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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་
འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅།

།བོད་མིའི་ བླ་ ན་མེ ད་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི་ ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་ཕྱི ་ ལུ གས་

ལོ ་ གསར་ལ་བརྙ ན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲིའི་ གསུ ང་
འཕྲིན་སྩལ་དོན། ད་ལམ་ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་ ནང་མི ་རིགས་ཀུན་

ལ་ཕྱི་ ལོ ་ གསར་པར་འཚམས་འདའྲི ི་ བཀྲ་ཤིས ་བད་ེ ལེ གས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ལྷ ག་པར་ད་ལན་གྱི་ གོ་ སྐབས་འད་ི བཟུང་ས ་ྟེ

བོད་ནང་གི ་ གཞི ས ་ལུ ས ་རྒྱ་ཆེ འི་ མི ་མང་ལ་ཕྱི ་ ལོ ་ གསར་

པར་འཚམས་འདྲི་ དང་བདེ་ སྐྱིད་འཛོ མས་པའི་ ལོ ་ གསར་

ུ ་
ལ་བཀྲིས་བདེ་ ལེ གས་ཞུ་ འདུན་བྱུང་། མི ་ སུ ་ ཞིག་ཡིན་རང
ལུ ས ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ཇི་ འདྲ་ཡོ ད་མི ན་ལ་མ་ལྟ ས
ོ ་པར་དེ་

རིང་ངོས ་ཀྱིས ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ལོ ་ གསར་གྱི ་ འཚམས་འདའྲི ི་

བཀྲ་ཤི ས ་བདེ་ ལེ གས་ཞུས ་ནས་ཁྱེད་རྣམས་སེ མས་སྤ ྲོ་ པོ་
ཡོ ང་བའི་ར་ེ བ་ཡོ ད།

དེ་ ནས་གལ་ཆེ་ བ་ཞིག་ནི། འདས་པའི་ ལོ ་ ད་ེ སོ ་ སོས་བཟང་
པོ་བྱས་ནས་སྐྱེལ་ཡོ ད་མི ན་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས། འདས་
པའི ་ ལོ འི ་ ནང་གཞན་ལ་ཕན་ཐོ ག ས་བསྒྲུ བས་པ་དང་།

དེ་ ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་གཞན་ལ་གནོད་མ་སྐྱེལ་བའི་ སྒ་ོ ནས་

མི ་ཚེ ་ བསྐྱལ་ཡོ ད་ན།

འདས་པའི་ ལོ ་ དེ་ དོན་དང་ལྡན་པ་

བྱུང་ཡོ ད། དེ་ ལྟར་མི ན་པར་ལོ ་ སྔ་མ་ད ེར་རང་དོན་ཁོག་
བཅུག་བྱས་དྲགས་པ་དང་། གཞན་ལ་བཤུ ་ གཞོག་བཏང་

བ་སོ གས་བྱུང་ཡོ ད་ན་མི ་ཚེ་ དོན་ལྡ ན་ངང་བསྐྱལ་ཐུ བ ་པ་
བྱུང་མེ ད།

གལ་ཏ་ེ མི ་སུ ་ འདྲ་ཞིག ་གིས ་མི ་ཚེ་ ད་ེ ལྟར་བསྐྱལ་ཡོ ད་ན།

ད་ཆ་ལོ ་ གསར་པ་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་སྟབས།

བསམ་བླ་ོ

འདི་ ལྟར་གཏོང་དགོས། འདས་པ་ན་ི འདས་པ་རདེ ། ལོ ་

གསར་པ་ནས་བཟུ ང་ས ་ྟེ རང་གི ་ ལུ ས ་འད་ི དང་མི ང་འད་ི

ུ ་། རང་གི་མི ་ཚེ་ འད་ི སྐྱེལ་སྟངས་
ི ་སྔར་ལྟར་ཡིན་རང
གཉས
སྔར་ལས་བྱམས་བརྩེ ་ཆེ་ བ་ཞིག་དང་།

ཞིག་བྱ་སྙམ ་པའི་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

དོན་སྙིང་ལྡན་པ་

ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱི ་ ལོ འི ་ ལོ ་ གསར་གྱི ་ འཚམས་འད་ྲི ཞུ ་ རྒྱུ་

དང་ཆབས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར། ལོ ་ གསར་སྐབས་མི ་རྣམས་ལྷན་
འཛོམས་ཀྱིས ་སྟོན་མོ ་ བཤམས་ཏེ་ཆང་འཐུ ང་བ་སོ གས་སྤྲོ་

སྐྱིད་གཏོང་གི ་ ཡོ ད་མོ ད། ཆང་ཅུང་ཟད་ར་ེ འཐུ ང་བ་ལས་

དེ་ མི ན་ཆང་འཐུ ང་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་གང་འཚམ་ནས་ཕན་
ཚུ ན་འཁྲུག ་རྩོད་ཤོར་ཏེ་ ལོ ་ གསར་པའི་ དགའ་སྟོན་དེ་ སྡུ ག ་

བསྔལ ་གྱི་རྐནྱེ ་དུ་ འགྱུར་བའི་ ཉནེ ་ཁ་ཆེན་པོ་ ཡོ ད།

ད ེར་

བརྟེན་ལོ ་ གསར་གྱི་ དགའ་སྟོན་དེ་ ཞི ་ འཇམ་ངང་ནས་གཏོང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ེ ཡང་ལོ ་གསར་གྱི ་ ཉ ིན་མོ ་ཙམ་དུ་ མི ན་པར་ལོ ་ཧྲིལ ་

པོའི་རི ང་དེ་ ལྟར་གནང་དགོས་པ་བཅས།
ལེ གས། །

༄༅། །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་ཉི ན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་།
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
བཤད་རྒྱུན་ཡོ ད།

ཤེ ས ་རབ་ཀྱི ་ ཕ་རོལ ་ ཏུ ་ཕྱི ན་པ་ཞེ ས ་པའི ་ ཤེ ས ་རབ་ནི་
དབང་རྣོན་ཆོ ས ་ཀྱི ་ རས
ྗེ ་འབྲང་གི ས ་རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརྟེན་

ནས་དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཤེ ས ་རབ་
ཀྱི་ དཔྱད་ནས་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

ཤེས་རབ་ཞས
ེ ་པ་ན་ི

ཤེ ས ་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་རབ་ཞེས ་པ་ནི་ གང་ལྟར་དཔྱད་
པ་བྱེད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སངས་
རྒྱས་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་རང་ཉདི ་ཀྱིས ་འད་ི ལྟར་གསུ ང་པ་

རདེ ། དགེ་ སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེགས་
བཅད་བརྡར་བའི་ གསེར་བཞི ན་དུ། །ལེ གས་པར་བརྟག་ལ་

༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གྲངས་གསུ མ ་རི ང་ཤེ ས ་རབ་སྙིང་པོའི་ འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་

ཞུ ས ་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨི ན་སྩལ་ཐོབ ་སྟེ།

རྒྱུའི་ གོ་ སྐ བས་བྱུང་བར་ངོས ་རང་ཡང་བསྐ ལ ་པ་བཟང་པོ་
བྱུང་།
ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ གཞུང་རྒྱས་པ་

ཉིད་མཆོ ག་གི ས ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཀོ་རི་ ཡའི་ དད་ལྡན་ཆོས ་ཞུ་

ཡོ ད་ས་རདེ ། གཞན་ཡང་ཉི་ ཁྲི་ བརྒྱད་སྟོང་དང་། ཉི་ ཁྲི།

ལ་ཀོ་རི་ ཡའི་ ནང་པ་ཚོ ས ་ཇི་ ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ ་འདེབས་
ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་མགོན་པོ་ གང་

བ་གཙོ་ བོ་ གྱུར་བའི་ ཕྱི ་ ནང་གི ་ དད་ལྡ ན་མི ་མང་རྣམས་ལ་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ བཀའ་ཆོས་དབུ ་ འཛུགས་མཛད་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་

པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང་ཕོ་ བྲང་ནས་
ྲི ་
བཀའ་ཆོ ས ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས ་བཞུགས་ཁར

འཁོད་མཚམས་གསུ ང་ཆོ ས ་གསོ ལ ་འདབེ ས་ཞུ ་ མཁན་

ཡུ མ ་འབུ མ ་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ ལས་ཀྱང་རྒྱས་པ་དེ་ འདྲ་

བའི་ བཀའ་ལ་ཞིབ ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད།

ནཱ་ ལེ ནྡྲ འི ་ མཁས་པའི ་ དབང་པོ་ དེ་ དག་གི ས ་བཅོ མ ་ལྔ ན་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ ནི་ཤེར་

ཞི ག་ལ་དོན་དག་འདུས་ཆེན་པོ་ ཞིག་རདེ །

འགྲེལ ་བཤད་རོབ ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔནོ ་ལ་ཤེས་རབ་
ཆོ ས ་ནང་དད་པ་གཅི ག ་པོ་ མི ན་པར་གཙོ ་ བོ་ ཆོ ས ་རབ་ཏུ ་

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་ལ་བསམ་བླ ་ོ བཏང་ནས་གང་ལྟར་

གནང་གྲུབ་མཚམས་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་

ཤེས་རབ་རདེ ། དད་པ་འདི་ བཞི ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ དྲངས་པའི་

སྩལ་དོན།

དད་པ་རསྗེ ་འབྲང་དང་དབང་རྣོན་ཆོས ་ཀྱི ་ རྗེས ་འབྲང་ཞེས ་

ཀོ་རི་ ཡའི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ ་ ལ་དེ་རི ང་ནས་ཉིན་

བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུ ངས་

ཕྱིན་ཡི ་གེ་ ཉེར་ལྔ་ པ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་པ་གང་

ཡོ ད་པ་མ་རདེ ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

རི ་ ཡའི ་ ནང་པ་ཚོ ར་ཆོ ས ་འབྲེལ ་བཀའ་ད ནྲི ་སྩལ་བར་

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་ཆོ ས ་སྔ ནོ ་འགྲོའི ་ བཀའ་སླ བོ ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད།

བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་

ཨ་ཞེས་པ་ནི་ དགག་

ཀྱི ་ ཕ་རོལ ་ཏུ ་ཕྱི ན་པ་ཞེས ་ཤེ ས ་རབ་ན་ི སངས་རྒྱས་པའི ་

ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་དང་ཤེ ས ་རབ་སྙི ང་པོ་ གསུ ང་འདོན་

ཀྱི ་ བཀའི་ དོན་ནི་ ཁྱོད་རང་ཚོ ས ་ཡི ད་ཆེ ས ་བྱས་ནས་དད་པ་

ཚི ག་རེད། དགག་ཚིག་ད ེས་ང་རང་ཚོར་སྣང་བ་ནང་བཞིན་

གྱི་ ཡི་གེ་ གཅིག་མ་ཨ་ཞེས་ཡོ ད།

གི ་ འཚམས་འད་ྲི དང་འབྲེལ ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རིམ ས་

ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག ་གིས ་ཀོ ་

བཅོམ ་ལྡན་འདས་

དེ་ ནས་བསྡུ་ཤོས་དེ་ཤེར་ཕྱིན་

བསྡུས་པ་དེ་ བརྒྱད་སྟོང་པ།

ད་ེ རིང་ཀོ ་རི་ ཡའི ་ ཆོ ས ་གྲོགས་ཚོ ་ ལ་ཤེ ས ་རབ་སྙི ང་པོའི ་

ལགས་ཀྱི ས ་༸གོ ང་ས་མཆོ ག ་སྐུ ་ གཟུ གས་གསལ་ཐང་

གསུ ངས་འད་ི ནུས་པ་ཆེན་པོ་ འདུག

རྒྱུ་མཚན་
ཡོ ད་མེ ད་བསམ་བླ་ོ བཏང་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཡི ན་ན་

(Ven. Jin-Ok)

གྱི་ འབྲེལ ་ཡོ ད་ཀོ་རི་ ཡའི་ དགེ་ སླངོ ་

ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། །ཞེས་པའི་

ི ་གལ་ཆེན་པོ་རདེ །
དད་པ་དང་ཤེས་རབ་གཉས
དད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད།

གཙོ་ བོ་

སྤྱིར་དད་པ་ལ་དབང་རྟུལ ་

ཡི ད་ཆེས་བྱོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད།

བསྟན་པ་རྐང་འཛི ན་མཁན་དེ་ དཔལ་ནཱ་ ལེ ནྡྲ་ཆགས་ཡོ ད།

འདས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ཚུལ ་ཤེས ་རབ་ཀྱི ་ དཔྱད་ནས་དད་པ་བསྐྱེད་
པ་དང་།

རྒྱ་ཆེ་ བ་དང་ཟབ་མོ འི་ ལམ་གྱི་རི མ ་པ་མང་པོ་

ཞི ག ་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་རྒྱུ ་གཙོ ་ བོ་ ཤེ ས ་རབ་གྱི ་ ཐོག ་ནས་

ཡོ ང་དགོས་པ་གསུ ང་གི ་ ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་མཁས་
པའི་ དབང་པོ་ ད་ེ དག་གིས ་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་

ཀྱི ་ གསུ ངས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ བའི་ ཚུལ ་གཉིས ་ཕྱེ་ ནས་རྒྱ་

ཆེ་ བའི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི ་ གཞུ ང་གི ་ དངོས ་བསྟན་སྟོང་ཉིད་དང་
སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རི མ ་པ་ཞེས་གསུ ང་གི་ ཡོ ད།

ཤེ ར་ཕྱི ན་གྱི ་ གཞུ ང་འདི་ དོན་དག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་རེད་
འདུག

ཟབ་མོ འི་ ལམ་གྱི་རི མ ་པའི་ སྐར
ོ ་ད་ེ སངྟོ ་ཉདི ་སྐར
ོ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
གསུ ངས་པ་དང་།

རྒྱ་ཆེ་ བའི་ ལམ་རིམ ་སྐར
ོ ་ཤེས་རབ་

སྙིང་པོའི་ ནང་རྒྱས་པ་གང་ཡང་མེ ད་ནའང་ཤེས ་རབ་སྙིང་

ག་ཏེ་ ག་ཏེ་ པཱ ་ར་ག་ཏེ་ པཱ ་ར་སཾ ་ ག་ཏེ་ བོ་ དྷ་ི སྭ་

པོའི་ ནང་།

ཧཱ། ཞེས་པ་དེས་ལམ་ལྔ་ གསུ མ ་བཅོ་ ལྔ་ དང་ཁ་ཐུ ག་དེར་

འབྱོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ། སྒམ
ོ ་ལམ། མི ་ སླབོ ་ལམ་

བཅས་གསུ ང་གི ་ ཡོ ད།

ཐེག་པ་གསུ མ ་གྱི་ དབང་དུ་བྱས་

ཚེ ་ ཉན་རང་གི ་ལམ་འགྲོ་སྟངས་དང་བྱང་ཆུ བ ་སེ མ ས་

པའི་ ལམ་འགྲོ་སྟངས་སོ གས་གསུ ང་གི་ ཡོ ད།

གང་ལྟར་

ཤེར་ཕྱིན་གྱི ་ གཞུ ང་ཡག་པོ་ བྱས་ནས་ཤེས ་པར་ཕལ་ཆེར་
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་འདུག

སྦས་

དོན་མངོན་རགྟོ ས་ཀྱི ་རིམ ་པ་གསལ་བ་ས ནྟོ ་པ་འད་ི མངོན་

རགྟོ ས་རྒྱན་དང་དངོས ་བསྟན་ས ངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི ་རིམ ་པ་གསལ་

བ་སྟོན་མཁན་ནི་ ཀླུ་ སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ གསུ ངས་དེ་ དག་རེད།

པ་ཞིག་དང་།

སངྟོ ་པ་ཉདི ་གཟུགས་སོ ་ ཞས
ེ ་པ་ན་ི སངྟོ ་པ་

ཚོ ས ་ས ང
ྡུ ་
ྟོ ་ཉདི ་ཀྱི ་ ལྟ ་ བ་སྣང་བ་ལྟ ར་མ་གྲུབ་པ་ཚད་རལ

ལྟས
ོ ་ནས་ཡོ ད་པ། དཔེར་ན། གཟུགས་ལྟ་ བུར་ཆ་བཞག་

ཆགས་སྡ ང་གི ་ བླ ོས ་སྣང་ཙམ་གྱི ་ མི ན་པར་དོན་གྱི ་ ངོས ་

མི ་འདྲ་བ་སོ ག ས་ནི་ སྟོང་གཞི ་ ཆོ ས ་ཅན་གྱི ་ ཁྱད་པར་ལ་

སྐྱེས་ནས་ད་ེ ལ་ཚུལ ་མི ན་ཡེ ་ཤེ ས ་ཀྱི ས ་སྒྲོ་ བཏགས་ནས་

རེད།

རྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ སྟོང་པ་བཤད་ཀྱི་ ཡོ ད་སྟབས་

ན་གཟུགས་ཆེན་པོ་ དང་ཆུང་ཆུང་། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་
བལྟ ས ་ནས་ཆོ ས ་ཅན་དའེ ི་ རྣམ་གཞག་བཤད་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱན་དང་རྩ་བ་ཤེས་རབ། དབུ ་མ་འཇུག་པ། ང་ཚོ འི་ གྲྭ་
སར་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་དབུ ་ མ་འཇུག ་པ་རྣམས་གཙོ ་

བོ་བྱས་ནས་ལྟ་ ཡི ་ཡོ ད། དེ་ དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་
འདུག རྒྱ་ཆེ་ བའི་ ལམ་གྱི་རི མ ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད།

མངོན་རགྟོ ས་རྒྱན་ནང་འདིའི་ སྐར
ོ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ གསུ ངས་

འདུག

དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་གྱི་རི མ ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཤེར་

ཕྱིན་གྱི་ གཞུང་དེ་ དག་ཚང་མས་ཟབ་མོ ་ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ སྐར
ོ ་

གསུ ང་མཁན་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ ཡོ ད། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ ལས།

གཟུགས་སངྟོ ་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་
ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡི ན།
གཟུགས་གཞན་མ་ཡི ན་ནོ།

ཞེས་པའི་ཚི ག་འདི་ དག་ནི་

སངྟོ ་ཉདི ་བཞི ་ སྐར
ོ ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
རདེ །

སངྟོ ་པ་ཉདི ་ལས་ཀྱང་

ཧ་ཅང་གནད་ཆེ ན་པོ་

སངྟོ ་པ་ཉིད་ཟེར་དུས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལྟ་ བུའམ་

གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་མ་རེད།

ང་ཚོར་རྒྱུན་དུ་ འབྲེལ ་བ་

ཡོ ད་པའི ་ སྟོང་གཞི ་ ཆོ ས ་ཅན་གཟུ གས་རོ་ སོ ག ས་ཀྱི ་རང་

བཞི ན་ཇི་ ལྟ ་ བུ ་ ཡི ན་པར་བསམ་བླ ་ོ གཏོང་སྐ བས་གཟུགས་
སྟོང་པའོ་ ཞེས ་གཟུ གས་རོ་ སོ གས་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྐ བ ས་

བླ ་ོ ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི ་ ཚུ གས་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་གཏན་ནས་མེ ད་

བཟང་པོ་ དང་ངན་པ་ཚུ གས་ཐུ བ ་པ་ཞིག ་ཡོ ད་པར་བླ ་ོ ལ་

སངྟོ ་པ་ཉདི ་གཟུགས་སོ ་ ཞེས་པ་རེད།

ཉིད་དུ་ བཤད། །དེ་ ནི་ བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་སྟེ། ། དེ་ ཉིད་

ཉདི ་ཀྱིས ་ས ངྟོ ་པ་རེད་ཅས
ེ ་བརདྗོ ་སྐ བས་གཟུགས་ས ངྟོ ་པའོ།
ངོས ་ཀྱིས ་ནམ་རྒྱུན་བརྗོད་བཞི ན་པ་ལྟར་ཚད་རྡུལ ་དངོས ་
ཁམས་རི ག་པ་ནི་ ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་ འདུག

ཚད་

རལ
ྡུ ་ དངོས ་ ཁམས་རི ག་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་ ཇི ་ ལྟ ར་བཤད་

ང་ཚོ འི་ སྒ་ོ ལྔ འི་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་

ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཏུ ་སྣང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྣང་བ་

བའི ་ བསམ་བླ ོ་ བཏང་ཡོ ང་དུས ་གང་ ལྟ ར་མངོན་རྟོག ས་

ནས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་སྣང་། སྣང་བ་ལྟར་འཛི ན་པ་དམ་པོ་ ཞིག་

བཞག་གི་ ཡོ ད། ད་ེ ན་ི མགོན་པོ་ ཀླུ་ སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་

ནས་སྔ ནོ ་ལ་ཐོས ་བྱུ ང་གི ་ གོ ་ བ་དང་དེ་ ནས་བསམ་བྱུ ང་

དེ་ ནས་རི མ ་བཞི ན་ཉམས་མངྱོ ་སླབེ ས་ཡོ ང་

དངོས ་ ཁམས་རི ག་པ་ དང་ འབྲེལ ་ནས་བཤད་པ་ དེས །

ད ེར་བརནྟེ ་ས ངྟོ ་པ་ཉདི ་ལ་གཞི་ གཅིག་ཡོ ད་པ་བྱས་ཏ་ེ ངོ་ བོ་

ཀྱི་ ཡོ ད་དམ་ཞ་ེ ན།

བྱས་ནས་སྔ ོན་ལ་ཚི ག་རྣམས་ལ་བསམ་བླ ོ་ ཞི ག ་བཏང་

སྣང་། སྣང་བ་ལྟར་ཞེན་ནས་ཚེ ་ བསྐྱལ་འགྲོ་གི་ ཡོ ད། ང་

ཞེས ་པ་ནི་ གང་ཡང་མེ ད་པའི་ སྐ ད་ཆ་བཤད་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་མ་

ཤེ ར་ཕྱི ན་གྱི ་ གཞུ ང་ལ་ཐོས ་བསམ་སྒ མ
ོ ་གསུ མ་ཡག་པོ་

གི ་ གོ་ བ་སྐྱེ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སོ གས་ཀྱི ་ ཆོས ་སྣང་བཞིན་པའི་ སྐབས་སུ ་ དོན་གྱི ་ ངོས ་ནས་

ལྟར་ཏུ ་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་མེད། བཙལ་བར་ཕྱིན་ན་དཔརེ ་

ན་གཟུ གས་རོ་ སོ གས་དོན་གྱི ་ ངོས ་ནས་ཡོ ད་པ་ཞིག ་སྣང་

བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། ཕར་དཔྱད་པ་ཡིན་ན་ཁྱོན་ནས་རྙདེ ་རྒྱུ་

མེ ད། ཅེས་ཚད་རལྡུ ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ཕལ་ཆེར་མིང་

ལས། རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །ད་ེ ན་ི སངྟོ ་པ་

དབུ ་མའི་ ལམ་ཡིན་ནོ། །གང་ཕྱིར་རནྟེ ་འབྱུང་མ་ཡིན་པའ།ི

།ཆོས་འགའ་ཡོ ད་པ་མ་ཡི ན་པ། །དེའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡི ན་

པའི་ ། །ཆོས་འགའ་ཡོ ད་པ་མ་ཡི ན་ནོ། །ཞས
ེ ་ཆོས་ཐམས་
ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞི ན་དུ་ བཤད་པ་ནི།

ངོ་ བོ་ ཉིད་

ཀྱིས ་གྲུབ་མེ ད་པ་དང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མེ ད་པར་རནྟེ ་ནས་
འབྱུང་བའམ་རནྟེ ་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་རེད་ཅས
ེ ་ཤོད་

བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ བཟང་པོ་ དང་དེ་ ངན་པ་རེད་ཅེས་པའི་ ཨ་

འཐས་ཀྱི ་ འཛི ན་པ་དེས ་ཆགས་སྡ ང་གི ་ བླ ་ོ དང་ཚུལ ་མི ན་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རགྟོ ་སྣ་ཚོ གས་སྐྱེ་བཞིན་ཡོ ད།

ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན། ཚུལ ་མི ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རགྟོ ་

བརྡའི་ བཞག་ཙམ་ཞས
ེ ་པ་དའེ ི་ ཐོག ་སླ བེ ས་ཡོ ང་གི ་ འདུག

ལས་ཆགས་སྡང་སྐྱེས། དེ་ ལས་ལས་བཟང་ངན་བསགས་

མཐའ་གཉིས་ཀྱིས ་ཚད་རལྡུ ་དངོས ་ཁམས་རིག་པས་བཤད་

ནའང་ཚུལ ་མི ན་ཡེ ་ཤེས ་ཀྱི ་ རྣམ་རགྟོ ་རྐྱེན་པས་སེ མས་ལ་

སངས་རྒྱས་པའི་ གྲུབ་མཐའི་ ནང་གི ་ དབུ ་ སེ མས་ཀྱི ་ གྲུབ་

པ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་གསུ ང་གི་ ཡོ ད།

སྣང་བ་

ལྟར་དོན་གྱི ་ ངོས ་ནས་མ་གྲུབ་ཅེས ་པ་དབུ ་ མ་བའི་ བཤད་

སྟངས་དང་།

སྣང་བ་ལྟར་ཕྱི་རོལ ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་ཅས
ེ ་པ་

སེམས་ཙམ་པའི་ ལྟ་ བ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་ཁམས་རི ག་
པའི་ བཤད་སྟངས་དེ་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།
ཐོགས་འདུག

ང་ཚོར་ཕན་

པར་ཤོད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ སྐ ད་ཆ་མ་བཤད་

ཆག་སྒ་ོ སྣ་ཚོ གས་ཤར།

ི ས་སྣང་
དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་འཇག

དང་། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་སྐྱེས་པ་སོ གས་སེམས་འཁྲུག་
བཞིན་ཡོ ད།

དངེ ་སྐ བས་འཛམ་གླི ང་གི ་རྙ ག
ོ ་དྲ་མང་པོ་ ཞི ག ་མི ས ་བཟོས ་
པའི་རྙག
ོ ་དྲ་རེད། མི ་སུ ་ ཡི ན་ནའང་རྙག
ོ ་དྲ་བཟོ་མི ་འདོད་

ཀྱང་ཚུལ ་མི ན་ཡེ ་ཤེ ས ་ཀྱི ་ རྣམ་རགྟོ ་དབང་གི ས ་ཡོ ང་གི ་

ས ངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི ་ ལྟ་ བ་བཤད་པ་ལ་ཚད་རལྡུ ་དངོས ་ཁམས་རིག ་

ཡོ ད། དའེ ི་རྩ་བ་གཏུ གས་ན་ཅི་ ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དོན་གྱི་

བཞི ན་བཟའ་བཏུ ང་ལོ ངས་སྤྱོད། གཉེན་ཉེ་ བ་སོ གས་སྣང་

མཁན་ཚོ ས ་ཀྱང་ཚད་རལྡུ ་དངོས ་ཁམས་རིག ་པར་བསམ་

ཕན་ཐོགས་ཅི་ ཡོ ད་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

རཱ་ མ་ནས
ཱ ་ཚད་རལྡུ ་དངོས ་ཁམས་རིག ་པ་དེང་སྐ བས་ནུབ ་

པ་སྦྱངས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་འཇུག་སླ་ བ་ཡོ ད། ཉནི ་ར་ེ

བ་ལྟར་གྲུབ་མེ ད་པར་བཤད་པ་ལ་དགོས ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་
དུད་འགྲོ་བྱ་

རི་ དྭགས། སྦྲང་མ་ཚུན་ཆད་དོན་གྱི་ ངོས་ནས་ཡོ ད་པ་ཞིག་

ངོས་ནས་ཡོ ད་པར་བསམ་བླ་ོ བཏང་བས་རདེ །

ཆོས་མེད་

བླ་ོ བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ཚན་རིག་པ་ར་རྗ་
ཕག
ྱོ ས་ལ་གསར་དུ་ དར་གྱི་ ཡོ ད་ནའང་།

རྒྱ་གར་ལ་ལོ ་

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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བཤད་ཀྱིན་འདུག སེ མས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོ ང་བ་ད་ེ སེམས་ནང་
ནས་ཚུལ ་མི ན་ཡེ ་ཤེས ་ཀྱི ་རྣམ་རགྟོ ་གི་རྐནྱེ ་གྱིས ་ཨ་འཐས་

འཛིན་པས་ཕག
ྱོ ས་ལྷུ ང་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ ཞིག ་བྱས་ནས་ཡོ ང་
གི་ ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་རདེ ། ད ེར་བརྟེན་ཟབ་མོ ་ དབུ ་

མའི་ གཞུ ང་གི ་ དངོས ་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི ་རི མ ་པ་ཞེས ་པས་

ཨ་འཐས་འཛི ན་པ་ཤུ གས་ཆུང་བར་གཏོང་བ་རདེ །

སྦས་

དོན་མངོན་རགྟོ ས་ཀྱི་རིམ ་པ་ཞས
ེ ་པ་ན།ི མངོན་རགྟོ ས་རྒྱན་

ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་ན་ི གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ ་འདོད།

།དེ་ དང་དེ་ ནི་མདོ་ བཞི ན་དུ།

།བསྡུས་དང་རྒྱས་པའི་ སྒ་ོ ནས་བརྗོད། །ཅས
ེ ་དོན་བདུན་ཅུའི་
ཉིས་སྟོང་ཡར་སྔནོ ་ནས་དར་ཡོ ད་པ་རདེ ་ཅས
ེ །

ཁུངས་སུ ་

དབུ ་ མ་རྩ་བ་ཤེས ་རབ་ཀྱི ་ ཚི གས་བཅད་འགའ་སྐྱོར་སོ ང་།

ད་ེ བདནེ ་པ་རེད།

རྒྱ་གར་གྱི་རི གས་པའི་ གཞུང་ལུ གས་

ནང་དུ། སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མེ ད་པའི་ སྐ ད་ཆ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་

ཡོ ད། དེ་ ནི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་མི ན་པར་ཚུལ ་མི ན་

ཡེ ་ཤེས ་ཀྱི ་ རྣམ་རགྟོ ་སྐྱེ་བ་ལ་གཉེན་པོ་ བསྟེན་སྟངས་ཤི ག ་
གསུ ངས་ཡོ ད། དབུ ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། གཟུགས་
གཟུགས་ཞེས་དོན་གྱི་ ངོས་ནས་ཡོ ད་པ་

སྟོང་པའོ་ ཞེས།

ལྟར་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་ཡོ ད་པ་མ་རདེ ། གཟུགས་
ཀྱི ་ དབྱིབས་དང་ཆ་ཤས་བཙལ་ན་གཟུགས་རྙ དེ ་པ་ཡོ ད་མ་

རདེ །

མི ་ཐུ བ།

གཟུགས་རྡུལ ་ཕྲ་རབ་ལ་གཏུ གས་ན་གཟུགས་རྙདེ ་

མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་ཕན་གནོད་འབྲེལ ་བའི་

གཟུགས་ཤི ག་ཡོ ད། ད་ེ བཞིན་སྒྲ། ད།ྲི རོ། རེག་བྱ་སོ གས་

བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རྙ དེ ་པ་མེ ད་པ་རྩ་ཤེ ས ་ལས་གསལ་

སེམས་མི ་སྐྱིད་པ་བཟོ་མཁན་ཆགས་སྡང་དང་།

ཆགས་

སྡ ང་གི ་ རྩ་བ་ན་ི དོན་ས ངྟེ ་ནས་ཡོ ད་པ་ཞིག ་སྣང་ཞི ང་སྣང་

བ་ལྟར་དོན་སངྟེ ་ནས་ཡོ ད་པར་ཞེན་ཏེ།

ཨ་འཐས་ཀྱི་

འཛིན་པ་སྐྱེས་ཤི ང་དེ་ ལས་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་བཞི ན་ཡོ ད། ཨ་
འཐས་ཀྱི་ འཛིན་པ་དེ་ སེལ ་བ་ལ།

