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༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་
བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ ཨུ ་ར་ུ སུའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་
ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞྲེས་
བཟང་པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ 
༥ རྲེས་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ ་ སུྒབ ་ཀྱིས ་མཛད་པའྱི་བྱང་ཆྱུབ ་སྲེམས་
འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་
པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ོ་བང་ནས་
བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ། ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཆོས་གགོས་རྣམས་དྲེ་རྱིང་བརྙན་
འཕྱིན་བརྒྱྱུད་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱྱུང་། ཨུ་ར་ུསུའྱི་མངའ་སྡ ྲེ་ཀལ་མྱིག་དང་། བྷུ ་རྱི་ཡཏ། ཐུ་
ཝ་བཅས་ནྱི་མྱི ་རབས་མང་པ་ོསྔནོ་ནས་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོ
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཟྱིང་འཁུྲག་ལངས་པའྱི་སྐབས་
ངསོ་རང་གྲྭ་སྐརོ་དམ་བཅའ་བཞག་པ་རྲེད།  སྐབས་ད ྲེར་
ངསོ་ཀྱིས་རྟགས་གསལ་གཏངོ་བའྱི་ནང་ཀལ་མྱིག་དང་བྷུ ་
རྱི་ཡཏ། ཐུ་སྦ་བཅས་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་དགྲེ་བཤྲེས་མང་པ་ོ
ཡོད། གདན་སའྱི་མཁན་པ་ོནང་ཆ་བཞག་ནའང་སྒ་ོམང་
མཁན་པོ་ངག་དབང་ལྲེགས་ལྡན་ལགས་བྷུ ་རྱི་ཡཏ་ནས་
ཡྱི ན་པ་དང་། སོག་པ་ོཐུབ་བསན་ཉྱི་མ་ལགས་ཀང་ཕལ་
ཆྲེར་བྷུ ་རྱི་ཡཏ་ནས་ཡྱི ན་པ་ཡོད། 

དྲེ་ནས་དགྲེ་བཤྲེས་ཡང་དག་ཅྲེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཁངོ་ནྱི་ཐུ་
སྦ་ནས་ཡྱི ན། ཨུ་ར་ུསུའྱི་སྐད་ཡག་པ་ོཡོད། དྲེ་དང་དྲེའྱི་
མཚོན་པའྱི་གང་ལྟར་ངསོ་ཀྱི་མྱི ་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོག་
པའོྱི་གྲྭ་རྒྱྱུ ན་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ནང་སླབོ ་སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་དགྲེ་
བཤྲེས་ཨང་དང་པ་ོཆགས་པ་གང་ཙམ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
སོག་པ་ོཟྲེར་དསུ་སོག་པ་ོསྤྱི་ཡོངས་ལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཨུ་
ར་ུསུའྱི་ ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་སོག་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་
ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དྲེའྱི་ནང་ད་ུནང་སོག་ཚྱུད་ཀྱི་ཡོད། དཔྲེར་ན། 
ངསོ་ཀྱི་མཚན་ཞབས་ནང་ནས་དགྲེ་རྒན་ལྟ་བུ་རྲེད། རྒན་

དངསོ་གུབ་ཚོགས་ཉྱིད་ཆ་བཞག་ན་སོག་པ་ོནང་སོག་ནས་
རྲེད། མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོརྲེད། 

ངསོ་ལ་སངོ་ཉྱིད་སྐརོ་ཐོག་མར་ང་ོསྤདོ་དང་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱག་མཁན་ཁངོ་རྲེད། བདོ་དང་སོག་རྱིགས་དབར་མྱི ་
རབས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད། བར་སྐབས་ཤྱིག་
ལ་སོག་པ ོ་ནང་གསར་བརྲེ་ལངས་ཏྲེ་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་པ་རྲེད། བདོ་ནང་དའུང་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༠ ལོའྱི་རྲེས་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱིས་ནང་ཆོས་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་རྲེད། མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོམང་
པ་ོཞྱིག་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུགས་ནས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད། 
དཔྲེར་ན། ཀུན་མཁྱྲེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྱི་ཡོངས་
འཛྱིན་ལ་དགྲེ་ཕུག་མང་པ་ོཡོད་པར་ཁྲྱིམས་འགལ་གྱི་ཐགོ་
ནས་དམ་བསྒགས་བྱས་ཏྲེ་མཐར་སགོ་ཐོག་བཏང་ཡོད། 
སགོ་ཐགོ་བཏང་བའྱི་སྐབས་སགོ་ཐགོ་གཏངོ་སའྱི་ས་ཆར་
སླ ྲེབས་ནས་ཁོང་གྱིས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་བཅྱུག་པའྱི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དྲེ་ནས་བླ་མ་མཆོད་པའྱི་ཚྱིགས། དྲེས་ན་
རྲེ་བཙྱུན་བླ་མ་ཐུགས་རྲེ་ཅན། །མར་གྱུར་འག་ོབའྱི་སྡྱིག་
སྒྱིབ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སྨྱིན་པ་
དང༌། །བདག་གྱི ་བདྲེ་དགྲེ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡྱིས། །འག་ོ
ཀུན་བདྲེ་དང་ལྡན་པར་བྱྱིན་གྱིས་རླབོས། །ཞྲེས་བཏནོ་ནས་

ད་གསོད་ཤོག་ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། 

བདོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོདང་ཉམས་ལྲེན་
པ་མང་པ་ོསགོ་ཐགོ་བཏང་ཡོད། དྲེ་སྔ་སོག་ཡུལ་ད་ུགསར་
བརྲེ་ལངས་པའྱི་སྐབས་གང་བྱྱུང་བ་རྣམས་རྱིམ་པས་བདོ་
ནང་དའུང་ད ྲེ་ད ྲེ་བཞྱིན་བྱྱུང་ཡོད། སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་དད་པ་
ཞྲེས་པ་ནྱི་དག་རྱུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྲེད་པ་བཟ་ོམྱི ་ཐུབ། རྒྱྱུ ་
མཚན་ནྱི། ཚོར་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འབུ་སྱིན་བྱ་རྱི་
དགྭས་དདུ་འག་ོབཅས་པ་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་
བ་འདདོ་པ་རང་གྱི ་ངང་ནས་ཡོད་སབས། སྡུག་བསྔལ་མྱི ་
འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཚང་མར་དགོས་ཀྱི ་ ཡོད། 
འགོ་བ་མྱི ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་
པ་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱྲེས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་མྱི ་ལ་ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱྱུ ་ཡོད། 
དདུ་འགོ་དང་མྱི ་འད་བ་འགོ་བ་མྱི ་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏང་
རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་ད་ུགཏང་
རྒྱྱུ ་དང་བདྲེ་བ་མང་ད་ུབཏང་བར་བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་བཅོས་
ཀྱིས་བདྲེ་བ་སུྒབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ཞྲེས་པ་དར་
ཡོད། ཡྱི ་ཤུ་དང་ཁ་ཆྲེའྱི་ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀནོ་མཆོག་
ལ་ཡར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། དཀནོ་མཆོག་ནྱི་འཇྱིག་
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བརྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པརོ་འདདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇྱིག་
བརྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པསོ་བཀདོ་པར་བརྟ ྲེན་འཇྱིག་བརྟ ྲེན་བཀདོ་
པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་མཁྱྲེན། ཞྲེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཀྱི་
སྡུག་བསྔལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་སྲེམས་ནང་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་
བར་འབད་བརནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྒྱ་གར་ནས་བྱྱུང་བ་རྲེད། 
དྲེར་བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་ཞྲེས་རདོ་ཀྱི་ཡོད། བསན་
པ་སྔ་དར་དྲེ་བཞྱིན་པཱ་ལྱི ་དང་། ཕྱི་དར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནྱི་
སླབོ་སྦངོ་བྱ་ཡུལ་དང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤོད་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་རྱིགས་ལམ་གྱི ་ཐོག་ནས་
བཤད་ཡོང་དསུ་ལྟ་ གུབ་ད ྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཐོན་ཡོང་གྱི ་
ཡོད། ཕྱི་དར་གྱི་སལོ་ལྟ་བུ་བརདོ་ཆོག བདོ་དང་སོག་པ་ོ
ལ་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་འདྱི་བཞྱིན་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
རྒྱྱུ ་དང་དཔྱད་པ་བྱྲེད་དགསོ། མདརོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་ཡྱི ན་ནའང་རྱིག་པའྱི་དཔྱད་ཡོང་དསུ་ཏགོ་ཙམ་མ་
བ ྲེད་བའྱི་རྱིགས་རྣམས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་
བཞྱིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བླང་བར་
བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས། ངའྱི་རྲེས་འབང་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ངའྱི་
ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལྲེན་མྱི ་དགསོ། ངས་བསན་པ་འདྱི་ལ་
ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་རྒྱྱུ ་
མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་ལྲེན་བྱསོ། 

དད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མྱི ་དགོས། 
ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་ལྡན་རང་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདགུ 

ཕྱིས་སུ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད ྲེ་དག་གྱིས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་དང་ངྲེས་གཉྱིས་ཕྲེ་ཡོད། དག་ཇྱི་བཞྱིན་
པའྱི་ཁས་བླངས་སུ་རུང་བ་དང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་ཁས་
བླངས་སུ་མྱི ་རངུ་བ་བཅས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཡོངས་
གགས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་དང་ཁོང་གྱི ་རྲེས་
འབང་བ་མཚོན་ན་དབུ་མ་རྱིག་མཛོད་ལ་ལྟསོ་དང་། གང་
ལྟར་དབུ ་མ་རྱིག་མཛོད་ནང་ ལུང་ཕན་ བུ ་དངས་པ་མ་
གཏགོས་གཞན་ཆ་ཚང་རྱིགས་པ་ཁོ་ནའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཐོག་
གསུང་གྱི ་ཡོད།  བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་དྱི་མ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཧརོ་གྱི་ཡུལ་ཁག་
ལ་མཚོན་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
ངའྱི་བསན་པ་འདྱི་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་གྱི་རྲེད། ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་རྒྱ་གར་ནས་རྱིས་པའྱི་བདོ་བྱང་
དང་དྲེའྱི་བྱང་སོག་པ་ོཡྱི ན། དྲེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རྲེད། 
མཁས་ཆྲེན་ཞྱི ་བ་འཚོའྱི་ ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟ ྲེན་
ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གུབ། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཕག་སལོ་
ནང་བཞྱིན་བདོ་ལ་དར། མཁས་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཚད་
མའྱི་གཞུང་དང་ཚད་ཆྲེན་གཞུང་མཛད་ཡོད། གཞན་ཡང་
ལྟ་གུབ་སྐརོ་ལ་དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་ཡོད། 

རྱིམ་པས་སོག་ཡུལ་ད་ུནང་ཆོས་སླ ྲེབས་པ་རྲེད། དང་པ་ོ
འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོག་ཡུལ་ད་ུཏགོ་ཙམ་

ཕྲེབས་ཡོད། དྲེ་རྲེས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བསོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་གསུམ་པ་ཧརོ་གྱི་ཡུལ་ཁག་
ཕྲེབས་ཏྲེ་སོག་པའོྱི་ཡུལ་ཁག་རྣམས་༸རྒྱལ་དབང་བསོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱི ་སླབོ་མ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་ནཱ་
ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་། ཡང་སྒསོ་རྱི་བ་ོདགྲེ་ལྡན་པའྱི་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཤུགས་ཆྲེན་པ ོ་དར་རྒྱྱུ ་༸རྒྱལ་དབང་བསོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱི ་དསུ་ནས་བྱྱུང་བ་རྲེད། ཁྱྲེད་རང་
ཚོས་ཏཱ་ལའྱི་སྦག་ཞྱི་ཞྲེས་ཟྲེར་གྱི་འདགུ རྒྱ་མཚོའྱི་བླ་མ་
ཞྲེས་ཟྲེར་གྱི་འདགུ རྒྱ་མཚོ་ནྱི་ཐམས་ཅན་མཁྱྲེན་པ་དགྲེ་
འདནུ་རྒྱ་མཚོ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་གྱི་མཚན་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་ཡོད་པ་ཡྱི ན་
པས་ ཏཱ་ལའྱི་སྦག་ཞྱི ་ཞྲེས་པའྱི་མཚན་དྲེ་ཡང་སོག་སྐད་
རྲེད། དྲེ་ལྟར་བདོ་སོག་གཉྱིས་དབར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་འབ ྲེལ་བ་བྱྱུང་ཡོད། ངསོ་རང་སོག་ཡུལ་ད་ུཐྲེངས་
དང་པ་ོསླ ྲེབས་པའྱི་སྐབས་སོག་པ་ོདགའ་ལྡན་དགོན་པའྱི་
ནང་ངསོ་རང་བཞུགས་ཁྲྱིའྱི་ས ྲེང་སྡདོ་སྐབས་སོག་པ་ོཚོས་
བརྟན་བཞུགས་ཤྱིག་བཏནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་པསོ་མྱི ག་
ཆྱུ་བཏང་བྱྱུང་། ངསོ་རང་ཡང་བཞུགས་ཁྲྱིའྱི་ཐགོ་བསྡད་
ད ྲེ་སྲེམས་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོབྱྱུང་།  སྔ་མོ་ནང་ཆོས་ཧ་ཅང་དར་
བ་རྲེད་ད ྲེ་བར་སྐབས་ཉམས་པ་རྲེད། ཆོས་ཞྲེས་པ་ནྱི་
སྲེམས་ནང་ཡོད་སབས་དགོན་པ་དང་ལྷ ་ཁང་སོགས་ཇྱི་
ཙམ་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱི ན་ནའང་ནང་སྲེམས་ཀྱི་དད་
པ་མྲེད་པ་བཟ་ོམྱི ་ཐུབ། དྲེར་བརྟ ྲེན་སོག་པའོྱི་བླ་རྒན་གྱིས་
ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ ངསོ་རང་མྱིག་ཆྱུ་
ཤོར་སོང་། ཆོས་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྲེམས་ནང་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་
སབས། ཨུ་ར་ུསུའྱི་གསར་བརྲེ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་གསར་བརྲེ་
ཀྱིས་གདགུ་རྱུབ་བརྒྱྱུད་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་
ཀང་ཆོས་ཀྱི་དད་པ་མྲེད་པ་བཟ་ོམྱི ་ཐུབ། 

ཆོས་ཀྱི་དད་པ་མྲེད་པར་བཟ་ོབའྱི་ཉ ྲེན་ཁ་གང་ད་ུཡོད་པ་
རྲེད་ཅྲེ་ན། སྔ་མོ་ངསོ་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་སླབོ་དགསོ་པ་རྲེད་
ཅྲེས་རྲེ་འདནུ་བཏནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་མཁན་པ་ོཁ་ཤས་ཀྱིས་
ཚན་རྱིག་བསླབ་ན་ཆོས་ཀྱི་དད་པ་ཆྱུང་ད་ུཕྱིན་མྱི ་ཡོང་ངམ་
ཞྲེས་བཤད་མཁན་བྱྱུང་། ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་མ་རྲེད། ཚན་རྱིག་
བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་རང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་། ལྟ་གུབ་དང་ཚད་
མ་རྱིག་པ་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱི ན་ན་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
༸སྐྱབས་རྲེ་ས ྲེང་པ་ོཆྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་དགངོས་པ་ 

ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམ་ཚྱུལ་བསན་པར་ 
ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །༸སྐྱབས་རྲེ་ས ྲེང་པ་ོཆྲེ་རྱིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༦ ཐགོ་
དགོངས ་པ ་ ཆོས ་ དབྱྱིངས ་ སུ ་ཐྱིམ ་
ཚྱུལ་བསན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་
བྱྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ 
ཚྲེས་ ༢ རྲེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་བྱྱུང་
སྐརོ་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། དྲེ་སྔ་
ངསོ་རང་སྒང་ཏགོ་ཏུ་བསྐྱདོ་པའྱི་སྐབས་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
ངསོ་རང་ཐུག་པར་ཕྲེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དན་གྱི་ཡོད། རྱིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས་གཞན་ཕན་སླད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པ་ནྱི་མང་ཚོགས་ཁྲདོ་ཇྱི་ལྟར་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་དགོས་པའྱི་མྱི ག་དཔྲེ་བཟང་པ ོ་
བསན་ཡོད།

སྤྱིར་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་ཡྱི ན་ནའང་སྐུ ་ན་
གཞོན་པའྱི་དསུ་བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྲེད་ཀྱི་བླ་མའྱི་
དུང་ནས་བསླབ་པ་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ 
ལོར་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་མཆོག་ས ྲེང་པ ོ་ཆྲེ་དགོན་པར་ཕྱིར་ཕ ྲེབས་
པ་དང་བསུན་མཁན་པོའྱི ་ ཐུགས་འགན་བཞྲེས་པ ་དང་
སྦྲགས། དགོན་པའྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་བསླབ་པ་སླབོ་གཉ ྲེར་
དང་ཉམས་ལྲེན་ཙམ་མྱིན་པར་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་དང་ལྷན་
བསནུ་གཤྱིབས་དགསོ་པའྱི་བླ་ོསབོས་སྤ ྲེལ་ཡོད། གཞན་
ཡང་བསྔགས་འོས ་པ ་ཞྱིག ་ལ ་རྱི ན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག་གྱིས ་
མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་སྐུ ་འབུམ་རོང་ད་ུཤྱི ང་ནགས་
འདྲེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་བ་མ་ཟད། ས་

གནས་མྱི ་མང་ལ་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱངོ་དགསོ་པའྱི་ལམ་སནོ་
གནང་། རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས་མྱི ་ལོ་ ༡༥ ཙམ་གྱི་གོང་
ནས་རང་བྱྱུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་བཤུ་གཞགོ་མང་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་
ས་གནས་སུ་འཐུང་ཆྱུ་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕད་ངྲེས་ཡྱི ན་
པའྱི་ཉ ྲེན་བརྡ་བཏང་ཡོད།

རྱི་བ་ོཇ་ོམོ་གླང་མར་འཛྲེགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ས ྲེང་པ་ོ
རྱིན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག་མཇལ་ཁ་བཅར་བའྱི་ སྐབས་རྱིན་པ ོ་
ཆྲེ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སནོ་གནང་བ་རྣམས་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་དང་གལ་ཆྲེ་ཡྱི ན་སྐརོ་ངསོ་ལ་འགྲེལ་བརདོ་གནང་
སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ས ྲེང་པ་ོརྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱི ་
དགོན་པར་མྲེ ་སྐྱནོ་བྱྱུང་སྐབས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོན་པ་
སླར་གསོ་སླད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ངསོ་
རང་དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་།   ང་ཚོས་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
གྱི ་བཀའ་དྱིན་རྲེས ་དན་ ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡག་ཤོས་ནྱི་རྱི ན་པ ོ་ཆྲེ ་
མཆོག་གྱིས་མྱིག་དཔྲེར་འསོ་པའྱི་གཞན་ཕན་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་བ་ད ྲེ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་འཕྱིན་བསྩལ།

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

ཚན་རྱིག་པ་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་ཚོས་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་
རྲེད་མ་གཏགོས་རངོས་དད་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་དགག་པ་རྒྱག་
གྱི ་མ་རྲེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། རྱིམ་བཞྱིན་ངསོ་ཀྱིས་ཚན་
རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུའབྲེལ་བ་མང་པ་ོབྱྱུང་། དྲེང་སང་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ངསོ་རང་ནང་པའྱི་དགྲེ་སླངོ་ཡྱི ན་པ་སྨསོ་
མྱི ་དགསོ་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཕལ་ཆྲེར་
ཡོངས་གགས་སུ་བརྱི ་བཞྱིན་ཡོད། 

སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ས ྲེང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་ད ྲེ་
དག་གྱིས་གང་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ར་བ་བྱས་ནས་
གསུང་ཀྱི་ཡོད་པས་མྱི ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། སྲེམས་
ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བར་ཕན་གྱི་ཡོད། གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་ང་
ཚོ་ཚང་མ་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་
ཤ་སག་ཡྱི ན་སབས། སྡུག་བསྔལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་བ་དང་
བདྲེ་བ་ཡག་པ་ོཡོང་བར་རྒྱྱུ ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་བའྱི་མྱི འྱི་ཁྱད་ཆོས་ད ྲེ་ ཡོད་པས་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་བྱམས་བརྲེ་གསུང་གྱི ་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་ངསོ་ནས་དད་པ་
དང་གུས་པ་གཉྱིས་དབྱྲེ་བ་ཕྲེས་ཏ ྲེ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་
གུས་བཀུར་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དད་པ་ད ྲེ་སོ་སོའྱི་ཆོས་ལ་བྱསོ། 
གུས་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བྱྲེད་དགསོ། དྲེ་ལྟར་ངསོ་
རང་ས་ཆ་འད་མྱི ན་ད་ུཕྱིན་སྐབས་ཡྱི ་ཤུའྱི་ལྷ་ཁང་དང་ཁ་
ཆྲེ་ལྷ་ཁང་། ཧྱིན་དའུྱི་ལྷ་ཁང་སོགས་ལྷ་ཁང་འད་མྱིན་གང་
ད་ུསླ ྲེབས་ནའང་ངསོ་རང་འཆར་ཅན་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། དྲེ་
དག་ཚང་མར་ངསོ་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་
ལུགས་ཚང་མར་ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་ཀང་སྲེམས་འདལུ་
དགོས་པ་དང་བྱམས་བརྲེ ་ཚང་མས་གསུང་བཞྱིན་ ཡོད། 
ཅྲེས་སོགས་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་ཏྲེ་མགོན་པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གྱི ་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་
འཛུགས་མཛད། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༦ རྲེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་
ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་
ཉྱིན་གཉྱིས་པ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་
པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ོ་བང་ནས་
བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྲྱིར་
འཁདོ་མཚམས་ར་ུསོག་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ ྲེ་ ལོ་རྱིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ཐུ་སྦར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་མཛད་
ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ལོ་ཐུ་སྦའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་འཇམ་
དཔལ་བླ་ོགསོ་མཆོག་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྲེན་
པས་དགོངས་པ་རགོས་པར་ཐུ་སྦ་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་གདངུ་
སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མཁན་པ་ོབླ་མ་གསར་པ་
ཞྱིག་འདྲེམས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་གྱི ་མཚན་
ལ་དགྲེ་ལྲེགས་རྡ་ོརྲེ་ཡྱི ན།  ཨུ་ར་ུསུའྱི་ནང་པ་སྤྱི་ཡོངས་

ཀྱི ་ཚབ་ ཞུས་ཏྲེ་མཁན་པ ོ་དགྲེ ་ལྲེགས་རྡ་ོརྲེ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་གངས་མྲེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། མ་འངོས་མཛད་
འཕྱིན་ཁག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་ཡྱི ་ ཡོད། 
དྲེ་རྱིང་བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ཐུ་སྦའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཆྲེད་ཕ ྲེབས་གནང་ཡོད། ཅྲེས་གསུང་རྲེས་ཐུ་སྦ་སྐད་ཐགོ་
ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་གུབ་མཚམས་མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་
ཆོས་འགྲེལ་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་རྲེད། སང་ཉྱིན་དགུ་པ་ལྷ་བབས་
དསུ་ཆྲེན་རྲེད། ང་ཚོས་ལྷ་བབས་དསུ་ཆྲེན་ནྱི་དསུ་ཆྲེན་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི ་སལོ་ཡོད། སང་ཉྱིན་སྲེམས་
བསྐྱྲེད་ཞྱིག་འདནོ་དགསོ་དན་སོང་། སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོ་
ག་མང་པ་ོམྱི ་དགོས་པར་བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་སྐར་མ་གཅྱིག་
རྱིང་སྒམོ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡང་སྒམོ་
རྲེས་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཞྱིག་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། གང་ལྟར་བདོ་ལ་
འཆར་ཅན་ལྷ་བབས་དསུ་ཆྲེན་ཞྲེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་བ་
ལྷ་ལས་བབས་པ། དགོན་པ་ཁ་ཤས་ནང་ལྷ་བབས་ཞྲེས་པ་
སྐས་འཛྲེག་བཙྱུགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཀླད་པ་ལྗང་ཁུའྱི་སྐད་
ཆ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུམ་ལྷ་ཡུལ་ད་ུ
འཁུྲངས་པར་བརྟ ྲེན་ཡར་ལྷ་ཡུལ་ད་ུཕ ྲེབས་ཏྲེ་ཡུམ་གྱི་དནོ་

དག་མཛད་དྲེ་མར་འཛམ་བུ་གླྱིང་ད་ུཕ ྲེབས་པར་བརྟ ྲེན་ལྷ་
བབས་དསུ་ཆྲེན་ཞྲེས་ཟྲེར། སྐས་འཛྲེག་ད ྲེ་འད་བཙྱུགས་
ཏྲེ་སྙབོ་མྱི ་ཐུབ་པ་དང་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཁྱནོ་ནས་མྲེད། གང་
ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རུ་འཕུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལྷ་ཡུལ་ད་ུ
ཕ ྲེབས་པ་རྲེད། དྲེ་ནས་མར་ཕྲེབས་པ་རྲེད། སྐས་འཛྲེག་
དགསོ་རྒྱྱུ ་མྲེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རུ་
འཕུལ་ཡ་མཚན་པའོྱི་ཐགོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་བསན་དགསོ་ཀྱི་མྲེད། སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
གསུངས་པ་ཁག་ལ་ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་དགསོ། ཁ་
སང་ངསོ་ཀྱི་ད ྲེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱི ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
རང་ཉྱིད་ཀྱིས། ངའྱི་རྲེས་འབང་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་བྱས་
ནས་ངའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལྲེན་མྱི ་དགསོ། ངས་བསན་པ་
འདྱི་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་
ལྲེན་བྱསོ། དད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་མྱི ་དགསོ། ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་ལྡན་རང་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་
གསུངས་ཡོད།

རྱིམ་པའྱི་ པཱ ་ལྱི འྱི་ ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ནས་དཔལ་ནཱ་ལྲེ ནྡྲ་ཆོས་
བརྒྱྱུད་དར་བ་རྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་
དག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་རྱིག་པ་ཡག་ཤོས་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི ་
རྲེད་ཅྲེས་ང་ཚོས་ཤོད་ཐུབ། འདས་པ་ལོ་སངོ་ཕག་གཉྱིས་
ལྷག་ཙམ་རྱིང་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད ྲེ་དག་གྱིས་
བསམ་བླ ོ་བཏང་ས ྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་བཀའ་རྣམས་
གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་
ཧ་ལས་པ་རྲེད་འདགུ ཧརོ་གྱི་ཡུལ་ཁག་དང་བདོ་གངས་
ཅན་གྱི་ཡུལ་ཁག་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེང་
སྐབས་སྲེམས་མ་འདལུ་བའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕད་ཀྱི་ཡོད། སྲེམས་འདལུ་བ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། 
ར ་བའྱི་ ཆོས་ ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྲེ ་བ། 
བཟདོ་པ། ཆོག་ཤྲེས་སྐརོ་གསུང་གྱི ་ཡོད། སྲེམས་འདལུ་
རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐྲེན་གཙོ་བ་ོད ྲེ་དག་རྲེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུ
ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་

འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་གྱི་
སྔ་དརོ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་ (Joe Biden) 

མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཐྲེངས་ ༤༦ པར་བདམས་ཐནོ་
བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་
འཁདོ་དནོ། གཅྱིག་བྱས་ན་སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་མཁྱྲེན་
བཞྱིན་ཡོད་ཀྱི་རྲེད། ཨ་རྱི་ནྱི་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། 
ཆོས་དད་རང་དབང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་བཅས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ངསོ་རང་ཨ་རྱི་
ལ་ཡུན་རྱིང་ཡྱི ད་སྨནོ་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན།

ཨ་རྱི་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་རང་དབང་གྱི ་འགོ ་ཁྲྱིད་ཅྱིག་ཡྱི ན་
པའྱི་ཆ་ནས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་
ཕུགས་འདནུ་དང་འགོ་ཁྲྱིད་ལ་རྲེ་བ་ཆྲེན་པ་ོརྒྱག་གྱི ་ཡོད། 
ལྷག་པར་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་སྐུ ་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་དབུལ་ཕངོས་དང་དང་
བདྲེན་མྲེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མངོ་བཞྱིན་པ་དག་སྲེལ་ནས་
འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་པའྱི་
རྲེ་བ་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་གྱིས་གཙོས་གོ་ལའྱི་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ོག་གྱི ་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྲེལ་དགོས་པ་
ཛ་དག་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་ (Kamala Harris) 

མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པ་བདམས་པར་རྲེས་སུ་
ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་འགན་དབང་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདྲེམས་ཞུས་པའྱི་འགོ་
ཁྲྱིད་ཚོར་རྱིས་སྤདོ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། ངསོ་ཀྱིས་འག་ོ

བ་མྱིའྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་བཟང་པའོྱི་རྱིན་ཐང་དང་། ཆོས་ལུགས་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྱིལ། དྲེ་བཞྱིན་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལྟ་གུབ་
དང་བྱམས་བརྲེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་སུྒབ་
བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་དག་ནྱི་ད ྲེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
ངསོ་ཀྱིས་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པ་
གནང་བའྱི་སྐབས་བདོ་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་སྐུ་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ད ྲེར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ང་ཚོས་བདོ་གནའ་རབས་ཀྱི་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱི ་བདྲེ་
དང་། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ། བྱམས་བརྲེ་བཅས་སུང་སྐྱབོ་དང་
ཉར་ཚགས་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་རྱིམ་བྱནོ་
དང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་མང་བཅས་ནས་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་མཚོན་ན་བསོད་

དང་དྲེའྱི་ནང་ནས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པའོྱི་གསུང་
སངས་རྣམས་རྱིག་པ་རང་གྱི ་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་ཡོད། 
དང་ཐགོ་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྲེམས་
དཀུག་མཁན་གྱི་བླ་ོགང་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེའྱི་འགལ་ཟླ་བླ་ོ
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ་རད་གཅོད་བྱས་ནས་དྲེའྱི་འགལ་
ཟླའྱི་བླ ་ོད ྲེ་ཡར་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཕྱིན་ཚྲེ ་སྲེམས་འཁུྲག་པར་
བླ་ོཁགོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་རྲེད། 
དྲེའྱི་ར་བར་རྟགོ་ཡོང་དསུ་ར་བའྱི་སྲེམས་འདྱི་སྲེམས་རང་
བཞྱིན་གྱི་འདོ་གསལ་བ་ཞྲེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དྱི་མ་རྣམས་ནྱི་
གླ་ོབུར་བ། ཞྲེས་གསུང་གྱི ་ཡོད། སྲེམས་ཀྱི་སྐྱནོ་རྣམས་གླ་ོ
བུར་གྱི་རྐྲེན་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོང་བ་རྲེད་མ་གཏགོས་སྲེམས་
རང་བཞྱིན་འདོ་གསལ་བ་ད ྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་མྲེད། བསན་
པ་འདྱི་ལ་སནོ་པ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུར་གགས། ཞྲེས་དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་ སུྒབ ་ཀྱི ་གསུང་བྱང་ཆྱུབ ་སྲེམས་
འགྲེལ་ནང་གསུངས་ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་
མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་འགྲེལ་
གྱི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐྱངོ་མཛད་ཡོད། ། 

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

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia
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༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

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

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསར་ད་ུ 
བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ 
ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་དང་སྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་

མ་ལ་ཱཧ་ཻརྱིས་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་ 
གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ རྲེས་གཟའ་
ཉྱི་མ་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་ (Joe 

Biden) མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཐྲེངས་ ༤༦ པར་
བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻ
རྱིས་ (Kamala Harris) མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
གཞོན་པར་བདམས་ཐོན་བྱྱུང་བར་དགའ་བསུའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་
མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཐྲེངས་ ༤༦ པར་བདམས་ཐནོ་
བྱྱུང་བར་ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་དང་།  ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་མང་
པོའྱི་རྱིང་ལ་བ ོད་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་
གཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། འནོ་ཀང་དྲེང་སྐབས་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་འཛྱིན་པས་བ ོད་མྱི ་ཙམ་མྱི ན་
པར་གོ་ལ་སྤྱིའྱི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་རྒྱྱུ ན་གནས་ལ་
ཉ ྲེན་ཁ་བཟསོ་པའྱི་བླ་ོའཚབ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། 

ཉ ྲེ་ཆར་སྐུ ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་
མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་ཞལ་བཞྲེས་
གནང་བར་དགའ་བསུ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཇརོ་ཇྱི་བྷུ ་ཤྱི ་ (George Sr Bush) མཆོག་དང་། 
ལྷག་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་བྷ་རག་ཨོ་
བྷ་མ་ (Barack Obama ) མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕ ོ་བང་དཀར་
པ་ོནང་ཐྲེངས་བཞྱི་ཙམ་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད། ཅྲེས་ཡོངས་གགས་གསུངས་ཡོད།

བདྲེ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བདོ་གནའ་རབས་ཀྱི་ནང་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ། བྱམས་བརྲེ་བཅས་
ཀྱིས་འགོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པ་ོ
བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་པ་ཡོད། བདོ་པ་ཚོའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་
ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་ལ་སླར་ཡང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན།

སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་འབྱྱུང་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་
གདངོ་ལྲེན་གནང་ས ྲེ་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་རྲེ་བ་དང་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བདྲེ་
དང་འཆམ་མཐུན་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསུྐན་པར་བྱ་གཞག་ཁག་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས། ཞྲེས་གསུང་
འཕྱིན་བསྩལ།།

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



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

སྐུ ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ལས་
བྱྲེད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་དམ་
བསྒགས་བཀའ་ཆད་གཅོད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་གསུངས་པར་དགའ་
བསུ་དང་། ལྷག་པར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཁྲྱིམས་འཆར་གསར་པ་དང་། བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་དགསོ་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཕན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་ལ་ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་མང་ལ་ཞབས་འདྲེགས་ཞུས་པར་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཡྱིད་སྨནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ད་ལམ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གྱི་འསོ་བསྡུ ་ཆྲེན་མོའྱི་ཁྲདོ་སྐུ ་
ཉྱིད་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ནྱི་ཨ་རྱི་མྱི ་མང་གྱིས་སྐུ་ཉྱིད་
མཆོག་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་བླ་ོགཏད་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་
ཡོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་ལ་བཅསོ་མྱིན་གྱི་འཚམས་འདྱི་དང་
འབྱྱུང་འགྱུར་གྱི་བྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་དང་།

གཞན་ཡང་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་གཞནོ་པར་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།  
ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་
པར་བདམས་བྱྱུང་བ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ ལོ ་རྒྱྱུ ས་ནང་
བུད་མྲེད་གཅྱིག་གནས་རྱིམ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཟྱིན་མཁན་དྲེ་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འགོ་ཁྲྱིད་
ཀྱི་ཐད་ནས་ཀང་བུད་མྲེད་ཚོར་དསུ་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་
བསུྐན་ཡོད། ཅྲེས་དང་།

ལྷག་པར་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི ་
རྱིགས་རྒྱྱུད་ཡྱི ན་སབས། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་གནས་པའྱི་
རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ཧ་ཅང་སྤ ོབས་པ་དང་སྲེམས་ཤུགས་སྐྱྲེས་
ཡོད། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། 
འད་མཉམ། གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་སོགས་ཀྱི་
སླད་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་དང་། ཨ་
རྱི་དང་བདོ་གཉྱིས་ཀྱི་འབ ྲེལ་ལམ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་ཐུབ་
པའྱི་རྲེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བདམས་ཐནོ་ 
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་ལ་ 

འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་
མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། སྐབས་བཅྱུ་
དུག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏྲེ། ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་སྱིད་འཛྱིན་འསོ་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱིཌྲེན་ (Joe Biden) མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ཐྲེངས་ ༤༦ པར་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་ (Kamala Harris) 

མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ ལོ ་རྒྱྱུས་ནང་བུད་མྲེད་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་
པ་ཐྲེངས་དང་པརོ་བདམས་ཐོན་བྱྱུང་བར་དགའ་བསུའྱི་
མཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་འདགུ

མཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ནས་བདོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་སབས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱ་དམར་
གཞུང་གྱི ་གདགུ་རྱུབ་འོག་ཡོད་པའྱི་བ ོད་ནང་གྱི ་བ ོད་མྱི ་
རྣམས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་
བདོ་མྱི ་ཚོར་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་དབར་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཁྱྲེད་ཀྱི་དབུ་འཁྲྱིད་འགོ་
འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ས་ ཡོངས་རགོས་བཙན་
བཟུང་བྱས་པའྱི་རྲེས། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནྱི་བདོ་
མྱི ་རྣམས་དང་། བདོ་ཀྱི་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རདོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན། ང་ཚོས་
གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་བཟུང་བའྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་འགོ་
བ ོད་རྱིགས་ ཡོངས་ལ་མྱི ང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་

ཡོང་ཐབས་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ནྱི་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་
ཀར་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འགོ་
བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་མྲེད་པ་སོགས་གཞྱི་རའྱི་འག་ོ
བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་མུ ་མཐུད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐྲེངས་ ༡༠ 
གནང་བའྱི་རྲེས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཞྱི ་བའྱི་གལོ་མོལ་ཡོང་
ཐབས་སླད་འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་ངསོ་ནས་ད ྲེར་ད་བར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཡ་
ལན་ར་བ་ནས་གནང་མྲེད། ཁྱྲེད་ཀྱི་དབུ་འཁྲྱིད་འགོ་བདོ་
རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་རྒྱྱུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་
གནང་རྒྱྱུའྱི་རྲེ་བ་ཡོད།

རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུའྱི་ནང་བདོ་
ལ་ཞྱི ་བའྱི་བཅྱིངས་གོལ་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ ཡོད་པ ་
བརདོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་དནོ་དངསོ་སུ་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་
སངས་ནྱི་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་དང་ཛ་དག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མྱི ་གངས་ ༡༥༤ ཡྱིས་
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་
ང་ོརྒལོ་གྱིས་བདོ་དནོ་ཆྲེད་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་བཏང་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་རྣམ་པས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་བ ོད་ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྒ་
བསྒགས་ཡོད།

ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ད་
བར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་
ཁྱྲེད་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཧ་རྱི་སྱི ་མཆོག་གྱིས་སྣ ྲེ་འཁྲྱིད་པའྱི་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
རྒྱྱུའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ཁྱྲེད་ཀྱི་དབུ་འཁྲྱིད་འགོ་
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གཉྱིས་སྨན་དབུ ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་བརྒྱྱུ ད་བ ོད་དནོ་
བདྲེན་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབད་བརོན་ནསུ་པ་
སརྔ་ལྷག་ཆྲེ་ར་ུའག་ོརྒྱྱུའྱི་རྲེ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད། འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་
ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་སྐུ་ཉྱིད་ནས་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་
ལས་བྱྲེད་མྱི ་སྣ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་གཅོད་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
པ་གསུངས་པར་ང་ཚོས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁྱྲེད་ཀྱི་
སྱིད་འཛྱིན་གྱི་ལས་ཡུན་ད ྲེ་བཞྱིན་ལམ་ལྷངོས་དང་ལྡན་པ་
ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ཁྱྲེད་ཀྱི ་ སྙྱིང་སབོས་དང་བླ ོ་ག ོས་ཀྱིས་འབྱྱུང་འགྱུར་ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བདྲེ་དང་ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་རྒྱྱུར་སླབོ་སནོ་དང་མཉམ་ཁྲྱིད་ཐུབ་
པའྱི་རྲེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞྲེས་འཁདོ་འདགུ་པ་ 
བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ 
སྲེ་ཡུལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བསན་གྱི་བཤད་པ་ཐྲེངས་ ༡༥ 

ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ 
༨ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྲེ ་ ཡུལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་བསན་གྱི་བཤད་པ་ཐྲེངས་ ༡༥ པའྱི་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཀོ་རྱི་ཡའྱི་
ཆོས་གགོས་དང་། དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པ། 
དྲེ་བཞྱིན་དགྲེ་སླངོ་མ་དང་དགྲེ་སླངོ་ཕ་
སོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་འབང་
རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། སྔ་མོ་ཡྱི ན་ན་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཟྲེར་དསུ་ཕལ་ཆྲེར་ཨྲེ ་ཤྱི ་
ཡ་ཁོ་ན་ཆགས་གབས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེང་སྐབས་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་ཡྱི ན་མྱི ན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་དང་། ལྷག་པར་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་ལྟ ་ གུབ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་མཁན་འཛམ་གླྱིང་ནབུ་ཕགོས་ནས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ

དྲེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀྱི ་
འདགུ གང་ལྟར་ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརྲེད། མྱི ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱྱུ ་ཕལ་ཆྲེར་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་འདྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་རྲེད་འདགུ དཔྲེར་ན། ཀོ་རྱི་ཡ་དང་། རྒྱ་
ནག ཉྱི་ཧངོ་ད ྲེ་དག་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་
ཆགས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོས་སྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། འདནོ་པ་བཏནོ་པ་ཙམ་མྱིན་པར་
ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གུབ་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བྱས་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ཐུབ་ན། ཕལ་ཆྲེར་ན་ནྱིང་ངམ་གཞྲེས་

ནྱིང་ཡྱི ན་པ་ཡོད། ངསོ་རང་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུའབྱརོ་བའྱི་སྐབས་
ད ྲེར་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ངསོ་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་བྱས་རྲེས་
ལྷ་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་རྱིམ་པས་སྒམོ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མྱིན་པར་
སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་དང་། འཛྱིན་གྲྭ་འཚོགས་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བའྱི་རྲེ་
བ་ཡོད། ཅྲེས་བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།

ཀོ་རྱི་ཡ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་། དྲེ་བཞྱིན་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་དང་། བདོ། སོག་པ་ོབཅས་ནྱི་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
འཛྱིན་མཁན་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ནྱི་འདལུ་བ་
ཉམས་ལྲེན་ཙམ་མྱིན་པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་སྦངས་ནས་ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྟ ྲེན་འབྱྱུང་གྱི ་ད ྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་
ལྟ་གུབ་འདྱི་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་པ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་བཀལ་པ་
ད ྲེ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་གྱི་ཡོད། 
ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ནང་ཟབ་མོ་སངོ་པ་ཉྱིད་ཅྲེས་གཟུགས་
སངོ་པའ།ོ །སངོ་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་སངོ་
པ་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱི ན། །སངོ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་
གཞན་མ་ཡྱི ན་ན།ོ །ཞྲེས་སངོ་ཉྱིད་བཞྱི་སྐརོ་གསུངས་
པ་འདྱི་ཀོ་རྱི་ཡ་དང་། རྒྱ་ནག ཉྱི་ཧངོ་། སོག་པ།ོ བདོ་
བཅས་ཀྱི ་ཆོས་གོགས་ཚོས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ ོ་དསུ ་རྟག་
ཏུ་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ཚྱིག་འདནོ་པ་
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ཙམ་མྱིན་པར་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་དནོ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་
ནས་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀྱིས་བཀལ་ཡོད། ལྷག་
པར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རྟ ྲེན་འབྱྱུང་གྱི ་ད ྲེ་ཁོ་ན་
ཉྱིད་འགྲེལ་བཤད་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་འདགུ དབུ་
མ་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་སྐད་
ཡྱིག་ནང་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་ད་ོསྣང་བྱྲེད་དགསོ། ངསོ་ཀྱིས་
འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ཉྱིན་ལྟར་ཀླགོ་གྱི ་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ

ཀོ་རྱི་ཡའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ང་ཚོ་ཚང་མས་
དསུ་རྟག་ཏུ་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། སྔནོ་
མ་ངསོ་ལ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་ཆོས་གགོས་ཤྱིག་ཡོད། ཁོ་རང་གཙོ་
འཛྱིན་ཞྱིག་རྲེད། མྱི ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་
ངསོ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་གྱི་ཡོད་པ་
རྲེད། དནོ་དག་ནྱི་ཤྲེས་ཀྱི་མྲེད། ཅྲེས་འདྱི་ལྟར་བརདོ་མངོ་། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་སླབོ ་སྦོང་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ ོ་
རྲེད་འདགུ ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་དནོ་དག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་
སླ ོབ ་སྦོང་བྱྲེད་པར་དབུ་མ་འཇུག་པ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བཅྱུ་
བྱས་ནས་མར་གསུང་ཡོང་དསུ་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ལམ་དྲེ་དག་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་དང་། སྲེམས་ལ་ཕན་པ།ོ དཔྲེར་ན། 
བཟདོ་པའྱི་སྐརོ་དང་སྦྱིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་ད ྲེ་དག་མར་གསུང་
ཡོང་དསུ་ཧ་ལས་པ་འདགུ གཞུང་མདརོ་བསྡུས་དང་དབུ་
མའྱི་འཇུག་པའྱི་མཆོད་བརདོ་ད།ུ གང་ཕྱིར་བརྲེ་ཉྱིད་རྒྱལ་
བའྱི་ལོ་ཏགོ་ཕུན་ཚོགས་འདྱིའྱི། །ས་བནོ་དང་ནྱི་སྤ ྲེལ་ལ་
ཆྱུ་འད་ཡུན་རྱིང་ད།ུ །ལོངས་སྤདོ་གནས་ལ་སྨྱིན་པ་ལྟ་
བུར་འདདོ་གྱུར་པ། །དྲེ་ཕྱིར་བདག་གྱིས་ཐགོ་མར་སྙྱིང་རྲེ་
བསདོ་པར་བགྱི། །ཞྲེས་ཟླ་བ་གགས་པས་གཙོ་བ་ོསྙྱིང་རྲེ་
ལ་བསདོ་ཕག་མཛད་ཀྱི་འདགུ

དྲེ་བཞྱིན་སྤདོ་འཇུག་ནང་བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེ་གསུང་
གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། ཀོ་རྱི་ཡའྱི་སྐད་ནང་སྤདོ་འཇུག་ཡོད་དམ་
མྲེད། གལ་ཏྲེ་མྲེད་ན་ངྲེས་པར་ད་ུབསྒྱུར་དགསོ། ཤྲེར་ཕྱིན་
གྱི་དགོངས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་གཉྱིས་ཡོད་སབས། རྒྱ་
ཆྲེ་བ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་སྐརོ་སྤདོ་འཇུག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་ཧ་ཅང་ཚང་པ་ོཡོད། 
ར་བ་ཤྲེས་རབ་ནང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་སྐརོ་ད ྲེ་ཙམ་གསུངས་མྲེད། 
དབུ་མ་རྱིན་ཆྲེན་ཕ ྲེང་བའྱི་ནང་གསུངས་ཡོད། ཁྱྲེད་རང་

ཚོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ལམ་རྱིམ་སྐརོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
ཐུགས་སྣང་གནང་ས ྲེ་སླབོ་སྦངོ་ཕན་བུ་གནང་བ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་པའྱི་སྐབས་དནོ་དག་བླ་ོལ་
ཤར་བ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་ན། ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད།

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆྱུབ་
ཀྱི་སྲེམས་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་
བཞྱིན་ཡོད། སྐབས་རྲེ་གཉྱིད་སད་ནས་ཉལ་ཁྲྱིའྱི་ས ྲེང་
བསྡད་དསུ་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ནང་། ཕུང་མྱིན་ཕུང་པ་ོ
ལས་གཞན་མྱིན།  །དྲེ་ལ་ད ྲེ་མྲེད་ད ྲེར་ད ྲེ་མྲེད།  །དྲེ་བཞྱིན་
གཤྲེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མྱིན། །དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་གང་
ཞྱིག་ཡྱི ན།  །ཞྲེས་པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་ཚྱིག་བསྒྱུར་བཏང་ནས་
བདག་ལ་ཚྱུར་སྦར་ནས་ཕུང་མྱིན་ཕུང་པ་ོལས་གཞན་མྱིན།  
།དྲེ་ལ་ད ྲེ་མྲེད་ད ྲེར་ད ྲེ་མྲེད།  །བདག་ཅྲེས་བྱ་བ་ཕུང་ལྡན་
མྱིན།  །བདག་ཅྲེས་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་ཡྱི ན།  །ཞྲེས་པའྱི་
ཚྱི ག་འདྱི་ཚྱི ག་བསྒྱུར་བཏང་ནས་ངསོ་ཀྱིས་རྟག་པར་འདནོ་
གྱི་ཡོད།

ངསོ་ཀྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་ཉལ་ཁྲྱིའྱི་ས ྲེང་སྡདོ་མཁན་ང་ནྱི་མྱི ་
འདགུ ལུས་འདྱི་ཉལ་ཁྲྱིའྱི་ས ྲེང་སྡདོ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་
ངག་དྲེ་ཡོད་པ་རྲེད། ངའྱི་ལུས། ངའྱི་ངག ངའྱི་ཡྱི ད་ཅྲེས་
ཤོད་དསུ་ལུས་དང་ངག་ཡྱི ད་གསུམ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་
ང་ད ྲེ་ག་བར་འདགུ ལུས་ད ྲེ་ནྱི་མ་རྲེད། ངག་དྲེ་ནྱི་མ་རྲེད། 
ཡྱིད་ད ྲེ་ནྱི་མ་རྲེད།

སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི ་མཁས་པའྱི་ནང་ཐ་སྙད་ད་ུརང་མཚན་
ཞལ་ད་ུབཞྲེས་མཁན་ཚོས་ངའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱི ད་ལུས་ས ྲེང་
འཇགོ་གྱི ་ཡོད། སྲེམས་ཙམ་པར་ཆ་བཞག་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་
རྣམ་ཤྲེས་ཞྲེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་གང་
ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། །དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་
དངསོ་ལས་ཚྱུ་རོལ་ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་
རྟ ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མྱི ་བྱ། །ཞྲེས་
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་གཤམ་ད་ུད ྲེ་རྣམས་ཤྱིང་རྟའྱི་རྣམ་དཔྱད་
བྱས་པས་རྣམ་བདནུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱི ན་ཞྱིང༌། །ད ྲེ་ལས་
གཞན་ད་ུགྱུར་པར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གགས་པའྱི་སྒ་ོནས་ཡོད་པ་
ཡྱི ན། ཞྲེས་དབུ་མའྱི་འཇུག་པའྱི་ནང་ཐ་སྙད་འཇུག་ཚྱུལ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོའདགུ ར་བ་ཤྲེས་རབ་ནང་ད ྲེའྱི་སྐརོ་གསལ་
པ་ོགང་ཡང་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོས་

དབུ་མ་འཇུག་པར་ཐུགས་སྣང་ཕན་བུ་གནང་ས ྲེ་གཟྱིགས་
ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི ་རྲེད།

དབུ་མའྱི་ལྟ ་བ་ཟྲེར་དསུ་རྟག་པའྱི་མཐའ་དང་ཆད་པའྱི་
མཐའ་བཅས་མཐའ་གཉྱིས་སྲེལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ ཡོད་
པ་རྲེད། ཆོས་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་གུབ་ཡོད་ཅྲེས་བརདོ་
དསུ་ད ྲེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་གུབ་པ་ད ྲེ་རྟག་པའྱི་མཐའ་དང་། 
སྣང་བ་ལྟར་གུབ་མྲེད་པ་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པས་ 
(quantum physics) གསལ་པ་ོཤོད་ཀྱི་འདགུ སྣང་
བ་ལྟར་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། 
སྣང་བ་ལྟར་གུབ་མྲེད། ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྣང་ཚྱུལ་ད ྲེ་ལས་ལོགས་སུ་གནས་ཚྱུལ་བརྱིས་
པ་ཡྱི ན་ན། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ད ྲེ་དག་རྡལུ་ཕ་རབ་ས ྲེང་
ཐུག་འག་ོཡྱི ་རྲེད། རྡལུ་ཕ་རབ་ས ྲེང་ཕྲེ་ན་རྙ ྲེད་རྒྱྱུ ་མྲེད། 
ཅྲེས་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པས་འདྱི་ལྟར་ཤོད་ཀྱི ་
འདགུ དབུ་མའྱི་རྱིག་པ་ད ྲེ་ག་རང་རྲེད། མྱིང་རྐང་བཏགས་
ཡོད་ཙམ་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་ འདྱི་ཚན་རྱིག་པས་ཚད་རྡལུ ་དངསོ ་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དསུ་ཆད་མཐའ་སྲེལ་
ཐུབ་རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད།

