དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གོ་ལའི་ཉིན་མོར་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

པའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཚོ གས་སྒརེ ་བྱེ་བྲག་པ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

དང་། རྒྱལ་ཁབ་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་ཕན་རླབས་

སྩལ་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི གོ་ལའི་ཉིན་

ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་རྙདེ ་

མཆོ ག་གི ས་གོ་ལའི་ཉིན་མོ ར་གསུང་འཕྲིན་
མོ་དང་བསནྟུ །

ི ་ས་ཕག
འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་

ཐོན་དཀའ་བས།

ང་ཚོ ས་མཉམ་རབུ ་ཀྱིས་

འདང་ངེས་མེ ད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་རི གས་ ཉིད་གཅིག་པུ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་། རྒྱལ་ཁབ་

འཕྲད་བཞི ན ་པ་ནི ་ སེ མ ས་འཚབ་སྐྱེ་ གཞི ་ བ་ྱེ བྲག་པ་ལྟ་བུ་ཕག
ྱོ ས་རེ ་བའི་དོན་ཙམ་མ་

ཞི ག་ལ་ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་བྷ་ཡི ་ཌེན་གྱིས་གོ་

སྒྲིག་འོག་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་ཏེ་འཛམ་

ལ་རང་ཅག་ཐུ ན ་མོ ང ་གི ་ ར ནྟེ ་གཞི ར ་གྱུ ར ་

ི ་གི ་དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་པས་ཁོར་ཡུག་གི ་དཀའ་
གླང

དཀའ་ངལ་དང་།

བསུ་ཡོ ད།

ངལ་ཐད་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ལ་དགའ་

པའི་གོ་ལ་འདིའི་གདོང་ལེ ན་བྱེད་དགོས་པའི་
གོ་སྐབས་གཉིས་ཀར་དོ་

གལ་ཏེ་གོ་ལ་འདི་མུ ་མཐུ ད་དེ་གནས་དགོས་

སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ན། ཁོར་ཡུག་གི་ཤེས་བྱ་དང་། དོ་བདག་

ཡི ན།

རང་ཉིད ་ལ་འཁྲི ་ བའི ་ ལས་འགན་གྱི ་ ཤེ ས ་

ཟླ་བ་དང་སྐ ར ་མ་རྣམས་མཐོ ང ་སྣང་ལ་

རྟོགས་གང་མཐོར་གཏོང་དགོས་ལ།

མཛེ ས་ཀྱང་། དེ་དག་གི་སངྟེ ་འཚོ ་ཐབས་བྱས་

རྩེད་མཚར་དང་སྦྲགས་ཡང་ཡང་བཤད་ཡོ ད།

དུ་མེད།

མ་ཡུམ་གོ་ལ་འདིས་ཀྱང་གཅིག་

སའི་གོ་ལ་འདི་ནི་ཡི ད་དུ་འོང་བའི་རང་རེའི་ གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་སླབོ ་སནྟོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།
སྔར་
རནྟེ ་གཞི་ཞིག་ཡི ན་ལ། འདིའ་ི འཚོ ་གནས་ ཆུའ་ི དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོ ན་ན།

དང་འདིའི་མ་འོངས་པ་ང་ཚོ འི་འཚོ ་གནས་ དང་མི ་འདྲ་བར་འཛམ་གླིང ་གི ་ ས་ཕྱོག ས་
སའི་གོ་ལ་ གང་སར་མི ་མང་སྤྱི་དང་།

དང་ང་ཚོ འ་ི མ་འོངས་པ་ཡི ན།

འདི་ནི་ཨ་མ་དང་འདྲ་ས།ྟེ བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཨ་

ལྷག་པར་མ་

རངས་ཡོ ད།

དེ་རི ང་གོ་ལའི་ཉིན་མོར། རང་ཅག་ཐུ ན་མོང་

ངང་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་ཡི ་
གཅི ག་ལ་གཅི ག་རྟེན་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་

ཡི ན་ལ། ཆོས་ཉིད་འདི་མ་རགྟོ ས་པའི་དབང་

དང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆུས་མི ་ལྡང་བ་སོགས་ གི ས ་རང་བྱུ ང ་ཁོ ར ་ཡུ ག་ཙམ་དུ་ མ་ཟད།

བཞིན་པ་དང་།

ཡི ན་ཡང་།

རང་བྱུང་བླ་བ་ྲེ ཉམས་རྒུད་
ི ་སྤྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
དུ་སོང་ས་ྟེ འཛམ་གླང

ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ ་དེ་ཉིན་རེའི་བྱ་གཞག་

གི ་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་བར་བྱ་

ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ ་བ་དང་། འག་ྲོ བ་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལའང་གནོད་སྐནྱོ ་ཆེན་

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་

ཁོར་

ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ཛ་དྲག་

མ་ལ་བརནྟེ ་པ་དང་མཚུངས་པར་ང་ཚོ འང་གོ་
ལ་འདིར་བརནྟེ ་ཡོ ད།

དཀའ་ངལ་འདི་དག་ལྡགོ ་ཐབས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ པོ་བཏང་ཡོ ད་པས།

རང་རེ་འག་ྲོ བ་མི ས་

ི ་སྤྱིའ་ི མི ་འབོར་ཐེར་ ངེས ་པར་དུ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་སྤལ
འཛམ་གླང
ེ ་

འབུམ་གཉིས་ཙམ་ལ་གཞི ་རྩའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ དགོས་པ་དང་།

རང་གཞན་ཚང་མས་རང་

དགོས།

གི ་ཁྱིམ་གཞི ་ལྟ་བུའི་མཛེ ས་སྡུག་ལྡན་པའི་གོ་
ལ་འདིར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི ་འགྱུར་བ་གཏོང་

ཐབས་སུ་རང་རང་གི ་འཁོས་བབ་དང་བསྟུན་

༄༅། །ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་གི་མགནྲི ་ མཆོག་བཙན་དབང་གི ས་ལོ་བསྟུད་མར་གར་ ཀྱི་མེད།

Price)

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༡

(Ned

སོ ང་ཆ་མེ ད ་དུ་གྱུ ར ་བཅུ ག་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༢
ལ། །

ཟླ་ བོད་མི འི་ཚོ གས་སྡ་ེ ནས་ཁ་བྲལ་དུ་བཅུག་པ་

༤ ཚེ ས ༢༢ ཉིན་གོ་ལའི་ཉིན་མོར་རྒྱ་ དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི ནང་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

ནག་གཞུ ང་ལ་ཀུ ན་གཟིག ས་༸པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་

ཕང
ྲེ ་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་

མ་མཆོ ག ་གང་དུ་ ཡོ ད ་མེ ད ་འཕྲལ་དུ་ མང་

ཚོ གས་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གསར་

འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག ་སྤལ
ེ ་བའི ་ ནང་
འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༢༥ ཉིན་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་

མོ ས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་རང་གི ་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་

ཡི ག་གི་ངོ་བོ། ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ལ་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་

མོང་མི ན་པའི་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་གི་ཡོ ད།

ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ རི ན་པོ་ཆེ ་ལྟ་བུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་དང་
སླབོ ་སྤྱོང་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་
བཀུར་ཞུ་གི་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་མི ་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞུ ང ་ལ་ཀུ ན ་གཟིག ས་༸པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་

