ་ སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཞུ ས ་པ་མ་

དེང་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་ལས་བྱེད་མཐུ ་ ཉེ་ཆར་འོས་བསྡུ་བྱུང་བའི་ཕི་ལེ ་མི ཤ་གྲོས་ ཕེབ ས་སྐབ ས་རྒྱུ ན་མཇལ་གནང་ཡོ ད ་པར་ གི ས་བཙན་གནོན་དང་དམ་བསྒྲགས་ཇེ་ཆེར་

རྟོགས་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་།

ཁོང་གིས་མུ་མཐུ ད་

རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཀྱང་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་ས་སྐྱ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་ཆེས་ཐོག་མ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༩

ནས་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བའི་ནང་།

རོབ་དཔལ་ས་སྐྱའི་འཇིག་རྟེན་ཞི ་བདེའི་སྨནོ ་

ཅིང་།   དུས་འགྱུར་རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་དུ་བོད་ཀྱི་

ནས་ཚེ ས་

༡༡

བར་ཉིན་གསུམ་རི ང་ཡུ་

ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་སྦལ
ེ ་ཇམ་གྱི་གྲོང་

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྔ་མོ་བོད་ལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་དར་སལ
ྲོ ་ཡོ ད་

མོ ་ས་ཕྱོགས་ཁག་ཏུ ་གནང་སྲོལ་བྱུང་ཡོ ད། གསུངས།

བསྒྲགས་གནང་འདུག

དེར་བརྟེན་ད་ཆ་སྦལ
ེ ་ཇམ་དུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ དང་ ༡༡ སྔ་དྲོ་བར་མུ་མཐུ ད་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་

སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ་ཐེངས་དང་པོ་འདི་ཚུ གས་ སྨནོ ་ལམ་དང་བརྟན་བཞུ ག ས་སྒྲུ བ་བཞག་ ཚོ གས་ལགས་དང་དྲུང་ཆེ ་མཐུ ་སབྟོ ས་རྣམ་
ཚོ གས་པ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱབ་

རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ནས་སྐྱབས་རྗེ་ ཁྲི་

བཞུགས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས། སྐྱབས་

དོན་གཅོད་ཀྱི ས་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་

དབང་བཀྲིན་སྩལ་གནང་བ་དང་ཆོ ས་ཞུ ་བ་

ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།    ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་མཛད་

ཏུ ་དཔལ་ས་སྐྱའི ་ ཁྲི་ ཆེ ན ་མཆོ ག ་ལ་བརྟན་

ཁྱེར་ཨེ ན་ཝར་པན་དུ་བསྐྱངས་གནང་ཡོ ད།  
ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་སྐྱབས་ར་ྗེ ས་སྐྱ་

གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་ར་ྡོ རྗེ་འཆང་མཆོ ག་ཚོ གས་

ར ྗེ་ ཁྲི ་ ཆེ ན ་མཆོ ག ་གྱི ས ་མང་ཚོ ག ས་ལ་ཚེ ་

བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་།

རེ་རེར་ཕྱག་དབང་གནང་འདུག

ཁང་དུ་ ཕེབ ས་སྐ བ ས་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་
ཡུ་

རོབ་ས་སྐྱའི་སྨནོ ་ལམ་གོ་སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུང་།

ཆེ ན་ཚོ གས་པའི་ལས་སྣེ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་སྐྱབས་ར་ྗེ

ཁྲི་ཆེ ན་མཆོ ག་བཞུ གས་ཁྲིར་འཁོད་བསྟུན།

ཆོ ས་བརྒྱུད་སོ་སོས་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ་གནང་

མནྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་

ལམ་ན བུ ་ཕ ག
ྱོ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་བོད ་མི ་

ཡུ་རོབ་ས་སྐྱའི་སྨནོ ་ལམ་འགན་འཛི ན་གྱིས་

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བོད་ཨི ན་ཐོག་

ལམ་བསྐྱར་གསོ་གནང་བ་མ་ཟད།

བར་

ཐུ བ་པར་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། དེ་

རི མ་ཆ་ཚང་དང་།

དེ་ཉིན་སྦལེ ་ཇམ་བརྩེ་

ཆེ ན་ཚོ གས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་དགའ་

སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ་ེ དང་།

གནང་ཡོ ད།   ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ སྔ་དྲོ་སྐྱབས་

ཕྱི་

རྒྱལ་བ། བོད་མི ་བཅས་ཆོས་ཞུ་བ་སུམ་སྟོང་

ལྷག་ཡོ ད་པའི་མཇུག་སྡམ
ོ ་ལས་རི མ་སྐབས་

འབྲེལ་གྲ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་དང་། དྭང་ ཡུ་རོབ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་རྗེས་ལོར་
བླང་ཞབས་ཞུ་བ།

དང་བོད་མི འ་ི འདུས་སྡ་ེ སོགས་སྐརོ ་སྙན་སེང་

དེ་ ཡང་མཇུ ག་སྡམ
ོ ་དང་ཚེ ་ དབང་གནང་
སྐབས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་

དེ་བཞིན་སྦལེ ་ཇམ་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་བརྩེ་

ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་ཟུར་མཇལ་ཞུ ས་ཏེ་སྐུ་ཚབ་

སྦྱིན་བདག་རྣམ་པར་ དཔལ་ས་སྐྱའི་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་

༢

ི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེས ་སོ ག ས་ ཕ་རན་སི ར་གནང་གཏན་འཁེལ་བའི་གསལ་
འདུས་སྡ་ེ ཇེ་ཆེར་སོང་སྟབས། སྨནོ ་ལམ་ཆེན་ སྙང

སྤྲོའི ་ དགོ ང ་ཚོ ག ས་ལའང་མཉམ་ཞུ ག ས་

ར ྗེ་ ཁྲི ་ ཆེ ན ་སྐུ ་ འཁོ ར ་རྣམ་པ་ཕ་རན་སི ར་

ཆི བས་ཐོན་གནང་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ནས་མགནྲོ ་ཁང་དུ་ཕེབས་
སྐྱེལ་གྱི་བྱིན་ཕྱག་ཞུས་པ་བཅས། །

ུ ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་པ་རལ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧ ༨ པའི་ནང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམ་པ་ཚོ ས་རྒྱ་ འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བོད་མི ་ཚོ ས་ སར་བབས་བཅུ ག་
ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ གར་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡི ག་སྦྱངས་ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བརྟེན་ ཡོ ད།
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ བཀའ་བསྟན་འགྱུར་སོགས་ཀྱིས་མཚོ ན་པའི་ ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད །
གྱི་མངའ་སྡ་ེ གུ ་ཇི ་ར་ཏིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་དོ་ད་ ནང་པའི་གཞུ ང་ཆེ ན་ཁག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་ རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་སྤྱིར་
ུ ་
ར་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་པ་རལ

བོད་མི ་ཚོ ་རྒྱ་

གར་ནང་བཙན་བྱོལ་
དུ་ འབྱོར་ར ྗེ ས ་སྔ ར ་

Parul Uni-

ཏུ ་བསྒྱུར་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ བཏང་ཞིག་མ་ཡི ན་པར། བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་

བོ ད ་ནང་དགོ ན ་སྡ ེ་

མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

རྒྱ་གར་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་བྱོན་པའི་ རབས་ཀྱི་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་བོད་མི ་ཚོ ས་

རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་

བོད ་གཉིས ་བར་ལས་འབྲེལ་ཡོ ད ་པའི ་ ཆ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ གི ་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་བོད་ནི་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཆུ་ ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

versity

མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ བོད་ནང་དར་སྤལེ ་ཧ་ཅང་གནང་ཡོ ད།

ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

རྒྱ་གར་དང་

ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་རྒྱ་གར་

གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་

བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་

གནས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཞི ག ་ཡི ན་ཞི ང ་། བདག་གཉེར་བྱས་ཐུ བ་ཡོ ད།   ཁོར་ཡུག་

ཁག་ཉམས་པ་རྣམས་
གསོ་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད།

མཆོ ག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གྷན་ མཛོ ད་ལྟ་བུ་ཡི ན་པས། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ཆེ་ བཤད་གནང་ཡོ ད ་པ་
ངྷི་མཆོ ག་གི ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡི ་ ཁག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

རྣམས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རངས་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡི ན།

རྒྱ་གར་

མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ དང་ ༡༩༦༠ ནང་རྒྱ་ནག་ སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག་གི ས་པ་རུལ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་

བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལའང་རོགས་རམ་བླ་ན་ དང་བོད་གཉིས་བར་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་། དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ དགོ ན ་སྡ་ེ གི་འགན་འཛི ན་དེ་ཝན་ཤུ་པ་ཌེལ་
མེད་པ་གནང་ཡོ ད། དུས་རབས་ ༧ དང་ ས་བབ།

ལོ་རྒྱུས།

ཁོར་ཡུག་སོགས་ཀྱི་ ཁག་གཏོར་བཤི ག་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐྱ་

evanshu Patel

De-

ལགས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་

འག་ྲོ གནྲོ ་བཏང་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུས་

པ་དང་འབྲེལ་ད ་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབ ས་
ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་སི ་པན་ནས་ཡི ན་པའི་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་སྤལེ ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ཚོ ་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་སི ་པན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རནྟེ ་ ཁབ་ནས་ཡི ན་པའི་བུད་མེད་གྲངས་ ༩ དང་
གཞི་བྱས་པའི་

Focusonwomen, Spain

ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་

མཇལ་འཕྲད་གནང་སོང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ གཙོ འི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་སྲི ད ་དོན ་ཚོ ག ས་པ་མེ ད ་

བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་འོག་བཀའ་བླནོ ་ཁ་ྲི པ་མི ་ པའི་མང་གཙོའ་ི སྐརོ ་དང་། དེའ་ི ནང་འཐུ ས་

དམར་གཞུ ང ་གི ་ གདུག ་རྩུབ་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་
བྱུས་འོག་བོད་དེ་དུམ་བུ་མང་པོར་བཏང་ས།ྟེ

མི ་རྣམ་པ་མི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འདེམས་ཀྱི་ བོད ་མི ་རྣམས་ལ་རང་གི ་ ངོ་ བོ་ ཆོ ས ་དང་།

ཡོ ད་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་སྐརོ ། གཞན་ཡང་སྤྱི་ རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་དང་བཅས་པ་སྲུང་

གྲུ ་ གང་སར་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་དང་།
ུ ་སྟོབ ས་སྤལ
བུ ད ་མེ ད ་ན ས
ེ ་རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་།

ཟླ་བ་ སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་

པའི་བུད་མེད་ཚོ ་ཁག་གཅིག་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

དྲུག་རེའ་ི མཚམས་སུ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་རེ་ཚོ གས་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི ་ ༡༥༣ གྱིས་
ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་བསྲེགས་

བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕེབས་སྐབས། དཔལ་

པའི་ནང་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོ ས་ཚོ གས་དུས་ གནས་སྟངས་དང་།

གནང་རྒྱུ འི ་ རེ ་ སྐུལ ་ཟླ་བ་གཅི ག ་གོང ་ནས་

དེ་ བཞི ན ་བོད ་དེ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་རང་བཙན་ ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་པའི་ཐོག་ནས། བོད་

གནང་མཁན་སི ་ པན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡི ན་

༩ ནས་ ༡༡ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་

ནང་སྔནོ ་རྩིས་ཚོ གས་དུས་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ གནང་བ་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་

ཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་གནང་བ་དང་།

ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༩ ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་

ཁོང་རྣམས་དེ་སྔ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱུ ས་མངའ་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་

མང་ནས་འདེམས་རྒྱུའི་སལ
ྲོ ་གཏོད་པ། ཕྱི་

གཙང་མ་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ རང་བཙན་མི ་རྩོད་པར་བོད་རི གས་ཡོ ངས་

སྐབས་དེར་དཔལ་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་བཙན་

སྐྱོང་གི ་སྐུ་དབང་ཡོ ངས་རྫོགས་མི ་མང་གི ས་

རྩ་བ་ནས་མེད་སྟབས།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་

རྒྱ་དམར་གཞུ ང་གི ་བཙན་དབང་འོག་དོན་ ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་ཡོ ང ་

ལ་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐོག ་མར་ཕྱི ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཆབ་སྲི ད ་དང་འཛི ན་

ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་འཇོག་ཏུ ་བཅུག་པ་དང་།

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས་

མཆོ ག ་གི ས ་ཚོ ག ས་གཙོ འི ་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་

བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་པ་ནས་ འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁྲིད་རྣམས་

ཐབས་བྱས་རུང ་༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ་ ཆེ འི་ སྐུ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་དང་ལྷན ་གྲོས ་ཚོ ག ས་

རི གས་དང་། བུད་མེད་ནསུ ་སབྟོ ས་སྤལེ ་རྒྱུར་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་འགྱུར་བ་ མང་གཙོ འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ འཕེལ ་རི མ ་སྐར
ོ ་

ལོ ར་བོད་མི ་ཁྲི་ཚོ ་བརྒྱད་ཙམ་བཙན་བྱོལ་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་

ི ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གྲངས་ཉུ ང་མི ་
འཛམ་གླང
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་སི ་པན་རྒྱལ་

བཟུང་། སྤྱི་ལྷན་སྐབས་སོ་སོར་བོད་མི ་མང་

ལ་རྩིས་སྤྲད་པ་སོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་

འག་ྲོ ཚུལ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་སྤྱི་ནོར་

ཞིབ་རྒྱས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་

སྐབས་དེའི་བོད་གཞུང་ནས་ལོ ་བརྒྱད་བསནྟུ ་

ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་བྱུང་སྟབས།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ།   བོད་ནང་རྒྱ་

གནང་རྗེས།

སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ་དཔལ་ལྡན་

ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐར
ོ ་དུ་ཕེབས་
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ནང་དངོས་དོན་རྟོག་ཞི བ་ཀྱི་གཟིགས་སྐརོ ་སྐ་ུ ཚབ་ཐེངས་བཞི ་ཕེབས་པའི་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
བོད་

སྐུ་ཚབ་བོད་དུ་གཟིགས་སྐར
ོ ་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་ གོ་རྟོགས་རྟོགས་མེད།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་བཀའ་བླནོ ་ཁ་ྲི ཟུར་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་ དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་

