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<<ཤེ ས ་བྱ།>>

དུས ་དབེ ་འདི་ ནི་ བོད་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུ ག ས་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཟླ་རེའི ་ གསར་

འགྱུར་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་ཞུས ་དང་ཞུ་ བཞི ན་པའི་ གཞུང་

བོད་དང་བོད་མི།

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

ཌོ་ནེ་ཤི ་ཡའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སནྟོ ་པའ་ི སྐས
ྱེ ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་

གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ན་རནྡྲེ ་མོ་ད་ི མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༡ ལ་ཕབེ ས་

རབས་དང་འབྲེལ་བའ་ི བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།..........................
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱམས་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་
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རི ག་གཞུང་གི ས་འཛམ་གླང
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་མཛད་

པ།...........................................................................................
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ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ནང་པའི་རས
ྗེ ་འཇུག་པ་ཚོ ར་དབུ་མ་ལ་
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གིས་རྫ་དབོན་པོ་ནས་བོད་མི་

༦༠

ཙམ་འཛིན་བཟུང་
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འབྲེལ ་དུས ་དབེ ་ཅི ག ་ཡི ན། དུས ་དེབ ་འདིའི་ ནང་
བཀའ་ཤག་གི ས ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་

མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐངེ ས་ ༦༡ པའ་ི མཛད་སྒརོ ་བཀའ་ཤག་

ཁག་རྒྱས་གླ ང
ེ ་དང༌། བོད་མི འི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིི་སདྲི ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་
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པོ་ རྣམས་ནས་ལེ གས་སྤ ལ
ེ ་ཉསེ ་འགོག ་གི ་ དགོངས་
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གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ ཞུ།
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ེ ་ཞུ་ བཞིན་ཡོ ད་པས་རྒྱ་ཆེ འི་ ཀླ ག
ོ ་པ་
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3

བོད་དང་བོད་མི།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཌོ་ནེ་ཤི ་ཡའི་སླབོ ་ག་ྲྭ ཁག་གི ་
སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྟོན་པའི་སྐྱེས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨི ན་ཌོ་ ན་ེ ཤི ་ ཡའི་ (Indonesia) ནང་པའི་

ཆོས་ཚོ གས་བཀའ་གདམས་ཆོས་གླིང་གིས་ཇ་ི ལྟར་སྔནོ ་ནས་
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ཉིན་གྱི་རྒྱ་གར་ནང་གི་ སྔ་ ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་

སྒར་རྒྱལ་བའི་ ཕོ་བྲང་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཨི ན་ཌོ་ནེ་ཤི ་ ཡའི་

རྒྱལ་ཡོ ངས་སླབོ ་གྲྭ་ འདྲ་མི ན་གྱི་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སནྟོ ་པ་
བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ་ སྐྱེས ་རབས་དང་འབྲེལ ་ནས་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་ཨི ན་ཌོ་ ནེ་ཤི ་ ཡའི་རྩོམ ་པ་པོ་ དང་གཞས་མ་ལྕམ ་སྐུ་
ཌེ་ ཝེ ་ཌེ་ ལེ ་ སི ་ཊ་རི་ (Dewe Dee Lestari) ལགས་

ཀྱིས ་ངོ་ སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུབ ་མཚམས་ཨི ན་ཌོ་ ནེ་
ཤི ་ ཡའི་ གཞས་པ་དང་གླ ག
ོ ་བརྙ ན་འཁྲབ་སྟོན་པ་སྐུ་ ཞབས་

མོར་གན་ཨོ ་ཡི ་ (Morgan Oey) ལགས་ཀྱིས ་སྤྱི ་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་ལ་མཎྡལ་

རནྟེ ་གསུ མ་འདགེ ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་མཚམས་སྤྱི ་ ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན། ཚང་མར་སྔ་ ད ྲོ་བད་ེ ལེ གས། ད་ེ རིང་ཨིན་ཌོ་ ན་ེ

ཙམ་རེད། དོན་དངོས་སུ ་ ང་ཚོ་བྱམས་བརྩེ་ ལྡན་པའི་མི ་ ཞིག་

ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་མེ ད་ན་ང་ཚོ་ ཙམ་མ་ཟད་ཐ་ན་དུད་འག་ྲོ

ལར་ཡི ད་ཆེས ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། ནང་པ་དང་གཅེར་བུ ་ བས་

བྱེད་པར་ཆ་རྐནྱེ ་གཙོ་ བོ་ ན་ི བྱམས་བརྩེ ་ཆགས་ཡོ ད། དེང་

བྱེད་དགོས། ཁ་ཆེ་ ལ་མཚོ ན་ན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ ཨཱ་
ི ་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོར་ཡིད་ཆེས ་བྱེད་ཀྱི་མེད། འད་ི དག་
འཇག

ན་ི ཐབས་ལམ་ཙམ་རེད། ང་ཚོ འི་མཐར་ཐུ ག་གི ་ དམི གས་
ཡུ ལ ་ན་ི དོན་དམ་པའི་བྱམས་བརྩེ ་ ལྡན་པའི་མི ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་
དེ་ ཡི ན།

ཤི་ ཡའི་ གཞོན་སྐྱེས ་སྤྱི་ དང་ལྷ ག་པར་ནང་ཆོས ་ལ་དང་དོད་

ངོས་རང་རྒྱ་གར་དུ་ ལོ ་ ངོ་ ཧ་ཅང་མང་པོར་བསྡད་པ་རེད། རྒྱ་

རེད། ངོས ་རང་ནང་ཆོས ་ཉམས་ལེ ན་པ་ཞིག་ཡི ན། ངོས ་

ཟད། ཆོས ་ལུ གས་ད་ེ དག་ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་རིང་ཞི་ བད་ེ དང་

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེ ཡིན། ནང་པའི་ཆོས ་ལུ གས་དང་།

མི་ འབོར་མང་ཤོས་གྲས་ནས་གཅི ག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་

ཡི་ཤུ འ་ི ཆོས་ལུ གས། ཇའི ུ་ཆོས་ལུ གས་སོ གས་ལྟ་ གྲུབ་ཀྱི་ཆ་

རང་ཨིན་ཌོ་ ན་ེ ཤི ་ ཡའི་མཆེ ད་གྲོགས་ཕོ་མོ ་རྣམས་དང་ལྷན་

ཡོ ད་མཁན་རྣམས་དང་ལྷ ན་དུ་ གོ ་ བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་

གར་ནང་འཛམ་གླི ང་གི ་ ཆོས ་ལུ གས་ཕལ་ཆེ་ བ་ཡོ ད་པ་མ་

ྲི ་
ཀྱི་ འགན་འཁུར་གཅི ག་ནི་ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུན་མཐུ ན་སྒལ

འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ནི་ འཛམ་གླིང་གི ་

ཧནི ་དུ་ཆོས་ལུ གས། གཅེར་བུ ་ བ།

ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུ གས།

ལུ གས་ཚང་མ་འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་ཡོ ད། ད་ེ རིང་ངོས་

ནས་མ་འདྲ་བ་ཡོ ད་ནའང་། ཆོས་ལུ གས་ད་ེ དག་ཚང་མས་

དུ་ ཐུ ག ་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས་དགའ་པོ་ བྱུང་། ཨི ན་ཌོ་ ན་ེ

བསླབ་བྱ་གཅི ག་མཚུངས་སུ ་ གསུ ང་གི ་ ཡོ ད། གཞན་ཕན་གྱི་

ཆོས ་ལ་ཡི ད་ཆེས ་བྱེད་དང་མ་བྱེད་གང་ཟག་སྒར
ེ ་སོ ་ སོའི་

བྱམས་པ་དང་བརྩེ ་ བ། བཟོད་བསྲན། དྲང་བདེན་སོ གས་ཀྱི་

བླར
ོ ་ཡིད་ཆེས་ཤུ གས་ཆེ་ ཡོ ང་བར་ལྟ་ གྲུབ ་མ་འདྲ་བ་ད་ེ དག་

ི ་རནྟེ ་བཀོད་པ་
བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། ཁག་གཅི ག་གིས་འཇག
ི ་
པོ་ ཡོ ད་པར་རྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་དང་། ཁག་གཅིག་གིས ་འཇག

རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་མེ ད་པར་རྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད། འདི་ ནི་ ཐབས་ལམ་

ཤི ་ ཡ་ནི་ འཛམ་གླི ང་གི ་མི ་འབོར་མང་ཤོས ་གྲས་ཤིག ་རེད།
གནད་དོན་རེད།

རྩ་བའི་ཆ་ནས་འག ་ྲོ བ་མི ་ཚང་མ་སྐས
ྱེ ་པའི་ སྐབས་ནས་ཨ་
མའི་བྱམས་སྐྱོང་ལ་བརནྟེ ་ནས་འཚར་ལོ ངས་འབྱུང་གི་ ཡོ ད།

ཚུན་ཆད་ཀྱང་འཚོ ་ གནས་བྱེད་མི ་ཐུ བ། ང་ཚོ ་ འཚོ ་ གནས་
སང་སྤྱི་ཚོ གས་གང་སར་རྙག
ོ ་གྲ་མང་པོ་ འདུག འདས་པའི་
འག ་ྲོ བ་མིའི་ ལོ ་རྒྱུས་ནང་མཆེད་གག
ྲོ ས་ཕོ་ མོ འི་ འདུ་ཤེ ས ་

མེད་པ་དང་། བྱམས་བརྩེ ་མ་འདང་བ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྙག
ོ ་
གྲ་མང་པོ་ བྱུང་ཡོ ད། ཆོ ས ་ལུ གས་ཀྱི ་ སྡ་ེ ཁག་ལ་བྱམས་

བརྩེ ་ གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་དམི གས་བསལ་འགན་ཡོ ད།

འཛམ་གླི ང་གི ་ མི ་འབོར་ཐར
ེ ་འབུ མ ་བདུན་ཚང་མ་མཆེད་
གག
ྲོ ས་ཕོ་ མོ ་ ཡི ན་པ་ལྟར་འཚོ ་ གནས་བྱེད་དགོས། ཆོ ས ་

ལུ གས་ཀྱི་མི ་ སྣ་དང་། ལྷ ག་པར་ཁ་ཆེའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ལ་
ཆོས ་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲིལ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཞི ་
བད་ེ ལྡ ན་པ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུའི་ དམི གས་བསལ་གོ་ སྐབས་ཡོ ད།

ངོས ་རང་ཁ་ཆེའི་ མི ་འབོར་མང་ཤོ ས ་ཡོ ད་མཁན་གྱི ་ ལུ ང་
པ་ཨི ན་ཌོ་ ན་ེ ཤི ་ ཡའི་ གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ ་ དང་ལྷ ན་ཐུ ག ་འཕྲད་

བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བྱུང་། ཞས
ེ ་སོ གས་ཀྱི ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས ་སླབོ ་ཕྲུག ་རྣམས་ཀྱི ་ བཀའ་འདྲི་ ཁག་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད། མཐར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས ་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྐར་
མ་གཅི ག ་རི ང་སྙིང་རྗེའི་ ཐོག ་སྒ མ
ོ ་རྒྱག་ཅེས ་བཀའ་སླ བོ ་

བསྩལ་ཏེ་ སྐར་མ་གཅི ག ་རི ང་སྒ མ
ོ ་བསྐནྱོ ་གྲུ བ ་མཚམས།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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།ཡང་དག་བརྗེ་ བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉདི ་དུ་ མི ་

འགྲུབ ་ཅིང་། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བད་ེ བ་མེ ད། ། དེ་ བས་

སྐ་ྱོ ངལ་ཀུན་སེལ ་བའ།ི །བྱང་ཆུབ ་སེམས་ཀྱི་ རྟར་ཞོན་ནས།
།བད་ེ ནས་བད་ེ བར་འག ་ྲོ བ་ལ། །སེམས་ཤེས ་སུ ་ ཞི ག་སྒྱིད་
ལུ གས་འགྱུར། །ཞེས ་དང་། རང་གཅེས ་འཛི ན་རྐྱང་རྐྱང་
བསམ་བླ་ོ བཏང་། གཞན་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ མེ ད་

ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ གོ་ འཕང་ཐོབ ་རྒྱུ་ཕར་བཞག སྲིད་པའི་

འཁོར་བར་གནས་པའི་རིང་ལའང་སྡུ ག་བསྔལ ་མ་གཏོགས་
བདེ་ བ་མི ་འདུག་ཅེས་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཐང
ེ ས་འདའི ི་ གསུ ང་ཆོས ་ན་ི ཨིན་ཌོ་ ན་ེ ཤི ་ ཡའི་ ནང་སླབོ ་གྲྭ་
ཨི ན་ཌོ་ ནེ་ཤི ་ ཡའི་ རྩོམ ་པ་པོ་ དང་གཞས་མ་ལྕ མ ་སྐུ་ཌེ་ ཝེ ་

ཆེ ན་པོ་རེད། རང་གཞན་དོན་ན་ི རབ་སྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ ་

ནི་ ཧ་ཅང་དམི གས་བསལ་ཅན་ཞི ག་བྱུང་། ཞེས ་གསུ ངས།
ད་ེ ནས་ཁོང་གིས ་རང་གི་ བཟའ་ཟླ་དང་བུ ་མོ ་ བཅས་ངོ་སྤྲོད་

སྒྲུབ་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ སེམས་སྒམ
ོ ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ནའང་
བྱང་ཆུབ ་ཀྱི་ སེམས་སྒམ
ོ ། སྡིག་སྒྲིབ ་སྦྱོང་བར་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི་

བཏགས་བཟུང་ནས་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

དགོས་རེད། ཆོས་པ་ཡིན་དང་མིན། ནང་པ་ཡིན་དང་མིན་

ཌེ་ ལེ ་ སི ་ཊ་རི་ ལགས་ཀྱིས ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ སྒ་ོ ནས་འད་ི

ཞུས ་པ་དང་སྦྲགས། ཁོང་རྣམ་པ་གསུ མ ་གྱིས ་ལག་ཏུ ་ཁ་
པོ་མཆོ ག་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་
ཞེས་ཞུས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་ གང་ཉདི ་ཀྱིས་བཀའ་
སླ བོ ་སྩལ་དོན། བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་ སེ མས་ཟར
ེ ་བ་ད་ེ ཧ་ཅང་རྩ་

སེམས་ན་ི བསྐདྱེ ་པར་བགྱི། ཟེར་བ་དེ་ དཔེ་རེད། རང་དོན་

འདྲ་མི ན་ཁག་ཏུ ་སནྟོ ་པ་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ་ སྐྱེས ་རབས་

འཆད་སྤ ལ
ེ ་གྱི ་ ལས་རི མ ་ཁོངས་སུ ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུས ་པ་ཞི ག ་
ཡི ན།།

སེམས་སྒམ
ོ ། ཚོ གས་གསོ ག་པར་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི་ སེམས་སྒམ
ོ ་
གྱི་ སྐ ད་ཆ་མེ ད།

སྤདྱོ ་འཇུག ་ལས། བདག་བད་ེ གཞན་གྱི ་ སྡུ ག ་བསྔ ལ ་དག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་
སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ རས
ེ ་གཟའ་

རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས ་རང་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་

གང་ཙམ་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཡོ ད་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆོས་གྲོགས་

གླི ང་གིས ་ཇི་ ལྟར་གསོལ ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་

གངས་ཅན་གྱི ་ ལྗ ང
ོ ས་སུ ་ ཡོ ད་པའི་ སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་

གི་ ཡིན། དང་པོ་ ད ེར་ངོས ་ཀྱིས ་སྤྱིར་ཆོས ་ལུ གས་ཚང་མར་

ལྷ ག ་པ་ཉནི ་ཀོ་རི་ ཡཱ ་ བོད་དགོན་བསླ བ ་གསུ མ ་བཤད་སྒྲུབ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས ་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་
བརྒྱུད་བྱམས་བརྩེ ་ དང་འཚེ་ མེ ད་ཞི ་ བའི་ སྐར
ོ ་བཀའ་སླ བོ ་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ པ་ཙམ་ལ་མགོན་
པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི ཕོ་བྲང་གཟིམ ་

ཆུང་ནས་གསུ ང་ཆོས་གནང་ཡུ ལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་དོན། ད་ེ རིང་འདརི ་ཀོ་རི་ ཡའི་ཆོས་གག
ྲོ ས་ཚོ ་ ལ་

ནང་ཆོས ་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་ གོ་ སྐ བས་བྱུང་བར་ངོས ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དགེ་ སླངོ ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་
འད་ི མཁན་ཆེ ན་ཞི ་ བ་འཚོ ས ་དཔལ་ནཱ་ ལེ ནྡྲ ་ཆོ ས ་བརྒྱུད་

བཙུགས་གནང་བར་བརནྟེ ་ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་ལྷ ག་རིང་བོད་པ་
ཚོ ས ་དཔལ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ གཞུང་ཆེན་མོར་སླ བོ ་སྦང
ྱོ ་བྱས་པའི་
ཐོག་ནས་བསླབ ་པ་གསུ མ ་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་རྒྱུ་ཤོད་ཀྱི་ ཡོ ད་

པ་རེད། ངོས ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སླ བོ ་སྦྱོང་དེ་ ལྟར་བྱས་

ནས་དང་པོ་ ཐོས ་བྱུང་གི ་ཤེས ་རབ་བཙལ། དེ་ ནས་བསམ་

བྱུང་གི་ཤེས ་རབ་ཐོག་ནས་སེ མས་ལ་ངེས ་པ་ཐོབ ་པ་ཞི ག་
བྱས། ད་ེ ནས་གཞི ་ འབྲས་ཐོབ ་མེ ད་ནའང་དཔྱད་འཇོག ་

ཟུང་སྦྲེལ ་ཐོག་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་སེམས་ལ་ཉམས་མང
ྱོ ་

ཚོར་ངོས ་ཀྱི ་ ཉམས་མང
ྱོ ་དང་འབྲེལ ་ནས་འགྲེལ ་བཤད་ཞུ་

གུས ་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་རེད། མི འི་ ཁམས་དང་མོས ་པ་
སྣ་ཚོ གས་ཡི ན་པར་བརྟེན་ལྟ་ གྲུབ ་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་

གི ས་ཁམས་དང་མོས་པ་མི ་འདྲ་བར་ཕན་གྱི་ ཡོ ད། བཅོམ ་
ལྡ ན་འདས་རང་ཉདི ་ཀྱིས ་རིགས་ཅན་གསུ མ ་ལྟ ་ བུ ་རི གས་

མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལྷ ག ་པར་ལྟ་ གྲུབ ་

ཀྱི ་ ཐོག་ལ་ཁམས་དང་མོ ས ་པ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་སྟབས། དེ་
ལུ གས་ཀྱིས ་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱིས ་ཁམས་

དང་མོ ས ་པ་དང་འཚམ་པ་གསུ ང་ཡོ ང་གི ་ འདུག དེར་

བརྟེན་སེ མས་ཅན་ཁམས་དང་མོ ས ་པ་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཡིན་སྟབས། ཆོས་ལུ གས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་གིས་ཕན་

གྱི་ ཡོ ད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས ་ལུ གས་ཚང་མའི་ བསླབ ་བྱ་

གཅིག་གྱུར་གང་ཡི ན་ཞེ་ ན། སེ མས་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས།
གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད། བྱམས་བརའྩེ ི་ ཉམས་ལེ ན་བྱེད་
དགོས། ཞེས ་ཆོས ་ལུ གས་ཚང་མས་གསུ ང་གི ་ འདུག ལྟ་
གྲུབ ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་ནའང་བསླབ ་བྱ་གཙོ་ བོ་ སེ མས་བཟང་

པོ་བྱེད་དགོས ་པ་དང་། འཚེ ་ བ་མི ་བྱེད་རྒྱུ། ཀུ ན་ལ་ཕན་

བདེ་ སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མས་གསུ ང་གི་ འདུག ང་ཚོ འི་
ལོ ་རྒྱུས་ནང་སྐབས་རེ་ ཆོས ་ལུ གས་མི ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བྱས་ནས་གསོ ད་རེས་གཏོང་རྒྱུ་རི གས་བྱུང་ཡོ ད།

ད་ེ དག་

འདས་པའི་ ལོ ་རྒྱུས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་
གར་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མ་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་

གི ས ་ཕན་ཚུ ན་གཅིག་གིས ་གཅིག་ལ་གུས ་བརྩི ་ དང་སྐབས་
རེ་ ཕན་ཚུ ན་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ནང་

ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲིལ ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པོ་ ཡོ ད་པ་དེ་ དག་
ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། རྒྱ་གར་ན་ི མི ་ འབོར་ཆེ་ཤོས་གྲས་

ཀྱི ་རྒྱལ་ཁབ་རེད། རྒྱ་ནག་ཨང་དང་པོ་ དང་རྒྱ་གར་ཨང་

ི ་པ་རེད། དེའི་ ནང་འཛམ་གླི ང་གི ་ ཆོས ་ལུ གས་ཚང་
གཉས
མ་ཡོ ད། ཆོས ་ལུ གས་གཅིག ་གིས ་གཅིག ་ལ་བརྩི ་ བཀུར་

བྱེད་བཞིན་པ་དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་ལ་ཡོ ད་པ་ཡིན་དུས ་
འཛམ་གླི ང་ས་ཁུལ ་གང་སར་རི ས ་མེ ད་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ལུ གས་ད་ེ
དག་མཐུ ན་པོ་ བྱས་ནས་མི ག་དཔ ་ེ ས ནྟོ ་ཐུ བ ་རྒྱུ་ཞིག ་རེད་
འདུག