ཕང
ྲེ ་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་

མ་མཆོ ག ་གང་དུ་ ཡོ ད ་མེ ད ་འཕྲལ་དུ་ མང་

ཚོ ག ས་ལ་ཡོ ང ས་གྲགས་ཀྱི ་ གསལ་བཤད་

སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་གཅི ག་པ་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི ་ཉི་

དང་།

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི ་ཡོ ད།
རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་ཀུ ན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེ ན་སྐུ་

སྐབ ས་གནང་རོ ག ས་ཞེས ་འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་

མ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༣༢ ལ་ཕེབས་པའི་

ཕངྲེ ་བཅུ་གཅི ག་པ་དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་ གྲགས་ཅན་གྱི་གོ་བབ་དེ་ཡང་ངོས་ལེ ན་བྱེད་

Singh) མཆོག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་
འགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར། བོད་མི འ་ི བླ་
ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་
༤ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་
མན་མོ ་ཧན་སི ངྒ་མཆོ ག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱེའི་ གསུ ང ་འཕྲིན ་ཞི ག ་བསྩལ་བའི ་ ནང་འཁོད ་
དོན། ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་དྲག་
སྐྱེད་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡོ ད། སྐ་ུ ཉིད་
མཆོག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་
ི ་པ་ཞི ག་ཏུ ་རྩི་ཡི ་ཡོ ད་
མཆོག་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྙང
པ་མ་ཟད། སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ལ་བརྩི་བཀུར་ཧ་ཅང་
ཞུ་གི་ཡོ ད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐྱེན་
པས་འཛམ་གླིང ་གི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉེན ་ཁ་
ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ངོས་ཀྱིས་ནམ་
ཡམས་འདི་གང་མག ག
ྱོ ས་ཞི ་བའི་རེ ་བ་བ དྱེ ་ཀྱི ་
ཡོ ད། ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞེས་འཁོད།།
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༨

ཏེ་ འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ འི ་ དམ་བཅའ་འཇོག ་ ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའི་བླ་ ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཚན་པས་

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་མགྲིན་ཚབ་པས་༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གང་ད་ུ ཡོ ད་མེད་
འཕྲལ་ད་ུ མང་ཚོ གས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནེ་ཌི་པི་ར་ཡི ་སི ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ཟུར ་པ་སྐུ་ཞབས་མན་
མོ ་ཧན་སི ངྒ་མཆོ ག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ི་
གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

ཞིག་ཡི ན། མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་ ཡི ན་པར་འགྲོ་བ་མི ་སྤྱིའི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་ ༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་
ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ས ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁྱོན་ཡོ ང ས་ནས་ བླ་ོ གཏོང་དགོས། འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ མན་མོ་ཧན་སི ངྒ་ (Dr. Manmohan

སར་བཞུགས་པའི་མཆེད་གགྲོ ས་ཕོ་མོ་ཡོ ངས་

ན་དཀའ་ངལ་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་ཅེས ་ངོས ་ཀྱི ས ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་

མཆོ ག ་ལ་མི ་ དངོས ་སུ ་ མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ་ གོ་

ཡི ན།

ཞེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

གཞུང་གི ་ཐེ་བྱུས་མེ ད་པར་བོད་མི ་ཚོ ས་དད་ སྤལེ ་ཡོ ད།།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་
ཀྱི་བུད་མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐར
ོ ་ཉིན་
གཅིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད། དེ་
ཡང་ཟབ་སྦང
ྱོ ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་བུད་མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་ ༡༣ དང་སྟབས་བསྟུན་བོད་
ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ་བཞིན་
རྒྱ་གར་ནང་གི ་ བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་
དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་
ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་ལ་གཉིས ་སྨན ་
དབུ ་ མའི་ གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་སྐར
ོ ་གོ་ ར ག
ྟོ ས་ཡོ ང ་ཕྱི ར ་
དམི གས་ཏེ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡི ན།
ཉིན ་གཅི ག ་རི ང ་གི ་ ཟབ་སྦྱོང ་དེ་ བཞི ན ་ཚོ ག ས་
ཐུ ན་གཉིས་སུ ་བགོས་ཏེ་སྔ་དྲོའི་ཚོ གས་ཐུ ན་སྐབས་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་དོན་
ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།
མཉམ་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀྱི ས ་གཉིས ་སྨན ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་
བྱུས་ཐོག་གོ་རགྟོ ས་ཡག་པོ་ཡོ ང་ཕྱིར་སྡ་ེ ཚན་འདྲ་
མིན་བགོས ་ཏེ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་དང་
འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི ་འདྲ་མི ན་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་
གནང་བཅུག་ཡོ ད་པ་དང་སྡ་ེ ཚན་ནང་ཁུལ་གྱི་གྲོས་
བསྡུར ་གནང་གྲུ བ་ར ས
ྗེ ་མཉམ་ཞུ གས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་བརདྗོ ་གཞི ་རེ་རེའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་
ཡོ ད། མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡག་པོ་གསལ་བཤད་བྱ་ཐུ བ་
པའི་ཆེད་བྱེད་སྒ་ོ མང་པོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད།
ཐེངས་འདིའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་
བྱུས་སྐརོ ་གོ་རགྟོ ས་ཀྱི་ཟབ་སྦང
ྱོ ་ཐོག་བོད་ཀྱི་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོ གས་
ཁག་ ༡༨ ནས་འཐུ ས་མི ་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་མི ་
གྲངས་ ༣༠ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡
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དགེ་སླངོ ་སྔགས་རམས་པ་དགེ་འདནུ ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་ཉིན་གྲངས་ ༣༧ རི ང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ།
འབུ ་ ཚང་གི ་ ཁྱིམ་དུ་ ཡབ་ངག་དབང་རྒྱལ་

བཤེ ས་གཉེན་ཆེ ན་མོ ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཆེ ད་རྒན་ ནས་གསན་བསམ་མཁས་པའི ་ ཕ་རོ ལ ་ཏུ ་

མཚན་དང་། ཡུམ་ལྷ་གཡང་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

པ་རྒན་ངག་དབང་ཆོ ས ་ལྡན ་ལགས་དང༌། སོན་པར་མཛད།དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

དགུ ང་གྲངས་བདུན་ཙམ་ནས་ཉིད་ཀྱི ་ཁྱིམ་

ྲོ ་
གཙུག་གི ་རྒྱན་དུ་བཀོད་ནས་གྲྭ་ཚང་འདིའི་ རྟ་དབང་ནས་རི མ ་པས་ཌལ་ཧོར ་དུ་ བ ས

སུ་ཕྱིལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤི ང་།

གཞན་གྱིས་དོ་ཟླ་མེད་པ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་

ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་རྒྱལ་བསྟན་ནམ་གནས་

ཀྱི་བར་ཉམས་པར་མེ ད་པ་ཡུན་གནས་ཡོ ང་

རྒན་དོན ་གྲུ བ ་རྡོ་ རྗེ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞབས་པད་

