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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ལོག་འགྲེལ་བྱས་པར་
གསལ་བཤད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༦

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

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ ཀྱི་དགོངས་དོན་ངོ་མ་ཇི ་ཡི ན་མ་བཅོས་པར་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ འདིར་འགོད་པ་གཤམ་གསལ།
མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་ནེ་དར་ལེན་ཌི འ་ི

erlands
dam

གྲོང་ཁྱེར་རོ་ཊར་ཌམ་

NethRotter-

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་
ཡུ་རོབ་ཏུ ་བྲོས་བྱོལ་

བ་དེ་ དག་ཕྱི ར ་རང་ཡུ ལ ་དུ་ ཞོ ད ་འཇགས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩
ཡུལ་ངོ་མ་དེ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ལ་ངོས་ བྱུང་མཚམས་ཕྱིར་ལོ ག་བྱེད་ནས་རང་ཡུལ་ ཉིན་རྒྱ་གར་ཧིན་དུ་ The Hindu ཞེས་
གཏོགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཕལ་མོ ་ཆེ ས་རང་
འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་འཕྲལ་ འཛུ གས་སྐྲུན་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བཟོ་དགོས། འདི་ པའི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོ ག་ནང་གནས་ཚུ ལ་སྤལེ ་
གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

སེལ་རི ང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས་སྐྱབས་ ནི་ ངོས ་ཀྱི ་ ཐོག ་མའི་ བསམ་ཚུ ལ ་ཡང་ཡི ན། ༡༨
ཉིན་གཱན་དི་གོ་ལའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི ་
ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ར་མཚོ ན་ནའང་གནས་སྐབས་ ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ་སི ་ཝི་ཀེ་ཡན་ S. Vi-

ཡུ་རོབ་ཏུ ་དེང་སྐབས་ མ ན ་ ད ང ་ ཡུ ་ རོ བ ་

བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དུས་ནམ་ཞི ག་བཟང་

གནས་སྟངས་ལ་དགོ ང ས་ནས་བཀའ་སླབོ ་ ཚོ ས་མཐུ ན་འགྱུ ར ་

ཚོ འ ང་རང་ཡུ ལ ་བོད ་ནང་ཕྱི ར ་ལོ ག ་བྱ་རྒྱུ ་

ཕྱོག ས་ཀྱི ་ འགྱུ ར ་བ་ཞི ག ་བྱུང་མཚམས་ང་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་ རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ ག ཞ ན ་

རེད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཐུ ན་མི ན་རི ག་

སྩལ་བ་རྣམས་གསར་འགྱུ ར ་ཚན་པ་ཁག་ རོ ག ས་རམ་གནང་
གཅི ག་གི ས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ བ་དེ་ ནི ་ ངོ ་ མཚར་

གཞུང་དང་སྐད་ཡི ག

ཡུལ་གོམས་གཤི ས་

ལུགས་སོགས་ཡོ ད་སྟབས།

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དེ་ལོ ག་ ལྡ ན ་ པ ་ ཞི ག ་ རེ ད །

འགལ
ྲེ ་བྱས་ནས་ཡུ་རོ བ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་ འོན ་ཀྱང་ངོས ་ཀྱི ས ་

བ་འབྱོར་བཞི ན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་མཛད་པའི་ བསམ་པར་གནས་སྐབ ས་རང་ཡུ ལ ་དུ་ མི ་ བཅོལ་བ་དེ་དག་ལ་སྡདོ ་ཁང་དང་།
རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་རྫུན་སྒྲིག་བྱས་ཡོ ད། དེར་ གསོ ད ་ཁྲག་སྦྱོར ་དང་གཉའ་གནོན ་སོ ག ས་ པར་བྱིས་པ་ཚོ ར་ཤེས་ཡོ ན་དང་།
བརྟེན ་ཐེང ས་འདིར ་དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་གི ་

ལྷག་

འཕྲུལ་

དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོ གས་མྱོང་བཞི ན་པར་བརྟེན་ རི ག་ལག་ཤེ ས ་ཀྱི ་ སྦ ྱོ ང ་བརྡར་སྤྲད་ནས་

གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ གཞན་ཡུ ལ ་དུ་ བྲོས་བྱོལ་དུ་ བསླབེ ས་པ་མ་

རང་ཡུལ་དུ་

བསྡད་ནས་སོ ་སོ འི་རི ག་གཞུ ང་དེ་དག་རྒྱུ ན་

འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ ་ན་དགེ ་ མཚན་ཆེ ་ བ་ཡོ ད །
འདི་ནི་ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡི ན།

ཕུ ག ས་ཀྱི ་ དམི གས་ཡུ ལ་ནི ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་

ུ ་དྲུག་པ་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་

དུས་དྲུག་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༡༨ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ནས་ཚེ ས་ ༢༨

འཐུ ས་རྣམ་པ།

བདག་ཉིད ་ཆེ ན ་པོ་ གཱ ན ་དྷིའི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཆེ ད་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་
མཚན་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།

ལགས་ཀྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་
ཤི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སྟེ། བདག་ཉིད་ཆེན་
པོ་ གཱ ན ་དྷིའི ་ མཚན་ཐོག ་ནས་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་
གཟེངས་རྟགས་Gandhidarsan International Award ཞེས་པ་འབུལ་རྒྱུའི་མི ་
སྣའི་ཁདྲོ ་ཐེངས་འདིར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་
དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་ མཆོ ག ་གི ་ མཚན་བདམས་ཐོན ་བྱུང་བ་དང་།
དེ་ཡང་གཱན་དི་གོ་ལའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི ས་འཚེ ་
མེ ད་ཞི ་བའི་ལས་དོན་ཐོག་གཟེངས་སུ ་ཐོན་པའི་
བྱས་རྗེས ་ཅན་གྱི ་ རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ དབུ ་
ཁྲིད་ལ་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གཱན་དྷའི ི་མཚན་ཐོག་
ནས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་སལ
ྲོ ་ཡོ ད་པ་ལྟར་འདི་
ུ
ལོ ར ་རྒྱལ་སྤྱི འི་དབ་ཁྲིད་ཁ དྲོ ་སྤྱི་ནོར ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ མཚན་
བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད།   གཟེངས་རྟགས་དང་
ལྷན་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་གསུ མ་དང་།
གཱན་དྷའི ་ི
བཀའ་སླབོ ། དེ་བཞི ན་དཔེ་དེབ་བཅས་འབུལ་ལམ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་གནས་ jayan

ཞེས་པའི་ནང་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་ ཡོ ང་སྐ བ ས་འཇར་

སླབོ ་སྩོལ་སྐབས།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ ་ོ མཐོ་སྒང་གི ་ས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་

ི ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཨེ ་ཤི ་
གསུམ་གུ ས་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་ ཡུག་ནི་འཛམ་གླང

འཛོ མས་ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དྲུག་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

པ་དང། ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་

ི ་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མི ་མང་
དེ་རི ང་སྐབས་ ༡༦ བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ཡའི་གླང

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་བླནོ ་
ཆེ ན་ཟུར་པ་དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་
སཏྱ་པྲ་ཀཤ་མལ་ཝི ་ཡ་མཆོ ག་འདས་གྲོངས་སུ ་
གྱུར་བར་ཐུ གས་གསོ་གནང་བ།

༦ དག་ཅི ག ་ལ་གལ་འགངས་ཤི ན ་ཏུ ་ཆེ ་ བས།

ཐོག་ཕེབས་པའི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ བོད ་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་བོད ་མི འི ་

གི ས ་དབུ ས ་དཔལ་ལྡན ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་གཞོན་པ་མཆོག་གི ས་

དབུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

སྒྲིག་འཛུ གས་དང། བོད་མི ་ཚང་མས་རྒྱལ་

སྤྱི འི ་ ནང་ལས་འགུ ལ ་ཇེ་ མང་སྤལ
ེ ་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥
དྲུག་གི ་རྗེས་ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཚོ གས་གཙོ འི་ལས་ཚབ་ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་གྲོས་ཚོ གས་
ཟླ་བ་

ངང་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ དང་།

ལས་རི མ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་

ཞུ ག ས་ཐུ བ ་པར་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ ་པོ་ ངོས ་ བསྐ་ོ གཞག་གནང།

རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་དུས ་ཉིན ་

པ་དབུ་ འཛུ གས་ཀྱི ས ་ཐོག་མར་རྟེན ་འབྲེལ་

བསྟི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གྲོས་

ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་

ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ལྷར་བཅས་སྲི་

དེ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་

ནས་དགའ་བསུ་དང་བཅས་འཚམས་འདྲིའི་ བཤེ ས ་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་དང་།

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐབས་ ༡༦ སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་

གྲངས་བཅུའི་རི ང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ གསོལ་ཇ་དང་། འབྲས་སི ལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༦ དེ་རི ང་ནས་ བརྟན་ལགས།

ཚོ གས་ཁང་དུ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་

པོའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

རི ང་འཚོ གས་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད།

འཕེལ་མཆོག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་དབུ་འཛུ གས་

ལེའུ་ ༣ ནང་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་རྩ་བའི་བྱེད་ མ་སྐ་ུ བཞེངས་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོ ན་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་

བཟུང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ བར་ལས་ཉིན་བཅུའ་ི ལགས་བཅས་ཀྱི ས ་གཞུ ང ་འབྲེལ་མྱ་ངན་
གུ ས ་འདུད ་ཀྱི ་ རྗེས ་དྲན་གྲོས ་འཆར་རི མ་

རྩ་བའི་ བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི་ བཅའ་ཁྲིམ ས་ བཞི ན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཚང་

སྒ་ོ ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་བ་བཞི ན། བོད་དོན་ ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་ཡོ ད། དེ་

ི ་ཞི ་བདེའི་དེད་ བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་།
ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་དང་ཚོ གས་ གཞི འི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གླང
གཞོ ན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག

སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས་

བཙན་ ནས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

དཔོན། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བོད་ བྱོལ་བའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་བདེ་ ཐབས།བོད ་མི འི ་

གྲོས་འཆར་སྤྱི་འཐུ ས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་

མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་དང་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་གཙོ ་བོ་བོད་དོན་

ཆོ ས་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་སྟེ་

ཆོ ས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

གཅི ག་སྒྲི ལ་གྱི་མཚོ ན་རྟགས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་

གླངེ ་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད། །

གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་

བླང་དོར་ལམ་སྟོན་པ།

བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་དང་ བདེན ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི ་ ཐབས་བྱུས་ བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགྲོ་

འཐུ ས་མི ་སྐུ ་ ཞབས་སཏྱ་པྲ་ཀཤ་མལ་ཝི ་ཡ་
Satya Prakash Malviya མཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༨༤ ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་
བའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར། བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་
ུ
སེ ང ་ྒེ མཆོ ག་གི ས ་དམ་པ་ཁོང་གི ་བ་མོ ར ་ཐུ གས་
གསོ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་
ཱཔ ་ ལགས་འདས་ག ང
ྲོ ས་སུ ་ གྱུ ར ་བའི ་ ཡི ད་སྐ ྱོའི ་
གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དམ་པ་ཁོང་ནི་འདས་པའི་
ལོ ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནས་བཟུང་བོད་དོན་ཐོག་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་
ཟད། གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་
འབྲེལ་ནས་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་
པར་བརྟེན། ད་ལན་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་
བ་ནི་བོད་མི ་ཚོ ར་གངྱོ ་གུན་ཤུ གས་ཆེ་ཕོག་ཡོ ད་པ་
དང་། དམ་པ་ཁོང་གི ་ཆེད་སྨནོ ་ལམ་དང་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་
བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་བཞི ན་པ་དང་བསྟུན་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལ་ཟུར་ཚོ གས་ཤི ག་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།