ཀོ་རྱི་ཡའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོས་དཔྲེ་ཆ་ལྟ་དགསོ། ཁྱྲེད་རང་
ཚོའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་ངྲེས་པར་ད་ུ
སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ། གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཡྱི ན་ནའང་དྲེང་
སྐབས་ལོ་ཙཱ་བ་ད ྲེ་འད་སླ ྲེབ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་སབས། ཀོ་རྱི་
ཡའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ནང་ཚྱུར་བསྒྱུར་ནས་སླབོ་སྦངོ་གནང་ཐུབ་
ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་མ་རྱིག་
པ་ད ྲེ་ཚོའྱི་གས་ནྱི་ཆོས་པ་ཁོ་ནའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། ཤྲེས་
ཡོན་གྱི་འད་ུཤྲེས་བཞག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་ན་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རྲེད། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ད ྲེ་དག་ལ་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་དསུ་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པར་ད་ོསྣང་བྱྲེད་
པ་རྲེད་མ་གཏགོས་ནང་པ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་ཟྲེར་ནས་བསླབ་ཀྱི་
མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཤྲེས་ཡོན་རང་གྱི ་འད་ུཤྲེས་བྱས་ནས་སླབོ་
སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ། ནང་པའྱི་ལུང་པ་ཚོ་སོ་སོའྱི་ཕ་མྲེས་ནས་
ཆོས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲེའྱི་ནང་ནས་ལྟ་གུབ་སྐརོ་
གསུངས་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་དང་ད་ོསྣང་
བྱྲེད་ཐུབ་ན། ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
ལས་དནོ་ཤུགས་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་དགསོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཨྱི ན་
ཡུལ་གྱི་ (Channel 4 News) ཞྲེས་པའྱི་གསར་འགྱུར་
ལས་ཁང་གྱི ་གསར་འགོད་པ ་ཀྱི ་ཤྱི ་ནན་ གུ ་རུ་ མུར་ཏྱི་ 
(Krishnan Guru-Murthy) ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱིའྱི་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་ཀྱི་རྐྲེན་པས་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་
འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཡོད།

སྐབས་ད ྲེར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་གསར་འགོད་
པའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།  འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་
གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི ་གནད་དནོ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་

ཉ ྲེན་ འཚབ ་ཆྲེ ན་པ ོ་ ཞྱིག ་
ཡྱི ན། དསུ་ཤྱིག་གོ་ལའྱི་ཚ་
དདོ་རྒྱས་པར་བརྟ ྲེན་གཙང་
ཆྱུ་རྣམས་རྱིམ ་པར་སྐམ ་
ངྲེས་རྲེད། བདོ་ནྱི་འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་མཐོ་སྒང་ཡྱི ན་པར་
ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ ཡོད་པ་
དང་།  རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆྲེ་ཁག་
གྱི ་ཆྱུ་སྒ་ོཡང་བདོ་མཐ་ོསྒང་
ཡྱི ན། རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་ནྱི་
ཨབ་གྷ ་ནྱི་སྱི ་ཐན་གྱི་ ཡུལ་
ལྟ་བུར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། གོ་
ལའྱི ་ཚ་དདོ་ཀྱི ་རྐྲེན་པས་
གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ོག་
གྱི ་ གནད་ དནོ་ ཁ ་གསལ ་
བཟོ ་ རྒྱྱུ ར་ ང་ ཚོའྱི ་ ལས ་
འགན་ཡྱི ན། འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པ་ོཚོས་ཀང་
གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ོག་
འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་
ཐོག་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་
དགསོ། དམག་འཁུྲག་དང་

གོ་མཚོན་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་དྲེའྱི་ཚབ་ལ་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དངུལ་རྣམས་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐྱོབ་ཐོག་འགོ་སོང་གཏངོ་བར་ངསོ་ཀྱིས་རྲེ་བ་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱྱུ ་དཔལ་འབྱརོ་ཚད་མྲེད་ ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་བཟའ་
འཐུང་འབལོ་པ་ོཡོད་ནའང་། གལ་ཏྲེ་སྡདོ་སའྱི་ཁང་པ་ནང་
འཚོ་རུླང་མྲེད་ཚྲེ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརྲེད། ཆྲེས་ཐགོ་མར་
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ངསོ་ནས་གོ་ལའྱི་ཚ་

དདོ་རྐྲེན་པས་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ལས་དནོ་ཐགོ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་དགོས་པ་དང་། 
དྲེང་སྐབས་སྔར་དང་མྱི ་ འད་བ ་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་དབར་
གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟ ྲེན་གྱི ་གནས་སངས་ཀྱི ་དསུ་སྐབས་
ཤྱིག་ཡྱི ན། གལ་ཏྲེ་ངསོ་རང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པར་འཛུལ་
ཞུགས་བྱྲེད་དགོས་བྱྱུང་ཚྲེ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ལྗང་ཁུ་ནང་
འཛུལ་འདདོ་ཡོད། ཁངོ་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ སླབོ་གསོའྱི་ལམ་ནས་ཕུ་གུར་ཁརོ་ཡུག་ལ་ད་ོ
སྣང་དང་སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་ད་ོསྣང་དང་སུང་
སྐྱབོ་བྱྲེད་པ་ལྟར་ཡྱི ན་སྐརོ་འགྲེལ་བརདོ་བྱྲེད་དགསོ། རང་
གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོད ྲེ་དརོ་ནས་གཞན་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོ
འཛྱིན་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་གསལ་པ་ོ
རྲེད། གཞྱིའྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན། 
འནོ་ཀང་རང་ཉྱིད་གཙོ་བཟུང་གྱི ་ལས་དནོ་རྐང་རྐང་བྱྲེད་
ཚྲེ་ཞྲེད་སྣང་དང་ཁངོ་ཁྲ།ོ དགོས་པ་སོགས་མང་པ་ོཡོང་གྱི ་
ཡོད། 

ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ཁྱོན་ ཡོངས་ སུ ་ ཏགོ ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཛ་
དག་གྱི ་གནས་སངས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དྲེར་སྨན་པ་དང་
སྨན་ཞབས་ཚོས་ནད་པ་གསོ་སྐྱངོ་སླད་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚྲེ་
སགོ་བླསོ་གཏངོ་གྱི ་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་བསྔགས་བརདོ་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ངསོ་ནས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འདྱི་
ཞྱི་ཐབས་སུ་གཟུངས་སྔགས་བགང་གྱི ་ཡོད། འནོ་ཀང་སྨནོ་
ལམ་ཁོ་ནའྱི་འདང་ངྲེས་མྲེད།

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བྱནོ་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ་དཔནོ་
ཆྲེན་པ་ོཞྱི་བའྱི་ལྷས། གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ནྱི། །ད ྲེ་ལ་
མྱི ་དགར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་མྲེད་ན་ནྱི། །ད ྲེ་
ལ་མྱི ་དགའ་བྱས་ཅྱི་ཕན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱིའྱི་
མྱི ་ཚྲེར་འགོ་ཡོད་སབས་མཇུག་ཞྱིག་ཡོང་ངྲེས་ཡྱི ན། ང་
ཚོའྱི་ངསོ་ནས་འག་ོབ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཚང་མ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་དགསོ། ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ 
བྱི་ཧཱར་མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སྐ་ུཞབས་ནྱི་ཏྱིཤ་ 
ཀུ་མཱར་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་བྱི་ཧཱར་མངའ་སྡ ྲེའྱི་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི ་འསོ་འད་ུཆྲེན་མོ ་ལྲེགས་གུབ་བྱྱུང་འབས་སུ་
མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླ ོན་ཆྲེན་སྐུ ་ཞབས་ནྱི་ཏྱིཤ་ཀུ ་མཱར་ 
(Nitish Kumar) མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་མང་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པར་ (National 

Democratic Alliance) སརླ་ཡང་མང་མོས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པར། བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་
འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།  དྲེང་
སྐབས་ངསོ་རང་བྱི ་ ཧཱར་མངའ་སྡ ྲེ་དང་ལྷག་པར་གནས་
མཆོག་རྡ་ོརྲེ་གདན་ད་ུཡང་ཡང་བཅར་བའྱི་སྐབས་སྐུ ་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་མཛའ་བརྲེ ་ལྡན་པའྱི་སྒ ་ོནས་སྣ ྲེ་ལྲེན་གཟབ་
རྒྱས་གནང་བར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་
འཛམ་གླྱིང་ཤར་ཕགོས་སུ་ཉྱི་འདོ་ལྟར་འཕ་ོབཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་
གར་གྱི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་གནའ་བའོྱི་ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་
བསྐྱར་གསོའྱི་སླད་ད་ུའབད་བརོན་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་ཐད་
སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
འདདོ་བྱྱུང་།

སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་རྲེད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་
བཞག་ན་སྤདོ་པ་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། དྲེའྱི་ར་བ་སྙྱིང་རྲེའྱི་
བླ་ོཞྲེས་པ་འདྱི་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་དྲེ་འདའྱི་བསམ་བླ་ོའཁྱྲེར་སོ་ཞྱིག་དར་ཡོད། དྲེས་
འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་མྱིག་དཔྲེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བསན་ཡོད། 

ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་འབྱྱུང་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཁག་ལ་གདངོ་ལྲེན་གནང་ས ྲེ་བྱི་ཧཱར་མངའ་སྡ ྲེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་
རྲེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་འཕྱིན་བསྩལ།།

གསུང་འཕྱིན་ང་ོམ་ཨྱི ན་ཡྱི ག་ནང་ཡོད་པ་ད ྲེར་ར་འཛྱིན་
ཡོང་བ་ཞུ།།

ཁངོ་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ། ངའྱི་ཆོས་དང་ཁངོ་ཚོའྱི་ཆོས། ཞྲེས་
དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་ཡྱི ་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ད་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་
ཡོད།

ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ད་ུགནས་ཐུབ་ངྲེས་ཡྱི ན། ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་མྱི ་འབརོ་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅྱིག་ཡྱི ན། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་མུ་མཐུད་
གནས་མ་གནས་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་ལ་རག་ལུས་
ཡོད།  ངསོ་རང་ཇྱི་ཙམ་འཚོ་གནས་བྱྲེད་པའྱི་རྱིང་གཞན་
ལ་ཕན་ཐགོས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཚྲེ་ཕྱི་མ་
ནྱི་ངསོ་ཀྱི་ལས་དནོ་མ་རྲེད། ངསོ་རང་ཚྲེ་ཕྱི་མ་ཟླ་བའམ་
གཟའ་སརྐ་མྱིག་དམར་ནང་སྐྱྲེ་སྱིད་པ་རྲེད། ༼ ཞལ་ཤོབ་
མཛད། ༽  ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

སྤྱིར་བ ོད་ཀྱི ་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་འཇར་མན་ནྱིའྱི་གསར་
འགདོ་པ་ཧྱི་རན་ཛྱི ་ཨལ་ཊྱི ་ (Franz Alt) ལགས་ཀྱིས་
ལྗགས་རམོ་གནང་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་ཁོ་ན་ཉྱིད། གོ་
ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཡོངས་ལ་གཞྲེན་སྐུལ་ (Our Only Home: A 

Climate Appeal to the World) ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེ་
ད ྲེབ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་འདནོ་སྤ ྲེལ་གནང་ཡོད་པ་
དང་། དཔྲེ་ད ྲེབ་ད ྲེའྱི་ནང་མྱི ་རབས་རྲེས་མའྱི་མདནུ་ལམ་
ལ་དམྱི གས་ཏྲེ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་སྱིད་དནོ་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ོག་དང་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་འཛྱིན་པའྱི་འགལ་
ཟླའྱི་ལྟ་ཚྱུལ་རྣམས་སྤངས་ཏྲེ་གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་
ལྡ ོག་དང་ཁོར་ ཡུག་སུང་སྐྱོབ་སླད་ ཐུན་མོང་གྱིས་འབད་
བརནོ་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་མཛད་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགུབ་
ཀུན་བཏུས་ལས་ཡུལ་ཅན་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཨྱི ན་སྒྱུར་པདོ་གཉྱིས་པ་ 

དབུ་འབྱྲེད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ད་
ལམ་བརྒྱྱུད་ཚན་རྱིག་ཀུན་བཏུས་ད ྲེབ་ཕ ྲེང་གཉྱིས་པ་ཡུལ་
ཅན་བླ ོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གྱི ་ཨྱི ན་བསྒྱུར་དཔྲེ་ད ྲེབ་དབུ་
འབྱྲེད་དང་། ཝ་སྱི ་ཀནོ་སྱིན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་
གྱི ་སྲེམས་ཁམས་འཕདོ་བས ྲེན་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་
བརྒྱྱུ ད་མྱི འྱི་སྒམོ ་ སུྒབ་ཉམས་ལྲེན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་
སླབོ་དཔནོ་ཇནོ་ཌཱན་ (John Dunne) ལགས་དང་། 
སྲེམས་དང་སགོ་གྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དགྲེ་བཤྲེས་
ཐུབ་བསན་སྦྱིན་པ་ལགས། ཝྱིསྱི ་ཌཱམ་དཔྲེ་སུྐན་ཁང་གྱི ་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་ཌྲེ་ནྱི་ཡལ་ཨྲེཊ་ཀྲེན་ (Daniel 

Aitken) ལགས་བཅས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་ཁྲྱིར་
འཁདོ་མཚམས་ཝྱིསྱི ་ཌཱམ་དཔྲེ་སུྐན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛྱིན་ཌྲེ ་ནྱི་ཡལ་ཨྲེ ཊ་ཀྲེན་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་དཔྲེ་ད ྲེབ་དབུ ་འབྱྲེད་
ཀྱི ་མཛད་སྒརོ་ཆྱི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་བཀའ་དྱིན་ཆྲེ ་
དང་འཚམས་འདྱི་ ཞུས་རྲེས་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ ་

གུབ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཡུལ་ཅན་བླ ོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གྱི་
ཨྱི ན་བསྒྱུར་ད ྲེབ་ཀྱི་རོམ་སྒྱིག་པ་དང་ཞུ་ཆྲེན་པ་རྣམ་པར་
འཚམས་འདྱི་དང་། དཔྲེ་ད ྲེབ་དབུ་འབྱྲེད་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་།

ད ྲེ་ནས་དབུ་འབྱྲེད་གནང་རྒྱྱུ འྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་འདྱི་ནྱི་ ཡུལ་ཅན་
བླའོྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཡྱི ན་པ་དང་། ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་
ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཨྱི ན་ཡྱི ག་ད ྲེབ་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། རྱིམ་པ་དང་པ་ོནྱི་དངསོ་ཁམས་ཀྱི་སྐརོ་ཡྱི ན་པ་དང་། 
འདྱི་ནྱི་སྲེམས་ཁམས་ཀྱི་སྐརོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསྐྱྲེད་
ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རྱིང་
གཅྲེས་ཉར་གནང་བའྱི་ ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་པཎ་གུབ་ཚོའྱི་ལྲེགས་
བཤད་རྣམས་ད་ལྟ ་འཛམ་གླྱིང་ལ་ལྲེགས་སྐྱྲེས་སུ ་ ཕུལ་
ཐུབ་བྱྱུང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རྲེས་ད ྲེབ་ཀྱི་
སྔནོ་གླ ྲེང་འབྱི་མཁན་མཁས་དབང་ཇནོ་ཌོན་ལགས་ཀྱིས་
སྔ ོན་གླ ྲེང་དཔྱད་རོམ་འབྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། དྲེ་རྲེས་བག་ོགླ ྲེང་གཙོ་སྐྱངོ་
བས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཐྲེངས་དང་པརོ་དཔྲེ་ད ྲེབ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོངས་པར་ཇྱི་

ལྟར་འཁུྲངས་པའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླ ོབ ་གསོལ་འདྲེབས་
ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཆྲེ་ཁག་
ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་བ་
ཡོད་ནའང་ཐུན་མོང་གྱི ་བསླབ་བྱ་ནྱི་བྱམས་བརྲེ་དང་བཟདོ་
བསན། རང་ཁྲྱིམས་སུང་བ་སོགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་
ཡོད། རྒྱྱུན་ད་ུངསོ་ཀྱིས་བརདོ་བཞྱིན་པ་ནྱི། ནང་པའྱི་ངསོ་
ནས་ཞུས་ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མྱིས་བཟསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ནྱི་མྱིའྱི་བཟང་ཕགོས་གང་ཡྱི ན་པ་
ད ྲེ་གསུང་གྱི ་ཡོད། དཔྲེར་ན། བྱམས་པ་དང་བཟདོ་བསན། 
ཆོག་ཤྲེས་ལྟ་བུ་རྲེད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་
བ་ལ་བསླབ་བྱ་འདྱི་དག་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ཆོས་
ལུགས་ཆྲེ་ཁག་ཚང་མས་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གསུངས་
དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དྲེ་ལྟར་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་
ལུགས་ཆྲེ་ཁག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་གུས་ཞབས་
ཡོད། 

ནང་པའྱི་ནང་དའུང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཅྱིག་
གྱི ་རྲེས་འབང་ཡྱི ན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྲེས་ཕགོས་མ་
འད་བ་ཡོད། སྲེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མྱི ་འད་བ་དང་མཐུན་
པར་ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་བ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་
འབྲེལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། རང་གྱི ་ཆོས་
ལུགས་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཞྲེས་ཕགོས་རྱིས་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་
ནྱི་དངསོ་ཡོད་དང་མྱི ་མཐུན་ལ་ཡག་པའོང་མྱི ་འདགུ རང་
གཞན་གྱི་ཆ་ཕྲེས་ཏ ྲེ་ཕགོས་རྱིས་ཀྱིས་གསོད་རྲེས་གཏངོ་
མཁན་མང་པོ་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པས་ང་ཚོས་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་ལ་འབད་བརནོ་བྱྲེད་
དགསོ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་བ་ལ་
ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི ་བསླབ་བྱ་གང་ཡོད་པ་དང་། ལྟ་གུབ་
མྱི ་འད་བ་གང་ཡྱི ན་པ་ཤྲེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་
དནོ་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ལུགས་དྲེ་དག་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ར་
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འཕདོ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  

དྲེ་ནས་ང་ཚོ་ནང་པའྱི་སྐརོ་ ཞུས་པ་ཡྱི ན་ན་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་
བཞྱིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བླང་བར་
བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། ནང་པའྱི་ཆོས་
སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱིས་རྱིགས་པ་གཙོ་
བརོ་འཛྱིན་གྱི་ཡོད། པཱ་ལྱིའྱི་རྲེས་འཇུག་གྱིས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ ལུང་གཙོ་བརོ་འཛྱིན་པ་མ་གཏགོས་རྱིགས་པའྱི་རྲེས་
སུ་འབང་གྱི ་མྲེད། རྱིགས་པ་དང་ལྡན་མྱི ་ལྡན་གཙོ་བརོ་
མྱི ་འཛྱིན་པར་སངས་རྒྱས་རང་གྱི ་རྲེས་འབང་ཡྱི ན་པས་
ལུང་གཙོ་བརོ་འཛྱིན་རྒྱྱུ ་ནྱི་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་དགོངས་
པ་བཞྲེས་སངས་རྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་སྤདོ་ལ་སླབོ་
སྦོང་བྱྲེད་སའྱི་བསྱི་གནས་ཆྲེན་པ ོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཚྱུགས་
ནས་སངས་རྒྱས་རང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་མདའོྱི་ནང་ད་ུཡྱི ན་
ནའང་རྱིགས་པ་དང་མཐུན་མྱིན། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མཐུན་མྱི ན་ལ་དཔྱད་ནས་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་
དང་མཐངོ་ཆོས་ཀྱི་མངོ་བ་དང་འགལ་ཡོད་ཚྲེ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་
པ་ཁས་ལྲེན་མྱི ་རངུ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རྲེད། སངས་
རྒྱས་རང་གྱིས་རང་གྱི ་གསུངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱི ན་པས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་གཙྱུག་ལག་
སླ ོབ་གཉ ྲེར་ཁང་ཚྱུགས་པ་ནས་བཟུང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
གཏན་ཚྱིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་ལུགས་
ཤྱིག་ཚྱུགས་པ་རྲེད། 

ནང་པའྱི་གཞུང་ད་ུཕྱིའྱི་གཟུགས་ཅན་རྡལུ་ཕ་རབ་ལས་ཇྱི་
ལྟར་གུབ་པའྱི་སྐརོ་རད་གཅདོ་བྱས་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བ་ོ
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙོ་བརོ་བྱས་ཏྲེ་གསུང་གྱི ་ ཡོད། 
དྲེང་སང་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུསྐད་ཆ་ཤོད་དསུ་ཕྱི་
དངསོ ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ སྐརོ་ ད ྲེ་ཚན་རྱིག་པ ་ཚོས་རད་
གཅདོ་བྱས་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད། ནབུ་ཕགོས་
ནས་ཚན་རྱིག་ཡོང་བ་རྲེད། ཚན་རྱིག་གྱི ་ནང་ད་ུསྲེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ཧ་ཅང་ཚད་དམའ་བ་ོརྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་དང་པ་ོཡྱི ད་བླ་ོདང་ཡྱི ད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སོགས་
ཀྱི་དབྱྲེ་བ་འབྱྲེད་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ དྲེང་སང་ཀླད་པའྱི་

གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཚན་རྱིག་
པ་ཚོས་སྲེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟགོ་འད་མྱི ན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཀླད་པ་སོ་སོར་བྱྲེད་ལས་མྱི ་འད་བ་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཤོད་ཀྱི་
འདགུ གང་ལྟར་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ནྱི་ད ྲེ་སང་མ་ལྡ ྲེང་
བའྱི་ཆ་ཞྱིག་རྲེད།

སྤྱིར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་ནང་འཚྲེ་བ་མྲེད་
པ་དང་སྙྱིང་རྲེ་བཤད་སྐབས་སྲེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད། ཕལ་ཆྲེར་ལོ་ཉྱིས་སངོ་གོང་ནས་སྲེམས་རྲེ་གཅྱིག་
པའྱི་ཞྱི ་གནས་དང་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པའྱི་སོ་སོའྱི་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་ལྷག་པར་མཐངོ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེང་སང་དངསོ་
ཁམས་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་མ་ལྡ ྲེང་བའྱི་ཆ་ནྱི་
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་རྲེད། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་
མ་ཡྱི ན་པར་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་དགསོ།   ཚན་
རྱིག་པའྱི་ནང་ནས་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ལ་རྒྱ་གར་
གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་དྲེའྱི་ནང་ནས་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་བཞྱིན་འདགུ 

དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་སྨད་ཙམ་བར་ད་ུཚན་རྱིག་པ་ཚོས་
སྲེམས་ཀྱི ་སྐརོ་ལ་ཕལ་ཆྲེར་ད་ོསྣང་བྱས་མྲེད་པ་དང་ ། 
སྲེམས་ནྱི་ཀླད་པ་ཁོ་ན་ཡྱི ན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་གྱིས་
སྙྱིང་འཕར་ལྡྱིང་མཚམས་འཇགོ་བྱས་པ ་དང་ཁྲག་གྱི ་
འཁརོ་རྒྱྱུག་འགག་པ། ཀླད་པའྱི་བྱྲེད་ལས་མཚམས་བཞག་
ཚྲེ ་མྱི ་ད ྲེ་ཤྱི ་ཚར་བར་སྤྱི་ ཡོངས་ཀྱིས་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི ་
ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་བདནུ་

གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ལུས་ཕུང་སོས་པར་གནས་
བཞྱིན་པ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་འབྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་
ཀྱི་མྲེད། ཅྲེས་དང་།

གཞན་ཡང་བྱྱིས་པ་རྲེ་འགས་ཚྲེ ་སྔ ོན་མའྱི་སྐརོ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོདན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
ཀང་དྲེ་ལྟ ་ བུའྱི་བྱྱིས་པ་རྲེ་འགར་ཐུག་བྱྱུང་བ་སོགས་ཀྱི ་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་སྲེམས་ཀླད་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་
མཁན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ད་ལྟ་རྱིམ་པས་ཀླད་པ་ལས་
གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱི ན་མྱིན་གྱི་དགོས་
སླངོ་བྱྱུང་གྱི ་ ཡོད་ལ་ང་ཚོས་ད ྲེ་ལ་སྲེམས་ཞྲེས་འབདོ་ཀྱི་
ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ང་ཚོའྱི་ཀླད་པར་རྐྲེན་སྤདོ་མཁན་
དྲེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་མགོ་རམོ་གྱི་ཡོད། དྲེ་
བཞྱིན་ཚྲེ་སྔནོ་མའྱི་སྐརོ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདན་པའྱི་བྱྱིས་པ་
ཚོའྱི་འདས་པའྱི་དན་པ་ད ྲེ་ཚྲེ་སྔནོ་མ་ནས་ད་ལྟའྱི་ལུས་ལ་
འཁྱྲེར་ཡོང་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་མགོ་རོམ་གྱི་
ཡོད། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ལན་ཞྱིག་རག་དགསོ་པ་རྲེད།  ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 16

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གདངོ་ལྲེན་དང་རྲེ་བའྱི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་
སྔ་དརོ་བ ོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། གདངོ་ལྲེན་དང་
རྲེ་བ། བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་འབ ྲེལ་ལམ་ (Resilience, Hope 

and Connection for Wellbeing) ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་
གཞྱིའྱི་ཐོག་ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱི ་ཌྱི ་ནྱིའྱི་མཐོ་སླབོ་ཀྱི་ཀླད་
པ་དང་སྲེམས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ ྲེ་ཚན་གྱི་དགྲེ་རྒན་ཆྲེན་མོ་
ཨྱི ་ཨན་ཧྱི་ཀྲེ་ལགས་དང་ལྷན་ད་ུབཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་
ཕ་ོབང་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་མཉམ་ཞུགས་མཛད་ཡོད།

གདངོ་ལྲེན་དང་རྲེ་བ། བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་འབ ྲེལ་ལམ་ཞྲེས་པ་ནྱི། 
ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་
ད ྲེའྱི་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་ (Happiness & Its Causes 2020) 
ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གླ ྲེང་ཚོགས་པ་ད ྲེའྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ཡྱི ན།

ད ྲེ་ཡང་ཐོག་མར་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་ད ྲེའྱི་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་ཞྲེས་པའྱི་སྡ ྲེ་
ཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་བག་ོགླ ྲེང་གཙོ་སྐྱངོ་
བ་སྐུ་ཞབས་ཊོན་ན ྲེ་སྱི ་ཊྲེ་ལྱི ་ (Tony Steel) ལགས་
ཀྱིས་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ཐྲེངས་
འདྱིའྱི་བག་ོགླ ྲེང་ས ྲེང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་འཕདོ་བས ྲེན་ཆྲེད་ལས་
པ་དང་། སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ། ཤྲེས་ཡོན་པ། ཚོང་
པ་སོགས་མྱི ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ཅྲེས་དང་།

ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྲེན་པས་མྱི ་མང་པ་ོའདས་

གོངས ་ སུ ་ཕྱིན་ པ ་ དང་ ། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་
སྲེམས ་ཁྲལ ་དང་གོགས ་
མྲེ ད་ ཁྲེར་རྐང་ངང་ སྡ ོད་
བ ཞྱི ན་ ཡོ ད་ པའྱི ་ གཉན་
འཕང་ཅན་གྱི་དསུ་སྐབས་
འདྱིར་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་
མཆོག ་གྱིས ་བཀའ་ སླ ོབ ་
ལམ ་ ས ོན ་ ཇྱི ་ འད་ ཞྱི ག ་

བསྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ནམ་ཞྲེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་རྲེས།

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ཐགོ་མར་ངསོ་ཀྱིས་ཚང་མར་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡ་ནྱི་ཐག་རྱིང་པ་ོ
རྲེད། ངསོ་རང་དངསོ་སུ་ད ྲེར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ ངསོ་
ཀྱི་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལན་
ཌྱི ་ནང་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་དམྱིགས་གསལ་ཞྱིག་དན་སོས་ཀྱི་
འདགུ   ནྱིའུ་ཛྱི ་ལན་ཌྱིའྱི་མྱི ་ཚོས་འཚམས་འདྱི་གནང་
སྐབས་སྣ་རྲེར་ཐུག་ནས་འཚམས་འདྱི་གནང་གྱི ་རྲེད། ངསོ་
ཀྱིས་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལན་ཌྱིའྱི་མྱི ་ཚོར་ཐུག་འཕད་སྐབས་དསུ་རྟག་
ཏུ་སྣ་རྲེ་སནོ་གྱི་ཡོད། དྲེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངསོ་ཀྱིས་ཁངོ་
ཚོར་ངསོ་ཀྱི་མཆྱུ་ཏའོྱི་ས ྲེང་མ་ཐུག་རོགས་གནང་ཞྲེས་ཞུ་
གྱི ་ཡོད།

ངསོ་རང་ལ་ ཨོ ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་
གགོས་པ་ོམང་པ་ོཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཁངོ་ཚོ་ཚང་མར་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ང་ཚོ་གགོས་པ་ོཆགས་རྲེས་
གོགས་པའོྱི་འད་ུཤྲེས་ད ྲེ་མྱི ་ཚྲེ ་གང་པརོ་གནས་ཀྱི ་རྲེད། 
ནང་པའྱི་ཕགོས་ནས་བཤད་ན་གགོས་པའོྱི་འབ ྲེལ་བ་ཉ ྲེ་
པ་ོབྱྱུང་རྲེས་འབྲེལ་བ་ད ྲེའྱི་ཤུགས་རྐྲེན་ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་
རབས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ད ྲེ་ལྟར་ཡྱི ད་
ཆྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
ལ་གགོས་པའོྱི་འད་ུཤྲེས་ཀྱིས་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་ཡོད་པ་ད ྲེ་

མུ་མཐུད་ཚྲེ་རབས་ནས་ཚྲེ་རབས་བར་བསྡད་ཀྱི་རྲེད། 

དྲེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གླྱིང་ནང་གོ ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕྲེལ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ད ྲེ་ང་ཚོས་སངས་འཛྱིན་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
རྲེད་མྱི ་འདགུ  གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕྲེལ་བར་བརྟ ྲེན་ལ་ཊྱིན་
ཨ་མྱི ་རྱི་ཀ་ (Latin America) དང་ཨོ་སྱི ་ཊྱི ་ལྱི ་ཡའྱི་
ནང་ཤྱིང་ནགས་ལ་མྲེ་སྐྱནོ་བྱྱུང་ཡོད། རྐྲེན་ངན་ད ྲེ་དག་
ནྱི་རང་བྱྱུང་གྱི ་གནདོ་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། ཆོས་མངནོ་པ་མཛོད་
ནང་དམག་གྱི ་འཇྱིགས་པ་དང་མུ་གྲེའྱི་འཇྱིགས་པར་བརྟ ྲེན་
ནས་འཇྱིགས་རྟ ྲེན་འདྱི་ཡང་སངོ་འགོ་ཡྱི ་ ཡོད་པ་གསུང་
གྱི ་ཡོད། ཚན་རྱིག་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངསོ་ལ་བརདོ་པ་
ལྟར་ན། ལོ་བཅྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་ནང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱྱུག་ཆྱུ་
ད ྲེ་དག་སྐམ་འག་ོཡྱི ་རྲེད་ཟྲེར། ཐ་མ་འཇྱིག་རྟ ྲེན་འདྱི་ཡང་
སངོ་འག་ོཡྱི ་ཡོད། དྲེ་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱི ན་པ་ལས་
ང་ཚོས་ད ྲེར་སངས་འཛྱིན་ད ྲེ་ཙམ་བྱྲེད་མྱི ་ཐུབ།

ང་ཚོས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ནྱི། ང་ཚོ་གསོན་པརོ་གནས་པའྱི་རྱིང་
ལ་ང་ཚོ་མྱི ་ཚྲེ ་སྐྱྱིད་པ་ོདང་ཞྱི ་བདྲེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་རྒྱྱུ ་
ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། འཇྱིག་རྟ ྲེན་འདྱི་སངོ་བཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ད་དངུ་ང་ཚོས་ཕན་ཚྱུན་དམག་འཁུྲག་
བརྒྱབ་ས ྲེ། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོ་རང་གྱིས་བཟ་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཧ་ཅང་སྲེམས་
སྐྱ་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སླབོ་
གསོ་འདང་ངྲེས་མ་བྱྱུང་བར་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བདྲེ་དང་འཆམ་མཐུན་ལྡན་
པ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་བསུྐན་དགོས་པའྱི་ཐད་ང་ཚོས་བསམ་བླ ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཛ་དག་གྱི ་དསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད། དཔྲེར་
ན། རྱིའྱི་འགམ་ནས་རྡ་ོཆྲེན་པ་ོཞྱིག་མར་འཛག་བཞྱིན་
ཡོད་ན། དྲེའྱི་འགོ་ཏུ་གནས་པའྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚྱུན་
སུང་སྐྱོབ་བྱྲེད་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ཏུ་འཁུྲག་པ་བརྒྱབ་ནས་སྡདོ་པ་
ཡྱི ན་ན་ཐབས་སྐྱ་ོབ་ོརྲེད།  ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རྲེས་བཀའ་འདྱི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་ཕགོས་སྐརོ་གྱི་ཤོག་གངས་ 
༧༢ ཅན་གྱི་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་
འཆར་འགོད་ལས་ ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལྲེ ན་
བྱྲེད་ཕགོས་ (The Elements of the China 

Challenge ) ཞྲེས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཤོག་གངས་ ༧༢ ཅན་
ཞྱིག་བཏནོ་འདགུ་པའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་
དབང་ཤྲེད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ཐོག་མྱི ་དགའ་བའྱི་
རྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས་ཁ་གཏད་ཀྱི་ལན་འདྲེབས་གནང་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་སྙན་ཐའོྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ནང་མྱི ་
རྱིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་དང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དག་གནནོ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་ཐད་གོ་
བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤོག་གངས་ ༤༢ ནང་བདོ་
ད ྲེ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དག་དམག་བརྒྱྱུད་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་
པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ ནང་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང་འཁདོ་པའྱི་ཁྲྱིམས་
དང་སྒྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བརྱི ་མྲེད་བཏང་
ས ྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་
གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཤྱིན་ཅང་
ཁུལ་གྱི ་ ཡུ་ གུར་མྱི ་རྱིགས་ས་ཡང་མང་པརོ་གདགུ་རྱུབ་
མནར་གཅོད་དང་རྒྱལ་གཅྲེས་ཆོས་གཅྲེས་ཀྱི་སླབོ ་གསོ་
ཟྲེར་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ནང་སོག་
ཏུ་མྱི ་རྱིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀྱིས་དག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་
ལག་བསར་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་
ས་ཡ་ ༧༠ ལྷག་ལ་གཉའ་གནནོ་གྱི་ཁྲྱིམས་ལག་བསར་
བྱས་ཡོད།

གཞན་ཡང་སྙན་ཐའོྱི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་གཞུང་གྱིས་
རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་འཇགས་ཞྲེས་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཁ་གཡར་
ཏྲེ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ འྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ངན་པ་འདྱིང་གྱི ་ཡོད། དྲེས་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུག་

ལ་དག་གནནོ་མནར་གཅོད་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་། འག་ོ
འདགུ་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་ཐད་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགོས་ཕགོས་ཀྱི་སྙན་ཐའོྱི་ནང་
བདོ་མྱི ་ཙམ་མ་ཟད། དྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༩ ལོར་གནམ་
བདྲེ་སྒ་ོམོའྱི་ཐང་ཆྲེན་ (Tiananmen Square) ད་ུསླབོ་
ཕུག་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་མང་གཙོ་དནོ་གཉ ྲེར་བ་སངོ་ཕག་
མང་པསོ་ང་ོརྒལོ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གདགུ་རྱུབ་
དག་གནནོ་བྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡུ་གུར་དང་ཁ་ཆྲེ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ལའང་གོ་བསྡུར་གནང་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ Axios  ཞྲེས་པའྱི་གསར་
ཁང་གྱིས་གོང་གྱི ་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཆྲེད་དནོ་ཚན་
བཅྱུའྱི་ཐགོ་ནས་སྡམོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

དང་པ།ོ ཁྲྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་སྱིད་གཞུང་དང་སྤྱི་དམངས་

ཚོགས་སྡ ྲེ་བསུྐན་རྒྱྱུ ་དང་། 

གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་གྱི ་དམག་གྱི ་སབོས་
ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབ་འཛྱིན་གསོ།

གསུམ་པ། ཁྲྱིམས་སྒྱིག་གཞྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་བཟ་ོདགསོ། 

བཞྱི་པ། མནའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་
བསྐྱར་ཞྱིབ། 

ལྔ་པ། མནའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་རྒྱ་སྐྱྲེད་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏངོ་
དགསོ་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་གསར་པ་ཁག་གསར་
འཛུགས་གནང་ས ྲེ་མང་གཙོ་དང་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ། 

དུག་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ད་ུབསནུ་དགསོ་པའྱི་ལས་
དནོ་རྣམས་མཉམ་ལས་དང་མྱི ་རུང་བའྱི་བྱ་སྤདོ་ངན་པ་
ཁག་བཀག་སྡམོ་དང་སྦྲགས་ང་ོརྒལོ་བྱྲེད་དགསོ།

བདནུ་པ། ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་མང་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་ལ་གདངོ་ལྲེན་
བྱྲེད་ཕགོས་སྐརོ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་དགསོ། 
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་ལ་མྱིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ 
ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་གསོ་ཆོད་ 

བཞག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ ་ཚྲེ ་ཧྱིལ་པའོྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི ་བདྲེ་ དང་འཆམ་མཐུན། 
བཟདོ་པ་སོགས་གོང་སྤ ྲེལ་གཏངོ་བར་ངསོ་འཛྱིན་དང་། 
བོད་དང་བ ོད་མྱིར་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་མྱི ང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱོང་གྱི ་གནས་
བབ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་
འབྲེབས་གནང་འདགུ

ཁྲྱིམས་འཆར་དྲེ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་
ཞབས་ཊྱི ་ཌྱི ་ཡོ་ཧ་ོ (Ted Yoho) ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐགོ་
ནས་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བཏནོ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གསོ་ཆོད་ཀྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཨང་ ༦༩༧ (H. Res. 697) 

ནང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་གྱི ་གལ་གནད་ཐགོ་
ནས་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་

རང་སྐྱངོ་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ངསོ་འཛྱིན་དགསོ་པ་དང་། ཨ་
རྱི་དང་བདོ་དབར་ལོ་རྒྱྱུས་ཐོག་མཛའ་འབྲེལ་གཏྱིང་ཟབ་
ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་དགསོ་པ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བདྲེ་གོང་སྤ ྲེལ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་མཛད་བཟང་ལ་ཆྲེ་
བསདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་དཀའ་རྙགོ་ཁག་ཞྱི་བའྱི་ངང་
སྲེལ་ཐབས་སུ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ལྷན་ད་བརྙན་བརྒྱྱུ ད་གསོ་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་
ཆྱུང་ཁག་གམ། གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉྱིས། ཡང་ན་
ཁ་པར་བརྒྱྱུད་ (Capitol Visitor Center) ཚོགས་
འད་ུདང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཞྱིག་བསྐངོ་གལ་ཆྲེ་བའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་
སོགས་བཀདོ་ཡོད།

གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཆོད་ད ྲེར་འསོ་ཤོག་འཕྲེན་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཌྱི ་ཌྱི ་ཡོ་ཧ་ོལགས་

བརྒྱད་པ། མྱི ་རབས་གསར་པའྱི་གཞུང་གྱི ་ལས་བྱྲེད་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ནག་དང་འགན་རདོ་བྱྲེད་ཕགོས་ཐད་སྦངོ་བརྡར་སྤདོ་
དགསོ།

དགུ་པ། བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དསུ་རབས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཤྲེས་ཡོན་
སྱིད་བྱྱུས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
མྱི ་སྲེར་གྱི་འགན་འཁུར་གང་ཡྱི ན་མྱིན་ཐགོ་སླབོ་གསོ་སྤདོ་
དགསོ། 

བཅྱུ་པ།  ཨ་རྱི་ནྱི་རང་དབང་གྱི ་ར་དནོ་ལ་ལག་ལྲེན་གྱི་
ཐགོ་ནས་སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་དགསོ། ཞྲེས་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་པའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
བརྱི ་མྲེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པར་སྐྱོན་བརདོ་ཤུགས་
ཆྲེ་གནང་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ནྱི་ཁོང་ཚོའྱི་སངས་འཛྱིན་
བྱྲེད་རྒྱྱུར་ཉ ྲེན་ཁ་ཞྱིག་ཏུ་མཐངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ར་ཁྲྱིམས་ནང་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི ་
གནས་བབ་སྤད་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ཁ་ཆྲེ་དང་ཡྱི ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་ལ་དམ་བསྒགས་དང་
བརྱི ་མྲེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་བཞྱིན། བདོ་པའྱི་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་བརྱི ་མྲེད་རྡགོ་རོལ་དང་དག་
གནནོ་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། 
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་ལ་
མ་འཛྲེམས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གོང་སྤ ྲེལ། བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱྲེད་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
ད་ུབཞྲེངས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།

ད་ལམ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་དང་ཪྱིག་གཞུང་
གྱི ་གལ་ཆྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཐོག་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་
སྱིད་རང་སྐྱངོ་ལ་ངསོ་འཛྱིན་དང་། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད ྲེ་
ཞྱི ་བའྱི་ངང་གསལ་ཐབས་སོགས་ཀྱི ་གལ་གང་ཆྲེ་བའྱི་
གསོ་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གྱིས། ཨ་

རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་དསུ་ ཡུན་རྱིང་པརོ་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཌྱི ་ཌྱི ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་དང་ངྲེད་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཌྲེ་ཌྱི ་ཡོ་
ཧ་ོམཆོག་དང་ཐྲེངས་དང་པ་ོམཇལ་འཕད་བྱྱུང་སྐབས་ཁངོ་
གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་གནང་ཡོང་བར་
གདན་འད ྲེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་
སྐརོ་གསུངས་སོང་། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཌྲེ་ཌྱི ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་བས་མ་ཡྱི ་ཁྲེལ་ (Michael T. 

McCaul) མཆོག་དང་།  གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་ཇྱིམ་མྲེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern) མཆོག  
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཁྱི་རྱི་སྱི ་
སྱི ་མྱི ་ཐྱི་ (Chris Smith) མཆོག་བཅས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས།

ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི ་ཕྱི་འབ ྲེལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
གྱི ་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཨྲེ ་ལོ་ཡྱི ་
ཊྱི ་ཨྲེ ན་ཇྲེལ་ (Rep. Eliot Engel) མཆོག་གྱིས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་རྱིས་མྲེད་

རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པར་སྐྱོན་བརདོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་
བ་དང་འབྲེལ། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་ད ྲེས་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལྟ་གུབ། འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི ་ ཡོད་པ་མཚོན་གྱི ་ ཡོད། 
ཅྲེས་གསུངས།

ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་སྱི ་ཁོ་
ཌྱི ་པ ྲེ་རྲེ (Scott Perry) མཆོག་གྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི ་
སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི ་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་མང་པའོྱི་རྲེ་བ་
སངོ་ཟད་ད་ུགཏངོ་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་གྱི ་མ་རྲེད། 
ཅྲེས་དང་། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཨ་རྱི་
ཡོད། ང་ཚོའྱི་གགོས་པ་ོབདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་མོ་ནས་རང་
སྱིད་རང་སྐྱངོ་གྱི ་གལ་གནད་སྐརོ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་ཡོད་པ་
དང་། ང་ད ྲེ་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོ་དང་ལྷན་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱྱུར་
སྤབོས་པ་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས།

གསོ་འཆར་དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ནན་སྱི ་པྱི་ལོ་སྱི ་ (Nancy Pelosi) 
མཆོག་གྱིས་སྒ ྲེར་གྱི་ཊུ་ཝྱི ་ཊར་ཞྲེས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་
མཐུད་དྲྭ་རྒྱའྱི་ས ྲེང་ད་ལམ་གྱི་གསོ་འཆར་དྲེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་
དང་། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་པའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱོབ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་སོགས་གསུངས། །

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

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

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

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། 
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། དབུས་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་

བསྒགས་སོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་
ཐགོ་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 

www.bod.asia

ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
ཆྲེས་ཐགོ་མ་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ནང་མགནོ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡  ཚྲེས་ ༢༠ ཉྱིན་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བླ ་ོབཟང་
སྲེང ྲེ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་
ཐགོ་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ ལྷག་གྱི ་ལོ་
རྒྱྱུས་ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱངོ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་
ཕ ོ་བང་དཀར་པའོྱི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་མགནོ་འབདོ་
གནང་བ་ཆྲེས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི ་ཕྱི ་དརོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་དང་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་
པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཨྲེ ་
ཤྱི ་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་
གཅྱིག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་ད་ལྟའྱི་ཛ་
དག་གནས་སངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་

སྱིད་བྱྱུས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་
བ ོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ང་
དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་
ཐོབ ་ཐབས་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།

ཟླ ་ བ ་ སྔ ོན ་ མའྱི ་ ནང་ ཨ ་
རྱི འྱི ་ བ ོད ་ ད ོན ་ དམྱི གས ་
བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ ་
ཞབས་རོ་བྷ ྲེར་ཊྱི ་ཌྲེ་སྱི ་ཊྱི ་རོ་ 
(Robert A. Destro) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
སླད་ད་ུཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་ད་ུ
གཞུང་འབྲེལ ་ཐོག་མགོན་
འབདོ་གནང་ཡོད།

འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ ལྷག་
གྱི ་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་ད་ུཕ ྲེབས་བཅྱུག་མྲེད། རྒྱྱུ ་མཚན་
གཙོ་བ་ོནྱི། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་ཐགོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ངསོ་འཛྱིན་གནང་གྱི ་མྲེད། ཐྲེངས་
འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་
པའོྱི་ནང་ཕ ྲེབས་པ་ད ྲེས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ངསོ་ནས་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་དྲེའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་
མཆོག་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་ལ་བདམས་
ཐོན་བྱྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ ་ང་ོདགུ་ལྷག་གྱི ་ནང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕ ོ་བང་དཀར་

པའོྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ས་གནས་འད་
མྱིན་ནང་གསང་རྒྱའྱི་ཐགོ་ཐྲེངས་ ༡༢ ལྷག་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད། ལོ་རྒྱྱུས་ནང་སརྔ་བྱྱུང་མངོ་མྲེད་པའྱི་ཐྲེངས་
འདྱིའྱི་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕ ོ་བང་དཀར་པའོྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་
ཁག་གཅྱིག་མཇལ་འཕད་གནང་བ་ད ྲེས་འབྱྱུང་འགྱུར་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ལས་བྱྲེད་མྱི ་སྣ་
དང་ལྷན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་སབས་
བདྲེ་ཞྱིག་བསུྐན་ངྲེས་ཡྱི ན།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་རང་ཉྱིད་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི ་ལས་ཡུན་རགོས་ལ་ཉ ྲེ་བ་ ཡོད་
ནའང་སྐུ་ངལ་འཛྲེམས་མྲེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའྱི་བདོ་
དནོ་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ (Tibetan 

Policy and Support Act 2019) མཇུག་སྐྱངོ་སླད་
ཞུ་གཏུག་གནང་གྱི ་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་དང་ལྷན་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚྲེ་རྱིང་ལགས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གྱི ་ལས་བྱྲེད་སྐལ་བཟང་སྒལོ་མ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཡོད།། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་བདག་དབང་སྐརོ་འཁྱགོ་བཤད་
ཀྱི་ལན་འདྲེབས་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་རང་དབང་གྱི ་ཆྲེད་མཁས་པ་ལྔ ་
ཡྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཉ ྲེས་འཛུགས་ཡྱི ་གྲེ་ (Joint 

Allegation Letter) ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཡྱི ་གྲེའྱི་ནང་འཁདོ་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཆྲེད་མཁས་པ་ལྔ་ཡྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་རྲེ་བཙྱུན་བསན་
འཛྱིན་དགྲེ་འདནུ་ཡྲེ ་ཤྲེས་འཕྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་
མཆོག་གྱི ་གནས་བབ་དང་། གང་ད་ུཡོད་མྲེད་སྐརོ་གྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་དང་། ལྷག་པར་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་
མྱི ན་པའྱི་བླ་སུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་ལམ་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ཐྲེ་བྱྱུས་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི ་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་བླ་སུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་
ལམ་ལུགས་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ས ྲེ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་
ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མ་འངོས་ཡང་སྱིད་བསྐ་ོབཞག་བྱ་འཆར་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཐུགས་
འཚབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དྲེའྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་སྤད་དགོས་པའྱི་དགོས་
འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བརྡ་ལན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱིས་ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི ་བརྡ་ལན་ཡྱི ་གྲེ ་ ཡོངས་གགས་
གནང་ཡོད། ད་བར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་གགས་མ་
གནང་བ་ད ྲེ་ཡྱི ག་སྒྱུར་གྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་བརྒྱྱུད་དགོས་སབས་
ཡོངས་གགས་གནང་ཐུབ་མྲེད།

༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་རྲེ་བཙྱུན་
བསན་འཛྱིན་དགྲེ་འདནུ་ཡྲེ ་ཤྲེས་འཕྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་

པ་ོམཆོག་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བརྡ་
ལན་ཕུལ་བ་ལྟར་ན། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་
བཅྱུ་གཅྱིག་པ ་མཆོག་ནྱི་མྱི ་སྲེར་དཀྱུས ་མ ་ཞྱིག ་ཡྱི ན་
ཞྱིང་། སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་རྲེས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་གྱི ་ཡོད། 
ཅྲེས་དང་། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅྱིག་
པ་མཆོག་དང་ནང་མྱི ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསུན་པ ོ་བཟ་ོརྒྱྱུར་
མཉ ྲེས་པ་ོགནང་གྱི ་མ་རྲེད། ཅྲེས་རྒྱྱུན་ལྡན་གྱི་བརྡ་ལན་
ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད།

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་
བཅྱུ་པའྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་གནང་རྒྱྱུ འྱི་དབང་ཆ་མྲེད། 
ཅྲེས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་བླ་སུྤལ་རྒྱྱུད་པའྱི་མཚན་གནས། དྲེ་བཞྱིན་
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་དང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་རྒྱ་ནག་རང་གྱིས་
བསུྐན་པ་ཡྱི ན་པས་ད ྲེའྱི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའྱི་
འཁྱགོ་བཤད་ཀྱིས་བརྡ་ལན་ཕུལ་འདགུ

སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི ་འཁྱགོ་
བཤད་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་
བླ་སུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་ལམ་ལུགས་ནྱི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ད ྲེའྱི་ཐད་ཐྲེ་བྱྱུས་བྱྲེད་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་མྲེད། ཅྲེས་
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་དང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་
རྱིམ་བྱནོ་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་
པའྱི་འཁྱགོ་བཤད་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཕུལ་བ་ད ྲེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནྱི་མཐར་ཐུག་ན་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་རྣམས་གཙོ་
བརོ་གྱུར་པའྱི་སོག་པ་ོདང་། འབུག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱྱུད་
ཀྱི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་རྲེས་འབང་བ་ཡོངས་རགོས་
དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་
ཡོད། ཅྲེས་གསུངས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག་ 
བྱམས་བརྲེ་བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་འཇར་མན་གྱི་པ་ོཚྱི ་ཊམ་ (Potsdam) ཞྲེས་པའྱི་གངོ་
ཁྱྲེར་ད་ུཡོད་པའྱི་ཨན་སྱི ་ཌན་གྱི་གླ ྲེང་ས ྲེགས་ (Einstein 

Forum) ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་
འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོསྨྱིན་སྩལ་
ཐབོ་ས ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༥ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པའྱི་ཉྱིན་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུ ད་ནང་ཆོས་དང་
ཚན་རྱིག བྱམས་བརྲེ་བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་ཁྱྲེད་རང་ཚོའྱི་ལུང་པ་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོ
ནྱི་ཡ་ (Estonia) དྲེ་བཞྱིན་གསལ་པ་ོདན་གྱི་འདགུ ངསོ་
རང་ས་གནས་དྲེར་སླ ྲེབས་པའྱི་སྐབས་ཐོག་མར་སུད་ཌན་
དང་ད ྲེ་ནས་ཕྱིན་ལྲེན།ྜ མཐར་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོནྱི་ཡ་སླ ྲེབས་པ་རྲེད། 
ལུང་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱི ན་པ་གང་ཞྱིག་ཧ་ཅང་སྙྱིང་རྲེ་མོ་འདགུ

དྲེ་ཡང་བྷལ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་ (Baltic states) གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོནྱི་ཡ་དང་ལ་ཏྱི་ཝྱི ་ཡ། ལྱི ་ཐུ་ཝྲེ་ནྱི་ཡ་
བཅས་ས་ཆ་ཆྱུང་ཆྱུང་དང་སྙྱིང་རྲེ་མོ་འདགུ རྒྱལ་ཁབ་
ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱི ན་སབས་ཁརོ་ཡུག་གྱི ་རང་བཞྱིན་གུ་ཡངས་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐངོ་བྱྱུང་། དྲེ་སྔ་
ལ་ཏྱི་ཝྱི ་ཡར་ (Latvia) ཡོད་པའྱི་ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཆོས་ཞུ་

