
༄༅། །ཉ་ེཆར་རྙངི་མའ་ིབ་ླཆེན་
༧སྐྱབས་ར་ེར ྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པ ྡོ་ཆེ་མཆྡོག་
སྐུ ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱྡོའི་གནས་ཚུལ་
ཐྡོན་པར། ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ 
ནས་ ༡༠ བར་དཔལ་ལནྡ་བ ྡོད་མི་མང་སིྤ་
འཐྲུས་ཚྡོགས་གཙྡོ་མཁན་པྡོ་བསྡོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆྡོག་སྦས་ཡྲུལ་འབྲས་མྡོ་
ལྗ ྡོངས་སྲུ ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་མཆྡོད་རནེ་
དགྡོན་པར་ཞིང་གཤེགས་༸སྐྱབས་ར་ེརིན་
པ ྡོ་ཆེ་མཆྡོག་གི་དགྡོངས་རྡོགས་མཆྡོད་
འབྲུལ་དང་། ཐྲུགས་གསྡོའ་ིཆེད་གཞུང་
འབྲལེ་ཕྡོགས་ཕབེས་གནང་གཏན་ཁེལ་
ཡྡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚྡོགས་གཙྡོ་མཆྡོག་ཕི་
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉནི་ཆུ་ཚྡོད་ ༢།༣༠ 
ཐྡོག་བཞུགས་སྒར་ར་ས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་
ལིར་ཕབེས་ཐྡོན་གནང་རུྒྱ་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༧ ཉནི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་འབྲས་ལྗ ྡོངས་སྲུ་
ཕབེས་ཐྡོན་གནང་རུྒྱ། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་
ས་གནས་སྲུ་མཛད་འཆར། ཕི་ཚེས་ ༩ 
ཉིན་འབྲས་ལྗ ྡོངས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་
ཕིར་ཕབེས་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༠  ཉནི་ལྡ་ི
ལི་ནས་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས། །

༄༅།། མཚུངས་མེད་རིས་མེད་དགྡོན་
སྡ་ེཁག་དང་། སེར་སྐྱ་མང་ཚྡོགས་ཐྲུན་
མྡོང་ལ། ཆེད་ཞུ།    དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལནྡ་ཕ ྡོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ འཁྡོད་བཀའ་ཡིག་
ཕབེས་ད ྡོན་བཞིན། རིས་འབྲས་དང་བ་ླ
ལའྷི་བཀའ་ལྲུང་དགྡོངས་ད ྡོན་༸རྒྱལ་བའི་
སྐ་ུཕྱྭ་མཛད་འཕནི་རྒྱས་པ་དང་། བྡོད་
འབངས་བད་ེཐབས་སྲུ ་དམིགས་ཏ་ེབ ྡོད་
ཟླ་དང་པ ྡོ་ནང་ཚུད་བ ྡོད་མིའི་སྡ ྡོད་སརྒ་སྡོ་
སྡོ་ནས་རནེ་ཁྲུས་ཡྲུལ་ཁྲུས་དང་འབྲལེ་
བསངས་གསྡོལ་དང་། རླྲུང་ར་དར་
འཛྲུགས། སྲུང་མ་སིྤའ་ིའཕནི་བསྐལུ། 
རང་རང་འཁྡོས་དཔག་གནས་སྟངས་
ལ་གཞིགས་པའི་ས་གནས་སྡོ་སྡོའི་འགྡོ་
འཛིན་ཁྱབ་ཁྡོངས་ཚྡོགས་སིྐྱད་སྡ་ེཁག་
ཐྲུན་མྡོང་ནས་སྡོག་བླྲུ་དང་། ངན་སླ ྡོང་ལ་
ཟས་སིྦན། བིྱས་སྟ ྡོན་ཏ་ེབིྱས་པར་གསྡོལ་
ཚིགས་གཏྡོང་བའམ། ཡང་ན་བརྔན་
པ་ཤྡོག་ཆག་བགྡོས་འགམེས་གང་ཐྲུབ་
དགྡོས་བསྐུལ་ཐྲུབ་ཚེ་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་སྨན་
ཡྡོང་རེ་སྙམ་པ་ཞེས་བཀའ་ལྲུང་ཕབེས་
པ་ལརྟ། ད་ེལྲུགས་དགྡོངས་དབིྱངས་
སྲུ ་བཅངས་དགྡོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་
རྒྱ་གང་ཆེ་ངེས་གནང་ཡྡོང་བ་ད ེ་ད ྡོན་
དགྡོངས་འཇགས་ཞུ།   བྡོད་མིའ་ིསིྒྲག་
འཛྲུགས་ཆྡོས་རིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཕི་ལྡོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ལ།།

བ ྡོད་མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྡོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབྲུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་

སྒྲྡོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐྲུན་གི་ཐྡོབ་ཐང་ཡྡོད་པའི་

བ ྡོད་རིགས་ཡྡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱྡོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་ད ྡོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགྡོས། 

 

   བྡོད་མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་བཀའ་ཤག་གིས། TIBETAN NEWS

ལྡོ་ ༦ ཨང༌། ༦

བྡོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 9th   February 2022

Vol. 6 Issue 6 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འབྲས་ལོངས་

སུ་གཞུང་འབྲྲེལ་ཕོགས་ཕྲེབས་

གནང་གཏན་ཁྲེལ་བ།

ཛ་དྲག་གསལ་བསྒྲགས།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱྡོང་མཆྡོག་གིས་བ ྡོད་ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་གསར་པ་དབྲུ་འབྱདེ་གནང་བ།
༄༅། །ར་ས་གངས་སིྐྱད་ད་ུཕི་དྲལི་བ ྡོད་ཀི་
འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་
ལེགས་གྲུབ་ཀིས་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༢ 
ཚེས་ ༠༩ ཉནི་བ ྡོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱྡོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྡོག་གིས་
དབྲུ་འབྱདེ་གནང་ཡྡོད།
ད་ེཡང་གྡོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ ྡོ་ཆུ་ཚྡོད་ ༡༠ 
ཐྡོག་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱྡོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྡོག་
གིས་བ ྡོད་ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་གསར་པའི་
མཚན་བྱང་དབྲུ ་འབྱདེ་དང་སྦྲགས་འགམེས་
སྟ ྡོན་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐ ྡོར་ཕབེས་གནང་རསེ་
སིད་སྐྱྡོང་ཚྡོགས་ཁང་ད་ུདབྲུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྡོ་
དངྡོས་སྲུ ་དབྲུ ་འཛྲུགས་ཀིས་ཐྡོག་མར་བ ྡོད་
མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་མང་གཙྡོའི་ཀ་བ་གསྲུམ་
གི་མཛད་གཙྡོ་རྣམ་པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དྲྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཚྡོགས་སིྐྱད་ཁག་གི་ལས་
ཀི་ས་ེམྡོ་བ། གཞན་ཡང་སྐ་ུམགྡོན་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཚྡོགས་བཅར་ཞུས་ཡྡོད། ཐྡོག་མར་བྡོད་
ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་
ཕྲུན་ཚྡོགས་ལགས་ཀི་ངྡོ་སྤྡོད་གསྲུང་བཤད་དང་
ཕི་དྲལི་བཀའ་བླ ྡོན་ན ྡོར་འཛིན་སྒྲྡོལ་མ་མཆྡོག་
གིས་མཛད་སྒ ྡོ་དང་འབྲལེ་ནས་གསྲུང་བཤད་
གནང་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྡོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆྡོག་གིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྡོན། ད་ེ
རིང་བ ྡོད་ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་དངྡོས་སྲུ ་སྒ ྡོ་ཕ་ེ
པ་རེད། གཞུང་འབྲལེ་གི་དབྲུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒ ྡོ་སིད་ཟྲུར་བླ ྡོ་བཟང་སེང་ེམཆྡོག་གིས་ཕི་ཟླ་
ལ་ྔཔའ་ིནང་གནང་གྲུབ་ཟནི་པ་ཞིག་རེད། ར་
བའི་ཆ་ནས་ཕྡོགས་སིྒྲག་བྱདེ་རུྒྱས་མཚྡོན་པའི་
ལས་དྡོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་གྲུབ་ཟནི་པ་
རེད། འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་ངྡོས་ནས་
བཀའ་ཤག་སབྐས་ས་ྔམ་དང་ད་ལའྟ་ིབཀའ་ཤག་
ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་སྡོང་སྟ།ེ དྲང་པྡོ་བཤད་ན་
བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིངྡོས་ནས་འདའི་ི
སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་འཕར་མ་བརྒྱབ་རུྒྱའི་
བསམ་བླ ྡོ་ཞ་ེདྲགས་བཏང་མེད། གང་ཡིན་
ཟརེ་ན། ལས་རིམ་འད་ིཕི་ལྡོ་ ༢༠༡༧ ནས་
འགྡོ་བཙུགས་ཏ་ེལྡོ ་བཞི་ཙམ་འགྡོ་ཡི་ཡྡོད་
སྟབས། ལས་གཞི་བང་བསིྒྲགས་པ་ད་ེདག་ཚང་
མ་འགུར་བ་བཏང་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡྡོང་གི་མ་
རེད་བསམ་པ་མ་ཟད། བྡོད་ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་
འད་ིསྒ ྡོ་འབྱདེ་རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡྡོད།
སིྤར་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་དངྡོས་ཆས་མཁྡོ་སྒྲྲུབ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་། ལྡོ་རུྒྱས་ག་སིྒྲག་བྱདེ་རུྒྱ་སྡོགས་ཆ་
ཚང་བཟྡོས་ཟནི་པ་རེད། འྡོན་ཀང་བསིྒྲག་རུྒྱར་
ཟླ་བ་བདནུ་ཙམ་བགྡོར་བ་རེད། ད་ལའྟ་ིདསུ་