༄༅།

།སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་

ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ འགྲོ་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

འོག ་ནས་སྡུག ་སྦྱོང ་མྱང་བའི ་ གྲངས་ཉུ ང་

༣༩ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་པ་དེ་ཡི ན་འདུག

ཚོ གས་

འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དྲིལ་

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་

ཤར་གླིང་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་

གནས་སྟངས་ཇི ་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་སྐར
ོ ་ཟུར་

དུ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་སྐངོ ་ཚོ གས་ཀྱིས་གསལ་

འདོན་གནང་ཡོ ད།

བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ འི་གནས་རི མ་ཚད་མཉམ་

མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ རྒྱལ་

ཏ་ཡེ ་སུ་ཀི་ཀོ་མཏ་སུ་

Taisuke Komatsu

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཡི ན་པ་དང་། ལས་རི མ་

པ་དང་། ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་

ཐོབ ་ཐང་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཛོ ་ ལར་

ནི་

Society for Threatened Peoples

ཞེ ས ་དྲག་པོའི ་ སྲི ད ་དབང་རི ང་ལུ གས་

དོན་དང་འབྲེལ།

ག སུ ང ་

རི ང་མི ན་ཕྱི་ཟླ་

༡༡

ཚེ ས་ ༦ ཉིན་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་
འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བའི་ དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་ཐེང ས་
གསུ མ ་པའི ་ སྐབ ས་བོད ་ནང་གི ་ ཡ་ང་བའི ་

སྤྱི འི ་ ལས་འགུ ལ ་ཚོ ག ས་པ་ནས་སྐུ་ ཞབས་ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་གསལ་

དེ་ ཡང་བོད ་དོན ་ཟུ ར ་ཚོ ག ས་ལས་རི མ ་དེ་
ཉིད་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་

མི ་རི གས་ཚོ ར་ཉེན ་སྐྱོབ ་བྱེད་མཁན་གྱི ་ རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནད་

ཚོ གས་བཞི ན ་ཡོ ད་པའི ་ དུས ་སྐ བ ས་དང་
བསྟུན།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

གཙོ ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཇི་ནི་ཝ་འགྲོ་བ་མི འི་

Adrien-Claude Zoller

ལགས་ཡི ན་འདུག

སྐབ ས་དེར ་ཤར་གླིང ་ཟླ་སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ས ་

འདོན་དང་།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ནསུ ་

ཤུ གས་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བཟང་
པོ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་སོགས་གསུང་།

དེ་ བཞི ན ་གསུ ང་བཤད་གནང་མཁན་སྐུ ་
ཞབས་ཏ་ཡེ ་སུ་ཀི ་ཀོ་མཏ་སུ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་

གནང་འདུག

པར་དུ་ རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་

བ ཤ ད ་
ག ན ང ་
མ ཁ ན ་

གཉིས ་ཀས་

རི ང ་ མི ན ་

རྒྱལ་ཚོ གས་

སུ ་ ཕྱི ་ ཟླ ་
༡༡

ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞི བ ་གནང་
སྐབས། ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་གཙོས་

པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ གས་སྡ་ེ ཡོ ངས་ནས་ངེས་

ཐོབ ་ཐང་སྲུང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་སྲོལ་རྩིས་སྲུ ང ་

བྱ་རྒྱུར་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི འ་ི རང་དབང་སླར་གསོ་སླད་ལས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་
ཐབས་ཐོག་འད་ུ འཛོ མས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༤

སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་བསྐ ངོ ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

Bihari Vajpayee

མཆོག་འདས་གྲོངས་དུ་ པར་བོད ་མི འི་ རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཐོག ་ དེ་རས
ྗེ ་ལྡ་ི ལི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྲོང་ཆུང་

གྱུར་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་ ལམ་སྟོན་གྲོས་འཆར་དང་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ དངོས་གྲུབ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ངག་བཅད་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་འཕགས་བོད་ ཕྱོགས་སླད་ཡི ན། ང་ཚོ འ་ི དམི གས་ཡུལ་ བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན ་
འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁང་གི ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་

གཙོ ་ བོ་ ནི་ བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་མི ་ཉམས་པ་ ཇི ་ ལྟར ་བྱེད་བཞི ན ་པའི་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་

ུ ་པ་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུ འི་ འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་
ཀརྨ་དར་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད་གསུ ང ་ དང་སྔར་ལྟར་ནས
བཤད་གནང་།

སྐབས་དེར་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་ སླད ་རྒྱ་གར་ནང་གི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་དང་མཐོ་

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་རྣམས་ནས་

ྱོ ་
བོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ སླབོ ་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ ད་བར་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐར
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་རི ན་ཆེ ན་

མཁའ་འགྲོ་ཀེ་རི ་མི ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་རྒྱ་

འཕགས་བོད ་གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲེལ་ལམ་གལ་ མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

མི ་ ༡༢ དང་། དེ་བཞི ན་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

འཇོག་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོ ་བོད་དོན་རྒྱབ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་
ལི ་གསར་པར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་འཕགས་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་ གཅོད་འབྲོང་ཆུ ང་དངོས་གྲུབ་མཆོ ག་ཆེ ད་

ལྡ་ི ལི ་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི ་མི ་མང་

རྒྱ་གར་མི ་སེ ར ་གྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་མཐོ་ སྐབ ས་དེར ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་

བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་

ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གྱི ་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་དང་ ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ཆོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི འི་རྩ་དོན་སླད་རྒྱ་གར་ ཤོས་

Bharat Ratna

ཐོབ་མྱོང་མཁན་སྐ་ུ

རྒྱལ་ཡོ ང ས་དང་ས་གནས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་ ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ི ཧ་རི ་ཝཇ་པ་ཡེ ་  

Atal

གོ་ རྟོག ས་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ་སོ ག ས་ཡི ན།   ཤུ གས་ཆེ ར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ང་ཚོ ་འདིར་

འཛོ མ ས་དགོ ས ་དོན ་གཙོ ་ བོ་ ནི ་ མ་འོང ས་

ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་དེ་ དུས ་རྒྱུ ན་དུ་ སེ མ ས་ནང་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་
འཕྲིན་ནང་ནས་གལ་ཆེ ་ བ་གཅི ག ་ནི ་ རྒྱ་

སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས།

གར་གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུ ་

སྤལེ ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ ནས་བོད ་དོན ་ཐད་ལས་འགུ ལ ་རྒྱ་ཆེ ་

བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ལ་སོ ག ས་ཇེ་ མང་དུ་ ཡི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སླད་ཞི ་བའི་

ཐབས་ལམ་ཞི ག་འཚོ ལ་དགོས་པ་ངེས་པར་

སྤལ
ེ ་ཆོ ག་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སྟེ་

འབོད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས།

ཚོ གས་འདུ་གྲོལ་བ་བཅས། །

༡ ༽ གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་ཀུན་

འགོ ག ་རྐྱེན ་གང་ཡང་མེ ད ་པའི ་ ཐོག ་ནས་

དབུ ས ་བོད ་མི ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་ཡོ ང ས་

བཅུག་དགོས། ཞེས་འཁོད་འདུག

བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞི ་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ།

༄༅། །སུད་སི ་དང་ལེག་ཊི ་ཡན་སན་ཁུལ་
དུ་ རྟེན ་གཞི ས ་བྱས་པའི ་ བོད ་རི ག ས་བརྒྱ་

གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་སྟངས་ར ག
ྟོ ་ཞི བ ་བྱེད་

ཁྱེར ་ཇི ་ ནི་ ཝར་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི་ མཉམ་

རྫོགས་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པ།

དེ་ཡང་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོ ད་བོད་རི གས་སྤྱི་

ཐོག་མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དྲག་གནོན་

མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷ ན ་གཉིས ་སྨ ན ་གྱི ་

ཕྲག་ཁ་ཤས་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་སུད་སི ་གྲོང་

སྦྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཕྱི ་ རོ ལ ་

༢༽ བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི

ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་

གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག ་

དུ།  བོད་ནང་གི ་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

དགོས་པ།

བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི ་ལས་འགུ ལ་ཤུ གས་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་

ཆེ་སྤལེ ་བ་བརྒྱུད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་བོད་དོན་

འགུལ་སྤལེ ་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་གནང་འདུག  

ཚབ་གསར་འདེམས་བྱུང་བ་ལྕམ་སྐུ་མི ་ཤལ་ ལ་བརྡལ་བཤི ག་ཇི ་ཙམ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་

ལས་འགུ ལ ་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེའི ་

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་སྐུ་ མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་

དེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མར་འགོ་འཛུ གས་

སྦ་ཆེ་ལེཊ་ Michelle Bachelet མཆོག་

པ་གསལ་འདོན་རྒྱས་བཤད་གནང་འདུག

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ལ་ཤོག་བུ་བཞི ་

ཀྱི ས ་གཙོ ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱ་

གནང་བའི ་ རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་
༣༩

འགྲོ་

དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་

མུ ས་སྐབས་འདིར་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི་ལས་ ཅན་གྱི་ཞུ་སྙན་ཞི ག་ཕུལ་བ་བརྒྱུ ད་བོད་ནང་

༣༽ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་གྲོས ་མོ ལ ་

བསྐྱར་གསོ་དགོས་པ།

༤༽ མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
སྐུ་ ཚབ་མཆོ ག ་དང་དམི གས་བསལ་ཆེ ད ་

ཞུ ་ སྙན ་དེ་ ལྟར ་ན་མཉམ་སྦྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ ལས་རྟོག་ཞི བ་མི ་སྣ་བོད་ནང་ཕེབས་བཅུག་
ནག་གཞུང་ལ།

དགོས་པ།

༥༽

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་པ་བོད་ནང་

མཐུ ན་ཆོགས་པའི་ཚོ གས་གཙོས།   “བོད་
ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པའི་
སྐ བ ས་འདི ར ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ངོས ་ནས་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཞི ག་སྤྲོད་དགོས་པ་སྔར་

བས་ཛ་དྲག་དང་དགོས ་གལ་ཆེ ་ བ་ཆགས་

འདུག “ཅེས་གསུངས། །

༸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།

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ 3

ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་དབུ་མའི་ལམ་སྲིད་བྱུས་ལ་འཚི ག་ཟའི་དགག་པར་ལན་འདེབས།

།འདི་ལོ་དབྱར་ཁ་གཞུང་འཛི ན་

མ་ཡི ན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ཚོ གས་པ་
ཁག་གཉིས་ཀྱིས་དྷ་རམ་སཱ་ལར་ཚོ གས་འདུ་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གཉིས་

ལེན་ཙམ་ཡང་བྱེད་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་མི ་ ཝེ ་ ཆོ ན ་གྱི ས ་མ་མཐའ་ཡང་མགོ ་ རྔ་ཚང་ ཀྲུའུ ་ ཡི ས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ལ་

བྱུང་མཚམས་མི ་དེ་དག་གི ་འཚོ ་གནས་ཀྱི ་

ཀྱི ་ དཀྱི ལ ་འཁོར ་ནང་ཚུ ད ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་ ལྟ་ བ་གང་ཡི ན་པ་དེ་ གསལ་པོ་ ཞི ག ་འགྲེལ་ བྱེད་པ་འདི་ནི་དོན་དངོས་དང་མི ་མཐུ ན་པ་

