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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ 
ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་ལམ་གཙོ་ 

རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ལྷ་ོཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ད་
རྒྱ་བརྒྱྱུད་དངྲུལ་ཆྱུ་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་
པའྱི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་། ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པསོ་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབྲུ ་
འཛྲུགས་མཛད་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་
ཆོས་གནང་ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་བསྐརོ་
ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ ལགྷ་ཕྱིན་པ་རེད། དངེ་སབྐས་ཕྱི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད། མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་རྣམ་གཡེང་ཐགོ་
འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
རྱིས་སྲུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ལྲུགས་ད་ེདག་གྱིས་མྱིའྱི་སེམས་ལ་
ཞྱི་བད་ེསྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་། བྱམས་བར་ེགངོ་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུར་ཆོས་
ལྲུགས་ཚང་མ་ཕན་ཐགོས་ཡོད། སབྐས་སྲུ་བབ་པ་སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རག་སོགས་བཅྱུ་
དྲུག་གསྲུངས་པ་ད་ེབཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་
རེད། པཱ་ལྱི ་དང་ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད།

གང་ལྟར་བདནེ་བཞྱི ་མྱི ་རག་སོགས་བཅྱུ་དྲུག་གསྲུངས་པ་
འདྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་རེད། ད་ེནས་སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྡགུ་བསལྔ་བདནེ་པ་དང་། ཀུན་
འབྱྱུང་བདནེ་པ། འགགོ་པའྱི་བདནེ་པ། ལམ་གྱི་བདནེ་པ་
བཅས་བདནེ་པ་བཞྱི་གསྲུངས་ནས་ང་ཚོས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་སྡགུ་
བསལྔ་འདྱི་རྒྱྱུ ་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་སབས། རྒྱྱུ ་ད་ེཇྱི་
ལརྟ་ཡྱིན་པ་བརག་དཔྱད་བྱདེ་དསུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ་ོཡྱིས་སྡུག་བསལྔ་གཙོ་བ་ོཡོང་གྱི་

ཡོད། ཆགས་སངྡ་ད་ེསེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་མེད་པ། 
སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འདོ་གསལ་བ་ཞསེ་གསྲུང་གྱི་ཡོད།

གལ་ཏ་ེང་ཚོར་ཉམས་མངོ་ཡོད་ན་ཚོད་དཔག་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། 
ཆགས་སངྡ་ནྱི་ཚྱུལ་མྱིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རགོ་གྱི་དབང་གྱིས་
ཡྱིད་ད་ུའངོ་བ་དང་། ཡྱིད་ད་ུམྱི ་འངོ་བ། ཡྲུན་རྱིང་ནས་ཡོད་
པ་ཞྱིག་སྣང་། སྣང་བ་ལརྟ་ད་ུཞནེ་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཆགས་
སངྡ་གྱི་བླ་ོསྐ་ེཡྱི ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ དརེ་
བརནེ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་
ཀུན་འབྱྱུང་ཞསེ་པ་ནྱི། འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་ནས་བསམ་བླ་ོཡག་
པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱྱུང་དང་ཉནོ་མོངས་པའྱི་
ཀུན་འབྱྱུང་ཞེས་པའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་
འབྱྱུང་རེད། ཉནོ་མོངས་དགུ་གསྲུམ་ཞསེ་གསྲུང་བཞྱིན་པ་
འདྱི་ར་བ་ཐྲུག་ས་ནྱི། གཏྱི་མྲུག་བདནེ་འཛྱིན་ལ་ཐྲུག་གྱི་ཡོད། 
ཤེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ནང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བདནེ་པ་བཞྱིའྱི་
ནང་ནས་སྡགུ་བསལྔ་བདནེ་པ་དང་ཀུན་འབྱྱུང་བདནེ་པ་ཞསེ་
པ་འདྱི་འགྲལེ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབརྒྱབ་ནས་འགགོ་བདནེ་
ཞསེ་པ་འཐབོ་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད།

གཙོ་བ་ོཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ལ་བརནེ་ནས་ཟབ་མོ་སངོ་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཆགས་སྡང་གྱི ་ར་བ་བདནེ་
འཛྱིན་ཡྱིན་སབས། ད་ེམེད་པ་བཟ་ོཐྲུབ་པ་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་
ནང་ག་ཏ་ེག་ཏ།ེ  པཱ་ར་ག་ཏ།ེ པཱ་ར་སཾ་ག་ཏ།ེ བ་ོདྷྱི་སྭཱ་ཧཱ། 
ཞསེ་གསྲུངས་པ་འདྱིས་སེམས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས་རྱིམ་
པས་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་བླ་ོད་ེདག་ར་བ་མ་རྱིགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་
བྱྱུང་བ་ཡྱིན་སབས། ཡྱིན་ལྲུགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ལ་ྟཚྱུལ་ཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ་ོཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ལྲུགས་ཇྱི་
བཞྱིན་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཚྱུལ་མྱིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རགོ་གྱི་བླ་ོ
སྐ་ེརྒྱྱུའྱི་གཞྱི་མེད། དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ནང་ཚད་
རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པ་ (quantum physics) སྐརོ་
བཤད་ཀྱི་ཡོད། སྣང་ན་མྱི ་མཐྲུན་པ་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་བཤད་ཀྱི་འདགུ སྣང་བ་ལརྟ་
གྲྲུབ་མེད། ཤེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ནང་ཟབ་མོ་སངོ་པ་ཉྱིད་ཅསེ་
གཟྲུགས་སངོ་པའ།ོ །སངོ་པ་ཉྱིད་གཟྲུགས་སོ། །གཟྲུགས་ལས་
སངོ་པ་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན། །སངོ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟྲུགས་
གཞན་མ་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་སངོ་ཉྱིད་བཞྱི་སྐརོ་གསྲུངས་པ་
འདྱིས་ཆད་མཐའ་སྐརུ་འདབེས་ཀྱི་ལ་ྟབ་སེལ་རྒྱྱུ ་དང་། ཡོད་
མཐའ་རག་མཐའ་སེལ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རནེ་ཅྱིང་འབལེ་པར་འབྱྱུང་
བ་ཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རནེ་འབྱྱུང་གྱི་ད་ེཁ་ོན་ཉྱིད་ཀྱིས་གསལ་
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ཡོང་གྱི་འདགུ ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོརེད་འདགུ

ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ་རྒྱ་ནག་དང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། ཀ་ོརྱི་ཡ། ཉྱི་
འངོ་། པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རསེ་འབང་འབར་མ་དང་། ཐ་ེལེནྜྱི་
སོགས་ཧ་ལམ་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ས་ཁྲུལ་ཡོངས་རགོས་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ཁྱབ་པ་རེད་འདགུ  ངསོ་ཀྱིས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་
ལྟར་ཆོས་ལྲུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརེ་གསྲུང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད། མྱི ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་རྱིགས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་ཆོས་འདྱི་
པཱ་ལྱི ་གཞྱི ་ལ་བཞག་ནས་རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་ནང་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
ལེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་ཕྱིན་ཏ་ེཤེས་ཡོན་ཅན་
གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་
གོང་འཕལེ་བཏང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསྲུངས་པའྱི་
བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རག་སོགས་བཅྱུ་དྲུག་འདྱི་ར་བར་བཞག་ནས་
རྱིགས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་
ནས་མདརོ་ན་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་འགྲ་ོསངས་འདྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་
པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསྲུངས་
པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་པས་དཔྱད་ཡོང་དསུ་ཕན་
བྲུ་མྱི ་བད་ེབ་ཡོད་ན། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ནའང་
དང་དནོ་དགངོས་པ་ཅན་རེད། ངསེ་དནོ་མ་རེད་ཅསེ་དབྱ་ེབ་
འབྱདེ་ཡོང་གྱི་འདགུ

སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དག་ེསླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་
བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་
བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རག་སོགས་བཅྱུ་དྲུག་
ཆོས་སྐརོ་དང་པ་ོགསྲུངས་པ་ནྱི་རྨང་གཞྱི་རེད། ཤེར་ཕྱིན་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་པར་
ནབ་མྲུ་ཁར་ཇྱི་ (Pranab 

Mukherjee) མཆོག་ནད་
མནར་གྱི ་རྐེན་པས་དགུང་
ལོ་ ༨༤ ཐགོ་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་
པ་རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐོ་བའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 
རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐ་ུཞབས་པར་
ནབ་མྲུ་ཁར་ཇྱི་མཆོག་གྱི་བྲུ་ཨ་བྱི་ཇྱིཊ་མྲུ་ཁར་ཇྱི་ (Abhijeet Mukherjee) ལགས་ལ་ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་ཕ་འདས་གྲངོས་སྲུ་གྱུར་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱྱུང་། ངསོ་ཀྱིས་དམ་པ་ཁངོ་དན་
པའྱི་ཐགོ་ཐྲུགས་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སྐ་ུཉྱིད་དང་ནང་མྱི ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་། 

གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་པར་ནབ་མྲུ་ཁར་ཇྱི་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བའྱི་སྐརོ་དན་གསོ་མཛད་པ་དང་། སྐ་ུཞབས་པར་ནབ་མྲུ་ཁར་ཇྱི་མཆོག་གྱིས་ལོ་མང་རྱིང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་
ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཏ་ེམཐར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོའདྱིའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཆགས་ཡོད། 

དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་སྐ་ུཚེ་ཧྱིལ་པའོྱི་རྱིང་གཞན་དནོ་སདླ་ཕག་ལས་གནང་བར་བརནེ་མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐལ་ཡོད་པས་
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་དགའ་བ་བསྒམོ་དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

གསྲུང་འཕྱིན་ང་ོམ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ཐགོ་སྩལ་ཡོད་པས། ཚྱིག་དནོ་ལ་ཧ་ེབག་ཡོད་ཚེ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

སོགས་གསྲུང་རྒྱྱུ ་འཁོར་ལོ་བར་པས་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགསྲུངས་ཏ་ེདངེ་སབྐས་སངས་རྒྱས་པས་ཚད་

མ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཚན་རྱིག་པས་
དཔྱད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་དང་ཧ་ཅང་མཐྲུན་པ་ོརེད་འདགུ  ང་ཚོས་
མཐངོ་བ་མངནོ་གྱུར་ཞེས་པ་ནྱི་མཐངོ་ད་ུཡོད་པ་འདྱི་རེད། 
ཚན་རྱིག་པས་ཀང་འདྱི་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་
རྱིགས་པས་དཔགོ་ཡོང་སབྐས་ཅྱུང་ཟད་ལྐགོ་གྱུར་སངོ་པ་ཉྱིད་
ཀྱི་དནོ་ལ་ྟབྲུ་དང་། སདྐ་ཅྱིག་སདྐ་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་བདག་
ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་རག་པ། གང་ལརྟ་རྒྱྱུ ་འབས་ཀྱི་རནེ་འབྱྱུང་གྱི་ཐགོ་
ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་སབྐས་རནེ་ནས་བཏགས་པའྱི་རནེ་
འབྱྱུང་གྱི ་ཐགོ་ལ་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོང་གྱི ་འདགུ་
ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕྲུག་གྱི་འགན་
ཁྲུར་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དངྲུལ་ཆྱུ་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའྱི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའྱི་བཤད་
ལྲུང་འཕ་ོསྐངོ་དང་། ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་ལམ་
གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོད།

ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་
གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་
བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་པཱ་ལྱིའྱི་སདྐ་དང་
ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་སདྐ་ཐགོ་ནས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོརྱིམ་པར་གསྲུང་
འདནོ་གནང་རསེ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་གྱི་
སྐརོ་ལ་ལམ་སནོ་བཀའ་སྩལ་དནོ། དག་ེརྒན་དང་དག་ེཕྲུག་
གྱི་འབལེ་བ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ འཛྱིན་གྲྲྭའྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་
ཕྲུ་གུ་ཚོས་མྱི ་ཚེ་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་དནོ་ད་ུདརེ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད། དག་ེརྒན་གྱིས་ཕགོས་ཟ་ཐྲུབ་ཙམ་མྱིན་པར་བསམ་
བླའོྱི་ནང་ད་ུདངསོ་གནས་ཤ་ཚ་བྱས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་མྱི ་ཚེ་གང་
བརོ་ཡག་པ་ོཡོང་བར་སེམས་ཁྲུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ལས་
སེམས་ཁྲུར་མེད་པར་ཕྱིན་ན་དགེ་ཕྲུག་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
ཀང་གུས་ཞབས་སླབེས་ཀྱི་མ་རེད། དརེ་བརནེ་ཚྱུར་གུས་
ཞབས་སླབེས་པ་ལ་ཕར་ཤ་ཚ་དགསོ་པ་རེད། 

སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཞན་ལ་བར་ེ
བ་དང་། གཞན་ལ་བར་ེབ་དའེང་འདདོ་ཆགས་དང་འབལེ་
བའྱི་བླ་ོརྒྱ་ཆྱུང་ཆྱུང་མྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་དའེྱི་རྱིག་པ་ཇྱི་འད་ཡོད་
པ་དང་། མ་འངོས་པར་ཕྲུ་གུ་དསེ་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
དསུ་གང་གྱི་སངེ་ད་ུཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ལ་དག་ེརྒན་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇྲུག་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་འདགུ ཕྲུ་གུ་ཁ་ོརང་གྱི་ཁམས་
དང་མོས་པ་ལ་བལ་ྟཡོང་སབྐས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སླབོ་སྦངོ་
འདྱིའྱི་སངེ་ད་ུབྱདེ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་དགེ་རྒན་གྱིས་སླབོ་
སནོ་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ  ཕྲུ་གུའྱི་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོཡོང་

བ་ལ་དག་ེརྒན་གྱིས་སེམས་ཁྲུར་བངླས། དག་ེཕྲུག་གྱིས་ཀང་
དག་ེརྒན་གྱི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ོབྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 

ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ལ་སླབེས་ཡོང་སྐབས་སྔནོ་ལ་དགེ་བའྱི་
བཤེས་གཉནེ་ད་ེམཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་ཞྱིག་དགསོ། བཤེས་
གཉནེ་དལུ་བ་ཞྱི་བ་ཉརེ་ཞྱི་བ། །ཡོན་ཏན་ལགྷ་པ་བརནོ་
བཅས་ལྲུང་གྱིས་ཕྱུག །ད་ེཉྱིད་རབ་ཏུ་རགོས་པ་སྨྲ་མཁས་
ལནྡ། །བར་ེབའྱི་བདག་ཉྱིད་སྐ་ོབ་སངྤས་ལ་བརནེ། །ཞསེ་དག་ེ
བའྱི་བཤེས་གཉནེ་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། བ་ླ
བང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་ཁྱི་མཐནོ་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ེརྱིན་པ་ོཆེས། རང་མ་དལུ་བས་གཞན་
འདལུ་བ་གནས་མེད་པར་གསྲུངས་པས་གཞན་འདལུ་བའྱི་བ་ླ
མ་དསེ་ཐགོ་མར་རང་གྱི་རྒྱྱུད་བཏུལ་བ་ཞྱིག་དགསོ་སོ།། འ་ོ
ན་ཇྱི་ལརྟ་བཏུལ་བ་ཞྱིག་དགསོ་སམྙ་ན། གང་བྱྱུང་བྱྱུང་གྱི་
སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རགོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ད་ུམྱིང་བཏགས་པ་
རེ་རྒྱྱུ ད་ལ་ཡོད་པས་མྱི ་ཕན་པས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་
མཐྲུན་པའྱི་རྒྱྱུད་འདལུ་ལྲུགས་ཤྱིག་དགསོ་སོ། ཞསེ་གསྲུངས་
པ་དང་། ད་ེཅྱི་ཞྱིག་རེད་ཅ་ེན། མད་ོསྡ་ེརྒྱན་གྱི་ནང་། བཤེས་
གཉནེ་དལུ་བ་ཞྱི་བ་ཉརེ་ཞྱི་བ། །ཞསེ་པས་བསབླ་པ་གསྲུམ་གྱི་

ཉམས་ལེན་དང་། །ཡོན་ཏན་ལགྷ་པ་བརནོ་བཅས་ལྲུང་གྱིས་
ཕྱུག །ད་ེཉྱིད་རབ་ཏུ་རགོས་པ་སྨྲ་མཁས་ལནྡ། །བར་ེབའྱི་
བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་བ་ླམ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་དང་། ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའྱི་གསྲུང་
ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་དང་། ལམ་གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཤད་ལྲུང་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་རསེ་ཆོས་ཞུ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཁག་གཅྱིག་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཏ་ེཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་གསྲུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གྲྲུབ་ཡོད་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་ལམ་
གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དངྲུལ་ཆྱུ་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའྱི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་། ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་
བཀའ་ཆོས་ལེགས་པར་སྩལ་གྲྲུབ་མཚམས་སེམས་བསྐདེ་ཀྱི་
སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་མཛད་ད་ེཐངེས་འདྱིའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་ཉྱིན་གསྲུམ་རྱིང་གྱི ་གསྲུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོ
ཁག་ལེགས་པར་གྲྲུབ་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་
ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
མཚམས་ཨྱི ན་ཌོ་ན་ེཤྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསྲུང་འདནོ་གནང་
གྲྲུབ་རསེ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ད་ེརྱིང་ཆོས་འབལེ་ཉྱིན་གསྲུམ་པ་རེད། ལམ་གཙོའྱི་རསེ་སྲུ་
སེམས་བསྐདེ་འདནོ་དགསོ་དན་སོང་། རནེ་ཡོད་ནའང་རེད། 
མེད་ནའང་རེད། པཎ་གྲྲུབ་བཅྱུ་བདནུ་དང་གཙོ་བ་ོསནོ་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སེམས་བསྐེད་
འདནོ་ན་བསམ་སོང་། དང་པ་ོད་ེརྱིང་ཨྱི ན་ཌ་ོནྱི་ཤྱི ་ཡའྱི་ཆོས་
གྲགོས་ཚོ་གཙོ་བརོ་དམྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ཨྱི ན་ཌ་ོན་ེཤྱི ་ཡ་
རྲུ་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལྲུགས་བྱདེ་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། 
ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ནང་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་ཡོད། གང་
ལརྟ་ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་རདོ་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ལ་ྟགྲྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཆོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། 
ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཅྱིག་གྱི་ནང་དའུང་གྲྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་
བཞྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྱི ་འད་བ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད།  འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་ཆོས་ལྲུགས་ཁ་ཤས་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་དང་། འགའ་ཤས་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
མྱི ་འདདོ་མཁན་གྱི་ཁྱད་པར་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་
ཆོས་ལྲུགས་ད་ེདག་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེཉམས་ལེན་བྱདེ་
དགསོ་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་གསྲུང་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱི ་ཤུ་ཆོས་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེདང་
ད་ེའད་བའྱི་ཆོས་པ་ཚང་མས་བྱམས་བརེ་ཉམས་ལེན་བྱདེ་
རྒྱྱུ ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། རང་རང་གྱིས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་པའྱི་
བྱམས་བར་ེདང་ཆོག་ཤེས། བཟདོ་པའྱི་ཉམས་ལེན་བཅས་
ཆོས་ལྲུགས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། 

སྔནོ་མ་ངསོ་རང་ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་རྲུ་ཡྱི ་ཤུའྱི་དགནོ་པ་ཞྱིག་ལ་སླབེས་

སོང་། དགནོ་པ་དའེྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་ཧ་ཅང་འདདོ་ཆྱུང་
ཆོག་ཤེས་རེད། ང་ཚོའྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་དང་དདོ་ཚ་བ་ོཡོད་
པ་རེད་ཅསེ་ངསོ་ཀྱིས་དན་མངོ་། གང་ལརྟ་ཆོས་ལྲུགས་ཚང་
མ་སོ་སོ་སྒརེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འདདོ་ཆྱུང་ཆོག་ཤེས་དང་། བཟདོ་
པའྱི་ཉམས་ལེན་བྱདེ་པ། བྱམས་བར་ེཉམས་ལེན་བྱདེ་པ། 
གང་ཐྲུབ་ཐྲུབ་ཀྱིས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆོས་ལྲུགས་ཚང་
མས་གསྲུང་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརནེ་དངེ་གྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་
ཆོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ཚང་མ་མྱི ་ལ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། སོ་སོ་གཅྱིག་པྲུར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྡདོ་པའྱི་
དསུ་ཚོད་འདྱིར་ཆོས་ལྲུགས་ཁག་གྱི་བསླབ་བྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། 

སྐབས་སྲུ ་བབ་པ་ཨྱི ན་ཌོ་ན་ེཤྱི ་ཡའྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོར་ཆ་
བཞག་ན་ཆོས་བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཟདོ་
པའྱི་ཉམས་ལེན་དང་ཆོག་ཤེས། གཙོ་བ་ོབྱམས་བར་ེཉམས་
ལེན་བྱདེ་པ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད་པས་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཆོས་
གྲགོས་ཚང་མར་ངསོ་ཀྱིས་གུས་ཞབས་དང་གུས་འདདུ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ལོ་སངོ་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་
ནས་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་ཚང་མ་གཅྱིག་བཟ་ོ
དགསོ་པ་རེད་ཟརེ་ན་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད། དགསོ་
པའང་མེད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གདལུ་བྱའྱི་
ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་བསནུ་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསྲུང་གྱི་ནང་
ད་ུལ་ྟབ་འད་མྱིན་དང་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་
པར་ཡོད་པ་གསྲུངས་ཡོད། གདལུ་བྱའྱི་ཁམས་དང་བསམ་
པ་བག་ལ་ཉལ་བ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་པས་ད་ེདང་བསནུ་ནས་
དནོ་དག་སྙྱིང་པ་ོཡ་རབས་དང་སེམས་པ་བཟང་པ་ོདགོས་
པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡོད། ད་ེལ་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་པར་
སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པའྱི་ག་ོའཕང་སྒྲུབ་རྒྱྱུ ་གསྲུང་ཡོང་གྱི་ཡོད། འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་
པ་འདདོ་མཁན་ཚོས་ཀང་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པསོ་གསྲུངས་
པ་དག་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་མཐར་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པའོྱི་
དྲུང་ལ་སླབེ་ཀྱི་རེད་ཅསེ་སོ་སོའྱི་གསྲུང་སངས་མྱི ་འད་ཡོང་གྱི་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

ཡོད། བསབླ་བྱ་སྙྱིང་པ་ོནྱི་མྱི ་ཡ་རབས་ཤྱིག་དང་མྱི ་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་དགསོ་པ་ཚང་མས་གསྲུང་གྱི་འདགུ 

ད་ེནས་ཁམས་དང་མོས་པ་ལྟར་ལོ་སངོ་ཕག་ལྷག་གྱི་འབལེ་
བ་ཡོད་པའྱི་སོ་སོའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ེསོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ེརང་
ཉམས་སྲུ་བངླས། སྙྱིང་པ་ོནྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མས་གསྲུངས་
པའྱི་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཉམས་ལེན་བྱདེ་དགསོ། ས་ྔ
མོ་ཡྱིན་ན་ལྲུང་པ་མྱི ་འད་བར་ཆོས་བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་བ་རྣམས་
ཕན་ཚྱུན་ལ་འབལེ་བ་མེད་པར་སོ་སོར་སྡདོ་བཞྱིན་ཡོད། དངེ་
གྱི་དསུ་སྲུ་ཕར་ཚྱུར་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཡྲུལ་སྐརོ། ད་ེབཞྱིན་
ད་རྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་འབལེ་
བ་ས་ྔམོ་དང་མྱི ་འད་བ་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཆོས་ལྲུགས་
ཚང་མ་མཐྲུན་འབལེ་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། ཅསེ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མའྱི་ནང་ད་ུཆོས་པ་རྣམ་
དག་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། ཕན་ཚྱུན་ལ་འབལེ་བའང་ཡོད་
པས་མཐྲུན་འབལེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དངེ་གྱི་
དསུ་སྲུ་ཆོས་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་གསོད་རེས་བྱདེ་པ་ནྱི་ཐབས་སྐ་ོ
བ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་དང་། ཨྱི ན་ཌ་ོན་ེཤྱི ་ཡའྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་
པ་དང་ནང་པའྱི་ཆོས་པ་ཚོར་འབལེ་བ་ཡོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཆ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་
དྱིན་སྩལ་རསེ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་། ལམ་གཙོ་རྣམ་གསྲུམ་
གྱི་བཤད་ལྲུང་འཕ་ོསྐངོ་དང་སེམས་བསྐདེ་ཀྱི་སྡམོ་པ་འབགོ་
ཆོག ད་ེརསེ་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་གྲྲུབ་མཚམས་
གསྲུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་མྱི ་སྣས་ཉྱིན་གསྲུམ་རྱིང་ཆོས་འབལེ་
གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ཞལ་
མཇལ་གྱིས་གསྲུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་
སྐརོ་༸སནྙ་སེང་ཞུས་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཐ་ེ
ཝན་ནས་ཆོས་གྲགོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགྲནོ་འབདོ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པས་ཐ་ེཝན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ན་
ཐགོ་མར་སྱིངྒ་པརོ་ལའང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་
བཀའ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཉྱིན་གསྲུམ་རྱིང་གྱི་ཨེ་ཤྱི ་
ཡའྱི་གསྲུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གྲྲུབ་ཡོད་པ་བཅས།  །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་

དགསོ་ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ 
བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ན་ོསྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་
ད་ཐགོ་ནས་བྱྱིས་པ་ཚོར་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་བསྐྲུན་ (Fair 

Share for Children) ཞསེ་པའྱི་ཆེས་མཐའོྱི་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་
མེད་པའྱི་དབྲུ་འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་བརྙན་
འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བྱྱིས་པ་ཚོར་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་བསྐྲུན་ཞེས་
པའྱི་ཆེས་མཐའོྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། མ་འངོས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། ད་ལའྟྱི་མྱི ་
རབས་ཀྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གླྱིང་ལ་ལ་ྟསྐངོ་
གནང་གྱི་རེད།

འཛམ་གླྱིང་ལ་ལ་ྟསྐངོ་གནང་བ་ནྱི་དནོ་དངསོ་སྲུ ་ང་ཚོ་རང་
ཉྱིད་ལ་ལ་ྟསྐངོ་གནང་བ་རེད། ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་ཀྱི་རྐནེ་པས་
ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚེ་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་བཞྱིན་ཡོད། དསུ་རབས་ 
༢༠ དང་ ༢༡ གཉྱིས་བསྡརུ་ན། དསུ་རབས་ ༢༠ ནྱི་དག་
པའོྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དསུ་རབས་ ༢༡ 
ནང་དག་པའོྱི་བྱ་སྤདོ་ཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡོད། ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་
གང་སར་མྱི ་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཞསེ་པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་བདེ་
སྤདོ་གཏངོ་རྒྱྱུར་དང་དདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།

