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།

TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོ།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༥ ཨང༌། ༤༡

13th October 2021

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

Vol. 5 Issue 41 Price Rs. 1

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐའེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་
ཆོས་སྩལ་བ།

བཅོམ་ལྡན་ ཕྲ་རགས་མང་པོ་བཤད་ཡོ ད། གང་ལྟར་དང་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ མ་གནང་བར་གཙོ་བོ་བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་ བགདྲོ ་ཐུ བ་པ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ུ ་བསྔལ་ཤེས་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ ་མི ་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ ཆེད་ཕེབས་པ་རེད། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ འདས་ཀྱིས་དང་པོ་བདེན་བཞི འི་ཆོ ས་འཁོར་ པོ་སྡག
བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠

ནས་ཡི ན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་དང་བོད་ཀྱི་

ཞི བ་ཚགས་པོ་བྱས་ཏེ་ཤེ ས་དགོས་ཞེས་སྡུག་ གྲོགས་པོ་རྙིང་ཤོ ས་གྲས་སྐུ་ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་རེ ་ཌོ་
བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་གསུངས། སྡག
ུ ་བསྔལ་ནི་ མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་མོ་རེ་ནོ་ (Dr Alfredo Martinez

ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་

ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་

རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ལས་བྱུང་བ་མ་རེད།

Moreno) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐོག་སྐ་ུ

གི ་ སེ མ ས་མ་བཏུ ལ་བའི ་ དབང་གི ས ་སྡུ ག ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི ་
ཚེ ས་ ༤ ཉིན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐ་ུ ཟླ་ལྕམ་སྐ་ུ ཨ་ལི ་
ཤ་མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་ (Alicia Martinez) ལགས་ལ་
ཐུ གས་གསོ འི་གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དོན།
ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་
མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་མོ་རེ་ནོ་ (Dr Alfredo Martinez
Moreno) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི
འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བས་
ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་དབུས་
པའི་ ནང་མི ་ ལྷན ་རྒྱས་ལ་ཐུ ག ས་གསོ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།
སྐུ་ཉིད་ཀྱི ས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་སྐུ་ཟླ་སྐུ་
ཞབས་ཨེ ལ་ཧ་ྥི རེ་ཌོ་མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་མོ ་རེ་ནོ་མཆོ ག་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོ གས་སུ ་ཕེབས་པའི་ཚོ གས་མི འི་ཁོངས་སུ ་
ཡོ ད།
ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མཉམ་
འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་བོད་དུ་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་དམག་ཤུ གས་བཙན་འཛུ ལ་བྱུང་བར་སྐནྱོ ་
བརྗོད་ཀྱིས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡི ན་སྟབས། ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་
བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོ ད། དེ་སྔ་ངོས་
ལ་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་སྐ་ུ ཟླ་མཆོག་དང་ཐེངས་འགའ་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ཁོང་གིས་རྒྱུན་དུ་
བོད་མི འ་ི རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་རེད། དོན་དངོས་སུ ་ཁོང་
གི ས་གཞན་དོན་ཆེ ད་དུ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་
ཏེ་མི ་ཚེ ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་ཡོ ད་པས། ད་
ལྟ་ཁོང་ང་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་འཚོ ་བཞུ གས་སུ ་མེ ད་
ནའང་ང་ཚོ ས་བླ་ོ བདེ་པོ་བྱེད་ཆོག ཐུ གས་སྨནོ ་དང་
བཅས། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།།

ཕྱི་ ཚེ འི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་
ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་མ་རེད། རང་ ཐོན་པར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་

པོ་ མཆོ ག ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་
ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་ནས་བཀའ་ཆོ ས ་གནང་ཡུ ལ ་

དུ ་ ཆི བ ས ་ སྒྱུ ར ་ གྱི ས ་ བ ཀ འ ་ སླ ོ བ ་ སྩ ལ ་

ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་གགྲོ ས་དང་ངོ་ཤེས་

བསྔལ་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད།   སེམས་མ་བཏུ ལ་

བརྒྱུ ད་ནས་ཐུ ག ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བྱུ ང ་།

དེའི ་ དབང་གི ས ་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད །

བའི་དབང་གི ས་ལས་ངན་པ་བསགས་པ་དང་།

རྙི ང ་པའི ་ གྲས་དེ་ འདྲ་ལ་དེ་ རི ང་དྲ་ལམ་
ཆོ ས ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་བླ ་ མ་དང་སླ བོ ་

གི་ནང་དུ། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཞེས་ གསུངས་པ་རེད།

རབས་དང་ཚེ ་རབས་གནས་ཀྱི་རེད།

སྡུག་བསྔལ་གང་ཡོ ང་སོ་སོའི་ལག་པར་ཡོ ད། དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཞེས་བདེན་བཞི འི་ སྡུག ་བསྔ ལ ་མི ་འདོད ་པ་དང་དེ་ ལས་ཐར་

མའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོ ད་པས་འབྲེལ་བ་དེ་ཚེ ་

དེར་

བརྟེན་དེ་རི ང་འདིར་བསྐྱར་དུ་ཐུ ག་པ་ཧ་ཅང་
དགའ་བོ་བྱུང་། ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ། དེ་རི ང་གི་

བདེན་བཞིའ་ི ངོ་བོ་ལ་ དེར ་བརྟེན ་ལས་ཀྱི ་ ཀུ ན ་འབྱུ ང ་དང་ཉོན ་

གསུངས་ཡོ ད། སོ་སོའ་ི མ་འོངས་པར་བདེ་བ་ བཟླས་པ། བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། བྱ་བ་འབྲས་བུ་ མོ ང ས་པའི་ ཀུ ན ་འབྱུ ང ་གསུ ང ་བཞི ན ་ཡོ ད །
བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡི ན་གྱི། །གཞན་ རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡོ ད། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ འདོད་ཀྱི་བླ་ོ ཡོ ད་པས་དེ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་

ལྟ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒམ
ྲོ ་གཞི་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ ཤེ ས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ ་བཙལ་དགོས་ཞེས་

བཀའ་ཆོ ས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་བཤད་རྒྱུ་ ནི་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ ང་རང་ཚོ ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ བཀའ་གནང་ཡོ ད།

འོ་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་སྡག
ུ ་

ུ ་བསྔལ་ནི་ བསྔལ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད་
རེད། རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་བསདྟོ ་པའི་གཞུང་མ་བཤད་ ཀྱི ས ་སོ ་ སོ ས ་སེ མ ས་རྒྱུ ད་འདུལ ་དགོ ས ་པ་ མི ་འདོད་པ་རེད། བདེ་བ་དང་སྡག
སྔནོ ་ལ་སྤྱི་བཤད་ཅིག་བཤད་འདོད་བྱུང་། ལོ་

རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མདོ་དོན་སྙངི ་པོ། རྒྱུ ་དང་རྐྱེན་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་གི ་ཡོ ད་པ་མ་ དམ་མ་རེ ད ་ཅེ་ ན་སྡུག ་བསྔལ ་ཤེ ས ་པར་བྱ།

ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་དང་། སྐབས་

ུ ་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ། སྡག
ུ ་བསྔལ་ལ་ བྱ། ཞེས་འགོག་བདེན་ཐོབ་པ་ཞིག་གསུང་གི་
བསྟན་པ་དེ་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ལེན་ པོ། སྡག

ཉིས་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱའི་གོང་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ས ་བླང ་དོར ་གྱི ་ གནད་ གཏོགས་གླ་ོ བུར་བ་མ་རེད། དེར་བརནྟེ ་དང་ ཀུན་འབྱུང་སྤང་པར་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་

ྱེ ་ཏེ།
དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ ས་སྟོན་པའི་ཆེ ད་དུ་ དུ་བསྐྱལ་ནས་ས་ལམ་བགྲོད་དགོས་པ་རེད་ རི མ་པ་གསུམ་དུ་ཕས

བསྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་ འདུག ཅེས་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ུ ་བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ། ཁྱབ་
ཕེབས་པ་མ་གཏོགས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགྲོ་ མ་གཏོགས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་ སྡག
ུ ་བསྔལ། ཞེས་སྡག
ུ ་བསྔལ་
དོན་མཛད་པ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་ཀྱང་། དེ་གཙོ་བོར་ འདས་ཀྱི ་ བྱི ན ་རླ བ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ས་ལམ་ པ་འདུ་བདྱེ ་ཀྱི་སྡག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་མོ་
རེ་ནོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ནི།
༢ ཉིན་ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་

(El Salvador)

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ི ་ཤོས་གྲས་སྐ་ུ ཞབས་
གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྙང
ཨེ ལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་མར་ཊི ་ནེ་ཛི ་མོ་རེ་ནོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི
འཕེན་པ་རྫོགས་པར་ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕྲིན་
སྩལ་བ།

འདོད་པའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ལས་གལ
ྲོ ་བར་སྔནོ ་ལ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་
མི ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི ་རི མ་པ་སོ གས་ ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་ (El Salvador) རྒྱལ་ཁབ་

ཞུ ་ བ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཇི ་ ལྟར ་སྔནོ ་ནས་གསོ ལ ་

དོན།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

རགྟོ ས་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་།

མཉམ་ དངོས ་སུ ་ མཇལ་འཕྲད་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ བསྐ ལ ་བ་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་

འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་

བཟང་པོ་བྱུང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་

ཡི ་ཤུ འ་ི མཆོད་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་ཌེ་སི ་མོན་ཊུ་ཊུ་
མཆོག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་དང་བོད ་མི ་ གླངེ ་སླངོ ་གནང་མཁན་ཆེ ས་ཐོག་མ་དེ་ཡི ན་ སྐུ་ཚབ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་
བ་དང་བོད ་ཀྱི ་ གྲོག ས་པོ་ རྙིང ་ཤོ ས ་གྲས་སྐུ་ ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་དབུས་པའི་ ཞིང་། ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ དམ་པ་དེ་ ཉིད ་ཀྱི ས ་སྐུ ་ ཚེ ་ཧྲིལ ་པོ་ ཞི ་ བདེ་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡི ན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཡི ་ཤུ འི་མཆོ ད་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་

ནང་མི ་ཡོ ང ས་ལ་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་ ཧྥི་རེ ་ཌོ་མོ ་རེ ་ནོ་མཆོ ག་ནི་བོད ་མི འི་འཐབ་ དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཆེ ་མཐོང་ཞུ་གཏུ ག་གི ་དོན་ སི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop Desmond Tutu)
རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་
(Dr Alfredo Martinez Moreno) མཆོག་ གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ རྩོད་ཀྱི ་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་ཡི ན་པ་ལྟར་རྗེས་དྲན་ དུ་བསྐྱལ་ཡོ ད།
སྐར ་གྱི ་ རྟེན ་འབྲེལ ་ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་ ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་གཞོན་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ཧ་ྥི རེ་ཌོ་མོ་རེ་ནོ་ ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པར། དམ་པ་དེ་ཉིད་ ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རིང་མཆོ ག ་

ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་ རེ ་ ཌོ་ མར་ཊི ་ ནེ་ ཛི ་མོ ་ རེ ་ ནོ་

ྲི ་པོར་བོད་དོན་སླད་ལྷག་ ཀྱི ་ མཛད་རྗེས ་ཀྱི ས ་ང་ཚོ ར ་སེ མ ས་ཤུ ག ས་ གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་ (Twitter) བརྒྱུད་འཚམས་འདྲི་
རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ པ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ཧ་ྥི རེ་ཌོ་མོ་རེ་ནོ་མཆོག་དང་ མཆོག་གི ས་སྐ་ུ ཚེ ་ཧལ
གནང་དོན།   བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་ ཨེ ལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ བསམ་རྣམ་དག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད་ བསྐྱེད་དུ་འཇུག་ངེས་ཡི ན།
སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

སྐྱོང ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་དམ་པ་དེ་ ཆུང་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ པ་མ་ཟད། ཁོང་ནི་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་ སླར་ཡང་ངས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ས་དབུས་པའི་ནང་ དང་སྐ་ུ ཉིད་དབར་གགྲོ ས་པོའ་ི མཛའ་འབལྲེ ་གཏིང་
ཉིད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཟླ་ལྕམ ་སྐུ་ ཨ་ལི ་ ཤ་མར་ཊི ་ ནེ་ ཛི ་ ༧ ཉིན་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ མི ་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་གསོ་ ཟབ་ཡོ ད་པས་ང་ཚོ ་ཆེ ས་སྤ་ྲོ སྣང་གི ས་ཁེངས་ཡོ ད་
ལ། མགོན་པོ་གང་ཉིད་དང་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོའ་ི
(Alicia Martinez) ལགས་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི
ཆེ ན ་ཐོག ་བོད ་དུ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་གྱི ་ དམག་ཤུ ག ས་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་གནང་སའི་ དང་། སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་མོ་རེ་ནོ་མཆོག་
མཛའ་འབལ
ྲེ ་དེས་འག་ྲོ བ་མི ་བཟང་པོ་ཞི ག་བདྱེ ་

གསུང་འཕནྲི ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ བཙན་འཛུ ལ་བང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་བོད་ གགྲོ ས་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན། རང་ཉིད་སྒརེ ་ལ་ མགྱོགས་མར་མི ་ལུས་རི ན་པོ་ཆེ འི་ལུས་རྟེན་ པར་བླ་ོ སྐྱེད་སྟེར་ངེས་ཡི ན། སྐ་ུ ཉིད་སྐ་ུ ཚེ ་ཡུ ན་རི ང་
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ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་དང་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྙང་ཤོས་ ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་བ་དེ་ བོད ་མི ་ཚོ ས ་དྲན་
འཐོབ་པའི་སྨནོ ་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་ བརྟན་པ་དང་། འཛམ་གླངི ་མི ་མང་གིས་མུ་མཐུ ད་
སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་རྣམ་དཔྱོད་རྟོགས་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་འདུན་
གྲས་སྐུ་ཞབས་ཨེ ལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་མོ ་རེ་ནོ་མཆོ ག་ གསོ་དང་བཀའ་དནྲི ་བླ་ལྷག་ཏུ ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོ ད། ལན་ཌིར་ (Scotland) དམ་པ་དེ་ཉིད་དང་ འཁོད་ཡོ ད། །
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་བཅས།།

2

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཡི ་ཤུ འ་ི བླ་ཆེན་ཨར་ཆི ་བྷ་ི ཤོབ་ཌེ་སི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གི ་འཁྲུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ལོ་འཁོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཞི ་བདེ་གཏམ་བཤད་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
བདེ་གཏམ་བཤད་

ཁས་ལེན་གྱི་མེད། བྷ་ི ཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལགས་ཀྱིས་ དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་རྒྱུ་དགོས།

Peace Lecture)

བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་

ངོས་ཀྱི་བརྩེ་བའི་བཀུར་འོས་ཆོས་
ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་ དོན།
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ གྲོགས་རྒན་པ་ཨར་ཆི ་བྷ་ི ཤོབ་ཌེ་སི ་མོ ན་ཊུ་

བླ ་ ཆེ ན ་ཨར་ཆི ་བྷི་ ཤོ བ ་ཌེ ་ སི ་མོ ན ་ཊུ ་ ཊུ ་

མཆོག་

ཊུ་ལགས། ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་ལ་ཧ་ཅང་བརྩི་
བཀུར་དང་ཡི ད་སྨནོ ་འཆོར་གྱི་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཉིད་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེབས་པའི་

དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་

འཁྲུངས་སྐར་ལ་ངོས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡི ན། ང་ཚོ ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་

མོ ན་ཊུ་ཊུ་མཆོ ག་གི ་ལོ ་འཁོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི ་

ཀྱི་རས
ྗེ ་སུ་འབྲང་དགོས། ཁོང་ཞི་བདེའ་ི ངང་

(Archbishop Desmond Tutu)

སྐར་ལ་འཚམས་འད་ྲི དང་།

བྷ་ི ཤོབ་ཌེ་སི ་

ངོས་ཀྱི་ཆོས་གྲོགས་རྒན་

( 11th Annual

Int e r n at i on a l

བརྙ ན་ཐུ ང་བརྒྱུ ད་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཀའི་ ཡི ་ཤུ འི་

སྨནོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དང་སྦྲགས་ངོས་ཀྱི ས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི ་ཁས་ལེ ན་ པ་ལགས། སྐ་ུ ཚེ ་ཡུན་རི ང་བཞུགས་རོགས་

Desmond Tutu

གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་

ངོས་ཀྱིས་རྩེད་མོ་

ཐེངས་བཅུ་གཅི ག་

པའི ་ མཛད་སྒ ོར ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧

སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་ཡི ན།

པས་ངེས་པར་བྷ་ི ཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལྟ་བུའི་དབུ་ཁྲིད་

གྱི་ཡོ ད།

ི ་ལ་མི ག་
འོན་ཀྱང་འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་ གནང་། ང་ཚོ ར་སྐ་ུ ཉིད་འཛམ་གླང

འཇི ག ་རྟེན ་བཀོད ་པ་པོ་ ཁས་ལེ ན ་གྱི ་ རེ ད ། བྱམས་བརྩེའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ ་མའི་
ཅེས་རདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།
མངལ་དུ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་དང་། མའི་མངལ་
སྐབ ས་འགར་ཁོང ་གི ས ་ང་ལྷ་ ཡུ ལ ་ལ་འགྲོ་ ནས་སྐྱེས་རྗེས་ང་ཚོ ་འཚོ ་གནས་བྱེད་པར་ཨ་

ཆོག་ཆོག་ཡི ན། ཁྱེད་རང་ས་ཆ་གཞན་ མའི་བྱམས་བརྩེ་དང་སྙངི ་རྗེ་ནི་གནད་འགག་

ཞིག་ལ་འག་ྲོ གི་རེད། ཅེས་ངོས་ལ་སྙད་བར་ྐོ གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི མི ་ཚེ ་ཨ་མའི་
གང་ལྟར་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ བྱམས་བརྩེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱི ་

དགོས།

དེང་སང་ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅིག་

གི ས་ཇི་ཙམ་ང་ཚོ འ་ི ནང་སེམས་ཞི ་བདེ་ཡོ ད་
ན་དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་ང་ཚོ འི་གཟུགས་པོའི་འཕྲོད་

བསྟེན་བདེ་ཐང་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་རྗོད་ཀྱི་འདུག

ང་ཚོ ་སེམས་པ་བཟང་པོ་ཡོ ད་ན་རང་བཞི ན་

གྱི ས ་གདོང ་ནས་འཛུ མ ་མདངས་མང་བ་
མངོན་གྱི་ཡོ ད།

ང་ཚོ འ་ི སེམས་ལ་དོགས་

པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཡོ ད་ན་མི ་ཞི ག་གི ས་ང་ཚོ ར་
འཛུ མ་བསྟན་ནའང་།

ང་ཚོ ས་ཕར་འཛུ མ་

ང་ཚོ ་ལོ་ན་གཞོན་པའི་སྐབས་ནས་

མདངས་རྫུ ན་མ་ཙམ་ཞི ག ་སྟོན ་གྱི ་ ཡོ ད།
བྱམས་བརྩེའི་ཁེ་ཕན་སྐརོ ་བཤད་ན། ང་ཚོ འ་ི

ི ་ དང་མི ་ཚེ ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྱལ་བར་
ལ། ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བརྒྱུད་འཛམ་གླང

གནས་བྱམས་སེམས་ཅན་གང་མང་དགོས་

གནང་གི་རེད།

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་བླས
ོ ་བཏང་གི ས་ ཡོ ད།

སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་འཚོ ལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ ཨ་མའི་བྱམས་བརྩེ་ནི་ང་ཚོ འི་འཚོ ་གནས་

ཉིན ་རེ འི་ འཚོ ་ བའི་ ནང་དངོས ་གནས་དྲང་

ང་ཚོ ས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དང་ལྷ་ཡུལ་

ཞི ་ བདེ་ ཡོ ང ་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ ་ གི ་ ཡོ ད ། གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། ང་

ཀྱི་ཡོ ད།

དམི གས་བསལ་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར་ངོས་ དང་། ང་ཚོ འ་ི མི ་ཚེ ་ལྷག་མ་དེ་ཡང་སེམས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།།

སྐ་ུ ཉིད་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕེབས་པའི་ ཚོ འི་མི ་ཚེ ་དེ་ལྟར་འགོ་འཛུ གས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་

ཀྱི ས ་སྐུ་ ཉིད ་ལ་འཚམས་འདྲི་ དང་ཐུ ག ས་ པ་བཟང་པོ་དང་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་བདྱེ ་

སྐརོ ་ཤོད་ཀྱི་མེད།   ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་

སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་ཐོན་པ་རྣམ་པས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་བཞི ན་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༢༧ ནས་ ༢༩ བར་གངས་སྐྱིད་སདྲི ་སྐངྱོ ་ ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བརྟེན།

ཐབས་

བྱེད་དབང་དུ་བཏང་རུང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི ་

འཚོ ག ས་ནས་ཐག་གཅོ ད ་གང་དང་གང་ འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་།

