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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ངོས་རང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་བྱུང་ཚེ ་ལོ་ ༡༡༠ བར་ཕལ་ཆེར་འཚོ ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་

དེའ་ི རྗེས་སུ་རབ་ཏུ ་བྱུང་། སྟོན་པའི་གསུང་ ནམ་རྒྱུ ན་དགེ ་ འདུན ་གྲུ བ ་པར་སྨ ནོ ་ལམ་ གི ས་ཨོ ་གླིང་སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འད་ྲི
མཛད་པ།
ཆོ ས ་དང་དམ་ཚི ག་གི ་ འབྲེལ ་བ་ཡོ ད་པ། ལ་ངོས ་ཀྱི ས ་སླབོ ་སྦྱོང་གང་ཙམ་བྱས་ཡོ ད ། བཏབ་ནས་འདི་ལྟར་དྲན་གྱི་འདུག ངོས་རང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧

འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

གླི ང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ ར ནྟེ ་མཆོ ག ་སྤྱན་

ཁྱིམ་ཚང་གཅི ག་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་ ཅེས་སོ གས་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་མགོན་ དགེ་ འདུན ་གྲུ བ ་པའི ་ དགུ ང ་ལོ ་ དང་མཉམ་ ༄༅། །ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་ Australia སྲིད་
བ་ཡོ ད་པ། དེ་འདྲའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཚོ ས་ པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་འདིའ་ི རི ང་བོད་བསྟན་སྲིད་ལ་ པ་ཞི ག་བསླབེ ས་ཟིན་ཡང་། ད་དུང་ལོ་བཅུ་ བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་སི ་ཀོཌ་མོ་རི ་སན་ Scott Mor-

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

སྔར་མཆོ ད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་དང་ཚོ གས་
མཆོད་འབུལ་གཤོམ་ཐོག   སྤྱི་ནོར་༸གོང་

བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་

ཐུ གས་རྗེའ་ི བྱིན་རླབས་གནང་ཤོག

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུའི ་

ཅེས་

གསང་བ་གསུམ་ལ་ཚུ ལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཀྱི་

ངོས་ཀྱིས་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

རྡོ་ རྗེ ་ ཆོ ས ་བདུན ་གྱི ་ ངོ ་ བོར ་བརྟན་ཅི ང།

སྤྱིར་རྨི་ལམ་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་དེ་ཙམ་མེ ད་ཀྱང་

ངོས ་ཀྱི ་ རྨི ་ ལམ་ནང་དུའ ང་དེ་ བཞི ན ་རེ ད །

རི གས་གཞར་ཡང་མི ་བཞེས་པར་སྐུ་ཁམས་

ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་

ངོས ་ལ་རྨི ས ་ལམ་དཔེ་ གསར་ཞི ག ་བྱུ ང ་བ་

ལྷ་མི ་ཟུང་འབྲེལ་

ཐེང ས་ཤི ག་ངོས ་ཀྱི ས ་རྐྱལ་བརྒྱབ་ནས་ཆུ ་

མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཆེད།   ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས།

རེད།

བརྒལ་གྱི་འདུག

ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་མཆོ ག་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོའི་དག་

སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ནང་བཞུགས་ཚེ ་དཔག་

མེ ད ་དྭ ང ས་མ་བཅུ ད ་འད ནྲེ ་གྱི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ

ངོས་ཀྱིས་རྐྱལ་མི ་ཤེས།

རྨི ས ་ལམ་ནང་དུ་ ངོ ས ་ཀྱི ས ་རྐྱལ་བརྒྱབ་

གཅི ག་གི ས་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ན་གཅི ག་ལ་ཕན་ ཞབས་འདེགས་ཕྲན་བུ་བསྒྲུབས་སྐར
ོ ་བཀའ་ ནས་སྒལ ་བའི ་ སྟེང ་དཔལ་ལྡན ་ལྷ་ མོ ་ འདུག  

ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ཐོགས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་རི ང་འདིར་ལྷ་མི ་
བཟུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བྱས་

བོད་མི ་ཙམ་མི ན་པར་ བྱུང་།  དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ ཟེར་བ་དེར་སྔ་
དོན ་དུ་ འཁྲབ་སྟོན ་བྱས་པ་ལྟ་ བུ ་ མི ན་པར་ འཛམ་གླི ང ་འདི འི ་ སྟེང ་མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་ མོ ་རྨིས་ལམ་ཞི ག་དང་ལུང་བསྟན་ཞི ག་ཀྱང་

ངོས་རང་ཏོག་ཙམ་ན་བྱུང་། སྐབས་དེར་བོད་

ུ ་པ་ཏན་ཏན་ སྡང་བྱ་རྒྱུ་མེད་པ།
པ་ཡི ན་སྟབས་བདེན ་པའི ་ ན ས

སྐབས་དེར ་མགོན་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་

པ་དེར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བར་ལམ་

སླབོ ་སྩལ་དོན།   ངོས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས། ཁྱེད་རང་ལོ་ ༡༡༠ བར་

འདིར ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་མཁན་ཚོ ་ ཡང་རྒྱབ་ མི ་མང་ལ་གང་ཙམ་ཕན་ཐོག ས་བྱས་ཐུ བ ་ འཚོ ་ཐུ བ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོ མ་མེད།   ཅེས་གསུང་
མདུན་ངོ་ལྐགོ ་དང་། འཕྲལ་སེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ པ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད།

ཆགས་ བྱུང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རེ་བ་སྟོང་པ་བརྒྱབ་པ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ ་གཞན་ ལྟ་བུ་ཞི ག་མ་རེད། དེ་དག་ལ་མཚན་མ་ཕྲན་

བསམ་པ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པ།

ཁྱེད་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་ ལ་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐརོ ་གང་སར་བཤད་ བུ་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ཆ་སྐ་ུ གཤེགས་ཟིན་པ་མ་

གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  འཛམ་

ཡོ ད།

འཁྲལ་བྱས་ནས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་མཁན་མང་

ུ ་པ་ངེས ་ཅན་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་ ༸སྐ་ུ ཚེ འ་ི རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བོའ་ི མའི་གོང་མ་རེད། དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏ་ཞུ་བ་ཁོང་
བདེན ་པའི ་ ན ས

ི ་གང་ས་ནས་ངོས་རང་ན་བ་དེར་སེམས་
གླང
པོ་བྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཀྱང་མང་པོ་

ཞབས་བརྟན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསྒྲུབས་འདུག ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། གཏོགས་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་གོང་
གསལ་པོ་རེད། ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་ སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

གི ་ངོས་རང་ལོ་ ༡༡༣ བར་འཚོ ་ཐུ བ་པའི་

རྒྱུ་ཡི ན། སྐྱེས་རབས་གོང་མའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ དེ་ནས་དགུང་གྲངས་ ༡༡༠ བར་སྐ་ུ འཚོ ་ ལུང་བསྟན་དེ་འདྲ་ཞི ག་འདུག   ཕལ་ཆེར་

བྱུང་། དད་དམ་གཡོ ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དེར ་ཡང་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཞེ ་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ཚེ ་འདིར། སྟོན་ བཞུ གས་མཛད་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་མཚན་ལམ་ཞི ག་ ལོ་ ༡༡༠ བར་འཚོ ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད་པ་ལྟ་

འཕྲད་པ། །ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི ་ཟ་བ། །ཞེས་

གསུང་ལ་སྦྱངས་པ་མི ་དམན་ཞི ང༌།

ཟེར་གྱི་ཡི ན། སྤྱིར། །ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི ་

འགྲོ་སྟངས་འདི་འདྲ་རེད། སོ་སོའ་ི ལས་གང་
བསགས་པ་དེ་ གཞན་གྱི ས ་འཁ ྱེར ་རྒྱུ ་མེ ད །

དེའ་ི རྗེས་སུ་རབ་ཏུ ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་ ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ བུ་འདུག ངོས་ནས་ཀྱང་སེམས་ཤུ གས་སྐྱེས།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ ཁྱེད་ཚོ ས་ཀྱང་སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབ།

།དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། ཞེས་རྗེ་ ཚེ ་དགུང་གྲངས་ ༨༤ ཙམ་རེད།   ངོས་ ཡོ ད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

རི ན་པོ་ཆེས་གསུང་པ་ལྟར་ཆགས་ཡོ ད། སྟོན་ རང་ལོ་ ༨༤ བསླབེ ས་ཡོ ད།   ངོས་ཀྱིས་

༄༅། །ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་

ཆུ་ཚོ ད་འགའ་ཤས་ལས་མེད།

གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་དང་།   ཆབ་སྲིད་

ཞབས་མོ ་རི ་སོན་མཆོ ག་གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ།

Scott Morrison མཆོག་

ཚོ ག ས་པ་གཞན་ཟུ ང་འབ ལ
ྲེ ་ཐོག ་ནས་ཨོ ་

གླིང་རྒྱལ་ཡོ ངས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་
མོ འི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དེར་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་པར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་

འོན་ཀྱང་ བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ནས་དབུ་

ཁྱོན་ད་བར་བོད་མི ་གྲངས་ ༢༣༠༠ གནས་

ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ི ་གཞུང་གི ས་
རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།   ཨོ ་གླང

འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལྷག་སྲིད་བླནོ ་སྐ་ུ

འཛུ གས་གནང་བ་ཞི ག་རེད།

པ་སྟེ།   གུ་ཡངས་མཉམ་འདུས་ཚོ གས་

སྐུ་ཉིད་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པར་

པར་ཐོབ་ཡོ ད་པར་བརྟེན།   ཞབས་སྟེགས་

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཚོ གས་པ་སྟེ་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པར་

ནང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པར་ཉེ་ལམ་

ི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ འི་
གྲངས་ ༧༤ ཐོབ་འདུག ཕྱོགས་འགལ་ འོག་ཨོ ་གླང

སྤསོ ་བྱས་བཅུག་པར་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་

གྲོས་མོ ལ་བརྒྱུ ད་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་གསལ་
རྒྱུར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡི ན། སླད་སྲིད་གཞུང་གསར་པས་ཀྱང་བོད་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

ྱོ ་གནང་
བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས་སྲིད ་བླནོ ་མཆོ ག ་ ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༦༦ ལས་ཐོབ་མེད།   ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཞི ག་ བྱུས་ལ་དེ་སྔ་ཡུན་རི ང་ནས་རྒྱབ་སྐར
བརྒྱུ ད་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་ནང་འཁོད་ དེར་བརྟེན་སྲིད་བླནོ ་མོ ་རི ་སོ ན་མཆོ ག་གི ས་ ཐོབ་པ་རེད།    ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ བ་ལྟར ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ཡང་ཞལ་ཞེ ་ གཉིས ་
དོན།

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །རྡ་ས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོ གས་ཆུང་ནས་

ངོས་ནས་ ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ྱེ ་ནས་དེ་ལྟར་བདྱེ ་ཀྱི་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ས་ཕག་ཟླ་
འབྱོ ར ་སྤྱོ ད ་ལ་བརྩོན་པའི ་ དགེ ་ སླ ང
ོ ་ཞི ག འདུན་གྲུབ་པ་ལྟར། དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་སྐ་ུ ཀྱང་སེམས་ཤུ གས་སྐས
།རྣལ་ སླབོ ་སྩལ་དོན།

