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་ཕྱི་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲིའ་ི
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

སྦལ
ེ ་ཀོབ་བདེ་སླར་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སྤྲོད་
རྩིས་ལེན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༩

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ པའི་ལོ འི་ནང་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབས་ མི ་ཚེ ་དོན་ལྡན་ངང་བསྐྱལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་མེད།

དང་མི ང་འདི་ གཉིས ་སྔར ་ལྟར ་ཡི ན་རུ ང ་། ནས་ ༣༠ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་སྦལེ ་ཀོབ་
རང་གི ་ མི ་ཚེ ་འདི ་ སྐྱེལ ་སྟངས་སྔ ར ་ལས་ བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ས་

འཕྲིན་བརྒྱུ ད་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་

ཞིག་བྱ་སྙམ་པའི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ ཡོ ད་མི ན་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལུ ག ས་ལོ ་ གསར་ལ་བརྙ ན ་
སྩལ་དོན།

འདས་ ལ་བཤུ ་གཞོག་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོ ད་ན་

དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་གཞན་ལ་ གལ་ཏེ་ མི ་སུ ་ འདྲ་ཞི ག ་གི ས ་མི ་ཚེ ་ དེ་ ལྟར ་

པ་དང་།

བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། དོན་སྙངི ་ལྡན་པ་ གནས་འགོ་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་ཆོ ས་འཛོ མས་ལགས་

ཁདྱེ ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་

ད་ལམ་ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་མི ་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར།

རི ག ས་ཀུ ན ་ལ་ཕྱི ་ ལོ ་ གསར་པར་འཚམས་

ལོ་

འདའྲི ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་

གསར་སྐབ ས་མི ་ རྣམས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་

ནང་གི ་ གཞི ས ་ལུ ས ་རྒྱ་ཆེ འི ་ མི ་མང་ལ་ཕྱི ་

སྐྱིད་གཏོང་གི་ཡོ ད་མོད།

པར་ད་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་སྟེ་བོད་

སྟོན་མོ ་བཤམས་ཏེ་ཆང་འཐུ ང་བ་སོགས་སྤྲོ་

ཆང་ཅུང་ཟད་རེ་

འཐུ ང ་བ་ལས་དེ་ མི ན་ཆང་འཐུ ང ་རྒྱུ ་མང་

ལོ ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་དང་བདེ་སྐྱི ད་

དྲགས་ན་གང་འཚམ་ནས་ཕན་ཚུ ན ་འཁྲུ ག ་

འཛོ མས་པའི་ལོ་གསར་ལ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་

ུ ་ལུས་ཀྱི་
ཞུ་འདུན་བྱུང་། མི ་སུ་ཞིག་ཡི ན་རང

རྩོད་ཤོར་ཏེ་ལོ་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་དེ་སྡག
ུ ་

བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ ན་པོ་

གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡོ ད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་

དེ་རི ང་ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་གྱི་

འཚམས་འདྲིའི་ བཀྲ་ཤི ས ་བདེ་ ལེ ག ས་ཞུ ས ་ གནོད་མ་སྐྱེལ་བའི་སྒ་ོ ནས་མི ་ཚེ ་བསྐྱལ་ཡོ ད་ བསྐྱལ་ཡོ ད་ན།

ད་ཆ་ལོ་གསར་པ་འགོ་

གཏོང་དགོས།

འདས་པ་ནི་འདས་པ་རེད།

ནས་ཁྱེད ་རྣམས་སེ མ ས་སྤ ྲོ་ པོ་ ཡོ ང ་བའི ་ རེ ་ ན།

བ་ཡོ ད། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། འདས་ ཡོ ད།

འདས་པའི་ལོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ ཚུགས་པ་ཡི ན་སྟབས།
དེ་ལྟར་མི ན་པར་ལོ་སྔ་མ་དེར་རང་

བསམ་བླ་ོ འདི་ལྟར་

པའི་ ལོ ་ དེ་ སོ ་ སོ ས ་བཟང་པོ་ བྱས་ནས་སྐ ལ
ྱེ ་ དོན་ཁོག་བཅུག་བྱས་དྲགས་པ་དང་། གཞན་ ལོ ་གསར་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་གི ་ལུས་འདི་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ལོ་གསར་གྱི་དགའ་སྟོན་དེ་

ཞི་འཇམ་ངང་ནས་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་ཡང་ལོ་གསར་གྱི་ཉིན་མོ་ཙམ་དུ་མི ན་པར་

ལོ ་ ཧྲིལ ་པོའི ་ རི ང་དེ་ ལྟར ་གནང་དགོ ས ་པ་
བཅས། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས། །

བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོར་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་ཐོག་ཆ་ཤས་བླངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ ལུགས་དང་།

དེ་བཞིན་མི ་ཐོག་རྒན་པས་སྐ་ུ

ཇི་ལྟར་བདྱེ ་ཀྱི་འདུག    དེར་མི ག་དཔེ་ལྟ་ གཞི ར་བཟུང་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་

རེ ས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ ལས་བསྐ ྱོན ་ཏེ་ ངོམ ས་སུ ་ ཆོ ག ་པ་དང་གྲུ བ ་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བཅོ་བརྒྱད་ཡན་གྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ སྤྱི འི ་ མང་གཙོ ་ རྒྱལ་ཁབ་ག་འདྲ་ཞི ག ་ཡོ ད ་

བསྒྲགས་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་ནའང་མི ་ གི་རེད།

གང་སར་གནས་པའི་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་ལོ་ན་

ཀྱི་སདྲི ་སྐངྱོ ་དང་།

འབྲས་སྨནི ་པའི་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས། རྒྱལ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ པ་ཡི ན་ནའང་དེ་ དག་དང་མཉམ་དུ་ དཔུ ང ་

སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་འདེམས་ཆེད་ པ་འདྲ་མཉམ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་པའི་མང་

སྔནོ ་འགའྲོ ་ི འོས་ཤོག་འཕངས་ཡོ ད།

གཙོ ་ ལམ་ལུ ག ས་འདི་ གཟི་ བརྗི ད ་དང་ལྡན ་

དུ་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༠༠ ནས་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

རེད། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་གང་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་བཞུ ག ས་སྒར ་ཁུ ལ ་

༥།༠༠ བར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་

གཏན་འབེབས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྔནོ ་སོང་

ལྟར། ས་ཚི གས་སོ་སོར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་

སྔནོ ་འགའྲོ ི་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ འི་ནང་ཆ་ཤས་
བླངས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

པ་ཞི ག་དང་ལོ ་རྒྱུ ས་རང་བཞི ན་ལྡན་པ་ཞི ག་

མཚུ ངས་པའི་རང་སྐང
ྱོ ་གི ་གནས་བབ་ཚད་

དེ་ བཞི ན ་ཐེ་ ཝན་དང་ཧོང ་ཀོ ང ་ནང་དམ་ ལྡན ་ཞི ག ་རྩོད་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་དེ་ མུ ་ མཐུ ད ་འག ་ྲོ

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་

འོག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཉིན་རེ་བཞིན་སྡག
ུ ་རྩུབ་ ཡི ་རང་དང་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བར་ཤོག་ཅེས་ བརྒྱད་ཡན་གྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༧

དེ་བཞིན་ སྨནོ ་འདུན་ཡོ ད། སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི ་མང་ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་འདེམས་ཆེད་སྔནོ ་འགྲོའི་འོས་
ས་ཊོན་ཁམས་
རི ག་གཞུང་རྩ་མེ ད་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་ནའང་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་སུ ་ མི ་ སུ ་ འདྲ་ཞི ག ་ཕེབ ས་པ་ཡི ན་ ཤོག་འཕངས་ཡོ ད་པ་བཞིན།
མནར་གཅོད་དང་དབ་ྱེ འབདྱེ །

ཀཿཐོག་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་གཞི ས་མི ་ཧ་
གཏོང་གི་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ནས་གཞི ས་ལུས་ ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་

རང་ ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་།

རྣམས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་ བོད་མི ་རྒྱལ་གཅེས་སེ ར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་རྒན་བྱི ས་ གི ་བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཟུང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་

ཡོ ད་ཀྱང་ཚང་མས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞི ག ་དུས ་མི ན་རྐྱེན ་ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོ ང་

ནས་མང་གཙོ འི་ཐོབ་ཐང་གནང་བའི་ནང་ཆ་ ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་། ཉེས་མེད་ཁ་ྲི ཚོ ་མང་ བར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་།
དེ་ རྡོག་རྩ་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་བྱས་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

བལ
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི

ུ ་ཚད་མེད་མྱངས་ ཅེས་གསུངས། །
ནང་ཡོ ད ་པའི ་ རྒྱ་རི ག ས་རྣམས་ཀྱི ་ མངོན ་ ཀླའོ ་ི བྱ་སྤྱོད་འོག་དཀའ་སྡག

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི ས་གསོལ་རས་གནང་བའི་མང་གཙོ ་ལམ་

ཅང་མང་པོས་སྔནོ ་འགའྲོ ི་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ ར་ཆ་

སྤྱི་ ཤས་བླང ས་ཡོ ད །དེ་ ཡང་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་
བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྣམ་པས་གཙོས་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ རི མས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་ བོད་མི ་རྣམས་ནམ་ཡང་བརདྗེ ་མེད།

ཤས་ལེན་གྱི་ཡོ ད།

སདྲི ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་འཕེན་བཞིན་ཡོ ད། སྤྱི་

ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་བོད་མི ་
རྣམས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི
འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོར་ཆ་ཤས་བླངས་པ།

མང་གི ས་མང་གཙོ ་ལག་བསྟར་ཇི ་ལྟར་བྱེད་ སྐྱོང་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ རེས་
ཀྱི་འདུག བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་ སྤྱི་འཐུ ས་བཞེངས་མཁན་ཡོ ངས་ལ་རྗེས་སུ་ གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཙན་བལྱོ ་བོད་མི ་ལོ ་ན་བཅོ་