ཚེ ་འདི་

དངོས་བདེན་རེད། ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདི་

ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ནང་མོ ལ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་ ལམ་དོན་ཚན་ ༧ པ། གཞིས་བྱེས་བོད་
གནང་ཡོ ད་མེད།

ལྷག་པར་དུ་བོད་མི ་མང་ ཕྱི ་གཉིས་ཀྱི ་རེ ་ལྟས
ོ ་ཉག་གཅི ག་ཏུ ་གྱུར་པ་

དག་བར་སྐབ ས་མང་ཚོ ག ས་སུ ་ ལན་མང་

འདི་ མཆོ ག་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོའི་

ད་དུང ་ངོས ་ལ་ལམ་ས ནྟོ ་ཁ་གསལ་དགོས ་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་བསྐྱར་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
གསོ་མ་ཐུ བ་པར་ཟླ་བཞི་ལ་ཉེ་བས།

མུ ར ་གནས་ན་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ནང་གསེས་

༢

པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་

གནས་བབ་ཀྱང་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རང་བཞི ན་ གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ ་སྤྱི་མོ ས་

དུ་འགྱུར་ཉེ་ལ་བརནྟེ ། ཕྲུ་གུ་ངུ་ས་ཕ་མ་ཞེས་ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དང་། གུས་འབངས་

པ་བཞི ན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པས་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ་

།སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྤྱི་འཐུ ས་

ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་བཙན་བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ ཐུ གས་རེ་དང་།

གླངེ ་དང་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་གཞོན་འོས་བསྡ་ུ

བཀའ་སླབོ ་ཅི ་ ནས་ཀྱང་སྩོལ་གནང་ཡོ ང ་

༢

༄༅།

རྣམ་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི ་རྙག
ོ ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཇི ་དགེའི་བླང་དོར་

རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་མང་གི་ཡི ད་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་གསེས་ ཆེ ས་དང་རེ་བ་ཇི ་བཞི ན་མ་འགྲུབ་པར་སྙངི ་
པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ ནས་མཐོལ་བཤགས་དང་འབྲེལ། བླང་དོར་

ཞུས་པར། ཐུ གས་རྩེའི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་ བཀའ་སླབོ ་གང་གནང་ལ་ཡི ད་གཉིས ་ཐེ་

བདྱེ ་མ་ཐུ བ་པར་བརནྟེ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩

བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠

སྐྱོང ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ནང་མོ ལ ་ཚོ ག ས་འདུ་
ཞི ག ་ཚོ ག ས་ཏེ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་ཐབས་ཀྱི ་

ོ ་ དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་སྙངི ་བཅངས་ཞུས་ཡོ ད་
བརྩེ་བ་ཆེ ན་པོས་བཀའ་ཡི ག་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ ་སྩལ་མཛད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐར
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་
སྩལ་གནང་བར་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་སྐབས་ རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་མང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། པ་མ་ཟད།

འབེབ ས་ཀྱི ས ་ཐབས་ལམ་གང་ཡི ན་ཡང་

གངས་སྐྱི ད ་སྲི ད ་སྐྱོང ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ སླར ་

ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་གངས་སྐྱིད་སདྲི ་

ཐབས་ལམ་མི ་འདྲ་བ་གྲངས་བརྒྱད་གཏན་
མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བདྱེ ་སྟངས་ནི་བྱུང་ན་
སྤྱི་མོས་དང་།

མ་བྱུང་ན་གསང་བའི་འོས་
བསྡུའི ་ ཐོག ་ནས་ངོ་ ཡོ ད ་གསུ མ ་ཆ་གཉིས ་

ཚེ ས་ ༦ ཉིན་མགོན་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུ གས་

༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་ཐོན་པ་གྲངས་ ༤༥

བཀའ་ཡི ག་རི ན་པོ་ཆེ ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་ ཚོ མ་གང་ཡང་མེད་པར་ཤར་བསྐྱོད་ཞུ་རྒྱུའི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་འཕྲད་
ོ ་འདི་སེལ་བའི་ཐབས་གཞན་
བར་ཉིན་གསུམ་རི ང་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་སྤྱི ་འཐུ ས་ པའི་དཀའ་རྙག

ཡང་ནང་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་འཚོ གས་ཏེ་ རྣམ་པ་ལྔས་འབྲེལ་མཐུ ད་དང་གོ་སྒྲིག་བྱས་ གཏན་ནས་མ་མཆི ས་པས་མགོ ན ་པོ་ གང་
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་གཞི ར་བཟུང་དམ་ པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་གྲངས་ ༤༤ གངས་ ཉིད་ཀྱིས་ཇི་དགེའི་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་རི ན་
འབུལ་བྱ་རྒྱུ་སྤྱི་མོས་བྱུང་བའི་སྐརོ ་ནང་མོལ་ སྐྱི ད ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ ནང་མོ ལ ་ པོ་ཆེ་སྤྱི་བོའ་ི གཙུག་རྒྱན་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་སྩོལ་

ལྟར། ཐབས་ལམ་དོན་དོན་ཚན་ ༡ ནས་

ཚོ ག ས་འདུ་ གཙོ ་ སྐྱོང ་བ་མཁན་པོ་ བསོ ད ་ ཚོ གས་འདུ་ཞིག་འཚོ གས་ཤི ང་།
ཚོ གས་ གནང་ཡོ ང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡
ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས་དང་སྒྲོལ་མ་ཚེ ་ འདུའ་ི ནང་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་མི ་འདྲ་བ་ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ཞུས་པར། ཕྱི་ཟླ་
རི ང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་གསར་འགོད་ གྲངས་བརྒྱད་གཏན་འབེབས་ཀྱིས། ཐབས་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ཐུ གས་བརྩེའི་གཟིགས་

བརནྟེ ། ཐབས་ལམ་དོན་ཚན་ ༧ སྤྱི་ནོར་

སྐབ ས་བཅུ ་ བདུན ་པའི་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པའི་

ཡན་གྱིས་མོ ས་མཐུ ན་ཐག་གཅོད་ངེས་པར་
དུ་ དགོ ས ་པའི ་ གཏན་འབེབ ས་སྔ ནོ ་བྱས་
༦ བར་དགོས་ངེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་

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

ལ་བཅའ་ཁྲི མ ས་དོན ་ཚན་དང་པོའི ་ ནང་

གསེས་ ༢ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གསོལ་

གསལ་བསྒྲགས་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་དོན།

ལམ་གང་ཡི ན་ཡང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་
བདྱེ ་སྟངས་ནི་བྱུང་ན་སྤྱི་མོས་དང་།

མ་

དམ་བཅའ་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྙག
ོ ་གླངེ ་དང་། བྱུང་ན་གསང་བའི་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་ངོ་
ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཚོ ག ས་གཞོ ན ་འོས ་བསྡུ་ བྱེད ་ ཡོ ད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོ ས་མཐུ ན་

མ་ཐུ བ་པར་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི ་

འདེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ ་སྤྱི་མོ ས་གཏན་ ཚོ ག ས་ནང་དུ་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་མང་དག་ཅི ག ་
འབེབས་བྱུང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ འཕྲད་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

རྒྱ་ལས་བརྒལ་བ་ཞི ག ་བ དྱེ ་ཐབས་མེ ད ་པ་

ཐག་གཅོད་ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི་གཏན་
འབེབས་སྔནོ ་བྱས་ལྟར།

ཐབས་ལམ་དོན་

དོན་ཚན་ ༡ ནས་ ༦ བར་དགོས་ངེས་

པ་ཆེ ན ་པོས ་བཀའ་ཡི ག་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སྤྱི ་ བོའི་

བརདྗོ ་ཟིན་པས་མ་ཤེས་པ་མེད་རེ་ཡི ན་མོད།
པའི་རེ་འདུན་ཡོ ད་ན་གཤམ་གསལ།

༡༽སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་གྲོས་ཚོ གས་ཆེ ད་

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི ས་ཁྲིམས་མཐུ ན་

འོས ་བསྡུ་ བྱས་ཏེ་ ཁུ ང ས་སོ ་ སོ འི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་

འོས་ཐོན་པར་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ཚང་
མས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་གཞི ར་བཟུང་
དམ་འབུལ་བྱ་རྒྱུ།

༢། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི ་ གྲུ བ ་ཆ་གང་མྱུ ར ་ལོ ང ས་ཆེ ད ་འོས ་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་གཞི ར་བཟུང་

བྱེད ་སྒ་ོ གང་ཡོ ད ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་
ཡི ད་འཇགས་གྱིས།

ཞེས་སྤྱི་ཕེབས་ལྟར་

དོན་ཚན་དང་པོའི་དགོངས་དོན་ཤར་བསྐདྱོ ་
བྱ་རྒྱུ ར་སྤྱི་མོ ས་བྱུང་བ་བཞི ན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་

ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་རི མ་འཆར་
སྒྲིག་ཡོ ང་བའི་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོ ད།

གནད་དོན ་འདི་ ཉིད ་ཐག་གཅོད ་གཙང་མ་
བྱུ ང ་ཟི ན ་པར་བརྟེན ་སླད ་ཕྱི ན ་རྒྱ་ཆེ འི ་ མི ་
མང་གི ་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་ལུགས་ངོས་འཛི ན་

ུ
གཙུག་རྒྱན་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྩལ་གནང་བའི་ ཀྱིས་མ་འོངས་པར་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་ནས་
ྡོ ་རྩ་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་
སྙངི ་དོན། “གནད་དོན་འདི་དག་གཞི་རྩར་ པ་མཉམ་སྤུང ས་དང་ར ག
ུ
བཟུང་སྐབས་ད་ལམ་གྱི ་རྙ ག
ོ ་འཛི ང་འདིའི་ དགོས་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ས།

སྐར
ོ ་ངོས་ལ་རེ ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ ར་བཅའ་ཁྲིམས་ སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་འོས་ཐོན་པ་ ༤༥
དོན་ཚན་དང་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་མི ན་ ཐུ ན་མོ ང་ནས་ནང་མོ ལ་ཚོ གས་ཐོག་ནས་ཕྱི་
ཐེ་ཚོ མ་དང་།

གལ་ཏེ་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༠༧ ལ།།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྐབས་བཅུ་བདནུ ་པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
གནང་གོང་ཐོག་མར་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

དམ་འབུལ་ལེ གས་པར་གྲུབ་མཚམས་བར་

མང་ཚོ གས་ཀྱི་རེ་བ་དང་།

གཙོ ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང་མཆོ ག ་གི ས ་

གསུང་དོན།

བདག་ཅག་གི་འདི་ཕྱི་གཉིས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་

ཚོ མས་ཆེན་དུ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་རྒྱུ ་
དོན་ཐོག་ལ་ནས

ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཡོ ངས་རྫོགས་བཅའ་

ཡོ ད་སྟབས།

ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བར་བརྒལ་ཚོ གས་

བརྒལ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་སྲོང་བཙན་ ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོ ག་གི ་དྲུང་དུ་ལས་

དེ་རྗེས་སྐབས་བཅུ ་བདུན་པའི་བོད་མི ་མང་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

བའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་ཀྱིས་བར་

༡༡།༡༥ ཙམ་ལ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

བཞུ ག ས་ཐོག ་བདམས་ཐོན ་བྱུ ང ་བའི ་ སྤྱི ་

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

༨

ཚོ གས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཁང་ནང་
སྐབ ས་བཅུ ་ བདུན ་པར་བདམས་ཐོན ་བྱུ ང ་

བརྒལ་ཚོ གས་གཙོ ་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་དབུ་
འཐུ ས་རྣམས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་མ་

གི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་སུ ་ འོས ་འདེམ ས་བྱུ ང ་བའི་ སྤྱི ་
འཐུ ས་རྣམས་ནས་རེ་རེ་བཞི ན་བར་བརྒལ་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ་

དྲུང་དུ་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།   དམ་འབུལ་
གྱི ་མཛད་སྒར
ོ ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་
ཚེ ་རི ང་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ཕུ ལ ་བའི ་ ཐོག ་ནས་སྐབ ས་བཅུ ་ བདུན ་པའི ་
ཁྲིམས་ཀྱི ་དགོངས་དོན་བཞི ན་དེ་རི ང་དམ་

འབུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་ངས་བར་བརྒལ་
ཚོ གས་གཙོ འི ་ ངོས ་ནས་འཚམས་འད ྲིའི ་
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་

ཚུ ལ་མང་པོ་ཞུ ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་

པ་གཞིར་བཟུང་དང་།

ཡི ད་ཆེས་བྱས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ལམ་སྟོན་ལྟར་བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་དང་། སྤྱི་

ནི་ ང་ཚོ འི་ ལས་འགན་གཙོ ་ བོ་ ཞི ག ་ཆགས་

དེའ་ི ཐོག་ཚང་མས་དེ་ལྟར་

གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོ ད། དེ་རི ང་གི་དམ་
འབུ ལ ་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ འདི་ ནས་གྲུ བ ་པ་ཡི ན།
ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོ ད།

མཛད་སྒའོ ི་མཐའ་མར་རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་མཚོ ན་
བ ྱེད ་གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་སི ལ་ཕུ ལ ་ཏེ་ དམ་

རི ང་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔའི་རི ང་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ འབུལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ལེ གས་པར་གབ་ཡོ ད་པ་
ྲུ
རག
ྡོ ་རྩ་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་གནང་བའི ་ ཐོག ་ནས་ བཅས།།

སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བདམས་ཐོན་ཚོ གས་གཙོ་དང་ཚོ གས་གཞོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ།
ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་
ཁམ

འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་བདམས་ཐོན་ ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་ལ་རནྟེ ་འབྱུང་མཇལ་

སདྲི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་

དར་དང་རྟེན་འབྲེལ་མཚོ ན་བྱེད་སྒྲོན་འབུལ་

གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛི ན།   དྲུང་ཆེ་ མཆོ ག ་གི ་ དྲུ ང ་ནས་ལས་ཁུ ར ་དམ་བཅའ་
དང་དྲུང་འཕར་རྣམ་པ་བཅས་བཞུགས་གྲལ་ ཕུལ་རྗེས། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་

རྟགས་བཀོད། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

དང་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རགྟོ ས་མཆོག

སྐངྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག རང་དབང་ཅན་ འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་

དུ་འཁོད་མཚམས་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་ སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ལ་རྟེན་འབྱུང་

གླི ང ་གི ་ དགེ ་ འདུན ་བཞི ་ གྲས་ཤི ས་བརྗོད ་ མཇལ་དར་དང་རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་མཚོ ན་བདྱེ ་སྒནྲོ ་

གནང་མཚམས་དམ་འབུལ་མ་དེབ་ཏུ ་མཚན་
སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་

མཐོང ་ག ལ
ྲོ ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་མཇལ་དར་དང་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ འབུལ་གནང་མཚམས། དམ་འབུལ་མ་དེབ་ རནྟེ ་དོད་ཕུལ་བསནྟུ ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
གསུང་འདོན་གནང་། དེ་རས
ྗེ ་ཁམ

ཆེ ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོ ག་ ཏུ ་མཚན་རྟགས་བཀོད།

རབ་

ཚོ གས་ཀྱི ་བདམས་ཐོན་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༠༩ རེས་

ཚོ གས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་རྣམ་

༄༅།

།བོད་རྒྱལ་ལོ་

༢༡༤༨

གནས་ལྕགས་གླང་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༠༣ ཕྱི་

གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་སདྲི ་སྐངྱོ ་

ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཁྲིམ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་དྭག ས་

པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོ ག་གི ་མདུན་དུ་

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

པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་དང་
གཉིས་ཀྱིས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོ ད།

དེ་ནས་བདམས་ ཚོ གས་གཙོ་དང་ཚོ གས་གཞོན་ལ་རནྟེ ་འབྱུང་

གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ཐོན ་ཚོ ག ས་གཞོན ་སྒྲོལ་མ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་ མཇལ་དར་དང་རྟེན ་འབྲེལ ་མཚོ ན ་བྱེད ་

པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེར་

མཎྜལ་རྟེན ་གསུ མ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་

གྲུབ་བསནྟུ ། བདམས་ཐོན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་

གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ སྒྲོན་འབུལ་གནང་རྗེས་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་

པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེར་ སི ལ་ཕུལ་ཡོ ད། དེ་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པས་

མཎྜལ་ར ནྟེ ་གསུ མ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་ རི མ་བཞི ན་ཁོང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདའྲི ི་

གྲུབ་བསྟུན། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་ མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་ཏེ་དམ་འབུལ་
དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ ད ་ྲོ ཆུ ་ ཚོ ད་ བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གི ས་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ པར་ ད ང ་ནས་ལས་ཁུ ར ་དམ་བཅའ་ཕུ ལ ་ར ྗེས ། གྱི་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ྲུ
ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་ མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་ ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་འཐུ ས་
༩།༣༠ ཐོག་ཁམ
བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་

ུ ་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
སྐབས་བཅུ་བདནུ ་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི ་མང་ བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

དུས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

འཛུ གས་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་འཛི ན་ཞུ་རྒྱུའི་བཙན་

གླུ ་ བཏང་ས ་ྟེ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་དབང་
ུ ་བ་གཙོ་བོ་ནི། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ བསྐར

༡༡ ནས་ ༡༢ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་

མཆོ ག ་གི ས ་གྲོས ་ཚོ ག ས་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གསལ་ཐབས་དང་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྤྱི་ཚོ གས་

བས་ྟི གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གས
ྲོ ་

བདེའ་ི དེད་དཔོན།

གི ་ལྷན་ཚོ གས་དེ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

འཇིག་རནྟེ ་ཞི་ བདེ་དོན་ལ་གཟིགས་སྐངྱོ ་གནང་རྒྱུ།

ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་ ནང་གི་བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ།

བོད་

ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་གནང་མྱོང ་བ་དང་བསྐྱར་དུ་

ནས་ནསུ ་པ་འདོན་དགོས་པའི་དུས་ཚོ ད་ཅིག་

ཡོ ད།

ུ ་པ་
བཅངས་ནས་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ནས

སྐབས་ ༡༧ ནང་ཕེབས་པ་ ༢༧ ཆགས་
དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོ ་དེ་སྔ་གྲོས་

དེ་ སྔ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ལ་ཕེབ ས་མ་མྱོང ་མཁན་

མཉམ་སྤུངས་གནང་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོའ་ི ནང་ནས་ཆེན་པོ་རྩི་བཞིན་ཡོ ད། དེ་དག་

ནང་ཚང་མས་བོད་བསྟན་སདྲི ་སླད་ཕྱག་ལས་

དེ་ རི ང ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དང་པོའི ་

ཚོ གས་ལ་ཕེབས་མངྱོ ་མཁན་ཡི ན་ནའང་འདྲ་

དེ་

ཡི ན་ནའང་འདྲ་གང་ལྟར་ང་ཚོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་ དང་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཀྱི ་ ཐོག ་ང་ཚོ འི ་ བཙན་བྱོལ ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
༩།༣༠ བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ ་ོ དང་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་

གནང་མཁན་ཞེ་གཅི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་གི ་

ཚོ གས་ཁང་དུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

རྒྱལ་པོ།

བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་ བཞི ན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སོགས་

ཆགས་ཡོ ད། དེ་དག་ལ་ཚང་མའི་ཐུ གས་ལ་

ཐུ གས་ལ་བཅངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ལས་རི མ ་ནང་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ གྲོས ་

ཡོ ད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་

ཆོ ད ་བརྒྱད་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་མང་བ་དེ་

ྲེ ་བ་ཡོ ད ་པའི་ ཆ་ནས་མཉམ་དུ་
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐེངས་ ཐོག་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་དགོས་པ་བཅའ་ཁྲིམས་ གྱི ས ་འབ ལ
དང་། ཚོ གས་གཞོན་སྒལ
ྲོ ་མ་ཚེ ་རི ང་མཆོག སྐབས་ ༡༧ པའི་གས
སདྲི ་སྐངྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག ཆོལ་གསུམ་ དང་པོའི་ཐོག་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བ་དཔལ་ ཀྱི ་ བསྐུ ར ་བའི ་ ལས་འགན་གལ་ཆེ ་ བ་དེ་ ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།
ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་
ཆོ ས ་ལུ ག ས་དང་བཅས་པའི ་ བོད ་མི ་མང་ ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་བོད་ ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མྱོང ་མཁན་ཤ་སྟག་

གང་ལྟར་བོད་མི འི་ལས་དབང་གི ་ཐོག་ནས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གྲོས་ཆོ ད་ཀྱི་ཐོག་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་

གསུ མ ་གུ ས ་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ ཕུ ལ ་ནས་དེ་ རི ང ་