འོན་ཀྱང་ཕ་མ་གཅི ག་པའམ་རི གས་རུས་ཀྱི་

སི ་ཀོཌ་མོ་རི ་སན་

མཆོག་གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་དང་།
ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་གཞན་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་
ཨོ ་གླིང་རྒྱལ་ཡོ ངས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོས ་བསྡུ་ཆེ ན་
མོ འི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པར་བརྟེན ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་
འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེ ན་པོ་སྤྱི་ནོར་
༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་
སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲི་མཛད་པའི་
ནང་འཁོད་དོན།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཞི ་བཅུ་
ི ་ས་གནས་གང་
ཙམ་གྱི་རི ང་། ངོས་རང་ཨོ ་གླང
སར་བསླབེ ས་ཡོ ད།  སྐབས་དེར་མི ་མང་མཆོག་
དམན་ཚང་མས་ངོ ས ་ལ་མཛའ་བརྩེའི ་ རྣམ་
འགྱུར་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་པར་སེམས་ཚོ ར་ཧ་ཅང་
བྱུང་།   ལྷག་པར་ངོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་
གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཆོ ས་ལུ གས་མཐུ ན་
སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ ར་འབད་བརྩོན་བདྱེ ་
ི ་མི ་མང་ཚོ ས་དོ་སྣང་
བཞི ན་པ་དེར།   ཨོ ་གླང
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བ་མཐོང་སྐབས་
ངོས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་ཐེབས་བྱུང་།
ད་ལྟའི ་ བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་ཨོ ་གླིང ་མི ་
མང་ཚོ ས ་སེ མ ས་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོས ་དོ་ སྣང་གནང་
བཞི ན་པ་དེར། ངོས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
ཚང་མར་བཀའ་དྲིན་བླ་མེ ད་དུ་ཆེ ་ཟེར་རྒྱུ ་དང་།
སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ལས་དོན ་གང་
ི ་མི ་
ཅིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བ་དང་།  ཨོ ་གླང
མང་གི ་རེ་བ་དང་མངོན་འདོད་རྣམས་འབད་མེད་
ལྷུན་གྲུབ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་དང་བཅས། ཞེས་
འཁོད། །

བཅོ་ལྔ་འཚོ ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་ rison

ད་ལྟའ་ི ཆར་མཐའ་མའི་འོས་བསྡའ
ུ ་ི མུ ་ མཐུ ད ་སྲིད ་བླནོ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་དང་།

གྲུ བ ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ ར་ སྤྱི ར ་སྲི ད ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྲི ད ་དབང་དེ་

ཨོ ་གླིང་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་
པ་སྟོང ་ཕྲག་གཅི ག ་ལྷ ག ་ཙམ་གྱི ས ་གཙོ ས ་ བཞི ན་ཡོ ད། “ཅེས་འཁོད་འདུག །

བ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠ དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦
ཚེ ས་ ༣ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་
བར་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང
སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་
སོ ་ བདུན ་མའི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་སྩལ་གཏན་འཁེལ ་
ཞི ང་། ཉིན་རྒྱབ་གསུ ང་ཆོས་མེད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༤
ཉིན ་དགེ ་ བཤེ ས ་གཞན་གྱི ་ བསྐྱར་བཤད་ལས་
ཆི བས་སྒྱུར་མེད།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ ནས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདེབས་ལྟར་སྔ་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ནས་
༡༠།༣༠
བར་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་
དབང་ཕྱུག་གི ་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱུ། གོང་གསལ་
གསུ ང ་ཆོ ས ་རི ང ་སྐབ ས་འཕྲལ་ཨི ན་ཇི ་ དང་རྒྱ་
གར་། ཉི་ཧོང་། རྒྱ་ནག ཝི ་ཏི་ནམ། ཀོ་རི ་ཡ།
སི ་པེན་བཅས་ཀྱི་སྐད་ཐོག་གསུ ང་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་
པས་ཉན་བྱེད་འཕྲུལ་ཆས་ FM   མཉམ་ཁྱེར་
ཆོག་པ་དང་། དེ་མི ན་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་།
པར་ཆས་སོ ག ས་གླ ག
ོ ་ཆས་རི ག ས་ཁྱེར ་མི ་ ཆོ ག
ཆུ་ཚོ ད་ཕདྱེ ་ཀའི་གོང་གྲལ་འཁོད་ཟིན་པ་དགོས་
རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་སུ །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢

༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་
པ་སྐ་ུ ཞབས་ཊེ་རི ་བྷ་རན་སི ་ཊཌ་

ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་བོད་ནང་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་བ།

འཚབ་གནང་བཞི ན་པ་དེ་དག་གསལ་འདོན་

Terry ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། ” ཅེས་གསུང་འདུག

Branstad མཆོག་གཟའ་འཁོར་འདིའ་ི ནང་ སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨ་རི འ་ི
བོད ་ནང་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་འཚམས་གཟིག ས་

གཞུང་གི ས།   བོད་ནང་ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་སུ་

ཚབ་ཁང་གི ་མགྲིན་ཚབ་པས་གསུང་འདུག

ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་།

བརྗོད་དོན།   “འཚམས་གཟིགས་སྐབས་

བྱེད་པ་སོགས་སུ་རུང་གི ས་ཨ་རི འི་མི ་སེར་

ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་ཨ་རི འི་གཞུ ང་

དེ་ ཡང་མགྲིན ་ཚབ་པས་དྲ་རྒྱའི་ ལམ་ནས་
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གནང་ཡོ ད།

ཁྲིམས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་རྒྱལ་ནང་གི ་གནད་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་

ཚེ ས་ ༡༩ ནས་ ༢༥ བར་གཞུང་འབྲེལ་

དང་སྦྲགས། ཉེན་བརྡའང་བཏང་ཡོ ད།

ཐེང ས་འདི ར ་གཞུ ང ་ཚབ་པ་མཆོ ག ་བོད ་ འཚམས་གཟི ག ས་གནང་གཏན་འཁེ ལ ་
འདུག   འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་།  ཆོས་རི ག་དང་འབྲེལ་

ཡི ན་རུང་འགྲོ་འོང་ཆོ ག་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་

བའི་གནའ་བོའ་ི རི ག་གནས་ཤུ ལ་བཞག་ཁག་

གཅིག་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་དཔོན་

གལ་ཏེ་རྒྱ་

རི གས་ཚོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་

མགྲིན་ཚབ་པས་བཀོད།

གཞུ ང་ཚབ་པ་མཆོ ག་གི ས་ས་གནས་དཔོན་

ུ ་ཞི ག་ལ།   བོད་ནང་འགྲོ་འོང་གི ་
སུ་རང

ཨ་རི འི་གཞུ ང་གི ས་གཏན་འབེབས་གནང་

བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་དང་སྐད་ཡི ག

ཚེ །   བྱེད་གཏེ་ཁོ་པར་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ནས་

མཉམ་དགོ ས ་པའི ་ ཁྲི མ ས་དེ་ འདི་ ལོ འི ་ ལོ ་

རི གས་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་།

རི ག་

གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག   ཨ་

རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས་ཡུ ན་རི ང་ནས་སེ མ ས་

བའི ་ བོད ་ནང་འགྲོ་ འོང ་གི ་ ཐོབ ་ཐང་འདྲ་

ཐོབ ་ཐང་མ་སྤྲད་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

དེ་མཚུ ངས་ཨ་རི འི་ནང་འགྲོ་འོང་ལ་བཀག་

སྡམ
ོ ་གནང་རྒྱུ འི་ གྲོས ་ཆོ ད ་གཏན་འབེབ ས་

ཚུལ་དང་།   ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་དོ་

ཀྱི་མཚོ ་སྔནོ ་ཞི ང་ཆེན་དང་།

ཕོག ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཡོ ང ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་སྐྱོན ་བརྗོད ་ གནས་གཞན་ཁག་གཅིག་ཏུ ་ཕྱི་ཟླ་

བོད་ཀྱི་ས་ མཇུག་ཙམ་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་
༥ པ་ཆགས་ཡོ ད།  །

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདགུ
ནས་བཟུ ང ་བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་

ྲོ ་འཆར་བསྣམ་ཕེབ ས་ཐུ བ ་པ་
ཤུ གས་ཆེ ་ཙམ་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ གཞུ ང་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ སྐ ྱོར ་གྱི ་ ག ས

མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་

འདུག

ཁེ་ན་ཌའི་ཡུལ་འདིར་སྨྲ་བརྗོད་

གནང་སྟེ།

དེ་རི ང་གུས་པས་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་ གི ས་ངོས་འཛི ན་མཛད་པའི་༸ཀུན་གཟིགས་ ཡི ན་ན།   ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་འོག་

ཡར་རྒྱས་མ་བྱུ ང ་བ་དེར ་གུ ས ་ གཞུ ང་ལ་བོད་མི ར་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་ པཎ་ཆེ ན ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་ ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་
པར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདུག   རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཐོབ་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ ༸པཎ་ཆེ ན་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡི ན་པར་ ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་འདོན་གནང་མཛད་
ད ང ་ ཆོ ས ་ ད ད ་ ར ང ་ ད བ ང ་ །

དེ་ བཞི ན་འག ྲོ་ སྐ ྱོ ད ་སོ ག ས་ལ་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་ གཞུང་འབྲེལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་དགོས།

བོད་ པའི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གཞི ར ་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཤམ་གསལ་གྲོས ་འཆར་ ཀྱི ་ གནད་དོན ་གསལ་དགོས ་ན་ཁེ་ ན་ཌའི ་ བཟུང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུ བ་
ཁག་གི ་ཐོག་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་དགོས་པའི་ སྲིད་གཞུ ང་གི ས་གོང་གི ་དོན་གནད་དེ་དག་ རྒྱུ་དང་། དེས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་

ྲི ས་ཀྱི་སྒམ
ྲོ ་གཞི འ་ི
ྱོ ་ཤུ གས་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁམ
དམ་བསྒྲགས་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་ རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ༡༽ ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་ ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐར
པར་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད།   གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་དབུ ་མའི ་ ཆེ་གནང་དགོས། ཞེས་སོགས་གསུང་འདུག འོག ་ནས་བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་ལ་མི ང་དོན ་

ྱོ ས་མཚུ ངས་སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་སྔ་ལོ ་ མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་
ཕྱོགས་མཚུ ངས་མི ་སྒར
ེ ་སོ ་སོ འི་ ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི ་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ ཕག
སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ་ལངས་ཕ ྱོ ག ས་ རྒྱ་འབྲེལ ་མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ དགོས ་པའི ་ རེ ་ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ལྡན ་ཞི ག ་ཐོབ ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་གསུ ང ་ཡོ ད །
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤

ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ ཅེས་དྲན་གསོ་གནང་འདུག
དང་མི ་ མཐུ ན ་པའི་ བསམ་ཚུ ལ ་ འདུན་འདོན་དགོས། ༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐང
འཛི ན་ཆོ ག་པའི་རང་དབང་ཡང་ གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྐད ་ཡི ག་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ ཐོབ ་ གི ས།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁོང་

ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་དུ་

ཡོ ད།   དེ་དག་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ ཐང་དང་།  བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།  བོད་ འབྲེལ་ལས་དོན་དང་ཚོ ང་ལས་ཚན་པ། དེ་ གི ས་གསུང་དོནོ ། “སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ

མཆོག་གི ས་བོད་ནང་

བཞི ན་ཡོ ད།    འོན་ཀྱང་བོད་རང་སྐྱོང་ དེ་ བཞི ན ་སྲི ད ་གཞུ ང ་དང་ལྟ ་ གྲུ བ ་ལངས་ ཐོབ ་ཐང་ཚན་པའི ་ རྒྱུ ན་ལས་ཚོ ག ས་མི འི ་ སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དུ་ཡར་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཐན་ཧ་ཡི ་ནོ་
Thanh Hai Ngo

གི ་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་བརྒྱུ ད་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་
མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་

ྲོ ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ མཆོག་གི ས་ཉན་ཞི བ་སྐབས་དེར།   དེང་
ཐང་ཡི ན་སྟབས་ཡུལ་འདིར་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ མི འི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་དང་། བཞི ན ་ག ས
ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་དང་།

དེ་བཞི ན་ ཕྱོགས་མི ་མཐུ ན་པ་འཛི ན་མཁན་ཚོ འི་ཐོབ་ ཁྲོད་བོད་དོན་ཉན་ཞི བ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཐོན ་ཆེ ་ བའི ་ འཕྲུ ལ ་ཆས་བཀོལ ་སྤ ྱོད ་འོག ་

བོད ་རི ག ས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་གཞན་ ཐང་བཅས་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་དགོས།

༣༽ སྐ བ ས་དེར ་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་གྲོས ་ བོད ་མི ་ ཚོ འི་ འགྲོ་ འདུག ་སྤྱོད ་གསུ མ ་ལ་སོ ་

ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་ ལྟ་བྱས་པ་དང་།
ཁག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དམ་བསྒྲགས་ བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་ ཚོ གས་ནང་གས

ས་གནས་གང་སར་སོ་

ཚབས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་འདུག རྒྱ་ནག་དམར་ གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད།   དམ་ བོད་དོན་གྲོས་འཆར་བསྣམ་ཕེབས་པ་ཡི ན་ ལྟའི་པར་ཆས་བཙུ གས་ནས་དམ་བསྒྲགས་

ལྡན ་ཞི ག ་སྤྲོད ་དགོས ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་

གཞུ ང་གི ་ དབང་བསྒྱུར་དང་དམ་བསྒྲགས་ བསྒྲགས་བཀག་བསྐྱི ལ ་འོག ་གནས་བཞི ན ་ ན། དེས་བརྒྱུད་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་ ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།   བོད་

ཡང་ཁོང་གི ས་གསུང་དོན།

དེ་རི ང་གུས་

ཚད་མེད་མྱོང་བཞི ན་འདུག   བོད་མི འ་ི གཏོང་དགོས། ༤༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁེ་ གསུང་པ་དྲན་གསོ་གནང་དོན། ” བོད་ དགོ ས ་ནའང་ས་ཚི གས་མང་པོར ་ངོ་ སྤྲོད ་

འདོན་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་

ཚོ ས ་བཏང་སྙ མ
ོ ས་ངང་སྡ དོ ་ཐབས་མེ ད །   རྩ་བ་ནས་མེ ད་པར་འགྲོ་འོང་གི ་རང་དབང་ སེང་ྒེ མཆོག་གི ས།   གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ གཤེེ ར ་བྱེད ་དགོས ་པ་སོ ག ས་གསུ ང ་བྱུ ང ་།

རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་གནང་འདུག དེ་
པར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་གྱི ་ གྲོས ་འཆར་

ཆེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣

ོ ་ མི ་ཞི ག ་ས་གནས་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཏུ ་སྐྱོད ་
ཚབས་ཆེ ་ འོག ་བོད ་མི ་རྣམས་དཀའ་སྡུག ་ པའི་བོད་མི ་དེ་དག་འཕྲལ་མར་གླདོ ་བཀྲོལ་ གསོ ་ ཐུ བ ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་རྒྱ་ཆེ ་ ཡོ ད ་སྐར

དཀའ་སྡུག ་ལ་ང་ཚོ ་གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས ་མི ་ ན་ཌའི ་ མི ་སེ ར ་ལ་བོད ་ནང་དམ་བསྒྲགས་ དོན་ཉན་ཞི བ་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ ལག་འཁ ྱེ ར ་བསྟན་ནས་ལུ ས་པོར ་སྔ ོག ་

ྲོ ་ཚོ ག ས་ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་ “ཞེས་ཁོང་གི ས་དྲན་གསོ་གནང་འདུག །
ད་ཆ་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་གཞུང་གི ས་ལས་འགུལ་ སྤྲོད་དགོས།   དེའ་ི ཁར་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་ རྣམ་པས་ག ས

འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ དང་སྦྲགས།   ཟབ་སྦྱོང་གི ་དགོས་པ་དང་

གསལ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་

བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་ཁྱོན་བསྡམོ ས་

གཅི ག་དང་ཕདྱེ ་ཀའི་རི ང་རྡ་ས་འཛི ན་སྐྱོང་ གྲུབ་མཚམས་དྲུང་ཆེ ་ཟུར་པ་འཇི གས་མེ ད་
སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་ དབུ ས ་འོས ་བསྡུ་ ལས་ ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་འོས ་བསྡུའི ་ གྲངས་ཐོ་

མཚུ ངས་ས་གནས་འཐུ ས་

འབྲེལ་བའི་དོགས་འདྲི་དང་།

དེ་ ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དངོས ་སུ ་ དབུ ་ འཛུ ག ས་ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

གནས་འོས ་བསྡུའི་ཚོ གས་

བ་རྣམས་ལ་༸རྒྱལ་བའི་བརྟན་བཞུ གས་གོ་

དྲུ ང ་ཆེ ་ དང་དབུ ས ་འོས ་བསྡུ་ ལས་ཁང་གི ་ ཀྱིས། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་ བདེན ་པའི ་ ལས་འགུ ལ ་
ལས་འགན་གཅི ག་ལྕགོ ས་ཚེ ་རི ང་དབྱངས་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་ གྱི ་ ཚོ གས་མི ་བཅས་ཀྱི ་

ཁང་ཐུ ན་མོང་གི ས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་

ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཚེ ས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་

ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།

དམི ག ས་ཡུ ལ ་བཅས་འགྲེལ ་བརྗོད ་གནང་ གནང་འདུག

སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་ནས་དབུས་

ལ་དགའ་བསུ འི ་ འཚམས་འདྲི་ ཞུ ས ་པ་

སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུང་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

བོད་རང་དབང་

བྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ འོ ས ་བསྡུ འི ་ སྒྲི ག ་གཞི ར་ ཀྱི ་ རྩ ་ འ ཛི ན ་ ལ མ ་ ས ྟོན ་

བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞི ན་ ཐོག ་ལ་ཡང་ཟབ་ཁྲི ད ་གནང་ཡོ ད ་འདུག

བགྲོ་གླངེ ་།

དོན་སྙངི ་ལྡན་པ་ཞི ག་བྱུང་འདུག  ཟབ་སྦྱོང་

ས་གནས་འགོ་འཛི ན། ས་

སྐྱི ད ་ལགས་ཀྱི ས ་ཟབ་སྦྱོང་དུ་ ཕེབ ས་པའི ་ དུས ་དྲུ ག ་པ་དང་བདུན ་པ་སོ ་ སོ ར ་བཙན་ འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་

སྒྲིག་གཞི ་དང་

དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་དང་།

མ་གནང་གོ ང ་ལས་བ ྱེད ་འདེམ ས་ལྷན ་གྱི ་ ཤོ ་ ཟུ ར་བསོ ད ་ནམས་ཆོ ས ་འཕེལ ་ལགས་ མི །

ས་གནས་འོས ་བསྡུའི ་ འགན་འཛི ན་རྣམས་

ཕེབས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕྱོགས་

༤༡

ཟློས་གར་ནས་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སནྟོ ་དང་།

དེ་ བཞི ན ་གསོ ལ ་ཚི གས་རྒྱས་པ་ཞི ག ་ཀྱང་

ཐེངས་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ས་གནས་འོས་

ཕུལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧
རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན ་གྱི ་ ཕྱེད ་ཡོ ལ ་ཆུ ་

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ 3

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

TIBETAN NEWS 22nd May 2019

བླ་ཆེན་རྣམ་པར་བཀའ་ཤག་གི ས་གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ།
བྱུ ང ་མཚམས་སྲི ད ་ཚབ་ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་

དགེ ་ ལུ ག ས་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཨ་ཀྲུ ག ་ཚེ ་བརྟན་ ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚོ གས་ཁང་གི ་ པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་   ༡༧
བཞུགས་བྲལ་དུ་འཁོད་བསྟུན།

སྲིད་ཚབ་ ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ ད ་ྲོ བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་

མཆོ ག ་གི ས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཚོ ད་  ༧ ཙམ་ལ་ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་བླ་ོ བཟང་

གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཕྱོག ས་ཕེབ ས་གནང་བར་ པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་དང་

རྡོ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།  བྱང་རྩེ་

བཅས།   བོད་ལྗངོ ས་ལྷ་མི ་ཟུང་འབྲེལ་

ཆོས་རྗེ་སྒ་ོ སོག་རི ན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་གསུང་

བརྟེན་རྡ་སར་བཞུགས་མེད་པ་དང་།

སླབོ ་ཡང་སྟོན ་འཕྲིན ་ལས་ཉི་ མ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་རི ག   བདེ་སྲུང་། པའི ་ མཛད་སྒར
ོ ་བཅར་བ་ཞི ག ་ཡི ན་འདུག  
འཕྲོད ་བསྟེན ་བཅས་ལས་ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ གསོ ལ ་སྟོན ་མཛད་སྒ ོའི ་ ཐོ ག ་སྲི ད ་ཚབ་

ཐེང ས་འདི ར ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་

སྨན་རི འ་ི དཔོན་

རབ་བསྟན་འཛི ན་མཆོག

མཆོ ག ་བཅས་ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
བཀའ་ཤག་གི ་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་གསོལ་

ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་

བླ་ཆེ ན་རྣམ་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཕེབས་འབྱོར་

བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པས་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་བཀའ་

བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ནས་གསོལ་ཚི གས་འབུལ་
གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་།   དེ་བཞི ན་ ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ ལམ་ཞུ་སྐརོ ་ཞུས་འདུག  སྤྱིར་བླ་ཆེན་རྣམ་

བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་གི ས་

ལགས་དང་།

མཆོ ག་གི ས་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པར་བཀའ་ཤག་གི ་
འཚམས་ཞུ འི་མཇལ་དར་དང་ཕྱག་རྟགས་
ཕུལ་འདུག་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྟོན་པའི་སྐ་ུ བརྙན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ ཆེ ར ་བཏང་ནས་དཔལ་འབ ྱོར ་འཛུ གས་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་
གླང

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལོ ་ སྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པའི་ གཞི ་ཞི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཡོ ད། བོད་ཙམ་མ་ཟད་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་མ་ སྐབས་འདིར། འཇམ་པོའ་ི སྟོབས་ཤུ གས་ལ་ རྒྱ་ནག་རང་གི ་ནང་དུ་ད་ཆ་རྒྱ་རི གས་ནང་
ཧཱ་རཱཤ་ཊའི་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཨོ ་རང་གྷ་ བསམ་བླ་ོ ཞི ག་བཏང་བ་ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་ནས་ པ་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་གསལ་རྟོགས་
བྷཌ་

