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ནད་ཡམས་ཞི ་བར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་
བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་ལུ གས་ལ་རྒྱ་ནག་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཟངས་དཀར་དགོན་ཚོ གས་དང་ནང་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

3

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞི ན་པར་
སྣང་མེད་ཐོག་བོད་ད་ུ ཞི ང་བྲན་ཁྲི་ཚོ ་བརྒྱ་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་བའི་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
༄༅།

།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་

བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་མཐུ ན་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སར་ཞི་བའི་གནྱེ ་ལངས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་།

ལོ་ལྟར་ད་ེ

ི ་ས་ཕག
ཉིན་འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི ་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་བའི་རྔམ་སནྟོ ་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་རེད།

དྲང་བདནེ ་ལ་དགའ་

བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི ་མང་ཚོ ས་བོད་དང་བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ར་གནང་བཞི ན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་
ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

བོད་མི འ་ི

གསུ མ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུ ལ་ནུས་མེད་དུ་གཏོང་

ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བསམ་བཏང་དྲན་སྐྱེད་ཀྱི ས་ལས་

འགུལ་འདྲ་མི ན་སྤལེ ་བཞིན་པའི་ཁདྲོ ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་
༡ ནང་། ཞིང་བྲན་ཁ་ྲི ཚོ ་བརྒྱར་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་པའི་

དྲན་གསོའ་ི ཉིན་མོ།

ཟར
ེ ་བ་ཞིག་ཆེད་མངགས་བཟོས་ནས་

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་

བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། ལས་འགུལ་ད་ེ

ལྟར་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་བོད་ས་
དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དར
ེ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་བདག་དབང་ཐོབ་
ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཉོན་མོ་ད་ེ ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེ

ཞུ་འཇུག་པ་དང་།

འདི་ལོའ་ི དུས་དྲན་ཉིན་དརེ ་བོད་རང་

མང་གཙོ འི་བཅོས་སྒྱུར་བཏང་ཟར
ེ ་བ་ད་ེ ནི་སྨ་ྱོ ཧམ་བཤད་པ་

སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ཀྲུའུ་ཞི ་ཆེ་དགྲ་ལྷ་ཁོ་པས་གཏམ་བཤད་

མི ན་ན་གང་རེད།

རྒྱ་ནག་བཅི ང ས་བཀ ལ
ྲོ ་དམག་མི ས་བོད ་ཞི ་ བའི ་ བཅི ང ས་

དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་རྒྱས་སྙན་ཐོ་དང་།

བྱེད་དོན།

བཀལ
ྲོ ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་དརེ ་བོད་མི ་བྲན་གཡོ ག་

རྣམས་གཞན་གྱི་དབང་འོག་ལས་བྲོལ་ཏེ་རང་ཉིད་བདག་པོར་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་
བོད་ནང་

དཔལ་འབྱོར་འཛུ ག་སྐྲུན་ཟེར་བ་དེ་དག་རྒྱུན་ལྡན་དམར་པོའ་ི
སྲིད་གཞུང་གི ས་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱེད་པའི་འཁྱོག་བཤད་

འགྱུར་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

དམངས་གཙོའ་ི བཅོས་སྒྱུར་དང་

ཀྱི་ལས་འགུལ་འབ་ཞིག་ཡི ན།

རྒྱུའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་པ་རེད།

ཅས
ེ ་བཤད་པ་མ་ཟད།

ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན་པ་དང་།

གི ་གྲོང་ཁྱེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་

ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ནི། མི ་སོ་སོའ་ི སྒརེ ་གྱི་
རང་དབང་ཡི ན་སྟབས། བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་ལོ་ངོ་ ༦༡ དུས་

རྒྱུ་འཐུ ང་རྒྱུ་སོགས་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་
ཆོས་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་

སྐབ ས་དེའི་ རི ང ་ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ལོ ང ས་སུ ་ སྤ དྱོ ་ཐུ བ ་

བོད་མི ་ལྟགོ ས་ཤི ་ཐབེ ས་པའི་ལོ ་རྒྱུས་རྩ་བ་ནས་གོ་མྱོང་མེ ད།

སྐརོ ་བསླུ་བདྲི ་བྱེད་ཐབས་ཁོ་ན་ཡི ན། བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་ལོ་

བོད་མི ་མང་པོ་ལྟགོ ས་ཤི ་ཐབེ ས་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་མི ་ཚོ ར་ཇི་ཙམ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་སྡག
ུ ་ཡུ ས་ཤོད་

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མོར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་

ནད་ཡམས་ཀྱི་གོད་ཆགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་

དཔལ་འབྱོར་འཛུ གས་སྐྲུན་གྱི་འཕལ
ེ ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོ ད།

བོད་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་

དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་བཟའ་

ལ་ལོངས་སུ ་སྤདྱོ ་བཞིན་ཡོ ད།

བོད་ནང་མུ་གེ་བྱུང་ནས་

ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ནས་མི འ་ི འཕདྲོ ་བསྟེན་ལ་གནོད་འཚེ ་ཧ་ཅང་

ཚུལ་བཤད། རྫུན་གཏམ་ད་ེ དག་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་མགོ་

བའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་ཞིག་འཁལ
ེ ་ཡོ ད།

ད་ེ ལྟར་ནའང་

ངོ་ ༦༡ དུས་སྐབས་དའེ ་ི རི ང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི དབང་སྒྱུར་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་

ཞིང་བྲན་ཁ་ྲི ཚོ ་བརྒྱར་བཅིངས་

མྱངས་དང་མྱོང་མུས་ཡི ན། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མང་གཙོའ་ི རི ང་

ཀྱིམ་ཐོན་སྐྱེད་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ཡོ ད། གཏམ་དེ་བདེན་པ་ཡི ན་

བཟོས་པ་མ་ཟད།

མི ་གྲངས་ཁ་ྲི ཕྲག་མོང་པོའ་ི ཚེ་སགྲོ ་ཤོར་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ དགོས ་མཁོ་ ཁོ་ ན་བསྒྲུ བ་
ཆེད་དེ་ཉིན་བོད་མི འ་ི ཐོག

འགྲོལ་ཐོབ་པའི་དྲན་གསོའ་ི ཉིན་མོ། ཟར
ེ ་བ་ལྷ་སར་སྲུང་བརྩི་

འོག་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་སྦང
ྱོ ་མནར་གཅོད་འདྲ་མི ན་

ལུགས་ཀྱི་ད་ྲི ཙམ་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ཆེ་དགྲ་ལྷ་ཁོ་པས་བོད་དུ་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དབང་སྒྱུར་བྱས་རྐནྱེ ་

ཡར་རྒྱས་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན་རྒྱ་སྒརོ ་ཐར
ེ ་འབུམ་ ༡༦༠ ས་གནས་

ན་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་དངུལ་འབོར་དེ་དག་

བོད་དང་བོད་མི།

འགྲོ་གྲོན་གང་དུ་བཏང་བ་རེད་དམ།

ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་

ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དངུལ་འབབ་དེ་དག

༡༽

ཆུང་འཇམ་དཔལ་ཞས
ེ ་འབོད་པ་ཁོང་གིས།

རྒྱ་མི འ་ི དམག་

༣༽ བོད་ཀྱི་གཏར
ེ ་

མོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བུ་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཕོན་ཆེ་བོད་

ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཆེད་དང་།

ན་ ༧༥ ཡི ན་པ། འཇམ་དཔལ་ར་ྡོ ར་ྗེ འམ་ཡུ ལ་མི ་ཚོ ས་བོར་

ཁ་པར་བརྒྱུད་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་ཆོས་ཞུས་

བོད་ནང་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྱེད། ༢༽

མི ་དང་། ཉནེ ་རགྟོ ་མི ་སྣ།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།

4

བའི་དོགས་གཞི་དང་།

རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་

ཁ་སྔགོ ་འདོན་བྱས་རས
ྗེ ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འོར་འདྲེན་བྱེད་ཆེད་

ཚེ ་དབང་འགྱུར་མེད་གཉིས་མཛོ ་སྒང་རང
ྫོ ་གི ་རྒྱ་ནག་གི ་ཉནེ ་

༤༽ བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ཁག་ལ་ཆུ་

བཀག་ཉར་འོག་འད་ྲི རྩད་བྱས་ཡོ ད་པ་ཤེས་རགྟོ ་བྱུང་། བོད་

གཞུང་ལམ་དང་། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ། གནམ་ཐང་ལས་

གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བ།

མཛོ ད་ཚད་མེད་བརྒྱབ་ནས་གཙང་ཆུ་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་སུ ་ཁ་

སྒྱུར་བྱས་པ་དང་། ༥༽ བོད་ནང་རྒྱ་རི གས་ཕོན་ཆེ་འོར་
འདྲེན་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་ད་ེ དག་བཏང་ཡོ ད།

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་བོད ་ནང་ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ཡོ ད ་ཚུ ལ ་

འབར་ཡུ ལ་ཚོ ་ཅོན་བ་གྲོང་ཚོ འི་བོར་ཆུང་ཚང་གི ་ཕ་རྒན་ལོ ་

དཔལ་འབྱོར་

རེད། །

ཚད་མེད་བཏང་རྐནྱེ ་ནད་གཅོང་དུ་གྱུར་ནས་སྐ་ུ གྲོངས་འདུག

བཀལ
ྲོ ་བཏང་)

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཚ་བ་མཛོ ་སྒང་རངྫོ ་སངྟོ ་

དང་། མང་གཙོའ་ི བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་ཚུལ།

ཐག
ེ ་ཆེ ན ་བྱང་ཆུ བ ་ཆོ ས ་གླིང ་དགོན ་པའི་ དགེ་ བསྐས
ོ ་ཡི ན་

རྒྱུར་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་བདག་དབང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་
ཡོ ད།

ཉེ་བའི་སྔནོ །

བ་དེའི་ཁས་ལེ ན་འབྲུ་དོན་དེ་དག་རེ་རེ་བཞི ན་བརྡལ་བཤི ག་

འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་ཁོ་ན་ལས་གཟུར་གནས་བླ་ོ ལྡན་སུ ་ཞི ག་

ཟར
ེ ་བ་ད་ེ གང་ན་འདུག

ལོའ་ི ཟླ་ ༡༢ བའི་ཟླ་མཇུག་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཤར་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི འ་ི ཐོག་བཙན་

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བད་ེ ལེགས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་བོད་བརྒྱུད་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

བྱེད་མུས་རེད།

ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡི ན་ཟ ར
ེ ་བ་ད ་ེ དག་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

ཉ་ེ ཆར་

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན།

ྲི ས་འགལ་གྱི་དབང་སྒྱུར་
ལོ་ངོ་ ༦༠ ལྷག་རི ང་བོད་ནང་ཁམ

དད་མོས་ཀྱིས་སྒྲིག་གཤོམ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་

དེས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཤད་པའི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཐག་གཅོད་ཞུ་

འགལ་བའི་ཐོག་ནས་བཙན་པོ་ཧམ་བཟུང་བྱས་ནས་ད་བར་

བཏང་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་ད་ཆ་བོད་ནང་རང་དབང་ཡོ ད་ཚུལ་

པ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་རྒྱ་ནག་གི ས་མནར་གཅོད་

ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།

བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་ཡོ ངས་སུ ་

ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ུ ་སྒར་
དངེ ་སྐབས་སུ འང་གསེར་རྟ་བླ་རང

དང་ཡ་ཆེ ན་ཆོ ས་སྒར་ནང་གཏོར་བཤི ག་དང་དམ་བསྒྲགས་

དོན་དངོས་ནི་བོད་དེ་

དབང་འོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟར
ེ ་

རི ན་པོ་ཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི ས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཁམས་ནཱ་ལེནྡྲ་

བཏང་བ་མ་ཟད།

ན་སུ འ་ི རྣ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་དམ།

རྟོག་པས་ཁྱིམ་ནས་བཙན་ཁདྲི ་ཀྱིས་མཛོ ་སྒང་རང
ྫོ ་དུ་དོ་དམ་

བཤད་པ་དེར་དཔྱད་ནའང་། རྒྱ་ནག་དམར་པོས་དབང་སྒྱུར་

བྱས་རྐནྱེ ་བོད་ནང་དགོན་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་གཏོར་བཤི ག་

གཞི ་ བཅོལ ་ནས་མི ་ མང་བཅི ང ས་བཀ ལ
ྲོ ་བཏང་ཡི ན་ཟེར ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

མི ན།

(བོད་མི ་བྲན་གཡོ ག་ཚོ ར་བཅིངས་

ཟར
ེ ་བ་ད་ེ མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དྲང་བདནེ ་ཞིག་

བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་

བཅིངས་བཀལ
ྲོ ་ཐོབ་མྱོང་མེད།

གི ་ ཀྱང་བླ་ོ ཡུ ལ ་དུ་ གཤོ ང ་དཀའ་བའི་ རྫུ ན ་གྱི ་ ཕུ ང ་པོ་ ཁོ་ ན་

གོང་རྩོམ་དེ་བཞི ན་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་

པོ་སྒར
ེ ་གྱི ་བསམ་ཚུ ལ་ཡི ན་པ་ལས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
བསམ་ཚུལ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད།

པས་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། ཨི ན་ཡི ག་དེར་རྩ་འཛི ན་

ཡོ ང་བ་ཞུ།

ཉསེ ་མེད་མི ་མང་ཐོག་

དྲག་པོའི་མཚོ ན་ཆ་དང་དམག་ཤུ གས་བཀོལ་སྤདྱོ ་བྱས་ནས་

བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་བཏང་ཡི ན་ཟར
ེ ་བ་ཞི ག་ཇི་ལྟར་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་

རེད་དམ།

བཙན་དབང་འོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུ ན་དརེ ་

༄༅།

ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཡི ག་ཚན་

།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་

ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་ཆོ ས ་ཁག་
རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེས་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་
ག་ྲྭ ཚང་གི ་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོའ་ི ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།
༄༅།།

ྲི ་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མ་འདས

པོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་

གུས་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས།

༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིར་ྟི རི ན་

པོ་ཆེ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པའི་སྐྱབས་ཡུ ལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ།ེ

མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།

བགྲོ་གླངེ ་

ཚོ གས་འདུར་ཕབེ ས་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་

འདིར་འདུས་པ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ལ། ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་
ཀིརའྟི ་ི དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་ཐུ ན་མོང་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་བསྟན་

འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ ་ན་གཞོན་སྐྱེད་སྲིང་མཛད་

སྟངས་སྐར
ོ ་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་གནང་ས།ྟེ

དེའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤི ག་བྱེད་དགོས་ཞེས་

སྔནོ ་མ་ནས་བཀའ་གནང་བྱུང། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བཀའ་གནང་

ྲི ་ཐུ བ་མ་སོང། དགོངས་འགལ་མེད་
བ་བཞིན་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་བས
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དངོས་གནས་བྱས་ན་ངའི་བསམ་ཚུལ་འདི་

སང་ཉིན་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

ཡི ན་ནའང་སང་ཉིན་དིལ་ླཱི

ལ་ལས་འཆར་ཞི ག་སྔནོ ་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་ཟིན་པར་བརནྟེ །
དེ་རི ང་སྔ་སྣུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ད་ེ རི ང་ཞོགས་པའི་མཛད་
འཆར་རི ང་པོ་ཆགས་སྟབས།

ཚོ གས་ཐངེ ས་འདི་གྲོལ་ནས་

བགྲོ་གླངེ ་བ་ཚོ ་རྐྱང་པ་ཚོ གས་པའི་སྐབས་སུ ་ཞུས་ན་བསམ་པ་

བྱུང་ཡང་།

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོ ས་སྔནོ ་མ་འཆར་གཞི་

བཟོས་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་གསུ ང་གི་འདུག

དརེ ་བརནྟེ ་

ངས་བྱ་གཏོང་༸སྙན་སྒྲོན་གྱི་ཚུལ་དུ་མདོར་བསྡས
ུ ་ཤི ག་ཞུས་
ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དང་པོ། བགྲོ་གླངེ ་གི་དམི གས་ཡུ ལ་དང་དགོས་པ། བརདྗོ ་
གཞི་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

ཚོ ད་འདིར་དགོས་ངས
ེ ་ཤི ག་རེད།

ད་ལྟའ་ི དུས་

འཇིག་རནྟེ ་འགྲོ་བ་སྤྱི་

ཡོ ངས་ཀྱི ་ཕན་བདེའི་སྲོག་རྩ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རི ན་པོ་ཆེ་

ཆགས་བསྡད་ཡོ ད། བསྟན་པ་ལ་དད་པ་ཡོ ད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ ་
པར་འཇི ག་རནྟེ ་གྱི་ཕན་བདའེ ི་གཞི ་རྩ་ཡི ན་པར་ཚང་མས་
ཁས་ལེན་པ་ཞིག་རེད།

བསྟན་པ་གནས་དང་མི ་གནས་རབ་

བྱུང་གི ་སྡ་ེ ལ་རག་ལས་པ་ཡི ན་དུས་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ཚད་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡོ ང་དགོས་པ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ད་ེ

སྐྱེད་སྲིང ་མཛད་ཕྱོག ས་སྔནོ ་སྲོལ ་གཞི ར ་བཞག་ཐོག ་དེང ་

རབས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་བླངས་ཏེ་གནང་དགོས་པ་ཞི ག་

རེད། དའེ ་ི ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ འ་ི སྔནོ ་སལ
ྲོ ་མ་ཉམས་པ་གནང་
དགོས་པ་དང་། གསར་གཏོད་གནང་དགོས་པ། གཞན་ནས་

སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་སྦྱོང་མེ ད་པར་སྲོལ་རྒྱུན་རྐྱང་པའི་ཐོག་ནས་

སླབོ ་སྦང
ྱོ ་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ད་ེ ཚོ ་ཡུ ལ་ལུ ང་གང་དུ་
ཕབེ ས་ནའང་ཕབེ ས་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཡོ ད་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནང་ནུབ་ཕག
ྱོ ས་ལ་ཐོག་མར་ནང་པའི་

བསྟན་པ་སྤལ
ེ ་མཁན་གྲས་སུ ་གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་འགྲིམས་མྱོང་

ཁ་ེ ཕན་ལེན་ཐུ བ་པ་ག་རེ་ཡོ ད་པ། ད་ེ ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ཞིབ་ཚགས་

བ་དང། ཕྱིའ་ི སྐད་ཡི ག་ཤེས་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་ཀྱང་། དེ་ཚོ ་

ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་ན་གཞོན་ལོ་བདུན་

རེད། ཡི ན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་

པོས་བགྲོ་གླངེ ་གནང་དགོས་པ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག
ནས་དགུ

བཅུ་ནས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམི གས་

ཀྱིས་བཀར་ནས་གྲོས་གཞི་བཞག་འདུག

ད་ེ དགོངས་པ་

བཞས
ྱོ ས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག། ཐོག་མར་ང་ཚོ ་རྒྱ་
ེ ་ཕག

གར་བཏང་གོ་ཆོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤལ
ེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་

ནས་གྲྭ་གཞོན་ད་ེ ཚོ ་ལ་དངེ ་རབས་ཀྱི་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཆ་ཚང་ཡོ ད་

པའི་ཐོག་ཏུ ་ནང་དོན་རི ག་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་

ཕུན་སུ མ་ཚོ གས་པ་ཡི ན་པ་དེའ་ི ཐོག་མཁས་པ་ཚང་མ་ཐུ གས་

གར་ལ་གསར་དུ་འབྱོར་སྐབས་གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་

མཐུ ན་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ ་གདན་ས་ཚང་མའི་ནང་

དགོས་དང་མི ་དགོས་ཀྱི་རདྩོ ་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡོ ད་ན་

པོ་ཆེ་མཆོ ག་གི ་གཟིགས་སྐྱོང་འོག་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་ཀི རའྟི ི་

གི་མི ་འདུག་གསུ ང་མཁན་ཕག
ྱོ ས་གཉིས་ཀ་ཡོ ད་རེད།

སྦྱོང་གནང་ཐུ བ་པ་དེས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

གི ་ནང་དངེ ་རབས་ཀྱི་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་སྤདྲོ ་པའི་གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་

གནོད་སྐྱོན་ཡོ ང་གི་འདུག་གསུ ང་མཁན་དང་། མེད་ན་ཚང་

ཐ་

མ་དགེ་སྐྱོན་ཚང་མར་རྟོག་ཞི བ་གནང་བའི་རྗེས་སུ ་གདན་ས་
ཁག་གི ་ནང་གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་ངེས་པ་རྙདེ ་

ནས་དའེ ་ི ཐོག་ཐུ གས་མཐུ ན་བྱུང་བ་རེད།

ད་ེ སྔ་གཞི་རི མ་

སླབོ ་གྲྭ་ཚུགས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་ཀིར་ྟི རི ན་

དགོན ་ཆེ ན ་ཁག་གི ་ ནང་གྲྭ་ བཙུ ན ་ན་གཞོན ་མང་པོས ་སླབོ ་

འདུག་ཅས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
གཉིས་པ།

སླབོ ་དབེ ་རམ
ྩོ ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་དེ་བྱུང་རབས་ཀྱི་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

གྲྭས་སླབོ ་དབེ ་གསར་བཟོའ་ི འབད་བརནྩོ ་གནང་ཡོ ད། རས
ྗེ ་

ཡོ ད་མེད་ལ་རག་ལས་པ་དང། སླབོ ་ཚན་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་དང་

འཁྱོལ་གནང་བ་ད་ེ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

སླབོ ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་དང་མི ་ཡོ ང་ནི་སླབོ ་ཚན་ཚད་ལྡན་

མི ་ཡོ ང་ནི་སླབོ ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་མེ ད་ལ་རག་ལས་པ་རེད།
རི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་རྐྱང་གི ས་ལོ ་གསུ མ་གྱི་ནང་དེབ་གྲངས་དྲུག་ཅུ་

སུ ་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མི ན་མ་ཤེས།

རི ན་པོ་ཆེས་མཐའ་

སླབོ ་དེབ་འདིའི་སྐརོ ་ལ་དོགས་གཞི ་གཅི ག་གཉིས་ཤི ག་ཡོ ད།

དོག ས་གཞི ་ དང་པོ་ ད ་ེ སྔནོ ་འགྲོའི་ འཛི ན་གྲྭ་ ནས་འཛི ན་གྲྭ་

གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་རགྟོ ་པའི་སྒ་ྲོ བཏགས་དང། གསང་

བ་བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་སླབེ ས་ཀྱི་མེད།

ལྷག་པར་དུ་བྱུང་རབས་ནང་རྒྱལ་རབས་རྐྱང་པ་བཞག་པ་

ི ་ཡང་ཡང་
དེ་འགྲིག་གི ་མེ ད་ཚུ ལ་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གཾཱ དྷཱ �ས

གསུ ངས་ཡོ ད།

ཁོང་གིས་རྒྱལ་པོ་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་བ་

དགུ ་པའི་བར་དུ་དབེ ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ ་ཆ་ཚང་སླབོ ་དུས་ནང་

རེད་དམ། མི ་དཀྱུས་མ་དང་སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་

ཚང་ཀླགོ ་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ནའང་ཆ་ཚང་གི ་དཀར་ཆག་

ལ་གདན་སའི་སླབོ ་གཉེར་བཞི ན་ཡོ ང་ཐབས་མེ ད་པར་སྤྱིར་

ནམ་ཞས
ེ ་གསུ ངས་ཡོ ད།

འགྲིག་ལྷུན་གྲུབ་ཅི ག་ལ་སྔནོ ་མ་ནས་ངའི་བསམ་བླའོ ི་ནང་ལ་

ལོ་གཅིག་ལ་འཛི ན་གྲྭ་ཚོ གས་པའི་ལས་ཉིན་དེ་ཉིས་བརྒྱ་ལས་

རེ་དགུ་ “བླ་ོ གསལ་མགུལ་རྒྱན་” གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་
རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་ད་ེ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

ངས་ཆ་

དང་དེབ་ཁ་ཤས་རོབ་ཙམ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེ ཚོ འ་ི ནང་མ་

སྔནོ ་མ་ང་ཚོ ས་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་གྱི་

ཡོ ད་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་འདུག

སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྐབས་སླབོ ་དབེ ་ཟུར་དུ་མེད། སླབོ ་དབེ ་ཟུར་དུ་

དགོས་པའི་ལམ་སལ
ྲོ ་ད་ེ རས
ྗེ ་སུ ་དར་བ་རེད། ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་

དུ་འབྱོར་རྗེས་སྤྱི་ཡོ ངས་ནང་བཞི ན་སླབོ ་དེབ་ཟུར་དུ་དགོས་

པ་ཆགས་པ་རེད། སླབོ ་དབེ ་ད་ེ ཚོ འ་ི ནང་དུ་ཚི ག་སྦར
ྱོ ་གསར་
རྩོམ་བྱེད་པ་ལས། སྔནོ ་གྱི་གཞུང་ད་ེ ཚོ ་རང་འཇགས་བཞག་

ནས་དེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཟོས་ཏ་ེ སླབོ ་དབེ ་ནང་བསྒྲིག་ན་
ཡག་པོ་ཡོ ད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞི ག་སྔནོ ་མ་ནས་ཡོ ད་པ་བཞི ན་

རི ན་པོ་ཆེས་ད་ེ རང་གནང་འདུག

འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་ད་ེ གཟིགས་དགོས། གཞི་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་

ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུ ང་མེ ད་པས་ང་ཚོ འི་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་གྱི་ད་ེ བྱུང་

མ་ཉུ ང་བ་ཡོ ང་བའི་འབད་བརནྩོ ་བྱེད་མུས་རེད། ད་ེ བྱུང་ན་

ད་ེ ཚོ འ་ི སྐརོ ་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་

ཐངེ ས་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་པ་དང་། ཚོ གས་ཐངེ ས་ད་ེ ཚོ འ་ི ནང་ཏག་

སླབོ ་དབེ ་གསར་སྒྲིག་ད་ེ ཚོ ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་བོད་ཀྱི་རི ག་

དའེ ི་ནང་སླབོ ་ཚན་ད་ེ ཚོ ་ལ་དམི གས་ཀྱིས་བཀར་ནས་ཚོ གས་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་དུ་འཛི ན་གྲྭ་སོ་སོའ་ི
སླབོ ་དེབ་ཀྱི་མཇུག་ལ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སླབོ ་དབེ ་ཅིག་འདུག ད་ེ

ནི་དམི གས་བསལ་གྱིས་ཕུན་སུ མ་ཚོ གས་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

ལྷག་པར་དུ་འཛི ན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ ་པའི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་སླབོ ་
ཚན་དེ་ཚོ ་དགེ་བཤེས་ཐོན་པ་ཚོ ས་ཀྱང་གཟིགས་པ་ཡི ན་ན་

ཐུ གས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་དང།

སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱའི་ཐོག་

ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

དརེ ་བརནྟེ ་རི ན་པོ་

ཆེ་ལ་དམི གས་བསལ་གྱིས་ང་རང་སྒར
ེ ་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་། ལེགས་སོ་བསྔགས་བརདྗོ ། ཐུ གས་ར་ྗེ
ཆེ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སླབོ ་དབེ ་སྒྲིག་རམ
ྩོ ་གྱི་བྱ་བ་ད་ེ དགོས་

ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད། ད་ེ བཞིན་མང་པོས་འབད་

བརྩོན་ཡང་གནང་བ་རེད།

སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་འབངྲི ་རི མ་སླབོ ་

གཞི་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་ཚན་ནི་

ཇི་ཙམ་འགྲོ་བ་དང་།

ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་བཞི ན་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་སྟབས་སླབོ ་

སླབོ ་ཚན་གྱི་ཉིན་དབེ ་ཅིག་བཟོ་ཐུ བ་ན།

ཉིན་རེ་ལ་སླབོ ་ཚན་

ལོ་གཅིག་གི་ཚོ གས་ཐངེ ས་ལས་དུས་

ཉིན་ཉིས་བརྒྱའི་ནང་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཚར་གྱི་རེད་ཅེས་ཡོ ང་

ཐུ བ། གལ་སདྲི ་ད་ེ ཚར་གྱི་མེད་ན་རྒྱས་བསྡས
ུ ་གཏོང་སྟངས་

བོད་ནང་ལ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་སྟངས་དང།

ཚན་གཞན་མང་པོ་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ལ་

སླབོ ་ཚན་གཞན་དག་རྣམས་བོད་

སྐད་ཐོག་སླབོ ་དབེ ་བཟོ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་དམ།

གང་ལྟར་དགོན་

ལ་དགོངས་པ་བཞས
ེ ་དགོས། གང་ལྟར་དག་ེ སླབོ ་གཉིས་ཀས་

པ་ཁག་གི ་ནང་ཡོ ད་པའི་གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་དེ་ཚོ འི་ནང་སླབོ ་

ཐུ བ ་པའི་ འཆར་གཞི ་ དེ་ དང་པོ་ ནས་བསམ་བླའོ ི་ ནང་ཚུ ད ་

དགོས་པ་ད་ེ ཐུ གས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་མ་བྱུང་བར་

དོགས་གཞི་གཉིས་པ་སླབོ ་ཚན་བཞག་ཕག
ྱོ ས་ད་ེ ཡི ན།

འཛི ན་གྲྭ་དགུ་ལ་སླབོ ་དེབ་རེ་དགུ་ཡོ ད་པ་དའེ ི་ཐོག་སླབོ ་ཚན་

དགོས་པ་ད་ེ གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལམ་ནས་མཐའ་དཔྱོད་ཡོ ད་པ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཡི ན་དུས་

དྲན་གྱི་འདུག

གཞུང་གི་སྐརོ ་ཁོ་ན་རེད།

ད་ེ ཚོ འི་ནང་དུ་སྤྱི་དོན་མ་གཏོགས་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་རི གས་ཧ་

སྤྱི་དོན་སོ་སོའ་ི འོག་ཏུ ་དཔྱད་རམ
ྩོ ་གྱི་

རི ག་པའི་གནས་སྟངས་ཚད་ལྡན་རང་མེ ད་པ་ཆགས་ཡོ ད།

ཏག་འགྲོ་མི ན་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པར་ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ་

ལོ ་རེའི་སླབོ ་ཚན་དེ་འཛི ན་གྲྭའི་དུས་ཡུ ན་ནང་ཏག་ཏག་འགྲོ་

ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

བོད་ནང་ད་ེ བྱུང་རི ག་པའི་མཚན་

བཏང་གི་འགྲོ་སྟངས་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་

དའེ ་ི ནང་དུ་ཡོ ད་པའི་དཔྱད་རམ
ྩོ ་དང་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་རི གས་
དེ་དམི གས་བསལ་གྱིས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྔནོ ་གྱི་སླབོ ་དབེ ་

སྟངས་དེ་བྱུང་རབས་ནང་སླབེ ས་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་ད་ེ གང་ཡི ན་

རི ན་པོ་ཆེས་སླབོ ་ཚན་འཇོག་ཚུལ་བརྡ་སྤདྲོ ་དང་།

ད་ལྟ་

སྙན་ངག

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ། ཆོས་འབྱུང། རྒྱལ་རབས་ཏ་ེ སྡ་ེ ཚན་ལྔ་