དསུ་རབས་ ༢༠ པའྱི་ནང་མྱི ་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཞསེ་
མང་པ་ོབརདོ་མངོ་མེད། ད་ལའྟྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི ་རབས་
གཙོ་བ་ོད་ེཡྱིན་ཞྱིང་། ཁངོ་ཚོས་མ་འངོས་པར་འཛམ་གླྱིང་
འདྱི་དནོ་དམ་གྱི་ཞྱི་བད་ེཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་གྱི་རེད། ད་ེརྱིང་
ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལྲུགས་ནང་འབྱརོ་ལནྡ་ཚོའྱི་
འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཡག་པ་ོརང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་

དང་། འབྱརོ་མེད་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་སྐ་ོབ་ོརང་
འཇགས་གནས་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ངསོ་རང་སྤྱི་
ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་མྱི ་མང་
གྱི་བད་ེསྡགུ་སྐརོ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི ་མང་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་
འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་སྐ་ོབ་ོརེད། དརེ་བརནེ་བྱྱིས་པ་ཚོར་
ཞུ་རྒྱྱུར། ཁྱདེ་རང་ཚོས་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་ད་ེཉུང་ད་ུཇྱི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་
གནང་རོགས། ད་ེནྱི་ངསོ་ཀྱི་ད་ོཁྲུར་བྱདེ་ས་གཙོ་བ་ོཡྱིན། 
ཁྱདེ་རང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་པ་ཡྱིན་ན་རེད་མྱིན་ནའང་
རེད། གང་ལརྟ་ངསོ་ཀྱིས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། 
ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་དང་། 
ལགྷ་པར་མྱི ་སྐ་ོབ་ོཚོར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། མྱི ་སྐ་ོབ་ོཚོར་
ཁྱདེ་ཚོའྱི་རོགས་རམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། མྱི ་སྐ་ོབ་ོཚོས་དཀནོ་
མཆོག་དང་། ཁ་ཆེའྱི་སནོ་པ། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
བཅས་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱི་ཡོང་ཐབས་མེད།

ང་ཚོས་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཉུང་ད་ུ
གཏངོ་བར་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགསོ། མྱི ་རབས་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོས་གནད་དནོ་ད་ེསེམས་ལ་ཉར་རོགས། ང་ཚོས་ངསེ་པར་
ད་ུདབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་
དགསོ། ངསོ་ཀྱིས་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོར་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པྲུར་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རྒྱྱུ ་མེད།

༄༅། །འཛམ་གླྱིང་གང་སར་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་
ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སེམས་
ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བར་དམྱིགས་ཏ་ེནྱིའྲུ ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི ་ 
(New Zealand) ནང་གནས་སྡདོ་ལམྕ་སྐ་ུཇྲུ་ན་ེལེ་ཁྲུ་ནྱིན་ 
(Junelle Kunin) ལགས་དང་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཟླ་ཨ་བྷ་ེཀུ་ནྱིན་ 
(Abe Kunin) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་མཆོག་གྱིས་གཟྲུངས་སགྔས་དང་ཞལ་ལྲུང་
སྩལ་བ་སོགས་ཕགོས་བསྒྱིགས་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་
རནེ་ཞསེ་རོལ་དབྱངས་སྒྱིག་སྦརོ་གནང་ས་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སརྐ་དང་བསནུ་དབྲུ་འབྱདེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རནེ་ཞསེ་པའྱི་རོལ་
དབྱངས་དང་འབལེ་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའྲུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་ནང་
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཟླ་རེའྱི་དསུ་དབེ་གྲགས་ཅན་རོལ་ལྱིང་སྱི་
ཊོན་ (Rolling Stone) ཞསེ་པའྱི་རམོ་པ་པ་ོབགྲསེ་པ་ཨེ་
ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ (Alex Morris) ལགས་ཀྱིས་རོལ་
ལྱིང་སྱི ་ཊོན་དསུ་དབེ་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཅར་འདྱི་བརྙན་
འཕྱིན་འདནོ་ཐངེས་གསར་ཤོས་སདླ་ད་ུ (Special Edi-

tion video series) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཅར་འདྱི་
ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།  

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས། ས་ྔད་ོབད་ེལེགས། སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལནྷ་བཀའ་
མོལ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ས་ྔད་ོ
བད་ེལེགས། 

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས།  ལོ་ལའྔྱི་གངོ་ནྱིའྲུ་ཛྱི ་
ལེན་ཌྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བྲུད་མེད་ཇྲུ ་ན་ེལེ་ཁྲུ ་ནྱིན་ལགས་ཀྱིས་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་མཆོག་གྱིས་གཟྲུངས་
སྔགས་དང་ཞལ་ལྲུང་སྩལ་བ་སོགས་ཕགོས་བསྒྱིགས་ཀྱིས་
ནང་སེམས་ཀྱི་འཇྱིག་རནེ་ཞེས་རོལ་དབྱངས་སྒྱིག་སྦོར་
ཞུས་ཏ་ེསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ 
༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བསནུ་དབྲུ ་འབྱདེ་གནང་ཡོད་པ་
དང་། རོལ་དབྱངས་ད་ེདབྲུ་འབྱདེ་གནང་པ་ནས་བཟྲུང་
ད་བར་ཉན་མཁན་ས་ཡ་བཞྱི ་དང་ཕདེ་ཀ་ལྷག་ཟྱིན་འདགུ   
རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་འགྲ་ོབ་མྱི ་ལ་རོགས་རམ་ཇྱི་ལརྟ་གནང་
ཐྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་ཆོ་ག་འདནོ་པའྱི་སྐབས་སྲུའང་རོལ་ཆའྱི་རྱིགས་
འཁལོ་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། 
འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་པྲུ་མ་ཡྱིན་པར། རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒས་

སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སེམས་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐབེས་ཀྱི་
ཡོད། རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒས་འབྲུ་སྱིན་ཕ་མོ་ཚོར་ཤུགས་རྐནེ་
ག་ཚོད་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངསོ་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁྱྱི་དང་
བྱྱིའྲུ་སོགས་ཀྱིས་སྒ་སནྙ་མོ་ཞྱིག་ག་ོཐསོ་བྱྱུང་བ་དང་སྐྱིད་པ་ོ
ཚོར་གྱི་ཡོད། གླ་ོབྲུར་ད་ུསྒ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ོཐསོ་བྱྱུང་བ་དང་
ཧནོ་འཐརོ་འགྲ་ོགྱི་རེད།

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས།  མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་སེམས་སྤ་ོགསེང་གནང་ཆེད་རོལ་དབྱངས་ག་རེ་
གསན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ངསོ་
ཀྱིས་སྒམོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དཔྱད་སྒམོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དསེ་ནང་
སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེསྤདོ་ཀྱི་འདགུ

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས། གལ་ཏ་ེམགནོ་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཌོ་ནལ་ཌྱི ་ཊྱི ་རམ་ཕྱི་ 
(Donald Trump) མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གསྲུང་རྒྱྱུ ་ཡོད་
དམ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ངསོ་
ཀྱིས་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
ཨ་རྱི་དང་། རྒྱ་ནག ཨྲུ་རྲུ་སྲུ། རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་
རྣམ་པ་ཚོས་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་ 
དང་། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས་སོ་
སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པྲུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་མེད། ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་གཅྱིག་པྲུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་གྱི་འསོ་བསྡ་ུསླབེ་ལ་ཉ་ེབ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་
ཐག་གཅདོ་གནང་དགསོ་པ་ལས་ངསོ་རང་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད།

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས། ཨ་རྱི་དང་པ་ོབྱདེ་དགསོ་
ཞེས་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཐད་སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་ལ་བསམ་ཚྱུལ་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོད་དམ།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས།  ཌ་ོ
ནལ་ཌྱི་ཊྱི ་རམ་ཕྱི་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཆགས་སབྐས་
ཁངོ་གྱིས་ཨ་རྱི་དང་པ་ོབྱདེ་དགསོ་ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད། ཨ་
རྱི་ནྱི་རང་དབང་དང་། སྣ་ེཁྱིད་ཐྲུབ་མཁན་གྱི་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལོ་རྒྱྱུས་དང་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཨ་རྱི ་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་རང་དབང་གྱི་
ཕགོས་སྲུ་སྣ་ེཁྱིད་དགསོ་པའྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད་སམྙ།

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས། དངེ་སབྐས་ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུཕྱིན་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་མྱི ་མང་པའོྱི་སེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་སེམས་ཁལ་
འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།  འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་
ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ག་རེ་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནམ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཚན་རྱིག་པ་མང་པསོ་སྨན་བཟ་ོརྒྱྱུ འྱི་ཐད་འབད་
བརནོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་པའྱི་སྒ་ོནས་
ཞྱིབ་འཇྲུག་དང་བརག་དཔྱད་བྱས་ན་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་
འབྱྱུང་གྱི་རེད། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་ཞདེ་སྣང་
བྱས་ནས་བསདྡ་ན་ཕན་ཐགོས་མེད། ཚན་རྱིག་པ་དང་སནྨ་
པ་བཅས་ནས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་བཟ་ོརྒྱྱུར་བརག་དཔྱད་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས། དརེ་རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
གལ་ཏ་ེབཅསོ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དརེ་ངསོ་ལེན་བྱདེ་
དགསོ། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སབྐས་ཞྱིབ་འཇྲུག་

བྱདེ་དགསོ། རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞྱི་བ་ལསྷ་དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའྱི་ནང་མཛད་པའྱི་སྤདོ་འཇྲུག་ལས། གལ་ཏ་ེབཅསོ་སྲུ་ཡོད་
ན་ནྱི། །ད་ེལ་མྱི ་དགར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །གལ་ཏ་ེབཅསོ་སྲུ་མེད་
ན་ནྱི། །ད་ེལ་མྱི ་དགར་བྱས་ཅྱི་ཕན། །ཞསེ་གསྲུངས་པ་ད་ེ
དནོ་དངསོ་དང་མཐྲུན་པ་རེད། 

ཨེ་ལེག་སྱི་མོར་རྱི་སྱི་ལགས་ཀྱིས། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་སྔནོ་མ་རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ ༡༤ པའྱི་ཡང་སྱིད་
བྲུད་མེད་ཅྱིག་འཁྲུངས་སྱིད་པ་དང་། སྐ་ུཕངེ་ ༡༤ པའྱི་ཡང་
སྱིད་གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅསེ་གསྲུངས་མངོ་ཡོད། 
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་དའེྱི་སྐརོ་ཏགོ་ཙམ་འགྲལེ་
བརདོ་གནང་རོགས།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ངསོ་
ཀྱིས་ད་ོཁྲུར་བྱདེ་ས་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཕངེ་འདྱི་རང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
མྲུ་མཐྲུད་གནས་མ་གནས་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་དང་། 

ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་སོག་པ་ོབཅས་ལ་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་མྲུ་མཐྲུད་གནས་དགསོ་མྱིན་གྱི་
ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད།

ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྲ་ོབ་ཇྱི་སྱིད་གནས་
གྱུར་པ། །ད་ེསྱིད་བདག་ནྱི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྲ་ོབའྱི་སྡགུ་
བསལྔ་སེལ་བར་ཤོག ཅསེ་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་གཞན་
དནོ་སྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་སེམས་ཉྱིན་ལརྟ་སྐདེ་ཀྱི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་བཀའ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་
སྐ་ུནན་སེ་པ་ེལོ་སྱི་ (Nancy Pelosi) མཆོག་གྱིས་གཙོ་
སྐངོ་འགོ་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཅོས་ཐབས་དང་
ལནྷ་ད་ུདཔལ་འབྱརོ་དང་ཁརོ་ཡྲུག་གྱི་དང་བདནེ་སྤྱི་ཡོངས་
ལ་དགསོ་གལ “(Addressing the Climate Cri-

sis with Economic and Environmental Jus-

tice for All)  ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱི་དང་། ཁ་ེན་ཌ། ཕ་རན་སྱི། 
འཇར་མན་ནྱི། ཨེ་ཊ་ལེ། ཉྱི་ཧངོ་། ཨྱི ན་ཡྲུལ་བཅས་ནས་
དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དགསོ་དམྱིགས་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ད་ུབཙྱུགས་པའྱི་ 
(G7) ཟརེ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་
གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་ 
༡༩ ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཚོགས་ཡོད།

སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་མོ་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ང་
ཚོས་འདས་པའྱི་ཉམས་མངོ་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེད་ལའྟྱི་མྱི ་རབས་
ཚོས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པྲུའྱི་ཁེ་ཕན་སདླ་ད་ུབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ལ་ཐྲུན་མོང་གྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་གྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་སྔནོ་ཐནོ་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གྱི་
ཚོགས་འད་ུའདྱི་ཧ་ཅང་བླ་ོསབོས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ངསོ་

ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེགཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་
བརདོ་ཀྱི་ཡོད། མ་འངོས་པར་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་
བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་སདླ་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་
པ་ལས་ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ངའྱི་ཆོས་ལྲུགས་ཞེས་བྱ་ེབག་
པ་གཅྱིག་པྲུའྱི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་མེད། འདས་པའྱི་
ལོ་རྒྱྱུས་ལ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཆོས་
ལྲུགས། རྱིགས་རྲུས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབཟསོ་ཡོད།

ར་བའྱི་ཆ་ནས་རང་གཅེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོལ་བརནེ་ནས་སོ་སོ་
གཅྱིག་པྲུ་དང་། ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ། ངའྱི་སྡ་ེཚན་ཞསེ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེནྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་གུ་དགོ་པ་ོརེད། 
དནོ་དངསོ་སྲུ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མའྱི་མ་འངོས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་ནས་
འཚོ་དགསོ། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་ནང་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་
བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་སདླ་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུའྱི་
དསུ་ཚོད་སླབེ་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་
བཞྱིན་པ་ནྱི་གནད་དནོ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

མ་འངོས་པར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་རསེ་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་ཅན་ད་ུའགྱུར་ངསེ་རེད་ཅེས་ངསོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོ

ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བརདོ་ཀྱི་འདགུ  སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
བདནུ་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པས་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་སྐརོ་ད་ོསྣང་
སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་མྱི ་རྣམས་ལ་བདོ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཡང་རེ་
རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་ཡྲུལ་ནྱི་ཆྱུ་བ་ོཆེན་པའོྱི་འབྱྱུང་
ཁྲུངས་ཡྱིན། དཔརེ་ན་བདོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྱི་ཆྱུ་བཞུར་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡར་ཀླྲུངས་གཙང་
པ།ོ བདོ་ནས་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལ་སེང་ག་ེཁ་འབབ་སོགས་བཞུར་
བཞྱིན་ཡོད། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ཆྱུའྱི་འབྱྱུང་
ཁྲུངས་ནྱི་བདོ་རེད། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་བདོ་ནང་ལོ་
རེ་བཞྱིན་གངས་འབབ་ཚད་ཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བྱྱུང་
འདགུ ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་རྡ་རམ་ས་ལའང་གངས་འབབ་ཚད་
ཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བྱྱུང་། དརེ་བརནེ་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་
ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགྱུར་འདགུ

དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་ལ་བརནེ་ནས་
ས་ཁྲུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཆར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ 
དང་། ས་ཁྲུལ་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་སམྐ་པ་ོཆགས་ཡོད། མྱི ་མང་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་ 
དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁྲུལ་ཁ་ཤས། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་མྱི ་མང་
རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ས་
ཁྲུལ་ཁ་ཤས་ནང་ཆར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་
ས་ཁྲུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཆར་བ་འབབ་ཀྱི་མེད། ད་ེནྱི་ག་ོལའྱི་ཚ་
དདོ་འཕལེ་བ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་བ་རེད་སམྙ། འབྱརོ་ལནྡ་པ་
མགྲནོ་ཁང་ནང་སྡདོ་མཁན་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཛ་དག་
ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་གྱི་མེད་སྱིད། འནོ་ཀང་མྱི ་སྐ་ོབ་ོཚོར་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བྱདེ་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་
བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་སྒྱུ ་རལ་བ་དང་ཤེས་
ཡོན་མྱི ་སྣ་གྲགས་གྲས། ཡྲུན་རྱིང་བདོ་མྱི ་
དང་བདོ་དནོ། བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་འཛྱིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསྲུམ་ཐགོ་མཐྲུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐུ་ཀ་པྱི་ལ་
ཝཏྶྱ་ཡན་ (Dr. Kapila Vatsyayan) 
མཆོག་དགུང་ལོ་ ༩༢ ཐགོ་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་
པར་རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་གཅྱུང་
པ་ོསྲུ་བཤྷ་བ་ྷཤྱི ་ (Subash Bhashi) 
ལགས་ལ་ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་
ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ད་ུསནོ་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་པ་སྐུ་བལམྟས་ནས་ལོ་
ང་ོ ༢༥༠༠ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྱིའྱི་
མཛད་སྒརོ་བཅར་བའྱི་སབྐས་ནས་དམ་པ་ཀ་པྱི་ལ་ཝཏྶྱ་ཡན་
མཆོག་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་དམ་པ་ཁངོ་ལ་ཨ་མ་ལགས་ཞསེ་འབདོ་
ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཁངོ་གྱིས་ངསོ་རང་ཙམ་མ་ཟད་
བདོ་མྱི ་གཞན་པ་ཚོ་ལའང་སོ་སོའྱི་ཨ་མ་ནང་བཞྱིན་བྱམས་
སྐངོ་གནང་གྱི་རེད། དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐད་མཐྲུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད་པས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 

གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་ཝ་ཱཎ་དབྲུས་བདོ་ཀྱི་ཆེས་
མཐའོྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཐགོ་མར་གསར་འཛྲུགས་
གནང་སབྐས་སྲུའང་དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་ཧུར་ཐག་གནང་ཡོད།  
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེནྱི་རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་
གཞུང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་བྱམས་བར་ེསླབོ་གཉརེ་བྱདེ་སའྱི་
བསྱི་གནས་སྲུ་གྱུར་ཡོད། 

དམ་པ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་རྱིག་གཞུང་ལྷན་
ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་གནང་མངོ་བ་མ་ཟད། རྒས་ཡོལ་མ་ཐནོ་བར་
ཝཱ་ཎ་དབྲུས་བདོ་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གྱི་འཛྱིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་འགན་འཛྱིན་འགན་ཁྲུར་རྐང་
བཞསེ་གནང་ཡོད།  དམ་པ་ཁངོ་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
བདོ་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་གནང་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་མྱི ་ཚེ་གང་པརོ་བདོ་མྱིའྱི་གྲགོས་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྱི་ཡྱི ་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐྲུན་མྱིན་
ཆོས་རྱིག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་ཐད་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཐགོ་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཡྱི ་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལོ་མང་རྱིང་རྒྱྱུན་ད་ུའབལེ་བ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ན་ནྱིང་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་མཐའ་མའྱི་མཇལ་འཕད་ད་ེབྱྱུང་། 

མཐར་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པ་ད་ེརྒྱ་གར་བ་
དང་བདོ་མྱི ་ཚང་མར་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲགོས་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་
ཆགས་པ་ཙམ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་གནའ་བའོྱི་རྱིག་གཞུང་དང་

སྒྱུ ་རལ་ཐགོ་མཁས་དབང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཁངོ་གྱིས་
དགུང་གྲངས་ ༩༢ བར་མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐལ་བ་
དང་། སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདླ་ད་ུབླསོ་བཏང་
གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ནྱི་ཚང་མར་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་
འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ །

གསྲུང་འཕྱིན་ང་ོམ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ཐགོ་སྩལ་ཡོད་པས། ཚྱིག་དནོ་
ལ་ཧ་ེབག་ཡོད་ཚེ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡོང་བ་ཞུ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་དྱི་
མཆོག་གྱི་སྐསེ་སརྐ་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་
ན་རེནྡྲ་མོ་དྱི་ (Narendra Modi) མཆོག་གྱི་སྐསེ་སརྐ་
ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་དནོ།  སྐ་ུཉྱིད་དགུང་ལོ་ ༧༠ ལ་
ཕབེས་པའྱི་སྐསེ་སྐར་དང་བསནུ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
སདླ་མར་ཡང་སྐ་ུགཟྲུགས་སརྔ་རྒྱྱུན་བཞྱིན་བད་ེཐང་ཡོང་བའྱི་
སྨནོ་འདནུ་ཡོད།

འདྱི་ལོར་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐེན་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་གང་སར་དཀའ་ཚེགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་མཉམ་རྲུབ་ཀྱིས་འབད་བརནོ་བྱས་ན་
མྱི ་རྱིང་བར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་འགོག་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། 
འགགོ་ཁབ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ཀང་བཟ་ོསྐྲུན་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནང་དབྲུས་སའྱི་གཞུང་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་
ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཐབས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་
ལ། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཐབས་ཀྱི་
འཆར་གཞྱི་བཀདོ་འདམོས་གནང་ཕགོས་ལ་ཡྱི ་རང་བསགྔས་
བརདོ་ཡོད།

དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་རྐནེ་གྱིས་ལྲུས་སེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ཙམ་
མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཕགོས་གང་སར་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་
དང་། ཕྲུ་གུའྱི་སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོཕགོ་དང་བར་ཆད་བྱྱུང་བར་
བརནེ་མྱི ་མང་པརོ་སེམས་འཚབ་དང་མ་བད་ེབ་བཟསོ་ཡོད།

རྐནེ་ངན་རྲུ་འཛྱིང་བའྱི་སབྐས་གདངོ་ལེན་ཇྱི་ལརྟ་བྱདེ་དགསོ་
པའྱི་སྐརོ་འདྱི་མཁན་ཡང་ཡང་ཡོང་གྱི ་འདགུ་པ་རྣམས་ལ་
དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རྲུང་ད་ེལ་དངསོ་ཡོད་གནས་

ཚྱུལ་གང་ཡྱི ན་ཕགོས་ཡོངས་ནས་བལྟ་དགོས་ཚྱུལ་བསམ་
འཆར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།  དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བྱནོ་པའྱི་
རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཞྱི་བའྱི་ལསྷ། གལ་ཏ་ེབཅསོ་སྲུ་
ཡོད་ན་ནྱི། །ད་ེལ་མྱི ་དགར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །གལ་ཏ་ེབཅསོ་སྲུ་
མེད་ན་ནྱི། །ད་ེལ་མྱི ་དགའ་བྱས་ཅྱི་ཕན། །ཞསེ་དཀའ་ངལ་
ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཐགོ་མར་ད་ེསེལ་ཐབས་ཡོད་མེད་
བལསྟ་ཏ།ེ གལ་ཏ་ེཡོད་ན་ད་ེལ་འབད་དགསོ་པ་དང་། གལ་
ཏ་ེསེལ་ཐབས་མེད་ན་སེམས་ཁལ་བྱས་ཀང་ཕན་ཐགོས་མེད་
པར་གསྲུངས་པ་ད་ེཡྱིད་ལ་དན་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།

ངསེ་གཏན་མེད་པའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་སབྐས་སྲུ ་ཞྱི་བད་ེ
ལྷྱིང་འཇགས་དང་མཉམ་མཐྲུན་གྱི་ཕགོས་སྲུ ་མདནུ་བསྐདོ་
བྱདེ་དགསོ་ན། གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་སེམས་ཁྲུར་ལེན་
པའྱི་སྙྱིང་ར་ེར་བར་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་འཚེ་བ་
མེད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེའསོ་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
དགསོ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འཕགས་པའྱི་
ཡྲུལ་ད་ུའབདོ་ཅྱིང་བརྱི་མཐངོ་ཆེ་བ་མ་ཟད། འདས་པའྱི་ལོ་
ང་ོ ༦༡ རྱིང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཡྲུལ་གཉྱིས་
པའང་ཡྱིན་པས། ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་བསྐར་ད་ུརྒྱ་གར་
གཞུང་དང་མྱི ་མང་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་བར་ེསེམས་དང་ལནྡ་པས་
མཐྲུན་འགྱུར་རོགས་མགནོ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྱིན་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྨནོ་འདནུ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།།

༄༅། །ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་ད་རྒྱའི་

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག་

རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང། 
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་སངས་སྐརོ་མྱི ་མང་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་
དགསོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཕྲུར་བྲུ་ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཙམ་ལ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་གྱི ས ་བ ཞུགས ་
སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་
རྒྱ་བརྒྱྱུ ད་ངེས་བརན་མེད་པའྱི ་
གནས་སངས་འགོ་ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱི ་
ཐྲུན་མོང་གྱི ་རང་བཞྱིན་བཟང་པ་ོ
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཚྱུལ་ (Cul-

tivating our Common 

Humanity amidst Un-

certainty) ཞསེ་པའྱི་བརདོ་
གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་
པ་དང་།  སབྐས་དརེ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུཡྲུ་རོབ་སེམས་དང་སགོ་གྱི་ཚོགས་
པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ཨེ་མྱི ་ཀོ་ཧནེ་ཝ་རེ་ལ་ 
(Amy Cohen Varela) ལགས་དང་། མེད་ཐྱིའྲུ་རྱི་ཀཱ་
ཌྱི་ (Matthieu Ricard) ལགས།  ཨཱར་ཧུ་སྱི་གཙྱུག་
ལག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གྱི་ཕན་ཚྱུན་སེམས་ཀྱི་འབལེ་འདྱིས་བསྱི་
གནས་ཁང་གྱི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཨན་ཌྱི་རྱི་སྱི་ (Andreas 

Roepstorff) ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བགྲ་ོགླངེ་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་བགྲ་ོགླངེ་གྱི ་ཐགོ་མར་ཡྲུ ་རོབ་སེམས་དང་སགོ་གྱི ་
ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་མྱི ་ཀོ་ཧནེ་
ཝ་རེ་ལ་ལགས་ཀྱིས་སེམས་དང་སགོ་གྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་གྲྲུབ་མཚམས། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུ
ཨེ་མྱི ་ཀ་ོཧནེ་ཝ་རེ་ལ་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ཕྱི་རན་སྱི ་སྱི ་ཀ་ོཝ་
ལེ་ར་ལ་ (Francisco Varela) ལགས་ཀྱི་འད་པར་ཞྱིག་
ཉར་བཞྱིན་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་ངསོ་རང་ལ་དངེ་རབས་ཚན་
རྱིག་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བྱྱུང་། ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་སྐརོ་བགྲ་ོ

གླངེ་གནང་སབྐས་ཁངོ་གྱིས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཞྭ་མོ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞྭ་
མོ་ཞྱིག་གནོ་གནང་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་
སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་སབྐས་ཁངོ་གྱིས་ནང་པའྱི་ཞྭ་མོ་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞྭ་མོ་ཞྱིག་གནོ་གནང་གྱི་རེད། ཁངོ་ནྱི་མྱི ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ཞྱིང་། ཁངོ་གྱིས་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུངསོ་
རང་བགྲ་ོགླངེ་གནང་འག་ོའཛྲུགས་མཁན་གྲས་རེད། རྱིམ་
པས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པསོ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་སྒམོ་
སྐརོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།

