དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

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

TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོ།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༥ ཨང༌། ༤༢

20th October 2021

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

Vol. 5 Issue 42 Price Rs. 1

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ ༢༠༠༠ ཞི ་བདེའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་ ༢༥ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ལ་ལྷང་ངེར་དྲན་གྱི་འདུག

༡༠ ནས་ ༡༢ བར་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ དམ་པ་དེ་ཉིད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མི ་ངོ་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་པག
ྲཱ ་ཏུ ་ ༢༠༠༠ ཞི་བདེའ་ི ལྷན་ མཚར་ཅན་ཞིག་ཡོ ད།

ཚོ གས་

(Forum 2000)

ཞེས་པའི་ཚོ གས་

དེ་སྔ་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་

ཡོ ད། སྔར་འདས་ཟིན་པའི་དགེ་རྒན་དམ་པ་

གནས་མུས་ཡི ན།

འདས་ཟིན་ཡོ ད་ཀྱང་། ཁོང་ཚོ འ་ི གསུང་རབ་ ལོག་བརྒྱུགས་པ་དང་ས་ཉིལ་བས་རྐནྱེ ་གྱིས་མི ་རྒྱུ་
མུ་མཐུ ད་གནས་མུས་ཡི ན། དེ་བཞིན་ཅེག་ གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

བསྐྱེད་དམ་བཅའ་དག་ནི་ང་ཚོ ་དང་གཏན་དུ་
ཁོང་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་

ཚོ ་ནང་བཞིན་རེད། དགེ་རྒན་དམ་པ་དེ་དག་ ༄༅། །ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀེ་རལ་མངའ་
སྡའེ ་ི ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་བབས་ཏེ་ཆུ་

སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ གསན་མ་ཐག་བོད་མི འི་བླ་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

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

དང་།   བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་

ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོ ག་ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ ་ གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠  ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ཀེ་
བཞུགས་སུ་མེད་ཀྱང་།
ཁོང་གིས་འཛམ་ རལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་པི་ནཱ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ི ་མི ་མང་གི ་བདེ་སྡུག་སླད་དགོངས་བཞེད་ ར་ཡི ་ཝི་ཇེ་ཡན་ ( Shri Pinarayi
གླང

གིས་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་ ༢༠༠༠ ཞི་བདེའ་ི

Vijayan) མཆོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༢༥ ཐོག་

གནང་བ་དེ་དུས་ལྟ་ཡི ན་ནའང་དགོས་མཁོ་ གསུ ང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
ཅན་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གི་བླ་ོ ཐུ བ་ ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ༢༠༠༠ ཞི་བདེའ་ི ལྷན་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་

ངོས་ཀྱིས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཝག་ དགའ་མོས་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་དམ་པ་དེ་ཉིད་
ངོས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཚོ ར་འཚམས་འད་ྲི ཞུ་བཞི ན་ ལབ་ཧ་ཝེལ་དང་ངེད་གཉིས་ཐུ ག་མ་ཐག་ཕན་
འཛི ན་ཟུ ར་པ་སྐུ་ ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེ ལ ་ ཚོ ར་བ་ཞིག་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

ཀྱི་གྲོགས་པོ་ངོས་རང་ལྟ་བུ་མཚོ ན་པའི་དམ་

པ་ཁོང ་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་ཞུ ་ མཁན་རྣམས་ལ་མུ ་

ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་བྱམས་བརྩེ་མུ ་མཐུ ད་

མཐུ ད་ཁོང་གི ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་

ི ་མི ་མང་ལ་ཁོང་གི ་དགོངས་བཞེད་
ད་ལྟ་དམ་པ་དེ་ འཛམ་གླང

བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཡོ ད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་

པའི་སྐབས་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་སྲིད་ ཚུ ན་དབར་རང་བཞི ན་གྱིས་དམི གས་བསལ་
མཆོག་གི་ཞལ་རས་ཡི ད་

ཉིད་ང་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་འཚོ ་བཞུ གས་མེ ད་

རྒྱུན་སྐངྱོ ་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཡོ ད།

དང་བྱམས་བརྩེ་དགོ ས ་མཁོ ་ ཅན་ཆགས་

འཁུར་དང་བྱམས་བརྩེ་རྒྱུ ན་སྐང
ྱོ ་དང་ལག་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དགོང་དྲོའ་ི གསོལ་ཚི གས་རྒྱས་པ་ཞི ག་
འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ།
དེ་རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་ (Indresh Kumar) ལགས། སླད ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་
དེ་བཞི ན་ཀངྒ་རཱ་རྫོང་གི ་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་ སྲིད ་སྐྱོང ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཧི་ མཱ ་
སྐ་ུ ཞབས་ནི་པུན་ཇིན་ཌལ་ (Nipun Jindal) ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་
ལགས་དང་།

ཀངྒ་རཱ་རངྫོ ་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་

རགྟོ ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཀུ་ཤལ་ཅནྟ་ཤཱར་མ་
Kushal Chand Sharma)

(Dr

ལགས། ཀངྒ་

རཱ་རྫོང་གི ་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་

རི ཤ་གཱཇ་ཇུ་ (Harish Gajju) ལགས་དང་
སྐ་ུ ཞབས་རཱ་ཧུ ལ་ཀུ་མཱར་ (Rahul Kumar)
༄༅།

།བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་དབུ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

བརྙས
ེ ་ནས་བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག

ྲི ས་
ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་བསནྟུ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲིམ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་དྭ ག ས་པོ་
༡༠ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་དགོང་ད་ྲོ བོད་ཀྱི་ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག    སྐབས་

གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ནས་བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་དགོང་དྲོའི་གསོལ་

ཚི གས་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་།

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་
དང་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་སྒྲོལ ་མ་ཚེ ་ རི ང་མཆོ ག

སྐབས་དེར་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་
སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་སྐ་ུ ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝིཤྭ་ནཐ་ཨར་ པ། འཕགས་བོད་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཚོ གས་པ་

ལེ་ཀར་ (Shri. Rajendra Vishwanath Arlekar)

མཆོག་དང་། ཆེ་བསདྟོ ་སྐ་ུ མགནྲོ ་བོད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས ་ཀེ ་ རལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་སྐུ ་
ཞབས་པི་ ན་ར་ཡི ་ཝི ་ ཇ་ཡན་མཆོ ག ་ལ་གདུང ་
སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ནའང་། ཁོང་གི་དགོངས་བཞེད་དང་ཐུ གས་

འདུ་ཐེངས་ ༢༥ དེ་བཞིན་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་

(Vaclav Havel)

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

(Bharat Tibbat Sahyog Manch)