ལ་ཕས
ྱེ ་ཏ་ེ ཟུར་བཀོལ་བཅས་བཞག་འདུག སྤྱིར་བཏང་བརྡ་

སྦངྱོ ་གི ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སྐད་ཡི ག་ད་ེ བོད་སྐད་ནང་གནང་ཐུ བ་

སླབོ ་སྦངྱོ ་གི་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡི ག་གཞན་ཞིག་བསྟེན་དགོས་ན།

གཞན་ཚང་མ་ཁ་སྣོན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་

རྒྱུ་རེད། སྐད་ཡི ག་ལས་གཞན་པའི་སླབོ ་ཚན་ཚང་མ་བོད་
སྐད་ཐོག་བསླབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། ཁྱད་

སྤདྲོ ་དང་སྙན་ངག་གཉིས་སྐད་ཡི ག་ནང་མཉམ་དུ་བཞག་ན་

པར་རབ་བྱུང་གི ་སྡ་ེ ཚན་ནང་ཡོ ད་པའི་གཞི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའི་

གཉིས་པོའང་དེ་བྱུང་རི ག་པའི་ནང་མཉམ་དུ་བཞག་ན་མི ་

གི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་རེད།

མ་འགྲིག་པ་མེད།

ད་ེ བཞིན་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་

སླབོ ་སྦྱོང་གི ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གམ་ཕ་སྐད་རང་

འགྲིག་པ་མེད། བོད་ཀྱི་སྔར་སལ
ྲོ ་ནང་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་

ད་ེ བཞི ན་སླབོ ་དབེ ་ནང་སྤྱིར་བཏང་གོ་བད་ེ པོ་བཟོ་རྒྱུ་ད་ེ གལ་

བྱུང་བ་མ་ཡི ན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་སྡ་ེ
ལ་སོགས་པའང་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད། ད་ེ ལྟ་བུའ་ི བྱུང་བ་ནི་གསུ ང་

པའི་ཐ་སྙད་ད་ེ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་

རབས་ཞས
ེ ་གསུ ང་གི་ཡོ ད་ཀྱང། ཆོས་འབྱུང་ནང་ད་ེ ལྟ་བུའ་ི

རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནང་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོ ད། ད་ེ ལྟ་བུའ་ི

བྱུང་བ་ལ་ཨི ན་སྐད་དུ་ History དང་། སཾ སྐྲིཏའི་སྐད་དུ་
ཨི ཏིཧཱས་ཞས
ེ ་བརདྗོ ། ད་ེ ལྟ་བུའ་ི བྱུང་བའི་ནང་དངོས་བྱུང་གི་

ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའི་སྐད་ལ་ཆོས་སྐད་དང། ཕལ་སྐད་ཞེས་
བརྡ་སྤདྲོ ་དང་མཐུ ན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྐད་དང།

སྙན་

ངག་གི ་ ནང་བཤད་པའི་ གྲོང་པའི་ སྐད ་ཅེས ་དབྱེ་བ་གཉིས ་

བཤད་ཆོག གྲོང་ཚི ག་ད་ེ མེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མི ན་

ཚི ག་བརྗོད་རྣམས་ག་ཚོ ད་ཐུ བ་ཐུ བ་ཀྱིས་གོ་བདེ་པོ་ཡོ ང་རྒྱུར་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི ་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ཚང་བ་ལྟ་བུ་འདུག

རེད། ད་ལྟ་ལོ་དྲུག་ཅུ་གནས་ཐུ བ་པ་ལ་བལྟས་ན། མ་འོངས་

ལུགས་ནང་ཡོ ང་བའི་བརྡ་ཆད་དང། ད་ེ བཞིན་ཡུ ལ་སྐད་ནང་

ཐུ གས་ཁྱད་བྱུང་ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གནང་བ་ཡི ན་ན། ཏན་ཏན་འབད་བརནྩོ ་ཐུ བ་ངེས་ཤི ག་རེད།

ལུ གས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་གཙོ ་བོར་བཟུང་དགོས་པ་ད་ེ ཐུ གས་གལ་

སུ ས་གཟིགས་པ་ཡི ན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་

གཙོ་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཐུ གས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ལ།

ཡི ན་ནའང་

དཔརེ ་ན།

གཞུང་

ཡོ ང་བའི་བརྡ་ཆད་གཉིས་པོ་ད་ེ དོན་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་ན་གཞུང་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔརེ ་ན།

“ལ་ྭ བ་” ཞས
ེ ་པའི་

ཚི ག་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། གཞུང་ལུགས་ནང་ “ལ་ྭ བ་” ཞས
ེ ་པ་

མི ས་མ་བཙེ མ་པའི་སྣམ་བུ་ཞི ག་ལ་ལྭ་བ་ཞས
ེ ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཡུ ལ་ལུང་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ྭ བ་ཞས
ེ ་པ་ད་ེ ཕྱུ་པའི་མི ང་རེད། ཕྱུ་
པའི་མི ང་ལ་བདེ ་སྤདྱོ ་བྱེད་པའི་ལྭ་བ་དེ་སླབོ ་དེབ་ནང་འཁོད་
ན།

རྗེས་སུ ་གཞུང་གི་ནང་ལ་ྭ བ་ཞས
ེ ་པའི་ཐ་སྙད་ད་ེ མཐོང་

བའི་སྐབས་སུ ་མགོ་འཁྲུགས་པའི་ཉནེ ་ཁ་ཡོ ད།

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ད་ེ གཙོ་བོ་བྱེད་དགོས།

དརེ ་བརནྟེ ་

ཡུ ལ་སྐད་ད་ེ

གཞུང་ལུ གས་ཀྱི་སྐད་དང་འགལ་ཟླ་མེད་ན་དཀའ་ངལ་མེད།

འགལ་ཟླ་ཡོ ད་ན། ཐུ གས་སྣང་གནང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

སྙད་ནང་མེད་པ་དང་།

ད་ེ བཞིན་སྔནོ ་བོད་ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་གྱི་ཐ་

རྒྱ་མི ས་དབང་སྒྱུར་ཟིན་པའི་རས
ྗེ ་

སུ ་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞིག་སླབེ ས་ཡོ ད། དའེ ་ི ནང་ཁ་ཤས་དགོས་

པ་ཡོ ང་སྲིད།

འོན་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་མི ་དགོས་པ་ཤ་སྟག་རེད།

རི ན་པོ་ཆེ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོག་མའི་གྲས་སུ ་ཡི ན་དུས་དེས་

ལག་དབེ ་ད་ེ ནི་

ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཙམ་མི ན་པར་བོད་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་

དེ་ ཚོ ་ སླབོ ་དེབ ་དང་སླབོ ་ཚན་དང་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པའི་ སྐར
ོ ་

དའེ ་ི ནང་དག་ེ རྒན་གྱི་འོས་ཆོས་ཕར་

གྲོས་གཞི ་དང་པོའི་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་ལོ ་བདུན་ནས་ལོ ་དགུ་བར་

པ་ཞིག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

ཕྱིན་ཐག
ེ ་པ་ནས་བཤད་པ་དང་། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་ད་ེ

ཚོ ་ཚང་མ་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག ནམ་རྒྱུན་དག་ེ རྒན་གྱི་འོས་
ཆོས་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡོ ངས་འཛི ན་གྱི་འོས་ཆོས་ད་ེ ཚོ ་རེད།
སེམས་མི ་འགོངས་པ་ཉིད་ལ་སོགས།། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་སོགས་

སནྟོ ་བྱེད།། ད་ེ ཡི ་མི ་མཐུ ན་ཕག
ྱོ ས་བོར་བ།། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ ་

ཡོ ངས་འཛི ན་ཡི ན།།

ཞས
ེ ་པའི་ཚི གས་བཅད་གཅིག་པོ་དའེ ་ི

ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ཟླ་བ་དགུའ་ི རི ང་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ལ་བསླབ་

རྒྱུའི་སླབོ ་ཚན་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཚང་འདུག་ཅས
ེ ་རྒྱ་གར་མཁས་
པ་འགས་ང་ལ་བཤད་མྱོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་དག་ེ རྒན་འོས་

སྦངྱོ ་ལོ་གཉིས་ཆགས་ཟིན་པ་རེད།

ཡོ ངས་འཛི ན་གྱི་འོས་

ཆོས་ད་ེ དག་དག་ེ རྒན་གྱི་ལག་དབེ ་ནང་བཞག་ན། དངེ ་རབས་

ཀྱི ་ དགེ་ རྒན་གྱི ་ དགོས ་མཁོ་ མང་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་ད འེ ི་ ནང་ཚང་

ཡོ ད།

དུལ་བ་ཞི་བ་ཉརེ ་ཞི་བ་སོགས་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ད་ེ

ི ་པ་” ཞས
དཔེར་ན། “སྤྱི་ཚོ གས་རྙང
ེ ་པ་ད་ེ རྒྱ་མི ས་བཟོས་

བཤད་མི ་དགོས་པ་རེད། དའེ ་ི ཐོག་ད་དུང་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏ།ེ

ི ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་གསར་
ད་ལྟའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་སྤྱི་ཚོ གས་རྙང

བསམ་པ་ད་ེ ང་རང་གི་རངྨོ ས་འཆར་ལྟ་བུ་ཡི ན།

པའི་སྐད་ཅིག་རེད། ང་རང་ཚོ ་ལ་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་གྱི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་
ི ་པ་ཞས
པ་ཞེས་ཟུར་དུ་བཞག་དགོས་པ་མེད། སྤྱི་ཚོ གས་རྙང
ེ ་

པའི་ཐ་སྙད་ད་ེ རྒྱ་མི ས་ཆེད་མངགས་ཀླད་པ་བཀྲུས་པའི་རི མ་

པའི་ནང་བཟོས་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡི ན་པ་དེ་ངོས་ཟིན་དགོས་པ་
དང། དེ་འདྲའི་རི གས་ལ་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས།

སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡི ག་ཉམས་ཆག་དེ་སྐད་ཡི ག་གཞན་གྱི་གནོན་
ཤུགས་ལ་བརནྟེ ་ནས་འགྲོ་བ་དང་།

ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད།
ད་ལྟ་ང་ཚོ འ་ི སྐད་ཡི ག་ལ་གཞན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་དེ་བོད་ནང་

ཡོ ངས་འཛི ན་གྱི་འོས་ཆོས་དེ་བཞག་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད་

གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་ངས
ེ ་པར་དུ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་དགོས་པ་ཞི ག་

ལ། རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༣༤ ནས་འགོ་
བཙུགས་ཀྱིས་མེ་ཀོ་ལེས་ (Macaulay) ཤེས་ཡོ ན་ལམ་སལ
ྲོ ་

གསར་པ་བཏོད་པ་ནས་བཟུང་ཆི ག་སྟོང་དགུ ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ ་རྩ་
གྲངས་བར་ལོ ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞི ག་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་

བོའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ལམ་སལ
ྲོ ་ཡོ ངས་སུ ་རག
ྫོ ས་པ་ད་ེ རྩ་མེད་ལ་

ཕྱིན་པ་རེད། ང་ཚོ ་རྒྱ་མི འ་ི འོག་ཏུ ་ལོ་དྲུག་ཅུ་སོང་ཟིན་ནའང་
བཙན་བྱོལ་དང་བོད་གཉིས་ཀའི་ནང་བོད་པའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་

ཡོ ད་པ་ད་ེ ཚོ ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ ་ཉམས་ཆག་འགྲོ་

ལམ་སྲོལ་རྩ་མེ ད་དུ་མ་ཕྱིན་པ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་འོག་ནས་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བ་དེ་གསལ་པོར་

མི ས་འབད་བརྩོན་གྱིས་བོད་ནང་ལའང་ཕན་ཐོགས་པ་མང་

བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དང་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོ ད་པ་ད་ེ ཚོ ་ཨི ན་སྐད་
མཐོང་ཐུ བ། གནས་ཚུལ་ད་ེ ཚོ ་ཞིབ་ཚགས་པོ་མཁྱེན་དགོས་

པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་དགེ་རྒན་གྱི ་ལག་དེབ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

པར་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རི ང་གནས་ཐུ བ་པའི་འབད་བརནྩོ ་

ཆེན་པོའ་ི བླ་ན་མེད་པའི་ཐུ གས་བསྐྱེད་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་

རྣམས་ཡི ན།

གྱི་ན་གཞོན་ཚོ འ་ི སྐརོ ་རེད། ད་ེ ལ་དམི གས་བསལ་རྡོག་རྡོག་
ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།

སླབོ ་སྦངྱོ ་གི་ལས་རི མ་དང་འབྲེལ་བ་གཏིང་

ཟབ་ཡོ ད་པའི་སྡ་ེ ཚན་ཁ་ཤས་ཤི ག་ཡོ ད། དང་པོ་དེ་ཕ་མ་རེད།

གཉིས་པ་ད་ེ དག་ེ རྒན་རེད། གསུ མ་པ་ད་ེ སླབོ ་ཕྲུག་རེད། བཞི་

པ་ད་ེ འཛི ན་སྐྱོང་རེད། ལྔ་པ་ད་ེ སྤྱི་ཚོ གས་རེད། དེ་ལྔ་པོ་སླབོ ་

སྦྱོང་གི ་ལས་རི མ་ག་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་ཐ་ེ བྱུས་ཡོ ད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་ནས་ལོ་

བརྒྱད་བར་གྱི ་ གནས་སྐབ ས་སུ ་ ཀླད ་པའི་ གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་འགྲོ་བའི་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཡི ན་པ་ཚང་མས་བཤད་

ཀྱི་ཡོ ད། ཕྲུ་གུ་དག་ེ རྒན་ས་ལ་མ་སླབེ ས་གོང་དུ་ཕ་མས་གསོ་

སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

མ་འོངས་པར་རབ་བྱུང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་པའི་ཕྲུ་གུའི་
ཕ་མ་དེ་ཚོ ་ལའང་རྒྱུན་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལམ་སནྟོ ་གནང་ཐུ བ་

ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད།

ད་ེ ལ་དངེ ་རབས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་གཉིས་རེད། ལོ་བརྒྱད་

ཀྱི་བར་དུ་སྐད་ཡི ག་མང་པོ་བསླབ་ན་ཤེས་བད་ེ ཤོས་ཀྱི་སྐབས་

ལ་བརྩི་བ་རེད། ད་ེ ཡི ན་དུས་ཆུང་དུས་ནས་སྐད་མང་པོ་བསླབ་

དགོས་རེད་ཟར
ེ ་བའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་དང། ལོ་གཅིག་ནས་

བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཀླད་པ་ཡར་རྒྱས་ཆེ ་ཤོ ས་འགྲོ་བའི་སྐབས་

དར
ེ ་སྐད་ཡི ག་གཅི ག་མ་གཏོགས་བསླབ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
ད་ེ རང་སྐད་མ་གཏོགས་བསླབ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེར་

སྐད་ཡི ག་མང་པོ་བསླབ་ན་བསམ་བླ་ོ ཚང་མ་འཁྲུགས་འགྲོ་གི ་
རེད་ཅས
ེ ་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་རེད།

ད་ེ གཉིས་པོའ་ི ནང་ནས་

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ ་ཆུང་དུས་སྐབས་ལ་སྐད་ཡི ག་མང་པོ་

བསླབ་རྒྱུ་མེད་པ་དའེ ་ི ཐོག་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་མོས་མཐུ ན་
གནང་གི་ཡོ ད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྒྲ་དེ་རྣམ་རྟོག་གི་རྗེས་

སུ ་འབྲངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་དེ་སྒྲའི་རྗེས་སུ ་འབྲངས་པ་རེད།

པོ་བྱུང་ཡོ ད་ལ། ད་ེ ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་མཁས་

སྐད་ཡི ག་གཅི ག་གི ་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བའི་ནུས་པ་དེ་

ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་པ་དེའི་དབང་གི ས་བྱུང་བ་

བཅོ་ལྔ་ག་ཚོ ད་བསླབ་ནའང་། རང་གི་སྐད་ཅིག་ཡོ ད་པའི་ཐོག་

དབང་རི མ་བྱོན་དང་།

བོད་མི ་ཚོ ས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་

ཕྲུ་གུ་ལ་ཡོ ད་ན།

འཛི ན་གྲྭ་བཞི་པ་ཡན་ནས་སྐད་ཡི ག་བཅུ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ནས་སྐད་ཡི ག་གཞན་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་

བྱས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ འ་ི

གང་ཡང་ཡོ ད་མ་རེད། ད་ལྟའ་ི གནས་སྐབས་ལ། མི ང་ལ་

ཐུ བ་པ་མ་ཟད། བསམ་བླ་ོ གཏོང་དུས་རང་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བརྩི་བ་དང་མི ་བརྩི་བ་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་ཡོ ང་གི་འདུག བོད་ནང་

ཡོ ན་བདུད་ཀྱི་གཡབ་མོ་ས།ྟེ །

དུ་འགྲོ་བ། སྐད་ཡི ག་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ ་ཕར་འགྱུར་མི ་འགྲོ་བ་

གྲངས་སུ ་མི ་བརྩི་བ་མང་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྦག་ས་ད་ེ སླབོ ་

ཚུ ལ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཡོ ང་བ་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འདོད་རྔམས་

རྒན་གཅི ག་བཙུགས་ཏེ་འཛི ན་གྲྭ་བརྗེ་པོ་རྒྱག་པའི་ལམ་སྲོལ་

ཚོ གས་འདིའི་ནང་དགོས་མཁོ་དང་མཐུ ན་པའི་ལོ ངས་སྤདྱོ ་

ཀྱི་ཡོ ད་དུས།

སོ་སོའ་ི ལང་ས་ལྟ་བུ་ད་ེ མ་ཤོར་བར་བསྡད་

གཏང་ཐུ བ་པ་དང་། རང་གི་རྣམ་རགྟོ ་ད་ེ རང་སྐད་ཀྱི་མཉམ་

སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ནང་ཐ་སྙད་རི ག་པ་སླབོ ་མཁན་རྣམས་དག་ེ རྒན་ལ་

ལའང་ཐ་སྙད་རི ག་གནས་སླབོ ་མཁན་དག་ེ རྒན་རྣམས་བླ་མའི་

བཅས་ཡོ ང་ཐུ བ། དརེ ་བརནྟེ ་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཕ་མ་ཚོ ་ཧ་

གྲྭའ་ི རྣམ་པ་ལ་བསྒྱུར་གྱི་ཡི ན་ཞེས་འཛི ན་གྲྭ་སོ་སོའ་ི ནང་དགེ་

ན་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

བྱུང་སྐབས་བཤེ ས་གཉེན་བསྟེན་ཚུ ལ་ཁག་པོ་ཡོ ང་གི ་འདུག་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་ཅིང་།

སྐད་ཀྱང་རང་སྐད་ཁོ་

དེང་རབས་ཀྱི་བཤད་ཚུ ལ་དུ་དགེ་རྒན་ཚོ ས་ཕྲུ་གུ འི་སེམས་

ཅས
ེ ་དའེ ་ི སྐརོ ་ལ་བགྲོ་གླངེ ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། གཞན་ཡང་

ཁམས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་ཤེས་པ་ཞི ག་དགོས་ཞས
ེ ་པ་ད་ེ དངོས་

མཁན་པོ་སོ་སོའ་ི བརྩི་བཞག་དང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ ་བླ་མར་

དག་ེ རྒན་གྱིས་ཕྲུ་གུའ་ི བླ་ོ ལ་འཇུག་པའི་སླབོ ་ཁདྲི ་

ནང་ཤེས་བྱ་རི ག་པའི་གནས་ཁོ་ན་བྱས་ནས་བསླབ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ཡོ ད་གནས་སྟངས་རེད།
ཤེས་ན།

ཕྲུ་གུའ་ི སེམས་ཁམས་ཡག་པོ་མ་

བརྩི་བ་དང་མི ་བརྩི་བ་ཅི་རི གས་རེད།

ང་ཚོ ས་འཛི ན་གྲྭའ་ི

ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་མི ་ཐུ བ། དརེ ་བརནྟེ ་ཕྲུ་གུའ་ི སེམས་ཁམས་

དས
ེ ་ན་སླབོ ་མས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཎྜལ་འབུལ་བ་སོགས་

ལ་མི ་མཐུ ན་པ་མེད། གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་

རི མ ་སླབོ ་གྲྭ་ ཐོག ་མ་ཚུ ག ས་སྐབ ས་ཆོ ས ་དགེ་ ཟ ར
ེ ་བ་ཞི ག ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུ ང་ནང་ཡང་ཡང་ཡོ ང་བ་ཞིག་རེད།

ལ་དགོངས་པ་བཞས
ེ ་ཡི ན་ཚོ ད་འདུག

ཤེས་དགོས་ཞས
ེ ་པ་ད་ེ དངེ ་རབས་དང་།

སྔར་སལ
ྲོ ་གཉིས་

བླ་སླབོ ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཞག་མི ་དགོས། སྔནོ ་མ་བོད་པའི་གཞི་

བག་ལ་ཉལ་མ་ཤེ ས་པ་ཡི ན་ན་གདུལ་བྱ་བཀ་ྲི མི ་ཐུ བ་པ་ད་ེ

ལོ གས་སུ ་བཙུག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་ཞི ག་

དང་ཆབས་ཅི ག་ང་རང་ཚོ ་ལ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་དགོས་

དགེ་ རྒན་གྱི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་མང་པོ་ ཡོ ད ་པའི་ ནང་ནས་གལ་ཆེ ་

ད་ེ

མཁོ་དེ་དགེ་རྒན་ཚོ ས་ཕྲུ་གུའི་སེམས་ཁམས་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་
མ་ཟད།

ཕྲུ་གུའ་ི སེམས་ཁམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བའམ་

པ་དང་།

བྱ་བ་ངན་ཞནེ ་དང་བདག་ཉིད་ལ་བརྙས་པའི་ལེ་

བླ་ོ སྦྱངས་ནས་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སླབེ ས་ཐུ བ་

ཤོས་ནི་དག་ེ རྒན་སོ་སོའ་ི ཀུན་སྤདྱོ ་ད་ེ རེད།
ན་འདུལ་བ་དང་མཐུ ན་པ་དང་།

རབ་བྱུང་ཡི ན་

ཁྱིམ་པ་ཡི ན་ན་ཡ་རབས་

སླབོ ་ཕྲུག་ཀུན་སྤདྱོ ་ཡག་པོ་ཡོ ང་བ་དང་བསྟན་

དགོས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁོ་རང་ཚོ འ་ི སེམས་ཁམས་

ཁག་པོ་རེད།

དག་ེ རྒན་རང་ཉིད་ལུང་རགྟོ ས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ལེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག

ད་ེ ལའང་བཟོ་བཅོས་དང་སྣོན་པ་

རྒྱག་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དང་། བསམ་པའི་འཁྱེར་སོ་ཁྱད་པར་བ་ང་
རང་ཚོ ས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དག་ེ རྒན་

ཚོ ས་ངས
ེ ་པར་དུ་མཁྱེན་དགོས་པ་དེ་ཐུ གས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
གྲོས་གཞི་དང་པོའ་ི སྐརོ ་ལ་ད་ེ ཙམ་ཞིག་ཡི ན།

གྲོས་གཞི་བཞི་པའི་ནང་།

དག་ེ རྒན་དང་དག་ེ ཕྲུག་གི་བར་

དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་གཞི་རི མ་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་
དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་དབར་བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་འདུ་ཤེས་དགོས་

མི ན་སྐརོ ་རེད་འདུག
དང་།

འཛི ན་གྲྭའ་ི ནང་སླབོ ་མཁན་དག་ེ རྒན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤལེ ་མཁན་དག་ེ རྒན་གཉིས་པོ་ཐ་དད་

པ་ད་ེ དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟ་ཚང་མ་ལ་གནས་
དང་།

ལྷག་པར་དུ་བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་

བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བའི་དབང་གི ས་གནས་ཚུ ལ་མང་
པོ་ཞིག་འཁྲུགས་བསྡད་ཡོ ད་རེད། དག་ེ རྒན་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་

ཀས་རང་རང་སོ་སོའ་ི ཆོས་དང་མཐུ ན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡི ན་ནའང་། ཐོག་མར་རང་གིས་ཉམས་སུ ་ལེན་པ་

དང་།

ད་ེ ནས་གཞན་ལ་བསྟན་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།

ཡག་པོ་ཡོ ང་བའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཆོག

དུས ་ཚོ ད ་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་འདིར ་མཚམས་འཇོག ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

ད་ེ ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བགྲོ་གླངེ ་ད་ེ དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོ ང་བ་
དང་།

འདི་ནས་ཐོན་པའི་གྲུབ་དོན་ད་ེ ཚོ ་བོད་རི གས་ཙམ་

མ་ཡི ན་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི ་རྗེས་སུ ་ཞུ གས་པའི་

མི ་རི གས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་བའི་རེ ་བ་ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ།།

རྒན་ལ་ཤེ ས་ཡོ ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་ཀུན་སྤྱོད་ཚད་

ལྡན་མེད་ན།

ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཁས་

ཞས
ེ ་གུང་ཐང་གིས་གསུ ངས་

ཀྱི་སྤདྱོ ་ཚུལ་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ད་ེ གལ་ཆེན་པོ་རེད། དག་ེ

ལོ ་སྤངས་ཐུ བ་པ་སོ གས་ད ་ེ འདྲའི་ བསམ་བླའོ ི་རྣམ་རྟོག ་དེ་

ཚོ ་ ཕྲུ ་ གུ འི་ ཀླད ་པའི་ ནང་བླུག ་ཐུ བ ་པའི་ ཐབས་ཤེ ས ་གནང་

མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཟར
ྱོ ས་ལས།། ཉམས་བྱེད་འདོད་
ེ ་ཡང་ཆོས་ཕག

པ་འཛི ན་སྐྱོང་གནང་ཐུ བ་མཁན་ཞི ག་ཡོ ང་བའི་གནས་སྟངས་

འཛི ན་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་དགེ་ཕྲུག་ཀྱང་ད་ེ བཞི ན་

ཏན་ཏན་ཡོ ང་ཐུ བ་མདོག་ཁ་པོ་རེད།

དངེ ་སང་སྤྱིར་སླབོ ་སྦངྱོ ་དང་། དམི གས་བསལ་ཆོས་ལ་སླབོ ་

༄༅།

པར་དཔལ་འབྱོར་ལ་རྔམས་པ་ད་ེ རེད། དག་ེ རྒན་གྱི་རི གས་

ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་

སྦངྱོ ་གི་འགལ་རྐནྱེ ་ཆེ་ཤོས་ནི་འདོད་རྔམས་སྤྱི་དང་།

ཁྱད་

དང་། ལྷག་པར་དུ་རབ་བྱུང་གི་དག་ེ རྒན་གྱི་རི གས་ད་ེ ཚོ ་དོན་

ཉུ ང་བ་བྱ་བ་ཉུ ང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལ་ཁྱོན་ནས་དོ་སྣང་

མེད་པ། དངུལ་ལ་དོ་སྣང་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ད་ེ གལ་ཆེན་

པོ་རེད། དག་ེ རྒན་དངུལ་ལ་རྔམས་པ་ཞིག་ཡི ན་ན། དག་ེ ཕྲུག་

ལ་དངུལ་ལ་རྔམས་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེ ད་ཅེས་གསུ ང་པ་ཡི ན་
ན། ད་ེ ནི་དོན་མི ་མཐུ ན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དསེ ་ཕན་ཐོགས་

།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་

རྒྱའི ་ ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་
འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་
བྱང།

www.tibetonline.tv
ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་དུ་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་
དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅི ག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བླང ་དོར་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་དོན། ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་ནང་པའི་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་

མོ་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་འཚམས་འད་ྲི ཡོ ད།

གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་

ང་ཚོ ་ཚང་མ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་བཞུ གས་པའི་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ནང་ཆོ ས་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་གཅི ག་པ་ཆགས་
ཡོ ད།

པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་དང་མི ་འདྲ་བ་གང་ཡི ན་བརདྗོ ་

ན་པཱ་ལི འི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ད་ེ གཙོ ་ཆེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུ ང་གཙོ ་

བོར་འཛི ན་བཞིན་ཡོ ད། ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི ་བཀའི་དགོངས་དོན་ལ་རི ག་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་

དཔྱས་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་རེད། དརེ ་བརནྟེ ་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་

བརྒྱུད་ནང་རྒྱུ་མཚན་དང་རི ག་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་
བ་རེད།
ད་ེ ཡང་ནཱ་ལེནའྜ ་ི མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས།

ཟླ་བ་གྲགས་

པ་ལྟ་བུ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི མཁས་པ་བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་དེ་དག་གིས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཡི ན་ནའང་རི ག་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་
སནྟོ ་པས་འདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མོ ས་པར་བརནྟེ ་ནས་ཆོ ས་

བསྟན་པ་དེ་དག་དྲང་ངས
ེ ་དབྱེ་བ་ཕ་ྱེ ནས་ཁས་བླངས་པ་མ་
གཏོགས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡོ ད་ཚད་སྒྲ་

ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། སནྟོ ་པ་རང་ཉིད་ནས་

ཀྱང་། དག་ེ སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེགས་

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་
ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། ། ཞས
ེ ་གསུ ང་

ཡོ ད།

ང་ཚོ འ་ི འགྲོ་སྟངས་འདི་དངེ ་སྐབས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་

ཁམས་རི ག་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་

རི ག་པའི་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུ གས་སྐརོ ་

ཁོང་གིས། ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་

ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཞག་

གསར་དར་ཞིག་ཡི ན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་ ༢༥༠༠ གོང་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་
ཤེས་རབ་ལས་དྲངས་ནས་ཚི གས་བཅད་གཅི ག་བཏོན་གནང་
ནས་དར་ཟིན་སྐརོ ་གསུ ང་པ་དང་སྦྲགས།

བྱུང་། སནྟོ ་པ་མངོན་པར་རག
ྫོ ས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་གནས་
མཆོ ག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི ར་བཀའ་དང་པོ་བདནེ ་བཞི འི་ཆོ ས་འཁོར་
ད་ེ དག་པཱ་ལའི་སྐད་ཐོག་གསུ ང་པ་རེད། བསླབ་པ་གསུ མ་ཡི ག་

ཐོག་ལ་བཀོད་པ་ད་ེ སྡ་ེ སྣོད་གསུ མ་རེད།

དག་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་རེད།

པཱ་ལའི་གཞུང་ད་ེ

ཤྲཱི་ལངྐ། འབར་མ།

ཐ་ེ ལེན།ྜི ཀམ
ེ ་བྷ་ོ ཌི་ཡ། ལའོ་སི ། ད་ེ བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་ཝི་

ཏི་ནམ། ཀོ་རི ་ཡ། ཉི་ཧོང་།

པ་ཚང་མ་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ་རེད།

སོག་པོ། བོད་དང་བཅས་

རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་དོན་

གྲུབ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ ་བྱུང་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་
དཔྱད་མཛད་ཡོ ད། ད་ེ ནས་མངོན་པར་རག
ྫོ ས་པ་སངས་རྒྱས་

པ་རེད།

ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་དང་།

ཅས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་

ཡེ་ཤུ འི་ཆོ ས་པ་ཞི ག་གི ་ངོས་ནས་བལྟས་ཀྱང་ང་ཚོ ་ཚང་མ་

སྐར
ོ ་ལ་ངོས་རང་ཁོ་ཚོ ་ལས་ཡག་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་བསམ་པ་