ཡི ན་ནའང་འདྲ་དམི གས་ཡུ ལ ་དེ་ དག་གི ་

ྲོ ་
སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་ མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་ དེ་བཞིན་སྐབས་ ༡༧ པའི་སྤྱི་འཐུ ས་གས
ུ
དབ
ས
་པའི
་
གྲོ
ས
་ཚོ
ག
ས་ཀྱི
་
འཐུ
ས
་མི
་རྣམ་
ཚོ ག ས་ར་བའི ་ ནང་དེ་ སྔ ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དང་པོ་དབུ་འཛུ གས་
ཀྱིས་ཐོག་མར་རནྟེ ་འབྲེལ་གསོ ལ་ཇ་དང་། པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ འཐུ ས་མི ་ཞུ་མ་མྱོང་མཁན་གསར་དུ་ཕེབས་
བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ མཁན་བཅོ་བརྒྱད་དང་དེ་སྔནོ ་གྲོས་ཚོ གས་
འབྲས་སི ལ་ཕུ ལ་གྲུ བ་རྗེ ས ་ཚང་མ་སྐུ ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནས་ཞུ་པ་ཡི ན་ན།

ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་

ན། བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་ནའང་མི ་འདུག་

ང་ཚོ ་ མཉམ་དུ་ འཛོ མ ས་དགོས ་པའི ་ ལས་
དོན ་གཅི ག ་གི ་ ཐོག ་ལ་མཉམ་དུ་ འཛོ མ ས་

སྔནོ ་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱི་ཐོག་

ཅིག་དང་།

གཉིས་ཡོ ད།

དེ་བཞིན་སྤྱི་ཟུར་འདས་པ་

དེ་རྗེས་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐའ
ྱེ ི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་ཅི ག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ནས་འཛམ་གླིང་གི ་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་

ལ་འགྱུར་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད།  

4

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་པ་ དང་གཞུ ང་འཛི ན་ཚོ གས་པའི་རྣམ་པ་གང་
ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི ས་ནས

ཆེ ན་པོ་མི ་ཡོ ང་བ་གཙོ ་འདོན་གནང་རོགས་

གྱིས་བླ་ོ མཉམ་པ་མ་རག་སྟབས། ཕལ་སྐད་ལྟ་ ནས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་སླབེ ་ནས་དམ་

ཡོ ང་ཆོག་པ་གང་ཞི ག་ལ་ཐག་གཅོད་སྤྱི་མོས་

བུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ ཀྱི་ཡོ ད། སྐབས་རེ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གཞུང་

བཞིན་ཡོ ད།

བཏོན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ ཡང་མེད།

ཡོ ང་ཁུངས་མི ་འདྲ་བའི་ཐོག་

བུར་ཞུས་པ་ཡི ན་ན། འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ལྟ་ བཅའ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་སྤྱི་མི ་ཞི ག་ཆགས་

དོན ་ཚན་དང་པོའི ་ དགོ ང ས་དོན ་སྤྱི ་ ནོར ་

འཛི ན་དང་ཕྱོགས་འགལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་པ་

ལ་མཛད་དཀའ་མ་ཞུ་དཀའ་མེ ད་ཀྱི་གནས་

གཟབ་གནང་ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་

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

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་ལ་ རྒྱུ་བསྡད་པ།

གནང་བཞིན་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་

སྟངས་ཆགས་པ་རེད།
འགྱུར་བ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་ གསུ ང ས་པ་དང་མཉམ་དུ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
སྲི ད ་གནས་བབ་ལ་འགྱུ ར ་བ་འག ་ྲོ བ་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འདི་གལ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཆགས་
མཆོ ག་ལ་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ འི་ཐོག་ནས་
མཉམ་དུ་བོད་ནང་གི ་དཔལ་འབར
ྱོ ་དང་རི ག་ ཀྱི་འདུག ད་ཆ་འཛི ན་སྐངྱོ ་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་
སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་དེ་རས
ྗེ ་བཀའ་ཡི ག་རི ན་
གཞུང་། ཆབ་སདྲི ། ཆོས། ཁོར་ཡུག་སོགས་ སྐ ྱོར ་གནང་མཁན་མ་འདང་བའི ་ ཆ་ནས་
པོ་ ཆེ ་ གནང་བ་གཞི ར ་བཟུ ང ་གྲོས ་ཚོ ག ས་
གང་ཅིའ་ི ཐད་རང་བཞིན་གྱིས་འགྱུར་བ་འག་ྲོ རྒྱུན་ལས་ལ་འཁྱེར་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་
འདི ་ རྒྱུ ན་ལྡ ན ་ནང་བཞི ན ་འགྲོ་ ཐུ བ་པའི ་
ུ ་
བཞིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རེད། དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་དེ་ ནང་ལྟར། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་གོ་བསྡར
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་
རི ང་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་ གནང་བའི་སྐབས་མང་མོ ས་ཐོག་འཁུར་རྒྱུ ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་
ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་ལས་འགུ ལ་ ཆགས་ཡོ ད།
པར་ནས
བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅི ག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་
དང་། འབོད་སྐལ
ུ ། ཞུ་གཏུ ག་བདྱེ ་རྒྱུ་སོགས་ དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི།
དཔལ་ལྡན་
བ་ཡི ན་སྟབས།
བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་
ཇི་ལྟར་དགོས་མི ན་ཐད་གདུང་སེམས་མཉམ་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་ཕྱག་རོགས་བཀའ་བླནོ ་
གས
ྲོ ་ཆོད་ཅིག་དང་། དེ་དང་འགལ
ྲེ ་ནས་
སྐྱེའི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་དགོང ས་ཚུ ལ ་ འོས ་འདེམ ས་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ་དེ་ རི ང་
བར་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སྤྱི་ནོར་
གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་ གྲོས་ཚོ གས་འདིའི་ནང་སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་
རྒྱུ་ཡི ན། དེ་བཞིན་འཛི ན་སྐངྱོ ་བཀའ་ཤག་ ཚང་མས་རྣམ་དཔྱོད་བསྟན་ནས་བཀའ་བླནོ ་
ཐུ གས་དམ་སད་རྐྱེན་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་བཀའ་
ཡི ན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ བདམས་ཐོན་ཞུ་ཐུ བ་དགོས་པ་དང་། རང་
ཡི ག་ནང་གསལ་ཡོ ད། དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ནས་
དབུ ་ ཁྲིད ་པའི་ འཛི ན་སྐ ང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་ལྷན ་ ཉིད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་དཔགས་པའི་ཆ་ཤས་
ང་ཚོ ས ་མཐོལ ་བཤགས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་རྒྱ་ཆེ ་
རྒྱས་ཡོ ད་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་ བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་
མང་ཚོ གས་ལ་ཡི ན་ནའང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་
གསར་པ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
རྒྱུ། མ་འོངས་ལས་དོན་ཐོག་ནསུ ་པ་མཉམ་
གི ་གསལ་བཤད་ཅི ག་ཡོ ད་གསུང་གི ་འདུག
གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་གཅི ག ་ནི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ སྤུ ང ས་ཡོ ང་ཐུ བ་པར་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ ་
གསལ་བཤད་དེ་ ཡི ག་ཐོག ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དནྲི ་ མཉམ་འདེག ས་ཞུ ་ ཐུ བ ་པར་ལས་ཀྱི ་ སྣེ་ མོ ་
དང་། ལས་རི མ་ནང་བཅུག་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་
ར ྗེས ་དྲན་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་ཅི ག ་བསྣམས་ བས་གཙོ ས ་རྒྱ་ཆེ ་ མང་ཚོ ག ས་དང་བཅས་
དེའི་ཐོག་བག་ྲོ གླངེ ་དང་ཆ་ཤས་ལེ ན་མཁན་
ཕེབས་ཡོ ད། རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་ པའི་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་
ཡོ ད་ན། གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོ ད།
གསལ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ སྟངས་ཆགས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་གྲོས་ཆོད་འདི་
དེ་རྗེས་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ ནང་གནས་སྟངས་དང་ང་ཚོ འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྩི་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གས
ྲོ ་
ཞི བ་པའི་འོས་ཆོ ས་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐོག་དཀའ་
ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དང་པོའི་ལས་རི མ་གལ་
ྲི ས་བསྐྱར་བཅོས་སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡང་ ངལ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོ གས་འཕྲད་དེ་གྲོས་ཚོ གས་
ཁམ
ཆེ་བ་འདི་ཚོ འ་ི གྲས་ཡི ན། ཞེས་རྣམ་པ་ཚོ ར་
གནད་འགག་ཅི ག་ལ་བརྩིས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ ཚོ གས་མ་ཐུ བ ་པར་ཟླ་བ་བཞི ་ཙམ་ལྷག་པ་
སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་བཞིན་རྣམ་པ་
མཆོ ག་ཚོ གས་གཙོ འི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ རེད། དེར་བརནྟེ ་བདམས་ཐོན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ ཚོ ས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ང་ཚོ འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་
ནས་དེ་ སྔ་ ལས་དོན ་གནང་བ་དང་གནང་ འཐུ ས་མི ་ནང་ཁུལ་ལྷན་འཛོ མས་གནང་སྟེ་
འགྲོ་ སྟངས་འདི ་ ཕྱོག ས་འགལ་ཚོ ག ས་པ་

དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི་འདུག དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ལ་ཐུ གས་
རེད།

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་དུ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་

དང་མང་མོས་གང་ཡི ན་ནའང་དེའ་ི ཐོག་འག་ྲོ
དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་སོ་

སོ འི ་ བསམ་ཚུ ལ ་སྤུང ས་ཐུ བ ་དགོ ས ་རྒྱུ ་དེ་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་མི ་ས་ཡ་

ུ ་
དྲུག་གི ་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཚང་མས་ནས
པ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་། དེ་བཞིན་ཚང་མས་

འཛི ན་སྐྱོང་གི ས་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་འདྲ་

ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ ་ཐུ བ་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ཡོ ང་བ་

དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ། ཉེས་

མཐོར་འགྲོ་ཐུ བ་པ། བོད་མི ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་

བཏོན་ནས་ལེ གས་པའི་ཆ་གང་ཡི ན་ནའང་

གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ས་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་འདྲ་

པའི་ཆ་འཛི ན་སྐྱོང་གི ས་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་

དེ་ ལ་ལམ་ས ནྟོ ་དང་བྱ་ར་སྟངས་འཛི ན་
གནང་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོ གས་

ནས་ཡོ ང ་བ་ཡི ན་ནའང་དེ་ ལ་གྲོས ་ཚོ ག ས་

ནས་སྐནྱོ ་སེལ་དང་ལེ གས་བཅོས་བདྱེ ་ཐུ བ་

ཡི ན་ན་བོད་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་བསོད་ནམས་གོང་
ུ ་པ་ཡི ན་ནའང་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ འགྲོ་ ཐུ བ ་
ནས
པ།