སྐ་ུ ཚབ་དང་པོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ དང་། བཞེད་ལྟར། མི ་དང་མི འ་ི དབར་བཀའ་མོལ་ སྤྱི་ཟུར་ཚེ ་རི ང་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཀྱིས་གཟིགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༩ སྐབས་ཀྱི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མི འི་ ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་གཅི ག ་ཏུ ་བསྡུས ་པའི ་ རང་
ྱོ ས་དེ་ཆགས་ཡོ ད།
པའི ་ གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་ས་ཐེག ་ རྒྱུའི་ལངས་ཕག

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་ཉེ་འགྲམ་ དེ་ནས་རི མ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧་་་༦༨ ལོར་
ཆེ ན་ཆོ ས་གླང
དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི ་འགྲེམས་སྟོན་

བཞི་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། གཟིགས་སྐརོ ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དགོངས་ བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོ ག

ོ ་སྐབས་མྱོང་ཚོ ར་ཇི ་བྱུང་སྐར
ོ ་གསུངས་
སྐ་ུ ཚབ་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ༼ དེང་དུས་ གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས། ཞེས་ སྐར

སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་བོད་ ཡོ ད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་འགྲེམས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཁག་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ནང་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་དུ་ ཕེབ ས་དགོ ས ་པའི ་ སྟོན ་ཁང་ཆེ ་ རུ འ མ་གསར་རྒྱག་གནང་

ཁང་དུ་ ༼ བོད་ནང་དངོས་དོན་རགྟོ ་ཞིབ་ཀྱི་

དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། གཞིས་ལུས་བོད་

དགོས་པའི་དམི གས་ཡུལ་ནི།

མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཡི ན།

རི ས་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡི ན།

གཟིགས་སྐརོ ་སྐ་ུ ཚབ་ཐེངས་བཞི ་ཕེབས་པའི་

མི ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་

གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་གནང་

བོད་ནང་སླབེ ས་རྗེས་མྱོང་ཚོ ར་ནི།

སྐརོ ། ༽ ཞེས་པའི་པར་རི ས་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་

གཞིས་

བཞུ ག ས་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ བླ་

སོང་།

ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

སྐབ ས་དེར ་འགྲེམ ས་ས ནྟོ ་ཚན་པའི ་ འགན་

འཛི ན་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་དད་

དངོས་དོན་རྟོག་ཞི བ་ཀྱི་གཟིགས་སྐརོ ་ཐེངས་

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་བོད ་མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་རྣམས་

ངོ་སྤདྲོ ་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བོད་ནང་

གུ ས་ཧ་ཅང་ཆེེ ན་པོ་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

གཉིས ་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི ་ ཟུ ར་པ་

ལའང་སེ མས་ཚོ ར་ཆེ ན་པོས་དགའ་བསུའི་

བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

གཅི ག་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་།༽ འཚམས་འདྲི་གནང་ཡོ ད།  ཅེས་དང་།

ནས་གཟིགས་སྐརོ ་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ བླནོ ་དང་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་

རི ག་གི་སྐ་ུ ཚབ་ཁག་གཅིག༽

དང་སྤྱི་ཟུར་ཚེ ་རི ང་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག སྐབས་དེའ་ི བཀའ་

མྱོ ང ་ཚོ ར་ཇི ་ བྱུ ང་སྐ ར
ོ ་བརྙ ན ་ཐུ ང་ཞི ག་ འཐུ ས ་རྣམས་དང་ལྷན ་མ་འོང ས་པར་རྒྱ་

གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

ནག་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་ལངས་

སྐ་ུ ཚབ་གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ༼ ཤེས་ ཕ ྱོ ག ས་མཚུ ང ས་བོད ་ནང་གི ་ཁོ ར ་ཡུ ག་

སྐ་ུ ཚབ་བཞི་ གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེ ན ་ཡི ན་པའི ་ སྐ ར
ོ ་

པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ བཅས་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ དང་།

དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་ཐུ བ་ སོགས་གཏོར་བཤི ག་བཏང་བའི་སྐརོ །

དེ་ རྗེས ་ཕྱི ་ འབྲེལ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་གཏན་འབེབེ ས་དགོ ས ་པའི ་ ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

ནམས་ནོར ་བུ ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ བླ ་ དགོངས་བཞེད་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་

ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་ལྷན་གྲོས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་ མོལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ཤི ག་ཤར་ཚེ ་ང་ཚོ ས་

པའི་སྐརོ །

ཐབས་ལམ་ཞི ག་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ འི་དགོངས་

ལོ་

༢༠ རི ང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཚབ་

དང་པོ་བོད་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་ཏེ་ད་བར་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཏིང་ཞོ་ཕིང་
Xiaoping

གི་རེད། ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་

མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་
བོ་ནི་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་རི གས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་

ཡི ན། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོལ་
གསུམ་དབྱེར་མེད་ཐོག་སྡག
ུ ་པོ་གཏོང་བཞི ན་

ཡོ ད་སྟབས། འདིར་ང་ཚོ ས་བཙན་བྱོལ་ནང་
དུ་ཆོལ་གསུམ་རགྡོ ་རྩ་ཆི ག་སྒྲིལ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་ནང་དངོས་དོན་

རག
ྟོ ་ཞི བ ་ཀྱི ་ གཟི ག ས་སྐར
ོ ་སྐུ་ ཚབ་ཐེང ས་

བཞི ་ཕེབས་པའི་སྐར
ོ ་སོ གས་བོད་ཀྱི་གཞོན་

གསུང་བཤད་གནང་རས
ྲེ ས་སནྟོ ་ལས་
ྗེ ་འགམ

གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་དོན། ཕྲན་ གནང་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་ཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་

ཆེ་ཞུས་རྗེས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ།

སྐབས་དེའ་ི བོད་ནང་ རྟོགས་བྱུང་།

ཞེས་སོགས་གསུང་བཤད་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བྱེད་ཡེ ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་

ཐོག་

ྲི ་བོད ་ཀྱི ་ འག མ
སྤྱི ར ་ཕྱི ་ ད ལ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་ཁང་དུ་

ྲེ ས་སནྟོ ་དུ་གཞུང་དང་གཞུང་
ཀྱི ་གཟིགས་སྐར
ོ ་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་བཞི ་ཕེབས་ པར་རི ས་འགམ

འགྲེམས་སྟོན ་རེ ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་དང་ཞུ ་ མུ ས ་

ཟླ་གསུ མ་མཚམས་དུས ་ཐུ ང་པར་རི ས་

པའི་སྐརོ ་ཞེས་པའི་པར་རི ས་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་དེ་ འབྲེལ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་

ཡི ན་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིར་དུས་ཐུ ང་ཀྱི་

ུ ་ཤི ག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   གཞི་རྩའི་མཛད་སྒ་ོ ཆུང་
ཁོང་གིས་རང་བཙན་མ་རྩོད་པའི་ ཡི ན། ངས་སྙངི ་སྡས

དངོས་དོན་རྟོག་ཞི བ་ཀྱི་གཟིགས་སྐརོ ་སྐ་ུ ཚབ་

Deng

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་ཡི ན་པའི་ བཞི ན་གལ་ཆེ་བརྩིས་པའི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་ ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་

ལོ་ ༤༠ འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

སྐབས།

མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་

ཚུལ་གསུངས་ཡོ ད།

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

པར་རི ས་ལམ་ནས་ང་ཚོ ས་ལོ ་རྒྱུ ས་མཐོང་

དོན་རྟོག་ཞི བ་ཀྱི ་གཟིགས་སྐར
ོ ་སྐུ་ཚབ་དང་ མྱངས་པའི་སྐརོ ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཤེས་

