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་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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ི ་ཆེན་ནང་གི ་བྷལ་ཊི ག་མངའ་ཁུལ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡུ་རོབ་གླང
ཡི ན་པ་ལི ་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཝི ལ་ན་སི ར་ Vilnius ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༡༢ ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག ་ཡུ ་ རོ བ ་གླིང ་ཆེ ན ་ནང་གི ་ བྷལ ་ཊི ག ་
Baltic
མངའ་ཁུལ་ཡི ན་པ་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་
ཡའི་ Lithuania རྒྱལ་ས་ཝི ལ་ན་སི ར་
Vilnius ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་
འདུག
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཝི ལ་
ན་སི ར་གནམ་ཐང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་
བར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ཚབ་པ་སྐུ་
ཞབས་རཱཇནྡྲེ ་ཀུ་མཱར་ཅོ་དེ་རི ་ Rajinder
Kumar Chaudhary མཆོག་དང་།  
བོད་ཁང་འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཝི ་དུ་ན་སི ་
Vytis Vidunas ལགས་སོགས་ཀྱིས་
ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་འདུག
དེ་ཡང་ཁུལ་དེར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་གཞུ ང་
འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་བོད ་ཁང་ནས་
ཇི ་ ལྟར ་གདན་ཞུ འི ་ གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ་ དོན ་
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣
ནས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་ཁུལ་དེར་ཆོ ས་
ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ ་བསྐྱང་གནང་
མཛད་རྒྱུ་དང་། མཛད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་མར་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་གནས་
གསོ ལ ་མག ྲོན ་ཁང་དུ་ གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་
ཚོ ག ས་ཤི ག་བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱུ ་དང་།
ཐེང ས་འདི ར ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཡུ ལ ་དེར ་
ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཐེང ས་བཞི ་ པ་ཆགས་

འདུག  ཆི བས་སྒྱུར་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༡ སླབོ ་ University of Vilnius ནང་ཆི བས་
ལོར་བསྐྱངས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ དང་ སྒྱུར་བསྐྱང་ནས་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་གཙོ་བོར་
༢༠༡༣ བཅས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་ གྱུར་བའི་མང་ཚོ གས་བཅས་ལ། དེང་དུས་

བར ནྟེ ་ཐེང ས་འདི ར ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
ཐེངས་བཞི ་པ་ཆགས་འདུག   ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དོན ་ཁང་ནས་ཆི བ ས་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་
བའི ་ གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བ་
ལྟར་ན།   ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་
ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་༸ཞབས་སོ ར་
འཁོད་པ་ནི་ཡུལ་དེ་ཉིད་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་
ལོ ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེ ན་སྲུང་
བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་སྐབས་དང་འཁེལ་ཡོ ད་འདུག
ཡུ ལ ་དེའི ་ གསར་ཤོ ག ་ཁག་གི ་ ནང་ཆི བས་
སྒྱུར་སྐརོ ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ གས་བསྐྱངས་ཟི ན ་
མཚམས་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་རྒྱལ་སའི ་ མཐོ་

འབྱེད་གནང་ཡོ ད་འདུག
ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཡུལ་དེའི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་
ཅན་དང་།   བོད་དོན་སྐརོ ་དེབ་འགའ་ཤས་
བྲིས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨུ ར་གྷ་ཨི ་ཝ་ནོ་
སི ་ཀེཌ་ Jurga Ivanauskaite དམ་པ་ཁོང་
གི ས ་ཕྱོགས་སྒྲི ག ་གནང་བའི་ བོད ་དོན ་པར་
རི ས་འགྲེམས་སྟོན།  ༼ བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་
གནས་སྟངས་ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག ༽ Tibet –
A Different Reality ཞེས་པ་དེར་ཆི བས་
སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱུ་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཡུལ་དེའ་ི

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་དང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ ་མ་
ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལམ་ལུ ག ས་ནང་མི འི་ རི ན ་ཐང་། ཟད།   དེ་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་མང་
ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་དང་ ཚོ གས་ལ།  བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། ཞེས་
དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་གནང་མཛད་ པའི ་ བར དྗོ ་གཞི འི ་ ཐོག ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ ་
རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།
དང་།   དེ་རྗེས་ཆི བས་སྒྱུར་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་
དེ་ རྗེས ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཚི གས་ ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་ལྷན་ཉིན་གུ ང་
Tibet Square
ཞེས་པ་དེར་ཆི བས་སྒྱུར་ ལྗག ས་སྨནི ་ལྷན ་བཞེས ་མཛད་རྗེས ་ཕྱི་ཚེ ས ་
བཀའ་དྲིན ་བསྐྱང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེར ་རང་ ༡༥ ཉིན་ལ་ཏི་ཝི ་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི ་གར་ Riga
བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ ཆི བས་༸ཞལ་སྒྱུ ར་གནང་མཛད་རྒྱུ ་ཡི ན་
དྲན་མཛད་སྒའོ ི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོ ན་ཆེ ད་ཤི ང་ འདུག་པ་བཅས།།
སྣ་འདེབས་འཛུ གས་མཛད་རྒྱུ་དང་།
ས་
ཚི གས་དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ནང་
ཝི ལ་ན་སི ་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ Mr
Remigijus Šimašius
མཆོག་གི ས་དབུ་

བོད་རི གས་བུད་མེད་ཅིག་ཁེ་ན་ཌའི་ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

།བོད་རི གས་བུད་མེད་བུ་ཁྲིད་ བྱུ ང་བར་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག་ ཚད་མཐོ ་ བོའི ་ ཐོ ག ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོ བ ་པ་
དཀར་པོ་ཆེ་ Bhutila Karpoche ལགས་ གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་དོན།    བུ་ འདི་ནི་བོད་རི གས་ཤི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་

༄༅།

Cheri DiNovo

ཞེས་པའི་ནང་ཕྱག་ལས་

གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

Parkdale-High

དགའ་སྤབོ ས་བྱེད ་འོས ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་ཞི ང ་།

Park

ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་བཀྲ་ཤི ས་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་

ཨོ ན་ཊེ ་ རི འོ་ ས་གནས་བོད ་རི གས་མཐུ ན ་

ང་ཚོ ས ་ཁོ ང ་གི ་ ལས་དོན ་གང་ཅི ར ་བྱ་བ་
རྒྱུ་དང་།

སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་བསུའ་ི

ས་ཁུལ་ནང་ལོ་ ༡༡ རི ང་ཕྱག་ལས་

གནང་མྱོང་ཡོ ད་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་
ཚོ གས་ཀྱི་

Canadian Tibetan Associa-

འཚམས་འདྲི་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འབྱུང་འགྱུར་ tion of Ontario འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་
ཁོང་མོ ་ལྟ་བུ་བོད་མི ་གང་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་།   དེ་བཞི ན་
སོ འི་ནང་གཞུ ང་གི ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་
གང་མང་འཐོན ་ཐུ བ ་པའི ་ རེ ་ བ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

ཁེ་ན་ཌའི་ཨོ ན་ཊེ་རི འ་ོ

Ontario

ས་

གནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ར་འོས་འདེམས་

ཁྲི ད ་དཀར་པོ་ ཆེ ་ ལགས་ཐེང ས་འདི ར ་ས་

གནས་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འོས ་བསྡུའི ་ ནང་གྲངས་

ternational Tibet Network

གི ་ཚོ གས་མི ་

འདི་ནི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ ཡང་གནང་མྱོང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

