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བོད་གཞུ ང་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་སྣ ར་ཐང་པར་ཁང་དུ ་པར་སྐྲུ   ན་གྱ ིས་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ས།
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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤེས་བྱ ་>> དུ ས་དེབ་འདི་ནི་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་
འཛུ གས་ཕྱ ི ་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཟླ ་རེའི་གསར་
འགྱུ  ར་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ས་དང་ཞུ ་བཞིན་པའི་གཞུ ང་
འབྲ ེལ་དུ ས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུ ས་དེབ་འདིའི་ནང་
བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟ ོན་གནང་བ་ལྟ ར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་
མཛད་འཆར་ཁག་རྒྱ  ས་གླ ེང་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་
འཛུ གས་ཀྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་བཤད། བོད་ནང་
གི་གནས་སྟ ངས། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི་དང་རྒྱ  ་ནག་གི་འགྱུ  ར་བ་
གལ་ཆེ་ཁག་ཞིབ་རྒྱ  ས་འགོད་སྤ ེལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་རྩ ་འཛིན་
ཐོག་རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་དང་འདོན་སྤ ེལ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ  ་
ཆེའི་ཀླ ོག་པ་པོ་རྣ མས་ནས་ལེགས་སྤ ེལ་ཉེས་འགོག་
གི་དགོངས་འཆར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་བ་ཞུ །། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གནས་ཚུ ལ།

གསལ་བསྒྲ  གས།

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ ་རོབ་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ཁབ་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དང་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེ། ཨི་ཊ་ལི་བཅས་སུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དུ ་གསར་འགོད་པར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་ཚང་ལས་སྡ ེ་ཚགས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཆིག་ཁྲ ི་བརྒ ལ་བར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་དང་ཆོས་འབྲ ེལ་བསྐྱ  ངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དུ ་མང་ཚགས་ལ་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཆོས་འབྲ ེལ་སྐ བས་མང་ཚགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ།་་་༩༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་གཙའི་རིན་ཐང་དང་བོད་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྕ མ་ཨང་སང་སུ ་ཀི་མཆོག་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་ཕྱ ོགས་འགལ་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་དཔལ་འབྱ ོར་རིག་པའི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཡི་ཤུ འི་མཆོད་ཁང་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་ཨེ་བྷ ེ་རུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རུ འི་ཊར་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་དང་སོག་པོ། བལ་པོའ་ིམི་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་རྣ མས་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཨིན་ཝར་ནེ་

སིའི་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིར་ས་ཡོམ་གྱ ི ་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་མི་མང་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བདེའི་གྲ ོང་སྡ ེ་གསར་འཛུ གས་གནང་བར་འཚམས་གཟིགས་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དགེ་འཕེལ་གླ ིང་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་ལམ་གཙ་རྣ མ་གསུ མ་གྱ ི ་བཀའ་ཆོས་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་དང་གསར་འགོད་པའི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་སྨ ན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧༸གོང་ས་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་བཞུ ཌ་སྒ ར་དུ ་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པ།་་་༢༩༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་ཉིན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་༣༡༸གོང་ས་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་དོན་བདུ ན་དུ ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མཛད་སྒ ོའ ་ིཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་མཛད་སྒ ོའ་ིཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༥

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ ་རོབ་རྒྱ  ལ་ཁབ་གསུ མ་ནང་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་ཞིག་བསྐྱ  ངས་སྐ བས་ཀྱ ི་སྐུ  ་པར་རྣ མས་བསྟ ན་འཛིན་ཆོས་འབྱ ོར་ལགས་དང་ Jeremy ལགས་ Dylan ལགས་ Matera བཅས་ཀྱ ིས་གནང་སོན་བྱུ  ང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ །།

རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུ  ག་པའི་ཐོག་སྤྱ  ི་མོས་ཀྱ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཨོ་ཊ་ཝའི་བསྒྲ  གས་གཏམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠
བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས།་་་་་་་་་་་་་་༤༣



         གནས་ཚུལ་སིྙང་བསྡུས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་
སི་ཊར་ཁུ ལ་དུ ་གསར་འགོད་པ་དང་དབྱ ིན་ཇིའི་ཚང་ལས་
སྡ ེ་ཚགས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་བཞིན་གཞོན་སྐྱ  ེས་
ཚགས་པ་འདྲ ་མིན་གྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་དང་
མང་ཚགས་ལ་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ལ་ས་
ལོན་ཌོན་དུ ་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་འགལ་ཚགས་པའི་
ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད། དཔལ་འབྱ ོར་རིག་
པའི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་བཀའ་སླ ོབ་སོགས་སྩ ལ་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་གྱ ི་ཡི་ཤུ འི་མཆོད་
ཁང་དུ ་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད་ཁག་དང་ལྷ ན་
སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་དང་རུ འི་ཊར་གསར་འགོད་པའི་
ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན། དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཟ་
འབྲུ  ་དང་བདེ་འཇགས་ཚགས་ཆུ ང་གི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་
མི་བརྒྱ  ་དང་དགུ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་
རྗ ེས་ཁུ ལ་དེར་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་བཞིན་པའི་རང་རིགས་བོད་
མི་རྣ མས་དང་། དེ་བཞིན་སོག་པོའ་ིམི་རིགས་རྣ མས་ལ་
ཐུ གས་བརྩ ེ་ཆེན་པོས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་རྒྱ  ལ་སར་ཡུ ལ་
དེའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་རྣ མས་
དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད། དེ་ནས་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཨིན་ཝར་ནེ་
སིར་གསར་འགོད་པའི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ཨི་
ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་རན་ཌོ་ལར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་ས་ཡོམ་
གོད་ཆག་ཕོག་མི་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ཞི་བདེའི་གྲ ོང་
སྡ ེར་འཚམས་གཟིགས། མི་ལ་ནོ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  ར་
བཀའ་སླ ོབ་དང་ཆོས་འབྲ ེལ་སོགས་སྩ ལ་ཡོད།
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུ ང་
གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་
ས་གནས་གང་སར་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་ལྟ ར། 
བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་མང་གཙའི་ཀ་བ་
གསུ མ་དང་ཚགས་སྐྱ  ིད་སོགས་ནས་སྔ ་དྲ ོ ་ལྷ ་རྒྱ  ལ་རིར་
སྐུ  ་རླུ  ང་དར་འཛུ གས་དང། བསྟ ན་སྲུ  ང་དམར་ནག་གཉིས་
ཀྱ ི་སྤྱ  ན་སྔ ར་རྒྱ  གས་རྔ ན་ལྷ ་བསངས། གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་
འཁྲུ  ངས་སྐ ར་མཛད་སྒ ོ་གཟབ་རྒྱ  ས་ངང་ཚགས་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་རི་ན་གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་རི་ན་གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་ཚར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ཚར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །བོད་རིགས་ཁ་ཆེ འི་གཞོན་ནུ འི་མཐུ ན་ཚགས་དང་
བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ཐུ ན་མོང་གིས་གོ་
སྒྲ  ིག་ཐོག་ཇི་ལྟ ར་སྔ ོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་
བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟ ེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༤ 
ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སླ ོབ་གྲྭ  ་དེའི་(Tibetan Public 
School) མདུ ན་ཐང་དུ ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་མི་མང་ལ་ལམ་སྟ ོན་
བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་དུ ས་ཡུ ན་
གང་ཙམ་སོང་རྗ ེས་ས་གནས་འདིར་ཐེངས་གཅིག་སླ ེབས་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང་། དེ་བཞིན་ངོས་ཀྱ ིས་ངོ་ཤེས་ཡུ ་
སུ བ་དང་མཱ ་སུ ཌ་གཉིས་ཀྱ ང་ཐུ ག་བྱུ  ང་བ་མ་ཟད། སླ ོབ་གྲྭ  ་
འདི་ཚགས་ཚུ ད་པོ་ཡོད་པར་དགའ་པོ་བྱུ  ང་། མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་
ཆེན་མཆོག་གིས་མི་རབས་གསུ མ་གྱ ི་ས་གནས་འདིའི་མངའ་
སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་གནང་ཡོད་ལ་ཁོང་རྣ མས་དང་ཧ་ཅང་
མཛའ་འབྲ ེལ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཐེངས་འདིར་མི་རབས་བཞི་
པ་ཡང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་། ང་ཚས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འབད་བརྩ ོན་
ཤུ གས་ཆེ་ཙམ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་
ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་སྩ ལ། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་མངའ་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་
མདུ ན་ཐང་དུ ་དྲ ན་རྟ ེན་ཤིང་སྣ ་འདེབས་འཛུ གས་མཛད།  ཕྱ ེད་
ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་
རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་རྒ ན་རྣ མས་དང་བོད་རིགས་ཁ་
ཆེའི་གཞོན་ནུ འི་མཐུ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་མི་རྣ མ་པ། བོད་
རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྒ ན་གྲ ས་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་གསུ ང་
མོལ། སྐུ  ་པར་ལྷ ན་དུ ་བསྒྲ  ོན་ཏེ་ཧ་ཝེལ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་
ཕྱ ག་འཚལ་ཁང་ལ་གནས་གཟིགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས། 
གནས་ཚུ ལ་རྒྱ  ས་པ་དུ ས་དེབ་རྗ ེས་མར་འགོད་རྒྱུ   ་ཡིན།། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ ་རོབ་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ཁབ་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དང་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེ། ཨི་ཊ་ལི་བཅས་སུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ།

འཕགས་པ་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ིས་མཛད་པའི་ཆོས་དབྱ ིངས་བསྟ ོད་པ་དང་། དགེ་བཤེས་གླ ང་རི་ཐང་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེས་མཛད་པའི་བླ ོ ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ། ཁུ ལ་དེར་བལ་པོའ་ིགོར་ཁ་ (Gorkha) དམག་མིའི ་རུ ་ཁག་གི ་དམག་མི ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༨ ཉིན་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊའི་རྩ ེད་ཐང་ཆེན་མོའ་ིནང་མང་ཚགས་ལ་<<དོན་དམ་གྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་དགོས།>> ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༩ ཉིན་འབར་མའི་མང་གཙ་དོན་གཉེར་བ་ལྕ མ་སྐུ  ་ཨང་སང་སུ ་ཀི་མཆོག་དང་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༠ ཉིན་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་པི་རིན་སི་ཅལ་སི་ (Prince Charles) མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ  ་ཟླ ་ཀེ་མི་ལ་ (Camilla) མཆོག་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༢༢ གྱ ི་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་སིག་ནེ་ཌི་དཔེ་མཛད་ཁང་ (Signet Library) གི་ཚགས་ཁང་དུ ་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ (Scottish Parliament Cross Party Group on Tibet) དང་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ། གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན། དེ་བཞིན་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་འཐུ ས་མིར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་དུ འང་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་ཡོད་པ་བཅས། །
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཉིན་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༦ ཉིན་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་དང་། དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ལི་ཌི་སི་(Leeds)ནང་དབྱ ིན་ཇིའི་ཡོག་

ཤེར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཚང་ལས་ལྷ ན་ཚགས་(York-shire International Business Con-vention) ཞེས་པའི་ཚང་པ་གྲ ངས་ ༦༥༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༧ ཉིན་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊའི་ཁུ ལ་དུ ་དཔལ་མགོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དུ ་གསར་འགོད་པར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་དུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༥ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊའི་ (Manchester) གནམ་ཐང་ནས་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་སལ་ཕོཌ་(Salford)གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་སྐུ  ་ཞབས་ཨའི་ཡན་སི་ཊི་ཝ་ཊ་ (Ian Stewart) མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྕ མ་སྐུ  ་བཅས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༦ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་བོད་དང་ཧ་ཅང་འབྲ ེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དབྱ ིན་ཇིའི་ལུ ང་པར་སླ ར་ཡང་སླ ེབས་ཐུ བ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། སྤྱ  ིར་ང་ཚ་ཚང་མ་འགྲ ོ་བ་མི་ཞིག་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༥
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལུ ས་སེམས་གང་གི་ཆ་ནས་བདེ་བ་དོན་གཉེར་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བྲ ལ་འདོད་ཀྱ ི་བསམ་པ་གཅིག་མཚུ ངས་སུ ་ཡོད་པར་བརྟ ེན། ངོས་ཀྱ ིས་འགྲ ོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་བཏང་སྟ ེ་སེམས་ཀྱ ི ་བདེ་སྐྱ  ིད་ཇི་ལྟ ར་སྒྲུ   བ་ཚུ ལ་སྐ ོར་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   ་དང་པོ་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་སླ ོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མའི་ནང་བྱ མས་པ་དང་བརྩ ེ་བ། བཟོད་བསྲ ན་སོགས་བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི ་བསླ བ་བྱ ་ཡོད ་པ་གཅིག་མཚུ ངས་ཡིན་སྟ བས། ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   ་འགན་ཁུ ར་གཉིས་པར་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། སྐ བས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་དེང་སྐ བས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣ ང་ཕྲ ན་བུ ་ཉམས་བཞིན་པའི་ཚར་སྣ ང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་དགོངས་ཚུ ལ་ཇི་ཡོད་ཀྱ ི་དྲ ི་བ་ཞུ ས་པར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་དེ་ལོ་མང་ཕྱ ིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་རྙ ོག་གྲ ་གསར་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མི་ཚས་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་བོད་ལ་སྣུ  མ་གྱ ི་ཐོན་ཁུ ངས་མེད་པ་དང་ལུ ང་ཁུ ག་ཆགས་ཡོད་ནའང་། བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་ཐོག་དོ་སྣ ང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོའ ་ིསྲ ིད་གཞུ ང་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དེ་བཞིན་ཚད་མཐོན་པོར་སླ ེབས་ཡོད། བོད་ཀྱ ི ་ཁོར་ཡུ ག་ཉམས་ཆག་འགྲ ོ ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱ ི ་རྒྱུ   ག་ཆུ ་ཆེ་ཁག་ལ་བརྟ ེན་ནས་འཚ་བཞིན་པའི་མི་མང་ཐེར་འབུ མ་མང་པོའ ་ིབདེ་སྡུ  ག་དང་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པར་བརྟ ེན། བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་ལ་དོ་སྣ ང་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་དབྱ ིན་ཡུ ལ་ལི་ཌི་སི་(Leeds)གྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཚང་ལས་སྡ ེ་ཚགས་(Yorkshire Inter-national Business Convention) ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་སལ་ཕོ་ཌ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་ཨའི་ཡན་སི་ཊི་༸གོང་ས་མཆོག་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་སལ་ཕོ་ཌ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་ཨའི་ཡན་སི་ཊི་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ་བཞིན་པ།མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ་བཞིན་པ། 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁག་གིས་བསྟ ོད་གླུ  ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁག་གིས་བསྟ ོད་གླུ  ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༦སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་ཚང་ལས་སྡ ེ་ཚགས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ལི་ཌི་སི་ (Leeds)ནང་དབྱ ིན་ཇིའི་ཡོག་ཤེར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཚང་ལས་ལྷ ན་ཚགས་ (Yorkshire Interna-

tional Business Convention) ཞེས་པའི་ཚང་པ་ ༦༥༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།  དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁུ ལ་དེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁག་གཅིག་གིས་བསྟ ོད་པའི་གླུ  ་དབྱ ངས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཏེ་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་བཞུ གས་གྲ ལ་དུ ་འཁོད་མཚམས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠།༡༩༧༠ ལོ་རབས་སྐ བས་ཚང་ལས་ནང་བཟང་སྤྱ  ོད་སྐ ོར་

ཧ་ལམ་ཤོད་ས་མེད་པ་ལྟ ་བུ ་རེད། འོན་ཀྱ ང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༨༠།༡༩༩༠ ལོ་རབས་ནས་བཟུ ང་གནས་སྟ ངས་དེར་འགྱུ  ར་བ་ཕྱ ིན་ཏེ་ཚང་ལས་ནང་དུ ་བཟང་སྤྱ  ོད་དང་འབྲ ེལ་བ་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། དེང་

སྐ བས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་གཙ་བོ་ནི་མིའི་འདོད་རྔ མ་དང་མིག་རྒྱ  ང་ཐུ ང་ངུ འི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ཐུ ག་ཡོད་སྐ ོར་ངོས་ཀྱ ི ་གྲ ོགས་པོ་ཞིག་གིས་བརྗ ོད་བྱུ  ང། དབུ ལ་ཕྱུ  ག་དབར་གྱ ི་ཁྱ ད་པར་ཧ་ཅང་ཇེ་ཆེར་འགྲ ོ་བཞིན་པ་དེ་བཟང་སྤྱ  ོད་ཐོག་ནས་མ་འགྲ ིག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གནས་སྟ ངས་ཐོག་ནས་ཀྱ ང་མ་འགྲ ིག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏེ་དབུ ལ་པོ་ཚའི་གནས་སྟ ངས་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་མ་ཐུ བ་པར་དེ་མུ ར་ལུ ས་ཚ་འཛམ་གླ ིང་ནང་རྙ ོག་གྲ ་

དང་འཚ་བའི་བྱ ་སྤྱ  ོད་ཤུ གས་ཆེ་རུ ་འགྲ ོ ་ངེས་ཡིན། ཚང་ལས་ནང་བཟང་སྤྱ  ོད་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཁྲ ོམ་རྭ ་ལྟ ་བུ འི་ནང་རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོ་ཕན་ཚུ ན་ཚང་འབྲ ེལ་བྱ ེད་སྐ བས་སུ འང་ལས་ཀ་བྱ ེད་མཁན་ཚང་མ་འགྲ ོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན། འགྲ ོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དེ་རང་བཞིན་གྱ ིས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འགྲ ོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དེ་དག་གིས་གུ ས་བརྩ ི་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ ེད་ཐུ བ། ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་ཚང་ལས་སྡ ེ་ཚགས་སུ ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་གཏམ་སྙ ན་གྲ གས་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། གཏམ་སྙ ན་གྲ གས་ཚང་མས་འདོད་ཀྱ ི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚང་པ་ཚས་དྲ ང་པོ་དྲ ང་གཞག་ཐོག་ནས་ཚང་གི་ལས་དོན་གཉེར་ན། རང་ཉིད་ལ་གདེང་སྤ ོབས་དང་ཡིད་ཆེས་སླ ེབས་ཐུ བ། རིན་ཐང་དེ་དག་བླ ོ་སྟ ོབས་ཡོང་རྒྱུ   འི་གཞི་མ་ལྟ ་བུ ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལས་ལྡ ོག་སྟ ེ་གཞན་ལ་གཡོ་སྒྱུ   ་དང་བསླུ  ་བྲ ིད་བྱ ས་ན། རང་ཉིད་ཀྱ ི་སེམས་ནང་གཞན་གྱ ིས་ཤེས་ཡོང་བསམ་པའི་དངངས་སྐྲ  ག་དང་དོགས་གཞི་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་སེམས་ཁྲ ལ་བཟོ་རྒྱུ   ་རེད། ང་ཚ་མཐར་འཆི་ཁར་ནོར་ལོངས་སྤྱ  ོད་དང་གཉེན་ཉེ་ཚང་མ་བཞག་ནས་འགྲ ོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་དྲ ི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཆིག་ཁྲ ི་བརྒ ལ་བར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་དང་ཆོས་འབྲ ེལ་བསྐྱ  ངས་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཁུ ལ་དུ ་ཐོག་མར་གསར་ཤོག་གྲ གས་ཅན་ཁག་གཅིག་གི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ།  དེ་རྗ ེས་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཚགས་པ་འདྲ ་མིན་གྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་རྣ མས་ལ་སོ་སོས་འགན་ཁུ ར་བླ ངས་ཏེ་སྤྱ  ི་ཚགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ ་སྒྱུ   ར་ཐབས་བྱ ེད་དགོས།  (Stand up & Be the Change) ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་དུ ས་རབས་ ༢༠ མི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དུ ས་རབས་ ༢༠ ད་ཆ་ཡོལ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༧
ཟིན། དུ ས་རབས་དེའི་སྐ བས་མི་ཚས་འཛམ་གླ ིང་གི་རྙ ོག་གྲ ་དང་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུ   འི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་དྲ ག་པོའ ་ིསྟ ོབས་ཤུ གས་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ ས་ཡོད། སྤྱ  ིར་རྙ ོག་གྲ ་སེལ་རྒྱུ   འི་འདུ ན་པ་བཅངས་ཏེ་དྲ ག་ཤུ གས་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་སྐ བས་ཀུ ན་སླ ོང་ལ་སྐྱ  ོན་མེད་ཀྱ ང་ཐབས་ལམ་ནོར་བ་རེད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། དྲ ག་པོས་རྙ ོག་གྲ ་སེལ་རྒྱུ   འི་ཚབ་ཏུ ་རྙ ོག་གྲ ་འཕར་མ་བཟོ་གི་ཡོད། ང་ཚའི་ཉམས་མྱ ོང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་འཚ་བ་མེད་པའི་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི ་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་བརྒྱུ   ད་སེལ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་མང་ཚགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ། ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཨེ་རི་ནར་ (Manchester are-na) གཞོན་སྐྱ  ེས་ཆིག་ཁྲ ི་བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། སྐ བས་དེར་དབྱ ིན་ཇིའི་མཚར་གཏམ་འཁྲ བ་སྟ ོན་པ་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་སྐུ  ་ཞབས་རས་སེལ་བྷ ་རན་ཌ་ (Russell Brand) ལགས་ཀྱ ིས་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཚར་བོད་ཀྱ ི ་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་ངོ་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗ ེས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་བཞེས་མྱ ོང་མཁན་གྱ ི་ལྷ ོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གོ་ཏ་མ་ལ་ནས་ Guatama-la ཡིན་པ་སྐུ  ་ཞབས་མ་ཡན་རི་གོ་བྷ ེར་ཏ་མན་ཅུ ་ (Mayan Rigoberta Menchu) མཆོག་དང། ལྷ ོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡི་ཤུ འི་ཆོས་དཔོན་སྐུ  ་ཞབས་ཌེ་སི་མོན་ཊུ ་ཊུ ་མཆོག་ (Desmond Tutu) རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་གནས་འཕྲ ིན་ཐུ ང་ངུ ་ཞིག་བརྙ ན་འཕྲ ིན་བརྒྱུ   ད་མང་ཚགས་ལ་བསྟ ན་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། གལ་ཏེ་ངོས་རང་ནང་པ་དང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་ཀུ ན་སླ ོང་བཅང་ཚ་ང་ཚའི་དབར་རང་བཞིན་གྱ ིས་བར་ཁྱ ད་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱུ   ན་དུ ་ང་ཚ ་ཚང་མ་ལུ ས་སེམས་གང་གི་ཆ་ནས་བདེ་བ་འདོད་མཁན་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་པའི་འགྲ ོ ་བ་མི་རིགས་གཅིག་མཚུ ངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་དྲ ན་གྱ ི་ཡོད། མིའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ལ་བརྟ ེན་ནས་དུ ད་འགྲ ོ་དང་ཁྱ ད་པར་འབྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། 

འོན་ཀྱ ང་གལ་ཏེ་ཆགས་སྡ ང་གི་གཞན་དབང་དུ ་སོང་ན། རྣ མ་དཔྱ ོད་དེས་ཕན་པ་ལས་གནོད་པའི་རྐྱ  ེན་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་ལྟ ར་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ང་ཚས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྱ མས་བརྩ ེའི་བསམ་པ་ཉམས་སུ ་བླ ང་སྟ ེ་མ་འོངས་པར་སྤྱ  ི་ཚགས་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   ར་འཆར་སྣ ང་ཙམ་མ་ཟད། ཆོད་སེམས་དང་ཞུ མ་པ་མེད་པའི་སྙ ིང་སྟ ོབས་བཅང་དགོས། བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་བསམ་བླ ོ་དེ་འདྲ ་ཞིག་རྒྱུ   ད་ལ་བསྐྱ  ེད་པར་རང་ཉིད་ལ་གདེང་སྤ ོབས་དགོས། སེམས་ནང་གདེང་སྤ ོབས་ཡོང་བར་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་གཞན་ལ་དྲ ང་པོ་དྲ ང་གཞག་དང་བསམ་པ་རྣ མ་དག་

བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ།  དེ་རྗ ེས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐུ བ་བསྟ ན་བསམ་གྲུ  བ་ལགས་ཀྱ ིས་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་བུ ད་མེད་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སོ་ཕི་ཡ་(Sophia)ལགས་ཀྱ ིས་བྱ མས་བརྩ ེའི ་ཉམས་ལེན་ཐོག་སྤྱ  ི ་ཚགས་ནང་ལས་རིགས་འདྲ ་མིན་སྤ ེལ་བར་ཆེ་བསྟ ོད་ཀྱ ི་བྱ ་དགའ་གསོལ་རས་སྩ ལ་ཡོད། །

༸གོང་ས་མཆོག་དང་དབྱ ིན་ཇིའི་མཚར་གཏམ་འཁྲ བ་སྟ ོན་པ་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་སྐུ  ་ཞབས་རས་སེལ་བྷ་རན་ཌ་ལགས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་དབྱ ིན་ཇིའི་མཚར་གཏམ་འཁྲ བ་སྟ ོན་པ་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་སྐུ  ་ཞབས་རས་སེལ་བྷ་རན་ཌ་ལགས། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སོ་ཕི་ཡས་བྱ མས་བརྩ ེའི་ཉམས་ལེན་ཐོག་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ལས་རིགས་འདྲ ་མིན་སྤ ེལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སོ་ཕི་ཡས་བྱ མས་བརྩ ེའི་ཉམས་ལེན་ཐོག་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ལས་རིགས་འདྲ ་མིན་སྤ ེལ་བར་བྱ ་དགའ་གསོལ་རས་སྩ ལ་བ།བར་བྱ ་དགའ་གསོལ་རས་སྩ ལ་བ།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༨

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་དུ ་མང་ཚགས་ལ་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༧ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཁུ ལ་དུ ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་

ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ིས་མཛད་པའི་ཆོས་དབྱ ིངས་བསྟ ོད་པ་དང་། དགེ་བཤེས་གླ ང་རི་ཐང་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེང་གེས་མཛད་པའི་བླ ོ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་ཡོད།  དེ ་ཡང་ཐོག་མར་༸གོང ་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁུ ལ་དེར་བལ་པོའ་ིགོར་

ཁ་ (Gorkha) དམག་མིའི་རུ ་ཁག་གི་དམག་མི་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁའི་སྐ བས། བལ་བོད་གཉིས་དབར་བོད་རྒྱ  ལ་ཆོས་རྒྱ  ལ་སྲ ོང་བཙན་སྒ མ་པོའ ་ི

སྐུ  ་དུ ས་ནས་ལོ་རྒྱུ   ས་ཀྱ ི ་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་དང་། རྒྱ  ་གར་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་པཎ་གྲུ  བ་བཅུ ་བདུ ན་གྱ ི་ཞལ་ཐང་ཞིག་ཀྱ ང་གསོལ་རས་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་མང་ཚགས་ཉིས་སྟ ོང་ལྔ ་བརྒྱ  ་བརྒ ལ་བར་ཆོས་འབྲ ེལ་ཆེད་ཚགས་ཁང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུ  ན་མན་ཆེ་སི་ཊའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་གྱ ི་ཡི་ཤུ འི་བླ ་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ནི་

ཇེལ་མེག་ཀུ ་ལོ་ (Right Rev Nigel Mc-Culloch) མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས། ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ངོ་སྤྲ  ོད་ཞུ ས། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཡི་ཤུ འི་བླ ་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷ ན་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་མཛད་གྲུ  བ་མཚམས་ཆོས་འབྲ ེལ་དངོས་གཞི་དབུ ་འཛུ གས་མ་མཛད་གོང་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིསྤྱ  ི་བཤད་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། པཱ ་ལིའི་སྐ ད་ཐོག་ཡོད་པའི་གཞུ ང་གི་བསྟ ན་བྱ ་གཙ་བོ་སོ་ཐར་གྱ ི་སྡ ོམ་པ་དང་། ལེགས་སྦྱ  ར་སྐ ད་ནང་ཡོད་པའི་གཞུ ང་གི་བསྟ ན་བྱ ་གཙ་བོ་བྱ ང་སེམས་དང་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་ཡིན། དེང་སྐ བས་བླ ་མ་འགའ་ཤས་སྨ ན་པས་འཆི་ཚར་བར་ངོས་འཛིན་བྱ ས་པའི་རྗ ེས་སུ འང་ཐུ ན་ལ་བཞུ གས་ཏེ་ཕུ ང་པོའ་ིམདངས་མ་ཉམས་པ་མ་ཟད། སྔ ར་ལས་ཕྲ ན་བུ ་སོས་པ་ཆགས་པའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་འདྲ ་མང་པོ་ཐོན་མྱ ོང་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་ནང་པའི་གཞུ ང་ནས་གསུ ངས་པའི་ཤེས་པ་ཕྲ ་མོའ་ིརྣ མ་གཞག་དང་འབྲ ེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཏེ་ཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་ཡོད། ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དོན་དམ་གྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་དགོས། ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། སྐ བས་དེར་ཐོག་མར་ས་གནས་བོད་མི་ཚས་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ཡུ ན་རིང་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་སྐུ  ་ཞབས་ཧེལ་ཊོན་མུ ར་རེ་ཕི་ལིབ་སོན་ (Hylton Murray-Philipson) མཆོག་གིས་ཚགས་བཅར་བ་རྣ མས་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ངོ་སྤྲ  ོད་ཞུ ས།  དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་སླ ོང་དཀྱུ  ས་མ་ཞིག་ལས་གང་ཟག་ཁྱ ད་དུ ་འཕགས་པ་དེ་འདྲ ་གང་ཡང་མིན། འོན་ཀྱ ང་ལོ་རྒ ན་པར་བརྟ ེན་ཉམས་མྱ ོང་ཕྲ ན་བུ ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཚར་ཕན་པའི་སྐ ད་ཆ་ཕྲ ན་བུ ་ཤོད་རྒྱུ   ་ཡོང་སྲ ིད། ང་ཚའི་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁུ ལ་དེའི་བལ་པོའ་ིགོར་དམག་རུ ་ཁག་གི་དམག་མི་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩ ལ་བ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁུ ལ་དེའི་བལ་པོའ་ིགོར་དམག་རུ ་ཁག་གི་དམག་མི་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩ ལ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མན་ཆེ་སི་ཊའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་གྱ ི་ཡི་ཤུ ་བླ ་ཆེན་ནི་ཇེལ་མེག་ཀུ ་ལོ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ་བཞིན་པ།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མན་ཆེ་སི་ཊའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་གྱ ི་ཡི་ཤུ ་བླ ་ཆེན་ནི་ཇེལ་མེག་ཀུ ་ལོ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ་བཞིན་པ། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༩
དབར་མི་འདྲ ་བའི་ཁྱ ད་པར་ཕྲ ན་བུ ་ཡོང་སྲ ིད་པ་ལས་གཞི་རྩ འི་ཆ་ནས་ང་ཚ་ཚང་མ་འགྲ ོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་མཚུ ངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུ  ར་ལྡ ོག་དང་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དཀའ་ངལ་འགྲ ོ་བ་མི་སྤྱ  ི་ལ་ཁྱ བ་པ་དེ་དག་སྣ ང་མེད་དུ ་བཞག་ནས་མི་ཕན་ཚུ ན་དབར་གྱ ི་མི་འདྲ ་བའི་ཁྱ ད་པར་ཕྲ ན་བུ ་ཡོད་པ་རྣ མས་གཙ་བཟུ ང་བྱ ས་ཚ་རྙ ོག་གྲ ་ཡོང་གཞི་ཆགས་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། སྐ བས་དེར་རྒྱ  ་རིགས་བུ ད་མེད་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཤིག་གིས་བོད་ནང་བོད་མི་ཚར་འཕྲ ད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་བོད་པའི་རིག་གཞུ ང་རྩ ་མེད་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐ ོར་ཞུ ས་པར། མི་འགའ་རེས་ངོས་ཀྱ ིས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་གོ་ས་རྒྱུ   ན་སྐྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་བོད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་བདག་གཅེས་བྱ ་རྒྱུ   ར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ ་མིན། འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་ཡང་སྲ ིད་མུ ་མཐུ ད་མིན་དང་ཡང་སྲ ིད་ཇི་ལྟ ར་འཚལ་མིན་སྐ ོར་སྔ ་ལོ་ངོས་ཀྱ ིས་ངོས་རང་ལོ་ ༨༩ ཙམ་ལ་སོན་སྐ བས་བོད་ཀྱ ི་བླ ་ཆེན་རྣ མ་པར་གོ་བསྡུ  ར་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན་སྐ ོར་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༨ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བླ ོ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མ་དང་ཆོས་དབྱ ིངས་བསྟ ོད་པའི་བཀའ་ཆོས་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་མཛད་དེ་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུ   ར་ཡོད་པ་བཅས། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཆོས་འབྲ ེལ་སྐ བས་མང་ཚགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༨ ཉིན་བོད་ཀྱ ་ིབླ ་ན་མེད་པའི་དབུ ་ཁྲ ིད་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མན་ཆེ་སི་ཊར་རྩ ེད་ཐང་ཆེན་མོའ་ིནང་མང་ཚགས་ལ་དོན་དམ་གྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་དགོས། ཞེས་པའ་ིབརྗ ོད་གཞིའ་ིཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་མཚམས་མང་ཚགས་ལ་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད།   སྐ བས་དེར་ཆོས་ཞུ ་བ་རྒྱ  ་རིགས་སླ ོབ་མ་ཞིག་གིས་དྲ ི་བ་ཕུ ལ་བར། མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། དེང་དུ ས་འཛམ་གླ ིང་ག་ིཁ་ཕྱ ོགས་འདི་བཞིན་དོན་དམ་གྱ ི་མང་གཙ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། མ་ིསྒ ེར་གྱ ་ིརང་དབང་ཕྱ ོགས་སུ ་སྐྱ  ོད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་རྒྱ  ་ནག་ནང་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ་ོངེས་ཡིན། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་འགོ་ཁྲ ིད་ཚས་རྒྱ  ་ནག་གི་ཁྲ ིམས་ལུ གས་དེ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའ་ིཚད་གཞ་ིདང་མཐུ ན་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས། རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་རྟ ོགས་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་སྟ བས། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་གནས་ཚུ ལ་གྱ ི་སྒ ོ་མོ་ངེས་པར་དུ ་འབྱ ེད་དགོས། ད་ེབཞིན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་གནས་ཚུ ལ་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲ  གས་དང་བཀག་འགོག་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དེ་དག་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད།  ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གང་སྐུ  འི་ཡང་སྲ ིད་ཕེབས་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་གྱ ི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། མི་འགའ་ཤས་ཀྱ ིས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་སྐུ  ་ཕྲ ེང་རིམ་བྱ ོན་མུ ་