སྲུ ་སྒ ྡོ་འབྱདེ་རུྒྱའི་དསུ་ཚྡོད་དངྡོས་སྲུ ་སླབེ་
པ་རེད་མ་གཏྡོགས་ལས་དྡོན་ཕལ་ཆེ་བ་
བཀའ་ཤག་སྔ ྡོན་སྐབས་སྲུ ་ལས་དྡོན་དབྲུ ་
བཙུགས་དང་ལམ་སྟ ྡོན། བཀྡོད་བུྱས་འྡོག་
ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྡོད། སྐ་ུབཅར་
རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་

ཚང་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡྡོད་པའ་ིབ ྡོད་ཀི་འགམེས་
སྟ ྡོན་ཁང་ད་ེཐྡོག་མར་ཕི་ལྡོ་ ༡༩༩༨ ལྡོར་
ཆེད་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་རེད། ད་ལའྟ་ི
ཆར་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་ད་ེལས་རྒྱ་ཆེ་བ་
དང་གནས་ཚུལ་མང་བ། གཏངི་ཟབ་པ་
ཡྡོང་བ་ད་ེདག་བཀའ་ཤག་སབྐས་གྡོང་མས་
འགན་བཞསེ་ཏ་ེགནང་བ་ཞིག་རེད། ཕག་
ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པྡོ་བུྱང་འདགུ་པར་བརནེ་
བསགྔས་བརྡོད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།ད་བར་ང་ཚྡོས་
གཟངེས་སྲུ་ཐྡོན་པའི་ལས་དྡོན་ཇི་བརམས་
པ་ཐམས་ཅད་༧སྐྱབས་མགྡོན་རིན་པ ྡོ་ཆེའི་
ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་བུྱང་བ་ཡིན་སྟབས། ད་ེརིང་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ ྡོ་ཆེའི་བཀའ་དྲནི་རེས་སྲུ ་དྲན་
པའི་ཐྡོག་ནས་བྡོད་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བ ྡོད་
མི་ཚྡོར་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁྱརེ་བའི་
ཐྡོག་ནས་གསལ་པྡོར་ཞུ་རུྒྱར། སིྤ་ན ྡོར་
༧གྡོང་ས་༧སྐྱབས་མགྡོན་ཆེན་པ ྡོ་མཆྡོག་ད་
ལྟའི་ཆར་སྐུ་གཟྲུགས་གསལ་ཐང་ངང་སྐུ་
ལྷ ྡོད་ལྷ ྡོད་གནང་ནས་བཞུགས་ཡྡོད་ཅསེ་ཞུ་
འདྡོད་བུྱང་། ད་ལ་ྟབཀའ་མྡོལ་ཞུས་པ་ད་ེ
ཡང་སདི་སྐྱྡོང་གི་མིང་འཁྱརེ་བའ་ིཐྡོག་ནས་
འགན་ཆ་ཚང་ཁྱརེ་ཏ་ེཞུ་བཞིན་ཡྡོད། རང་
རེའི་སིྤ་ཚྡོགས་ནང་དཀྲྡོག་གཏམ་འཆད་
མཁན་ཁག་གཅིག་ཡྡོད་པར་བརནེ་སདྐ་ཆ་
ད་ེདག་བ ྡོད་ནང་སླབེས་ཡྡོད་ན། བྡོད་ནང་
གི་བ ྡོད་མི་ཚྡོས་ཐྲུགས་འཚབ་ར་བ་ཉདི་ནས་
གནང་མི་དགྡོས། ཞསེ་སནྙ་གསང་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།  བཙན་བྱྡོལ་ནང་ལ་ཡྡོད་པའ་ིབ ྡོད་
མི་ཚྡོས་ཀང་ང་ཚྡོའ་ིའཐབ་རྡོད་ཐྡོག་འབད་

དགྡོས་པ་ལས་སྡོ་སྡོའི་རྐང་པ་འཐེན་ནས་
བསྡད་ན་ཕན་ཐྡོགས་མེད་ཅེས་གསལ་པྡོ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིའདྡོད་པ་བུྱང་།ང་ཚྡོ་བཙན་བྱྡོལ་ལ་གར་
བ་ནས་བཟྲུང་ང་ཚྡོའི་ལས་འགན་ནང་ནས་
གལ་ཆེ་ཤྡོས་ད་ེབ ྡོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙ ྡོག་བསལ་
རུྒྱ་ད་ེརེད། བྡོད་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙ ྡོག་སེལ་བར་

གཙྡོ་བ ྡོ་བ ྡོད་ཀི་གནད་ད ྡོན་བ ྡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་རྒྱལ་སིྤ་ཁྱྡོན་ཡྡོངས་སྲུ ་བ ྡོད་ད ྡོན་ཁྱབ་
བསྒྲགས་དང་གྡོ་ར ྡོགས་སྤལེ་རུྒྱ་ད་ེརེད། ང་ཚྡོ་
བཙན་བྱྡོལ་ད་ུམ་སླབེས་གྡོང་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་
སྟངེ་བ ྡོད་ད ྡོན་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཡྡོད། དཔརེ་ན། 
ཕི་ལྡོ་ ༡༩༥༠ ཙམ་ནས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚྡོགས་སྲུ ་འབྲལེ་བ་ཞུས་པ་ནས་བཟྲུང་ད་
བར་བ ྡོད་ད ྡོན་ཐྡོག་ད ྡོ་སང་དང་རྒྱབ་སྐྱྡོར་བྱདེ་
མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་སིྤ་ན ྡོར་༸གྡོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྡོན་ཆེན་པ ྡོ་མཆྡོག་དབྲུས་པའ་ིབ་ླཆེན་རྣམ་
པ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྡོགས་གང་སར་ཆིབས་
སུྒར་བསྐྱངས་ནས་ཐྡོག་མར་བྡོད་ཀི་ཆྡོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ད ྡོ་སང་དང་། ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་བ ྡོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཐྡོག་
ད ྡོ་སང་སླབེས་པ་རེད། བྡོད་ལ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་
པ ྡོ་དང་མི་འབྡོར་ཉུང་ཉུང་རེད། བཙན་བྱྡོལ་
ནང་ལའང་མི་འབྡོར་ཉུང་ངྲུ་ལས་མེད་ཀང་
སིྤ་ན ྡོར་༸གྡོང་ས་༸སྐྱབས་མགྡོན་ཆེན་པ ྡོ་
མཆྡོག་གི་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་
འཛམ་གླིང་ནང་འཐབ་རྡོད་བྱདེ་མཁན་མི་
རིགས་མང་པྡོ་ཡྡོད་པའི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡྡོད་པ་ད་ེཚང་མས་ངྡོས་འཛིན་
གནང་གི་ཡྡོད། བྡོད་པའ་ིའཐབ་རྡོད་ཤུགས་
ཆེ་རྲུ་གཏྡོང་བར་བྡོད་ཀི་གནད་དྡོན་ལ་ད ྡོ་སང་
དང་དབིྱངས། ད་ེརསེ་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཐྡོབ་དགྡོས། 
ད་ེའཐྡོབ་པར་འདས་པའི་ལྡོ་ལྔ་བཅུ་དྲྲུག་ཅུ་
རིང་མི་རབས་རྒན་པ་ཚྡོས་སྡོ་སྡོའི་གནས་
སྟངས་ལ་དཔག་པའ་ིསྐ་ུངལ་གང་ཐྲུབ་ཅི་ཐྲུབ་
སྐྱྡོན་ཡྡོད།ཐྡོག་མར་ང་ཚྡོར་ཤེས་ཡྡོན་དང་
འཇྡོན་ཐང་། ཉམས་མྡོང་ད་ེཙམ་མེད་པའ་ི

དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ྡོར་གདྡོང་ལེན་བྱས་ཏ་ེད་
ལའྟ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ལའྟ་ིདསུ་
སྲུ་བཙན་བྱྡོལ་སིྤ་ཚྡོགས་སྲུ་ཤེས་ཡྡོན་གི་ཐྡོག་
ནས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྡོ་ཕིན་
ཡྡོད་སྟབས། སྡོལ་རུྒྱན་གི་ཤེས་ཡྡོན་ཁྡོ་ན་མ་
ཡིན་པར་དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྡོན་ཀང་ཡྡོད་
དསུ་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་ཐྡོག་ནས་འཐབ་
རྡོད་བྱདེ་དགྡོས། ད་ལའྟ་ིབཀའ་ཤག་གིས་
སདི་བུྱས་ནང་བྡོད་ད ྡོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
དབྲུ་བཙུགས་ཞུས་ཡྡོད་ཅིང་ད་ེབརུྒྱད་མི་དང་
མི་ཐྲུག ས་ཆ་ནས་ས་ཆར་ཕིན་ནས་ཞུ་གཏུག་
བྱ་རུྒྱ་ད་ེརེད། ལས་འགུལ་ད་ེརིགས་བྡོད་
མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ནས་ད་ེས་ྔཤུགས་ཆེ་སྤལེ་
ཡྡོད་ལ་ད་ལྟ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་གཏྡོང་རུྒྱའི་ཆྡོད་
སེམས་བརན་པ ྡོ་ཡྡོད། ད་ེབརུྒྱད་ལམ་གལ་ཆེ་
ཤྡོས་ད་ེརེད། ད་ེམ་ཡིན་པའ་ིབ ྡོད་ད ྡོན་དྲལི་
བསྒྲགས་བྱ་རུྒྱའ་ིཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་མང་
པྡོ་ཡྡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ན་ིའགམེས་སྟ ྡོན་
ཁང་འདི་རེད།འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་འདི་ལྟ་བྲུ ་
བཙུགས་རསེ་ནང་ད ྡོན་རྣམས་སིྒྲག་འཛྲུགས་
ནས་ཞིབ་འཇྲུག་ཚད་ལྡན་བྱས་ཏ་ེགཏན་ལ་
ཕབ་ན། སྲུ་ཞིག་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་ལ་ཕིན་པ་
ཡིན་ནའང་གང་ཉན་པ་དང་ཐྡོས་པ་ད་ེགཅིག་
གུར་ཡྡོང་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཤས་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁྱྡོན་ཡྡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་
ཤེས་ར ྡོགས་ཐྲུབ། བྡོད་ཀི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་
དངྡོས་སྲུ་དབྲུ་འབྱདེ་གནང་བའ་ིརསེ་བདེ་སྤྡོད་
ཚད་ལནྡ་གཏྡོང་ཐྲུབ་པ་དང་། མི་གང་མང་
ལ་སྙ ྡོབ་ཐྲུབ་པ་བྱདེ་དགྡོས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
ཕིའི་སྐད་ཡིག་ནང་ཉན་རུྒྱ་ཡྡོད་པ་བཟྡོ་ཐྲུབ་
ན་ནང་ད ྡོན་ལ་བྲ ྡོ་བ་དང་སེམས་ལ་ངསེ་བད་ེ
བའ་ིཁྱད་པར་ཡྡོད། ད་ལ་ྟདགའ་ལནྡ་ཕ ྡོ་བྲང་
གིས་སིྤ་ན ྡོར་༸གྡོང་ས་༸སྐྱབས་མགྡོན་ཆེན་
པ ྡོ་མཆྡོག་གི་མཛད་པ་འཕནི་ལས་དང་འབྲལེ་
བའི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་ཆེ་བ་ཞིག་གསར་
བཞེངས་གནང་གི་ཡྡོད་པས་འགམེས་སྟ ྡོན་
ཁང་འདིའི་ནང་སིྤ་ན ྡོར་༸གྡོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྡོན་ཆེན་པ ྡོ་མཆྡོག་དང་འབྲལེ་བའི་ནང་
ད ྡོན་མང་པ ྡོ་རང་མ་བཞག་པར་གཙྡོ་བ ྡོ་བ ྡོད་ཀི་
ཆབ་སདི་དང་སུྒ་རལ་རིག་གནས་དང་འབྲལེ་
བ་བཞག་ན། ར་སར་ཡྡོང་མཁན་ཡྲུལ་སྐ ྡོར་བ་
རྣམས་ལ་བྡོད་ད ྡོན་ཆ་ཚང་བ་ར ྡོགས་ཐྲུབ་པའ་ི
ཁྱད་པར་ཡྡོད། ཅསེ་སྡོགས་ཀི་གསྲུང་བཤད་
གནང་། །

བ ྡོད་རྒྱལ་ལྡོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལྡོ།
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༄༅། །ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ལྡོའ་ིརྒྱ་ནག་
དགུན་ཁའི་ཨྡོ ་རེད་འགན་ཚྡོགས་ཀི་དབྲུ ་
འབྱེད་མཛད་སྒ ྡོའི ་ཉིན་གཅིག་སྔ ྡོན་ཏ་ེཕི་

ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉནི་ཡྲུ་
རྡོབ་ཁྲུལ་གི་བ ྡོད་མི་བརྒྱ་ཕག་རྒྱལ་སིྤའི་ཨྡོ ་
རདེ་ཚྡོགས་པའི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁྲུངས་མདནུ་
ད་ུཚང་འཛྡོམས་ཀིས་ངྡོ་རྒྡོལ་སྐད་འབྡོད་
གནང་ཡྡོད། སབྐས་དརེ་ངྡོ་རྒྡོལ་བ་རྣམས་
ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚྡོག་གཏན་འཁེལ་བའི་
ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ལྡོའ་ིཨྡོ ་རདེ་འགན་ཚྡོགས་
ད་ེབཞིན་མི་རིགས་སྡབེ་གསྡོད་ཀི་རེད་མྡོ ་

༄༅། །ཉ་ིཧ ྡོང་དག་ེའདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་ 
(Super Samgha) ཞསེ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཧ་
ཡ་ཤི་ཤུ་ཊན་ (Ven. Hayashi Shuten) 

ལགས་དང་ཀྡོ་བ་ྷཡ་ཤི་ (Ven. Ko-
bayashi Shuei) ལགས་རྣམ་གཉསི་ཉ་ི
ཧ ྡོང་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་
ཀིས་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པྡོ་ལགས་དང་ཐྲུགས་འཕད་གནང་ཡྡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ཁྡོང་གཉསི་ཀིས་ཉ་ེཆར་
ཁམས་བྲག་འགྡོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྟ ྡོན་པ་ཐྲུབ་པའི་དབང་པྡོའི་སྐུ་བརྙན་མཐྡོ་
ཚད་ཁྲུ་ ༩༩ ལགྷ་ཅན་ཞིག་དང་མ་ཎི་
དངུ་འཁྡོར་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ར་གཏྡོར་བཏང་
བ། བྲག་འགྡོ་དགྡོན་པའ་ིདག་ེལནྡ་ནང་
བསྟན་སླ ྡོབ་གྲྭ་སྒ ྡོ་བརྒྱབ་པ་བཅས་ཀི་གནས་
ཚུལ་གསན་པར་ཧ་ལས་ཏ་ེབ ྡོད་མི་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་ཡྡོད་པ་
མ་ཟད། ཉ་ིཧ ྡོང་དག་ེའདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་ཀི་

ཡིན་ཞེས་འབྡོད་སྒྲ་སྒྲྡོག་བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་
ཨྡོ ་རེད་ཚྡོགས་པའི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁྲུངས་
ནས་ཨྡོ ་ལྡོམ་པགི་འགམེས་སྟ ྡོན་ཁང་བར་ད་ུ

གྡོམ་བགྡོད་གནང་ཡྡོད་པ་དང་། ངྡོ་རྒྡོལ་
སྐབས་བྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་བ་དང་ཡྲུ ་གུར་
མི་རིགས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྡོད་པ་
རེད། ད་ེཡང་ངྡོ་རྒྡོལ་སདྐ་འབྡོད་ཀི་ཐྡོག་
མར་རྒྱལ་སིྤའི་ཨྡོ ་རདེ་ཚྡོགས་པར་ཡྲུ ་རྡོབ་
བ ྡོད་རིགས་ཐྲུན་མྡོང་གིས་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕྲུལ་
ཡྡོད་ཅིང་། ཞུ་སནྙ་དའེ་ིནང་བ ྡོད་མི་རྣམས་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཨྡོ ་རེད་ཚྡོགས་པས་འགྡོ་བ་

ངྡོས་ནས་གཞིས་ལྲུས་བ ྡོད་མི་རྣམས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤྡོག་གཞུང་གི་དབང་བསུྒར་
འྡོག་དཀའ་སྡུག་མྡོང་བཞིན་པར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ་
ཡྡོད་པ་ད་ེཉ་ིཧ ྡོང་སྐ་ུཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལགས་ལ་ཕྲུལ་གནང་འདགུ  
ད་ེཡང་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉནི་
ཉ་ིཧ ྡོང་དགེ་འདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་ཀི་ཚྡོགས་མི་
ཁག་གཅིག་བ ྡོད་མི་དང་། ཡྲུ་གུར། ལྷ ྡོ་སྡོག་
པ ྡོའ་ིམི་རིགས། ཧྡོང་ཀྡོང་བ་བཅས་དང་
ལྷན་ད་ུཔ་ེཅིང་ཨྡོ ་རེད་འགན་ཚྡོགས་འགྡོ་
འཛྲུགས་ཉནི་མྡོར་ཉ་ིཧ ྡོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊྡོག་
ཡྡོ ་ནང་ཡྡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་མདནུ་ད་ུཞི་བའ་ིངྡོ་རྒྡོལ་གནང་ཡྡོད། 
སྐབས་དརེ་ཉ་ིཧ ྡོང་དགེ་འདནུ་ལྷན་ཚྡོགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཀྡོ་བ་ྷཡ་ཤི་ (Ven. Kobayashi) 
ལགས་དང་ཝ་ཀའྡོ་མི་ (Ven. Wakaomi) 
ལགས་ཀིས་ཉ་ིཧ ྡོང་དགེ་འདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་