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡི ག

རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ རི ན ་ཐང་ཡི ན་ནའང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་དང་བཙན་བལ
ྱོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དུ་

ཡི ན་ནའང་འདྲ་རི ན་ཐང་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་རྒྱུ། དེ་

དགོས ་རྒྱུ ་ང་ཚོ འི་ ལས་འགན་གལ་ཆེ ན ་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི ་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་དེ་

དགོང ས་པར་བཅངས་དགོས ་རྒྱུ འི ་ གནད་

ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་ཆོ ག་པའི་

ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོ ད། རྣམ་པ་ཚོ ས་དེ་དག་

ུ ་པ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཡོ ང་
ཡང་སྔར་ལྷག་ནས

དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་གྲོས་

པོ་ཞིག་སླབེ ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

འཛི ན་སྐང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་ཕེབས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལས་རི མ་མི ་འདྲ་བ་མང་
ལས་རི མ་སླབེ ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

གཞུང་འབྲེལ་

གྲོས་ཚོ གས་

ཀྱི ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ལས་རི མ་སླ བེ ་ཡོ ང་གི ་
ཡོ ད།

འཛི ན་སྐྱོང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་

རི མ་སླབེ ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

སྤྱི་འཐུ ས་སྒརེ ་གྱི་

ཐོག ་ནས་ལས་རི མ་དེ་ འདྲ་སླ བེ ་ཡོ ང ་གི ་
ཡོ ད།

པ་དེ་ འདྲའི ་ ཐོག ་ནས་དགོ ང ས་པ་བཞེ ས ་

ཏེ་ ང་ཚོ ས ་ལས་དོན ་གནང་ཕྱོག ས་དེ་ ལྟར ་

གནང་རོགས་ཞེས་ཚོ གས་གཙོ འ་ི དབུ་འབྱེད་
གཏམ་བཤད་དང་འབྲེལ ་ནས་འབོད ་སྐུལ ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

ལས་རི མ་སླབེ ་ཡོ ང་བའི་སྐབས་སུ་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཚོ ག ས་

བསམ་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་གི་

གི ་ཚོ གས་མི ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ས་ྟེ མཚན་ཐོ་

བསམ་ཚུ ལ་གཅི ག་གྱུར་མི ་ཡོ ང་བ་གསལ་
པོ་རེད།

ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཡོ ངས་དང་རི མ་བཞི ན་

གཙོ ་ ལས་ཚབ་དང་ལས་རི མ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

བསམ་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་བ་ཡི ན་

སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སོའ་ི དགོས་དོན་གང་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་བཏོན་

འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་

རེད།

ནའང་བསམ་ཚུ ལ ་ལ་གུ ས ་ཞབས་དང་སོ ་
ཐུ བ་པ་མ་གཏོགས་ཕན་ཚུ ན་ཚི ག་རྒྱག་ཞུས་

པ་ལྟ་བུ་དང་། སྐྱོན་འཛུ གས་རི གས་ཤུགས་

སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས་བཀའ་ཤག་གི ་དགའ་བསུའ་ི
བཅས། །

སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་བསྐྱར་བཟོ་གནང་བ།
ཚོ གས་པ་ནས་ཡི ན་པའི ་ བོད་གནས་ལྟ་ཞི བ་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་བསྟན་

གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རོ ་ འཛི ན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་བོད་རང་དབང་
སི ་གྷ་ི རི ར་

(Ross Greer)

ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའི་ (Free Tibet) ལས་

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་གྲོས་

ཊི ་ལེ ན་ཌི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

སི ་ཝི་ལ་བྷ་

གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལས་འགུལ་སྤལེ ་

ལ ག ས ་ ད ང ་ ང ལ ་ རྩོ ལ ་

དོན་ཕན་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བྱེད་ཇོན་ (John Jones) ལགས་ཀྱིས་སི ་ཀོ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་མེར་སི ་ཌེ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་ལ་བོད ་ནང་
Villalba)

(Mercedes

ལགས་རྣམ་

གཉིས ་སི ་ཀོ ་ ཊི ་ལེ ན ་ཌི འི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ནང་སི ་ འདུ་ཚོ གས་ཏེ་སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་བསྐྱར་བཟོ་

མཐུ ད་པ་དང་།

སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་

དེ་ཡང་སི ་ཀོ་ཊི ་ལེ ན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་

ལགས་དྲུང་ཆེ། གས
ྲོ ་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་ཨེ ་མེ་སི ་ (Roger Eames) ལགས་

སྐ ར
ྱོ ་ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་མི ་ རྣམ་པས་(The
Cross -Party Group on Tibet)

ཚོ གས་

གནང་ཡོ ད།

དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམ་

པས་སི ་ཀོ ་ ཊི ་ལེ ན ་ཌི འི ་ ལྗ ང ་ཁུ ་ ཆབ་སྲི ད ་

བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོད་ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་

དང་དྲུང་ཆེ ་ཚེ ་རི ང་མཚོ ་མོ ་ལགས་ཚོ གས་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཨེ ་ འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འི་

སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ འབ ྲེལ ་

ཀོ་ཊི ་ལེ ན་ཌི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་འོས་

འདེམས་གྲུབ་རས
ྗེ ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་

ཕྱོག ས་ཀྱི ་ འཆར་གཞི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་

ལེ་ནོར་རོ་སན་གྷ་ི རན་

(Eleanor Byrne-

Rosengren)

དངུལ་གཉེར་དུ་བདམས་ཡོ ད།

གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་
ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའི་སི ་ཀོ་ཊི ་ལེ ན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་

༸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།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣ 5

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ུ ་དང་པོའ་ི ཐོག་བཀའ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
ཤག་གི ་དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་བཤད་གནང་བ།
ད་བར་བཙན་

པའི་བོད་མི འི་སྐུ་ཚབ་མཚོ ན་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་

མཐུ ན་འགྱུར་གང་ཞུ་དགོས་མི ན་བཀའ་ཤག་

མ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི ་ཡོ ད་ནའང་འཛམ་གླིང་

དེར་བརནྟེ ་སླར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་དེ་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ་ཡོ ང ས་ལ་འཚམས་འད ་ྲི

དཀའ་རྙ ག
ོ ་གང་ཡི ན་པ་དེ་ དག་ལ་བརྙ ས ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་གསུངས་

སེལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་རེད།

བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་འདི་གང་ཡི ན་པ་དེ་དག་ཚང་

མཆོ ག་གི ་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅི ག་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་ཡི ན་པ་སྨསོ ་མེད་རེད།
ང་
ཚོ ་ཚང་མས་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད།
དེ་བཞིན་
བཀུ ར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པས་བཀའ་ཡི ག་

བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས ་

ཚོ གས་ནང་དེའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་བདྱེ ་མི ་དགོས་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ལྷག་པར་མང་

པ་ཡོ ང ས་ལ་མི ་མང་ནས་འགན་བསྐུར ་བ་ པའི ་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་བསྐྱང་གནང་
ནང་བཞི ན ་དེ་ རི ང ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཞབས་ ཡོ ད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི དུས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆབ་

སགྟེ ས་སངྟེ ་ཕེབས་ཐུ བ་པ་དང་། མི ་མང་གིས་

སདྲི ་གནས་བབ་དང་།

བཤད་གནང་དོན།

སླད་གྲོས་ཚོ གས་འདིའི་ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་

ནང་གི ་ གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འགྲོ་ བཞི ན ་

ཆེས་བཀུར་བར་འོས་

པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་

བོད་མི འ་ི མགོན་སྐྱབས་དང་མཚོ ན་རྟགས་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོ ག་

ལ་གུ ས ་ཕྱག་སྔ ནོ ་དུ་ བཏང་ནས་དེ་ རི ང་
སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་
ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་དུས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་
སྟབས། སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བདམས་ཐོན་བྱུང་

འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞི ན་ལས་འགན་སྒྲུབ་

གནང་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡོ ང་

གི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་སྐབས་ ༡༦ པའི་བཀའ་

ཤག་གི ་ ངོས ་ནས་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་

མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་གཞོན་པ་
མཆོག དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་
པ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་
ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་བར་

ལམ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་རང་རེ་བཙན་བལ
ྱོ ་སྤྱི་

ནས་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་

ཚོ གས་ནང་དཀའ་རྙགོ ་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་

མཆོག དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ཡི ག་ཕེབ ས་པ་བརྒྱུ ད་

གཙོ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་

ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

རི ང་ནས་བཟུང་ང་ཚོ ་ཚང་མས་འདས་པའི་

མི ་དགོས་པར་མ་འོངས་པའི་གོམ་པ་མདུན་

ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དང་པོའི ་ ཐོག ་བཀའ་

ཤག་གི ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་

ལ་ཕྱི ་ བསྒྲགས་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་བོད ་དོན ་ལ་

ཕེབ ས་རྗེས ་གནས་ཚུ ལ ་གཙང་མ་ཆགས་
པའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་

སྟབས། བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ར་དཀའ་ གི ་ གསལ་བཤད་བརྒྱུ ད་ཡོ ང ་རྒྱུ ་ཞི ག ་རེ ད །

དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་

ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས། བོད་

ཡོ ད་ནའང་བོད་དང་མཉམ་པའི་གནད་དོན་

སྤ་ོ བརྒྱག་རྒྱུ འི་སྟེང་བརྙས་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་
འཛི ན་སྐྱོ ང ་བཀའ་ཤག་གི ་ངོ ས ་ནས་ཁ་

སྔ ནོ ་བཀའ་ཡི ག་དེ་ ཕེབ ས་པ་དང་ཚི ག་
འབྲུ ་ རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་གཏིང ་ཟབ་པོ་ བྱས་ནས་
བཀླགས་པ་ཡི ན།
དེ་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱས་

པ་ཡི ན།

དེ་བརྒྱུད་ནས་ད་བར་དཀའ་

རྙ ག
ོ ་འཕྲད་པ་མཐའ་དག་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་

མཆོག་དང་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་དབུས་

བཀྲ་ཤི ས ་ལེ ག ས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་འབ ལ
ྲེ ་གོང ་དུ་
པ་ནང་ལྟར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ལས་དབང་གི ས་

མཉམ་དུ་ ཚོ ག ས་ཁང་གི ་ ར་བ་འདིའི ་ ནང་

འབྱུང་འགྱུར་ལོ ་བཞི ་དང་ཕདྱེ ་ཀ་ལྷག་ཙམ་
ུ ་པ་སྤ ལ
རི ང་ཐུ ན་མོ ང ་གི ་ ན ས
ེ ་དགོ ས ་ཀྱི ་
ཡོ ད་སྟབས།
རེད།