དར་རྒྱས་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ནང་གི ་ དངོས ་ ལྷག་པར་བོད་མི ་སྒར
ེ ་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཇི ་ལྟར་

ཚན་པའི ་ དུས ་ཐུ ང ་གི ་ པར་རི ས ་འག མ
ྲེ ས་ ནག་ཏུ ་མའོ་ ཙེ ་ ཏུ ང་གྲོང ས་རྗེས ་འགྱུ ར ་བ་ པར་བརྟེན ་བོད ་ནང་དངོས ་དོན ་རྟོག ་ཞི བ ་ མར་འདིར་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་
ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོ ད།

ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་འགམ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་བྱ་རྒྱུ་རེད།

སྐས
ྱེ ་རྣམས་ནས་ངེས་པར་མཁནྱེ ་དགོས་རྒྱུ ་

ྲི ་འགམ
ཞེས་པའི་ཕྱི་དལ
ྗེ ་རྒྱ་ རང་སྐུ་ ཚབ་དང་པོའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ ཞི ག ་ཡི ན་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན།
ྲེ ས་སནྟོ ་ བཞེད་ལྟར་གྲ་སྒྲིག་མཛད་ཡོ ད། དེ་རས

སནྟོ ་དེ་བཞིན་དྲན་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་

པ་རྣམས་ནས་སྐུ་ལས་ཇི་ལྟར་སྐནྱོ ་པའི་པར་

དེ་རྗེས་དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་བླ་ོ བཟང་ དཀའ་སྡུག ་ཇི ་ ལྟར ་ཕྲད་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སྤྱི ་ དང་།

བཞེད་ལྟར། བོད་ནང་དངོས་དོན་རགྟོ ་ཞིབ་ བོད་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་གཉིས་སྨན་གྱི ་ པོའ་ི མངྱོ ་ཚོ ར་དང་།

ཀྱི་གཟིགས་སྐར
ོ ་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་བཞི ་ཕེབས་

དགོན་པ་དང་སྐ་ུ གསུང་ཐུ གས་རྟེན་

མི ་ཐོག་རྒན་

པར་རི ས་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་དེ་བཞི ན་བོད་ནང་

ོ ་ཡི ན་འདུག ་པ་
ྲི ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་རང་བཙན་ཤོར་ནས་བོད་ ཆུ ང་རེ ད་དེ་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ ཐེང ས་བཞི ་ ཕེབ ས་པའི་ སྐར
ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་ཡང་འགག
དེརེ ་བརནྟེ ་སྤྱི་ནོར་ གཞི ས་བྱེས་གཉིས་དབར་ལོ ་ཉི་ཤུ འི་རི ང་སྤྱི་ ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི ན།

གོང་དུ་ཐེངས་དང་པོའ་ི

འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ སྒར
ེ ་གང་ཐད་ནས་འབྲེལ་ལམ་མེ ད་སྟབས་ སྐུ ་ ཚབ་བླ ་ོ བཟང་དར་རྒྱས་མཆོ ག ་དང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི ཨ་རི འ་ི ཏཱ་

ལག་སླབོ ་གཉེར་བའི་སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་ལས་གཞི ་

བཅས། །

༢༠༡༩ ལོའ་ི ཨ་རི འ་ི ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ནས་སླབོ ་ཡོ ན་སྩལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།
ཀམ་པུ་ཀྲར་ཚན་རི ག

ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ནས་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་

འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་དབུ་འཛུ གས་

ཤས་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དང།
བོད་མི འ་ི སྤྱི་
ུ ་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་
ཚོ གས་ནང་མི འི་ནས

དེ་རི ང་བོད་རི གས་སླབོ ་མ་གསར་པ་གྲངས་

གཉེར་བ་གྲངས་

ཡི ན།

ལག འཕྲུལ་ལས་རི ག་པ། དཔལ་འབྱོར་
རི ག་པ་བཅས་སོ་སོར་རི གས་ གཅིག་རྐང་

གཉེར་བ་ཚོ ་དང་འདྲ་བ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི སླབོ ་

རང་དབང་ཅན་གྱི ་ དགེ ་ རྩའི ་ སླ བོ ་ཡོ ན་

ལག་སླབོ ་གཉེར་བའི་སླབོ ་ཡོ ན་ལས་གཞི་ནས་

༡༦ དྲག་འདེམས་ཀྱིས་སླབོ ་ཡོ ན་སྩལ་རྒྱུ་
དང།

དེ་སྔ་ལོ་གཅིག་

གི་སླནོ ་ཡོ ན་ཐོབ་

གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་རི གས་སླབོ ་
༡༦༠

སྐརོ ་ལ་ཨ་སྒརོ ་

༢༠༠༠༠༠༠ (ས་ཡ་གཉིས།) སྐརོ ་སླབོ ་ཡོ ན་

གནང་ཡོ ད། སླབོ ་ཡོ ན་དེ་དག་རང་རེའ་ི སླབོ ་

ཐབས་བཅས་སུ་དམི གས་ནས་གནང་བ་ཞི ག་
དེ་སྔ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་ཟིན་པའི་བོད་རི གས་སླབོ ་

འཛི ན་སྐྱོང་དང།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནད་དོན། ཕྲ་བའི་གླགོ ་རྡུལ་མ་

འཛི ན་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པར་གྱུར་ཡོ ད།

ཡོ ན་ཐོབ་མཁན་གྱི ་བོད་རི གས་སླབོ ་གཉེར་

འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་སླབོ ་ཡོ ན ་

འཇར་མ་ནི། སུད་ཛར་ལེན་ྜ བཅས་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ཁག་ཏུ ་

སྒྲུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡང་དང་ཐོག་སླབོ ་
ཡོ ན་ཆེ ད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་

མཁན་བཅས་ལ་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ྲི ས་ལུགས་རིི ག་པ། ཁམ
ྲི ས་
རི ག་པ། ཁམ

འདེམས་བྱེད་པ་དང། དེ་རྗེས་འདེམས་ཐོའ་ི

ཐམ་པ་གསོལ་

དེ་དག་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་

རི ག ་པ་བཅས་ཀྱི ་ འབུ མ ་རམས་པའི ་ སླབོ ་

གིས་དྲི་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཨ་རི འི ་ ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མའི ་ དགེ ་ རྩའི ་ གཙུ ག ་

མཛད་རྒྱུ འི་རླ བས་ཆེ ན་དགོངས་གཞི འི་ཆ་

སོན་པའི་སླབོ ་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་ཚོ ང་ལས་

ཡོ ན་ལས་གཞི ་དེ་དག་སུད་སི ར་ཡོ ད་པའི་ཏཱ་

ཟིན ་པའི་ བོད ་རི ག ས་སླབོ ་གཉེར ་བ་གྲངས་

གཉེར་བ་རྣམས་ནས་རང་རང་གི ས་བདམས་

༡༤ བསྐྱར་དུ་དྲག་འདེམས་ཀྱིས་མུ་མཐུ ད་

པའི་ སླབོ ་ཚན་ཐོག ་སླབོ ་སྦྱོང ་གཟེང ས་ཐོན ་

འདེམ ས་བྱུང་བའི ་ སླབོ ་མ་རེ ར ་མང་ཤོ ས ་

བརྩེ་ལྡ ན ་པ་སོ ག ས་རྩ་ཆེ འི ་ བོད ་ཀྱི ་ རི ག་

ལོ་གཅིག་ གི་སླབོ ་ཡོ ན་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན། དྲག་