མིའི་ཐྡོབ་ཐང་ལ་བརི་མེད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
དགུན་ཁའི་ཨྡོ ་རེད་འགན་ཚྡོགས་འཚྡོག་ཏུ་
འཇྲུག་པར་བླ ྡོ་ཕམ་ཆེན་པ ྡོ་ཡྡོད་ཅེས་བཀྡོད་
ཡྡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིཨྡོ ་རདེ་ཚྡོགས་
པའ་ིངྡོས་ནས་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ལྡོའ་ིདགུན་
ཁའི་ཨྡོ ་རདེ་འགན་ཚྡོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཙན་གནྡོན་དང་མི་རིགས་སྡབེ་
གསྡོད་ཀི་བྱ་ངན་འྡོག་འཚྡོག་གི་ཡྡོད་པའི་
ངྡོས་འཛིན་གི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ་དགྡོས་
སྐ ྡོར་བཀྡོད་ཡྡོད། ད་དངུ་མྲུ་མཐྲུད་བ ྡོད་མི་
རྣམས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཨྡོ ་རེད་ཚྡོགས་པས་
མ་འྡོངས་ལས་གཞི་སྤལེ་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བཙན་གནྡོན་སྡུག་སྦྡོང་འྡོག་མནར་སྤྡོད་
མྡོང་མཁན་རྣམས་ཀི་འབྡོད་སྒྲར་གུས་བརི་
དང་། བསམ་ཞིབ་གནང་དགྡོས་ཞསེ་འབྡོད་
སྐལུ་ཞུས་ཡྡོད། སནྙ་ཞུ་དརེ་ཡྲུ་རྡོབ་ཁྲུལ་གི་
བ ྡོད་མི་མང་སིྤ་འཐྲུས་ཐྲུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་
ལགས་དང་། ཐྲུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚྡོ་ལགས། 
ད་ེབཞིན་ཨྡོསྟ་ིཡཱ། བལེ་ཇི་ཡམ། ཕ་རཱན་
སི། ན་ིདར་ལེན།ྜ ཨི་ཊ་ལཱི ། ཇར་མ་ནཱ།ི 
སི་པན། སྲུད་སི་དང་ལེཊ་ཊིན་ཚེན་བ ྡོད་
རིགས་ཚྡོགས་པའི་ཚྡོགས་གཙྡོ་རྣམས་ཀིས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྡོད་ནང་ཆྡོས་དད་
རང་དབང་རིས་མེད་ར ྡོག་རྡོལ་གཏྡོང་བཞིན་
པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྡོ་རྒྡོལ་གི་བསྒྲགས་
གཏམ་སྤལེ་བ་ད་ེསྒྲྡོགས་སྦང་གནང་བ་མ་
ཟད། ངྡོ་རྒྡོལ་གི་བསྒྲགས་གཏམ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་ལའང་སྤད་གནང་ཡྡོད།
ཉི་ཧ ྡོང་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པྡོ་ལགས་ཀིས་གཉན་འཕང་གི་དསུ་
སབྐས་འདརི་ཉ་ིཧ ྡོང་དགེ་འདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བ ྡོད་མི་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང་རྒྱབ་སྐྱྡོར་
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡྡོད། ཉ་ི
ཧ ྡོང་དགེ ་འདུན་ལྷན ་ཚྡོ གས་ཀི ་སྐུ ་ཚབ་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཉི་ཧ ྡོང་གི་དགེ་འདནུ་པ་

ཚྡོས་སྟ ྡོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
ཁྡོང་ཚྡོའ་ིདག་ེརྒན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་
གསྲུང་རབ་རྣམས་ཁྡོང་ཚྡོའི་ཆྡོས་ལ་རི་ཡི་

རྒྱལ་སིྤའ་ིཨྡོ ་རདེ་ཚྡོགས་པའ་ིལས་ཁྲུངས་མདནུ་ཡྲུ་རྡོབ་ཁྲུལ་གི་བ ྡོད་མི་བརྒྱ་ཕག་འཛྡོམས་ཏ་ེངྡོ་རྒྡོལ་སདྐ་འབྡོད་དང་ཞུ་
སནྙ་ཕྲུལ་ཡྡོད་པ།

ཁམས་བྲག་འགྡོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐྲུབ་དབང་གི་སྐ་ུབརྙན་གཏྡོར་བཤིག་བཏང་བར་ཉ་ིཧ ྡོང་དག་ེའདནུ་ལནྷ་ཚྡོགས་
ཀིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྡོ་རྒྡོལ་གནང་བ།

མཚན་རགས་བཀྡོད་ཡྡོད། 
ངྡོ་རྒྡོལ་འད་ུའཛྡོམས་སབྐས་སྲུད་སི་སྐུ་ཚབ་
ད ྡོན་གཅྡོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྡོ་བ་མིའི་ཐྡོང་
ཐང་ར ྡོག་རྡོལ་བརི་མེད་གཏྡོང་ཚུལ་སིྤ་དང་། 
ཡང་སྒ ྡོས་བ ྡོད་ནང་བ ྡོད་མི་རྣམས་ལ་བཙན་
གནྡོན་སྡུག་སྦྡོང་ཇི་ལརྟ་གཏྡོང་གི་ཡྡོད་སྐ ྡོར་
འགལེ་བརྡོད་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འགྡོ་བ་མིའི་ཐྡོབ་ཐང་ར ྡོག་རྡོལ་གཏྡོང་
བཞིན་པའི་དཔང་རགས་དང་ཁྲུངས་ལྡན་
ཡིག་ཆ་ཡྡོད་བཞིན་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་ཨྡོ ་རེད་
ཚྡོགས་པས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ལྡོའ་ི
དགུན་ཁའི་ཨྡོ ་རེད་འགན་ཚྡོགས་གྡོ་སིྒྲག་
བྱ་རུྒྱའི་གྡོ་སྐབས་སྤད་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གི་
མི་གཅིག་དབང་བསུྒར་རིང་ལྲུགས་གསལ་
སྟ ྡོན་བྱ་རུྒྱར་རྡོགས་བྱས་ཡྡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསྲུངས། འད་ུའཛྡོམས་ཀི་དམིགས་བསལ་
སྐ་ུམགྡོན་ལའྲུ་ས་ན་ེ (Lausanne) གྡོང་
ཁྱརེ་གི་ཚྡོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨི་ལི་ཡས་པནེ་
ཅནཊ་ (llias Penchant) ལགས་ཀིས་
སིད་ད ྡོན་ཚྡོགས་པ་ལྗང་ཁྲུ ་ངྡོས་ནས་བ ྡོད་
མི་གཙྡོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྡོག་ཚྡོགས་པའི་

བཙན་དབང་འྡོག་ཡྡོད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་
ལ་མྲུ ་མཐྲུད་རྒྱབ་སྐྱྡོར་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་གི་ཡྡོད་ཅེས་ནན་བརྡོད་དང་
འབྲལེ། རྒྱ་ནག་གི་འཇིགས་སྐལུ་ཆེ་རྲུ་འགྡོ་
བཞིན་པའི་སྐབས་བཙན་གནྡོན་མྡོང་མཁན་
རྣམས་ཀི་འབྡོད་སྒྲ་དང་། མང་གཙྡོའ་ིརིན་
ཐང་སྲུང་སྐྱྡོབ་བྱ་རུྒྱར་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་
འབད་རྡོལ་བྱ་རུྒྱ་སརྔ་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་
བ་ཆགས་ཡྡོད་ཅསེ་གསྲུངས། གཞན་ཡང་
བྡོད་མི་མང་སིྤ་འཐྲུས་ཐྲུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་
ལགས་དང་། ཐྲུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚྡོ་ལགས། 
བྡོད་རིགས་ཚྡོགས་པའི་ཚྡོགས་གཙྡོ་རྣམ་པ། 
ཡྲུ ་གུར་ཚྡོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀིས་མི་
མང་ལ་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྡོད། 
ད་ེས་ྔཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་པ་ེརི་
སིར་ཚྡོགས་པའི་ཡྲུ ་རྡོབ་ཁྲུལ་གི་བ ྡོད་རིགས་
སིྤ་མཐྲུན་ཚྡོགས་པའི་ཚྡོགས་ཆེན་གཉིས་
པའི་ཐྡོག་བཞག་པའི་གྡོས་ཆྡོད་ཀི་དགྡོངས་
ད ྡོན་བཞིན་ད་ཐེངས་ཀི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངྡོ་
རྒྡོལ་ལས་འགུལ་ད་ེསྲུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་
ཚིན་བ ྡོད་རིགས་མི་མང་གིས་གྡོ་སིྒྲག་ཞུས་
ཡྡོད་པ་བཅས།། 

ཡྡོད་སྟབས་སྟ ྡོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་སྐུ ་བརྙན་གཏྡོར་བཤིག་བཏང་
བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསྲུང་རབ་ལ་
དམའ་འབེབས་བྱས་པ་ཡིན་ན་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ངྡོ་རྒྡོལ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་
དང་། ཁམས་བྲག་འགྡོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཐྲུབ་དབང་གི་སྐུ་བརྙན་གཏྡོར་བཤིག་
བཏང་བ་ད ེ་ནི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྡོད་
ནང་དྲག་གནྡོན་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་ེ
ནི་ཐད་ཀར་ནང་པའི་ཆྡོས་ལྲུགས་ལ་རྒྡོལ་
རངུ་བྱས་པ་མཚྡོན་གི་ཡྡོད། ཅསེ་གསྲུངས།  
ཉ་ིཧ ྡོང་དགེ་འདནུ་ལྷན་ཚྡོགས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གནང་བའི ་ངྡོ་རྒྡོལ་
གི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་། ཨྡོ ་རདེ་འགན་

