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མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་རང་རི གས་རྒྱ་ཆེའ་ི སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་དང་།

དེ་

བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དང་། ལྷག་པར་འཕགས་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྙངི ་བཅངས་ཐོག ས་ཕག་ལོའ་ི གནམ་ལོའ་ི
ི ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ ་ནད་དང་། མུ་
རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པར་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལོ་གསར་པ་འདི་ནས་བཟུང་སྤྱིར་འཛམ་གླང

གེ། དམག་འཁྲུག་སོགས་དང་། དེ་བཞི ན་འབྱུང་བ་བཞི ་ལ་བརྟེན་པའི་གོད་ཆག་རི གས་ལོ་རེ་བཞི ན་ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་ནས་འཇིག་རྟེན་ཡོ ངས་ལ་བྱམས་བརྩེའ་ི འཚོ ་བས་
ཁྱབ་ཅིང་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཞི ་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོ ང་བ་དང་།

ཡང་སྒསོ ་འཕགས་མཆོག་ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི གདུལ་ཞི ང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲང་

བདེན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་རྒྱལ་ཁའི་ཉི་གཞོན་འཕྲལ་མར་འཆར་ཏེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུ བ་པ་དང་བདོ ་

མི ་ཡོ ངས་ལ་སྐལ་བཟང་གི ་དུས་བཟང་འཆར་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

4

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་བ།
(ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༤ ཟླ་མཇུག་ནས་ ༥ ཟླ་སྟོད།)

གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་པེ་ཅི ང་དུ་བཞུ གས་དུས་

ལྟ་ རྟོག ་ནན་པོའི་ འོག ་བཀའ་མོ ལ ་གྱི ་ གོ་ སྐབ ས་ཐེང ས་
གཉིས་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

།༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

མཛད་རྣམ་ཙན་བྱོལ་ནང་གི ་རང་དབང་ནང་འདི་ལྟར་

གསུངས་ཡོ ད། ཁོང་ཉིད་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ནང་གཟིགས་
སྐར
ོ ་སྐབས་སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་གྲ་སྒྲི ག་ཡོ ད་པ་ལྟར་ལྟ་རགྟོ ་

བྱེད་མཁན་ཚོ ་ལས་གཡོ ལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་སྟེ།

ང་རང་

འཇན་མན་ནའི་ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད་དུས་སྐད་ཆ་བཤད་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།

ང་ཚོ ས ་བཀའ་མོ ལ ་ཡུ ན ་རི ང ་པོ་ ཞི ག ་ལ་གནང་

མ་ཐུ བ་ན་ཡང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་

དང་བོད་མི ་མང་།
༄༅།

།ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་ ཧ་ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བླ་ོ གཅིག་

སེ མས་གཅི ག་ཡི ན་པ་ཤེ ས་རྟོགས་ཡོ ང་བར་དུས་ཚོ ད་

ལྡང་ངེས་བྱུང་སོང་། (སྒྱུར་མཁན་གྱི་མཆན། བསྟན་
བསྔ ག ས་འོས ་པ་ཞི ག ་ལ་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་སྐ བ ས་ འཛི ན་ཤེ ས ་རབ་ལགས་ཀྱི ས ་བསྒྱུ ར་བའི ་ དེབ ་ནང་
པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོག་མར་ཐོས་ཡོ ང་དུས།
དེ་ནི་
གཤམ་གསལ་ལྟར་འདུག་ཀྱང་། གོང་གསལ་ལྟར་བདེ་
འབྱུང་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་དོན་དངོས་ཐོག་དེའི་ སུ ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་གཅི ག ་ལྷ ག ་གི ་ རི ང་༸གོ ང ་ས་༸རྒྱལ་བ་
མི ན་ཨི ན་ཡི ག་རང་ལ་ཆ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ། འོན་ཀྱང་།
སྐརོ ་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མི ན་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་ནི་མི ་ལོ་ རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་
ཁོང་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡར་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་
༣༠ ཡར་སྔནོ ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལོ་སྟོད་ལ་རེད། ང་ཚོ ་ ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཞལ་པར་བརྒྱུད། ལྟ་རྟོག་དང་
དེར་སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་གྲ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་དུས་ཚོ ད་ཐོག་རྒྱ་
ན་ི ཨོ་སི་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ ་ཁག་ཞི ག་གི ་ནང་ཡོ ད་ བཀོད་འདོམས་བྱེད་མཁན་མེ ད་པར་ཐད་ཀར་བཀའ་
མི ས་མ་ཤེ ས ་པ་བྱས་ཏེ་ འཇར་མན་ནང་བཀའ་མོ ལ ་
པའི་ཚོ གས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་སྟེ། ༡༩༨༢ ལོ་ནས་བཟུང་ མོལ་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་འདི་ནི་ལོ་
ཞུས་པ་ཡི ན།
བཀའ་མོལ་ཡུན་རི ང་པོ་མ་བྱུང་ཡང་
བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཞབས་ཞུ་ཁང་
Tibet རྒྱུས་རང་བཞི ན་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཡི ད་ལ་ཡང་འཆར་
ལོ་ངོ་བཞི འ་ི རྗེས་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་ པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་དབུ ས ་སུ ་ རང་
Information Service (TIS) དུ་འབོད་པ་འདིས་ཨོ ་ ཐུ བ་མེད།
ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་མི ་མང་། རང་ཉིད་ཀྱི་
སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གི ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་རྣམ་དཔར་སྐྲུ ན་བྱུ ང ་རྗེས ་གཞི ་
རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ལ་བརྩེ་ཞེན་ལྷད་མེ ད་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པ་
གནས་སྟངས་ཤེ ས་རགྟོ ས་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ ནས་གནས་ཚུ ལ་དེ་དམི གས་བསལ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་
རྟོགས་ཐུ བ་ཙམ་གྱི་ཡུན་རི ང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།)
ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་མི ་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནང་བཙན་བྱོལ་
མཚོ ན་ན། ང་ཚོ འ་ི སེམས་ཁྲལ་ནི་རྒྱུ་སྐར་མི ག་དམར་ ནང་གི ་རང་དབང་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་མཛད་རྣམ་ནང་
ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཆུ ང ་ཆུ ང ་ཞི ག ་གི ས ་
ི
འཁོ
ད
་པ་ལྟ
ར
་ན།
སྐ
བ
ས་དེ
འ
་
བཀའ་མོ
ལ
་ནི
་
ཁོ
ང
་རྣམ་
ནང་གི ་ མི ་ཆུ ང ་ལྗང ་ཁུ ་ ཅན་ལ་ཞུ ་ གཏུ གས་བྱས་པའི ་
གོ་སྒྲི ག་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཅི ་ལྟར་བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་
པ་གཉི
ས
་ཀྱི
ས
་རང་དབང་ཐོ
ག
་གནང་ཐུ
བ
་པ་བ
ང
་བའི
་
ྱུ
དཔེ་ལྟར། སྐབས་དེའ་ི བོད་དོན་སྐརོ ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་
ནམ། དོན་དངོས་ཐོག་སྐབས་དེར་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་
བཀའ་མོལ་གཅིག་པུ་དེ་ཡི ན་པ་དང་། སྔནོ ་ཆད་ཀུན་
མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་

5

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
མེད་ང་ཚོ ས་ཀྱང་གསལ་བོ་ཞི ག་ཤེས་ཀྱི་མེད།

བོད་དང་བོད་མི།

ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་རྣམས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་

རྗེས་ Erdeni གཅིག་པུ་འཁོད་ཡོ ད་ཀྱང་། ང་ཚོ ས་ཁོང་ནི་

ི ས་ཆ་བསྐྲུན་པར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་
སུ་ཤེ ས་རགྟོ ས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་སྐབས་དེར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ ཀུ ན ་གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ པ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ གི ་ དྲིལ ་བསྒྲགས་ལ་སྡང
མཁན་དང་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་ མཚན་མཆོག་ཡི ན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

(ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ) བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ་སོགས་ཡི ན།

གཟིགས་སྐརོ ་

དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ མགྲོན་སྣེ་ལེན་ཚན་པ་ནས་ཕིན་ གྱི་མཛད་རི མ་ཁག་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྔནོ ་ནས་གཏན་ཁེལ་

འབྲེལ་སྣེ་ལེན་པ་ཚང་མར་དེ་ལྟར་བྱུང་འདུག།

ང་ཚོ འི ་ ལས་ཀ་དེ་ ལེ ག ས་འགྲུབ་བྱུ ང ་བ་ནི ་ ཁོ ་

ཚོ་ང་ཚོ་ལས་མང་བ་མགོ་འཐམ
ོ ས་པས་ཡི ན་པ་རེ ད།
སྐབས་དེར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་གསལ་བོར་
མཁྱེན་ཡོད་མཁན་ནི་གཞན་མ་ཡི ན་པར་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བ་ཁོང་ཉིད་རེད།

ཡི ག་ཐ ོག ་ཀླག
ོ ་འདོན ་དཀའ་བའི ་ མཚན་འདི་ སུ ་ ཡི ན་ ཟིན་ཡོ ད་པར་མ་ཟད།

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་དབུས་གྲོས་

མི ན་རྩ་བ་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། ང་ཚོ ར་དྲི་བ་མང་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་རི མ ་ངོ་ སྤྲོད ་ཀྱི ་ ལག་དེབ ་ནང་མཛད་
པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ནི།

ཁོང་ཉིད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་ རི མ ་འཁོད ་ཡོ ད ་པ་ནི་ དེ་ བས་ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་གཞི ་ ཞི ག ་

མང་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་ཆེན་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་པའི་འགན་ རེད།

གཟིགས་སྐརོ ་ཚོ གས་པ་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ནང་

འཛི ན་གཞོན་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར། བོད་ནང་བཞུགས་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་ཕེབས་པའི་རི ང་།

གྲོང་ཁྱེར་

ལོ ་ རྒྱུ ས་འདི་ ནི་ སྔནོ ་ཆད་བཤད་མ་མ ང
ྱོ ་བ་ཞི ག ་

ཡི ན་པ་དང་། འདི་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་(མཆན། གླདོ ་བཀྲོལ་རྗེས) བལ་ཡུལ་

ལས་གཞན་ཕྱི འི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕེབ ས་བཅུ ག ་གནང་བ་

གཅིག་པུ་དེ་རེད།
ཡོ ད།

འདི་ཡང་མི ་ལོ་ ༣༠ རྗེས་སུ་གཞི ་ནས་ཤོད་ཀྱི་
དེ་ཡང་བགྲེས་ཡོ ལ་ལ་ཕེབས་ཟིན་པའི་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤི ས་དབང་འདུས་

མཆོ ག་གི ས་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན་པོ་གནང་

ནས་མ་འོངས་པའི་མི ་རབས་ཚོ འ་ི ཆེད་ཡི ག་ཆ་བསྡ་ུ རབུ ་

བྱས་པ་རྣམས་ང་ཚོ ར ་མཁོ་ སྤྲོད ་ཀྱི ས ་པར་སྐྲུ ན་བྱེད་
རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་གནང་སོང་།

ང་ཚོ ས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ།

ང་ཚོ ས་

ཤེ ས ་པ་ནི་ ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡ་དབུ ས ་གྲོས་ཚོ ག ས་གྱི ས ་སྐུ་

མགྲོན་ལ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་
མི་མང་འཐུ ས་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་ཨོ ་སི ་

ཊོ་ལི་ཡར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

པའི་བླ་ཆེ ན་མཐོ་ཤོ ས་དེ་ཡི ན་པས་ང་ཚོ ས་དོན་དངོས་ ཆེ་གྲས་སི ཌ་ཎི་དང་མེལ་སྦནོ །
ཐོག་ཁོང་ཉིད་སུ་ཡི ན་མི ན་གསལ་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་ བཅས་སུ་འཁྱུག་ཙམ་དང་།

རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེ རར་

དུས་ཚོ ད་མང་ཆེ་བ་ཁོན་

རེད་དམ། ཡང་ན། ཁོང་ཉིད་ཞལ་སྐྱེངས་མི ་ཡོ ང་བའི་ སི ་ལེ ན་ཌི ་མངའ་སྡའེ ི་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་བྱུ་རུའི་མཚོ ་
ཆེད་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་དགོས་པ་རེད་དམ།

རྒྱུད་ཀྱི་མཛེ ས་ལྗངོ ས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་དང་། དེ་ནས་
ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་ལག་ཆའི་བཟ་ོ གྲྭ་

ཁོང་ཉིད་ལ་ཁ་ཁུ་སི མ་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཅི ག་བསྐྲུན་ ཁག་ཅིག་ལ་རྟོག་ཞི བ་གནང་བར་ཕེབས། ད་ཐེངས་ཀྱི་
རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་གནང་བའི་ཕར་ ནས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་མུ ་མཐུ ད་བསྐྱང་བཅུག་ གཟིགས་སྐར
ོ ་འདི་ཚོ ང་ལས་སྡ་ེ ཁག་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱས་
ུ
དགོས་སམ། ཡང་ན། རྒྱ་དམར་གྱི་བོད་ཡལ་བཙན་ པའི་སྐ་ུ ཚབ་ལྷན་རྒྱས་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཏུ ་སྣང་།
འགྲོ་ཚུར་ཡོ ང་གི ་ལས་འཆར་ཞི ག་ཡི ན་འདུག །

དེའི་རྗེས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་

སྐབ ས་དེའི་ གཟིག ས་སྐར
ོ ་ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་མི ་

ཚོ འ་ི མི ང་ཐོའ་ི ནང་དུ་པཎ་ཆེན་ཨེ ་ཏི་ནི་

Bainqen

བཟུང་བྱས་པ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཡོ ང་ཆེ ད་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་
ཁོང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་ཚུ ལ་ཤོ ད་དགོས་པ་རེ ད་

དམ།

སྟབས་ལེགས་པ་ཞི ག་ལ་ང་ཚོ ར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རི ང་

བསམ་བླ་ོ གཏོང་ཁོམ་དང་།

འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

ཚུ ལ་འདྲ་མིན་ལ་གདངོ ་ལེ ན་ཅི ་ལྟར་བྱེད་དགོས་མི ན་ བོད་མི ་མང་གི ས་མྱངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རེ ་རེ ་བཞི ན་
གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེའ་ི རི ང་བོད་མི ་ བགྲང་བའི་སྙན་ཞུ་ཞི ག་གཙོ ་འཛི ན་མའོ་ཀྲུའུ་ཞི ར་ཕུལ་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཉི་མ་བཟང་ ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ གཞི ་ནས་
པོ་ལགས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ ལོ ན་ཀྲོན་དུ་ཨི ན་རྒྱ་གཉིས་ཐོག་ཡི ་གེ་ཁྲི་བདུན་གྱི་སྙན་

པོའི་ཐོག་རྒྱ་དམར་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་

བཅར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སྟོན་

ཚུ ལ་གསུང་བར་རང་དབང་མེ ད་པའི་སྐརོ ་གསལ་སནྟོ ་

འབེབས་བྱས་དོན་ནི།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་

པོ་ཆེ ་མཆོ ག་བོད་ཀྱི ་བླ་ཆེ ན་གཅི ག་མཚུ ངས་ལྟར་བརྩི ་
བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཁོང་ཉིད་ལ་མངོན་གསལ་དོད་

ུ ་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ ། ང་ཚོ ་རང་ངོས་ནས་
སི ཌ་ཎིར་གནས་ ཞུ ་ དེ་ གསང་རྒྱ་ནས་ཐར་ཏེ་ པར་སྐྲུ ན་བྱེད་ཐུ བ ་བྱུ ང ་ པའི་འབོད་སྐལ
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ ་ཁོང་ཉིད་ལ་དགོངས་
སྡདོ ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་ཁག་ཅི ག ་རྡ་རམ་ས་ལར་ ཡོ ད།

གཙོར་ཕྱག་ཡི ག་ཅིག་ཕུལ་པ་དང་།

ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད།

ཁོང་སུ་རེད་དམ། ཅིའ་ི ཕྱིར་རྒྱ་གཞུང་
གི ས་ཁོང་ཉིད་འདིར་ཕེབས་བཅུག་པ་
རེད།

གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་འདི ་ ཉིད ་ཁོ ང ་ན བུ ་ཕྱོག ས་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ ་ཕེབས་ཆོ ག་པའི་ཆོ ག་མཆན་ཐོག་མ་ཞི ག་དང་།

སྟབས་མ་ལེ གས་པ་ཞི ག་ལ་ལོ ་གསུམ་གྱི་རྗེས་དགོངས་

པ་ཆོ ས ་དབྱི ང ས་སུ ་ ཐི མ ་ཚུ ལ ་བསྟན་པ་ཡི ན་པས་ང་
ཚོ ས་ཆི བས་བསྒྱུར་ཐ་མ་དེ་ཡི ན་པ་ཅི་ལྟར་ཤེས།

ང་

ཚོ ས་ཚོ ད་དཔག་ནི་༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེ ན་རྣམ་གཉིས་ཐད་

བཙན་བྱོལ་བོད ་མི ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས ་གནག་སེ མ ས་ ཀར་བཀའ་མོ ལ་གནང་པའི་གོ་སྐབས་ཁ་ཤས་ཐོབ་སྲིད་

དང་བཅས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ར་ཚོ ང་པ་ པ་དེ་རེད།

སྐབས་ཐོག་དེར་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཞལ་
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འདི་ནི་

ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་བཤད་ན་བར་གནས་སུ་བསྡད་པ་འདྲ་
བོ་ཞི ག་རེད། བར་གནས་སུ་སྡདོ ་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བོ་ཞི ག་

གཏན་ནས་མ་རེད། ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁྱད་

པར་འབྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གི ་དཀའ་ངལ་གསལ་
སྟོན་ཆེད་སྐད་འབོད་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་མི་བྱེད་པ་དང་།

དེ་ བཞི ན ་ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ ཡའི་ ནང་བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ་

དང་ཁོ་ཚོ འི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོ འི་ཚོ གས་པ་
རྒྱགས་པར་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་། ཁོང་གི ་སྐརོ ་ པར་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་
འདི་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཏུ ་བརྩི ས་མེ ད་པ་བཅས་
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ཤ་མཆོད་དུ་ཕེབས་པ་རེད་དམ་ཟེར་མཁན་ཡོ ད་སྲིད།
ུ ་པ་ཆེ ན་པོ་འདོན་བཞི ན་པའི་སྐབས་ཁེལ་གྱི་
ཚོ ག ས་པའི ་ ངོས ་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ གོ་ སྒྲི ག ་བྱ་རྒྱུ ་བྱས་ ལས་ལ་ནས
ཁོང་ཉིད་ལོ་ངོ་བཅུ་བཞི འི་རི ང་བཙོ ན་དུ་བཞུགས་ ཡོད། འནོ ་ཀྱང་། དེ་ན་ི ཉནི ་༡༢ རིང་གི་གཟག
ི ས་སྐརོ ་ ཡོ ད་པ་བཅས་རེད།
དགོ ས ་བྱུ ང ་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་དེ་ ཡོ ང ས་གྲགས་རེ ད ། གྱི་ཐ་མའ་ི ཉནི ་ཁ་ཤས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་དེའ་ི སྔནོ ་ལ་

འོན་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༢ མུ་གེ་ཆེན་པོ་ཡོ ང་ གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་ཐནོ ་སདྲི ་པ་ཞིག་རེད།
རྐྱེན་ཏུ ་གྱུར་པའི་གཡོན་ཕག
ྱོ ས་པ་ཚོ འི་ལག་འོག་ནས་

ང་ཚོ ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་མི ་མང་ལ་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རི ན་པོའ་ི ཆེའ་ི ཛ་དྲག་གི ་(མཆན།

སྐབས་དེར་ང་ཚོ འི་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་གཏན་ སྐྱེན་པོ)

ཚོ ར་བ་

གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་དེའ་ི རྒྱབ་ལྗངོ ས་སྐརོ ་

7

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ སྐར
ོ ་འོག་ཚུ ད་པར་བཤད་པའི་ལོ ་རྒྱུས་སྐར
ོ ་ཟུར་ཙམ་ སྐར
ོ ་འདི ་ ཕྱི འི ་ སྣང་ཚུ ལ ་ལ་དྲིལ ་བསྒྲགས་ཡོ ང ་ཆེ ད ་
ཡི ན།

སོ ག ས་འཁོད ་ནས་གཙོ ་བོ་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི་འགོ་ཁྲིད ་ དམི གས་པ་ཞི ག་ཏུ ་མཐོང་གི ་མེད་ཀྱང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་

ཁོ ང ་གི ས ་བ དོ ་མི ་ས་ཡ་དྲུ ག ་གི ་ མང ོན ་འད དོ ་

རྣམས་གསལ་ཁ་དོད ་པོས ་གསུ ང་ཐུ བ་ཀྱི ་ མེ ད ་པ།
ཁོང ་བོད ་ནང་མུ ་ མཐུ ད ་ལྟ་ རྟོག ་དང་སུན ་གཙེ ར ་འ ག
ོ ་

བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ། སྐ་ུ ཉིད་ལ་གཞན་གྱི་བཙན་

གནོན་དང་དབང་སྒྱུར་འོག་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞི ན་པའི་
རང་ཉདི ་ཀྱི ་མི་རིགས་ཀྱི ་བདེ་སྡུག་ཆེ ད་བཀའ་གསུང་

གནང་རྒྱུའི་རང་དབང་མེད་པ་སོགས་འཁོད་ཡོ ད།

རྣམ་པར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་དོན་ནི།

ཚོ གས་ངོ་མ་ཞི ག་མེད་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གྲོས་ ལའི་བླ་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་ཞི ་འཇམ་གྱི་ཐབས་ལམ་
གལ་སྲིད་སྲིད་བླནོ ་ ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུ གས་སླབེ ས་ཡོ ད་པ་གསལ་བོ་