འགལ་ཟླ་ཕྲན་བུ་ཡོ ང་སྲིད་པ་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བོད་སྤྱི་པའི་

ུ ་གང་ལྕག
རྩ་དོན ་ཐོག ་རང་ན ས
ོ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་
ནས་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་
རྒྱུར་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོ ད།

དེ་བཞིན་

གཞན་ཡུ ་གུ ར ་མི ་རི གས་དང་ཧོང ་ཀོང ་མི ་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་གི ་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ལའང་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དྲག་སྤྱོད ་ཀྱི ་ཐབས་

པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་གི་ཡོ ད།

བརྟན་པོ་ཡོ ད།

རི གས་ཀྱི་གནད་དོན་རེད། ཉེ་ཆར་ཐའེ་ཝན་
བྱུ ས ་རི ག ས་སྒྲི ག ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་
མང་པོ་ཞི ག་འཐོན་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་

བཀའ་ཡི ག་བརྒྱུ ད་གཙང་མ་བཟོས ་ཟི ན ་
གྲོས་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་མང་ཚོ ག ས་ལ་ལམ་

མཐུ ན ་འགྱུ ར ་སྦྱར་རྒྱུ འི ་ ཐོག ་དམ་བཅའ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་ཡི ན་ནའང་དམ་

ས ནྟོ ་ཕེབ ས་པ་ནང་ལྟ ར ་ག ྲོས ་ཚོ གས་ར་

བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པའི་ངོས་འཛི ན་ཞུ ་ཡི ་

གོ་སྐབས་འདི་མ་བརླ གས་པར་དམ་འཛི ན་

གླ ངེ ་ཐོག ་གླ ངེ ་སླངོ ་བྱུ ང ་མི ་ དགོས ་པ་དང་།

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་

ལྷག་པར་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མི ་

གི ་སངྟེ ་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་

བོད ་ཕྱི ་ ནང་གཉིས ་ཀྱི ་ བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ནས་

དགོ ས ་རྒྱུ ་ནི ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད །
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནི་བོད་ནང་ཡོ ད་

བ་འདི འི ་ ནང་བསྐྱར་དུ་ འདས་པའི ་ རྙ ོག ་
མ་འོང ས་པའི ་ ལས་དོན ་བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་རང་

ཡོ ད།

སླར་ཡང་འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་

གསུང་བཤད་གནང་།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་བླནོ ་གསར་པར་འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།
འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བོད ་མི འི ་ སེ མ ས་ནང་ཉི་ ཧོང ་ནི ་ དམི གས་
བསལ་ཞིག་ཡོ ད།

བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ ་དུ་
ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རས
ྗེ ་ཉིང་ཧོང་ལ་ཐེངས་

དང་པོ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་ཉི་

ཧོང་གི ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་ཕེབས་བསུའ་ི

སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་བ་དེ་ང་ཚོ ས་

དགའ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོའི ་ སྒ་ོ ནས་དྲན་གསོ ་ ཞུ ་
དེ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་ གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་

འཆར་ཅན་ལྟར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་

དུ་ཡོ ད་པའི་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་བླནོ ་སྐུ་ཞབས་ཧྥུ་ (Mr. Nagao Takashi) ལགས་ཕེབས་ཡོ ད།

ཉིད ་ཀྱི ས ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ རི ན ་ཐང་དང་ཆོ ས ་

གི ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་མི འི་ སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་

པར་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་གི་ཡོ ད།

རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་ཁང་ པའི་ དྲུ ང ་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་ནཱ ་ གའོ་ བཀྲ་ཀ་ཤི ས ་

མི འ་ོ ཀི་ཞི་དཱ་ (Fumio Kishida) མཆོག་ དེ་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་ གི ་སྲིད་བླནོ ་གསར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཧྥུ་མི འ་ོ ཀི ་ཞི ་

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངས་ཉི་ ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ་ འཚམས་འད འྲི ི ་ གསུ ང ་
ཧོང ་གི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་འཛམ་གླིང ་ནང་ འཕྲིན་ངོ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཉི་ཧོང་སྐད་དུ་ཕབ་
གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གྲངས་ ༡༠༠ ལས་ བསྒར་ཞུས་པ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྲིད་
ྱུ
གྲུབ་པའི་ཉི་ཧོང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་ སྐྱོང་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡས
ུ །

སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་ཆེ ་ཤོས་བཙུགས་གནང་བར་ གཞན་ཡང་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི ་དཔྱད་གཞི འ་ི
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་དབུ་མའི་ སླད་བོད་དོན་སྐར
ོ ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅི ག་

ི ་གི ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ཉི་ཧོང་གི ས་འཛམ་གླང

ཕུལ་ཡོ ད།

བཞི ན་པར་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་

སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་ ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་སྐུ་ཉིད ་མཆོ ག་ལ་འཚམས་

གནང་ཡོ ད།

ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་མཛད་བཞི ན་

དང་ལྷན ་དུ་ མཉམ་འབྲེལ ་ཐོག ་མང་གཙོ ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་

དེས་དྲག་གནོན་འོག་དཀའ་སྡུག་མངྱོ ་བཞི ན་ ཕྱོ ག ས་མཚུ ང ས་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་
པའི ་ མི ་རྣམས་ལ་རེ ་ བའི ་ བརྡ་ལན་ཞི ག ་ ལགས་ཀྱི ས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་སྤནེ ་པ་

མ་ཟད། ཉི་ཧོང་མི ་མང་གིས་མགོན་པོ་གང་

པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་ཉི་ ཧོང་གི ་ སྲིད ་བླནོ ་ དཱ་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་
གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧྥུ་མི འ་ོ ཀི ་ཞི ་དཱ་མཆོ ག་ གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ ཉིད་ཉི་ཧོང་

ལ་འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ་དེ་ གི ་སྲིད་བླནོ ་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངས་

རགྟོ ་ཞི བ་གནང་རྒྱུ འི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ ཐུ གས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུ ས་བརྒྱུ ད་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ བཅས་སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་གི ་དྲུང་ཡི ག་བརྒྱུ ད་
༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཉི་ ཧོང ་ལ་ གནད་དོན་གསལ་ཐབས་ཞུ་བཞི ན་པའི་ཐད་ ཉི་ཧོང་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོ ད། །

གི་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༡ པོ་ ལགས་དང་ལྷ ན ་ཉི ་ ཧོང ་རྒྱལ་ཡོ ངས་

འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་ ཉི་ ཧོང ་གི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བཞི ན ་པར་

ྲི ས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་
དང་། རང་དབང་། ཁམ

བཅས་གོ ང ་མཐོར ་སླ ད ་ཕྱག་ལས་གནང་
ཞུ་གི་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ནང་གི་

རྒྱ་ཆེ་ཀླགོ ་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མི འ་ི རང་དབང་གསར་ཤོག་ Spotify

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་ (Tibetan Freedom) མཚན་བྱང་འོག་གསན་གནང་ཡོ ང་བ་ཞུ།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༣
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བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བཀའ་བླནོ ་འོས་དམི གས་གསུམ་ལ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

ཉིན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

༡༡

ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དང་པོའི ་ ཐོག ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་

ྲི ས་དོན་ཚན་
གིས་བཅའ་ཁམ

༢༢

པའི་

ཡོ ན ་ལས་འཆར་འོག ་སྦ ་ོ སི ་ཊོ ན ་ཊཕ་སི ་

(Tufts

University,

Bos-

སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི ཧ་ྥེ ལེ་ཅར་

ton)

སླབོ ་གཉེར་ཁང་དང་།

(Fletcher)

ཧར་ཝཌ་སླབོ ་གྲྭ ་ ཆེ ན ་མོ ་ མཉམ་འགྲི མ ས་

དགོངས་དོན་ལྟར། རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་

བརྒྱུད་ ༡། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་།

དམི གས་ནོར ་འཛི ན་སྒྲོལ ་མ་ལགས་དང་།

ཐོག་ཆེ ད་ལས་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་འབྲེལ་རི ག་

ཚོ གས་སུ་བསྐ་ོ གཞག་ཞུ་རྒྱུའི་བཀའ་བླནོ ་འོས་
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས།

རྒྱ་རི ་

༢།

ྲི ་
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཞི་མོལ་དང་འདུམ་འགག

པའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་

(MALD)

ཐུ བ་བསྟན་ལུང་རི གས་

ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་མའེ་སོར་སླབོ ་

གྲུ བ ་རྡོ་ རྗེ་ ལགས་བཅས་ཀྱི ་ མཚན་དང་ལོ ་
རྒྱུ ས་སྙངི ་བསྡུས་རེ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་

རི ག་པའི ་ ཐོ ག ་ཉེ་ བའི ་ རབ་འབྱམས་པ་

སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས།

ྲི ས་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། དངོས་
ལགས། ཚུལ་ཁམ

གྲྭ་ཆེ ན་མོ ་ནས་དཔེ་མཛོ ད་དང་ཡི ག་ཚགས་

(BLISc)

ཡང་ཐོན།

སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་རྗེས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

སླབོ ་གྲྭའི་འཛི ན་རི མ་ནར་མར་ཤེས་ཡོ ན་རྩེ་

དང་།

སོར་ཨཡི ངྒར་བྱ་དགའ་

མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་ནོར ་འཛི ན་སྒྲོལ ་མ་ལགས་
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས།

རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་མ་ལགས་བཅས་ལ་སྤྱི་འཐུ ས་ངོ་
ཡོ ད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་

པར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་
བཀའ་བླནོ ་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ནོར་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥

ཕུད་ཀྱི་གསོལ་རས་ཆད་མེད་དང་།

དྷར་ཡུ་ཕ་རེ་ཤི ་ཡའི་བྱ་དགའ་

མི ་ལོ་ ༣༧ ལྷག་དགེ་རྒན་དང་། སླབོ ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་ཞབས་ཞུ ་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་

ཁོང་ནས་ << ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི བོད་ཀྱི་ ཞབས་ཞུ་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨
ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ། བྱུང་རི མ་དང་དཔྱད་ཞིབ། ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རྒས་ཡོ ལ་ཐོན། སྦལེ ་ཀོབ་
>> དང་། << སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ བུད་མེད་ཚོ གས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་། (Dalྲི ས་ཆད། >>   << གསེར་ housie Public School) དང་། (Hill Top
ལེགས་ལ་ཁམ
ུ ་སྒར་གཏོར་བཤི ག །>>  << ལོ་
རྟ་བླ་རང

School)

ཞེས་པའི་སླབོ ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་སླབོ ་

ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་

སླབོ ་གཉིས ་ནས་གཞི ་ རི མ ་སླབོ ་སྦྱོང་ཕྱི ་ ལོ ་
༡༩༩༣ ལོར་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་