ཞེས་པ་

གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨི ན་

ལགས་སོགས་སྐ་ུ མགནྲོ ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ གཞུ ང ་
མང་གཉིས་ཀྱི ་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲན་མཚོ ན་

ཝི ཤྭ་ནཐ་ཨར་ལེ ་ཀར་མཆོ ག་དང་སྐུ་ཞབས་
ཨི ན་དེ་ རེ ་ ཤི ་ཀུ ་ མཱ ར ་མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་

ལ་སྐ་ུ ཐང་རེ་ཕུལ་གནང་ཡོ ད།

དགོང་དྲོའི་

གསོ ལ ་ཚི གས་ཀྱི ་ མཛད་སྒར
ོ ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་
གར་ཚོ གས་པས་བོད་ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་

དང་ས་གནས་ཡུལ་མི འི་སྲོལ་རྒྱུ ན་གཞས་སྣ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འོག ་འདས་གྲོང ས་སུ ་ གྱུ ར ་བའི ་ ཤུ ལ ་ལུ ས ་ནང་
མི ་སྤུན་མཆེད་དང་། ཆུ་ལོག་གི་གོ་ཆག་ཐེབས་
མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། མངའ་
སྡའེ ི་ གཞུ ང ་དང་འབྲེལ ་ཡོ ད ་དཔོན ་རི ག ས་ཁག་
གི ས ་ཉམ་ཐག་དགོ ས ་ངེས ་ཅན་ལ་དུས ་ཐོག ་
རོ གས་རམ་གང་ཐུ བ་ཅི ་ཐུ བ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་ངོས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་འདུག ངོས་ཀྱིས་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་རྒུད་སྐྱོབ་སླད་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་
རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞེས་འཁོད།།

མི ་འགྱུར་གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སི མ་སྤྱིའ་ི
ལས་འགན་རྩིས་བཞེས་གནང་བ།
༄༅། །སི མ་སྤྱི་བསྟན་འཛི ན་སྣང་བ་ལགས་དང་
ཚབ་གསར་ཟུང་དྲུང་མི ་འགྱུར་གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་
རྣམ་གཉིས་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༡ ནས་
༡༣ བར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དངོས ་གྲུ བ ་འོད ་ཟེར ་ལགས་
ཀྱིས་སྤདྲོ ་དཔང་གནང་ཐོག་སི མ་སྤྱི་བསྟན་འཛི ན་
སྣང་བ་ལགས་དང་ཚབ་གསར་ཟུང་དྲུང་མི ་འགྱུར་
གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་རྣམ་གཉིས་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་
ལེན་གྱི་ལས་རི མ་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་
མི ་འགྱུར་གཡུ ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི ས་སི མ་སྤྱི འི་ལས་
འགན་རྩིས་བཞེས་གནང་ཡོ ད།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་སི མ་སྤྱི་གསར་པ་མི ་འགྱུར་
གཡུ ་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་སི མ་ལའི་རང
ྫོ ་དཔོན་ཨ་དྷ་ི
ཏི་ཡ་ནེ་གི་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་། ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་
ལྷན་ཚོ གས་འདུ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་སི མ་ལ་གཏན་
སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་དང་མཉམ་དུ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་
ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་མི ་འགྱུར་གཡུ ་
སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་
སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝི ཤྭ་ནཐ་ཨར་ལེ ་ཀར་མཆོ ག་
གི ས་དབུས་པའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་སྲིད་
དང་མེ ལ་ཚེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་དྲུང་
ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་རཱ་ཀེཤ་ཤཱར་མ་ལགས་དང་། ནགས་
ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་སྐུ་ཞབས་པྲ་ཝི ན་
ཊཀ་ཀུ་མཱར་ལགས། ཁྲལ་འབབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དྲུང་གཞོན་སྐུ་ཞབས་སུ ་ནིལ་ཝར་མཱ་ལགས་
བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་པའི་མཛད་སྒརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༡༧

ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ རྡ་ས་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་

བཞི ན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

གྱིས་དབུས་པའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དང་། དགེ་

རྩིས་ཁང་དུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདའྲི ་ི བཀྲ་
པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཨ་རི འི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཀྱི་གསེ ར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོ ག་

མཛད་ནས་ལོ་ངོ་

༡༤

འཁོར་བ་དང་།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕ ངྲེ ་བཅུ ་ གསུ མ ་པ་ཆེ ན ་

གི ་སྐུ་ཚེ འི་ནང་སྐུ་ངལ་མང་དག་ཅི ག་འཕྲད་

ཨ་རི འ་ི ནང་མི ་མང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ དུས ་ཚོ ད ་ཅི ག ་འག ་ྲོ བཞི ན ་འདུག ་པ་དེ་ ཧ་

རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་ ཞི ག་ཡི ན་ན་ལས་རྒྱུ ་འབྲས་མི ་ལྡན་པ་དང་།

འདུ་ཞིག་ཚོ གས་ཡོ ད།  བརྒྱུད་རི མ་ལྟ་ཡོ ང་

ཡོ ད།

ཆབ་སྲི ད ་མི ་སྣས་ཀྱང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད།   རང་ཉིད་ནང་པ་

པ་བཞེས་སྟངས་དང་མཛད་པ་སྐྱོང་སྟངས་ གལ་ཏེ་ ནང་པ་མི ན་ནའང་སོ ་ སོ ར ་བཀའ་

གཉིས་ཚོ གས་ཡོ ད།

བཞུགས་མོལ་ཚོ གས་

དུས་རྒྱ་གར་ཙམ་མི ན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁདྲོ ་

ཐོག ་དགའ་གུ ས ་དད་གསུ མ ་གྱི ་ ཐོག ་ནས་ དནྲི ་སྐངྱོ ་མཁན་དེ་ལ་བཀའ་དནྲི ་ལོག་འཇལ་

ཁྱབ་བརྡལ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་འག་ྲོ གི ་ཡོ ད་པའི་

སྟབས། བསམ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཁྱབ་བརྡལ་རྒྱ་ཆེ ན ་པོ་ དང་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་

འབུལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་ བྱས་པའི ་ གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད ་

