དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོ།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་ནང་ཆུ་ལོག་གི ་གོད་ཆག་བྱུང་བར་
ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་

ཡོ ད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་འདི་ལོར་ཏོག་

ཁང་སོ ག ས་རྒྱུ ་ནོར ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ གཏོར ་ ངོས་ཀྱིས་མངའ་སྡའེ ་ི མི ་མང་རྣམས་ལ་གདུང་

དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་དཀའ་ བཤི ག་ཕྱིན་པར་ངོས་ཀྱིས་བླ་ོ ཕམ་དང་སྦྲགས་
ངལ་འཕར་མ་བཟོས་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མངའ་

ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ ི་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་སར་
ཝ་ནྣཏ་སོ་ནོ་ཝལ་

Sarbananda Sonowal

མཆོ ག ་ལ་ཉེ་ ཆར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ ི་ ནང་
ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་བབས་པར་བརནྟེ །

མི ་རྒྱུ་

གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཆེ ན་པོ་བྱུང་བར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་བསྩལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན། ལོ་ལྟར་ཆར་དུས་སྐབས་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡ་ེ སོ གས་

རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་མར་ཆར་ཞོད་ཆེ ན་པོ་

བབས་པའི ་ རྐྱེན ་གྱི ས ་མི ་རྒྱུ ་གཉིས ་ལ་གོ ད ་

གི ་ མངའ་སྡའེ ི་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ སྡ་ེ གཞུང་གི ས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོར་
ནང་ཉེ་ལམ་ཆུ་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ ན་ ལས་གཞི ་ཚགས་ཚུ ད་ངང་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་

ཆག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ ན ་པོ་ འབྱུ ང ་བཞི ན ་ འོག་མི ་མང་པོའ་ི ཚེ ་སགྲོ ་ཤོར་བ་དང་། སྡདོ ་ པར་ཡི ་རངས་བསྔག ས་བརྗོད ་དང་འབྲེལ ་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་

འདི་ ལོ འི་ སྲིད ་སྐྱོང ་སླབོ ་ཡོ ན ་བཞེས ་མཁན་

༩༨་༢༣ ལོན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་སྔ་ལོའ་ི འཛི ན་

ཀྱི་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་

རི ་བོད་ཁྱིམ་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༤། མོན་གྷ་ོ སཾ ་

ལས་བརྒྱ་ཆ་  ༡.༢༣  འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོ ད།
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་
ཚོ གས་

CBSE

ཀྱི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན ་མོ འི ་ གྲུ བ ་
འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ས ་སླབོ ་སྦ ྱོང ་ལ་བརྩོན་

འགྲུས་གོང་སྤལེ ་དང་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྒྱུགས་སྤདྲོ ་
སྐབས་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ཡོ ང་བའི་ཆེད་དུ་

སླབོ ་ཕྲུག་བཅུ་དགུ་བྱུང་བའི་ཁོངས་ནས་མ་སུ་

བྷ་ོ གཏན་སླབོ ་ནས་སླབོ ་ཕྲུག ༢། སེ་ལ་ཀུའ་ི

བོད་ཁྱིམ་དང་། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ཧར་པ་སྤུར་
གཏན་སླབོ ་བཅས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་རེར་བཅས་
ཁནྱོ ་བསྡམོ ས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅུ་དགུ་བྱུང་ཡོ ད།

རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུབ་འབྲས་

༡༥ ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་གར་དབུས་འབངྲི ་རི མ་ཤེས་
ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ CBSE ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ལོ འི་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་

འདི་ ལོ འི ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་འཛི ན་རི མ ་ རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོ ད། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་བཙན་
བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

༢༧

ནང་འཛུ ལ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་ཅིང་།

སླབོ ་

ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༥༤ ཡི ག་རྒྱུགས་

ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༨༡ ཡི ག་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་ཡོ ད་
པ་མ་ཟད། རྒྱུགས་འཕདྲོ ་ཆ་སྙམོ ས་བརྒྱ་ཆ་
༩༣་༦༧ ལོན་འདུག

འདི་ལོ འི་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སདྲི ་སྐངྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོག་

གྲུབ་འབྲས་ནི། འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་
བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི ནང་བོད་ གྲུབ་འབྲས་ལས་གྲངས་འབོར་དང་སྤུས་ཚད་

ལོ ར ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན ་བཞེས ་མཁན་སླབོ ་

༡༠༡༦ ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་འཛུ ལ་ཞུགས་བྱས་

མར་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། འདི་

མའི ་ གྲངས་བཅུ ་ དགུ ་ བྱུ ང ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

སླབོ ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེ་བས་ཡི ག་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
༩༥ ལོན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༡༦ ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ གང་ཅི འི ་ ཐད་ལེ ག ས་པ་བྱུ ང ་འདུག ་པ་མ་
ཟད། ཆ་སྙམོ ས་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༠༤ དང་། རྒྱུགས་

ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༩༩༨ འཕདྲོ ་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༣༦ བཅས་ཀྱིས་འཕར་ཆ་

བཙན་ བྱུང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡི ག་ མོ འི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་རྩེར་སོན་ཐུ བ་པ་བྱུང་
བྱོལ་བོད་མི འི་སླབོ ་གྲྭའི་ཆ་སྙམ
ོ ས་བརྒྱ་ཆ་ནི་ རྒྱུགས་འཕདྲོ ་པའི་སླབོ ་གྲྭའ་ི གྲངས་ ༡༢ དང་། ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །

ཡི ག་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་ཡོ ད་པ་དང་།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ཨི ན་ཡུ ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་
གི ས་བོད ་དང་ཧོང ་ཀོ ང ་གཉི ས ་ལ་རང་སྐ ྱོ ང ་
གནས་བབ་སྤདྲོ ་རྒྱུ ར་ཁས་ལེ ན་བྱས་པའི་ཁ་དན་
ཚི གས་ལ་མ་གནས་པའི་བྱེད་བབ་ཞེས་པའི་བརྗོད་
གཞི འ་ི ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་བསྐངོ ་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ རེས་
དམི གས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨི ན་ཡུ ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ་
གོ་སྒྲིག་འོག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད། བོད་དང་ཧོང་ཀོང་
ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན།
གི ་རང་སྐངྱོ ་གནས་བབ་སྤདྲོ ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་
སྐ་ུ ཉིད་བརྒྱུད་ཆུ་རདུ ་ཀྱི་གོད་ཆག་འོག་འདས་ པའི་ཁ་དན་ཚི གས་ལ་མ་གནས་པའི་བྱེད་བབ་ལ་
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་ སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྦྲགས་གསལ་འདོན། Tibet
དང་སྤུན་མཆེད། ལྷག་པར་ཆུ་རདུ ་ཀྱི་གོད་ and Hong Kong’ A spotlight on
broken promises of China ཞེས་
ཆག་འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་ པའི་བརདྗོ ་གཞི འི་ཐོག་གསུ ང་བཤད་ལས་རི མ་
ཞིག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།  
སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད། །
སྐབས་དེར་གསུ ང་བཤད་གནང་མཁན་ཁག་ནི།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ
གསུ ང ་འཕྲིན ་ངོ་ མ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་ཕྱི ་ དྲིལ་ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་། ཨི ན་ཡུ ལ་གྲོས་ཚོ གས་
བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས། ཨི ན་ཡི ག་ འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Tom Tugendhat
མཆོག   ཨི ན་ཡུ ལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་
ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།
ཨི ན་ཡུ ལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
པའི་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་ལོབ་ཊོན་ Tim
Loughton མཆོག ཨི ན་ཡུ ལ་དུ་རྟེན་གཞི་
བྱས་པའི་ཀིངྒ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ Lau China ཞེས་
པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དང་རྒྱ་ཡི ག་
སླབོ ་དཔོན་ཆེན་པོ་ Kerry Brown མཆོག་
བཅས་ཡི ན།
དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་
གིས། བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ས ་རང་སྐྱོང ་གནས་བབ་སྤྲོད ་རྒྱུ ར་ཁས་ལེ ན ་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༩ བྱས་པ་གཞི ར་བཟུང་ཁ་དན་ཚི ག་ལ་མ་གནས་
Tibet
བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཧར་པ་པུར་ཉིན་སླབོ ་ཀྱི་ པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་
and Hong Kong on the similariསླབོ ་མ་དེ་ཝཡཱ་ཅཱ་ོ དྷ་རི ་ Divya Choudhary ties of the broken promises of
ཡི ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༦ ལོན་ཏེ་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ the Chinese regime ཞེས་པའི་ཐོག་
གསུ ང་བཤད་གནང་བ་དང་།
གྲྭ་ཁག་ཡོ ངས་ནས་རྩེ་ཕུད་རེད་འདུག
གཉིས་པ། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཊོམ་མཆོག་
དེ་ ཡང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ གིས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཟོས་པའི་དཀའ་
ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས། ཐེངས་འདིར་ ངལ་ལ་ད་ཆ་ཨི ན་ཡུ ལ་གཞུང་གི ་ལངས་ཕྱོགས
འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་དང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་ Current UK position on challenges from China ཞེས་པའི་བརྗོད་
པ་གཉིས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན ་ གཞིའ་ི ཐོག་གསུ ང་བཤད་གནང་།
མོའ་ི ནང་བོད་སླབོ ་ཁག་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ གསུ མ་པ། ཨི ན་ཡུ ལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་
ཨི ན་ཡུ ལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་བར་
པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཊི མ་ལོ བ་ཊོན་མཆོ ག་
སླབོ ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན། ཕ་མ། དེ་བཞིན་ གིས། བོད་ནང་རང་དབང་ཐོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར། Tibet (Reciprocal Access Bill) ཞེས་པའི་ཐོག་གསུ ང་
ཁུངས་བཅས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་
བཤད་གནང་།
འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་དང་། བཞི་པ། སླབོ ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐ་ུ ཞབས་ཀེ་རི ་མཆོག་
བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ནས་ལས་ གིས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་ལྟའ་ི སྲིད་བྱུས་དང་།
དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྣམ་འགྱུར། Current Chiདོན ་ཚང་མའི ་ ནང་ནས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གལ་ཆེ ་ na’s Policy and reaction from
ཤོས་རྩི་བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟར། འབྲེལ་ཡོ ད་ཕ་མ་ the International community ཞེས་
དང་སླབོ ་ཕྲུག དགེ་རྒན་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི ཐོག་གསུ ང་བཤད་གནང་འདུག
ལས་རི མ་གཙོ ་སྐང
ྱོ ་གནང་མཁན་ཨི ན་ཡུ ལ་སྐུ་
ལས་བརྒྱབ་པར་བརནྟེ ་འདི་ལོ འི་འཛི ན་རི མ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཕར་སི ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་
བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན་ ལགས་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་བཞེས་མཁན་དང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི ནང་བརྒྱ་ཆ་
༩༠ ཡན་ལོན་མཁན་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་བཅུ་དགུ་རེ་བྱུང་འདགུ
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རྒྱལ་གཅེས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ།
༄༅།

།ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་གི་ཆོས་དགེ་

ཟུ ར་པ་དགེ ་ བཤེ ས ་དམ་པ་བྱམས་པ་རྒྱ་

བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད།

དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཕྱི་ཚེ ས་

བ་དང་ཐུ གས་སྨནོ ་སྩལ་རྒྱུ་མ་ཟད།   སྒལ
ྲོ ་
མའི་གཟུངས་སྔགས་འདོན་དགོས་པ་སོགས་
བཀའ་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་དགོངས་

པ་རྫོ ག ས་འཕྲལ་བསྐྱར་དུ་ དགའ་ལྡ ན ་ཕོ་
བྲང་དྲུང་ཆེ ་ བརྒྱུ ད་སྙན ་སེ ང ་ཞུ ས ་ནས་དེ་
རི ང་བར་ཉིན་གྲངས་ལྔ་སོང་བ་དང་།

