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་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་
གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །ལྕམ་སྐ་ུ ཨུར་སུ་ལ་ཝོན་ཌེར་ལི ་ཡེ ན་
Ursula Von der Leyen

མཆོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་གསར་པར་

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

གྱི་ཁེ་ཕན་ལས་སྤྱིའི་བདེ་དོན་དང་ཁེ་ཕན་དེ་

གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་བརྟེན ་དགོས ་པའི ་ གནས་

གཙི གས་ཆེར་འཛི ན་ཞིང་།   དེ་སྔའ་ི འཁོན་ སྟངས་དེར ་བསམ་བླ་ོ གཏོང ་སྐབ ས་ཡུ ་ རོ བ ་

འཛི ན་སྤངས་པ་དང་།   འཆམ་མཐུ ན་གྱི་ སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་རྣམ་

རྒྱུར་ངོས་ཀྱིས་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

སྐུ་ ཉིད ་ནི་ ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ྲི མཛད་དོན། ངོས་

ངོས་ཀྱིས་དམི གས་བསལ་འཚམས་འད་ྲི ཞུ ་

འད་ྲི དང་སྦྲགས།   ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་

ི ་
བུད་མེད་མང་ཙམ་ཕེབས་ཐུ བ་ཚེ ་འཛམ་གླང

ི ་དབུ་ཁྲིད་ཁྲོད་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་འཛམ་གླང

ཀྱིས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་སྐ་ུ ཉིད་ལ་འཚམས་

པ་ཞེས ་སྤྱི ་ པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་

ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞི ག་དང་བསམ་ཤེས་སྔར་བས་

དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པར་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་

ནས་ད་བར་ལོ ་ ངོ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ ལྷག ་རི ང ་ཚོ ག ས་

དོན་ལས་དོན་གང་ཅི ར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་

ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་བཙུགས་

བརྟན་པོ་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག མཐའ་
བ་དང་།

མི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།   ས་

ཁུ ལ ་ཁྱོན ་དུ་ ཞི ་ བདེ་ མཉམ་གནས་ཀྱི ་ ཁོར ་
ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུ བ་ཡོ ད། སྒྲིག་

དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་

གནང་བ་བརྒྱུ ད་ཡུ་རོ བ་སྤྱིའི་མཐུ ན་ཚོ གས་

པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་དེར ་གཞན་གྱི ས ་མི ག་

འཛུ ག ས་གསར་གཏོད ་གནང་མཁན་ཚོ འི ་

འབལ
ྲེ ་ལམ་གོང་འཕེལ་ཐོག་གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།

དཔྱོད ་བླ་ོ གྲོས ་ལྡན ་པའི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཤི ག ་ དཔེར ་བཟུ ང ་ནས་རྗེས ་སུ ་ ཞུ ག ས་ཐུ བ ་པའི ་

གཉིས་པའི་རས
ྗེ ་སུ།

མཚོ ན་ན།   དེ་སྔ་ལས་ལྷག་པ་ཕན་ཚུན་

ཞིག་ཨ་ཕི་རི ་ཀ་དང་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀ།   ཨེ ་ཤི ་

ི ་དམག་ཆེན་
དམི གས་ཡུལ་ལྟར། འཛམ་གླང

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི སྒརེ ་

ལྡི ་ ལི འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་ཡུ ན་རི ང་ཤོ ས ་

གནང་མངྱོ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན།

དམ་པ་དེ་

དམ་པ་དེ་ ཉིད ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད ་པའི ་

བཙན་བ ལ
ྱོ ་བོད ་མི འི་ བདེ་ སྡུག ་ལ་གཟིག ས་

ཡོ ད། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༡༥ རི ང་

དམི གས་བསལ་གྱི ས ་གཟི ག ས་ར ག
ྟོ ་གནང་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་འདེག ས་རླ བ ས་ཆེ ན ་
ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལི ར་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་ཚོ ར་

ཡོ ད། དམ་པ་དེ་ཉིད་སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་སྐབས་

བོད་མི ་ཚོ ་ཐུ གས་ལ་བཅངས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་

རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ཡང་ བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་མྱོང་

ཕྱོགས་ཡོ ངས་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་གནང་ ཡོ ད།
ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ མཚན་ཐོག ་ཏུ ་ཐུ ག ས་གསོ འི ་ གསུ ང ་འཕྲིན ་

ལྷག་པར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

རྟོག་གནང་བ་དང་།

ལྡ་ི ལི འི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་གནང་བའི་ སྐབ ས་

ི ་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་
འཛམ་གླང

ལྕམ་སྐ་ུ ཤི ་ལ་ཌིག་ཤི ཌ་མཆོག་ནི་ གནས་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་དམ་པ་དེ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཉིད་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ས་ྣེ ཁདྲི ་

མཆོ ག ་ལ་དད་གུ ས ་ཞུ ་ མཁན་ཞི ག ་དང་། མཁན་ཞི ག་དང་བླས
ྲོ ས་པོ་ཞི ག་
ོ ་ཐུ བ་ཀྱི་གག
ཙམ་ལ་རྒྱ་ ཞིག་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
ཤེས་
བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་ ལ་ངོས་འཛི ན་བྱ་ངེས་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། །
གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་ རྒྱ་དང་ཉམས་མ ྱོ ང ་ལྡ ན ་པའི ་ རྒྱ་གར་གྱི ་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡི ན།
པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི ་ལ་ཌིག་ཤི ཌ་ Sheila Dikshit ཆབ་སྲིད་པ་ཞི ག ་དང་བླ་ོ ཐག་ཉེ་ བའི ་ བོད ་
༣།༥༥

པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི

ཀྱི ་ ག ག
ྲོ ས་པོ་ ཞི ག ་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ སྐུ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་

Fortis Es-

པ ་ རྫོ ག ས ་ པ འི ་ ཡི ད ་ སྐ ྱོ འི ་ ག ན ས ་ ཚུ ལ ་

དུ་གླ་ོ བུར་དུ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་

ལྕ མ ་སྐུ ་ ཤི ་ལ་ཌི ག་ཤི ཌ་མཆོ ག་ནི ་ དེ་ སྔ ་

corts Heart Institute

སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།

།ལྡ་ི ལི ་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐ་ུ

ཚུ ལ་ཐོན་པར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས ་དམ་པ་ཁོ ང ་གི ་ སྲས་སན་ཌཱི བ ་ཌི ག ་ཤི ཌ་
Sandeep Dikshit ལགས་ལ་སྩལ་བའི་
ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ
ཉིད་ཀྱི་མ་ཡུ མ་མཆོག་འདས་གངྲོ ས་སུ ་གྱུར་བར་
ངོས་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐ་ུ
ྲི ་པོ་གཞན་དོན་ཆེད་བླསོ ་གཏོང་གནང་བར་
ཚེ ་ཧལ
བརྟེན། མི ་ཚེ ་དོན་ལྡན་ཞིག་བྱུང་ཡོ ད། འདས་
པའི་ལོ་མང་རི ང་དམ་པ་ཁོང་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་
བ་དེ་ནི་ངོས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། བོད་
མི ར་མཚོ ན་ན་དམ་པ་ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་
ཉེ་བའི་གྲོགས་མོ་བླ་ོ ཐུ བ་ཅིག་ཡི ན།   ཞེས་ནང་
མི ་སྟོན་འཁོར་ལ་ཐུ གས་གསོ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་
ི ་
དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ ་རབས་ཐོག་མེ ད་བྱས་བསགས་སྡག
ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞི ང་དག་ནས་
མངོན་མཐོའི་རྟེན་བཟང་རི མ་བརྒྱུ ད་རྣམ་མཁྱེན་
རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་ཐུ གས་སྨནོ ་
ཡང་མཛད་པ་བཅས། །
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཉིད ་ཀྱི ས ་སྐུ་ ཚེ ་ ཧྲིལ ་པོ་ རྒྱ་གར་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་བླས
ོ ་བཏང་གནང་

མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༡ ཐོག་སྙངི ་ཁྲག་འགག་

༄༅།

དེང ་སྐབ ས་འཛམ་གླིང ་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་ ཡི ན་པ་གོར་མ་ཆག   སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་འདྲ་ ཐུ གས་སྨནོ ་མཚམས་སྦྱོར་ཡང་མཛད་འདུག ། ཨང་རྩིས་སྦྱོང ་དེབ ་ཁག་གཉིས ་ཀྱི ་ བསྐྱར་ཞི བ ་

ལྡ་ི ལི འ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།

ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གིས་ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ི ་ ཤི ་ལ་ཌིག་ཤི ཌ་ Sheila Dikshit མཆོག་
ཡ་བཅས་ཀྱི་ནང་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་འཛམ་གླང
ཞི ་བདེ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ སྐུ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་པ་རྫོག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐྱོའི ་ གནས་

བུད་མེད་ཚོ གས་གཙོ་ཆེས་ཐོག་མ་ཡི ན་སྟབས་

ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཞེས་པའི་སྨན་ཁང་ གོ ་ ཐོ ས ་བྱུ ང་བས་ཧ་ཅང་བླ ་ོ ཕམ་བྱུ ང་།
ཀོང ་གི ་ རི ་ སི ་ ཆབ་སྲིད་ཚོ ག ས་པའི ་ གཞུ ང ་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད་ འཛི ན་སྐབས་དབུས་གཞུ ང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་དང་

སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དམ་པ་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གནང་
ཉི ད ་ཀྱི ་ ནང་མི ་དང་གཉེན ་ཉེ་ ཡོ ངས་ཀྱི ་ མངྱོ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥
ནས་ ༡༧ བར་ཉིན་གསུ མ་རི ང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ གས་ཤེ ས་རི ག་ལས༌ཁུངས་ནས་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ འཛི ན་རི མ ་གསུ མ ་པའི ་ ཨང་
རྩིས་སྦྱོང་དེབ་དང་། ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ ནས་
༢༠ བར་འཛི ན་རི མ་དྲུག་པའི་ཨང་རྩིས་སྦྱོང་དེབ་
ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད། འཛི ན་
རི མ ་གསུ མ ་པའི་ ཨང་རྩིས་སྦྱོང ་དེབ ་ཀྱི ་ བསྐྱར་
ཞི བ ་ཚོ ག ས་འདུ་ དེར ་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་
ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། བོད་སྒྱུར་ཚན་
པའི་འགན་འཛི ན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས།
གཞི ་རི མ་བར་མའི་ཨང་རྩིས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བསྟན་
འཛི ན་ཚེ ་འཕེལ་ལགས། གཞི་རི མ་འོག་མའི་ཨང་
རྩིས་རྩོམ་སྒྲི ག་པ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་ལགས།
དེ་བཞི ན་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་རྡ་སྟེང་
བོད་ཁྱི མ་གྱི་ཨང་རྩིས་རྒྱུ ས་སྟོན་པ་འཕྲིན་ལས་
དཔལ་མོ་ལགས་དང་། ཨང་རྩིས་སླབོ ་དགེ་བསོད་
ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། སཾ བ་ྷ ོ ཊ་བོད་སླབོ ་ཁྱབ་
ཁོངས་ནས་གངས་སྐྱིད་དཔེ་སྟོན་སླབོ ་གྲྭའི་ཨང་
རྩིས་སླབོ ་དགེ་ཚེ ་དབང་ལྷ་མོ་ལགས། རཱཇ་པུར་
བོད ་ཁྱི མ ་གྱི ་ ཨང་རྩིས་སླབོ ་དགེ་ པདྨ་ཆོ ས ་སྐྱི ད ་
ལགས་བཅས་བསྐྱར་ཞི བ ་ཚོ ག ས་འདུར ་ཕེབ ས་
ཡོ ད།
དེ་བཞི ན་འཛི ན་རི མ་དྲུག་པའི་ཨང་རྩིས་སྦྱོང་དེབ་
ཀྱི་བསྐྱར་ཞི བ་སྐབས་སུ ་གོང་བཞི ན་ཤེས་ལས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་བཞིའ་ི ཐོག རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཨང་
རྩིས་རྒྱུ ས་སྟོན་པ་བསོ ད ་ནམས་རྒྱལ་པོ་ ལགས་
དང་། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཨང་རྩིས་སླབོ ་དགེ་
ཟུར་པ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས།
གོ་པཱལ་པུར་
སླབོ ་གྲྭའི་ཨང་རྩིས་སླབོ ་དགེ་ཟླ་བ་ལགས་བཅས་
བསྐྱར་ཞི བ་ཚོ གས་འདུར་ཕེབས་ཡོ ད།ད་ལན་ཉིན་
དྲུག་གི ་ཨང་རྩིས་སྦྱོང་དེབ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱར་
ཞི བ་ཚོ གས་འདུ་དེ་དག་ལེ གས་གྲུབ་ངང་མཇུག་
སྒྲིལ་ཡོ ད།  ཨང་རྩིས་ལས་གཞིི་འདིའ་ི འགྲོ་གྲོན་
མཐུ ན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤
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༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མཁན་བོད་མི ་ཁག་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བར་རྒྱལ་ཚོ གས་ཆེད་ལས་མི ་སྣས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་འདྲི་བརྩད་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་ནང་གི་

སྤྱི ་མཚུ ངས་གཏོང་བཞི ན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུ ང་

དོན་དངོས་བོད་མི ་དེ་དག་གི ས་རང་གི ་ཐོབ་

བོད་མི ་དགུ་ཡི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི གྱ་སྟོན་

སྲུང་བརྩི་ཞུས་པར་བསྙད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་

བཏོན་པ་རེད།

འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

ཐང་གང་འཁོ ད ་པ་རྣམས་གསལ་འདོན ་

གནང་བའི་གནད་དོན་རྣམས་ནི།  

བྱས་པ་མ་གཏོག ས་ཁྲི མ ས་འགལ་གྱི ་ བྱ་

ཆེད་ལས་མི ་སྣ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འདྲི་བརྩད་

༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༦
ཉིན་རྔ་པ་ཀི རརྟིའི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

གི ས ་བོད ་མི ་དེ་ དག་ལ་ཁྲི མ ས་འཛུ གས་

སྤདྱོ ་རྩ་བ་ནས་སྤལེ ་མེད།   ཆེད་ལས་མི ་

འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

པའི་གནད་དོན་བརྒྱད་གསལ་འདོན་གནང་

དོན་དེའ་ི ཐད་འད་ྲི བརྩད་གནང་འདུག

མི ར་ཁྲི མ ས་ཐག་བཅད་པའི ་ བརྒྱུ ད་རི མ་

དགུང་གྲངས་ ༥༠ སོན་པ་དང་།  ད་ལྟའ་ི

པ།   བཀག་དཀྱིལ་བྱས་པའི་གནས་སྟངས།

ཀྱེར ་ཉེ་ འགྲམ་མི ན་ཡང་བཙོ ན ་ཁང་ནང་

ཉེས ་ཆད་འོག ་བཙོ ན ་འཇུ ག ་བྱས་པ་དེར །   སྣས་སྐབས་དེར་སེ མས་འཚབ་བྱེད་དགོས་

སྐ་ུ བགྲེས་པ་སྐ་ུ ཞབས་འབྲུག་སྒྲ་ལགས་ལ་རྒྱ་

བ་དང་སྦྲགས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ྲི ས་ཆད་བཏང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཁོང་
གི་ཁམ

ཆེད་ལས་མི ་སྣ་ལྔས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་
དེ་ ཡང་བོད ་མདོ་ སྨད ་རྔ་པ་རང་སྐ ང
ྱོ ་ཁུ ལ ་

ཇི ་འདྲ་ཡི ན་མི ན་ཐོག་གསལ་བཤད་དགོས་

ཁང་ཟེར་བས་ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢

བཙོ ན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་མི ་ཚོ འི་ནང་མི ་

ལ་ལོ་ལྔ་དང་།

ཁག་གཅིག་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའ་ི

ལྡན་པའི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེ ད་

བཅད་འདུག

ི ་མཉམ་
དེ་ཡང་འཛམ་གླང

གྱི་འབར་ཁམས་འབྲིང་རི མ་མི ་མང་ཁྲིམས་

ནང་བོད་མི ་དགུ་པོ་དེ་དག་ལས་ཁག་གཅི ག་

དུས ་བཀག་བཙོ ན ་འཇུ ག་གི ་ ཁྲི མ ས་ཐག་

འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཆེ ད་ལས་མི ་སྣས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཆོ ས་དད་རང་

དབང་དང་།   བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་

རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འགན་ཁུ ར ་
པའི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་འདྲི་ བརྩད་གནང་

ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ ༡༤ བཙོན་འཇུག་

སྐབས་ཁོང་ཟི་ཁྲོན་ཞི ང་ཆེ ན་གྱི་ཁྲིན་ཏུ ་གྲོང་
བཙོ ན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་སྟབས་ཁོང་གི ་གནས་

སྟངས་ཇི ་ ཡི ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་གསལ་
བཤད་གནང་དགོས་པ་དང་།  

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ནང་རང་

འདུག

ལོ་ ༤༤ སོན་པ་རྔ་པ་ཀི་རའྟི ་ི དགོན་པའི་

ཚོ གས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མི ་སྣ་ལྔ་པོ་ནི། ཆོས་རི ག་

ྲི ས་ཐག་
ལོ་ངོ་ ༡༣ རི ང་བཙོན་འཇུག་ཁམ

གོ ང ་གི ་འཛམ་གླི ང ་མཉམ་འབ ྲེལ ་རྒྱལ་

དང་། སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི

དགེ་འདུན་པ་བླ་ོ བཟང་མཁས་གྲུབ་ལགས་ལ་

བཅད་རས
ྗེ ་ད་བར་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་

དང་རི ག ་གཞུ ང ་སྲུང་སྐ ྱོབ ་ཆེ ད ་ལུ ས ་ངག་ ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ། གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་

རགྟོ ས་རྩ་བ་ནས་མེད།

ྲི ས་དོན་ཚན་
ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁམ

༣༽ དགུང་གྲངས་ ༢༩ ཡི ན་པ་རྔ་པ་ཀི་

གི ་རྣམ་འགྱུར་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་འཐོན་སྐབས་རྒྱ་ ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

(༢)

༡༠༣ གཞུང་ལ་གོང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་འདྲི་བརྩད་

ྲི ས་འགལ་ གནང་འདུག
ལ་ཁག་དཀ་ྲི བྱས་ནས་ཁམ

གཤམ་དུ་བོད་མི ་དགུ་པོ་དེ་

གྱི་ཉེས་འཛུ གས་བྱེད་བཞི ན་པའི་གནས་ཚུལ་ དག་གི ་ རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལོ ་ རྒྱུ ས་སྙིང ་བསྡུས ་རེ ་
བར་ལམ་ནས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་། དོན་ ངོ་སྤདྲོ ་དང་སྦྲགས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཚན་དེའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི ་བྱ་སྤྱོད་ འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་
རི གས་སྤལ
ེ ་མཁན་ཚོ ར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི ་ཡི ན་གསལ་བཤད་

དེའ་ི ཐད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་གསལ་བཤད་བདྱེ ་དགོས།

རྟིའི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོ བཟང་དགེ་
འཕེལ་ལགས་ལ་ལོ་ངོ་ ༡༢ རི ང་བཙོན་
ྲི ས་ཐག་བཅད་པ་དང་།
འཇུག་ཁམ

ད་བར་

གནས་སྟངས་གང་ཡི ན་ཤེ ས ་རྟགས་རྩ་བ་

ནས་མེད། གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་ལྟར་ན་

ཁོང་ད་ལྟ་ཡི ན་ཡང་བཙོ ན་ཁང་དུ་ངལ་རྩོལ་ པ་སྤ ྲོ ་ ཚི གས་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་ལགས་ཕྱི ་ ལོ ་

བསྒྱུ ར་བཀོད ་འོག ་དཀའ་སྡུག ་མ ྱོང ་བཞི ན ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ནང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ནས་
ཡོ ད་པ་བརྗོད།
ལོ ་དྲུག་གི ་བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་
༤༽ རྔ་པ་ཀི་རྟིའ་ི དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ ནས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད།

བླ་ོ གྲོས་ལགས་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ལོ་ ༨༽ དེ་སྔ་རྔ་པ་ཀི་རྟིའ་ི དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

ྲི ས་ཐག་བཅད་འདུག པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
དགུའ་ི བཙོན་འཇུག་ཁམ

ཁོང་དགུང་གྲངས་ ༤༡ ཡི ན་འདུག   ད་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ལོ་དྲུག་གི་བཙོན་འཇུག་
བར་ཁོང་གི ་གནས་སྟངས་ཤེ ས་རྟོགས་རྩ་བ་
ནས་མེད།

༥༽

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ཁོང་

དགུང་གྲངས་ ༣༢ ཡི ན་འདུག  

བུད་མེད་ཏཱ་རེ་སྐྱིད་ལགས་ལ་༸རྒྱལ་ ༩༽ དེ་སྔ་རྔ་པ་ཀི་རྟིའ་ི དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

བའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་སྲུང་བརྩི་ཞུ ས ་པ་དང་། པ་ཨ་ཀྱ་ཀྱ་ལགས་ལ་ལོ ་ལྔའི་བཙོ ན་འཇུག་
རང་སྲེག་ལས་འགུ ལ ་བར་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་བྱས་ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག  སྐབས་དེར་ཁོང་

པའི་ ཉེས ་མི ང་འོག ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ལོ ་ དགུང་གྲངས་ ༣༥ ཡི ན་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་

བརྒྱད་ཀྱི ་ བཙོ ན ་འཇུ ག ་ཁྲིམ ས་ཐག་བཅད་ ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུ བ།

འདུག   ད་ལྟ་ཡི ན་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོ ད་ སྤྱིར་གོང་གི ་བོད་མི ་དགུ་པོ་རྣམས་དེ་སྔ་ཡང་
པར་གྲགས།   

ཞི ་ རྒོལ ་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུ ལ ་ནང་ཞུ ག ས་

༦༽ བོན་ཁོ་སྐྱིད་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ནས་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བར་བསྙད་

༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་འཛི ན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ ནས་དུས་ཡུན་འདྲ་མི ན་ཐོག་བཙོ ན་འཇུག་

ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། བྱས་ཟིན་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་འདུག །
ཁོ་མོ་འཛི ན་བཟུང་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡི ན་

སྐརོ ་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མ་ཐུ བ།

༧༽ དེ་སྔ་སྤྲོ་ཚི གས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བར་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་
གཞོན་པས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ བཅུ ་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་

སྲིད་འཛི ན་གཞོན ་པ་སྐུ་ ཞབས་མེ ག ་པིན ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི ་ནང་པ་ཚོ འི ་ ཆོ ས ་

དད་རང་དབང་ཐད་དམ་བསྒྲགས་དང་

ཨ་རི ་གཞུ ང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཚོ ང་

དད་རང་དབང་དར་སྤལ
ེ ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་

ཆེ་བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་ཨ་རི ་གཞུང་གི ས་དུས་

མཚོ ན་གཅིག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ བཙན་དབང་འོག ་

༡༨

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་ཨ་རི འ་ི པར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དོན།

སི ་   Mike Pence མཆོག་གིས། ཆོས་

རྒྱ་

དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོ གས་ རྒྱུ ན་དུ་ སྐྱོན ་བརྗོད ་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་མ་

ཐེངས་གཉིས་པའི་མཇུག་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒར
ོ ་

ཟད།

ནང་དུ་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་

ཡི ན།

ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

དེ་རི ང་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

བྱེད་བབ་ལ་ང་ཚོ ས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་

ཕྲག་རི ང་ནས་བོད ་མི ་ནང་པ་ཚོ འི ་ ཆོ ས ་

སྲུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད།   དཔེ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བཙན་དབང་འོག་ཀུ ན་

གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦ ལ་སོན་སྐབས་ནང་

མི ་དང་ལྷན ་བཙན་ཁྲི ད ་བྱས་རྐྱེན ་ད་བར་

འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

༢༤

དོན ་སོ ག ས་འབྲེལ ་ལམ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་བྱེད ་

དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་

ཆོ ས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་དག་གི ་དཀའ་
ངལ་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།
ལེན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཞེས་ཁས་

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

རྒྱས་འག་ྲོ གི་རེད།

ཚན་རི ག་དང་མཉམ་ མཁན་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ཀྱིས་དཔེར་ན། པོ་ཏི་ལྔའ་ི

དུ་འགྲོ་ཐུ བ་མཁན་ནི་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གཅིག་པུ་ཕལ་ཆེར་རེད།   དཔེར་ན་ང་ཚོ ་

སྐབས་ལྷ་ོ ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་བཙུན་མ་ཁག་

མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ས ་བཀའ་གནང་སྟེ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་
གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།  

ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་དང་ཚན་རི ག་དང་

བོད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པ་དེ་དག   བླ་ོ གས
ྲོ ་མེད་

འདི་ཀླགོ ་དེབ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག དེ་དག་ལ་

བོད་པས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་པ་ཡི ན་སྟབས་སངས་
རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ གོ་ རྟོག ས་གཏིང ་ཟབ་པོ་
ཡོ ད་པ་ཞིག་རེད་འདུག

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

རང་ཚོ ས་དེར་དོ་སྣང་བྱས་པ་རེད།   ཁྱེད་

ི ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།   མུ་
ཚོ ་བླ་ོ གསལ་གླང

རྒྱ་གར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་བཀའ་

ཚན་རི ག་ཀུན་བཏུ ས་ཞེས་པའི་དེབ་དེ་མཐོང་

མཐུ ད་ནས་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ འི་ཐད་བསམ་བླ་ོ

གཏོང ་དགོས ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །  

བཅོས་བཅས་ཁྱོན་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

མ་འོང ས་པར་ཏན་ཏན་སངས་རྒྱས་པའི ་

ཅེས་བརདྗོ ་འདུག   མཁན་དང་དོ་སྣང་མེ ད་མཁན་ཚོ ས་སྐྱབས་

ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུ བ་

ནས་བོད ་ཀྱི ་ ནང་ཆོ ས ་ནི་ དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་
མཐུ ན་པ་རེད་འདུག

གང་ལྟར་

བོད་མི ར་མཚོ ན་ན། དུས་རབས་ ༨ ནང་

འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་
སོགས་མཁས་དབང་ཚོ ས་མཛད་པའི་བསྟན་

བོད ་ནང་རྒྱ་མི འི ་ མཁས་དབང་དེ་ འདྲས་

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལ་རྩི་སྐབས།

ལུང་རྟོགས་ཀྱི ་བསྟན་པར་དངོས་གནས་ཁ་

ངོས་ཀྱིས་ཁ་སྔནོ ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་བརྗོད་རྒྱུ་ སུ་མཆི ་ཟེར་རྒྱུ ་ཙམ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་
བྱུང་། ཚན་རི ག་ནི་ཕལ་ཆེར་མུ་མཐུ ད་ཡར་ མེད།

འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོ ད་ རྩ་བ་བསྟན་འགྱུར་ནང་ཡོ ད།

དེའ་ི ཁུངས་ བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་

རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།
སྩལ། །

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་

འཁོན་རི གས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་ ༤༢ མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་གྷ་ོ ས་སྐྱ་བརྩེ་ཆེན་
ི ་ད་ུ ཕེབས་པ།
མདོ་སྔགས་ཆོས་གླང
ི ་དུ་ཕེབས་མཚམས་གདན་ས་དང་དགོན་
འཕནྲི ་ལས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ གླང
ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་

སྡ་ེ ཁག་གི་མཁན་པོ་དང་།

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ།   གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་

མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི་

ི ་
ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོ ན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

ཧུ བ་ལི འི་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་

ལྷ་ོ སྤྱིས་གཙོ ས་མོ ན་གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

དང་།

མོན་གྷ་ོ དང་སྦལེ ་ཀོབ་དུ་ཡོ ད་པའི་

ས་སྐྱ་དགོན་པ་ཁག་གི་མཁན་པོ། དད་ལྡན་

།འཁོན་རི གས་བསྟན་པའི་མངའ་

བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁ་ྲི འཛི ན་ ༤༢ པ་རཏྣ་

དེ་བཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་

ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་མཛད་

རྒྱུ་དང་།

གྲངས་བརྒྱད་རི ང་སྦལ
ེ ་ཀོབ་བརྩེ་ཆེ ན་ཆོ ས་

ི ་དུ།   དཔལ་ཀུན་རི ག་གི་བཀའ་
རི མ་ལྟར་ན།  མོན་གྷ་ོ དང་སྦལེ ་ཀོབ་དུ་རྟེན་ འཁོར་གླང
གཞི ་ བྱས་པའི ་ ས་དགོན ་ཁག་གི ་ མཁན་པོ་

རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ལྟར། ཟླ་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་བཅས་ནས་ཕེབས་

༤

ས་གནས་གཞོན་ན་ུ དང་བུད་མེད་ འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

བསུའ་ི ས་ྣེ ལེན་ཞུས་འདུག

དོར་བཀའ་སླབོ ་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་

ལམ་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ ནས་ཚེ ས་ ༡༢ བར་ཉིན་

སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཁག་གཅིག གཞན་ཡང་ས་
འཐུ ས།

༄༅།

དང་།

སེར་སྐྱ་མི ་མང་

སྒྲུབ།  མགོན་དཀར་བཅས་ཀྱི་རྗེས་གནང་།
གཞན་ཡང་མི ་མང་ལ་ཚེ ་ དབང་དང་བླང ་

བར་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་མཆོག་ནས་མོན་གྷ་ོ

རུ ་ སྨན ་བླ་ བདེ་ གཤེ ག ས་བརྒྱད་དང་ཚེ ་ ལྷ་

དབང་།

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་།

ཕུར་པའི་གཏོར་དབང་།   དེ་བཞིན་མི ་མང་
ལ་ཚེ ་ དབང་དང་ནང་ཆོ ས ་ངོ་ སྤྲོད ་སོ ག ས་

གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

བཛྲ་རི ན་པོ་ཆེ འམ་ངག་དབང་ཀུ ན་དགའ་ དེ་ ཡང་ས་སྐྱ་ཁྲི་ འཛི ན་མཆོ ག ་གནམ་ཐང་ རྣམ་གསུམ། སྒྲོལ་མ་བཅས་ཀྱི་རྗེས་གནང་
བླ་ོ གྲོས་དབང་ཕྱུག་རི ན་ཆེ ན་འཇི གས་མེ ད་ ནས་མོན་གྷ་ོ ས་སྐྱ་བརྩེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ དང་།   འབང་འདུལ་དང་ས་འཇམ་སྦག་
ྱུ

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠

བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གིས།

བཀའ་ཤག་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཨ་རི ་དང་།

སྟངས་སྐརོ ་སྤྱི་དང་།   ལྷག་པར་བོད་མི འ་ི

ཕྲུ ག ་རྣམས་ནས་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་
དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

སྟབས་སླ བོ ་མ་རྣམས་ནས་སྤ བོ ས་པ་བྱེད ་

ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པའི་ཐོག་བོད་མི འི་ཐུ ན་

ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་
ཁེ་

ན་ཌ། ཕ་རན་སི ། སུད་སི ། ཨོ ་སི ་ཊི ་ཡ་

བཅས་ནས་དབྱར་ཁའི ་ གུ ང ་གསེ ང ་དང་
སྟབས་བསྟུན་ས་རཱ ་བོད ་ཀྱི ་ མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་
གཉེར་ཁང་ལ་བོད་ཡི ག་སྦྱང་དུ་བསླབེ ས་པའི་
བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༢ ལ་བོད་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