ཚྡོགས་ན་ིཞི་བདའེ་ིདསུ་ཆེན་ལ་ྟབྲུ་ཡིན་ཞིང་། 
ཨྡོ ་རེད་འགན་ཚྡོགས་འགྡོ་མ་ཚུགས་གྡོང་
ཁམས་བྲག་འགྡོ་ནས་ཁྱྡོད་ཚྡོའི་གཞུང་གིས་

ཐྲུབ་དབང་གི་སྐ་ུབརྙན་མཐྡོ་ཚད་ཁྲུ་ ༩༩ 
ལྷག་ཅན་ཞིག་དང་མ་ཎི་དངུ་འཁྡོར་བཞི་
བཅུ་ཞེ་ལྔ་ར་གཏྡོར་བཏང་བ་མཚྡོན་པའི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཁག་ཏུ་ཆྡོས་
དད་རང་དབང་ཐྡོག་དྲག་གནྡོན་བྱས་པ་ད་ེན་ི
འགྡོད་གདངུ་སྐྱ་ེདགྡོས་པ་ཞིག་རེད། བྡོད་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ནི་འགྡོ་བ་མིའི་རིགས་
ཡྡོངས་ཀི་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡྡོད་ལ། ལྡོ་ངྡོ་ 
༡༥༠༠ ལགྷ་གི་ལྡོ་རུྒྱས་ཡྡོད། དརེ་བརནེ་ང་
ཚྡོ་སྟ་ེའཛམ་གླངི་གི་ནང་པ་ཡྡོངས་ནས་ཁྱྡོད་
ཚྡོའི་གཞུང་གིས་ཆྡོས་དད་རང་དབང་དང་
འགྡོ་བ་མིའི་ཐྡོབ་ཐང་ཐྡོག་དྲག་གནྡོན་བྱས་
དང་བྱེད་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྡོ་
རྒྡོལ་བྱདེ་ཀི་ཡྡོད། ཅསེ་འཁྡོད་ཡྡོད། །

༸གྡོང་ས་མཆྡོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བ ྡོད་
མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྡོགས་

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐྡོག་གཟིགས་
པར་འཚལ།



3 TIBETAN NEWS 9th February 2022 བྡོད་མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྡོག བྡོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༨ ཕི་ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༩

༄༅། །ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༣ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གྡོས་ཚྡོགས་གྡོང་མའི་
འཐྲུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨམ་རེནྡྲ་ངྷ་རི་(Shri 

༄༅། །ཕི་ལྡོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ 
༣ ཉིན་བ་རཱ་ཛིལ་བ ྡོད་ཁང་གིས་བ ྡོད་
ཀི ་ཐང་ཀའི ་འགེམས་སྟ ྡོན ་དབྲུ ་འབྱེད ་
གནང་ཡྡོད་པ་དང་། སྐབས་དརེ་སའྲུ ་
པའྲུ ་ལྡོ འི ་གྡོང ་སྡ ེའི ་ སིྤ ་ཁྱབ་པ ་ རི ་ཀར་
ཊྡོ་ན་ུན་ེ (Ricardo Nunes) ལགས་
དང་། སའྲུ ་པའྲུ ་ལྡོ ་རྒྱལ་སའི་རིག་

༄༅། །ཕ་རཱན་སིའ་ིལྷ ྡོ་ནབུ་ཁྲུལ་ད་ུ
ཆགས ་པའི ་ སཱ ་ ལེས ་སྲུ ར ་ གྷ ་ རྡོ ན ་ ན ེ ་  
(Salles-sur-Garonne) ཞསེ་པའ་ི

གྡོང་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཇནེ་ལྡོ་ཡི་སི་ 
(Jean-Louis Halioua) ལགས་ཀིས་
མགྡོན་འབྡོད་གནང་བ་ལརྟ་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉནི་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་

བ་རཱ་ཛིལ་བ ྡོད་ཁང་གིས་བ ྡོད་ཀི་ཐང་ཀའ་ིའགམེས་སྟ ྡོན་དབྲུ་འབྱདེ་གནང་བ། 
གཞུང་དྲྲུ ང ་ ཆེ ་ལྕམ ་ཨ་ ལི ་ནི ་ཀྲ ྡོ་ རེ ་ས ་  
(Aline Torres) ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྡོད། ཁྡོང་རྣམས་
ལ ་ ཐང ་ཀའི ་ སུྒ ་ རལ ་ བ ་ ངག ་ དབང ་
བླ ྡོ་ག ྡོས་ལགས་དང་། ཨྡོ ་རྒྱན་ཤག་
ལགས་གཉིས ་ ཀིས ་ཐང ་ཀའི ་ངྡོ ་སྤྡོད ་
དང ་གཟི གས ་ སྐ ྡོར ་ ལ ་ འཁི ད ་ གནང ་

ཡྡོད། ལྕམ་ཀྲ ྡོ་རེ་ས་ལགས་ཀིས་སུྒ་རལ་
ནི ་ སིྤ ་ཚྡོ གས་འགུར་བཅྡོས ་ ཀི ་ལག་ཆ་
དང་། ཡྡོན་ཏན་གི་འབུྱང་ཁྲུངས་ཡིན་
ཞེས་གསྲུངས་པ་མ་ཟད། ཁྡོང་མྡོས་
བ ྡོད ་ཁང ་ལ ་ རིག ་ག ཞུང ་དང ་འབྲེལ ་
བའི ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྡོར ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡིན ་
པའི་ནན་བརྡོད་གནང་ཡྡོད། ད་ཐེངས་
ཀི ་ ཐང ་ཀའི ་ འགེམས ་སྟ ྡོན ་ ད ེ ་ བ ཞིན ་
ཏ ྡོག་དབིྱབས་ནད་ཡམས་དང་། དསེ་
རྐེན་པའི་ཐེམ་སྤངས་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་
རེས་བ ྡོད་ཁང་གིས་སྤལེ ་བའི ་ངྡོ་ཐྲུ ག་གི ་
ལས་གཞི་ཐྡོག་མ་ད་ེཆགས་ཡྡོད། དབྲུ ་
འབྱེད ་ མཛད ་ སྒ ྡོར ་ པ དྨ ་ ཤི ་ གཟེངས ་
རགས་བཞེས ་མཁན་གཙུག ་ལག་སླ ྡོབ ་
དཔྡོན་ལི་ཡ་དིས་ཀིན་ (Lia Diskin) 
ལགས་དང་། སའྲུ ་པའྲུ ་ལྡོ ་གྡོང་ཁྱེར་

གི ་ཚྡོ གས་མི ་ ཀི ་ རིས ་ ཊི ་ན ་མྡོ ན ་ཀྲ ེ་རྡོ ་  
(Cristina Monteiro) ལགས། བ་
རཱ ་ ཛི ལ ་ བ ྡོད ་ ཁ ང ་ གི ་ འ ག ན ་ འ ཛི ན ་
འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས། སླ ྡོབ་
ད པྡོན ་ ཨི ་ ལི ་ ས ་ ཧ ་ རྲུ ་ མི ་ ཀྡོ ་ ཛ ་ ས ་  
(Elisa Harumi Kozasa) ལགས། སུྒ་
རལ་བ་ངག་དབང་བླ ྡོ་ག ྡོས་ལགས་དང་
ཨྡོ ་རྒྱན་ཤག་ལགས་བཅས་ཀིས་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྡོད། འད་ུའཛྡོམས་ཐྡོག་
གནས ་ཡྲུ ལ ་རྒྱལ ་ཁབ ་དང ་བྡོད ་ མིའི ་
སིྒྲག་འཛྲུགས་འཕྡོད་བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་
ཀི་ལམ་སྟ ྡོན་གཞིར་བཟྲུང་ཚྡོགས་བཅར་
བ་ཉི་ཤུ་མ་གཏྡོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མེད། མཐར་བྡོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས ་ མེད ་ ཚེ ་ རིང ་ལགས་ ཀིས ་སྐུ ་
མགྡོན་རྣམས་ལ་ཕག་རགས་ཕྲུལ་རེས་

གསྡོལ ་ཇ ་ལྷན ་དུ་གླ ེང ་མྡོ ལ ་གནང ་སྟ ེ་
བཞུགས། 
ཉིན ་ གངས ་ བཅྡོ ་ ལྔ ་ རི ང ་ གི ་ ཐང ་ ཀ ་
འགམེས་སྟ ྡོན་ད་ེབཞིན་ཕི་ལྡོ ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མཇྲུག་བསྡུ་
གི་ཡྡོད་ཅིང་། འགམེས་སྟ ྡོན་དསུ་ཡྲུན་
རིང་མཚམས་དང་། ཟབ་སྦྡོང་། བཀྲ་
ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་སིད ་པ་འཁྡོར་
ལྡོའི་འགལེ་བཤད། བྡོད་ཀི་སྡོལ་རུྒྱན་སུྒ་
རལ་གི ་ཐབས་ལམ་ཐྡོག་གསྲུ ང་བཤད་
བཅས་གྡོ་སིྒྲག་ཞུ་གི་ཡྡོད་པ་རེད། །

བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་ད ྡོན་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་རིག་འཛིན་ཆྡོས་སྒྲྡོན་ལགས་བྡོད་པའ་ིགྡོང་གསེབ་འཛྲུགས་སྐྲུན་ལས་འགུལ་
གི་ཚྡོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

