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།
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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡའེ ་ི མི ་མང་ལ་
གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
།རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་

༄༅།

མངའ་སྡའེ ི་ནང་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་བབས་པས་

ངོས་ཀྱིས་ཆར་ཞོད་ཆེ ན་པོ་བབས་པས་རྐྱེན་

བེལ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་
འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་ཞི ག་ལ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚི གས་
སྟབས་བདེ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།

ནང་མི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུ གས་གསོ་དང་ བརྒྱུ གས་ས་དང་ས་རོ ་ ར ་ྡོ རོ འི ་ འོག ་ཏུ ་ལྷག ་
ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་དུ་ཐུ གས་སྨནོ ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི་

རྐྱེན་གྱིས་མི ་རྒྱུ ་གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཆེ ན་པོ་

བྱུང་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་གསན་མ་ཐག་བོད ་

ངོས་ནས་གོད་ཆག་བྱུང་བའི་མི ་མང་རྣམས་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠  ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཨུཏྟརཱ་

པར་ངོས ་ཀྱི ས ་རྗེས ་སུ ་ ཡི ་རང་ཞུ ་ ཡི ་ཡོ ད །
ངོས ་ཀྱི ས ་ཨུ ཏྟ རཱ ་ཁནྜ་ མངའ་སྡའེ ི ་ མི ་མང་

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

ལ་རོགས་རམ་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་གནང་བཞི ན་

ཁནྜ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཞབས་
པུཤ་ཀར་སི ངྒ་དྷ་མི ་
Dhami)

ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་། རྒུད་སྐྱོབ་

སླད ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་དགེ་ རྩ་ཚོ ག ས་པས་ཞལ་

(Shri Pushkar Singh

འདེབས་འབུལ་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་བཤད་ཡོ ད།

མཆོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་

དོན།

གྱི ས ་འདས་གྲོང ས་སུ ་ གྱུ ར ་པའི ་ ཤུ ལ ་ལུ ས ་

ཐུ གས་སྨནོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་བཞིན་ཆུ་ལོག་

ཅེས་འཁོད།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་ཁར་ཤང་དང་སོ་ནཱ་དཱ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།
ཚོ གས་འདི་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་འདུག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

འཛུ གས་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབྲེལ་བའི་འཚོ ་

པ་དེར་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ཀ་རྡོར་

བ་རང་སྐ ྱོང ་གི ་ སྐྱི ད ་སྡུག ་ཅི ག ་ཆགས་ཡོ ད ་

མ་འོང ས་པར་མུ ་ མཐུ ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

༡༩

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

སྒང་གསུམ ་ཁུལ ་དུ་གཞུ ང་འབྲེལ་འཚམས་

གཟིགས་སླད་ནབུ ་བངྒཱལ་གྱི་སྦག་ཌོ་ར་གནམ་
ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་སཱ་ལུ་གཱ་རཱ་དང་།

སནྣོ ་རི གས་གཅིག་ཀྱང་ཞུ་མི ་དགོས་པར་འཚོ ་
པར་བསྔགས་བརྗོད་འོས་པ་ཞི ག་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོ ད།

ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་གྱར་དགོས་བྱུང་

ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི་རེད།

བསྐྱོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡི ན་པ་གསལ་

ས་མ་ཤོ ར ་གོང ་ནས་བོད ་མི ་དེ་ དག་སླབེ ས་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་འགན་ནང་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁར་ཤང་

ཡོ ད།

མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།  ཉེ་

རྒྱུས་དེ་འདྲ་ཕྲན་བུ་ཉན་གྱི་ཡོ ད། ཁ་སྔནོ ་རརྡོ ་

ི ་དང་ཀ་སྦུག་ཁུལ་དུ་བོད་
རརྡོ ་གླང

སྐབས་རེས་དུས་ཚོ ད་བྱུང་བའི་རི ང་

རྒན་རབས་ཚོ ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ལོ ་

ན། མ་འོངས་པར་འགདྱོ ་པ་སྐ་ྱེ མི ་དགོས་པ་

བྱུང་།

ཅེས་ཞུ་འདོད་

ནས་ལས་འགན་གཙོ་བོ་གཉིས་རེད།

ལས་

འགན་གཅིག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ནས་རྩིས་པ་

ཡི ན་ན་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་ནས་

ཆར་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

ི ་ཁུལ་གྱི་རྒན་པའི་སར་ནས་དེ་སྔའ་ི སྐད་ཆ་
གླང

ལོ་ ༧༠ འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་རེད།

སྐབས་དེར་

ང་ཚོ ས་ཞུས་པ་དང་གོ་སྒྲི ག་གནང་བ་གཉིས་

ཡོ ད།

ཡི ན་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར་ད་རེས་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་

འཁྲུགས་ཏེ་སྐད་ཆ་དེ་ཙམ་ཉན་རྒྱུ ་མ་བྱུང་།
འདི ར ་ཆ་མཚོ ན་ནའང་དེ་ སྔ ་ བོད ་ས་མ་

རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་

འཛུ ལ ་བྱས་རྗེས ་འདིར ་ཕེབ ས་པའི་ བོད ་མི ་

ཐུ བ་པ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་བཙན་བྱོལ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

དུས་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

ལ་རགྟོ ་ཞི བ་སླད་ཡོ ང་སྐབས་མི ་མང་མཇལ་

ངས་གང་མགྱོག ས་ས་གནས་སུ ་ བཅར་རྒྱུ ་

མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་གྱི ་ བཙན་བྱོལ་བོད ་
མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཆེ ་ཁག་ནང་བོད་མི ་སྟོང་

དེ་འདྲ་ཉན་དགོས་བསམ་བྱུང་།

ཡི ན་ཡང་

མི ་འདྲ་བ་ཆགས་ནས་འཆར་གཞི ་ ཚང་མ་

རྣམས་མཉམ་དུ་བསྡད ་ནས་སྤྱི ་ནོར ་༸གོང ་

ལྟ་བུ་ཡི ན་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་

དགོ ང ས་གཞི ར ་བཟུ ང་འགྲོ་ ཐུ བ་པ་དང་།

ཆུང་བའི་ནང་མི ་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

ཁར་ཤང་

ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་
ཆགས་འདུག ་ཅེས ་ཞུ ་ ན་མ་འགྲི ག ་པ་ཡོ ད ་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

རྩིས་པ་ཡི ན་ན་ལོ་ངོ་ ༦༡་་་༦༢ འག་ྲོ བཞིན་
རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་

ནས་བཟུང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་

ཤོ ར་གོང་གི ་བོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི ས་བཙན་ ང་ཚོ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འདི་ ཧྲ་ཏག་ཏག་གནས་

གཞིས་ཆགས་

ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོ ད་པ་རེད།

དེའ་ི སྟེང་མི ་རབས་

གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན།

བ་རེད།

དུ་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱིས་མི ་མང་ཚོ གས་ཁང་ནང་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོང ས་ ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