འཛུ ག ས་དང་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི་ གནས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ནི་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུ ད་པོ་ཡོ ད་
དགོས་སྐརོ །

དེ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་
ཁག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ནའང་

དང་བསྡར
ུ ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ།

སླབོ ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དུས་
མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐད་ཡི ག་ལ་

སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་།

ཉམས་

པ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་

འཛམ་གླི ང ་ནང་གི ་ བཙན་བྱོལ ་བ་གཞན་ སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་

བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་དུས་རྒྱུ ན་
དུ་ གནས་ཡུ ལ ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཡུ ལ ་མི ་དང་

ལྷ ན ་འབྲེལ ་བ་དམ་ཟབ་དང་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་
བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་ཡང་

ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

རང་ཉིད་ཀྱང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་

བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཆུ ང ་ཆུ ང ་ཞི ག ་གི ་

ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་སྟེ། རི མ་བཞིན་སླབོ ་
སོ ་སོ འི་མི ་རི གས་ཀྱི ་ངོ་བོ་ནམ་ཡང་བརླག་ སྦྱོང་ཐོག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བོད་
འཇུག་རྒྱུ་མེད། བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་དང་། མི ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཆགས་ཐུ བ་
རི གས་ལ་གདེང་སྤབོ ས་ཆེ ན་པོ་བྱེད་དགོས།
ཞེས་དང་།

རྒྱས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་

སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཞི བ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤

༄༅།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཟེར་བ་ནི་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཧམ་བཤད་ཁོ་ན་ཡི ན།
།ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

དང་ཡུ ་གུ ར ་ས་གནས་སུ ་དམ་བསྒྲགས་

ཧ་ཅང་བྱས་པ་དང་།   ཧོང་ཀོང་ནང་མི ་

མང་གི ས ་སྲིད་གཞུ ང ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་རྔམ་སྟོན་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱས་རྐྱེན ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

རྒྱུ ར་དམི གས་ནས་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

སྐ་ུ ཕངྲེ ་གཉིས་པ་དགེ་ སྐབས་དེར་བོད་དང་མན་ཇུ་གོང་མའི་དབར་

མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད།   

གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དེ་ ཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་དང་པོ་ དགེ ་

གིས།  ལོ་ངོ་ ༢༠༠ ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཟུང་ འདུན་གྲུབ་པ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་

ཐག་གཅོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་ཚུལ་གསར་འགོད་

འཁྲུངས་པ་དང་།

གཅོད ་དགོས ་པའི་ འདུན ་གྲོས ་བཏོན ་ཡོ ད །

མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་ལས་དབང་བསྒྱུར་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དེར ་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་

བྱ་དང་སྒྱུར་བ དྱེ ་ཀྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་ ག ས
ྲོ ་འདེབ ས་
དོན་ཚན་ ༢༩ བཏོན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མི ན།

ནང་རྒྱ་གར་ནས་གསར་འགོ ད ་པ་ཁག་

ཡང་སྲིད་ངེས ་རྙ དེ ་ཟིན ་སྟབས་དངོས ་དོན ་

ཀྱི ས ་སེ མ ས་འཚབ་ཧ་ཅང་བ ྱེད ་བཞི ན ་དུ་
མ་བཏང་བར།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧
གཅི ག ་ཆེ ད ་མངགས་མག ྲོན ་འབོད ་བྱས་

ཡོ ན ་གྱི ་ འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པ་དེར ་བསྙད ་ནས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་རེད་ཟེར་

དུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་མེད།

ལྟར་ན་བོད་སོག་པོའ་ི མངའ་ཁོངས་ཡི ན་པའི་

སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་

གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་བས་གཏིང་ཟབ་པ་ཡོ ད། དེ་
རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ཡོ ད་ཆོག    རྒྱ་ནག་སྤྱི་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་སུན་ཀྲུན་

དངོས ་དོན ་དུ་ གསེ ར ་བུ མ ་དཀྲུ ག ས་མེ ད །    ཧྲན་ Sun Yatsen གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག  རྒྱ་

རུ་ནཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་གྱི་བདག་དབང་གི ་གནད་

འོན་ཀྱང༌སྐབས་དེར་མན་ཇུའི་གཡར་ངོ་མ་ ནག་ནང་དུ་ཕྱིའི་དབང་ཤུ གས་ཐེངས་གཉིས་

དོན་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ས་ཐེ་ བྱུས་བྱས་

ལྡགོ ་པར་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཚུ ལ་གསལ་ སླབེ ས་སྐརོ ་བཤད།   དང་པོ་དེར་ཕྱི་ལོ་

ི ས་
ཚེ ་འགྲིག་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེ ད་པའི་སྡག

བསྒྲགས་ཙམ་བྱས་པ་རེད།

སྐལ
ུ ་བྱས་འདུག   ལྷག་པར་༸གོང་ས་

པ་ཚོ ར་བཤད་པ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ འདུན་རྒྱ་མཚོ ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༧༥ ལོར་

གཞན་སུ ་གང་ལའང་མེ ད་ཚུ ལ་དང་།

འཁྲུངས། གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ་
ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༤ ཆེན་པོ་མཆོག་ཏཱ་ མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོར་འཁྲུངས་ཤི ང་།

ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཐེ་

བླ་ མའི་ ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད ་ཞུ ས ་པར་རྒྱ་

ཐང་དེ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཁོ་ ནར་མ་གཏོག ས་ གི ས ་ངོས ་འཛི ན་འོག ་ད་ལྟའི ་ ༸གོང ་ས་ཏཱ ་
གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་མ་འོངས་པར་ཏཱ་

བོད ་དང་མན་ཇུ ་གོ ང ་མའི ་ དབར་མཆོ ད ་

ན།   སོག་པོ་དང་བོད་དབར་མཆོད་ཡོ ན་

གོང་ནས་ཡང་སྲིད་ངེས་རྙདེ ་ཟིན་ཡོ ད་སྟབས་

མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་།   ཨ་

གྱི ་སྲོལ་རྒྱུ ན་ལམ་ལུགས་ལ་ཆེ ད་མངགས་

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་སྐབས་ལའང་

གཉིས་པར་མཚོ ན་ན་གསེར་བུམ་མ་དཀྲུག་

འདུག   གསར་འགོད་པ་ཚོ ར་ཏཱ་ལའི་བླ་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༤ སྐའུ ་ི ཡང་སྲིད་
ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐག་གཅོ ད ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐོ བ ་

ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་

ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་། པཎ་ཆེན་བླ་མ་རྣམས་
ཀྱི ་ ཡང་སྲིད་གསེ ར ་བུ མ ་དཀྲུ ག ས་ཏེ་ ཐག་

སྐབ ས་དེར ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཡང་སྲིད་ཐག་ གཟིགས་གལ་ཆེ།  

ལའི་བླ་མ་ཆགས་ཐུ བ་ཚུལ་དང་།   ཏཱ་ལའི་ ༼སྐབ ས་དེར ་སོ ག ་པོའི ་ རྒྱལ་པོ་ ཨལ་ཏཱ ན་
ཁང་གི ས་གུ ས་བཀུ ར་གྱི ་ཚུ ལ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་

དངོས་སུ་ ༡༢༧༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༦༨ བར་སོག་པོ་

གསེ ར་བུམ་དཀྲུགས་འདོན་བྱས་པ་༸རྒྱལ་ ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་དབང་སྒྱུར་
དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅི ག་པ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་

མེད།

བྱས་ཤི ང་།   གཉིས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༤

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་མན་ཇུ་གོང་མས་རྒྱ་

དང་བཅུ་བཞི ་པ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདོན་ ནག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་རེད།   
གོང་དུ་རྒྱ་ནག་འགོ་གཙོ་ཝང་ Wang དང་
བྱས་མེད།

དེར ་བརྟེན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཡང་སྲིད་ཐག་ ཞའོ་ཇེ Xiao ཡི ས་ “རྒྱ་ནག་” དང་།

བྱུས་བྱས་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དེར་ ནག་གཞུང་ནས་ཆོ ག་མཆན་ཞུ་དགོས་སྐར
ོ ་ མ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་ཕུལ།༽ བཞི་པ་ གཅོད་ཞུ་རྒྱུ ་དེ་ནི་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་ ཀྲུང་དབྱང་མི ་དམངས་སྲིད་གཞུ ང་ཟེར་བ་
བཟོད་བསྲན་བྱེད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ སོ ག ས་འཁ ྱོག ་བཤད་ཧ་ཅང་བྱས་འདུག ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་སོག་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ལོ ་   བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་བརྩད་གཅོད་ལུགས་གཞིར་ དང་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་
“དེ་དག་དངོས་བདེན་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།”    ༡༥༨༩ ལོར་སྐ་ུ འཁྲུངས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་ བཟུང་ནས་ཕེབས་ཡོ ད།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ སྲིད་བརྩད་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དབར་ལོ ་
རྣམ་འགྱུར་གསལ་འདོན་བྱས་འདུག  
བསམ་ཚོ ད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་སྲིད་བྱུས་

དེའི་བླ་ོ སྤབོ ས་ཀྱི་ཁུངས་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་དམག་

ཅེས་ང་ཚོ ས་གོང་གི ་འགོ་གཙོ ་གསུམ་པོར་ མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བླ་ོ བཟང་རྒྱ་
གུ ས་ཞབས་ཀྱི ་ལམ་ནས་གདེང་སྤབོ ས་དང་ མཚོ ་མཆོག་ (༡༦༡༧།༡༦༨༢) ལ་སོག་པོའ་ི

བྱུས་མཁས་པ་སོན་ཙུས་ Sun Tzu ཟེར་བ་ བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།    རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་པོ་གོ་ཤྲི་ཁང་གི ་དབང་ཤུ གས་འོག་བོད་
དེས་བཏོན་པའི་དམག་གི ་འཐབ་བྱུས་གྲགས་ བཤད་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་སྙནོ ་ཞི ང་བོད་ ཀྱི ་ ཆོ ས ་སྲིད་གཉིས ་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་དུ་ མངའ་
ཆེ་བ་གཉིས་ཏེ།

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།   ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་

༡༽ རང་ཉིད་ཇི་ཙམ་དགྲ་བོའ་ི ས་ཆའི་ནང་ ནང་བསྟན་གྱི ་ བྱུ ང ་རབས་ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་ཆེ ད ་
བཙན་འཛུ ལ ་བྱས་པ་དེ་ ཚོ ད ་ཀྱི ས ་རང་གི ་ མངགས་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞི ག་

དམག་མི འ་ི ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་ནསུ ་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ རེད།