བ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་བྱས་པ་ཡྱི ན། དྲེ་རྱིང་ང་
ཚོ་དངསོ་སུ་མྱི ་དང་མྱི ་ཐུག་འཕད་བྱྱུང་མྲེད་ནའང་བརྙན་
འཕྱིན་བརྒྱྱུད་ཕན་ཚྱུན་མཇལ་བ་དང་སྒ་ཐསོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་གསོ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད། དྲེ་རྱིང་གྱི ་བརདོ་
གཞྱི་ནྱི་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག བྱམས་བརྲེ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་
ལ་རྲེད། 

གཞྱི་རའྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་
ཐུན་མོང་གྱི ་བསླབ་བྱ་ཡྱི ན། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགསོ་སྐརོ་ཐད་ད་ོསྣང་གནང་
གྱི ་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་ལྟ་གུབ་ཡོད་མྲེད་ཁྱད་པར་
ཡོད་ཀང་གཞྱི་རའྱི་བྱམས་པ་དང་བརྲེ་བ། བཟདོ་བསན། 
རང་ཁྲྱིམས་རང་སུང་། ཆོག་ཤྲེས་སོགས་བཟང་པའོྱི་
བསླབ་བྱ་ད ྲེ་དག་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན། ཆོས་ལུགས་མྱི ་
འད་བ་སོ་སོར་ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཕལ་
མོ་ཆྲེས་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་གུབ་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་པ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་
བཟ་ོམཁན་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཕ་བྱམས་བརྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་གསུང་གྱི ་ཡོད། འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པའོྱི་ལྟ་
གུབ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཚྲེ་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པསོ་བཀདོ་པའྱི་འག་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་

སྤུན་མཆྲེད་དང་དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་གྱིས་བཟསོ་པའྱི་བུ་
ཕུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་དང་མྱི ་འདདོ་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་རྣམས་
མྱིས་བཟསོ་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འག་ོབ་
མྱི ་ལ་ཡོད་པའྱི་བཟང་ཤོས་ནྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ར་བ་གྱུར་
པའྱི་སྤདོ་པ་ཡྱི ན། ད་ཆ་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀང་ང་ཚོ་ནྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན། 
ཞྲེས་གསུང་གྱི ་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པ་ཡྱི ན་སབས། གང་ལ་བརྟ ྲེན་སའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་དྲེ་ལ་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་བ་ོཞྱིག་དང་། དྲེའྱི་བདྲེ་སྡུག་
ལ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་བ་ད ྲེ་འད་རང་བཞྱིན་གྱི་འདགུ གང་
ཡྱི ན་ཞྲེ་ན་སོ ་ སོ ་རང་ཉྱིད་འཚོ་བར་གཞན་ལ་ངྲེས་པར་
བརྟ ྲེན་དགསོ། གཞན་ལ་མྱི ་བརྟ ྲེན་པར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཁྲེར་
རྐང་ནམ་ཡང་འཚོ་མྱི ་ཐུབ། མྱི ་ཙམ་མ་ཟད་སྲེམས་ཅན་
དང་བྱ་ལ་སོགས་ཀང་སོ་སོ་གཅྱིག་པརོ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་
པ་ོཡྱི ན།  སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
སྲེམས་ཁུར་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་མྱིན་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་མ་བསམ་པར་གགོས་མྲེད་ཁྲེར་རྐང་
འཚོ་མྱི ་ཐུབ། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་
དགསོ། འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་དང་མྱི ་འདདོ་
མཁན་ཚང་མས་བསླབ ་བྱ་གཙོ་བ ོ་ནྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི ་
ཉམས་ལྲེན་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་སྔ་ནབུ་ཕགོས་པའྱི་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནང་
སྲེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་སྐརོ་དམྱི གས་བསལ་གོ་རྟགོས་དང་
ཐུགས་སྣང་གང་ཡང་མྲེད། ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པ་མང་དག་
ཅྱིག་གྱིས་ནང་སྲེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་ཐོག་ད་ོསྣང་ཇྲེ་མང་
ད་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད། ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་སླད་ཐགོ་
མར་ནང་སྲེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་བདྲེ་དཀུག་མཁན་གྱི ་གཞྱི ་ར ་ད ྲེ་
གང་ཡྱི ན་པ་ངྲེས་པར་ཤྲེས་དགསོ། ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་
དཀུག་མཁན་གཙོ་བ་ོནྱི་ཁངོ་ཁྲ་ོཡྱི ན། ཁངོ་ཁྲ་ོལངས་དསུ་
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རང་བཞྱིན་གྱིས་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་མྲེད་པར་བཟ་ོཡྱི ་
ཡོད། སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་ཁངོ་ཁྲའོྱི་གཉ ྲེན་པ་ོདང་རང་གྱི ་ཁརོ་ཡུག་
ད ྲེ་ཞྱི་བདྲེ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད། སོ་སོའྱི་བརྒྱྱུད་ལ་
གཞན་ཕན་གྱི་བླ ་ོདང་སྙྱིང་རྲེ་ཡོད་སབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གཞན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་
བསམ་པ་རྒྱ་སྐྱྲེད་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཐུབ།

ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རྱིང་ནས་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི་ལྲེགས་བཤད་དམ་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པོ་འཚྲེ ་མྲེད་
ཞྱི་བ་ (Ahimsa) ཞྲེས་པའྱི་ལྟ་སྤདོ་འདྱི་བཞྱིན་འག་ོབ་
མྱི ་ཙམ་མ་ཟད། སྲེམས་ཅན་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་འཚྲེ་བ་མྱི ་
བྱྲེད་པའྱི་ལྟ་གུབ་ཞྱིག་ཡྱི ན། འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་བསམ་པ་ད ྲེ་
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་དང་། སྙྱིང་རྲེའྱི་ཀུན་ནས་བླངས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པས་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་
ཞྲེས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། གོང་ད་ུ
ངསོ་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་
པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་ 
དང་། དྲེའྱི་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱི ་རྱིགས་ལ་སོགས་ཀྱི་བདྲེ་
སྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཚན་
རྱིག་པ་ཙམ་མྱི ན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ནང་སྲེམས་
ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་དང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་
པ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ནང་པའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་དད་པ་
ཙམ་མྱིན་པར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་
བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟག་
ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། ངའྱི་རྲེས་འབང་ཚོས་ང་
ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ངའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལྲེན་མྱི ་དགོས། 
ངས་བསན་པ་འདྱི་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་
དཔྱད་བྱས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐངོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཉམས་ལྲེན་བྱསོ། ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་ལྡན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདགུ 

ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་སྔནོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའྱི་སནོ་པའྱི་རྲེས་
འབང་པ་མཁས་པ་ཚོ་དང་། ཕྱིས་སུ་དསུ་རབས་བརྒྱད་
པ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ནས་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་བསན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ ལྡན་པ ་ཞྱིག ་
མཐོང་ བའྱི ་ སྒ ོ ་ ནས ་ ཉམས ་
ལྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་རྱིག་
གཞུང་ནང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
ལྟ ་ གུབ་དར་འཕྲེལ་ཤུགས་ཆྲེ་
ཕྱིན་ཡོད། དཔྲེར་ན། དཔལ་
མགོན་ འཕགས ་པ ་ཀླུ ་ སུྒབ ་
སོགས་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ནཱ་
ལྲེ ནྡྲའྱི་རྱིག་པ ་སྨྲ་བ ་ཆྲེན་པ ོ་
ཞྱིག་ཡྱི ན། ཁངོ་རྣམས་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས ་ཀྱི ་ གསུངས ་པ ་

ཁག་གཅྱིག་རྱིག་པས་སུྒབ་པར་བརྟ ྲེན་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀྱི ་
ཡོད་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་
མྱི ་མཐུན་པ་དང་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་མྱི ན་པར་ཁས་ལྲེན་
བྱྲེད་མྱི ་རངུ་བར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་
ལ་དང་ངྲེས་གཉྱིས་ཕྲེ་ཡོད།

བདོ་ནང་ནང་ཆོས་ཐགོ་མར་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བ་ཡྱི ན། དསུ་
རབས་བདནུ་པའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པསོ་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་
པའྱི་སྐུ ་བརྙན་ར་ཆྲེ་ཤོས་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ན ྲེའྱི་སྐུ ་བརྙན་བདོ་
ད་ུགདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་རྲེད། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
ཆོས་རྒྱལ་ཁྲྱི་སངོ་ལྡ ྲེ་བཙན་གྱིས་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པ་
གགས་ཅན་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི ་བ་འཚོ་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཡོད། 
མཁན་ཆྲེན་ཞྱི ་བ་འཚོའྱི་ ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟ ྲེན་
ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གུབ། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཕག་སལོ་
ནང་བཞྱིན་བདོ་ལ་དར། མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཚད་མའྱི་
གཞུང་དང་ཚད་ཆྲེན་གཞུང་མཛད་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྟ་
གུབ་སྐརོ་ལ་དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་པ་རྣམས་ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་སླབོ་
གཉ ྲེར་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་
སྐརོ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་
འདྱི་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་གྱི ་ ལོར་སུང་བརྱི ་ ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

དྲེ་ཡང་བདོ་མགོ་ནག་རམ་ཟན་པ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྱིན་
མཚྱུངས་ཟླ་མ་མཆྱིས་པ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་
བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ག་ལྔར་ཕ ྲེབས་པ་
དང་བསནུ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
་་་་༢༠༢༡ ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི ་
པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་གྱི་ལོར་སུང་བརྱི ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

བཀའ་དྱིན་རྲེས ་དན་གྱི ་ ལོ ་ འདྱི་ནྱི་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ ་འཁུྲངས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྐྱྲེ་འག་ོསྤྱི་དང་། 
ལྷག་པར་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་དསུ་རྟག་ ཏུ་བྱམས་བརྲེས་
བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞྱིན་པར་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ནྱི།  འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ་དང་། འཛམ་གླྱིང་

ཞྱི ་བདྲེ་དང་བྱམས་བརྲེའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 
ས་ས ྲེང་༸རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག  ལྷར་
བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨ་ོ
མྱི ་ཡྱི ་རྣམ་པར་རོལ་བ་འག་ོབ་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརྲེ་བས་
མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་བཤྲེས་ཆྲེན་མོ་བྱམས་བརྲེའྱི་བདག་
ཉྱིད་དང་། བདོ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷ་སྐལ་ཚྲེ་རབས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་བླང་དརོ་སནོ་པ་
པ་ོཡྱི ན། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་ལོ་ང་ོ ༦༠ རྱིང་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་
ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ཀྱི་མཛད་འགན་བཞྲེས་ནས་
བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་སྒ ་ོནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ས ྲེང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་གྱིས་དབང་སྒྱུར་
བྱས་པའྱི་སྐརོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ད་ུགོ་རྟགོས་རྒྱ་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་གནང་
མཛད་ཡོད། 

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་སྐུ་དབང་
ཡོངས་རགོས་མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་
ཁྲྱིད་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་ཡོད་ཀང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱིས་
མུ་མཐུད་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་བརྲེ་བ་ཆྲེན་
པའོྱི་སྒ་ོནས་བླང་དརོ་གྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་བསྩལ་དང་

སྩལ་མུས་ཡྱི ན།  དྲེ་ལྟར་ཐྲེངས་འདྱིར་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕ ྲེང་ ༡༤ ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་མཛད་བཟང་དྲེ་དག་ཡྱི ད་ལ་
དན་པའྱི་སྒ་ོནས་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  འདྱི་ལོར་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁྱབ་གདལ་
འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་གྱི ་གནས་སངས་ཡོད་མྱི ན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འདྱི་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་སླད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ས ྲེང་ལས་འགུལ་འད་
མྱིན་སྤ ྲེལ་ཏ ྲེ་སུང་བརྱི ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་མཆྱིས།

ལས་འགུལ་ད ྲེའྱི་ཆ་ཤས་སུ།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༤ 
ནས་ ༡༡ བར་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་
བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་
བཞྱི་ས ྲེ། འག་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་གོང་སྤ ྲེལ་དང་། ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གོང་སྤ ྲེལ།  བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
བསྐྱར་གསོ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་བག་ོགླ ྲེང་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད།

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་ནང་
ཡོད་སབས་དསུ་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྲེན་པས་གཞུང་དང་
མངའ་སྡ ྲེ་ཁག་གྱིས་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་དགོས་བྱྱུང་བར་བརྟ ྲེན། 
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པའྱི་གསུང་བཤད་རྣམས་
རང་གནས་སུ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུ ད་གནང་རྒྱྱུ ་ཐག་གཅོད་
བྱས་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་བགོ་གླ ྲེང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱི ན་བཅྱུ་ དགུའྱི ་
མཁས་དབང་དང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་སོགས་མྱི ་གངས་ ༡༢༠ 
ནས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་སྐད་རྱིགས་བཅ་ོལྔའྱི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། 

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྐྱྱིད་སྐྱོང་བླ ་ོབཟང་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

སྲེང ྲེ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབྱྲེད་གསུང་བཤད་དང་། དགའ་
ལྡན་ཕ ོ་བང་གྱི ་ དུང་ཆྲེ་ཡང་ས ྲེང་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་མཆོག་གྱིས་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་
བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
རྲེས་ཕྱི་ནང་གྱི ་མཁས་དབང་དང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་སོགས་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དཔལ་ས་སྐྱ་
༸གོང་མ་ཁྲྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་དང་། ཞྭ་སྲེར་བསན་པའྱི་
གཙྱུག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་
ཁྲྱི་རྱིན་པ་ོཆྲེ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་རྱིན་པ་ོཆྲེ།  ཞྭ་དཀར་
བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་རྲེ་སྨན་རྱིའྱི་ཁྲྱི་འཛྱིན་རྱིན་
པ་ོཆྲེ། ཞྲེ་ཆྲེན་རབ་འབྱམས་རྱིན་པ་ོཆྲེ།  འབྱི་གུང་སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེ་ཚང་རྱིན་པ་ོཆྲེ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའྱི་རྒྱལ་
ཚབ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་བཅས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དབུ་ཁྲྱིད་བླ་ཆྲེན་རྣམ་
པས་བཀའ་སླབོ་དང་། གཞན་ཡང་དགྲེ་བཤྲེས་ཐུབ་བསན་
སྦྱིན་པ་ལགས་དང་། དགྲེ་བཤྲེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས། དགྲེ་
བཤྲེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས། དགྲེ་བཤྲེས་རྡ་ོརྲེ་
དག་འདལུ་ལགས། འབུམ་རམས་པ་བསན་འཛྱིན་རྡ་ོརྲེ་
ལགས་སོགས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་བཤད་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་
གྱི ་མཁན་པ་ོཁྲམོ་ཐགོ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐརོ་མཐའ་སྡམོ ་བཀའ་
སླབོ་གནང་ས ྲེ་ལས་རྱིམ་ལྲེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་ཡོད།།

སྲེམས་ཁྲལ་དང་དངངས་སྐག་བྱས་ནས་བསདྡ་ན་ནད་
ཡམས་འག་ོས་ླབ་ཡོད།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཨྲེ ་མོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (Emory 

University) གྱི་ནང་ཚན་རྟགོ་དཔྱདོ་རྱིག་པ་དང་
བྱམས་བརྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཞྲེས་
པའྱི་ཚོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཀའ་
བཞྲེས་བཟང་པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ 
ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་རོབ་
དང་མྲེ་ལ་ནྱི་ཝལ་ཊོན་དགྲེ་ར་ཚོགས་པའྱི་ (Rob and 

Melani Walton Foundation) ལྕམ་མྲེ་ལ་ནྱི་ཝ་
ཌནོ་ (Melani Walton) ལགས་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གསར་
ཁང་གགས་ཅན་སྱི ་ཨྲེ ན་ཨྲེ ན་གྱི་སྨན་རས་སྐརོ་གྱི་གསར་
འགདོ་པ་གཙོ་གས་སཱན་ཇྲེ་གྷུ བ་ཏཱ་ (Sanjay Gupta) 
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་དང་ལྷན་ད་ུའགོ་བ ་མྱི འྱི ་ འཚོ་རྟ ྲེན་
ད་ུབྱམས་བརྲེའྱི་དགསོ་མཁོ་ (The Necessity of 

Compassion for the Survival of Humanity) 
ཞྲེས་པའྱི་བག་ོགླ ྲེང་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ།  ཨྲེ ་མོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་དང་ང་ཚོ་
འབ ྲེལ་བ་བྱྱུང་ནས་དསུ ་ ཡུན་རྱིང་པ ོ་འགོ་བཞྱིན་ ཡོད།  
ཨྲེ ་མོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་གོང་

ནས་བདོ་པའྱི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ལས་འཆར་སྣ་མང་
སྤ ྲེལ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། དྲེང་སྐབས་མྱི ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་སྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་
གནང་བཞྱིན་ཡོད། སྔནོ་མ་ཡྱི ན་ན་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་
གལ་གནད་སྐརོ་ད ྲེ་ཙམ་གསུང་གྱི ་མྲེད། དྲེང་སྐབས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་ཕྱི་དངསོ་པ་ོདང་བཟ་ོརྱིག་པ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་
ནའང་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། འག་ོ
བ་མྱི ་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་ནང་སྲེམས་
ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནང་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་
ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད། ནང་
སྲེམས་ལ་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོད་ན་མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེའྱི་ ཀུན་སྤདོ་ཞྱི ་བདྲེ་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་རྲེད།

ད ྲེང་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་
འཕད་བཞྱིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་ཕལ་ཆྲེ་བ་ང་ཚོ་རང་
གྱིས་བཟསོ་པ་ཤ་སག་ཡྱི ན་པ་གསལ་པ་ོརྲེད། འག་ོབ་མྱི ་
ཚང་མས་སྡུག་བསྔལ་འདདོ་ཀྱི་མྲེད། སྤྱིར་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
དཀནོ་མཆོག་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོར་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་གྱི ་འབྱྱུང་ཁུངས་སྐརོ་བསམ་
བླ་ོམང་ཙམ་གཏངོ་དགསོ། རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་
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བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཉནོ་མོངས་འདལུ་ཐབས་སྐརོ་འགྲེལ་
བཤད་རྒྱས་པ་ོགསུངས་ཡོད། ཉནོ་མོངས་འདལུ་ཐབས་
སྐརོ་ཆོས་ ལུགས་ཀྱི ་དཔྲེ་ཆ་ཁག་གྱི ་ནང་གསུངས་ ཡོད་
ཀང་ང་ཚོས་ད ྲེ་དག་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ཁོངས་སུ་བརྱིས་
དགསོ། ཨྲེ ་མོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱིས་ནང་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་སྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་གནང་བཞྱིན་པ་ནྱི་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་དང་།

གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེང་སྐབས་ཏགོ་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་སབས་མ་ལྲེགས་པ་རྲེད། 
ལྷག་པར་ཨ་རྱི་དང་། རྒྱ་གར། ཡུ་རོབ། རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་
ནང་ནད་ཡམས་དྲེ་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཚབས་
ཆྲེན་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་སྐརོ་ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་ཙམ་ཤྲེས་ཀྱི་མྲེད། ང་ཚོར་ད ྲེ་ལྟ་
བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སྲེམས་ཁྲལ་དང་
དངངས་སྐག་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ནས་བསྡད་ན་ད ྲེས་དཀའ་
ངལ་འབྱྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་བཟ་ོངྲེས་ཡྱི ན། སྲེམས་ཁྲལ་དང་
དངངས་སྐག་ཉུང་ཙམ་བྱས་ན་ད ྲེས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་
ལ་ཕན་ཐགོས་ངྲེས་ཡྱི ན། སྲེམས་ཁྲལ་དང་དངངས་སྐག་
བྱས་ནས་བསྡད་ན་ནད་ཡམས་འགོ་སླ་བ་ཡོད། གཙོ་བ་ོ
ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 

མཐར་འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུང་
མོང་གྱི ་སྤྱི་སྐད་བསླབ་བྱ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ད ྲེ་དདུ་འག་ོསྲེམས་
ཅན་ལའང་དགསོ་ཀྱི ་ཡོད་རྲེད། ལྷག་པར་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ལ་དག་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་སྤ ྲེལ་བ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་
རྲེད། ཡང་བསྐྱར་ཁྱྲེད་ཅག་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཚོས་ད ྲེ་
འདའྱི་ལས་འཆར་སྤ ྲེལ ་བ ་ལ་ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ ་ ཞུ་གྱི ་ ཡོད། 
ངསོ་རང་མྱི ་ཚྲེ ་མ་རགོས་ཀྱི ་བར་ད་ུའཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་ ཡོང་
ཡག་པོ་དང་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོང་བར་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ ཡོད། 
ཕགོས་ད ྲེ་མཚྱུངས་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཡྱི ན་ནའང་འཛམ་གླྱིང་བདྲེ་
སྐྱྱིད་ཅན་ད་ུབསུྐན་པར་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་ ཐུགས་ ཁུར་
བཞྲེས་དགསོ་པ་རྲེད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་ཏྲེ་
གསུང་ཆོས་ལྲེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོ
སྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ནས་
མྱི ་ལོ་ ༣༡ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་གྱི་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་

བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །དྲེ་རྱིང་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ ༸རྒྱལ་
བསན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཞྱི་
བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་ 
དང་། བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་སྙན་གགས་ཆྲེ་བའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་
ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ནས་མྱི ་ལོ་ 
༣༡ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་འདྱིར། 
མགོན་པ ོ་མཆོག་ལ་སྒ ་ོགསུམ་གུས་ཕག་དང་བཅས་ཏྲེ། 
གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་དང་
བདྲེན་འཐབ་རདོ་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་དང་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། ཚོགས་
སྒ ྲེར་བཅས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ནྱི་དསུ་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བར་ཐུགས་མོས་ཆྲེན་པ་ོ
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ལྟར། བདོ་ཀྱི་བདྲེན་པའྱི་ར་དནོ་
ཡང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་སུྒབ་
ཐབས་གནང་བ་དང་། འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་
ཐོག་ཐུགས་བརནོ་ཆྲེ་བསྐྱྲེད་མཛད་པར་ཆྲེ་བསདོ་ཞུ་ཆྲེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་སྙན་གགས་ཆྲེ་
བའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་
ཡོད།

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་ ༦༡ རྱིང་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་སྐྱྲེ་
འགོ་སྤྱི ་ལ་བདྲེ་སྐྱྱིད་བསུྐན་ཆྲེད་འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི ་
འགན་ཁུར་དང་། ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ཀུན་གྱིས་ཉམས་
ལྲེན་བྱྲེད་ཐུབ་པའྱི་བྱམས་པ་དང་། སྙྱིང་རྲེ། བཟདོ་བསན། 
གཞན་ཕན་སོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་གོང་སྤ ྲེལ་མཛད་
དང་མཛད་བཞྱིན་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས། ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ནང་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་བྱམས་བརྲེ་ཞྲེས་ཐསོ་མ་ཐག་ྋགོང་
ས་མཆོག་གྱི ་ཞལ་རས་ཡྱི ད་ལ་ལྷམ་མྲེར་འཆར་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ད ྲེ་
དག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བ ོད་ཀྱི ་བདྲེན་དནོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངསོ་
འཛྱིན་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་༸མགོན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི ་ཆོས་
ལུགས་ཕལ་ཆྲེ་བའྱི་ལྟ་གུབ་ཐད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་གཞྱི་
རའྱི་བསླབ་བྱ་བྱམས་པ་དང་བརྲེ ་བ་སོགས་ཀྱི ་སྒ ་ོནས་
གཞན་ལ་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་པའྱི་
ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་འབྲེལ་བྱྲེད་དགོས་
པའྱི་ལམ་སནོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། ཆོས་ལུགས་གཞན་
ལ་ཞལ་ཞྲེ་གཉྱིས ་མྲེད་ཀྱིས ་ གུས་བཀུར་མཛད་བཞྱིན་
ཡོད། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ད་ཆ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་དབུ་
འཁྲྱིད་ཚོས་ཀང་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་དང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་མཐུན་འབྲེལ་
གོང་སྤ ྲེལ་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་
༸མགོན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་ལྟ་གུབ་རྣམས་སླར་གསོ་དགོས་གལ་ཆྲེ་གཟྱིགས་ཀྱིས་
རྒྱ་གར་གྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་མྱི ་རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་
གནའ་བའོྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལྟ་གུབ་ད ྲེ་དག་ལ་སླབོ་སྦངོ་
དང་ཉམས་ལྲེན་དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་རྒྱ་ཆྲེ་མཛད་བཞྱིན་
ཡོད།