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་
གསར་འགོད་པ་རྣམ་པར་གསུང་དོན། བཙན་

དང་། ཚབ་གསར་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་རྣམ་
གཉིས་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་རྩིས་སྤདྲོ ་རྩིས་ལེ ན་གྱི་ལས་དོན་ལ་བོད་
མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐུ་
ཚབ་ཏུ ་སྦངེ ་ལོ ར ་ལྷ་ོ སྤྱི ་ ཆོ ས ་འཕེལ ་ཐུ བ ་བསྟན་
ལགས་སྤྲོད་དཔང་གི ས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཐོག་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི་བདག་
དབང་དུ་ཡོ ད་པའི་ཡི ག་ཆ་དང་། སྒྲིག་གཞི་དེབ།
འཛི ན་ཆས།
དེ་བཞིན་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་
དང་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་ཡི ག་ཆ་ཁག ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་ལས་ཤག་གི ་འཛི ན་ཆས་བཅས་རྩིས་ལེ ན་
རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་སྔ་
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གསར་
རྙིང་དབར་ཞབས་ས གྟེ ས་བར་ྗེ ལེ ན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ
གནང་གྲུབ་མཚམས་རནྟེ ་འབྱུང་གསོ ལ་ཇ་དང་
འབྲས་སི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རས
ྗེ ་ཁྱབ་ཁོངས་
དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་།
ས་གནས་རང་
བདེན་ཚོ གས་གཙོ། མཉམ་འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ་
དང་འགན་འཐུ ས། མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། སླབོ ་
གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་
འགན་འཛི ན། གཞིས་མཉམ་གཉིས་ཀྱི་ལས་བྱེད།
གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་མི ། རྒས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛི ན།
ས་གནས་གཞོ ན ་ནུ་ དང་བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ག ས་གཙོ ་
བཅས་ནས་འཚམས་འདྲིའ་ི མཇལ་དར་ཕུལ་ཡོ ད།
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཐོག་ཅོ་
ཀུ ར་གྲོང་སྡ་ེ གཉིས་ཀྱི ་མི ་མང་ཚོ གས་ཁང་དུ་ས་
གནས་འགོ་འཛི ན་ངོ་སྤ དྲོ ་དང་འབྲེལ་འཚམས་
འདྲིའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་ པོར་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད།

མི འ་ི མངོན་འདོད་ནི་མང་གཙོ་རེད། རྒྱ་ནག་ བཞི ན་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་བཟོས་པ་སོ གས་ཀླ་ གནང་དགོས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །
འདོད་ཀྱང་མང་གཙོ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ དང་མྱོང་བཞི ན ་པའི ་ གཞི ས ་ལུ ས ་བོད ་མི ་

ནག་གཞུང་ཡི ན་ནའང་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་ རྣམས་ང་ཚོ ས་ནམ་ཡང་བརདྗེ ་མེད།

པའི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཙོ་ལག་བསྟར་ ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི ་རྣམས་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་
འཐུ ས་སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་འདེམས་
ཆེ ད་སྔནོ ་འགའྲོ ི་འོས་བསྡུ་ཆེ ་མོ ར་ཆ་ཤས་བླངས་
ཡོ ད་པ་ལྟར།   ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་བོད་མི འ་ི
གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་གཞི ས་མི ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་སྔནོ ་འགོག་ལམ་སནྟོ ་
དང་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔནོ ་
འགྲོའི་ འོས ་བསྡུ་ ཆེ ་ མོ ར ་ཆ་ཤས་བླང ས་ཡོ ད ་པ་
བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༢༤

ཉིན་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་དྲ་རྒྱའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་

འགོ་བཙུགས་ཏེ།

དང་དྲ་རྒྱ་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་གྱུ ར་ལ་གཏོར ་བཤི ག་

ཞུགས་མི ་ཆོག་པ་དང་།

གཏོང་བའི་བྱེད་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་མི ་ཆོ ག་པའི་སྐརོ ་གྱི་ སྡམོ ་རང་བཞི ན་གྱི་བདྱེ ་སྤདྱོ ་གཅིག་སྡདུ ་ཐོག་

བར་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བའི་ངན་སྐལ
ུ ་གྱི་ཆ་

དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་གྱུར་ལ་གཏོར་བཤི ག་ གཏོང་བའི་བྱེད་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་མི ་ཆོ ག་པའི་བཀག་

སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་རྒྱའི་སངྟེ ་ བརྡ་ཁྱབ།

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་གྱུར་ ཁྲིམ ས་བཞི ན ་དྲ་རྒྱ་བཅོས ་སྐྱོང ་བྱེད ་རྒྱུ ར་
ལ་གཏོར་བརླ ག་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་

སྐལ
ུ ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་ས།ྟེ ཆ་འཕནྲི ་

ཉེས ་གསོ ག ་གི ་ བྱེད ་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་མཁན་མི ་སྒར
ེ ་ དང་དྲ་རྒྱར་བརྟེན ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་
ལ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན།

བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།

འཕྲིན་བཟོ་བ་དང་། འདྲ་བཤུ། ཀླགོ ་བཤེར།

གྱི་འབྲེལ་བར་དཀྲུག་ཤི ང་རྒྱག་པ་དང་། མི ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་ཞན་དུ་ གཏོང ་བ།

བཞི། འཕྲིན་གཏོང་ཡོ ་ཆས་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ བ་བཅས་བྱས་མི ་ཆོག

གཅིག ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁག
ྱོ ་བཤད་བདྱེ ་པ་དང་། བརྒྱུད་སྤལེ ་བཅས་བྱས་མི ་ཆོག

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཡོ ང་བསྒྲགས་ གསོག་གི ་བྱེད་སྒར
ོ ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་ སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ངན་
བྱས་འདུག མཉེན་ཆས་ཝེ་པི་ཨན་ (VPN) ཆེད། ༼ཀྲུང་ཧྭ་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ སྨད་བདྱེ ་པ་བཅས་ཀྱི་ཆ་འཕནྲི ་གཏོང་བ་དང་

ྲི ས།༽   དང་།
སྤྱོད་པ་དང་སྤྱོ་ཚོ གས་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་གྲོགས་ ཁབ་ཀྱི་ཉེས་དོན་བཅའ་ཁམ

བརྒྱུད་སྤལེ ་བྱས་མི ་ཆོག

ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི ་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ བདེ་འཇགས་བཅོས་སྐྱོང་དོ་དམ་ཆད་གཅོད་

ཚུལ་དང་།

རྒྱ་བཀག་སྡམ
ོ ་གྱི་ལས་འགུལ་བོད་རང་སྐྱོང་ སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་
ྲི ས།༽    ༼རྩིས་འཁོར་གྱི་ཆ་
ལྗངོ ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཡོ ང ས་ བཅའ་ཁམ
རྫོགས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འཕྲི ན ་དང་དྲ་རྒྱའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དྲ་སྦྲེལ ་གྱི ་

གཉིས།

ཡང་ན་མི ་སྣར་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

སྒྲོག་དང་ཚི ག་མཚོ ན་བཏབ་ནས། ཏང་དང་

ལ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་མི ་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ཟང་ཟིང་བཟོ་

ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་གྱུར་

གསང་འཕྲིན་སོ གས་མཁོ་འདོན་བྱས་ནས་

ལྟ་བ་དང་བཅར་འད་ྲི བདྱེ ་མཁན་ལ་

གཏོང་བའི་བྱེད་སྒ་ོ སྤལེ ་མི ་ཆོག

དྲ་རྒྱའི་ལག་རྩལ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ བདེ་ འཇགས་ལ་གནོད ་འཚེ ་
དྲུག རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇོགས་ལ་གནོད་
འཚེ ་གཏོང་མཁན་རྩ་འཛུ གས་སམ་ཡང་ན་

གི ས་དྲ་ལམ་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི ་ སོ ག ས་བཅའ་ཁྲི མ ས་དང་ཁྲི མ ས་སྲོལ ་ལ་

གསུམ།

ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ རྒྱའི་འཕནྲི ་གཏོང་བདྱེ ་སྒའོ ་ི “བེད་སྤདྱོ ་མི ་

སྒྲི ལ ་ལ་གཏོར ་བཤི ག ་གཏོང ་བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བདུན། རྣམ་པ་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་

ཡོ ད།

ཆོག་པ་ཉི་ཤུ།” སྐརོ ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།༽   ཀྱི་

དོན།

བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཆ་འཕནྲི ་ བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་དང་

དེ་ ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བརྡ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་ གཏན་འབེབས་ལྟར་ཆ་འཕྲིན་དང་དྲ་རྒྱར་

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་དང་།

ཁྲིམ ས་འགལ་ཉེས ་གསོ ག ་གི ་ བྱེད ་སྒ་ོ སྒྲི ག ་

ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ ་གཏོང་

བཅས་བྱེད ་པའི ་ དྲ་རྒྱའི ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ནང་

བསྒྲགས་དང་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་མི ་ཆོག

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཀྱང་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ལ་སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་ཞི ག་
གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་

ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེ ན་མཛད་པ་དང་།

ནལ་ཊི མ་

དེའི་འགོ་ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ཡི ན་པ་ངོས་

༢༧

ཉིན་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌོ་
(Donald Trump)

མཆོག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་

ཊི མ་མཆོ ག་གི ས་ཁྲིམས་འཆར་དེར་མཚན་

འཛི ན་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཚོ ས ་ཀྱང་དེ་ ལྟར ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ མི ག་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་

བོད་མི ་རྣམས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ འི་

བར།

གཞན་ཡང་ཁྲི མ ས་འཆར་དེས ་བོད ་མཐོ་

བཀོད ་དེ་ ཁྲིམ ས་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་གནང་
རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་ཁི ར་མེ ་
(Shri R.K Khirmey)

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ཐུ གས་ར་ྗེ

ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད།

སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་

སྲུང་སྐབྱོ ་གནང་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་
སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་སོགས་བོད་