བཞེད་ལྟར་ཤར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་

ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་གྱར་དགོས་

ི ་ཁུལ་གྱི་བོད་
ཀ་སྦུག སོ་ནཱ་དཱ། རརྡོ ་གླང
མི འི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

རྣམ་པ་ཚོ ར ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་

བར་ལམ་བར་ཆད་བྱུང་བ་རེད།

འོན་ཀྱང་

དེ་དག་ཚང་མ་རྫོགས་ནས་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་

རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་སྐུ་ ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་

པོ་རེད།

མི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་དེང་

དུས ་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཚད་དང་ལྡན ་པ་མེ ད ་པ་

ཡི ན་ནའང་ལྷག་བསམ་དང་ཧུ ར་བརྩོན་གནང་ འཕགས་བོད ་འབྲེལ ་མཐུ ད ་ཚོ ག ས་པས་ཕྱི ་ ལོ ་
བ་དང་། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕྲད་པ་ཡི ན་ ༡༩༦༢ ལོའ་ི རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་འཁྲུག་
ནའང་དེར ་གདོང ་ལེ ན ་གནང་སྟེ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

(Panchsheel agreement) ཞེས་པའི་ཆི ངས་

དེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཡི ག་བཞག་ཡོ ད་པ་དེ་རྩིས་མེད་སྣང་ཆུང་དུ་བཏང་
དེའི་ཐོག་གཅོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ སྟེ་རྒྱ་གར་ལ་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་པ་དེར་ཕྱི་ལོ ་
མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ དགོང ས་པ་དང་།
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི ་ སྲི ད ་བྱུས་གཞི ར ་བཞག་ཐོག ་

བེལ་ཇི ་ཡམ་ནས་ཡི ན་པའི་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་ཞི ག་

རྙགོ ་སེལ་ཐབས་མེད།

ི ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་
ཁོང་འཛམ་གླང

དང་བཙན་བྱོལ་བ་ཡོ ད་སའི་ལུང་པ་མང་དག་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡག་ཐག་ཆོ ད ་ཅི ག ་བྱུང་འདུག ་ ཅིག་ལ་འག་ྲོ མངྱོ ་།   འོན་ཀྱང་བོད་པའི་སྤྱི་

༄༅། །རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་གིས་ཕྱི་

འདུད་དང་ཆེ་མཐོང་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། དང་པོ་ པ་ལྔའི་གསྲོ ་མཐུ ན་ནམ་ཧིན་སྐད་དུ་པན་ཅ་ཤི ཱལ་

ཤར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས།

གིས།

དྲན་གསོ་དང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ།

ཡག་པོ་བཟོ་རྒྱུ ར་འབད་བརྩོན་གནང་སྟབས། ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་
མི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ ་གུ ས་ རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་བསླབ་

བ་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་བོད་པ་ཞེས་བརྗོད་
ཉེ་ཆར་

༄༅། །བེལ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྙིང་གྲས་དང་ཡུ ་རོབ་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ས་བྷ་
སོ་གོར་ (Csaba Sogor) མཆོག་ལ་ཉིན་
གུ ང ་གི ་ གསོ ལ ་ཚི གས་སྟབས་བདེ་ ཞི ག ་གོ་ སྒྲི ག ་
ཞུས་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་སྐུ ་ ཞབས་ས་བྷ ་ སོ ་ གོ ར ་མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༩ དབར་དུས་ཡུ ན་ཐེངས་
གཉིས ་རི ང་ཡུ ་རོ བ ་ག ྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་
ཡི ན་པའི ་ སྐབ ས་ཁོང ་གི ས ་ཡུ ་ རོ བ ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་གནང་
སྟེ་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་གནང་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཐེངས་
འགའ་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་
པ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད། གཞན་
ཡང་ཡུ ་རོབ་གགྲོ ས་ཚོ གས་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་དོན་ཆེད་
དུ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་དང་། གྲོས་ཆོད་བཞག་
པ། འགྲེམས་སྟོན་སོགས་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོ ད། སྐ་ུ ཞབས་ས་
བྷ་སོ་གོར་མཆོག་གི ས་ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་སུ ་བོད་
པའི ་ སླབོ ་མ་ཚོ ར ་དུས ་ཡུ ན ་ཐུ ང ་ངུ ་ རི ང ་ཉམས་
གསོ ག ་ཆེ ད ་ལས་ཀ་སྤྲོད ་རྒྱུ འི ་ ཁས་ལེ ན ་གནང་
མྱོང་ཡོ ད། སྐ་ུ ཞབས་ས་བྷ་སོ་གོར་མཆོག་གིས་
མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་
བེལ ་ཇི ་ ཡམ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་བཀྲ་ཤི ས ་ཕུ ན ་
ཚོ གས་ལགས་དང་ལས་བྱེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཊི ་རན་སེལ་ཝེ་ནི་ཡའི་ (Transylvania) མངའ་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་
བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལས་འགུ ལ་མང་དག་
སྤལེ ་ཐུ བ་ཡོ ད། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་
ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་ཡུ ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་
མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ས་བྷ་སོ་གོར་མཆོ ག་བེལ་ཇི ་
ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ག་དུས་ཕེབས་པ་
ཡི ན་ནའང་དགའ་བསུ ་ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས།།

རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་ང་ཚོ འ་ི དཀའ་

དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་

གནས་ཚུལ་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས། །

༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་འཕགས་བོད་
འབྲེལ་མཐུ ད་ཚོ གས་པས་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལི འ་ི ཅཱ་ནཀྱ་པུ་རི ་ (Chanakyapuri) ཞེས་པའི་
ཁུལ་དུ་དྲན་གསོ་དང་། རྒྱ་མི ་བོད་ནས་ཕར་ལོག་
ཅིག   བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་ནང་མི ་
གསོ ད ་ཁྲག་སྦྱོར ་མཚམས་འཇོག ་དགོ ས ་ཞེ ས ་
སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་ས་ྟེ ཞི ་བའི་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཅན་ཌཱི་གར་དང་།
ཨ་ཝ་དྷ།ི (Awadh) ཆ་ཏི་སི ་སྒར། ཨམ་བྷ་
ལ། ཆི ་ཊོར་ (Chittor) བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་
ཁྱེར་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ས་གནས་འཕགས་བོད་འབྲེལ་
མཐུ ད ་ཚོ ག ས་པས་ཞི ་ བའི ་ ངོ་ རྒོལ ་སྐད ་འབོད ་
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་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༧
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྔ་བ་ཀིར་ྟི དགོན་པའི་ག་ྲྭ བླ་ོ བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ།

ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་རྔ་སབྲི ་ཀ་ཉག་སྡ་ེ བའི་ར་ུ བ་ ལེ ན་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཁ་ཤས་ནང་ཞུགས་

༄༅། །བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་དུ་

ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་

ཚང་གི་ཡི ན་ཞིང་། ཕ་མི ང་ལ་རི ག་ཁོ། (ཚེ ་ ནས་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ སོ ག ས་ཐེང ས་