བརྟེན་ནས་བཏགས་

པར་བསམ་བླ་ོ འཁོར་ན་དོན་གྱི ་ ངོས ་ནས་ཡོ ད་པ་ཞིག ་སྣང་

ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མེ ད་པར་གསུ ངས་པ་རེད། དེ་ཚི ག་ཙམ་
ནས་མི ་ འཇོག་པར་བསམ་བླ་ོ ཐོངས་དང་།

ཆགས་སྡང་

སྐྱེ་སའི་ ཡུ ལ ་ད་ེ སྤྱིར་བཏང་བླ ་ོ ལ་ཤར་དུས ་སྣང་ཙམ་ལྟ ་ བུ ་

ཞིག་རདེ ། ད་ེ ལ་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་དུས་དོན་གྱི་ ངོས་ནས་ཡོ ད་

པའི་ ཨ་འཐས་འཛིན་པ་ཞིག ་སྐྱེ་བཞིན་ཡོ ད་པ་གསལ་བོ་
རདེ །

ད ེར་བརྟེན་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་པ་དེས་ཉོན་མོ ངས་ལ་

ད་ེ ལས་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་བ་རེད།

འཐས་འཛིན་པ་ཤུ ག ས་ཆུ ང་བར་འགྲོ་བ་གསལ་བོ་རེད།

སྒྲུབ་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ ཐུ ་ བོ། སླབོ ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ ཝའི་ དབུ ་མ་བཞི ་
བརྒྱ་པ་ལས། །ལུ ས་ལ་ལུ ས་དབང་ཇི་ བཞི ན་དུ། །གཏི་

མུ ག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏེ། །དེ་ བཞི ན་ཉོན་མོ ངས་ཐམས་

ཅད་ཀྱང་།

།གཏི་མུ ག་བཅོམ ་པས་བཅོམ ་པར་འགྱུར།།

རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །མཐོང་ན་གཏ་ི མུ ག་

འབྱུང་མི ་འགྱུར།

།དའེ ི་ཕྱིར་འབད་པ་ཀུན་གྱིས་འདིར།།

གཏམ་ད་ེ ཐོག་མར་བསྙ ད་པར་བྱ། །ཞེས་སྡམ
ོ ་ཆེ ན་པོ་ ཞི ག་
བརྒྱབ་ཡོ ད།

ཤིག་གསུ ངས་ཡོ ད། ད ེར་བརནྟེ ་དབུ ་ ཕར་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ ་
བྱས་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རདེ ། ང་

ཚོ ་ བོད་དུ་ གྲྭ ་ ས་ཁག་ནས་གཞུ ང་ཆེ ན་པོ་ ཏི་ ལྔ ་ རྗོད་སྐ བ ས་
ི ་གལ་ཆེན་པོར་རྩི ་ བཞིན་ཡོ ད།
དབུ ་ ཕར་གཉས

ཤེར་ཕྱིན་

གྱི ་ དངོས ་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི ་རི མ ་པ་དབུ ་མ་རྩ་བ་ཤེས ་རབ་
དང་། དབུ ་མ་འཇུག་པ། སྦས་དོན་མངོན་རགྟོ ས་ཀྱི་རིམ ་

པ་མངོན་རགྟོ ས་རྒྱན་གྱི་ སངྟེ ་ནས་ལྟ་ བཞིན་ཡོ ད། ད་ེ ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རདེ ། ཅས
ེ ་ཆོས་འབྲེལ ་གྱི་ སྔནོ ་འགྲོའི་ གསུ ང་

ཆོ ས ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྗེས ་ཤེ ས ་རབ་སྙིང་པོའི་ ཆོ ས ་འབྲེལ ་
དབུ ་ འཛུགས་མཛད།།

བད་ེ ཡོ ང་བར་ཁྱད་པར་འདུག ཨ་འཐས་འཛི ན་པ་ཤུ གས་

ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་ན་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་བ་དང་།

དེར་བརྟེན་མགོན་པོ་ ཀླུ་

ཆེ་ བའི་ བླ་ོ དག་སྡམ
ོ ་བརྒྱབ་ནས་རི མ ་གྱིས ་བླ་ོ སྦྱངས་སྟངས་

གཉེན་པོ་བྱེད་པ་དང་འཕྲལ་དུའང་སེ མས་ལྷ དོ ་ལྷ དོ ་དང་ཞི ་

པོ་ ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། དེ་ ཅི འི་ཕྱིར་གལ་ཆེན་པོ་རདེ ་ཅ་ེ ན། སྣང་
བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛི ན་པ་དེས ་ཨ་འཐས་ཀྱི ་ འཛི ན་པ་དང་

རྣམ་གཞག་གསུ ང་སྐབས་སེ མས་བསྐྱེད་ནས་བཟུང་ས།ྟེ རྒྱ་

དོན་གྱི་ ངོས་ནས་

མེ ད་པར་མི ང་བརྡས་བཞག་ཙམ་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ན་ཨ་

དངེ ་སྐ བས་འཛམ་གླི ང་འདིར་ང་ཚོ ་ མི ་ཚང་མ་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་
མི ་འདོད་ཅི ང་བདེ་ བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་ནའང་། དཀའ་

ངལ་མང་པོ་ ཞིག ་མིས ་བཟོས ་པའི་ དཀའ་ངལ་ཞེ་ ཅིག ་རེད།

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ སྡུག་བསྔལ ་ཁ་ཁ་རེད།

མི ་ཚེ ་ འདིར་འདོད་དང་མི ་འདོད་པའི་རྐནྱེ ་བྱས་ནས། ཕྲག་

དོག་དང་འགྲན་སེ མས། ང་རྒྱལ། སྡུག་ས་ནས་གསོ ད་རེས་

བྱེད་པ་ཚུན་ཆད་ཆགས་སྡང་གི ་ བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ སྐྱེས་ནས་

རྙག
ོ ་དྲ་དེ་ དག་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་དེ་ ལྟར་

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། བོད་མི འི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་སོ གས་
ཞིབ ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ ཁ་བྱང་ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི གསུང་ཆོས་ཉིན་གཉིས་པར་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའི་དྲི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉནི ་སྤྱི་ ནོར་

རང་བཞི ན་གྱི ས ་མ་

བརྒྱུད་ཀོ ་རི་ ཡའི་ ནང་པ་གཙོ ས ་འཛམ་གླི ང་ཡུ ལ ་ཕྱོགས་
གང་སར་བཞུགས་པའི་ དད་ལྡ ན་རྣམས་ལ་་ཤེས ་རབ་སྙིང་

གནས ་ ལུ གས ་ རྗེན ་

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

པོའི་ བཀའ་ཆོས་འཕྲོ་ སྐྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ྲི ་འཁོད་མཚམས་ཀོ་རི་ ཡའི་ དགེ་ སླ ངོ ་
ད་ེ ཡང་བཞུགས་ཁར

ལགས་ཀྱིས་རང་སྐ ད་ཐོག་ཤེས་

(Ven. Jin-Ok)

རབ་སྙི ང་པོ་ གསུ ང་འདོན་གྲུབ་མཚམས་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་

དོན།

ི ་པར་ཆོས་
ཀོ་རི་ ཡའི་ཆོས་གྲོགས་ཚོར་ཉནི ་གཉས

རེད།

ལེ གས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་མང་ཆེ་

འབྲེལ ་གྱི ་ གཞུ ང་ཤེ ས ་རབ་ཀྱི ་ ཕ་རོལ ་ཏུ ་ཕྱིན་པའི་ སྙིང་པོ་
བས་གཞུང་དེ་ འདོན་གྱིན་ཡོ ད། བོད་པ་དང་སོ ག་པོ། ཝེ ་ ཐི་

ནེམ། རྒྱ་ནག ཉི་ ཧོང་། ཀོ་རི་ ཡ་བཅས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ཤེས་
རབ་སྙིང་པོ་ འདོན་མཁན་གྱི ་ ཆོ ས ་གྲོགས་གཅི ག ་གྱུར་རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།

བདནེ ་བཞིའི་ཆོས་

འཁོར་གསུ ང་དུས། སྡུག་བསྔལ ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱུང་
སྤང་བར་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ། ལམ་བསྒམ
ོ ་པར་བྱ་

ཞས
ེ ་། སྡུག་བསྔལ ་གྱི་རྒྱུ་ཡོ ད་མེ ད་བསམ་བླ་ོ བཏང་། རྒྱུ་
ད་ེ ངོ་ འཕདྲོ ་པ་བྱུང་ན་སེ མས་རང་བཞི ན་གྱིས ་འོད་གསལ་

བ་དང་།

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ད་ྲི མས་བསླ ད་པ་མེད་

པས། རྫོགས་སངས་སྐུ་ ན་ི འཕ ་ྲོ ཕྱིར་དང་། །ད་ེ བཞིན་ཉདི ་
དབྱེར་མེ ད་ཕྱིར་དང་། །རི གས་ཡོ ད་ཕྱིར་ན་ལུ ས་ཅན་ཀུན།

།རྟག་ཏུ ་སངས་རྒྱས་སྙིང་བོ་ ཅན། །ཞས
ེ ་གསུ ངས་པ་ལྟར།

སེ མས་གསལ་རིག་ལ་ད་ྲི མས་བསླ ད་པ་མེ ད་པ། དྲི་མ་དག་
གླ ་ོ བུར་བ་ཡི ན་པ།

སེ མས་རང་བཞི ན་གྱིས་འོད་གསལ་

བ་ལ་ཉོན་མོ ངས་པ་དང་ཤེ ས ་བྱའི་ སྒྲིབ ་པ་དང་བླ ་ོ ཡི ་སྐྱོན་

རི ག ས་མཐའ་དག་འབྲལ་རུང་དུ་ ཡོ ད་པར་གསུ ངས་པ་

རེད། ནལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་ དབང་པོ་ དག་གིས་ད་ྲི མ་སེམས་
ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་མེ ད་པ་དང་།
གསུ ངས་ཡོ ད།

དྲི་མ་གླ ་ོ བུར་བར་

དྲི་མ་གླ ་ོ བུར་བ་ཉིད་དང་། །ཡོ ན་ཏན་

རང་བཞི ན་ཉིད་ལྡན་ཕྱིར།

།ཞེས་སེ མས་ཀྱི་རང་བཞི ན་

གྲུ བ ་ པ ་ ད ང་ དེ འི ་

པར་ར ག
ྟོ ས་པ་ཞི ག ་

རང་ཆས་སུ ་ ཡོ ད་པ།
སེ མ ས ་ ས ྟེ ང ་ གི ་ ད ྲི་

མར་ གཉེན་པོ་ སྐྱེས་
ནས་ཤུ གས་ཆུང་བར་

ཕྱི ན་པ་ དང་སེ མ ས་

ཀྱི ་ ཡོ ན་ ཏན་གནས་
ད ང ་ ག ན ས ་ མི ན ་

མ ཁྱེན་ པའི ་ སྟོབ ས ་

ཆགས་པ་ཞེས་པ་ད་ེ བདནེ ་འཛིན་དང་

པར་འཇོག་ཐུ བ།

སོ གས་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས ་འཆར་བ་ཡོ ད་པར་གསུ ངས་

འབྲེལ ་བའི ་ ཐོ ག ་ནས་ཕྱི ན་པ་ ཡི ན་ན་ ཉོན་མོ ངས་པའི ་

གསུ ང་ཆོ ས ་གྲུབ་མཚམས་དགེ ་ འདུན་པ་དང་སྒྱུ ་རྩལ་བ་

པས་ཀུན་ཆགས་མཛད།

པ་རདེ །

ཅས
ེ ་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་དང་ཉིན་གཉིས་པའི་

བཅས་ལས་རིགས་འདྲ་མི ན་གྱི ་ ཆོ ས ་ཞུ ་ བའི་ ད་ྲི བ་ཁག་ལྔ ་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་གཤམ་གསལ།

དྲི་ བ། སྒམ
ོ ་རྒྱག་དུས་བདག་ལ་ཆགས་པའི་ བདག་ཆགས་
སྐྱེ་བར་བཤད་འདུག་པ་ད་ེ དངོས་གནས་ཡིན་ནམ། གལ་ཏ་ེ
ཡི ན་ན་སྒམ
ོ ་དེ་ ལམ་ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན་གསུ ང་རོགས།
བཀའ་ལན།
གི ་རེད།

བདག་ལ་བརྩེ ་ བ་དེ་རང་བཞི ན་གྱིས་ཡོ ང་

བདག་ལ་བརྩེ ་ བ་ཡོ ད་ནས་བདག་སྡུག་བསྔལ ་

མཐའ་དག་ལས་བྲལ་བ་དང་། ཡོ ན་ཏན་མཐའ་དག་དང་
ལྡན་པར་བྱེད་པ་རེད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ ་མཆོ ག་ཏུ ་ཐུ གས་བསྐྱེད།

དུ་ཚོ གས་བསགས་ཞས
ེ ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ།

བར་

སྔནོ ་ལ་

རང་གི་ ངོས ་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས ་པ་ཡོ ད་དགོས ་

པར་གཟིགས་ནས། བཅོམ ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་
ི ་ལ་བསླབས་ནས།
ཚོ གས་གཉས

བསྐལ ་ཆེ ན་གྲངས་མེ ད་

གསུ མ ་གྱི་ཚོ གས་བསགས་པར་བཤད་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་

ི ་ལ་ཁྱད་
བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བདག་ལ་བརྩེ ་ བ་གཉས

ཆགས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ཆགས་པ་སྟེ། འགྲོ་ལ་ཆགས་

།ཅེས་པའི་ཆགས་པ་ད་ེ བརྩེ ་ བ་

ཡིན། བརྩེ ་ བ་ད་ེ ཉོན་མོ ངས་དང་འབྲེལ ་བ་མི ན་པས། དེའི་

ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་ཡོ ད། །འགྲོ་ལ་ཆགས་པས་
ཀུན་ཆགས་མཛད།

།འཕགས་པ་ཐོགས་མེ ད་སྐྱོབ་ཉིད་

ཀྱིས། །མི ་ཕམ་མགོན་ལ་གསན་ནས་ན།ི །བསྟན་བཅོས་

ཆེ ན་པོའི་རྣམ་བཤད་མཛད། །ཅེས་པའི་ བདག་ལ་བརྩེ ་ བ་
ད་ེ མེད་ན་གཞན་ལ་བརྩེ ་ བ་ཡོ ང་གི་མ་རདེ །

ད ེར་བརནྟེ ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཁོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་།

གྲངས་མེད་གསུ མ ་གྱི་ཚོ གས་གསོ ག་པའི་ སྐབས་སུ ། སྔནོ ་

ལ་རང་དོན་དོན་གཉརེ ་གྱི ་ བླ ་ོ དང་འབྲེལ ་ནས་གཞན་དོན་

དོན་གཉེར་གྱི་ བླ་ོ སྐྱེས་ཡོ ད་པས། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཞས
ེ ་

པ་ད་ེ ཉོན་མོ ངས་དང་འདྲེས ་པའི ་ ཆགས་པ་ད་ེ མི ན་པར་

བརྩེ ་ བ་ལ་བཤད་ན་གོ་རྒྱུ་འདུག

ད་ྲི བ། སླབོ ་མ་ཞིག་རང་གི་ དགེ་ བའི་ བཤེས་གཉནེ ་དང་ཁ་
བྲལ་དུས་སླབོ ་མ་ད་ེ ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡི ན་ནམ།
བཀའ་ལན།

སྔནོ ་ལ་དགེ་ བའི་ བཤེས་གཉནེ ་ཟརེ ་བ་ད་ེ

ར་ྗེ རིན་པོ་ཆེའི་ ལམ་རིམ ་ཆེན་མོ འི་ ནང་ལ།

རང་མ་དུལ་

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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བར་གཞན་འདུལ་བའི་ གནས་མེ ད་པས།

བླ ་ མ་མཚན་ཉདི ་ཚང་བ་ཞིག ་ཡི ན་ན་བདནེ ་པ་བཞིའི་ ཐོག ་

དགོས་སོ།

དགོས། མ་གཞི་ སླབོ ་མ་ལ་དད་པ་ཡོ ད་ན་ད་ེ གས་འགྲིག་པ་

གཞན་རྒྱུད་
འདུལ ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཐོ ག ་མར་རང་རྒྱུ ད་ དུལ ་བ་ཞི ག ་
རང་གི ་རྒྱུད་འདུལ་ལུ གས་ད་ེ ཡང་གང་བྱུང་

བྱུང་གི ་ སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རགྟོ ས་པའི་ ཡོ ན་ཏན་དུ་ མི ང་དུ་

ནས་ལམ་བསྟན་ཅིང་།

ལམ་ལ་ཁདྲི ་མཁན་ཞིག་ཡིན་

དང་། དད་པ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། བླ་མས་དབང་
བྱིན་རླབས་ཡིན་ཞས
ེ ་མགོ་ ལ་ཕྱག་

བཏགས་པ་རེ་ ཡོ ད་པས་མི ་ ཕན་གྱི། རྒྱལ་བའི་ བསྟན་པ་སྤྱི་

འདྲ་བསྐུར་བ་དང་།

བསླ བ ་པ་རིན་པོ་ ཆེ་ གསུ མ ་དུ་ ངེས ་པས་དུལ ་བ་ལ་སོ གས་

གོང་དུ་ བཤད་པ་ལྟར་བདནེ ་བཞི་ ལས་བརྩམས་པའི་ ལམ་

དང་མཐུ ན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུ གས་ཤི ག་དགོས་སོ།
པ་གསུ མ ་གསུ ངས་སོ ་ ཞེས་གསུ ངས་ཡོ ད།

དེ་ ནི་

ད ེར་བརནྟེ ་

ན་ཡང་། བཟོ་རི ག་པ་ཁོ་རང་གི ་ ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་

།བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་ བ་ཉརེ ་ཞི་ བ།

ཁོག ་ཆེ ན་པོ་ དེ་ འདྲ་ནམ་མཁའི ་ མཐོངས་ནས་ཡེ ང་ཡེ ང་

པར་བརནྩོ ་བཅས་ལུ ང་གི ས་ཕྱུག

སླབོ ་མ་

གང་ཞིག ་རང་གི ་ དགེ་ བའི་ བཤེ ས ་གཉནེ ་དང་ཁ་བྲལ་ཡང་

བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ན། དཔེར་ན། ང་ཚོར་
ཆ་བཞག་ན།

སྟོན་པ་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ང་ཚོ འི་ དགེ་ བའི་

བཤེས་གཉེན་མཐར་ཐུ ག་དེ་ ཡི ན་པར་མ་ཟད། བོད་གངས་
ཅན་གྱི ་ ལྗ ང
ོ ས་ཀྱི ་ ས་དགེ ་ བཀའ་རྙིང་རིས ་སུ ་ མ་ཆད་པའི་
མཁས་གྲུབ་གཉིས ་ལྡ ན་གྱི ་ སྐྱེས་བུ ་ དམ་པ་དེ་ དག་ཀྱང་ང་

ཚོ འི་ བླ་མ་ཡི ན། མ་གཞི ་ ང་ཚོ འི་ཚེ་ འད་ི ལ་དབང་། ལུ ང་།
མན་ངག

ཁྲིད་གནང་བའི་རྩ་བའི་ བླ་མ་དེ་ དག་མཇལ་

རྒྱུ་མེད་ཀྱང་།
དགེ་ བའི་ བཤེས་གཉེན་གྱིས་བསྟན་པའི་
གདམས་ངག་དེ་ དག་སེ མས་ལ་ཉར་ནས། བླ་མ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ཟིན་ན་ཡང་བླ ་ མའི་ ཐུ གས་དང་འདྲེས་ངསེ ་ཀྱི ་
གསོལ ་བ་བཏབ། བླ་མས་ཇི་ ལྟར་གསུ ངས་པ་ད་ེ སེམས་ལ་

བཞག་ནས། ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གི་ གོ་ བ་སྐྱེས། བར་དུ་

བསམ་བྱུང་གི་ ངསེ ་པ་རྙདེ ། མཐར་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཐོག་ནས་

མྱོང་བ་ཐོན་ཐབས་ཤི ག་བྱེད་དགོས། དེར་བརྟེན་བླ་མ་འཚོ ་

ཞི ང་བཞེས་པའི་ དུས་ཚོ ད་ཡི ན་ན་ཡང་རེད། བླ་མ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ཟིན་པ་ཡི ན་ན་ཡང་རེད། དེ་ ལ་ཁྱད་པར་མེ ད།

གང་ལྟར་བླ ་ མས་ཇི་ ལྟར་བསྟན་པ་དེ་ སེ མས་ལ་ངེས ་པར་
བྱས།

བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡི ན་ན་བཅོམ ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས ་བདེན་པ་བཞི ་ ལ་བརྟེན་པའི་ ལམ་ཞི ག ་བསྟན་

ཡོ ད་པ་ད།ེ ལམ་རི མ ་ཆེ ན་མོ འི་ ནང་ལ་ཡང་། ད་ེ ལྟར་ན་

བདེན་པ་བཞི་ ན་ི ཐག
ེ ་པ་ཆེ་ ཆུང་གི ་ གཞུང་ཐམས་ཅད་ནས་
གསུ ངས་པ་ཞིག་ཡི ན་པས། སླབོ ་མ་བཀྲི་བའི་རི མ ་པ་ཡང་

ཚུལ ་དེ་ ལྟར་དུ་བྱ་ལ། ཞེས་གསུ ངས་ཡོ ད།

རི ག་པ་གཟིགས་མྱོང་ངམ། ཡོ ད་ན་དེ་ གང་ཡིན་ནམ།

གྱི་ གནད་སྟོན་མཁན་གྱི་ བླ་མ་ད་ེ འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ར་ྗེ

ཁྲིད་ཐུ བ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན་དགོས།

བླ་མ་ཁོ་རང་གི་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞིག་དགོས་པས།

ད་ྲི བ། ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་ཡིད་འཕགྲོ ་པའི་ བཟོ་
བཀའ་ལན། ཧ་ལས་པ་ད་ེ རལྡུ ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་རེད། རྡུལ ་

རིན་པོ་ ཆེས ་ལམ་རི མ ་ཆེ ན་མོ འི་ ནང་ལ་གསུ ངས་པ་ལྟར།

དེ་ ཡོ ང་བ་ལ་སྔནོ ་ལ་

ལེ ན་རྒྱུ་ཡིན་བསམ་པ་བྱེད་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ།

དབང་འཇོག་པ་ཙམ་གྱིས་བླ་མ་དེ་ ལྷ ག་པ་རང་མེ ད། ངས་

དགེ ་ བའི ་ བཤེ ས ་གཉེན་ཟེར་བ་ད་ེ སླ ོབ ་མ་ལ་ལམ་ཡང་

དག་པ་བསྟན་ནས། སླབོ ་མའི་ སེ མས་དགེ་ བའི་ཕྱོགས་ལ་

ཀྱི ་ བར་དུ་ བླ་མས་བསྟན་པའི་ གདམས་པ་དེ་ དག་ཉམས་སུ ་

ལ་སྨྲ་མཁས་ལྡན།

།ཡོ ན་ཏན་ལྷ ག་

།དེ་ ཉིད་རབ་ཏུ ་རྟོགས་

།བརྩེ ་ བའི་ བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སྤངོ ་།།

ཞེས ་གསུ ངས་པ་ལྟར་དགེ ་ བའི་ བཤེ ས ་གཉནེ ་མཚན་ཉདི ་

ཚང་བ་དེ་ འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་དགོས།

བླ ་ མ་དེ་ ཡང་རང་རྒྱུད་མ་དུལ ་བར་གཞན་རྒྱུད་འདུལ ་བའི་

གནས་མེ ད་པས་གསུ ངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས།

བླ་མ་འཚོ ་

ཞི ང་བཞེས ་པའི་ སྐ བས་སུ ་ བླ ་ མའི་ དྲུང་ནས་གདམས་ངག་
ཞུས།

དབང་དང་བྱིན་རླབས་གལ་ཆེན་པོ་ ཡིན་ན་ཡང་།

གཙོ་ བོ་ ཁདྲི ་གནང་རྒྱུ་དེ་ གལ་ཆེ ན་པོ་རེད། དབང་། ལུ ང་།

མན་ངག ཁདྲི ་ཅེས་པ་ལས་གཙོ་ བོ་ ཁྲིད་ཀྱི་ ཐོག་ནས་ལམ་

ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཉམས་ལེ ན་ཇི་ ལྟར་བྱེད་སྟངས་བཤད་དགོས།

ཐོག་མར་ཚེ ་ འདའི ི་ སྣང་ཤས་ལྡ ག
ོ ་པ། ད་ེ ནས་ཕྱི་མའི་ སྣང་

ཤས་ལྡ ག
ོ ་པ། དེ་ ནས་མངོན་མཐོ་ སྒྲུབ་པའི་ ཐབས་དེ་ དག་

ཕྲན་གྱི ་རིག ་པ་ད་ེ བ དེ ་སྤདྱོ ་བྱས་ནས་གཏོར་བཤི ག ་གཏོང་

ན་དེ་ དག་ཧ་ལས་པ་རེད། དེང་སང་གནམ་གྲུ་ཧ་ཅང་ལྗིད་
བྱས་ནས་འགྲོ་བ་ལྟ་ བུ ་ སོ གས།

ཧ་ལས་པ་རེད།

ཐོག་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོ ང་དུས།

དགོས་པ་མི ་འདུག་ཅས
ེ ་བརདྗོ ་ཐབས་མེད།

གྱི་ བསམ་བླ་ོ ལ་བརྩེ ་ བའི་ བསམ་པ་དགོས་ཀྱི་ འདུག

པའི་ གདམས་པ་ད་ེ སོ ་ སོའི་ སེ མས་ནས་མ་བརདྗེ ་པར་བྱས་

ཞེ་

སྡ ང་དང་ཕྲག་དོག ་གི ་ དབང་དུ་ མི ་འགྲོ་བར་གཞན་ལ་བརྩེ ་
བའི་ བསམ་པ་ཡོ ད་པའི་ ཐོག་ནས་བཟོ་རི ག་པ་ག་ཚོ ད་ཀྱིས ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཀྱང་དསེ ་ཕན་གྱི ་ ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས་གནོད་
ཀྱི་མེ ད།

གང་ལྟར་སེ མས་ཆགས་སྡང་གི ་ གཞན་དབང་དུ་ བཏང་ནས་

བཙུགས་ན།

བཤེས་གཉེན་ད་ེ མ་བཞུགས་པའི་ སྐབས་སུ ་ ཡང་ད ེས་བསྟན་

བཟོ་རིག་པ་

དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་བཟོ་རི ག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་

ཡས་པའི་ སེ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ དོན་དུ་ ཁྲིད་ཤེས ་པའི་
ད་ེ ལྟ་ བུའི་ དགེ་ བའི་

སྡུག་བསྔལ ་ཡོ ང་བའི་

རྐྱེན་ཆགས་འདུག ཡི ན་ནའང་འཛམ་གླིང་གི་ བཟོ་རིག་པ་

ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།

དགེ་ བའི་ བཤེས་གཉནེ ་ཞིག་དགོས།

འོན་ཀྱང་བཟོ་རི ག་པའི་ ཐོག་ནས་རྙདེ ་

པའི་ འཕྲུལ ་ཆས་ཀྱི ་རི གས་དེ་ དག་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི ་

ཚང་བར་བྱས་ནས། ངེས་ལེ གས་སྒྲུབ་པའི་ ཐབས་ཆ་ཚང་

བ་ཞིག་བསྟན། དེ་ ཡང་རང་གཅི ག་པུ ་མ་ཡི ན་པར་མཐའ་

བཟོ་རི ག་པའི་ ལག་རྩལ་

དཔརེ ་ན།

དང་གྲི་ལ་ཆ་བཞག་ན།

བཟོ་རིག་པའི་ ནང་གི་ ཁབ་

བཟོ་ བས་བཟོས་པའི་ ཁབ་ཅི ག་

གྲི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་སྐ འེ ི་རྩ་གལ་ཆེན་པོ་

ཞི ག ་བཏུ བ་པ་ཡི ན་ན་རྙ ག
ོ ་དྲ་ཆགས་པས་གཙོ ་ བོ་ སེ མས་
དུལ་དགོས། སེ མས་དུལ་བའི་ སྒ་ོ ནས་བཟོ་རི ག་པ་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་ཀྱང་། སེ མས་མ་དུལ་བའི་ སྒ་ོ ནས།

ནས་ཉམས་སུ ་ བླངས། ནམ་རྒྱུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་
བླ་མ་མདུན་ལ་གསོལ ་བཏབ། ད་ེ ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་

སེ མས་ཆགས་སྡང་གི ་ གཞན་དབང་དུ་ བཏང་ནས་བ དེ ་སྤདྱོ ་

གསུ ངས་པའི ་ གདམས་པ་ད་ེ དག་སེ མ ས་ནས་མ་བརདྗེ ་

ག་ཚོ ད་ཡོ ད་པའི་ཚོ ད་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན།

ལྟ་ བུའི་ སྒ་ོ ནས་བསགས་སྦྱངས་བྱེད་ཀྱང་། གཙོ་ བོ་ བླ་མས་

པར་བྱས་ནས།

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་

ཤོག །ཅས
ེ ་པ་ལྟར་འགྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ ཡིན། བླ་མ་ཞལ་
མ་བཞུགས་པའི་ སྐབས་སུ ་ ཡང་།

ཇི་སྲིད་སངས་མ་རྒྱས་

བྱས་ན།

བཟོ་རི ག་པ་ལ་སྐྱོན་འབྱུང་གི ་རེད།

དཔེ་ཆར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན།

དཔེར་ན།

གཞུང་སྦྱངས་ནས་ཤེས་ཚད་

རང་རྒྱལ་

གཞན་ཕམ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་དཔ ེ་ ཆར་བལྟ ས ་པའི ་ དགོས ་
དོན་མ་ཚང་བ་རེད།

དཔེ་ཆར་བལྟས་པ་དེས་གཞན་རྒྱུད་

འདུལ་བའི་ ཐབས་ལ། སྔནོ ་ལ་རང་རྒྱུད་མ་དུལ་བར། ང་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
རྒྱལ། ཕྲག་དོག འགྲན་སེམས་ཀྱི་ ཐོག་ནས་ཕྱིན་ན། སླབོ ་

གཉརེ ་བྱས་པ་ད་ེ སྐྱོན་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོ ད་པ་ལྟར།

པ་ལ་ཡང་གཅི ག་མཚུངས་ཡི ན།
དྲི་ བ།

བཟོ་རིག་

ང་རང་རི་མོ ་ འབྲི་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རི་

མོ འི་ ལམ་ནས་གཞན་ལ་བདེ་ བ་དང་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཚུལ ་གྱི ་
ལམ་སྟོན་གནང་རོགས།

བཀའ་ལན།

ང་ཚོར་ཆགས་པ་དང་མ་འབྲེལ ་བའི་ བརྩེ ་

བ་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད་པས།

བོད་དང་བོད་མི།

9

མས་རང་གི ་ བུ ་ཕྲུག་ལ་བརྩེ ་ བ་

བྱེད་པ། དཔརེ ་ན། དུད་འགྲོ་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་དུད་འགྲོའི་
ཨ་མས་ཕྲུ ་གུ ་ ལ་ཧ་ཅང་བརྩེ ་ བ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞི ན་

འགྲོ་བ་ལ། སྒམ
ོ ་རྐྱང་རྐྱང་བྱས་པས་ནུས་པ་ད་ེ ཙམ་ཐོན་

བ་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་སམ།
འཛམ་གླིང་འདིའི་ སྒང་ལ་ཡོ ད་པའི་ཆོས་