ཀྱི ་ ཡོ ད་ཅེ་ ན། ཆོ ས ་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ ་བར་

ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ བསམ་བླ་ོ བཏང་། དཔྱད་འཇོག་ཟུང་

བསྐནྱོ ་གྱི་ ཡོ ད། སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་

ཉིད་བདག་གི ་མགོན་ཞེས་གསུ ང་གི ་ འདུག མ་འོངས་པར་སོ ་

ལ་འགྱུར་བ་འག ་ྲོ ཐུ བ། ངོས ་རང་སྒར
ེ ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ ་
མང་པོར་དཔྱད་འཇོག་ཟུང་སྦྲེལ ་གྱི་ ཐོག་ནས་ཉིན་རེ་ བཞི ན་

བརནྟེ ་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ ལས་འགན་ནི་ ང་ཚོར་བསླབ ་བྱ་

ཏན་ཏན་འདུག འགྱུར་བ་ཐབེ ས་པའི་ ལག་རསྗེ ་སུ ་ སེམས་

འགྱུར། ཞས
ེ ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ ཡིན་ལུ གས་མར་འགྲེལ་བཤད་

སོ ་ ག་འདྲ་ཡོ ང་དང་མི ་ཡོ ང་བ་ན་ི སོ ་ སོའི་ ལག་ཏུ ་ཡོ ད་པར་
བསྐྱོན་པ་དེ་རེད། བླང་དོར་གྱི་ གནས་སྟོན་བཞག་པ་དེར་ང་
རང་ཚོ ས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་རྒྱུད་མ་

མདོ་ལས། ཐུ བ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ ཡི ས་མི ་ འཁྲུ་ ཞི ང་། །འགྲོ་

འདུལ་བའི་རྐནྱེ ་གྱིས ་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་སྟབས། རྒྱུད་མ་འདུལ་
བ་དག་ཉམས་ལེ ན་བྱས་ནས་རི མ ་བཞི ན་སེ མས་ལ་འགྱུར་

གཞན་ལ་འཕོ་མིན་ཏ།ེ །ཆོས་ཉདི ་བདནེ ་པ་བསྟན་པས་གལ
ྲོ ་

ནས་ཚོ གས་ལམ། སྦར
ྱོ ་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒམ
ོ ་ལམ། མི ་

བའི་ སྡུ ག་བསྔལ ་ཕྱག་གིས ་མི ་སེལ ་ལ། །ཉདི ་ཀྱི ་ རགྟོ ས་པ་

བར་འགྱུར། །ཞེས ་སེ མས་ཅན་གྱི་ སྡུ ག་བསྔལ ་འདི་ སངས་
རྒྱས་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱིས ་ཕྱག་གི ས ་སེལ ་ཐུ བ ་ཐབས་

མེ ད། སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱི ་རྒྱུ་སྡིག ་པ་དེ་ དག་ཆུ་ ཡི ས་བཀྲུ་རྒྱུ་

མེ ད། ད་ེ བཞི ན་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་རང་ཀྱི ་ ཐུ གས་རྒྱུད་ལ་
ཡོ ན་ཏན་ཡོ ད་པ་དེ་ དག་ང་ཚོ ་ ལ་མར་སྦྱིན་རྒྱུ་མེ ད། འོ་ ན་

གདུལ ་བྱའི་ དོན་དུ་ ཐོག ་མར་བྱང་ཆུ བ ་མཆོ ག ་ཏུ ་ཐུ གས་
བསྐདྱེ ། བར་དུ་ བསྐ ལ ་ཆེ ན་གྲངས་མེ ད་གསུ མ ་དུ་ ཚོ གས་

གཉིས ་བསགས། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་
ཏ་ེ སེ མས་ཅན་གྱི ་ དོན་འབའ་ཞི ག ་མ་གཏོགས་མཛད་རྒྱུ་

མེ ད། བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི་ གདུལ་བྱའི་ དོན་ཅི་ ལྟར་མཛད་

སྦྲེལ ་གྱི ་ ཐོག ་ནས་སེ མས་ལ་ངས
ེ ་པ་བརྙ དེ ་དུས། སེ མས་

སྒམ
ོ ་རྒྱག་གི ་ ཡོ ད།

དསེ ་སེ མས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་

ཞི་ བད་ེ དང་། རྐནྱེ ་གང་འཕྲད་པ་ཡིན་ནའང་རྐནྱེ ་ངན་བྱང་
ཆུབ་ལམ་དུ་རྒྱུག་ཐུ བ་པ་བསམ་བླ འོ ་ི ཐོག་ནས་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་
ཞིག་འདུག ཅས
ེ ་སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བ་ཐེབས་པའི་ ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ འ་ི སངས་རྒྱས་པའི་ གཞུང་
སླབོ ་ལམ་ཞས
ེ ་རིམ ་པས་བླ་ོ ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་འག ་ྲོ རྒྱུ་
ཞིག་གསུ ང་གི་ ཡོ ད།

བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱི ་ བསླ བ ་བྱ་སྙིང་པོ་ ད་ེ གང་གསུ ང་གི ་

ཡོ ད་དམ་ཞེ་ ན། ས ངྟོ ་པ་ཞི་ བ་སྐ་ྱེ བ་མེ ད་པའི་ ཚུལ། །མི ་

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

མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས ་

ཞིབ ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ ཁ་བྱང་ཐོག་

ཤེས ་པས་ནི་ འག ་ྲོ བ་འཁྱམས་གྱུར་པ། །ད་ེ དག་ཐུ གས་ར་ྗེ
ན་ི འཛུད་པར་མཛད། །ཅེས ་རྣམ་ཐར་སྒ་ོ གསུ མ ་པོ་ འདི།

མ་རིག ་པའི་ གཉནེ ་པོར་བརནྟེ ་རྒྱུ་གཙོ ་ བོ་ ན་ི རྣམ་ཐར་སྒ ་ོ

གསུ མ ་གྱི ་ གནས་ལུ གས་དོན་བཤད། གནས་ཚུལ ་གྱི ་ དོན་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་སོ གས་
གཟིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གི ས་འཛམ་
ི ་ཞི ་བདེ་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནསུ ་པ་ཞེས་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
གླང
ི ་པའི་རྗེས ་འཇར་མན་
ཡོ ད། འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉས

ན་ི དང་ཉ་ི ཧོང་གིས ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཞི་ བདའེ ི་ ལས་
འགུལ ་ཤུ གས་ཆེ་ སྤལ
ེ ་ཡོ ད། ཨ་རིས ་ཉི་ ཧོང་ནང་རྡུལ ་ཕྲན་
འབར་རྫས་གཡུ གས་པར་བརྟེན་ཉི་ ཧོང་གིས ་ཧ་ཅང་སྡུ ག ་

བསྔལ་མྱངས་ཡོ ད། དམག་འཁྲུག་དང་ར ྡུལ་ཕྲན་འབར་རྫས་
ཀྱིས ་རྐྱེན་པས་འཇར་མན་ནི་ དང་ཉི་ ཧོང་གི ས ་ཧ་ཅང་སྡུ ག ་

བསྔ ལ ་མྱངས་ཡོ ད། ད ེར་བརནྟེ ་འཇར་མན་ནི་ དང་ཉི་ ཧོང་

གི ས ་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་འཛམ་གླི ང་ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུན་

རྒྱུའི་ འདོད་པ་ཤུ གས་ཆེ་ བྱུང་ཡོ ད། འཇར་མན་ནི་ དང་ཉི་
ཧོང་གཉིས་ཀར་འཛམ་གླིང་ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུན་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོ ད།
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ སྔ་ དྲོར་

བོད་མིའ་ི བླ་ན་མེ ད་པའི་ དབུ་ ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི ཕོ་བྲང་
ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཇར་མན་གྱི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
པ་ (Tibet Initiative Deutschland) ཞས
ེ ་པས་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་དོན་ལྟར། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་
བད་ེ ལ་ཞབས་འདགེ ས་སྒྲུབ་ཐུ བ ་པའི་ ནུས་པ་ (Tibetan

Culture and Its Potential to Contribute to
Peace) ཞས
ེ ་པའི་ བརྗོད་གཞིའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་འཇར་མན་གྱི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ འགན་
འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་ (Tenzyn Zochbauer) ལགས་
ཀྱིས ་ངོ་ སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗེས ་བོད་མི འི་ བླ ་ ན་མེ ད་

པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི ་ ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་

མཆོ ག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། འཇར་མན་གྱི་ གག
ྲོ ས་པོ་
ཚོ ་ དང་ལྷ ན་དུ་ གས
ྲོ ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་ གོ་ སྐབས་བྱུང་བར་ངོས ་

རང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས་
རང་བྱིས་པ་ཡི ན་པའི་ སྐབས་ནས་བཟུང་འཇར་མན་ངོས་ཀྱི་

སེ མས་ནང་ཉེ་ པོ་ ཡོ ད། འཛམ་གླིང་དམག་ཆེ ན་དང་པོ་ དང་

གཉིས ་པའི་ སྐབས་འཛམ་གླི ང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཟུང་དུ་
འབྲེལ ་ནས་འཇར་མན་ལ་དམག་བརྒྱབ་ཡོ ད།

ངོས ་ལ་འཇར་མན་ནིར་དམི གས་བསལ་གྱི ་ ཚོ ར་བ་ཡོ ད།
བོད་ནང་སྐུ ་ ཞབས་པ ེ་ཊར་ཨོ ་སི ་ཆི་ ན་ེ ཊར་

(Peter

Aufschnaiter) ལགས་དང་སྐུ་ ཞབས་ཧན
ེ ་རིག ་ཧ་ེ ར་

(Heinrich Harrer) ལགས་ལ་འཇར་མན་ཞེས ་འབོད་

ཀྱི་ ཡོ ད། ངོས་རང་སྒརེ ་གྱི་ ངོས་ནས་སྐུ་ ཞབས་པ ་ེ ཊར་ཨོ ་སི་
ཆི་ ན་ེ ཊར་ལགས་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ ་བ་མེད། འོན་

ཀྱང་སྐུ་ ཞབས་ཧེན་རི ག་ཧེ་ར་ལགས་ངོས་ཀྱི་ ཧ་ཅང་བླ་ོ ཐག་

ཉེ་ བའི་ གྲོགས་པོ་ ཡི ན། ངོས་ཀྱི་ ཨི ན་སྐ ད་དག་པོ་མེ ད་པ་དེ་
དང་པོ་ སྐུ་ ཞབས་ཧནེ ་རིག་ཧ་ེ ར་ལགས་ཀྱི་ གམ་དུ་སྦྱངས་པ་

ཡིན། ཕྱིས་སུ ་ ངོས་ཀྱིས་སྐུ་ ཞབས་ཧེན་རི ག་ཧེ་ར་ལགས་ཀྱི་
ཨི ན་ཡི ག་གི ་ ཆུ་ ཚད་ཀྱང་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ པོ་ ཡི ན་པ་ཤེས ་བྱུང་།

དགེ་རྒན་རང་ཉདི ་ཀྱི་ ཨིན་ཡིག་གི་ཆ་ུ ཚད་སྐ་ྱོ པོ་ ཡོ ད་སྟབས།

ངོས ་རང་དགེ་ རྒན་ཁོང་གི ་ སླབོ ་ཕྲུག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ངོས ་

ཀྱི་ ཨི ན་ཡི ག་གི ་ཆུ་ཚད་ཀྱང་སྐྱོ་ པོ་ ཡོ ད་པ་ཚད་མས་གྲུབ ་པ་
རེད། ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད། དངེ ་སང་ངོས་ཀྱིས་འཇར་མན་

མི་རིགས་ལ་ཡིད་སྨནོ ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད། འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་
དང་པོ་ དང་གཉིས ་པའི་ སྐབས་འཇར་མན་ནི་ ཕམ་ཉེས ་བྱུང་

ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ ས་ཁྲར་ལྟ་ སྐབས་འཇར་མན་

ན་ི དབུས ་ཡུ ་རོབ ་ནང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རདེ ། ཨ་རི་ ན་ི ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་རདེ ། ཨ་རིས་དབུས་ཡུ ་རོབ་ཁུལ་དུ་ ཐུ བ་ཚོ ད་བཏང་

བོད་རང་གི ་རིག ་གཞུ ང་ད་ེ འབག
ྲོ ་པ་ལས་བྱུང་ཡོ ད། ད་ེ

ནི་རྙ ག
ོ ་འཛི ང་ཅན་ཞི ག ་མ་རེད། དུས ་རབས་བདུན་པའི་
ནང་ཆོ ས ་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ ་པོས ་རྒྱ་བཟའ་བཙུན་མོར་
བསུ ས ་ཡོ ད། ཆོ ས ་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ ་པོ་ ནི་ བསམ་བླ ་ོ

ཧ་ཅང་གུ ་ ཡངས་པོ་ ཅན་ཞི ག་རེད། ཁོང་གི ས ་བོད་རང་ལ་

ཡི་གེ་ དགོས ་པ་དགོངས་ཏ་ེ ཐུ ་མི ་སཾ ་ བྷ་ོ ཊ་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་

ནས་བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་གནང་བཅུག་ཡོ ད། ཆོས་རྒྱལ་
སྲོང་བཙན་སྒམ ་པོས་རྒྱ་བཟའ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་ ཞལ་ལག་ལ་

མཉསེ ་པོ་ གནང་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་ ཡི ་གེ་ དེ་ ཧ་ཅང་རྙ ག
ོ ་
འཛིང་ཅན་ཞིག ་ཡི ན་པ་དགོ ངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ ཡི ་གེ ་

(Devanagari) ལ་དཔ་ེ བལྟས་ནས་དབྱངས་དང་གསལ་

བྱེད་ལྡན་པའི་ བོད་པའི་ ཡི་གེ་ གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུའི་ ཐག་

གཅོད་གནང་ཡོ ད། དུས ་རབས་བརྒྱད་པའི་ ནང་ཆོས ་རྒྱལ་

ཁྲི་ སྲོང་ལྡ འེ ུ ་ བཙན་གྱིས ་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་ བ་འཚོ ་
བོད་ལ་གདན་ཞུ་ གནང་ཡོ ད། མཁན་ཆེ ན་ཞི ་ བ་འཚོ ས་ཁྱེད་

རང་ཚོར་བོད་ཡིག་ཟུར་དུ་ འདུག ད ེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་
ལེ གས་སྦྱར་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྐ ད་ད་ེ འདྲ་བསླ བ ་དགོས ་པ་

མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡི ་གེ་ ཡོ ད་པར་བརྟེན་ལེ གས་སྦྱར་
དང་པཱ ་ ལི འི་ གཞུང་རྣམས་བོད་ཡི ག་ནང་གང་ཐུ བ ་བསྒྱུར་

དགོས་པ་རདེ ་ཅས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་གནང་འདུག མཁན་ཆེན་ཞི་

བ་འཚོ ་ ཁོང་རང་གི ས་ཀྱང་བོད་ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུར་འབད་བརནྩོ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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གནང་བ་རེད། ཅས
ྱོ ་
ེ ་ངོས ་ལ་མཁས་པ་ཚོ ས ་གསུ ངས་མང

བོད་དང་བོད་མི།

ཡོ ད། མཁན་ཆེ ན་ཞི ་ བ་འཚོ ས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་
མཁས་པ་དང་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས ་ལེ གས་སྦྱར་སྦྱངས་ཏ་ེ ལེ གས་

སྦྱར་དང་པཱ ་ ལིའི་ གཞུང་རྣམས་བོད་ཡི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ ཏ་ི སུ མ ་བརྒྱ་ལྷ ག ་

བོད་ཡིག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་ ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའ་ི རིག་
གཞུང་ད་ེ ལྟར་དར་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས ་གཞུང་ཆེ ན་ཁག་གི ་

རྩ་བ་བླ་ོ འཛི ན་བྱས་ནས་སྦྱོང་གི ་ ཡོ ད། ངོས ་ཀྱིས ་རྒྱ་གར་
བ་རྣམས་ལ་རྩེད་མོ ་ དང་སྦྲགས་བོད་མི ་ཚོ ས ་གནའ་སྔ་ མོ ་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ ཡུ ལ ་ནི་ ང་ཚོ འི་ དགེ་ རྒན་ཡི ན། ཞེས ་
བརྗོད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་དང་།

གནའ་སྔ་མོ ་རྒྱ་གར་གྱི་ སླབོ ་ཕྲུག་

བོད་པ་དེ་ དག་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་ དགེ་རྒན་ཆགས་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་ ཡི ་གེ ་ གསར་གཏོད་བྱས་པ་ནས་བཀའ་བསྟན་
འགྱུར་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ གཞིར་བཞག་ནས་བོད་ལ་

རྣལ་འབྱོར་གྱི་ དབང་ཕྱུག་དང་མཁས་པའི་ དབང་པོ་མང་པོ་

ཞི ག ་བྱོན་པ་རེད། དེང་གི ་ དུས ་སུ ་ ནང་པའི་ ཆོས ་དང་རི ག ་
གཞུང་། ལྟ་ གྲུབ། ཚད་མ་རིག ་པ་སོ གས་དང་། ཡང་ན་

སེ མས་ཁམས་རི ག ་པའི་ སྐར
ོ ་ཞུ་ དགོས ་བྱུང་ན་འཛམ་གླི ང་

ནང་དུ་ བོད་པ་ཚོ ་ཤེས་ཚད་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཞུ་ ཐུ བ ་
པ་ཞིག་རེད། པཱ ་ ལིའི་ཆོས ་བརྒྱུད་ཀྱི ་ ནང་པའི་ཆོས ་གག
ྲོ ས་
ི ་ཟབ་
ཚོར་ཚད་མ་རིག་པ་དང་སེ མས་ཁམས་རིག་པ་གཏང
མོ ་ ད་ེ ཙམ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

གཙོ་ བོ་ ལུ ང་གི ་རྗེས་འབྲངས་

པ་རདེ ། རྒྱ་ནག་ལ་དར་བའི་ ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་མཚོ ན་

ན་ལེ གས་སྦྱར་གྱི་ཆོས ་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་། ནང་ཆོས ་
ི ་ཟབ་མོར་སླབོ ་སྦང
ལ་གཏང
ྱོ ་བྱེད་པའི་ དར་སྲོལ ་ཡོ ད་པ་མ་

རེད། ལྷ ག ་པར་ཚད་མ་རིག ་པའི་ སྐར
ོ ་ལ་སླ བོ ་སྦྱོང་གནང་

གི ་ ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་ ལས་ལྡ ག
ོ ་ས ་ྟེ ང་ཚོ ་ བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་

ནང་ཆོ ས ་སྤྱི ་ དང་ཚད་མ་རི ག ་པའི་ ཐོག ་ལ་དོ་ སྣང་ཧ་ཅང་
ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད། བོད་ཀྱི ་ ནང་ཆོས ་ཀྱི ་ཤེས ་ཚད་ལ་བལྟ ས ་པ་

ཡིན་ན་ཕག
ྱོ ས་ཡོ ངས་ནས་ཕུ ན་སུ མ ་ཚོ གས་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོ ད། བོད་ཀྱིས ་ཆོས ་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་ནི་ ན་ཱ ལེ ནྡྲ་

ལ་ལྟས
ོ ་ནས་བྱུང་བ་ཡི ན་པས་ལུ ང་གི ་རྗེས་འབྲངས་མ་ཡི ན་
པར་རི གས་པས་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ ཡོ ད།

དཔེར་ན། བཅོམ ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས། དགེ་ སླངོ ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་ གསར
ེ ་

བཞིན་དུ། །ལེ གས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་

ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན། །ཞས
ེ ་བཀའ་སྩལ་ཡོ ད་པས་སངས་རྒྱས་ བོད་ཀྱི ་རིག་གཞུང་འད་ི འཛམ་གླིང་ཞི་ བདེ་ ལ་ནུས ་པ་ཆེ ན་

རང་ཉིད་ཀྱི་ བཀའ་རྩ་བར་བཟུང་ནས་ལོ ་ བརྒྱ་ཕྲག་རི ང་སླབོ ་ པོ་ ཡོ ད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི ཉམས་
གཉེར་ཆེ ན་པོ་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་ ནང་པ་ཚོ ་ ལྟར་ང་ཚོ ས་ ལེ ན་བྱེད་སྟངས་གཙོ་ བོ་ ན་ི ཡིད་ཆེས ་དང་ལུ ང་ལ་བརནྟེ ་པ་
ཀྱང་སྒམ
ོ ་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། སྒམ
ོ ་ཉམས་ མ་ཡི ན་པར་རི གས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི ན་པས་གཞན་ལའང་

ལེ ན་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་ཆོ ས ་ཀྱི ་ སླ བོ ་གཉརེ ་ལ་ཧ་ཅང་ནན་ རིགས་པ་གཙོ་ བོར་བྱེད་ནས་ཞུ་ བད་ེ བ་ཆགས་ཡོ ད། འཛམ་
ཏན་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། ང་ཚོ ས ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་སྐབས་ཐོག ་མར་ གླིང་ཞི་ བདའེ ང་ནང་གི་ ཞི་ བད་ེ ནས་ཡོ ང་དགོས ་པར་འབད་
རྩ་བ་བླ་ོ འཛི ན་བྱེད་དགོས། ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ ་ དག
ྲུ ་ བརྩོན་ཞུ་ བཞི ན་པ་ཡི ན། ཆོས ་ཀྱི ་ ཡི ད་ཆེས ་སོ ་ སོ ་ བ་དང་