ད་ེརསེ་མེད་ཐྱིའྲུ་རྱི ་ཀཱ་ཌྱི ་ལགས་དང་ཨན་ཌྱི་རྱི ་སྱི ་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དངེ་སང་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁེར་རྐང་གྱི་ཚོར་བ་
སླབེ་ཀྱི་ཡོད་པས། ད་ེསྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རོགས་ཞསེ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ས་ྔམོ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སོ་སོ་
གཅྱིག་པྲུ་གནས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཟརེ་བ་ད་ེཁྱབ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་
ལ་ག་ོདགསོ། དངེ་སང་ག་ོལའྱི་ཚ་དདོ་དང་དཔལ་འབྱརོ་
གྱི་རྐནེ་པས་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་བྱང་གྱི་ཁྱད་པར་མེད་ལ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་ག་ོལ་གཅྱིག་གྱི་སངྒ་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད།

ས་ྔམོའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ང་ཚོ་ཟརེ་བ་ད་ེདསུ་ཚོད་ཡོལ་
ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ང་
ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་མ་འངོས་པ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་ཡོད། 
ད་ེནྱི་དངསོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ནང་པ་ཚོས་མ་རྒན་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད།  འཇྱིག་
རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ཡྱི ་ཤུ་པས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀནོ་
མཆོག་གྱིས་བཟསོ་པ་རེད་ཅསེ་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་
ཚོ་དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་གྱིས་བཟསོ་པའྱི་མཆེད་གྲགོས་ཕ་ོ
མོ་ཤ་སག་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
ལ་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་བྱང་ད་ུཡོད་པའྱི་མྱི ་ཚང་མ་
གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརནེ་ནས་བསདྡ་ཡོད།

འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགསོ། ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་
འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ། ས་ྔམོ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཞསེ་དང་དདོ་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེ
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དངེ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་སབས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕདོ་
བསནེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་མྱིག་
དམར་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུ ད་མེཀ་སྱི ་ཀོའྱི་གླགོ་
བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་དང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་གནང་མཁན་
སྐ་ུཞབས་ཡྲུ་ཇ་ེནྱིའ་ོདར་བྷ་ེཛྱི ་ (Eugenio Derbez) 

ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུབྱམས་བར་ེདང་ཁརོ་ཡྲུག་གྱི་གནད་དནོ་ 
(Compassion and Environment Issues) ཞསེ་
པའྱི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་མཛད་ཡོད།

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་ཡྲུ་ཇ་ེནྱིའ་ོདར་བྷ་ེཛྱི ་ལགས་ཀྱིས། 
སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ས་ྔད་ོབད་ེ
ལེགས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་
བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་སེམས་ལ་བརདོ་མྱི ་ཤེས་པའྱི་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཞསེ་ཞུས།

ད་ེནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ལྲུང་པ་ཕན་ཚྱུན་དབར་དསུ་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ 

དང་། ད་ལ་ྟའདྱིར་ས་ྔད་ོཡྱིན་ཞྱིང་། ངསོ་རང་གྱི་ཀདླ་པ་ཧ་
ཅང་སོས་པ་ཡྱིན། མེཀ་སྱི་ཀརོ་དགངོ་ད་ོཕྱི་པ་ོཆགས་ཡོད་
རྒྱྱུ ་རེད། ཁྱདེ་རང་གྱི་ཀདླ་པ་གཉྱིད་ཤོར་གྲབས་ཡོད་སྱིད། 
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་སོས་པ་ཡྱིན། དསུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ངསོ་རང་
ལ་ཁ་ེཕན་འདགུ ཡྲུ་ཇ་ེནྱིའ་ོདར་བྷ་ེཛྱི ་ལགས་ཀྱིས། སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞགོས་པ་ས་ྔཔ་ོཡར་

བཞེངས་གནང་གྱི ་ཡོད་རེད་ཅེས་གོ་
ཐསོ་བྱྱུང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
ས་ྔཔ་ོཡར་བཞེངས་རསེ་ཉྱིན་མོ་ཇྱི་ལརྟ་
སྐལེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཞསེ་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པར།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས། ད་ེནྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཅན་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། ངསོ་རང་
སྒརེ་གྱི་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་ན། ངསོ་

ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་ངསོ་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་
གྱི་ཡོད། མྱི ་ཚོས་ངསོ་རང་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ཞསེ་འགྲལེ་
བརདོ་གནང་གྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་སླབོ་སྦངོ་
བྱས་པ་ཡྱིན། པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ང་
ཚོས་ཆོས་འདལུ་བ་ཉམས་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། པཱ་ལྱིྱིའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་ནྱི་གཙོ་བ་ོསནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ལྲུང་ལ་བརནེ་ནས་འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ནྱི་གཙོ་བ་ོརྱིག་པར་བརནེ་ནས་འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད། དཔརེ་
ན་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དག་ེསླངོ་
དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་བརྡར་བའྱི་
གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་
བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད།  རྱིམ་
པས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
པ་དང་མཉམ་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དར་རྒྱས་བྱྱུང་
ཡོད། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེྲུ་
བཙན་གྱིས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོ་བདོ་ལ་གདན་དངས་པ་ 
དང་། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
དྱི་མ་མེད་པ་ད་ེབདོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། སབྐས་ད་ེདསུ་
རྒྱ་ནག་ནྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པསོ་
ནང་ཆོས་སདླ་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་པའྱི་གྲྲྭ་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ནང་སླབེས་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡྱིའྲུ་
བཙན་གྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་མཉསེ་པ་ོགནང་ཡོད། 
སྐབས་ད་ེདསུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོམཁན་

ཆེན་ཞྱི་འཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་བདོ་
ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། ད་ེནས་བཟྲུང་ང་ཚོ་བདོ་པ་རྣམས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་རསེ་འབང་བ་ཆགས་ཡོད།

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་འགྲ་ོསངས་འདྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་
གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསྲུངས་པའྱི་བཀའ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་པས་དཔྱད་ཡོང་དསུ་ཕན་བྲུ་མྱི ་བད་ེ
བ་ཡོད་ན། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ནའང་དང་དནོ་
དགངོས་པ་ཅན་རེད། ངསེ་དནོ་མ་རེད་ཅསེ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་
རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༤༠ ནས་ ༥༠ རྱིང་
ངསོ་ཀྱིས་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ནང་སེམས་
ཀྱི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བྱས་པ་ཡྱིན།  དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་
ཚོར་ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་སྐརོ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་
ནའང་། ནང་སེམས་ཁམས་དང་ཀདླ་པའྱི་སྐརོ་ལ་ཤེས་བྱ་
ད་ེཙམ་མེད། དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པར་རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་
གནང་གྱི་འདགུ   དངེ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕད་བཞྱིན་ཡོད་སབས། ནང་སེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་དགསོ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སེམས་ཀྱི་འགྲ་ོསངས་ཤེས་པར་
ང་ཚོར་ཤེས་བྱ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལནྡ་དགསོ།

གཞན་ཡང་ཡྲུ ་ཇ་ེནྱིའ་ོདར་བྷ་ེཛྱི ་ལགས་ཀྱིས་མ་འངོས་པར་
མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་བྲུད་མེད་ཅྱིག་འཁྲུང་
སྱིད་མྱིན་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། 
ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དམག་དཔནོ་ཕལ་ཆེ་བ་
སྐསེ་པ་རེད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་བྲུད་མེད་ཀྱིས་གནང་ཚེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་བརན་
ལྷྱིང་དང་དཀའ་ངལ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོསྱིད། གནས་སངས་ལ་
དཔགས་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་མྲུ་མཐྲུད་གནས་
པ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་བྲུད་མེད་ཅྱིག་འཁྲུངས་ན་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་བྲུད་མེད་ཅྱིག་
ལ་འཁྲུང་སྱིད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༦༠ པའྱི་ཐགོ་སྤལེ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ 
གསྲུང་བཤད།

༄༅། །ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན། ༸རྒྱལ་བསན་
ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག ཁམས་གསྲུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པ།ོ འཇྱིག་རནེ་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔནོ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
མགནོ་སྐབས་དང་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་འཁྱིད། བདོ་མྱིའྱི་
མང་གཙོའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སལོ་འབྱདེ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོ
གསྲུམ་གུས་པས་ལ་ྷཕག་གྲངས་མེད་སྔནོ་ད་ུབཏང་ས།ེ བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་དང་བདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ད་ེརྱིང་ནྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་
དབྲུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༦༠ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆེན་
གྱི་ཉྱིན་མོ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོས་སྱིད་ལྲུགས་གཉྱིས་
ཐྲུགས་འགན་བཞསེ་འཕལ་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལྲུགས་ལ་
དསུ་དང་འཚམས་པའྱི་བསྒྱུར་བཅསོ་དགསོ་གལ གཟྱིགས་
ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ལེགས་བཅསོ་ལས་ཁྲུངས་གསར་
འཛྲུགས་གནང་བ་སོགས་དངསོ་སྲུ་བསྒྱུར་བཅསོ་ཕག་བསར་
མཛད་ཀང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་པ་
ནས་བཟྲུང་ཐྲུགས་དགོངས་བཞྱིན་ཕག་བསར་མཛད་རྒྱྱུར་
མཛད་དཀའ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཕད་ནས་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་
ད་ུསོང་སབས། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་བསན་སྱིད་
མྱི ་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་འཕལ་ཕྲུགས་ཀྱི་བད་ེདནོ་སདླ་ད་ུ
བཙན་བྱལོ་ད་ུམ་ཕབེས་ཀ་མེད་ད་ུགྱུར།

བཙན་བྱོལ་ད་ུཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་བདོ་མྱི འྱི་རང་
དབང་སླར་གསོའྱི་ཆེད་ད་ུསྒྱིག་འཛྲུགས་གསར་འཛྲུགས་ 
དང་། བདོ་ཀྱི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང། 
སྐད་ཡྱི ག་བཅས་མྱི ་ཉམས་གོང་སྤལེ་སླད་ད་ུཆོས་སྡ་ེདང་། 
གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྲྲྭ། གཞྱིས་ཆགས་བཅས་གསར་འཛྲུགས་
དང་རྒྱ་སྐདེ་རྱིམ་པའྱི་ཐགོ་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་བསྐནོ་པའྱི་

གྲྲུབ་འབས་བཟང་པ་ོང་ཚོའྱི་མྱིག་སརྔ་མཐངོ་གསལ་ཡྱིན།

ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ ་འཁྱིད་ཐྲུགས་འགན་བཞེས་
འཕལ་དུས་དང་མཐྲུན་པའྱི་བསྒྱུ ར་བཅོས་གཏོང་རྒྱྱུ འྱི ་
དགངོས་པ་དང་། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ལ་ཐྲུགས་མོས་
ཆེན་པ་ོམངའ་བའྱི་ཐགོ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་
ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙོའྱི་རང་
དབང་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་བགྲ་ོགླངེ་ལམ་ལྲུགས་སོགས་ཀྱི་
དག་ེམཚན་གཟྱིགས་ཏ།ེ མང་གཙོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ལ་ངསེ་
ཤེས་ལགྷ་པར་འཁྲུངས།

དའེྱི་རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུབརན་བཞུགས་བསར་འབྲུལ་དང་འབལེ་བངླ་
དརོ་ཞུ་བྱའྱི་མནའ་གན་མཐྲུ ་བ་ོཆེ་འབྲུལ་ལམ་ཞུ་སབྐས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་དགངོས་དནོ་བཞྱིན། བདོ་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་དང་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་འཐྲུས་མྱི ་བཅྱུ་
གསྲུམ་བསྐ་ོའདམེས་གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོ་ཐགོ་མར་དབྲུ་བརྙསེ་ཤྱིང་། ད་ེ
ནས་བཟྲུང་མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་ལ་མདནུ་སྐདོ་ཐྲུབ་ཐབས་

སྲུ་ལོ་ནས་ལོ་བསདུ་ལམ་སནོ་དང་སྐལུ་འདདེ་རབ་དང་རྱིམ་
པ་མཛད་པའྱི་འཕལེ་རྱིམ་རགས་ཙམ་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་།

ཐགོ་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༡ བར་གྱི་མང་གཙོའྱི་
འཕལེ་རྱིམ་ནྱི། མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་ལ་སྣ་ེའཁྱིད་མཛད་
པའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་
བདོ་ཀྱི ་ར་ཁྱིམས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ 
ཤྱིང་། དའེྱི་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་སྐ་ུདབང་ཕྱིར་
བསྡུ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་ཚྱུན་ཆད་ཀང་འཇགོ་གནང་མཛད་
ཡོད།   ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
སྒམོ་གཞྱི་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ལ་ཡང་དསུ་ནས་དསུ་
སྲུ་ལེགས་བཅསོ་ཇྱི་དགསོ་མཛད་ཡོད་པ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ 
ལོར་སྤྱི་འཐྲུས་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཆོལ་ཁའྱི་ཁོངས་སྲུ ་
བྲུད་མེད་འཐྲུས་མྱི ་རེ་འཕར་སྣནོ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ 
ལོར་འསོ་བསྡའུྱི་སྒྱིག་གཞྱི་གསར་ད་ུགཏན་འབབེས། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་སབྐས་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་
ཚོགས་སྲུ་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་གྱི་སྤྱི་འཐྲུས་གསར་འཇྲུག་གནང་
བ་སོགས་རླབས་ཆེན་གྱི་བསྒྱུར་བཅསོ་མཛད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༡ བར་ནྱི། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
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གསྲུམ་འཛྲུགས་གནང་མཛད་པའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ ༡༩༩༠ 
ཟླ་ ༥ ནང་སྤྱི་འཐྲུས་དང་། བཀའ་ཤག གཞུང་ཞབས་
བཅས་པའྱི་འཐྲུས་མྱི ་ ༣༧༠ སྐརོ་གྱི་ཚོགས་འཛོམས་སར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བླནོ་རྣམས་ཐད་ཀར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་སྤྱི་
འཐྲུས་ལ་ཕག་རགས་སྩལ་སལོ་མཚམས་འཇགོ་མཛད་པའྱི་
ཐགོ། ར་ཁྱིམས་བསྐར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཐད་བསྐསོ་མཛད། 
ད་ེབཞྱིན་སབྐས་དའེྱི་བཀའ་ཤག་ཕྱིར་བསྡ་ུགནང་ནས་ཚོགས་
ཆེན་ད་ེགས་དམྱིགས་བསལ་ཐགོ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་
ཐག་གཅོད་བྱྱུང་བ་བཞྱིན་བཀའ་བླནོ་གསྲུམ་བདམས་ཐནོ་
བྱྱུང་ཡོད།

ད་ེབཞྱིན་སབྐས་བཅྱུ་པའྱི་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀང་ཕྱིར་བསྡ་ུ
གནང་ས།ེ ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་སྤྱི་འཐྲུས་ཀྱི་གྲངས་
འབརོ་སརྤ་ཆ་གནང་བ་མ་ཟད། ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ཁྲུལ་ 
དང་། ཡྲུ་རོབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུས་དམྱིགས་གསར་གཏདོ་
དང་། བྲུད་མེད་ཀྱི་འག་ོའཁྱིད་སྐདེ་སྱིང་གནང་ཆེད་ཆོལ་
ཁའྱི་ཁོངས་སྲུ ་བྲུད་མེད་སྤྱི་འཐྲུས་གཉྱིས་རེ་ངེས་པར་ད་ུ
དགསོ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་བསྐྲུན་ཏ་ེསབྐས་བཅྱུ་གཅྱིག་པའྱི་སྤྱི་འཐྲུས་
འསོ་འདམེས་ལེགས་གྲྲུབ་བྱྱུང་། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབབེས་དང་། ཟླ་
དའེྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་ཕག་རགས་སྩལ་ཏ་ེབཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབབེས་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ནང་ཁྱིམས་ལྲུགས་དབང་འཛྱིན་
བདོ་མྱིའྱི་ཆེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གསར་འཛྲུགས་གནང་
ས།ེ མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་ས་བརན་བཙྱུགས་ཐྲུབ་པ་མ་
ཟད། ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་དབར་ལ་ད་ོམཉམ་སངས་འཛྱིན་ཡོང་
ཆེད་འགན་དབང་ཆ་བགསོ་བཟསོ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
དབྲུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་དང་། ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ 
ཁང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་བཅས་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་
སྡ་ེཚན་ད་ུབསྒྱུར་བ་མ་ཟད། འཛྱིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
བླནོ་ཕབེས་སངས་ཀང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་བླནོ་ད་ེདག་གྱི་འསོ་གཞྱི་ཉྱིས་ལབྡ་ལས་

མ་ཉུང་བ་གྲསོ་ཚོགས་སྲུ ་གནང་བར་གྲསོ་ཚོགས་ནས་འསོ་
ཤོག་གྱི ་ལམ་ནས་བཀའ་བླནོ་ད་ུའདམེས་དགོས་པ་སོགས་
དསུ་བསནུ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་དགསོ་ལེགས་བཅསོ་མཛད་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དང་། ད་ཕན་གྱི་མང་
གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་ནྱི། དབྲུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་
སྐངོ་གྱི་སྐ་ུདབང་རྱིས་སྤདོ་གནང་བ་དང་རསེ་འབལེ་གྱི་དསུ་
ཚྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། བདོ་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི ་མང་ངསོ་
ནས་དསུ་རག་ཏུ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་ཐགོ ༸མགནོ་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཡེ་ཤེས་དབྱྱིངས་དཔྱད་ཀྱིས་དབྲུ ་འཁྱིད་མཛད་པར་
དགའ་མགུ་ཡྱི ་རང་དང་། བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཇྱི་ཕབེས་སྒྲུབ་
ཐབས་ཞུ་བ་ལས། མྱི་མང་ངསོ་ནས་ཆབ་སྱིད་འགན་དབང་
འཁྱརེ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ་ོདང་གྲ་སྒྱིག་མེད་པར་བརནེ་དབྲུ་འཁྱིད་
མཛད་འགན་མྲུ་མཐྲུད་བཞེས་དགོས་པའྱི་གསོལ་འདབེས་
ཤུགས་དག་ཞུས་ཡོད།

འནོ་ཀང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་དང་། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འཕལ་ཕྲུགས་བད་ེ
ཐབས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ས་བརན་རྒྱྱུན་གནས་བཅས་
ལ་དགངོས་ཏ།ེ བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་
འདམེས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཐྲུགས་ཐག་བཅད་ད།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ 
ལོར་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་
བྱས་ཤྱིང་། ༸མགནོ་པ་ོམཆོག་ཕདེ་བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུབཞུགས། 
མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐངོ་གྱི་སྐ་ུ
དབང་ཡོངས་རོགས་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་
བྱས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་པ་དསེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ཙམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་རགོས་ཐྲུབ་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་བདོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཀྱི་མེ་ལྕ་ེ
སརྔ་ལརྟ་རྒྱས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བརྡ་ལན་སྤད་ཡོད།

མདརོ་ན། མྱི ་ལོ་དྲུག་ཅྱུ་ཧྱིལ་པ་ོགཞན་ཡྲུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་
བའྱི་ང་ོབརོ་གནས་ཀང་། མང་གཙོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་ཡན་
ལག་ཡོངས་སྲུ་ཚང་བ་གང་ཞྱིག བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་
རོད་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལམ་ཁོ་ནར་འཁྱིད་གནང་མཛད་པ་
ཀུན་གྱིས་བསདོ་བསགྔས་བྱ་ཡྲུལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནྱི། སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དསུ་
གསྲུམ་གསལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབྲུ་འཁྱིད་ལམ་སནོ་

དང་། སྐ་ུངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བཞསེ་མཛད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཁ་ོ
ན་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསབྐས་
འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག གཞྱིས་
བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ༸མགནོ་པ་ོམཆོག་ལ་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆཻ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།

ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་ཀང་མང་གཙོའྱི་རང་དབང་ལོངས་
སྲུ ་སྤདོ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དགའ་འསོ་པའྱི་གནས་ཡྱིན། 
འནོ་ཀང་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་སྤྲུན་ཟླ་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་གདགུ་རྱུབ་འགོ་ལ་མང་གཙོའྱི་ཁེ་དབང་
ལོངས་སྲུ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཕར་ཞགོ འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཙམ་ཡང་ལོངས་སྲུ ་སྤདོ་དབང་མེད་པར་མྱི ་ལོ་དྲུག་ཅྱུ་ལགྷ་
རྱིང་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུཉ་ེདསུ་ནས་སདྐ་
ཡྱིག་དང་ཁོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐབོ་བྱདེ་པ་ལའང་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་ ༡ 
ནས་མྱི ་རྱིགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་དང་འབལེ་བའྱི་སལོ་ཡྱིག་ཟརེ་
བ་བཏནོ་ནས་བདོ་མྱིར་སརྔ་ལས་དམ་བསྒགས་བྱདེ་ཤུགས་
ཆེ་རྲུ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཀུན་གྱིས་མཁྱནེ་
གསལ་རེད།

ཡང་ཉ་ེཆར་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་
ལས་དནོ་སྐརོ་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་
རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུའཚོགས་པའྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་དབྲུས་
དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་ངསེ་པར་ད་ུབྱདེ་དགསོ་
པའྱི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུའགྱུར་བར་སྐུལ་འདདེ་གཏངོ་དགོས་
པ་དང་།  ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་ལོ་ཆྱུང་སླབོ་ཕྲུག་
ནས་སྤལེ་དགསོ་པ། རྒྱལ་ཁབ་སྐངོ་བར་མཐའ་མཚམས་
སྐངོ་དགོས་པ་དང་མཐའ་མཚམས་སྐངོ་བར་སྔནོ་ལ་བདོ་
བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བ་བྱདེ་དགོས་པ་སོགས་རལ་ད་ུབཏནོ་ནས་
བཤད་ད།ེ དནོ་ད་ུརྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་བསནུ་
ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛྱི ན་ལ་དམ་
བསྒགས་ཆེ་རྲུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ངསེ་པ་དང་། བདོ་རྱིགས་གཞནོ་
སྐསེ་རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོའྱི་ཐགོ་ནས་ཀདླ་པ་འཁྲུད་
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ཐབས་ཀྱི་བྱ་སྤདོ་ངན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་བདོ་ལ་བརན་ལྷྱིང་མེད་པ་བཟ་ོམཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཡྱི ན་པ་ལས་བདོ་རྱིགས་མྱི ་མང་ལ་ཁག་དཀྲྱི་བྱེད་ཐབས་
མེད། མདརོ་ན། བདོ་ཀྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་གྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་འཚོགས་ནས་ངསེ་པར་ད་ུབྱདེ་
དགསོ་པའྱི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བཏནོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དགསོ་
མཁ་ོསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཁ་ོན་ཡྱིན་པ་ཟྲུར་བལསྟ་ལེབ་
མཐངོ་ཡྱིན།

ལར་ནས་བདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེཡང་དག་
པ་ཡྱིན་ཚྱུལ་བཤད་ཀང་། བླ་ོགཟྲུ་བརོ་གནས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྱིད་གཞུང་དང་། མྱི ་མང་རྣམས་བཞད་གད་ཤོར་ངསེ་ཡྱིན། 
གལ་ཏ་ེབདོ་ལ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ད་ཕན་ལ་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་
རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་ ༡༥༤ ཡྱིས་
རང་གྱི ་གཅེས་པའྱི་ལྲུས་སགོ་མེར་སགེ་གནང་དགོས་དནོ་
མེད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་
མེད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་འདདོ་ཡོད་ན། བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཉྱིན་མཚན་ལྟསོ་མེད་ཞེད་སྣང་ངང་གནས་དགོས་པའྱི་ཐལ་
ཆེ་བའྱི་གཅྱིག་སྡུད་རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་བདོ་མྱིར་གདགུ་
རྱུབ་མནར་གཅོད་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་བསམ་བླ་ོདརོ་དགོས་པ་ 
དང་། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་མང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་ངསེ་
པར་ད་ུདང་ལེན་བྱདེ་དགསོ་ཅྱིང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཕྲུལ་
བ་བཞྱིན་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་བརྒྱྱུ ད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ད་ུཞྱི ་བའྱི་གྲསོ་
མོལ་གང་མགགོས་འགོ་འཛྲུགས་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེལརྟ་བྱས་ན་སྤྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་
བསམ་དནོ་བཞྱིན་འགྲྲུབ་རྒྱྱུ ་ཉག་གཅྱིག་ཡྱིན།

ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་ལའང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྒྱས་བཤད་མྱི ་དགསོ་པར་འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༩ ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་
དད་རང་དབང་གྱི་ལོ་འཁོར་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་འཛམ་གླྱིང་ཁྱནོ་

ཡོངས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་བརྡལ་བཤྱིག་
དང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱདེ་མཁན་གྲས་སྲུ་རྒྱ་ནག་
འཁདོ་ཡོད་པས་ཀང་ར་སྤདོ་བྱདེ་ཐྲུབ།

ད་ེམྱིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་ལསྔ་༸ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་
མཆོག་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་ལོ་
ང་ོ ༢༥ འཁརོ་བ་དང་བསནུ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱི་གནས་
སངས་ཇྱི ་ཡྱི ན་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁ་གསལ་སྤོད་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐུལ་གནང་བར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་
ལ་གདངོ་ལེན་བྱ་ཆེད་ཨ་རྱི་དང་། ཨྱི ན་ཡྲུལ། འཇར་མེ་
ནྱི། ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ། ཨོ་སྱི་ཀྲ་ོལྱི ་ཡ་སོགས་ཀྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་གསར་
འཛྲུགས་གནང་བར་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས། མ་འངོས་པར་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་བའྱི་རེ་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ད་རེས་ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ཞུ་རྒྱྱུར། ཉ་ེལམ་དབྲུས་འསོ་
བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྱིད་སྐངོ་དང་། སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་
སྤྱི ་འཐྲུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའྱི་ལས་དནོ་འགོ་འཛྲུགས་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཟྱིན་པ་ལརྟ། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་
གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱིས་སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངོས་
གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡ་ུགཉྱིས་ཀར་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱྱུ ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་སབས། འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སནོ་གནང་
བ་ཁག་ལ་ཐྲུགས་སྣང་དགསོ་པ་མ་ཟད། འདས་པའྱི་ཉམས་
མངོ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་སོ་སོའྱི་འསོ་ཤོག་ད་ེརྣམ་དཔྱདོ་ལནྡ་
པའྱི་ངང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོའཁྱིད་གནང་ཐྲུབ་པའྱི་སྱིད་སྐངོ་ 
དང་། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་པའྱི་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམས་འཕྱུགས་
པ་མེད་པར་བདམ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་བཏང་
ནས་འཆལ་གཏམ་དང་དཀྲྲུག་ཤྱིང་སོགས་བདོ་མྱིའྱི་ཆྱིག་
སྒྱིལ་ལ་གནདོ་པའྱི་བྱདེ་བབ་རྱིགས་ཀྱི་མགོ་སྐརོ་འགོ་ལ་མ་

