དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ་ི
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠
ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་བོད་མི འི་གཞི ས་
ཆགས་ཁག་ལྔའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་སྤྱི་ནོར་

གཉིས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལས་རི མ་གོ ་

གཅིག་དང་།

ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་

ཆགས་ཁག་ལྔའ་ི ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་ འཕེལ ་ཐུ བ ་བསྟན་ལགས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ ་

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ལྷ་ོ སྤྱི ས ་གཙོ ས ་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ལྷ་ོ སྤྱི་ཆོ ས་
དང་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་།

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་

དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

༸ཞབས་སོ ར ་ཐོག ་མར་འཁོད ་ནས་མི ་ལོ ་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་གསུང་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ནས་

བཤད་རི མ་པར་གནང་རྗེས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒརོ ་དབུ་བཞུགས་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཀ་

ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་

མཛད་ཡོ ད།
༩།༥༠

Hotel

ཙམ་ལ་སྦངེ ་ལོར་ཏཇ་

Taj West

དེ་ནས་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་

གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ བཙན་བ ྱོལ ་ལ་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་

ངོས ་རང་ད་ཆ་རྡ་སར་འབྱོར ་ནས་ངལ་གསོ ་
ཡག་པོ་ཞི ག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་
བོད་མི ་རྣམས་བླ་ོ བདེ་པོ་བྱོས།

མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་

༦༠

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

གཉིས།

གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ རྣམ་པ།

གདན་ས་ཁག་གི ་མཁན་ལས་ཟུར་
ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་

དང་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་

དང་ཚོ གས་མི ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ་བར་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་
ཆེ ན་མཆོ ག་ལ་རྒྱུ ་རི ན་ཆེ ན་དངུལ་ལས་གྲུབ་

པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། དེ་བཞི ན་སྐབས་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་དབུ ་ པོ་ འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛི ན་ལགས་དང་།

མི ། མཉམ་འབྲེལ་སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་

དེའི ་ མེ ་ སོ ར ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་

མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཨེ ཅ་ཌི ་ཀུ་མ་ར་ ལགས། བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། ཚེ ་

མི ་སྣ།

དཔོན ་ཨེ ་སི ་ ཨེ ན་ཀི ་ རན་ཤང་ཀར་ལགས་

བཞུགས་ཐོག

སྭ་མི ་

སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་ཀ་ན་ཊ་ཀ་ པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

མི ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་

འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་གནད་ཡོ ད་
དེ་བཞི ན་ཕྱི་ནང་གི ་གསར་འགོད་

མཆོག ཆེ་ རི ང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།   མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་

པ་བཅས་ལྷ ན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་སྦ ལ
ེ ་

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ གནས་ཧིན ་བོད ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ ག ས་པའི ་

འཕགས་བོད ་གཉིས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་གླུ ་ བཏང་གྲུ བ ་

HD Kumaraswamy

བསྟོད ་སྐུ་ མགྲོན ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག

ས་

ཀོབ་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག་གི ས་

སྐུ་ ཞབས་ནི་ ཅི ་ ལི ང ་གྷ ་ པ་མཆོ ག ་གི ་ བུ ་ སླབོ ་
ལ་ཕྱག་རྟགས་གསོ ལ་སྩལ་གྱི ས་བཀའ་སླབོ ་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོ ད།།

དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ ཚོ གས་མི ་སོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་ མཚམས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་མང་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ

གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཙམ་

དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་སྐབས་ཚང་

རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་
མ་ཟད།

ི ་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མི ན་ནང་
འཛམ་གླང

མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་དར་མཁའ་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་

དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་

རྒྱ ་ ག ར ་ ག ཞུ ང ་ མ ང ་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ཨི ན་ཇིའ་ི བཙན་རྒྱལ་ལམ་

ཞུ ས་རྗེས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསུང་

ལུགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་བཙན་

ཐོབ་སྟེ་ད་བར་མི ་ལོ་ ༧༢ འཁོར་བའི་ཉིན་
མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན།

དོན།

ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་མི ་ལོ་ ༧༢ འཁོར་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལོ་ངོ་ ༧༢ འདིར་དཔལ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་།

རྒྱ་གར་གི ་གནའ་བོའི་ལེ གས་བཤད་རྣམས་

ཡོ ང ས ་ ལ ་ འ ཚ མ ས ་
ལེ ག ས ་ ཞུ ས ་ པ ་ ད ང ་

བོད་མི ་དང་

ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་འཚམས་

གཞུ ང་མང་གཉིས་ལས་

འབྱོར་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་

ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མེད་པར་བརྟེན་དེ་རི ང་ སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་གྱི ་ངང་ནས་བདག་གཅེས་

ཆོ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ནོ ་གཡུ ་ཐོག ་ཀརྨ་དགེ ་

ི ་ནང་ཨང་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོ ད། ཡི ་གེ་འབྲི་
གླང

འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག ཤེས་རི ག་བཀའ་

མི ་གྲངས་ཐེར་འབུམ་གཅི ག་ལྷག་ཙམ་ཡོ ད།

ལེགས་མཆོག བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་བླ་བྲང་

ཚོ ས་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་དཔལ་ན་ལེ ནྡྲ་ནས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ བོད ་དོན ་སླ ད ་རྒྱ་གར་

སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་མདུན་དུ་དཔལ་

ཐོག་བོད་མི འ་ི

ཀླགོ ་ཐུ བ་མཁན་གྱི ་གྲངས་ཚད་ལ་མཚོ ན་ན་

ི ་འདིའི་ ཐོས་བསམ་སྒམ
ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་འཛམ་གླང
ོ ་གསུམ་གྱི ་ཐོག་ནས་འཛི ན་
གི ་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་མང་ བྱས་པ་དེ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ་བདྱེ ་
གཉིས ་ལ་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ དགོས་པ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་བཞི ན་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་བརྗོད་ནའང་རྒྱ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དུས ་དང་རྣམ་པ་ཀུ ན ་ རོགས། ཞེས་གསུངས།།

ཐོག་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་ཆེ ན་

རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གྲས་སུ་ཚུད་བཞི ན་ཡོ ད།

ལེ ག ས་བཤད་བསྐྱར་གསོ ་ མཛད་རྒྱུ ་གལ་

འཕར་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ གར་ནི་ དེང ་སྐབ ས་འཛམ་གླིང ་སྟོབ ས་ཆེ ན ་
དེར་བརྟེན་ལོ་ངོ་ ༧༢ རི ང་དཔལ་འབྱོར་

དེར་

རྒྱུ་ཡི ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བོད་མི ་ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་ངེས་པར་གནང་

བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག སྲི་ཞུ་བ་དྲུང་

ཐེངས་ ༧༢ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

བོད་མི ་

པའི་ ཉིན ་མོ ་ འདིར ་ངས་

བའི ་ དུས ་ཆེ ན ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞི ག ་ཆགས་ སྦྲགས།

ཡོ ད་སྟབས།

༩།༣༠

སར་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་རི ང་རྒྱ་གར་ཨི ན་ཇིའ་ི དབང་འོག་ འད ྲི འི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་
གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་
ལས་པ་ཞི ག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རི ང་

མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར།

གནས་སྡདོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་

ཚོ ས། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

དང་། ཆབ་སྲིད། ཤེས་ཡོ ན་གང་གི ་ཆ་ནས་

དུ་ རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ལེ ནྡྲ འི ་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་
ཆེར་གཟིགས་ནས་འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤
རེ ས ་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་སྒར་དུ་
༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོ ད།
སྐབ ས་དེར ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་
ནང་གི ་ གསར་འགོ ད ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན། ཐོག་མར་ལ་དྭགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།
ལ་དྭ ག ས་ནི ་ ས་མཐོ་ བོ་ ཡི ན་སྟབས་ཡུ ན་རི ང་
པོ་བསྡད་པ་ཡི ན།
ཐེངས་འདིར་ལྡམ
ུ ་ར་དང་།
ི ་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་
ཟངས་དཀར། ཀར་གྷལ
མང་དྲགས་འདུག   ངོས་རང་ད་ཆ་ལོ་ན་ ༨༣
བསླབེ ས་པར་བརྟེན་ལུ ས་པོས་ཏོག་ཙམ་ཚོ ད་ཟིན་
ཟེར་གྱི་འདུག སྤྱིར་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་། ངོས་
ཀྱི ས་རྒྱུ ན་དུ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ན། ཞེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞི ན་པ་ལྟར་ཕན་
ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་སོང་།   རླུང་འཕྲིན་འདི་
བརྒྱུ ད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི ་རྣམས་
བླ་ོ བདེ་པོ་བྱས་ནས་སྡདོ ་རོགས།  ངོས་རང་ད་ཆ་
རྡ་སར་འབྱོར་ནས་ངལ་གསོ ་ཡག་པོ་ཞི ག་རྒྱག་
རྒྱུ་ཡི ན།  ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།
དེ་ ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ གསར་འགོ ད ་པ་ཞི ག ་གི ས ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ས་
གནས་གང་སར་ཡུ ན་རི ང་པོ་ དེ་ འདྲ་ཇི ་ ལྟ ར ་
ཚི བས་སྒྱུར་མཛད་ཐུ བ་མི ན་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་པར་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་དེ་འདྲ་ཡོ ང་ཐུ བ་
པ་ནི་གཙོ ་བོ་སེམས་ནང་ཞི ་བདེ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་
ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ།།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་བཤད་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༩ རེས་
གཟའ་ཕུ ར ་བུ ་ ཉིན ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་
སྦངེ ་ལོ ར་ཁྲིམས་ལུ གས་རི ག་པའི་གཙུ ག་ལག་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་དང་ཚོ ང་རི ག་བས་ྟི གནས་ཁང་
གི ་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁྱོན་གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་
ལ་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་འདས་པའི་ལོ ་
ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་ནས་ཆོ ས་དང་རི ག་
གཞུང་། ཁོར་ཡུ ག་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་ཐུ ན་
མོ ང ་མིན་པའི་ འབྲེལ་བ་གཏིང ་ཟབ་ཡོ ད ་པའི་
སྐརོ ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ།     བོད་
ནི་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ནང་གི ་རྒྱུ ག་ཆུ་ཆེ ་ཁག་གི ་འབྱུང་
ཁུངས་ཡི ན་པ་དང་། ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་
མི ་འབོར ་ཐེར ་འབུ མ ་ཙམ་གྱི ་ འཚོ ་ བ་བོད ་ཀྱི ་
གཙང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ། དེ་
བཞི ན་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུ ག་གནས་སྟངས་
དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་འཕེལ་
རི མ་སྐར
ོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ད་ལྟའི་ འཛམ་གླིང ་གི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་ནས་
བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་ནའང་བོད ་ཀྱི ་ གནད་
དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་ནི་དཔེར་ན།   
གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་ཐོག་བོད་མཐོ་སྒང་ཧ་ཅང་
འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་
རྒྱ་ནག་ནས་འཐོན་བཞི ན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་
རི ན་གོང་ཆུང་ཆུང་དེ་དག་གི ་རྒྱུ ་ཆ་ལི ་ཏི་ཡམ་

རྣམས་བོད་ཀྱི་གནས་རི ་རྩ་ཆེན་
དེ་དག་ནས་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་བྱས་པ་ལས་
འཐོན་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་
གནང་ཡོ ད། །
Lithium
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲང་བདེན་མི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་དྲི་བ་བཏང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མི ་སེར་ལག་