དང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་གཉིས་ཀྱིས་ རེད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད།

གཟིགས་སྐརོ ་ཚོ གས་པ་འདི་ལ་དགའ་བསུ་བྱས་པ་ཡི ན་
ན།

ཁོང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ་མི འ་ི སྡརེ ་མོ་ཆགས་སྲིད་པ་

རེད་ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད།

ས་གདན་དམར་པོ་འདིང་དགོས་སམ།

རྩོམ་ཡི ག་དེ་ནི་གཟིགས་སྐརོ ་ཆ་ཚང་ཁདྲོ ་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཐོན་པ་ཧ་ལམ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་
པ་དང་། དོན་དངོས་ཐོག་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་

ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའམ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་བྱས་མེད། རྒྱ་

གཞུ ང ་གི ་ འདོད ་དོན ་ངོ་ མ་ནི་ ཀུ ན ་གཟིག ས་པཎ་ཆེ ན ་
གཟིགས་སྐར
ོ ་ཀྱི ་དུས་ཚོ ད་ཟིན་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་གནད་ཡོ ད ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མི ་སྣ་
པའི་ཡི ག་ཆ་ཤོག་ངོས་བཞི ་ཅན་པ་དེ་ཀླགོ ་པའི་དུས་ཚོ ད་ སུ་རྒྱ་གཞུ ང་གི ་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་ཡི ན་ནམ་སྙམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་དང་། ཁོང་དང་མཉམ་དུ་སྐ་ུ
སྐབས་དེའི་སྲིད་དོན་པ་ཚོ ར་ང་ཚོ འི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་

བྱུང་ཡོ ད་མེད་གསལ་བོ་མི ་ཤེས།
ཡི ག་ཆ་དེའ་ི སྒང་ བྱུང་། རི མ་པ་བཞི ན་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བོར་
པར་མང་པོ་བསྒྲོན་པ་སོགས་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི ་གུ ་
༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་གནང་བའི་ གསུ མ ་བཅུ འི་ དུས ་ ཆགས་སོང་། ཕྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེ ས་༢༢ ཉིན་ཨོ ་སི ་ཊོ་
ཡངས་པའི་སྲིད་ཇུས་མངོན་ཐུ བ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།
དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་གསར་ཤོས་དང་། ཧའོ་ཡོ ་པང་གི ་ ལི ་ཡའི་ཚགས་ཤོ ག་གྲགས་ཅན་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་
འོན་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་
བཅོས་བསྒྱུར་ལེགས་འགྲུབ་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་བོད་ནང་ ཞི བ ”ཟེར ་བ་དེའི ་ ཐོག ་གནས་ཚུ ལ ་ཞི ག ་ཐོན ་སོ ང །
ཆེ ན་རི ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི་གོ་བབས་སམ་ཆེ ་མཐོང་
གི ་བོད་མི ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ དེའི་ནང་དོན་ཁག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དགོས་འདུན་
སྐར
ོ ་དེ་ཙམ་གྱི ས ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན ་
ཤུ གས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ ཞི ག་བཏོན་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ༸གོང་
བྱས་མེད། ཁོང་ཚོ ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་
སྟངས་བཅས་ཡོ ད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་མི ་མང་རྣམས་ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆི བས་བསྒར་སྐབས་སྤྲད་པའི་ཆེ་མཐོང་
ྱུ
གོ་སྒྲིག་གང་གནང་བ་ལྟར་བཞག་འདུག །དཔེར་ན།
གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པར་རང་ཉིད་ དང་གཅིག་པ་ཞི ག་དགོས་པ་དེ་རེད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་
དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ནས་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཨེ ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན་འདོད་པའི་ གཞུང་ལ་དེའ་ི ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད། གང་
གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ འི་ནང་བསྟན་སླབོ ་གཉེར་སྡ་ེ
བསམ་ཚུལ་ལ་གོམས་འདྲིས་ལྟ་བུར་ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད་ ཡི ན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཨོ ་སི ་
ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཁོང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཚོ གས་པ་རྒྱ་ནག་ ཊོ ་ལི ་ཡའི་ནང་པའི་དད་ལྡན་པ་དང་གྲྭ་བཙུ ན་རྣམས་
བླ་མའི་གནས་བབས་དང་གཅི ག་པ་སྤྲོད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་
ལ་ལོག་ཚར་བའི་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་གི ་རྗེས་སུ་ཨོ ་སི ་ ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་
ཡོ ད་སྐརོ ་བཤད་འདུག་ཀྱང་། ཁོང་ཚོ ས་ཐབས་མཁས་
ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་(Bob) མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་ འབྲེལ་གྱི་སྐ་ུ མགྲོན་མ་རེད། འོན་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
པོའ་ི སྒ་ོ ནས་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་མི་འདུག
འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
ལ་མཚོ ན་ན་དེའི་ཁྱད་པར་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་བྱུང་ །དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེ རའི་ནང་བསྟན་མཐུ ན་ཚོགས་
ཡོ ད།
ནས་ཀྱང་ཐེངས་འདིའི་གཟིགས་སྐརོ ་ལ་ཐེ་གཏགོ ས་མི་
རྒྱ་ནག་མི ་ མང་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་གཟིག ས་སྐར
ོ ་
བྱེད་རྒྱུ་བདམས་འདུག། །སི ཌ་ཎི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་༸ཀུན་
ཚོ གས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེ ས་༥ ཉིན་རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེ རར་
སྐབ ས་དེར ་བོད ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ས ་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་
གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་ལ་”བོད་ཀྱི་བླ་མའི་ཆོས་
ི ་བསྡུས ་ ཡའི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་མི ་སྣ་དང་འབྲེལ ་ཡོ ད ་རྣམས་ལ་
ཕེབ ས་དུས ་ང་ཚོ ་ ཚོ ག ས་པའི་ གནས་ཚུ ལ ་སྙང
ལུ ག ས་ཀྱི ་ དབུ ་ འཁྲིད ”ཡི ན་སྐར
ོ ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་
ཤིག་འཁོད་ཡོད་པའི་ཤོག་ངས
ོ ་གཅི ག་ཅན་གྱི ་གསར་ གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སྙན་སེང་ཞུས་ཚར་ཡོ ད་པ་དང་།
ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེ ས་༣༠ ཉིན་གྱི་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་
འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱས་པ་ཡི ན། དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞི བ ་གསར་ཤོ ག ་ཐོག ་སྤལ
ེ ་དོན །
ཡའི ་ ཡི ་ཤུ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ལྷན ་ཁང་གི ས ་གོ་ སྒྲི ག ་བྱས་
ཐེངས་འདིའི་གཟིགས་སྐར
ོ ་ཀྱིས་དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་
དེའི་འགོ་བརྗོད་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཞི ་མི འི་སྡརེ ་མོ ་སུ་
པའི་མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་ཁོང་གིས་ཞི་བདེ་དང་།
ལས་བྱེད་རྣམས་མགོ་འཐོམ་བཅུག་ཡོ ད།
གཟིགས་
རེད་དམ་”རྒྱ་ནག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་ཝེ་ནམ་གྱི་མགོ་
འདྲ་མཉམ། སྙངི ་རྗེ་དགོས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤུན་
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

གྲོགས་ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་སྤྱི ར ་བཏང་གི ་ སྟབས་བདེའམ་རྒྱས་སྤྲོས་མེ ད་པའི་གཤི ས་ཀ་དེ་མཚོ ན་ ནང་ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་མང་འཐུ ས་ཚོགས་

གསུང་བཤད་གནང་འདུག །

ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ་ནི་བདེ་འཇགས་དང་ས་མཚམས་བརྟན་ ཀྱི ་ གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་ཞི ག ་དང་།

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི་ཡའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ནས་སྐབས་དེར་མཐོ་རི མ་ཁྲིམས་ཁང་གི ་ཁྲིམས་དཔོན་

ཞི ག ་ནས་ལྐ ག
ོ ་ཟ་རུ ལ ་བསུ ངས་བྱས་ཡོ ད་མེ ད ་ཀྱི ་

དཀྲོགས་གཏམ་ལ་དབྱིངས་ཞུགས་ནས་ཁོང་གི ་གསུང་
བཤད་ཁག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་མི ་འདུག །

ངེས་གཏན་མེད་པའི་བར་གནས་པ་ཞི ག

སྲུང་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་སྨྱོ་ཧམ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། རྩ་ སྐབས་དེའི་གཟིགས་སྐར
ོ ་ཚོ གས་པ་དེའི་ཚོ གས་གཞོན་
བས་མི ་མང་གི ་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ནས་སྟོབས་ཤུ གས་ཆེ ་ ཙམ་རེད།
བའི་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་དེ་རེད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་

ཡར་མཚོ ན་ན་ཡང་སྐབས་དེར་ལས་སྣོན་མ་བྱས་པའི་

ཐོན་རྫས་རྒྱ་ནག་ལ་བཙོ ངས་ནས་སྒྲོ་ལོ ་དུང་ཕྱུར་མང་
པོ་བཟོ་བཞི ན་མེད་པ་དང་།

གཉོམ་ཆུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་ཆེན་པོ་ལ་ཁ་གཏད་ལངས་པ་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་རི ག་

གཞུང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོ ད་པས་ཡི ན། འོན་ཀྱང་། ད་ལྟ་དེ་

གཟིག ས་སྐར
ོ ་ཚོ ག ས་པ་དེ་ མི ་སྣ་མང་པོས ་གྲུབ་

པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཙམ་

མ་ཡི ན་པར་ཁོང་ཚོ ར་ལྟ་རྟོག་དང་བཀོད་འདོམས་བྱེད་

མཁན་མང་པོ་ཡང་མཉམ་དུ་བཅར་ཡོད་པར་མ་ཟད།
རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེ རར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་དང་།
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་གཞུང་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མི་མང་གི ས་དོ་སྣང་མ་སྤྲད་པ་ འདྲ་ཞི ག་མི ན།
གི ས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྐ་ུ སྲུང་བ། གཞུང་འབྲེལ་རླངས་
དང་། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་དཀར་ནག་དང་བཟང་
རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེ རའི་ཉིན་གསུམ་རི ང་གི ་གཟིགས་ འཁོར་ཁ་ལོ ་བ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་ཆིབས་ཞབས་
ངན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞི ག་བསྟན་པ།

ོ ་ཚོ ག ས་པའི ་ མཐའ་མའི ་ ཉིན ་དེར ་ཀུ ན ་གཟི ག ས་ སུ་ཡོ ད་པ་རེད།
རྒྱ་གཞུང་གི ་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་བྱེད་ཚོ ས་ཁྱད་མཚར་བའི་ སྐར
ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་བཅས་ཀྱི ས ་༸ཀུ ན ་གཟི ག ས་ པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ནམ་རྒྱུན་རྒྱལ་ནང་
ཁོང་ཚོ ་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འདྲ་
ོ ་གླ ང
ེ ་སྐར
ོ ་ལས་བྲེལ ་ཆེ ་ བའི ་ ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་
པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་ཤོད་ གི ་ རྙ ག
པར་རྒྱག་མཁན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འས
ོ ་ཤིང་འཚམས་
ཆབ་སྲིད་འབྲེལ་ཡོ ད་ཀྱི ་གསར་འགོད་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་མེད།
པའི་འདྲ་པར་(གཟིགས་སྐརོ ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་མོ ས་ལྟར)
དུ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚི གས་ཤི ག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོ ད། ང་
གཟིག ས་སྐར
ོ ་ཚང་མ་གྲུབ་པའི ་ ར ས
ྗེ ་ལ་ང་ཚོ འི ་ ཚོ འི་ངོས་ནས་གསོ ལ་ཚི གས་དེར་ཕེབས་མཁན་སུ་སུ་ རྒྱབ་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་ གཞུ ང ་གི ་ ཡི ག་
ཚོ གས་པའི་ལས་བྱེད་ David Templeman འདི་ལྟར་ ཡི ན་མི ན་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ ས་ མཛོ ད་ནས་རག་གི ་རེད།
བྲིས་འདུག །
སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་གྲ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་ཡི ག་ཆ་དང་འོས་ཤི ང་
སྐབས་དེའི་མཛད་རི མ་གཉིས་ཡོངས་གྲགས་ཐག
ོ ་
འཚམས་པའི་དྲི་བ་དྲིས ་ལན་རྣམས་ཁོང ་ཚོ ར ་འཕྲོད ་
ཡི ག་ཆའི་ནང་འཁོད་མེད། གཅིག་ནི་སི ཌ་ཎིར་སྣེ་ལེན་
གཟིགས་སྐརོ ་གྱི་མཛད་རི མ་མང་ཆེ་བ་ནི་ང་ཚོ ས་
ཐུ བ་པ་བྱས་པ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་ཐོག་མར་མདུན་སྒ་ོ ནས་
མཛད་སྒ་ོ དང་། གཉིས་པ་ནི་མེལ་སྦནོ ་དུ་བོད་རི གས་
འདོད་པ་བཞི ན་བྱུང་སོང་། གཟིགས་སྐརོ ་ཚོ གས་པའི་
སྐུ་མགྲོན་སུ་སུ་ཡི ན་མི ན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པར་གྲུབ་
མཐུ ན་ཚོ གས་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་
གཏམ་བཤད་ཕལ་ཆེ ་བ་ང་ཚོས་འགོག་ཐུ བ་བྱུང་ཡོ ད་
འབྲས་བྱུང་མ་སོང་མོད།
ལྟག་སྒ་ོ བརྒྱུད་སྐ་ུ མགྲོན་
པོ་རི ན་པོ་ཆེས་མཇལ་ཁ་གནང་བ་དེ་རེད།
ད་ལྟའ་ི
ལ། རྒྱལ་ཁ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ ར་ཐོབ་སོང་བས་གཟིགས་
རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོ ར་བ་ཧ་ཅང་
༢༠༡༦ གི ་བོད་རི གས་༡༧༠༠ ལ་བསྡར
ུ ་ན་སྐབས་དེའ་ི
སྐ ར
ོ ་སྐ བ ས་གང་དུ་ ཡང་ང་ཚོ འི ་ སྟངས་འཛི ན་ལས་
སྐྱེན་པའི་གནས་སྟངས་ཁོང་ཚོ ར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུ བ་པ་
བོད་རི གས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ནི་ཧ་ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།
བརྒལ་སོང་བསམ་པ་མ་བྱུང་། གཟིགས་སྐརོ ་འདིའ་ི
བྱུང་ཡོ ད།
སྐར
ོ ་ལ་ང་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་ལེ གས་པོ་བྱས་ཡོ ད་པ།
སི ཌ་ཎི ར་གཟིགས་སྐར
ོ ་ཀྱི ་སྐབས་སུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
དཔེར་ན། གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་ནསུ ་པ་ཆེ་བའི་འབྲེལ་
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་ ཡར་སྐྱབས་བཅོལ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མ་དངུལ་འདུ་འགདོ ་
ལམ་ཁག །ད་དུང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་
ཀྱིས་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་ ཀྱི་ལས་ཀར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པའི་ཚོ གས་པ་
ཀྱིས་ང་ཚོ ར་མཐུ ན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་སོང་།
གཉིས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཟེར་བ་དང་བོད་ཀྱི་གྲོགས་
ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།
རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི།

ང་ཚོ ར་ཤ་ཚ་

དང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱས་པ་ནི་ ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ ལི ་ ཡའི་ མི ་ མང་གི ་

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་དབུས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་

དུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་

པོ་ ཟེར ་བའི ་ ཚོ ག ས་པ་གཉིས ་ཡོ ད ་པ་ཁོ་ ཚོ ས ་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་བསྐྱངས་པ་རེད། (Australian Tibetan Society, and Tibetan Friend-
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

ུ ་སླངོ ་བྱས་སོང་།
ship Group) གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེའ་ི ནང་ ནང་ཡོ ང་དགོས་པའི་སྐལ

བོད་དང་བོད་མི།

ང་ཚོ ས་ གུ ས་ཞབས་དང་བཅས་ཞལ་པར་བཏང་ནས་ཁོ་མོ་རྒྱ་

པཎ་ཆེ ན་རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་གིས་མང་ཚོ གས་ནང་རང་ ད་ཐེངས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ འདི་ཕོག་ཐུ ག་མེ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ གར་མི ་ཚང་ཞི ག་ཡི ན་མི ན་དང་། ཁོ་མོས་དོན་དངོས་
དབང་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་མི ་ཐུ བ་པ་དང་།

ཁོང་ ཚུ ལ་ནན་བརྗོད་བྱས་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ས་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ ཐོག་རླ བས་ཆེ ན་གྱི ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་དབར་དུ་འབྲེལ་

ལ་གནང་དགོ ས ་ངེས ་བཀའ་མོ ལ ་མང་པ ་ོ ཡོ ད ་ངེས ་ ལྡནཞི ག་ཤོ ད་རྒྱུ་མེ ད་པར་མུ ་མཐུ ད་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱི ་ བ་འཛུ ག ས་ཐུ བ ་མི ན་སྐད ་ཆ་དྲིས ་འདུག ་པ་མ་ཟད།
རེད་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་དང་།

མཛད་སྒ་ོ དེའ་ི ཐོག་ འདུག །

བོད་མི ་མང་པ་ོ ཞིག་ནས་རྒྱ་གཞུ ང་གི ་གཡོ ་བྱུས་ལ་མི ་

འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུ གས་ཆེར་བསྟན་པར། ལྟ་རྟོག་

བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི་ཚོས་བདོ ་མི་ཚོ འི་བྱེད་སྟངས་དེ་དག་
ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་དང་།

ཐ་ན་དམའ་འབེབས་

བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ ་མཐོང་ནས་དོགས་འདྲོག་གམ་དངངས་

སྐབས་དེར་དགུ ང་མོ ་ཧ་ཅང་འཕྱི ་བོ་ཆགས་ཟིན་

ན་ཡང་། ང་ཚོ ས་དེ་འདྲ་ཡི ན་ན་འདུ་འཛོ མས་བྱེད་སར་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་དངོས་སུ་ཡོ ང་ནས་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་རོ གས་

ཞེས་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཡི ན།

སྐྲག་སྐྱེས་བཅུག་ཡོ ད་འདུག།།

ལྕམ་ཛར་ན་དང་བོད་མི ་ཚོ ས་བཞུ གས་ཁྲི་བརྒྱབ་

གཟིགས་སྐར
ོ ་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་

ཁང
ོ ་རྣམས་གནམ་གྲུར་བསྡད་ནས་མེ ལ་སྦནོ ་ལ་ཕེབས་
པ་དང་།

མེལ་སྦནོ ་བོད་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ནས་

ཕེབ ས་བསུ ་ ཞུ ་ འཆར་ཡོ ད ་པའི ་ མཛད་རི མ ་དེ་ ཕྱི ར ་
འཐེན་བྱས་ཡོ ད་ཚུལ་དང་།

གལ་སྲིད་མཇལ་འཕྲད་

ཡོ ད ་པ་ཡི ན་ན་ཡང་བོད ་རི ག ས་ཉུ ང་ཉུ ང་ཞི ག ་ཁོང ་

བཞུ ག ས་སའི ་ མགྲོན་ཁང་དུ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་ཚུ ལ ་
བརྗོད་པ་རེད།

ས ་ྟེ གྲ་སྒྲི ག ་ཕུ ན ་སུ མ ་ཚོ ག ས་པོ་ བྱས་པར་མ་ཟད་ཡི ད་
ུ ་པའི་ཞལ་ལག་མཆོ ད་ས་ཞི ག་ཀྱང་
དབང་འཕྲོག་ནས

གོ་སྒྲིག་བྱས། མེལ་སྦནོ ་གནས་སྡདོ ་བོད་པའི་ཆོས་དགེ་

གཉིས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའི་མཉམ་དུ་ཐོག་ཁང་དུ་ཞལ་
ལག་མཆོ ད་རྒྱུ ་དང་གཞན་རྣམས་འོག་ཁང་དུ་རླ ངས་

འཁོར་འཇོག་ས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་ཡང་མཛེ ས་

ི ་རྗེ་བོ་ཞི ག་བཟོས་ཏེ་གོ་སྒྲི ག་
རྒྱན་སྤྲས་ནས་ཧ་ཅང་སྙང
བྱས།

༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལ་བླ་ མ་མཆོ ག ་ནས་ཀུ ན ་གཟི ག ས་པཎ་

ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ར་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བཀའ་མོ ལ་ཞུ་འདོད་
འདུག་ཅེས་ཁོང་མོར་བཤད་འདུག།།

ད་ནི་ཡོ ད་ཚད་རྒྱ་མི ་ལས་བྱེད་ཚོའི་དག
ོ ས་པ་ཐེ་

ཚོ མ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོ ད།

སྟབས་ལེགས་པ་ཞི ག་ལ་

ཁོང་ཚོ ས་ལྕམ་ཛར་ན་ཡི ་ཁང་པའི་ནང་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་

དུ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད།

བསོད་ནམས་རི ག་

འཛི ན་དང་ Gabriel Lafitte རྒེ་སྦལ་རེལ ལ་ཧྥེ་ཊི ་

གཉིས་ཀྱི་ཁོ་ཚོ ་རླངས་འཁོར་ནང་བཞག་ནས་གྲོང་ཁྱེར་

མཐའི་མུན་ནག་པའི་ཀྱག་ཀྱོག་གི ་ལམ་ཁ་མང་པོ་བརྒྱུད་
ནས་ཁྲིད་པ་དང་།

ཁོང་ཚོ ་མ་སླབེ ས་སྔནོ ་ལྕམ་ཛར་

ན་ལགས་སུ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཕྱི ར་འཐེན་བྱས་པའི་
མཛད་སྒ་ོ དེ་བསྐྱར་དུ་འཚོ ག་ཐུ བ་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་འདྲ་བས་