༡༠ ཚེ ས་ཤར་ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཀིར་ྟི དགོན་པའི་

འདས།) མ་མི ང་ལ་ཚེ ་རི ང་སྐྱིད། སྤུན་བཞི་ འགར་ཐོབ་ཡོ ད་འདུག རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་གི་
ཡོ ད་པའི་གསུམ་པ་ཡི ན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་ འདྲ་པར་རྣམས་དྲ་ལམ་སོ ག ས་སུ ་ བཀྲམ་

གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་རང་ལོ་ ༣༤

ཡི ན་པ་ཁོང ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་འཛི ན་བཟུ ང་

སྐབས་ནས་རྔ་བ་ཀི ར་ྟི དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས། སྐབས་རེ་བའི་ཟླ་འོད་ཅེས་པའི་མི ང་དེ་བེད་

བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གང་དུ་

གཞུང་གི ་གླགོ ་ཀླད་སྡ་ེ ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་། གཞན་ཡང་ཟླ་འདིའི་ ཚེ ས ་ཤར་ཙམ་ལ་རྔ་

གནས་ཚུ ལ ་འདི་ ནས་ཤེ ས ་ར ག
ྟོ ས་མ་ཐུ བ །

ནས་ཀྱང་རྒྱུ ན་དུ་ ཡུ ལ ་ལྗངོ ས་སོ ག ས་པར་ ཡང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་ཚོ ད་འདུག་ཀྱང་

དེང་སྐབས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི།

བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།   ཁོང་འཛི ན་

པར་པ་ཡི ན་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་སྒརེ ་ངོས་ བ་ཀི རྟི་ དགོ ན ་པའི ་ གྲྭ ་ པ་གཞན་འགའ་རེ ་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་མེ ད་སོགས་ཞི བ་ཕྲའི་

ཡང་ཁོང་དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལྷ་ས་

ནས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྔ་བ་ནས་

དགོན་པ་ སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

ལེ ན་བྱེད་རྒྱུ ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོ ད་མཁན་ མཚན་དང་ཕ་ཡུལ་སོགས་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་

སོ་སོར་འཛི ན་བཟུང་གི ས་ཟླ་བ་བཞི ་ལྷག་རེ་ བཀག་ཉར་བྱས་མངྱོ ་འདུག

ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

བོད་ནང་ཁུལ་གྱི་པར་ ཚུ ལ་འདི་ནས་ཤེས་རགྟོ ས་མ་ཐུ བ་པ་བཅས།

ཐའེ་ཝན་ད་ུ མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་འོག་རྐྱེན་འདས་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགེ་འདནུ ་པ་ཚོ ས་
བསྔ་ོ བ་དང་སྨནོ ་ལམ་གནང་བ།
༄༅། །ཁ་སྔནོ ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་ གངྲོ ་ཁྱེར་ཀའོ་ཤོང་དུ་ཁང་པ་རྩེག་ཐོག་ ༡༣ གཉིས་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ས།ྟེ མི ་ གནོད་སྐནྱོ ་ཕོག་མཁན་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཀྱི་ཆེད་

པར་དེ་སྔནོ ་ཧྭ་ོ ཝ་ལེན་ས་གནས་སུ་མེ་འཁོར་

གྲངས་ ༤༡ གནོད་སྐནྱོ ་ཚབས་ཆེན་བསམ་ སྒྲུ བ་ཡོ ང ་བའི ་ འབོད ་སྐུལ ་གནང་བ་ལྟ ར །
ཡུལ་ལས་འདས་པ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐའེ་ ཐའེ་ ཝན་རྒྱལ་སྤྱི འི་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

རྣམས་ཆེད་བཅར་གྱི་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་

གྲངས་ ༤༦ ཚེ ་སགྲོ ་ཤོར་བ་དང།   མི ་ བསྔ་ོ བ་དང་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གསོ ག་

ཝན་མི ་མང་དང་ལྷག་པར་ཀའོ་ཤོ ང་གནས་

ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ད་རི ང་

སྐྲག་འོག་ལྷུངས་ཡོ ད།ཀའོ་ཤོང་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི་

ཀའོ་ཤོང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

སྡདོ ་མི ་མང་ཡོ ངས་རྫོགས་བླ་ོ འཚབ་དངངས་
ཚོ གས་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་

འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་ཐབས་
དྲོ་ཚོ དུ ་ ༣ ཙམ་ལ་ཐའེ་ཝན་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ ཅན་ཞི ག་ལ་གླ་ོ བུར་མེ ་སྐྱོན་ཤོ ར་ནས་མི ་རྒྱུ ་

དང་།

ལྷག་པར་རྩ་ཆེན་མི ་ལུས་གླ་ོ བུར་དུ་

ཤོར་མཁན་འདས་པོ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་

བརྡབ་སྐ ནྱོ ་བྱུང་སྐབ ས་ཀྱང་དགེ་ འདུན ་པ་

གནང་བ་སོགས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཐའེ་ཝན་མང་

ཚོ ག ས་ཁྲོད ་བོད ་མི ་སྤྱི ་ དང་ལྷག ་པར་བོད ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོ དུ ་ ༡༡ ཐོག་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཐོང་ཚུལ་གང་ལེགས་

རི ས་སུ་མ་མཆི ས་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཁག་ནས་

སྐྱོན་ནམ་བྱུང་སྐབས་བོད་མི ་ངོས་ནས་གདུང་

ཁྱོན་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་ཆེད་

བཅར་གྱིས ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་གནང་
ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།ད་ལན་རྐནྱེ ་ངན་ཙམ་མི ན་

ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཐའེ་ཝན་དུ་གནོད་

སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ གནང་གི ་ཡོ ད་པ་བཅས་མི ་
མང་སྤྱིའ་ི བསམ་ཚུལ་རེད་འདུག །

བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་
འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་ི རོན་བྷགེ ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

༄༅།

།བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་དྲུང་ཆེ ་བཀྲ་

back)

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་

དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ཟུར་ མྱངས་མྱོང་མཁན་རྣམ་པའི་དངོས་བྱུང་ལོ ་ ཕེབ ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་
པ་སྐ་ུ ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་ི རོན་བྷགེ ་གི ས་ལོ་རྗེས་ རྒྱུ ས་བསྐུར ་རོ ག ས་གནང་ཞེ ས ་གསུ ང ས། ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཤི ས ་དོན ་གྲུ བ ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་ཨ་

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་

མའི ་ དཔྱི ད ་ཀར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་འོག ་ གཞན་ཡང་སྐུ་ ཞབས་སེ ་ མུ ལ ་བྷི་ རོ ན ་བྷག
ེ ་ པོ་མཆོ ག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

པའི་རོ་ནལ་ཌི་རེ་གྷན་ཁང་པའི་

མྱངས་མ ྱོང ་མཁན་ཡི ་ཤུ ་ རྣམ་དག་ཆོ ས ་

པ་དང་།

རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོ ན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

(Ronald

དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ འོག ་མནར་སྤྱོད ་

མནར་སྤྱོད་མྱངས་མྱོང་མཁན་བོད་ཀྱི་ནང་ མཆོ ག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མང་གཙོ འི ་ ཀ་
ཡུ་གུར་མི ་རི གས།

