དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྷཌོ ་སྭ་ན་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ སྐབས་དགའ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་།

འོན་ ནའི་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་གི ་གཞུ ང་ཚབ་ནས་ སྩལ། སྐབས་དེར་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་མཆོག་

ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ གླིང ་ཆེ ན ་ཨབ་ཕི་ རི ་ ཀའི་ བྷཌ
ོ ་ ཀྱང་ས་ཐག་རི ང ་བ་དང་གནམ་གྲུ འི ་ ནང་ ཀྱང་འདོད་བབ་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་བ་དང་། གི ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་ཞུ་དོན།   ལོ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི ས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་
གི ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་

ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རི ང་པོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ ལྷ ག ་པར་སྲི ད ་འཛི ན་ཟུ ར་པ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ གཉིས་གོང་ང་ཚོ ས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་བྷས
ོ ྭ ་ནར་ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ ནས་སྐུ ་ སྒ ར
ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ཡན་ཀ་མ་ Mr. Ian དགོས་པ་རེད།
ེ ་གྱི ་ བདེ་ འཇག་གནས་སྟངས་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་ཐུ བ ་རྒྱུ ར་རེ ་ བ་ཧ་ཅང་ འབརྱོ ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་
སྭ་ནའི་

Botswana

Khama

མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་

ཞུས་པ་ཡི ན།

གཟིམ་ཆུང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གནམ་གྲུའ་ི ནང་དུས་ཡུན་རི ང་པོའ་ི བར་འག་ྲོ ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག་པ་དང་།
དགོ ས ་པ་གོ ང ་དུ་ བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར ་རེ ད ། སྐབས་དེར་ཚོ གས་གཙོ ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་

བའི་གཟིམ་ཆུ ང་དུ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་
དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་དང་།   དྲུང་ཆེ་ཡེ ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས།   འཆར་འགོད་འགན་འཛི ན་
མ་ཐུ བ་པ་རེད། ངའི་ལུང་པའི་མི ་མང་པོ་ དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས། ཨ་ལོག་པྲཱ་
ཞི ག ་གི ས ་༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་ སཌ་ལགས། སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་
འགན་འཛི ན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས།
ལ་འཚམས་འད ་ྲི ཞུ ་རོ གས་ཞེས་ཟེར་བྱུང་།  
དེ་བཞི ན་ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅི ག་བཅས་ཡོ ད་འདུག
དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ འི་ཚབ་ཞུ ས་ནས་ངས་སྐུ་ དེ་ཡང་ཚོ གས་གཙོ་དཔལ་འབརྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་
ཉིད་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཁོང་ཚོ ་ ཡེ ་ཤེས་མཆོག་གི ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་ཞབས་
ཞུ ་ ཁང་ངོ་ སྤྲོད ་དང་ལས་དོན ་གནང་ཕྱོག ས།  
ཚང་མར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གྱི་ བོད ་མི ་བཙན་བྱོལ ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ འཚོ ་ རྟེན་ལ་
སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་འདུག   དེར་ ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར། དེ་བཞིན་སྤྱི་
བརྟེན་ང་རང་འདི ར ་མག ནྲོ ་འབོད ་གནང་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་རྩའི་ ལས་དོན ་སོ ག ས་
ལྷ་ སྙན ་སྒྲོན ་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་
བ་ལྟར་བཅར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བསྔག ས་
ཞི ག་མཐོང་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངས་འདིར་ བརྗོད་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།   འབྱུང་འགྱུར་
བཅར་ཐུ བ་ཆེ ད་ཐབས་ཤེ ས་ཡོ ད་རྒུ ་རཙལ་ ལས་དོན་དེ་དག་ཐོག་མུ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་ལྷདོ ་
མེ ད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དནྲི ་
སྤྲུག་བྱས་པ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཞུས།
སྩལ་འདུག་པ་བཅས། །

དེར་བརྟེན་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མཇལ་བཅར་ཞུ ས ་འདུག  
སྐབ ས་དེར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྲི ད ་འཛི ན་ཟུ ར་པ་མཆོ ག ་
ལ་ཐུ ག ས་དག ྱེས ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོས ་འཚམས་
འདྲི་མཛད་དོན།   སྐ་ུ ཉིད་དེ་སྔ་བྷཌོ ་སྭ་

ནའི་ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཡི ན་སྐབས་ངོས་ལ་

འོན་ཀྱང་ས་ཐག་རི ང་ཞི ང་ ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་བཞུ ག ས་སྒར ་༸རྒྱལ་བའི ་

མགྲོན་ཤོག་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ངོས་

གསུམ་རི ང་ནས་ད་བར་ཨ་མི ་རི ་ཀར་ཁྱོན་ ཐོ ག ་འགན་ཁུ ར་ཆ་ཚང་ཁོ ང ་རང་ཉི ད ་

གང་ཡི ན་བརྗོད ་ན་ངོས ་ཀྱི ས ་དུས ་རྟག་ཏུ ་

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ཡོ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་དུའ ང་འགྲོ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་

རང་ལ་དགའ་ཚོ ར ་དཔག་མེ ད ་སྐ ས
ྱེ ་བྱུ ང ་། ནས་ཕྱིན་མེད། ཧ་ཅང་ས་ཐག་རི ང་པོ་རེད། ཀྱི ས་འཁྱེར་ནས་བཞུ གས་སྒར་དུ་༸གོང་ས་
གླིང་ཆེ ན་ཨབ་རི ་ཀ་དེ་བཞི ན་གླིང་ཆེ ན་ཁྱད་ རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག
པར་དུ་འཕགས་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ སླབོ ་སྩལ།

ཅེས་བཀའ་ ཞུ ་ རྒྱུ ར་ཐུ གས་འདོད ་ཧ་ཅང་གནང་ཡོ ད ་

སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ སྐརོ ་ལྷ་སྙན་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས།

༸གོང་ས་

ཀྱི་ཡོ ད།   ནསུ ་པ་ཧ་ཅང་ལྡན་པ་ཞི ག་ཀྱང་ སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་སྲི ད ་འཛི ན་ཟུ ར་པ་ཁོ ང ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་
རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ལ་མགྲོན་ཤོག་འབྱོར་ ཐེང ས་འདི ར ་རྡ་སར་ཕེབ ས་རྒྱུ ར་བྷ ཌ
ོ ་སྭ ་ དགྱེས ་ཚོ ར ་གྱི ས ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེ ས ་བཀའ་

ུ ་དྲན་ཐེངས་ ༦༠ དང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ི ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།
གསུམ་བཅུའ་ི དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ པ་སྐུ ་ ཞབས་ཨེ ་ཡན་ཁ་མ་མཆོ ག ་དང་།
༡༠

ཁུངས་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

བོད་ བཅུའ་ི དྲན་གླུ་བཏང་།

དེ་རྗེས་བོད་མི ་མང་

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ རྒྱ་གར་གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་

རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཤཱ ན ་ཏ་ དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་སྲི་ཞུའ་ི ལས་ མཆོ ག ་གི ས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་
གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་རྭ ་ བར་གངས་ཅན་བོད ་ཀྱི ་ ཀུ་མཱར་མཆོག   ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ བྱེད་རྣམ་པ། སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་ ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོ ལ་གསུམ་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་ འཐུ ས་མི ་དང་ཐེ་ཝན། འཇར་མ་ནི། ཁེ་ན་

རྣམ་པ།

གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་ བོད ་མི འི་ ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་དཔལ་ལྡན ་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་ ཌ། ཨི ་ཊ་ལི ། སི ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ། ཀེན་ཡ།  པེ་ པའི་ ཚོ ག ས་སྐྱི ད ་ཁག་གི ་ འགན་འཛི ན་དང་ སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྲིད་སྐྱོང་
མཐུ ན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུ ལ་བར་ཞི ་ ར།ུ ཨུ་ར་ུ སུ། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀ། སོགས་དང་། སེར་སྐྱ་མི ་མང་།

སླབོ ་ཕྲུག་སོགས་ཁྱོན་ གི ་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་གསུ ང ་འཕྲིན་སྒྲོག ས་སྦྱང་

མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ གནང་བ་དང་བསྟུན།

གསུང་བཤད་གནང་

ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱི ས་ཐོག་མར་ དོན། དེ་རི ང་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་
ཚང་མ་སྐུ ་ བཞེ ང ས་ཐོ ག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ༦༠

དང་།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་

མོ འི་ཉིན་མོ ར་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་

རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱི ངས་སུ་སྒྲེང་འཛུ གས་

འབུམ་རམས་པ་ཨེ ་ཡན་ཁ་མ་མཆོ ག་གི ས་

རྔ་རོ ལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་

ཕེབས་པར་ངས་གཞི ས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་

རྒོལ་ཆེད་སྒརེ ་ལངས་རྔམ་སྟོན་བྱས་པའི་དུས་ དེ་བཞི ན་ཨ་རི ་དང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ། ཡུ་རོབ་ ནས་བོད་དང་བོད་མི འི་རྩ་དོན་ཆེ ད་གཅེས་

ཉིད་མཆོ ག་དེ་རི ང་འདིར་ཕེབས་པར་གཞི ས་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན ་པོའི ་ སྦཌོ ་སྭ་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་

གནང་སྐབས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་

རྒྱལ་གླུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། དེ་

དྲན་ཐེངས་ ༦༠ དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་རྒྱ་རི གས་མཁས་དབང་ པའི ་ ལུ ས ་སྲོག ་ལོ ང ས་སྤྱོད ་དང་བཅས་པ་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ནག་སྐམ་ས་བཅས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྣམས་ཀྱི ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་

བོ་ དཔའ་མོ འི ་ ཉིན ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མཛད་སྒ་ོ དང་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ།
༡༠ གནང་མཁན་རྒྱ་རི གས།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ བླས
ོ ་གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ གུ ས ་འདུད ་མཚོ ན ་སླད ་ངག་བཅད་སྐར ་མ་

ཐོག་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོ་སྦཌོ ་སྭ་ནའི་   འཛུ གས་ཀྱི ་ མང་གཙོ འི ་ ཀ་བ་གསུ མ་གྱི ་ གཅིག་རི ང་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན།

བོད་ཀྱི་ཟློས་

ཡུ ལ ་གྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཟུ ར་པ་འབུ མ ་རམས་ མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ གར་ཚོ གས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་གསུམ་

གཙོ ས་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ་འདིར་ཆེད་མངགས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐ་ུ