དུས་འགྱུར་དབང་གི ས་གནས་ཇོ་རའི་བརྒྱུད་

ཚང་གཅི ག་པ་རྒན་ཤེ ས་རབ་བསྟན་འཛི ན་

ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན། ཐིག་རལ
ྡུ ་ཚོ ན། མཆོད་

བལ
ྱོ ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་གྱིས་རྒྱུ ད་ཆེ ན་གོང་མའི་ རྐང་འཛི ན་གསར་འཛུ གས་ཀྱི ་ དགེ ་ རྒན་

པར་མཛད།

ཕྱིན་མཛད། དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་པར་

རྒྱུན་འཛི ན་མཛད་པའི་དགེ་འདུན་མཁྱེན་རྒྱ་

གང་གི ་ཐུ གས་ལ་མངའ་བ་ཚང་མ་གཞན་གྱི་

གསེར་སྦྱངས་བཙོ ་མ་ལྟ་བུའ་ི གྲྭ་ཚང་གི ་ཕྱག་

ལྷག་པར་དུའང་གདན་ས་ནས་ཆེ ད་ཕེབས་

བདེ་ འཇི ག ས་གསུ མ ་གྱི ་ དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་བྲི་

ཞབས་བཅར་བ་བགས
ྲེ ་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་

དྲུང་ནས་ཡི ་གེ ་ འབྲི ་ ཀླ ག
ོ ་སོ ག ས་སྦྱངས་
དགུང་གྲངས་བཅུ་ལ་ཕེབས་

སྐབ ས་མདོ་ ཁམས་ཁུ ལ ་དུ་ མཚན་སྙན ་ཆེ ་

བཟོ་དཀར་རྒྱན་བཅས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐིལ་

སྐུའི་ཡོ ངས་འཛི ན་སྐྱབས་རྗེ་གླིང་སྤྲུལ་ཐུ བ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ བའི ་ ར ྗེ་ བཙུ ན ་བྱམས་པ་མགོ ན ་པོའི ་ སྐུ་ སྐྱེ་ བསྟན་ལུ ང ་རྟོག ས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན ་ལས་
༡༠   ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ དང་སྐར་

འཁྲུལ་མེ ད་དུ་ཡོ ངས་སུ་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་ དཔལ་བཟང་པོའི་ ཞལ་སྔའི་ དྲུང་ནས་དགེ་
མ་ ༤༠ ཐོག་གསང་སྔགས་རི ག་འཛི ན་གྱི་ བླ་ མ་དམ་པ་མཚན་བརྗོད ་པར་དཀའ་བ་ སླངོ ་གི ་སྡམ
ོ ་པ་བཞེས་ཏེ་ངུར་སྨྲི ག་གི ་རྒྱལ་
འདུས་སྡ་ེ རང་ཅག་དཔལ་ལྡན་སྟོད་རྒྱུ ད་གྲྭ་ རྒན་རི ན་ཆེ ན་མགོན་པོའི་དྲུང་ནས་ཡོ ངས་

ཆེ ད་བཀའ་འབལ
ྲེ ་གྲྭ་ཚང་གི ་རི གས་གཅི ག་

བཞེད་སྲོལ་ཕྱག་བཞེས་རྒྱུན་བཟང་མི ་ཉམས་ གནང་ནས་སྔར་སྲོལ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་གནད་
ཡངས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་བཞུགས་གནང་ས་ྟེ རྒྱུད་དུ་སྨནི ་ངེས་མཛད།
བཞེས་སྤྱི་དང་།

མཚན་སྲི ད ་པའི ་ རྩེ་མོ ར ་སྒྲེང ་བར་མཛད། བ་དང་བསླང་བ།

ལྷག་པར་ཡི ་དམ་གསང་ གནང་བའི་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་དང་།
དེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ གསང་ཆེ ན་རྒྱུ ད་སྡ་ེ རྒྱ་མཚོ འི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཚང་གི ་མཆོད་གཡོ ག་རྒན་པ་ཡོ ངས་ཀྱི་དགེ་

རྫོགས་དགེ་བསྙནེ ་གྱི་སྡམ
ོ ་པ་དང་གཙུག་ཕུད་

དེ་དག་གི ་སྔ་ཕྱི ་བར་གསུ མ་དུ་སྐུའི་ཡོ ངས་ འབུལ་བཤམས། ལྕགས་མཁར་རབ་གནས།

སྔགས་རམས་པ་དགེ་འདུན་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་

འཇམ་མགོན་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་

གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་ལས་ཟུར་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བའི་

འཆད་ཉན་གྱི་གནང་སྒ་ོ ཁག་བཅས་གྲྭ་ཚང་ སོའི་བསྙནེ ་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་

འགལ
ྲེ ་པ་བཞི ་སྦྲགས་སོགས་རྒྱུད་པའི་འཆད་

སོར་ཆུད་དང་། མི ་ཉམས་གོང་སྤལེ ་མཛད་ ཆ་ལག་ཚང་བ་གནད་སྨིན ་འབུ ལ ་གནང་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་གྲགས་པ་དགེ་སླངོ ་
དགོ ང ས་པ་གཞན་དོན ་དུ་ གཤེ ག ས་ཚུ ལ ་

བཞེས།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་སྐབས་

འཛི ན་བགྲེས་གཞོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ ས་ བསྐང་གསོ་ཆེན་མོ། བཅོ་ལྔ་མཆོད་པ། ཆོས་

པདྨོ་ལ་གཏུ གས་ཤི ང་གསུང་གི ་བདུད་རྩི་རྣ་ བཤེ ས ་གཉེན ་དུ་ མའི ་ དྲུང་ནས་དམ་ཆོ ས ་

བསྟན་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ བའི་བུམ་བཟང་དུ་འཐུ ང་པ་དབུ་རྣམ་བཟང་

ཚེ ས་ ༡༦ བར་ཐུ གས་དམ་བཞུགས་ཡོ ད་པ་ པས་ཕྱག་འདེབས་པའི་མ་དགོན་དཔལ་ལྡན་ ཉན་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་གསན་བསམ་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུན་
དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཐུ གས་དམ་ལས་ ཀླུ་ རྭ ་ དགོ ན ་པའི ་ སྒྲི ག ་ཁོང ས་སུ ་ བཞུ ག ས་ བཞིན་བསནྟེ ་པ་དང་། ལྷག་པར་གསང་ཆེན་
གལ
ྲོ ་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ཤི ང༌།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱ་པ་རི ན་ རྒྱུ ད་སྡ་ེ རྣམ་བཞི འི་དཀྱི ལ་འཁོར་བྲི་བསླང་

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོར་སྐུ་གདུང་ཞུ གས་ པོ་ ཆེ འི ་ དབུ ས ་མཁན་བླ་ གྲངས་ཚང་བའི ་
འབུལ་གནང་འདུགགསང་སྔགས་རི ག་འཛི ན་ དབུ ས ་ནས་དགེ་ ཚུ ལ ་གྱི ་ སྡམ
ོ ་པ་བཞེས ་པ་
གྱི་འདུས་སྡ་ེ རང་ཅག་དཔལ་ལྡན་སྟོད་རྒྱུ ད་ དང་།