རྒྱ་རི གས་ གི ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་རྗེས་མ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ བ་གསུ མ ་གྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ་དང་ལྷན ་

གི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ། ཡུ་གུར་

ུ ་ཞིག་ལ་ མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
རྩ་རླུང་སྒམོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་པ་ ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ་ལྔ་པ་གང་རང
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་དཔེ་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་གནང་ འཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་སྐརོ ་གསུངས།

ཨ་རི འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་

གནང་མཁན་ཡོ ངས་ནས་དཔེ་དེབ་དེ་དང་ སྐྱོབ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་

Reagan Building)

ནང་རྒྱ་ནག་ཐུ ན་མོང་

ལུགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དང་།

ཧོང་ཀོང་འག་ྲོ བ་

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་འདུ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞི བ་ཚོ གས་པའི་སྐུ་
སྐྱོབ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་

སེ་མུལ་བྷ་ི རོན་བྷགེ ་

(Samuel D. Brown-

ཚབ། རྩ་རླུང་སྒམོ ་སྒྲུབ་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། ཚོ གས་

ཡི ་ཤུ་པ།

འཆར་ཡོ ད་པས་ཚོ གས་འདུར་ཉམས་ཞུགས་ ཨ་རི འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་

འབྲེལ ་བའི ་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་འོག ་ཆོ ས ་ སེ་མུལ་བྷ་ི རོན་བྷགེ ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་

འདུའི་ཐོག་ཨ་རི འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་ དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་མནར་སྤྱོད་ ཟླ་

༡༠

༢༠༡༩

ནང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆེད་

བོད་པའི་རྒྱང་རྒྱུག་ར་ུ ཁག་གི ས་བོད་དོན་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧

ཚོ ག ས་པ་ཐེང ས་འདིའི ་ རྒྱང་རྒྱུ ག་གི ་ ལས་

ི ི་རྒྱང་རྒྱུ ག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཇར་མ་
ནཱའ
ནཱའི ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་བྷནོ ་ (Bonn) དང་། ལོ་རྒྱུས་

གོ་རྟོགས་སྤལེ ་ཡོ ད། ཇར་མ་ནཱའི ་ི བོད་རི གས་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་བསྟན་འཛི ན་ཡེ ་ཤེས་

ཉིན ་བོད ་རི ག ས་རྒྱང་རྒྱུ ག་རུ་ ཁག་ཇར་མ་

ཀྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལྡན་པའི་གངྲོ ་ཁྱེར་གཞན་ཁག་
གཅིག་གི་ནང་རྒྱང་རྒྱུག་གནང་ཡོ ད།

ི ི་བྱང་ར་ཡན་ཝེ་སི ་ཊི ་ཧྥེ་
དེ་ཡང་ཇར་མ་ནཱའ
ལི ་ཡ་ (North-Rhine-Westphalia) མངའ་

སྡའེ ི ་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ ས་གནས་བོད ་རི གས་

འགུ ལ་ལ་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱིས་བོད་དོན་སྐར
ོ ་

ལགས་ཀྱིས། རྒྱང་རྒྱུག་གི་ལས་འགུལ་ནང་

ཞུ ག ས་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་ནི ་ བོད ་དོན ་

ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

ཀྱི ་གསེ ར་གྱི ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་ངོ་

གནང་དང་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

འཁོར་བའི་དུས་

དྲན་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ སླ ད ་རྒྱང་རྒྱུ ག་གི ་ ལས་
འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་

ཇར་མ་ནཱའི ་ི གཞུང་ གསུངས།།
མང་གཉིས་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
སྐརོ ་གོ་རྟོགས་དང་།

༡༤

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༧ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི ས་སྐརོ ་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
ི ་
༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་བདེ་སྐྱིད་གླང

གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་།

ྲི ས་ ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དུ་གཏོགས་པའི་ཁ་
པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དང་། ཁམ

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་

གལ་གནད་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་སྐརོ ་སྐདྱོ ་

ལེའུ་གསུམ་པ་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་འོག་མ་ཁག་ ཞི བ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུ ག་ཆོ ག་པའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་

ལས་གཞི་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠

ས་གནས་སུ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་རྡ་ས་ནས་

ྲི ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད།
འགན་དབང་།   ཁམ

ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གསར་འཛུ གས་ཀྱི ་དགོས་

ཕེབས་ཐོན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ས་གནས་སུ་གནད་ཡོ ད་ དམི གས་ངོ་སྤདྲོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

ྲི ས་ཡི ག་ མཆུའི་རི གས་མཐའ་དག་སྐར
ལུགས་དབང་འཛི ན་གྱི་རྩ་འཛི ན་ཁམ
ོ ་སྐདྱོ ་ཁྲིམས་

ཞེས་གསལ་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར།

ཕྱི་ལོ་

གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས་གསུངས་

སྐར
ོ ་སྐྱོད ་ཁྲིམ ས་ཞི བ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་

ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ལེགས་གྲུབ་

མི ་སྣ་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་ཞུས་ ས་གནས་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁ་མཆུ འི ་

ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཐོག་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ ཁྲི མ ས ་ ཞི བ ་ ཁ ང ་ ཟུ ར ་ འ ཛུ ག ས ་ བྱེད ་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུང་དྲུང་།

གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ།

ཡོ ད།

ྲི ས་ཞིབ་པ་ མ་དགོས་པར།
ཚོ ད་ ༡༠ སངྟེ ་དཔལ་ལྡན་ཁམ

སྐརོ ་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ི

སྐརོ ་སྐདྱོ ་

ས་འཐུ ས་

སྐ་ུ ཚབ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ས་གནས་

གོང་ཞུའ་ི རི གས་ཐད་

ཆེ ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོ ག་

ཀར་ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ལ་ཞུ ་

གནང་ཡོ ད།

མཛད་སྒ་ོ ཐོག་ས་གནས་འགོ་

ཡོ ད་ནའང་།

ྲི ས་ལུགས་དབང་
ཁམ

ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད་བཅས་བཅར་ཞུ ག ས་

ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི ་མི ་ཚེ ་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་

འག་ྲོ ལུགས།

ལྟ་གྲུབ་གང་ཅིའ་ི ཐད་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢༌༣༠ ནས་དཔལ་ལྡན་

གི ས་སྐར
ོ ་སྐདྱོ ་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་དབུ་འབྱེད་
འཛི ན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་

ཀྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་འགན་

འཛི ན་དང་དྲུང་ཆེ། སྤྱི་བརྒྱའི་སྐ་ུ ཚབ། བྱང་

གཏུ ག་བྱེད་ཆོ ག ་པའི ་ ཐབས་ཤེ ས ་བྱས་

འཛི ན་གྱི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་གྲུ བ ་སྟངས་དང་།

གནང་ཡོ ད།

ྲི ས་
གནང་སྒྲུབ་མཚམས། དཔལ་ལྡན་ཁམ
ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་མཆོ ག་གི ས་ཐོག་མར་སྤྱི ་ནོར་