བཞུགས་བོད་མི ་ཚོ ར་རེ་བའི་བརྡ་ལན་བཟང་

པོ་ཞི ག་སྤྲད་རྒྱུ་དང་།

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་

ཤུ གས་ཆེ་མངོན་ཐུ བ། དེར་བརྟེན་ངས་སླར་

ཡང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས་

ཡོ ད་པ་བཅས། །

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་ཚོ གས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་
ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་
ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས་ཀྱི ་ གཙོ ་ སྐྱོང ་འོག ་བོད ་
མི འི་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་གསུ མ་བཅུའི་དུས་
དྲན་ཐེངས་ ༦༠ ཐམ་པའི་མཛད་སྒརོ ་ཆེད་
དུ་དམི གས་ནས་ཨ་རི ་དང་། ཁེ་ན་ཌ། ཨོ ་སི ་
ཊི ་ ལ་ཡ་སོ ག ས་ནས་རྒྱ་རི ག ས་མང་གཙོ ་ དོན ་
གཉེར་བ་གྲངས་ ༤༠ ལྷག་བཞུགས་སྒར་རྡ་
སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣
ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ སྟེང་
བཞུ གས་སྒར་རྡ་ས་ནོར་བུ་མགནྲོ ་ཁང་དུ་བོད་
མི འི་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་གསུ མ་བཅུའི་དུས་
དྲན་ཐེངས་ ༦༠ ཐམ་པའི་ཐོག་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སོང་།  དེ་ཡང་
ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་ནང་གནས་སྡདོ ་རྒྱ་ནག་མང་
གཙོ འི་མནའ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་
ཞབས་ཆི ན་ཅིན་ Chin Jin ལགས་ཀྱིས་གསུ ང་
དོན། ང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཡོ ང་དགོས་དོན་
ནི་བོད་མི འི་རང་དབང་གི ་འཐབ་རྩོད་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི ཆེད་དུ་བཅར་བ་ཡི ན།
བོད་མི འ་ི མངོན་འདོད་ནི། བོད་རི གས་ཡོ ངས་
ལ་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་
ཐོབ་ཐབས་དང་། ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་
ཡི ག་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡི ན་པས། བོད་
མི ་དང་ང་ཚོ ས་མཉམ་རུབ་ཐོག་འདས་པའི་ལོ ་
ངོ་ ༣༠ རི ང་རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་
ཅན་ལ་སྒྱུར་ཐབས་དང་།
བོད་མི འ་ི མངོན་
འདོད་བསྒྲུབ་སླད་མཉམ་རུབ་ཐོག་འབད་བརྩོན་
བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ད་དུང་ཡི ན་ནའང་མུ་
མཐུ ད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུ ངས། །
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བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣

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

གསུམ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི ས་མཉེས་བཞི ན་རྗེས་ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་
པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་རི ས་མེད་

གནང་རྗེས་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ བར་སྨནོ ་ལམ་

མཐོའི་ རྟེན་བཟང་རི མ ་བརྒྱུ ད་མཐར་ཐུ ག ་ གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ རྟེན་མཆོ ག ་སྤྱན་

ཚོ ག ས་སྡ་ེ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཁག་གི ་ ལས་བ དྱེ །

ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཞི ང ་མཆོ ག ་འདུས ་པ་རྒྱ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

མཆི ས་བྱང་ཞི ང ་དག་ཏེ་ འཕགས་མཆོ ག ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་

ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི འ་ི

སུ ་ བཟུ ང་བའི ་ མཐུ ་ ལ་བརྟེན་ནས་མངོན ་ ནས་གོ་སྒྲི ག་ཞུ ས་ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་

གྱི ་ ཁྲི མ ས་གཞི ་ བསྡམ ས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་

སྐུ་བཞི ་ཡེ ་ཤེ ས་ལྔ་ལྡན་གྱི ་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོ ད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོ མ་

༨ ཉིན་མོ་འདི་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་

ཐོག ་མི ་སྤྱོད ་ལས་འདས་པའི ་ དྲག་གནོན ་

བར་མནར་གཅོད་དང་གཉའ་གནོན། བཤུ ་
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འཐོབ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་མཆོག་

ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ དགེ་ བཙུ ན ་སྔག ས་གསུ མ །
གཞན་ཡང་གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ ་ོ

གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་

མཚོ ར ་བསྙ ནེ ་བཀུ ར ་གསོ ལ ་ཇ་དང་དགེ ་
བཙུ ན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཧིན་སྒར
ོ ་

སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བླ་སྤྲུལ་
སྐྱ་ཕོ་ མོ ་ རྒན་བྱི ས ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང། སྐྱ་བོ་རྒན་

༡༠༠ རེར་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

ཉེས ་མེ ད ་ཁྲི ་ ཚོ ་མང་པོར ་བཙོ ན ་འཇུ ག་ བཞི ན ་བཙོ ན ་དོང ་དུ་ ཡོ ད ་པ་རྣམས་མྱུར་

གི ས་གསར་འགོད་པ་ཚོ ར་གསུང་དོན། ཕྱི་

གཞོ ག ་འོག ་བོད ་རི ག ས་རྒྱལ་གཅེས ་སེ ར ་

གལ
ྲོ ་མཚམས་སྲི ད ་ཚབ་ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་

བླ ནོ ་གཡུ ་ཐོ ག ་ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་

ཞི ག་དུས་མི ན་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་། བྱི ས་བར་གསུམ་བཅས་མནར་གཅོད་མྱོང་
དང་མནར་གཅོད།

དེ་བཞི ན་གར་སོང་ དུ་བཙོན་བཀྲོལ།

ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

དེ་བཞི ན་རྒྱལ་གཅེས་སྐ་ུ

ཆ་མེ ད་བཟོས་པ་སོ གས་ཀྱི ་ཀླ་ཀླའོ ི་བྱ་སྤྱོད་ གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་དང་། གསོད་

བོད ་མི ་རྣམས་མ་གྲོས ་བསམ་པ་གཅི ག ་

བོད་ནང་གི ་རྒྱལ་ མནར་གཅོད་མྱངས་དང་མྱོང་མུ ས་ཀྱི་རྒྱལ་

རང་དབང་སོ ག ས་ལ་སྡུག ་རྩུབ་བྱས་པར་

འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེ ད་མྱངས་དང་མྱོང་ རྡུང་བཀོ ལ ་གསུ མ་གྱི ་ དྲག་གནོན ་འོ ག ་
བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

མཐུ ན ་གྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི འི ་

མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གྱི་

བུར་དུ་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ།

དཔོན ་ངག་དབང་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག ་དབུ ་

མི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་

གཅེ ས ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ བཀའ་ད ནྲི ་ར ྗེས ་དྲན་ ཞེ ན ་སྙིང ་སྟོབས་ལྡན ་པའི ་ ཕོ་ མོ ་ རྒན་བྱི ས ་ དང་འབྲེལ།

དང། ཁོང་རྣམ་པའི་རྗེས་ཤུ ལ་ནང་མི ་སྤུན་ བར་གསུ མ་གྱི ས ་ལུ ས ་ས ྲོག ་ལོ ང ས་སྤ ྱོ ད ་ ཚོ ག ས་མགོན ་དུ་ རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ སླབོ ་
ཉེ་རྣམས་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི ་གདུང་ བླསོ ་གཏོང་གནང་མཁན་དང།
སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་ཆེད་དང་།

དེ་དག་གི ་

དེ་བཞི ན་མི ་མང་།

ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་ཁྱོན་

ལྷག་པར་ ར ས
ྗེ ་ཤུ ལ ་ནང་མི ་སྤུན ་ཉེ་ རྣམས་ལ་བཀའ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཀྱི ས ་སྨ ནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་གནང་མུ ར ་

སྐུ ་ གཤེ ག ས་རྒྱལ་གཅེ ས ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ ཚེ ་ ད ནྲི ་ར ྗེས ་དྲན་མཚོ ན ་སླད ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
ི ་ལྟུང་ཅི ་ འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ ་འོག་
རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་སྡག

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་ རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ དགེ་ བསྐས
ོ ་ནས་ཆོ ས ་

འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་ རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་ཐོ་ སྒྲོག ས་སྦྱང་

ཞི ་བའི་སྒརེ ་ལངས་བྱས་པའི་ཉིན་མོ ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོ ད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་གསུམ་

བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་ཞེས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་

ཚོ གས་དང་འཚོ གས་བཞི ན་པ་རེད།
གསུང་། །

ཅེས་

པྲཱག་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པས་གྲོང་ཁྱེར་ལྡ་ེ མི ག་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེངརྒེ ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ པ་མཚོ ན།   སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི ནག་གི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཞི ་ ཅི ང ་ཕིང ་ཡུ ལ ་དེར ་

༦

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ འབ ྱོར ་མཚམས་མཐོ་ སླབོ ་དང་གྲོང ་ཁྱེར་
མཆོག་ལ་པྲཱག་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་

ལས་ཁུངས་སོ གས་ནང་བཙུ གས་པའི་བོད་

འཛུ གས་བྱེད་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོ ད་ མཚོ ན་དོན་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་

གསལ་པོར་མཚོ ན་ཐུ བ།  

པྲཱག་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆོ ག་གི ས་སྐབས་ ཀྱང་།   ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ནས་ ༡༡ རེད། མཚོ ན་དོན་ཙམ་ཡང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་
དེར ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་ལ་གཞུ ང ་འབ ྲེལ ་ བཅས་ཉིན་གྲངས་བཞི འི་རི ང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་ མ་ཐུ བ་ཚེ ་མི ་ཚེ འི་ནང་གལ་གནད་ཆེ ་བའི་
ཕེབ ས་བསུ ་ ཞུ ་ ཐུ བ ་པར་དགའ་སྤབོ ས་དང་ ཚོ གས་ཁང་རྙིང་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ ཐོབ་ཐང་ཞི ག་མེད་པར་གྱུར་བ་རེད། དེར་
ཆེ ་མཐོ ང ་ཐོ བ ་པ་ཞི ག་བྱུ ང་སྐ ོར ་དང་།    སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།  བོད་མི འ་ི བརྟེན་ད་ཐེང ས་ཡུ ལ ་འདི འི ་ ནང་ཙམ་མ་

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་རི ང་མི ན་གསུ མ ་བཅུ འི ་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་སུའང་གདུང་ ཟད། སི ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ཀྱི་

བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

ཁང་ ༧༠༠ དང་། སླབོ ་གྲྭ། དེ་བཞི ན་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒང
ྲེ ་འཛུ གས་གནང་ནས་

དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༠ སྐབས་གཞི ས་བྱེས་

རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི འ་ི
ནང་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་གི ་

གནས་བབ་རྩོད་བཞི ན ་པའི་ བོད ་མི ་ རྣམས་

Zdeněk Hřib

མཆོག་གི ས་གཞུང་འབྲེལ་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་བཅུག་ཡོ ད།   འོན་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།   ཀྱང་ད་ཐེང ས་སླར ་ཡང་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་

ལ་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ ་སླད་ང་ཚོ ས་

གྲོང ་ཁྱེར་ས་ཚི གས་འདྲ་མི ན ་ནང་བོད ་ཀྱི ་

རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་སླད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོ གས་ ག ང
ྲོ ་ཁྱེར་ཆེ ་ ཆུ ང ་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་དུ་

ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་བོད་ བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་རྣམ་པ་

ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེ ང ་འཛུ གས་རྒྱ་ཆེ ་ གནང་ མཚོ ན་པར་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་དེར་ངས་བསྔགས་
གཏན་འཁེལ་འདུག

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་

སྤྱིར་རྒྱལ་ས་པྲཱག་ནི་བཟོ་བཀོད་རྒྱུ་སྩལ་ཐོག་ ལམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་མཚོ ན་བཞི ན་

ལ་སྙན་གྲགས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་།  ལྷག་པར་ ཡོ ད།

ནབུ ་ཕྱོགས་རི ག་རྩལ་བསྐྱར་དར་

Renais-

བཙན་འཛུ ལ ་ལ་གདོང ་ལེ ན ་བྱས་པ་ཞི ག ་

ཡོ ད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞི ག་ཡི ན། དེ་ཡང་སྲིད་

མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། འཚེ ་

sance

དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་

ཆེ ་ བསྟོད་མཚོ ན ་སླད ་པྲཱ ག ་ག ང
ྲོ ་ཁྱེར་གྱི ་ ལྡ་ེ

སྒྲེང་འཛུ གས་ཆོ ག་པ་ནི་ཡུལ་དེའི་བོད་དོན་ གསུངས།

ཚུ ན་དབར་མཐུ ན་ལམ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་ཡོ ད་

དེར ་བཟང་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་ འགྱུ ར་བ་ཕྱི ན ་པ་ གནོན ་ཤུ ག ས་འོག ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་ འཛུ གས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། སྤྱིར་

མི ག་ཕུལ་འདུག   དེའ་ི མཚོ ན་དོན་ནི་ཕན་

མཚོ ན་དོན་དེ་ནི་དྲག་གནོན་དང་

ཐོག་འཛི ན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ བར་ལམ་ཞི ག ་ནས་ཡུ ལ ་དེར ་རྒྱ་ནག་གི ་ སྐངྱོ ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འགངྲེ ས་

མཚོ ན་པ་མ་ཟད།   བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དེས་

མེད་ཞི ་བ་མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད།  ཅེས་གསུང་།

ཨི ན་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་ད་ུ ལོ་འཁོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཐེངས་ ༢༠  སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥
རེ ས ་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན ་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྱི ་

Caroline Scattergood ལགས།

སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཕར་སི ་བསོ ད ་ནམས་

གངྲོ ་ཁྱེར་ཆེ ་གྲས་ནོར་ཐམ་ཊོ ན་ནང་ཡོ ད་ ཚེ ་རི ང་ལགས།
པའི་གེལཌ་ཧོལ་

Guildhall

ཨི ན་ཡུལ་ ཡོ ད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་ གནང་བར་བཀའ་

སྤྱི་འཐུ ས་དབྲ་རྩ་བསོད་
༡༠༠

དར་སྒྲེང་འཛུ གས་ཐེངས་ ༢༠  སྲུང་བརྩི་ ལྷག་ཙམ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ལོ ་འཁོར་བོད་
གཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་ཐེངས་ ༢༠  དེ་
ཉིན་གངྲོ ་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་ སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག   གྲོང་ཁྱེར་དེའ་ི
ཨན་སལ་ Tony Ansell ལགས་དང་། ནང་ལོ་ངོ་ ༢༠ གོང་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཕྱི་
ལ་ཏེཊ་

Jayne Crofts

ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པས་གཙོ ས་སྐ་ུ མགྲོན་ ཨི ན་ཡུ ལ་གྱི ་ གྲོང ་

ཞེས་པའི་ཁང་ ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་ས་གནས་ རྣམ་པ་དང་མང་ཚོ གས་བཅས་ལ་བོད་དོན་ ཁྱེར་ཆེ ་ གྲས་ནོར ་

པའི ་ མདུན ་ཐང་དུ་ ལོ ་ འཁོར ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ ཀྱི་མི ་མང་སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་

ལྕམ་ཇེན་

དོན ་ཕར་སི ་ བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ དནྲི ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་།

ལགས།  ཕིལ་ ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་གསུམ་བཅུ འི་དུས་དྲན་

Phil Larratt  ལགས།

དེ་བཞི ན་ གྱི ་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་

ལས་འགུ ལ ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་གཙོ ་ བོ་
ཡི ན་པའི་ལྕམ་སྐུ་ཀེ་རོ་ལི ན་སི ་ཀེ་ཊར་གུ ་ཌི ་

ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ ཐམ་ཊོ ན ་ནང་ལོ ་
མཚོ ན ་སླད ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་གནང་བར་ཐུ ག ས་ ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་
རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་།

ལྷག་པར་ལས་ བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་

འགུ ལ ་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་གཙོ ་ བོ་ ལྕམ ་ སྒྲེ ང ་ འ ཛུ ག ས ་ དེ ་

སྐུ་ ཀེ་ རོ ་ ལི ན ་སི ་ ཀེ་ ཊར་གུ ་ ཌི ་ ལགས་ཀྱི ས ་ བཞི ན ་བོད ་མི ་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་ཀྱི ་

ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་ ཉིན་མོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

གལ་

གནང་བཞི ན་པ་མ་ཟད། དཀའ་ངལ་ལ་མི ་ ཏེ་ བོད ་ནང་བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་

སྒྲེང ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་ནས་བོད ་དང་བོད ་ ལྟས
ོ ་པར་གྲོང ་ཁྱེར་དེའི ་ ནང་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་བ་ཡི ན་ན་རྒྱ་
མི ར་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བཞི ན་ དར་སྒྲེང ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་གོ་ སྒྲི ག ་

ནག་གཞུ ང་གི ས་ཁྲིམས་འགལ་བརྩིས་ནས་

བཙོན་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་རི ང་འདིར་

ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་ནས་བོད ་ནང་ཡོ ད ་པའི ་

བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་

མཉམ་སྐྱེ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། །

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱལ་ཁབ་བཞི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་དྲུག་གི ས་གངས་སྐྱིད་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་བཤད་
ཤུ གས་ཆེ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པ་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་

སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།    དེ་ མི འི་ཐོབ་ཐང་མེ ད་མཁན་དཀའ་སྡུག་མྱོང་

ཤུ གས་སྤྲོད་ཐབས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་གོ་བྱུང་།

ས་གངས་སྐྱིད་ཚོ གས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ འདིར་ཡང་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཁག་གཅི ག་ལ་འདི་

འཐུ ས་མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་རྡ་སར་ཕེབ ས་པ་ འགན་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱུར།

ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཐོག་རྡ་ ནས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད། ཐེངས་
དུ་འཇར་མ་ནི་དང་ཁེ་ན་ཌ།

སི ་ལོ་ཝ་ཀི་ ག་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་

ཡ།   ཐེ་ཝན་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ ཞུ ག ས་མ་གནང་རོ ག ས་ཞེ ས ་འབོད ་སྐུལ ་

རི ང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་ནས་གྲོས་ཚོ གས་ བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ངའི་ལས་
མཐོང་སྐབས་ང་རང་དགའ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སྐྱེ་ ངའི་རྨོ་རྨོ་ལགས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་

མི ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལོ འི་གསུམ་བཅུའི་དུས་ བྱས་པ་མ་ཟད།   ཅི་སྟེ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་

ང་ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་གསལ་པོར ་ཞུ ་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་མི ་རི གས་ཚོ འ་ི འགྲོ་བ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི ་ཙམ་བྱས་པ་

ལྟར ་ང་ཚོ ས ་བོད ་མི ་ ཚོ འི་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་
ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབང་

དྲན་ཐེངས་ ༦༠ དམི གས་ནས་བོད་དོན་ ཚེ ་སླད་ཕྱིན་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་དོ་ཕོག་
དེ་ཡང་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་ རེ་རེ་བཞི ན་མཚན་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་མི ན།  དེར་

སྒྱུ ར་འོག ་དཀའ་སྡུ ག ་མྱོང་མཁན་རྒྱ་མི ་
རི གས་ཙམ་མ་ཟད། བོད་མི ་དང་ཡུ་གུར་

རྣམ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་ ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཁྱད་དུ་ གསད་

འཐུ ས་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་ཁེ་ན་ཌ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་ འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡའང་བཏང་འདུག
ཡོ ད།

ངས་

བ་ཚོ ་ཡང་ཚུད་ཡོ ད།

སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ བརྟེན་དེ་ རི ང ་འདིར ་ཕེབ ས་མཁན་རྣམས་

བོད ་རི གས་མཐུ ན་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་

གནང་འདུག    སྐབས་དེར་ལོ་རྒྱུས་དྲན་ ནས་བོད ་མི ་ཚོ ར ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་

གསོ་དང་སྦྲགས་བོད་མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་

རྣམས་ལ་ངས་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་

ཞི ང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ས་དབང་

ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ ༡༥༣ གྱིས་རང་

པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེའི་སྐྱབས་འོག་ཏུ ་འཚོ ་

ཐོག ་ཕྱག་ལས་ཧ་ལས་པ་གནང་གི ་ འདུག  

ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།  ཁྱེད་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

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

ང་རང་གྲོས་ཚོ གས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་

བཞི ན་འདུག   གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་ང་ཚོ ་ ཡོ ད་ཀྱང་བསམ་བླའོ ི་ནང་འཁོན་འཛི ན་རྩ་

ལུས་མེ ར་སྲེག་གྱི ་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་

ཚང་མས་མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་ནས་བོད ་མི ར་ བ་ནས་མེ ད་པ་དེར་ང་རང་ངོ་མཚར་སྐྱེས་

ལྷ ག ་པར་བོད ་མི ་གཞོ ན ་སྐ ྱེ ས ་ཁ ྲོད ་ག ྲོས ་

ཚོ གས་ནང་དང་ཞབས་གོ་སྐབས་བླངས་ནས་
ཟླ་བ་གཉིས ་ཙམ་རི ང ་གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་

སྒྱུར་བྱས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ སོང་ཡང་གཞི ས་
ི ་སྟོབས་ཞུམ་པ་
བྱེས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སྙང

གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད་

རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན ་ བྱུང་།
ང་རང་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཙམ་
པོ་རེད། ང་ཚོ འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་ གོང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐོག་མར་

གསལ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པ་དང་།   ང་ཚོ ་

དེ་ ར ྗེས ་འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་

དོན་ལས་འགུ ལ་སོ གས་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་ ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ ་བྱུང་།   འདུག རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་

