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་གི ས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག   ངོས་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཀྱིས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་དམི གས་

མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ནབུ ་བྷངེ ་གཱལ་མངའ་སྡའེ ་ི ནས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཐེབ ས་རྩ་བརྒྱུ ད་ཞལ་
ནང་སྦུལ་སྦུལ་ Bulbul ཞེས་པའི་དྲག་ཆར་

གསུམ་ནས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་པའི་ནང་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྲོལ་ཡོ ད། ལྷག་པར་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠

ི ་ཐག་ ཙམ་རི ང་ངོས་རང་ཉིད་དང་བོད་མི ་བཙན་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩
མི ་ལྟས
ོ ་བཅས་ཡོ ངས་ལ་ངོས་ཀྱིས་སྙང
བལ
པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ྱོ ་བ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་གནས་ཡུལ་སྡདོ ་ཁང་ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི བླ་
ཆགས་ཡོ ད། བྷངེ ་གཱལ་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་དང་

རླུང་ཚུ བ་ལ་བརྟེན་ནས་མི ་རྒྱུ ་ནོར་གསུམ་ལ་
གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ ་ཕོག་པར་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་

དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

གང་ཡི ན་

བརདྗོ ་ན་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་བྷངེ ་གཱལ་ནང་

མཆོག་བརྒྱུད་ཐུ གས་

འཁྲུངས་པ་རེད།  ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའི་སླབོ ་དཔོན་
ཆེན་པོ་ཁོང་གིས་དུས་རབས་ ༨ ནང་བོད་

ངོས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིར་དྲག་ཆར་རླུ ང་ཚུ བ་

བསམ་ཡས་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཕྱག་བཏབ་པ་

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ལྕམ་སྐ་ུ མམ་ཏ་བྷ་ེ ནར་ཇི་
Mamata Banerjee

གསོ་མཛད་དོན།  

དུ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཆེ ས་ཐོག་མ་

འོག ་དཀའ་སྡུག ་མྱོང ་བཞི ན ་པའི ་ ན བུ ་བྷངེ ་

དང་།   དེ་རྗེས་དུས་རབས་ ༡༡ ནང་བྷངེ ་

གཱལ་མངའ་སྡའེ ི་ཡུལ་མི ་ཚོ ར་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། མངའ་གཞུང་ནས་ས་

གཱལ་ནས་དཔལ་མར་མེ་མཛད་བོད་དུ་ཕེབས་
ནས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་

ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ་ འདེབས་ཕྲན་བུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན། རང་འབྱུང་
ཚགས་ཚུ ད་ངང་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་ཡི ་རངས་ གོ ད ་ཆག་དེའི ་ འོག ་དངོས ་ཤུ ག ས་བརྒྱུ ད་

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་

༄༅། །སུད་སི ་གངྲོ ་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་ཕྱི་ལོ་ རྩའི་ འགྲོ་ བ་མི འི་ཐོབ ་ཐང་དང་རང་དབང་

ྲོ ་གཞི ་ རྩར་བཞག་ནས་ཡང་
སྐརོ ་དང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་དེང་སྐབས་ རྒྱུ ན་ལམ་ས ལ

གནའ་སྔ་མོ་ནས་གནས་རྩ་ཆེར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་

སླར་གསོ་མཛད་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག །

རྒྱ་ནག་ནང་སྒརེ ་གྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་སྟབས་གཞུང་གི ས་
ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་སོ་ལྟ་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤ དང་ ༡༥ བཅས་ སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ངེས་པར་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས།
ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་གི ་བོད་དོན་བཞུགས་ ཞེས་བཀའ་སྩལ་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་༸རྒྱལ་
སླབོ ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་བསྟི་གནས་ཁང་ཆེ ་ཤོ ས་

བའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་

ཆེན་སྒར་ནང་གཏོར་བཤི ག་བཏང་དང་གཏོང་

སྐ་ུ དབང་ཡོ ད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདག་

༡༩༥༦ ལོར་བོད་མདོ་ཁམས་ལི ་ཐང་དགོན་

དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་

མོ ལ་གླངེ ་སྟེགས་དབུ་འཛུ གས་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་དབུ་འབྱེད་

སུ ་ གྲགས་པ་གསེ ར ་རྟ་བླ་ རུང ་སྒར ་དང་ཡ་ ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་༸སྐ་ུ ཉིད་ལ་

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ གཞུ ང ་གི ས ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་བཀོ ལ ་

བཞི ན ་པའི ་ བྱེད ་བབ་དེ་ དག་ནི་ དེ་ སྔ་ ཕྱི་ལོ ་

སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ གསུང་བཤད་སྐབས།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

དང་། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགནྲོ ་སུད་སི ་གས
ྲོ ་ སྤ དྱོ ་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་བོད ་མི ་ དང་ཡུ ་ གུ ར ་མི ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཀར་ལོ་སོམ་མ་ར་ུ རི གས།

ལྷ་ོ སོག་མི ་རི གས་རྣམས་ལ་དམ་

འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཀར་ལོ ་ སོ མ ་མ་རུ ་ ག་

ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་

གི ས ་བོད ་ས་དབང་སྒྱུ ར་བྱས་རྐྱེན ་བོད ་ཀྱི ་ བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང་ཞི ག་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་ ཡུ ་རོ བ་རྒྱལ་ཁབ་གསུ མ་གྱི ་ནང་གཞུ ང་འབྲེལ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་།

སོར་བཀོད་གནང་མཛད་དགོས་བྱུང་བ་དང་།

འགུ ལ་གྱི་བརྒྱུ ད་རི མ་མུ ག་སྐྱོང་བྱས་པ་ཞི ག་

ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་རྒྱ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ལོར་རྒྱ་ནག་

པའི་ བོད ་མི ་ རྣམས་བཙན་བྱོལ ་དུ་ ༸ཞབས་

སྤྱི ར ་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན ་ནས་སོ ་ ལྟ་ བྱ་རྒྱུ ་

ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་ ༥ ཟེར་བ་

དེ་མང་གཙོ འི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ཏུ ་ལག་

ཡི ན་ བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱས་པ་དང་།

མི ་སྒར
ེ ་ལ་ཆེ ད་མངགས་སོ་ཉུ ལ་བྱེད་སྟངས་

བསྒྲགས་ནས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

Mr. Carlo Sommaruga

ཐོབ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐརོ ་གསུངས།

ུ ི་ཡང་
འདུག མཛད་སྒ་ོ ངོ་སྤདྲོ ་སྐབས་སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་ ལྷག་པར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་དེ་དག་བོད་ བཀའ་ཁྱབ་དེའི་འོག་བོད་མི འི་སྤྲུལ་སྐའ
དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་

ནང་དུ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དམ་བསྒྲགས་

སྲིད་ཀྱི ་འོས་མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་སྤྲུལ་

མཆོག་གི ས་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་སྩལ་བའི་གསུང་

འདོན་གནང་དོན་ལ།

གཞུ ང ་ནས་ཆོ ག ་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ ་ཞུ ་

བསྟར་བདྱེ ་སལ
ྲོ ་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དེ་དག་ཧང་སང་དགོས་པ་རེད་འདུག

ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་སྒར
ེ ་གྱི ་ རང་དབང་ལ་

སྐུར ་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་ བར་ཐོག ་མར་རྒྱ་ནག་

བརྩི་མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་བཏང་ནས་སོ ་ ལྟ་ བྱེད ་

འཕྲིན་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་ཞུས་འདུག

ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་ནང་བོད་མི ་མཆོ ད་མཇལ་དུ་ དགོས་པ་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་ནི་མཐའ་གཅི ག་

བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནང་

གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་

སར་བཙུགས་ནས་སོ་ལྟ་བྱས་པ་དང་། དགོན་

ཡོ ད་ཚེ ་དེར་གཞིགས་པའི་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་ལས་

པའི་དམག་མི ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པ་སོགས་ བྱ་རྒྱུ ར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཁྲིམས་མཐུ ན ་གྱི ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

དེ་ཡང་གསུང་འཕྲིན་ནང་དུ་གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་

གཅི ག ་གི ་ ངོ་ བོར ་ས ་ྣེ ཁྲི ད ་བྱ་རྒྱུ འི ་ འདུན ་པ་

འགན་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའང་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་
དགོས། དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་

ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་གསལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་
གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་ནས་སྟོན་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་
བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་དང་།
དེ་རྗེས་
ི
མཧཱ ་ར་ཤི ་ཀྲ་མངའ་སྡའེ ་ ག ང
ྲོ ་ཁྱེར་ཨོ ་རང་གྷ ་
བྷཌ་ནང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་ཆེད་
ག་གྷ ལ ་གནམ་ཐང་བརྒྱུ ད་ལྡི་ ལི ར་ཆི བས་སྒྱུ ར་
བསྐྱངས་ཡོ ད། དེ་ཡང་མཛད་འཆར་ལྟར་ན། སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་
ཊུ་ཞི ་ཌཱ་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་བསྟི་གནས་ཁང་གི ས ་ཇི ་ལྟར ་
སྔནོ ་ནས་གསོ ལ ་བ་བཏབ་པ་ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་
བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀོ་ལམ་བྷ་   St.
Columba’s School སླབོ ་གྲྭ་ར་ུ ཁོང་
ཁ་ྲོ དང་སེ མས་ཁྲལ་ལས་ཐར་བར་བདྱེ ་པ་ཞེས་
པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ ་དང་།
དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ི ལི འི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱི འི་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་དེ་
སྔ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཨེ ས་རཱ་དྷ་ཀི ་རི ་ཤི ་ནན་
Dr.S Radhakrishna མཆོག་གི་དྲན་རྟེན་
མཛད་སྒ་ོ ཐེངས་ ༢༤ དང་འབྲེལ་ Indian Institute of Advanced Studies ཞེས་
པའི ་ བསྟི་གནས་ཁང་གི ་ གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་ཀུ ན ་ཁྱབ་
བཟང་སྤྱོད་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་རྒྱུ། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱ་
གར་མཧཱ་ར་ཤི ་ཀྲ་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཨོ ་རང་གྷ་
བྷཌ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ལོ ་ཀུ་ཏ་ར་དགེ་སླངོ ་
གི ་སྡམ
ོ ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཞེས་པས་ཇི ་
ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཁུལ་དེའ་ི ལུ ས་
སྦྱོང་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་དུ་ནང་ཆོ ས་སྤྱི་
བཤད་ཀྱི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས། །

པ་ཐོག་མར་གཏོར་བཤི ག་བཏང་བའི་ལས་

སུན་གཙེ ར་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་

ག་མཆོག་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
ལྡ་ི ལི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

ཡོ ང་མཁན་ཚོ ར་དུས་རྟག་ཏུ ་པར་ཆས་གང་ ཏུ ་མི ་འོས་པ་དང་མི ་འཚམས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུའ་ི བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

བཞི ན་པ་དེ་ད་ཆ་སྔར་བས་ཤུ གས་ཆེ ར་འག་ྲོ

མི ་སྒར
ེ ་གྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་མཁན་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

པའི་གཡས་གཡོ ན་གང་སར་གོ་མཚོ ན་ཐོགས་ ཐུ ན ་མི ན ་སྲོལ ་རྒྱུ ན་ལམ་ལུག ས་ལ་ཐེ་ བྱུ ས ་ ཐེངས་འདིའ་ི གླངེ ་སྟེགས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ནི།

༼རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་འོག་དམ་བསྒྲགས་

ཐ་ན་ཇོ་ཁང་ནང་གི་མཆོད་མེའ་ི གྲངས་འབོར་ བདག་ཐོབ་ཞི ག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གཏན་ནས་མེད།   དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། ༽ ཞེས་པ་ཡི ན་
ལས་རྒྱ་མི འི་མེ ་མདའ་མང་བ་བཙུགས་ཡོ ད་ བླ་སྤྲུལ་དེ་དག་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྲོལ་ འདུག་པ་བཅས། །

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
རྣམས་ཕྱི་ནང་ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་
མི ་སོ གས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་མཇལ་འཕྲད་དང་།
བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་སྔར ་ལྷག ་ཐོབ ་ཐབས་ཆེ ད ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ འི་ལས་རི མ་ཡོ ད་པ་ལྟར།
སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བླ་ོ བཟང་
ཕན་བདེ་ལགས་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་ཀུན་དགའ་
བསོད་སྟོབས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་གྲགས་
པ་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་
ལས་གྲུབ་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡
ཚེ ས་ ༡༦ ནས་ ༢༤ བར་ཡུ ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕ་
རན་སི ་ France དང་། སྦལེ ་ཇམ་ Belgium ནི་ཐར་ལན་ཌི་ Netherlands
བཅས་སུ ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ནས་ཕ་རན་སི ་
རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་བ་དང་། ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༧ ནས་ ༢༤ བར་གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་རི མ་པས་ལས་རི མ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་
པེ་རི ་སི ་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠
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བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐོབ་ཆེད་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་
ཚེ ས་
༡༤
ཉིན་ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ མཛད་པའི་རླ བས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་བཟང་ལ་
ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ནང་སྐུ་ ཞབས་ཊེ ཌ ་ ངོས་འཛི ན་ཞུ ས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་
ཡོ ་ཧོ་

Ted Yoho

མེག་ཀོལ་

McCaul

མཆོག་དང་།

མཆོག  ཇིམ་

༣)

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཟུང་འབྲེལ་

དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་

ཨ་རི ་ དང་བོད ་དབར་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་མཛའ་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་དབར་རྒྱལ་

ཙམ་གལ་གནད་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་དང་།

མཐུ ན་སྒྲིལ། འག་ྲོ བ་མི ་རི གས་གཅིག་

གི ་ གལ་གནད་ངོས ་འཛི ན་ཐུ བ་པ་དང་། ཡང་ན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དང་

འབལ
ྲེ ་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ངོས་འཛི ན་ སྤྱི འི ་ རྩོད་རྙ ོག ་དེ་ དག་ཞི ་ བའི ་ ལམ་ནས་
ཐུ བ་པ།

འདུམ་འགྲིག་ཇི ་ལྟར་ཐུ བ་པའི་ཐབས་ལམ་

༢༽ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ཐོག ་བག ྲོ་ གླ ང
ེ ་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་གོ ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་ རྒྱུ །  
ི ་ཞི་བདེ་དང་། མཐུ ན་ བཅས་ཡི ན་འདུག །
མཆོག་གིས་འཛམ་གླང
སྒྲིལ། འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་

སེར་སྨད་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་རི ང་མཆོག་ལ་ཨི ན་ཇི་གོང་མའི་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།

།ཨི ན་ཡུལ་རྒྱལ་མོའ་ི འཁྲུངས་ བ ྱོལ ་ལ་ཕེབ ས་རྗེས ་ནང་མི ་ དང་ལྷན ་དུ་ ལྷ་ོ དང་།

སྐར་སྐབས་མི ་སྣ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞི ག་ ཕྱོགས་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་སེར་སྨད་ ཁོང་གིས་ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་

མཁན་པོའ་ི མཛད་འགན་བཞེས་མུས་ཡི ན།

The Foundation

ལ་ཨི ན་ཇི ་གོང་མའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་ གྲྭ ་ ཚང་ཀོ ང ་པོ་ ཁང་ཚན་དུ་ ཆོ ས ་ཞུ ག ས་

of Buddhist Thought འམ་

ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཨི ན་ཡུལ་རྒྱལ་ བསམ་སླབོ ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་གནང་སྟེ། ཕྱི་

ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་པོད་

སལ
ྲོ ་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ དང་འབྲེལ་གཞུ ང་ཆེ ན་ཀ་པོད་ལྔར་གསན་
Sir Kenneth Olisa OBE,

ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་

ཁོ ང ་སེ ར ་སྨ ད ་ཐོ ས ་བསམ་

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སེར་ ༡༩༩༡ ལོ་ནས་བཟུང་ཡོ ་རོབ་དང་། བྱང་

སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་༸སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་ ཨ་མི ་རི ་ཀ།

དེ་བཞིན་ཨེ ་ཤ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་

དགེ་བཤེས་བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་རི ང་མཆོག་ལ་ཕུལ་ སོགས་ནང་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་སླབོ ་ཁྲིད་

ཡུ ལ ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ཐུ ན ་

མོ ང ་ནས་དགའ་སྟོན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ ཞི ག ་གོ་

སྒྲིག་ཞུ་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །

ཐོག་ ༩༡ པར་བསྐ་ོ གཞག་
གི ་བཀའ་ཡི ག་ཕེབས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༧

མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་བོད་ཀྱི་

སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་ཨེ ་ཤ་ཡ་དང་ཨ་ཕི་རི ་

ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་དངོས་སུ་
ནོར་གླང

འཁྲུངས་ཤི ང་། བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་

ལག་རབ་འབྱམས་ཀྱི ་ སླབོ ་མཐར་སོ ན ་པ་

སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

འགུལ་ཚོ གས་པ། བོད་རང་བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་

ཀའི་ཐོག་གི ་མི ་རྒྱུ ད་དཔྱད་རི ག་ཐད་གཙུག་

༸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།

ཉི ན ་སེ ར ་སྨ ད ་ཐོ ས ་བསམ་

མཁན་པོའི ་ ཁྲི་ འདོན ་མཛད་

ད་ལྟ་ བསོ ད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ཕར་སི ་ལགས་དང་།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཆེད་རྒྱང་རྒྱུག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།
ི ་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་ཇི་ཙམ་
ཁོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གླང

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་

ཆེ འི་སྟེང་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་

བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ག་འདྲ་ཞི ག ་ཚོ ག ས་

མདོ་ བརྒྱུ ད་བྷག ་སུ ་ བར་རྒྱང་རྒྱུ ག་གནང་ སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ཇི ་ཙམ་གལ་ཆེ ན་
ཡོ ད། དེ་ནས་མེག་གྷན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རྒྱ་ པོ་ཡི ན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ ་སྤལ
ེ ་གནང་

གལ་གནད་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ངེས་པར་གནང་

པའི ་ འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི ་ མི ་

གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྡངི ས་

ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་དྲིལ་
བསྒྲགས་ཡོ ང་ཆེད་ཡི ན་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོ དུ ་ ༡༠།༣༠

ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་

ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་

༡༧ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཚོ གས་པ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་གི ས ་གཙོ ས ་བོད ་ཀྱི ་
གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་དང་། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་

ཆེད་རྒྱང་རྒྱུག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན།   འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་

འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྲིད་

བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་

ཨི ན་

ནོར ་གླི ང ་གྲྭ ་ ཚང་གི ་ མཁན་

གནང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

ན བུ ་ཕྱོགས་སུ ་ ཆགས་པའི ་ སྤུ་ ཧྲེང་ཁུ ལ ་དུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་།

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་

འདུག

སྤྱི ར ་མཁན་རི ན་པོ་ ཆེ ་ བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་ རི ང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ལོན་ཌོན་གཙུག་ལག་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ

ཙམ་བརྩམས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཨི ན་ཇི་གོང་མའི་གཟེངས་རྟགས་ཆེན་མོ་ནི། དགོ ང ས་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ ་ནས་ཕྱི་ལོ ་

མཆོ ག ་གི ས ་འདི་ ལོ འི ་ སྙན ་གྲགས་ཅན་གྱི ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་

ཡོ ད།

༧

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྲིང་མོ ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས།

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ བླ་ོ བཟང་དཔལ་འབར་ལགས་ཀྱང་ཕེབ ས་

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྨང་གཞི ་

མཚན་གནས་བཞེས་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

Lord-Lieutenant of Greater London

ལྷན་ཚོ གས།

དང་། ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ།

༡༽ བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་ གྱི ས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྤལ
ེ ་བའམ།

བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐོབ་དགོས་པ་དེ་ཇི་

མོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་

ཁྲིམས་འཆར་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་དགོས་དོན་ནི།

རླ བས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་བཟང་ལ་ངོས་འཛི ན་

མེག་གྷ་ོ ཝན་ Jim McGovern མཆོག་

བཅས་ཀྱིས་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་

༄༅།

གནང་འདུག

ཤེ ས་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་

ཁང་བཅས་ཐུ ན་མོ ང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

རྒྱ ང ་ རྒྱུ ག ་ གོ ་ སྒྲི ག ་ ག ན ང ་ ད གོ ས ་ པ འི ་

དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། བོད་མཐོ་སྒང་གི་

ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་

ལས་བདྱེ ། རྒྱང་རྒྱུགས་པ་མི ་གྲངས་ ༡༢༠

ལྷག་ཙམ་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག བོད་མི འ་ི

སྐྱིད་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་མེ ་གྷན་གསུམ་

ཐོག་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ ་ཕྲེད་

དར་ཐོགས་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་

གར་ཡུལ་སྐར
ོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་ ཡོ ད་པ་བཅས། །
མང་འཚང་ག་ཤི ག་ཤི ག་ཡོ ད་སའི་ས་ཚི གས་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་འོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞི ན་པའི་
གནས་སྟངས་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ལག་རི ས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱབ་ལྗངོ ས་

སདྲི ་བྱུས་འཛི ན་པར་བརནྟེ ་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་

སི འ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར།   དེང་སྐབས་རྒྱ་

རྟོགས་ཐུ བ་པ་སོགས་མདོར་ན་རི ག་གསར་

སྲིད་གཞུང་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་ཐོག་སྲིད་བྱུས་

བཀོལ་སྤདྱོ ་འོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུ གས་

ཀྱི་ལས་གཞི ་སྲ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་

༡༤ དང་ ༡༥ བཅས་ཉིན་གཉིས་རི ང་སུད་
ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རི ག ་གསར་འཕྲུལ་ཆས་
ཆེ ་རུ་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་
བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་གནང་འདུག ཉིན་

གྲངས་གཉིས ་རི ང་གི ་ ལྷ ན ་ཚོ ག ས་སྐ བ ས་

ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་གནས་ཚུ ལ ་ལམ་སང་ཤེ ས ་

གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་བསྒྲགས་

ཡོ ད་སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་འདུག  
ཀྱིས་གསུང་དོན།

བཞིན་པ།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་
དང་འདྲ་བའི་གཅིག་བསྡས
ུ ་དབང་འཛི ན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སོ་ལྟའི་པར་ཆས་སོགས་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་བབ་དང་ཚད་མཉམ་

ཕྱོགས་མཚུ ང ས་ཧོང ་ཀོང ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་

མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཨེ ཌ་ཝཌ་
ཅིན་

Edward Chin

ལགས་ཀྱིས་ཉེ་

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ ་སྤ ྱོད ་ཇི ་ ལྟར ་བྱས་པའི ་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུ ར ་ཞུ ་ དགོས ་

མོ འི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རི ག་གསར་
སྐརོ ་གསུངས།

ཁྲི ད ་ཚོ ས་མུ ་ མཐུ ད་མི ་མང་ཐོ ག ་སྟངས་
འཛི ན་བདྱེ ་ཐུ བ་ཆེད་རེད།

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་དེང་

ལྷག་པར་དམ་

སྐབ ས་གཅི ག ་བསྡུས ་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ས ་

བསྟར་བ ྱེད ་ཡུ ལ ་ནི་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་

རྙགོ ་འདུམ་འགྲིག་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པ་

བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་དཔེ་གསར་དེ་དག་ལག་
དང་། ཆོས་ལུགས་མི ་སྣ། མང་ཚོ གས་ཀྱི་

ཆོ ས་དད་བཅས་ལ་དམི གས་སུ་བཀར་ནས་
དེར་བརནྟེ ་ད་

ཆ་རི ག་གསར་གྱི ་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ དག་སྤྱི ་

ལྟར་བདྱེ ་དགོས་པ།

གཅི ག ་བསྡུས ་དབང་འཛི ན་པའི ་ དབང་ཆ་

བཞི ་ལ་ཆ་བགོས་གནང་ནས་བརྗོད་གཞི ་རེ་

གི ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་དུས་ཐོག་

པ་གསུངས།

ཆ་སྒར
ེ ་གཅོད་བྱེད་མཁན་དམར་པོའི་འགོ་

གཅི ག་བསྡས
ུ ་དབང་འཛི ན་པ་རྒྱ་ནག་དམར་

ཞེས་བརདྗོ ་གཞི་ཁག་

ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་དེ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འག ་ྲོ བ་

པའི ་ མི ་མང་གྱེན ་ལངས་ལས་འགུ ལ ་ཆེ ན ་

སོ་ཉུ ལ་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་།   སྡང་ཟུག་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།
པོའི ་ སྲིད ་གཞུ ང ་ལ་ང་ཚོ ས ་གདོང ་ལེ ན ་ཇི ་