མཐུ ད་ཡོང་དགོས་རྒྱུ   ་དེ་བོད་པའི་རིག་གཞུ ང་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་བྱ ་རྒྱུ   ར་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་གྱ ་ིཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཡང་སྲ ིད་ཀྱ ི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་དྲ ི་བ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ། ངོས་ཀྱ ་ིཡང་སྲ ིད་མུ ་མཐུ ད་ཡོང་དགོས་ཀྱ ་ིཡོད་མེད་དང༌། གཉིས་པ། གལ་ཏ་ེཡང་སྲ ིད་ཡོང་དགོས་ཚ་ཡང་སྲ ིད་རྗ ེས་མ་དེ་ཇི་ལྟ ར་ངོས་འཛིན་ཞུ ་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་

མེད་གཉིས་རེད། གནད་དོན་དེའ་ིསྐ ོར་སྔ ་ལ་ོངོས་ཀྱ ིས་འགྲ ེལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ ་བརྒྱ  བ་ཟིན། སྤྱ  ིར་བཏང་ངོས་རང་ལ་ོ ༨༩ སླ ེབས་སྐ བས་བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་བསྟ ན་གྱ ་ིཆོས་ལུ གས་ཁག་གི་བླ ་ཆེན་རྣ མ་པ་ཚ་དང་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ེད་རྩ ིས་ཡོད་སྐ ོར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་འདུ ག་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༠

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ། 

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༨ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཁུ ལ་དུ ་ཆོས་འབྲ ེལ་ལེགས་པར་བསྐྱ  ངས་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཐད་འཕུ ར་གནམ་གྲུ  ་བརྒྱུ   ད། དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ི་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་སྤ ེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་གིས་གཙས་ས་

གནས་བོད་རིགས་ཚས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད།  དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལོན་ཌོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་མ་བསྐྱ  ངས་གོང་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཁུ ལ་གྱ ི་ཉིན་མཐའ་མའི་མཛད་འཕྲ ིན་སྐ བས་སྔ ་དྲ ོ་ཐོག་མར་མན་ཆེ་སི་ཊར་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཡི་ཤུ འི་ཆོས་པ་སྐུ  ་ཞབས་ལོ་རེན་སི་ཕི་རི་མན་ (Lau-

rence Freeman) མཆོག་གིས་མཇལ་བཅར་ཞུ ས་ཡོད།  ཁོང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡུ ན་རིང་གི་ཆོས་གྲ ོགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱ  ིར་སྐུ  ་ཞབས་ལོ་རེན་སི་ཕི་རི་མན་མཆོག་ནི་ཡི་ཤུ འི་སྒ ོམ་གྱ ི་ཐབས་ལམ་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་ལས་འགུ ལ་ནང་འབད་བརྩ ོན་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུ ག་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དང་ལྷ ན་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གྱ ི་ལྷ ན་ཚགས་མང་པོར་མཉམ་ཞུ གས་གནང་མྱ ོང་ཡོད། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མན་ཆེ་སི་ཊར་ཁུ ལ་གྱ ི ་ཆོས་འབྲ ེལ་འཕྲ ོ ་སྐྱ  ོང་མཛད་ཡོད།  སྐ བས་དེར་ཐོག་མར་ལེགས་སྦྱ  ར་སྐ ད་ཐོག་ཤིས་བརྗ ོད་གསུ ང་འདོན་གནང། དེ་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མགོན་པོ་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ིས་མཛད་པའི་ཆོས་དབྱ ིངས་བསྟ ོད་པའི་བཀའ་ཆོས་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་དང་བླ ོ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་མཛད། ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་གྲུ  བ་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་ཚགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་རྗ ེས་ལོན་ཌོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཡོད། 

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་གཙའི་རིན་ཐང་དང་བོད་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་ཁང་(University of Westminster) དུ ་མང་གཙའི་རིན་ཐང་དང་བོད་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དུ ས་རབས་ ༢༡ འདི་ད་ལྟ ་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། དུ ས་རབས་འདིའི་ལོ་དགུ ་བཅུ ་ཙམ་ལྷ ག་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚར་དུ ས་རབས་འདི་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་གོ་

སྐ བས་ཡོད། རྒྱ  ་གར་དང་རྒྱ  ་ནག་གཉིས་ལ་མཚུ ངས་བསྡུ  ར་བྱ ོས་དང། ཡུ ལ་དེ་གཉིས་ཀར་མི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱ ང་རྒྱ  ་གར་ནང་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་འོག་ཁྲ ིམས་ཀྱ ིས་དབང་བསྒྱུ   ར་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན། སྨྲ  ་བརྗ ོད་དང་གསར་འགྱུ  ར་རང་དབང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་ལྟ ་བུ ར་ཆ་མཚན་ན། རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁ་བྲ ལ་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་བཤད་དེ་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱ ི ་ཐུ ན་མིན་ངོ་བོ་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་བྱ ་རྒྱུ   འི་རང་དབང་ལ་བཙན་ཤུ གས་ཀྱ ིས་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། 

ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་རིགས་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ཚ་དང་ཐུ ག་འཕྲ ད་ནམ་བྱུ  ང་སྐ བས། ཁྱ ེད་ཚས་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་ལམ་སྲ ོལ་བཟང་པོ་དེར་མིག་དཔེ་ལྟ ་དགོས་པ་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་ཡོད། དཔེར་ན། ཨ་རིའི་ཡུ ལ་དེ་ཨ་རིའི་མི་མང་ས་ཡ་ ༣༠༠ ཡས་མས་ཡོད་པ་ཚར་བདག་པ་ལས་མང་གཙ་དང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་གཉིས་ལ་བདག་མེད་པ་བཞིན། རྒྱ  ་ནག་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་ལ་བདག་པ་ལས་གུ ང་ཁྲ ན་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་གཅིག་པུ ར་དབང་མེད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླ ིང་འདི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༡
ཡང་མི་གྲ ངས་ཐེར་འབུ མ་བདུ ན་ཡོད་པ་ཚར་དབང་ཡོད། སྤྱ  ིར་བཏང་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་འོག་རྒྱ  ལ་ཁབ་སུ ་དང་སུ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་རྒྱ  ལ་ཁབ་དེའི་མི་མང་ནས་རྒྱ  ལ་ཁབ་དེ་འཛིན་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། མི་མང་གིས་ཁོང་རང་ཚའི་ཆེད་དུ ་བཙུ གས་པའི་སྲ ིད་གཞུ ང་དེར་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་ཞེས་བརྗ ོད་བཞིན་ཡོད། ལམ་ལུ གས་དེ་ནི་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་བ་ཡིན། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། ལམ་ལུ གས་དེའི་འོག་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་ཁྲ ིད་ཚས་མང་ཚགས་ལ་འགན་ཁུ ར་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་ཚར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་བྱུ  ང་ན། ཁོང་ཚར་ལེགས་ཉེས་འབྱ ེད་པའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཐོག་ནས་དྲ ང་བདེན་ཐག་གཅོད་བྱ ་རྒྱུ   འི་ནུ ས་པ་ཆ་ཚང་ལྡ ན་ཡོད། དེ་སྔ ོན་ངོས་ཀྱ ི་གྲ ོགས་པོ་ཞིག་གིས་ངོས་ལ། ནིའུ ་ཛི་ལན་ཌི་ལྟ ་བུ ་ཡུ ལ་མི་གྲ ངས་ས་ཡ་

གསུ མ་ལས་མེད་ཀྱ ང་ཆབ་སྲ ིད་དབང་ཆ་ཡུ ལ་མི་ཚང་མར་དབང་ཡོད་པ་དང། རྒྱ  ་ནག་མི་འབོར་གྲ ངས་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་ཡོད་ཀྱ ང་ཆབ་སྲ ིད་དབང་ཆ་དེ་མི་དགུ འི་ལག་ཏུ ་ཡོད་ཚུ ལ་བརྗ ོད་བྱུ  ང་། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་

སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མིན་པའི་ཚགས་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། ། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྕ མ་ཨང་སང་སུ ་ཀི་མཆོག་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༩ ཉིན་འབར་མའི་མང་གཙ་དོན་གཉེར་བ་ལྕ མ་སྐུ  ་ཨང་སང་སུ ་ཀི་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི ་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཆེད་བཅར་ཞུ ས་ཡོད། སྐ བས་དེར་སྤྱ  ི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་སྐུ  ་ཉིད་དང་མཇལ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། སྐུ  ་ཉིད་ཀྱ ི་སྙ ིང་སྟ ོབས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་ངོས་ཀྱ ིས་བསྔ གས་བརྗ ོད་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་གིས་རང་གི་ཕ་དམ་པ་ལྟ ར་ཆོད་སེམས་བཅངས་ཏེ་འགྲ ོ་བ་མི་རིགས་སྤྱ  ིའི་བདེ་དོན་ཆེད་ལྷ ག་བསམ་ཧུ ར་སྐྱ  ེད་ཀྱ ི ་འབད་བརྩ ོན་གནང་བའི་བྱ ་བ་རྣ མས་ལམ་ལྷ ོང་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨ ོན་འདུ ན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སླ ད་ཀྱ ང་སྐུ  ་ཉིད་དང་མཇལ་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཏེ་

ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་ལ་མཇལ་དར་དང་སྟ ོན་པའི་སྐུ  ་བརྙ ན་

༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྕ མ་ཨང་སང་སུ ་ཀི་མཆོག་མཇལ་འཕྲ ད་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྟ གས་གསོལ་རས་སྩ ོལ་བཞིན་པ།

ཞིག་ཕྱ ག་རྟ གས་སུ ་གསོལ་རས་སྩ ལ་ཡོད། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༢སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་འགལ་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི ་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་ཕྱ ོགས་འགལ་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་སྐུ  ་ཞབས་ཨེ་ཌི་མི་ལི་བྷ ན་ཌི་(Ed Milliband) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་ཡོད།  དེ ་ཡང་ཐོག ་མར་མགོན ་པོ ་གང ་ཉིད ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་གྱ ི་རོ་ཡལ་ཨེལ་བྷ ་ཊི་ (Royal Albert Hall) ཚགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༦༠༠༠ ཙམ་ལ་<<དོན་དམ་གྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་དགོས།>> ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ཚ། ངོས་རང་འདིར་ནང་སེམས་ཀྱ ི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སྐ ོར་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། རིན་ཐང་དེ་དག་བྱ མས་བརྩ ེའི་བསམ་པར་རག་ལུ ས་ཡོད། གལ་ཏེ་མིའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ལ་བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི ་རྒྱ  བ་རྟ ེན་བྱ ེད་མ་ཐུ བ་ན། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ནིའུ ་ཡོཀ་ཏུ ་ཚང་ལས་ཀྱ ི་ཁང་ཆེན་གཉིས་འཇིགས་སྐུ  ལ་རིང་ལུ གས་པས་རྩ ་མེད་བཟོས་པ་སོགས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད། 

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་དཔལ་འབྱ ོར་རིག་པའི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དཔལ་འབྱ ོར་རིག་པའི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་ (London School Of Economics) བཟོད་བསྲ ན་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་རྣ མ་པར་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཐོབ་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། གོ་སྐ བས་འདིའི་རིགས་ནམ་བྱུ  ང་སྐ བས་ངོས་རང་འཛམ་གླ ིང་མི་འབོར་ཐེར་འབུ མ་བདུ ན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚའི་དབར་ཁ་མདོག་དང་སྐྲ  ་མདོག རྣ ་ཆེ་ཆུ ང་མི་འདྲ ་བ་སོགས་ཀྱ ི་ཁྱ ད་པར་ཕྲ ན་བུ ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་གཞི་རྩ འི་ང་ཚ་ཚང་མ་ལུ ས་དང་སེམས་ཚར་གང་གི་ཆ་ནས་མི་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུ ངས་ཆགས་ཡོད། སྔ ་དྲ ོ་ཡར་ལངས་པ་དང་སྐྱ  ིད་པོ་བྱུ  ང་ན་བསམ་པ་མ་གཏོགས་རྙ ོག་གྲ ་བྱུ  ང་ན་བསམ་

སྐུ  ་ཞབས་ཨེ་ཌི་མི་ལི་བྷ ན་ཌི་ལགས།སྐུ  ་ཞབས་ཨེ་ཌི་མི་ལི་བྷ ན་ཌི་ལགས།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༣
མཁན་སུ ་གཅིག་ཀྱ ང་མེད། ང་ཚས་ཕུ གས་རྒྱ  ང་རིང་པོར་བསམ་བླ ོ ་མ་འཁོར་བར་དོན་མེད་ཀྱ ིས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་དཔལ་འབྱ ོར་དང་ཁོར་ཡུ ག དེ་བཞིན་དབུ ལ་ཕྱུ  ག་དབར་གྱ ི་ཁྱ ད་པར་ཇེ་ཆེར་འགྲ ོ་བཞིན་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་མིའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ནུ ས་པ་ཚུ ལ་མཐུ ན་གྱ ི ་ལམ་ནས་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་མ་ཐུ བ་པར་འཕྲ ལ་སེལ་གྱ ི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ན་དོན་གཉེར་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། ང་ཚས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ནང་མི་འབོར་ཐེར་འབུ མ་བདུ ན་ཙམ་ཡོད་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་བདེ་དོན་ཕན་ཚུ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ེན་ནས་ཡོད་པར་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་ལས་ཀ་བྱ ེད་དགོས། ཁ་ཟས་དང་འཕྲུ  ལ་ཆས་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་ཡིན་ནའང་འདྲ ། དེ་བཞིན་སྣུ  མ་དང་ནུ ས་པའི་འབྱུ  ང་ཁུ ངས་ཇི་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་ཕན་ཚུ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ེན་ནས་གནས་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚས་མི་

གཞན་ལ་རང་གི་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོའ་ིའདུ ་ཤེས་འཛིན་ཐུ བ་ན། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་བླ ོ་བདེ་པོའ་ིངང་འཚ་གནས་བྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད། དེ་ལས་ལྡ ོག་སྟ ེ་ཕན་ཚུ ན་དོགས་པ་
དང་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་སྡ ོད་དགོས་བྱུ  ང་ན། དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་བླ ོ་མ་བདེ་བར་གནས་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། ། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཡི་ཤུ འི་མཆོད་ཁང་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་ཨེ་བྷ ེ་རུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 

༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཉིན་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་ཨེ་བྷ ེ་ཡི་སྙ ན་གྲ གས་ཆེ་བའི་ཡི་ཤུ འི་མཆོད་ཁང་ (Westminster Abbey) དུ ་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི ་དབུ ་ཁྲ ིད་ཁག་གཅིག་དང་ལྷ ན་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཆེད་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་མཛད་ནས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།  དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཁུ ལ་དེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་མཆོད་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་སྐུ  ་ཞབས་ཇོན་ཨར་ཧོལ་ (Rever-end John R Hall) མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་རྗ ེས་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་ལྟ ་གྲུ  བ་མི་འདྲ ་བ་དང་གྱ ོན་ཆས་མི་འདྲ ་བ་གྱ ོན་རྒྱུ   ་ཡོད་ཀྱ ང་། གཞི་རྩ འི་བྱ མས་པ་དང་བརྩ ེ ་བ་སོགས་བཟང་པོའ ་ིབསླ བ་བྱ ་གཅིག་མཚུ ངས་སུ ་ཡོད་པར་བསམ་བླ ོ་ཤུ གས་ཆེ་བཏང་སྟ ེ་

གནས་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚ་ཚང་མ་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ ་ཤེས་འཆང་སྟ ེ་མཐུ ན་ལམ་བྱ ེད་ཐུ བ་ན། ཁོར་ཡུ ག་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་ཀྱ ི་མཚན་གོ་ལ་སྤྱ  ིའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་ཐུ བ་རྒྱུ   ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། སྲ ོལ་

རྒྱུ   ན་གྱ ི་བསླ བ་བྱ ་དེ་དག་ང་ཚས་ཉིན་རེའི་འཚ་བའི་ཁྲ ོད་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་ཐུ བ་ན། ང་ཚས་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་རིན་ཐང་དེ་དག་དངོས་སུ ་ར་སྤྲ  ོད་ཐུ བ། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ཇེ་རུ ་ས་ལིམ་ཚགས་ཁང་ (Jerusalem Chamber)ཞེས་པར་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༤

གདན་ཞུ ས་ལྟ ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས། ཚགས་ཁང་དེར་རྒྱ  ་མིས་བོད་བཙན་འཛུ ལ་མ་བྱ ས་སྔ ོན་བོད་ནང་བསྐྱ  ོད་མྱ ོང་མཁན་གྱ ི ་དབྱ ིན་ཇིའི ་མི ་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད། སྐ བས་དེར་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་དུ ་བོད་ཁམས་ཀྱ ི་ས་ཁུ ལ་དུ ་བོད་གཞུ ང་གི་རླུ  ང་འཕྲ ིན་ལས་བྱ ེད་པ་སྐུ  ་ཞབས་རོ་བྷ ་ཌ་ཕོ་ཌ་(Robert Ford)ལགས་མཐར་རྒྱ  ་མིས་བཙན་འཇུ ག་བྱ ས་པ་ཁོང་ད་ལྟ ་གཟུ གས་གཞི་བདེ་མིན་གྱ ིས་དངོས་སུ ་ཚགས་ཁང་དུ ་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུ ་མ་ཐུ བ་པར་བརྟ ེན། ཁོང་གི་བུ ས་ཕའི་གནས་འཕྲ ིན་ཞིག་བསྐུ  ར་བ་དེའི་ནང་བོད་དེ་སྔ ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་དང། བོད་རང་ཉིད་ལ་སྲ ིད་གཞུ ང་དང་སྐ ད་ཡིག ཆས་གོས། བོད་མིའི་ཐུ ན་མིན་ཁྱ ད་ཆོས་ལྡ ན་སྐ ོར་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་བོད་ནང་དུ ་སྡ ོད་སྐ བས་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱུ  ང་བའི་བོད་མི་ཚང་མ་དྲ ང་པོ་དྲ ང་གཞག་དང། རང་གཤིས་འཇམ་པོ། སྣ ང་བ་སྐྱ  ིད་པོ། ཆོས་དད་དང་རང་གི་དབུ ་ཁྲ ིད་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་

བླ ་མ་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་དད་པ་བྱ ེད་མཁན་ཡིན་སྐ ོར་སོགས་འཁོད་ཡོད་རྣ མས་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས། སྐ བས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ང་ཚའི་འཐབ་རྩ ོད་ནི་བདེན་པ་དང་མེ་མདའི་དབར་གྱ ི་འཐབ་རྩ ོད་ཡིན། གནས་སྐ བས་མེ་མདར་རྒྱ  ལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱ ང་ཕུ གས་ལ་དྲ ང་བདེན་ལ་རྒྱ  ལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན། ང་ཚས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་འཚ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན། དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ིས་གཙས་འཛམ་གླ ིང་ནང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ་རིགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་མཁན་ཁྲ ོད་ང་ཚར་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་ཚས་བོད་སྐ ོར་དངོས་སུ ་མཐོང་ཐོས་བྱུ  ང་བའི་བདེན་པའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་གཞན་ལ་འགྲ ེལ་བཤད་གང་ཐུ བ་རྒྱ  ག་རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རུ འི་ཊར་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ་གྱ ི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རུ འི་ཊར་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རུ འི་ཊར་གསར་འགྱུ  ར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་འདུ ག དྲ ི་བ།དྲ ི་བ། རིང་མིན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་འགོ་ཁྲ ིད་འཕོ་འགྱུ  ར་གྱ ི ་སྲ ིད་འཛིན་དུ ་ཞི་ཅིན་ཕིང་སླ ེབས་ཉེ་ཡོད་སྐ བས་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་བརྡ ་ལན་གང་ཞིག་སྩ ལ་གནང་རྒྱུ   ་ཡོད་དམ། བཀའ་ལན།བཀའ་ལན། རྩ ་བའི་རྒྱ  ་ནག་སྟ ོབས་ཆེན་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུ   ས་ལྡ ན་པའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅིག་ཀྱ ང་རེད། འཛམ་གླ ིང་ནང་ཕན་ཐོགས་བྱ ེད་ཐུ བ་པའི་ནུ ས་པ་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་དཔལ་འབྱ ོར་ཡག་པོ་

ཡོང་རྒྱུ   ར་འཛམ་གླ ིང་ནས་མཐུ ན་འགྱུ  ར་བསྐྲུ   ན་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ལྟ ར། ད་ཆ་འཛམ་གླ ིང་གི་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཚས་རྒྱ  ་ནག་གི་དཔལ་འབྱ ོར་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་ཁེར་རྐྱ  ང་དུ ་མ་ལུ ས་པར་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་ཐུ བ་པའི་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་རེད་ལ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་རང་ཉིད་ནས་ཀྱ ང་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་ཐུ བ་པ་དང་། མི་མང་གི་མངོན་འདོད་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱ ས་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཞི་ཅིན་ཕིང་འགོ་ཁྲ ིད་ལ་འཁོད་སྐ བས། ཁོང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་དང་བསྟུ  ན་ནས་རྒྱ  ་ནག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་མ་འོངས་པའི་མདུ ན་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་ཐབས་སུ ་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   འི་རེ་

བ་བྱ ེད་བཞིན། དེ་ལྟ ར་བྱ ས་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། དྲ ི་བ། དྲ ི་བ། བོད་རྒྱ  ་འབྲ ེལ་མོལ་གྱ ི་གནས་སྟ ངས་དང་འབྲ ེལ་མོལ་བསྐྱ  ར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཐོག་སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་ལ་དགོངས་ཚུ ལ་གང་ཞིག་ཡོད་དམ། བཀའ་ལན།བཀའ་ལན། དེ་སྔ ་ཧུ འུ ་ཡོ་པང་བཞུ གས་སྐ བས་རེ་བ་ཕྲ ན་བུ ་བྱུ  ང་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་རྒྱ  ་ཞི་འགྲ ིག་ཡོང་ཐབས་སུ ་དོན་ཚན་ལྔ ་ཅན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་ནང་ངོས་རང་ཕྱ ིར་ལོག་འགྲ ོ ་རྒྱུ   འི་སྐ ོར་བརྗ ོད་ཡོད། སྐ བས་དེ་དུ ས་ནས་ངོས་ཀྱ ིས་དེ་ནི་ངོས་རང་ཕྱ ིར་ལོག་བྱ ེད་མིན་གྱ ི་གནད་དོན་མ་རེད། བོད་མི་མང་གི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་ཅེས་བརྡ ་ལན་སྤྲ  ད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༥
ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་དྲ ང་བདེན་ཐོག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་ཞིབ་འཇུ ག་དང་ངོས་ལེན་བྱ ས་ཏེ་ཞི་འགྲ ིག་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན། བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་དེ་བོད་རྒྱ  ་གཉིས་ཀའི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟ ེན། དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུ ན་གཉིས་ཀར་དོ་ཕོག་ཡོང་རྒྱུ   ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་ཐོག་བཟང་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ཞིག་མ་བཏང་བར་དུ ་འབྲ ེལ་མོལ་བྱ ས་ཀྱ ང་དམིགས་བསལ་དོན་འབྲ ས་སོན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱ ི་མེད། དྲ ི་བ།དྲ ི་བ། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ཕྱ ོགས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ ་བྱ ས་ནས་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས་སམ། བཀའ་ལན། བཀའ་ལན། ངོས་ཀྱ ིས་གོང་དུ ་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར། དྲ ང་བདེན་དང་གནས་ཚུ ལ་ངོ་མ། དེ་བཞིན་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲ ད་ཀྱ ི་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཁ་གཡེང་གཡེང་དང་རང་ཉིད་ཀྱ ི་བསམ་པ་ཁོ་ནའི་ཐོག་རྟ ོག་ཞིབ་ཀྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། དེ་སྔ ་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར། དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་དང་བདེན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་རྟ ོགས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དྲ ི་བ།དྲ ི་བ། སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་ནག་ནང་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན་སྐ ོར་གསུ ང་བཞིན་པ་དེ་གང་གི་ཆ་ནས་དེ་ལྟ ར་གསུ ང་གི་ཡོད་དམ། 

བཀའ་ལན།བཀའ་ལན། ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་རིགས་མཁས་དབང་དང་རྩ ོམ་པ་པོ། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་མང་དག་ཅིག་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱ ེད་སྐ བས། ཁོང་ཚ་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་གྲ ག་ཐོག་མང་གཙ་དགོས་པ་དང་བཅོས་བསྒྱུ   ར་བྱ ་རྒྱུ   འི་འདོད་པ་བྱ ེད་བཞིན་འདུ ག དེ་བཞིན་རྩ ོམ་པ་པོ་མང་པོས་བྲ ིས་རྩ ོམ་གནང་བ་དེ་དག་ལ་དཔྱ ད་ཞིབ་བྱ ས་ན། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་ཀྱ ང་གོམ་པ་མདུ ན་སྐྱ  ོད་ཀྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་གི་འགྱུ  ར་འགྲ ོས་དང་མཐུ ན་པ་འགྲ ོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཕྱ ིར་ཤིག་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་མེད། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ག་དུ ས་འགྲ ོ ་དང་མི་འགྲ ོ ་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཐབས་མེད། འོན་ཀྱ ང་རེ་བ་ཡོད་ལ་འགྱུ  ར་བ་དེ་ཡང་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་རང་ཉིད་ནས་གཏོང་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། དྲ ི་བ།དྲ ི་བ། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་དང་ཡང་སྒ ོས་ཡུ ་རོབ་ནང་དཔལ་འབྱ ོར་ཉམས་གུ ད་འགྲ ོ་བཞིན་པ་དེར་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟ ར་བྱ ེད་དགོས་སམ། 

བཀའ་ལན།བཀའ་ལན། ངོས་ཀྱ ིས་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱ ི་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཁག་གཅིག་གིས་གསུ ང་དོན་ལྟ ར་ན། འདོད་རྔ མ་དང་རྫུ  ན་གཏམ་ཁྱ བ་བསྒྲ  གས་ཆེ་དྲ གས་པ་སོགས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་དེ་འདྲ ་བྱུ  ང་བ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་འགྲ ེལ་བརྗ ོད་གནང་གི་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་གཙ་བོ་ཕྱ ི་དངོས་པོར་དགའ་ཞེན་དང་འདོད་རྔ མ་ཆེ་དྲ གས་པས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། གང་ལྟ ར་མིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན། མི་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་གདོང་ལེན་བྱ ེད་ཐུ བ་པའི་ནུ ས་པ་ཡོད་སྟ བས། ཚང་མས་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པར་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཆེ་སྐྱ  ེད་ཀྱ ིས་སླ ར་ཡང་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གྱ ི་དཔལ་འབྱ ོར་བསྐྱ  ར་གསོ་བྱ ེད་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་འོག་མའི་ཚགས་གཙ་སྐུ  ་ཞབས་ཇོན་བྷ ེར་ཀོ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ཚགས་ཁང་ཞིག་ཏུ ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཏ་ེགསོལ་སྟ ོན་ཞིག་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོད། སྐ བས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་དང་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ཡུ ན་རིང་གི་འབྲ ེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་དབྱ ིན་ཡུ ལ་ནས་མཛའ་བརྩ ེ་ལྡ ན་པའི་ངོས་ལ་གསོལ་སྟ ོན་གནང་སྟ ེ་ཆེ་

མཐོང་ཐོབ་བྱུ  ང་བས་ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེཞུ ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ།  དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་ཁང་དུ ་དབྱ ིན་ཇིའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཟ་འབྲུ  ་དང་བདེ་འཇགས་ཚགས་ཆུ ང་གི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་བརྒྱ  ་དང་དགུ ་བཅུ ་ལྷ ག་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ལུ ས་ལ་ཟས་བཅུ ད་དགོས་པ་བཞིན་སེམས་ལའང་ད་ེམཚུ ངས་དགོས། གལ་ཏ་ེསེམས་ནང་ཞ་ི

བད་ེབག་ཕེབས་མེད་ན། ཕྱ ིའ་ིརྒྱུ   ་དངོས་ཀྱ ིས་ཕན་ཐོགས་ད་ེཙམ་མེད། གལ་ཏ་ེསེམས་ནང་ཞ་ིབད་ེཡོད་ན་ལུ ས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་སྐ བས་དེར་ལས་སླ ་པོའ་ིཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱ ེད་ཐུ བ། ད་ེབཞིན་དུ ས་རབས་ ༢༡ འདིའ་ིནང་འཛམ་གླ ིང་མི་རྣ མས་སྔ ར་ལས་ལྷ ག་པའི་ཕན་ཚུ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ེན་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་སྟ བས། བཟང་སྤྱ  ོད་དེ་དག་ཉམས་ལེན་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། གྲ ོས་ཚགས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༦
ནང་ག་ིམཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཅལ་སི་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ  ་ཟླ ་ཀེ་མི་ལ་མཆོག་རྣ མ་གཉིས་མཇལ་འཕྲ ད་ཆེད་ཀེ་ལེ་རེན་སི་ཧའུ ་སིར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཡོད། གོང་ཚས་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛ་བྷ ེ་ཐི་མཆོག་གི་ཕོ་བྲ ང་ཀེ་ལེ་རེ་སི་ཧའོ་སི་(Clarence 
House)ཞེས་པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་པ་ིརིན་ས་ིཅལ་ས་ི(Prince Charles)མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ  ་ཟླ ་ཀེ་མི་ལ་(Camilla)མཆོག་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་ཡོད། མཇལ་འཕྲ ད་སྐ བས་དབུ ་ཁྲ ིད་རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་ཆོས་གྲ ོགས་རྙ ིང་པ་སླ ར་ཡང་མཇལ་འཕྲ ད་བྱུ  ང་བར་ཐུ གས་དགྱ ེས་ཚར་ཆེན་པ་ོབྱུ  ང་ཡོད་པ་བཅས། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་དང་སོག་པོ། བལ་པོའ་ིམི་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༡ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་གྲ ོགས་པོ་ཚའི་སྡ ོད་ཁང་ (Friends House) ཞེས་པའི་ནང་བོད་མི་གྲ ངས་ ༦༠༠ རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ས་གནས་གང་དུ ་གནས་སྡ ོད་བྱ ས་རུ ང་མི་དྲ ང་པོ་བྱ ེད་དགོས། བོད་མི་