སླབོ ་ཕེབས་དོན།

ར་མན་ན་ཞུ་བ་ཅིག་ཡོ ད།

དའེ ་ི

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྐབས་ངའི་སེམས་ཀྱི་ཞ་ེ ཕུག་དརེ །

དྲན་མྱོང་ཡོ ད།

ད་ེ སྔ་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་ཚན་རི ག་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇ་

འཚེ་བ་ཧ་ཅང་འདུག

འཚེ་བ་ད་ེ དག་མི ས་བཟོས་པ་རེད།

འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གི ས་བཀོད་པ་ཤ་

སྟག་རེད།

འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་འདོད་མཁན་ཚོ ས་དཀོན་

མཆོག་ཁས
ེ ་ལེན་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་དའེ ་ི རྗེས་སུ ་འབྲང་མཁན་

ཚོ ས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོ ག་གཅི ག་གི ས་བཀོད་པ་ཡི ན་

སྟབས།

ི ་གི་མི ་འབོར་ཐར
འཛམ་གླང
ེ ་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་

ཐམས་ཅད་ཕ་གཅི ག་ལས་མཆེད་པའི་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོ་ལྟ་བུ་

རེད། འོན་ཀྱང་སྤུན་མཆེད་ནང་ཁུལ་གསོད་རེས་གཏོང་བ་དེ་
དག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡག
ུ ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གང་

ཡི ན་བར དྗོ ་ན་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོང ་འཕེལ ་གཏོང ་

རྒྱུ་ད་ེ ངོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་ཡི ན།
ད་ཆ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་
རི ང་ནས་དར་བའི་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་ཆོས་

ལུགས་ད་ེ དག་གི ས་མི འ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུ བ་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་

མཐོང་གི་འདུག (ཞལ་ཤོབ་མཛད།) ཁ་ནས་དཀོན་མཆོག་

མཁྱེན། ཞས
ེ ་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ལས་དངོས་ཡོ ད་གནས་
ཚུལ་ལ་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་པ་ཚོ །

ཟར
ེ ་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་

གཏོང་བཞིན་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་
བཀོད་པ་པོ་མི ་འདོད། ཐུ བ་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་ནས།

ི ་པ་ཆུ་ཡི ས་མི ་འཁྲུ་ཞིང༌། །
ཐུ བ་རྣམས་སྡག

འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི ་སེལ་ལ། །
ཉིད་ཀྱི་རགྟོ ས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་ཏ།ེ །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཆོས་ཉིད་བདནེ ་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅས
ེ ་གསུ ང་

བའི་རྣམ་པ་འདུག ད་ེ འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ནང་ཆོས་ཀྱི་

ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་སླབེ ས་ཡོ ད། རི གས་པའི་ལམ་

མཁན་ཁོང་ཁའྲོ ་ི བླ་ོ རེད།

དེ་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་ཚོ ས་རི ག་པའི་ལམ་

བྱུང་ན་བསྟན་པ་ད་དུང་ལོ ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་གནས་

ཡོ ད།

དེ་བདནེ ་པ་རེད།

སེམས་ཀྱི་ཞི་བད་ེ མེད་པ་བཟོ་

སནྟོ ་པས་ཆོས་བསྟན་ནས་གདུལ་

བྱ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་པ་མ་གཏོགས་ཆོ ་འཕྲུལ་

རྨང་གཞི ་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་ལུ གས་ཡི ན་ནའང་མི ་འདྲ་བ་
ནས་བརྟག་དཔྱད་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ངོས་ཀྱི་དངེ ་སྐབས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞི ག་
ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། དད་པ་ཙམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་

བསྟན་ནས་གདུལ་བྱ་འཁོར་བ་ལས་འདྲེན་པ་མ་རེད། ཆོས་

པཱ་ལའི་གཞུ ང་དང་ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་གཞུ ང་ཞེས་འབོད་པ་མ་

ད་ཆ་ཡོ ལ་ཟིན་པ་རེད།

ཟེར་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

གཞུ ང་གི ་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ནང་

སུ ་མཆི འ།ོ

ལུ ག ས་གཙོ ་ ཆེ ་ བ་ཚང་མས་གཙོ ་ བོ་ དཀོན ་མཆོ ག ་མཁྱེན་
འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་
གྲུབ་དེ་དག་གི ས་གཙོ ་བོ་སེམས་རྒྱུད་དུལ་ཐབས་སྐརོ ་གསུ ང་

བ་རེད།

དད་པ་ཙམ་གྱི་རས
ྗེ ་སུ ་མ་འབྲངས་པར་རྒྱུ་མཚན་

བཀོད ་ནས་རི ག ་པའི་ རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་ སྒ་ོ ནས་

ཆོ ས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུ གས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་དེ་ནཱ་

ལེན་ྜ ནས་དར་བའི་བསྟན་པ་ད་ེ ཁོ་ན་རེད་འདུག

ང་ཚོ ་ཚང་

མ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི གཞུང་རས
ྗེ ་སུ ་འབྲང་མཁན་རེད། སྐབས་རེ་མི ་
ཁག་གཅིག་གིས་ཐག
ེ ་ཆེན་དང་ཐག
ེ ་དམན། ཞས
ེ ་ཐ་སྣད་ད་ེ

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག ངོས་རང་ཐ་སྙད་དརེ ་མོས་པོ་མེད།

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་ཐ་སྙད་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བརདྗོ ་སྐབས་

མཐོ་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

ཐག
ེ ་དམན་བརདྗོ ་སྐབས་ཏོག་

ཙམ་གོ་ས་དམའ་བ་ཡི ན་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདུག

ད་ེ འདྲ་རྩ་

བ་ནས་མ་རེད། གནས་བརྟན་སྡ་ེ པར་མཚོ ན་ན་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་རེད། ཐག
ྲོ ་ཡོ ད།
ེ ་དམན་ཞས
ེ ་ཟར
ེ ་སལ

ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཐག
ེ ་པ་ཆེན་པོ་ཞས
ེ ་ཏོག་ཙམ་མཐོ་

གཏོགས་ཐག
ེ ་ཆེན་དང་ཐག
ེ ་དམན་ཟར
ེ ་གྱི་མེད།
ཆོས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་པ་རེད།

ནཱ་ལེནྡྲའི་

ནཱ་ལེནྡྲའི་གཞུང་གི་རས
ྗེ ་སུ ་

འབྲང་མཁན་ཞིག་ཡི ན་ན་ལམ་སང་ཡི ན་པ་རེད། ཟར
ེ ་ནས་

ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

ཡི ན་མི ན་ཚད་མ་དང་རི ག་པའི་

དརེ ་བརནྟེ ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་སླབོ ་

སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་

ཟར
ེ ་ནས་དད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་

ཡི ན་ན་བསྟན་པ་ཡུ ན་རི ང་པོར་གནས་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ལམ་ནས་བརྡར་ཤ་བཅད་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད། ཅས
ེ ་

བརདྗོ ་ཀྱི་མ་རེད།

དརེ ་བརནྟེ ་ནཱལེནའྜ ་ི མཁས་པ་ད་ེ དག་

ྲི ་ཡོ ད།
གིས་ཚད་མའི་སྐརོ ་དབེ ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བས

མཚམས་རེ ་ ངོས ་ཀྱི ས ་འབར་མ་དང་ཐ ེ་ ལེ ནྜའི ་ དགེ ་ སླངོ ་

ཚོ ར་རྩེད་མོ་རྩེད་ནས་ཁྱེད་ཚོ ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུ ང་ཙམ་ལ་
བསནྟེ ་ནས་འགྲོ་བ་རེད།

སོ་མེད་མཁན་གྱིས་ཟ་མ་བཟས་

པ་ལྟ་བུ་རེད། ཟ་མ་སྙ་ི མོ་ཡི ན་ན་ལས་སླ་པོར་མི ད་ཀྱང་ཟ་མ་

མཁྲེགས་པོ་ཡོ ད་ན་སོ་རྒྱག་མ་ཐུ བ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

ནཱ་ལའནེ ྜའི་གཞུ ང་རས
ྗེ ་སུ ་འབྲང་མཁན་ཚོ ར་སོ་ཡོ ད་པ་མ་
ཟད།

སོ་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པོ་ཡོ ད་སྟབས་ཟ་མ་མཁྲེགས་པོ་

ཇི་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་སོས་ལས་སླ་པོ་བྱས་ནས་ལྡད་པ་རེད།
ཅས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོག་གི ས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
ཕུད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

པ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་
སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ནི་ཏི་ཤི ་ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar

གཙུག་ལག་ཁང་ད་ེ ནས་མཁས་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ

མ་བྱུང་ཡོ ད། ཁོང་རྣམས་ནི་ཆོས་ཙམ་མི ན་པར་སྤྱིར་སྟངས་

ད་ེ ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་མཇལ་བཅར་ཞུ ས་ཡོ ད་

ཐེངས་འདིར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བཀའ་ཆོ ས་བྱས་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་

མཆོག་གི ས་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

འདུག

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དོན།

དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རི ང་རྒྱ་གར་གྱི་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་རི ག་གཞུང་བསྟི་གནས་ད་ེ སླབོ ་གཉར
ེ ་ཁང་ར་ྩེ

གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་དུ་

ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ ཆ་ནས་ཀྱང་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །

པ་རེད། བཀའ་ཆོས་རི ང་དརེ ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་
ནས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་། ཐུ གས་

ར་ྗེ ཆེ།

སླར་ཡང་མཇལ་ཡོ ང་། ཞས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཐངེ ས་འདིར་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་

མཆོག་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོ ད།

པའི ་ ངོས ་ནས་གནས་མཆོ ག ་ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་གྱི ་ དུས ་འཁོ ར ་

གསུ ང་ཆོ ས་ར་བའི་ནང་རར
ྡོ ་གདན་ཁུལ་དུ་ཡོ ད་པའི་དབུལ་

ཕོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོ ར་ཧིན་སྒརོ ་

གཞན་ཚོ ར་ཧིན་སྒརོ ་

༡༠༠

༢༠༠

རེ་དང་

གསོལ་རས་གནང་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཉམ་ཐག་ད་ེ དག་ལ་ཉིན་གུ ང་གི ་ཞལ་ལག་
ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་
ཆེ་བྱུང་བར་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ས་ྟེ འགྲོ་བ་

འོས་པ་ཞིག་རེད།

བདེའ་ི དེད་དཔོན། བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་

ལུས་ནང་མི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་དང་།

ི ་ཞི ་
མི ་དང་སྲོག་ཆགས་མང་པོའ་ི ཚེ་སགྲོ ་ཤོར་བར་འཛམ་གླང

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་
སྲིད་བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་སི ་ཀོཌ་མོ་རི ་སོན་ Scott Morrison

མཆོག་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕནྲི ་སྩལ་དོན།

ངོས་ཀྱིས་ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་ས་

ནགས་ཚལ་མེ་སྐྱོན་རྐནྱེ ་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་བའི་ཤུལ་

གྱུར་དང་བྱམས་སྙངི ་རའྗེ ་ི རང་བཞིན་གྱི་དཔེ་མཚོ ན་ཡི ན། ང་

ཚོ ་མི ་རེ་ངོ་རེ་ངོས་ནས་ད་ཆ་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པར་བརྟེན་
ནས་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེ ད་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་ཐབས་

རྒྱུ་དངོས་སོགས་ལ་
མེ་སྐྱོན་གྱིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་ས་ྟེ ཆགས་ས་རནྟེ ་ས་མེད་པའི་མི ་

ལམ་ཞིག་འཚོ ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅས
ེ ་དང་།

མེ ་ སྐྱོན་རྐྱེན ་པས་བྱ་བྱིའུ ་ དང་སེ མ ས་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཊི ་ལི ་ཡར་ཡང་ཡང་སླབེ ས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི སྐབས་

ཡི ན། དུས་ཚོ ད་ད་ེ དང་བསནྟུ ། ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་གཞུང་

དང་།

མང་ཡོ ངས་ལ་ངོས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་གི ་ཡོ ད།

ཞི ག་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོའ་ི གནས་སྟངས་ཤི ག་

ཁྱེད་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།

ངོས་རང་དེ་སྔནོ ་ཨོ ་སི ་

ས་གནས་མི ་མང་ནས་ངོས ་ལ་བཅངས་པའི ་ བརྩེ་ སེ མ ས་
ངོས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི རི ན་ཐང་དང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་

གནས་ཀྱི་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་ཐེངས་འདིའ་ི ནགས་ཚལ་མེ་སྐྱོན་

དང་།

རྩ་གཏོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོ ད།

རོགས་རམ་གནང་བར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་གི་ཡོ ད།

འཁོད་འདུག །

ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི་ནང་མེ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་སེམས་འཚབ་

སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཡི ན་ཡང་།

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནས་མེ་སྐྱོན་གྱིས་གནོད་

ཚོ གས་ནས་དང་བླངས་ཐོག་བླ་ོ ཁོག་ཆེན་པོས་མེ་གསོ ད་ཀྱི་

འཚེ ་ཕོག་མཁན་རྣམས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་

གསུ ང་འཕྲིན་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨི ན་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་བར་ངོས་རང་སེམས་འགུལ་

ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུ ལ་ལྗངོ ས་མཛེས་པོ་ད་ེ དག་

སྐབས་དརེ ་ས་གནས་མང་

ལས་དོན་ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་གནང་བ་ནི་སེ མས་ཤུ གས་སྐྱེ་

མངའ་སྡ་ེ དང་ས་གནས་གཞུང་བཅས་ནས་མེ་སྐྱོན་

གྱིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐོག་མཐུ ན་འགྱུར་

ཆེན་པོ་ཐབེ ས་སོང་།

གོང་འཕལ
ེ ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་
བར་ངོས་རང་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐབེ ས་བྱུང་།

ཡི ག་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

ལས་དོན་ད་ེ ལྟ་བུ་ནི་འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་ནས། ཐ་ེ ཝན་

གྱི་སྲིད་འཛི ན་ལྕམ་སྐུ་ཚའི་ཨི ང་ཝི ན་མཆོ ག་སླར་ཡང་རྒྱལ་

ཡོ ངས་འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོའི་ཁྲོད་ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་

འཚམས་འདྲིའི་གསུ ང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་སྲིད་འཛི ན་

མཆོག་གི་དབུ་ཁདྲི ་འོག ཐ་ེ ཝན་མི ་མང་རྣམས་སྔར་བཞིན་ཞི་

བདེ་བརྟན་ལྷངི ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ ་བསྐྱོད་ཐུ བ་པའི་
ཐུ གས་རེ་མཛད་དོན།

ངོས་རང་དེ་སྔནོ ་ཐེ་ཝན་ནང་ཐེངས་གསུ མ་སླབེ ས་པ་རེ ད།

ཞེས་

བོད་དང་བོད་མི།

ཡུ ལ་མི ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་མ་ཟད།

མི ་མང་གི་མཛའ་བརའྩེ ་ི རྣམ་

འགྱུར་དེ་དག་ཡི ད་ལ་དྲན་སྐབས་དགའ་ཚོ ར་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག
ལྷག་པར་ཐ་ེ ཝན་ནང་པ་ཚོ ས་རང་གི ་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོ ས་ལ་དད་

དམ་གཡོ ་ བ་མེ ད ་པ་འཛི ན་བཞི ན ་པ་མཐོང ་སྐབ ས་སེ མ ས་
འགུལ་ཐེབས་བྱུང་།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།

12

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བདམས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའི་ཡང་སྲིད་ལ་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

ངོས་རང་ནང་པའི་དག་ེ སླངོ ་ཞིག་ཡི ན་

པའི་ཆ་ནས་རང་ནུས་གང་ཡོ ད་ཀྱིས་ཐ་ེ ཝན་ནང་པ་ཚོ ར་ནང་
ཆོ ས་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱིས་མཚོ ན་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཇི ་དགེ་

འབད་བརྩོན་གང་ཐུ བ་ཞུ་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ངོས་རང་ནི་གཞི ་རི མ་མང་གཙོ འ་ི རི ང་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཧ་

ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡི ན།

ཐ་ེ ཝན་ལ་མཚོ ན་ན་མི ་མང་གིས་

མང་གཙོ འི་སྒྲིག་འཛུ གས་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱས་པ་ཙམ་
མ་ཟད།

རང་གི་རི ག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ད་ེ དག་གཅས
ེ ་འཛི ན་

ཐོག་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བྱུང་བར་
ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

པ་མ་ཟད།

ཅས
ེ ་འཁོད་

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་ཐ་ེ ཝན་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་
ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་

རྒྱལ་ཁབ་དང་ཐེ་ཝན་དབར་གྱི ་འབྲེལ་བ་ད་ེ མགོ་རྙག
ོ ་ཅན་

ཞི ག་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཐོག་ཡོ ད་པ་དེ་ངོས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་ཕག
ྱོ ས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་

ལམ་བཟང་པོ་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ་བ་མ་ཟད།
མི ་མང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བར་མཐོང་། ཞས
ེ ་འཁོད་འདུག །

གསུ ང་འཕྲིན་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨི ན་
ཡི ག་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

རང་ནང་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱེད་མཁན་ནང་པའི་ དགེ་ སླངོ ་

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བཞུགས་གནས་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་

མ་གཏོགས་ངོས་རང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ཡི ན་བསམ་པ་ནམ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་
དུ་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ Stratnews Global

ཞས
ེ ་པའི་གསར་འགོད་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནི་ཏིན་གྷ་ོ ཀ་ལེ་ Nitin

ཞིག་ཡི ན།

དུས་རྟག་ཏུ ་ཡི ད་ལ་ད་ེ ལྟར་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་

ཡང་དྲན་མྱོང་མེད།

ངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ཡང་བོད་མི འ་ི

སྤྱི་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

དེར་

ྲི ་དང་ལེན་མཛད་པ་
ལགས་ཀྱིས་བཅའ་འདར

ངོས ་རང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་འདེང ་ཚོ ད ་ལ་ངོས ་ཀྱི ས ་

གཞུང་གི ས་མ་འོངས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་བདམས་

སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགོད་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་

Gokhale

དང་།

སྐབས་དརེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

པ་ཡི ན་ན།

བོད་མི ་ཚོ ས་དརེ ་མོས་མཐུ ན་ནམ་ཡང་བྱེད་

ཀྱི་མ་རེད་ཅས
ེ ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་ཕྱི་ཚུ ལ་ཙམ་ལ་བོད་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཀྱང་བོད་མི འི་
བླ་ོ སེམས་འགུག་ཐུ བ་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

འདུན་པའང་ད་ེ ལྟར་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

ཅེས་བཀའ་ལན་

མང་གཙོ འི་འཕལ
ེ ་རི མ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་

སྩོལ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡

ལོ་

ནས་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བཞས
ེ ་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་མཛད་པ་དང་། མང་གཙོའ་ི ལམ་སྲོལ་དེ་ནི་དེང་སྐབས་

མི འི་ཐོག་མཚོ ན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་དབང་སྒྱུར་ཐབས་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སདྲི ་གཞུང་ལམ་ལུགས་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་གདོང་ལེན་

དང་བསནྟུ ་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་ཕུགས་ལ་བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
ངས
ེ ་ཡི ན། རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲག་པོའ་ི སབྟོ ས་ཤུགས་ལས་ཞི་བའི་
སབྟོ ས་ཤུགས་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག
ད་ེ ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་

ཤི ག་ཡི ན་སྟབས།

བོད་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་

མང་གཙོའ་ི རི ང་

ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་
རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཀྱང་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་

བ་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་ལྷག་པ་ཡོ ད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་

ང་ཚོ འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ད་ེ མང་གཙོ འི་ལམ་ནས་འོས་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།
འདེམས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཚོ ན་
ན་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་དེ་གཅི ག་བསྡུས་ལམ་ལུ གས་ཐོག་ནས་

ཡོ ང་བ་ཞིག་རེད། ཅས
ེ ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་།

ད་ལྟའི་བོད་མི འི་མི ་རབས་གསར་པ་ཚོ འི་སྙངི ་སབྟོ ས་ནི་ད་ེ སྔ་
ལས་ལྷག་པ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད།

བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་མོལ་ཐོག་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་ལོ ་ངོ་བདུན་ཅུའི་རི ང་འཛི ན་པའི་སྲིད་
བྱུས་དེ་རྒྱུ་མཚན་མི ་ལྡན་ཞིང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་འཚེ ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྙངི ་
ི ་ནང་དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་
རྗེའ་ི ཉམས་ལེན་ནི་འཛམ་གླང
ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།

དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་

དང་མ་འཚམ་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་བསམ་ཚུལ་འཛི ན་མཁན་

དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་རི ག ས་དཔོན ་པོ་ ཇེ་ མང་དུ་ འགྲོ་བཞི ན ་ཡོ ད ་

སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

ལྷག་པར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི ་

ཚོ ར་རང་གི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་ཟུར་
གསལ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་ཉམས་པ་

སོར་ཆུད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་སྟབས། རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་

གྱི་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི འ་ི འོག་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་
རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐོབ་ཐབས་
བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

མཐར་གསར་འགོད་པས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་བོད་དུ་

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་འཆར་ཡོ ད་མེད་ཀྱི་ད་ྲི བར་ད་ལྟའི་ཆར་ ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་
བརྗོད་རྒྱུ་སྔ་དྲགས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུ ང་ ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་མཐོ་སླབོ ་

ཁང་གི ་དགེ་ལས་ཁག་གཅི ག་དང་ལྷན་སྐ་ུ པར་བསྒནྲོ ་རས
ྗེ ་རྒྱ་

པའི་ནང་དུ་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་ཡོ ད་པ་དང་། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ པོ་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི ་

ི ་ནང་
གར་གྱི་གནའ་བོའ་ི ལེགས་བཤད་དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

stitute of Management,Bodh Gaya ཞས
ེ ་པར་

ཞིག་ཡི ན་སྐརོ ་དག་ེ ལས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་

མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དུས་ཡུ ན་རི ང་ཤོས་བཞུགས་མཁན་ བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོ ང་ལས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ Indian Inགྱི་མགྲོན་པོ་ཞིག་ཡི ན་སྐརོ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་འདུག །

ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས།

རྒྱ་གར་གྱི་ཚོ ང་ལས་མཐོ་སླབོ ་

ཁང་གི་ངས
ེ ་སནྟོ ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝི་ནི་ཏ་ས་ཧ་ེ Vinita Sahay
ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ནས་ཕེབས་
བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

ད་ེ ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་མཐོ་སླབོ ་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དང་། དགོས་མཁོའང་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཡོ ངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ།

རྣམ་པ་ཚོ ར་ངོས་ཀྱི་

ཉམས་མྱོང་གཞི ར་བཞག་ཐོག་བསམ་ཚུ ལ་ཁ་ཤས་བཤད་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་ཞིག་
ཡི ན། སེམས་ཅན་གཞན་ལྟར་ང་ཚོ ས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡག
ུ ་

ཁང་གི ་ ར་བའི་ ནང་བྱང་ཆུ བ ་ལྗནོ ་ཤི ང ་འདེབ ས་འཛུ ག ས་

བསྔལ་མི ་འདོད་མཁན་གཅིག་པ་རེད།

མཚམས་མཐོ་ སླབོ ་ཁང་གི ་ དྲན་ར ནྟེ ་དཔ ་ེ ད བེ ་ས ངྟེ ་མཚན་

ཅིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོ ་མི ས་

མཛད་པ་དང་འབྲེལ་ཞབས་སྟེགས་སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

རྟགས་བཀོད་ད་ེ དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོ ད།

ད་ེ ནས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་ངས
ེ ་སནྟོ ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝི ་ནི་ཏ་ས་ཧ་ེ

ལགས་ཀྱིས་ཕབེ ས་བསུ འ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་བསནྟུ །

སྤྱི་

འོན་ཀྱང་འཛམ་

གླིང་སྒང་གི ་མི ་ཐར
ེ ་འབུམ་བདུན་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་
བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་རེད། ད་ེ ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
ཀྱི་མེད།

ང་ཚོ ས་སྡག
ུ ་བསྔལ་འདོད་

ང་ཚོ ར་མི ་ཚེ་བད་ེ སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་རེད།

གཙོ ་བོ་མི ག་རྒྱང་ཐུ ང་དྲགས་པ་དང་རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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རས
ྗེ ་འབྲང་བ་ཆགས་ཡོ ད། ད་ེ བཞིན་ཨ་རི འ་ི ནང་ལ་མཚོ ན་
ནའང་མི ་རི གས་ནག་པོའ་ི ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་
སྐ་ུ ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་ Rev. Martin Luther
མཆོག་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

King Jr

གན་ངྷིའ་ི འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ནས་ཕབེ ས་
པ་རེད།

ི ་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེ ས་བསྒྲུབ་སླད་རྒྱ་གར་བ་ཚོ ས་
འཛམ་གླང

རང་གི ་ གནའ་བོའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ད ་ེ དག་རྒྱ་གར་ནང་སླར ་

གསོ་བྱེད་དགོས། གནའ་དངེ ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་

བསམ་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ་དྲགས་པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོ ང་གི ་

ད་ཆ་ང་ཚོ ས ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་ཀྱི ས ་ཞི ་ བད ་ེ དང་འཆམ་

བྱམས་བརྩེའ་ི རང་བཞིན་རེད། ཅས
ེ ་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ ་

དང་། ཨེ་ཤི ་ཡ། ཡུ ་རོབ་སོགས་ཀྱི་ནང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་

ཚན་རི ག་པས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་ནི་

ཡོ ད།

སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརནྟེ ་པའི་སགྲོ ་ཆགས་རེད། འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་
གི་མ་འོངས་བད་ེ སྡག
ུ ་ད་ེ སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བསནྟུ ་དགོས་པ་རེད།

མཐུ ན་ཡོ ང་ཐབས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

ཨ་ཕི་རི ་ཁ་

པར་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་དང་། དབུལ་པོ་ཚོ ས་ཉིན་རེའ་ི འཚོ ་བའི་
ཆེད་དུ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ི ་ལ་དབུལ་
འཛམ་གླང

ི ་གི་
དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ལས་དང་། བརྡ་འཕནྲི ། འཛམ་གླང

ཕྱུག་གི ་ཁྱད་པར་ཉུ ང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོ ད་བཞི ན་དུ་གོ་

གཅིག་ལྟ་བུའ་ི ངང་གནས་ཡོ ད།

ཕོན་ཆེ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། དངོས་གནས་སེམས་སྐྱོ་པོ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་སོ གས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་གོ་ལ་ཧྲིལ ་པོ་ཁྱིམ་ཚང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

གཅིག་གི་ནང་ཡི ན་ཡང་། ང་ཚོ ་དང་ཁོ་པ་ཚོ ། ཟར
ེ ་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞི ག ་ང་ཚོ ་ རང་གི ས ་བཟོ་ བཞི ན ་ཡོ ད །

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བལྟས་པ་ཡི ན་ནའང་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ས་

ཚང་མས་ཁ་ནས་ཞི་བད་ེ ཟར
ེ ་བཞིན་ཡོ ད།

བ་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་ཐབས་མེད།

ཚོ ས་ཞི་བད་ེ ཡོ ང་བར་འབད་བརནྩོ ་བྱེད་དགོས། བདག་ཉིད་

མེད། ང་ཚོ ་ད་ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་ཡོ ད་ཀྱང་ད་དུང་

འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་

ཟར
ེ ་ནས་མཚོ ན་ཆ་བདེ ་སྤདྱོ ་བྱས་ནས་གསོད་རེས་གཏོང་གི ་

ལ་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་ ༣༠༠༠ གོང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་

ུ ་།
དེ་དག་ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་མི ་རང

ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རི ག་གཞུང་རེད། སནྟོ ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པ་དང་རྒྱལ་

ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་ལྟར།

དཀའ་ངལ་ཇི་

དུས་རབས་ ༢༠ ནང་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་པ་ཚོ །

དང་། སེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ནང་

ཡོ ད།

དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་དར་འཕལ
ེ ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོ ད།

ཨ་རབ་དམག་འཁྲུག་སོགས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་བྱུང་ཡོ ད།
དག་ཚང་མ་ང་ཚོ ་རང་གིས་བཟོས་པ་ཤ་སྟག་རེད།

ད་ེ

དམག་

ད་ེ

བ་དམ་པ་ Mahavira སོགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་

སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་གནང་ནས་ཕབེ ས་པ་རེད། དངེ ་སྐབས་

ི ་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྙངི ་
འཛམ་གླང

མི ་ཚོ ས་ཀྱང་བད་ེ སྐྱིད་འདོད་པ་རེད།

མི ་ཉམ་ཐག་མང་

རྗེའི་ཉམས་ལེ ན་ད ་ེ དག་དངོས ་འབྲེལ ་དགོས ་མཁོ་ ཧ་ཅང་

ཡོ ད།

དུས་རབས་ ༢༠

ི ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷས

པོ་ཡོ ད་བཞི ན་དུ་མཚོ ན་ཆའི་ཆེད་དུ་དངུལ་ཕོན་ཆེ་གཏོང་གི ་

ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

ནང་འཚེ ་བའི་ལམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེ ནི་དུས་འདས་ཟིན་པ་

ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་བཞིན།

དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་སྐྱོ་པོ་རེད།

ཞིག་རེད།

སྩལ་ཏ་ེ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་ལ་མཛད་རི མ་ལེགས་པར་གྲོལ་

ཡོ ད་པ་བཅས།།

ང་

དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚོ ས་དམག་འཁྲུག་དེ་ལྟར་བརྒྱབ་མྱོང་

གི་དམག་ཆེན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། ཝི་ཏི་ནམ་དམག་འཁྲུག

སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག་གི ་ད་ྲི བར་བཀའ་ལན་

ཞི་བད་ེ ཟར
ེ ་

ི ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་
ཆེ ན་པོ་གན་དྷས

ི ་
འཛམ་གླང

གཞན་སུ ས་ཀྱང་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

མཚོ ན་ལ་དང་དོད་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་ཆེད་མངགས་འགྲོ་སོང་

འཚེ་བའི་ཐོག་ནས་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡོ ད་པ་ལས་

དུས་རབས་ ༢༠ ནང་འཚེ་བའི་ལས་བརྩམས་པ་

ལུ གས་ཤི ག་བཟོ་དགོས་ན་རྒྱ་གར་ཁོ་ནས་བྱེད་ཐུ བ་པ་ལས་

ཨ་ཕི་རི ་ཁས་གཙོས་ལུང་པ་

མང་པོ་ཞི ག་གི ་ནང་དུ་མི ་མང་པོ་མེ ས་པོ་དམ་པ་གན་དྷའི ི་

www.mwa.tibet.net

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ བོད་
རི གས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་

རྡོ་ རྗེ་ གདན་གྱི ་ བཞུ ག ས་སྒར ་དགའ་ལྡན ་འཕ ལ
ེ ་རྒྱས་གླིང ་

ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅི ག་ལ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་དོན།

ང་ཚོ ་བོད་རི གས་བོད་ནས་ཡོ ང་བའི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་གང་ཙམ་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ེ བཞིན་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་

དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོ ད།

གང་ལྟར་བོད་དུ་མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུ མ་གདན་འཛོ མས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སྤལ
ེ ་མཛད་པ་ད་ེ ཧ་ཅང་གཏིང་