ཐེ་

ུ ་སྐ་ུ
ཝན་ནི་དབྱར་དུས་ཚ་བ་ཆེ་སྒང་ཡི ན་རང

རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་ཡོ ད་

ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དྲུང་

ཉིན་གྲངས་ལྔ་ཕྱིན་ཡང་ད་དུང་མུ ་མཐུ ད་སྐུ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཁོང་ངའི་ངོ་ཤེས་རེད།

ཚོ ད་ ༢།༤༠ ཐོག་ཐེ་ཝན་ནང་དགོངས་པ་

ལ། ཁོང་སྐ་ུ གཤེགས་ཏེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ བར་

ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུགས་ཡོ ད་པའི་ངོ་མཚར་

ཐེ་པེ་སྨན་ཁང་ནང་སྐལ
ྱེ ་ཞིང་། ཕྱི་ཉིན་སྔ་དྲོ་

བསྟར་སྐབས་བཙོ ན་གྲོལ་ཐོབ་ནས་ལོ ་བཅོ་ ནང་པ་ཚང་མའི་འགན་དབང་ཡི ན་པ་སོགས་

ི ་ཁ་དང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ ལམ་སྟོན་ཡང་ཡང་གནང་བའི་དབང་གི ས་
ལྔ་ཙམ་རི ང་ནོར་བུ་གླང

ི ་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ ཁོང ་གི ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ནི་ ཐེ་ ཝན་ནང་བོད ་
ལ་ནང་བོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་རྙང

བརྒྱུད་ནང་པ་ཁྲོད་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

སོགས་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ ཁག་ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་བ ྱེད ་མཁན་མང་
པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ་ ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞི ན་བཞུགས་ དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཐེ་ཝན་དོན་

པ་སེར་བྱེས་དགེ་བཤེས་སོགས་ནས་གསུང་

ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་ སྐར ་དུས ་ཆེ ན ་ཉིན ་ལ་དགེ ་ བཤེ ས ་ལགས་

དོན་བཞིན་སྙན་སེང་ཞུས།

༡༣ དགོང་དྲོ་སྐ་ུ ཁམས་མི ་བདེ་བ་བྱུང་ནས་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྲུང་སྐྱོབ་ནི་

ཕུང་ལ་དྲི་མ་ཕོག་པ་སོ གས་བྱུང་མེ ད་པར་

རང་འཇགས་ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུ གས་ཡོ ད་

མཚོ ་ལགས་འདི་ཚེ ས་ ༡༤ ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་

བོད ་ནང་ཅུ ང ་གུ ་ ཡངས་ཀྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལག་ དང་།

སྒར ་ཕོ་ བྲང་ནང་ཕྱག་དཔེའི ་ དཀར་ཆག་ ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུ ས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་

དཔེ་ དང་རི ག ་གནས་དགེ ་ རྒན་ལོ ་ གསུ མ ་ མཉམ་ཞུགས་དང་། དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

དགེ ་ བཤེ ས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

ཙམ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཐེ་ཝན་ རྣམས་ལ་ཤུ ག ས་རྒྱག་དགོས ་པའི ་ སྐུལ ་མ་

འཁྲུངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
བོད ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ གཞུ ང ་གི ་

དོན་ཁང་གསར་འཛུ གས་སྐབས་དོན་ཁང་གི ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་དགོངས་

༡༩༣༤

ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐ་ུ

ུ ་།
ནང་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་མཚན་ཐོག་ཐེ་ཝན་ གནང་བ་སོགས་བྱུང་རང

ནང་ཆོ ས་འཛི ན་གྲྭའི་ཆོ ས་དགེར་ཐད་བསྐ་ོ པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་བ་

གནང་བ་དང་།

དུས་ཡུན་རྫོགས་རྗེས་ཐེ་ བཅས། །

ཆེ་བརྒྱུད་ཐུ གས་སྨནོ ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར།

བཙན་གནོན ་འོག ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུ ར་བཀོད ་
རྭ ་ བ་ཟེར ་བའི ་ ནང་ལོ ་ ངོ་ ཉི་ ཤུ ་ ལྷག ་རི ང་

ཝན་ནང་མུ ་མཐུ ད་བཀའ་འབལ
ྲེ ་ཕྱག་དཔེ་

མི ་ ཡག་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་ཅེས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

བཤག་སོགས་མནར་གཅོད་མྱངས་བ་དང་།

གནང་ཞིང་། སླབོ ་མ་ཚོ ར་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་

ཞིང་ལས་དང་།    ཕག་གསོ།    ར་ྡོ

མི ་རྟག་པའི་

ཡི ག་སྒྱུར་དང་། ཞོར་དུ་ནང་ཆོས་སླབོ ་ཁྲིད་

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པའི་
གནས་སྟངས་གསལ་འདོན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༦

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་དུ་རྟེན་

གཞི ་ བྱས་པའི་ ཧེན ་རི ་ ཇེག ་སོ ན ་ཚོ ག ས་པ་
Henry Jackson Society

དང་ Christian

Solidarity Worldwide ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་

གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོ ས་དད་

རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པའི་

དང་དྲག་གནོན་ཇེ་ཆེ ར་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་

ལགས་

བཅས་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཡོ ད།སྤྱི ར་ཧེན་

རི ་ ཇེག ་སོ ན ་ཚོ ག ས་པ་དེ་ ནི་ ཨི ན་ཡུ ལ ་དུ་

རྩ་མེད་བཟོས་པ།

ཡི ན་པ་དང་།

བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི རི ག་གཞུང་

ཡོ ད་པའི་བསམ་མཛོ ད་བསྟི་གནས་ཁང་ཞི ག་

ཆོས་དད་རང་དབང་

མེད་པ། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གཏོར་བཤི ག བོད་

པའི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་དྲྭ་རྒྱའི་ལམ་ནས་བག་ྲོ

སླབོ ་གསོ་ངན་པ་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་

ལུགས་ལ་ཐེ་བྱུས།

ི ་
ཚོ གས་པ་དེས་འཛམ་གླང

ཡོ ངས་ལ་གུ་ཡངས་ལྡན་པའི་མང་གཙོ ་གོང་
འཕེལ་གཏོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོ ད། ད་