ཚྱུད་པར་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན།

ད་ེརྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ནས་རྒྱ་གར་དབྲུས་སའྱི་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་
རདོ་ཐགོ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསྲུམ་ནས་རོགས་སྐརོ་གནང་
མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས། ཚོགས་སྒརེ་
བཅས་ལ་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ཇྱི་སྱིད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་
གསལ་བ་ད་ེསྱིད་ད་ུབདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མྲུ་མཐྲུད་གནང་
བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

མཐའ་དནོ།  སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་འགྲ་ོབ་སྤྱི་དང༌། ཡང་སྒསོ་གང་གྱི་གདལུ་ཞྱིང་བདག་
ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དཔྲུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་
བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་། ཐྲུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་
དག་གགེས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲྲུབ་པ་དང་།  བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས།  བཀའ་ཤག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠  ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ལ།།  །།
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བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོ་དབྲུ་བརྙསེ་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༦༠ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད།

༄༅། །འགྲ་ོབ་ལ་ྷདང་བཅས་པའྱི་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་
བཤེས། ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག 
འཇྱིག་རནེ་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ང་ོམཚར་རྨད་ད་ུབྱྱུང་བའྱི་འཕྱིན་ལས་ལ་
བརནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་
དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ད་ུབསྒྱུར་ནས། ད་ེརྱིང་བདོ་
རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་
ཁྱད་པར་ཅན་འདྱིའྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་ས་ེ
གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་དང་བདོ་མྱིར་ཕན་
གྲགོས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས། བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག ཞྱི་བད་ེལ་དགའ་མོས་བྱདེ་མཁན་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོ་དབྲུ ་
བརྙསེ་པའྱི་ཉྱིན་མོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་
མཛའ་བརའེྱི་འཚམས་འདྱི་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་

ཡྱིན།

མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལྲུགས་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་བྱྱུང་རབས་
ནང་བཙན་གཉམོ་དང་། དབྲུལ་ཕྱུག ཕ་ོམོ། རྱིགས་རྒྱྱུད་
སོགས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྲུ་མཆོག་དམན་གྱི་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་པའྱི་
འད་ུཤེས་ད་ེམེད་པར་བྱས་ནས། སྤྱི་ཡོངས་སམ་ཐྲུན་མོང་ལ་
ལ་ྟབའྱི་འད་མཉམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མྱི ་མང་
གྱི ་འདདོ་མོས་གཙོ་བརོ་འཛྱི ན་པའྱི་རྱིང་ལྲུགས་ཤྱིག་ཡྱི ན་
ལ། རླབས་ཆེན་གྱི་རྱིང་ལྲུགས་ད་ེའད་ཞྱིག་མངནོ་འགྱུར་
ཡོང་ཆེད་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ལོ་རྒྱྱུས་བརྒྱྱུད་རྱིམ་
ཁདོ། དམག་འཁྲུག་དང་། འསོ་ལངས། འཐབ་རདོ་བཅས་
ཀྱི་མཇྲུག་འབས་ཁ་ོནས་རྒྱལ་ཕམ་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཏ།ེ མྱི ་
མང་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ནསུ་ཤུགས་མངནོ་འགྱུར་བྱདེ་ཐབས་
གནང་དང་གནང་མྲུས་སྲུ་ཡོད་མོད། བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་གྱི་མང་གཙོ་ནྱི་མང་ཚོགས་ནས་འཐབ་རདོ་འཁྲུག་སླངོ་
སོགས་རྲུལ་ཁག་གྱི་འགྲ་ོགྲནོ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་བཏང་མ་དགསོ་
པར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་
གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྐུ ་ན་ཕ་མོའྱི་དསུ་ནས་བདོ་ཀྱི ་སྤྱི ་
ཚོགས་ལམ་སལོ་ལ་དསུ་དང་འཚམས་པའྱི་སྒྱུ ར་བཅོས་
དགསོ་གལ་གཟྱིགས་ཏ་ེབདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི་ལྲུགས་གཉྱིས་
ཐྲུགས་འགན་བཞསེ་རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ལེགས་བཅསོ་
ལས་ཁྲུངས་ཟྲུར་འཛྲུགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོའྱི་ལོ་
མཇྲུག་ཏུ་ལ་ྷསར་གདོ་ཞྱིབ་ལས་ཁྲུངས་ཆེད་འཛྲུགས་མཛད་
པ་སོགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་ལྲུགས་རྙྱིང་པར་བཅསོ་སྒྱིག་ཚྱུལ་
བཞྱིན་མཛད་པའྱི་རྨད་བྱྱུང་ཐྲུགས་བསྐདེ་ཟབ་མོའྱི་རླབས་
ཆེན་མཛད་བཟང་རྱིམ་པར་བསྐངས་པའྱི་ཐྲུགས་རའེྱི་གཟྱི་
བྱྱིན་ཁ་ོནས་བདོ་འབངས་རྣམས་ལ་བད་ེསྐྱིད་རགོས་ལནྡ་གྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་ཐྲུགས་བརནོ་ཆེར་བསྐདེ་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་སབྐས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི་དབང་ཤུགས་དང་
དག་གནནོ་ཇ་ེཆེར་སོང་ས་ེབདོ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ད་ེ
ཉྱིད་ཡོངས་སྲུ་བཙན་བཟྲུང་བྱས་ཏ་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་
གར་ནང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་གྱུར།

བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་རསེ་འཚོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་སྣ་ེ
འཛྱིང་བའྱི་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སངས་ད་ེལྟ་བྲུའྱི་འགོ་
ནས་ཀང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཐྲུགས་བཞདེ་སྔནོ་ཡོད་ལརྟ། བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་
ལྲུགས་མང་གཙོ་ཅན་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱྱུར་འཕལ་མྱུར་ཕག་བཞསེ་
བསྐངས་གནང་མཛད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གནས་མཆོག་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆོལ་གསྲུམ་ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས་
པའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་བརན་བཞུགས་བསར་འབྲུལ་
དང་འབལེ་བླང་དརོ་ཞུ་བྱའྱི་མནའ་གན་མཐྲུ ་མོ་ཆེ་འབྲུལ་
ལམ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བདོ་འདྱི་སྔར་
ལྟར་མ་ཡྱི ན་པར་བདོ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མང་གཙོའྱི་
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གཞུང་ཞྱིག་འཛྲུགས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་དང་པསོ་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞལ་སརྔ་
མཇལ་ཕག་དམ་འབྲུལ་ཞུས་པ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་
ལམ་ལྲུགས་ད་ེཐགོ་མར་དབྲུ་བརྙསེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་མ་འངོས་
བདོ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་སྙྱིང་དནོ་འགྲམེས་སྤལེ་དང་། དརེ་མྱི ་མང་
གྱི་བསམ་འཆར་རྣམས་གཞྱི་རནེ་ད་ུམཛད་ད་ེར་ཁྱིམས་ཀྱི་
དནོ་ཚན་ཁག་ལ་སྣནོ་འཕྱི་སྤརོ་གཅགོ་གནང་འསོ་གནང་ས་ེ
བཞུགས་སྒར་ད་ུམྱི ་མང་སེར་སྐ་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པར་ཡང་
བཀའ་བསྡུར་དང་སྦྲགས་ར་ཁྱིམས་གཏན་འབབེས་མཛད་
ད་ེསླད་བདོ་རང་བཙན་སླར་གསོ་བྱྱུང་མ་ཐག་ཐགོ་མའྱི་ར་
འཛྱིན་ར་ཁྱིམས་ཕག་ལེན་བསར་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གསྲུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་
བཞྱི་པའྱི་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ཏ།ེ བཙན་བྱལོ་ད་ུགནས་འཁདོ་
བྱསེ་འབྱརོ་མྱི ་མང་ནས་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ང་ོ
ཚབ་མཚོན་པའྱི་སྤྱི་འཐྲུས་འསོ་འདམེས་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ཐགོ་དངསོ་
སྲུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོའྱི་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ནས་བཟྲུང་མང་གཙོའྱི་དསུ་ཆེན་གཞུང་འབལེ་
གྱིས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་འག་ོཚྱུགས་པ་ནས་ད་བར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་མྲུས་
ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ འག་ོསདོ་ནས་བཟྲུང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པསོ་སྤྱི ་འཐྲུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་
འཐྲུས་སྒ་ོཇ་ེཚང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སནོ་ས་ྔརསེ་ཕབེས་པ་མ་
ཟད། འཛྱིན་སྐངོ་གྱི་འག་ོའཁྱིད་སྱིད་བླནོ་བསྐ་ོགཞག་དགསོ་
མྱིན་མང་ཚོགས་ལ་བསམ་ཚྱུལ་དྱི་བསྡུར་སོགས་རྱིམ་པར་
མཛད་ད།ེ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི ་འཐྲུས་ ༣༦༩ ཙམ་འདསུ་པའྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བར་བརྒལ་བཀའ་བླནོ་འསོ་འདམེས་
དང་སྤྱི་འཐྲུས་གྲངས་ཚད་སརྤ་ཆ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི་གྲསོ་
ཆོད་བཞག་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ར་ཁྱིམས་ཟྱིན་

བྱིས་བསྐར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཐད་བསྐསོ་བསྐངས་ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སབྐས་ ༡༡ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་སྲུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
གཏན་འབབེས་གནང་ཞྱིང་། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་
བསྩལ་གནང་བ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་འདྱི་བཞྱིན་གཞྱི་རའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཡོད་པའྱི་དངེ་
རབས་ཅན་གྱི་མང་གཙོའྱི་འགྲ་ོལྲུགས་དང་མཐྲུན་པ་ཞྱིག་ཏུ་
བསྒྱུར་གནང་མཛད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་གསྲུང་འཕྱིན་ནང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐར་བཅོས་དགོས་
པའྱི་བཀའ་དགངོས་ལརྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་ནས་ཕདེ་
བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་ཤྱིང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོའཁྱིད་བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་པ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བྱེད་འགོ་
བཙྱུགས་ཏ་ེམང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་ནང་མདནུ་བསྐདོ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད།

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་སྐ་ུཕངེ་ན་རྱིམ་གཞུང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དབྲུ་འཛྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་རྐནེ་བསྐྲུན་ཡོད་ཀང་། མང་
གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་ཡོངས་སྲུ་རགོས་པའྱི་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ལོར། བདོ་མྱིའྱི་འཕལ་ཕྲུགས་ཀྱི་བད་ེར་ཁ་ོནར་དགངོས་
བཞསེ་བ་ླམེད་ཀྱིས་མྱི ་ལོ་ ༤༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པའོྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱི ན་སྐངོ་གྱི ་སྐུ་དབང་
ཡོངས་སྲུ་རགོས་པ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བྱས་
པའྱི་འགོ་འཁྱིད་རྣམས་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་ད་ེབཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་འདྱི་ཉྱིད་ཁྱིམས་ལྲུགས་དབང་འཛྱིན་
ལནྡ་པའྱི་དངེ་རབས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ཡང་དག་ས་
བརན་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་ཡོད། 

བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་ཁདོ་ད་ཕན་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱིས་གཙོས་
ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ ༢༧ ཙམ་བསྐར་བཅསོ་གཏན་འབབེས་
ལེགས་གྲྲུབ་བྱྱུང་ཡོད། ད་ེམཚྱུངས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་བྱང་དང་། སྤྱི་འཐྲུས་ཀྱི་གྲངས་འབརོ། 
ལས་ཡྲུན་བཅས་ལ་རྱིམ་པས་འགྱུར་ལྡགོ་མང་པ་ོཕྱིན་
ཡོད། སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནང་གྱི་ཐགོ་མའྱི་

མཚན་བྱང་ (Commission of Tibetan People’s 

Deputies) ཞསེ་པ་སྤྱི་འཐྲུས་སབྐས་བདནུ་པའྱི་དསུ་སྲུ་ 
(Assembly of Tibetan People’s Deputies) 
ཞསེ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་བསྒྱུར་
བཅསོ་གནང་། ད་ེརསེ་སྤྱི་འཐྲུས་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་དསུ་སྲུ་  

(Tibetan Parliament in Exile) ཞསེ་ཡང་
བཅསོ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ལའྟང་ད་ེལརྟ་གནས་ཡོད། སྤྱི་
འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པའོྱི ་ཨྱི ན་ཡྱི ག་ཐོག་གྱི ་མཚན་
བྱང་ (Chairman and Vice Chairman) ནས་  

(Speaker and Deputy Speaker) ཞསེ་པར་བསྐར་
བཅསོ་གནང་། སྤྱི་འཐྲུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཐགོ་མར་བཅྱུ་
གསྲུམ་དང་། རྱིམ་གྱིས་སབྐས་དསུ་སོ་སོའྱི་དགསོ་མཁརོ་
གཞྱིགས་པའྱི་སྣནོ་འཕྱི་གནང་འསོ་གནང་ས་ེད་ལའྟྱི་ཆར་ཆོལ་
ཁ་གསྲུམ་ནས་སྤྱི་འཐྲུས་བཅྱུ་རེ་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོ
བཞྱི ་དང་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་བཅས་ནས་སྤྱི་འཐྲུས་གཉྱིས་རེ། 
ཡྲུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁྲུལ་ནས་གཉྱིས། ལྷ་ོབྱང་ཨ་
རྱིའྱི་ཁྲུལ་ནས་གཉྱིས། རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསྲུམ་ཕྲུད་པའྱི་ཨེ་
ཤེ་ཡ་དང་ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་ཁྲུལ་ནས་གཅྱིག་བཅས་བསྡམོས་
སྤྱི་འཐྲུས་གྲངས་ཚད་ ༤༥ བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཡྲུན་ཐད་སྤྱི་
འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ ༧ པའྱི་བར་ལོ་གསྲུམ་རེ་ཡྱིན་པ་
དང་སབྐས་ ༨ པ་ནས་ལས་ཡྲུན་ལོ་ལ་ྔརེར་སརྤ་གནང་གྱིས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཡྲུན་ལོ་ལྔ་རེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད། 
མདརོ་ན་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་དྲུག་རྱིང་སབྐས་དསུ་སོ་
སོར་དགོས་མཁརོ་གཞྱིགས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་
ལྲུགས་ལ་ལེགས་བཅོས་རྱིམ་གནང་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་དབྲུ ་
འཁྱིད་སྱིད་སྐངོ་དང་སྤྱི་འཐྲུས་མྱི ་མང་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་
འསོ་བསྡའུྱི་ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོགནང་བ་དང་། སོ་སོའྱི་
དབྲུ་འཁྱིད་བརྒྱྱུད་བད་ེསྡུག་དཀའ་སེལ་དང་མ་འངོས་པར་
ལས་འཆར་བང་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་འཁརོ་གཅྱིག་
ནང་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་དང་སྔནོ་རྱིས་གྲསོ་ཚོགས་
ཞསེ་གྲསོ་ཚོགས་ཐངེས་གཉྱིས་ཚྱུགས་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་
ཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་
ཡ་གལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ས་གནས་འཐྲུས་
མྱིའྱི་ཚོགས་འད།ུ ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁྲུངས། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་ཀྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀང་ས་བརན་འཛྲུགས་ཐྲུབ་ཡོད། ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་
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བལ་འབྲུག་གསྲུམ་ནང་ས་གནས་འཐྲུས་ཚོགས་སྲུམ་ཅྱུ་སོ་
བརྒྱད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུགཅྱིག་བཅས་ཁྱནོ་ས་འཐྲུས་སྲུམ་ཅྱུ་
སོ་དགུ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁྲུངས་ལ་ྔབཅྱུ། སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་བཅྱུ་གསྲུམ། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་
བདནུ་ཅྱུ་དནོ་ལ་ྔབཅས་ཡོད། སྒྱིག་འཛྲུགས་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙོའྱི་
ཁ་ེཕན་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་མྲུས་དང་། གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དབྲུ་
མའྱི་ལམ་ད་ེཉྱིད་ཀང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བའྱི་
གནས་སངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་སོ་སོའྱི་ཆབ་འབངས་
ཀྱི་དཀའ་སྡགུ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་། གཞུང་གྱི་ལངས་
ཕགོས་བཅས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་ལམ་
དརེ་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་
ཡྱིད་སྨནོ་དང་བསགྔས་བརདོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།

ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བར་པ་ེཅྱིང་ད་ུ
ཀྲྲུང་དབྱང་གྱི་བདོ་ལྗངོས་ཀྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་གྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༧ པ་ཟརེ་བ་ཚོགས་ཏ།ེ ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་
སོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་མཐ་ོགྲས་རྣམས་དང་། བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་སོགས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་དམུ་བྲུར་
བགོས་པའྱི་བདོ་ཁྲུལ་གྱི་འགོ་འཁྱིད་མཐ་ོགྲས་རྣམས་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་“ཏང་གྱི་
ར་འཛྲུགས་དང་སྱིད་དབང་འཛྲུགས་སྐོང་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ཏ།ེ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བད་ེའཇགས་དང་
ཡྲུན་རྱིང་བད་ེའཁདོ་ལ་འགན་སྲུང་དང་། མྱི ་དམངས་ཀྱི་
འཚོ་བའྱི་ཆྱུ་ཚད་རྒྱྱུ ན་མཐྲུད་ངང་མཐ་ོརྲུ་འགྲ་ོརྒྱྱུར་འགན་
སྲུང་། འབྱྱུང་ཁམས་ཁརོ་ཡྲུག་ལེགས་སྲུ་འགྲ་ོརྒྱྱུར་འགན་
སྲུང་། མཐའ་མཚམས་བརན་པ་ོདང་མཐའ་མཚམས་བད་ེ
འཇགས་ཡོང་རྒྱྱུར་འགན་སྲུང་བཅས་བྱས་ཐགོ མཐྲུན་སྒྱིལ་
དང་། འབྱརོ་ཕྱུག ཤེས་དཔལ། ཞྱི་མཐྲུན། མཛེས་སྡགུ་
བཅས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་དངེ་རབས་ཅན་
གྱི་བདོ་ལྗངོས་གསར་པ་ཞྱིག་འབད་པ་ཆེན་པསོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་
བྱདེ་དགསོ།” སྐརོ་དང་། “ངསེ་པར་ད་ུརང་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་
ལྲུགས་ཀྲྲུང་ག་ོཅན་གྱི་ཁ་ཕགོས་དང་ཁྱིམས་ལརྟ་ཆོས་ལྲུགས་
བྱ་དནོ་ལ་ད་ོདམ་བྱ་རྒྱྱུ ་རྒྱྱུན་འཁྱངོས་བྱདེ་པ།” ཞསེ་དང་། 
བདོ་ལྗངོས་ཀྱི་ལས་དནོ་གྱིས་ངསེ་པར་ད་ུམེས་རྒྱལ་གོང་བྲུ་
གཅྱིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐབོ་དང་། མྱི ་རྱིགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་ལ་

ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེགཞྱི་འཛྱིན་ས་དང་ཤུགས་འདནོ་སར་
བརྱི་དགསོ། མང་ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོ་དང་ཁྱིད་སནོ་བྱ་རྒྱྱུར་
ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརྒལོ་
བྱདེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ནང་ཞུགས་རྒྱྱུར་སྐུལ་སླངོ་རྒྱ་ཁྱབ་བྱས་
ནས། བརན་ལྷྱིང་ལ་སྲུང་སྐངོ་བྱདེ་པའྱི་ས་བརན་མཁར་
གང་ཆགས་པ་བྱ་དགསོ། ཏང་གྱི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་། ཀྲྲུང་ག་ོ
གསར་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས། བསྒྱུར་བཅསོ་སྒ་ོདབྱའེྱི་ལོ་རྒྱྱུས། སྤྱི་
ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་གོང་འཕལེ་ལོ་རྒྱྱུས་བཅས་ཀྱི་སླབོ་གསོ་
གཏྱིང་ཟབ་སྤལེ་བ་དང་། བདོ་ལྗངོས་ས་གནས་དང་མེས་
རྒྱལ་གྱི་འབལེ་བའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་སླབོ་གསོ་གཏྱིང་ཟབ་སྤལེ་ནས། 
མྱི ་རྱིགས་ཁག་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྟ
བ་དང་། ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ྟབ། མྱི ་རྱིགས་ལ་ྟབ། རྱིག་གནས་ལ་ྟབ། 
ཆོས་ལྲུགས་ལ་ྟབ་བཅས་འཛྲུགས་རྒྱྱུར་ཁྱིད་སནོ་བྱ་དགསོ།” 
ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་བྱས་འདགུ་པས། ཚོགས་འད་ུ
ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱི ན་པའྱི་དམ་
དག་དང་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་
གཏངོ་རྱིས་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་འཁྱགོ་བཤད་
དང་། རྱིག་གནས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ། ནང་བསན་ཆོས་ལྲུགས་
ལ་བས་ེལྷད་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་དྱིལ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་རྲུ་
གཏངོ་འཆར་གྱི་རྣམ་པ་མངནོ་བཞྱིན་པར་བརནེ་ཚོགས་འད་ུ
ད་ེརྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་རྣམ་པ་སནོ་བྱདེ་ཙམ་
དང་། བདོ་ཡྲུལ་རྒྱ་ཡྲུལ་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་ཡྱིན།

མང་གཙོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ངམོས་སྲུ ་ཆོག་པ་ད་ེདངསོ་སྲུ ་ལག་
ལེན་ད་ུབསར་སྐབས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བླ་ོད་ེ
ངསེ་པར་དརོ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ལོའྱི་ནང་སྱིད་སྤྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡའུྱི་སབྐས་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་བདོ་ཀྱི་ཡྲུལ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་མང་གཙོའྱི་འགན་དབང་ལོངས་སྤདོ་ཚད་ལྡན་ཡོང་
ཐབས་སྲུ། ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཁྲུལ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ལ་ད་ོ
ཕགོ་འགྲ་ོགཞྱི་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་ཐྲུགས་དགངོས་
འཁྲུག་གཞྱི། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་
སྙྱིང་སབོས་ཉམས་དམས་སྲུ་འགྲ་ོགཞྱི་བཅས་ཀྱི་བྱ་བ་བརམ་
མྱི ་རྲུང་བས་ཚང་མས་བངླ་དརོ་འགལ་འཛོལ་མེད་པ་དགསོ་
གལ། ལགྷ་པར་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་དབྲུ ་འཁྱིད་བཟང་པའོྱི་འགོ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་

ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་དང་། ཆོལ་གསྲུམ་ཡོངས་
རགོས་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་མཉམ་དང་། སྡགུ་ན་སྡགུ་མཉམ་གྱི་རྡགོ་
ར་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བའྱི་གོང་བྲུའྱི་ནསུ་པ་དརེ་གཏརོ་བཤྱིག་
གཏངོ་རྒྱྱུར་དམྱིགས་ཏ་ེཆེད་གཉརེ་ལས་འགན་ཡོད་མཁན་
ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
རྱིགས་ཀྱི་ལྷན་ད་ུབསམ་མེད་བདོ་མྱི ་འགའ་ཤས་མགོ་སྐརོ་
བསླྲུ་བྱིད་འགོ་སབྐས་རེར་ཚྱུད་ཉནེ་ཆེ་བས་དགོས་ཟནོ་ཆེར་
བསྐདེ་ཀྱིས་ཡྱིད་གཟབ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཚང་མར་འསོ་འགན་ཡོད་པ་
ལརྟ་བསམ་ཤེས་ངསེ་གནང་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

རྒྱ་ནག་གྱི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝྲུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཡྱི ་དནོ་རྐནེ་བྱྱུང་ས་ེད་ཆ་ཟླ་གྲངས་ 
༨ ལགྷ་སོང་ཟྱིན་ནའང་། སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་མེད་པ་ 
དང་། འགསོ་ནད་གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་ཚོད་དཔག་ཐྲུབ་
དཀའ་བའྱི་ནད་ཡམས་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་
མོ་ཆེར་ད་དངུ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པར་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐགོ་མར་གཉན་
རྱིམས་འགོས་ཁྱབ་བྱྱུང་བ་ནས་བཟྲུང་ཉྱི་མ་ནས་ཉྱི་མར་ཇ་ེ
མང་ད་ུའགྲ་ོམྲུས་མ་ཟད་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་པ་ལྷདོ་ཡངས་ཐངེས་
བཞྱི་གནང་བའྱི་རསེ་འབལེ་གྱིས་ནད་ཡམས་འགོས་ཁྱབ་ཇ་ེ
མགགོས་ཀྱིས་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སངས་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བར་
བརནེ་ཚང་མས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་ཚྱུལ་མཐྲུན་ཡོང་བར་
གནས་ཡྲུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་ལམ་སནོ་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་
བཟྲུང་ཐྲུགས་སྣང་ཆེར་བསྐདེ་གནང་གལ། ནད་ཡམས་
དའེྱི་རྐནེ་པས་ད་ལན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
སབྐས་ ༡༦ པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༡༠ པ་ཕར་
འགངས་ཞུ་དགསོ་བྱྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གྱི་
སྤྱི་འཐྲུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ཁག་མཚམས་འཇགོ་
བྱ་དགསོ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་བྱ་ཡྲུལ་རྒྱ་
གར་མངའ་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛྲུགས་དང་། དབྲུས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སརླ་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ལས་དནོ་ཡོད་ཀང་
འགགོ་རྐནེ་འཕད་ཡོད།

ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་མང་གཙོར་བསྒྱུར་རྒྱྱུར་གཙོ་ཆེར་སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐ་ུཚེ་ཧྱིལ་པརོ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་གྲངས་ ༦༣ ནས་ང་ོ
རྒལོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།  །བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་མཁན་ཨེ་ཌྱི་རྱི་ཨན་ཛན་ཛྱི ་ (Adrian Zenz) 
ལགས་ཀྱིས། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་བཙན་དབང་གྱི་
ལས་རྱིགས་སྦོང་བརྡར་སྒྱིག་འཛྲུགས་བདོ་ད་ུསླབེས་པ་  
(Xinjiang’s Militarized Vocational Training 

System Comes to Tibet)  ཞསེ་པའྱི་འག་ོབརདོ་
འགོ་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གྲངོ་གསེབ་ཁག་ནས་བདོ་རྱིགས་
ངལ་རོལ་བ་འབྲུམ་ལྔ་ཙམ་སྦངོ་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུ
ཁྱིད་ནས་དམག་མྱི ་ལརྟ་སྦངོ་བརྡར་སྤད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་
ངལ་རལོ་བ་ཁྱི་ལ་ྔཙམ་བདོ་ད་ུངལ་རལོ་ཆེད་བགོ་འགྲམེས་ 
དང་། ལགྷ་མ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་རས་ཀྱི་བཟ་ོ
གྲྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་ཀྱི་བཟ་ོགྲྲྭ་དང་རྒྱ་ནག་
གྱི་ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་འརོ་འདནེ་བྱས་ཡོད་པའྱི་སནྙ་ཐ་ོ
བཏནོ་ཡོད།