དྡོན་གཅྡོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རིག་འཛིན་
ཆྡོས་སྒྲྡོན་ལགས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཡྲུ ་རྡོབ་ཀི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བ ྡོད་པའི་གྡོང་གསེབ་

འཛྲུགས་སྐྲུ ན་ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐྱདེ་སྐ ྡོར་གི་
བགྡོ་གླངེ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྡོད།
བ ྡོད་པའི་གྡོང་གསེབ་འཛྲུགས་སྐྲུ ན་ལས་
འགུལ་འདི་ནི་ཐྡོག་མར་སྐུ་ཞབས་ཇེན་ལྡོ ་

ཡི་སི་ལགས་དང་ཕ་རཱན་སིའི་གྡོས་ཚྡོགས་
བ ྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པ་གཉིས་ཀིས་
ཟྲུང་འབྲལེ་ཐྡོག་འགྡོ་བརམས་ཤིང་། ལས་
འགུལ་དརེ་ཕ་རཱན་སིའི་གྡོས་ཚྡོགས་འཐྲུས་
མི་གངས་ ༡༨༩ དང་གྡོས་ཚྡོགས་གྡོང་
མའ་ིའཐྲུས་གངས་ ༦༧ ནས་རྒྱབ་སྐྱྡོར་
གནང་ཡྡོད། ལས་འགུལ་དའེ་ིདགྡོས་
དམིགས་གཙྡོ་བ ྡོ་ན།ི བྡོད་མིའ་ིརིག་གཞུང་
དང་ངྡོ་བ ྡོ་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་། རྒྱལ་
སིྤའི་ཚྡོགས་སྡ་ེཁག་ནས་བ ྡོད་ནང་གི་དངྡོས་
ཡྡོད་གནས་སྟངས་སྐ ྡོར་ད ྡོ་སང་ཡྡོང་སླད་
ཡིན། ཕི་ལྡོ་ ༢༠༡༠ ལྡོར་ཕ་རཱན་སིའ་ིསཱ་
ལེས་སྲུར་གྷ་རྡོན་ན་ེགྡོང་སྡ་ེན་ིབ ྡོད་པའི་ལ་ྷར་ེ
ཞེས་པའི་གྡོང་གསེབ་དང་པ ྡོ་ད་ེཆགས་ཡྡོད། 
ཚྡོགས་འདའིུ་སབྐས་སྐུ་ཞབས་ཇནེ་ལྡོ་ཡི་སི་
ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་དའེི་སྐ ྡོར་འགལེ་
བཤད་ཞིབ་རྒྱས་དང་། ལས་འགུལ་ད་ེདང་
འབྲལེ་བའི ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་སྐ ྡོར་ཚྡོགས་

བཅར་བ་ཡྡོངས་ལ་གསྲུངས་ཡྡོད། བལེ་ཇི་
ཡམ་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
རིག་འཛིན་ཆྡོས་སྒྲྡོན་ལགས་ཀིས་ལས་
འགུལ་དརེ་དགའ་བསྲུ ་གནང་བ་མ་ཟད། 
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཁང་གི་ངྡོས་
ནས་ལས་གཞི་དརེ་རྒྱབ་སྐྱྡོར་གི་ཚུལ་ད་ུ
ལས་འགུལ་ད་ེདང་འབྲལེ་བའི་པར་རིས་
ལནྡ་པའི་དབེ་ཆུང་ཞིག་པར་སྐྲུན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིསྐ ྡོར་དང་། བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་ད ྡོན་
གཅྡོད་ཁང་གིས་ལྡོ ་རག་པར་གསྲུམ་བཅུ་
དསུ་དྲན་སྔ ྡོན་གྡོང་སྡ་ེཁག་ལ་བྡོད་ཀི་རྒྱལ་
དར་འགམེས་སྤལེ་གནང་གི་ཡྡོད་པ་སྡོགས་
ཀི་སྐ ྡོར་གསྲུངས།
ཕ ་ རཱ ན ་ སི ་ ལྷ ག ་ ད ཀར ་ ཚྡོ གས ་ པ འི ་
ཚྡོ གས་གཞྡོན ་སྐུ ་ཞབས་ཨྡོ ་རྒྱན ་པྲུ ་པ ་  
(Orgyenbubpa) ལགས་དང་ཕ་རཱན་སིའ་ི
བ ྡོད་རིགས་ཚྡོགས་པའི་ཚྡོགས་གཙྡོ ་ཀརྨ་
འཕནི་ལས་ལགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཇནེ་ལྡོ་ཡི་

སི་ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པར་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡྡོད། ར ྡོ་ར་ེརྣལ་འབྱྡོར་
མའི་ཆྡོས་ཚྡོགས་ཀི་དགེ་བཤེས་བླ ྡོ་ལྡན་
ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཇནེ་ལྡོ་ཡི་སི་ལགས་
ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་འབྲལེ་
ཚྡོགས་བཅར་བ་ཡྡོངས་ནས་ལས་འགུལ་
དརེ་རྒྱབ་སྐྱྡོར་གནང་དགྡོས་པའི་འབྡོད་
སྐལུ་གནང་ཡྡོད། ཕ་རཱན་སིའ་ིབ ྡོད་རིགས་
ཚྡོགས་པའི་དྲྲུང་ཆེ་དབྱངས་སིྐྱད་ལགས་
དང་ར ྡོ་ར་ེརྣལ་འབྱྡོར་མའི་ཆྡོས་ཚྡོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ིརན་ཁྡོ་ཡི་
སི་ (François Lecointre) ལགས་སྡོགས་
དྲ་ལམ་གི་ཚྡོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡྡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གི་གྡོས་ཚྡོགས་གྡོང་མའ་ིའཐྲུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨམ་རེནྡྲ་ངྷ་རི་མཆྡོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བ ྡོད་མིའ་ིརང་དབང་
འཐབ་རྡོད་ད ྡོན་ད་ུརྒྱབ་སྐྱྡོར་གནང་དགྡོས་པའ་ིའབྡོད་སྐལུ་ཞུས་པ།

Amarendra Dhari Singh) མཆྡོག་གིས་
རྒྱ་གར་གི་གྡོས་ཚྡོགས་གྡོང་མའི་ནང་བ ྡོད་
ད ྡོན་སྐ ྡོར་གླངེ་སླ ྡོང་གནང་འདགུ

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གི ་ཆབ་སིད ་ཚྡོ གས་པ་ 
(Rashtriya Janata Dal) ཞསེ་པའི་
ཚྡོགས་མི་དང་རྒྱ་གར་གི་གྡོས་ཚྡོགས་གྡོང་
མའི་འཐྲུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨམ་རེནྡྲ་ངྷ་རི་
མཆྡོག་གིས་གྡོང་ཚེས་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གྡོས་
ཚྡོགས་གྡོང་མའི་ནང་བྡོད་ད ྡོན་སྐ ྡོར་གླངེ་
སླ ྡོང་གནང་སབྐས་གསྲུང་ད ྡོན། རྒྱ་གར་གི་
ངྡོས་ནས་རང་གི་གྡོགས་པ ྡོ་ཚྡོར་རྒྱབ་སྐྱྡོར་
གི་ཆེད་ད་ུསླ ྡོབ་སྦྡོང་གནང་དགྡོས། ད་ེལརྟ་
མ་གནང་ཚེ་ང་ཚྡོས་སྔར་ལྡོ ་རུྒྱས་ཐྡོག་ང་
ཚྡོའི་བ ྡོད་ཀི་གྡོགས་པ ྡོ་ཚྡོར་སེམས་ཤུགས་
ཆག་བཅུག་པའི་ན ྡོར་འཁྲུལ་ད་ེབསྐྱར་ཟླྡོས་
བྱདེ་ཀི་ཡྡོད། ལྡོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་
ནས་བ ྡོད་མི་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་

གི་རང་དབང་གཙང་མའི་བདག་དབང་
དང་མིང་ཙམ་གི་དབང་བསུྒར་ལ་ཁས་
ལེན་བྱས་མྡོང་མེད།
ད ་ལྟའི ་གཞུང་འཛིན་ནས་དགའ་མྡོས ་
གནང་སའི ་རྒྱ ་གར་ གི ་སིད ་བླ ྡོན ་ཇཝཱ ་
ཧར་ལལ་ནཧེ་རྲུ་མཆྡོག་གིས་ཐ་ན་ཕི་ལྡོ ་ 
༡༩༤༩ ལྡོར་རྒྱ་གར་གི་གཞྡོན་སྐྱསེ་དམག་
སིྤ་ཛྡོ་ར་ཝར་བགྷ་ཤི་ (Zorawar Bakshi) 
ལགས་དམག་གི་འཐབ་ཇྲུས་སྐ ྡོར་ར ྡོག་ཞིབ་
ཆེད་བ ྡོད་ད་ུབཏང་གནང་ཡྡོད། སབྐས་ད་ེ
དསུ་འཆར་གཞི་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་ཐྡོན་མེད་
ལ། ད་ེལས་འཕྡོས་པའི་གནད་ད ྡོན་ཁག་ལྡོ་
རུྒྱས་ནང་འཁྡོད་ཡྡོད། འྡོན་ཀང་དངེ་སང་
འཛམ་གླིང་ནང་སྟ ྡོབས་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་

