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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ི

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་ནོར་

ཝེ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་

སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ནོར ་ཝེ ་རྒྱལ ་ས ་ཨོ ་སི ་ལོའ ི་ ནང ་

འབར་གས་བྱུང་བ་དང་གཞོན་ནུའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་

སྡོད་སྒར་དུ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བར་

བརྟེན་མི་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་ཤོར་བར་ངོས་རང་ལ་བློ་

འཚབ་དང་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ནོར་ཝེ་མི་

མང་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དབར་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་

མཛའ་བརྩེའི་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་

པར་བརྟེན་ནོར་ཝེ་སྲིད་བློན་མཆོག་བརྒྱུད་ངོས་ཀྱིས་

ནོར་ཝེ་མི་མང་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་ནོར་ཝེ་མི་མང་རྣམས་

ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འདི་ལས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་ཏེ་གོམ་

པ་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་

གཙང་མ་ཡོད། དོན་རྐྱེན་དེའི་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་

བ་རྣམས་ལ་ངོས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྗེས་

ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མིས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ། 

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་སྐུ་དབང་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པར་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལས་

གྲུབ་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཁོངས་མི་སྐུ་ཞབས་སོ་ཁོ་ཁ་སེ་བྷ་ (Sogor 

Csaba) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། འཛམ་

གླིང་འདིའི་ནང་ལམ་ལུགས་མང་དག་ཅིག་བྱུང་

ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་མི་མང་གི་འདོད་བློ་དང་

འཚམས་ཤོས་དེ་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་རེད་

ལ། ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནི་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་

ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་མང་གཙོ་དར་སྤེལ་གཏོང་

བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱིས་མཚོན་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་མཉམ་

ལས་དང་། མཛའ་བརྩེའི་ཁོར་ཡུག་ནང་གཅིག་

ཕན་གཅིག་རོགས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་བ་དེ་རང་

དབང་དང་མང་གཙོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། 

 བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་

དགོངས་བཞེས་དང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་

དེ་བཞིན་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་

མཛད་དེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་མི ་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་དང་བླང་ཐོག་གསོལ་རས་

སྩལ་བའི་མཛད་བྱུས་དེར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་

ཐག་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་

ལམ་དུ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ཀྱིས་

མི་མང་གི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་གོམ་

པ་རིམ་སྤོས་ཐོག་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་དུས་

ལ་བབ་མཚམས་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་

ཡོད་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཐུགས་འགན་དགྱེས་བཞེས་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་མང་གཙོ་ཡང་དག་དགོས་རྒྱུ་

དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་

ཐག་ཆོད་པོས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྐུ་

དབང་ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་སྤྲོད་བསྐྱངས་པའི་

མཛད་བཟང་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་མིག་དཔེ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་གི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་དེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་

བྲན་ལམ་ལུགས་ངན་དགུ་ཚང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་

དབང་ཆ་སྒེར་འཛིན་རིང་ལུགས་པ་རེད་ཅེས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་

བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  དེང་སྐབས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་ཚང་

མ་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་

ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་དེ་ནས་མིག་དཔེ་

ལེན་དགོས་པ་ལས་སྐྱོན་བརྗོད་རྩ་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཆགས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༢ ཉིན་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་

མཇལ་འཕྲད་སོགས་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ལྡི་

ལི་ནས་གནམ་ཐོག་བརྒྱུད་ག་གྷལ་དང་། དེ་ནས་རྡ་

སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ནོར་

ཝེའི་རྒྱལ་ས་(Oslo)ཨོ་སེ་ལོའ ་ིནང་འབར་རྫས་

གས་ཐོར་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཁག་གཅིག་ལ་མེ་མདའ་

བརྒྱབ་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ནོར་ཝེའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་

ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་སྐོར་གསུང་དོན། ནོར་

ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ངོས་ནས་བོད་དོན་ལ་གཟིགས་སྟངས་