ཆེ ་ཞུ འི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་

མི ་ ཚོ ར ་མཚོ ན ་ན་ལོ ་ རྒྱུ ས་རང་བཞི ན ་ལྡན ་

ཕྱི་ལོ་

ཆགས་ཡོ ད།

འཁོད་དོན།

༢༠༢༠

ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་

དང་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་ནང་སྤྱི ་

པ་ཞི ག་དང་དགའ་སྤྲོ་གནང་དགོས་པ་ཞི ག་
ྲི ས་འཆར་དེས་བོད་ནང་
ཁམ

གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་རེ་བ་དང་དྲང་བདེན་བསྐྲུན་

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ཏེ་བརྡ་ལན་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་བཏང་གནང་

གྱི་འགན་དབང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

མི འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི

མཆོ ག ་གི ་ མ་འོང ས་ཡང་སྲི ད ་ངོས ་འཛི ན་
དང་།

ཁདྲི ་རྣམ་པ།

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་
དེ་བཞིན་བོད་མི ་ཚོ ་ཁོ་

ནར་ཡོ ད ་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཐེ་

ྲི ས་
བྱུས་བྱ་མི ་ཆོག་པ་བཀོད་ཡོ ད།   ཁམ
འཆར་དེས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ མང་

གཙོ འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཚགས་ཚུ ད་ཡོ ང་སླད་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་བོད་

ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི
མང་གཙོ འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་སྔར ་དང་མ་

འདྲ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བ་ཞི ག་
མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི
གས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ནང་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་

བའི་ངན་སྐལ
ུ ་བྱས་མི ་ཆོག
བཅུ།

བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་ནང་

འཁོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་གྱུ ར་ལ་གཏོར ་བཤི ག་

གཏོང་བའི་བྱེད་སྒ་ོ གཞན་དག་སྤལ
ེ ་མི ་ཆོ ག་
པ་བཅས་ཡི ན། གོང་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁྲིམས་
འགལ་ཉེས ་གསོ ག ་གི ་ བ ྱེད ་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་རི ག ས་

ྲི ་
བའི་ རྩ་འཛུ ག ས་སམ་ཡང་ན་མི ་ སྣར་ད ལ

བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན། ཞེས་སྤལེ ་འདུག་
པ་བཅས། །

ཉི་ཧོང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ས་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་
ཀྱི་འོས་བསྡར
ུ ་ཆ་ཤས་བླངས་པ།
བརྒྱད་ཡན་གྱི ས ་

བོ ད ་ མི འི ་ སྒྲི ག ་

དང་། ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌོ་ནལ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་ངོས ་ལེ ན ་དང་
གཞིས་བས
ྱེ ་

སྲིད་གཞུང་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་བ་དང་

མི ་སྣའི ་ ལས་འགན་དང་དུ་ བླང ས་ནས་ཁ་ ལ་ཁྲིམས་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་གྱུར་དང་མི ་རི གས་མཐུ ན་ བྲལ་གཏོར་བཤི ག་གི་བྱེད་སྒ་ོ སྤལེ ་མི ་ཆོག

འཛུ གས་དང་། ཇུས་འགོད། ལག་བསྟར་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འགལ་བ་སྣ་ཚོ གས་བཟོ་

གནོད་འཚེ ་གཏོང་མཁན་རྩ་འཛུ གས་སམ་ རྐྱེན་པས་དོན་རྐྱེན་སྤྱད་དེ་འཁྱོག་བཤད་འུད་

ངན་སྐལ
ུ ་བདྱེ ་པ། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གྱུར་ལ་

(VPN)

རི གས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་

ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ བའམ་ཡང་ན་གླ ང
ེ ་མང་བ་དང་ཚོ ར ་སྣང་

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་ ལྔ། མ་དངུལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ།

གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་དྲ་ཚི གས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་
སྐྱོང་དང་། བོད་

རྟགས་བཀོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འགོ་ཁདྲི ་

མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་

སྐབས་ ༡༧ པའི་

ལྟས
ོ ་བཟང་པོའི ་ ལམ་ཁ་ཞི ག ་བསྟན་ཡོ ད །

སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ འོ ས ་

བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ བདེ་ སྲུ ང ་

འདེམས་ཆེད་སྔནོ ་

དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི ས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ལ་སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་ཞི ག་

གཏན་འབེབ ས་གནང་དགོས ་པའི ་ དུས ་ལ་

བབས་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་

རྒྱ་གར་མི ་མང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་བོད་
ཀྱི ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར
ོ ་ལ་སྲིད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣
རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༨
༦

བར་ཉི་ ཧོང ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་ལོ ་ ན་བཅོ་

བྱུས་ཁ་གསལ་ཞི ག་གཏན་འབེབས་གནང་
སླད་གནོན་ཤུགས་སྤདྲོ ་དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུ་

ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ི བོད་དོན་སྲིད་བྱུས། (Ti-

ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་

འཆར་ (The

རྒྱུ་ཡི ན།

ཡི ན་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་ངོ་ བོ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་
སླད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཨ་རི འི་
ནང་གདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་

བོད་མི ་གཞིས་སྤསོ ་ལས་འཆར་

( US Ti-

ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༠

ནང་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་

betan Resettlement Project )

དང་། ཕྱི་

ཆ་འཕྲིན་རྫུན་མ་

གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་མི ་རི གས་དབར་

འབྲེལ་བའི་གླངེ ་སགྟེ ས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་སོགས་ དགུ

ྲི ་བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་ ཆོག
ཕྱི་རྒྱལ་དལ

མཚོ ་སྔནོ ་ཞི ང་ཆེ ན་གྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་དོ་དམ་བྱ་ཐབས།༽   ཡང་ན་རོགས་རམ་བྱས་མི ་ཆོག

ྲི ས་ གཞིགས་པ་དང་། ༼བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་དྲ་
ཆ་འཕནྲི ་སྤལེ ་མཁན་ལ་མི ་ལོ་ ༨ ཁམ

དོན་དངོས་ལ་འཁྱོག་བཤད་དང་།

དཀྲོག་གཏམ་སྤལེ ་བ།

བཤད་ཡོ ད།    བརྡ་ཁྱབ་དེ་ནི་འདི་ལོ་ཕྱི་ གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་འགོག་རྒོལ་བདྱེ ་པ།

ྲི ས།༽   ༼ཀྲུང་ཧྭ་མི ་དམངས་
ཡོ ད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་ ཀྱི་བཅའ་ཁམ

བརྒྱད།

གཏོང ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡོ ང ་

ཞེས་ གཏོང ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་ལ་ བྱེད ་སྒ་ོ སོ ག ས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཏང་དང་

ཚོ མས་ནང་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་པ་སོགས་ཚང་མ་ ༼ཀྲུང་ཧྭ་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

འགྲོའི ་ འོས ་ཤོ ག ་

འ ཕ ང ས ་ ཡོ ད །  

དེ་ཡང་འོས་བསྡ་ུ སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཕྱི་ཚེ ས་

༥

ཉིན ་འོས ་གྲངས་བཤེ ར ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་
བཅས། །

ཆགས་པར་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་རྣམ་པས་ཨ་རི འི ་

Reciprocal Access to Ti-

ནལ་ཊི མ་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སྲིད་

མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་

betan Policy Act 2002)

ལོ ར་བོད་ནང་ཕར་འག་ྲོ ཚུ ར་འོང་གི ་ཁྲིམས་

bet Act)

གཏན་འབེབས་གནང་བ་མ་ཟད།

གཞུང་དང་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་

དེ་དང་ཆབས་ཅི ག་ང་ཚོ ས་ཨ་རི འི་གཞུ ང་
སྐ ྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་།

བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་
འབེབས་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི

བོད་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཨ་རི འི་

འཆར་དེ་ བཞི ན ་ཁྲིམ ས་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་

ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་

བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ཁྲིམས་
གནང་ས ་ྟེ ལོ ་ རྒྱུ ས་རང་བཞི ན ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་

གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་མུ ་མཐུ ད་བོད་དོན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།།

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་དྲན་དང་བསནྟུ ་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༧ འཁོར་བའི་དས
ཡི ག་ཚང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅།   །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

བ་རི ག་པའི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ རྒྱ་གར་ནང་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ་ བ་རི ག ་པའི་ བསྟི་

ཚོ གས་ཆུ ང ་གཉི ས ་པ་དེའི ་ ནང་སྐ བ ས་

དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་གི ས་རྡ་ས་བཞུ ག ས་
སྒ ར ་ བོ ད ་ མི འི ་ སྒྲི ག ་ འ ཛུ ག ས ་ འ ཕྲོ ད ་

འཁོ ར ་ལས་བསྡ མ
ོ ས་སྙ ན ་སྒྲོ ན ་གནང་། ཁག་ལ་བརདྗོ ་མི ་དགོས་པ་རེད།

སྨ ན ་རམས་པ་རྒན་པ་ཚེ ་འདས་པདྨ་རྡོ་

༥

ཉིན་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐངྱོ ་

ཚེ ་རི ང་མཚམས་གཅོ ད ་ལགས་ཀྱི ས ་ལོ ་ གནས་མང་པོ་ཡོ ད་རེད།

གཞན་རྒྱལ་ཁབ་
དེ་ལྟར་

སྐབས་དེར་དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དཔལ་

བསྟི་ གནས་ཁང་མང་པོ་ ཡོ ད ་པ་དེ་ རྣམས་

ྱོ ས་བསྒྲིགས་
རི ག་པའི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཡི ག་ཚང་ཞི ག ་ བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཕག

ཐོས་བསམ་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། ད་ལྟ་

བསྟེན ་ལས་ཁུ ངས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ་ བ་ ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི་གསོ་
དབུ་འབདྱེ ་དང་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་ ཞུས་པའི་གསོ་རི ག་ཆེ ད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས་