སྔར་བས་མཁགྲེ ས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་

སེམས་ལ་བསྐྱར་ཞི བ་ཀྱིས་མཐར་ཆབ་སྲིད་

བསྒྲགས་བདྱེ ་དགོས་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ་ི དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་བ་དང་། དབང་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་

ཀྱི་འདུན་པ་སྲ་བརྟན་ཞི ག་སྐྲུན་ཐབས་དགོས་

ནག་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཡི ན་སྟབས་དེར་

ལམ་ནས་བཟུང་ཧོང་ཀོང་མི ་མང་གི ས་འགྲོ་

དེ་ཡང་བརདྗོ ་གཞི་དེ་རྣམས་ནི།   རི ག་

གི ས་རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་

གཞི གས་པའི་རྒྱལ་ནང་གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་

སྟབས།   ད་ཆ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་

གསར་འཕྲུལ་ཆས་དང་འབྱུར་འགྱུར་འགྲོ་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་

བཟང་སྤ ྱོད ་གོ ང ་འཕེལ ་ཆེ ད ་ང་ཚོ ས ་ཆོ ད ་

དེ་ཡང་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ཕར་སི ་ལགས་

བརྗོད་གཞི ་ཁག་བཞི འི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་

ཡོ ད་འདུག

ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ངེས་ཡི ན་པ།   ད་ཆ་རྒྱ་

འབངས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ འི་ཚབ་ཏུ ་

སྲ་བརྟན་ཁོ་ནའི་ཆེ ད་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལག་

ཚན་རི ག་ཡར་

རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོད་
སྐྱོན་བརྗོད་དང་དགག་བྱ་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་

པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ དང་། པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་མི ་

ཕྱོགས་མཚུངས་ནབུ ་ཕྱོགས་སདྲི ་གཞུང་གཙོ་

ནབུ ་ཕྱོགས་སྲིད་གཞུང་ཁག་གི ས་ཅི ་ཡང་མི ་ ཧོང་ཀོང་གི ་དཀའ་ངལ་མུ ་མཐུ ད་གནས་རྒྱུ ་

བདྱེ ་དགོས་པ་གསུངས།  

བོར་གྱུར་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོ ད ་པའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་དང་

འབལ
ྲེ ་བ་གནང་བཞིན་པའི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངེས་

གསུངས།

མང་གི ་མངོན་འདོད་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུ་ཚེ ་

སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འོག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ ལས་ལམ་སང་ཐག་གཅོད་ཡོ ང་རྒྱུ་མི ན་སྐརོ ་

ཁེ་ཕན་གང་མང་བསྒྲུབ་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་ གསུངས་པ་མ་ཟད།

བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི་

ཡོ ད།   སྲིད་བྱུས་དེ་ནསུ ་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ གནས་སྟངས་མི ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གསུང་

པར་དུ་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

ཡི ན་པ་ན བུ ་ཕྱོགས་སུ ་ ཡོ ང ས་གྲགས་རེ ད །   དོན།   ང་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་ཧོང་ཀོང་ནི་རྒྱ་

དོན་བཞི འ་ི ཐོག་ཁོང་གི ས་སེམས་འཚབ་དང་

གདེང་སྤབོ ས་སླབེ ས་པ་དང་།   དེ་ལ་བརྟེན་ དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤི ག་མི ན། ང་ཚོ ས་ས་

སྲིད་གཞུང་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་

ཚ་མེད་པར་རྡོག་རོལ་བཏང་ཞིང་། བོད་མི ་ ཕྱོགས་དེ་ང་ཚོ ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་ལངས་ཕྱོགས་

སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གནད་

སྲིད་བྱུས་དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤི ག་རེད།

རེའ་ི ཐོག་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷུག་པོ་བྱུང་འདུག

ཆར་བཀོལ་བཞིན་ཡོ ད།

ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསོད་ནམས་

འདི་ཙམ་ཞིག་རེད་དམ། ཞེས་གསུངས།

སྦྲགས་བསྐྱར་ཞི བ ་དགོ ས ་པ་གསུ ང ་དོན །   ནས་བོད་མི འི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བག་ གནས་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཏུ ་སྐ ྱོད ་ཀྱང་ལངས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དམི གས་བསལ་སྐུ་

བྱེད་སྐབས་སྔ་ས་ནས་གཟབ་ནན་དགོས་པ་

དེ་ ཡང་ཉི ན ་དང་པོའི ་ བགྲོ་ གླ ེང ་སྐ བ ས།   རྒྱས་ཕྱིན་པའི་མཐར་ཐུ ག་དགོས་དམི གས་
ཚེ ་རི ང་ཕར་སི ་ལགས་ཀྱི ས་ལས་རི མ་གཙོ ་

གཞན་ཡང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་དང་ཤར་ཏུ ར་ཀི ་

ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

དང་།  བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཆེ་དྲགས་པའི་

འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརནྟེ ་ནས་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་

རྩར་བཞག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འདས་པའི ་

དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ ་སྲིད་གཞུང་ཇི་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་

སྐངྱོ ་གནང་འདུག

སི ་ཐན།

སྐབས་དེར་དེང་སྐབས་

ཧོང་ཀོང་བཅས་སུ་རི ག་གསར་

ཤུགས་ཆེ་ར་ུ འག་ྲོ བཞིན་པ་དང་།
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ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཁར་ལོ་

Sommaruga

Carlo

མཆོག དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་གཟིགས་སྐར
ོ ་

བ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞིག་ཕེབས་འདུག

དེ་ ཡང་ཐེང ས་འདི འི ་ འགྲེམ ས་སྟོན་གཙོ ་
བོ་ནི།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ས་དབང་སྒྱུར་འགོ་

བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་

གཏོར་བཤི ག་དང་།

བོད་མི ་བཙོན་འཇུག་

དང་དམར་གསོད་བཏང་བ།

བོད་མི འ་ི

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་

མཐུ ད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་

སོགས་རྣམ་གྲངས་མི ་འདྲ་བ་ ༡༡ ཙམ་གྱི་

འཐབ་རྩོད།

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག དེ་བཞིན་

ཐོབ ་ཐང་ལ་རྩིས་མེ ད ་ར ག
ྡོ ་རོ ལ ་བཏང་བ།

བཙན་བ ལ
ྱོ ་དུ་ འབ ར
ྱོ ་ར ས
ྗེ ་བོད ་མི ་ ཚོ ས ་མུ ་

དང་གོ་ ར ག
ྟོ ས་ཇི ་ ལྟར ་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་མུ ས ་
སྐརོ ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

4

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠

20th November 2019 TIBETAN NEWS
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སྟབས། ངས་དམི གས་བསལ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་གི་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་འཛམ་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གང་ཐུ བ་གནང་རྒྱུ འི་ཞལ་བཞེས་

དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་

དམི གས་ཡུ ལ་ཡོ ད་པ་གཞི ར་བཟུ ང་མ་

དཔེར་

མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་
དེའ་ི ཐོག་

དགོངས་ཚུལ་ཅི་ཡོ ད་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་ བདུན་ཚོ གས་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་བླ་
བྲང་འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག    འཕྲོད་
བསྟེན་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་

དེ་

འཕེན་གྱི་མེད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས། མཇལ་ སྡའེ ་ི ནང་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་ ༡༧ དང་།

འཕྲད་གྲོལ་རྗེས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༤། དགོན་སྡ་ེ ཁག་

པ་

བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི ་ཚོ ར ་བརྡ་ལན་ཅི ་ ཡོ ད ་

༥

བཅས་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་ངང་

གི ་ནང་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་ དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་

སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས།

བོད་ནང་ཆ་བཞག་ན། བོད་མི ་དགུང་ལོ་ ༡༥

རི ག་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་སླབོ ་འཁདྲི ་བདྱེ ་ཐུ བ་ གྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་གཉི ས ་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་

བོད་མི ་ཚོ ་རྒྱ་གར་ནང་གི ་མངའ་སྡ་ེ གང་སར་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་

གནས་སྡདོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

བཙན་བལ
ྱོ ་

དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་བོད་མི ་མང་པོ་གནས་
སྡདོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་བཙན་

བ ྱོལ ་བོད ་མི ་ ཚོ འི ་ དགོས ་མཁོ་ ལ་གཞི ག ས་

གཙོས་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག ཕྱི་ལོ་

པའི་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡོ ངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་བོད་