ཆ་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི་མང་གཙོ འི་ལམ་

རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ཐོག་ནས་

ཕག
ྱོ ས་ གཅི ག ་པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་ བགྲོ་གླངེ ་ཐོག་ཤི ན་ཅང་གི་སྐ་ུ ཚབ་ Dolkun
སྐབ ས་དེར ་ཨི ན་ཡུ ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ མཚུ ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ དགུང་ལོ་ ༦ ལ་སོན་སྐབས་བཙན་བཟུང་ Isa ལགས་དང་། Hong Kong watch
ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་མཉམ་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ངོས་ བྱས་ཏེ་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད་ ཞེས་པའི་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་དང་Christian Solidarity Worldwide ཞེས་པའི་
ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གི ས་ འཛི ན་གནང་བའི ་ པཎ་ཆེ ན ་སྐུ ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

གླངེ ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

Mr Benedict Rogers

མི ་མཐུ ན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་

China: A Spotlight on Repression ཞེས་

སྐ་ུ ཚབ་

ྲི ས་དང་
སྐརོ ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམ

Religious Freedom in

གནས་སྟངས།

ཚོ གས་པའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་

ངན་པ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་དྲག་གནོན་ལས་ཇི་ལྟར་

གདོང་ལེ ན་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་སྐར
ོ ་ལ་ཡི ན་འདུག་
པ་བཅས། །

རྡ་སར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ནད་འབུ་ཡོ ད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཞི ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥

སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་དང་འཛི ན་

ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་ཡོ ད་པའི་མི ་གྲངས་ ༡༢

སྤྱིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་ཡོ ད་མེད་བརྟག་

འཇོག་ཏུ ་བཞུགས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཏོག་

གནང་སྟེ་མཐའ་མའི་བརྟག་དཔྱད་སླད་ཀངྒ་

སྦྱོང་བརྡར་ཉེ་སྔནོ ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་

སྐྱོང ་སྦྱོང ་བརྡར་ཁང་དུ་ འགོ ག ་དབྱེ་ ཟུ ར་

དབྱི བས་གཉན་རི མས་ཡོ ད་མེ ད་རྡ་ས་བདེ་

ཕན་བདེ་སྨན་ཁང་གི ་སྨན་ཞབས་པ་གསུམ་

སྐབས་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་

བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། རྡ་ས་ཁུལ་དུའང་བདེ་

ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་ དཔལ་ལྡན ་དོན ་གྲུ བ ་ལགས་

༡༠

དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་

ལ་སྦངྱོ ་བརྡར་གནང་སྟེ་ད་ཆ་ལས་འཁུར་ཞུ་
ལེ ག ས་སྨན ་ཁང་གི ་ སྨན ་པ་གསུ མ ་ལ་ཆེ ད ་
མངགས་སྦྱོང་བརྡར་གནང་སྟེ་ད་རེས་བརྟག་

ཡོ ལ་ཙམ་ལ་རྡ་ས་བདེ་ལེ གས་སྨན་ཁང་གི ་

དང་།

པ་གཅི ག་བཅས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུ ད་

འཛི ན་གཅིག་ལྕགོ ས་གྱང་གསར་ཚེ ་རི ང་དོན་ བཅས། །

སྨན་པ་གཉིས་དང་། ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་

ཁང་དང་འཛི ན་སྐྱོང ་སྦྱོང ་བརྡར་ཁང་དུ་
འཛུ གས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

ར་རྫོང ་ཊན་ཌ་སྨན ་ཁང་དུ་ བསྐུར ་གནང་

ལེ གས་སྨན ་ཁང་གི ་སྨན ་པས་བརྟག་དཔྱད་
གནང་ཡོ ད།

རེ ས ་གཟའ་ལྷག ་པའི་ ཉིན ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་

ཙམ་གྱི ་ སྣ་མི ད་ནས་མཆི ལ་མ་བསྡུ ་ ལེ ན ་ དཔྱད་སླད་སྣ་མི ད་ནས་མཆི ལ་མ་ལེ ན་རྒྱུ འི་

བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཞི ག་ཟུར་འཛུ གས་གནང་

ཡོ ད ་པ་དེར ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་འགོ ག ་དབྱེ་

དང་འཛི ན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི ་འགན་ དཔྱད་དངོས་སུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་
གྲུབ་ལགས། འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་
གི ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་བསྟན་འཛི ན་ཀུན་བཟང་
ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཚང་མས་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བར་བརྟེན་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྨནི ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོ ད།  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༡༤ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་

ཚོ ད་ ༣ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་

རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

དང་ངོས་འཛི ན།

དེ་བཞིན་སླབོ ་ཕྲུག་ཉམ་

ཐག་རྣམས་ལ་ལྟ་རགྟོ ས་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་

རྣམས་ལའང་རང་རང་གི ་འདོད་མོ ས་ལྟར་

བཅུ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་

ཤུགས་ཏན་ཏན་འཕར་འདུག

ནང་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་པའི ་ ཁོ ང ས་ ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་ལྡབ་གསུམ་འཕར་ཡོ ད།

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སླབོ ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་སེམས་
དེར་བརནྟེ ་

བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༡༦ ཡི ག་རྒྱུགས་

༢༠༡༡

ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རི ག་ལས་

ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༩༩༨ ཡི ག་རྒྱུགས་ བཙན་བ ྱོལ ་གྱི ་ གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་
འཕ ྲོད ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ བོ ས་བྱུ ང་།

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

གིས་གསུང་དོན།

ཡོ ན ་གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་བརྩིས་བའི ་ ཐོག ་ཕྱི ་ ལོ ་