འག་ྲོ བ་དང་། དེས་ཚུར་རལ
ྒོ ་གྱི་ནསུ ་པ་ཉམ་ དེ་ ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཤད་པའི ་ ལོ ་

དམས་སུ་གཏང་ཐུ བ་པ།

༢༽

ངོ་ ༢༠༠ ལོ་རྒྱུས་གཞི་རྩར་བཟུང་བ་ཡི ན་

གསོལ་ཞུས་ཡོ ད།   ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕངྲེ ་

དྲུ ག ་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ ་ མཆོ ག ་ནི་
ཕྱི་ལོ་ ༡༦༨༢ ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༧༠༨ ལོར་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བདུན་པ་བསྐལ་
བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོག་འཁྲུངས་ཤི ང་།   ཕྱི་

ལོ་ ༡༧༥༨ ལོར་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བརྒྱད་པ་འཇམ་

ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོ ད་པའི་དགྲ་བོའ་ི འགོ་ ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༡༩ ཙམ་ནང་འཁེལ་བ་རེད།   དཔལ་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་།

གཙོ ་ཁག་ཉམ་དམས་སུ་གཏོང་ཆེ ད་རྟག་ཏུ ་ སྐབ ས་དེར ་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོ ན ་ན་ཆི ང ་རྒྱལ་

སུན་གཙེར་བཟོ་དགོས་པ་དང་།   སླུ་ཁདྲི ་ བརྒྱུད་སྐབས་ཡི ན།  ཆི ང་རྒྱལ་པོ་ཇི་ཡ་ཅིང་
བྱ་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བཙལ་དགོས་པ་དེ་གཉིས་ Jiaqing ཟེར་བའི་རྒྱལ་དུས་སུ་རེད།   དེ་
རེད།

ཕྱི་ལོ་

༡༨༠༥

ལོར་སྐ་ུ ཕངྲེ ་དགུ་པ་ལུང་

རགྟོ ས་རྒྱ་མཚོ ་མཆོག་འཁྲུངས་ཡོ ད།   དེ་

ཡན་གྱི ་ ༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲིད་རྣམས་བོད ་

ནི་ཕྱི་ལོ་ (༡༧༩༦། ༡༨༢༠ )བར་རེད།    བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་བརྩད་

ཐེང ས་འདིར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ ངོས ་ནས་ འོན ་ཀྱང་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཡང་སྲིད་གནད་

གཅོད་ལམ་ལུགས་ཁོ་ནར་གཞི ་བཅོལ་ནས་

བྱེད ་མཁན་རྒྱ་རི ག ས་འགོ་ གཙོ ་ རྣམས་ནི། པ་ཞིག་རེད།   དེ་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༧༩༡ ནས་ ༡༧༩༣ བར་བོད་

རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ དོན་དེ་ལོ་ངོ་ ༥༠༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་འགན་འཛི ན་ དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་།

ཕེབས་ཡོ ད།  

དང་གོར་ཁ་དམག་འཁྲུག་སྐབས།

བོད་

གཞུ ང ་གི ས་མན་ཇུ ་གོ ང ་མ་ཆི ང་ལོ ང་

གཞོན་པ་དང་།   ཀྲུང་དབྱང་མི ་དམངས་ སྐབ ས་དེར ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཚོ ན ་ན་ཆི ང་
སྲིད་གཞུ ང ་གསར་འགྱུ ར ་ཁང་གི ་ འགན་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་དུས་སྐབས་ (༡༦༤༤།༡༩༡༡)

(༡༧༣༦།༡༧༩༥)

གི ་བསམ་བླའོ ི་བང་མཛོ ད་གཙོ ་གྲས་སུ་ངོས་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཆགས་ཟིན་པ་རེད།   དེར་

རོགས་ཞུས་པ་ཚར་བཞི་ལ་སོང་།   གོར་

འཛི ན་ཝང་ནེན་ཤངྒ་ཟེར་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ འགོ་ མ་འཛུ ག ས་གོང ་ནས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་

འཛི ན་བདྱེ ་བཞིན་པ། “ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རི ག་ བརྟེན་ཆི ང་རྒྱལ་རབས་གོང་མས་༸གོང་ས་
པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་” ཟེར་བའི་ ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད ་ཞུ ས ་
འགན་འཛི ན་ཀྲའོ་ལུ་ Zha Luo ཁོ་པ་དང་།   ཚུ ལ་ཟེར་བ་དེར་ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་གཞི ་རྟེན་གང་

དེ་བཞིན་ཞའོ་ཇེ་ Xiao Jie ཟེར་བ་བཅས་
ཡི ན་འདུག

ཡང་མེད།  མཚམས་འདིར་ང་ཚོ ས་༸རྒྱལ་

བ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་རི མ་བནྱོ ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡུད་ཙམ་

གི་དམག་རོགས་གཉེར་

ལོ ར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་

རྒྱུས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཇི་ལྟར་

པོ་མཆོ ག་གི ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད་ བསྒྲུབ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་ནམ།  རྒྱ་ནག་སྤྱི་མཐུ ན་
སྒརོ ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོ ན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་
མཚུ ང ས་པར་རྒྱ་ནག་གོ་ མི ང་ཏང་གཞུ ང ་ གསར་འཛུ གས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།    རྒྱ་

ནས་ཁྲི་ སྐ ས
ྱེ ་ལེ ག ས་འབུལ ་ཞུ ་ མའི་ སྐུ་ ཚབ་ ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་
ཙམ་བཏང་བ་ལས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུ

དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ནང་གསར་

ཚབ་ནས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་ འཛུ གས་བྱས་ཡོ ད།  
སྒ་ོ གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གོ་མི ང་ སྤྱི ར ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་

ཏང་ནས་ཆོ ག ་མཆན་ཞུ ས ་ཚུ ལ ་ཟེར ་བ་དེ་

འདྲ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད།    
དེ་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་འགན་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་
བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་
བསྟན་གྱི ་ བླ་ སྤྲུ ལ་ཡང་སྲིད་ཀྱི ་ གནད་དོན ་

འཛི ན་གཞོན་པ་དང་།   ཀྲུང་དབྱང་མི ་ ཐད་བཞེ ང ས་ཕྱོག ས་ཇི ་ ཡི ན་བཀའ་སླ བོ ་
དམངས་སྲིད་གཞུ ང་གསར་འགྱུར་ཁང་གི ་ ཐེངས་མང་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད།   འདིར་
འགན་འཛི ན་ཝང་ Wang དང་།   ཀྲུང་ མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩

གོའ་ི བོད་རི ག་པའི་ཞི བ་འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་ ནང་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
གི་ཞའོ་ཇེ་ Xiao བཤད་དོན། “ཀྲུང་དབྱང་ བ་ཞིག་ལུང་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡི ན་ན།
མི ་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི ས་ངོས་འཛི ན་འོག ཇི་ལྟར་གོང་དུ་བརྗོད་ཟིན་པ་བཞི ན་སླར་ཡང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ྱེ ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་ ཡང་སྤྲུལ་སྲིད་པ་གཟུང་རྒྱུ ་ནི་གོང་མ་རང་
མའི་ཡང་སྲིད་དུ་བདམས་པ་རེད།” ཟེར་ ཉིད་ཀྱིས་རང་དབང་གི ས་སམ་མཐའ་མར་
བ་དེ་ ནི་ གཞན་མགོ་ བོ་ རྨོང ས་སུ ་ འཇུ ག ་རྒྱུ ་ ཡང་ལས་བསོད་སྨནོ ་ལམ་གྱི་དབང་གི ས་སྐྱེ་
དང་། བླ་ོ ཕམ་སྐྱེ་གཞི་ཁོ་ན་ཡི ན།   གོང་དུ་ བ་བླང་དགོས་པ་ཞིག་ཡི ན་སྟབས།

དེ་གང་

དགོས་བྱུང་ཡོ ད།    འདི་འདྲའི་དམག་

རྒྱ་ནག་འགོ་གཙོ ་གསུམ་པོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང༌།

དམག་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་རྗེས་མན་ཇུའི་

འདོན ་གྱི ་ ལམ་ནས་༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲིད་ སྐྱེ་བ་འཛི ན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཉིད་ལ་ཐུ ན་

འཛི ན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་ཡོ ང་ཐབས་ལ་བསྙད་

གཞི ་ རྩ་གང་ཡང་མེ ད ་པའི ་ འཆལ་གཏམ་ ཀྱང་བཙན་དབང་དང༌།

ལམ་སྟོན་ཚུལ་དུ་གནང་བའི་ནང་དོན་གཅིག་

བདེན་ཁུལ་གྱི་སྨ་ྱོ ཧམ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་རང་ བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡི ན།

དཔོན ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་གཞུ ང ་གི ་

པའི་གས
ྲོ ་འདེབས་དོན་ཚན་ ༢༩ ཟེར་བ་

ཐབས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་

གི ་ ཆོ ག ་མཆན་འོག ་གསེ ར ་བུ མ ་དཀྲུ ག ས་ བུས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པ་བཅས་ནི་ཡང་སྲིད་

ཐག་གཅོད་བདྱེ ་དགོས་ཚུ ལ་ཟེར་བ་དེ་དག་ མི ན་དུ་དབང་བ་ཞིག་ལས།
འབའ་ཞིག་ཏུ ་ཟད།

གཞན་སུས་

གནོན་ཤུགས།

ལྷག་པར་རྫུན་གཏམ་ རང་འདོད ་ལྟར ་གང་བྱུ ང ་བྱ་ས་མེ ད ་པ་ནི་
ལྷག་པར་དུ་

སྐ་ྱེ བ་སྔ་ཕྱི་གཞི ་རྩར་འཛི ན་ནས་འག་ྲོ དགོས་

མཁན་གྱི་ཟུར་གནས་བླ་ོ ལྡན་ཀུ ན་གྱིས་བོད་

སྲིད་སྐརོ ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་

ཡང་སྲིད་བརྩད་གཅོ ད ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་

ཁོ་ཚོ ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ངོས་འཛི ན་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། གཞི་ནས་

བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཁོང་ཉག་གཅི ག་

སོ་སོའ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་ན་རི མ ་དང་ལུ ས ་དང་

ཆེ ས ་སྙན ་པར་གྲགས་པ་ནོ་ བེལ ་ཞི ་ བདེའི ་ སྐར
ོ ་ཐེ་ བྱུ ས ་བྱས་ན་ཅུ ང ་ཟད་འཚམས་པ་

དམར་པོའི ་ སྲིད་གཞུ ང ་ལ་ནང་པ་སངས་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་༸གོང་ས་ ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་གི ས་