ཞབས་སྦན་ཌ་རུ་དཏྟ་ཏྲེ་ཡ་མཆོ ག་བོད་མི ་

ཞེས་གསུངས། །

ཙམ།

རི ག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་

འཛི ན་སྐངྱོ ་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ས་མཆོ ག་གང་མགྱོགས་བོད་ནང་གདན་ཞུ་

གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་སྟེ་རྒྱ་ནག་
སདྲི ་གཞུང་ལ་གདོང་ལེན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ང་
ཚོ ་སྤྱི་འཐུ ས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཆུང་བྱིས་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན ་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་སྐ བ ས་

གཅོད་ལ་སོགས་དངོས་སུ་གཟིགས་ནས་ཕྱི་

ཏེ་ རྒྱ་ནག་དམག་པོའི ་ གདུག ་རྩུབ་མནར་
ལོ་ ༡༩༩༠ ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་ཕེབས་པ་དེ་

དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་བོད་ཀྱི་དགོན་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་གི ས་ཐོག་

ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་ མི ་རི གས་ཚོ ས ་སླབོ ་གཉེར ་

མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་

ན།

གནང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ངོས་ནས་

ཐབས་སླད ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ སྣེ་ འཁྲིད ་བཞི ན ་

ནང་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་ཉུ ང་

ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་།

ནང་ས་བྱི་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གར་

དུ་ཕྱིན་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་དང་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ་ངོས་ནས་བོད་

མི ར ་མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤ དྲོ ་བ དྱེ ་ཕྱོགས་ཀྱི ་
སདྲི ་བྱུས་ ༢༠༡༤
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གཏན་འབེབས་

ཀྱིས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་དང་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་རྗེ་

ཆེ ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོ ག ་ལ་སྟོན་པའི ་ སྐུ་ ཐང་ཞི ག ་དང་དྲན་

ཏེ་ འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུ ང ་དོན །

ད་བར་ཕྱི་ནང་གི ་སྐུ་མགྲོན་མང་པོ་སྣེ་ལེ ན་

ལྷག་

པར་ཧི་ མཱ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་

ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

འདྲ་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ནང་གཙོ་བོ་མི ་

ཐོག་གསུམ་པས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཡོ ད། སྐ་ུ ཉིད་ནས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་དང་།

མ་འོང ས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་རྒྱུ ་ཞལ་
བཞེས ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་

ཞེས་གསུངས་གནང་བ་དང་།

བྱུང་།
ད་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། མཁས་དབང་ཡི ན་

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

མཇལ་རྒྱུ ་བྱུང་བར་དགའ་སྤྲོ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་།

ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཙམ་མི ན་པར།

ཐོག་མར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས།

བོད་

པ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་དངོས ་སུ ་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནི་རྒྱ་གར་ནང་

སྤྱིར་བཏང་མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས་

གླིང ་གང་སར་གནས་པའི ་ བོད ་མི ་ཡོ ང ས་

དེ་ རི ང ་སྔ་ དྲོ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་
འཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།

འཛི ན་སྐངྱོ ་བཀའ་

རྒྱ་གར་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ ་དང་།

ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཤི ག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

འཛམ་
བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཤོ ར ་ནས་བོད ་མི ་ཚོ ་ ཕྱི་ལོ ག ས་

སུ་གནས་ཡོ ད་ཀྱང་།

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་།

སྐབས་དེར་

གྱི ་ གནའ་བོའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་སེ མ ས་ཁམས་ མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒམ
ྲོ ་གཞི ་དང་།

བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་སྐརོ ་དང་།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་

ནང་དགོན་སྡ་ེ གྲངས་ ༦༢༥༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་

གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་

སྐརོ ་ཞིབ་རྒྱས་དང་།

སྐབྱོ ས། བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་སྐབྱོ ས། ༸གོང་

མེར་བསགྲེ ས་བཏང་སྟེེ།

པའི་དུས་ནས་བོད་ནང་འཚར་ལོ ངས་བྱས་

མར་གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། བོད་

དང་།   སྙངི ་རྗེའ་ི Karuna གསུངས་གནང་རྗེས། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

ན་དེང ་དུས ་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག ་ བཅས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་བཅས། །

དེ་ རྗེས ་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ སྲིད ་སྐྱོང ་སྐུ་

སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ཧི་མ་ལ་

Ahimsa

ཡན་གྱིས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཆེ ད་རང་ལུས་

ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་

༡༩༥༩

འོངས་པར་ཏན་ཏན་གསལ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་ཅེས་

མི ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་གི ས་མ་གཏོགས་འོས་ཤོག་ འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་གནས། གཞན་ཡང་མངའ་

སྐབས་དེར་སྲིད་ཚབ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ལ་བོད ་མི འི ་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཚོ ས་རང་གི ་ངོ་བོ་མ་བརླག་པའི་ཆེད་དུ་བོད་ གི་བཞུགས་གནས་དང་།

བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས།

གཙོ ས་བཀའ་བླ ནོ ་རྣམ་པས་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་

དང་།

བཞིན་ཧྲ་ཏག་ཏག་འདུག་ཅེས་དང་། བོད་མི ་ ཡང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་༸གོང་ས་མཆོ ག་

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོགས་ནས་ཕེབས་

གཡུ ་ཐོ ག ་ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས་

བོའི་རི ག་གཞུང་ནང་ཡོ ད་པའི་འཚེ ་བ་མེ ད་

ཡི ག་ཆ་ཕུལ་བ་ཁག་གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་

སྐབས་དེར་སྲིད་ཚབ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་ ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་

སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་ ༥༢

བསུའ་ི ས་ྣེ ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།

སྐབས་

ཡང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་། ལྷག་པར་

མཆོག བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ ་རྒྱལ་

ལགས། སི མ་སྤྱི་བསྟན་འཛི ན་ནོར་བུ་ལགས།

ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་།

བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་གཅིག་

ཐང་ཡོ ད ་མེ ད ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་བཀའ་འདྲི་ མང་པོ་བཞག་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བོད་མི ་ཚོ ར་

མཆོ ག ་གི ས ་ད་ལྟ འི ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་འདི ་ ནི་ཤི ན་ཏུ ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན།

སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག དཔལ་འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་

ི ་གང་སར་ཁྱབ་རྒྱུ་
པ་མ་ཟད། དེ་འཛམ་གླང

མི ་ཙམ་མ་ཟད།

བྱོལ་བོད་མི ་ཚོ ར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ འི་ཐོབ་ བོད ་དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་ཀྱང་

ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་།

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

མཚུངས་ཀྱི་ནསུ ་པ་འདོན་ཡོ ད་སྐརོ ། གཞན་

ཡི ན་སྐརོ ། གཞན་ཡང་དེ་རི ང་སྔ་དྲོ་༸གོང་

གནང་སོང་།

ནང་

དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ཞི ག་ངོ་སྤྲོད་

བའི་འཛམ་གླིང ་ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་གི ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་

སྐབས། སདྲི ་ཚབ་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་

འཇགས་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་ས་གནས་ཀྱི ་ ཡུ ལ ་

གནང་བ་དེ་ནི་གྲུབ་འབྲས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་

ན་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་རྗེས་

བཞི ན་ཉིན་གསུམ་སྔནོ ་ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

གི ་ཡང་དག་པའི་དབུ་འཁྲིད་ལམ་སྟོན་དང་།

དེའང་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

སྐུ་འཁོར་རྣམ་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དེ་ ཅལ་མངའ་སྡ་ེ ཡར་རྒྱས་དང་ཞི ་ བདེ་ ལྷིང ་

འོག་མའི་ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་

མཆོག་གིས་གཙོས་

ཅིག་ཆགས་པར་དགའ་སྤྲོ་བྱུང་སྐརོ །

ཧི་མཱ་

གླིང ་ཡོ ང ས་ཁྱབ་ཆགས་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་

པ་དང་།

Bandaru Dattatreya

རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་། གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་དེ་ལྟར་ལག་ལེ ན་བསྟར་རྒྱུའི་

སེལ་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་སོགས་

དེ་བཞིན་སྐ་ུ

ནང་པའི་སྒམོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་དང་ཐུགས་
དམ་སྐརོ ་ཉམས་ཞི བ་ཀྱི་ལས་གཞི ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཐུ གས་དམ་སྐར
ོ ་དེང་རབས་ཚན་རི ག་པའི་