ཚར་ཕ་མེས་ནས་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་སྤ ོབས་ཆེན་པོས་བདག་པོ་རྒྱ  ག་དགོས། བོད་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་ལ་ཆ་མཚན་ན། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་བསྟ ན་ལ་རྩ ིས་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། གཙ་བོ་ལེགས་སྦྱ  ར་སྐ ད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བཀའ་དང་དེའི་འགྲ ེལ་པ་པཎ་གྲུ  བ་བཅུ ་བདུ ན་ལ་སོགས་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་མཁས་

པས་མཛད་པའི་བཀའ་བསྟ ན་འགྱུ  ར་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བོད་སྐ ད་ཐོག་བསྒྱུ   ར་ཏེ་ང་ཚས་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྤ ེལ་གསུ མ་གྱ ི་ཐོག་ནས་བདག་པོ་བརྒྱ  བ་ཡོད། ནང་ཆོས་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་མཐར་ཕྱ ིན་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་ན། བོད་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་ལས་ལྷ ག་པའི་སྐ ད་ཡིག་གཞན་ཞིག་ནས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟ ེན་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས་ན་བོད་ཡིག་དེ་ཕྱུ  ག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་ནས་གསུ ངས་པའི་སེམས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་ལ་དེང་སྐ བས་ཚན་རིག་པ་ཚས་ཚད་མཐོན་པོར་ངོས་འཛིན་གྱ ིས་བསྔ གས་བརྗ ོད་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚས་ཁ་ནས་ང་ནང་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར་ངོ་ཐོག་ཉིན་རེའི་འཚ་བའི་ཁྲ ོད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། གོ་སྐ བས་ནམ་བྱུ  ང་ལ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣ ང་བྱ ོས། ངོས་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་ནས་རྒ ན་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུ ་དགོས་དོན་ནི་བོད་མིའི་མང་གཙའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་རྒྱུ   ར་བསམ་བླ ོ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། བོད་མི་ཚས་རང་གི་ཕྲུ  ་གུ ར་བོད་སྐ ད་སླ ོབ་རྒྱུ   ་ཙམ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱ ིས་བོད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་ལ་དོ་སྣ ང་དང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་དང་ཁོང་གི་སྐུ  ་ཟླ ་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་བཞིན་པ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་དང་ཁོང་གི་སྐུ  ་ཟླ ་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་བཞིན་པ། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༧
ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཇིའི་དམག་མིའི་གྲ ོང་ཚ་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊ་ (Aldershot) ཞེས་པའི་རྩ ེད་ཐང་ཆེན་མོར་བལ་པོ་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ཚ། ངོས་རང་འདིར་ཡོང་སྟ ེ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ལྷ ན་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཞིག་མཉམ་འཛམས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། ལྷ ག་པར་གྲ ོང་ཁྱ ེར་རུ ་ཤི་མུ ར་གྱ ི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་མཆོག་ཀྱ ང་འདིར་ཕེབས་ཡོད། ཁྱ ེད་ཚས་ཁུ ལ་འདིར་རང་གི་ཆོས་དང་ངོ་བོ་རྒྱུ   ན་འཛིན་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། གོམས་སྲ ོལ་དེ་དག་བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་བསྟ ན་དང་ཧ་ཅང་འབྲ ེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་ཚས་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གཉིས་དབྱ ེ་བ་འབྱ ེད་དགོས། ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་བརྗ ོད་སྐ བས་བྱ མས་བརྩ ེ་དང་འཚ་བ་མེད་པར་གཞི་བཅོལ་ཡོད། དེ་ནི་མི་སྒ ེར་དང་ཁྱ ིམ་ཚང། ཚགས་པ་བཅས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ནང་ཆོས་བརྗ ོད་དུ ས་དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་གི་ཆོས་ལུ གས་གཙ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྒྱུ   ད་

ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙ ིང་པོས་ཁྱ བ་ཡོད་པར་བརྟ ེན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ  ས་རུ ང་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་མ་རྒྱ  ས་ནི་མི་སོ་སོའ་ིརྩ ོལ་བ་བྱ ེད་མིན་ལ་རག་ལུ ས་ཡོད། ནང་ཆོས་ཀྱ ི་སྙ ིང་པོ་མདོར་བསྡུ  ས་ན། བྱུ  ང་ན་གང་ཐུ བ་ཀྱ ིས་གཞན་ལ་ཕན་

པ་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་དང། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ ར་མ་བྱུ  ང་ནའང་གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བསྐྱ  ལ་བ་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། སྟ ོན་པ་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས། གུ ་རུ ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱ ི་གཟུ ངས་སྔ གས་ཀྱ ི་བཀའ་ལུ ང་སྩ ལ། །༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་རྣ མས་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། 
༄༅། ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༡ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི ་རྒྱ  ལ་ས་ལོན་ཌོན་ཁུ ལ་གྱ ི ་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཁུ ལ་དེའི་རྒྱ  ལ་ས་ཨེ་ཌིན་བྷ ག་ཏུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐ བས། གྲ ོང་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་མཆོག་དང་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་འཐུ ས་མི་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་རིགས་བཅས་ཀྱ ིས་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་མདུ ན་དུ ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། སྐ བས་དེར་ཆར་པ་བབ་བཞིན་ཡོད་ཀྱ ང་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁར་བཅར་ཡོད།ཕྱ ི་ཚས་ ༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་སིག་ནེ་ཌི་དཔེ་མཛད་ཁང་ (Signet Library) གི་ཚགས་

ཁང་དུ ་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་

སྐྱ  ོར་གྱ ི་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ (Scottish Parlia-

ment Cross Party Group on Ti-

bet) དང་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་
༸གོང་ས་མཆོག་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་མི་མང་གིས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ་བཞིན་པ།༸གོང་ས་མཆོག་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་མི་མང་གིས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ་བཞིན་པ།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༨

སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་ས་གནས་འདིར་སླ ེབས་ཐུ བ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། ས་གནས་འདིར་ངོས་རང་ཡོང་ཐེངས་ལྔ ་པ་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐ བས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ེན་དགོས་པའི་དུ ས་སྐ བས་འདིར་རང་ཉིད་ཀྱ ི་བདེ་དོན་བསྒྲུ   བ་ཆེད་གཞན་གྱ ི་བདེ་དོན་སྣ ང་མེད་དུ ་འཇོག་ཐབས་མེད། ལོ་གསུ མ་བརྒྱ  ་ཙམ་གྱ ི་གོང་ནས་ཚན་རིག་ལ་བརྟ ེན་པའི་འཕྲུ  ལ་ཆས་ཀྱ ི ་རིགས་ཡར་རྒྱ  ས་ཐོག་མར་འགོ་བཙུ གས་ཏེ་ད་ཆ་འཕྲུ  ལ་ཆས་ཡར་རྒྱ  ས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོད། དེར་

བརྟ ེན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱ ི ་དངོས་པོའ ་ིརིན་ཐང་ཁོ་ནར་གལ་ཆེ་བརྩ ིས་པ་ལས་ནང་སེམས་ཀྱ ི ་རིན་ཐང་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣ ང་སྤྲ  ད་མེད། ང་ཚ་སྐྱ  ེས་ཙམ་ཉིད་

ནས་གཞན་གྱ ི་བྱ མས་བརྩ ེ་ལ་བརྟ ེན་ནས་འཚ་གནས་བྱ ས་སྟ བས། འཇིགས་སྣ ང་དང་ཁོང་ཁྲ ོའ་ིབསམ་པ་སྐྱ  ེ་སྐ བས་རང་བཞིན་གྱ ིས་མ་སྐྱ  ིད་པ་ཆགས་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ནང་སེམས་ལ་བྱ མས་བརྩ ེ ་དགོས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཏེ་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་རྒྱ  ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ཁང་དུ ་ (National Library of Scot-land) ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བོད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་དང་འབྲ ེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་འདྲ ་པར། དངོས་རྫ ས་

སོགས་ལ་ཐུ གས་ཞིབ་མཛད། དེ་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚར་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་སྐ བས་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཐེངས་འདིར་

རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ཚབ་ཀྱ ིས་སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་གི་ཁུ ལ་འདིའི་ཆིབས་སྒྱུ   ར་འགོག་ཆེད་གནོན་ཤུ གས་སྤྲ  ད་པར་དགོངས་ཚུ ལ་ཇི་བྱུ  ང་གི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་བྱ ེད་སྟ ངས་དེ་ནི་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཙམ་ནས་རྒྱུ   ན་ལྡ ན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་དང་། ཡང་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་རང་བཙན་སྐ ོར་གྱ ི་དྲ ི་བ་ཞུ ས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། ང་ཚས་རྒྱུ   ན་དུ ་ཕུ གས་རྒྱ  ང་རིང་པོར་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་ཡུ ་རོབ་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་བཙུ གས་ཡོད་པ་དེ་ནས་མིག་དཔེ་ལེན་ཐུ བ་པ་བྱ ེད་དགོས། བོད་ལྟ ་བུ ར་ཆ་མཚན་ན། བོད་པ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱ  ལ་རབས་ལོ་རྒྱུ   ས་དང་སྐ ད་ཡིག ཆོས། ཐུ ན་མིན་རིག་གཞུ ང་སོགས་ཡོད་སྟ བས། རྒྱ  བ་རྟ ེན་གྱ ི་བསམ་བླ ོ་དེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བོད་མི་རང་བཙན་རྩ ོད་མཁན་གང་ཙམ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ིས་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཚར་མིང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱ  ོང་གི་གནས་བབས་ཚད་ལྡ ན་ཞིག་རག་ཐབས་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་རེད། ལངས་ཕྱ ོགས་དེ་ནི་རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་རྩ ་ཁྲ ིམས་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མའོ་ཙ་ཏུ ང་གིས་གནས་བབས་དེར་མོས་མཐུ ན་ཡོད་སྐ ོར་བརྗ ོད་ཡོད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་རྒྱ  ལ་ས་ཨེ་ཌིན་བྷ ག་གི་ཨུ ་ཤར་ཚགས་ཁང་ (Usher Hall) དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ ་<<ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི ་རྒྱ  ་ལས་བརྒ ལ་བའི་འཇིག་རྟ ེན་ཀུ ན་ལ་སྨ ན་པའི་བཟང་སྤྱ  ོད།>> ཅེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་མིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ཀྱ ང་མིའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས། ང་ཚས་རང་བདེ་རྐྱ  ང་པར་དམིགས་པའི་བསམ་བླ ོ་དོར་ཏེ་གཞན་གྱ ི་བདེ་བ་དོན་གཉེར་གྱ ི་བསམ་བླ ོ་ཤུ གས་ཆེ་རུ ་གཏོང་དགོས་པའི་དུ ས་ལ་སླ ེབས་ཡོད། དེ་ལྟ ར་ཡོང་བར་ནང་གི་བསམ་བླ ོ་ཇེ་བཟང་དུ ་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཁག་གཅིག་ལ་བྱ མས་བརྩ ེའི་གཟེངས་རྟ གས་གསོལ་རས་སྩ ལ། དེ་ནས་གོ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་རྒྱ  ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ཁང་དུ ་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་བཞིན་པ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་རྒྱ  ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ཁང་དུ ་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་བཞིན་པ། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༩
སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་གིས་ཊར་ཊན་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་ (Tartan for Peace) དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་སུ ་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་འབུ ལ་བཞེས་མཛད་གྲུ  བ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡི་ཤུ ་དང་ཧིན་རྡུ  ། སིཀ ཇིའུ ། ནང་པ། ཁ་ཆེ་བཅས་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི ་སྐུ  ་ཚབ་འཐུ ས་མི་རྣ མ་པར་བཀའ་སླ ོབ་དང་ཌུ ན་ཌེའི་ (Dundee) གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་ཁང་ (University) དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། །

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཨིན་ཝར་ནེ་སིའི་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཌུ ན་ཌེ་ནས་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཨིན་ཝར་ནེ་སིར་ (Inverness) ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་ཁུ ལ་དེའི་གནའ་བོའ་ིཁར་བྷ ེ་ལེར་ཁེ་སེལ་(Blair Castle) ཞེས་པར་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གསར་ཤོག་རྒྱ  ལ་ཁབ་བཞི་བཅུ འི་སྐ ད་ཡིག་ནང་འདོན་སྤ ེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གསར་ཤོག་འབྲ ེལ་མཐུ ད་ཚན་པ་ (International Network of Street Papers) ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། དེང་སྐ བས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྡ ོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་གཞི་རྩ འི་དཀའ་ངལ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟ ེན། ཁོང་ཚར་གང་ཐུ བ་རོགས་རམ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ནི་ང་ཚ་འགྲ ོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་གཅིག་བསྡུ  ས་དབང་འཛིན་པའི་གཞུ ང་དེ་དྲ ག་ཤུ གས་དང་གདུ ག་རྩུ  བ། འཇིགས་སྣ ང་། ཕན་ཚུ ན་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་སོགས་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་འོག་གནས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁོང་ཚས་བདེན་པ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་རྣ མས་སྦ ས་ཐབས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུ ལ་ཤེས་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་ཚས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བདེན་རྫུ  ན་དབྱ ེ་འབྱ ེད་བྱ ་རྒྱུ   འི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ལྡ ན་ཡོད། རྒྱ  ༌ནག་སྲ ིད་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བསྐྱ  ོད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་བཟང་སྤྱ  ོད་དང་ཡོངས་སུ ་འགལ་བ་ཆགས་ཡོད། དེ་ནི་མིག་རྒྱ  ང་ཐུ ང་ངུ འི་བྱ ེད་སྟ ངས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་ལན་སྩ ལ། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཨི་

ཌན་ཀོ་ཊའི་ཚགས་ཁང་(Eden Court The-atre) ཞེས་པར་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲ ད༌ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཐོག་མར་ངོས་ཀྱ ིས་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་རྣ མ་པ་ཚར་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་རང་གང་ཟག་ཁྱ ད་དུ ་འཕགས་པ་དེ་འདྲ ་གང་ཡང་མིན། ང་ཚ་ཚང་མ་འགྲ ོ་བ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུ ངས་ཆགས་ཡོད། ངོས་རང་ད་ཆ་ལོ་ ༧༧ བསླ ེབས་ཡོད། རང་ལོ་ ༡༦ སྐ བས་རང་དབང་བརླ གས་སོང། དེ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༤ སྐ བས་རྒྱ  ལ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་ཁོ་ཊ་ལན་ཌེའི་གྲ ོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་འཐུ ས་མི་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༠
ཁབ་ཀྱ ང་ཤོར་བ་རེད། དེང་སྐ བས་བོད་ནས་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡིད་སྐྱ  ོ་དགོས་པ་ཤ་སྟ ག་རེད། ངོས་ཀྱ ི་མི་ཚའི་ནང་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ ་ཞིག་ཡོད་ཀྱ ང་ངོས་རང་སེམས་མ་འཁྲུ  ག་པར་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་ཐུ བ་ཡོད། དེ་ལྟ ར་བྱ ་རྒྱུ   འི་ནུ ས་པ་ཁྱ ེད་ཚ་ཚང་མར་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་སེམས་ནང་ཞི་བདེ་བསྐྲུ   ན་ཐབས་སྐ ོར་གྱ ི ་ཐབས་ལམ་ཕྲ ན་བུ ་ཤེས་པ་དེ་གང་ཐུ བ་ཀྱ ིས་མི་གཞན་ལ་བརྗ ེ་ལེན་བྱ ་ཐབས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། གཞན་གྱ ི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བླ ོ་བཏང་ཚ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་སེམས་ནང་གདེང་སྤ ོབས་གསར་པ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ཏེ་མི་གཞན་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ ོས་བཀལ་བྱ ེད་ཐུ བ། དེ་ལྟ ར་བྱུ  ང་ན་རེ་

དོགས་ཕྲ ན་བུ ་ཉུ ང་དུ ་ཕྱ ིན་ཏེ་སེམས་ནང་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་ཐུ བ། ཕྱ ི་དངོས་པོའ་ིཐོན་སྐྱ  ེད་ལས་ནང་སེམས་ཀྱ ི་རིན་ཐང་ཐོག་དོ་སྣ ང་སྤྲ  ད་ན་སེམས་ཞི་བདེ་དང་བག་ཕེབས་བསྐྲུ   ན་ཐུ བ། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། སྐ བས་དེར་ཚགས་བཅར་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་མེས་པོ་དམ་པ་མཧཱ ་ཏ་མ་གྷ ན་དྷ ིའི་མཆོག་གི་བསླ བ་བྱ ས་དེང་སྐ བས་ཀྱ ང་གཞོན་སྐྱ  ེས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་འགུ ལ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་སྐ ོར་བརྗ ོད་བཞིན་འདུ ག་པས། དེའི་ཐད་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་པ་མཆོག་ལ་དགོངས་ཚུ ལ་ཇི་ཡོད་ཀྱ ི ་དྲ ི ་བ་ཞུ ས་པར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་དམ་པ་ཁོང་དང་དངོས་

སུ ་མཇལ་མྱ ོང་མེད། འོན་ཀྱ ང་སྐ བས་རེ་རྨ ི་ལམ་ནང་དུ ་མཇལ་གྱ ི་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཧ་ཅང་གུ ས་བརྩ ི་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། དམ་པ་ཁོང་ནི་དགོངས་པ་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཐུ བ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་གནང་མཁན་གྱ ི་སྐྱ  ེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཀྱ ང་རེད། དེ་བཞིན་མི་ཚའི་ནང་བདེ་སྡུ  ག་གི་གནས་སྟ ངས་འཕྲ ད་སྐ བས། བསམ་བླ ོ་གཏོང་སྟ ངས་ཐལ་ཆ་མ་སོང་བར་སེམས་བབ་ལྷ ོད་ངང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་ཏེ་རང་གི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་ལན་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིར་ས་ཡོམ་གྱ ི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་མི་མང་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༤ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་རན་ཌོ་ལའི་ (Mirandola) ས་ཁུ ལ་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཁུ ལ་དེར་ས་ཡོམ་གྱ ི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་མི་མང་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་གསོ་མཛད། ས་ཡོམ་སྐ བས་མི་གྲ ངས་ ༡༧ ཙམ་རྐྱ  ེན་འདས་སུ ་གྱུ  ར་བ་མ་ཟད། མི་གྲ ངས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་རྨ ས་སྐྱ  ོན་ཕོག་ཡོད། དེ་བཞིན་མི་གྲ ངས་ ༡༤༠༠༠ ཙམ་གྱ ི་སྡ ོད་ཁང་ཤུ ལ་མེད་དུ ་སོང་ཡོད་པར་བརྟ ེན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མང་ཚགས་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ིབཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། 

དེ་སྔ ་ནིའུ ་ཛི་ལེན་ཌིའི་ཁེ་ར་ཡི་སི་ཆར་ཆི་ཁུ ལ་དུ ་ས་ཡོམ་བརྒྱ  བ་རྗ ེས་ངོས་རང་མང་ཚགས་ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་སྐྱ  ེ་མཚན་ཆེད་བཅར་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་ཁུ ལ་དུ ་ས་ཡོམ་དང་མཚ་རླ བས། རྡུ  ལ་ཕྲ ན་དུ ག་རླ ངས་ཕོག་སའི་ས་ཁུ ལ་དུ ་ཡང་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། ངོས་ཀྱ ིས་སྐ བས་དེར་ཁོང་ཚར་གང་བརྗ ོད་པ་རྣ མས་དེ་རིང་འདིར་ཁྱ ེད་རང་ཚར་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་སྙ ིང་སྟ ོབས་ནམ་ཡང་མ་ཞུ མ་པར་མ་འོངས་པར་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱ  ག་དགོས། ཁྱ ེད་རང་ཚས་ས་ཡོམ་སྐ བས་ཁང་ཁྱ ིམ་དང་བཟོ་གྲྭ  ་ཤུ ལ་མེད་དུ ་སོང་བ་

རྣ མས་བསྐྱ  ར་གསོ་ཐུ བ་ངེས་ཡིན། མཚམས་རེ་ངོས་ལ་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་རྣ མས་སོས་དལ་ངང་སྡ ོད་མཁན་ལྟ ་བུ འི་ཚར་སྣ ང་ཡོང་བཞིན་འདུ ག ད་ལྟ འི་དུ ས་སྐ བས་ནི་སོས་དལ་ངང་སྡ ོད་རྒྱུ   འི་དུ ས་ཚད་མིན། ཚང་མས་རིག་པ་སྒྲ  ིམ་སྟ ེ་ཧུ ར་སྐྱ  ེད་བྱ ེད་དགོས། ཁྱ ེད་རང་ཚར་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་སྐ བས་མི་མང་པོས་རོགས་རམ་བྱ ས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་མ་འོངས་པར་རེ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་བརྒྱ  བ་སྟ ེ་གོམ་པ་མདུ ན་སྤ ོས་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི ་བཀའ་སླ ོབ་དང་ཨ་སྒ ོར་ལྔ ་ཁྲ ི ་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱ  ོབ་ཆེད་གསོལ་རས་སྩ ལ། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཤིག་གིས་ས་ཡོམ་བརྒྱ  བ་སྟ ེ་ཁང་ཁྱ ིམ་ལ་གཏོར་བཤིག་ཕྱ ིན་པའི་ཤུ ལ་ལུ ས་ཁག་གཅིག་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས། སྐ བས་དེར་ས་གནས་མང་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་དབང་ཐོབ་ཐབས་ཀྱ ང་བྱ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུ ལ་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་གྱ ི་དུ ས་སྐ བས་སུ ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུ གས་གསོ་མཛད་སླ ད་ཁུ ལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་པར་དགའ་སྐྱ  ོ་ཟུ ང་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཚར་བ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟ ན་ཡོད།  དེ་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མ་ཏེ་ར་ (Matera) ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༡སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཞི་བདེའི་གྲ ོང་སྡ ེ་གསར་འཛུ གས་གནང་བར་འཚམས་གཟིགས་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༥ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མ་ཏེ་ར་ཞེས་པའི་ས་ཁུ ལ་དུ ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་བཞེས་མྱ ོང་མཁན་ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ེ་ཊི་ཝིལ་ཡམ་སི་མཆོག་ (Betty Wil-liams) གིས་དམག་འཁྲུ  ག་དང་མུ ་གེ དབུ ལ་ཕོངས། སྤྱ  ི་ཚགས། ཆབ་སྲ ིད་སོགས་ཀྱ ི་དཀའ་ངལ་འོག་སྐྱ  བས་བཅོལ་དུ ་བྲ ོས་བྱ ོལ་ཡོང་བའི་མི་མང་ཚར་མི་ཚའི་མདུ ན་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་ཆེད་གསར་འཛུ གས་གནང་བའི་ཞི་བདེའི་གྲ ོང་སྡ ེ་ཞེས་པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ།  དེ་ཡང་ཐོག་མར་ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ེ་ཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གྲ ོང་སྡ ེ ་གསར་པའི་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་ཆེད་ཨར་ལས་ཀྱ ི་ལས་གཞི་འགྲ ོ་བཞིན་པ་རྣ མས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཞུ ས་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གྲ ོང་སྡ ེ་གསར་པར་ཐུ གས་སྨ ོན་མཛད། དེ་ནས་ཉེ་འགྲ མ་དུ ་བྷ ་རོ་ན་ལེ་ཞེས་པའི་ཕོ་བྲ ང་ཞིག་ཡོད་པར་མཛད་སྒ ོ་ཚགས་སྐ བས་ཐོག་མར་གྲ ོང་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཏེ། ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ེ་ཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ནི་མི་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཡོད་མཁན་གྱ ི་ལག་ཆ་ལྟ ་བུ ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ང་ཚ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་མཁན་གཅིག་མཚུ ངས་ཆགས་ཡོད་ཀྱ ང་། ང་ཚས་མ་ཤེས་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད། མཐར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་རང་ལ་འཕྲ ད་སྐ བས་ཁོང་ཁྲ ོ ་དང་སུ ན་སྣ ང་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་འཚ་བའི་ལས་ལ་འཇུ ག་གི་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུ   འི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ནི་གཞན་གྱ ི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བླ ོ་མང་ཙམ་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟ ར་བྱ ས་ཚ་ཁོང་ཁྲ ོ་ལ་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་ཤུ གས་ཆུ ང་དུ ་

འགྲ ོ་གི་རེད། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་མི་མང་རྣ མས་འཚ་བའི་བྱ ་སྤྱ  ོད་ལ་སུ ན་སྣ ང་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན། ཞི་བདེའི་ཁོར་ཡུ ག་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་བསམ་བླ ོ་འཁོར་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལས་གཞི་འདི་རིགས་ལ་མི་ཚས་རང་བཞིན་གྱ ི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། དུ ས་རབས་ ༢༠ དེ་མི་གསོད་ཁྲ ག་སྦྱ  ོར་གྱ ི་དུ ས་རབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་དུ ས་རབས་ ༢༡ འདི་འཚ་

བ་མེད་པའི་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་དུ ས་རབས་ཤིག་བཟོ་རྒྱུ   འི་

འཆར་སྣ ང་ང་ཚར་དགོས། ས་ཆ་འདིར་རྡུ  ལ་ཕྲ ན་སྙ ིགས་རོ་ཕུ ང་གསོག་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཚབ་ཏུ ་ལྕ མ་སྐུ  ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སུ ་ཞི་བདེའི་གྲ ོང་སྡ ེ་འདི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་གསར་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ   འི་དགོངས་པ་འདི་རླ བས་ཆེན་རེད། ལས་གཞི་འདི་མ་འོངས་པར་འཛམ་གླ ིང་ནང་ཞི་བདེ་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་ས་བོན་ལྟ ་བུ ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་ས་གནས་གཞན་དུ འང་ལས་གཞི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༢
འདི་ལྟ ་བུ ་སྤ ེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། འཛམ་གླ ིང་བདེ་སྐྱ  ིད་ལྡ ན་པ་ཞིག་དགོས་ན་མི་དཀྱུ  ས་མ་རྣ མས་ཕན་ཚུ ན་མཉམ་རུ བ་ཀྱ ིས་ལས་གཞི་འདི་ལྟ ་བུ འི་ཐོག་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཐབས་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས་འཛམ་གླ ིང་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་གྲ ོས་ཆོད་བཞག་ནས་དེ་ལྟ ར་བསྒྲུ   བ་མི་ཐུ བ། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ེ་ཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ི་ཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་གིས་ཉམས་གསོ་གནང་བའི་ཡི་ཤུ འི་གནའ་བོའ་ིམཆོད་ཁང་སན་ཨར་ཆི་ཨན་ཇི་ལོ་ཞེས་པར་ (Sant’Arcangelo) ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་མཆོད་ཁང་ནང་དུ ་ཐུ གས་ཞིབ་མཛད་རྗ ེས་མཆོད་ཁང་གི་རྭ ་བའི་ནང་དུ ་མང་ཚགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ས་གནས་ཡི་ཤུ འི་ཆོས་དཔོན་ཞིག་གིས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ འི་གསུ ང་བཤད་གནང་སྟ ེ་སླ ར་ཡང་ཐད་འཕུ ར་གནམ་གྲུ  ་བརྒྱུ   ད་མ་ཏེ་རར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུ   ར། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཨི་

ཊ་ལིར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་མ་ཊེ་རའི་ (Matera) གྲ ོང་ཁྱ ེར་གྱ ི་ཉེ་འདབས་སུ ་ལྕ མ་སྐུ  ་བྷ ེ་ཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་གིས་གསར་འཛུ གས་གནང་བའི་ཞི་བའི་གྲ ོང་སྡ ེ། ཞེས་པར་འཚམས་གཟིགས་སོགས་ཁུ ལ་དེའི་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོར་(Milano)ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དེའི་སི་ཊི་ཧོལ་ (City Hall) ཞེས་པར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད། སྐ བས་དེར་མི་ལ་ནོའ་ིགྲ ོང་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་སྐུ  ་ཞབས་ཇུ ་ལི་ཡ་ནི་པི་ས་པི་ཡ་ (Giuliani Pisapia) མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོའ ་ིགྲ ོང་སྡ ེའི་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི ་ཚགས་མི་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། གྲ ོང་སྡ ེ་

སྤྱ  ི་ཁྱ བ་པ་མཆོག་དང་གྲ ོང་སྡ ེ་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་གཙ་མཆོག དེ་བཞིན་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་བཅས་ལ་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་རྣ མ་པ་ཚའི་ཐོབ་གོ་སའི་མིང་ནས་མ་འབོད་པར་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ཞེས་འབོད་རྒྱུ   ་དེ་ནི། ཐོབ་གོ་ས་དེ་དག་དུ ས་ཡུ ན་ལོ་འགའ་ཤས་རིང་ལས་ཐོབ་རྒྱུ   ་མིན་པ་དང། ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོའ ་ིའདུ ་ཤེས་དེ་ནི ་ང་ཚ ་སྐྱ  ེས་པ་ནས་བཟུ ང་མ་འཆི་བར་གནས་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་དེང་སྐ བས་དཔལ་འབྱ ོར་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་བཞིན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མ་འོངས་པར་ལྟ ་ཕྱ ོགས་དེ་ཧ་ལམ་རེ་བ་མེད་པ་ལྟ ་བུ ་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུ  ང། ལྟ ་སྟ ངས་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུ  ལ་ཞིག་ཡིན། དུ ས་རབས་ ༢༠ ནང་བཟང་ཕྱ ོགས་

ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་མང་པོ་ཕྱ ིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱ  ག་རྒྱུ   འི་རྒྱུ   ་མཚན་མང་པོ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཁུ ལ་དེར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དགེ་འཕེལ་གླ ིང་ཆོས་ཚགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་སྐ བས་ཆོས་ཚགས་ཀྱ ི་དབུ ་བླ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་གྲྭ  ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ཁྲ ོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཚགས་སུ ་ནང་ཆོས་ནས་གསུ ངས་པའི་གྲུ  བ་མཐའི་རྣ མ་གཞག་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་སྐ ོར་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་དགྱ ེས་ཚར་ཆེན་པོས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། གནའ་བོའ་ིརྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་ནང་ཆོས་ལུ གས་གཞན་གྱ ི་གྲུ  བ་མཐར་དོ་སྣ ང་ཙམ་མིན་པར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   འི་གོམས་སྲ ོལ་ཡོད་པ་དེ་དག་བསྔ གས་འོས་སུ ་གྱུ  ར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན། མིག་དཔེ་ལེན་ཐུ བ་པ་བྱ ེད་དགོས། གྲུ  བ་མཐའ་དང་བླ ོ ་སྦྱ  ོང་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་སྐ བས་སེམས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད། གཙ་བོ་སེམས་ལ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་ཡུ ལ་དང་གཏོང་མཁན། བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་བཅས་ཚང་མ་སེམས་རང་ཉིད་ཀྱ ི་སྟ ེང་ནས་ཡོང་དགོས་སྟ བས། སེམས་ལ་ཡང་ཡང་དྲ ན་སྐུ  ལ་གཏོང་ཐུ བ་ཚ་དགེ་མཚན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་མཛད་རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཌལ་ཝར་མེ་ཚགས་ཁང་དུ ་(Dal Verme Theatre) གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༡༥༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༣
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོའ་ི (Milano) ཌལ་ཝར་མེའི་ (Dal Verme Theatre) ཚགས་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༡༥༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ང་ཚ་ཚང་མ་ལུ ས་དང་སེམས་ཚར་གང་གི་ཆ་ནས་འགྲ ོ་བ་མི་གཅིག་མཚུ ངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་མཚུ ངས་ཡིན། ངོས་ཀྱ ི་ཉམས་མྱ ོང་ཐོག་ནས་བརྗ ོད་ན། ངོས་རང་ཆུ ང་བྱ ིས་པའི་དུ ས་རྩ ེད་མོར་སྣ ང་བ་གཡེང་བའི་དུ ས་སྐ བས་ཀྱ ི་མི་ཚ་དེ་སྐྱ  ིད་ཤོས་ཡིན་པའི་ཚར་སྣ ང་བྱུ  ང། དེ་རྗ ེས་ངོས་རང་ལོ་ ༡༦ སྐ བས་རང་དབང་བརླ གས་པ་མ་ཟད། རང་ལོ་ ༢༤ སྐ བས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཤོར་བ་རེད། ངོས་རང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་སྐྱ  ེས་སྐ བས་ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ  ་ནག་དབར་དམག་འཁྲུ  ག་འགོ་བཙུ གས་འདུ ག དེ་རྗ ེས་འཛམ་གླ ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ལང་པ་དང་རྒྱ  ་ནག་ལ་ནང་འཁྲུ  ག་ཤོར་བ། ཀོ་རི་ཡ་དང་ཝི་ཏི་ནམ་གྱ ི་དམག་འཁྲུ  ག་སོགས་བྱུ  ང་ཡོད། ངོས་ཀྱ ི་མི་ཚའི་དུ ས་སྐ བས་མང་ཆེ་བའི་ནང་འཛམ་གླ ིང་སྟ ེང་དམག་འཁྲུ  ག་དང་འཚ་བའི་ཉམས་མྱ ོང་བྱུ  ང། འོན་ཀྱ ང་ཕྱ ོགས་ཡོངས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ལ་དཔྱ ད་སྐ བས་དུ ས་རབས་ ༢༠ ནང་བཟང་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུ  ང་ཡོད། དཔེར་ན། འཛམ་གླ ིང་དམག་ཆེན་དང་པོའ ་ིསྐ བས་སུ ་མིའི་བསམ་བླ ོར་རྙ ོག་གྲ ་ཇི་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་དེ་དག་དྲ ག་པོའ ་ིཐབས་ལམ་ཁོ་ནས་སེལ་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་དུ ས་རབས་ ༢༠ མཇུ ག་ཙམ་དུ ་མི་ཚས་དྲ ག་པོ་དང་འཚ་བའི་བྱ ་སྤྱ  ོད་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་སྤྱ  ི་ཚགས་ཞི་བདེ་ལྡ ན་པ་ཞིག་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་བསམ་བླ ོ་འཁོར་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཡུ ་རོབ་ནང་ཆ་བཞག་ན། ལོ་ངོ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་རིང་ནས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཕན་ཚུ ན་