མེ ད ་པའི་ ཐོག ་ནས་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་

སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

བཙན་བྱོལ ་ནང་དུ་ མང་གཙོ ་ ལག་བསྟར་

སྐ་ུ ཞབས་

སྤྱི ར ་བཙན་བྱོལ ་ནང་གི ་ མང་གཙོ ་ བར ྗོད ་

འཚེ ་མེ ད ་ཞི ་བའི ་ ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

སྐབ ས་དངོས ་འགལ་ལྟ་ བུ ་ ཡོ ད ་སྲི ད ་ཀྱང་།

འདི ར ་མང་གཙོ འི ་ ཀ་བ་གསུ མ་གྱི ་ཆ་

ལག་ཡོ ངས་སུ ་རྫོ ག ས་པའི ་ མང་གཙོ འི ་

Michael Brand

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

མཆོག་གི ས་

བོད་མི ་ཚོ ས་

གནང་བཞི ན ་པ་ནི་ ངོ་ མཚར་ལྡན ་པ་ཞི ག ་
རེད།

རྒྱ་ནག

ད་ལྟའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཨུ་ར་ུ སུ་དང་
ཏར་ཀི་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་

ལམ་ལུ ག ས་ལག་བསྟར་བ ྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད །    བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་འཁྲུ ག་ཆ་དོད ་པོ་
བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་རང་དབང་དང་འགྲོ་ ཆགས་ཡོ ད། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་

ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད ་སྐབ ས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་ སླབེ ས་པ་རེད།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་ཏཱ་

པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ སྐབས་དེར་ང་རང་བོད་དོན་སྐརོ ་ལ་དེ་ཙམ་

རོགས་ཕན་ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་། འཆི ་མེད་

མཆོ ག་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་ཕེབས་ ཞལ་རས་སྟེང་འཁོན་འཛི ན་རྩ་བ་ནས་མེ ད་

ཁོང་གི ས་སྐབས་དེར་ང་ལ་

ལྷ་མོ ར་མཚོ ན་ན་ཁེ་ན་ཌའི་མཐོ་སླབོ ་མཐུ ན་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ར་འོས་འདེམས་བྱུང་

ཅང་སྤྲད་པ་མ་ཟད།

འཛམ་གླིང ་ཕྱི ས ་ཤེ ས ་རྟོགས་དགོ ས ་པ་ཧ་ དང་དགའ་སྤབོ ས་ལྡན་ལ།  བྱམས་བརྩེའི་

པ་ཞི ག་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ངས་བོད་མི ་ནང་པ་

སྤལ
ེ ་མཁན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཚང་མར་ ཞལ་མདངས་ཤི ག་མཇལ་བྱུང་།   དུས་

ཚོ འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

གཅིག་ཡོ ད།

ཐུ བ་པར་དགའ་པོ་བྱུང་། གང་ཡི ན་བརྗོད་ པ་མཇལ་བྱུང་།   ཕྲན་བུ་བླ་ོ ཕམ་གྱི་རང་
ན་བོད་ནང་གནས་སྟངས་ཇི ་འདྲ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་གཞི ་རྩའི་ཆ་ནས་དགའ་སྤྲོ་

བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་

མུ ་ མཐུ ད ་སྲ་བརྟན་གནས་ཐུ བ ་པ་ནི་ གཙོ ་

པ་ཡི ན་ཟེར ་བ་ཁེ ་ ན་ཌར་འབྱོར ་སྐ བ ས་

གཅིག་གྲག་རེད།  སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ ངའི ་ རྨོ་རྨོ་ལགས་དང་འདྲ་བར་ཁོ ང ་གི ་

ནང་བོད ་དོན ་གླ ངེ ་སྐབ ས་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་ཁ་ ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་ཞལ་རས་མཇལ་སྐབས་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།   ང་ཚོ ་གྲོས་ཚོ གས་ རང་མདངས་ཆེ་ཆེར་མངོན་ཞི ང་།   མི ་

ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཀྱི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཐེབས་ཀྱི་

ངའི་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་མི ་དང་ཞབས་པ་

བྱེད་སྟངས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་རང་ཤེས་ཅན་ཞི ག་

རེད། ང་རང་སྒརེ ་ལ་མཚོ ན་ན་ཡེ ་ཤུ འ་ི ཆོས་

གོ་སྐབས་དེས་བོད་དོན་ཐོག་བཟང་ཕ ག
ྱོ ས་

གནང་གི ་འདུག   འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ རྒྱུས་མངའ་མེད།   འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུ ད་ནི་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པ་

མི འ་ི ལས་དོན་ལ་ཕྱགས་རོགས་ཞུ་དགོས།

ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གྱི ་ གཏམ་བཤད་ ཚེ འི་ནང་རེ་བ་གསར་པ་ཞི ག་སྦྱིན་ཐུ བ་པའི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱུ་མཚན་གང་བྱས་ནས་ སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ངས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྐར
ོ ་གླ ང
ེ ་སླངོ ་བྱེད ་ སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡི ན།   ང་
སྐརོ ་སྐད་ཆ་དྲིས་བྱུང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ རང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞི ག་
གི ས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ནི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   བོད་

ཡོ ད། དེ་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སླབོ ་གྲྭར་

དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུ ད་ནས་གནོན་ཤུ གས་ཧ་
འཆི ་མེད་ལྷ་མོ་སྒརེ ་

ལའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་བཟོ་ཐབས་བྱས་

ཡོ ད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཊོ་རོན་ཊོར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད་
འདུག

དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་

ཁང་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་ གནོན ་ཤུ ག ས་

སྤྲོད་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ཚང་མས་

ཕན་ཚུན་དབར་དབྱེན་སྦྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།   མི ་ཚོ ས་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་བོད་དོན་

དོ་ སྣང་བ ྱེད ་དགོས ་པ་ཞི ག ་ཆགས་པ་རེ ད །

གྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་དགོས་མ་ཟད། ཟད།   བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

དེ་ རྗེས ་སླ ར ་ཡང་ཁེ ་ ན་ཌའི ་ གྲོས ་ཚོ གས་

ང་ཚོ ས་བོད་མི ་ཚོ འི་གཞི ་རྩའི་ཁྲིམས་མཐུ ན་ འཐབ་རྩོད་གནང་བཞི ན་པ་དེ་ནི་ང་ཙམ་མ་
ཁྲི མ ས་མཐུ ན ་བོད ་མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷ ན ་ མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་སྙིང ་སྟོབས་འཕེལ ་བཞི ན ་
མཉམ་རབུ ་ཞུ་དགོས།     ཞེས་སོགས་ ཡོ ད།
གསུངས།

ཅེས་གསུངས།

འཐུ ས་མི ་ལི ན་ཌན་ཀན་ Ms. Linda Dun-

can

མཆོག་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ས་ལོ་ངོ་ ༦༠

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་བཞི ན་ རི ང ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་

དེ་རྗེས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ ཡོ ད།

ཞབས་གར་ནེ་ཊི ་ཇི་ནེ་སི ་

Mr.

Garnett

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ དཀའ་སྡུག ་མྱོང་བཞི ན ་པའི ་ གནས་སྟངས་

ཁབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུ ན་དབར་དབནྱེ ་ ནི ་ ཁེ ་ ན་ཌའི ་ ནང་གདོད ་མའི ་ མི ་རི གས་

བོ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ བཀའ་

སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆེ ད ་མངགས་

མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

སྦྱོར་བྱས་ནས་འགལ་ཟླ་བཟོ་བཞི ན་པ་དེར་ ཁག་གཅི ག་དེ་སྔ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པ་དང་

༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་མོ་ནི་བོད་མི ་ཚོ ར་དུས་

སྐ ྱོད ་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་སོ ག ས་བྱེད ་ ངའི ་ རྨོ་རྨོ་ལགས་འཛམ་གླིང ་དམག་ཆེ ན ་

དོན་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འཐབ་ཕག
ྱོ ས་ གདོད ་མའི་ མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་འཐུ ས ་མི ་

དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ན་པ་དང་།

ཕྱི་ཟླ་

ཚོ ད་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པར་

Genuis

སྡང ་ཟུ ག ་ཆེ ན ་པོས ་ང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ འགྲོ་ དོན།

ལས་ མཚུངས་ཤི ང་།

ད་ཆ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་

ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡི ན་ གཉིས་པའི་སྐབས་འཇར་མན་གཅི ག་བསྡུས་

གཅིག་གྱུར་ཟེར་བས་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།  ང་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གྲོས་ཚོ གས་ནང་གཏམ་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་གནད་དོན་ནི་རྒྱལ་ ཡོ ད།   དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ ་ནང་མི ་རྣམས་

དྲང་བདེན་དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ གཏམ་བཤད་གནང་ཆོག་པ་རེད།

ང་རང་སྒརེ ་གྱི་མི ་ཚེ ར་མཚོ ན་ན་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་མཚོ ན་ནའང་དུས་

ཤེས་རྟོགས་དཀའ།  དུས་རབས་འདིའ་ི ནང་ དབང་འཛི ན་འོག་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་

པོ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།   དེར་

སྤྱིའི་ནང་གནད་དོན་གལ་ཆེ ་ཤོས་ཤི ག་ཡི ན་ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ར་འཛི ན་

ཚོ ད ་དེ་ ནི་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ གནད་འགག་ཆེ ན ་
བརྟེན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ནང་དུ་

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་

གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་

པར་ངས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།    ང་ བཞི ན་ཡོ ད། ངའི་རྨོ་རྨོ་ལགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་

ཚོ ་ འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་བོད ་མི འི ་ ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ ་ངའི་བསམ་

ཆོ ས ་དད་རང་དབང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་རྒྱབ་ བླརོ ་འཁོར་སྐབས་རྨོ་རྨོ་ལགས་ལྟ་བུ་འགྲོ་བ་

ང་ཚོ ས་ཡི ད་གཟབ་བྱས་དགོས།

ཚོ ས ་ཀྱང་འཐབ་ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་གྱུ ར ་འོག ་ བཤད་གནང་སྐབ ས་རང་གི ་ སྐད ་ཐོག་ནས་
ལེན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོ ་མཉམ་རབུ ་གནང་ ངས་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་འདུག མཆོ ག ་གི ་ ཕྱག་དེབ ་མང་པོ་ བཀླག ས་མྱོང་
ཁ་སང་ང་ཚོ འི་རོགས་པ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ ཡོ ད།  ད་ལྟ་ངས་ཁོང་གི ་བྱམས་བརྩེའི་སྐརོ ་

མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ གྱི་ཕྱག་དེབ་གཅིག་ཀླགོ ་བཞི ན་ཡོ ད།  དེར་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣

བརྟེན་ཐེང ས་འདིར ་ངས་རྡ་སའི་ བོད ་པའི་

སླབོ ་མ་རྣམས་དང་ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་བྱེད་དགོས་
པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཡོ ད།

དེ་ནི་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་བྱམས་བརྩེའི་
གསར་བརྗེ་དགོས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བའི་
སྐརོ ་ཡི ན།   ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་།

དེ་ནས་སི ་ལོ ་ཝ་ཀི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་
མི ་ལྕམ་སྐ་ུ