གནས་སྟངས་དངོས་ཡོ ད་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

འགྲོ་ བའི་ གནས་སྟངས་འོག ་སེ མས་འཚབ་

༡༠༥ འཁོར་བ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་

ནས་བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་མ་མཐུ ན ་པ་

འཛི ན་སྐང
ྱོ ་གི ་འག་ྲོ སྟངས་བཟོ་དགོས་པའི་

རམ་ས་ལར་སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུ གས་

གདོང་ལེ ན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་ནི་གནད་འགག་

ཆེན་པོ་རེད།

པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་

གསོ ལ ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས ་སི མ ་འཛུ ལ ་བྱས་

རྩིས་ཁང་གསར་འཛུ གས་བསྐྱངས་ཏེ་ལོ ་ངོ་

བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འཕགས་ཡུལ་རྡ་

བཟོ་གི་ཡོ ད་ན། དེ་དག་ངོ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་

ཀྱང་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།  དེའ་ི ཐད་མ་འོངས་པར་
བསམ་ཞི བ ་བྱེད་དགོས ་པའི་ གནས་སྟངས་

ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་འཕེལ་བའི་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

སྐབས་འཕེལ་ཚད་མེད་པ་ཞི ག་འཕེལ་ན་ཕྱིས་

སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་གསུང་

སྐབས་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོ ད་མེ ད་སྨན་

གནས་སྟངས་ཆགས་མི ་སྲིད་པ་མ་རེད། དེ་

ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༥ འཁོར་

དང་དུས་སོ་སོར་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་དགོས་པའི་

བསྐྱངས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བ་བཅས་

སྨ ན ་རྩི ས་ཁང་ཐོ ག ་མར་འཛུ གས་པའི ་

ཀྱི ་ དུས ་དྲན་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་

རྩིས་ཁང་གི ་ ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྐ བ ས་

བཤད་གནང་དོན།   དེ་རི ང་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་

བའི་དུས་དྲན་དང་། རྒྱ་གར་དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་ ཡོ ད།

ཨི ན་ཇིས་བོད་ནང་དམག་མི ་ཁདྲི ་

རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་རབ་བྱུང་གཅི ག་ ནས་སླབེ ས་སྟབས།

སྟབས།

དེ་རི ང་དུས་དྲན་གསུམ་འཛོ མས་

སུ་བསྡུས་པའི་སྐབས་འབ་སུ་མ་འདུས་པའི་
འདྲ་མི ་ཡོ ང་བའི་ཆེ ད་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགྲོ་
སྟངས་ཐོག ་ནས་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་སྟངས་

མར་འཛུ གས་པའི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

བསྒྱུ ར་བ་ཇི ་ ལྟ ར ་གཏོང ་དགོ ས ་པ་དང་།
འདས་པའི་ལོ ་བཅུ ་དང་དེ་སྔནོ ་ཡི ན་ནའང་

གནང་བ་རེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ལགས་བཞུ གས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུ ལ་

གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཐོག་

འཁོར་བཞིན་ཡོ ད་པ། དེ་བཞིན་ལྷར་བཅས་ བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་པ་དེས་འགལ
ྲེ ་བཤད་མང་
པོ་མི ་དགོས་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དེད་དཔོན། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོ ག་

ཟད་རྒྱལ་སྤྱི ་ ཁྱོན་ཡོ ང ས་ལ་བཀའ་དྲིན ་ཇི ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྗེས་རྒྱ་གར་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་

གྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བཏོན་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཆགས་

གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གསེ ར ་གྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་ ཕྲེང་བཅུ ་གསུམ་པ་མཆོ ག་ལ་སྐུ་ངལ་དུ་མ་

བཀའ་དནྲི ་དེ་དག་བསམ་ཤེས་བྱས་པའི་ཐོག་

ལས་ཧ་ཅང་བསྐནྱོ ་པའི་འབྲས་བུ་ཞི ག་རེད་

ཡོ ད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། གཙོ་བོ་

བཞི ན་པ་བཅས་དུས་ཆེ ན་གསུམ་འཛོ མས་ དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་

ཁུ ལ ་བསམ་བླ་ོ མི ་ མཐུ ན ་པ་དེ་ འདྲ་ཕྲན་བུ ་

འཇོན་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་མེད།

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་

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

ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

ཤར་བསྐདྱོ ་བྱས་ཏེ་འག་ྲོ ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན། མ་

ཡོ ད།

ས་ྲི ཞིའ་ི གཙུག་རྒྱན།

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་

འཇིག་རནྟེ ་ཞི་བདེའ་ི ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་དགོ ས ་བྱུང་ཡོ ད །

བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁདྲི ། སྤྱི་ནོར་ རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་

ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཨ་རི འི་ བསྐྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོ ད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ

འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༤ འཁོར་ འཕྲད་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་༸རྒྱལ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བོད་རི གས་ཙམ་དུ་མ་

ཙམ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ད་རེས་དུས་དྲན་གསུམ་

ཡོ ད། ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ནས་རང་རེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དུ་ནང་

ཀྱི་མཛད་སྒར
ོ ་མགནྲོ ་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ ནས་བོད་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྗེས་བོད་

ཡོ ང་སདྲི ་ཀྱི་རེད།

ཐོག་མའི་འཆར་གཞི ་ལྟར་ན་དེ་རི ང་ང་རྒྱ་ གནང་མཛད་པའི་ཁྲོད་ནས་ལས་གཞི ་གཅིག་

མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུ ལ ་ལ་བཅར་རྒྱུ ་བང་ ཁདྲི ་བྱེད་སའི་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུ གས་
དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
བསྒྲིགས་པ་ཡི ན། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་ཉིན་ མཛད་ཡོ ད།

འོང ས་པར་འགྱོད ་པ་སྐྱེ་ མི ་དགོས ་པ་ཞི ག ་

བཅར་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

དུ་གསར་བཏོད་ཀྱི་ལས་གཞི ་མང་དག་སྤལ
ེ ་

གར་གྱི་གུ ་ཝཱ་ཧཱ་ཊི ར་འབྱོར་དགོས་པ་རེད། ནི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལྡན་པའི་སྨན་དང་རྩིས་སླབོ ་

ཤས་རི ང ་རྟ་དབང་ཁུ ལ ་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་ ༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚེ འི ་
གཉིས་དབར་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་དང་ ནང་ལའང་སྐ་ུ ངལ་དུ་མ་འཕྲད་ཡོ ད།

སྤྱི་

འབྲེལ ་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཅུ ང ་ཙམ་རྣོ་ངར་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ཆགས་པར་བརནྟེ ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུ གས་ མཆོ ག་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་
བསུན་བཟོ་མི ་དགོས་པའི་ཆེ ད་དུ་ཨ་རུ་ཎཱ་ བསྐྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོ ད།
ཅལ་ལ་བཅར་མི ་དགོ ས ་པའི ་ ཐག་གཅོད ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་

ཁག་པོ་ དང་སྐྱོ ་ བོའི ་ འོག ་ནས་བཙུ ག ས་
མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་གི ས་སྐ བ ས་དང་