ནས་སྐྱོ ན ་གནད་ལྷ ག ་གི ་ཡོ ད་པ་དང་།

མང་གཙོ་གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་དེའ་ི འཕེལ་

ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཐོག་མའི་གཏུ ག་བཤེ ར་ གནང་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

ྲི ས་ལུགས་དབང་འཛི ན་གྱི་
རི མ་དང་། ཁམ

ྲི ས་ཞིབ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ
ྲི ས་ཞིབ་ཁང་། ས་
ཁང་དང་། སྐརོ ་སྐདྱོ ་ཁམ

༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་སྐརོ ་སྐདྱོ ་

ས་གནས་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཐག་གཅོད ་ ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་བསྐ་ོ གཞག་
བཅད་ཁྲའི་ཐོག་གོང་ཞུ་དང་།

སྐརོ ་སྐདྱོ ་ གི ས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་

གྱི ་ ཁྲིམ ས་ཁོང ས་ཁྱབ་ཚད་དུ་ ཡོ ད ་པའི་ ཁ་ ༥

ྲི ས་ཡི ག་
ཉིན་སྤྱི་མང་གཏུ ག་བཤེར་ཁམ

མཆུ་རི གས་ཞུ་གཏུ ག་བཅས་ཀྱི་ཆེད། བཙན་ ཏུ ་གསལ་བའི ་ སྐར
ོ ་སྐྱོད ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་

ྲི ས་དོན་ཚན་ ༦༩ གི་ཐོག་མའི་གཏུ ག་བཤེར་དང་། གོང་ཞུའ་ི
བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁམ

གནང་སོང་། མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་དཔལ་ལྡན་ ཁྲིམས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐར
ོ ་སྐྱོད ་

ཁྲིམས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐར
ོ ་སྐྱོད ་ དང་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་
ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཨར་ལས་ཚོ གས་ཆུ ང་

ཡོ ངས་ལས་དོན་ཐོག་ཞི བ་འཇུག་གནང་ས།ྟེ

འགན་འཁུ ར ་བ་བཅས་ལ་ལེ ག ས་གསོ ལ ་
མཇལ་དར་ཕུལ། དེའ་ི རྗེས་སྐརོ ་སྐྱོད་ཁྲིམས་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་འཆར་ཡི ན་འདུག་

གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་ཨར་ལས་ལྟ་རྟོག་

ཞི བ་པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ འི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྡ་
པ་བཅས། །

ཐའེ་ཝན་ནང་ཐུན་མོང་གི ་གཞི ་རྟེན་འཚོ ལ་བ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འད་ུ བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།
ཚོ ས ་འགོ ་ འཁྲི ད ་དེ་ ཚོ ག ས་འདུ་ གལ་ཆེ ན ་

ཌར་གནས་བཞུ གས་ཧོང་ཀོང་མང་གཙོ འི་

ག་དུས་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ འ་ི སྒ་ོ བརྡུང་

ཀྱི ས ་༼ཧོང ་ཀོང ་ནི་ བོད ་དང་ཤར་ཏུ ར་ཀི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༣

ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་

ཝན་གྲོས་ཚོ གས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྐུལ་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་།

ཐའེ་

ཚོ གས་ཞུ ག ས་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་

འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཝང་ཏིང ་ཡུ ས ་ལགས་

དང་།

ལོ་ཐུ ན་མོང་གི་གཞི་རནྟེ ་

གཙོ ་བོ་ ཐའེ་ ཝན་ག ྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་

འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་དགྲ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་

མཉམ་དུ་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ནས་མཛད་སྒ་ོ

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན།

ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་

སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པ་ནས་གཙོ ་འགན་
ཐོག་

༢༠༢༡

རྣ མ ་ ད ག ་ ལ ག ས ་ ཀྱི ས ་ སྐུ ་ མ ག ྲོ ན ་ ད ང ་

གནང་རས
ྗེ །

ཐེངས་འདིའ་ི སྐ་ུ མགནྲོ ་

སྤལ
ེ ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་

ཀྱི ས ་གདུག ་རྩུ བ་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་གི ས་

འདི་འདྲ་བསྐངོ ་བར་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ་རྒྱུ་
ང་ཚོ ་ཁྱེད་ཚོ ་དང་

སི ་ ཐན་བཞི ན ་འགྱུ ར ་ཟིན །༽ཞེས ་པ་དང་།

གལ
ྲོ །ཚོ ག ས་ཐེང ས་དང་པོ་ ཐའེ་ ཝན་དགེ ་

བར་ཕེབས་རོགས།

ར་དང་། བོད་དང་ཤི ན་ཅང་སོགས་གྲངས་

ཆེ ་ ཧོང ་མོ འ ་ོ ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ་ སྐ ྱོང ་གནང་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན ་པར་འཛམ་

མཚོ ་སྔནོ ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི ་ཨུ་ཡོ ན་ཟུར་པ་ལྕམ་

དྲ་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་།

བ་དང་།

ཨ་རི ར་གནས་བཞུགས་བོད་

ཐའེ་ ཝན་སྒར
ོ ་དུང ་ཕྱུ ར ་དྲུག་སྟོང ་ལྷག ་རྒྱ་

གཞུ ང་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ ་དང་ང་ཚོ འི་གྲ་སྒྲིག༽

ཅི ང་ཕིང་གི ་གོ་སྐབས་འོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

འཛུ གས་བཞིན་པ་དང་། དེ་རི ང་བོད་པ་ཚོ ས་

བཞུ ག ས་སི ་ ནི་ ཚན་རྩལ་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་

དང་འཚམས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

ཀྱི ས ་༼རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་མི ་རི ག ས་

ནག་ནས་ཚུ ར ་འཐེན ་ཏེ་ཐའེ་ཝན་ལ་མ་རྩ་ ཅེས་པ་དང་།

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡར་གནས་

མཚན་ལགས་ཀྱི ས ་༼ཨ་རི ་ དང་རྒྱ་དཀར་

ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་བ་དང་།

ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་། ཚོ གས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་ གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་གཞི ་རྩའི་རི ན་ཐང་

རི ང ་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་

ཁྱེར་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱར་ཚོ གས་

གཙོ་བོ་ནི་ ༼ཨ་རྒྱ་གཉིས་དབར་གདོང་ཐུ ག་

ལྷག་

གི་འགྱུར་འགས
ྲོ ་ཆེ་མོ་འོག་བོད་དང་། ཤར་

ཉམས་མ ྱོང ་ཕུ ན ་སུ མ ་ཚོ ག ས་པ་བསགས་

ཝན་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ ༽ ཅེས་པའི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི

མི ག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞི ག་ཆགས་བཞི ན་པ་དང་།

ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན། སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་
ཐོག་ཡི ན་པ་དང་།