ཟབ་པོ་རེད་འདུག དུས་རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་སྐབས་
མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་ནི་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡོ ད། ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ྲི སངྲོ ་ལྡའེ ུ་བཙན་གྱིས་ཁོང་བོད་དུ་གདན་
ཞུ་གནང་བ་རེད།

ལྷ་ཁང་ཁག་གི་ནང་མཁན་སླབོ ་ཆོས་

གསུ མ་ཡོ ད། མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུ མ་བརདྗོ ་སྐབས། མཁན།

ཞེས་པས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ་ལ་གོ་ཞིང་། སླབོ ། ཞས
ེ ་པས་

སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ་རེད། ད་ེ ནས་ཆོས། ཞས
ེ ་པས་ཆོས་

རྒྱལ་བཅས་རེད། ཆོས་རྒྱལ་ནི་སྦྱིན་བདག་རེད། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ངོ་ཐོག་སྤལ
ེ ་མཁན་ནི་སྡམ
ོ ་པ་གནང་བ་དང་

། དེ་བཞིན་གཞུང་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁདྲི ་གནང་རྒྱུ་ད་ེ དག་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ་གཙོ་བོ་རེད།

མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་

གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དར་སྤལ
ེ ་གནང་བའི་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་

ས་བསྐྱོན་ནས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་

ཕབེ ས་པ་རེད།

ངོས ་ཀྱི ་ བསམ་པར་ཆོ ས ་

རྒྱལ་སངྲོ ་བཙན་སྒམ་པོས་
རྒྱ ་ ན ག ་ གོ ང ་ མ འི ་ སྲ ས ་
མོ ་ དང་ཁྲུ ང ་ས་བསྐྱོན་ཏ ་ེ

འབྲེལ ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
ཡོ ད་ནའང་རྒྱ་ཡི ག་འདི་ཧ་

ཅང་རྙགོ ་གྲ་ཚ་པོ་ཞི ག་ཡི ན་
པར་ཕལ་ཆེ ར་གཟིགས་པ་

འདྲ་འདུག ཆོས་རྒྱལ་སངྲོ ་
བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ཡི ག་
གསར་བཟོ་དང་། རྒྱ་གར་
གི ་ཡི ་གར
ེ ་དཔར
ེ ་བྱས་ནས་

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་

ན། དུས་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་རྒྱ་དང་བོད་ཟར
ེ ་དུས་སྐད་ཡི ག་གི་
བཞིན་ཡོ ད། ད་ེ བདནེ ་པའང་རེད།

ལྷངོ ས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད།

དཔརེ ་

ཐོག་ནས་ཐ་དད་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་ང་ཚོ ས་བཤད་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ང་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་གདན་ཞུ་

གནང་སྟེ་ལྷ་སར་ཕབེ ས་ཟིན་པའི་རས
ྗེ ་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་

དགོས ་ཞེས ་ཐོག ་མར་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་

གདན་ཞུ་གནང་། དའེ ་ི གོང་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སྲས་མོ་དང་ཁྲུང་

དགོས་ན་རྒྱ་ཡི ག་ལས་བོད་ཡི ག་བཟང་བ་ཡོ ད།

མི ར་སྤབོ ས་པ་འདུག

ང་ཚོ ་བོད་

དགོས། བོད་ཡི ག་ནང་དཔ་ེ ཆ་སྒྱུར་ཤོག ཅས
ེ ་ད་ེ ལྟར་བཀའ་

ཁོ་ན་བརྒྱག་ན་འགྲིག་གི་རེད། སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས་མ་རེད།

འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་གསུ མ་བརྒྱ་ཙམ་ང་ཚོ ར་ཡོ ད་པ་དེ་

ཡོ ད་ནའང་ནང་པའི་ཆོ ས་འདི་ནཱ་ལེ ན་ྜ རང་ནས་ཚུ ར་བཞེས་

ནང་ཆོས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་

དེ་ནས་དུས་རབས་དགུ ་པའི་སྐབས་ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི་སངྲོ ་ལྡའེ ུ ་

ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་རེད། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་སངྲོ ་བཙན་
ལྷ་སར་གདན་དྲངས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་

ནུས་པ་གཅོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེ ས་རི མ་པ་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་ལམ་

རང་ཉིད་ཀྱིས། ཁྱེད་རང་ཚོ ར་བོད་ཡི ག་ཟུར་དུ་ཡོ ད་སྟབས།

ནང་ཆོ ས་བསླབ་པར་ལེ གས་སྦྱར་དང་པཱ་ལི འི་སྐད་སྦྱང་མི ་

སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་དང་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ནས་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ ་ནི་

འདི་བོད་མི ་རི གས་ཀྱིས་སྤབོ ས་པ་བྱེད་

རྒྱུ་རེད། ད་ེ ལྟ་བུ་སོ་སོའ་ི སྐད་དང་རི ག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་
སྟབས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་རི མ་པས་

བཟོས་པ་ ད་ེ གངྱོ ་པོ་ཞིག་བྱུང་མི ་འདུག་གམ།

སེ ལ ་རྒྱུ ་དེ་ སླབོ ་དཔོན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ས ་གནང་གི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད །

སྐབས་དར
ེ ་ཆོ ས་རྒྱལ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་

པ་ཞིག་རེད་འདུག

རེད། མཁྱེན་སོང་ངམ།

བཙན་གྱིས་སྐ་ུ ཚེ འ་ི སྨད་ལ་རྒྱ་ནག་གི ་མཁན་པོ་དེ་འདྲས་སྒམ
ོ ་

ཅས
ེ ་གསུ ང་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག

མཁན་ཆེན་

ཞི་བ་འཚོ འ་ི བཀའ་སླབོ ་ལྟར། མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ འ་ི དགེ་ཕྲུག་

ང་ཚོ ར་སོ་སོ ་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་ཟུར་གསལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སླབོ ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི ཱ་ལ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་

གླི ང ་འདི འི ་ ས ངྟེ ་སུ ་ གང་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་བྱེད་མི ་དགོ ས ་པའི ་

དབུས་སུ ་བཞུགས། རྒྱའི་མཁན་པོ་དང་སླབོ ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི ཱ་

སོ ་སོ ་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་འདིའི་ཐོག་ནས་དངེ ་སྐབས་འཛམ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི

ཆོ ས་བརྒྱུད་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པ་འདི་ཧ་ལས་

། ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ྲི སངྲོ ་ལྡའེ ུ་བཙན་གྱིས་སྦྱིན་བདག་གནང་ནས་
ལ་རདྩོ ་པ་རདྩོ ་པའི་སྐབས།

རྒྱའི་མཁན་པོ་ཚོ ས་སྒམོ ་བརྒྱག་

རྒྱུ་ཁོ་ནའི་འགྲིག་གི་རེད། སླབོ ་སྦངྱོ ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་དང་

བོད་དང་བོད་མི།
།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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སླབོ ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི ཱ་ལ་ཡི ས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས་ཞས
ེ ་

ཕག
ྱོ ས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེ དག་བོད་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་སྐྱབས་སུ ་མཆི །

མའི་གཞུང་ད་ེ དག་བསྒྱུར་མི ་འདུག རྒྱ་མི ས་སྒམོ ་བརྒྱག་རྒྱུ་

རང་ཚོ ས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཚོ ད་ལྟ་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་འདུག་

སྐབས་དེར་རྒྱའི་མཁན་པོ་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་དང་བགྲོ་གླངེ ་

ཡི ག་ནང་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་ཡོ ད།

སྒམོ ་རི མ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུ མ།

མ་གཏོགས་རི ག་པས་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུར་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱས་

རདྩོ ་པ་རདྩོ ་པ་ད་ེ དག་ཕྱིས་སུ ་ཡི ག་ཐོག་བཀོད་པ་

གནང་།

ང་ཚོ ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ད་ེ རེད།

ཞས
ེ ་པ་འདི་དངེ ་སྐབས་

རྒྱའི་མཁན་པོ་དེ་དག་རྩོད་པ་རྩོད་ནས་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་སྐབས་

དེ་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་བརནྟེ ་རདྩོ ་པ་ཤོར་བ་རེད།

ཚོ ་ལྷ་ས་ནས་ཕར་ཕུད་འདུག

ཁོ་

ད་ེ གངྱོ ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་མི ་

འདུག་གམ། ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་མཁན་

ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་བའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་ཆོ ས་
བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ད་ེ ག་རང་བཙུགས། རྒྱའི་མཁན་པོ་ཚོ ས་
སྒམ
ོ ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཁོ་ན་འགྲིག་གི ་རེ ད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དགོས་ཀྱི ་མི ་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ཡི ག་ནང་ཚད་

དུས་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་

སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དཔེར་

ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ད་ྲི མ་མེད་པ་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་འབྲེལ་

ན་ཡི ་ཤུ་མ་ཤི ་ཀ་ལྟ་བུ་དང་།

ཆ་བཞག་ནའང་།

བྱེད་དགོས།

ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ལ་

ངས་བསྟན་པའི་ཆོས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་

དད་པ་དང་ཡི ད་ཆེས་ཁོ་ན་མ་བྱས་པར།

ངས་བསྟན་པའི་

ཆོས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བརྟག་དཔྱད་དང་ཚོ ད་ལྟ་བྱོས་གསུ ང་
འདུག

ང་ཚོ ས་ད་ེ ལྟར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།

མི ་དགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་སྒམོ ་བརྒྱབ་པ་

འཛི ན་མཁན་བོད་གཅིག་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་སོག་པོ་སོགས་

ད་ེ བཞིན་ཉི་ཧོང་གི་ཆོས་པ་མང་པོས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་

གཅིག་པུའ་ི འགྲིག་གི་རེད།

ཅས
ེ ་ཟར
ེ ་མཁན་ངོས་ལ་མང་

པོ་ཐུ ག་མྱོང་། དརེ ་བརནྟེ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

སྒམོ ་ཁོ་ནའི་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ།

སམ།

སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས་

ྲི ་མྱོང་ཡོ ད།
ཞས
ེ ་ཉི་ཧོང་གི་མི ་མང་པོས་ངོས་ལ་དས

དེའ་ི ཁྲོད་སླབོ ་ཕྲུག་ད་ེ འདྲའང་ཡོ ང་གི་འདུག ངོས་ཀྱིས་དའེ ་ི
ལན་དུ་དེ་ལྟར་ཡོ ང་གི་མ་རེད། ཅས
ེ ་ཟར
ེ ་གྱི་ཡོ ད།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས།

སངས་རྒྱས་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟར
ེ ་བ་ད་ེ མཁྱེན་
པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད།

མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡོ ང་

ལྟར་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ ར་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་

ཤེས་རབ་ཡོ ད་པ་འདི་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤལ
ེ ་ཏེ་འདི་ལྟར་འགྲོ་

ནས་རི ག་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏང་རྒྱུ་དང་། འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པ་ད ་ེ ཕལ་ཆེ ར ་བོད ་གཅི ག ་པོ་ ཆགས་
འདུག ང་ཚོ ་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག
སྔ་མོ་རྒྱ་མི ས་བོད་
པར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་པ་རྩམ་པ་ཟ་མཁན་རྩམ་

སླབོ ་དཔོན་

དའེ ་ི རས
ྗེ ་སུ ་འབྲངས་ནས་རྒྱ་

གར་པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་གསུ ང་པ་
ཀྱི་མེད།

ནཱ་ལེན་ྜ གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་

རྒྱུན་ཡོ ངས་གྲགས་སུ ་རྒྱན་དྲུག་མཆོ ག་གཉིས་ཟར
ེ ་རྒྱུ་ཞི ག་
ཡོ ད། སྔ་མོ་བོད་ནས་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་
ཡོ ད་པ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་རྗེས་རྒྱན་དྲུག་

མཆོ ག་གཉིས་སངྟེ ་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་པཎ་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་

པ་རེད་འདུག བོད་ལ་པཎ་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱིས་མཛད་པའི་

ད་ེ བཞིན་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མཚོ ན་ན།

ད་ེ རི ང་ཁ་

དབང་པོ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་བརྩམས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ཧ་ལས་

གཞུང་དེ་དག་སླབོ ་གཉེར་བརྒྱག་རྒྱུའི་གཞུང་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ ་

བརྩིས་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་འདི་དངོས་འབྲེལ་ནཱ་ལེ ནའྜ ི་སངས་

ངོས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཙམ་ནས་ཚན་རི ག་པ་དང་

འདི་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པ་རེད་འདུག

ཅས
ེ ་དངེ ་སྐབས་

མང་པོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ནཱ་ལེནའྜ ་ི གཞུང་གི་

སྐབས་རྒྱ་རི གས་ནང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་

རི ག་པ། རི ག་ལམ་གྱི་འགྲོ་སྟངས་བཅས་ནཱ་ལེན་ྜ ནས་བསླབ་

ནཱ་ལེནའྜ ་ི སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

རྒྱ་མའི་མཁས་པ་ད་ེ འདྲས་ད་ེ ལྟར་བཤད་ཀྱི་འདུག

ཇ་ེ མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

དངེ ་

བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

།བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་

མ་རི ག་པར་སླབོ ་གཉརེ ་ཧ་ཅང་བྱེད་སལ
ྲོ ་ཡོ ད།

བསལ་ཁྱད་ཆོས་རེད་འདུག

ཆུང་ད་ེ ལྟར་བྱས་པ་རེད།

ཅེས་ཁོ་རང་ཚོ ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ར་མཐོང་

སྤྲོད་གནང་།

ནའང་ཚད་མ་རི ག་པར་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད། བོད་དུ་ཚད་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཟ ར
ེ ་རྒྱུ ་འདི་ སངས་རྒྱས་པའི་ དམི ག ས་

ཞེས་བཤད་བཞི ན་པ་དེ་དག་ནཱ་ལེན་ྜ ནས་ཐོན་པའི་མཁས་པའི་

འདི་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ཡི ན་པ་དང་།

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་

ཞས
ེ ་གསུ ང་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།

ཁུག་དང་གཅིག་པ་རེད། བོད་པས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།

དགོས། དེར་བརནྟེ ་དངེ ་སྐབས་བོད་ལ་ཡོ ད་པའི་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ས་ངོ་

བརྟག་དཔྱད་བྱོས།

ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་སལ
ྲོ ་དར་ཡོ ད། ནམ་

རྒྱས་པའི་ཆོས་རེད་འདུག

འཕལ
ེ ་ནས་མཐར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ ་ཤེས་དེ་

ཞས
ེ ་གསུ ང་པ་མ་གཏོགས་ངས་བཤད་པ་དེར་

ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ་གང་ཙམ་ཡོ ད་ཀྱང་ཚད་མའི་གཞུང་སྦྱངས་

བླ་ོ ཧ་ཅང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོ ད།

ནས་ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ་

གྲས་ཀྱིས། ངས་གང་བཤད་པ་དརེ ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་

དེར་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་བརྟག་དཔྱད་ད་ེ ཙམ་བྱེད་

སང་གི ་དུས་ཚོ ད་ལ་རྒྱ་མི འི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་བོད་

ཀླད་པ་བདེ ་སྤདྱོ ་ཆ་ཚང་བྱས་

ད་ེ བཞིན་ཁ་ཆེའ་ི བླ་མ་དེ་ཚོ འ་ི

དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་

བར་བསམ་བླ་ོ གང་ཡང་མ་བཏང་བར་དེ་ལྟར་བསྡད་པ་ཡི ན་

ན་མཁྱེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡོ ང་གི་མེད། མི འ་ི ཀླད་པར་བསམ་

ཞས
ེ ་གསུ ང་པ་ད་ེ ཧ་ལས་པའི་གཟི་བརྗིད་

ཅན་ཞིག་རེད་འདུག

དེའི་ལག་རྗེས་སུ ་དངེ ་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངྟེ ་ནང་པ་

དང་།

ན་དད་པ་བྱོས།

ངས་བསྟན་པ་འདི་ལ་ཁྱེད་

མེད།

ཅེས་དུས་ད་ལྟར་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་པ་

འདུག

ཞས
ེ ་ཁས་ལེན་བྱེད་མི ་དགོས།

བཅོམ་ལྡན་འདས་

རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་། དག་ེ སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།

བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། །

ཞས
ེ ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས།

ངའི་སླབོ ་མ་ཚོ ས་

ལྷན་ཐུ ག་ནས་གོ་བསྡར
ུ ་ཧ་ཅང་བྱས་པ་ཡི ན།

ཚན་རི ག་པ་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ། ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་
པ་ད་ེ དག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག

ཚན་རི ག་པ་མང་པོ་དང་

ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་དང་བགྲོ་གླངེ ་གང་ཙམ་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོ ས་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་བྱས་ནས། ནང་པའི་གཞུང་ནས་སེམས་ཁམས་

རི ག་པའི་སྐརོ ་གསུ ངས་པ་དར
ེ ་ང་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་འདུག ཅས
ེ ་ད་ེ ལྟར་བཤད་མཁན་ཡང་འདུག ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།
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ངོས་ལ་བསམ་བླ་ོ གསར་པ་ཞི ག་ཡོ ད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

བས ྟི་ གནས་ཤི ག་ཆགས་སོ ང ་ན་

ི ་གི ་
རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕལ
ེ ་རྒྱས་གླང

པོ་ཞིག་ཡོ ང་གི་རེད་ལ།

པ། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་མི ་རི གས། ད་ེ བཞིན་རྒྱ་ནག་སྐམ་

ཀྱི་རེད། ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་ལའང་ཡོ ང་

ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༦༠ བརྒལ་བར་དམི གས་བསལ་མཇལ་

གསར་པ་ཞི ག ་འཛུ ག ས་ཐུ བ ་པ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་

མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ཨ་རི ་བ་དང་། བོད་རི གས། འབྲུག་
ས་ཆེན་པོ་དང་ཐའ་ེ ཝན་གྱི་རྒྱ་རི གས།
ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

རྒྱ་གར་བ་སོགས་

ཐངེ ས་འདིར་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་ལ་

བསྡད་ནས་སང་ཉིན་ངོས་རང་པཱཌ་ནར་ཕྱིན་ནས་མངའ་སྡའེ ་ི

སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཅིག་ཡོ ད། ངོས་
ལ་བསམ་བླ་ོ གསར་པ་ཞིག་ཡོ ད། ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་ཉ་ེ འཁོར་དུ་

བླ་མ་བཟོད་པ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ས་ཆ་ཞིག་ཡོ ད་པ་རེད། ངོས་རང་

དེ་སྔ་དེར་ཕྱིན་པ་ཡི ན། དའེ ་ི ཉ་ེ འཁོར་དུ་རི མ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་
བླ་མའི་ནཱ་ལེནྡྲའི་རི ག་གནས་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ཞི ག་འཛུ གས་

རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་ཆོས་གཅིག་པུ་མི ན་པར་སེམས་ཁམས་
རི ག་པ་དང་། ཚད་མ་རི ག་པ། ལྟ་གྲུབ་སོགས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་

ས་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁང་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་ཕལ་
ཆེར་གཏན་འཁལ
ེ ་བ་ཡི ན།
བཞིན་ཡོ ད།

ད་ེ ལྟ་བུ་ཞིག་བང་རི མ་སྒྲིག་

དརེ ་བརནྟེ ་སང་ཉིན་པཱཌ་ན་ལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་དང་བཀའ་མོལ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་ཞུ་རྩིས་ཡོ ད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

དེར་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་ཡོ ང་མཁན་མང་
ངོས་

ཀྱང་ད ར
ེ ་དུས ་ནས་དུས ་སུ ་ སླབེ ་
གི་རེད། ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བས་ྟི གནས་

དས
ེ ་ངོས ་རང་འདིར ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་
འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་

རེད།

རྡོ་རྗེ་གདན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཆགས་ཡོ ད།

ང་རང་ཚོ ་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་དད་པ་བྱེད་སའི་ཡུ ལ་གཙོ ་བོ་ཞི ག་ལ་རྩི་བཞི ན་

ི ་
ཡོ ད་པ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གིས། ཐུ བ་རྣམས་སྡག
པ་ཆུ་ཡི ས་མི ་འཁྲུ་ཞིང༌། །འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི ་

སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རགྟོ ས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་ཏ།ེ ། ཆོས་

ཉིད་བདནེ ་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར།

།ཞས
ེ ་སེམས་

ི ་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་
ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི ་རྒྱུ་སྡག

ཆུ་ཡི ས་འཁྲུ་ཐུ བ་ཐབས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། སྡག
ུ ་བསྔལ་ད་ེ ཕྱག་

གིས་སེལ་ཐུ བ་ཐབས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ཐུ གས་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པའི་ཡོ ན་ཏན་དེ་ང་ཚོ ་མར་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡོ ད་

དའེ ་ི ཉ་ེ འདབས་

པ་མ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་

བཞག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་ཀྱིས་བསམ་

བྱའི ་ བླང ་དོར ་གྱི ་ གནས་ལ་རྨོང ས་པའི ་ མུ ན ་པར་སོ ་ སོ ས ་

ཁུར་ཧ་ཅང་བཞས
ེ ་ཀྱི་འདུག སདྲི ་སྐྱོང་དང་ངོས་རང་སྔནོ ་མ་

རངྨོ ས་པའི་མུ ན་པ་སེལ་ནས་མཐར་སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་གཙོ ་བོ་

རྒྱས་པའི་གནས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད།

ལ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་ལ་
བླ་ོ གཏོང་གི་ཡོ ད་པ་རེད། ས་གནས་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཐུ གས་
སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་

དེའ་ི སྟེང་ལ་རྐང་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

རི མ་བཞིན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་རྩ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད།

དའེ ་ི ཉ་ེ འདབས་ལ་སྔནོ ་གྱི་ནཱ་ལེནྡྲ།

ཞས
ེ ་སྙན་

གྲགས་ཡོ ད་པ་དར
ྱོ ས་ཀྱི་སྐད་
ེ ་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པ་ཞི ག་ཆོས་ཕག

ཆ་གཅིག་པུ་མི ན་པར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་བྱས་ནས་འཛུ གས་

རྒྱུའི་བང་སྒྲིག་ཡོ ད་པ་རེད། རི མ་བཞིན་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་སའི་

བོད་དང་བོད་མི།

ཅ་ེ ན།

བླང་དོར་ཡི ན་ལུགས་ཀྱི་གནས་བསྟན་ནས་གདུལ་

བསམ་བླ་ོ བཏང་། སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་ནས་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་

ནས་ནང་བསམ་བླརོ ་རྩད་གཅོད་བྱས་ཏ་ེ ཉོན་མོ ངས་ཆགས་
སྡང་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ཤེས་པར་

བྱས་ཏ་ེ བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག

ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་

བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། ཞས
ེ ་པ་ད་ེ ལྟར་རེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དད་པ་

གལ་ཆེན་པོ་དང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་དད་པ་ལ་གཉིས་

ཡོ ད།

དང་།

དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་གི་དད་པ་གཅིག་

དབང་རྟུལ་དད་པའི་རས
ྗེ ་འབྲང་གི་དད་པ་གཅིག་

བྱས་ཏ་ེ དད་པ་ལ་རི གས་མི ་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག དབང་རྣོན་

ཆོ ས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གི ་དད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་གནད་འགག་ག་འདྲ་རེད་འདུག་དཔྱད་པ་བྱས་

ཏ་ེ དད་པ་སྐྱེས་ཡོ ང་བ་ད་ེ དབང་རྣོན་ཆོ ས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་གི ་
དད་པ་རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་

ཟར
ེ ་བའི་གྲགས་པ་ཙམ་གྱི་རས
ྗེ ་སུ ་འབྲངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་

ཀུན་འབྱུང་བདནེ ་པར་གཉནེ ་པོ་བསནྟེ ་པའི་ཐོག་ནས་སྤངས་

འདས་ལ་དད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དབང་རྟུ ལ་དད་པའི་རས
ྗེ ་འབྲང་
ཟར
ེ ་བ་ད་ེ རེད།

འདས་ཀྱི ས ་ཆོ ས ་འཁོར ་དང་པོ་ གསུ ང ་པའི་ སྐབ ས་སུ ་ སྡུག ་

ང་ཚོ ་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སངས་

ལམ་གྱི་བདནེ ་པ་ཞས
ེ ་བདནེ ་པ་བཞི་གསུ ངས་འདུག

རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། དད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་
ལྡན་པའི་དད་པ་དང་དད་པ་བརྟན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

པའི་བྲལ་བའི་ཡོ ན་ཏན་འགོག་བདནེ ་ཐོབ་པ་ཞི ག་བཅོམ་ལྡན་
བསྔལ་བདནེ ་པ། ཀུན་འབྱུང་བདནེ ་པ། འགོག་པའི་བདནེ ་པ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་རྩ་བ་འདི་རེད། སླབོ ་

སྦངྱོ ་བྱས། རྩད་གཅོད་བྱས་ཏ་ེ སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་ཐོག་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནད་འགག་ཕྲན་བུ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ་སངས་

དེང ་སང་གི ས ་དུས ་ཚོ ད ་ལ་ནང་པའི ་ ཆོ ས ་ལ་དོ་ སྣང་ཡོ ད ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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མཁན་ཚོ ས་ནང་པའི་ཆོ ས་ཇི ་ལྟར་ཡི ན་པ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་རྒྱུ་

དང་། སྔནོ ་ལ་སྤདྱོ ་འཇུག་ལས་སླ་བོ་རེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི ་དེབ་དེ་བོད་ཡི ག་

ཙམ་མ་ཟད། ཧིན་དི་དང་ཨི ན་ཇི། རྒྱ་ཡི ག་ནང་དུའང་ཡོ ད་
པ་རེད། སྤྱོད་འཇུག་ཕྲན་བུ་བལྟ་ཐུ བ་ན། སྤདྱོ ་འཇུག་གི་ལེའུ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བྷ་ི ཧར་
གྱི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི ་ནར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

དྲུག་པ་བཟོད་པའི་ལེའུ་ནང་ཁོང་ཁ་ྲོ ལ་སྐྱོན་གང་ཡོ ད་པ་ཧ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་
ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུ ངས་ཡོ ད། འདིར་བསམ་བླ་ོ ཏོག་ཙམ་ ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བཞི ན་དེ་བྱམས་བརྩེའི་རང་བཞི ན་ཡི ན་པ་བརྗོད་ཀྱི ་འདུག

མི ་ལའང་མི ་བད་ེ བ་ཡོ ང་མཁན་ ཆུབ་མཆོད་རནྟེ ་ཆེན་མོའ་ི ནང་སྟོན་པ་ཐུ བ་པའི་དབང་པོའ་ི སྐ་ུ

ད་ེ ང་ཚོ ར་ཡོ ད་པ་རེད། དཔརེ ་ན་རྒྱལ་བ་དམ་པའི་Jainism

གཏོང་ཐུ བ་ན་ཁོང་ཁྲོ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མི ་ལྡན་པ་ཡི ན་པར་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་

སོ་སོའ་ི སེམས་དཀྲུགས།

ཞི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན་བཟོད་པའི་ལེའུ་ད་ེ སེམས་ནང་ཁོང་ཁ་ྲོ བརྙན་གྱི་དྲུང་དུ་མཆོད་མཇལ་དང་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་ཡོ ད།

ཆུང་དུ་གཏོང་སླད་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་འདུག

དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་

ང་ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརནྟེ ་པའི་སགྲོ ་ཆགས་རེད། དེར་བརྟེན་
སྤྱིའ་ི བད་ེ དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུས་མཚོ ན་སྙངི ་རྗེའ་ི ས་བོན་

རི ག་གཞུང་ལ་མཚོ ན་ནའང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་
གི་རྒྱ་གར་གྱི་རི ག་གཞུང་ནས་མཆེད་པ་ཞིག་རེད།

གཅེར་

དེ་ནས་ལེའུ་བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ་རེད། དསེ ་རང་ རྒྱས་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་ཆི བས་འཁོར་བརྒྱུད་

བུ་བ་ཚོ ས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཉམས་ལེན་གཙོ ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་

ི ་གི་
འཛི ན་ལ་ཕན་ཐོག ས་གང་ཡོ ད ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ ཡོ ད ། མཛད་སྐབས། ཕབེ ས་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོ ན་དུ་འཛམ་གླང

ཀྱང་ད་ེ ལྟར་གནང་ཡོ ད།

གཅེས་འཛི ན་ལ་སྐྱོན་ཇི་འདྲ་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞན་གཅས
ེ ་ བྱང་ཆུ བ་མཆོ ད་རྟེན་ཆེ ན་མོ འི་སྒ་ོ འགྲམ་བར་ཆི བས་སྒྱུར་

དར
ེ ་བརནྟེ ་སྤདྱོ ་འཇུག་གི ་གཞུང་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ལེའུ་དྲུག་པ་ རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་བ་དང་ཡུ ལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ
དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་གང་ཐུ བ་བཀླགས་ནས་བསམ་བླ་ོ ཕྲན་བུ་ འཆམ་པ་སོགས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་སངྟོ ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ ་

ཡོ ད།

ཕྱིས་སུ ་སནྟོ ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
འོན་ཀྱང་ད་ེ གཉིས་དབར་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཡོ ད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རང་ཉིད་ཀྱིས།

དག་ེ སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།

བཏང་བ་ཡི ན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་གྱི་རེད། ངོས་ཀྱིས་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་ དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་། མེ་ཏོག བདུག་སྤསོ ་སོགས་

།བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་

ནས་སྤྱོད་འཇུག་གི ་བཤད་ལུ ང་ཞུས་ནས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ གཙོ ་ཐུ བ་པའི་སྐུ་བརྙན་རི ན་པོ་ཆེ འི་དྲུང་དུ་བཞུ གས་གནང་

ཞས
ེ ་གསུ ངས་ཡོ ད།

དུ་ཁུ་ནུ་བླ་མ་རི ན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐ་ུ མདུན་ བཟུང་ནས་ཕབེ ས་བསུ ་ཞུས།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་རནྟེ ་

བྱུང་། ཁྱོད་རང་ཚོ འང་ད་ེ ད་ེ བཞིན་རེད། སྤདྱོ ་འཇུག་གི་ མཛད་དེ་ཐོག་མར་སྣང་གསལ་མར་མེ ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་རྗེས།
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུས་སྐ་ུ འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ནས་
གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཏོག་ཙམ་བྱོས་ཤོག་ཨང་།

གོང ་དུ་ བརྗོད ་པ་ལྟར ་ངོས ་རང་སང་ཉིན ་འདི་ ནས་འཐོན ་
འགྲོ་གི་རེད།

ཁྱོད་རང་ཚོ ་ཡང་འདིར་གནས་སྐརོ ་ནས་

བདནེ ་ཚི ག་སྨནོ ་ལམ་སོགས་གསུ ང་འདོན་དང་ཐུ གས་སྨནོ ་རྒྱ་
ཆེར་མཛད།

བག་ཆགས་ཧ་ཅང་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་ལས་བཟང་པོའང་ མཆོ ད་མཇལ་གྲུབ་གྲུབ་བསནྟུ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་

བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། །

གསུ ང་ད་ེ ནི་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་རེད།

རི མ་པས་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུགས། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ང་ཚོ ས་དད་པ་

གཅིག་པུའ་ི ཐོག་ནས་མ་ཕྱིན་པར་གཙོ་བོ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་