སྤྱིར་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྔནོ ་དུ་བུ་ཁྲིད་དཀར་པོ་ཆེས་  

In-

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག་གི ས་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་རས
ྗེ ་
གནང་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦
ནས་ ༨ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་
བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་ བོད ་རི ག ས་ན་གཞོ ན ་གཙོ ་ བོར ་
གྱུར་བའི་སེར་སྐྱ་མི ་མང་དང་།
ཆོས་ཞུ་བ་
བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་ལ་ནང་
ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་དང་རྒྱལ་སྲས་ཆེ ན་པོ་ཞི ་བ་ལྷས་
མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེ མས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་
འཇུག་པའི་བཀའ་ཁྲིད་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་རས
ྗེ ་གནང་བཀའ་
དྲིན་སྩལ་ཡོ ད།
སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   སྤྱོད་
འཇུ ག ་ནང་སྡུག ་བསྔལ ་འདོར ་འདོད ་སེ མ ས་
ཡོ ད་ཀྱང༌། །སྡག
ུ ་བསྔལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་
རྒྱུག
།བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་གཏི་མུག་པས།
།རང་གི ་བདེ་བ་དགྲ་ལྟར་འཇོམས། །ཞེས་པ་
འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབུ་སྲིན་མི ་མ་
ཡི ན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་
འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད།
དེའི ་ ནང་ནས་འག ་ྲོ བ་མི ར་ཆ་བཞག་ན་སྡུག ་
བསྔལ་མི ་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ང་ཚོ ་
ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་
ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སྤྱོད་འཇུག་ཆེ ན་མོ འི་
བཀའ་ཆོ ས ་འཕྲོ་ སྐྱོང ་དང་འཇམ་དབྱངས་
དཀར་པོའི་རས
ྗེ ་གནང་བཀའ་དནྲི ་སྩལ་ཡོ ད་པ་
བཅས།།
བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ མང་
ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོ གས་ཆུང་སྐབས་དགུ ་པའི་
ལས་དོན་དབུ་འཛུ གས་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་སྐབས་ ༡༦
པའི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་ལྔ ་ པའི ་ ག ྲོས ་
ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༨།༡༦།༥།༢༦ དང་། ཡི ག་
ཆ་ཨང་ ༢༦ ལྟར། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་འགྲོ་ལུ གས་དང་།
ལས་དོན ་བྱེད ་ཕྱོགས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ དོན ་ཚན་
༡༢༠ དང་   ༡༢༡ དགོངས་དོན་བཞི ན་
ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ ་པོས ་མང་ཚོ ག ས་རྩིས་ཁྲའི་
ཚོ གས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པའི་མི ་འགྲོར།
སྤྱི་
འཐུ ས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རི གས་ཐར་ལགས་དང་། སྤྱི་
འཐུ ས ་མཁན་པོ་ ཀཿབྲག་དངོས ་གྲུ བ ་བསོ ད ་
ནམས་ལགས།   སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་གོ་བོ་བླ་ོ བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། སྤྱི་
འཐུ ས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་
བླ་ོ བཟང་ཆོས་འབར
ྱོ ་ལགས་བཅས་བསྐ་ོ གཞག་
གནང་ཡོ ད་པས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༨
ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་
མི ་རྣམས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་
ཚོ གས་གཙོ ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རི གས་ཐར་
ལགས་དང་། དྲུང་ཆེ་མཁན་པོ་ཀཿ བྲག་
དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་སུ ་སྤྱི་
མོས་ཐུ གས་གཏན་ཁེལ་བ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཚོ གས་
ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་
གཙོ ་ སྦ ྲེལ ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་ལས་དོན ་གནང་
ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སནྟོ ་ཞུ ས་རས
ྗེ ་དངོས་སུ ་ལས་
ུ
དོན་དབ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

2

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་

གནས་སྟངས་ཞི ་ འཇམ་དུ་ གཏོང ་དགོ ས ། སྡམོ ་བྱེད་བཞི ན་པ།

འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་ ཞེས་བསམ་ཚུལ་འདོན་རྒྱུ་དང་། ཕྱོགས་
འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ མཚུ ངས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་

དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི

ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་གླ དོ ་བཀྲོལ་གྱི ་ གནད་

དབང་བཅས་བོད ་རང་སྐ ྱོང ་ལྗ ང
ོ ས་ཀྱི ས ་ ལོ ར ་གཏན་འབེབ ས་གནང་བའི ་ ཨ་རི འི ་
གཙོ ས ་བོད ་རི ག ས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་བྱུས་

Tibetan Policy Act  ཞེས་པ་ལག་བསྟར་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་མ་ཡི ག་པོམ་པིའ་ོ Mike བསྟན་གྱི ་ ལམ་ལུ ག ས་ལ་བརྩི་བཀུ ར ་ཞུ ་
Pompeo མཆོག་ལ། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ དགོས་པ་མ་ཟད།   ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོ ང་སླད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་

མི འི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་དང་ཆོ ས ་དད་

བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་སླད་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ་སྲིད་ མ་མཆོ ག་ལྟ་བུ་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་

རང་དབང་། དེ་བཞི ན་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་ཇི ་འདྲ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གྱི ་དྲི་ སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཐག་གཅོད་དང་།
བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།  “ཨ་རི འ་ི འོས ་སྤྲུ ལ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་བྱ་རྒྱུ འི་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་
གཞུང་གི ས་ཚད་མཐོའ་ི གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ ལམ་ལུགས་ལའང་ངེས་པར་དུ་བརྩི་འཇོག་

སོགས་བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་ལེ གས་བྱང་ཐོག་

གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་ ཟད།   བོད་ནང་གི ་ཆོས་དད་རང་དབང་

ཡི ན།  ལྷག་པར་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་

དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་བཞི ན་པ་དེ་དག་འཕྲལ་
མར་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་སླད་ངས་རྒྱ་ནག་

ལམ་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།   ཆ་རྐྱེན་ ཞུ་དགོས། ཞེས་ལན་འདེབས་གནང་བ་མ་

དཔོན ་རི ག ས་ཚོ ་ དང་ལྷན ་གོ་ བསྡུར ་བྱ་རྒྱུ ་

མ་མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ཐད་ གི ས་གཙོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་

དོན་སྐར
ོ ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།   ཁག་ཏུ ་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མེ ད་པར་རང་ རྣམས་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་ཡོ ང་ཆེ ད་

མི ་མཐུ ན ་པ་རྣམས་སེ ལ ་ནས་བོད ་ནང་གི ་ ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུ ར་དམ་བསྒྲགས་བཀག་

ཚོ གས། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ། མཁས་

ཀར་གས
ྲོ ་མོ ལ་བརྒྱུ ད་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་ དོན་ཐོག་དང་།   ཨ་རི ་བ་ཚོ ་བོད་ཀྱི་ས་

ངས་ཨ་རི འ་ི གསར་འགོད་པ་དང་།

མང་

དབང་ཐོག་ནས་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པ་ཞི ག་བྱ་རྒྱུ་

ཡི ན། ལར་ནས་ངས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢

འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།།

བོད་ཡི ག་སླབོ ་ག་ྲྭ གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ ༢༢ འཁོར་བའི་མཛད་སྒརོ ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅།

།ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨

ཟླ

༦

ཚེ ས ༩ ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཐོག་

ནི འུ ་ ཡོ ག ་ ཇ ག ་ སེ ན ་ ཧ ་ ཡེ ཌ ་ Jackson
ཚོ གས་ཁང་ཞི ག་གི ་ནང་།

Heights

ུ ་བཅས་གསུངས། ཡང་ཁོང་གི ས་ས་
ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་།   ཕ་མ། ཤུ གས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་ མི ་རང