བཀའ་ལན།

བརྒྱུད་སོ ་ སོ ་ བ་རྣམས་ལོ ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་གོང་གི ་ བླ ་ མ་གོང་མ་
ི ་རནྟེ ་
གོང་མའི་ཕྱག་ལེ ན་ལྟར་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།
འཇག

ལམ་རྒྱག་པ་སོ གས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ འདུག
སྒམ
ོ ་བརྒྱབ་པ་གཅི ག་
པུ ས ་ཆོ ག ་གི ་ ཡོ ད་ན་མགོ ན་པོ་ ཀླུ ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་རིག ས་ཚོ ག ས་

རདེ ། ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཡི ན་ནའང་རེད། དུས་དུས་ལ་སྨནོ ་
པའི་ཆོས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན།

ང་ཚོ ་ སངས་རྒྱས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པའི་

ནང་ལ་སྒམ
ོ ་གཙོ་ བོར་བྱེད་པ་གཅི ག་དང་།

ཐོས་བསམ་

སྒམ
ོ ་པ་ཡ་མ་བྲལ་བར་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་གཅིག

བཤད་

ཞིག་རདེ ་དྲན་ཐུ བ ་པས། དེ་ ལྟ་ བུའི་རི་མོ འི་ ལམ་ནས་བརྩེ ་

ལོ ་ ཤས་སྔ ོན་ངོས ་རང་ཉ་ི ཧོང་ལ་ཡོ ད་པའི ་ སྐ བ ས་ཤི ག་

བརྩེ ་ བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་ ཡི ་ཡོ ད།

བྱས་པའི་ རས
ྗེ ་སུ ་ ངོས ་ཀྱིས ་རེ་ འདུན་ཞི ག ་བཏོན་པ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་སྐྱེས་པའི་ ཉིན་

མོ ་ དེ་ ནས་མ་ཡི ་བརྩེ ་ བས་འཚོ ་ ཡོ ད་པ་དེ།

རི་མོ འི་ ལམ་

ནས་བྱི ས ་པ་ཆུ ང་ཆུ ང་གི ་ སྐ བ ས་ནས་མཐོང་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་

ཞིག་བྱེད་ཐུ བ ་ན་ཡག་པོ་ ཡོ ད།

ལ།

ཉ་ི ཧོང་གི ་ ལྷ་ ཁང་ཞི ག་གི ་ ནང་ལ་ང་ཚོ ས་བགྲོ་གླ ང
ེ ་

ཚོ གས་ཁང་འདའི ི ་ ནང་ལ་སྒ ོམ ་རྒྱག་པ་གཅི ག ་པུ ་ མི ན་
པར།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ བགྲོ་གླ ང
ེ ་བྱེད་རྒྱུ་མང་

མངྱོ ་།

བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ཆོས་བྱེད་

ཡང་རི་མོ འི་ ཐོག་ནས་

ཙམ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས ་བསམ་འཆར་བཤད་

པ། ཨམ་གཙིགས་བསྡམས། ང་ཚོར་མཆེ་ བ་མེ ད་པ་མ་

རི ག ས་གཅི ག ་གི ས ་སྒ ོམ ་གཙོ ་ བོ་ བྱས་ནས་བཞུ ག ས་པ་

ཞེ་ སྡང་གི ་ གཞན་དབང་དུ་ཕྱིན་པ།

གཏོགས་མཆེ་ བ་གཙི གས་ནས།
བ་ཞིག་བྲིས་པ་ཡི ན་ན།

སེ མས་མི ་སྐྱིད་ཅི ང་།

གདོང་ཡང་མི ་ སྡུག་

ུ ་
ི ས་སུ ་རང
ཧ་ཅང་འཇག

བྱིས་པ་ཞིག་གིས་བལྟས་ཀྱང་

དེ་མ་ཐག་ལྟ་ སྙིང་མི ་ འདོད་ཀྱང་།

ཨ་མའི་ བརྩེ ་ བས་བྱིས་པ་གསོ ་ བ་དང་། དུད་འགྲོ་ཡི ན་ན་

ཡང་གཅིག ་གིས ་གཅིག ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རི་ མོ ་ མཐོང་

རདེ ། ད་ེ བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་པ། ཀོ་རི་ ཡའི་ཆོས་པ་

ཚོ ས ་རྩེ ་ གཅི ག ་ཏུ ་སྒ མ
ོ ་པ་དེ་ ངོ་ མཚར་སྐྱེ་བ་ཞི ག ་ཡི ན་ན་

པ་གཙོ་ བོ་བྱེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའམ་སྒམ
ོ ་རྒྱག་པ་གཙོ་ བོར་
བྱེད་པའི་ཕྱག་ལེ ན་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

བ་ད་ེ ཅི་ འདྲའི་རྩ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་པ་དང་། ང་ཚོ འི་མི ་ཚེ ་ འདི་

ད ེར་བརནྟེ ་ཉ་ི ཧོང་གི་ཆོས ་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཡི ན་ན་ཡང་

བཀོད་པ་པོ་ འདོད་མཁན་གྱི ་ ཡི ་ཤུ འི ་ ཆོ ས ་པ་ཡི ན་ནའང་

འདུག་པ་ལྟ་ བུའི་རི་མོ ་ སྙིང་ར་ྗེ བོ་ ཡོ ད་ན། རི་མོ ་ དེ་མཐོང་

ཡོ ང་དུས ་ང་ཚོ འི ་ སེ མ ས་ནང་མའི ་ བརྩེ ་ བ་ད་ེ ཧ་ལས་པ་

རྒྱུ་མེ ད།

ཡག་པོ་རེད་དེ།
དང་།

སྔནོ ་ལ་ཉོན་མོ ངས་ཀྱི་ གཉནེ ་པོ་བྱེད་པ་

རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་ གཉེན་པོ་བྱེད་པ་དེ།

ཆོས་

རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ཉོན་མོ ངས་
ཀྱི་ གཉེན་པོ་ དང་།

རང་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི་ གཉནེ ་པོ་བྱས་

ནས་འགྲོ་དགོས་པ་མ་གཏོགས།

ཅི་ ཡང་ཡི ད་ལ་མི ་བྱེད་

ཡང་། དེ་ ཙམ་གྱིས་བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ ཐབེ ས་

དག
ྲུ དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ དབུ ་མ་འཇུག་པ་དང་།
དབུ ་མ་ཚི ག་གསལ་སོ གས་དགོས་པ་མི ་འདུག ཉོན་མོ ངས་

དང་རྣམ་རགྟོ ་གི ་ རིག ས་ཁ་ཐུ ག་གི ་ ཕྱིར་འཕ ྲོ་ བ་ད་ེ ཚུར་
སྡུ ད་པའི ་ འཇོག ་སྒ མ
ོ ་ཙམ་གྱི ས ་ཉོན་མོ ངས་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་མི ་ཐུ བ ་པས། ཉོན་མོ ངས་ད་ེ ཕྱིན་ཅི་ ལོ ག་གི་ བླ་ོ ཡིན་

པ་དང་།

དེས་རང་གཞན་ཕུང་བར་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས། དེ་ ཡང་

ཉོན་མོ ངས་ཀྱི ་ ཉེས ་དམི གས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས ་མི ་ཆོ ག ་

པར། ཉོན་མོ ངས་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་དའེ ི་ ལྡ ག
ོ ་ཟླ་བདག་

མེ ད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྒམ
ོ ་པ། རང་གཅས
ེ ་འཛིན་ཡིན་

ན་དེའི ་ ལྡ ོག ་ཟླ་གཞན་གཅེས ་འཛི ན་གྱི ་ བླ ་ོ བསྒ མ
ོ ས་ནས་
དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ། དཔྱད་སྒམ
ོ ་དང་འཇོག་སྒམ
ོ ་ཟུང་འབྲེལ ་
བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ ཡིན།

ཆོས ་གྲོགས་མང་པོ་ ཞིག་གིས ་སྒམ
ོ ་བསྐྱོན་ནས་བཞུགས་པ་

ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བའི་ གནས་ཡི ན་ན་ཡང་། དཔྱད་སྒམ
ོ ་
བྱས་ནས་ཉོན་མོ ངས་ལ་གཉེན་པོ་ བསྟེན་པ།

རང་གཅས
ེ ་

འཛི ན་དང་བདག་ཏུ ་འཛི ན་པའི་ བདེན་འཛིན་ལ་གཉནེ ་པོ་

ན། ང་ཚོ འི་ སེ མས་ཀྱང་སྐྱིད་པོ་ ཡོ ང་གི་ འདུག དཔརེ ་ན།

པར་བསྡ ད་པས་ཁ་ཐུ ག ་བདནེ ་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་དང་།

མཐོང་སྙིང་མི ་ འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ འདུག་པས། རི་མོ འི་ ལམ་

ཡང་། ད ེས་ཆགས་སོ གས་ཉོན་མོ ངས་ཀྱི་རྩ་བ་ལ་འགུལ ་

བརྒྱུད་སོ ་ སོ འི ་ ཁྲི མ ས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ལ་སོ ་ སོ འི ་
ཕྱག་སལ
ྲོ ་ལམ་འགྲོ་སྟངས། གོམས་གཤི ས་ཤི ག་ཡོ ད། བླ་ོ

པར་མ་ཟད། ལྷ ག་དོན་དེང་སང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ སྡ་ེ ཚན་ནང་

རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་མ་རིག ་པ་ལ་

དཔྱད་སྒམ
ོ ་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཤུ གས་ཆེ་ ཙམ་ཞིག ་གནང་ཐུ བ ་

རབ་ཀྱི་ ཐོག་ནས་རང་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི་ སྐྱོན་དང་། གཞན་

ི ་པའི ་ གསུ ང་ཆོ ས ་གནང་སྒ ་ོ ལེ ག ས་པར་གྲུབ་
ཉ ིན་གཉ ས

སྟག་དང་གཟི ག ་སོ གས་ཀྱིས ་མཆེ་ བ་གཙི གས་ཡོ ང་དུས །

ནས་གཞན་ཕན་གྱི ་ བརྩེ ་ བ་འབྲི ་ རྒྱུ་དེ་ གལ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་

ལ་བརྩེ ་ བ་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་པ་གླ ང
ེ ་དགོས ་ཀྱི ་ འདུག ་ཅེས ་

ངས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་ཀྱི་ ཡོ ད། དེ་རི་མོ འི་ ལམ་ནས་སྟོན་
ཐུ བ ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།
དྲི་ བ། ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དུས་རབས་ཀྱི་ འགྱུར་འགྲོས་

དང་བས ནྟུ ་ནས་ཆོ ས ་བརྒྱུད་སོ ་ སོ འི་ ཁྲི མས་ལའང་འགྱུར་

ཆགས་སོ གས་ཉོན་མོ ངས་མངོན་གྱུར་པ་མི ་ཡོ ང་བར་ཕན་
སྐྱོད་ཐེབས་ཐུ བ ་པ་ཞིག་ཡོ ང་གི་མ་རདེ །

གཙོ་ བོ་ཆོས་

གཉེན་པོ་ བསྟེན་པ་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་
གཅེས་འཛི ན་གྱི་ ཡོ ན་ཏན་བསམ་པའི་ ཐོག་ནས།

རང་

གཅེས་འཛི ན་གྱི་སྐྱོན་མཚང་ར ྟོལ། གཞན་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི་
ཡོ ན་ཏན་ངོ་སྤྲད།

དའེ ི་ ཐོག་ལ་དོ་ སྣང་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཆེ་ར་ུ

བསནྟེ ་རྒྱུ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རདེ ་དྲན་གྱི་ འདུག

ཆོས་

རྩེ ་ གཅི ག ་ཏུ ་འཇོག ་པའི ་ འཇོག ་སྒ མ
ོ ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར།

ན་དྲན་གྱི་ འདུག ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ། ཞས
ེ ་བཀའ་ལན་སྩལ་རསྗེ ་
ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི བཀའ་ཆོས་རེ་ཞི ག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པ།
མཁའ་གནས་པ་དང་།

།ཞེས་པའི་ ཐོག་བསམ་བླ་ོ འཁོར་

གྱི་ ཡོ ད། ཚེ་ འད་ི ལ་སྐྱེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཇི་སདྲི ་ནམ་

མཁའ་གནས་པའི་ བར་ལ་སེ མས་ཅན་གྱི ་ དོན་བྱེད་ཀྱི ་ ཡི ན་

ཞེས་སེ མས་ཤུ གས་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ བཞིན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞི ན་གྱི་ སྒྲུབ་པའི་ སྟོང་བ། རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ ་བར་

འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ ནི་ སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ བཤད། །དེ་ ནི་ བརྟེན་
ནས་བཏགས་པ་སྟེ། །དེ་ ཉིད་དབུ ་མའི་ ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞས
ེ ་

མགོན་པོ་ ཀླུ་ སྒྲུབ་ཀྱི་ གསུ ངས་པ་ད་ེ ཚོ འི་ གྲས་དང་། གཞན་
ཡང་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ གསུ ངས་དེ་ དག་ཧ་ལས་པའི་ ཟབ་

པོ་རདེ ་འདུག

༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
ལ་ཀོ་རི་ ཡའི་ ནང་པ་ཚོ ས ་ཇི་ ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ སྨིན་སྩལ་ཐོབ ་སྟེ། ཕྱི་

བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ སྒྲིལ ་དུས ་བསམ་བླ ོའི་ ནང་འགྱུར་བ་
ཐེབས་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། གང་ལྟར་ཐོས་པའི་ དོན་ལ་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ བསམ་བླ ོ་ བཏང་ནས་དཔེ་ ཆ་ཡང་ཀླ ོག ་པ་དང་།

ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༥ ནས་ ༧ བར་ཉིན་གྲངས་

ངོས་ཀྱིས་བཤད་པ་དང་དཔེ་ཆ་ནང་ཡོ ད་པ།

ཁག་ལེ གས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

བ་ད་ེ འདྲ་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། ངོས་ཀྱིས་སྤྱི་ ཡོ ངས་ཐོག་སྙིང་

གསུ མ་རི ང་གི ་ ཤེ ས ་རབ་སྙི ང་པོའི ་ བཀའ་ཆོ ས ་གནང་སྒ ་ོ
ད་ེ ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ ་ ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་
༩

ཙམ་ལ་མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བའི་ གཟིམ ་

ཆུ ང་ཕོ་ བྲང་ནས་གསུ ང་ཆོ ས ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུར་

གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་ཀོ་རི་ ཡའི་ཆོས་གྲོགས་

ཚོ ་ དང་ལྷན་སྐ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཉིན་གསུ མ ་པ་དེ་རེད།

ཉིན་

དང་པོ་ དང་གཉིས ་པར་སྐ ད་ཆ་བྱུང་བ་ད་ེ དག་སོ ་ སོ ་ གཅིག ་

དེ་ བཞི ན་

ངོས ་ཀྱིས ་ད་ལྟ་ བཤད་པ་འགའ་ཤས་དཔ ་ེ ཆ་ནང་མ་གསལ་

པོ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཤོད་ཀྱི་ ཡོ ད། དཔ ་ེ ཆ་ནང་དའེ ི་ འགྲེལ ་
བཤད་ཞིབ ་ཕྲ་ཡོ ད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཆོས་འབྲེལ ་ཐོབ ་སོང་

བླ ་ོ གང་ཡང་བཏང་མེ ད་དུས ་ད་ེ ཙམ་སེ མས་ནང་གང་ཡང་
ད་ེ ནས་རིམ ་པས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ས ་ྟེ གཞུང་

པར་ངེས ་པར་དུ་ བསྐྱར་དུ་ བསམ་བླ་ོ བཏང་ས ་ྟེ ཉནི ་ར་ེ བཞིན་

གཞན་དག་ཕན་ཚུ ན་འདྲེས ་ནས་བསམ་བླ ོ་ བཏང་ཡོ ང་

བླ ་ོ གཏོང་ཡོ ང་སྐ བས་ཐོག ་མར་ཐོས ་བྱུང་གི ་ གོ་ བ་སྐྱེས་པ་

།

རྣམས་རིམ ་བཞིན་བསམ་བླ ་ོ གཏོང་དུས ་སེ མས་ནང་ཕྲན་
བུ ་ ངེས་པ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་། སེ མས་ནང་ངསེ ་པ་སྐྱེ་དགོས་བྱུང་

ཁེགས་པར་ཐལ་བ།

དོན་དམ་པའི་ སྐྱེ་བ་མི ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་མཐོང་དུ་ཟུང་

བར་མི ་འཐད་པར་ཐལ་བ་བཅས་ཐལ་བ་བཞི ་ པོར་ངོས ་

ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི ་ ཡོ ད།

ཞོགས་པ་ཡར་

ལངས་ཏེ་ བསྐར
ོ ་བ་ཏོག ་ཙམ་སྐར
ོ ་བའི ་ སྐ བ ས་དེ་རི ག ས་
བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི་ ཡོ ད།

ལྡན་མིན། །ཞས
ུ ་སྦྱར་ནས། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་
ེ ་རང་ལ་ཚར

རྒྱུའི་ དོན་དག་རདེ ། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལམ་རིམ ་དང་
ད་ེ ཚོ ་ གྲས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཐོས་ཡོ ད།
བཤད་ལུ ང་

མི ་འདུག

ཉིན་ལྟར་བསམ་

པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ ཐལ་བ།

ཐ་སྙ ད་བདེན་པ་རི གས་

རི མ ་བཞི ན་སོ ་ སའི ་ སེ མ ས་བརྒྱུད་ནང་འགྱུར་བ་ཐ ེབ ས་

འཆད་པ་བྱུང་ཚེ ་ དེ་ཚར་གཅི ག་ཐོས ་སོང་ཞེས ་པ་ཙམ་མི ན་
ཉམས་ལེ ན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད།

ི ་རྒྱུར་ཐལ་བ་དང་།
པོའི་ འཇག

མགོན་པོ་ ཀླུ་ སྒྲུབ་ཀྱིས། ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ ལས་གཞན་མིན། །

ཞུས་ཡོ ད། མྱུང་ཁྲི་ ཡང་ཞུས་ཡོ ད། སྐབས་དེ་ དུས་བསམ་

གང་ལྟར་བླ་མའི་ དྲུང་ནས་

བསྡམ
ོ ས་སྐྱོན་ཡོ ང་དུས ་འཕགས་པའི་ མཉམ་བཞག་དངོས ་

ཞེས་ཐོབ ་གྲངས་གསོ ག་རྒྱུའི་ སྐ ད་ཆ་མ་རདེ །

པུ ་ བསྡ ད་པའི་ སྐ བས་ངོས ་ཀྱིས ་བརྗོད་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་

ལེ ན་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ།

གང་ལྟར་ར་ྗེ རིན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་གི ས་མར་

དེ་ ལ་ཕུང་མེ ད་དེ་ དེར་མེ ད།

།དེ་ བཞི ན་གཤེགས་པ་ཕུང་

ཕུང་ལྡན་མི ན། །བདག་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞས
ེ ་

ི ་ས ངྟོ ་པའི་ གོ་ བ་ཏོག ་ཙམ་
བསམ་བླ ་ོ གཏོང་བཞིན་པ་འདས
ཡོ ད་པ་དེ་ སེ མ ས་ནང་ཚོ ར་བ་ཡོ ད་པ་ཞིག ་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད།

གང་ལྟར་གལ་ཆེ ན་པོ་ ན་ི ཡང་ནས་ཡང་དུ་ འདསྲི ་པར་བྱེད་

རྒྱུ་དང་། ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་རིམ ་པས་སེམས་
ལ་འགྱུར་བ་ཐབེ ས་པ་བྱེད་རྒྱུ་རདེ ། འདིའི་ ཐོག་ནས་ད་ལྟ་

སྐབས་ཏན་ཏན་སེ མས་ནང་འགྱུར་བ་འཐབེ ་རྒྱུ་གཅིག་དང་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ ནང་གསུ ངས་པ་བཞི ན། ག་ཏེ་ ག་ཏེ་ པཱ ་

གཉདི ་སད་པ་དང་ལམ་སང་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་ སེ མས་དང་ས ངྟོ ་

ཆུབ ་ཀྱི ་ སེ མས་དང་ས ངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི ་ ལྟ ་ བ་ལ་མྱོང་བ་ཤུ གས་ཆེ་

སེམས་ནང་འགྱུར་བ་ཐབེ ས་པའི་ ལག་ཆ་ལ་ཞོགས་པ་

ཉིད་ཀྱི་ ལྟ་ བ་དྲན་པ། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ། །ཇི་སྲིད་ནམ་

ར་ག་ཏེ་ པཱ ་ར་སཾ ་ ག་ཏེ་ བོ་ དྷ་ི སྭ་ ཧཱ། ཞེས་བླ་ོ རི མ ་པས་བྱང་

ར་ུ དང་ཟབ་ཏུ ་ཕྱི ན་ནས་རིམ ་པས་ཚོ གས་ལམ་དང་སྦར
ྱོ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

11

ལམ། མཐོང་ལམ། སྒམ
ོ ་ལམ། མི ་ སླབོ ་ལམ་བཅས་ང་

བྱས་ནས་ལས་ཅི ་ འདྲ་ཞི ག ་གི ས ་འབྲས་བུ ་འདི་ བྱུ ང་བ་

འདུམ ་བདེ་ཤོས་དེ་ སྤྱོད་འཇུག་ནས།

པར་སོ ་ སོ ་རང་གིས ་ཉམས་མང
ྱོ ་གི ་ ཐོག ་ལ་དེ་ དག་དངོས ་

དང་ཤི ན་ཏུ ་ལྐ ག
ོ ་གྱུར་ཡིན་པས།

བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

བཅོས་སུ ་མེ ད་ན་ནི།། དེ་ ལ་མི ་དགའ་བྱས་ཅི་ ཕན།། ཞས
ེ ་

རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོ བཏང་

ནས། རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ འདྲ་ཞི ག་གི ་ ཐོག་ནས་ནད་ཡམས་འདི་
དུས ་སྐ བ ས་འདའི ི ་ སྐ བ ས་སུ ་བྱུ ང་བ་རེད་ཅེས ་གསུ ང་རྒྱུ ་

ནས། བཅོས་ཐབས་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཡི ན་ན་བླ་ོ ལྷ དོ ་ལྷ དོ ་བྱོས།

གཙོ་ བོ་ གོམས་འདྲིས་རེད་འདུག

ཡང་། ནད་ཡམས་འདི་ འདྲ་ཡོ ང་བའི་རྩ་བ་དེ། ང་ཚོར་

ཚོ ས ་ཤོ ད་བཞི ན་པ་འདི་ དཔེ་ ཆའི ་ ནང་ཡོ ད་པ་ཙམ་མི ན་
སུ ་ ཡོ ང་རྒྱུ་གོམས་པའི་ སྒ་ོ ནས་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད། དད་པ་གལ་

ཆེ ན་པོ་རེད་དེ་ སེ མ ས་ནང་འགུ ལ ་སྐྱོད་འཐེབ ་རྒྱུ་ནི་ ཆོ ས ་
ས ་ྟེ དད་པ་དང་ཤེ ས ་རབ་ཟུ ང་སྦྲེལ ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་

ཅས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

རྗེས ་ཤེ ས ་རབ་སྙི ང་པོའི ་ བཀའ་ཆོ ས ་འཕྲོ་ སྐྱོང་མཛད་དེ་

མཇུག ་ ལེ གས་པར་གྲུ བ་མཚམས་མགོ ན ་པོ ་ གང་ ཉ ིད་
མཆོ ག ་གིས ་མཛད་པའི་ བླ ་ མའི་ རྣལ་འབྱོར་གྲུ་འཛི ན་ཞི ང་

གི ་ ཐེམ ་སྐས ་ཞེས ་བྱ་བའི་ ལུ ང་དང་བྱང་ཆུབ ་སེ མས་དཔའི་
སྡམ
ོ ་པ་འབོག་ཆོ ག་མཛད་པ་དང་།
མཐར་ཆོས་ཞུ་ བ་ཞི ག་གི ས།

ནད་ཡམས་འདི་ ཡུ ན་རི ང་

དྲགས་པའི ་ རྐྱེན་གྱི ས ་སེ མ ས་གུ ་ དོག ་པོ་ ཆགས་བཞི ན་

འདུག་པས་དེ་ སེལ ་བའི་ ཐབས་ལམ་གསུ ང་རོགས། ཞེས་

བཀའ་འདྲི་ ཞུ ས ་པར་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་
ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ས།

ད་ལྟ་ ནད་ཡམས་དེ་ ཨ་རིའི་ ནང་ཧ་

ལས་པའི་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ དང་།

དེ་ བཞི ན་རྒྱ་གར་དང་ཉི་

ཧོང་ལ་ཡང་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ང་གི ་ འདུག་པས། ཀོ་རི་ ཡ་

དང་རྒྱ་ནག་གི་ སེ མས་ལ་དངོས ་གནས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་བ་

རདེ ་ཟརེ ་ན།

ལས་འབྲས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་དེ་ཕྲ་ཞི ང་ཕྲ་བ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི ་ ཡེ ་ཤེ ས ་ཀྱི ས ་གཟི ག ས་

ཡོ ད་པ་འད་ི ཡི ན། མཐོང་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ཟས་དང་

སྤྱོད་ལམ་མང་པོ་ ཞིག་དང་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་གི ་ ངོས་ནས་བཤད་ན།

ཚེ་

རབས་མང་པོའི ་ རྒྱུ ་དང་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ འི ་ དུས ་

ི ་ནད་ཡམས་འད་ི འདྲ་ཞིག ་དམི གས་བསལ་
རབས་འདར

ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་པ་དང་།

ད་ེ འཛམ་

བུ ་ གླི ང་འདའི ི་ སྒ ང་གི ་ མི ་སོ ་ སོ ས ་སྔ ནོ ་བསགས་པའི་ ལས་
ཀྱི་ འབྲས་བུ ་ སྨིན་ནས་ཡོ ང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཞིབ ་ཚགས་པོ་

ནད་ཡམས་འདི་ སེ ལ ་རྒྱུར་ཚན་རི ག ་པ་དང་སྨ ན་པ་ཚོ ས ་

ན་ནི་ ང་ཚོ འི་ སྤྱི ་ མཐུ ན་གྱི ་ ལས་ཡི ན་པས་ལྡ ོག ་ཏུ ་ཡོ ད་པ་

ཡོ ད་པས་རྐནྱེ ་བྱས་ཏེ།

ལས་ངན་བསགས་པའི་ འབྲས་

བུ ་ སྨིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད་པས། ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི ་

འཕྲད།
ལྟར།

ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི ་ཟ་ཞེས་གསུ ངས་འདུག་པ་

ནད་ཡམས་ཡོ ང་བ་དེ་རང་བཞི ན་གྱིས་ང་ཚོ འི་ཚེ ་

མ་རེད་བསམས་པ་དང་།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་

གི ་ ངོས་ནས་བཤད་ན། ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བཤད་པ་
མ་གཏོགས། ཚེ་ འད་ི གཅིག་པུ ་ བཤད་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་ ལྟ་

བུ འི་ ཐོག ་ནས་རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུ བ ་ལམ་དུ་ བསྒྱུར་གསུ ངས་

པ་ལྟར། རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་དེས་སེ མས་སྦུག་སྲུབས་དོག་པོ་

མ་ཚང་མེ ད་རྒྱུ་དེ་ ལ་

དུ་ བསྒྱུར་ཐུ བ ་པའི་ གོ་ སྐབས་ཡོ ད་པས་ད་ེ ལྟར་གྱིས། ཞས
ེ ་

ཡང་ཕྱི ་ ནང་གི ་རྐྱེན་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་ནས་ནད་ཡམས་

དེ་ དག་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་པར་བརྟེན།

ཡོ ད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། བཅོས་སུ ་མེ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན་

ཚེ་ འད་ི ལ་

རབས་མང་པོའི་ ལས་དང་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད་པ།

ན།ི ། འབྲས་བུ ་ གང་གི ས་ལྡ ག
ོ ་པར་ནུས།། ཞེས་རྒྱུ་མ་ཚང་

མི ་བྱེད་པར།

རྐནྱེ ་ངན་བྱུང་བ་ད་ེ དག་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི་ ལམ་

སོ གས་ད་ྲི བ་ཁག་ལྔ ་ ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་རྗེས ་ཀོ ་རི ་ ཡའི་

བ་མེ ད་པ་ཞི ག ་གྲུབ་ཚར་བའི་ རས
ྗེ ་ལ་དའེ ི་ འབྲས་བུ ་ ལྡ ག
ོ ་

དད་ ལྡ ན་མང་ཚོ གས་ གཙོ ་ བོར་གྱུ ར་བའི ་ དྲ་ལམ་ནས་

སེ མས་མི ་སྐྱིད་པ་དང་སེ མས་ཁྲལ་བྱས་ནས་བསྡ ད་ན་ཕན་

ཆོས་གནང་སྒ་ོ ལེ གས་པར་གྲུབ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཐབས་ཡོ ད་པ་མ་རེ ད་ཅེ ས ་གསུ ངས་པ་ ལྟ ར་ཡི ན་པས།
ཐོགས་མེད།

བསྔ ལ ་དང་ལེ ན་གྱི ་ དམི གས་པ་ལ་བསམ་བླ ོ་ གཏོང་བ་

ལྟ འི་ གནས་སྐ བ ས་ལ་ནད་ཡམས་ཤི ག ་ཁྱབ་ནས་ཡོ ང་གི ་

གསུ ངས་པ་ལྟར་བཅོས ་སུ ་ཡོ ད་མེ ད་ལ་བསམ་བླ ་ོ བཏང་

སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱི ་ རནྟེ ་བྱེད་པའི ་ སྡུ ག ་བདནེ ་གྱི ་ ཕུ ང་པོ་ ཞིག ་

འཆི འི་ སྡུག་བསྔལ ་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པས། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི འི་

འཁོར་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། ནད་ཀྱི་ སྡུག་བསྔལ ་དེ་ ད་

གལ་ཏ་ེ

ཧ་ཅང་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་ལ་རས
ྗེ ་སུ ་ཡི ་རང་

ནད་ཡམས་འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཡོ ང་བའི་ སྐབས་སུ ་ ག་ཚོ ད་ཐུ བ ་ཐུ བ ་

སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ད་ེ རང་བཞིན་ལྷ ན་སྐྱེས་ཀྱི ་ སྲིད་པ་འཁོར་བའི་

ད་ེ ལ་མི ་དགའ་བྱར་ཅི་ དགོས།།

ང་ཚོ ས་འཕྲལ་དུ་ཤེས་ཁག་པོ་ ཡིན་ན་

ཞི ག་མ་གཏོགས།

དང་། སེ མས་ཞུམ ་པ་སོ གས་ཆགས་ཀྱི་ འདུག བསམ་བླ་ོ

རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་བཏང་བ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ འི་ ལུ ས་འད་ི སྐྱེ་རྒ་ན་

ཡོ ད་ན་ན།ི །

གལ་ཏ་ེ བཅོས་སུ ་

ཀྱིས་བསམ་བླ་ོ རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་གཏོང་བ། དཔེར་ན། སྡུག་
ལྟ་ བུ ་བྱས་ཏ།ེ

ཡང་སྙིང་བླ་ོ སྦུག་སྲུབས་དོག་པོ་མ་བྱེད།

གསུ ང་ཆོས ་ཞུ་ མཁན་རྣམས་ལ་ཉནི ་གསུ མ ་རི ང་གི ་ གསུ ང་

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་མཚོ འ་ི ཆུ་འཐུང་ཆུ་ར་ུ བཟོ་
ཐུབ་པའི་བཟོ་ལས་རི ག་རྩལ་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
དང་ལྡ ན་པ་ཡོ ང་བར་བཟོད་སྒམ
ོ ་བྱེད་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་ཡག་