དང། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་དཀའ་རྙོག་གང་

དུ་ཡོད་ཀྱང་དེར་བར་འདུམ་གནང་རྒྱུའི་ལས་འགན་

ཞིག་དུས་ད་ལྟ་བར་འཁྱེར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་

བརྟེན་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བརྩི་

མཐོང་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་བོད་དོན་ཐོག་

རོགས་རམ་གྱི་ལས་འགུལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྤེལ་

དང་སྤེལ་མུས་རེད། ད་ཐེངས་ད་ལྟ་བུའི་འཛམ་གླིང་

ནང་དཀའ་རྙོག་ཡོད་སར་ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་

བརྩོན་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སའི་

ནང་འབར་རྫས་ཀྱིས་གཏོར་སྐྱོན་འོག་མི་མང་གང་

ཙམ་ཞིག་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཞིག་ཀྱང་དེ་མཚུངས་རྐྱེན་འདས་

སུ་གྱུར་ཡོད་པ་འདྲ། དེར་བརྟེན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་དོན་རྐྱེན་དེའི་འོག་རྐྱེན་འདས་

སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། རྗེས་

ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ནོར་ཝེ་གཞུང་དམངས་

གཉིས་ནས་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དེར་ཐུགས་བསམ་

ཡག་པོ་བཞེས་ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ནོར་ཝེ་མི་མང་ཚང་མར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། ། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལི་ནས་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། ཕྱི་

ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་

ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༧༦ ཕེབས་པའི་

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་ངང་

སྲུང་བརྩི་ཞུས། ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།

 ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱབ་དུས་དེབ་རོ་

ལིང་སི་ཊོན་ (Rolling Stone mag-

azine) ཞེས་པའི་གསར་འགོད་པ་མག་

སེ་ལི་གར་ (Mark Seliger) ལགས་

ཀྱིས་སྐུ་པར་བསྒྲོན་འབུལ་དང་དུས་དབང་

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་

མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༩ 

ཉིན་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་

མོའ་ིཐང་ཆེན་སྟེང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་

མིན་གྱི་ཡུལ་མི་ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་བར་ཞི་བདེའི་

སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ།  ཕྱི་ཚེས་ ༩ 

དང་ ༡༠ ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་མང་གཙོའི་

རྒྱ་ནག་དང་མ་འོངས་པའི ་བོད་ཅེས་པའི ་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་སྐབས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༡༤༤ ལྷག་ལྷན་འཛོམས་ཡོད་པར་

བཀའ་སློབ་སྩལ།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དུ་བོད་

སྐད་སྡེ་ཚན་གྱིས་གཙོས་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་

བ་བརྒྱད་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་བཀའ་སློབ་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཧིལ་

ཊོན་མགྲོན་ཁང་དུ་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་གི ་རྒྱ་སྐད་སྡེ ་ཚན་གྱི ་ལས་རིམ་གཙོ་

སྐྱོང་བ་ཤིན་ཆེན་གྱིས་ཆེད་དོན་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ། དེ་རྗེས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚོར་མཇལ་

ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ།  ཕྱི ་ཚེས ་ 

༡༣ ཉིན་ཀེ་པི་ཊོལ་ཧིལ་དུ་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་(John kerry ) 

མཆོག་གིས་གཙོས་ཚོགས་མི་བཅུ་དང་མཇལ་

འཕྲད་མཛད། དེ་རྗེས་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

བྱམས་བརྩེའི་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་ཚོགས་པ་དེས་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་ (Caring  Institute) ཨ་མ་ཊེ་རེ་

སའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅེས་སྐྱོང་གི་གཟེངས་རྟགས་

(Mother Teresa International 

Award) འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།  ཕྱི་ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩལ་སའི་ཆོས་

རར་ཡེ་ཤུའི་མ་དགོན་གྱི་ཁར་ཌི་ནལ་ཆོས་

དཔོན་ཌོ་ནལ་ཌི་ཝུ་རི་མཆོག་ཀྱང་ཆེད་བཅར་

ཞུས་ཏེ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་

མ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་དཀར་

པོའ་ིནང་གདན་ཞུས་ཐོག་མཇལ་འཕྲད་ སྐར་མ་ 

༤༥ ཙམ་མཛད་སྐབས་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་བཞེངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུས། གཞན་ཡང་ཕྱ་ིཚེས་ ༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ི