གངོ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་དང་འབལེ་ནས་ཨ་རྱི་དང་། ཨྱི ན་ཡྲུལ། 
ཡྲུ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ། ཨོ་སྱི་ཊྱི་ལྱི ་ཡ། ཁ་ེན་ཌ། ཨྱི ་
ཊ་ལེ། འཇར་མན་ནྱི། ཉྱི་འངོ་། ནརོ་ཝ།ེ སྲུད་ཌནེ། ཨྱི ན་
ཡྲུལ། ནྱི་ཐར་ལན་ཌྱི། ལྱི ་ཐྲུ་ནྱི་ཡ། ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་
ཁབ། ཕ་རན་སྱི། སྲུད་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ལས་གྲྲུབ་པའྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་ 
(Inter-Parliamentary Alliance on China)

(IPAC) ཞསེ་པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་གྲངས་ ༦༣ 
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་འབྲུམ་ལ་ྔཙམ་བཙན་དབང་
གྱིས་ངལ་རལོ་བ་བྱས་བཅྱུག་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་
ཡོད་ཅསེ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ང་ཚོས་
མཉམ་རྲུབ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤདོ་
ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་ད་ེ
འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འབདོ་སྐལུ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་དང་། གཞན་ཡང་གྲསོ་
ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་ ༦༣ ནས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་
བཞྱིན་པ་དརེ་ང་ོརྒོལ་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་གྱིས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་གྲངས་ ༦༣ 
ནས་ཁ་གཅྱིག་གྲག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤདོ་
ད ེརེ་ང་ོརྒལོ་དང་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགོས་པའྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་འབལེ། གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་དང་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་
དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་འགོ་མནར་སྤདོ་མངོ་
བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལྲུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་སྤད་ཡོད། ཅསེ་གསྲུང་།

ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། འཛམ་
གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤདོ་
ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་དང་། འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན། ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འདྱི་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་འཛྲུགས་དགསོ་པའྱི་
དསུ་ལ་བབས་ཡོད་ཅསེ་གསྲུངས།།

བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྐུ་ལས་ཚད་མེད་
བསྐནོ་གནང་བའྱི་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརནེ་
ནས་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་པ་སྨསོ་མེད་ཐགོ མྱི ་ལོ་དྲུག་ཅྱུའྱི་རྱིང་གྱི་
བཙན་བྱལོ་བའྱི་གནས་བབ་དང་། ཆབ་སྱིད། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་སྲུང་སྐབོ། ར་དནོ་འཐབ་རདོ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུནས་ལམ་སནོ་མཐྲུན་འགྱུར་དང་ཕན་གྲགོས་
གནང་མཁན་གནས་ཡྲུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཙོས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ཚང་མར་
ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་། ཐྲུགས་ཀྱི་
བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲྲུབ་པ་དང་། བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ ལ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཞྱི་བད་ེགངོ་སྤལེ་ལ་བརནོ་པའྱི་
ཆེད་ལས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཞྱི་བད་ེགངོ་སྤལེ་ལ་བརནོ་པའྱི་ཆེད་ལས་པར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེཡང་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འཇགོ་གྱི་སྒ་ོནས་
བསམ་ཚེ་དངེ་སང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཞྱི་བད་ེདགོས་གལ་
ཆེན་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད། དསུ་རབས་ས་ྔམར་ང་ཚོས་དངྲུལ་
འབརོ་ཆེན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་རྣམས་
ག་ོམཚོན་བཟ་ོསྐྲུན་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆའྱི་
ཆེད་བད་ེསྤྱིད་བཏང་ཡོད། དངེ་སང་མྱི ་མང་པསོ་ཞྱི་བདའེྱི་
སྐརོ་དནོ་དམ་པའྱི་བླ་ོའཚབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།

ད་ལྟ་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལ་
ཉམས་རུྒད་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་སབྐས་སྲུ་ག་ོ
མཚོན་ལ་རལ་འདནོ་བྱདེ་པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་
ལས་འདས་ཤྱིང་། དསུ་ཚོད་ཀང་ཡོལ་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ཆ་
ང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་སྐརོ་ངསེ་པར་བསམ་ཤེས་
བྱདེ་དགསོ། ཞྱི་བད་ེཞསེ་པ་གནམ་ནས་མར་འབབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་མྱིན། ཞྱི་བདའེྱི་འགལ་ཟླ་ནྱི་འཚེ་བ་རེད། འཚེ་བ་
བཟ་ོམཁན་སྲུ་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེནྱི་ང་ཚོ་མྱིས་བཟསོ་པ་རེད། 

དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གྱིས་ཞྱི་བད་ེབསྐྲུན་རྒྱྱུ ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་ད་ུགྱུར་ཡོད།

ཞྱི་བད་ེཞསེ་པ་མཐར་གཏུགས་ན་ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེདང་འབལེ་
ནས་ཡོད། སྤྱིར་གཞན་དང་ལགྷ་པར་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་
བདནུ་ལ་གཞན་ཕན་བྱམས་བརེའྱི་བསམ་པ་འཆང་དགོས་
པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཞྱི་བདའེྱི་ར་བ་མཐར་ཐྲུག་པ་ད་ེརེད། ང་
ཚོས་ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེསྐྲུན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་ངསེ་པར་འབད་
དགསོ། ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེདཀྲྲུགས་མཁན་ནྱི་ཁངོ་ཁ་ོདང་
དངངས་སྐག་སོགས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཁངོ་ཁ་ོསོགས་
སེམས་བྱྱུང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། བྱམས་པ། བཟདོ་པ། 
ད་ེབཞྱིན་འཁནོ་འགྲས་མྱི ་བཟྲུང་བ་སོགས་ནྱི་ནང་གྱི་ཞྱི་བདའེྱི་
ར་བ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྡགོ་པའྱི་ཁངོ་ཁ་ོདང་ཕག་དགོ དངངས་
སྐག་བཅས་ནྱི་རང་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་
དགས་པས་འབྱྱུང་བ་ཡྱིན།

འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐེར་འབྲུམ་བདནུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་གཉནེ་
བཤེས་སམ་མྱིང་སྱིང་གྱི་འད་ུཤེས་ཀྱིས་བྱམས་བརའེྱི་བསམ་
བླ་ོབསྐདེ་ཅྱིང་། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ཞྱི་བད་ེདང་འཛྲུམ་
མདངས་ལ་དགའ་མོས་བྱདེ་མཁན་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེ། དསེ་ན་གཞན་ལ་བར་ེབ་དང་

འཛྲུམ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སནོ་དགསོ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལརྟ་
བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཐགོ་མར་སྒརེ། ད་ེནས་སྤྱི་ཚོགས། ད་ེནས་
འཛམ་བྲུ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཞྱི་བད་ེབསྐྲུན་དགསོ།

ད་ེཡང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་སྤལེ་དགོས་པ་ལས་སྐ་ེབ་ཕྱི་
མར་དང་ལ་ྷཡྲུལ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་དང་ངསེ་པར་
འབལེ་དགསོ་དནོ་མེད། འནོ་ཀང་ཅྱི་ས་ེམྱི ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
བྱམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་དཀནོ་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་རང་གྱི་བྱམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེཉྱིད་
ཀྱིས་འཐྲུས་པ་ཡྱིན། འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
ཚོས་བཀདོ་པ་པ་ོནྱི་བྱམས་བར་ེམཐར་ཐྲུག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་
ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འདདོ་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེནྱི་
ཆོས་ལྲུགས་ཚང་མས་གསྲུང་གྱི་ཡོད། ཆོས་ཁས་ལེན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་བྱམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་
གྱི་མཆོག་ད་ེཡྱིན།

ཆོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་པ་དག་གྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་དང་ལྲུགས་
སལོ་མྱི ་འད་ཡང་། ཚང་མས་བྱམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེ
བསབླ་བྱའྱི་གཙོ་བརོ་སནོ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེ
བསྐྲུན་ཐབས་ལ་གཙོ་བརོ་འབད་དགསོ་ཏ།ེ ད་ེལ་བརནེ་ནས་
ཞྱི་བད་ེང་ོམ་ད་ེའབྱྱུང་བ་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་དསུ་རབས་འདྱི་ཞྱི་
བདའེྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་དགསོ། དསུ་རབས་ཞྱི་བད་ེ
ཅན་ད་ུབསྐྲུན་པར་རང་གྱི་ནང་སེམས་ལ་བལ་ྟདགོས་ཤྱིང་། 
ད་ེཡང་ཞྱི་བད་ེདཀྲྲུག་མཁན་གྱི་སེམས་བྱྱུང་རྣམས་ཇ་ེཆྱུང་ད་ུ
གཏངོ་བར་འབད་དགསོ།

མྱི ་གཅྱིག་ལ་ཁོང་ཁོ་ཡོད་ན་ད ེའྱི ་ཁོར་ཡྲུག་གྱི ་ཞྱི ་བདེ་
འཇམོས་པར་བྱདེ་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་ཁངོ་ཁའོྱི་བྱདེ་ལས་ཡྱིན། 
སྙྱིང་ར་ེནྱི་རང་གྱི ་ཁོར་ཡྲུག་ད་ེཞྱི ་བད་ེཅན་ཞྱིག་ཏུ་སྒྱུར་གྱི་
ཡོད། ཆོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོས་ནང་གྱི་ཞྱི་
བདརེ་ད་ོསྣང་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ་ཤྱིང་། སེམས་སེམས་
བྱྱུང་ཇྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱི་བད་ེའཇམོས་པར་བྱདེ་པའྱི་སྐརོ་
ཡང་ཤེས་པ་བྱདེ་དགསོ། ཁངོ་ཁ་ོནྱི་ལྲུས་པའོྱི་འཕདོ་བསནེ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

ལ་གནདོ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཡོད། ཁངོ་ཁ་ོཡང་ཡང་སྐསེ་པ་ལ་
བརནེ་ནས་སྙྱིང་གྱི་གཡོ་འགུལ་དག་པ་ོདང་ཁག་ཤེད་འཕར་བ་
སོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ནང་ཞྱི་བད་ེདང་བྱམས་བརའེྱི་བསམ་
བླ་ོལ་བརནེ་ནས་ལྲུས་ཁམས་བད་ེཞྱིང་ཁག་ཤེད་ཀང་ཆྱུང་ད་ུ
འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད།

སྤྱིར་ང་ཚོར་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རག་ཏུ་དཀའ་ངལ་
མང་ཡང་། ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེཡོད་ན་དཀའ་ངལ་བྱྱུང་ཡང་
སེམས་མྱི ་འཁྲུག་ཅྱིང་ཞྱི་བར་གནས་ཐྲུབ། ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེ
ནྱི་སེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་
ད་ེཡྱིན། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ལནྡ་ད་ུལྲུས་པའོྱི་འཕདོ་བསནེ་ཙམ་
མྱིན་པར་སེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་
ཡང་ཡང་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡ་ེཚན་
ནང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་སྐརོ་ད་ེཙམ་འཐནོ་གྱི་མེད། རྒྱ་གར་
གྱི་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་སེམས་
དང་སེམས་བྱྱུང་གྱི་སྐརོ་དང་། ཉནོ་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་
སེམས་བྱྱུང་ལ་གཉནེ་པ་ོཇྱི་ལརྟ་སནེ་ཚྱུལ་སྐརོ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་
གསྲུངས་ཡོད།

དསེ་ན་ཆོས་དང་མ་འབལེ་བར་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡ་ེཚན་ད་ུབརྱིས་
ནས་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ངསོ་རང་གྱི་
གྲགོས་པའོྱི་ནང་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ་ོཡོད་ཅྱིང་། ད་ེདག་གྱིས་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་འདགུ 
བྱམས་བརེ་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཚན་
རྱིག་པ་ལརྟ་ན། ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི། སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བརནེ་ནས་འཚོ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དའེྱི་དབང་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་
འབལེ་བའྱི་སེམས་ཁྲུར་རམ་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེད་ེའགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ལནྷ་སྐསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ུཡོད།

ལྷན་སྐསེ་ཀྱི་བྱམས་བརེ་ད་ེཉྱིད་གཞྱིར་བཟྲུང་ནས་རང་གྱི ་
རྣམ་དཔྱདོ་ལས་ཐནོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་། ཚན་རྱིག་པའྱི་
རྙདེ་ད ོནོ་རྣམས་ལ་བརནེ་ནས་བྱམས་བར་ེསྤལེ་ཞྱིང་ནང་གྱི་ཞྱི་
བད་ེབསྐྲུན་ཐབས་འབད་དགསོ། འདྱི་དག་ནྱི་ཁྱདེ་རྣམ་པར་
ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། འདྱི་དག་ཀང་ཚྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་ངསོ་རང་
གྱིས་དངསོ་སྲུ་ཉམས་སྲུ་ལེན་གྱི་ཡོད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བྱམས་བར་ེདང་སྙྱིང་ར་ེནྱི་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའྱི་ 
ཆོས་ལྲུགས་ཀྱི་ཐྲུན་མོང་གྱི་རྱིན་ཐང་ཡྱིན་ 

ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མ་ལེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ཁ་ཆེའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སླབོ་དཔནོ་ཨོ་སྱི ་མན་
བ་ྷཀར་ (Datuk Dr. Osman Bakar) ལགས་དང་
ལནྷ་ད་ུབཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
བྱམས་བར་ེདང་སྙྱིང་ར་ེནྱི་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལྲུགས་ཀྱི་
ཐྲུན་མོང་གྱི་རྱིན་ཐང་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོ
གླངེ་མཛད་ཡོད།

ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
མ་ལེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁ་ཆེ་ཚོ་དང་མཉམ་བགྲ་ོགླངེ་འཚོགས་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་
བས་ངསོ་རང་དངསོ་གནས་དང་གནས་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ངསོ་
རང་བྱྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནས་ངསོ་རང་སྐསེ་སའྱི་གྲངོ་
གསེབ་སག་འཚེར་ད་ུཁ་ཆེའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཡོད། ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་
དབར་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད།

ངསོ་རང་ལྷ་སར་འབྱརོ་རསེ་བདོ་གཞུང་གྱི ་གཞུང་འབལེ་

མཛད་སྒ་ོད་ེའད་འཚོགས་པའྱི་སབྐས་ས་གནས་ཁ་ཆེ་ཚོའྱི་སྐུ་
ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད། ཁ་ཆེ་ལ་དགྭས་ནས་ལ་ྷ
སར་ཡོང་བའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་ཁ་ཆེ་ཚོར་ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷཁང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཆེད་ད་ུ
ས་ཆ་གནང་ཡོད། ངསོ་རང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་ནས་
ལ་ྷསའྱི་ཁ་ཆེའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོ་དང་ལནྷ་ཕན་ཚྱུན་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད། 
བདོ་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུའབྲུམ་ཁྲུལ་ད་ུ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ 
༡༣ པའྱི་ཡང་སྱིད་འཚོལ་ད་ུཕབེས་པ་རེད། ཡང་སྱིད་འཚོལ་
ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་སྐ་ུའབྲུམ་ཁྲུལ་ད་ུའབྱརོ་སབྐས་ཕྲུ་གུ་གསྲུམ་
ཡོད་པའྱི་ཁདོ་ནས་གཅྱིག་འདས་གྲངོས་སྲུ་གྱུར་ཡོད།

སབྐས་ད་ེདསུ་མཚོ་སྔནོ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རྒྱ་ཁ་ཆེ་རྨ་སྤྲུ་ཧྥང་ཞསེ་
པ་ད་ེཡྱིན། ཁངོ་གྱིས་ངསོ་རང་དང་ཕྲུ་གུ་གཞན་གཉྱིས་ལ་
མངར་ཆ་སྡརེ་མ་གཅྱིག་སྤད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཞན་དསེ་སྐག་
སྣང་དང་ལྟགོས་རམས་བྱས་ཏ་ེསརྦ་བ་གང་བངླས་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་སྐག་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་བྱྱི་རྱིལ་གཅྱིག་བངླས་ཏ་ེ
ཨ་མ་ལགས་ལ་སྤད་པ་དང་། བྱྱི་རྱིལ་གཅྱིག་ངསོ་རང་གྱིས་
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ལྡྱི་ལྱི ་ཉནེ་རགོ་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་སོ་མྱུལ་བ་ཞྱིག་འཛྱིན་
བཟྲུང་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་
བཅས་ཀྱི ་སྐརོ ་ལ་གནས་ཚྱུལ་འཁྱོག་
བཤད་སྤལེ་མཁན་རང་དབང་གསར་
འགདོ་པ་ར་ཇྱིབ་ཤར་མ་ (Rajeev 

Sharma) ཟརེ་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་སོ་མྱུལ་
བ་ཡྱི ན་པ་ར་འཕདོ་ཀྱིས་འཛྱི ན་བཟྲུང་
བྱས་འདགུ    

ད་ེཡང་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ལྡྱི་
ལྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གསལ་
ལརྟ་ན། རྒྱ་གར་བ་ར་ཇྱིབ་ཤར་མས་རྒྱ་ནག་གྱི་གསང་བའྱི་
ལས་ཁྲུངས་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀྱི་འཐབ་བྱྱུས་སྐརོ་
དང་། དམག་མྱི ་འགྲམེ་འཇགོ   བད་ེསྲུང་། ཕྱི་སྱིད་དང་
འབལེ་བའྱི་སྐརོ་གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་བྱས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འབལེ་
བའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གྱི ་གསང་བའྱི་ལས་ཁྲུངས་
ཁག་ལ་མཁ་ོསྤདོ་བྱས་པར་བརནེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་འཛྱིན་
བཟྲུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདགུ    ར་ཇྱིབ་ཤར་མས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་བདེ་སྤདོ་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་རྱིས་
མེད་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་
ཆེའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་རྒྱ་ནག་གྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁྲུངས་ལ་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། གསར་འགདོ་པ་དསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ལོར་ (South Asian Monitor) དང་ (The Quint) 

ཞེས་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ནང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་སྱིད་སྐངོ་གྱི་སྐརོ་ལ་རམོ་ཡྱིག་བྱིས་ཏ་ེགནས་ཚྱུལ་འཁྱགོ་
བཤད་སྤལེ་ཡོད། 

ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པས་གསྲུང་དནོ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་གསང་
བའྱི་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱདེ་ཇརོ་ཇྱི་ (George) 

ཡྱིས་ར་ཇྱིབ་ཤར་མར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་རམོ་ཡྱིག་འབྱི་ཚེ་
གནས་ཚྱུལ་རེར་ཨ་སྒརོ་ ༥༠༠  སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་བཤད་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་གསང་
བའྱི་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱི ་ཀལ་ (Michael) ཟརེ་
བ་ཞྱིག་གྱིས་ར་ཇྱིབ་ཤར་མར་འབལེ་བ་བྱས་རསེ། ར་ཇྱིབ་
ཤར་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་གསང་བའྱི་ལས་
ཁྲུངས་ཀྱིས་ཁོ་པར་དངྲུལ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོསྤད་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
གསྲུང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ བར་
ར་ཇྱིབ་ཤར་མས་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱདེ་ཇརོ་ཇྱི་ལ་གནས་ཚྱུལ་
གལ་ཆེན་རྱིགས་སྤད་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱདེ་ཇརོ་ཇྱི་
ནས་ར་ཇྱིབ་ཤར་མར་ཧྱིན་སྒརོ་འབྲུམ་ ༣༠ སྤད་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་གསྲུངས། །

སྤམ་པ་ོབྱས་ནས་ཟསོ་སོང་ཞེས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་བཤད་
མངོ་ཡོད། ད་ེརསེ་རྨ་ཀྲྲུའྲུ་ཞྱིས་ངསོ་རང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་ ༡༣ པའྱི་ཡང་སྱིད་རེད། ཅསེ་ཐག་གཅདོ་བྱས་འདགུ

དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ པའྱི་ཡང་
སྱིད་ཡྱིན་པ་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་དང་པ་ོད་ེཁ་ཆེ་རེད། 
ད་ེནས་བཟྲུང་རྨ་ཀྲྲུའྲུ ་ཞྱིས་ངོས་ཀྱི་ནང་མྱི ་ཚོར་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ལ་ྟརགོ་གནང་འདགུ ཁ་ཆེ་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབལེ་བ་བྱྱུང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།

བགྲ་ོགླངེ་འདྱི་བཞྱིན་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའྱི་གླངེ་སགེས་ཞསེ་པའྱི་
ཆ་ཤས་སྲུ་མ་ལེ་ཤྱི ་ཡའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་
དང་མ་ལེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁ་ཆེ་གཞནོ་སྐསེ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞསེ་པའྱི་
ཚོགས་པ་གཉྱིས་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། །

༄༅། །ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་ད་

རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་

ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་

འཕིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་

བྱང། 
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ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

༄༅། །བདོ་དང་ཤུར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་སྐརོ་རང་དབང་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཨེ་ཌྱི་རྱི་ཨན་ཛན་ཛྱི ་ (Adrian Zenz) 
ལགས་ཀྱིས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དབྲུལ་
སྐརོ་གསར་སྤལེ་ལས་དནོ་ཞེས་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ཞེས་པ་
གསར་འཛྲུགས་བྱས་ཏ་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་ལོ་འག་ོནས་
བཟྲུང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ བར་ཁྱནོ་བདོ་མྱི ་འབྲུམ་ལ་ྔལགྷ་བཙན་དབང་
གྱིས་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ནས་ངལ་རོལ་
བྱདེ་ད་ུའཇྲུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཙན་
གྱིས་ལ་ྟབ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་པ་དང་།  སོ་ལའྟྱི་པར་ཆས་
བཙྱུགས་པ། ཉསེ་ཆད་ལྕྱི་མོ་བཅད་པ། དམག་མྱི ་ལ་ྟབྲུའྱི་སྦངོ་
བརྡར་སྤད་ཡོད་པ་ཁངོ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བཀདོ་
ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དམག་མྱི ་ལ་ྟ
བྲུའྱི་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་བཙྱུགས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དབྲུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་དང་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞྱི་ཟརེ་བར་ཁ་གཡར་ནས་བདོ་ཀྱི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

སལོ་རྒྱྱུ ན་འཚོ་བ་སྐལེ་སངས་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
ས་ེབདོ་པའྱི་འབགོ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྩྭ་ས་དང་།  ཞྱིང་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཞྱིང་ས་རྣམས་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་བཙན་འཕགོ་བྱས་དང་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་དག་གནནོ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ཚོད་ལ་ྟབྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ད་ེབཞྱིན་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་ནང་ལའང་ཚོད་ལ་ྟབྱས་ཡོད་པ་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སརླ་ཡང་
ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ཞེས་དག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ད་ེབདོ་ནང་ལག་བསར་བྱས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་ནས་བཟྲུང་དག་གནནོ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསར་བྱདེ་འགོ་བཙྱུགས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་
རྒྱལ་ས་ལ་ྷས་ཁྲུལ་ད་ུཞྱིང་པ་ཚོར་ངལ་རལོ་ལས་རྱིགས་སྦངོ་
བརྡར་ཟརེ་བ་སྤད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོ་ནས་བཟྲུང་ལོ་
ལའྔྱི་འཆར་གཞྱི་ཐངེས་ ༡༡ ལག་བསར་བྱས་ཏ་ེབདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ངལ་རལོ་ལས་རྱིགས་སྦངོ་
བརྡར་སྤད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཆབ་མད་ོཁྲུལ་
ད་ུངལ་རལོ་ལས་རྱིགས་སྦངོ་བརྡར་ལག་བསར་བྱས་ཏ་ེཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ བར་ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་ཁང་ ༤༥ ལགྷ་

འཛྲུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད།   

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ལརྟ་ན།  དམག་མྱི ་ལ་ྟབྲུའྱི་
ངལ་རལོ་སྒྱུར་བཀདོ་ཁང་ད་ུབདོ་མྱི ་ངལ་རལོ་བ་ཚོར་ལས་
རྱིགས་སྦངོ་བརྡར་སྤད་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ བར་ངལ་རལོ་
བ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལགྷ་ལ་ལས་ཀ་སྤདོ་ཐྲུབ་པའྱི་ཚོད་དཔག་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁྲུལ་ད་ུབདོ་མྱི ་ངལ་
རལོ་བ་ ༥༤༣༠༠༠ ལ་ཟླ་གྲངས་བདནུ་རྱིང་ངལ་རལོ་ལས་
རྱིགས་སྦངོ་བརྡར་སྤད་རསེ། དའེྱི་ཁདོ་ནས་ངལ་རལོ་བ་ 
༤༩༠༠༠ ཙམ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་གཞན་དག་
ལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་།

ངལ་རལོ་བ་ ༣༡༠༩ ཙམ་རྒྱ་ནག་ལ་བཏང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོའྱི་ལོ་མཇྲུག་བར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཡོངས་
རགོས་ལ་ངལ་རལོ་ལས་རྱིགས་སྦངོ་བརྡར་ངསེ་པར་ད་ུསྤདོ་
དགསོ་པ་བཀདོ་ཡོད། གནས་སྤ་ོབྱས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ངལ་རལོ་
བ་ཚོར་གླ་ཆ་ཉུང་བའྱི་ལས་རྱིགས་དཔརེ་ན་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
འདནོ་དང་། ལམ་བཟ།ོ མ་བྱན། ཁ་ལོ་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་
ཀ་སྤདོ་ཀྱི་ཡོད། །

བདོ་པ་འབྲུམ་ལ་ྔལགྷ་ལ་བཙན་དབང་གྱིས་ངལ་རལོ་ལས་རྱིགས་སྦངོ་བརྡར་སྤད་པ།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་ 
མཛད་པའྱི་དང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ 

མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པའྱི་བཀའ་ཆོས་དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཐ་ེཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ 
ཉྱིན་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་དང་ངསེ་
ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་
པའྱི་དབྲུ་མ་ལ་འཇྲུག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་དབྲུ་འཛྲུགས་
མཛད་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་
ཆོས་གནང་ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཐེ་ཝན་གྱི་ཆོས་གྲགོས་རྣམས་ལ་དང་ངེས་
ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པའོྱི་སྐརོ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱྱུར་གྲ་སྒྱིག་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་རྒན་ལགས་དམ་པ་བསན་འཛྱིན་བྱམས་ཆེན་དན་
བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་གྱིས་མཛད་རསེ་ལ་རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་
ཡོད།

འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆོས་ལྲུགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་