ན། བཞུགས་ཁྲིའ་ི གཡས་གཡོ ན་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་

སྐུ་པར་སྦས་ཏེ་མགྲོན་པོ་ཕེབས་པར་གྲ་སྒྲི ག་ཞུ ་རོགས་

འཆར་གཞི ་ནི། དང་པོ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ ལབ་ཅིང་། སྐབས་དེར་ཧ་ཅང་འཕྱི་པོ་ཡི ན་པས་ལྕམ་
རི ན་པོ་ཆེ་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་དང་།
དེ་ནས་ ཛར་ན་ལགས་ཀྱིས་མགྱོགས་པོར་ནང་གོས་བརྗེས་ནས་
དེ་འོས་འཚམ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཆེ ད་དཀའ་ལས་མང་པོ་
མཇལ་ཁ་དང་སྐ་ུ པར་བསྒྲོན་པ། ཁང་བ་སྦུག་མའི་ནང་ གྱོན་གོས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་གནྱོ ་པ་དང་དགུ ང་
རྒྱབ་སྟེ་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།
རྒྱ་གར་བ་ཕྱུག་བདག་
ཁོང་གི ས་ཞལ་ལག་མཆོད་རྒྱུ་དང་།
དེ་ནས་ཆི བས་ ལོ ་བགྲེས་པའི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱང་ཡར་བཞེངས་བཅུག་
Zarna ཛར་ན་དང་ Anil Somaia ཨ་ནོལ་སོ་མ་
ཞབས་ཚོ ་ དང་མི ་མང་རྣམས་ལྷན ་ཏུ ་འོག ་ཁང་ནས་ འདུག།
ཡེ འ་བཟའ་ཚོ ་གཉིས་ཀྱིས་ས་གནས་Ringwood རན་
དགོང་ཚི གས་མཉམ་རོལ་བྱེད་རྒྱུ། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཝུ ་ ཊི ར ་ཡོ ད ་པའི་ ཡངས་ཤི ང ་རྒྱ་ཆེ ་ བའི་ ཁང་པ་ཐ ག
ོ ་
ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི ་ཚོ ར་སྣེ་ལེ ན་བྱེད་སྟངས་
དང་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བཀའ་མོ ལ་གནང་དུས་མི ་གཞན་
བརྩེགས་ཅན་ཞི ག་གཡར་གནང་བ་དང་། ཁང་བའི་
ནི་ཤི ན་ཏུ ་ནས་ཞི ་ལྷདོ ་དང་ཡི ད་དུ་འཐད་པ་ོ ཞིག་བྱུང་
གྱིས་ལྟ་རྟོག་མེད་པ་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།
ནང་བདོ ་ཀྱི་ཐང་ཀ་དང་བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད་སོགས་
འདུག། །ཁོང་ཚོ ་སྒ་ོ འགྲམ་དུ་འབྱོར་དུས་གཤི ས་རྒྱུད་
མེ ལ་སྦནོ ་བདོ ་རིགས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ

སྒྲིག་ཤོམ་བྱས་པ། བཞུགས་ཁྲིའ་ི མཐའ་ཟུར་གཉིས་སུ་

ུ
ལྕམ་ཛར་ན་ Zarna ལགས་ནས་སྐབས་དེར་ འཇམ་པའི་སྐུ་ལྕམ་མ་བགྲེས་མོ ་ཞི ག་གིས་དགའ་བས་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ པར་ཡང་བཤམས་ཡོ ད།
༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཆི བས་བསྒྱུ ར་གནང་སའི ་ འཇར་ བྱས་པ་དང་། ཁོང་མོས་དད་གུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལག་
ུ
མན་ལ་ཐག་ཉེ་ཤོ ས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ ཟ ང ་ཐལ་མོ ་ སྦྱར་ནས་”ན་མ་སཾ ་ དྷི་ ”(རྒྱ་གར་སྐད ་
གཟིགས་སྐར
ོ ་ཚོགས་པ་མེ ལ་སྦནོ ་ལ་འབྱོར་ནས་
ཏེ་སུད་སི ར་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་འབྲེད་ དེ་བོད་སྐད་དུ་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས) ཞེས་ཁོང་ཚོ ར་
ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ མ་འཚོ ག་པའི་ཆུ་ཚོ ད་
མཐུ ད་བྱས་པ་རེད།
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ འཚམས་འདྲི་ཞུས་སོང་། མཆོད་བཤམས་ནི་དངོས་
༢༤ སྔནོ ་དུ། ཁོང་ཚོ ས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་མགྲོན་ཁང་
མཛད་སྒའོ ི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྔནོ ་དུ་ལྕམ་ཛར་ན་ལགས་སུ་ གནས་ཡི ད་དུ་འོང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། ཁང་བའི་ཕྱི་
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

ནང་ཚར་མར་གླག
ོ ་བཞུ ་སྦར་ཡོ ད་པས་ཡོ ད་ཚད་འོད་ ཞུ ས་ཏེ་ ཞལ་ལག་གྲ་རྒྱས་པོ་ཞི ག་བཏང་ནས་ཚང་མ་

བླ་མ་སྐྱེས་ཆེ ན་རྣམ་པའི་ཐུ གས་བསྐདྱེ ་སྨནོ ་ལམ་

མདངས་འཕ་ྲོ བའི་ངང་དགའ་བསུ་ཞུ ་བ་ཞི ག་ཏུ ་སྣང་། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་ཡོ ང་བ་བྱས། རྒྱ་མི ་གཟུགས་སྟོབས་ ལ་བརྟེན།

བདུན་ཕྲག་དགུའ་ི གོང་གི ་སྤྱིར་བཏང་གི ་

ཁང
ོ ་ཚོས་གཟབ་གཟབ་ངང་ཚང་མར་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ ཆེ ན ་པ ་ོ ཞི ག ་ཡོ ང ་བ་དེས ་ཁང་བའི ་ ནང་མེ ་ སྐྱོན ་ཡོ ད ་ བསམ་ཚུལ་དེ་གྲུབ་འབྲས་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་བྱུང་།

ཐ་

སོང་བ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་དང་མི ་འདྲ་བ་རེ་མཐོང་ཚེ ་ཞི བ་ མེ ད་ལ་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་དགོས་ཚུ ལ་ཨུ་ཚུ གས་རྒྱབ་སོང་ ན་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ཐུ གས་བསྐདྱེ ་སྨནོ ་ལམ་
ཚགས་པོས་ལྟ་གི ན་འདུག། ཐ་ན་ཁོང་ཚོ ས་ཁང་བའི་ ཡང་རི མ་བཞི ན་ཁོང་ཡང་འོག་ཁང་དུ་ཕྱིན་སོང་། དེ་ གྱིས་ཁྱབ་ཡོ ད་པ་འདྲ། ལྕམ་ཛར་ན་ལགས་ལ་ཁ་པར་
འོག་ལ་ཡང་སྔགོ ་བཤེར་བྱས་པས།

ཕལ་ཆེར་བོད་པ་ ནས་ཐོག་ཁང་དང་འོག་ཁང་བར་གྱི་སྒ་ོ བརྒྱབ་པ་དང་། གྱི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡོ ད་ཀྱང་སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁ་པར་

ཚོས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་ སྐ་ུ ཞབས་ Gabriel རྒེ་སྦལ་རེལ་ལགས་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་ བཏང་བའི་རི ན་གོང་ཆུང་ཆུང་མི ན། བོད་རི གས་རྣམས་

པར་བླ་ོ འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་འདྲ། གང་ལྟར་ཁང་བའི་ ཡར་ལངས་བསྡད་དེ་སྒ་ོ སྲུང་བ་བྱས། དེ་ནས་ཁ་པར་གྱི་ ནི་ དགའ་སྤྲོ་ དཔག་ཏུ ་མེ ད ་པ་སྐྱེས ་པ་དང་ཁ་པར་གྱི ་
སྟེང་འོག་ཚང་མ་ཡང་དག་པའམ་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ་ སྐད་གྲགས་སོང་བ་དང་།

ཞལ་ལག་འགོ་བཙུགས་མ་ འགྲོ་སོང་ཁོང་ཚོ ས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡི ན་ཚུལ་བཤད་མོད། ལྕམ་

ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་རྗེས་ཁོང་ཚོ ས་ཕེབས་བསུའི་མཛད་ ཐག་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་པར་དེ་པཎ་ཆེན་རི ན་པོའི་ཕྱག་ཏུ ་ ཛར་ན་ལགས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་གྱི་འདུག །རྗེས་སུ་
ཕུལ།

སྒ་ོ འཚོ ག་རྒྱུར་ངོས་ལེན་བྱས་སོང་།

ཉནི ་རྗེས་མར་ལྕམ་ཛར་ན་ལགས་ནས་སུད་སི ར་

ཁ་པར་བཏང་སྟེ་གོ་སྒྲིག་སྐརོ ་སྙན་སེང་ཞུས།

ཁོང་མོར་འཛི ན་བཏང་དུས་སྐར་མ་ཉི་ཤུ ་མ་གཏགོ ས་ཆུ་

ཞལ་པར་བཀའ་མོལ་སྐར་མ་༨༠ རི ང་གནང་བ་

དགུང་ རེད། བཀའ་མོལ་གནང་བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོ ་

མོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པའི་ཐོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གཞུང་གི ་ ཁ་ཤས་ཐོག་ཁང་ལ་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱས་སོང་ཡང་།

ཚོ ད་གཅི ག་དང་སྐར་མ་ཉི་ཤུ འི་རི ང་གི་འཛིན་བཏང་མི་

འདུག་གསུང་གི ་འདུག།།

རྗེས་སུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དུས་ང་ཚོ ་ནི་སྤྱིར་བཏང་

རླངས་འཁོར་རྣམས་སླབེ ས་སོང་། ཁང་བདག་རྒྱ་གར་ གོས ་རྒྱུ ་རས་སྣམ་བཟོ་ ལས་ཀྱི ས ་ཕྱུ ག ་པོར ་གྱུ ར ་པའི་ གི ་མི ་ཕལ་བ་རྐྱང་ཡི ན་ན་ཡང་།

འདི་དག་ནི་རྒྱལ་བ་

བ་ཚང་དང་བོད ་རི ག ས་རྣམས་ཀྱི ས ་ཕྱུ ་ བ་ཡག་ཤོ ས ་ ཁང་བདག་སྐུ་ ཞབས་ཨ་ནེལ ་སོ ་ མེ ་ ཡ་ནས་གཟིག ས་ སྲས་དང་བཅས་པའི་ ཐུ ག ས་བསྐྱེད ་སྨནོ ་ལམ་གྱི ་ མཐུ ་

གྱོན་ནས་དགའ་སྤྲོའ་ི ཕེབས་བསུ་ཞུས། ༸ཀུན་གཟིགས་ སྐརོ ་ཚོ གས་པས་ཉིན་ཤས་སྔནོ ་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ཕྱུགས་ ལས་བྱུང་བ་སྨསོ ་ཅི་དགོས།
པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གོས ་ཆེ ན ་རྒྱ་སྨུག་གི ་ ན་ ལས་ར་བ་དང་བལ་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཡོ ད་པ་ཤེས་
སྐབས་དེར་ང་ཚོ ས་ནི་ག་རེ ་བྱེད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་
བཟའ་སྟབས་བདེ་ཞི ག་གསོལ་ཏེ་གཟི་བྱིན་འོད་སྣང་ལྷམ་ ཀྱི་ཡོ ད་པས། ཁོང་ཚོ ར་བལ་གྱི་སྐརོ ་ཡི ད་སེམས་འགུག་
མེད་གསལ་བོ་ཞི ག་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་བཞི ན་ཧ་ཅང་
པའི་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞི ན་འདུག།།
མེར་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་སོང་།
བླ་ོ དོགས་ཆེ་བའི་རྒྱ་མི ་ཚོ ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན། ཨོ ་སི ་
ཁོ ང ་ཉིད ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ པར་གཡས་

ཡང་བར་སྐ བ ས་ཤི ག་ལ་རྒྱ་མི ་ཞི ག ་ཐེམ ་སྐ ས ་ ཊོ ་ ལི ་ ཡའི་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་སྣེ་ཤན་ལས་

གཡོ ན་དུ་བཤམས་ཡོད་པའི་བཞུགས་ཁྲིའི་ཐོག་ཕེབས་ ནས་ཡར་ཡོ ང ་ཐབས་བྱས་སོ ང ་བར་སྒ་ོ སྲུ ང ་མཁན་ བྱེད་པ་རྣམས་ལ་མཚོ ན ་ན་ཕྱུ ག ས་ཟོག ་ར་བ་ཁག་ལ་
ནས་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དང་།

ཁོང་ལ་ཁ་བཏགས་ གྱིས་ཁོ་ཡར་བཏང་མེད། ཁང་བའི་གཤམ་གྱི་མི ་ཚོ ས་ ཕེབས་པའི་གཟིགས་སྐརོ ་དཀྱུས་མ་ཙམ་དེ་བས་ཀྱང་ག་

སོགས་འབུལ་མཁན་རྣམ་པར་ལེ གས་སྐྱེས་ཀྱི ་ཚུ ལ་དུ་ སྒང ་ན་གནས་ཚུ ལ ་ག་རེ ་ བྱུ ང ་གི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་ཤེ ས ་ཀྱི ་ ལ་ཡི ན།
ཁོང ་གི ་ བླ་ མ་བརྒྱུ ད་པའི ་ སྐུ་ པར་སོ ག ས་གནང་སོ ང ་། ཡོ ད་དམ།

གང་ལྟར་བཀའ་མོལ་གྲུབ་ཚར་བ་དང་སྒ་ོ

དེའི་རྗེས་ནས་ཚང་མ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ མདུན་དུ་འཛོ མས་ནས་ རྣམས་ཕྱེ་ནས་ཁོང་ཚོ ་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་བཅུག་
འདྲ་པར་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་རྗེས་གཞི ་ནས་ཞལ་ལག་ པ་རེད།

རྒྱ་མི ་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ ་ཁ་སྐྱེངས་པོ་མི ་ཡོ ང་བའི་

གི ་དུས་ཚོ ད་ཟིན་སོང་བ་དང་། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་མཆོག་ ཆེ ད་སྐྱོན་འཛུ གས་མ་བྱས་པར་ང་ཚོ ་ལ་དགོངས་པ་མ་

མེ ལ་སྦནོ ་དུ་གནས་བཞུགས་ཆོས་དགེ་གཉིས་དང་ལྷན་ ཚོ མ་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག། །ད་སྔནོ ་ཐོག་ཁང་དུ་ཡོ ང་

གཟི ག ས་སྐར
ོ ་སྔ་ རྗེས ་སུ ་ གནས་ཚུ ལ ་མགོ ་ རྙ ག
ོ ་

བྱུང་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་
བོ་རེད། དེའ་ི ཕྱིར་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་
རི ན་པོ་ཆེ་དང་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ ཆེ་རྣམ་

གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་བླ་ལྷག་ཏུ ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དུ་ཞལ་ལག་མཆོད་སར་གདན་འདྲེན་བྱས། ལྕམ་ཛར་ བར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྒྱ་མི ་དེས་ཁོའི་པར་ཆས་
ན་ལགས་མངོན་གསལ་མེ ད་པའི་ཐོག་སོང་སྟེ་སྔནོ ་ཚུ ད་ གསུང་ཆོ ས་གནང་སར་ལུས་སོང་བ་དེ་ལེ ན་པར་ཡོ ང་
ནས་གྲ་སྒྲིག་ཡོ ད་པ་ལྟར་འཇར་མན་ལ་ཁ་པར་བཏང་། བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་སོང་།

གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ ར་

མི་མང་བྱིངས་རྣམས་ཁང་བའི་གཤམ་དུ་གདན་འདྲེན་ ཆེ་བསྟོད་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་པ་ཞི ག་བྱུང་འདུག།།

ལོ ་ གཅི ག ་གི ་ རྗེས ་སུ ་ བོད ་ནང་གི ་ བ དོ ་མི ་ཚོ ས ་

བཟོད ་བསྲན་ཆེ ན ་པོ་ གནང་བར་གྲུབ་འབྲས་མ་བྱུ ང ་

བར་བརྟེན ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ སར་ངོ་ རྒོལ ་གྱི ་ མེ ་ ལྕ་ེ འབར་བ་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

གླ་ོ བུར་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ མཆོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་ནས་མི ་ལོ་

དང་།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་བོད་དོན་ཁྱབ་ ༣༠་འགོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི འི་ཆེ ད་རྩོམ་པོ་པོས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་བཞུ གས་

ཁྱབ་པར་བརྟེན།

བསྒྲགས་ཆེད་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ ༢༠༡༦་ལོར་ཨི ན་ཡི ག་སྤལེ ་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག)

སྒར ་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་

ཚང་ཡོ ད་པ་བཅས་སོ།།

པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཚོགས་པ་ཞིག་འགོ་འཛུ གས་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲི ག་འཐུ ས་
(ཡིག་ཆ་འདི་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་གལ་ཆེ ན་

ཞིག་ཏུ ་མཐང
ོ ་ས་ྟེ རྩོམ་པ་པར
ོ ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི ས་བོད་
བསྒྱུར་ཞུས་པ་ཡི ན་ཡང་། ཨི ན་ཡི ག་དྲ་ཐག་ www.
rukor.org འདིར་ཡོ ད་པས་དེ་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

(ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༤ ཟླ་མཇུག་ནས་ ༥

ཟླ་སྟོད།)རྩོམ་པ་པོ། Gabriel Lafitte རྒེ་སྦལ་

རེལ་ལ་ཧྥེ་ཊི །སྒྱུར་མཁན།

ཨོ ་སི ་ཌོ་ལི ་ཡར་

གནས་སྡདོ ་བླ་ོ བཟང་ལུང་རྟོགས།

ཁང་དུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་ཟུར་
ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༦ བཅས་ཉིན་

བཞི འི་རི ང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཨི ན་ཌོ་ནེ་ཤི ས་ཡ་དང་མཱ་ལེ་ཤི ས་ཡ། སི ངྒ་
པོར།

ཐའེ་ལན་ཊི །

ཝེ་ཏི་ནམ་སོགས་ཚུད་པའི་ཨེ ་

ཤི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ ་བར་སླབོ ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

རྩོམ ་ཡི ག་འདི་ བཞི ན ་ཀུ ན ་གཟིག ས་པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པ ་ོ

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
༢༠༡༩ ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་བ།

བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་
པཱ་ལི ་ཏའི་གསུང་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེ ས་ ༢ ནས་ ༥ བར་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབུ་མ་སྙངི ་པོའི་གསུང་ཆོ ས་བཀའ་ སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་བས་
དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞི ང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་

རྡ་རམ་ས་ལའི ་ ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་
༄༅།

གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༦ བར་སྤྱི་ནོར་

དུ་ཚོ གས་པ་མི ་འདྲ་བ་ཁག་བཞི ་ཡི ས་བརྟན་བཞུ གས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་

།དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དྲ་རྒྱའི་ བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

ནང་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་གསལ་ལྟར་ན།

ཇི ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་བཞི འི་རི ང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ནས་ ༧ བཅས་

ལོ འི ་ ནང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ

སྒར ་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་

ཁང་དུ་ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་བས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་

བ་བཏབ་པ་ལྟར ་ཉིན ་གྲངས་གསུ མ ་རི ང ་གསུ ང ་ཆོ ས ་
ུ
ི
ཉ
ན
་གྲངས་གས
མ
་རི
ང་སྤྱི
་
ནོ
ར
་༸གོ
ང
་ས་༸སྐྱབས་
མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་དུ་ མཛད་འཆར་བསྐྱང་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་།
མག
ན
་ཆེ
ན
་པོ
་
མཆོ
ག
་གི
ས
་བཞུ
ག
ས་སྒ
ར
་རྡ་རམ་ས་
ོ
གཏན་འཁེལ་བ་ཁག་གཅིག་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་འདུག་

པའི་ནང་།

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་རི གས་
ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོ ས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་ སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་ དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྡ་རམ་

ས་ལའི ་ ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ སྐ ྱེས ་
རབས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་

གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ རྒྱལ་སྲས་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ་ བ་

ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་
ས་ལའི་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཚོ གས་པ་

ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ ཁག་གཉ ིས ་ཀྱི ས ་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་

གྲངས་བཞི འི་རིང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་ ཡི ན་འདུག

ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའ་ི བཀའ་ཆོས་བཀའ་
དྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་
སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་
སྔ་དྲོ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷ་ེ ར་ུ ༸ཞབས་
སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ “ནང་པའི་

མཛད་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་དུས་སྟོན་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་
གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ ༡༩༩༨ ལོར་གསར་གཏོད་གནང་སྐབས་ཚན་པ་གཅིག་
མན་ངག་བདུན ་ལས་བྱམས་པའི ་ གི ་ངོ་བོ་ཙམ་མཚོ ན་ཡང་།

ད་ཆ་དུས་སྟོན་དེ་བཞི ན་

ི ་ཆེ ན་ཨེ ་ཤེ ་ཡའི་ནང་ཚན་རི ག་དང་འཕྲུལ་རི ག་གི ་
སྐར
ོ ་གྱི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གླང
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་བཀའ་ དུས་སྟོན་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།
སླ བོ ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ ་དང་།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཕུར་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་