Aurangabad

དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

ནང་ཆོས་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

Lokuttara Ma-

havihara Bikkhu Training Centre

གི ས་

སནྟོ ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་སྐུ་བརྙ ན་མཐོ་

དར་བའི་ནང་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླིང་ནང་

ཐུ བ་པ་དང་། དེ་དག་ཁོངས་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་

བྱེད་ཐུ བ།

འདུག   སྤྱིར་ནང་ཆོས་ནི་ལོ་ངོ་ ༢༦༠༠

རྒྱ་གར་གྱི་མཚན་མཐོང་གོང་འཕེལ་ཡོ ངབ་

བ་ཡི ན་ན། འཕགས་བོད་ཡུལ་གཉིས་ཆོས་

དང་སྐད་ཡི ག རི ག་གནས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་

ས་གནས་ནང་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཁྲི་གཅི ག་

གཞུ ང་གི ས ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་རྩ་མེ ད ་

སོ ས ་ཏེ་ ད་ཆ་འཛམ་གླིང ་ནང་དར་ཁྱབ་ཧ་

ཙམ་འདུ་ འཛོ མ ས་ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་
བཟོ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་།

གཙོ་ཆེར་སྤྱི་ནོར་

སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།    ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་
དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ ་ ཁག་ཏུ ་དངོས ་ཟོག ་ཚོ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ཤུ ག ས་

༡༧

ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐབས་དེར་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་ སྐྱོང་མཆོ ག་ས་གནས་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ནང་

སྐངྱོ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ནང་རི གས་དམན་ པའི་གནས་ཆེན་ཨ་ཇནྟཱ་

Ajanta

ཞེས་པའི་

པར་རྩི་བཞི ན་པའི་ད་ལི ་ཏི་ཚོ གས་པའི་དབུ་ བྲག་ཕུག་ནང་སནྟོ ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་

དེ་ ཡང་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ གོང་རྒྱ་གར་དུ་ཐོག་མར་དར་བ་དང་། དུས་

ལེ ག ས་གྲུ བ ་ཀྱི ་ དབུ ་ འབ ྱེད ་མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་
མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་འདུག  སྐབས་དེར་

སྤྱིར་ཕྱི་ཚེ ས་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་ཡི ན་

འགྱུར་དབང་གི ས་བསྟན་པར་འཕེལ་གྲིབ་སྣ་
ཚོ གས་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། རི མ་བཞི ན་བསྟན་

ཚད་ཕིཌ་ ༥༠ ཅན་ཞི ག་གསར་བཞེངས་

དགོས། ཞེས་སོགས་གསུངས།

ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་

བསྟན་ད་ཆ་སྔར ་དང་མི ་འདྲ་བར་འཛམ་

པའི་མེ ་རོ ་བོད་སོ གས་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་

ཅང་བྱུང་ཡོ ད།
འཕགས་བོད་གཉིས་ལོ་ ཁྲིད། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཚོ གས་ ལ་སོགས་པའི་རི ་མོ་དང་།   མཆོད་བརྟེན།  
ི ་རའོ་ཨེ མ་ དེ་བཞི ན་གྲྭ་ཤག་སོགས་དུ་མ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
རྒྱུ ས་ཀྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་བ་གཞི ་ རྩར་བཟུ ང་ནས་ ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་བྷཱམ
འཛམ་གླི ང ་ནང་ཞི ་ བདེ་ དང་བྱམས་བརྩེ་ བྷ་ེ ཏི་ཀར་མཆོ ག་གི ་སྐུ་བརྙན་ལ་གུ ས་འདུད་ ལ་གནས་གཟིགས་གནང་འདུག་པ་བཅས། །
གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐད་འབད་བརྩོན་གནང་ ཞུས་འདུག

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤི ས་ བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
ཉི་ཤུ ་རྩ་གཉིས་པ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཌེ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ འགན་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ཐེ་ འདི་ལྟ་བུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་དང་ཞུ་མུ ས་ཡི ན་
དང་ ༡༨ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་
ཕ་རན་སི འ་ི གྷ་ི རན་ཌི ་

eroulde

Grand Bourgth-

གྲོང་སྡའེ ་ི ནང་བོད་ནོར་མན་ཌེ་

རེ་

Mr. Thierry Huygh

ལགས་ཀྱིས། པ་མ་ཟད།

མཛད་སྒ་ོ འདི་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་མི ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ མང་ལ་བོད་དོན་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ ་སྤལ
ེ ་
ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་ ཐུ བ ་ངེས ་རེ ད ་ཅེ ས ་དགའ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པོའི ་
སྒ་ོ ནས་གསུངས།

སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག རྡ་ས་
གང ས ་ སྐྱི ད ་ ཤེ ས ་ རི ག་

བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབ ས་

གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ།

ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་ གྱུར་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཕ་རན་སི འ་ི གསར་ བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་།
འོག་བོད་ལ་ཐེངས་ཤི ག་བལྟ་ A LOOK འགོ ད ་པ་དང་མི ་སེ ར ་བོད ་ནང་ཕར་འགྲོ་ ཕ་རན་སི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་འོག ་གཉིས ་

Tibet-Normandy

ཞེས་པའི་བོད་ཀྱི་

ཚུར་ཡོ ང་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད། བོད་ནོར་མན་ ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་བོད་ནང་ཕེབས་པར་རྒྱ་

སྲོལ་གོམས་གཤི ས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་འགྲེམས་

གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ ་དང་ ཀྱི་མེད་སྟབས། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་དང་ཡུལ་ ཌེ ་ ཚོ ག ས་པ་ངོས ་ནས་ལོ ་ ལྟ ར ་ས་གནས་ གཞུ ང་གི ས་མཐོང་མཆན་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་
སྟོན་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། འགྲེམས་སྟོན་གྱི་

ཡི ག་གཟུགས་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཡི ་ པ་ནི། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བཟང་པོའ་ི རི ན་ཐང་

བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་དང་ཕ་རན་

ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་མར་ཊི ན་

ཡོ ད་ཅེས་གསུངས། གྷ་ི རན་ཌི ་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

ཅེས་

དངོས་སུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་བ་ནས་བཟུང་

བརྡ་ཆད་དེབ ་ཕྲེང ་བཅུ ་ གཅི ག ་བར་འདོན ་

ཁུ ང ས ་ སུ ་ ཆེ ས ་ མ ཐོ འི ་

ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་ཉི་ ཤུ ་

རྩ ་ ག ཉི ས ་ པ ་ བ སྐྱ ང ས ་
ཏེ། འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ཐ་སྙད་
ཁོ ང ས་ཤེ ས ་ཡོ ན་དང་།
ཁྲིམས་ལུགས།

ཆབ་སྲིད།

ཁོར་ཡུག་

སྤལེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བཅས་དང་། དེ་བཞི ན་ཚན་རི ག འཕྲུལ་ བརྡ་ཆད་དེ་དག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་
ཆས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁནྱོ ་བསྡམ
ྫོ ས་དང་།
ོ ས་གྲངས་ དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོ ངས་རག
༥༠༠ ལྷག་ཙམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་ སྤྱི་སྒརེ ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག

གཞུང་དང་གཞུང་

ཡོ ད། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ།ེ

གོང་འཕེལ་སླད་རྒྱུ ན་སྤྱོད་དང་དེང་རབས་

ཆོས་སྒར་དང་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

དགོན་སྡ་ེ
བརྒྱུད་

གསུངས། མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་རྗེས་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་

ཀྱི ་ རི ག ་ཚན་སྣ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཐ་སྙད ་རྣམས་ ལམ་ཁག་སོ གས་སུ་རྒྱ་གང་ཆེ ར་འགམ
ྲེ ས་

མཁན་ཚོ གས་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་པ་དང་ མགྲོན་རྣམས་ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་ལ་མགྲོན་

གཟིགས་ཏེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ རི མ་བཞི ན་དྲྭ་ཚི གས་ཐོག་འཇོག་མུ ས་ཡི ན་

Vincent Mar-

ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོ ད་གོ་སྒྲིག་གནང་ ཁྱབ་པ་སྐུ་ ཞབས་མར་ཊི ན ་ལགས་ཀྱི ས ་སྐུ་

སི ་ འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གྲུ བ ་

tin

དབུ ་ འབ དྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་ ཐོག ་བོད ་ནོར ་མན་

སྦྲགས། ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་ནས་མཛད་སྒ་ོ འབོད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དེ་ཡང་

ད་བར་ཨི ན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་

ནས་ཉིན་གྲངས་ལྔའ་ི རི ང་བོད་མི འ་ི

སྐ་ུ ཞབས་ཐེར་རེ་ལགས་དང་གྷ་ི རན་ཌི ་གྲོང་
རྣམ་གཉིས ་ལ་མཛད་སྒ་ོ འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཚོ ག ས་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕེབས་ཡོ ད།

སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་

༡༣

བརྡ་ཆད་ཚན་པའི ་ ལས་

སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་སྐུ་ ཞབས་མར་ཊི ན ་ལགས་

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ལོ ར་ཤེ ས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པ་འདི་བཞི ན་

གཅོད ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས །

བོད་ནོར་མན་ཌེ་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་

AT TIBET EVENT

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

གཅི ག ་གྱུ ར ་གཏན་འབེབ ས་དགོ ས ་གལ་ གཏོང་དང་དེབ་གཟུགས་པར་འགྲེམས་ཟིན་

པའི་གཙོ་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་འོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢
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དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་བ།
གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་སྟེ་ཨོ ་

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ དགའ་བསུ ་ དང་འཚམས་འད འྲི ི་ བཀྲ་ཤི ས ་ ཡི ན།

བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འག་ྲོ བཞི ན་པར་

སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་གུ ་ཡངས་ཆབ་ གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊི ་ བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྲིད་ཚོ གས་པ་ The Liberal ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་སི ་ཁོ་ཊི ་མོ ་རི ་སན་མཆོ ག་ ཨོ ་སི ་ ཊི ་ ལི ་ཡ་གཞུ ང ་ནས་ད་བར་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ གས་ཁུར་དང་།

Party of Australia

དང་། གི ས ་གཙོ ས ་ཁོང ་གི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཚོ ག ས་པར་

ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་ཞི ག་ཕུལ་བའི་

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་

Na-

tional Party of Australia

༄༅།

།ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་སི ་ཁོ་

ཊི ་མོ་རི ་སན་

མཆོག་

Scott Morrison

ནང་འཁོད་དོན།

སྲིད་བླནོ ་མཆོག་དང་སྐ་ུ

ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་

བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་

ཆབ་སདྲི ་བཙོ ན་ཟུར་མང་དག་ཅི ག་ཨོ ་སི ་ཊི ་ མགྱོགས་མྱུར་གསལ་བར་སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་
ལི ་ཡར་སྣེ་ལན་གནང་དང་གནང་མུ ས་ཡི ན་ གི ས ་གཙོ ས ་ཨོ ་སི ་ ཊི ་ ལི ་ཡའི ་ གཞུ ང ་མང་
པར་བརྟེན།

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངས་ཨོ ་ གཉིས་ནས་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བའི་

ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཞེ་ རེ་སྐལ

མཐའ་དོན་ངས་སྲིད་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཨོ ་སི ་ རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་འོས་བསྡུ་ཆེ ན་མོ འི་

གཉིས ་མེ ད ་ཀྱི ་ སྒ་ོ ནས་ད་བར་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་ བླནོ ་མཆོ ག ་གི ་ འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་གྱི ་ བྱ་གཞག་

ཚོ ག ས་འོས ་བསྡུ ་ ཆེ ན ་མོ འི ་ ངས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་

ཐོག་མི ག་དཔེ་ལྟ་འོས་པའི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་ གི ་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་རེ ་བ་དང་

ཊི ་ལི ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པར།

ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པར། གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་

སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམ་པ་དང་།

བོད་དོན་ ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བ་དང་མི ་མང་

དང་གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ སྨནོ ་ལམ་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་བབ།  དེ་བཞི ན་ས་

ཞི ག་ཡི ན་ཡང་།  ཐེངས་འདིར་སྟབས་ཅིག་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་བལ་ ཕྱོགས་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་

བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།   སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པའི་ལས་དོན་གནང་ དོན་གཉིས་ལྟ་བུ་ས་འགོ་ལྷན་ཚོ གས་གནང་
ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་སྐར
འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཁྱོན་ ཡོ ད།   
ོ ་གསུང་
མི ་གྲངས་ ༤༡ ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་
༥

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པའི་ལས་འགན་

མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླ ནོ ་

འགོ ་ འཛི ན་རྣམ་པས་ས་གནས་སུ ་ མཐུ ན ་

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དཔེ་ཟུར་

ཐུ བ་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོ ངས། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་

ཁང་གཞན་དཔེར་ན་ཤེ ས་རི ག་དང་འཕྲོད་

སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་

གལ་ཆེ་སྐརོ ་དང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་ཕྱི ར་ཕེབས་མཚམས་དེ་ རྣམས་ཀྱི ་ བདེ་ སྡུག ་ལ་གཟི ག ས་སྐྱོང ་གང་

སྔ་ལྟར་གཙོ ་ཆེ ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་

ཐུ བ ་གནང་རྒྱུ ར་ངལ་བ་ཁྱད་གསོ ད ་ཐོག ་

པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་དང་།

འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ་མ་ཟད།

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

འབད་བརྩོན་མུ ་ མཐུ ད ་གནང་དགོས ་པའི ་
བཙན་བྱོལ་

བོད་མི འི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤདྲོ ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་
ཀྱི་སྲུད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་

ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་དང་། ད་བར་ས་གནས་

གི ས ་གཏན་འབེབ ས་གནང་བའི་ སྲིད ་བྱུ ས ་

འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་ས བྟོ ས་རྒྱལ་ རྐྱེན་ཡོ ད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་རང་ནསུ ་གང་

འབེབས་ཐུ བ་མི ན་སྐརོ ་དང་།   བོད་མི འ་ི

སྐབས་རེ་འབྲེལ་ཡོ ད་ལྷན་ཁང་མི ན་པའི་ལྷན་

སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་གང་ལྗངོ ས་

མཆོག་དང་།

དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས།

ནང་སྲིད་

པ་བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ནང་

འབྲེལ ་ཡོ ད ་མངའ་སྡ་ེ སོ ་ སོ འི ་ ནང་གཏན་
སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་གི ་ དམི གས་
ཡུལ་དང་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས།   དེ་

བས ནྟེ ་ལ་སོ ག ས་པའི ་ ལས་དོན ་བྱེད ་སྒ འོ ི ་

བཞི ན ་གཞི ་ རི མ ་བོད ་མི འི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སྲི ད ་

ཐོག ་ལའང་དེ་མཚུ ང ས་ཧུ ར་བརྩོན་གནང་

བྱུས་སྐརོ ། བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་གོང་སྤལེ ་
ི ་ནང་འགྱུར་བ་
གྱི་སྲིད་བྱུས། འཛམ་གླང

སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་ས་

ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་གསུ ང ་བཤད་གནང་ གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

གྲུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
གི ས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་དང་། དབུ་ མཆོ ག ་ལ་བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ་
མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་བོད་

རྒྱུ འི ་ མཛད་སྒ་ོ ཐོག ་མགྲོན ་འབོད ་ཞུ ས ་པ་

བཤད་གནང་དགོས་པ་ཞུས་ཡོ ད་སྐར
ོ ་དང་། བཀའ་ཤག་གི ་ནང་ཤེ ས ་འཕྲོད ་གསུ མ་
གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ས་གནས་ གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ བོད ་མི ་བཙན་བ ྱོལ ་བ་

ཤུ གས་ཆེ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

དེ་དང་

བས ྟུན ་ནས་ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་དགོ ས ་གལ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་། །

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ༦༠ ཕྱིན་ཡོ ད། སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ མཐོང་མཆན་ལག་འཁྱེར་ VISA རག་པ་

འོན ་ཀྱང་ང་ཚོ ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཕྱི ན ་

གར་གཞུང་གི ས་གནང་བའི་བཙན་བྱོལ་བའི་

བར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་མི ་འདུག པ་རེད་མ་གཏོགས་སྡདོ ་རྒྱུ འི་བསམ་བླ་ོ མེ ད།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ ཆེ འི ་ ཐུ གས་རྗེ ་ བཀའ་

སེར་བཟོས་པ་ཡི ན་ན།

ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་རྡ་ ཚད་དང་ལྡན ་པའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཤི ག་ད་ལྟའི ་ ཡི ན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་
ས་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་བོད་མི འི་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

པའི་སྐབས།

དྲིན་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་བཀའ་

ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམས་ཀྱི་འཛི ན་

དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ང་རང་དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་

པ་དང་། ཚོ གས་འདུའ་ི སྟེང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པ་

གནས་སྟངས་འགྲིག་ཙམ་ཡོ ད།

སྐང
ྱོ ་ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དྲུ ང ་ཆེ ་ དཔེ་ ཟུ ར་དབང་འདུས ་ཚེ ་རི ང་
ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་འདུ་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཙན་

བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་མི ་འབོར་གྱི་གྲངས་ཐོ་འབུལ་

ཚོ འི་གཞི ས་ཆགས་ཕལ་ཆེ ་བའི་འཚོ ་རྟེན་ནི་

ནམ་འདེབས་ལས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ཀྱང་། ང་རང་ཚོ ས་བསམ་པ་ནང་བཞི ན་སོ་ ནམ་འདེབ ས་ལས་ཀྱི ་ ལས་ཀ་སྤུས ་དག་པོ་

ས་གནས་སོ ་ སོ འི་ བཙན་བ ལ
ྱོ ་བོད ་མི འི་ མི ་

བོད ་མི ་ཆི ག་འབུ མ ་ཆི ག་ཁྲི ་ ཙམ་གྱི ས ་ཕྱི ་

ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ནས་ལོ་ངོ་ སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ IC བཟོས་ཟིན་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ཕྱི ་ སྲིད ་དང་ནང་སྲིད ་ལས་ཁུ ང ས་
ནས།

གལ་ཏེ་བོད་མི ་གཅིག་གི ས་རྒྱ་གར་

གྱི་མི ་སེར་བཟོས་པ་ཡི ན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་

ད་ལྟའ་ི བཙན་བྱོལ་

གི ས ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི ་ཚོ ར ་གནང་བའི ་

འཛུ གས་ལས་མི ་སྒརེ ་པ་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

པོར་གསུངས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་གལ་ཏེ་རྒྱ་

ཡོ ང་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདུག

བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་ནི ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

ས་གནས་འགོ་

ཡུ ལ ་བོད ་ལ་ཕྱི ར ་ལོ ག ་རྒྱུ ་དེ་ ཡི ན་པ་ལས།

དེ་ང་ཚོ འི་དམི གས་ཡུལ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།
གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ས་ཆ་མང་པོ་ ཡོ ད ་ དེ་འདྲའི་རྐྱེན་པས་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་སོ་

སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་

རྒྱུ་མེད།

འཛི ན་རྣམ་པ་ཚོ ས་འགན་འཁར
ྱེ ་ནས་ཕྱི་ལོ ་

ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ནང་གཞི ས་ཆགས་ནས་སྡདོ ་རྒྱུ་

སྟོབ ས་རྒྱལ་མཆོ ག ་གི ས ་ཚོ ག ས་བཅར་བ་

ང་

བཙན་བྱོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་དེ་རྩ་བ་ནས་རྩོད་

ཉུ ང་རེད། བླ་ོ ཕམ་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་དེ་རེད།

ང་ཚོ འི་མཐར་ཐུ ག་གི ་དམི གས་ཡུལ་ནི་རང་

དེ་ ཡང་ཚོ ག ས་འདུའི ་ ཐོག ་མར་ནང་སྲི ད ་

ཡོ ངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ཁོང ་གི ས ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས ་གནང་བའི ་

འདུག་གམ་ཞེས་གསུང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུ ང་ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྲངས་ ༤༡

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས།
ནང་སྲིད་
བཀའ་བླ ནོ ་འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་བསོ ད ་ནམས་

བོད་མི འ་ི

ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཞི ག་ཕྱི ་རྒྱལ་མི ་

ཐོབ་ཐང་དེ་དོར་དགོས་རེད། ཅེས་གསལ་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ལ་

འབོར ་གྱི ་ གྲངས་ཐོ་ ངེས ་པར་དུ་ ནང་སྲི ད ་

ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་དགོངས་
པ་བཞེས་རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་ནང་སྲིད་ཟུང་དྲུང་

བདུད་འདུལ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་

ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཚོ གས་འདུ་དབུ་
འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་སྐརོ ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བྱུང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་
བསམ་འཆར་ཕྱོགས་བསྡས
ུ །

འཕྲོས་སྔནོ ་མའི་འདོན་ཐེངས།
་་་་་་་་་་་་་་་༤།

མདུན་ལམ་ཆེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ ཤེ ས་ཡོ ན་ནི་མི ་རི གས་ཤི ག་འཚོ ་ཐུ བ་མི ན་

གསང་རྒྱ་དགོས ་པའི ་ ཡི ག་ཆ་རི ག ས་ཕུ ད ་ གྱི་རྩ་བ་ཡི ན་པ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས། སྤུས་
དེ་མི ན་ཡི ག་ཆ་ཁག་ལ་མི ་མང་ནས་ལྟ་ཀླགོ ་ ཚད་ལྡན་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་མཁོ་
སྤྲོད་དང་བོད་ཀྱི ་སྐད་དང་རི ག་གཞུ ང་སྲུང་

ཐུ བ་པ་བཟོ་གལ།
༥།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་འགྲེམས་ སྐྱོབ་ཆེད།

ཕྱི་ལོ་ཆི ག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་

སྟོན་ཁང་ཁག་དང་ཡི ག་མཛོ ད་ཁང་ཁག་ལ་ ཅུ ་ རེ ་ གྲངས་ནང་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ་ དང་པོ་

དགོས་མཁོར་གཞི གས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ མ་སུ་རི ་ས་གནས་སུ་བཙུགས། སྐབས་དེར་

ཚོ ར ་མཐོ་ རི མ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སྤྲོད ་རྒྱུ ར་ཡང་ བརྟན་ཡོ ང་སླད་སླབོ ་གྲྭ་ཐོན་རས
ྗེ ་ཏཱ་ལའི་བླ་