ཤོས་ཡི ན། ངོས་ལ་བདེ་ སྐྱིད་འབྱུང་རྐྱེན་ངོ་མ་ན་ི ངོས་ཀྱིས་

ྲི ་པོར་མཆེ ད་གྲོགས་ཕོ་ མོ ་ གཞན་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད་
མི ་ཚེ་ ཧལ

དུ་ ཕན་བདེ་ བསྒྲུབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡི ན། འཛམ་

གླི ང་འདའི ི ་ ནང་མི ་མང་པོ་ ཞིག ་གི ས ་ངོས ་རང་མི ་བཟང་
པོ་ ཞི ག་ཡི ན་པ་རྩི ་ ཡི ་ཡོ ད།

ནང་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེ ན་

པ་ཞིག ་ཡི ན་པའི་ ཆ་ནས་ངོས ་ཀྱིས ་འཛམ་གླི ང་གི ་ མི ་ཐེར་

འབུ མ ་བདུན་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་

ྲི ་པོ་ མི ་གཞན་གྱི ་ བད་ེ སྡུ ག ་སླ ད་བླ ས
མི ་ཚེ་ ཧལ
ོ ་བཏང་ཡོ ད།

ཅེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉནི ་གྱི་ སྔ་

Bauer-Wu)

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སེ མས་དང་སྲོག ་གི ་ བསྟི་ གནས་ཁང་

ཞས
ེ ་བཀའ་འདྲི་ ཞུ་ སྐ བས་མགོན་པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག ་གི ས།

ཚ་དྲོད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁོར་ཡུ ག་ལས་འགུལ ་བ་གྲགས་ཅན་

ི ་ཀ་
བགྲེས ་པོ་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་ངོས ་རང་ལུ ས ་སེ མས་གཉས

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
གི ས་གོ་ སྒྲིག་ཞུས་དོན་ལྟར།

སའི་ གོ་ ལའི་ གནམ་གཤིས་

ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་ལ་སྐུ་ གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡི ན་ནམ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ངོས་ཀྱི་ གདོང་ལ་ཞི བ ་ཏུ ་གཟིགས་དང་།

ལོ ་

གཞོན་ནུ་མ་གྷ ་ེ རེ་ཊ་ཐན་བྷ ག་ (Greta Thunberg)

བད་ེ ཐག་ཆོ ད་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེ ད། ཅེས་དང་།

རྟགས་བཞེས ་མྱོང་མཁན་སྐུ ་ ཞབས་ ཝི ་ལི ་ཡམ་མོ ་ མའོ་

(William Moomaw) མཆོ ག ཨར་ཊིཀ ་གླིང་ཁུལ ་གྱི་

ཉལ་རྒྱུ་ད་ེ ཡིན་ཞི ང་། དེ་ ལྟར་བྱུང་ན་གྲོད་ཁོག་ནང་ཟས་
བཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ །
གཟུགས་པོའི་

Natali) ལགས། དེ་ བཞི ན་དེང་དུས ་ཚན་རི ག་པ་ཁག་

ད་ེ ཡིན།

ལགས་དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༧ ལོ འི་ ཞི་ བདའེ ི་ གཟངེ ས་

ཚན་རི ག་པ་གྲགས་ཅན་ལྕམ ་སྐུ་ སུ ་ སན་ན་ཏ་ལི ་ (Susan

སྨན་བཅོས ་ཡག་ཤོས ་ན་ི ཆུ་ཚོ ད་དགུ ་ དང་བཅུའི་རིང་གཉདི ་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡག་པོ་ ཡོ ང་བའི་ འབྱུང་རྐྱེན་ནི་ གཉིད་ཉལ་རྒྱུ་
ཉམས་ལེ ན་པ་ཞིག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ཀྱི་

གཅི ག ་དང་ལྷ ན་གོ ་ ལའི ་ ཚ་དདྲོ ་ཀྱི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

སེ མས་ཧ་ཅང་ཞི ་ བདེ་ ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ།

(The Crisis of Climate Feedback Loops)

གཞན་ཡང་སྐ བ ས་རར
ེ ་ངོས ་ཀྱི ས ་སྐྱོན་བརདྗོ ་རི ག ས་གོ ་

ཞེས ་པའི་ བརདྗོ ་གཞིའི་ ཐོག ་བགྲོ་གླ ེང་མཛད་ཡོ ད་པ་དང་

བགྲོ་གླི ང་འད་ི བཞི ན་ལྕ མ ་སྐུ ་ཌ་ཡི ་ན་ཆབ་མན་ཝལ་ཤི ་

(Diana Chapman Walsh) ལགས་ཀྱིས ་གཙོ་ སྐྱོང་

གནང་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་བགྲོ་གླི ང་དངོས ་སུ ་དབུ ་འཛུ ག ས་མ་ཞུ ་ གོ ང་གི ་
སྐར་མ་ལྔ ་ ཙམ་གྱི ་ སྔ ནོ ་སེ མ ས་དང་སྲོག ་གི ་ བསྟི ་ གནས་

ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ལྕམ ་སྐུ་ སུ ་ སན་བྷ་ོ ཨར་ཝུ ་ (Susan

ཐོས ་བྱུང་བའི་ སྐ བས་རྒྱ་གར་གྱི ་ མཁས་པའི་ དབང་པོ་རྒྱལ་

སྲས་ཞི་ བ་ལྷས ་གཞན་ཕན་གྱི་ བླ་ོ ཉམས་ལེ ན་བྱེད་པར་རང་

གི ་ དགྲ་བོ་ ན་ི དགེ ་ རྒན་ཡག་ཤོ ས ་ཡི ན་པའི་ སྐར
ོ ་གསུ ངས་

ད་ེ ནས་སུ ་ སན་བྷ་ོ ཨར་ཝུ ་

(Susan

Bauer-Wu)

ལགས་ཀྱིས ་ཐེངས་འདིའི་ དྲ་ཐོག ་གི ་ བགྲོ་གླ ེང་ལས་རིམ ་

གཟིགས་མཁན་འཛམ་གླི ང་གི ་ ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་
པའི་མི ་ས་ཡ་མང་པོ་ ཡོ ད།

ཅེས་ཞུས་རསྗེ ་ཌ་ཡི་ན་ཆབ་

མན་ཝལ་ཤི་ ལགས་ཀྱིས ་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོ ག་དང་འཇར་མན་ནའི ི་ གསར་འགོད་པ་ཧ་ྥི རན་

ཛི་ ཨལ་ཊི་ (Franz Alt) ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་
བའི་ ང་ཚོ འི་ ཁྱི མ ་གཞིས་གཅིག་པུ ་ ས།ྟེ

གོ་ ལའི་ གནམ་

གཤི ས་འགྱུར་ ལྡ ོག ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ འཛམ་གླི ང་ཡོ ངས་

ལ་གཞནེ ་སྐུལ ་ (Our Only Home: A Climate

Appeal to the World) ཞེས ་པའི་ དཔེ་ དེབ ་ནང་སྤྱི་

ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཁོར་
ཡུ ག ་ལས་འགུལ ་བ་གྲགས་ཅན་གཞོན་ནུ་ མ་གྷ ་ེ རེ་ཊ་ཐན་

བྷ ག ་ལགས་ལ་གསུ ང་འཕྲིན་ཞི ག ་སྩལ་བའི ་ སྐར
ོ ་འཁོད་

ཡོ ད་པ་དང་།

མགོན་པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག་གིས་གྷ ་ེ ར་ེ ཊ་

ཐན་བྷ ག ་ལགས་ལ་གསུ ང་འཕནྲི ་ཞིག ་བསྩལ་རྒྱུའི་ སེ མས་

ཤུ གས་ཇི་ ལྟར་བསྐྱེད་བྱུང་ངམ།

ཞེས་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་

ཡོ ད། བཟོད་པ་སྒམ
ོ ་རྒྱུ་དེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན། བཟོད་

པར་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་

ཚོ ས ་ཁྱེད་རང་ལ་སྐྱོན་བརདྗོ ་བྱེད་སྐ བ ས་ཁོང་ཚོ ་ ཁྱེད་རང་

གི ས ་ཁོར་ཡུ ག ་སྲུ ང་སྐྱོབ་སྐར
ོ ་བསམ་བླ ་ོ གཏོང་གི ་ ཡོ ད་པ་

སྒམ
ོ ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ གྲོགས་པོ་ བརྒྱུད་ནས་ཡོ ང་གི ་མེ ད། དགྲ་ཟླ་
གི ་ དགེ་རྒན་ཡི ན་པ་ལྟ་ བུར་བསྒམ
ོ ་དགོས། སེམས་ཞི་ བད་ེ

བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།

ངོས་ཀྱིས་གཞོན་སྐྱེས་བུ ་མོ ་ ཞིག་

གོ་ ཐོས ་བྱུང་བའི་ སྐབས་དངོས ་གནས་ཡིད་སྨནོ ་སྐྱེས་བྱུང་།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སེ མས་ཤུ གས་སྐྱེད་འོས་པ་ཞི ག་རེད།
གཞོན་སྐྱེས་ཁདྲོ ་ནས་འཛམ་གླི ང་སྤྱི ་ དང་ང་ཚོ འི་ མ་འོངས་
པའི ་ སྐར
ོ ་ལྷ ག ་བསམ་རྣམ་དག་གི ས ་ཐུ ག ས་ཁུར་གནང་

བ ཞི ན་ ཡོ ད་པ་ནི་ དངོས ་ འབྲེལ ་རེ་ བ་ ཡོ ད་པའི ་ རྟགས་

མཚན་ཞིག་མཐོང་གི་ འདུག

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མི ་ཚུ ད་པའི་

སེ མས་ཅན་འབུ ་ སྲིན་ཕྲ་མོ ་ ཚང་མ་བདེ་ སྐྱིད་འདོད་ཀྱི ་ ཡོ ད་

པ་ཐེ་ཚོ མ ་མེད། ད ེར་བརནྟེ ་ཚང་མས་སོ ་ སོའི་ འཚོ ་ གནས་

ལ་ཐུ གས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད། འགྲོ་བ་མིའིི་ ཀླ ད་པ་ན་ི སེམས་
ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་ འཕགས་པ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་

ང་ཚོ ས ་འཛམ་གླི ང་འདའི ི ་ ས ང
ྟེ ་ཞི བ ་ཏུ ་བརྟག་པ་ཡི ན་ན་

འགྲོ་བ་མི ་ནི་རྙ ག
ོ ་གྲ་མང་ཤོ ས ་བཟོ་ མཁན་ད་ེ ཆགས་ཡོ ད།

སེ མ ས་ཅན་གཞན་གྱི ས ་ཉ ིན་རེའི ་ འཚོ ་ བའི ་ ནང་བཟའ་
བཏུ ང་དང་གཉདི ་ཉལ་རྒྱུ།

ད་ེ བཞི ན་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་

ཙམ་ལས་གཞན་བྱེད་ཀྱི་མེ ད། ང་ཚོ ་ འགྲོ་བ་མི ་ ནི་ ཧ་ཅང་
འདོད་རྔམས་ཆེན་པོ་རདེ །

མིས ་ང་ཚོ ་ དང་ཁོང་ཚོ ་ ཞས
ེ ་པའི་ བསམ་བླ ་ོ ཧ་ཅང་ཤུ གས་

ཆེན་པོ་ གཏོང་གི ་ ཡོ ད། འགྲོ་བ་མི འི་ ལོ ་རྒྱུས་ནང་བལྟས་པ་

ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ སྟེང་འཚོ ་ བཞིན་པའི་ སག
ྲོ ་ཆགས་
རི ག ས་འདྲ་མི ན་ཚང་མའི ་ ནང་ནས་འགྲོ་བ་མི ས་ཕག
ྱོ ས་

གཅི ག་ནས་ལེ གས་པའི་ཆ་མང་པོ་ བཟོས་ཡོ ད་ཀྱང་།

ད་ེ

དང་མཉམ་དུ་ དཀའ་ངལ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ བཟོས ་ཡོ ད།

དེང་སང་ཁོར་ཡུ ག ་གི ་ དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞིག ་ན་ི ང་རང་

ཚོ ་རང་གིས་བཟོས་པ་ཡི ན།

ང་ཚོ འི་ ཀླ ད་པ་ནི་ ངོ་མཚར་

སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡི ན་ཡང་ང་ཚོ ས་རང་ཉདི ་གཅིག་

པུ ་ དང་།

དེ་ ནས་ང་ཚོ འི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུ ང་པ།

ཐ་མ་

ནང་མི འི་ སྐར
ོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི ་ ཡོ ད། རིམ ་པས་ང་ཚོ ས་

ཉདི ་མཆོ ག ་གིས ་ང་ཚོ འི་ ཆེ ད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ང་ཚོ ་

ཤི ང་གང་མང་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་དགོས། འད་ི ལྟར་བྱེད་

གཅིག་པ་ཡིན། ཞས
ེ ་གསུ ངས།

སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས །

ངོས ་ཀྱིས ་སི ་ ཝེ ་ཌན་ནས་ཡི ན་པའི་ ཁོར་ཡུ ག ་ལས་འགུ ལ ་

བ་གཞོན་སྐྱེས་གྷ ེ་རེ་ཊ་ཐན་བྷ ག ་ལགས་ཀྱི ས ་ཁོར་ཡུ ག་
སྲུང་སྐྱོབ་སླ ད་ལས་འགུལ ་སྤལ
ེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་གོ་ ཐོས ་བྱུང་

བས་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་རེ་ བ་ཞི ག ་འདུག ་སྙམ ་བྱུང་།

དངེ ་སང་མི ་ཚོ ས ་འཛམ་གླི ང་གི ་ བད་ེ སྡུ ག ་དང་ཁོར་ཡུ ག་
སྐར
ོ ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཉུ ང་ཉུ ང་རདེ །

གཞོན་སྐྱེས་ཚོ འི་

ཁྲོད་ནས་ཁོར་ཡུ ག ་སྲུ ང་སྐྱོབ་ཐད་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་

ཡོ ད་པ་ནི་ མ་འོངས་པར་རེ་ བ་ཡོ ད་པའི་ རྟགས་མཚན་ཞི ག ་
མངོན་གྱི་ འདུག

བའི་མི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་བརནྟེ ་དགོས།

དེ་རྗེས་གྷ ་ེ རེ་ཊ་ཐན་བྷ ག་ལགས་ཀྱིས།

སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གིས ་ཁོར་ཡུ ག་དང་གོ་ ལའི་

གནམ་གཤི ས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་སྲུ ང་སྐྱོབ་ཆེད་གོ་ རགྟོ ས་ཤུ གས་

ཆེ་ སྤལ
ེ ་གནང་མཛད་པ་དང་།

ད་ེ བཞིན་མགོན་པོ་ གང་

ང་ཚོ ས་ལྗནོ ་

ཡུ ལ ་ནི་ ང་ཚོ ས ་ཁོར་ཡུ ག ་སྲུ ང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་ད་ེ

ུ ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་ དམི གས་
ཆེ་ཆུང་གི ་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོ ད་རང

ཡོ ངས་རྫོགས་ཚོ གས་སྡ་ེ གཅི ག་ཆགས་ཡོ ད། ད་ལྟ་ ང་ཚོ ས་
དུས་ལ་བབས་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

ཟད། ངོས་ཀྱི་ འོས་འགན་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན།

ཡུ ག་སྲུ ང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་པ་མ་

ང་ཚོ འི་མི ་རབས་འདི་རྫོགས་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ལ་བསམ་བླ ་ོ གཏོང་དགོས ་པའི་

བོད་ཀྱི་ ཁོར་

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་ཚོ ་ ལོ ་

བསམ་བླ་ོ ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆུང་ས་ཞི ག་ལ་གཏོང་གི་ ཡོ ད། དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་ལ་དངེ ་སང་འཛམ་གླི ང་གི ་ འགྲོ་བ་མི ་

ཆེན་པོ་མཆོ ག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ང་ཚོ འི་རེ་ བ་

ཚང་མ་གཞོ ན་སྐྱེས་གྷ ེ་ རེ་ ཊ་ཐན་བྷ ག ་ལགས་དང་འདྲ་
ང་ཚོ འི་

མི ་རབས་འདིས ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག ་བཟོས ་ཡོ ད།

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི ས ་དཀའ་ངལ་དེ་ དག་སེ ལ ་ཐབས་
གནང་དགོས། ཞས
ེ ་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་རྗེས ་ཁོར་ཡུ ག་དང་གོ་ ལའི་ གནམ་གཤིས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་ཛ་

དྲག་སྐར
ོ ་གྱི ་ དངོས ་བྱུང་གླ ོག ་བརྙ ན་ཞི ག ་གཟི གས་འབུལ ་

ཞུས་པ་དང་འབྲེལ།

སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

པར་ཁོར་ཡུ ག་དང་གནམ་གཤི ས ་འགྱུར་ལྡ ོག ་སྐར
ོ ་ཤེ ས ་

ཡོ ན་དང་གོ་ རྟོགས་སྤལ
ེ ་རེས་གནང་དགོས།
མང་གོང་ནས་ཕུ གས་འདུན་ཞིག་ཡོ ད།

ངོས་ལ་ལོ ་

ངོས་རང་ཡུ ་རོབ ་

དང་ཨ་ཕི ་རི་ ཁའི ་ ཡུ ལ ་གྲུ་ཁག་གི ་ ནང་གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་
བསྐྱོད་པའི ་ སྐ བ ས་ཨ་ཕི ་རི་ ཁའི ་ ཡུ ལ ་གྲུ་མང་པོ་ ཞིག ་བྱེ་
ཐང་ཆགས་ཡོ ད་པ་མཐོང་བྱུང་།

དེ་ བཞིན་ཨོ ་སི་ཊི་ ལི ་

མང་པོ་ ཞིག་བྱེ་ཐང་དུ་ གྱུར་འདུག

འོན་ཀྱང་ཨོ ་སི ་ཊི་ ལི ་

ཡ་ཡང་རྒྱ་མཚོ འི ་ ཉེ་ འགྲམ་མ་གཏོག ས་ས་ཁུལ ་གཞན་
ཡ་ཕག
ྱོ ས་བཞི་ ཀ་རྒྱ་མཚོ ས་བསྐར
ོ ་ཡོ ད། ད་ལྟ་ ང་ཚོར་རྒྱ་

མཚོ འི་ ཆུ་ ད་ེ འཐུ ང་ཆུ་ དང་ཞིང་ཁར་བ དེ ་སྤདྱོ ་གཏོང་ཐུ བ ་
པའི་ བཟོ་ ལས་རི ག་རྩལ་ཡོ ད།

ཨོ ་སི་ཊི་ ལི ་ ཡ་ན་ི ས་ཆ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་རདེ །

ས་ཆ་

མང་པོ་ ཞི ག་ཞི ང་སར་བསྒྱུར་ཐུ བ ་ཀྱི་རེད། དེ་ བཞི ན་ས་ཧ་

རའི་ ནུབ ་ཁུལ ་དུ་ སྡ དོ ་མཁན་ཚོ ས ་ཀྱང་མེ ་ཌི ་ ཏྲེ་ ནི་ ཡན་རྒྱ་
མཚོ འི་ (Mediterranean Sea) ཆ་ུ འཐུ ང་ཆ་ུ དང་།

ས་ཧ་ར་ (Sahara) ཞིང་སར་བསྒྱུར་ཐུ བ ་ཀྱི་རེད། ངོས་
ལ་དེ་ འདྲའི་ ཕུ གས་འདུན་ཡོ ད།
རེད།

དེ་ འདྲ་ཡོ ང་སདྲི ་པ་ཞིག་

གོ ང་ དུ་ གླ ོ ག ་བརྙ ན་ནང་ གོ ་ ལའི ་ ཚ་དདྲོ ་ལ་བར ནྟེ ་ནས་
འཛམ་གླི ང་ གི ་བྱང་མའི ་ འཁྱགས་རུ མ ་ དེ་ དག་ གཞུ ར་

བོད་དང་བོད་མི།

བཞི ན་པའི་ སྐར
ོ ་བསྟན་བྱུང་།
ཆེན་པོ་རདེ །

གླ ག
ོ ་བརྙན་དེ་ ཧ་ཅང་གལ་

ང་ཚོ ས་ལྷ ག་བསམ་རྣམ་དག་གི ས་གཞུར་

བཞི ན་པའི ་ འཁྱགས་རུམ ་དེ་ དག་ཇི་ ལྟ ར་སྲུ ང་སྐྱོབ་དང་

འབྱུ ང་རྐྱེན་གྱི ་ གནད་དོན་ཐད་བསམ་བླ ་ོ ངེས ་པར་གཏོང་
དགོས།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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ཞེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རསྗེ །

ནགས་

ཚལ་ཐོག ་ཆེ ད་མཁས་ཚན་རིག ་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ ་ ཞབས་
ཝི ་ལི ་ཡམ་མོ ་མའོ་ མཆོ ག ་དང་ ཨར་ཊིཀ ་གླི ང་ཁུ ལ ་གྱི ་

གནམ་གཤི ས ་ཚ་ད ྲོད་ཐོག ་ཆེད་མཁས་ཚན་རིག ་པ་གྲགས་

ཅན་ལྕམ ་སྐུ་ སུ ་ སན་ན་ཏ་ལི ་ ལགས། སའི་ གོ་ ལའི་ གནམ་
གཤི ས་ཚ་དྲོད་སྲུ ང་སྐྱོབ་དང་ཁོར་ཡུ ག་ལས་འགུ ལ ་བ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི ཧར་ཝ་ཌི འ་ི ཚོ ང་རི ག་
སླབོ ་ག་ྲྭ ཆེན་མོའ་ི སླབོ ་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ཐུར་
ུ ་སི ་ལགས་དང་ལྷན་ཡང་དག་པའི་
བྷུ་རག
དབུ་ཁྲིད་དང་བདེ་སྐྱིད་སྐརོ ་
བཀའ་མོལ་མཛད་པ།

གྲགས་ཆེ ན་གཞོན་ནུ་ མ་གྷ ་ེ རེ་ཊ་ཐན་བྷ ག ་ལགས་སོ གས་

ཀྱི ས ་གོ ་ ལའི ་ གནམ་གཤི ས ་འགྱུར་ལྡ ོག ་གི ་ ཛ་དྲག་དང་།

དེ་ བཞི ན་ཁོར་ཡུ ག་སྲུ ང་སྐྱོབ་དང་གོ ་ ལའི ་ ཚ་དདྲོ ་ཉུ ང་དུ་

གཏོང་ཐབས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་བགྲོ་གླ ེང་ ལྷུ ག་པོར་གནང་
ཡོ ད།

བགྲོ་གླ ང
ེ ་མཐའ་བསྡམ
ོ ས་སྐབས།

མཆོ ག་གི ས།

མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་

ངོས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་སདྲི ་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་

ཞབས་ཨོ ་བྷ ་ མ་མཆོ ག ་དང་ལྷ ན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས ་གྲོས་

བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་སདྲི ་འཛིན་ཟུར་

པ་མཆོ ག་ལ་ཁྱེད་རང་ངོས་ལས་ལོ ་ཆུང་བ་རདེ །

ངོས་

རང་མེ ད་པའི་ རས
ྗེ ་ཁྱེད་ཀྱིས ་མུ ་ མཐུ ད་བསམ་ཚུལ ་ད་ེ དག་ ༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉནི ་གྱི་ སྔ་

གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་ངོ་ སྤ ྲོད་མདོར་བསྡུ ས ་ཞུ ས ་

གི ས་མོས་མཐུ ན་གནང་བྱུང་།

དང་སྒ མ
ོ ་ཉམས་ལེ ན་གྱི ་ གལ་ཆེ ་རང་བཞི ན་ཅི ་ ཡི ན་ནམ།

མཇུག་སྐྱོང་གནང་བའི་རེ་ བ་ཡོ ད། ཅས
ེ ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་ ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

དེ་ བཞི ན་སི ་ ཝེ ་ཌན་ནས་ ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ གས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་ནས་

ཡི ན་པའི་ གཞོན་སྐྱེས་མཆེད་གྲོགས་བུ ་ མོ ་ ཁྱེད་རང་ལའང་ དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཧར་ ཝ་ཌི འི ་ ཚོ ང་རི ག ་སླ ོབ ་གྲྭ ་ ཆེ ན་མོ འི ་
འཛམ་གླི ང་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ བདེ་ སྡུ ག ་གི ་ ཆེ ད་དུ་ མུ ་ མཐུ ད་ སླ བོ ་དཔོན་དང་གསར་ཤོ ག ་སྟེང་དཔྱད་རྩོམ ་འབྲི་ མཁན་སྐུ་
ུ ་སི་ (Arthur Brooks) ལགས་
འགན་འཁུར་གནང་རོགས་ཞེས་ར་ེ སྐུལ ་ཞུ་རྒྱུ། ཡིན་ཞས
ེ ་ ཞབས་ཨར་ཐུར་བྷུ་རག
སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

དང་ལྷ ན་དུ་ ཡང་དག་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་དང་བདེ་ སྐྱིད་ཅེས ་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ སྐར
ོ ་བཀའ་མོལ ་གནང་ཡོ ད།

ཐང
ེ ས་འདའི ི་

བཀའ་མོ ལ ་གྱི ་ ལས་རི མ ་ཐོག ་ཧར་ཝ་ཌི འི་ ཚོ ང་རི ག ་སླ བོ ་

གྲྭ ་ ཆེ ན་མོ འི་ སླ བོ ་དཔོན་དང་སླ བོ ་མ་སོ གས་མཉམ་ཞུགས་
ཞུས་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་ ཐོ ག ་མར་ ཧར་ ཝ ་ཌི འི ་ ཚོ ང་རི ག་ སླ ོབ ་ གྲྭ ་ ཆེ ན་
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མོ འི་ སླ བོ ་དཔོན་ཨར་ཐུ ར་བྷུ ་རུག ་སི ་ལགས་ཀྱིས ་སྤྱི ་ ནོར་
༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ མཛད་རྣམ་

སྐར
ོ ་དང་།

བཀའ་མོལ ་གྱི་ ལས་རི མ ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་

རས
ྗེ ་མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག ་ལ་བད་ེ སྐྱིད་ཐོབ ་པར་ཆོ ས ་
ཞས
ེ ་བཀའ་འད་ྲི ཞུ་ སྐབས།

སྤྱི་ ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ཧར་ཝ་

ཌི འི་ ཚོ ང་རིག ་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཆེ ན་མོ འི་ སླ བོ ་དཔོན་རྣམ་པ་དང་།
གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་རྣམ་པ།

དེ་ བཞི ན་སླབོ ་མ་རྣམ་པ་ཚོ ་

དང་ལྷ ན་བགྲོ་གླ ང
ེ ་བྱེད་རྒྱུའི་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུང་བས་ངོས ་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

ང་ཚོ ་ ཉིན་ལྟར་འཚོ ་ དགོས་པའི་

དམི གས་ཡུ ལ ་གཙོ་ བོ་ ནི། བདེ་ སྐྱིད་ཀྱི་ དོན་དུ་ ཡི ན། གལ་

ཏ ་ེ ང་ཚོ འི ་ ཉ ིན་རེའི ་ འཚོ ་ བའི ་ ནང་སེ མ ས་ལ་བཟོད་སྒ མ
ོ ་
དཀའ་བའི་ གནས་སྟངས་ཤིག ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་སེ མས་ནང་

ལ་མི ་ཚེ ་ ཐུ ང་དུ་ གཏོང་རྒྱུའི་ འདུན་པ་སྐྱེ་ཡི ་ཡོ ད།

རང་བཞི ན་གྱིས་གྲོངས་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད།

མཐར་

ད ེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ་

ཡུ ན་རི ང་འཚོ ་ བར་གདེང་ཚོ ད་དང་རེ་ བ་དགོས ་རྒྱུ་ད་ེ གནད་

འགག་གཙོ་ བོ་ཆགས་ཡོ ད།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ནམ་རྒྱུན་ངོས ་ཀྱིས ་གཟུགས་པོའི་ འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་སེ མས་
ཀྱི་ འཕྲོད་བསནྟེ ་གྱི་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་རྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད། ང་ཚོ ས་

གཟུགས་པོའི་ འཕདྲོ ་བས ནྟེ ་སྐར
ོ ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད།

སེམས་ཀྱི་ འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཟརེ ་བ་ད་ེ གཙོ་ བོ་ སོ ་ སོ ་རང་ཉདི ་ལ་

རག་ལུ ས་ཡོ ད། རྒྱུན་དུ་ སེ མས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་ཁོང་
ཁ ྲོ་ སྐྱེས་ནས་བསྡ ད་ན་དསེ ་མི ་ཚེ་ ཐུ ང་དུ་ གཏོང་གི ་ ཡོ ད།

སེ མས་ལ་བད་ེ སྐྱིད་དང་གདངེ ་ཚོ ད་ཡོ ད་ན་མི ་ཚེ་ དོན་དང་

དེ་ ལྟ་ བུའི་

ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ འདུན་པ་སྐྱེ་ཡི ་ཡོ ད།

བསམ་བླ ་ོ གཏོང་སྟངས་དེས ་སེ མས་ལ་ས བྟོ ས་ཤུ གས་སྐྱེད་
འཇུག་གི ་ ཡོ ད།

རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད་པའི་ ཐོག་རང་ཉིད་ལ་
གདངེ ་ཚོ ད་རྙདེ ་ན་མཐར་སེ མས་ལ་ཞི་ བད་ེ ཡོ ང་གི་ ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་བརནྟེ ་པའི་ སག
ྲོ ་ཆགས་ཡི ན་པའི་ ཆ་ནས་

སྐྱེ་དུས ་སྐ བས་ནས་ང་ཚོ ས ་གཅིག ་ཕན་གཅི ག ་གྲོགས་བྱེད་
ཀྱི་ ཡོ ད། གཞན་ལ་རོགས་ཡོ ད་བྱེད་ན་གཞི ་ ནས་མི ་ཚེ ་ དོན་

ལྡ ན་པ་ཞི ག ་སྐྱེལ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ངོས ་འཛི ན་ཐུ བ ་ཀྱི ་རེད།

ངོས ་ཀྱི ས ་དུས ་རྟག་ཏུ ་འཛམ་གླི ང་སྟེང་འགྲོ་བ་མི ་ཐེར་

ལམ་ལུ གས་ལ་རག་ལས་ཡོ ད་པ་རེད་སྙམ། ད་ལྟ འི་ཤེས་

མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ནི་ ཧ་ཅང་ཐག་རི ང་པོ་ ཞི ག ་ཡི ན་

སྐར
ོ ་དེ་ ཙམ་གལ་ཆེ ན་དུ་རྩི ་ ཡི ་མེ ད།

སླབེ ས་རྗེས།

ཡོ ན་གྱི ་ ལམ་ལུ གས་དེས ་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག ་གྱུར་ཡི ན་པའི་
གཞི ་ རྩའི ་ ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག ་གྱུར་ཡི ན་པའི ་ འདུ་

ཤེས་འཛིན་སྟངས་དེ་ གཙོ་ བོ་ ཡི ན་ཞི ང་།

ངའི་རྒྱལ་ཁབ་

འབུ མ ་བདུན་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག་གྱུར་

དང་ཁོང་ཚོ འི་རྒྱལ་ཁབ།

ུ ། མི ་
ཕྲུ ་ གུ ་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མིའི་ཤ་མདོག་དང་། རི གས་རས

འཛམ་གླི ང་གི ་ཤར་ནུབ ་དང་ལྷ ་ོ བྱང་ཡུ ལ ་གྲུ་ཁག་གང་གི ་

ཡི ན་པའི ་ འདུ་ ཤེ ས ་འཛིན་དགོས ་པའི ་ སྐ ར
ོ ་རྗོད་ཀྱི ་ ཡོ ད།

ངའི་ཆོས་ལུ གས་དང་ཁོང་ཚོ འི་

ཆོ ས ་ལུ གས་ཞེས ་འདུ་ཤེ ས ་འཛིན་སྟངས་ད་ེ ཕལ་པ་རེད།

ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་རང་དབང་གི་ ལུ ང་པར་

པ་བསམ་གྱི་ ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་མི ་

རྣམས་ལ་འབྲེལ ་བ་བྱེད་ཐུ བ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

བཟོ་ ལས་རི ག་

རྩལ་ན་ི ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ འདུག ད་ེ ལ་བརནྟེ ་ནས་