བླ་ོ བཏང་ནས་ཚད་མ་རི ག་པར་སླབོ ་སྦངྱོ ་གཏིང་ཟབ་བྱེད་ཀྱི་
དརེ ་བརནྟེ ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་

བསགས་ཡོ ད་པ་ད་ེ འཁྱེར་ནས་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་ལོག སོ་སོའ་ི ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་མདུན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་

ཡོ ད།

ོ ་འཛམ་གླིང་མི ་མང་སྤྱི ་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་གནང་ཡོ ང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ད་ེ སེམས་ལ་ཉར་ནས་སྤྱོད་འཇུག་ སྒས

མཉམ་དུ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤི བས་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་མཁན་

སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་མི ་ཚང་མས་འདོད་པ་རེད། བད་ེ སྐྱིད་དགོས་

ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་གནས་མཆོ ག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་ནས་

ནང་ལ་ཕར་ལོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་སྤདྱོ ་འཇུག་ལྟསོ ་ པ་ཞིག་གིས། ཐངེ ས་འདིར་ས་གནས་ཡུ ལ་མི ་དང་། ཡང་

མི ་ཚེ་བད་ེ

ཆགས་ཡོ ད། ཅས
ེ ་བཀའ་ལན་སྩལ་རས
ྗེ ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༥

ད་ེ ནི་བད་ེ སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་

ཆི བས་འཁོར་བརྒྱུད་བྷ་ི ཧར་གྱི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི ་ནར་ཆི བས་སྒྱུར་

ངེས་པར་དུ་ལྟསོ ་ཨང་། མཁྱེན་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤི ས་བད་ེ བའི་གསོལ་འདབེ ས་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་དུ།

ལེགས། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ན་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས།

པའི་ དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི་ རི ག ་གཞུ ང ་ད ངེ ་སང་ཚན་རི ག ་དང་

ཡི ན། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་ནི་འདས་པའི་
ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི་རི ག་གཞུང་ཞི ག་
ཆགས་ཡོ ད། བད་ེ སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ད་ེ ཁུངས་གཏུ གས་པ་ཡི ན་ན་

སྙངི ་ར་ྗེ རེད། ཆོས་དད་ཡོ ད་མེད་སྐད་ཆ་མི ན།

གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་ངེས་པར་དུ་སེམས་པ་བཟང་པོ་ཡོ ང་བར་དོ་
སྣང་བྱེད་དགོས། ཚན་རི ག་པས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ལྷན་སྐྱེས་རང་

བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཆེད་ལས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་
པ་ཞི ག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

མདོག ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་

ཚོ ད་ ༨།༢༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ྲི ས་ལུགས་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་
པའི་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི་བྷ་ི ཧར་ཁམ

བཟོ་ཡི ་ཡོ ད། ལུས་སེམས་

པོ་མཆོག་བྷ་ི ཧར་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི ་ནར་རྟེན་གཞི ་བྱས་
གནས་ཁང་ Bihar Judicial Academy དུ་ཆི བས་

དཀའ་

ངལ་གཙོ ་བོ་ང་ཚོ ་རང་གི ས་
དང་མྱོང་ཚོ ར་གྱི་ཆ་ནས་ང་

སྒྱུ ར་སྐྱོང་སྐབ ས་པཱ ་ ཊི ་ ནའི ་ ཁྲི མ ས་ཁང་གོ ང ་མའི ་ ཁྲི མ ས་
དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་སན་ཇ་ེ ཀ་རོལ་ Sanjay Karol,Chief

ཚོ ་ ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་

ཊི ་ནའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམ་པ་དང་བྷ་ི

དང་སྡུག་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་

པ་གཅིག་གྱུར་ཡི ན།

ང་

justice Patna High Court ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པཱ་

ཚོ ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་

ཧར་ཁྲིམས་ལུགས་སྦངྱོ ་བརྡར་བས་ྟི གནས་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོ ད་

གཅིག་པ་རེད། ང་ཚོ ར་ཞི་

ལས་བྱེད་སོགས་ནས་ཕབེ ས་བསུ འི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོ ད།

བད་ེ དང་འཆམ་མཐུ ན་ལྡན་
པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་དགོ ས ་ཀྱི ་

དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་བྷི་ ཧར་

ཡོ ད། མི ་སྒརེ ་གྱི་མི ་ཚེ་དང་

པ་རེད།

བྱང་ཆུ བ་ལྗནོ ་ཤི ང་འདབེ ས་འཛུ གས་གནང་གྲུབ་མཚམས་

ཡོ ང་བར་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་རྒྱ་གར་གྱི་འཚེ་

རི ང་ཤོས་སྡདོ ་མཁན་ད་ེ ཆགས་ཡོ ད།

མཛད་པ་དང་འབྲེལ་ཞབས་སྟེགས་སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི ་རྒྱ་གར་གྱི ་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ི ་གི་ས་ཕྱོགས་
ཡི ན་ཞས
ེ ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། ངོས་རང་འཛམ་གླང

སན་ཇ་ེ ཀ་རོལ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཡོ ད། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་

ཁྲིམས་ལུ གས་སྦ ང
ྱོ ་བརྡར་བས ་ྟི གནས་ཁང་གི ་ར་བའི་ནང་

ི ་བད་ེ སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་
ཁྱིམ་ཚང་། མཐར་ཐུ ག་ན་འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཁང་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ྱེ

བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྙངི ་ར་ྗེ གཞི་རྩ་ཆགས་ཡོ ད།

བསནྟུ ་པཱ་ཊི ་ནའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁྲིམས་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་ཕབེ ས་བསུ འ་ི གསུ ང་བཤད་
གནང་།

དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བྷ་ི ཧར་ཁྲིམས་ལུ གས་

ྲི ས་རདྩོ ་པ་ ༢༠༠ ལྷག་ལ་
སྦྱོང་བརྡར་བས་ྟི གནས་ཁང་དུ་ཁམ

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བཀུར་འོས་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་རྒན་

ི ་ར་ྗེ འཛམ་གླིང་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་
དང་སྙང
པ་ལས་གོ་མཚོ ན་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་མི ་ཐུ བ། རྒྱ་གར་ནི་མང་

གཙོའ་ི རྒྱབ་ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ྲི ས་ཀྱིས་དབང་
ཁམ

ི ་གི་མི ་འབོར་མང་
སྒྱུར་འོག་གནས་ཡོ ད། རྒྱ་གར་འཛམ་གླང
ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མི ་ཚང་མ་ཞི་བདའེ ་ི ངང་
ི ་ནང་མི ་འབོར་མང་ཤོས་
གནས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླང

གཞོན་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བརདྗོ ་
ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་གཅིག་པ་

ཆགས་ཡོ ད། མི ་ཚང་མ་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་འོག་གནས་

ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་དགོས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ ར་ཆོས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཡོ ད།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་མགྲོན་པོ་ཡུ ན་

དེ་རི ང་ཁ་སང་ངོས་

རང་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་
གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དུས་རྟག་ཏུ ་བྱམས་སྙངི ་རྗེ་དང་འཚེ ་བ་མེད་
པའི་སྐརོ ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཅས
ེ ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

རས
ྗེ ་ད་ྲི བ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཏེ་ཆུ་ཚོ ད་

ཚོ གས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེ སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ལུགས་དང་མི ་རི གས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད།

ཁོང་ཚོ ར་བྱམས་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞི ག་གི ་ངོས་ནས་དངུལ་གཅི ག་པུ འི་ཆེ ད་དུ་

ུ ། ཤ་
སྡདོ ་ཀྱི་རེད། རི མ་པས་མི ་རི གས་དང་། རི གས་རས

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་ངོས་རང་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་

བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ཕྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད།

ཕྱི་

༡༠

ཡོ ལ་ཙམ་ལ་མཛད་རི མ་ཁག་ལེགས་པར་གྲོལ་ཡོ ད། དེ་རྗེས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་པཱ་ཊི ་ན་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཡོ ད ་པ་
བཅས། །

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱི་

ི ་གི་མི ་ཐར
རེད། འཛམ་གླང
ེ ་འབུམ་བདུན་ཚང་མ་གཅིག་པ་

བརྩེ་དང་འཛུ མ་མདངས་ཡོ ད་ན་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ ་རྩེ་ནས་

ཕག
ྱོ ས་གཞན་ནས་ངོས་རང་བཙན་བྱོལ་བ་རེད།

www.mwa.tibet.net

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ངོས་ཀྱིས་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ཀུ་ཤུ ར་སོ་བརྒྱབ་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཡོ ད།
ཞིག་དང་།

ི ་བད་ེ སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུ བ་བམ་
འཛམ་གླང

ྲི ་པ་ཡི ན་ན།
ཞས
ེ ་དས

ཐུ བ་ཅས
ེ ་བརདྗོ ་རྒྱུ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་དེའ་ི ལན་དུ་མི ་
ཁྱེད་ཚོ ་ཡོ ད་སའི་ས་གནས་སུ ་ཕྱི་

དངོས་པོའ་ི འཛུ གས་སྐྲུན་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་
བླ་ོ སྦྱངས་ནས་ནང་གི ་གཤི ས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་སྐརོ ་སྐད་ཆ་

གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མེད།

བླ་ོ སྦངྱོ ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་

སྤྱིར་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ནང་པའི་རི ག་

གཞུང་ཞིག་ཡི ན་ནའང་། ད་ཆ་རི ག་གཞུང་དེར་སྤྱིར་སྟངས་

ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་བཞག་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས་པ་

ལས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ཞི ག་ཏུ ་བརྩིས་ནས་བཞག་པ་ཡི ན་
ན་མ་འགྲིག་པ་རེད།

སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་བླ་ོ སྦྱོང་སྟངས། དེ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་ཞོགས་

འགྲོ་བ་མི འི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་མཁན་གཅི ག་མཚུངས་ཆགས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་

འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།

པ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་
མཆོ ག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕལ
ེ ་རྒྱས་

གླིང་ནས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་ཨ་རི འི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་
མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༧༠ ནས་རྒྱ་མི ་དང་བོད་པའི་སླབོ ་

ཡོ ད། ལྷག་པར་ང་ཚོ ་ཚང་མས་མི ་ཚེ་བད་ེ ཞིང་སྐྱིད་པ་ཞིག་

ཕྱི་དངོས་པོའ་ི འཛུ གས་

སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ནས་བརདྗོ ་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཡོ ད་སའི་ས་
ཆ་ད་ེ ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོ ད།
རྒྱ་གར་ནང་

དུའང་ཕྱི་དངོས་པོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གང་ཙམ་

ཕྱིན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་འདིར་ལོ་ངོ་སུ མ་སངྟོ ་

ཁྱེད་ཚོ འི་གནས་ཡུ ལ་ལ་བསནྟུ ་ན་ཉིན་མོ ་བདེ་ལེ གས་བརྗོད་

བྱུང་ཡོ ད།

ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

བདེ་ལེགས་བརདྗོ ་དགོས་པ་རེད།

ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ཡོ ད།

ཕྲུག་གྲངས་སུ མ་བརྒྱ་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།
ཕྲུག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།

སླབོ ་

དགོས་ཀྱང་འདི་ག་ངོས་རང་གནས་ཡུ ལ་རྒྱ་གར་ནས་སྔ་ད་ྲོ

བརྗོད་ན།

དསེ ་གང་མཚོ ན་པར་

སྔ་ད་ྲོ དང་ཉིན་གུང་། ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཟར
ེ ་བ་དུས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་དེ་དག་ཕན་ཚུ ན་ལྟས
ོ ་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་ལྟས
ོ ་

མེད་ཀྱི་དུས་ཚོ ད་རང་རྐྱ་བ་ཞི ག་འཇོག་མི ་ཤེས་པ་གསལ་

པོར་མཚོ ན།

སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཞས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་རས
ྗེ ་མུ་མཐུ ད་བཀའ་
ངོས་རང་ནང་པའི་དག་ེ སླངོ ་ཞིག་ཡི ན།

ཉིན་ལྟར་རྟེན་བྱུང་གི ་དོན་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།
ལྟསོ ་མེད་རང་དབང་གི ས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

པ་རེད། གཞི་རྩའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་
གྱུར་ཡི ན།

ལུས་སེམས་དང་སེམས་མྱོང་གང་གི་ཆ་ནས་

ི ་རའྗེ ི་ལྟ་གྲུབ་དར་འཕལ
ཙམ་ནས་འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་སྙང
ེ ་

ཁང་གི ས་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་རི ག་ལམ་ལ་ཁུངས་གཏུ གས་ནས་
ངོས་རང་ནཱ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ལེགས་སྦྱར་ཆོ ས་བརྒྱུད་

ལ་ཁུངས་གཏུ ག་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་རྟག་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དར
ྲོ ་རྒྱུན་འགྲོ་སྟངས་ད་ེ རྟག་
ེ ་བརནྟེ ་དཔལ་ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་སལ

པར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་མ་
གཏོགས་ད་ེ ད་ེ བཞིན་ནོ། ཟར
ེ ་ནས་ལམ་སང་ཁས་ལེན་ཀྱང་

བྱེད་མཁན་ཞིག་མ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དའེ ་ི ཐོག་ནས་དངོས་པོའ་ི གནས་

ལུ གས་ལ་ད་དུང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་རེད།

ཕྱི་དངོས་པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཁོ་ནས་མི ་ཚེ ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་

བཞིན་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཀྱང་ད་ེ ལྟར་རེད། དཔེར་ན་ཚད་རྡུལ་

དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་ང་ཚོ ་ལ་

ད་ེ སྔ་ནས་རྒྱུས་ཡོ ད་རེད། ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྡུལ་

ཕྲན་ཚན་རི ག་པ་རཱ་ཇ་ར་མན་ྣཱ Raja Ramanna ཞུ་བ་
ཁོང་གིས་གསུ ང་གསལ་ལྟར། ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་རི ག་

པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེ ནུབ་ཕག
ྱོ ས་པའི་ནང་རི ག་གནས་གསར་
པ་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་གར་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོ་ ༢༥༠༠ གོང་ནས་གསུ ང་ཟིན་ཡོ ད་སྐརོ ་

གསུ ང་མྱོང་ཡོ ད། ད་ེ བདནེ ་པ་རེད།

ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ནའང་ཆོ ས་རྣམས་ཇི ་ལྟར་
སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་མེད་པ་གསུ ང་ཡོ ད། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་

ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་གསུ ང་
ཡོ ད།

ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་རི ག་པས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བརྗོད་

ཀྱི་འདུག ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་གནས་མི ་མཐུ ན་པ་ཡོ ད་པ་དེ་

ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཡི ན་བརདྗོ ་ན། ང་རང་ཚོ འ་ི

རྒྱུད་ལ་ཆགས་སྡང་སོགས་ཉོན་མོ ངས་པའི་བླའོ མ་ཚུ ལ་མི ན་
ཡི ད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རགྟོ ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱིའ་ི སྣང་ཚུལ་ལ་བརནྟེ ་ནས་
སྐྱེ་བཞིན་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་ད་ཆ་ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་རི ག་

པའི་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་བླ་ོ ཡུ ལ་དུ་ཇི་ལྟར་སྣང་
བ་ལྟར་དུ་ཞེན་པར་བརྟེན་ཆགས་སྡང་སོ གས་ཀྱི་བླ་ོ ཤུ གས་

དྲག་པོ་སྐྱེས་ནས་མཐུ ན་ཕག
ྱོ ས་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པ་སྐྱེ་ཞི ང་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།
།

བོད་དང་བོད་མི།
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མི ་མཐུ ན་ཕག
ྱོ ས་ལ་ཧ་ཅང་སྡང་བ་སྐྱེ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས་

ཇི་ཙམ་སྣང་གནས་མི ་མཐུ ན་པ་ཡོ ད་པ་རྟོགས་པ་དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་

ཆགས་སྡང་གི ་བླ་ོ ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོ ད་

གལ་ཆེའི་སྐརོ ་སླབོ ་སནྟོ ་བྱས་པ་ལྟར་ད་ཆ་སེམས་མྱོང་འཕདྲོ ་

ཀུན་སླངོ ་ལ་རག་ལས་པ་རེད། ང་ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་

སླབོ ་ཁདྲི ་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག

རྣམ་དཔྱོད་དང་བྱམས་བརྩེའ་ི བླ་ོ གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་

བསནྟེ ་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ ་སྔནོ ་འགྲོ་ནས་མཐོ་སླབོ ་དབར་
ད་ེ ལྟར་

སགྲོ ་ཆགས་ཡི ན།

མི ་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་ཀླད་པ་ཡོ ད། མི འ་ི

བྱས་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་ལུ ས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཕྱི་དངོས་པོ་

འགྲོ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་མི འི་རྣམ་དཔྱོད་དའེ ང་མཐུ ན་པའི་

ལས་སྐར
ོ ་གྱི ་ ལེ ག ས་བཤད་ད ་ེ དག་འཛམ་གླིང ་ལ་དགོ ས ་

དང་འབྲེལ ་བའི་ རི ན ་ཐང་ད ་ེ དག་ཀྱང་གོང ་མཐོར ་གོཏ ང་

སྡང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་ཕུང་བྱེད་ཀྱི་

སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་ཕྱི ་དངོས་པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་

བད་ེ དཀྲུག་མཁན་ངོ་མ་ད་ེ ཁོང་ཁའྲོ ་ི བསམ་པ་ད་ེ རེད། ཕྱིའ་ི

སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ་གནས་ཚུལ་ལ་ཉན་སྐབས་དཀའ་ངལ་

ཁོང་ཁྲོའི་བླ་ོ སྐྱེ་མ་ཐག་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བད་ེ མེད་པར་གྱུར་བ་

དག་ང་ཚོ ་མི ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་རེད། ད་

ཡི ན་ན་ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ཧ་ཅང་གནོད་སྐྱོན་ཡོ ད་

རང་བཞིན་ད་ེ ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡི ན་ནམ།

སེམས་ནང་ཞེ་སྡང་དང་འཁོན་འཛི ན་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་

པ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི ་བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་

ི ་གི་གནས་
མཁོ་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང

ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱི་ཞོགས་པ་ཉིན་ལྟར་བྷ་ི བྷ་ི
རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ཀྱི་འདུག

ཆ་དྲི་བ་ཞིག་ཡོ ད་པ་ནི།

དོན་དངོས་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེ

འགྲོ་བ་མི འ་ི གཞི་རྩའི་ལྷན་སྐྱེས་
ཞས
ེ ་པ་འདི་རེད།

ད འེ ི་ ལན་དུ་ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ང་ཚོ ་མི ་རྣམས་

སྤྱི ་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡི ན་སྟབས་མི འི་ལྷན་

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཁོ་ན་མི ན་པར་ནང་གི ་གཤི ས་རྒྱུད་

ཐུ བ། དསེ ་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། སེམས་ཀྱི་ཞི་

དགྲ་མ་རེད། ནང་གི་དགྲ་བོ་ཁོང་ཁ་ྲོ ད་ེ རེད། སེམས་ནང་

ཁོང་ཁའྲོ ་ི བླ་ོ ད་ེ མུ་མཐུ ད་སེམས་ནང་བཅངས་པ་

རེད།

རེད། སྨན་པའི་ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅིག་གིས། དུས་རྟག་ཏུ ་
ན།

ལུས་པོའ་ི ནད་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཟུངས་ཤུགས་ཉམས་རྒྱུ་

ཡི ན་སྐརོ ་གསུ ང་གི་འདུག

ད་ེ ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་མི ན།

སྐྱེས་རང་བཞི ན་དེ་བྱམས་བརྩེའི་རང་བཞི ན་ཡི ན་པ་བརདྗོ ་

ཚན་རི ག་པས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་རེད།

གཞན་གྱི་བད་ེ སྡག
ུ ་ལ་རང་བཞི ན་གྱིས་སེམས་ཁུར་སླབེ ས་པ་

ཀྱི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། དསེ ་ཞ་ེ སྡང་གི་བླ་ོ

རང་གི་བད་ེ སྡག
ུ ་ད་ེ གཞན་ལ་བརནྟེ ་ཡོ ད་སྟབས་

ངོས་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ནའང་ཉིན་ལྟར་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་

ཞིག་ཡི ན་པ་རེད། ང་ཚོ ་སྐྱེ་ཙམ་ཉིད་ནས་མས་བྱམས་བརའྩེ ་ི

ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག དརེ ་བརནྟེ ་ངོས་

ཀྱི་འདུག

འོག་ནས་འཚོ ་སྐྱོང་བྱས་པ་རེད།

ང་ཚོ ་གསོན་པོར་གནས་

རྒྱུའི་གཞི་རྩ་ད་ེ མའི་བྱམས་བར་ྩེ ཡི ན། བཙས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་
གུ་དའེ ི་ངོས་ནས་ཀྱང་རང་གི ་མ་དེ་སུ ་ཡི ན་ངོས་འཛི ན་བྱས་

མ་ཐུ བ་ཀྱང་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་མའི་ཕག
ྱོ ས་སུ ་བླ་ོ གཏད་བྱས་པ་
དེ་ནི་འགྲོ་བ་མི འ་ི གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་རེད།

རྐནྱེ ་དུ་འགྲོ་ངས
ེ །

ད་ེ ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་དང་ཞེ་

རྒྱུར་འགྲོ་བ་རེད། མི ་སྒརེ ་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ། ནང་མི ་ཡི ན་
ནའང་རེད། ད་ེ བཞིན་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱོན་ཡོ ངས་དང་། ཆེ་ས་

ནས་འགྲོ་བ་མི ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱོན་ལ་བད་ེ སྐྱིད་ཡོ ང་དང་མ་
ཡོ ང་ཟེར་བ་དེ་གཙོ་ཆེར་བྱམས་བརྩེའ་ི བསམ་པར་རག་ལས་
ཡོ ད།

ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་ཟར
ེ ་བ་ད་ེ གང་ཟག་སྒརེ ་གྱི་ཇུས་

གཏོགས་རེད། འགྲོ་བ་མི ་ཞིག་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་
སྲོག་ཆགས་ཤི ག་ཡི ན་ཕྱིན་གཞན་གྱི་བད་ེ སྡུག་ལའང་བསམ་

བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་རེད།

ད་ེ ནི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་

བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན།

ཆོས་ནི་གང་ཟག་སྒརེ ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཞིག་རེད།

རྒྱ་གར་ལ་

མཚོ ན་ན་ཆོས་ལུགས་རི ས་མེད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡོ ད།

དེ་

དང་འདྲ་བར་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མི ན་པར་སྤྱིར་བཏང་

ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་སེམས་མྱོང་སྐརོ །

དེ་བཞིན་རྒྱ་

གར་གི ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ནས་དར་བའི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་

ཀྱི་གདོང་པར་ལྟསོ ་དང་། དུས་རྟག་ཏུ ་འཛུ མ་མདངས་ཡོ ད།

ི ་ནང་དགོས་
སྙངི ་རྗེའ་ི ཉམས་ལེན་དེ་དག་དེང་དུས་འཛམ་གླང

ཕྲན་བུ་ཞི་བད་ེ བག་ཕབེ ས་ཡོ ང་བ་ལྟ་བུ་འདུག

ཙམ་མི ན་པར་རི གས་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་

(བཞད་མོ་བཞད་)

ངོས་རང་གང་དུ་ཡོ ད་ས་དརེ ་ཁོར་ཡུ ག་
ད་ེ ནི་ངོས་

མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་ཞིག་རེད་འདུག

སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་

རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡི ན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་བ་

གཙོ་ཆེར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛི ན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

ངོས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལའང་ཁོང་

ནང་བོད་མི ་དང་རྒྱ་མི ་ཇི ་ཙམ་ཡོ ད་མེ ད་བཀའ་རྩད་མཛད་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

ངོས་རང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་དང་འདྲ་

གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཅས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བསྟུན་ཚོ གས་ཁང་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་དེ་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ནང་

བར་འགྲོ་བ་མི ་ཞིག་ཡི ན།

དེར་དོ་སྣང་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་ཕྱི་དངོས་པོ་དཔལ་འབྱོར་

པའི་བླརོ ་གཉེན་པོ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་དགོས་མི ན་ཐད་སྦྱང་བརྩོན་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད།

ད་ཆ་དངེ ་དུས་ཤེས་ཡོ ན་

ངོས ་ཀྱི ་ བསམ་པར་ད་ལྟའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་འགྲན་རྩོད ་ཆེ ་

བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
བྱུང་།
དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

བརྩེ་གོང་འཕེལ་དང་བླ་ོ སྦྱོང་སྐརོ ་སོགས་སླབོ ་ཚན་དུ་གཞག་

པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕྲད་བཞི ན་འདུག

བརྟེན ་རྒྱ་ནག་དང་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་བ་བྱུ ང ་ཡོ ད །

མི འི་ལྷན་སྐྱེས་བྱམས་བརྩེའི་རི ན་ཐང་སྐརོ ་གྱི་གནས་སྟངས་

ཁའྲོ ་ི ས་བོན་ཡོ ད།

འཛུ གས་སྐྲུན་ཁོ་ནར་དང་དོད་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་

བྱས་འབྲས་སུ ་མི ་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་ཆགས་ཐུ བ་པ་རེད།

ལམ་ལུ གས་ནང་དུ་མི འི་གཤི ས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱམས་

དྲགས་པ་དང་།

ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་བཞིན་ཡོ ད།

ངོས་རང་

ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཞི ག་ལའང་བསམ་
ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡོ ང་བཞིན་འདུག

སྔནོ ་འགྲོའི་སླབོ ་གྲྭ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ ས་ལུ ས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་

འོན་ཀྱང་ཆགས་སྡང་སོགས་ཉོན་མོངས་

རང་གཅས
ེ ་འཛི ན་གྱི་བླ་ོ ཤུགས་ཆེ་དྲགས་

རས
ྗེ ་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ད་ེ རི ང་བོད་མི ་དང་རྒྱ་མི ་ཧན་མི ་རི གས་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་

སྒམ་པོས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ ་དང་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་པར་

དམག་འཐབ་ཀྱིས་མཚོ ན་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦར
ྱོ ་སོགས་དཀའ་

ནང་ཆོ ས ་དེའ ང་ཐོག ་མ་བོད ་དུ་ རྒྱ་ནག་ནས་སླབེ ས་པ་མ་

རེད་འདུག

དའེ ང་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པ་རེད།

ངལ་མང་དག་ཅི ག་མི ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་

མི ས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེ དག་མི ་རང་

ཉིད་ཀྱིས་སེལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ད་ེ ཆོས་ཉིད་རེད།

གཙོ་ཆེར་

ཟད།

བོད་དུ་སནྟོ ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པའི་རནྟེ ་གཙོ་རྩ་བ་ཆེ་ཤོས་
ངོས་རང་གནའ་

བོའ་ི རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཤི འ་ི རྔན་ལ་ད་ེ སྔ་ཕྱིན་པ་ཡི ན། དེར་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་འདུག་པ་དའེ ་ི ནང་དུ་བཞུགས་ཁྲི་སྟོང་པ་

ཡི ན་སྟབས་ཕན་ཚུན་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོའ་ི འདུ་ཤེས་འཛི ན་ནས་

བཞུགས་ཁ་ྲི སྟོང་པ་དེར་ཇོ་བོ་ཤཀྱཱ་མུ ་ནིའ་ི སྐ་ུ བརྙན་ཡོ ད་པ་ད་ེ

བརྗེ་ལེ ན ་དང་ཕ་རོ ག ས་ཚུར ་རོ ག ས་བྱ་རྒྱུ་བྱུང ་ན་ཧ་ཅང་

ཞིག་བཞག་འདུག

ཉ་ེ འཁོར་ཚོ ས་ངོས་ལ་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན།

ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག ཇོ་བོ་ཤཱཀྱུ་མུ་ནིའ་ི སྐ་ུ བརྙན་

དེ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གནས་མཆོ ག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་ནས་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ས་ཤི འ་ི རྔན་ལ་གདན་དྲངས་པ་རེད་འདུག

གལ་ཆེ ་བ་ཞི ག་ལ་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ལ་
མཚོ ན་ན་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥

ཕན་ཚུན་དཔུང་པ་མཉམ་གཤི བ་ཐོག་བསྡད་ནས་རི ག་གཞུང་

པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག

ཡག་པོ་ཡོ ང་གི་རེད།

ནང་དུ་ཡོ ང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་
སདྟོ ་སྐབས་ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང

ང་ཚོ ས་རྒྱ་རི གས་མཆེ ད་གྲོགས་ཕོ་མོ ་ཚོ ར་ཕན་ཐོགས་ཏན་

གར་ནང་ཡོ ང་གི་འདུག

དརེ ་བརནྟེ ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུ གས་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཟུར་

ཏན་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

ཐད་ཀར་བརྗོད་ན་ནང་ཆོས་སྒང་

ནས་ད་ེ ཙམ་ཕན་རྒྱུ་མེད་པ་དང་།

ནང་ཆོས་ཡག་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཡོ ད།

ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ འགོ་

རྒྱ་མི ་ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་སནྟོ ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ནང་

མེ་རི ་ཀས་རྒྱ་ནག་དང་དམག་བརྒྱག་གི་མ་རེད།

ཉེ་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁོང་གིས་ངོས་ལ་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་རེད།

ཆོས་ཟར
ེ ་བ་དེ་དག་རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་སེམས་ཐག་

ད་ེ ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་

དར་བའི་ནང་ཆོ ས་ད་ེ ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཐོག་མར་དར་འཕལ
ེ ་གནང་མཁན་

བོད་རང་བཙན་ཆེད་ཨ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤

སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ནང་ཆོ ས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོ ད་

འཇོག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱེད་

དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གི ས་དངོས་ཐོག་

ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱེད་ན་ལེ གས་ཚུ ལ་

ཙམ་ནས་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་མཚམས་

གཉེར་གནང་འདུག

སདྲི ་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

པ་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད ་

དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

ཟད།

བོད་དང་རྒྱ་གཉིས་ཀ་ནང་པ་ཡི ན་པ་མ་

ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་བརནྟེ ་པའི་ནཱ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་

བའི་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡི ན།
ཁྱད་པར་གང་ཡོ ད་བརདྗོ ་ན།

མི ་འདྲ་བའི་

ཁྱེད་ཚོ ་ཧན་མི ་རི གས་ཚོ ས་

ནང་པའི ་ ཚད་མ་རི ག ་པའི ་ རྣམ་གཞག་ལ་དོ་ སྣང་དེ་ ཙམ་

གནང་མི ་འདུག

ང་ཚོ ་བོད་ལ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

བྱོན་པའི་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སྤལ
ེ ་མཛད་པོ་
མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ ་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་ཚད་མའི་གཞུང་

ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རེད།

ཁོང་གི་ལམ་སནྟོ ་འོག་

བོད་མི ་ཚོ ས་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་
དང་བྱེད་མུས་ཡི ན།

གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ནཱ་ན་

ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་ཆོས་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་ཕན་ཚུན་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོ་

ཞེས་འབོད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

བོད་མི ་དང་ཧན་མི ་རི གས་

དབར་ལོ་ངོ་སངྟོ ་ཕྲག་རི ང་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

ཆབ་སདྲི ་

ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ངོས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་གནད་འགག་ཆེ་བར་བརྩི་