ཞི ག་ཟུར་དུ་འཚོ གས་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་

ད་ལམ་དུས ་ཚོ ད ་ཐུ ང ་ཐུ ང ་ནང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ རྒྱག་དགོས། ལྷག་པར་ཕ་མ་ཚོ ས་ནང་དུ་བུ་ གནས་འགོ་འཛི ན་ལྟ་བུ་ཡི ན་སྟབས།

བོད་

དོན་གཅོད་མཆོ ག་ས་གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་

པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།   སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ གནང་དགོས། འདི་ལོའ་ི འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་

ལས་འཆར་གྲུབ ་ལ་ཉེ་ བའི་ ཚོ གས་ཁང་ལ་
གཟིགས་ཞི བ་དང་། སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་

སླ བོ ་གྲྭ འི ་ དགེ ་ རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ རྒྱུ ན་ལས་འོས ་བསྡུ་

ི ་བསྡུས་སྙན་
ཀྱི་ལས་འཆར་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་སྙང

ཤི ས ་དབང་ཕྱུག་སོ ག ས་མང་པོས ་སྐུ་ ལས་ སེ མ ས་ཤུ ག ས་དང་ལྷ ག ་བསམ་ཡོ ད ་པའི ་

ཐོན་གནང་བ་བཅས།།

དགེ་རྒན་བཅས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྟོན ་གནང་བ་ལྟར ་ང་ཚོ ་ ཚང་མས་ཤུ ག ས་ གནས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་༩ ནས་སྐ་ུ ཚབ་
ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཞབས་བྲོ་ཡག་པོ་སྦྱངས་འདུག ཕྲུག་མཉམ་བོད་སྐད་རྒྱག་བ་དང་།   བོད་ མི འི་ སྒྲི ག་འཛུ གས་དང་བྱང་ཨ་རི ་ སྐུ་ ཚབ་
ཕྲུག་ནང་ཁུལ་བོད་སྐད་ཤ་སྟག་རྒྱག་དགོས་ དོན ་གཅོ ད ་ནས་ལམ་སྟོན ་ཇི ་ ཕེབ ས་ལྟ ར ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བོད་ཡི ག་ སྐབས་

༡༦

པའི་ས་གནས་བོད་རི གས་

འབུལ་འཆར་ཡོ ད།   བོད་ནང་བོད་མི ་བཀྲ་ གནང་སྐབས་མང་ཚོ གས་ནས་སྤྱི ་བའི་ཐོག་

སྐྱོན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ མི ་སྣ་དྲག་འདེམ ས་གནང་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་
ནས་ཤུ གས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་འཇར་སི ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་

གྲྭ འི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་དང་ཕ་མའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

ཡི ན་པའི་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རི ང་འདིར་ཕ་མ་དང་མི ་མང་གང་མང་ སླབོ ་གྲྭ་འདི་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༦

དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་ ཕེབས་ཡོ ད་སྟབས་ཚང་མས་ཐུ གས་བསམ་ འཛུ གས་བྱས་པ་དང་།

རྒྱུ་ཡི ན། ཕྲན་རང་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རི ་དོན་ བཞེས་དགོས་པ་ཞི ག་ནི།

སེང་ཞུས་རས
ྗེ ་ཁེ་ན་ཌར་གནམ་ཐོག་ཕྱོགས་

ལོར་གསར་

ད་ལྟའ་ི སྐབས་སྔནོ ་

ང་ཚོ ས་དྲན་པ་ འགྲོ་ ནས་འཛི ན་གྲྭ ་ དགུ ་ པ་བར་སླབོ ་ཕྲུ ག ་

ུ ་བ་གསུམ་ཡོ ད་པ་ནི། ༸གོང་ས་ གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། དགེ་རྒན
གཅོད ་ལས་ཁུ ར ་ཞུ ་ བར་ཡོ ང ་ཁར་༸གོང ་ རྗེད་མི ་རང

མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་

རི འི་ནང་བོད་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ འི་བོད་ཀྱི་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་འདི་ང་ཚོ འི་གཞུ ང་ཡི ན་ དང་། གཞན་ཡང་དམི གས་བསལ་འཛི ན་གྲྭ་

དེ་ཡང་

ཚོ གས་གཙོ ་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་

བོད་ཡི ག་

བཅས་ནས་ཐུ གས་འགན་གཙོ ་བཞེས་ཀྱི ས་

མཛད་སྒ་ོ གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་གསར་བཟོ་

ུ ་།   བོད་ ༣༣ ཡོ ད་པ་ནས་དང་བླངས་ ༤ ཡོ ད་པ་
ས༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་ མཆོག་གི ་བཀའ་དྲིན་རྗེད་མི ་རང

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

ུ ་། སོ་སོ་བོད་པ་ཡི ན་པ་རྗེད་ ཞེས་ནང་ཆོ ས་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་བའི་འཛི ན་གྲྭ་
ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་ སྐད་ཡི ག་དང་བོད་མི འི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པར་ པ་རྗེད་མི ་རང

ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ཚན་རི ག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་བགྲོ་གླངེ ་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །སླབོ ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཌ་ཝི ་སི ་ཌུབ་བྷ་ོ གཏམ་བཤད་སྤལ
ེ ་བ་སོ གས་འཁོད་ཡོ ད་པ་
རོ་སི ་ཀི་

Davis Dubrovsky

ལགས་ཀྱིས་ མ་ཟད། ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ཚན་རི ག་མཁས་དབང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ལྟ་གྲུབ་རི ག་ དང་ནང་པའི་ མཁས་དབང་དབར་ལ་བླའོ ི་
པའི ་ ཚན་རི ག་གི ་ དུས ་དེབ ་འདོན ་ཐེང ས་ རྣམ་གཞག་དང་། དྲན་ཤེས་བཞི ན་སོགས་

ཀླགོ ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སྟབས་པར་ཐེངས་

དེའ་ི ནང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་པ་དང་།

སླབོ ་ཕྲུག

ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རི ག་མཁས་དབང་དང་ནང་

ར་ུ སུའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་དང་།

ཁང་སོ ག ས་ལ་དམི གས་ཏེ་ རི ན ་མེ ད ་ཐོག ་

བ་དེ་སྤྱིར་ཨུ་རུ་སུའི་མི ་མང་ཁྲོད་གསར་པ་

དང་པོ་རྫོགས་ཟིན་འདུག   མི ་འགྱང་བར་
བོད་སྐྱོབ་

ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་།

དཔེ་མཛོ ད་

གསུམ་པ་རུ་སོ ག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ ་ ཀྱི ་སྐར
ོ ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་བ་ཁག་ཀྱང་འཁོད་

པའི ་ མཁས་དབང་དབར་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་གནང་

ལྟ་བུ་ཡི ན་སྲིད།

འོན་ཀྱང་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ཤེས་

ཡོ ན ་པ་ཁག་གཅི ག ་དེ་ སྔ་ སེ མ ས་དང་ས ག
ྲོ ་

རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཕྱག་ཏུ ་ཕུ ལ ་བ་དང་། ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨

གི ་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བག་ྲོ གླངེ ་

དཔོན་ཆེ ན་མོ ས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཨུ་ ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་ འཇིག་རྟེན་

ད་ལྟ འི ་ ཆར་ཨུ ་ རུ ་ སུ འི ་ ཚན་རི ག་མཁས་

སྐབས་དེར་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་གི ས་སླབོ ་ ལོ འི་ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རི ག་མཁས་དབང་དང་

