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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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅།

།༸སྐྱབས་ར་ྗེ སྟེང་པོ་ཆེ་རི ན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༦ ཐོག་དགོངས་པ་ཆོས་

དབྱིངས་སུ་ཐི མ་ཚུ ལ་བསྟན་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་

མ་ཡི ན་ནའང་སྐུ ་ ན་གཞོ ན ་པའི ་ དུས ་བོད ་

ནང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་རི ས ་མེ ད ་ཀྱི ་ བླ་ མའི ་ དྲུ ང ་

ས་གནས་ཡུ ལ ་མི ་ དང་ལྷན ་བསྟུན་གཤི བ ས་

དགོས་པའི་བླ་ོ སྟོབས་སྤལེ ་ཡོ ད། གཞན་ཡང་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་

བོད ་མི འི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་བདེ་ དོན ་

ཙམ་གྱི ་ གོ ང ་ནས་རང་བྱུ ང ་ཁོ ར ་ཡུ ག་ལ་ ཐེབས་རྩའི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་པ་
བཤུ ་གཞོག་མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་སུ་
དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།
འཐུ ང་ཆུ་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཡི ན་པ་
ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོ ད།

༡༡ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མཆོ ག་མཇལ་ཁ་བཅར་བའི་སྐབས་རི ན་པོ་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཧ་

ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རྣམས་ཧ་

སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩

ཅང་ཐུ གས་ཕམ་བྱུང་སྐརོ ་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་

ཅང་གནད་འགག་དང་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ་ངོས་

དེ་སྔ་ངོས་རང་

སྒ ང ་ཏོག ་ཏུ ་བསྐ ྱོད ་པའི ་ སྐ བ ས་རི ན་པོ་ ཆེ ་
མཆོ ག་ངོས་རང་ཐུ ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༨

རི ་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མར་ ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབརྱོ ་ལས་
འཛེ གས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྟེང་པོ་རི ན་པོ་ཆེ་ ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི འི་འཛིན་སྐངྱོ ་དང་

ལོ ར་སྟེང་པོ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་དགོན་པར་ སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་དོན་ཐེབས་རྩའི་ལོ ་འཁོར་ཚོ གས་
མེ ་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དགོན་ ཆེ ན་ཐེངས་དགུ ་པ་དྲ་ཐོག་བརྒྱུ ད་བསྐངོ ་ཚོ གས་
གནང་ཡོ ད།
པ་སླར་གསོ ་སླད་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་

དྲན་གྱི་ཡོ ད། རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཞན་

ནས་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་

བསྔག ས་འོས ་པ་ཞི ག ་ལ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

བསྒྲུབས་པ་ནི་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ཇི་ལྟར་མི ་ཚེ ་
དོན་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྱལ་དགོས་པའི་མི ག་

པོ་ ཆེ ་ དགོན ་པར་ཕྱི ར ་ཕེབ ས་པ་དང་བསྟུན་

དུ་ཤི ང་ནགས་འདེབས་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་གཞི ་

གནང་བར་ངོས་རང་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་ དོན ་ཐེབ ས་རྩའི ་ ཚོ གས་གཞོ ན ་དཔལ་འབྱོར ་
།   ང་ཚོ ས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་མཆོ ག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་

ཁོ ར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐྱོང ་དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སྟོན་

གི ས་མི ག་དཔེར་འོས་པའི་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྱག་

ཕན་སླད ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་ཀྱི ས ་ཞབས་ཞུ ་

དཔེ་བཟང་པོ་བསྟན་ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་

ལོ་

༡༩༥༧

ལོར་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྟེང་

གི ས་མ་བསྐལ
ུ ་དང་བླངས་ཀྱིས་སྐ་ུ འབུམ་རྫོང་

མཁན་པོའི ་ ཐུ གས་འགན་བཞེ ས ་པ་དང་ རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ་མ་ཟད།
སྦྲགས། དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་བསླབ་པ་
སླབོ ་གཉེར ་དང་ཉམས་ལེ ན ་ཙམ་མི ན ་པར་

ས་གནས་མི ་མང་ལ་

གནང་། རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མི ་ལོ་ ༡༥

དེ་ཡང་བོད་མི འི་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་

རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡག་ཤོས་ནི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ལས་གནང་བ་དེ་ཡི ན།

ཞེས་གསུང་འཕྲིན་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་དམི གས་བསལ་
བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

༄༅།

།ཉེ་ཆར་ཨ་རི ་གཞུང་གིས་བསྐ་ོ བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་

བཞག་གནང་བའི་ཨ་རི འི་བོད་དོན་དམི གས་ སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་
བསལ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ ་བྷར་ཊི ་ ལྷ ན ་ཁང་གི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་ཐུ ག་
ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་

Robert A. Destro

མཆོག་

ལ་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་མདོ་

འཛི ན་པ་བསྟན་འཛི ན་འཆི ་མེ ད་ལགས་ཀྱིས་

འཕྲད་བྱུང་བས་ང་ཚོ ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།
ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་གི ་ ངོས ་ནས་ད་བར་འཛམ་

ི ་གང་སར་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་
གླང

སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་མཆོ ག་གི ས། གི ས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི ་སྒ་ོ ནས་འཛམ་

ི ་ནང་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་
རྒྱ་ནག་གི ས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་བསམ་ གླང

ན་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བདྱེ ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད།

དེ་ པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་ཐེ་ཝན་

བཞི ན་ང་ཚོ ་ལའང་མི ་སུ་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་ གྱི་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ལི ་ཏིང་ཧུ འེ་མཆོག་
ྲེ ་
འཚོ ག ས་དགོས ་ན་འཚོ ག ས་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་ གི ་ དགོང ས་རྫོག ས་ར ས
ྗེ ་དྲན་གཞུ ང ་འབ ལ

ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གིས་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ མཛད་སྒར
ོ ་བརྙ ན་འཕྲིན་བརྒྱུ ད་བཀའ་སླབོ ་

བྱས་པ་དེ་ངས་གནད་དོན་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་ལ་ སྩལ་བ་དེ་དག་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་

རྩི་ཡི ་མེད།

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་

མཆོ ག་གི ས་ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་

གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་རོ ་བྷར་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ ་