ང་ཚོ ས ་ཕན་ཚུ ན་དབར་འབྲེལ ་བ་ལས་སླ་ པོ་ ངང་ནས་བྱེད་
ཐུ བ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

སྔ་མོ ་ བོད་ནང་གི ་ འབགྲོ ་པ་ཚོ ་ ཁར
ེ ་རྐྱང་

བྱས་ནས་བསྡ ད་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ འི་ སེ མས་པ་སྐྱིད་པོ་ ཡོ ད་པ་

མ་ཟད། གཅི ག་ཕན་གཅི ག་གྲོགས་ཀྱི་ འདུ་ཤེས་ད་ེ ཧ་ཅང་

རིགས། ཆོས་ལུ གས་སོ གས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མི ་ འབྱེད་པར་རདྩེ ་

ནང་སྡ དོ ་མི ན་ལ་མ་ལྟ ས
ོ ་པར་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་འཛམ་བུ ་ གླི ང་

གྲྭ ་ ནས་ཕྲུ ་ གུ ་ རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག ་གྱུར་ཡི ན་པའི་

དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་ལ་བལྟ ས ་པ་ཡི ན་ནའང་གོ ་ ལའི ་

དངེ ་སང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ ན་པོ་ ཁག་གི ་ ནང་མི ་ས་ཡ་མང་པོ་

ུ ། མི ་རིགས། རྒྱལ་ཁབ། ཐ་ན་ཆོས་
དང་། རི གས་རས

གི ་ ཆ་ནས་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་བརནྟེ ་ཆགས་

གི ས ་ གཅི ག་ལ་ ཡི ད་ཆེ ས ་མེ ད་པར་ དངངས་སྐྲག་ངང་

འབྱེད་སྐར
ོ ་གཙོ་ འདོན་གནང་གི ་ ཡོ ད།

གཞན་ཡང་སླ བོ ་དཔོན་ཨར་ཐུ ར་བྷུ ་རུག ་སི ་ལགས་ཀྱིས ་

མོ ་རྩེ ་ ཡི ་རེད།

དེ་ ནས་ཁོང་ཚོ ་ སླབོ ་གྲྭར་ཞུགས་རསྗེ ་སླབོ ་

སྐར
ོ ་སླ བོ ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་ ཚབ་ལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཤ་མདོག ་

ལུ གས་གཅི ག ་པ་ཡི ན་ཡང་དབུ ལ ་ཕྱུ ག ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དབྱེ་

འདའི ི་ སངྟེ ་དུ་མཉམ་དུ་ འཚོ ་ དགོས།

དེ་རི ང་ཁ་སང་གི ་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཁོར་ཡུ ག་

ཡོ ད། ཅས
ེ ་བཀའ་ལན་སྩལ།

དརེ ་བརནྟེ ་ཤེ ས ་ཡོ ན་ནི་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཆགས་ཡོ ད།

ད ངེ ་སང་ འཛམ་གླི ང་ནང་མི ་མང་པོ ་ ཞི ག ་ གི ས ་སོ ་ སོ ་

རིམ ་

མི ་མང་པོ་ ཞིག ་གིས ་སོ ་ སོ ་ གྲོགས་མེ ད་ཁར
ེ ་རྐྱང་ཡི ན་པ་

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི ་ ཧ་ཝར་ཌི ་ སླ བོ ་གྲྭ་ ཆེན་མོ ས ་འགྲོ་བ་མི ་
གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པའི་ སྐར
ོ ་གོ་ རྟོགས་སྤལ
ེ ་དགོས།

གྲོགས་མེད་ཁར
ེ ་རྐྱང་ཡིན་པ་ཚོར་བཞིན་ཡོ ད།

ཅིའི་ཕྱིར་

པས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོ ་ གཞན་ཚོ འི་ ནང་ད་ེ ལྟར་གོ་ རགྟོ ས་སྤལ
ེ ་

ཚོར་བཞི ན་ཡོ ད་དམ།

དཔོན་ཨར་ཐུ ར་བྷུ ་རུག ་སི ་ལགས་ཀྱིས ་འགོ ་ ཁྲིད་མང་པོ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་བཀའ་

དགོས།

ཞེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ད་ེ རསྗེ ་སླབོ ་

ཞིག་སྐྱིད་པོ་མེ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ ཡི ན་ནམ། ཞེས་བཀའ་
འདྲི་ ཞུ་ སྐབས། མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་ལན་

སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་བསམ་ན་ད་ེ ན་ི གཙོ་ བོ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་

ང་ཚོ ས་ཁོང་ཚོར་རོགས་རམ་ག་

རེ་བྱེད་ཐུ བ ་ཀྱི་རེད་དམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་ ཞུ་ སྐབས། སྤྱི་

ལན་སྩལ་དོན། དེང་སང་ང་ཚོ ས་ཁ་པར་གྱི་ ལམ་ནས་ས་

ཕྱོག ས་གང་སར་གནས་པའི ་ མི ་རྣམས་ལ་འབྲེལ ་གཏུ ག་
བྱེད་ཐུ བ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

སྔ་མོ ་ དཔརེ ་ན་བོད་ནང་མཚོ ན་ན་བོད་

ཤུ གས་ཆེན་པོ་ ཡོ ད།

མཉམ་དུ་ སྡ དོ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ཁྱི མ ་མཚེས་གཅིག་

འཚོ ་ བཞིན་ཡོ ད། རང་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི་ བསམ་བླ་ོ ཇི་ ཙམ་

ཤུ གས་ཆེ་ བ་ཡོ ད་ན་ད་ེ ཙམ་དུ་ ཁར
ེ ་རྐྱང་གི་ཚོར་བ་ཡོ ང་གི་

ཡོ ད། ཅེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་ལན་སྩལ་རསྗེ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་
གཅིག་གི་ བཀའ་འད་ྲི ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་
ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
རི ག་གཞུང་སྟེ་ ཞི ་ བདེ་ དང་། འཚེ ་ བ་མེ ད་པ། བྱམས་བརྩེ ་
མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་པ་ན་ི
བཀའ་དནྲི ་ཆེན་པོ་ ཡིན་པ་དྲན་གྱི་ ཡོ ད།

མཐར་སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་གི ས ་འབྱུ ང་འགྱུར་གྱི ་ དཀའ་ངལ་

ཁག་ལ་གདོང་ལེ ན་གནང་སྟེ་ ཨ་རི འི་ མི ་མང་གི ་ར་ེ བ་དང་
མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐུ བ ་པ་དང་།

དེ་ བཞི ན་འཛམ་གླིང་

འདི་ བཞི ན་ཞི ་ བདེ་ དང་འཆམ་མཐུ ན་ལྡ ན་པ་ཞི ག ་བསྐྲུན་

ཐུ བ ་པའི་ ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞས
ེ ་གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ།།

གསུ ང་འཕནྲི ་ངོ་མ་ཨིན་ཡིག་ཐོག་སྩལ་ཡོ ད་པས། ཚི ག་

དོན་ལ་ཧ་ེ བག་ཡོ ད་ཚེ་ ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོ ང་བ་ཞུ།།
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ རས
ེ ་གཟའ་ལྷ ག་

པའི་ ཉིན་སྐུ་ ཞབས་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན་མཆོ ག ་གིས ་སྲིད་འཛིན་གྱི ་

སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ མདུན་ཕྱོག ས་སུ ་

ལས་ཁུར་དམ་འབུ ལ ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཨ་རི འི ་ སྲིད་འཛི ན་ཐེངས་

བསྐྱོད་རྒྱུའི་ སྲིད་བྱུས ་སོ གས་ལག་བསྟར་གནང་འཆར་ཡོ ད་
པར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཡོ ད།
ངོས་རང་སྔ་མོ ་ ནས་

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ ཉིན་གྱི་ སྔ་ ད ྲོར་བོད་མིའི་ བླ་ ན་

མང་གཙོ། ཆོས་དད་རང་དབང་། ཁྲིམས་ཀྱི་ དབང་སྒྱུར་

༤༦ ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་

༢༡

མེ ད་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི་ སྲིད་འཛི ན་སྐུ ་ ཞབས་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན་

མཆོ ག ་ལ་དགའ་བསུ འི་ གསུ ང་འཕྲིན་ཞིག ་སྩལ་བའི་ ནང་
འཁོད་དོན། ངོས་རང་གོ་ ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གནམ་
གཤིས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་གི ་ དཀའ་ངལ་ཐོག ་སེ མས་འཚབ་ཆེ ན་

པོ་ བྱེད་མཁན་ཞིག ་ཡི ན་པའི་ ཆ་ནས་སྐུ ་ ཉིད་མཆོ ག ་གི ས ་

གནམ་གཤི ས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་གི ་ དཀའ་ངལ་གཙོ ་ བོར་བཟུང་

སྟེ་ སེལ ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་
གཞུ ང་གི ས ་པ ་ེ རི་ སི འི་ གནམ་གཤི ས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་གི ་ གྲོས་
མཐུ ན་གྱི ་ ཁོངས་སུ ་ བསྐྱར་དུ་ མཉམ་ཞུགས་གནང་གཏན་

འཁེལ ་བར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

གོ་ ལའི་ཚ་ད ྲོད་ཀྱིས ་རྐནྱེ ་པའི་ གནམ་གཤིས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་གི་
གནོད་འཚེ ་ དེ་ ནི་ འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་དང་། ལྷ ག་པར་སེམས་

ཅན་ཚང་མར་ཛ་དྲག་གི ་ ཉནེ ་ཁ་ཆེ ན་པོ་ ཞིག ་ཆགས་ཡོ ད།

སྐུ ་ ཉདི ་ཀྱི ་ ས བྟོ ས་ལྡ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རིའི་རང་དབང་དང་།

བཅས་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།

འཛམ་གླི ང་གི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོ ངས་ནས་ཨ་རི འི་ མང་གཙོ འི་

ཕུ གས་འདུན་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡ ན་པའི་ འགོ་ ཁྲིད་ཀྱི ་ ནུས ་པ་
ལ་རེ་ བ་བཟང་པོ་ ཞི ག་བཅོལ ་བཞི ན་ཡོ ད།

འཛམ་གླིང་

ནང་བཀྲེས་ལྟ ག
ོ ས་དང་། ནད་ཡམས། འཚེ ་ བ་བཅས་ཀྱིས་

མནར་བཞི ན་པའི་ སྐ བས་འདིར་སྐུ་ ཉིད་མཆོ ག ་གི ས ་རོགས་

རམ་དང་འཛམ་གླིང་འདི་ བཞི ན་ཞི ་ བདེ་ དང་འཆམ་མཐུ ན་
ལྡ ན་པ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་ ཐུ བ ་རྒྱུར་ངོས ་རང་

གདེང་ཚོ ད་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་ད་ེ དག་སེལ ་རྒྱུ་ན་ི ཛ་དྲག་ཅན་
ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ངོས ་ཀྱི ས ་གོ ་ སྐ བ ས་འདི་ བརྒྱུད་སླར་ཡང་སྐུ ་ ཉིད་མཆོ ག ་

གིས ་དུས ་ཡུ ན་རིང་པོའི་རིང་བོད་ཀྱི ་ རྩ་དོན་དང་བོད་མིར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཨ་རིའི་

འགོ་ ཁྲིད་དང་མང་ཚོ གས་ནས་གནའ་བོའི་ བོད་ཀྱི ་ ནང་པའི་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་དང་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་ཟུང་ད་ུ སྦྲེལ་རྒྱུའི་ཐོག་བསམ་བླ་ོ མང་ཙམ་
གཏོང་རོགས་ཞེས་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ་ གསར་པའི་ ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ ཨི ན་ཇིའི་
སླབོ ་གྲྭས་ (The British School in New Delhi)

གསོ ལ ་འདབེ ས་ཞུ ས ་དོན་ལྟ ར་སླ ོབ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་བད་ེ

ཐང་དང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱེད་ཐབས་སྐར
ོ ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་

གིས ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་བྲང་ནས་

ཨི ན་ཇའི ི་ སླ བོ ་གྲྭ འི་ དགེ ་ ལས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་དོན། བཀྲ་ཤིས་བད་ེ ལེ གས། ངོས་རང་རྒྱ་གར་

གྱི ་ སླ བོ ་ཕྲུག ་གཙོ་ བོར་གྱུར་བའི་ སླ བོ ་ཕྲུག ་རྣམས་དང་ཐུ ག ་

འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་དགའ་
པོ་བྱུང་། ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་ སྐབས་

ལེ ནྡྲའི་ སླ བོ ་གཉརེ ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག ་ཡོ ད་པའི་ སྐར
ོ ་བརདྗོ ་

ཀྱི་ འདུག

རིམ ་པས་དཔལ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ སླབོ ་གཉརེ ་ཁང་

ནས་བཟུ ང་རྒྱ་གར་གྱི ་ དཔལ་ནཱ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལེ ག ས་བཤད་ད་ེ

གི ས ་ནང་པའི ་ ལྟ ་ གྲུབ་སྦྱང་རྒྱུར་དང་དོད་ཆེ ན་པོ་ གནང་

ཀླ ད་པའི་ ཆ་ཤས་རེ་རེའི་ ནང་རྒྱ་གར་གྱི ་ དཔལ་ནཱ་ ལེ ནྡྲ འི་

ཆེན་པོ་མང་པོ་ གསོ ་སྐྱོང་གནང་ཡོ ད།

ཆ་ནས་ཀྱང་ངོས ་ཀྱི ་ མི ་ཚེ་ ཕལ་ཆེ ་ བ་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱལ་

སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སླབོ ་དཔོན་ཕག
ྱོ ས་
གླ ང་། སླབོ ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་སོ གས་བྱུང་ཡོ ད།

དག་སྦྱངས་པ་ཡི ན།

ཀླ ད་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ངོས་ཀྱི་

ལེ གས་བཤད་དེ་ དག་བླུ གས་ཡོ ད་པ་དང་། གཟུགས་པོའི་
བ་རེད།

ངོས་ཀྱི་ གཟུགས་པོ་ འདི་ ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲན་མ་

(Dal) དང་། བག་ལེབ། (Chapati) འབྲས་བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་ བཞི ན་ཡོ ད། ད ེར་བརནྟེ ་ངོས་ཀྱིས་ངོས་
རང་རྒྱ་གར་གྱི་ བུ ་ ཞིག་ཡི ན་བསམ་གྱི་ ཡོ ད།
ངོས་ཀྱིས་མི ་མང་པོ་ དང་།

འདུག

དཔལ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ སླབོ ་གཉརེ ་ཁང་གིས་མཁས་པ་

དཔེར་ན་དཔལ་ན་ཱ

ལེ ནྡྲ འི་ སླ བོ ་གཉེར་ཁང་ནས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་

ངོས་ཀྱིས་འདས་པའི་ ལོ ་ ངོ་ ༤༠ ལྷ ག་རིང་ཚན་རིག་པ་

སྨནོ ་བྱེད་ཀྱི་ འདུག

དེ་ བཞི ན་ལོ ་ ངོ་ སྟོང་ཕྲག་གསུ མ ་གོང་

ནས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་གྱི ་ རི ག ་གཞུ ང་འཚེ ་ བ་མེ ད་པ་
དང་བྱམས་བརྩེ ་ཟེར་བ་དེ་ དག་དར་ཡོ ད།

ལུ ས་ངག་གི ་

འཚེ ་ བ་གཙོ ་ བོ་ ཀུ ན་སླ ོང་ལ་བརནྟེ ་ནས་འབྱུ ང་གི ་ཡོ ད།

སེ མ ས་ནང་བྱམས་བརྩེ ་ ཡོ ད་ན་འཚེ ་ བ་ཡོ ང་གི ་ མ་རེད།
སེ མས་ནང་ཁོང་ཁྲོ་ ཡོ ད་ན་འཚེ ་ བ་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད།

ལོ ་ ངོ་ སྟོང་ཕྲག་གསུ མ ་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཞི་ གནས་དང་
ལྷ ག་མཐོང་གི ་ ཉམས་ལེ ན་སྐར
ོ ་གསུ ངས་ཡོ ད། དཔལ་ཡོ ན་

ཚན་རིག་པ་ཚོ ས་

གྱི ་ ཆ་ནས་བཤད་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི ་ དཔལ་ཡོ ན་ནི་ ཆེ ས ་སྔ ་

ཚོ ས ་ཕྱི་ དངོས ་པོའི་ སྐར
ོ ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས ་ཡོ ན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ ་རྒྱུའི་ ནུས ་པ་

ཚོ ་ དང་ལྷན་བགྲོ་གླ ང
ེ ་བྱས་པ་ཡིན།

ཕྱི་ དངོས་པོའི་ སྐར
ོ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ ཡོ ད་ལ།

ལྷ ག་པར་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ་ དང་

ལྷ ག ་གི ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ ལེ གས་བཤད་དེ་ དག་ལ་ཡི ད་

ཁོང་

ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ལ་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་དང་

ཐུ ག ་འཕྲད་བྱེད་སྐ བས་གཞི ་ ནས་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དངེ ་རབས་ཚན་རིག་པ་ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་

ཡོ ད། དེང་རབས་རྒྱ་གར་གྱིས་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་ལ་ཧ་

དག་སྦྱངས་ནས་འགྲིག་འདུག ་བསམ་པའི་ བླ ་ོ ཡི ད་ཚི མས་

ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ ལེ གས་བཤད་དེ་ དག་གི ས ་བླ འོ ི་རྣམ་གཞག་དང་།

སྐར
ོ ་ཅུང་ཙམ་ལྷ དོ ་ཡངས་གཏོང་གི ་ འདུག

ངོས ་རང་གིས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ དཔལ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ ལེ གས་བཤད་དེ་
པ་ཞིག་ཡོ ང་གི ་ འདུག

མི ་ ཁ་ཤས་ཤིག་གིས།

སངས་

རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་ སྐབས་དཔལ་ན་ཱ

བླ འོ ི་རྣམ་གཞག་སྐར
ོ ་མཁྱེན་རྒྱ་ད་ེ ཙམ་མེད།

རྒྱ་གར་གྱི་

ཅང་དང་དོད་གནང་སྟེ་ རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ཤེ ས ་ཡོ ན་
དུས་རབས་

ཉོན་མོ ངས་པའི་ བླ འ
ོ ི་ འབྱུང་རྐྱེན་དང་དེའི་ གཉེན་པོ་ བསྟེན་

གོ ང་མའི ་ ནང་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་ གན་དྷིས ་འཛམ་གླི ང་

བརནྟེ ་དངེ ་རབས་ཚན་རིག ་པ་ཚོ ས ་ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་གསུ མ ་

གནང་ཡོ ད། ད་ེ རིང་ཁ་སང་གི་རྒྱ་གར་གྱི་ གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་

སྟངས་སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བཤད་ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་ བརྒྱབ་ཡོ ད། ད ེར་

ཡོ ངས་ལ་འཚེ ་ མེ ད་ཞི ་ བའི ་ ཐབས་ལམ་སྐ ར
ོ ་ལམ་སྟོན་

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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འཛམ་གླི ང་ཡོ ངས་ལ་བྱམས་བརྩེ ་ དང་འབྲེལ ་ནས་སེ མས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་མ་ལ་ཱ ཧཻ་རི ས་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

ཞི ་ བདེ་ ཇི་ ལྟར་ཉར་དགོས་པའི་ སྐར
ོ ་ལམ་སནྟོ ་གནང་དགོས།

དུས ་རབས་ཉ་ི ཤུ ་ རྩ་གཅི ག ་པའི་ ནང་སེ མ ས་ཞི ་ བདེ་ གོ ང་

འཕ ལ
ེ ་གཏོང་བར་རྒྱ་གར་གྱི ་ གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ནས་རྒྱ་

གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ཤེས ་ཡོ ན་བསྐྱར་གསོ ་ བྱས་ཏ་ེ འཛམ་

གླིང་ཡོ ངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ ཐུ བ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

ནང་

སེ མ ས་ལ་ཞི ་ བད་ེ ཡོ ད་ན་ཞི ་ བད་ེ ངོ་ མ་ད་ེ ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད།

ཚང་མས་ཞི ་ བདའེ ི་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་རྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད། ཞི ་ བདེའི་

ཆེ ད་དུ་ གོ ་ མཚོ ན་རི ག ས་ཉུ ང་དུ་ བཏང་ན་ཡག་པོ་ ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉནི ་

ལྕམ ་སྐུ་ ཀ་མ་ལཱ་ ཧཻ་རིས་

(Kamala Harris)

མཆོ ག ་གི ས ་ ཨ་རིའི ་ སྲི ད་འཛིན་གཞོན་པ་ཐ ེངས་
པའི་ ལས་ཁུར་དམ་འབུལ ་ཞུས་གནང་བར།

འོན་ཀྱང་ཞི་ བདེ་ ངོ་ མ་དེ་ ནང་སེ མས་ཀྱི ་ ཞི་ བད་ེ དང་འབྲེལ ་

༤༩

ནས་སེལ ་ཐབས་བྱེད་དགོས།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གིས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡

བ་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སྐབས་གྲོས་མོལ ་གྱི་ ལམ་
རྒྱ་གར་གྱི་ གཞོན་སྐྱེས་

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

རྣམས་ནས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ཤེས ་ཡོ ན་སྐར
ོ ་བསམ་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་དགའ་བསུ འི་ གསུ ང་འཕནྲི ་

ཞས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རསྗེ ། སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་འད་ྲི

བསྒྲུབ་པར་སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་ལ་ཡི ་རང་ཞུ ་ འོས ་པའི་
ཉམས་མྱོང་གི ་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ཡོ ད་སྟབས།
སྐུ་ ཉིད་

བླ་ོ མང་ཙམ་གཏོང་རོགས།

འད་ི ན་ི ངོས་ཀྱི་ར་ེ སྐུལ ་ཡིན།

ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

བཀའ་སླབོ ་ཀྱི་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་སྐབས། མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་
མཆོ ག་གི ས།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འདི་རི མ ་པས་

ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད།

གཙོ་ བོ་མཐོ་ སླབོ ་ཁག་གི ་ དགེ་རྒན་ཆེ ན་མོ ་

ཞི ་ བ་ཡི ན་ན་ངོས ་རང་ལྡི ་ ལིར་འགྲོ་རྒྱུའི་ འདུན་པ་ཤུ གས་

དང་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཐུ ག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དཔརེ ་ན་ཇཝཱ ་
ཧར་ལལ་ན་ེ ར་ུ གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ ་

(Jawaharlal

Nehru Univeristy) ཁང་དང་མཐོ་ སླབ
ོ ་གཞན་ཁག་

གི ་ དགེ་རྒན་ཆེ ན་མོ ་ དང་།

ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྟོན་པ་སོ གས་

ཞིག་སྩལ་བའི་ ནང་འཁོད་དོན།

མི ་མང་ལ་སྲི་ ཞུ་

མཆོ ག ་གིས ་ཨ་རིའི་ མི ་མང་ལ་དོན་སྙིང་ལྡ ན་པའི་

ཞབས་འདེག ས་བསྒྲུ བ་ཐུ བ ་པའི ་ ངོས ་ལ་ཐེ་ ཚོ མ ་

མེ ད།

སྐུ་ ཉིད་མཆོ ག་ཨ་རིའི་ ལོ ་རྒྱུས་ནང་སྲིད་

འཛིན་གཞོན་པའི་ གོ་ གནས་འཛི ན་མཁན་བུ ད་མེ ད་

ཆེས ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོ ད་པས་ལྷ ག་པར་ངོས ་རང་
དགའ་པོ་བྱུང་།

བྱེད་མཁན་ཤུ ག ས་ཆེ ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་པ་ན་ི སེ མ ས་ཤུ ག ས་

སྐུ་ ཉདི ་མཆོ ག ་ན་ི ཨ་རིའི་ ནང་གི ་ མི ་མང་ཙམ་མི ན་པར་ཨ་

རིའི་ འགོ ་ ཁྲིད་ལ་རེ་ ལྟ ས
ོ ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་

དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན་

མི ་རྣམས་ལའང་ཧ་ཅང་སེ མ ས་ཤུ ག ས་སྐྱེད་རྒྱུ འི ་ འབྱུ ང་

སྐར
ོ ་བགྲོ་གླ ང
ེ ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་གར་གྱི་ དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་

མཆོ ག

ཡིན།

མཁན་ཡི ན་པར་ཡི ད་ཆེ ས ་ཤུ གས་ཆེ་ བྱེད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན།

དེང་རབས་རྒྱ་གར་ནང་ཇི་ ལྟར་བསྐྱར་གསོ ་བྱེད་དགོས ་པའི་
ི ་རྒྱ་གར་ནང་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཞི ག་
ལམ་ལུ གས་ད་ེ ཨིན་ཇས

རྒྱ་གར་བ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་ནང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་

དང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ཤེ ས ་ཡོ ན་ཟུ ང་དུ་ སྦྲེལ ་རྒྱུའི ་
ཐོག ་བསམ་བླ ོ་ མང་ཙམ་གཏོང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་

ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

གཞི ་ ལྟ་ བུ ་ཆགས་ཡོ ད།

མེ ད་འགོ ་ ཁྲིད་ཀྱི ་རིན་ཐང་དང་གལ་གནད་ལ་ངོས ་འཛིན་

ལྕམ ་སྐུ་སདྲི ་འཛིན་གཞོན་པ་

ངོས་རང་བུ ད་མེད་རྣམས་ན་ི བྱམས་སེམས་ཆེ་

ཞི ང་གཞན་གྱི ་ བདེ་ སྡུ ག ་གི ་ཚོ ར་བ་ལ་ཐུ གས་ཁུར་བྱེད་

ངོས ་ཀྱིས ་བུ ད་མེ ད་ཚོ ར་དེ་ ལྟ ་ བུ འི་ ཁྱད་ཆོ ས ་ལྡ ན་ཡོ ད་པ་

དང་ཐོག ་ངོས ་ཀྱི ་ ཨ་མ་ལགས་ཀྱི ་ བརྒྱུད་ནས་ཤེས ་རགྟོ ས་
བྱུང་།

བྱམས་བརྩེ ་ དང་འབྲེལ ་ནས་བཤད་ནའང་བུ ད་མེ ད་ཚོ ས ་

མི ་གཞན་གྱི ་ དཀའ་ངལ་མང་བ་ཚོར་ཐུ བ ་མཁན་ཡི ན་པར་
ཚན་རིག་གིས་དཔང་རྟགས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོ ད།

དེང་སང་བུ ད་

སྐྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད།

ངོས ་ཀྱིས ་གལ་ཏེ་ ང་ཚོ འི་ འགོ ་ ཁྲིད་བུ ད་མེ ད་མང་བ་ཡོ ད་

ན་འཛམ་གླིང་འད་ི བཞིན་ཞི་ བད་ེ དང་ཕན་ཚུ ན་བསམ་ཤེས ་
ཡོ ད་མཁན་ཞིག ་ཆགས་ཐུ བ ་ཀྱི ་རེད་སྙ མ ་པའི ་ ཚོ ར་སྣང་

ཡོ ང་གི ་ འདུག

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི།

རང་དབང་དང་།

མང་གཙོ། ཆོས་དད་རང་དབང་། ཁྲིམས་ཀྱི་ དབང་སྒྱུར་

བཅས་འདོད་མཁན་འཛམ་གླི ང་གི ་ མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ལ་རེ་
བའི་ འོད་སྣང་སྦྱི ན་མཁན་ཡི ན་པའི་ ཆ་ནས་ངོས ་རང་ཆུ ང་
བྱིས ་པའི་ སྐ བ ས་ནས་བཟུང་ཨ་རིར་ཡི ད་སྨ ནོ ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན།

ལྕམ ་སྐུ་མཆོ ག་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་

ཞབས་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན་མཆོ ག ་གིས ་ཨ་རིའི་ སྟོབ ས་ལྡ ན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི ་ མི ་མང་གི ་ མངོན་འདོད་དང་ར་ེ བ་བསྐ ང་ཐུ བ ་པའི་

ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞས
ེ ་འཁོད།།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི་གྲོང་སྡའེ ་ི
སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཅེས་པའི་
བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

ལེ གས་ཉ ས
ེ ་བླ ང་དོར་འབྱེད་ཐུ བ་པའི ་ ཁྱད་དུ་ འཕགས་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ སྔ་ ད ྲོའི་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་

མི འི་ ཀླ ད་པ་འད་ི བཀའ་ངལ་བཟོ་ མཁན་ཞིག ་ཀྱང་ཆགས་

གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡

བར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི་ གྲོང་སྡ འེ ི་
སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་ཁག་གཅི ག ་དང་ལྷ ན་དུ་ བྱམས་བརྩེ ་ ལྡ ན་པའི་

༡༠

དབུ ་ ཁདྲི ་ཅས
ེ ་པའི་ བརདྗོ ་གཞིའི་ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི ་ གྲོང་སྡ འེ ི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ ་ དང་

ལྷ ན་སྐ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུ ང་བར་ངོས ་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་རི ང་གི ་ དྲ་ཐོག་གི་ བཀའ་མོལ ་ལས་

རི མ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྲོང་སྡ འེ ི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་

མང་པོ་ ཞིག་སྔ་མོ ་ ནས་ངོ་ཤེས་པ་རདེ ། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་

ཏུ ་འཛམ་གླི ང་སྟེང་འགྲོ་བ་མི ་ཐར
ེ ་འབུ མ ་བདུན་ཡོ ད་པ་
དེ་ དག་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག ་གྱུར་གྱི ་ འདུ་ཤེས ་འཛིན་

དགོས་པའི་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་རདྗོ ་ཀྱི་ ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ ཚང་མ་ལུ ས ་སེ མས་དང་མྱོང་ཚོར་གྱི ་ ཆ་ནས་གཅིག ་

པའི་ ཀླ ད་པ་ཞི ག་ཡོ ད།
ཡོ ད།

ཁྱད་དུ་ འཕགས་པའི་ འགྲོ་བ་

གོ་ ལའི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ ཆ་ནས་འཛམ་གླི ང་གི ་ འགྲོ་བ་མི ་ཐེར་
འབུ མ ་བདུན་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་ཚང་མ་ཁྱི མ ་ཚང་གཅིག་ལྟ་ བུ ་

ཆགས་ཡོ ད། ངའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ངའི་ཆོས་ལུ གས་ཞེས་
སོ གས་ཀྱི་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་དེ་ དུས་ཡོ ལ ་ཟིན་པ་རེད།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དཔལ་འབྱོར་དང་བཟོ་ ལས་ལག་རྩལ་འཕ ལ
ེ ་

གནང་ན་རང་ཉིད་ཀྱི ་ འཚོ ་ གནས་ལ་ཁེ་ ཕན་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་
པ་ཆོས་ཉིད་རེད།

དེ་རི ང་ཁ་སང་འཛམ་གླིང་ནང་བལྟས་

པ་ཡི ན་ན་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆེ་ བ་ང་ཚོ ་རང་གིས ་བཟོས ་པ་

ཤ་སྟག་རདེ ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་བཟོས་པའི་ དཀའ་ངལ་དེ་
དག་སེལ ་ཐུ བ ་པའི་ ནུས་པ་ང་ཚོར་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི ་ལ་དབང་པོ་ ལྔ ་ ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན་སེ མས་ཅན་