ཐོག ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མ ྱོང ་བ་མ་ཟད།

རུ་སུའི་ལྟ་གྲུབ་རི ག་པའི་ཚན་རི ག་དུས་དེབ་ ཁམས་ལ་དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་

དབང་དང་ནང་པའི ་ མཁས་དབང་དབར་

ི ་དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཨུ ་ རུ ་ སུ འི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་རི ག ་པའི ་ ཚན་རི ག ་གི ་ གླང

ཅེས་དང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུ ད་ཨུ་ར་ུ

ཐད་ཀར་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱོགས་སྒྲི ག ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ ས ། ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་བའི་སྐརོ ་དང་།  བགྲོ་

སུའི་ཚན་རི ག་མཁས་དབང་དང་ནང་པའི་

དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པའི་ནང་སླབོ ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལྗག ས་རྩོམ་མཛད་པ།  
དཔོན་ཆེན་མོ་ཌ་ཝི ་སི ་

ལགས་དང་།
Lysenko
likman

Davis Dubrovsky

ཝི ་ཀི་ཊོ་རི ་ཡ་

ལགས། མཱ་རི ་ཡ་

Viktoria
Maria Fa-

ལགས་བཅས་ཀྱི་རྩོམ་ཡི ག་དང་

མཁས་དབང་དབར་ཤེས་ཡོ ན་བརྗེ་ལེན་དང་

རྡུལ་ཕྲན་གཅི ག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི ་འཇི ག་རྟེན།

The Universe in a Single Atom

ཞེས་

པ་དེར་གཞི ་བཅོལ་འདུག   གསུང་རྩོམ་ དགེ་རྩ་ཚོ གས་

Save Tibet Foundation

དེ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། པས་པར་ཐེང ས་གཉིས ་པ་དེ་ བཞི ན ་ཡུ ལ ་

འགྲེམས་སྤལ
ེ ་བྱ་འཆར་ཡོ ད་པ་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན།

ཉམས་ཞི བ ་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ ཁག་སྤལ
ེ ་འཆར་
ཐད་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རི མ་དང་གྲུབ་འབྲས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཞི བ་ཕྲ་སྩལ་བ།
རེད།

‘འདོན་ཐེངས་སྔནོ ་མའི་འཕྲོས།

འདི་ལ་རི གས་པས་གནོད་ཀྱི་འདུག འདུག

བརྗོད་བྱ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ཅེས་གང་ལྟར་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ གཞི ་དང་ལམ། འབྲས་བུའ་ི རྣམ་གཞག་ཇི་
དབུ ་ མ་པའི ་ ལྟ ་ གྲུ བ ་གྱི ་ དབྱེ་ བ་འདི ་ ལྟ ར ་

འདྲ་ཞི ག་བཤད་པ་ཡི ན་ནའང་།

ལེགས་

་་་་་་་་་་་་་་་ངོས་ཀྱིས་གོང་དུ་བརྗོད་པ་དེ་རེད།

འབྱེད་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།   དབུ་མ་པས་སེམས་ སྦྱར་སྐད་ནང་བཞི ན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་འགྲེལ་

ཡོ ད་མཁན་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཀྱིས་བོད་སྐད་སླབོ ་

ཡོ ང ་དུས ་སེ མ ས་ཙམ་པའི ་ ཁུ ང ས་བཅོ ལ ་ སྐད་འདི་སྐད་དོད་གཅི ག་གི ས་དོན་དུ་མར་

རྒྱ་མི འི་ མཁས་དབང་ནང་ཆོ ས ་ལ་དོ་ སྣང་

ཙམ་པར་རི གས་པའི་ལམ་ནས་སྐྱོན་འདོན་ བཤད་རྒྱག་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། ལེགས་སྦྱར་གྱི་

རྒྱུ ར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་དེ་ཚོ འི་

ས་མདོ་ སྡ་ེ དགོ ང ས་འགྲེལ ་གཙོ ་ བོ་ ཆགས་

བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་རེད། འཛམ་

ཇི ་བཞི ན་དུ་ཁས་བླངས་ན་གནོད་ཀྱི ་འདུག་

གྲས་རྟགས་མཚན་ཞི ག་རེད།

འདི་ང་ཚོ ་

གླིང་འདིའི་སངྟེ ་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་

ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

ཕྱིན་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རི ག ་གཞུ ང ་བདག་པོ་ རྒྱག་མཁན་ནི་ ཆོ ལ ་

མས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཅི ག་
སྒྲི ལ ་བྱེད ་དགོ ས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་

ཁ་གསུམ་གྱི་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱིས་ཤུ གས་ རེད།

སྐབས་རེ་ལུང་ཚན་ཐོག་ནས་འཐེན་

བརྒྱབ་ནས་བདག་པོ་ བརྒྱབ་པ་རེ ད ་འདུག ཁྱེར་བྱས་ནས་ང་ཚོ ་ཨ་མདོ་ཡི ན།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་ཆོལ་ཁའི་འཐེན་ཁྱེར། ང་

ཚོ ་ཁམས་པ་ཡི ན།

དབུས་

གཙང་ཡི ན། ཁམས་པ་ཡི ན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་

ང་ཚོ ་དབུས་པ་དང་ སྐབས་རེ་ཡོ ང་གི ་འདུག
རེད།

འདི་མི ་དགོས་པ་

ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།  

ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་ང་

སངས་རྒྱས་པའི་བཀའ་སྒྲ་

ི ་མ་ཡི ན། ང་ས་
བཀའ་བརྒྱུད་ཡི ན། ང་རྙང
སྐྱ་ཡི ན་ཟེར ་ནས་ཕྲན་བུ ་ ཐག་རི ང ་པོ་ སྡདོ ་

ཅེས་བཤད་ཡོ ང་གི ་འདུག དེ་དག་ཧ་ལས་པ་

ཙམ་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། དེའ་ི ནང་ནས་དཔལ་ནཱ་

རེད། ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་བཅོམ་
ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ་ ར ྗེ ས ་འབྲང་གཅི ག་གྱུ ར་

རྒྱུ ་དེ་འདྲ་མ་བྱས་པར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་བཅོམ་

བུའི་རྣམ་གཞག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞི ག་འགྲེལ་

བཀའ་རང་ལའང་སྒྲ་ཇི ་བཞི ན་དུ་ཁས་བླང་

བཙན་རྩོད་མཁན་ཡི ན་ཟེར་རྒྱུ་འདྲ་བོ། ང་

ཡོ ད་པ་རེད། ནང་པ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གྲངས་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཞི ་དང་ལམ།

འབྲས་

བཤད་རྒྱག་སྐབས་བོད་སྐད་ཡག་ཤོ ས་རེ ད་

ལྡན་འདས་གཅིག་གི ་རྗེས་འབྲང་པ་རེད།

དེ་ བཞི ན ་ཆབ་སྲི ད ་ཐོག ་ནས་ང་ཚོ ་རང་

ཆགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ན་རི གས་པས་གནོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་

མི ་རི གས་ཀྱི་དངོས་གནས་གཟི་བརྗིད་རེད།

སྒྲ་ཇི ་ བཞི ན ་དུ་ ཁས་བླང ་རུ ང ་གི ་ མ་རེ ད ། འཇུག་པའི་རྙག
ོ ་གྲ་མེ ད་པ་བོད་ཡི ག་འདི་ཧ་
ཅེས་དང་།
དཔེར་ན་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ ཅང་གཙང་མ་དང་གསལ་པོ། ཐག་ཆོད་