བྱུང་བ་དང། གཤི ས་སྤདྱོ ་བཟང་ལ་བྱམས་

སླབོ ་ཡོ ན་ཨ་སྒརོ ་ ༡༠༠༠༠ (ཁ་ྲི གཅིག) རེ་

གཞུ ང ་གོ མ ས་ས ྲོལ ་ལ་གཅེ ས ་སྤྲས་བྱེད་

བསྡམོ ས་ཨ་སྒརོ ་ ༢༣༩༥༠༠ (ཉིས་འབུམ་

ཨ་རི འ་ི ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ནས་སླབོ ་ཡོ ན་

ཐོབ་རྒྱུ་དང།

ཐེངས་འདིའ་ི སླབོ ་ཡོ ན་ཁནྱོ ་

སུམ་ཁ་ྲི དགུ་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱ།)
སྩལ་གནང་ཡོ ད།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འགྲོ་བ་མི ར་ཕན་ཐོགས་

བ་ཚོ ་ཡང་ཨ་རི ་དང། ཁེ་ན་ཌ། ཧྥ་རན་སི །

ཕྲ་གཟུགས་སྐ་ྱེ དངོས་རི ག་པ་དང། སྨན་སྦར
ྱོ ་

ལུགས་མཚུངས་བསྡར
ུ ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤེས་ཡོ ན་

གཉེར་བྱེད་བཞིན་ ཡོ ད། སླབོ ་སྦངྱོ ་མཐར་

ཆེད་སླབོ ་གཉེར་བ་ཞི བ་ཚགས་ངང་འདེམས་

ལ་དགོས་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་གཞི གས་ཏེ་དྲག་
ནང་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གཉེར་བ་རེ་རེར་ངོ་ཐུ ག་
ལོ་རས
ྗེ ་མ་ནས་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

ལའི་བླ་མའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དགེ་རྩ་ནས་
འཛི ན་སྐངྱོ ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་དགོངས་
འཇགས་ཞུ། །

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

དཔེ་ཆ་དེ་དག་ལྟ་བ་ཡི ན་ན། དངོས་འབྲེལ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་དཔལ་ལྡན ་འོན ་མངའ་ སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པའི་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཕལ་
དེ་ལྟ་བུ་དཔལ་མགོན་

རི ས ་གྲྭ ་ ཚང་ནས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ ཆེར་ཆགས་ཡོ ད།
ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨནི ་

ཀྱིས་གསང་སྔགས་ཆོས་ལའང་ཉམས་བཞེས་ གསང་བ་འདུས ་པའི ་ སྐུ་ གསུ མ ་ལམ་བྱེད་ ཀྱི་འགལ
ྲེ ་བ་སྒནྲོ ་གསལ་མཛད་དེ་གསང་བ་
གནང་ས་ྟེ གསང་བ་འདུས་པ་གཙོ་བོ་གནང་བ་ ཀྱི ་ བསྐྱེད ་རི མ ་གྱི ་ རྣམ་གཞག་འདི་ རྩ་རྒྱུ ད་ འདུས་པའི་སྐརོ ་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཞུང་

རེད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསང་ ཁུ ང ས་སུ ་ སྦྱར་ནས་མདོ་ བསྲེ་ ཟེར ་རྒྱུ ་འདི་ དེ་འདྲ་མཛད།

ན་སླབོ ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི ས་གསང་བ་འདུས་

སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༡༤

རྫོགས་རི མ་སྐརོ ་ཆ་བཞག་

པའི་རག
ྫོ ས་རི མ་རི མ་པ་ལྔ་ས་ྟེ རི མ་ལྔ་མཛད་

ཡོ ད།

ཉིན་མ་ནཱ་ལི ་ས་གནས་གངྲོ ་སྡ་ེ ལས་

ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ཡུལ་དུ་སེར་སྐྱ་

དེའ་ི དོན་འགྲེལ་ཨརྱ་དེ་བས་སྤྱོད་

བསྡས
ུ ་མཛད་དེ་གང་ལྟར་རྫོགས་རི མ་ཁུངས་

གཏུ ག་ས་རེད་འདུག

མི ་མང་སངྟོ ་ཕྲག་བརྒལ་བར་དཔལ་མགོན་

གསང་སྔགས་ལ་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མའི་ལོ ་ཙཱ་བ་རི ན་ཆེ ན་བཟང་པོ་
མ་ཕེབས་གོང་གི ་དུས་ཚོ ད་གཅི ག་ནི་བསྟན་

འཕགས་པ་ཀླུ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་ བྱང་
ཆུབ་སེམས་འགལ
ྲེ ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་སོང་།    

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༡༥

པ་སྔ་དར་ཟེར་རྒྱུ་འདི་རེད།

ཙམ་ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

དེ་ནས་ལོ ་ཙཱ་བ་རི ན་ཆེ ན་བཟང་པོ་ཕེབས་པ་

གྲྭ་ ཚང་གི ་ གཟིམ ་ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་ནས་གསུ ང ་

ི ་མ་དང་གསར་མ་ཞེས་ཕ་ྱེ བ་ཡི ན་
སྔགས་རྙང

ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་བཀའ་སླབོ ་

བོ་གསང་བ་འདུས་པ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་

ནས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཞེས་གང་ལྟར་གསང་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རི ས་

ན།

ཆོ ས་ར་བའི་བར་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་

གསང་སྔགས་གསར་མའི་རྒྱུད་སྡ་ེ གཙོ་

གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་རྒྱུ ད་སྡ་ེ མང་པོ་ཞི ག་

སྩལ་དོན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་

ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ བ་འདུས་པ་མི ་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་བདག་བསྐྱེད་ གསུང་པ་རེད། དེ་ནས་སླབོ ་དཔོན་དཔལ་ གསུང་ཆོས་དངོས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་མཛད་
སལ
ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུ ད་ ཡོ ད་པ་བཅས། །
ྲོ ་ཙམ་མི ན་པར་ཁོང་གི ས་བརྩམས་པའི་ སེམས་འགྲེལ་ཟེར་རྒྱུ ་འདི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ མདོར་བྱས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་མཛད་ཡོ ད།
གྲགས་པ་རེད།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོ་
གནང་བ།
།རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་

༄༅།

པ་ལྕམ་སྐ་ུ སུཤ་མ་སྭ་རཇ་

Sushma Swaraj

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་

གྱི་དགོང་དྲོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་

གཞི ་བྱས་པའི་ཨེ མ་སི ་སྨན་ཁང་དུ་གླ་ོ བུར་

གླ ངེ ་སླངོ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་མ ྱོང ་ཡོ ད ་པ་མ་

རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་དང་དགའ་མོ ས་གནང་གི ་

གྲངས་ ༦༧ ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རག
ྫོ ས་

ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གསུ ང་བཤད་གནང་

བྱས་རས
ྗེ ་མུ་མཐུ ད་གནས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ི ་ཁྲག་འགགས་པའི་རྐྱེན་གྱི ས་དགུ ང་
དུ་སྙང

པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།

ཡོ ད། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་

འོག་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་ཡོ ད་པས། རྒྱ་

འབྱུང་འགྱུ ར ་མི ་རབས་ར ས
ྗེ ་མ་ཚོ ་ ལའང་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ངེས། སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱིས་

Kaushal

དོན་གླངེ ་སླངོ ་མ་བྱས་པར་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་

ཐོག་ཐུ གས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་གནང་

དམ་པ་དེ་ཉིད་ནི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཆབ་

བོད་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་
སྐ་ུ ཟླ་སྐ་ུ ཞབས་ཀོ་ཤལ་སྭ་རཇ་

Swaraj ལགས་དང་ནང་མི ་བཅས་ཀྱི་མཚན་

བའི་ནང་འཁོད་དོན།

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་

བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱ་གར་གྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་

སྐབས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་གཉའ་གནོན་

གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ཏེ་བོད་
མི ་སྡདོ ་ཅེས་ནན་ཏན་གྱིས་གསུངས་ཡོ ད།

སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་
པས་རྒྱ་གར་མི ་མང་གི ས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་

མནར་བའི་སྐབས་འདིར།

ི ་གི་
འཛམ་གླང

པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་གཙོ ས་ནང་མི ་

ཡོ ངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བྷ་རོ་ཌ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
།བྷ་རོ་ཌ་ས་གནས་གཞོན་ནའུ ་ི གོ་

༄༅།

སྒག
ྲོ ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧

གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་ཚོ ས ་ལས་འགུ ལ ་གྱི ་ ཆ་ཤས་

བླངས་པ་ཡི ན་ན།

མ་འོངས་པར་འགོ་ཁདྲི ་

སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱས་མངྱོ ་ཡོ ད། ད་ཆ་དེ་ལྟར་མ་ བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཧ་ཅང་ མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ་ཟླ་གྲངས་བཅུའ་ི

ཡི ན་པར་ཕན་ཚུན་དབར་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོར་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་འདུག

གནང་དགོས་པ་ལས་འཁོན་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ ་

གྱི་མངའ་སྡ་ེ གུ ་ཇི ་ར་ཏིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་དོ་ད་ འགྲིམས་པའི་སྐབས་གཞོན་ནའུ ི་ལས་འགུལ་

ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ་ཕྱི འི་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ ཕྲན་རང་ཉི ད ་དེ་ སྔ ་ ལྡི ་ ལི འི ་ མཐོ ་ སླ བོ ་ཏུ ་

རའི་ ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི་ བྷ་ རོ ་ ཌ་མཐོ་ ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་བྱས་པར་བརནྟེ ་
སླབོ ་

ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་

Maharaja Sayajirao University of

Baroda

ཁང་གི་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

འགོ་ ཁྲི ད ་ཀྱི ་ མཉམ་མྱོང ་གང་འཚམ་ཐོབ ་

བྱུང་། དེར་བརནྟེ ་རྣམ་པ་ཚོ ས་ལས་འགུལ་

མེད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་འག་ྲོ ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། དབུ་

མའི་ལམ་ནི་ཞི་བའི་ལམ་རེད། ཅེས་གསུང་
། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨

ནང་ཆ་ཤས་ལེ ན ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་

ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་

ལམ་རྩོད་མཁན་ཚོ ར་ཁྱེད་ཚོ ་རྒྱལ་ཚོ ང་པ་

སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ང་

བྷ་རོ་ཌ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུ ངོས་ནས་ལོ ་ངོ་

རེད། ཅེས་དང་། སྔནོ ་མ་ཡི ན་ན་དབུ་མའི་

འདུག ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྲན་རང་

རེད་ཅེས་རང་བཙན་རྩོད་མཁན་ཚོ ས་སྐྱོན་

ཚོ ་ངོས་ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྐརོ ་ མི འི་ འབྲི་ཀླག
ོ ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ ཚད་མཐོན ་པོ་ རབས་ལོ་རྒྱུས། སྐད་ཡི ག་སོགས་སྦྱོང་རྒྱུའི་

མཁན་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་མཁན་ཚོ ར་ཁདྱེ ་

བརྗོད་དང་ཧ་ཅང་དགའ་མོ ས་གནང་བྱུང་། རྣམ་པ་ཚོ ས ་སླ བོ ་སྦྱོང ་གཏི ང ་ཟབ་གནང་ གནང་རྗེས་མཐོ་རི མ་སླབོ ་མའི་དྲི་བར་དྲིས་

༢༣

རི ང་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་

ཉིད་ནས་ཀྱང་དེ་སྔ་ལྡ་ི ལི འི་ས་གནས་གཞོན་

ན ་ུ དང་དབུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་བྱས་མ ྱོང ་ཡོ ད།
གཞོན་ན་ུ ཚོ གས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

སླབོ ་

གྲྭ་ དང་མཐོ་ སླབོ ་འགྲིམ ་བཞི ན ་པའི་ སྐབ ས་

བརདྗོ ་བྱས་མངྱོ ་ཡོ ད།

དབུ་མའི་ལམ་རྩོད་

མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་

ངོ་སྤདྲོ ་བྱས་པར།

ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཁོང་རྣམ་པས་བསྔགས་ ལོན་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་བོད་ རི ང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

གོ་སྐབས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

རོགས། རྣམ་པ་ཚོ ས་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཆེད་ ལན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
པོ་མཆོག་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ མཆོག་གི ་ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ དུ་ཡི ག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་ན་སཱ་ར་བོད་ཀྱི་

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

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

རྒྱལ་
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤

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

14th August 2019 TIBETAN NEWS

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་མ་ནཱ་ལི ་ཁུལ་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་
སྤྱི་བཤད་མཛད་པ།
བཞི ན ་བོད ་རི ག ས་གང་ཙམ་ཡོ ད ་པ་རེ ད །

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་

རྣམ་མཁྱེན ་རྒྱལ་བའི ་ ས་ལ་འགྲོ་ རྒྱུ ་དང་།

བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོ ས་པ་ཚོ ར་ཆ་

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

པ་མང་ཆེ་བ་ནང་པ་ཆགས་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཉན་

ལ་འགྲོ་རྒྱུ འི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནམ་མཁའི་

དཀོ ན ་མཆོ ག ་མཁྱེན ་བསམ་པ་ལྟ་ བུ ་ དང་

ཆུང་ཕོ་བྲང་ནས་གསུང་ཆོ ས་ར་བར་ཆི བས་

སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ལ་དད་པ་བྱེད་མི ན ་

ཅད་གང་ཐུ བ་འདོད ་དོན ་ཡི ད་བཞི ན ་དུ་

ཨེ ལ་ལྷ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣
ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༢༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་

དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་གི་གཟིམ་

ྲི ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁར
བསནྟུ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལི ར་
ཡོ ད་པའི་འོན་མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་འདི་ཉིད་

གཞན་ཡང་གར་ཞ་དང་ཁུ་ན་ུ ཁུལ་གྱི ་ཡུལ་

ནམ་རྒྱུ ན་འཆར་ཅན་འདི་ལྟར་ཟེར་གྱི་ཡོ ད།

རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཉན་པ་པོ་ངོས་ནས་ཀྱང་

རྒྱུ ་མེ ད ་ན་ཆོ ས ་ཆོ ས ་སུ ་ འགྲོ་ རྒྱུ འི ་ ཚབ་ལ་
ི ་པའི་རྒྱུར་འག་ྲོ ཉེན་ཡོ ད།
སྡག