དགོན་དེའ་ི ཆོས་སྤདྱོ ་ཉམས་བཞེས་

ཐིག་གི་ཆ་ཚད།

རྣམ་གྲངས་མང་བའི་

མཆོད་རྟེན་སོ་སོའ་ི ཆ་ཚད་སོགས་གྲྭ་ཚང་གི ་
མཁན་ཆེན་མི ་ཉག་སྐར
ྱོ ་དཔོན་མཚུངས་མེད་

གྲྭ་ཚང་གི ་མཆོ ད་གཡོ ག་རྒན་པ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ བཅས་ལ་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད།དགུང་གྲངས་ བླ་ོ བཟང་ཡོ ན་ཏན་དང་། དེ་རས
ྗེ ་མཁན་ཆེན་

དགེ ་ བའི ་ བཤེ ས ་གཉེན ་ཆེ ན ་མོ ་ གྲགས་པ་ བཅུ་དགུ་པར་དབུས་འགྱུར་ཆོ ས་ཀྱི་ཞི ང་ས་

མཚུངས་མེད་མི ་ཉག་བླ་ོ བཟང་ཚེ ་བརྟན། ཨ་

དགེ་སླངོ ་སྔགས་རམས་པ་དགེ་འདུན་ཚེ ་རི ང་ འབྲས་བླ་ོ གླང
ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་འཛུ ལ་ཞུགས་ཀྱིས་ མདོ་མཁན་ཟུར་མཚུངས་མེད་བླ་ོ བཟང་ཆོས་
མཆོག་ནི།

བོད་ཤར་ཕག
ྱོ ས་མདོ་ཁམས་

སྨར་ཁམས་སྒང་། དམར་ལུང་མདའ་ཁམ་

སླབོ ་གཉེར་མཛད།

དེ་ནས་གྲྭ་ཚང་འདིར་ འབྱོར་དཔལ་བཟང་པོ་སོ གས་མཁས་གྲུབ་

འཛུ ལ་ཞུ གས་གནང་སྟེ་ཡོ ངས་ཀྱི ་དགེ་བའི་ གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེ ན་དམ་པ་དུ་མའི་དྲུང་

བྲི་བསླང་།

དེ་བཞིན་རྣམ་གྲངས་མང་བའི་

མཆོད་རྟེན་གྱི་ཐིག

།གཞན་ཡང་སྐབས་སོ་

གི ་སྔར་སལ
ྲོ ་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་ཉམས་པར་ བཅས་གྲྭ་ཚང་འདིའ་ི ཉམས་བཞེས་ཀྱི་གནད་

དེ་ཞྭ་སེར་ཅོད་པཎ་འཆང་བའི་རི ང་ལུགས་ མཛད་དེ་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་གདུགས་དཀར་
ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འགེངས་པར་མཛད།

སྒ་ོ ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པར་མཛད།
དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༤

ལོར་འབུམ་ལར་ དེ་ དག་གི ་ སྐབ ས་སུ ་ བལྟ་ བའི ་ མི ག་ལྟ་ བུ འི ་

གཞི ས ་སྒ ར ་བསྟན་འཛི ན་སྒ ང ་དུ་ གཞི ས ་ གྲྭ ་ ཚང་གི ་ ཆོ ས ་འབྱུ ང ་ཨུ ཏྤ ལའི ་ དོ་ ཤལ་
ཆགས་ཁོངས་སུ་ཕེབས་ནས་སྔར་ལྟར་མཆོད་ གསར་རྩོམ་ཕྱག་རོགས་དང་།

ལོ་འཁོར་

དུའང་འོག་ཏུ ་འབྱུང་བ་བཞི ན་གྲྭ་ཚང་འདི་ ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་ཅིང་།

མཆོད་

གཡོ ག་གི་མཛད་འགན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ ཆོ ས ་སྤ ྱོ ད ་ཉི ་ མའི ་ ཕ ྲེང ་བའི ་ དེབ ་གསར་
ལ་ཉིན་མཚན་ལྟས
ོ ་མེ ད་ཀྱིས་ཐུ གས་བསམ་

དཔེ ་ སོ གས་ལའང་ཐུ གས་འཁུ ར་དང་

རྒྱ་ཆེ ར་བཞེས་ཏེ་རྒྱུ ད་ཆེ ན་ཀུན་དགའ་དོན་ ཞུ ས ་ ད ག ་ མ ཛ ད ་ དེ ་ ག ས ང ་ ཆེ ན ་ རྒྱུ ད ་

གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྲྭ་ སྟོད ་གྲྭ ་ ཚང་ལ་ཕྱག་རྗེས ་རྨད་དུ་ བྱུ ང ་བ་
།
ཚང་འདིའི་ཆོ ས་སྤདྱོ ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་རྒྱུ ན་ འཇོག་གནང་མཛད་འདུག་པ་བཅས།

བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ཉིན་མོའ་ི སྐརོ ་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ པོ་ལེན་ྜ དང་། སུད་སི ། ཕ་རཱན་སི ། བེལ་ཇི་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མ་འོངས་ བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་མ་གཏོང་ ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་སྔ་ དྲོར་བོད ་མི འི ་
ྲེ ་སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་
༡༩ ཉིན་ཡུ་རབུ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་ ཡམ། ནི་དར་ལེན།ྜ ཨཱ་ཡར་ལེན་ྜ བཅས་ ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་སྐར
ོ ་གསུངས་གྲུབ་ རོ ག ས་ཞེ ས ་བོད ་མི ་རྣམས་ལ་འབོད ་སྐུལ ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ འབ ལ
འགུ ལ ་ཁང་དང་ཡུ ་ རོ བ ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་ ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ་གྱི ་བོད ་མི ་དྲུག་བཅས་མཉམ་
དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ཟུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གྱི ་ གོ་ ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྔ་དྲོའི་ཚོ གས་

མཚམས་ནི་ དར་ལེ ནྜ་ ནས་ཡི ན་པའི ་ ཀུ ན ་

གསལ་རི ན ་ཆེ ན ་སྒྲོལ ་མ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་

སྒྲིག་འོག་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ཉིན་མོ ་ཞེས་ འདུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་

ནང་ཕར་འགྲོ་ ཚུ ར ་འོང ་གི ་ གོ ་ སྐབ ས་འདྲ་

ཉིན་གཅིག་ ཌེ་ལེ ་ལགས་ཀྱི ས་གཙོ ་སྐྱོང་དང་ཞུ ་གཏུ ག་

འཛི ན་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། བེལ་ཇི་ཡམ་ནས་

དམི གས་བསལ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་དྲ་ལམ་ ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ལྕམ་སྐུ་མི ་ལ་ནི་ཡ་བྷ་ོ ལོ ན་

བརྒྱུད་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

གི ་ཚོ གས་འདུ་ལས་རི མ་ཐོག་ཡུ་རོ བ་གྲོས་ གི་སྦངྱོ ་བརྡར་གནང་ཡོ ད།

ཉིན་རྒྱབ་རྒྱལ་

ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ སྤྱི འི་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ ཡུ ་ རོ བ ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་མི ་ཀུ ་ ལ་སི ་ པེཀ ་ས་ སྲིད་བྱུས་ངེས་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི ན་སེན་ཊི ་