ཙམ་ནས་བོད་སྐད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་ གཞུང་ དའེ ི ་ ནང་དུ་ བྱུ ང་བའི ་ ལྟ ་ གྲུ བ ་ཀྱི ་ བསླ བ ་བྱ་ནི་ ཐུ ན་མོ ང་
གི་རྩ་བ་བླ་ོ འཛིན་བྱས་ཡོ ད།

ལག་པ་བརྡབ་ནས་རྟགས་ ཆགས་ཡོ ད། ཆོས ་ལ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་མི ་བྱེད་མཁན་ཡི ན་ནའང་

གསལ་གཏོང་བའི་ ལམ་ལུ གས་ནི་ བོད་ལ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་ སེ མས་ཀྱི ་ ཞི ་ བདེ་ འདོད་ཀྱི ་ ཡོ ད། གནས་ཚུལ ་འདྲ་མི ་འདྲ་
པར་དར་བ་ཞིག་རདེ ། ད་ེ ན་ི ཕྱྭ ་ བ་ཆོས་ཀྱི་ སེང་གས
ེ ་གསར་ མང་པོ་ ཞིག ་ནང་སེ མས་འཁྲུགས་པའི་ དབང་གིས ་བྱུང་བ་

གཏོད་མཛད་པ་ཞིག་རདེ ། ད ེ་ལྟ་ བུ་ ཞིག་གཞན་ལ་ཡོ ད་པ་མ་ རེད། སྤྱིར་མིའི་རང་བཞིན་ལྷ ན་སྐས
ྱེ ་ཀྱི ་ བླ་ོ ནི་བྱམས་བརྩེ ་
རེད། མཚན་ཉདི ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྟགས་གསལ་གཏོང་དུས་ ལྡ ན་པ་ཞི ག་རེད། མ་ལས་སྐྱེས ་པའི་ སེ མས་ཅན་གང་འདྲ་
ཧ་ཅང་འཁྲུགས་པོ་ཆགས་ནས་ལག་མཐིལ ་ལ་ན་ཟུག་རྒྱག་ ཞིག་ཡིན་ནའང་མ་ཡི་བརྩེ ་ བས་མ་བསྐྱངས་པར་སྲོག་འཚོ ་

པའང་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་པ་རདེ ། ནང་པའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་ ས་ ཐབས་མེ ད་པ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོར་བཙས་མ་
ཕག
ྱོ ས་གང་སར་ཡོ ད་པའི་མི ་མང་པོར་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད་པས་ ཐག་པ་ནས་བྱམས་བརྩེའི་ ས་བོན་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་ན་ི ནར་

ད་ེ དག་ལ་ལྟས
ོ ་ན་བོད་ཡིག་ནང་དུ་ ཡོ ད་པའི་ སླབོ ་སྦངྱོ ་ད་ེ ཧ་ སོ ན་རི མ ་བཞི ན་དེང་དུས་སླབོ ་སྦྱོང་ནང་དུ་ནང་སེ མས་ཀྱི་ ཞི ་
ི ་རནྟེ ་
ཅང་སྤུས་དག་པོ་ ཞིག་ཡི ན་པ་ཞུ་ ཐུ བ ་ཀྱི་རེད། ཐོས་བསམ་ བདའེ ི་ སྐར
ོ ་ལ་ཕལ་ཆེར་དོ་ སྣང་ཡོ ད་པ་མ་རདེ ། འཇག
སྒམ
ོ ་གསུ མ་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད། ལེ གས་སྦྱར་ལ་མཚོ ན་ བཀོད་པ་པོ་ ཁས་ལེ ན་མཁན་གྱི་ཆོས ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དཀོན་
ན་ཞི ་ ལྷ ག་ཟུང་འབྲེལ ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ སྒ་ོ ནས་ཉམས་ལེ ན་ མཆོ ག ་གིས ་བཟོས ་པ་རེད། དཀོན་མཆོ ག ་མཁྱེན་ཟེར་བ་

བྱེད་པ་ཞི ག ་གསུ ངས་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་ད་ེ ང་ཚོ འི་ བོད་ཀྱི ་ ཉམས་ ཞི ག ་མ་གཏོགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེར་བརནྟེ ་དངེ ་དུས ་ཀྱི ་
ལེ ན་ལ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད། ང་ཚོ ་ བོད་པས་ཆོས ་ཉམས་ སླ བོ ་སྦང
ྱོ ་གི ་ སྡ ་ེ ཚན་ནང་དུ་ ནང་སེ མས་ཀྱི ་ ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུན་

ལེ ན་བྱེད་པའི་ སྐབས་སུ ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ ཉམས་ལེ ན་བྱེད་པ་ ཐབས་སྐར
ྱོ ་བྱེད་དགོས ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་
ོ ་ལ་སླ བོ ་སྦང
ཙམ་མ་ཡི ན་པར་ད་ེ ཡང་ཆོ ས ་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་ པོ་རེད། ཕྱི་ གཟུགས་པོའི་ འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
རབ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད། ད ེར་བརནྟེ ། ནང་སེམས་ཀྱི་ ཞི་ བད ེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཁོང་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

8
སྩལ་ཡོ ད།

སྐབས་ད ེར་འཇར་མན་གྱི ་ གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་

མ་ཡི ་ཀེལ ་བྷི་རན་ཌི ་ (Michael Brand) ལགས་ཀྱིས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གི ས ་རྒྱ་སྐྱེད་རི ང་ལུ གས་ཀྱི ་ སྲིད་བྱུས ་

ཤུ གས་ཇ་ེ ཆར
ེ ་སྤལ
ེ ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་
ལྷ ན་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ ཐོག་ནས་འབྲེལ ་བ་ཇི་ ལྟར་བྱེད་དགོས ་

པའི ་ སྐར
ོ ་མགོ ན་པོ་ གང་ཉིད་ཀྱི ས ་དགོ ངས་ཚུལ ་གསུ ང་

རོགས་གནང་ཞས
ེ ་བཀའ་འད་ྲི ཞུ་ སྐ བས། སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་བཀའ་ལན་སྩལ་

དོན། རྒྱ་ནག་སབྟོ ས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོ ད་ཡིན་མིན་ལ་མ་
ཁའྲོ ི་ བསམ་པ་ནར་མར་རང་རྒྱུད་ལ་སྐས
ྱེ ་པ་ཡིན་ན་སེམས་

ཡི ན་པར་ཚན་རིག ་པ་དང་མཉམ་དུ་ གས
ྲོ ་བསྡུར་བྱས་ཡོ ད་

ཧ་ཅང་གནོད་ཚབས་ཡོ ད་པ་རེད། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་

ཞུ་ སའི་མི ་མང་པོ་ ཡོ ད་ཀྱང་དའེ ི་ ནང་ནས་གཙོ་ བོ་ཚན་རིག་

འཁྲུགས་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་ལུ ས་པོའི་ འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་
པུ ་མ་ཡིན་པར་ལུ ས་པོའ་ི འཕྲོད་བསནྟེ ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་སོགས་
ཕྱོགས་གང་ལ་ལྟས
ོ ་ནའང་ནང་སེ མས་ཀྱི་ ཞི ་ བདེ་ ནི་ ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་ ཆགས་ཡོ ད། ཆོས ་ཁས་ལེ ན་དང་མི ་ལེ ན་ནི་

སྒར
ེ ་སོ ་ སོའི་རང་དབང་དང་། སེ མས་ཀྱི་ ཞི ་ བདེ་ ནི་ འགྲོ་ བ་
མི ་སྤྱི་ ལ་དགོས ་མཁོ་ ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེའི་ ཐོག་

ལ་ང་ཚོ ་ བོད་པའི་ ངོས ་ནས་ལེ གས་སྐས
ྱེ ་འབུལ ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་

པས་ཉམས་མངྱོ ་གང་འཚམ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། གྲོས ་མོལ ་
པ་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། དངེ ་གི་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ ཞིག་

གི ས ་འཚོ ་ བ་སྐལ
ྱེ ་དུས ་ཚན་རིག ་པོ་ ཡི ན་ཀྱང་། ནང་པའི་
རི ག ་གནས་ལྟར་རྟགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་རི གས་པས་
དཔྱད་པ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་མོ ས ་བྱེད་ཀྱི ་ འདུག ངོས ་
རང་ནང་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ནང་ཆོས ་ཁྱབ་བསྒྲགས་

ཡོ ད་པ་རདེ ། འདས་པའི་ ལོ ་ ངོ་ བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རི ང་ལ་

བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་ བོ་བྱེད་ཀྱི་མེ ད། ཡི ན་ནའང་། ནང་པའི་ གཞུང་
ནས་བྱུང་བའི་ བསླབ ་བྱ་ད་ེ དག་འཛམ་གླི ང་ཞི་ བད་ེ ལ་ཕན་

གྲོས ་མོ ལ ་གྱིས ་ནང་སེ མས་ཀྱི ་ ཞི ་ བད་ེ བསྐྲུན་སྟངས་དང་།

ཆེད་དུ་ བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེ ན་པོ་ ཡོ ད་པ་

ངོས ་རང་གི ས ་དེང་དུས ་ཀྱི ་ཚན་རི ག་པ་མང་པོའི་མཉམ་དུ་
ཞི ་ བདེ་ དཀྲུག་མཁན་ཁོང་ཁྲོ་ ལ་སོ གས་པའི་ ཉོན་མོ ངས་ལ་
གཉེན་པོ་ བསྟེན་སྟངས་སྐར
ོ ་ལ་ཐབས་ཤེས ་མང་པོ་ བཏང་
ཡོ ད།

ཐབས་ཤེས ་དེ་ ཡང་ཆོ ས ་ལུ གས་ལ་བརནྟེ ་པ་མ་

པའི་ཆེད་དུ་ སེམས་ཁུར་ལེ ན་གྱི་ ཡོ ད། འཛམ་གླིང་ཞི་ བདའེ ི་

ལྟ ས
ོ ་པར་འཛམ་གླི ང་གི ་ ཆ་ཤས་ཤིག ་རེད། རྒྱ་ནག་གི ས ་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ ཞི ་ བདེའི་ ངང་འཚོ ་ གནས་
བྱེད་དགོས། དང་པོ་རྒྱ་གར་དང་མཉམ་དུ་ ཞི་ བདའེ ི་ ངང་
ི ་ཀྱིས ་
འཚོ ་ གནས་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉས

ཕན་ཚུན་གཏོར་བཤིག་གཏོང་མི ་ཐུ བ། ཐའ་ེ ཝན་ཆབ་སདྲི ་
ཀྱི་ ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མགོ་རྙ ག
ོ ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ཐའ་ེ ཝན་
གྱིས ་རྒྱ་ནག་གི ་ ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་ལྷ ག ་གི ་རིག ་གཞུང་བདག་

གཉརེ ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད། ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་

གུ ་ དོག་པོ་རེད། ཕུ གས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས ་ཁྱི མ ་མཚེས ་རྒྱལ་
ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། ཉ་ི ཧོང་། ཀོ་རི་ ཡ། ཝེ ་ ཏི་ ནམ་བཅས་

དང་མཉམ་དུ་ ཞི་ བདའེ ི་ ངང་འཚོ ་ གནས་བྱེད་དགོས། ཞེས ་
སོ གས་ཀྱི་ བཀའ་ལན་སྩལ།

རདེ ། ད་ེ ཡང་ནང་པའི་ཆོས་ལ་བརྟེན་མི ་དགོས་པར་རི གས་

མཐར་ འཇར་མན་གྱི ་ བོད་ དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི ་

རདེ ། ཅས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས ་དྲི་ བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་

Grader) ལགས་ཀྱིས ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུའི་ གསུ ང་བཤད་

པའི་ དཔྱད་སྟངས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ནུས ་པ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་

ཚོ གས་གཙོ་ སྐུ་ ཞབས་ཝོལ ་གང་གྷི་རབ་ཌར་ (Wolfgang
གནང་། །

༸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་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་
གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

ལ་སི ངྒ་པོར་ནང་པའི་ ཆོས ་ཚོ གས་ཀྱིས ་གཙོས ་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་
ཤེ ་ ཡའི་ ནང་པའི་ ཆོ ས ་ཚོ གས་ཁག་བཅུ་ ཡིས་ཇི་ ལྟར་སྔ ནོ ་

ནས་གསོལ ་འདབེ ས་ཞུས ་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞས
ེ ་བཟང་པོ་

སྨིན་སྩལ་ཐོབ ་ས།ྟེ ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ རས
ེ ་
གཟའ་ལྷ ག ་པའི་ ཉནི ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་སླ བོ ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་

པས་མཛད་པའ་ི དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ི རང་འགྲེལ་གྱི་ བཀའ་
ཆོས་དབུ ་ འཛུགས་མཛད་ཡོ ད། ད་ེ ཡང་གོང་ཚེས་ཉནི ་གྱི་ སྔ་

ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་ གང་ཉིད་མཆོ ག་༸རྒྱལ་
བའི་ གཟིམ ་ཆུ ང་ཕོ་ བྲང་ནས་བཀའ་ཆོ ས ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའི་ དབུ ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་ བཤད་ལུ ང་གི ་

རྒྱུན་ཞིག་ངོས་ལ་ཐོབ ་ཡོ ད། དབུ ་མ་འཇུག་པ་རྩ་བའི་ སངྟེ ་
ནས་ཡོ ངས་འཛིན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་སྐུ་ མདུན་ནས་ངོས ་ལ་ཐོབ ་
པ་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ ་གྱི་ ཐོག་ནས་མཁན་རིན་པོ་

ཆེ་ ཀུ ན་དགའ་དབང་ཕྱུག ་གི ་ མདུན་ནས་ཐོབ ་པ་རེད། ད་ེ
རི ང་འདིར་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ ་གྱི་ ཐོག་ནས་འགྲེལ ་བཤད་
མདོར་བསྡུ ས ་ག་ཚོ ད་ཚར་ཚར་ཞིག ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྔ ནོ ་ལ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས ་ཞེས ་པ་ནི་ ལོ ་ ངོ་ ༢༥༠༠ གོང་ནས་
བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱིས ་ཆོ ས ་འཁོར་སྐར
ོ ་བ་རེད། བཅོམ ་

ི ་ཁྱོད་
ལྡ ན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས ་གསུ ངས་པའི་ ཆོ ས ་འདར
རང་ཚོ ས ་ཡི ད་ཆེས ་བྱས་ནས་དད་པ་དང་ཁས་ལེ ན་བྱེད་

དགོས ་པ་མ་རེད། བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ཀྱིས ་གསུ ངས་པའི་

བཀའ་ལ་ཞིབ ་འཇུག ་དང་བརྟག་དཔྱད། རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད་
མེ ད་བསམ་བླ་ོ བཏང་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡ ན་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་ཡི ད་
ཆེས་བྱོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད། བཅོམ ་ལྡན་འདས་རང་

ཉདི ་ཀྱིས། །དགེ་ སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་
བཅད་བརྡར་བའི་ གསར
ེ ་བཞིན་དུ། །ལེ གས་པར་བརྟག་ལ་
ང་ཡི ་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞས
ེ ་ཆོས་

ལ་དོ་ སྣང་ཡོ ད་པ་ཚོ ས ་གསར
ེ ་ལ་བཅད། གཏུ བ། བསྲེག་
བཅས་བསྲེག ་བཅད་བརྡར་གསུ མ ་བྱས་པ་བཞིན་ཆོ ས ་ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས ་པ་རེད། བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་རང་

གི་ གསུ ང་ལའང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པར་
མཐོང་ནས་བླར
ོ ་འགྱུར་བ་འག་ྲོ གི་ ཡོ ད་ན་ངའི་ཆོས་ལ་ཁས་

ལེན་བྱོས་ཞས
ེ ་གསུ ངས་ཡོ ད། ཕྱིས་སུ ་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
རྗེས ་ལ་སྟོན་པའི་ གཏད་རབས་བདུན་ཞས
ེ ་བྱུང་ཡོ ད། གང་
ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས ་ཀྱི ་ ལྟ་ གྲུབ ་སྐར
ོ ་དམི གས་བསལ་

དོ་ སྣང་དང་སླ བོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོ ང་བར་ན་ཱ ལེ ནྡྲ་བཙུགས་ཏ་ེ
བྱུང་བ་རེད། སྟོན་པ་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་དུས་
ནས་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ བསྟི་ གནས་ལྟ་ བུའི་ ན་ཱ ལེ ནྡྲ་ཕལ་ཆེར་ཡོ ད་
པ་རདེ ། ད་ེ ནས་རིམ ་བཞིན་ནང་པའི་ ལྟ་ གྲུབ ་སྐར
ོ ་སླབོ ་སྦངྱོ ་

བྱེད་རྒྱུར་དམི གས་བསལ་དོ་ སྣང་སྐས
ྱེ ་ཏ།ེ ཕྱིས ་སུ ་ ན་ཱ ལེ ནྡྲ་
ན་ི དངོས ་གནས་དྲང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ ཆོས ་སླ བོ ་སྦང
ྱོ ་

བཞི ན། བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་ གསེར་བཞི ན་དུ། ཞེས་པ་
ལྟར་སླབོ ་སྦྱོང་ཧ་ལས་པ་གནང་འདུག ངོས ་རང་ནང་པའི་
དགེ་ སླ ང
ོ ་ཞི ག ་རེད། ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་ མཁས་པའི་ དབང་པོ་ ཚོ འི་

རྗེས ་འབྲང་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ དང་ཆབས་ཅི ག ་སེ མས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་གྱི ་ ཡོ ད་མ་གཏོགས་ནང་པ་གཅིག་པུ ་

ཟེར་གྱི ་ མེ ད། ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་དུ་ འཛམ་གླི ང་འདིར་མི ་
དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ ལྷ ག་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་མི ་གཅི ག་མཚུངས་

ཡི ན་པ་དང་། བསམ་བླ་ོ གཏོང་བའི་ ཀླ ད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོ ད་

ི ་ཆགས་སྡ ང་
པ་གཅི ག ་མཚུ ངས་རེད། འཛམ་གླི ང་འདར
གི ་རྐན
ྱེ ་གྱིས ་རྙ ག
ོ ་དྲ་མང་པོ་ ཞིག ་ད་ེ སྔ ་ ཡང་བྱུང་ཡོ ད་པ་

མ་ཟད་ད་ལྟ འང་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག དེ་ ལ་ཕན་ཐོགས་ཕྲན་

བུ ་ ཡོ ང་ན་བསམ་ནས་ངོས ་ཀྱིས ་འབད་བརནྩོ ་བྱེད་བཞིན་

བྱེད་སའི་ སླ བོ ་གཉརེ ་ཁང་རྩེ ་ ཕུ ད་ཆགས་པ་རེད། ན་ཱ ལེ ནྡྲ་

ཡོ ད། མི ་ལ་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་ནི་ ཞེ་ སྡ ང་གི ་ དབང་གི ས ་ཡོ ང་

ཅེས ་བཤད་རྒྱུའི་ སླ ད་མ་ཡི ན་པར་ནཱ་ ལེ ནྡྲ་ནས་ཐོན་པའི་

། རོགས་པ་ཡང་མ་སྐྱིད་པ།

སླབོ ་གཉེར་ཁང་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་སྙན་གྲགས་ཆེ ན་པོ་རེད་
མཁས་པའི་ དབང་པོ་ གང་འདྲ་ཡོ ད་སྐར
ོ ་དང་། མཁས་པ་

ད་ེ དག་གི ་ ལེ གས་བཤད་གང་དག་ཡོ ད་པ་ལ་ཞིབ ་འཇུག ་
བྱེད་ཡོ ང་དུས ་ན་ཱ ལེ ནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས ་གཞུང་ཆེ ན་
མོ འི་ གོ་ བ་བླངས་ཏ་ེ ལྟ་ གྲུབ ་དང་ཚད་མ་སོ གས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ལ་

སླབོ ་སྦངྱོ ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ཡོ ད། གོང་དུ་ ཞུས ་པ་

བཞི ན་འདུག ཁོང་ཁྲོ་ཟ་བའི་ སྐ བས་སོ ་ སོ ་ མ་སྐྱིད་པ་དང་

དབུ ་ མ་འཇུག ་པའི་ ནང་

དུ་ ཁོང་ཁྲོ་ཟ་ཡོ ང་དུས ་གདོང་ཡང་མི ་སྡུ ག ་པ་ཆགས་ཡོ ང་

གི ་རེད་ཅེས ་གསུ ངས་ཡོ ད། དངོས ་ཡོ ད་རེད། བཟོད་པ་
སྒ མ
ོ ་པ་ཡི ན་ན་མི ་འཛུ མ ་ཤི ག་ཤི ག་དང་ལྷ ོད་ལྷ ོད་ཡོ ང་

གི ་རེད་ཅེས ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་གསུ ངས་འདུག སེ མས་

བསྐདྱེ ་གསུ མ ་པར། མི ་སྡུ ག་གཟུགས་སུ ་བྱེད་ཅིང་དམ་པ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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རེད། དེར་བརྟེན། ངོས ་རང་གི ་ ངོས ་ནས་ཆོས ་ལུ གས་
ཚང་མ་མཐུ ན་པོ་ ཞི ག ་དང་།

ཐུ ན་མོ ང་གི ་ ངོས ་ནས་

སེ མས་ཀྱི ་ ཞི་ བད་ེ བརྒྱུད་ནས་ཞི་ བདེ་ སྤ ལ
ེ ་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་

ལ་འབད་བརནྩོ ་དང་འབོད་སྐུལ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅས
ེ ་
བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་རྗེས ་གསུ ང་ཆོ ས ་དབུ ་ འཛུ གས་དང་།