ཚབས་པོ་ ཆེ ་ དེ་ ལྟ་ བུ ་ བྱེད ་མི ་རུ ང ་བ་ཚང་

ཡང་སྤྲུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྟ་ཞོག སྐ་ྱེ བ་སྔ་ དགོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤི ག་ཤར་ཚེ ་དེའི་བྱེད་ ཡོ ད།
ཕྱི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞི ན་ཁས་ལེན་མི ་བྱེད་ སྒའོ ི ་ འགན་ཁུ ར ་གཙོ ་ བོ་ ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ བླ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

ི ་ནང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བ་
པའི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛི ན་པ་རྣམས་ཀྱི ས་ བྲང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ད་ཆེ ས་དགེ་རྩའི་ མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླང

བླ་མའི་ཡང་སྤྲུལ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རྒྱལ་ དབང་ལྡན ་འགན་འཛི ན་རྣམས་ལ་ཡོ ད ་པ་ གོང་སྤལ
ེ ་གྱི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་བཟང་ལ་

བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི ་ ཡང་སྤྲུ ལ་ངོས ་འཛི ན་ལ་ དང༌།

དབང་ཤུ གས་ཁོ་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་པ་ནི་ཆེས་ བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌།

མ་འཚམས་ཤི ང༌།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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གྲུབ་དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བའི་རྫུན་ གྲིབ་མ་བཞི ན་འགྲོགས་པའི་དམ་ལྡན་ཆོ ས་
སྤྱོད་ངན་གཡོ ་ངོ་ཚ་བྲལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཀུན་ སྲུང་ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་ལམ་སྟོན་ཞུ ས་ཏེ་
གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་གཤི ས།

དེ་རི གས་ ཡང་སྤྲུལ་རྩད་གཅོད་ངོས་འཛི ན་སྔནོ ་སྲོལ་
བྱུང་ཚེ ་དེ་ལ་བོད་མི ་རི གས་དང༌།
བོད་ བཞིན་བདྱེ ་དགོས་པ་དང༌། ངོས་ནས་ཀྱང་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རས
ྗེ ་འཇུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ བྱེད་ཕྱོགས་དེ་དག་ལམ་སྟོན་གསལ་བཀོད་
ཚོ གས་ཡོ ངས་ནས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་དང༌། ཀྱི་ཡི ག་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཚུལ་
མོས་མཐུ ན་བདྱེ ་ཐབས་མེད།

མཐུ ན་རྩད་གཅོད་ངོས་འཛི ན་བྱུང་བའི་ཡང་

པ་ཞིག་རེད།

དེར་བརྟེན་སྤྲུལ་སྐའུ ་ི ཡང་

རྒྱ་ནག་གུ ང་བྲན་སྲིད་གཞུང་གི ས་དང་ཐོག་

ལོ ར ་མགོན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་འཛམ་གླིང ་ནང་ བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཀྱང་།

ཞིག་ལ་ཆ་འཛི ན་བྱེད་ཆོག

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནི་བདུད་ཡི ན་པ་དང་། བཀའ་བརྒྱ་ཨང་ ༥ ཟེར་བ་ཞིག་བསྒྲགས་
འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་ལུགས་པ་ཡི ན་པ། “ཁ་ ཡོ ད། བཀའ་བརྒྱ་ཨང་ ༥ ཟེར་བ་དེ་

བྲལ་བ་དེ་བཞི ན་ལུག་ལྤགས་གྱོན་པའི་སྤྱང་ ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་

ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

དེ་ནི་ད་ལྟ་སྐབས་བབ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་

ལ་ཡོ ད་པར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་ཐོག   རྒྱ་ནག་

རྒྱས་པའི་བསྟན་པར་རྨ་སྦྱིན་པའི་ལས་ངན་

མས་དགེ་བསྐུལ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  དོན་དངོས་ནི། རྒྱ་ནག་དམར་

པོའི་སྲིད་གཞུ ང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཁྱི ་ ཟེར ་བ་སོ ག ས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི ་ དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་དེ་ལྟ་བུའ་ི ནང་པ་ མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད ་ཞུ ་
མཚན་དམས་དང་སྒྲོ་སྐུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུ ས་ སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པར་ཚད་ལས་བརྒལ་ རྒྱུའི་ཐད་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
བའི ་ དམའ་འབེབ ས་དང་སྐུར ་འདེབ ས་བྱ་ དན་རྟགས་ཤི ག་རྩ་བ་ནས་མེད།  

ངོས་རང་ར་ྗེ དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་དགུང་གྲངས་ སྤྲུལ་ཞི ག་ལས་གཞན་དུ་སྲིད་དོན་གྱི་དགོས་
ཙམ་དུ་སོན་སྐབས་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་བླ་ཆེ ན་ཁག་ མཁོ་ ལ་བར ནྟེ ་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་ དམངས་སྤྱི ་

རེད།  

བྱེད་བབ་

       ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ནི་

མང་ཚོ གས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ པས་མཚོ ན། སྲིད་དབང་འཛི ན་པ་སུ་ཞིག་

མཁན་ཞི ག ་གི ་ ཡང་སྲིད་བརྩད་འཚོ ལ ་བྱ་ ཁནྱོ ་གྱི་ནང་པ་ཚོ ས་བཟོད་བསྲན་བདྱེ ་ཐུ བ་

འདི་ནི་ཁོང་སྒརེ ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལས་འདི་ག་

འོ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྐྱེས་བུ་བདུད་འདྲ་ རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།

རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་ དེར་རྒྱ་རི གས་ནང་པས་གཙོ ས་འཛམ་གླིང་

དང༌། བོད་མི ས་མཚོ ན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དད་ལྡན་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛི ན་

བ་ཞིག་དང་།

ཕྲེང་རྒྱུན་མཐུ ད་དགོས་མི ན་བསྐྱར་ཞི བ་དང་ གི ས་ཡང་སྤྲུལ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ ་

རྒྱུར་སེམས་ཁུར་ཆེ་མདོག་དང་།

ཐག་གཅོད་བདྱེ ་འཆར་ཡི ན། གལ་ཏེ་རྒྱལ་ དེ་ལ་སུས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་

དབང་སྐུ་ ཕྲེང ་རྒྱུ ན་མཐུ ད ་དགོས ་པ་དང༌། འཛི ན་དང་དད་མོ ས་བྱེད་མི ་དགོས་པ་ཡི ད་
སྐུ་ ཕྲེང ་བཅོ་ ལྔ་ པ་ཡང་སྲིད་ངོས ་འཛི ན་བྱ་ འཇགས་དགོས།”

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

རྔམ་ ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།

དེར་བརྟེན་འཛམ་

ི ་རང་དབང་ལུང་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ་དང་།
སེ མ ས་དེ་ ཙམ་བྱེད ་དགོ ས ་དོན ་གང་ཡི ན་ གླང

ནམ།

སྤྱིར་ཡང་སྲིད་གྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་ དེ་བཞིན་རང་དབང་དང་དྲང་བདེན། མང་

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཡི ན་ཞིང་། རྩོམ་ཡི ག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་
གང་ཡང་མེད།

ནང་པ་དང་ཧིན་དུའ་ི ལྟ་གྲུབ་ནས་གསུང་པའི་ གཙོ འི ་ རི ང་ལུ གས་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་གནང་

ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པས་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི འ་ི འད་ུ སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་བཞི ་དང་། སླབོ ་ག།ྲྭ དགོན་སྡ་ེ
བཅས་སུ་ཐ་སྙད་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།

༄༅།

།བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ་དང་ སྦྱངས་བཤད་དང་། བཀོལ་སྤདྱོ ་རྒྱ་གང་ཆེ་ མང་ཚོ ག ས་སུ ་ ཐ་སྙད ་གོ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་ཚུ ལ ་ ཁྱིམ་གྱི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་དང་། ཕྱི་

མཐའ་དོན ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་སྨྲ་བ་རྣམས་

གོང་འཕེལ་སླད་དེང་རབས་ཀྱི་རི ག་ཚན་སྣ་ ཡོ ང་སླད། འདི་ལོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཁུལ་གྱི་ སོགས་བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ནས་ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་སེར་བྱེས་སྨད་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭའ་ི ཀྱིས་སྤྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐ་སྙད་
ྲི ་ བོད་མི འ་ི འདུ་སྡདོ ་གཞིས་ཆགས་དང་། སླབོ ་ འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་མཐིལ་ཕྱིན་ཞུས་པ་དང་། ད་ྲི
ཚོ གས་དང་། རྒྱུན་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཟིན་བས
བཏབ་པ་རྣམས་ཆེས་མཐོའི་བརྡ་ཆད་གཏན་ གྲྭ།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་བརྡ་ཆད་གོ་རགྟོ ས་ བ་དྲིས་ལན་བྱས་པའི་བརྒྱུ ད་བགྲོ་གླངེ ་དང་

འབེབ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་བརྒྱུ ད་ཐག་གཅོ ད ་ སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ ་འཆར་སྒྲི ག ་ལྟར ་འདི་ གོ་རགྟོ ས་གང་ཐུ བ་སྤལེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

གཏན་འབེབས་ཀྱིས། ད་བར་ཨི ན་བོད་ཤན་ ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ དེ་ཡང་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ དང་ ༩ ཉིན་
སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་དེབ་ཕྲེང་བཅུ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ དགོང་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ མོན་གྷ་ོ སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཞི ་རི མ་བར་མའི་དགེ་ལས་

གཉིས ་བར་འདོན ་སྤལ
ེ ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད ། ༧

ི ་ས་གནས་མི ་
ཐོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནས་རྡོག་ཐོན་ སླབོ ་ཕྲུག མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

བརྡ་ཆད་དེ་དག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ གྱི ས ་གཞི ས ་ཆགས་ཁག་སོ ་ སོ འི་ ས་གནས་ མང་། མོན་གྷ་ོ སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭའ་ི
དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོ ངས་རྫོགས་དང་། འགོ་འཛི ན་དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི། དགེ་ དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་དང་།

ཕྱི་ཚེ ས་

སྤྱི་སྒརེ ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག   གཞུང་དང་གཞུང་ ཆེ ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ ༡༠ ཉིན་ཀོ་ལི ་གྷལ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཉིན་སླབོ ་ཀྱི་དགེ་
འབལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ།ེ

ཆོས་སྒར་དང་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

དགོན་སྡ་ེ སྐྱོད་ཀྱི ་དགོས་དམི གས་གནས་དོན་ཞི བ་ཕྲ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུག

ི ་ས་
ཀོ་ལི ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླང

དེ་བཞིན་ སྙན་སེང་གས
ྲོ ་མོལ་དང་སྦྲགས། ཐ་སྙད་གོ་ གནས་མི ་མང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ དང་ ༡༢ དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་དང་།

ཕྱི་ཚེ ས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་ ར ག
ེ ་ཀོབ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་སི ་ཝི ་པི་ཉིན་སླབོ ་ཀྱི ་ ༡༤ ཉིན་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་ལས་
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ དུས ་ཚོ ད ་གཏན་འབེབ ས་ ཉིན་སྦལ
གང་ཆེར་འགྲེམས་གཏོང་དང་དེབ་གཟུགས་ གཞི ར་བཟུང་མང་ཚོ གས་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག ཧོན་སུར་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཉིན་ སླབོ ་ཕྲུག་དང་། ཧོན་སུར་རྫོང་ཆོས་སླབོ ་གྲྭའ་ི
པར་འགམ
ྲེ ས་ཟིན་རི མ་བཞི ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་དྲྭ་ བཅས་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་གལ་གནད་དང་། གཏན་ སླབོ ་ཀྱི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག སྦལེ ་ཀོབ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་

ི ་ས་གནས་
ཚི གས་དང་། བཀོལ་སྤདྱོ ་མཉེན་ཆས་ཐོག་ འབེབས་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བརྒྱུད་རི མ། ད་བར་ སླབོ ་གྲྭ་དབུས་མའི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག སྦལེ ་ ༡༥ ཉིན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླང
འཇོག་མུས་ཡི ན།

དེ་ དག་སྐབ ས་འབ ལ
ྲེ ་འཇུ ག ་ཡུ ལ ་སོ ་ སོ ར ་

གཅི ག་གྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡི ག་གི་ངོ་བོ་སོར་གནས་དང་།

ཡར་

རྒྱས་ཡོ ང ་ཐབས་སུ ་ མཉམ་རུ བ ་དང་རམ་
འདེག ས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ང ་བའི་ རེ ་ སྐུལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་

ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དང་ ཀོབ་སཾ ་བྷ་ོ ཊའི་དམའ་རི མ་སླབོ ་ཁག་གསུམ་ མི ་མང་བཅས་ལ་ཐ་སྙད་གོ་རགྟོ ས་གང་ཐུ བ་ ཡི ན་པ་བཅས། །

མང་ཚོ གས་ངོས་ནས་ཐ་སྙད་ཐོག་གོ་བསྡུར་ དེབ་ཕངྲེ ་འདོན་སྤལེ ་ཇི་ཞུས།

སླབོ ་སྡ་ེ དང་ གྱི་དགེ་རྒན་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས།

སྦལེ ་ཀོབ་བོད་ སྤལེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་མི ་བསྟན་འཛི ན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་གསར་གཏོད་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་ཉིན་ནིའུ་ཡོ ག་ཏུ ་འཛམ་
ི ་མཉམ་འབལ
གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

དེ་ཡང་གཟེངས་རྟགས་དེ་ནི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞི ན་གནང་བ་ཞིི ག་ཡི ན་
གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་འདྲ་མི ན་སྤལ
ེ ་ འདུག  སྐབས་དེར་ཨ་རི ་དོན་གཅོད་དངོས་

བ་བརྒྱུད་གཞན་ལའང་སེམས་འགུལ་གཏོང་ གྲུ བ ་ཚེེ ་ རི ང ་ལགས་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དུ་ མཉམ་
NOVUS Summit ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཆེན་ མཁན་ཚོ ར་གཟེང ས་རྟགས་འདི ་ བཞི ན ་ ཞུ ག ས་ཀྱི ས ་བྱང་ཨ་རི འི་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་ཁང་
UN

དུ་བོད་མི ་བསྟན་འཛི ན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་
ལ་འཛམ་གླང

བསྟན་འཛི ན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་ ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡངི ས་ཆའི་སྟེང་ཆེ ་མཐོང་ཐོབ་

གསར་གཏོད་ United Nations Innova-

གླི ང ་ནང་སྐྱབས་བཅོ ལ ་གྱི ་ གནས་སྟངས་

གནང་འདུག    

ཐོག ་བྱས་རྗེས ་ལ་ངོས ་འཛི ན་དང་འབྲེལ །

tive Disruptor Award  གཟེངས་རྟགས་

ནས་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས། བོད་མི ་ཞིག་

སྐརོ ་དང་ཁོར་ཡུག་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་

པ་ནི་ དགའ་སྤབོ ས་བྱེད ་འོས ་པ་ཞི ག ་རེ ད །
ཅེས་གསུངས། །

6

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་སླབོ ་མཐར་སོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་དང་
ལས་བྱེད་ཚོ ར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩

བཞོན་ནས་འགྲོ་དགོས་སྟབས་ཧ་ཅང་དཀའ་

ི ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མར་ རྩིས་ལ་མཚོ ན་ན་སྔ་མོ་ཐེངས་ཤི ག་ངོས་རང་ ནག་རྩིས་ཟེར་གྱི་འདུག དཀར་རྩིས་བརྗོད་
ངོས་ཀྱིས་འཛམ་གླང

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

བདེ་པོ་ཡོ ད། ཚེ ་ཡི ་རི ག་བདྱེ ་ (Ayurveda)

ཆོས་ལ་བས
ྱོ །

ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་
གི ས་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་སླབོ ་མཐར་སོན་
པའི ་ སླབོ ་མ་དང་ལས་བ ྱེད ་བཅས་ལ་བོད ་

ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཉིས་དེང་དུས་ཚན་རི ག་དང་

མཐུ ན་པར་ལེ གས་བཅོས་ཡར་རྒྱས་དགོས་
པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ལས་ཁག་པོ་ཡོ ད། དེང་སྐབས་ཧ་ཅང་འག་ྲོ
ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་རང་ནས་རེད།

ཀྲུང་
ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་
ཞིག་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

ཤི ་ཡའོ་ནི་ཡོ ད་པ་

རེད། དེར་བརནྟེ ། གོ་སྐབས་གསར་པ་ཡོ ད་

གུས་པ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

དད་པ་དེ་སོ་སོའ་ི སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་རྩིས་ལ་ཡི ད་ སྐབས་དུས་འཁོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད། དུས་

ི ་ཆོས་ ཆེས་དེ་ཙམ་མེད། ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན། ཕྱིས་ ཀྱི་འཁོར་ལོ འི་གཞུང་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པ་
གུས་པ་དེ་འཛམ་གླང

ལུགས་ཚང་མར་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

གང་ཡི ན་ སུ་རྩིས་སྦངྱོ ་མཁན་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་ རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཡོ ང་བ་ཞིག་རེད།

ྲེ ་ཡོ ད་པ་
བརྗོད་ན་འཛམ་གླིང་ཆོ ས་ལུགས་མི ་འདྲ་བ་ བྱུང་། རྩིས་འདི་བོད་པའི་རི ག་གནས་ཆུང་ རྩིས་བརདྗོ ་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་འབལ
དེ་དག་གིས་མི ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོ ད། བསླབ་བྱ་ བའི་གྲས་སུ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་རྩིས་སླབོ ་དགོས།   རེད། གོ་སྐབས་ཡོ ད་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ས་
གཅིག་གྱུར་རེད།

མི ་སེམས་པ་བཟང་པོ་ ཞེས ་དུས ་ཕྱི ས ་སུ ་ ངོས ་ཀྱི ས ་འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ་

དེ་རི ང་འདིར་ཁྱེད་ཚོ ་སྨན་རྩིས་ཀྱི་དགེ་རྒན།

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་པ།

ནག་

ཏོག ་ཙམ་ཉམས་ཞི བ ་བྱེད ་ཐུ བ ་ན་ཡག་པོ་

མེད་དམ། མཁྱེན་སོང་ངམ།  

གང་ལྟར་གསོ ་བ་རི ག་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

གཙོ་ཆེར་སླབོ ་

ཕྲུག་ཚོ ་འདིར་ཁྱུག་ཙམ་ཐུ ག་པ་རེད། ཚང་
མར་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ཟེར ་རྒྱུ ་ཡི ན།  

པོ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་པའི་རི ག་གཞུང་རྩ་ཆེ་བ་

བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་གསོ་

རྒྱལ་མི འི་ཁདྲོ ་བོད་སྨན་བཟའ་མཁན་མང་

ནང་དོན་རི ག་པས་མི འ་ི སེམས་ལ་

མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།)

ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་
ལའང་མི ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད།

བོད་སྨན་འདི་རྒྱུ ན་དུ་ང་ཚོ ས་རི ག་གནས་ཆེ ་

དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་མེ ད་བཀའ་བརྩད་སྐབས་

བ་རི ག་པ་དེ་རི ག་གནས་ཆེ་བའི་གྲས་ཆགས་
ཡོ ད།

ངོས ་ཀྱི ས ་འདིར ་མཇལ་མང་ཡོ ང ་སྐབ ས་

བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ ་དང་སེམས་ནང་ཞི ་བདེ་

ཡོ ང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད།

སེ མ ས་འཁྲུ ག ་སྡདོ ་མཁན་དེ་ ཚོ ་ ཕལ་ཆེ ར ་

གསོ་བ་རི ག་

རླུ ང ་ཁམས་ཡི ན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ རེ ད །
རླུང་ཁམས་འཁྲུག་པའི་ནད་པ་དེ་ཚོ འི་ཐོག་

པས་རླུང་ཁམས་ཀྱིས་སེམས་འཁྲུག་བསྡད་པ་
དེ་འདྲ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ནའང་

ན བུ ་ཕྱོག ས་པར་བཤད་རྒྱུ ་གང་ཡང་མེ ད །

གསོ་བ་རི ག་པས་གཙོ ་ཆེར་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་

བཟོ་ཆེད་རེད། དེར་བརནྟེ ། ང་ཚོ ས་རི ག་

དང་བྱམས་བརྩེ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་ཆོ ས་ དགོས་པའང་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་སེམས་ནང་

གནས་ཆེ་བ་ལྔ་བཤད་པ་ལྟར་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་

པ་འདི་བཙལ་ནས་མུ་མཐུ ད་ཉམས་མངྱོ ་བར་ྗེ

ཞི ག་ལ་ཆོས་དད་ཡོ ད་མེད་དང་ནང་ཆོས་ལ་

ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཅི་ལྟར་

ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

པ་ལྟ་བུ་མི ན་པར་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ

སྐབས་ཚན་རི ག་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུ བ་པ་གང་ པའི་ཉིན་མོ ་དེར་གཟའ་དང་སྐར་མ་དེ་དག་