གཞུ ང ་ལུ ག ས་གཅི ག ་གི ་ ཐོག ་ལ་བསླབ ་པ་

ནས་ད་བར་ལོ ་ དྲུ ག ་འགྲོ་ གི ་ ཡོ ད ་པ་དང་།

དེའི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀརྨ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ལགས་དང་། ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ མི ་འདྲ་བ་གསུ མ ་
རྗེ་ལགས།

བྱུང་ཡོ ད་རེད། གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་
ང་རང་བཅས་གསུམ་ལ་ཟླ་ ཀྱི ་ཁྲིམས་སྒྲི ག་ཁག་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་

དྲུ ག ་ནང་ཚུ ན ་ལ་གསོ ་ བ་རི ག་པའི ་ ལྷ ན ་
ཚོ གས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་དགོ ས ་དང་མི ་

རི ག་པའི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་ནས་མི ་ ཞེ ས ་པའི ་ དཔེ་ དེབ ་དྲྭ ་ ལམ་ཐོག ་ནས་དབུ ་

ལྷན་ཚོ གས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།

སྤྱི་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ལྷན་ཁང་བདུན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། སྤྱི་སྒརེ ་

སྒ ་ོ སྟབས་བདེ་ ཞི ག་ཚོ གས་གནང་སོ ང ་། ལ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་

ཚང་མས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་།

སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ བཤད་གནང་དོན།

རི ག་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡག་པོ་བྱུང་

ལོ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་ འབདྱེ ་གནང་རས
ྗེ ། ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་

༡༧

དེ་ཡང་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་མཛད་སྒའོ ་ི ཞུ ས ་ཏེ་ འཚམས་འདྲི་ དང་སྦྲགས་གསུ ང ་

འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་གསོ ་

གཞི་རྩའི་ང་རང་རི ག་

འདུག་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་། བོད་མི འ་ི

ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས་སྐྱོང་དབང་ གནས་ཆེ ན་པོའི་ཐོག་སྦྱངས་པའི་ཡོ ན་ཏན་

སྒྲིག་འཛུ གས་འཛི ན་སྐངྱོ ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་

ཕྱུག་མཆོག་དང་།
དམི གས་བསལ་སྐ་ུ དང་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད་དུས། དེ་ཚོ འ་ི
མགནྲོ ་དུ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ཐོག་རྒྱས་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། སྤྱིར་

བར་མཐུ ན་འགྱུར་གང་ཐུ བ་གནང་གི ་ཡོ ད་

ཚོ ག ས་གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

གསོ་བ་རི ག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནི་མི ་ལོ་བརྒྱ་

སྨན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཕུན་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། དེའ་ི སངྟེ ་ལ་སྣོན་ ལས་བསྡམོ ས་ནང་གསལ་བ་ལྟར། བར་ལམ་

དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས། འཕདྲོ ་
བས ནྟེ ་དྲུ ང ་འཕར་བྱམས་པ་ཕུ ན ་ཚོ གས་

མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

མཆོག

དེ་བཞིན་སྐ་ུ མགནྲོ ་དུ་བདེ་ལེགས་

སྐྱིད་ལགས།

ལགས།

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛི ན་

བོད་ཀྱི་གསོ་

ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས།

པ་དང་། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་ཆེ་བ་

འཕྲི་ སྤར
ོ ་གཅོག ་ཞུ ་ རྒྱུ ་སུ ་ གང་ལའང་ཡོ ད ་ ནས་བསྟི་གནས་ཁང་དེ་དག་ནས་སླབོ ་གཉེར་

གཞུང་དེ་ལ་ཐོས་ བ་མང་པོ་ཐོན་ཏེ་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་གསོ ་རི ག་

དགོས་པའི་ཐོག་སྙན་ཐོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་

ཀྱི་ཡོ ད་པ། དེ་གའི་ཁང་ཁུངས་ཆེ་བ་གཅིག་

བསྣམས་དགོ ས ་རེ ད ་ཅེས ་གསུ ང ས་སོ ང ་།

བ་སོ གས་མཐུ ན་འགྱུར་གང་ལེ གས་གནང་

ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་བཅུ ་ པའི ་ ནང་

གཞུང་ལུགས་ཕྱག་བསྟར་གནང་མཁན་མང་

དེ ་ ག ཞི ར ་

ར ྗེའི ་ བཀའ་དྲིན ་འོག ་ང་ཚོ ་ བཙན་བྱོལ ་ལ་ ང་ཚོ ས ་གཞུ ང ་ལུ ག ས་ཡོ ད ་པ་དེ་ ཚད་ལྡན ་

དོ ན ་ ཆ ་ ཚ ང ་

བསམ་གནང་སྟེ་མཐར་ཕྱིན་པ་སྦྱོང་དགོས།
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐུ གས་

ར་ུ ཕྱིན་ཡོ ད།

འབྱོར་མ་ཐག་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ ཐོག་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུའི་སླད་དགོངས་ཚུལ་

སྡ ེ ་ ཚ ན ་ ལྔ ་

ཡང་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ་ བ་རི ག ་པའི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་

ཀྱི ་ རྒྱུ ན་ལས་ཟུ ར ་པ་ཁག་ཅི ག ་བཅས་ལྷན ་

དྲུག་ཅུར་ཉེ་བ་ཆགས་ཡོ ད།
བ་རི ག་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ ༼ཐོག་མར་ཆེས་
འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ དྲུ ག ་ཅུ འི ་ ནང་ཐོག ་མར་ མཐོའ་ི སྨན་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཞེས་ཟེར།༽ ཀྱི་

ཏེ།

བླནོ ་ཆོ ས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་གི ས་ཡི ག་

ལྕག ས་པོ་ རི ་ དྲན་རྟེན ་བོད ་སྨན ་སླབོ ་གཉེར ་ ཚོ གས་ནས་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་རེ ད །

གཞན་

འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་།
ཚང་དབུ་འབདྱེ ་གནང་།

དེ་ནས་ཚོ གས་

བོད་ཀྱི་གསོ་

ཐོག་མར་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་ནས་ད་ཆ་ལོ་ངོ་ མང་པོ་བྱུང་ནས་རི མ་པས།

ཁང་།

རི མ་པས་ ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི ག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ྲི ས་སྒྲིག་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
ཝར་ན་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

སྡ་ེ ཚན་

རེ ་ ལ་དྲི་ བ་མི ་
འ དྲ ་ བ ་ བ ཅུ ་

རེའམ་བཅོ་ལྔ་རེ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕདྲོ ་
བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་།

དེ་བཞིན་

གི་ཡོ ད་པ། ཕྱོགས་ཚང་མས་ནསུ ་པ་མཉམ་

སྤུངས་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ།
༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་སླབོ ་ལམ་ས ནྟོ ་

སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གཙོ ས་པའི་

སྨ ན ་རི འི ་ གླི ང ་གི ་ གསོ ་ རི ག་ ཚོ གས་ཀྱི ་སྒྲི ག་འཛུ གས་དེ་ཉིད་དབུ་བརྙས
ེ ་

པའི་ལྷན་ཚོ གས་མུ ་མཐུ ད་ནས་གནས་ཐབས་ མགོན ་པོ་ གང་གི ས ་དུས ་ཀྱི ་ སྔནོ ་ལ་བཀའ་

འ བུ མ ་ བ ཞི འི ་ མ ཐོ ་ སླ ོ བ ་ ། ནས་ལོ་ངོ་ ༡༧ འག་ྲོ གི་ཡོ ད་རེད། བར་

འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མར་བོད་ཀྱི ་གསོ ་བ་རི ག་

གང་གནང་བའི་ཐོག་ཕྱི ར་བལྟས་བྱས་ནས་

དགོ ས ་གལ་ཐོག ་ཚང་མའི ་ དགོ ང ས་ཚུ ལ ་

སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་ཕེབས་པའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་

ལ་དྭ ག ས་དབུ ས ་གཞུ ང ་ནང་ ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཙམ་ནས་སྒྲིག་འཛུ གས་

བླངས་རྗེས། སྔནོ ་མའི་སྒྲོམ་གཞི་ལ་བསྒྱུར་

ཏེ་ད་ལྟའི་དུས་ཚོ ད་ལ་ལག་བསྟར་གང་ཐུ བ་

། ཉེ་ཆར་སྒང་ཏོག་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ སྟངས་ཐོག ་གོམ ་པ་སྤ་ོ རྒྱུ འི་

པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་གསུ ང ས་གནང་སོ ང ་།

པའི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ དགོས་དང་མི ་དགོས།
(Nam-

gyal Institute of Tibetol-

འདེབས་གསུང་འདོན་གནང་རས
ྗེ །

ལ ་ བ གོ ས ་

གཙུ ག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་། གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༡༨

དེ་བཞི ན་དཔལ་གཤེ ན་བསྟན་ འག་ྲོ གི་ཡོ ད་པ་དང་། གསོ་བ་རི ག་པའི་ལྷན་

བཅར་བ་ཡོ ངས་ནས་གཡུ ་ཐོ ག ་གསོ ལ ་

གསོ་རི ག་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཡི ག་ཚང་ལ་གནང་

བ ཟུ ང ་ ལ ས ་

བ་རི ག་པའི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་
ཚེ ་རི ང་མཚམས་གཅོད་ལགས།

ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པ་གལ་ཆེར་བརྩིས་

ogy)

ནང་ལའང་གསོ་བ་རི ག་

པ་སླབོ ་གཉེར་གནང་སའི་ཡན་

གསོ་ ལག་སོགས་བཙུགས་གནང་ཡོ ད། གང་ལྟར་

གནས་དང་མི ་

གནས། དེ་འདྲའི་གནས་བབ་གཅིག་གི་ཐོག་

བ་ཕྲན་བུ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ལྷན་

སླབེ ས་རྗེས་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་འཛི ན་

སྒྲོམ ་གཞི ་ ཞི ག ་བཟོས ་ཏེ་ སྙན ་ཐོ་ ཕུ ལ ་བའི ་

བསྡར
ུ ་ལྷུགས་པོ་གནང་ས་ྟེ ཚོ གས་ཆུང་རི མ་པ་

འབར
ྱོ ་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་

སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དབར་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གོ་

གཉིས་བཙུགས་གནང་ཡོ ད་རེད།

ཐོག ་འཛི ན་སྐ ྱོང ་བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་
ཅེས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

མི ན་ཐོག་དཔྱད་པ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་

མཐར་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ་ བ་རི ག་པའི ་ ཚོ གས་

གཙོས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་གནང་བ་བཅས། །

ཨུ་ར་ུ སུར་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ས་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་བསྡར
ུ ་ཆ་ཤས་ལེན་པ།
ཉུ ང་ཤས་ལས་མེ ད་པ་མ་ཟད་ཕལ་ཆེ ་བ་ཨུ་ འཐུ ས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ ར་ཆ་ མང་གཙོའ་ི ཐོབ་ཐང་ལོངས་སྤདྱོ ་བདྱེ ་དགོས་

རུ་ སུ འི ་ སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ བྷུ་ རི ་ ཡ་ཐ་

ཤས་བླངས་ཡོ ད།

ཡང་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ས་བབས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་

པོ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན།

སྐརོ ་དང་། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་

དང་ཁལ་མི ག ཐུ ་ཝ་བཅས་ནས་ཡི ན། དེ་ དེ་ཡང་ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་ ཏུ ་འབུ ལ ་དགོས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ །
སྤྱིར་ར་ུ སོག་ དེ་བཞི ན་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་

ནས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་བསྟི་གནས་ ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི འི་གྲངས་འབོར་ཉུ ང་ ནི་བོད་མི འི་ཡི ག་ཆ་གལ་ཆེ ་ཤོ ས་ཤི ག་ཡི ན།
བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་དང་ཐག་རི ང་པོར་ཡོ ད་ ཤས་ལས་མེ ད་ནའང་བོད་མི འི་ཚོ གས་པ་དེ་ ཞེས་གསུངས། །

ནའང་།
༄༅།

ི ་ནང་ས་
།ཨུ་ར་ུ སུ་ནི་འཛམ་གླང

ཁུལ ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཤི ག ་ཡི ན་ནའང་དེར ་བོད ་མི ་

ཨུ་ར་ུ སུར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚང་ དག་ནསུ ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོ ད། དུས་རྒྱུན་

མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི ་ཐོག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ ཨུ་ར་ུ སུར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་རྣམས་དང་ཐུ ག་
དང་སྐབས་བཅུ ་བདུན་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ འཕྲད་སྐབས་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་
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བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦

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

6th January 2021 TIBETAN NEWS

ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་
དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
ལྷག་པར་ པ་མཚོ ན་ཐུ བ། སྐ་ུ ཉིད་ནི་ལྷག་བསམ་དང་། འཁྲིད་ཅི ག་ཡི ན་པ་ནི་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར་ གཞི ས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེ འི་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་

༄༅། །ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་ཨ་

བར་བཀའ་དནྲི ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཐེངས་བཞི་པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར། ཕྱི་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་

རི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ར ་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་དཔལ་ལྡན་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བོད་དོན་སདྲི ་བྱུས་ དྲང་བདེན།

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཆེད་ བ་ཞིག་ཡི ན།

ཞུ ས ་ཏེ་ སྐུ་ ཉིད ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་།

དེ་ བཞི ན ་སྐུ་ ཉིད ་ནས་ག་དུས ་ཡི ན་ནའང་
བདེན་པའི་ཕག
ྱོ ས་སུ་ལངས་པར་ཡི ་རངས་

གནང་རྒྱུ འི ་ ཐོ ག ་སྐུ ་ ཉི ད ་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་དབུ་

ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་གི ས་གཞི ས་བྱེས་ སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་དབུ་འཁདྲི ་གནང་ཕག
ྱོ ས་དང་། རྩ་

འཁྲིད་ལམ་སྟོན་དང་།

བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ ལ་ང་ཚོ ས་རྟག་ཏུ ་ཡི ་རངས་ཞུ་གི་ཡོ ད།

མགྱོགས་གསལ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོ ད།

བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་།

གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ འི་ཆོ ད་སེམས་

ཞུས་ཏེ་འཚམས་འད་ྲི ཞུས་གནང་འདུག

ངས་སླར ་ཡང་སྐུ་ ཉིད ་ཨ་རི འི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་

སྐ་ུ ཉིད་ནི་མང་གཙོ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་

དེ་ཡང་མཚམས་འཕནྲི ་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡི ན། ད་
ཉིད་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུ གས་ཉེ་པོའ་ི རེ ས་སྐུ་ཉིད་སླར་ཡང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་

འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ར་བདམས་ཐོན་བྱུང་

བར་འཚམས་འད ་ྲི ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས ་འཁོད ་
འདུག་པ་བཅས། །

ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་

ཞིང་།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་

སྐ་ུ ཉིད་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་ དེས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་དབུ་འཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་ལ་

འགྱུར་བ་མེ ད་པར་རྟག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ མི ་མང་གི ས་ཡི ད་ཆེ ས་ཆེ ན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ བླ ས
ོ ་གཏོང ་ཆེ ན ་པོ་ གནང་མཁན་གྱི ་ དབུ ་ ངས་དམི གས་བསལ་བོད ་ནང་ཡོ ད ་པའི ་

ུ ་ཐོག་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་གྷ་ོ ཝ་ཧ་ཊི འ་ི དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདས
རང་དབང་གི ་ལས་འགུལ་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་ཁྲོམ་སྟེགས་ཤི ག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་
སྡའེ ་ི དཔེ་སྐྲུན་ལྷན་ཚོ གས་
Board Assam)

(Publication

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གྷ་ོ

ཝ་ཧ་ཊི འ་ི དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདུས་ཐེངས་ ༣༣

གྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞི ན་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་བོད་ཀྱི་
ཁམ
ྲོ ་སགྟེ ས་ཤི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

Datta)

ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་དང་སྣེ་ཁདྲི ་

གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་ལོོ་ ༢༠༢༠

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྟེགས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ཨ་ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་གར་བོད་དོན་

བའི་ལས་རི མ་འགའ་བང་བསྒྲི གས་ཡོ ད་པ་

ཡོ ད། གྷ་ོ ཝ་ཧ་ཊི འ་ི དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདུས་ནི།

དང་། ལྷག་པར་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདུས་ཀྱི་ཐོག་

མང་པོ་ཞུགས་པའི་ལས་རི མ་ཞི ག་ཡི ན་པར་

དེས་ཕན་ཚུ ན་རི ག་གཞུང་སྤལ
ེ ་རེས་ཐུ བ་པ་

སམ་དང་མེ ་གྷ་ལ་ཡའི་མངའ་སྡ་ེ ཁུལ་གྱི་ས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ ཕན་ཚུན་གཏམ་གླངེ ་བྱས་པའི་ཁདྲོ ་ཕུན་སུམ་

སྣ་དང་།

བོད་ཀྱི་ཁམ
ྲོ ་སགྟེ ས་ནང་བོད་རང་དབང་ལས་ ཁྱབ་སྤལེ ་གཏོང་ཐུ བ།

དབང་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཆེ ད་གོ་

ུ ་པ་ཆེ ན ་པོའི ་ ངང་
རི མ ་དེ་ བརྒྱུ ད་ནས་ན ས

འགུལ་ཁདྲོ ་ཀྱི་པར་རི ས་དང་། བོད་ཀྱི་རི ག་ ཚོ ང ་འདུས ་དེའི ་ ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ ཁྲོམ ་སྟེག ས་

སྣ་འདྲ་མི ན་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་པའི་རང་
སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡི ན

གྷ་ོ ཝ་ཧ་ཊི འ་ི དཔེ་

ཤི ག་གོ་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་དམི གས་ཡུལ་ནི།

དེབ ་ཚོ ང ་འདུས ་ནི་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ ་

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

འགུ ལ་སྐར
ོ ་གོ་རགྟོ ས་དང་དོ་སྣང་ཡོ ང་སླད་
དང་།

ཡི ན།

མས་བོད ་རང་དབང་ལས་འགུ ལ ་གྱི ་ གལ་

མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།

མཆོག་གི་ཕྱག་དེབ་དང་། དེ་མི ན་བོད་དང་

བོད་རང་དབང་ལས་འགུལ་

སྤྱི་ཚོ གས་ལས་རི གས་ཁག་གི་མི ་

གཞུང་། ཤུལ་བཞག ཁོར་ཡུག སྒྱུ་རྩལ།
དྲན་རནྟེ ་སོགས་ཀྱི་པར་རི ས་དང་། དེ་བཞིན་
ཨ་སམ་སྐད ་ཡི ག་ནང་ཕབ་སྒྱུ ར་ཞུ ས ་པའི་

གཞུང་དང་།

བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྟེགས་དེ་ནི་གཞུང་གི ་མི ་

ཨར་ཀེ་ཁི་རི ་མེ་ (R.K Khrimey) ལགས་ ཚོ གས་པའི་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་རྣམས་ལས་
ཀྱིས་དབུ་དབདྱེ ་གནང་ཡོ ད།

པའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུ ལ ་གྱི ་ མི ་མང་ཧ་ཅང་

འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ཞི ག་འགྲེམས་

གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་འབྲེལ་ སནྟོ ་གནང་ཡོ ད།

ད་ལན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་

མཐུ ད་པ་སོ་མ་ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ (Soumyadeep འདུས་ཐོག་བོད་པའི་རི ག་གཞུང་དང་འབྲེལ་

ས་གནས་ཡུལ་མི ་ཁྲོད་བོད་རང་དབང་ལས་

ཤེས་ཡོ ན་ཅན་གྱིས་གཙོས་མི ་ཚང་

ཆེ འི་རང་བཞི ན་ངོས་འཛི ན་སྔར་ལྷག་དང་།
བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་