ཚང་མའྱི་བསབླ་བྱ་གཙོ་བ་ོནྱི་སེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་བྱམས་
བར་ེདགསོ་པ་གསྲུང་གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་མ་བྱྱུང་བའྱི་གངོ་ས་ེཕལ་ཆེར་ལོ་སངོ་ཕག་གསྲུམ་
ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མྱི ་བྱདེ་པ་དང་། དའེྱི་
ར་བ་སྙྱིང་རའེྱི་བླ་ོ (Ahimsa) དང་། (Karuna) ཞསེ་
པ་འདྱི་ལོ་སངོ་ཕག་གསྲུམ་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
ད་ེའདའྱི་བསམ་བླ་ོའཁྱརེ་སོ་ཞྱིག་དར་ཡོད། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་འདྱི་དག་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་
ཆགས་ཡོད། ཁྱད་པར་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་
དང་སྙྱིང་རའེྱི་བསམ་པ་རྒྱ་སྐདེ་པར་གྲངས་ཅན་པ་དང་པའོྱི་
གྲས་རེད།

ད་ེནས་གཅེར་བྲུ ་བ་བཅས་རགོ་གེ་སྡ་ེལྔ་སོགས་མྲུ ་སགེས་
པའྱི་གྲྲུབ་མཐའ་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། ལོ་ ༢༥༠༠ གངོ་ལ་
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ནས་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་སྙྱིང་རའེྱི་བླ་ོར་
བར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ྟགྲྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་རནེ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
གསྲུངས་པ་རེད། གྲངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པ་དང་གྲངས་ཅན་ལ་ྷ
བཅས་པ་ད་ེཚོའྱི་གྲས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་

པ་ོདཀནོ་མཆོག་ཅསེ་བཞག་ནས་དའེྱི་དགངོས་པ་སྒྲུབ་པར་ང་
ཚོ་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེབྱདེ་དགསོ་པ་དང་། འཚེ་བ་བྱདེ་མྱི ་
རྲུང་ཞསེ་ད་ེལརྟ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། གྲངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པས་
འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོལ་ྷམེད་པར་འདདོ། སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆོས་ཀྱིས་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཤོད་ཀྱི་མེད། ཚང་མ་རྒྱྱུ ་
དང་འབས་བྲུའྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་གསྲུང་གྱི་འདགུ

བཅམོ་ལནྡ་འདས་མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་
ཏུ། ཟབ་ཞྱི་སྤསོ་བལ་འདོ་གསལ་འདསུ་མ་བྱས། །བདདུ་
རྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་མཁ་ོབསོ་རྙདེ། །སྲུ་ལ་བསན་ཀང་ག་ོ
བར་མྱི ་ནསུ་པས། །མྱི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་གནས་སྲུ་གནས་པར་
བྱ།  །ཞསེ་གསྲུངས་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་ལ་ག་ོབ་འདྱི་
ལརྟ་ལེན་གྱི་ཡོད།  ཟབ་པ་དང་ཞྱི་བ་ཞསེ་པ་དསེ་བདནེ་
བཞྱི་སནོ་པ་དང་། སྤསོ་བལ་ཞསེ་པ་དསེ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདའོྱི་
དནོ་དག་སྙྱིང་པ་ོསངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་སནོ་གྱི་འདགུ་ཅསེ་བསམ་
གྱི་འདགུ འདོ་གསལ་འདསུ་མ་བྱས་ཞསེ་པའྱི་འདོ་གསལ་
ནྱི་ཡྲུལ་གྱི་འདོ་གསལ་འཁརོ་ལོ་བར་པའྱི་སབྐས་བསན་ཟྱིན་
པ་རེད། ཡྲུལ་ཅན་གྱི་འདོ་གསལ་ད་ེའཁརོ་ལོ་མཐའ་མའྱི་
སབྐས་ད་ེབཞྱིན་གཤེགས་པ་སྙྱིང་པའོྱི་མད་ོལ་ྟབྲུའྱི་ནང་ཁམས་
བད་ེགཤེགས་སྙྱིང་པ་ོགསྲུང་ཡོང་གྱི་འདགུ འདསུ་མ་བྱས་
ཞསེ་པ་ད་ེའདསུ་བྱས་དང་འདསུ་མ་བྱས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་
འདསུ་མ་བྱས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ད་ེམྱིན་པར་བླ་ོབྲུར་ད་ུལམ་སྒམོ་
ནས་གསར་ད་ུཡོང་བ་མྱིན་པར་སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདོ་
གསལ་བ་ཞེས་པ་འདྱི་ཐགོ་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
སབས། བླ་ོབྲུར་ད་ུརྒྱྱུ ་རྐནེ་གྱི་འདསུ་བྱས་པ་མྱིན་པར་འཁརོ་
ལོ་མཐའ་མ་ད་ེསནོ་གྱི་འདགུ་སམྙ།

ཟབ་ཞྱི་སྤསོ་བལ་འདོ་གསལ་འདསུ་མ་བྱས། །བདདུ་རྱི་ལ་ྟ
བྲུའྱི་ཆོས་ཤྱིག་མཁ་ོབསོ་རྙདེ། །སྲུ་ལ་བསན་ཀང་ག་ོབར་མྱི ་
ནསུ་པས། །མྱི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་གནས་སྲུ་གནས་པར་བྱ།  །ཞསེ་
རེ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ལ་ྟགྲྲུབ་སྐརོ་བསམ་
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བླ་ོགཏངོ་སངས་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་རང་མྱི ་ལ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བླ་ོལ་འཇྲུག་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་མྱི ་
སྨྲ་ནགས་ཀྱི་གནས་སྲུ་གནས་པར་བྱ་ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀྱིས་ཞག་ ༤༩ ཙམ་རྱིང་ཆོས་མ་གསྲུང་པར་བཞུགས་པ་
རེད།

འཁརོ་ལ་ྔསྡ་ེབཟང་པ་ོདང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་སངས་མ་རྒྱས་
པའྱི་གངོ་ནས་ང་ོཤེས་པ་རེད། ད་ེནས་འཁརོ་ལ་ྔསྡ་ེབཟང་པ་ོ
གཙོ་བ་ོགྱུར་པའྱི་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་ཁྱདེ་རང་སྒམོ་
བརྒྱབ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་རགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ད་ེའད་
ཏན་ཏན་འཁྲུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསྲུང་རོགས་གནང་ཞསེ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་ཏ།ེ ཡྲུལ་ཝ་རཱ་ཎ་སྱིར་ཐགོ་མར་བདནེ་
བཞྱི་ཆོས་འཁརོ་གསྲུངས་པ་རེད། སྡགུ་བསལྔ་བདནེ་པ་དང་། 
ཀུན་འབྱྱུང་བདནེ་པ། འགགོ་པའྱི་བདནེ་པ། ལམ་གྱི་བདནེ་
པ་བཅས་བདནེ་པ་བཞྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་
ལ་ྟབྲུ་ད་ེརེད་འདགུ

ད་ེཡང་ཆོས་ཞེས་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་དནོ་ད་ུཡྱི ན་
སབས། སྡགུ་བསལྔ་ད་ེབླ་ོབྲུར་ད་ུབྱྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན། སྡགུ་
བསྔལ་ནྱི་རྒྱྱུ ་དང་རྐེན་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་བར་བརནེ་སྡུག་
བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་རད་གཅདོ་ནས་ཤེས་པར་བྱདེ་དགསོ། 
ད་ེནས་ཀུན་འབྱྱུང་བདནེ་པ་ཞསེ་པ་ད་ེགསྲུངས།  སྡགུ་
བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་རད་གཅདོ་ནས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་གང་
ཡོད་ཅ་ེན། སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་རནེ་འབལེ་ཡན་ལག་བཅྱུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་དང་པ་ོམ་རྱིག་པ་ཞེས་གསྲུང་གྱི ་འདགུ 
གང་ལརྟ་སྡགུ་བསལྔ་གྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པ་ཆགས་ཡོད། སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་བདནེ་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁརོ་བསྐརོ་
གནང་ས་ེརྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་མང་པསོ་དའེྱི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་སབྐས་དརེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྱི་གནས་ལ་ྟབྲུ་གཅྱིག་ནྱི་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡོད།

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོམང་པསོ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀྱི་གསྲུངས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པསོ་ཞྱིབ་འཇྲུག་བྱདེ་ཡོང་
དསུ་གཙོ་བ་ོམགནོ་པ་ོཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ལས་དང་ཉནོ་མོངས་ཟད་
པས་ཐར། ཞསེ་སྡགུ་བསལྔ་བདནེ་པ་ཞསེ་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་
དང་། དའེྱི་རྒྱྱུ ་ཀུན་འབྱྱུང་རད་གཅདོ་བྱས་ནས་ཀུན་འབྱྱུང་
ལ་གཉནེ་པ་ོཡོད་མེད་དང་ཀུན་འབྱྱུང་ད་ེཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན། 
ཚད་མ་ཡྱིན་དང་ཚད་མྱིན་གྱི་བླ་ོཡྱི ན་རད་གཅོད་བྱདེ་ཡོང་

དསུ་ཀུན་འབྱྱུང་བདནེ་པའྱི་ར་བ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཆགས་ཡོད། 
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་རནེ་འབལེ་ཡན་ལག་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་
ནང་ནས་དང་པ་ོད་ེམ་རྱིག་པ་གསྲུང་གྱི་འདགུ མགནོ་པ་ོཀླྲུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས། ལས་དང་ཉནོ་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཞསེ་སྡགུ་
བསལྔ་གྱི་འད་ུབྱདེ་མཁན་གཙོ་བ་ོལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱྱུང་དང་། 
ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱྱུང་། ཉནོ་མོངས་པའྱི་ར་བ་ནྱི་གཏྱི་
མྲུག་བདནེ་འཛྱིན། ད་ེལ་གཉནེ་པ་ོཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱ་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མགནོ་པ་ོཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སས་ཀྱི་མཐྲུ་བའོྱི་
བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་ཡག་པ་ོའདགུ ཉནོ་མོངས་ཞསེ་པའྱི་
ར་བ་ནྱི། ལྲུས་ལ་ལྲུས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་ད།ུ །གཏྱི་མྲུག་ཀུན་ལ་
གནས་གྱུར་ཏ།ེ །ཞསེ་ལྲུས་དབང་ད་ེམྱིག་དབང་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཅསེ་དང་།

ཕགོས་མཚྱུངས་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས། ཐ་ེཝན་གྱི་
ཆོས་གྲགོས་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
འཛྱིན་མཁན་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་
ཐགོ་མར་སྤལེ་མཁན་ཐང་སན་བླ་མ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཕབེས་ནས་
སླབོ་གཉརེ་གནང་ས་ེམཐར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་ཡྲུལ་གྱི་མཚོ་
ཁར་ངསོ་རང་སླབེས་ཤྱིང་། རྒྱབ་ངསོ་རྱི་སངེ་ད་ུཀླྲུ་སྒྲུབ་
བཞུགས་མངོ་བའྱི་བག་ཕྲུག་ཅྱིག་འདགུ་པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ཀླྲུ་སྒྲུབ་བཞུགས་ཡྲུལ་གྱི་བག་ཕྲུག་ཆྱུང་ངྲུའྱི་
ནང་ད་ུཕྱིན་ནས་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་དན་བཞྱིན་པའྱི་ངང་
ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་བཏནོ་ནས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་བཅས་
བྱས་ཤྱིང་། སབྐས་དརེ་ཁྱད་མཚར་པ་ོཞྱིག་བྱྱུང་བ་ལ། ངསོ་
ཀྱིས་མཐངོ་མ་བྱྱུང་ཡང་གཞན་གྱིས་མཐངོ་བར། ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བག་ཕྲུག་དའེྱི་ཐགོ་སངེ་ད་ུསྦྲྲུལ་དཀར་པ་ོཞྱིག་བསདྡ་འདགུ་
ཅསེ་བརདོ་བྱྱུང་། ད་ེནྱི་དཔ་ེགསར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེ
ལས་ཁྱད་མཚར་བ་ཞྱིག་ལ། བག་ཕྲུག་ནས་ཐནོ་ཏ་ེརྒྱ་གར་
ཤར་ཕགོས་སྲུ ་རྒྱྱུགས་པའྱི་གཙང་པ་ོཆེན་པའོྱི་ཆྱུ་ལམ་ཐགོ་
ཐང་སན་བ་ླམ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་ཡྲུལ་གྱི་གཙང་པའོྱི་ཆྱུ་རགས་
ཀྱི་སངེ་ད་ུདངུ་དཀར་ཞྱིག་འདགུ དའེྱི་གཡས་གཡོན་ཉ་ེ
འཁྱིས་སྲུ་མྱི ་གཅྱིག་ཀང་མྱི ་འདགུ མྱི ་ཡོད་ན་ཆོག་མཆན་ཞུ་
བ་སོགས་བྱདེ་དགསོ་སམྙ་བྱྱུང་། ད་ེམྱིན་མ་བྱྱིན་ལེན་པའྱི་
ཐགོ་ཏུ་འགྲ་ོསྱིད་པ་ཡྱིན། མྱི ་གཅྱིག་ཀང་མྱི ་འདགུ་པས། ད་ེ
ནྱི་རནེ་འབལེ་ཞྱིག་རེད་སམྙ་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་། དངུ་དཀར་དརེ་
སྨནོ་ལམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཨམ་ཕག་ཏུ་བླྲུགས་ནས་ཡོང་བ་
ཡྱིན། ཆོས་གྲགོས་རྣམ་པར་དངུ་དཀར་ད་ེསནོ་འདདོ་བྱྱུང་། 

དངུ་དཀར་འདྱི་རེད། སབྐས་དརེ་ངསོ་ནས་རནེ་འབལེ་ཞྱིག་
ལ་བརྱིས་པ་ཡྱིན།

ངསོ་རང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་སླབོ་
གཉརེ་བྱས་ཤྱིང་། ཆྱུང་ངྲུའྱི་སབྐས་ནས་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པ་བླ་ོ
འཛྱིན་དང་། དངེ་སབྐས་སྲུའང་འཇྲུག་པ་རང་འགྲལེ་ངསོ་
ཀྱི་ལྕགོ་ཙེའྱི་ཐགོ་རག་ཏུ་འཇགོ་མྲུས་ཐགོ་དསུ་ནས་དསུ་སྲུ ་
ཀླགོ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རསེ་འབང་ཞྱིག་དང་། 
དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གྲགས་པའྱི་རསེ་འབང་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་རང་གྱིས་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། རསེ་
འབང་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་པར་ཉྱིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ད་ུ
སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབར་བསམ་བླ་ོཐངེས་མང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། 
དསེ་ན་དངུ་དཀར་འདྱི་སབྐས་དརེ་རནེ་འབལེ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་
པ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་།

གཞན་ཡང་། དངེ་སང་ངསོ་ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞྱིག་ལ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མཁན་ཚོའྱི་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་རྒྱ་
ནག་ཏུ་འཚོགས་ཐྲུབ་ན་ངསོ་ལ་ཞྱི་བད་ེགཟངེས་རགས་བཞསེ་
མཁན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་སབས་ངསོ་ཀང་དརེ་སླབེས་ཐྲུབ་ཀྱི་
རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སདྐ་ཆ་ཁྱནོ་ནས་མེད། ཆབ་སྱིད་ཐགོ་
ནས་ཆ་བཞག་ནའང་ངསོ་ཀྱིས་རང་བཙན་ཁྱནོ་ནས་རདོ་ཀྱི་
མེད། བདོ་རྱིགས་ནང་ཁྲུལ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་རང་བཙན་རདོ་
ཀྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདགུ ངསོ་
རང་ཀྲྲུང་ཧྭ་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའྱི་སྤྱི་
མཐྲུན་ལ་དགའ་བ་ོའདགུ རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཅསེ་པའྱི་སྤྱི་མཐྲུན་གྱི་ནང་ད་ུགྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་བདོ་
རྱིགས་དང་སོག་པ།ོ མན་ཇྲུ། ད་ེབཞྱིན་ཤྱིན་ཅང་ལ་ྟབྲུ་རེད། 
ང་ཚོས་གུ་ཡངས་པ་ོབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་གུ་དགོ་པ་ོ
བྱདེ་དགསོ་དནོ་མྱི ་འདགུ དརེ་བརནེ་ཁྱདོ་རང་ཚོ་བསན་
འཛྱིན་བྱམས་ཆེན་གྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོས་ཀང་ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་ཕན་བྲུ་སྒྲུབ་ཐྲུབ་པའྱི་ག་ོསབྐས་ཡོད། འདྱི་
ཁྱདེ་རང་ཚོས་སེམས་ལ་ཞགོ 

བར་སབྐས་ནས་ཐ་ེཝན་དང་སམྐ་ས་ཆེན་མོའྱི་ནང་ཕར་ཚྱུར་
འབལེ་བ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད།  ཁྱདོ་རང་
ཚོས་ག་ཚོད་ཐྲུབ་ཐྲུབ་ཀྱིས་ཐའ་ེཝན་གཅྱིག་པྲུའྱི་ཐགོ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་མ་བསདྡ་པར་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་། 
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རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི ་རྱིག་
གཞུང་ཆགས་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་སམྐ་ས་ཆེན་པའོྱི་ནང་
དཔལ་འབྱརོ་གཅྱིག་པྲུ་མ་ཡྱིན་པར་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་
བྱདེ་ཐྲུབ་དགསོ་མཁྱནེ་སོང་ངམ། རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཐ་ེཝན་ལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོལ་རྱིག་
གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་སོགས་ཀྱི་སབྐས་སྲུ་ཉམས་ཆག་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཐ་ེཝན་གྲགོས་པ་ོ
ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་གཞུང་བསྐར་གསོ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་དང་།

རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་སབས་ད་ེ
དང་འབལེ་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲྲུབ་ཀྱི་སྐརོ་
ལའང་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་
ལྲུགས་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངསོ་རང་ད་ེལ་དགའ་བ་ོ
ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་གཞན་
ཕན་གྱི་བླ་ོདགོས།གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོཡོད་ན་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་
ལྲུགས་ཡང་དག་པ་ཡོང་གྱི་རེད། རང་གཅསེ་འཛྱིན་ཁ་ོནར་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་
ཡོང་ཐབས་མེད། སྤདོ་མཇྲུག་ནང་། འཇྱིག་རནེ་སྡགུ་བསལྔ་
ཇྱི་སྙྱིད་པ། །ད་ེཀུན་རང་བད་ེའདདོ་ལས་བྱྱུང་། །འཇྱིག་
རནེ་བད་ེབ་ཇྱི་སྙདེ་པ། །ད་ེཀུན་གཞན་བད་ེའདདོ་ལས་བྱྱུང་། 
།བདག་བད་ེགཞན་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་དག །ཡང་དག་བར་ེབར་མ་
བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ད་ུམྱི ་འགྲྲུབ་ཅྱིང་། །འཁརོ་བ་ན་
ཡང་བད་ེབ་མེད། །ཅསེ་པ་འདྱི་རྱིག་པ་དང་ལནྡ་པ། ཉམས་
མངོ་ཐགོ་ནས་བཤད་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སེམས་ནང་ཞྱི་
བད་ེསླབེ་ཀྱི་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
དང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པ་ོདང་དབྲུ་མ་ 
འཇྲུག་པའྱི་བཀའ་ཆོས་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་ 

མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཐ་ེཝན་གྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ
སྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ནས་  
༤ བར་ཉྱིན་གྲངས་གསྲུམ་རྱིང་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་
པའྱི་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་
གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་ལ་འཇྲུག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་
ཆོས་དང་། ད་ེབཞྱིན་སེམས་བསྐདེ་ཀྱི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་
མཛད་ད་ེཐངེས་འདྱིའྱི་གསྲུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོཁག་ལེགས་པར་
གྲྲུབ་ཡོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ་ོབང་
ནས་གསྲུང་ཆོས་གནང་ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཆོས་གྲགོས་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། སྨནོ་ལམ་ཚྱིགས་བཅད་ཀྱི་མཇྲུག་ཏུ་རྒྱལ་སས་སྤདོ་ལ་
འཇྲུག་པར་ཤོག་ཅསེ་འཇྲུག་པར་ཤོག་ཅསེ་པ་ད་ེསྨནོ་ལམ་གྱི་
ཚྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱལ་སས་སྤདོ་ལ་འཇྲུག་པར་བགྱིའ་ོཞསེ་

ད་ལ་ྟརང་ནས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤདོ་པ་ལ་སླབོ་ཀྱི་ཡྱིན། རྒྱལ་
སས་སྤདོ་ལ་སླབོ་པར་བགྱིད་ཅེས་སེམས་བསྐདེ་གཟྲུང་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔརེ་ན། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་ཤོག་ཟརེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོ
འཕང་ཐབོ་པར་བྱའ་ོཞསེ་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་འདགུ བྱང་
ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་ཇྱི་ཙམ་ཟབ་པ་ོ
ཡོད་ནའང་ད་ེཙམ་གྱི་ཉནོ་མོངས་སྤང་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་ཤེས་
སྒྱིབ་སངྤ་རྒྱྱུ ་ཡོང་གྱི་མེད། གང་ལརྟ་རྣམ་མཁྱནེ་རྒྱལ་བའྱི་
གོ་འཕང་ཐབོ་པར་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པའྱི་ནང་གསྲུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། གང་ཕྱིར་བར་ེཉྱིད་རྒྱལ་བའྱི་ལོ་ཏགོ་ཕྲུན་ཚོགས་
འདྱིའྱི། །ས་བནོ་དང་ནྱི་སྤལེ་ལ་ཆྱུ་འད་ཡྲུན་རྱིང་ད།ུ །ལོངས་
སྤདོ་གནས་ལ་སྨྱིན་པ་ལ་ྟབྲུར་འདདོ་གྱུར་པ། །ད་ེཕྱིར་བདག་
གྱིས་ཐགོ་མར་སྙྱིང་ར་ེབསདོ་པར་བགྱི། །ཞསེ་དབྲུ་མ་འཇྲུག་
པའྱི་མཆོད་བརདོ་འདྱི་སྐབས་ཡྲུལ་གཞན་ལ་མཆོད་བརདོ་
མ་མཛད་པར་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པ་ོལ་མཆོད་བརོད་མཛད་པ་
ཡྱིན། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རྣམ་མཁྱནེ་རྒྱལ་བའྱི་ག་ོའཕང་
ཐབོ་པར་ཐགོ་མའྱི་ས་བནོ་ལ་ྟབྲུ་དང་། བར་ད་ུགངོ་ནས་གངོ་
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ད་ུའཕལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཚང་མ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་སྙྱིང་ར་ེཆེན་
མོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
སྙྱིང་ར་ེཆེན་མོར་བསདོ་ཕག་འདྱི་ལརྟ་གསྲུངས་པ་རེད།

སྙྱིང་ར་ེཆེན་པ་ོབཟྲུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་ཇྱི་ཙམ་
ཟབ་པ་བྱྱུང་བ་དསེ་ཚོད་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ཉནོ་མོངས་པ་དང་
དའེྱི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱི ་ར་བ་སྙྱིང་རརེ་འདདོ། ཅསེ་གསྲུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་དའེྱི་ར་བ་སྙྱིང་ར་ེརེད། གཞན་སྡགུ་བསལྔ་གྱིས་
མནར་བ་ལ་མྱི ་བཟདོ་པའྱི་བླ་ོཤུགས་དག་ཅྱིག་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེལ་སྡགུ་བསལྔ་ལས་བལ་ཐབས་གང་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་ན་
སམྙ་པའྱི་བླ་ོསླབེ་ཡོང་དསུ་རྣམ་མཁྱནེ་རྒྱལ་བའྱི་ག་ོའཕང་མ་
ཐབོ་པ་ཐབས་མྱི ་འདགུ་བསམ་པ་དང་། ད་ེལ་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་
ཕྱིན་དང་། ཚྱུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན། བཟདོ་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་
སོགས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་སེམས་ཤུགས་རྱིམ་བཞྱིན་སླབེ་
ཡོང་གྱི་ཡོད། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་དང་། 

གཞན་ཡང་ད་ེརྱིང་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཆོས་འབལེ་ལ་ལེགས་
བཤད་སྙྱིང་པའོྱི་ཐགོ་མཐའ་བར་གསྲུམ་སྙྱིང་བསྡསུ་བཤད་པ་
ད་ེལརྟ་རེད། ནད་ཡམས་འདྱི་ལོ་རསེ་མར་ཕལ་ཆེར་དག་མྱི ་
ཡོང་ངམ། རྱིམ་བཞྱིན་ནད་ཡམས་དག་ན་ངསོ་ཀྱིས་གཙྱུག་
ལག་ཁང་དང་། རྡ་ོར་ེགདན་ནས་ཆོས་འབལེ་བྱདེ་པ་སོགས་
ནམ་རྒྱྱུན་འཆར་ཅན་ལརྟ་བྱདེ་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། ངསོ་ཀྱིས་
ད་ེལརྟ་བྱདེ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་སྒྱིམ་ནས་ཡོད། མཁྱནེ་སོང་
ངམ། སྔནོ་ལ་ནད་ཡམས་འདྱིར་ཏགོ་ཙམ་ཟནོ་བྱདེ་དགསོ་

པ་ཞྱིག་འདགུ ལོ་སར་ནས་ནད་ཡམས་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཚེ་ནམ་
རྒྱྱུན་འཆར་ཅན་ལརྟ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་དང་ཐ་ེཝན་གྱི་
ཆོས་གྲགོས་ཚོ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཁྱདོ་ཚོར་ཆོས་འབལེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ངསོ་རང་ཨང་གསར་
ཡྱིན།

བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས། བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་མགནོ་ཞསེ་
གསྲུངས་ཡོད། གང་ལརྟ་སོ་སོར་བད་ེསྡགུ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་
མྱིན་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངསོ་ནས་བཤད་ན་ས་ལམ་གྱི་
རགོས་པ་གྲལོ་ནས་རྣམ་མཁྱནེ་རྒྱལ་བའྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་དང་
མྱི ་ཐབོ་ཚང་མ་སོ་སོར་ཐྲུག་ཡོད། སྐབས་འཇྲུག་ཞུས་ནས་
ཕན་བྲུ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བ་ོསོ་སོས་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་པ་ལ་ཐྲུག་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་དང་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ་
པ། དའེྱི་ཐགོ་སགྔས་ཀྱི་ལའྷྱི་རྣལ་འབྱརོ་མང་པ་ོཞྱིག་བ་ླམའྱི་
མདནུ་ནས་དབང་ཞུས་ཏ་ེཁས་ལེན་ཡོད་པ་ལརྟ་འདནོ་བཞྱིན་
ཡོད། གཙོ་བ་ོསེམས་ལ་འགུལ་བསྐདོ་ཐབེས་བྱདེ་ནྱི་སངོ་
ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་དང་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་རེད། དའེྱི་ཆ་རྐནེ་ལ་ྟ
བྲུར་སྤདོ་འཇྲུག་དང་འཇྲུག་པ་རང་འགྲལེ། ར་བ་ཤེས་རབ་
སོགས་དསུ་དང་དསུ་ལ་ངསོ་ཀྱིས་ཀླགོ་བཞྱིན་ཡོད།