བཞག་ཐོག ་རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ ཕྱོགས་སེ ་ ར་བ ྱེས ་

ཞི བ ་ཀྱི ་ ལས་གཞི འི ་ གན་རྒྱར་མི ང་རྟགས་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་དགོ ང ས་གཞི ་གཞི ར་

དགོན་པ་དང། སེ་ར་སྨད་དགོན་པ། བཀྲ་
ཤི ས་ལྷུན་པོ་ དགོ ན ་པ་བཅས་ཀྱི ་ མཁན་པོ་

དཔྱད་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་
བཀོད་ཡོ ད་པ་དང་།

གན་རྒྱ་ཡི ་གེའ་ི ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན།  ནང་

རྣམ་པ་དང་། ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ཀླད་པའི་ཚན་རི ག་ པའི་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་དང་ཐུ གས་དམ་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་།

ཨུ་ར་ུ སུའ་ི རྒྱལ་ས་མོ་ སྐ ར
ོ ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ

སི ་ཁོར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་སྐབྱོ ་ཐེབས་
རྩ་ཁང་།

ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ཕྱོགས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུ ན་པོ་ དགོ ན ་པའི ་ ནང་

ཚན་རི ག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཙུགས་འདུག   

བཅས་ཀྱི ་ བར་ཨུ ་ རུ་ སུ འི་ དབང་རྩའི་ ཚན་ ཚན་རི ག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ལ་དགོས་ངེས་
རི ག་པ་མཁས་དབང་དང་ནང་པའི་ཚན་རི ག་ ཀྱི ་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་ཨུ་རུ་སུ་ནས་གནང་
དབར་ནང་པའི་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་དང་ ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ 5

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

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་ཁྲིད་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་མཇལ་ རྒྱལ་སྲོང ་བཙན་སྒམ ་པོས ་བལ་བཟའ་ཁྲི ་

བཙུ ན་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ ་
བཞེས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ལྷ་སར་ལྷ་

ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་གྱི ་ལག་ཤེ ས་པ་མང་
པོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་རེད།

ད་ལྟ་དུས་

རབས་ ༢༡ ལ་སླབེ ས་ཡོ ད། སྔར་དུས་

རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་

བརྒྱུད་བོད་ནང་དར་བ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ ་བོད་མི ་

༡༣

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བལ་ཡུལ་ནང་རནྟེ ་གཞི་

བྱས་པའི ་ གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཚོ གས་
པའི་Young

Presidents’ Organization

ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་བཞུགས་

སྒར ་༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་

ཚོ ས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོ ད།
ཁ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་ པཱ་ལི འི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ནང་བདེན་བཞི ་མི ་རྟག་

བོ་ཚད་མ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་
ནས་འག་ྲོ གི་ཡོ ད།

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་
པ་དེ་ཚོ ས་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཡི ན་
ནའང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོ ད།

དེ་རི ང་ཁ་

སང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཁག་གི ་ དགེ་

རྒན་ཆེ ན ་མོ ་ དང་མཁས་པ་ཚོ ས ་འདི་ ནས་

ཁམས་རི ག་པ་དང་།
པའི་ཚན་རི ག

ནང་པ་སངས་རྒྱས་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་

གྲུབ་དེ་དག་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་བཞག་
སྟེ་སླབོ ་སྦྱོང་བདྱེ ་དགོས། བོད་སྐད་དུ་བཀའ་

བརྒྱུ ད་དེ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དྲི་མ་

ཞིབ་འཇུག་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོ ད་ན་མེད་ན། བལ་

ཅེས་རདྗོ ་ཀྱི་འདུག ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆ་མ་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་ན། ཞེས་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་

ཚོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ ལ་སྟེན་གྱི་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་། ནང་པ་སངས་

ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དེ་ལུང་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་གཙོ ་

ཡོ ད་ཀྱང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སེམས་

འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་སོགས་པོ་ཏི་ ༣༠༠
ལྷག་ཡོ ད། རྒྱ་སྐད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐད་དུ་

མེད་པ་དང་། ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པ་རེད།

སྩལ་དོན། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་

དེ་ དག་ནང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ གཞུ ང ་ནས་གསུ ང ་གི ་

པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་
ལྟ་གྲུབ་ཀུ ན་བཏུ ས་ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ཁག་
ལ་དོ་སྣང་དང་ལྟ་ཀླགོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ཁོང་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་

གི ས ་བལ་ཡུ ལ་གྱི ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་འགོ ་ ཁྲི ད ་ ཆོ ས་སུམ་ཅུ ་རྩ་བདུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ལུང་

ལྟ་གྲུབ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་

རྒྱས་པའི་ཚན་རི ག ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ནང་པའི་གཞུང་གི ་དཔེ་ཆ་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་མེ ད་
ཡུལ་གྱི་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་ནང་པའི་དཔེ་

ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་
སུ ད ་སི ་ ནང་གི ་ མཛད་འཆར་ཁག་ལེ ག ས་

པར་གྲུབ་རས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་
ྗེ ། ཨ་རི འ་ི གས
འོག་གཉིས་ཀྱི་མཐོ་རི མ་དབུ་ཁདྲི ་མི ་སྣ་དང་།

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་སོགས་ནས་ གྱི་སདྲི ་བྱུས་ ༢༠༡༩
ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་ཡོ ད།

Tibet Policy and

ྲི ས་འཆར་
ཞེས་པའི་ཁམ

Support Act

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ གཏན་འབེབས་ཡོ ང་ཆེད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ་
ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་གྲོས་ཚོ གས་ ཡི ན། ཞེས་གསུངས།
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་ཊི ་ལི ས་Thom

lis

Til-

ཉིན་རྒྱབ་དཔལ་ལྡད་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

མཆོག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་ ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་འབལ
ྲེ ་ལས་

དེ་ བཞི ན ་ཨ་རི འི་ ཕྱི་སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ དབུ ་ གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཉན་ཞི བ་ཚོ གས་ཁང་དུ་
ཁྲི ད ་སོ ག ས་གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་ སྡུག ་ཏུ ་འགྲོ་ བཞི ན ་པའི་སྐར
ོ ་ཐུ གས་འཚབ་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གི ་ལས་

དང་མཇལ་འཕྲད་སླད ་ཨ་རི འི་ རྒྱལ་ས་ཝ་ དང་སྦྲགས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་སྐབས། ཨ་ བདྱེ ་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་
ཤི ན་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་གནང་འདུག     

རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་ཊི ་ ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་འདུའ་ི སྐབས་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ལི ས ་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ དོན་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་དྲི་བ་བཀོད་ཡོ ད་པ་དང་།
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་དྲི་བ་ཁག་
འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་ཐུ གས་འཚབ་ གནད་དོན་དང་ཨ་རི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང

ཚན་པའི་ དྲུང་གཞོན ་ལས་རོ ག ས་ཐོ་ མ་སི ་
Thomas Vajda

ལགས་དང་། ལོ་ར་སི ་ཊོན་

Laura stone ལགས། ལྷ་ོ ཨེ ་ཤི འ་ི རྒྱ་གར་
ྲི ས་ ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོ ད།
ཞེས་པའི་ཁམ
ྗེ ་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་དང་བྱང་ ལས་དོན ་ཚན་པའི ་ ངེས ་སྟོན་པ་གྷི་ ར་ཧམ་
ཌེ་སི ་ནང་ཕེབས་འབར
ྱོ ་སྐབས། བྱང་ཨ་ ཆི ངས་ཡི ག་ཚོ གས་པར་ North Atlantic འཆར་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།     ཨ་ དེ་རས
རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ Treaty Organization གནོན་ཤུགས་སྤདྲོ ་ རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གི ་ལས་བྱེད་ ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་ མ་ཡར་ Graham Mayer ལགས་བཅས་
།
ལགས་དང་དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ ལས་བ ྱེད ་ བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ཐུ གས་འཚབ་ དེ་དག་གི ས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་ རི ང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།
རྣམ་པ། ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རི གས་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཤི ན་ཅང་གི་གནད་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷ་ོ དབུས་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ལས་དོན་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོ ན ་ དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བྱང་ཨེ ་ཊི ་ལན་ཊི ག་