གནང་ཡོ ད།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ བེལ་ཇི ་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ་ལས་དོན་

མི ་སྐུ་ཞབས་ཧན་ནེ་སི ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་།

ཉིན་

མཉམ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ངོས ་
ཡི ན་པའི་བླ་ོ བཟང་དབང་པོ་ལགས་ཀྱིས་ཤེས་
ཡོ ན ་དང་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་གི ་ གལ་གནད་
སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་། ཨཱ་ཡར་ལེན་ྜ ནས་

ལགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མེ ་ ཊེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ཚོ ག ས་འདུ་ གཙོ ་ སྐྱོང ་

ཡི ན་པའི་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་མཛེ ས་ལགས་ཀྱིས་

བྱུ ས ་ངེས ་སནྟོ ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཝི ན ་སེ ན ་ཊི ་ མེ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་བཞི ་ དང་ལྷན ་གྲོས ་
ཊེན་ (Mr. Vincent Metten) ལགས། ཡུ་ མོལ་གནང་ཡོ ད།

སྐརོ ་གསུངས། པོ་ལེན་ྜ ནས་ཡི ན་པའི་བསྟན་

གི ་དྲག་པོའི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཡུ་རོབ་ནང་སླབེ ས་ རྒྱབ་བོད་མི ་དྲུག་ནས་བོད་དོན་སྐརོ ་གསུངས་

ཤུ གས་རྐྱེན་ཡུ་རོབ་ནང་སླབེ ས་པའི་མྱོང་བ་

ལགས་ཀྱི ས་བོད་དོན་སྐར
ོ ་དཔེ་དེབ་ཀླགོ ་གི ་ རྣམ་པས་སོ ་ སོ འི་ ས་གནས་སུ ་ གཞུ ང ་དང་

(Mikulas Peksa)

བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ ཡུ ་ རོ བ ་སྲིད ་ དང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཧན་ནེ་ ཐོག་མར་སུ་ཝེ་ཌེན་ནས་ཡི ན་པའི་ཡེ ་ཤེ ས་
སི ་

(Hannes Heide)

ཨོ ་སི ་ར་

ལགས་དང་ལྕམ་སྐ་ུ དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས།

(Ausra Maldeikiene)

ཀྱི་ཕྱག་རོགས་ཨ་ལ་སེ་ཝི་སེ་
Alasevici)

lonia)

བོད་ནང་གི་བོད་

ལགས་ མི ་ཚོ ར ་ནང་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱེད ་འཇུ ག ་

(Giedrius

གི་མེད་ལ།

བོད་ཀྱི་འབགྲོ ་པ་རྣམས་ལ་རྟ་

འཛི ན་མཁྱེན་བརྩེ་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གི ་

ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་གསུངས།སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ་ལེག་སི ་ པར་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་དང་མ་འོངས་པར་ཁོང་

དངོས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་ཉན་ཞི བ་ གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་

སྐུ་ ཞབས་མི ་ཀུ ་ ལ་སི ་ པེཀ ་ས་ལགས་ཀྱི ས །

གསུངས།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཅེས་ འགུལ་མུ ་མཐུ ད་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་འགན་ཆེན་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ པོ་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་གསུངས་རས
ྗེ ་ཡུ་རུབ་རྒྱལ་

ལགས། ཁ་ཊ་ལོ་ནི་ཡ་ (Cata- ནོར་ལུག་དང་རྩྭ ་ཐང་གི ་བདག་དབང་ཡང་

བོད་དོན་སྐརོ ་གྱི་གནད་དོན་དང་བརྗོད་དོན་ ལྕམ ་སྐུ་ ཨོ ་སི ་ ར་ལགས་ཀྱི ་ ཕྱག་རོ ག ས་སྐུ་ སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་དང་ཡུ་རོབ་

གཞིས་ལུས་བོད་

ྲེ ་གྱིས་ཉིན་གཅི ག་རི ང་བོད་དོན་
རོབ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ ཤུ གས་རྐྱེན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་སླབེ ས་པའི་རྐྱེན་ ཟུང་འབལ

ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ མེད།

དོན་དངོས་སུ་བོད་དེ་ཡང་བོད་མི ་

འཐུ ས་མི ་རྣམ་པའི་ཕྱག་རོགས་སྐུ་ཞབས་ཨེ ་ རྣམས་ལ་དབང་གི་མེད།

ལགས། མི ་ཚོ ས་འ་ཆད་འུ་ཐུ ག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ སགྲེ ་གཏོང་གི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།ཕ་རཱན་
ལེག་སི ་

བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་གི ་ གལ་གནད་

(Alex Sarri i Camargo)

གི ་ལས་བྱེད་ལྕམ་སྐ་ུ མི ་ལ་ནི་ཡ་བྷ་ོ ལོན་ཌེ་ལེ་ སི ་ ནས་ཡི ན་པའི ་ སྐལ ་བཟང་ལགས་ཀྱི ས ་
(Melanie Blondelle)

ལགས། དེ་བཞིན་ ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཁག་ཧ་ཅང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་
ཡུ་ ཞབས་ཨ་ལ་སེ་ཝི ་སེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི ་ ག ས

པ་དང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནས་གནད་དོན་ གྱིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ནང་བོད་དོན་ ཞུ ་ གཏུ ག་གི ་ ཉིན ་མོ ་ ཞེས ་དམི གས་བསལ་

དེ་དག་ལ་ཐུ གས་སྣང་གནང་གི་རེད། ཅེས་ འཐབ་རྩོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་ ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་བར་ཐུ གས་
དང་།

རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཡུ་རོབ་ནང་ སྐརོ ་གསུངས།

སླབེ ས་ཡོ ད ་པ་དེ་ཡོ ང ས་གྲགས་ཡི ན་ཞི ང ་། བེལ ་ཇི ་ ཡམ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་བཀྲ་ཤི ས ་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡ 3

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛི ན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི ་ལགས་རྣམ་གཉིས་སྤྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ བཅུ ་ དྲུག་པའི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་ཀྱི ་ ལས་ཡུ ན་ཟླ་

ངེས་པར་དུ་འཚོ གས་གནང་དགོས་ཀྱང་། ཉེ་ ལྔ་པའི་སྡ་ེ ཚན་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་མི ་འགྲོ་ཆ་

བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། རྒྱུན་

ཉིན་བོད་མི ་མང་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུ ས་དང་ གཅི ག ་ལྷ ག ་ཙམ་མ་གཏོག ས་མེ ད ་ཀྱང་།

བའི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐནྱེ ་ བགོས་ཞུས་ཡོ ད་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤

འ བྲེ ལ ་ སྡ ེ་ ཚན ་ དུ ་ སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ མཁན ་ པོ ་

བོད ་མི ་མང་མདོ་ སྨད ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་བླ་ོ བཟང་ སྤྱི ་ འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ཡོ ང ས་

གཅི ག་མ་གཏོགས་འདུ་འཛོ མས་གནང་ཐུ བ་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་།   དེ་བཞིན་

སྤྱི ་ འཐུ ས་ཙ་ནེ་ ཚང་དོན ་གྲུ བ ་བཀྲ་ཤི ས་

ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་དང་། རྒྱུན་ལས་ལ་ལས་འགན་མང་པོ་ཡོ ད།
ཆོ ས་འབར
ྱོ ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་སྐབས་
༡༦