སྤྲད་དེ། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ ཐོག ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱེད ་བཞི ན ་ དད་རང་བ་ལ་དམ་བསྒྲགས་བ ྱེད ་བཞི ན ་

ྲི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་
ཚབ་དོན་ཁང་དང་ཕྱི་དལ

གཉིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དེས་བོད་

འདྲ་བ་གཉིས ་ལག་བསྟར་བྱེད ་པ་བརྒྱུ ད་

གཞན་ཡང་ཡི ག་ཐོ་ དེའི ་ ནང་འཁོ ད ་དོན ་ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་བཀའ་ཆོས་

ཚོ གས་ཀྱི་མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་རྩ་མེ ད་བཟོ་

ནག་གཞུ ང་གི ས་དུས་བཀག་ངེས་ཅན་ཐོག་

ཕུལ་ཡོ ད།  ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཁར
ྱེ ་སྤ དྲོ ་ཕ ག
ྱོ ས་ཐད་སྲིད ་བྱུ ས ་མི ་ འདྲ་བ་

མི ་ཚོ ར་མི ་སེར་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་འགྱུར་འགོག་
རྐྱེན་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་གར་དུ་

མི ་སེ ར ་ལག་ཁྱེར ་སྤྲོད ་རྒྱུ འི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་མི ་ ཡོ ད་པ་གསལ་འདོན་བྱེད་འདུག

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཡི ན་པའི ་ བོད ་མི ་

ལྟར་ན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མི ་སེར་ལག་ ཞུ ་ བར་བཅར་མཁན་བོད ་མི ་ རྣམས་ལ་རྒྱ་

ཐང་ཚན་པས་གོང་གི ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱལ་

རྒྱུ འི་ ལས་དོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལ་ཞུ ་ སྙན ་ཞི ག ་

བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པ་དང་། ཅི་སྟེ་དུས་

གི ས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་

ཚེ ་འབྲེལ་ཡོ ད་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་རྣམས་ལ་

རི ག ས་དབྱེ་ འབྱེད ་རྩ་མེ ད ་བཟོ་ རྒྱུ འི ་ ལས་

ི ས་
དམ་བསྒྲགས་སུན་གཙེ ར་བཟོ་རྒྱུ འི་སྡག

དོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

སྐུལ ་སྣ་ཚོ ག ས་གཏོང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་རྒྱལ་

ལྟ་བྱས་པ་དང་། འགྲུལ་བསྐྱོད་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ། དེ་བཞི ན་བོད་མི ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ཁྱད་ལས་པ་ཚོ ས་

དབ་ྱེ འབདྱེ ་བྱས་པའི་གནད་དོན་གསུམ་པོ་

ལ་བསྐྱར་ཞི བ་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་དུས་སྐབས་

ཀྱི་མི ་སེ ར་ལག་ཁར
ྱེ ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་ སུ ད ་སི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་ཁང་དང་ཕྱི ་ དྲིལ ་འགྲོ་

ཁྱད་ལས་མི ་སྣ་ཁ་ཅི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་

བཀག་ནང་ཚུ ད ་བོད ་དུ་ ཕྱི ར ་ལོ ག ་མ་བྱས་

ལ་ཡི ག་ཐོག་ནས་དྲི་རྩད་གནང་འདུག

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

ཚོ ར་མི ་སེར་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་སྐབས་མི ་རི གས་

གསལ་འདོན་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་བོད་མི ་རྣམས་ ནི ་ འདི ་ ལོ ་ ཙམ་མ་ཟད་ལོ ་ སྔནོ ་མར་ཡང་

མི ་རི ག ས་དབྱེ་ འབ ྱེད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཐད་

དང་བསྟུན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཁྱད་ལས་མི ་སྣ་ཁག་

རྣམས་ལ་ཆེ ད ་མངགས་མི ་རི གས་དབ ྱེ ་

འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག

འཚབ་ཀྱི ་ རྣམ་པ་བཏོན ་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་

གཅི ག ་གི ས ་གནད་དོན ་དེའི ་ ཐོག ་སེ མ ས་ འབ ྱེད ་བྱས་པར་ངོས ་འཛི ན་ཐོག ་སེ མ ས་

ཁྱེར ་སྤྲོད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་མི ་འདྲ་བ་

གཉིས ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་བོད ་མི ་

རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དམ་

སྐ བ ས་དེར ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁྱད་ལས་མི ་སྣ་ ནག་གཞུ ང ་ལ་སྐྱོན ་བརྗོད ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱས་ བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད།
རྣམས་ཀྱིས་ཐུ ན་མོང་ཐོག་ཤོག་གྲངས་

ལམ་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ འག ་ྲོ མི ན ་གསོ ་

རྒྱལ་ཁབ་

༥ ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ གཞན་ནང་༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་

ཅན་གྱི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་ མི འི་འགྲོ་བསྐྱོད་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ གི ་བཀའ་ཆོ ས་ཞུ ་རྒྱུ ས་མཚོ ན་བོད་མི ་ཆོ ས་

དང་།   བོད་མི ་རྣམས་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཛམ་

ཉར་འོག་དྲི་རྩད་བྱས་པ་དང་།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་ཞུ་གཏུ ག་
གནས་ གླང

སྟངས་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་གི ་ འོག ་དོ་ དམ་བཀག་ སྐ བ ས་སེ མ ས་འཚབ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཡོ ད་པའི ་

ཉར་བདྱེ ་མི ན་ཐད་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ ་ གནད་དོན ་བཞི འི་ ཁོང ས་ནས་གསུ མ ་ཡི ན་

ཡོ ད་པ་གསུངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་སུད་སི ་སྐ་ུ

འདུག་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཚང་མ་ལ་ངས་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ ཐོག ས་ཐུ བ་པའི ་ གྲུ བ ་འབྲས་ཐོན ་ཐུ བ་པ་
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ནས་འཚམས་འདྲིའི ་ བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནི་མངའ་སྡ་ེ འདིའ་ི ཐུ ན་མོང་
བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ལྔ་ ཐུ ན ་མོ ང ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་རི ང་ མ་ཡི ན་པའི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱར་བའི ་ བཀའ་
ནས་སྦངེ ་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞི ར་བཟུང་། བོད་ལ་དུས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ འགྱུར་བྱུང་བའི་རྗེས་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ནང་
ཐོག ་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་ གྱར་ནས་ལོ ་ ངོ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ ལ་ཉེ་ བ་ཆགས་ཀྱི ་
གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ ཡོ ད། དུས་ཚོ ད་དེའ་ི རི ང་ལ་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་

དྲིན་ཆགས་ཡོ ད་དུས།

དེ་རི ང་ངས་བོད་

དེ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

གནང་དོན།   ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞི འ་ི གཙུག་ ཕྱོ ག ས་གཞན་ཞི ག་ནས་རྒྱ་གར་དབུ ས་ མཆོག་གི ས་རྒྱུན་དུ་གསུང་རྒྱུ་ཞི ག་ལ། བོད་
དེ་བཞི ན་མངའ་ པ་ཐོག ་མར་ཨ་རི ར ་སླབེ ས་པའི་ དུས ་ཚོ ད ་

མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་བླང ་ སྡ་ེ སོ་སོའི་གཞུང་དང་མང་ཚོ གས་བཅས་ཀྱི་ དེར།

ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོད་པ་ཚུར་

དོར་ལམ་སནྟོ ་པ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ནང་ ལེན་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་དེ་ཚོ ས།

ལས་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་སྒ་ོ གསུ མ་གུ ས ་ཕྱག་སྔནོ ་ མངའ་སྡ་ེ བཅུ ་ གྲངས་གཅི ག ་ནང་ལ་བོད ་ གཞི ་དེ་བོད་པ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་རྒྱུ ་

དེ་རི ང་ཀར་ན་ཊ་ མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་བཙུ ག ས་ཡོ ད ་པ་དང་། གཅིག་པུའ་ི ཆེད་དུ་མི ན་པ་དང་། བོད་པའི་

ཀ་མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་ མངའ་སྡ་ེ ཁག་གཅི ག་མ་གཏོགས་ཚང་མའི་

མི ་རི གས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་།

གོམས་

བསྒྱུར་གནང་མཁན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་ གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།
རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན ་ཁྲི་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ ང་ཚོ ་ ཐོག ་མར་བཙན་བྱོལ ་ལ་གྱར་ཡོ ང ་

ཐོགས་ཡོ ང་རྒྱུ འི་དམི གས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཟིན་

གཤི ས་སོ ག ས་ཨ་རི འི ་ མི ་མང་ལ་ཕན་
གྱི་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

ཐོག་མར་རྒྱ་

གར་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་ནེ་རུ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་

ཆགས་ཡོ ད།

ཐུ ག ས་ཕན་གསོ ་ མཁན་ཞི ག ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་ཀྱི ་

དགོས། ལྷག་པར་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་

ད གོ ང ས ་

པ་བཞེ ས ་

མི ན་ནམ་
བསམ་

གྱི ་ འ དུ ག
ང ་ ཚོ ་

འཕགས་

བོད ་ཀྱི ་ འབྲེལ་བའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ལ་བལྟས ་
ན།

ཆེན་ཀུ་མ་ར་སི ་ཝ་མེ་

H. D. Kumaras-

གཙོ ་བོ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ མངའ་སྡ་ེ འདི ར ་མཚོ ན ་པ་ཡི ན་ན་བཙན་

wamy

བྱོ ལ ་གྱི ་ མི ་འབོར ་མང་ཤོ ས ་ཤི ག་དང་།

མཆོག མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ དེ་ བཞི ན་གདན་ས་ཆེ ན ་པོ་ གསུ མ་གྱི ས ་

ཆེའ་ི སྐ་ུ ཚབ།

གཞན་ཡང་མངའ་སྡ་ེ འདིར་ མཚོ ན་པའི་ཆོས་སྡ་ེ ཆེ་ཁག

གནས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་དང་།

དེ་འདྲའི་ཐོག་

བོད་དོན་ ནས་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་གནང་སྟེ།

དེང་

དང་འབྲེལ་བའི ་ ག ག
ྲོ ས་པ་རྣམ་པ་བཅས་ སང་འཛམ་གླིང་ཐོག་དམི གས་བསལ་ཕན་

ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ་ ༡༠༠༠ ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཡུ ལ ་མི ་དང་མཐུ ན ་ལམ་
བརྒལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ ཡག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་

ཚོ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་གོ ་ བདེ་ བའི ་ ཚུ ལ ་དུ་ མངའ་སྡ་ེ སོ་སོའི་ནང་ལེ གས་སྐྱེས་ཕུལ་ཐུ བ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ རྒྱུ། ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ནས་བོད་མི ་རི གས་

དེའ་ི སྐབས་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་

གི ས་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་པ་ནི་དགེ་རྒན་དང་ ཀྱི་སོ་སོའི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་ཆོ ས་དང་།
དགེ་ ཕྲུག་གི ་ འབྲེལ་བ་ལྟ་ བུ ་ ཡི ན་པ་གསུ ང ་ རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག གོམས་གཤི ས་

པོ་ ནས་དགོ ང ས་བཞེ ས ་གནང་སྟེ་ གཞི ས ་

ནའང་སེམས་ནང་དེ་འདྲའི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་ སོར་ཆུད་གནང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ འི་ཕྲག་ཏུ ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་དམ་པ་མོ་རར་ ཡི ན་དུས ་དེ་ རི ང ་གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་མང་པོ་