གྱི་སདྲི ་བྱུས་

༢༠༡༩

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་རྩད་ཞི བ་གནང་བཞི ན་པ།
འཛམ་གླང
སྐབས་

ཀྱི་ཉི་མ་མཆོ ག་གི ས་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན་

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བཙན་དབང་འོག ་གར་སོ ང ་ཆ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨

སྐརོ ་འདྲི་ཞིབ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཀྱི ་ བཙན་དབང་འོག ་གར་སོ ང ་ཆ་མེ ད ་དུ་

༡༡

ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

གྱུ ར ་བའི ་ ཡུ ལ་མི ་ཞི བ ་བཤེ ར ་ལས་དོན ་
ཚོ གས་ཆུང་ UN Working Group on En-

དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་
སླབོ ་ཡོ ན་སྤྲོད་མ་དགོས་པར་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་

མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་མི ་ཞི བ་བཤེ ར་ལས་

ད་ལྟའ་ི ཆར་རི ན་

གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཐོ་སླབོ ་

forced or Involuntary Disappearnances

ཁང་དུ་འགྲིམས་ཡོ ད།

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་དུ་ཡོ ད་

བརྗོད་ཡོ ད་པ་དང་།

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡
མེད་འདྲི་ཞིབ་གནང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་བའི་ལན་འདེབས་བྱས་
མེད་པ་རེད།

དེ་ ཡང་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བཙན་དབང་འོག ་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕྱག་ལས་ཐོབ་ཡོ ད།

ཅེས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་
མ་མཆོག་དང་ནང་མི ་ལྷན་རྒྱས་གང་དུ་ཡོ ད་
མེ ད་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་
བྱས་མེད་པ་རེད།

གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་མི ་ཞི བ་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་

ཐེངས་ ༡༡༩ འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཚོ གས་

དོན་ཚོ གས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥

བཤེ ར་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་འདུ་
པའི་སྐབས། པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་

འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་གི ་ གནད་དོན ་

ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོ ད། རྒྱལ་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་མི ་ཞི བ་བཤེར་ལས་

ནང་འདྲི་ཞིབ་གནང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་

དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ཆེ ད ་མཁས་མི ་སྣས་

ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་

གི ་གནད་དོན་སྐར
ོ ་ད་ལྟ་མུ ་མཐུ ད་རྩད་ཞི བ་
གནང་གི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཕྱི་དྲིལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་དང་།

སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གར་
སོ ང ་ཆ་མེ ད ་དུ་ གྱུ ར ་བའི་ པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕྲེང་

༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གི་སྐརོ ་

རྒྱུན་དུ་ལྟ་ཞིབ་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠
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རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི ་ཡུན་ཚད་ལས་ངོས་ཀྱི་མི ་ཚེ ་རི ང་བ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་སྐབས་རེ་དྲན་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༡༨

༩།༣༠

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གནས་དེ་ དག་རྒྱ་གར་ནང་སླར ་གསོ ་ ཡོ ང ་
ཐབས་མཛད་བཞི ན ་པའི ་ སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་

ཙམ་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་ སྩལ་ཡོ ད་འདུག

སྐང
ྱོ ་སྐུ་ཞབས་བྷན་དཱ་རུ་དཌ་ད་ཏྲི་ཡ་Shri

Bandaru Dattatreya

མཆོག་བཞུགས་སྒར་

གསུང་དོན། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་

སྐརོ ་དང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་

ཚད་ལས་མགོན་པོ་མཆོག་༸སྐ་ུ ཚེ ་རི ང་བར་

རྒྱ་རི གས་ནང་པའི་གྲངས་འབོར་ལ་མཚོ ན་

ུ ་ི འཕྲོད་བཞེད་
རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་༸སྐའ
པ་ཐུ ག ས་གདེང ་སྤབོ ས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་ ཇི ་ འདྲ་ཡི ན་མི ན་བཀའ་འདྲི་ཞུ ས ་པ་དང་

ཧ་ཅང་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ལྷག་པར་

དེ་ ཡང་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་ཉེ་ ལམ་ ན་རྒྱ་ནག་གི ་ཉམས་ཞི བ་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་

བཞུགས་ཐུ བ་རྒྱུ འི་ཐུ གས་རེ་མཛད་པ་དང་།   མཆོག་གི ས་ཀྱང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སྦྲགས།  བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་རི ག་གནས་དེ་དག་མི ་རབས་

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཆེ ད་བཅར་གྱིས་བོད་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

བརྒྱུ ད་ནས་འཛི ན་སྐ ྱོང ་སྤ ལ
ེ ་གསུ མ ་གང་
ལེ གས་གནང་ཐུ བ་པར་ཡི ་རངས་བསྔགས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཇལ་ཁ་

བརྗོད་དང་སྦྲགས།   རི ང་མི ན་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

ཞུས་འདུག

དེ ་ ཡང་སྐ བ ས་དེ ར ་སྤྱི ་ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་

ལི ར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སྲིད་སྐྱོང་རྣམས་
ལྷན་ཚོ གས་

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

རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གཙོ ་ བོ་ བཞི འི ་

Governor’s Conference

གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་
རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝིན་ྜ Ram Nath Kovind

ཐོག་ཐུ གས་བརྩོན་ཇི་ལྟར་མཛད་བཞི ན་པ་ངོ་
སྤདྲོ ་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཐུ གས་བསྐདྱེ ་

དམ་བཅའ་བཞི ་པ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་

མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། དམི གས་

ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོ གས་བླའོ ི་རྣམ་

པར་མགོན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དམི གས་བསལ་

སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པའི་ རྣམ་གཞག་དང་།

བསལ་བཀའ་སླབོ ་ཇི ་ཡོ ད་བཀའ་འདྲི་ཞུ ས་

གཞག་དང་བདྱེ ་ལས་སྐར
ོ ་དེང་སྐབས་དུས་

རབས་ ༢༡ ནང་དུའང་ཚན་རི ག་པས་ཀྱང་

ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་

རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲི ད ་བླནོ ་ན་རེ ནྡྲ ་མོ ་ ཌི ་ མཆོ ག ་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་

བརྒྱ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བསྐྲུན་རྒྱུ ར་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྟབས། ནང་རྒྱ་གར་ནི་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ ་ཐུ བ ་པའི་
མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་དེང ་སྐབ ས་རི ག་ འཁྲུ ང ས་ཡུ ལ ་ཞི ་ བདེའི ་ ས་ཁུ ལ ་ཞི ག ་ཡི ན་

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

ཡོ ད ་པ་སི མ ་ལ་སྤྱི ་ ཁྱབ་བསྟན་འཛི ན་ནོར ་

དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བདྱེ ་བཞིན་པ་དང་།

རི ག་

གནས་དེ་དག་གི ས་མི འི་བསམ་བླར
ོ ་ཞི ་བདེ་

གི ས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་།

གཅོད་བཏང་བའི་བྱེད་བབ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་

གི ས ་སྐ བ ས་རེ ་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གི ་ ཚེ ་

བུ་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་

ཀོང ་མི ་མང་ཐོག ་ཚད་མཐོའི ་ རི ག ་གསར་

གི ་བཅོས་མའི་ཤེས་རབ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་

བདྱེ ་བཞི ན་པ་དེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འགྱུར་རོགས་རམ་ཇི ་དགེ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡི ན།   

མོ འི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་པ་

ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

གཞུང་ཁག གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་

ལག་ཆ་དེ་ དག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མཁོ ་

སྤྲད་ནས་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ལ་

སྤྱི འི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཚད་མཐོའི་འཕྲུལ་རི ག་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཚད་མཐོའི་རི ག་

དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡི ན།  

དང་།

གདོང་རི ས་ལ་བརནྟེ ་ནས་མི ་ག་གེ་

གཞུ ང་གི ས་ཚད་མཐོའི་རི ག་གསར་འཕྲུལ་

དང་།

མཐེ་བོང་བསནྣུ ་ནས་འབར
ྱོ ་ཐོ་རྒྱག་

གསར་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ ་སྤ ྱོད ་འོག ་དམ་
བསྒྲགས་བ ྱེད ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ གཏོང ་བཞི ན ་

པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་

བསྒྲགས་གཏམ་ནང་གསལ་བའི་ འབྲུ ་ དོན ་
རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་