གཞན་ཡང་དྲེ་རྱིང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་
ཉྱིན་མོའང་ཡྱི ན་པ་བཞྱིན། འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུ་ཕལ་མོ་ཆྲེར་
སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་
རའྱི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞྱིན་ ཡོད་ནའང་། 
བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་
དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་གྱི་ལས་དནོ་
སྤ ྲེལ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་བཏནོ་པ་ཙམ་གྱིས་རྡངུ་རྡ ྲེག་དང་
བཙོན་འཇུག་སོགས་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། བྱྲེད་བབས་དྲེ་དག་
ནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརྡལ་བཤྱིག་བཏང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ར་ཁྲྱིམས་དང་། མྱི ་རྱིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་བཅའ་
ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ར ་ཁྲྱིམས་སོགས་རྡགོ་
རོལ ་བཏང་ནས་དག་གནནོ་ཇྱི ་ཙམ་བྱས་ཀང་གཞྱིས ་
བ ཞུགས ་བོད་མྱི ་ ཚོས ་བ ོད་ དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་སུ་ད་བར་ཞྱི ་བའྱི་ང་ོརྒལོ་མུ་མཐུད་གནང་ཡོད་པ་ 
དང་། ལྷག་པར་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་
བདོ་མྱི ་ ༡༥༤ ཡྱིས་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་ས ྲེ་ཞྱི་བའྱི་
ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད། ཞྱི་རྒལོ་ད ྲེ་དག་གྱི ་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་ནྱི། བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱི ག་བཅས་ཀྱི་གཞྱི ་
རའྱི་རང་དབང་ཐོག་བསམ་གཞྱིགས་ར་བ་ནས་མྲེད་པར་
མཁྲྲེགས་འཛྱིན་དང་དག་གནནོ་ཁོ་ནའྱི་སྒ ་ོནས་ཉ ྲེས་མྲེད་
བཙོན་འཇུག་དང་རྡངུ་རྡ ྲེག་སོགས་བྱས་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འུ་
ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་གྱི ་ལུས་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་
ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་བར་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་སནོ་
པའྱི་ཞྱི ་རྒལོ་ད ྲེ་དག་ཐད་ལ་དམ་བསྒགས་ཇྲེ་ཆྲེར་བཏང་
བ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས། གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཤྲེས་རྟགོས་དཀའ་
ནའང་ཉ ྲེ་ཆར་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་འབྱི་ར་ུརངོ་གྱི ་གླུ ་པ་ལྷུ ན་གུབ་གགས་པ་
ལགས་ཀྱིས། ཞྭ་མོ་ནག་པ།ོ ཞྲེས་པའྱི་གླུ ་གཞས་ནང་བདོ་
མྱིར་དམལ་བ་མྱི ་ཡུལ་ད་ུའཕསོ་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེ་
ཞྱིང་། སོ་སོའྱི་སྐད་ཡྱིག་བཀལོ་སྤདོ་ཀྱི་རང་དབང་བལ་
ནས་བོད་སྐད་བརྲེད་ཉ ྲེན་བཅས་ཀྱི ་གནད་དནོ་བརདོ་པ་
ལ་ལོ་དུག་གྱི ་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་ཆད་ཕོག་
ཡོད། ཡང་ཉ ྲེ་ཆར་གནས་ཚྱུལ་འབྱརོ་གསལ་ལྟར། རྔ་
པ་རངོ་དཀར་ཤུལ་སྡ ྲེ་པ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་གྲྭ་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་
ཁྲྱིམས་ལགས་ཉ ྲེན་རྟགོ་པས་བདོ་དནོ་ཆབ་སྱིད་ལ་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པར་བསྙད་ནས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་
ཉྱིན་ཤས་སྔནོ་ལ་རྲེབ་ཀོང་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་སྙན་
ངག་པ་གགས་ཅན་རོང་པ་ོདགྲེ་འདནུ་ལྷུ ན་གུབ་ལགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱི ན་མ་བཤད་པར་གླ ་ོབུར་
ད་ུའཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁངོ་གྱི ་སྐད་
འཕྱིན་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཚང་མ་ལྟ་ཀླགོ་མ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གོང་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་ད ྲེ་དག་གྱི ་ཐགོ་
ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྲེད་ཀུན་གྱིས་མཁྱྲེན་
ཐུབ།

དྲེང་གྱི ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དབུལ་ཕངོས་ངལ་
སྲེལ་ལས་གཞྱིར་ཁ་གཡར་ནས་དནོ་དངསོ་ཐོག་བཙན་
དབང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ངལ་རལོ་བྱྲེད་ད་ུའཇུག་གྱི ་ཡོད། 
གནས་ཚྱུལ་ད ྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་
ད་ུ ཡོད་པའྱི་ཇམ་སྱི ་ཊ་ ཨོན་ཐྲེབས་ར ་ཞྲེས་པའྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་འབུམ་ལྔ་ལྷག་བཙན་དབང་ངལ་
རལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་
ཐ་ོཞྱིག་བཏནོ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་
མྱི ་ ༦༣ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་འབུམ་ལྔ་ཙམ་
བཙན་དབང་གྱིས་ངལ་རལོ་བྱྲེད་བཅྱུག་པར་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད་པའྱི་བདྲེན་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་ཡོད།

མདརོ་ན། བདོ་ནང་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
སོགས་འགོ་བ ་མྱི འྱི་གཞྱི ་རའྱི་ཐོབ ་ཐང་མྲེད་པ་གསལ་
པ་ོཡྱི ན་ཞྱིང་། དྲེ་མཚྱུངས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་
ཚོགས་པ་དང་། རང་དབང་ཁང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་བདོ་
ནང་རང་དབང་ཚད་དམའ་ཤོས་གཉྱིས་པ་ཡྱི ན་པ་སོགས་
ཀྱི་བདྲེན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོརྱིམ་པ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདྱི་
ལོ་ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་གངོ་ཁྱྲེར་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་སྤྱི ་
ཡོངས་ཐགོ་བག་ོགླ ྲེང་འཚོག་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་དང་། ཤར་ཏུརྱི་སཱན། ཧངོ་ཀོང་བཅས་ཀྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པར་
རྒྱལ་ཁབ་ ༣༩ ཡྱི ་མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་
པའྱི་ང་ོརྒལོ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤ ྲེལ་ཡོད།

འདྱི་ལོ་ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་
ལྔ་བཅྱུ་ཐམ་པས་རྡལུ་ཕན་གོ་མཚོན་བཀག་སྡམོ་གྱི་ཆྱིངས་
ཡྱིག་བཞག་ས ྲེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ཏུ་གཏན་འབྲེབས་
ཀྱིས་ལོ་རྲེས་མའྱི་ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༢ ནས་ལག་བསར་
བྱྲེད་འཆར་ཡོད་པ་ད ྲེར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྡལུ་ཕན་གོ་མཚོན་བཀག་སྡམོ་དགོས་པའྱི་
དགོངས་ཚྱུལ་ཤུགས་ཆྲེ་འཛྱིན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གོམ་སབས་དྲེར་ཐུགས་དགྲེས་ཚོར་ཆྲེན་
པསོ། འདྱི་ནྱི་ལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་དང་འབྱྱུང་འགྱུར་
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འག་ོབ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བའྱི་མངནོ་
རྟགས་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་། ལྲེགས་ཉ ྲེས་རྣམ་དཔྱདོ་ཕུལ་
ད་ུབྱྱུང་བའྱི་ སྒ ོ་ནས་དཀའ་རྙ ོག་རྣམས་སྲེལ་ཐབས་སུ ་
དམྱི གས་པའྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི ་གོམ་སབས་ཆྲེན་པ ོ་ཞྱིག་
ཡྱི ན། ཞྲེས་སོགས་འཁདོ་པའྱི་དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་
སྩལ་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ཀང་གལ་ཆྲེའྱི་གོམ་སབས་དྲེར་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ ༡༩ འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ནས་ལོ་འཁརོ་
ལ་ཉ ྲེ་ཞྱིང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བྱས་
པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འཛམ་གླྱིང་འཕདོ་བས ྲེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གངས་ཐ་ོལྟར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ས་ཡ་ 
༦༥ ལྷག་ལ་ནད་ཡམས་དྲེ་ཕགོ་པ་མ་ཟད། ས་ཡ་ ༡་༥ 
ལྷག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་པ་དང་འཚོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་
ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་བརླགས་ཡོད་པ་
ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་པྱིའུ་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གྱི ་སྙན་
ཐའོྱི་ནང་གསལ་ཡོད། གལ་ཏྲེ་རྒྱའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་ཡྱི ད་ཆྲེས་འཕྲེར་བ་ཞྱིག་དགོས་
ན། རང་གྱི ་ལངས་ཕགོས་ལ་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་འགྱུར་
བ་གཏངོ་དགསོ།

ནད་ཡམས་དྲེའྱི་རྐྲེན་པས་འདས་གངོས་སོང་བ་ཡོངས་ལ་
སྨནོ་ལམ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ལྟསོ་བཅས་ལ་གདངུ་
སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་ངསོ་ནས་ཀང་མྱི ་རྒྱྱུ ་གཉྱིས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
སྲེལ་ཐབས་གང་ནསུ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། མྱི ་མང་
ངསོ་ནས་ཀང་ཕར་གུ་མཉམ་འདྲེགས་གང་ལྲེགས་བྱྱུང་
ཡོད། ད་དངུ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་ཆྲེད་ཁ་རས་གནོ་
རྒྱྱུས་གཙོས་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ལམ་སནོ་ཁག་ཚང་མས་རང་
དནོ་རང་གཅྲེས་ཀྱིས་ཡྱིད་གཟབ་ངྲེས་པར་ད་ུགནང་དགསོ།

ཉ ྲེ་ལམ་ཁྲེ་ན་ཌའྱི་ ཨོན་ཊྲེ ་རྱིའ་ོམངའ་སྡ ྲེའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ བུ ་འཁྲྱིད་ལ་དཀར་པོ་ཆྲེ་ལགས་ཀྱིས་ ཨོན་ཊྲེ ་
རྱིའ་ོམངའ་སྡ ྲེའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་ལོ་རྲེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པ་ད ྲེ་
ཉྱིད་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཟླ་བར་ངསོ་འཛྱིན་གནང་དགསོ་
པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་བཏནོ་གནང་བ་བཞྱིན་སྤྱི ་མོས་ཐོག་

ཁྲྱིམས་སུ་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་དང་། ཟླ་ ༡༠ པའྱི་
ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་སྐུ་ཞབས་རོ་བཊྷ་ ཨྲེ ་ ཌྲེས་ཊྱི ་
རོ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་
པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ། ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བ་བཅས་ལ་
གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཨ་རྱིའྱི་བདམས་ཐནོ་སྱིད་འཛྱིན་གྱི་སྱིད་གཞུང་
ནས་ཀང་བདོ་ཀྱི་བདྲེན་པའྱི་འཐབ་རདོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་བའྱི་རྲེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྲེས་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་ལྟར་
གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ཉ ྲེ་སྔནོ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གྱི་སྤྱི་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད་པའྱི་ནང་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
གཉ ྲེར་བརྟན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་
དང་འཚྲེ ་བ་མྲེད་པའྱི་དགོངས་གཞྱི ་ཁག་ལ་གུས་བཀུར་
ཆྲེ་བསདོ་ཞུས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོསོ་སོའྱི་ནང་ད་ུམགནོ་འབདོ་
གནང་བ་དང་འབྲེལ། གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་བའྱི་བདོ་
དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་། སྱིད་འཛྱིན་
དང་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པའྱི་ལས་ ཁུངས་ཀྱི ་འབ ྲེལ་ ཡོད་
དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་ནྱི་
ལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་འགྱུར་འགསོ་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༣༡ ཉྱིན་
བདོ་རྒྱའྱི་འབ ྲེལ་མོལ་ཐྲེངས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ <བདོ་རྱིགས་ཡོངས་
ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་
འཆར་> དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བསམ་འཆར་གྱི་
འགྲེལ་བརདོ་བཅས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུར་ག་སྒྱིག་ཨང་གསར་
ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་ཡ་ལན་ངྲེས་པར་ད་ུ
གནང་དགསོ།

ད་རྲེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་

མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་བདོ་
ཀྱི ་ ལོ ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་ཆྲེས་གཉན་འཕང་ཆྲེ་བའྱི་དསུ ་སྐབས་
འདྱིར་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་བདྲེན་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་
བསྐྱྲེད་གནང་བར་སྙྱིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་
ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཐུགས་རྲེ་བླ་མྲེད་ད་ུཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
སླད་ནས་ཀང་བདྲེན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་
ཡོང་བའྱི་རྲེྲེ་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ ་ཚྲེ ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། 
ཐུགས་ཀྱི་བཞྲེད་དགོངས་མཐའ་དག་གྲེགས་མྲེད་ལྷུ ན་གྱིས་
འགུབ་པ། འཛམ་གླྱིང་སྐྱྲེ་འག་ོཡོངས་ཀྱིས་ཞྱི་བདྲེའྱི་དཔལ་
ཡོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པ། གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་མཉམ་
འཛོམས་ཐགོ་སྐལ་བཟང་གྱི ་ཉྱི་མ་མྱུར་ད་ུའཆར་བ་བཅས་
ཀྱི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བཀའ་ཤག་གྱིས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ལ།། །།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་
འབུལ་བཞྲེས་མཛད་དྲེ་ལོ་ང་ོ ༣༡ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་མོ་
འདྱི་ནྱི་ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན། ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཞྱི་བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ། ས་
ས ྲེང་ྋརྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག བདོ་
ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ལྷ་སྐལ། འཕགས་མཆོག་འཇྱིག་
རྟ ྲེན་དབང་ཕྱུག་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
མགོན་སྐྱབས་དང་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་ྋགོང་
ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ ་
ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་
སྙན་པར་གགས་པའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་
འབུལ་བཞྲེས་མཛད་དྲེ་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༡ འཁརོ་བའྱི་
དསུ་ཚྱི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་འདྱིར་མཁའ་ཁྱབ་འག་ོ
བ་ཡོངས་ལ་བདྲེ་བའྱི་འདདོ་རུྒ་འཇ་ོབའྱི་གསང་གསུམ་གྱི་
འཕྱིན་ལས་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་དསུ་ལས་ཡོལ་བ་མྲེད་
པར་སྐྱངོ་བཞྱིན་པར་ཕན་གྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གྱི་སྒ་ོནས་བཀའ་དྱིན་
རྲེས་དན་དང་བཅས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་རྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་ཉྱིན་མོར་སྤྱི ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་
ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་པར་བོད་
འབངས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་། 
ཞྱི་བདྲེ་བཅས་ལ་དགའ་མཁན་འཛམ་གླྱིང་སྐྱྲེ་བ་ོཀུན་གྱིས་
མགོན་པ ོ་གང་གྱི ་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་གཙྱུག་ ཏུ་
བཀུར་ནས་དགའ་གུས་ཡྱི ་རངས་དང་བཅས་ཆོས་མཐུན་
དགའ་སྐྱྱིད་དཔལ་ལ་རོལ་བའྱི་རགོས་ལྡན་གྱི་དསུ་བཟང་
ཞྱིག་ཡྱི ན།

ད ྲེ་ཡང་མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་ལྟ་སྤདོ་དྱི་མ་མྲེད་

པའྱི་ཀླ ོང་ནས་འཁུྲངས་པའྱི་བ ོད་ཆོས་ལྡན་ཞྱིང་གྱི ་རྱིག་
གཞུང་བཟང་པོ་རྣམས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་གྱིས་ཆྲེས་
སྙྱིགས་དསུ་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་ས་ཆྲེན་འདྱིར་བདོ་ལྗངོས་འདྱི་
ཉྱིད་ཞྱི ་བདྲེའྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ ཏུ་བསུྐན་རྒྱྱུ འྱི་བླ ་མྲེད་ཀྱི ་
དགོངས་གཞྱི ་ཟབ་མོས་བདོ་འབངས་རྣམས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་
བའྱི་ལམ་ད་ུབཀྱི་བར་མཛད་ཅྱིང་། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་བཟང་གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་མཛད་
པའྱི་རླབས་ཆྲེན་གྱི་མཛད་བཟང་དང་། བདྲེ་བ་འདདོ་པ་
དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་འག་ོབ་ཀུན་གྱི་མངནོ་འདདོ་
ཀྱི་བསམ་པའྱི་གཞྱི་ར་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ནསུ་པ་གོང་སྤ ྲེལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སྒྱིལ། དམག་འཐབ་དང་འཁུྲག་རདོ་ཞྱི་ཐབས་སོགས་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེར་སྨན་པའྱི་ཀུན་ཁྱབ་འགན་འཁུར་གྱི་
མཛད་འཕྱིན་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་མཛད་བཞྱིན་པར་
དཔྱདོ་ལྡན་ཀུན་གྱིས་མངནོ་པར་བསདོ་ད ྲེ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་
གཟྲེངས་རྟགས་དྲེ་བཞྱིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྐྱྲེ་
འགའོྱི་ཕན་བདྲེའྱི་སླད་ད་ུདགྲེས་བཞྲེས་མཛད་པས་འཇྱིག་

རྟ ྲེན་ཞྱི ་བདྲེའྱི ་ ད ྲེད་དཔོན་ཆྲེན་པརོ་མངའ་གསོལ་ལྟར་
གསང་གསུམ་ཕན་བདྲེའྱི་མཛད་འཕྱིན་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་
པ་ཕགོས་དསུ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱངས་དང་སྐྱངོ་བཞྱིན་པར་བཀའ་
དྱིན་བླ་མྲེད་ད་ུཆྲེ་ཞྲེས་གངས་མྲེད་ཞུ་རྒྱྱུ །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི ་
བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་སྐབས་གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱིས། “༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་
སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་གནང་སྐབས་དག་སྤདོ་དམ་
འཚྲེ་བ་ཅན་གྱི་བྱ་བར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འགོག་རྒལོ་གནང་
གྱི ་ཡོད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཟདོ་པ་དང་གུས་
བརྱི ་བཅས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱྱུས་དང་རྱིག་གཞུང་བཟང་པོ་དག་མྱི ་ཉམས་
གཅྲེས་སུང་སླད་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་འཚྲེ་མྲེད་
ཞྱི ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒ་ོནས་འབད་བརནོ་མཛད་གནང་
གྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་འག་ོབ་རྱིགས་
དུག་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་བརྱི ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོ
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དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་དང་ཁརོ་ཡུག་བཅས་སྤྱི་ ཡོངས་
ལ་འགན་ཁུར་བཞྲེས་གནང་གྱིས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་
ཉམས་ལྲེན་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པ།” བཅས་ནན་ཏན་གྱིས་
བརདོ་གནང་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཟྲེངས་རྟགས་དགྲེས་
བཞྲེས་མཛད་སྐབས། “གཟྲེངས་བསདོ་འདྱིས་ངསོ་ནས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། འཕགས་བདོ་སྐྱྲེས་
ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གཞན་ཕན་དང་། བྱམས་
པ། སྙྱིང་རྲེ། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྙྱིང་པརོ་ཉམས་
ལྲེན་ཅྱི་ཐུབ་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་ཡོད། ངསོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་
ཕགོས་གང་སར་མནར་གཅོད་འགོ་ཚྱུད་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ོསྤྱི་དང་། 
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུའབད་
བརནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ོཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་བཀའ་
དྱིན་ཚད་མྲེད་དན་པའྱི་སྒ་ོནས་གཟྲེངས་བསདོ་འདྱི་བཞྱིན་
དང་ལྲེན་ཞུ་གྱི ་ཡོད། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལག་ལྲེན་བརྒྱྱུད་
འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སལོ་ད ྲེང་དསུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཉྱིད་
གསར་གཏདོ་གནང་མཁན་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པ ོ་གྷན་རྡྱི་ལ་
གུས་བཏུད་ཆྲེད་གཟྲེངས་བསདོ་འདྱི་དང་ལྲེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ལྷག་པར་ད་ུདཀའ་སྡུག་ཚད་མྲེད་མངས་དང་མོང་བཞྱིན་
པའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཅན་གྱི་ངསོ་ཀྱི་ ཡུལ་མྱི ་བདོ་མྱི ་ཕ ོ་མོ་ས་
ཡ་དུག་པའོྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་གཟྲེངས་བསདོ་ཞུ་གྱི ་ ཡོད་པ་ནྱི་
སྨསོ་ཅྱི་དགསོ། དྲེ་བཞྱིན་གཟྲེངས་བསདོ་འདྱིས་བདྲེན་པ་
དང་། སྙྱིང་སབོས། སྲེམས་ཤུགས་བཅས་ལག་ཆར་བཟུང་
ས ྲེ་བདོ་ཡུལ་བཅྱིངས་བཀལོ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱི ད་
ཆྲེས་ཡང་སྐྱར་ས་བརྟན་ད་ུཕྱིན་ཡོད།” ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་གནང་ཡོད་སབས། བདོ་མྱི ་རམ་ཟན་ཡོངས་ནས་
ང་ཚོའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་
འབུལ་བཞྲེས་ཀྱི ་དགོས་དམྱི གས་འགུབ་པའྱི་བྱ་བར་ང་
ཚོས་རྟག་ཏུ་འཚྲེ་བ་མྲེད་ཅྱིང་གཞན་ཕན་དང་། བྱམས་
པ། སྙྱིང་རྲེ་སོགས་རང་གཞྱིར་ལྡན་པའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་
བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱིར་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་ད ྲེ་དག་ལག་
ལྲེན་ད་ུབསར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ནྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རྲེས་
དན་ང་ོམ་ད ྲེ་ཆགས་ངྲེས་ལ་སོང་། བདོ་མྱི ་ཚང་མས་དྲེ་ད ྲེ་
བཞྱིན་གྱིས་དགོངས་པར་འཇགས་གནང་ཡོང་བའྱི་འབདོ་

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

འདྱི་ ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འཛམ་གླྱིང་
མཉམ ་འབྲེལ ་རྒྱལ ་ཚོགས་ཀྱི ་ ཡན་ལག་འཛམ་གླྱིང་
བཟའ་ཆས་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་པ་ (World Food 

Programme) ལ་འབུལ་གཏན་འཁྲེལ་བར་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་
བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། འཛམ་གླྱིང་བཟའ་ཆས་ལས་
གཞྱི ་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་རང་བྱྱུང་
དང་དམག་འཁུྲག་བཅས་ཀྱི་རྐྲེན་པས་འག་ོབ་མྱིའྱི་བཀ ྲེས་
ལྟ ོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་སྲེལ་ཏ ྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་
པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་སུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུར་མུ་མཐུད་འབད་བརནོ་
ཡོང་བའྱི་རྲེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ད་ུཞྱི་བདྲེ་དང་། རང་
དབང་། བདྲེ་སྐྱྱིད་བཅས་འབྱྱུང་ཐབས་སུ་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་
ལྷུར་བཞྲེས་མཛད་དྲེ་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ཡུལ་གུ་མང་
པརོ་༸ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏྲེ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་། བཟདོ་
བསན། རང་ལས་གཞན་གཅྲེས། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ། ཆོས་
དང་མ་འད ྲེས་པའྱི་བཟང་སྤདོ། ཁྱད་པར་འཛམ་གླྱིང་ནང་
ཆོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་རྣམས་ནང་ཁུལ་དམ་གཙང་ཆྱིག་
སྒྱིལ་ངང་ཞྱི་བདྲེ་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
དནོ་ཟབ་ལ་གོ་སླ་བ་གདལུ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱྱུད་ལ་སྨན་ངྲེས་
ཀྱི ་བཀའ་སླ ོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཕ ྲེབས་གནང་
མཛད་ཡོད། བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་མགོ་ནས་བཟུང་
རྒྱ་ནག་ནས་མཆྲེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ 
ཁྱབ་བརྡལ་རྲེས་འབྲེལ་འགུལ་བཞུད་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟ ྲེན། 
ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་བ ོད་ཨྱི ན་གཉྱིས་གཙོས་སྐད་རྱིགས་འད་
མྱིན་ནང་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་
དང་། སླབོ་ཕུག སྤྱི་སྒ ྲེར་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་བཅས་ལ་གསུང་
ཆོས་དང་བཀའ་དབང་། དྲེ་བཞྱིན་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ ༡༩ དང་འབྲེལ་བའྱི་ལུས་སྲེམས་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལྲེན་དང་རྲེ་བ་བྱྲེད་ཕགོས། འག་ོབ་མྱིའྱི་
སྲེམས་རྒྱྱུ ད་བཟང་པོ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་བའྱི་ཤྲེས་ ཡོན། 
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ། ལྷག་པར་སྲེམས་དང་སགོ་གྱི ་མཁས་
པའྱི་བག་ོགླ ྲེང་། སྙྱིང་རྲེ་དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི ་གནའ་རབས་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་

གནང་ཕགོས་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་བཀའ་སླ ོབ ་ལམ་སནོ་དང་
བག་ོགླ ྲེང་སོགས་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱངོ་བཞྱིན་པས་
རང་གཞན་ཚང་མར་ཕན་རླབས་ཆྲེན་པ་ོའབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་འཚྲེ ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ལྟ ་ གུབ་ཉམས་
ལྲེན་དང་། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སནོ་ཟབ་མོ་བཅས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
ད་ཆ་བ ོད་ཀྱི ་ར ་དནོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གླ ྲེང་ས ྲེགས་ཐོག་སླ ྲེབས་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ་། ཁྲེ་ན་
ཌ། ཨྱི ན་ཡུལ་སོགས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནང་དསུ་ནས་དསུ་སུ ་བ ོད་དནོ་
གླ ྲེང་སླངོ་དང་འབྲེལ་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་མང་དག་ཅྱིག་
འདནོ་གནང་ཡོད། དཔྲེར་ན་ཉ ྲེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཊྲེཌ་ཡོ་ཧ་ོ (Ted Yoho) མཆོག་
གྱིས་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་བླ་
ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། འཆམ་
མཐུན་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་དང་
སྐྱངོ་བཞྱིན་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་གལ་ཆྲེ་
བའྱི་གསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་བར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
ནང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གསོ་ཆོད་ད་ུགཏན་འབྲེབས་གནང་ཐུབ་
པ་དང་། 

དྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོཤྱི ་ཧ་ོལྲེ ་ (Josh Hawley) མཆོག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་ཆྲེད་དག་པའོྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཁག་
ལག་བསར་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བཙན་དབང་གྱིས་བདོ་
མྱི ་ཚོ་ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ས ྲེ་ངལ་རལོ་
བྱྲེད་འཇུག་གྱི ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་
གྱིས་གསོ་འཆར་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
དུང་ཆྲེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡྱི ་ཀྱི ་པམོ་པ ྲེའ་ོ (Mike Pompeo) 

མཆོག་གྱིས་དུང་ཆྲེ་ལས་རོགས་སྐུ ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊྱི ་ཌྲེ ་
སྱི ་ཊྱི ་རོ་ (Robert A. Destro) མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31

དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་ཉ ྲེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ནང་གདན་འད ྲེན་
ཞུས་ཏྲེ་ཨ་རྱིས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱིྱི ་རྣམ་པ་བཏནོ་
གནང་བ།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཆོས་དད་རང་དབང་གོང་འཕྲེལ་
ཆྲེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བླནོ་ཆྲེན་རྱིམ་པའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི ་
ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ཚོགས་གནང་སྐབས། ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱོབ་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་སྲེ་མུལ་བྷ་རོན་བྷ ྲེག་ (Samul D. 