མང་ད་ུའཕལེ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་
གར་གིས་ད ེ་སྔ་ལས་འགུལ་བརམས་པ་
དང་མ་བརམ་པའི་མཇྲུག་འབྲས་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡྲུན་རིང་གི་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡྡོད། རྒྱ་གར་གི་ངྡོས་
ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁེ་ཕན་སླད་ཁིྱམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ལས་བརྒལ་བའི་མཐྲུན་ཕྡོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཚྡོ ་དང་ལྷན་དུ་ཕྡོགས་སིྒྲལ་གནང་
དགྡོས། ཞསེ་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྡོད། །
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TIBETAN FREEDOM

ཉ་ིཧ ྡོང་གྡོས་ཚྡོགས་ནས་བ ྡོད་ད ྡོན་སྐ ྡོར་གྡོས་ཆྡོད་བཞག་པར་ཉ་ིཧ ྡོང་སྐ་ུཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལགས་
ཀིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཉ་ེཆར་ཉ་ིཧ ྡོང་གི་གྡོས་ཚྡོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྡོད་དང་རྒྱ་ནག་
གི ་དབང་བསུྒར་འྡོག་ཡྡོ ད་པའི ་ས་ཁྲུལ་

གཞན་ཁག་གི་ནང་འགྡོ་བ་མིའི་ཐྡོབ་ཐང་
རིས་མེད་ར ྡོག ་རྡོལ་བཏང་དང་གཏྡོང ་
བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ངྡོ་རྒྡོལ་གི ་
གྡོས་ཆྡོད་ཅིག་བཞག་ཡྡོད་པ་དང་། ཕི་
ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་
ཉིན་རྒྱབ་ཉི་ཧ ྡོང་གི་གྡོས་ཚྡོགས་འྡོག་མའི་
ཚྡོགས་ཁང་ད་ུཉ་ིཧ ྡོང་གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་
རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚྡོགས་ཀི་ཚྡོགས་འད་ུཚྡོགས་ཡྡོད། གསར་
དུ་བསྐ ྡོ་བཞག་གནང་བའི ་ཉི་ཧ ྡོང ་གྡོས་
ཚྡོགས་བྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་དྲྲུང་
ཆེ་དང་ཉ་ིཧ ྡོང་གི་གུ་ཡངས་མང་གཙྡོ་ཆབ་
སིད་ཚྡོགས་པའི་ཚྡོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨི་ཤི་
ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་མ་ས་ (Ishikawa Akimasa) 

ལགས་ཀིས་ཚྡོགས་འད་ུགཙྡོ ་སྐྱྡོང་གནང་
ཡྡོད།
སྐབས་དརེ་ཉི་ཧ ྡོང་གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་

རྒྱབ ་སྐྱྡོར ་ཚྡོ གས ་པའི ་ཚྡོ གས ་གཙྡོ ་སྐུ ་
ཞབས་ཞི་མྡོ་མྲུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ (Shimo-
mura Hakubun) ལགས་ཀིས་ཉ་ིཧ ྡོང་
གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་
འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚྡོགས་ཀི་ཚྡོགས་མི་རྣམ་
པར་ཕེབས་བསྲུ འི ་གསྲུང་བཤད་གནང་
གྲུབ་མཚམས་ཉི་ཧ ྡོང་སྐུ ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལགས་ཀིས་བ ྡོད་མི་
དང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསུྒར་འྡོག་ཡྡོད་པའི་
མི་རིགས་ཡྡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཉི་ཧ ྡོང་
གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་
ཚྡོགས་གཙྡོ་གཙྡོས་པའི་གྡོས་ཚྡོགས་འཐྲུས་
མི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྡོ་བ་
མིའི་ཐྡོབ་ཐང་རིས་མེད་ར ྡོག་རྡོལ་གཏྡོང་

བཞིན་པའི་ཐད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྡོ་རྒྡོལ་གི་
གྡོས་ཆྡོད་བཞག་གནང་བར་ཐྲུགས་རེ་ཆེ་
ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་ཉི་ཧ ྡོང་གི་སིད་བླ ྡོན་སྐུ་
ཞབས་ཧྲུ་མིའྡོ་ཀི་ཞི་དཱ་ (Fumio Kishida) 
མཆྡོག་གིས་དབྲུ ་ཁིད་པའི་ཉི་ཧ ྡོང་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྡོད་ནང་འགྡོ་བ་
མིའི་ཐྡོབ་ཐང་རིས་མེད་ར ྡོག་རྡོལ་གཏྡོང་
བཞིན་ཡྡོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
གནང་དགྡོས། ཞསེ་དང་། གྡོས་ཆྡོད་དསེ་
འཛམ་གླིང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟས་ནས་
བསྡད་ཡྡོ ད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མྲུ ་
མཐྲུད་གདགུ་རུབ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་ལག་
བསྟར་བྱེད་མི་ཐྲུབ་པའི་བར་ལན་གསལ་
པྡོ་ཞིག་བསྟན་ཡྡོད། ཅསེ་གསྲུངས།གཞན་
ཡང་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པྡོ་ལགས་ཀིས་གྡོས་ཚྡོགས་འཐྲུས་མི་རྣམས་
ལ་ཤྡོག་གངས་གཉིས་ཅན་གི་སྙན་ཐྡོ་ཞིག་
ཕྲུལ་ཡྡོད་པ་དང་། སནྙ་ཐྡོ་དའེི་ནང་ལྡོ་རུྒྱས་
ཐྡོག་བ ྡོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པ་དང་། 
ཕིས་སྲུ ་རྒྱ་ནག་གིས་བ ྡོད་དབང་བསུྒར་བྱས་
སྟབས་སིྤ་ན ྡོར་༧གྡོང་ས་༧སྐྱབས་མགྡོན་
ཆེན་པ ྡོ་མཆྡོག་གིས་དབྲུས་པའི ་བ ྡོད་མི ་
བརྒྱད་ཁི་ལྷག་བཙན་བྱྡོལ་ད་ུཕབེས་དགྡོས་
བུྱང་བ། ཉ་ེཆར་ཁམས་བྲག་འགྡོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཐྲུབ་དབང་གི་སྐུ ་བརྙན་
མཐྡོ་ཚད་ཁྲུ ་དགུ་བཅུ་གྡོ ་དགུ་ལྷག་ཅན་
ཞིག་དང་མ་ཎི་དངུ་འཁྡོར་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་
ར་གཏྡོར་བཏང་སྟ་ེད་ཆ་བ ྡོད་ནང་གི་གནས་

སྟངས་ན་ིདམག་ས་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡྡོད་པ། ཉ་ི
ཧ ྡོང་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྡོ་ཁིད་རྣམས་
ལ་བ ྡོད་ནང་ཆྡོས་དང་རིག་གཞུང་ཐྡོག་
དྲག་གནྡོན་བྱདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇྡོག་
བྱས་ཏ་ེབ ྡོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙ ྡོག་སེལ་ཐབས་སྲུ ་
བ ྡོད་མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་
ད་ུགྡོས་མྡོལ་བྱེད་དགྡོས་པའི་འབྡོད་སྐུལ་
གནང་དགྡོས་པ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཕི་
ལྡོ་ ༢༠༢༠ ལྡོའི་བ ྡོད་ད ྡོན་སིད་བུྱས་དང་
རྒྱབ་སྐྱྡོར་གི་ཁིམས་ཞེས་པ་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་ལྟར་ཉ་ིཧ ྡོང་གཞུང་གིས་ཀང་བྡོད་
ད ྡོན་སྐ ྡོར་ད་ེལྟ་བྲུའི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
གནང་དགྡོས ་པའི ་འབྡོད ་སྐུལ ་ ཞུས ་པ ་
སྡོགས་འཁྡོད་ཡྡོད།
ཉ་ིཧ ྡོང་གི་གྡོས་ཚྡོགས་འཐྲུས་མི་རྣམ་པས་
ཉ ེ་ཆར་ཁམས་བྲག་འགྡོ ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཐྲུབ་དབང་གི་སྐུ ་བརྙན་མཐྡོ་
ཚད་ཁྲུ་དགུ་བཅུ་གྡོ་དགུ་ལགྷ་ཅན་ཞིག་དང་
མ་ཎི་དངུ་འཁྡོར་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ར་གཏྡོར་
བཏང་བ་སྡོགས་ཀི ་གནས་ཚུལ་རྣམས་
གསན་རསེ་ཧ་ལས་ཏ་ེཧ་ཅང་ཐྲུགས་འཚབ་
ཡྡོད་པའི་སྐ ྡོར་གསྲུངས་པ་དང་འབྲལེ་བ ྡོད་
ད ྡོན་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པའི་སྐ ྡོར་གསྲུངས། ཉ་ིཧ ྡོང་གྡོས་
ཚྡོ གས་བ ྡོད ་ད ྡོན ་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོ གས་པའི ་
ཚྡོགས་གཙྡོ་སྐུ་ཞབས་ཞི་མྡོ་མྲུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་
ལགས་ཀིས་བ ྡོད་ཀི་གནད་དྡོན་སྐ ྡོར་ཉ་ིཧ ྡོང་
གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་

༸གྡོང་ས་མཆྡོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བ ྡོད་
མིའི་སིྒྲག་འཛྲུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྡོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐྡོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།