ཆེ ན ་ཟུར ་པ་ནི་ཇ་ལི ངྒ་པ་མཆོ ག་གི ས ་དང་ བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཡི ན་

ལྷག་པར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

པ་ཚོ ར་འགན་འདྲ་པོ་གཙོ ་བོ་གཉིས་ཆགས་

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་སྐད་ཡི ག་ཐོག་ ཀྱི་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག

གི ས་དབུས་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་ དམི གས་བསལ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་མགོན་
དེ་རི ང་གི ་སྐ་ུ མགྲོན་ གནང་བ་དང་།

བོད ་འབྲེལ་བ་མུ ་ མཐུ ད ་རྒྱུ ད་འཛི ན་བ ྱེད ་

པ འི ་

གར་མངའ་སྡ་ེ སོ ་ སོ ར ་ཕྱག་བྲིས་གནང་བ་

གི ་དབུ་ལས་རྣམ་པ།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འཕགས་

བསམ་

གྱི་སྡ་ེ རྣམ་པ་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ མེ ད་པའི ་ གནས་སྟངས་དེ་ འདྲའི ་ འོ ག ་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉི ས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་

ཡོ ད ་ཅེས ་ཟེར ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ གནད་ཡོ ད ་

མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་དང་གོམས་གཤི ས་

མི ན་འགྲོ་

ཞུ ས ་ལྟ ར ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་བཤད་ ཐོག་སྙན་པར་གྲགས་པ་བྱུང་བ་གཅི ག་དང་། ཡོ ད།

གི ས ་དབུ ས ་པའི ་ སྐྱབས་གནས་དགེ་ འདུན ་ དུས། ངོ་ཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏོགས་

མི ་ སྣའི་ དགོང ས་པ་ལ་དེ་ འདྲ་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་

ལྷ ག ་པར་དུ་ དེ་ རི ང་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་

ནས་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་དང་།

ི ་ བཞི ན ་རྣམ་པ་ཚོ ་ ཚང་མས་མཁྱེན ་བཞི ན ་
མཆོ ག་དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་ དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཟེར་བ་དེ་འཛམ་གླང

ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་ལ་ཆི བས་ ནང་བོད་པ་ཁ་འཐོར་ཏེ་གནས་བཞི ན་པའི་

ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ནས་བོད་པའི་ཐུ ན་མོ ང་

བསལ་གྱི ་ རོ ག ས་མགོ ན ་གནང་རྒྱུ ་དང་།

ཐོག་ནས་མངའ་སྡ་ེ ནང་དམི གས་བསལ་གྱི ་

གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་། ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་ པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས།

པའི་ཡལ་ག་མི ་འདྲ་བ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཆགས་

མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་

ི ་ཐག་
དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་འདིར ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་དུས ་སྙང

རྒྱན་འཛམ་གླིང ་ཞི ་ བདེའི ་ དེད ་དཔོན ་བོད ་ གཞུང་དང་མང་ཚོ གས།

གི ་དགོངས་གཞི ་དེ་བོད་པ་རང་ལ་དམི གས་

དང་།

ཆགས་ཆེ ་ ཁག་བཙུ ག ས་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ཡོ ད །
ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་

ལ་ཕེབས་དུས་ཁོང་དང་དམི གས་བསལ་གྱི་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཇི་དྷ་ི སི ་

(Morarji Desai)

སོགས་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་
བབ་པའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོ ད།

མཆོག་གི ས་ ཞི ག་འཛོ མས་ཡོ ད་སྟབས།

དེ་འདྲ་

དེ་ཚོ ་ཐུ གས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ ལ་འཇགས་རོ གས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་

འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱག་བྲིས་ཤི ག ་ཕུ ལ ་བའི ་ ནང་བོད ་དང་རྒྱ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་ འདྲ་ཡི ན་དུས ་ཕྱོག ས་གཅི ག ་ནས་ཁོང ་ གར་ནི་བྱང་ཆུབ་ལྗནོ ་ཤི ང་གཅི ག་ལས་སྐྱེས་ གནང་།།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ 3

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་
མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

གཉིས ་ཀྱི ་ བཀའ་དྲིན ་ནམ་ཡང་མི ་བརྗེད ། གང་ཐུ བ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱ་གར་མངའ་

མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་སོགས་བོད་དུ་གདན་

གཉེན ་པོར ་བསྟེན ་ནས་སེ མས་ཞི ་ བདེ་ བག་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་བོད ་མི འི་

ནང་བཅོས་སྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱས་པ་བཞི ན་ བརྟེན།

བརྒྱུད་གཞི ་ཚུགས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་

པར་བརྟེན།

༡༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ སྡ་ེ ཁག་གི ་ གཞུ ང ་ལ་ཕྱག་བྲིས་གནང་བར་

བོད ་ནང་དུའ ང་དེ་ ལྟ ར ་བཅོ ས ་སྒྱུ ར་བྱས་ སྐད་ཡི ག་སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཆེ ད་
བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོ་ནས་བཟུང་

མཆོ ག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འགོ་བཙུགས་

༦༠

ནང་འཚམས་པོ་མེ ད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི ་

ལ་༸ཞབས་སོར་ཐོག་མར་འཁོད་ནས་མི ་ལོ་
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ནས་

ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་

བོད་པའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

པ་རེད།

ཞུ ་ གནང་ས ་ྟེ བོད ་དུ་ དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་
པ་ཚོ ས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་བདག་

ལེགས་བཤད་དེ་དག་དེང་

སྐབ ས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སུ ་ དགོ ས ་མཁོ་ ཅན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་

བར ནྟེ ་ངོས ་ནས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་

ལེ གས་བཤད་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་

རྒྱ་གཞུང་གི ་བཅོས་སྒྱུར་དེ་བོད་

ཚོ ས་དེར་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོ ད།

ཕེབ ས་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག ས་ཡོ ད ་

ཡོ ང་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འཛམ་

གླིང་ན་གནའ་དེང་ཤེ ས་ཡོ ན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་

དེར་བརྟེན་

ལ་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ བའི ་ མཛད་སྒ ར
ོ ་དབུ ་

ཕྱི་ལོ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

བཤུ ་གཞོག་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་རྒྱ་གཉིས་

མཆོ ག་ལ་ཆོ ས ་ཀྱི ་འཁོར ་ལོ འི་ ཕྱག་རྟགས་

ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་ གཞི ས་ཆགས་གསར་རྒྱག་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་

པོ་བརྒྱབ་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

མའོ་ ཙེ ་ ཏུ ང་དང་ཐེང ས་འགའ་ཤས་ཐུ ག ་ ལོ ར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་

ི ་ནང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།
གླང

སྒསོ ་ནེ་རུ་མཆོག་གི ་ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ལ་

རེ ་ དོག ས་དང་རྣམ་ར ག
ྟོ ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གང་

ལོ་ངོ་ ༤༠ གོང་གི ་རྒྱ་ནག་དང་དེང་སང་རྒྱ་

བཞུགས་མཛད་ཡོ ད།

མཆོ ག ་གི ས ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་
མེ་སོར་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་

ཤི ག་དང་།

བླནོ ་ཆེ ན་འདས་པོ་སྐུ་ཞབས་ནི་ཅི ་ལི ང་གྷ་པ་

Nijalingapa

མཆོག་གི ་བུ་སླབོ ་དཔོན་ཨེ ་སི ་

ཨེ ན་ཀི་རན་ཤང་ཀར་

Shanhar

Prof. S.N.Kiran

ལགས་ལ་ཕྱག་རྟགས་སྩལ་རྗེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་

ཡོ ངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

ངོས་རང་ཀ་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་

༡༩༥༩

ལམ་ལུགས་སྤལ
ེ ་ཐུ བ་མཁན་རྒྱ་གར་གཅི ག་

ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་

པུ་ཡི ན་པ་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་ཡོ ད། ཅེས་དང་

གི ས་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་གཉའ་གནོན་

ལོ་ངོ་ ༦༠ རྗེས་ལ་གཞི ་ནས་ང་ཚོ ས་ཕར་རྒྱ་

ཀྱི ་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ རུ ་ ཕྱི ན ་པ་རེ ད །

བསྐྱོད་དེ་སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི ་གཙོ ་འཛི ན་ དུ་བཙུགས་པ་རེད། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦

མྱོང་།

སྐབས་དེ་དུས་ངོས་རང་སྤྱི་ཚོ གས་ ཆེན་འདས་པོ་དམ་པ་ནི་ཅི ་ལི ང་གྷ་པ་མཆོག་

རི ང་ལུགས་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་སྐྱེས་བྱུང་། ང་ཚོ ་ ལ་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་།

ཁོང་གི ས་བོད་དོན་

རྒྱ་གར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་འབྱོར་དུས་ ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བ་མ་ཟད།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་དང་པོ་ནེ་རུ

lal Nehru

Jawahar-

མཆོག་གི ས་ངོས་ལ་བོད་པའི་རྩ་

དོན་གསོན་པོར་གནས་དགོས་ན། བོད་པའི་

བོད་དོན་དང་བོད་མི འི་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཕྲུག་གུ་ཚོ ར་སླབོ ་སྤྱོང་སྤྲོད་དགོས།

ཞེས་

ནེ་ར་ུ མཆོག་གི ས་

དཔལ་ནཱ་
ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དེ་བཞི ན་དེང་གི ་འཛམ་
ི ་ནང་མི འི་བསམ་བླརོ ་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
བར་བརྟེན ་སེ མ ས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

མངའ་སྡ་ེ འདིའི་ནང་གི ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་

བཞི ན་ཡོ ད།

དུས ་རབས་བདུན ་པའི ་ ནང་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་

ཐུ བ།

དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་བར་

རྣམས་ལ་ས་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞི ག་གནང་ཡོ ད།   སྨནོ ་ལམ་གཅི ག ་པུ ་ བརྒྱབ་ནས་འགྲུ བ ་མི ་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་བོད་ཡི ག་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་

ལམ་ལུགས་ནང་ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

ཆེ་སར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་གདེང་
སྤབོ ས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་མཐོང་གི ་འདུག འདི་ནི་

གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དང་ཡང་
བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡི ན།

ནག་གཉིས་ཞི བ་བསྡར
ུ ་བྱས་པ་ཡི ན་ན། དེང་

སང་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུ ར ་བ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་
ཕྱིན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་བོད་

ལ་མདུན་ལམ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཏན་ཏན་འདུག
ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

དུས་རབས་བརྒྱད་

གི ་ཉམས་ལེ ན་སྐར
ོ ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་གཞུ ང་

བོད་མི ་རྣམས་ནས་མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་མང་ སླབོ ་གྲྭ ་ གསར་འཛུ ག ས་ཆེ ད ་རོ ག ས་རམ་

གྱི ས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་

གི ས་མི ་མཐུ ན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི ་བླ་ོ དེ་དག་ལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

ལ་གུས་ཕྱག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྐྱབས་

མཉམ་དུ་གྲོགས་པ་ོགསེར་པ་འཚོ ལ་དགོས་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོ ངས་

ཆགས་ཁག་ལྔའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་སྤྱི་ནོར་

ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཀུ ་མ་ར་

བཞག་ཐོག    བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་འབར
ྱོ ་ བྷ་ི ཧ་རི ་ཝཇ་པ་ཡི ་མཆོག