Brownback) མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་
རྒྱ་ནག་གྱི ་བྱྲེད་ཕགོས་ལ་དགག་བྱ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཁྲེ་ཎ་ཌའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ཐགོ་འགན་འཁུར་
བཞྲེས་མཁན་རྒྱ་ནག་སྡ ྲེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཤཱོན་སྱི ་ཊྱིལ་ 
(Shawn Steil) ལགས་ཀྱིས་ཁྲེ་ཎ་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ཁྲེ་ཎ་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་འབྲེལ་ལམ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
གྱི ་བདོ་དནོ་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་
གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་དང་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྐརོ་གསུང་
གནང་བ་བཅས་བྱྱུང་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཨ ་རྱིའྱི ་སྱིད་ འཛྱི ན་ གཞོན་པ ་ ཟུར་པ ་ སྐུ ་
ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་ (Joe Biden) མཆོག་དང་། གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་ (Kamala 

Harris) མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་དང་སྱིད་
འཛྱིན་གཞནོ་པ་སོ་སོར་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བ་ལྟར། རྱིང་
མྱི ན་ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁྲེལ་བར་
འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་གཞུང་འཛྱིན་གསར་པའྱི་སྐབས་
བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞལ་བཞྲེས་
ཡོད་པ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཀང་རྲེ་འདནུ་ཤུགས་ཆྲེ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་འཇྱིགས་སུ་
རུང་བའྱི་མཚོན་ཆ་གཏན་འགོག་དང་དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་ཞྱི ་བདྲེ་སུྐན་ཐབས་ཐོག་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགནང་བཞྱིན་པ་ལྟར། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁངོས་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༠ ནས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་མཚམས་འཇགོ་གྱི ་
ཆྱིངས་ཡྱི ག་དངསོ་སུ་ལག་བསར་བྱྲེད་པར་གསོ་འཆམ་
བྱྱུང་ས ྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་འཛམ་
གླྱིང་ནང་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་མཚམས་འཇགོ་གྱི ་
ཆྱི ངས་ཡྱི ག་དངསོ་སུ་ལག་བསར་བྱ་གཏན་འཁྲེལ་བར་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཐག་གཅོད་
ད ྲེར་དགའ་བསུ་དང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཆྱིངས་
ཡྱི ག་ད ྲེའྱི་བརྒྱྱུད་འཛམ་གླྱིང་ནང་རྡལུ་ཕན་གོ་མཚོན་གཏན་
ནས་མྲེད་པར་གྱུར་ཏ ྲེ་འག་ོབ་ཡོངས་དནོ་དམ་པའྱི་ཞྱི་བདྲེ་
བག་ཕ ྲེབས་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་པའྱི་དསུ་བཟང་ཞྱིག་
ཤར་བའྱི་རྲེ་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི་
ལམ་སནོ་འོག་བ ོད་ཀྱི ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ཐབས་
ལམ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་དང་
དན་བདྲེན་བཅས་ཀྱི་གཤྱིས་ཀར་ཡྱི ད་མགུ་ས ྲེ་འཛམ་གླྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་
དང་ང་ོབ ོ་ སུང་སྐྱོབ་ཐོག་གང་ལ་གང་དགོས་ཀྱི ་རོགས་
ཕན་རྒྱ་ཆྲེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ད ྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་བདོ་ཐོག་མཁྲྲེགས་འཛྱིན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་མུ་
མཐུད་ལག་བསར་བྱྲེད་མུས་ཡྱི ན། རྒྱ་གཞུང་ལ་ད་ཕན་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརྱི ་སུང་བྱས་པའྱི་སྐརོ་བཟང་པའོྱི་
བྱ་གཞག་གང་ཡང་བགང་རྒྱྱུ ་མྲེད་ཁར། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་
དང་། ཁྱད་པར་བདོ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་གངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི ་ས་ ཁུལ་ཁག་ ཏུ་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་
བཤྱིག་གྱི ་ཆྲེས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་དང་ཡ་ང་བག་ཚ་མྲེད་
པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ངན་པ་ལག་བསར་བྱས་དང་བྱྲེད་མུས་ཡྱི ན། 
དཔྲེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ཆོལ་གསུམ་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆྲེར་
བདོ་མྱི ་བརྒྱ་སངོ་ཁྲྱི་ཚོ་མང་པསོ་ཆྲེས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ཡར་
ལངས་ཞྱི་རྒལོ་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་

བཟུང་ས ྲེ་ད་བར་བདོ་ནང་ཁོ་ནར་སྲེར་སྐྱ་དཔའ་བ་ོདཔའ་
མོ་གངས་ ༡༥༤ ཡྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཅྲེས་པའྱི་ལུས་སགོ་
ཚྱུན་ཆད་མྲེར་བསྲེགས་གནང་ས ྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་མཁྲྲེགས་འཛྱིན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འཚྲེ་མྲེད་
ཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། 
ཡང་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་བདོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་
ཆྱུ་རངོ་མྱི ་དམངས་ཁྲྱིམས་ཁང་ཟྲེར་བས་བདོ་མྱི ་བཅྱུ་ལ་
ཁྲྱིམས་བཤྲེར་བྱས་ཏྲེ་དངུལ་བཙན་འཕགོ་བྱས་པ་དང་། 
བཙན་དབང་གྱིས་ཚོང་རྒྱག་བཅྱུག་པའྱི་ཉ ྲེས་འཛུགས་འགོ་
ལོ་ ༩ ནས་ ༡༤ བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་
པ། དྲེ་བཞྱིན་འབྱི་ར་ུརངོ་ཆགས་རྲེ་ཡུལ་ཚོ་དབུས་ལུང་
གངོ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་ལོ་ན་ ༣༩ ལ་སོན་པའྱི་བསན་འཛྱིན་
ཐར་པ་ལགས་དང་ཁངོ་གྱི ་ཞང་པའོྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༣༦ ལ་
སོན་པའྱི་ལྷ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མ་
ཉ ྲེས་ཁག་གཡོགས་ཀྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་
མ་ཟད། ལྷ་མོ་ལགས་འདྱི་རད་རྡངུ་རྡ ྲེག་འགོ་འདས་གངོས་
སུ་གྱུར་བ་སོགས་ལས་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཉ ྲེ་
བའྱི་ཆར་བོད་དང་ཤར་ ཏུར་ཀྱི ་སྱི ་ཐན་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་མཁན་ཨྲེ ་ཌྱི ་རྱི་ཨན་ཛན་ཛྱི ་ (Adrian Zenz) 

ལགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་འབུམ་ལྔ་
ལྷག་ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ས ྲེ་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་
གནས་སངས་ཇྲེ་ཞན་ཇྲེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་སྙན་
ཐ་ོབཏནོ་ཡོད་ནའང་། ཉ ྲེ་སྔནོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་ ༧༥ འཚོགས་བཞྱིན་པ་དང་བསནུ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་
སུ་ཞབས་ས ྲེགས་བཞྱིའྱི་ཆྲེད་ད་ུའསོ་ཤོག་བླུགས་ཡོད་པའྱི་
ཁྲདོ་ནས་ཨྲེ ་ཤྱི ་ཡ་དང་ཞྱི་བདྲེ་རྒྱ་མཚོ་མངའ་ཁུལ་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐོག་དམ་དག་ཆྲེས་ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་བྱྲེད་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི ་བདམས་ཐོན་བྱྱུང་ཁོངས་རྒྱ་ནག་
ཀང་ཚྱུད་པར་བླ་ོཕམ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་
བཙན་གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་དང་། 
སོག་པ།ོ ཡུ་གུར་བ། ཧངོ་ཀོང་བ་སོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་རྒྱྱུའྱི་འསོ་འགན་རྒྱ་ནག་
ལ་འསོ་ཤོག་བླུགས་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་ཡང་ཡོད་པ་
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ཤྲེས་རྟགོས་དགོས་གལ་ཞྲེས་གསལ་པརོ་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཚོགས་མྱིར་ཞུགས་རྲེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགོ་
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ར་འཛྱིན་ཡྱི ག་ཆ་
གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་
ནག་ནང་གྱི ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐྱོབ་
བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་དན་ཚྱི ག་ལ་
གནས་ཐབས་ཀྱི་ལག་བསར་བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་ཐོག་རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་པ ོ་གནང་
དགསོ་པའྱི་བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 

གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་ཞུམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྙྱིང་
སབོས་དང་། རྱིགས་ཞྲེན་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་
པའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཞུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི ་གདགུ ་རྱུབ ་ཅན་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས ་ལ་གདངོ་ལྲེ ན་གནང་
བཞྱིན་པར་རྲེས་སུ ་ཡྱི ་རངས་དང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན། བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་
བའྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་རྡགོ་ར ་གཅྱིག་ ཏུ་བསྒྱིལ་ཏ ྲེ་
འཚྲེ ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་སྒ ་ོནས་བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་དང་སྤྱི་བར་སྨན་
པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་སུྒབ་ཐབས་དགསོ་གལ་ཆྲེ། གཞྱིས་
བཞུགས་བོད་མྱི ་རྣམས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་
བའྱི་མངནོ་འདདོ་དང་། བདྲེ་སྡུག ཛ་དག་གྱི ་གནས་སངས་
བཅས་བྱྲེས་སུ་གནས་འཁདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་
བརྲེད་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ཉྱི་མ་སྤྱིན་པའྱི་འགོ་ནས་དངྭས་
བའྱི་དསུ ་ཤྱི ག་མགོགས་མྱུར་ཤར་བར་འབད་བརོན་མུ ་
མཐུད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ངསོ་ནས་བ ོད་ཀྱི ་
བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་བོད་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་
སྔར་ལྷག་ཐོབ ་སླད་བ ོད་དནོ་ ཞུ་བསྐུལ ་ལས་འགུལ་ལ་
ཐུགས་སྣང་དང་། འགན་འཁུར། གདངུ་སྲེམས་མཉམ་
སྐྱྲེད། ཚད་མཐའོྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བཅས་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་
གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་གཞུང་དང་། མྱི ་མང། 
གསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲེལ་མྱིྱི ན་པའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་བཅས་
ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་འབྱྱུང་འགྱུར་ཡང་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱརོ་ ཡོང་བའྱི་རྲེ་
འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུན ྲེན་སྱི་པྱི་

ལོ་སྱི ་མཆོག་ལ་མང་གཙོའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ 
ཐབོ་པར་འཚམས་འདྱི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་
སྐུ་ན ྲེན་སྱི ་པྱི་ལོ་སྱི ་ (Nancy Pelosi) མཆོག་ལ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་ལོ་འཁརོ་དསུ་སནོ་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་མང་གཙོ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་མང་གཙོའྱི་གཟྲེངས་
རྟགས་ཕུལ་བར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཐུགས་དགྲེས་ཚོར་ངང་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུ ད་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་དནོ། བཀུར་འསོ་བླསོ་
ཐུབ་ཀྱི་གགོས་པ་ོལྕམ་སྐུ་ན ྲེན་སྱི ་པྱི་ལོ་སྱི ་ལགས། སྐུ་
ཉྱིད་ཀྱིས་སྲེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སབོས་ཆྲེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་
བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རདོ་སླད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་
ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་
མཆོག་བདོ་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕ ྲེབས་མོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་གར་རྡ་སར་ཡང་ཕྲེབས་མངོ་ཡོད།

དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཤ་ཚ་དང་གགོས་པའོྱི་འད་ུ
ཤྲེས་བསན་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཤ་ཚ་

དང་། གགོས་པའོྱི་འད་ུཤྲེས། དྲེ་བཞྱིན་སྙྱིང་སབོས་བསྐྱྲེད་
ནས་དང་བདྲེན་གྱི་དནོ་ད་ུཆོད་སྲེམས་བརྟན་པའོྱི་སྒ ་ོནས་
ལངས་ཡོད།

ལྕམ་སྐུ ་ན ྲེན་སྱི ་པྱི ་ ལོ ་སྱི ་མཆོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་
མང་གཙོ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་མང་གཙོའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་
ཕུལ་བར་ངསོ་ཀྱིས་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པའོྱི་སྒ ་ོནས་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་
རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཆྲེད་ད་ུརོགས་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་ཀྱིས་
རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

བ ོད་མྱི ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་ཚྲེ ་ཤྱི ན་
ཏུ་ར་ཆྲེན་དང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་སྐུ ་ཚྲེ ་ ཡུན་རྱིང་བརྟན་པ་དང་སྐུ ་
གཟུགས་བདྲེ་ཐང་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་
བཀའ་སྩལ་འདགུ །

འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་རྒྱ་ནག་ནས་མཆྲེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཡྱིས་རྐྲེན་བྱས་ཏྲེ་མྱི ་རྒྱྱུ ་གཉྱིས་
ལ་ད་དངུ་ཡང་ད་ོཕགོ་འག་ོབཞྱིན་པར་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མྱི ་མང་ཚང་མས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་འགགོ་
ཚྱུལ་མཐུན་ཡོང་བར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་འཕདོ་བས ྲེན་ལམ་སནོ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་བསར་ངྲེས་གནང་
ཡོང་བ་དང་། གཉན་རྱིམས་དྲེ་བཞྱིན་མགགོས་ནས་མྱུར་ད་ུཞྱི་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་
བཞྲེད་དནོ་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གྱིས་འགུབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་ཏྲེ་གཞྱིས་བྱྲེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་
དགའ་སྐྱྱིད་དཔལ་ལ་མགགོས་ནས་མྱུར་ད་ུརོལ་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ལ།། །།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།33

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་
པསོ་མཛད་པའྱི་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པ་དང་ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་དནོ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ རྲེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་བ ོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པསོ་མཛད་པའྱི་རྟ ྲེན་འབྲེལ་བསདོ་
པ་དང་ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དནོ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་
པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ོ་བང་ནས་
བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྙྱིང་པ་ོ
ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཞྲེད་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཆད་
ཐུབ་པའྱི་འཇམ་མགོན་བླ ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆྲེན་པ ོའྱི་མང་
འདས་ཀྱི་དསུ་ཆྲེན་ལ་བརྱིས་ནས་ཡོངས་གགས་སུ་དགའ་
ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཅྲེས་པ་ད ྲེ་རྲེད། དྲེ་སྔ་ལོ་ཤས་ཤྱིག་དགའ་
ལྡན་ད་ུདགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཚོགས་པ་ཡྱི ན། ཧ་ཅང་བསྐལ་
བ་བཟང་པ་ོབྱྱུང་། བར་སྐབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྲེན་པས་
ཕར་ཚྱུར་འགོ་རྒྱྱུར་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྲེད། 
འནོ་ཀང་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ  གང་ལྟར་ད་
ཆ་ད་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོཞྱིག་བྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད། དྲེ་རྱིང་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་མཆོག་དགོངས་རགོས་ཡྱི ན་
པར་བརྟ ྲེན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྲེ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་མཆོག་དན་
གསོ་བྱྲེད་དགསོ། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་
དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའྱི་ནང་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྲེད།  སྙྱིགས་མའྱི་
དསུ་འདྱིར་མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་བརནོ། །ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་
པས་དལ་འབྱརོ་དནོ་ཡོད་བྱས། །མགོན་པ་ོཁྱདོ་ཀྱི་རླབས་
ཆྲེན་མཛད་པ་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྱི ་
རང་ང༌ོ། །ཞྲེས་དསུ་རྒྱྱུན་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་འདནོ་པའྱི་
སྐབས་ཚྱིགས་བཅད་འདྱི་སླ ྲེབ་ཀྱི་ཡོད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་
རྣམ་ཐར་གཙོ་བ་ོནྱི་མང་ད་ུཐསོ་པ། ཐསོ་དནོ་སུྒབ་ལ་
གཞལོ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
གང་ལྟར་གཞུང་ཆྲེན་མོའྱི་དགོངས་པ་དང་བསནུ་ནས་གང་
ལྟར་གཞྱི ་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དཔྱྱིས་ཕྱིན་

པ་ཞྱིག་གདལུ་བྱ་ལ་བསན་ཡོད། 

ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་
འབང་དང་ཡང་སྒ ོས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་ སུྒབ་
ཡབ་སས་ཀྱི་རྲེས་འབང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞྱིབ་ཚགས་པའོྱི་
ཐོག་ནས་མཐའ་དཔྱོད་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་མཁན་
ཕལ་ཆྲེར་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོ
མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། དངསོ་གནས་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
རྲེད། ནང་གསྲེས་བསྡུར་བ་ཡྱི ན་ན་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
གྱི ་གསུངས་དྲེ་དཀའ་གནད་ལ་བཤད་པ་མང་བ་དང་། དྲེ་
ཙམ་གྱི་དཀའ་གནད་མྲེད་མཁན་རྣམས་ལ་བཤད་པ་སྤམ་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོས་དཔྲེ་ཆ་ལྟ་ཡོང་དསུ་ཤྲེས་
ཀྱི་འདགུ སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་ཐགོ་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱི ་
སྔནོ་ལ་ལྷག་མཐོང་ཆྲེན་པ ོ་དང་ད ྲེ་ནས་ལྷག་མཐོང་ཆྱུང་
ངུ་། ར་འཇུག་གྱི ་རྣམ་བཤད་གཉྱིས། ལྲེགས་བཤད་སྙྱིང་
པ་ོབཅས་གཞུང་ལྔ་པ་ོད ྲེ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དབུ་
མའྱི་ལྟ་བའྱི་འགྲེལ་བཤད་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་ཧ་ཅང་སྤུས་
དག་པ་ོཞྱིག་རྲེད་འདགུ

ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ཚྱི ག་འདྱི་འདནོ་གྱི་
ཡོད། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི ་མཚན་ཉྱིད་བརྟ ྲེན་འགྱུར་ན། །དྲེ་

ལ་སྐུར་བས་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། །སངོ་
ཉྱིད་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་རྒྱྱུ ་འགྱུར་ན། །དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མྱིན་
ད ྲེ་ཕྱིར་དངསོ་ཡོད་མྱིན། །གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་
རྣམ་དཔྱད་ན། །དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚྱུ་རོལ་ཏུ། 
།གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་བདྲེན་
ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མྱི ་བྱ། །དྲེ་ཉྱིད་སྐབས་སུ་རྱིགས་པ་གང་
ཞྱིག་གྱིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱྲེ་བ་རྱིགས་མྱིན་པ། 
།རྱིགས་དྲེས་ཐ་སྙད་ད་ུཡང་རྱིགས་མྱིན་པས། །ཁྱདོ་ཀྱི་སྐྱྲེ་
བ་གང་གྱིས་ཡྱི ན་པར་འགྱུར། ཞྲེས་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེས་ལྲེགས་
བཤད་སྙྱིང་པའོྱི་མཇུག་ལ་སྡམོ་བརྒྱབ་ས ྲེ་གསུང་གྱི ་འདགུ

གཞན་ཡང་། འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་དངསོ་པའོྱི་
འཇྱིག་རྒྱྱུར་ཐལ་བ། ཐ་སྙད་བདྲེན་པ་རྱིགས་པས་དཔྱད་
བཟདོ་ད་ུཐལ་བ།  དནོ་དམ་པ་སྐྱྲེ་བ་མྱི ་ཁྲེགས་པར་ཐལ་
བ།  ཆོས་རྣམས་རང་སངོ་ད་ུགསུངས་པ་མྱི ་འཐད་པར་
ཐལ་བ་བཅས་ཐལ་བ་བཞྱི ་ད ྲེ་ལྲེགས་བཤད་སྙྱིང་པ ོའྱི ་
མཇུག་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་ད ྲེ་ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་གྱི ་ཡོད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀླུ ་
སུྒབ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཞྲེད་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་
པའྱི་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་བཤད་སལོ ་ད ྲེ་དག་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོགསུངས་འདགུ དྲེ་རྱིང་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་དགོངས་
རགོས་སྐབས་རྲེའྱི་གསུངས་དྲེ་དག་བླ་ོལ་འཆར་དགསོ།
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དྲེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རྟགོས་བརདོ་མདནུ་ལྲེགས་མར། དང་
པ་ོརྒྱ་ཆྲེན་ཐསོ་པ་མང་ད་ུབཙལ། །བར་ད་ུགཞུང་ལུགས་
ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་
ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའྱི་ཆྲེད་
ད་ུབསྔ།ོ། ཞྲེས་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའྱི་ནང་
གསལ་ལྟར། སྙྱིགས་མའྱི་དསུ་འདྱིར་མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་
བརནོ། །ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་པའྱི་དལ་འབྱརོ་དནོ་ཡོད་
བྱས། །ཞྲེས་ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་པ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
ཞྱིག་རྲེད་འདགུ ང་ཚོ་བླ་ཆྲེན་མྱི ་ཆྲེན་གྱི་མྱིང་ཡོད་དསུ་ཡ་
མཚན་ཡྱི ན་སྙམ་པར་ཁག་མྲེད་ཀང་།  རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེར་
རྒྱ་ནག་གོང་མས་གདན་ཞུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སྤྱིར་རྲེ་རྱིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་རང་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐུགས་མཉ ྲེས་པའོྱི་ངང་ནས་
ཕྲེབས་རྒྱྱུ ་རྲེད་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕ ྲེབས་མྱི ་འདགུ དྲེ་ཆོས་བརྒྱད་
སྤངས་པ་རྲེད། མགོན་པ་ོཁྱདོ་ཀྱི་རླབས་ཆྲེན་མཛད་པ་ལ། 
།བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྱི ་རང་ང༌ོ། ཞྲེས་ང་ཚོས་
བསདོ་པ་འདནོ་གྱི་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་དགོས། 
ཤྲེས་སོང་ངམ།

དཔྲེ་ཆ་བལྟ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་
གསུང་འབུམ་པདོ་བཅ་ོབརྒྱད་དང་། དྲེའྱི་ནང་ནས་གོང་ད་ུ
ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞུང་ཆྲེན་ལྔ། ལྷག་པར་དང་ངྲེས་ལྲེགས་
བཤད་སྙྱིང་པའོྱི་མཇུག་ད ྲེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། 
ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། གཞུང་དྲེ་དག་
བལྟས་པའྱི་དགསོ་དནོ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ། ངསོ་ཀྱི་
ར་བའྱི་བླ་མ་འཁུྲལ་ཞྱིག་རྱིན་པ་ོཆྲེ་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
རྲེད། ཁངོ་གྱིས། དགྲེ་བཤྲེས་ཚྱིག་གྱི ་མྲེ ་ཏགོ་རྲེད། འབས་
བུ་མྱི ་འདགུ་ས་མ་ཡ། ཞྲེས་སྐུ་རྲེད་གནང་གྱི ་རྲེད།  དགྲེ་
བཤྲེས་ཚྱིག་ལ་བཤད་དགསོ་ན་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། བཤད་
པ་བཞྱིན་ལག་ལྲེན་ས ྲེང་ནས་ཏག་ཏག་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི ་ཡོད་སབས་གསུངས་པ་རྲེད།  ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཏྲེ་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པ་དང་། ལམ་རྱིམ་བསྡུས་
དནོ། སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་གྱི ་ཆོས་འབྲེལ་
ལྲེགས་པར་གུབ་མཚམས་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་༸སྐ་ུཚྲེ་
ཞབས་པད་ཡུན་རྱིང་བརྟན་པའྱི་ཞལ་བཞྲེས་ 

བཀའ་བཟང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཀྱི་དསུ་
དན་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་༸སྐུ་ཚྲེ་ཞབས་པད་ཡུན་རྱིང་
བརྟན་པའྱི་ཞལ་བཞྲེས་བཀའ་བཟང་སྩལ་དནོ།    དྲེང་
སང་བརྙན་འཕྱིན་ནང་ལྷ་སའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཐད་ཀར་སནོ་མཁན་
ཞྱིག་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་མཐངོ་དསུ། སྙྱིང་རྲེ། བདོ་ནང་
གྱི ་མྱི ་ད ྲེ་ཚོས་ངསོ་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་དད་པ་ཧ་ཅང་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད། དྲེ་དག་གྱི ་བདོ་པའྱི་བླ་སགོ་གམ་དད་མོས་འཛྱིན་
མཁན་དྲེ་ངསོ་རང་ཆགས་ཡོད་སབས། དྲེ་དག་གྱི ་གདངོ་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། ཚྲེ་རྱིང་པརོ་སྡདོ་དགསོ་བྱྱུང་སོང་
བསམ་པ་དང་། བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་གྱི ་བླ་ོའཇགོ་ས་དང་། 
བླ་ོགཏདོ་ས་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ངསོ་ཀྱི ་མྱི ང་གྱི ་ཐོག་ནས་ཕན་གྱི ་
ཡོད་པ་རྲེད།

ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་མ་ཐག་བོད་ཀྱི ་ ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད་ཀང་། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསན་པའྱི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི ་གནད་ལ་གོ་བ་

བསླ ྲེབས ་པར་ངསོ ་ཀྱིས ་ཞབས་འདྲེགས་གང་ལ ་གང་
འཚམ་བསུྒབས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་ངསོ་
རང་མྱི ་ཚྲེ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་རྱིང་པ་ོལོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ཞྱིག་
སྡདོ་ཐུབ་པ་དང་། ཀཿཐགོ་དགྲེ་རྲེའམ། དགྲེ་རྲེ་པནྜྱི་ཏ་
ཞྲེས་༸རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་སྐབས་ཀྱི་དགྲེ་རྲེའྱི་
སུྤལ་སྐུ་ཞྱིག་འདགུ མཁས་པ་ཡང་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་རྲེད། ཁངོ་
གྱིས་ངསོ་ཀྱི ་ ལུང་བསན་རྲེད་ཅྲེས་ཀཿཐོག་དགྲེ་རྲེ ་ཞྱིང་
གཤྲེགས་དྲེས་གསུང་གྱི ་ཡོད་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ངསོ་རང་ལོ་ 
༡༡༣ འཚོ་བའྱི་ལུང་བསན་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་སྲེམས་ཤུགས་
བསྐྱྲེད་ནས་བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་གྱིས་ངསོ་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཆྲེན་
པ་ོབྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། སྙྱིང་རྲེ། བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
དང་། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཡུན་ད་ུགནས་པར་ངསོ་རང་ཚྲེ་
རྱིང་པརོ་སྡདོ་པར་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ་སབས། ངསོ་
ཀྱིས་རྟག་ཏུ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད། ཁྱདོ་ཚོས་ཀང་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད ྲེ་འད་རྲེད། ངསོ་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཧུར་
ཐག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ལོ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ་གངས་ཤྱིག་སྡདོ་ཐུབ་
པ་ཕལ་ཆྲེར་གཏན་འཁྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྲེད། ཁྱདོ་རང་
ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་སྐྱནོ་ཞགོ་ཅྲེས་བཀའ་སྩལ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་ 
མཆོད་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ 

གཟྲེངས་རྟགས་ཐབོ་པར་འཚམས་འདྱི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཏ ྲེ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཉྱིན་མོར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་
རྟ ྲེན་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་འགོ་བ ་མྱི འྱི ་ཐོབ ་ཐང་དང་འབྲེལ་
བའྱི ་ཤྲེས ་བྱ་ དང་གོ ་ རྟགོས ་ཀྱི ་ལས ་གཞྱི ་རྒྱ་ཆྲེ ་ སྤ ྲེལ ་
མཁན་ (Article3.org) ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་པས་ལྷ་ོཨ་
ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་མཆོད་དཔནོ་སྐུ ་ཞབས་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ 
(Archbishop Desmond Tutu) མཆོག་ལ་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་གཟྲེངས་རྟགས་ (Human Rights 