ཚ་ེདབང་སྩལ། ད་ེནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

ཞུས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་

རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཆི་ཁ་གོའ་ིནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་མང་ཚོགས་ ༡༠༠༠༠ 

བརྒལ་བར་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་

(Bridging The Faith Divide)  

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད་པ་སོགས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་

ཆེ་བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་

སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་སྲི་

ཞུ་བ་ཡོངས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན། ད་ེབཞིན་མ་ིམང་བཅས་

ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧

ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་

བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

 

འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ལགས། རང་

ལོ་ ༣༩ ཡིན་པ་ཁོང་དང་། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 

རང་ལོ་ ༣༦ ཙམ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་ལོ་ ༣ 

རེའི་བཙོན་འཇུག་ལོ་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག 

དེ་ཡང་བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ནི་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་

བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཤིང་། ཁོང་གི་ཕ་

ཡུལ་ནི་རྔ་པ་རྫོང་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་ཐོས་

ལི་ཚང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཐོས་ལི་ཟེར་

བ་ཡིན། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་བསྡུས་རྟགས་ནས་

གཞུང་ཆེན་མོ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། ཕར་

ཕྱིན། དབུ་མ་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་

གནང་ཞིང་དེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་མཛོད་གསར་

པ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་སློབ་

སྦྱོང་གི་ཞོར་དུ་འཛིན་གྲྭ་འོག་མ་རྣམས་ལ་དཔེ་

ཁྲིད་ཀྱང་གནང་གི་ཡོད་འདུག  དེ་བཞིན་དགེ་

འདུན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྫོང་

ཕྱུགས་ལས་གོང་མ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གི་

ཕ་མིང་ལ་རྒྱ་སྐྱབས་ཟེར། ཁོང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༩ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

ཁོང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཁྲིམས་

ཐག་མ་བཅད་ཀྱི་བར་དུ་མོའུན་རྫོང་ལ་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་གོ་བ་ལས་ད་ལྟའི་ཆར་

སུ་གང་གིས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་

ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་བཙུགས་པའི་

ནག་ཉེས་ཀྱང་འདི་ཡིན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་

མ་ཐུབ་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་དང་ཐོག་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མང་

པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་

ཚུལ་གོ་ སྐབས་ཁོང་གཉིས་སོགས་དགེ་འདུན་

པ་མང་པོ་ཞིག་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་

དུ་འཛོམས་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་

དང། འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་

བཟུང་ཞེས་བརྗོད་དེ་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་འདུག ཁོང་གཉིས་དེང་སྐབས་

སི་ཁྲན་གྱི་མེན་ཡངས་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།། 

བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས་སུ་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་
མུ་མཐུད་བྱས་པ།

༄༅།  །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་བར་གཞིགས་ན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁྲོམ་

གཞུང་དུ་དཀར་མཛེས་དར་རྒྱས་དགོན་ཁུལ་

རི་མགོ་གྲོང་དུས་ཁག་བརྒྱད་པ་ནས་ཡིན་པ་

ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སོགས་ཀྱིས་སྔ་

དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ཙམ་དུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་

བྱས་རྗེས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་

འགོག་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ཉེས་རྡུང་ཚབས་ཆེ་བཏང་

བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་ཅིང་། ཁོང་རྣམས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་

ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།   

ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནི་ད་ལྟ་རང་ལོ་ 

༣༤ ལྷག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཕ་དགེ་འདུན་

བཀྲ་ཤིས་དང།  མ་ཚེ་འདས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ་ཡིན་འདུག ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ནི་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་སེ་ར་དགོན་པར་སློབ་

གཉེར་གྱིས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་བཟའ་ཟླ་ཚེ་

རིང་སྒྲོལ་མ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་

གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་རྗེས་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།    དེ་མིན་ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་དུ་ཕོ་གསར་བཞི་