ཐུ གས་ཁུར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་གོ་ ལམ་སྟོན་གནང་སོང་།

གསར་གཏོད་མཛད།

སྐབས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་ཚོ ་ བོད་པ་ཚོ འི་གཞི ས་ཆགས་གསར་རྒྱག་དང་ པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་

ནས་རྒྱས་བཤད་གསུང་ཡོ ད་པས། དེ་དག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༡༠ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་བོད་མི འ་ི གཞི ས་

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

གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ།ེ

དེ་བཞི ན་ཀ་ན་

སི ་ཝ་མེ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པས་གཞུ ང་གི ་

ཞེ ས ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན ་སྩལ་བ་གཞི ར ་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་བཞི ན་ཐུ གས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ང་

ཚོ ས ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ ཡུ ལ ་གྱི ་ གཞུ ང ་

མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་
པ་ལྟ ར ་མཛེ ས ་སྡུ ག ་ལྡ ན ་པའི ་ ཀ་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡ འེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་
རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང་

ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང་མང་གཉིས་ཀྱི ་

ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ ་ད་

ལྟ་ རང་ཉིད ་ཀྱི ་ རྐང་པའི ་ ཐོག ་ལངས་ཐུ བ ་
ཡོ ད། དེར་བརྟེན་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངས་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ བཙན་བ ྱོལ ་

ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་མི ་ལོ་

༦༠

གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ཚང་

ནེ་རུ་མཆོ ག་དང་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་ཨ་ཊལ་
དེ་བཞི ན་ད་ལྟ་

བའི་སྐབས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་ སྲི ད ་བླ ནོ ་ལས་ཐོག ་ན་རེ ནྡྲ ་མོ ་ དི ་ མཆོ ག ་
བླནོ ་ཆེ ན ་འདས་པོ་ དམ་པ་ནི་ ཅི ་ ལི ང ་གྷ ་ པ་ གི ས་གཙོ ས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

མཆོ ག་གི ས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད།

མངའ་སྡ་ེ འདིའ་ི ནང་ མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་གང་ཐུ བ་གནང་

གི ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ས་ཆ་ཕོན་ དང་གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་
ཆེན་པོ་ཞི ག་གནང་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ངས་ ཡི ན།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

དམི གས་བསལ་གྱི ས ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ནས་

སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་འདས་པོ་དམ་པ་ནི་ཱཅི་ རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་

ལི ང་གྷ་པ་མཆོག་གི ས་གཙོ ས་ཤུ ལ་ལུས་ནང་ ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་

མི ་ཡོ ང ས་ནས་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི ་རྣམས་ མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་རྒྱ་གར་དང་བོད་

ལ་མཐུ ན་འགྱུ ར་རོ ག ས་རམ་གང་ཐུ བ་ ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་འབྱོར་བ་རེད།

སྤྱི་ནོར་

གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་ཐུ གས་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་

དེ་བཞི ན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་

ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་རི ང་ང་ཚོ ར་

རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནི་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་

མེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་ མི ་ རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་ཧྲ་ཏག་ཏག་གནས་
སྡ་ེ ནང་གི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ས་ བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་

མར་ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་

དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་ཞི ག་ཡོ ད།

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། བོད་མི འ་ི

འདས་པོ་དམ་པ་ནི་ཅི ་ལི ང་གྷ་པ་མཆོ ག་གི ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ཀ་ན་ཊ་ཀ་ ཞུ ས ་ཏེ་ སྙིང ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲིའི ་
མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་

ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་

རྫོགས་ཤོར་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་དང་པོ་

ཁོང་

མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཀུ ་མ་ར་སི ་ཝ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་བཙན་བྱོལ་བོད་

མང་གཉིས་ནས་ད་བར་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ ་

ཆེ ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

བུ་ཀི་རན་ཤན་ཀར་ལགས་རེད།

སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

རྟག་ཏུ ་ང་ཚོ ར ་བཀའ་དྲིན ་ཤི ན ་ཏུ ་ཆེ ་ བའི ་

དམ་པ་ནི་ཅི ་ལི ང་གྷ་པ་མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་

གང་ཅི འི ་ ཐད་ནས་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ དགོ ན ་པ་དང་བཙུ ན ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་

མངའ་སྡའེ ི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

དེ་ ཡང་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་
བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་

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

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དུས ་
སྔར ་གྱི ་ ག ག
ྲོ ས་པོ་ རྙིང ་པ་རྣམས་དྲན་གསོ ་

དང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་

སྐུ ་ ཞབས་ཀི ་ རན་ཤན་ཀར་ལགས་ཀྱི ་ ཕ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

གནས་ཡུ ལ ་མི ་དང་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ལྟར ་ ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་
རམ་གང་ཐུ བ ་གནང་དང་གནང་མུ ས ་ལ་ དགོན་བརྒྱ་ཆ་

༩༨

རྩ་གཏོར་དུ་བཏང་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གཞོན་སྐྱེས་ཆེད་ལས་པ་དང་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༡

ཀྱི་ཡོ ད། སངྟོ ་གསུམ་གྱི་སངྟོ ་ཆེན་པོ་འཇིག་

པོ་མཆོག་ལ་རི ག་པའི་སྣང་གསལ་

སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་འབྲེལ་བ་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
Vidya-

ཞེས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་

loke

རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་དེ་དག་ང་ཚོ ས་

ཡི ན་ན།

ལུས་སེམས་དང་མངྱོ ་ཚོ ར་གྱི་ཆ་

ཆ་ཤོད་མཁན་དང་ཚགས་པར་ལྟ་བུ་ནི་གད་

ཚུ ལ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གུ ས་པ་དང་

པ་ཡི ན།

དེར་བརནྟེ ་ངོས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་

གིས་རྒྱུ་དངོས་བཟས་པ་རེད། སྐ་ུ དྲག་ཆེ་གེ་

བླང་དགོས་ཀྱི་མེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ནས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་པ་གཅི ག་

པ་ཚོ ་རེད། གད་པ་ཚོ ས་སྐ་ུ དྲག་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་
མོ ་ཞི ག་གི ས་དྲང་པོ་མ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་

ངོས་ཀྱིས་རྟག་པར་ཐོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞིན་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་

ི ་ཕྱིའ་ི མང་གཙོ འ་ི འགྲོ་སྟངས་ཕྲན་
འཛམ་གླང

པོ་སྨནི ་སྩལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སྦངེ ་ལོར་

བུ ་ ཐོས ་སྐབ ས་མང་གཙོ ་ ཟེར ་བ་དེ་ དངོས ་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཁོན་ར་ཌི ་

གསོལ་མགནྲོ ་ཁང་དུ་ཆི བས་

ནས་ཡང་དག་པ་རེད་བསམས་ནས་དེ་སྔའི་

ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད་རས
ྗེ ་དེར་འཁོད་གཞོན་སྐྱེས་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆེད་ཕྱི་ལོ་
༡༩༥༢
ལོ ར་ལེ གས་བཅོས་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་བཙུགས་

Conrad hotel

ང་ཚོ འི་ཁྲལ་འུ་ལག་གྱི་འག་ྲོ སྟངས་དེ་ཚོ ར་

སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་ཏེ་ཐོག་མར་མགོན་
པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་སྣང་གསལ་མར་མེ ་

ཆེད་ལས་པ་དང་སླབོ ་ཕྲུག དེ་བཞིན་མི ་མང་
བཅས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གགྲོ ས་ཕོ་མོ་ཡོ ངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

མཆེད་

ཐོག་མར་

དེ་ཙམ་མེད།

མཐའ་ན་འཇིག་རནྟེ ་འདིའ་ི

སངྟེ ་གི་འབུ་སནྲི ་དང་། བྱ་བྱིའུ། དུད་འག་ྲོ

ངོས ་ནས་གསལ་པོ་ བཟོ་ དགོས ་པ་ཞི ག ་ལ།

སྲོག ་ཆགས་སོ ག ས་ཀྱི ་ བདེ་ དོན ་ཆེ ད ་ང་

མཆེ ད ་གྲོག ས་ཕོ་ མོ ་ ཞེས ་ཐ་སྙད ་འདི་ བེད ་

པའི་ ང་ཚོ ས ་རོ ག ས་བྱེད ་ཐུ བ ་པ་ནི་ འགྲོ་ བ་

འཛམ་གླིང་གི ་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་

འགྱུར་ལྡགོ ་གི ས་རྐྱེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅིག་འབྱུང་གི་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་མང་

ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོ དེ་འདྲའི་སྐབས་

སྤདྱོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ངོས་ཀྱིས་

འཚོ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་གཅི ག་གྱུར ་གྱི ་

ི ་ཞི་བདེ་
འདུ་ཤེས་འཛི ན་གྱི་ཡོ ད། འཛམ་གླང

དང་པོ་ དེ་ ང་ཚོ ་ འགྲོ་ བ་མི ་ཚང་མ་གཅི ག ་

གྱུར་ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེ ས་གོང་མཐོར་གཏོང་
རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།
རྒྱ་གར་

ཚོ ས་རོགས་དེ་ཙམ་བདྱེ ་མི ་ཐུ བ། དོན་དམ་

ནང་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མ་མཉམ་གནས་དང་

མི ་གཅིག་པུ་རེད།

གི ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡོ ང་བར་

གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་

གྱི་སགྲོ ་ཆགས་རེད། ང་ཚོ ་གཅིག་ལ་གཅིག་

གཏད་ཆེན་པོ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་

ཤེས་ཡོ ན་ཅན་དང་

ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་སུ ་ གསུ ང ་གི ་ ཡོ ད ་

འགན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ངོས་ཀྱིས་

སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མེད་ན། མི ་ཚེ ་སྐྱིད་པོ་ཡོ ང་

འབྲང་པ་ཡི ན་བཞི ན་དུ་ནང་ཁུལ་དབར་མི ་

སྦྱིན་གནང་གི་ཡོ ད།

འབར
ྱོ ་ལྡན་པ་ག་ཚོ ད་ཡི ན་ཡང་།

གལ་ཏེ་

གི་མ་རེད།

ངོས ་རང་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་

རྗེས ་འབྲང་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་གཙོ ་

བོ་འགྲོ་བ་རི གས་དྲུག་གི ས་མཚོ ན་པའི་མར་

ནའང། སྐབས་རེ་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་རས
ྗེ ་

གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། བྱ་སྤདྱོ ་དེ་ནི་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད།

མི ་རྣམས་ཀྱིས་མི ་རི གས་དང་། ཆོས་ལུགས།

དབུལ་ཕྱུག་གི ་ཁྱད་པར་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ནན་
ཏན་དུ་བདྱེ ་ཀྱིན་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མར་ང་

གི ་ མགྲི ན ་ཚབ་པ་ཞི ག ་བྱེད ་རྒྱུ འི ་ ངོས ་ལ་

དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་མི ་
ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད། དཔལ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་འཇུག་

ནི་རྒྱལ་པོའ་ི དབང་འཛི ན་ལྟ་བུ་དང༌།

དེའ་ི

པ་གནང་གི་ཡོ ད།

དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་

པ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་གསུང་ཡོ ད། དགེ་སླངོ ་

དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།

།བསྲེགས་

འོག་གཞུ ང་ཞབས་ཚོ ས་དབང་ཆ་བཟུང་བ།

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་

སྐབས་མང་པོ་གོ་མངྱོ ༌། དེ་དུས་ངོས་ལ་སྐད་

ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། །ཞེས་ཁོང་རང་གི་ཆོས་

དྲང་པོ་དེ་ཙམ་མེ ད་པ་ངོས་རང་ཆུ ང་ཆུ ང་

གྱུ ར ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ བདེ་ དོན ་
ཆེ ད ་བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་ཉམས་ལེ ན ་བ ྱེད ་

ཚོ ས་རྒྱ་ཆེ ་ས་ཞི ག་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣

དགེ་ བཤེ ས ་སྐལ ་བཟང་དགྲ་འདུལ ་ལགས་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐ བ ས་

བཀའ་ཡི ན་ནའང་རི ག་པས་གནོད་པ་ཡོ ད་

ཚེ ་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསུང་ཡོ ད།

པོ་ ཚོ འི ་ ནང་ནས་སླབོ ་དཔོན ་ཀླུ་ སྒྲུ བ་དང་།

བ་འཚོ ་ སོ ག ས་ཀྱི ས ་མཐའ་ན་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་དང་།

རྒྱ་གར་ལ་ཡོ ད་པའི་ཆོས་

བརྒྱུད་དང་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མི ན་གྱི་མཁས་དབང་
དག་གི ་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཞི བ་བསྡུར་བྱས་

ཏེ་ ཧ་ཅང་སྤུ ས ་དག་གི ་ ཚད་མའི ་ གཞུ ང ་

རྒྱས་པའི་ཆོ ས་བོད་ནང་གཞི ་ཚུ གས་པ་རེད།

སྤདྲོ ་བྱས་པ་ཡི ན།

སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་མི ་ཉམས་

ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ འགན་ཡོ ང ས་རྫོག ས་མི ་མང་
ཐོག་མར་བོད་ལ་ཡོ ད་

དེ་དག་ཁས་བླངས།

མཛད་ཡོ ད། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ་དང་ཁོང་

ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་གི ས ་གཙོ ་
བོར་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་

གི ་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་

རནྟེ ་ཡོ ད་པ་དང་རི ག་པས་གནོད་པ་མེ ད་པ་

འགོ་བཙུགས་པ་ཡི ན།

རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། ང་ཚོ ་བོད་པས་

འོག་ལ་གནས་པའི་བོད་མི ་ཚོ འི་རང་དབང་

ྲི ས། ཆོག་ཤེས། བཟོད་སྒམོ ་སོགས་
ཚུལ་ཁམ

༡༩༦༠ ནང་ང་ཚོ ས་མང་གཙོའ་ི ལམ་སྲོལ་

བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཐུ གས་ཁུར་དང༌། བཙན་

གི ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་དང་།

སེ མས་ལ་སབྟོ ས་ཤུ གས་དང་གདེང་སྤབོ ས་

རྒྱུ ་རེ ད ་བསམས་ནས་འགོ ག ་རྐྱེན ་བཟོས ་

ད་ལྟ་ངོས་ཀྱི་འགན་གཞན་པ་ཞི ག་ནི་བོད་ཀྱི་

གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོ དེས་ནང་

དགོས།

ི ་
འཛམ་གླང

བརྟེན ་ཡོ ད ་མེ ད ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་རྒྱབ་

ཕྱོགས་གླང་། ཆོས་གྲགས། མཁན་ཆེན་ཞི་

དེར་བརྟེན་ང་

བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་བླ་ོ

ཤ་སྟག་རེད། ང་ཚོ ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནྟེ ་

པའི་གནོད་པ་ཡོ ད་མེ ད་དང་རི ག་པའི་རྒྱབ་

ཚོ ་བོད་པས་བོད་པ་རང་ལ་རན་པའི་བཅོས་

ཚོ ས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཕྱི་ལོ་

མའི་མཚན་གནས་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས། གཞིས་

གསེར་བཞིན་དུ་དཔྱད་པ་བྱོས། དེ་ལ་རི ག་

དེར ་བར ནྟེ ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ མཁས་པའི ་ དབང་

འབད་བརྩོན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ངོས་རང་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་

གསུང་པ་དེ་ལ་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་

ནས་མང་གཙོ འི་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་ཁོང་

ི ་
མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡོ ད་པས། ངོས་ཀྱིས་འཛམ་གླང

པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་རང་གི ས་བཟོས་པ་

བརནྟེ ་ནས་འཚོ ་བཞིན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་མི ་གུང་ཁྲན་གྱི་ངོས་

བསྒྱུར་ཞིག་ལག་ལེན་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན། ཁོང་
ཚོ འི ་ བཅོ ས ་བསྒྱུ ར་ལ་འགལ་རྐྱེ ན ་ཡོ ང་

སྐྲུན་དགོས་ན་དང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཞི ་
བདེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། ང་ཚོ ས་

གཞན་ཕན་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ མང་ཙམ་གཏོང ་

པ་ཡི ན།

དད་པ་ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཁས་

པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ།

གི ་ སླབོ ་མ་ཀ་མ་ལ་ཤི ཱ ་ ལས་ནང་པ་སངས་
རི མ་པས་བོད་ནང་ཚད་མ་རི ག་པ་དར་ཁྱབ་

ཕྱིན་ཡོ ད།

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ འ་ི ལམ་

སྟོན་འོག་བོད་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་
བ་དེས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་ཕྱུག་ཏུ ་བཏང་ཡོ ད་

པས། དེ་རི ང་སང་ཉིན་ནང་ཆོས་སྦྱོང་དགོས་
ན་བོད་ཡི ག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ཅེས་

།བླང་བར་བྱ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒརོ ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།  

རེ ས ་གཟའ་ཟླ་བའི ་ ཉིན ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་
ས་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོ ད་པའི་ས་རཱ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་

རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ ་ངོ་
༢༠

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་བོད་

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

བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་ བོར ་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ལོ་ དང་པོ་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུ ན་
རྒྱུ གས་རྩེ་ཕུ ད ་སོ ན ་པའི ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་ བཏུ ས་ཀྱི ་ བསླབ ་པ་མཐར་སོ ན ་གྱི ་ སླབོ ་མ་

བྱ་དགའ་གནང་གྲུབ་མཚམས།   བོད་ རྣམས་ལ་ཌི བ ་ལོ ་ མའི ་ ལག་འཁྱེར ་གནང་
མིི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ བསྟུན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་
མཆོ ག ་གི ས ་ས་རཱ ་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ རྩོམ་རི ག་ བཙན་བྱོལ ་དུ་ མཚན་ཉིད ་སླ བོ ་གྲྭ འི ་ དབུ ་

གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་རྒན་ཨ་ཇམ་ལགས་ འཛི ན་དགེ་བཤེ ས་དམ་པ་བླ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་
སུ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་ Asso- མཆོ ག ་དེ་ ཉིད ་ཀྱི ས ་སཱ ་ ར་མཐོ་ རི མ་སླ བོ ་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་༩ ཐོག་ ciate Professor གྱི་མཚན་གནས་དང་། གཉེར ་ཁང་བཙུ ག ས་པ་ནི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་
མཛད་སྒ་ོ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ས་རཱ ་ ས་རཱ ་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་དཔོན ་གཞོན ་པ་པ་ བྱས་རྗེས་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། དམ་པ་ཁོང་ལ་

གནས་ཁང་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ། སླབོ ་ཕྲུག་ ལུས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་

མཐོ་ རི མ་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ སླ བོ ་སྤྱི ་ པ་ སངས་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ ༼བོད་ཀྱི་ རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ་ཡི ན་པ་དང་། རྣམས་མཐོ་སླབོ ་མཐར་ཕྱིན་རས
ྗེ ་བོད་པའི་
སངས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་རི གས་ལམ་ སྐད་ཡི ག་ལག་རྟེན། ༽ དང་༼སི ་ཏུ ་སུམ་ ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་འདི་བཞི ན་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བསྟི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཙམ་མི ན་པར་ཕྱི ་ ལའང་ཕེབ ས་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་ཡན་ལག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི ་ རྟགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཞི བ་འཇུག༽ ཅེས་པའི་ གནས་ཁང་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་སྐྱ་སེ ར ་ ངེས་ཡི ན་སྟབས། སྐབས་དེ་དུས་ས་རཱ་མཐོ་
མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ཏེ་ལོ ་ དཔེ་དེབ་གསར་པ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་དང་། ཕོ་མོ ་དབྱེར་མེ ད་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ འི་མཐུ ན་ སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་ཟུར་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས། དགེ་
ངོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་ སྐབས་གཉིས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་གཙུག་ལག་རམ་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།   དེ་ནས་རི གས་ འབྱམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་རྣམས་ལ་
སླབོ ་མ་ལག་གཉིས ་ཀྱི ་ དབུ ་ འཛི ན་སྤྱི ་ ཟུ ར ་ ལག་འཁྱེར་གནང་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་

རྐྱེན་ཡོ ད་པར་ཨི ན་ཡི ག་དང་།

རྒྱུ་རྩ་ཆེ ན་པོར་བརྩིས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་

དགོས་པ་ནན་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད།  མཐར་ལོ་

རྒྱུ ས་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་དཔོན ་བསོ ད ་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་

དེང་དུས་ ལས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་སྐནྱོ ་པ་དེ་མ་བརདྗེ ་ གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་
དང་མཐུ ན་པའི་ཤེས་ཡོ ན། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ངང་གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
རི ག་གཞུ ང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་སླབོ ་གཉེར་བསྟི་ པོ་མཆོག་གི ་དགོངས་བཞེད་ལྟར།   གཞི ས་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནའ་བོའ་ི རྒྱ་གར་རི ག་གཞུང་དང་དེང་གི ་འཇིག་རྟེན་
ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༡༢ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཝ་ན་ཐེབས་རྩའི་

རི ག་པའི་སྣང་གསལ་Vidya-

Foundation
loke

Vana

ཞེས་པའི་ཚོ གས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་

བཤད་སྐབ ས་ཁྱེད ་ཚོ ་ གཉིད ་ལྕག
ོ ་མི ་རྒྱག་

པའི་རེ་བ་ཡོ ད།

ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་དེ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གནའ་བོའ་ི རྒྱ་གར་

རི ག་གཞུ ང ་དང་དེང ་གི ་ འཇི ག ་རྟེན ་ཞེ ས ་

པའི་བརྗོད་གཞི ་འདི་ེ ངོས་ཀྱི ས་དགའ་མོ ས་

མ་བརྟེན་པ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གོ་བ་ལེན་ ཞི ག་ཇི ་ལྟར་བཟོ་རྒྱུ འི་སྐར
ོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

སྟངས་ལྟར་ན། ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ གི ་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཞབས་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆོས་དད་མེད་ དང་སེ མས་ཁམས་རི ག་པའི་ནང་བླའོ ི་རྣམ་

མཁན་ཚོ ་ལའང་གུ ས་ཞབས་ཞུ་དགོས་ཞེས་ གཞག་དང་བྱེད ་ལས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་རྒྱས་

བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོ ད།

གར་པ་ཊི ་ཡ་ལ་

Patiala

ངོས་རང་རྒྱ་

ནས་ཡི ན་པའི་བུ་

མོ་གཅིག་དང་ཀན་པུར་Kanpur ནས་ཡི ན་

པའི་བུ་མོ་གཅི ག་བཅས་དངོས་སུ་ཐུ ག་མངྱོ ་།
བུ་མོ ་དེ་གཉིས་ཀྱི ས་སྐྱེ་བ་སྔནོ ་མ་གསལ་པོ་