སྨན ་གྱི ་ འགྲི ག ས་འཇགས་ཤི ག་གང་མྱུ ར ་

གཅི ག་མཇུག་གཉིས་མཐུ ད་འཚོ གས་སོང་།

མདུན་ལམ་ཁོ་ཚོ ་རང་ཉིད་ཀྱི ་རྐང་འོག་གི ་

རྩོད་བྱེད་མཁན་ཡི ན་པ་དང་། གཞན་དེ་ནི་

མཚན་དེ་ ལ་བརྟེན ་ནས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ལ་

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

གྱི ས ་རང་དོན ་ཁུ ག ་བཅུ ག ་གི ས ་དམི གས་

མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོ ང་བར་

འདས།

འདུ་ དེ་ གཉིས ་ཀྱི ས ་ཀྲུའུ ་ ཝེ་ ཆོ ན ་ཁོང ་ཁ ས
ྲོ ་

འཇོན་ཐང་ཅི་ཞི ག་ཡོ ད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་

རྣམས་དང་བོད་ཀྱི ་ནང་བསྟན་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ པའི་སྐད་ཆ་ཞི ག་བཤད་ཐུ བ་ལ།

བཤད་བྱེད་ན ུས ། དང་ཁུ ང ས་ལུ ང ས་མེ ད ་པའི་ འཁྱོག ་བཤད་
ཡི ན་ན་ཡང། ད་ ཀྱིས་ཁེངས་པའི་རྩོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཁོས་

ཚོ གས་པ་གཅི ག་ནི་བོད་རང་བཙན་འཐབ་ ཐལ་རྡུལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ངེས་པ་ཞི ག་རེད། རྒྱུ་
དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་གཞི ར ་བཞག་

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འོག་ནས་བོད་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞི ག་རེད།

ཚོ གས་

མ ྱོས ་པ་མ་ཟད་རྨག་རུ མ ་ནང་ནས་ཚོ ད་

དཔག་གང་བྱུང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཡང་ཆགས་ཡོ ད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ནི་དེ་སྔ་

རང་གི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ རྟེག ས་བུ ་ཞི ག་ནས་སྐྱོ ན ་བརྗོ ད ་

ཐེང ས་རྒྱུ ན་ཚུ ལ ་ དུས ་རྒྱུ ན་དུ་ གནས་ཚུ ལ ་ཡར་བསྲེས ་མར་

དུས་རྒྱུན་དུ་འཚི ག་ཟ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་

ལས་ལྡགོ ་སྟེ། ཁ་ བས ྲེས ་བཏང་ནས་བཤད་སྟངས་དེ་ རང་
ན ས ་ ཐོ ན ་ ལ ་ མ ་ རེད།

ཁོས་རྩོད་གཞི ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་

ཡུལ་བཟུང་བ་ཞི ག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་

ཐོན་ལ།

མི འི ་ ནང་མུ ་ མཐུ ད ་གནས་རྒྱུ འི ་ རྩལ་དང་

མཚམས་བཅད། མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུས་དེ་ བོད ་རང་བཙན་

འདོད་ཀྱང་བཤད་ པ་གཞན་ཞི ག་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

དེ་མི ན་ཁོ་ལ་དམར་ཤོག་ཚོ གས་

གྱོན་པའི་ཞྭ་མོ་གཞན་དག་གཅིག་ནི། དོལ་

རྒྱལ་ཚོ གས་པར་རྒྱ་གཞུང་གི ་དབུས་འཐབ་
ཕྱོགས་གཅི ག་གྱུར་གྱིས་དགོས་དངུལ་སྤྲོད་

བཤད་ གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་འདི་ བོད ་རང་བཙན་གྱི ་ རྣམ་

དབུ་

བཤད་ཀྱང་ཞི བ་ རེད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་ན། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་ཕྱི་
ཆ་མེད་པ། ཉ་གེ་ ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༠ བར་༸གོང་

སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ རྣམ་སྤྲུ ལ་ལ་ངོས ་ ཉོ་གེ སྐད་ཆ་བཤད་ཙམ་སྐང
ུ ་ཙམ། བཤད་ ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་མོལ་

འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ མི ་ཕོད་པའི་སེམས་སྡུག་ཅི ག་ཡོ ད་པའི་ངང་ རི མ་པ་བྱས་པ་དེས་བོད་མི ་ཚོ ར་བོད་རང་

པ་དང་དེ་བཞི ན་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་གསུམ་

མཆོ ག ་ཉིད ་ཀྱི ས ་ངོས ་འཛི ན་དང་ཆོ ས ་ཀྱི ་

ཚུ ལ ་གྱི ས ་གང་ཞི ག ་འགེ བ ས་ཐབས་དང་

བཙན་རྩོད་རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་ངོས་ལེ ན་

གྱུ ར ་གྱི ་ རྒྱུ ན་ལས་བླནོ ་ཆེ ན ་གཞོན ་པ་ཡང་ དེ་ཡང་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་
བྱས་པ་རེད། ལས་གནས་དེའ་ི འོག་ནས་ ཆོ ས་བརྒྱུ ད་གཞན་ཁག་ལ་སྡང་ཟུག་ཆེ ་བའི་

ལ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ལའང་དད་པ་དང་

ཡོ ད། མདོར་བསྡས
ུ ་ནས་བརྗོད་ན། འཇམ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་“རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་”རང་

གསར་འགོད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

དེའ་ི

ར ྗེས ་རྒྱ་ནག་དབུ ས ་འཐབ་ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་

ནས་སེམས་ཤུ གས་སྤར་མཁན་གྱི་བྱེད་གཏེ་

ཁོ ས ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ བཀའ་གདམ་གསར་མའི ་ ནང་གི ་ ཕྱོག ས་

མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཁག་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེ་རེད།

ནས་

༢༠༡༠

བར་གྲོས་མོལ་རི མ་པའི་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མྱོང་ཡོ ད། ཁོ་ད་ལྟ་

རྒྱ་ནག་གི ་ཆོ ས་ལུགས་དང་མི ་རི གས་ལས་

དོན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད། ཀྲུའུ་ཡི ས་ད་རེས་སླར་

ཡང་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ལ་བབ་
ཅོལ་གྱིས་གང་བྱུང་ལབ་འགོ་བཙུགས་འདུག

དེ་ཡང་ཀྲུའུ་ཡི ས་

“དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་

ཕྱི་ལོ་

བྱིན་རླབས་བསྩལ་བའི་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཞི ག་ སྦས་ཐབས་བྱས་འདུག”
ཡི ད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

ཅེས་གསུངས་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོ ན་ལ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་རང་ བོད ་མི ་ཚོ ས ་དོན ་དངོས ་ཀྱི ་ སེ མ ས་འཚབ་

གི ས་རང་ལ་“སྤྲུལ་སྐར
ུ ་”ངོས་འཛི ན་བྱས་ ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་། ཁོར་ཡུག

མའི་ལམ་”བརྒྱུ ད་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོ གས་ཀྱི ས་

མཉམ་འཇུག་”བྱེད་པ་དེར་སྐྱོན་འཛུ གས་

རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད།   བོད་མི ་ནང་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་དྲྭ་ཚི གས་

འདིའི་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ས་མཆོ ག ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་བྱེད་རྒྱུ ར་དོལ ་རྒྱལ་ ནག་དབུས་གཞུང་གི ་བརྙན་འཕྲིན་(CCTV)

ཚོ ག ས་པར་རྒྱུ ས་སྟོན་སོ ག ས་བྱེད་མཁན་ ནང་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་
གཏེ་བོ་དེ་ཡི ན་པ་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོ ད།
འདིའི ་ ཐོག ་དྲི་བ་བཏང་བར་ཀྲུའུ ་ ཝེ ་ ཆོ ན ་

ཀྲུའུ་ཡི ་ཞྭ་མོ ་གསུམ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ལ་ གྱིས་སྣང་མེད་དུ་བཞག་སྟེ། བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་

བྱས་ཡོ ད། ཨ་རི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱལ་

ཐོག་བཀོད་ཐབས་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ འབྲེལ་མེ ད་དོན་གཞན་དེ་འདྲ་བཤད་ནས་
ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གོ་ལའི་དུས་བབ་ རང་སྐྱོན ་འགེ བ ས་སྲུ ང ་བྱེད་ཐབས་བྱས་

མཁན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་སོང་།

ཡི ན་ཁུལ་གྱིས་རྩོམ་ཞི ག་སྤལེ ་ཡོ ད།

པའི ་ གཞུ ང ་འཛི ན་གསར་ཤོ ག ་གི ་ནང་། མཁན་ཀྲང་ཐི འ ེ་ ལི ན་གྱི ་ “ཁྲི ་ འདོོན ་གྱི ་

པའི་སྲིད་བྱུས་དང་།

སྒྲིལ་མི ན་གྱི་གནད་དོན་དེ་བོད་མི ་མང་གི ས་

ཁུ ང ས་དང་རྒྱ་ནག་གི ་ ནང་བསྟན་མཐུ ན ་ ཁོར་དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་འཐོབ་ཡོ ད་སྐརོ ་

ལངས་ཕྱོགས། བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་

པའི་གྲངས་ཐོའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ ༨༧༠ སྒྲ་འཛི ན་གཅི ག་ནས་གཅི ག་བརྒྱུ ད་གནས་

འགྱུ ར་གནས་སྟངས་ཇི ་ ཆགས་ལ་ཞེ ད ་
སྣང་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས་རྣམ་འགྱུར་

(གྷུལོ་བྷལ་ཊཱིམས་)ཞེས་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་ ཡོ ད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་གླགོ ་བརྙན་འཁྲབ་

ཆོན་གྱིས་རྩོད་གཞི ་གཉིས་པ་དེར། “དབུ་

“ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཞེས་པའི་སླ་ེ པོའི་ནང་ བོད་ཁུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་

ནས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཇུག་ག་དུས་

པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཀྲུའུ་ཝེ་

ལ་དོ་ དམ་ཀྱི ས ་གནད་དོན ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

སྐབས་དེར་རྒྱ་

བོད ་ཀྱི ་ དགོ ན ་སྡ་ེ དང་ཆོ ས ་བྱེད་པ་རྣམས་

ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོ ལ་དེ་དྲྭ་ཐོག་ཏུ ་བཀོད་

comཟེར་བའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི ་བསམ་ཚུ ལ་

བྱས་པ་ཡི ན་ནམ། ཞེས་དྲི་བ་གཏོང་དགོས་

གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ནི་༸གོང་ ཁྲི་འདོན་”བྱས་འདུག

སི ་ གསར་ཁང་གི ས ་སྤལ
ེ ་བའི ་ ཁུ ང ས་ལྡན ་ མཁན་ཀྲང་ཐིའ་ེ ལི ན་ཞེས་པར་“སྤྲུལ་སྐུའི་

གཞུང་གི ས་བདག་དབང་ཡོ ད་སྐརོ ་ཤོག་བུའི་ ནང་ཁ་བྲལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་

opinion.huanqiu.