ུ ་པ་ཅན་དུ་ འགྱུ ར ་ཐབས་སུ ་ ཉུ ང་
དང་ན ས

གཞི ་ རི མ ་དང་མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་ཐོན ་སླབོ ་མ་ བསྐལ
ུ ་མ་གཏོང་དགོས།

འབྱམས་ཐོན་པ་དགོས་གལ།

ཤུ གས་སྣོན་བརྒྱབ་བཞི ན་ཡོ ད།

ལོ་ལྟར་ མ་མཐོ་སླབོ ་ནང་འཛུ ལ་བཞུགས་དགོས་པའི་

གྲངས་ ༥༠༠ བརྒལ་བར་སླབོ ་ཐོན་བརྒྱ་ཆ་ ༦།   སླབོ ་དགེ་ཚོ ར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་

༡༧།    སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ཕྱོགས་གཅིག་གི ་

ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སླབོ ་ཡོ ན ་མཐུ ན ་ གཏོང་སླད་ལག་བསྟར་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་

གླངེ ་གི ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ ར་འབད་བརྩོན་

དང་དགོས་མཁོ་གཉིས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་ དང་སླ བོ ་འཁྲི ད ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་ཡར་རྒྱས་
རྐྱེན་འོག་ནས་མཐོ་སླབོ ་འདྲ་མི ན་ནང་རང་ གོ་སྐབས་བསྐྲུན་གལ།

གི ་ ཆེ ད ་ལས་ཐོག ་སླབོ ་སྦྱོང་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་ཐུ བ ་ ༧།   རི ག་ལམ་སླབོ ་འཁྲིད་སྲ་བརྟན་བཟོ་

སླབོ ་མ་ ༥༠ ཙམ་དང་དགེ་རྒན་ཉུ ང་ཤས་

པ་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད། ལོ་རེ་བཞི ན་ཤེས་རི ག་ དགོས་པ་དང་འབལ
ྲེ ་སླབོ ་ཚན་གཞན་མཉམ་

སྟོན ་ཁྱད་ལས་ལས་བ ྱེད ་བཀོད ་སྒྲི ག ་དང་ འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ བཅུ ་ ཕྲག་དྲུ ག ་ཙམ་རི ང ་

ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ།ེ
མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་གསུམ་ གལ།
གྱི ས་མཉམ་དུ་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་གཉིས་སླབོ ་ ༨། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་ཕྲུག་གཟའ་

མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་གལ།

༦། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་འགྲེམས་ ལས་མེད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགམ
ྲེ ས་སྟོན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཁག་ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་

ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་ལེ གས་བྱ་ ཡོ ན་སྤྲོད་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་
ཡོ ད།

ལེན་གལ།

སླབོ ་གྲྭའ་ི གྲངས་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་

༧།   བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའི་ པ་ཙམ་མི ན་པར། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་འཛུ གས་

རི ག་གཞུང་། བསྐྲུ ན་གྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན་དང་བསླབ ་གཞི ་ རྩ་
སྒྱུ ་རྩལ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བརྗོད ་གཞི ་ འདྲ་མི ན ་གྱི ་ འཛི ན་སོ ག ས་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་ཆེ ན ་པོ་ ཕྱི ན ་
ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་།

སྡ་ེ ཚན་ཁག་གཤོ ང ་པའི ་ ས་ཁ ྱོན ་ངེས ་པར་ ཡོ ད།

དེང་སྐབས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སླབོ ་

མཐར་བོད ་ཡི ག་ནང་གཙུ ག ་ལག་རབ་

བོད་ ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་ཐོག་ནས་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་

སླབོ ་ཡོ ན་ལས་འཆར་ཚན་པ་དང་།

དྲི་ བ་དྲིས ་ལན་ལས་གྲོས ་བསྡུར ་དང་བགྲོ་
དགོས་གལ།

༡༨།   སླབོ ་གྲྭའ་ི དབུ་འཛི ན་དང་སླབོ ་དགེ་
རྣམས་ལ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ལ་དམི གས་པའི ་ སྦྱོང་
བརྡར་སྤྲོད་གལ།
༡༩།

ཆུང་དུས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་

སེ མ ས་ཀྱི ་ འཚར་ལོ ང ས་དང་བླ ་ོ སེ མ ས་
འཕེལ ་རྒྱུ ར་ཉིན ་སླ བོ ་ཁག་གི ་ འཛི ན་གྲྭ འི ་

མཐར་སོན་མཁན་སླབོ ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལ་ མཇུ ག ་སླབོ ་གྲྭའི་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་
མཐོ་སླབོ ་འགྲིམས་རྒྱུ ར་སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་མཐུ ན་ མཁན་ཚོ ར་བོད ་ཡི ག་སླ བོ ་འཁྲི ད ་གནང་

བརྒྱུ ད་རི མ་ནང་སྤ་ྲོ སྣང་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་

དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་སླབོ ་འཁྲིད་ནསུ ་

འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་དང་མཉམ་

འགྱུར་སྦྱོར་བཞི ན་ཡོ ད། འཛི ན་རི མ་ ༡༢ མཁན་དགེ ་ རྒན་ཚད་ལྡ ན ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་
སླབོ ་མཐར་སོ ན་པའི་ཁོངས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ གནང་གལ།
བརྒྱ་ཆ་

༡༢

ཙམ་གྱིས་རང་ངོས་ནས་ ༩།

དཔལ་འབྱོར་ཐབས་འཚོ ལ་གྱི ས་མུ ་མཐུ ད་ ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

ཕན་ཚུན་

བསྐྲུན་གལ།
༢༠།
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་
རུ བ ་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་ཤེ ས ་ཡོ ན་དང་

རྒྱ་གར་ བརྗེ་ལེན། དེ་བཞི ན་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་གོ་

འབལ
ྲེ ་བའི་གནས་ཚད་ཐོག་ཞི བ་འཇུག་གི ས་

ྲི ་ ལྔ་ཡོ ད་པ་ནི། སམ་བྷ་ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཚོ གས་པ་
སྒྱུ ་རྩལ་དང་ནང་ཆོ ས ་སྐར
ོ ་གོམ ས་འད ས
དམ་ཟབ་ཡོ ང ་ཆེ ད ་དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ ནང་ དང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ།ེ མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ།

རྒྱུ ན་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་དང་ སྔནོ ་འག ་ྲོ འོག ་མ་ཚགས་ཆུ ད ་ཆེ ད ་ད་ཡོ ད ་

༢༡།    ཡི ག་རྒྱུགས་སྐབས་གོ་རི མ་ལམ་

བསྐྲུན་དགོས། དེ་འབྲེལ་སླབོ ་སྦྱོང་སྐབས་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ གངས་ཅན་བདེ་ རྩ་བཅས་
ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡
སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱོར་གལ།

ཚོ གས་བཅར་བ་ནས་དགོངས་འཆར།

དགོས་གལ།

༨། བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་བོད་ཀྱི་ གྲྭ་ཁག་འཛི ན་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོ གས་སྡ་ེ

ནང་ཆོ ས ་སླ བོ ་སྦྱོང་བྱེ ད ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་ དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས།

༩།   བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རི ག་གནས་མུ་མཐུ ད་
ཉམས་ཆགས་སུ་འགྲོ་བཞི ན་པར། ད་ཡོ ད་

ཁྱད་ལས་སྒྱུ ་རྩལ་བར་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་སྦྱོར་
རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་གལ། ད་ཡོ ད་སྒྱུ་

བལ་ཡུལ་

སླབོ ་གཉེར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

གཞུ ང ་ནས་བོད ་ཕྲུ ག ་གི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཐོག ་ལ་ སྐབས།

དམི གས་བསལ་གྱི་སྔནོ ་འགྲོ་དང་

གནང་བཞི ན་པར་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་རྗེ་ མཐུ ན ་རྐྱེན་དང་ལས་རི མ ་སྲ་བརྟན་བཟོ་

ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

གལ།

༡༠།    ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་

འཁོད་ཞི བ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་

ཀ༽ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གནད་ བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭའི་ལས་བདྱེ ་ཡོ ངས་རྫོགས་
ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་གལ།
དོན།

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སླབོ ་གྲྭ་ ༦༧ ཡོ ད་པ་དང་།

ཡོ ན ་སྲི ད ་བྱུ ས ་ནང་དོན ་ལྟར ་དགེ་ རྒན་གྱི ་ དགེ་རྒན་རྣམས་འཛི ན་རི མ་ ༡༢ ཐོན་རྗེས་

དང་བལ་ཡུ ལ ་ནང་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

༡།   བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི ་རི མ་ཤེས་ ༡༡།    སྔནོ ་འགྲོ་དང་སྔནོ ་འགྲོ་གོང་མའི་

གྲངས་ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་གནང་དགོས།

ལུ ག ས་སྒ་ོ ནས་ཨང་ཐོབ ་སྤ དྲོ ་རྒྱུ ར་སེ མ ས་

ཤུ གས་སྤར་དགོས།

ཁ༽   སླབོ ་གྲྭར་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ནསུ ་པ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།

༡།      ད་ཡོ ད་སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་འཛི ན་
རྣམས་གསར་འཇུག་སྐབས་ཀྱི ་བརྒྱུ ད་རི མ་
ུ ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ད་མེ ད་བསྐྱར་ཞི བ་
ཕན་ནས

དེ་དག་ནང་ཁྱོན་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༩༠༢༡ དང་།

གསོ ལ ་ཕོག ས་དང་ཁེ ་ ཕན་ཐོག ་དགོ ང ས་ ཉུ ང་མཐར་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་སྦྱོང་ལོ ་ བཞི ་

གནང་དགོས།

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་སྒྱུ ་རྩལ་ལྟ་ེ གནས་

བྱེད་གྲངས་ ༥༣༥ བཅས་གསལ་ཡོ ད།

༢། སླབོ ་འཁྲིད་སྐབས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ནསུ ་ཚད་ ༡༢།    སླབོ ་དགེ་དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་

བར་གསར་འདེམ ས་བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ ལམ་

༡༠།

ནས་བཏོན ་པའི་ མི ་ འབོར ་ཞི བ ་བཤེ ར ་སྙན ་ ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་སླབོ ་དགེ་རྣམས་ འཛུ གས་གནང་གལ།

རྩལ་རི ག ་གནས་ཁག་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་སླད ་བོད ་ དགེ་རྒན་ ༡༤༦༧ དང་འཛི ན་སྐྱོང་ལས་

ཁང་ཞི ག་གསར་འཛུ གས་གནང་གལ།

ད་ཡོ ད་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཁག་དང་

རི ག་གཞུང་ལྟ་ེ གནས་ཁང་ཁག་ལ་མུ ་མཐུ ད་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ དང་འཇོན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་སླད་ཤེས་ འཛི ན་བཀོ ད ་སྒྲི ག ་སླ ད ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ཟུ ར་
ཐོ་ལྟར་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ ལ་སླབོ ་འཁྲིད ་ཆོ ག ་མཆན་གཏན་འབེབ ས་ ༡༣།