Lucia Duris Nicholsonova

མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་སྐ བ ས། གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་ ལོ ་ངོ་སུམ་ཅུ འི་གོང་ང་ཚོ འི་ལུང་པའི་ནང་
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པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐུ་མེ ་ན་ུ ཡུ་
Ms.Mei Nu Yu

མཆོག་གི ས།   འདི་

མ་མཆོ ག་སི ་ལོ ་ཝ་ཀི ་ཡའི་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་ དུའང་དམར་ཤོག་གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་དཀའ་

ལོ འི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ནི་གསུམ་དུས་

བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་ལས་སོན་མེ ད་ཀྱང་ འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱས་

ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།

ུ ་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་
བསྐྱངས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གི ་ཕྲུ་གུ་ སྡག

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཁོང ་ལ་ཕྱག་དབང་ འབྲས་སུ ་ མཐར་མང་གཙོ ར ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་

སྩལ་བ་དེ་ ཁོང ་གི ས ་དུས ་ནམ་ཡང་བཀའ་

ཐེངས་ ༦༠ འཁེལ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་ཧ་

དུའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ གོང་མང་གཙོ་དང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་མེད། ང་ཚོ ས་དམག་
ཁྲིམས་ལ་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་འབྲས་སུ་

རྒྱ་ནག་ གཞི ་ནས་ཐེ་ཝན་ནང་མང་གཙོ ་དར་འཕེལ་

གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་ ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ད་ཆ་ཐེ་ཝན་ནང་མང་

ནས་གཅི ག་བསྡས
ུ ་དབང་འཛི ན་ཕམ་པ་རེད།   བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་བོད ་མི ་ ཚོ ས ་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ གཙོ འི་རི ང་ལུགས་ལག་བསྟར་བ དྱེ ་བཞི ན་

དྲིན་བསམ་ཤེས་ཞུ་བཞི ན་པ་དང་།   དེ་ ཅེས་སོགས་གསུངས།

ཡང་ཁོང་གི ས། ང་ཚོ འ་ི ཡུལ་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ དེ་བཞི ན་ཐེ་ཝན་མང་གཙོ ་ཡར་ཐོན་ཚོ གས་

བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མི འི་
ཐོབ ་ཐང་དང་ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ཐོབ ་

ཡོ ད།  ཅེས་སོགས་གསུངས། །

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།
ནང་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ སྲུང་ཚན་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་པ་ཝེལ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཕིཤར་ Pavel Fischer མཆོག་གི ས་བོད་

༄༅། །ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་

༤

གསར་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་གྲོས་

ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒ་ོ “Thank

མཆོ ག་ཡུལ་དེར་གཞུ ང་འབྲེལ་གདན་ཞུ འི་ དང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

འཐུ ས་མི ་ཡོ ད་ཅིང་།

ས་པྲཱ ག ་ནང་ཡུ ལ ་དེའི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་

Czech Republic”

You,

ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་དེ་ ནི་ ཆེ ས ་ཐོག ་མ་ པོ་མཆོ ག་ལ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན་

འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།  

དེ་ ཡང་བོད ་དོན ་ཐོ ག ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཤུ ག ས་

George Bush

གི ས་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

དེ་ རྗེས ་ཨ་རི འི་སྲིད ་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་བྷུ་ཤི ་

སྐརོ ་གསུང་པ་མ་ཟད།

ཚོ ག ས་གོ ང ་འོག ་གཉིས ་ཀའི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་

ད་བར་ཡུ་རོབ་ནང་

ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།

༢༠༠༠

པ་དེ་ནི་བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་བླ་ོ སྟོབས་འཕེལ་

གཞི ་ཞི ག་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

དེ་ཡང་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ དེ་བཞི ན་

ཅེ ག ་སྤྱི ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ བོད ་རི གས་

ཞི ་བདེའ་ི གླངེ ་

དུ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒའོ ་ི སྟེགས་ཚོ གས་ཆུང་གི ་འགན་འཛི ན།

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ People in Need དང་།
ི ་གཅིག་
དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང

ཉམ་

ཐོག  སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་ ཐག་རོ གས་རམ་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཉེས ་ཡངས་ཚོ ག ས་པས་གཙོ ས ་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་
མི འ་ི རང་དབང་དང་།

འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་དང་། བོད་ དེས ་བླ ་ོ སྤ བོ ས་སྐ ྱེ ་ གཞི ར་གྱུ ར ་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་

འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་བ་ནི་ རི ན ་ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་བཅས་
ཐང་བྲལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

གསུངས།

ན་ནི ང ་ཅེ ག ་སྤྱི ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ གྲོས ་

དེ་སྔའི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཝེལ་ གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་
དམ་པ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཕྱི་ཟླ་ གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་།

Velvet Revolution

དང་མང་གཙོ འི ་ རྒྱལ་ཁ་དེ་ འདྲ་ཞི ག ་ཐོབ ་

མཆོག་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

སྐ་ུ ཞབས་ཝས་ལབ་ཧ་ཝེལ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ མཛད་སྒ འ
ོ ི ་ ཐོ ག ་ཡུ ལ་དེའི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་དང་།

ལ་གསར་བརྗེའ་ི

ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་ལ་མཚོ ན་ན་རང་དབང་

ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་ཡོ ད་མཁན་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་ འདྲེན་ཞུས་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།
Vaclav Havel

དེ་སྔ་ཡུལ་དེའི་ནང་དམར་ཤོ ག་དབང་སྒྱུར་
སྟོབས་འཕེལ་གཞི ར་གྱུར་ཚུལ་དང་།  རྒྱལ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་ཐུ གས་ སྲིད ་འཛི ན་ཕོ་ བྲང་དཀར་པོའི་ ནང་གདན་

དྲན་རྟེན་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་

བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདུག

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཆེ་ གནྱེ ་ལོག་བྱས་པ་དེས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་སྙངི ་

ཆེ ་ གནང་མཁན་དང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཨ་རི འི་

Library

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  དེ་སྔ་ཐེ་ཝན་ནང་

བདེ་ ཚོ གས་མི འ་ི གྲངས་འབོར་ ༥༠ ཡོ ད་པ་ཞི ག་

One World

ཞེས་པའི་ཚོ གས་པ་དང་།   ཝས་ལབ་ཧ་

སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ཝེལ་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཡུལ་དེའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་

Library

ཡུ ་ རོ བ ་ཁུལ་གྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་ ༢༠༠༠

Vaclav Havel

དང་།   ཞི ་བདེའ་ི གླངེ ་སྟེགས་

Forum 2000

བཅས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་

སྐྱོར་ཆེ་ཤོས་བཙུགས་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། མང་ གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །
ཚོ གས་ཁྲོད་དུའང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུ གས་ཆེ ་ ཤོ ས ་གནང་མཁན་ཡི ན་པར་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པར་མུ་མཐུད་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།

༄༅། །སྦར་སེལ་དུ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་
ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

གཙོ ་དང་ཡུ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་
སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་མན་

Thomas Mann

མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ་ སྐ ྱོང ་འོག ་ཡུ ་རོ བ ་ག ྲོས ་

རོ བ ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་གཞུ ང ་དང་ བཙོ ན་འོག་ཏུ ་ལོ ་ངོ་དྲུག་གི ་རི ང་དཀའ་སྡུག་

གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་ གི ་མནར་གཅོད་མྱངས་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཉིན་ཞག་བདུན་རི ང་བཟའ་བཏུ ང་མེ ད་པར་ མཁྱེན་རྟོགས་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་སྐར
ོ ་དང་།

ཟུ ར་བཀག་བཙོ ན ་འཇུ ག ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་ཊུ ་ ནེ་ ཀེ་

གི ས་རོགས་སྐྱོར་བླ་མེ ད་གནང་ཡོ ད་སྟབས། གཞུ ང ་འབྲེལ ་དང་གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་ ཐ་ན་བཙོ ན་འོག་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་ཟིན་ ལམ་
དོན ་གྲུ བ ་དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས ་ པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་

པའི ་ རྗེས ་ལའང་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་རང་ཉིད ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་ ཀྱི ་ གྲོག ས་པོ་ རྣམས་ལ་སུ ན ་གཙེ ར ་དང་།

Tunne Kelem

གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་གི ས་འཇིགས་བྲལ་གླགོ ་
བརྙན་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་པའི་སྐརོ ་དོན་གྲུབ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་

ཚོ གས་འདུ་ མཐའ་མར་བདེན ་དཔང་དུ་ ནག་གི ་བཙོན་འོག་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ། ཕྱི་ མི ་གཞན་ལ་འབྲེལ ་གཏུ ག་བྱས་མ་ཆོ ག ་ དབང་ཆེན་ལགས་ལ་དྲིས།

ཞེས་པའི་དངོས་བྱུང་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་མཁན་

བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས།

ཚོ གས་འདུ་མཐའ་མའི་སྐབས་འཇིགས་བྲལ་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དམི གས་བསལ་

མཆོག་གི ས་མི ་

ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཕེབས་ཡོ ད།  སྦར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ནང་བོད་ནས་ཨ་རི ་ པ་བཟོས ་པ་སོ ག ས་ཧ་ཅང་མནར་གཅོ ད ་ ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ས་བྷ་སོ ་གོར་
ལོ་ན་ ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་། རི མ་ མྱངས་པ་ཡི ན། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

Csaba Sogor

མཆོག་གི ས་དོན་གྲུབ་དབང་

༤༥ ལ་སོན་པའི་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་མཁན་དོན་ པས་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་ཁོང་ལ་བཙན་བྱོལ་ མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་དང་ཡང་སྒས
ོ ་ང་ ཆེ ན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོ ན་འོག་ནས་
བའི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ རང་བཙོ ན་འོག་ནས་གླདོ ་བཀ ལ
ྲོ ་སླད་རྒྱབ་ དཀའ་སྡུག ་མྱངས་པའི ་ སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བརྗོད ་
ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་།

སྐར
ྱོ ་དང་ཐུ གས་ཁུར་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ རྗེས ་དོན ་གྲུ བ ་དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

རྒྱ་ནག་གི ་གནོན་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ལགས་སྦར་སེ ལ་ནང་

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ པས་བོད་དོན་དང་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་

མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་

སྐད ་སྒྱུ ར་བ་རི ག ་འཛི ན་ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་ ཤུ གས་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་མུ ་མཐུ ད་ཁྱེད་རྣམ་
བརྒྱུད་གསུང་དོན།

ཁྲི མ ས་ནང་མི ་མང་དང་བཙོ ན ་པ་ཚོ ར་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང ་

ུ ་
ྱོ ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ཐོབ ་ཐང་ཆ་ཚང་སྤྲད་ཡོ ད ་པ་གསལ་པོར ་ བར་རྒྱབ་སྐར

བཀོད་ཡོ ད་ནའང་། དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

གཞུ ང ་གི ས་དེ་ དག་ལག་བསྟར་བ ྱེ ད ་ཀྱི ་ སྐུ ་ ཞབས་ཐོ་ མ་སི ་མན་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་