གི ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་གྲོས་མོ ལ་ཅི འི་ཕྱི ར་

གཏེར ་དངོ ས ་གང་བྱུང་བསྔ ག
ོ ས་འདོན །

པའི་ཟློས་གར་དེ་གང་མགྱོགས་འཁྲབ་ཚར་

རྒྱ་ཡི ག་ཐོག་དྲྭ་ཚི གས་

བཙན་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་ན་༸གོང་ས་མཆོ ག་

༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རོའ་ེ ཊར་ པའི་མི ་ཞི ག་གི ས་རྒྱ་མི འི་གླག
ོ ་བརྙན་འཁྲབ་

ཆོ ག ་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུ འི ་ ལས་འགན་དེ་ རེ ད ། “རྫུན་མ་”ཚོ ས་རང་གི ་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོ ་ savetibet.orgལ་གཞི གས་ན།
“འདི་
བོད་ཀྱི་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཡོ ངས་ལ་རྒྱ་ ནས་དངུ ལ ་ཞལ་འདེབ ས་བསྡུས ་ནས་བོད ་ གའི་རགྟོ ་ཞི བ་ལྟར་ན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ ་

གྲབས་འདུག” ཅེས་པའི་འགོ་བརྗོད་འོག་

བྱས་པ་རེད་དམ། གལ་སྲིད་དབུ་མའི་ལམ་

ཁུ ལ ་དཀྲུགས་ཐབས་བྱེད་པའི ་ གནད་དོན ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བསྐྱར་ནས་ཡང་དུ་ བོད ་ཀྱི ་
གནད་དོན ་ནི་ བདེན ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ཅི ག ་

ཡི ན་པ་ལས་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་གྱི་འཁྲུག་རྩོད་

ནས་དུས ་ཐུ ང ་ནང་ཁོང ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད་

ཅིག་མི ན།

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཐོག ་འཛི ན་

འཇགས་བྱུང་ཉིན་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་

དེ་

རྒྱ་ནག་དམག་ཤོག་

རྒྱལ་སྲི ད ་སྤྱི ་ ཁྱབ་ཁང་གི ་ ཆོ ས ་དོན ་ལས་ གནད་དོན་ཐོག་ཁ་ཁུ་སི མ་མེ ར་བསྡད་པར་ ཚོ གས་པའི་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་འཛི ན་པའི་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་བཞི ན་

བོད ་མི ་ཚོ ས ་མངོན ་འདོད ་ལྟ ར ་འགྲི ག ས་

པའི་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་སྒ་ོ བརྒྱབ་
རྒྱུ་དང་།

བོད་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་བོད་ནང་

ཐག་གཅོ ད ་བྱེད་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ལས་གོ ་ མི ང་

ཚོ ག ས་གཉིས ་ཀྱི ས ་ཕྱོག ས་བསྡམ
ོ ས་བྱས་ རྒྱ་ནག་ནང་གི ་རྒྱ་རི གས་ཚོ ས་ཤུ བ་ཤུ བ་ངང་ ཁག་དང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ སླ བོ ་གཉེར ་གྱི ་ འབྱུ ང་

འགན་འཁུར་བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་
མུ ་མཐུ ད་འཁུར་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

སྣ་ཀྲུའུ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དབང་

ཐམ་པར་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པས་“ངོས ་ ཚུལ་སྤལེ ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཀྲུའུ་ཡི ་བཟའ་ཟླའི་

ཕར་བཞག་“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་”ཟེར་

ཡག་པོ་མེ ད་པའི་རྒྱ་གཞུ ང་གི ་ཆབ་སྲིད་མི ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ས་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

ཡེ ་ནས་མེད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ནི་ཞྭ་མོ་མང་པོ་

ལེ ན ་ཆོ ག ་མཆན་”སྤྲད་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་གསལ་ དངུ ལ ་གྱི ་ ཡོ ང ་ཁུ ང ས་ཀྱང་དོག ས་གཞི འི ་ མངོན་གསལ་གྱིས་བཏོན་ཡོ ད།

འབྲེལ་མི ན་པའི ་ ཐོག ་ནས་ཁོང ་ནི་ རྒྱ་ནག་

བསྡམོ ས་བྱས་པ་འདིའ་ི ཐོག ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ ཤུ བ་ངང་ཁྱབ་བཞི ན་ཡོ ད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ ཐོག ་བསམ་ཚུ ལ ་བར ྗོད ་པ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་

མི ་གཞན་དག་གི ་ཡང་དག་པའི་འཆར་གཞི ་

བྱུས་གཞི ར་བཞག་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གྱི་སྒ་ོ

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་རྡུང་བརྡེག་ནན་པོ་ཞི ག་ཕོག་ རོགས་བོད་རི གས་དགེ་རྒན་ཆེ ན་མོ ་འཇམ་ པར། “ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་
རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་གི ས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ དཔལ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེན་ པ་དེར་གཡོ ་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་བོད་མི ་

མི ་བྱེད་པའི་བྱེད་བབ་དེ་རི གས་ལ་རྒྱ་ནག་

བྱུང་ཉིན ་ནས་ཁོས ་གོ་ མི ང་དང་ཐོབ ་ཐང་

ཕྱོགས་ཀྱི་གོ་གནས་བེད་སྤྱད་ནས་གང་བྱུང་ མཚོ ་ལགས་ནི་པེ་ཅི ང་ནང་གནས་བཞུ གས་ མི ་འགྲིག བྱེད་བབ་དེ་རང་ཁ་བྲལ་གྱི་རྣམ་

གྱོན་ནས་ཡོ ད་པའི་མི ་ཞི ག་རེད།

གཞུང་

གི ་“ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་”བྱེད་པ་ཟེར་བའི་
འགོ་གཙོ་དེ་རེད།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་འགྲིག ས་འཇགས་

རྣམས་དུ་ བ་བཞི ན ་ནམ་མཁར་ཡལ་འག ་ྲོ

གདུང་རྩེ་

བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད། གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་ འོག་ཡོ ད་པའི་སྐད་ཆ་གཞན་ཞི ག་ཀྱང་ཤུ བ་ ཐད་ཀར་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་ལ་གཏད་ནས་རྒྱ་ཡི ག་
གྱིས་

“ཐབས་ཚུལ་ལམ་ལུགས་འདིས་ གྱིས་བྱེད་བབ་དེར་ཀྲུའུ་རང་གི ་དེ་སྔའི་ལས་ དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ས་ཨི ན་བསྒྱུར་བྱས་

བ་ཡང་བོད་མི ་རང་ཉིད་ཀྱི་འཛི ན་སྐངྱོ ་བྱེད་
དུ་འཇུག་གི ་མེད་པ་མངོན་གསལ་ཡི ན།

ཞི ག ་ལ་འཁྱོག ་བཤད་ཀྱི ས ་འགན་འཁུ ར ་
དབུས་གཞུ ང་གི ་འགོ་འཁྲིད་རྣམ་པས་ཞི བ་

ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ པོའ་ི ཁ་བརྡུང་བཏང་ཡོ ད། འཇམ་དཔལ་རྒྱ་ ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ན་

བཤེ ར ་དང་གཟབ་ནན་གྱི ས ་ཞི བ ་འཇུ ག་

སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ

ཞི ག ་ཡི ན་པ་ལས་སྣང་མེ ད ་དུ་ གཏན་ནས་

གུ ས་བཀུ ར་འོས་པའི་བོད་མི ་མཁས་དབང་ པ་སྡག
ུ ་ཤོས་དེ་རེད།”” ཅེས་བྲིས་ཡོ ད།

ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་ཁོང་ནས་མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་གི ས་ ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོ ན་ལྟ་བུའི་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་

མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
འཇོག་མི ་འོས། །

རྒྱུ་རེད། “ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་”ཞེས་པའི་

ཁག་དོ་ དམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང ་

ཚན་དང་། དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ། གཞུང་

བྱས་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ་དང་རྒྱལ་སྤྱིར་གནས་ མང་པོར་སྐད་བསྒྱུར་བྱེད་མྱོང་ཡོ ད། ཁོང་ བའི ་ གནད་དོན ་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་རུ ང ་ འགན་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་བསམ་འཕེལ ་

ཁེ་ཕན་ལེ ན་བཞི ན་པའི་ལས་མི ་ས་ཡ་ཕྱེད་

གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་བཀའི ་ འོག ་ནས་བསྐ ་ོ ནི། གང་ལྟར་ཡང། དེ་སྔནོ ་བོད་ཀྱི་གནད་ “ཁ་བྲལ་”གྱི་དར་ཆ་བསྒངྲེ ས་ནས་གནས་ རི ང་ལགས་ཀྱིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས།༽

རྒོལ་”ཞེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་གནས་

དད་པ་དང་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་ངོས་ གནད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་དུས།

ལས་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱ་ནག་གི ་ དམག་མི འི ་ སྡ ་ེ
བཅས་ཀྱི་ནང་དཔོན་དབང་རི ང་ལུགས་ཀྱི ་

ཀ་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རྣམས་“ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།”

ཅེས་ཧམ་བཤད་ གཙོ ས ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ འགོ་ འཁྲི ད ་ ལས་མི ་ ཞི ག ་གི ་ ངོས ་ནས་བོད ་དང་འབྲེལ་

འཁོད་ནང་པ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་ གི ས་

༼བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་

“འདི་གར་ངས་བཤད་འདོད་པ་ སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ ར་འབད་དགོས་པ་ལས་ ལགས་ཀྱིས་བརྩམས།༽

གཞག་བྱས་པའི་བླ་སྤྲུལ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ལའང་ དོན་དང་ཡང་ན་མི ་རི གས་དང་ཆོ ས་ལུགས་ ཚུ ལ་གཡོ ལ་ཐབས་ཁོ་ན་བྱེད་པ་ནི་ཤི ན་ཏུ ་
བླ་ོ མཐུ ན་ཀྲུའུ་ ནས་མ་འོས་པ་ཞི ག་རེད།

༼སྐལ་བཟང་ཚེ ་

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་འཁྲུངས་སྐར་
འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅།

།རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་

ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་དགུང་གྲངས་

༦༨

སོ ན ་པར་བོད ་མི འི ་ བླ ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་

ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་འཚམས་འདྲི་མཛད་

ཡོ ད།  སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་ ལྷག ་པར་བར་ལམ་ནས་བཟུ ང ་ངོས ་ཀྱི ས ་

ཕྱི ་ ལུ ས ་པོ་ བདེ་ ཐང་ཡོ ང ་བར་ལུ ས ་པོའི ་

དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་གར་ན་གཞོན ་ཁྲོད ་རྒྱ་གར་

སུ་གོམ་པ་མདུན་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུ་དང་། ངོས་རང་

བདེ་ཐང་ཡོ ང་བར་བསམ་བླའོ ི་འཕྲོད་བསྟེན་

བསྐྱར་གསོའི་ལས་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་ཇེ་ཆེ ར་

འོག་རྒྱ་གར་མུ ་མཐུ ད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་ རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་ལེ ག ས་
ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་གྱི ་བང་ཆེ ན་ཞི ག་

བཤད་དེ་ དག་བསྐྱར་གསོ ་ བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་

གཞི འི་ ཐོག ་འབད་འབུ ང ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད །

འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་པ་ལྟར་ནང་གི ་བསམ་བླ་ོ

དགོས་གལ་ཆེ།  ནང་གི ་བསམ་བླརོ ་འཕྲོད་
བསྟེན་དགོས་པ་བརྗོད་སྐབས།   གཙོ་ཆེར་

ང་ཚོ འི ་ བརྒྱུ ད་ལ་ཉོན ་མོ ང ས་དང་འབྲེལ་

དོན།   དེ་རི ང་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་དགུང་གྲངས་

ཕེབས་པར་ངོས་ཀྱིས་དགའ་བསུའ་ི

༦༨
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བའི་མི ་མཐུ ན་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་ོ དེ་དག་ལ་གཉེན་
པོ་སྟེན་ཕྱོགས་ལ་གོ་དགོས།   བླ་ོ དེ་དག་ལ་

འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་གར་

འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་

གཉེན་པོ་བསྟེན་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་བསམ་བླ་ོ བདེ་

ི ་སྤྱི་ལ་ཐུ ན་མི ན་ལེགས་
འཛམ་གླང

བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་

ཐང་ཡོ ང་ཐུ བ། དེར་བརྟེན་ནང་གི ་བསམ་བླ་ོ

མང་གཙོ འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཡི ན་པ་མ་
ཟད།

ུ ་པའང་ལྡན་ཡོ ད།
སྐས
ྱེ ་འབུལ་ཐུ བ་པའི་ནས

དེར་བརནྟེ ་འག་ྲོ བ་མི ་སྤྱིའི་བདེ་དོན་ལ་སྨན་ ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་ནས།

འཛམ་

ི ་ས་གནས་གང་དུ་སྐྱོད་ཀྱང་བཟོད་བསྲན་
ི ་དང་ཆོ ས་ལུགས་ གླང
པའི་སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་ལྷང
མཐུ ན་སྒྲིལ།

འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་གོང་འཕེལ་ དང་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སོགས་རྒྱ་གར་

ཐོག་རྒྱ་གར་གྱིས་ཞབས་འདེགས་རླབས་པོ་ གནའ་རབས་ཀྱི ་ བཟང་པོའི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་དེ་

ཆེ ་བསྒྲུབ་ཐུ བ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་ དག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

གྱི ་ གནའ་རབས་ས ལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་ལེ ག ས་བཤད་

འག་ྲོ བཞི ན་པ་མཐོང་སྐབས་དགའ་སྤབོ ས་སྐ་ྱེ
གཞི ར་གྱུར།

བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ར་

མཚོ ན་ན་འདས་པའི་མི ་ལོ་ ༥༩ ལྷག་རི ང་
རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ འི་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་
ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དེ་རི ང་ངོས་

ཀྱི ས ་གོ ་ སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་

མང་གཉིས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་

བ་རྣམས་ལ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་རྒྱ་

རྒྱུ ན་ལེ གས་བཤད་ཀྱི ས་ཕན་ཐོགས་རླ བས་

ཆེ ་ གནང་དང་གནང་མུ ས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་

གནའ་དེང་ཤེས་ཡོ ན་བཟུང་འབྲེལ་

བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ས་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཐུ གས་རྗེའ་ི དྲིན་ལ་

དེ་ ལ་བར ནྟེ ་ནས་ཉོན ་མོ ང ས་པའི ་ བླ ་ོ མི ་

ཆེ་བསྒྲུབ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་

པ་དང་།   གཞི ་རྩའི་མི འ་ི བཟང་པོའ་ི རི ན་

ཐོག་ནས་སེམས་ནང་གི ་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་

སྟངས་འོག་ཏུ འང་བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་རི ག་

རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ཉིད་ཡི ན།

འཁོད། །

མཐུ ན་ཕྱོགས་དེ་དག་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཐུ བ་
ཐང་གོ ང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་

ཡོ ད་པར་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཡོ ད།

ུ ་པ་ཡོ ད་མཁན་གཅི ག་པུ་ནི་
གཏོང་རྒྱུ འི་ནས

གཞུང་གཅེས་ཉར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ཅེས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལ་དམི གས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་པ།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ རྣམ་པ། མཁས་པ་དང་། ཁྱད་མཁས་མི ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ སྣ། སླབོ ་སྟོན་པ། རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ།
ཐེབས་རྩའི་ SARD གོ་སྒྲིག་འོག་བཙན་ སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ། བོད་ཀྱི་གགྲོ ས་པོ་

འགྲེལ ་བརྗོད ་གནང་མཚམས་དགེ་ བཤེ ས ་

སོ་ནམ་འདེབས་ལས། དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ རྒྱས་ཐེབ ས་རྩས་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པའི ་ ཚོ ག ས་

མི འི་རི ག་གཞུང་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད་

ཕྱི ་ རྒྱལ་ཡུ ལ ་གྲུ ་ ཁག་ནང་གནས་སྡདོ ་བྱེད་ རང་གསོ ་ དང་འབྲེལ་བའི ་ ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་

ལ་དམི གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ གྲངས་ ༢༥༠ ལྷག་ཙམ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི་

ཚོ གས་འདུའི་གཙོ ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་ཆུ ང་བདག་

༄༅།

བྱོལ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་རྒྱུ ན་སྐྱོང་ ག ག
ྲོ ས་མོ ་ སོ ག ས་ཁྱོན ་ཚོ ག ས་བཅར་བ་མི ་
༡༣ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་གྲངས་བཞིའ་ི རི ང་ ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་

ཐབས་སྐརོ ་དང་།

བརདྗོ ་གཞི་གཉིས་པའི་

ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་ཤེ ས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྐརོ །

བརདྗོ ་གཞི་གསུམ་

པའི་ཚོ གས་འདུའ་ི གཙོ ་སྐྱོང་བ་སྨན་པ་དཀོན་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་

ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི ་

སྐརོ ། དེ་བཞིན་བརདྗོ ་གཞི་བཞི་པའི་ཚོ གས་
འདུའ་ི གཙོ་སྐངྱོ ་བ་སྐ་ུ ཞབས་

ingarten

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་ སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་སྣང་གསལ་
མར་མེ་ཞལ་ཕ་ྱེ གནང་།

འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ དེ་ ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་

༦

པའི་ཐོག་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཉེ་འགྲམ་དུ་ ཤེ ས ་མཆོ ག་གི ས་དགའ་བསུ འི ་ གསུ ང་

Richard We-

ལགས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ཞུ། སྒརེ ་གྱི་ཁེ་གཉེར་ཚོ ང་ལས་སྤལེ ་མཁན། འདུ་འདི་བཞི ན་བོད་མི འི་འཚོ ་རྟེན་རང་ཁ་

བཞི ན་པའི་བོད་མི འི་ལས་འགན་སོ གས་ཀྱི ་ སྐྱོར་ལས་གཞི འི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན་འདུག་པ་
སྐར
ོ ་གོ ་ བསྡུར ་སྦྱང་བཤད་གནང་རྒྱུ ་ཡོ ད །   བཅས། །

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་

ུ ་ལགས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་
ཀརྨ་དགྲ་འདལ
གཅིག་ཏུ ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ཤོ་ཟུར་ཚེ ་དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་། ཆོས་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་

རྣམ་གཉིས་མཐའ་མའི་འོས་གཞི ར་འདེམས་

༡༩

ཉིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་

ཀྱི་འཚོ ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བཅས་

དུས ་དྲུག་པའི ་ ལས་ཉིན ་གཉིས ་པའི ་ སྟེང་།

གཏམ་བརྗོད་ཚན་པས་འཁྲབ་སྟོན་ཐུ ང་ཐུ ང་

བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གི ས་ཆོས་

ཀྱི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་། མཐར་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་

ཞི ག་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗེས་དབུ ་འབྱེད་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་

མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གལ
ྲོ །

སླབོ ་

སྐུ་མགྲོན་ཨ་རི ་ཐེབས་རྩའི་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཁུལ་གྱི་ ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོ གས་ ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

བོད་

བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

དམི གས་བསལ་ སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་ལ་དམི གས་ སྟོན་པ་སོ ག ས་ལྷ ན ་འཛོ མ ས་ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་

འཛི ན་སྐང
ྱོ ་འགན་འཛི ན་ལས་རོ ག ས་ལྕམ་ ཀྱི་ཚོ གས་འདུའ་ི ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

སྐ་ུ ཨན་མཱ་རི ་ཡ་སི ་ཏིས་ཧོཀ
Yastishock

སྐད་ཡི ག

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་

གྲུ བ ་མཚམས་ཨ་རི ་ ཐེབ ས་རྩའི ་ ཨེ ་ཤི ་ ཡ་ ཉམས་པ་སླར་གསོ། བོད་ཀྱི་འགམ
ྲེ ས་སྟོན་
ྲི ས་ ཁུལ་གྱི་འཛི ན་སྐངྱོ ་འགན་འཛི ན་ལས་རོགས་ ཁང་གི ་ ལས་དོན ་ཚགས་ཚུ ད ་སྤལ
མཆོག   དཔལ་ལྡན་ཁམ
ེ ་ཕྱོག ས།
Ann Marie

ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་མཆོ ག    ལྕམ ་སྐུ་ ཨན་མཱ ་ རི ་ ཡ་སི ་ ཏིས ་ཧོཀ ་མཆོ ག ་ བོད ་ཀྱི ་ སྒྱུ ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཕྱོག ས་
དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ གི ས་ཨ་རི ་གཞུང་གི ་རོགས་སྐྱོར་དང་བཙན་ བཅས་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་གོ་ བསྡུར ་དང་།

བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་ཆོ ས་རི ག་དྲུང་འཕར་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ ་འདེམས་ཐོན་

ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༡

པོའ་ི དགོངས་དོན་ལྟར།

ཟུར་ཚེ ་དབང་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་

དོན ་ཚན་རེ ་ གསུ མ ་པའི ་ ནང་གསེ ས ་དང་
དེ་སྔའ་ི ཁྲིམས་

འདུའ་ི མཛད་རི མ་སྤྱི་ཡོ ངས་གནས་བབ་ཐོག་ གཞོན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག

ཆུང་ཞི ག་བཙུགས་ནས་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་

རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་

ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་ཀྱིས་འོས་ཤོག་བླུགས་

དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་

ཚོ གས་མཆོག

ཚང་སྐལ ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཚོ ག ས་ བོ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་བའི ་ གནས་སྟངས་དང་།

ཆོས་རི ག་དྲུང་འཕར་

ཀརྨ་དགྲ་འདུལ ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ལ་ངོ་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་ སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཇི ་ ལྟར ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ཐད་
རྒྱས་ཐེབ ས་རྩའི ་ འགན་འཛི ན་དབུ ་ དཀར་ གོ ་ བསྡུ ར ་གནང་སྐ བ ས་བརྗོད ་གཞི ་ གཙོ ་

འགན་འཛི ན་རྣམ་པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ལགས་དང་།

རི ག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ ་ལགས་

ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག བཀའ་བླནོ ་རྣམ་
པ།  རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

དྲུང་འཕར་ཤོ ་ཟུར་ཚེ ་དབང་སྒྲོལ་མ་

ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་བྱ་དུར ་བསོ ད ་ནམས་བཟང་

ཐབས་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། སྤལ
ེ ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་

ཚོ གས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི་

ཀྱིས་མཐའ་མའི་འོས་གཞི ར་ནང་སྲིད་

གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ བྱོལ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ དཔལ་འབྱོར་འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་གོང་
མཆོག   སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

འདེམས་གནང་ཆེ ད་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་

དེ་རས
ྗེ ་དཔལ་ལྡན་ སྐྱོང ་ཇི ་ ལྟ ར ་དགོ ས ་པའི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ མཁས་པ་དང་ཁྱད་མཁས་མི ་སྣ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་

ཁྲི མ ས་ཞི བ་པ་གཞན་གཅི ག་འོས ་

Hotel Fortune Moksha

འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་ གཟིགས་འབུལ་ཞུས།

ཐོན་བྱུང་ཡོ ད།

ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་

ཞེས་ བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ སྤྱི ར ་ཐེང ས་འདིའི་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཐོག ་བཙན་
པའི་གསོ ལ་མགནྲོ ་ཁང་དུ་ཚོ གས་འདུ་དབུ་ འཆར་སྣང་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་ཐུ ང་ཞི ག་ བྱོལ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་སྲ་བརྟན་རྒྱུ ན་
ཡོ ད་པའི་