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ལོ་དང་ལོ་སྔནོ་མ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་
ན་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ཕན་བྲུ་ཆེ་རྲུ་འགྲ་ོབཞྱིན་
ཡོད། ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་བྱས་ནས་ད་ལའྟྱི་
བསམ་བླའོྱི་འགྲ་ོསངས་དང་ལོ་སྔནོ་མའྱི་བསམ་བླ་ོགཉྱིས་
བསྡུར་བ་ཡྱི ན་ན་ཏགོ་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདགུ་བསམ་
པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལོ་མང་པ་ོཕྱིན་ཀང་

སེམས་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་། ཆོས་ཀྱི་སླབོ་སྦངོ་གང་ཙམ་ཡོད་
ནའང་སེམས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་མེད་པ་ཡྱི ན་ན་མ་འགྲྱིག་
པ་རེད། སོ་སོས་སོ་སོར་སེམས་ཀྱི་ཞུ་དག་བཏང་ནས་རད་
གཅདོ་བྱདེ་སབྐས་སྔནོ་མ་ལོ་བཅྱུའྱི་གོང་གྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདགུ་བསམ་པ་ལ་ྟབྲུ་དང་། ལོ་རེ་
རེའྱི་ནང་ད་ུའགྱུར་བ་ཕྱིན་འདགུ་བསམ་པ་ལ་ྟབྲུ་གང་ལརྟ་ཞུ་
དག་གཏངོ་དསུ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་
པ་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགྲ་ོསངས་ནྱི་སོ་སོས་ཉམས་ལེན་
བྱས་ནས་འགྲ་ོདགསོ་པ་རེད། ཉམས་ལེན་བྱདེ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་
སྐབས་འཇྲུག་ཞུས་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན། ཐྲུབ་རྣམས་སྡྱིག་
པ་ཆྱུ་ཡྱིས་མྱི ་འཁྲུ་ཞྱིང༌། །འགྲ་ོབའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གྱིས་
མྱི ་སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམྱིན་ཏ།ེ །ཆོས་
ཉྱིད་བདནེ་པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་འགྱུར། །ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀྱི་ལས་འགན་ལ་ྟབྲུ་ནྱི་ང་ཚོར་གནས་ལྲུགས་བཤད་པ་
ད་ེརེད། གནས་ལྲུགས་གསྲུངས་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོས་ཐགོ་མར་
སླབོ་སྦངོ་བྱས།  ད་ེནས་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་། ད་ེནས་
ཆྱུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་དཔྱད་སྒམོ་དང་འཇགོ་སྒམོ་ཟྲུང་
འབལེ་གྱིས་སྒམོ་པ་དང་། ད་ེལརྟ་བླ་ོལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་པ་
ཞྱིག་དགསོ། དརེ་བརནེ་ཆོས་གྲགོས་ཚང་མས་ལོ་རེ་ནས་
ལོ་རེར་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་ཤོག་ 
ཨང་།

ངསོ་ཀྱིས་ཀང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་
པ་ཞྱིག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ལ་ཡོང་གྱི་ཡང་འདགུ ཁྱདོ་རང་ཚོ་
ཚང་མས་ཉམས་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་པ་ཕགོས་སྲུ ་མ་ལྷུང་བ་ཞྱིག་གནང་ཤོག་ཨང་། 
བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཐྲུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སྩལ་ཏ་ེ
ཐ་ེཝན་གྱི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་གསྲུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོརེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་གྲྲུབ་ཡོད་པ་
བཅས། ། 
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་དདུ་འགྲ་ོཉྱིན་མོར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་འཛམ་གླྱིང་དདུ་
འགྲ་ོཉྱིན་མོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དངེ་སང་མྱི ་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་དདུ་འགྲའོྱི་རང་དབང་ཐད་
ཐྲུགས་ཁྲུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་གྱི་འདགུ  ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་སེམས་
ཤུགས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་པྲུ་མ་གཏགོས་སགོ་ཆགས་གཞན་ཚང་
མ་ར་སངོས་སྲུ་གྱུར་ཚེ། ང་ཚོས་དངསོ་གནས་དང་གནས་
སངོ་ལངྷ་ངརེ་ཚོར་ངསེ་རེད། མཁའ་དབྱྱིངས་སྲུ་འཕྲུར་
བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའྱི་ཚོན་མདགོ་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱི་

སགོ་ཆག་བྱ་བྱྱིའྲུ་དང་འབྲུ་སྱིན། ཉ་ལ་སོགས་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་རྒྱན་ཆ་ལ་ྟབྲུ་རེད།

སགོ་ཆགས་ད་ེདག་ནྱི་ཧ་ཅང་ལ་ྟན་སྡགུ་པ་ཞྱིག་རེད། དངེ་
སང་ང་ཚོས་སགོ་ཆགས་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཤུ་གཞགོ་གཏངོ་
གྱི་ཡོད། ཨ་རྱི་ལ་ྟབྲུར་མཚོན་ན་ཤ་འཚོང་གྱི་ཆེད་ད་ུབ་གངླ་
གསོ་སྐངོ་ཁང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བཟསོ་ཡོད། དསེ་ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་ཁརོ་ཡྲུག་ལའང་གནདོ་ཀྱི་ཡོད་པས་ཚབས་ཆེན་
རེད། ལག་ལེན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀར་
ཟས་ཅན་ཆགས་ཐྲུབ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནམ་གཤྱིས་གྲང་
ངར་ཆེ་བའྱི་ས་ཁྲུལ་དཔརེ་ན་བདོ་ཀྱི་བྱང་ཕགོས་དང་སོག་པ་ོ
ཚོར་མཚོན་ན་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་སྒ་ོཕྱུགས་སེམས་ཅན་

ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་
ན་སྔ་ོཚལ་རྱིགས་འབལེ་འབལེ་ལྷུ ག་ལྷུ ག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
དཀར་ཟས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། དརེ་བརནེ་འདས་པའྱི་ལོ་
ཤས་ནང་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའྱི་དགནོ་སྡ་ེཆེ་ཁག་དང་
སླབོ་གྲྲྭའྱི་སྤྱི་ཐབ་ནང་དཀར་ཟས་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དཀར་ཟས་ལ་རོལ་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ད་ུང་ཚོས་ཞབས་
འདགེས་ཅྱུང་ཙམ་ཞུས་ཡོད། དཀར་ཟས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད། ང་ཚོས་དཀར་ཟས་
ཐད་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བྱདེ་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་གྱི་ཉྱིན་མོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་
སྤནེ་པའྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཉྱིན་མོར་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་ནང་
སེམས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་
ཡྱིན་སྐརོ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་
ཚང་མ་སྔྲུག་བསལྔ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་
པ། དདུ་འགྲ་ོའབྲུ་སྱིན་ཚྱུན་ཆད་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཡྱིན། ང་ཚོར་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་
ཡོད་སབས། དསེ་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེསྐྱིད་
ཡོང་བའྱི་ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་རེ་དགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་
པའང་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་མཐར་གཏུགས་
ན་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཞེས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ 

སེམས་ལ་གཙོ་བ་ོཡྱིད་ལྲུས་ཀྱི་སངེ་ནས་སེམས་
ཞྱི་བདའེྱི་ངང་བསདྡ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡོད་ན། སྒ་ོལའྔྱི་

དབང་པ་ོཤེས་པའྱི་ནང་ལྲུས་ཀྱི་ན་ཚ་ཡྱིན་ནའང་ལྲུས་ཤེས་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31

ཀྱིས་ཉམས་སྲུ་མངོ་བ་ད་ེཚོའྱི་གྲས་ཡྱིད་ལྲུས་བད་ེབས་གཟྱིལ་
གྱིས་གནནོ་ཐྲུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད། ལགྷ་པར་བྱང་ཆྱུབ་
ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་
དང་ལེན་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད། རྐནེ་ངན་དག་ེབའྱི་
གྲགོས་སྲུ་འགྱུར་རྒྱྱུ ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སབས། གཙོ་ཆེ་ཤོས་
སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། སེམས་ཞྱི་བད་ེཡོང་བར་
མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་བད་ེསྤདོ་བྱས་ནས་ཞྱི་བད་ེཡོང་དགསོ། དངེ་
སབྐས་ནད་ཡམས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། 
ནད་བྱྱུང་ཟྱིན་པ་རྣམས་སོ་སོར་ལས་ཟླགོ་མེད་རེད། སོ་སོར་
ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་བཞྱིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལརྟ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

མ་འངོས་པར་མྱི ་ཡོང་བའྱི་སྔནོ་འགོག་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཐབས་ཤེས་
ཡོང་གྱི་རེད་ལ། ད་ལ་ྟམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད། ནད་ཡམས་འདྱི་འགགོ་ཐབས་སྲུ་སནྨ་པ་དང་
ཚན་རྱིག་པ། ནད་གཡོག་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཧུར་ཐག་གནང་
གྱི་ཡོད། རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་ཡོད། ད་དངུ་ཚང་མས་སེམས་
ཤུགས་སྐསེ་ཏ་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་ཡྱི ན་
བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སརྔ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཧུར་བསྐདེ་གནང་
རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངསོ་རང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀྱི་རསེ་འབང་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་སྒམོ་མཁན་གྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སབས། ཁྱདེ་རང་ཚོས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་
ད་ེངསོ་ཀྱིས་རསེ་སྲུ ་ཡྱི ་རང་དང་སྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་རྒྱྱུན་ད་ུབྱདེ་
ཀྱི་ཡོད།

ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ད་ུསྔ་ད་ོཡར་ལངས་པ་དང་སྨནོ་ལམ་དང་
གཟྲུངས་སགྔས་སོགས་བགྲངས་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
གྱི་ནད་ཡམས་ད་ེདག་སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་དང་། ཡང་སྒསོ་རྒྱ་
གར་གྱི་ཡྲུལ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཙང་སེལ་དང་མྱི ་ཡོང་བའྱི་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ད་བར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་དང་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་པར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོའྱི་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པར་

དགའ་བསྲུའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་
འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་པས་ (World 

Food Programme) འཛམ་གླྱིང་ནང་བཀྲསེ་ལྟགོས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དང་། རདོ་རྙགོ་ཅན་གྱི་ས་ཁྲུལ་ཁག་
གྱི ་ནང་ཞྱི ་བད་ེགོང་འཕལེ་སླད་ཧུར་བརོན་གྱིས་ཕག་ལས་
གནང་བར་བརནེ། ནརོ་ཝ་ེན་ོབལེ་གཟངེས་རགས་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱི་ཚོགས་
པར་ཕྲུལ་ཡོད་པ་དང་།  སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་བཟའ་
ཆས་ལས་གཞྱི ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ཌེ་ཝྱི ་ཌྱི ་བྷ་ེསྱི ་ལེ་  
(David Beasley) ལགས་ལ་དགའ་བསྲུའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།  གཟངེས་རགས་འདྱི་ནྱི་
འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱི་ཚོགས་པས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
བཀྲསེ་ལྟགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་སདླ་ལས་འགན་
གལ་ཆེན་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད་པར་ངསོ་འཛྱི ན་ད་ུཕྲུལ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན།   

རོད་རྙགོ་དང་རང་བྱྱུང་གྱི ་གོད་ཆག་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
འཛམ་གླྱིང་ནང་དབྲུལ་ཕངོས་དང་། བཀྲསེ་ལྟགོས། ཟས་
བཅྱུད་མ་འདང་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཆེད་དང་ལགྷ་པར་ཆེས་ཉམ་
ཐག་དགསོ་ངསེ་ཅན་རྱིགས་ལ་འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་
གཞྱི་ཚོགས་པས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད། རོགས་རམ་ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེསྐྱིད་འབྱྱུང་གྱི་ཡོད། ནརོ་ཝ་ེ
ན་ོབལེ་གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་བཟའ་

ཆས་ལས་གཞྱི་ཚོགས་པར་ཆེ་མཐངོ་གནང་བ་དསེ་ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་
ཐྲུབ་བསྒྲུབ་དགསོ་པའྱི་དན་སྐལུ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་དཀའ་ངལ་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཁྱྱིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་ཉནེ་བརྡ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཉམ་རྲུབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་
དགསོ། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་
བསལྔ་མྱི ་འདདོ་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མཉམ་
རྲུབ་ཁོ་ནའྱི་ཐགོ་ནས་བཀྲསེ་ལྟགོས་དང་དབྲུལ་ཕངོས་མེད་
པར་བཟ་ོཐྲུབ་ཀྱི་ཡོད།  ངསོ་རང་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོབྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་འདྱི་ལོའྱི་ན་ོབལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འཛམ་
གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱི་ཚོགས་པར་གནང་བ་དསེ་འཛམ་
གླྱིང་གྱི་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་ཀང་
བཀྲསེ་ལྟགོས་ཀྱི་རྐེན་པས་ལྟགོས་ཤྱི ་མྱི ་ཐབེས་པའྱི་འབད་
བརོན་བྱ་བར་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་ངེས་ཡྱི ན་པའྱི་རེ་བ་
ཤུགས་ཆེ་ཞུ་གྱི་ཡོད།

མཐའ་དནོ་གོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངསོ་རང་སྒརེ་གྱི་ངསོ་ནས་
འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་
པ་དང་། ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དངསོ་སྲུ་ཞུགས་མཁན་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་གཞན་ཕན་གྱི་ཆེད་ད་ུཕག་ལས་རྒྱ་
ཆེ་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སྩལ། །

གསྲུང་འཕྱིན་ང་ོམ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ཐགོ་སྩལ་ཡོད་པས། ཚྱིག་དནོ་
ལ་ཧ་ེབག་ཡོད་ཚེ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡོང་བ་ཞུ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་
ཨབ་དལུ་ཀཱ་ལམ་མཆོག་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༨༩ འཁརོ་བའྱི་རསེ་དན་ 

མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དག་ེར་ཚོགས་
པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ (Dr. A.P.J. Abdul Kalam) 

མཆོག་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༨༩ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་ད་
ལམ་བརྒྱྱུད་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དག་ེར་ཚོགས་པས་ཇྱི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་
བརོ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ
སྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོ
བང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ང་ཚོ་མཉམ་རྲུབ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་
བད་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ (Working Together for a 

Peaceful World) ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།

བཀུར་འསོ་མཆེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ། ངསོ་རང་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
མཆོག་གྱི ་སྐརོ་བརདོ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བས་དགའ་ཚོར་
བྱྱུང་། ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་བ་ཡྱིན་ 
ཞྱིང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐ་ུམགྲནོ་ཡྲུན་

རྱིང་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངསོ་རང་
ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་གར་ད་ུསངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་
ལོ་ང་ོ ༢༥༠༠ འཁརོ་བའྱི་རསེ་དན་སྲུང་བརྱི་མཛད་སྒརོ་
བཅར་བ་ཡྱིན།

སྐབས་ད་ེདསུ་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་
རཱཇནེྡྲ་པཱ་སཱད་ (Shri. Dr. Rajendra Prasad) 
མཆོག་དང་སར་ཝ་ེཔལྱི་རཱ་ད་ཀྲྱིཤཎ་ (Dr. Sarvepalli 

Radhakrishnan) མཆོག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
བླནོ་མཆོག་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་ 
བྱྱུང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།

དམ་པ་ཁོང་ཁྱྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱི་ནང་འཁྲུངས་ནས་
སྤྱིར་བཏང་སླབོ་སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཁངོ་
གྱིས་ཚན་རྱིག་སླབོ་སྦངོ་ལ་དགའ་མོས་གནང་ཡོད། ངསོ་
རང་དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་ཁངོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་
ཧ་ཅང་ཞྱི་ཞྱིང་དལུ་བ་ཞྱིག་འདགུ ད་ེརྱིང་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་
ཀ་ལམ་མཆོག་དང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་ལྷག་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་

གཞུང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་བཅས་
ཀྱི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
མཆོག་ནྱི་ཁ་ཆེ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་འག་ོཁྱིད་ག་ོགནས་ཚད་
མཐ་ོཤོས་ལ་སླབེས་མངོ་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་རྒྱ་གར་ནྱི་ཆོས་ལྲུགས་ནང་ཁྲུལ་མཐྲུན་
སྒྱིལ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱིག་དཔ་ེལ་ྟབྲུ་རེད། ཅསེ་
བརདོ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གསྲུམ་རྱིང་
ཆོས་ལྲུགས་ནང་ཁྲུལ་མཐྲུན་སྒྱིལ་བྱས་ནས་གནས་པ་མ་ཟད། 
ཕྱིས་སྲུ་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལྲུགས་དང་། ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་ལྲུགས། 
གཅརེ་བྲུ་བའྱི་ཆོས་ལྲུགས་སོགས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཆོས་ལྲུགས་
གཙོ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་མཐྲུན་སྒྱིལ་དང་ཕན་ཚྱུན་བརྱི་བཀུར་
བྱས་ནས་གནས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་། ལགྷ་པར་ཆོས་ལྲུགས་
ནང་ཁྲུལ་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་
བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་།

ངསོ་རང་ནམ་རྒྱྱུན་ཕན་ཚྱུན་དབར་བགྲ་ོགླངེ་བྱདེ་རྒྱྱུར་དགའ་
པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྱུང་ཙམ་རདོ་པ་རྒྱག་རྒྱྱུར་དགའ་པ་ོ
ཡོད། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་སངས་ད་ེརག་
པར་རདོ་པ་བརྒྱབ་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། རྱིགས་པས་
སྒྲུབ་བྱདེ་བཀདོ་ནས་འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད། ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གསྲུམ་
གངོ་ནས་དར་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་
བྱམས་བར་ེཟརེ་བ་ད་ེཧ་ལས་པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་འདྱི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ།།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།33

ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨ་
རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་མ་ཡྱི ་ཀྱི་པམོ་པའེ་ོ (Mike  

Pompeo) མཆོག་གྱིས་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་སྐ་ུཞབས་རོ་
བྷརེ་ཊྱི་ཌ་ེསྱི་ཊྱི་རོ་ (Rob1ert A. Destro)  མཆོག་ཨ་
རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བའྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ  

ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡྱི ་ཀྱི་པམོ་པའེ་ོ
མཆོག་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའྱི་ནང་། 
བདོ་ཀྱི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག  ད་ེབཞྱིན་བདོ་ནང་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་
སྲུང་སྐབོ་སདླ་སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊྱི་ཌ་ེསྱི་ཊྱི་རོ་ (Robert A. 

Destro)  མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། ཡང་ན་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱི་སྐུ་ཚབ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་རྒྱ་གྲསོ་མོལ་
ཡོང་བར་འབདོ་བརནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་
ཁག་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོ
བཞྱིན་པར་ཨ་རྱི ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཐྲུགས་འཚབ་གནང་གྱི་
ཡོད། ཅསེ་དང་།

སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོགས་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
འག་ོཁྱིད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཕག་སྦྲལེ། ད་ེབཞྱིན་ཁྱད་མཁས་

པ་ཚོ་དང་ལྷན་འབལེ་
བ་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་
གསལ་ཐབས་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་
རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་
ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ནས་བོད ་
ནང་གྱི ་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་
ཐོབ ་ཐང་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཆེད་
འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་འགན་མྲུ ་
མཐྲུད་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅསེ་གསྲུངས།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་
མཐྲུད་པ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་
ཀང་། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཌ་ོནལ་ཌྱི་ཊྱི་རམ་ཕྱི་ (Donald 

Trump) མཆོག་གྱི་གཞུང་འཛྱིན་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་
ནས་བཟྲུང་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐྲུབ་མེད།

ཨ་རྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གྲྲུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་
གསྲུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ནང་
ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་ཁང་འཛྲུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་

བདོ་ནང་དའུང་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་འཛྲུགས་སྐྲུན་
བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་འབྲུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་
ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད་སབས། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་
པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་
པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེབདོ་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཡོད། ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་
མཉམ་དགའ་སྤའོྱི་ངང་ནས་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་སྐརོ་
གྲསོ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུངས།

སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊྱི་ཌ་ེསྱི་ཊྱི་མཆོག་ནྱི། ད་ལའྟྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་མང་གཙོ་དང་། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། 
ངལ་རལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་གནང་མྲུས་ཡྱིན་
པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོགཞུང་འབལེ་
མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱིས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཐངེས་དང་པ་ོབདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁྲུངས་ཧར་རེ་ཊྱི་རྲུ་
མན་ (Harry S. Truman building) ནང་གཞུང་
འབལེ་མགྲནོ་འབདོ་གནང་ས་ེབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་ཨ་
རྱིའྱི་དབར་གྱི་འབལེ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་ལོ་རྒྱྱུས་རང་

བཞྱིན་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད།

ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱི ་གཞུང་
གྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐྲུད་པ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་ 
(Robert A. Destro)  མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་

མཐྲུད་པ་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་སྐརོ་གྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའྲུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བྷྱི་
ལོམ་བགྷ (Bloomberg) ཞསེ་པའྱི་གསར་ཁང་གྱིས་སྤལེ་
ཡོད་པ་དང་།  ཆྱུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རསེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་
ཁང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཀྲའ་ོལྱི ་ཇན་ (Zhao Lijian) གྱིས་
ཨ་རྱི ་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་
སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་མཆོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་
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ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཡོ་བཀོལ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་ནང་སྱིད་ལ་ཐ་ེ
ཇྲུས། བདོ་ནང་བརན་ལྷྱིང་མེད་པར་གཏངོ་ཆེད་བཟསོ་པ་
རེད་ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བྱས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གྱིས་སྱིད་སྐངོ་དམ་འབྲུལ་
གནང་མ་ཐག་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་ཕག་
བྱིས་ཤྱིག་གནང་ས་ེདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་ལ་བཅར་ཐྲུབ་མྱིན་སྐརོ་འབལེ་བ་གནང་ཡོད། 
ལོ་དགུའྱི་རསེ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱིས་རང་དབང་ལནྡ་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོ་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ལརྟ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་
རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་ནང་མཇལ་འཕད་གནང་དགོས་པའྱི་
འཐབ་ཇྲུས་ཀྱི་གལ་གནད་གཟྱིགས་ཡོད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༨ བར་གཞུང་
འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་
མྱི ་སྣ་ཚོ་དང་ལྷན་ཟ་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད་ཀང་མཇལ་འཕད་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་གསང་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། འད་པར་ཡང་རྒྱག་བཅྱུག་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་མྱི ་
སྣ་ཚོས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་

པའྱི་སྐརོ་ཊུ་ཝྱི་ཊར་ (Tweeter) ནང་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ཚྱུལ་
ད་ུབཀདོ་ཡོད། བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སརྔ་ལགྷ་
དནོ་སྨྱིན་ལནྡ་པ་ཞྱིག་སྤལེ་སདླ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནྱིའྲུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤྱིན་ཊོན་ལ་གནས་སྤ་ོགནང་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདྲུག་
རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་
ལས་བྱདེ་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པ་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། 

ན་ནྱིང་ལོར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་ནང་བདོ་པའྱི་ལོ་གསར་
སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གྲྲུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་
ཚོ་དང་ལནྷ་བདོ་པའྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྱི་སྐརོ་གསྲུང་གཤད་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་ཞྱི་བད་ེརྒྱ་
མཚོ་ས་ཁྲུལ་གྱི་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ (Bureau of East 

Asian and Pacific Affairs) དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་
ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་སྱི་ཊྱིལ་ཝལེ་ (David Stilwell) མཆོག་ 
དང་། ཨ་རྱིའྱི་ལྷ་ོདབྲུས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་
དྲུང་ཆེའྱི་ལས་རོགས་གཞནོ་པ་ཐ་ོམ་སྱི་  (Thomas Vaj-

da) མཆོག   ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་དང་སྐབས་བཅལོ། གཞྱིས་

སྤ་ོལས་དནོ་ཚན་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་གཞོན་པ་རྱི ་ཆར་
ཌྱི་ (Richard Albright) མཆོག ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐུ་ཚབ་བྷྱི་རོན་
བདྷ་ཀྱི་ (Brownback) མཆོག ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་དང་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ངལ་རལོ་གངོ་འཕལེ་ཚན་པའྱི་དྲུང་
ཆེ་ལས་རོགས་རོ་བརྷ་ཊྱི་ (Robert A Destro) མཆོག་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ས་ེབདོ་པའྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྱི་
དང་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་སྐུ ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེསྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊྱི ་
ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་
མཐྲུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་དགའ་བསྲུ ་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊྱི ་ཌ་ེསྱི ་ཊྱི ་རོ་མཆོག་གྱིས་ཁངོ་
དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་ཕག་རོགས་ག་རེ་ཞུ་དགསོ་མྱིན་ཐད་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། 

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་བདོ་
དནོ་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ (Tibetan 

Policy and Support Act 2020) ད་ེགང་མགགོས་
ཨ་རྱིའྱིྱི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་མང་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པའྱི་གལ་གནད་དང་། བདོ་ནང་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ། བདོ་དང་
ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི ་ཐན་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌྱི་རྱི ་
ཨན་ཛན་ཛྱི ་ (Adrian Zenz) ལགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབྲུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་ལས་གཞྱི་ལག་
བསར་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་འབྲུམ་ལ་ྔལགྷ་ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་
ཁང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ས་ེསྙན་ཐ་ོ
བཏནོ་ཡོད་པ་དང་། ངལ་རལོ་ལས་གཞྱི་ད་ེཡྱིས་བདོ་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་ཡྲུལ་སལོ་གམོས་གཤྱིས་སོགས་ར་བརླག་ཏུ་
གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་གཞྱིར་
བཞག་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དབར་བདོ་རྒྱ་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
དགསོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས་གནང་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།35