ཁ ལ ་དེར ་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་གནང་མཛད་པ་དེར ་
བུ འི ་ ཉིན ་གུ ་ རུ ་ ནཱ ་ ནག་མཐོ་ སླ བོ ་ ུ
དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུ་སླད། ས་གནས་སུ་རྟེན་
ཀྱི་ཚན་རི ག་དང་སྒྱུ་རྩལ། ཚོ ང་
གཞི ་བྱས་པའི་འཕགས་བོད་མཛའ་འབལ
ྲེ ་ཚོགས་པའི་
འབྲེལ་ཚན་པའི་གཏམ་བཤད་ལས་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༡
གོ་སྒྲིག་འོག་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་ཞི ག་དང་། གླགོ ་
རེ ས ་གཟའ་མི ག ་དམར་ཉ ནི ་བོད ་མི འི་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ རི མ་ཐེངས་ ༡༡ ཐོག་བྱམས་བརྩེ་དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་
བརྙན་ཁག་གཅིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་
དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ འཁུར་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ།
ཀྱི ་གསོ ་བ་རི ག་པའི་རི ན་མེ ད་སྨན་སྤྲོད་དང་སྨན་པའི་
མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི ་གྲོང་ཁྱེར་མུ མ་བྷ་ེ རུ་༸ཞབས་སོ ར་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་རི མ་ཞི ག་ཀྱང་ག་ོ སྒྲིག་གནང་ཡོད་
བདེ་འཁོད་མཛད་ཡོ ད།
འཕྲུ ལ ་རི ག ་བསྟི་ གནས་ཁང་དུ་ འཕྲུ ལ ་རི ག ་དུས ་སྟོན ་ པ་བཅས།
དེ་ཡང་མཛད་འཆར་ལྟར་ན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ རེས་ མཛད་སྒ་ོ ཐེངས་

༢༢

ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་གནང་

རྒྱ་གར་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་དེ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུབ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི ས་མུ མ་བྷ་ེ མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་

གསུང་པའི་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་ལས་བྱམས་པའི་

སྐར
ོ ་གྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག
སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས།

མགྱོགས་མྱུར་

དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་ཆོ ས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན ་པའི ་ བཟང་སྤྱོད ་ཀྱི ་ བསླབ ་གཞི ་ གཏན་འབེབ ས་
གནང་ཕྱོགས་ཐད།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

རང་བཞི ན ་ལྡན ་པའི ་ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཚུ ག ས་འཆར་ཡོ ད ་
སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ ཙམ་མ་ཟད།

ཆོས་ཁས་མི ་ལེན་མཁན་ལའང་གུས་

བོད་དང་བོད་མི།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི ས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སལ
ྲོ ་

གི ས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཆོ ས་ལུགས་ བཀུར་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར་གོ་ རྒྱུན་ནང་གསུངས་པའི་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེ ན་ལག་
བསྟར་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བྱམས་བརར
ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སླབོ ་ཚན་འཇོག་རྒྱུ་གལ་ དགོས།
ྩེ ་

གནད་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་སྐབས། ཤེས་ཡོ ན་
ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མི ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་
པ་རྣམས་ལ་མི ་གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་འཛི ན་ཐུ བ ་
པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་པ་དང་།

མི ་ཚང་མའི་རྒྱུད་ལ་རང་

ཆས་སུ་ཡོ ད་པའི་བྱམས་བརའ
ྩེ ི་བླ་ོ དེ་དག་རི ས་མེ ད་ཀྱི་
ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་གཏོང་ཐུ བ་རྒྱུར་ཐུ གས་

རེ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཆོས་
ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲེལ་བཤད་

རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཚེ ་གཞན་གྱི ་རྣ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་མ་རེ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཤེ ས་

ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་མི འི་ལྷན་སྐྱེས་བྱམས་བརྩེའི་
ུ ་པ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ་ གཏོང ་ཐབས་ཆེ ད ་འབད་བརྩོན ་
ནས

བྱེད་དགོས།

ཆོ ས་དད་ཡོ ད་མེ ད་ཇི་ལྟར་ཡང་རང་རྒྱུད་མ་དུལ་

བ་བྱེད་མཁན་ཉོན་མོ ངས་པའི་བླ་ོ མ་རུང་བ་དེ་དག་ལ་

རྒྱ་གར་ས ལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་ལེ ག ས་བཤད་ནས་གཉེན ་པོ་ བསྟེན ་

ཕྱོགས་སྐར
ོ ་རྒྱས་བཤད་ཡོ ད་པ་དེས་བསམ་བླར
ོ ་སྒྱུར་

བཅོས ་བཏང་ནས་ཕན་ཐོག ས་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུ བ ་རྒྱུ ་
རེད།

རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་ལས་ཞི ་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་སྒ་ོ ནས་བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས།

དེ་བཞི ན་ཉོན་མོངས་པའི་བླའོ ་ི བྱེད་ལས་དང་དེར་གཉེན་
པོ་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐརོ ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཤེས་ཐུ བ། རྒྱ་གར་

བ་ཁྱེད་ཚོ ས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ལ་བརྟེན་
པའི་ ཕྱི ་ དངོས་པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང་དུས ་

མཚུངས། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་ལས་གསུང་

བརྟེན ་པའི ་ དོན ་དམ་གྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང་ལུ ག ས་ཤི ག་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན།

ང་ཚོ ར་ཕྱི་དངོས་

པོའི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ལ་མཚོ ན ་ན་ལོ ་ རེ ་ བཞི ན ་ཡར་རྒྱས་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་
འོན་ཀྱང་འཛམ་གླང

འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་དང་།

ང་ཚོ ་དང་གཅིག་

མཚུ ང ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི ་རི ག ས་ཁག་གཅི ག ་ལ་དམག་

འཁྲུ ག ་དང་མུ ་ གེའི་ འཇི ག ས་པ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་ནས་

དཀའ་སྡག
ུ ་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞི ན་པ་ནི་ཀུན་གྱི་མཐངོ ་ཆོས་
སུ་གྱུར་ཡོ ད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ནམ། དེ་ནི་ང་

ཚོ ས་རང་བདེ་དོན་གཉེར་འབའ་ཞི ག་གི ་བསམ་བླ་ོ ལ་
བརྟེན་ནས་རེད།

རང་གཅེས་འཛི ན་དང་གཞན་བདེ་

ཡལ་བར་དོར ་བ་ལ་བརྟེན ་ནས་གནས་སྟངས་ཐབས་
སྡག
ུ ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

འཚེ ་ བའི ་ བྱ་སྤྱོད ་ལ་བརྟེན ་ནས་དེང ་སྐབ ས་ང་

ཚོ ར ་དཀའ་ངལ་དེ་ དག་འཕྲད་དགོས ་པའི་ རྒྱུ ་མཚན་
གཙོ་བོ་ནི།

ང་ཚོ ་ཕན་ཚུན་དབར་ཆོས་ལུགས་དང་།

རྒྱལ་ཁབ། མི ་རི གས་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་རི མ་པ་
གཉིས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཕན་ཚུ ན་ཕྲན་བུ་མི ་འདྲ་

བ་ཡོ ད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་རྩོད་པ་བྱེད་

པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གསོད་རེས་ཚུན་ཆད་གཏོང་བཞི ན་པ་
དེ་ལྟར་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།

ལྷན་ཚོ གས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

ཞུ་མཛད་དེ། སྤྱིར་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི ་བྱམས་པ་
ངོས ་ཀྱི ་ འགན་ཁུ ར ་གཙོ ་ བ ་ོ གཅི ག ་ནི་ དེང ་དུས ་ པའི་ནང་གི ་བསམ་བླའོ ི་འགྲོ་སྟངས་དང་བྱེད་ལས་ལ་

ི ་རྗེ་དེ་དག་ཆོ ས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལས་འཕས
དང་སྙང
ྲོ ་པ་ཞིག་

གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སླབོ ་འཁྲིད་

ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། ང་ཚོ ས་ལེགས་

རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེ གས་ བརྟེན་ནས་སེམས་ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་
བཤད་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

བྱེད་ལུགས་བྱེད་ སྟབས།

སྟངས་དེའང་ཆོས་ཀྱི ་སྐད་ཆའི་ཐོག་ནས་མ་ཡི ན་པར་ བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་རེད།

སྲོལ་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་དེ་དག་རྒྱ་

རྒྱ་ གར་རང་གི ་ ནང་དུ་ བསྐྱར་གསོ ་ ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་བྱུ ང ་བ་

གར་གནའ་རབས་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ལམ་སྲོལ་ནང་རི ས་མེ ད་ ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གི ས་གཙོ ས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེ ས་ནང་
Secular

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན།

ཡི ན་ཡང་། དེང་དུས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ཧ་

བཤད་དེ་དག་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སླབོ ་ཚན་དུ་བཞག་ནས་སླབོ ་

ཁྲིད་བྱེད་ཐུ བ་པ་དགོས་པ་དང་། བུད་མེད་ཚོ ར་མཚོ ན་

ན་ལུས་ཀྱི ་གྲུབ་ཆའི་སྟེང་ནས་གཞན་གྱི ་སྡུག་བསྔལ་ལ་

མི ་བཟོད་པའི་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ ་བ་ཡོ ད་སྟབས་བྱམས་བརྩེ་
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བོད་དང་བོད་མི།

ུ ་པའང་ཆེ ་བ་ཡོ ད་སྐར
སྤལ
ེ ་རྒྱུའི་ནས
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན།

ངོས ་ལ་མཚོ ན ་ན་བྱམས་བརྩེ་ སླབོ ་ས ནྟོ ་གནང་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

གཅིག་སྡདུ ་དབང་འཛི ན་རི ང་ལུགས་ལ་མདནུ ་ལམ་མེད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༣

མཁན་དགེ་ རྒན་ཆེ ས ་ཐ ག
ོ ་མ་དེ་ རང་གི ་ མ་ཡི ན་ཞེས ་ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་
དུས་རྟག་ཏུ ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་དམ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་
པ་ཁོང་ཐུ གས་སེམས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་རེད།

ངོས་ཀྱི་ ཚོ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གྱི ་ བསྟི་ གནས་གཙོ ་ གྲས་གྲོང་ཁྱེར་མུ མ ་
རྒྱུ ད་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ས་བ ནོ ་འདེབས་མཁན་ཐོག་མ་ བྷ་ེ རུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གུ ་རུ་ནཱ་ནག་མཐོ་སླབོ ་Guru
ཁོང་རེད།

དེར་བརྟེན་རི ན་ཐང་དེ་དག་གོང་མཐོར་ Nanak College ཏུ ་བྱམས་བརྩེའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་
ུ ་པ་ཆེ ་ བ་ སྩལ་འདུག
གཏོང ་བར་སྐྱེས ་པ་ལས་བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ར ་ན ས
ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རི ན་ཐང་དེ་དག་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་

རང་གཞན་ཚང་མས་མཐུ ན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་མྱོང་བ་
དང་།

དང་ཁོར་ཡུག

ཁྱོན་ཡོ ངས་གོ་ལ་གཅི ག་གྱུར་གྱི ་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཟིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། བྱམས་བརྩེའ་ི རི ན་ཐང་ཇི་

ཙམ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་ལམ་སནྟོ ་བཀའ་

སླབོ ་ཞུ ་ཆེ ད་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་ལྟ་ བུ ་ མཐོ་ སླབོ ་འདིར ་གདན་ཞུ ་
ཐུ བ་པ་དང་། ཁོང་གི ་༸སྐ་ུ དྲུང་ནས་བྱམས་བརྩེའ་ི སྐརོ ་

བཀའ་སླབོ ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞི ག་
ཡི ན།” ཞེས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་

ཚན་རི ག་གི ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་

སོགས་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་འགྲོ་དགོས།

ི ་
ཆབ་སྲིད་གང་གི ་ཆ་ནས་འཛམ་གླང

གྲུབ་མཚམས་བདོ ་མིའི་བླ་

ཞེས་བཀའ་

ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་

སླབོ ་སྩལ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ན ོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཐོ་སླབོ ་Guru

མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་

Nanak College ཏུ ། བྱམས་བརྩེ་དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཁུར་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།

བརྩེ་བའི་སྤུན་མཆེ ད་

དེ་ ཡང་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཁུ ལ ་དེར ་༸ཞབས་

ཕོ་མོ་རྣམ་པ།

འདྲ་ཆགས་པོ་བྱ་རྒྱུར་དགའ་པོ་མེད།

ངོས་རང་

དེང་སྐབས་

སོ ར་འཁོད་མཚམས་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་སླབོ ་སྤྱི ་སྐུ་ཞབས་ཝི ་

ི ་གི ་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་
འཛམ་གླང

གཙོ ས་མཐོ་སླབོ ་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་

མོ འི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ ན་

ཇྱ་དཱ་བྷལོ ་ཀ་ Dr Vijay Dabholka ལགས་ཀྱིས་

རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རྗེས་

མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་དགེ་ལས་སླབོ ་མ་ཁྱོན་

མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་གཅི ག་ལ་བྱམས་བརྩེའི་སྐརོ ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་འདུག

ི ས་ཆའི་སྟེང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྡང

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྣང་གསལ་ཞལ་

ཕྱེ་མཛད་རྗེས་སླབོ ་སྤྱིས་ཤི ས་བརྗོད་གསུང་འདོན་དང་

སྦྲགས་ལས་རི མ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གནང་
དོན། “དེང་སྐབས་དྲ་རྒྱ་དང་། མཁའ་དབྱིངས་སུ་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་བཞི ན་པ།

དེ་བཞི ན་དཔལ་འབྱོར་

གྲངས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་སྤུན་མཆེ ད་ཕོ་
པོ་རེད། ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན་
བདེ་བ་འདོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོབ་

ཐང་ཡང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་

སོགས་ཕན་ཚུ ན་རི མ་པ་གཉིས་པའི་གནས་སྟངས་འག
ོ ་

ནས་མི ་འདྲ་བ་ཕྲན་བུ ་ ཡོ ད ་པ་རྒྱུ ་མཚན་གཙོ ་ བ ར
ོ ་
འཛི ན་ནས་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་པ་ཚོ ། ཞེས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་

མི ་གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པ་དེ་བརྗེད་ནས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་

རྩོད་དང་ཐ་ན་གསོད་རེས་ཚུན་ཆད་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་
བསམ་བླ་ོ ཡག་པོ་ བཏང་བ་ཡི ན་ན་གཞི ་ རྩ་གང་ཡང་

མེད་པ་རེད། ངོས་རང་མི ་གཞན་སུ་འདྲ་ཞི ག་དང་ཐུ ག་

སྐབས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅི ག་གྱུར་ཡིན་བསམ་པ་མ་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

རྒྱུ་ཡི ན་པ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། གཅིག་སྡདུ ་དབང་འཛི ན་
རི ང་ལུགས་ལ་མདུན་ལམ་མེད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ།
དེ་རྗེས་བུད་མེ ད་སླབོ ་མ་ཞི ག་གི ས་བུད་མེ ད་ཚོར་

ྲི ་
དགེ་སླངོ ་མའི་སྡམ
ོ ་པ་ཞུ་མ་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དས

པར་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་
བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་སུ་

འདུལ ་བའི ་ སྡམ
ོ ་རྒྱུ ན་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་
འཚོ ས་གཞི ་ཐམས་ཅད་ཡོ ད་པར་སྨྲ་བའི་སྡ་ེ པའི་སྡམ
ོ ་

རྒྱུ ན་ཕྱག་སྲོལ ་དར་ཁྱབ་མཛད་པར་བརྟེན ་སྡ མ
ོ ་པ་
འབོག ་ཆོ ག ་མཛད་སྐབ ས་མཁན་པོ་ དགེ་ སླངོ ་མ་ཞི ག ་

གཏོགས། ངོས་རང་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན། ནང་པ་ཞི ག་ འཛམ་གླིང ་གཞན་ལ་མི ག ་དཔེ་ བཟང་པོ་ ཞི ག ་ཆགས་
ཡི ན་དགོ ས ་སྟབས་དེ་ ལྟ ་ བུ འི ་ དགེ ་ སླ ངོ ་མ་བ དོ ་ནང་
ཡི ན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡི ན་བསམ་པ་ནམ་ཡང་ ཡོ ད། ངོས་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་མཆོག་
ཕེབས་མེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ལམ་བོད་པའི་བཙུན་མ་འགའ་
དྲན་གྱི་མི ་འདུག གལ་ཏེ་དྲན་པ་ཡི ན་ན་མི ་གཞན་དང་ ལ་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཧ་ཅང་ཞུ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།
ཤས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་ཆོ ས ་སྲུ ང ་སྡ་ེ པའི་ལུ ག ས་ཀྱི ་ སྡམ
ོ ་པ་
ཁོང་ཧིན་དུའི་ཁྱི མ་ཚང་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ཡང་ཁ་ཆེ འི་
རང་བཞི ན་གྱིས་བར་ཐག་རི ང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།
འབོག་ཆོག་འོག་དགེ་སླངོ ་སྒྲུབ་མཁན་བྱུང་ཡོ ད།
གནས་རྩ་ཆེ ་མེ ག་ཁར་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད།

དེང ་སྐ བ ས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ གནས་སྟངས་ལ་ དེས་གང་མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད་བརྗོད་ན།
ཆོས་ལུགས་
མཚོ ན་ནའང་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཆགས་ གཞན་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་བ་མཚོ ན་ཐུ བ། དེ་ལྟ་བུའ་ི གནང་
ཟིན་པ་དང་། ལྷག་པར་གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ སྟངས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞི ག་མ་རེད་དམ། ཞེས་

འགྲོས་ལ་བརནྟེ ་ནས་འབྱུང་བའི་འཇི གས་པའི་དཀའ་ སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།
བོད་ཀྱི་ཁོར་
ངལ་དེ་དག་མི ་ཚང་མས་གཅིག་མཚུངས་སུ་མྱོང་བཞི ན་ ཡུག་སང་སྐྱོབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་
ྲུ
ཡོ ད།
ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་ སྩལ་བས ནྟུ ་ཚོ ག ས་བཅར་བའི་ དྲི་ བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
འགྱུ ར ་ལྡགོ ་ལ་བར ནྟེ ་པའི་དཀའ་ངལ་ལོ ་ རེ ་ བཞི ན ་ཇེ་ ལན་སྩལ།
སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ལམ་ནས་ཉེན་
བརྡ་བཏང་ཡོ ད།

དཀའ་ངལ་དེ་དག་ང་ཚོ ་ཚང་མས་

དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

ཐུ ན ་མོ ང ་དུ་ མྱོང ་དགོས ་སྟབས་ཕན་ཚུ ན ་མཉམ་རུབ ་ གི ས ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་བོད ་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་

སྤྱི ར་འདས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་

པའི ་ བཙུ ན ་མ་ཚོ ས ་གཞུ ང ་ཆེ ན ་ལ་རི ག་པའི ་ བརྡར་

ཤ་བཅད་ནས་སླབོ ་གཉེར ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པ ་ོ གནང་ས ལ
ྲོ ་

མེད།
འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་བཞི ་བཅུ་ཙམ་རི ང་
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ ཐུ གས་རེ་ཇི ་ལྟར་མཛད་བཞི ན་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་
ལམ་ལུགས་དེ་ནི་རྗེས་ལུས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས། བཙུན་མ་
ུ ་ཇི་ཙམ་མྱངས་
བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅི ག་གྱུར་གྱི ་འདུ་ཤེ ས་ སྩལ་དོན། “བོད་མི ་ཚོ ས་དཀའ་སྡག
ཚོ ས་ཀྱང་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་བྱས་པ་ཡིན།
འཛི ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དང་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་སྙངི ་སྟོབས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་
དེར་བརྟེན་ད་ཆ་བཙུན་མའི་ཁྲོད་དུའང་དགེ་བཤེ ས་མ་
པར་མུ་མཐུ ད་སྲ་བརྟན་ངང་གནས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་
ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི ་ལ་ཕན་ རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་མཁྲེག ས་ ཐོན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་བཅས།
བཞིན་ཡོ ད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་ཚང་ འཛི ན་པ་ཚོ ས་འབད་བརྩོན་ཇི ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་བོད་ཀྱི ་
ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས།

མར་གུས་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།

ཕན་ཚུན་བླ་ོ སྐྱེད་ ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།
སྐད་ཡི ག་རྩ་མེད་ནམ་ཡང་
ཀྱང་བླང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་ བཟོ་ཐུ བ་མེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ཚོ ས་བོད་

གི་རིང་ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི ན་འཆམ་མཐུ ན་ངང་ བརྒད་ནང་བསྟན་ལ་དད་གུ ས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་
ྱུ
མཉམ་གནས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བར ནྟེ ་ བཞི ན་འདུག དེར་བརྟེན་གནས་སྟངས་འགར་བ་འགྲོ་
ྱུ
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི ་འགྲོ་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠ འཁོར་བར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
གཞན་གྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་བོད ་མི ་རྣམས་རང་

ི ་རྗེ་སྤུ་ཙམ་མེ ད་པར་དཀའ་སྡུག་མང
ཡུལ་དུ་ཡ་ང་སྙང
ྱོ ་
བཞི ན་པ་རྣམས་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་གསལ་འདོན་གནང་

ི ་བཅང་ཞུ ་བཞི ན་
བཞི ན་པར་ངོས་ཀྱི ས་བཀའ་དྲིན་སྙང
ཁྱེད་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེས།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་

ཤུ གས་ཆེ་ཞི ག་གཏོང་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་འགོ་

ཡོ ད།

ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་ རྣམས་བརྗེད ་མེ ད ་པའི་ བརྡ་ལན་
ཁྲིད་ཚོ ་ལའང་།

བོད་མི ་ཚོ འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་

ལ་བརྩི ་བཀུར་མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

རྒྱལ་སྤྱི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆེ ་མཐོང་བྱས་ན་
༄༅།

།ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་ མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་། ཞེས་དམ་པ་ཁོང་གི ་མཚན་

སི ་ Tom Lantos འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་ ཐོག་ཏུ ་གསར་འཛུ གས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་

བསམ་པ་དེ་རེ་སྟོང་ཞི ག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

འགྲོ་བ་མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་སྐྱེ་ཙམ་ཉིད་ནས་

བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠ འཁོར་བར་བརྟེན་བོད་མི འ་ི བླ་ ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ རང་དབང་དང་།

འདྲ་མཉམ།

ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་

ྱེ ་སུ་ཡོད་པར་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ང ོས ་ལ་ཞི ་ བའི ་ དོན ་ཚན་ལྔ་ གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ འི ་ མི ་ཚེ ་ཞི ག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བླ་ོ ལྷན་སྐས
ཆེ ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་འཚམས་འད འྲི ི་ གསུ ང ་འཕྲིན ་ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་སྡངི ས་ཆ་ཞི ག་གནང་ བརྟེན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ནི་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་ཀུ ན་

སྩལ་དོན།

”ཨ་རི འི་མང་གཙོ ་དང་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཐུ ན་

མོ ང ་ལས་གྲུབ་པའི་ ཊོ མ ་ལེ ན ་ཊོ ་ སི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐ བོ ་

ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ས། འགྲོ་བ་མི ་སྤྱི་སྒརེ ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

པའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་གོང་འཕེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་

བྱུང་། ཨ་རི ་ནི་མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་། འགྲོ་ ལ་ཁྱབ་པའི་རི ན་ཐང་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱི་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་རི ན་ཐང་དང་། མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་ ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཇི མ་མེ ག་གྷ་ོ ཝན་
ཀྱི ་རི ག་རྩལ་སྲུང་སྐྱོབ་དར་འཕེལ་གནང་མཁན་གཙོ ་ Jim Mcgovern མཆོག་དང་། རེན་ཌི ་ཧལ་གི ་རེན་

བོ་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་ཀྱི ས་དུས་རྟག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་ཞུ ་ Randy Hultgren མཆོག་གི ས་གཙོས་འདས་དང་ད་

ལྟའི་ཚོ གས་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་པའི་

བཞི ན་ཡོ ད།

མི ་མང་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་སེམས་
ཨ་རི ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་ འཚབ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ
ི ་ཁྱོན་དུ་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ ཆེ་ཞུ་རྒ་ཡི ན།
དགའ་སེ མ ས་འཁོལ ་བའི ་ ངང་ནས་འཚམས་འད ་ྲི ཞུ ་ དང་། འཛམ་གླང
ྱུ
བཞི ན་ཡོ ད།
ཆེད་རླབས་ཆེ ན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།

གནང་ནས་ལོ ་བཅུ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ ་འདིར་ངོས་ཀྱིས་

སྐུ་ ཞབས་ཊོ མ ་ལེ ན ་ཊོ ་ སི ་ དམ་པ་མཆོ ག ་དང་།

ཇོན་ཨེ ཌ་ཝཌ་པོར་ཊར་ John Edward Porter
མཆོ ག ་གི ས ་གསར་འཛུ ག ས་གནང་བའི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་
འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་དེར ་ཨ་རི འི ་ གྲོས་

ཚོ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི ་འགྲོ་བ་

ཊོམ་ལེ ན་ཊོ་སི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་

ི ་ཁྱོན་དུ་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ས།
འཛམ་གླང

ི ་ནང་བཟང་སྤྱོད་དང་ཆོ ས་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

གང་ཟག་ ལུགས་ཀྱི་རི ན་ཐང་སླར་གསོའ་ི འོག

རྩོད་རྙགོ ་རྣམས་

སྒརེ ་གྱི་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་ འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་དང་གྲོས་མོ ལ་གྱི ་ལམ་ནས་བསལ་ཏེ།
རོ ལ ་གཏ ང
ོ ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་སྟངས་དེ་ དག་གསལ་ འགྲོ་བ་མི འི་གཞི ་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ་མཐངོ ་སྲུང་སྐབྱོ ་

འདོན་གནང་བཞི ན་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡི ་རང་བསྔགས་ ཐུ བ་རྒྱུར་རེ་ལྟསོ ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།
བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་འབྱུང་འགྱུར་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་སྤྱིའི་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
བདེ་ ད ནོ ་ལ་དམི ག ས་ནས་རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་ཐུ བ་པའི་འཆར་སྣང་ཞི ག་
ངེས་པར་འཛི ན་དགོས། དམི གས་ཡུལ་དེ་བསྒྲུབ་ཆེད་

ཊོམ་ལེ ན་ཊོ་སི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་

བོད་དང་བོད་མི།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

འབད་བརྩོན ་གནང་བཞི ན ་པ་དེ་ དག་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་
ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།” ཞེས་འཁོད།

སྤྱི ར ་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐ ོབ ་ཐང་ཚོ གས་ཆུ ང ་དེ་ ནི ་

ཨ་རི འི་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ སྐུ་ ཞབས་ཊོ མ ་ལེ ན ་ཊོ ་
སི ་ Tom Lantos དམ་པ་མཆོག་དང་། སྐ་ུ ཞབས་

ཇོན་ཨེ ཌ་ཝ་ཌི ་ John Edward Porter མཆོག་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་གསར་འཛུ གས་
གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨

ལོར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནས་སྐ་ུ ཞབས་ Tom Lantos
དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ Tom Lantos འགྲོ་

བ་མིའི་ཐབོ ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་ཞེས་མཚན་བསྒྱུར་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།

༼གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་དབྱིན་ཡི ག་ནས་བོད་ཡི ག་

ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་དབྱིན་ཡི ག་ལ་རྩ་འཛི ན་
ཡོ ང་བ་ཞུ། ༽

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༦ བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི ས་གོ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་རའྗེ ི་དྲང་ངེས་

ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ལེ གས་བཤད་སྙངི ་པོའི་བགྲོ་གླངེ ་ལ་དབུ་བཞུགས་དང་།

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་བི་ཧར་མངའ་སྡའེ ི་ནང་ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་གྱི་གསུང་ཆོས།

ཡོ ད ་པའི་ གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ ན་སོ་བདུན་མའི་གསུང་ཆོ ས་སོགས་

བདེ་བར་འཁོད།

ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།

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

མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་
བྱང་ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

དེ་བཞི ན་

ཆེར་བསྐྱངས་རྗེས་ཀྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་

གཞན་ཡང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ལེ གས་སྦྱར་དང་པཱ་ལི འི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཀྱི་བགྲོ་གླངེ ་

ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་
སོགས་ལ་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།

མི ་སྣར་

མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་སོ གས་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་
ས་ལྡ་ི ལི ་ནས་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་བརྒྱུད་གནས་མཆོ ག་རྡོ་
དུ་ ཉིན ་གྲངས་ཉེར ་བཞི འི་ རི ང ་མཛད་འཕྲིན ་རྒྱ་ཆེ ར ་
རྗེ་གདན་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་
བསྐྱང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།
དེར་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ས་སེ ར་སྦྲེང་དང་།
སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་དང་བཅས་དགའ་ལྡ ན ་འཕེལ ་རྒྱས་གླི ང ་དུ་
༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་དེ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རི ན་པོ་

ཆེས་ལཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྡོར་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་

མོར་གནས་གཟིགས་མཛད་རྒྱུ་དང་།

དེ་རྗེས་ཀིར་ྟི

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

རྡོར་གདན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ ཡོ ད་པཱ་ལི འི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་ པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མགོན་པ་ོ གང་

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྡོར་ འབ ལ
ྲེ ་ར ནྟེ ་གཙོ ་ ཐུ བ ་པའི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་ལ་མཆོ ད ་མཇལ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་སེ མ ས་པ་བཟང་པོ་ དང་བྱང་ཆུ བ ་

གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི ་གཟིམ་ཆུང་ནས་ དང་།

རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་དང་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ སེམས་ལ་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སྩལ་

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་ཆི བས་བསྒྱུར་གྱིས་ གྱི་གསོལ་འདེབས། ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ། རི ས་མེད་རྒྱལ་ བ་དང་།
གནས་གཟིགས་མཛད་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༩།༠༠ཙམ་ལ་སྤྱི ་ནོར་

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་དགའ་ལྡན ་
ི ་ནས་༸ཞབས་ཐང་གི ས་གནས་མཆོ ག་
འཕེལ་རྒྱས་གླང
རྡོ་ རྗེ ་ གདན་གྱི ་ མཆོ ད ་རྟེན ་ཆེ ན ་མོ ར ་ཆི བས་སྒྱུ ར་

བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་།

བསྟན་རྒྱས་པའི་སྨནོ ་ལམ་སོགས་གསུང་འདོན་གནང་བ་ ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་སེམས་ཀྱིས་རྩི ས་ཟིན་པའི་སངྟོ ་བ་
དང་། དེ་བཞི ན་རབ་གནས་དང་ཤི ས་བརྗོད་མཛད་རྗེས་ ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་དེ་བཞི ན་ཚན་རི ག་

རྒྱ་བོད་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བའི་དྲི་བར་ དང་དཔུ ང ་པ་མཉམ་གཤི བ ་བྱེད་ཐུ བ ་པ་ནི་ མགོན ་པ ་ོ
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་རེད།

གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ་ལོ ་ངོ་བཞི ་བཅུ འི་ཉམས་མང
ྱོ ་ལས་

སྐབ ས་དེར ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་

སྐབས་དེར་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ གཞན་དག་གི ས་ཀྱང་སེམས་བཟང་པོ་དང་།

ཆོག་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཕེབས་ལམ་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོ ད་ ཤེས། བཟོད་སྒམོ ་བཅས་གཅིག་མཚུངས་གསུངས་ཡོ ད་
པ་དང་།

གཞན་ཡང་། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

མཆོད་རྟེན་ར་སྐརོ ་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ པ་དང་།

ར་འཕྲོད ་གསལ་བོ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་བཀའ་ལན་
ི ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་
སྩལ་རྗེས་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང

བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་རེད།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་
སྙངི ་པོའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
མེད་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོར་དབུ་
བཞུགས་མཛད།

དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་༩།༠༠

ཙམ་

ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་ མཆོ ག ་རྡོར ་གདན་དགའ་ལྡན ་འཕེལ ་

རྒྱས་གླིང ་ནས་ཆི བ ས་འཁོར ་ལ་བཞུ ག ས་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩

ི ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་
ནས་ཀི རའྟི ི་བསམ་ཡས་གླང
བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐབས་དེར་ཀིར་ྟི

ཉནི ་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདུན་འདུས་མང་ནས་སེར་སྦྲེང་

ྟི ི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་ཐུ ན་ དང་བཅས་ཀི རའྟི ི་བསམ་ཡས་སྒར་དུ་ཕེབས་བསུ་དང་།
ཀི ར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་ཀིརའ

མོ ང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་ ཀི ར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་

པ་ཆེ ན ་པོས ་མཛད་པའི ་ དྲང་ངེས ་ལེ ག ས་བཤད་སྙིང ་ བརྒྱ་དང་བཞི ་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་དཔལ་
པོའ་ི དཀའ་གནད་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རི ས་ བཟང་པོ་མཆོ ག་དང་ཁྲི་ཟུར་རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

དེ་བཞི ན་ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས།

ཇོ་ནང་རྒྱལ་

ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྨན་རི འ་ི སླབོ ་དཔོན་ཡང་

སྟོན་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རི ན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

ྟི ི་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་
དང་མཇལ་ཁ་ཞུ ས་རྗེས་ཀི རའ
དུ་ མ་འོང ས་པར་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་ནས་བརྒྱུ ད་པའི་ བ དོ ་

བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་ ལྟ་ གྲུབ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་བསམ་
ི ་ཞེས་པ་དང་། ཀིརའྟི ་ི དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་དང་
ཡས་གླང

ཀི ར ྟིའི་ བྱེས་པ་གྲྭ་ ཚང་བཅས་ཀྱི ་ རྟེན ་དང་བར ནྟེ ་པར་

བཅས་པ་རི མ་གྱིས་གསར་བཞེངས་ཞུ་འཆར་གྱི་རྨང་ར་ྡོ
འཇོག་གནང་མཛད་པ་དང་།

མཆོག་གསུམ་གྱི་ཤི ས་

བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཐུ གས་སྨནོ ་བདེན་ཚི ག་མཛད།

དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་ མཆོ ག ་ཞུ ག ས་ཁྲིར ་༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་འཁོད ་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

མཚམས་ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་གི ས་མཇལ་དར་དང་ འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་གི ་འོག་ སྙངི ་པོ་འདི་ཡི ན་པ་རེད།

བོད་དང་བོད་མི།
མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

མཎྜལ་རནྟེ ་དདོ ་སྐུ་གསུང་ཐུ གས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ ནས་ཚོ གས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེའ་ི སྐབས་དཔྱད་རྩོམ་ ལེ ག ས་བཤད་སྙང
ི ་པོ་ དང་སྔག ས་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ང ས
ོ ་ནས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་མཛད་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ གྲངས་ ༢༢ བྱུང་། བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གསུམ་པ་འདིར་ རི མ ་ལྔ་ གསལ་སྒྲོན ་གལ་ཆེ ་ བ་ཡི ན་པས་དེ་ ལ་བར ནྟེ ་
དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ དང་པོ་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་བའི་སྐབས་སུ་འཆད་རྩོད་ ནས་གངས་ཅན་ཤི ང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཀྱི་མཚན་ཐོགས་
དང་།

ལྷ་སྙན་སྒྲོན་འབུལ་དང་། རྗེའ་ི དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་ རྩོམ་གསུམ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོ ང་ཐུ བ་ན་བསམ་པས་ པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་རེད། ཅེས་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།
སྙངི ་པོའི་དཀའ་གནད་ལ་བགྲོ་གླངེ ་གི ་རི མ་པ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ རྩོམ་པའི་སྐརོ ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་མཁས་པ་རྣམ་པ་
སྐབས། དྲང་ངེས་བགྲོ་གླངེ ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཚོ གས་ཐུ བ་ ཚོ ར་དཔྱད་རྩོམ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས།
པ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ དེ་བཞི ན་དྲང་ངེས་སྐར
ོ ་ལ་དཔྱད་རྩོམ་གྱི ་འགྲན་སྡུར་
ཞི ག ་ཀྱང་བྱས་པ་དང་།

བགྲོ་གླ ང
ེ ་གནང་མཁན་
རྣམ་པའི་དཔྱད་རྩོམ་དང་

བཅས་མཁས་པའི་དཔྱད་

རྩོམ་གྲངས་ ༦༢ ཡོ ད།
ཅེས་སོ གས་ཤེ ས་ཚོ ད་དུ་

དྲང་ངེས ་ལེ ག ས་བཤད་

སྙངི ་པོའ་ི འབྲེལ་བ་གྲངས་
༨༠ དང་། ཆ་ཚང་བ་
གི ་ བཀའ་སླབོ ་དགོང ས་དོན ་གྱི ་ ཐུ ག ས་ར ྗེ་ བཀའ་ད ནྲི ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུས།
ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་༸སྐ་ུ

མདུན་དགུང་ནའི་བབ་ནས་༸སྐ་ུ བགྲེས་པོ་དང་སྐ་ུ མཉེལ་

ཡོ ད་བཞི ན་དུ་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་

སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ་དེར་དུས་རྟག་ཏུ ་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡི ན་ཞེས་དང་། བགྲོ་གླངེ ་འདིར་ཆོས་བརྒྱུད་རི ས་སུ་མ་

ཆད་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་དང་། སེར་མོ་བ། དགེ་བཤེས་མ།
སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་བཅས་འཛོ མས་ཡོ ད།

༤༩

ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་

དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ

མཆོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་རི ང་འདིར་ཀིར་ྟི རི ན་

པོ་ཆེ ས་ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་ནས་དྲང་ངེས་ཀྱི ་བགྲོ་གླངེ ་
འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཚུགས་པ་དང་།

དེ་སྔ་རི ན་པོ་ཆེས་རྡ་

རམ་ས་ལར་ཀི ར་ྟི གྲྭ་ཚང་དུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚོགས་ན་
ཞེས་གསུངས།

སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་

ཚོ གས་ན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡི ན། དེ་རི ང་འདིར་རྡོ་རྗེ་གདན་

ལ་ཚོ གས་པ་རེད། རི ན་པོ་ཆེས་ལོ་མང་རི ང་ལ་བསྟན་

པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཁོང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

པའི་ཕ་ཡུལ་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞི ན་དགོན་

སྡ་ེ ཚོ འི་སླབོ ་གཉེར་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་ལ་
སོགས་པར་འབོད་སྐུལ་གནང་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད།

ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་།

འདིར་རྟེན་གཞི ་

ཆེན་པོ་ཞི ག་ཚུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་

དེ་ནས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ ནའང་། གཟི་བརྗིད་ཁོག་སྟོང་ཟེར་བ་བཞི ན་ཆོས་སྒར་

ལྡ ན ་ཁྲི ་ ཐ ོག ་བརྒྱ་དང་བཞི ་ པ་༸རྗེ་ བཙུ ན ་བླ ་ོ བཟང་ ཟེར་བའི་གྲས་རྣམས་ཕྱི་ཡི ་ཁང་པ་ཧ་ཅང་རྫིག་པ་ོ ལྟ་བུ་

བསྟན་འཛི ན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཀི ར་ྟི གྲྭ་ཚང་ ཞི ག་དང་ནང་དུ་ཆེ ན་པོ་མེ ད་པ་ཡོ ང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད།

ི ་ སྐྱབས་སུ་མཆི །
གི ས་འཇམ་མགོན་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་གསུང་གི ་སྙང

ཉི་ཧོང་གི ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་གི ས་འདིར་

པོ་ལེ གས་བཤད་སྙངི ་པོའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་སྐུ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་བཞེངས་པ་རེ ད།
གནང་ནས་འདི ར ་རང་ཅག་བོད ་མི ་ཡོ ང ་རྫོགས་ཀྱི ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་བོ་ཐམས་

དྲང་ངེས ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་གི ་ ཐོག ་མའི ་ བྱུ ང ་རི མ ་སྐར
ོ ་ ཅད་མཁྱེན་ཅི ང ་གཟི ག ས་པ་ཆེ ན ་པོ་ ༸ཞབས་སོ ར ་

གསུང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཁམས་བྲག་མགོ་ལ་ འཁོད་ནས་སྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་གི ་ཡག་པོ་

དྲང་ངེས་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་དང་པོ་ཚོ གས་པ་དང་། དེའ་ི དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་སོགས་ཚོ གས་བཅར་

སྐབས་མཁས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་གྲངས་ ༤༡ བྱུང་བ་དང་། བ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་རྗེས། དེ་རི ང་འདིར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིར་ྟི དགོན་ལ་རི ན་ བགྲོ་གླངེ ་གནང་རྒྱུ་ནི་ལེ གས་བཤད་སྙངི ་པོ་ཞེས་ཡོ ངས་

པོ་ཆེ ་ཁོང་གིས་རེ ་འདུན་ཞུ ས་པ་བཞི ན་བགྲོ་གླངེ ་ཞི ག་ སུ ་གྲགས་པ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོ་ལ་ བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་རེད། མཚོ ་པདྨར་སླབོ ་དཔོན་གྱི་
ི ་མ་པ། ས་སྐྱ། ཇོ་ གངས་ཅན་ཤི ང ་རྟའི་ སྲོལ ་འབྱེད་ཅེས ་མཚན་ཐོག ས་ སྐ་ུ ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་གདན་འདིར་
ཚོ གས་སྐབས་དགེ་ལུགས་པ། རྙང

ནང་པ་བཅས་མདོ་ དབུ ས ་ཁམས་གསུ མ ་ནས་གདན་ པའི ་ ས ལ
ྲོ ་འབྱེད་པ་པོའི ་ གསུ ང ་གཅི ག ་ལེ ག ས་བཤད་ ཐུ བ་དབང་གི ་སྐ་ུ ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐ་ུ

20

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

འདི་ ཕལ་ཆེ ར ་ལོ ་ སྟོང ་ཕྲག་ལ་བཞུ ག ས་སྲི ད ་པ་རེ ད ། ཀྱིས་ང་ཚོ ་ལ་བླ་ོ གྲོས་ཀྱི་མི ག་འབྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་། གཙོ་ གནས་པར་བྱ།། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་གསུམ་
ཡི ན་ནའང་། གསུང་འབྱོན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངོས་ བོ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་སེམས་གཏིང་ནས་ངེས་ བསྟན་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཟབ་ཞི ་ཞེས་པས་འཁོར་

ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

པ་ཐོབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

དེ་ ལོ་དང་པོ་དང་། སྤྲོས་བྲལ་ཞེས་པས་འཁོར་ལོ་བར་པ།
ནས་ཐོས་དོན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་ འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་ཞེས་པས་འཁར
ོ ་ལོ་གསུམ་པ་

འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ བྱས་པ་ཡི ན་ན་རི མ་བཞི ན་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་
བསྟན་ཡོ ད་པ་བཀའ་ཕེབས། གཞན་ཡང་། ནང་པའི་
བསྟན་པ་གསུང་གི ་ཡོ ད་རེད། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་ ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་རེད།
ཆོས་ལ་ཚན་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་གཅིག་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་
མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐབོ ་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ནི་རྟོགས་པའི་
སྡ་ེ ཚན་གཅིག ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་
ནམ་རྒྱུན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་ལ་དྲང་ངེས་ལེགས་
བསྟན་པའི་ཐོག་ནས་ཡོ ང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡང་ལུང་
ི ་
འབྱེད་ཆོག་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླང
བཤད་སྙིང ་པོ་ ལ་ལྕག ས་
སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཏན་ཏན་ཡོ ང་རྒྱུ་
མདའ་ལྕ ག ས་གཞུ ་ ཟེར ་
ཡི ན་པའི་སྐརོ ་བཀའ་ཕེབས་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་བོད་བརྒྱུད་
བ་སྔནོ ་མ་ཡོ ང ས་འཛི ན་
ནང་བསྟན་ལ་བླ་མའི་ཆོ ས་ལུགས་ཞེས་པའི་མི ང་དེ་ནི་
རི ན་པ ོ་ ཆེ ས ་གསུ ང་གི ་
དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡི ན་པར་
ཡོ ད།
ལྕགས་མདའ་
དབང་རྟུ ལ ་དད་པའི་ རྗེས ་འབྲངས་བྱས་པ་ལས་བྱུ ང ་
ལྕག ས་གཞུ ་ ཟེར ་བ་འདི་
བའི་སྐརོ ་དང་། ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་
བཞི ན་ལྕ ག ས ་ཀྱི ་གཞུ ་
སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་རྒྱ་ཆེ ར ་སྩལ་རྗེས ་དྲང་
བཀུ ག ་ཁག་པ ོ་ ཡི ན་པ་
ངེས་ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོའ་ི དཀའ་གནད་ལ་མཁས་པའ་ི
དང་།
ཡི ན་ནའང་།
བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད་པ་དང་། ཆུ་
བཀུ ག ་ནས་འཕེན ་ཐུ བ་
གི་བསྟན་པ་སྡ་ེ སྣོད་གསུམ་ལས་གཙོ ་བོ་མངོན་པའི་སྡ་ེ ཚེ ་ལྕགས་ཀྱི ་མདའ་ཡི ན་པས་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པའི་

སྣོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚི ག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་གི ་ བཀའ་མོལ་རེད། འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཚི ག་འགྲེལ་
མེད།

བསམ་བླའོ ་ི ནང་དུ་ཐོས་བྱུང་གི ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ ཐུ བ་པ་ཙམ་དང་ཚི ག་ནས་རྟགས་གསལ་ཁྱབ་གསུམ་གྱི་

གཞུང་ཆ་ཚང་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་གི ་མེད། ཇི་ ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར།

ལེགས་

ི ་པོའི་ བརྗོད ་བྱ་གཙོ ་ བོ་ དེ་ སྨད ་ཆའི་ དབུ ་ མ་
ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་ནི་རི གས་པ་བཞི ས།། ཞེས་གསུངས་ བཤད་སྙང

པ་ལྟར་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་ལ་བསམ་བྱུང་གི ་ བའི་སྐརོ ་དེ་རེད། ཅེས་དང་།

དེ་སྔ་ཨ་རི ་སོགས་སུ་

ོ ་ལ་ཞི བ་འཇུག་དེ་སྔ་ནས་བྱུང་ཡོ ད་
ཤེ ས་རབ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སེ མས་གཏིང་ནས་ངེས་ ཐུ གས་དམ་གྱི ་སྐར

པ་ཐོབ་པ་ཞི ག་དང་།

དེ་ལྟ་བུའ་ི ངེས་པ་ཐོབ་པའི་དོན་ ཀྱང་ཉེ་ཆར་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ ་སི ་ཁོ་ནས་ཡི ན་པའི་

ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་དང་། གོམས་ ཚན་རི ག་པ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སོག་ཡུལ་ལྟ་
པར་བྱས་པའི་ཐག
ོ ་ནས་བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞི ག་ བུར་མཚོ ན་ན།

ཕ་མེས་ནས་ནང་པའི་ལུང་པ་ཡི ན་པ་

དགོས། དེར་བརྟེན། ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གི ་ཤེས་རབ་ སོགས་ལོ ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་དེ་རང་ནས་ཞི བ་འཇུག་གི ་

བསམ་བྱུང་གི ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ སྡ་ེ ཚན་བཙུགས་པ་ཡི ན་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་སོགས་བཀའ་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔྱད་ནས་སེ མས་གཏིང་ནས་དེ་མ་ མོལ་བྱུང་སྐརོ ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད།
ཀྱི་གོ་བ་ཞི ག་གསན།

གཏགོ ས་འགྲོ་ས་མེ ད་ཅེས་བླའོ ི་གཏིང་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་

ཐུ བ་པ་ཞི ག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངེས་པ་ཐོབ་མ་

ཐུ བ་པར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ཡི ན་ན་དེ་ཙམ་
རེད། ལུང་ཙམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་རེད། ལུང་རྣམས་

ཟབ་ཞི ་ སྤྲོས ་བྲལ་འོད ་གསལ་འདུས ་མ་བྱས།།

བདུད་རྩི་ལྟ་བུའ་ི ཆོས་ཤི ག་ཁོ་བོས་རྙདེ །།

སུ་ལ་བསྟན་

ཀྱང་གོ་བར་མི ་ནསུ ་པས།། མི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་འདབས་སུ་

ཚོ ད་ ༡༢ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་རྡོར་གདན་ཀིརའྟི ་ི སྒར་བསམ་

ཡས་གླི ང ་དུ་ ཉིན ་གུ ང ་ལྗ ག ས་སྨིན ་མཛད་རྗེས ་ཕྱི ར ་

རྡོར་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་དང་བོད་མི།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ ་མ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྨནི ་སྩལ་བ།
བྱས་པ་ལྟར ་ན་ཁྱོན་མི ་ གྲངས་ ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཡོ ང་ཐུ བ་མི ན་དང་།

ཆོས་ཁས་

༡༤༥༨༠ ཐམ་པ་བཅར་འབྱོར་ ལེ ན ་མི ན་ཇི ་ ལྟར ་ཡང་བྱམས་བརྩེ་ ལྡན ་པ་ཞི ག ་བྱེད་
དང་།

བཀའ་ཆོས་འདི་ཉིད་ དགོས་པ།

ཆོས་ལུགས་ཁག་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཀྱང་གཙོ་བོ་དབྱིན་ཇི་དང་། དེ་ དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པ། ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་ཚུལ། འཇིག་རྟེན་
མི ན་ཧིན་དྷ།ི རྒྱ་སྐད། ཀོ་རི ་ བཀོད་པ་པོ་འདོད་མི ན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག ཆོས་

ཡ། སི ་པན། ཕ་རན་སི ། ར་ ཁས་ལེ ན་མི ན་རང་དབང་ཡི ན་ནའང་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་
ཤི ་ཡ། ཝི ་ཏི་ནམ། ཨི ་ཊ་ལི ། ཡི ན་ཕྱིན་བྱམས་བརྩེ་དགོས་པ། འཆམ་མཐུ ན་གྱི་རྩ་བ་
པོར་གོ་གྷལ། སོག་པོ། ཨུ་ར་ུ བྱམས་བརྩེ་ཡི ན་ཚུལ། བྱམས་བརྩེའ་ི གལ་གནད་ཕན་

སུ། རྫོང་ཁ་སྟེ་འབྲུག་པའི་སྐད་ ཡོ ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བཅས་སྐད ་རི གས་བཅུ ་གཉིས ་

ནང་གསུང་སྒྱུར་གནང་བཞི ན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༤ འདུག དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༨ སྐར་མ་ ༣༠ ཐོག་
རྣམ་གྲྭའ་ི དགེ་
ཉནི ་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ བཀྲས་ལྷུན་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་དང་།

སྤྱིར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

སྐརོ ་གདུལ་བྱ་ཉུ ང་ཤས་ལ་སྩལ་འཆར་ཡང་།

མང་

གི ས་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ ན་ བསྐསོ ་སོགས་ཀྱིས་སྤསོ ་སྣེས་སྔུན་བསུས་ཏེ་གསུང་ཆོ ས་

སོ་བདུན་མ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་ ར་བའི་ བཞུ ག ས་ཁྲི་ ཆེ ན ་མོ ར ་ཞབས་སོ ར ་བདེ་ འཁོད ་
སྨནི ་སྩལ་སྐབས་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དང་། གྲུབ་མཚམས་པཱ་ལི འི་སྐད་ཀྱི ་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤི ས་པའི་
ཁྲི་ཟུར་རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ། མདོ་དང་། རྒྱ་གར་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ནས་ལེགས་
རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་
ི ་རི ན་པོ་ སྦྱར།
ཤར་བྱང་གི ་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས། ཀུན་བདེ་གླང
དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ།

ི ་རི ན་པོ་ཆེ། འདོན་གནང་། བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་
ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ། གླང

འབྲས་སྤུངས་ཁྲི་པ་རི ན་པོ་ཆེ། སྟག་འཚེ ར་རི ན་པོ་དང་། མེད་དང་། ཉན་ཐོས་ཞི ་འཚོ ལ་མ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཚོ ག ས་འདུ་ འཛོ མ ས་ཆེ ་ བས་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ལ་སྩལ་རྒྱུ ་
འཁྲུལ་ཞི ག་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཆོག་སྤྲུལ། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ མཆོད་བརྗོད་བཅས་གསུངས།
ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་བས་བསྟན་པའི་གོ་རི མ་བཞི ན་ཐུ ན་
མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་
ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་སྔནོ ་འགྲོའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་ མོང་ལམ་སྦྱངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་།
དང་། སྐྱ་སེར། ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་དད་ལྡན་དམ་ཆོས་
འཛུ གས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཤི ང་།
དེ་ཡང་གནས་ སྔར ་འཕྲོས ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི ་ ལུ ང ་རྒྱུ ན་སྐར
ོ ་གྱི ་
དོན་གཉེར་གྱི་ཆོས་ཞུ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༡ ནས་ཐོ་འགོད་
ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་ཆོ ས་འཆད་ཉན་འདི་བཞི ན་སྐལ་ བྱུང་བ་དང་། འདུལ་བ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་
བ་བཟང་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ཚུལ་དང་། ནང་བསྟན་ལ་སླབོ ་ མཁན་མང་ཡང་མཛད་ཁོམ་དང་སྐུ་ཐང་ཆད་ཤུ གས་
གཉེར་དང་བླ་ོ ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་ས་ལམ་རི མ་བགྲོད་ ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐརོ ། དེ་རྗེས་འཇམ་དབྱངས་

དང་། བདེན་བཞི འ་ི རྣམ་གཞག་དང་། ཆོས་འཁོར་ ཆོ ས་སྐར
ོ ་ཞུ་བ་ལ་བླ་མེ ད་ཀྱི་དབང་ཐབོ ་པ་སྔནོ ་དུ་འགྲོ་

རི མ་པ་གསུམ། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་དང་སྙངི ་ དགོས་པས་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། འཇམ་
རྗེའི་བསླབ་བྱ་གཅི ག་གྱུར་རྩལ་འདོན་གྱིས་གསུང་ཚུལ། དབྱངས་ཆོས་འཁོར། བྱང་སྡམོ ་སྨནི ་སྩལ་བཞེད་དང་།

དུས་རབས་ཉེར་གཅི ག་པ་འདིར་དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ བཀའ་དབང་ཞུ ས ་ནས་བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་དང་ས ངྟོ ་
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བོད་དང་བོད་མི།

ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་
བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་ཕེབས།

དེ་རས
ྗེ ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཕྱག་ལེ ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་འདུལ་བ་རྨང་གཞི ར་འཛི ན་ཐོག་དབུ་ཚད་སེངྒེ་

མཇིང་སྣོལ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟ་བུ་བོད་པ་ལས་གཞན་མེད་
ཚུལ་དང་།

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི སྐབས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་
མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་གི ་བཀའ་
དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།
དེ་རི ང་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

བོད་ཡི ག་གསར་བཟོ་དང་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཏོད་དེ་ཐོན་

སྤྱིར་ཟབ་མོ ་རྟེན་འབྱུང་གི ་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སངས་

ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་མཁན་ཆེན་ཞི ་འཚོ ་བོད་དུ་

པའི་གནད་འགག་ག་རེ་ཡི ན་པ་ཡག་པ་ོ ཞིག་མ་ཤེས་ན་

མི ས་བཀའ་བསྟན་བསྒྱུར་བ་དང་།

ཁྲི་སྲོང་སྐབས་ནཱ་

གདན་དྲངས་ནས་བསྟན་པ་དར་ཞི ང་རྒྱས་པར་མཛད་

ལ། དབུ་ཚད་སེངྒེ་མཇིང་སྣོལ་གྱི་ལམ་སྟོན་མཛད་ཚུལ་

རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་། ཡང་སྒསོ ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་

ལྷ་སྒམོ ་པ་དང་། སྔགས་བགྲང་བ། ཞི ་ཁྲོའ་ི ལས་སྒྲུབ་
པ། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྒམོ ་པ། གཏུ མ་མོ་སྒམོ ་པ། གྲོང་

ལོ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༦ འཇུག་དེ་ཡང་མུ་སྟེགས་པ་ལའང་ཡོ ད་པ་འདྲ།
སྐབས་ཐོག་མར་ཀུན་སླངོ ་བཅོས་དགོས་ཚུལ་དང་། དེ་ ཉིན་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ གཅི ག་ངོས་རང་མུ ་སྟེགས་པའི་སྔགས་པ་ཞི ག་ལ་ཐུ ག་
ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་ཐོག་ནས་ཀུ ན་སླངོ ་ གི ས་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཇི གས་བྱེད་དཔའ་ ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་སྐབས་ཁོ་ཚོ ར་གཏུ མ་མོ་འདུག གྲོང་
འཇུག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཡོ ད་པ་འདྲ། འཕོ་བ་འདུག དེར་
བཅོས་པ་སྔནོ ་དུ་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་ གཅིག་གི ་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོ ད།

སྐར
ོ ་བཀའ་ཕེབས། དེ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་གཞི འི་

པོས ་དངུ ལ ་ཆུ འི་ རི ན ་ཆེ ན ་ཕུ ག ་ཏུ ་མཛད་པའི་ ཚི གས་

བརྟེན། བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་ལ་སྤྱིར་ཐེག་

དེ་ཡང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༢༠ ཙམ་ནས་སྤྱི་ པ་ཆེ ན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡི ན་མིན་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་
ལེ ན་སོ་བདུན་མའི་གཟིགས་དཔེ་དེ་ཉིད་ལྷ་བཙུན་རི ན་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་༸ཞབས་ མཁན་དང་། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བྱུང་
ི ྡོ ་གདན་དུས ་དབང་གསུ ང ་ཆོ ས ་ར་བའི ་ གོང་ནས་ཐེག་ཆེ ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་རེད་ཅེས་
པ་ོ ཆེ ས་དཔར་བྱང་སྨནོ ་ཚིག་དང་བཅས་པ་མཛད་དེ་ ཐང་ག ས ་ར ར
མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་ལ་ཕྱག་དཔེ་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ ལྷ ་ ཁང་དུ་ ཆི བས་བསྒྱུ ར་གྱི ས ་སྒྲུ བ་
ལྟར་ཁུ་ན་ུ བླ་མ་རིན་པ་ོ ཆེ ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ གཞག་མཛད་པ་དང་། སྒྲུབ་གཞག་
དྲུང་ནས་བཤད་ལུང་གི ་རྒྱུན་གསན་བཞེས་མཛད་ཚུ ལ་ གྲུབ་ནས་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་
ུ
དང་བཅས་བཀའ་ཆོས་དངོས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་མཛད། འཁོ ད ་མཚམས་མཎྜལ་རྟེན ་གས མ་
ུ
སྐབས་འདིར་བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི ་དར་གྱི ་བྱུང་བ་ འདེགས་འབལ་དང་། རྒྱ་གར་དང་
དང་། ཇོ་བོས་ལམ་སྒྲོན་མཛད་ཚུལ། བཀའ་གདམས་ ཐའེ། འབར་མ། ཅང་མ། བྷང་ལ་རྡེ་
ི
གཞུང་པ་བ་དང་། བཀའ་གདམས་མན་ངག་པའི་ལམ་ ཤཱ་སོགས་ཀྱི་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་
སུ་བཅད་པ་ ༣༧ ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ལག་

སྲོལ་གཉིས་ལས་སྔ་མའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་བྱེད་གལ་ཆེ ་ འདུན ་པ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་བཀྲ་ཤི ས་
པའི་ཚི གས་སུ་བཅད་པ་གསུང་འདོན་
ཚུལ་སྐརོ ་བཀའ་སྩལ།
ི ་བ་ཁག་གཅིག་གི ས་ གསུང་མཁན་ཡོ ད་པ་རེད། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་
གནང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ནབུ ་གླང
འད ནོ ་དབྱངས་གསར་རྩོམ ་གནང་ཡོ ད ་པ་དང་སྦྱར་ ཀླུ་སྒབ་ཀྱི ་དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བའི་ནང་དུ་ཐེག་ཆེ ན་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་བོད་
ྲུ
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་
ནས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་འདོན་དང་ བཀའ་སྒབ་གསུངས་ཡོ ད། སླབོ ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྱིས་
ྲུ
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་གཟིགས་
སྐུ་པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་སྨྲ་ ཀྱང་ཧ་ཅང་བསྒབས་འདུག དེ་ནས་ཞི ་བ་ལྷས་ཀྱང་སྤྱོད་
ྲུ
པར་འཚལ།
བསམ་བརྗོད་མེ ད་མ་སོགས་གསུང་འདོན་དང་འབྲེལ་ འཇུག་གི ་ཤེས་རབ་ལེ འུའི་ནང་དུ་ཐེག་ཆེ ན་བཀའ་སྒབ་
ྲུ
www.bod.asia
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
གསུངས་ཡོ ད། ཕལ་ཆེར་བྱམས་ཆོས་སྡ་ེ ལྔའ་ི མདོ་སྡ་ེ

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་དང་བོད་མི།

རྒྱན་གྱི་ལེ འུ་དང་པོའི་ནང་དུའང་ཐེག་ཆེ ན་བཀའ་སྒྲུབ་ མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱམས་བརྩེས་ ཀྱིས་ལྟ་བཞི ན་པ་དེ་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་དང་།

སྐྱོང་མཁན་དྲིན་ཆེ ་བ་ཞི ག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བཅོ མ ་ལྡན ་འདས་རང་ཉིད ་ཀྱི ས ་བྱ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་ རི གས་

སྐརོ ་ལ་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།

བྱེ་བྲག་ཏུ ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོ ས་འདི་

མུ ་སྟེགས་པའི་ཆོས་དང་འབལ
ྲེ ་བ་རེ ད་དེ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་གསུངས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

སྟོན་པ་

ཅེས་ཤོད་མཁན་ཡོ ང་

གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའ་ི ཐོག་ནས་

ི ་ ཁ་ཤས་དགེ་ སླངོ ་གི ་ ན་བཟའ་མནབས་པའི་ ཐོག ་ནས་
ང་རང་ཚོ ་ཚང་མ་སོ ་སོ འི་བརྩེ་བའི་མ་ལ་ཧ་ཅང་སྙང

ཉེ་པོ་ཡོ ད་པས་སེ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞི ན་ལྟ་ གསུངས་པ་ཡོ ད་པ་རེད།

དགོས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

གཞན་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ོ ་མང་ཆེ ་བ་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་དཀྱི ལ ་འཁོར ་
ཆོས་ལུགས་ ཆོ ས ་སྐར

ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་གསུང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི ནང་ གྱི ་བདག་པོའི་ཚུ ལ་དུ་ཤར་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རེ ད་
ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ འདུག

དེ་ལྟ་བུ་ནི་གང་ཟག་དམི གས་

དེར་བརྟེན།

ི ་ནས་བརྩེ་བའི་མ་ བསལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོ ད་པ། དབང་པོ་རྣོན་
ལ་སོ་སོ་སྙང

ནང་བཞི ན ་ལྟ ་ དགོ ས ་པ་རེ ད ་ པོ་དང་ཧ་ཅང་བསམ་བླ་ོ གཏོང་ཐུ བ ་མཁན་ལ་འགྲེལ་

ཅེས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

མ་རྒན་ བཤད་ཡག་པོ་བྱུང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་གསང་སྔགས་ལ་ཡིད་

སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས ་ ཆེས་སླབེ ས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པས་འད་ི གང་ཟག་

ུ ་པ་ཞི ག་ སྒསོ ་བཙན་རེད། ཐ་སྙད་འདི་གཉན་མགོན་གསུང་རབ་
བརྗོད ་ན་ཚི ག་ལ་ན ས
འདུག

ཕ་རྒན་སེམས་ཅན་ པས་གསུངས་འདུག

ཐ་སྙད་འདི་ངོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་

ཐམས་ཅད་ཅེས ་བརྗོད ་ན་ག་ འཇུག་པོ་ཞི ག་ཏུ ་མཐོང་སོང་།
འདྲ་ཞི ག་འདུག ཅེས་དང་།

རབ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད།

གཉན་མགོན་གསུང་

ཁོང་དགེ་ལུགས་པ་རེད།

གཏེར ་སྟོན ་བསོ ད ་རྒྱལ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞབས་ལ་གཏུ གས་
ུ
ི
དེ ་ ལྟ ་ བ འ ་ ཆོ ས ་ ཚུ ལ ་ ནས་རྫོགས་ཆེ ན་ལའང་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་
བོད ་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་དེ་ བླ་ མའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ དེའི་ཐོག་ནས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོ ས་ཞེས་ རེད། དེར་བརྟེན། ཁོང་གི ་གསུང་དུ་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་
ཞེས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ལ་བརྩི ས་ནས་གང་ལྟར་ པ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད་ཅེ་ན།