མཐར་ད་ྲི བ་ཁག་གཅིག ་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་རས
ྗེ ་ཉནི ་
མི ན་པར་བཀྲི། །ཚུལ ་དང་ཚུལ ་མི ན་ཤེས ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་

ི ་འཆམ་
བཤད་སྐྱོན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་ ཚང་མ་འཛམ་གླི ང་འདར

བར་བྱེད། །བཟོད་པས་བཤད་ཟིན་དང་འགལ་ཡོ ན་ཏན་

གི ་རེད། ད ེར་བརྟེན། བརྩེ ་ བ་གོང་ནས་གོང་དུ་ སྤ ལ
ེ ་བར་

འཕྲོག་བྱེད་ཅི ང་། །མི ་ བཟོད་པ་ཡི་མྱུར་དུ་ ངན་འགར
ྲོ ་སྐྱུར་

རྣམས་བྱེད་དོ། །བཟོས ་པས་མཛེས ་ཤི ང་སྐྱེ་ བོ་ དམ་པ་ལ།
།ཕངས་དང་ལུ གས་དང་ལུ གས་མི ན་ཤེས ་པ་ལ། །མཁས་

པར་འགྱུར་ཞིང་ད་ེ ཡི ་འོག་ཏུ ་ན།ི །ལྷ་མི འི་ སྐྱེ་ དང་སྡིག་པ་

ཟད་པར་འགྱུར། །ཞེས ་དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་ལ་འགྲེལ ་

པོ་ ཞིག ་དང་། ཕན་ཚུན་ལ་བརྩེ ་ བ་ཡོ ད་ན་བད་ེ སྐྱིད་ཡོ ང་

དང་པོའི་ གསུ ང་ཆོས ་གནང་སྒ་ོ ལེ གས་པར་གྲུབ ་ཡོ ད་པ་
བཅས།།

དེའི་ འགལ་རྐྱེན་ཁོང་ཁ ་ྲོ ལ་གཉནེ ་པོ་ བརནྟེ ་པ་ཞིག ་དགོས།
ཆོ ས ་ལུ གས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ ་ གསུ ངས་བཞིན་ཡོ ད་

པ་རེད། ཆོས ་ལུ གས་ཚང་མར་འཛམ་གླི ང་འདིར་སེ མས་

ཀྱི ་ ཞི ་ བདེ་ སྒྲུབ་པའི་ ནུས ་པ་དང་ཆ་རྐནྱེ ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་

ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ནང་པའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོ ར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་
བཀའ་ཆོས་གནང་སྒ་ོ ལེགས་པར་གྲུབ་པ།

གྱི ་ གཞུང་གི ་ དགོས ་པ་ག་ར་ེ ཡི ན་པ་དང་། དེ་ ནི་ འདོན་པ་
བཏོན་ནས་སྡ དོ ་པ་ཙམ་རེད་དམ་ཞ་ེ ན་མ་ཡིན་པར། དུག་

གསུ མ ་ཉོན་མོ ངས་སེལ ་དགོས། དུག ་གསུ མ ་ཉོན་མོ ངས་
ནི་ མི ་ཤེ ས ་པའི་ རྨོངས་པ་ཆགས་ཡོ ད་པས་དེ་ སེལ ་བ་ལ་

སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་མེད། ད་ེ ལ་ཤེས་

རབ་ཀྱི ་ སྣང་བ་འབར་བའི་ ཐོག ་ནས་མ་སྐྱེས ་པ་སྐྱེས ་པ་
དང་། སྐྱེས ་པ་གོ ང་ནས་གོ ང་དུ་ འཕེལ ་བའི་ ཐོག ་ནས་

མི ་ཤེ ས ་པའི་ རྨོངས་པ་སེལ ་གྱི ་ ཡོ ད། དུག ་གསུ མ ་ཉོན་

མོ ངས་དེ་ཤེས ་རབ་ཀྱི་ སྣང་བ་འབར་བའི་ ཐོག་ནས་སེལ ་པ་

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉནི ་སྤྱི་ ནོར་

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

ནང་པའི་ ཆོས ་ཚོ གས་ཀྱིས ་གཙོས ་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤེ ་ ཡའི་ ནང་

ཆོས ་གནང་ཡུ ལ ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སི ངྒ་པོར་

པའི་ཆོས ་ཚོ གས་ཁག་བཅུ་ ཡི ས ་ཇི་ ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ ་བ་

བཏབ་པ་ལྟར་སླབོ ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ དབུ ་
མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་གྱི་ གསུ ང་ཆོས་དང་། སེམས་
བསྐདྱེ ་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ ་སྩལ་ཡོ ད།

གང་ཉདི ་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བའི་ གཟིམ ་ཆུང་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་
ཨེ ་ཤ་ཡའི་ ཆོ ས ་ཚོ གས་ཁག་གཅི ག ་གི ་ ཆོ ས ་གག
ྲོ ས་ཚོ ས ་

ཆོས ་འབྲེལ ་ཞི ག ་བྱུང་ན་ཞེས ་རེ་ འདུན་གནང་བ་བཞི ན་དེ་
ི ་པ་ཡིན། རྒྱ་རིགས་ཆོས ་གག
རིང་ཉནི ་གཉས
ྲོ ས་ཚོ ས ་སྨནོ ་
ལམ་གསུ ངས་པ་བཞི ན། ཆོ ས ་དང་ལྷ ག ་པར་ཤེར་ཕྱིན་

དང་། དེ་ ལ་ཕྱི་ ནང་གི ་ འགལ་རྐྱེན་མ་ཡོ ང་བ། དེའི་ རྗེས ་

རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅེས ་སངྟོ ་ཉདི ་སྒམ
ོ ་པ་ད་ེ

རང་འདོད་ཡི ད་བྱེད་ཀྱིས ་རང་ཉདི ་ལ་ཞི་ བདའེ ི་ གོ་ འཕང་
ཐོབ ་ན་བསམ་པ་ཞི ག ་དང་། དགྲ་བཅོམ ་པའི་ གོ་ འཕང་

ཐོབ ་ན་བསམ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་ཡས་པའི་ སེ མས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་ གོ་ འཕང་
སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི ་ ཐོག་ནས་ཤེས ་རབ་ཀྱི ་ སྣང་བ་གོང་ནས་གོང་
དུ་ འཕལ
ེ ་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་སྤདྱོ ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅེས ་སྨནོ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ལམ་འདི་ ཧ་ཅང་འདུས་ཆེ ན་པོ་རེད། ཆོས་གྲོགས་ཚོ ས་སྨནོ ་

ལམ་འད་ི གསུ ང་པའི་ སྐ བས་སུ ་ ངོས ་ཀྱི ་ སེ མས་ལ་འགུལ ་
བསྐྱོད་ཐེབས་ཀྱི ་ འདུག སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ སྙིང་པོ་

ནི་ ཕལ་ཆེར་ཤེར་རབ་སྙིང་པོ་ གཙོ་ བོ་ཆགས་ཡོ ད། གོང་དུ་
བརྗོད་པ་ལྟར་དུག ་གསུ མ ་ཉོན་མོ ངས་སེལ ་བྱེད་ཤེས ་རབ་
སྣང་བ་ན་ི ས ངྟོ ་པ་ཉདི ་ཀྱི ་ དོན་ཕྱིན་ཅི་ མ་ལོ ག ་པ་ཤེས ་པའི་

བླ་ོ དའེ ི་ ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས། སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ བདག་
མེ ད་པ་ཞས
ེ ་སངས་རྒྱས་པའི་ གྲུབ ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཚང་མས་

གསུ ང་བཞིན་ཡོ ད། བདག་མེ ད་པའི་ མེ ད་རྒྱུའི་ བདག་དེ་

གང་འདྲ་ཞིག་རེད། དའེ ི་ ཐོག་ནས་བདག་མེ ད་ཀྱི ་ གོ་ བ་ཕྲ་
རགས་མང་པོ་ ཞི ག ་ལེ ན་པ་དང་། མདོ་ སྡ་ེ བ་དང་བྱེ་བྲག་

བ་མེ ད་པ་དང་། འཚེ་ བ་ཡོ ང་བ་ན་ི ཁ་ྲོ བའ་ི སེམས་སོགས་ཀྱི་

གི་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་སྣང་ཚུལ ་ད་ེ མ་རིག་པ་དང་དེའི་ བག་

གཞག་གསུ ང་མཁན་ཚང་མས་བདག་མེ ད་པ་ཟར
ེ ་བའི་ ལྟ ་

འདོད་པ་ཚང་མ་གཅི ག་མཚུངས་རེད། འོན་ཀྱང་བདེ་བ་དང་

གི་ ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས། དོན་ངོ་མར་དོན་དམ་ནས་ཡོ ད་པ་

སྨྲ་བས་བདག་མེ ད་པ་གསུ ང་གི ་ ཡོ ད། བདནེ ་བཞིའི་རྣམ་

གྲུ བ ་ད་ེ གསུ ང་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས ་ཐ ེག ་ཆེ ན་དང་ཐ ེག ་

དམན་ཟེར་གྱི་ འདུག ཚིག་ད་ེ ངོས ་རང་ལ་བད་ེ བོ་མི ་འདུག
མཐོ་ དམན་རྩི ་ བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟ ་ བུ ་ ཞི ག ་འདུག དེ་ ལས་

ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུད་དང་པཱ ་ ལི འི་ ཆོ ས ་བརྒྱུད་ཅེས ་

བརདྗོ ་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས ་འདུག ད ེར་བརནྟེ ་པཱ ་ ལིའི་ཆོས ་

བརྒྱུད་ནང་དུ་ ཡི ན་ནའང་རེད། ལེ གས་སྦྱར་གྱི་ཆོས ་བརྒྱུད་
ནང་ཡིན་ནའང་རེད། སྡུག་བསྔལ ་ནི་ སེ མས་མ་བཏུ ལ ་བའི་
དབང་གིས ་ལས་ངན་བསགས་པ་དང་། ད་ེ ལ་བརནྟེ ་ནས་

སྡུག་བསྔལ་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད། བད ེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི་རྒྱུ་མེ ད་
རྐྱེན་མེ ད་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ཡོ ང་བ་མ་ཡི ན་པར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་རྩ་བར་གཏུ གས་
ཡོ ང་སྐབས་པཱ ་ ལི འི་ གཞུང་དང་ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་ གཞུང་ཚང་

ི ་ཞས
མའི་ ནང་དུ་ རྟེན་འབྲེལ ་ཡན་ལག་བཅུ་ གཉས
ེ ་གསུ ང་
བཞིན་ཡོ ད། མ་རིག་པ། འདུ་བྱེད། རྣམ་ཤེས་ཞས
ེ ་སོ གས་

ི ་ཀྱི ་ ཐོག ་
གསུ ངས་ཡོ ད། རྟེན་འབྲེལ ་ཡན་ལག་བཅུ་ གཉས
མར་མ་རིག ་པ་ཞས
ེ ་གསུ ང་གི ་ འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ འི་
སངས་རྒྱས་པའི་ གཞུང་གི ་ འགྲོ་ སྟངས་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་

པ་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། གཞན་བདེ་ སྡུག་འཇིག་
རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་ དཀོན་མཆོ ག ་གིས ་གནང་བ་ལྟ ་ བུ ་ ཞིག ་

དང་། ཡང་རྒྱུ་མེ ད་རྐྱེན་མེ ད་ཀྱང་མི ན་པ་ལྟ་ བུ ་རེད། རྒྱ་
གར་གྱི་ གཞུང་གི ་ ནང་འཚེ ་ བ་མེ ད་པ་ (Ahimsa) དང་།

བྱམས་བརྩེ ་ (Karuna) ཞེས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་མ་བྱོན་

གོང་ནས་གསུ ངས་ཡོ ད་པ་ཞིག་རེད། ཨ་ཧིམ ་ས་ཞས
ེ ་འཚེ་

ཐོག་ནས་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད། སྡུག་བསྔལ་མི ་ འདོད་པ་དང་བད་ེ བ་
སྡུ ག་བསྔལ ་གྱི་རྒྱུ་ལ་རང
ྨོ ས་པ་ན་ི མ་རིག་པས་བྱེད་ཡོ ང་གི་

ཡོ ད། སེམས་མ་བདེ་ བ་བྱེད་མཁན་གཙོ་ བོ་ ཉོན་མོ ངས་དང་

ཉོན་མོ ངས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རི ག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་
པའི་ གཞུང་གི ་ ནང་དུ་ཆོས ་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་

ཅས
ེ ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོར་གསུ ང་བཞི ན་ཡོ ད། ངོས ་ཀྱི ་
ཉམས་མྱོང་གི ་ ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཇི་ ཙམ་གྱིས་ཆོས་རབ་

ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས ་རབ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པའི་ཚོ ད་ཀྱིས ་

བླ ང་དོར་གྱི ་ གནས་ཤེ ས ་པ་དང་། བླ ང་དོར་གྱི ་ གནས་ལ་

ཡི ད་ཆེས་སླབེ ས་པ། དེ་ ལ་འབད་བརྩོད་བྱེད་མི ་དགོས་པར་

རང་གི ་ འདོད་པས་དང་དུ་ བླ ངས་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་
འདུག གང་ལྟར་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཅེས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་རིག་པ་སེལ ་བ་ཆོས ་རབ་

ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཐོག་ནས་སེལ་པ་མ་གཏོགས་མ་

རིག ་པ་མེ ད་པར་གྱུར་ཞི ག ་ཟེར་ནས་བརྗོད་པ་གཅི ག ་པུ ས ་
ཡོ ང་གི་མ་རདེ ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་རིག་པ་

མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་མེད། རང
ྨོ ས་པའི་ གཞན་དབང་དུ་ གྱུར་པའི་
སེམས་ཅན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡི ན་ལུ གས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་མ་
རིག་པ་སེལ ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད།

དེ་ ལྟར་བླ་ོ གྲོས ་ཟར
ེ ་གྱིས ་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའི། །རང་

ཆགས་ཀྱི ་ དབང་གི ས ་དོན་དམ་ནས་ཡོ ད་པ་ཞིག་སྣང་ཡོ ང་

ཞི ག ་ཁྱོན་ནས་མེ ད། ངོས ་ཀྱིས ་རྟག་ཏུ ་འདི་ ལ་བསམ་བླ ་ོ

གཏོང་གི་ ཡོ ད། ལོ ་ ངོ་ བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་བསམ་བླ་ོ བཏང་
བའི་ ལག་རྗེས་སུ ། རྟོགས་ཏེ་ ཐ་སྙ ད་བདནེ ་པའི་ སབྟོ ས་ཀྱིས་
འགོག ་པར་འགྲོ། །ཞེས ་པའི་ འགོག ་བདནེ ་རས
ྗེ ་མཐུ ན་པ་

ཞི ག་གི ་ སྒང་ལ་ཕལ་ཆེར་ངོས ་རང་སླབེ ས་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་ལྟ་ བུ ་
འདུག ད་ེ སྒམ
ོ ་ནས་བྱུང་བ་རདེ ། སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་
ཡོ ད་པ་མ་རེད། རྟག་ཏུ ་འགོག ་པར་གཏོགས་པའི་ སེ མས་
ལྡ ན་ཡི ན་མོ ད་ཀྱི། །འག ་ྲོ བ་མགོན་མེ ད་པ་ལ་སྙིང་རའྗེ ང་

སྐདྱེ ་པར་བྱེད། །ད་ེ གོང་བད་ེ གཤེགས་གསུ ང་སྐས
ྱེ ་སངས་
རྒྱས་འབྲིང་བཅས་ནི། །མ་ལུ ས་པ་རྣམས་བླ་ོ ཡིས་ཕམ་པར་
བྱེད་པའང་ཡི ན། །ཞེས་ཉམ་ཐག་པའི་ སེ མས་ཅན་རང་དང་

རང་འདྲ་བ་མ་རི ག་པའི་ གཞན་དབང་དུ་ གྱུར་མཁན། འདོད་

པ་བདེ་ བ་འདོད་ཀྱང་བདེ་ བས་ཕོངས། མི ་འདོད་པ་སྡུ ག ་
བསྔ ལ ་ཡི ན་ཡང་སྡུ ག ་བསྔ ལ ་གྱིས ་མནར་བའི་ སེ མས་ཅན་

ཚོར་ལྷ ག་པར་དུ་ བརྩེ ་ བའི་ བླ་ོ སྐྱེད་ནས་སྡུག་བསྔལ ་སེལ ་བ་

དང་། སྡུ ག ་བསྔ ལ ་སེལ ་ཐུ བ ་པ་དང་བད་ེ བ་སྒྲུབ་ཐུ བ ་པ་

དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་དེ་ ལྟར་ཡི ན་པ་ལ་རང
ྨོ ས་ནས་སྡུ ག་
བསྔ ལ ་གྱིས ་མནར་ནས་ཡོ ད་པ་ལ་ལྷ ག ་པར་དུའང་སྙིང་ར་ྗེ
སྐྱེད་པ་རེད།

གི ་ ལག་ན་གནས་པའི་ སྐྱུ ་ར་ུ ར་བཞི ན་དུ། །སྲིད་གསུ མ ་

བདེ་ བ་སྒྲུབ་པའི་ བསམ་བླ་ོ མེ ད་པ་ཡི ན་ན་སྡུག་བསྔལ ་གྱིས་

སྙ ད་བདེན་པའི་ སྟོབས་ཀྱིས ་འགོག ་པར་འགྲོ། །ཞེས ་ཆོས ་

མེ ད། དེ་ ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི ་ དོན་ཤེ ས ་པའི་ ཐོག ་ནས་མ་

འད་ི དག་མ་ལུ ས ་གདོད་ནས་སྐ་ྱེ མེ ད་པར། །རགྟོ ས་ཏ་ེ ཐ་

རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས ་མ་གྲུབ ་པ་བཤད་ཀྱི་ ཡོ ད། ཕྱི་ ནང་

མནར་བཞིན་པར་གང་དྲག་ཟརེ ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་

རི ག ་པ་སྤང
ོ ་དགོས ་པ་རེད། དེ་ ལ་མ་རི ག ་པའི་ ཞེན་ཡུ ལ ་

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
སེ མས་ནང་དུ་ཚོར་བ་སླབེ ས་པ་ཞིག་དང་ཉམས་མངྱོ ་སླབེ ས་

པ་ཞིག་ཡོ ང་རྒྱུ་འདུག ད ེར་བརནྟེ ་ག་ཏ་ེ ག་ཏ་ེ པཱ ་ར་ག་ཏ་ེ པཱ ་
ར་སཾ ་ ག་ཏ་ེ བོ་ ང་ྷི སྭཱཧཱ། ཞས
ེ ་བླ་ོ གོང་ནས་གོང་དུ་ ཁྱད་ཞུགས་

པ་ནི་ ད་ལྟ འི་ ང་རང་ཚོ འི་ བླ ་ོ མ་རི ག ་པའི་ གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་བ། རང་གཅེས ་འཛི ན་གྱི ་ གཞན་དབང་དུ་ གྱུར་པའི་

བླ་ོ འད་ི བཅོས ་བསྒྱུར་བཏང་ནས་འག ་ྲོ རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེ
ཕར་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བྱིན་རླབས་གླ ་ོ བུར་དུ་ ཡོ ང་

རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ངོས་རང་གི ་ ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་འདི་
ལྟར་ཡོ ང་གི ་ འདུག ་ཅེས ་ཆོ ས ་གྲོགས་ཚོར་ཞུ ་ འདོད་བྱུང་།
སུ ན་བྱུང་ནས་ཕྱིན་ཅི་ ལོ ག ་ཏུ ་འཛི ན་པའི་ བླ ་ོ དེ་ འགག་པ་

པ་ཟུང་ལྡ ན་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ གོ་ འཕང་སྒྲུབ་རྒྱུ་

དེ་ གོང་བདེ་ གཤེགས་གསུ ང་སྐས
ྱེ ་སངས་རྒྱས་འབྲིང་བཅས་

བསླབ ་པ་གཅི ག་པུ ་མིན། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ ་ བཅ་ུ ཕྲག་

ཞི ག་འགྲོ་ བཞི ན་ཡོ ད་པས་ཤེས ་རབ་ཀྱི་ སྣང་བ་སྐྱེས ་དགོས།

ཞི ག་རེད། འདི་ ངོས་ཀྱིས་ཆོས་གག
ྲོ ས་ཚོར་དཔ ་ེ ཆའི་ ནང་དུ་

ནི། །མ་ལུ ས ་པ་རྣམས་བླ་ོ ཡི ས ་ཕམ་པར་བྱེད་པའང་ཡི ན།

མང་པོར་བསམ་བླ ་ོ མང་པོ་ བཏང་ནས་དཔྱད་སྒ མ
ོ ་དང་།

།ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་ དེ་ ནི་ སྐྱེ་ བོའི་ ངང་པ་ཡི ། །བདུན་དུ་ བདར་

འག ་ྲོ རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དང་། བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མས་དང་སྟོང་པ་

ཏན་རྒྱ་མཚོ འ་ི ཕ་རོལ་མཆོ ག་ཏུ ་འགྲོ། ཞེས་བདེན་གཉིས་ཀྱི་

རང་གཅས
ེ ་འཛིན་གྱི་ གཞན་དབང་དུ་ གྱུར་བའི་ བླ་ོ ད་ེ གཞན་

།ཀུ ན་རྫོབ ་དེ་ ཉིད་གཤོ ག ་ཡངས་དཀར་པོ་ རྒྱས་གྱུར་པ།
ནས་དགེ་ བའི་རླུང་གི ་ཤུ གས་སྟོབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་ ཡོ ན་
གཤོག་པ་ཟུང་ལྡན་གྱིས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་རི མ ་བཞི ན་

མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། ཐབས་ཀྱི་ གྲོགས་དང་བཅས་པའི་
ཐོག ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་ མཐར་བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ནང་

བཞི ན་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ སྐུ་ བཞིའི་ བདག་ཉདི ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ གོ་ འཕང་ཐོབ ་ཐུ བ ་པ་ཞིག་རེད།

ད་ེ ལྟར་

བསམ་བླ ་ོ གཏོང་ཡོ ང་སྐ བས། གང་ལྟར་ང་ཚོ ་ ཚང་མའི་

རྒྱུད་ལ་དེ་ བཞིན་གཤེགས་པའི་ སྙིང་པོ་ ཡོ ད། སེ མས་ཡོ ད་
ཚད་ལ་སེམས་ཀྱི་མཐར་ཐུ ག་གི ་རང་བཞི ན་ནི་ གསལ་རི ག་
ཙམ་ཆགས་ཡོ ད། སེ མས་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ ཡོ ད་པའི་ ནང་
གི་ སེ མས་ཕྲ་མོ འི་ སྒང་ལ་སླབེ ས་སྐབས་ཉོན་མོ ངས་མངོན་

གྱུར་བ་སྐས
ྱེ ་རྒྱུ་མེ ད། སེ མས་ཀྱི ་ ལྷ ན་སྐས
ྱེ ་ཀྱི ་རང་བཞིན་
འོད་གསལ་བ་ཆགས་ཡོ ད། ད་ེ ང་ཚོ ར་སྤ བོ ས་པ་སླ བེ ས་
དགོས་པ་རེད། ད་ེ ཤེས་པར་བྱོས།

ད ེའི་ ཐོག་ནས་སེ མས་དེ་རང་བཞི ན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རདེ ་
མ་གཏོགས་ད་ྲི མ་ད་ེ ལྷ ན་སྐས
ྱེ ་ལ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་མ་རེད། མ་

རིག་པ་ན་ི མ་ཤེས་པའི་ དབང་གི ས་ཡོ ང་བ་ཞིག་ཡི ན་པས་དེ་
སེལ ་ཐུ བ ་པའི་ བསམ་བླ་ོ ཞིག ་འཁོར་ཡོ ང་གི ་ འདུག དེ་ ལྟ་
བུའི་ ཐབས་ཤེས ་ཀྱི ་ རགྟོ ས་པ་ཟུང་འདབ་ཆགས་ཀྱི ་ གཤོ ག ་

འཇོག ་སྒམ
ོ ་བྱས་པར་དངོས ་གནས་བསམ་བླར
ོ ་འགྱུར་བ་
ཉདི ་བརདྗོ ་དུས ་བླ ་ོ ད་ེ ག་རང་གི ་ ནང་དུ་ ཡོ ང་བ་ཞིག ་དང་།

གཅེས་འཛི ན་གྱི་ བླ འོ ི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཐུ བ ་པ་དང་། བདེན་

གྲུབ ་ཏུ ་འཛི ན་པའི་ བླ འོ ི་ ཨ་འཐས་ཀྱི་ འཛིན་པ་ད་ེ སྣང་ཡུ ལ ་
མི ་མཐུ ན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་ བུ ་ ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་བླ་ོ ལ་ཤར་ཐུ བ ་
པ་ཞིག་ཡོ ང་རྒྱུ་འདུག

ཀུན་རབྫོ ་ད ེ་ཉདི ་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ། །ཞེས་

པ་ནི་ཚི ག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉམས་མངྱོ ་གི་ ཐོག་ནས་ཐབས་

ཤེས ་ཟུང་འབྲེལ ་གྱི ་ རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས ་པའི་ ཐོག ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ གོ་ འཕང་ཐོབ ་ཐུ བ ་ས་རེད་སྙམ ་པ་ཞིག ་བླ་ོ

ལ་འཆར་གྱི་ འདུག ད་ེ དུས་གཅིག་ལ་ཡོ ང་གི་མ་རདེ ། ག་
ཏེ་ ག་ཏེ་ པཱ ་ར་ག་ཏེ་ པཱ ་ར་སཾ ་ ག་ཏེ་ བོ་ ངྷི་ སྭཱཧཱ། ཞེས ་ཚོ གས་
ལམ། སྦར
ྱོ ་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒམ
ོ ་ལམ། མི ་ སླབོ ་ལམ་

ཞེས་ཡོ ད། རྟོགས་ཏ་ེ ཐ་སྙད་བདནེ ་པའི་ སབྟོ ས་ཀྱིས་འགོག་
པར་འག།ྲོ །ཞས
ེ ་པར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དུས ་ངོས ་རང་ཡང་

ཕལ་ཆེར་ཐེག་ཆེ ན་ཚོ གས་ལམ་ཐོབ ་པར་ཆ་བཞག་ཆོ ག་གི ་

ཅས
ེ ་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རསྗེ ་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ི གསུ ང་
ཆོས་འཕ ་ྲོ སྐང
ྱོ ་དང་། ད་ྲི བ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་
སྐ བས། འཆི ་ ཁའི་ ཉམས་ལེ ན་ལ་ལམ་ས ནྟོ ་བཀའ་སླ བོ ་

ཕེབས་དོན། འཆི ་ ཁར་ཆགས་སྡང་སྐྱེས ་སར་བསམ་བླ་ོ མ་

བཏང་བར། ངོས ་ཀྱི་ ངོ་ཤེས ་པ་ཁ་ཤས་ཤི ་ ཁར་ཐུ བ ་དབང་
གི ་ སྐུ་མདུན་ལ་བཞག ཁ་ཤས་ཀྱིས ་ངོས ་ཀྱི་ པར་མདུན་ལ་
བཞག་ནས་དེ་རང་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ཤེས ་པ་རགས་

པ་རྣམས་ཐི མ ་པ་ཡོ ང་གི ་ འདུག དེས ་བག་ཆགས་ཏན་
ཏན་འཇོག་གི་ ཡོ ད་པ་རདེ ། ང་ཚོ ་ ནང་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་ཐུ བ ་

དབང་གི ་ སྐུ་ ཞིག་མདུན་ལ་བཞག དེ་ ལ་སེ མས་གཏད་ནས་
ད་ེ རང་གི ་ ཐོག ་ནས་རྣམ་ཤེས ་རགས་པ་ཕར་ཐིམ ་པ་ཡི ན་

ན་ཡག་པོ་ ཡོ ད་པ་རེད། མཁྱེན་སོང་ངམ། ལོ ་ ཉིས་སྟོང་ལྔ་
བརྒྱའི་ གོང་གི ་ བཅོམ ་ལྡ ན་འདས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དུས ་

བླ་ོ ལ་གསལ་བོ་ འཆར་མ་ཐུ བ ་པ་ཡོ ང་གི་རེད། ངོས ་ཀྱིས ་
འདི་ ལྟར་བཤད་ན་འགྲིག ་གི ་ མི ་འདུག ་མ་གཏོགས། ངོས ་
རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མས་སྒ མ
ོ ་གྱི ་ ཡོ ད་པ་

རདེ ། ས ངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ ལྟ་ བ་སྒམ
ོ ་གྱི་ ཡོ ད། འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་
གྲགས་སུ ་ ཞི་ བདའེ ི་ སླབོ ་དཔོན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ངོས ་ཀྱི ་
པར་ཞིག ་མདུན་ལ་བཞག་པ་ཡི ན་ན་བླ ་ོ ལ་འཆར་བདེ་ བོ་

ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ ལྟར་བྱས་ན་ཕན་གྱི་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་
ཕབེ ས་རསྗེ ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ སེམས་བསྐདྱེ ་ཀྱི་ཆོས་
འབྲེལ ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ་དང་། མཐར་སི ངྒ་པོར་ནང་པའི་
ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་ ལྕམ ་ Ng Wee Nee ལགས་

རེད། ཐག
ྱོ ་ལམ་གྱི ་ ཐོག་ལ་འག ་ྲོ རྒྱུ་སླབེ ས་ཡོ ང་
ེ ་ཆེན་སྦར

ཀྱིས ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ དང་། གསུ ང་ཆོས ་གོ་ སྒྲིག་ཞུས ་པ་བསྔ་ོ

རབ། སྒམ
ོ ་བྱུང་གི ་ཤེས་རབ་ཅེས་རི མ ་པར་བསམ་བླ་ོ བཏང་

འཇུག་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆོས ་གནང་སྒ་ོ ལེ གས་པར་གྲུབ ་

གི་ འདུག ད་ེ ཐོས ་བྱུང་གི་ཤེས ་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས ་

བ་ཡི ན་ན་དཔེ་ཆའི་ ནང་དུ་ བཤད་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

བ་ཞུས ་རྗེས ་ཐེངས་འདིའི་ ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ ནང་པའི་རསྗེ ་
ཡོ ད་པ་བཅས།། །།།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༦༡ པའི་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་ཤག་གི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཏུ ་
མང་གཙོ་དས
སྩལ་བའི་གསུང་བཤད།
༄༅། །སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
དང་། གང་གི ་ ཕ བེ ས་རས
ྗེ ་སྙ ག
ེ ས་པའི་ བོད་མི ་ཁྲི ་ བརྒྱད་

ཙམ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་རསྗེ ། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༠
ལོར་སྐ བས་དང་པོའི་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་དབུ ་ བརྙས
ེ ་ཏེ།

དེ་རི ང་ང་ཚོ ས ་མི ་ལོ ་ ༦༡ འཁོར་བའི་ དུས ་ཆེན་སྲུང་བརྩི ་
ཞུ་ གི ་ ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་བའི་ཟླ་བ་བཅ་ུ ཙམ་གྱི་རསྗེ ་ཏ།ེ

ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉནི ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་

རྣམས་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱ་གར་རྡོ་ར་ྗེ གདན་དུ་ འདུ་ འཛོམས་

སྟེང་། མཐུ ན་བསྒྲིལ ་རྡོག་རྩ་གཅི ག་བསྒྲིལ ་དང་། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ ཡང་དག་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་འོག ་
བཀའ་དགོངས་ཟབ་མོ ་ དང་མཐུ ན་པའི་ ཁུར་བབས་ཞུ་ བྱ་

ཅི་ མཆི ས ་ན་ནུས ་འཆི ་ ཐུ བ ་ཞུ་རྒྱུ་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་
མཚོ ་ དཔང་དུ་ བཙུ གས་ཏེ་ མནའ་གན་མཐུ ་ མོ ་ ཆེ་ འབུལ ་

སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས། “བོད་ནང་རང་ར་ེ སྔ་མའི་
གནས་སྟངས་ད་ེ དག་དང་མ་འདྲ་བའི་ཆོས ་སྲིད་གཉིས ་ལྡན་

གྱི ་ དམངས་གཙོའི་ གཞུང་ཞིག ་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེ ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་པར་བརྟེན། མི ་དམངས་ཀྱི ་ ཚབ་བྱེད་ཐུ བ ་

མཁན་དང༌། རྒྱ་ཆེའི་ མང་ཚོ གས་ཀྱིས ་འོས ་བསྡུ འི་ ལམ་

ནས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པའི་མི ་དམངས་འཐུ ས ་མི འི་ ཚོ གས་

འདུ་ ཞི ག ་དགོས ་ཀྱི ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ ཕར་ལོ ག ་རས
ྗེ ་མང་
ཚོ གས་ཁྲོད་ནས་ཤེས ་ཡོ ན་ཡོ ད་པ་དང༌། འཇོན་ཐང་ཡོ ད་

པ། རྒྱལ་ཞེན་ལྷ ག་བསམ་ལྡན་པ། མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ཡིད་
ཆེ ས ་འཕེར་བའི་ མི ་འག ་ྲོ མི ང་འདོན་བྱེད་དགོས། གནས་

སྐབས་རིང་ཆོས ་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ བཞི ་ ནས་འཐུ ས ་མི ་རེ་ དང༌།

ཆོལ ་ཁ་གསུ མ ་ནས་འཐུ ས ་མི ་གསུ མ ་ར་ེ འདམ
ེ ས་དགོས ་
ཞས
ེ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་དོན་ལྟར། རང་ཁུངས་སོ ་ སོ ་ ནས་

སྤྱི་ འཐུ ས་སར
ེ ་སྐྱ་མི ་ གྲངས་བཅ་ུ གསུ མ ་འོས་འདམ
ེ ས་ཞུས་
ཏེ། ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉནི ་སྐབས་དང་པོའི་ བོད་མི ་

མང་སྤྱི་ འཐུ ས་རྣམ་པས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་
དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༧༥ ལོར་བཀའ་ཤག་གིས ་དུས ་ཚེས ་ད་ེ

ཉདི ་གཞུང་འབྲེལ ་མང་གཙོའི་ དུས ་ཆེ ན་དུ་ གསལ་བསྒྲགས་
གནང་ནས་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི ་ ཞུ་ ལམ་ཆགས་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་དུ་ འབྱོར་མ་ཐག་པའི་ དཀའ་ཚེ གས་ཀྱི ་ ཁོར་
ཡུ ག ་དེ་ ལྟ་ བུའི་ ནང་། མི ་མང་གི ་ འཐུ ས ་མི ་འདམ
ེ ས་བསྐ་ོ

དང་། ད་ེ བརྒྱུད་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་ གྲུབ ་ཆར་

བསྒྱུར་བཅོས ་ཀྱི་ གོམ ་སྟབས་ཆེ ན་པོ་ སྤ་ོ དགོས ་དོན་ནི། མི ་
ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས ་དབང་བསྒྱུར་ད་ེ མི ་མང་གིས ་དབང་བསྒྱུར་

དང་། གང་ཟག་གི ས ་དབང་བསྒྱུར་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱིས ་དབང་

བསྒྱུར་ལ་སྐུ ལ ་འདེད་དང་སྣེ་ཁྲིད་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པ་
ཞི ག ་སྟེ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འད་ི ཆོས ་བརྒྱུད་བྱེ་བྲག་
པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར། དགེ་ ལུ གས་དང་། བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས ་བརྒྱུད་གཞན་ཐུ ན་མོ ང་གི ་ གཞུང་
ཞིག་དང་། གཞུང་ས་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲང་གི ་ དུས ་ཕྱིས ་བོད་

ཀྱི་ ས་ཁོངས་བྱེ་བྲག་ལ་མ་གཏོགས་དབང་ལུ ང་གིས་མ་སྙབོ ་

པའི་ ཡུ ལ ་སྡ་ེ དེ་ དག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆོལ ་ཁ་གསུ མ ་གྱི་

བོད་ས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག ་དགོས ་པའི་ གཟིགས་

རྒྱང་དཀལ
ྱེ ་ཡངས་ཤིག ་སྐ བ ས་ད་ེ དུས ་ནས་བཟུང་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག ་ཡི ན་ཞི ང་། བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་
མི ་རྣམས་ལོ ་ ངོ་ བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རྗེས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ འདུ་

ཤེས ་གཅི ག་གྱུར་སྔར་མ་གྲགས་པ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་དེའང་

མང་གཙོའི་ གོམ ་སྟབས་འདིས ་བསྐྱེད་པའི་ འབྲས་བུར་ངོས ་
འཛི ན་བྱེད་ཆོ ག

ད་ེ ཡང་ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མ་འོངས་བོད་
ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྙིང་བསྡུས་དང་། ༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠

ཉནི ་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཡོ ངས་བསྒྲགས་མཛད་ད།ེ མི་མང་གི་

གཞི ་རྩའི་ ཐོབ ་ཐང་ཁག་ལ་འགན་ལེ ན་ཐོག མང་གཙོའི་ ཀ་
བ་གསུ མ ་གྱི་ བཀོད་དབྱིབས་དང་། མངའ་སྡ་ེ སོ ་ སོའི་ སྒྲིག་

འཛུགས་བཞེངས་སྐྲུན་གྱིས ་མཚོ ན་པའི་ཆ་ལག་ཡོ ངས་སུ ་
ཚང་བར་མཛད་པ་མ་ཟད། མང་གཙོ་ཚད་ལྡ ན་ཡོ ང་ཆེ ད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི་ སྐུ་ དབང་ཕྱིར་

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བསྡུ་ ཆོ ག ་པའི་ ཆ་རྐྱེན་ཡང་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོ ད་པ་དང་

དང་། ༡༩༧༢ ལོར་ཝ་ར་ན་སིར་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་

ད་ེ བཞིན་དུ་ ༡༩༧༧ ལོ ་ སདྟོ ་ནས་བཟུང་། ༸གོང་ས་མཆོ ག་

ཕྱིར་བསྡུ་ གནང་འདུག

དབང་བདནེ ་པའི་ ལས་འགུལ ་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་ས་གནས་

ས་མཆོ ག ་གི ་ དབུ ་ ཁྲིད་འོག ་དང་། བཀའ་ཤག་གི ་ གོང་

། ད་ེ འབྲེལ ་གཞུང་རྙིང་པའི་ སྐབས་ཀྱི་ གོ་མིང་ཆེ་ཕྲ་ཇི་ ཡོ ད་

ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉནི ་བར་སྤྱི་ འཐུ ས་རྣམ་

ཚོ ས ་སྣེ་ཁྲིད་ད་ེ གཞུ ང་གི ་ འག ་ྲོ ག ནྲོ ་ལ་ཕན་སླ ད་བོད་རང་
སོ ་ སོར་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོ ད།

པ་ལས་ཁུངས་ཟུར་དུ་མེ ད་པར། ལྷ ན་ཁང་སོ ་ སོའི་ ནང་ཆ་

ཡི ན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་ནང་མང་གཙོ འི་ གོ མ ་སྟབས་

ནའང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༠ ལོར་ལས་ཁུངས་ཆེ་ ཁག་ལྔ་ དང་།

གཙོའི་ ལམ་སལ
ྲོ ་བཙུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྟོབས་ཤུ གས་

གི ་ ལས་སྣེ་གཞུང་ཞབས་མི ་འགྲོ་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོ ག ་

སྨས
ོ ་མེ ད་ཡི ན་པས། ད་ེ དག་དང་། མང་གཙོའི་ གོ་ རགྟོ ས་

བགོས ་ཀྱིས ་རྒྱུན་བཅར་ལས་བགོས ་ཁག་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡོ ད་
ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཞི ་ བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས། དེ་ དག་
ལ་འཆར་འབུལ ་ཞུ་མཁན་སྤྱི་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་རེད་འདུག

སྐ བས་དེ་ དག་ཏུ ། བོད་ནང་རྒྱ་གཞུ ང་གིས ་ངོ་ ལོ ག ་ཟིང་

འཁྲུག་ཞོད་འཇགས་དང་། ད ེར་མཐུ ད་པའི་ དམངས་གཙོ་
བཅོས་བསྒྱུར་སོ གས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ།ེ བོད་

ཡུ ལ ་དེ་ དམྱལ་བ་མི ་ཡུ ལ ་དུ་ འཕོས ་པ་ལྟ་ བུ ་ ཡ་ངའི་ གནས་

རླ བས་ཆེ ན་ད ེར་འགོག ་རྐྱེན་མ་འཕྲད་པ་མི ན་པར། མང་

རྙིང་པའི་རྒྱུན་ཆགས་ཁེ་ ཕན་ལ་དོ་ ཕོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པའང་

མེ ད་མཁན་ཚོ ས ་མང་གཙོའི་ འཕེལ ་རི མ ་ལ་འགོག་རྐྱེན་སྣ་

ལ་བརནྟེ ་ནས། དུས ་རབས་འཕལ
ེ ་འགྱུར་གྱི ་ གོམ ་སྟབས་

ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ་ ལོ ་ ངོ་ ༡༤ རི ང་བཀག་བསྐྱིལ ་བཙོ ན་འཇུག་

འཕ ནེ ་པས་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པའི་ བསམ་འཆར་ཕུལ ་ཏེ།

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་བཙུགས་པ་དང་མཉམ་དུ། བཀའ་

སྤྱི་ གཉིས ་དང་། སྲི་ ཞུའི་ ལས་བྱེད། ཡན་ལག་སྡ་ེ ཁག་གི ་

འགན་འཛིན་བཅས་ལས་གྲུབ ་པའི་ཟླ་དྲུག ་ལས་བསྡམ
ོ ས་

ཚོ གས་འདུའི་ ལམ་སྲོལ ་བཏོད་དེ་ ༡༩༦༩ ལོ ་ བར་ཚོ གས་
འདུ་ ཐེངས་ ༡༧ སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ལོ ་ དེ་

ནས་བཟུང་ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༨༩ བར་ལོ ་ འཁོར་སྲི ་ ཞུའི་ ཚོ གས་

ཆེ ན་ཐེངས་ ༡༦ སྐ ང
ྲོ ་བཟོས ་པ་དའེ ི་
ོ ་ཚོ གས་གནང་སལ
གྲུ བ ་ཆའི་ ཁོངས་སུ ་ ས་གནས་ཀྱི ་ ལས་སྣེ་ཕལ་ཆེ་ བ་ཚུད་

ཡོ ད་པས། ཚོ གས་འདུ་ ད་ེ དག་གི ས ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་
མང་གཙོའི་ འཕེལ ་རི མ ་ནང་བྱེད་ནུས ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆེ ན་པོ་ འདོན་ཐུ བ ་ཡོ ད་ཅི ང་། ༸གོང་ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི་

ལོ ་ ༡༩༦༥ ནས་བཟུང་གཞིས་སྒར་ཆེ་ ཁག་རྣམས་སུ ་ སྒར་
འཐུ ས ་ཐོག ་གཞིས ་སྒར་སོ ་ སོ འི་ འགོ་ འཛི ན་ཡང་མི ་མང་