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
སོག་ཡྲུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་གྱི་མཁན་བ་ླ 
འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སོག་ཡྲུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་ནས་ཇྱི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨྱིན་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ད་རྒྱ་
བརྒྱྱུད་སོག་ཡྲུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་གྱི་མཁན་བ་ླའདསུ་
མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སོག་པའོྱི་མཁན་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་ད་ེརྱིང་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་
ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱྱུང་། བདོ་དང་སོག་པ་ོདབར་སརྔ་ནས་འབལེ་བ་བཟང་པ་ོ
ཡོད། ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་མ་དར་གངོ་ནས་སོག་
པ་ོདང་བདོ་ས་འབལེ་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་ར་ལ་དང་འདདོ་
བྱས་ཏ་ེལྟ་ོགསོ་དནོ་ད་ུཕར་ཚྱུར་འཁྱམས་པའྱི་སབྐས་འགལ་
རྐནེ་ལ་ྟབྲུ་འཕད་ཚེ་ལམ་སང་གྲྱི་འཕར་གྱི་ཡོད། སོག་པ་ོ
ཡང་ད་ེའད་ཞྱིག་དང་ང་ཚོ་བདོ་པའང་འདྱི་འད་རེད། བདོ་
དང་སོག་པ་ོགཉྱིས་ནྱི་འབགོ་པ་ལ་ྟབྲུ་རེད། རྱིམ་པས་བདོ་
ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དར། ཕལ་ཆེར་མད་ོཞྱིག་གྱི་ལྲུང་
ནང་རྣམ་རྒྱྱུ ན་བཤད་སལོ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར། ཞསེ་བཤད་སལོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་
རྒྱ་གར་ནས་བརྱིས་པའྱི་བདོ་བྱང་དང་དའེྱི་བྱང་སོག་པ་ོཡྱིན། 
གང་ལརྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བདོ་ནང་དར་བ་དང་། ད་ེ
ནས་སོག་ཡྲུལ་ད་ུདར་ནས་དད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་སླབོ་གཉརེ་
གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱྱུང་བ་རེད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་ངསོ་རང་ནརོ་བྲུ་གླྱིང་ཁ་ནས་བསོ་ཡོང་སབྐས། 
ད་ེདསུ་ངསོ་རང་གྲྲྭ་སྐརོ་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡྱིན། སབྐས་
དརེ་སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོརྒན་ལེགས་ལནྡ་ཕག་དཔ་ེཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོཡོད། ད་ེནས་འདལུ་བའྱི་མཁན་པ་ོཐྲུབ་བསན་ཉྱི་མ་དཔ་ེ
ཆ་ར་ེགྲ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་ཀྱི་རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་པ་ོདཔ་ེཆཧ་
ཅང་་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེབཞྱིན་དག་ེབཤེས་ཡང་དག་ཅསེ་པ་
ཞྱིག་ཡོད། ཁངོ་ནྱི་ཐྲུ་ཝ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་སདྐ་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ། ད་ེདང་དའེྱི་མཚོན་པའྱི་གང་ལརྟ་
དཔ་ེཆེ་ཨང་དང་པ་ོཡྱིན་པ་སོག་པའོྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད།

ངོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཙོ་བ་ོརྒན་དངོས་གྲྲུབ་
ཚོགས་ཉྱིད་སེ་ར་བྱསེ་ཀྱི་སོག་པ་ོརེད། བདོ་ནང་སོག་

ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད།

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་རོ་
བརྷ་ཊྱི་ཌ་ེསྱི་ཊྱི་རོ་མཆོག་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལ་གཟྱིགས་
སྐརོ་ཕབེས་རོགས་ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད། སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཊྱི་
ཌ་ེསྱི ་ཊྱི་རོ་མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་
མཉམ་རྲུབ་ཀྱིས་ལས་དནོ་རྣམས་བསྒྲུབ་ངསེ་ཞསེ་གསྲུངས། 
སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊྱི ་ཌེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་མཆོག་དང་ལྷན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་མང་གཙོ་དང་། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། 
ངལ་རལོ་གོང་འཕལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་
རོགས་སྱི་ཁ་ོཊྱི་ (Scott Busby) མཆོག་ཀང་ཕབེས་ཡོད། 

ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གྲྲུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས། 
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་
ལས་ཁྲུངས་དགུ་ཡྱིས་མོས་མཐྲུན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད། ཅསེ་གསྲུངས། 

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་
འབརོ་དང་སྐབས་བཅལོ། གཞྱིས་སྤ་ོལས་དནོ་ཚན་པའྱི་
དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་གཞནོ་པ་རྱི་ཆར་ཌྱི་ (Richard Al-

bright) མཆོག་དང་། དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་གཞནོ་པ་གཙོ་བ་ོ
ཁར་ལོ་ཐམོ་སན་ (Carol Thompson O’Connell) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོ
བང་དཀར་པའོྱི་ལས་བྱདེ་རྒན་པ་ཁག་གཅྱིག་ལའང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད། །
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པའོྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད། སོག་པའོྱི་མཁས་པས་ལེགས་
བཤད་བཞག་པའང་མང་པ་ོཡོད། དཔརེ་ན་སོག་པའོྱི་
མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རའེྱི་ལེགས་བཤད་ལ་ཆ་བཞག་
ན། སབྐས་རེ་ངསོ་ཀྱི་ལ་ྟཀླགོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། སྔནོ་གྱི་མཁས་
པའྱི་དབང་པསོ་ལེགས་བཤད་བརམས་པ་མང་པ་ོའདགུ 
སོག་པའོྱི་མཁས་པ་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོབྱྱུང་བ་རེད། བར་
སྐབས་གསར་བར་ེལངས་ནས་སོག་པའོྱི་ནང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པར་ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་བྱྱུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་
གཙོ་བ་ོཁྱེད་རྣམ་པར་དད་པ་དང་དམ་ཚྱི ག་གཡོ་བ་མེད་
པ་ཡོད་པར་བརནེ་དག་གནནོ་གྱི ་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་མེད་པ་བཟ་ོཡྱི ་ཡོད་ཀང་བཟ་ོཐྲུབ་མེད། ངསོ་
རང་སོག་ཡྲུལ་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོསླབེས་པའྱི་སྐབས་སོག་པ་ོ
དགའ་ལྡན་དགོན་པའྱི་ནང་ཁྱིའྱི་སངེ་བསྡད་ད་ེསོག་པ་ོཚོས་
ངསོ་ལ་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པའོྱི་ངང་ནས་མཎྜལ་འབྲུལ་སབྐས་
ངསོ་རང་མྱིག་ཆྱུ་ཤོར་སོང་། སརྔ་བདོ་དང་སོག་པའོྱི་
དབར་འབལེ་བ་དམ་གཟབ་ཡོད། བར་སབྐས་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བླསོ་
མ་བཏང་བར་འཛྱིན་འདགུ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་། 
ངསོ་རང་མྱིག་ཆྱུ་ཤོར་སོང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུ
སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རྒྱྱུན་ཕབེས་པ་མང་ཐག་ཆོད་བྱྱུང་བ་རེད། གྲྲྭ་
རྒྱྱུན་ད་ེདག་དཔ་ེཆ་ལ་ྟཀླགོ་བྱས་ཏ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ ད་ེ
སྔ་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁྲུལ་ད་ུསླབེ་སྐབས་བརདོ་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་། དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྲྭ་པ་ཡོང་ཁྲུངས་ལ་གཞྱིགས་ནས་
ཚན་ཁག་སོ་སོར་བགསོ་པའྱི་ཁམས་ཚན་ད་ེའད་ཡོད་སབས། 
སོག་པའོྱི་ཁམས་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་དགསོ་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་ད་ེལརྟ་
སདྐ་ཆ་བྱྱུང་། གང་ལརྟ་གྲྲྭ་སར་བདོ་ནས་ཡོང་མཁན་གྲྲྭ་རྒྱྱུན་
ཕན་བྲུ་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁྲུལ་ནས་
གྲྲྭ་རྱིགས་དང་། ལགྷ་པར་སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རྒྱྱུན་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ས་ེབསན་པ་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད། 

སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན། ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་
ལྲུགས་ཚང་མར་བརྱི་བཀུར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལྲུགས་ཚང་
མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་སྤྱིར་ཤེས་ཡོན་
དང་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་ཆོས་ཞསེ་པ་ནྱི་དད་
པ་ཙམ་མྱིན་པར་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་པ་དང་། གཞྱི་དངསོ་པའོྱི་གནས་
ཚྱུལ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེབཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་

བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེྲུ ་བཙན་དང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་
འཚོའྱི་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ནང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཕག་སལོ་
ཆགས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐྲུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ར་བ་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་སྡ་ེསྣདོ་གསྲུམ་
ཞསེ་གསྲུངས་པ་ད་ེདག་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་
བཀདོ་པ་རེད། སྡ་ེསྣདོ་གསྲུམ་ཞསེ་པ་ནྱི་པཱ་ལྱི ་ནང་ཡོད། ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད། 

ཕྱིས་སྲུ་ནཱ་ལེནྡྲར་བསན་པ་དར་ཡོང་དསུ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་
ཀྱིས། །བསགེ་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་
པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། 
།ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། ངའྱི་རསེ་འབང་
བ་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ངའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་སྲུ ་ལེན་
མྱི ་དགསོ། ངའྱི་བསན་པ་འདྱི་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇྲུག་
དང་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་བའྱི་
སབྐས་སྲུ་ཉམས་ལེན་བྱསོ། དད་པ་ཁ་ོནའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་
ཉམས་ལེན་བྱདེ་མྱི ་དགསོ། ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་ལནྡ་རངཉྱིད་
ཀྱིས་འདྱི་ལརྟ་གསྲུངས་འདགུ འདྱིའྱི་ལག་ལེན་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་འགྲ་ོསངས་ད་ེལརྟ་རེད། དཔརེ་ན། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ལ་ྟགྲྲུབ་འད་མྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་དཔྱད་པ་བྱདེ་དསུ་
བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ནའང་དང་ངསེ་གཉྱིས་སྲུ ་
ཕ་ེནས་བཀའ་འདྱི་དང་འདྱི་དང་དནོ་དགོངས་པ་ཅན་རེད། 
ཅསེ་ཁས་མྱི ་ལེན་པ་དང་། བཀའ་འདྱི་དང་འདྱི་རྱིག་པས་
ཇྱི་ཙམ་དཔྱད་ནའང་ངསེ་པ་ཇ་ེགཟབ་ཏུ་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་སབས། 
ཁས་ལེན་ཆོག་པ་རེད།

གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལྟར་ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་ལྲུགས་ཚང་མར་དད་
མོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། མྱི ་མང་པརོ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་
ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཚན་
རྱིག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི ་སྲུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
རྱིག་པས་དཔྱད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་འདྱི་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
དང་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། བདོ་ལ་ཡོད་
པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་ཐྲུགས་
ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་རེད།

ང་ཚོས་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གྲྲུབ་སོགས་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཧ་
ཅང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཐགོ་མར་བསྡསུ་གྲྲྭ་བལསྟ་པའྱི་སབྐས་
ནས་བླ་ོརྱིག་དང་རགས་རྱིག་སྦངས་ཏ་ེརགས་གསལ་གཏང་
རྒྱྱུ ་སོགས་ཆྱུང་དསུ་ནས་སླབོ་བཞྱིན་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྲུ་མཐྲུད་གོང་ནས་གོང་ད་ུ
འཕལེ་རྒྱྱུ ་ཡོང་མྱི ་སྱིད་པ་མ་རེད། དངེ་སབྐས་ནབུ་ཕགོས་ཀྱི་
ཚན་རྱིག་མཁས་དབང་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་མཁས་དབང་ད་ེའད་ཡྱིས་
ནཱ་ལེནྡྲའྱི་འགྲ་ོསངས་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་
འདགུ  སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་བཤད་དགསོ་བྱྱུང་ཚེ་
ནང་པའྱི་ཆོས་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་གཞན་སྲུ་གཅྱིག་ལ་བཤད་རྒྱྱུ ་
མེད།  དརེ་བརནེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསན་པ་འདྱི་མྲུ་མཐྲུད་
ནས་གནས་རྒྱྱུ ་དང་། ད་དངུ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བ་དང་
ཁྱབ་ཆེ་རྲུ་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
འདགུ

ངསོ་ཀྱི་ང་ོཤེས་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མང་པསོ་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲྲུབ་སྐརོ་ཤོད་ཡོང་སྐབས་ནང་པའྱི་
གཞུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་མྲུ་
མཐྲུད་གནས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འབྱྱུང་འགྱུར་དསུ་རབས་
བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མྲུ ་
མཐྲུད་གནས་པ་དང་། གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་བརནེ་
ང་ཚོ་ནྱི་ཕ་མའྱི་དསུ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སངེ་ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་
མཁན་མང་ད་ུཕྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ང་ཚོས་འགྲལེ་བཤད་
བརྒྱག་ཐྲུབ་དགསོ་པ་ནྱི་འགན་རེད། ཆེན་པ་ོཧརོ་གྱི་ཡྲུལ་ལ་
ཆ་མཚོན་ན་ཕ་མེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་མཁན་དང་། བདོ་ནས་མར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
འདྱི་ཆགས་ཡོད། ནང་སོག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་སྡ་ེ
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་ནང་སོག་ཏུ་སོག་པའོྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་སབྐས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་འདགུ

སོག་པ་ོརང་བཙན་གྱི་ལྲུང་པར་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་
དང་ལ་ྟགྲྲུབ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབྱས་ཏ་ེཚན་རྱིག་
དང་འབལེ་ནས་བཤད་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་སྔནོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོའྱི་
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
སེམས་བཟང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

ལྲུང་པའྱི་ནང་ཧ་ཏག་ཏག་བཟ་ོདགསོ། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་
ན་ནང་སོག་ནས་ཕལ་ཆེར་སླབོ་ཕྲུག་གཉྱིས་གསྲུམ་ཡོད། ཕྱི་
སོག་ལ་མཚོན་ན་འཁྱིས་ལ་ཡོད་སབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་དམྱིགས་བསལ་མ་བྱྱུང་ན་ཡོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་ཡོད། 
གཞན་ཡང་དག་ེརྒན་ད་ེའད་ཕར་འགྲ་ོརྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་
མང་འགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ ས་ཡ་སྲུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ག་ོརྒྱྱུ ་འདགུ སོག་པ་ོཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པར་ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་པར། ར་ེརྱིན་པ་ོཆེས། བསན་པ་
རྱིན་ཆེན་མཆོག་གྱིས་མ་ཁྱབ་པའམ། །ཁྱབ་ཀང་ཉམས་པར་
གྱུར་པའྱི་ཕགོས་དརེ་ནྱི། །སྙྱིང་ར་ེཆེན་པསོ་ཡྱིད་རབ་བསྐདོ་
པ་ཡྱིས། །ཕན་བདའེྱི་གཏརེ་ད་ེགསལ་བར་བྱདེ་པར་ཤོག 
།ཅསེ་གསྲུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་སོག་དང་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་
ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སརྔ་དར་བ་དང་བར་སབྐས་ཉམས་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྔར་མ་བྱྱུང་བ་དང་བསན་པ་རྱིན་ཆེན་
མཆོག་གྱིས་མ་ཁྱབ་པའམ། །ཁྱབ་ཀང་ཉམས་པའྱི་གནས་
སབྐས་འདྱིར་བསན་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་དང་མྱི ་ཉམས་གངོ་
འཕལེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ལ་ལས་འགན་ཡོད། སོག་པ་ོ
ཚོ་ལའང་ལས་འགན་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡོད་པ་འདྱི་ཁྱདེ་རང་
ཚོའྱི་སེམས་ལ་ཞགོ ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཡྲུ ་ཀྱི་རྱིན་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་པ་ (EdCamp Ukraine) ཞསེ་
པས་ཇྱི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སེམས་རྒྱྱུད་བཟང་པ་ོགོང་མཐརོ་གཏངོ་
བའྱི་ཤེས་ཡོན་ (Educating the Heart) དང་འབལེ་
བའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཡྲུ་ཀྱི་རྱིན་མྱི ་མང་ཚོར་
སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་རེས་ཐགོ་མ་ཡྱིན་རྒྱྱུ ་རེད། 

ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་འཛམ་གླྱིང་སངེ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལྲུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གྱི་ཆ་ནས་
འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད།

སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཡྲུ ་ཀྱི་རྱིན་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཆགས་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལྲུགས་སྐརོ་
ཉམས་མངོ་ཡོད་པ་རེད། ངསོ་རང་ནང་པ་རེད། ང་ཚོས་
ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི་དབང་སྒྱུར་འགོ་མར་ཁ་ེསྱི ་དང་
ལེ་ཉྱིན་རྱིང་ལྲུགས། མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་བསམ་བླ་ོབཅས་ཀྱི་སྐརོ་
སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཨ་མའྱི་
འ་ོམ་དང་བྱམས་བར་ེལ་བརནེ་ནས་འཚར་ལོངས་འབྱྱུང་གྱི་
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ལྲུས་སེམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བྲུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞསེ་རདོ་ཀྱི་ཡོད།

ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་མེད། ཚན་
རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་
བྱམས་བར་ེརེད་ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་འདགུ རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོ་སྤྱི་
ཚོགས་ལ་བརནེ་པའྱི་སགོ་ཆགས་རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་མྱི ་
རེ་ང་ོརེའྱི་བད་ེསྐྱིད་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།

ང་ཚོ་སྐེས་པའྱི་སྐབས་ནས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོཡོད། 
འདས་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
ཕན་ཚྱུན་དམག་འཁྲུག་དང་མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་བྱས་པ་ལ་
བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་མངས་ཡོད། ང་ཚོས་
འགྲ་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་ད་ེའཐྲུས་ཤོར་བཏང་
ཡོད། ང་ཚོ་བྱྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་སྲུ་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ། 
ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁངོ་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ། ངའྱི་ཆོས་ལྲུགས་
དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཆོས་ལྲུགས་ཞེས་པའྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གྱི་མེད། རྱིམ་པས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ཞུགས་པར་
བརནེ་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཞསེ་པའྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེན་
པ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཟརེ་བ་ལ་བརནེ་ནས་
རྙགོ་ད་འབྱྱུང་གྱི་ཡོད། ད་བར་ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རག་ཏུ་མྱི ་
རྣམས་ལ་ཡྲུ ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་པར་མྱིག་དཔ་ེལྟ་དགོས་
པའྱི་སྐརོ་རདོ་ཀྱི་ཡོད།

ས་ྔམོ་ཡྱིན་ན་ཕ་རན་སྱི་དང་འཇར་མན་ནྱི་ཕན་ཚྱུན་དགྲ་ལ་ྟབྲུ་
གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་བྱས་ཡོད། ད་ེནས་
འཇར་མན་སྱིད་བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཌྱི་ནར་ (Adenauer) 

མཆོག་དང་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཅར་ལེ་སྱི ་ཌྱི ་
གལོ་ (Charles de Gaulle) མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་
ཕན་ཚྱུན་དབར་རོགས་རམ་དང་མཉམ་གནས་བྱདེ་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོགཟྱིགས་ཏ་ེཡྲུ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་པ་གསར་
འཛྲུགས་གནང་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ཡྲུ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་
པར་ཡྱིད་སྨནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། སྔནོ་མ་ངསོ་ལ་འཇར་མན་
གྲགོས་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་གཞནོ་སྐསེ་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་སྲུ་ཕ་
རན་སྱི་ནྱི་དགྲ་བ་ོཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱས་ཡོད། ད་ཆ་ད་ེལ་ྟ
བྲུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ཅསེ་
བརདོ་བྱྱུང་།

ཡྲུ ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་པར་བརནེ་ཚོགས་མྱི ་
རྒྱལ་ཁབ་དབར་དམག་འཁྲུག་བྱྱུང་མེད་པར་མ་ཟད། ཕན་
ཚྱུན་ཞྱི་བདའེྱི་ངང་གནས་ཡོད། གལ་ཏ་ེཡྲུ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་

ཚོགས་པ་ཚྱུགས་མེད་ན་ཡྲུ ་རོབ་ནང་ཁྲུལ་ལ་དམག་འཁྲུག་
བྱྱུང་ཡོད་སྱིད། ཡྲུ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་རྲུ་བཏང་
ས་ེཤར་ཡྲུ ་རོབ་ཁྲུལ་གྱི་ནང་དའུང་འཛྲུགས་དགོས་ཀྱི་འདགུ 
ངོས་ཀྱིས་བྱང་ཨེ་ཊྱི ་ལན་ཊྱིག་ཆྱི ངས་ཡྱི ག་ཚོགས་པའྱི་ 
(North Atlantic Treaty Organization)  སྤྱི་
ཁྱབ་ལས་ཁྲུངས་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་རྒྱལ་ས་མོ་སྱི ་ཁརོ་གནས་སྤ་ོབྱདེ་
དགསོ་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ཨྲུ་རྲུ་སྲུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརེད། ཨྲུ་
རྲུ་སྲུ་ཡྲུ ་རོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚོགས་པའྱི་ཆ་ཤས་སྲུ་ཆགས་ཐྲུབ་པ་

བྱདེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་འདྱི་
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད།

སྤྱིར་ཡྲུ་ཀྱི་རྱིན་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་པ་ (EdCamp Ukraine) ཞསེ་
པ་ནྱི། ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མོ་རྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སཱྱི ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལྲུགས་སྦངོ་བརྡར་གྱི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན།། 

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་ (The Indian 

International Center) དང་། ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁྲུར་
ཐབེས་ར་ཁང་ (The Foundation for Universal 

Responsibility) གཉྱིས་ཀྱིས་ཇྱི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་
ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་མགནོ་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་སྙྱིང་ར་ེདང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
རྱིག་གཞུང་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ད་ལམ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་གྲགོས་པ་ོརྙྱིང་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་སདྐ་

ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བས་ངསོ་རང་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། དནོ་དངསོ་སྲུ་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༡ 
རྱིང་རྒྱ་གར་ནྱི་ངསོ་རང་གྱི་ནང་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་
གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་མཆོག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲུ ་
སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་གྱི་རེད་ཅེས་
གསྲུངས་ཡོད། ད་ེནྱི་བདནེ་པ་རེད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་
ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་
པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། 
།ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད། ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་པ་
ཞྱིག་རེད། རྱིམ་པས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་
གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཕལེ་རྒྱས་སྲུ་བཏང་ཡོད། ནཱ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།39

ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད་ེདག་གྱིས་རྱིགས་པས་དཔྱད་
པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསྲུངས་
པའྱི་བཀའ་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་བཏང་ནས་ཡོང་
ཡོད། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད་ེདག་གྱིས། འདྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་པས་བདནེ་པ་ཡྱིན་ཤག་རེད་ཅསེ་
ནམ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་མེད། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད་ེ
དག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ནའང་བདནེ་པ་
ཡྱིན་ཤག་མ་བརྱིས་བར་དསུ་རག་ཏུ་དྱི་བ་འདནོ་གྱི་ཡོད།

རྱིམ་པས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གྲྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་བྱྱུང་ཡོད་ད།ེ བྱ་ེབག་སྨྲ་བ་
དང་། མད་ོསྡ་ེབ། སེམས་ཙམ་པ། དབྲུ་མ་པ་བཅས་རེད། 
ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གདངོ་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་
བ་དང་མ་འད་བ་ཡོད་ནའང་། བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བ་ཡྱིན། དསུ་རབས་བདནུ་པའྱི་ནང་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་དང་ཁྲུང་ས་བསྐནོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་པ་ོདང་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་
བྱྱུང་ཡོད།   ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་ཡྱིག་ད་ེ
ཧ་ཅང་རྙགོ་གྲ་ཚ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཏ་ེབདོ་
ཡྱིག་གསར་བཟ་ོདང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི ་ག་ེ (Devanagari) 
ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་དབྱངས་དང་གསལ་བྱདེ་ལྡན་པའྱི་བདོ་
པའྱི་ཡྱི ་ག་ེགསར་གཏདོ་གནང་བ་རེད།  ཡྱིག་གཟྲུགས་
དབྱངས་དང་གསལ་བྱདེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི ་གེ་ལ་དཔ་ེབལསྟ་པ་
རེད་མ་གཏགོས། ར་བ་ང་ཚོ་བདོ་པའྱི་སདྐ་ཐགོ་ནས་བཟསོ་
པ་རེད།

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེྲུ ་བཙན་
གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་པ་ཚོ་དང་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་གནང་
ཡོད་ཀང་། ཁངོ་གྱིས་ནང་ཆོས་ད་ེཐད་ཀར་རྒྱ་གར་གྱི་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་ནས་བདོ་ལ་ནང་འདནེ་
གནང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེྲུ་
བཙན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོམཁན་
ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་
བ་འཚོ་ལྷ་སར་འབྱརོ་སྐབས་ཁོང་གྱིས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་བདོ་
ཡྱིག་ཟྲུར་ད་ུའདགུ  དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ལེགས་སྦར་
དང་རྒྱ་གར་གྱི་སདྐ་ད་ེའད་བསབླ་དགསོ་པ་མ་རེད། ཁྱདེ་
རང་ཚོར་ཡྱི ་གེ་ཡོད་པར་བརནེ་ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལྱིའྱི་
གཞུང་རྣམས་བདོ་ཡྱི ག་ཏུ་གང་ཐྲུབ་བསྒྱུར་དགོས་པ་རེད་
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་འདགུ

མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་ཁངོ་རང་གྱིས་ཀང་བདོ་ཡྱིག་སླབོ་རྒྱྱུར་

འབད་བརནོ་གནང་བ་རེད། ཅསེ་མཁས་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
ངསོ་ལ་གསྲུངས་མངོ་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་མཛད་
པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་སོགས་དསུ་ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོས་སྦངོ་བཞྱིན་ཡོད།  བདོ་པ་ཚོས་པཱ་ལྱི ་དང་ལགྷ་པར་
ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་ནས་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་
སྲུམ་བརྒྱ་ལགྷ་བདོ་སདྐ་ད་ུབསྒྱུར་ཡོད། ངསོ་རང་ཚྱུད་པའྱི་
བདོ་པ་ཚོས་ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་གྱི་ར་བ་
བླ་ོའཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།

ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ནའང་ལོ་དྲུག་བདནུ་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་ནས་
གཞུང་ཆེན་ད་ེདག་གྱི་ར་བ་བླ་ོའཛྱིན་བྱས་ཡོད།  ང་ཚོ་བདོ་
པ་ཚོའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་བླྲུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ངསོ་ཀྱིས། ངསོ་ཀྱི་
གཟྲུགས་པ་ོའདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སན་མ་ (Dal) དང་། བག་ལེབ། 
(Chapati) འབས་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ལྲུས་སེམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བྲུ ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ནྱི་ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གྱི་དསུ་ཡྲུན་རྱིང་ཤོས་ཀྱི་མགྲནོ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་ཅསེ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
བཀའ་འདྱི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད།

ཐེངས་འདྱིའྱི་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་ད་ཐགོ་གྱི་བཀའ་སླབོ་མཛད་རྱིམ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་
ཁྲུར་ཐབེས་ར་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



(S
EP

TE
M

B
ER

-O
C

TO
B

ER
 2

02
0)

Regd No. HP/DMA-33/Valid upto 31st Dec. 2020

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོགཞུང་འབལེ་མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་དསུ་ཆེན་ཉྱིན་ལས་བྱདེ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁརོ་བ་ 
སོགས་ལ་ལེགས་གསོའྱི་བྱ་དགའ་སྩལ་བ།