རི ག་གཞུང་། ལྷག་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་

ནི།

འདུག མཁྱེན་སོང་ངམ།   འདི་ང་ཚོ ་བོད་

མ་འོངས་པར་ཡང་ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་དང་

གྲུབ་འདིའི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཕན་
ཐོགས་གང་ཙམ་བྱེད་ཐུ བ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོ ད་
པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་འདུག

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

ནང་།

།རྣམ་པ་དེ་ལྟའ་ི མདོ་སྡ་ེ གཞན་ཡང་ པོ་བཅས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

ཨ་མདོ་ནང་ཁུལ་བཤད་པ་ཡི ན་ན།

བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ཁོང་

བར་བྱེད། ཅེས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟའ་ི མདོ་སྡ་ེ ང་ཚོ ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་ཟེར ་སྐབ ས་ཐུ ན ་མོ ང ་

པ་ཡི ན་ན་མཐར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་སངྟེ ་སླབེ ་

།དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་ རང་ཚོ ར་བརྗོད་འདོད་བྱུང་།

དེར་བརྟེན་

འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་རང་བགྲང་ཡོ ང་དུས་ མ་ཡི ན་པ་འཛམ་གླིང་ལ་ངོམ་ཆོ ག་པ་ཞི ག་

མདོ་སྡ་ེ དགོངས་འགྲེལ་ནང་བགྲངས་འདུག དང་། འཛམ་གླང
ི ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ་

ུ ་པ་ཡོ ད ་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་འདི་ ང་
དེར་བརྟེན་འདི་ཧ་ཅང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་རེད་ པའི ་ ན ས

སོང་ངམ། དེ་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་

འདྲ་མེད།

སྐྱབས་སུ ་ མཆི ་ ཟེར ་རྒྱུ ་གཅི ག ་པུ འི་ སྐད ་ཆ་

ལྟ་བུ།

ང་ཚོ ་ཨ་མདོ་ཡི ན་ཟེར་བ་

ཅེས་ཁྱེད་

རང་ཚོ ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་ཚོ ་ བོད ་སྐད ་དང་བོད ་
ཡི ག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས། མཁྱེན་

གཙང་པ་ཡི ན།

འདུག

ཆོས་ལུགས་སུ་གཅིག་ལའང་འདི་ ཚོ ས ་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱེར ་ནས་བདག་པོ་

རང་གི ་སྟོན་པས་གསུང་པའི་ རྒྱག་ཐུ བ་པ། དེ་ཡང་ང་ཚོ ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

བཀའ་ཡི ན་ནའང་།

རི གས་པས་དཔྱད་ ཞེས་དེ་སྔ་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་

མི ན་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས།   པ་བྱས་ནས་རི གས་པས་གནོད ་པ་ཡོ ད་ ཁ་ཞེས་དང་།

ཚོ ་ཡས་རེད། མས་རེད། ཟེར་ནས་ཕྱིན་
ཡོ ང་གི ་འདུག

གཏོང་དགོས།

ང་ཚོ ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོ

དེ་སྔ་ཡི ན་ནའང་བོད་སི ལ་

བུ་ཆགས་པའི་རས
ྗེ ་ལ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་ནའང་། བོད་

ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག་གཞུ ང ་སྐ ད ་ཡི ག་དང་

ལ་གཅི ག་གྱུ ར་བྱས་ནས་བཀའ་འགྱུ ར་

།བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན།

ཞེས་

པ་བྱས་ནས་རས
ྗེ ་སུ་འབྲང་མཁན་དགེ་སླངོ ་
དང་མཁས་དབང་ཡི ན་ནའང་རེད།

ངས་

བསྟན་པའི་བཀའ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་

རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རེད། ཅེས་

དད་པ་བྱས་ནས་ཡི ད་ཆེ ས་བྱས་དགོས་མ་

བྲེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སྡ་ེ པ། སེམས་ཙམ་པ།

དབུ་མ་པ་བཅས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི ་ཡོ ད་

པ་རེད། དེའ་ི ནང་གསེས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པ་

རེད། དེ་དག་ཚང་མ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་

བརྒྱུ ད་གཅི ག་གྱུར་བྱས་ནས་གནས་ཡོ ད་པ་

རེ ད ་མ་གཏོག ས་དེ་ འདྲའི ་ ཤོ ག ་ཁག་གང་
མཁས་པ་མཁས་པའི་ནང་ན་

མཛེ ས།། གསུང་པ་རེད། མཁས་པའི་ཐོག་
གཏོགས་གཞན་དེ་འདྲའི་འཐེན་ཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་

སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་འདི ་ དངོས ་གནས་ ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ང་སྐབས་དགེ་བཤེས་ཕལ་

རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་མེད།

རི གས་པའི་ལམ་ནས་གནོད་ན་ཁས་མ་བླང་ དབུས་གཙང་མི ་དེ་ཙམ་མི ་འདུག འོན་ཀྱང་

ཕལ་ཆེ ར ་བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་

ཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཅིག

ཆོས་འདི་དངོས་གནས་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་ ཞེས་མི ང་འཁྱེར་བཞི ན་ཡོ ད།

༼ཞལ་ཤོབ་

པ་ལྟ་བུ་རེད། འདི་སུའ་ི བཀའ་དྲིན་རེད་ཅེ་

ལངས་ཕྱོགས་ཕྲན་བུ ་ མི ་ མཐུ ན ་པ་ཡོ ད ་པ་

རེད། བོད་པའི་ཡི ་གེ་ནི་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་རེད་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་སླབེ ་

རྒྱ་གུང་ཁྲན་གྱིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོ ངས་

འཐེན་ཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ ་བཟོ་འདྲ་བོ་དེ་འདྲ་ཁྱོན་

དེར་བརྟེན་ གྱི་ཡོ ད་ཀྱང་ངོས་རང་ལྷ་སར་གྲྭ་སྐརོ ་བཞག་

རི ག ས་པས་ལམ་ནས་བཤད་རྒྱུ ་ཞི ག ་དང་ ཆེ ་ བ་ཁམས་པ་དང་ཨ་མདོ་ མ་གཏོག ས་

པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ང་དུས། སངས་རྒྱས་པའི་ མི ང་དེ་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་
པའི་ཆོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ མཛད་ ༽  

སྐབས་སེ ར་འབྲས་དགའ་གསུ མ་དང་རྒྱུ ད་

ཡི ད་ཆེས་བྱོས། ཞེས་དེ་ལྟར་གསུང་མཁན་ ཚོ འི ་ ནང་བོད ་སྐད ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ རྒྱུ འི ་ གོ་

དང་དགེ་ བཤེ ས ་མང་ཆེ ་ བ་ཁམས་པ་རེ ད ་

ཚོ ད ་ལྟ་ བྱས་ནས་ཕན་ཐོག ས་ཀྱི ་ འདུག ་ན་ དང་

Science  

ཟེར་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་བོ་དེ་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་སྟོན་པ་མང་པོ་ཡོ ད་ སྐབས་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་སྟབས།
ཀྱང་འདི ་ འདྲ་གསུ ང ་མཁན་སངས་རྒྱས་ འདང་གི ་མེད།

མི ང་ཚི ག་

དེང་སྐབས་བོད་ནས་ཚི ག་

བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་གཅི ག ་པུ ་ མ་གཏོག ས་ མཛོ ད ་དེ་ འདྲ་བཟོས ་པའི ་ ནང་མི ག་ཚི ག་