རྗེས ་དྲན་གཞུ ང ་འབྲེལ ་མཛད་སྒར
ོ ་བརྙ ན ་

སྐརོ ་གསུང་དོན། ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་

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

ཞབས་ལི ་ཏིང་ཧུ འེ་མཆོག་གི ་དགོངས་རྫོགས་ མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛི ན་པའི་སདྲི ་བྱུས་
འཕྲིན ་བརྒྱུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བའི ་ སྐར
ོ ་སྐུ་

ཞབས་རོ ་ བྷར ་ཊི ་ ཌེ ་ སི ་ ཊི ་ རོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་

བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ ལ་སྤྱི་ཚེ ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཞག་ རང་སྐྱོང་རི ་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

བོད ་དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི་ སྐར
ོ ་དྲ་ཐོག ་ནས་

ཚོ ར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞི ན་པ་ གསུང་དོན། རང་ཉིད་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྤྱི་ནོར་

ཐོག ་བོད ་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་

ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

གི ས་མུ ་མཐུ ད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ ལ་དགའ་མོས་བདྱེ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན།

སྤལེ ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད།

བཅར་འད་ྲི ཞུ ་སྐབས་ཁོང་གི ས་གསུ ང་དོན།

ཞིག་ཐེབས་པ་ནི། ཨ་རི ་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་

རེད།

མ་འོངས་པ་ཡི ན་ནའང་ཨ་རི ་གཞུང་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

རོགས་རམ་གནང་གི་རེད། ཅེས་གསུང་།

ལྷག་

པར་ངས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པར་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་དང་ཨ་རི འི ་ ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བརྙན་འཕྲིན་དེ་མཇལ་རྗེས་

ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དང་། བོད་དོན་ཆེད་ཕྱག་

ཞབས་རོ་བྷར་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་མཆོ ག་ལོ ་རྒྱུ ས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་

བསྐ་ོ བཞག་གནང་ར ས
ྗེ ་བོད ་མི འི ་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ

ལས་གནང་རྒྱུ འི་ འདུན ་པ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བསྟན་

སོང་།   རང་ཉིད་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་པ་ནི་དེ་རེད། ཅེས་དང་།

བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་སྐུ་ སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་བྱུང་། སྤྱི་ནོར་
རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བར། དངོས་གནས་དྲང་གནས་མི ་ལ་སེམས་ཤུགས་

ྱེ ་བུ་དམ་པ་ཞིག་རེད། སྤྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཁོང་ཁྲོའ་ི སྦྱིན་ནསུ ་པའི་སྐས
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསྟན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་ལ། ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཐོག འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་
ཚོ གས་མི ་བཅས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་
ཐོག་མར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་གིས། བོད་མི འ་ི
འཛི ན་སྐང
ྱོ ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་དོན་ཐེབས་རྩའི་
དགོ ས ་དམི གས་གཞི ར ་བཟུ ང་ས་གནས་འགོ ་
འཛི ན་རྣམས་ནས་ལས་འཆར་ཁག་ལག་བསྟར་
གནང་དགོས་གལ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་ཧྲིལ་པོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་བཀའ་དནྲི ་
རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་རྒྱུ འི་ལས་འཆར་
ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་མཉམ་ཞུ གས་
གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། དེ་རྗེས་
བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ ་
ཡེ ་ ཤེ ས ་དབང་མོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ འཛི ན་
སྐང
ྱོ ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་དོན་ཐེབས་རྩའི་རྩིས་ལོ ་
༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡམོ ས་དང་། ལོ་འཁོར་ཚོ གས་ཆེན་
ཐེངས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་ཚི ག་ཐོ་
ཁག་སྙན་སེང་ཞུས། ཚོ གས་ཆེན་མཇུག་སྡམོ ་ཐོག་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་གི ས་
ལས་གཞི ་ ཁག་ལག་བསྟར་ཡོ ང ་སླད ་ཚང་མས་
ཧུ ར་བརྩོན་ངང་མཉམ་ཞུ གས་ཡོ ང་བའི་རེ ་སྐུལ་
དང་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ
ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྡ་ེ དཔོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་འགུ ལ་ ༄༅། །ལ་སྤྱི་ཚེ ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་
གསུངས།

ཅེས་ གསར་དུ་ འོས ་འདེམ ས་གནང་པའི ་ ལ་དྭ ག ས་

རང་སྐང
ྱོ ་རི ་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྡ་ེ

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ དཔོན་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱལ་སོན་ལགས་དང་།
ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷར་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་ སྡ་ེ དཔོན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུག་

རོ་མཆོ ག་ལ་རེ་བ་ཞི ག་རྒྱག་བཞི ན་པའི་ཐད་ ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་འདུག
ལ།

སྐབ ས་དེར ་ལ་སྤྱི ་ ཚེ ་ བརྟན་དབང་ཕྱུ ག ་ལགས་

ཁོང་གིས་ཨ་རི ་གཞུང་དང་ཁོང་རང་ ཀྱིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ་
ཉིད་ནས་བོད་དོན་སླད་དམི གས་བསལ་གྱིས་ ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། ལས་དོན་མཇུག་
ཐུ ག ས་ཁུ ར ་བཞེས ་གནང་གི ་ ཡོ ད ་པའི་ སྐར
ོ ་
གསུངས། །

སྐངྱོ ་དགོས་པ་ཁག་གསལ་འདོན་གནང་འདུག་པ་
བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤
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ུ ་ི བུད་མེད་ལྷ་མོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་འོག་ཁམས༌འབྲི་རའ

ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད།
༄༅། །ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ད་ ནང་གི ་གནས་སྟངས་སྡག

བྱས་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པ་ཁ་ཤས་

གཅི ག་ལ་རྒྱ་སྒར
ོ ་བཏང་བའི་ཉེས་མི ང་འོག་ ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་

བཤེར་བྱས་ཏེ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ པར་

པའི ་ སྤུ ན ་མཆེ ད ་དང་བོད ་མི ་གཞན་ཁག་ བོད་ནང་ཞི ་བདེ་དང་བརྟན་ལྷངི ་ཡོ ང་དགོས་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འཛི ན་བཟུ ང་བཀག་ དང་དབ ྱེ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་