དུས ་སོ ་ སོ ར ་ལམ་ས ྟོན ་མཛད་པ་དང་།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགོ་ལས་ཡོ ངས་ནས་ཐོག་

མར་དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་པ་ནས་བཟུ ང་ད་བར་སྐུ་

མ་གཏོག ས་འགོ ་ ལ་བསྡད ་མཁན་ཁོ་ ནས་
སྒྲིག་འཛུ གས་ག་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་དཀའ་
དཀའ་ངལ་

འཕྲད་པ་ནང་བཞི ན་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡོ ང་གི ་
གོ་སྐབས་དེ་དག་དམ་འཛི ན་བྱས་པ་

བརྒྱུ ད་སྨན ་རྩིས་ཁང་ཞེ ས ་ཟེར ་དུས ་སྒྲི ག ་

ཏན་ཏན་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་ཅེས ་ཚི ག་ཐག་ཆོ ད ་ འཛུ ག ས་ནང་ནས་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་མི ་འདྲ་

ད་ལྟ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་

མི ་འདྲ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་ཀྱི་རེད།

ཚེ ་རི ང་

བཀྲ་ཤི ས ་ལགས་ཀྱི ་ གནང་ཚད་ཚང་མར་

འདོད་བླ་ོ ཁེངས་པ་ཡོ ང་གི་མ་རེད།

ང་

ལའང་བསམ་ཚུ ལ ་བཤད་མཁན་ཡོ ང ་གི ་
ལས་དོན ་བསྒྲུ བས་ཡོ ད ་མེ ད ་ལྟ་ དགོ ས ་རྒྱུ ་

ཀྱིས་འགན་འཛི ན་གནང་སྟེ་ལོ ་བཅུ་ལ་ཉེ་བ་

འགན་འཛི ན་གསར་པ་

ཞིག་གདམ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།  འཛི ན་སྐྱོང་གི་

ལས་དོན་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་བྱེད་རུང་ཁྲིམས་དང་
སྒྲི ག་གཞི ་བཟོས་ཟིན་པའི་རྗེས་ཁྲིམས་དང་

སྒྲིག་གཞི ་གཞི ར་བཟུང་འག་ྲོ དགོས་རྒྱུ་གནད་

རང་སྐྱ་འཕེར་བ་དང་རྒྱུན་

འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཙམ་ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་ཐུ བ་པ་ཙམ་དུ་
སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།
ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་འགན་འཛི ན་ལྷན ་ཚོ ག ས་

ས་ྲི ཞུའ་ི ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ འཛུ གས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཕོན་ཆེ ན་པོ་

འགྲོ་སྟངས་ཡི ན་ནའང་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་སྒྲི ག་

པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ བ་ཞིག་དང་།
རེད།

རེད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ གནས་ཐུ བ་པ། གསོ་སྐྱོང་ཐུ བ་པ། ལས་བྱེད་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་པ་གཞི ར་བཟུང་ ༩༡༢

བྱས་ནས་ཤར་བསྐྱོད ་བྱེད་རྒྱུ ར་བོད ་མི འི ་ མ་ཟད།

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་བཀའ་ཤག་ འཛུ ག ས་ལ་ཕན་ཐོག ས་པའི ་ བརྒྱ་ཆ་སྒྲི ག ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུ གས་མཛད་

འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

ཀྱི ་ དགོ ང ས་པ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་པ་ངོ ས ་ ཞིག་འབུལ་གྱི་ཡོ ད།

ཐོག་ནས་འགྲོ་མ་ཐུ བ་ཚེ ་ཁྲིམས་སྒྲི ག་ཁག་

ནས་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་སྔནོ ་རྩིས་
གཞི་དང་སྔནོ ་རྩིས་སྒྲིག་གཞི།

ལས་དོན་

དེའ་ི ཚབ་ཏུ ་ཀ་རྡོར་སྒང་

༡༩༦༡ ལོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་

ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ལ་བཅར་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་

ནས་ད་ཆ་རབ་བྱུང་གཅི ག་ཏག་ཏག་འཁོར་

ཀ་བ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན། ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ལམ་སྟོན་མཛད་པའི་གྲུབ་

ཡོ ད་མེ ད་བལྟས་ཏེ་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འག་ྲོ

དེ་ རི ང ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ ཀྱིས་ལག་བསྟར་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས། དེ་

བྱེད་སྟངས་དང་ཐབས་ཤེ ས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་

བྱས་པ་ཡི ན།

གསུམ་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡི ན།
གཙོ ་བོ་ནི་མི ་མང་གི ་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་

བཞིན་ཡོ ད།

ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་རི མ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཨ་རི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

འདི་ནི་མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་གྲུབ་

མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༤ འཁོར་གྱི་ཡོ ད། ཕྱི་

བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་ཡི ན།

པར་བརྟེན་དེ་རི ང་གི ་མཛད་སྒརོ ་བཅར་ཐུ བ་
པ་བྱུང་ཡོ ད།

གསེ ར ་གྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་འབུ ལ ་བཞེ ས ་

ལྟ་བུ་བྱུང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་

ི ་ནང་ཆེས་སྙན་
ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་གླང

ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཞི བ་

རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོ ད། དེ་བཞིན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ཕུལ་བའི་
པ་ཆེ ་བ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པའི་མང་གཙོ འི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། དེ་

གྲགས་ཆེ ་ བའི ་ ནོ་ སྦལ
ེ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་

དེ་བཞིན་མང་གཙོ་ ད་བར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

མང་ཚོ ག ས་བཅས་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་ འབྲས་དང་།

འགན་འཁྱེར་མཁན་རྣམས་

དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་ཤར་བསྐྱོད་ རི ང་འདི ར ་དངོས ་སུ ་ཕེབ ས་པའི ་ ཁོ ང ས་

བྱས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན། ཏན་ཏན་འབབ་ས་ འགན་འཛི ན་ཟུ ར་པ་ད་ལྟ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

གཅི ག་ལ་བབས་ཐུ བ་པ་དང་སླབེ ་ས་གཅི ག་

འཛུ གས་ཀྱི་རྩིས་ཞི བ་འགན་འཛི ན་ཨརྱ་པདྨ་

བཙན་བྱོལ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལས་ངན་པ་ཁ་

སོ་སོར་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོ ད་པ་

ལ་སླབེ ས་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཤས་ཤི ག་གི ས་ཕ་མ་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་

འཛམ་གླིང་ནང་ཆེ ས་སྙན་ཆེ ་བའི་གཟེངས་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