གཞན་རྣམས་ལའང་དབང་པོ་ ལྔ ་ ཡོ ད་པ་གཅི ག ་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་སེ མ ས་ཅན་གཞན་ལ་མེ ད་པའི ་ འགྲོ་བ་མི ་ལ་

འཇུ་ མ་གནང་གོ ང་ཐོག ་མར་སོ ་ སོ འི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད་གནང་

རྒྱུར་དང་དོད་གནང་གི ་ འདུག ངོས་ཀྱིས་ད་ེ ན་ི བྱབ་ཆུང་
ི ་དང་། སྣ་ཁུག་
ཞིག་རདེ ་སྙམ ་གྱི་ འདུག ང་ཚོར་མིག་གཉས
གཅི ག ཁ་གཅི ག་བཅས་ཡོ ད་པ་གཅི ག་པ་རདེ ། ང་ཚོ ས་

འཛུམ ་མུལ ་མུལ ་བྱེད་ཆོ ག་གི ་རེད། ངོས་རང་འཛམ་གླིང་

རྒྱ་གར་ནི་ འཕགས་པའི་ ཡུ ལ ་རེད། ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། དེ་

ད་ལྟ་ ང་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི ་སྤྱི་ དང་འཛམ་གླིང་
ངོས་

རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་པ་ནས་

བཟུ ང་ནམ་རྒྱུ ན་ངོས ་ཀྱི ས ་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་གཅི ག ་པ་ཡི ན་
སྙམ ་པའི་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི་ ཡོ ད། འད་ི འདྲའི་ བསམ་བླ འོ ི་

ང་ཚོ ་ གཅི ག་ལ་གཅིག་བརནྟེ ་ནས་འཚོ ་ དགོས། ནམ་རྒྱུན་
ངོས ་ལ་བསམ་བླ ོའི་ འཁྱེར་སོ ་ འདི་ འདྲ་ཞི ག ་ཡོ ད་སྟབས།

གནང་རྒྱུའི་ བསམ་བླ་ོ དེ་རང་བཞི ན་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། རྩ་བའི་
ཆ་ནས་མི ་གཞན་དང་རང་གི ་ ཚོ ག ས་སྡ ་ེ ལ་བྱམས་སྐྱོང་

སྐ བས་རར
ེ ་མི ་ཚོ ས ་ཕན་ཚུན་ཐུ ག ་འཕྲད་བྱེད་སྐ བས་ལག་

ཡོ ངས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོ ད།

བཞིན་ཡོ ད།

ཀྱི་ འདུག ང་ཚོ ་ སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡི ན་

སྟབས་མི ་གཞན་དང་རང་གི ་ཚོ གས་སྡ ེ་ ལ་བྱམས་སྐྱོང་

ཡོ ང་འཇུག་གི ་ འདུག

ི ་པ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
ནང་མི ་འབོར་ཆེ་ཤོ ས ་ཨང་གཉས

འཁྱེར་སོ ་ ཞི ག ་ཁྱེར་ནས་ངོས ་རང་ག་བར་ཕྱིན་ཡང་ང་ཚོ ་

ན་ི སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལ་བརནྟེ ་པའི ་ ས ག
ྲོ ་ཆགས་རེ ད་ཅེས ་བརྗོད་

ཐུ ག ་འཕྲད་བྱེད་སྐ བས་གཅི ག ་པ་ཡི ན་སྙ མ ་པའི་ ཚོ ར་སྣང་

རྒྱས་ཕྱི ན་པར་བརནྟེ ་འཛམ་གླི ང་འད་ི བཞིན་ཆུ ང་དུ་ འགྲོ་

ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅི ག་གིས་འགྲོ་བ་མི ་རྣམས་

པ་རེད།

བླ ོའི་ འཁྱེར་སོ ་ དེས ་ངོས ་རང་ག་བར་ཕྱིན་ཡང་མི ་སུ ་ དང་

ཚང་མ་གཅི ག ་པ་ཡི ན་སྙ མ ་པའི་ བསམ་བླ ་ོ གཏོང་གི ་ ཡོ ད།

ངོས ་རང་ལ་གྲོགས་མེ ད་ཁེར་རྐྱང་གི ་ ཚོ ར་བ་ནམ་ཡང་
སླབེ ས་མངྱོ ་མེད།

བྱོལ་དུ་ ཡོ ང་བའི་ སྐ བ ས་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲིད་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་
བདེན་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ནི་ཆོས་དང་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་

ཚོར་འབྲེལ ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད།

ངོས ་རང་ལ་མཚོ ན་ན་ཕ་ཡུ ལ ་བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉ ིས ་

ཁྱད་པར་མེ ད། དེ་ བཞི ན་ངོས་རང་ཡུ ་རོབ ་དང་། ཨ་ཕི་
རི་ ཀ།

ལ་ཊིན་ཨ་མི ་རི་ ཀ་སོ གས་ལ་སྐྱོད་སྐབས་འགྲོ་

ི ་རནྟེ ་
བ་མི ་ གཅིག་པ་ཡིན་བསམ་གྱི་ འདུག ང་ཚོ ས་འཇག
ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ འགན་ཁུར་གནང་དགོས།

གོ་ ལའི་ཚ་ད ྲོད་

དང་། དཔལ་འབྱོར། ཁོར་ཡུ ག་སོ གས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཐད་
ནས་བཤད་ནའང་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་བརྟེན་

ཡངས་པའི་ འཛམ་གླི ང་འདི་ ང་ཚོ ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཁྱི མ ་ཚང་

ཆགས་ཡོ ད་པ་དངོས ་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ར་

ངོ་ བོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞི ན་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ངའི་

བཀའ་འད་ྲི ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ཆགས་ཡོ ད།

གྲོང་སྡ འེ ི་སྤྱི་ ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ འི་ ལས་ཀའི་

རྒྱལ་ཁབ་དང་། ངའི་ཆོས་ལུ གས་ཁོ་ ནར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

སྟངས་ད་ེ དུས་ཡོ ལ ་ཟིན་པ་རེད། ང་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་ བདེ་
སྡུག་གི་ སྐར
ོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་

ཏུ ་ངོས ་རང་འཛམ་གླི ང་སྟེང་འགྲོ་བ་མི ་ཐེར་འབུ མ ་བདུན་
ཡོ ད་པའི་ ཁྲོད་ནས་གཅི ག་ཡི ན་བསམ་གྱི་ ཡོ ད།

བསམ་

འཕྲོད་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད། ཅེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རསྗེ ་

བགྲོ་གླ ེང་འད་ི བཞིན་སྲིད་བྱུས ་བགྲོ་གླ ེང་བསྟི་ གནས་ཁང་
དང་།

ཨ་རིའི་ གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི་ ཁྱབ་ཁག་གི་ ལྷན་ཚོ གས་ཟུང་

སྦྲེལ ་ཐོག ་ས བྟོ ས་ལྡ ན་གྱི ་ གྲོང་ཁྱེར་འབྲེལ ་མཐུ ད་ཚོ ག ས་

པས་གོ་ སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།།

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལོ་ལྔའ་ི རྗེས་
ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉནི ་བོད་ནང་གི་ ཉནི ་གུ ང་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡ ཙམ་ལ་འབྲི་ར་ུ རྫོང་ཤག་ཆུ་ ཁ་ཟེར་བའི་ གྲོང་རྡལ་དུ་ སྤྱི་ འཁོར་འབབ་ཚུ གས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ ཉེ་ འཁྲིས་
སུ ་ བོད་མི ་ཤུར་མོ ་ ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ དྲག་པོའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐ ད་འབོད་བྱེད་བཞི ན་རང་ལུ ས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་ཤུར་མོ ་ ལགས་ནི། འབྲི་ར་ུ རངྫོ ་ཤག་ཆ་ུ ཁ་ནས་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་ད ེར་ཁོང་རང་ལོ ་ ༢༦ ཙམ་ཡི ན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གི ས་རང་ལུ ས་མེར་སྲེག་བཏང་མ་ཐག་ས་གནས་ཉནེ ་རགྟོ ་
པས་འཛི ན་བཟུང་གི ས་ཤག་ཆུ་ ཁ་ས་གནས་ཀྱི་ སྨན་ཁང་དུ་ འཁྱེར་ཡོ ད་ཀྱང་ཉནི ་དེར་སྐུ་ཚེ ་མ་ཟིན་པར་དགོངས་པ་རྫོགས་འདུག

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི ་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ ་ནས་ཁོང་གི་ སྤུན་མཆེད་གསུ མ ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟ་ གནས་སྟངས་ཇི་ ཡི ན་ཤེས་རྟོགས་མི ་འདུག ཤུར་མོ ་ ལགས་

ཀྱིས ་རང་ལུ ས ་མེར་སྲེག ་གཏོང་སྐབས་བོད་མི ་མང་པོས ་དངོས ་སུ ་མཐོང་ཡོ ད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་རྐནྱེ ་གནས་ཚུལ ་ད་བར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཐུ བ ་མི ་

འདུག་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་འོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བསྟན་
འཛི ན་ཉི་མ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
སུ ་ བསྟན་འཛིན་ཉ་ི མའམ་རྟ་མེ ་ ལགས་ཀྱང་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་ གཞུ ང་ གི ས ་ བ སྟན་ འཛི ན་ ཉ ི་ མ་ ལགས་ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉནི ་འཛིན་བཟུང་གི ས་ཕྱི་ ལོ ་

༢༠༢༠ ཟླ་

༥ ནང་གནས་སྐབས་རིང་གླ དོ ་གྲོལ་བཏང་

ཡོ ད་ཀྱང་། སླར་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་
འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བཙོ ན་

ཁང་དུ་རྒྱ་གཞུ ང་གི ་ ཉནེ ་རགྟོ ་པས་ཁོང་ལ་རངྡུ ་རགྡེ ་མནར་

གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་ རྐྱེན་གྱིས ་དབུ གས་

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ནང་རང་ལོ ་ ༡༩ ཡིན་

དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི ་སར
ེ ་ཤུལ ་

གཏོང་ལེ ན་དང་སྐ ད་ཆ་བཤད་མི ་ཐུ བ ་པ་སོ ག ས་འཕ དྲོ ་

བས ནྟེ ་གྱི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་ གྱུར་ཡོ ད་

པའི ་ རྫ་དབོན་པོ་ དགོ ན་པའི ་ དགེ ་ འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་

རྫོང་གི ་ རྫ་སྨ ད་ཡུ ལ ་ཚོ འི་ ཁོངས་སུ ་ གཏོགས་པའི་ རྫ་དབོན་

སྟབས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་

འགྲེམས་སྤ ལ
ེ ་བྱས་པར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ ཉེན་རྟོག ་

ཁུངས་མདུན་དུ་ བོད་རང་བཙན་གྱི ་ དོན་དུ་ འཐབ་རྩོད་བྱེད་

གཟུ གས་གཞི ་ བད་ེ ཐང་མི ན་པའི ་ དཀའ་ངལ་འོག ་བཙོ ན་

ཉ་ི མའམ་རྟ་མེ ་ ལགས་ཀྱིས ་བོད་རང་བཙན་གྱི ་ སྦྱར་ཡི ག་

པས་ཁོ ང་འཛིན་བཟུ ང་གི ས ་རངྡུ ་རྡེག ་མནར་གཅོ ད་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གཅོང་དུ་ གྱུར་ནས་
ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི ་འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་འདུག

གྲྭ་ བསྟན་འཛིན་ཉ་ི མ་ལགས་ན་ི རྒྱ་གཞུང་གི ས ་དབྱེ་བའི་ཟི་

ཁྲོན་ཞི ང་ཆེ ན་དཀར་མཛེས ་སེར་ཤུ ལ ་རྫོང་རྫ་སྨ ད་དབོན་

པོ་ ཡུ ལ ་ཚོ འི ་ དབོན་པོ་ དགོ ན་པའི ་ དགེ ་ འདུན་པ་ཡི ན་པ་

པོ་ ཡུ ལ ་ཚོ འི་ གྲོང་རྡལ་གྱི ་ ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ལས་

དགོས ་ཞེས ་པའི་ ཡི ག་ཆ་མང་པོ་ འགྲེམས་སྤ ལ
ེ ་བྱས་པའི་

དོགས་གཞིའི་ འོག་རྒྱ་ནག་གི ་ ཉེན་རྟོག་པས་དབོན་པོ་ དགོན་
པའི་ དགེ་ འདུན་པ་ལྔ་ དང་།

མི ་སྐྱ་གཉིས་བཅས་བོད་མི ་

སྐྱ་སེར་བདུན་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
རྒྱ་ནག་གི ་ ཁྲི མས་ཁང་ནས་སྐ བས་དརེ ་ཁོང་རྣམས་ལ་ལོ ་

གཅིག ་ནས་ལྔ ་ བར་གྱི ་ ཁྲི མས་ཐག་བཅད་ཡོ ད་པའི་ ཁོངས་

ནང་མིར་འབྲེལ ་གཏུ ག་གིས ་བསྟན་འཛི ན་ཉི་ མ་ལགས་ཀྱི ་
ཁང་ནས་ལེ ན་དགོས་པའི་ བཀའ་བཏང་འདུག

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉནི ་ནང་མི ་རྣམས་ཀྱིས་

ཁོང་ཁྲིན་ཏུ འུ ་ སྨན་ཁང་ཞིག ་ཏུ ་བསནྟེ ་གཏུ གས་བྱས་འདུག ་

ཀྱང་སྨ ན་པས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡི ན་པ་དང་བཅོས ་

ཐབས་མེ ད་སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བརྗོད་བྱས་ཡོ ད་སྟབས།

ནང་མི ་

རྣམས་ཀྱིས ་སྨ ན་ཁང་ཁག་འདྲ་མི ན་ལ་བསྟེན་གཏུ ག་བྱས་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
འདུག ་ཀྱང་སྨ ན་པས་བཅོས ་ཐབས་མེ ད་པ་བརདྗོ ་ད་ེ སྨ ན་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་གསོའ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་
ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་པ།

ནང་མིས་ཁོང་རང་

ཁང་ནས་ལོ ག་བཏང་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཁྱིམ ་དུ་ ཁྲིད་སླབེ ས་མ་ཐག་ཏུ ་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༡༩ ཉིན་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་འདུག

རྡུང་རྡེག ་གི ་ རྐྱེན་པས་རྒྱལ་གཅེས ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཉི་ མ་ ༄༅།

།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་

ལགས་འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་བར་བོད་མིིའི་ སྒྲིག ་འཛུ གས་ བྱ་སྤྱོད་སྤལ
ེ ་བའི་ ཉསེ ་མིང་འོག་བཀྲ་ཤིས ་དབང་ཕྱུག་

ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་བླ ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག ་གིས ་ཧ་ཅང་ ལགས་ལོ ་ ལྔ འི ་ རི ང་བཙོ ན་བཅུ ག ་བྱས་རྗེས ་ཕྱི ་ ལོ ་
བླ ་ོ ཕམ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་གཅེས ་པ་ཁོང་གི ་ ནང་མི ་རྣམས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉནི ་གླ དོ ་གྲོལ་བཏང་ཡོ ད།

ལ་ཐུ གས་གསོ ་ གནང་ཡོ ད།

མཆོ ག་གི ས།

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐྱོང་

ངས་འདས་པོ་ དམ་པ་ཁོང་གིས་སླར་ཡང་

བོད་ནང་སྐྱེ་བ་བླ ང་པ་དང་མུ ་ མཐུ ད་བོད་མི འི་རང་དབང་

འཐབ་རྩོད་གནང་ཐུ བ ་པའི་ སྨནོ ་ལམ་འདེབས་རྒྱུ་ཡི ན། ང་

ཚོ ས ་རྒྱལ་གཅེས ་པ་རྣམས་ཀྱིས ་བླ ས
ོ ་བཏང་གནང་བ་དེ་
ནམ་ཡང་བརདྗེ ་མི ་སདྲི །

བོད་མི ་ ས་ཡ་དག
ྲུ ་གི ་མངོན་

འདོད་མ་འགྲུབ་བར་དུ་ ང་ཚོ ས ་རང་དབང་གི ་ འཐབ་རྩོད་མུ ་

མཐུ ད་རྩོད་གནང་གི ་རེད། ཅེས་གསུ ངས།
གནས་ཚུལ ་ཡོ ང་ཁུངས་ལྟར་ན།

དེ་ ཡང་བཀྲ་ཤི ས ་དབང་ཕྱུག ་ལགས་ཀྱི ་ ཁྲི མས་རྩོད་

པ་ལི ང་ཞའོ་ ཅུ ན་གྱི ས ་ཊུ ་ཊར་དྲ་རྒྱའི ་ ཐོག ་ཕྱི ་ ཚེས ་

༢༨ ཉནི ་གནས་ཚུལ ་སྤལ
ེ ་བར་ལྟར་ན། མཚོ ་ སྔནོ ་
ཞི ང་ཆེ ན་ཁྲི ་ འདུ་ རྫོང་གི ་ས་གནས་ཁྲི མ ས་འཛི ན་

ལས་ཁང་གི ་ མི ་སྣས་བཀྲ་ཤིས ་དབང་ཕྱུག ་ལགས་སྒ་

སྐྱེ་རྒུ་མདོར་བསྐྱལ་ཏ་ེ བཙོ ན་གྲོལ་བཏང་ཡོ ད་པ་དང་
།

ད་ལྟ འི་ཆར་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཁོང་གི ་

སྲིང་མོ འི་ ཁྱི མ ་དུ་ ཡོ ད། ཁོང་གི ་ ནང་མི ས་ཁོང་གི ་ སྐུ་

ྲི ་རིམ ་ གཟུ གས་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ ཡོ ད་ཚུ ལ ་བརྗོད་པ་
སར
ེ ་ཤུལ ་འབང

མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི ས་རང་ལོ ་ ༢༠ ཡིན་པའི་ གྲྭ་ ལས།

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལི ང་ཞའོ་ ཅུན་ལ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་

ཆོས ་འཕེལ ་ལགས་ལ་ལོ ་ བཞིའི་ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད་པ་ ཕྱུག་ལགས་ཁྱི མ ་དུ་ འབྱོར་བའི་ འདྲ་པར་རག་མེད་པ་དང་།
དང་། གྲྭ་ འོད་ཟེར་ལགས་ལ་ལོ ་ གསུ མ ་གྱི་ ཁྲིམས་ཐག ལོ ་ ད་ེ བཞིན་ལི ང་ཞའོ་ ཅུ ན་གྱིས ་ཁོང་གི ་ ནང་མི ་དང་ཐད་ཀར་
ན་ ༡༦ སོ ན་པའི་ གྲྭ་ཚུལ ་ཁྲིམས་ལགས་ལ་ལོ ་ གཅིག་གི་ འབྲེལ ་བ་བྱུང་མེད་སྟབས།
ཁྲིམས་ཐག

བསྟན་འཛི ན་ཉི་མ་ལགས་གཟུགས་གཞིའི་ ལ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་མེ ད་ཤེ ས ་རགྟོ ས་མ་བྱུང་ཞེས ་

གནས་སྟངས་རྐྱེན་པས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་མེད།
༢༢

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་

ལོ ་ ན་ བཀོད་ཡོ ད།

ལ་སོ ན་པའི་ གྲྭ་ ཉིས་མས་ལགས་ལ་ལོ ་ ལྔ འི་ ཁྲིམས་

ཐག ལོ ་ ན་ ༡༥ ཡི ན་པའི་ གྲྭ་ཚུལ ་ཁྲིམས་ལགས་ལོ ་ ན་

ཆུང་བའི་རྐནྱེ ་གྱིས་ཞི བ ་བཤེར་བྱེད་བཞི ན་པ། མི ་སྐྱ་ཆོས་

རྒྱལ་ལགས་དང་ཡོ ན་ཏན་ལགས་ལ་ལོ ་ བཞི འི ་ ཁྲི མ ས་
ཐག་བཅད་འདུག །

བོད་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་བླ ་ོ བཟང་

སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གིས། བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཙོ ན་ནས་

གླ ོད་བཀྲོལ་བཏང་བའི་ གནས་ཚུལ ་ལ་ང་ཚོ ས ་དགའ་བསུ ་

ཞུ ་ བཞི ན་པའི་ སྐ བ ས་འདིར་ང་ཚོ ས ་བཀྲ་ཤི ས ་དབང་ཕྱུག ་
ལགས་དང་འདྲ་བའི་མ་ཉེས ་ཁ་ཡོ ག་འོག་ཚུ ད་པའི་རྒྱ་ནག་

གི ་ བཙོ ན་ཁང་ནང་ཡོ ད་པའི ་ བོད་མི ་བཙོ ན་པ་ས ང
ྟོ ་ཕྲག་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང་། དབུས་
བོད་མི འི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོ གས་ཞི བ ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ ཁ་བྱང་
ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

མང་པོ་ དྲན་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

བཀྲ་ཤི ས ་དབང་ཕྱུག ་ལགས་དང་ཁོང་གི ་ ནང་མི ་རྣམས་

ནས ་ ལོ ་ ལྔ འི ་ རི ང་ དཀའ་ ངལ ་ ཧ་ ཅང་ མྱངས ་ ཡོ ད་ པ ་

དང་།

རྒྱ་ནག་གི ་ དབང་སྒྱུར་འོག་རི ག་གཞུང་དང་སྐ ད་

ཡི ག་གི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩོད་བཞི ན་པའི་ བོད་ནང་གི ་ བོད་མི ་སྟོང་

ཕྲག་མང་པོས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་བར་བོད་

མི ་གྲངས་ ༡༥༥ ལྷ ག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་།

བོད་ཀྱི་ སྐ ད་ཡི ག་མི ་ཉམས་

རྒྱུན་འཛི ན་ཆེ ད་རང་ལུ ས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེ ད་པའི་ ཐོག ་རྒྱ་ནག་

གི ་ བཙོ ན་ཁང་ནང་བོད་མི ་བཙོ ན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ ཡོ ད་

པ་རྣམས་གླ དོ ་བཀྲོལ་དང་། བོད་ནང་གི ་ དམ་བསྒྲགས་ཅན་
གྱི ་ སྲིད་བྱུས ་ལྷ དོ ་ཡངས་གཏོང་དགོས ་པའི་ འབོད་སྐུལ ་བྱེད་
རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་གསུ ངས།

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷརེ ་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་
མཆོག་གི ས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་
གསུང་བཤད་གནང་བ།
པོ་ ཡོ ད། ཅས
ེ ་གསུ ངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གི ས།

བོད་མི འི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

སྐ ད་ཡི ག་བཅས་བདག་གཅེས ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེ ང་ཚོ འི་ ལས་ཀ་

མ་ཡིན་པར། ད་ེ ན་ི བོད་མིའི་ ལས་འགན་རདེ ། འོན་ཀྱང་
བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

སྐ ད་ཡིག་

བཅས་བདག་གཅེས ་བྱེད་པར་ང་ཚོ ས ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

ཏན་ཏན་རམ་འདགེ ས་ཞུ་ཆོ ག་གི་རདེ །

བོད་མི ་རྣམས་

ཀྱིས ་རང་གི ་ ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པའི་ ངོ་ བོ་ སྲུ ང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་

ཨ་རི འི་ སྲིད་དོན་ཚོ གས་པ་གཉིས ་ཀྱིས ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉནི ་གྱི་

རང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་ང་ཚོ འི་

དགོང་དྲོར་ཨ་རི འི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་

ལས་ཀའི་ ངོ་ བོ་ ན།ི

བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པ་སྐུ ་ ཞབས་རོ་ བྷ ར
ེ ་ཊི ་ཌེ ་ སི ་ཊི ་རོ་

ཀྱི་ ལས་འགན་ནི་རང་གི ་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐ ད་ཡི ག

པའི་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ གོ་ སྒྲིག་འོག་ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམི གས་

(Robert A. Destro)

མཆོ ག་གི ས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་

བོད་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་བླ ་ོ བཟང་

སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་།

བོད་

མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང་གནས་མཆོ ག ་
དང་།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་

ཤེས་ཕུ ན་ཚོ གས་མཆོ ག

དེ་ བཞིན་སྤྱི་ འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་

རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཁོང་གི ་ ལས་འགན་དང་། བོད་མིའི་ སྒྲིག་
འཛུགས་དང་བོད་མི ་རྣམས་ནས་མཉམ་རབུ ་ཀྱིས ་བོད་དོན་

ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས ་པའི་ གལ་གནད་སྐར
ོ ་གསུ ང་
བཤད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་སྐུ་ ཞབས་རོ་ བྷར
ེ ་ཊི ་ཌེ་ སི ་ཊི ་རོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་

དོན།

བོད་མི ་ དང་བོད་དོན་སླ ད་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

ཆེ ད་ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད་དྲུང་ཆེ་ སྐུ ་ ཞབས་མ་ཡི ་ཀི ་ པོམ ་པ འེ ་ོ
(Mike Pompeo)

མཆོ ག་གི ས་ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་ཡི ད་

ཆེས ་བླ ་ོ འགེལ ་གྱིས ་འགན་བསྐུར་གནང་བར་རྗེས ་སུ ་ཡི ་

བོད་མི ་རྣམས་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་

ཞབས་འདགེ ས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ ཡི ན་ཞི ང་།
ངོ་ བོ།

བོད་མི ་རྣམས་

ད་ེ བཞི ན་བོད་མི འི་ སྤྱི་ཚོ གས་ལ་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ ཡི ན། ཞེས་དང་།

ཉེ་ ཆར་འཛམ་གླི ང་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་གནས་པའི་ བཙན་

ི ་ཀྱི ་ སྔ ནོ ་འགྲོའི་ འོས ་བསྡུ ་
བྱོལ་བོད་མི ་ཚོ ས ་སྲིད་སྤྱི ་ གཉས

ཡི ན་པ་ངས་ཁས་ལེ ན་ཞུ་ཆོ ག་ཅེས་གསུ ངས།

ཕག
ྱོ ས་

པ་སྐུ་ ཞབས་རོ་ བྷར
ེ ་ཊི་ཌེ་ སི་ཊི་རོ་མཆོ ག་གི ས།

རང་གི ་

མཚུངས་ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་

ལས་ཡུ ན་རས
ེ ་གཟའ་ལྷ ག་པ་རསྗེ ་མའི་ ནང་མཇུག་སྒྲིལ ་མ་

གནང་གོང་ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་

པ་ཟུར་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ ་གཏུ ག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ ནས་

ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པ་ཟུར་པ་
རྣམས་ནས་བོད་མིའི་ སྒྲིག ་འཛུ གས་དང་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

འབྲེལ ་གཏུ ག་གནང་ཆོ ག་གི་རདེ ། ཅས
ེ ་དང་།

ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་སྟེ་ འོས ་བསྡུ འི ་ ལས་རི མ ་ཁག་

ཨ་རིིའི་ གཞུ ང་གིས ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་མུ ་ མཐུ ད་འཕེལ ་རྒྱས་

ལ་རང་གི ་ཐོབ ་ཐང་དང་ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པའི ་ ངོ་ བོ་ སྲུ ང་

འཛམ་གླི ང་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་གནས་ཡོ ད་པའི ་ ཆ་ནས་

ཨ་རི འི ་ མཐུ ན་ཕྱོག ས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས ་ཀྱང་བོད་ནང་ཕར་

ཚགས་ཚུ ད་བྱུ ང་བའི ་ སྐ ར
ོ ་དང་འབྲེལ ་ནས་གསུ ང་དོན།
སུ ་ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་

ཁག་པོ་ ཡོ ད་ནའང་། ང་ཚོ ་ དེ་རི ང་ཚོ གས་འདུ་ འཚོ གས་པ་

དང་མཉམ་འབྲེལ ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེས་བོད་མི ་རྣམས་

སྐྱོབ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་གནང་ཐུ བ ་ཀྱི་རདེ །

ང་ཚོ ས་

འགྲོ་ཚུར་འོང་གི ་ གོ ་ སྐ བ ས་འདྲ་མཉམ་གྱི ་ ཁྲི མས་འཆར་

ནང་བཞིན་མ་འོངས་པར་འདི་ ལྟ་ བུའི་ཚོ གས་འདུ་ འཚོ གས་

(Reciprocal Access to Tibet Act) གཏན་འབེབས་

ཐོག་བགྲོ་གླ ང
ེ ་འཚོ གས་ཆོ ག་གི་རདེ ། ཨ་རིའི་ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་

བྱུང་ན་རྒྱ་རིགས་ང་ཚོ འི ་ ལུ ང་པར་རང་དབང་གི ་ སྒ ་ོ ནས་

སྐྱོབ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའི་ ཆོ ད་སེ མས་བརྟན་

སྒ་ོ ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་ཆོ ག་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དངོས་

ཏེ་ བོད་མི འི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

སྐ ད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་

ཁང་གི ་ ངོས ་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་རང་གི ་ ངོ་ བོ་ སྲུ ང་

གནང་དགོས་པའི་ འབོད་སྐུལ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ ལྟར་

ཡོ ང་ཆོ ག ་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ ་ ཡང་བོད་ནང་རང་དབང་གི ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་ག་རེ་ འབྱུང་བཞི ན་པའི་ སྐར
ོ ་ཤེ ས ་རྟོགས་
ཡོ ང་ཐུ བ ་ཀྱི་རདེ ། ཅས
ེ ་གསུ ངས།

བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་བླ ་ོ བཟང་

སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་འདུ་ གཙོ་ སྐྱོང་གནང་ཡོ ད། དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུ ང་དོན།

ཨ་རིའི་ གཞུང་

གི ས ་ཨ་རིའི ་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པ་

བསྐ་ོ བཞག་གནང་བ་དེས ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་དང་།
ལྷ ག ་པར་བོད་ནང་གི ་ གཞི ས ་ལུ ས ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ར་ེ བ་
བཟང་པོའི་ བརྡ་ལན་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ ཞིག་སྤྲད་ཡོ ད།
དང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཅེས་

ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་

པ་སྐུ ་ ཞབས་རོ་ བྷར
ེ ་ཊི ་ཌེ ་ སི ་ཊི ་རོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལས་ཡུ ན་

ཐུ ང་ངུ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་དྲ་རྒྱའི ་ ཐོག ་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ས ་ྟེ
བོད་དོན་སྐར
ོ ་གསུ ང་བཤད་གང་མང་གནང་ཡོ ད་སྟབས་

དམི གས་བསལ་ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐུ་ ཞབས་
རོ་ བྷ ར
ེ ་ཊི ་ཌེ ་ སི ་ཊི ་རོ་ མཆོ ག ་ན་ི བོད་དོན་སླ ད་ཧུ ར་ཐག་
གནང་མཁན་དང་བོད་མི འི་ རྩ་དོན་གྱི ་ མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག ་

ཆགས་ཡོ ད། ཅས
ེ ་གསུ ངས།

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

གི ས། སྐུ་ ཞབས་རོ་ བྷར
ེ ་ཊི་ཌེ་ སི ་ཊི་རོ་མཆོ ག་གིས་དབུས་

ཕྱག་རོགས་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ལ་

དེ་ བཞི ན་ཨ་རིའི་ གྲོས་ཚོ གས་

རྒྱལ་མཆོ ག་ གི ས ་ ཨ་རིི འི ་ གཞུ ང་ གི ས ་རྒྱ་བལ་ འབྲུ ག་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་ལ་སྤྱི ་ མོ ས ་ཐོག ་ངོས ་བཞེས ་

གྱི ་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་།

གོང་འོག་ནས་ཕྱི་ ལོ ༢༠༢༠ ལོ འི་ བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་
གནང་སྟེ་ཕྱི་ ལོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་རིའི་
སྲི ད་འཛིན་སྐུ ་ ཞབས་ཌོ ་ ནལ་ཌི ་ཊི ་རམ་ཕི ་ མཆོ ག ་གི ས ་

ཁྲི མས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ ཁྲི མས་སུ ་ གཏན་
འབབེ ས་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་