རྒྱུ་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་མཁན་ཡང་བྱུང་

པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡག་པོ་སྐྲུན་

དེ་སྔནོ ་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ བཞིན་ཡོ ད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

སུ་རྙགོ ་གྲ་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ གཉིས་པ་ནི། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ ་སྤྱིས་གཙོས་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངསཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་

པའི ་ བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་

བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ཏུ ་ངས་མཛུ བ་མོ ་ལྔའི་ཐོག་ ལས་བདྱེ ་རྣམས་ཀྱིས་སླབོ ་གྲྭར་སྟངས་འཛི ན་

འབྲས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཐོན་འདུག འདི་ལོའ་ི

དེ་ བཞི ན ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ཀྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་ གསུམ་པ་ནི། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སླབོ ་ཕྲུག་

བྱེད་ཕྱོགས།

ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུབ་

གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་འཐོན་པའི་རྒྱུ ་མཚན་ རྣམས་ལ་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་ཐོག་ནས་སླབོ ་
གཙོ་བོ་ནི། དང་པོ་ནི། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཚན་འཁྲིད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕ་མ་ལྟ་བུའ་ི

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན་མོ འི་ནང་བོད་པའི་སླབོ ་

ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་མཁན་བཅུ་དགུ་
འདུག དེར་བརནྟེ ་ངས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ འི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྐྲུན་བཞི ན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

འཛུ གས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་ སླབོ ་གསོ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ན།
མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྦར
ྱོ ་སྤདྲོ ་གནང་བར་བརནྟེ ་ཡོ ང་ བཞི་པ་ནི།

ཤེས་རི ག་བཀའ་ དབྱིངས་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་ཧུ ར་

འཚམས་འདྲི་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཡོ ད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་

སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་སྐྱི ད་ལགས་ཀྱི ས་

བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བའི ་ སྐབ ས་སུ ་ བགྲོ་ གླ ངེ ་མང་པོ་ བྱུ ང ་ཡོ ད །

ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་

བཞེས་ཏེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་ཛ་ ལྔ་པ་ནི།

སྲིད་སྐང
ྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོག་མར་འགོ་འཛུ གས་

ལས་ཁུངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་ལོན་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་ཧིན་

མང་བ་གནང་གི་ཡོ ད། སདྲི ་སྐངྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་

སྒརོ ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་བཅུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

པ་ཡི ན་ནའང་དེ་ལ་དཔགས་པའི་སླབོ ་ཡོ ན་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༤ བླངས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི་
བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་

རྣམས་ཀྱི ས ་སླབོ ་ཚན་རྣམས་ཕྱི ་ དྲིལ་བོད ་ མས་ཕྱག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ གནང་

གཞན་ཡང་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སླབོ ་གསོ་དང་ སྨནི ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།   སླར་ཡང་ཚང་

ཤེ ལ་སྒའོ ི་ནང་གི ་མོ ག་མོ ག་ལྟ་བུ་རེད་འདུག

གནང་བ། ཕྱོགས་མཚུངས་ཤེས་རི ག་ལས་ གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །

ང་ཚོ འ་ི རེ་

བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ ནང་

བྱུང་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་མཁན་
བྱུང་མེད། ད་རེས་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་བཅུ་

ཕྲུག་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མངྱོ ་མེད་སྟབས། ཐོབ་

འདི་ ལོ འི ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་འཛི ན་རི མ ་

རྩེ་ཕུད་རྣམས་ལ་སེམས་སྐུལ་ལེ གས་གསོལ་

ད་ལན་ཚང་

འཇི གས་མེ ད་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་མཐོ་སླབོ ་

ཁག་གཅིག་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་རྒྱུ་དེ་

བར་ཚང་མར་ཆ་སྙམ
ོ ས་མི ན་པར་སླབོ ་ཕྲུག་

དྲག་དུས་སྐབས་དེར་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དགེ་རྒན་ བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོ ད།  

སྐབ ས་དེར ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་དང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་

རྩལ་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན་པའི་སླབོ ་བུ་

ཞེས་བཀའ་མོ ལ་བྱུང་བ་རེད་དེ་མཐར་སྒརོ ་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

ཕ་མའི་སླབོ ་གསོ་བཟང་པོ་ལ་

༩༥་༨ དང་། དེ་བཞིན་འཕྲུལ་ལས་རི ག་

མཐོང་དང་ངོས་འཛི ན་གནང་གི་ཡོ ད་པ་རེད།

འབུ མ ་གཅི ག ་སྤ ྲོད ་རྒྱུ འི ་ ཐག་གཅོ ད ་དང་

བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག ་གི ས ་འགན་ བརྩོན་དང་འབད་བརྩོན་གནང་བ།

གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་ཆེ་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་མཁན་ལ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་

བཅུ ་རེ ་ལྔའམ་བདུན་བཅུ ་དོན་ལྔ་བཟོས་ན་

སླབོ ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་དོ་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་མཁན་ཕལ་ཆེར་སླབོ ་

ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧།༩ ལོན་པ་

དགུ་ཡི ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བླངས་ཡོ ད།

ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་བརྒྱུ ད་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། བར་བར ནྟེ ་ལོ ་ རྒྱུ ས་ལྡ ན ་པའི ་ གྲུ བ ་འབྲས་

ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་ལས་དོན་སོ གས་ལ་ཧུ ར་ཐག་ མར་བསྔ ག ས་བརྗོད ་དང་འཚམས་འདྲི་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདྱེ ་ཡོ ངས་ནས་མཉམ་རུབ་

གནང་ཡོ ད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་
༡༥ ནས་ལས་དོན་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཤེས་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་སྔ་ལོ་ལས་ལྷག་འཕར་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༦
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་

རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུབ་འབྲས་སྐར
ོ ་
གཏམ་བཟང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། འདི་ལོ་འཛི ན་རི མ་

རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལོན་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༩ བྱུང་འདུག    ཧ་
སེ ང་ྒེ མཆོ ག་དང་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ ཅང་ཡག་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་
དབྱངས་ཅན་མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠༡༨ ནས་ད་བར་ཡར་འཕར་
དྲིལ་བོད ་ཀྱི་ བརྙ ན ་འཕྲིན ་བརྒྱུ ད་འདི་ ལོ འི་

སོ ག ས་ནས་ཧུ ར་བརྩོན་གནང་བར་བརྟེན ་

གྲུ བ ་འབྲས་གཟེང ས་སུ ་ ཐོན ་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད །
ཅེས་སོགས་གསུངས་རས
ྗེ །
བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་

བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་

དོན།

དེ་རི ང་འདིར་བཅར་དགོས་དོན་

འདུག འདི་ལོའ་ི འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་ ནི། ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་གར་དབུས་འབངྲི ་
རི མ་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

བོད་མི འ་ི སླབོ ་སྡ་ེ ཁག་བཞི་ཡོ ད།

སྒརེ ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཞེས་ཟུར་དུ་ཡོ ད།

དེའ་ི ནང་ ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལ་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་
དེ་དག་ བཟང་པོ་སྦྱར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

གོ་སྐབས་

ནང་ཁུལ་བལྟས་ཚེ ་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུར་ འདི་བརྒྱུད་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བས་

མཚོ ན་ན། སླབོ ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གཙོ ས་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལས་བྱེད་

ཡི ག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་དང་། སྒརེ ་ དང་།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་ལས་ཡོ ངས་ལ་

གྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ དོན ་གྲུ བ ་གླིང ་དུ་ ཡོ ད ་པའི་ ནེ་ རུ་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   འདི་ལོར་མ་སུ་

དྲན་རྟེན་སླབོ ་གྲྭའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ། སཾ ་ རི ་བོད་ཁྱིམ་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ལས་པ་ལོན་

བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པའི་སྟངས་འཛི ན་འོག་ ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

ཡོ ང ས་འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་ པའི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་

འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་ཡོ ད་མཁན་སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་ འགོ ་ ལས་ཡོ ང ས་ལ་འཚམས་འདྲི་གྲངས་

བོད་མི འ་ི གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༢༧ ནས་

༩༧་༢༩ ཡི ན།

གྲུ བ ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད །     བཅུ་ཡོ ད། སླབོ ་གྲྭ་བཅུ་དེ་དག་གི་འཛི ན་རི མ་ མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །
འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་ བཅུ ་ པའི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕ དྲོ ་པའི ་ བརྒྱ་ཆ་
སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༥༤ ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་

བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་ན།

གྲངས་ ༡༠༨༡ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་༦༧ གྱི་

༩༢་༡༥ ལོན་འདུག དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་

འཛུ ལ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་ཅིང།
ཡི ག་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་འདུག
རྒྱུ གས་གྲུབ་འབྲས་རྩེ་ཕུད་བཅུ འི་ཁྲོད་ནས་

སླབོ ་ཕྲུག་

འདི་ལོ འི་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་

འཛི ན་

རི མ་བཅུ་པ་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ ༨ བརྒྱ་ཆ་
ཚོ གས་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་ ༦
ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༠༩ ལོན་འདུག འདི་ལོར་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།

གྲུ བ་འབྲས་ནི ་ སྔ ་ ལོ འི ་ གྲུ བ་འབྲས་ལས་ སླབོ ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་པའི་སླབོ ་
སླབོ ་གྲྭ་ ༦ སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། དེས་ གྲངས་འབོར་དང་སྤུས་ཚད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ ཕྲུག་ ༡༩ བྱུང་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
སླབོ ་གྲྭ་རྩིས་བླངས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ ནས་ལེགས་པ་བྱུང་འདུག དེའང་ཆ་སྙམོ ས་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་པ་ལྟར། ལོ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

བོད ་པའི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་

པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན་མོ འི་གྲུབ་འབྲས་སྐར
ོ ་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
གིས་གསུང་དོན།

ཁ་སང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་

གཉི ས ་ཀྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུ བ་འབྲས་སྐ ར
ོ ་
གཏམ་བཟང་ཞུས་པ་ལྟར།

དེ་རི ང་འཛི ན་

བོད་

བརྒྱ་ཆ་ ༡་༠༤ དང་། རྒྱུགས་འཕདྲོ ་བརྒྱ་ མང་རི ང་ང་ཚོ འི་སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་པར་བརནྟེ ་

མཆོ ག་གི ས་དབུས་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་།

གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ ༢༧ གྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ པའི་སླབོ ་གྲྭ་མང་དག་ཅི ག་ཚུ ར་སཾ ་བྷ་ོ ཊར་

སྨནི ་ཡོ ད་པ་ཁུངས་སྐལ
ྱེ ་བྱས་ཡོ ད།

ལྷ ག ་པར་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་སླ བོ ་སྤྱི ་ དང་།

དགེ་རྒན། ལས་བདྱེ ། སླབོ ་ཕྲུག   ཕ་མ་

ཆ་ ༡་༣༦ བཅས་ཀྱིས་འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོ ད། དབུ ས ་བོད ་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འོག ་བོད ་
ཆ་ ༡༠༠ ཡི ག་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་པའི་སླབོ ་གྲྭའ་ི རྩིས་ལེན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་

གྲངས་ ༡༢ དང་། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་ དགེ་མང་པོ་ཞི ག་ལེ ན་ཐུ བ་པ་དང་དགེ་རྒན་

༸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།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢

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་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི སླབོ ་མའི་ཚོ གས་པར་དབུ་མ་འཇུག་པའི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ པའི་ནང་དུའང་ཉོན་མོ ངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནའ
ྜ ི་སླབོ ་མའི་ ལུས་འཇིག་ཚོ གས་ལ།

།ལྟ་ལས་བྱུང་བར་

ཚོ གས་པ་ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའི་ཚོ གས་པ་

བླ་ོ ཡི ས་མཐོང་གྱུར་ཅིང་།

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་

པ་ཡི ས་བདག་ནི་འགོག་པར་བདྱེ །

ཞི ག་ནས་ཇི ་ལྟར་གསོ ལ་བ་བཏབ་པ་བཞི ན་ ཡི ་ཡུལ་དུ་རགྟོ ས་བྱས་ནས།
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་དཔལ་

