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སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི ས་དབུ་མ་

30

ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ར་རོགས་དངུལ་ཨ་
སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧ གཏན་འབེབས་གནང་འདུག....................
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

3

བོད་དང་བོད་མི།

བོད་དང་བོད་མི།

4

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

5

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་
གནང་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡམོ ་པ་འབོག་ཆོག་མཛད་པ།
༄༅། །༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་སྤནེ ་

པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ི ་གཙུག་
པོ་མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ལག་ཁང་གི ་ ར ནྟེ ་མཆོ ག ་སྤྱན་སྔར ་ར ྗེ་ བརྩུ ན ་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་སྩལ།

དེ་ཡང་ཐོག་

མར་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་གི ས ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

སྔནོ ་དུ་ངོས་ཀྱིས་གཞི ་བདག་

གཏོར་མ་ཞི ག་འདོན་རྒྱུ་ཡི ན།

གཏོར་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད།

ནམ་རྒྱུན་བགེགས་
བླ་མ་རྣམ་པ་ཚོ ས་སོ་སོའ་ི

ནམ་རྒྱུན་ཕྱག་ལེན་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མུ ་མཐུ ད་གནང་
བ་ཡི ན་ན་ཡག་རྒྱུ་རེད།

ངོས་ཀྱི ས་ངས
ོ ་ནས་སེ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི ་

མགྲོན་དུ་གཉེར། ཟེར་བ་དེར་ཉིན་རེ་བཞི ན་བསམ་བླ་ོ

གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། དེའ་ི ལག་རྗེས་སུ་སྣང་སྲིད་གཉེན་

ལ་ཤར་བ་མ་གཏོགས་གདུལ་རྒྱུའི་དགྲ་དང་བསྐྲད་རྒྱུའི་
བགེགས་ཟེར་བ་བླ་ོ ལ་རྩ་བ་ནས་ཤར་གྱི་མི ་འདུག

དང་བརྒྱུད་པའི་སྒ་ོ ནས་ཕན་ཐོགས་བྱ་བསམས་པ་མ་ རི མ་པ་དགུ་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད། ཕྱི་རྒྱུད་ཟེར་ནའང་འདྲ།
གཏོགས་འདིས་ངོས་ལ་གནོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་དང་། བྱ་རྒྱུད། སྤྱོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ་དག་སྔནོ ་
དེས་ངོས་ལ་འཚེ ་བ་བྱ་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་གང་ཡང་དྲན་ འགྲོ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་
གྱི་མི ་འདུག

འདོན་གྱི་མེད།

དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་བགེགས་གཏོར་ ཆ་ཚང་ཐོན་པ་དེ་སྔགས་བླ་མེད་སྐབས་སུ་ཡོ ད།

དེ་ སྔ ་ ང་ཚོ ས་བོད ་ལ་བགེ ག ས་གཏོར ་བཏང་ནས་

དེ་རི ང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ ས་ཁ་སང་ངོས་ཀྱིས་ལབ་པ་

རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ན་གང་འཚམ་རྒྱ་མཚོ འ་ི

འཁོར་ལོ ་གསུམ་པོ་སྤྱི་ཡོ ངས་དེ་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་གྱི་

བགེགས་མཐའ་དག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོ ལ་དུ་བསྐྲད་ཟེར་
གྱི་ཡོ ད།

འགྲམ་ལ་ཡོ ད།

དེ་ནས་ད་དུང་ཕ་རོལ་དུ་བསྐྲད་པ་

ཡི ན་ན་སི ནཧཱ་ལ་དང་། དེ་ནས་ཨ་ཧྥི་རི ་ཁ། ད་དུང་
བསྐྲད་པ་ཡི ན་ན་ཨ་རི ར་སླབེ ས་ཉེན་ཡོ ད། དེང་སྐབས་

ང་ཚོ འི་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ཨ་རི ར་དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་བྱས་
ནས་འགྲོ་བཞི ན་འདུག ༼ ཞལ་ཤོབ་མཛད་ ༽ དེར་
བརནྟེ ་ངས
ོ ་རང་བགེགས་གཏོར་དེ་བླརོ ་རྩ་བ་ནས་བབ་

པོ་ཞི ག་མི ་འདུག

ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བཏོན་ནས་གཏོར་མ་བཏང་བ་དེ་གྲས་
གང་ལྟར ་སྣང་སྲི ད ་ཀྱི ་ སེ མ ས་ཅན་ཚང་མ་གཉེན ་དུ་

བལྟས།

ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་དེ་དག་ལ་དངོས་

དེ་རེད།

ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
ཀྱི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ།

ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡས
ུ ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ ཐེང ས་འདིར ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་གི ས ་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་རེད།

གསང་སྔགས་དེ་དག་གང་ཟག་སྒསོ ་བཙན་བྱས་ནས་

དམི གས་བསལ་ཁམས་དང་མོ ས ་པ་སོ ག ས་ཆ་རྐྱེན ་

ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་ནས་གང་ཟག་སྒས
ོ ་བཙན་ཟེར ་
ནས་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་གསུངས་པ་རེད། སྔགས་ཀྱི་ཆོ་

ག་ལ་རྒྱུད་སྡ་ེ བཞི ་ཡོ ད། ཡང་ཕྱི་རྒྱུད་དྲུག ནང་རྒྱུད་
དྲུག་བྱས་ནས་ཐེག་པ་རི མ་པ་དགུ་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ཉན་

ཐོས་རང་རྒྱལ། བྱང་སེམས། ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡོ ་ག མ་ཧཱ་
ཨ་ན་ུ ཨ་ཏི། ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཟེར་ནས་ཐེག་པ་

ཇི ་ལྟར་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ་པ་ལྟར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཁུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་
བསྐྱང་རྒྱུ འི ་ དགོང ས་པ་བཞེས ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་
ཁོངས་སླབོ ་སྡ་ེ ཁག་སོགས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
དཔོན་དང་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས།

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་

འཐུ ས་ཚབ་བཅས་ནས་མཎྜལ་ཚོ མ་བུ་འདེགས་འབུལ་
དང་། དབུ་བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སླབོ ་དཔོན་མཆོག་གི ས་ཞལ་

འདོན་ཚི ག་བསྟུན་གྱིས་སྐ་ུ གསུང་ཐུ གས།

བུམ་པ།

རི གས་ལྔའ་ི མཚན་མ། ཚེ ་ཆང་། ཚེ ་རི ལ། རྒྱལ་སྲིད་
སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད། རྫས་བརྒྱད་བཅས་

རི མ་པར་ཕུལ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་མང་ཚོ ག ས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དོན།

དེ་རི ང་འདིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

རི ག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་སྡ་ེ ཁག
རོང་གཞི ས་བྱེས་མི ་མང་ཐུ ན་མོང་།

མི འ་ི ཚོ ང་པའི་ཚོ གས་པ།

༄༅།

།སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

རྒྱལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་

སྨན་པ་སྐལ་བཟང་དོན་ལྡན་

བོད་ཀྱི་གསོ་རི ག་སྨན་ཁང་བཅས་ནས་བརྟན་བཞུགས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ བསྟར་གནང་བ་འདི་ལྟར་རེད།

འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་ བོད་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི ་རི ང་བོད་མི འི་སེ མས་ཤུ གས་
རྣམས་ཀྱི ་ མགོན ་དཔུ ང ་དམ་པར་སྐུ་ ཚེ ་ ༸ཞབས་པད་ པ། གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་ དང་སྙིང ་སྟོབ ས་ལ་ཕལ་ཆེ ར ་ངོ་ མཚར་སྐྱེ་ དགོས ་པ་
མཆོག་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་།

བྱེ་བྲག་གངས་ཅན་པ་

བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆེ ད་དད་འདུན་གཡོ ་བ་མེ ད་པའི་ གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞི ན་མི ་མང་བཅས་ཁྱོན་ ཞི ག་རེད། དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཕྲད་པ་ཡི ན་ནའང་དེར་
ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་དང་ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླ བོ ་སྡ ་ེ ཁག མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་སྤྱི་ནོར་ གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུ བ་མཁན་ཞི ག་དང་། དེ་ཡོ ང་ས་གཙོ་

རྒྱལ་རོང་གཞི ས་བྱེས་མི ་མང་ཐུ ན་མོང་། བཙན་བྱོལ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གཙུ ག་ལག་ བོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་རི ག་
བོད་མི འ་ི ཚོ ང་པའི་ཚོ གས་པ། སྨན་པ་སྐལ་བཟང་དོན་ ཁང་དུ་ གདན་ཞུ ས ་ཀྱི ས ་བཞུ གས་ཁྲིར ་༸ཞབས་སོ ར ་ གཞུང་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་རེད། ཁ་སང་ངོས་ཀྱིས་འདི་ནས་
ལྡན ་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ་ རི ག་སྨན ་ཁང་བཅས་ནས་ཇི ་ ལྟར ་ བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་བསྟུན།

བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་

གསོལ་བ་ཕུར་ཚུ གས་སུ་བཏབ་སྟེ་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ ་ རྗེ་སླབོ ་དཔོན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་

ལབ་རྒྱུ་བྱུང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ཡོ ད་
ུ ་པ་ཤུ གས་ཆེ ན་པ་ོ
པའི་སྐབས་ལ་བོད་ཆི ག་སྒྲི ལ་གྱི་ནས

སྨནི ་སྩལ་བྱུང་བ་བཞི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་རྐྱང་ ཡོ ད་པ་རེད།
༢༧ གཟའ་ལྷག་པ་གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲོད་དགེ་བའི་ འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྭ་དབུ་མཛད་
ཉིན་གྱི ་སྔ་དརྲོ ་བཞུ གས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླིང་ ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་། པཎ་གྲུབ་ མངའ་བདག་ཁྲི ་ རལ་གྲོངས་པའི ་ རྗེས ་ལ་བོད ་སི ལ ་
ུ
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོའི་ བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས། ༸རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་ བར་ཕྱིན་པ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་དམའ་
ུ
རབས་གསོ ལ ་འདེབ ས་གསུ ང ་མུ ར ་གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་ བོ་དང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཆགས་ཡོ ད། བོད་སི ལ་བར་ཕྱིན་
སྒ་ོ ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།
སི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་།
བརྟན་བཞུགས་ པའི་རྗེས་བོད་མི ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཕྲད་པ་རེད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་
ུ
དང ོས ་གཞི ར ་བླ་ མ་ལྷར ་བསྐྱེད ་ནས་བཟླས་པའི་ བར་ ངོས ་རང་སྐྱེ་ས་མདོ་སྨད ་ཙོ ང་ཁའི་ཡལ་ལ་ཆ་བཞག་
བརྟན་བཞུ གས་ཀྱི ་རྡོ་ར་ྗེ སླབོ ་དཔོན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་
ཆོས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་
ཆོ ག ་གཞུ ང ་ལྟ ར ་ཕེབ ས་རྗེས ་ཙ་རུ འི ་ ཚོ ག ས་འཁོ ར ་ ན།
སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་
ུ
འབུལ་བཞེས་གནང་། དེ་ནས་དབུ་བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སླབོ ་ གཏོགས། བོད་དབས་དང་ཧ་ལམ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མ་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
རེད།

དཔེར་ན་ངོས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆ་བཞག་ན།

ཕ་

ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ཚོ ས་ང་ཚོ འ་ོ དཔོན་པོ་ཟི་
ལི ང་གི ་མཱ་ཀྲུའུ་ཞི ་ཡི ན་བསམ་པ་མ་གཏོགས།

དགའ་

ལྡན་ཕ་ོ བྲང་བསམ་བླའོ ི་ནང་འཁོར་མྱོང་མེ ད་ལ་རྒྱུས་
མྱོང་མེད།
རེད།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་བོད་སི ལ་བུར་ཕྱིན་པ་

དུས་ཕྱིས་སུ་ཁམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་སྡ་ེ དང་བོད་སྡ་ེ

ཞི ་བ་འཚོ ་དགུ ང་ལོ ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་རེད་ཟེར་གྱི ་
འདུག

ནམ།

འདི་ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་མི ན་

བྱེད་པའི་སྐབས་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་དེ་ཚོ འི་གྲས་
ནི་བོད་སྐད་ནང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད།

དབྱིན་ཇི་དང་

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་བོད་ལ་གདན་ཞུ་གནང་ Modern Hindi སྐད་ནང་འདང་གི ་མི ་འདུག དེར་

། མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ བརྟེན ་སྔར ་བོད ་ཀྱི ་རྒྱལ་བླནོ ་དང་པཎ་གྲུབ་བྱང་ཆུ བ ་
ནང་སླབོ ་སྦྱོང་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ང་ སེམས་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་བོད་པའི་
ཚོ ་བོད་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་ རི ག་གཞུང་འདི་ཧ་ལས་པ་བཟོས་འདུག

དེང་སྐབས་

གཉིས་སུ་ཕྱེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ཡི ་གེ་ཟུར་དུ་ཡོ ད་སྟབས། ཀྱི ་ དུས ་ཚོ ད ་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་གླིང ་འདིའི ་ སྟེང ་

རྫོགས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡད་ཐུ བ་པ་དེ་

ཡི ག་རང་གི ་ཐོག་ནས་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཚད་མ་ལ་ གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་དོ་སྣང་ཡོ ང་བ་ཞི ག་ཆགས་འདུག

ཞེ་དྲག་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོ ངས་
གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གི ས་བྱས་འདུག
དབུས་སྐད་ལབ་ན་འགྲིག
འགྲིག

ཨ་མདོའ་ི སྐད་ལབ་ན་

ཁམས་སྐད་ལབ་ན་འགྲིག

སྟོད་པའི་སྐད་

ལབ་ན་འགྲིག སྒྲ་གདངས་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་མི ་འདྲ་བ་

ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི ་ ཡི ་གེ ་ ལ་བརྟེན ་མི ་དགོ ས ་པར་བོད ་ བོད་པའི་རི ག་གཞུང་ཞེས་བརྗོད་དུས་ཤེས་མཁན་ཚོ ས་

སོགས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་ བོད་པའི་སེམས་ཤུ གས་དང་གཅི ག་སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆ་

ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ་བཀའ་འགྱུར་ རྐྱེན ་གཙོ ་ བོ་ ནི་ བཀའ་འགྱུ ར ་བསྟན་འགྱུ ར ་གྱི ་ ཡི ་གེ ་

བསྟན་འགྱུར་དེ་དག་བོད་ཡི ག་ནང་ཆང་ཚང་བསྒྱུར་རྒྱུ་ དང་། དེའ་ི ནང་ཡོ ད་པའི་བརྗོད་བྱ་དེ་དག་མདོ་དབུས་
བྱུང་བ་རེད།
གཙད་སྟོད ་ཚང་མར་ཡི ་གེ ་ འདི་ ཁྱབ་པའི ་ ཐོག ་ནས་

གཅིག་སྒྲིལ་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ཡོ ང་གི ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་
འགྱུར་གྱི་ཡི ་གེ་གཅིག་གྱུར་རེད། བོད་ཡོ ངས་རྫོགས་

དེར་བརྟེན་བོད་པའི་ཡི ་གེ་དེ་ལེགས་སྦྱར་དང་ཏག་ཏག་

མོ ན་ཡུལ་བར་དུ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཡི ་གེ་

རྒྱུ་འགོ་མ་བཙུ གས་གོང་ཆོ ས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྐབས་ ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethནས་བོད་པའི་ཡི ་གེ་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡར་རྒྱས་ཆེ ན་ ics ཟེར་བ་འདི་ང་ཚོ ་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ ར་ནི་ཕ་མེས་

གཅིག་གྱུར་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ནབུ ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་

དེ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པས
ོ ་ཡི་གེ་གསར་བཏོད་གནང་བ་ཡི ན་ན་
འདྲ། ཡར་རྒྱས་བཏང་བཏང་བ་ཡི ན་ན་འདྲ། གང་

ལྟར་བོད་པའི་ཡི ་གེ་ལ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཡོ ད་པ་
ཞི ག་རེད།

རྩ་བའི་བོད་པའི་ཡི ་གེའ་ི དཔེ་ལྟ་སའི་དེ་རྒྱ་

གར་གྱི་ཡི ་གེ་རེད།

ཡི ན་ཡང་བོད་པའི་ཡི ་གེ་ཟུར་དུ་

བཟོས་ཡོ ད། བོད་པའི་ཡི ་གེ་ཟུར་དུ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སྔ་མོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པའི་གཞུང་དེ་དག་སྟོན་པ་མྱང་
ངན་ལས་འདས་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་།

དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་

ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་རི ག་གཞུང་ཁག་ཚད་མ་

རི ག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རི ག་པ། ལྟ་གྲུབ་རི ག་པ་
སོགས་མང་པ་ོ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི ་ཉམས་གོང་
འཕེལ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་པ་འདྲ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་

འགྲོ་ཐུ བ་མཁན་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་པ་རེད། མཁན་

ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་ཕེབས་ནས་བོད་ཡི ག་ནང་ཚུ ར་བསྒྱུར་ ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་ཆའི་ནང་འཁདོ ་པ་བཞིན་
པོ་ཕལ་ཆེར་ཡོ ད་ས་མ་རེད།

ཟ་སྐད་འཐུ ང་སྐད་ལྟ་བུ་ ནས་ནང་པའི་ཆོས་ཆགས་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་ཚན་ནས་ནཱ་

སྤྱིར་བཏང་མ་གཏོགས་ཡོ ད་ས་མ་རེད།

མཁན་ཆེན་ ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོ ད།

སྐབས་གཞི ་ནས་ལེ གས་སྦྱར་ནང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་བོད་ པའི་གཞུ ང་ནང་གི ་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་མ་

སྐད་ནང་ཚུ ར་བསྒྱུར་རྒྱུ་འགོ་བཙུ གས་ནས་བོད་ཡི ག་ རི ག་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ནང་པ་མི ན་པ་ཚོ ར་སླབོ ་དུས་ནང་

ནང་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ རི ག ་གནས་ཆེ ་ ཆུ ང ་དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་བོད ་ ཆོས་དང་འབྲེལ་ནས་བཤད་ཀྱི་མེད། ནང་ཆོས་དང་
ཡི ག་ནང་མི ང་ཚི ག་གསར་པ་རི མ་བཞི ན་བཟོས་པ་ཞི ག་ མ་འབྲེལ་བར་ academic subject ཐོག་ནས་

ཆགས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ད་ལྟའ་ི སྐབས་ལ་སྔར་གྱི་ནཱ་ ཚད་མ་རི ག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་

ལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚོ ས་རི ག་གནས་གཙོ ་ཆེ ་ བསླབ་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས།

ཡི ག་ནང་ཆ་ཚང་བཤད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ ང་ཚོ ་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ ་ཕ་མེ ས་ནས་ནང་པའི་ཆོ ས་བྱེད་

ཐུ བ་པ་ཞི ག་འདུག

མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་རེད། ཤེས་མ་ཤེས་གནས་ཚུལ་ཁ་

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་བོད་ལ་གདན་ཞུ་གནང་། མཁན་

གཏོགས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནི་ནབུ ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་

རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོ ས་བརྗོད་ན།

སྐབས་དེ་དུས་མཁན་ཆེན་

འདི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བར་

བ་རི ག་གནས་ཆེ ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་དེ་ཚོ འི་གྲས་བོད་ བཤད་དུས་secular ཞེས་པ་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་མ་རི ག་པའི་སྐརོ ་བཤད་

ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་དགུང་ལོ་བགྲེས་པོ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་

ཞི ་བ་འཚོ འ་ི ལམ་སྟོན་འོག་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་བཙན་ བའི་བཟང་སྤྱོད་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཆོ ས་མེ ད་མཁན་དང་ནང་

སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་གྱི ས་རིག་གནས་ཀྱི ་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་

ཁུ ང ས་གཏུ ག་ས་དེ་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་རེ ད ་འདུག ་དགོང ས་ནས་

ནས་སེམས་ཤུ གས་སླབེ ས་བཞི ན་ཡོ ད།

དགོས་བྱུང་ན།

དེང་སྐབས་བོད་སྐད་ཁོ་ན་རེད་མ་

མི ན་སྐད་ཡི ག་གཞན་ནང་ཁྱོན་ནས་མི ་འདུག
ལ་ཉམས་མྱོང་ཡོ ད།

ཁ་རེད་། བོད་པ་རེ་ཟུང་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། སྤྱི་
ཡོ ངས་ཆ་ནས་བོད་རང་ལ་ཡོ ད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་དང་ལྟ་གྲུབ་དེ་རེད།

ངོས་ ངོས ་ཀྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་གི ་ ཆོ ས ་དགེ་ ཞེས ་པའི་ མི ང ་དེར ་

ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་ འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཟེར་དགས
ོ ་པའི་རྒྱུ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

8
ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོ ད་པའི་བོད་པ་

དེ་དག་དམ་ཚི ག་གོང་བུ་གཅི ག་གྱུར་མི ་རི གས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་
ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བསྡད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་

བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི ་འདྲ་བ་བྱུང་བ་རེད། དེ་སྔ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་སླབེ ས་ནས་གལ་ཆེ་

ཤོས་གཅིག་ནི། གཞི ས་ཆགས་དང་སླབོ ་གྲྭ་འཛུ གས་རྒྱུ་

ུ ་ཐུ གས་འཁུར་
དེ་དག་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ནེ་རས

ཧ་ཅང་བཞེས་པ་རེད། ང་ཚོ ་སླབོ ་གྲྭ་བཙུགས་པའི་ལག་

རྗེས ་ད་ཆ་འདིར ་སྐྱབས་ཐོའི་ནང་ཡོ ད ་པ་ནང་བཞི ན ་
བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བའི་ནང་ཡི ག་རྨོངས་ཧ་ལམ་མེ ད་

པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད། ཕྲུ་གུ་ཡོ ད་ཚད་ཚང་མར་ཡག་ཉེས་
ལ་ལྟསོ ་པར་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲད་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཐག
ོ ་བྱས་རས
ྗེ ་
མཚན་ནི་ཕྲུ་གུ ་ཚོར་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་སྤྲོད ་རྒྱུ་ནི་ སངས་རྒྱས་

གྲགས་ཀྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུ ས་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

ཆོས་ཡི ན་ནའང་རེད།

མེད།

པའི་ལྟ་གྲུབ་རེད། ཁ་ཆེ་དང་། ཧིན་དུ། ཡི ་ཤུ ། འཇིའུ་
སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འདོན་

པ་འདོན་རྒྱུ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་འདུག

མུ་སྟེགས་

པ་ཧིན་དུའི་ནང་ཆོ་ག་འདནོ ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པ་
ན་ི ང་ཚོ་བདོ ་ལ་ཡོ ད་པ་སངས་རྒྱས་ཆོ ས་ནི་མཁན་ཆེ ན་

ཞི ་བ་འཚོ ས་ངོ་སྤྲོད་གནང་པའི་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་
རེད།

ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཐོག་
ནས་སྟོན་གྱི་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། པཱ་ལི འ་ི གཞུང་ནང་ཡོ ད་

དེ་ཚོ འ་ི གྲས་བོད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ཡི ག་ནང་

ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

མཐར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཁ་སྔནོ ་ལ་དྭགས་སུ་ཡོ ད་

བོད་ཀྱི་སྔནོ ་མའི་མཁས་པ་ཚོ ་ཚད་མར་ཐུ གས་ པའི་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་། ལ་དྭགས་ངོས་
སྣང་གནང་བ་དཔེར་ན། ས་པཎ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁོང་ ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་དང་ཆོས་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལུང་པ་

གི ས་རང་རྩོམ་ཚད་མ་རི གས་གཏེར་མཛད་པ་དེ་འདྲ་ ཅི ག་དང་ཅི ག་ལ་ཡོ ང་རོགས་ཞེས་ཧ་ཅང་ཤོད་ཀྱི་འདུག
ངོས་ཀྱི ས་ལབ་པ་ཡི ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པ་ོ ཆེ ་བལ
ྲེ ་བ་ཧ་
འདུག ཅེས་དང་།
ཅང་མེ ད ་པར་ཚེ ་ རི ང ་པོར ་སྡདོ ་རྒྱུ ་དགའ་བ་འདུག ་

གཞན་ཡང་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་མུ ་ མཐུ ད ་བཀའ་ གམ། ཚེ ་རི ང་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པར་བྲེལ་བའི་ངང་ཕར་
སླབོ ་སྩལ་དོན། གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དེ་རི ང་ལྷག་ ཕྱི ན་ཚུ ར་ཕྱི ན་ནས་ཚེ ་ཐུ ང་ཐུ ང་ཞི ག་དགའ་བ་འདུག་

བསམ་རྩེ་གཅི ག་གི ་ཐོག་ནས་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་གནང་

བ་རེད། གཞི ་རྐང་ངོས་རང་ལོ་་༨༥ སྟེང་འགྲོ་བཞི ན་

ཅེས་ལབ་པ་ཡི ན། མཁྱེན་སོང་ངམ། ད་ཆ་དགེ་འདུན་

གྲུབ་པའི་དགུང་ལོའ་ི མཚམས་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད། བླ་རྒན་
པའི་བདེན་པ་བཞི ་དང་མི ་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག བྱང་
ཡོ ད་རེད། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཕལ་ ལྷདོ ་ལྷདོ ་བྱས་ནས་སྡདོ ་རྒའི་དུས་ཚོ ད་རེད་མ་གཏགོ ས་
ྱུ
ཕྱོགས་སོ་བདུན་དེ་ཚོའི་གྲས་པཱ་ལི འི་གཞུ ང་ནང་ཡོ ད།
ཆེར་དགུང་ལོ་༨༤་་་༨༥
ཙམ་མ་གཏོགས་བཞུགས་ ཕར་ཤོག་ཚུར་ཤོག དཔེ་ཆ་ཁྲིད་རོགས་སོགས་ཟེར་
ང་ཚོ ་ཐུ ན་མོང་རེད།
མ་འདྲ་བ་དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
མི ་འདུག ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ གོང་མ་དེ་དག་གི ་ནང་ནས་ རྒ་ཕལ་ཆེར་ཉུ ང་དུ་བཏང་ནས་བག་བྲོ་པོ་བྱས་ཏེ། ཁ་
ྱུ
རོལ་ཏུ ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་
དགུང་ལོ་མཐོ་ཤོས་དང་སྐ་ུ ཚེ ་རི ང་ཤོས་བཞུགས་མཁན་ སང་བཤད་པ་བཞི ན ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ ་
བ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསུངས་བ་དེ་
དགེ་འདུན་གྲུབ་རེད། ད་ལྟ་ངོས་རང་དགེ་འདུན་གྲུབ་ དག་བྱི ན་རླ བས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་གྱི ་
ྲུ
དག་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པ་ཆགས་ཡོ ད། ལེགས་སྦྱར་གྱི་
ཀྱི་དགུང་ལོའ་ི མཚམས་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད།
རི མ་པས་ ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དག་
ྲུ
ཆོས་བརྒྱུད་ནང་མ་གཏོགས་མི ་འདུག ལེགས་སྦྱར་གྱི་
རྫོགས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བསྡད་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད། ང་ བཞི ན་རྫི ག་པོ་བྱས་ཏེ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་དགོས་རྒ་གལ་ཆེ ན་པ་ོ
ྱུ
ཆོ ས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་
ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། མི ་ རེད་འདུག མཁྱེན་སོང་ངམ། དེ་རི ང་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་
ན་ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་གཅི ག་པ་
རབས་ནས་མི ་རབས་སྐད ་ཆ་བཤད་དགོ ས ་རེ ད ་མ་ བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་རེད། བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་
རེད། ན་ལེནྡྲ་ནས་མར་བརྒྱུད་པ་ཡི ན་པ་གཅིག་པ་རེད།
གཏོགས་མི ་ཐོག་གཅིག་གི ་སྐད་ཆ་མ་རེད། དཔེར་ན་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་དད་པ་
འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཚད་མ་རི ག་པར་
ང ོས ་ཀྱི ་ མི ་རབས་འདི་ ངོས ་ཀྱི ས ་འགོ་ ཁྲིད ་ནས་གཙོ ་ དང་དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པ་དེས་བླ་མའ་ི ཚེ ་བརྟན་པར་
དོ་སྣང་དེ་ཙམ་གནང་མི ་འདུག ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཚད་མ་
ི ་ འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་རེད།
ཆེ ་གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་གི ་ལྷག་བསམ་དང་སྙང
སྤྱིར་ལས་མ་བྱས་པ་
རི ག་པར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོ ད། ཕྱོགས་གླང་ཆོས་
ི ་ལ་མི ག་དཔེ་འོས་པ་ཞི ག་ཐོག་གནས་
སྟོབས་འཛམ་གླང

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
དང་མི ་འཕྲད་པ། །ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི ་ཟ་བའོ། ཟེར་

བ་ལྟར་རེད། འོན་ཀྱང་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་གསུང་
ནང་སླབོ ་མའི་དགེ་བ་བསགས་པ་དེས་བླ་མར་ཕན་རྒྱུ་

ཡོ ད་པ་རེད།

གང་ཡི ན་ཟེར་ན་ཆོས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ཞི ག་གི ་མི འ་ི དགེ་རྩ་

བསྒྲུབས་པ་དེས་ཁྱི མ་དེའི་མིར་ཕན་གྱི ་ཡོ ད་པ་དཔེར་
ན་ཕྲུ་ གུ ས ་དགེ་ རྩ་བསྒྲུབས་པ་དེ་ ཕ་མར་ཕན་གྱི ་ རེ ད །
གང་ཡི ན་ཞེ་ན། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་དཔལ་

འབྱོར་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཕ་མ་དང་བུ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
སོག་པོའ་ི དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོ ར་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་
དང་ལམ་རི མ་ཉམས་མགུར་གྱི་གསུང་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

ཕྲུ ག ་ཡི ན་ན་རི ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་འབ ལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད ་སྟབས་དེ་
འདྲའི་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕན་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་མི་གཞན་ཞིག་གིས་དགེ་བ་བསྒྲུབས་པ་དེས་མི ་

གཞན་ཞིག་ལ་ཕན་གྱི ་ཡོད་པ་བཀའ་གདམས་གོང་མ་

ཞི ག་གི ་གསུང་འདུག

གཞན་རགྟོ ་གེ་མགོ་འཁག
ྲེ ས་ཀྱི ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡི ན་
ན།

ངས་སྨནོ ་བརྒྱབ་པ་དང་ཚེ ་སྒྲུབ་བྱས་པ་དེ་ང་རང་

ལ་དགེ་བ་ཡོ ང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་ཐ་དད་པ་ཞི ག་

ལ་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་འདི་ལྟར་འདུག དེ་རི ང་འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་

མས་དད་པ་དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གནང་བ་རེད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ སྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན ་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུ ག ས་ཁྲི ར ་༸ཞབས་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡ བར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ སོར་འཁོད་མཚམས་སོག་པོའི་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ ་ཁག་གཅི ག་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སོ ག ་པོའི ་ དད་ལྡན ་ཆོ ས ་ཞུ ་

གི ས ་སོ ག ་སྐ ད ་ཐོག ་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པ ་ོ གསུ ང ་འད ནོ ་

གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་

དོན།

བས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་མགོན ་པོ་

མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ ཆོ ས ་ཞུ ་ བ་སོ ག ་པོའི ་ བླ་ མ་དང་
དགེ་རྒན་གྱིས་གཙོས་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ། སྐྱ་
སེར་གྲངས་ ༡༥༩ དང་། དེ་བཞི ན་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་ས་
ཨོ ་ལན་པཱ་ཐུ ར་དུ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཆོས་ཞུ་མཁན་མི ་གྲངས་
༤༠༠༠ བརྒལ་བར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་དང་ལམ་རི མ་ཉམས་མགུ ར་གྱི ་

གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩

ཙམ་ལ་

བཞུ གས་སྒར་ཕོ་བྲང་གི ་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ཆི བས་

གནང་རྗེས ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་
དེ་རི ང་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ནས་དངོས་སུ་

ཕེབས་པའི་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པས་གཙོ ས་སེར་སྐྱ་གང་འཚམ་
ཞི ག་དང་།

དེ་བཞི ན་སོག་པོའ་ི རང་ཡུལ་ལ་སེར་སྐྱ་

མང་པོ་འཛོ མས་ནས་གླགོ ་འཕྲིན་བརྒྱུད་ང་ཚོ ་ཐུ ག་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མས་ཤེས་

ཀྱི་རེད། སྔར་དུས་རབས་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ།

དགུ ་པ་སྐབས་ལ་རྒྱ་ཡི ག་གི ་ཡི ག་ཆའི་ནང་གསལ་པོར་
འཁོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་ཞེས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོ་དང་། ཧོར་གྱི་ཇིང་གི ར་རྒྱལ་པོ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཞེས་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

༧རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སྒར
ེ ་གྱི ་ ངོས ་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་སོག་པ་ོ དང་ཐུ ན་

མོང་མ་ཡི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

༸རྒྱལ་བ་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ ་སོག་པོའི་དཔོན་པོ་ཞི ག་གི ་
སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་རེད།

ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག

དེ་ཚོ ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་བོད་

སོ ག་གཉིས་དམི གས་བསལ་གྱི ་འབྲེལ་བ་བྱུང་པ་དེའི་
ཐོག་ནས།

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་བླ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ འ་ི

སྐབ ས་སུ ་ བོད ་རང་གི ་ གནས་ཚུ ལ ་དེ་ ཡང་ནང་ཁུ ལ ་

ལ་མི ་མཐུ ན་པའི་རྙགོ ་དྲ་ཆེན་པོ་ཆགས། ཆོས་ལུགས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ་ པ་ཕྱི ་ དར་གྱི ་ ཚུ ལ ་དེ་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོ ད ་
ཧོར་གྱི ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་དམི གས་བསལ་གྱི ་འབྲེལ་ ནམས་རྒྱ་མཚོ ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་སྤྱིར་སངས་

ནའང་།

བ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཆགས་པ་རེད། ཧོར་གྱི་ཡུལ་ལ་སངས་ རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒསོ ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་
བསྟན་པ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་བ་རེད།
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཞེས་པ་ཞི ག་གསུང་གི ་འདུག

དར་ལམ་ Silk Road ཟེར་བ་དེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་

གར་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ནས་ཧོར་གྱི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
ཟེར་བའི་མི ང་དེ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཟེར་བ་
མཁས་པའི་དབང་པོ་ཆགས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
ཞི ག་ཤོད་ཀྱི་འདུག བསྟན་པ་བར་དར་ཟེར་བ་རྩི་ཆོག་
ཟེར་བའི་མི ང་དེ་ཐོགས་པ་རེད། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
གི ་རེད།
དེ་ནས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་
དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་
དང་ཇིང་གི ར་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུ ན་དབར་དམི གས་
མཚོ ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ ་སོག་པོས་
བསལ་བླ་སླབོ ་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་བ་ཆགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཏགས་པ་རེད། ཏཱ་ལའི་ཟེར་བ་དེ་བོད་སྐད་དུ་གོ་རྒྱུ་
བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་བསྟན་
གང་མེད། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་རྙགོ ་དྲ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་ལ།

གུ་

ཤྲི་ཧན་གྱི ས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོར་རོགས་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར ་ཞུ ས ་ཏེ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་སྲི ད ་གཉ ིས ་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་
ཆགས་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་དང་སོག་པོའ་ི བར་

དམི གས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་འདུག ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་
༡༣ སོག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པ་མ་ཟད། སོག་སྐད་ཀྱང་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་མཁྱེན་གྱི་འདུག

ངོས་ཀྱི་མཚན་ཞབས་

པ་དངོས་གྲུབ་ཚོ གས་གཉིས་ཕྱག་དཔེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
ཡོ ད།

ངོས་ལ་དབུ་ཕར་གྱི་གཞུང་དང་ལྷག་པར་དབུ་

མའི་གཞུང་དམི གས་བསལ་གྱིས་ཤུ གས་རྐྱེན་སླབེ ས་པ་

དེ་རྒན་དངོས་གྲུབ་ཚོ གས་གཉིས་ལ་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་བ་

རེད། དངོས་གྲུབ་ཚོ གས་གཉིས་ནང་སོག་ནས་བྱུང་བ་
རེད།

དངོས་གྲུབ་ཚོ གས་གཉིས་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་

༸སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མའི་མདུན་དུ་རབ་བྱུ ང་སྒྲུབ་པའི་
སྐབས་ལ་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས།

༸སྐ་ུ

མདུན་སྐུ་གོང་མས་སོག་སྐད་བསྐྱོན་ནས་གཤམ་ཐབས་
ཡར་འཐེན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་། ཞེས་རྒན་དངོས་གྲུབ་

ཚོ གས་གཉིས་རང་གི ས་ངོས་ལ་གསུངས་སོང་།

༸སྐ་ུ མདུན་སྐ་ུ གོང་མས་སོག་སྐད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ མཁྱེན་

གྱི་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ༸སྐ་ུ མདུན་སྐ་ུ གོང་མ་སོག་ཡུལ་

ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བཞུགས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཐུ ན་

མོང་མ་ཡི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།
ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཅེས་སོགས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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བོད་དང་བོད་མི།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུས་མི ་རྣམས་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་

བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་

རྣམས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས་འདུག་པ་དང་།

སྐབས་དེར་ཚོ གས་གཙོ་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་དང་།

དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཡེ ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས།

འཆར་འགདོ ་འགན་འཛི ན་དཀོན་མཆོ ག་བརྩོན་འགྲུས་

ལགས། ཨ་ལོག་པྲཱ་སཌ་ Alok Prasad ལགས། སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་དབུ་དཀར་

ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས། དེ་བཞི ན་ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་

ཤེ ས་མཆོ ག་གིས་མགོན་པ་ོ གང་ཉིད་ལ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ངོ་སྤྲོད་དང་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས།

བོད་མི ་བཙན་

བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ འཚོ ་ རྟེན ་ལ་ཞབས་ཞུ ་ བསྒྲུ བ་རྒྱུ འི ་

ལས་འཆར།

དེ་བཞི ན་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་

རྩའི་ལས་དོན་སོ གས་ལྷ་སྙན་སྒྲོན་འབུལ་ཞུ ས་པར་སྤྱི ་

ནར
ོ ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་

བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།

འབྱུང་འགྱུར་
ལས་དོན་དེ་དག་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་ལྷདོ ་མེ ད་

དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་འདུག་

པ་བཅས།

༸གང
ོ ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་
བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་
ི ས་པར་འཚལ།
བྱང་ཐག
ོ ་གཟག
www.bod.asia

བོད་དང་བོད་མི།
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ི ་ཁྱོན་ད་ུ ནང་པའི་མཚོ ན་རྟགས་སུ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་པ།
ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་འཛམ་གླང
པོ་ཅར་ལི ་ཀེམ་བྷལེ ་ Charlie Campbell

ལགས་

ཆེ ད ་མངགས་བཞུ ག ས་སྒར ་

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཇལ་
བཅར་ཞུ ས ་ནས་མགོ ན ་པོ་

གང་ཉིད ་དང་ལྷ ན ་སྐ ར ་མ་

དགུ ་བཅུ འི་རི ང ་བཅར་འདྲི་

མཛད་པའི་སྐརོ ་གྱི་ཆེ ད་རྩོམ་

གླིང ་ཤར་ན བུ ་གང་སར་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་
སྣང་བྱེད་མཁན་ལོ་རེ་བཞི ན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཚུལ། བོད་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་ཇི་ལྟར་

སྤལེ ་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་དང་། དེ་སྔ་བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞི ང་

དུ་ གྲགས་པར་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི ་ གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དང་
གཅི ག་མཚུ ངས་ཕྱིའི་བཀོད་པ་རྒྱས་སྤས
ྲོ ་ཆེ ་ཚུལ་དང་།

ཆོས་དུག་ཏུ ་ལྟ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་
ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ དགོས ་མཁོར ་གཞི ག ས་པའི ་ བ དོ ་བརྒྱུ ད་

ཞི ག་ཀྱང་དུས ་བབ་བརྙ ན ་

ནང་བསྟན་ལ་འཇམ་མཁས་ཐོག་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་

ཆེ ད་རྩོམ་དེའི་ནང་ཐོག་མར་

གྱི ་ བླ་ སྤྲུ ལ་ཡང་སྲིད ་རྩད་འཚོ ལ ་ལམ་ལུ ག ས་སྤྱི ་ དང་

འཛི ན་ཞུ་སྟངས་དང་། ཆོས་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས།

དེབ་དེའ་ི ནང་བཀོད་འདུག

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ བོད ་ཀྱི ་ སྐ ད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཆེ ད ་འཐབ་རྩོ ད ་གནང་

དབང་བདག་གི ར་བཞེ ས ་ མཁན་བོད་མི ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་གིི ་སྐརོ ་ཡང་འཁོད་
ཚུལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

བ དོ ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་སྟོན་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་

དང་བཅས་ནར
ོ ་གླིང་ཕ་ོ བྲང་ནས་ཞལ་གྱེས་ཏེ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད།

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་

༣ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་མགོན་པོ་མཆོག་གི ་དབུ་ཁྲིད་འོག་

བོད་དུ་རྒྱ་ནག་ འདུག དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཇམ་རྩུབ་ཐབས་

དམར་པོ་བཙན་འཛུ ལ། ཕྱི་ ཤེ ས ་སྣ་ཚོ ག ས་འོག ་བོད ་མི འི ་ བླ་ོ འགུ ག ་ཐབས་བྱེད་

༡༠

ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ་བླ་ོ རྩ་བ་ནས་འགུ ག་

ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི ་ཚོ ས་མ་གྲོས་ མ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་

བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་གྱི ས་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུ ང་གི ་ བོད་མི ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་

དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་པའི་གནས་སྟངས། གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་ང་ོ རྒོལ་གནང་བའ་ི
རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི འི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་འཛི ན་སྐྱོང་ སྐརོ ་སོགས་འཁོད་འདུག

སྤལེ ་གསུམ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
བོད་མི ་འབུམ་གཅི ག་ལྷག་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི ་ ཁྲོད་སྔར་མ་གྲགས་པའི་མང་གཙོ འི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་
ལོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། དུས་ཚི གས་ཁྱད་ བཟང་གསར་གཏོད་མཛད་ཚུལ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

པར་ཅན་དེ་ རྗེས ་དྲན་ཞུ ་ སླད ་ཨ་རི ར ་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་ སྲིད་བས་ཀྱི་བང་རི མ་དང་། སྲིད་བས་དེའ་ི འོག་ནས་
ྱུ
ྱུ
ྱུ
པའི་རྒྱལ་སྤྱི འི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་གྲགས་ཅན་དུས་ བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཇི་ཙམ་བང་བ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་
ྱུ
བབ་བརྙན་དེབ་ TIME ཀྱི་རྒྱབ་ཤའི་སྟེང་༸གོང་ས་ཏཱ་ མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་ཆེ་མཐོང་ཇི་ལྟར་ཞུ་ཚུལ།
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་༸སྐ་ུ པར་ཞི ག་བཀོད་དེ། ༼ ལོ་ངོ་
ི ་ནང་ཆེས་
ི ་ཁྱོན་དུ་ནང་པའི་མཚོ ན་རྟགས་སུ་ ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་གླང
༦༠ རི ང་འཛམ་གླང
ངས
ོ ་འཛིན་ཞུ་བཞི ན་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གོ་གནས་དེར་

སྙན ་པར་གྲགས་པ་ནོ་ བེལ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་འབུ ལ ་

པ། ༽ ཞེས་པའི་འགོ་བརྗོད་འོག དུས་དེབ་དེའ་ི རྩོམ་པ་

ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་གི ་ མཛད་བཟང་ལ་བརྟེན ་ནས་འཛམ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་

བཞེས་མཛད་ཚུལ་སྐརོ །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་
གི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གཙོ ་ བོ་ ཨང་གཉིས ་པ་
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་དང་།

མགོན་པོ་མཆོག་

སྐུ་གཞོན་ནའུ ི་དུས་སྐབས་ནས་ཚན་རིག་ལ་ཐུ གས་སྣང་
ཧ་ཅང་མཛད་པ་མ་ཟད།

རི མ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་རི ང་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚན་རི ག་པ་གྲགས་ཅན་མང་པ་ོ དང་ལྷན་ནང་

པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་
ནས་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་མང་མཛད་པའི་སྐརོ ། དེང་སྐབས་
རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྒྱ་རི གས་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ལས་རྒྱ་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
རི གས་ནང་པ་མང་བ་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་རི གས་ནང་པ་

ཅན་དང་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་སླད་འཇོག་སྲོལ་

མང་པ་ོ ཞིག་གིས་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དད་གུ ས་

འཛམ་གླིང ་མི ་ མང་ས་ཡ་མང་པོར ་ཤུ ག ས་རྐྱེན ་སྤྲོད ་

ས་ཡ་ ༣༠༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཁྲོད་

ཞུ་མཁན་ཡི ན་སྐརོ །

རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་

རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཡོད་ཀྱང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ས་ཕོངས་པའི་

སྤྱི་ཚོ གས་དེ་ད་ཆ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མི ་རི གས་ཀྱི་
སལ
ྲོ ་རྒྱུན་གྱི ་བཟང་སྤདྱོ ་བསྐྱར་གསོ ་མཛད་རྒྱུའི་དུས་
ལ་བབ་ཡོ ད་སྟབས།

དེའ་ི ཐད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་བཞི ན་
ཡོ ད་པ་སོགས་འཁོད་འདུག

དེ་ ཡང་དུས ་དེབ ་འདིའི ་ མདུན ་ཤོ ག ་ས ངྟེ ་འཛམ་གླིང ་
ཐོག་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཆོས་ཕྱོགས་དང་

བཟང་སྤྱོད། གཞན་ཡང་ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་གླགོ ་
བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ། དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་སྣ་གྲགས་

ཡོ ད་ཅིང་།

ཆེ་མཐོང་ཞུས་པའི་མི ་སྣ་དེ་དག་གི ས་

ཐུ བ་པར་ཡོ ངས་གྲགས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་པ་རེེད།

ཐེང ས་འདིར ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ མགོན ་སྐྱབས་

འདྲི་དང་སྦྲགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡

ཉིན་དུས་དེབ་དེའི་མདུན་ཤོ ག་ཏུ ་སླར་ཡང་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ པར་བཀོད་པ་མ་ཟད།

ད་ཐེངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་བཙན་

འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་གནས་སྤྱི་ནོར་༸གོ་ས་༸སྐྱབས་ བཅོལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ ཧྲིལ་པོ་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཐོང་གྲོལ་འཛུ མ་ཞལ་གྱི་སྐུ་ འཁོར་བཞི ན་པ་དེར་རྗེས་དྲན་མཚོ ན་སླད་ ༢༠༡༩ ཟླ་

པར་བཀོད ་པ་ནི་ དུས ་དེབ ་དེའི ་ རྒྱབ་ཤའི ་ སྟེང ་འགོད ་ ༣ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་དུས་དེབ་དེའ་ི རྒྱབ་ཤའི་སྟེང་༸གོང་

ཐེངས་གསུམ་པ་ཆགས་འདུག

ཐེངས་དང་པོ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༠

ཉིན་བོད་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ས་བཙན་འཛུ ལ་བྱེད་

སྟངས་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦྲགས་བཀོད་འདུག

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་བཀདོ ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།

རྩོམ་པ་པོས་ཆེད་མངགས་ཨ་རི ་ནས་

བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུས་

ནས་སྐར་མ་ ༩༠ རི ང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོ ག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ ས་པའི་སྐར
ོ ་སོགས་གནས་

དེ་རྗེས་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ན་མོ འི་སྐརོ ་ལ་བཅར་ ཚུལ་ཧ་ཅང་ཞི བ་རྒྱས་བཀོད་ཡོ ད་པ་བཅས།

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་ ༡༠ ཉིན་ཐེ་
ཝན་དང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ། ཨ་རི ། ཡུ་རོབ།

རྒྱ་ནག་

སྐམ ་ས་བཅས་ནས་རྒྱ་རི ག ས་ཕ ་ོ མོ ་ ཁག་གཅི ག ་བ དོ ་
མི འ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༠ སྲུང་བརྩི་
ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།
དེ་
ཉིན་རྒྱ་རི གས་དེ་དག་ལ་བདོ ་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཇལ་ཁ་དང་
སྦྲགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་ཡོ ད།

རང་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ཕྱིན་པ་རེད།

འདིར་ངོས་

ངོས་རང་སྡདོ ་སའི་ ནས་མི ་མང་པོ་ཞི ག་དང་ཐུ ག་རྒ་ཡོ ད་པ།
བགྲོ་གླངེ ་
ྱུ
ནང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཙན་བྱོལ་ བྱ་རྒ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ངོས་རང་བཙན་བྱོལ་
ྱུ
བ་ཆགས་པ་འདི་སེམས་སྐྱོ་པོ་ཞི ག་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ བ་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་གཏོང་སྐབས་བཙན་
ནས་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་དང་ བྱོལ་བའི་མི ་གོ་ཆོད་པ་ཞི ག་རེད།

འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་ཅིང་རང་དབང་ལུང་པ་རེད། དེ་
འདྲའི་ཐག
ོ ་ནས་ངོས་རང་འདིར་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་

རྒྱ་གར་དུ་ སླབེ ས་ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་གྱི ་ དབུ ་

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

ཕན་

ཚུ ན་བགྲོ་གླངེ ་བྱ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་གལ་ཆེ ་བ་ཞིག་ནི་

ཚན་རི ག་པ་དང་ཐུ ག་རྒྱུ་རེད། ད་ཆ་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་བཞི ་
བཅུ་ཙམ་རི ང་ཚན་རི ག་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཐུ ག་ནས་ང་ཚོ་

གོ་བསྡར
ུ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཉེ་ལམ་ང་ཚོ ས་ཐེ་ཝན་ནས་

རྫས་འགྱུ ར ་རི ག ་པའི ་ ཚན་རི ག ་པ་དང་ཐུ ག ་པ་རེ ད །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཁོང་གི ས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནང་འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་ཆེ ་

ཡོ ད། བོད་མི འ་ི བཙན་བྱོལ་བའི་ཚོ གས་པ་ཧྲ་ཏག་ཏག་

རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མི ན།

སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་

བཤད་སོང་།

ལོར་སླབེ ས་པ་རེད།

རང་བཙན་ཤོད་ཀྱི་མི ན།

རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
དེར་བརྟེན་ངས
ོ ་རང་སྐབས་དེར་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་འཁོར་

བྱུང་།
ད་ཆ་ངོས་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའ་ི ནང་སླབེ ས་
ཡོ ད། མ་འོངས་པར་ལོ་བརྒྱད་ཅུའ་ི མཚམས་སུ་འགྱུར་
བ་འགྲོ་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་བརྗོད ་པ་དེར ་སེ མ ས་ཁྲལ་བྱེད་
དགོས་པ་གང་ཡང་མི ་འདུག འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཕྲུ་

གཅིག་ཚུགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཐམ་པའི་ལོ་

ནས་མང་གཙོའ་ི ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་

རྫོགས་ལ་གཅིག་གྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག

རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཐོག་མར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་
ཆེས་ལོ་བཅུ་གནང་བ་རེད།

རླབས་ཆེ་བ་ཞི ག་ཏུ ་མཐོང་གི ་འདུག

རེད། མི ་མང་གི ས་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་འོས་འདེམ་བྱ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ ལགས་ཀྱིས་བྱས་

ཁོར་ཡུག་གི ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་རྒྱུའི་བཟོ་ལྟ་ཞི ག་

ནའང་ཆབ་སྲིད ་དེ་ འདྲའི་ ཐོག ་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་

ཡོ ད།

ཚན་རི ག་པ་དང་ཐུ ག་སྐབས་བླ་ོ སྐྱེད་ཧ་ཅང་

ཡོ ང་གི ་འདུག ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཚན་རི ག་པར་རྒྱ་གར་

གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་། ཚད་མ་

རི ག་པ། ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་

དེ་དག་ཐོག་ཕར་བླ་ོ སྐྱེད་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ། ཚན་རི ག་པའི་

ནས་ང་ཚོ ་ འདིར ་བཙན་བྱོལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག ་ཡི ན་
མང་གཙོ་ཚད་ལོངས་པ་ཞི ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ང་

ཚོ ར་དཔག་ཚོ ད་ཀྱི ་ཁྲིམས་ཞི བ་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་ཡོ ད།

གྲོས་ཚོ གས་ཟུར་དུ་ཡོ ད། དེ་ནས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་ནས་

མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོ ད། མི ་
གྲངས་ཉུ ང་ངུ་ལས་མེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཐེ་ཝན་དངོས་

ཐག
ོ ་ནས་གནས་ཚུལ ་ཚུར ་ཤེ ས ་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པ་བྱས་ནས་

གནས་དྲང་གནས་མང་གཙོའ་ི སྒང་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ང་

བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

སྒང་ལ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོ ང་གི ་འདུག

ཕན་ཚུན་སླབོ ་སྦྱོང་

ང་ཚོ ་འདིར་བདོ ་མི་བཙན་བྱོལ་བ་འབུམ་གཅི ག་ཙམ་
ཡོ ད།

དེ་དག་གི ས་སོ་སོའ་ི ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐབ ས་དེར ་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲི ད ་བླནོ ་པཎྜི་ཏ་ནེ་ རུ ་ མཆོ ག ་

ལ་སྐྱབས་འཇུ ག་ཞུ ས ་ནས་བ དོ ་པའི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཟུ ར་དུ་

བཙུགས་ཡོ ད། ཐེ་ཝན་ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་བྱས་

འཁོད ་པའི ་ ཐོབ ་ཐང་དེ་ དག་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཡོ ང ས་

༡༩༦༠ ཙམ་ནས་ངོས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ལས་ཀ་བཞག་པ་

གུ ་ དེ་ དག་ཕལ་ཆེ ར ་ཚེ ་ ཚད་ལོ ་ བརྒྱད་ཅུ ་ དགུ ་ བཅུ འི ་

བར་བསྡད ་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ འི་ འཛམ་གླིང ་ནང་

གཞུང་དང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་

ཚོ འང་བཙན་བྱོལ་བ་ཉུ ང་ངུ་ལས་མེད་ཀྱང་མང་གཙོ འི་
གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་

ཆེ ན་མོ ་དང་བསྡུར་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་མང་གཙོ འི་སྒང་ལ་
སླབེ ས་ཡོ ད།
མེད།

ཡོ ད།

སྐམ་ས་ཆེན་མོར་ད་དུང་ཡང་མང་གཙོ་

རྒྱ་མི ས་ད་ལྟའང་ཏཱ་ལ་ཁ་བྲལ་བ་ཟེར་བཞི ན་

དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་

ི ་
ཡི ན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང

ང་ཚོ ས་རང་

བཙན་རྩོད་ཀྱི་མི ན། ཞེས་ལབ་པ་རེད། ངོས་ཀྱིས་དེ་
བོད་རང་བཙན་

ལབ་པ་ཡི ན་ན་ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་ཕལ་ཆེ ར ་འབ ལ
ྲེ ་བ་ཞི ག ་

ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་
པའི་སྐབས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

དེ་རི ང་

ཁ་སང་ཡི ན་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་

པུ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་འདིར་རྒྱ་ནག་རྩ་

ཁྲིམས་ནང་འཁོད་པའི་བོད་རི གས་ཚང་མར་ཐབོ ་ཐང་
ཞི ག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བརྗོད་སྐབས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་། བོད་རི གས་རང་

སྐྱོང་ལྗངོ ས། རང་སྐྱོང་ཁུལ། རང་སྐྱོང་ཤན་ཞེས་བོད་

རི གས་ས་ཁུལ་ཡི ན་པ་དང་དེར་རང་སྐྱོང་རི མ་པ་མང་
པོ་ཞི ག་མི ང་བཏགས་ནས་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད།

དེ་

དག་བོད་མི ་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་གཅི ག་གྱུར་ཞིག་བྱུང་
ན་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་སྔའ་ི ལོ་རྒྱུས་

དང་འབྲེལ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན། གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་

བཅུ་བདུན་ནང་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བ་དེའི་
སྒང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

དེ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་བོད་མི ་ས་ཡ་

གཉིས་ཙམ་ལས་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་
ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་ཆོ ས ་ཁག་
རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་
འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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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 ཉིན་

ི ་ཆེན་ཨཧྥ་རི ་ཀའི་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་ Botswana
གྱི་སྔ་དྲོ་གླང
ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཨི ཡན་ཀ་མ་ Mr.
Ian Khama

མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་

གཟིམ་ཆུང་དུ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་

ཞུས་འདུག

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་མཆོག་ལ་ཐུ གས་
དགྱེས་ཚོ ར་ཆེན་པོས་འཚམས་འདྲི་མཛད་དོན།

སྐ་ུ

ཉདི ་དེ་སྔ་བྷཌོ ་སྭ་ནའི་ཡུལ་གྱི ་སྲིད་འཛི ན་ཡི ན་སྐབས་

ངོས་ལ་མགྲོན་ཤོག་ཕུལ་གནང་བ་རེད།

སྐབས་དེར་

ངོས་རང་ལ་དགའ་ཚོ ར་དཔག་མེད་སྐྱེས་བྱུང་།
ཡི ན་བརྗོད་ན།

གང་

ི ་ཆེན་ཨཧྥ་
ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ་གླང

རི ་ ཀ་དེ་ བཞི ན ་གླིང ་ཆེ ན ་ཁྱད་དུ་ འཕགས་པ་ཞི ག ་ལ་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཀྱང་རེད།

ནསུ ་པ་ཧ་ཅང་ལྡན་པ་ཞི ག་

དེར་བརྟེན་ངོས་ལ་མགྲོན་ཤོག་འབྱོར་

ངོ་གཉིས་གསུམ་རི ང་ནས་ད་བར་ཨ་མི ་རི ་ཀར་ཁྱོན་

སྔའི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་སྒར
ེ ་བདེ་

འདུག ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

རང་ཉིད ་ཀྱི ས ་ཁྱེར་ནས་བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ ༸གོ ང ་ས་

མཚུངས་ཡོ ་རོབ་ཁུལ་དུའང་འགྲོ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ འཇགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་ཁང
ོ ་
སྐབ ས་དེར ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་སྲིད ་

པོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དགོས་པ་རེད། འདས་པའི་ལོ་

བྷཌོ ་སྭ་ནའི་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ་གཞུང་ཚབ་ནས་ཀྱང་

ཐག་རི ང་བ་དང་གནམ་གྲུའི་ནང་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རི ང་

ལྷག་པར་དེ་

ནས་ཕྱིན་མེད། ཧ་ཅང་ས་ཐག་རི ང་པོ་རེད། ཕྱོགས་

འོན་ཀྱང་ས་

སྐབས་དགའ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་།

འདོད་བབ་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་བ་དང་།

འཛི ན་ཟུ ར ་པ་ཁོང ་ཐེང ས་འདིར ་རྡ་སར་ཕེབ ས་རྒྱུ ར་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་མཇལ་བཅར་ཞུ ་རྒྱུར་

ཐུ གས་འདོད་ཧ་ཅང་གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་ལྷ་སྙན་སྒནྲོ ་ཞུས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་

དགྱེས ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོས ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེས ་བཀའ་སྩལ།

སྐབ ས་དེར ་སྲིད ་འཛི ན་ཟུ ར ་པ་མཆོ ག ་གི ས ་མགོན ་པོ་
གང་ཉིད་ལ་ཞུས་དོན།

ལོ་གཉིས་གོང་ང་ཚོ ས་སྐ་ུ

ཉིད་བྷཌོ སྭ་ནར་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་ཐུ བ་རྒྱུར་རེ ་བ་ཧ་
ཅང་བྱས་པ་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་ས་ཐག་རི ང་ཞི ང་གནམ་

གྲུའི་ནང་དུས་ཡུན་རི ང་པོའི་བར་འགྲོ་དགོས་པ་གང་
དུ་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་རེད། དེར་བརྟེན་སྐ་ུ ཉིད་ཆི བས་

སྒྱུར་གནང་ཐུ བ་མེད།

ངའི་ལུང་པའི་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་རོ གས་ཞེས་ཟེར་བྱུང་།

དེར ་བརྟེན ་ཁོ ང ་ཚོ འི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ནས་ངས་སྐུ་ ཉ ིད ་ལ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཁོང་ཚོ ་ཚང་མར་ཁྱེད་ཀྱི་

བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་དེས་སེམས་འགུ ལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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དེར་བརྟེན་ང་རང་འདིར་མགྲོན་འབོད་གནང་

བ་ལྟར་བཅར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ ཞིག་མཐངོ ་

བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངས་འདིར་བཅར་ཐུ བ་ཆེད་ཐབས་
ཤེས་ཡོ ད་རྒུ་སྩལ་སྤྲུགས་བྱས་པ་ཡི ན།
ཞེས་སོགས་
ཞུས།

མཇལ་འཕྲད་གྲུབ་མཚམས་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་

པ་མཆོ ག ་བོད ་མི འི ་ སྒ ར
ེ ་ལངས་གསུ མ ་བཅུ འི ་ དུས ་
དྲན་ཐེངས་ ༦༠ སྲུང་བརྩིའ་ི མཛད་སྒརོ ་བཅར་བ་མ་
ཟད། མཛད་སྒ་ོ ལེགས་པར་གྲུབ་བསྟུན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་ལྷན ་ཉ ིན ་གུ ང ་
ལྗགས་སྨནི ་ལྷན་བཞེས་མཛད་འདུག་པ་ཅས།

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ཐད་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་
ཐེབས་བཞི ན་འདགུ

ཀྱི་སླབོ ་ཚན་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་གསུངས་
འདུག

དེ་ཡང་ལྡ་ི ལི ་གཞུང་གི ས་བརྗོད་གསལ། སླབོ ་

ཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་གཞན་གྱི་བདེ་

སྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་།
འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ སོང་བ།

མི ་རྐུ་བ།

རྐུ་མ་

བྱིས་པ་ནང་ཁུལ་མི ་མཐུ ན་པ་རྣམས་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ བསམ་བླ འོ ི ་ ཐོག ་ནས་
སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་མ་ཟད།

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི རྒྱུན་ལྡན་

བསམ་བླ་ོ གཏོང ་སྟངས་དེའ ང་ཕྲན་བུ ་ བླ་ོ རྣལ་དུ་ བབ་
པ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་

ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོ ད་འདུག

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་བཞེད་གཞི ་

གར་དུས་བབ་གསར་ཁང་གི ས་གནས་ཚུ ལ་སྤལ
ེ ་བའི་

བ དོ ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་ས་
རྩར་བཟུང་ནས་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས།

Curriculum

Happiness

ཞེས་པའི་སླབོ ་ཚན་གསར་པ་ཞི ག་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི གཞུང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་

༡༡༠༠

ནང་སླབོ ་འཁྲིད ་གནང་འགོ་ བཙུ ག ས་ནས་ད་བར་ཟླ་

དེ་ཡང་གནས་

ཚུལ་དེའ་ི སྐརོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་

གྲྭའ་ི འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།

དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་སྐརོ ་བྱིས་སྒྲུང་དང་སྦྱར་ནས་སླབོ ་སནྟོ ་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་

མ་ཟད།

ལས་རི གས་འདྲ་མི ན་བརྒྱུད་ཕྲུ་གུའ་ི བསམ་

བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ཤུ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་

ནང་འཁོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ནང་ལྡ་ི ཐབས་གནང་བ་སོ གས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཆ་སླབོ ་ཕྲུག་
ལི ་མངའ་གཞུ ང ་གི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་སྟོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ ཚོ ས་དགེ་རྒན་དང་མཐུ ན་འབྲེལ་ཇེ་ལེ གས་སོང་བ་མ་

ལྷན་ཚོ གས་སྐབས། ལྡ་ི ལི ་མངའ་གཞུང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ ཟད། འཛི ན་གྲྭའ་ི ནང་བགྲོ་གླངེ ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་སྔ་
ཆེན་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་མ་ནིཤ་སི ་སོ་ཌི ་ཡ་ Manish ལས་ཤུ གས་ཆེ་བ་དང་། འཛི ན་གྲྭར་གཡོ ལ་མཁན་ཇེ་

བ་ ༨ ཙམ་རི ང་སྔནོ ་འགྲོ་ནས་འཛི ན་རི མ་བརྒྱད་པའི་ Sisodia མཆོག་གི ས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སའི་མངའ་
བར་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་འདུག

ཕྱོགས་མཚུངས་སླབོ ་

སླབོ ་ ཁུལ་གྱི་འཛི ན་རི མ་ ༡ ནས་ ༥ བར་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་གྲངས་

ཚན་དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ ༡༤༠༠

ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལའང་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་

ཉུ ང་དུ་སོང་བར་བརྟེན་འཛི ན་གྲྭའི་འབྱོར་ཐའོ ི་གྲངས་
ཚད་འཕར་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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བོད་དང་བོད་མི།

ངས་གཟེངས་རྟགས་འདི་ཁོང་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆེད་སེམས་ནང་སྤྲོ་སྣང་དང་བཅས་
ི ་གི ་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་ཡི ན།
འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཨ་

རི འ་ི ཨ་ཡོ ་ཝ་ Iowa མངའ་སྡའེ ་ི ཡེ ་ཤུ འ་ི ཆོས་དཔོན་
སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་ཨར་དིན་ཀུ་ལ་ Bishop Thomas

R. Zinkula

མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་ནས་བོད་

མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཞི ་ བདེ་ དང་རང་དབང་གི ་
གཟེངས་རྟགས་ Pacem in Terris Peace and

Freedom Award

ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག

གནས་ཚུ ལ ་དེ་ ཡེ ་ ཤུ འུ ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ བྱེད་སྒ ་ོ དང་

འབྲེལ ་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་དྲིལ ་བསྒྲགས་གནང་མཁན་
ཁག་དྲ་ CRUX ཡི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༡༦ ཉིན་འདོན་སྤལེ ་གནང་འདུག

སྤྱིར་གཟེངས་

ི ་ནང་ཞི ་བདེ་གོང་སྤལ
རྟགས་དེ་བཞི ན་དེ་སྔ་འཛམ་གླང
ེ ་

ལས་འགུ ལ ་ཐ ོག ་གཟེང ས་སུ ་ འཐ ོན ་པའི ་ ཕྱག་ལས་ འགྲུལ་བཞུད་རི ང་པོ་མི ་མཛད་པར་བརྟེན། ང་ཚོ ་རྒྱ་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་ལ་གཟེངས་
གནང་མཁན་མི་རིགས་ནག་པའོ ི་རང་དབང་དང་འདྲ་ གར་དུ་ ཡོ ང་ནས་ཁོང་ལ་ཆེ ་མཐོང་ཞུ ་རྒྱུའི་གོ་སྐབ ས་ རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྐབས། ཆོས་དཔོན་མཆོག་
མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་

འདི་བླངས་པ་ཡི ན། “ཞེས་གསུངས།

དམ་པ་མཆོག་ རྡ་ས་བཞུ ག ས་སྒར ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕོ་ བྲང་དུ་ དངོས ་སུ ་
དང་། ལྷ་ོ ཨཧྥ་རི ་ཀའི་ཡེ ་ཤུ འ་ི བླ་ཆེན་ཌེ་སི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་འབུ ལ ་ཆེ ད ་ཆེ ད ་བཅར་ཞུ ་

Rev. Martin Luther King Jr

གི ས་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚོ གས་
པ་ཁག་གཅི ག ་ཐུ ན ་མོ ང ་གི ས ་གཟེང ས་རྟགས་ཕུ ལ ་
བ་ཡི ན་སྟབས་ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་ངོ་ སྤྲོད ་ཞུ ས ་འདུག

མཆོག དེ་བཞི ན་ མཁན་ཡེ ་ཤུ འི་ཆོ ས་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མ་སི ་ཨར་དིན་ སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་
ལྕམ་སྐ་ུ དོ་རོ་ཐི་ཌེ་ Dorothy Day མཆོག་བཅས་ ཀུ་ལ་ Bishop Thomas R. Zinkula མཆོག་ ངང་མཐོང ་གྲོལ་འཛུ མ ་ཞལ་དང་བཅས་ཆོ ས ་དཔ ནོ ་
ལ་ཕུལ་ཟིན་ཡང་།
ད་བར་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ གི ས་གསུངས་དོན། “༸གོང་ས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ མཆོ ག ་ལ་ཕྱག་གཏོང ་གནང་མཛད་དེ་ སྐར ་མ་བཅུ ་
ཱ
ཙམ་རི ང ་དབུ ་ ཁྲིད ་རྣམ་གཉིས ་དབར་འཚམས་འདྲི་
མཁན་རྣམས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་སར་བཅར་ཡོ ད་ གི ས་སྐ་ུ ཚེ ་ཧྲིལ་པོའ་ི རི ང་མི འ་ི བསམ་བླ་ོ དང་འཛམ་གླང
ི ་
ཀྱང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ ཁྱོན་དུ་ཞི ་བདེ་སྐན་ཐབས་མཛད་པའི་རླ བས་ཆེ ན་གྱི ་ མཛད། དེ་ཡང་ཆོས་དཔོན་མཆོག་གི ས་སྐབས་དེར་
ྲུ
བར་ལམ་ནས་བཟུ ང་དུས ་ཡུ ན ་རི ང ་པ ་ོ འགོ ར ་རྒྱུ འི ་ མཛད་བཟང་ལ་ཐེངས་འདིར་རང་དབང་དང་ཞི ་བདེའ་ི ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་ལ་ཞུས་དནོ །
“
འགྲུལ་བཞུད་རི གས་མཛད་ཀྱི་མེད་སྟབས།
ཚོ གས་ གཟེངས་རྟགས་བརྒད་ཆེ་མཐོང་ཞུ་སླད། ངས་འཛམ་ ཚོ གས་པ་ཐུ ན་མོ ང་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་ཀྱི ་
ྱུ
པའི་སྐུ་ཚབ་ཞབས་ཀེན་ཕེ་རི་སི་མཆོ ག་གི ས་གསུངས་ གླིང་གི ་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་འགྲུལ་བཞུ ད་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ འཆར་སྣང་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཐད་
ི ་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་གཟེངས་རྟགས་ སེ མ ས་ནང་སྤྲོ་ སྣང་དང་བཅས་བྱས་པ་ཡི ན།”ཞེས ་ རླབས་ཆེ ན་དགོངས་བཞེས་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པའི་ཆོ ད་
དོན། “འཛམ་གླང
སེམས། དེ་བཞི ན་རྩོད་རྙགོ ་རྣམས་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་
འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒརོ ་དངོས་སུ་བཅར་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ གསུངས།
ལམ་ནས་བསལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་གྱི ་
ཚེ ་དགེ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག གང་ཡི ན་བརྗོད་
སྐ་ུ ཉིད་
ན། ས་གནས་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཆོག་ དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཡེ ་ཤུ འ་ི ཆོས་དཔོན་ མཛད་བཟང་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
གི ་ དྲུ ང ་ནས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་ས ནྟོ ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་ སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་ཨར་དིན་ཀུ་ལ་ Bishop Thomas ཀྱིས་ཞལ་ནས་ཞི ་བདེ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་ཡང་
ཐོབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ R. Zinkula མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་ནས་ མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཞི ་བདེ་གོང་
Archbishop Desmond Tutu

བོད་དང་བོད་མི།

སྤལ
ེ ་མཛད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་པ་གསལ་འད ནོ ་མཛད་
ཡོ ད།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བདམས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞི ག་
བྱུང་བ་ཡི ན་ན་དེར་སུ་གཅིག་གི ས་ཡི ད་ཆེས་དང་
དད་གུས་ཞུ་རྒྱུ་མ་རེད།

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི རི ག་གཞུང་གི ་ཆེ་མཐོང་

མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་འཕེལ་མཛད་བཞི ན་པ་

འདིས་གཉའ་གནོན་འོག་ཚུད་པའི་མི ་མང་རྣམས་ལའང་

ཞི ་བདེའི་ལམ་ནས་དྲང་བདེན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡི ན་

པའི་རེ་བ་གསར་པ་ཞི ག་སྦྱིན་བཞི ན་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཉིད་

ཀྱིས་ཉམས་ལེན་དེས་ཡེ ་ཤུ འ་ི བླ་ཆེན་པོབ་ཁྲི་ཐོག་ ༢༣

མཆོ ག ་གི ་ བསླབ ་བྱ་མཚོ ན ་པར་བྱེད། ”ཅེས ་གསུ ང ས།

ཐེངས་འདིར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་མཁན་ཚོ གས་མི འི་
ཁོངས་ཡེ ་ཤུ ་ཙམ་མ་ཟད།

ཇིའུ་མི ་རི གས་དང་ཁ་ཆེ་

ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སྙན ་སྒྲོན ་ཞུ ་ སྐབ ས་མགོན ་པ ་ོ མཆོ ག ་ཐུ ག ས་
དགྱེས་ཚོ ར་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།

ཐེངས་འདིར་

གཟེངས་རྟགས་དེ་ལྟར་ཕུལ་བར་མགོན་པོ་ མཆོ ག་ལ་
ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞི ག་བྱུང་སྐརོ ་དང་།

སྤྱིར་འཛམ་

གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཡོ ད་ཀྱང་ཆོ ས་ལུགས་

ཚང་མས་བྱམས་བརྩེའི ་ བསླབ ་བྱ་གསུ ང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་
པ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ཡི ན་སྐ ར
ོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་ད ནོ །

“ཡེ ་ཤུ འ་ི ཆོས་ལུགས་ནང་གསུང་པ་ལྟར་ན།

འགྲོ་བ་

མི ་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི ས་བཀོད་པ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དནོ ་དངོས་སྤུན་མཆེ ད་ཕོ་མོ ་
ཡི ན། ང་ཚོ ་ཚང་མ་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་པ་གཅིག་

༄༅།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱལ་ མ་ཞི ག་བཟོ་ངེས་སྐརོ ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་
སྤྱིའ་ི གསར་འགྱུར་ཚན་པ་གྲགས་ཅན་ར་ུ ཊར་

uters

N.Das
Kataria

གྱི་གསར་འགོད་པ་ཀྲཱིཤཎ་དཱས་

Re-

Krishna

སྩལ་འདུག

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་དང་སྦྲགས་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རྒྱ་གར་ནང་འཁྲུངས་སདྲི ་པ་ཞིག་

ལགས་དང་། སུ་ནིལ་ཀ་ཏཱ་རི ་ཡ་ Sunil ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག
ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་

བའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

གྱུར་ཡི ན་སྟབས་ཕན་ཚུ ན་གུ ས ་བརྩི ་ དང་བརྩེ་ བ་བྱེད་
པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག
སྐབས་དེར་
ི ་ནང་བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི ་
དགོས། དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
གསར་འགོད་པས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དང་། བོད་རྒྱ་
བདེ་སྔར་བས་ཤུ གས་ཆེ་བ་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་
འབྲེལ་མོ ལ་སོགས་གནད་དོན་ཁག་གཅི ག་སྐར
ོ ་བཅར་
བཀའ་ལན་སྩལ།
འདྲི་ཞུས་པ་དང་།
༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་
གཟེངས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་ཞི ག་འདི་ལོ འི་ཕྱི ་ ད ནོ ་ཐད་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཨ་ཡོ ་ཝ་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་ཌེ་ གི ས་བཀའ་ལན་སྩལ་བའི་སྙངི ་པོར།
འབྱུང་འགྱུར་
ཝན་པོཌ་ Davenport ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སན་ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་ཐད་༸གོང་ས་

ཨེ མ་བྷ་ོ རོ་སི ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ St. Ambrose Univer- ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
sity དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག
ལ་སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་གཅིག་ཏན་
ཏན་གདམ་སྲིད་པ་དང་།

དེ་ནས་རང་དབང་ལུང་

པར་འཁྲུངས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཅས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
ཡང་སྲིད་གཉིས་བྱུང་མཚམས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བདམས་པ་དེར་སུ་གཅི ག་གི ས་ཀྱང་ཡི ད་ཆེས་དང་དད་

གུས་ཞུ་རྒྱུ་མི ན་སྟབས་རྒྱ་ནག་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕར་

གཞན་ཡང་གསར་འགོད ་པ་དང་ལྷན ་བོད ་རྒྱ་འབྲེལ ་
མོལ་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས།

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠ ནས་བཟུང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་ཆད་
ཀྱང་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི འི་དབར་
དེ་སྔ་ལས་འབྲེལ་བ་ཟབ་པ་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞུང་

འབྲེལ ་མི ན་པའི ་ ཐོག ་ནས་པེ་ ཅི ང ་སྲི ད ་གཞུ ང ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བགྲེས་ཡོ ལ་ལས་
བྱེད་དང་རྒྱ་རི གས་ཚོ ང་པ་ཁག་གཅི ག་རྡ་སར་མགོན་

པོ་མཆོ ག་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐརོ ་བཀའ་
ལན་སྩལ་འདུག

འབྱུ ང་འགྱུར ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད ་མུ ་ མཐུ ད ་གནས་
དགོ ས ་དང་མི ་དགོ ས ་ཟེར ་བ་དེ་ འདི་ ལོ འི ་ ལོ ་ མཇུ ག ་
མཚམས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚུགས་རྒྱུའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་གོ་བསྡར
ུ ་སྦྱངས་བཤད་མཛད་

རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།
སྤྱིར་
སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པའི་ཡང་སྲིད་ཟེར་བ་ཞིག་བྱོན་མེ ད་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
ཀྱང་འཇི ག ་ར ནྟེ ་འདི ར ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་མུ ་
མཐུ ད་གནས་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

དེ་ ཡང་གོ ང ་གི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་དེ་ སྔ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བྱང་ཕ ྱོག ས་ཨ་ཡི ར་

ལེན་ྜི Northern Ireland རྒྱལ་ས་ mpon ལོན་ཌོན་

བོད་དང་བོད་མི།
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ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་
བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདགུ

ཌེ་རི འ་ི Londonderry ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
སྐྱོང་སྐབས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་ ༣ ནང་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་
ི
ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་ལུང་ ནང་རྒྱལ་སྤྱི འ ་ ཆོ ས ་དད་རང་
འདྲེན་ཞུས་པའི་ནང་། བོད་མི ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ དབང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས། ཨ་

ི ི
ི
འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་མུ ་མཐུ ད་གནས་ ར འ ་ རྒྱལ་སྤྱི འ ་ ཆོ ས ་དད་རང་
དགོ ས ་པར་གཟི ག ས་ཚེ ་བླ ་ བྲང་མུ ་ མཐུ ད་རྒྱུ ་དང་། དབང་སྐུ་ ཚབ་སྐུ་ ཞབས་སེ ་ མི ་
ཡོ ལ་བྷྲའོན་བྷགེ ་ Samuel
དེ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་སྐར
ོ ་གླངེ ་
སླངོ ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཏཱ་ Brownback མཆོག་གི ས་རྒྱ་
ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པ་ཡི ན་ནའང་ཆོས་ཕྱོགས་ ནག་གཞུ ང ་ལ་བོད ་རྒྱ་འབྲེལ ་
མོལ་མགྱོགས་མྱུར་བསྐྱར་གསོ་
ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ས ་༸གོ ང ་ས་
ཀྱི་ལས་འགན་ཁོ་ན་མ་གཏག
ོ ས་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག
ལྷན་ ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་
ཐུ གས་འགན་གང་ཡང་བཞེས་རྒྱུ་མི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་
ཚོ ག ས་ཐ ོག ་ཐེ་ ཝན་གྱི ་ སྲིད ་འཛི ན་ཚེ ་ ཨི ན་ཝི ང ་ Tsai ལྷན་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་འབྲེལ་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཞུ ་
སྩལ་འདུག
Ing-wen མཆོག་དང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་
ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་རུ ་ ཊར་གསར་འགོ ད ་པས་འབྱུ ང ་ ལགས་ཀྱང་ཕེབས་འདུག
སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་སེ་
འགྱུར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རི ག་སྐར
ོ ་གྱི་ མི ་ཡོ ལ་བྷྲའོན་བྷགེ ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
བགྲོ་གླངེ ་རི གས་ཚོ གས་སྲིད་མི ན་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བར་མགོན་ ཀྱི ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་སྐར
ོ ་
ྱུ
པོ་གང་ཉིད་ནས་བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས། སྤྱིར་༸གོང་ གསུངས་དོན།
ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་གི ས ་འཇི ག ་ར ནྟེ ་
“
ི ི
ཁམས་ཀྱི་རི ག་པ་དང་། དབང་རྩའི་ཚན་རི ག ཚད་ ཨ་ར འ ་ གཞུ ང ་ནས་༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདི་ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བཙན་

དབང་འོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ ་ནས་མི་

ལོ་ ༦༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་མ་

ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་།

རི ག་གཞུང་།

དཔལ་ཡོ ན་བཅས་ཀྱི་སྲོག་རྩར་གྱུར་པ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་དང་
ི ས ་འད ནོ ་གནང་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་
ག
རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པ།
སེམས་ཁམས་རི ག་པ་
ཁྲིམས་འགལ་དུ་བརྩི ས་པའི་བྱེད་བབ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་
བ
ས
་ལ་མུ
་
མཐུ
ད
་རྒྱབ་སྐྱོ
ར
་ཞུ
ས
་པའི
་
ཐོ
ག
་ནས་རྒྱ་
ྱུ
བཅས་ཀྱི ་ རྣམ་གཞག་ཐ ག
ོ ་ཐུ ག ས་སྣང་ཧ་ཅང་མཛད་
ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག
བཞི ན་པ་དང་།

གལ་ཏེ་མགོན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་

བསྡུས ་དབང་འཛི ན་ཡི ན་སྟབས་རང་དབང་བྲལ་བ་ དེ་ཡང་ཁོང་གི ས་གཞི ས་བཞུ གས་བོད་མི ་ཚོ ས་༸གོང་
རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་རང་རང་དབང་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ ས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་སྐུ་འཚོ ་བཞུགས་རི ང་མགྱོགས་
ཱ
ཏུ ་བརདྗོ ་གཞི ་དེ་དག་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་མཛད་རྒྱུར་ཐུ གས་
ཁབ་འདིར་བསྡད་འདོད་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་ ནས་མར་དུ་བོད་དུ་༸ཞབས་སོ ར་བཀོད་ཐུ བ་པའི་རེ ་
ྱུ
འདདོ ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་
ཀྱི་ནསུ ་པ་དེ་བདེན་པར་གཞི ་བཅོལ་བ་ཞི ག་རེད། འོན་ སྨནོ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་གསུངས་དོན།
“ང་ཚོ ས་རྒྱ་
དབང་སྒྱུར་འོག་ཡོ ད་སྟབས།
གནས་སྐབས་དེ་ལྟར་
ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་སྟོབས་ཤུ གས་དེ་མེ ་མདར་གཞི ་བཅོལ་ ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རེ་འདུན་ཤུ གས་
ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་མཛད་ཀྱི་མེད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་
ནས་ཡོ ད། འཕྲལ་དུ་མེ་མདའི་ནསུ ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ ཆེ་ཞུ་རྒར། ༸གོང་ས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་
ཱ
ྱུ
སྩལ་དོན།
“རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཞི ན་ལོ་རྒྱུས་
ུ ་ གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་མགྱོགས་ནས་མར་དུ་འབལ
པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོར་བདེན་པའི་ནས
ྲེ ་མོལ་
ྱུ
ལྡན་པའི་གནའ་བོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། འོན་ཀྱང་ད་
པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས། “ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག བསྐྱར་གསོ་ཞུ་དགོས། ང་ཚོ ས་༸གོང་ས་ཏ་ལའི་བླ་མ་
ཱ
ལྟ་རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གནས་སྟངས་འོག་ནས་གཅི ག་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུ བ་ཚེ ་རྒྱ་ནག་གི ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་

བོད་དང་བོད་མི།

མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་
སྲིད་བྱུས་ལ་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

སྲིད་

བྱུ ས ་དེའི ་ འོག ་བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ བ དོ ་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་
ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་འོག
མི ང་དོན་
མཚུ ང ས་པའི་ ད ནོ ་དམ་གྱི ་ རང་སྐྱོང ་གནས་བབ་ཚད་
ལྡན་ཞི ག་སྤྲོད་དགོས།” ཞེས་གསུངས།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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གཞན་ཡང་

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཐེ་ཝན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་

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

ལགས་ཕེབས་པར་ཁང
ོ ་གིས་འཚམས་འདྲི་གནང་དོན།

“འདི་ གར་ཐེ་ ཝན་བ ད
ོ ་ཀྱི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་

རི ང་ལགས་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི དབང་སྒྱུར་
འོག་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཡི ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དགྲ་ལྟར་བརྩི ས་ཏེ་ཆོ ས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཁྲིམས་

འགལ་ཉེས་ཅན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ང་

ཚོ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་འདིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།” ཞེས་གསུངས།

གཞན་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་སེ་མི ་ཡོ ལ་བྷྲའོན་བྷགེ ་ Samuel
Brownback

མཆོག་གི ས་དེང་སྐབས་ཡུ་གུར་དང་ཀ་

ཛག་ཁ་ཆེ་བ་དང་།

བོད་མི ་ནང་པ།

དེ་བཞི ན་ཆོས་

འཁོར་སྒམོ ་སྒྲུབ་ Falun Gong དང་རྒྱ་རི གས་ཡེ ་
ཤུ འ་ི ཆོས་པ་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་གཏངོ ་བཞིན་པ་དེར་སེ མས་འཚབ་
ཤུ གས་ཆེ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡུ་གུར་

དང་ཀ་ཛག་ཁ་ཆེ ་བ་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་དམ་

༄༅།

།སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ ་ བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ མཆོ ག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
ནས་ཚེ ས་ ༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་དུས་ གནང་དོན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དབུས་

ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རི ང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་ བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་
གནས་རྡ་ས་གངས་ཅན་སྐྱི ད་གཤོ ངས་ཀྱི ་གྲོས་ཚོ གས་ གི ས་དབུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཐོག་

ཁང་དུ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་སོང་།

མར་ངས་ང་ཚོ ་སྤྱི་འཐུ ས་གཉིས་ཙམ་མ་གཏག
ོ ས་ཚང་

མ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བདེ་བཅར་གནང་ཐུ བ་པར་འཚམས་
བསྒྲགས་བཀག་བསྐྱི ལ ་འོག ་བཞག་ནས་རྒྱལ་གཅེས ་ དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠་
འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཆོས་གཅེས་ཀྱི ་སླབོ ་གསོའི་ལས་འགུ ལ་ཟེར་བ་བཙན་ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་
བོད་མི ་ནང་ འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་།
པ་ཚོར་མཚོན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ བཀའ་འཁྲོལ་ ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

དབང་འོག་ནས་སླབོ ་གསོ་སྤྲད་པ་དང་།

ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ ད་རེས་གྲོས་ཚོ གས་འདི་སྔནོ ་རྩི ས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་རེད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ འདིའི་ནང་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་འཆར་

མེ ད ་པར་རང་གི ་ བླ་ མའི་ ཡང་སྲིད ་རྩད་འཚོ ལ ་ཞུ ་ མ་ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོལ་ ཁག་གཅིག་ཡོ ད། དེ་ནས་གདུང་སེམས་ཉམས་སྐྱེད་ཀྱི་
ཆོག་པ་དང་། རང་མོས་ལྟར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ གསུ མ ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་དང་བཅས་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
ཐས
ོ ་བསམ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་མི ་ཆོ ག་པའི་གནས་སྟངས་ འཐུ ས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་སྔནོ ་རྩི ས་གསུང་བཤད།

འོག་བཞག་ཡོ ད་” ཅེས་གསུངས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ ཉན་པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང་། ཟུར་ཉན་གཞན་
ི ་ནང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཐོག ་གྲོས་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་
ཨ་རིའི་གཞུང་གི ་འཛམ་གླང

ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ དུས་བདུན་པ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་
གསོལ་ཇ་དང་། འབྲས་སི ལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་ཚང་མ་སྐ་ུ
རྒྱ་ནག་ཀྱང་ཚུད་ཡོ ད། །

ཚོ ད ་དཔག་འཆར་རྩི ས ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ས ་ཐུ ག ས་ཞི བ ་

གནང་བའི་སྙན་ཐོ་འདུག
རི མ་ཁ་ཤས་ཡོ ད།

དེ་ནས་ཁྲིམས་བཟོའ་ི ལས་

དེ་མི ན་མང་ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་

ཚོ གས་ཆུང་སྐབས་ ༩ སྙན་ཐོ། དེ་མི ན་དྲི་བ་ཁ་ཤས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
དང་ཐུ གས་སྣང་གཞེན་སྐལ
ུ ་ཡོ ད་ན་ཡོ ད་པ་རེད།
ལྟའ་ི ཆར་གང་ཡང་འབྱོར་མ་སོང་།

བོད་དང་བོད་མི།

21
ད་ འདེ ག ས་འབུ ལ་ཞུ ་རྒྱུ ་

རེས་གཟའ་པ་ ལ་སོ ག ས་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད །

སངས་ན་ི སྤྱི་འཐུ ས་སྒརེ ་གྱི་གྲོས་ཆོ ད་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་དེ་ གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་

ལྟར་རེད། མདོར་ན་ལས་རི མ་འདི་ལྟར་ཡོ ད། གྲོས་

ཚོ ག ས ་ ག ཞོ ན ་ མ ཆོ ག ་

བར་ཟླ་བ་དྲུ ག ་ནང་ལས་ཀ་གང་བྱུ ང ་བའི ་ སྐར
ོ ་ས ངྟོ ་
མི ན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན། དང་པོ་ནི། ཕྲན་རང་ཕྱི་ལོ་

ཁག་གཅི ག་ཨནྡྲ་པར་དེ་

འགན་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཚོ གས་གཙོ་

གནས་སུ ་ བ དོ ་ཀྱི ་ གནད་

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༦

གྲོལ་བ་ནས་བཟུང་དེ་རི ང་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་
སྦྲེལ་པོ་ གནས་མཆོ ག ་རྡོ་རྗེ་ གདན་དུ་ སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ ་ོ མཆོ ག ་ལ་བརྟན་བཞུ ག ས་
བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ སྐབ ས་བཅར་རྒྱུ འི ་ གོ་ སྐབ ས་

བྱུང་། ང་ཚོ ་ལོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་ས་བགོས་ཡོ ད་པ་
ནང་བཞི ན་ད་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་འདིའི་ནང་བལ་ཡུལ་སྤགོ ་
ར་ཁུལ་དང་། གླ་ོ སྒྲིག

ཚེ ་རོག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་རྡ་ས་ཁུལ་དང་
རན་ཅི་ Ranchi མོན་གྷ�ོ་དང་དེའ་ི ཉེ་འགྲམ་སུད་ཚོ ང་
ཡོ ད་ས་ཁག

ི ་དང་ས་ཁུལ་ཉེ་འགྲམ་
དེ་མི ན་རྡོར་གླང

ཁག ཅན་རྡི་སྒར། Chandigarh མོ་ཧཱ་ལི ། Mohali

ཨམ་བྷ་ལ། Ambala པ་ཊི ་ཡ་ལ། Patiala ལུ་

རྡི་ཡ་ན། Ludhiana ཇ་ལན་རྡར།

Jalandhar

བཅས་སུ་ས་བགོས་ལྟར་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

དེ་བཞི ན་སྐབས་ ༡༦ སྤྱི་འཐུ ས་ནས་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་

འཆར་བརྩམས་པ་གཞི ར་བཟུང་ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི ་ Andra Pradesh

ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ། Uttar Pradesh

གི ས་དབུ ས་སྤྱི ་འཐུ ས་

ཤི འི་རྒྱལ་ས་ཝི ་ཇཱ་ཡ་ཝ་

ཌ། Vijayawada ས་
ད ནོ ་འདི ་ རྒྱ་གར་ལ་ཇི ་
ཙམ་གལ་ཆེ ན ་པ ོ་ རེ ད ་

ཅེ ས ་པའི ་ བརྗོད ་གཞི འི ་
ཐོ ག ་བགྲོ་གླ ེ ང ་ཚོ གས་
འདུ་ ཞི ག ་གནང་ཐུ བ ་པ་

དང་བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་སོ ག ས་བྱུ ང ་

བྱུང་ཡོ ད།

ཡོ ད།འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དཔེར་ན། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི ར་

ཟླ་བ་དྲུ ག ་གི ་ རི ང ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ ཆར་ཞོད་གྱི་རྐྱེན་པས་ཆུ་ལོག་བང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་
ྱུ
སུ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ནས་སྐུ་མགྲོན་མང་པོ་ཕེབས་པ་ ཨོ ་ཌི ་ ཤ་འབ ང ་བའི ་ གོ ད ་ཆག་བ ང ་བ་དེ་ ཚ འི ་ ཐ ག ་
ོ ོ
ྱུ
ྱུ
དེ་དག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་མོ ལ་ཞུ་རྒྱུ་ ཐུ གས་གསོ་མཚོ ན་བྱེད་ཕུལ་བ་དང་། དེ་མི ན་ཚོ གས་
བྱུང་སོང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ གཙོ་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་མཚོ ན་པ་ཡི ན་ན། སྤ་ར་ུ ཝ་ལ་
ུ
ཞབས་པྲ་རྡིབ་ཏམ་ཏ་ Pradeep Tamta མཆོག་སྤྱི་ ས་སྐྱ་གཞི ས་ཆགས་དབུ་བརྙས་ནས་ལ་ལྔ་བཅུ་འཁར་
ེ
ོ
ོ
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་ བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་བཅར་རྒའི་གོ་སྐབས་བང་བ།
ྱུ
ྱུ
ི ་ནང་ཆེས་སྙན་ མོ ན་གྷ�ོ་ས་གནས་སུ ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་མཐ ་རི མ་
བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འཛམ་གླང
ོ
གྲགས་ཅན་གྱི་ནོ་སྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༣ བཅར་རྒའི་གོ་
ྱུ
ལམ་ཞུས་པ་དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༩ སྐབས་བང་བ། ཉེ་ཆར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་
ྱུ
འཁོར་བའི་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་མཛད་སྒར
ོ ་ གཉིས་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་ཡོ ང་གི ་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་

བི་ཧར་ Bihar མ་གཏོགས་གཞན་མངའ་སྡ་ེ ཡོ ངས་ ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་ལ་གསོལ་ཚི གས་དང་བཀའ་མོལ་

དེ་ནས་ ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་བཞི ན་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་རྒྱལ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཌེན་མག་ Den- ཁབ་ཅི་ལི འ་ི Chile གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག་
ལ་ཞུ་གཏུ ག་སླད་བཅར་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

mark

དང་། ནོར་ཝེ་ Norway ཨི ན་ཡུལ། སི ་ དང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག ཨ་རི འ་ི

ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི ་ Scotland བཅས་སུ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་ རྒྱལ་སྤྱི ་ བ དོ ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་དགུ ན་དུས་གྲོས་ཚོ གས་རྡ་སར་

ཚོ ག ས་པའི ་ སྐབ ས་གསོ ལ ་ཇ་དང་བཞེས ་ཏ ག
ོ ་སྟབས་
བདེ་ཞི ག་འབུལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་བཞི ན་ལྡ་ི ལི ར་
རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚི གས་

འབེབས་གནང་བ་དང་། སྲིད་འཛི ན་གྱིས་ཆོག་མཆན་
གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ཕྱག་བྲིས་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་
ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་རང་ཚོ ་ ཚང་མ་རྒྱ་ཆེ ་ མང་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་རེ ་ བ་དང་

ཆུང་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རེད། scottish cul-

ཡི ད་ཆེས་བཅོལ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཤ་

སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་ནས་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅིག

ཐེ་ཝན་ནས་

བྱས་པ་ཡི ན་ནའང་། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་ཐུ གས་མ་ཕམ་

དེ་མི ན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་

ལས་འགན་གཙོ་བོ་རེད། དེར་བརྟེན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་

ture groups དང་ཇི་ནི་ཝའི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་།

ཨོ ་

རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅི ག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས་

པ་ཡི ན།

ནས་འདིར་ཡོ ང་བ་ཁག་ལ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་

སྟག་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ལས་དོན་ཇི་འདྲ་ཞི ག་

པ་དང་དགའ་བ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞི ག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོ འི་
བཀའ་མོ ལ ་གནང་མཁན་སུ ་ ཡི ན་ནའང་བཀའ་མོ ལ ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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གནང་བ་ཡི ན་ནའང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ལ་

ཐུ གས་ཕན་གསོ་བ་ཞི ག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འདི་སྤུས་ཀ་

ི ི་ནང་ཡོད་
ཡག་པོ་བཟོ་དང་མ་བཟོ་དཀྱིལ་འཁོར་འདའ

པའི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚང་མ་ཆགས་ཡོ ད། འབྱུང་
འགྱུར་ང་ཚོ འི་མི ་མང་ཙམ་མི ན་པར་མང་གཙོ འི་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ནས་ང་ཚོ ར་མི ག་དཔེ་ལྟ་དགོས་པ་བཟོ་ཐུ བ་
པ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ འ་ི རྒྱལ་ཁ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡི ན།
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

བདུན་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་
སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ་གཉིས ་མ་གཏོག ས་གཞན་ཚང་མ་

ཕེབས་ཐུ བ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ད་རེས་གྲོས་ཚོ གས་

ཇི་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ཆེ ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ འདི་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གོ་ཆོད་པ་རེད།

འདི་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་

གྲོས་ཚོ གས་ དང་། མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཐུ གས་ལ་བབ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་འདུག་དང་མི ་འདུག་འདི་ འདི་ གྲོལ་བའི་ རྗེས ་སུ ་ མང་ཚོ ག ས་ཐུ ག ས་ཕམ་སྐྱེ་ རྒྱུ ་ ཆེན་པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པ་དང་ཐུ གས་བཞེད་
རང་ཉིད་སོ་སོའི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ ཆགས་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གོ་ཆོ ད་མེ ད། ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒ་ཡི ན།
ཐུ གས་
ྱུ
འདུག གྲོས་ཚོ གས་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ཆེ་མང་ ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
རྗེ་ཆེ། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
ཚོ གས་དགའ་བ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞི ག་བཟོས་ན། གྲོས་ཚོ གས་
ང་ཚོ ས ་བ དོ ་སྤྱི ་ པའི ་ རྩ་དོན ་སོ ག ས་བཀའ་མོ ལ ་གང་ ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་ཚབ་དང་། ལས་རི མ་ཚོ གས་ཆུང་
གི ་ཚོ གས་མི ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་།
དེ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
ལགས་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་སྨནོ ་ལམ་མཐར་

ཕྱིན་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་

ཚེ ་བརྟན་ལགས།

ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་

སྤྱི་འཐུ ས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་

ཤི ས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་བཅས་

ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་

འཆར་རི མ ་བཞི ན ་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་མཚམས་

ཚང་མ་སྐ་ུ བཞེངས་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོ ན་ཆེད་

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་གཞུང་

འབྲེལ ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེད ་ཀྱི ་ གྲོས་འཆར་སྤྱི ་

འཐུ ས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ཀྱིས་སྒྲོགས་

སྦྱང་གནང་སྟེ་བོད ་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག ་
བགྲོ་གླངེ ་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད་པ་བཅས།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞི ས་བྱེས་གཞུང་མང་ལྷ་མི ་
ཡོ ངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས།

གྱི ་ཆོ ས་ཚན་ཁོངས་བཞུ གས་ཚེ ་དཔག་མེ ད་དྭངས་མ་

བཅུད་འདྲེན་གྱི ་ཆོ ་གའི་སྒ་ོ ནས་བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་སོང་བ་དང་།

བོད་མི ་སེར་སྐྱ་

ཕོ་ མོ ་ རྒན་གཞོ ན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དད་དམ་དང་སྤྱི ་ མཐུ ན ་

དགེ་ཚོ གས་འབྲེལ་མཚོ ན་ཕྱིར་བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེ་ནས་

སོ་སོའ་ི གནས་ཡུལ་གྱི་སྒརོ ་ ༥་༢༥ རེ་ཞལ་འདེབས་
འབུལ་གནང་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ལས་བརྒལ་བ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་བླ་ོ ཡོ ད་ཚེ ་ཆོ ག་

རྒྱུའང་། སེར་སྣ་དང་གཏམ་དོན་སོགས་ཀྱི་དྲི་མས་མ་
གོས་པར་བསམ་པ་རྣམ་དག་གི ས་བླས
ོ ་བཅད་བྱས་པ་
ཞི ག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཕྱོགས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་

རང་ཉིད ་གནས་ཡུ ལ ་དང་འབྲེལ ་ཆགས་ས་གནས་

འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སམ། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་

དགོས་ཕེབས་འབྲེལ།

ཀྱི་སྲིད་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་དང་བཀའ་དྲུང་རྫོང་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཆོ ག་པའི་གསོལ་འདེབས་༸སྙན་

ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ གོང་
ཚུ ད ་དྷ་ རམ་ས་ལ་ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ འབུ ལ ་

ལྟར།

གཞུ ང ་འབྲེལ ་བརྟན་བཞུ ག ས་གོ ་ སྒྲི ག ་ཚོ གས་ཆུ ང ་

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་བོད་ཟླ་ ༣

བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

གྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ཁ་སབྟོ ས་རྒྱལ་ཚེ ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་
ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ གསར་འགོད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་

ཤི ག་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སོང་།

སྐབས་དེར་ཐོག་མར་

བཀའ་དྲུང་རྫོང་ཁ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་བོད་
མི འ་ི གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་
ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོག་སྦྱངས་གནང་དོན།

འདི་ལོ འི་དགུ ང་གསར་ཚེ ས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་སྤྱན་
འདྲེན་སྐབས་གཞུང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ ་བོ་གནས་ཆུང་

ཤག་ནས་གོང་གསལ་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་བརྟན་
གསེང་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྤྱི་སྨནི ་བྱུང་བ་

ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ གཟའ་
ཚེ ས ་དགེ་ བའི ་ ཉིན ་འཕགས་ཡུ ལ ་དྷ་ རམ་ས་ལ་ཐེག ་

ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ བོད ་གཞི ས ་བྱེས་

གཞུང་མང་ལྷ་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ངོས་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

གཏོང་ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ།

གནས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་

ཟུར་འཛུ གས་སོང་བ་ནས་རི མ་པས་གསལ་ཆ་ཡོ ང་རྒྱུ་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་
ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ལ།
ཞེས་

གསུངས་རྗེས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུངས་དོན། གཙོ་

བོ་མི ་མང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

ལོ་འདིར་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་དགུང་

ཆོ ས ་རྒྱལ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ སྐུ་ ཕྱྭ ་ དང་

ཅི ང་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་འདི་ལོ ་དགུ ང་ཀེག་

བསྩལ་ཁྲོད། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་ཏུ ་བསྒྲིལ་

མཆི ས་རྨེག་མེ ད་དུ་ཞི ་ནས་སྐུ་ཚེ ་༸རྒྱལ་བ་ཚེ ་མཐའ་

ཟེར་དུས་ང་ཚོ ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་

མཐའ་དག་གེགས་མེ ད ་ལྷུན ་གྱི ས ་འགྲུབ་པའི་ཆེ ད ་དུ།

གདན་དུ་སྔནོ ་འགྲོའི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བསྟར་

བོད ་ཀྱི ་ བསྟན་སྲིད ་བདེ་ ཐབས་སུ ་ རྡོ་ར འ
ྗེ ི ་ བཀའ་ལུ ང ་

དང ོས ་གཞི འི ་ ཚུ ལ ་བསྟན་སྐུ་ གེ ག ས་ཀྱི ་ མཚན་མ་ཅི ་

ཏེ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

ཡས་པའི་ངོ་བོར་བརྟན་པ་དང་། ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དོན་

བཞུ ག ས་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཕུ ར ་ཚུ ག ས་གནད་སྨིན ་ཞུ ་

༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་

ཚེ ་དཔག་མེ ད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྒ་ོ ནས་བརྟན་

སྐགེ ་དངོས་གཞི ་འཁེལ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་དགུང་སྐགེ ་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། ན་ནིང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་
འབུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ སྐལ ་བཟང་གི ་ གོ ་ སྐབ ས་བྱུ ང ་སོ ང ་།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཞི ག་རེད།

ལས་བྱེད་དང་མི ་མང་དཀྱུ ས་མའི ་ གནས་སྟངས་ལ་

བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག

གཞུང་གི ་དབང་ཆ་

ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ས ་ན བུ ་ཕྱུ ག ་གི ་ དཔལ་འབྱོར་ལོ ང ས་
སྤྱོད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞི ན་འདུག
ཡི ན་ནའང་བྷ་ི ཨེ མ་ཌབ་ལུ་
འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་དང་།

སྣུམ་འཁོར་ཞི ག་

BMW

སོགས་ནང་

ཚོ ང་ཁང་ནས་ཅ་དངོས་

ཉོ་སྐབས་རི ན་གོང་ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་ཅ་དངས
ོ ་ཉ་ོ བཞིན་

འདུག

བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་ཟས་ལྷག་འཐུ ང་ལྷག་སྤྱོད་

དབང་ཆ་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ས་མ་རྩའི་རི ང་

ལུ ག ས་ཀྱི ་ ཁེ་ ཕན་རྣམས་ལོ ང ས་སུ ་ སྤྱད་ནས་དཔལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ལྷ་ོ ཀྱང་གཞུ ང་ལམ་དུ་འགྲོ་སྐབས་དང་མེ ་འཁོར་བརྒྱུད་

འབྱོར་ལོ ང ས་སྤྱོད ་གོང ་ནས་གོང ་དུ་ སྤལ
ེ ་ཐུ བ ་ཀྱང་།
མི ་དམངས་རྣམས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ ཁྲི མ ས་

ཨ་ཧྥ་རི་ཀའི་མང་གཙོ ་མནའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ རྒྱ་ནག་གི ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འགྲུལ་བཞུ ད་

ལ་སྙད་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་

གི ས ་གྲོས་ཚོ ག ས་ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ གཏམ་ ནག་ནང་གི ་དམ་བསྒྲགས་གི ་གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་

བསྟར་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡ་མཚན་པོ་ཞི ག་རེད།

ཁོ་པ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Kevin Mileham མཆོག་ བྱེད་སྐབས་དབུལ་ཕོངས་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག
དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་།

བཤད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཁོང་གི ས་ཐོག་མར་གསུངས་དོན།

རྒྱ་ནག་ནི་

ལོ ་ རྒྱུ ས་ཧ་ཅང་ཕྱུ ག ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་སྟབས།

གང་སར་བཀྲམ་པ་མ་ཟད།

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད།

རྒྱ་

ཉེན་རྟོག་མི ་སྣ་ས་གནས་

དྲ་རྒྱར་མཚོ ན་ན་དམ་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནས་བླ་ོ སྐྱེད་ལེན་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོ ད། ང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལམ་སྟོན་བྱས་པའི་ས་ཆ་དང་
འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་ང་ཚོ ས་གཞན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ གཞུང་ལམ་སོགས་ལ་མ་གཏོགས་འགྲོ་མ་ཆོག་པ་དང་།

བྱས་པ་དེ་ལས་བླ་ོ སྐྱེད་ལེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་གི ས་ ང་ཚོ ་གང་དུ་ བསྐྱོད ་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བསྐ ་ོ

འདས་པའི་ ལོ ་ ངོ་ བཅུ འི་ རི ང ་དབུ ལ ་ཕ ངོ ས་ཀྱི ་ དཀའ་ འཛུ གས་བྱས་པའི་སྣེ་ཤན་པ་དང་ལྷན ་དུ་འགྲོ་དགོས ་
ངལ་སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད། འོན་ འདུག

རྒྱ་ནག་ནང་དབང་ཆ་ཡོ ད་པའི་གཞུང་གི ་

འདི ་ ལོ འི ་ ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་བཅུ འི ་ གཟབ་གསོ ལ ་སྤྱན་ མང་གཉིས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
འདྲེན་སྐབས་གཞུང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ ་བོ་གནས་ཆུང་ པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་པ་དང་ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་

གཞུ ང་གི ས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཐོག་སྲིད་བྱུས་ལག་

ཚོ ས་གྲང་ཉུ ང་མི ་རི གས་དེ་དག་རང་སྐང
ྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་
བའི་མི ང་བཏགས་ནས་ཟུར་དུ་ཕྱེ་ཡོ ད།

ངོ་ གདོང ་ལ་བལྟས ་པ་ཡི ན་ན་རང་སྲི ད ་རང་སྐ ྱོང ་གི ་
རྣམ་པ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོ ག ས་པའི ་ དབང་འཛི ན་འོག ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་འགྲོ་
དགོས་པ་རེད། ལམ་ལུགས་དེ་འདྲ་བ་ཞི ག་ང་ཚོ འ་ི ལུང་

པའི་ནང་དེ་སྔ་ཨི ན་གཞུ ང་གི ས་མི ་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

སྐབས་ Homelands

ཟེར་བ་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཤི ག་རེད། འདིར་ Homelands གྱི་དཔེ་མཚོ ན་ཡག་

ཤོས་ཤི ག་བོད་གཞག་ཆོག བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ལོ་རྒྱུས་

ཆོ ས་རྒྱལ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ སྐུ་ ཕྱྭ ་ དང་ དགོངས་མཐའ་དག་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྨནོ ་ལམ་འདེབས་

ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ད། ངས་འདིར་བོད་ལ་ “རྒྱལ་

ང་ཚོ ས་ཚེ ས་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་ཕྱི་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དེ་དག་ལག་བསྟར་གནང་

ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་བོད་དེ་བདག་དབང་ནམ་

བོད ་ཀྱི ་ བསྟན་སྲིད ་བདེ་ ཐབས་སུ ་ རྡོ་ར འ
ྗེ ི་ བཀའ་ལུ ང ་ དགོས་པ་མ་ཟད།
ཕེབས་པ་ལྟར།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་གཏན་ རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མི ་མང་གི ས་ཆ་ཤས་ལེན་
འཁེལ་བ་རེད། བརྟན་བཞུགས་འབུལ་དགོས་དོན་ནི། དགོས་པ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་འཁོད་ཡོ ད་པ་ལྟར་ཆ་

བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་དམ་ཚི ག་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་ ཤས་ལེ ན་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ ་བོ་དེ་
དང་།

མི ་མང་དང་འགོ་ཁྲིད་དབར་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡག་ ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

པོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས།

ང་ཚོ འ་ི གཞུང་

ཁབ་” ཅེས་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་

ཡང་མ་བརླགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡི ན།

བོད་དེ་

གཞན་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་

པའི་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། གལ་ཏེ་བོད་དེ་

རྒྱ་ནག་གི ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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པ་ཞི ག ་ཡི ན་ཚེ ་ བོད ་ནང་རྒྱ་མི ་གནས་བཞི ན ་པ་དེར ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནས་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པའི་

གནད་དོན་ཞི ག་རེད།

གལ་ཏེ་ ཕྱོག ས་གཞན་ནས་བོད ་དེ་ རྒྱ་ནག་གི ་ ཆ་ཤས་

ཤི ག་ཡི ན་ཟེར་བ་དེ་གཞི ར་བཟུང་བྱས་པ་ཡི ན་ན། བོད་

དེ་ རྒྱ་ནག་ནང་ཁུ ལ་གྱི ་ གནད་ད ོན ་ཞི ག ་ཆགས་རྒྱུ ་
རེད། འོན་ཀྱང་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གི ས་

གཙོས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་དང་བོད་མི ་

ཚོའི་ རང་གི་ ང་ོ བ ་ོ སྲུ ང ་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུ འི་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་

ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་དག་བོད་དེ་རང་བཙན་ཡི ན་མི ན་

གྱི ་གནས་སྟངས་ལ་ལྟས
ོ ་མེ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི་སེ མས་འཚབ་
བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། རྒྱ་ནག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩
དང་ ༡༩༥༠ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ས་བཙན་

བཟུང་བྱས་ནས་སྐབས་དེའི་བདོ ་གཞུང་ལ་བོད་ཞི ་བའི་
བཅི ང ས་གྲོལ་བཏང་ཡི ན་ཟེར ་ནས་ཆི ངས་ཡི ག་ད ནོ ་

ཚན་

༡༧

ལ་བཙན་དབང་ཐོག་ནས་མི ག་བཏགས་

འགོད་དུ་བཅུག་པ་དང་།

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་

ཚེ ་ བཅི ང ་གྲོལ་དམག་དཔུ ང ་ཁྲི་ བཞི ས ་ལྷ་ སར་བཙན་
འཛུ ལ ་བྱས་ནས་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི ག ས་རི ག ་

གཞུ ང ་དང་བཅས་པར་རྩ་བརླ ག ་ཏུ ་གཏ ངོ ་རྒྱུ ་སྡིག ས་
སྐལ
ུ ་བཏང་བ་རེད།

ཆི ངས་ཡི ག་དེར་བཙན་དབང་

འོག་ནས་མི ང་བཏགས་འགོད་དུ་བཅུག་སྟབས།

རྒྱལ་

སྤྱི འི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐག
ོ ་ནས་བལྟས་ཚེ ་ཆི ངས་ཡི ག་དེ་

ནསུ ་མེད་ཅིག་རེད།
སུ་

འོན་ཀྱང་ངའི་གཡས་ཕྱོགས་

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པས་མུ་མཐུ ད་རྒྱ་ནག་
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གི་གནནོ ་ཤུ གས་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་བཞི ན་དུ་བོད་མི འི་

དཀའ་སྡུག་ལ་བསམ་ཤེ ས་མ་བྱས་པར་ཁྱད་གསོད་ཤ་
སྟག་བྱས་ཡོ ད། ལྷ་ོ ཨཧྥ་རི ་ཀའི་སྲིད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོ ག་ལ་མཐང
ོ ་མཆན་ཐེངས་འགའ་ཤས་མ་ཕུལ་
བ་རེད།

བྱེད་བབ་དེ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཞི ག་རེད། ལྷ་ོ ཨཧྥ་རི ་ཀའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་
ལམ་དེ་རྒྱ་ནག་མ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་འདུག །

བོད་དང་བོད་མི།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
མཚམས་འཇོག་དགོས།
བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་སེ ལ ་ཆེ ད ་གཉིས ་སྨ ན ་དབུ ་ མའི ་
ཐབས་ལམ་ཞི ག་དགོངས་བཞེས་མཛད་ཡོ ད། ཕྱིས་སུ་
“དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་” ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་
དུ་ཡོ ངས་གྲགས་ཆགས་ཡོ ད། སྲིད་བྱུས་དེ་ཉིད་བོད་མི ་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཞི ག་དང་། བཀའ་ཤག་གི ས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་

རྙ ག
ོ ་སེ ལ་བར་འོས་ཤི ང་འཚམ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་བརྒྱད་

པའི་སྐབས་རང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་བོད་

༄༅།

།རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ ཚབས་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་མཚན་སྨད་དང་སྙནོ ་འཛུ གས་

ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ སྣ་ཚོ གས་ཞུས་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཆེན་དེ་འདྲའི་ཐོག་རྒྱ་

རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའ་ི རང་སྐངྱོ ་ཡོང་
ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཕུལ་ཡོ ད།

སྲིད་བྱུས་འདིའ་ི

འོག་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་རང་བཙན་མ་

ལ་ཁ་བྲལ་བ་ཞེས་ཡང་ཡང་སྙནོ ་འཛུ གས་བྱེད་བཞི ན་ ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

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

དང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞི བ་ཡག་པོ་གནང་བ་ གཞི ས ་བྱེས་བོད ་མི འི་ སེ མ ས་ཁམས་ལ་རྨ་ཁ་ཆེ ན ་པོ་

སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཡོ ད།

གལ་ཏེ་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ འ་ི བྱེད་བབ་ ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་ལ་དེ་ ལྟ་ བུ འི ་ མཚན་སྨད ་ཞུ ས ་པ་དེས ་

ཡི ན་ན་ཁ་བྲལ་བ་ངོ་མ་ཁོ་པ་ཚོ ་ཡི ན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ བཟོས་ཡོ ད།

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི འི་འོག་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་

བསམ་འཆར་དེའ་ི ནང་འཁོད་དོན་ལྟར་ན། “གཉིས་
རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་
སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་ནི་བོད་མི ་རི གས་ལ་
ཚན་པ་གོ་ལའི་དུས་བབ་ Global Times ཟེར་བའི་
བོད་མི ་ཚོ ས་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞི ན་པ་དང་། རྒྱལ་ རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙངི ་དནོ ་དང་
ནང་ཆེད་རྩོམ་ཞི ག་སྤལེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ” ཏཱ་
སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནས་ཀྱང་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ་ འཚེ ་ མི ་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་
ལའི་བླ་མའི་ཁ་བྲལ་གྱི་དམི གས་ཡུལ་དེར་པེ་ཅི ང་གི ས་
མེ ད ་ཞི ་ བ་གོང ་སྤལ
ེ ་གཏོང ་གནང་མཛད་པའི ་ རླ བ ས་ བབ་མི ང་དོན་མཚུངས་པ་ཞི ག་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་
གདངོ ་ལེ ན་མུ ་མཐུ ད་བྱ་རྒྱུ་རེད།”ཟེར་བ་དེས་སྤྱི་ནོར་
ཆེན་གྱི་མཛད་བཟང་ལ་ངོས་འཛི ན་དང་། ཆེ་མཐོང་ ཞི ང་། དེ་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཐད་ཀར་
རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་ཝུ་ཡི ང་ཇེས་༸གོང་ས་ ལ་གཞི ་བཅོལ་བ་ཞི ག་ཡི ན། “ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།
མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ཞི ག་རེད།
མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ ས་པ་དེ་གླནེ ་རྟགས་རང་རེ ད།
ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ་མི ན་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་འཐུ ས་ གཅི ག ་བྱས་ན་བྱེད་བབ་དེ་ ནི་ ཆེ ད ་མངགས་བོད ་རྒྱ་
པའི་ཆོད་སེམས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་
མི་ཚོགས་ཆེ ན་སྐབས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དམར་ཤོག་ འབྲེལ་མོལ་ཡོ ང་རེ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་ཞི ག་
རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐབོ ་ཐབས་ཆེ ད་
ཚོ ག ས་པའི་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཝུ ་ ཡི ང་ཇེ་ ཟེར ་བས་”ཏཱ ་ལའི་ བླ་ ཡི ན་པར་རྩི་ཆོག གང་ལྟར་ཡང་བྱེད་བབ་དེ་ནི་བོད་
འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་
མས་བོད་མི ར་ཕན་པའི་ལས་དོན་སྣ་གཅི ག་བྱས་མེད།” རྒྱ་མི ་རི གས་གཉིས་དབར་དབྱེན་དཀྲུག་བཟོ་ཆེད་རེད།
མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་མཐུ ན་
ཟེར་བ་མ་ཟད།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ པ་ཞི ག་ཡི ན།
ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་ཉེན་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་
བསམ་འཆར་ཡི ག་ཆའི ་ ནང་བོད ་མི འི ་ མངོན ་འདོད ་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དང་གཞི ་རྩའི་དགོས་མཁོ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་

སྙངི ་སྟོབས་ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མེ ད་པའི་ཐག
ོ ་ནས་འཐབ་
རྩོད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་མི ས་བོད་ནང་

སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་ནང་གསལ་བའི་ མི ་

ཚོ ས་དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བོད་མི འི་སེམས་ཁམས་ལ་དོ་ཕོག་

ཞི ག་ཡི ན།

དེར་བརྟེན་ཁ་བྲལ་བ་ངོ་མ་སུ་རེད།

རྣམས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཝུས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་ཚོ ར་མང་

རི ག ས་ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་ ཆ་རྐྱེན ་དང་མཐུ ན ་པ་
དེར་བརྟེན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་
ཁ་བྲལ་རྩ་བ་ནས་རྩོད་ཀྱི་མེད།

གཏ ང
ོ ་རྒྱུ འི ་ ལས་རི ག ས་སྣ་ཚོ ག ས་སྤལ
ེ ་བཞི ན ་ཡོ ད ། རྩ་མེ ད་གཏོང་བཞི ན་པ་དེ་དག་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་

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

གཙོ འ་ི ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ལ་

གསར་

ད་བར་བོད་མི ར་ཕན་པའི་ལས་དོན་སྣ་གཅི ག་ཀྱང་བྱས་

བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བོད་

རྩོམ ་པ་པོ་ བཅས་བསམ་འཆར་ཡི ག་ཆ་དེ་ ཀླག
ོ ་མྱོང་

ཆི ངས་ཡི ག་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཙན་འོག་ཏུ ་བཞག་

ཚད་ལྡན་ཞི ག་གཏན་འབེབས་འོག་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་

རྒྱ་རི གས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ལྡན་མི ་སྣ།
འགོད་ལས་རི གས་ནང་ཡོ ད་པའི་མི ་སྣ།

མང་ཚོ གས།

མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བསམ་འཆར་དེར་ཡི ད་

སྨནོ ་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་མི ་

རི གས་མང་དག་ཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ཞུས་
ཡོ ད།

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱས་མི ན་ལ་ལྟས
ོ ་མེ ད ་ད་བར་རྒྱ་རི གས་

མཁས་དབང་ཁག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་རྩོམ་ཡི ག་ ༩༠༠ ལྷག་སྤལེ ་ཟིན།

ཕྱོགས་མཚུངས་སྲིད་གཞུང་ཁག་གི ་དབུ་ཁྲིད་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ངས
ོ ་ནས་བདོ ་རྒྱ་མི ་རི གས་གཉིས་སྨན་
གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དེར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་བཞི ན ་
ཡོ ད།

འོན ་ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་པ་ཞི ག ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བ དོ ་

མི འ་ི བསམ་འཆར་དེར་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ ་བོད་

མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་ལ་ཁ་བྲལ་བ་ཞེ ས ་མུ ་ མཐུ ད ་

མཚན་སྨད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཆེད་

མངགས་བ དོ ་མི ས ་བཏ ནོ ་པའི་ བསམ་འཆར་ཡི ག་ཆ་
དེར་འཁྱོག་བཤད་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་པ་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

ཞུ་བཞིན་པའི་བྱེད་བབ་དེས་བོད་རྒྱའི་མི ་རི གས་གཉིས་

དབར་མི ་མཐུ ན་པའི་འགལ་ཟླ་ཆེ་ཆེར་བཟོ་ཐབས་བྱས་
པ་ཞི ག་རེད།

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ངོས ་ནས་བ དོ ་ཀྱི ་ གནད་ད ནོ ་

སེལ་ཆེ ད་རྒྱ་ནག་དང་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་

མེ ད ་ཟེར ་བའི ་ སྙནོ ་འཛུ ག ས་བྱས་པ་དེར ་མཚོ ན ་ན།

པ་ནས་བཟུང་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རང་ཤེད་ཆེ ་བའི་བྱེད་
བབ་ལ་བསྟུན་མཁས་གང་ཐུ བ་མཛད་ཡོ ད།

ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་

མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཙོ འི་ལམ་ལུགས་
ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞི ན་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་

དོན ་དམ་གྱི ས ་བོད ་མི འི་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་འད དོ ་ཡོ ད ་

ཚེ ་ ཐོག ་མར་རྒྱ་ནག་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཚོ ས ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོ ང ་

བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་མཚན་སྨད ་ཞུ ་
དང་བཅས་པར་མི ང་གི ་ལྷག་མར་གཏོང་ཐབས་བྱས་ མཚམས་འཇོག་དགོས། རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་

ཀྱང་བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་དེ་དག་མུ ་མཐུ ད་ མི འི ་ མེ ་ མདའི ་ སྡིག ས་རའི ་ འོག ་ཕྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་ བ དོ ་མི ་

རྒྱུན་འཛི ན་དར་འཕེལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་
གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་གི ་སྙངི ་སྟོབས་དང་། སྤྱི་ནོར་

རྣམས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་པར
ོ ་གནས་
ཀྱང་། བསམ་བླའོ ་ི ནང་བསྟན་དགྲ་རྒྱ་དམར་ཟེར་བ་

བྱོལ་དུ་ངལ་བ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་གསད་པའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་

ཡི ན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཙན་ ལྟར་རེད་འདུག་བསམ་པའི་ཡི ད་ཆེ ས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་ངེས་

མཛད་བཟང་ཉག་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན།

རྒྱ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི འི་ ཐོག ་དྲག་གནོན ་དང་དམ་
བསྒྲགས་ཇི ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་
ཐབས་ལམ་ལ་གཞི ་བཅོལ་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་

༼ གོང་གི ་བསམ་ཚུལ་འདི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་འཕར་

ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱི ་བསམ་ཚུ ལ་ཡི ན་པ་ལས་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་
མེད། ༽

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཤེས་བྱ།