ཙམ་ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག་ཅིང་།  

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ནི་དཀར་མཛེས་

རྫོང་ལམ་སྣ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༣ 

ཙམ་དུ་སོན་པ་བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ།  ཕ་

མིང་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་།  མ་མིང་ལ་

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག   དཀར་

མཛེས་རི་མགོ་གྲོང་འབྲུག་ཐར་ཚང་གི་རང་

ལོ་ ༡༧ ཙམ་དུ་སོན་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།  

ཕ་མིང་ལ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན།  མ་ཚེ་

འདས་དབང་ཕྱུག་ཡིན་འདུག  དཀར་མཛེས་

ནོར་འཛིན་གྲོང་ནས་ཡིན་པ་བློ་བཟང་ལྷུན་

གྲུབ།  མ་མིང་ཨ་བདེ་བཅས་ཡིན་འདུག་ཅིང།  

ད་དུང་ཁོང་ཚོ་གསུམ་དང་ལྷན་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གཞན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་འདུག་པ་ཞིབ་

གནས་ཤེས་རྟོགས་མི་འདུག་ཀྱང་།  ན་གཞོན་

དེ་དག་གིས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་

བྱས་རྗེས་ཉེས་རྡུང་ཚབས་ཆེ་བཏང་སྟེ་འཛིན་

བཟུང་བྱས་རྗེས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས།།

 ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་ ༣༠༠ སྐོར་
གླེང་སློང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

བོད་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་སྨད་ཀིརྟི ་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ལྷག་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་

སྣས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་དུས་ད་

ལྟ་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི ་གནས་སྟངས་

སུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་

པ་སོགས་ནས་སུད་སི ་མི ་མང་ཚོར་མདོ ་

སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་

གྱུར་བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དྲིལ་

བསྒྲགས་ཀྱི ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག 

ལས་འགུལ་དེ་བརྒྱུད་སུད་སི་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་

གླེང་སློང་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

འདུག  དེ་བཞིན་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་སུད་སིའི ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་

དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི ་ལས་

འགུལ་ཡང་སྤེལ་འདུག་པ་བཅས།། 

ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུར་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 

ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི

དྲ་རྒྱའི་ནང་འཁོད་དོན། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་

གིས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཆོས་དད་རང་

དབང་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་དེ་

ཡུན་རིན་ནས་འཆང་བཞིན་ཡོད། ཆོས་དད་

རང་དབང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་བྱུང་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཏེ་

རིན་ཐང་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆགས་ཡོད། ཆོས་དད་

རང་དབང་ནི་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་ཐོབ་

ཐང་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་

ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས། དམིགས་ཡུལ་

འདི་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་སླད་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་

གིས་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་

དད་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མུས་ཡིན། 

 ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་

སྤེན་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་

དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ཧི་ལ་རི་ཁི་ལིན་ཊོན་(Hil-

lary Clinton) རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འཛམ་

གླིང་དབུ་ཁྲི་འདྲ་མིན་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་

གནང་སྟེ ་ཨ ་རིའི ་སྲིད ་གཞུང་གིས་ཆོས་

དད་རང་དབང་ཐོག་འཛིན་པའི་ཆོད་སེམས་

གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་ཧི་ལ་རི་ཁི་

ལིན་ཊོན་མཆོག་གིས་ཊར་ཀིའི་རྒྱལ་ས་ཨི་

ཚན་བྷུལ་(Istanbul) དུ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སྡེ་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་བྷར་ཐོ་

ལོ་མིའོ་ (Hiss All Holiness Bar-

tholomew) མཆོག་དང་ཨ་རི་ནས་

ཡིན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་མི་

ཊི་རི་ཡོ་ ཊར་ཀ་ཊེ་ལི་སི་(Hiss Emi-

nence Archbishop Demetri-

os Trakatellis) མཆོག  དེ་བཞིན་ཡེ་

ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨེ་

ལེཀ་སི་དེན་ཌར་ཀར་ལོ་ཚོ་(Father Al-

exander Karloutsos)  བཅས་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི ་སྲིད ་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་

ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་སྲུང་

སྐྱོབ་ཆེད་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་དེ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་

རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཞུས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་
ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྡ་སར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་

འོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་

མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་

ལྔ་དང། གཞན་ཡང་མན་པར་དང་སྦན་ཌ་ར་གཞིས་

ཆགས་བཅས་ནས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༦༠ ཙམ་གྱིས་

ཟབ་སྦྱོང་གནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། ཉིན་གསུམ་

གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེའི་རིང་མོན་གྷོ་ས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་མི་

རྣམས་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་མ་ིརྣམ་པ། 

ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མ་ིསོགས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་ད་ེབཞིན་མོན་

གྷོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་

ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས་གསུང་དོན། ཟབ་སྦྱོང་

བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་མི་གཞོན་

སྐྱེས་ཚོར་མང་གཙ་ོདང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིསྐོར་ག་ོ

རྟོགས་རྒྱ་གང་ཆ་ེསྤེལ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིའབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས། གཞན་

ཡང་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་

གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཨོ་

རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་བོད་མི་

ཚོས་མང་གཙོའི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་སྔར་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་དང་

ཚད་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་བཅས་གསུང་བཤད་གནང།  

 དེ་ནས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཇི་འདྲ་

ཡིན་སྐོར་དང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཕྱ་ིནང་གཉིས་

ཀྱི་རྒྱ་རིགས་མང་པོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་

ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད་སྐོར་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་

སྟངས་དེ་འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་ཞེས་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར། དེ་བཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའི་

མི་མང་ས་ཡ་མང་པོའ ་ིའཚོ་གནས་དང་འབྲེལ་བ་

ཆགས་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་། མཐར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།   །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༩ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་

ཀ་སེལ་(Newcastle) དུ་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་ཕྱི ་

ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༧༦ ལ་

ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། སྐབས་

དེར་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒོ་དང་

སྟབས་བསྟུན་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། 

 དེ ་ཡང ་དབུ ་འབྱེད ་མཛད ་

སྒོར ་ཨོ ་སི ་ ཊོ ་ལི ་ཡའི ་སྐུ ་ཚབ ་དོན ་

གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་

ལགས་དང། དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་

མཚན ་ལགས་རྣམ ་གཉིས ་དམིགས ་

བསལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

 དབུ ་འབྱེད ་མཛད ་སྒོ ་དེ འི ་

སྐབས ་གསར ་འཛུགས ་གནང ་བའི ་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་

སྒྲིག་འོག་སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་བོད་ཟས་

གསོལ་ཚིགས་དང་བོད་ཀྱི ་གཞས་སྣ་

ཁག་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

 སྤྱིར ་ནིའུ ་ཀ ་སེལ ་དུ ་བོད ་

རིགས ་སྤྱི ་མཐུན ་ཚོགས ་པ ་གསར ་

འཛུགས་བྱུང་སྟངས་ནི། ཟླ་བ་གཉིས་

ཙམ ་གྱི ་གོང ་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི ་གྲོང ་

ཁྱེར་སི་ཌི་ནི་(Sydney) ནས་ནིའུ་

ཀ་སེལ་དུ་བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་

གནས་སྤོས་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་

ནིའུ་ཀ་སེལ་དུ་དེ ་སྔ ་ལོ ་བདུན་ཙམ་

གོང་ནས་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་

མི་བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ལགས་དང་ཁོང་

གི་བཟའ་ཟླ་ཕྱི་གླིང་མི་སེར་དང་ལྷན་ཕྲུ་

གུ་གསུམ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་

བྱུང་ཡོད། 

 དེར ་བརྟེན ་ཁོང ་ཚོ ་ཚང་མ ་

བོད་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་

བརྟེན།  བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

གོམས་གཤིས་བཅས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་

འཛིན་ཐོག་སོ་སོའ ་ིཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་སྟོན་

ཡོང་ཆེད་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པ་འདི་བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག 

  ད་ལྟ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས ་པ ་ དེ འི ་ ཚོགས ་གཙོ ་ བསྟན ་