ཆས་ལ་བརནྟེ ་ནས།

ནང་འཁོད་དོན།

ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ། ཡེ ་ཤུ། རྩ་རླུང་སྒམོ ་སྒྲུབ་
ཉམས་ལེན་པ། ཏའོ་ཅའོ་དང་གདོད་མའི་

ཆེ ད ་ལས་མི ་སྣ་དང་དཔང་པོ་ རྣམས་ཀྱི ས ་

དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཚོ ད་འཛི ན་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཚད་མཐོའི་

གནང་མཐར་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་

ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་བཅར་བའི་ང་ཚོ ་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར།

རི ག་གསར་འཕྲུ ལ་ཆས་ལ་བརྟེན ་ནས།
འཆར་གཞི ་ ལྡན ་པའི ་ འོག ་བོད ་མི ་དང་ཡུ ་

གུར་མི ་རི གས་ཀྱིས་གཙོས་ཏུ ར་ཀི་མི ་རི གས་

ཁག་གཅིག་དང་།   སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་
མི ་མང་།
པ།

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ལ་ཡོ ད་པའི་

ས་ཁུལ་ཁག་གི ་མི ་མང་ཚོ འི་སྨྲ་བརྗོད་རང་
དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲོག་ཅིང་།

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་མཐུ ན་

འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

༡༤ དང་ ༡༥ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་

རི ང་སུད་སི འ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར།   དེང་

དྲིན་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་བཀའ་ལན་

སྤྱི་ནོར་ དེ་ ཡང་མཇལ་ཁའི ་ སྐབ ས་ལྷ ན ་བཅར་དུ་ སྩལ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས། །

ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ནི་ བོད ་མི ་བཙན་བ ྱོལ ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་

དགོས་པ།  གཞུང་གིས་དོགས་གཞི་བྱ་ཡུལ་
མི ་སྣ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་གསོག་འཇོག

ལག་

ཐོག་ཁ་པར་བརྒྱུད་སོ་ཉུ ལ་བྱས་པ།   ས་

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤདྱོ ་འོག་དམ་བསྒྲགས་
འཇོག་བྱེད་དགོས། ལག་ཆ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་
བཀག་སྡ མ
ོ ་བ ྱེད ་མཚམས་འཇོག ་དགོ ས །

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག སྲིད་

པ་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུ གས་

གཏོང་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།

འགན་ཁུར ་ལྡན ་པ་བཟོ་ རོ གས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་།

ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་གསལ་བའི་འབྲུ་

གཅི ག ་བསྡུས ་དབང་འཛི ན་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་

རྒྱལ་སྤྱི འི་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ ཡོ ང ས་

ཚད་མཐོའི་རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཉམས་ལེ ན ་པ་བཅས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་

གནས་གང་དུ་སོང་ཡང་གླགོ ་གི ་འཕྲུལ་ཆས་

བྱས་པ་དང་།  རི མ་བཞིན་ཆོས་དད་ཀྱི་བག་

ཆགས་རྣམས་རྩ་མེ ད་གཏོང་རྒྱུ འི་སྲིད་བྱུས་

པར་གྲུ་བཏང་ནས་སོ ་ལྟ་བྱས་པ་སོ གས་ལ་
བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་

ཆོ ས ་ཕྱོགས་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་བསྐ་ོ འདེམ ས་བྱ་ ཡོ ང་ཐབས་གནང་རོགས།

ཐུ ན་མི ན་བདྱེ ་སྒ་ོ ཚུལ་བཞི ན་ལག་བསྟར་རྒྱུན་

བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོ ད།

ལག་བསྟར་བྱས་པ།   ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ི

སྐ ྱོང ་བྱ་རྒྱུ ར་འགོ ག ་རྐྱེན ་བཟོ་ བཞི ན ་པར་
བརནྟེ ་ང་ཚོ ར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདུག  

བརྒྱུད་རས
ྗེ ་འདེད་བཏང་བ།   ནམ་མཁར་

དོན་ལྟར།  ཆོས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་

གཞན་ལ་མཁོ་གཏོང་བྱ་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག་

རྒྱུར་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་།  ཆོས་

སྲིད ་གཞུ ང ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས།

ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ། མི ་སྒརེ ་གྱི་

ཁབ་མང་པོ་ མཉམ་བསྡུས ་ཀྱི ་ ཚོ ང ་གི ་ སྒྲི ག ་

ཚོ ང་པའི་སྡ་ེ ཚོ གས།   ལྷག་པར་རྒྱལ་

གི ས་སྔར་བས་དམ་བསྒྲགས་སྲ་བརྟན་བཟོ་

དད་རང་དབང་གི ས་གཙོས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

རྒྱ་ནག་གཅི ག་བསྡུས་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ས་

གསང་གནས་རྣམས་གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས་

འཛུ གས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོ ང་འབྲེལ་

གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས།

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་གཞི ར ་ཚུ ལ ་བཞི ན ་

ཚད་མཐོའི་རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སདྲི ་གཞུང་གིས།   བོད་

ི ་ས་ཕྱོགས་
རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླང

ཀི་མི ་རི གས་ཁག་གཅིག་དང་།   སོག་པོ།

ལའང་མཁོ་གཏོང ་བྱས་པར་བརྟེན ་འཛམ་

པ།

མང་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཕྱི་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་
སྤལེ ་སྐབས།   འཛམ་གླང

གང་སར་དབང་ཆ་སྒ ར
ེ ་སྤ ྱོ ད ་པ་རྣམས་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་ཁག་དང་ཡུ ་རོ བ ་

ི ་ནང་དབང་ཆ་སྒརེ ་སྤྱོད་པ་ཇེ་མང་དང་།
ཧོང ་ཀོང ་མི ་ མང་བཅས་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མི ན ་ཡུ ལ ་ གླང

ཚད་མཐོའི་རི ག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་

དང་། དེའ་ི ཆེད་མ་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ།   ཚད་

བ།   དེ་བཞིན་གསར་བཟོ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་

ཐད་ཉམས་ཞི བ ་ལས་གཞི ་ བཅས་ལ་རྒྱབ་

མི ་དང་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་ཀྱི ས་གཙོ ས་ཏུ ར་

ལག་བསྟར་གནང་ནས།   ཚད་མཐོའ་ི རི ག་

སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས །   གསར་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་

སྐད་ཡི ག སྣ་

མང་གཙོ འི ་ རི ང ་ལུ ག ས་ཉམས་དམས་སུ ་

འཛོ མས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ།   མི ་

ངོ་བོ་མཚོ ན་པའི་ལེ གས་སྦྱང་སོགས་རྩ་མེ ད་

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་

ཁབ་ཁག་ལ་ངེས་པར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

སྐ ྱོར ་དང་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་རྩ་བ་

ྲི ས་འགལ་ཐོག་
བྱུས་བྱས་པ།  དེ་བཞིན་ཁམ
ནས་ཉེས་མེ ད་མི ་མང་ཐོག་གང་བྱུང་མནར་

མཐུ ད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་དག་ནི་

མི ་དང་ཡུ་གུར་མི ་རི གས་ཀྱིས་གཙོས་ཏུ ར་ཀི་

བཟོ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།   ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་

འཁོད་འདུག །

མི ་མང་གི ་ འགྲོ་ འདུག ་རང་དབང་ལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་པ།   ཞི་བའི་ལམ་ནས་འདུ་

སྒར
ེ ་གྱི ་མི ་ཚེ འི་བདྱེ ་སྒར
ོ ་ཁྲིམས་འགལ་ཐེ་

སལ
ྲོ ་གོམས་གཤི ས་དང་།

མང་རི ག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས། མི ་རི གས་ཀྱི་ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།  
གཏོང་རྒྱུ འི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ ་

མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས།  བོད་

ཆེ ས ་ཉེན ་ཚབས་ཅན་ཞི ག ་ཡི ན་པ་གསལ་ མི ་རི གས་ཁག་གཅིག་དང་།  སོག་པོ། ཧོང་

ཆེ ད ་མ་འཛུ གས་སམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་

ལ་བརྩི་བཀུ ར ་ཞུ ་ དགོས ་པའི ་ ཆ་རྐྱེན ་ཞི ག ་
ལག་བསྟར་ཚུ ལ ་བཞི ན ་ཡོ ང ་སླ ད ་འཛམ་

མཐོའི ་ རི ག ་གསར་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ རྒྱུ འི ་

ནས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཞེས་
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