རི ག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ ་ལགས་

པོ་མཆོག་དང་།

བཀའ་ཟུར་ཚེ ་རི ང་ཕུན་

དབུས་འོས་བསྡ་ུ སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛི ན་ཟུ ར་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོ ས ་

བཟང་མཆོ ག་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོ གས་

ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང། ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་ཤོ་
༡༩ ཐོབ་སྟེ་ཆོས་རི ག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དགྲ་

འདུལ ་ལགས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་

པ་གཞན་གཅི ག་ཏུ ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

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

TIBETAN NEWS 19th September 2018

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩

5

ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་ཕྲུ་གུར་བོད་སྐད་ངེས་པར་ཤེས་བཅུག་དགོས།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་གི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་ནང་འཁོད ་

ཡོ ད་པ་ར་སྤྲོད་ཐུ བ་ཡོ ད།

དྲོ་ཐོག་མར་སུ་ཝི ་ཌེན་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཙམ་མ་ཟད།

མོ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོར་བཞེས།

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་
Sweden

སུ་ཆགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མལ་མོའ་ི

ལྷ་ོ ངོས་

Malmo

ནང་བོད ་མི ་བརྒྱ་དང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་

པའི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩོད་ལེ ན ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད །
བོད་

རི གས་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་

ཀོང་ཇོས་

རྒྱ་ནག་ནས་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ ་ནི་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

དེ་

ནས་ད་བར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མུ ་མཐུ ད་

གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

སླབོ ་གཉེར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་བསམས་པ་དྲན་

བྱུང་། ང་ཚོ ས་གཙོ་ཆེར་དངོས་པོའ་ི གནས་

ལུགས་ལ་རི གས་པའི་ལམ་དང་ཚད་མ་རི ག་

སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ན་ལོ ་མང་པོར་དཀའ་ པའི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད། རྒྱུ་མཚན་

ལང་བརྒྱག་དགོས། ལྷག་པར་ཚད་མ་རི ག་ བཀོ ད ་ནས་འགྲོ་ བཞི ན ་ཡོ ད་སྟབས་དེང ་

པའི ་ རྣམ་གཞག་སོ ག ས་རི ག ་ལམ་སྐར
ོ ་ལོ ་ སྐབས་ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་

བ་མི ་གྲངས་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ནས་ནང་ཆོས་དར་སྤལེ ་མཛད་ཡོ ད།

མང་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་དགོས།   ཚད་མ་ བདེ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་བླ་ོ

ཁ་ཉིན་ངོས་རང་

འདིར་འབྱོར་མཚམས་ཁོང་ཚོ ར་འདི་འདྲ་

རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་ སྐྱེད་སྤྲོད་ལེན་ཐུ བ་པ་འདི་འདྲ་རེད།

མཚམས་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་འདུག

ཀྱིས་བརྩམས་ཆོ ས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡི ག་ འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་འོག་གནས་

བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།

གྱི་སླབོ ་དཔོན་ཕག
ྱོ ས་གླང་དང་ཆོ ས་གྲགས་ གཞི ས་ལུས་བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་དུས་རྟག་ཏུ ་

ངོས་རང་འདིར་འབྱོར་

དེར་

ནང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལ་སླབོ ་ དགོས།

བར ྟེན ་འདི ར ་འབྱོར་མ་ཐག་ལམ་སང་

གཟུགས་པོ་བཀྲུས་ནས་གཉིད་ཆུ ་ཚོ ད་བཅུ ་

གཉིས་ཉལ་བ་ཡི ན། དེ་སྔ་ངོས་ཀྱིས་གསུང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལོ་ངོ་བདུན་

གཉེར་བྱེད་དགོས། བོད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པའི་ ཅུའ་ི རི ང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་
ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་མཁན་ ཐབས་དང་།

བོད་མི འ་ི སྙངི ་སྟོབས་རྩ་མེད་

གདན་དྲངས་ནས་ར་མོ ་ཆེ ་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེ ན་ཞི ་འཚོ འི་བཀའ་ལྟར་ལེ གས་སྦྱར་སྐད་ བཟོ་ ཆེ ད ་ཐབས་ཤེ ས ་ཡོ ད ་དགུ ་ རྩལ་སྐྲུ ག་

མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་

གྱིས་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ ་བལ་བཟའ་

བོད་མི ་ཚོ ས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་རི ང་གཅེས་ འཆམ་མཐུ ན ་དང་བརྟན་ལྷིང ་ཤོ ད ་བཞི ན ་

དེ་རི ང་

དང་བཅས་པ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་
རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་

ཀྱི ་ ཆུ ལ ་དུ་ སྲས་མོ ས ་བལ་ཡུ ལ ་ནས་ཇོ་ བོ་

ལེ ན་ཌི ་དགེ་འདུན་པ་ཞི ག་ལ་སྟོན་པ་བཅོམ་ ལྷིང ་ཞི ག ་ཡོ ང ་དགོ ས ་ན་ཡི ད་ཆེ ས ་སླབེ ས་

ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་ཚོ ་ ཐུ ག ་པར་

ཁྲོད་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཆོ ས ་མང་པོ་ ཞུ ་ ས་ཡོ ང ས་འཛི ན་སྟག་བྲག་

རྫོ ག ས་ནང་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་

བདུན་ཅུའ་ི ནང་ཕེབས་ཡོ ད། ཡོ ངས་འཛི ན་

རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སྐབས་དེར་དགུ ང་གྲངས་

རི ན་པོ་ཆེ ས་གཟིམ་ཁུག་རྒྱུ ར་ཁག་པོ་འདུག་

ཅེས་བཀའ་གནང་མྱོང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ངོས་
ལ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་མི ་འདུག

འདིར ་ཁྱེད ་རང་བོད ་མི ་ཚོ ་ དང་བོད ་དོན ་
དགའ་པོ་བྱུང་།

ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་

སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་འོག་བོད་

ཡི ག ཡུལ་གོམས་གཤི ས་ལུགས། ཁོར་ཡུག་

དུ་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ས་ཡ་བཞི ་བརྒྱ་ཡོ ད། དེ་
འདི་ཉིད་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་དྲང་

ཆོ ས་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་

ཚོ ས ་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད་པ་དེ་ དྲང་

པ་ལྟར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་གཙང་ཆུ་ཆེ ་ཁག་ཕལ་མོ ་

ང་ཚོ ས་འཚེ ་མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ འཐབ་རྩོད་མུ ་

ས་གཤི ས་དཔྱད་རི ག་པ་ཚོ ས་གནའ་ཤུ ལ་ལ་

བཞི ན་པ་ནི།

བདེན ་གྱི་ གནད་དོན ་ཞི ག ་ཡི ན་སྟབས་ཁྱེད ་
བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།
མཐུ ད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་

ཡོ ད། བོད་ལ་གང་ལྗངོ ས་ཞེས་འབོད་བཞི ན་
ཆེའ་ི ཆུ་མགོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

ལྷག་པར་

དཔྱད་པ་བྱེད་སྐབས་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འགྲོ་བ་

ཙམ་ནས་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་མ་

མི ་ཆགས་ནས་ལོ ་ངོ་སུམ་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཆགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧

དང་། ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་

སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་

སེང་ྒེ ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་

༡༩༧༤

དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ།

དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་

ཁྲི་བཙུན་བཙུན་མོར་གདན་དྲངས།

སྐྱེས་

མི ་བསྐྱོད ་རྡོ་རྗེ་ གདན་དྲངས་ནས་ཇོ་ ཁང་
དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་རེད།

དེར་བརྟེན་

ལྷ་ཁང་དེ་དག་བོད་མི ་ཚོ ས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ར་
འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད།

དུས་སྐབས་དེའ་ི རི ང་

རྒྱ་གར་གྱི ་ཡི ་གེ་དཔེར་བླངས་ནས་བོད་ཀྱི ་

ཡི ག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོར་བཏང་

ཉར་བྱས་ནས་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་ཐའི་ ཡོ ད།

དོན་དམ་འཆམ་མཐུ ན་དང་བརྟན་

ལྡན་འདས་ཀྱི་བདེན་བཞི འི་ཆོས་འཁོར་ལུང་ པའི ་ ཐོག ་ནས་ཡོ ང ་ཐུ བ ་པ་ལས་འཇི ག ས་

ཙམ་ལ་བརྟེན་པའམ་ཡང་ན་རི གས་ལམ་ལ་ སྣང་དང་དྲག་གནོན་འོག་ནས་འཆམ་མཐུ ན་

བརྟེན ་ནས་འཆད་གཉེར ་བྱེད་མི ན་བཀའ་ དང་བརྟན་ལྷི ང ་ཡོ ང་ཟེར ་བ་ཡོ ང་ཤེ ས ་

འདྲི་ཞུ ་ སྐབ ས་ཁོང ་གི ས ་ཐེ་ ཚོ མ ་མེ ད ་པར་ ཐབས་མེད།

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་མཐར་

ལུང་ཙམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་འཆད་གཉེར་བྱེད་ བོད་མི ་རྣམས་ནི་རི གས་གསུམ་མགོན་པོས་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་གསུང་བྱུང་། ལམ་སང་ངོས་

རྗེས་སུ་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་

དེ་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཤུ གས་

ཀྱི ་ བསམ་བླའོ ི ་ ནང་ང་ཚོ ་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་ གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་ཕྲུ་གུར་བོད་

བཙན་གྱི ས ་རྒྱ་གར་ནས་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྜའི ་

བཞི འི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གཙོ ་བོ་ལུང་ཙམ་ བོད ་སྐད ་ཤེ ས ་པ་ཡི ན་ན་རང་བཞི ན ་གྱི ས ་

མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་

གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་ནས་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཡོ ད།

ཆེ ་ རུ ་ འགྲོ་ སྐ བ ས་ཆོ ས ་རྒྱལ་ཁྲི ་ སྲོང ་ལྡ འེ ུ ་

གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་ཁང་གི ་ མཁས་པ་ཆེ ན ་པོ་

བསྟན་སླབོ ་གཉེར ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས ་བདེན ་ སྐད ་ངེས ་པར་ཤེ ས ་བཅུ ག ་དགོས ་པ་དང་།

གྱི་རས
ྗེ ་སུ་མ་འབྲང་པར་རི གས་པའི་ལམ་ བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ལ་ཞེན་ཁོག་སྐ་ྱེ ཐུ བ་སྐརོ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་རྨང་གཞི ་འདིང་བ།
བར་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱུང་། དེ་རི ང་

རེ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་ ཐོག་རྒན་པ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་འདུག་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་

ཚོ གས་ཁང་འདི་ཉིད་སྔནོ ་མ་

གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཚོ གས་ཁང་གསར་ གར་གྱི ་ སྒྱུ ་རྩལ་ངོམ ་ཆོ ག ་པ་ཞི ག ་ཆགས་
རྒྱག་སླད ་སུ ད ་སི ར་ཡོ ད ་པའི ་ ནོར ་བཟང་ ཡོ ད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བའི་

ཚོ ག ས ་ པ འི ་ སྤྱི ་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་ ཡི ད་འཕྲོག་ཐུ བ། གཞས་ལ་མི ་རི གས་དང་།