རྟགས་མང་དག་ཅི ག་འབུལ་བཞེས་མཛད་ མཆོ ག ་ལ་འཕྱ་སྨདོ ་དང་ཟུ ར ་ཟ་བྱེད་རྒྱུ འི ་

དགྲ་འདུལ་ལགས་ཆགས་ཡོ ད། སྐབས་དུས་

ུ ་
རེད། སྒྲིག་འཛུ གས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡི ན་རང

དཀའ་ངལ་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། འདས་པའི་ཟླ་

བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་མཚོ ན་ན་སྨན་

གང་བྱེད་པ་དེ་དག་དེ་གཉིས་དང་མཐུ ན་གྱི་

བ་ཡི ན་ན་ནོར་སའི་ལམ་ཁ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
སྲིད་པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་། །

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི ་རི མ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོ ན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ གཞི ་ རི མ ་འོག ་མའི ་ སླབོ ་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦང
ྱོ ་གནང་

རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་གི ་ ཕ་མ་མཉམ་འབྲེལ ་

གཞི ་རི མ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་

སྐརོ ་སྦྱངས་ཡོ ད། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གོ་རྟོགས་ཀྱི ་

ཡོ ད།

དེ་ ཡང་ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ནས་དྲ་རྒྱ་

ཡོ ན ་གོ ་ རྟོག ས་ཀྱི ་ ཟབ་སྦྱོང ་གནང་དགོ ས ་

ཟབ་སྦངྱོ ་གནང་ཡོ ད།

བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧

ནས་ ༨ བར་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གཞི་

རི མ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོ ན་
༄༅།

།རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་སདྲི ་བྱུས་

དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི་རི མ་ཤེས་

ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་བོད་མི འི་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་

རྒྱབ་ལྗངོ ས་

གཅི ག ་པ་མ་ཡི ན་པའི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་

གྱི ས་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་ཐབས་

ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་དཔལ་སྒྲོན ་ལགས་
རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་

ཞེས་པས་

བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད་པ་

གོ་རྟོགས་ཀྱི ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྦང
ྱོ ་སའི་ཁོར་ཡུག་ཅི ག་བསྐྲུན་རྒྱུ ་དེ་ཡི ན། བཅས།།

ཁུངས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་དུ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་

དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཟབ་སྦྱོང་འདི་བརྒྱུད་དགེ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༨ བར་ཤེས་རི ག་ལས་

(PRM)

ཨ་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་

ི ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གནང་བ།
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་
༡༠

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་

བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཛམ་
ི ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ་སྲུང་
གླང
བརྩི་གནང་བ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་

བཏང་སྙམོ ས་སུ་གནས་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ ཡོ ད།ལ་དྭགས་དང་། སྦལེ ་ཀོབ། མེའ།ོ བདེ་

དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རི ག་སྨན་པ། ས་གནས་

ི ་བཅས་ཀྱི་བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་
གྷལ། སྦར

སེ མ ས་ཁམས་འཕྲོད ་བསྟེན ་སྐར
ོ ་ལམ་སྟོན ་

ི ་། མན་ཌི། ལ་ཁན་ཝ་ལ། ཀོ་ལི ་
གཏམ་བཤད་ཀྱི ་ ལས་རི མ ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་ སྐྱིད་གླང
ཡོ ད།སྨན་པ་ཁ་རོལ་
ten)

ལགས།

བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་སེ མ ས་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་

ཁམས་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་གོ ང ་མཐོ ར ་གཏོང ་

ལ་སེམས་ཁམས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྐརོ ་གོ་རགྟོ ས་ སྨན་པ་རྡོ་ར་ྗེ རབ་བརྟན་ལགས། སྨན་པ་ཊའོ་

སྤལེ ་ཡོ ད།

ལྷ ན ་དུ་ འཛམ་གླི ང ་སེ མ ས་ཁམས་འཕ དྲོ ་

བསྟེན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོ ད། འཕྲོད་

ལགས། སྨན་པ་ཨ་བྷ་ི

(Dr. Abhijit Nadkarni)

གཅི ག ་གི ས ་ཡན་ལག་སྨན ་རྩིས་ཁང་དང་

(Dr.

ལགས་དང་། སྨན་པ་ནི་ཝེ་ཌི་ཊ་

Nivedita Chalill)

པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་ ཇི་ཐི་

(Dr. Carol Weingar-

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྨན་ཁང་གི ་སྨན་པ་སོགས་ནས་

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་

རྒྱུ འི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ འཛི ན་བཞི ན ་

ནི་ཊི ་ཌི་ཝེལ་ (Dr.Tawni Tidwell) ལགས།

འདི ་ ལོ འི ་ སེ མ ས་ཁམས་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་གྱི ་ དགེ ་ བཤེ ས ་རྡོ་རྗེ་ དགྲ་འདུལ ་བཅས་ཀྱི ས ་

ཡོ ད་སྟབས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་

བརདྗོ ་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ སེ མས་ཁམས་འཕྲོད ་བསྟེན ་སྐར
ོ ་ལམ་སྟོན ་

ི ་སེམས་ཁམས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཉིན་
འཛམ་གླང

གོ ང ་མཐོར ་གཏོང ་དགོ ས ་ཞེ ས ་པ་དེ་ ཡི ན་ ལས་ཁུངས་དང་།

བུ་ཆགས་ཡོ ད།

རི མ ས་ཀྱི ་ སྐབ ས་སེ མ ས་ཁམས་བདེ་ ཐང་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།
ཞིང་། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་ ལས་ཁུངས།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

སྲུང་བརྩི་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏོག་དབྱིབས་ རྒྱ་གར་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་
གཉན་རི མས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་སེམས་ཁམས་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ཏུ ་འཛམ་གླིང ་སེ མ ས་

༄༅།

བླ་ོ སྦངྱོ ་།

ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་

ས་གནས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྨན་

གླི ང ་སེ མ ས་ཁམས་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་ཉིན ་མོ ་ ཁང་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་ཐེངས་དང་པོ་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་།

མོ ་སྲུང་བརྩི་གནང་བ་དེ་གོམ་པ་མདུན་སྤ་ོ ལྟ་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་

སེམས་ ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་གནང་

(PRM)

ནས་ཐེངས་

འདི འི ་ འཛམ་གླི ང ་སེ མ ས་ཁམས་འཕ དྲོ ་

ཀྱི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༢༦༧ ཙམ་གྱིས་

གསུང་བཤད་དང་། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ བསྟེན ་ཉིན ་མོ ་ སྲུ ང ་བརྩི་དང་འབྲེལ ་བའི ་