ཆགས་ཡོ ད། གང་ལྟར་དངོས་སུ་མི ་མང་པོ་

དོ་སྣང་ཡོ ད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་མི ་ཚང་མར་
ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཡོ ད། མི ང་དེར་

བོད་སྨན་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་བོད་པའི་མཚན་

མཐོང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་འདུག
དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དཔེར་ན་རྒྱ་

ནག་གི ་སྨན་ལའང་འཛམ་གླིང་ནང་དོ་སྣང་
བདྱེ ་མཁན་ཧ་ཅང་ཡོ ད།

ཕན་ཐོགས་ཀྱང་

རེས་བདྱེ ་པ་དང་།  རྩ་བའི་གསོ་བ་རི ག་པའི་
ཇིགཏོང་རྒྱུ་འདུག་གམ། འཆར་ཅན་བསྡད་

ན། འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་ཡོ ད་ཅེས་བརདྗོ ་ ཡོ ད།

རྟག་པར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

དཔེར་ ༸རྒྱལ་བ་ལྔ ་ པའི ་ རྣམ་ཐར་ནང་ཡོ ང་བ་

༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་རང་ཉིད་འཁྲུངས་

ནས་ངོས་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བཤད་མངྱོ ་།

མཚོ ན་ན་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་ མཛད་རྗེས།

དེ་ ནས་ང་ཚོ ར ་སྨན ་རྒྱུ ་སྔ་ོ སྨན ་རི ག ས་དང་

རི ན ་ཆེ ན ་རི ག ས་དེ་ འདྲ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད །

ཕག
ྱོ ས་པའི་སྨན། ཙང་ཡའོ། ཞེས་ཙང་ཡའོ་ ལ་ཚན་རི ག་པ་དེ་ འདྲས་རྫས་དེ་ དག་ལ་

ུ ་པ་ཇི ་ འདྲ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཉམས་ཞི བ ་བྱས་
ནས

གང་ལྟར ་བོད ་པའི ་ མཚན་མཐོང ་ལ་རྒྱ་ལ་ ཡོ ད།  ང་ཚོ འ་ི སྨན་གཞུང་ནང་རྫས་སོ་སོའ་ི

ཆོས།

ཡང་སྒསོ ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ ཅང་བཟང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལུང་འདནྲེ ་
ཅང་ཅང་བཟོས་ནས་མ་གཞི་
ཅེས་བཀའ་

ལ་མཚོ ན་ན་ང་ཚོ ས་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ར་ཕར་ སྡུག་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་
ཕན་བཏགས་ཐུ བ་བཞིན་ཡོ ད།

ཚན་རི ག་ པ་མ་གཏོགས་ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་ཐོག་ནས་ཧ་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཡར་ ཅང་ཁག་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་། ང་ཚོ འ་ི རི ག་

པའི་ཞི བ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ འི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཐུ བ་ ཁ ྱོད ་རང་ཚོ ་ རྩིས་པ་ཚོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ གནས་

ཕྱག་ལེན་ཡོ ད་པ་དེ་རྒྱུན་འཛི ན་བྱས་པ་ཙམ་

འཆད་སྐབས་གཙོ ་བོ་རྟེན་འབྱུང་གི ་དེ་ཁོ་ན་

མུ ་མཐུ ད་ནས་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་ཞི ང་རྒྱུ ་ འདུག རྩིས་བསྐརོ ་ནས་གཅིག་ཤོད་དང་།

མི ན་པར།

དེ་སྔ་ཡི ན་ནའང་བོད་ནང་ཆོས་

རྒྱལ་ཁ་ྲི སྲོང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། དེ་

བཞི ན ་ཡུ ་ ནཱ ་ ནི་ བཅས་ཡུ ལ ་གྲུ ་ སོ ་ སོ ་ ནས་

ཨེ མ་ར།ྗེ    བོད་རང་ནས་བཅས་ནས་ཨེ མ་
ར་ྗེ ཤ་སྟག་ཡི ན་མི ན་མི ་ཤེས་ཏེ། སྐབས་དེར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ལྷན་ཚོ གས་

ཤི ག་ཚོ གས་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་བཤད་རྒྱུ ་འདུག
དེ་དུས་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡང་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་སར་འག་ྲོ དགོས་

པའམ།

ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷ་སར་འག་ྲོ

དགོས་ན། རྟ་དལྲེ ་དང་། སྐབས་རེ་མཛོ ་

དཔེར་ན།

ངོས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཉིད་གཞིར་འཛི ན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་

བཞི ན་སེ མས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐར
ོ ་འཆད་

སྐབས་ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་བྱས་

ནས་མི ་ལ་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་སྐབ ས་ཚན་
རི ག་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡི ན་སྟབས།

དེང་སང་

གང་ལྟར་ང་ཚོ ་བོད་པའི་གསོ་བ་རི ག་པ་འདི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དངོས་སུ་མི ་

ཅི ག་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ཞེས་མཚན་
ནས་ཧུ ར་ཐག་བྱོས། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་

ཞེས་བཀའ་སྩལ། །

རྒྱས་འག་ྲོ ཡི ་རེད། དེར་བརནྟེ ། གསོ་བ་རི ག་ གཞུང་ཆགས་ཡོ ད།  ཚེ ་རབས་ལས་རྩིས་ལྟ་

པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་ བུ་བསྐརོ ་ནས་སྐབས་རེ་ཕན་ཐོགས་འདུག  

པ་ཡི ན་ན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པ་དེའང་ ཚུ ལ ་དེར ་འགྱུ ར ་བ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཡོ ང ་བ་

མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུ བ།

ངག་རྒྱུན་ ༼ཀུ་རེ་མཛད།༽བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་དམ། སྒྲ་

ཙམ་མི ན་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུ བ་པ་དགོས། ད་

གཅན་རྒྱུ་སྟངས་བརྩིས་ནས་རྒྱུ་ཐིག་གམ་རྒྱུ་

དང་འབྲེལ་ནས་ཡོ ང་སྐབས་ཧ་ཅང་གཏིང་

སྤགས་ཟན་རྡོག་རི ལ་གཅི ག་རྡོའི་སྟེང་ཞུ ས་

ལྟ་ ངོས ་ཀྱི ས ་ནང་པའི་ ལྟ་ གྲུ བ ་དེ་ ཚན་རི ག ་

ཟབ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་འདུག དེ་བཞིན་གསོ་བ་

ི ་ནང་མི ་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་སླབེ ་རྒྱུ་ རི ག་པ་དེའང་ཏོག་ཙམ་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་
གི ་འཛམ་གླང

ལམ་གསལ་པོ་བྱུང་མཚམས་ཁར་ཐུ ག་དེར་

པ་ཡི ན་ན་རྡོ་དེ་ཚལ་པར་བཏང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་

པའི་བཤད་སྲོལ་འདུག

མཐོང་མ་བྱུང་།

བོད་སྨན་གྱི་སྨན་རྫས་ནསུ ་པ་དང་།

མི ས་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཙམ་ཡི ན། རྩིས་

བུ་དང་། སྐྱབས་སུ་མཆི ་ཞེས་བརདྗོ ་པ་མ་ འབྱུང་བ་ལྔའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་དག་ཏོག་ཙམ་
གཏོགས་ཆེ ན་པོ་མེ ད་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་གྱི ་ཡོ ད། དེང ་དུས ་ཀྱི ་ ཚན་རི ག ་དང་འབྲེལ ་བ་བྱེད ་

ཀྱི ་དོན་དུ་བྱེད་རྒྱུ ་ཡོ ད་མེ ད་རྩིས་པས་ཤེ ས་

དང་ཕན་ཐོག ས་ཡོ ང ་བར་ཁྱད་པར་འདུག   པ།

དེ་ མི ན་ཆོ ས ་ཞེ ས ་བརྗོད ་ན་རྨོང ས་དད་ལྟ་ ང་ཚོ འི་གསོ ་བ་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་ལུས་ཀྱི ་

མ་གཞི་ཁག་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ཆ་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད། ༼བཞད་མོ་བཞད།༽

མཐོང ་སླབེ ས་རྒྱུ ་དེ་ དག་སེ མ ས་ལ་བཞག་

འགྲོའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད།

ར་འཕྲོད་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་འདུག

བཤད་མངྱོ ་ཡོ ད། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གྱི་

སྨན་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ངོས་ལ་གླ་

དེ་བཞིན་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ གནང་ཡོ ད། ༼བཞད་མོ་བཞད།༽ མི འ་ི བདེ་

ཀྱི་ཡོ ད།

པོ་རེད།   ངོས་ཀྱིས་སྔ་མོ་ནས་འདི་འདྲ་

རི ག་ལམ་ནས་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ནས་དངོས་

ངོས་ཀྱིས་བོད་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་དང་ཆབས་

ུ ་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་པ་དེར་ཚན་
ནས

ཡོ ད་སྟབས་བོད་སྨན་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

དག་ལ་བོད་སྨན་བཟའ་དགོས་པ་ངོས་ཀྱིས་

རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུ བ་ ཚེ ས་གྲངས་འདིའི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་དུད་

དངོས་སུ་མི ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཕན་པ་དང་།

བརྒྱུ ད་ཕན་ཐོགས་བདྱེ ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

མཇལ་ཁར་ཡོ ང་མཁན་སེམས་འཁྲུག་པ་དེ་

ཡང་མི ་འདུག  ང་ཚོ ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའི་ མར་འགྲེལ་བརྗོད་བསྐྱོན་ནས་ཚེ ས་གྲངས་ཧ་

ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ ཐུ བ་པ་ཞིག་རེད།   སྔ་མོ་

དེར ་ང་ཚོ འི ་ བོད ་སྨན ་ཐོག ་ནས་རླུ ང ་སྨན ་

ལུགས་ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།   ལྟ་གྲུབ་ གང་དྲན་པ་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

གཏོང་ཐུ བ་ན་ཆ་རྐྱེན་འཛོ མས་ཡོ ད་སྟབས་

ཡོ ད། རྒྱ་སྐད་ནང་ཀྲུང་ཡའོ། ཤི ་ཡའོ་ནབུ ་ སྔ་མོ་ཨི ་སི ་རེལ་ཡི ན་ནམ། ས་གནས་གཅིག་
འདི་བོད་སྨན་རེད།

(ཕྱི་

ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ།

པ་ཚོ ས་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཐིག་དེ་བཙལ་ནས་བོད་

ཀྱི་རེད།   ངོས་རང་དེ་ཙམ་ཡི ད་ཆེས་མེད།

རྩིས་ལ་མཚོ ན་ན་མི ང་ནས་དཀར་རྩིས་དང་
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།

ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ །

འགྲེམས་སྤལེ ་བ།           ནོར་བུ ་དབང་འདུས།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།
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