དགྲ ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱ ས་པ་རྣ མས་ད་ཆ་ཕན་ཚུ ན་ཁྱ ིམ་མཚས་ཀྱ ི ་འདུ ་ཤེས་འཛིན་ནས་གནས་བཞིན་ཡོད། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་སེམས་ཀྱ ི ་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་ལ་དོ་སྣ ང་གསར་པ་སྤྲ  ོད་འགོ་བཙུ གས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལུ ས་སེམས་ཀྱ ི་བདེ་བ་དང་བསམ་བླ ོའ ་ིདབར་ཧ་ཅང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད། སྤྱ  ིར་དེང་སྐ བས་ཕྱ ི་དངོས་པོའ་ིདཔལ་འབྱ ོར་

གྱ ི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དེ་དག་ལ་དང་དོད་ཧ་ཅང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆོས་ལུ གས་ལ་མ་བརྟ ེན་པར་མིའི་བཟང་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་རིན་ཐང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱ ས་ཏེ་ཧ་ཅང་དོ་སྣ ང་ཆེན་པོ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ།།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༤

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དགེ་འཕེལ་གླ ིང་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དུ ་ལམ་གཙ་རྣ མ་གསུ མ་གྱ ི་བཀའ་ཆོས་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོའ་ི (Mila-no) ནང་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དགེ་འཕེལ་གླ ིང་བོད་ཀྱ ི ་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་

འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟ ེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༧ ཉིན་བཟོ་ལས་དང་ཚང་ལས་གཉིས་འཛམས་ཀྱ ི ་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་

ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོའ  ི (Milano) ཨ་སི་ཁོ་ཚགས་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་ཨི ་ཊ་ལི ་གཙ ་བོར་གྱུ  ར་བའི ་འཛམ་གླ ིང ་གི ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་འདྲ ་མིན་ནས་ཆེད་

བཅར་ཞུ ས་པའི་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༨༠༠༠ བརྒ ལ་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྗ ེ ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་

པའི་ལམ་གཙ ་རྣ མ་གསུ མ་གྱ ི ་བཀའ་ཆོས་སྐ བས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དེ་རིང་འདིར་ཆོས་འབྲ ེལ་བྱ ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་རེད། ཁྱ ེད་རང་ཚ ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ི་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་འཚ་གནས་བྱ ེད་མཁན་འགྲ ོ ་བ་མིའི་དལ་འབྱ ོར་གྱ ི ་མི་ལུ ས་འདི་ཚ ་སྔ ོན་མ་གཞན་གྱ ི ་ཆེད་ཚགས་དང་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ལས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། མི་གཞན་ལ་རང་གིས་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ཐོག་ནས་གནོད་པ་བསྐྱ  ལ་ཏེ་དལ་འབྱ ོར་མི་ལུ ས་ཐོབ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟ ེན་དུ ས་རྒྱུ   ན་དུ ་རང་རྒྱུ   ད་ལ་བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེ ་དང་གཞན་ཕན་ཆེད་སྙ ིང་སྟ ོབས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནས་ཐེངས་འདིར་ཐོབ་པའི ་དལ་འབྱ ོར་མི ་ལུ ས་འདི་ཆུ ད་ཟོས་སུ ་མི་འགྲ ོ་བ་བྱ ེད་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན། ང་རང་ཚའི་བླ ོར་ཉོན་མོངས་དུ ག་གསུ མ་གྱ ིས་གོམས་འདྲ ིས་ཐེབས་ཡོད་སྟ བས། བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེ ་སོགས་རང་བཞིན་གྱ ིས་རང་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་སེམས་ལ་སྦྱ  ོང་བརྡ ར་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། སྡ ིག་པའི་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་དུ ག་གསུ མ་དང་འབྲ ེལ་བའི ་ལས་ཀ་ཡོངས་རྫ ོགས་དེ ་ཙམ་གྱ ིས་འབད་བརྩ ོན ་བྱ ེ ད ་མི ་དགོས་པར་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཉིན་རེའི་འཚ ་བའི་ནང་བྱ མས་བརྩ ེ ་དང་གཞན་ཕན་གཉིས་ཁ་མ་བྲ ལ་བར་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ ་སྩ ལ་ཏེ ་ཆོས་འབྲ ེལ ་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་ཡོད། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༨ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི ་བཀའ་དབང་དང་ཕྱ ེད ་ཡོལ་མང་ཚགས་ལ་<<བདེ་སྐྱ  ིད་འཚལ་ཐབས་>>ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༥
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་དང་གསར་འགོད་པའི་དྲ ི་བར་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༨ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོའ ་ིནང་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མི་ལ་ནོར་མི་གྲ ངས་ ༡༠༠༠༠ ཤོང་ཚད་ཡོད་པའི་རྩ ེད་རྭ འི་ནང་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་སྩ ལ།  དེ་ཡང་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིཆོ་ག་སོགས་ལེགས་པར་མཛད་རྗ ེས་ཐེག་ཆེན་གྱ ི ་རྒྱུ   ད་སྡ ེ ་བཞིའི་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིའི་ནང་ནས་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་དབང་དེ་བྱ ་རྒྱུ   ད་ཁོངས་སུ ་གཏོགས་པ་དང་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིའི་ནང་ཞི་ལྷ ག་ཟུ ང་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཐབས་ལ་བསྟ ེན་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ངོས་ལ་སྟ ག་བྲ ག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཡོངས་འཛིན་གླ ིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དྲུ  ང་ནས་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་ཐོབ་བྱུ  ང་། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི ་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིཆོས་འབྲ ེལ་རྗ ེས་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་དངོས་གཞི་སྩ ལ། སྐ བས་དེར་ཡི་ཤུ ་དང་ཁ་ཆེའི་བླ ་མ་དང་གྲྭ  ་བཙུ ན་ཁག་གཅིག་ཀྱ ང་ཆེད་བཅར་ཞུ ས་ཡོད།  ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་བརྙ ན་འཕྲ ིན་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཞིག་གི་གསར་འགོད་པས་བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བའི་སྐ ོར་གྱ ི་དྲ ི་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། གནད་དོན་འདི་ཆབ་སྲ ིད་དང་འབྲ ེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་དེའི་སྐ ོར་གང་ཡང་བརྗ ོད་འདོད་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཁྱ ིམ་ཚང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཁོང་ཚས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་འདྲ ་རྩ ་བ་ནས་མིན་པ་ར་སྤྲ  ོད་ཐུ བ་ཡོད། བོད་མིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་གཙ་བོ་གང་ཡིན་རྒྱ  ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚས་ཞིབ་འཇུ ག་ཚད་ལྡ ན་ཞིག་ངེས་པར་བྱ ེད་དགོས། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བླ ོན་ཧུ འུ ་

ཡོ་པང་ལྷ ་སར་ལྟ ་སྐ ོར་དུ ་བསྐྱ  ོད་སྐ བས། བོད་ནང་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས། རྒྱ  ་ཧན་མི་རིགས་བོད་ནས་རྒྱ  ་ནག་ཏུ ་ཕྱ ིར་འཐེན་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཁས་ལེན་ཡང་བྱ ས་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་ནི་གུ ང་ཁྲ ན་རིང་ལུ གས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ  ་ནག་གི་སྲ ིད་འཛིན་ཟུ ར་པ་སྐུ  ་ཞབས་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ནས་བདེན་པ་འཚལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཧུ འུ ་

ཅིན་ཐའོ་རྒྱ  ་ནག་གི་སྲ ིད་འཛིན་དུ ་བསྐ ོ ་གཞག་བྱུ  ང་མཚམས་འཆམ་མཐུ ན་གྱ ི་སྤྱ  ི་ཚགས་བསྐྲུ   ན་དགོས་པ་བརྗ ོད་སྐ བས་ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ས་པ་ཡིན། འཆམ་མཐུ ན་གྱ ི ་སྤྱ  ི་ཚགས་དེ་ཕན་ཚུ ན་ཡིད་ཆེས་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ལས་དྲ ག་པོའ་ིདབང་ཤུ གས་ཁོ་ནས་བཟོ་ཐུ བ་བསམ་པ་དེ་རྒྱུ   ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་མིན། དྲ ག་ཤུ གས་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ས་ཚ་ཡིད་ཆེས་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   འི་ཚབ་ཏུ ་གྲུ  བ་འབྲ ས་ལྡ ོག་ཕྱ ོགས་ཤིག་ཐོན་ངེས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༦

 སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༨ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མི་ལ་ནོར་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་ཐོག ་མར་མགོན ་པོ ་གང ་ཉིད ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚར་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདི་གར་ངོས་རང་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་བརྟ ེན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ི་ཡོད། ང་ཚའི་དེ་སྔ འི་གཞུ ང་གི་འགྲ ོ་སྟ ངས་དེར་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་བརྡ ར་ཤ་གཅོད་ས་ལྟ ་བུ ་ཟུ ར་དུ ་མེད་པ་དང་། དབང་ཆ་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་ཉུ ང་ཤས་ཤིག་གི་ལག་པར་ཡོད་སྟ བས། དེའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ངོས་རང་ཆུ ང་དུ ས་ནས་མཐོང་གི་ཡོད། སྐ བས་དེ་དུ ས་ནས་ལམ་ལུ གས་དེར་བཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་དགོས་ཀྱ ི་རེད་སྙ མ་གྱ ི་ཡོད། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ངོས་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་

ཀྱ ི་འགན་ཁུ ར་བླ ངས་པ་ཡིན། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ངག་ཕོད་ཀྱ ིས་འགོ་ཁྲ ིད་དེ་ལེགས་བཅོས་ཚགས་ཆུ ང་བཙུ གས་ཏེ། ཁྲ ལ་དང་འུ ་ལག་རྒྱུ   ག་རྒྱུ   ་དེ་དག་བཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་རྒྱུ   ་འགོ་འཛུ གས་བྱ ས་པ་རེད། ངག་ཕོད་

ལ་གསར་བརྗ ེའི་བསམ་བླ ོ་ཡག་པོ་ཡོད། དུ ས་དེ་ནས་བཟུ ང་གང་ཙམ་ཞིག་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་ཡོད། རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལག་བསྟ ར་བྱ ེད་ཐུ བ་མེད། གང་ལ་ཞེ་ན། རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ི ་ལས་ཁུ ངས་ནས་དེ་དུ ས་བོད་པས་འགོ་ཁྲ ིད་ནས་བཅོས་བསྒྱུ   ར་བཏང་བ་ཡིན་ན། བོད་པར་རན་པའི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ཞིག་འགྲ ོ་གི་རེད། རྒྱ  ་མི་ཁོ་རང་ཚས་རྒྱ  ་ནག་ནང་གི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ལྟ ་བུ ་ཞིག་གཏོང་འདོད་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་དེར་འགན་རྐྱ  ེན་ཆགས་ཀྱ ི་རེད་བསམས་ཏེ་ཁོ་ཚས་མོས་པ་བྱ ས་མེད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚར་ལག་བསྟ ར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་མེད། སྤྱ  ིར་བཏང་བོད་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་ལམ་ལུ གས་ལ་ཞན་ཆ་ཡོད་པ་ང་ཚ་བོད་མིར་ངེས་

ཤེས་རྙ ེད་དེ་བོད་པ་རང་ཉིད་ནས་རང་ཁུ ལ་གྱ ིས་བོད་ཀྱ ི ་ལམ་ལུ གས་ལ་བཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་རྒྱུ   འི་འདུ ན་པ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གིས་འགོག་རྐྱ  ེན་བཟོས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གདུ ག་རྩུ  བ་ཅན་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་པར་བརྟ ེན། ལི་ཐང་ཁུ ལ་ནས་བྱ ས་ཏེ་རིམ་བཞིན་འུ ་ཐུ ག་སྟ ེ་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ་རྒྱུ   ་འགོ་ཚུ གས་པ་རེད། གནས་སྟ ངས་དེ་འདྲ ་ཞིག་གི་སྐ བས་དེར་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ  ་གར་དུ ་སླ ེབས་པ་རེད། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོ་འགོར་བོད་དུ ་ལོག་པ་ཡིན། གནས་སྟ ངས་ཛ་དྲ ག་ཏུ ་དང་རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་གདུ ག་རྩུ  བ་བྱ ེད་ཤུ གས་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ ་ཕྱ ིན་ཡང་དེ་འདྲ ་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩  ལོར་གནས་ཚུ ལ་ཐབས་སྐྱ  ོ་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐབས་ཤེས་བྱ ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་ཏེ་སོ་སོའ་ིསྲ ོག་འགོ་ཐོན་མི་ཐོན་མཚམས་སུ ་སླ ེབས་སྐ བས། མཐར་ནོར་གླ ིང་དུ ་སྡ ོད་ཐབས་མེད་སྟ བས་བྲ ོས་བྱ ོལ་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ཐག་གཅོད་བྱ ས་ཏེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༣ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་དགོང་དྲ ོ་ལྷ ་སའི་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ནོར་གླ ིང་ནས་རྒྱ  ་གར་དུ ་བྲ ོས་བྱ ོལ་དུ ་ཡོང་བ་རེད།  རྒྱ  ་གར་དུ ་བཙན་བྱ ོལ་ལ་སླ ེབས་མ་ཐག་བཀའ་ཤག་གི་འཛིན་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ལ་བཅོས་སྒྲ  ིག་དང་འབྲ ེལ་མུ ་མཐུ ད་མང་གཙའི་ལམ་དུ ་བསྐྱ  ོད་རྒྱུ   འི་ཆེད་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་འགོར་ཡིན་པ་ཡོད། རྒྱ  ་གར་རྡ ོ་རྗ ེ་གདན་དུ ་ང་ཚས་ཚགས་ཏེ་སྐ བས་དེར་སྦ ག་ས་ནས་དགེ་འདུ ན་པ་ཡང་མང་དག་ཅིག་སླ ེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་གདན་སའི་མཁན་པོ་ཡང་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད། སྤྱ  ི་འཐུ ས་བསྐ ོ་རྒྱུ   ་དེ་ནས་འགོ་ཚུ གས་པ་རེད། ང་ཚའི་མང་གཙའི་ལས་འགུ ལ་སྐ བས་དེ་དུ ས་ནས་འགོ་

རེད། བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་སྙ ིང་སྟ ོབས་དང་ལྷ ག་བསམ་དྲ ག་ཤུ གས་ཀྱ ིས་ཉམས་གུ ད་གཏོང་ཐབས་རྩ ་བ་ནས་མེད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན། བོད་མིའི་ལ་རྒྱ  ་དང་སྙ ིང་སྟ ོབས་ལོ་ངོ་ ༢༥༠༠ ལྷ ག་སོང་བའི་ནང་ཆོས་ཀྱ ི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་ལ་རྩ ་བ་བཟུ ང་ནས་གནས་ཡོད། དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣ ང་ཇེ་ཆེར་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། དམར་ཤོག་ཚགས་པ་ལྟ ་བུ ར་ཆ་མཚན་ན། ལོ་ངོ་ ༢༠༠ ཙམ་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་ལས་མེད། གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ི་མཐོང་དེང་སྐ བས་ཉམས་གུ ད་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཅིག་བསྡུ  ས་རིང་ལུ གས་ཀྱ ི་སྲ ིད་དབང་ད་ཆ་མཇུ ག་སྒྲ  ིལ་ཚར་བ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་ལན་སྩ ལ། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༧
བཙུ གས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་ངོས་ཀྱ ིས་བསྐ ོ་གཞག་བྱ ེད་མི་དགོས་པར་མི་དམངས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་ནས་བསྐ ོ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་རེད། དུ ས་དེ་ནས་བཟུ ང་ངོས་རང་གི་གནས་སྟ ངས་ཕྱ ེད་རྒ ན་ཡོལ་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་འོས་བསྡུ  ་བྱ ས་པའི་བཀའ་བླ ོན་དེས་ལོ་ལྔ ་ཐེངས་གཉིས་བྱ ས་རྗ ེས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་སླ ེབས་སྐ བས། མི་མང་ནས་མང་གཙའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣ ང་ཡག་པོ་བྱ ས་སྟ བས། ངོས་རང་ཕྱ ེད་རྒ ན་ཡོལ་གྱ ི་གནས་སྟ ངས་དེ་ནས་རྒ ན་ཡོལ་ཆ་ཚང་བྱ ས་ན་རན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ངོས་ཀྱ ིས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་ཏེ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ་ ༣ ནང་ཡོངས་བསྒྲ  གས་ཐོག་བརྗ ོད་ནས་རིམ་བཞིན་དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་རྣ མས་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན། འགོ་སྟ ོད་ཕྲ ན་བུ ་གཡང་གཟར་པོ་ལྟ ་བུ ་བྱུ  ང་སྟ ེ། ༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་ཞུ ས་ཏེ་འགན་མི་ཁྱ ེར་བའི་མཐོང་ཚུ ལ་ལྟ ་བུ ་ཡང་བྱུ  ང་འདུ ག ཕྲ ན་བུ ་

བླ ོ་ཕམ་ཡོང་གི་རེད། འོན་ཀྱ ང་རྗ ེས་ལ་མང་ཆེ་བས་དེར་གནད་འགག་དང་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་འདུ ག་ཅེས་མོས་མཐུ ན་བྱ ས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བྱ ས་པ་རེད། ངོས་ཀྱ ིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་འགན་དབང་དེ་མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་ཁྲ ིད་ཚར་དགའ་ཞིང་སྤྲ  ོ་ཞིང་ཐོག་ནས་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་བྱ ས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་ངོས་རང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་མགྲ ིན་ཚབ་མཚན་པའི་ལས་དོན་མུ ་མཐུ ད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རང་ཚས་སེམས་ཁྲ ལ་མ་བྱ ས་པར་བླ ོ་བདེ་པོ་བྱ ས་ནས་སྡ ོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་དང་སོག་རིགས་རྣ མས་ལ་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་བསྟ ན་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཡོད་པའི་རིན་ཐང་ཤེས་པའི་སྒ ོ་ནས་བདག་གཅེས་དགོས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐ ོར་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས ༢༩ ཉིན་ཐེངས་འདིའི་ཡུ ་རོབ་ཁུ ལ་གྱ ི ་རྒྱ  ལ་ཁབ་གསུ མ་ནང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ི ་

མཛད་འཆར་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ ་སྟ ོན་འཁོར་རྣ མས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ   ད་ལྡ ི ་ལི་དང་དེ་ནས་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡༢།༢༠ ཐོག་གྷ ་གལ་གནམ་ཐང་དུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐ བས། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་པདྨ ་ཆོས་འབྱ ོར་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་སྤ ེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་སོགས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད།  དེ་ནས་ཕེབས་འགྲ ོ་བརྒྱུ   ད་བཞུ གས་སྒ ར་ཕོ་བྲ ང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུ ས་ཁྲ ིམས་ཞིབ་གཞན་མཆོག་གིས་གཙས་བདེ་སྲུ  ང་བཀའ་བླ ོན་མཆོག་དང་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་མཆོག དེ་བཞིན་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྨ ན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༤ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་ཧ་ིམཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའ་ིཀང་ར་རྫ ོང་དུ ་ཕོར་ཊ་ིས་ིསྨ ན་ཁང་ (Fortis Hospital) ཞེས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་དབུ ་འབྱ ེད་ཀྱ ི་མཛད་སྒ ོའ་ིསྐུ  ་མགྲ ོན་གཙ་བོར་ཇི་ལྟ ར་གདན་ཞུ འི་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨ ིན་སྩ ལ་ཐོབ་སྟ ེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་སྐ བས་སྨ ན་ཁང་མདུ ན་དུ ་གུ ས་བསུ འི་མེ་ཏོག་ཆུ ན་པོ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པར་དགྱ ེས་བཞེས་ཀྱ ིས་སྨ ན་ཁང་གི་མཚན་བྱ ང་དང་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་རྗ ེས་སྨ ན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱ ིས་གཙས་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་རྣ མས་དང་སྐུ  ་པར་ལྷ ན་སྒྲ  ོན་མཛད། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨ ན་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་དང་སྦྲ  གས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཆོས་གྲ ོགས་ཕ་ོམ་ོཚ། ངོས་རང་ས་གནས་འདིར་གཞིས་ཆགས་ཏ་ེལ་ོང་ོ ༥༢ ལྷ ག་འགྲ ་ོབཞིན་ཡོད། དུ ས་ཡུ ན་དེའི་རིང་ཁུ ལ་འདིར་ཡར་རྒྱ  ས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱ ིན་འདུ ག 

ངོས་རང་མེཀ་ལོ་གན་ཆིར་ཐོག་མར་འབྱ ོར་སྐ བས་ཚང་ཁང་གཉིས་ལས་མེད། ད་ཆ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སོགས་ཡར་རྒྱ  ས་ཧ་ཅང་ཕྱ ིན་ཡོད། ད་དུ ང་ཡར་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིརྣ མ་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲ ོ་བཞིན་པ་ནི་བླ ོ་སྤ ོབས་སྐྱ  ེ་གཞི་ཞིག་

རེད། སྨ ན་ཁང་གསར་པ་འདིར་སྙ ིང་གཤག་བཅོས་བྱ ་རྒྱུ   འ་ིཆ་རྐྱ  ེན་ཡོད་པ་ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ངོས་ཀྱ ིས་ཨ་རི་དང་ཡུ ་རོབ་ཁུ ལ་གྱ ི་སྨ ན་ཁང་འགའ་ཤས་ནང་རྒྱ  ་གར་གྱ ་ིསྨ ན་པ་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུ  ང། དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་ོ



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༨
ལྟ ར་གཟུ གས་པོ་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ེད་སའི་ཨ་རིའི་མ་ཡོའ་ིསྨ ན་ཁང་དུ ་ (Mayo Hospital) རྒྱ  ་གར་གྱ ་ིསྨ ན་པ་ཞིག་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་བསམ་པར་སྨ ན་གྱ ་ིསླ ོབ་སྦྱ  ོང་དང་

དེ་བཞིན་རིག་པའི་གནད་གཞན་གྱ ི་ནང་རྒྱ  ་གར་བ་ཚའི་གནས་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོད་པའ་ིཚར་སྣ ང་བྱུ  ང། དེར་བརྟ ེན་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྨ ན་པ་ཚད་ལྡ ན་ཚས་རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་གྱ ི་མངའ་སྡ ེ་དང་ས་ཁུ ལ་ཁག་ཏུ ་སྨ ན་ཁང་བཙུ གས་ཏེ་རྒྱ  ལ་ཁབ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་ཡུ ལ་མི་ཚར་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་ཐུ བ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གཟི་བརྗ ིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། རྒྱ  ་གར་ནང་དེང་རབས་ཀྱ ་ིསྨ ན་ལུ གས་ (Alopathy) མ་དར་སྔ ོན་དུ ་ལོ་ངོ་སྟ ོང་གི་ཚའི་རིག་བྱ ེད་ཀྱ ི་སྨ ན་ལུ གས་ 
(Ayurvedic) ཡོད། དེང་རབས་སྨ ན་ཁང་ག་ིཡན་ལག་ལྟ ་བུ ར་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་གྱ ི་སྨ ན་ཁང་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་བཞིན་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་ཉམས་མྱ ོང་

ག་ིཐོག་ནས་བརྗ ོད་ན། བོད་པའ་ིགས་ོབ་རིག་པའ་ིསྨ ན་གྱ ིས་ནད་གཞིར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མྱ ོང་བ་བྱུ  ང། གསོ་བ་རིག་པའི་སྨ ན་ལུ གས་མཐར་ཐུ ག་གཞི་བཅོལ་ས་

ན་ིརྒྱ  ་གར་ཚའ་ིརིག་བྱ ེད་ཡིན། བོད་ནང་ད་ེསྔ ་སྨ ན་པ་ཧ་ཅང་མཁས་ཀྱ ང་བྱ མས་བརྩ ེའ་ིབསམ་བླ ་ོམེད་ན། ཁོང་ཚས་སྤྲ  ད་པའི་སྨ ན་གྱ ིས་ནད་གཞིར་དེ་ཙམ་ཕན་གྱ ི་མེད་པ་དང། སྨ ན་པ་ད་ེཙམ་མཁས་པ་ོམིན་ཡང་བྱ མས་བརྩ ེའ་ིཀུ ན་སླ ོང་ཡོད་ན་ཁོང་ཚས་སྤྲ  ད་པའི་སྨ ན་གྱ ིས་ནད་གཞིར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཤོད་སྲ ོལ་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་ཉམས་མྱ ོང་ཐོག་ནས་བརྗ ོད་ན། སྨ ན་པས་ངོས་ཀྱ ི་གཟུ གས་པོར་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ེད་སྐ བས་འཛུ མ་མདངས་ཀྱ ི་རྣ མ་འགྱུ  ར་མ་བསྟ ན་ཚ་འཕྲུ  ལ་ཆས་ལྟ ་བུ འི་ཚར་སྣ ང་ཡོང་བཞིན་འདུ ག ད་ེལྟ ར་མིན་པར་སྨ ན་པས་བྱ མས་བརྩ ེའི་བསམ་བླ ོའ་ིཐོག་ནས་འཛུ མ་མདངས་ཀྱ ི་

རྣ མ་འགྱུ  ར་སྟ ོན་སྐ བས་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་སྐྱ  ིད་པའི་ཚར་སྣ ང་ཡོང་བཞིན་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་འད་ིགར་ཕེབས་པའ་ིསྨ ན་པ་དང་སྨ ན་ཞབས་པ་ཚས་བྱ མས་བརྩ ེའི་ཀུ ན་སླ ོང་གིས་ནད་པའི་བདེ་དོན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་སྨ ན་བཅོས་བྱ ས་ན། ནད་པར་སྙ ིང་སྟ ོབས་དང་གདེང་སྤ ོབས་བསྐྲུ   ན་ཏེ་ན་ཚ་གང་མགྱ ོགས་དྲ ག་སྐྱ  ེད་ཡོང་རྒྱུ   ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད། རྒྱ  ་གར་ནང་ལ་ོང་ོསྟ ོང་རིང་ནས་འཚ་བ་མེད་པའ་ི (Ahimsa) ལྟ ་གྲུ  བ་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ཨ་ཧིམ་ས་བརྗ ོད་སྐ བས་འཇིགས་སྣ ང་དབང་གིས་འཚ་བའི་ལས་འཛམས་རྒྱུ   ་དེ་འདྲ ་ཞིག་རྩ ་བ་ནས་མིན། ཨ་ཧིམ་ས་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ནི་གཞན་གྱ ི་ཚ་སྲ ོག་དང་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏོང་རྒྱུ   ་ད་ེཡིན། ཀུ ན་སླ ོང་ད་ེའདྲ ་ཞིག་ཡོད་ཚ་རང་བཞིན་གྱ ིས་གཞན་ལ་འཚ་བའི་ལས་བྱ ་རྒྱུ   ར་འཛམ་ཟོན་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ེལྟ ་བུ ་ཞིག་ལ་འཚ་བ་མེད་པ་ཞེས་བརྗ ོད་དགོས། འཚ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ད་ེསྙ ིང་སྟ ོབས་མེད་པའ་ིག་ོདོན་རྩ ་བ་ནས་མིན་པར་ནང་ག་ིསྙ ིང་སྟ ོབས་ལ་ག་ོདགོས། ནང་ག་ིསྙ ིང་སྟ ོབས་ད་ེབྱ མས་བརྩ ་ེདང་སྙ ིང་རྗ ེའ་ིབསམ་པའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་དགོས། ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟ ོས་པར་ལོ་ངོ་སྟ ོང་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་འཚ་བ་མེད་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དེ་བཞིན་དེང་སྐ བས་འཛམ་གླ ིང་ནང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁག་གཅིག་གིས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ་ིགཞས་སྣ ་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་ཡོད།  སྤྱ  ིར་ཕོར་ཊ་ིས་ིཧེལ་ཐ་ིཀེར་ལ་ིམ་ིཊ་ིཌ་ི (For-
tis Health care Limited) ཞེས་པའ་ིསྨ ན་ཁང་ད་ེརྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ནང་གྲ གས་ཆེ་བའི་སྨ ན་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྨ ན་ཁང་དེའ་ིཡན་ལག་རྒྱ  ་གར་ས་ཁུ ལ་འདྲ ་མིན་ནང་བཙུ གས་ཟིན་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཧ་ིམཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་ནང་ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་བཙུ གས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད། ཡན་ལག་སྨ ན་ཁང་དེའ་ིནང་ནད་པའ་ིཉལ་ཁྲ ་ི ༩༥ ཡོད་པ་དང་གཤག་བཅོས་བྱ ེད་སའ་ིཁང་པ་གསུ མ། ཛ་དྲ ག་ནད་གཞ་ིབརྟ ག་དཔྱ ད་ཁང་ (ICU) འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དང། ད་ེབཞིན་སྐྱ  ེས་མ་ཐག་པའ་ིཕྲུ  ་གུ ་མ་འབྱ ར་རྣ མས་ཀྱ ་ིཆེད་སྨ ན་བཅོས་ཁང་ནང་ (Neonatal ICU) ཉལ་ཁྲ ་ི ༥ ཡོད་པ་སོགས་མདོར་ན། ཕྲུ  ་གུ ་སྐྱ  ེ་སྐ བས་སྨ ན་བཅོས་ཀྱ ་ིམཐུ ན་འགྱུ  ར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་འདུ ག་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༩
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་པ།

༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༦ ཉིན་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་གང་སར་ཡོད་པའི་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱ ི་མགོན་སྐྱ  བས་དཔུ ང་གཉེན་བླ ་ན་མ་མཆིས་པ་འཛམ་གླ ིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ ར། གོང་ཚས་ཉིན་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི་གསུ ང་ཆོས་རྭ ་བར་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད།  དེའ་ིཉིན་ཐོག་མར་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༧ པའ་ིཐོག་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་རང་དབང་ཅན་གྱ ི་སྡ ེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་ཁུ ངས་ཁག་གི་དྲུ  ང་ཆེ་རྣ མ་པ། ད་ེབཞིན་སྲ ་ིཞུ ་བ་ཆ་ེཕྲ ་རྣ མ་པ། ཆོས་སྡ ་ེཁག་ག་ིདག་ེའདུ ན་པ། སེར་སྐྱ  ་མ་ིམང་སོགས་ནས་ལུ ས་ལ་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་གྱ ོན་ཏེ་བཞུ གས་སྒ ར་ལྷ ་རྒྱ  ལ་རིར་དབང་པོའ་ིགཞུ ་རིས་ལ་འགྲ ན་པའི་དར་ལྡ ིང་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་བརྒ ལ་བ་