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་ དང་གང་ཟང་སྒས
ོ ་བཙན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་འདུག
ཆོ ས་ཁུངས་བཙུན་པ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོ མ་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོ ད་ པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡོ ངས་གྲགས་ ཧ་ཅང་འཇག་པོར་མཐོང་བས་ཅུང་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ བཏང་ནས་
ུ
པ་རེད།
བྱས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཞི ག་མི ན་པ་རེད། པཎ་གྲུབ་བཅུ་
དེ་རི ང་འདིར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོ ས་

ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ནི་ ཟབ་མོ ་ རྟེན ་འབྱུ ང ་གི ་ ལྟ་ བ་གཞི ་ ལ་

བཞག་པའི་ཆོས་ཤི ག་རེད། འདི་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་
ནང་ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་པའི་ཆོ ས་ཚུ ལ་ལམ་ལྟ་གྲུབ་

བདུན་གྱི་གཞུང་དེ་དག་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་ཞེས་ཡོ ངས་

གྲགས་བྱས་ཏེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།

ཁ་སང་ཞུས་

པ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་ཀྱི ་ལྟ་བར་ཆ་བཞག་ན་ནང་པའི་ཆོ ས་
ཁས་མི ་ལེན་མཁན་དང་།

ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོ མ་

ཡོ ད་མཁན་ཚོ ས་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བགྲོ་གླངེ ་བྱས་

ཏེ། དེའ་ི ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ མདོ་ ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དེ་ དག་བསྟན་པ་སྤྱི ་ བཙན་དང་།
ཅིག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་རྨང་གཞི ་ལ་བཞག དེ་
རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ལྐགོ ་གྱུར་ལ།། གང་ སྔག ས་ཕྱོག ས་གང་ཟག་སྒས
ོ ་བཙན་ལ་བཞག་ན་ཏག་
ནས་བསམ་པ་བཟང་པོ་ མཐའ་ཡས་པའི་ སེ མ ས་ཅན་
ཞི ག་ཐེ་ཚོ མ་སྐྱེ་འགྱུར་བ།། དེ་ཡི ས་སྟོང་པ་ཉིད་བརྟེན་ ཏག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམས། ངོས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དེ་བེད་
ཐམས་ཅད་ལ་དམི གས་ཡོ ད།
སྤ་ོ རྨོ་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་
ཏེ།། འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡི ད་ཆེས་བྱ།། ཞེས་ཨརྱ་དེ་ཝས་ སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
རྒྱག་པའི་སྐབས་སུའང་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་
གསུངས་འདུག
དེ་བདེན་པ་དང་དངོས་ཡོ ད་གནས་
མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་
གསང་ཞེས་པ་གང་ཟག་སྒས
ོ ་བཙན་གྱི ་དནོ ་དག་
ཚུལ་རེད། ཕན་པའི་བསམ་པ་མཐར་ཐུ ག་པ་ཞི ག་ཆོས་
གི ་ཡོ ད། འགྲོ་བ་རི གས་དྲུག་དང་། མདོར་ན་སྲིད་པ་
ཡི ན་པས་ཡོ ངས་གྲགས་བྱས་ནས་མི ན་པར་གསང་བ་
ལུགས་ཚང་མར་ཡོ ད་པ་རེད།
གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་བཞག་ནས་
བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། སྔགས་ཞེས་པ་ནི་ཡི ད་སྐྱོབ་
རང་གི ་མི ་ཚེ ་འདིར་རྩ་ཆེ་ཤོས་སོ་སོའ་ི མ་རེད། དེ་ལྟར་

པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་སོགས་ཀྱི་གསུང་ཡོ ང་གྲགས་ པ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ད་སྐྱོབ་ཞེས་པ་ནི་ཐ་

བོད་དང་བོད་མི།

མལ་བའི་སྣང་ཞེན་ལས་ཡི ད་སྐྱོབ་པ་ཞི ག་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་དབང་གི ་སྟ་གོན་དང་
བྱང་སེམས་ཀྱི ་སྡམ
ོ ་པ་འབག
ོ ས་ཆོ ག་སོགས་རི མ་པར་

སྩལ་རྗེས་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་བཀའ་དབང་གནང་
སྒ་ོ ལེ ག ས་པར་གྲུབ་སྟེ་ དགའ་ལྡན ་འཕེལ ་རྒྱས་གླིང ་དུ་

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་
རི གས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས།
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བྱང་ཨ་
རི འ་ི པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་ལོ་འཁོར་མའི་བཀའ་དྲིན་
རྗེས་དྲན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞི ན་
སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
ཚོ འི ་ མན་ངག་རྣམས་

ཚུ ར ་ བ སྡུ ས ་ པ ་ ཞི ག ་

སྐ་ུ པར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ ཆེའ་ི དྲ་རྒྱ།

དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་བླ་ོ

བཟང་ཆོ ས ་རྒྱན་གྱི ས ་
མཛད་པའི ་ བླ ་ མཆོ ད ་

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

བདེ་ ས ྟོང ་དབྱེར་མེ ད་

མ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལམ་རི མ ་གྱི ་ གཞུ ང ་དེ་

འདྲ་མང་པ་ོ ཞིག་དབེན་

ས་སྙན་བརྒྱུད་བྱས་ནས་

༄༅། །བྱང་ཨ་རི འ་ི པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ནས་མར་བརྒྱུད་པ་གཅིག དེ་ནས་

ལོ ་འཁོར་མའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཇི་ རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངྒེ་ནས་མར་བརྒྱུད་པའི་སྲས་རྒྱུད་

ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་ ཀྱི ་བརྒྱུད་པ་གཅི ག་བྱས་ནས་པཎ་ཆེ ན་བླ་ོ བཟང་ཆོས་

པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་ རྒྱན་བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པའི་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་
པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ ཞི ག་རེད།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་
དྲན་དང་སྦྲགས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ་གཤམ་གསལ།

དེ་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས།

པཎ་ཆེན་

དཔལ་ལྡན་ཡེ ་ཤེས། དེ་ནས་མར་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱིས་

ི ་
ོ ་ཀྱི་བསྟན་པར་བཤད་སྒྲུབ་གཉས
འདིར་དངོས་སུ་འདུས་པའི་ཆོ ས་གྲོགས་རྣམ་པ་ དངོས་གནས་སྤྱི་སྒས

ཚོ ་དང་།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ།

ཡང་སྒསོ ་ ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པཎ་ཆེན་ཐུ བ་
འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པར་དད་མོ ས་ཡོ ད་མཁན་ པ་བསྒྲུབས་པ་གནང་བ་དེ་འདྲ་རེད།
ཚང་མར་ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། བསྟན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མར་མཚོ ན་ན་ཕྱི་ཚུ ལ་དུ་༸སྐུ་མདུན་

པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་པཎ་ཆེ ན་བླ་ོ བཟང་ཆོ ས་རྒྱན་སྐབས་ སྐུ་གོང་མ་དང་ཏོག་ཙམ་མི ་བདེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོ ད་ཀྱང་ནང་

ནས་བཟུང་དམི གས་བསལ་གྱིས་བསྟན་པའི་ཐུ གས་ཁུར་ རྟག་ཏུ ་བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་ཐུ ན་མོ ང་མིན་པ་ཡོད་པ་དེ་
བཞེས་མཁན་ཞི ག་རེད།

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་ འདྲ་རེད་འདུག

གསང་གི ་ཆོས་སྐརོ ་དང་།

གཞུང་ཆེན་གྱི་བཤད་པ་དེ་ པ་རེད།

པཎ་ཆེན་ཐུ བ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མྱ་

པ་ཆེ ན་པོའི་གསང་བ་འདུས་པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་པའི་བདེ་ ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ལྟ་སྤྱིར་ངོས་དང་ཕ་ཡུལ་གཅི ག་

གང་ལྟར་ང་ཚོ ་དང་མི ་ཐོག་གཅིག་པའི་པཎ་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
ཆེན་རི ན་པོ་ཆེར་མཚོ ན་ན་དུས་ཚོ ད་ཁག་པོ་དེའི་སྐབས་ པ་ཞི ག་རེད།

བོད་དང་བོད་མི།

འོན་ཀྱང་སྤྱི་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་འདི་རང་ཡི ན།

སུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐུ གས་སྟོབས། ལྷག་བསམ་ འདང་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ་རྐྱེན་ངན་དེ་འདྲ་ཞི ག་བྱུང་བ་ སྐབས་དེར་དེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡི ན།

འཕྱུགས་པ་མེད་པ་ཞི ག སྐ་ུ གཉེལ་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་ རེད། པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གཞུང་
རེད།
འོན་ཀྱང་གོ་སྐབས་ནམ་ཡོ ད་ལ་ཐུ གས་ཞེན་ འབྲེལ་ཐོག་ནས་ངོས་འཛི ན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེ ན་གཅི ག་
འདར
ོ ་བ་མེ ད་པའི་སྒ་ོ ནས་སྤྱི ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསྟན་ ཡོ ད་རེད། ངོས་ཀྱིས་འདི་ནས་མོ་བརྒྱབ། བརྟག་དཔྱད་

པ། ཡང་སྒསོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད། བདེ་སྡག
ུ ་ ནན་ཏན་བྱས་ནས་གཏན་འཁེལ ་བའི ་ པཎ་ཆེ ན ་ཡང་

ཐག
ོ ་ལ་རིན་པོ་ཆེ ས་ཐུ གས་ཁུར་ཧ་ཅང་བཞེས་པ་རེད། སྲིད་གཅིག་ཡོ ད།

སྤྱིར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་

ཞེས་

འོན ་ཀྱང་ནང་ཁུ ང ས་ནས་སྐུ་ གསུ ང ་ཐུ ག ས་ཀྱི ་

སྤྲུལ་པ་བྱས་ན་འགྲིག་པ་མི ་འདུག ཅེས་ཤོད་མཁན་
བྱུང་། སྟབས་མི ་འདེ་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། གང་ཡི ན་

མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་

བྲག་ལ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལུང་རགྟོ ས་ཀྱི་
གསུང་གི ་སྤྲུལ་པ།
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེབས་སྒྲུབ་ཐུ བ་མཁན་སྐྱེས་བུ་དམ་
གནས་ང་ཚོ ་བོད་པ་ཚོ འ་ི བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་འཆུན་པ་ ཐུ གས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། ཡོ ན་ཏན་གྱི་
པ་ཞི ག་གང་ནས་བྱུང་ཡང་འགྲིག་པ་རེད། ངོས་ཀྱིས་
ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་།
སྤྲུལ་པ་བྱས་ནས་ཡང་སྲིད་ལྔ་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་ལོ ་རྒྱུས་
རྟག་ཏུ ་སྨནོ ་ལམ་དེ་འདྲ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་རང་
ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་འདྲའི་ཡང་སྲིད་
ང་ཚོ ་ འདིར ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ བསྡད །
ཡི ན། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།
སྐུ་གསུང་ཐུ གས་ཀྱི ་སྤྲུལ་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་སྲིད་
པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ བོད ་ནང་དུ་ ལོ ་ གང་འཚམ་ཞི ག ་
པ་རེད། སྔ་མོ་ཀརྨ་པའི་ཡང་སྲིད་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་བའི་
བཞུགས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ཐུ བ་
རི ན་པོ་ཆེ ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་དངོས་ དབང་པོ་ལ་ཡང་སྲིད་སྐའ
ུ ་ི སྤྲུལ་པ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ ཉེ་
བརྒྱུད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

དེ་ རྗེས ་ཀམ་བྷ་ོ ཊི ་ ཡའི ་ དགེ ་ སླངོ ་ འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་གཙོས་

ཁག་གཅི ག ་ནས་བཀྲ་ཤི ས་པའི ་ མད ོ་ ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

རྒྱ་གར་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཙཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

གསུང་རྗེས།

ཁག་གཅི ག ་ནས་ལེ ག ས་སྦྱར་སྐད ་ཐོག ་ སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

༧༣

ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པོ་ གསུ ང ་འདོན ་གནང་ ཙམ་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁ་ྲི གསུམ་ལྷག་
བསྟུན་ཐེ་ཝན་སྐྱ་སེ ར་ཕོ་མོ ་ཁག་གཅི ག་ ཕེབས་པའི་དབུས།

གི ས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་
༄༅།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་ལ་བོད་

འདནོ ་གནང་།

དེ་ ཡང་གོང ་ཚེ ས ་འཇམ་དབྱངས་

མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ཆོས་སྐརོ ་གྱི་བཀའ་ཆོས་ཐོག་དཔལ་ས་སྐྱ་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དགའ་

དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེ ན་གསུང་ཆོ ས་ར་བའི་བཞུགས་ ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཁྲི་ཟུར་རི ་རྫོང་
ཁྲིའ་ི སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་བསྟུན་གསུང་ཆོས་ རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཤར་བྱང་གི ་ཆོས་རྗེ་

ཀྱི ་སྦྱི ན་བདག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ རྣམ་གཉིས་དང་། གླང
ི ་རི ན་པོ་ཆེ་སོགས་
མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།
རི ས་མེ ད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་མཁན་པོ་ལས་
ཟུར་རྣམ་པ་དང་།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་

གི ས ་གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ དགའ་ལྡ ན ་ཤར་
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བྱང་གཉིས ་ནས་ཇི ་ ལྟར ་སྔནོ ་ནས་གསོ ལ ་

བགྲང་དགོས། ཚི ག་བགྲང་པ་ཙམ་མ་རེད།

ཆོ ས ་སྐ ར
ོ ་གྱི ་ བཀའ་ཆོ ས ་དབུ ་འཛུ གས་

ལྟ་བའི་སྐརོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་

གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་རྗེ་བཙུན་

སྩལ་ཏེ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༢༢ ཙམ་ལ་རྗེས་གནང་

བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉེ་བརྒྱུད་འཇམ་དབྱངས་

གཙོ ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་

ཀྱི ས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན ། དེ་ རི ང ་ཀུ ན ་

ཆེ་ཤོས་རེད།

བླ་ོ བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

ལེགས་པར་གྲོལ།

མཚན་དཔལ་བཟང་པ ་ོ མཆོ ག ་དགོ ང ས་
པ་རྫོགས་ནས་ལོ་ངོ་

༣༠

མཆོ ད ་ཆེ ད ་འཕགས་པ་བཟང་པ ་ོ སྤ ྱོད ་པའི ་ སྨནོ ་ལམ་
གྱི་རྒྱལ་པོ་གསུངས་ན་དྲན་བྱུང་།

མ་པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ།

བཀའ་ཆོ ས ་འདི ་ ཉིད ་གཙོ ་ བ ་ོ དབྱི ན ་

འཁོར་བའི་

དགོ ང ས་རྫོགས་ཉིན ་མོ ་ ཡི ན་པས་འདས་

དེ་རྗེས་བླ་མ་དབུ་

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལུག་རྫི་གནང་

བའི་སྐབས་ལ། ཉིན་ཞི ག་ཁོང་གི ས་མདུན་ལ་རྗེ་བཙུན་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

བླ་མ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱུང་བ་རེད། འཇམ་

ཇི་དང་། ཧིན་སྐད།

རྒྱ་སྐད། ཀོ་རི ་ཡ།

སི ་པན། ཧྥ་རན་སི ། ར་ཤི ་ཡ། ཝི ་ཏི་ནམ།

དབྱངས་ཆོ ས ་སྐར
ོ ་གྱི ་ དག་སྣང་དེ་ ལྟར ་བྱུ ང ་བ་རེ ད ། ཨི ་ཊ་ལི ། པོར་ཇུ་གྷལ། སོག་སྐད། རྫོང་ཁ་སྟེ་འབྲུག་

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

པའི་སྐད་བཅས་སྐད་རི གས་མི ་འདྲ་བ་བཅུ་བཞིའི་ནང་

དེ་ ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་

གསུང་སྒྱུར་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀའ་

ཆོ ས་དེ་ཉིད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཐད་
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུ་ མདོག ་ནག་པ ་ོ ཡི ན་པ་ཞི ག ་ ཀྱི ་གནད་ལ་ཤེ ས་ནས་དད་པ་ཐོབ་ཐུ བ་པ་བྱེད་དགོས་
གཏོང་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས།
ཞལ་གཟིགས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་རྟག་ཏུ ་རྗེ་ པའི་སྐརོ ་དང་། གཞན་ཡང་དམི གས་བརྩེ་མ་ཕྲེང་སྐརོ ་

བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིི་ཞལ་གཟིགས་བསྡད་པ་རེད། རེ་དང་ཨོཾ ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཿི ཕྲེང་སྐརོ ་རེ་མ་ཆད་པར་
ཱ

ཁ་སང་ཧོབ་སྟེ་མི ་བདེ་བ་བྱུང་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མའི་དམ་ཚི ག་དང་དད་པའི་ཤུ གས་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་ནས་བཟུང་དྲག་འདགུ
གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་བསྐསོ ་སོགས་ཀྱིས་སྤསོ ་སྣེས་སྔནོ ་བསུས། སྩལ་དོན། ཁ་སང་ཧོབ་སྟེ་གཟུགས་པོ་མི ་བདེ་བར་སྐྱུག་

དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་ པ་བསྐྱུགས་པ་དང་བཤལ་སོང་།
མཁྲིས་པ་ཞེ་དྲག་
བདེ་བར་འཁོད་མཚམས་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་ འཕར་འདུག
ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མའི་དམ་ཚི ག་དང་

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་མཎྜལ་རྟེན་ དད་པའི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད། ཁ་སང་ཕྱི་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་ཐོག་མར་འབར་

མའི་དགེ་སླངོ ་ཁག་གཅི ག་གི ས་བཀྲ་ཤི ས་པའི་མདོ་དང་།

དྲོ་ནས་བཟུང་དྲག་འདུག དེ་རི ང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

སྐརོ ་དང་བདེ་མཆོག་ཚེ ་ལྷ་དཀར་པོ་བཏོན། རྟེན་འབྲེལ་

སོག་པོའི་སེར་སྐྱ་ཁག་གཅི ག་དང་དེ་བཞི ན་ཨུ་རུ་སུའི་ དང་བཅས་དེ་རི ང་འདིར་འཇོག་གི ་ཡི ན།
སྐྱ་སེར་ཁག་གཅིག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་

གྱི ་ དུས ་དབང་གསུ ང ་རར་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་གནང་སྐབ ས།
དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའ་ི མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་

ཕྱོགས་མཚུངས་ཉི་ཧོང་དང་

ནབུ ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་སེར་སྐྱ་ཁག་གཅི ག་བཅས་

ི ་པོ་གསུང་འདོན་
ཀྱི ས་སོ ་སོ འི་སྐད་ཐོག་ཤེ ས་རབ་སྙང

གནང་བསྟུན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོ ག་གི ས་ཉེ་བརྒྱུད་འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་སྐར
ོ ་གྱི ་

བཀའ་ཆོ ས ་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་བཀའ་སླབོ ་

ང་ཚོ ་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ ་

ཚང་མ་འཛོ མས་ནས་བཀའ་ཆོ ས་མཉམ་དུ་ཞུ ་བཞིན་
ཡོ ད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་བདེ་མཆོག་ཚེ ་ལྷ་དཀར་

པོའ་ི ཚེ ་དབང་མཉམ་དུ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཀུན་

སླངོ ་གི ་ ཁྱད་པར་ལས་རི ག ས་འགའ་ཤས་ལ་དང ོས ་

ཡོ ད་གཞུང་དང་མཐུ ན་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། རི གས་འགའ་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

ཤས་ལ་ཁ་སང་དབང་གི ་སྐབས་སུ་བཏོན་པ་ནང་བཞི ན་ གཅེས ་འཛི ན་རྡོ་ རྗེ་ ཕ་ལམ་
རེད། ཚེ ་འདིར་ཚེ ་རི ང་བ་དང་ནད་མེད་པ་ཞེས་བསམ་ ནང་བཞི ན་མཁྲེགས་པོ་ཡོ ད་
བླ་ོ བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་དགེ་བ་མ་ པ་དེ་ག་ལེ ་ག་ལེ ར་ཏན་ཏན་

གཏོགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར།

ཇི་སྲིད་ནམ་ ཞི ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

གཙོ་བོ་

མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། ། བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་བསྒམ
ོ ་
དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས།

།འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་ རྒྱུ་དེ་རེད།
བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག ། ཅེས་ང་ཚོ ས་ནསུ ་པ་འདོན་
བླ ་ མ ་ མ ཇ ལ ་ དུ ས ་
ུ ་པ་འདོན་དགོས་པ་རེད།
ས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ནས
སེ མས་ནང་སྤྲོ་སྣང་དང་སྤབོ ས་པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དགོས་
དུས་འདི་ནས་བཟུང་ས་ྟེ ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི ་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འབད་བརྩོན་བྱས་ན་སེམས་ལ་
བར་དུ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡི ན་བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོ
འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ངོས་ནས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བར་
གཏོང་དགོས། རང་དོན་སྒྲུབ་པ། ཚོ གས་གསོག་སྒྲིབ་
བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ལོ་ ༧༠ ཕྱིན་འདུག བྱང་ཆུབ་
སྦྱོང ་བྱེད་དགོས ་ན་བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་ལས་ལྷག ་པ་
ཀྱི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ ནས་ ༥༠
ཞི ག་ཁྱོན་ནས་མེད། རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་བླ་ོ དཔེར་
ཕྱིན་འདུག ཚང་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་
ན། རང་ལས་མཐོ་བར་ཕྲག་དོག་དང་། དམན་པར་
པ་གནང་ཤོག་ཨང་། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
མཐོང་ཆུང་།
རང་དང་མཉམ་པ་ལ་འགྲན་སེམས།
རྗེས། བསྟན་འབར་མ་གསུང་འདོན་གནང་སྟེ་ཆུ་ཚོ ད་
ཞེས་པ་དེ་ཚོས་གྲས་ཀྱི ས་སེ མས་མ་སྐྱི ད་པ་བཟོ་བཞི ་
༩ དང་སྐར་མ་ ༤༧ ཙམ་ལ་བཀའ་ཆོས་ལེགས་
ཡོ ད། སྤྱིར་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོ ཡག་པོ་ཞི ག་སྐྱེ་བ་ཡི ན་
ུ ་པའི་བླ་ོ དེ་གྲས་ཡོ ང་ཤེས་ཐབས་ པར་གྲོལ། ཐེངས་འདིར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་གྱི་
ན། དེ་ལྟ་བུའ་ི མ་རང
བཀའ་ཆོ ས་ཞུ་མཁན་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ་
མེད། ད་རེས་མི ་ལུས་ཐོབ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཁྲི་ཟུར་
དང་མཇལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་རི ན་ཆེན་ཕྲེང་
རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཤར་བྱང་གི ་ཆོས་རྗེ་རྣམ་
བ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ལ་
ི ་མཆོག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ། བྱ་དོ་རི ན་པོ་ཆེ།
གཉིས། གླང
ཡང་ཡང་ལྟ་དགོས། ཡང་ཡང་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་རང་