མེད། དེར་བརྟེན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་ གསར་པ་དེ་འདྲ་བཟོ་གི ་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་

གྲྭ ་ ས དྟོ ་སྨ ད ་དེ་ ཚོ འི ་ མཁན་པོ་ ལས་ཟུ ར་

འཁྱིལ་ནས་རེད།

དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

རྒྱ་ནག་ནང་སེ མ ས་ཙམ་པའི་ ལྟ་ བ་ཤུ ག ས་ དེ་ ཚོ འི་ ནང་མི ང་ཚི ག་བོད ་ཡི ག་གསར་པ་

བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་དོན ་དངོས ་

ཆེན་པོ་འདུག

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདི་
སོགས་དེ་དག་གི ས་མདོ་སྡ་ེ དགོངས་འགྲེལ་ ཁྱེད་རང་ཚོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་།   རྩ་བའི་ང་

འདི་སྒྲ་ཇི ་བཞི ན་དུ་ཁས་བླང་ན་རུང་གི ་མ་ ཚོ ་བོད་པའི་ཡི ་གེ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེ ད་

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གྱི་བཀའ་དྲིན་རེད།

རྫོག ས་ལ་དབྱུ ག ་པ་ལེ བ ་རྡུང་བཏང་ནས་
སྡག
ུ ་པོ་གཅིག་བཏང་། དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་

ཚང་མ་དབ ྱེ་ བ་མེ ད ་པར་སྡུ ག ་པོ་ གཏོང ་

བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་གཅི ག ་

ཨ་མདོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ ་ཤེས་

བུ་ཧམ་པ་ཚ་དྲགས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་རེད།

འགྲེལ ་རྩ་ཆེ ན ་པོར ་རྩི་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་རེ ད ། དེ་སྔ་བོད་ཡི ག་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མ་མྱོང་བ་

ན།

སྒ་ོ མང་མཁན་པོ་ གནང་མཁན་བཀྲ་ཤི ས་

རེད།

ལྟ་བུ་རྒྱ་ནག་གི ་ནང་པ་ཚོ ས་མདོ་སྡ་ེ དགོངས་ ངམ། དེང་དུས་སླབོ ་ཚན་ Modern subject

ཤེས་སོང་

གྱི་ནསུ ་པ་འདི་དེ་སྔ་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མྱོང་མེད་

སྐབ ས་ས་དགེ་ བཀའ་རྙིང ་བོན ་དང་བཅས་

ཡོ ད།

མདོ་སྡ་ེ དགོངས་འགྲེལ་ རང་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

དེ་ལྟར་བཟུང་བ་རེད། ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་ལ་

དེ་བཞི ན་ཨ་མདོ་ཁ་ཤས་ཡོ ད་པ་

འདུག

འབྲང་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ པོ་འདུག ང་ཚོ ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་དེ་
མང་པོ་ཞི ག་གི ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གི ་ འདྲ་བཟོ་མཁན་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ཚོ ར་ཁྱེད་
བཀའ་དཔེར་ན།

ཁག་རེད། དཔེར་ན་ནཱ་ལེནྡྲར་ཆ་བཞག་ན།  

བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་གསུམ་བརྒྱའི་ཡི ་གེ་འདི་
གཅི ག་གྱུར་བྱས་ནས་ལོ ་སངྟོ ་ཕྲག་ལྷག་རི ང་

པ་འདི་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག

འདུག དེང་སང་རི ག་གསར་གྱི་ Economy

རེད། ངས་བཤད་པ་དེར་བརྟག་དཔྱད་དང་

འདྲ་བ་ཡོ ང་གི ་རེད། འདི་གནས་ཚུལ་ཁག་

ནས་དཔྱད་བསྡུར ་བྱེད ་རྒྱུ ་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་མ་

ུ ་གི ་མ་རེད། ཅེས་ དབུ ས ་གཙང་དམ་པ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ཆོ ལ ་ཁ་ཟེར ་
བཞི ན་དུ་ཁས་བླང་ན་རང

གསུངས་འདུག བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་

སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི ་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་

།བས ག
ྲེ ས་བཅད་བརྡར་བའི་ གསེ ར ་བཞི ན ་
།ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ།

མེད།

ཡང་མེད།

ཡོ ད་པ་རེ ད་མ་གཏོགས་གང་ལྟར་ཡི ་གེ་ནི་

དུ།

ཤོག་ཁག་འབདྱེ ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་བདྱེ ་རྒྱུ་

བཅས་པ་དེ་དག་སྐད་ཀྱི་གདངས་མི ་འདྲ་བ་

མདོ་སྟོད་མི འ་ི ཆོལ་ཁ་དང་

།དགེ ་ སླ ངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱི ས །   ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་རེད། དེ་སྒྲ་ཇི་ མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོ ལ་ཁ་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོ ད།

ཚོ ་དབུ་མའི་ལམ་རྩོད་མཁན་ཡི ན་ཟེར་ནས་

ཉིན་ཞི ག་ངེད་གཉིས་སྐད་ཆ་བྱུང་།

ཁོང་གི ས་བོད་ཀྱི ་མཁས་པ་ཡི ན་ན་ཨ་མདོ་
བ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ། ཅེས་གསུང་མྱོང་། ཕྲན་

པ་ཚང་མ་གཅི ག་སྒྲིལ་ཆགས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།
སྒྲིལ་ཆགས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

དེ་སྔ་ཡི ན་ནའང་བོད་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གཅི ག་
སྒྲིལ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་

བཟུང་བ་རེད།

དེང་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་།

རྒྱ་

༼ཞལ་ཤོབ་མཛད་ ༽  

ནག་གཞུ ང་གི ས་འཇམ་རྩུབ་ཐབས་ཤེ ས་སྣ་

སུ ་བདག་པོ་ རྒྱག་མཁན་ནི ་ བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་

ནས་མ་ཐུ བ་པར་གནས་ཡོ ད། འདི་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་མི ་དེ་དག་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་བོད་

སི ལ ་བུ ར ་ཆགས་པའི་ རྗེས ་ལ་བོད ་ཁ་ཐོར ་

ཚོ གས་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་པ་རྩ་བ་

གསུམ་གཅི ག་སྒྲི ལ་ཐོག་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།  
ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོ ད་མཁན་བོད་པ་ཚང་

ང་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་

དེ་ནང་བཞི ན་བྱས་ནས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་
བོན ་དང་བཅས་པ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ འཐེན ་
ཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཉིས།

ཆོལ་ཁའི་འཐེན་

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འཐེན་ཁྱེར།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཤོག་ཁག་

ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། མཁྱེན་སོང་ངམ། ཚང་
མ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས། བསམ་ཚུལ་མི ་

མཐུ ན་པ་ཡོ ང་གི ་རེད། འདི་གནས་ཚུལ་ཐ་
དད་རེད། དེ་ལྟར་བྱོས་ཨང་། གཞན་འདི་

རང་ཡི ན། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས།   ཞེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༩

གི ་འགྲོ་སྟངས་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་འདུག

ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གར་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་
ི ་། ཡུ་རོབ། རྒྱ་གར་
གི ས་ཨ་རི ་དང་ཨོ ་གླང

སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཡུལ་སྐར
ོ ་

སྤྲོ་འཆམ་པ་ ༣༠༠༠ ཙམ་ལ་ཐོག་མར་

འོན་ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་པ་ཞི ག་ལ་དེང་རབས་རྒྱ་

ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་སོ ང ་ནས་དོ་ སྣང་བྱེད ་
མཁན་དཀོན་པོ་རེད་འདུག