ནས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ་ དགོས་པའི་ ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོ ད་པ་

པའི་ སྟེང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ འགོ་ ཁྲིད་མི ་མང་གིས་འོས་བསྡུ འི་

ལམ་ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བཟོ་ དགོས ་པའི་ བཀའ་སླབོ ་

ཕེབས་འདུག་ཀྱང་། ཚོ གས་འདུ་ དེ་ དག་ནས་བཀའ་བཞི ན་
སྒྲུབ་པའི་ བསམ་ཚུལ ་རྩེ ་མཐུ ན་ཞིག་འབུལ ་ཐུ བ ་མེ ད།

འཐུ ས་ ༣༦༩ ཙམ་འདུས་པའི་ དམིགས་བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་

ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༧༤ ལོར། བོད་ཀྱི་ གཞོན་ནུ་ ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཆོལ་

པོའི་ འཐབ་རྩོད་གདུག་རྩུབ ་ཆེ ན་པོ་མངྱོ ་དགོས་བྱུང་ཡོ ད།

འདུག་ཅིང་། ༡༩༨༩ ལོ འི་སྲི་ ཞུའི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་ ༡༦

བསྐདྱེ ་དམ་བཅའ་བརྟན་ཅིང་གཡོ ་ བ་མེ ད་པའི་ མཐུ ་ ནུས ་

ཆེ ན་པོས ་མང་གཙོ འི་ ལམ་ལུ གས་ལག་བསྟར་གྱི ་ ཐུ གས་

བདུན་གྱི ་ སྙན་ཞུ་ ཞི ག་འབུལ ་གཏོང་གནང་བའི་ ནང་གསལ་

བྱས་ཤི ང་། ད་དུང་རི ག་གནས་གསར་བརྗེའི་ སྐབས་སུ ་ དྲག་

དང་། ལས་ཡུ ན་ཚོ ད་འཛིན་ཇ་ི ལེགས་ཀྱི་ བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་

ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༠ ལོར། བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

དང་མཐུ ན་པའི་ བསྒྱུར་བཅོས ་རྣམས་བཀག་འགོག ་གཏན་

འདོན་མཛད་ཡོ ད་པ་དང་། སྙན་ཞུ་ དེ་ ལ་བརྟེན་ནས་༸པཎ་

དུ་ མི ་གཅི ག ་བསྐ ་ོ གཞག་དང་། བཀའ་བླ ནོ ་ཡོ ང་ཁུངས་

ཚོ གས་ཤིག་བཟོས་ཡོ ད་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

སྟངས་ཇི་ ཆགས་༸པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ་ པ་ཆོ ས ་ཀྱི ་རྒྱལ་

མཚན་མཆོ ག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཡིག་འབྲུ ་ ཁྲི་

གི ས ་བཀའ་ཤག་དང་རྒྱུན་ལས་ལྷ ན་ཚོ གས་སུ ། ༸གོང་

ནས་བྱེད་ཐུ བ ་མེ ད།

ཁ་སོ ་ སོའི་སྤྱི་ འཐུ ས་འོས་གཞི ་ ལ་ཆོལ ་ཁ་གསུ མ ་གའི་ འོས་

མཇུག་སྐྱོང་སྙན་ཞུ་རི མ ་ཅན་དུ་ ཕུལ ་མཐར། ༡༩༨༡ ལོར་

ཆེས ་མཐོའི་ རྒྱུན་ལས་ལྷ ན་ཚོ གས་ནས་བསམ་ཚུལ ་ངོས ་
བཞས
ེ ་དང་། སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཡོ ད་ནའང་།

༡༩༨༢ ལོ འི་ སྐབས་ ༨ པའི་སྤྱི་ ལྷན་འོས་བསྡུ འི་ ལས་རིམ ་

ནང་། མདོ་ སྟོད་དང་། རྙིང་མའི་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམས་འོས ་

གཞིའི་ ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས ་ཏ།ེ སྔནོ ་འགའྲོ ི་ འོས ་
བསྡུ འི་ གྲུ བ ་འབྲས་ཁོངས་ཡེ ་ཤེ ས ་དབྱིངས་དཔྱད་གནང་

སྐྱོང་གི ་ གསོལ ་འདབེ ས་ཞུས ་ཤིང་། ༡༩༨༤ ལོར་སྤྱི ་ ལྷ ན་
སྐབས་ ༩ པའི་ འོས ་བསྡུ འི་ ལས་རི མ ་ནང་མདོ་ སྟོད་ཆོལ ་

ཕྱིར་བསྡུ་ གནང་ས།ྟེ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མི ་

སྡུད་སྐངོ ་དང་། ད ེར་མཐུ ད་༸གོང་ས་མཆོ ག་གིས་རྩ་ཁྲིམས་
ཟིན་བྲིས ་བསྐྱར་ཞི བ ་ཚོ གས་ཆུང་ཐད་བསྐ ས
ོ ་བསྐྱངས་ཏེ།

ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉནི ་སྐབས་ ༡༡ པའི་
བོད་མི ་མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་སུ ་ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབབེ ས་མཛད་པའི་ ནང་མང་གཙོ འི་
ཀ་བ་གསུ མ ་དང་། རང་དབང་ལྡ ན་པའི་ སྡ་ེ ཚན་གསུ མ ་

ཚང་བར་བགྱིས་ཤིང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༡ ལོར། བཀའ་བླནོ ་
ཁྲི་ པ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐ འོ ི་ ལམ་སྲོལ ་

བཙུ གས་ཏ།ེ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་
ཕྱེད་བགྲེས་ཡོ ལ ་གྱི་ཚུལ ་དུ་ བཞུགས། ༢༠༡༡ ལོར་བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས ་ ༢༥ པ་བརྒྱུད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐངྱོ ་གི་ འགན་
དབང་རྣམས་བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ འགོ་ ཁྲིད་ཚོར་ཆ་

བགོས ་ཀྱིས ་གསོལ ་བསྩལ་གནང་ནས་ད་ལྟ ་ ང་ཚོ ས ་ལག་
བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་འདི་ ཡི ན།

ཁ་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའི་ གླ ང
ེ ་ལྷ ག་དབང་གི ས། ཡེ ་

མང་གཙོའི་ ལམ་ལུ གས་ཀྱི་ སྙིང་པོ་ ནི། ཨ་རིའི་ སྲིད་འཛི ན་

དང་། སྤྱི་ ལྷན་སྐབས་ ༡༠ པར་ཡང་རྙིང་མ་དང་། མདོ་ སྟོད་

གཞུང་ད་ེ ཉདི ་མི ་མང་ལ་བདག་ཅིང་། མི ་མང་གི ས ་དབང་

ཤེ ས ་དབྱི ངས་དཔྱད་ཡོ ང་བའི ་ གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་
ི ་ཀའི་ སྔནོ ་འགའྲོ ི་ འོས ་དམིགས་སུ ་ ཉུ ང་མཐའི་ གྲངས་
གཉས

ཚད་མ་ལོ ངས་པར། ཆེས་མཐོའ་ི རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་
སྐབས་སྔ་མའི་སྤྱི་ འཐུ ས་རང་འཇགས་སྡདོ ་དགོས་པའི་ གྲོས་
ཆོ ད་༸སྙན་གསན་ལྟར་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག

ཨབ་ར་ཧིམ ་ལི ན་ཁོན་མཆོ ག་གིས ་གསུ ངས་པ་ལྟར། སདྲི ་
བསྒྱུར་བྱེད་དགོས ་པ་དང་། མི ་མང་གི ་ཆེ ད་དུ་ བཙུགས་པ་
ཞིག ་ཡི ན་དགོས། ད་ེ ལྟར་ཡོ ང་བ་ལ་ཁྲི མས་ཀྱིས ་དབང་

བསྒྱུར་གྱིས་ཁག་ཐག
ེ ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཁྲིམས་ཡིག་མཐའ་
དག་གི་ཕྱི་མོ ་རྩ་ཁྲིམས་ (བཅའ་ཁྲིམས།) ཡིན་པ་དའེ ི་ ནང་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
དོན་གཙོ་ བོ་ ནི། གཞུང་གི ་བྱེད་སྒ་ོ མཐའ་དག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱ་
ལས་མི ་འགོངས་པའི་ ཚོ ད་འཛིན་དང་། མི ་མང་གི ་ གཞི་

རྩའི་ ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་དོ་ཕོག་མི་ འབྱུང་བའི་ འགན་ལེ ན་བྱེད་

དགོས་པ་དེ་ ཡིན། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ནང་དོན་ན་ི མང་ཚོ གས་ཀྱི་

མངོན་འདོད་ཡིན་པས། ལས་ཀྱི་ སྣེ་མོ ་ བ་ཚོ ས་ད་ེ ལ་འགལ་

ལྡ ག
ོ ་བྱེད་མི ་ཆོ ག་པ་དང་། སླ་ འཆོས ་ཀྱི་ སྒ་ོ ནས་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི་ ནང་དོན་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཆོ ག་པ་ཞིག་ཀྱང་མི ན། དེར་
བརནྟེ ། སྐ བས་གསར་པའི་ བཀའ་ཤག་གི ་ སྤྱི ་ སྙམ
ོ ས་དྲང་

བདནེ ་གྱི ་ བསྒྲགས་ཚིག་འདའི ི་ སྙིང་པོ་ ཁྲི མས་ཀྱིས ་དབང་
བསྒྱུར་ཡི ན་ཟེར་དོན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུ ག་ཡོ ད།

མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུ གས་ནི་ ང་ཚོ ས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་
ས བྟོ ས་ཤུ གས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་། ནུས ་པ་མཉམ་
སྤུ ངས་ཀྱི ་ མཐུ ན་རྐནྱེ ་རྩ་འགངས་ཆེ་ཤོ ས ་ཤིག ་ཡི ན་པ་མ་

ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་ལ་རང་དབང་གི་ ཉ་ི མ་འཆར་བའི་
དུས་སྐབས་སུ འང་བོད་ཀྱི་སྲིད་འབྱོར་རི ག་གསུ མ ་ཡར་རྒྱས་

གོང་སྤལ
ེ ་དང་། འཛིན་སྐངྱོ ་ཚགས་ཚུད་དྲང་བདནེ ་ཡོ ང་བར་
ུ ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞི ག་ཡི ན།
མེད་དུ་མི ་རང

དེ་རི ང་། ང་ཚོ ས ་མང་གཙོ འི་ དུས ་ཆེ ན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ བརྩི ་
སྲུང་ཞུ་ བཞི ན་པའི་ སྐབས་འདིར། གཞིས ་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་

རྣམ་པར་དུས ་ཆེ ན་གྱི ་ འཚམས་འད་ྲི ཞུ་ བ་དང་སྦྲགས། ཉ་ེ
ལམ་རྒྱ་གཞུང་གི ས ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ དེབ ་སྔ་རྗེས ་བཀྲམ་
སྟེ་ བཅོས ་སྒྲུ ང་སྣ་ཚོ གས་རྩོམ ་སྒྲི ག ་དང་། བོད་ཞི ་ བའི་

བཅིངས་འགལ
ྲོ ་བཏང་ནས་ལོ ་ ངོ་ ༧༠ འཁོར་ཡུ ན་རི ང་

མདུན་སྤ འོ ི་ སེ མས་ཤུ གས་མ་ཆག་པ་གནང་རོགས་ཞས
ེ ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ལྟ འི་ཆར་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ ངོས ་ནས་ལས་དོན་བྱེད་སྒ་ོ ཁག་
འཐུ ས ་ཤོར་མེ ད་པར་སྒྲུབ་མུ ས ་ཡི ན་ནའང་། བོད་མི ་མང་
སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཚུ གས་མ་ཐུ བ ་པར་བརྟེན། གྲོས ་

ཚོ གས་ཀྱི་ ཁྲིམས་བཟོའི་ ལས་འགན་དང་། རྒྱུན་ལས་ལྷ ན་
ཚོ གས་ཀྱི་ ལས་འགན་ཡོ ངས་རགྫོ ས་འགག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
རྒྱ་ནག་གི་ གནས་སྟངས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ འགྱུར་འགྲོས་ལ་

བསནྟུ ་པའི་ འཆར་འཕར་ལས་དོན་རམ
ྩོ ་པའི་ གོ་ སྐབས་མང་
དག་ཅི ག ་ཡོ ད་པ་རྣམས་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་ལེ ན་

ཐུ བ ་ཀྱི ་ མེད། རྒྱ་གཞུང་ནས་གནད་དོན་དེ་ བེད་སྤྱོད་ལོ ག ་

པར་བཏང་སྟེ་ བོད་ནང་གནས་ཚུལ ་རྫུན་སྒྲོག་དང་། བཙན་

བྱོལ་ནང་དབྱེན་དཀྲུག །རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཐོག་བེད་སྤྱོད་ལོ ག་པར་
གཏོང་བཞིན་པའི་ གནས་ཚུལ ་ཇི་ སྙ དེ ་ཅི ག ་བཀའ་ཤག་ལ་

དང་། བླ་ོ གཡེང་བྱེད་བཞི ན་འདུག ་ཅི ང་། བོད་ནང་ནས་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་རྒྱུན་མཐུ ད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རིས ་
གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་ གནས་

པའི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་པ་རྣམ་པར་དུས ་ཆེ ན་གྱི ་ འཚམས་

འདྲི་ དང་མཉམ་དུ་ སྙི ང་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་ར་ྗེ ཆེ་ ཞུ ་ རྒྱུ་
དང་། སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་

ཚེ ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཤི ང་། ཐུ གས་བཞེད་ལྷུན་འགྲུབ ་ཡོ ང་

བ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་མང་གཙོའི་ ལྗང་མྱུག་འདརི ་

འདུན་ཞུ་ གི་ ཡོ ད། བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩

འཁོས་བག་མ་ཕབེ ས་པའི་ སེམས་ཚོར་སནྟོ ་མཁན་འདྲ་མིན་
ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རེད།

མིའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི ་ དགོངས་དོན་དང་མཐུ ན་པའི་ ཐབས་
དང་། འབྲེལ ་ཐོགས་སོ ་ སོས ་ཀྱང་འདི་ མུར་གནས་ན་ཁེ་

སྐབས་འདི་ བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ འདོད་བྱུང་ཞི ང་། བཅའ་ཁྲིམས་

ུ ་བཞི ན། ཕུ གས་རེ་མངོན་འགྱུར་གྱི་ཕྱོགས་སུ ་ གོམ ་པ་
རམ

མཐའ་དོན། རང་ཅག་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ར་མཐུ ན་འགྱུར་

འབྱོར་བྱུང་ལ། རང་རའེ ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཆུང་ང་ུ འདའི ་ི ནང་དུའང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་འཚོ ་ གནས་ཀྱི་སྲོག་དབང་མཐུ ད་

དུ་ བཞད་པའི་ རྨི་ ལམ་འད་ི ང་ཚོ ་ ཐུ ན་མོ ང་གི ་བྲང་དབུས ་སུ ་

ལའང་ཁེ་ ཕན་འཐོབ ་མི ་སདྲི །

སྤ ལ
ེ ་མཚམས་འཇོག ་རྒྱུ་ཡི ན་ལུ གས་ཀྱི ་ བརྡ་ལན་བཏང་

དེ་ ཕྱོགས་ཡོ ངས་ནས་འབད་བརན
ྩོ ་གནང་བཞིན་པ་དརེ ་

ས་ཡི ན་པས། གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ སྐལ་བཟང་མྱུར་

མཐོང་འདོད་མེ ད་ཅི ང་། འབྲས་བུ ་ དེ་ ལྟ་ བུ ་ ལས་བོད་མི ་སུ ་

དཀའ་རྙག
ོ ་དེ་ འཕྲལ་དུ་ སེལ ་མ་ཐུ བ ་ཚེ་རྩ་དོན་ལས་འགུལ ་

གང
ྱོ ་ཇི་ཆགས་དགེ་ སྐྱོན་གཞལ་བསྡུར་གྱིས། ལོ ་རྒྱུས་དང་
མི ་རི གས་ལ་འགན་ཁུར་པའི་ ཐོག་ནས་བསམ་ཞིབ ་གདམ་

སྣེ་ཡིན་པ་དང་། བོད་དོན་འཐབ་རདྩོ ་ཀྱི་ སྙིང་སབྟོ ས་འཁྱིལ ་

པས། བོད་མི ་སུ ་ ཞིག་གི ས་ཀྱང་མཐའ་འབྲས་དེ་ ལྟ་ བུ ་ ཞིག་

ཚེས་ ༢ ལ། །

ཚུལ ་གང་ལའང་མཐུ ན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ ་ ངེས ་ཡི ན་པ་

སྙིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཚོར་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ེ ན་ི

ནི་ བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུགས་སྦ་ོ ལུ ག ་རྒྱུ་ཉག་ཅི ག ་ལས་མེ ད་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ས ་སེ མ ས་འཚབ་

མཛའ་སེ མས་འཆང་མཁན་གྱི ་ གཞུང་དང་། གྲོས ་ཚོ གས།

རྩུབ ་སྲིད་ཇས
ུ ་ཡུ ན་བསདྟུ ་དམ་དྲག་ཆེ་ བ་ད་ེ ལྟ འི་ འོག ཁྱེད་

གཤི ས ་ལུ གས་བཟང་པོ་ སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི ་ སེ མས་ཤུ གས་བསྐྱེད་

འདི་མུར་མཁྲེགས་རེངས་ངང་ལྷ ག་ཚེ ། དའེ ི་མཇུག་འབྲས་

གསོ ན་ཤུ གས་ལྡ ན་པའི་ ལོ ་ འདབ་རབ་ཏུ ་རྒྱས་པའི་ སྨ ནོ ་

སྐབས་གསར་པའི་ བཀའ་ཤག་གི ་ ངོས ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་

ཅག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རི ག་དང་། སྐ ད་ཡི ག ཡུ ལ ་གོམས་

གྲ་སྒྲིག་ཨང་བསར་དང་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་པོ་ ཡོ ད། ད་ེ མིན་

སྙན་གསན་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་དང་། དའེ ི་ ཐོག་རང་ཅག་ལ་

ཡར་རྒྱས་ཇི་ སོ ང་གི་ རྫུན་སྒག
ྲོ ས་བྱེད་ཚུལ ་དེ་རི གས་ལ་མ་
ལྟས
ོ ་པར། བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ ངོ་ བོ་ གཏོར་བཤི ག་གི ་ གདུག་
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ག་མ་ནོར་བ་བྱེད་དགོས ་པའི་ དུས ་ལ་བབས་འདུག་ཅས
ེ ་གོ་
དང་མཐུ ན་པར་གྲོས་ཚོ གས་ཚུ གས་མ་ཐག་ཏུ ། བཀའ་ཤག་
གི ས ་སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་དང་མཉམ་དུ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི ་

ལས་བགོས ་གཞིར་བཟུང་བོད་སྤྱི་ པའི་རྩ་དོན་དང་། མང་
ཚོ གས་ཀྱི་ བདེ་ དོན་ཐོག་ཐུ ན་མོ ང་གི ས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུའི་

༄༅། །ཕྱི་ དྲིལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི ་ བརྙ ན་འཕྲིན་དྲ་

རྒྱའི་ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕྲིན་དང་གསུ ང་ཆོས་
ཁག་རྒྱུན་དུ་ འཇོག་མུ ས ་ཐོག་བོད་དོན་སྐར
ོ ་གྱི ་ བརྙ ན་འཕྲིན་
གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུ ས ་ཡི ན། དྲ་རྒྱའི་ ཁ་བྱང།
www.tibetonline.tv
ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོ ང་བ་ཞུ།
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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་
སྲིད་སྐྱོང་གི ་ལས་འཁུར་ཞུས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་བསནྟུ ་
དམི གས་བསལ་བཅར་འདྲི།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི་ དགོངས་གཞི་

རེད་ལ་མི ་མང་གི་མངོན་འདོད་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་ ཡོ ད་སྟབས།

རྒྱ་ནག་ལ་གང་སྙབོ ས་ཐུ བ ་ཐུ བ ་བྱེད་དགོས ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ ན་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ སྐ ད་ཆ་མ་བཤད་པར་
བོད་རྒྱའི་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་སེལ ་མི ་ཐུ བ། དེ་མི ན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ ་

མོལ ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་ནང་ད་ེ སྔ་མི ་ གྲངས་མང་པོ་ ཞིག་

ཡོ ད། མི ་བཅུ་ དག
ྲུ ་བཅུ་ བདུན་ཞི ག་འདུག ཚོ གས་ཆུང་གི ་

ངོ་ བོ་མེད་པར་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་ ངོ་ བོར་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་དེ་
ཏོག་ཙམ་བསྡུས ་ཡོ ད། དེ་ སྔ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་

མས་དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཕྱག་ལས་ཧུ ར་ཐག་གནང་
ཡོ ད། སོ ་ སོ འི་རི གས་པ་གང་ཡོ ད་པ་བཏོན་ཏ་ེ གང་ཐུ བ ་

ཞབས་འདགེ ས་ཞུས ་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ སྐབས་སུ ་ ང་ཚོ ས ་ཕྲན་
༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས ་ ༣ ཉིན་བོད་

ཡོ ད་པ་ནང་བཞིན་བང་སྒྲིག་ནས་ད་བར་ཟླ་བ་གསུ མ ་མམ་

མཆོ ག ་གི ས ་སྲིད་སྐྱོང་གི ་ ལས་འཁུར་ཞུས ་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་

དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས། སྤྱི་ཚོ གས་བདེ་ དོན་

མི འི་ སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་
ྲི ་པོ་ འཁོར་གྱི་ ཡོ ད་སྟབས། ཕྱི་ དྲིལ་བོད་ཀྱི་ བརྙན་
༡༠༠ ཧལ
འཕནྲི ་ཚན་པའ་ི མདོ་ འཛིན་པ་བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས་

ཀྱིས ་དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐ ང
ྱོ ་མཆོ ག ་ལ་བཅར་འད་ྲི ཞུས ་པ་
ཁག་གཤམ་གསལ།

བསྟན་འཛི ན་འཆི ་མེ ད་ལགས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་

གིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེ ད ེ་རིང་ཉནི ་གྲངས་བརྒྱ་
ཏག་ཏག་འཁོར་གྱི ་ ཡོ ད་སྟབས། འདས་པའི་ ཉནི ་གྲངས་

བརྒྱའི་རིང་ད་ེ སྔ འི་ འཆར་སྣང་དང་ད་ལྟ་ དངོས་སུ ་ ལས་དོན་
ཐོག་ཞུགས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་གཉིས ་ཀྱི ་ ཉམས་མྱོང་
གང་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་གསུ ང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག ད་བར་ཐོག ་མར་སོ ་ སོ ་ ཡི ས ་

བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་དང་མི ་མང་ལ་ཁས་ལེ ན་ཞུས ་པ་ལྟར་
ལས་ཀ་ཡག་ཐག་ཆོ ད་འགྲོ་ གི ་ འདུག བསམ་བླ འ
ོ ི་ ནང་

བུ ་ བཅོས་སྒྲིག་བྱས་ཡོ ད།

ཉིན་གྲངས་བརྒྱ་རི ང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

བོད་ནས་གནས་ཚུལ ་མཁོ་ སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ བདེ་ སྲུ ང་ལས་

གྱི་ ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་བསམ་པ་ནང་

ཁུངས་ཀྱི ་ ལས་དོན་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ཐད་ཕྲན་བུ ་ བསྒྱུར་བཅོས ་

བཞིན་བྱུང་སོང་། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས། དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོ ག་

གི ས་དེ་ སྔ་ ལས་རྒྱུན་གྱི་ ནུས་པ་ཡོ ངས་རགྫོ ས་ཆབ་སདྲི ་ཐོག་

ལ་སྤུངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུ ངས་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ང་ཚོ འི་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ གནད་དོན་གལ་ཆེ ་ཤོ ས ་དེ་ བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ད་ེ རེད། འདའི ི་ ཐོག ་ལ་དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་
སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གིས་འཆར་གཞི་ ཇི་ ལྟར་བང་སྒྲིག་ཡོ ད་དམ།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག དེ་རི གས་ད་ལྟ་ ཞིབ་ཚགས་པོའ་ི

ངང་ཞུ་ ཐུ བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་དེ་ སྔ་ ཐེངས་མང་པོ་
ཞུས ་ཟིན་པ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ ལངས་ཕྱོངས་འདི་ བོད་མི ་

མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ དབུ ་མའི་
ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ལ་འགྲོ་ དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད། དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་

ཁུངས་ཀྱི ་ འགན་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་བད་ེ སྲུང་ལས་

གཏོང་དགོས ་ཁག་བཏང་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཕྱི་ དྲིལ ་
ལས་ཁུངས་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ གནས་ཚུལ ་མཁོ་ སྒྲུབ་

ྲི ་དྲུང་ཆེ་ དང་བད་ེ སྲུ ང་
བྱེད་མཁན་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་ཕྱི ་ དལ
ི ་ནས་གནས་ཚུལ ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་བོད་ཀྱི ་ སྲིད་
གཉས

བྱུས ་ཉམས་ཞིབ ་ཁང་ནས་དཔྱད་པ་གནང་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད།
བོད་ཀྱི ་ སྲིད་བྱུས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་དང་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནང་སྔནོ ་མ་ནས་ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ འི་

ས་མི ག་ཡོ ད་པ་དེར་གལ་ཆེ ན་པོ་ བརྩི ས ་ཏ་ེ ཁོང་རྣམ་པ་
བཞིར་ཐབས་ཇུས ་གཏན་འཇགས་ཚོ གས་ཆུང་ཞེས ་བཅོས ་
སྒྲིག་བྱས་ཡོ ད།

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ ་བའི་ ལྷ ན་ཁང་ཁག་གི ་ ལས་དོན་བྱེད་

ཕག
ྱོ ས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ ་བ་བཟང་དུ་ གཏོང་རྒྱུ་དང་ནུས ་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཇི་ ལྟར་བྱེད་དགོས། གནས་ཚུལ ་གང་ཐོབ ་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
པ་དེ་ དག་བེད་སྤྱོད་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས། འབྱུང་འགྱུར་
ལས་གཞི་ ནི་ བོད་རྒྱའི་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་མ་སེལ ་བར་དུ་ བོད་ནང་

དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཞིབ ་འཇུག ་
ཚད་ལྡ ན་བྱས་ཏ་ེ རྒྱལ་སྤྱིའི་ སྤྱི་ཚོ གས་ནང་འཕྲོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་
དང་།

དེ་ ཡང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ འགྱུར་འགས
ྲོ ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་

འག ་ྲོ གི ་ ཡོ ད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་བོད་པ་

སླབེ ས་ཡོ ད། ད་ེ རིགས་ས་གནས་ཀྱི་མི ་སར
ེ ་ཆགས་ཟིན་པ་
དང་འག ་ྲོ སྟངས་འག ་ྲོ ལུ གས། སྐ ད་ཡི ག་ཤེས ་ཀྱི་ ཡོ ད། དེ་

དག་ཚང་མ་མིའི་ ནུས ་ས བྟོ ས་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད། མིའི་ ནུས ་

སྟོབས་གང་ཡོ ད་པ་བ དེ ་སྤདྱོ ་ཡག་པོ་ བཏང་དགོས ་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་ ཡིན། དེ་ སྔ་ ཡི ན་ན་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཕྱི་ ད ྲིལ་བཀའ་བླནོ ་
ཡོ ད་ན་ཕྱི་ ད ྲིལ་བཀའ་བླནོ ། ཕྱི་ ད ྲིལ་ལས་ཁུངས། སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་རྣམ་པ། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ། བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་བཅས་ཀྱིས ་འགན་བཞེས ་གནང་

གི ་ ཡོ ད་ཀྱང་དའེ ི་ ཐོག་ལ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ནས་སྣེ་ཁདྲི ་ད་ེ

གླིང་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནང་ལས་འགུལ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུར་བང་སྒྲིག་ཡོ ད།
བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས། བར་ལམ་ནས་དཔལ་ལྡ ན་
སྲིད་སྐ ྱོང་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ངས་པ་བཞི ན་དེ་ སྔ འི་ བོད་རྒྱ་

འབྲེལ ་མོ ལ ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུ ང་ཕྱིར་བསྡུ ་ དང་སྦྲགས།

ཐབས་ཇུས ་འཆར་འགོད་ཚོ ག ས་ཆུ ང་ཞེས ་པ་བཙུ ག ས་

གནས་ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བཅས་སུ ་ འབྲེལ ་བ་ཤུ གས་
ཆེ ན་པོ་ བྱེད་དགོས ་པ་དང་། བོད་རིགས་ཚོ གས་པ་དང་
བོད་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པར་འབྲེལ ་བ་བྱེད་རྒྱུར་ཆེ ད་

མངགས་མི ་བསྐ་ོ དགོས་བྱུང་ནའང་བསྐས
ོ ་པ་ཡིན་ན། ནུས་

པ་ཆེ་ བ་འཐོན་གྱི་རདེ ་བསམ་གྱི་ འདུག ལྷ ག་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་གཞོན་སྐྱེས ་གཙོ་ བོར་གྱུར་པའི་ བོད་དོན་ཞུ་ གཏུ ག་བྱེད་
མཁན་རྣམ་པས་ཞུ་ གཏུ ག་ལས་འགུལ ་ཡག་པོ་ སྤ ལ
ེ ་བའི་
སྐ བས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ འགྲོ་ གྲོན་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པར་བོད་

རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རོགས་བྱེད་པ་དང་དའེ ི་ སྒ ང་
ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ། གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས ་མི ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ། སྐུ་ ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་

བཅས་གང་ལྟར་ང་ཚོ འི་ ནུས ་པ་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་གཅི ག་

ལ་སྤུངས་ཐུ བ་པ་དང་འཁདྲི ་ཐུ བ་རྒྱུའི་ བསམ་བླ་ོ ཞིག་འཁྱེར་
ཏེ་ ལས་རི མ ་བང་སྒྲིག ་ཡོ ད།

ཟླ་བ་གཅི ག ་གཉིས ་ནང་

ཚུ ད་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལ
ེ ་ཏ་ེ མང་ཚོ གས་

ཇི་ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ འདུག ད ེར་བལྟས ་ཏ་ེ འཛམ་

དཔག་པའི་ ལས་ཀ་བྱེད་དགོས ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག

ཡམས་དང་འབྲེལ ་ནས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས ་རྒྱ་

ད་བར་ལོ ་ ངོ་ ༡༡ ལྷ ག ་གི ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་

རྒྱ་གས
ྲོ ་མོ ལ ་ཐད་དམི གས་བསལ་ཡ་ལན་དེ་ འདྲ་བྱེད་ཀྱི ་

ནག་གཞུང་གི ་བྱ་སྤདྱོ ་དང་། ལྷ ག ་པར་ཏོག ་དབྱིབས་ནད་

ནག་ལ་ལྟ ་ ཕག
ྱོ ས་འགྱུར་བ་འག ་ྲོ དང་འག ་ྲོ བཞིན་པ་རེད།
ལྷ ག ་པར་གནས་ཡུ ལ ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལྟ ་ བུར་མཚོ ན་ན་

མེད། ང་ཚོ འི་ ངོས་ནས་གྲོས་མོལ ་བསྐྱར་གསོ ་ ཐད་རེ་ བ་ག་

སྲིད་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གྱི ་ གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་གྲོས ་མོལ ་སླ ད་སྐུ་ ཚབ་སུ ་

ཞུས ་གནང་བ་དང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་

འདྲ་ཞི ག་གནང་གི ་ ཡོ ད་དམ། གལ་ཏེ་ དངོས་སུ ་ གྲོས་མོལ ་
ཕེབས་ཀྱི་རེད་དམ།

བརནྟེ ་ར་ེ བ་རྒྱག་གི ་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གདེང་ཚོ ད་ཀྱང་ཡོ ད།

བསམ་མཛོད་བསྟི་

ཞིབ ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་ཡ་ལན་བྱེད་སྟངས་ལ་

བསལ་གང་ཕྱིན་ཡོ ད་དམ། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༠ ལོ ་ ནས་བཟུང་

དགོས ་དོན་དང་ཕྱག་ལས་ཀྱི ་ ངོ་ བོར་འགྱུར་བ་དམི གས་

ར་ུ གཏོང་རྒྱུའི་ ནུས་པ་ཡོ ད།

ཁོངས་གཞུ ང་དང་ག ས
ྲོ ་ཚོ གས།

སྐུ་ཚབ་ག་དུས་དང་སུ ་ བསྐ་ོ དགོས་ཀྱི་ འདུག ད་ེ དག་ཚང་མ་

བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས། འདས་པའི་ ལོ ་ཤས་ནང་རྒྱ་

དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག ང་ཚོ ས ་རེ་ བ་མུ ་ མཐུ ད་རྒྱག་

ལོ ་ རས
ྗེ ་མ་ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་སོ ་ སོ འི་ ཁྱབ་

མཆོ ག་གི ་ དགོངས་པ་དང་མཐུ ན་པར་བྱས་ནས་འགྲོ་ དགོས།

གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ཚོ གས་ཆུང་གི ་ མིང་བསྒྱུར་བ་བཏང་

བོད་དོན་ཞུ་ གཏུ ག་གི་ ལས་དོན་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཐུ བ ་ཚེ ་
རང་བཞི ན་གྱིས ་ད་ལྟ འི་ ལས་འགུལ ་ལྡ བ ་མང་པོ་ཤུ གས་ཆེ་

བོད་དང་བོད་མི།
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དགོས། ར་ེ བ་མེད་ན་ང་ཚོ འི་ འཐབ་རདྩོ ་བརླ གས་ཟིན་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ དཀའ་རྙག
ོ ་དེ་ དཀའ་རྙག
ོ ་

ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ འི ་ འཁྲུ ངས་སྐ ར་ལ་འཚམས་འད་ྲི

ནང་ལའང་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་བོད་ཀྱི ་ གནད་དོན་ཐོག ་

ལ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་གནང་རྒྱུ་མཚོ ན་པའི་ འགྱུར་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་

ཞིག་འག ་ྲོ བཞིན་པ་རདེ ། བོད་མིའི་ སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་གོ་ སྐབས་འདི་ དམ་འཛི ན་
གནང་ཕག
ྱོ ས་ཐད་ལམ་སནྟོ ་གང་ཡོ ད་དམ།

ཞིག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

དཔལ་ལྡ ན་སདྲི ་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག སྤྱིར་ད་བར་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་

དག་ཅི ག ་ཡོ ད་སྟབས། ད་ེ དག་སེལ ་དགོས ་རྒྱུ་ངོས ་འཛིན་

པར་བརྟེན་ཞི བ ་ཕྲ་འགྲོ་ མི ་དགོས ་པར་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་

ཡུ ་ གུར་དང་སོ ག་པོ། ཧོང་ཀོང་སོ གས་ཀྱི་ གནས་ཚུལ ་མང་

པའི་ ཐོག ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ འདུན་པ་ཡོ ད་ན་སེལ ་ཐུ བ ་རྒྱུ་

རེད། དརེ ་བརནྟེ ་བར་ལམ་ནས་བརྡ་ལན་ལྟ ་ བུ ་ ཕྲན་བུ ་
འབྱོར་ཡོ ང་གི ་ འདུག ད་ེ དག་ར་ེ ར་ེ བཞིན་ཞུ་མི ་ དགོས་པར་

ཁུངས་ལྡན་ཇི་ ཙམ་ཡི ན་མི ན་བལྟ་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་
སྐ ད་ཆ་མ་བཤད་པར་འགྲོ་ ས་གང་ཡང་མེ ད། རྒྱ་ནག་དང་
ལྷ ན་སྐ ད་ཆ་བཤད་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དང་

ལྷ ན་བོད་དོན་སྐར
ོ ་མཐར་ཐུ ག ་གི ་ ཐབས་ལམ་ཞིག ་མ་རྙ དེ ་

བར་དུ་ ལས་འགུལ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ནང་བོད་ནང་གི་
བོད་མིའི་མགྲིན་ཚབ་པ་བྱེད་རྒྱུ། བོད་ནང་གི ་ གནས་ཚུལ ་
ཉམས་ཞི བ ་བྱེད་རྒྱུའི་ ཐོག་མུ ་མཐུ ད་བྱེད་དགོས ་ཀྱི ་རེད་མ་

གཏོགས་ད་ེ མུ ར་བསྡ ད་ན་འགྲིག ་ཐབས་མེ ད། དེའི་ སྟེང་
ཤུ གས་གང་ཐུ བ ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ འི་ ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་
ཨང་གསར་ཡོ ད།

སྐུ་ཚབ་ཟརེ ་རྒྱུ་ད་ེ སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

ཤུ གས་ཆེ་ཤོས ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་ཆགས་ཡོ ད་
མཉམ་འབྲེལ ་ལམ་མུ ་མཐུ ད་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོ ང་བཞི ན་
ཡོ ད། ཨ་རི འི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་མཐུ ད་པ་

གང་མྱུར་གཏན་འཁེལ ་བ་ཡི ན་ན། མཇུག ་སྐང
ྱོ ་བྱེད་རྒྱུའི་

ལས་ཀ་མང་དག་ཅི ག ་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་བང་བསྒྲི གས་དང་
སྒྲིག་བཞི ན་པ་རེད།

ད་ལྟ འི་ དུས ་སུ ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་ ཙམ་དུ་ མ་ཟད་ཡུ ་རོབ ་
ཁུལ ་དུ་ ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ སྟངས་གང་ཙམ་འགྱུར་བ་
ཤུ གས་ཆེན་པོ་ འག་ྲོ བཞིན་འདུག ད ེར་བརནྟེ ་ཡུ ་རོབ་ཁུལ་དུ་

ཤུ གས་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ ཡོ ད་སྟབས།
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནས་ཡུ ་རོབ ་ཁུལ ་དུ་ བཅར་རྒྱུ་བང་སྒྲིག་བཞི ན་

ཡོ ད། ད་ེ བཞིན་ཨ་རིའི་ བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ ་
མཐུ ད་པ་བསྐས
ོ ་པ་ཡི ན་ན། ཨ་རི་ ལའང་བཅར་རྒྱུ་བང་སྒྲིག་

བཞི ན་ཡོ ད། ད་ལྟ འི་ གོ་ སྐབས་འདི་ དམ་འཛི ན་བྱེད་མ་ཐུ བ ་
པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ འི་ ལོ ་རྒྱུས་ནང་འགན་མ་འཁུར་བའི་ གནས་

བོད་དང་བོད་མི།

སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགྲོ་ གི ་ ཡོ ད།
རྒྱ་གར་ནང་དུ་ ཡི ན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས ་སྔར་དང་

མི ་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་དོ་ སྣང་གནང་གི་ འདུག འད་ི ངའི་ འཇོན་

ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མ་རདེ ། གནས་སྟངས་

རང་གི་ དབང་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་ བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ ཞིག་

ལ་སྐ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ གོ་ སྐབས་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་ལའང་སྐ ད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་
གོ ་ སྐ བ ས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་ལ་འཛམ་གླི ང་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི ་

ལྟ ་ སྟངས་འད་ི འདྲ་ཞིག ་ཡོ ད་སྟབས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

འཚོ ལ ་རྒྱུར་སྔར་དང་མི ་འདྲ་བའི་ ལས་སླ་ར་ུ ཟེར་ནའང་མི ་

འདུག་སྟབས་བད་ེ ར་ུ འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པའི་ གོ་ སྐབས་འདི་མ་
བརླགས་པ་བྱེད་དགོས།

སྤྱིར་སྤྱི ་ ཚོ གས་འགྱུར་ལྡ ག
ོ ་མང་པོ་ འག ་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པར་

བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ ཞི ག ་ལ་བོད་པ་སླ བེ ས་ཡོ ད་པའི་

ནུས་པ་འདི་ དག་བདེ ་སྤདྱོ ་བཏང་ཐུ བ ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་ཟླ་བ་གཅི ག་གཉིས་ནང་འདིའ་ི སྐརོ ་

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏ་ེ བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས ་གཙོ་ བོར་གྱུར་
པའི་ བོད་པ་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུ བ ་པ་ཡི ན་ན།

ད་ལྟ་ ལས་ལྷ ག་བོད་དོན་ཞུ་ གཏུ ག་གི་ ལས་འགུལ ་ཤུ གས་ཆེ་

ར་ུ བཏང་ཐུ བ ་ཀྱི ་རེད་སྙམ ་པའི་ར་ེ བ་རྒྱག་བཞིན་ཡོ ད། ད་ེ
བཞི ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་

ལ་བཅོས ་སྒྲིག་ཕྲན་བུ ་བྱས་ཏ་ེ ལོ ་ རས
ྗེ ་མ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་གཙོ ་ བོ་ ད་ེ སོ ་ སོ འི ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ གཞུ ང་དང་། གས
ྲོ ་ཚོ གས། བསམ་མཛོད་

བསྟི་ གནས་ཁང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་བཅས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ཀ་གཙོ་ བོ་ གནང་རྒྱུ་
དང་། བོད་མི ་ དང་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པར་འབྲེལ ་
བ་བྱེད་རྒྱུ་རིམ ་པ་གཞན་ཞིག་བང་སྒྲིག་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་ཆ་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཚོ གས་མ་ཐུ བ ་པ་
ད་ེ ཡང་ང་ཚོ ་ ལ་བར་ཆད་ཕྲན་བུ ་ ཞིག ་ཆགས་ཡོ ད། གལ་

ཏེ་ བཀའ་ཤག་གི་ ངོས་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་སྦར
ྱོ ་དགོས་རིགས་
ཡོ ད་ན། ག་དུས ་ཡི ན་ནའང་སྦྱར་རྒྱུའི་ འདོད་པ་ཡོ ད་ཅེས ་

ཞུ་ བཞིན་ཡོ ད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ འི་ འདོད་པ་མེ ད་བཞི ན་དུ་
བཀའ་ཤག་གིས ་བྱེད་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ འི་ དབང་ཚད་ལས་

འགལ་པའི་ ལས་ཀ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད། ང་ཚོ འི་ར་ེ བར་སྤྱི ་
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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

འཐུ ས ་རྣམ་པ་འཛོམས་གནང་ས ་ྟེ ཐབས་ལམ་ཞིག ་བཏོན།

གྱི ་ བསམ་བླ་ོ ཇི་ ལྟར་ཡི ན་པ་ད་ེ དག་འགྲེལ ་བཤད་ཞུས ་ཏེ་

གནང་ཆོ ག་པ་ཞིག་རེད། ནང་ཁུལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཁག་གྲོས་

གྱི ་ ཡོ ད་པ་དང་འཛི ན་དགོས ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་པ་ད་ེ

གྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཏ་ེ གོ་ བསྡུར་གང་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་

བསྡུར་གནང་ཆོ ག་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ པའི་ ལས་དོན་ཡང་ཞོར་དུ་
བྱས་ཏ་ེ དཀའ་ངལ་སེལ ་བ་ཡི ན་ན། དཔེར་ན་ང་རང་ཡར་