དཔེ ་ ཟུ ར་དབང་

སྒང་ཡོ ད་སྟབས། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ་གཅིག་རྗེས་

བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་ཏེ་ བརྗོད་སྲོལ་ཡོ ད།

འགྲོ་གི ་རེད།

ཚོ གས་ཁང་ཞི ག་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ མོ ང ་མི ན་པའི ་ གཞས་སྣ་ཁག་འཁྲབ་སྟོན་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ དགེ་ལེགས་མཆོག ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དང་སུད་སི ར་རྟེན་གཞི ་ འཕར་ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན་ལགས།

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བོད་

ཀྱི ་ ཟློ ས ་ ག ར ་
ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

འ དུ ས ་ ཚེ ་ རི ང ་
ལགས།

བོད་ཀྱི་

གཉིས ་མཐུ ད ་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་སྐྱོ་ བོ་ ཆགས་

ད་བར་ཧུ ར་ཐག་གནང་བ་

དང་སྦྲགས་དེའ་ི ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ རྒྱལ་ཁབ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ས་འཚམས་མེ ད ་ཅེས ་

ཕལ་ཆེ ར་ཞབས་སྟེགས་དྲུག་བརྒྱ་ཡོ ད་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་
༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་ རི ག ས་ད་བར་སྤུས ་དག་པོ་ ཉར་ཐུ བ ་ཡོ ད །

གལ་ཏེ་ ཚོ ག ས་ཁང་ཡག་པོ་ ཡོ ད ་ནའང་མི ་ རེད།

སླབོ ་

འོག ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

འདུན་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་རབ་གནས་གནང་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

བོད་པའི་རི ག་གཞུང་ཉག་ཕྲ་པའི་

ཐེབས་རྩ་ཚོ གས་པ་ནས་རོགས་དངུལ་དང་ སྐབས་སུ་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན་གཞན་གྱི་

ལས་བྱེད།

ཕྲུག་སོ ག ས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་

ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་རྨང་གཞི ་འདིང་གནང་

རོགས།

དེར་བརྟེན་

རེད་ད་དུང་ཡི ན་ནའང་མུ ་མཐུ ད་ཧུ ར་ཐག་

བྱས་པའི་ནོར་བཟང་ཐེབས་རྩ་ཚོ གས་པས་

དཔལ་འབྱོར་མཐུ ན་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་

ལས་བཟང་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད།

ཁང་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་ པར་བརྟེན ་བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཟློས་

ཟློས་གར་ཚོ གས་

པའི་དགེ་རྒན་དང་

ཡོ ད།

ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པ་རེད། གཞུང་དེ་དག་ བྱས་ཀྱང་ལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་མེད། ཁོ་པ་ཚོ ས་

ཀེའུ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་དགེ་

གྲུབ་བསྟུན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་
རྨང་གཞི ་ འདིང ་སྟེ་པང་རྡོ་ཞལ་ཕྱེ་ གནང་།

གནང་ན་ཡག་ཐོ ག ་ཡག་བརྩེགས་རེ ད །

གར་ཚོ གས་པ་ཐོག་མ་ཀ་སྦུག་ཏུ ་བཙུགས་པ་ ལོ་རས
ྗེ ་མར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་དབུ་
དེ་ནས་མ་སུ་རི ར་འཁྱུག་ཙམ་སྤསོ ་

བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ སྤསོ ་གནང་བའི་སྐབས་དེར་གཞས་སྣ་འཁྲབ་

དུས ་དང་མཐུ ན ་པའི ་ ཆ་རྐྱེན ་འཛོ མ ས་པོ་

ལྔ ་ དྲུག་ལས་མེ ད ་ན་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ བོ་ ཆགས་ ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་རྡ་སར་
ཀྱི་རེད།

མཆོག་གི ས་བཀའ་བཞི ན་སྒྲུབ་གནང་རོགས་ མཁན་ཕལ་ཆེར་མི ་གྲངས་ ༡༡ ལས་ཡོ ད་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་གསུང་རྗེས་དཔལ་ ས་མ་རེད།

སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། དེ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མཇལ་ཁ་

སྐབས་དེར་ཚོ གས་ཁང་གསར་པ་དང་དེང་

ཡོ ད་ན། གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་མཁན་

ཚོ ་ཡི ན་ནའང་དགའ་སྤབོ ས་ཡོ ང་ངེས་རེད།
བཀའ་ཤག་གི ་ འགན་ནི ་ ཕྱི འི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་

སྐབས་དེར་ཀེའུ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་

རི ང་འདིར་ཀེའུ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ ཞུ ས་པའི་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

སྦྱར་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་རེད། ཀེའུ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་

ཕན་བདེ་ ལེ ག ས་བཤད་གླིང ་གི ་ དགེ་ འདུན ་

དང་། ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ། ཤེས་རི ག་

ལེ ག ས་བཤད་གླི ང ་གི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་རྣམ་ ལས་མེ ད ་ཀྱང་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་

ལས་བྱེད་ཀྱིས་གཙོ ས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་

ཁག་གསུང་གྲུབ་མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་

རང་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ དགེ་ བཤེ ས ་

ཚོ ད་ ༦ ཐོག་ཀེའུ་ཚང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གི ས ་དབུ ས་སྐུ ་ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་
པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་སྔནོ ་འགྲོའི་ཞབས་རི མ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

གསུང་དོན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

དྲུང་ཆེ་བཅས་འདིར་ཕེབས་པ་དང་།

ང་

ལགས་འདི ར ་བཅར་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུང་

དབུས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ གི ས།

ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཉུ ང་ཤས་

པ་འདིར་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱི ས་རབ་གནས་དང་ གནང་བ་ཡི ན་ན།

སྔནོ ་འགྲོའི་ ཞབས་རི མ ་ཁག་གསུ ང ་འདོན ་ འགྲོ་གི ་རེད།
གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རི མ་པས་དར་འཕེལ་

ཅེས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་

ད་ གནང་བ་གཞི ར་བཟུང་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་མི ་

མཆོག་གི ས་གསུང་པ་ནང་ལྟར། དགེ་རྒན་

གནང་མཁན་ཡོ ངས་ནས་འགན་ཤུ གས་ཆེན་

པོ་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ཅེས་སོགས་གསུངས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧

ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ཐོག ་མར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

བསྡད་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་
ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེ ་ བར་བརྟེན ་བོད ་མི ་ ཚོ ར ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནེ་དར་ ཡང་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ངེས་ཡི ན།   རྒྱ་ནག་གི་

ལེ ན་ཌི འི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་རོ ་ཊར་ཌམ་ཞེས་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ནང་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་
ནང་ཡུ ལ ་དེའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་དྲུག་

ལྟར་མཉམ་མཐུ ན་བྱེད་ནས་གནས་ཐུ བ་པ་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༥ ལོར་ བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་ལམ་ལྷངོ ་བྱུང་མེད། རྒྱ་ནག་

གཙང་མ་ཡོ ད་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག ་རེ ད །

མ་ལྟས
ོ ་པར་ང་ཚོ ས ་སླར ་ཡང་ཞུ ་ གཏུ གས་ དང་ཁྲི་བཞི ་དམར་གསོད་བཏང་བའམ་ལྟགོ ་

ཞིག་རེད།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ནི་རང་བཙན་

དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།

དགུ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་དགག་བྱ་གནང་མི ན་ལ་ གི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་བོད ་མི ་འབུ མ ་གསུ མ ་
བྱས་ཀྱང་གྲུ བ ་འབྲས་གང་ཡང་མ་སོ ན ་པ་ ཤི ་ཐེབས་པ། རང་ཤི ་བརྒྱབ་པ་སོགས་བྱུང་
ཐོག་མའི་སྐབས་རྒྱ་བོད་མི ་རི གས་
རེད།
སྐབས་དེར་སྲིད་བླནོ ་ནེ་ར་ུ མཆོག་ ཡོ ད།

གི ས་ཨ་མི ་རི ་ཀས་བོད་རང་བཙན་དོན་དག་ དབར་འཁོན་འཛི ན་གྱི་བསམ་བླ་ོ མེད། འོན་

དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་འདུག   སྐབས་

དམག་བརྒྱག་རྒྱུ་མ་རེད།   དེ་ལས་རྒྱ་ནག་ ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་རི གས་དང་

དེར ་གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་ད་

བར་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་གདུང་སེམས་

དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ན་དགེ་མཚན་ རྒྱ་ཧན་མི ་རི ག ས་དབར་འཁོན ་འཛི ན་གྱི ་

ཆེ་ཞུ་མཛད་དོན། དུས་ཚོ ད་རི མ་སོང་སྐབས་

སྐབས་ཤི ག་ཁོང་གི ས་གས
ྲོ ་མཐུ ན་དོན་ཚན་ དེའ་ི རི ང་བོད་མི འ་ི སྙངི ་སྟོབས་འགྱུར་བ་མེད་

ཆེ་བ་ཡོ ད། ” ཅེས་གསུང་མྱོང་བ་མ་ཟད། བསམ་བླ་ོ ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པ་རེད།

མཉམ་སྐའྱེ ི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་
བོད ་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དེ་ ཕན་ཐོག ས་ཆེ ་ ལ་
གཞུང་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་བོད་ ཁུལ་དེ་དག་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་སྐངྱོ ་

པའི ་ སྐབ ས་རྒྱ་བོད ་ཧོར ་གསུ མ ་ཞེ ས ་རང་

མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གཅེས་འཛི ན་བྱེད་

མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་

ནང་རི ག་གཞུང་དེ་དག་རི མ་བཞི ན་རྩ་མེ ད་ གི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་སྟབས་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་

དུ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད།   བོད་འདི་རྒྱ་དཀར་

ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་གནས་ཡི ན་སྟབས་ཆབ་

བཅུ་བདུན་གྱི་འདྲ་བཤུ ས་ཤི ག་བསྣམས་ནས་

པར་སྲ་བརྟན་ངང་གནས་ཡོ ད།   ད་ཆ་རྒྱ་

དོན ་ཚན་འདི ་ དང་འདི འི ་ ཐོག ་གོ ་ བསྡུ ར ་

ན་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཤེས་ཚོ ར་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་

དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞི ན་མཛུ བ་སྟོན་གནང་ནས།

གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོར་སོན་པའི་རི ག་

ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།   རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི ར་ཚུར་

སྲིད་ཐོག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་གནད་འགག་ཆེན་ དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱར་ཐུ བ ་པ་

འདུག

ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན ་པའི ་ རྣམ་པ་ཞི ག ་

ུ ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་
མཚམས་དེ་སྔ་ནེ་རས

དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་

། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སྟོན་པ་མྱ་

སྐབས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་པའི་དཔང་རྟགས་

བའི་རྗེས་དྲན་མཆོ ད་འབུལ་ཡོ ངས་སུ་གྲུབ་

འོན་ཀྱང་མན་

ནག་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ས་བོད་མི ར་དྲག་གནོན་བྱེད་

གནང་དགོས་པ་སོགས་ལམ་སྟོན་གནང་བྱུང་

བཙན་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནས་པ་

ཡི ག་ཆ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

དུས་ཡུན་

དེར་བརྟེན་ད་ཆ་ཁོ་པ་ཚོ ས་དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའི་སྲིད་བྱུས་
མཐོང་བཞིན་འདུག

ཇི་སྲིད་རྒྱ་ནག་གིས་

རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོ ས་བོད་རང་བཙན་རྩོད་ ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།  ཡུ་

ཇུའི་སྐབས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་ཚུ ལ་བཤད་ ན་དགེ་མཚན་ཆེ ་སྐར
ོ ་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་
པ་རེད།   འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ནི་འདས་ དུ་ ཕྱི ར ་ལོ ག ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བསྟུན་