དེང་ནད་ཡམས་ཀྱིས་

རྐནྱེ ་པས་ཨ་རི ་དང་། འཇར་མི ་ནི། ཨོ ་སི ་

ཆུང་གི ་འགན་ཁུར་བ་གྲོང་ཁྱེར་གྲོས་ཚོ གས་

ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་།

པ།༽

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི ཐོག་ནས་དྲ་
ཉི་ཧོང་གསར་

ང་ཚོ ་ས་

འགྱུར་ཐའེ་ཝན་ཡན་ལག་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཧྲི་བྷན་མི ང་ཕུའུ་ལགས་ཀྱིས་

སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་ཚད་མེ ད་ཀྱང་།

པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་།

གནས་གྲོས་ཚོ གས་ལ་དབུས་ནང་བཞི ན་ཕྱི་ ༼ཞི འ་ི ཅིང་ཕིང་དབང་འོག་གི ་རྒྱ་ནག་༽ཅེས་

ང་ཁྱེད་ཚོ འ་ི རྒྱབ་ཏུ ་ཡོ ད་ཡོ ད་པ་

ཡོ ད་པ་རེད།

འདིར་ང་རང་ཕྲུ་གུ་བལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་འགན་

སྒ ོ ར ་ ཐོ ག ་ མ ར ་ ཐ འེ ་ སྡ ོ ད ་ བོ ད ་ རི ག ས ་

ལ་དགྲ་ཁ་གཏད་བཟུང་བའི་དབང་གི ས་ཡི ན་

ཁོང ་ཚོ ་ དང་ཁོང ་ཚོ ་ འདྲ་བའི ་ སྡུག ་བསྔལ ་

ནའང་།

བགྲོ་ གླ ངེ ་ཚོ ག ས་འདུའི ་ དབུ ་ འབྱེད་མཛད་

ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཡང་ཞུས།ཐའེ་པེ་གྲོང་

འཐུ ས་མི ་སྲས་མོ ་ ལི ན་དབྱི་མོ ང ་ལགས་

ཀྲི་ལི ་ཡ། རྒྱ་གར་སོགས་ནང་གནས་སྡདོ ་བ་

རྣམས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་

ཀྱི་གནད་དོན་ཆགས་རྐནྱེ ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་

ཡོ ད ་པ་དེ་ དེང ་སང་ལས་འགུ ལ ་བ་ཚོ ར་

མྱང་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་ག་དུས་མཁོ་བ་ཡི ན་

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ག ྲོས ་ཚོ གས་ནང་དུ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་

བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་དང་།
ཚོ གས་ཞུགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་བཅས་
གནང་།

ཕྱི ་ དྲོ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་གསུ མ་པ་ཐའེ་ ཝན་རྒྱ་
ནག་གི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སེ མ ས་ཁུ ར ་

ལགས་ཀྱིས་༼ཧོང་ཀོང་གི ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

དུང་ཤི ན་ཅང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་འཛུ གས་

ཐུ བ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོ ད། དེ་རི ང་བོད་མི ་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཕེལ་ཕྱོགས།༽ཞེས་པའི་

ཚོ གས་ཐེ ང ས་གཉི ས ་པ་ཐའེ ་ ཝན་གྲོས ་

བབས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་འདི་ནས་ཐོན་ཆོ ག་པ་

ང་ཚོ ས་ད་

ནག་གཉིས་ཀྱི ་གནས་བབ་གསར་པའི་འོག་

ཚོ ག ས་ཞུ ག ས་པའི ་ དྲི་བར་ལན་འདེབ ས་

ཚོ གས་པ་བཙུགས་ཏེ་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ བཅས་གནང་།
གནང་མཁན་ཤི ན་ཏུ ་མང་།

ཚབ་དོན ་གཅོད ་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ ་ ཞབས་
ཡཱང་ཤན་ཧུ ང་ལགས་ཀྱི ས་གཙོ ་སྐྱོང་དང་།

ཡི ན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཟླ་བ་

ཞེས་གད་མོ འི་ཐལ་སྒྲ་འོག་ཕྱི ར་ཐོན།ཐའེ་

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་དུ་

ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཉམ་རབུ ་ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་

ནང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

༧༠

ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་།

འགོ་འཁྲིད་དེ་བགྲོ་གླངེ ་གལ་ཆེ ན་འདི་དུས་ ཆེ ན ་གྱི ་ སླབོ ་དཔོན ་ཧྥུ ང ་ཁྲོང ་དབྱི་ལགས་

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ ག ྲོས ་

ཁོང་གིས་བོད་མི ་ཚོ ས་མི ་ལོ་

སྐུ་ཞབས་ཧོང་ཅན་མི ང་ལགས་ཀྱི ས་༼ཞི འི་

འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་སྟེ། རང་གཞན་
སྲུང་སྐྱོབས་བྱ་དགོས།༽ཞེས་པ་དང་། སྐ་ུ

འཚོ ལ ་བ་ཞེས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བག ་ྲོ གླ ངེ ་ཚོ ག ས་

འདིའི ་ བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུའི ་ བར ྗོད ་གཞི ་

ཞི་བདེ་ཡུན་

བརྟན་འཕེལ་རྒྱས་བས་ྟི གནས་ཁང་གི ་འགན་

ལ་མཚོ ན་ན་ཐའེ་ཝན་ཚོ ང་པ་ཚོ ས་ལོ ་རེ ར་ གནས་བབ་གསར་པའི་འོག་རྒྱ་ནག་དམར་

ཐེངས་

གནས་བབ།༽ཅེས ་པའི་ བརྗོད ་གཞི འི་ ཐོག ་

ཐའེ་ཝན་ ཝང་རུའ་ེ ཇི ན་ལགས་ཀྱིས་༼འཛམ་གླིང་གི ་

ི ་གཉིད་སད་བཞིན་པ་རེད།
གླང

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ལི ན་ཁྲང་གཙོ ་

རྒྱ་ནག་དྲུག་བཞི འི ་ དོན ་རྐྱེ ན ་སྐ བ ས་སླ བོ ་

ཕྲུག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཡུ་གུ ར་བ་ཝུའ་ེ ཁེ་ཤེ ་ཡི ས་
༼དུས ་རབས་གསར་པའི ་ འོག ་རྒྱ་ནག་གི ་

ི ་
ཏེ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཉིན་རྟག་པར་དམག་གི ་སྡག
ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་མི ་རི གས་རྩ་མེ ད་ཀྱི་སྲིད་

འདུ་ཞི ག་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་

ལས་འགུ ལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཀྲེ་ཅན་ལགས་

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ཟུ ར ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཇན་ཏཱ ་
ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་དང་།

ད་ཆ་ཁེ་ཎ་

གསར་འགོ ད ་པ་སྲས་མོ ་ ཐའོ་ ཀྲན་དབྱི་

ཚོ ས་སོ ་སོ འི་འཐབ་རྩོད་ལ་འབད་འབུངས་

ཡོ ང་ཆེ ད་རོགས་མཐུ ན་ཇི ་ལྟར་བྱེད་དགོས་

4

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ 22 ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢7