འཛི ན་བཟུང་བྱས་

གཞུ ང ་གི ས ་སླབོ ་གྲྭ ་ དེ་ ཁྲི མ ས་མཐུ ན ་མི ན་

རྟོགས་བྱུང་མེད། ཉེ་ཆར་ནང་མི ་ཉེ་འབྲེལ་

ནས་བཟུང་བསྟན་འཛི ན་ཐར་པ་རྒྱ་གཞུང་གི ་

གང་དུ་ཁྱེར་མི ན་དང་།

ལྷ ་ མོ འི ་ ཁྱིམ་དུ་ ཡོ ང་ནས་ཅ་དངོས ་སྔ ག
ོ ་

དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་གང་ཡི ན་སོགས་ཤེས་

དང་བཀའ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ འོད ་སྡར
ེ ་སོ ག ས་ཁྱེར་

ཚོ ས ་ཁྲིམ ས་རྩོད་པ་གླ ས ་ནས་ཁོང ་གང་དུ་

ཉར་བྱས་ཏེ་ འདས་གྲོང ས་སུ ་གྱུ ར ་ཡོ ད་ བདྱེ ་བཞི ན་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་

ཡོ ད་འདུག

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཁམས་འབྲི་རུ་

ཙམ་གྱི་རས
ྗེ ་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་

བཙོ ན་ཁང་ཞི ག་གི ་ནང་དུ་ཡོ ད་པའི་གནས་

ནས་གང་མགྱོགས་ནག་ཆུའི་སྨན་ཁང་ཞི ག་

འབྲེལ་བ་བྱས་ཤི ང་དངུལ་དམར་ཕྱི་ཕྱོགས་

ནང་མི ་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་འབྱོར་དུས་ལྷ་མོ ་

བྱས་ཡོ ད ་པ་གསལ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་འདུག ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ དགོས། ཞེས་གསུངས།

སེང་ྒེ མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ལྷ་མོ་ལགས་ ནས་ཡི ན་པའི་བསྟན་འཛི ན་ཐར་པ་ལགས་

ལྷ་ མོ ་ འཛི ན་བཟུ ང ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས ་

ཉེན་རགྟོ ་པས་ལྷ་མོའ་ི ནང་མི ར་ཁ་པར་བཏང་
ཏུ ་ཡོ ང ་དགོས ་སྐར
ོ ་བཤད་འདུག ་པ་དང་།

སྨན ་ཁང་ནང་ཡོ ད ་པ་དང་མི ག་གི ས ་ཅུ ང ་

གྱུར་ཡོ ད། ཉིན་གྲངས་གཉིས་གསུམ་རི ང་
སྨན ་ཁང་དུ་ བསྡད ་ཡོ ད ་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད ་མ་

མེར་བསགྲེ ས་དགོས་བྱུང་འདུག་པས། ནང་

འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་

རྩད་རྡུང་རྡེག་འོག་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་པའི་

ལྷ་མོ་ལགས་འད་ྲི

གི ་བདྱེ ་སྟངས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་
ྲི ས་དང་རྦད་དེ་འགལ་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཁམ

ནག་གཞུང་གི ས་ངེས་པར་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་

ཉེན་རྟོག་པས་སྔ་རྗེས་སུ་འཛི ན་བཟུང་བཙན་

མི ་རྣམས་ལ་མནར་སྤ ྱོད ་གཏོང ་བཞི ན ་པ་

འབྲི་རུ་རྫོང་ཆགས་རྩེ་ཡུལ་ཚོ ་དབུས་ལུང་

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་ཏེ་བོད་

འཁདྲི ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་དགོས། ཞེས་

གངྲོ ་ནས་ཡི ན་པའི་ལོ་ན་ ༣༩ ལ་སོན་པའི་

དང་བརྟན་ལྷངི ་ཡོ ང་དགོས་པའི་སྐརོ ་རྗོད་ཀྱི་

བྱས་ཏེ་ཉིན་གཉིས་པའི་མཚན་མོར།

དང་། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱུན་དུ་བོད་ནང་ཞི་བདེ་

ཡོ ད། དྲག་གནོན་དང་དབ་ྱེ འབདྱེ ་ཀྱི་སདྲི ་

བྱུ ས ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི ་ རྐྱེན ་གྱི ས ་བོད ་

བསྟན་འཛི ན་ཐར་པ་ལགས་འཛི ན་བཟུ ང ་
ཁོང་

གི ་ཞང་པོའི་བུ་མོ ་ལྷ་མོ ་ལགས་ཡང་འཛི ན་
བཟུང་བྱས་ཡོ ད། ལྷ་མོ་ལགས་འཛི ན་བཟུང་

སུ ་ བཏང་བའི་ ཉེས ་མི ང ་འོག ་འཛི ན་བཟུ ང ་
ཀྱང་ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་དུས་ཡུན་ཇི ་ཙམ་

བསྟན་འཛི ན་ཐར་པ་ནི། དེ་སྔ་གྲྭ་པ་ཡི ན་ཞིང་

འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད།

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་པ་དང་། ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་

ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་ལས་སླ་པོ་ངོ་མི ་ཤེ ས་པ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ པར་ཉར་བ་དང་རྒྱ་སྒ ར
ོ ་ རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་སྒརོ ་མོ ་བཏང་
བའི ་ ཉེས ་མི ང་འོག ་འཛི ན་བཟུ ང་བཙོ ན ་

ད་ལྟ་ནག་ཆུའ་ི

བཅད་ཡོ ད་མེད་སོགས་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་བར་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
ཡོ ད། འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་མ་ཐག་ཕུང་པོ་

བཏང་བའི་ཉེས་མི ང་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཐབས་སོགས་བྱས་པས།

ཟད་ལྟ་ཐུ བ་པ་ལས་ཁ་གྲག་མི ་ཐུ བ་པ་དང་།

ངོ་ གདོང ་ཡོ ང ས་རྫོང ས་སྐྲང་ཞི ང ་སྔནོ ་པོ་

ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ དང་། ལོ་ན་ ༣༦ ལ་སོན་པའི་ལྷ་མོ་ལགས་

ཡོ ད ་མེ ད ་རྩད་གཅོ ད ་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་བྱ་

མེ ར་སྲེག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་

མི ་ཚོ ར་མོ འི་ལུས་ལ་རྨ་ཁ་སོགས་ཡོ ད་མེ ད་
ཀྱང་ལྟ་བཅུག་མེད།

ལྷ་མོ་ལགས་ནི་འབྲོག་མོ་དཀྱུས་མ་ཞི ག་ཡི ན་
པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛི ན་བཟུང་