གསུ ངས།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོ ག་

གིས། ཨ་རིའི་ གཞུང་གིས་རྒྱུན་དུ་ བོད་མི ་རྣམས་ལ་དཔལ་
འབྱོར་གྱི ་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ་ ཞུས ་པ་དང་

སྦྲགས། ཨ་རིའི་རོགས་ཚོ གས་ (USAID) ནས་བོད་

གསུ མ ་ནང་གི ་ བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་
ཞུས་ཡོ ད།

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོས ་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག ་མཆོ ག ་གིས ་
ཨ་རིིའི་རོགས་ཚོ གས་ (USAID)

དང་

(PRM)

ུ ་གནང་བར་བརྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་
བཅས་ནས་རོགས་དངལ

ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

ཚགས་ཚུ ད་ངང་ཞབས་འདགེ ས་ཞུ ས ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང་ཡོ ད།
ཅས
ེ ་གསུ ངས།

ུ ་གནང་རྒྱུ ་
མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་ཐད་ཀར་རོ ག ས་དངལ

བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ གས་ གཙོ ་ པདྨ་ འབྱུ ང་ གནས་

ུ ་ཐད་ཀར་གནང་རོགས་ཞེས ་
སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རོགས་དངལ

སྐར
ོ ་གསུ ངས་པ་དང་།

ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་མི འི་

འབོད་སྐུལ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་གསུ ངས།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག་གི ས། ཨ་
རི འི ་ གཞུ ང་གི ས ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན་དང་།

ུ ་
ལྷ ག ་པར་ཨ་རི འི་ སླ བོ ་ཡོ ན་ལས་གཞི ་ ཆེ ད་རོགས་དངལ
གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་གསུ ངས།

མཆོ ག ་གི ས ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི ་ མང་གཙོ ་ འཕེལ ་རི མ ་

སྤྱི་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་

ཡེ ་ཤེ ས ་ཕུ ན་ཚོ གས་མཆོ ག ་གི ས ་ཨ་རི འི་ ཕྱི ་ སྲིད་ལྷ ན་ཁང་

ནས་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ སྐུ་

ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ སྐུ་ཚབ་དབར་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ ་
བསྐྱར་གསོ ་ ཡོ ང་བར་གཞོགས་འདགེ ས་གནང་དགོས ་པའི་

འབོད་སྐུལ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་གསུ ངས།།

ནང་སྲིད་བཀའ་བླ ནོ ་འཁོར་ལྷ ་ ཚང་བསོ ད་ནམས་སྟོབ ས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་དྲག་གནོན་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ།
ལོར་བོད་རི གས་གནས་སྡ དོ ་ས་ཁུལ ་

བོ ད ་ ནང་ དབུ ལ ་ ཕོ ང ས ་ ཀྱི ་ དཀའ་ ངལ ་ སེ ལ ་རྒྱུ ར་ ཁ ་

དང་། སྨྲ་བརདྗོ ། འདུ་ འཛོམས་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ ཐོག་

བ ཀོ ད་ ཁ ང་ དུ་ བ ཅུ ག ་ ཡོ ད་ པ འི ་ སྐ ོ ར ་ ཉ མ ས ་ ཞི བ ་

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེ འཇགས་

དཔོན་པོ་ཚོ ས ་གཏརེ ་ཁ་སྔ ག
ོ ་འདོན་དང་ས་ཆ་བཙན་འཕགྲོ ་

སྟངས་ཇ་ེ ཞན་ཇ་ེ སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་།

པ་དང་ཡུ ་ གུར་མི ་རི གས་ཁྲི ་ ཕྲག་མང་པོ་ ངལ་རྩོལ ་བསྒྱུར་

ལོ ར་རྒྱ་རིགས་དཔོན་པོ་ ཚོ ས ་ཏོག ་དབྱིབ ས་གཉན་རི མས་

༄༅།

།ཨ་རིའི་ ནིའུ་ ཡོ ག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི ་

བྱས་ པའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ ཐང་ ལྟ ་ ཞི བ ་ཚོ གས་པས་

(Human Rights Watch) བཏོན་པའི་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡

ལོ འི་ སྙན་ཐོའི་ ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་
ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་།

བཀོད་ཁང་ནང་བཅུག་པ།

བོད་

དེ་ བཞི ན་འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་

ཐང་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་སྤྱི ་ ཚོ གས་ལས་འགུལ ་བ་སོ གས་ལ་

དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་ བྱས་ཡོ ད་སྟབས་རྒྱ་ནག་ནི་ ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༢༠

ལོ འི་ འགྲོ་བ་མིའི་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེད་ར ྡོག་རོལ ་

གཏོང་མཁན་ཆེས་སྡུག་ཤོས་གྲས་སུ ་ཚུ ད་ཡོ ད།

ཕྱི་ ལོ ་

༢༠༢༠

ཁག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གི ་ དཔོན་རི གས་ཚོ ས ་མུ ་ མཐུ ད་ཆོ ས ་དད་
དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་དྲག་བྱས་ཏ་ེ བོད་ས་གནས་རྒྱ་རིགས་

བྱེད་བཞི ན་པའི་ དཀའ་ངལ་ད་ེ དག་སེལ ་ཐུ བ ་མེད། ན་ནངི ་
སྔ ནོ ་འགོག ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ར་ལོ ་
གསར་ཡང་གཏོང་མི ་ཆོ ག་པ་བརདྗོ ་ཡོ ད།

ཕྱི་ ལོ ་

༢༠༢༠

ལོར་བོད་དང་ཤར་ཏུ ར་ཀི ་ སི་ ཐན་

སྐ ོར་ ཉམས་ ཞི བ ་ གནང་མ ཁན་ ཨེ ་ཌི ་རི་ ཨན་ ཛན་ ཛི ་
(Adrian Zenz)

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

གཡར་ ནས ་ བོ ད ་མི ་ འབུ མ ་ ལྔ ་ ལྷ ག་ ངལ ་རྩོ ལ ་ བསྒྱུ ར་

གནང་ས ྟེ་ བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་གནས་
རྒྱ་ནག་

ག ཞུ ང ་ གི ས ་ བོ ད ་མི ་ འབུ མ ་ ལྔ ་ ལྷ ག་ ངལ ་རྩོ ལ ་ བསྒྱུ ར་
བཀོ ད་ ཁང་ དུ་ བཅུ ག ་ དགོ ས ་ པའི ་ དམི གས་ ཡུ ལ་ གཙོ ་

བོ་ ན།ི

བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ བསམ་བླ་ོ བསྒྱུར་ཐབས་

དང་། བོད་མི འི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐ ད་ཡིག་བཅས་

ཀྱི ་ ཐོག ་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག ་ཐབས་ཡི ན་པའི་ སྐར
ོ ་
སྙན་ཐོ་ བཏོན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་

བོད་དང་བོད་མི།

སྐབས་རྒྱ་རི གས་སྨན་པ་ལི ་ ཝན་ལི ང་ (Li Wenliang)

ལགས་ཀྱིས ་དེའི་ སྐར
ོ ་གནས་ཚུལ ་སྐ ད་འཕྲིན་ཚོ གས་པའི་
ནང་བསྐུར་བར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས ་སྨ ན་པ་ལི ་ཝན་

ལི ང་ལགས་ལ་མི ་མང་ལ་ དཀྲོག་ གཏམ་ སྤ ེལ ་ནས་སྤྱི ་

ཚོ གས་ལ་ཟིང་བསླངས་པའི་མ་ཉསེ ་ཁ་ཡོ ག་བྱས་ཏ་ེ འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་སྨན་

པ་ལི ་ ཝན་ལི ང་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
གཞུ ང་གི ས ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་དང་འབྲེལ ་བའི ་

གནས་ཚུལ ་སྤལ
ེ ་མཁན་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེ འཇགས་ཀྱི་

བཅའ་ཁྲིམས་ཟརེ ་བ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། བདུན་ཕྲག་

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་གནང་བ།
༄༅། །ཨ་རིའི་ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་

ཆུང་ (Congressional Executive Commission
on China) གིས ་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས ་ ༡ ནས་

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ བར་གྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་དང་ཁྲི མས་ལུ གས་

དབང་འཛིན་ཡར་རྒྱས་སྐར
ོ ་གྱི ་ ལོ ་ འཁོར་སྙ ན་ཐོ་ བཏོན་ཏེ་
ཨ་རིའི་ གྲོས་ཚོ གས་དང་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་ལ་ཕུལ ་ཡོ ད།

སྔནོ ་མའི་ ནང་ཧོང་ཀོང་གི ་མང་གཙོ་ དོན་གཉེར་བ་དང་ཆབ་ ད་ེ ཡང་ཨ་རིའི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ ག ས་
སྲིད་པ་གྲགས་ཅན་གྲངས་ ༥༣ འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ ལྟ ་ ཞི བ ་ཚོ གས་པའི ་ རྒྱ་ནག་ཐོག ་

ཉམས་ཞི བ ་པ་རྒན་པ་མ་ཡ་ཝང་ལགས་ཀྱིས ་གསུ ང་དོན།

ཞག་མ་གཅི ག ་གི ་རིང་པ ེ་ ཅི ང་གི ས ་ཧོང་ཀོ ང་མི ་མང་གི ་

འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་འཕྲོག་བཅོམ ་བྱས་སོང་། ཞས
ེ ་དང་།

ཧོང་ཀོང་བ་ཚོ ས ་དུས ་ཡུ ན་རི ང་པོའི་རིང་རང་དབང་ལོ ངས་
སུ ་སྤྱད་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ཆ་མི ་མང་གི ས་འཕྲེད་དར་ཉར་བ་

དང་རྒྱ་ནག་གི ་ དཔོན་རིགས་ཚོར་མ་དགའ་བའི་ སྐ ད་འབོད་

ཆུང་གིས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་སྡིགས་ར་

བསྐུལ ་ཏེ་ དྲག་གནོན་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ་དང་།

དེ་ བཞི ན་དྲ་

ཞིབ ་བཤེར་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་

རྒྱ་དང་། ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ སྡ།ེ གསར་འགོད་པ་བཅས་ཀྱི་ ཐོག་

གི་ གཞུང་དང་མི ་སེར་རྣམས་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཡོ ད།

བོད་

དང་། ཧོང་ཀོང་། ཤར་ཏུ ར་ཀི ་ སི ་ ཐན། ཐེ་ ཝན་བཅས་ཀྱི་

མི ་མང་གི་ སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཐོག་སྟངས་འཛི ན་ཤུ གས་ཆེ་
བྱས་ཡོ ད།

བརྒྱབ་ན་དུས ་ཡུ ན་རི ང་པོའི་རི ང་བཙོ ན་འཇུག ་གི ་ དཀའ་ སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ སྐུ་ཚབ་

ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། ཅས
ེ ་གསུ ངས།།

དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་དབར་གཞུ ང་འབྲེལ ་གྲོས་

མོལ ་གྱི་ གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང་གིས ་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཡང་སྲི ད་དང་བླ ་ སྤྲུལ་གཞན་ཁག་གི ་

ཡང་སྲིད་ཀྱི་ བདག་དབང་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། བོད་ནང་

གི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་མུ ་ མཐུ ད་ཇེ་ སྡུ ག ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་

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

རྒྱའི ་ ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་
ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོ ག ་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོ ར ་གྱི ་
བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉི ན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་
རྒྱའི་ཁ་བྱང།

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

པའི་ སྐར
ོ ་བཀོད་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞན་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗ ང
ོ ས་ཟར
ེ ་བའི་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས ་མི ་རི གས་མཐུ ན་
སྒྲིལ ་ཞེས ་པའི་ སྒྲིག ་ཁྲི མས་གཏན་འབ བེ ས་བྱས་ཏ་ེ གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་
ནག་ཅན་དུ་ བསྒྱུར་ཐབས་དང་། ཆབ་སདྲི ་སླབོ ་གསོའི་ ད ྲིལ་

བསྒྲགས་ལས་འགུལ ་ཤུ གས་ཆེ་ སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི ་
རྣམས་ཆབ་སྲིད་སླ བོ ་གསོ འི་ དྲིལ ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ལས་འགུལ ་

ཁག་ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་མ་བྱས་ཚེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི ་
ཉེས་མི ང་འོག་འཛི ན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་ བཙོ ན་འོག ་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ བོད་མི ་ཆབ་

སྲི ད་བཙོ ན་པ་དབང་འདུས ་ལགས་དང་ ཨ་ཉག་སེ ང་སྒྲ་

ལགས་ཀྱི་ གནད་དོན་སྐར
ོ ་གཙོ་ འདོན་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཨ་རིའི་ གྲོས་ཚོ གས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ལོ འི་ བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
ཁྲིམས་དངོས་སུ ་ ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་དང་།

ཨ་

རིའི ་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པ་ད་ ལྟ འི ་

གནས་རི མ ་གཅི ག ་མཚུ ངས་སམ་དྲུང་ལས་གནས་རི མ ་
ལས་མཐོ་ བ་ཞི ག་བསྐ་ོ བཞག་གནང་དགོས་པ།

རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང་ལ་བོད་མི འི ་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ལ་
བརྩི ་བཀུ ར་དང་བོད་མིི འི་ བླ ་ སྤྲུལ་ངོས ་འཛི ན་ལ་ཐེ་ བྱུས ་

བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག ་བྱེད་དགོས ་པའི ་ སྐུ ་ འདདེ ་གནང་
དགོས་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྱི་ ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི་ སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ ་

བསྐྱར་གསོ ་ བྱེད་དགོས ་པའི་ འབོད་སྐུ ལ ་གནང་དགོས ་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་རྣམས་གླ ོད་

བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་ འབོད་སྐུལ ་གནང་དགོས་པ། རྒྱ་

ནག་གཞུ ང་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཚོ ག ས་པ་ཞིག ་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་ཅི ག ་
༸ཀུ ན་གཟི ག ས་༸པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་མཇལ་

འཕྲད་ཞུ ་ འཇུག ་ དགོ ས ་པའི ་ འབོད་ སྐུ ལ ་ གནང་རོ ག ས།
ཞེས་དགོངས་ཚུལ ་ཕུལ ་ཡོ ད།།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་
བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༄༅།

།ལྕམ ་སྐུ་ ནེན་སི ་ པི་ ལོ ་ སི ་མཆོ ག་ལོ ་ བཞི ་ བསྟུད་

མར་ཨ་རིའི་ གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་བདམས་
ཐོན་བྱུང་བར་བོད་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོ ག་གིས་ད་ེ རིང་ས ་ྟེ ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་

༤ ཉིན་འཚམས་འད་ྲི གནང་དོན། སྐུ་ ཉདི ་མཆོ ག་ལོ ་ བཞི་

བསྟུད་མར་ཨ་རི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་འོག ་མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོར་

བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངས་བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུ གས་དང་
བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མང་ཞུ་རྒྱུའི་ གོ་ སྐབས་བྱུང་།

ལས་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས ་བོད་ནང་གི ་ བོད་མི འི་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་

ཐང་རྩི ས ་མེ ད་རགྡོ ་རོལ ་གཏོང་བཞིན་པར་སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་

གི ས ་ངོ་ རྒོལ་གནང་བ་དེར་ང་ཚོ འི་ ངོས ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་
ཞུ་ བ་གཅི ག་པུ འི་ འདང་ངེས་མེ ད།

སྐུ་ ཉིད་མཆོ ག་གི ས་

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ལོ འི་ བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

པའི ་ ཐོག ་ནས་གདོང་ལེ ན་གནང་བར་བརྟེན་མང་ཚོ ག ས་

གཅོག་གི་ ཡོ ད།

ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་ཞུས་ཡོ ད།
མཉམ་དང་།

སྐུ་ ཉདི ་མཆོ ག་གིས་འདྲ་

དེ་ བཞི ན་འགྲོ་བ་མིའི་ ཐོབ ་ཐང་དང་དྲང་

བདེན་སོ གས་ཀྱི ་ ཆེད་ཆོ ད་སེ མས་བརྟན་པོའི་ སྒ ་ོ ནས་ཕྱག་

དྲན་རྟེན་ལྟ་ བུ ་ ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།

སླར་ཡང་ངས་སྐུ་ ཉིད་

མཆོ ག ་ལ་འཚམས་འདྲི་ གྲངས་མེ ད་ཞུས ་པ་དང་སྦྲགས།

བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷ ང
ོ ས་ཡོ ང་བའི་ སྨ ནོ ་འདུན་ཞུ ་ རྒྱུ་
ཡིན། ཞས
ེ ་འཁོད་ཡོ ད། །

ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྲིམས་འཆར་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ འགྲོ་

བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས ་མེ ད་རྡོག ་རོལ ་གཏོང་བཞི ན་པ་དང་

ནས་སྐུ ་ ཉིད་མཆོ ག ་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིང་ས བྟོ ས་ཅན་ཞིག ་

བཞུ གས་སྒར་རྡ་སར་ཕེབ ས་པ་ནི་ བརྗེད་ཐབས་མེ ད་པའི་

ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་

སྐུ ་ ཉདི ་ཀྱི ་ རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིང་ས བྟོ ས་ལྡ ན་པའི་ འགོ ་ ཁྲིད་

འོག ་དཀའ་ངལ་ཇི་ འདྲ་ཞིག ་འཕྲད་རུང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡ ན་

ལྷ ག་པར་སྐུ་ ཉདི ་མཆོ ག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཁྲིམས་ལ་བརྩི ་ འཇོག་བྱེད་ཀྱི་མེ ད་པར་ཁ་གཏད་
མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ནས་

ཀྱང་ཨ་རིའི་ སྣེ་འཁྲིད་པའི་ ལམ་ཐོག ་བསྐྱོད་ཐུ བ ་པའི་ ངས་
རེ་ བ་དང་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད།

ཕྲན་རང་ཉདི ་ལ་སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐ ེངས་

ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོར་
བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
།ལྕམ ་སྐུ་ ནེན་སི ་ པི་ ལོ ་ སི་མཆོ ག་ཨ་རིའི་ གྲོས་

བོད་དོན་སྲི ད་བྱུས ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁྲི མ ས་འཆར་གཏན་

ཐོན་བྱུང་བར། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉནི ་

གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐུ་ ཉིད་ཀྱི་ དབུ ་ འཁྲིད་

༄༅།

ཚོ གས་འོག ་མའི་ ཚོ གས་གཙོར་ཐ ང
ེ ས་བཞི་ པར་བདམས་

འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ ཐོག ་སྐུ ་ ཉདི ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་

དཔལ་ལྡ ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་

གནང་ཕག
ྱོ ས་དང་།

དང་།

ཉདི ་ན་ི མང་གཙོ་ དང་།

ཤེ ས ་ཕུ ན་ཚོ གས་མཆོ ག ་གི ས ་གཞིས ་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་
སྐབས་བཅུ་ དག
ྲུ ་པའི་ བོད་མི ་མང་སྤྱི་ འཐུ ས་ལྷན་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏ ་ེ འཚམས་འད་ྲི ཞུ ས ་གནང་འདུག

དེ་ ཡང་འཚམས་འཕནྲི ་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ ཉིད་ནི་ བོད་ཀྱི་

རྩ་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་

ཆོ ད་སེམས་ལ་ང་ཚོ ས་རྟག་ཏུ ་ཡི ་རངས་ཞུ་ གི ་ ཡོ ད།

སྐུ་

འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡི ན། ད་རེས་སྐུ་ ཉིད་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་
གྲོས་ཚོ གས་འོག ་མའི་ ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་

གནད་དོན་ཐོག ་ཐུ གས་ཉ་ེ པོའི་ ཐོག ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

དསེ ་སྐུ་ ཉདི ་ཀྱི་ དབུ ་ ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་ལ་མི ་མང་གི ས ་ཡི ད་

འགྱུར་བ་མེ ད་པར་རྟག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བཀའ་

བསམ་དང་། དྲང་བདེན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཆེ ད་

མཁན་ཞིག་ཡི ན་ཞི ང་། སྐུ་ ཉིད་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་

དྲིན་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷ ག་པར་དུ་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ལོ འི་

ཆེས་ཆེ ན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་མཚོ ན་ཐུ བ།

སྐུ་ ཉིད་ནི་ ལྷ ག་

བླ ས
ོ ་གཏོང་ཆེ ན་པོ་ གནང་མཁན་གྱི ་ དབུ ་ ཁྲིད་ཅི ག ་ཡི ན་པ་

ནི་ བསྔགས་འོས་སུ ་ གྱུར་བ་ཞི ག་ཡི ན།

ངས་དམི གས་བསལ་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་ གཞིས ་བཞུ གས་

རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས ་ཏེ་ སྐུ་ ཉདི ་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ བཞི ན་སྐུ་ ཉིད་ནས་ག་དུས་ཡི ན་ནའང་བདེན་

པའི ་ ཕག
ྱོ ས་སུ ་ལངས་པར་ཡི ་རང་བསྔ ག ས་བརྗོད་ཞུ ་ རྒྱུ་

ཡི ན། སྐུ་ ཉིད་ཀྱི་ དབུ ་ ཁྲིད་ལམ་སྟོན་དང་། ཨ་རིའི་ གཞུང་

གི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར་ འོག ་བོད་ཀྱི ་ གནད་ དོན ་ གང་མག ྱོག ས་
གསལ་ཐུ བ ་པའི་ར་ེ བ་ཞུ་ གི་ ཡོ ད།

ངས་སླར་ཡང་སྐུ་ ཉིད་

ཨ་རི འི་ གྲོས་ཚོ གས་འོག ་མའི་ ཚོ གས་གཙོར་བདམས་ཐོན་

བྱུ ང་བར་འཚམས་འད་ྲི ཞུ ་ རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས ་འཁོད་འདུག ་པ་

བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་དང་
སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་ཀ་མ་ལ་ཱ ཧཻ་རི ས་མཆོག་གི ་དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ ་
འཚམས་འདྲི་གནང་བ།
ལྷུ ང་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་ལ་སེ མས་ཁུར་བྱེད་དགོས ་པ་ཆགས་

ཡོ ད། ཅེས་དང་། སྐུ་ ཉིད་མཆོ ག་གི ས་ལོ ་མང་རིང་ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་མང་གི ་ ཆེ ད་དུ་ ཞབས་འདགེ ས་རླ བ ས་

ཆེ ན་ཞུས་པ་དང་། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛི ན་གྱི་ འོས་བསྡུ འི་ ཁདྲོ ་
སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པ་ན་ི ཨ་རིའི་ མི ་མང་གིས ་

སྐུ ་ ཉདི ་མཆོ ག ་ལ་ཡི ད་ཆེས ་བརྟན་པོ་ ཞུ ་ བཞིན་པ་མཚོ ན་

གྱི་ ཡོ ད།

ངས་སྐུ་ ཉདི ་མཆོ ག་ལ་ལྷ ག་བསམ་རྣམ་དག་

གི ས་འཚམས་འདྲི་ དང་སྦྲགས། ལས་ཡུ ན་རིང་བྱ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷ ང
ོ ས་ཡོ ང་བའི་ སྨ ནོ ་འདུན་ཞུ ་ རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་དང་།

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གིས།

༄༅། །བོད་མིའི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཨ་རིའི་སདྲི ་འཛིན་ཐང
ེ ས་ ༤༦

སྐུ་ ཞབས་ཇོ་ བཱཡི་ཌནེ ་ (Joe Biden) མཆོ ག་དང་སདྲི ་

འཛི ན་གཞོན་པ་ཐེངས་

༤༩

ལྕམ ་སྐུ་ ཀ་མ་ལཱ་ ཧཻ་རིས་

(Kamala Harris) མཆོ ག་གི་ ལས་ཁུར་དམ་འབུལ ་

མཛད་སྒར
ོ ་འཚམས་འདྲི་ གནང་འདུག

གི ་ དམ་འབུ ལ ་མཛད་སྒར
ོ ་འཚམས་འདྲི་ གནང་བའི་ ནང་

གི ་ དམ་འབུ ལ ་མཛད་ སྒ ོའི ་ ཉིན་མོ ར་ སྐུ ་ ཉིད་མཆོ ག ་ལ་

ཡོ ད། ལྷ ག་པར་ལྕམ ་སྐུ་ ཀ་མ་ལཱ་ ཧཻ་རིས་མཆོ ག་ནི་རྒྱ་གར་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ ཨ་རིའི་སྲིད་འཛི ན་ཐེངས་ ༤༦ མཆོ ག་
འཚམས་འདྲི་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདས་པའི་ ལོ ་ ངོ་ བཅུ་ ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་ཨ་རི འི་ གཞུ ང་

འབུལ ་མཛད་སྒ་ོ ད་ེ བཞིན་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༠

བྱེད་རྒྱུ་ནི་ བོད་དོན་གཅི ག་པུ ་ ཙམ་མི ན་པར། རྒྱལ་སྤྱིའི་
མང་གཙོ ་ དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རི ན་ཐང་ཁག་དབང་ཆ་གཅི ག ་

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐྱོང་མཆོ ག་

གི ས ་ཨ་རི འི་ སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་མཆོ ག ་

བུ ད་མེ ད་ཅི ག ་ཨ་རི འི་ སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་ཆགས་ཐུ བ ་པ་

དེས ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཆབ་སྲིད་དང་དབུ ་ ཁྲིད་ཀྱི ་ གནད་དོན་ཐད་

ི ་ནས་བོད་དོན་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་
མང་གཉས

ཉིན་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞུང་གི ་ ལོ ་རྒྱུས་ནང་ཐང
ེ ས་དང་པོ་ མི ་རིགས་འདྲེས་མའི་

བོད་མི འི་ སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་

འཁོད་དོན།

ད་ེ ཡང་ཨ་རིའི ་ སྲིད་འཛིན་ཇོ་ བཱ ཡི ་ཌེན་མཆོ ག ་དང་སྲིད་

འཛིན་གཞོན་པ་ལྕ མ ་སྐུ ་ ཀ་མ་ལཱ ་ ཧཻ་རིས ་མཆོ ག ་གི ་ དམ་

ཨ་རིའི་

བཞིན་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངེ ་སང་སེམས་ཁུར་

སྡུ ད་རི ང་ལུ གས་ཀྱི ་ གཞུ ང་རྒྱ་ནག་ལྟ ་ བུ འི ་ ཉེན་ཁའི ་ འོག ་

ནས་བུ ད་མེ ད་རྣམས་ལ་དུས ་རབས་གསར་པ་ཞི ག ་བསྐྲུན་

གྱི ་ རི ག ས་རྒྱུ ད་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་འཛམ་གླི ང་ནང་གི ་རྒྱ་

གར་བ་ཡོ ངས་ལ་སྤབོ ས་པ་དང་སེ མས་ཤུ གས་བསྐྱེད་ཡོ ད།

ལྕ མ ་སྐུ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐད་ཀར་གདོང་ལེ ན་གནང་དགོས ་

པའི་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་དང་། འདྲ་མཉམ། གོ་ ལའི་

གནམ་གཤིས ་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་བཅས་སླར་གསོ ་ གནང་སྐ བ ས་

ི ་ཀྱི་ འབྲེལ ་
བོད་དོན་གླ ང
ེ ་སླངོ ་དང་། ཨ་རི་ དང་བོད་གཉས

བ་སྔ ར་ ལྷ ག ་ཡར་རྒྱས་གོ ང་འཕེལ ་ཡོ ང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བའི་ར་ེ བ་ཡོ ད། ཅས
ེ ་འཁོད་ཡོ ད། །

༄༅། །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་ཉི ན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་།
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་ཇོ་བྷཡེ་ཌན་མཆོག་
གི ས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉནི ་ཨ་རིའི་
སྲིད་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ཇོ་ བྷ ཡེ་ཌན་ (Joe Biden) མཆོ ག་

གི ས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛི ན་ཐེངས་ ༤༦ པའི་ ལས་ཁུར་དམ་
འབུལ ་ཞུས་པར། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ གས་ གཙོ ་ པདྨ་ འབྱུ ང་ གནས་མཆོ ག ་
གི ས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་།

སྐབས་བཅ་ུ དག
ྲུ ་

པའི ་ བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏ ་ེ
འཚམས་འདྲི་ ཞུས་གནང་འདུག

འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན།

ཨ་རིའི་ གཞུང་མང་

གཉིས་ནས་བོད་མི ་ དང་། བོད་ཀྱི་ འཚེ ་མེ ད་ཞི ་ བའི་ འཐབ་

རདྩོ ་ཐོག ་འགྱུར་བ་མེ ད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་

ཅན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི ་

གླིང་ཡུ ལ ་གྲུ་གང་སར་གནས་པའི་ བོད་མི ་ཚོར་ཤིན་ཏུ ་ནས་

ཅན་གྱི ་ སྲིད་བྱུས ་ལ་ངོ་ རྒོལ་གྱིས ་བོད་དོན་ཆེ ད་རང་ལུ ས ་

ི ་ན་ི འཛམ་
མུ ས་ཡི ན་པར་སོང་། ཨ་རིའི་ གཞུང་མང་གཉས
བཀའ་དྲིན་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན།
བའི་ཕྱི་ ལོ ་

༢༠༢༠

ཉེ་ཆར་གཏན་འབེབས་གནང་

ལོ འི་ བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་

གྲངས་ ༡༥༥ ཡིས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་ གདུག་རྩུབ ་

རྒྱུར་ཡི ད་ཆེས་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད། སྲིད་བྱུས་ད ེས་བོད་རིགས་
ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི ་ རང་སྐྱོང་ཡོ ང་ཐབས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་སྤྱི་ ནོར་

ཕན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

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

སྐྱོར་གྱི ་ ཁྲི མ ས་ཡི ག་གི ་ འབྲུ ་དོན་རྣམས་སྐུ ་ ཉདི ་ཀྱི ་ དབུ ་

འདྲེན་ཞུ་ དགོས་པ་དང་།

པོ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད། སྔ་ ལོ འི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ ནང་སྐུ་ ཉདི ་ནས་

ནང་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་རྩིས ་

ཁྲིད་འོག ་ཕྱག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོ ས ་ཡི ད་ཆེ ས ་ཆེ ན་

བོད་ནང་གི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལ་རྩིས ་མེ ད་རགྡོ ་རོལ ་

གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ ལས་བྱེད་མི ་སྣ་རྣམས་ལ་

དམ་བསྒྲགས་བཀའ་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། བོད་མི ་

རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་གསུ ངས་པར་ང་ཚོ ས ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་།
སྐུ་ ཉིད་ཀྱི་སྲིད་འཛི ན་

ལས་ཡུ ན་དེ་ བཞི ན་ལམ་ལྷ ང
ོ ས་དང་ལྡ ན་པ་ཡོ ང་བའི་ སྨ ནོ ་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་དམར་གཞུ ང་གིས ་ག་དུས ་ཡི ན་ནའང་བོད་ལ་ཞི ་ བའི་

བཅི ངས་གྲོལ་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོ ད་པ་བརྗོད་བཞི ན་

ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ ་ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་

གཞུ ང་གི ས ་བོད་ས་བཙན་བཟུ ང་བྱས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་
བར་བོད་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་ནི་ ཡ་ང་བ་ཞིག ་དང་ཛ་དྲག་

བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་

འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་གི ས ་རྒྱ་གཞུང་གི ས ་བོད་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དེ་ ནི་ བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀར་ཁེ་

སྐུ ་ ཉདི ་ཀྱིས ་ཨ་རིའི་ མི ་མང་གི ་ མངོན་འདོད་བསྒྲུ བ་རྒྱུའི་
ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷ ང
ོ ས་ལྡ ན་པ་ཡོ ང་བའི ་ སྨ ནོ ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞས
ེ ་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །

མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མཚོ ན་ཐུ བ།
ཨ་རི་ ནི་ བོད་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་།