།བདག་ནི་འདི་
།རྣལ་འབར
ྱོ ་
།ཅེས་

བརནྟེ ་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ ཀྱི་རྩ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ནི་ང་ཚོ ་ཚང་མ་སྡག
ུ ་ རྒྱུ འི ་ གཉེན ་པོ་ གཙོ ་ བོ་ ནི་ ཉོན ་མོ ང ས་པ་ཇི ་

བསྔལ་མི ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། སྡག
ུ ་བསྔལ་ ལྟར་བཟུང་བ་ནང་བཞི ན་མེ ད་པར་ངེས་པ་

གྱི་རྩ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་དང་།

ཉོན་མོངས་ ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཇི་ལྟར་
བཟུང་བ་ནང་བཞི ན་མེད་པ་མཐོང་ཡོ ང་དུས་

རི མ་པས་ཉོན་མོ ངས་ཀྱི་ཤུ གས་ཆུང་དུ་འགྲོ་

འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོ ས་དྲྭ ་རྒྱའི་བརྒྱུ ད་དབུ་
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩

ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གང་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱི ་ ར ྗེས ་འབྲང་མང་པོ་ ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་
སྟོང་ཉིད་ཕྲ་མོ འི་སྐར
ྲེ ་བཤད་ཞི བ་ཕྲ་
ོ ་འགལ

སླབོ ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཧ་ཅང་ཡག་

འདུག དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

དབུ ་ མ་རི ག ས་ཚོ ག ས་དྲུག་མཛད་པ་རེ ད །

གཏི་མུག་ནི་ཉོན་མོངས་ཐམས་

ཧ་

འབད་པ་ཀུན་གྱིས་འདིར། །གཏམ་དེ་ཁོ་ན་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་འདི་རེད་

གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་

སྐབས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་ཀླགོ ་གི་ཡོ ད།

ཡོ ད་པ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གཙོ ་བོ་རེད་

བསྙད་པར་བྱ། ཞེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་

བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་ནས་བཀའ་ཆོ ས ་

བྱས་པ་རེད། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ནི་བར་

གི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་བཞི་བརྒྱ་པའི་མཇུག་ཏུ ། དེ་ཕྱིར་

ཙམ་ལ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་

སྩལ་དོན།

ངོས་རང་

ལམ་ཡི ན་ནོ། །ཞེས་པ་དེ་རེད། སངས་རྒྱས་ གྱི་རྩ་བ་ཉོན་མོངས་རེད། ཉོན་མོངས་སེལ་ ཆུ ང་ངུས་སྐབས་དབུ་མ་འཇུག་པ་བླ་ོ འཛི ན་

ལྡན ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མ་
འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

སྡག
ུ ་བསྔལ་ ནི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

འདུག

པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

སླབོ ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ཀྱི་འགྲེལ་བའི་ནང་།

ངོ་བོ་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་ན། བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་ཅི་བྱ།

ུ ་པ་ཆེ ན ་པོ་ གསུ ང ས་
ཞེས ་ཚི ག་ཧ་ཅང་ན ས

ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་རེད། དེར་བརནྟེ ། དེ་ཕྱིར་ཉོན་ ཆགས་སྡང་གི་མཚོ ན་པའི་ཉོན་མོངས་ཡོ ངས་ ཀྱི་རྩ་བ་གཏི་མུ ག་བདེན་འཛི ན་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ གཙོ་བོ་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱས་པ་ནི་དབུ་ ཡོ ད།

མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །གཏི་མུག་བཅོམ་ ཀྱི་རྩ་བ་ནི་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ནང་བཞི ན་

གཞན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་སླབོ ་
ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་བདེན ་འཛི ན་གྱི ་ གཉེན ་པོ་ མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་རེད། དེའ་ི འགྲེལ་བ་བཞི་ དཔོན ་ལེ ག ས་ལྡན ་འབ དྱེ ་ཀྱི ་ དབུ ་ མ་བདེན ་

ཞེས་པ་ལྟར་ཉོན་ བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛི ན་གྱི་བྱེད་ཀྱི་ བདག་མེ ད་རྟོགས་པའི་ཤེ ས་རབ་ཟེར་རྒྱུ ་དེ་ བརྒྱ་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་འདུག གཉིས་ནང་ཡི ན་པ་ཡོ ད། ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་

པས་བཅོམ་པར་འགྱུར།

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཞེད་པ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ ངོ་བོའ་ི ཕྱིར། །འདི་ལ་དཔྱད་པ་མི ་འཇུག་གོ

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

མོ ངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་རྩ་བ་གཏི་མུ ག་གི ས་

ཡོ ད་སྟབས། འདི་སེལ་དགོས།

གཉེན་པོ་མཆོ ག་ནི་ཉོན་མོ ངས་ཐམས་ཅད་

བརྒྱ་པའི་ནང་རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ ཡི ན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་གསུང་ གྲགས་པ་རེད།

བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

གཏི་མུག་སེལ་རྒྱུའི་

ཀྱི་གཉེན་པོར་འག་ྲོ གི་རེད།

དབུ་མ་འཇུག་

འདི་སེལ་སྟངས་ཇི་ལྟར་རེད། ཅེ་ན། ཞི་ རྟོགས་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ ཡི ན་པ་ཞི བ་ཕྲ་བཀྲལ་མཁན་སླབོ ་དཔོན་ཟླ་བ་ །ཞེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག   ཅེས་
གང༌། །དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་ པ་ཙམ་མི ན་པར་སེམས་ནང་གི ་ཉོན་མོ ངས་ སླབོ ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པ་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