པས་སྐབས་རེ ་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་ལ་ཐེངས་ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོ ད་པ་
ད་རེ ས་ཆབ་སྲིད་སྡ་ེ ཚན་དུ་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུ ན་

པའི་སྤྱི་འཐུ ས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་

ལས་མང་བ་བཞག་དགོས་དོན་ནི།

པར་བརནྟེ ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་

ཉེ་བའི་

གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་མང་པོས ་དུས ་

བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་ལགས་དང་།
ལགས། ཆབ་སྲིད་སྡ་ེ ཚན་དུ་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་

བཤེ ས ་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། སྤྱི་

དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་འཛི ན་འཇམ་

ཚོ ད་རི ང་ཐུ ང་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འཐུ ས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

དགེ་བཤེས་གངས་རི ་ལགས་རྣམ་གཉིས་སྤྱི་

པ་གཞི ར་བཟུང་དེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡི ན་ཞེས་

སྤྱི ་ འཐུ ས་བསྟན་འཛི ན་འཇམ་དབྱངས་

དབྱངས་ལགས་དང་།

ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་

མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུ ས་

གསུངས་གནང་སོང་།

འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་ཆུང་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༣།༠༠

ཐོག་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་

ཁང་ནང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན ་ རྫོགས་རེ་རེ་བཞི ན་སྙན་གསན་ཞུ་མི ་དགོས་

ཀྱི་མེད།

གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྒྱུན་ལས་

འོན་ཀྱང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ཞེས་པའི་འོག་ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༠

སྤྱི་

འཐུ ས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།
ལགས།

ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་གངས་རི ་

དེ་བཞིན་འཛི ན་སྐྱོང་རྟོག་ཞིབ་སྡ་ེ

ཚན་དུ་ སྤྱི་ འཐུ ས ་མཁན་པོ་ ཀཿབྲག་དངོས ་

གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་
དགེ་བཤེ ས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བླ་ོ བཟང་ཕན་

འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ མཁྱེན་གྱི་རེད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

མཇུག་སྒྲིལ་གནང་གི་ཡོ ད་ཙང་། རྒྱུན་ལས་ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥
རྣམ་པའི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མི ་དགོས་ ཚེ ས་ ༣༡ བར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་

བདེ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་

ལས་རྣམ་པ་ལས་བཅར་ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་

སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས་གནང་རས
ྗེ ། ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལོ ་ དུས ་ལྔ ་ པའི ་ སྡ་ེ ཚན་དང་།

ཡོ ད་པ་བཅས། །

འཛོ མ ས་ཐོག ་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ པར་རྣམ་པ་ཚོ ས་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་

ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་སྤྱི་

ལས་ཁུངས་སྤྱི་ཡོ ངས་ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་

འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན།

དང་།

འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་འཚམས་
ཉེ་ཆར་དམ་

འབུ ལ ་སྐབ ས་ཞུ ས ་པ་གཞི ར ་བཟུ ང ་སྐབ ས་

ནམ་རྒྱུན་ཡི ན་ན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་

པ་གཙོ ་ འདོན ་གནང་རོ ག ས་ཞེ ས ་འབོད ་ མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུ ན་ལས་ གནང་ས་ྟེ དངོས་སུ་ལས་འཁུར་ཞུ ས་གནང་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ སྤྱི་འཐུ ས་མི ་འག་ྲོ ཆ་བགོས་ཞུ ས་ཡོ ད་པར་

ལ་རྒྱུ ན་ལས་ལྷན་འཛོ མས་ཐེངས་གཉིས་རེ་ ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་ཆུང་ལོ་དུས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་

ི ་རྒས་གསོ་ཁང་གི ་མདནུ ་ཐང་དང་འགྲོ་ལམ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་རྡ་ས་བྱམས་པ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

དྲུང་ཆེ ་ ཤོ ་ ཟུ ར་ཚེ ་ དབང་སྒྲོལ ་མ་ལགས་ ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ དགོས ་པའི ་ བཀའ་སླབོ ་ ལ་དབུ ་ འབ ྱེད ་གནང་གི ་ ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་དང་།

སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་

གནང་དོན།

༢༢

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་

ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་ ལམ་སྟོན ་ཡང་ཡང་ཕེབ ས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་སྟབས། ལས་གཞི ་འདི་དག་ཕ་རན་སི ་རོགས་ཚོ གས་
ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་རྒས་གསོ ་ ཁང་གི ་

སྟོབ ས་རྒྱལ་མཆོ ག ་གི ས ་རྡ་སར་ཡོ ད ་པའི ་

ན་དབུ ་ འབ ྱེད ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་བཀའ་བླནོ ་ གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཆེ ད ་ས་

དུ་ས་ཕག་གསར་རྒྱག་དང་། རྒན་འཁོགས་

ལས་གཞི ་འདི་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་ མེད་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོ ད།

(Aide AL’Enfance Tibet (AET)

དང་།

ཞུས་ཡོ ད།

མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་རྗེས་ནང་བཀའ་

བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ལས་
བྱེད་རྣམས་རྒས་གསོ་ཁང་གི ་གཡས་ཡོ ན་དུ་

ི ་རྒས་གསོ་ཁང་གི ་མདུན་ཐང་ མཆོ ག ་གི ས ་ལམ་སྟོན ་གསུ ང ་བཤད་དང་། ཕྱོགས་གང་སར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ངལ་འཛེ མས་
བྱམས་པ་གླང

ི ་སྐརོ ་ རྒྱུ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་རི མ ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་ ཅེ ས ་དང་།དེ་ བཞི ན ་ད་ལན་དབུ ་འབ ྱེ ད ་
རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་གླང
བར་ཕྱག་བཟུ ང ་ཆེ ད ་ཀྱི ་ ལྕག ས་རི ་ གསར་ ཀྱང་དེ་རི ང་གནམ་གཤི ས་ཀྱི ས་རྐྱེན་དང་། མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་རྒས་གསོ་ཁང་གི་མདུན་ཐང་
དེ་བཞིན་རྒས་གསོ་ཁང་གི་མཐའ་ ལྷ ག ་པར་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ་ཁྱབ་ དུ་ ས་ཕག་གསར་རྒྱག་གི ་ ལས་གཞི ་ དང་།
མཚམས་སུ ་ ལྕག ས་ཀྱི ་ རྭ ་ བསྐར
ོ ་བཅས་ཀྱི ་ གདལ་འག ་ྲོ བཞི ན ་པའི ་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་ རྒན་འཁོ ག ས་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་རྒས་གསོ ་
བཟོ།

ལས་གཞི ་ ལེ ག ས་གྲུ བ ་བྱུ ང ་པ་རྣམས་དབུ ་ རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་སྐུ་ངལ་མི ་ཡོ ང་བའི་ ཁང་ནས་གླིང་སྐར
ོ ་བར་ཕྱག་བཟུང་ཆེ ད་ཀྱི་
འབྱེད་གནང་ཡོ ད།དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་ ཆེད་དེ་རི ང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་ ལྕགས་རི ང་གསར་བཟོའ་ི ལས་གཞི།