འཛིན་བློ་གྲོས་ལགས་དང་དྲུང་ཆེ་པདྨ་

ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་འོས་འདེམས་བྱུང་

ཡོད་པ་བཅས།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།
༄༅།  །༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ་གཞི ་རིམ་བར་མའི ་སྤྱི ་ཚོགས་

ཚན་རིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

 དེ ་ཉིན ་ཚོགས་འདུ་དེར ་གཞི ་

དབྱིན་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་འདེམས་རྒྱུགས་བཏང་བ།

རིམ་སློབ་གྲྭའི ་སློབ་གཞི ་བསླབ་གཞི ་རྩ་

འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་

༄༅། །དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་(Pestalozzi Interna-

tional village Trust,East 

Sussex,UK)པེ ་སི ་ཊོ ་ལོ ་ཇི ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐེབས་རྩ་ནས་ལོ་ལྟར་འཛིན་རིམ་

བཅུ་པ་ཐོན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་མཐར་ལྔ་ལ་(Sus-

sex Coast College, Hast-

ings, East Sussex) ཞེས་པའི་

མཐོ་སློབ་ཏུ་ལོ་གཉིས་རིང་(Interna-

tional Baccalaureate Di-

ploma Course) སློབ་སྦྱོང་ཆེད་

སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་

ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༢ བར་ཕྱི་འབྲེལ་

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་

བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི ་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་དང་གོང་འཁོད་དབྱིན་ཡུལ་

གྱི ་ཐེབས་རྩ་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་གོ ་

སྒྲིག་ཐོག་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལོ་གཉིས་རིང་

སློབ་བསྐྱོད་ཆེད་མཐའ་མའི ་མི ་འགྲོའ ་ི

འདེམས་རྒྱུགས་བཏང་ཡོད། 

 འདེམས་རྒྱུགས་ཆེད་དབྱིན་

ཡུལ ་ཚོགས ་པ ་དེ འི ་སློབ ་ཕྲུག ་ལས་

གཞིའི་འགན་འཛིན་(Student Pro-

gram Manager)ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་

རེ་ཊི་ཨེ་ལེ་སི་ཛེན་ཊར་ (Ms.Mar-

garet Alexander) ལགས་ཆེད་

ཕེབས་གནང་ཡོད། འདི་ལོའ་ིའདེམས་

རྒྱུགས་སུ་རྒྱ་གར་ནང ་གི ་བོད ་མིའི ་

སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅུའི་སློབ་མ་ ༣༡ ནས་

འདེམས་རྒྱུགས་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་

སྐོར་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རེ་ཊི་ཨེ་ལེ་སི་ཛེན་

ཊར་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། པེ་སི་ཊ་

ལོ ་ཇི ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཐེབས་རྩས་བོད་ཕྲུག་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ནི་

གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག 

ང་ཚོས་འདེམས་ཐོན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

མ་འོངས་པར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཙམ་

མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཕན་

པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

 སྤྱིར་སློབ་ཡོན་འདི་བཞིན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན་འདུག གོང་གསལ་མཐོ་སློབ་

དེ ་ནས་ཐོན ་རྗེས་བོད ་རིགས་སློབ་མ་

ཕལ་ཆེ་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཁག་

གི་ནང་མུ་མཐུད་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ ་

སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན་ཐུབ་

བསྟན་སྒྲོལ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

ལྟ་བུ་རེད། སློབ་མ་ཐུབ་བསྟན་སྒྲོལ་མ་ལྟ་

བུར་མཚོན་ན། ཨ་རིའི་སི་ཊེན་ཌི་ཕོར་

ཌི་(Standford University) 

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་སྦྱོང་

བྱ་རྒྱུའི་སློབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཡོད། སློབ་

མ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། 

ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཌིའུ་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་(Drew Uni-

versity) དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་ཡོན་

ཆ་ཚང་ཐོབ་སྟེ་ད་ལྟ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མུས་

ཡིན། དེ་བཞིན་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་བསྟན་

པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འཇར་མ་ནིའི་ཇེ་ཀོབ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་(Jacob 