སམ།༽ཞེས་པ་དང་།

ཧོང་ཀོང་གི་འཐབ་

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

དང་རེ ་ བ།༽ཞེ ས ་པའི ་ གཏམ་བཤད་རྗེས ་

རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ལི ན་རོང་ཅི འི་ལགས་ཀྱིས་ ཚོ གས་ཞུགས་རྣམ་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་
༼གུ ང་བྲན་སྲིད་དབང་འོག་ཏུ ་བོད་ཀྱི ་རི ག་ གནང་།

ཚོ གས་ཐེངས་བཞི་པ་ཀུན་གསལ་

དམ།༽ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས། དང་།

དགེ་ཆེ་ཙེན་ཅན་ཡོ ན་ལགས་དང་།

གཞུ ང ་མདུན ་ལམ་རྩ་མེ ད ་དུ་ འགྲོ་ སྲི ད ་ འོད་སྣང་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲི ག་པས་གཙོ ་སྐྱོང་

ཧུ ང་ལགས་ཀྱིས་དྲུང་ཆེ་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ཏེ་ ཉིན ་གཅི ག ་གི ་ བག ་ྲོ གླ ངེ ་ཚོ ག ས་ འདེགས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།
ཕག
ྱོ ས་སྒྲིག་གི་དཔེ་དེབ་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ །

བོད་ ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ བ ག ྲོ ་ གླ ེ ང ་ ཚོ ག ས ་ ཐུ ན ་མོ ང ་གི ་ གཞི ་ རྟེན ་འཚོ ལ ་བ་ཞེས ་རྒྱལ་

ནས་གསར་དུ་ བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་བ་ཚེ ་

རི ང་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་༼ངས་མཐོང་

དགེ་ཆེ་ལི འ་ི ཡའོ་ཐན་ལགས། དྲུང་ཆེ་ བའི་བོད།༽ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བོད་

དྲ་ཐོག ་༼ལྷ་ོ སོ ག ་པོ་ མི ་ རི ག ས་ཀྱི ས ་འབྱུང་

གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ ་བདུན་སྐར
ོ ་རྩོམ་ མཐའ་མ་བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

འགྱུར་རྒྱ་ནག་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་ཕྱོགས་

ཐའེ་ཝན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་

ཐའེ་ ཝན་དོན ་གཅོ ད ་སྐ བ ས་བཅར་འདྲི་ འདུ་ལེགས་པར་གྲུབ།

འཇར་མི ་ནིར ་གནས་བཞུ ག ས་སོ ག ་པོ་ མི ་
རི ག ས་སྐུ་ ཞབས་ཞི འི ་ ཧེ་ མི ང་ལགས་ཀྱི ས ་
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འ དུ ་ སྔ ོ ན ་ ཚུ ད ་ ན ས ་ དྲ ་ ལ མ ་ ན ས ་ ཐོ ་ སྤྱི འི ་ བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ལོ ་ རེ ར ་ཐེང ས་

འ གོ ད ་ ཀྱི ས ་ མི ་ གྲ ང ས ་ དྲུ ག ་ ཅུ ་ ལྷ ག ་ རེ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སྟེ་ད་བར་མི ་ལོ་
མ ཉ མ ་ ཞུ ག ས ་ ག ན ང ་ ཡོ ད ་ པ ་ ད ང ་ ། ཙམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་།

༨

ཚོ གས་འདུ་འདི་

བསོད་ནམས་ར་ྡོ ར་ྗེ བཅས་ནས་རྒྱ་བོད་དབར་ ནང་གི ་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་བཅས་གནང་། ཐའེ་ཝན་དམངས་གཙོ ་ཐེབས་རྩ་ནས་འག་ྲོ ནི་རྒྱ་ནག་གི ས་དོ་སྣང་ཆེ ་ཤོས་བྱ་ཡུལ་ཞི ག་
གྲོན་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་། ཞི་བདེ་ཡུན་བརྟན་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཚོ གས་ཞུགས་པ་འདྲ་

ཡི ག་སྒག
ྲོ ་སྦྱང་དང་ངོ་སྤདྲོ ། དགེ་ཆེ་སུའུ་ཅཱ་ གཙོ ་ནས་ཚོ གས་ཞུགས་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་གཞོགས་ མི ན་སྣ་ཚོ གས་དང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་
ཐེངས་བརྒྱད་པའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

ནས་ཞི ་བདེ་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་དང་ མ་ལེ གས་པ་ཞི ག་ལ་ཆོ ས་ལུགས་མི ་འདྲ་བ་

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

དགོས། ང་ཚོ ར་ནང་སེམས་ཞི་བདེ་མེད་པ་

ནས་བརྙ ན ་འཕྲིན ་བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཆོ ས ་

ཕྲག་དོག་བཅས་ཡོ ད་ན་ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ ་ཧ་

༡༨

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་

ལུ ག ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་

བརྒྱད་པའི་

(the 8th Parliament of the

World’s Religions)

བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་

མི ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དུས་
རབས་

༢༡

པའི་ནང་ཕྱིི་དངོས་པོའ་ི ཆ་

ཐོག ་ང་ཚོ འི ་ ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུ ན་

ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་

དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་། ཆགས་སྡང་།

གཅི ག་གི ས་དབང་ཆ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེ ད་

ཅང་ཁག་པོ་ཡོ ད།

འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད།

དེ་ནི་གཙོ་བོ་མི ་ཁག་

གནས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕན་ཚུན་དབར་

བརྩི་བཀུ ར་དང་བསླབ་བྱ་ལེ ན་རེ ས་གནང་

གི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་དང་བེད་

དེར་བརནྟེ ་ཆོས་ལུགས་

ཞིག་ཡི ན། ཆོས་པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ ས་

མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་
གི་སྐརོ ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ལ། ང་ཚོ ས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རང་གི ་ མ་ལྟ་ བུ ར ་རྩི་ཡི ་ཡོ ད །

འདི ས ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་སེ མ ས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་
སྟོན་གྱི་ཡོ ད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ཚང་མར་ང་ཚོ ར་བསླབ་བྱ་བརྒྱག་རྒྱུ་གཅི ག་
མཚུངས་སུ་ཡོ ད།

ཉམས་ལེ ན ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་ངོས ་

འཇི ག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེ ན་མཁན་གྱི ་

ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོ ཙམ་ཚོ གས་ནས་མ་ཡི ན་པར་

མཆོག་གི ས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

མཐུ ན་སྒྲི ལ ་བསྐྲུ ན་རྒྱུ འི ་ འབད་བརྩོན་ཞུ ་

སེམས་གཏིང་ནས་ཞི ་བདེ་དང་ཆོ ས་ལུགས་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་དཀོ ན ་