དེར་བརྟེན་

རྣམ་གཞག་དེ་དག་གཞག་ཐུ བ་ཡོ ད་ཚེ ་མི འི་ བསྔ ག ས་བར ྗོད ་ཧ་ཅང་མཛད་བཞི ན ་པ་

འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུ གས་༼ རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་

བསམ་བླ་ོ དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ གླིང ་དམག་ཆེ ན ་གཉིས ་པའི ་ ར ྗེས ་ཡུ ་ རོ བ ་

ལངྐ་སོགས་༽ ཤི ག་འཛུ གས་རྒྱུའི་དགོངས་

བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་དང་མི ་ཚེ འི་ནང་གི ་ ནི།

སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་

ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཆེན་ ནང་ལོ ་ ངོ་ བཅུ ་ ཕྲག་མང་པོའི་ རི ང ་ཞི ་ བདེ་
པོ་ ཡོ ང ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་རེ ད ་བསམ་པ་དྲན་བཞི ན ་ འཆམ་མཐུ ན་བསྐྲུན་ཐུ བ་པ་དང་།

དེ་སྔ་

དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་དང་

སི ་ཐན། ཨབ་གྷ་ནི་སི ་ཐན། འབར་མ། ཤྲི་
བཞེས་གནང་ཡོ ད་པ་དེར་༸གོང་ས་མཆོ ག་
གི ས ་བསྔག ས་བརྗོད ་མཛད་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་
མ་ཟད།

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཐུ བ་ཡོ ད་ཚེ ་

སྐུ་པར་ལྷན་སྒནྲོ ་མཛད་རྗེས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་

མི ་རི ག ས་ཕན་ཚུ ན ་དཔེར ་ན་ཨི ན་ཇི ་ དང་

བཀའ་སླབོ ་འཁྱུག་ཙམ་སྩལ་བསྟུན་གཙོ་ཆེར་

དགྲ་ལྟར ་རྩི་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་རི མ ་བཞི ན ་

འཁྲུག་གི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པ་དེ་དག་
ཕལ་ཆེ ར་ཡོ ང་རྒྱུ ་མ་རེ ད་ཅེས་བཀའ་ལན་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་བཀའ་

སོ ག ས་བཙུ ག ས་པའི ་ ཉེར ་ལེ ན ་ལ་བརྟེན ་

གཉིས་ཁ་མ་བྲལ་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་ངང་

ངོས་ལ་དེ་རི ང་འདིར་དམི གས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་

གཅི ག ་ལ་གཉེན ་དུ་ བརྩིས་ནས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

ཐོག་མ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་མོ་མཧཱ་མཌ་

ཡོ ད་ན་ངོས་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་ཆོག  རྩོད་པ་

བརྟེན། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་ནང་གི ་ལས་འགུལ་བ་

པའི ་ དགོ ང ས་འཆར་མེ ས ་པོ་ དམ་པ་གཱ ན ་

གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་རའི ་ ནང་

འཇར་མན།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་

དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།

ནས་ད་ཆ་མི ་ རི ག ས་ཕན་ཚུ ན ་གཅི ག ་གི ས ་

ཆོས་བྱེད་སར་ཡོ ད་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་

ི ་ཐུ བ་པར་
ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་ཞི ་བདེ་བརྟན་ལྷང

གང་ཡང་མེད། གཙོ་བོ་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་དྲི་བ་

བྱེད་ནའང་འགྲིག  འོན་ཀྱང་ཨི ན་སྐད་དང་
ཧིན་ཐོག་ནས་རྩོད་པ་བྱ་རྒྱུ ་སྐད་ཀྱིས་འདང་

རྒྱུ་མ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚོ ་ཕན་ཚུན་

ངོ ས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་

ཡོ ད ་ཀྱང་དེ་ ལྟར ་བྱུ ང ་མ་ཐུ བ ་པར་ཐུ ག ས་

ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས། མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་

གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་འཛི ན་དགོ ས ་པ་

ཉམས་པ་སླར་གསོ ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་

མི ་རི གས།

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དབྱིག་གཉེན།

རྩོད་པ་བྱེད་ཆོག   དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་རི ག་
ལམ་ཐོག ་ནས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ དག་ཧ་

འཚོ ་ ལ་སོ ག ས་པའི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་

རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད། དེང་

ལས་པ་རེད་འདུག

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

སྐབ ས་དེར ་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་

དུས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལམ་ལུ ག ས་དེ་

དེང ་དུས ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དང་ནང་

དག་ཨི ན་ཇིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་།

བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། སེམས་ཁམས་རི ག་

པོའི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་དོན ་གཉེར ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་

ཆོ ས་ཟུང་འབྲེལ་ཡོ ང་ཐུ བ་མི ན་སྐརོ ་དྲི་བར་

པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན་རྒྱ་གར་

གནའ་རབས་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི ་ སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པའི ་ རྣམ་གཞག་

ཤེས་

ཡོ ན ་གྱི ་ དགོས ་དམི གས་གཙོ ་ བོ་ ཕྱི་དངོས ་
དང་།

གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་

འཕྲལ་ཤེ ས་ཡོ ན ་ལམ་ལུགས་ནང་རྒྱ་གར་

རང་གི ་གནའ་བོའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་

ཕམ་མཛད།

དེ་བཞི ན་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཆོས་ལུགས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པ་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ ལྡན་པ་ཡོ ང་ཆེད་མཁས་དབང་དང་། ཁྱད་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱི་ཚོ གས་ མཁས་མི ་སྣ། སླབོ ་སྟོན་པ། རོགས་ཚོ གས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ། བོད་

ཀྱིས་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་

ས་མི ག་ ༢༥ སྟོང་པ་བཞག་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་

གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ལ་དོ་དབྱི ངས་

སྐྱེས་ཁྱད་ལས་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ ར་

དེའ ང་ཚོ གས་འདུའི ་ སྡིང ས་ཆ་དེ་ བསྐྲུ ན་

འདུ་རྒྱས་པ་ཞི ག་འཚོ གས་རྒྱུ ་ཐུ གས་གཏན་

མི འི་འགོ་ཁྲིད་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གདོང་ལེ ན་ ཁ་བྱང་

འཁེལ་ཡོ ད། ཚོ གས་འདུ་དེ་བཞི ན་དོན་སྙངི ་

དགོ ས ་པའི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ ནི་ བོད ་
བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་བཞི ་སྟེ།

བསྐལ
ུ ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཀ༽

དོ་དབྱིངས་ཅན་ཚོ ས་གླགོ ་འཕྲིན་

fivefifty2018@tibet.net

འདིའ་ི

བོད་ ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་དགོས།

ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་ ཁ༽

ཚོ གས་འདུ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་

ཆོ ས་རི ག་སྲུ ང་སྐ ྱོ བ ས་ དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་

དང་།

དེ་བཞི ན་སྤྱི་ ཕན་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་ཇི ་ལྟར་གནང་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར ་

དང་། ཤེས་ཡོ ན། འཕྲོད་
བསྟེན ་བཅས་ཡར་རྒྱས་

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་
དང་ནས

ཁོང་གི ས་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཁྱོན་དུའང་ སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ།།

ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ལྟ་ བུ འི་ མཉམ་

གལ་ཆེའ་ི གསལ་བསྒྲགས།

ཚད་ལྡན ་ཡོ ད ་པའི ་ ཡར་ཐོན ་ཚོ ང ་ལས་པ་ རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་འཐུ ས།