ཆེ་ཤོས་བྱེད་སའི་གྲས་ནས་གཅིག་རེད། ད་

བྱས་ནས་དྲན་གྱི་འདུག་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦངེ ་ལོ ར ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་

ཚན་རི ག་སོ གས་ཡར་རྒྱས་སོ ང་ཡོ ད ་མེ ད ་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་འདུག

ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བཀའ་

ང་ཚོ ར་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་

མ་གཉིས་ལ་ཁོང་སྐ་ྱེ བ་སྔནོ ་མ་རྒྱ་གར་ནས་

ཚོ གས་པའི ་ འགན་འཛི ན་སྐུ ་ ཞབས་ཝི ར ་

པོ་ བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་ བ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འདི་

ཕྱིས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བུ་དེ་བོད་ནས་རྒྱ་

གདན་ཞུ ་ ལྟ ར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་གྱི ས་
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཁོན་ར་ཌི ་གསོལ་མགྲོན་
དྲིན ་བསྐྱངས་སྐབ ས་རི ག ་པའི་ སྣང་གསལ་
སི ངྒ་

Veer singh

ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞི ག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་
ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས།

མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་སྣང་གསལ་མར་མེ ་

ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད་དེ་དེར་འཁོད་ཚོ གས་བཅར་
བ་

༡༠༠༠

ལྷག་ལ་གནའ་བོའ་ི རྒྱ་གར་

རི ག་གཞུང་དང་དེང་གི ་འཇིག་རྟེན་

In-

dian Wisdom and the Modern World

ལྟའ་ི ཆར་ཕྱི་དངོས་པོ་དང་།

བཟོ་རི ག་པ།

གཉིས ་ཀྱི ས ་སྐྱེ་ བ་སྔནོ ་མའི ་ ནང་མི ་རྣམས་

ཡི ན་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བརྗོད་འདུག

ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་སྨནོ ་ལམ་གཅིག་

བཞི ན ་ཞི ་ བདེ་ ལྡན ་པ་ཞི ག ་སྐྲུ ན་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མ་
ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞི ག་དགོས།

གང་ཟག་སྒརེ ་

སོ་སོའི་སེམས་ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་

གར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁྲིད་ནས་བསླབེ ས་རྗེས།
བུ་དེས་ཁོང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ནས་ཡི ན་པ་

པ་དེ་ཡི ན། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་ པོ་གསུང་ཡོ ད་པས། དེ་དག་གི ས་འགྲོ་བ་མི ་ བརྗོད་འདུག ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བུ་དེ་རྒྱ་གར་

ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གོ་བ་ རྣམས་ཞི ་ཞི ང་དུལ་བ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་ཁ་ཡོ ད་ ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་དགའ་ལྡན་དགོན་པར་ཁྲིད་འདུག

བླའོ ི ་ རྣམ་གཞག་དང་བྱེད ་ལས་སོ ག ས་ཀྱི ་

ལེ ན ་སྟངས་ལྟར ་བེད ་སྤྱོད ་གཏོང ་གི ་ ཡོ ད ། ལག་ཡོ ད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཐུ བ། ཆོས་ལུགས་

དེ་ནས་བུ་ཡི ས་ཁོང་གི ་སྐྱེ་བ་སྔནོ ་མའི་ཁང་

འཕྲོད་བསྟེན་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་

ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་

ལ་བསྟན་འདུག་པ་མ་ཟད།

སྐརོ ་ཤེས་ཡོ ན་དགོས། ང་ཚོ ས་གཟུགས་པོའ་ི ངོས ་ཀྱི ་ ན བུ ་ཕྱོག ས་པའི་ གྲོག ས་པོ་ ཁ་ཤས་ ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོ གས་ཀྱི་
Secular

བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས། ཆོས་ལུགས་བྱེ་ ཀྱི་མེད་པ་ཐུ གས་ལ་དགོངས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་

མཁན་དང་ཁས་མི ་ ལེ ན ་མཁན་གྱི ་ སྡ་ེ ཚན་

ཚོ ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ལ་མ་བརྟེན ་པའི ་ ཐབས་ ཀྱི ས ་སྐྱེ་ བོ་ སྒར
ེ ་ཚང་མ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་གང་

ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་གྲངས་ཅན་པ་དང་གཅེར་བུ་

བྲག་པ་ཞི ག ་གི ་ ཕྱོག ས་སུ ་ མ་ལྷུང་བར་ང་ ལྟ ར ་ཡི ན་པའི ་ དབང་དུ་ བཏང་ཡང་ངོས ་

དགོ ང ་ཁྱེད ་ཚོ ་ ཚང་མ་གཉིད ་འདང་ངེས ་

ལམ་བརྒྱུད་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ གི ་རྗེས་འབྲང་པ་ཡི ན་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་

ཤི ག་ཁུག་ཡོ ད་ངེས་རེད།   ངོས་ཀྱི་གཏམ་

སྐར
ོ ་བསླབ་བྱ་གཅི ག་མཚུ ངས་སུ་གསུང་གི ་

པ་ལྟར་ནང་སེ མས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ ཞེས་པ་དེས་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་ ཡོ ད། སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེན་

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དོན། ཚང་མར་སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། མདང་

དེ་བཞི ན་

བོད་ནང་སྐྱེས་པའི་བུ་གཅི ག་གི ས་ཁོང་གི ་ཕ་

ལ་མ་ལྟསོ ་པར། ཆགས་སྡང་གི ་དབང་གི ས་

རེད།    གཙོ་བོ་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི སེམས་པ་

ཁོང་

ཐང་ཡོ ང་བར་བྱེད་ཐུ བ།

ཆོས་ལུགས་ལ་ ཐམས་ཅད་བདེ་ སྐྱི ད ་དང་ཞི ་ བདེ་ ལྡན ་པ་

གཉིས་ཡོ ད།

པ་ཞི ག་ངའི་ཁང་པ་རེད། ཅེས་ཕ་མ་གཉིས་

ཁང་པའི་ནང་

སྒམ ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེར ་མཛུ བ ་མོ ་ བཙུ ག ས་
ནས་ཁོང་གི ་ཡིི ན་པ་བརྗོད་འདུག

ཕ་མ་

རྒྱ་གར་ཧིན་དུ་ཆོས་ལུགས་ གཉིས་ཀྱིས་སྒམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་དུས་སྒམ་ནང་ནས་

བུ འི ་ སྐྱེ་ བ་སྔནོ ་མའི ་ མི ག་ཤེ ལ ་བཞག་ཡོ ད ་

བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་བཅས་ཀྱི་འཇིག་ པ་མཐོང་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་
ར ནྟེ ་བཀོད ་པ་པོ་ ཁས་ལེ ན ་གྱི ་ མེ ད ་ཀྱང་སྐ ་ྱེ སྩལ།།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་དགེ་རྒན་དང་བྲོ་བ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སླབོ ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་
དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་དགེ་རྒན་ བྲོ་བ་རྒན་པ་རྣམ་པར་བོད་ཀྱི ་སྒྱུ་རྩལ་རི ག་

ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དགོངས་པ་ཡང་ཡང་

མི ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི་ཐོག་ ལས་རི མ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་ཤེས་

དེ་ རི ང་འདི ར ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གི ་ཡོ ད་

གསུ མ་རི ང་གི ་ བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ གས་

གསལ་མར་མེ ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ སྟེ་ ཉིན ་གྲངས་གསུ མ ་རི ང ་གི ་ ཟབ་སྦྱོང་སྒ་ོ

རྣམ་པར་སླ ོབ ་ཁྲི ད ་གནང་བའི ་ སྐ བ ས་

ལ ་ སླ ོ བ ་ ཁྲི ད ་ ཐ བ ས ་ ལ མ ་ ད ང ་ འ བྲེལ ་

ཚོ ག ས་པའི ་ ངེས ་སྟོན ་པ་དཔེ་ ཟུ ར་དབང་ ཟབ་སྦྱོང་ཐོག ་ཕེབ ས་པའི ་ ཤེ ས ་རི ག ་ཤེ ས ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༡༣

ANGEL`S

ཉིན་རྡ་ས་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོ ད་པའི་
INN

RESORT

ཞེས་

པའི ་ གསོ ལ ་མག ྲོན ་ཁང་དུ་ ཉི ན ་གྲངས་
པའི ་ དགེ ་ རྒན་དང་བྲོ་བ་རྒན་པ་རྣམས་

དང་ལས་བྱེད། བྲོ་བ་རྒན་པ་བཅས་ཁྱོན་ པའི་ དེང ་རབས་དང་མཐུ ན ་པའི་ ཟབ་སྦྱོང་

མར་སྐུ ་ མག ྲོན ་གཙོ ་ བོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྣང་ རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་

དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་དྲུང་འཕར་

ན། ག་བ་ཡི ན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅིག་པ་

པ་དེ་ དག་གནང་དང་གནང་མུ ས་ཡི ན་

ལྗདི ་བཀྱགས་ནས་ཤོར་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད་

ཡི ད་ཆེ ས ་སྐྱེ་ རྒྱུ ་ཞི ག ་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པར་

ནང་བཞི ན་རེད། གང་ཙམ་ཞི ག་ནས་ཡང་

བོད་ལ་རི ག་གནས་

པར་དོན ་ལ་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་དང་

ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་རྩ་ཆེ ན་པོ་ཇི ་འདྲ་ཆགས་

དེའི་འགྲོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་ནས་རི ག་གནས་

ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གི ་ཡོ ད།

མཐུ ན ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་འག ལ
ྲེ ་བཤད་དང་།

བོད་ཀྱི་ཟློས་

གཏོང ་བ་ཡི ན་ན་ཏན་ཏན་འགོ ག ་རྒྱུ ་ཡོ ད ་

ཧ་ཅང་ཕྱུ ག་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་བརྒྱ་
ཆ་མང་ཆེ ་ བ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་

རྒྱུ ་ཆ་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཡོ ད ་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་

ཀྱི་ཡོ ད་པ།

འདི་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་རྩ་

སུ ་འདི ་ བརླ ག ་ན་ཁ ྱོན ་ནས་འགྲི ག ་གི ་ མི ་ ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོ་སོ་འདིའ་ི ནང་ག་འདྲ་

ནས་དྲངས་ཡོ ང་པ་ཁོ་ན་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

ཆེ ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཟེར་རྒྱུ ་ལ་སོགས་པ་
མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་མང་ཆེ ་ བ་རྒྱ་

གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཆགས་ཡོ ད། ལྷ་

འདུག་སྙམ་པའི་སེམས་ཤུ གས་དེ་དགོས་ཀྱི་

སླབེ ས་པ་ཡི ན་ན་བསམ་དུས་སླབེ ་ས་ནོར་མི ་

ལོ་རྒྱུས། གནད་འགག སེམས་གཏིང་ནས་

སོ་སོ་སྒརེ ་དང་སྤྱི་པ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་

རབས་བྱུང་ན་དེ་དག་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་
རང་སོ ར ་ཡི ན་པའི ་ ཐོག ་དེང ་རབས་དང་

འདུག་སྙམ་པའི་སྤྲོ་བ་སྐྱེ་གི ་རེད། སྤྲོ་བ་སྐྱེས་

གསུང་བཤད་གནང་།།

ཤེས་རི ག་ཤེས་ བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་གི ས་

འགུ ལ་སྐྱོད་ཐེབས་རྒྱུ འི་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ ་གནད་