དཔེར་ན་བླ་

རང་ཡི ན་ནའང་རྣམ་མཁྱེན ་རྒྱལ་བའི ་ ས་

མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེ མས་ཅན་ཐམས་

བཞག་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པས་ཚོ ས་ཀྱང་

ཤོག་ཨང་།

ི ་
ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཞིག་དང་།  འཛམ་གླང

གནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཞེས་གསུང་གི་ཡོ ད། ཀུ་ འདས་པའི་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་གྱི་གོང་

བརདྗོ ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་རི ན་པོ་ཆེས་འདིར་
མངའ་རི ས ་གྲྭ ་ ཚང་ཞི ག ་འཛུ ག ས་ཐུ བ ་ན་

ལུ་ནི་གནས་ཉི་ཤུ ་རྩ་བཞི འ་ི གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པ་ ནས་ཆོས་

ཁུལ་འདིར་ཡོ ད་པ་རེད། འདིར་མངའ་རི ས་

མང་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་

ཡོ ད། ཆོས་ཉན་པ་པོའ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་དཔེར་

པོ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཐོག་ནས་ཆོ ས་འཆད་

འཆམ་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་རེད་

ཞེས་བརདྗོ ་ཀྱི་མེད། ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་ནང་

ཅེས་རྩ་བ་ནས་ཟེར་གྱི་མེད། དཔེར་ན། ནད་

བ་དེ་དག་ཆེ ད་༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་

པ་ཞིག་ལ་སྨན་སྤདྲོ ་དགོས་བྱུང་ན། སྨན་ཞིག་

འདི་བཙུགས་པ་རེད།   དེར་བརནྟེ ་ཐུ ན་

ཅེས་བརདྗོ ་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། ནད་པའི་ན་ཚའི་

འདུག ནམ་རྒྱུན་མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ་

ནས་ཁ ྱོད ་རང་ལ་སྨན ་འདི་ ཡག་ཤོ ས ་རེ ད ་

པ་དེ་འདྲ་རེད།

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་བ་ཚོ ས་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ ཕྱག་ལེ ན ་ནང་བཞི ན ་

མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེ མས་ཅན་ རེད། གང་ལྟར་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་བ་མི ་

དུད ་འག ྲོ་ ཚུ ན ་ཆད་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་མི ་འདོད ་ གོང་ནས་ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་
མ་གཏོགས་ངོས་ཀྱིས་འཛམ་གླང

གྱི་དབྱར་གནས་ཆོ ས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་ཚོ གས་

བླ་མར་ཆ་བཞག་ནའང་འཆད་

ི ་པ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་
རྒྱུ་ཆོ ས་ཡི ན་ནའང་སྡག

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེ ད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱུང་
པ་དང་བདེ་ བ་འདོད ་མཁན་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ་ ལེན་དར་ཡོ ད།   འཛམ་གླང
ི ་ཤར་ནབུ ་ལྷ་ོ
ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད། བྱེ་བྲག་ཏུ ་འཛམ་ བྱང་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ནང་གི ་

ི ་འདིའི་སྟེང་གི ་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ལ་ཆ་ བསམ་བླ་ོ ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་བླ་ོ སྦངྱོ ་རྒྱུ་
ན་ངས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སར་ནས་ཆོས་ གླང

ཞུས་པ་ཡི ན་ཞེས་འབུལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་

བཞག་ནའང་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི ་འདོད་ ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་གཅིག་པོ་རེད།

མི ང་དོན་དུ་གཉེར་ནས་ཆོས་འཆད་ པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེད།

ཡར་བླང ས་ནས་སྨན ་འདི་ ཡག་ཤོ ས ་རེ ད ་

དང་།

བབ་དང་ལོ ་ སོ ག ས་མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་བལྟས ་

ཉན་པ་ཡི ན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་རེད།

དེར་ བདུན ་ཅུ ་ ཙམ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་ཚང་མ་སྡུག ་ ཡོ ད ་བཞི ན ་པའི ་ གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་འཚེ ་ བ་མེ ད ་

བརྟེན་ཆོས་འཆད་པ་པོ་ངོས་ནས་ཡི ན་ནའང་ བསྔལ་མི ་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་ པ་དང་བྱམས་བརྩེ།

ཅེས་ཟེར་གྱི་རེད། དཔེ་དེ་ལྟར་ཆོས་ལུགས་

རེད། ཉན་པ་པོའ་ི ངོས་ནས་ཡི ན་ནའང་རེད།

བཞི ན་ཆོ ས་ལུགས་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ་ཆོ ས་གང་

ཡོ ད། འདི་སྐྱབས་འག་ྲོ རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།

མེད་མཁན་ཚོ ་སོ་སོའ་ི རང་དབང་རེད། དེ་

དེའ་ི སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆ་བཞག་

ི ་འདིའ་ི སངྟེ ་མི ་དུང་ཕྱུར་ ནའང་དེའི་ཚེ ་དེའི་དུས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ད་དང་
རྒྱུ ་བཟོ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲའི་ཀུ ན་སླངོ ་ཐོག་ནས་ ནང་ནས་འཛམ་གླང

གང་ལྟར་ཆོས་ཆོས་སུ་སོང་བ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ང་གི་ཡོ ད། ལྷ་དང་ཀླུ་དྲི་ཟ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དག་ བྱུང་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །
གི ས་བརྩིས་ཟིན་པ་བྱུང་ན་ཆོས་ཆོས་སུ་འགྲོ་ སྲོག ་ཆགས་གཞན་རྣམས་ལ་མི འི ་ ཀླད ་པ་

བསམ་བླ་ོ

འག་ྲོ བར་སེམས་བསྐདྱེ ་ཀྱིས་ཟིན་པ་དགོས།

གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་ཁོ་ན་

མ་བཏོན ་ནས་མཆོ ག ་གསུ མ ་ལ་སྐྱབས་སུ ་

ཡི ན་ལུགས་ཞེས་མི འི་ཀླད་པར་གཞན་དང་

བའི ་ དགོས ་པ་ནི་ བྱང་ཆུ བ ་མ་ཐོབ ་བར་དུ་

པོ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཆོ ས་

ང་ཚོ ས་ནམ་རྒྱུ ན་སངས་རྒྱས་ཆོ ས་ཚོ གས་ མ་གཏོགས་བསམ་བླ་ོ གཏང་རྒྱུ་མེད། མི ་ལ་

འགྲོ་ བའི ་ སྐྱབས་འགྲོ་ དང་སྐྱབས་སུ ་ འགྲོ་
བདག་ནི་ སྐྱབས་སུ ་ མཆི ་ཞེ ས ་གསུ ང ས་པ་

ནང་བཞི ན ་གང་ལྟ ར ་ནམ་མཁའི ་ མཐའ་

དང་མཉམ་པའི ་ སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བལྟ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