ཚོ ང་གི ་ངོ་བོ་དང་གནས་སྟངས་ལ་གཞི གས་ གནས་ལས་གཞི ་འདིའི་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས་རྒྱུ ་
པའི་མ་དངུལ་ཧིན་སྒར
ོ ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ ཡོ ད་པས་ཐུ གས་ཞི བ་ཡོ ང་བ།

ནས་འདི ་ ལོ ་ ཡང་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་སྦྱོར་སྤ ྲོ ད ་ བྱང་
ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།

ཡར་ཐོན་ཚོ ང་པ་

གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐར
ྱོ ་གཟེངས་

རྟགས་འབུ ལ ་དགོ ས ་དོན ་ནི ་ རང་རེ འི ་ སྤྱི ་

www.tibetanentrepreneurs.org

ཡི ན། ཆ་རྐྱེན་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཚང་བའི་
འཚང་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༧ ཚེ ས་
༡༠ འགྱངས་མེད་དྲྭ་ལམ་

ted@tibet.net

བརྒྱུ ད་དམ་ཡང་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་

ནའང་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ རྒྱབ་བརྟེན ་གདེང ་

ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི གསལ་བསྒྲགས་སུ།

ཡི ན། ཚོ ང་པ་གསར་པ་དྲག་འདེམས་བྱུང་

ཚེ ས་ ༡༡ ལ།

འདུན ་པ་དང་འཆར་གཞི ་ ཚད་ལྡ ན ་ཡོ ད ་

ཁེལ་མེ ད་མཁན་རྣམས་ལ་དམི གས་པ་ཞི ག་

བ་རྣམས་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་ཧིན་སྒརོ ་

ཐོག ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་ཟི ན ་པ་དགོ ས ་རྒྱུ ་བཅས་
དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༦

འབུམ་ ༡༥ ནས་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ།

གོ ང ་གསལ་གཟེང ས་རྟགས་ནང་འཛུ ལ་

ཞུ ག ས་གནང་མཁན་ཡར་ཐོ ན ་ཚོ ང་པ་
རྣམས་རི ག་གསར་གྱི་བླ་ོ དང་ལྡན་ཞི ང་འཕོ་

ག༽

ཐུ བ་པའི ་ བླ ་ོ སྤ བོ ས་འདེང ་ཚོ ད་ཅན་དག་

མཐའ་མའི ་ དུ ས ་ཚོ ད་ཕྱི ་ལོ ་

དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་

ཚོ ག ས་ནང་གཞོན ་སྐ ས
ྱེ ་ཚོ ང ་ལས་བྱ་རྒྱུ འི་

འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ནསུ ་པ་ལྡན་པ། དེའ་ི ཁར་
ུ ་ལྡན ་པའི ་
བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་ཕན་ན ས

བ་རྩོམ་བྲིས་གནང་དགོས།

ཆ་རྐྱེན་དང་

འདེམས་སྒྲུག་གི ་ལམ་ནས་ཚོ ང་པ་སོ ་སོ འི་ འཚང་སྙན ་འབུ ལ ་ཕྱོགས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞི བ ་

ཐུ བ་མི ན་ཚི ག་འབྲུ་ ༡༥༠ ལས་མི ་བརྒལ་

གོ ང ་འཕེལ ་གཏོང ་རྒྱུ ར་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣༠ ནང་ཚུན།
འཆར་གཞི ་གསར་པ་

ི ་བཏོན་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་སྐརོ ་
དྷས

མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ དང། ཐོན་བསྐྱེད་བཟོ་བསྐྲུན་པ་གང་མང་ ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་ཡོ ད་པ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་
མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་ཡི ་རང་ སྐདྱེ ་སྲིང་ཡོ ང་ཐབས་སུ་ཚོ ང་གི ་ལས་གཞི ་ འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་དྲྭ་

༩ ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་གསུམ་

རི ང ་བཞུ ག ས་སྒར ་དྷ་ རམ་ས་ལར་ཚོ ག ས་

ཨ་ལི ་ཇིན་ན་Jinna མཆོག་ལ་ཕུལ་དགོས་

ཚོ ་ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་ཅི ང་སྡུག་བསྔལ་ མི འི་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་ སྐྱོར ་གཟེང ས་རྟགས་ནང་ཞུ ག ས་བླ ་ོ ཡོ ད ་
མི ་འདོད་པ་གཅི ག་མཚུ ངས་ཡི ན་སྐརོ ་དང་། གཞི ་ཚན་པ་ནས། ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་པ་ རི གས་རྣམས་ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་

འབྱུང་ སྣ་གལ་ཆེ ་ ཁག་གཅི ག ་མཉམ་ཞུ ག ས་དང་ ཐུ བ ་མཁན་བོད ་མི འི ་ གྲོག ས་པོ་ དང་བོད ་
འགྱུ ར ་ལྔ་ དང་ལྔ་ བཅུ འི ་ འཆར་སྣང་ཞེ ས ་ འབ ལ
ྲེ ་དོན ་ཕན་ལྡ ན ་པའི ་ ཆ་ཤས་བཞེ ས ་ མི འ་ི ཆེད་དུ་ཡི ན། ལྷག་པར་བོད་མི ་གཞོན་
ཟླ་ རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གནས་ཐབས་ཆེ ད་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེ ས་

ལུས་ གཟེངས་རྟགས། སྔ་ལོ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ རི ག་གསར་གྱི ་ ཡར་ཐོན ་ཚོ ང ་ལས་པ་སུ ་
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་ མཆི ས་ནས་གོང ་གསལ་མ་དངུ ལ ་རོ ག ས་
སེ མས་དང་སེ མས་ཚོ ར་གང་གི ་ཆ་ནས་ང་ འཛུ གས་དཔལ་འབར

ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་དང།

༢༠༡༨

Bhave

Vinoba

དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི ་ཐན་

མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་ཡི ན་སྟབས།

ཤག་གི ་དགོ ང ས་གཞི ་ ལྟ ར ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཀྱི ་ གྲོག ས་པོ་ སོ ག ས་དོན ་གཉེར ་ཅན་གྱི ་ མི ་ ཅན་དང་དོན ་དམ་དགོང ས་འཆར་གནང་

པའི་བརྗོད་གཞི ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་

གྲགས་ཅན་སྐ་ུ ཞབས་ཝོ་ནོ་བྷ་བྷ་ཝེ་

སྩལ།

དེ་ དག་རི མ་པ་གཉིས ་པའི ་ གནས་སྟངས་ ༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཡར་ཐོན་ རྟགས་ཐོབ ་མི ་རྣམས་ཡོ ང ས་ཁྱབ་གསལ་
ཡི ན་པ་ལས་གཞི ་རྩའི་ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་ ཚོ ང ་པ་གསར་པའི ་ མ་དངུ ལ ་རོ ག ས་སྐྱོར ་ བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་ལ་དམི གས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའ་ི འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།

ཕ་རན་སི ་སོགས་ཕན་ཚུན་

ད་ལྟ་ ཨབ་གྷ་ ནི་ སི ་ ཐན་སོ ག ས་ནང་དམག་

བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ འགྱུ ར ་བ་ཆེ ན ་པོ་ བསྐྲུ ན་

གི ་ དབར་འགྲན་བསྡུར ་གྱི ་ ལམ་ནས་དྲག་

འདེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་དགུ་

པའི ་ ནང་མ་དངུ ལ ་རོ ག ས་སྐྱོར ་གཟེང ས་
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