དེ་

སྒའོ ི་ཐོག་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་ ཞིག་ཚོ གས་ཡོ ད། འདི་ལོ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ བཞི ན་མི ་གང་བྱུང་དང་དོམ་ལྟ་བུའི་སེམས་

གཙོས་ནང་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་དང་། དྲུང་འཕར། ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་ ཅན་སོ ག ས་རྒས་གསོ ་ ཁང་ནང་དུ་ མི ་ ཡོ ང ་
ཟུང་དྲུང་། རྒས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛི ན་ དྲིན་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་ལོར་འཁེལ་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། བའི་ཆེ ད་རྒས་གསོ་ཁང་གི ་མཐའ་མཚམས་
དང་ལས་བྱེད ་རྣམས་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་དང་། ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་དུས ་རྒྱུ ན་དུ་ རྒན་ སུ ་ ལྕག ས་ཀྱི ་ རྭ ་ བས་བསྐར
ོ ་བའི་ ལས་གཞི ་

དབུ ་ འབ ྱེད ་ཀྱི ་ མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་ནང་སྲི ད ་ རབས་རྣམས་ལ་ཐུ ག ས་བརྩེ་བ་ཆེ ན ་པོས ་ བཅས་ཁྱོན་ལས་གཞི ་གསུམ་སྟབས་གཅི ག་

ལོན་ཌོན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་གཉིས་ནས་མཐུ ན་

འགྱུ ར ་རོ ག ས་དངུ ལ ་གནང་བ་ཞི ག ་ཡི ན་
ཞེ ས ་གསུ ངས་ཏེ་ ཚང་མར་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་

གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་ཨོ སྟ ྲེ་ལི ་ཡཱ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
ནིའུ་ཛི ་ལེན།ྜ

ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཁུལ་གྱི་སྐ་ུ

ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུ གས་

ཞིག་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

གེ་ ལགས་ནི་ དེ་ སྔ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

སྤྲོད་རྩིས་ལེ ན་གྱི་སྤྲོད་དཔང་དུ་བཀའ་ཟུར་

ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ལྷན ་

དངོས་སུ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་།

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་

ཕྱི་འབལ
ྲེ ་

དྲུང་ཆེ ་ ཀརྨ་ཆོ ས ་དབྱི ང ས་ལགས་ཀྱི ས ་དྲ་

ཀརྨ་སེ ང ་གེ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཨོ སྟ ་ྲེ ལི ་ ཡཱ ་ དང་།

མགུལ་དར་ཕུལ་ཡོ ད།

རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེ ན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་

ཇོ ་ དཔལ་དཔལ་འབ ྱོ ར ་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག ་

ལམ་བརྒྱུ ད་དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་

རྩིས་སྤྲོད ་རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་ སྤྲོད ་དཔང་གནང་

མཚོ ་འགོ་ལྷག་པ་ལགས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི

ི ་དབར་
དེ་ཡང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་རྙང

གནང་ཡོ ད།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་

ཡོ ད།

སྐབས་དེར་སྐ་ུ

སྤྱིར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཀརྨ་སེང་
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ ་ཡི ན་ཞི ང་།

བོད་

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་མཚོ ་འགོ་ལྷག་པ་ལགས་

གཙོ ་ དང་སྐུ་ ཚབ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་དོན ་གཅོད ་

ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ ར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་དང་།

གསར་པ་ཀརྨ་སེ ང ་གེ་ ལགས་ལ་འཚམས་

འདྲི་མཇལ་དར་དང་།

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཆོ ས ་རི ག་ལས་
པ་བཅས། །
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༡

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ི ་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གྱི་དངོས་གཞི འ་ི མཛད་སྒ་ོ བསྐྱངས་པ།
ཐེ་ཝན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་རྙང

༄༅། །ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ པར་ཕེབ ས་བསུ ་ དང་རྙི ང ་པ་ཕེབ ས་སྐྱེལ ་ ཁྲན་མི ང་རུ འུ ་ ལགས་མཉམ་དོན ་ཁང་གི ་

བསྟོད་དང་། དོན་གཅོད་གསར་པར་ཕེབས་

ཚབ་གསར་དུ་ ཨོ ་སི ་ ཀྲོ་ལི ་ཡ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་ དགོ ང ་དྲོ་བོད ་དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་ གནང་བ་དང་།

མི ་རི ག ས་ལས་དོན ་ལྷན ་ཁང་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་
སྐུ ་ ཞབས་ཡཱ ང ་ཁྲན་ཀྲན་ལགས་མཇལ་

ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ལས་ཡུན་གཙང་ནས་ གྱི ་གསོ ལ་སྟོན་གོ་སྒྲི ག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ལས་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་མཇལ་མོལ་

དགོང་དྲོ་ཐེ་ཝན་གཞུང་

ཁང་གི ་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་འབའ་བ་ མཁན་དགེ་ཆེ་དང་། གསར་འགོད་པ། རྒྱ་ གི ་མཐོ་རི མ་དཔོན་རི གས་ནས་དོན་གཅོད་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བསྐ་ོ གཞག་ ནག་མང་གཙོ ་ དོན ་གཉེར ་བ་ཁག་གཅི ག ་ གསར་རྙིང ་ལ་སྐྱེལ ་བསུ ་ ལེ ན ་གྱི ས ་གསོ ལ ་

གནང་བ་ལྟར་འདི་ཚེ ས་

༢༢

སྔ་དྲོ་དོན་ གདན་ཞུ ས ་ཀྱི ས ་དོན ་གཅོ ད ་གསར་པ་ངོ་ སནྟོ ་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་།

གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་ལས་འགན་རྩིས་ སྤྲོད་དང་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་ལྷན་ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོ གས་

བསུའ་ི གསོལ་སྟོན།

ཕྱི་དྲོ་ཐེ་ཝན་ཧ་ཀ་

འཕྲད་དང་འབལ
ྲེ ་དོན་གཅོད་གསར་པ་ངོ་
སྤྲོད།

དགོང་དྲོ་རྒྱུན་དུ་དོན་ཁང་ལ་རྒྱབ་

སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་གདན་

ཚེ ས་ ༢༡ སྔ་དྲོ་ཐེ་ཝན་རི ག་གཞུང་ལྷན་ཁང་

བོད་སོ ག་རི ག་གཞུ ང་བསྟི་གནས་ཀྱི ་འགན་

འཛི ན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་དོན་གཅོད་གསར་

པ་ངོ་སྤདྲོ ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་

རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་བསྡར
ུ ། ཉིན་གུང་དོན་ཁང་གི་
སླབོ ་སནྟོ ་པ་དགེ་སླངོ ་ཁནྲོ ་ནེང་ལགས་ཀྱིས་

སྤྲོ ད ་རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་ མཛད་སྒ ་ོ དངོ ས ་གཞི ་

ཞུས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་

དོན་གཅོད་གསར་བསུ་རྙིང་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་

གཙོ ་བོ་བཀའ་ཟུར་སྐྱབས་རྗེ་ཀི ར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ ་