༡༩༩༦ བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཊེ་རེ་ཤི ་ཡན་

༡༩༥༡ ཟླ་ ༠༩ ཚེ ས་ ༠༡  ཉིན་འཁྲུངས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༦ བར་རྡ་ས་ ཤི ང་།
བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ ་ སོར་

སྒང་ཏོག་དང་སྦལེ ་ཀོབ།

(Nirmala Convent)

College)

འབྱམས་པ་

མི འ་ི འགན་འཁུར་གནང་མུས་ཡི ན།

འབུར་དུ་ཐོན་པ་མ་ཟད། དབུས་བོད་ཀྱི་བུད་

(Teresian)

རྩོམ་རི ག་དང་།

མཐོ་སླབོ ་ནས་ཨི ན་ཡི ག་

སྤྱི་ཚོ གས་རི ག་པ།

ལོ་

རྒྱུ ས་རི ག ་པའི ་ ཐོག ་ཉེ་ བའི ་ རབ་འབྱམས་
པ་

(BA)

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་

༡༩༩༨ བར་མའེ་སོར་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་

ཨི ན་ཡི ག་རྩོམ་རི ག ་ཐོག ་གཙུ ག ་ལག་རབ་

འབྱམས་པ་ (MA) ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦

ནས་

༢༠༠༨

བར་ཨ་རི ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་

མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ལས་ས ་ྣེ ཉམས་མ ྱོང ་

མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་ཡང་གནང་
མྱོང་ཡོ ད།

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

མའེ་

བུ་མོའ་ི སླབོ ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ གས་མང་གཙོ ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ལ་བསྒྱུར་

ཆེ ད་མཛད་པ་ཆེ ར་བཞེས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་གནང་

མཛད་སྐབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་དགུང་

ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

(B.A)

ལྡ་ི ལི ་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོ གས་ཀྱི ་སླབོ ་སྟོན་པ་བཅས་གཞུ ང་འབྲེལ་

རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་

ལོ་ ༢༦ སྟེང་སྐབས་ ༡༡ པའི་བོད་མི ་

དང་། མའེ་སོར་གཙུག་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་འོས་ཐོན་གྱིས་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ རབ་འབྱམས་པ་ (M.A) ཐོན། མའེ་སོར་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་འཁྲུངས་ཤི ང་། རྡོར་
དང་། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས། འག་ྲོ བ་མི འ་ི (St. Joseph) ཞེས་པའི་མཐོ་སླབོ ་ནས་དགེ་ གླང
ི ་ཡབ་གཞིས་སླབོ ་གྲྭ་དང་།
ི ་
རྡོར་གླང
ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་གནང་། ཕྱི་ རྒན་འོས་སྦྱོང་ (B.Ed.) ལེགས་ཐོན་གནང་། བོད་གཞུ ང་གཏན་སླབོ ་འགྲིམས་ནས་ཕྱི ་ལོ ་  
ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༠ བར་ཨ་རི ་བོད་ བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཐོག་ ༡༩༨༡ ལོར་གཞི་རི མ་སླབོ ་མཐར་སོན། ཕྱི་
ཡང་གནང་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུ ན་

ཡི ན་པ་དང་། སྦངེ ་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་

(Tauro Memorial Award)

རོ གས་སྐྱོར་ལས་འཆར་བའི་འགན་འཁུར་

འབྲེལ་བ་གསར་འཛུ གས་གནང་།

སླབོ ་སྟོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ལས་འཁུར་ཞུ་མུ ས་ ལས་དང་།

ཊའོ་རོ་མེ་མོ་རི ་ཡལ་

ཀྱི་ཐེབས་རྩར་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་

(Govt. College

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༡ བར་དབུས་

སླབོ ་སྦྱོང་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གི ས་ ལག་སླབོ ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཕྱི་ལོ་   ༡༩༧༥
ྲི ་ ལོ ར ་དཔལ་འབྱོར ་རི ག ་པའི ་ གཙུ ག ་ལག་
ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཕྱི་དལ

ཀོ་ ལི ་གྷ ལ ་དང་སི མ ་ལ་བོད ་གཞུ ང ་གཏན་

ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་

ཕྱག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག

འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གི ་ཉམས་ཞི བ་པ་ གྲྭ་ བཅས་ནས་གཞི ་ རི མ ་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་།
དང་། ལས་འཆར་ལས་འཛི ན། ལག་བསྟར་ མའེ་སོར་བུ་མོའ་ི མཐོ་སླབོ ་
(Teresian

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་འཁྲུངས་ཤི ང་།

དེ་བཞིན་པན་ཇབ་གཙུག་

ཅི ག་གི ་གཞོན་ན་ུ སྡ་ེ ཚན་ཁག་དང་མཉམ་དུ་

སླབོ ་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

ཚོ གས་མི ་བཅས་གནང་། དེ་བཞིན་ཨ་རི ར་

བུ་ཆགས་ཡོ ད།

ཀ་ལམ་ (A.P.J. Abdul Kalam) མཆོག་གི་

མི འི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལྷན ་ཚོ ག ས་དང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་

དང་། མ་

འགན་འཛི ན། འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

སྡུག ་ཆེ ད ་ཚོ ག ས་པ་བཙུ ག ས་པ་ཐོག ་མ་ལྟ་

སོགས་ཨི ན་ དགེ ་ རྒན་གྱི ་ གཟེང ས་བས དྟོ ་གྲགས་ཅན་ ནའུ ་ི རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས། ལྡ་ི
ཡི ག་ནང་ཕྱག་དེབ་དང་། སྙན་ཐོ་རྩོམ་འབ་ྲི (National Award for Teachers) ཞེས་པ་ ལི ་མཐོ་སླབོ ་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་
རྒྱ་གར་སྲིད་འཛི ན་མཁས་དབང་ཨབ་དུལ་ གཙོ ས་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་མང་དག་
གནང་ཡོ ད།

མའེ་

སོགས་ཐོབ་ཡོ ད།

ནང་བོད ་རི གས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་ནང་ཁུ ལ ་བདེ་

འཛུ གས་སྐྲུན་སླར་གསོ།>>

(Mother

Euphrasia Award)

ཀྱིས་ཚོ གས་གཙོ་གནང་། དེ་ནི་བཙན་བྱོལ་

ངོ་ ༢༥ དམི གས་བསལ་སྙན་ཐོ། >>  <<་ སྟོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་ གནང་ཡོ ད ། of Girls) མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ ་ཕྲུག་
བལ་ཡུལ་ས་འགུ ལ་གོད་ཆག་དང་འདུས་སྡ་ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་དང་ས་གནས་གཞོན་

(All Mysore

Iyengar Memorial Award)

བྱ་དགའ་

སོགས་སུ་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་སྤལེ ་ཡོ ད།

ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་དགུ ང་ལོ ་ཆུང་ཤོ ས་གྲས་ཀྱི་སྤྱི་

འཐུ ས་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

སླར་ཡང་སྐབས་

༡༢། ༡༣། ༡༤ སོ་སོར་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུ ས་
སུ ་ བདམས་ཐོན ་གྱི ས ་བཙན་བྱོལ ་ནང་སྤྱི ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོ གས་གཞོན་

བསྟུད་མར་སྐབས་
དེ་ནས་མཐོ་རི མ་ ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༥ བར་པན་ཇབ་ དང་པོ་ཡི ན་པ་དང་།
དགེ་རྒན་ལོ་ངོ་ ༡༤ ལྷག་རི ང་གནང་། ཕྱི་ གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་ནས་ཉེ་ བའི ་ གཉིས་རི ང་ཚོ གས་གཞོན་གྱི་མཛད་འཁུར་
ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༤ བར་ཌལ་ཧོར་ གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A) དང་། བཞེས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༦

མར་དམའ་རི མ་དང་།

སུ ད་སི ར་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར་ལྡ་ི ལི ་
འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆེན་ ༥༩ པ་ ནས་ ༢༠༠༣ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་གྲགས་ཅན་
དང་། ཚོ གས་ཆེན་ ༦༡ པ། མུམ་བྷ་ེ རྒྱལ་ ནས་ ༢༠༠༩ བར་སྦལེ ་ཀོབ་ཉིན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་ ཁྲིམས་ལུགས་སླབོ ་ར་ (Faculty of Law)
སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཚོ གས་ཆེན།
ཐའེ་ལནཌ་ སྤྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བདེ་ ནས་ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་དང་སྤྱི་མང་སྒྲིག་ སླར་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ སླབོ ་སྦྱོང་ (B.A LL.B) གནང་།
འཛུ ག ས་དབར་འབྲེལ ་ལམ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ། ༢༠༠༥ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ཁོང་སླབོ ་ཕྲུག་སྐབས་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་
ཨི ན་ཌོ་ནེ་ཤི ་ཡ་དང་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀར་འཛམ་ ༢༠༡༣ བར་མོན་གྷ་ོ གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་ ནས་བུ ་ མོ ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག ་རྩེ་ཕུ ད ་ཀྱི ་ གཟེང ས་
གླིང་སྲོལ་མཐུ ན་འཛུ གས་སྐྲུན་ཚོ གས་ཆེ ན་ བཅས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་ རྟགས་བཞེས་མྱོང་བ་མ་ཟད། སླབོ ་ཕྲུག་སྤྱི་

བར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་ནང་སྲིད་
བཀའ་བླནོ ་གྱི་མཛད་འཁུར་བཞེས།

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ལོའ་ི བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པ་དང་ ༢༠༢༡

ལོ འི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་འོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེ ན་

མཁན་བུད་མེ ད་གཅི ག་པུ་དེ་ཡི ན་པ་བཅས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སུ།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ལྡ་ི ལི ར་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་གཙོས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོའ་ི ལས་ཁུངས་སུ་ཐའེ་ཝན་
གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུ ཞབས་གཱི་པའོ་ཤུན་ (H.E. Baushuan Ger) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ྟེ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོ ད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རི ང་ཐུ ན་མོང་གིས་ཐུ གས་ཁུར་གནང་ཡུལ་དང་། ཁེ་ཕན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རྒྱལ་འབལ
ྲེ ་སྐ་ུ ཚབ་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལྡ་ི ལི ར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་གསུང་དོན།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་གཞུང་འབལ
ྲེ ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པ་ད་ལམ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

གཟིགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་གཙོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་

ད་ལན་ཉིན་གཅིག་གི་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་གཙོ་བོར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གི་མི ་སྣ་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་གཙོ་བོར་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་དང་དེ་མི ན་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །
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