གནང་ཡོ ད།

རྣམ་པས་ལས་རི མ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད།

ཐེང ས་འདིའི ་ ལས་རི མ ་ལ་མཉམ་ཞུ ག ས་

སེམས་ཁམས་འཕདྲོ ་ལས་པ་

སྨན་ཁང་གི ་སྨན་ཞབས་པ་དང་འཕདྲོ ་ལས་པ་ མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚན་རྩིས་ཁོར་གསུམ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་བཞི ་པ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཕྱི ་ལོ ་

༢༠༢༡ ལོའ་ི ཚན་རི ག་དང་ཨང་རྩིས། ཁོར་

གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་

བོད་མི འི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་བདུན་ནས་དགེ་རྒན་

རི ག་དང་ཨང་རྩིས་ཐོག ་དོ་ སྣང་དང་གོ ་

མ་གྲངས་ ༧༤ ནས་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་གྲངས་

བོ་ནི།

བོད ་རི ག ས་ན་གཞོ ན ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ར ་ཚན་

ཡུག་བཅས་ཀྱི་འགམ
ྲེ ས་སྟོན་ཐེངས་བཞི ་པ་ ར ག
ྟོ ས་རྒྱ་སྐ ྱེད ་ཡོ ང ་ཐབས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སླད ་
གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

ཡི ན།

དེ་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་ ཐེངས་འདིའི་འགྲེམས་སྟོན་ནང་བཙན་བྱོལ་

གྲངས་བཅོ ་ བརྒྱད་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན ་འོག ་སླབོ ་
༢༣ གྲ་སྒྲིག་གནང་ས་ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་

༨ ནང་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་། གཟུ་དཔང་གསུམ་གྱིས་

འགྲེམས་སྟོན་རེ ་རེ ་བཞི ན་རྟོག་ཞི བ་གནང་

གནས་ཁང་

(NCERT)

ཞེས་པས་གོ་སྒྲིག་

ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཕུལ་བྱུང་བདུན་འདེམས་ གནང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་
སྒྲུག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།
འདེམས་སྒྲུག་ གཞི ་བྱས་པའི་ནཱཧེ ་རུ་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚན་རྩིས་
གནང་བའི ་ འག མ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་ཕུ ལ ་བྱུང་བདུན ་ དང་ཁོར་ཡུག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་ ༤༨
འདི་ལོ འི་ལོ ་མཇུག་ཏུ ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་

(JNNSMEE – 2021)

ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་

ཤེ ས་ཡོ ན་དང་ཉམས་ཞི བ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་ གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མི འ་ི རྒྱང་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ལས་གཞི ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་མེའ་ོ ཆོས་

ི ་བཅས་བཙན་བྱོལ་
བྷན་ཌཱ་རཱ་ནོར་རྒྱས་གླང

ནོར ་རྒྱས་གླི ང ་གི ་སྨ ན ་ཞབས་པ་སོ ག ས་

སྟངས་སོ གས་སྐར
ོ ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་ཡོ ད།

བསྟེན ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ རྒྱང་བཅོ ས ་སྦྱོང ་

འགོ་འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་ལྡན་ལགས་

བཅོས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི ་འདི་བརྒྱུ ད་ས་

བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་དུ་འཕདྲོ ་
བརྡར་ལས་གཞི་ཞིག་སྤལེ ་ཡོ ད།

གནས་ཀྱི ་ ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན ་བཅོས ་ཀྱི ་

བརྡར་སྐབ ས་མཉམ་ཞུ ག ས་པ་ཡོ ང ས་ལ་

ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གླིང ་གི ་ ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་

རྒྱང་བཅོས་དང་མཉེན་ཆས་བཀོལ་སྤདྱོ ་བྱེད་ བརྡར་ལས་གཞི འི ་ འག ་ྲོ ག ནྲོ ་སླད ་ཨ་རི འི ་

གླི ང ་ས་གནས་འཕྲོད ་བསྟེན ་སྨ ན ་ཁང་གི ་

ི ་།
ཏེ་ཛུ ་དར་རྒྱས་གླང

ཀྱིས་རྒྱང་བཅོས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི ་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོ ད།   ཉིན་དང་པོའ་ི སྦྱོང་

མཆོག་ལྡན་ལགས་དང་། མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་

ི ་དང་།
འཕེལ་གླང

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱང་

དེ་ཡང་རྒྱང་བཅོས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི འི་

དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྒ ར
ོ ་མེ འ ོ་ ཆོ ས ་འཕེལ ་

བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་

ི ་ས་གནས་
ཕེབས་ཡོ ད།མེ འ་ོ ཆོ ས་འཕེལ་གླང

དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ལྷ་དབང་ལགས། དེ་
བཞི ན ་ཏེ་ ཛུ ་ དར་རྒྱས་གླིང ་དང་བྷན ་ཌཱ ་རཱ ་

ཞབས་འདེག ས་ཅུ ང ་ཙམ་བསྒྲུ བ་ཐུ བ ་པའི་

སྟངས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད། ཉིན་གཉིས་ རོགས་ཚོ གས་

(PRM)

རྒྱང་བཅོས་སྦྱོང་
ཞེས་པས་མཐུ ན་

པའི ་ སྦ ྱོང ་བརྡར་སྐ བ ས་མཉམ་ཞུ ག ས་པ་ འགྱུར་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ཡོ ངས་ལ་དངོས་སུ་སྨན་པར་བསྟེན་གཏུ གས་
ཞུ་སྟངས་དང་།

ནད་པར་རྒྱང་བཅོས་བྱེད་

4

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠

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་བྱམས་བརྩེ་དང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་
བགྲོ་གླངེ ་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

བདེ་སླབོ ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་སྐར
ོ ་ངོ་

ཕོ་བྲང་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་

དེ་ ར ས
ྗེ ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་

༢༠༢༡

ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༤ ནས་དབུ་འཛུ གས་

ཀྱི ས ་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རི ང་ཨ་རི འི ་ ཞི ་

ལུང་འདྲ་མི ན་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་ཁྲིད་ཁག་

གཅི ག ་དང་ལྷན ་དུ་ བྱམས་བརྩེ་དང་ཤེ ས ་

འཚེ ་བ་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

བར་སོ ་ སོ ་ གཅི ག ་པུ ར ་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོ ད།

སྩལ་དོན།   ང་ཚོ ར་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་

འདུག  ངོས་རང་ཆུང་ཆུང་ཡི ན་པའི་སྐབས་

སྟེང ་རྩོད་རྙ ག
ོ ་གི ་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་ ཡུ ལ ་

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་གོ་མཚོ ན་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དངོས་གཞི འ་ི བཀའ་སླབོ ་

ི ་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། འཛམ་གླང

གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་

ལ་བྱམས་སྐང
ྱོ ་བྱེད་ན་རང་ལ་ཕན་གྱི་ཡོ ད།

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ུ ་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུ ན་
རི གས་ནས

Institute of Peace)

ཤུགས་ཆེ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད། དང་པོ་མི ་སྒརེ ་

སྤདྲོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

(U.S.