གཞན་ཡང་རི ས་མེ ད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་མཁན་པོ་ལས་

ཟུར་རྣམ་པ་དང་།

བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་བཅས་དང་།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་སྲིད་སྐྱོང་
བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག་གི ས ་གཙོ ས ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ།

རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།
སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

༧༣

ཙམ་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྲི་གསུམ་ལྷག་

བཅར་འདུག གོང་ས་མཆོག་གི ་གསུང་ཆོས་དབྱིན་ཇི་
དང་། ཧིན་དི། རྒྱ་སྐད། ཀོ་རི ་ཡ། སི ་པན། ཕ་རན་སི །

ར་ཤི ་ཡ། ཝི ་ཏི་ནམ། ཨི ་ཊ་ལི ། པོར་ཇུ་གྷལ། སོག་

སྐད། རྫོང་ཁ་སྟེ་འབྲུག་པའི་སྐད་བཅས་སྐད་རི གས་མི ་
འདྲ་བ་བཅུ་བཞི འ་ི ནང་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་པ་བཅས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོག་གི ས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
དེ་རྗེས་རི མ་བཞི ན་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་འབྱོར་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་མཇལ་

ནི་ཏི་ཤི ་ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar མཆོག་གི ས་བོད་ གང་ཉིད་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་

དར་དང་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་གི ་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་གཉིས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ སྐབས་ལམ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། མགོན་པོ་

མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ལ་ལུ་མཆོ ག་ལ་འགན་འཁྲི་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བཀའ་སྩལ་མྱོང་

མགོ ན ་ཆེ ན་པ ོ་ མཆོ ག་མཇལ་བཅར་ཞུ ས ་འདུ ག བ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད། བླནོ ་ཆེན་མཆོག་ནས་ཀྱང་
སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

འཆར་ལོ འི་ ནང་མགོན ་པོ་གང་ཉིད ་སླར ་ཡང་གནས་

མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་ལམ་ཡག་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་།

འདུག མཇལ་འཕྲད་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གི ས་དེ་སྔ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་ལམ་ཐོག་སྐྱོད་སྐབས་ཡུ་པི་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དར་གསོ ལ ་སྩལ་མཛད་སྐབ ས་དཀར་གཙང་མཇལ་
ལས་གང་དཀར་བ་ཡོ ད་མེ ད་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞི ན་

འདུག ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད།

28

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷ་མི ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
ཡོ ད། གང་ལྟར་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལ་བརྩི་གི ་ཡོ ད་པའི་
ཆ་ནས་བོད་པའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི ་བ་རེད་ཅེས་རདྗོ ་
ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོ འ་ི དབར་ཐུ ན་

མི ན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཆགས་འདུག

འདྲའི་ཚོ ར་བ་ཞི ག་ཀྱང་ཡོ ང་གི ་འདུག

ངོས་རང་ལ་དེ་

ལྷ་ཆེན་དབང་

ཕྱུག་དམི གས་བསལ་ངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་
ལྟ་བུ་མཐོང་གི ་འདུག དེ་རི ང་འདིར་དངོས་སུ་གནས་

ཆུ ང ་ཆོ ས ་རྒྱལ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི ་ དེ་ དག་༸རྒྱལ་བ་

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ་དང་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ འི་
སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་
དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ ལས་སྨནོ ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་

བརྟན་མ་བཅུ ་ གཉིས ་དང་པོ་ རྒྱ་གར་ནས་རེ ད །

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༢༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ཚོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོ ས་ཀྱི ་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི ་ལྷ་ རྗེས ་སུ ་ སླབོ ་དཔོན ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཅན་གྱི ས ་བ དོ ་ལ་བཀའ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གསུང་རར་ཆི བས་སྒྱུར་ སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ལུང་པ་བོད་ཆགས་ཡོ ད།
ངོས་ཀྱིས་ སྒསོ ་གཉེར་གཏད་མཛད་པ་ཞི ག་ཆགས་པ་རེད། འབྲས་
ྲེ ་བ་ཡོད་པ་
གནང་སྐབས།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ རྒྱ་གར་བ་ཚོ ར་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། ལྷ་ སྤུངས་ལའང་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་འབལ
དེ་རི ང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་དམི གས་
བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོག ་དང་བདོ ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ ཆེ ན་དབང་ཕྱུག་གི ་གནས་གཞི ་བོད་ནང་གི ་གངས་ཏེ་ ཞི ག་རེད།

ཚོགས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་སོགས་ སེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ བསལ་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པའི་ ལྷ་ སྲུ ང ་དེ་ དག་སྤྱན་འདྲེན ་
ཀྱིས་སྤསོ ་སྣེས་སྔནོ ་བསུས།

དེ་ནས་གསུང་ཆོས་དབུ་ བོད་ཀྱི་ལྷ་རེད། ཅེས་ཟེར་

འཛུ གས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་།

བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

པཎ་གྲུབ་ གྱི་ཡོ ད།

སྟོན་པ་བཅོམ་

༸རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་ ལྡ ན ་འདས་རྒྱ་གར་ནང་

རབས་གསོ ལ ་འདེབ ས་བཅས་བཏ ནོ ་ར ྗེས ་༸གོ ང ་ས་ འཁྲུངས་པ་རེད།
མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ང་ཚོ ་

དེ་རི ང་བརྟན་ བོད་འབངས་རྣམས་བཅོམ་

བཞུགས་ཐོག་ལ་བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ ལྡན ་གྱི ་ རས
ྗེ ་འབྲང་པ་རེ ད །

དང་། བརྟན་མ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། སྐབས་རེ་རྨ་ཆེན་ དེར ་བརྟེན ་དང ོ ས ་གནས་
སྤམོ ་ར་ཡང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད།

གང་ལྟར་བོད་དང་སྤྱིར་ དྲང་གནས་རྒྱ་གར་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད། ཡང་ འཁྲུ ང ས་པའི ་ བསམ་གྱི ས ་

སྒས
ོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ མི ་ཁྱབ་པའི ་ སྟོན ་པ་གཅི ག ་

སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མཁན་ཆོ ས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དེ་དག་ང་ཚོ ར་ གི ་རྗེས་སུ་འབྲང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་མུ་སྟེགས་ གནང་ན་བྱས་པ་རེད། དེ་རི ང་གི ་བརྟན་བཞུགས་འདི་ལྷ་
ཐུ ན་མོང་མི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད། ངོས་དང་ པ་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་ཆུ་མོ ་གངྒ་རྩ་ཆེ ན་པོར་རྩི ་བཞི ན་ མི ་ཟུང་འབྲེལ་ཡི ན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དེས་གང་མཚོ ན་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
གྱི་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེ་ན།

དུས་ཚོ ད་གཉན་འཕྲང་གི ་སྐབས་ནས་ངོས་ཀྱི ས་ རྣམ་གྲྭའ་ི མཁན་རི ན་པོ་ཆེ།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཚན་

བོད་དང་བོད་མི།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

དོད་དུ། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞི འ་ི གཙུག་རྒྱན་ཟེར་གྱི་འདུག བ དོ ་གངས་ཅན་གྱི ་ ལྗ ངོ ས་ཀྱི ་ བསྟན་སྲི ད ་གྱི ་ ཞབས་ ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་མཎྜལ་ཚོ མ་བུ་འདེགས་འབུལ་
ཁམས་གོང་མའི་ལྷ་གང་ཤེས། འདོད་ཁམས་པའི་ལྷའ་ི འདེགས་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྒྲུབས་ཡོ ད།

ད་དུང་ ཞུས།

གཙུག་རྒྱན་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ ཡི ན་ནའང་གཟུགས་པོ་ནི་བདེ་པོ་འདུག ཀླད་པ་ནི་གྲུང་

ཐག་ཆོད་ཡོ ད། མུ་མཐུ ད་ལོ་

བརྒྱ་ཕྲག་འཚོ ་ ཐུ བ ་པའི་ སྨནོ ་
ལམ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་ལ།

དེ་

སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབས་ཤོག

བོད་

བཞི ན་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མས་

ནས་ཡོ ང་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོ ད་

ས་རེད། ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་

དེ་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་། རྣམ་རྒྱལ་

གྲྭ་ཚང་། ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་བཅས་ནས་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི་

ཕན་བདེའི ་ སླ ད ་༸སྐུ ་ ཚེ ་ ཡུ ན་རི ང་བརྟན་ཕྱི ར ་སྒྲོལ ་

དཀར་ཡི ད་བཞི ན ་འཁོར ་ལོ འི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ ནས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་།

རྟེན་འབྲེལ་

མཚོ ན་ཆེ ད་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཆུང་

ན ས ་
བོ ད ་

གངས་

ནས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་འདིར་བོད་ ཅན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅི ག་པ་ཡི ན་

གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞི ག་འཛོ མས་ཡོ ད། པའི་ སྐྱ་སེ ར ་མང་པོ་ སླབེ ས་ཡོ ད །
བོད་གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ འི་མི་མང་གི ས་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་ ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མས་སྨནོ ་ལམ་
འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ ཞེས ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་མཁན་ས་ཡ་མང་ ཡག་པོ་རྒྱོབས།
པོ་ཡོ ད།

བླ་ོ བདེ་པོ་བྱས་

དེ་དག་གི ་ཚབ་བྱས་ཏེ་དེ་རི ང་ངོས་ལ་བརྟན་ ནས་བཞུགས་ཨང་། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞེས་བཀའ་

བཞུགས་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ང་ཚོ ་དང་ལས་སྨནོ ་གྱི་ སླབོ ་སྩལ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་
འབྲེལ་བ་དམི གས་བསལ་ཡོ ད། ལྷ་མོའ་ི བླ་མཚོ ་ནས་ཨ་ དང་།
ཀ་མ་ཞེས་ངོས་ཀྱི་མི ང་ཐོན་པ་རེད།

ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་གནང་བ་སོགས་

ཞལ་འདོན་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

བ་གྲངས་ ༡༡༣ བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་འབུལ་མཚོ ན་དུ་
འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་

སླབོ ་དཔོན་ནི། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་

ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡི ན་པ་བཅས།

ུ ་ཚོ ད་ཏོག་ཙམ་རི ང་དྲགས་པར་བརྟེན་ཐང་ཆད་བྱུང་།
དས

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་

བྲང་ནས་སྟོན་འཁོར་ཧྲག་བསྡས
ུ ་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ་མངའ་སྡའེ ་ི སན་ཀི ་སའམ་ལྷ་བབས་ཀྱི་གནས་ཞེས་པའི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་དང་།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ། མུམ་བྷ།ེ གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་བཅས་སུ་གདན་ཞུས་ལྟར་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་རེ་ཞི ག་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་སྟེ་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོ ད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་ལ་རྡ་སའི་
ཉེ་འགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་

བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ད་ཐེངས་ཏོག་ཙམ་ཐང་

ཆད་བྱུང་། བདུན་ཕྲག་བཞི ་ལྷག་ཙམ་བསྡད་པ་རེད། ཏོག་ཙམ་རི ང་དྲགས་འདུག ཁ་སང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞི ག་འཛོ མས། ཐལ་བ་དང་དེ་འདྲ་ལ་བརྟེན་ནས་
ནད་ཡམས་ལྟ་བུ་འཁྱུག་ཙམ་བྱུང་འདུག མི ་མང་ནང་དུའང་སྐྱུག་བཤལ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ངོས་རང་ཡང་དེ་མཚུངས་འཁྱུག་ཙམ་རི ང་སྐྱུག་བཤལ་བྱས་བྱུང་། ད་ལྟ་

བདེ་ཐང་ཡི ན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་ཕེབས་ལམ་དུ་བོད་རི གས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་

ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐོགས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།
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བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་ Nancy
Pelosi མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅།

།ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་

རྩོ ད ་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གནང་

རིའི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ར་བདམས་ཐོན་ བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ གནང་

བྱུང་བར་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ མཛད་དོན། “ཁྱེད་ནས་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོ ག ་གི ས ་དགའ་བསུའི་ བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཁ ྲོད ་ཆེ ས ་
འཚམས་འདྲི་མཛད་པའི་ནང་དུ།

ཨ་རི ་ནི་འཛམ་ གཉན་འཕྲང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་

ི ་རང་དབང་ལུང་པའི་སྣེ་འཁྲིད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ སྐབས་འདིར་བོད་མི ་རྣམས་
གླང
དང་། གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ལྕམ་སྐ་ུ ལ་སེམས་ཐག་ཉེས་པོའ་ི ཐོག་
མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་དོན་བརྒྱུད་ཁ་ཕྱོགས་

ནས་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་

གང་ཉིད་ལ་ཡི ད་ཆེས་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ལྷག་པར་ལྕམ་སྐ་ུ

དང་སྙངི ་སྟོབས་སྐྱེ་གཞི ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད། དེ་ལ་བརྟེན་

བཟང་པ་ོ ཞིག་ཏུ ་སྣེ་འཁྲིད་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་མགོན་པོ་ སྐྱེའ་ི རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་ནི། བོད་མི ་རྣམས་ལ་རེ་བ་
མཆོ ག་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

ཐུ གས་བླ་ོ ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་གྲོགས་མོ ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རི ང་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་ནས་ཆོད་

སེམས་འགྱུར་མེ ད་ཐོག་བོད་མི འི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་

ནས་ང་ཚོ ས ་དྲང་བདེན ་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད ་

རྒྱུ ན་སྐ ང
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་རླ བ ས་ཆེ ན ་བྱུ ང ་སོ ང ་།
ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ འི་དཀའ་སྡུག་གི ས་གཙོ ས་

ངེས ་བརྟན་མེ ད ་པའི ་ གནས་སྟངས་དེ་ དག་མཐར་ཞི ་
ནས་དྲང་བདེན ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན ་ནས་མི ་ སྡའེ ི་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ཡོ ན་དར་ཞི ང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་

ཡི ན་པ་ངོས་ལ་རེ ་བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་གཙང་མ་ཡོ ད།”
ཅེས་འཁོད་འདུག

ི ་འཇགས་དང་།
འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་ནང་ལྷང

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་རི ས་མེད་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ལ་སྟོན་པའི་སྐ་ུ བརྙན་རེ་གནང་རྒྱུའི་ལས་
འཆར་ལེགས་པར་གྲུབ་པ།
ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག

ཅག་གི ་ས ྟོན ་པ་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་

ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོ འི་ཆོ ་གའི་སྒ་ོ ནས་བརྟན་བཞུགས་

གཡུང་དྲུང་

སྐྱོང ་མཆོ ག ་དང་ཕྱག་རོ ག ས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་ལྷན ་

རླ བ ས་མཛད་པའི ་ བདག་
པའི་སྐ་ུ བརྙན་ཨི ན་ཇི་
ཅན་རེ་དང་།

༢༤

བོན་གྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་སྟོན་

པ་གཤེ ན ་རབ་ཀྱི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་

རེ ་ གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་འཆར་
༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་

ཁུངས་ནས་༸སྐའ
ུ ་ི དགུང་ཀེག་དང་སྟབས་བསྟུན་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རི ས་མེད་ཆོས་

སྡ་ེ ཁག་ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པ ་ོ

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་སྤྱི་ནོར་

མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་སྨནོ ་བྱིན་

ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྒྲོལ་དཀར་

བསྟར་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་

འཛོ མས་ཐོག་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ཐུ བ་
པའི་སྐ་ུ བརྙན་རེ་འགྲེམས་སྤལེ ་གནང་ཡོ ད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་སྐུ་ ཕ ངྲེ ་བཅུ ་
བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ི་དགུང་ཀེག་སྔ་བསུ་དང་

དངོས་གཞི ། ཕྱི་མཇུག་བཅས་ལ་ཚུལ་བསྟན་སྐ་ུ གེགས་
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

སླབོ ་གའྲྭ ་ི སྡ་ེ ཁག་ཡོ ངས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞབས་རི མ་གསོག་སྒྲུབ་ཞུ་བཞི ན་པ།

༄༅།།འདི་ལོ ་ཕྱི་ཟླ་༢པའི་ནང་ཤེས་རི ག་ཚོ གས་ཆེ ན་

ཐེངས་བདུན་པ་དང་།ཕ་མའི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གཉིས་

པ་རྡ་སར་ཚོ ག ས་གཏན་འཁེལ ་བ་དང་སྟབས་བས ནྟུ ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མ་འོངས་
བདོ ་ཀྱི་སོན་རྩ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་འཕྲལ་ཕུགས་ཕན་བདེའི་
གཞི ་རྩ་གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་

གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བསྐྲུན་གནང་མཛད་པ་སོགས་རླབས་

ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སླད་དང་།

ཆབས་ཅི ག ་བསྟན་འགྲོའི ་ དོན ་དུ་ སྐུ་ ཚེ ་ ༸ཞབས་པད་

བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་སླད ་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་དང་

ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླབོ ་སྡ་ེ ཁག་ཡོ ང ས་ནས་མ་གྲོས་བསམ་ ལས་ད ནོ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང ་མ་ཁྲི་ པུར་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྒར་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐངྱོ ་སྐབས།
པ་གཅིག་མཐུ ན་གྱི་སྒ་ོ ནས་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་
༢༧

༢

ཚེ ས་ ཆེ ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་ཐུ གས་དམ་ཞུས་ ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེས་དབུས་པའི་ལས་དནོ ་ཚོགས་ཆུང་གི་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་སྤསོ ་སྣེས་སྔནོ ་བསུས། དེ་ནས་ས་

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ འབྲས།

བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུལ་ཞུ ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི ་གོ་ སྐུ་ཕྱྭ འི་ཞབས་རི མ་དུ་རྩ་གསུམ་ཚོ གས་མཆོ ད་འབུམ་ སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོ ས་
སྐབས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་སྨནི ་བྱུང་ཡོ ད་པས། བརྟན་ ཐེར་དང་། དམ་ཚི ག་རྡོ་རྗེའ་ི གཟུངས་སྔགས་དུང་ཕྱུར་ སྒར་གྱི་གྲྭ་དགེ་འདུན་པ་ ༡༢༦ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་

བཞུ གས་གོ་སྒྲིག་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཤེ ས་ཡོ ན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ བཅས་མཛད་དགོས་པ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར། སླབོ ་གྲྭའ་ི འབུམ་ཚོ གས་དབུ་འཛུ གས་གནང།

འབུམ་ཚོ གས་དེ་

སྡ་ེ ཁག་ཡོ ངས་ནས་དམ་ཚི ག་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་བསྔགས་ བཞི ན ་ཉིན ་གསུ མ ་རི ང ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ ་ཡོ ད ་པ་

བར་ཆད་རི གས་བཟློག་ཐབས་སུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་

༥

ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་

རྣམ་པར་ཐུ གས་བརྟག་ཞུས་འབྲས་དང་། ལྷ་བླའ་ི བཀའ་

ལུང་གཞིར་བཟུང་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་དང་བོད་མི འི་ས་གནས་

ཁག་ཏུ ་ཞབས་རི མ་སྨནི ་སྒྲུབ་དང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་ལོ་

གཅི ག་རི ང་དམི གས་བསལ་དཀོན་གཉེར་གསོལ་ཕོགས་

གསོག་སྒྲུབ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ བཅས།

རཱཇ་པུར་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོ ས་སྒར་དུ་ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་

ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་དང་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ ་ཀརྨ་

ཆུང་བདག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས། ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་

གི ་ཚོ གས་མི ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ ་ཆོ ས་དབྱིངས་དོན་

གྲུབ་ལགས།

མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་

དགེ་འདུན་རི ན་ཆེན་ལགས། སཾ ་བྷ་ོ ཊའི་འགན་འཛི ན་
གནང་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་རི ས་མེད་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ལ་ཐུ བ་པའི་
གཞོན་པ་ཚེ ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་བཅས་ནས་རྩ་གསུམ་
སྐུ་ བརྙ ན ་རེ ་ གནང་རྒྱུ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་འཆར་མང་པ ་ོ
ཚོ གས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་གྲ་སྒྲིག་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞི བ་
ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
ལེགས་པར་གནང་།
སྐུ ་ བ རྙ ན ་ བླུ ་ ཡོ ན ་ ཆེ ད ་ ཧི ན ་ སྒ ོ ར ་ འ བུ མ ་

༤༢༦༥༠༠༠ དང་། གཟུངས་ལ་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༢༠༠༠༠༠
སོང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཉིན་ཚེ ས་ ༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༠༠ ཐོག་ས་

སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་རཱཇ་

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