མ་བྱས་སྔནོ ་ལ། རྒྱུན་དུ་བདེ་མོ་ཐང་མོ་ཡི ན་

པ་ལས་ནད་གཞི ་རྙིང་པ་གང་ཡང་ཡོ ད་མི ་

འདུག མོའ་ི ཤུལ་དུ་དྭ་ཕྲུག་གསུམ་ལྷག་ཡོ ད་

པས་ཚོ ང་ལས་གཉེར་འགོ་བརྩམས་ཏེ་དབྱར་

རྩྭ ་ དགུ ན ་འབུ ་ དང་ས་ཁང་སོ ག ས་ཉོ་ ཚོ ང ་
བྱས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཙམ་ནས་

བོད ་ལྗངོ ས་འབྲི་ རུ ་ ཀ་ཐོན ་རྫས་ཚད་ཡོ ད ་
མཐུ ན་གཉེར་ཁང་གསར་དུ་བཙུ གས་ཤི ང་

དེའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་གྱི་འགན་འཁུར་
མུས་སུ་ཡི ན་འདུག །

སླ ོ བ ་ གླི ང ་ དུ ་ སླ ོ བ ་
གཉེར་གནང་མང
ྱོ ་བ་

དང་།

སྐབས་དེར་

༼ འཚེ ་བ་མེད་པ། ༽
ཞེས་པ་དང་།

༼ རྒྱང་འཛི ན། ༽

ཞེ ས ་པ་སོ ག ས་དཔེ་
དེབ ་ཁ་ཤས་དཔར་

མྱོང་འདུག ཁོང་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཙམ་ལ་
ཕ་ཡུ ལ ་དུ་ ལོ ག ་ཅི ང ་
ཆགས་རྩེ་རུ ་ སླབོ ་གྲྭ ་

ཟླ་ ༦ ནང་གླ་ོ བུར་དུ་ནག་ཆུ་ཁ་ནས་འཛི ན་

བར་ཆགས་རྩེ་ཡུ ལ ་

བཟུང་བྱས་རས
ྗེ ། ཡུན་རི ང་ཁོང་ས་གནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཙམ་ནས་བསྟན་འཛི ན་ཐར་

གསེ ར་རྟ་ནང་བསྟན་

ཞི ག་བཙུ ག ས་ཡོ ད་

༢༠༢༠

ལྟ་རྟོག་གི་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་འདུག

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི ་འདུག

པ་ལས་ཆུང་བ་དེ་ལོ་བདུན་ཙམ་ཡི ན་འདུག
བསྟན་འཛི ན་ཐར་པ་ལགས་ཕྱི་ལོ་

ཚུལ་བཤད་དེ་སྒ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད་འདུག དུས་དེ་

ནའང་། ཅུང་མ་སོང་

ཚོ ་མི ་དམངས་སྲི ད ་

སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་ལ་ནི་ཐར་ལན་ཌི ་གཞུང་གི ས་མི ་སེར་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བའི་
མཛད་སྒརོ ་བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ཞེས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་གཙོ ་སླབོ ་དཔོན་ སྒའོ ་ི ཐོག་ཨ་རི འ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་སན་ཕ་རན་སི ་སི ་ ཐད་གོ་ རྟོག ས་རྒྱ་ཆེ ་ ཡོ ད ་པ་དང་བོད ་དོན ་

མཆོག་གི ས་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ་རག་

ཀྱིས་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་ ཁོང་གི ས་ད་བར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གཡོ ་

པར་བར ནྟེ ་ནི་ ཐར་ལན་ཌི ་ གཞུ ང ་ལ་ཐག་

ཀོ་ནང་ཡོ ད་པའི་ནི་ཐར་ལན་ཌི ་གཞུང་ཚབ་ ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་གྲས་ཤི ག་ཡི ན།
གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་
ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

བ་མེད་པར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡི ན་པར་

སྐབས་དེར་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
ཡུ ན ་རི ང་བོད ་དོན ་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ སྙིང ་ཐག་པ་ནས་

ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཡོ ད།

མཁན་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁོང་གིས་བརྩམས་
པཱ ་ རག་མཆོ ག ་ལ་ནི ་ ཐར་ལན་ཌི ་ གཞུ ང ་ གནང་བའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་དཔེ་
གི ས ་ཡུ ལ ་དེའི ་ མི ་སེ ར ་ཆེ ་ བསྟོད་གཟེང ས་ དེབ་འདི་ནི་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུ ས་དང་ཆབ་

རྟགས་འབུལ་བའི་མཛད་སྒརོ ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ སྲིད་གནས་བབ་ཐོག་དཔྱད་གཞི འི་དཔེ་དེབ་
བ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཕྱི་ ཚད་ལྡན ་ཞི ག ་ངོས ་འཛི ན་གནང་གི ་ ཡོ ད །

ལོ་ ༡༩༧༠ འགོ་སྟོད་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་ ཅེས་གསུངས།
Mi-

ཡོ ངས་ནང་བོད་དོན་དང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ དེ་ནས་ནི་ཐར་ལན་ཌི ་གཞུ ང་ཚབ་ཀྱི ས་ནི་

མཆོག་ལ་ ༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐར
ོ ་དེ་ ཐར་ལན་ཌི ་གཞུ ང་གི ས་ཡུལ་དེའི་མི ་སེ ར་

སྐར
ྱོ ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་

chael van Walt van Praag

ྲི ་ཚོ གས་པ་ཀིརི་དཱ་
འདུམ་འགག

ཆེ ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བའི་མཛད་ དེར ་སྐུ་ ཞབས་ཁོང ་ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་

དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྩོད་རྙགོ ་ ནི་ཐར་ལན་ཌི ་གཞུང་གི ས་ཡུལ་དེའ་ི མི ་སེར་ ཙམ་མཁྱེན་མཁན་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་པའི་དུས་ ཆེ ་ བསྟོད་གཟེང ས་རྟགས་འབུ ལ ་རྒྱུ འི ་ ཐད་
Kreddha

གཅོད ་བ ྱེད ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་
ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་
སྐུ་ཞབས་མེ ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ་རག་

ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

༢༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་བོད་དོན་རྒྱབ་ སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་

མཆོ ག་འོས་མི ར་དམི གས་འཛུ གས་མཛད་

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

མཆོག་ལ་ནི་ཐར་ལན་ཌི་གཞུང་གིས་མི ་སེར་
དེ་ རྗེས ་མེ ་ ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ ་ རག་

མཆོ ག་གི ས་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་མི ་ཡོ ངས་ལ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཁོང་གིས་
ལོ་ ༡༡ ལྷག་རི ང་བོད་དོན་དང་བོད་མི ར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་དང་ལས་དོན་ཐད་

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་

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

གི ས ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་
སོགས་གསུངས། །
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ 3

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

སེ་ར་སྨད་རོང་པོ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ཕྱིན་ཀྱང་
མུ་མཐུད་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡི ན་པ།
ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡:༣༠ ཙམ་ པར་མཛད། རང་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལ་སྟོང་

གདན་ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སུ ་གཞི ས་སྤས
ོ ་

གསོལ་སྩལ་བྱུང་བ་བཞི ན་དགེ་བཤེ ས་དམ་

བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ཕྱིན་ཡང་སྐ་ུ ཕུང་ལ་ བླ་ོ བཟང་འཇམ་དཔལ་ལམ་ངག་དབང་ཆོས་

ཤི ང་ནགས་གཅོད་བྲེག་དང་།

གཞུ ང ་ཆེ ན ་མོ ་ ལ་དེ་ ཙམ་གྱི ས ་སླབོ ་གཉེར ་

ལ་སྐ་ུ གཤེགས་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡ འཁོར་དགོན་གྱི ་མཁན་རབས་ཞེ་གཉིས་པ་

ད ་ྲི མ་སོ ག ས་གང་ཡང་མེ ད ་པ་སྔར ་བཞི ན ་ འབྱོར་གྱི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམ
ོ ་པ་ཞུས་
ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡི ན་འདུག

པས་མཚན་ལ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ཞེས་

ཏེ་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་
ས་ཞིང་

འདེབ ས་ལས་གྲྭ ་ ཤག་གསར་རྒྱག་སོ ག ས་

ཀྱིས་མཚོ ན་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་དགོན་པ་བསྐྱར་

རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ སེ ར ་སྨད ་ཐོས ་བསམ་

ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་རོང་པོ་དགེ་བཤེས་ངག་
ནོར་གླང

དབང་དཔལ་བཟང་ངམ་ཡོ ངས་གྲགས་སུ ་
རྒན་བཟོད་པ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠

ནམ་ཞག་རྒྱུན་

དུ་སྨན་བླ་མདོ་ཆོ ག་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་

དར་གྱི་ཆེ ད་ཞབས་ཞུ ་བླ་མེ ད་ཞུ ས་པ་དང་།

གཙོ་བོར་མཛད་ཀྱི་ཡོ ད།

བཟོད་པ་ལགས་ནི། ཁམས་སྟོང་འཁོར་ཡུལ་ ནང་བོད་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་ཐོས་

གཉེར་དང་།

ཅུ་གྱ་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

ཟླ་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་ཡབ་ཕུར་བ་མགོན་དང་།

མདོར ་ན་ལས་འགན་ཆེ ་ ཕྲ་ཆུ ང ་གསུ མ་

ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆོས་སྒརོ ་ཞུགས་
དགོན་སྡ་ེ བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཟླ་ཁོག་ནས་འོག་ བསམ་ནོར་གླང

།རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦལེ ་ཀོབ་ཏུ ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་མཛད་ཀྱང་།

སེ ར ་སྨད ་རོ ང ་པོ་ དགེ ་ བཤེ ས ་ངག་དབང་ བཏགས།

དཔལ་བཟང་ངམ་ཡོ ང ས་གྲགས་སུ ་ རྒན་ ཕྱི་ལོ་གཅི ག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ རས
ྗེ ་སུ་རི མ་པས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་དངུལ་

༄༅།

འཇོག་མཛད། སྤྱིར་ཐུ ན་མོང་བའི་སྣང་ངོར་

ཡུ མ ་རི ག་བྱེད ་དབང་མོ ་ གཉིས ་སུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

པ་དང་།

ལོ་ཤས་རས
ྗེ ་སུ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ཆོས་ར་གསར་བཞེངས།

གཙུ ག ་ལག་ཁང་གསར་བཞེ ང ས་སོ ག ས་

ལོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ལ་ཁྱོན་ལོ ་ ངོ་ བཞི ་ བཅུ ་ ལྷག ་གི ་ རི ང ་འབད་

༡༩༣༤ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་སྐ་ུ འཁྲུངས།   མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་མང་པོ་རྒྱ་གར་ པ་ཧུ ར་ཐག་གི ས ་ལྷག ་བསམ་གཙང་མས་
ཆུ ང ་དུས ་ནས་ཁམས་སྟོང་འཁོ ར ་གསང་

ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་གཅི ག་

ཏེ་དགོན་པའི་འདོན་ཆོ ག་སོ གས་ལ་སྦྱངས་

ཆོས་སྒར་བཞུགས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ ནས་གླིང་བསྲེ་དགེ་བཤེ ས་ཀྱི ་མཚན་རྟགས་

ཆེ ན ་རྡོ་ར ྗེ་ གླིང ་དགོན ་དུ་ ཆོ ས ་སྒར
ོ ་ཞུ ག ས་

མཚུ ངས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྦག་ས་

ཞབས་ཞུ་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཙམ་ལ་གྲྭ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་

མཐར་བོད་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་

༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༡:༣༠ ཙམ་ལ་
སྐ་ུ གཤེགས་ནས། དེ་རི ང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༡ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ཕྱིན་ཡང་སྐ་ུ ཕུང་

ལ་དྲི་མ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་སྔར་བཞི ན་

ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུགས་མུ ས་ཡོ ད་པ་བཅས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སུ། །

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།

ཚོ གས་པ་

།རྒྱ་གར་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ན་པའི་ གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་
Sanskṛit Bhāratī

ཞེས་པའི་ གི ས་ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་སུ་སྣེ་ལེ ན་མཇལ་

བརྒྱ་ལྷག་བཞག་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ། བོད་ནང་རྒྱ་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུ ས་