བདེ་སླབོ ་གཉེར་བས་ྟི གནས་ཁང་

དེང ་སང་མི ་ཚང་མར་འཛམ་གླིང ་ཞི ་ བདེ་

གལ་ཏེ་གོ་མཚོ ན་དེ་

དག་བེད ་སྤྱོད ་ལོ ག ་པར་བཏང་བ་ཡི ན་ན་

སོ་སོའི་ངོས་ནས་སེམས་ཞི ་བདེ་བཟོ་དགོས།

ི ་ནང་ཧ་
ཡི ན་པ་མ་ཟད། དེང་སང་འཛམ་གླང

ཅང་དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པ་ཆགས་ཡོ ད། རྡུལ་

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

མང་ཤོས་འཐོབ་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་བྱམས་བརྩེ་

ཡོ ད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་རང་ལ་ཁེ་ཕན་

ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་ན་ག ག
ྲོ ས་པོ་ མང་པོ་ བཟོ་

ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལའང་ཁེ་

ལ་སྐྱོན་ཤོར་བ་ཡི ན་ན་ངོས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་

ངོས་རང་འཕྲུལ་འཁོར་རི གས་

ཕན་ཡོ ད། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་ངོས་

ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་བ་ཡི ན་ན་བེད་

ི ་ཞི ་བདེ་དགོས་
གནས་དྲང་གནས་འཛམ་གླང

ཀར་གཏོར ་བཤི ག་ཚབས་ཆེ ་ ཐེབ ས་ངེས ་

ཚུལ་དང་དྲི་བ་ཡོ ད་ན་ང་ཚོ ས་གོ་བསྡར
ུ ་བྱེད་

ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་ཞིག་མི ན།

ི ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འགན་ཡོ ད།
གླང

ཧ་ཅང་སེ མ ས་ཤུ ག ས་བསྐྱེད ་འོས ་པ་ཞི ག ་

ི ་ཞི ་བདེ་ཡོ ང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཛམ་གླང

སླབོ ་སྩལ་དོན། ཚང་མར་སྔ་ད ྲོ་བདེ་ལེགས་

སྤདྱོ ་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། རྣམ་པ་ཚོ ར་བསམ་

རི ང་བརྙ ན ་འཕྲིན ་བརྒྱུ ད་རྣམ་པ་ཚོ ་ དང་

ི ་འགྱུར་བ་འག་ྲོ ཡི ་ཡོ ད་པས་
ཆོག འཛམ་གླང

ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། གཟུགས་

རེད། ང་ཚོ ས་ཕྱིར་མི ག་ཅིག་བལྟས་པ་ཡི ན་

པོའི ་ ཆ་ནས་ངོས ་རང་ཐག་རི ང ་པོར ་འག ་ྲོ
རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག

འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱི་སེམས་

རང་ལུང་པ་འདྲ་མི ན་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་མི ་

དེའི་རྗེས་འབྲས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ང་ཚོ ར་དེང་རབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་ འཕྲུལ་འཁོར་རི གས་བེད་སྤདྱོ ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་
རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་བཀའ་ ཐང་ཡོ ད་ལ། དེང་རབས་འཕྲུལ་འཁོར་བེད་

ལྷན་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་

ི ་དམག་ཆེན་དང་པོ་དང་གཉིས་
ན་འཛམ་གླང
པ་ཚུ ད་པའི་འདས་པའི་དུས་རབས་ཁ་ཤས་

འབྱུང་ངེས་རེད། དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ར་དངོས་

ི ་ཞི་བདེ་ཟེར་བ་དེ་སྨནོ ་
ཀྱི་ཡོ ད། འཛམ་གླང

རང་ནང་པ་རེད།

ངོས་

ངོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་

ཆེ ན་པོའི་སྒ་ོ ནས་ཕེབས་བསུ་དང་ཨ་རི འི་ཞི ་

ན་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི སེམས་ཞི ་བདེ་ཡོ ང་དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༦༠ འཁོར་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་དྲན་མཛད་སྒ་ོ

༡༧

ལགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོ ར་

ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ རྡ་ས་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྩིས་ཁང་དུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རི ་གསེར་གི ་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་

༡༤

ི ་ཞི ་བདེ་ཟེར་བ་དེ་ཡོ ང་བར་མཐར་ཐུ ག་
གླང

པར་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

ཚོ གས་ལ་བརནྟེ ་པའི་སེམས་ཅན་རེད་ཅེས་

བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་ཞི ་བདེ་ཟེར་བ་

Grande)

འདྲའི་ཀུན་སླངོ ་བཟང་པོ་ཞི ག་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་

ཆོག་གི་རེད། ང་ཚོ ་འག་ྲོ བ་མི ་རང་གིས་འཚེ ་

ལྷག ་བསམ་རྣམ་དག་གི ས ་འཛམ་གླིང ་ཞི ་

བདེའ་ི སྐརོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི་ཡོ ད། འཛམ་

དེ་

བྱམས་བརྩེའི ་ སྐར
ོ ་སླབོ ་སྦྱོང ་སྤྲོད ་དགོ ས །

རི འི་ཞི ་བདེ་སླབོ ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
(Lise

ི ་གི་མི ་རེ་ངོ་རེ་ལ་འཛམ་
འཛམ་གླང

ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཚེ ་བའི་ལས་བརྩམས་ཡོ ད་

ཡོ ང་ཐབས་མེད། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ན།

འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐ་ུ ལི ་སི ་གྷ་ི རན་ཌེ་

ཡི ན།

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

རི ང ་ཧ་ཅང་འཚེ ་ བའི ་ ལས་བརྩམས་ཡོ ད །

དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི ་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་

སྤདྱོ ་གཏོང་མཁན་དང་གཏོང་ཡུ ལ་གཉིས་

བར་ཤོ ག་ཅེས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཞི ་བདེ་

པ་ལ་ཐག་རི ང་ཐུ ང་གི ་ཁྱད་པར་དང་དཀའ་

ངལ་མི ་འདུག་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཨ་

མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་། བྱམས་བརྩེ། ཆོས་ལུགས་

ནས་འཕྲུལ་འཁོར་རི གས་ལ་དགའ་པོ་ཡོ ད།
བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཆུ ་ཚོ ད་རི གས་