ཚོ ག ས་པའི ་ ངེས ་ས ནྟོ ་པ་དཔེ་ ཟུ ར་དབང་ ཚོ གས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་དང་།

སུ ་དེའི ་ ཕན་ཡོ ན་དེ་ དག་བཤད་དགོ ས ་

རྣམ་པ་བཅས་ལ་ངས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

རེད། དེ་ལྟར་ཡོ ང་བར་དེའ་ི ཕན་ཡོ ན་དང་

རི ང་བསམ་གྲུབ་ལགས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ གནང་དོན། དེ་རི ང་འདིར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

པར་འཚོ ་བ་སྐལ
ྱེ ་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་སངྟེ ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་

ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

དང་ལྷན ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུང ་བཤད་གནང་གྲུབ ་

ཡོ ན་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་དྲུང་འཕར་ཚེ ་ འཚམས་འདྲི་ དང་སྦྲགས་གསུ ང་བཤད་

དེ་ལྟར་མི ན་

བར ནྟེ ་ཟློས་གར་རི ག་གནས་འདི ་ ད་ཆ་

དང་ཉམས་པ་སླ ར ་གསོ ་ བྱེད ་པའི ་ སྐ བ ས་

དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་།

ཡོ ད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

རྒན་ལགས་རྣམ་པས་སླབོ ་ཕྲུག་

ལགས་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་ཚོ གས་བཅར་བ་

གར་རི ག་གནས་འདི་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་

བོ་ ་ཆོ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ནོ ་གཡུ ་ཐོག ་ཀརྨ་ མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་

སྟབས།

ནས་བདྱེ ་རྒྱུ ་དེ་དག་རང་བཞི ན་གྱི་ཡོ ང་གི ་

དེ་ དག་ཕུ ག ས་འགྱངས་རི ང ་པོ་ བསམ་བླ་ོ

དང་སྒར
ེ ་གྱི ་ངོས་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་

དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་

གི ་ ཐོག ་ལ་མི ་ཚེ ་ གང་པོ་ རི ག ་པ་བསྒྲི མ ས་

གྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་

ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་དང་རྒན་

འདུས ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ ་

བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བོད་ཀྱི་

ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་།

བའི ་ ཟབ་སྦྱོང་དབུ ་འབྱེ ད ་གནང་སོ ང ་།

ལ་ཕན་རྒྱུ ་དེ་དག་སླབེ ་ཡོ ང་དུས་དེ་ག་རང་

འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི ་ཟློས་གར་རི ག་གནས་ནི་གང་ས་ཅི ་ཐད་
ནས་རྩ་ཆེ ན་པོ་དང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་ཇི ་

འདུག

འདིའ་ི ཐོག་གཅིག་བྱེད་པ་ཡི ན་ན།

ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི ་འདུག

ང་སླབེ ་ས་དེ་འགྲིག་

པའི་ ར ས
ྗེ ་སུ ་ སླབེ ་པ་ཙམ་མི ན ་པར་ཡག་པོ་
ཞི ག་བྱེད་དགོས་དྲན་དུས་གཞི ་ནས་ཕུགས་

མཐུ ན་པ་འགྲོ་དགོས།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་བུའ་ི ཉལ་ཁང་
དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདི་ག་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བསྟི་

ཆེ ན་དབང་ཕྱུག་བཞུ གས་སའི་ཆ་ནས་བོད་

པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ ཡར་འཛུ གས་སྐྲུན་བྱས་ནས་ད་ཚ་ཚད་ངེས་

བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་

སྦངེ ་ལོ ར ་དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཏཱ ་ལའི་ བླ་ བརྒྱབ་མཁན་རི གས་གཅི ག ་ནི ་ ཕལ་ཆེ ར ་

འདི་གར་མཐོ་སླབོ ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་

རེ ས ་གཟའ་ཟླ་བའི ་ ཉིན ་བོད ་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་ གནས་འདི་ཐོག་མར་གཞི ་མེ ད་ས་ཤི ག་ནས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ ཅན་ཞི ག་ལ་སླབེ ་ཡོ ད། ད་བར་དཀའ་ལས་

མ་མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ བུ འི ་ ཉལ་

ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོ ད།

པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་དམི གས་

འདུག

འགན་འདི་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་དགོས། མཁྱེན་

ཁབ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་གསུམ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་པ་དང་འཚར་

གོང་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་མན་ཇུའི་རྒྱལ་

གསུ མ ་དེ་ བོད ་ནས་ཡོ ང ་བའི་ ཤ་ཁྲག་རུས ་

ནས་གསལ་གྱི་མི ་འདུག

སོང་ངམ།

ལོ ངས་བྱས་པ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་ཤ་ཁྲག་རུས་
གསུམ་ཆགས་ཡོ ད། བོད་ཟེར་རྒྱུ་འདི་སྤྱིར་

བཏང་འཛམ་གླི ང ་གི ་ ས་ཁྲའི ་ སྟེང ་བཤད་

སྐབས་དེར་

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་

ཡོ ང་དུས་

Roof of The World

ཞེས་

སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦངེ ་ལོར་གཙུག་

ི ་མཐོ་སྒང་གི ་ས་
བརྗོད་ཀྱི་འདུག འཛམ་གླང

བདག་སླབོ ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཨར་ཝན་གོ་

འག་ྲོ བ་ཆགས་ནས་བར་སྐབས་རྒྱ་མི ་ས་ཞི བ་

ཐོག

ཆ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། ས་ཆ་འདིའ་ི སྟེང་མི འ་ི

ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ཉེ་ བའི ་ རི གས་
པལ་

བདྱེ ་མཁན་མཁས་དབང་གཟུ ་བོར་གནས་

མཆོག་དང་།

K. R. Venugoppal

པ་དེ་འདྲས་ཕྱོགས་བསྡམ
ོ ས་རྒྱག་ཡོ ང་དུས་

མེ ་ སོ ར ་གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་

ཉེ་ བའི ་ རི ག ས་བདག་སྐུ་ ཞབས་རང་ག་པ་
K.S.Rangappa

མཆོག   དེ་བཞི ན་མཐོ་ འདས་ཟིན་ཡོ ད།

རི མ ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ སླབོ ་སྤྱི ས ་གཙོ ས ་

བུ འི ་ ཉལ་ཁང་གསར་རྒྱག་སླ ད ་མཐུ ན་

གང་ལྟར་འདས་གསོན་

དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་འབྲེལ་ཡོ ད ་ཚང་
མར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་

འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་མཁན་ཕྱི ་ རྒྱལ་ སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཡོ ད་པ་ཁྱེད་
སུ ད ་སི ་ ནས་ཕེབ ས་པའི་ ཚོ ག ས་མི ་ རྣམ་པ། རང་ཚོ ་ཚང་མར་དམི གས་བསལ་གྱི་ཐུ གས་
གཞན་ཡང་མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྦངེ ་ལོར་དང་མེ་སོར་

བོད་ས་མཐོའ་ི སྟེང་མི ་ཆགས་ནས་ལོ་སུམ་ཁྲི་

དག་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་དང་ཆབས་ ལྔ་སྟོང་ཕྱིན་འདུག ཧ་ཅང་སྔ་བོ་རེད་འདུག

ཅི ག ་ཁྱེད ་རང་ཚོ ་མུ ་ མཐུ ད་ནས་འཆར་ ད་དུང ་མུ ་ མཐུ ད ་ནས་ཉམས་ཞི བ ་བྱེད ་རྒྱུ ་
གཞི ་ མང་པོ་ ཞི ག ་འདུག ་པ་དེ་ དག་ལེ ག ས་ འདུག

བོད་ས་མཐོ་སྒང་གི ་མི འ་ི འགྲོ་བ་

གྲུབ་ཡོ ང་བར་ངོས་ཀྱི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ ་ ལོ་ ༣༥༠༠༠ ཙམ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།   རྒྱ་
སོ གས་གང་བྱེད་རྒྱུ ་ཡོ ད་ན་ངོས་ཀྱི ས་བྱེད་ ནག་ནང་སྔ་ཤོས་དེ་དག་ལོ་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་ཡོ ད་
ཀྱི་རེད། དེ་རི ང་འདིར་བོད་པ་མང་པོ་ཞི ག་ དམ། དེ་ནས་ཤི ན་ཅང་དང་། ཨབ་གྷ་ནིས་

ཅེས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་ཡི ག་ནང་

རབས་བར་དུ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་པར་ཁནྱོ ་

ཅེས་རྒྱ་ནག་གི ་

མཁས་དབང་དེ་འདྲས་ངོས་ལ་དེ་ལྟར་ཟེར་

གྱི་འདུག

བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་པ་གོང་མི ན་

ཏང་གི ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

གུང་ཁྲན་

ཏང་གི ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེའི་ཁུངས་བཅོལ་

ས་ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་དེ་ འདྲའི ་ ནང་ནས་
བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར།

གཙོ ་ཆེ ་ཤོ ས་བོད་ཀྱི་བླ་མ་དེ་འདྲས་རྒྱ་ནག་

གོང་མས་གཟེངས་རྟགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་

ཅང་བཙལ་ནས་འདི་ཕྱར་བཞི ན་འདུག ང་

ཚོ ས ་གནམ་གྱི ་ ལྷ་ འཇམ་དབྱངས་གོང ་མ་
ཆེ ན ་མོ ་ ཞེས ་འཇམ་པའི ་ དབྱངས་ཀྱི ་ སྤྲུ ལ་

པར་ངོས་འཛི ན་གྱི་ཡོ ད།

རྒྱ་མི ་མཁས་པ་

དེའི ་ ངོས ་ལ་བོད ་རྒྱ་ཁོང ས་ཡི ན་པ་ཁུ ང ས་

སྐ ྱེལ ་ས་དེ་ བོད ་ཡི ག་ནང་མ་གཏོག ས་རྒྱ་

ཡི ག་ནང་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་འདི་ལྟར་བརྗོད་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་ བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
སླབོ ་སྤྱི་འབུམ་རམས་པ་བུ་མོ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ བྱུང་། འདིར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཙམ་མ་ཟད།
ི ་བསྡུས་ བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་གི ་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུ གས་
ཀྱིས་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙང

ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་ ཆགས་ནས་ལོ ་ ག་ཚོ ད ་ཕྱི ན ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཐད་

བྱུང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དར་རྒུད་སྣ་
ཚོ གས་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་སྐད་ཡི ག་

ི ་གི ་སི ་ཐན་གྱི་ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་
རང་ཚོ འི་ནང་ནས་མང་ཆེ ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ ངོས་རང་གྷལ

སྐབས་སུ་ཞང་ཞུང་རྨར་ཡི ག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡར་

ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ཐུ བ ་བསྟན་རྡོ་ར ་ྗེ ལགས་ ནི་ཧ་ཅང་དམི གས་བསལ་རེད་འདུག

ལ་བཙན་བྱོལ་བའི་མི ང་ཐོབ་ཡོ ད།

ལོ་   ༡༩༥༩ ལོར་ཐོག་མ་ཡི ག་ཆ་བཟོ་ པས་ངོས་ལ་པར་གཅི ག་སྟོན་བྱུང་པའི་ནང་

ཡི ག་གསར་ཏུ ་བཟོས ་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ་

དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་སེར་སྐྱ་མི ་མང་སྟོང་ གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གཉིས་ནས་མུ ་