ཡི ་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་

ཁྱེད་ཚོ ས་སྒམོ ་བརྒྱབ་པ་མ་

གཏོགས་ནང་ཆོས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་དོ་སྣང་ད་ེ ཙམ་བྱས་མེད།

འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

བོད་ལ་མཚོ ན་ན་ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་

ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡི ན་ན། རྒྱ་མི ་ནང་པ་ལས་བོད་མི ་ཚོ ས་

ད་ེ ལས་

ཞོན་ཙང་རེད། ང་ཚོ ས་ཐང་སེན་བླ་མ་འབོད་པ་རེད། ཁོང་

ལ་མཚོ ན་ན་ཐོག་མར་ནཱ་ན་ལེནྡྲར་ཕེབས་ནས་ནང་ཆོས་སླབོ ་

ཁོང་ཚོ ་རྒྱ་གར་

བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་སོགས་རྒྱ་

པ་པནྜ་ི ཏ་ནེ་རུ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་གཏུ གས་བྱས་

དརེ ་བརནྟེ ་

ངོས་དང་ཡང་སེ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ནང་པ་དེ་དག་

ངོས་ཀྱི ས་རྟག་ཏུ ་བོད་རྒྱ་མཐུ ན་འབྲེལ་དགོས་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་

ནང་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡི ན། ཞིང་ཆེན་འགའ་ཤས་

ནང་དུ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག

ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ། དངེ ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྒྱ་རི གས་ནང་

དུས་སྐབས་ད་ེ ཙམ་ནས་ང་ཚོ ས་རྒྱ་

(བཞད་མོ་བཞད་) བོད་མི ་ཚོ ས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོ ས་ལམ་
སྟབས་རྒྱ་རི གས་ཚོ ་ལའང་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ།

བདནེ ་འཚོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་
དརེ ་བརནྟེ ་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཨ་རི ་

དརེ ་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་

ི ་། ཉི་ཧོང་སོགས་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་ཆེད་བསྐྱོད་ཐུ བ་
དང་ཨོ ་གླང

འོན་ཀྱང་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེའང་ང་ཚོ ས་ཁས་

ཀྱིས་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཡི ན། གཏམ་བཤད་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་

བོད་རང་བཙན་རདྩོ ་ཀྱི་མེད།

ལེན་ཐུ བ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། ཏང་ཡོ ན་འགོ་གཙོ་མཁྲེགས་

ཡོ ད།

ད་ེ སྔ་སྐབས་ཤི ག་ཨ་རི འ་ི མཐོ་སླབོ ་ཞིག་གི་ནང་ངོས་

རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་གཅི ག་ངོས་ཀྱི་སར་ཐད་ཀར་ཡོ ང་ནས་རྒྱ་

འཛི ན་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡི ག་རྩ་མེ ད་གཏོང་

ནག་ཏུ ་ཡོ ད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཟེར་བ་

མཁྲེགས་འཛི ན་པ་ཚོ འ་ི མི ག་རྒྱང་ཐུ ང་ཐུ ང་གི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ང་

པ་དརེ ་ཡི ད་ཆེས་བྱས་ནས་བསྡད་ཀྱང་།

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ད་ེ ལྟ་བུའ་ི ཏང་ཡོ ན་འགོ་ཁདྲི ་

ྲི ས་
ཚོ ས་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམ

ནང་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད།

ི ་མཁྲེགས་བཟུང་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་
ད་ེ ཀླད་རྙང
ཕྱིས་སུ ་ཕྱི་རྒྱལ་

དུ་འབྱོར་རྗེས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དངོས་སུ ་ཐུ ག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཤད་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དངོས་

རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རང་སྐྱོང་རངྫོ ་བཅས་

སུ ་ཐུ ག་པ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག ཅེས་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞས
ེ ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད།

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ གནས་སྟངས་འགྱུ ར ་བ་ཧ་ཅང་འགྲོ་

ྲི ས་རང་གི་ནང་དུ་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་
འཁོད་ཡོ ད། རྩ་ཁམ

ཟར
ེ ་བྱུང་། ( ཞལ་འཛུ མ་མཛད་ )

དེ་དག་ནང་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་ཕ་མེ ས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་

བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་འགའ་ཤས་དང་ངོས་རང་

ཆོས་ལུགས།

དརེ ་བརནྟེ ་ས་ཁུལ་

སྐད་ཡི ག་སོགས་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤདྲོ ་དགོས། ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རདྩོ ་ཀྱི་མེད།
བོད་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན་སྐྱོ་པོ་
རེད། དརེ ་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

བསྡད་པ་ཡི ན་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེ ་བ་ཐོབ་ཐུ བ་པ་

དང་།

བོད་མི ས་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་མང་པོ་ཞིག་ལའང་ཕན་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

ཡོ ངས་གྲགས་ཐོག་ནས་མི ན།

སྒརེ ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་གི་འདུག

དང་ངོས་རང་རྟག་ཏུ ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་
དེར་བརྟེན་གནས་

སྟངས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་

ཤོས་གྲས་ཀྱི་ནང་དུའང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་

རི ང་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་ད་ེ དག་དངོས་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

23

འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་པ་ཞི ག་མི ན་པར་ཡི ད་ཆེས་

ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ད་ེ རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་

ཡང་མེད།

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དར
ེ ་ད་ཆ་འགྱུར་

།

དགའ་སྤབོ ས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར།

བྱེད་བཞིན་འདུག

ཁོང་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཕྱི ་ ནང་གང་དུ་ འཁྲུ ང ས་མི ན་དང་
རྒྱ་རི གས་ཚོ ས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུ བ་

བཟུང་འབྲེལ་སྒ་ོ ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་གནས་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་
རྒྱ་གར་ནང་དུ་དགེ་འདུན་

བ་བཏང་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའི་སྲིད་

མི ན། མགོན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རི གས་ཚོ ར་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་

པ་ཁྲི་གཅི ག་ཙམ་གྱིས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ ་གཉརེ ་གནང་བཞི ན་

ཚོ ས་བལྟས་ཆོག

དོན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་ལ་མཚོ ན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩

མ་ཚོ ས་ཀྱང་དག་ེ འདུན་པ་ཚོ ་དང་གཅི ག་མཚུངས་ཀྱི་མཚན་

བྱུས་འཛི ན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་འཛི ན་བཞིན་འདུག

ང་

ྲི ་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཇི ་ཡི ན་དས

ཡོ ད། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་གོང་ནས་ངོས་ཀྱིས་བཙུན་
ཉིད་གཞུང་ལ་ལྟ་དགོས་པ་བརདྗོ ་ཡོ ད།

ད་ཆ་དགེ་འདུན་

ངོས་རང་ནང་པའི་དག་ེ སླངོ ་ཞིག་ཡི ན་ཞིང་། ༸རྒྱལ་དབང་

ཙམ་ནས་ངོས ་ཀྱི ས ་མང་ཚོ ག ས་ཁྲོད ་གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཐོག ་

དུ་འགྲོ་འདོད་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ ལོར་ངོས་རང་པ་ེ

མ་མཐུ ད་ཟེར་བ་དེ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་

ང་ཚོ འི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་དུ་ཚད་མའི་གཞུ ང་དང་སེམས་

དཔལ་དབྱངས་མཆོད་མཇལ་ཞུ་འདོད་ཡོ ད་པ་བརྗོད་སྐབས་

ཤས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་

ཡོ ད།

པོ་མེད་སྐརོ ་བརདྗོ ་བྱུང་། ད་ེ དངོས་འབྲེལ་རེད། ལམ་ད་ེ ཙམ་

བྱེད་མཁན་འདུག ད་ེ འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

བླ་མའི་བླ་བྲང་གནས་མི ན་ཟེར་བ་དེ་བོད་མི འི་ལག་ཏུ ་ཡོ ད།

ད་ཆ་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོ ས་ལྟ་རྒྱུ་རེད།

མགོན་པོ་ཀླ་ོ སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་བྲང་ཟར
ེ ་བའང་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་

གོང་མ་ཚོ ་ལྟར་ངོས་རང་ཉིད་ཀྱང་རི ་བོ་ར་ྩེ ལྔར་གནས་མཇལ་

ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་ད་ེ མུ ་མཐུ ད་དང་

ཅིང་དུ་ཡོ ད།

བརདྗོ ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེ གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མི ན། འགའ་

སྐབས་དརེ ་ངོས་རང་རི ་བོ་ར་ྩེ ལྔར་འཇམ་

རྒྱ་མི འ་ི ས་གནས་འབྲེལ་ཡོ ད་དཔོན་རི གས་ཚོ ས་ལམ་ཀ་ཡག་

ཡག་པོ་མེད།

རི ་བོ་ར་ྩེ ལྔར་གནས་མཇལ་འགྲོ་འདོད་ཡོ ད།

འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲོ་བཞིན་འདུག

གནས་སྟངས་ལ་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་

ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་
སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་ལ་བླ་བྲང་ཞི ག་མེད།

རྣམ་པས་གསུ ང་པའི་ཆོ ས་ད་ེ དག་ལ་ང་ཚོ ས་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱས་

དྲུ ག ་ཅུ ་ ཙམ་རི ང ་ངོས ་རང་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུ ང ་པའི ་

ནས་ད་བར་བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལེ ་གསུ མ་བྱས་ཡོ ད། འགྲོ་

ཐུ ག་ནས་ཕན་ཚུ ན་བསམ་ཚུ ལ་བར་ྗེ ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་བྲང་མེད་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གསུ ང་

ནང་བསྡད་པ་དེས་ཚན་རི ག་པས་གཙོ ས་མི ་མང་པོ་ཞི ག་དང་

ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་བྱུང་།

རྒྱ་རི གས་མཁས་དབང་

སྟངས་ད་ེ ལྟར་རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་

པའི་ཆོས་དེ་དག་མུ ་མཐུ ད་གནས་ཡོ ད་སྟབས་གཙོ ་ཆེར་ཁོང་

དང་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་དཔོན་ད་ེ འདྲས་ང་ཚོ ས་འདི་ནས་བཏོན་

རྣམ་པའི་གསུ ང་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

པའི་ནང་ཆོ ས་དེ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ནང་ཆོ ས་གཤའ་མ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

ཚོ ད་རི མ་སོང་རས
ྗེ ་ནམ་ཞིག་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། བོད་

པ་ཙམ་མ་ཟད་བཙུན་མའི་མཁས་དབང་འཐོན་བཞི ན་ཡོ ད།
ཁམས་རི ག་པ།

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་

བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལེ ་གསུ མ་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་

རེད། བླ་བྲང་བཟུང་ནས་བསྟན་པ་འཛི ན་མི ་ཐུ བ། ཏཱ་ལའི་

ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་ངོས་རང་འཆི ་བའི་རས
ྗེ ་སུ ་བོད་མི ་ཚོ ས་

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དེའ་ི ཐད་ངོས་ལ་སེམས་འཚབ་
གང་ཡང་མི ་འདུག

ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ལོ་རྒྱུས་

ཡོ ད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་འདི་བཞི ན་ད་ལྟ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ་ི ( བཞད་མོ་བཞད་ ) དུས་
སྐབས་སུ ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་ན་བཟང་བ་ལས་

མ་འོངས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཞི ག་བྱུང་

ནས་མཇུ ག ་བསྒྲི ལ ་དགོས ་བྱུ ང ་ན་མི ་དགོས ་པ་ཞི ག ་རེ ད །
ཅས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

པའི་ནང་པའི་ཚན་རི ག་སྐརོ ་གྱི་དེབ་དེ་འདྲ་མཐོང་སྐབས་བོད་

བླ་བྲང་དེ་ཡང་དུས་སྐབས་གཅི ག་ལ་བྱུང་བ་ཡི ན་སྟབས་དུས་

དང་།

ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་ལ་བརནྟེ ་པ་

ཚོ འི་སེམས་འཚབ་གཙོ ་བོ་ནི་དཔལ་ནཱ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་བའི་

༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུ ཕྲེང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།

བཤད་ད ་ེ དག་ད ངེ ་དུས ་འཛམ་གླིང ་སྤྱི འི ་ གནས་སྟངས་ཇེ་

ནཱ་ལེནྡྲའི་བཞདེ ་སལ
ྲོ ་དའེ ང་ཚན་རི ག་གི་འགྲོ་སྟངས་

ཤི ག་ཡི ན་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག ད་ེ ཧ་ཅང་བདནེ ་པ་རེད།

རྒྱ་

ནག་ནང་དུ་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

ལ་ཞབས་འདེགས་ཕྲན་བུ་བསྒྲུབ་ཐུ བ་ན་བསམ་པའི་འདུན་པ་

བཅས་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཉི་འོང་པ་སོགས་ནང་པ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་སྐབས་ང་ཚོ ་ད་ཆ་དུས་

ཁོང་ལ་ལྟསོ ་ན་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དྲག་པ་ཡོ ད།

ཧ་ཅང་ཡོ ད།

ངོས་རང་བོད་མི ་དང་རྒྱ་ནག་ཧན་མི ་རི གས།

རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། དད་

པ་ཙམ་གྱིས་རྗེས་སུ ་མ་འབྲངས་པར་ནང་པའི་ཆོས་ལ་བརྟག་

གསུ མ་པ་

༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུ ཕྲེང་དྲུག་

པ་ཏོག་ཙམ་འཚུབ་པོ་བྱུང་བ་རེད།

( བཞད་མོ་བཞད་ )

གོང་དུ་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད།
ལེགས་བཤད་ད་ེ དག་རྒྱུན་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ ཡི ན།

ང་

ལེགས་

བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་
གར་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཁྲི་གཅི ག་ཙམ་དང་བཙུ ན་མ་གང་

(སླར་ཡང་

ཙམ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གི ས ་སླབོ ་གཉེར ་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད །

ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་ཕབེ ས་ཀྱང་བརྟན་པ་བཤི ག་མཁན་ཞི ག་བྱུང་ན་

ལྟ་བུའ་ི ཤེས་ཡོ ན་བས་ྟི གནས་ཁང་ཞིག་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་བསམ་

བཞད་མོ་བཞད།) དརེ ་བརནྟེ ་འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐྱེ་

ངོས་ཀྱི་རེ་བར་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་དུའང་དེ་

དཔྱད་བྱས། སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགོས་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། སནྟོ ་པ་

ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་

པ་འདུག

དགོས་པ་གསུ ང་ཡོ ད། ཅས
ེ ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བསནྟུ ་

བ་དང་མཁས་དབང་། ཉམས་ལེན་པ་དགོས་པ་རེད། གོང་

སུ མ་ཅུའ་ི རི ང་སླབོ ་གཉརེ ་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་བསམ་པ་

རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་
དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

སྐབས་དེར་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་མ་ཞིག་གིས།

འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་

ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་བསྟན་པ་གནས་པར་སླབོ ་གཉརེ ་

དུ་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ནཱ་ན་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་ད་ེ དག་ད་ཆ་བཞུགས་

མེད་ལ་ད་ེ དག་གི ་བླ་བྲང་འདི་རེད་ཟར
ེ ་བ་ཞི ག་སནྟོ ་རྒྱུ་གང་

སྐྱ་སེར་དབྱེ་བ་མེད་པས་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཐུ བ་

པ་ཞིག་དགོས། ཤེས་ཡོ ན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་
དྲན་གྱི་འདུག

ལོ ་ཤས་གོང་ནས་ང་ཚོ ས་འདིར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་

བོད་དང་བོད་མི།

དུའང་དེ་འདྲའི་བསྟི་གནས་ཁང་ཞི ག་འཛུ གས་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ
འཁོར་བྱུང་།

ད་ེ འདྲ་བྱུང་ན་ཁྱེད་རང་ཧན་མི ་རི གས་ཚོ ས་

ཀྱང་འདིར ་ཡོ ང ་ནས་ནང་ཆོ ས ་ལ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་

འཛི ན་ནས་སླབོ ་གཉརེ ་གནང་ཆོག་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་ལའང་

ད་ེ འདྲའི་བསྟི་གནས་ཁང་འཛུ གས་ཐུ བ་ཚེ་དགེ་རྒན་ང་ཚོ ས་

འདི་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་ཆོག

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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བསམ་བླ་ོ ད་ེ འདྲ་ཞིག་

ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་གོང་ནས་ང་ཚོ འ་ི དགོན་པའི་

ནང་དག་ེ བཤེས་མཁས་དབང་ཚོ ར་རྒྱ་སྐད་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་འགོ་
བཙུགས་ཡོ ད།

ཁྱེད་ཚོ ས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་ངེས་པར་ད་ུ ཀླགོ ་
དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་མི འ་ི

པ་བྱུང་ཚེ ་བོད་པའི་རི ག་གཞུ ང་ཡང་འདིས་མཚོ ན་ཐུ བ་ཀྱི ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བལ་ཡུ ལ ་དུ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ རྣམ་

ད་ཆ་འཛམ་གླིང་སྒང་ལ་ནང་པའི་ལུ ང་པ་མང་པོ་ཡོ ད་པའི་

ཁའི་སྐབས་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་པར་ནང་ཆོས་ལས་ལྷག་

མཁན་བོད་པ་གཅིག་པུ་རེད།

བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
རྒྱལ་སླབོ ་གྲྭའི་དགེ་སླབོ ་ཁག་གཅི ག་ལ་གཟིམ་ཆུ ང་མཇལ་

ངོས་ཀྱིས་ཨ་རི ་དང་ཡོ ་རོབ་ནང་ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་ པ་མེད་ཚུལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། སླབོ ་ཕག་ཚོ ས་དུས་
ྲུ
གླངེ ་ཐེངས་མང་བྱས་མྱོང་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་རེ་བར་མ་འོངས་ ཚོ ད་ཡོ ད་སྐབས་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་

པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་། ལྷག་པར་པ་ེ ཅིང་གཙུག་ལག་སླབོ ་ ཞས
ེ ་པའི་དཔ་ེ དབེ ་འདི་ངས
ེ ་པར་བཀླག་དགོས། དབེ ་འདི་ནི་
གྲྭ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ཏུ ་བགྲོ་གླངེ ་དེ་ལྟར་བྱེད་ ཆེད་མངགས་ཕག
ྱོ ས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཆོས་བྱ་
ཐུ བ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས་བཞིན་ཡོ ད།
ངོས་རང་ད་ཆ་ལོ་ རྒའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མི ན། དངེ ་སྐབས་ཤེས་ཡོ ན་ modྱུ
བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞིར་སླབེ ས་ཡོ ད།
ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ངོས་ཀྱི་ ern education ཟར
ྱོ ས་ནས་དར་བ་རེད།
ེ ་བ་ནི་ནུབ་ཕག
གདོང་པར་བལྟས་ན་ལོ ་ཇི ་ཙམ་སོ ན་མི ན་ཚོ ད་དཔག་བྱོས་ དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ཁོ་ནར་བརྟེན་པ་ཡི ན་ན་མི ་

དང་།

ཞས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་སྐབས་ཚོ གས་བཅར་བ་རྒྱ་ ཚེ་སྐྱིད་པ་ཞིག་ཡོ ང་རྒ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ད་ེ བརྒད་ནས་
ྱུ
ྱུ
རི གས་གཅི ག་གི ས་མགོན་པོ་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་བཞི ་བཅུ་ སེམས་ནང་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་སེམས། ང་རྒྱལ། རང་
ཞེ་བརྒྱད་ལྟ་བུ་འདུག
ཅས
ེ ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་བཞད་མོ་ གཅེས་འཛི ན་བཅས་ཀྱི ་བསམ་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཀྱི ་

ངོས་ཀྱི་སོ་ཐང་ ཡོ ད་སྟབས། ང་རང་ཚོ འ་ི ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུ ང་པའི་
ཐག་ཆོད་ཡོ ད། ཁ་སྔནོ ་ངོས་ཀྱིས་མང་ཚོ གས་ལ་ཆོས་བཤད་ ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ད་ེ དག་གཞི ་རྩའི་ཡོ ང་ཁུངས་ནང་པའི་
བཞད་ནས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བྱེད་སྐབས་ཚོ གས་རྫས་ཁདྲོ ་ཀུ ་ཤུ ་ཞི མ་མདོག་ཁ་པོ་གཅི ག་ གཞུང་ཡི ན་ཡང་། བརདྗོ ་བྱ་ད་ེ དག་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་
མཐོང་བྱུང་། ངོས་རང་འདྲ་ཆགས་པོར་དགའ་མོས་བྱེད་ སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་སུ ་གཞག་དགོས། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོ ན་ཙམ་

མཁན་ཞི ག་མི ན་སྟབས་དེ་མ་ཐག་ཀུ་ཤུ་དེ་ཡར་བླངས་ནས་སོ་ དུ་མ་ཟད་ནང་གི ་བསམ་བླ་ོ ཞི ་བད་ེ ཡོ ང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་
བརྒྱབ་པ་ཡི ན། ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ནས་ཀུ་ཤུ་ད་ེ ལྟ་སྣང་ལ་ཞིམ་ ལའང་བརྩི་དགོས། དའེ ་ི ཐོག་ཁྱེད་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱོས། ངོས་

མདོག་ཁ་པོ་དང་།

ངོས་རང་ཡང་ཀུ་ཤུར་དགའ་པོ་ཡོ ད། ཀྱིས་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་ད་ེ བཞི ན་ཆེད་
གཉིས་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་ངོས་རང་ལོ ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི ར་ མངགས་བཀའ་འགར་དང་བསྟན་འགར་པུ ་ཏི་སུ མ་བརྒྱའི་
ྱུ
ྱུ
སོན་ཡོ ད་ཀྱང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི ་ཅན་གྱི་མི ་དའེ ་ི སོ་འདི་འདྲ་ བརདྗོ ་བྱ་ད་ེ དག་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ། ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྡ་ེ
ཅས
ེ ་ངོས་ཀྱི་སོ་ཐང་ཐང་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་གདོན་ ཚན་བཅས་དུམ་བུ་གསུ མ་དུ་དབྱེ་ཐུ བ་ཀྱི་འདུག ཆོས་ཕག
ྱོ ས་
ཆེད་ཡི ན། ཞས
ེ ་ཞལ་ཤོབ་མཛད། །
ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ནི་ནང་པ་ཁོ་ནའི་བྱེད་སྒ་ོ ཡི ན་སྟབས་ནང་པ་དང་

ཞིག་ཡོ ད།

འབྲེལ་བ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་ནས་གསུ ང་པའི་ཚན་རི ག་

དང་ལྟ་གྲུབ་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་ནི་ཆོ ས་དད་ཡོ ད་མེད་ཆ་ཚང་ལ་
འབྲེལ་བ་འདུག་ཅས
ེ ་བརདྗོ ་རྒྱུ་བྱུང་།

བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པུ ་ཏི་སུ མ་བརྒྱའི་ནང་ནས་
ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་བཅས་ཀྱི་སྐར
ྱོ ས་སྒྲིག་བྱས་ཐུ བ་
ོ ་ཕག

ན་བསྙམས་ནས་དབེ ་འདི་བྱུང་བ་རེད། དབེ ་འདི་བཀླག་ཐུ བ་

ཡོ ད།

འདི་བཤད་ཐུ བ་མཁན་བོད་པ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མེད།

ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཚན་རི ག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུ བ་
སྔནོ ་གྱི ་ ཆོ ས ་རྒྱལ་ཚོ ས ་ཕུ ག ས་རྒྱང་རི ང ་པོར ་དགོང ས་པ་

བཞེས་རས
ྱོ ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་
ྗེ ་ནང་པའི་ཆོ ས་ལ་སླབོ ་སྦང

ཆེར་བརྩིས་གནང་འདུག

དརེ ་བརནྟེ ་དེང་སྐབས་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲ་ཆོ ས་བརྒྱུད་ལ་མུ ་མཐུ ད་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་མཁན་བོད་པ་

གཅིག་པུ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི ་

རི གས་ཀྱི་སྤབོ ས་པ་སླབེ ་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་མི ས་བཙན་གནོན ་འོག ་བོད ་མི ་ས་ཡ་གཅི ག ་ལྷག ་ཙམ་

བསད་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི འི་སེམས་ཤུ གས་ནམ་ཡང་མ་ཆག་
པར་མུ་མཐུ ད་གནས་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་

གཏིང་ཟབ་པོ་ཞི ག་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་གུ ང་ཁྲན་

རི ང ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ ཁ་ནས་འདྲ་ཆགས་པོ་ ཇི ་ འདྲ་བཤད་ཀྱང་

སེམས་གྱི་གཏིང་ནས་བོད་མི ར་མཐོང་ཆུང་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་རེད།
ང་རང་ཚོ ར་ཡོ ད་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་

རི ག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་པ་དེས་ང་ཚོ འ་ི སེམས་ནང་སྤབོ ས་
པ་སྐྱེ་གཞིར་གྱུར་ཡོ ད།

བླ་ོ བད་ེ པོ་བྱོས།

ལེགས། ཞས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ག་ྲྭ
དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བར་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་བླ་

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་

ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བར་གསུ ང་འཕནྲི ་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་
འཁོད་དོན།

འདི་ལོ ་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ ་ངོ་
༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བས་ངོས་རང་དགའ་པོ་བྱུང་། འདས་པའི་ལོ་ངོ་

༥༠ ལྷག་རི ང་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་དང་

གྲུབ་འབྲས་སེམས་འགུ ལ་ཐབེ ས་པ་ཞི ག་བྱུང་འདུག་སྟབས།
སླབོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད།

༥༠

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་

གྲྭ་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་དགོས་མཁོ་

སྐངོ ་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཐོག་མའི་གྲས་རེད།

དག་ེ

རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཚོ ས་བླསོ ་གཏོང་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་པར་བརནྟེ ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་སླབོ ་གྲྭར་འགྲིམས་

ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོ ར་བོད་མི འ་ི སལ
ྲོ ་རྒྱུན་དང་དངེ ་

དུས་ཤེས་ཡོ ན་ཐོབ་ཐུ བ་རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཁག་གི ་

ི ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་
ཚུལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་དོན་སྙང
ཐུ བ།

དརེ ་བརནྟེ ་དག་ེ རྒན་ཚོ ས་ཀླགོ ་དབེ ་སླབོ ་ཁདྲི ་གནང་བའི་ཞོར་

དུ་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་རི ན་ཐང་སྐརོ ་སླབོ ་ཚན་ནང་འཇོག་

དགོས།

ཕུགས་ལ་འདིས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི མི ་ཚེ་དང་།

སྤྱི་

ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒ་ོ དང་བསྟུན་ངོས་ཀྱིས་སླབོ ་གྲྭའ་ི

འདས་པ་དང་ད་ལྟའི་དག་ེ ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་

འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ལ་

མ་ལྟསོ ་པར་སླབོ ་གྲྭའ་ི གྲུབ་འབྲས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཚོ གས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངས
ེ ། མི འ་ི ཆོས་རབ་

བཀྲ་ཤི ས་བད་ེ ལེགས། ཞས
ེ ་འཁོད་འདུག །

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་དང་

སྤདྱོ ་གཏང་བར་ཤེས་ཡོ ན་གྱིས་གྲོགས་བྱེད་དགོས། མི ་ཚེའ་ི

ྲི ་བོད་ཡི ག་ཚན་པས་བོད་སྒྱུར་ཞུས།
དལ

མུ་མཐུ ད་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བའི་དནྲི ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབྲས་

ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་མ་གཏོགས་རྒྱུ་

མཐོ་སླབོ ་འདྲ་མི ན་ནང་ཕྱིན་ནས་མུ ་མཐུ ད་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་གནང་

༥༠

རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་འདྲ་མི ན་ནང་གི་

ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེ ས་རབ་དེ་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་བེད་

གསུ ང་འཕྲིན་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པ་ལས་འདི་ག་ཕྱི ་

ཞུ་མུས་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་

ནང་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་། དརེ ་རྒྱུ་མཚན་

འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོན་ཐུ བ་པར་ང་ཚོ ས་བཀའ་དནྲི ་སྙངི ་བཅང་ཞུ་

མཚན་དང་རྩ་བ་ནས་མི ་འཚམ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་

མཐར།

བཞིན་ཡོ ད།

ཤེས་ཡོ ན་སྤྲད་པའི་དགོས་དམི གས་དེ་སྒརེ ་གྱི་མི ་ཚེ འི་མདུན་

ལམ་བཟང་པོ་ཞི ག་བཟོ་ཆེད་མི ན་པར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐནྱེ ་བསྐྲུན་ཐུ བ་ཆེད་ཡི ན།

མི ར་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་

ང་ཚོ ་ཆུང་བྱིས་པའི་

གནས་སྐབས་བསམ་བླ་ོ ཕྲན་བུ་རང་དབང་དང་གུ ་ཡངས་པོ་

ཡོ ད་པ་དེར་མུ ་མཐུ ད་སླབོ ་གསོ་བཟང་པོ་ཞི ག་དང་ལམ་སནྟོ ་

པ་ཡི ན་ན་ཕན་ཐོགས་མེད། ཕག
ྱོ ས་ཡོ ངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ལ་བལྟས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དངོས་

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

གདེང་ཚོ ད་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རེད།
གལ་ཏ་ེ ད་ེ ལྟར་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ།

ཁྱེད་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ི ་སྤྱིའ་ི ཕན་བད་ེ བསྒྲུབ་པ་ལའང་མི ང་
དང་ཡང་སྒསོ ་འཛམ་གླང
དོན་མཚུངས་པའི་ཞབས་འདགེ ས་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

ཨི ན་ཡི ག་ལ་རྩ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སླབོ ་ཚན་བཞག་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་
ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

ལས་འགུལ་དེས་

རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་ལའང་མི ག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞི ག་སྟོན་

བཞིན་ཡོ ད།

ངོས ་ཀྱི ས ་གནད་དོན ་འདི་ བཞི ན ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ ན ་

ི ་ནང་
པོར་རྩི་བཞིན་ཡོ ད། གང་ཡི ན་བརདྗོ ་ན། འཛམ་གླང

གནའ་དངེ ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ཤི ག་གཏན་

འབབེ ས་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་འདིར་མ་གཏོགས་
རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད།

དངེ ་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་

ངོས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་པ་ད་ེ དག་

མཐོང་སྐབས་རེ་བ་དང་སྙངི ་སབྟོ ས་འཕལ
ེ ་བཞིན་འདུག ཅེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བླནོ ་ཆེན་མཆོ ག་གི ་ལས་དོན་
༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

སླབོ ་ཚན་( ཁ། ) པ་ཞིག་གཏན་འབབེ ས་གནང་ཡོ ད། འགྲོ་

བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ཝི ནྡ་ཀེཇི་རི ་ཝལ་མཆོག་མངའ་སྡའེ ི་

གོང་མཐོར་བཏང་བ་བརྒྱུད།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དིལ་ླཱི མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་

བ་མི འི་རི གས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་ད་ེ དག་
བད་ེ སྐྱིད་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་

འོས་བསྡུའི་ནང་ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་འད་ྲི

ི ་ཐག་པ་ནས་ཡི ་
ཤི ག་སྐྲུན་ཐབས་བྱེད་པ་དེར་ངོས་ཀྱིས་སྙང

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་དིལ་ླཱི མི ་མང་ཚོ ར་མུ ་མཐུ ད་