University)དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་

ཡོན་ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཀུན་གྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་

བཞིན་བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་བདག་ཅག་

གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་

སྔོན་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སིར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་

ལོ་ཐོག་མར་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་

འབྲེལ། དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་སྤྱི་མཐུན་

བསོད་ནམས་གོང་འཕེལ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་

མཛད་པ་བསྐྱངས་ནས་མི་ལོ་ ༢༦༠༠ ཧྲིལ་པོ་

འཁོར་གྱི་ཡོད། དེས་ན་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས  ༣ 

ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་

སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་དང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྭ་

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་འདུས་སྡེ་དབུས་

པའི་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོར་བསྙེན་བཀུར་དང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་ཞིག་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལགས་

ན། བཞུགས་སྒར་གནས་འཁོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་

རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིབཞེས་ཕོར་མཉམ་འཁྱེར་

གྱིས་མཆོད་འབུལ་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐྱོང་
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ ༤༠༠ བརྒལ་

བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་

རིམ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  

 དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཐོག་མར་མོན་

གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དཔལ་

ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་

དབང་མང་ཚོགས་ལ་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པའི ་

གནད་དོན་དང་བཙན་

བྱོལ ་ བོ ད ་ མི འི ་ མང ་

ག ཙོ འི ་ འ ཕེ ལ ་ རི མ ་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོ གས ་ ནས ་༸གོ ང ་

ས ་༸སྐྱབས ་མགོ ན ་

ཆེན ་པོ ་མཆོག ་གིས ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་

ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་

གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་

སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ལྟར་བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་

ཐོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་ཐུབ་

པར་དགའ་སྤོབས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོབ་བྱུང། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་

དགོངས་བཞེས་དེ ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་

ཞིག་གང་ཡང་མིན།  མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

མཚམས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་ཡོང་ཆེད་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི ་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེན་པོ ་གཏོང་རྒྱུའི ་

དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། ཉེ་ལམ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་བོད་

མི་ཚོར་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་

ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའི་ལམ་

ནས་འདེམས་རྒྱུའི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་

མཛད་བྱུས་ཕྱག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

ད་ཆ་ང་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བསླེབས་

པར་བརྟེན་ཆོས་དཔོན་དང་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་

སྐོར་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་སྩོལ་བཞིན་ཡོད། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་

མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་

རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྒྱུའི་གནད་དོན་སྐོར་ཤོག་

བུ་བདུན་ཅན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་སུ་སྩལ་ཡོད་པ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་གསུང་དང་ལེན་ཞུ་

ཐུབ་པར་དགའ་སྤོབས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། བོད་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་

ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་

འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། དེང་སྐབས་དཀྱིལ་ཤར་

ཡུལ་གྲུ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་མི་མང་སྒེར་

ལངས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ལ་འཕོ་

འགྱུར་གཏོང་ཆེད་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་

འཐབ་རྩོད་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་

འདིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོལ་བ་མི་དགོས་པར་མང་

གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐོག་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ནི་གཟི་

བརྗིད་ལྡན་པའི་བྱུང་རབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཐེངས་འདིར་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་ཚོས་མང་གཙོའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་

མདུན་སྤོས་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་དེ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་

ཞིག་མིན་པར་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་གི ་རང་

དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་

པའི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བཏང་ཡོད།  དེར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་

ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཀའ་ཁྲི་གསར་པའི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིཚོགས་མགོན་དུ་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་ཁྲིར་འདེམས་

འཐོན་བྱུང་བ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

  དམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒོ་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་དང། དེ་རྗེས་འདེམས་འཐོན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉིས།  དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་བཅས་དང། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ལྷན་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། སྲི་ཞུའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་བཀའ་ཁྲི་

གསར་པ་མཆོག་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག    ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ས་གནས་དེར་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་ཁྲི་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་མི་མང་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ་ཕྱི་ནང་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་དང་ཕྱི་

རྒྱལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྣམ་པ། རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧