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལས་གཞི ་དར་སྤལ
ེ ་སླད་རི ག་

ནང་ཡི ག་རྨོངས་སེལ་བའི་བརྒྱ་ཆ་ཟིན་ཚད་ གནང་གལ།

གནང་གལ། ད་ཡོ ད་ལྟ་ེ གནས་ཁང་དེ་དག་

རྨོངས་སེལ་བའི་བརྒྱ་ཆ་ཟིན་ཚད་

གཞུ ང ་སླབོ ་ས ནྟོ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་སླབོ ་སྟོན ་

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

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ།

ལྡ་ི ལི ་བོད་ཁང་།   བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

ཝར་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་།
ནོར ་གླིང ་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་གཅེས ་སྐ ྱོང ་

ཁང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་། མན་ཇུ་ཤྲི་

བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ལྟ་ེ གནས་ཁང་བཅས་
ཡི ན།

བརྗོད་གཞི ་གཉིས་པ།

ཐོན་པ་དགོས་གལ།

བཞེས་གནང་གལ།

༨༢༌༤ ཡི ན།༼གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི ག་ ༣། དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་འབོར་ལ་ཞི བ་

སླ བོ ་དཔོན ་ཐོན ་པ་དང་དགོ ས ་ངེས ་སྦྱོང་

བྱེད་དེ་དག་གི ས་རང་ཉིད་ཀྱི་མི ་ཚེ འི་ནང་བུ་ བརྡར་ཐོན་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་གལ།

༡༤།    ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་རང་སྐྱོང་སྡ་ེ གོ ང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ ར་སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་ནས་

སྤྱི ་ཚོ གས་ནས་ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་སྐུ་ངལ་སྐྱོན་ མཇུ ག་སྐྱོང ་དང་བསྐྱར་ཞི བ ་གནང་གལ།
པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་ཆོག ལོ་ རང་ཉིད་རང་ལ་ཞི བ་འཇུག་བསྐྱར་ཞི བ་ཞུ་
ལྟར ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་ནས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ རྒྱུ འི་ ལས་རི མ ་སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་ཡོ ང ས་རྫོག ས་
ཡོ ད།

འདས་པའི་ལོ་བཅུའ་ི རི ང་འཛི ན་ ཤེ ས་ཚད་དང་སླབོ ་འཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་ཞི བ་

རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕྲོད་ཚད་ཀྱི ་ ཞུ ་ རྒྱུ འི་ དམི ག ས་ཡུལ ་ནི་ དགེ་ རྒན་གྱི ་ ཁྱོན ་

འབྱོར། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྤྱི་དང་བཙན་བྱོལ་

གཞི ་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་ཙམ་མི ན་པར་ཤེས་རི ག་ དང་སེམས་ཤུ གས་སྤལེ ་སླད་ཡི ན་དགོས།

བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའི་

སྐབས་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཤེ ས་ཚད་གཙུག་ལག་

ུ ་པ་ཚད་ལྡན་ཐོན་སླད་མུ ་མཐུ ད་
ཕྱིན་ཡོ ད། འདི་ཡི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བ་ཁག་ནས

འཁྱོངས་བྱེད་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༠ ཙམ་ ༤།      ལས་རྒྱུན་རི ང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་ལྷན་བོད་མི ་སྟོང་
ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་

༢། སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་འཛི ན་གསར་འདེམས་

པའི ་ སླབོ ་དགེ ་ རྣམས་ལ་ཆེ ་ མཐོང ་འབུ ལ ་

རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སྟོན་གཏན་འབེབས་ཞུ་གལ།

ཁྲོད་ཤེ ས་ཡོ ན་སྤྲོད་འགོ་བརྩམས་ཤི ང་རྒྱུ ན་ རྒྱུར་མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་གལ།

རི མ་བཅུ་གཉིས་ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕྲོད་དེ་སླབོ ་ འཇུག་བསྐྱར་ཞི བ་ཞུ ་རྒྱུ ར་འདྲི་ཤོ ག་གཏན་
མཐར་ཕྱིན་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཟིན་ཚད་ ༩༠ འབེབ ས་དགོས ་པ་དང་བསྐྱར་ཞི བ ་གནང་

རྒྱབ་ལྗངོ ས།

ལས་རི གས་གོང་འཕེལ་གསོ་སྐྱོང་སླད་ལས་

ུ ་པ་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་
འགན་འཛི ན་རྣམས་ནས

ཕྲུག་གི ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལ་བྱས་རས
ྗེ ་བཞག་པར་ ༣།    སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་
ངོས ་འཛི ན་མཚོ ན ་ཆེ ད ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ལེ ག ས་ ཡོ ང་སླད་སླབོ ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི འགན་འཛི ན་རྣམས་
ཡི ན།༽
སྟངས་འོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ ཉུ ང་འཕྲི་དང་འབྲེལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་ གསོལ་འབུལ་གལ། ཞབས་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་ ལ་དབང་ཆ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རང་སྐངྱོ ་ནསུ ་པ་
༧༤ འཇུ ག ་གི ས ་ཁྱད་ལས་པའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་ སྒྱུ ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཆེ ད ་ལས་འབོར ་

བོད་མི འ་ི ཤེས་ཡོ ན་ གྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་སླབོ ་མཐར་སོན་གྱི་ ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་གལ། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐརོ །

དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ལས་པའི་

མ་འོངས་པར་སླབོ ་གྲྭའ་ི

ཡི ན་པ་དང་།

དེ་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ མཁན་ཁྱད་ལས་ཡི ན་དགོས།

བརྒྱ་ཆ་ལས་ཚད་མཐོ་བ་ཆགས་ཡོ ད།

བསྐྱར་ཞི བ་

ཡོ ངས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་

ལས་ཁུ ང ས་ངོས ་ནས་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་ ༥།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་ཤེས་ཡོ ན་སྲ་

རྒྱུར་ངྷ་སར་ལས་རི མ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གལ།
ཚན་བཟོ་དགོས་པ་དང་།

ཁུངས་དང་།

སྤལེ ་གལ།
༤།

སླབོ ་དགེ་རྣམས་ཀྱི་སླབོ ་འཁྲིད་ནསུ ་པ་

ཤེས་རི ག་ལས་ སྐུ་ ཚབ་རེ ་ ལས་གྲུ བ ་པའི་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཟུ ར ་

འཛི ན་སྐྱོང་སྡ་ེ ཚན་གྱི་ལས་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་དེ་ འབ ལ
ྲེ ་ལམ་ས ནྟོ ་གཏན་

འགན་དང་བདྱེ ་སྒ་ོ སྒམ
ྲོ ་གཞི ་ཁ་གསལ་བཟོ་ འབེབས་གནང་གལ།
དགོས།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཁྱད་ལས་མི ་སྣ་ ༥།     སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་འཛི ན་རྣམས་

དང་གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་བསྐ་ོ གཞག་བདྱེ ་ ལ་དགུ ན ་ཁའི་ གུ ང ་སེ ང ་དང་སྟབས་བསྟུན ་
ན་དགེ་ཚན་ཆེ་བ་མཐོང་།

བདུན་གཅི ག་ཡང་ན་ཟླ་གཅི ག་དུས་ཐུ ང་གི ་

༡༥། སླབོ ་དགེ་ཚོ ར་ཉམས་ཞི བ་སྡ་ེ ཚན་ནང་ ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གལ།

དོ་ སྣང་བྱེད ་རྒྱུ འི ་ བླ་ོ སྟོབ ས་སྤལ
ེ ་དགོ ས ་པ་ ༦།      དགེ་རྒན་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ནསུ ་

དང་ཉམས་ཞི བ་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི གས་པའི་ པ་ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ངོས་འཛི ན་གྱིས་གསོ་
བྱ་དགའ་འབུལ་གལ།
༡༦།

སྐྱོང་ཞུ་གལ།

གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི བོད་དགེ་རྣམས་   

བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡི ག་ནང་སླབོ ་འཁྲིད་གོ་འཕེར་    འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཝི ་ཏི་ནམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

།ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་

ྲོ ས་ཕོ་མོ ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་
དྲུ ག ་བརྒྱ་ནས་བདུན ་བརྒྱའི ་ བར་ཡོ ད ་པ་ རི ང་ཝི ་ཏམ་ཆོ ས་གག
བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།   ཤེར་ཕྱིན་གྱི་

བཟོས་པ་ཤ་སྟག་རེད།  སོ་སོ་རང་ཉིད་དང་

སྩལ་ཡོ ད།

ཆ་འཛམ་གླིང ་ནང་དུ་ ནང་པ་ཐེར ་འབུ མ ་ ཡང་ན་ལེགས་སྦྱར་གྱི་གཞུང་རས
ྗེ ་སུ་འབྲང་

བརྟེན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད།

།བསགྲེ ས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞི ན་དུ།

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠ སྔ་དྲོ་

བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན།

ནམ་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅི ག་ལ་བཀའ་སླབོ ་

བརྒྱུ ད་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དེ་ གཙོ ་ བོ་ དད་པ་

བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། ཝི ་ཏི་

སྩལ་དོན།    གཙོ་ཆེར་ཝི ་ཏི་ནམ་ཆོས་
གྲོགས་ཕོ་མོ་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་།

དེར་བརྟེན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་

དང་ཡི ད་ཆེ ས ་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་

གཞན་ཡང་

རི གས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྒ་ོ

ཉེ་ལམ་

ཤི ང་དཔྱད་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་རེད།

འདིར་ཕེབས་པའི་ཆོ ས་གྲོགས་ཕོ་མོ ་ཡོ ངས་
ལ་སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

།ཞེས་བཀའ་

བདུན་ཕྲག་ནང་ངོས་རང་ཕྲན་བུ་ནད་མནར་

རྐྱེན་པས་གླ་ོ བུར་ལྡ་ི ལི ར་ཕྱིན།   སྨན་ཁང་

ཆུ་ཚོ ད་ཉི་ཤུ ་རྩ་

ནང་པ་ས་ཡ་མང་པོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆུ་ཚོ ད་བཞི ་ལྔ་རེ་མཚམས་སུ་སྨན་པས་སྨན་

དང་ཀོ་ རི ་ ཡར་མཚོ ན ་ནའང་དེ་ མཚུ ང ས་

ཧ་ཅང་སྐྱི་གཡའ་

བ་ཞི ག་བྱུང་།  ད་ཆ་ངོས་རང་སངས་དྲག་

ཁ་སང་བརྟན་བཞུགས་བྱས་པ་རེད། བོད་མི ་
ཙམ་མ་ཟད།

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཡི ན།

ི ་སབྟོ ས་
ཝི ་ཏི་ནམ་མི ་མང་ལ་མཚོ ན་ན་སྙང

ི ་དམག་
ཧ་ཅང་ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ ས་འཛམ་གླང

འོན་ཀྱང་རི གས་ལམ་ཐོག་ སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ།ོ །ཆོས་ལ་ ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ནས་འགྲོ་སྟངས་དེར་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་གནང་ སྐྱབས་སུ་མཆི འ།ོ

རང་ཉིད་

།དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་ དང་འདྲ་བར་སེ མ ས་ཅན་གཞན་ཚོ འ ང་

སུ་མཆི འ།ོ །ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ ་འདོན་བཞི ན་ སྡུག ་བསྔལ ་མི ་ འདོད ་པ་དང་བདེ་ བ་འདོད ་

ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ནས་ ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ མཁན་གཅི ག་མཚུ ངས་སུ་བལྟས་ནས་རང་

མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ འི ་ བཀའ་སླ བོ ་ལྟ ར ་ ཟེར་ན་གང་ཡི ན་པ་དང་།

སངས་རྒྱས་ག་ ལས་གཞན་གཅེ ས ་པར་འཛི ན་ནས་འགྲོ་

འཛམ་གླིང ་ཁྱོན ་དུ་ ནང་པ་མི ་འབོར ་ཐེར ་

འགྲོ་སྟངས་དེར་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།   རེད། ཅེས་དྲིས་པ་ཡི ན་ན། ཧ་ལམ་ཤོད་རྒྱུ་ སུ་འབྲང་མཁན་ཚོ ས་ཉམས་བཞེས་གཙོ ་བོ་

ལེ གས་སྦྱར་གཞུང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་

འཛམ་གླི ང ་མི ་འབོར ་ཐེར ་འབུ མ ་བདུན ་ གཉེར་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་དེ་ཧ་ཅང་

གསུང་ཡོ ད།

ཤི ང ་དཔྱད་དེ་ གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞི ག ་རེ ད །

གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོ ད། ཡེ ་ཤུ ་དང་ཁ་ཆེ་ ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁོང་གི ས་བཀའ་སླབོ ་དེ་དག་

བུའི་འདུ་ཤེ ས་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་

དགེ ་ སླ ང
ོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱི ས །

ཡ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད། དེ་སྔ་ནང་པ་ས་ཡ་ བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

པ་ཙམ་གྱི ས་མི ་ཆོ ག་པར་ནང་ཆོ ས་ལ་སླབོ ་

སོག་པོ། བོད་པ་བཅས་ཡོ ད།

ཡོ ད ་པའི ་ ཁོ ང ས་ནས་ནང་པ་ཐེར ་འབུ མ ་ གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གི ་འདུག

ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཡོ ད།

ང་

ཧིན་དུ་ས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ ཆུང་ཚེ ་རི ང་ལགས། དེ་བཞི ན་ཝ་ཤི ང་ཊོན་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཨ་རི འི་རྒྱལ་ ཌི ་སི ་མངའ་ཁུལ་གྱི ་བོད་རི གས་སྤྱི ་མཐུ ན་

ས་ཝ་ཤི ན་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་འདུག   ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཀྱིས་གནམ་ཐང་

གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་དེ་

རི འི་རྒྱལ་དར་བཙུགས་པ་ཞི ག་ཐད་འཕུར་

ི ་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་
པའི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླང

པའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ ་བོ་ཁག་

དེ་ལྟ་

ི ་ནང་དཀའ་ངལ་
འདུག   ད་ལྟ་འཛམ་གླང

ཧ་ཅང་ཡོ ད།

དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་མི ས་

གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་བརྩོན་མཛད་བཞི ན ་

གི ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག །

སླད་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བའི་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་ དེ་ བཞི ན ་ཨ་རི འི་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་ དེ་རྗེས་ཝན་ཁུ་ཝར་ས་གནས་སུ་རི ག་པ་སླབོ ་

དོན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཐེངས་

ཀྱི ས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི ་བོད་མི ་ སྟོན་པའམ་བསམ་མཛོ ད་

Think Tank

ཀྱི་

འདིར ་ཨ་རི འི ་ གྲོང ་ཁྱེར ་ནིའུ ་ ཡོ ཀ ་བརྒྱུ ད་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཆེ ད་ལས་འཆར་གསར་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་

གསུམ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དེས།

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་།
USAID

དང་ལྷན་

པ་ཞི ག་གི ་ཐོག་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒར
ོ ་ས་ཡ་ རྒྱུ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སླད ་ཕེབ ས་ཐོན ་གནང་ཡོ ད །
བོད་

དེ་ནས་ནིའུ་མེཀ་སེ་ཁོ་

New Mexico

ས་

ཚོ གས་འདུ་དང་། དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

གནས་སུ་གདོད་མའི་མི ་རི གས་ཀྱི་འཛི ན་གྲྭ་

ཆོ ས ་དད་དང་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་ བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་
སྐྱོབ་ཚན་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་དཔོན་རི གས་ཁག་ གཏོང་རྒྱུ།

མཛད་སྒར
ོ ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོར ་གདན་ཞུ ་

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་གསར་

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ འགྱུར་ལས་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ གཞུ ང ་གི ་ རོ ག ས་དངུ ལ ་གནང་

ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

ི ་སབྟོ ས་བརྒྱུ ད་ནས་
ཁདྱེ ་ཚོ ས་དེ་ལྟ་བུའི་སྙང

སྟངས་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས།

ི ་གི ་གནས་
ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང

སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་ཨ་རི ར་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ ཕྲ་གནང་འདུག

དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་

གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ་ཁང་ཐོག་ཞི ག་གི ་སྟེང་ཨ་

གཏོང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སོགས་མགོན་པོ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་། བོད་ཀྱི་སྲིད་

མཆོག་དང་།

པར་རྒྱལ་ཐུ བ་ཡོ ད།   ངོས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི

ཅད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་དཀྲི་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཨ་རི ར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠ འགུ ལ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་གཞོ ན ་པ་བུ ་

རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་

ལ་ཕམ་ཉེས ་བཏང་ནས་གཡུ ལ ་ལས་རྣམ་

ཐོག་མར་ནང་གི ་བསམ་བླར
ོ ་ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་

ཝི ་ཏི་ནམ། རྒྱ་ནག ཀོ་རི ་ཡ། ཉི་ཧོང་། མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ས་བོད་མི ་ཚོ ་ལ། དད་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ལ་བྱང་ཨ་

རེད།   སྐབས་དེར་ཨ་རི འ་ི སྟོབས་ཤུ གས་

ཐེ་ལེན།ྜི སྦར་མ། ཀེམ་བྷ་ོ ཌི ་ཡ། ལའོ་སི ། བྱ་རྒྱུའི་ཐད་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མི ་འདུག   ཉི ད ་ཐར་པ་ཐོ བ ་རྒྱུ འི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང་ཡོ ད།

རེད།
ཤྲི་ལངྐཱ། ང་ཚོ ས ་རྒྱུ ན་ལྡན ་ནང་ཆོ ས ་ལ་སླབོ ་གཉེར ་ པཱ ་ ལི འི ་ གཞུ ང ་ནས་གཙོ ་ བོ་ གང་ཟག་རང་

རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ གདན་

དཔེར་ན། སྟོན་པ་རང་གི ས་ཞལ་སྔ་ནས།

སུ ་ གྱེས ་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མྱངས་པ་

མེད། ༼བཞད་མོ་བཞད།༽ ཆོས་གང་རེད།

འབུམ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོ ད།

པའི་གཞུ ང་དེ་རི གས་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་

ཆེ ན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལྷ་ོ བྱང་ཁག་གཉིས་

གནམ་གྲུ ་ ཞི ག ་གི ས ་ཕབ་པ་བརྙ ན ་འཕྲིན ་
ཞི ག་ནས་མཐོང་བྱུང་། ༼བཞད་མོ་བཞད།༽

བཅས་ལྷ ་ མི ་ཟུ ང་འབ ལ
ྲེ ་ཐོག ་ནས་བརྟན་

དར་སྤལེ ་མཛད་ཡོ ད། དེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་

སྐབས་དེར་མའི་

བྱམས་བརྩེ་མེ ད་ན་ང་ཚོ ་འཚོ ་ཐབས་བྲལ།

གཏད་དམ་ལ་བཏགས་པའི་བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་

དྲངས། མཁན་ཆེན་གྱིས་བོད་དུ་ནང་ཆོས་

ང་ཚོ ་སྐྱེ་ཙམ་ཉིད་ནས་མའི་བྱམས་

བརྩེས་བསྐྱངས་པ་རེད།

ནང་ཆོ ས ་ནས་གསུ ང ་པའི ་ རི ག ས་ལམ་གྱི ་ པར་ཡོ ད། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་ན་གང་ སྟངས་འདི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་རས
ྗེ ་

བཞུགས་བྱས་པ་རེད།   ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་

མི འ་ི གཞི ་རྩའི་ལྷན་

ང་ཚོ ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་བརནྟེ ་པའི་ ས ག
ྲོ ་ཆགས་

ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་སྐབས་སུ་མཁན་
སླབོ ་ཆོ ས ་གསུ མ ་གྱི ས ་བཀའ་སྒ ས
ོ ་གཉེར ་

དེང ་སྐ བ ས་ཚན་རི ག་པ་མང་པོས ་བརྟག་

སྐརོ ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག   དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད།

རྗེས་སུ་འབྲང་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཉི་ཧོང་

ཕྱིན་འདུག དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི ་འདུག   གི ་མི ་འདུག

འདི་ནི་དཀའ་ངལ་གྱི་གཞི ་རྩ་རེད།

སྐྱེས་རང་བཞི ན་དེ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡི ན་

མཚུངས་རེད།  ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་རི གས་

ཆགས་ཡོ ད།

གཞན་གཅེས་འཛི ན་གྱི ་བསམ་བླ་ོ མེ ད་པར་

དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད།

ནང་ཡོ ད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་

འཛུ གས་སྐབས་རེད།

ཆུ་གཏོང་དགོས་འདུག

ང་ཚོ ་ཚང་མས་ མཁན་གྱི་ནང་པ་ཚོ ས་བྱང་ཆུ བ་ཀྱི་སེ མས་

ཁྱེ ད ་ཚོ ་ཝི ་ཏི ་ ནམ་ཚོ ་ཡང་ལེ ག ས་སྦྱར་

འཛི ན་པ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ འང་གཅིག་

བཞི འ་ི རི ང་ལུས་པོར་སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནས་

གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོ ད།

ནས་ཆོ ས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་བརྟག་

ནང་ཉིན ་ཤས་སྨན ་བཅོས ་བྱ་དགོས ་བྱུ ང ་།
དཀའ་ངལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་དེ་ ལུ ས ་པོར ་སྨན ་ཁབ་

པ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ མདོ་ གཙོ ་ བོའི ་ རྗེས ་སུ ་ འབྲང་མཁན་ནམ།

རང་གི ་ གཉེན ་ཉེ་ འཁོར ་ཙམ་མ་གཏོག ས་

མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ འཕྲོད ་བཞེ ས ་ད་ཆ་གང་ བཞི ན་པ་དེ་དག་འབྱུང་འགྱུར་བརྒྱུ ད་ལམ་

ལེགས་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། བོད་ནང་ཆོས་དང་ གཞན་བརྒྱུ ད་མི ་དགོས་པར་བོད་མི འི་སྒྲིག་

དེ་ ཡང་བྱང་ཨ་རི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ རི ག་གཞུང་།

བཅུ ་ གཉིས ་ཐོན ་པའི་ བསླབ ་པ་མཐར་སོ ན ་
ལྟར ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་
རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞི ན་ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་

སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡོ ད་པ་རེད།  ཅེས་
སོགས་གསུང་། །

སྐད་ཡི ག་སོགས་ཀྱི་གནས་ འཛུ གས་ལ་ཐད་ཀར་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་གི ས་དཔལ་ལྡན་ སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡི ན་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞི བ་ འབོད་སྐུལ་དེ་སྔ་ཞུས་པ་དེ་དག་མཇུག་སྐང
ྱོ ་
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