གི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་མ་སངས་

སྒརེ ་གྱི་རྒྱལ་ཞན་རི ང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ གུ་

འཛུ ག ས་ནང་གི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ མཐར་འབ་སུ ་ མ་འདུ་ བའི ་ གནས་སྟངས་

ཚོ ར་ཏཱ་ལའི་བླར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཡི ན་ན་ཕན་

པོ་ཆགས་ཡོ ད།   བོད་རང་བཙན་ཐོབ་ཟེར་

དང་། བོད་མི ས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་

ཀྱི་མེད།  བོད་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་ རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
བཏང་ཡང་བོད་མི ་ཚོ ་སྐྱོ་པོ་བྱེད་ནས་བསྡད་
རྒྱུ་རེད།   མི ་གཞན་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་

དོག་པོ་དེ་དོར་ནས་སྤྱིའི་ཁེ་ཕན་གལ་ཆེ་བར་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་དགོས།

རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱས་དགོས་པ་ལྟར་བོད་མི ་ཚོ ་ལའང་དཔལ་
གལ་ཏེ་ང་ཚོ ་རྒྱ་

ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

༄༅།

པ་རེད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་ མཁས་གང་ཐུ བ་བྱས་པ་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་

ནས་མེད།

རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་མཐོ་གྲས་

དག་སོ ་ སོ ར ་རང་བཙན་བྱེད་ནས་གནས་ ཆགས་སྟབས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོ ང་དགོས་བྱུང་།   ཐོགས་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་རྙདེ ་པ་ལྟ་བུ་འདུག  

རྩི་བཞིན་ཡོ ད། སྙངི ་སྟོབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡི ་

ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ང་ཚོ ས་འཛམ་ བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ལ་མཚོ ན་ན་ཧ་ལས་པའི་

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་བལྟས་ཆོག”   ཅེས་

ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དེ་

བྱས་ཀྱང་དོན་ཕན་གང་ཡང་སོན་མེད། དེ་ ཤེས་སྣ་ཚོ གས་འོག་བོད་མི འ་ི བླ་ོ བཀུག་ཐབས་

རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། །

ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་གཏུ གས་ མཁྲེགས་པོ་རེད། རྒྱ་མི ས་འཇམ་རྩུབ་ཐབས་
གླང

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བསྟུན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་

ཐེབ ས་རྩའི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་ལྔ་ དང་ལྔ་ བཅུ འི ་

ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ཉིན་དཔལ་

ལམ་གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མི ང་དོན་ འབྲེལ་ནས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གཞི ར ་གཞག་

དེ་ བཞི ན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་

དངུ ལ ་ཞུ ་ དུས ་ལས་འཆར་འགའ་ཤས་ལ་

བམ་ཞེས་པའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ ་ རང་སྐྱོང་ག་འདྲ་རག་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

བསྡར
ུ ་རི མ་པ་བྱུང་བ་གཞི ར་བཟུང་དགོངས་

ཤས་ལ་གནང་གི ་མེད། ལས་འཆར་འགའ་

མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་ཇི ་ ལྟར ་ཐོབ ་ཐུ བ ་ པའི་ཐོག་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་

རྒྱ་

ནས་གང་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ཐོག ་བཀའ་
ཚུལ་གང་ཙམ་ཞི ག་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་སྔ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་

རེད།  དེ་དང་མཉམ་དུ་ལོ་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་ ནག་ནང་ལ་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་ཇི ་ ལྟར ་འགྲོ་ སྲི ད ་
གཞི ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་དུས་བཙན་ ཀྱི་རེད། བོད་ནང་ལ་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་

ཚོ ག ས་འདུ་ མང་པོ་ བསྐ ངོ ་ཚོ ག ས་གནང་

ཆར་པ་རྒྱག་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་བོད་པའི་

གནས་དགོས ་ངེས ་ཡི ན་པ་བཤད་ཀྱི ་ མེ ད །   ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན།   རྒྱ་གར་ནང་ད་ལྟའ་ི གནས་

གང་ཡོ ད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོ ར་རོགས་དངུལ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

དེ་རི ང་འདིར་

འག་ྲོ ལུགས་ལྟར་རནྟེ ་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཞི ག་

ཆགས་པའི ་ རྣམ་པ་གསལ་པོ་ ཞི ག ་འདུག

བྱོལ་ནང་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ ་ གནས་དགོས ་པ་དང་ དང་མ་འོང ས་པར་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་

གནས་དགོ ས ་བྱུང་ན་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ འི ་ འཆར་ སྟངས་ག་འདྲ་ཡོ ད་པ་དང་མ་འོངས་པར་ག་

གཞི ་དགོས་ཀྱི་རེད།   ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འདྲ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ནས་ང་

གྱི་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཟེར་ན། མགོན་པོ་གང་

དང་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ འི ་ ནང་ཚུ ད ་ལ་གང་གནང་

ལྔ་ ནས་བོད ་པའི ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་མི ན་ཐད་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་

ི ་གི ་ལུང་པ་བཅོ་
པའི་ནང་ལ་འཛམ་གླང

ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་གཞོན་སྐྱེས་རང་ཉིད་ངོས་

བསྐངོ ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕྱི་ལོ   ༢༠༡༧ ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་།
ཟླ་

༡༠

ནང་ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ་བ་རེད།   རི ག་གཞུང་།

སྐ བ ས་དེ་ དུས ་མང་ཆེ ་ བ་ཆབ་སྲི ད ་དང་

སྐད་ཡི ག་མི ་ཉམས་གོང་

ལན་ཚོ གས་ཁང་གཅིག་ནང་མཉམ་འཛོ མས་
གལ་ཆེ ན་པོ་བརྩི་དགོས་དོན་ཆ་ཚང་དང་།

ཉི་ མ་གསུ མ ་གྱི ་ ཚོ ག ས་འདུའི་ ནང་ལ་རྣམ་

ཆ་ཚང་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུ ན་མོ ས་

པ་ཚོ ས ་རོ ག ས་དངུ ལ ་ད་ལྟ་ བར་དུ་ གནང་

འདུག   དེར་རྣམ་པ་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

ཚང་མ་ས་ཆ་གཅི ག ་ལ་འཛོ མ ས་ཏེ་ ལོ ་ ལྔ་ ༨

ད་

ཚོ ར་ཡི ན་ན་རོགས་དངུལ་གནང་བ་གཅི ག་

ི ་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན།  དེ་ ཚོ གས་འདུ་འཚོ གས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་
རྙང

བོད་པའི་གྲོགས་པོ་ རྩ་གཞོ ན ་སྐྱེས ་དང་འབྲེལ་བའི ་ ཐོག ་ནས་

དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་པ་ལྟར་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་

དགོས། ང་ཚོ ས་ལོ་ལྔ་བཅུའ་ི ནང་དབུ་མའི་

ཁོ་རང་

རྒྱ ལ ་ ཡུ ལ ་ གྲུ ་ འདུ་ཚོ གས་པ་བཞི ན་ང་ཚོ འི་མ་འོངས་སོན་

བཞི ན ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་གི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་

རེད། ཡི ན་ནའང་གྲ་སྒྲིག་སྡག
ུ ་ས་ནས་བྱེད་

རང་ཚོ འ་ི སདྲི ་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་དག་གལ་

པུ ་ མི ན་པར་ད་ལན་ཕེབ ས་རོ ག ས་གནང་།

ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ཡང་ཕེབས་ཡོ ད། ད་ཐེངས་

སྟེ་གྲུབ་འབྲས་གང་སྨནི ་ཡོ ད་རེད། ང་ཚོ ར་
དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་

ཁག་ལ་ཡོ ད་པ་དང་།

གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁོ་

སྟེ། ལོ་ལྔ་དང་ལྔ་ པོ་ ཚོ ག ས་རྗེས ་དགོང ས་ཚུ ལ ་མང་པོ་ བྱུང་

ཡོ ད།   གཞི ་རྩའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་བྱུང་

རེ་བ་ཡག་ས་ནས་རྒྱག་དགོས་

དེའ་ི ནང་ནས་ཆེད་དུ་

མཐོང ་ནའང་རོ ག ས་དངུ ལ ་གནང་མཁན་

ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ས་

བ རྟི ང ་ ན ས ་ ཕྱི ་ པའི་ ཐོག ་ནས་ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ལ་ཚོ ག ས་

ཉིད་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་

འདིར་ཕེབས་ཡོ ད།

འགའ་ཤས་ང་ཚོ ས་དེ་ཙམ་གལ་ཆེ ན་པོ་མ་

མི ་འདྲ་བ་གཅིག་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

ག ཞི ་ རི མ ་ པ ར ་ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ འི་འཆར་སྣང་གཞི ར་གཞག་

དགོས་དོན་ནི་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཞེས་ཟེར་

གནང་མཁན་ཚོ ག ས་པ་ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་

ཡོ ད་ཀྱང་རོགས་དངུལ་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་མེ ད།

ལ་བཀའ་བསྡུར ་ གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན།   དེ་དག་ཚང་མ་ཆབ་སྲིད་

བཅུ ་ ཞེས ་འཆར་ བའི ་ ནང་དགོང ས་ཚུ ལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཤོ ས ་དེ་

སྣང་གི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ རི མ ་པ་ཚོ ག ས་བཞི ན ་

ཐེངས་འདིར་དམི གས་བསལ་ཞི ག་

ཤས་ང་ཚོ ས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་མཐོང་གི ་

ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་གནང་གི ་ཡོ ད།

བོད་

རི མ ་ པ ་ ག ན ང ་ དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོ གས་འདུ་མང་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་

ཡོ ད།

གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ལས་འཆར་འགའ་

མངགས་ནས་ཨ་རི ་ གཙོ ས ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་

འཆར་སྣང་ཐོག ་ ཚོ ས་ལས་འགུལ་གང་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡོ ད།

བཀའ་ཤག་ནང་ དོན ་སླ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ ཇི ་ ལྟ ར ་

པ་བཞི ན།

བར་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཡལ་ཐབས་རྩ་བ་

ཁོང་རྣམ་པས་གལ་ཆེ ན་པོ་བརྩི་དགོས་དོན་

མཐུ ན་ཡོ ད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ནས་

འཆར་གཞི ་བརྟིང་སྟེ། ཕྱག་ལས་གནང་

ཐུ བ་པ་དང་ཡག་པོ་ཡོ ང་གི ་འདུག་ཟེར་ནས་

པར་ལས་འཆར་ག་རེ ་ གནང་དགོ ས ་ཀྱི ་

དེ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ བརྩིས་པའི ་ ཐོག ་ནས་ཆེ ད ་

བ་གཅི ག ་པུ ་ ཙམ་མི ན་པར་མཉམ་འདུས ་

ཕེབས་ཡོ ད་།

ཀྱི་ཐོག་ཚོ གས་ཁང་གཅི ག་ནང་འཛོ མས་ཏེ་
བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་སྟེ་མ་འོངས་པར་འཆར་

གཞི ་གང་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཆེད་

མངགས་གདན་འདྲེན་ཞུ ས ་པ་ནང་བཞི ན ་

ཁོང་རྣམ་པ་དེ་རི ང་འདིར་ཕེབས་པ་བཀའ་

འཕེལ ་གྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ གང་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ །   དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ ས་རོགས་

མངགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞི ན་འདིར་
ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་ངས་

སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

ཞེ ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ བ ་མཚམས་

རོ ག ས་ཚོ གས་ཁག་ནས་ཕེབ ས་པའི ་ སྐུ ་

མགྲོན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་

པ་བཅས། །
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