Global Treasure Award) ཕུལ་བར། བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུ ད་འཚམས་འདྱི་
སྩལ་དནོ། ཐགོ་མར་ངསོ་ཀྱིས་ཡྱི ་ཤུའྱི་མཆོད་དཔནོ་སྐུ་
ཞབས་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱི་གངས་
མྲེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་ནྱི་ངསོ་ཀྱི་གུས་བརྱི ་ལྡན་པའྱི་
ཡུན་རྱིང་བླསོ་ཐུབ་ཀྱི་ཆོས་གགོས་ཤྱིག་དང་མཆོད་དཔནོ་
རྒན་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། དྲེ་དག་ནྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་
ཅྱིག་ཡྱི ན། དནོ་དངསོ་སུ་སྐུ་ཉྱིད་ནྱི་གང་ཟག་ང་ོམཆར་
ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ངསོ་གཉྱིས་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པའོྱི་
གགོས་པ་ོགྱུར་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་ས ྲེ་ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྐུ་ཞབས་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་

མཆོག་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་གཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་
བ་དང་། གཞན་ཡང་འདྱི་ལོར་སྐུ་ཉྱིད་དགུང་གངས་ ༩༠ 
ལ་ཕྲེབས་པར་འཚམས་འདྱི་ཡོད། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚྲེ་
ཧྱིལ་པརོ་འགོ་བ ་མྱི ་རྱིགས་ ཡོངས་ལ་ཕན་པའྱི་རླབས་
ཆྲེན་གྱི་མཛད་རྲེས་ལ་ངསོ་ཀྱིས་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཡྱི ་
ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལའང་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆྲེ་གནང་བར་
བསྔགས་བརདོ་ཡོད།

སྐུ ་ཉྱིད་དགུང་གངས་བརྒྱ་ལྷག་སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་ཐགོ་སྔར་
ལྟར་འག་ོབའྱི་དནོ་ད་ུམུ་མཐུད་ཕན་བདྲེའྱི་ཞབས་འདྲེགས་
སུྒབ་པའྱི་རྲེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྲེས་ཡོད། ད་ཆ་སྐུ་ཉྱིད་དང་ངསོ་
རང་ལོ་ན་མཐོ་བར་བརྟ ྲེན་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་དཀའ་
ནའང་སྲེམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུཐག་ཉ ྲེ་
པ་ོཡོད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་སྨནོ་འདནུ་ཡོད། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་སྩལ་འདགུ །

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

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

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

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང། 
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་སྐརོ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་མུམ་བྷ ྲེའྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་འཕུལ་རྱིག་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (Indian 

Institute of Technology (IIT) ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་
པའྱི་ལས་འཆར་ཁངོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༥ རྲེས་གཟའ་མྱིག་
དམར་ཉྱིན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐགོ་
མར་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ངསོ་རང་དྲེ་རྱིང་
ཁྱྲེད་རང་ཚོ་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་
བར་དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་། རྒྱ་གར་ལ་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་
ལྟ་གུབ་དང་བྱམས་པའྱི་ལྟ་གུབ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་སྔནོ་ནས་
ཡོད་པ་དང་། ལྟ་གུབ་ད ྲེ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་གྱིས་གསར་གཏདོ་
གནང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། ལྟ་གུབ་ད ྲེ་གཞྱིར་བཟུང་ལྟ་གུབ་
གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་
གྱི་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བ་དང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྲེགས་
བཤད་ཉམས་ལྲེན་གནང་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་རྱིག་
པའྱི་ལམ་ནས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་དང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ལྟ་གུབ་
སྤ ྲེལ་ཡོད། 

ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་
བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་འགན་ཁུར་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚྱུལ་དབར་མཐུན་སྒྱིལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་བ་
དང་། ཕན་ཚྱུན་མཛའ་བརྲེ་གོང་འཕྲེལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པར་
བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད། ང་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་རྱིགས་པའྱི་
ལམ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་དགོས་པར་བསམ་
བླ་ོབཏང་ན། ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་སྔནོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་
པའྱི་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་དང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཉམས་
ལྲེན་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡོད་པ་དང་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ལ་
བརྟ ྲེན་པ་ཞྱིག་རྲེྲེད། དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པའྱི་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་ངྲེས་པར་

ད་ུདགསོ་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཤྱིང་མྱི ་
མང་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱས་པ་ཡྱི ན་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཞྱི་བདྲེ་
ཅན་ད་ུཡོང་བར་རྲེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད། སྤྱིར་བྱམས་བརྲེ་
དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་ནྱི་ཆོས་ནས་བྱྱུང་བའྱི་ཉམས་ལྲེན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ནའང་། ངྲེས་པར་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་པ་
མྲེད། དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱྲེད་དང་མྱི ་བྱྲེད་ནྱི་མྱི ་སྒ ྲེར་སོ་
སོའྱི་རང་དབང་རྲེད། སྤྱིར་ང་ཚོར་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་
བའྱི་བཟང་སྤདོ་ནྱི་དགསོ་གལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། རྱིས་
མྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བཟང་སྤདོ་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་
ལམ་ལ་བརྟ ྲེན་ན། ཆོས་ཁས་ལྲེན་དང་མྱི ་ལྲེན་པའྱི་མྱི ་
ཐམས་ཅད་མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་ཐུབ། 

དྲེ་རྱིང་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུབཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་
ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་དང་སྤབོས་པ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་། རྒྱ་གར་
མྱི ་མང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བར་དགའ་སྤ་ོའདགུ ངསོ་ཀྱིས་
གཙོས་བདོ་པ་ཚོ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གུབ་རྲེས་སུ་
འབངས་པའྱི་སླབོ་མར་གྱུར་ཡོད་སབས། ཁྱདོ་ཚོ་དགྲེ་རྒན་
དང་ང་ཚོ་སླབོ་ཕུག་རྲེད། ཐགོ་མར་ང་ཚོས་ལྟ་གུབ་ད ྲེ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་སྦངས་པ་རྲེད། དསུ་རབས་
བདནུ་པའྱི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་ནག་
ཐང་གོང་མའྱི་སས་མོ་དང་ཁུྲང་ས་བསྐྱོན་པར་བརྟ ྲེན་རྒྱ་

བདོ་དབར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབ ྲེལ་བ་བྱྱུང་ཡོད། བདོ་
ནང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཆྲེ་ཤོས་སུ་བརྱི ་བའྱི་ཇ་ོ
བ་ོཤཱཀ་མུ་ན ྲེའྱི་སྐུ་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དངས་པ་རྲེད། ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་ནག་གྱི ་སས་མོ་དང་ཁུྲང་ས་
བསྐྱནོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད།

འོན་ཀང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་པར་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཡྱི ་གྲེ་ད ྲེ་
ཧ་ཅང་མགོ་རྙགོ་ཚ་བར་གཟྱིགས་ཏྲེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི ་གྲེར་
གཞྱི ་བཅོལ་ནས་བོད་རང་གྱི ་ཡྱི ་གྲེ་གསར་གཏདོ་མཛད་
ཡོད། 

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བདོ་ལ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
དངསོ་སུ་ང་ོསྤདོ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོནྱི་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་
པ་ཆྲེན་པ་ོམཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་རྲེད། སྐབས་ད ྲེའྱི་བདོ་
ཀྱི ་བཙན་པ ོ་ཁྲྱི ་སོང་ལྡ ྲེ་བཙན་གྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་
བསན་པ་རྒྱ་ནག་ནས་མྱི ན་པར་རྒྱ་གར་ནས་གདན་འད ྲེན་
ཞུ་དགསོ་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཡོད། སྐབས་ད ྲེའྱི་ནཱ་
ལྲེ ནྡྲའྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པ ོ་ཁོང་དགུང་ ལོ ་བགྲེས་པ ོ་ཡྱི ན་
ནའང་བདོ་ད་ུཕ ྲེབས་ཤྱིང་། བཙན་པ་ོལ་ཁྱདོ་རང་ཚོར་རང་
གྱི ་སྐད་དང་ཡྱི ་གྲེ་ཡོད་པས་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་ལྱིའྱི་སྐད་
ཡྱི ག་ནང་ཡོད་པའྱི་གསུང་རབ་གཞུང་ཆྲེན་ཁག་བདོ་ཡྱི ག་
ལ་བསྒྱུར་དགསོ་པ་རྲེད་ཅྲེས་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད། བདོ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།37

བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་གསར་གཏདོ་གནང་བའྱི་ནཱ་
ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆགས་ཡོད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
གཏན་ལ་འབྲེབས་དསུ་རྱིགས་པ་དང་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ ོ་
བྱས་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་དགོས་པའྱི་ ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཀྱི་འག་ོསངས་དྲེ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་འག་ོསངས་
ཀང་རྲེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་
དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་
གསྲེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། ། 
བླང་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངའྱི་རྲེས་འབང་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་བྱས་
ནས་ངའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལྲེན་མྱི ་དགསོ། ངས་བསན་པ་
འདྱི་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་
ལྲེན་བྱསོ། དད་པ་ཁོ་ནའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་མྱི ་དགསོ། ཞྲེས་བཅོམ་ལྡན་ལྡན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱི་
ལྟར་གསུངས་འདགུ སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་དགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོདཔལ་མགོན་འཕགས་པ་
ཀླུ ་སུྒབ་དང་། འཕགས་པ་ཐགོས་མྲེད། ཕགོས་གླང་ཆོས་
གགས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་
ལ་སོགས་པའྱི་མཁས་པ་ཚང་མས་རྱིགས་པ་ཁོ་ནའྱི་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཐགོ་འག་ོརྒྱྱུར་དགོངས་བཞྲེས་གཙོ་བ་ོགནང་གྱི ་ཡོད། 
སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་ལས། ངས་བསན་པ་འདྱི་
ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་

རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་ཞྱིག་མྱི ་མཐོང་ཚྲེ ་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་མྱི ་
དགསོ་པར་རང་ཉྱིད་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡོད། དཔྲེར་ན། མགོན་
པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁས་
ལྲེན་བྱྲེད་མྲེད། འདྱི་ནྱི་ཧ་ལས་པ་ཡྱི ན།

ནང་པའྱི་གཞུང་ད་ུཡོད་པའྱི་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཚད་མའྱི་
རྣམ་གཞག ལྟ་གུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྱིགས་ཡོད་པ་དག་
སངས་རྒྱས་དང་ནང་བའྱི་སླབོ ་དཔནོ་ཚོས་གསུངས་པའྱི་
རྒྱྱུ ་མཚན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ཙམ་ད་ུམྱི ་འཇགོ་
པར། ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་བཞག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཤྲེས་བྱའྱི་རྣམ་གངས་དྲེ་དག་
ཆོས་ཀྱི ་བསླབ་བྱ་རྐང་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་སྲེམས་ཅན་
ཡོད་ད་ོཅོག་གྱི ་ཆྲེད་ད་ུརྲེད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་འཚྲེ་མྲེད་
ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་
རྱིག་གཞུང་ད ྲེ་ད ྲེང་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་དགོས་མཁོ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་སོ་སོར་ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་
བ་ཡོད་ཀང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ལྟ་གུབ་
འག་ོབ་མྱི ་དང་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཚོགས་
འད་ུའདྱིར་སྐད་ཆ་བཤད་པར་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ལོ་ང་ོསངོ་
ཕག་སྔནོ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ཁྱདོ་ཚོའྱི་དགྲེ་ཕུག་རྲེད། དྲེང་
སྐབས་སལོ་རྒྱྱུ ན་གྱི་དགྲེ་རྒན་ཚོ་དགྲེ་ཕུག་ཚོའྱི་དགྲེ་ཕུག་
བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ་གྱུར་ཡོད། 

ངསོ་ཀྱིས་ཞུ་བྱའྱི་དནོ་དག་སྙྱིང་པ་ོནྱི། དྲེང་སྐབས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ ོ་ ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་མྱིས་
བཟསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱི ན། འག་ོབ་མྱི ་ཡོད་ད་ོཅོག་
བདྲེ་བ ་འདདོ་པ ་དང་སྡུག ་བསྔལ ་མྱི ་འདདོ་པ ་ཤ་སག་

ཡྱི ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དཀའ་ངལ་བཟསོ་པ་རྲེད་ཅྲེས་རྒྱྱུ ་མཚན་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་
རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱི ན་པ་དང་།  འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་
དང་བྱམས་བརྲེ ་གཞྱི ་ལ་བཞག་པའྱི་བསམ་བླ ོ་ཞྱིག་མ་
ཡྱི ན་པས་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་
པའྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་ད ྲེ་བསྐྱར་
གསོ་བྱྲེད་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད། བསྐྱར་གསོའྱི་ཐབས་
ལམ་དྲེའང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་
བརྟ ྲེན་དགསོ། འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡྱི ་ཤུ་དང་། 
ཁ་ཆྲེ། ཇྲེའུ་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཡོད་པ་ནྱི་སོ་སོ་སྒ ྲེར་གྱི་
ཆོས་ལུགས་རྲེད། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་དང་བྱམས་
བརྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཡོངས་ཐུན་མོང་གྱིས་
ཉམས་སུ་ལྲེན་རངུ་བའྱི་གཅྲེས་ནརོ་ལ་གྱུར་ཡོད། 

འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་འབརོ་ཆྲེ་ཤོས་ནྱི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་རྲེད། 
རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཆྲེ་ཁག་ཆ་ཚང་
འཆམ་མཐུན་གྱིས་གནས་ཐུབ་ཡོད། དཔྲེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་ཤས་ནང་སུན་ན ྲེ་ (Sunni) དང་ཤཱྲེ་ཡ་ (Shia) དབར་
ནང་ཁུལ་འཁུྲག་རདོ་ཆྲེན་པ་ོཡོད། རྒྱ་གར་ནང་སྡ ྲེ་ཚན་ད ྲེ་
གཉྱིས་དབར་འཁུྲག་རདོ་བྱྲེད་པ་གཏན་ནས་གོ་མ་མོང་། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་སུན་ན ྲེ་དང་
ཤཱྲེ ་ཡ་དབར་འཁུྲག་རདོ་བྱྲེད་པ་གོ་ན་ཡྱི ད་མ་ཆྲེས་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་རྲེད། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པའྱི་
འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་དང་བྱམས་བརྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་
སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་
པ་ཡོང་བར་ཧ་ཅང་ཕན་རླབས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་རྒྱ་
གར་གྱིས་ད ྲེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་
པ་ཟད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་
ལྟ་གུབ། བྱམས་བརྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་བཅས་ལ་ངྲེས་པར་ད་ུ
མྱིག་དཔྲེ་སནོ་ཐུབ་དགསོ། གཞནོ་སྐྱྲེས་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་
ལ་འཛྱིན་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། དསུ་རབས་སྔ་མའྱི་ནང་བདག་
ཉྱིད་ཆྲེན་པ་ོགྷན་དྷྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་མྱིག་དཔྲེ་སནོ་ཐུབ་
པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྤ ྲེལ་ཡོད། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་
ཐབས་ལམ་དྲེ་མུ ་མཐུད་འཛྱིན་སྐྱོང་དང་ད ྲེའང་བྱམས་
བརྲེ་དང་ཟུང་སྦྲྲེལ་གྱིས་འཛྱིན་སྐྱངོ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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གྲྭ་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་ད་ཆ་གང་ད་ུ
ཡོད་མྲེད་ཤྲེས་རྟགོས་མྲེད་པར་གྱུར་འདགུ 

༄༅། །བདོ་རྔ་བ་རངོ་དཀར་ཤུལ་སྡ ྲེ་བ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་
སྣང་ཞྱིག་དགོན་པའྱི་གྲྭ་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན་རྔ་བ་རངོ་གྱི ་ཉ ྲེན་རྟགོ་
པས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་ད་ཆ་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་ཀྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཤྲེས་རྟགོས་མ་ཐུབ་པར་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྲེད་ཀ་མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཕྱིན་འདགུ

སྐབས་ད ྲེར་ཁོང་དང་ལྷན་ད་ུགྲྭ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀང་འཛྱིན་
བཟུང་བྱས་འདགུ ཉྱིན་ཤས་རྲེས་གྲྭ་པ་གཞན་གཉྱིས་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་ཡོད། འནོ་ཀང་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་
ཉ ྲེན་རྟགོ་པས་བ ོད་དནོ་ཆབ་སྱིད་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་
བསྙད་ནས་འཛྱིན་བཟུང་བཙན་ཁྲྱིད་བྱས་ཏྲེ་གང་ད་ུཡོད་
མྲེད་ཤྲེས་རྟགོས་མྱི ་འདགུ དྲེ་མ་ཟད་ཁངོ་གྱི ་ནང་མྱི ་སུྤན་
མཆྲེད་ཀྱིས་ཁངོ་བཙོན་ཁང་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་དང་གཟུགས་
པའོྱི་གནས་སངས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཙམ་ཡང་ཤྲེས་
རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་མྲེད།

ད ྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྲྭ་ཚྱུལ་

ཁྲྱིམས་ལགས་ཀྱི་ནང་མྱིར་བརྡ་ཐ་ོཞྱིག་འབྱརོ་འདགུ དྲེའྱི་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ཁྲྱིམས་སལོ་ཨང་ ༡༢༤ དྲེ་འགལ་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་བྱས་པའྱི་ཉ ྲེས་དམྱིགས་ཡྱི ན་པས་
བརྡ་ཙམ་ལས། ཤྱི ་གསོན་དང་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་
འཛྱིན་བཟུང་བྱྲེད་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་ད་དངུ་
ཤྲེས་རྟགོས་བྱྱུང་མྱི ་འདགུ ནང་མྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཉ ྲེས་རྟགོ་
པར་ཁོང་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་དྱིས་པར་ལན་ཁ་གསལ་མྲེད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ལན་འདྲེབས་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ད་
ལྟ་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་དང་ནང་མྱི ་སྤུན་
མཆྲེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་བདྲེ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྲེམས་
འཚབ་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙོན་ཁང་ནང་དག་གནནོ་དང་
གདགུ་རྱུབ་མནར་གཅོད་ཇྲེ་ཆྲེར་བྱྲེད་ཀྱི་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་
བཙོན་པ་མང་དག་ཅྱིག་འདས་གོངས་སུ ་གྱུར་གྱི ་ ཡོད།  
ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྡངུ་རྡ ྲེག་མནར་གཅོད་འོག་
ཁམས༌འབྱི་རའུྱི་ བུད་མྲེད་ལྷ་མོ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་
གྱུར་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་དཔོན་རྱིགས་ངསོ ་ནས་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་
ལགས་ཀྱི་ནང་མྱིར་ཁོང་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་ཐད་གསལ་སནོ་
བྱྲེད་དགསོ། རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་གཞྱིར་
བཟུང་ཨ་མད་ོརྔ་པའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་ཀང་ཁོང་ལ་ནང་
མྱི ་ཐུག་འཕད་བྱྲེད་བཅྱུག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། 

དྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཁངོ་གྱིས་སྐད་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་
བཙན་བྱལོ་ད་ུ ཡོད་པའྱི་བ ོད་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ད་ུ
བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་བྱས་པར་བརྟ ྲེན་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་
འདགུ དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུགྲྭ་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་
སྐད་ཡྱི ག་སུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐརོ་དང་བ ོད་དནོ་ཐད་ལས་
འགུལ་ཇྲེ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའྱི་
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་མཆོག་གྱི ་
༸སྐུའྱི་འཁུྲངས་སརྐ་གྱི་ཉྱིན་ཁ་པར་གྱི་ལམ་ནས་ཁོང་གྱིས་
ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་དང་མཉམ་ད་ུགླ ྲེང་སླངོ་
བྱས་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་སྦྲགས་ཁང་བརྒྱྱུད་ཕྱི་
ལོག་གྱི ་དཔྲེ་ཆ་གལ་ཆྲེན་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ནང་གྱི ་ས་ཆ་
གང་མང་ཞྱིག་ལ་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་བྱས་འདགུ

གཞན་ཡང་ཁོང་གྱིས་བ ོད་ད་ུཆད་ལྟ ་བ ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ ྲེར་
ཀྱི་རོམ་རྱིགས་ད་ཚྱི གས་ཐོག་བདོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རོམ་
རྱིགས་སྤ ྲེལ་བར་བརྟ ྲེན་ད་ཚྱིགས་དྲེ་ཡང་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད། 

གྲྭ་རྱིན་ཆྲེན་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནྱི། མད་ོསྨད་སྱི ་ཁྲནོ་
ཞྱིང་ཆྲེན་རྔ་བ་རངོ་གྱི ་དཀར་ཤུལ་སྡ ྲེ་བའྱི་གཉ ྲེར་བ་ཚང་
ཞྲེས་པའྱི་ཞྱིང་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལ་སྐྱྲེས་ཤྱིང་
། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༢༩ ཡྱིན་པ་དང་ཁངོ་ལོ་དུག་ཙམ་ནས་
མད་ོསྨད་རྔ་ ཡུལ་གྱི ་བ ོན་གྱི ་དགོན་པ་ཆྲེ་ཤོས་སྣང་ཞྱིག་
དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏྲེ་སླབོ་གཉ ྲེར་རྒྱྱུ ན་སྐྱངོ་གྱིས་
ད་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་འཛྱིན་གྲྭ་ཐནོ་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གྱི ་ཕ་མྱིང་
ལ་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གུབ་དང་ལོ་ ༦༨ ཡྱིན་ཞྱིང་། མ་མྱིང་
ལ་མཚོ་མོ་ཟྲེར་ཞྱིང་ལོ ༥༧ ཡྱིན་འདགུ  ཁངོ་ལ་ཕ་མ་
གཅྱིག་གྱི ་སྤུན་མཆྲེད་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།39

ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བཀའ་ཉར་བྱས་པ།
༄༅། །བདོ་མྱི ་ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཀལོ་སྤདོ་
མཉ ྲེན་ཆས་ Wechat ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤ ྲེལ་བར་བརྟ ྲེན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བཀར་བྱས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་མཚན་
མོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ལས་བྱྲེད་པས་ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་
ཟྱི་ལྱི ང་གོང་ཁྱྲེར་གྱི ་རང་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྲྱི ་ཀ ་རོང་སྤྱི ་བདྲེ་
བཀག་ཉར་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་ལ་བཙན་འཁྲྱིད་ཀྱིས་བཀག་
བསྐྱྱིལ་བྱས་ཤྱིང་།  དྲེའྱི་རྲེས་ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༣ ནས་ ༢༣  
བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོ་མོར་དསུ་ཡུན་ཉྱིན་གངས ༡༠ 
རྱིང་བཀག་ཉར་དང་དངུལ་ཆད་བཅད་འདགུ  བཀག་
བསྐྱྱིལ་བྱས་པའྱི་རྱིང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་
ལ་གདགུ་རྱུབ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་
འདགུ 

བོད་མྱི ་ཚྲེ ་རྱིང་མཚོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ནྱི་དང་སྙམོས་ཤྱིག་མྱི ན་པ་མ་
ཟད། ཁྲྱིམས་འགལ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན།

སྤྱིར་ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་ནྱི་བདོ་ནང་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་རདོ་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་གྱི་ལས་འགུལ་
བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་སྔ་ཁངོ་གྱིས་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་གྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ལས་བྱྲེད་པས་ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་བྱྲེད་
པའྱི་གནད་དནོ་ཕྱིར་འགྲེམས་བྱས་པར་བརྟ ྲེན་ས་གནས་
ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ནས་ཁོ་མོར་ཡང་ཡང་གསང་ཞྱིབ་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་ལགས་ཀྱིས། ཁངོ་རང་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་
འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱྲེད་དགསོ་ད ོནོ་ནྱི། དྲེ་སྔ་ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྱིག་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགོ་
ཁྲྱིད་ལས་འཆར་གྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རྲེས་ཕྱིར་བ ོད་ནང་ཕ ྲེབས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཁོང་ལ་དསུ་ཡུན་རྱིང་པརོ་དགོས་ཟནོ་མྱུལ་ཞྱིབ་དང་
། ཐ་ོགཞུང་ནག་པའོྱི་མྱིང་གཞུང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པ། ཁངོ་
གྱི ་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་ལྟ་རྟགོ་དང་རྒྱ་ནག་ཉ ྲེན་རྟགོ་

པས་ཡང་ཡང་འབོད་འགུགས་དང་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་ ཡོད། 
ཅྲེས་གསུངས།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཚྲེ་རྱིང་མཚོ་
ལགས་ཀུང་ཧྭ་མྱི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བདྲེ་
འཇགས་ད་ོདམ་ཆད་གཅོད་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི ་དནོ་ཚན་ 
༢༦ ནང་གསྲེས་ ༤ དང་འགལ་བའྱི་བསྙནོ་འཛུགས་
བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཚྲེ་རྱིང་མཚོར་དསུ་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ 
༡༠ རྱིང་བཀག་བསྐྱྱིལ་དང་རྒྱ་སྒརོ་ཆྱིག་སངོ་གྱི ་ཉ ྲེས་ཆད་
བཙན་འགྲེལ་གྱིས། ཁྲྱི་ཀ་རངོ་སྤྱི་བདྲེ་ཅྱུའུ་བཀག་ཉར་
ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བྱས་འདགུ འནོ་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
ཚྲེ་རྱིང་མཚོའྱི་སྐད་འཕྱིན་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདྲེ་འཇགས་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་འགལ་གྱི ་ཡྱི ་གྲེ་གང་སྤ ྲེལ་ ཡོད་
མྲེད་གསལ་བཤད་བྱས་མྲེད།

ད ྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཁོ་མོས་ས་གནས་བདོ་མྱིར་ཕྱི་
སྐྱདོ་ལག་ཁྱྲེར་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་
བར་བརྟ ྲེན་ཡུ་ཤུལ་ཁུལ་སྤྱི་བདྲེ་འདྱི་གཅོད་ཁང་ད་ུབཀག་
བསྐྱྱིལ་བྱས་འདགུ སྐབས་ད ྲེའྱི་ད་ོདམ་ཚན་པའྱི་འགོ་
ཁྲྱིད་བྱམས་དགའ་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་གདགུ་རྱུབ་ཆྲེན་པསོ་
གཅར་རྡངུ་བཏང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་འཇགས་ཟྲེར་བའྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ངྲེས་པར་ད་ུཞྱིབ ་

འཇུག་བྱྲེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་

བསྒགས་སོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་
ཐགོ་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
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ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་
བཞྱིའྱི་སྐརོ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱངོ་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཅས་ནས་བདམས་ཐནོ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱི་གནང་བ།