བར་སྣ ང་དུ ་དཔྱ ངས་ཏེ། མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ག་ིསྐུ  ་ཁམས་དང་མཐུ ན་པའ་ིསྐུ  ་རླུ  ང་དར་འཛུ གས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྣ མ་གྲྭ  ་དག་ེའདུ ན་བཞ་ིགྲ ས་ཁྲ ་ོབ་ོཁམས་གསུ མ་དབང་བསྡུ  ས་དང༌། བསྟ ན་སྲུ  ང་དམར་ནག་གཉིས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་སྔ ར་རྒྱ  གས་རྔ ན་ལྷ ་བསངས་ཀྱ ིས་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་ལྷ ་སྲུ  ང་མཐུ ་བོ་ཆེ་རྣ མས་ཀྱ ི་དབུ ་འཕང་དགུ ང་དུ ་འདེགས་ཆེད་བསང་མཆོད་ཟབ་རྒྱ  ས་དང་ལྷ ན་ཞལ་འདོན་གསུ ང་འདོན་སྐ བས་མང་ཚགས་རྣ མས་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱ ིས་བསྟ ན་སྲུ  ང་རྣ མས་ལ་གཏང་རག་ཕུ ལ་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིཐུ གས་བཞེད་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་དང་། བོད་རང་དབང་གི་བདེན་མཐའ་མྱུ  ར་དུ ་གསལ་བའི་འཕྲ ིན་བཅོལ་གསོལ་འདེབས་གནད་སྨ ིན་གནང་མཐར་ལྷ ་རྒྱ  ལ་ཀི་བསྭ ོ་ལན་གསུ མ་འབྲུ  ག་སྒྲ  ་ལྟ ར་བསྒྲ  གས་ཏེ་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་སྲུ  ང་མའ་ིདབུ ་འཕང་དགུ ང་དུ ་བཏེགས། མཛད་སྒ ་ོདངོས་གཞ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ པའ་ིཐོག་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི་གསུ ང་རྭ འི་དབུ ་གཡབ་ཏུ ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་སྐུ  ་མགྲ ོན་གཙ་བོ་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་བཟོ་ལས་བླ ོན་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀ་པུ ར་ (Kishan Kapur) མཆོག རྒྱ  ལ་བ་ཀརྨ ་

པ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག ཀང་ར་རྫ ོང་ག་ིརྫ ོང་དཔོན་སྐུ  ་ཞབས་སན་ཇ་ེགུ པ་ཏ་ (Sanjay Gupta) མཆོག མང་གཙའ་ིཀ་བ་གསུ མ་གྱ ་ིམཛད་གཙ་རྣ མ་པ། བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པ། ལྷ ན་ཁང་ཁག་ག་ིདྲུ  ང་ཆ་ེཆུ ང་རྣ མ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱ ་ིསྡ ་ེཚན་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན་རྣ མ་པ། སྲ ་ིཞུ འ་ིལས་བྱ ེད་རྣ མ་པ། གཞུ ང་འབྲ ེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགས་པ་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན་རྣ མ་པ། གཞན་ཡང་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མས་བཞུ གས་གྲ ལ་དུ ་འཁོད་མཚམས་བོད་ཀྱ ི་ཟླ ོས་གར་ཚགས་པས་རྔ ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱ  ལ་གླུ  ་འབུ ལ་བཞིན་པར་བཀའ་ཁྲ ་ིམཆོག་གིས་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱ  ལ་དར་མཁའ་དབྱ ིངས་སུ ་སྒྲ  ེང་འཛུ གས་གནང་སྐ བས་ཚང་མ་སྐུ  ་བཞེངས་ཐོག་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱ ་ིརྒྱ  ལ་གླུ  ་བཏང་། ད་ེརྗ ེས་དཔལ་ལྡ ན་ཁྲ ིམས་པ་ཞིབ་པ་ཆ་ེབ་མཆོག་དང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་བཅས་ཀྱ ིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཀྱ ི་ཟླ ོས་གར་ཚགས་པས་དྲུ  ག་ཅུ འི་དབྱ ངས་ལྡ ན་གྱ ི་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗ ེས་གསོལ་ཇ་འབྲ ས་སིལ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། ད་ེ



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༠
ནས་སྐུ  ་མགྲ ོན་གཙ་བོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི་འཚམས་ཞུ འི་མེ་ཏོག་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་གྲུ  བ་མཚམས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་བའ་ིསྲ ་ིཞུ འ་ིལས་བྱ ེད་གསུ མ་ལ་ལས་བྱ ེད་འདེམས་ལྷ ན་ནས་ལེགས་

སྐྱ  ེས་གནང་རྒྱུ   ར་འདེམས་ལྷ ན་དྲུ  ང་ཆེ་སྣ ང་ས་ཆོས་སྒྲ  ོན་ལགས་ཀྱ ིས་ཁོང་རྣ མ་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས་གྲུ  བ་མཚམས་བཀའ་ཁྲ ་ིམཆོག་གིས་ལེགས་སྐྱ  ེས་གནང་། དེ་ནས་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ག་ིགསུ ང་བཤད་དང། བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཀྱ ་ིགསུ ང་བཤད་གནང་། ད་ེརྗ ེས་སྐུ  ་མགྲ ོན་གཙ་བོ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་བཟོ་ལས་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ཀྱ ་ི༸སྐྱ  བས་མགོན་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་མཛད་སྒ ོར་ངས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་དང་ཧི་མ་ཅལ་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ེརིང་ལ་ོརྒྱུ   ས་ལྡ ན་པའ་ིཉ་ིམ་ོཞིག་རེད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༣༥ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༦ ཉིན་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་བོད་ཀྱ ི་ཞིང་པའི་ཁྱ ིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས། ངས་ཤེས་ཚད་ལྟ ར་ན། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་མཆོག་སྐུ  ་མ་འཁྲུ  ངས་བའི་ཉིན་ཤས་གོང་ཁོང་གི་ཡབ་སྙུ  ང་གཞི་དྲ ག་པོ་བཞེས་ནས་སྨ ན་དཔྱ ད་གང་གིས་ཀྱ ང་ཕན་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཁྱ ིམ་དེར་སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་སྟ བས། ཡབ་ནད་མནར་ལས་གྲ ོལ་ཏ་ེའཛམ་གླ ིང་ནང་ཞ་ིབདེའ་ིཉ་ིམ་འཆར་འག་ོཚུ གས་ཡོད། ད་ེནས་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ ས་

ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་མཆོག་ག་ིའཁྲུ  ངས་ས་བོད་ཡིན་ཡང་མཛད་འཕྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཡུ ལ་སྤྱ  ིར་རྒྱ  ་གར་རྡ ་ས་དང་ཡང་སྒ ོས་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་ཡིན། སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་ག་ིཐུ གས་རྗ ་ེབཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན། དེང་སྐ བས་རྡ ་ས་འད་ི

འཛམ་གླ ིང་ནང་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འད་ིལྟ ་བུ འ་ིབཀའ་དྲ ིན་ལ་ཧ་ིམ་ཅལ་མ་ིམང་དང་ངས་ཐུ གས་རྗ ་ེབླ ་ལྷ ག་ཏུ ་ཆ་ེཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་རིམ་བཞེས་མཛད་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་སེམས་སྐྱ  ོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དུ ས་ཡུ ན་རིང་པོ་མ་སོང་བར་སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་དང་སྐུ  ་ཉིད་ཀྱ ི་མི་མང་དུ ་མ་ཞིག་སྐྱ  བས་བཅོལ་དུ ་ཕེབས་དགོས་བྱུ  ང་ཡོད། སྐུ  ་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་ཏུ ་སྐུ  ་ངལ་འཛམས་མེད་ཐོག་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་གི་ཡུ ལ་གྲུ  ་གང་ཞིག་ཏུ ་མནར་གཅོད་བྱུ  ང་ཚ་འཚ་བས་ལན་འདེབས་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད། འོན་ཀྱ ང་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་མཆོག་གིས་འཚ་བ་ལས་ལྡ ོག་སྟ ་ེཞ་ིབའ་ིལམ་ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩ ོད་མཛད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ལོར་སྐུ  ་ཉིད་ལ་ན་ོབེལ་ཞ་ིབདེའ་ིགཟེངས་རྟ གས་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཧི་མ་ཅལ་དང་རྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཀྱ ་ིགཟ་ིབརྗ ིད་རེད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་གཞོན་སྐྱ  ེས་འགོ་ཁྲ ིད་ཚར་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་མཛད་ནས་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད་ཀྱ ི་ངོ་བོའ་ིཐོག་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་སྲུ  ང་བརྩ ་ིཐེངས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད། སྐུ  ་ཉིད་ཀྱ ་ིཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་ནི་ཧི་མ་ཅལ་མི་མང་རྣ མས་ནས་ནམ་ཡང་བརྗ ེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ་ིགསུ ང་

བཤད་གནང་ཡོད།  ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆ་ེབ་སྩ ལ། ད་ེརྗ ེས་བོད་ཀྱ ི་ཟླ ོས་གར་ཚགས་པས་གཙས་རྡ ་སའི་ཉེ་འཁྲ ིས་སུ ་གནས་པའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  ་སོགས་ཀྱ ིས་གཞས་སྣ ་ཁག་ ༡༡ ཙམ་ཁྱ ོན་རྒྱ  ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ ༥༠༠༠ བརྒ ལ་བ་འདུ ་འཛམས་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ལ་འཁྲ བ་སྟ ོན་གནང་སྟ ེ་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་དགའ་སྤྲ  ོའ་ིརྣ མ་པའ་ིཁྲ ོད་དུ ་གྲ ོལ། ད་ེཉིན་ཕྱ ་ིདྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༦།༣༠ ཐོག་བོད་ཀྱ ་ིཟླ ོས་གར་ཚགས་ཁང་དུ ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་དང་བསྟུ  ན་སྐུ  ་མགྲ ོན་གཙ་བོ་ཀང་རའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་རྫ ོང་དཔོན་སྐུ  ་ཞབས་སན་ཇེའི་གུ བ་ཏ་མཆོག་གིས་དབུ ས་རྒྱ  ་གར་ས་གནས་གྲ ོང་སྡ ་ེལས་ཁུ ངས་ཀྱ ་ིལས་བྱ ེད་དང་། རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་མ་ིརྒ ན་རབས་སོགས་མ་ིགྲ ངས་ ༢༠༠ བརྒ ལ་བ་དང་། སྲ ་ིཞུ ་བ་དྲུ  ང་གཞོན་ཡན་བཅས་ཁྱ ོན་མ་ིགྲ ངས་ ༤༠༠ བརྒ ལ་བ་ལྷ ན་འཛམས་ཐོག་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མས་ལ་དགའ་བསུ འ་ིགསུ ང་བཤད་གནང་། ད་ེརྗ ེས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང། བཀའ་ཁྲ ་ིམཆོག བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན་མཆོག ཀང་རའ་ིསྤྱ  ི་ཁྱ བ་རྫ ོང་དཔོན་མཆོག་རྣ མས་ཀྱ ིས་རིམ་བཞིན་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག་དབུ ་འབྱ ེད་གནང་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་ཀང་རའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་རྫ ོང་དཔོན་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་བོད་ཀྱ ་ིཟླ ོས་གར་ཚགས་པས་བོད་ཀྱ ་ིཐུ ན་མིན་རིག་གཞུ ང་འཁྲ བ་སྟ ོན་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་གྱ ི་གཞས་སྣ ་འཁྲ བ་སྟ ོན་ཞུ ས་རྗ ེས་འཁྲུ  ངས་དུ ས་གོ་སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་གི་ཚགས་གཙ་བཀའ་དྲུ  ང་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་རྗ ེས་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མས་ལ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་གྱ ི་གསོལ་སྟ ོན་རྒྱ  ས་བཤམས་གནང་ཡོད།  ཐེངས་འདིའི ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐུ  འི ་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་ཁྲ ིད་ལ་གསོལ་རས་སྩ ལ་རྗ ེས་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༡༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་ཉིན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༦ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་དུ ས་ཆེན་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་གང་སར་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ ར། གོང་ཚས་ཉིན་བཞུ གས་སྒ ར་རྡ ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི་གསུ ང་ཆོས་རྭ ་བར་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་སྲུ  ང་བརྩ ི་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་སྐ བས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་འདུ ས་མི་མང་ ༥༠༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དེ་རིང་ངོས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་སྐ ར་དུ ས་ཚིགས་འདིར་ཆེད་གཉེར་ཐོག་ནས་ཕེབས་པའི་ཕྱ ིའི་སྐུ  ་མགྲ ོན་ཁག་དང་གྲ ོགས་པོ་རྣ མ་པ་ཚ། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད་རྣ མ་པ། དེ་བཞིན་མི་མང་རྒ ན་བྱ ིས་སྐྱ  ་སེར་རྣ མ་པ་ལྷ ན་རྒྱ  ས་ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ར། དེ་རིང་སྐྱ  ེས་སྐ ར་གྱ ི་དུ ས་ཚིགས་འདིར་ཁྱ ེད་རང་ཚས་ཆེད་མངགས་ཕེབས་ཏེ་འཚམས་འདྲ ི་གནང་བར་ངོས་ཀྱ ིས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སྤྱ  ིར་བཏང་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་སྐྱ  ེས་སྐ ར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་བོད་པས་དེ་ཙམ་བརྩ ི ་གི་མེད་ལ་ལྷ ག་པར་ངོས་རང་སྒ ེར་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་བརྩ ི ་གི་མེད། སྐྱ  ེས་ཚས་ཤིག་བརྩ ི་དགོས་བྱུ  ང་ན། སྔ ་དྲ ོ་ཡར་ལངས་པ་དང་ཉི་མ་གསར་པ་རེ་རེ་འཆར་བ་དེ་ཡང་སྐྱ  ེས་སྐ ར་ཆགས་ཀྱ ི་ཡོད། ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེ་ན། ཉིན་རེའི་མི་ཚ་འདི་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞིག་དང་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ ར་མ་བྱུ  ང་ན། གནོད་པ་མ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཞིག་ཉིན་རེ་བཞིན་སོ་སོས་དམ་བཅའ་འཇོག་གི་ཡོད། མི་གཞན་ལ་ཡང་དེ་ལྟ ར་ཤོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ འི་ཐོག་ནས་མི་ཚ་བསྐྱ  ལ་བ་རེད། ད་ཆ་ངོས་རང་ལོ་ ༧༧ ལ་སླ ེབས་ཡོད། འདི་གར་བཀལ་པའི་འདྲ ་པར་དེ་དག་ལ་ལྟ ་སྐ བས། ཡ་མཚན་སྐྱ  ེ་རྒྱུ   ་ལྟ ༌བུ ་ཞིག་འདུ ག ཟི་ལིང་གི་སྐུ  ་འབུ མ་ཉེ་འདབས་ཀྱ ི་གྲ ོང་གསེབ་པའི་ཕྲུ  ་གུ ་འཚུ བ་པོ་དེ་ད་ཆ་ལོ་སླ ེབས་ཏེ་འདི་འདྲ ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ར་

རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་མེད་པ་མ་རེད། རྒྱུ   ་དང་རྐྱ  ེན་ལ་མཐོང་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་གཅིག་དང་། སྤྱ  ིར་ང་ཚའི་མཐོང་ཆོས་སུ ་མི་མངོན་པ་དང་མེད་པའི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་ཕལ་ཆེར་རིམ་པ་

མང་དག་ཅིག་ཡོད། ནང་པའི་གཞུ ང་སྦྱ  ངས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་ནང་པའི་གཞུ ང་ཉམས་ལེན་བྱ ས་ནས་ཕྲ ན་བུ འི་གོ་རྟ ོགས་དང་ཚར་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་ཞེས་པ་དེ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུ  ར་གྱ ི ་རིམ་པ་གཅིག་དང་ཅུ ང་ཟད་ལྐ ོག་གྱུ  ར་གྱ ི ་རིམ་པ་གཅིག ཤིན་ཏུ ་ལྐ ོག་གྱུ  ར་གྱ ི་རིམ་པ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕྲུ  ་གུ ་ཚར་གཅིག་བརྗ ོད་འདོད་བྱུ  ང།  ཀེའུ ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་དབུ ་ཁྲ ིད་པའི་ཡང་སྲ ིད་རྩ ད་གཅོད་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་ཚགས་པ་ང་ཚའི་ཁྱ ིམ་ཚང་དུ ་འབྱ ོར་བའི་ཉིན་མོ་དེར། ང་ཚའི་ཁྱ ིམ་དང་གྲ ོང་གསེབ་ཀྱ ི་མི་སུ ་ཞིག་གི་ཤེས་ཀྱ ི་མེད། ཨ་མ་ལགས་ཀྱ ིས། དེ་དུ ས་ཁྱ ེད་རང་ཕྲུ  ་གུ ་ཆུ ང་ཆུ ང་དེས་དེ་ཉིན་སྔ ་པོ་ནས་ལངས་ཏེ་དེ་རིང་མི་གཅིག་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག་ཅེས་གསུ ང་མྱ ོང་ཡོད། དེའི་གྲ ས་དེ་ང་རང་ཚའི་མངོན་དུ ་མ་གྱུ  ར་བའི་ཐོག་ནས་འབྲ ེལ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྟ གས་རེད། དེ་བཞིན་ངོས་རང་ཆུ ང་

དུ ས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་སྐ བས་སྒྱ  ིད་ལུ ག་ཆེན་པོ་ཡོད། རྩ ེད་མོ་བརྩ ེ་རྒྱུ   ར་དགའ་བ་མ་གཏོགས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ར་སུ ན་སྣ ང་སྐྱ  ེ་བཞིན་ཡོད། དེར་བསམ་བླ ོ་བཏང་

ན་དེ་འདྲ འི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཨེ་ཡོད་དྲ ན་གྱ ི་འདུ ག གང་ལྟ ར་མི་ཚ་དེ་ལྟ ་བུ འི་ཐོག་ནས་བསྐྱ  ལ་པ་རེད། གོང་དུ ་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། ངོས་རང་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་མི་དུ ང་ཕྱུ  ར་བདུ ན་ཅུ ་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁྲ ོད་ཀྱ ི་མི་ཞིག་རེད། མི་ཀུ ན་ལ་ཕན་སེམས་བསྐྱ  ེད་རྒྱུ   འི་ནུ ས་པ་ང་ཚ་ཚང་མར་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚ་ཚང་མ་ཕ་མའི་བྱ མས་སྐྱ  ོང་འོག་འཚར་ལོངས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟ བས། གཞན་གྱ ིས་ཇི་ཙམ་གྱ ི་བྱ མས་བརྩ ེས་བསྐྱ  ངས་པ་དེའི་ཚད་ཀྱ ིས་རང་ལའང་གཞན་ལ་བྱ མས་བརྩ ེ ་སྟ ོན་རྒྱུ   འི་ས་བོན་དང་ནུ ས་པ་ཡོད་མུ ས་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་མི་ལ་བྱ མས་བརྩ ེ་དགོས། བྱ མས་བརྩ ེ་ཡོད་ན་བདེ་སྐྱ  ིད་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་ངོས་ཀྱ ིས་དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་ཤོད་བཞིན་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་བྱ མས་བརྩ ེ་ཡོད་ན། གཟུ གས་པོའ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་བདེ་ཐང་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དངོས་སུ ་ཤོད་ཀྱ ི་འདུ ག 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༢
 རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ། གོང་དུ ་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། ཆུ ང་དུ ས་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་དོ་སྣ ང་དང་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱ ང་དབང་མེད་ལྟ ་བུ འི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆ་བླ ོ་འཛིན་དང་སྐྱ  ོར་སྦྱ  ང་བྱ ས་ཏེ་འཚར་ལོངས་བྱུ  ང་བ་རེད། རིམ་བཞིན་མི་ཚའི་འདིའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕྲ ད་ཀྱ ང་སེམས་ཀྱ ི ་ཞི་བདེར་འགུ ལ་སྐྱ  ོད་གཏོང་མི་ཐུ བ་པ་དེ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ིས་བྱུ  ང་བ་ངོས་ཀྱ ིས་ཐག་བཅད་ནས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི ་འདུ ག 

དེ་ལྟ ་བུ འི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་གསུ མ་རྒྱུ   ས་ཡོད་དང་ཉམས་མྱ ོང་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྨྱ  ོན་པ་ཆགས་རྒྱུ   ་དང་ཡང་ན་རྟ ག་པར་གཉིད་ཁུ ག་རྒྱུ   འི་སྨ ན་བཟས་ནས་སྡ ོད་དགོས་རྒྱུ   ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱ ི་རེད། དེ་ལྟ ར་རྩ ་བ་ཉིད་ནས་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་མི་འདུ ག དཀའ་ངལ་གྱ ི་རླུ  ང་འཚུ བ་ནང་དུ ་ཡོད་ཀྱ ང་སེམས་ཀྱ ི་ཞི་བདེ་དཀྲུ  ག་ཐུ བ་ཀྱ ི་མི་འདུ ག དེ་དག་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་གསུ མ་བྱ ས་པའི་འབྲ ས་བུ ་རེད། འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་མིང་ཁྱ ེར་ཏེ་གསོད་རེས་བཏང་ནས་ནང་ཁུ ལ་མི་མཐུ ན་པ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ ་དག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ  ོ་པོ་རེད། དཔལ་འབྱ ོར་ཐོག་ནས་གསོད་རེས་གཏོང་རྒྱུ   ་དང་མི་མཐུ ན་པ་བྱུ  ང་བ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ན། རྒྱུ   ་མཚན་ཤེས་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཞིག་རེད། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་དབང་ཆའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩ ོད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཤེས་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱ ང་ཆོས་

ཕྱ ོགས་ནས་བྱ མས་བརྩ ེ་དང་བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས་ཀྱ ི་བསླ བ་བྱ ་ཉམས་སུ ་བླ ང་སྟ ེ་རྗ ེས་སུ ་འཇུ ག་མཁན་ཞིག་གིས་འཐབ་རྩ ོད་དང་གསོད་རེས་བཏང་ཞེས་པ་དེ་ཡ་མཚན་སྐྱ  ེ་རྒྱུ   ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟ ེན་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞེས་པ་དེ་ངོས་ཀྱ ིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་འགོ་བཙུ གས་པ་རེད། དེ་བཞིན་བྱ མས་བརྩ ེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་ལ་སྤྱ  ི་སེམས་འཁྱ ེར་རྒྱུ   ་ཞེས་པ་དེ་

ཡང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ དང་ ༧༠ ནང་ནས་འགོ་བཙུ གས་པ་རེད། གང་ལྟ ར་མི་ལ་བདེ་སྐྱ  ིད་ཡོང་རྒྱུ   འི་རྩ ་བ་དེ་ནང་སེམས་ཀྱ ི་བདེ་སྐྱ  ིད་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱུ   ་དངོས་པོ་མ་རེད། སྟ ོབས་དང་དབང་ཐང་ཡང་མ་རེད། ཅེས་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་གང་སར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ ་མི་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ངོས་རང་མ་འཆི་བར་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། དེ་བཞིན་ནང་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་དེ་ཡང་ངོས་རང་མ་འཆི་བར་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་དབང་དེ་ད་ལྟ ་གསུ ང་བཤད་ནང་ཇི་ལྟ ར་གསུ ངས་པ་བཞིན། ངོས་རང་རྒ ན་ཡོལ་གཙང་མའི་ཐོག་ཕྱ ིན་ནས་ད་ལྟ ་བར་དུ ས་ཡུ ན་གང་ཙམ་ཕྱ ིན་པའི་རིང་ལ་འབྲ ེལ་ཡོད་ཁྱ ེད་རང་ཚ ་ཚང་མས་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་བས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་གི་ཡིན། ད་དུ ང་ཡང་སྔ ར་བཞིན་ད་ལྟ ༌གསུ ང་བཤད་ནང་གསུ ངས་པ་ལྟ ར། ཧུ ར་

སྐྱ  ེད་གནང་རོགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་གར་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དངོས་སུ ་འཛམས་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ་ཞུ ས་པ་ཆབས་ཅིག་འཛམ་གླ ིང་གི་རང་དབང་ལུ ང་པའི་ས་ཁུ ལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དེ་རིང་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ  ེས་སྐ ར་རེད། ཅེས་དགའ་སྤྲ  ོའ་ིརྟ ེན་འབྲ ེལ་བྱ ེད་མཁན་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པར་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ་ཟེར་གྱ ི་ཡིན། ལྷ ག་པར་བོད་མི་མིན་པའི་བོད་ཀྱ ི་གྲ ོགས་པོ་མང་དག་ཅིག་ཡོད། ད་ལྟ ་འདི་གར་བླ ོན་ཆེན་གྱ ིས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར། ངོས་ལ་གྲ ོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་པར་རྒྱ  ་གར་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ང་ཚའི་བླ ༌མ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་དགེ་ཕྲུ  ག་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། རྒྱ  ་གར་ནང་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་དབྱ ེ་བ་མེད་པ། རྒྱ  ་གར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཤ་ཚ་དང་གྲ ོགས་པོ་བྱ ས་ཏེ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་གི་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་རིགས་གྲ ོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། ན་ནིང་དེ་འདྲ ་ཞིག་རེད། སྙ ིང་རྗ ེ། རྒྱ  ་ནག་ནང་ནས་རྒྱ  ་རིགས་གྲ ོགས་པོ་དེ་འདྲ ས་ངོས་ཀྱ ི ་སྐྱ  ེས་སྐ ར་ལ་ཁོང་རང་ཚས་སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ག་གི་ཡོད། ཅེས་ངོས་ལ་ལན་འབྱ ོར་བྱུ  ང་། ཁོང་རྣ མ་པ་ཚ་ལའང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་གྱ ི་ཡིན། ཡང་སྒ ོས་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ལ་ཡོད་པའི་ལུ ས་པོ་བཙན་དབང་འོག་ནས་ཕྱ ིའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་བཟང་ངན་ཙམ་ཡིན་རུ ང་། ལམ་སེང་ཉེས་པ་ཕོག་རྒྱུ   ་དང་བཙན་དུ ་འཇུ ག་རྒྱུ   ། དེ་བཞིན་ཉེས་རྡུ  ང་གཏོང་རྒྱུ   འི་དཀའ་ངལ་འོག་ནས་ནང་སེམས་ཀྱ ི་ལྷ ག་བསམ་དང་དད་པ། དམ་ཚིག་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པའི་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི ་མི་མང་ནས་དེ་རིང་ངོས་ཀྱ ི ་སྐྱ  ེས་སྐ ར་རེད། ཅེས་སེ མས་ནང་ཚར་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ ར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་གྱ ི་ཡིན། ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འོག་སོ་སོའ ་ིམི་རིགས་ཀྱ ི་ལ་རྒྱ  ་དང་ཞེན་ཁོག་ལྷ ག་བསམ་རི་བོ་ལྟ ར་གཡོ་བ་མེད་པར་བསྡ ད་པ་རེད། བསྔ གས་བརྗ ོད་དང་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ཡོད། གཞན་ཞུ ་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། བཀྲ ་ཤིས་ལེགས། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་བཀྲ ་ཤིས་པའི་མཛད་སྒ ོའ ་ིཆ་ཤས་ལ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་མང་པོ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༣

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱ ི་ལུ གས་དགུ ང་གྲ ངས་དོན་བདུ ན་དུ ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མཛད་སྒ ོའ་ིཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གསུ ང་བཤད།
༄༅། །ལྷ ར་བཅས་སྲ ིད་ཞིའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན། འཇིག་རྟ ེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། ས་སྟ ེང་༸རྒྱ  ལ་བསྟ ན་ཡོངས་རྫ ོགས་ཀྱ ི་མངའ་བདག ཁམས་གསུ མ་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ། འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་མིའི་རྣ མ་པར་རོལ་པ། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི་མགོན་སྐྱ  བས་དང་བླ ་ན་མེད་པའི་དབུ ་འཁྲ ིད་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་༸རྒྱ  ལ་མཆོག་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། མཚན་དངོས་ནས་སྨ ོས་ན་རྗ ེ ་བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ ོ ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟ ན་འཛིན་རྒྱ  ་མཚ ་སྲ ིད་གསུ མ་དབང་སྒྱུ   ར་མཚུ ངས་པ་མེད་པའི་སྡ ེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ཕྱ ི་ལུ གས་དགུ ང་གྲ ངས་བདུ ན་ཅུ ་དོན་བདུ ན་དུ ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི ་དུ ས་ཆེན་ཁྱ ད་པར་ཅན་གྱ ི་སྐ བས་འདིར་ཕྲ ན་ནས་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་དང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་གུ ས་ཕྱ ག་དང་བཅས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་གྱ ི ་སྒ ོ ་ནས་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་ལ་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  དེ ་རིང ་གི ་ཉིན ་མོ ་འདི ་ནི ་འཛམ་གླ ི ང ་ཡོངས་དང༌། ཁྱ ད་པར་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པ་རྣ མས་ལ་ཆེས་སྐ ལ་བཟང་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨ ོས་ཅི་དགོས། ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་ནང་བྱུ  ང་མ་མྱ ོང་བའི་ཛ་དྲ ག་གཉན་འཕྲ ང་ཅན་གྱ ི་གནས་སྐ བས་འདི་ལྟ ་བུ ར་གྱ ར་ཡང༌། ཕྱ ོགས་གཞན་ནས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིཡང་དག་པའི་དབུ ་འཁྲ ིད་ལམ་སྟ ོན་འོག་ནས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡོངས་རྫ ོགས་