ཕྲང་བརྒལ་བ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ མཐུ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་གི ་ ཡི ན་ཞེས ་ཞལ་

ཞི ག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་མཚམས། བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི ་ཡི ན། འཕགས་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་
ལོ་

ཀྱིས་མཐོ་སླབོ ་འཛུ གས་སྐྲུན་ལས་གཞི ་དང་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་ལྷག ་རི ང ་དགེ ་ རྒན་དང་དགེ ་
འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཁྲ་མདོར་བསྡུས་ཞི ག་སྙན་ ཕྲུག་ནང་བཞིི ན་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་
འདྲའི་ ཐོག ་ནས་རང་བཞི ན ་གྱི ་ རྒྱ་གར་མི ་

སྒྲོན་ཞུས།

དེ་ ནས་མེ ་ སོ ར ་གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ མང་གི ་བསམ་བླ་ོ ནང་དུ་ TIBBAT ཞེས་

ཁང་གི ་ཉེ་བའི་རི གས་བདག་སྐུ་ཞབས་རང་ བརྗོད་དུས་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་དང་།

གཙོ་

འཛོ མས་ཡོ ད་སྟབས་ངོས་ཀྱི ས་འདི་གཅི ག་ ཐན།

བཤད་འདོད་བྱུང་།

ི ་གི ་སི ་ཐན་བཅས་ནང་འགྲོ་མི ་
གྷལ

འཚར་དེ་ལྟར་མི ་ཚེ ་སྐྱེལ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁྱེད་ སྔར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་འདུག
སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་རེད།

ང་ཚོ ་བོད་མི ་དེ་དག་ ཟུར་པ་དང་སླབོ ་དཔོན་ཆེ ན་མོ ་གཉིས་དང་
ཕྱི་ ལྷན་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་བའི་སྐབས། ཁོང་རྣམ་

བའི་སྐབས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚི ག་ རོ་སྒམ་རྫ་ཁོག་ཞི ག་གི ་སྒང་ལ་དབུ་ཅན་ཡི ག་

བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ གཟུགས་ཡག་པོ་ཞི ག་བྲིས་འདུག དོན་དག་
བསམ་འཆར་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོ ་སྐྱབས་ ནི་ཨོ ་མ་ཎི ་པདྨ་ཧུ ་ཞེས་པའི་མ་ཎི ་ཡི ག་དྲུག་
བཅོལ་བ་གཅི ག་པོ་མི ན་པར་ང་ཚོ ་སོ ་སོ འི་ བོད་ཡི ག་དབུ་ཅན་ཐོག་བཟོ་ལྟ་ཧ་ཅང་ཡག་

སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཨར་ཝན་གོ་པལ་མཆོ ག་རྣམ་

ཡོ ད་པར་བརྟེན་ངོས་ཀྱི ས་ནམ་རྒྱུ ན་བཤད་

བྱོལ་བ་ཞེས་མི ང་བཏགས་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཚོ ་བོད་ལ་ཐུ ་བྷཏོ ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོ ད་པ་

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

Lord Shiva

གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་རི ང་
འདིར་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཕྱིའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡག་

ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རྩི་གི ་རེད།

ལྷ ་ ཆེ ན ་དབང་ཕྲུག་རྒྱུ ན་ལྡ ན ་གྱི ་ བཞུ ག ས་

ཡུ ལ་ནི ་ ས དྟོ ་གངས་རི ན་པོ་ ཆེ ་ ཆགས་ཀྱི ་

སྐྱབས་བཅོལ་ཞེས ་བརྗོད ་ན་དཔལ་འབྱོར ་ དང་ལུང་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་སྔ་མོ་

ི ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཡོ ང་བ་ཡོ ང་གི ་རེད།    ནས་བཤད་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག སྔར་གྷར
ང་ཚོ ་ སོ ་ སོ འི ་ ལུ ང ་པའི ་ ནང་བཙན་དབང་ གི ་ སི ་ ཐན་བར་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་རྒྱལ་ཚོ འི ་

ཡོ ད་པ་དེ་བོད་ནང་ཆགས་ཡོ ད། ཁོང་རྒྱུན་

ཚད་ལས་འགལ་བ་བྱུ ང ་ནས་དེ་ ནས་ཚུ ར ་ སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་
ཐར་ཐབས་ལ་ཡོ ང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡི ན་དུས་བོད་ཀྱི་མེས་

ཐག་གཅོད ་ཡོ ད ་པ་གོ ང ་དུ་ ལས་བསྡམ
ོ ས་

པའི་ལྷ་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་སངས་རྒྱས་པའི་

སྟབས།

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

འདས་ནི་རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེར་

ཐག་གཅོད་རེད།

དེ་བཞི ན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་

ནང་གི ་ འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་བ ྱེད ་རྒྱུ ་དེ་ དག་ཡག་ ལྡན་བཞུགས་སའི་ཆ་ནས་རྩི་བ་ཡི ན་ན་བོད་
ནང་བཤད་པ་ནང་ལྟར ་ཡོ ད ་པ་རེ ད ་འདུག
དེ་རི ང་འདིར་

རྗེས་འབྲང་རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

ཚོ ་བཙན་དབང་འོག་ནས་ཚུ ར་བྲོས་པ་ཡི ན་ དབོན་རྣམས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་
ང་ཚོ ་མ་འཆི ་བར་དུ་བོད་སྤྱི་པའི་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

དོན ་དག་འདི་ ང་ཚོ འི ་ མཇི ང ་པའི ་ སྒང ་ག་ རྒྱ་ནག་ནང་དུ་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་བརྒྱབ་
དུས་ཡི ན་ནའང་ཡོ ད་པ་བརྗེད་རྒྱུ་མེད།

ཡོ ད། ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་

ལྷག་པར་གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་དེ་དག་ པོའི་སྐབས་སུ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བ་མ་ཟད།

དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་རྒྱ་གར་མཐོ་སླབོ ་

བརྟེན་དམི གས་བསལ་གྱི ་འབྲེལ་བ་ཐག་ཉེ་

དང་། དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ར་རོགས་རམ་གནང་

པོས་ལྷ་ཆེ ན་དབང་ཕྱུག་གི ་བཞུ གས་གནས་

རྒྱུའི་རང་དབང་མེད།

ཁྱེད་

ི ་གི ་ནང་
བོད་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་འཛམ་བུ་གླང

འབར་ནའང་ཁ་ནས་དུ་བ་ཐོན་མི ་ཆོ ག་པ་དེ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྐར
ོ ་མཁས་དབང་དེ་ འདྲ་མང་པོ་

ཚ་དང་བདེན ་པའི ་ བདེན ་རྒྱབ་ཐོག ་ནས་

མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དེ་ཉིད་ནང་པའི་གནས་

པའི་བོད་མི ་རྣམས་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་ ༩

ཀྱི ་ དབུ ་ འཛི ན་ཁག་གཉིས ་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་

མཁན་སུ ད་སི ་ག ྲོག ས་པོ་ དེ་ འདྲ་དེ་ རི ང་
འདིར་ཆེད་མངགས་ཕེབས་འདུག

རང་ཚོ ་ཚང་མ་བོད་པ་ལ་དངོས་གནས་ཤ་
ད་བར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱི ས་བོད་པར་ཤ་

ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་

བོ་ཞི ག་འདུག ཧིན་དུ་ས་ཡ་དང་བྱེ་བ་མང་
སྟོད་གངས་རི ན་པོ་ཆེ ་རྩ་ཆེ ན་པོ་རྩི་གི ་ཡོ ད།

པ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གནས་
རྩ་ཆེན་པོ་ཞི ག་རྩི་གི ་ཡོ ད།

སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ནས་རེད།   ལྷ་

མཁན་རྒྱ་ཡི ག་ལ་དཔེ་མ་བལྟས་བར་རྒྱ་གར་
གྱི་ཡི ་གེར་དཔེ་བལྟས་ནས་བཟོ་འདུག

དེ་

ནས་མར་བོད་ཡི ག་ཟུར་གསལ་ཞི ག་ཆགས་

སྟེ་ མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ས་བསམ་ཡས་

ནས་དེ་ནས་མཐར་ཐབས་བྱས་ནས་བཙན་ གི ་སྟེང་རྙདེ ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་བྱུང་།   དེའ་ི

བཞི ན་ཡོ ད། ཧིན་རྡུ་ཚོ འ་ི ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྲུག་

ཚོ ་བོད་ཡི ག་དབྱངས་དང་གསལ་བདྱེ ་ཡོ ད་

གནོན་སེལ་སླད་ཡོ ང་བ་ཡི ན་སྟབས། བཙན་ མཚོ ན་དོན་ནི་གྷིར་གི ་སི ་ཐན་ས་ཁུལ་གྱི་མི ་

མཚོ ་

སྤྱི་ནོར་

འདུག   གང་ལྟར་ཐུ ན་མི ་སམ་བྷ་ོ ཊའི་ང་

འདུག ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་བཙན་སྐབས་

ཆེ་ཤོས་སྟོད་གངས་རི ན་པོ་ཆེ་དང་།

གཉིས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་རྗེས།

རྒྱས་བཏང་བ་ཡི ན་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་

དེ་ཁོང་ཚོ འ་ི རོ་སྒམ་ཞི ག་

ལུང་པ་ནང་བཙན་དབང་མི ་བཟོད་པ་བྱུང་ པོ་བྲིས་འདུག

ག་པ་མཆོ ག ་དང་སྦ ང
ེ ་ལོ ར ་གཅུ ག ་ལག་

སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ ཉེ་ བའི ་ རི གས་བདག་ མ་ཕམ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ན་པོ་རྩི་གི ་

ཟུར་དུ་ཡོ ད་པ་དེ་ཆོ ས་རྒྱལ་སངྲོ ་བཙན་གྱི་

ལ་བོད་ནང་རང་དབང་མེད། སྐད་ཆ་བཤད་ ཁྲི ་ ས ྲོང ་ལྡ འེ ུ ་ བཙན་སྐ བ ས་སུ ་རྒྱ་ནག་ལ་
རྒྱུན་ལ་ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན།

ང་ཚོ ་བོད་པའི་ཁ་ དམག་ཐེངས་མང་པོ་བརྒྱབ་འདུག

ཁོག་ནས་མེ་ ངོ ས ་ཀྱི ་ ངོ ་ ཤེ ས ་པ་རྒྱ་རི གས་རྒྱ་ནག་གི ་

ལྟར་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ད་ ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི ས་དུས་རབས་

༧་་་༨་་་

སྐབས་བོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་རྒྱ་ཧོར་བོད་

གི ་ ཚབ་བྱས་ཏེ་ རང་དབང་ལུ ང ་པའི ་ ནང་ གསུམ་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར།

རྒྱ་

བོད་སྤྱི་པའི་བདེན་དོན་འདི་མ་འཆི ་བར་དུ་ ནག་དང་།   བོད།   སོག་པོ་བཅས་རྒྱལ་

སུ་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་གདན་ཞུས་གནང་

གཙུ ག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནས་དེའི་ནང་དུ་
སྡ་ེ ཚན་ཁ་ཤས་བཟོ་འདུག   ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཐོག ་ནས་དར་རྒུད་སྣ་ཚོ ག ས་བྱུ ང ་བ་རེ ད །
ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

TIBETAN FREEDOM
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།

ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

གསར་འགོད་པ།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ །

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

ཀཾ ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
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