ཐོག་བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་

ཡི ག་ཆ་ཁག་རེ་རེ་བཞི ན་འགྲེལ་བརྗོད་དང་

དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་ཀྱི་

བསྟི་གནས་ཁང་ཁག་ལ་འབྲེལ ་བ་གནང་

སྲུང་སྐྱོབ་སླད་གང་ཐུ བ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཞལ་བཞེ ས ་གནང་རྗེས །

ཁོང་རྣམས་ལ་ཕུལ་གནང་རས
ྗེ །   དགོས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་བཅས་ཞུ ས ་གནང་

ནས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་

གདུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེ ད་གཏོང་

སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ ལེ ག ས་སྦྱར་སྐད ་ཡི ག་ གཞོན་མཆོ ག་གི ས་ཁོང་རྣམས་ལ་འཚམས་

༡༥༤ ཡི ས་རང་ལུས་མེར་བསགྲེ ས་ཕུལ་བའི་

རོགས།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཀངྒ་ར་རངྫོ ་གི་རྒྱ་གར་ཝི་ཤ་ཝ་ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྒམ
ྲོ ་གཞི་དང་། གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཧིན་དུ་པ་རི ་ཤཏ་ཚོ གས་པའི་འབྲེལ་མཐུ ད་ ཚོ གས་དུས་གཉིས་ཀྱི་སྐརོ ། མང་གཙོའ་ི ཀ་
པ་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་ཇེ་ཤར་མ་

Ajay Sharma

བ་གསུ མ ་གྱི ་ སྐར
ོ ་སོ ག ས་བཙན་བྱོལ ་བོད ་

ལགས་སོ ག ས་ཚོ ག ས་པའི ་ ལས་དོན ་དང་ མི འ་ི མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་སྐརོ ་དང་། རྒྱ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི ་

སྐརོ ། བཙན་དབང་ཐོག་བོད་རི གས་རྣམས་

ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་བཅུག་གི ་ཡོ ད་
པ་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་ངོ་སྤདྲོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་དང་། བོད་མི ་མང་

འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་བཞུ གས་སྒར་དུ་ཕེབས་པ་ གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་

པའི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་

ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ འཐུ ས ་མི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ།

སྦྲགས།

དང་བསྟུན། དེ་རི ང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཐོག་ཁོང་རྣམས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཁང་དུ་ ཕེབ ས་སྐ བ ས་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་

དེ་བཞིན་ཚོ གས་ཆེན་རི མ་པ་དང་། འཛམ་

གླིང ་ནང་ད་བར་བོད ་དོན ་ཐོག ་གྲོས ་ཆོ ད ་

གླངེ ་སོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་

བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚན་པའི་སླབོ ་དཔོན་དང་། སླབོ ་དཔོན་ལས་ འད་ྲི དང་སྦྲགས།

ལྷག་པར་དུ་ཁོང་རྣམ་

པའི ་ ལས་དོན ་གྱི ་ ངོ་ བོ་ དང་མཚུ ང ས་པའི ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མུ ་མཐུ ད་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་པར་ཏིབ་སི ང་ Shri.Prat- འཕྲད་དང་། བོད་དོན་སྐརོ ་ཆུ་ཚོ ད་གཅིག་
ུ ་གནང་སོང་།
ap Singh མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་ དང་ཕད
ྱེ ་ཙམ་རི ང་བཀའ་བསྡར
གཞུང་གི ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ ི་གཙུག་ལག་ མཇལ་འཕྲད་སྐ བ ས་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་

སྐྱོང་ཡོ ང་བ་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་
འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུ བ་གནང་

བར། ཁོང་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་གྱིས་

མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་

གྲོས་ཚོ གས་ནང་གཟིགས་སྐརོ ་དང་།

དེ་

ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཐེ་ཝན་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཆེན་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༡

གཉེར་ཐོག་བོད་སོ ག་རི ག་གཞུ ང་བཤམས་

གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ འི་སླབོ ་ཕྲུག་ཆེ ད་

བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་

སྐས
ྱེ ་དང་བླངས་ཟབ་སྦངྱོ ་། ༽ཞེས་པ་ཞིག་

གཞན་ཡང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༡ དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

པ་རེད།

ལིི འ་ི ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི དཀའ་སྡག
ུ ་རྣམས་

ཉིན་གྲངས་

༨ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཐོག་ཐེ་ཝན་ཡི ་ཤུ་ཆོས་

སྡག
ུ ་ལས་མྱུར་དུ་གལ
ྲོ ་བའི་སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཆོ་ག་

རི གས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་བརྒྱུ ད་འབྱུང་

རྒྱལ་མཚམས་མེད། མི ་མང་ནས་སྨནོ ་ལམ་

ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱི་

དང་། ཧོང་ཀོང་། བོད། ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་བའི་སྐབས། ཐེ་ཝན་ཡི ་ཤུ་

དག་ལས་གྲོལ་ཆེ ད་དཀོན་མཆོ ག་ལ་གསོལ་

དཔོན ་ཚོ ས ་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་༼རི ག་གཞུང་གཞོན་
གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

གཉིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་བོད་དང་སོག་པོ་མི ་

འགྱུར་ཐེ་ཝན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་དང་བླངས་
ཀྱི ་ལས་དོན ་ཐོག་ཞུ གས་ཐུ བ ་རྒྱུ ར་སྐུལ་མ་

འདོན་གནང་མཛད། མཇུག་ཏུ ་དོན་གཅོད་

འདེབས།༽ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཐེ་ཝན་ འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སོགས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་
ཆོ ས་ཚོ གས་དང་ཆོ ས་ཚོ གས་ཁག་གི ་ཆོ ས་

ཐན་ནང་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་

དོན ་གཅོད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་གདན་ཞུ ་

བ་སྨནོ ་ལམ་འདེབ ས་པའི་ མཚན་འཛོ མ ས་ གནང་གི་ཡོ ད་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས། །

གནང་དོན་ལྟར་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཕྱི ་

སྟོན་ཁང་ནང་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ཐེ་ཝན་

ཚོ གས་ནས་གོ་སྒྲི ག་གནང་བའི་༼བརྩེ་བ་ལ་

དཀོན་མཆོག་ལ་གདུང་འབོད་དང་། དཀའ་

གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་རེད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༡ ཕྱི་ད ྲོའི་ཟབ་སྦངྱོ ་ཐོག་ཐེ་ཝན་

ཉིན་ཐེ་ཝན་རི ག་གཞུ ང་ལྷན་ཁང་གི ས་གཙོ ་

སྤྱོད་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། ཡི ་ཤུ་ཆོས་དཔོན་

ནང་དང་།

བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་སྐརོ ་ངོ་

སྤདྲོ ་གནང་རས
ྗེ །

སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ད་ྲི

གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག

དོན་གཅོད་ཟླ་བ་

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དགོན་སྡ་ེ དང་།

ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་སྤལ
ེ ་བའི་བྱ་
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་གླུ་བ་ཞི ག་ལ་མི ་ལོ་དྲུག་གི ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
བརནྟེ ་ཁོང་ལ་མི ་ལོ་ ༦ གི་དུས་བཀག་

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་

ས་ཁར་མྱོང་སོང་།

དེ་ཡང་གླུ་པ་ཁོང་གིས་ཕྱི་ཟླ་

༸སྐུ་ཚེ ་ཡུན་རི ང་གནས་པའི་བསྟོད་གླུ་བཀྲ་

ཐབས་ཇུས་སྟོང་གི ་དྲ་བས་ལྐགོ ་ནས་བསྡམས་

དེ ་ བླ ང ས ་ ན ས ་ ཟླ ་ བ ་ ག ཉི ས ་ ཙ མ ་ གྱི ་ བརྙ ན ་ཐུ ང་ཞི ག་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས ་པར་

གདོང ་དམར་ས་ཡ་དྲུ ག ་གི ་ ངག་སྒ་ོ འགག་

ྲི ས་ཐག་བཅད་འདུག
བཙོན་འཇུག་གི་ཁམ
༣

པའི་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ལྷག་པའི་སྐད་ཡི ག་ཅིག་ལ།

ནང་ཞྭ ་ མོ ་ ནག་པོ་ ཞེ ས ་པའི ་ གླུ ་ གཞས་ ཤི ས་ཡར་འག ྲོ་ ཞེ ས ་པའི ་ རོ ལ ་དབྱངས་

སོང་།   ཉི་མ་སྤྲིན་གྱིས་བསྒྲིབས་པའི་ལོ་

ྲི ས་ བྱས་འདུག   ད་ཆ་ཁོང་གང་དུ་ཡོ ད་མེད་
འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ཁོང་ལ་ཁམ

མཚན་མོ།  འཇིག་རྟེན་མུན་པས་བཟུང་བའི་

ལྷག་བཀག་ཉར་བྱས་ཪི ང་ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་གང་ཡང་ཤེ ས ་ར ག
ྟོ ས་མེ ད །

ཕམ་ཁ་ཡི ན་སོང་།

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་

ཐག་བཅད་འདུག  དུས་ཡུན་མི ་ལོ་གཅིག་ དང་གཟུགས་པོའི་གནས་བབ་ཇི ་འདྲ་ཡི ན་
ྲི ས་རྩོད་པ་ ༼ ཞྭ་མོ་ནག་པོ། ༽ཞེས་པའི་གཞས་ཚི ག་ནི།
ཀྱི་འག་ྲོ ལུགས་གཞི ར་བཟུང་ཁམ

།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁམས་ ག ང
ྲོ ་ཁྱེར་འབྲི་ རུ་ རྫོང ་སྲིད ་གཞུ ང ་གི ་ དྲག་

འབྲི་ རུ ་ རྫོང ་ནས་ཡི ན་པའི ་ གླུ ་ བ་ལྷུན ་གྲུ བ ་ གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གླུ་

གྲགས་པ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་ལྗངོ ས་ནག་ཆུ ་ གཞས་༼ ཞྭ་མོ་ནག་པོ། ༽ ཞེས་བླངས་པར

སོང་། དྲ་དེ་མ་གླདོ ་ལོ་དང་ཟླ་བའི་ཁྲོད་ནས།

རས
ྗེ ་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ པའི་ བརྟེན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
ན ང ་ ཁོ ང ་ བ ཀ ག ་ བ སྐྱི ལ ་ བྱ ས ་ ཤི ང ་ ། ༤

༄༅།

ཡི ད་བཞིན་ནོར་ལས་

དང་ཟླ།  ཟླ་བ་སྨག་གིས་ཟོས་པའི་ཉིན་དང་
དུས་ཀྱི་ཡུན་དེ། ང་དང་གངས་ཅན་བོད་པའི་

གླ་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། དྲང་བདེན་གྱི་ ལྷག ་བསམ་དྲང་བདེན ་ཆེ ་ བའི ་ མི ་རི ག ས་

༸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།

ྲི ས་ཞིབ་ཐོབ་ཐང་ཡང་སྤྲད་མེད།
ཁམ

ཤི ག་ལ། གཡོ ་སྒྱུའི་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་བཙན་གྱིས་
དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཁོང་དང་ལྷན་བོད་ གཡོ གས་སོང་། ཞྭ་དེ་མ་བཤུས་ལོ་དང་ཟླ་

ཀྱི ་ གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་

བའི་ཁྲོད་ནས།

མི ་འདོད་སྡག
ུ ་གི་དམྱལ་བ་

ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༤

ཉིན ་ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཀརྨ་ཆོ ས ་དབྱི ང ས་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་རགྟོ ས་ལགས་ དང་དོན་གཅོད་གསར་པ་པ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་

དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེ ན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ བདེ་

ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་དང་སྐུ་ ཚབ་ ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་གནང་ཡོ ད།

རྒྱལ་པོ་ལགས་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོ ད།

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་རྟོགས་ལགས་རྣམ་ སྐུ ་ ཞབས་ནཱ ་གའོ ་ བཀྲ་ཀ་ཤི ས་ལགས་

གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་སྐབས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ ལགས་ལ་བསྔག ས་བར དྗོ ་དང་དོན ་གཅོད ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་རྟོགས་

གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ མཆོ ག་ ཀྱིི ས ་ དོ ན ་ ག ཅོ ད ་ ཟུ ར ་ པ ་ ལུ ང ་ རྟོ ག ས ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་བླནོ ་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ མཆོ ག་དང་
ཐུ ག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་

གསུངས་ཡོ ད་པ་དང་།   སྐ་ུ ཞབས་ཤི ན་ཛོ ་
ཨ་བྷ་ེ མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་གཟུགས་འཕྲོད་བཞེས་སྐར
ོ ་

བཀའ་འད་ྲི གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ལགས་ཀྱིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་གཙོ ་སྐྱོང་དང་། ལེགས་ངང་ཚོ གས་ཡོ ད།

འབུམ་རམས་པ་ནི་ཤི ས་ཀུ་ར་ཚེ ་དབང་

ཞི་བའི་

ངང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་མུ ་

ནི་ཤི ས་ཀུ་ར་ཚེ ་ མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་དང་།

དབང་ལགས་ཀྱི ས་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་

གཞན་ཡང་ཁོང ་གི ས ་སྐུ་ ཚབ་གསར་རྙི ང ་

ཡོ ངས་གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ ལགས་

དཔང་གནང་སྟེ་ཉི་ཧོང་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ རྣམ་དག་གི ས་བོད་དོན་སླད་ཞབས་འདེགས་

ཅད་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་གནང་

ry Group for Tibet

Nishikura Tsewang

Dr.

ལགས་ཀྱིས་སྤདྲོ ་ རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་ལོ ་མང་རི ང་ལྷག་བསམ་

གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་ བསྒྲུབས་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞེས་གསུངས་པ་

༄༅།

རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱ་གཞག་ཐམས་
ཡོ ད།

ཚོ གས་ All Party Japanese Parliamenta-

ནཱ་གའོ་བཀྲ་ཀ་ཤི ས་

པའི་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་

ལ་ཕེབས་བསུ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

།

Mr. Nagao Takashi

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཕྲུག་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

།འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་

༡།      བོད་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དོ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་ དབྱིངས་ཡོ ད་པ།

ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ཉག་གཅི ག་ལ་བརྟེན་ ༢།      རང་ལོ་ ༢༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།

༢།      དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུས་

གཞས་དང་། རོལ་ཆ། ཞབས་བ་ྲོ སོགས་

གར་ཚོ གས་པའི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་

ལེགས་ཡོ ད་པ།

བསྐར
ུ ་དགོས་རྒྱུ།

དར་སྤལ
ེ ་སྔར་ལྷག་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྒྱུ་རྩལ་

༨ ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས།

རི གས་དངོས་གཞི ་འདེམས་རྒྱུ གས་བོད་ཀྱི ་

བོད་ཀྱི་ཟློས་

བོད ་ཀྱི ་ རྩ་ཆེ འི ་ རི ག ་གཞུ ང ་རྒྱུ ན་འཁྱོངས་

ཐོག་སྙན་ཤོག་

༤།     སྒྲ་གདངས་དང༌མི ་བབས་གང་ འཁྲབ་སྟོན་གནང་བའི་བརྙན་ཐུ ང་འདི་གར་
༥།      ཤེས་ཚད་ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་ ༢།     དྲྭ་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་

གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་།

བཅས་སླབོ ་ཡོ ན་ཆག་ཡང་ཐོག་གསར་འཇུག་ ཕུལ་ཟིན་པའི་ངོ་བཤུས།
ཀ༽   འཚང་རྒྱུགས་ཆ་རྐནྱེ །

ནང་ཚུད་དྲྭ་ཚི གས་ཁ་བྱང།

དྲུང་ཆེ་ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་དགོས།
དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས། འཁྲབ་སྟོན་
༣༽    ལོ་ལྔ་རི ང་གི་སྦྱོང་བརྡར་དུས་ཡུན་ བརྙན་ཐུ ང་བཅས་ཕུལ་འབར
ྱོ ་ཟིན་པ་དགོས་

བ་སླབོ ་ཕྲུག་བུ་གྲངས་ ༦ དང་། བུ་མོ་ ༦ ༦།      དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ ཟློས་གར་དུ་གནང་རྒྱུ།
ཞུ་རྒྱུའི་ཆ་རྐནྱེ ་གཤམ་གསལ།
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བལྟ་འདི་ཉིད་སྒྱུ་རྩལ་བ་རང་ཉིད་ནས་བརྙན་

༡།     སྔནོ ་འགའྲོ ་ི འདེམས་རྒྱུགས་ཚོ ད་

5.6ft བར་དགོས་པ།

ཤུགས་ཆེ་འག་ྲོ མུས་བཞིན།

ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་ཟུང་སྦྲེལ་

བརྡར་དང་། ལོ་གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་ཐོན་

ནས་འཛམ་གླིང ་ཁྱོན་ཡོ ང ས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ ༣།     གཟུགས་པོའ་ི རི ང་ཚད་ 4.10ft – དཔར་བཅོས་སྒྲི ག་གང་ཡང་མེ ད་པར་བོད་
ཆོ ས ་དང་རི ག་གཞུ ང ་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་

རྗེས་བྲོ་པ་གཞོན་པར་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།

ཕྲུག་ཁོངས་འཛུ ལ་ཞུགས་བྱ་བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠

ཁ༽    འདེམས་རྒྱུགས།

༧།      གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡི ན་

པའི་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སྦར
ྱོ །

རི ང་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་ཁོངས་སོ ་སོས་ རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།    བོད་ཀྱི་ཟློས་
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ གར་ཚོ གས་པའི་ཡི ག་ཚང་ནས།

ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་དུས་ཡུན་ འ བྲེ ལ ་ ག ཏུ ག ས ་ ཁ ་ པ ར ་ ཨ ང །
མ་ཟིན་གོང་དགོངས་ཞུས་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ ། ༧༦༥༠༠༥༦༦༥༤  ༩༤༡༨༧༩༧༥༢༩

ག༽    ཐུ གས་སྣང༌།

དུས་ཡུན་དེ་དག་རི ང་གི ་སླབོ ་ཡོ ན་ཆ་ཚང་

དང་། གཏམ་བརདྗོ ། ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་སྦངྱོ ་

བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ ་

༡།      ལོ་གསུམ་རི ང་རྐང་བ་ྲོ གླུ་གཞས་ གཏན་འབེབས་ལྟར་ཕྱིར་སླགོ ་དགོས་རྒྱུ།
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