བོད་པའི་བཙོན་པ་ཚོ ར་ ནང་གི ་བཙོ ན་པ་ཚོ འི་ཆེ ད་བོད་ཕྱི་ལོ གས་ཀྱི་
གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ མེད་པ་མ་ཟད།
ྱོ ་བ་ཚོ ས་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་
དེ་ཡང་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ལགས་རྒྱ་ནག་ ལོ ར ་འཇི ག ས་བྲལ་ཞེ ས ་པའི ་ དངོས ་བྱུ ང ་ དམི གས་བསལ་གྱི ས་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་གི ་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
སྐ་ུ མགྲོན་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

གི ་བཙོ ན་འོག་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཡོ ང་ཆེ ད་ཡུ་ གླགོ ་བརྙན་བཟོས་པར་བརྟེན།

རྒྱ་ནག་གི ་

ཡོ ད། རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོན་ཁང་ནང་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དེ་ བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ས ་

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་
དང་ལྷན་ཐུ ག་འཕྲད་དང་། དེ་བཞི ན་ཡུ་རོོབ་

བོད ་མི འི ་ རང་དབང་སྒ ར
ེ ་ལངས་གསུ མ ་
བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་

༦༠

ཐམ་པའི་

མཛད་སྒར
ོ ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི འ་ི རི ག་གཞུང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཚོ ར་འགན་ལེན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུ་ཡི ན།
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་ ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

རང་ས ྲོག ་བླས
ོ ་གཏོང ་གནང་མཁན་རྒྱལ་

སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་ནས་
མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་པའི་དུས་

སྟོབས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།  བོད་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནི་བོད་མི འི་

༡༠ བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི དབང་

གཅེས ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆོ ད ་སེ མ ས་དང་སྙིང ་ བཞི ན་ཡོ ད།   འདི་ལོ་ནི་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ ་ བཅུ ་ ཕྲག་རི ང་བོད ་ཀྱི ་
བཟོད ་པར་དཀའ་བའི ་ སྙིང ་སྟོབས་མཚོ ན ་

སྐབས་དང་བསྟུན།   ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

ཞི ང་།

ཁོང་གི ་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་

བཀའ་སླབོ ་དེ་དག་གི ས་རང་དབང་ལ་དགའ་

འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི ་པེ་ལོ ་

ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱི ས་
བོད ་ནང་ཕར་འག ྲོ་ ཚུ ར ་འོང ་གི ་ཁྲི མ ས་
གསར་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་ད་ཆ་

དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཡོ ང་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་

ཡོ ད།

ཁྲིམས་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་རི ག་གཞུ ང་སྲུང་

སི ་ Nancy Pelosi མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི

བའི ་ མི ་རྣམས་ལ་སྙིང ་སྟོབས་སྤ ལ
ེ ་ཞི ང ་།   སྐབྱོ ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་ཐུ བ་རྒྱུ་མ་ཟད།  

བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག ་སྤལ
ེ ་བའི་ ནང་འཁོད ་

ལྟ ར ་རང་གི ་ སྐ ད ་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུ ང ་།

གསུམ་བཅུའ་ི སྒརེ ་ལངས་ཐེངས་ ༦༠ ཐོག་

བོད་མི ་རྒན་གཞོན་ཚང་མའི་མངོན་འདོད་

བོད་མི འི་རི ག་གཞུང་ལ་བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་
གཏོང་མཁན་ཚོ ར་འགན་ལེ ན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་

དོན། ལོ་ངོ་ ༦༠ གོང་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་

ཆོ ས ་དད་སྲུ ང་སྐ ྱོ བ ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད།   བཟོ་རྒྱུ་ཡི ན། བོད་མི ་ཚོ འ་ི ཞུམ་པ་མེད་པའི་

ནག་གཞུ ང ་གི ་ དྲག་གནོན ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་སྒར
ེ ་

བཞི ན་པའི་ཉིན་མོ་འདིར། བོད་མི ་དང་ཨ་

དུས ་ཆེ ན ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ར ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་

གི ་ཚེ ་སྲོག་དང་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་རྒྱ་
ལངས་བྱས་པ་རེད།   གསུམ་བཅུའ་ི དུས་

མི ་ཚོ ར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་ དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་ རི ་མི ་མང་དབར་ཉམས་པ་མེ ད་པའི་མཛའ་

དྲན་ནམ་ཡི ན་ལ་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་ རང་དབང་བསྐྱར་གསོ ་ཐུ བ་སླད་མུ ་མཐུ ད་ མི ་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་དུས་ཚི གས་ཤི ག་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམས་ལ་འཚམས་
འདྲི་དང་གཞུང་འབྲེལ་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༦༠ སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་
ཕེབས་པའི་ཡུ་རོབ་དང་། འཇར་མ་ནི།  ཁེ་

དུས་དྲན་ཐེ་ཝན་ནང་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ བཅུ འི ་ དུས ་དྲན་གྱི ་ གསུ ང་འཕྲིན་སྒྲོག ས་

ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི འ་ི རྒྱལ་ས་ཨི ་ཌི ན་བྷར། ལྔ་པ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨི ་ཊ་ལི ་རྒྱལ་ས་རོམ།

མཛད་བྲེལ ་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་ཡང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༡༠

འདིར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གདུང་

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་

བར་ལ་ཊི ་ཝི ་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྲོས་

རྒྱུ་ཡི ན།

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

ནས་གསལ་རྒྱུ ར་བླ ་ོ སྟོབས་སྤ ལ
ེ ་བ་དང་

དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྐརོ ་དྲི་བ་

ཕུ ལ ་བར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་

གི ས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་
པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ བོད་

མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་ནོར ་བུ ་
ི ་ཁའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་གྲོས་ཚོ གས་
གླང

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་

ཕྱི འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མི ན་ནས་ཕེབ ས་

དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐོག ་མར་

པ འི ་ གྲོ ས ་ ཚོ ག ས ་ འ ཐུ ས ་ མི ་ རྣ མ ་ པ ར ་
འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན།

དེ་

ཁབ་འདྲ་མི ན་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་

ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

༦

ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་

ས་ལྡི ་ ལི ར་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་

བའི་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས།

༣།༡༠

ཐོག་ཁྲོམ་སྐརོ ་འགྲོ་

སྐ་ུ མགྲོན་ མཚམས་བཞག་སྟེ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་གཅེ ས ་

གཙོ ་ ཡར་ཐོན ་ཚོ ག ས་པའི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ དང་། མཚོ ན་ཆེ ད་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཕྱག་འཚལ་བ་

འཐུ ས་མི ་ལྕམ་ཝུའུ་གཡུས་ཇིན་ལགས། ཐེ་ དགོན་པའི་ཐང་ཆེན་དུ་འཛོ མས་ནས་སྡངི ས་

དེ་བཞི ན་བོད་ནང་

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཉམས་རྒུ ད ་དུ་ འགྲོ་

ཉམས་ཉེས་སུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐར
ོ ་བཅས་

སྐ བ ས་དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་གནང་སོང་།

པ འི ་ ཚོ ག ས ་ ག ཙོ ་

ལྡན་ཡོ ང་ཐབས་དང་།

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་བསྐངོ ་འཚོ གས་
ད་བར་རྒྱལ་

བོད ་རི གས་ཚོ གས་

ུ ་ དང་། སྐར་མ་གཅིག་གི ་ངག་བཅད་མྱ་ངན་
ཕྱོག ས་འགལ་ཚོ ག ས་པ་དུས ་རབས་ན ས

བཞི ན་པ་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་

གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

སྒ ོ ་ ད བུ ་ འ ཛུ ག ས ་

གནད་དོན ་ཞི ་ འགྲི ག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་རྒྱལ་ཁབ་

ཚོ གས་པ་ཁག་ཟུ ང་སྦྲེལ་ཐོག ་རྒྱལ་ཁབ་

འཐུ ས་མི ་རྣམ་པར་དགོང་དྲོའི་གསོ ལ་སྟོན་

ཐོག་མཛད་

གྱི ་གཙོ ་བོ ་ ཐེ ་ ཝན་གཞུ ང་འཛི ན་མང་ དཔའ་བོ་ དཔའ་མོ ་ རྣམས་ལ་གུ ས ་འདུད ་

ཁག་གི ་གཞུ ང་གི ་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་

འདྲ་མི ན་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ ་ཚོ ད་

མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

མི ན་གྱི ་ གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་

སྒྲི ག ་གནང་ཡོ ད་པ་

སོ གས་ནས་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་འབལ
ྲེ ་ ཆུ་ཚོ ད་

སྐུ་ ཚབ་དབར་གྲོས ་མོ ལ ་ཐོག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་

གསུ མ ་བཅུ འི ་ དུས ་དྲན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ དང་ གཙོ ་ སོ ག ས་ནས་བོད ་མི ར་གདུང ་སེ མ ས་

ནང་ཁྱབ་སྤལེ ་དང་།

བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ ཐོག ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

བཅས་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་
ྲེ ་ཐོག ་གཞི ་ རྒྱ་ཆེ ་ བའི ་ གཞུ ང་འབལ

ག ན ང ་ བ ་ བ ཞི ན ་

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞི བ།

ལམ་

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ ༢༦ ཁྱེར་ས་གནས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

བོ་ནི་ཕན་ཚུ ན་གནས་ཚུ ལ་སྤལ
ེ ་རེ ས་དང་།

ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་།

སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པས་སྲིད་སྐྱོང་

བོད་དང་ཐེ་ཝན་ པེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་མི ་ཚོ གས་མང་བའི་གཞུ ང་

སོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་དང་། བར་སྣུམ་འཁོར་སྟེགས་བུའི་ཐོག་ཐེ་པེ་གངྲོ ་

༡།༣༠

ཚོ གས་བརྒྱུ ད་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་རྒྱལ་སྤྱི འི་

གནང་རྗེས།

དེ་རྗེས་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་འབྲེལ ་མཐུ ད ་ཁང་ ལམ་ཐོག་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་དང་།

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་སྐར
ོ ་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོ ད ་པ་

སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ སླ ད ་འདི ར ་ཕེབ ས་པར་

འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ཁག་ངོ་ སྤྲོད ་

སྦྱང་གནང་།

རེད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠

ཚོ གས་ཁང་ནང་སྣེ་ལེ ན་འཚམས་འདྲི་དང་

ཁྱེད་རྣམ་པའི ་ རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གྱི ས་ང་ཚོ ར་

རི གས་ཚོ གས་པ་དང་།

དེ་ཡང་ཐེ་སྡདོ ་བོད་

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་

རེད། ཚོ གས་ཆེན་འདིའ་ི དམི གས་ཡུལ་གཙོ་

དེ་བཞི ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཐེ་ པེ་ གྲོང ་ཁྱེར་དང་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ ་སྐར
ོ ་གོ་ མཉམ་སྐྱེའ་ི གཏམ་བཤད་སྤལེ །

ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་།

དམི གས་བསལ་གྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ཞེས་ཞུ་

བྱས་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་དྲུག་ཅུ ་འཁོར་བའི་ ཞུ ས ་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་གི ་ གསུ མ ་

ཐེངས་ ༧ དེ་བཞི ན་གོ་སྒྲིག་གནང་འཆར་

ཡོ ད་པ་དང་། ཁྱེད་རྣམ་པ་ཁག་གཅིག་གི ས་

གཉིས་ཀྱི་སྐརོ །

ུ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་
ཐེ་ཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ི དས
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

ཤི ང་ཊོན། བཞི ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་སི ་

དེ་ རི ང ་གི ་ དུས ་ཚོ ད ་དམི གས་བསལ་ཅན་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

ཞི ག་མ་བྱུང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། །

དབང་སྒ ར
ེ ་ལངས་གསུ མ་ཅུ འི ་ དུས ་དྲན་

འགངས་ཆེ ་ བའི ་ ཉིན ་མོ ་ སྟེ་བོད ་མི འི ་ རང་ པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་

དུ་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་

སྦྲགས། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

རེ་བའི་མདུན་ལམ་གསར་པ་

༄༅། །བོད་མི ས་རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་ ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

འབྱུ ང ་གནས་མཆོ ག ་གི ས ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

ཡར་རྒྱས།

ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝི ལ་ནི་ཡ་ས་དང་། གསུམ་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ དྲུག་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་
ཏེ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྱེད་རྣམས་ ས་ཨོ ་ཊ་ཝ་བཅས་ལ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

༤།༤༥ ཐོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་

ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་ རྣམས་ལ་ཞི ་ བདེ་ དང་

རི ང ་ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་

ན་ཌ།  ཨི ་ཊ་ལི །  སི ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ། ཐེ་ཝན།    ཐེངས་ ༦༠ སྲུང་བརྩིའི་ཐོག་ཁྱེད་རྣམས་
ཀེན་ཡ། པི་ར།ུ ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀ་སོགས་ཀྱི་ བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ ཕེབ ས་པར་ངས་བོད ་མི ་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

བརྩེའི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།

སྙིང ་སྟོབས་ཀྱི ས ་རྒྱུ ད་སྐུལ ་འོག ་ང་ཚོ ་ ག ས
ྲོ ་

གནས་སྟངས་དང་།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

སྟོབས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ། གྲོས་ཚོ གས་ ཞུས།

ཁྲོམ་སྐརོ ་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་ཉི་ཧོང་

ཝན་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ ཆའི ་ ཐོག ་ཕོ་ བྲང་པོ་ ཏ་ལའི ་ སྐུ་ པར་མདུན ་
པའི་ཚོ གས་གཙོ་

Freddy Lim

ལགས་ ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་

སོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གཏམ་ པོ་ ཆེ ་ སྒྲི ག ་ནས་མཇལ་དར་སྒྲོན ་ཡོ ད ་པ་
བཤད་སྤལེ ་རྗེས།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ བཅས། །

ཀྱི་ཐོག་ལའང་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་གི ་ཡོ ད།

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

འགྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འགོ་ཁྲིད་ལ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་རྗེས།
བོད་དོན་ཐོག་ཤུ གས་རྐྱེན་

རྐྱེན་གྱིས། ཚོ གས་ཆེན་དེ་ཉིན་གཉིས་རི ང་འཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངས་ཁྱེད་རྣམ་པ་

ལ་ཊི ་ཝི ་ཡར་འཚོ གས་གཏན་འཁེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

རྡ་སར་ཕེབས་ནས་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་

གཞན་ཡང་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དེ་ བརྒྱུ ད་འབྱུ ང ་

གང་ཐེབ ས་མི ན་ཐད་དཔྱད་ཞི བ ་བྱ་རྒྱུ ར་
གྲོས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་མཛད་བྲེལ་ཆེ ་བའི་

ཆེན་ཐེངས་ ༧ ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  ཁྱེད་རྣམས་

མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སླར་ཡང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་གསུང་གནང་སོང་། །
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བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་མི ་འདྲ་བར་ང་ཚོ ་འདིར་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ཐོག་སྐྱོད་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཐོག ་ནས་ངོས ་རང་བཙན་བྱོལ ་བ་ཆགས་

ཚ་དྲོད ་ཆེ ་ རུ ་ ཕྱི ན ་པའི ་ རྐྱེ ན ་གྱི ས ་འགྱུ ར ་

སྐྱེད་ཧ་ཅང་ཡོ ང་གི ་འདུག

ང་ཚོ འ་ི ངོས་

པ་རེད། མི ་མང་གི ས་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་

བྱོལ་བའི་མི ་གོ་ཆོད་པ་ཞི ག་རེད།

དེར ་བརྟེན་ངོས ་རང་སྐ བ ས་དེར ་བསམ་

ཀྱི་སེ མས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་མ་རི ག་

མར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ས་ལོ ་བཅུ་གནང་

༡༠ ཉིན་ཐེ་ཝན་དང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ། ཨ་

ཡོ ད་ཀྱང་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་གཏོང་སྐབས་བཙན་

རྒྱ་རི གས་ཕོ་མོ་ཁག་གཅི ག་བོད་མི འི་གསུམ་

དུ་སླབེ ས་ནས་ཆོ ས་ལུགས་འདྲ་མི ན་གྱི་དབུ་

རི ། ཡུ་རོབ།   རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་བཅས་ནས་

བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༠ སྲུང་བརྩིའི་
མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།   དེ་

རྒྱ་གར་

བ་ཧ་ཅང་འག ྲོ་ རྒྱུ ་ཡི ན་པ་བཤད་སོ ང ་།

བླ་ོ ཞི ག་འཁོར་བྱུང་།   ད་ཆ་ངོས་རང་ལོ་

ནས་ཚན་རི ག ་པར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

པ། ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་

བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བླ་ོ བཟང་

པ།

བཙན་བ ལ
ྱོ ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག ་ཡི ན་ནའང་།

གཞག་དེ་དག་ཐོག་ཕར་བླ་ོ སྐྱེད་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོ ད་

ཚན་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་

ཚུར་ཤེས་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཧ་

ཉིན་རྒྱ་རི གས་དེ་དག་ལ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་
པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

འོས་འདེམ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཐོག་

སེ ང ་ྒེ ལགས་ཀྱི ས ་གནང་ནས་ང་ཚོ ་ འདིར ་
ཆབ་སྲི ད ་ཐོག ་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་མང་

ཅང་ཡོ ང་གི ་འདུག   ཕན་ཚུན་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་

གཙོ་ཚད་ལོན་པ་ཞི ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  ང་

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཇལ་ཁ་དང་སྦྲགས་

ང་ཚོ ་ འདིར ་བོད ་མི ་བཙན་བ ྱོལ ་བ་འབུ མ ་

ཟུར་དུ་ཡོ ད། གྲོས་ཚོ གས་ཟུར་དུ་ཡོ ད། དེ་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མར་དགའ་བསུ ་ཡོ ད །

དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་

གཅི ག་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི ས་སོ་སོའ་ི ཆོས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

འདིར་ངོས་རང་ལོ ་ངོ་དྲུག་ཅུ ་ཕྱི ན་པ་རེ ད།

ངོས ་རང་སྡདོ ་སའི ་ ནང་ལྟ་ བུ ་ ཆགས་ཡོ ད །

ཁྲིད་དང་མི ་སྣ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་ཐུ ག་གི ་

བརྒྱད་ཅུའ་ི ནང་སླབེ ས་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་

པ་འདི་སེམས་སྐྱོ་པོ་ཞི ག་རེད།

པར་གལ་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་ནི ་ ཚན་རི ག་པ་དང་

རྒྱུ ་ཡི ན་སྐརོ ་བརྗོད་པ་དེར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་

ཕྱོག ས་གཅི ག ་ནས་བཙན་བ ྱོལ ་བ་ཆགས་
ཕྱོགས་

ཡོ ད།

ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླངེ ་བྱ་རྒྱུ་དང་ལྷག་

གཞན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན ་ན་ལོ ་ རྒྱུ ས་

ཐུ ག་རྒྱུ་རེད། ད་ཆ་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་བཞི ་བཅུ་

ཅིང་རང་དབང་ལུང་པ་རེད།

ཐུ ག་ནས་ང་ཚོ ་གོ་བསྡར
ུ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ལམ་ང་ཚོ ས་ཐེ་ཝན་ནས་རྫས་འགྱུར་རི ག་

ི ་ནང་ཁོར་ཡུག་གི ་
ཁྱེད་རང་ཚོ འི་འཛམ་གླང

ཡོ ད་པ།   བགྲོ་གླངེ ་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲའི་

གི ས་ལོ ་ བརྒྱད་ཅུ ་ ཙམ་ནང་འཛམ་གླི ང ་

ཆགས་ནས་མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་དང་ཐུ ག ་རྒྱུ ་

པའི་ཚན་རི ག་པ་དང་ཐུ ག་པ་རེད།

ཉེ་

ཁོང་

ཆེད་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་

ཆ་མ་ཐོགས་པའི་བོད་མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ར་བར་བོད ་མི འི ་ རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་
བྱས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ ཐམ་པ་འཁོར་བའི་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒའོ ི་སྐ་ུ མགྲོན་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་རྒྱུ འི་བཟོ་ལྟ་ཞི ག་

འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠

རྒྱ་ནག་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་གི ས་མཚོ ན་

ཚབས་ཆེ ་བྱས་མཐར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

ས་ཆེ ན་མོ ་དང་བསྡུར་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་མང་

གཙོའ་ི སྒང་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་

ཆེན་མོར་ད་དུང་ཡང་མང་གཙོ་མེད།   རྒྱ་
མི ས་ད་ལྟའང་ཏཱ་ལའི་ཁ་བྲལ་བ་ཟེར་བཞི ན་

དང་མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་རྗེས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུའང་

དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་

ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ང་རང་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་སྲིད་

བོད་རྒྱ་མི ་རི གས་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་

མི ་ཚོ ས ་༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་

ལ་མ་འཛེ མས་པར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

འཇུག་གི ་ཉེས་ཆད་ཕོག་གི ་ཡོ ད། ལྷག་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི འི་ ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་

སྐབ ས་དེར ་རྒྱལ་སའི ་ ནང་དུ་ སེ མ ས་དང་

དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོ ད་པ་བཞི ན་དུ་

བདམས་པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞི ག་རེད།

མ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་ཁྲི་བརྒྱད་ལྷག་ བོ ད ་མཐོ ་ སྒ ང ་གི ་ཁོ ར ་ཡུ ག་ལ་མཚོ ན་

དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།   བོད་ནང་གི ་བོད་

༸སྐུ་ པར་ཙམ་ཡང་ཉར་བ་ཡི ན་ཚེ ་ བཙོ ན ་

གི ་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བདྱེ ་

སྒརོ ་སྟངས་འཛི ན་ཤུ གས་ཆེ ་བྱས་པ་མ་ཟད།
དགོན་པ་ནས་ག་ྲྭ བཙུན་མང་པོ་བཙན་དབང་

དེ་

འཛི ན་ཡི ན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི ་གནོན་ཤུ གས་

མཆོ ག་གདན་ཞུ འི་མགནྲོ ་བརྡ་ཕུལ་བ་ཡི ན།  
སག
ྲོ ་གི ་ བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཤི ག ་ཚོ ག ས་
སྐབས་རེད།   ལྷན་ཚོ གས་དེ་ནི་ཨ་ཕི་རི ་

ཀའི་ཡུལ་གྱི ་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་
སྟངས་

Ubuntu

ཞེས་པ་དེར་གཞི ་བཅོལ་

འོག ་ཕྱི ར ་འབུ ད ་བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་ ནས་ཚོ གས་ཡོ ད།  དེའ་ི གོ་དོན་ནི་གཞན་ལ་

རི ང་བོད་མི འ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་

ཡོ ད། དེ་རང་སྔ་དྲོ་ང་རང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་འཚོ ་ཐུ བ་པའི་དོན་རེད།  

༦༠ མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་མགྲོན་

འབོད ་གནང་བར་ང་ལ་ཆེ ་ མཐོང ་ཧ་ཅང་

ངའི་ལུང་པའི་ནང་གི ་མི ་

༡༩༦༠ ཐམ་པའི་ལོ་ནས་མང་གཙོའ་ི ལས་

ལ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་སྐམ་

ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨི ་ཡན་ཀ་མ་

ཐོབ་པ་བྱུང་།

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སླབེ ས་པ་རེད།   ཕྱི་ལོ་

སྒང་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ འང་བཙན་བྱོལ་

ཙམ་ནས་ངོས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ལས་ཀ་བཞག་

ཡོ ད།    ཚན་རི ག་པ་དང་ཐུ ག་སྐབས་བླ་ོ

གཙོ ་བོ་གླིང་ཆེ ན་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་
མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

གཅིག་ཚུགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕྱི་

ངས་པར་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གཏང་གི ་ཡི ན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༡༠

བརྒྱད་ཅུ ་དགུ ་བཅུ འི་བར་བསྡད་པ་ཡི ན་ན་

གྲངས་ཉུ ང་ངུ་ལས་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཐེ་

བ་ཉུ ང་ངུ ་ ལས་མེ ད ་ཀྱང་མང་གཙོ འི ་ སྒང ་

མི ་བཙན་བྱོལ ་བའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཧྲ་ཏག་ཏག་

ཐོག ་ནས་ངོས ་རང་འདིར ་བཙན་བ ྱོལ ་བ་

དེ་འདྲའི་

མི ་

ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོ ད། བོད་

དགོས་པ་གང་ཡང་མི ་འདུག

རང་ཚོ ་ ཕྲུ་གུ ་ དེ་ དག་ཕལ་ཆེ ར ་ཚེ ་ ཚད་ལོ ་

བ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོ ད།

ཝན་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་མང་གཙོ འི་

པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོ ད། ཐེ་ཝན་

འདིར་ཁྱེད་

ནས་འཛི ན་སྐྱོང ་བྱས་ནས་མང་གཙོ འི ་ ཀ་

རུ ་ མཆོ ག ་ལ་སྐྱབས་འཇུ ག ་ཞུ ས ་ནས་བོད ་

ལོ ་ བརྒྱད་ཅུ འི ་ མཚམས་སུ ་ འགྱུ ར ་བ་འགྲོ་

ཙམ་རི ང་ཚན་རི ག་པ་མང་པོ་ ཞི ག ་དང་

ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད ་

སྐབ ས་དེར ་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲི ད ་བླནོ ་པཎ ྜི་ ཏ་ནེ་

ཚོ ར ་དཔག་ཚོ ད ་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ལྷན ་ཁང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་མཇལ་རྒྱུ འི་སྐལ་བཟང་ ངའི ་ ལུ ང ་པའི ་ སྲིད ་གཞུ ང ་ལ་མཚོ ན ་ན་རྒྱ་
གོ་སྐབས་ཐོབ་བྱུང་། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་བྱམས་ ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་འགྲོ་བཞི ན་

མང་ཕོ་མོ ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དེ་རི ང་མཛད་

རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་

ན་ཉེ་ ལམ་ཁོ ར ་ཡུ ག་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་

བརྩེ་ལྡན་ཞི ང་གཞན་ལ་ཐུ གས་བརྩེ་ཧ་ཅང་ པ་མཐོང ་སྐ བ ས་ང་རང་ཧ་ཅང་ངོ་ ཚ་པོ་

འདྲི་གནང་སོང་། ཁ་སང་དགོང་དྲོ་བོད་ཀྱི་

འདི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་གཞུང་རི མ་པས་

ཅང་གལ་འགངས་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་བརྗོད ་

པའི་གང་ཟག་ཞི ག་ཏུ ་མཇལ་བྱུང་།

སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ་མཐོང་བྱུང་།

དེ་

སྐྱོར་གནང་བར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ ་

ཕུད་འཁྱགས་རོམ་ཆེ ་ཤོས་དེ་བོད་མཐོ་སྒང་

གི ས ་དུས ་རབས་འདི་ ནི་ དེ་ སྔ་ དང་མི ་འདྲ་ ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་མཇལ་བཅར་ཞུ ་
བར་དཀའ་རྙག
ོ ་རྣམས་དྲག་པོའི་ལམ་ནས་ མཁན་རྣམས་ལ་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུ ད་ནས་

ཕ་གེར་བོད་མི ་གཞོན་

ཁྲིད ་རྣམ་པས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་མཚོ ན ་

བཅུ འི་ འབྱུ ང ་ཁུ ང ས་བོད ་མཐོ་ སྒང ་ཆགས་

དགོས་པ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞི ན་ཡོ ད།

སྒ་ོ འདི་ བརྒྱུ ད་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་འཚམས་

ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་རི ག་གཞུང་གི ་གཞས་
རི ང ་འདིར ་ཡང་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་མང་པོ་
མཇལ་རྒྱུ་འདུག

སྐྱེས་གཉིས་ཀྱི་གདོང་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

གྱི་རི ་མོ་བྲིས་འདུག   གཏམ་བཤད་ཚར་
རས
ྗེ ་ངས་ཁོང་གཉིས་དང་ལྷན་པར་བརྒྱབ་

རེད།   དེར་བརྟེན་ངས་དེ་རི ང་གོ་སྐབས་

བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་ད་བར་རྒྱབ་
རྒྱུ་ཡི ན།

ང་རང་གི ས་གཙོས་འདིར་དབུ་

བཞི ན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་འདིར་ཡོ ང་བ་འདིས་

བོད ་མཐོ ་ སྒ ང ་གི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག་དེ་ བཞི ན ་ཧ་

ི ་ལྷ་ོ བྱང་གི ་སྣེ་གཉིས་
ཡོ ད།   འཛམ་གླང

སྟེང་ཡོ ད།   ཨེ ་ཤི ་ཡའི་གཙང་པོ་ཆེ་ཁག་

ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ དཀའ་

ནང་ཆུ ་ མཛོ ད ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ བརྒྱབ་དང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

གཅོད་བྲེག་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

སྡག
ུ ་ནམ་ཡང་རྗེད་ཐབས་མེད་པའི་བརྡ་ལན་

རྒྱག་བཞི ན་པ་དང་།

ཤི ང་ནགས་ཧ་ཅད་

མཛད་མཁན་ཁེངས་དྲེགས་རྩ་བ་ནས་མེ ད་ འདུག ངའི་ལུང་པའི་སྲིད་གཞུང་ནས་ཀྱང་

ཁོང་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དང་མཚུ ང ས་པར་༸གོ ང ་

མི ན ་པར་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི་ ལམ་ནས་སེ ལ ་ གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  
ཐེངས་འདིར་ང་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་༸གོང་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་མཇལ་བཅར་ཞུ ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི ར་ རྒྱུ ར་འགོ ག ་རྐྱེ ན ་བཟོ་ ཐབས་བྱས་བྱུ ང ་།  
འདི་ལྟ་བུའ་ི འཇིགས་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་མཚན་སྙན་
ཡི ན།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ ནི་ འཛམ་གླིང ་ནང་ལོ ་ ལྟར ་གྲགས་ཆེ ་ བའི ་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་ལ་གཏོང ་རྒྱུ ་

ཞི ག་མཚོ ན་ཐུ བ།

མོ ར ་བོད ་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས ་སྤྱི ་ ནོར ་

མཆོ ག ་གི ས ་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ལྟར ་འཚེ ་

ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཆེ ན ་པོ་ ཐེབ ས་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་

ཉེན་སྲུང་ཆེ ད་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོ ད།

ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་

བསམ་ཚུ ལ ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ཡོ ང ་བཞི ན ་

ནག་གི ་སདྲི ་འཛི ན་བདྱེ ་དགོས་བསམ་པའང་ ན་ཁོང ་གི ་ ཆེ ་ མཐོང ་ཉམས་དམས་སུ ་ འག ་ྲོ

གྱི་རི ང་རྒྱ་ནག་གི ས་ཆབ་སྲིད་དམ་བསྒྲགས་

ཡོ ད་པ་ནི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་རེད།

ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དེ་རི ང་གི ་ཉིན་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུ་ཕྱྭ འི་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་

ནས་གོ་ ལའི ་ གནམ་གཤི ས ་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་ལ་

མེ ་མདའ་དང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་མེ ད་ལ། མི ་སྣའི ་ མཚན་གཞུ ང ་ནང་ལོ ་ བསྟུད་མར་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ཉམས་ཞི བ ་པའི ་ ཁྲོད ་

དམག་གི ་གནམ་གྲུའང་མེད།   ཁོང་ལ་རྒྱ་ དངོས་ཕེབས་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ་ཡི ན་

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུ ན་

སྤྱི ་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་

ཡོ ད། བོད་ནང་བོད་མི འ་ི མི ་རབས་གསུམ་

འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་

ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་དུས་སྐབས་

འོག་གཞི ་རྩའི་བོད་མི འི་སྨྲ་བརྗོད་དང་ཆོ ས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་

སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་རྩོད་བཞི ན་

ལྕགས་ཁྲབ་འཁོར་ལོ་དང་མཚོ ་དམག་གི ་གྲུ། འཐོན་བཞི ན་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་ཁོང་༸སྐ་ུ

མེད།    ༸གོང་ས་ཏྰ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ རྒྱུ འི་རེ ་བ་དེ་ནི་རྒྱུ ་མཚན་ཁུངས་ལུང་མེ ད་
ལ་རྒྱ་ནག་གི ས་ཞེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ པ་ཞི ག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

ཕྱི་ གནང་།
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