དེ་དག་ཕྲུ་གུའ་ི རྒྱུད་ལ་འཇགས་པ་དས
ེ ་ཕྲུ་གུའ་ི ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་

མཛད་དོན།

ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་

རང་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡི ན། རི ན་ཐང་

ཤེས་ཡོ ན་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་
པ་མ་ཟད།

དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཚོ ར་

ཡང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང ་ལེ ན ་བྱས་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ འཚོ ་ ཐབས་ལ་གད ངེ ་སྤབོ ས་

ཆེན་པོས་འབད་འབུངས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
བྱེད་ཐུ བ།

ངོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི འི་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་

དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོང ་མཐོར ་
གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་གནའ་

རབས་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་
༢ ཉིན་བླནོ ་ཆེན་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་དབུ་ཁདྲི ་པའི་སདྲི ་

གཞུང་གི ས་དིལ་ླཱི མངའ་གཞུང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་དུ་བད་ེ

སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ Happiness Curriculum ཞས
ེ ་པའི་

བླ འོ ི ་ རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་སྐ ར
ོ ་གྱི ་

ལེགས་བཤད་ད་ེ དག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་སླད་ཆོད་

སེམས་བརྟན་པོས་འབད་བརནྩོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་

དིལླཱི་གཞུ ང་གི ས་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་ཚན་ནང་དུ་སེ མས་རྒྱུད་ཇེ་

གང་ཅིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་མཛད་འདུག

སྤྱི ར་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་སླབོ ་ཚན་ད་ེ ནི་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་བཞེད་
ལྟར།

འགྲོ་བ་མི འ་ི བཟང་པོའ་ི རི ན་ཐང་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་

བ། བཟོད་བསྲན། ཆོག་ཤེས་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་ལེ གས་བཤད་ནས་གསུ ང་

པའི་ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་ལེན་བརྒྱུད་མི འ་ི བསམ་
བླ་ོ ཞི ་བད་ེ བག་ཕབེ ས་ཡོ ང་ཐབས་ལ་དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་
ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་

དིལ་ླཱི མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ་སྟངས་འཛི ན་འོག་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་
ཚང་མའི་སྔནོ ་འགྲོ་འཛི ན་གྲྭ་ནས་འཛི ན་རི མ་བརྒྱད་པའི་བར་

སླབོ ་ཁདྲི ་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གསུ ང་འཕྲིན་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨི ན་ཡི ག་

དརེ ་རྩ་འཛི ན་གནང་རོགས།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ནང་ཆོས་དང་དངོས་ཡོ ད་
གནས་སྟངས་གཉིས་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཐབས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདགུ
༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་ཧ་
ཅང་གྲགས་ཆེ་བའི་དུས་བབ་ཅས
ེ ་པའི་དུས་དབེ ་གསར་ཤོག་

Time Magazine

ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་

ི ་ས་ཕྱོགས་
མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འཛམ་གླང

མི འ་ི ལུས་སེམས་

གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ལ་བརནྟེ ་ནས།

གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་གི ་
དུས་སྐབས་སུ ་ནང་ཆོ ས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཐབས་

དང་།

ི ་གི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་
དངེ ་དུས་འཛམ་གླང

གཉིས ་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང ་སྟངས་ཇི ་ལྟར ་

དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱིས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྫུ་

ི ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས།
འཕྲུལ་བསྟན་ནས་འཛམ་གླང
ཞེས་སྐབས་རེ་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག

གང་ཡང་མེད།
ཡོ ད།

ངོས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་སནྟོ ་རྒྱུ་

ཅས
ེ ་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ ར་རྟག་ཏུ ་བརདྗོ ་ཀྱི་

གལ་སདྲི ་ཡོ ད་ཚེ་དང་ཐོག་ངོས་རང་ཉིད་ཀྱི་པུས་

མོའ་ི ན་ཟུག་དང་།
ཤེས་ཐབས་མེད།

སྐབས་རེ་མི ད་པའི་ན་ཟུག་ད་ེ དག་ཡོ ང་

ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་གྱུར་

ཡི ན་སྟབས་མི ་ཚེ་ཟར
ེ ་བ་དར
ེ ་ངས
ེ ་བརྟན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་།

བསམ་བླའོ ི་ནང་འཇིགས་སྣང་དང་རེ་དོགས་ལུ ་གུ་རྒྱུད་ནས་

ངོས་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་དེར་དངོས་

ཚུལ་བཞིན་བྱ་རྒྱུ་དའེ ང་མཉམ་ཁུར་གྱི་འགན་ཡི ན། བྱམས་

ནས་བལྟ་བ་མ་གཏོགས་སེམས་ནང་ད་གང་འདྲ་བྱེད་ཡོ ང་

གནང་ཚེ་མི ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་ཡོ ང་ངེས།

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གཞི ་ལ་བཞག་ནས་དེ་དང་མཐུ ན་པ་བྱས་
བསམས་པ་དང་།

དངངས་སྐྲག་བྱེད་ཀྱི་མེད།

དཀའ་

ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་འདུག་ན་དར
ེ ་འབད་བརནྩོ ་

བྱེད་དགོས། ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་ཚེ་དཀའ་ངལ་དརེ ་

དུས ་སྐབ ས་འདིར ་ང་ཚོ ས ་རང་གི ་ ཕ་མ་སྤུན ་མཆེ ད ་དང་།

འདོད་པ་རེད།

ཆོས་ཐམས་ཅད་རནྟེ ་ཅིང་འབྲེལ་བར་

གདལ་ཕྱིན་པ་དས
ེ ་ང་ཚོ ར་ཕན་ཚུན་གཅི ག་ལ་གཅི ག་བརནྟེ ་

ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་སྟབས་

བསམ་བླར
ོ ་ཆགས་སྡང ་དང་འཇི ག ས་སྣང་གི ་ བླ་ོ སྐྱེ་སྐབ ས་
གཉེན ་པོ་ ཇི ་ ལྟར ་བསྟེན ་དགོ ས ་པ་ཤེ ས ་པ་ཙམ་དུ་ མ་ཟད་

གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པའང་ཡོ ད།

བར་ལམ་ནས་ངོས་

ཀྱིས་ཕྱིའི་གོ་མཚོ ན་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱས་པར་ཐོག་མར་ནང་གི ་

གོ་མཚོ ན་སྤང་དགོས་པ་རེད། ཅས
ེ ་ནན་གྱིས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།

སར་གནས་པའི་རྒྱ་རི གས་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོ ་ཚོ ར་སྨནོ ་ལམ་

ང་ཚོ ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ར ནྟེ ་འབྲེལ ་གྱི ་ རྣམ་གཞག་

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི འ་ི སྡག
ུ ་བསྔལ་ནི་འཁོར་

བའི་ཆོས་ཉིད་ཡི ན་ཞིང་།

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླང

བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་ཡོ ད།

ཚོ ད་འཕ་ྲོ བརླག་རེད།

ཡོ ང་བཞི ན་པ་ནི་འགྲོ་བ་མི ་ཀུ ན་ལ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་མྱོང་ཚོ ར་

ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ནི།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་ངོས་

བསམ་བླ་ོ ཡང་ཡང་བཏང་ནའང་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དུས་

རྒྱུ་མཚན་ད་ེ ལ་བརནྟེ ་ནས་ངོས་ཀྱིས་
གོ་ལ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་ཁུར། ཞས
ེ ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཞིག་ཡི ན།

བརྩེའ་ི ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྔནོ ་འགོག་གི་ལས་ལ་མཉམ་ཁུར་

འབྱུང་བར་བཞས
ེ །

ང་ཚོ ་མི ་སུ ་འདྲ་ཞིག་ལའང་

ནད་ཡམས་ད་ེ འགོས་སདྲི ་པ་ཞིག་རེད།

གཉན་འཕྲང་གི་

གཉེན་ཚན་ནང་མི ་བུ་ཕྲུག་དང་བཅས་པར་སེ མས་འཕྲལ་
བྱེད་མུས་ཙམ་མ་ཟད། མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཇི་བྱུང་
དང་། ལྷག་པར་གོ་ལ་སྤྱིའ་ི དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དང་

ི ་ཁྱོན་དུ་ཁྱབ་
ད་ཐེངས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འཛམ་གླང

མི ་སྒར
ེ ་གྱི ་འཚོ ་རྟེན་ལའང་སེ མས་འཕྲལ་བྱེད་དགོས་པའི་

ནས་ཡོ ད་པ་དྲན་སྐལ
ུ ་བཏང་བ་མ་ཟད།

ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེ ལས་གྲོལ་ཐབས་མེད། ནད་ཡམས་

དཀའ་ངལ་ལས་

གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་

གྲོལ་བར་སྨན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཚོ ས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ང་

དེ་ལས་གྲོལ་བར་ང་ཚོ ་ཚང་མས་གང་ཐུ བ་མཉམ་རུབ་བྱས་

བར་ཐག་རི ང་ཙམ་བསྡད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དེར་

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་ཚན་རི ག་གཞི ་ལ་བཞག་སྟེ་

གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་མི ་གཞན་དང་
བརྩི་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་དགོས།

ད་ེ ལྟར་ང་ཚོ ་ཚང་མས་

གཞན་ཕན་བྱམས་བརྩེའི་ཀུ ན་ནས་བསླངས་ཏ་ེ ལག་བསྟར་

ན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

ི ་སབྟོ ས་ཆེན་པོས་ནད་ཡམས་ལས་ཐར་
དཔའ་མཛངས་སྙང

ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་དེ་ལས་བླ་ོ སྐྱེ་བསླངས་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ནས་སླད ་ཕྱི ན ་ནད་ཡམས་ཀྱི ་ ཉེན ་ཁ་དེ་ དག་མི ་ཡོ ང ་བར་
འབྱུང་འགྱུར་གྱི ་གནས་སྟངས་ཁ་ཕག
ྱོ ས་བཟང་པོ་ཞི ག་ལ་

འཁྲིད་ཐབས་བྱེད་དགོས། ད་ེ ལྟར་ཡོ ང་བར་ང་ཚོ ་ཚང་མས་

མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོར་གོ་ལ་སྤྱིའི་བད་ེ དོན་
བསྒྲུབ་ཐབས་དང་། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ལས་
ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པ་ཐངེ ས་འདིར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ི ་གི ་ཉིན་མོར་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
འཛམ་གླང

རི མས་འདིས་ཉནེ ་བརྡ་བཏང་བ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

མཁའ་དབྱིངས་ནས་བརྒྱབ་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི ་དཔར་ལ་
བལྟ་སྐབས་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གོ་ལ་སྔ་ོ ཟླུམ་གཅི ག་ཁོ་ན་
མཐོང་ཐུ བ།

དརེ ་བརནྟེ ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་

གྱི་འདུ་ཤེས་བཅངས་ནས་གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་
གི ས་གཙོ ས་དཀའ་ངལ་སོ གས་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གདོང་

ལེན་བྱེད་དགོས།

གཉན་འཕྲང་གི ་དུས་སྐབས་འདིར་སྡདོ ་ཁང་དང་ནང་མི ་སྤུན་

མཆེད་མེད་མཁན་ཉམ་ཐག་ཚོ ར་རོགས་རམ་གང་ཐུ བ་བྱེད་
དགོས།

ང་ཚོ ་ས་གནས་འདྲ་མི ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ ་གནས་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
ེ
ཡོ ད ་ཀྱང་ཕན་ཚུ ན ་བར ནྟེ ་ནས་འཚོ ་ དགོས ་པ་ནད་ཡམས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླང
ི ་གི ་ཉིན་མོ ར་
ེ
འདིས་དྲན་སྐལ
ུ ་བཏང་ཡོ ད།
དརེ ་བརནྟེ ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ སྩལ་བའི་གསུ ང་འཕནྲི ། ད་ཡང་འཛམ་གླང
ི ་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་
ེ
བྱམས་བརྩེའི་ འདུ་ ཤེ ས ་ཐོག ་ནས་གཞན་ཕན་གང་ཐུ བ ་བྱ་ བརྩིའི་ལོ ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་སྐབས་འདིར་གོ་ལ་འདིར་སྐྱེ་
རྒྱུར་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་འགན་ཞིག་ཡོ ད།

འགྲོ་སྤྱིའི་ཚེ་སག
ྲོ ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོ ས་ཤི ག་

ངོས་རང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་མི ་ འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་འདིར་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་

པ་མ་ཟད། ཚུལ་ད་ེ ལྟ་བུའ་ི སྒ་ོ ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་
མཉམ་པར་བལྟ་ཐུ བ་ན་གཞན་གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ལ་མི ་བཟོད་པའི་

སེམས་ཁུར་དང་གཞན་ལ་ཉ་ེ བའི་བསམ་པ་སྐྱེ་ཐུ བ། དེ་ནས་

འཇིག་རནྟེ ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཁུར་བཅོས་མི ན་ཞིག་སྟེ། དེ་
ཡང་གཞན་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཆེད་དུ་བརྩོན་པའི་བརྩོན་

འགྲུས་ད་ེ ཡང་ཡོ ང་ངས
ེ ་ཡི ན། རང་གཞན་ཀུན་གྱི་འཚོ ་རྟེན་

མཐར་ནད་ སྐབ ས་སུ ་ གཞན་ཕན་གྱི ་ བྱམས་བརྩེ་ དང་ཕན་ཚུ ན ་དཔུ ང ་

ི ་འདི་ལས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་
དུ་གྱུར་པའི་འཛམ་བུ་གླང

འཁྲུག་གི ས་གཙོ ས་སྐྱི་གཡའ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་ ལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ནད་ཡམས་འདིས་རི གས་རུས་དང་རི ག་

འདི་རང་གཞན་ཐུ ན་མོ ང་གི ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནམ་ཡང་ན་

རྟག་པའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཡམས་འདི་ཡང་ཞི་རྒྱུ་རེད།

ངོས་ཀྱི་མི ་ཚེའ་ི ནང་དམག་ གྲོགས་ཀྱི་རི ན་ཐང་ཡང་གོང་མཐོར་འདགེ ས་བཞིན་ཡོ ད། གོ་

པོ་ཞིག་མཐོང་མྱོང་། ད་ེ དག་ཐམས་ཅད་མཐར་ཞི་ནས་སླར་ གཞུང་། ད་ེ བཞིན་ཕོ་མོ་སོགས་གང་གིའང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་

འགྱེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ི ས་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ང་ཚོ འ་ི གདོང་ལེན་གྱི་ནུས་
ཀུན་ལ་སྡག

ད་ལྟ་གཉན་འཕྲང་གི ་དུས་སྐབས་འདིར་མི ་ཀུན་གྱིས་སེམས་ པ་ཡང་གཅི ག་ཏུ ་བསྒྲིལ་ཏ་ེ རང་གཞན་ཀུན་གྱི་མཁོ་དགུའ་ི རེ་
རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་ཡི ད་ཟབ་དགོས་པ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ་ཞིང་། རེ་ བ་བསྐངོ ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

བ་མ་བརླག་པར་མཉམ་རབུ ་ཀྱིས་འབད་བརནྩོ ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ སྤྱིར་སོ་སོར་འདོད་པ་ཡོ ད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་

བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོ ང་རྒྱུར་གདངེ ་སྤབོ ས་དགོས།།

ྲི ་བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཨི ན་ཡི ག་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པས་
ཕྱི་དལ

ཨི ན་ཡི ག་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

ི ་
སེམས་ཁུར་གྱི་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཞིག་ཀྱང་ལེན་རྒྱུ་ཡོ ད། འཛམ་གླང

གནས་ཁང་ལྟར་གྱུར་ཡོ ད། འདིའ་ི སྐྱེ་འཇིག་ནི་རང་རེའ་ི ཚེ ་
སགྲོ ་དང་།

འདིའ་ི མ་འོངས་པ་ཡང་རང་རེའ་ི མ་འོངས་པ་

ཡོ ད་པས།

མ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཕྲུག་བཞིན་རང་རེ་ཀུན་གོ་

ཡི ན།

གོ་ལ་འདི་ཉིད་རང་གཞན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་གྱུར་ནས་

ལ་འདི་ཉིད་ལ་ལྟསོ ་ནས་འཚོ ་དགོས། དརེ ་བརྟེན་གོ་ལ་སྤྱི་ལ་

ི ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་གཅིག་གི ་ནང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཡོ ད་
འཛམ་གླང

འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ ་རང་གཞན་ཀུན་ནས་

ཡོ ད་མེད། ད་ེ བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཁོངས་སུ ་གཏོགས་ཀྱང་

ངོས་རང་ལ་མཚོ ན་ན་ཡང་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླབེ ས་

པ་གཅིག་གྱུར་ཡི ན། དབུལ་ཕྱུག་གང་ཡི ན་དང་། སླབོ ་སྦངྱོ ་
ུ ་། མཐར་ཐུ ག་ན་རང་གཞན་ཀུན་འགྲོ་བ་མི འ་ི རི གས་སུ ་
རང

གཏོགས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན། ཡང་བད་ེ བ་འཚོ ལ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སྤངོ ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡི ན་

ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདགེ ས་བྱེད་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ།

པ་ནས་བཟུང་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་དོ་སྣང་གསར་པ་

སླབེ ས་པ་མ་གཏོགས་༡༩༥༩གོང་དུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུ ག་ཡི ན་

ཕྱིན་གཙང་མར་བརྩི་བཞིན་ཡོ ད།

དེ་དུས་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།
མཐོང་དུས་བཏུ ང་དུ་རུང་མི ་རུང་གི ་ཐ་ེ ཚོ མ་ཙམ་ཡང་བྱེད་

ཀྱི་མེད།

འོན་ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའ་ི ཆར་འཐུ ང་ཆུ་

གཙང་མར་ལོ ང ས་སྤ ྱོད ་རྒྱུ ་ད ་ེ ཡང་འཛམ་གླིང ་གང་སར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཁག་ཞིག་ཏུ ་གྱུར་ནས་ཡོ ད།

བོད་དང་བོད་མི།
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ནད་ཡམས་

རྣམས་ཁྱབ་གདལ་མི ་འགྲོ་བའི་ཆེད་འཛམ་གླིང་ས་ཕག
ྱོ ས་
གང་སར་འཐུ ང་ཆུ་གཙང་མ་དང་། ད་ེ བཞིན་གཙང་འཕྱིའ་ི

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
བོད་ཁམས་རྟའུ་རྫོང་གི ་ཡུལ་དགོན་སྤྱི་ལ་
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ཆ་རྐྱེན་སོགས་ནད་པ་དང་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ ༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོག་མར་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ནད་ཡམས་ད་ེ བཞིན་ད་ཆ་བོད་ཁམས་རྟའུ་

གྱི་སྡ་ེ ཚན་དུ་གཏོགས་མི ་རྣམས་ལ་གཞི ་རྩའི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་ངས
ེ ་ རངྫོ ་དུའང་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །

པར་འབུལ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུར་འབད་དགོས།

རྟའུ་ཡུ ལ་དགོན་སྤྱི་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

སྔནོ ་འགོག་གི་ བརྟག་ཞུ་ཞུས་པར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བརྟག་ཞུ་གནང་འབྲས་སུ ། དམི གས་

གཙང་སྦྲ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་གྱི་རྨང་གཞི་ཡི ན།

བསལ་ངན་དོག་ཆེ་བ་མ་ཤར། འོན་ཀྱང་སྤྱི་མཐུ ན་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བས་ཡུ ལ་སྤྱི་ནས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྔནོ ་འགོག་གཟབ་ནན་

ྲོ ་མ་དང་མ་ཎི་གང་འགྲོ་གསོག སནྟོ ་པའི་གསུ ང་གི་སྙངི ་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སངྟོ ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཉིས་ལ་ཐོས་
འཕྲུ ལ ་ཆས་ཀྱི ་ ཆ་རྐྱེན ་ཡོ ང ས་སུ ་ རྫོག ས་པའི ་ སྨན ་ཁང་གི ་ དང་། སྒལ
ེ ་གསུ ང་འཕནྲི ་སྩལ་འདུག །
མཐུ ན་རྐྱེན་ཀུ ན་གྱི ས་ཐུ ན་མོ ང་དུ་ལོ ངས་སྤདྱོ ་རྒྱུར་དཀའ་ བསམ་སྒམོ ་པ་ཐུ བ་ན་ཚོ གས་བསགས་དང་ལས་སྒྲིབ་སྦངྱོ ་བར་ད་ེ བས་གནད་ཆེ་བ་མེད། ཅས
ཚེ གས་མེད་པ་ཞིག་རྒྱུན་ཆགས་པར་བྱུང་ན། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་
ི ་གཉན་འཕྲང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་འདིར་དཀའ་ངལ་
གླང

ལས་གྲོལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ངས
ེ ་ཡི ན། འདི་ལྟར་བྱུང་ན་
མ་འོངས་པར་ཡང་འཛམ་གླིང་འདིར་འབྱུང་འགྱུར་འཕདྲོ ་

བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་སྲུང་སྐྱོབ་མཆོ ག་ཏུ ་གྱུར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཝེ་ཏི་ནམ་གྱི་བླ་ཆེན་ཞི ག་དགོངས་
པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཝ་ེ ཏི་ནམ་གྱི་ནང་པའི་དགོན་
པ་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན། འདི་ཉིད་ནི་འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཀྱི་གོ་ལ་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ པའི་ Unified Buddhist Church of Vietnam
ངལ་སེ ལ ་ཐབས་ཀྱི ་ ཕུ ག ས་རྒྱང་རི ང ་པོའི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་ དབུ་ཁདྲི ་ཐིག་ཁོན་དོ་ Thich Quang Do མཆོག་

ྫོ ས་པའི་ཡི ད་སྐྱོ་བོའ་ི
འཆར་གཞིར་བཀོད་པ་ད་ེ ཡང་ཡི ན། ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ དགུང་ལོ་ ༩༢ ཐོག་དགོངས་པ་རག

ཆེས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་དཀའ་ཚེགས་འདིར་གདོང་ལེན་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་པར་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ ཆོ ས ་

ྗེ ་འབྲང་པ་ཡོ ངས་
བྱེད་སྐབས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་སྒ་ོ གྲོགས་རྒན་པ་ཐིག་ཁོན་དོ་མཆོ ག་གི ་རས

ནས་སྐབས་བབ་གང་ལ་གང་དགོས་དང་། ལྷག་པར་ཉམ་ཐག་ ལ་ཐུ གས་གསོ འི་གསུ ང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་

ི ་ས་ཕག
པའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་ཡོ ད་ དོན།
པ་དེ་ཚོ ར་མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྦར
ྱོ ་དགོས།

ངོས་རང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེ ཉིད་དང་དངོས་

ངོས་ནས་ཀྱང་འབྱུང་ སུ ་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ཡང་།

དམ་པ་ད་ེ ཉིད་སྐ་ུ

ེ ་ཀྱིས་དམངས་ལ་
ི ་འདི་ཉིད་ འཚོ ་བཞུགས་རི ང་གཞན་དོན་ལྷུར་བཞས
འགྱུར་གྱི་དུས་དར
ེ ་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་འཛམ་གླང
ཞི་བདེ་ཅན་དང་། འདི་ཉིད་ལས་ཆེས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལེགས་ ཞབས་འདགེ ས་བསྒྲུབས་ཡོ ད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད། དམ་པ་ད་ེ

པ་ཞིག་ཏུ ་བསྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརནྩོ ་ཅི་ནུས་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་དང་ ཉིད་ཀྱིས་མི ་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་ཡོ ད་པས།

སྨནོ ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

ང་

ེ ་གསུ ང་འཕནྲི ་བསྩལ།
ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ཕྱི་ ཚོ ས་དམ་པ་ད་ེ ཉིད་དྲན་པའི་སྐབས་དགའ་བ་བསྒམོ ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅས

ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ལ། །

སྤྱིར་བླ་ཆེན་ཐིག་ཁོན་དོ་མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཐའི་བྷནི ་ Thai Binh

མངའ་སྡའེ ་ི ནང་འཁྲུངས། དམ་པ་ད་ེ ཉིད་ཀྱིས་ཝི་ཏི་ནམ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

སོགས་ཀྱི་སླད་དུ་བླསོ ་བཏང་གིས་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལོ་ངོ་ ༢༢ ལྷག་རི ང་བཟང་བཙོན་འོག་
དཀའ་སྡག
ུ ་གི་མེ་ཚེ་བསྐྱལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ཧོ་ཆི ་མི ན་གྲོང་ཁྱེར་ Ho Chi Minh City

ནང་དགུང་ལོ་ ༩༢ ཐོག་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ི ་ད་ུ སྐབས་ ༢༠ པའི་
ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི འ་ི གླང
དགེ་བཤེས་མཚན་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ངོ་ཕེབས་གནང་བ།
རམས་པ་རྣམ་པའི ་ བཀྲ་ཤི ས་པའི ་ དམ་

པར་གཡུ ང ་དྲུ ང ་བོན ་གྱི ་ བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་

སྒའོ ི ་ ཐོག ་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་སྨན ་རི འི ་

སྟབས། ཚང་མས་རང་འཁུར་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་གྲུབ་

བཅར་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

མཛད་

སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་གྲུབ་པའི་དུས་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་

གླི ང ་དགོ ན ་གྱི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་རི མ་པས་

ཐུ བ་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤི ས་རྟེན ་འབྲེལ ་གྱི ་ སྨནོ ་

བསྟན་བདག་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པའི་བཀའ་དང་དགོངས་

ཉིན ་རྒྱབ་མཛད་སྒ ་ོ དངོས ་གཞི འི ་ ཐོག ་

པའི་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་།

དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས་མཁན་

ཚི གས་མཆོད་པ་ཕུལ་ཡོ ད།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཆོས་རི ག་

དང་།

སྐྱབས་ར ྗེ་ སྨན ་རི འི ་ ཁྲི་ འཛི ན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་

པ་བཞི ན་བསྟན་པའི་བྱ་བ་གྲུབ་ཐུ བ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་
མཛད་སྒར
ོ ་ལྷན་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆོ ས་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུ ས་

བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོ ག་བོན་གཞི ས་ཌོ་

མཆོ ག་གི ས་བཀའ་རམས་པ་བཅུ ་དྲུག་ལ་དགེ་བའི་བཤེ ས་

དག་ེ བཤེས་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་།

ི ་དགོན་དུ་སྐབས་ ༢༠ པའི་དག་ེ བཤེས་མཚན་རྟགས་ཀྱི་
གླང

འཁྱེར་སྩལ་གནང་ཡོ ད།

འཛི ན། ས་གནས་འཐུ ས་མི འ་ི ཚོ གས་གཙོ། ས་གནས་རང་

ལན་ཇི ར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི འི་
མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ངོ་ཕབེ ས་གནང་ཡོ ད།

གཉནེ ་གྱི་མཚན་གསོ ལ་བ་དང་སྦྲགས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱག་
སྐུ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་དགེ ་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་

བཤེས་གསར་ཐོན་རྣམ་པས་གཡུ ང་དྲུང་བོན་གྱི་གཞུང་ཆེན་

རི འ་ི ཁ་ྲི འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའ་ི མཇལ་ཕྱག་

ད་ེ རི ང་སྐྱབས་ར་ྗེ སྨན་རི འི་ཁྲི་འཛི ན་དྲུང་དུ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་

གི ས་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་

ཕུལ་བ་དང་། ད་ེ རས
ྗེ ་རི ན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་སྔ་དའྲོ ་ི བཀའ་

ཁག་ལ་གསན་བསམ་སླབོ ་གཉར
ེ ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་ས།ྟེ

བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། བོན་གཞིས་ས་གནས་འགོ་

བདནེ ་ཚོ གས་གཙོ། བོད་ཀྱི་བོན་པོ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན།

བོན་གཞིས་སམ་བྷ་ོ ཊའི་སླབོ ་སྤྱི། ད་ེ བཞིན་སླབོ ་ཕྲུག་དང་། མི ་

མང་བཅས་ཕབེ ས་ཡོ ད།།

མཚན་རྟགས་ཐོབ་པར་འཚམས་འད་ྲི དང་སྦྲགས་ཁོང་རྣམ་

ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་དམི གས་བསལ་གསུང་འཕྲིན།

ི ་གང་སར་ནད་ཡམས་ཀྱི་
།དངེ ་སང་འཛམ་གླང

མ ངོ ན ་ སུ མ ་ ལྟ ་

ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་གནམ་གཤི ས་ཚ་དདྲོ ་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་

ལྟར ་ཡང་འཇི ག ་

༄༅།

དཀའ་ངལ་དམི གས་བསལ་ཞིག་འཕྲད་མུས་དང།

སྤྱིར་

གནས་བབ་ཛ་དྲག་ཏུ ་གྱུར་པ་སོ གས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོ གས་

བུར་སྣང་། གང་
ར ནྟེ ་འདི ར ་གོ ད ་

ཤི ག་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཚོ ན་

ཆགས་སྣ་ཚོ ག ས་

དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ།

སོ ་ སོ ར ་ ས ྲོ ག ་

འཛམ་གླིང་གང་ས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་མུ ས་ལ་ཡི ་རང་

འབྱུང་བའི་སྐབས་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རི ག་གཞུ ང་ནང་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་

ཆགས་སྤྱི ་ དང་།

འབྱུང་མུས་དང་།

གདོང ་ལེ ན ་གྱི ས ་

ཕྲག་བརྒྱ་ཆགས་གནས་འཇིག་སངྟོ ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་དང་

མི འི་ རི ག ས་ཀྱི ས ་

ནད་དག་གི ས་འཇིག་པར་ཡང་གསུ ངས་པ་དེ་དག་ནི་ད་ཆར་

མུ ་ མ ཐུ ད ་ འ ཚོ ་

འཇིག་རནྟེ ་འདི་འཇིག་པ་ན་མཚོ ན་དང་

སྤྱི་འཐུ ས་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།
བཞིན་ཡོ ད།
ཞུ མ་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི ་གྲོལ་བས་དཀའ་ངལ་ཇི ་འདྲ་

ི ་སྟོབས་བསྐྱེད་ད་ེ མི འི་རྣམ་དཔྱོད་དང་
ཞི ག་འཕྲད་ཀྱང་སྙང
།

དེང་དུས་རི ག་འཕྲུལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་

དགོས། ཅི་ས་ྟེ སེལ་དུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ནའང་

། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ ་ཡོ ད་ན་ནི།། ད་ེ ལ་མི ་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོ ད།།
གལ་ཏེ་བཅོས་སུ ་མེད་ན་ནི།།

ད་ེ ལ་མི ་དགར་བྱས་ཅི་ཕན།།

ཞེས་པ་ལྟར་ཡི ན་པས་དངངས་སྐྲག་བྱ་དགོས་མེད།

ནད་ཡམས་ནི་མི འི་རི གས་སྤྱི་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞི ག་

ི ་འདི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནྟེ ་ཡི ན་
དང་། འཛམ་གླང

སྟབས་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་དགོས།

སྒརེ ་ཀུན་གྱིས་སྔནོ ་འགོག་ལ་ཧུ ར་ཐག་དང་།

སྤྱིར་སྤྱི་

རི མས་ནད་

འདི་འགོག་སླད་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མས་མཉམ་ལས་དང་། རང་རེ་