གཞི ་རི མ་སླབོ ་མའི་རྩོམ་འབྲི་དང་དཔེ་ཀླགོ ་བྱ་འགུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ི ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་སོང་བའི་དབང་གིས་རང་རེའ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་སྒ་ོ བརྒྱབ་སྟེ་སླབོ ་མ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་རི ང་། དུས་ཚོ ད་ཆུད་ཟོས་སུ་མི ་
༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འཛམ་གླང

འག་ྲོ བ་དང་། ཉིན་རེའ་ི བདྱེ ་སྒརོ ་སྟངས་འཛི ན་ཡོ ད་པ། སྐད་ཡི ག་བཀོལ་སྤདྱོ ་དང་ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པ། གཅིག་གྱུར་གྱི་ནང་སྦངྱོ ་དང་ལྟ་རགྟོ ་ཡོ ང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ ནས་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་༨ བར་འཛི ན་རི མ་དང་
པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བོད་ཡི ག་རྩོམ་འབ་ྲི དང་དཔེ་ཀླགོ ་གི་བྱ་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

ྲི ་རྣམས་སླབོ ་ཁག་སོ་སོའ་ི བོད་དགེ་དང་། བོད་ཡི ག་རྒྱུས་སྟོན་པར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་རྗེས། རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་ཡི ག་དང་དཔེ་ཀླགོ ་ཟིན་བྲིས་འདེམས་སྒྲུག་
གོང་གསལ་ཟླ་བ་གཅིག་རི ང་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོམ་ཡི ག་དང་དཔེ་ཀླགོ ་ཟིན་བས

ྲི ་དྲག་འདེམས་ཆེད་ཚོ གས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུ གས་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༨ ནས་འདེམས་
གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། འདི་ལས་ནས་རྩོམ་ཡི ག་དང་དཔེ་ཀླགོ ་ཟིན་བས

སྒྲུག་གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོ ད།

༡། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་རྩོམ་འབྲིའི་བྱ་འགུལ།
ཨང་།

སློབ་སྡེ།

འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས།

རྩོམ་ཡིག་གྲངས།

༢

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

༡༣༤

༩༩༧

༡

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ།

༣

༢༨

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།

༤

ཁྱོན་བསྡོམས།

༡༤༣

སཾ་བྷོ་ཊ།

༡༠༩༣

༤༧༦

༣༠༦༣

༧༨༡

༥༡༩༥

༢། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་དཔེ་ཀློག་བྱ་འགུལ།
ཨང་།

སློབ་སྡེ།

༤༢

འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས། དཔེ་དེབ་གྲངས།

༡

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

༡༩༢

༨༦༩

༣

སཾ་བྷོ་ཊ།

༣༩༠

༡༥༠༠

༢

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།

ཁྱོན་བསྡོམས།

༡༤༢

༦༧༤

༧༢༤

༣༠༤༣

སློབ་སྡེ་ཁག་གི་བོད་དགེ་རྣམ་པ་དང་། བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམ་པ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་

ཚོགས་ཆུང་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་ནས་གོང་གསལ་རྩོམ་ཡིག་དང་དཔེ་ཀློག་ཟིན་བྲིས་ཁག་དྲག་འདེམས་གནང་
རྗེས། མཐར་གཤམ་གསལ་ཐོ་གཞུང་ལྟར་བྱ་དགའ་དང་ལག་ཁྱེར་འབུལ་གཏན་ཁེལ་ཡོད།
༡། རྩོམ་ཡིག་རྩེ་ཕུད་བྱ་དགའ།
ཨང་།

སློབ་སྡེ།

བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས།

ཟུར་བརྗོད།

༢

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

༩

ཚང་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་ཁྱེར་སློབ་གྲྭ་སོ་

༡

༣

༤

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ།
དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།
སཾ་བྷོ་ཊ།

ཁྱོན་བསྡོམས།

༩

༡༣
༢༡

༥༢

བྱ་དགའི་དངུལ་སློབ་སྡེ་སོ་སོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་
སོར་ཐད་ཀར་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༡། དཔེ་ཀློག་རྩེ་ཕུད་བྱ་དགའ།
ཨང་།

སློབ་སྡེ།

བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་སློབ་ ཟུར་བརྗོད།

༢

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

༢

༣

༤

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།
སཾ་བྷོ་ཊ།

ཁྱོན་བསྡོམས།

ཕྲུག་གྲངས།
༡༣

བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་ཁྱེ ར ་སློ བ ་གྲྭ་སོ ་ སོ ར ་ཐད་

༡༧

༣༢

༡། རྩོམ་ཡིག་མང་ཤོས་འབྲི་མཁན་གྱི་བྱ་དགའ།
ཨང་། སློབ་སྡེ།

༡

༢

༣

༤

བྱ་དགའི ་ དངུལ་སློ བ ་སྡེ ་ སོ ་ སོ འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་ཡི ག ་ཚང་
ཀར་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ།

བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས། ཟུར་བརྗོད།

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ། ༡

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

བྱ་དགའི་དངུལ་སློབ་སྡེ་སོ་སོའི་སྤྱི་ཁྱབ་

༢

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།

ཡི ག ་ཚང་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་

༧

སཾ་བྷོ་ཊ།

ཁྱེ ར ་སློ བ ་གྲྭ་སོ ་ སོ ར ་ཐད་ཀར་ཁུངས་

༢

ཁྱོན་བསྡོམས།

༡༢

༡། རྩོམ་ཡིག་བཅུ་ཡན་འབྲི་མཁན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར།
ཨང་།

སློབ་སྡེ།

སློབ་ཕྲུག་གྲངས།

༢

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ།

༦༠

༡

༣

ཁྱོ ན ་

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
སཾ་བྷོ་ཊ།

༦༥

འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ།

ཟུར་བརྗོད།

ལག་ཁྱེར་སློབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཐད་ཀར་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༡༦༠
༢༨༥

གོང་གསལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་ཧིན་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་རེ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར་རེ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།
རྩོམ་ཡིག་བཅུ་ཡན་འབྲི་མཁན་ཡོངས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་ཁྱེར་རེ་འབུལ་གཏན་ཁེལ་བ་བཅས། །
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