གནང་།

གནང་མཁན་གྱི ་ཐེ་ཝན་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་

ཆེ ་ཀརྨ་ཆོ ས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱི ས་དྲ་ལམ་

ཚོ གས་པ་དང་། ས་གནས་གཞོན་ནསུ ་གཙོ་

ཞུས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་

གྱི་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་། ཚེ ས་ ༡༩

གནང་།

མགནྲོ ་དང་། དོན་ཁང་གི་ལས་བདྱེ ། ཐའེ་

རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྲས་མོ ་

ལ་དོན་གཅོད་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་།

ནས་དོན ་གཅོ ད ་གསར་པར་མཇལ་དར་

གཅོད་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བོད་དོན་

མཛད་སྒ།ོ

ཚེ ས་ ༡༤ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ ལགས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ།

དང་།

ི ་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་སྟོན། དགོང་
གསར་བསུ་རྙང

ི ་པར་ཕེབས་བསྐྱེལ་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་
སླབོ ་སྤྱི་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཧྲའོ་ཇི ་ལགས་མཇལ་ རྙང

སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་།

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་ཨ་མ་ཝོང ་ལགས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་། ཐའེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་

གསོལ་སྟོན་བཅས་ཡི ན་པ་རེད།

བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་རེད།

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག

མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ང་བའི་ལྷན་འཛོ མས་

དེ་ཉིན་སྐ་ུ མགནྲོ ་

ཚེ ས་

ཕྱི་འབལ
ྲེ ་དྲུང་

སྤདྲོ ་རྩིས་ལེ ན་གྱི་སྤྲོད་དཔང་གནང་ཡོ ད་པ་

སྔ་དྲོ་ཐའེ་པེ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་བོད་དོན་

དངོས་གཞིའ་ི མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་རས
ྗེ ་སྐ་ུ

ལི ན་དབྱི་མོང་ལགས་མཇལ་འཕྲད་དང་དོན་

སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་སོ གས་
ཕུལ།

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཕྱི་ཟླ་

༣

ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ཐེ་ཝན་དུ་འབར
ྱོ ་བ་དང་།

ཡུ ལ ་ཁྲི མ ས་ལྟར ་བདུན ་ཕྲག་གཉིས ་རི ང་

དགོང་དྲོ་ཐེ་སྡདོ ་བོད་རི གས་

ི ་སྐལ
འགན་ཐོག་དོན་གཅོད་གསར་བསུ་རྙང
ྱེ ་

བརྒྱུ ད་དོན ་གཅོད ་གསར་རྙིང ་དབར་རྩིས་
དང་།

༡༧

པའི་དྲུང་ཆེ ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ལི ན་ཕེ་བན་

འཛོ མས་གནང་།

ཤི ན་ཀྲུའུ་ཞོན་ཙང་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཆེ ན་གྱི་ དོན ་གཅོད ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་དང་

མགནྲོ ་ཁང་དུ་ཟུར་བཀག་རས
ྗེ ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ འཕྲད་དང་།

མཐོ་སླབོ ་ནང་བོད་པའི་དགེ་ མཉམ་དུ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐར
ོ ་བཀའ་

ཚེ ས་ ༦ ནས་རང་མོས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལྟ་སྐངྱོ ་ འདུན་པ་སླབོ ་འཇུག་བྱ་ཕྱོགས་སྐརོ ་བཞུགས་ མོལ་ཡུན་རི ང་གནང་།
འོག ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ རྟག་བཅར་གྱི ས ་ལས་ མོལ་ཚོ གས་འདུ་འཚོ གས། ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཚེ ས་

༡༦

ཐོག་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ང་བའི་རེ་བསྐུལ་
ཉིན་གུང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ནས་

དོན་གཅོད་གསར་བསུ་རྙིང་སྐྱེལ་གྱི་གསོལ་
ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་

ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ།
སྔ་དྲོ་ཐེ་ཝན་ཕྱི་སདྲི ་ ག ས

སྟོན།

དགོང་དྲོ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་ཁག་གདན་

མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ང་བའི་ལྷན་འཛོ མས་

ཚེ ས་ ༢༢ སྔ་དྲོ་དོན་ཁང་གི་སླབོ ་མ་རྣམས་
དེ་

རྗེས ་དངོས ་གཞི འི ་ རྩིས་སྤྲོད ་རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་
ཉིན་གུང་དོན་ཁང་གི་སླབོ ་སྟོན་

པ་སྐུ་ཞབས་ཀྲུང་ཀྲེ་ལགས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་

དྲོ་དོན ་ཁང་གི ་ ལས་དོན ་ཐོག ་ཤུ ག ས་ཆེ འི ་

ི ་སྐྱེལ་གྱི་
ཀྱི་ཀྱིས་དོན་གཅོད་གསར་བསུ་རྙང
གཞན་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་དང་།

གྲོས་

དོན་ངོ་སྤདྲོ ་དང་། ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ལས་དོན་ ཐོག ་ཞོ ན ་ཙང་གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་ བླ ོ ན ་ ཆེ ན ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཝུ འུ ་ ཀྲ འོ ་ ཤེ འི ་

བོད་དང་ཐེ་ཝན་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་འབྲེལ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི །

མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་ལས་རི མ་ ཀྲའོ་ཧུ ད་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ དོ ན ་ ག ཅོ ད ་ ག ས ར ་ པ ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་ ད ང ་ །

བསུ་རྙིང་སྐལ
ྱེ ་གྱི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གསོལ་སནྟོ ་

མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་སོ ག ས་མཇལ་འཕྲད་

དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་གནད་ཡོ ད་ ལུགས་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་དགེ་སླངོ ་མ་ཧྲི་ ལ ག ས ་ མ ཇ ལ ་ འ ཕྲ ད ་ ད ང ་ འ བྲེ ལ ་

བོད་ ཉིན ་གུ ང ་ཐེ་ ཝན་རྒྱལ་སྤྱི ་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་ གོ་སྒྲིག་གནང་།

པའི་དགེ་འདུན་པ་སླབོ ་འཇུག་དང་།

ཡི ན་པ་རེད།

མཐུ ད་ཁང་ཐུ ན་མོང་ནས་དོན་གཅོད་གསར་
དགོང་དྲོ་ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་

དེ་ཡང་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གུང་ལ་དོན་ཁང་གི་ ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ བསྟན་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པ་ནས་དོན་གཅོད་

མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སུ ན ་ཀྲེ་བྷན ་

ཧོང་རའུ ་ེ རའོ་ལགས་ཀྱིས་དོན་གཅོད་གསར་ ༡༣།༣༠

ཞུ་བར་ཕེབས།

ུ ་ཞུས། ཆུ་ཚོ ད་
འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་ལྕམ་ སྐརོ ་བཞུགས་མོལ་གོ་བསྡར
ཐོག་དོན་ཁང་གི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་ལྕམ་

ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ་ ལས་རྒྱུ ན་རི ང་

གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ལས་དོན་ལ་གཟེངས་

ལགས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ལ་ཕེབས་བསུ་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

ཟུར་པ། མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི། གཞུང་འབྲེལ་
ཀྱི ་ལས་རི མ་ཁག་གཅི ག་མུ ་མཐུ ད་གོ་སྒྲི ག་

གནང་རྒྱུ་དང་བཅས། །
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