འཚ་བ་མེད་པ་དང་མང་གཙའི་ལམ་བཟང་དུ ་འཁྲ ིད་རྒྱུ   ས་མཚན་འཛམ་གླ ིང་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་ནང་ནས་གནས་སྟ ངས་བཟང་ཤོས་དང་མིག་དཔེ་འོས་པ་ཞིག་ཏུ ་གྱུ  ར་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི ་ཐུ གས་རྗ ེ ་བཀའ་དྲ ིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱ ིས་རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི་འཇིག་རྟ ེན་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ ་ཡོངས་ཀྱ ི ་ཕན་བདེ་སྤ ེལ་བའི་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་ལ་རྒྱུ   ན་མི་ཆད་པར་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་བཞིན་པ་ནི་བདག་ཅག་བོད་འབངས་ཡོངས་ནས་དགའ་སྤྲ  ོ་དང་སྤ ོབས་པ་བྱ ་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱ ང་ཡིན།   སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི ་བོད་ཀྱ ི ་ལོ ་རྒྱུ   ས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་གི་སྐ བས་སུ ་ངོས་འཛིན་ཞུ ས་པ་དང༌། དགུ ང་གྲ ངས་བཅུ ་དྲུ  ག་ཐོག་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་ཀྱ ི ་ཐུ གས་འགན་བཞེས་དགོས་གྱུ  ར་ཡོད། དེ་བཞིན་དགུ ང་གྲ ངས་ཉེར་བཞིའི་ཐོག་རང་ཡུ ལ་བཞག་ནས་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཕེབས་དགོས་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་མང་གཙའི་རིང་ལུ གས་ཀྱ ི ་དགོངས་གཞི་ཟབ་མོ་ཞིག་སྔ ོན་ནས་ཡོད་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་དབུ ་འཛུ གས་གནང་བ་དང༌། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་མ་འོངས་བོད་ཀྱ ི་རྩ ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ཟིན་བྲ ིས་ཞིག་ཀྱ ང་བཟོ་སྒྲ  ིག་གནང་བ། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲ ིམས་ལ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གནང་བ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ  འི་ལམ་ནས་བདམས་པ། དེ་བཞིན་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཞིག་གིས་གཞས་སྣ ་གྲ ་སྒྲ  ིག་དང་སྦྱ  ང་བརྡ ར་མང་པོ་བྱ ས་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ངོས་རང་འདི་གར་བསྡ ད་ནས་ལྟ ་འདོད་ཡོད་ཀྱ ང་ཚགས་པར་རྒྱ  ག་མཁན་གྱ ི་མི་ཞིག་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱ ས་ཡོད་སྟ བས་འགྲ ོ་དགོས་ཐུ ག་སོང། འོན་ཀྱ ང་ཁྱ ེད་རང་ཚས་ངོས་རང་འདི་གར་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་དགའ་སྤྲ  ོའ་ིངང་ནས་འཁྲ བ་རོགས་གནང། དེ་བཞིན་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པས་འདི་གར་གཟིགས་རྟ ོགས་གནང་རོགས། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཏེ་སྐུ  ་མགྲ ོན་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་དར་གསོལ་རས་སྩ ལ་ཏེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༤
ལོར་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་བ་སོགས་གོམ་པ་རིམ་བགྲ ོད་ཀྱ ིས་མང་གཙའི་ལམ་སྲ ོལ་གསར་འཛུ གས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྐ བས་གསུ མ་པའི་བཀའ་ཁྲ ིའི་འོས་བསྡུ  འི་སྐ བས་བོད་མི་ཚའི་མང་གཙའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང་ལག་ལེན་ཐོག་ཆོད་སེམས་དང་འགན་འཁུ ར། གོ་རྟ ོགས་བཅས་ལེགས་པོ་སོན་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་རྒྱུ   ་དུ ས་ལ་བབས་པའི་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད། ༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལོ་གྲ ངས་ ༦༠ རིང་འགལ་རྐྱ  ེན་ཐམས་ཅད་གདོང་ལེན་གནང་བའི་སྒ ོ ་ནས་བོད་མི་ཚར་འགོ་འཁྲ ིད་ལམ་སྟ ོན་གནང་བ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ང་ཚ་རང་གི་རྐ ང་པའི་ཐོག་ལངས་ཐུ བ་པ་བཟོ་གནང་མཛད་ཡོད། སྔ ་ལོ་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་འཕྲ ལ་ཕུ གས་ཀྱ ི ་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་དུ ་མར་གཟིགས་ནས་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་རྒྱུ   འི་བཀའ་ལྕ ི ་ལྡ ོག་མེད་ཕེབས་སྐ བས། ༼ངོས་ཀྱ ིས་སྲ ིད་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་བྱ ་རྒྱུ   འི་བསམ་ཚུ ལ་འདི་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི ་འཕྲ ལ་ཕུ གས་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱ ེད་ཚའི་རེ་སྐུ  ལ་དང་ལེན་བྱ ་ཐབས་མ་བྱུ  ང་ཡང༌། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་ཇི་སྲ ིད་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ ོས་འགེལ་ཡོད་པ་དེ་སྲ ིད་དུ ་ངོས་རང་བོད་ཀྱ ི ་ཡུ ལ་མི་ཞིག་ཡིན་པས་རང་འགན་ངེས་པར་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་བརྟ ེན། རིམ་བཞིན་གནད་དོན་འདིའི་དགག་དགོས་རྒྱུ   ་མཚན་རྣ མས་གོ་རྟ ོགས་ཀྱ ིས་ངོས་ཀྱ ི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུ ན་དང་ལེན་བྱ ེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།༽ ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་ཕྱ ོགས་དེ་ནི་དེང་སང་འཛམ་གླ ིང་ནང་དབང་ཆ་བླ ོས་གཏོང་མ་ཐུ བ་པར་མི ་གསོད་ཁྲ ག་སྦྱ  ོར་གྱ ི ་ལས་ཐབས་སྣ ་ཚགས་ལ་སྤྱ  ོད་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་རྣ མས་ཀྱ ི ་བྱ ་སྤྱ  ོད་ལས་ཡོངས་སུ ་ལྡ ོག་པའི་དགོངས་ཡངས་དཀྱ ེལ་ཆེའི་རླ བས་ཆེན་གྱ ི་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་བསྔ གས་བརྗ ོད་རྒྱ  ་ཆེ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། སྐུ  ་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་བ་དེར་གཞིས་བཞུ གས་བོད་མི་ཚས་གཙས་བོད་མི་ཚང་མར་བླ ོ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་ཡོད་ནའང༌། འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་བོད་མི་ཚང་མས་ཆིག་བསྒྲ  ིལ་དང་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་གནང་བའི་འབྲ ས་བུ ར་འཐུ ས་ཤོར་ཆེ་བ་བྱུ  ང་མེད་ཅིང༌། ད་དུ ང་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་གཞི་སྒྲུ   བ་ཐབས་དང༌། ལོ་རྒྱུ   ས་རང་བཞིན་ཅན་གྱ ི་རླ བས་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དེ་ལམ་ལྷ ོངས་དང་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་ཐབས་སུ ་ཚང་མས་མུ ་མཐུ ད་ཆིག་བསྒྲ  ིལ་དང་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ  ་ངལ་འཛམས་མེད་ཀྱ ིས་འཚ་བ་མེད་པ་དང༌། བྱ མས་བརྩ ེ། འགྲ ོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱ  ོད་བཅས་གོང་སྤ ེལ་གཏོང་ཐབས། ཆོས་ལུ གས་ནང་ཁུ ལ་མཐུ ན་འབྲ ེལ ་གོང ་སྤ ེལ ་གཏོང་ཐབས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་བདེན་དོན་སྒྲུ   བ་ཐབས་བཅས་ཀྱ ི ་ཆེད་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་མུ ས་ཡིན་པ་དང༌། ༸གོང་ས་ཆེན་པོའ ་ིམཛད་རྗ ེས་བླ ་ན་མེད་པ་དེ་དག་ལ་གུ ས་བཀུ ར་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ ་སླ ད་འཛམ་གླ ིང་ནང་སྙ ན་གྲ གས་ཆེ་ཤོས་ནོ་བྷ ེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་ཀྱ ིས་གཙས་གཟེངས་རྟ གས་ཤིན་ཏུ ་མང་པོ་འབུ ལ་བཞེས་མཛད་ཡོད། འདི་ལོར་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་གཟེངས་རྟ གས་མཐོ་ཤོས་སུ ་བརྩ ི་བའི་ཊེམ་པལ་ཊོན་གཟེངས་རྟ གས་ཀྱ ང་འབུ ལ་བཞེས་མཛད་པ་དང༌། དེ་འབུ ལ་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་དུ ་གཟེངས་བསྟ ོད་བསྒྲ  གས་གཏམ་ནང་ ༼ཚན་རིག་དང་རང་ཉིད་ཀྱ ི་ཆོས་ལུ གས་ལས་ཆེས་ཕ་རོལ་ཏུ ་བརྒ ལ་བའི་སྐྱ  ེས་བུ འི་དབར་འབྲ ེལ་སྐྱ  ོང༌། དེ་ཡང་འདས་པའི་ལོ་ ༢༥ ནང་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་ཆོས་ལུ གས་གཉིས་ཀྱ ི་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ེད་ཐབས་དབར་ཞིབ་བསྡུ  ར་གྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་གི་གཞི་རྩ འི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཇི་ཡོད་ཉམས་ཞིབ་དགོས་པའི་ལམ་སྟ ོན་སྐུ  ལ་འདེབས་གནང་ཡོད།༽ ཅེས་འཁོད་ཡོད། ལྷ ག་པར་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ནས་འགལ་རྐྱ  ེན་གནོན་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་བྱ ས་མིན་ལ་མ་ལྟ ོས་པར་ཉེ་ལམ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་

ཆབ་སྲ ིད་འགོ་འཁྲ ིད་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་མཇལ་འཕྲ ད་ཞུ ་མཁན་ཇེ ་མང་དུ ་འགྲ ོ ་བཞིན་པ་སོགས་མཛད་འཕྲ ིན་སྔ ར་ལྷ ག་རྒྱ  ས་བཞིན་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱ ེན་གསལ་ལྟ ར་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོས་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་གང་ས་དང་ལྷ ག་པར་རང་ཅག་བོད་མི་ཡོངས་ལ་སྩ ལ་བའི་འཕྲ ལ་ཡུ ན་ཀུ ན་ཏུ ་དགེ་བའི་བཀའ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་གཟུ ་བོར་གནས་པའི་ཕྱ ི ་ནང་སླ ོབ་འབངས་ས་ཡ་མང་པོ་དང་རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ཆེན་པོའ ་ིརྒྱ  ་རིགས་འབུ མ་ཕྲ ག་མང་པོའ ་ིཡིད་དབང་འཕྲ ོག་བཞིན་ཡོད་ན། རང་ཅག་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་ཆེན་པོའ ་ིབཀའ་སླ ོབ་ལམ་སྟ ོན་རྣ མས་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་དང་ཉམས་ལེན་ངེས་པར་དུ ་ཞུ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུ  ལ་བསྐྱ  ར་ནན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱུ   ན་དུ ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟ ར་དོན་གྱ ི་བདག་པོ་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ཡིན་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱ ང་དེ་ལྟ ར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་གིས་བོད་བཙན་བཟུ ང་བྱ ས་ནས་མི་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ལྷ ག་སོང་ཡོད་ནའང་བོད་མིའི་སྙ ིང་སྟ ོབས་ནམ་ཡང་ཞུ མ་པ་མེད་པར་རང་དབང་གི་མངོན་འདོད་མ་དོར་བར་གནས་ཡོད། དེ་ཡང་རིག་གནས་གསར་བརྗ ེའི་དུ ས་སྐ བས་སྡུ  ག་ཤོས་རིང་ལའང་བོད་མིའི་སྙ ིང་སྟ ོབས་གཏོར་བརླ ག་གཏོང་ཐུ བ་མེད་པ་དང༌། ལོ་རབས་བརྒྱ  ད་བཅུ འི་ལོ་མཇུ ག་ཏུ ་བོད་ནང་རྒྱ  ་ནག་གི་བཙན་གནོན་ལ་བོད་མིའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒ ོལ་དང༌། ལྷ ག་པར་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཁྱ ོན་ཡོངས་སུ ་རྒྱ  ་ནག་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ཞི་བའི་གྱ ེན་ལངས། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱ ི་བསྟ ན་སྲ ིད་རྩ ་དོན་ཆེད་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི་དོན་རྐྱ  ེན་རིམ་པར་བྱུ  ང་དང་འབྱུ  ང་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་སུ ་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ལ་རྒྱ  ་དང༌། བོད་མིའི་ངོ་བོ་དང་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཀྱ ི་རྣ མ་པ་ཤིན་ཏུ ་གསལ་པོར་ཐོན་ཡོད།  ཁྱ ད་པར ་ད ་ལྟ འི ་དུ ས་སྐ བས་འདིར ་འདས་པའི་ལོ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་མང་པོའ ་ིནང་བྱུ  ང་མ་མྱ ོང་བའི་ཆོལ་གསུ མ་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫ ོགས་རྡ ོག་རྩ ་ཆིག་བསྒྲ  ིལ་གྱ ི ་གོང་བུ འི་ནུ ས་པ་སྲ ་བརྟ ན་དུ ་གྱུ  ར་ཡོད་པ་དང༌། འཛམ་གླ ིང་མཐའ་དབུ ས་གང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༥
སར་བོད་ཀྱ ི ་བདེན་དོན་དང་བོད་མིའི ་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ལ་དགའ་མོས་དང་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་མཁན་ལོ ་རེ ་བཞིན ་ཇེ ་མང ་དུ ་འགྲ ོ ་བཞིན ་པ ་སོགས་ནི ་ཆེས་ངོ ་མཚར་དང་དགའ་སྤ ོབས་བྱ ེ ད ་འོས་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་འདི ་དག་ཐམས་ཅད་༸གོང ་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་གང་ཉིད་ཀྱ ི ་དབུ ་འཁྲ ིད་ལམ་སྟ ོན ་དང་མཛད་འཕྲ ིན ་ཁོ ་ནར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཡིན་པས། ༸རྒྱ  ལ་དབང་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ནི་༸རྒྱ  ལ་དབང་ལྔ ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཁམས་ཡོངས་རྫ ོགས་ཆིག་བསྒྲ  ིལ་དབང་བསྒྱུ   ར་མཛད་པ་དང༌། ༸རྒྱ  ལ་དབང་བཅུ ་གསུ མ་པ་ཆེན་པོས་བོད་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི ་དབར་འབྲ ེལ་བ་བཙུ གས་ཏེ ་བོད་དེ ་དེང་རབས་ཅན་དུ ་བསྒྱུ   ར་ཐབས་མཛད་པ། མདོར་ན་༸གོང་ས་སྐུ  ་ཕྲ ེང་ལྔ ་པ་ཆེན་པོའ ་ིརྒྱ  ལ་ནང་གི་མཛད་པ་དང༌། ༸གོང་ས་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་གསུ མ་པ་ཆེན་པོའ ་ིཕྱ ི ་འབྲ ེལ་གྱ ི ་མཛད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ོམས་པའི་མཛད་པ་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་བཞིན་པར་བདག་ཅག་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་བཀའ་དྲ ིན་བླ ་ལྷ ག་ཏུ ་ཆེ་ཆེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེས་ན་༸གོང་ས་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ནི་བོད་ཀྱ ི ་ལོ ་རྒྱུ   ས་ནང་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་ཀྱ ི ་དབུ ་འཁྲ ིད་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ས་ཤོས་ཤིག་ཏུ ་གྱུ  ར་ཡོད།  དེ་ལྟ ་ནའང༌། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིརླ བས་ཆེན་གྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་སྤྱ  ི་དང༌། ལྷ ག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་མཛད་ནས་དུ ས་ཡུ ན་རིང་པོར་མ་སོང་བའི་གཉན་འཕྲ ང་གི་རང་བཞིན་ལྡ ན་པའི་དུ ས་སྐ བས་འདིར། བསམ་སྦྱ  ོར་གནག་པའི་ཕྱ ི་ནང་གི་སྡ ེ་ཚགས་འགའ་ཤས་ཀྱ ིས་གོ་སྐ བས་བཟུ ང་སྟ ེ་༸གོང་ས་ཆེན་པོའ ་ིབཞེད་དགོངས་དང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ལས་དོན་ཐོག་གང་ཅིའི་འགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་རྩ ོམ་སྲ ིད་པས། འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ལོ་ཤས་རིང་རང་ཅག་འབྲ ེལ་ཡོད་ཚང་མས་དོགས་ཟོན་དང་ཡིད་གཟབ་གནང་གལ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ། བྱ ེ་བྲ ག་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་གསོལ་བྱ ེད་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་

ཆེན་པོར་གཞི་མེད་མཚན་སྨ ད་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་ངན་བྱུ  ས་འོག་ནས་བོད་མི་སྤྱ  ིའི་རྩ ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའི་ལས་འགུ ལ་ཁག་ཅིག་སྤ ེལ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཆེས་བླ ོ ་ཕམ་འོས་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟ ེན་བོད་མི་རྣ མས་ནས་དུ ས་དང་རྣ མ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོར་རྒྱ  བ་གཏོད་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་ཚགས་སྒ ེར་རིགས་དང་ཕ་རོལ་པོའ ་ིངན་བྱུ  ས་གཡོ་འཕྲུ  ལ་གྱ ི་མགོ་སྐ ོར་བསླུ  ་བྲ ིད་འོག་མ་ཚུ ད་པའི་སྤྱ  ང་གྲུ  ང་དང་ཡིད་གཟབ་ངེས་པར་གནང་དགོས་པའི་དྲ ན་སྐུ  ལ་ནན་པོ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། འདི་ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པས་ལས་ཁུ ར་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོར་འཁོར་རྒྱུ   ་དང༌། དེ་ཉིན་སྐུ  འི་བླ ་གཟའ་ཡང་འཁེལ་རྒྱུ   འི་དུ ས་སྟ བས་དང་བསྟུ  ན་ཏེ། སྤྱ  ིར་བོད་མིའི ་སེམས་ཤུ གས་དང་སྙ ིང་སྟ ོབས་གོང་མཐོར་སྤ ེལ་སླ ད་དང༌། ལྷ ག་པར་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་རང་སྲ ོག་བླ ོས་བཏང་གནང་མཁན་རྣ མས་དང༌། ད་ལྟ ་བོད་ནང་མནར་གཅོད་མྱ ོང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སྤུ  ན་ཟླ ་རྣ མས་ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་ཞུ ་སླ ད་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་གང་སར་དམིགས་བསལ་ལས་འགུ ལ་གཞི་རྒྱ  ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། རིང་མིན་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་བཞིའི ་རིང་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་ལས་དོན་གནང་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་གོ་བསྡུ  ར་གནང་ཆེད་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི ་བཅའ་ཁྲ ིམས་རིན་པོ་ཆེའི ་ཆ་རྐྱ  ེན་འོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྐ ོང་ཚགས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ལྟ ར། བོད་མིའི ་བདེན་དོན་འཐབ་རྩ ོད ་རྒྱུ   ན་སྐྱ  ོང་བྱ ེད ་ཐབས་སོགས་ཀྱ ི ་སྐ ོར་གོ་བསྡུ  ར་ཞིབ་ལྷུ  ག་ཡོང་རྒྱུ   ་རེད། དེའི་སྐ བས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་བརྟ ན་བཞུ གས་ཤིག་ཀྱ ང་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟ ར་མང་གཙ་དང༌། འཚ་བ་མེད་པ། དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད། དེར་

བརྟ ེན་རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་རྩ ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི ་སྒྲ  ོམ་གཞིའི་འོག་མིང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱ  ོང་ཡོང་ཐབས་བྱ ེད་པའི་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་པེ་ཅིང་ནས་མོས་མཐུ ན་བྱ ེད་དགོས་པར་ནན་བརྗ ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན། འབྲ ེལ་མོལ་གྱ ི་ལམ་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ཉིད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་ཐོག ང་ཚས་ཕྱ ིའི་རྣ མ་པ་ལས་ནང་གི་དོན་སྙ ིང་གལ་ཆེ་བར་བརྩ ི ་བཞིན་ཡོད་ན་ས་གནས་དང་དུ ས་ཚད་གང་དུ འང་དོན་ཕན་ལྡ ན་པའི་འབྲ ེལ་མོལ་བྱ ་རྒྱུ   ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ ་དམིགས་བསལ་སྐུ  ་ཚབ་བསྐ ོ་འཛུ གས་བྱ ་རྒྱུ   ་སོགས་སྐ བས་འབྲ ེལ་ལས་དོན་གང་དགོས་ཞུ ་རྒྱུ   འི་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཡོད། ད་རིང་གི་གོ་སྐ བས་འདི་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་སའི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི ་ཚར་འདས་པའི་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བའི་རིང་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུ ན་འགྱུ  ར་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་བོད་མིར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཡང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། མཐའ་དོན་༸གོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཁམས་ཆི ག་བསྒྲ  ིལ་གནང་ཐུ བ་པ་དང༌། ༸གོང་ས་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་གསུ མ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ  ་གར་ནས་བོད་ལ་ཕྱ ིར་ཕེབས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀྱ ང་བོད་ཀྱ ི་རྩ ་དོན་ཆེད་རང་སྲ ོག་བླ ོས་བཏང་གནང་མཁན་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཙས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི ་རེ་བ་ལྟ ར་ཕོ་བྲ ང་པོ་ཏཱ ་ལར་༸ཞབས་སོར་མགྱ ོགས་མྱུ  ར་བདེ་འཁོད་ཐུ བ་པ་དང༌། མགོན་པོ་གང་ཉིད་སྐུ  ་ཚ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་ཅིང༌། ཐུ གས་ཀྱ ི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུ  ར་དུ ་གསལ་བའི་སྨ ོན་འདུ ན་ཤུ གས་དྲ ག་ཞུ ་རྒྱུ   ་བཅས།  བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༦ ལ།། །།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༦

༄༅། །དེ་རིང་འགྲ ོ་བ་ལྷ ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐྱ  བས་བླ ་ན་མ་མཆིས་པ།  ས་སྟ ེང་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་ཡོངས་རྫ ོགས་ཀྱ ི་མངའ་བདག  འཇིག་རྟ ེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ།  བོད་ཀྱ ི་ལྷ ་སྐ ལ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་མིའི་གཟུ གས་སུ ་བྱ ོན་པ་ཁམས་གསུ མ་ཆོས་

ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ།  བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སྐྱ  བས་དང་བླ ་ན་མེད་པའི་དབུ ་འཁྲ ིད། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་༸རྒྱ  ལ་དབང་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི ་དུ ས་བཟང་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐུ  ་མགྲ ོན་ཡོངས་ལ། གུ ས་ཀྱ ིས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་འཚམས་འདྲ ིའི་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  མགོན་པོ་གང་ཉིད་འགྲ ོ་བ་སྤྱ  ི་དང། ལྷ ག་པར་གང་ཉིད་ཀྱ ི་གདུ ལ་ཞིང་དུ ་བདག་གིར་བཞེས་པ་ཁ་བ་རི་པའི་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ི་སླ ད་བོད་རབ་བྱུ  ང་ ༡༦ པའི་ཤིང་ཕག་ཟླ ་བ་ ༥ ཚས་ ༥ དང། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༣༥ ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ པའི་ཚས་ ༦ ཉིན་བོད་མདོ་སྨ ད་སྐུ  ་འབུ མ་སྟ ག་འཚར་དུ ་ཡབ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཚ་རིང་དང་ཡུ མ་བདེ་

སྐྱ  ིད་ཚ་རིང་གཉིས་ཀྱ ི་སྲ ས་སུ ་ངོ་མཚར་རྨ ད་དུ ་བྱུ  ང་བའི་མཚན་ལྟ ས་དུ ་མ་དང་བཅས་སྐུ  ་བལྟ མས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་རྫ ོགས་ལྡ ན་གྱ ི་ཉིན་མོ་འདིར་སྒ ོ་གསུ མ་མི་ཕྱ ེད་དད་པས་གང་གི་ཞབས་རྡུ  ལ་སྤྱ  ི་བོར་མཆོད་དེ་འཚམས་ཞུ ་དང་སྦྲ  གས། བསྟ ན་འགྲ ོ་སྤྱ  ི་དང་བདག་

ཅག་གངས་ཅན་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ ་ཀུ ན་གྱ ི ་མགོན་སྐྱ  བས་དང་དཔུ ང་གཉེན་དམ་པ། འཛམ་གླ ིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་སྐུ  ་ཚ ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་ཅིང། དུ ས་གསུ མ་གསལ་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་གསུ ང་གི་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་ཡན་ལག་མཆོག་མའི་རྩ ེ ་མོར་སྩ ོལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཉིན་མཚན་དུ ས་ཀུ ན་ཏུ ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་གིས་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་རྣ མས་གདུ ལ་ཞིང་དུ ་བཟུ ང་སྟ ེ་རྒྱ  ལ་བླ ོན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཀྱ ི་ངོ་བོར་མི་ཡི་རྣ མ་རོལ་དུ ་མར་བྱ ོན་ནས་བསྟ ན་པ་དང་འགྲ ོ ་བའི་མཛད་དོན་རྒྱ  ་ཆེར་བསྐྱ  ངས་པ་དང༌། ༸རྒྱ  ལ་མཆོག་ལྔ ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཟུ ང་བོད་ལྗ ོངས་ལུ གས་ཟུ ང་གི་མངའ་དབང་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་བོད་འབངས་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཆོས་སྲ ིད་ལུ གས་གཉིས་

ཀྱ ི་མངའ་ཐང་རྒྱ  ས་པར་མཛད།  ཁྱ ད་པར་དུ ་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་འབངས་སྐྱ  ེ་འགྲ ོའ ་ིབདེ་ཐབས་སླ ད་བོད་ཀྱ ི ་ཆབ་སྲ ིད་ལམ་ལུ གས་སྐྱ  ོང་ཕྱ ོགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུ   ར་རླ བས་པོ་ཆེ་མཛད་རྒྱུ   འི་ཐུ གས་འདུ ན་ཤུ གས་དྲ ག་དང་བཅས་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་ཀྱ ང། རྒྱ  ་དམར་གྱ ིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུ ལ་བྱ ེད་འགོ་ཚུ གས་ཏེ་ཐུ གས་ཀྱ ི་བཞེད་དགོངས་ཇི་བཞིན་མ་འགྲུ  བ་ཁར། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་རྫ ོགས་རྒྱ  ་ནག་དམར་པོའ་ིསྲ ིད་གཞུ ང་གིས་བཙན་བཟུ ང་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་དུ ་བོད་མི་འབུ མ་ཕྲ ག་ལ་ཉེ་བ་བཅས་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་མ་ཕེབས་ཐབས་མེད་དུ ་གྱུ  ར། རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་དང། དགོན་སྡ ེ་ཁག གཞིས་ཆགས་སོགས་ཆེད་འཛུ གས་མཛད་ཅིང། ལྷ ག་པར་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཐམ་པའི་ལོར་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་གསར་གཏོད་གནང་བ་ནས་མང་གཙ་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོར་ཐེག་པ་རིམ་འཛགས་ཀྱ ིས། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ  ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ལམ་ལུ གས་དང། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་སྐུ  ་དབང་ཆ་ཚང་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་རྣ མས་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་སྟ ེ ་ད་ཆ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ཉིད་ཁྲ ིམས་མཐུ ན་གྱ ི་གནས་བབ་ལྡ ན་པའི་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་སྲ ་བརྟ ན་ཅན་ཞིག་ཏུ ་བསྒྱུ   ར་གནང་མཛད་པ་སོགས་མགོན་པོ་གང་གི་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་རླ བས་ཆེན་མཛད་འཕྲ ིན་མཐའ་དག་ལ་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་ཡོངས་ནས་མངོན་པར་བསྟ ོད་དེ་འཛམ་གླ ིང་ནོ་སྦ ེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་གཙས་ཆེ་བསྟ ོད་ཀྱ ི་གཟེངས་རྟ གས་དང་ཕྱ ག་འཁྱ ེར་སོགས་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་དུ ་མ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོད་ལ། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་ཁོ་ནར་མཚན་ནའང་མེས་པོ་དམ་པ་གྷ ན་

༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུ ང་གྲ ངས་ ༧༧ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ  འ་ིའཁྲུ  ངས་སྐ ར་མཛད་སྒ ོའ་ིཉིན་བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ་ིགསུ ང་བཤད།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༧
དྷ ིའི ་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུ ན་གྱ ི ་གཟེངས་རྟ གས་དང། བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་བསྟ ན་ཡོངས་རྫ ོགས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པའི་བདག་པོར་བསྐྱ  ར་ནན་མངའ་གསོལ་གྱ ི་གཟེངས་རྟ གས། ཨ་རིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་སན་ཌི་ཡ་གོའ་ི (San Diego) གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  ་ནས་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས། ཨ་རིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཆི་ཁ་གོར་ཡོད་པའི་ (Loyola University) ལོ་ཡོ་ལ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆེན་མོའ་ིམཁས་དབང་གི་ཕྱ ག་འཁྱ ེར། ལྷ ག་པར་དུ ་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་བྱ མས་པ་དང་སྙ ིང་རྗ ེ། ཀུ ན་ཁྱ བ་འགན་འཁུ ར། འཚ་མེད་ཞི་བ། ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གོང་འཕེལ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་འབྲ ེལ་ལམ་བཅས་ཀྱ ི་ཆེད་རླ བས་ཆེན་གྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་འགྲ ན་ཟླ ་བྲ ལ་བ་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་མུ ས་ལ་དབྱ ིན་ཡུ ལ་གྱ ི་ཇོན་ཊེམ་པལ་ཊོན་ (John Templeton) ཞེས་པའི་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་གྱ ི་གཟེངས་རྟ གས་དེ་བཞིན་འབུ ལ་བཞེས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་འདས་ལོའ་ིནང་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཨ་རི་དང། སུ ད་སི། ཕ་རན་སི། ཕིན་ལེནཌ། འཇར་མན། ཁེ་ཎ་ཌ། མེཀ་སི་ཀོ ཨར་ཇེན་ཊི་ན། བྷ ར་ཛིལ། སོག་ཡུ ལ། ཉི་ཧོང། ཅེག་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ། དབྱ ིན་ཡུ ལ། སོ་ལོ་ཝི་ནི་ཡ། ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ། ཨི་ཊ་ལི། བྷ ེལ་ཇམ། རྒྱ  ་གར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལྡ ི་ལིས་གཙས་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དང་ས་ཁུ ལ་ཁག་བཅས་སུ ་ཆིབས་བསྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་དབུ ་འཁྲ ིད་བླ ་ཆེན་ཁག་སོགས་དང། ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ ་སྲ ིད་འཛིན་དང་སྲ ིད་བླ ོན་ལས་ཟུ ར།  གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་འཐུ ས་མི་སོགས་མཇལ་འཕྲ ད་དང། རྒྱ  ལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་གི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང། མང་ཚགས་བཅས་པར་འདི་ཕྱ ི་འཕྲ ལ་ཡུ ན་ཀུ ན་ལ་སྨ ན་པའི་བརྗ ོད་གཞི་འདྲ ་མིན་ཐོག་གལ་ཆེའི་བཀའ་སླ ོབ་ལམ་སྟ ོན་ཟབ་གསལ་སྩ ལ་གནང་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་པས་མ་ཚད། དབང་པོ་སྐྱ  ོན་ཅན་དང། ཆུ ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུ  ང་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱ ིས་མཇལ་ཁ་དང། སྙ ིང་སྟ ོབས་བསྐྱ  ེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱ ི ་བཀའ་སླ ོབ་དང་ཞལ་འདེབས་གསོལ་སྩ ལ་བཅས་ཀྱ ིས་དབུ གས་དབྱུ  ང་མཛད་པ། དེ་བཞིན་ས་ཡོམ་གྱ ི་གོད་ཆག་བྱུ  ང་སར་ཞབས་ཀྱ ིས་བཅགས་ཏེ་ཐུ གས་སྨ ོན་དང། སེམས་

གསོ། སྙ ིང་སྟ ོབས་སྦྱ  ིན་གནང་མཛད་པ། ལྷ ག་པར་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་དཔལ་དུ ས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༡ པ་དང༌། ༣༢ པ་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ། ཁེ་ཎ་ཌར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པའི་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་སྒ ོར་༸ཞབས་ཀྱ ི་པདྨ ོ་རྣ མ་པར་བཀོད་དེ་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ་སོགས་མཛད་འཕྲ ིན་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་བཞིན་པ་རྣ མས་བརྗ ོད་ཀྱ ིས་མི་ལངས།  སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲ ིན་ཇི་ཙམ་རྒྱ  ས་པ་དེ་ཙམ་གྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་སྐྱ  ེ་འགྲ ོའ་ིབདེ་སྐྱ  ིད་སྤྱ  ི་དང༌། ལྷ ག་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུ  ར་གསལ་ཡོང་ཐབས་དང༌། བོད་མིའི་བདེ་སྐྱ  ིད་བཅས་ལ་ཕན་རླ བས་ཤིན་ཏུ ་ཆེ་བ་སྨ ོས་མེད་ལ་བརྟ ེན་མགོན་པོ་གང་གིས་མཛད་འཕྲ ིན་བསྐྱ  ངས་དང་སྐྱ  ོང་བཞིན་པའི་བཀའ་དྲ ིན་ནི་བདག་གཞན་ལུ ས་ངག་ཡིད ་གསུ མ་ལོངས་སྤྱ  ོད་དུ ས་གསུ མ་དགེ་ཚགས་དང་བཅས་པ་སྟ ོང་གསུ མ་རིན་ཆེན་བདུ ན་གྱ ིས་བཀང་སྟ ེ ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་ཕུ ལ་ཡང་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ི་ཆ་ཕྲ ་མོ་ཙམ་ཡང་གཞལ་བར་མི་ནུ ས་ཀྱ ང་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་ཕྱ ག་དང་བཅས་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་བླ ་མེད་དུ ་ཆེ་ཞེས་ཞུ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག མཁའ་ཁྱ བ་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་སྤྱ  ི་དང། ཁྱ ད་པར་ཁ་བའི་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་ཆེས་ཉམ་ཐག་པའི་སྐྱ  ེ་འགྲ ོ་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་བརྩ ེ་བས་ཉེ་བར་དགོངས་ཏེ་ྋཞབས་པད་རྡ ོ ་རྗ ེའི ་ཁམས་སུ ་བརྟ ན་ཅིང་མཛད་འཕྲ ིན་སྔ ར་བཞིན་རྒྱ  ་ཆེ་ལ་རྒྱུ   ན་མི་ཆད་པར་སྐྱ  ོང་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤུ གས་དྲ ག་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་བགྲ ེས་ཡོལ་དུ ་ཕེབས་བཞེད་སྐ ོར་གྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་རིམ་པར་ཕེབས་ཡོད་ལ་བཀའ་སླ ོབ་དེ་དག་བོད་འབངས་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ི ་འཕྲ ལ་ཕུ གས་བདེ་ཐབས་སུ ་ཐུ གས་བརྩ ེ ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ་བའི་རླ བས་ཆེན་གྱ ི ་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་སྨ ོས་ཅི་དགོས། འོན་ཀྱ ང་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་རྣ མས་བླ ོ ་འཚབ་དང་སེམས་ངལ་ཅི་ཆེའི་ངང་དེ་ལྟ འི་དགོངས་བཞེས་ནམ་ཡང་མི་མཛད་པའི་གསོལ་