གནས་ཡུ ལ་རྒྱ་གར་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་

དང་མཉམ་ལས་བྱ་འཆར་ད ་ེ དག་ནི་ ཆེ ས ་དགོས ་གལ་དུ་
མཐོང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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སླད་མར་དཀའ་ངལ་གཞན་སེལ་བ་ལའང་མི ག་

དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ ་མངོན།

ུ ་བ་ཞིག་ནི།
དུས་འདིར་ང་ཚོ ས་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་མི ་རང

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ གངས་

སྐྱིད་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རི ང་དྲན་

ར ནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་

སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་
གི ས་ཕྱི ་ད ྲི ལ ་བོ ད ་ཀྱི ་བརྙ ན ་

འཕྲི ན ་བརྒྱུ ད་ཏོ ག ་དབྱིབས་

གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་གསར་

འགོ ད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤ ལ
ེ ་

སྐབས་གསུ ང་དོན།

ཚང་མར་

ད་ བཀྲ་ཤི ས་བད་ེ ལེགས་ཞུ་རྒ་ཡི ན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་
ྱུ
ཐངེ ས་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་གི་རྐནྱེ ་པས་བཟོ་པ་སོགས་དང་ རེད། རྒྱ་ནག་ཝ་ཧན་ནས་བང་བའི་ནད་ཡམས་འདི་འཛམ་
ུ
ྱུ
འཚོ ་རནྟེ ་ངས
ེ ་མེད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་ གླང
ི ་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡུ ་རོབ་དང་ཨ་རི ་སོགས་
མ་འཕྲད་པར་ཀུན་གྱིས་ཡི ད་གཟབ་ལྟ་སྐྱོང་ལྷདོ ་མེད་ཡོ ང་བ་ ཀྱི་ནང་ཛ་དྲག་གི་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོ ད། དརེ ་བརནྟེ ་ངས་
དང་། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་བཞིན་ གནད་དོན་བཞིའ་ི ཐོག་ཞུ་རྒ་ཡི ན། ནའེ ུ་ཡོ ག་དང་། རྒྱ་གར།
ྱུ
པའི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་རི གས་དགུ ང་ལོ ་བགྲེས་གཞོན་
ཀུན་ལའང་དམི གས་བསལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ།
སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ད་ེ བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
མཐའ་མར།

ི ་ས་ཕག
འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་དཀའ་ངལ་ པ་བཅས་ལ་ངས་ཚི ག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གྱི་གནས་སུ ་ལྷུང་བའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ ་རྣམས་ལ་དེ་བས་ ཨ་རི ་ཡོ ངས་ལ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་ས་ྟེ འདས་གྲོངས་སུ ་གར་པ་
ྱུ
གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། ནད་ཡམས་འདི་མྱུར་དུ་ ཡང་ཡོ ང་གི་འདུག གོ་ཐོས་ལ་ཨ་རི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ནའེ ུ་ཡོ ག་

ཞི ་ནས་འཛམ་གླིང་སྔར་བཞི ན་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པར་ཡོ ང་ ནང་ཛ་དྲག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།
བོད་མི འ་ི ཁདྲོ ་དུའང་ནད་
བའི་རེ་བ་དང་། གསོལ་འདབེ ས་སྨནོ ་ལམ་རྟག་ཏུ ་བྱེད་མུས་ ཡམས་ད་ེ ཁྱབ་ནས་བོད་མི ་ཁ་ཤས་ལ་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོ ད་
བཅས།

༣༠ ལ།།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ པ་མ་ཟད་བོད་མི ་གཅི ག་འདས་གྲོངས་སུ ་གར་ཡོ ད་སྟབས།
ྱུ
ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རོགས།

ནད་ཡམས་དའེ ་ི རྐནྱེ ་

པས་སྨན་ཞབས་པ་ ༡༦ འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་ཡོ ད།

ཚང་མས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད།

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མི འ་ི སྨན་

པ་དང་སྨན་ཞབས་པས་ཧ་ལས་པའི་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་

གནང་གི་ཡོ ད་པ་རེད། ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ནས་གསུ ང་པའི་བྱམས་

སྙངི ་རྗེ་ཟེར་བ་དེ་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་ལག་བསྟར་
གནང་ནས་འགོས་ནད་ལ་མ་འཛེ མས་པར་སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་
ཏེ་ནད་པར་ལྟ་རྟོག་གནང་བཞི ན་པ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་

པ་རེད། སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་འགན་ཁུར་གནང་སྟེ་
ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ད་ེ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་རེད།

དེར་

བརནྟེ ་ཨ་རི ་དང་ཡུ ་རོབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ད་བར་བོད་མི འ་ི སྨན་

པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་པས་ས་གནས་སོ་སོའི་སྨན་ཁང་ལ་
ཕབེ ས་ཏ་ེ ཉནེ ་ཁར་མ་འཛེམས་པར་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གི ས་

ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོ ད་པས། ངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྣམ་པ་ཚོ ར་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་བཞི ན་བྱང་ཨ་རི ས་གཙོ ས་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཡོ ད་
སར་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་འགན་ཁུར་ཧ་ལས་པ་

གནང་གི་འདུག མུ་མཐུ ད་འགན་ཁུར་གནང་རོགས། བོད་

མི འི་མི ་འབོར་ཉུ ང་ཤས་མ་གཏོགས་མེད་སྟབས་བོད་མི ་ནང་

ཁུལ་ལ་གཅི ག་ཕན་གཅི ག་གྲོགས་གནང་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། དུས་རྟག་ཏུ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

བོད་དང་བོད་མི།

པོ་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ་མ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་

གནང་གི་ཡོ ད་པ་ལྟར། བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་

གི ས་རང་ལས་གཞན་གཅེས་འཛི ན་གནང་སྟེ་ཧུ ར་ཐག་གནང་

རོགས། སྨན་ཞབས་པ་དང་དང་བླངས་པ་ཚོ ར་སེམས་ཁམས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡི ན་ན་བླ་མ་དང་དགེ་བཤེ ས་
རྣམ་པར་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་ཞུ་རོགས།

བོད་ཀྱི་བརྙ ན་འཕྲིན་ཚན་པས་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་རེ ་
འདུན་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་སེམས་ཁམས་

དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ་

ཡི ན།

དགུང་ལོ་བགྲེས་སོང་རྣམ་པ་ཚོ ས་གསན་གཟིགས་

གནང་རོགས། ཕ་མ་དང་དགུང་ལོ་བགྲེས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
མོལ་དང་འབྲེལ་བ་མང་ཙམ་གནང་རོགས།

དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱིས་གསུ ངས་པ་ལྟར།

བླ་སྨན་པ་ཚེ་
བོད་ཀྱི་གསོ་

རི ག་སྔནོ ་འགོག་གི་སྨན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་དང་ས་གནས་ཁག་

ལ་བགོ་འགྲེམས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོ ད། སྨན་ད་ེ དག་

གིས་ལུས་པོ་ཐང་ཆད་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་ནུས་པ་ཉམས་པ།

གཉིད་མ་ཁུག་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད། ཅས
ེ ་
བླ་སྨན་པ་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱིས་གསུ ངས་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་ཕྱི ་ རྒྱལ་མི ་ སེ ར ་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད ་པའི་ བོད ་མི ་

རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཆུ་ཚོ ད་ ༤༨ ནང་ཚུད་མི ང་ཐོ་
འབུལ་དགོས་ཞས
ེ ་བཀའ་ཕབེ ས་པ་ལྟར།

ཡོ ད་ས་རེད།

ད་ེ དག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

ཕལ་ཆེ་བ་འབྱོར་

གལ་ཏ་ེ ཏོག་དབྱིབས་

གཉན་རི མ ས་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ནད་རྟགས་རི ག ས་བྱུ ང ་ཚེ ་
སྐབས་འཕྲལ་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ངས
ེ ་པར་

དུ་གནང་དགོས།

ད་ེ བཞིན་མཐོང་མཆན་རག
ྫོ ས་ལ་ཉ་ེ བ་

སོགས་ཡོ ད་ན། འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

དེང་སྐབས་སླབོ ་མ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་
ཡོ ད་སྟབས། དུས་ཚོ ད་ཆུད་ཟོས་སུ ་མི ་འགྲོ་བའི་སླད་ཉིན་ལྟར་

རང་སྦྱོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
གསུ ངས།།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཅས
ེ ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་ཕར་འགྱངས་
གནང་འཆར་ཡོ ད་སྐབས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ས་མུ་
མཐུད་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ།
༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་

བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོ ངས་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རི ང་ཕར་འགྱང་
གནང་འཆར་ཡོ ད་པར་བརྟེན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་
སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་

ནས་ཡུ ལ་ཁྲིམས་ལ་མུ ་མཐུ ད་བརྩི་བཀུ ར་དང་ལེན་གནང་
དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད།

ི ་མཉམ་
འཛམ་གླང

འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུ ང ས་ལ་ཏོག ་

དབྱིབས་གཉན་རི མ་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་སྙན་སེང་ཞུས་
ནས་ད་བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༠༡ ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་གར་

ནང་ལ་མཚོ ན་ནའང་རྒྱ་གར་སྲིད་བླནོ ་མོ ་ཌི ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤

བར་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་ ༢༡ རི ང་ཐམ
ེ ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་
ནས་ད་ཆ་བཙང་ལ་ཉ་ེ ཡང་།

ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་

རྒྱུའི་ཚད་གཞི ་ཧ་ཅང་མྱུར་བའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་མུ ་
མཐུ ད་ལྷག་ཡོ ད་སྟབས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གི ས་ཐེམ་

སྤང་བཀའ་རྒྱ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རི ང་ཕར་འགྱངས་གནང་
འཆར་ཡོ ད་འདུག

འཛམ་གླིང ་ཁྱོན་དུ་ ཏོག ་དབྱིབས་གཉན་རི མ ས་ཕོག ་པ་མི ་

གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་བཞི་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། འདས་
གྲོངས་སུ ་གྱུར་བ་མི ་གྲངས་ ༨༥༥༢༢ བྱུང་ཡོ ད།

དརེ ་

བརནྟེ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ས་རྒྱུན་ལྡན་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་གཙོ ་

བོར་གྱུར་བའི་མང་ཚོ གས་འདུ་འཛོ མས་རི གས་གཏན་ནས་

རི གས་སྤངས་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་འདུག
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་
COVID19

ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གིས་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་

བའི་ཁྲོད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་བྱུང་

གཟའ་འཁོར་གཅི ག་གི ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་ཡི ན་ལ་བོད་
ཀྱི ་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དུས་
ཐོག་སྤལེ ་རྒྱུ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལས་ཁུངས་

ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ ས་གཙོ ས་པའི་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་

མི ་རྣམས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ལ་གདོང་ལེན་ཇ་ེ
དགེ་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་སླད་ཚོ གས་འདུ་ཡང་ཡང་ཚོ གས་

པ་བརྒྱུད་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཇི་བྱུང་རྩད་ཞི བ་གནང་མུ ས་
ཡི ན་སྐརོ །
གཞན་ཡང་སདྲི ་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གཙོ ས་

སྨན་ཞབས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

ལ་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་ནས་གདོང་ལེ ན་གནང་བཞི ན་པའི་
དབུས་སའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་།

ལྷག་

པར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུ ན་
འགྱུར་འོག་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་སླབོ ་ཚན་འདྲ་མི ན་སླབོ ་ཁྲིད་

གནང་བའི་ཤེས་ཡོ ན་གོང་འཕལ
ེ ་གྱི་ལས་རི མ་རྩ་ཆེ་དར
ེ ་ཡི ་
རང་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཕ་མ་ཚོ ས་
ཕྲུ་གུ ར་གོ་སྐབས་ཆུད་ཟོས་སུ ་མ་བཏང་བར་ཕྲུ་གུ ་ཚོ ར་དུས་
ཐོག་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལོ ངས་སུ ་སྤདྱོ ་ཐུ བ་དགོས་པའི་

འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་

ད་ེ སྔ་

ལུ ས་སྦང
ྱོ ་དང་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་བརྒྱུད་ལུ ས་

ཁག་གཅི ག་གི ས་གཞུ ང་གི ་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་མི ན་ལ་ལྟས
ོ ་

རང་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་རི ང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་པ་

མ་སྤལེ ་བར་རང་གནས་སུ ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་།

རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འི་མངའ་ཁུལ་ནི་ཛ་མུ ་དིན་ནང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་
མེད་འདུ་འཛོ མས་བྱས་རྐྱེན་ཏོག་དབྱིནས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་
གདལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཡོ ད།

ནོར་འཁྲུལ་ད་ེ ང་ཚོ ས་བསྐྱར་

ུ ་བར་བརནྟེ ་མི ་གཞན་དང་ལྷན་འདུ་འཛོ མས་
ལྡབ་བྱེད་མི ་རང

སེམས་གཉིས་ཀར་བད་ེ ཐབས་ལ་འབུངས་དགོས་པ་མ་ཟད།

དང་། སྤུན་མཆེད་རྣམས་དང་འཆམ་མཐུ ན་དགོས་པའི་ལམ་
སནྟོ ་གནང་ཡོ ད།།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་

ྲི ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཕྱི་དྲིལ་
གི ས་ཕྱི་དལ

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་

བའི་ཚོ གས་ཆུང་བརྒྱད་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་

མཁན་ཡང་མང་བ་ཡོ ད་སྟབས། ཕྱི་ཟླ་ ༥ རྗེས་རྒྱ་གར་

པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཙམ་ནས་ཕྱག་ལས་ཧུ ར་ཐག་

རྣམས་ནས་གང་ཐུ བ་དོགས་ཟོན་གནང་རོགས། ངེས་པར་དུ་

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་བཅས་འདིར་ཕབེ ས་ཡོ ད།

ཁོང་རྣམ་

གནང་བཞིན་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་

ཕབེ ས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན་མ་གཏོགས་ཕབེ ས་མི ་དགོས་པ་གཙོ ་

ཐག་གནང་སོང་། དརེ ་བརནྟེ ་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་

མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་གཅིག་གི ་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་སྐབས་གསུ ང་

ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཧུ ར་

ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱི ན ་ཏེ་ ད་བར་ནད་པ་མི ་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས ་

རྒྱུ་ཡི ན།

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་
དོན། འཛམ་གླང

མི ་གྲངས་འབུམ་གཅིག་དང་ཁ་ྲི གསུ མ་

ལྷག་ཙམ་དང་།

ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་སྟབས།

ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།
ས་ཡ་དྲུག་ཀྱང་ཚུད་ཡོ ད།

ི ་ཡོ ངས་
འཛམ་གླང

དའེ ་ི ནང་བོད་མི ་

ཚོ ད་དཔག་དང་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་བོད་མི ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཏོག་
འཛམ་གླང
དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་ཡོ ད་ས་རེད།

སྟབས་ལེགས་པ་

ཞིག་ལ་མང་ཆེ་བ་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་བཞིན་འདུག

ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར ་དགུ ང ་ལོ ་ བགྲེས ་པ་ཁག་གཅི ག ་འདས་

གྲོངས་སུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་
རོགས།

དེ་རི ང་འདིར་མང་ཚོ གས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་སླད་བོད་མི འི་
སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས་སྐྱོང་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་དང་།

ནང་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལ
ྲོ ་

མ་ལགས། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས།

ནང་ཁུལ་གནམ་གྲུ་འཕུར་འགོ་བཙུགས་པ་ཡི ན་ནའང་བོད་མི ་

སྤྱིར་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྲུང་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཅས་ནས་ད་
ཆེ། ནང་སདྲི ་དྲུང་ཆེ། དལ

བར་ལས་དོན་ཇི་སྤལེ ་སོགས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་གི་རེད། ད་ེ དག་

གསན་རོགས་གནང་།

རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་

ཞིག་ལ་ Red Zone ཞས
ེ ་མངའ་སྡ་ེ ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་སནྟོ ་

གནང་འདུག་པའི་ནང་ཧི་མཱ་ཅལ་ཚུད་མི ་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཇལ་
ཁ་སུ ་གང་ལའང་གནང་གི་མེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཁམས་གསལ་ཐང་ཡི ན་པས་ཐུ གས་

ཁྲལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་རོགས་ཞས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ལྟའི་ཆར་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་སྲི་ཞུ འི་ལས་བྱེད་ཚོ ་

ཡི ན་ནའང་ཏོགས་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་པ་གང་ཡང་
བྱུང་མེད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཡི ན་ནའང་དགོས་གལ་

ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཁག་མུ་མཐུ ད་གནང་མུས་ཡི ན། ཞས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་

འདོན་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གལ་ཏེ་བོད་

འཐོན་པ་ཡི ན་ན། བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཡོ ངས་ལ་དོ་ཕོག་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་རེད།

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདི་ངས
ེ ་པར་དུ་ཡི ད་ལ་ཉར་

ད་ལམ་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་འོས་པ་ཞི ག་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་

ཁུལ་གྱི་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ས་གཙོ ས་བཙན་བྱོལ་
བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།

ལྷག་པར་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་

གི ་མཁན་པོ་སོ གས་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ཉེ་འཁོར་གྱི ་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི ་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་ཉམ་ཐག་

རྣམས་ལ་བཟའ་འབྲུ་རི གས་རི ན་མེད་བགོ་འགྲེམས་གནང་

བ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་མཆོག་དང་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སོ་སོའི་ངལ་སེལ་ཐབེ ས་རྩར་ཞལ་འདབེ ས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་གནང་གི་འདུག ད་ེ དག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུའ་ི

ལས་བྱེད་ཡོ ངས་ནས་ཀྱང་རང་གི ་ཉིན་གཅི ག་གི ་གླ་ཕོགས་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་བཅས་
དལ

ཡི ན།རྩ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་

དོད་ཕུལ་ཡོ ད།

ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ༡༩ ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་

བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

རྐནྱེ ་པས་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་སྐབས་འདིར་གནས་ཡུ ལ་

ཕེབས་ཡོ ད།

དང་།

ཁོང་རྣམ་པ་ནི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཝུ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུང་གི་

འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོ ད། ཚོ གས་ཆུང་གཉིས་

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་རེད། གཞན་

ཡང་༸རྒྱལ་བའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་དང་ས་
འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་རྣམ་གཉིས་སླབོ ་སྟོན་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

༡༩

དང་འབྲེལ་

༣ རས
ྗེ ་ཐམ
ེ ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་ཉུ ང་དུ་གཏང་གི་ཡི ན་ཞས
ེ ་གསལ་

ད་རེ ས ་འཛམ་གླིང ་ཡོ ང ས་ལ་ཏོག ་དབྱིབས་གཉན་རི མ ས་

བྱོལ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་རྣམས་

རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ སོ ་ ནས་བོད ་མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་ཕན་ཐོག ས་བྱས་

འོན་ཀྱང་ད་ེ སྔ་ཞུས་པ་ལྟར་བཙན་

ལ་རང་བཞི ན་གྱི ས་དམ་བསྒྲགས་སམ་དོགས་པ་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

མ་གསུ ང་ནའང་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་དོགས་པ་ཡོ ད་ངས
ེ ་རེད་
བསམ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག
ཞ་ེ ན།

གང་ཡི ན་

ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགྲོ་མཁན་བོད་མི འ་ི གཞིས་

ཆགས་ཡོ ད་སའི་ཉ་ེ འཁོར་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་མི ་ལས་བོད་མི ་མང་

བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཡོ ང་

སོང་ཞས
ེ ་པའི་མི ག་དཔ་ེ བཟང་པོ་སནྟོ ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ད་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་སྔ་དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་

མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་
ནས་བོད་མི ་མང་ཚོ གས་ནས་འགན་ཁུར་བཞས
ེ ་སྟངས་དང་།

ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས།

རོགས་པ་གནང་སྟངས་བཅས་ལ་

བོད་དང་བོད་མི།
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བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་གི་འདུག ད་ེ བཞིན་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་

བླནོ ་ཆེན་གྱིས་གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་སྣས་འབྲེལ་བ་གནང་གི ་
འདུག ཀངྒ་ར་རངྫོ ་གི་རངྫོ ་དཔོན་མཆོག་གིས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ནས་འགན་བཞས
ེ ་ཏ་ེ ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་

བར་བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་གི་འདུག

བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའི་ཤེས་བྱ།

ནད་ཡམས་ཞི ་བར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་
བགྲང་ན་ཡག་པོ་ཡོ ང་གི ་རེད།

མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞས
ེ ་གསུ ངས་རས
ྗེ ། ༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་ ༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཐའ་ེ ལན་ཌི་དང་ཝ་ེ ཏི་ནམ་གྱི་སེར་སྐྱ་མི ་མང་བརྒྱ་ལྷག་

དབང་ཕྱུག་གིས་གསུ ང་དོན།

ལ་དམི གས་བསལ་མཇལ་ཁ་སྩོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་གམ་

ེ ་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ད་ེ རི ང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་ཤི ག་སླབེ ས་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་
རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང་གི ས་གཙོ ས་རྫོང་རི མ་ Corona virus ཞས
ཱ
པ་ཁག་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་ ཆ་བཞག་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་པའི་ལུང་པ་རེད། ད་ེ རི ང་ང་ཚོ ་འདིར་ལེགས་སྦྱར་དང་པ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་
བ་བཞིན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ད་ེ ལྟར་ མཉམ་དུ་ཡོ ད།
གནང་བར་བརྟེན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུ མ་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ དརེ ་བརནྟེ ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ཐུ ན་མོང་གི་ཐོག་ནས་ནད་ཡམས་འདི་རི མ་པས་ཞི་བར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག
ཚོ ས་ལག་བསྟར་གནང་སྟབས།

ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོ ད་

ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་ མཁན་དང་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་རྒྱུའི་གོམས་གཤི ས་ཡོ ད་མཁན་ད་ེ ཚོ ་གྲས་ལ་ར་ྗེ བཙུན་སྒལ
ྲོ ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་དགོས་

གསུ མ་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་བྱུང་ རེད་ཅས
ེ ་ངོས་ཀྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། དསེ ་ནད་ན་ཚ་མ་ཡོ ང་བར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་རི ང་འདིར་ཁྱེད་

མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེ ད་བར་ རང་ཚོ འ་ི ནང་ལ་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་རྒྱུར་དོ་སྣང་ཡོ ད་ན་ཨོཾ ་ཏཱ་རེ་ཏུ ཏྟཱ་རེ་ཏུ ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞས
ྲོ ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་
ེ ་སྒལ
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ གི་ཡི ན་ན་ཕན་གྱི་རེད། ད་ེ རི ང་འདིར་དངོས་སུ ་མི ་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད། གང་ལྟར་ས་སངྟེ ་འདིའ་ི སྒང་ལ་ནད་ཡམས་འདིར་ཏོག་ཙམ་

གནས་ཁག་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་མུ ས་ དངངས་སྐྲག་བྱེད་མཁན་མང་པོ་འདུག ངོས་ཀྱིས་ཚང་མར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོ ད། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་གཟུངས་

རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ སྔགས་ད་ེ འདྲ་ལ་དོ་སྣང་ཡོ ད་ན་སྒལ
ྲོ ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་ན་ཡག་པོ་ཡོ ང་གི་རེད། ཅས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ།།
ཀྱི་འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་

གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་བཙུགས་ཐུ བ་

ཡོ ད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་
ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཛ་དྲག་ཚོ གས་ཆུང་ཞེས་

ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོ ད།

ད་བར་ཚོ གས་ཆུང་གིས་ཚོ གས་འདུ་ཐངེ ས་

༡༩

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གསལ་བསྒྲགས།

ི ་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་སུ ། དཔལ་ལྡན་དགའ་
༄༅། །འཛམ་གླང

ཙམ་ ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ནས་གོང་བཀོད་གསལ་བསྒྲགས་དགོངས་དོན་བཞིན།

ཐུ བ་པའི་མཚན་སྔགས་དང་། མ་ཎི། སྒྲོལ་མའི་

ེ ་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་གསོག་གནང་གལ་
ཚོ གས་ཏེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ཆེ ད་ལས་ གཟུངས་སྔགས་ཡི ་ག་ེ བཅུ་པ་བཅས་མི ་མང་ཚོ གས་སྒརེ ་སོ་སོ་ནས་རང་དོན་རང་གཅས

གཞི་རབ་དང་རི མ་པ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་ཡི ན། ཞས
ེ ་སོགས་ ཆེ་ཞིང་།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་སྤྱི་རི མ་ཁག་འདི་ག་ནས་མཆོད་དོད་དང་སྦྲགས་འཕྲལ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་

ུ ་ཆབས་ཅིག་ཏུ ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡
ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗེས་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཚེ་དབང་སྒལ
ྲོ ་ གསལ་བསྒྲགས་དང་འབོད་སྐལ

མ་ལགས་དང་།

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ ཚེས་ ༣༠ ཉིན།

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་
ལགས། དལ

བཅས་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་
སྐརོ ་གསུ ངས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུ མ་པ་དང་བཞི་པའ་ི ཤེས་བྱ།

༄༅།

བོད་དང་བོད་མི།
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ི ་ནང་བསམ་བླརོ ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཛམ་གླང
བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་སྐྲུན་གནང་མཛད་མཁན་རླབས་ཆེན་གྱི་
མི ་སྣ་ཨང་དང་པོར་བདམས་ཐོན་ཞུས་པ།
།ཨི ན་ཡུ ལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་

ི ་གི ་ཆེས་རྙང
ི ་ཤོས་གྲས་དང་གྲགས་ཅན་ཝ་ཊི ་
པའི་འཛམ་གླང

ད ་ེ ཡང་ཝ་ཊི ་ ཀི ན ་སི ་དཔེ་ དེབ ་ཁང་གི ་ ལུ ས ་སེ མ ས་སྲོག ་
གི་བརྙན་དབེ ་

Watkins Mind Body Spirit

den

རེ་ཊ་ཐུ ན་བྷར་གྷ་ི

གྱི་ཁོར་ཡུ ག་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་གྷ་ི
Greta

Thunberg

ལགས་

ནང་

སོ ག ས་འཛམ་གླི ང ་གི ་མི ་སྣ་གྲགས་ཅན་བརྒྱ་ཐམ་པ་

ི ་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་སེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པོའི་ཤུ གས་རྐྱེན་
གླང

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་འཛམ་གླིང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་

ད ེ བ ་ཅེ ས ་པས་ལོ ་ལྟ ར ་འཛམ་གླི ང ་ནང་ཆོ ས་ཕ ྱོ ག ས་

བདམས་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་ཀྱི ་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

གྱི ་ མི ་སྣ་ཨང་དང་པོར ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་དང་།

ཀིན་སི ་ Watkins Books ཞས
ེ ་པའི་དཔ་ེ དབེ ་ཁང་གིས་

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི འཛམ་

ཆེ ས་ཐེབས་མཁན་གྱི་མི ་སྣ་གྲགས་ཅན་འཚོ ་བཞུ གས་བརྒྱ་

ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཨང་དང་པོར་
འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་འདུག

magazine དཔྱིད་ཀའི་འདོན་ཐང
ེ ས་ཨང་

གསལ་བ་ལྟར་ན།

༦༡

དཔ་ེ དབེ ་ཁང་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

སེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པོའི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཆེས་ཐབེ ས་མཁན་
ཨང་གཉིས་པ་ཡི ་ཤུའ་ི བླ་ཆེན་བྷབོ ་ཧ་ྥི རན་སི ་སི ་

Francis མཆོག

Pope

ཨང་གསུ མ་པ་སི ་ཝ་ེ ཌནེ ་

འདམ
ེ ས་སྒྲུག་གནང་འདུག

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བརྙན་

དང་། ཆབ་སདྲི ། རམ
ྩོ ་པ་པོ། གླགོ ་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ། སྒྱུ་
རྩལ་བ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི ་གྲགས་ཅན་མི ་སྣ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
འདམ
ེ ས་སྒྲུག་གནང་བཞིན་ཡོ ད།།

Swe-

བོད་ཀྱི་ཐུན་མི ན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་
དགོས།
༄༅།

།ཡུ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་པ་ེ

གུར་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་པའི་ཡང་སྲིད་གནད་དོན་

ནག་གཞུང་ལ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཁག་དང་།

བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་

ཊི ་ར་སི ་ Petras Auštrevičius མཆོག་དང་། ཨོ ་སི ་

ཐང་སོགས་ལ་ཐུ གས་འཚབ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

Hannes Heide ཧ་ྥི རན་སི ་སི ་ཁོ་མཆོག Francisco

བོད་དང་ཡུ ་གུར་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་

ར་མཆོག Aušra Maldeikienė

Guerreiro པ་ེ ཊི ་ར་

ཧན་ན་ེ སི ་མཆོག

Petra De Sutter མཆོག་

བཅས་ནས་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་གཙོ ་

འཛི ན་དང་ཡུ ་རོབ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཇོ་
སི བ་བྷརོ ་རེལ་ Joesp Borrell མཆོག་ལ་ཉ་ེ བའི་ཆར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

རྒྱ་

ལྷག་པར་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སོ ག ས་ལ་བརྩི ་ བཀུ ར ་ཞུ ་ དགོས ་པ་རེ ད །

ཅས
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།
ེ ་འབོད་སྐལ

དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དང་།
རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་།

རི ག་གཞུང་།

བད་ེ དོན་ཚོ གས་ཆུང་བཅས་ཀྱི ་ནང་དུའང་གནད་དོན་དེའི་

མཆོག་གི ་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་ཐད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་

སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ་

ངོས་ནས་གནད་དོན་དེའི་སྐར
ྱོ ས་ཅི ་ཞི ག་འཛི ན་
ོ ་ལངས་ཕག

དང་།

ཁ་གསལ་བཟོས་ཡོ ད་སྟབས། ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་

བཞིན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་པར། སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་སི བ་
བྷརོ ་རེལ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་

ལན་འདེབས་གནང་དོན། ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་
ནས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཁག་དང་། ལྷག་པར་བོད་དང་ཡུ ་

དང་མཉམ་གནད་དོན་དའེ ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད། ཅས
ེ ་
ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་
ལམ་ལུ གས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཐད་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་ལུ གས་ལ་བརྩི་

ནས་མུ ་མཐུ ད་གནད་དོན་འདིའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་གི ་རེད།
ཅས
ེ ་སོགས་གསུ ངས།།

གསལ་བཤད།
འདི་ལོ ར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་

གཉན་རི མ ས་ལ་བར ནྟེ ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཐེམ ་སྤང ་

བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་ཡོ ད་སྟབས་པར་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་

དགོས་མཁོའ་ི ཅ་དངོས་དང་ཡོ ་ཆས་སོགས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུ བ་
ཐབས་བྲལ། དརེ ་བརནྟེ ་ཤེས་བྱ་འདོན་ཐེངས་འགའ་ཚོ ན་

པར་ཐོག་པར་སྐྲུན་མ་ཐུ བ།

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

ི ་ནས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་ཨ་རི འ་ི ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕལ
ེ ་རྒྱས་གླང

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་
ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

གནས་མཆོག་རརྡོ ་གདན་དུ་གསར་འགོད་པའི་
བཅར་འད་ྲི དང་ལེན་མཛད་པ།

ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕནྲི ་སྩལ་བ།

(MARCH-APRIL SHEJA 2020)

མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༧༠ ནས་རྒྱ་མི ་དང་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་སུ མ་བརྒྱ་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