༩ ཡི ན་ལ།

དེ་

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་

བླ་ོ རེད།

ལ་མ་བར ནྟེ ་པའི ་ བཟང་སྤ ྱོད ་སྐར
ོ ་ར ྗོད ་ཀྱི ་

མ་ཟིན་ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ལ་དགའ་པོའང་ཡོ ད།

དང་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡི ན་ན་དེ་ནི་གླནེ ་པའི་རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་

གྲོས་མོ ལ་བྱེད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞི ག་

འདྲ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི བརྒྱབ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། འཕྲུལ་ཆས་རི གས་བཟོ་
བཅོས ་བརྒྱག་རྒྱུ ་ནི་ ངོས ་ཀྱི ་ དགའ་ཕྱོག ས་
ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ཡོ ན།

གཞན་གྱི ་ བདེ་ སྡུག ་ལ་བསམ་བླ་ོ མ་བཏང་

ང་ཚོ ས་སངས་རྒྱས་ལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་

ང་ཚོ ་རང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོ ད།

ི ་གང་
སྔར་དང་བསྡར
ུ ་ན་དེང་སང་འཛམ་གླང

ས་ནས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི ་བདེའི་ལས་འགུལ་

ང་ཚོ འི ་ མི ་རབས་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་རྣམས་ལ་
ངོ ས ་ཀྱི ས ་ནམ་རྒྱུ ན་ང་ཚོ ་འགྲོ་ བ་མི ་སྤྱི ་
རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

མི ་སྒརེ ་སོ་སོ་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་

བརྟེན་ནས་འཚོ ་བཞིན་ཡོ ད། བྱམས་བརྩེའི་
ཀུ ན ་ནས་བླང ས་ཏེ་ གཞན་ལ་ཕན་ཐོག ས་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ ད ་ྲོ ཆུ ་ ཚོ ད་

དམུལ་དམུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་རེད། སོ་

སོ ་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ ་ཤོ ས་འཐོབ་རྒྱུ འི་

ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོ ས ་ནི་ གཞན་ལ་བྱམས་

སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་
བསླབ་གཞི འི་ནང་བྱམས་བརྩེ་སྐརོ ་གྱི་བསླབ་
གཞི་འཇོག་དགོས།

འདྲ་མཉམ་མེད་པར་

བར ནྟེ ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག ་ཡོ ང ་གི ་
ཡོ ད།

ཚང་མས་ཁ་ནས་མང་གཙོ་དགོས་

ཞེས་རྗོད་བཞི ན་པ་དང་མཉམ་དུ་སྲིད་དབང་

སྒརེ ་འཛི ན་པ་ཡང་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། མང་གཙོ་
ཡོ ང ་བར་བྱམས་བརྩེ་གཙོ ་ བོ་ ཆགས་ཡོ ད །

ཅེས་སོགས་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་བཀའ་

འདྲི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་སྨན་ སྨ ན ་གོ ་ ཡུ ་ བདུན ་སྦྱོར ་བཅས་དབུ ་ འབྱེད་

གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་

ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ སླབོ ་སྐབས་ ༡༡ བཅས་ཀྱི་ཨང་རི མ་དང་པོ་

ཀྱི་དྲྭ་ཚི གས་

རྩིས་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དང་། སྨན་སླབོ ་སྐབས་ ༢༠།༢༡ དང་རྩིས་

༡༠།༡༥ ཙམ་ལ་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་བོད་མི འ་ི ངེས་སྟོན་པས་གཙོ ས་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་འགན་ དང་གཉིས་པ།
སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་

དེའི་ རྒྱུ ་མཚན་ནི་ ངོས ་ཀྱི ས ་རྒྱུ ན་དུ་ འཛུ མ ་

བསྒྲུབས་ན་སོ་སོ་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོ ད། གཞན་

ུ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུས་བརྙས
ེ ་པའི་དས

གཟབ་རྒྱས་ཚོ གས་སོང་།

མང་པོས་ངོས་ལ་དགའ་མོས་གནང་གི ་འདུག

འཛི ན་རྣམ་པ།

གསུམ་པ་སོན་པའི་སླབོ ་མ་

གཞུང་ཁོངས་མ་ཡི ན་པའི་ རྣམས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི སླབོ ་མ་

གར་ནང་གསོ་རི ག་ཐོན་དངོས་ཚོ ང་འགམ
ྲེ ས་
khang.org)
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ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་དང་། དེ་

བཞི ན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ ་

ཚོ གས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ སྤྱི་ཡོ ངས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ༣༠ དང་ ༢༠ ལོན་པ་རྣམས་ལ་གཟེངས་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མི །

དགེ་ལས་ ལོ འི ་ བུ ་དང་བུ ་མོ འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་རྒན་བདག་ བས དྟོ ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ས ་ྟེ གསུ ང ་བཤད་

སླབོ ་ཕྲུ ག ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྨན་རྩིས་

ཁང་གི ་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ནས་གཡུ་

བཅས་ལ་བྱ་དགའ་དང་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་སྐ་ུ མགྲོན་

ཐོག་གསོལ་འདེབས་རྟ་དབྱངས་དང་བཅས་

གསུ ང་འདོན་གནང་གྲུ བ་མཚམས་བོད་ཀྱི ་

སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་

ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་

པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་དང་། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་མ་དང་

ས་ལྷ་ སར་སྨན ་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུ ག ས་

དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་ ཁག་གཅི ག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་
གྲུབ་ལགས།  ཁམ
ྲི ས་ཞི བ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དཔལ་ལྡན ་དོན ་གྲུ བ ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་དང་ཁམ
པ་གཞན་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག    རང་ ལགས་ཀྱི ས ་སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ས ་པར་སྐྲུ ན་

ཁང་བསྐྱར་འཛུ ག ས་བསྐྱངས་ནས་ལོ ་ ངོ་

རྣམ་པ།

འཁོར་བ་དང་།

གསུམ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་
བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༡༠༥ འཁོར་བ། ༸རྒྱལ་

གི ས་འཕགས་ཡུལ་རྡ་རམ་ས་ལར་སྨན་རྩིས་

མགྲོན་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ ་དཔལ་ལྡན་དོན་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྨན ་སླབོ ་རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་

དབང་ཅན་གྱི ་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་ གནང་བའི ་ དཔེ་ དེབ ་ཁག་གཅི ག ་དང་སྨན ་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ སྦྱོར་ཁང་གི ་གསར་བཟོ་གནང་བའི་གསོལ་

བོད་མི འ་ི རང་དབང་གསར་ཤོག་གི ་སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར་ Spotify བཀོལ་སྤྱོད་

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