འཇི ག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་མ་ལེ ན་མཁན་

བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ས ་

ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོ ད་པའི་

གྱི་ཆོ ས་ལུགས་ལ་མཚོ ན་ན་ང་ཚོ ས་སྐྱེ་བ་སྔ་

དུ་ཆོས་ལུགས་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟབས་དཀའ་

སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

ཐོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོ ད།

ནས་འག་ྲོ བ་མི འ་ི རང་བཞིན་ནི་བྱམས་བརྩེའི་

བྱ་ངོ་ མ་དེ་ བྱམས་བརྩེ་དང་བཟོད ་བསྲན་

སྤྱི འི་ཆོ ས་ལུགས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་

བསླབ་བྱ་སྙངི ་པོ་ནི་བྱམས་བརྩེ་ཡི ན། བྱམས་

འདོད་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་འཇིག་རྟེན་

པ་མ་ཡི ན་པར་ཧུ ར་ཐག་གི ས ་ཉམས་ལེ ན ་

གནས་ཚུ ལ ་ལ་ཧ་ཅང་དགོས ་མཁོ་ ཆགས་

བྱམས་བརྩེ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐབ ས་སེ མ ས་ལ་ཞི ་

ཡི ན་ནའང་རེད།

ལྷག་པར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་བརྒྱད་པའི ་

ངག་གི ་ སྤ ྱོད ་པ་ཚང་མ་ཞི ་ བདེ་ ཆགས་ཀྱི ་

ུ ་པ་གཅི ག་མཚུ ངས་སུ་
བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ འི་ནས

སྐབས་འདིར་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་ཕན་

ང་ཚོ ས་རྒྱུན་དུ་སྨནོ ་

ལམ་གཅི ག ་པུ ་ བརྒྱབ་ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ནི་
ལུགས་སལ
ྲོ ་རྙིང་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཕྱི་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ ་སྐས
ྱེ ་པའི་སྐབས་
རང་བཞིན་རེད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་

འདས་པའི་དུས་སྐབས་གཅི ག་པུ་མི ན་པར་

བརྩེ་ནི་ཞི་བདེའ་ི ས་བོན་ལྟ་བུ་ཡི ན། ང་ཚོ ར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད།

བདེ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

དུས་དེང་སང་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ར་འཚེ ་བའི་
ང་ཚོ ས་ཞི་

བདེའི་ཆེ ད་དུ་ཡི ན་ཞེས་གོ་མཚོ ན་བཟོ་སྐྲུན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དོན་དངོས་སུ་ལྡགོ ་ཕག
ྱོ ས་

དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ལུས་

ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་དེང་སང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་

ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་

རེད།

དེར་བརནྟེ ་འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་

བཀོད་པ་པོ་མི ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོ ས་ལུགས་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་

རྣམ་པས་ངེས་པར་བསམ་ཚུ ལ་ཙམ་བརདྗོ ་
གནང་དགོས།

ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

དཀའ་ངལ་གང་དུ་འཕྲད་

མི ང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་ན་

ཡོ ད། དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཕན་

བདེ་དང་འཆམ་མཐུ ན་བཟོ་དགོས།

ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རེད།

མང་པོའི་གྲས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་

ཚུན་དབར་བརྩི་བཀུར་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། དཔེར་

གི་ཡོ ད། ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒ་ོ སྔར་དང་དུས་དེང་སང་སྐབས་རེ ར་སྟབས་

ི ་གི ་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞི ་བདེའི་ངང་
གླང

འོན་ཀྱང་

རྒྱལ་

དངོས་གནས་དྲང་གནས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་

རེད། གོ་མཚོ ན་དང་མེ་མདའ་ག་ཚོ ད་མང་ མི ན་ཚང་མར་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་
བ་ཡོ ད་ན་དེ་ཚོ ད་ཀྱི ས་འཚེ ་བ་མང་བ་ཡོ ང་ རྒྱུའི་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད།

རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་

ང་ཚོ ས་ངེས་པར་གོམ་པ་མདུན་སྤསོ ་ཀྱིས་ཞི ་
ངོས་

རང་འཛམ་གླི ང ་གི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་གལ་ཆེ ་

ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་དང་ཉམས་ལེ ན་པ་

དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་འགན་

འཁུ ར་ཆེ ན་པོ་ གནང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་།

འགན་འཁུར་དེ་ནི་དེང་སང་གི ་དངོས་ཡོ ད་

ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་གྲོས་

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོ ས་ལུགས་

ི ་ཞི ་བདེ་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛམ་གླང
དང་ཆོ ས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡོ ང་

སླད་ཧུ ར་ཐག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ི ་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་པ།
ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་རྙང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༣ སྒའོ ི་ཐོག་མར་དེ་སྔའི་ཚོ གས་གཞོན་ཟླ་སྒྲོན་

ཉིན་ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ ལགས་ཀྱི ས ་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙན ་སྒྲོན ་ཞུ ས ་

བཟང་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་ལས་དོན ་ཧུ ར་
ཐག་གནང་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་སོགས་
གསུངས། སྐབས་དེར་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོད་ཀརྨ་སེངྒེ་ལགས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་

མགནྲོ ་འབོད་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལས་
ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདས་པའི་དུས་ཡུན་ལོ ་

ཐོག ་ས་གནས་ཡུ ལ ་མི ་ དང་ལྷན ་འབ ལ
ྲེ ་བ་ གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་
བྱེད་དགོ ས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་དང་ཨོ སྟ ་ྲེ ལི ་ ཡཱ ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་
སྐརོ །

ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ གཅོད་ཁང་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱུན་ལས་གསར་

ནས་རྒྱུ ན་ལས་གསར་པར་རྒྱབ་སྐྱོར ་དང་ རྙིང་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་གནང་ཡོ ད་

མཐུ ན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་ པ་བཅས།།

གཉིས ་རི ང ་ལྷག ་བསམ་ཟོལ ་མེ ད ་ཀྱི ་ ཐོག ་
ནས་ལས་དོན་ཧུ ར་ཐག་གནང་བར་ཐུ གས་

ར་ྗེ ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།
རྒྱུ ན་ལས་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ གྲུབ་བསྟུན་རྩིས་པ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་
ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་རྩིས་
ལེན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞིག་ཚོ གས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཁེན་བྷ་ེ ར་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ ཁྲ་སྙན་སྒནྲོ ་ཞུས་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་ཚོ གས་གཙོ་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཁོང་

གི ས ་རྒྱུ ན་ལས་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་

དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དང་རི ག་

གཞུ ང ་སོ ག ས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་།

ི ་སྟོབས་མ་ཞུ མ་
བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་སྙང

ཀྱི་རྒྱུ ན་ལས་གསར་འདེམས་བྱུང་བའི་ཁྲོད་ ཟུ ར་པ་སྐལ ་བཟང་ཡོ ན ་ཏན་ལགས་ཀྱི ས ་

པའི ་ ཐོག ་ནས་གསོ ན ་པོར ་གནས་འཇུ ག་

ལས་དོན་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དང་རི ག་གཞུང་

སྐལ་བཟང་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཚོ གས་གཙོ ་དང་། འཚམས་འདྲིའི ་ གསུ ང ་བཤད་དང་སྦྲགས་ དགོས་པ།

དྭགས་པོ་བསྟན་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ཚོ གས་

གཞོན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད།

མཛད་

གནང་ཡོ ད།

དེ་ནས་ཚོ གས་གཙོ་སྐལ་

བོད་མི ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ནས་

སོ ག ས་མ་བརླ ག ་པར་གཙོ ་ འཛི ན་གནང་

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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