མངའ་རི ས་དང་

འདྲ་བྱེད་མི ན་སོ་སོའི་ཁམས་དང་མོ ས་པར་

རན་པ་ཞི ག ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོ ས ་ཆགས་ཀྱི ་

དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་གཞུང་ཆེན་བལྟས་པ་

ཡོ ད།  དེ་ནས་སོ་སོའ་ི ཁམས་དང་མོས་པར་

ཚང་དུ་གནའ་སྔ་མོ་སླབེ ས་པ་རེད། ཡག་ཐག་

མ་རན་ན་སེམས་ལ་ཕན་གྱི་མ་རེད།

དེ་ལྟར་རེད། ངོས་རང་བྱེས་ཀྱི་དྭགས་པོ་གྲྭ་

ཆོད་རེད།

ད་རེས་འདིར་བྱེས་ཀྱི་མངའ་

རི ས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆེ ད་མངགས་སླབེ ས་པར་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་།

ཀུ ་ལུ་མ་ནཱ་ལི ་ས་གནས་སུ་ནང་ཆོ ས་ལ་དོ་

སྣང་ཡོ ད་མཁན་གང་ཙམ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་

རན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། སེམས་ལ་ཕན་གྱི་རེད།
དེར་

ལ་དུས་ད་ནས་བཟུང་ཕན་བདེ་འབའ་ཞི ག་
བསྒྲུ བ་བསམ་པ་སྤྱོད ་འཇུ ག་ནང་གསུ ང་
པ་ནང་བཞིན་རེད།
ཇི་སདྲི ་ནམ་མཁའ་

གནས་པ་དང་།

གྱུར་པ།
ནས།

།འག་ྲོ བ་ཇི་སདྲི ་གནས་

།དེ་སདྲི ་བདག་ནི་གནས་གྱུར་

པའི་ནང་དུམ་བུ་གསུམ་ཕལ་ཆེར་བཤད་ཐུ བ་

ཀྱི་རེད། ཆོས་དད་ཡོ ད་མཁན་དུམ་བུ་གཅིག་

དང་། ཆོས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་དུམ་
བུ་གཅིག གཞན་ཡང་ཆོས་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་

མེ ད་པར་སྡདོ ་མཁན་བཅས་དུམ་བུ་གསུམ་
འདུག དེ་དག་ཚང་མ་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་

སྣང་མེ ད ་མཁན་དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་ཡི ན་ནའང་།

མཉམ་པའི ་ སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། འཆད་པ་པོ་ངོས་ནས་ཀྱང་

འདིའི་སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོ ད་

འདྲའི ་ ཐོག ་ནས་ནམ་མཁའི ་ མཐའ་དང་

དེ་རི ང་འདིར་ང་ཚོ ་ཆོ ས་འཆད་ཉན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོ ད་པ་རེད། ཀུན་སླངོ ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་

ི ་
ཟེར་རྒྱུ་འདི་བྱུང་བ་རེད། ད་ཆ་འཛམ་གླང

པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་འདྲ་འདྲ་རེད། ཆོས་

ཤོག །ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་འདི་རེད། དེ་

ཕྲལ་དུ་བདེ་བ་དང་།

ཕུགས་ལ་ཕན་པ་

ཞི ག་ཡོ ང་སླ ད ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

ུ ་པ་ཆེ ན་
མི ་འདྲ་བ་བསམ་བླ་ོ གཏང་རྒྱུ འི་ནས

།འག་ྲོ བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་སེལ་བར་

བར ནྟེ ་སོ ་ སོ འི ་ མོ ས ་པ་དང་འཚམ་པ་ཞི ག ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

གཞི་གནས་དང་ལྷག་

སྟག་རེད། མི ར་ཆོས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་འབྲེལ་བ་ མཐོང་སོགས་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་དེ་འདྲ་

བ་རེད།   འདིའ་ི ཐོག་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་སུ་ ནང་བཞིན་མེད་པ་ཡི ན་སྟབས།

སྔགས་ཕག
ྱོ ས་དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་གཞུང་ཆེན་

ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཡོ ང་གི་

པ་ཡི ན་ན།

སྤྱིར་མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ་དང་དེའ་ི ནང་

མོ ང ་མི ན་པའི ་ འབྲེལ་བ་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་རེ ད ་

Karuna

དང་མཉམ་དུ་

ཆོ ས་དད་མེ ད་མཁན་ཚོ ར་ཆོ ས་བྱེད་དགོས་

མའི་ངོས་ནས་ཆོ ས་འཆད་དུས་ང་རྒྱལ་དང་

མཚོ ས་འོན་ལ་མངའ་རི ས་གྲྭ་ཚང་ཞེས་པ་

Ahimsa

ཕྲག་དོག   འགྲན་སེམས། དེ་མི ན་དངོས་

སོ་སོའི་ཁམས་དང་མོས་པར་འཚམ་དང་མ་

རི ས་ཕྱོགས་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་གང་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ང་

ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་དང་འཚེ ་

ཐམས་ཅད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད། གང་ལྟར་སེམས་ བྱེད་པ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་སངྟོ ་ཕྲག་
ཅན་སུ ་ དང་སུ ་ ཡི ན་ནའང་སྡུག ་བསྔལ ་མི ་ གསུམ་ཙམ་གྱི ་གོང་ནས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེ ད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ས་གཞུང་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་ཞི ག་ཆགས་

བོད ་དབུ ས ་སུ ་ བཞུ ག ས་པའི ་ སྐབ ས་མངའ་

འཚེ ་མེད་ཞི་བ་

ང་ཚོ ་ ནང་པའི་ ཆོ ས ་སྐད ་ནང་མ་གྱུ ར ་ནམ་ བྱམས་བརྩེ་

གྲྭ་ཚང་ཞི ག་བཙུགས་ན་ཞེས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་

ཅད་མཁྱེན ་པ་དགེ ་ འདུན ་རྒྱ་མཚོ ་ མཆོ ག ་

Dharma

རེད། གང་ལྟར་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་དེ་འདྲ་ མེད་ཞི་བ་  Ahimsa ཞེས་བཤད་རྒྱུ་འདུག

ཞེས་པར་ཏག་ཏག་རེད། དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་

ནས་འོན ་མངའ་རི ས ་གྲྭ ་ ཚང་འདི་ ཐམས་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་

ཀུ ་ལུ་ས་གནས་ནི་བདེ་མཆོ ག་གི ་རྒྱུ ད་ནང་ འདིའ་ི སྟེང་ཆོས་སྔ་ཤོས་ནི་རྒྱ་གར་རེད་འདུག

ཀྱི ས ་དགེ་ ལུག ས་མ་དགོན ་ལ་སྤྲད་ན་ཞེས ་

ཡོ ད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ཟེར་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཐོག་ནས་

བསྒྲུ བ་པ་ཞི ག ་བྱེད་བསམ་པའི ་ ཀུ ན ་སླ ངོ ་ བླ་ོ གཏད་ས་ཤི ག་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།
སོ་སོར་
དང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོ ས་ སྐྱབས་བཅོལ་ས་དང་བླ་ོ གཏད་ས་ཤི ག་ཡོ ད་
ཚོ ག ས་མ་ཐེང ས་གསུ མ ་མཉམ་དུ་ འདོན ་ པ་ཡི ན་ན།

འགོ་ སྟོད ་ལ་དགོན ་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་ ངོས ་

རེད། རི ན་པོ་ཆེས་འཁུར་ཧ་ཅང་བཞེས་ཏེ་

Allah

མེ ད་མཁན་དང་ཆོ ས་ལ་དམི གས་བསལ་དོ་

དམི གས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོ ང་བའི་

སྐབས་སེམས་ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་།
ཆོས་ཡོ ད་མཁན་དཔེར་ན།

འཇིག་རྟེན་
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