ངྡོས་ནས་གང་མགྡོགས་ཚྡོགས་ཆེན་ཞིག་
བསྐ ྡོངས་ནས་ཐག་གཅྡོད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའི་སྐ ྡོར་གསྲུངས།ཉི་ཧ ྡོང་གི་གྡོས་ཚྡོགས་
འཐྲུས་མི་རྒན་གས་སྐུ ་ཞབས་ཝ་ཊ་ན་བྷ་ེ
ཤུ་ (Watanabe Shu) ལགས་ཀིས་ཉ་ི
ཧ ྡོང་གྡོས་ཚྡོགས་བྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་
པའི་ཚྡོགས་མི་རྣམ་པ་ཚྡོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབྲལེ་བ ྡོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་
སྐ ྡོར་ཐྲུགས་འཚབ་ཡྡོད་པའི་སྐ ྡོར་གསྲུངས། 
ཉ་ིཧ ྡོང་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་ཁང་གིས་ཉ་ིཧ ྡོང་གི་སདྐ་
ཐྡོག་ཡྡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྡོག་ཚྡོགས་
པས་བྡོད་ནང་མནར་སྤྡོད་བཏང་བའི་སྐ ྡོར་
གི་དཔ་ེདབེ་ (100 Atrocities of the 
CCP in Tibet) དང་། ཨིན་ཡིག་ཐྡོག་
ཡྡོད་པའི་དཔ་ེདབེ་ (Harnessing the 
Dragon’s Fume) ཞསེ་པ་ཚྡོགས་
འདའིུ་སྟངེ་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡྡོད།
ཐེངས་འདིའི ་ཚྡོགས་འདུའི ་ཐྡོག་ཉི་ཧ ྡོང་
གྡོས་ཚྡོགས་བ ྡོད་ད ྡོན་རྒྱབ་སྐྱྡོར་ཚྡོགས་པའི་
ཚྡོགས་མི་དང་སྐུ་ཚབ་གངས་ ༡༩ ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྡོད། ཉ་ིཧ ྡོང་སྐུ་ཚབ་
ད ྡོན་གཅྡོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལགས་
དང་ཉ་ིཧ ྡོང་སྐུ་ཚབ་ད ྡོན་གཅྡོད་ཁང་གི་དྲྲུང་
ཆེ ་འཇིགས་མེད་ཚེ ་བརན་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཚྡོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡྡོད་པ་བཅས། །

ཡྡོངས་ཁྱབ་གསལ་བཤད།

ནའིྲུ་ཛི་ལེན་ྜགྡོང་ཁྱརེ་ཨྡོག་ལན་ཌ་རྲུ་རྒྱ་ནག་དགུན་ཁའ་ིཨྡོ ་ལེམ་པགི་ལ་ངྡོ་རྒྡོལ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བ།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ ྡོ་བྲང་
ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཡིག་ཕབེས་དགྡོངས་
བཞིན་ཁ་སང་ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་འད་ིནས་
དགེ་བསྐུལ་གི་ཛ་དྲག་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་
སྤལེ་བ་ད་ེབཞིན་དམིགས་ཡྲུལ་ངན་འཆང་
བྱེད་མཁན་རེ་ཟྲུང་གིས་མང་ཚྡོགས་མགྡོ་
རྨྡོངས་གཞིའི་འགལེ་ལྡོག་དང་། བཤད་
ལྡོག་ཅི་རིགས་ཀི་སྒ ྡོ་ནས་དཀྲྡོག་གཏམ་འདྲ་
མིན་འགམེས་སྒྲྡོག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་
པར་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱར།
༡། སིྤ་ན ྡོར་༸གྡོང་ས་༸སྐྱབས་མགྡོན་ཆེན་
པ ྡོ་མཆྡོག་གིས་དབྲུས། རིས་མེད་བསྟན་
འཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ ་ཚེ ་

༄༅། །ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ 
༤ ཉནི་ནའིྲུ་ཛི་ལེན་ྜགྡོང་ཁྱརེ་ཨྡོག་ལན་
ཌའི་བ ྡོད་རིགས་མཐྲུན་ཚྡོགས་ཀི་གྡོ་སིྒྲག་
འྡོག་བ ྡོད་རྒྱ་གྡོགས་པྡོའི ་ཚྡོགས་པ་དང་། 
བྡོད་ཀི་གྡོགས་པ ྡོ་ཚྡོགས་པ་བཅས་མི་མང་
ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་ཐྡོག་འད་ིལྡོའི་རྒྱ་

བརན་ཅིང་མཛད་འཕནི་རྒྱས་པ། བྡོད་
མིའི་སིྤ་མཐྲུན་བསྡོད་ནམས་གསྡོག་སྤལེ་
དང་། མང་ཚྡོགས་བད་ེཐབས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
རུྒྱན་འཕར་ཞབས་རིམ་ཁག་སྨིན་སྒྲྲུ བ་ཞུ་
རུྒྱ་ཆྡོས་རིག་ལས་ཁྲུངས་ཀི་ལས་འགན་
ཁྡོངས་སྲུ་ཡྡོད་སྟབས། དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལྡན་ཕ ྡོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་སིྤ་རིམ་ཕབེས་
སྒ ྡོ་རྣམས་འདི་ནས་འཕལ་མུར་ཁྲུངས་སྡོ་
སྡོར་བཀྡོད་མངགས་དང་གསལ་བསྒྲགས་
ཞུ་སྒ ྡོ་འཚེམས་མེད་ཞུ་བཞིན་ཡྡོད།
༢། རྣམ་ཀུན་ཞབས་རིམ་རྣམས་དཔལ་
ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ ྡོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་
འད་ིག་བརུྒྱད་པའམ། འབྲལེ་ཡྡོད་ལ་

ནག་དགུན་ཁའི་ཨྡོ ་ལེམ་པགི་ཟླ་འདའིི་ཚེས་ 
༤ ཉནི་རདེ་གཏན་ཁལེ་བར་ངྡོ་རྒྡོལ་གི་
ལས་འགུལ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
མདནུ་ད་ུསྤལེ་ཏ་ེབ ྡོད་དང་ཡྲུ་གུར། སྡོག་པ ྡོ། 
ཧྡོང་ཀྡོང་སྡོགས་ལ་འགྡོ་བ་མིའི་ཐྡོབ་ཐང་
དང་སྨྲ་བརྡོད་རང་དབང་མེད་པས་འདི་

བཀྡོད་མངགས་སམ། ཡྡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒྲགས་སྡོགས་བརུྒྱད་དགེ་བསྐུལ་མཛད་
སྡོལ་ཅི་རིགས་ཡྡོད་པ་ཡྡོངས་གགས་ལྟར་
ཡིན།
༣། ཐངེས་འདའིི་ཞབས་རིམ་གི་དམིགས་
ཡྲུལ་ན།ི ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་མཛད་འཕནི་
རྒྱས་པ་དང་། མང་ཚྡོགས་བད་ེཐབས་ཀི་
ཆེད་ད་ུཡིན་པ་དང་། 
གཞི་འཛིན་ས་ན།ི རིས་འབྲས་དང་བ་ླལའྷི་
བཀའ་ལྲུང་དགྡོངས་ད ྡོན་ཡིན་པ།
དསུ་ཚེས་ན།ི བྡོད་ཟླ་དང་པ ྡོའི་ནང་ཚུད་
ཡིན་པ་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་སྲུ ་གསལ་
བཀྡོད་ཟིན་པ་ལརྟ་ཡིན་པས། ད་ེམིན་གི་

ལྡོའི་ཨྡོ ་ལེམ་པིག་རྒྱ་ནག་ལ་རེད་ཀིན་ཡྡོད་
པ་དརེ་མྡོས་མཐྲུན་མེད་པ་མ་ཟད་བ ྡོད་དང་
ཡྲུ ་གུར་སྡོགས་ལ་རང་དབང་དགྡོས་པའི་ཞི་
བའི་ངྡོ་རྒྡོལ་ཆུ་ཚྡོད་གཅིག་ལགྷ་སྤལེ་ཡྡོད།
ད་ེཡང་ད་ེཉནི་ད་ེས་ྔནིའྲུ་ཛི་ལེནའྜི་ཤིན་པའྡོ་
ཚགས་པར་གི་རྡོམ་སིྒྲག་པ་དང་། དངེ་

འགལེ་ལྡོག་དང་། བཤད་ལྡོག་རྣམས་
ཁྲུངས་ལྲུང་གཞི་ར་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་
རང་ཡིན།
༤། གསལ་བསྒྲགས་ཀི་མགྡོར་ཛ་དྲག་
ཅེས་བྲསི་པ་ད་ེཡང་སིྤ་རིམ་སྨནི་སྒྲྲུབ་ཞུ་རུྒྱ་
དསུ་ཚྡོད་ཀིས་ཉ་ེབར་གཏུགས་ཡྡོད་པའི་ཆ་
ནས་ད་ེལརྟ་བཀྡོད་པ་མ་གཏྡོགས། གནས་
སྟངས་བྱ་ེབྲག་པར་དམིགས་ཏ་ེཛ་དྲག་ཅསེ་
བཀྡོད་པ་ཞིག་མིན་པ་བཅས་ཀི་ཡྡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བཤད་ད།ུ ཆྡོས་རིག་ལས་ཁྲུངས་
ནས་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ལ།།

སྐབས་པ་ེཅིང་དཔིད་ཀ་ཞེས་པའི་དསུ་དབེ་
ཀི་རྡོམ་སིྒྲག་པ་སྐུ ་ཞབས་ཁིན་ཝྲུས་ཅན་
གིས་ལས་འགུལ་དང་འབྲལེ་བའི་གཏམ་
བཤད་གནང་ཡྡོད་པ་བཅས།།