ལམ་གསར་པ་འཛུ ག ས་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་

གྱི་རྩོམ་རི ག་ལས་རི མ་ཆེ ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤི ག་
དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདུས་དེ་ནི་ཨ་སམ་

མངའ་སྡའེ ི་རི ག་གཞུ ང་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་

གྷ་ོ ཝ་

ཧ་ཊི འ་ི དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འདུས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་

༡ ཚེ ས་ ༡༠ བར་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་རེད། །

ལུགས་བསམ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་སའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐབས་སུ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣར་ཞུ་གཏུ ག་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེ ས་
ཤར་ཙམ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་བཞི ན་རྒྱ་

གར་གཞུང་ལམ་ལས་ཁུངས་

(National

Highway Authority of India)

ཀྱིས་

ཚུགས་པའི་དམི གས་བསལ་ས་ཞིང་མཁོ་བསྡ་ུ ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་མའི་ ཚེ ་ རི ང ་ ལ ག ས ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛི ན་

(Special Land

Acquisition Officer and Competent
Authority) ལ་ཞུ་གཏུ གས་དང་།

ལྡ་ི ལི འ་ི སྐ་ུ

སོ ར་དང་མ་ཌེ་ཀེ་རི འི་རྫོང་གི ་དབུས་གྲོས་ བཅས་གཞུ ང ་འབྲེལ་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་པྲ་ཏཱབ་སི མ་ཧ་

(Mysuru

& Kodogu MP Pratap Simha)

ཕྱོ ག ས་བསྐྱོ ད ་བྱས་

ལགས་ ཏེ ་ ལྡི ་ ལི ་ ས ་ ག ན ས ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲེལ་ཡོ ད་ ཀྱི ་ལས་ཁུངས་སུ་རང་ཅག་གཞི ས་མི འི་རེ ་ འགོ་འཛི ན་གྱི ་མཐུ ན་
Madekeri) བར་དུ་གཞུང་ལམ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལྷན་ འདུན ་ཏེ་ སའི་ གུ ན ་གསབ་རག་ཐབས་ཐོག ་ འགྱུ ར ་ས ང
ྟེ ་ནཱག་པུར་
བ་ཞི ག་གསར་རྒྱག་གནང་རྒྱུ འི་ལས་འཆར་ ཁང་། (Ministry of Road Transport) རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་བྱས་པར་ཞལ་ (Nagpur)
དུ་རྒྱ་
མའི་སོར་རངྫོ ་དང་མ་ཌེ་ཀེ་རི ་ (Mysuru to

ཁོངས་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་གཞི ས་ ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས། ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལམ་སྐྱེལ་
འདྲེན་ལྷན་ཁང་གི ་བླནོ ་ཆེན་མཚན་ཐོག་རྒྱབ་
ཆགས་ཀྱི་ཞིང་ས་ཨེ ་ཀར
ཱ ་ ༡༠༠ ཙམ་བསྡ་ུ བཅས་པར་ཞུ་གཏུ གས་གནང་།
ེ ་ལོ ར ་ལྷ ་ོ སྤྱི འི ་ ལས་ གཉེར་ཕྱག་བྲིས་ཤི ག་ཀྱང་གནང་འདུག  
བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ ཕྱོ ག ས་མཚུ ང ས་སྦ ང
ཐོག་གཙོ ་བོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་། ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་མངའ་གཞུང་
དེ་ བཞི ན ་ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བཀའ་ གི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་། ཁྲལ་བསྡའུ ་ི དྲུང་
འབྲེལ་ལྟར་སྦངེ ་ལོ ར་ལྷ་ོ སྤྱིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཆེ་

(Revenue Secretary)

དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་མཉམ་
འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ ་ཕྱོགས་བཞུ གས་བོད་མི ་

གཙོས་པའི་ མང་སྤྱི་འཐུ ས་པདྨ་བདེ་ལེ གས་ལགས་དང་།

གཟིགས་སྐང
ྱོ ་ཐོག་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་ གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་ ལྷ་ོ སྤྱི་ཆོས་འཕེལ་ཐུ བ་བསྟན་ལགས།   དེ་
འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་ནས་མའི ་ སོ ར ་དུ་ གཏུ གས་རི མ་པར་གནང་ཡོ ད། ལྷག་པར་ཕྱི་ བཞི ན་ལུགས་བསམ་གཞི ས་འགོ་ཐུ བ་བསྟན་

གར་དབུ ས་གཞུ ང་
ལ མ ་ སྐ ྱེ ལ ་ འ ད ྲེ ན ་

དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་བ་ཁག་ཏོག་

ལྷན་ཁང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏཱིན་གྷཌ་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་གི ་ཐབས་
ག་རི ་ (Transport Minister Shri Nitin ལམ་ཆ་ཚང་བས ནྟེ ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོ ད་ཁྱབ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་

ཁོངས་དུད་ཚང་རྣམས་དེ་རི ང་གི ས་མཚོ ན་

སེ ང ་ཞུ ས ་ངོར ་གང་ཐུ བ ་དགོ ང ས་བཞེ ས ་

གནད་དོན་གསེད་བཀྲོལ་ལམ་གསལ་བཤད་

Gadkari)

ཏེ་ཡི ག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་སྙན་
གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་། དེ་ལྟར་གནད་

སྐབ ས་ཐེང ས་གསུ མ ་ཙམ་བསྡུ་ བསྐངོ ་ཐོག ་
འཐུ ས་གཙང་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

འཆམ་མཐུ ན་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་བསྐྲུན་

༄༅། །ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་ལོ་

བཞི ་ བསྟུད ་མར་ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འོག ་

རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་གཙང་མ་ཡོ ད།  

མའི་ཚོ གས་གཙོ ར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་

ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ད་སེ མས་བརྟན་པོའི་

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

བཞི ན་ངོས་ལ་མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒ་ོ ནས་

ཕྱི ་ ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་ལ་འཚམས་འདྲི་ མཛད་

ངོས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོ ད།  

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

སྒ་ོ ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དེ་

གི ས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་

གྲོགས་པོའི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པར་
མཐའ་དོན ་སྐུ ་ ཉི ད ་མཆོ ག ་གི ་བྱ་གཞག་

འདུག

དེ་ ཡང་འཚམས་འད ྲིའི ་ ནང་འཁོ ད ་དོན །

ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་

ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གི ས་ཨ་རི འི་མི ་མང་གི ་རེ་བ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།

དང་མངོན་འདོད་མུ་མཐུ ད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
ི ་འདི་བཞིན་ཞི་བདེ་དང་
མ་ཟད། འཛམ་གླང

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ནབུ ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུ ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་འོག་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་སྤྱི་
གཉིས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་བསྡའ
ུ ་ི ལས་རི མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣
ཉིན་སྦལེ ་ཇམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ ་ཇམ་དང་། ནི་

ཐར་ལན་ཌི། ཕ་རན་སི ། སི ་པན་བཅས་ཀྱི་
ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ལོ ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་

ལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།   འོན་ འགའ་ཕུག་ས་ྟེ འོས་བསྡའུ ་ི སྤྱིལ་བུ་བཟོས་ཡོ ད།   དམི གས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ ་ཐོབ ་རྒྱུ ར་ འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་
ཀྱང་སྦལ
ེ ་ཇམ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པའི་ལམ་ འོས ་བསྡུ འི ་ སྐ བ ས་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ འབད་དགོས་པ་དེ་ཡི ན།
༣ ཉིན་ཧ་ཅང་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ་ཡུ་རོབ་
ས ནྟོ ་འོག ་སྦལ
ེ ་ཇམ་ཁུ ལ ་གྱི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ རི མ ས་སྔནོ ་འགོ ག ་ཆེ ད ་མི ་མང་ཕན་ཚུ ན ་ དེ་ཡང་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ ཁུ ལ ་གྱི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཏོག ་དབྱི བ ས་
ཀྱིས་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་སྒ་ོ ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་ དབར་བར་ཐག་རེན་པོ་བཞག་ཡོ ད་པ་དང་། གཏོང ་མི ་ཐུ བ་པས་དབུ ས ་འོས ་བསྡུ ་ ལྷ ན ་ གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་ཛ་དྲག་གི ་ དུས ་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲིད ་སྐྱོང ་དང་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ མང་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་ ཁང་ནས་འདི་ ལོ འི ་ འོས ་བསྡུ་ ཆེ ན ་མོ ་ ཕྱི ར ་ སྐབས་འདིར་སྲིད་སྤྱི ་གཉིས་ཀྱི ་སྔནོ ་འགྲོའི་
འོས ་བསྡུ་ ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང ་ཆེ ད ་ལས་བྱེད ་ འགྱངས་བྱེད་མི ་ཐུ བ་པར་བརྟེན།    ས་ འོས་ཤོག་འཕངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ལྟར་
རྣམས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཡོ ད།

གནས་ཀྱི ་དཔོན་རི གས་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུ་ བྱུང་ཐུ བ་པ་ནི་ཧོ་ལན་ཌི་དང་། ཕ་རན་སི །
སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་བསྡ་ུ སྐབས་ བ ྱེ ད ་རྒྱུ ར་བཀའ་འཁ ྲོལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ནི ་ མཐའ་ སི ་ པན་བཅས་ཀྱི ་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ ས་གནས་
གནམ་གཤི ས་ཧ་ཅང་གྲང་ངར་ཆེ ་ཡང་བོད་ མའི་རེ་བ་དེ་ཆགས་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་ཏོག་ འོས ་བསྡུ ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ས ་འབད་བརྩོན་

མི ་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་ཛ་དྲག་ ལ་བརྟེན ་ནས་བྱུ ང ་བ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་དང་།
ངལ་ལ་མ་འཛེ མ ས་པར་འོས ་ཤོ ག ་འཕེན ་ གནས་སྟངས་དང་།
རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་ནད་ ལྷག་པར་སྦལ
ེ ་ཇམ་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་ངང་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གྲང་ངར་ཆེ་བའི་གནམ་ གཞི ་ སྔནོ ་འགོ ག ་གི ་ སྒྲི ག ་ཁྲི མ ས་དམ་པོའི ་ འོས ་བསྡུ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཐུ བ ་པར་ས་གནས་

གྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་

དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༧ པའི་

སྤྱི་འཐུ ས་འོས་འདེམས་ཆེད་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་

གཤི ས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལས་ འོག ་བཀའ་འཁྲོལ ་ཐོབ ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ འོས ་བསྡུ ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ལས་བྱེད ་རི ག་
བྱེད ་རྣམས་ལ་བོད ་མི ་ ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ཇ་ ཆགས་ཡོ ད།
འཛི ན་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དང་ཕུ ར ་བུ ་ དོན ་
དང་འབྲས་སི ལ། བག་ལེབ་སོགས་གོ་སྒྲིག་ འདི་ལོ འི་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གོ་སྒྲིག་ གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་

འཐུ ས་སྐབས་ ༡༧ པའི་སྔནོ ་འགའྲོ ་ི འོས་ དང་།

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ ཞུ་བར་གངྲོ ་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁལ
ྲོ ་ ཐུ གས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་བཞིན་སྦར་སི ལ་སྐ་ུ
བསྡའུ ་ི ནང་ཆ་ཤས་བླངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
ཡོ ད།   དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྔནོ ་ཡུབ་ དང་ཉེན ་རྟོག ་མི ་སྣ་སོ ག ས་དགོས ་པ་གལ་ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་
སྔནོ ་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་རྗེས་སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་ རོ བ ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་ ཆེན་པོ་ཡི ན་པར་བརྟེན།   ས་གནས་འོས་ ཀྱིས་གསུང་དོན། སྦལེ ་ཇམ་གྱི་གྲོང་སྡ་ེ ལས་

དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ལ་ གཉན་རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་ཛ་དྲག་གནས་ བསྡ་ུ ཚོ གས་ཆུང་ཁག་ནས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་སྙན་ ཁུ ངས་ཁག་ནས་དམི གས་བསལ་བཀའ་
དེ་ཡང་ཡུ་རོ བ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ནང་ཡོ ད་ ཨེ ན་ཌ་ཝབ་ (Antwerp) དང་། གྷན་ཌི་ སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་ཕ་རན་སི ་ ཞུ་ཕུལ་ཡོ ད།
འཁྲོལ་གནང་བ་དང་། དེ་ཁུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་
པའི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ (Ghent) སྦར་སེལ་ (Brussels) བཅས་ དང་། སི ་པན། ནི་ཐར་ལན་ཌི་བཅས་ཀྱི་ས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ པས་དགག་བྱ་མེ ད་པ་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་

ཤོག་འཕངས་ཡོ ད།

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲིད ་སྐྱོང ་དང་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ ཀྱི ་ ཉེན ་ར ག
ྟོ ་པས་སྙན ་ཐོ་ འབྱོར ་བའི ་ ནང་།
འཐུ ས་སྐབས་

༡༧

པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་འདི་ལོ འི་སྲིད་

འདེམ ས་ཆེ ད ་སྔ ནོ ་འག ྲོའི ་ འོས ་བསྡུ ས ་ཆ་ སྤྱི ་ གཉིས ་ཀྱི ་ སྔནོ ་འགྲོའི ་ འོས ་བསྡུ་ གོ་ སྒྲི ག ་
ཤས་བླང ས་ཐུ བ ་པ་ནི་ ཁྱད་དུ་ འཕགས་པ་ ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་པ་བྱུང་ཞེས་

ཞིག་ཡི ན་པ་དང་། ལྷག་པར་སྦལེ ་ཇམ་ནང་ འཁོད་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ གནོད ་འཚེ ་ བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་འོས་ཤོག་འཕེན་
ཚབས་ཆེ ་ཕོག་སྟེ་ཁྱིམ་སྡདོ ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོ་ སའི་ས་ཚི གས་ཁག་ཏུ ་གཟིགས་སྐར
ོ ་ཕེབས་

བསྡམས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མགནྲོ ་ཁང་དང་། སྐབས་ཉེན་རྟོག་པས་གལ་ཏེ་བོད་མི ་རྣམས་
ཆང་ཁང་སོགས་སྒ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད་པ་དང་། མི ་ ལ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ ་ཁོང་
བཞི ་ ལས་ལྷག ་འདུ་ འཛོ མ ས་མི ་ཆོ ག ་པའིི ་ ཚོ ར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞེས་བརྡ་ལན་
བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོ ད།

ཕུལ་འདུག

གལ་ཏེ་ནད་གཞི ་སྔནོ ་འགོག་གི ་བཀའ་རྒྱ་དེ་ བོད ་མི ་མང་ཤོ ས ་ཡོ ད ་པའི ་ སྦ ལ
ེ ་ཇམ་གྱི ་

དག་ལས་བརྒལ་ཚེ ་ཆད་པ་ནན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ མངལ་སྡ་ེ ཨེ ན་ཌ་ཝབ་

(Antwerp)

ནང་

ཡི ན་པར་བརནྟེ ། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་དེ་ ཁུ ལ ་གྱི ་
འདྲའི་འོག་སྦལ
ེ ་ཇམ་ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ སྤྱི ་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ནང་སྔནོ ་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་
རྣམས་ཀྱིས་སྔནོ ་འགྲོའི་འོས་བསྡུས་ཆ་ཤས་ གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དེར་གུར་

གནས་འོས་བསྡ་ུ ཚོ གས་ཆུང་ནས་སྙངི ་སྟོབས་ གོ ང ་དུ་ དང་ཐོག ་སྦ ལ
ེ ་ཇམ་གྱི ་ ག ྲོང ་ཁ ྱེར ་ ཀྱི་དཔོན་རི གས་རྣམས་ཀྱིས་སྦལ
ེ ་ཇམ་ནང་
ཆེན་པོས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྔནོ ་ ལི འུ་ཝན་
(Leuven)
ནང་སྲིད་སྤྱི་ ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་བོད་
འགོག་ལམ་སནྟོ ་དང་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་ ག ཉི ས ་ ཀྱི ་ སྔ ོ ན ་ འ ག ྲོ འི ་ འོ ས ་ ཤོ ག ་ བླུ ག ་ རི གས་ཚོ གས་པ་རྣམས་ལ་ཡི ད་ཆེས་བདྱེ ་ཀྱི་
སྲི ད ་སྤྱི ་ གཉིས ་ཀྱི ་ སྔནོ ་འགྲོའི ་ འོས ་བསྡུ་ གོ ་ རྒྱུ འི ་ བཀའ་འཁ ྲོ ལ ་ཐོ བ ་ཡོ ད་པ་དང་།
སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།
དེ ་ ར ྗེ ས ་
སྦལ
ེ ་ཇམ་ནང་འོས ་བསྡུ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་ ཕྱོག ས་ གྲོ ང ་ ཁྱེ ར ་
ཀྱི་ཐད་འདམ་ག་གཉིས་ཡོ ད། དབུས་འོས་ ( B r u g བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་འདི་ལོ འི་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ ་

ཕྱི་བཤོལ་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ge)

དང་།

དེ་     ཨེ ན་

མི ན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛི ན་ལས་ ཌ ་ ཝ བ །
རོ ག ས་རི ག ་འཛི ན་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དང་།

(Antwerp)

བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཕུར་བུ་ གྷ ན ་ ཌི །
དོན་གྲུབ་ལགས། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་ ( G h e n t )
ས་གནས་འོས་བསྡ་ུ ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་ སྦ ར ་ སི ལ ་

རྣམས་ཀྱི ས་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ས་གནས་

(Brussels)

ཀྱི ་དཔོན་རི གས་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུའི་སླད་ བཅས་ནང་འོས ་འཕེན ་ཆོ ག ་པའི ་ བཀའ་

ཡོ ད་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།།    

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི
ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཀོ་རི ་ཡའི་ནང་པ་ཚོ ས་ཇི ་

པ་ཞེས་ཤེ ས་རབ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་

ནང་དད་པ་གཅི ག་པོ་མི ན་པར་གཙོ ་བོ་ཆོ ས་

ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བསམ་བླ་ོ
བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ ཕྱི་

བཏང་ནས་གང་ལྟར་དད་པ་དང་ཤེ ས་རབ་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ཀོ་རི ་

རེད། དད་པ་འདི་བཞིན་ཤེས་རབ་ཀྱི་དྲངས་

ལོ་ ༢༠༢༡  ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་མགོན་

ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་
ནང་གི ་དད་ལྡན་མི ་མང་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་

གཉིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་
པའི་དད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

སྤྱིར་དད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱི ས་འདི་ལྟར་

བསྐྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟབ་མོའ་ི ལམ་

རྣམས་ཀྱིས།

།བསགྲེ ས་བཅད་བརྡར་བའི་

གཙོ ་བོ་ཤེས་རབ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོ ང་དགོས་པ་

ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན།

པའི་དབང་པོ་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

སྟངས་སོགས་གསུང་གི་ཡོ ད། གང་ལྟར་ཤེར་

ཚུ ལ་གཉིས་ཕ་ྱེ ནས་རྒྱ་ཆེ ་བའི་ཤེ ར་ཕྱིན་གྱི་

ཕལ་ཆེ ར ་མངོན ་རྟོག ས་རྒྱན་ཧ་ཅང་གལ་

གསུངས་པ་རེད། དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་

གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་

གྱི་རི མ་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཉམས་ལེ ན་བདྱེ ་རྒྱུ ་

ལམ་བཅས་གསུང་གི་ཡོ ད། ཐེག་པ་གསུམ་

གསུང་གི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་

སྟངས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལམ་འགྲོ་

ུ ་པ་ཆེ ན་པོ་འདུག   ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ ་བའི་
།ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནས

བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ་ བཀའི ་ དོན ་ལ་ཡི ད་

ལམ་དང་མཐོང་ལམ། སྒམོ ་ལམ། མི ་སླབོ ་

གྱི ་དབང་དུ་བྱས་ཚེ ་ཉན་རང་གི ་ལམ་འགྲོ་

ཕྱིན་གྱི་གཞུ ང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཤེ ས་པར་

ཆེན་པོ་རེད་འདུག

སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་

སྙིང ་པོའི ་ བཀའ་ཆོ ས ་དབུ ་ འཛུ ག ས་མཛད་

ཀྱི ་ རི མ་པ་གསལ་བ་ས ནྟོ ་པ་འདི ་ མངོན ་

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

༩

རི མ་པ་གསལ་བ་སྟོན་མཁན་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

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

ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ གཞུ ང ་ལ་ཐོས ་བསམ་སྒ མ
ོ ་

ཡོ ད།

རྟོག ས་རྒྱན་དང་དངོས ་བསྟན་སྟོང ་ཉིད ་ཀྱི ་

སྲས་ཀྱི་གསུང་དེ་དག་རེད།

ཙམ་ལ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་

གསུམ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་སྔནོ ་ལ་ཚི ག་རྣམས་

གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།

ལ་བསམ་བླ་ོ ཞི ག ་བཏང་ནས་སྔནོ ་ལ་ཐོས ་

ཀོ་རི ་ཡའི་ཆོས་གགྲོ ས་ཚོ ་ལ་དེ་

རི ང་ནས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་ཤེ ས་རབ་

བྱུང་གི ་གོ་བ་དང་དེ་ནས་བསམ་བྱུང་གི ་གོ་བ་
སྐྱེ། དེ་ནས་རི མ་བཞིན་ཉམས་མྱོང་སླབེ ས་

ི ་པོའི་འགལ
སྙང
ྲེ ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་

ཡོ ང་བའི་བསམ་བླ་ོ བཏང་ཡོ ང་དུས་གང་ལྟར་

བྱུ ང ་བར་ངོས ་རང་ཡང་བསྐལ ་པ་བཟང་
པོ་བྱུང་། ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་རྩ་བ་ཤེས་རབ། དབུ་

གཞུ ང་རྒྱས་པ་ཡུམ་འབུམ་པ་ཞེས་པ་དང་།

མ་འཇུག་པ། ང་ཚོ འ་ི གྲྭ་སར་མངོན་རྟོགས་
རྒྱན་དང་དབུ་མ་འཇུག་པ་གཙོ ་བོ་བྱས་ནས་

དེ་ ལས་ཀྱང་རྒྱས་པ་དེ་ འདྲ་ཡོ ད ་ས་རེ ད །
གཞན་ཡང་ཉི་ཁ་ྲི བརྒྱད་སངྟོ ་དང་།

བསྡས
ུ ་པ་དེ་བརྒྱད་སངྟོ ་པ།

ཉི་ཁ།ྲི

དེ་ནས་བསྡས
ུ ་

པ་ལ་དབང་རྟུ ལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་དང་

ཆེས་བྱས་ནས་དད་པ་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད།

གཞུ ང ་གི ་ དངོས ་བསྟན་སྟོང ་ཉིད ་དང་སྦས ་

རྒྱུན་ཡོ ད།

ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད། རྒྱུ་མཚན་

ཡོ ད།

པ་ཞི ག ་ཡི ན་ན་ཡི ད་ཆེ ས ་བྱོས ་ཞེས ་བཀའ་

ཆེན་པོ་རེད་འདུག

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་ནང་

རྒྱ་ཆེ ་ བའི ་ ལམ་རི མ་སྐ ར
ོ ་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་

ཤོས་དེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཡི ་གེ་གཅི ག་མ་ཨ་ཞེས་

དབང་རྣོན་ཆོ ས་ཀྱི ་རྗེས་འབྲང་ཞེས་བཤད་

ཚི ག་དེས ་ང་རང་ཚོ ར ་སྣང་བ་ནང་བཞི ན ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱིན་པ་ཞེས་པའི་ཤེས་

ཡོ ད། ཨ་ཞེས་པ་ནི་དགག་ཚི ག་རེད། དགག་
ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

ཤེས་རབ་

སྙངི ་པོ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་ཡི ་གེ་ཉེར་ལྔ་པ་ཞེས་པ་དེ་

རབ་ནི་དབང་རྣོན་ཆོ ས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གི ས་

གནང་ཡོ ད།

ནས་ཤེས་པ་བདྱེ ་རྒྱུ་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྐང་འཛི ན་མཁན་དེ་

ཚུལ་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་

དེ་ རི ང ་ཀོ་ རི ་ ཡའི ་ ཆོ ས ་ག ག
ྲོ ས་ཚོ ་ ལ་ཤེ ས ་

པ་ནི ་ ཤེ ས ་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་རབ་ཞེ ས ་

རབ་སྙངི ་པོའ་ི འགལ
ྲེ ་བཤད་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་

རྒྱུ་ཡི ན། སྔནོ ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱིན་

ཤེས་རབ་ཞེས་

པ་ནི་ གང་ལྟར ་དཔྱད་པ་བྱེད ་ནས་འགྲོ་ རྒྱུ ་
ཞིག་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་སངས་རྒྱས་

དོན་མངོན་རགྟོ ས་ཀྱི་རི མ་པ་ཞེས་གསུང་གི ་

ཡོ ད་མེ ད་བསམ་བླ་ོ བཏང་སྟེ་རྒྱུ ་མཚན་ལྡན་ ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་འདི་དོན་དག་ཧ་ཅང་རྒྱ་

རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་

རེད། ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་པ་གང་ཞིག་ལ་དོན་དག་

འདུས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་བའི་བཀའ་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡོ ད། ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་
པའི་དབང་པོ་དེ་དག་གི ས་བཅོམ་ལྔན་འདས་
ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་ནས་དད་པ་

ཟབ་མོའ་ི ལམ་གྱི་རི མ་

པའི་སྐར
ོ ་དེ་སྟོང་ཉིད་སྐར
ོ ་གསུངས་པ་དང་།

ལྟ་ཡི ་ཡོ ད། དེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག

རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གྱི་རི མ་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད།

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ནང་

འདིའི་ སྐར
ོ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ གསུ ང ས་འདུག
དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་གྱི་རི མ་པ་ཞེས་པ་ནི་

ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ གཞུ ང ་དེ་ དག་ཚང་མས་ཟབ་

མོ ་ ས ངྟོ ་པ་ཉིད ་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་མཁན་ཞི ག ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།    ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

ི ་པོའི་བཀའ་ཆོ ས་
པོའི་ནང་རྒྱས་པ་གང་ཡང་མེ ད་ནའང་ཤེ ས་ སླབོ ་སྩལ་ཏེ་ཤེ ས་རབ་སྙང
རབ་སྙངི ་པོའ་ི ནང་། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ཱ ར་ག་ཏེ་ དབུ་འཛུ གས་མཛད། །
པ་ཱ ར་སཾ ་ག་ཏེ་བོ་དྷ་ི སྭ་ཧཱ། ཞེས་པ་དེས་ལམ་
ལྔ་ གསུ མ ་བཅོ་ ལྔ་ དང་ཁ་ཐུ ག ་དེར ་འབྱོར ་

ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༄༅། །ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་ལོ་

བཞི ་ བསྟུད ་མར་ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འོག ་
མའི་ཚོ གས་གཙོ ར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་

སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡

ཚེ ས་ ༤ ཉིན་འཚམས་འད་ྲི གནང་དོན། སྐ་ུ

ཉིད་མཆོ ག་ལོ ་བཞི ་བསྟུད་མར་ཨ་རི འི་གྲོས་

བྱུང་བར་ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་དང་
བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་ དང་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གཏོང་བཞི ན་པར་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ས་ངོ་རྒོལ་ ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་དང་མཇལ་
གནང་བ་དེར་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ འཕྲད་ཐེང ས་མང་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ གོ་ སྐབ ས་བྱུ ང ་།

ི ་སྟོབ ས་ལྡན ་ ཞུ་བ་གཅིག་པུའ་ི འདང་ངེས་མེད།
སྐུ་ཉིད ་ཀྱི ་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙང

སྐ་ུ ཉིད་ ལྷ ག ་པར་སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་

པའི་འགོ་ཁྲིད་འོག་དཀའ་ངལ་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི བོད་དོན་ སར་ཕེབས་པ་ནི་བརྗེད་ཐབས་མེད་པའི་དྲན་
འཕྲད་རུང ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན ་པའི་ ཐོག ་ནས་ སྲིད ་བྱུ ས ་དང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི ་ ཁྲིམ ས་འཆར་ རྟེན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད། སླར་ཡང་ངས་

གདོང ་ལེ ན ་གནང་བར་བརྟེན ་མང་ཚོ ག ས་

ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འདྲི་གྲངས་མེ ད་

སྟོབ ས་ཅན་ཞི ག ་ཡི ན་པ་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ས ་

གཞུ ང ་གི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་ ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་

དེ་ བཞི ན ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་དང་དྲང་

ཁྲིམ ས་ལ་བརྩི་འཇོག ་བ དྱེ ་ཀྱི ་ མེ ད ་པར་ཁ་

ནས་སྐུ ་ ཉིད ་མཆོ ག ་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིང ་
ཡོ ད། སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གིས་འདྲ་མཉམ་དང་།

བདེན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་

སྒ་ོ ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི འི ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཁྲིམས་འཆར་དེས་རྒྱ་ནག་ ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་

རྡོག་རོ ལ ་གཏོང ་བཞི ན ་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འཁོད་ཡོ ད། །
གཏད་གཅོག་གི་ཡོ ད། མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཨ་རི འི ་ སྣེ་འཁྲི ད ་
པའི ་ ལམ་ཐོག ་བསྐ ྱོད ་ཐུ བ ་པའི ་ ངས་རེ ་ བ་
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