འདེབས་ྋསྙ ན་ཞུ ་རིམ་པར་ཕུ ལ་ཡོད་པ་ལྟ ར་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྒྱུ   ན་ལས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་ཀྱ ང༌། བདག་ཅག་བོད་ཁ་བ་རི་པ་རྣ མས་ནི་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི ་ཐུ གས་རྗ ེ ་དང་བཀའ་དྲ ིན་ཉག་གཅིག་གིས་འཚ་བ་དང། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི་གདུ ལ་ཞིང་ངམ་སྐྱ  ོང་ཡུ ལ་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བཀའི་ལུ ང་གིས་ཟིན་པའི་ཐོག་སྔ ོན་གྱ ི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་དམ་བཅའ་བཙན་པོ་ཡོད་པ་བཅས་བོད་འབངས་རྣ མས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་ཡང་དག་པའི་དབུ ་འཁྲ ིད་ལས་བསྐ ལ་པ་ཇི་སྲ ིད་བར་དུ འམ་དུ ས་ནམ་ཡང་འབྲ ལ་ཐབས་མེད་ངེས་ལགས་པའི་གནས་ལུ གས་དང།  དེ་བཞིན་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲ ིམས་དོན་ཚན་ང་དགུ ་པའི་འོག་དམིགས་བསལ་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིརྒྱ  བ་གཉེར་སྙ ན་ཐོ་དང། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི ་གྲ ོས་ཚགས་ཚགས་དུ ས་སྔ ་རྗ ེས།  ལྷ ག་པར་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ།  ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཡི་མཐའ་དོན་བསམ་འཆར་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་སྙ ན་ཐོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་ཉིད་དུ ། "སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས༌༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་བར་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིདབུ ་འཁྲ ིད་དང། བོད་གཞུ ང་གི་དབུ ་འཁྲ ིད་ཀྱ ི་ཐུ གས་འགན་རྐ ང་བཞེས་གནང་བར་བོད་གཞིས་བྱ ེས་གཉིས་ཀྱ ི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་བཀའ་དྲ ིན་བླ ་མེད་དུ ་ཆེ་ཞེས་ཞུ ་བ་དང་སྦྲ  གས་མགོན་པོ་གང་གིས་ཕྱ ེད་བགྲ ེས་ཡོལ་ཡིན་པའི་བཀའ་སླ ོབ་གནང་བ་དེས་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཟས་བཅུ ད་གཉིད་བྲ ལ་གྱ ི་བླ ོ་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་བཞིན་པར་བརྟ ེན་དེ་འདྲ འི་དགོངས་བཞེས་ནམ་ཡང་མི་མཛད་པའི་ཚགས་ཆེན་འདི་ཐོག་ནས་༸སྙ ན་གསན་ཞུ ་རྒྱུ   །"ཞེས་གསོལ་འདེབས་༸སྙ ན་ཞུ ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ་བ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ིེས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་སྐ བས་ ༡༤ པའི་གྲ ོས་ཚགས་ཚགས་དུ ས་ ༡༡ པར་གསུ ང་འཕྲ ིན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱ  ི་ཕེབས་ཀྱ ིས‘‘ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གཉིས་ཀའི་འགོ་འཁྲ ིད་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་མི་སྣ ས་དུ ས་ཡུ ན་ངེས་ཅན་དུ ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཆ་རྐྱ  ེན་བསྐྲུ   ན་ཏེ་བཅའ་ཁྲ ིམས་ཡུ ལ་མིའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་སྒྲ  ོམ་གཞི་དང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༨
མཐུ ན་པ་ཞིག་ངེས་པར་བཟོ་དགོས’’ཞེས་སོགས་ཕེབས་པར་བརྟ ེན། ལས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གྲ ོས་ཚགས་དང་བཞུ གས་མོལ་ཚགས་འདུ ། ཚགས་ཆུ ང་ཁག་བགོས་ཀྱ ིས་བགྲ ོ་གླ ེང་ཞིབ་ཕྲ ་ཞུ ས་མཐར“མགོན་པོ་གང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་ཀྱ ི་བླ ་ན་མེད་པའི་དབུ ་འཁྲ ིད་མཛད་ཁུ ར་མུ ་མཐུ ད་སྐྱ  ོང་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་བ་ཕུ ར་ཚུ གས་སུ ་འདེབས་རྒྱུ   ”ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་གྲ ོས་ཆོད་སྐུ  ་སྒ ེར་དྲུ  ང་ཆེ་བརྒྱུ   ད་ྋསྙ ན་གསན་ཞུ ས་ཡོད། དེར“ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དགོངས་བཞེས་ཐག་གཅོད་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད་གཤིས་གྲ ོས་ཆོད་ནང་གསལ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐབས་མ་བྱུ  ང་བས་ཕྱ ིར་སླ ོག་ཞུ ་དགོས་ཀྱ ི ་བཀའ་ཕེབས་འདུ ག”ཅེས་བཀའ་ལན་ནན་མོ་ཕེབས་སྟ བས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་བཞུ གས་མོལ་ཚགས་འདུ ་དང༌། ལས་འཆར་ཚགས་ཆུ ང༌། དེ་མིན་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་མི་རྣ མས་ཆ་བགོས་ཀྱ ིས་ཚགས་ཆུ ང་སོ་སོ་བཅས་སུ ་བགྲ ོ་གླ ེང་མཐིལ་ཕྱ ིན་པ་གནང་སྟ ེ། གསུ ང་འཕྲ ིན་གྱ ི་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་ཞུ ་སླ ད། ཚགས་གཙ་སྦྲ  ེལ་པོས་བཀའ་སྤྱ  ི་གཉིས་ལས་གྲུ  བ་པའི་བཅའ་ཁྲ ིམས་བསྐྱ  ར་བཅོས་ཟིན་བྲ ིས་ཚགས་ཆུ ང་ཞིག་བསྐ ོ་གཞག་གནང་བའི་སྙ ན་ཐོ་ལྟ ར། བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྡུ  ་བསྐ ོང་གནང་བའི་ཚགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་ནས་ཀྱ ང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ  ་ཕྲ ེང་རིམ་བྱ ོན་ནས་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་དབུ ་འཁྲ ིད་ཀྱ ི་མཛད་འཁུ ར་བཞེས་རྒྱུ   ར་སྤྱ  ི་མོས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་ཕུ ར་ཚུ གས་སུ ་བཏབ་པར་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད་པར་བརྟ ེན། སྔ ་ལོ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༥ པའི་ཚས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་གྲ ོས་ཚགས་ཚགས་དུ ས་འཕར་མ་ཚགས་ཏེ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲ ིམས་བསྐྱ  ར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟ ེ་དེའི་ནང་གསལ་ལྟ ར་མགོན་པོ་གང་གིས་གསོལ་སྩ ལ་གནང་བའི་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་རྣ མས་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་བ་བཅས་ནི་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་བྱུ  ང་རིམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།  དེ་མིན་དངོས་བྱུ  ང་གནས་ཚུ ལ་དང་ཡོངས་སུ ་མི་མཐུ ན་པའི་སྒྲ  ོ་སྐུ  ར་རིགས་ལ་ཆ་འཇོག་དང་ཡིད་ཆེས་བྱ ་དགོས་དོན་མེད་པའང་ཀུ ན་གྱ ིས་མཁྱ ེན་དགོས་པའི་དོན་

གནད་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། མཐའ་དོན་སྐུ  ་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་ལ་བཀའ་བརྩ ི་དང་ལེན་མི་ཞུ ་ཀ་མེད་བྱུ  ང་རྗ ེས་ད་བར་དུ ས་ཡུ ན་ཐུ ང་ངུ ་ཞིག་ལས་སོང་མེད་ནའང་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་གནས་སྟ ངས་མགོན་པོ་གང་གི་དགོངས་གཞི་དང་ལམ་སྟ ོན་རིམ་ཕེབས་ལས་མི་འགལ་བར་ཐུ གས་རེ་བཞིན་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་མང་གཙ་དང་རང་དབང་གི་ལམ་བུ ར་ལེགས་པར་ཤར་བསྐྱ  ོད་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་ནའང༌། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲ ིད་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་ཐད་ཀའི་དབུ ་འཁྲ ིད་མ་མཛད་པར་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་རྣ མས་བླ ོ་བདེ་བག་ཕེབས་ཤིག་ད་དུ ང་ཡོང་གི་མེད་པས། ད་ལྟ འི་ཆར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ ་གཅིག་འདྲ ེས་ངང་རང་འགན་འཁུ ར་ལེན་དང༌། ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་ཀྱ ི་ནུ ས་ཤུ གས་སྔ ར་བས་ཆེ་བ་འདོན་རྒྱུ   འི་དམིགས་བསལ་དུ ས་བབ་ཅིག་ལ་སླ ེབས་ཡོད་པའི་དྲ ན་སྐུ  ལ་ནན་ཏན་ཞུ ་ཡི་ཡོད། བོད་ལྗ ོངས་འདི་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུ ང་གིས་བཙན་བཟུ ང་བྱ ས་པ་ནས་བཟུ ང། བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་རྩ ་མེད་གཏོང་ཆེད་བོད་ནང་མི་སེར་སྤ ེལ་བའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དངོས་སུ ་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་ཏེ་བོད་ས་ཡོངས་རྫ ོགས་མངའ་སྡ ེའམ་ཞིང་ཆེན་མང་པོའ་ིནང་དུ མ་བུ ར་ཁ་བྲ ལ་དུ ་བཏང་བ་དང༌། བོད་མདོ་དབུ ས་ཁམས་གསུ མ་གྱ ི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་ཏུ ་སྔ ར་སྲ ོལ་གྱ ི་ཐོབ་ཁོངས་སོ་སོར་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི ་སླ ོབ་གཉེར་བ་སྒྲ  ིག་ཞུ གས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ་གཞུ ང་གིས་ཆེད་བཙུ གས་བྱ ས་པའི་ལས་ཁུ ངས་དགོན་སྡ ེ་དོ་དམ་ཨུ ་ཡོན་ལྷ ན་ཁང་ཞེས་པས་གྲྭ  ་བཙུ ན་ཚར་རྒྱ  ལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་ཆོས་མེད་རིང་ལུ གས་གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང་སྲ ིད་བྱུ  ས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་དང༌། དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་མུ ས་ཐོག བོད་མིས་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱ ི་ལ་རྒྱ  ་དང་རིག་གཞུ ང་ལ་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་ཀྱ ི ་བྱ ་བ་བསྒྲུ   བ་ན་མེས་རྒྱ  ལ་ཁ་བྲ ལ་གྱ ི ་ཞྭ ་མོ་གཡོགས་ཏེ་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་དང་འགལ་བའི་མི་རིགས་དབྱ ེ ་འབྱ ེད་ཀྱ ི ་རྡུ  ང་རྡ ེག་ཚ་ནན་འོག་བོད་མི་རྣ མས་ཉིན་མཚན་འཁྱ ོལ་དཀའ་བར་གྱུ  ར་ནས་བོད་ནང་རྒྱ  ་གཞུ ང་ལ་ཞི་རྒ ོལ་གྱ ི་ལས་འགུ ལ་བར་མཚམས་མ་ཆད་པར་བྱུ  ང་ཡོད། ཕྱ ི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ས་བྱ ི་ཞི་རྒ ོལ་ཆེན་མོ་དང། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༢ ཚས་ ༢༧ ཉིན་བོད་རྔ ་པ་ནས་ཡིན་པ་གྲྭ  ་བཀྲ ་བྷ ེ་ལགས་ཀྱ ིས་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་བཏང་བ་ནས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༧ ཉིན་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་གནང་མཁན་སྒ ་སྐྱ  ེ་རྒུ  ་མདོ་ནས་ཡིན་པ་བདེ་སྐྱ  ིད་ཆོས་འཛམས་ལགས་བར་ཁྱ ོན་བོད་མི་སྐྱ  ་སེར་གྲ ངས་ ༤༢ ཀྱ ིས་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་བཏང་སྟ ེ། དེ་དག་གི་ཁྲ ོད་ནས་མི་གྲ ངས་ ༣༡ གི་སྐུ  ་སྲ ོག་ཤོར་བ་བཅས་གཞིས་ལུ ས་བོད་མི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་སྤྱ  ི་དང། ཁྱ ད་པར་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ་དགོས་པ། བོད་མི་ཚར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ། བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་རྩ ་གཏོར་གྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱ ི་དགོས་འདུ ན་དང་བཅས་འཚ་མེད་ཞི་བའི་སྒ ོ་ནས་བླ ོས་བཏང་ཆེན་པོས་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་སོགས་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་སྔ ་རྗ ེས་རིམ་པར་སྤ ེལ་བའི་ཁྲ ོད་རྩ ་ཆེའི་སྐུ  ་སྲ ོག་ཤོར་བ་དང། ད་དུ ང་དེ་བས་མང་བ་འཛིན་བཟུ ང་དོ་དམ་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དང་སྡུ  ག་སྦྱ  ོང་མནར་གཅོད་མི་བཟད་པ་མྱ ངས་དང་མྱ ོང་བཞིན་པ་རྣ མས་ལ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་མཉམ་མྱ ོང་གི་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་དང་འབྲ ེལ་ཁོང་ཚའི་དགོས་འདུ ན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་མངོན་འགྱུ  ར་ཡོང་ཐབས་སུ ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ་ ༡༠ ཚས་ ༡༨ ནས་ཉིན་གྲ ངས་བཞིའི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་བཀའ་སྤྱ  ི་ཐུ ན་མོང་གིས་གོ་སྒྲ  ིག་འོག་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་ཀུ ན་ཏུ ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚས་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ལས་འགུ ལ་གཞི་རྒྱ  ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤ ེལ་ཡོད་པ་དང། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༡ ཚས་ ༢༩ ཉིན་ནས་སྤྱ  ི་ལྷ ན་གྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པ་ལྡ ི་ལིར་ཕེབས་ཏེ་བདུ ན་ཕྲ ག་གཅིག་རིང་རྒྱ  ་གར་གནད་ཡོད་ཀྱ ི་དཔོན་རིགས་དང། ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གཞུ ང་ཚབ་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་དང་མཇལ་འཕྲ ད་ཀྱ ིས་བོད་ནང་ཛ་དྲ ག་གི་གནས་སྟ ངས་ངོ་སྤྲ  ོད་དང། འདི་ལོ་ཆུ ་འབྲུ  ག་ལོའ་ིལོ་གསར་ཚས་གཅིག་གི་ཉིན་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྒྱུ   ན་ལས་གཙས་རྡ ་ས་བཞུ གས་སྒ ར་ཁུ ལ་གྱ ི ་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པས་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་མཚན་ཆེད་མང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༩
ཚགས་ཀྱ ི་སྣ ེ་འཁྲ ིད་དེ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒ ོལ་གྱ ི་ཞི་བའི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་བ། དེ་བཞིན་སྐ བས་ ༡༥ པའི་གྲ ོས་ཚགས་ཚགས་དུ ས་ ༣ པར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཁྱ ོན་ནས་བདེན་རྒྱ  བ་དཔུ ང་རོགས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་སོགས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་གྲ ོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱ  ད་ཅན་ཞིག་དང༌། བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་མི་རིགས་རིག་གཞུ ང་དང་བཅས་པའི་རང་དབང་རྩ ོད་ལེན་ཆེད་ལུ ས་སྲ ོག་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཡོངས་སུ ་བླ ོས་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱ  ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣ མ་པར་རྗ ེས་དྲ ན་གྱ ིས་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་ཞུ ་རྒྱུ   ར་གཞུ ང་འབྲ ེལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་ཟུ ར་སྣ ོན་གྲ ོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱ  ད་ཅན་བཅས་བཞག་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུ  ག་པའི་ཐོག་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ཚུ ན་གྱ ི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་སོགས་ཀྱ ི་ལས་དོན་ཆེ་ཁག་ལ་བསྐྱ  ར་ཞིབ་དང་འབྲ ེལ་བའི་མཇུ ག་གནོན་གནང་ཕྱ ོགས་སོགས་ཀྱ ི ་བརྗ ོད་གཞི་མི་འདྲ ་བ་ཁག་དྲུ  ག་ཙམ་ལ་བགྲ ོ་གླ ེང་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་འབྲ ེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་མོས་མཐུ ན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་ལ། འཐུ ས་མི་མང་པོ་ལས་གྲུ  བ་པའི་ཚགས་ཆེན་དེས་ཨོ་ཊ་ཝའི་བསྒྲ  གས་གཏམ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱ ང་སྤ ེལ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླ ིང་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་གི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིར་འབྲ ེལ་མོལ་དང་འབོད་སྐུ  ལ་གྱ ིས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་གྲ ོས་ཆོད་ཀྱ ང་འཇོག་ཐུ བ་པ་བཅས་ཛ་དྲ ག་གི་ལས་འགུ ལ་སྣ ་མང་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་འཆར་ཡོད།  ལྷ ག་པར་དུ ་དེ་རིང་གི་དུ ས་ཚས་ཁྱ ད་པར་ཅན་འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི ་ལས་འགུ ལ་གཞི་རྒྱ  ་ཆེ་བ་ཞིག་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང། དེ་ཡང་རྒྱ  ་གར་ནང་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཁག་གསུ མ་སྟ ེ ་ལ་དྭ གས་སླ ེ་དང། ཤིས་ལོངས། ཀོ་ཅི་བཅས་སོ་སོ་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་རིམ་བཞིན་ལྡ ི་ལི་བར་དང། དེ་དང་ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་བྱ ང་ཨ་རི་དང། ཡུ ་རོབ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་སའི་ས་ཁུ ལ་ཁག་ཏུ འང་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་

ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་འདི་ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་མ་ཟད། བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་སྐ བས་ས་ཁུ ལ་སོ་སོར་མང་ཚགས་འདུ ་འཛམས་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང༌། གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས། ཞུ ་སྙ ན་འབུ ལ་རྒྱུ   ། མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་དྲུ  ང་ཆེ་མཆོག་ལ་འབུ ལ་རྒྱུ   འི་བོད་དོན་ཞུ ་སྙ ན་སྟ ེང་ས་རྟ གས་བསྡུ  ་རུ བ་བྱ ་རྒྱུ   ་སོགས་བྱ ས་ཏེ། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡༢ ཚས་ ༡༠ རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོར་ཨ་རིའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ནིའུ ་ཡོག་ཏུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་དྲུ  ང་ཆེའི་ལས་ཁུ ངས་དང། སུ ད་སི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཇི་ནི་ཝར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ལས་ཁུ ངས། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ས་ལྡ ི་ལིར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་ཡན་ལག་ལས་ཁུ ངས་བཅས་སོ་སོར་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་རེ་རེ་དང། བསྡུ  ་རུ བ་ཟིན་པའི་ས་རྟ གས་ཕྱ ོགས་སྒྲ  ིག་ཞུ ས་པ་ཁག་རེ་རེ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཏེ་ལས་འགུ ལ་མཇུ ག་བསྒྲ  ིལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན་པས། ས་ཁུ ལ་སོ་སོར་ལས་འགུ ལ་སྐ བས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་ཚང་མས་མཉམ་རུ བ་ཀྱ ིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ལྷ ོད་མེད་ངེས་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ལས་འགུ ལ་གྱ ི་དགོས་འདུ ན་ཁག་ནི། ༡)ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ སོ་སོར་འཛམ་གླ ིང་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གྲ ོས་ཆོད་ཁག་སླ ར་ཡང་རྒྱ  ལ་ཚགས་ནས་གླ ེང་སླ ོང་དང་ལག་བསྟ ར་མཇུ ག་གནོན་དགོས་པ་དང། ༢)བོད་ནང་ད་ལྟ འི་ཛ་དྲ ག་གི་གནས་སྟ ངས་རྟ ོག་ཞིབ་སླ ད་རང་དབང་ཅན་གྱ ི ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྐུ  ་ཚབ་ཁག་ཅིག་འཕྲ ལ་གཏོང་དགོས་པ། ༣)བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་དམིགས་བསལ་འགན་འཁུ ར་བཞེས་དགོས་པ་བཅས་ཡིན། བོད་རྒྱ  ་གཉིས་ཀྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་རྒྱུ   ར་ང་ཚའི་ངོས་ནས་གཉིས་སྨ ན་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་ངང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ  ་རྩ ལ་སྤྲུ   གས་གནང་ཡང་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ལངས་ཕྱ ོགས་སྲ ིད་བྱུ  ས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུ  ག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་ལུ གས་མཐུ ན་རེ་འབོད་ལ་ཡ་ལན་སྤུ  ་ཙམ་མེད་པར། 

དེ་ལས་ལྡ ོག་སྟ ེ ་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་བཏང་བའི་ལས་འགུ ལ་དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ིས་བརྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་བྱ ས་ལུ གས་ལ་བསྙ ད་དེ། བོད་ས་ཡོངས་ལ་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་འགྲ ེམས་འཇོག་གིས་ཉམ་ཆུ ང་བོད་མིར་དམག་གྲ ་སྒྲ  ིག་པའི་འཇིགས་བསྐུ  ལ་དྲ ག་གནོན་འོག དོན་དམ་བོད་དུ ་དམག་ཁྲ ིམས་བསྡ མས་པ་ལྟ ་བུ འི་ཆེས་ཛ་དྲ ག་ཡ་ངའི་གནས་སྟ ངས་ཆགས་ཏེ། བོད་ཀྱ ི་གྲ ོང་སྡ ེ་ཡོངས་ལ་རྒྱ  ་མིའི་ལས་བྱ ེད་ཁྲ ི་ཚ་མང་པོ་བཏང་ནས་གསང་མྱུ  ལ་སོ་ལྟ འི་དབང་བསྒྱུ   ར་ལག་བསྟ ར་བྱ ེད་བཞིན་པ་དང༌། བོད་ཀྱ ི་དགོན་སྡ ེ་ཁག་ཏུ ‘‘ཡོད་དགོས་པ་དགུ ་དང༌། གཅིག་བྱ ས་པ་དྲུ  ག་བསྐྲུ   ན་དགོས”ཞེས་པའི་མིང་འོག་རྒྱ  ་དམར་ཆོས་མེད་སྨྲ  ་བའི་འགོ་གཙ་རྣ མས་ཀྱ ི་པར་རིས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ ་བཙན་བཀལ་བྱ ེད་དུ ་བཅུ ག་པ། དགོན་པའི་ནང་དུ ་ཏང་གི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་བཙུ གས་ཏེ་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱ  ོང་དང་ཆོས་བྱ ེད་ཀྱ ི་དབང་ཆ་ཐད་ཀར་ཏང་ཡོན་མི་སྣ ས་འཛིན་པ། ལྷ ག་པར་དགོན་སྡ ེ་ཁག་ཏུ ་འཆམ་མཐུ ན་དཔེ་བཟང་དགོན་པ་ཞེས་དང༌། སྔ ོན་ཐོན་གྲྭ  ་བཙུ ན་འདེམས་སྒྲུ   ག་ཅེས་པའི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་ཏེ། དོན་དམ་རིག་གསར་སྐ བས་གྲ ལ་རིམ་དབྱ ེ་འབྱ ེད་འཐབ་རྩ ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་བསྐྱ  ར་དུ ་བོད་ས་སྟ ོད་སྨ ད་བར་གསུ མ་དུ ་སྤ ེལ་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལྷ ་སར་ལྷ ་ས་བ་མིན་པའི་བོད་མི་རྣ མས་ཕྱ ིར་འབུ ད་དང༌། བོད་མི་ལྷ ་སར་འགྲ ོ་རྒྱུ   ར་ལག་འཁྱ ེར་ཁག་དྲུ  ག་ཙམ་མིག་སྟ ོན་བྱ ་དགོས་ཀྱ ང། རྒྱ  ་མི་རྣ མས་གནམ་ས་བརྒྱུ   ད་ལམ་གང་གི་ཐོག་ནས་བོད་དུ ་ཤར་བསྐྱ  ོད་ཐུ བ་པ། བོད་མི་མཐོ་སླ ོབ་ཐོན་པ་རྣ མས་རྒྱ  ་ནག་ནང་སར་ལས་གནས་གོ་སྒྲ  ིག་དང༌། རྒྱ  ་མི་མཐོ་སླ ོབ་ཐོན་པ་རྣ མས་རོགས་སྐྱ  ོར་གྱ ི་མིང་ཐོག་བོད་དུ ་བཏང་བ་སོགས། མདོ་དོན་བོད་དུ ་ད་ལྟ ་རྒྱ  ་གཞུ ང་གིས་མི་རིགས་མཐོང་ཆུ ང་དང༌། མི་རིགས་དབྱ ེ་འབྱ ེད། མི་རིགས་རྩ ་མེད་གཏོང་བའི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་མངོན་སུ མ་འཛམས་མེད་ཀྱ ིས་སྤ ེལ་བཞིན་པ་དང༌། ཉེ་ལམ་བོད་རིག་པ་མཁས་ཅན་སྐུ  ་ཚབ་ཚགས་པ་ཟེར་བ་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་སོགས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཐོག་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲ ིད་སྐ ོར་ཀྲུ  ང་དབྱ ང་གིས་བསྐ ོ་གཞག་དགོས་པའི་རྩ ་དོན་བཞི་ཞེས་པ་དང༌། བོད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གནས་ཚུ ལ། ༤༠

རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུ  ག་པའི་ཐོག་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༤ ཚས་ ༢༩ ཉིན་སྤྱ  ི་མོས་ཀྱ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཨོ་ཊ་ཝའི་བསྒྲ  གས་གཏམ།
གང་གི་ཕྱ ིར། གང་གི་ཕྱ ིར། ངེད་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུ  ག་པའི་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མས་ཡུ ལ་ཁེ་ཎ་ཌའི་རྒྱ  ལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༤ ཚས་ 

༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ལྷ ན་འཛམས་ཀྱ ིས་དེ་སྔ ་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ལྡ ི་ལི་དང༌། ཝིལ་ནིའུ ས། ཝ་ཤིང་ཀྲ ོན་ཌི་སི། ཨེ་དྲ ིན་སྦ ག རོམ་བཅས་སུ ་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ལྔ འི་གྲུ  བ་དོན་དང་ཆོད་དོན། དེ་དག་གི་རྗ ེས་འབྲ ེལ་བྱ ེད་སྒ ོ་ལས་རིམ་

དང་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཁག་ལ་བསྐྱ  ར་བལྟ ་ཞུ ས་པ་བསྐྱ  ར་བལྟ ་ཞུ ས་པ་དང། བོད་ནང་གི་ཚབས་ཆེའི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་དང་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ིས་བོད་ཐོག་བཟུ ང་བའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ཐོག་བསྐྱ  ར་ཞིབ་ཞུ ས་པ།བསྐྱ  ར་ཞིབ་ཞུ ས་པ།

ནང་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི་རྒྱ  བ་ལྗ ོངས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཕྱ ི་ལོགས་ཀྱ ི་ཆབ་སྲ ིད་དང་ཆོས་ལུ གས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་བསྐུ  ལ་བྱ ས་པ་སོགས་མ་རུ ང་ཁོག་བཅངས་ཀྱ ི་རྒྱུ   ་མཚན་བཞི་ལོག་པའི་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་སྣ ་ཚགས་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་ཐོག་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་པ་དང༌། རྒྱ  ་ནག་འཐབ་ཕྱ ོགས་གཅིག་གྱུ  ར་ཁང་གི་འབྲ ེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ནས་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་གི་རྩ ་ཁྲ ིམས་སུ ་གསལ་བའི་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱ ི་གནས་བབ་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་བསམ་ཚུ ལ་ཡན་སྤ ེལ་ནས་ཁྲ ིམས་གསལ་རང་སྐྱ  ོང་གི་གཞི་རྩ ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ   འི་ལྐ ོག་གཡོ་བཤམས་པ་བཅས་ལ་བརྟ ེན། བོད་མིའི་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་འབྲ ེལ་མོལ་གནང་མཁན་དམིགས་བསལ་སྐུ  ་ཚབ་དང༌། སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་གཉིས་དགོངས་ཞུ ་གནང་དགོས་བྱུ  ང་བར་བཀའ་ཤག་ནས་བླ ོ་ཕམ་དང་བཅས་དགོངས་འཁྲ ོལ་གནང་དགོས་བྱུ  ང་ཡོད།  ད་ལྟ འི་སྐ བས་སུ ་རྒྱ  ་ནག་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ  ་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་འཛིན་ཕྱ ོགས་ལ་ངོ་རྒ ོལ་དང༌། ཉེ་ཆར་བྷ ོ་ཤི་ལའི་དང་ཝང་སླ ིད་ཅུ ན་གྱ ི་དོན་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་རྒྱ  ་ནག་དཔོན་རིགས་ནང་ཁུ ལ་དབང་ཆ་འཐབ་རྩ ོད་ཀྱ ིས་འཆམ་མཐུ ན་མེད་པ་དངོས་གསལ་ཡིན། སྲ ིད་བླ ོན་ཝུ ན་ཅཱ ་པའོ་ཡིས་ས་ཕྱ ོགས་མང་པོ་ཞིག་ཏུ ་ཆབ་སྲ ིད་ལམ་ལུ གས་ཐོག་བསྒྱུ   ར་བཅོས་བྱ ེད་དགོས་སྐ ོར་གླ ེང་སླ ོང་ཐེངས་མང་བྱ ས་མྱ ོང་ལ། སྤྱ  ིར་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་ཁྲ ོད་དུ ་མང་གཙ་ཅན་དུ ་བསྒྱུ   ར་རྒྱུ   ར་རེ་བའི་མངོན་འདོད་དང་དོ་སྣ ང་ཆེ་རུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པའི་རྒྱ  ་ནག་གི་ངོས་ནས་གླ ེང་ན། འདི་ནི་གོ་སྐ བས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་

པས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་ཆབ་སྲ ིད་དབང་འཛིན་པ་ཚའི་དབང་ཆར་འཕོ་འགྱུ  ར་འགྲ ོ་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་འདིར་བླ ོ ་ཁ་ནང་དུ ་ཕྱ ོགས་ཏེ་བོད་ཀྱ ི ་ཐོག་འཛིན་པའི་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་ནོར་འཁྲུ  ལ་ཅན་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་བསྐྱ  ར་ཞིབ་ཀྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་འཕེལ་འགྲ ོས་དང་བསྟུ  ན་ནས་བཟང་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི ་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ   ་ནི་དུ ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཉིད་དུ ་མཐོང༌།  ད་བར་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ  འི་གསང་བ་གསུ མ་ལ་ཚུ ལ་བསྟ ན་སྐུ  ་གེགས་ཀྱ ི ་མཚན་མ་ཆ་ཕྲ ་མོས་ཀྱ ང་མ་རེག་པར་༸ཞབས་པད་མི་འགྱུ  ར་རྡ ོ ་རྗ ེ ་རྟ ག་བརྟ ན་གྱ ི ་ངོ་བོར་འཚ་ཞིང་གཞེས་པ་ནི་གཙ་བོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱ ི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་གྱ ི་བྱ ིན་མཐུ ་དང། བོད་མིའི་སྤྱ  ི་མཐུ ན་གྱ ི་བསོད་ནམས། བོད་སྐྱ  ོང་ལྷ ་སྲུ  ང་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་འཕྲ ིན་ལས་བཅས་དང། དེའི་ཐོག་གཙ་བོ་གནས་ཡུ ལ་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་སའི་གཞུ ང་དང། དེ་མཚུ ངས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ང་སའི་ཕྱ ིའི་ཡུ ལ་གྲུ  ་གཞན་ཁག་གི་དབུ ས་སའི་གཞུ ང་བཅས་ཀྱ ི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་ཞབས་ཞུ ་ཧུ ར་བསྐྱ  ེད་གནང་བ་སོགས་ཀྱ ིས་ཡིན།  དེང་མགོན་པོ་གང་གི་རླ བས་ཆེན་མཛད་བཟང་གི་ཉི་འོད་ལྡ ོག་པར་དཀའ་ནའང་རྒྱ  ་ནག་སྲ ིད་དབང་སྒ ེར་འཛིན་པ་དག་གིས་བསམ་སྤྱ  ོད་ལས་འདས་པའི་མཚན་སྨ ད་ཞུ ས་དང་ཞུ ་བཞིན་ཐོག་སྐུ  ་ཕྱྭ  ར་བསྡ ོ་བའང་མི་སྲ ིད་པ་མིན་སྟ བས། གོང་གསལ་སྐུ  ་ཕྱྭ  འི་སྲུ  ང་འདོམས་ཀྱ ི་ཆ་རྐྱ  ེན་རྣ མས་ཀྱ ི་ཐོག་བོད་མི་མཆོག་དམན་ཀུ ན་གྱ ིས་དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་སྤྱ  ང་གྲུ  ང་དང་རྫ ི་