བོད་མི འི་ ཐུ ན་མོ ང་མ་

ཡི ན་པའི་རི ག ་གཞུང་དང་ངོ་ བོ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཡོ ང་རྒྱུར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་གྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོག ་མའི་ གྲས་ཤིག ་ཡི ན།

ཨ་རི འི་ གཞུ ང་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ ་མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ ཡོ ང་
རྒྱུར་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་རྟག་ཏུ ་སྐུ ལ ་མ་དང་གནོན་ཤུ གས་
སྤྲད་དང་སྤདྲོ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ་ ངོས་
ནས་དརེ ་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་ ཡ་ལན་ཞིག ་ང་ཚོ ར་རྩ་བ་ནས་

སྤྲོད་ཀྱི་མེ ད། ཡི ན་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱི་ དབུ ་ ཁྲིད་འོག་ཨ་རིིའི་
གཞུང་གིས་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ ནུས་པ་

མཉམ་སྤུ ངས་ཐོག ་ནས་གཉིས ་སྨན་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད་

བྱུས ་གཞིར་བཞག་ས ་ྟེ བོད་དོན་ཞི ་ བའི ་ ཐོག ་ནས་གསལ་

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

རྒྱའི ་ ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་
ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོ ག ་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོ ར ་གྱི ་
བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཉི ན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་
རྒྱའི་ཁ་བྱང།

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

བོད་དང་བོད་མི།

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངོས་འཛི ན་གྱི་
བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
བ་མེ ད་པ་ཞེས ་པ་ན་ི འཛམ་

བཞིའི་ སྐར
ོ ་གསུ ང་གི ་ ཡོ ད།

ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས ་

བྱ་བ་འབྲས་བུ ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཞེས ་འད་ི ན་ི

ཀྱི་ ཡོ ད།

འཕགས་པའི་ བདེན་པའོ།

གླི ང་ ཞི ་བདེ་ དང་ འབྲེལ ་བ་

ངོས ་ཀྱིས ་སྔ ནོ ་མ་ནས་བཤད་
ལྟ་མགུར་ཞས
ེ ་

པ འི ་ ལྟ ་ བ ་ ནི ་ ཟབ ་ མོ ་ དབུ ་

བུ འི ་ ཆོ ས ་ཤི ག་ཁོ ་ བོས ་རྙ ེད།

ཐོབ ་སྟེ། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ཟླ་

བ་ཉིན་མགོན་པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག ་གི ས ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ལྕ ང་
སྐྱ་རོལ ་བའི་ ར་ྡོ རསྗེ ་མཛད་པའི་ ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངོས ་འཛིན་
གྱི་ བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་

པོ་ གང་ཉདི ་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང་ཕོ་ བྲང་ནས་
བཀའ་ཆོ ས ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུར་གྱི ས ་བཀའ་སླ བོ ་

སྩལ་དོན། དེ་རི ང་འདིར་བླ་མ་བཟོད་པ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་

གིས ་ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངོས ་འཛི ན་གྱི་ བཤད་ལུ ང་བྱེད་རོགས་
ཞེས་གསུ ངས་པ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་དགའ་བཞིན་སྤ་ྲོ བཞིན་

དེ་ ག་རང་ཞུ་ གི ་ ཡི ན་ཞེས་གཏན་འཁལ
ེ ་བ་རདེ ། ངོས་ཀྱིས་

རྟག་པར་ལྟ ་ བ་རནྟེ ་འབྱུང་དང་སྤདྱོ ་པ་འཚེ་ བ་མེ ད་པ་ཞས
ེ ་

རྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད།

ལྟ་ བ་རྟེན་འབྱུང་ཞས
ེ ་པ་ན་ི ཚན་རིག་དང་

འབྲེལ ་ཡོ ད། ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་གྱི་ ཡོ ད། སྤྱོད་པ་འཚེ ་

འདི་ ནི་ འགོག་པ་འཕགས་པ་

འདི་ ནི་ ལམ་འཕགས་པའི་ བདེན་པའོ་ ཞེས་

སྤང་བླང་ཇི་ ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ ན། སྡུག་བསྔལ ་ཤེས་

འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི ་ ལྟ་

འདེབ ས་ཞུས ་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨི ན་སྩལ་

བདེན་པའོ།

འདི་ ནི་ ཀུན་འབྱུང་

རྒྱས་བཅོ མ ་ལྡ ན་འདས་རང་

ཟབ་ཞི་ སྤས
ྲོ ་བྲལ་འོད་གསལ་

ཐག
ེ ་ཆེ ན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོ གས་པས་ཇི་ ལྟར་སྔ ནོ ་ནས་གསོལ ་

སྡུག་བསྔལ ་འཕགས་པའི་ བདེན་པའོ།

བདེན་བཞིའི་ ངོ་ བོ་ ལ་བཟླས་པ། དེ་ འདྲའི་ སྡུག་བསྔལ ་དང་།

ཉིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ ཏུ ་

ལ་ བླ ་ མ་བཟོད་པ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ དང་ ཁོ ང་ གི ་ཆོ ས ་ཚོ གས་

པ་དང༌། བདེན་བཞིའི་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། བདེན་བཞིའི་

མའི ་ ལྟ ་ བའི ་ སྐ ར
ོ ་བཤད་ཀྱི ་

ཡོ ད། ཆོས་དེ་ དང་པོ་ སངས་

༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

བདེན་བཞིའི་ ངོ་ བོ་ ལ་བཟླས་

།སུ ་ ལ ་ བ སྟན་ཀྱང་ གོ ་ བར་

མི ་ནུས་པས། །མི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ འདབས་སུ ་ གནས་པར་བྱ།

།ཞེས ་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས ་ཟབ་པ་དང་ཞི ་ བ།

སྤས
ྲོ ་པ་དང་བྲལ་བ། ཟབ་ཞི་སྤས
ྲོ ་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་

མ་བྱས་ཞས
ེ ་གསུ ང་འདུག ངོས་ཀྱིས་འདི་ ནམ་རྒྱུན་ཤོད་ཀྱི་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད་དེ་ ལྟར་གོ་ ཡི ་འདུག བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ཚི གས་བཅད་གཅི ག ་དེས ་འབྱུང་འགྱུར་འཁོར་ལོ ་ གསུ མ ་

གསུ ང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པའི་ བཟོ་ འདྲ་ཞིག་འདུག

ཟབ་ཞི་

ཞས
ེ ་པ་དསེ ་འཁོར་ལོ ་ དང་པོའི་ བརདྗོ ་གཞི་ གཙོ་ བོ་ བདནེ ་

ཀུན་འབྱུང་། འགོག་བདནེ ། ལམ་བདནེ ་ཞས
ེ ་པ་ད་ེ དག་

པར་བྱ།

ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ།

འགོག་པ་སྔནོ ་དུ་བྱ།

ལམ་སྒམ
ོ ་པར་བྱ། ཞས
ེ ་གསུ ངས་འདུག

བདེན་བཞི ་ གསུ ངས་པ་འདི་ སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ཞེས ་པ་འད་ི ངོ་

འཕྲོད་པ་བྱས་ནས་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ལས་མཐར་འདོད་ཀྱི ་ བླ ་ོ
ཡོ ང་བར་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ཤེས ་དགོས ་ཀྱི ་རེད་ཅེས ་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་

ཤེས་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ ་ཤེས་ཡོ ང་དུས་སག
ྲོ ་ཆགས་འབུ ་
སྲིན་ཚུན་ཆད་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་མི ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་སྟབས།

སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱི ་ རྒྱུ་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་ཀུ ན་འབྱུ ང་ཞེས ་
དང་། སྡུག་བསྔལ ་མི ་འདོད་པ་ཡི ན་པར་བརྟེན་སྡུག་བསྔལ ་

ི ་
གྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སྤང་དགོས། ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉོན་གཉས

ཞས
ེ ་པ་འད་ི སྤང་ཐུ བ ་ཐབས་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ ན། བསམ་བླ་ོ ཧ་

ཅང་བཏང་དགོས་པ་ཞིག་རདེ ། དའེ ི་མཇུག་ཏུ ་སྡུག་བསྔལ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱར་མེ ད།

ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་

བྱ་སྟེ་ སྤང་བར་བྱར་མེད། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་སྟེ་མངོན་

དུ་བྱར་མེ ད། ལམ་བསྒམ
ོ ་པར་བྱ་ས ་ྟེ བསྒམ
ོ ་པར་བྱར་མེད་

ཅེས་གསུ ང་གི ་ འདུག

སྡུག་བསྔལ ་ང་ཚོ ས་ཤེས་དགོས་

ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ཡི ན་ལུ གས་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ཕྱིན་

པ་ཡི ན་ན་སྡུག་བསྔལ ་ཤེས་པར་བྱེད་རྒྱུ་མེ ད། བདེན་བཞིའི་
ངོ་ བོ་ ལ་བཟླས་པ་དང༌།

བདེན་བཞིའི་བྱ་བ་ལ་བཟླས་

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོའ་ི ལོ་གསར་ལ་
འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

པ། བདནེ ་བཞིའི་བྱ་བ་འབྲས་བུ ་ དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་

ི ་ཆོ ས ་རྣམས་ཀྱི ་ གནས་ལུ གས་བཤད་ཀྱི ་
པ་ཞེས ་པ་འདས

འདུག དེའི་ ཐོག་ནས་འགོག་བདེན་ཞེས་པ་དེ་ ཇི་ ལྟར་ཡི ན་
པ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད། འགོག་བདནེ ་ཞས
ེ ་པ་ཤེས་པ་ཡིན་

ན་འཐོབ ་ཆེ ད་ཀྱི ་ ལམ་དེར་བསླབ ་རྒྱུའི་ འགོག ་པ་སྔནོ ་དུ་བྱ།

ལམ་བསྒམ
ོ ་པར་བྱ་ཞེས་པ་དེ་ སླབེ ་ཡོ ང་གི ་ འདུག འགོག་

བད ནེ ་ཞེ ས ་པ་ཤེ ས ་པར་ གང་ ལྟ ར་སྐྱོན་གྱི ་ རི གས་ འདི་

སེ མས་ཀྱི ་རང་བཞིན་ལ་བཞུགས་ཡོ ད་མེ ད་བརྟག་དཔྱད་
བྱེད།

དེ་ ནས་ཀུན་འབྱུང་གི ་ སྐྱོན་ཉོན་མོ ངས་དེ་ དག་ལ་

གཉེན་པོ་ སྟོབས་ལྡན་ཡོ ད་དང་མེ ད། དྲི་མ་གླ ་ོ བུར་བ་ཡི ན་

མི ན་དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་ལ་བསམ་བླ ་ོ བཏང་ནས་འགོག ་བདེན་

ཞེས ་པ་ཐོབ ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་རེད་འདུག ་སྙ མ ་པ་བླ ་ོ ལ་སླ བེ ས་རྒྱུ ་
ཡོ ད།

༄༅། །བོད་མི འི་ བླ་ ན་མེ ད་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་

ད་ེ ལྟར་བླ་ོ གྲོས་ཟརེ ་གྱིས་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན་པོ ་ མཆོ ག་ གི ས ་བོ ད་རྒྱལ་ ལོ ་
སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའ།ི །རང་གི་ ལག་ན་གནས་པའི་སྐྱུ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕ གས་གླ ང་ལོ འི་ ལོ ་ གསར་ལ་འཚམས་
ར་ུ ར་བཞི ན་དུ། །སདྲི ་གསུ མ ་འདི་ དག་མ་ལུ ས་གདོད་ནས་ འཕནྲི ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་ང་ཚོ ་ བོད་ལོ འི་ ལོ ་ གསར་སྐབས་
ེ ་གྱི ་ ཡོ ད་སྟབས་གོ་ སྐ བས་འད་ི བཟུང་ནས་
སྐྱེ་མེ ད་པར། །རྟོགས་ཏེ་ ཞེས་པའི་ གང་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་གི་ མཚམས་འཁལ
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས།

དའེ ི་ ས་བོན་དང་ བོད་ཕྱི་ ནང་དུ་ ཡོ ད་པའི་ བོད་མི ་དང་། སོ ག་པོ་ཚོ ། ཧི་མ་
བཅས་པ་སྤ ང་ཐུ བ ་རྒྱུ་དབུ ་ མ་བཞི ་ བརྒྱ་པའི་ ནང་གསུ ངས་ ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། དེ་ བཞི ན་བོད་པའི་ ལོ ་ གསར་རྩི ་མཁན་
ཚང་མར་ལོ ་ གསར་གྱི ་ འཚམས་འདྲིའི་ བདེ་ ལེ གས་ཞུ ་ རྒྱུ་
པ་འདི་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག
རྩ་བ་ཉོན་མོ ངས་པའི་ ཀུན་འབྱུང་དང་།

ལུ ས་ལ་ལུ ས་དབང་ཇི་ བཞི ན་དུ། །གཏི་མུ ག་ཀུན་ལ་གནས་

ཡིན། ལོ ་ གསར་པ་ཞས
ེ ་གསར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དུས་

ཡུ ན་རགྫོ ས་འགྲོ་ཡི་ཡོ ད་པ་རདེ ། ལོ ་རྙིང་པ་རགྫོ ས་པ་རདེ །
གྱུར་ཏེ། །ད་ེ ཕྱིར་ཉོན་མོ ངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །གཏ་ི མུ ག་
ལོ ་ གསར་པ་ཞིག་སླབེ ས་ཀྱི་ ཡོ ད། གང་ལྟར་ལོ ་རྙིང་པ་དའེ ི་
བཅོམ ་པས་བཅོམ ་པར་འགྱུར།
།རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ ་བར་
ནང་སོ ་ སོར་དགེ་ སེ མས་ག་འདྲ་སྐྱེས་འདུག
སྤྱིར་ཆོས་
འབྱུང་བ་ནི། །མཐོང་ན་གཏི་མུ ག་འབྱུང་མི ་འགྱུར། །ད་ེ
པ་དང་དའེ ི་ ནང་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་པ་ཞི ག ་བྱས་
ཕྱིར་འབད་པ་ཀུན་གྱིས་འདིར། །གཏམ་དེ་ ཁོ་ ན་བསྙ ད་པར་
ནས་བསྡ ད་ཡོ ད་སྟབས།འདས་པའི་ ལོ འི་ ནང་ཐོས ་བསམ་
བྱ། །ཞས
ེ ་བཞི ་ བརྒྱ་པའི་ ནང་གསུ ངས་པ་འདི་རེད།ཅེས་
སྒམ
ོ ་གསུ མ ་གང་འདྲ་བྱུང་འདུག་ད་ེ དག་ལ་ཕྱིར་མི ག་ཅིག་
སོ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་ སླ ོབ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ ལྟ ་ མགུ ར་ ཨ་མ་ངོས ་
བལྟས་ཏ་ེ བསམ་བླ་ོ བཏང་། ཐོས་བསམ་སྒམ
ོ ་གསུ མ ་མ་
འཛིན་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ་བཅས། །
བྱུང་ཞེས ་གང་ཐུ བ ་ཐུ བ ་བྱས་ཡོ ད་ན་དེ་ དག་ལ་རྗེས ་སུ ་ ཡི ་

རང་དང་། ལོ ་ གསར་པ་འདིའི་ ནང་བཅོམ ་ལྡན་འདས་རང་

ཉདི ་དང་། ད་ེ བཞིན་ཀླུ་ སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོ གས་པ་འཇམ་

མགོ ན་ བླ ་ མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི ་ ཡབ་སྲས་སོ ག ས་ཀྱི ་

ལེ གས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་མུ ་ མཐུ ད་ནས་

ཐོས ་བསམ་སྒ མ
ོ ་གསུ མ ་བྱས་ནས་མི ་ཚེ ་ དོན་དང་ལྡ ན་པ་

ཞིག་དང་། བཅོམ ་ལྡན་འདས་ནས་བཟུང་དནྲི ་ཅན་རྩ་བའི་

བླ ་ མ་བར་གྱི ་ རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི ་ བླ ་ མ་རྣམས་ཀྱི ་ ཐུ གས་དགོངས་

རག
ྫོ ས་པ་ཞིག ་ངས་བྱེད་ཀྱི ་ ཡི ན་བསམ་པའི ་ སྙི ང་སྟོབ ས་
སྐྱེས་པ་དང་དམ་བཅའ་འཇོག ་དགོས ་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད།

ལོ ་ གསར་པར་བཀྲ་ཤི ས ་བདེ་ ལེ གས་ཞེས ་པ་ནི་ འདས་པའི་
ལོ ་ ལ་ཞིབ ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེ བཟང་པོའི་རིགས་བྱས་པ་རྣམས་
ལ་རྗེས་སུ ་ ཡི ་རང་དང་།

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ ལོ ་ འད་ི ངས་

དོན་དང་ལྡ ན་པའི་ རྒྱལ་བ་དགྱེས ་པའི་ མཆོ ད་པའི་ མཉེས ་

པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུར་སོ ་ སོའི་ སེ མས་ནང་དམ་བཅའ་བཞག་པ་
དེ་ ལྟར་གནང་ཤོག་ཨང་།

འདིར་ང་ཚོ ་ བཙན་བྱོལ་དུ་ ཡོ ད་པའི་ བོད་པ་དང་། དེ་ བཞི ན་

བོད་དང་བོད་མི།

ཡུ ང་ལུ ང་འདྲ་མི ན་ནང་ཡོ ད་པའི ་ བོད་པའི ་ ཆོ ས ་གྲོགས།

ལྷ ག་པར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ ལྗངོ ས་སུ ་རང་དབང་བྲལ་ནས་

ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་སྙིང་ས བྟོ ས་དང་དད་པ་ཞུ མ ་པ་མེ ད་པ་

དང་གཡོ ་ བ་མེ ད་པ་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་ལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི ་ ཚུལ ་
དུ་ ཡི ན།

ངོས་ཀྱི་ ལུ ས་འདི་ བོད་ལ་གནས་མ་ཐུ བ ་པར་རྒྱ་

གར་དུ་ གནས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་མི ་ ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རྒྱུ་

བ་ལྟ་ བུ ་རདེ ་འདུག

དེར་བརྟེན་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་ བོད་པ་

བོད་ནང་ཡོ ད་པ་ལས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པ་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་ཆེ་

ི ་པའི་ཤེས་བྱ།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉས
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡའེ ་ི མི ་མང་ལ་
ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ངོས ་ལ་དགའ་མོ ས ་དང་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས ་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ ཆེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ ཡུ ལ ་ལ་དངོས ་གནས་དྲང་
གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པའི ་ ཞབས་འདེགས་དཔྱིས ་

ཕྱིན་པར་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུ ས ་རེད་བསམ་པ་བྱས་ནས་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མ་བླ་ོ བདེ་ པོ་བྱས་ནས་སྡ དོ ་ཨང་། ཤེས་
སོང་ངམ། ཞས
ེ ་སྩལ། །

།ཉ་ེ ལམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་ཨུ ཏྟརཱ་ ཁནྜ་མངའ་

འཚེ ་ ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཕོ ག ་པ་རྣམས་ ལ་ གང་ ཐུ བ་ཀྱི ས ་ ངལ་

པས་མི ་རྒྱུ་ཟོག ་གསུ མ ་ལ་གནོད་འཚེ་ཤུ གས་ཆེ་ ཕོག ་པའི་

བསྔ གས་བརྗོད་དང་འབྲེལ ་ངོས ་ཀྱིས ་མངའ་སྡ ེའི་ མི ་མང་

༄༅།

སྡ འེ ི་ ཅ་མོ ་ ལི ་ (Chamoli)

www.mwa.tibet.net

རངྫོ ་དུ་ གངས་རདུ ་རྐནྱེ ་

གནས་ཚུལ ་ཐོན་པར། བོད་མའི་ བླ་ ན་མེ ད་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི་

རྣམས་ལ་གདུང་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་དང་ངལ་སེ ལ ་ལས་

༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ རས
ེ ་གཟའ་ལྷ ག་པའི་ ཉནི ་ཨུ ་ ཏྟརཱ་

འདབེ ས་འབུལ ་རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་འཁོད། །

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་ཕྱི ་ ལོ ་
ཁནྜ་ མངའ་སྡ འེ ི་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེན་སྐུ་ ཞབས་ཏ་ྲི ཝེ ནྡྲ་སིངྒ་ར་

ཝཏ་ (Shri Trivendra Singh Rawat) མཆོ ག་ལ་

ཐུ གས་གསོའི་ གསུ ང་འཕནྲི ་སྩལ་བའི་ ནང་འཁོད་དོན། ཉ་ེ
ལམ་ཨུ ་ ཏྟརཱ་ ཁནྜ་མངའ་སྡ འེ ི་ (Chamoli) རངྫོ ་དུ་ གངས་

རདུ ་རྐྱེན་པས་མི ་མང་པོའི་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བ་མ་ཟད། མི ་མང་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་
བོད་མི འི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོ གས་ཞི བ ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ ཁ་བྱང་
ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

སེལ ་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི ་ སྤ ལ
ེ ་བཞིན་ཡོ ད་པར་ཡི ་རང་

པོ་ ཞི ག ་ད་དུང་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་ གྱུར་བར་ངོས ་ཀྱིས ་བླ ་ོ
ཕམ་དང་སྦྲགས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གོ ད་ཆག་འོག ་འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི ་ ཤུ ལ ་

ལུ ས་ནང་མི ་དང་སྤུན་མཆེ ད།

ལྷ ག་པར་གངས་རདུ ་ཀྱི་

གོད་ཆག་འོག ་དཀའ་སྡུ ག ་མྱོང་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་སེ མས་
གསོ ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཛ་དྲག་གི་ གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་གར་

དབུས ་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་མཉམ་རབུ ་ཀྱིས ་གནོད་

གཞིར་དམི གས་ནས་ཏཱ་ལའི་ བླ ་ མའི་ ཐབེ ས་རྩ་བརྒྱུད་ཞལ་

གསུ ང་འཕྲིན་ངོ་ མ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད་ཡི ག་ཚན་

པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས། ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ དང་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ལ་སེམས་
ཁུར་དང་བྱམས་བརྩེ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ རས
ེ ་གཟའ་

ནང་ གི ་ཆོ ས ་ ལུ གས ་ཆེ ་

ལྷ ག ་པ་ ཉིན་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན་ཆེ ན་པོ་

ཁག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་

འདེབ ས་ཞུ ས ་ དོན་ ལྟ ར་ ཉེན་རྟོག ་པའི ་ ལས་ འགན་ནང་

སྒྲིལ ་ངང་གནས་ཀྱི ་ ཡོ ད།

མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉ ནེ ་རགྟོ ་པའི ་ དགེ ་ རྩས་གསོ ལ ་

གཞན་གྱི ་ སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ལ་སེ མ ས་ཁུར་དང་བྱམས་བརྩེ ་

ཞས
ེ ་པའི་ བརྗོད་གཞིའི་ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་

པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང་ཕོ་ བྲང་ནས་

བཀའ་སླབོ ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་ ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉེན་

རགྟོ ་པ་རྣམས་ལ་ཉེན་རྟོག ་པའི ་ ལས་འགན་ནང་གཞན་
གྱི ་ སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ལ་སེ མས་ཁུར་དང་བྱམས་བརྩེ ་ ཞེས ་པའི་
ངོས་རང་ད་ེ རིང་

བརྗོད་གཞིར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉནེ ་རགྟོ ་པ་དང་ལྷ ན་དུ་ སྐ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་

བསམ་ཚུལ ་བར་ྗེ ལེ ན་བྱ་རྒྱུའི་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས་རང་ཧ་ལམ་མི ་ཚེ་ གང་པོར་ཉནེ ་རགྟོ ་
པ་དང་ལྷན་དུ་མི ་ཚེ ་ བསྐྱལ་བ་ཡི ན། བོད་ནང་ལོ ་ དགུ ་རི ང་

རྒྱ་མི འི་ ཉེན་རྟོག ་པ་དང་དེ་ ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉནེ ་རགྟོ ་པའི་
སྲུང་སྐྱོབ་འོག་བསྡ ད་པ་ཡི ན།

ི ་ཀའི་ ངོས་
ཕག
ྱོ ས་གཉས

རང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་གི ་ ཡོ ད་པ་དོ་ སྣང་བྱུང་། འོན་ཀྱང་

ི ་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གི ་ ཉནེ ་རགྟོ ་པ་ཚོར་ལས་འགན་གཉས

ཡོ ད་པ་ལྟ་ བུ ་ འདུག

གཅི ག་ནི་ ངོས་རང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་

ི ་ནི་ ངོས ་ལ་སོ ་ མྱུལ ་བྱེད་རྒྱུའི་ ལས་འགན་རེད་
དང་གཉས

འདུག རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ ཡུ ལ ་གྱི་ ཉེན་རྟོག་པ་མཚོ ན་ན་
ལྷ ག་བསམ་རྣམ་དག་རེད། རྒྱ་ནག་ནི་ འཛམ་གླིང་ནང་ནས་

མི ་འབོར་ཆེ་ཤོས ་ཀྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་ནའང་རང་དབང་

མེ ད། གནའ་རབས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ཡང་ཕྱུག་པོ་ ཡོ ད་པ་མ་
ཟད།

ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་ ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅི ག་ཀྱང་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་འགྱུར་བ་ཆེ ན་པོ་ཕྱིན་ཡོ ད།

ད་ེ ལས་ལྡ ག
ོ ་ས ་ྟེ རྒྱ་གར་ན་ི འཛམ་གླི ང་ནང་མི ་འབོར་མང་
ཤོས་གཉིས་པ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

མང་ཚོ གས་ཁདྲོ ་རང་

དབང་ངོ་མ་དང་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཡོ ད།

འཛམ་གླིང་

འཆམ་མཐུ ན་དང་མཐུ ན་
ངོས ་རང་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་ པ་

ཚོ ་ དང་ལྷ ན་དུ་ ཐུ ག་འཕྲད་

སྐ བ ས་ཁ་ཆེ འི ་ ཆོ ས ་ནང་
སུ ན་ན་ི Sunni

དང་

ཤི་ ཡ་ Shia ཟརེ ་ནས་

སྐབས་སེ མས་ནང་ཞེད་སྣང་སླབེ ས་ཀྱི་མི ་འདུག

ངོས་

དང་ཕན་ཚུ ན་འཁོན་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་ཡོ ད་པ་མི ་འདུག རྒྱ་

ཁོང་རྣམས་ལ་ངོས ་ཀྱིས ་འཚམས་འད་ྲི དང་འབྲེལ ་བསྟན་

ི ་དབར་འཐནེ ་འཁྱེར་
རྒྱ་གར་ནང་ད་ེ གཉས

རང་སྔ ་ དྲོར་ཐོག ་ནས་ལྟ ་ སྐ བ ས་འོག ་ལ་ཉནེ ་རགྟོ ་པ་ཡོ ད།

གར་ནང་ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་གོ ང་ནས་ཡོ ད་པའི་ བསམ་བླ ོའི་

བཤིག་སླངོ ་གི་ ཡོ ད། ཉནེ ་རགྟོ ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་

གྲུབ་འདི་ བཞི ན་སྔར་ནས་དར་ཡོ ད་སྟབས་རྒྱ་གར་ནང་མང་

བྱས་པའི་ ཐོག ་ཉིན་མཚན་དུས ་གསུ མ ་ངོས ་ལ་སྲུ ང་སྐྱོབ་

གུས་ཞབས་ཡོ ད།

ཉམས་ལེ ན་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

ི ་ཡོ ད།
གཉས

གོ མ ས་གཤི ས་འཚེ ་ མེ ད་ཞི ་ བ་དང་བྱམས་སྙི ང་རའྗེ ི ་ ལྟ ་

འཆེ ་ མེ ད་ཞི ་ བ་དང་བྱམས་སྙི ང་རྗེའི་ ལྟ ་ གྲུབ་ཉམས་ལེ ན་

གཙོའི་ ལམ་ལུ གས་རན་པོ་ ཡོ ད། ཆོས་ལུ གས་ཆ་ཚང་ལ་

བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད།

པ། གཞན་ཡང་ས་གནས་འདྲ་མི ན་ལ་སྐ ད་དང་ཡི ་གེ་མི ་

རྗེ་ ལ་དོ་ སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་རདེ ། ངོས་རང་རྒྱ་

ལམ་ལུ གས་འོག་མཐུ ན་སྒྲིལ ་ངང་གནས་ཀྱི་ ཡོ ད།

སྐར
ོ ་་ཡང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ ཡོ ད། དེ་རི ང་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོར་

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ དང་བྱང་གཉིས་ལ་སོ གས་

འདྲ་བ་ཡོ ད་ནའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི ་ ཡོ ངས་མང་གཙོའི་

དེ་

དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོ འི་ ལྟ་ གྲུབ་དེ་ དག་
ལྷ ག་པར་བྱམས་སྙིང་

གར་གྱི ་ གྲོགས་པོ་ སུ ་ འདྲ་ཞི ག ་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་སྐ བས་དེའི་

ཡང་འཚེ་ མེད་ཞི ་ བ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་ ཉམས་ལེ ན་ཡོ ད་

བཤད་ཀྱི་ ཡོ ད།

ཐུ བ ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ནི་ འཛམ་གླིང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་

ཤོས་གྲས་ཡི ན། རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཞེས་ཟརེ ་དུས་མཐའ་

པའི་ ཐོག ་ནས་འཆམ་མཐུ ན་དང་མཐུ ན་སྒྲིལ ་ངང་གནས་
གཞན་ལ་མི ག་དཔ ་ེ བཟང་པོ་ ཞིག་མཚོ ན་ཐུ བ།

རྒྱ་གར་

གྱ་གནའ་རབས་ཀྱི ་རི ག་གཞུང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་ བ་དང་བྱམས་
སྙི ང་རྗེའི ་ ལྟ ་ གྲུབ་ཉམས་ལེ ན་བྱས་པའི ་ ཐོག ་ཏན་ཏན་གོ ་
ལ་སྤྱི་ ཡོ ངས་ལ་འཆམ་མཐུ ན་གནས་ཐུ བ ་ངེས་ཡི ན།

ད་

ཆ་རྒྱ་གར་བ་ནི་ ལྟ ་ གྲུབ་དེ་ དག་སྲུ ང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཞི ག ་

ཆགས་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ན་ི འཛམ་གླི ང་གི ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་མང་གཙོ ་ ཆེ་
མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་མིན་པར།

སོ ་ སོའི་ གནའ་བོའི་རིག་

གཞུང་ད་ེ དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རདེ ། ད ེས་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་གཅི ག་མཚུངས་
ཡིན། ད་ཆ་རིག་གཞུང་ད་ེ དག་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ ལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོ ད། དངེ ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ ཡིན་

པའི་ ཐོག ་ནས་རང་སོ ་ སོ འི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་ནས་ཡོ ད་

ངོས ་རང་ད་ེ རིང་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉ ནེ ་རགྟོ ་པ་དང་ལྷ ན་བཀའ་

པའི་ གནའ་རབས་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ངེས་པར་སྲུང་

ཡང་ངོས ་རང་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཉ ནེ ་རགྟོ ་པ་ དང་ཐུ ག་ འཕྲད་

རགྟོ ་པ་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་འད་ྲི ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

མོལ ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ག་དུས་ཡི ན་

སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ཞས
ེ ་སོ གས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས། ཉེན་
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བ༞ དོ ་མི འི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ ཀ་བ་གསུམ ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གནམ་ལོ ་ གསར་ད་ུ བཞད་པའི་ དགའ་སྟོན་ལ་
གཞིས་བྱེས་བོད་མི ་ ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འད་ྲི གནང་བ།

ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་སྐ་ུ ཞབས་རོ་བྷརེ ་ཊི ་ཌེ་སི ་ཊི ་རོ་མཆོག་གི ས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