སངས་རྣ ོན་པོ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཤིན་ཏུ ་གལ་ཆེ་ཞིང། ལྷ ག་པར་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ  ་ཕྱྭ  ་ནི། གཙ་བོ་ཁོང་གི་ཅི་གསུ ང་བཀའ་སྒྲུ   བ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང། ཆོལ་གསུ མ་བོད་མི་ཡོངས་རྫ ོགས་དམ་ཚིག་གཟོང་ཁ་གཅིག་སྒྲ  ིལ་ཐོག་སྤྱ  ི་མཐུ ན་གྱ ི་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལུ ས་ཡོད་པ་བླ ་ལྷ ་ཡོངས་ཀྱ ིས་གསུ ང་གཅིག་གྲ གས་ལ་བརྟ ེན། དེ་དོན་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་ཉམས་ལེན་མ་འཕྱུ  ག་པ་གནང་དགོས་པ་ནི་དོན་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་དེ་རིང་སླ ར་ཡང་དྲ ན་སྐུ  ལ་དང་འབྲ ེལ་བའི་འབོད་སྐུ  ལ་ནན་ཏན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། རྒྱ  ་གར་ནི་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་ཕ་ཡུ ལ་གཉིས་པ་ལྟ ་བུ ་ཆགས་ཤིང༌། ད་ཕན་མི་ལོ་ ༥༣ ལྷ ག་རིང་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་དང༌། མངའ་སྡ ེ་ཁག་གི་གཞུ ང༌། ས་གནས་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྡ ེ ་ཚན་ཁག་བཅས་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་བསམ་ཡུ ལ་ལས་འདས་པའི་རོགས་མགོན་ཕན་གྲ ོགས་རྒྱ  ་ཆེ་གནང་བའི་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ི ་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ད་རེས་ཀྱ ི་གོ་སྐ བས་བཟང་པོ་འདི་བཟུ ང་སྟ ེ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་མང་ཡོངས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་བླ ་ན་མེད་པར་ཆེ་ཞེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་བཅས།    མཐའ་དོན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་༸རྒྱ  ལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་ཅིང༌། ཐུ གས་ཀྱ ི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པ་དང༌། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུ  ར་དུ ་གསལ་བའི་སྨ ོན་འདུ ན་ཞུ ་རྒྱུ   ་བཅས།  བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་ཕྱ ི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༦ ལ།། །།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གནས་ཚུ ལ།༤༡
ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༡༡ ནང་རྒྱ  ལ་ས་རོམ་(Rome)དུ ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་ཆེན་འཚགས་པ་ནས་བཟུ ང་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གི་སྐུ  ་ཚབ་དང་རྒྱ  ་ནག་སྲ ིད་གཞུ ང་བར་གྱ ི་འབྲ ེལ་མོལ་ལ་ཡར་རྒྱ  ས་མདུ ན་སྐྱ  ོད་མེད་པར་བླ ོ་ཕམ་བླ ོ་ཕམ་བྱུ  ང་བ། བྱུ  ང་བ།  བོད་མིའི་རིག་གཞུ ང༌དང་སྐ ད་ཡིག སེམས་དོན་རིག་པའི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་བཅས་ནི་འགྲ ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་རླ བས་ཆེན་གྱ ི་རིན་ཐང་ཡོད་པར་ངེས་པ་བསྐྱ  ར་་བསྐྱ  ར་རྙ ེད་བྱུ  ང་བ། རྙ ེད་བྱུ  ང་བ།  ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གིས་དབུ ་ཁྲ ིད་འོག་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་ནང་མང་གཙ་ཅན་དུ ་བསྒྱུ   ར་བའི་བརྒྱུ   ད་རིམ་གནད་ཆེ་ལེགས་གྲུ  བ་བྱུ  ང་བ་དང་། ལྷ ག་པར་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གིས་གང་གི་ཆབ་སྲ ིད་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་ཞུ ས་པའི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་དང། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚན་པའི་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ཆབ་སྲ ིད་འགོ་འཁྲ ིད་རྣ མ་པར་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་གནང་བར་ཆེ་བསྟ ོད་ཆེ་བསྟ ོད་ངོས་འཛིན་ཞུ ས་པ།ངོས་འཛིན་ཞུ ས་པ། རྒྱ  ་ནག་སྲ ིད་གཞུ ང་དང་བོད་མི་མང་བར་གྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་ལམ་ནས་སེལ་བར་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གི་ནུ ས་པ་ནི་ད་དུ ང་ཡང་མུ ་མཐུ ད་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ངེས་རྙ ེད་བྱུ  ང་བ།ཡིད་ཆེས་ངེས་རྙ ེད་བྱུ  ང་བ།  དེ་ཕྱ ིར་ང་ཚསདེ་ཕྱ ིར་ང་ཚས་བོད་རྒྱ  འི་དཀའ་རྙ ོག་འདི་ཉིད་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིའགོ་ཁྲ ིད་དང། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གམ་གང་ཉིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་དང་མང་གཙའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུ  ང་བའི་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ཆབ་སྲ ིད་འགོ་འཁྲ ིད་རྣ མ་པའི་དབར་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་དང་དོན་ཕན་ལྡ ན་པའི་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུ བ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟ ན་པོ་ཡོད་པ་བསྐྱ  ར་དུ ་ནན་བཤད་བྱ ་རྒྱུ   ་བསྐྱ  ར་དུ ་ནན་བཤད་བྱ ་རྒྱུ   ་དང་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་དབང་འཛིན་པ་ཚས། བོད་ནང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་རྩ ་བ་ནས་མི་མཐུ ན་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་གསར་པ་བཙན་འགེལ་བྱ ེད་པས་མཚན་ཕྱ ོགས་གཅིག་རྐྱ  ང་པའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་བྱ ་སྤྱ  ོད་རྩ ོམ་བཞིན་པ་དེས། བོད་ཀྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་མི་ནུ ས་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟ ན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་སྟ ོན་བྱ ་རྒྱུ   །གསལ་སྟ ོན་བྱ ་རྒྱུ   །

སྔ ་ལོ་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་འོས་བསྡུ  འི་ལས་དོན་ཁག  རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་འབྲ ེལ་མཐུ ད་ཁང་(INPAT)གི་འོས་བསྡུ  ་བལྟ ་རྟ ོག་ཚགས་ཆུ ང་གི་གཟིགས་ཞིབ་འོག་གནང་སྟ ེ་ཚགས་ཆུ ང་དེས་སྙ ན་ཐོ་ཡང་བཏོན་ཡོད་པ་ལྟ ར། འོས་བསྡུ  འི་ལས་དོན་ཁག་རང་དབང་དང་དྲ ང་བདེན་གྱ ི་ལམ་ནས་གནང་བར་དགའ་བསུ ་དགའ་བསུ ་ཞུ ་རྒྱུ   ། ཞུ ་རྒྱུ   །  རྒྱ  ་རིགས་མི་མང་ནང་མང་གཙའི་འཕོ་འགྱུ  ར་གྱ ི་ལས་འགུ ལ་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་རྒྱ  ་རིགས་མང་ཚགས་ཁྲ ོད་གོ་རྟ ོགས་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་པར་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ཡོད།རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཨ་རབ་ཀྱ ི་ཡུ ལ་གྲུ  ་མང་པོ་དང༌། བྷ ར་མ་སོགས་ནང་བྱུ  ང་བའི་གནས་ཚུ ལ་མང་པོས་བདེན་དཔང་བྱ ས་པ་ལྟ ར། མང་གཙའི་རང་དབང་གི་དགོས་འདུ ན་ནི་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲ ན་བསྐུ  ལ་ཞུ ་དྲ ན་བསྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   །རྒྱུ   ། གནས་ཚུ ལ་ཁྱ བ་སྤ ེལ་གྱ ི་རང་དབང་དང༌། དྲ ་རྒྱ  ས་མཚན་པའི་གླ ོག་རྡུ  ལ་ཆ་འཕྲ ིན་གྱ ི་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་ལ་བཀག་རྒྱ  ་མེད་དགོས་པ་ནི། མང་གཙའི་ལས་འགུ ལ་ལམ་ལྷ ོངས་ཡོང་བའི་གནད་ཆེའི་ཆ་རྐྱ  ེན་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཤེས་རྟ ོགས་བྱུ  ང་།ངོས་འཛིན་ཤེས་རྟ ོགས་བྱུ  ང་། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་དབང་འཛིན་པ་ཚས། བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡ ལ་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་བ་དང་། བོད་མིའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒ ོལ་ལ་དྲ ག་གནོན་ཤུ གས་ཆེན་བྱ ེད་བཞིན་པར་བླ ོ་འཚབ་བྱུ  ང་།བླ ོ་འཚབ་བྱུ  ང་། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་དབང་འཛིན་པ་ཚས། བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ལ་རྨ ་འབྱ ིན་པ་དང། དེ་བཞིན་རིག་གཞུ ང་དང༌། སྐ ད་ཡིག གོམས་སྲ ོལ། འཚ་ཐབས། སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་སོགས་ཚུ ད་པའི་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མཚན་པའི་ཐུ ན་མིན་ཁྱ ད་ཆོས་ཁག་ལ་གཏོར་སྐྱ  ོན་དང་བཙན་གནོན་བྱ ེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་དག་རྒྱུ   ན་འཛིན་དང་གོང་སྤ ེལ་གྱ ི་ལས་དོན་ཉམས་དམས་སུ ་བཏང་སྟ ེ། རིག་གཞུ ང་རྩ ་མེད་ཀྱ ི་བསམ་སྦྱ  ོར་མཚན་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དང་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་པར་མུ ་མཐུ ད་དེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང།མུ ་མཐུ ད་དེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང། རྒྱ  ་གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ངོ་རྒ ོལ་དང༌། བོད་ནང་རང་

དབང་བསྐྱ  ར་གསོ་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ ་བཅས་ཀྱ ི་ཆེད་དུ ་བོད་མི་ཕོན་ཆེས་རང་སྲ ེག་བྱ ས་པར་སེམས་སྡུ  ག་དང་ཡིད་འགུ ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས།སེམས་སྡུ  ག་དང་ཡིད་འགུ ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས། ཉེ་ཆར་དབང་ཐང་དང་ཤུ གས་རྐྱ  ེན་ལྡ ན་པའི་དམར་ཤོག་ཚགས་མི་འགས། བོད་དང་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་གཞན་རྣ མས་ལ། རྒྱ  ་ནག་གི་རྩ ་ཁྲ ིམས་ནང་རང་སྐྱ  ོང་བྱ ས་ཆོག་པ་གསལ་བའི་ཆ་རྐྱ  ེན་རྣ མས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་བརྗ ོད་ཅིང་། དེ་ནི་རྒྱ  ལ་ནང་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཁྲ ོད་འབྲ ས་བུ ་ཧ་ཅང་ངན་པ་འབྱུ  ང་གཞི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན། བླ ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་།བླ ོ་གཡེང་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་། དགོས་ངེས་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ཡོང་ཆེད། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྲ ིད་གཞུ ང་ཁག་དང་རྒྱ  ་ནག་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་བར་ཕྱ ོགས་གཉིས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་གྲ ོས་མོལ་བྱ ས་པ་དེ་ཚས་ཕན་ནུ ས་མ་ཐོན་པར་ངོས་འཛིན་ཐོབ། བོད་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ཐོག་མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས་རང་ནས་དོན་ཕན་ལྡ ན་པའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་ལག་བསྟ ར་མ་བྱ ས་པར་བླ ོ་ཕམ་ཡོད་ཀྱ ང་། མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྡ ེ་ཚན་དང༌། དེ་མིན་མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིཆེད་གཉེར་སྐུ  ་ཚབ་དང་ཆིངས་འདུ མ་ལྷ ན་ཚགས་སོགས་ཀྱ ིས་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་དགའ་དགའ་བསུ ་ཞུ །བསུ ་ཞུ ། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་དང་འོས་བསྡུ  འི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་འགོ་འཁྲ ིད་ཀྱ ིས་འབྲ ེལ་མོལ་བསྐྱ  ར་མཐུ ད་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩ ོན་ལྷ ོད་མེད་གནང་བ་དེར་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བཟང་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་བརྡ ་ལན་ཞུ ་རྒྱུ   འི་སྲ ིད་དོན་གྱ ི་འདུ ན་པ་མེད་པར་མངོན་པར་བླ ོ་ཕམ་ཆེ།བླ ོ་ཕམ་ཆེ། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྲ ིད་གཞུ ང་ཁག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་དང༌། འོས་བསྡུ  འི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་རྣ མ་པར་འབྲ ེལ་བ་བྱ ས་པ་དང་། བོད་ཀྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་གྲ ོས་མོལ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཞི་བའི་སྒ ོ་ནས་འགྲ ིག་ཆགས་བྱ ་རྒྱུ   ར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་རྣ མ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་པ་དེ། རྒྱ  ་ནག་གཅིག་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དང་འགལ་འདས་བྱ ས་ལུ གས་སྙ ོན་འཛུ གས་བྱ ེད་བཞིན་པར་ངོས་ལེན་མེད།ངོས་ལེན་མེད། འཛམ་གླ ིང་གི་རང་སྐྱ  ོང་ས་ཁུ ལ་མང་པོ་དང་། ལྷ ག་པར་ཁེ་ཎ་ཌའི་མངའ་དབང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ །རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གནས་ཚུ ལ། ༤༢
འོག་ཏུ ་ཡུ ལ་ནུ ་ཎ་ཝུ ་ཊིའི་རང་སྐྱ  ོང་མངའ་ཁུ ལ་བཙུ གས་པའི་ཉམས་མྱ ོང་གི་ཐོག་ནས་ར་སྤྲ  ོད་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར། བོད་ཀྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་དེ་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་མངའ་ཁོངས་སུ ་བོད་མི་ཚར་མིང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱ  ོང་སྤྲ  ོད་པའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུ བ་པའི་ཡིད་ཆེས་མུ ་ཡིད་ཆེས་མུ ་མཐུ ད་དེ་ཡོད།མཐུ ད་དེ་ཡོད། གོང་གསལ་གྱ ི་གནས་སྟ ངས་དང་རྒྱུ   ་མཚན་གོང་གསལ་གྱ ི་གནས་སྟ ངས་དང་རྒྱུ   ་མཚན་ལ་བརྟ ེན་ནས་ང་ཚས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་པ་གཤམ་གསལ།ལ་བརྟ ེན་ནས་ང་ཚས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་པ་གཤམ་གསལ། བོད་མིས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཚུ ད་པའི་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆེད་འཚ་མེད་ཞི་བའི་སྒ ོ་ནས་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་བཞིན་པར་སེམས་ནུ ས་མཉམ་སྒྲ  ིལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་སེམས་ནུ ས་མཉམ་སྒྲ  ིལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་། རྒྱ  ་ནག་ནང་གི་མང་གཙའི་འཕོ་འགྱུ  ར་ནི་བོད་མིར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལོངས་སུ ་སྤྱ  ོད་དུ ་འཇུ ག་པ་དང་། རྒྱ  ་ནག་ནང་གི་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ཐོབ་ཐང་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབས་འགན་ལེན་བྱ ེད་པའི་ལམ་ནས་མངོན་འགྱུ  ར་ཐུ བ་ངེས་ཡིན་པར་ནན་སྐུ  ལ་བྱ ེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ  ་ནག་ནང་མང་གཙའི་འཕོ་འགྱུ  ར་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩ ོན་གནང་མཁན་རྒྱ  ་རིགས་མི་མང་ལ་རྒྱ  ་རིགས་མི་མང་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   ། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་ནག་ཕྱ ི་ནང་དུ ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་དམིགས་ཡུ ལ་ཆེད། དྲ ་རྒྱ  ་དང་། གསར་འགྱུ  ར། དེ་མིན་གླ ོག་རྡུ  ལ་གྱ ི་ཆ་འཕྲ ིན་ཁག་བཀག་སྡ ོམ་བྱ ེད་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཀྱ ི་རྣ མ་སེམས་འཚབ་ཀྱ ི་རྣ མ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་རྒྱུ   །འགྱུ  ར་བསྟ ན་རྒྱུ   ། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གི་དབུ ་འཁྲ ིད་ལམ་སྟ ོན་འོག་བོད་མི་ཚས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བསྟ ེན་པ་མ་ཟད། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་གིས་མུ ་མཐུ ད་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་ཐོག་ནས་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་དང་འབྲ ེལ་མོལ་བསྐྱ  ར་གསོ་གནང་ཐབས་གནང་བར་ང་ཚས་ཆོད་སེམས་བརྟ ན་པོས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བསྐྱ  ར་ནན་བྱ ་རྒྱུ   ། བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་ཐད། དངོས་ཡོད་ཆབ་སྲ ིད་གནས་སྟ ངས་དང་མཐུ ན་ཞིང་དོན་ཕན་ལྡ ན་པའི་གཞི་རྩ འི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཁག་གསལ་བའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱ  ོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱ ི་བསམ་འཆར་གྱ ི་རྩ ་དོན་ཁག་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   །བ་སྐྱ  ོར་ཞུ ་རྒྱུ   ། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་ལ་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ནས་ཐོག་མར་བཏོན་ཅིང་། ཉེ་ལམ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་

གིས་ཀྱ ང་བསྐྱ  ར་ཟླ ོས་བྱ ས་པའི་ལངས་ཕྱ ོགས་ཏེ། རང་བཙན་ཕུ ད་གནད་དོན་གང་ཡང་གྲ ོས་མོལ་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་ཆོག་ཅེས་པའི་གནད་ཆེའི་བརྗ ོད་ཚིག་གསལ་འདོན་དང་དྲ ན་གསོ་བྱ ་རྒྱུ   །དྲ ན་གསོ་བྱ ་རྒྱུ   ། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་དང༌། དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ིས་ད་དུ ང་ཡང་ཁ་བྲ ལ་རྩ ོད་ཀྱ ི་ཡོད་པའི་སྙ ོན་འཛུ གས་བྱ ེད་བཞིན་པ་ཐད། བོད་ཕྱ ོགས་ནས་རྒྱ  ་ནག་གི་རྩ ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་སྒྲ  ོམ་གཞིའི་འོག་བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ ་ཐབས་ཀྱ ི་གྲ ོས་འཆར་ཡོངས་གྲ གས་སུ ་བཏོན་ཟིན་པས། ད་ཕྱ ིན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ནས་འདི་ལྟ ་བུ འི་བདེན་པ་མིན་པའི་གནས་ཚུ ལ་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བསྐུ  ལ་མ་དང་འཁྱ ོག་བཤད་དག་སེལ་བྱ ་རྒྱུ   །འཁྱ ོག་བཤད་དག་སེལ་བྱ ་རྒྱུ   ། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་ནང་དྲ ག་གནོན་བྱ ེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱ ི་ས་ཁུ ལ་ཡོངས་ལ་འགྲ ོ་སྐྱ  ོད་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས་པ། སྤྱ  ིར་རྒྱ  ་ནག་དང་ལྷ ག་པར་བོད་ནང་མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐབ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་ཕེབས་རྒྱུ   འི་ལས་རིམ་བསྒྲ  ིག་དགོས་པ། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གི་སྐུ  ་ཚབ་དང་མཉམ་དུ ་བླ ོ་སྟ ོབས་གཅིག་མཚུ ངས་སྒ ོ་ནས་འབྲ ེལ་མོལ་བསྐྱ  ར་མཐུ ད་དགོས་པའི་དགོས་འདུ ན་འདོན་རྒྱུ   །དགོས་འདུ ན་འདོན་རྒྱུ   ། རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲ ིད་གཞུ ང་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་འབྲ ེལ་ཡོད་ཚགས་སྡ ེ་ཁག་གི་དབུ ་ཁྲ ིད་ཚས་འབྲ ེལ་མོལ་འདི་མདུ ན་སྐྱ  ོད་ཐུ བ་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་དང་འབྲ ེལ་གཏུ གས་དོ་ནན་གྱ ིས་མི་རིགས་རང་སྐྱ  ོང་དང་འབྲ ེལ་བའི་རྩ ་ཁྲ ིམས་དང་ཁྲ ིམས་སྲ ོལ་ཁག་དམ་འཛིན་ཐོག་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཐོན་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་བསྐུ  ལ་མ་བསྐུ  ལ་མ་ཞུ ་རྒྱུ   །ཞུ ་རྒྱུ   ། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང༌། སྐ ད་ཡིག་བཅས་ལ་གཏོར་བཤིག་དང་བཙན་གནོན་དམ་བསྒྲ  གས་ཀྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་བཟུ ང་དང་འཛིན་བཞིན་པའི་ངན་འབྲ ས་ཀྱ ི་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ལ་བྱ ་གཏོང་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ། ལ་བྱ ་གཏོང་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ་རྒྱུ   །  བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་དང་བརྟ ན་ལྷ ིང་མེད་པའི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་གང་ལ་ཐུ ག་ཡོད་མེད་རྒྱ  ་ནག་རྒྱ  ལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུ ས་མི་ཚགས་ཆེན་གྱ ི་འཐུ ས་མི་དང་ཟུ ང་སྦྲ  ེལ་ཐོག་བརྩ ད་ཞིབ་བྱ ེད་པའི་གོ་སྐ བས་འབུ ལ་རྒྱུ   །བརྩ ད་ཞིབ་བྱ ེད་པའི་གོ་སྐ བས་འབུ ལ་རྒྱུ   ། བོད་མཐོ་སྒ ང་གི་ཁོར་ཡུ ག་འགྱུ  ར་འགྲ ོས་ཀྱ ི་

རྐྱ  ེན་པས་རྒྱ  ་ནག་དང་། ལྷ ོ་ཨེ་ཤི་ཡ། ཤར་ལྷ ོ་ཨེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཚུ ད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུ ལ་མང་པོའ་ིའཚ་བར་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེན་ཡོང་གི་ཡོད་པས་བོད་ཀྱ ི་ཁོར་ཡུ ག་གཏོར་བཤིག་འགྲ ོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་སྐ ོར་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ལ་ནན་བསྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   །ལ་ནན་བསྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ། བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་དེ་དག འདིར་ཕེབས་འཐུ ས་མི་སོ་སོའ་ིགྲ ོས་ཚགས་དང་། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་ལྷ ན་ཚགས་ཁག་ནང་གྲ ོས་འཆར་འདོན་པའམ་གྲ ོས་གཞིའི་ཁོངས་རྒྱུ   ན་གནས་ཐུ བ་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་ནག་སྲ ིད་གཞུ ང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིའགོ་ཁྲ ིད་དང་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་གམ་མང་གཙའི་འོས་བསྡུ  འི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བོད་མིའི་འགོ་ཁྲ ིད་དབར་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱ ི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་ནན་བསྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   འི་ཆོད་སེམས་བཅངས་རྒྱུ   ། ཆོད་སེམས་བཅངས་རྒྱུ   ། བོད་ཀྱ ི་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་དང་རྩ ོད་རྙ ོག་ཞི་འགྲ ིག་གོང་སྤ ེལ་ཡོང་ཐབས་སུ ། སྤྱ  ིར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྲ ིད་གཞུ ང་སྣ ་མང་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱ ི་མ་ལག་འཛུ གས་པ་དང་། བྱ ེ་བྲ ག་ཏུ ་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་ནས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲ ེལ་མཐུ ད་པ་ཞིག་བསྐ ོ་བཞག་གནང་རྒྱུ   འི་གྲ ོས་ཆོད་བཞག་ཟིན་པ་ལག་བསྟ ར་དོན་འཁྱ ོལ་དང། དེར་འབྲ ེལ་ཡོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲ ིད་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དགོས་པའི་བསྐུ  ལ་མ་ཞུ ་རྒྱུ   །བསྐུ  ལ་མ་ཞུ ་རྒྱུ   ། བསྒྲ  གས་གཏམ་འདིའི་ནང་གི་བསྒྲུ   བ་བྱ འི་དོན་གནད་ཁག་དོན་འཁྱ ོལ་ཡོང་ཆེད་ངེད་ཚའི་ངོས་ནས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་དང༌། ༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག དེ་བཞིན་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་རྣ མ་པ་བཅས་ཕྱ ོགས་གཉིས་ཀར་ཆེད་ལས་ཀྱ ི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་ཇི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་ཇི་དགོས་ཞུ ་རྒྱུ   །དགོས་ཞུ ་རྒྱུ   ། བསྒྲ  གས་གཏམ་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་བསྒྲུ   བ་བྱ ་དང་དམིགས་ཡུ ལ་ཁག་ནུ ས་ལྡ ན་གྱ ི་སྒ ོ་ནས་དོན་འཁྱ ོལ་ཚད་འཕེར་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་ཆེད། བསྒྲ  གས་གཏམ་ལག་བསྟ ར་གྱ ི་ལས་འཆར་ཞིག་བཟོ་སྒྲ  ིག་བྱ ་རྒྱུ   ་བཟོ་སྒྲ  ིག་བྱ ་རྒྱུ   ་བཅསབཅས།།   །། གོང་འཁོད་རྣ མས་དབྱ ིན་ཡིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུ   ར་ཞུ ས་པས་དབྱ ིན་ཡིག་ལ་རྩ ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ ། །



གསལ་བསྒྲ  གས།༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བདུ ན་པའི་ཤེས་བྱ ། ༤༣
བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་ལས་འགུ ལ་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༧ ཉིན་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལྷ ག་པ་
ཚ་རིང་དྲ ན་རྟ ེན་ཚགས་ཁང་ནང་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་
ཚགས་ཀྱ ི་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་ཚགས་
ཆུ ང་གི་ཚགས་གཙ་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལགས་དང་དྲུ  ང་ཆེ་
ཀརྨ ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཚགས་མི་དགེ་བཤེས་སྨ ོན་ལམ་
མཐར་ཕྱ ིན་ལགས། རྒྱ  ་རིགས་ཐར་ལགས། འཇམ་དབྱ ངས་
བཟོད་པ་ལགས་བཅས་ཀྱ ིས་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༡༡།༤༠ ཐོག་
ཕྱ ི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་གྲ ངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ 
༦ སྟ ེ་༸སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་ཉིན་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་
གར་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྟ ེང་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་གཞི་
རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་དང་། མཐར་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡༢ ཚས་ 
༡༠ ཉིན་ནིའུ ་ཡོཀ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ལས་ཁུ ངས་དང་སུ ད་སི་ཇི་
ནི་ཝར་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས། རྒྱ  ་
གར་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་ཡན་ལག་ལས་
ཁུ ངས་ཁག་སོ་སོར་ཉིན་བརྒྱ  ་དུ ས་གཅིག་ཏུ ་ཞུ ་སྙ ན་ཕུ ལ་
ཏེ་མཇུ ག་བསྡ ོམས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན་པའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲ  གས་གནང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་
བསྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་ཚགས་ཆུ ང་གི་དྲུ  ང་ཆེ་ཀརྨ ་ཡེ་ཤེས་
ལགས་ཀྱ ིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་དབུ ་འཛུ གས་
ཀྱ ི་ངོ་སྤྲ  ོད་དང་སྦྲ  གས་ཚགས་གཙ་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལགས་
ཀྱ ིས་ཐེངས་འདིའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་སྒྲ  ོགས་
སྦྱ  ང་གནང་དོན། ད་ལྟ འི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་བབ་ལ་
གཞིགས་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་ལས་
འགུ ལ་སྣ ་མང་སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་སླ ད།
 ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ  ༣ ཚས ༢༢ ཉིན་སྤྱ  ི་འཐུ ས་
རྣ མ་པའི་བཞུ གས་མོལ་ཚགས་འདུ ར་བཀའ་བསྡུ  ར་གནང་
བའི་ཁོངས་ནས། བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་
ཐད་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ  ༣ ཚས ༢༧ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་
འཐུ ས་རྒྱུ   ན་ལས་སུ ་ཐག་གཅོད་བྱུ  ང་དོན།
རྒྱ  ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུ ང་གིས་བོད་དུ ་བཙན་འཛུ ལ་དྲ ག་
གནོན་བྱ ས་པ་ནས་ད་ལྟ འི་བར་གྱ ི་ལོ་ངོ་དྲུ  ག་ཅུ ་ལྷ ག་གི་རིང། 
བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུ ག་རྩུ  བ་མཁྲ ེགས་འཛིན་ཅན་གྱ ི ་
སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད་པར། བོད་ཀྱ ི་སྣ ོད་བཅུ ད་ཡོངས་
རྫ ོགས་བཙན་བཟུ ང་གིས་བོད་མི་རྣ མས་དམར་གསོད་དང་
བཙན་འཇུ ག གཅར་རྡུ  ང་། སུ ན་གཙིར་སོགས་ཀྱ ིས་མཚན་

པའི་སྡུ  ག་སྦྱ  ོང་མནར་གཅོད་ཀྱ ི་དྲ ག་གནོན་མཚམས་འཇོག་
བྱ ས་མེད་པར་རང་རིགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་ཆོས་རིག་སྐ ད་
ཡིག་དང་བཅས་པའི་མི་རིགས་ཀྱ ི་བླ ་སྲ ོག་ལ་གཅེས་སྐྱ  ོང་
གང་ཐུ བ་ཀྱ ིས་བདེན་པའི་འཐབ་རྩ ོད་རྒྱུ   ན་སྐྱ  ོང་གནང་ཡོད།
 ལྷ ག་པར་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུ ང་བོད་ས་
ཡོངས་སུ ་རྒྱ  ་དམར་དྲ ག་དམག་གིས་དམར་གསོད་བཙན་

འཇུ ག་སོགས་ཀྱ ི་སྡུ  ག་སྦྱ  ོང་མནར་གཅོད་ཉིན་བཞིན་ཛ་དྲ ག་
ཏུ ་འགྲ ོ་བཞིན་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟ ེན། བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་
དམྱ ལ་བ་མི་ཡུ ལ་དུ ་འཕོས་པ་ལྟ ་བུ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བཟོད་མ་
ཐུ བ་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་དང་། ༸གོང་
ས་མཆོག་བོད་དུ ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ་ཐབས། མྱ ོང་བཞིན་པའི་
སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྣ མས་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་
གཞུ ང་སྒ ེར་ཚགས་སྡ ེ་ཁག་གཙས་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་
པའི་འགྲ ོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སྙ ན་གསན་དང་སེམས་ཁོང་གི་
སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང་མངོན་འདོད་ཕྱ ིར་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་པའི་དན་
རྟ གས་སུ ་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གཏོང་མཁན་བར་མེད་དུ ་བྱུ  ང་
དང་འབྱུ  ང་བཞིན་པར། འདི་ནས་ཀྱ ང་ཁོང་རྣ མ་པའི་ཀུ ན་ཕན་
སེམས་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་སྙ ིང་སྟ ོབས་དང་མངོན་འདོད་ཇི་བཞིན་
རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ལ་བརྒྱུ   ད་བསྒྲ  གས་བྱ ་ཆེད། བདེན་པའི་
མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་གཞི་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ལས་འགུ ལ་འདི་བཞིན་
ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ  ༧ ཚས ༦ སྟ ེ་༸གོང་ས་ལྷ ་མིའི་རྣ མ་
འདྲ ེན་༸རྒྱ  ལ་དབང་སྐུ  ་ཕྲ ེང་བཅུ ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
༸སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་ལྷ ་དབྱ ར་གསོལ་ཉིན་མོ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་

འགོ་འཛུ གས་བྱ ་རྒྱུ   འི་དགོས་འདུ ན་ཁག་ནི།
༡༽ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩། དང་། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ སོ་སོར་འཛམ་
གླ ིང་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་བོད་དོན་ཐོག་བཞག་
པའི་གྲ ོས་ཆོད་ཁག་སླ ར་ཡང་རྒྱ  ལ་ཚགས་ནས་གླ ེང་སླ ོང་དང་
ལག་བསྟ ར་མཇུ ག་གནོན་དགོས་པ།
༢༽བོད་ནང་གི་ད་ལྟ འི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་རྟ ོག་ཞིབ་སླ ད་

རང་དབང་ཅན་གྱ ི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྐུ  ་ཚབ་ཁག་ཅིག་འཕྲ ལ་གཏོང་
དགོས་པ།
༣༽བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་མཉམ་
འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་དམིགས་བསལ་འགན་འཁུ ར་
བཞེས་དགོས་པ།
 གོང་གསལ་དགོས་འདུ ན་དེ་དག་བསྒྲུ   བ་པའི་
སླ ད་རྒྱ  ་གར་གཙས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ས་གནས་ཡུ ལ་གྲུ  ་སོ་སོར་
བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ི་མཚན་རྟ གས་བསྡུ  ་རུ བ་ཀྱ ིས་
ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ  ༡༢ ཚས ༡༠ ཉིན་ཨ་རི་ནིའུ ་ཡོག་རྒྱ  ལ་
ཚགས་ལས་ཁུ ངས་དང་། སུ ད་སི་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱ  ལ་ཚགས་
ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷ ན་ཚགས། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་ནང་
རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ི་ཡན་ལག་ལས་ཁུ ངས་
སོ་སོར་ཉིན་བརྒྱ  ་དུ ས་གཅིག་ཏུ ་ཞུ ་སྙ ན་ཕུ ལ་ཏེ་མཇུ ག་
བསྡ ོམས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་
བདེན་པའི་མེ་ལྕ ེ་སྐ ོར་བསྐྱ  ོད་ལས་འགུ ལ་ཚགས་ཆུ ང་ནས་
ཕྱ ི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ  ༦ ཚས ༢༧ ལ།།