སྒྲིག ་འཛུགས་སོ ་ སོའི་ ངོས ་ནས་ལངས་ཕྱོགས་གང་འཛི ན་
དག་འགྲེལ ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ས ་འགྲེལ ་བ་ཞུ་
ས་དེ་ དག་ལ་གོ་ བ་གཉིས ་མི ་འགྲོ་ བར་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

མ་སླབེ ་སྔནོ ་འདི་ ལྟར་ཞུས་པ་ཡི ན། མང་ཚོ གས་ནང་མཐུ ན་

ཡོ ང་ཐུ བ ་པ་ཡི ན་ན་ནང་ཁུལ ་འགལ་ཟླ་ཡོ ང་དགོས ་དོན་

མཐུ ན་ལམ་ཡོ ང་དགོས། ཞེས་དེ་ སྔ་ ཁས་ལེ ན་ཞུས་པ་ནང་

བླ་ོ འད་ི ལྟར་གཏོང་ཐུ བ ་པ་ཡི ན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་

ལམ་ཡོ ང་བར་བོད་པའི་ སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ ལས་ཀྱི་ སྣེ་མོ ་ བ་ནང་

ལྟར་ཁྲིམས་ཞིབ ་ཁང་ལ་བཅར་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦
དང་ཆེས ་མཐོའི་ ཁྲིམས་ཞིབ ་ཁང་དབར་འབྲེལ ་བ་ཇི་ ལྟར་

འཇོག ་གི ་རེད། གཅི ག ་ཕན་གཅི ག ་གྲོགས་བྱས་ནས་ནུས ་
པ་མཉམ་སྤུངས་ཇི་ ལྟར་གནང་གི ་རེད།

དེ་ བཞི ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་ཚུ གས་མ་ཐུ བ ་

པ་རདེ ་མ་གཏོགས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་འཇུག་གམ་ཕྱི་ཟླ་ ༦
པའི་ ཟླ་མགོར་ག་དུས ་ཚོ གས་ཐུ བ ་པ་ཡི ན་ནའང་བོད་མི ་

མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷ ན་ཚོ གས་མཉམ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦
པས་འབྲེལ་བ་ག་འདྲ་འཇོག་གི་རདེ ། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་
ཇི་ ལྟར་གནང་གི ་རེད། འཛི ན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གྲོས་ཚོ གས་ལ་

མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྦར
ྱོ ་དགོས ་ཁག་ཆ་ཚང་བཟོས ་ཡོ ད་ནའང་གྲོས ་
ཚོ གས་ཚུ གས་མ་ཐུ བ ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་ལྷ ག ་

ཡོ ད། ཕགྱོ ས་མཚུངས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ སྡ་ེ ཚན་དང་གཞུང་

རྩ་བ་ཉདི ་ནས་མེད། ཅས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཚང་མས་བསམ་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རང་བཙན་དང་དབུ ་མ་ཞས
ེ ་རདྩོ ་པ་རྒྱག་མི ་
དགོས་པའི་ གནས་སྟངས་ཤི ག་ཡི ན།

གཙོ་ བོ་རང་ར་ེ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཆུང་ངའུ ི་ནང་
ཆོལ ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ གནས་ཚུལ ་སྐབས་རེ་ཕྲན་བུ ་ཆེ་
ར་ུ འག ་ྲོ གི་ ཡོ ད།

སྐབས་ར་ེ ཆུང་དུ་ འགྲོ་ གི ་ ཡོ ད། ད་ཆ་

ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ བའི་ དུས ་ཚོ ད་ཅི ག ་ཤར་ཡོ ད། དའེ ི་ ནང་བསམ་
བླ་ོ གང་གཏོང་དགོས ་ཀྱི ་ འདུག ་ཅ་ེ ན་སྤྱིར་ནང་ཁུལ ་བཤད་
ར་ེ ཕྲན་བུ ་ཡོ ང་གི ་ ཡོ ད་པ་མང་གཙོ འི ་ འག ྲོ་ སྟངས་རེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་ང་ཚོ འི་ ཁ་གཏད་ད་ེ རྒྱ་ནག་རེད་མ་
གཏོགས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁུལ ་མ་རདེ ། བོད་ནང་
རྒྱ་མི ་རི གས་ཇི་ ཙམ་སླབེ ་ཀྱི་ འདུག བོད་པའི་མི ་རིགས་ཀྱི་

ངོ་ བོ་ དང་། སྐ ད་ཡིག ནང་ཆོས། བོད་ཀྱི་ ཁོར་ཡུ ག་བཅས་

ཀྱི་ ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཇི་ འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ འདུག ད་ེ དག་

ཁོངས་མིན་པའི་ སྒྲིག་འཛུགས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ ནང་ཁུལ ་རདྩོ ་པ་ལས་

མི ན་པའི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གཅིག་ལྷ ག་ཡོ ད། འཛིན་སྐང
ྱོ ་

བྱེད་དགོས ་པ་སྔ ནོ ་མ་ནས་སླ བེ ས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་ད་དུང་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གོམ ་པ་ཇི་ ལྟར་བརྒྱག་དགོས ་པ་

ནུས ་པ་ཕྲན་བུ ་ ཡོ ད་པ་ད་ེ ཐོར་ཞིག ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན། སྤྱི ་

ཁག་བཅས་ལ་འབྲེལ ་བ་ཞུས ་ཡོ ད། ད་ཆ་གཞུང་ཁོངས་

བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཕར་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་

ད་ེ དག་གི ་ ཐོག ་གང་ཐུ བ ་གསལ་པོ་ བཟོས ་པར་ཚང་མས་
དགའ་མོས་གནང་གི་ འདུག

དཔར
ེ ་ན་རང་བཙན་དང་དབུ ་མ་ལྟ་ བུ ་ ཡིན་ནའང་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་མཇལ་བའི་ སྐབས་སུ ་རྣམ་

པ་ཚོར་བོད་དོན་ཞུ་ གཏུ ག་སླ ད་གོ་ སྐབས་མང་པོ་ འཐོབ ་ཀྱི ་

ཡོ ད་པ་རདེ ། ད ེར་བརནྟེ ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ དགོངས་པ་
གང་རེད། བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ ལངས་ཕྱོགས་གང་

རེད། དབུ་མའི་ ལམ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ཟརེ ་ན་གང་རདེ ། ད ེ་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚོ ས་དམི གས་ཡུ ལ ་གང་འཛི ན་གྱི་ ཡོ ད། གཉིས་ཕན་

ལྷ ག ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་མཛུབ ་མོ ་ བཙུ གས་ནས་འཐབ་རདྩོ ་

ཡི ན་ནའང་དའེ ི་ ཐོག ་ཤུ གས་ཆེ་ ཙམ་འག ་ྲོ དགོས། ང་ཚོར་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས ་ང་ཚོར་

ཐུ གས་ར་ེ བཅངས་པ་ད་ེ དག་ཆུའི་ ནང་གཡུ ག་པའི་ བཟོ་ འདྲ་

ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ ཐོག་ནས་ཀྱང་ནག་ཉསེ ་
ཀྱི ་ གནས་བབ་འདི་ འདྲ་ཞི ག ་འཁྱེར་དགོས ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་ བོ་ ཆགས་ཀྱི ་རེད་བསམ་གྱི ་ འདུག དེར་

བརནྟེ ་འཛིན་སྐང
ྱོ ་གི ་ ལས་དོན་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ཐོག ་ནས་གང་
ཐུ བ ་ཚགས་ཆུ ད་པོ་ བྱས་ནས་ང་རང་ཚོ འི་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་

ད་ལྟ འི་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་འད་ི ཟུར་དུ་
བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དོ་ སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་མཆོ ག ་གིས ་འདས་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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པའི་ ལོ ་ ངོ་ ༥༠་་་༦༠ རིང་སྐུ་ ལས་བསྐནྱོ ་ཏ་ེ མང་གཙོ་

ི ་ལོར་བོད་ནས་མི ་ལྔ་མ་གཏོགས་སླབེ ས་ཐུ བ ་མེད། ད་
ནང

ཁག་གི ་ ནང་ཟླ་སྒྲིལ ་བྱེད་རྒྱུའི་ ལས་གཞི་ ད་ེ ལོ ་ གཅིག ་དང་

སྟེ་ཚོར་བའི་ སངྟེ ་འག ་ྲོ བ་ཡིན་ན། མང་གཙོ་ཚད་ལྡ ན་ཞི ག་

ཕྲུ ག ་ཡོ ང་མཁན་ཉུ ང་དུ་ ཕྱི ན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་གཅི ག ་འད་ི

རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ས ་ྟེ འཆར་གཞི ་ ལྡན་པའི་ ཐོག་

གསོལ ་རས་སྩལ་བ་འདི་ ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི ་ ཕར་བཞག་

ལོར་བོད་ནས་མི ་ བདུན་ལས་སླབེ ས་ཐུ བ ་མེ ད་སྟབས། སླབོ ་

ཡོ ང་ཐུ བ ་ཀྱི ་མེད། མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མང་གཙོ་ ཞི ག ་

ི ་ནས་བོད་མི ་ཚོ ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ ལ ་གྲུ ་
ཆགས་ཀྱི ་ འདུག གཉས

སྙམ ་པའི་ ངས་རེ་ བ་ཞུ་ གི ་ ཡོ ད།

ཁྱེར་དང་རྒྱལ་ས་ཁག་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་ཆེད་ཕབེ ས་པའ་ི

ཡོ ང་ཐུ བ ་ཀྱི་མེ ད་སྟབས། བསམ་ཤེས་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི་རདེ ་

བསྟན་འཛི ན་འཆི ་ མེ ད་ལགས། ད་ལྟ འི་ བཙན་བྱོལ་ནང་
གི ་ དངོས ་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་གཅིག ་ན་ི སླ བོ ་གྲྭ་ དང་། དགོན་
སྡ་ེ ཁག་གི ་ ནང་སླ བོ ་ཕྲུག ་དང་གྲྭ་ བཙུན་ཉུ ང་དུ་ འག ་ྲོ བཞིན་

པ་རདེ ། ད་ེ བཞི ན་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་ གནད་དོན་ད་ེ
ཡང་གདོང་ལེ ན་བྱེད་དགོས ་པའི་ གནད་དོན་གལ་ཆེ ན་པོ་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད་སྟབས་དའེ ི་ ཐོག་འཆར་གཞི་ གང་ཡོ ད་
དམ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་
དུ་ཚོ གས་འདུ་རབ་དང་རི མ་པ་མང་པོ་ཚོ གས་པ་རདེ ། ད་ལྟ་
བར་སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་ ༢༥ རྩིས་བླངས་ཟིན་པ་རདེ ། བརྩི ་ བླང་

རྒྱུ་བསྡ ད་པ་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ ་དུ་ ཡོ ད་པའི་ གཏན་འཇགས་
སླ བོ ་གྲྭ་ དྲུག ་ས ་ྟེ ཌལ་ཧོར་དང་སི མ ་ལ། ཧར་པ་སྤུར། མ་
སུ ་རི། ཀ་སྦུག ར ྡོར་གླིང་བཅས་རདེ ། བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཤི ག་གི ་ སྔནོ ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་
འགོ་ འཛིན་ཚང་མར་འབྲེལ ་བ་གནང་ས ་ྟེ ཕྲུ ་ གུ ་མདང་སྐས
ྱེ ་
ནས་བཟུང་ལོ ་ གསུ མ ་བར་གྱི ་ གྲངས་ཐོ་ བསྡུ་རབུ ་གནང་བ་

དང་། དེ་ ནས་སྔནོ ་འགྲོ་ སླབོ ་གྲྭར་བསྐདྱོ ་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་གི་
ི ་བར་གྱི ་ སླབོ ་ཕྲུག ་གི་
གྲངས་ཐོ་ དང་འཛིན་རིམ ་བཅུ་ གཉས

གྲངས་ཐོ་ ང་ཚོར་ཡོ ད་པ་རདེ ། ད ེར་བརྟེན་འདི་ གའི་ གྲངས་
ཐོ་ གཞིར་བཟུང་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༢༡ བར་གྲངས་ཐོ་
བལྟས་ཡོ ང་དུས་ཧོན་འཐོར་དགོས་པ་ཞིག་རདེ ་འདུག

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་ཕྲུག་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་ཉིས ་ཁྲི་ ལྷ ག་

ཙམ་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ལོར་བོད་ཕྲུག་གྲངས་
དགུ ་ སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཆགས་འདུག བརྒྱ་ཆ་ལྔ ་ བཅུ་ ལྷ ག ་

ཙམ་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེ འདྲའི་ གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག
རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། གཙོ་ བོ་ གཅིག ་ན་ི
བོད་ནས་ཡོ ང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་ཡོ ད། ལྷ ག་པར་ཕྱི་

ལོ ་ ༢༠༠༨ ནས་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དའེ ི་རསྗེ ་སུ ་ཕྱི་ ལོ ་

༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤ ནས་ཧ་ཅང་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ ། ན་

ཁག་ཏུ ་གནས་སྤས
ོ ་བྱས་པ་དང་ཁག་གཅི ག་རྒྱ་གར་གྱི་ གྲོང་
གནས་སྟངས་རྐནྱེ ་པས་སླབོ ་གྲྭ་ ད་ེ དག་ཚར
ུ ་ཟླ་སྒྲིལ ་ཇི་ ལྟར་
བྱེད་དགོས་མིན་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ནས་སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་ལྔ་ ལ་

བསྐརོ ་བསྐདྱོ ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན། ཁ་སང་ལ་དྭགས་ལ་བསྐྱོད་ཞོར་
ཌལ་ཧོར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡི ན། ཌལ་ཧོར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སླ བོ ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢ ལས་མི ་ འདུག དེའི་ ཁོངས་ནས་ཀར་གྷིལ ་

གཉིས ་ནང་ཚར་རྒྱུའི་ སྐ ད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། གང་ལྟར་

ནས་མ་བྱེད་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

ཆེ ན་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་ ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ ལ་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ ་
མཉམ་འདེགས་ཡོ ང་བའི་རེ་ བ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས ་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་དྲུག ་ད་ེ རྩིས ་ལེ ན་དགོས ་
སྐར
ོ ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ གསུ ང་གི ་ འདུག དེའི་ སྐར
ོ ་ཤེ ས ་རི ག ་

ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མ་གང་མགག
ྱོ ས་འཛོམས་
ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ ཡི ན།

ནས་ཡིན་པ་ལ་དྭགས་པ་གསུ མ ་དང་གཞན་བཅུ་ དགུ ་ ཡུ ལ ་

བསྟན་འཛི ན་འཆི ་ མེ ད་ལགས། གོང་དུ་ དཔལ་ལྡ ན་སྲིད་

བྱེད་གྲངས་བཅོ་ ལྔ་ འདུག

ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས ་ཤི ག་ནི་ སྤྱི་ འཐུ ས ་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་

མི ་རེད་འདུག སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢ ལ་དགེ་རྒན་དང་ལས་
སི མ ་ལར་མཚོ ན་ན་དངོས་གནས་བྱས་ན་བོད་པའི་ སླབོ ་ཕྲུག་
བརྒྱ་ཆ་དགུ ་ བཅུ་ དང་ཡུ ལ ་མི ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ ཡི ན་དགོས ་ཀྱི ་
ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ འི་ གནས་བབ་ལ་ཡུ ལ ་མི ་ བརྒྱ་ཆ་དགུ ་

བཅུ་ དང་བོད་པའི་ སླབོ ་ཕྲུག ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ འདུག དེ་ བཞི ན་

སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུ ངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ འི་ ང་ཚོ འི་ སྤྱི་ཚོ གས་
མ་ཐུ བ ་པའི་ དཀའ་ངལ་དེ་རེད། མང་པོ་ ཞིག ་ལ་སེ མས་

ཚབས་ཡོ ད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེ མུ ་ མཐུ ད་གནས་ཚེ་

གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་དང་མང་ཚོ གས་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གང་གསུ ང་རྒྱུ་ཡོ ད་དམ།

ཧར་པ་སྤུར་དང་མ་སུ ་རི ་ བཅས་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་དེ་ ལྟ ་
བུ ་ ཡོ ང་བཞི ན་འདུག བོད་ཕྲུག ་ཁྱི མ ་སྡ་ེ ཡི ན་ན་བོད་ཕྲུག ་

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག གོང་དུ་ ཞུས་པ་ལྟར་རེ་ བ་ཆེ ན་

ཀྱི ་ མེ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སཾ ་བྷ ་ོ ཊ་ཡི ན་ན་སཾ ་བྷ ་ོ ཊ་ཁྱབ་

དགོས ་ཀྱི ་རེད་མ་གཏོགས།

ཁྱི མ ་སྡ ་ེ རང་གི ་ གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་གཞན་མཁྱེན་
ཁོངས་སླབོ ་གྲྭའི་ སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ཐོའི་ གནས་སྟངས་མཁྱེན་

པ་མ་གཏོགས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་མཁྱེན་གྱི་མེད།

སྒར
ེ ་གྱིས ་སླབོ ་གྲྭ་ འཛི ན་པ་དོན་གྲུབ ་གླི ང་དང་ཕལ་ཆེར་སྡ་ེ
ར་སྡུན་ཁུལ ་དུ་ གླི ང་ཚང་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ སླ བོ ་གྲྭ་ ཆུང་བ་

གཅི ག་ཡོ ད། ད་ེ རིགས་ཚང་མ་ང་ཚོ འི་ སྤྱི་ ཡོ ངས་ཀྱི་ གནས་
སྟངས་ལ་བལྟ ས ་པའི་ ཐོག ་སླ བོ ་གྲྭའི་ འགན་འཁྱེར་མཁན་

ི ་གསུ མ ་རིང་འཚོ གས་
ཡོ ངས་དང་ལྷ ན་དུ་ ཉནི ་གྲངས་གཉས
དགོས ་ནའང་གང་མག ག
ྱོ ས་ཚོ ག ས་པའི ་ ཐོག ་མ་འོངས་
པར་སླབོ ་གྲྭ་ཟླ་སྒྲིལ ་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་དང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས ་

གཅི ག ་ལ་རོགས་བྱེད་རྒྱུ། སོ ་ སོའི་ ཁེ་ ཕན་སྲུང་སྐྱོབ ་བྱེད་
རྒྱུ་ཙམ་མི ན་པར་ཕྲུ ་ གུ ་ཚོ འི་ཤེས ་ཡོ ན་ལ་གཙོ་ བོ་ དམི གས་
ནས་ཕན་ཐོགས་ཇི་ ལྟར་སྒྲུབ་ཐུ བ ་ས་རེད། མ་འོངས་པར་
གཞིས ་ཆགས་ཆུ ང་བ་ཁག་མུ ་ མཐུ ད་གནས་ཐུ བ ་ཐབས་

ཁག་པོ་ཆགས་ས་རེད་སྙམ ་པ་ད་ེ དག་གཞིས ་ཆགས་ཆེ་ བ་

པོ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་པ་རེེད།
མང་གཙོ་ཟེར་དུས ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག ་གཞི་ བསནྟུ ་ནས་འག ་ྲོ

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག ་གཞི ་ ཕར་

བཞག་ན་མང་གཙོ་ཆགས་རྒྱུ་མེད། ད་ེ ཚོ ་ཚང་མར་དགོངས་
པ་བཞས
ེ ་པའི་ ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་
བཞེས་ངེས་རེད། གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་ནས་ག་རེ་ ཡི ན་ནའང་
གོ་ བསྡུར་བྱེད་ན་འགྲིག་གི་རདེ ། འད་ི གནད་དོན་ཞི ག་རེད།

གཞན་འཛིན་སྐང
ྱོ ་གི་ ལས་དོན་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ཐོག ་ལ་འགོག ་
རྐྱེན་ཆེ ན་པོ་ འཕྲད་རྒྱུ་དམི གས་བསལ་གང་ཡང་མི ་འདུག

རྩ་བའི་ གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཐུ བ ་པ་དང་བཀའ་བླ ནོ ་རྣམ་པ་

ཕབེ ས་ཐུ བ ་ཚེ་ བཀའ་ཤག་གི་ ལས་དོན་ཐོག་ནུས ་ཤུ གས་ཆེ་
ར་ུ འགྲོ་རྒྱུ་ཡོ ང་གི ་རེད།

བཀའ་བླ ནོ ་རྣམ་པས་ལས་ཁུ ངས་སོ ་ སོ འི་ འགན་བཞེས ་

པ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་གི ས ་འགན་འཁྱེར་དགོས ་པ་དང་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་དང་ལྷ ན་དུ་ འབྲེལ ་བ་བྱེད་རྒྱུ། བོད་མིའི་ སྒྲིག ་
འཛུགས་དང་བོད་མི ་དབར་འབྲེལ ་བ་དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུ།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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ཀྱི་ ལས་དོན་ཙམ་མ་ཟད་སླབོ ་གྲྭ་ སོ གས་མང་དག་ལ་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་ འགན་ད་ེ སུ འི་ འཁྱེར་ཐུ བ ་ཀྱི ་རེད།
ད་ེ དག་དགོངས་པ་བཞས
ེ ་དགོས ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད་
བསམ་གྱི་ འདུག

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་འཛིན་སྐང
ྱོ ་གི་ ལས་

དོན་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ ་ ཞིག་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་
པ་མ་གཏོགས་རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ དང་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་ འག ་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་སྟབས་མི ་མང་རྣམས་ཐུ གས་
ཁྲལ་གནང་མི ་ དགོས། ཞས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བསྟན་འཛི ན་འཆི ་མེ ད་ལགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ འདུ་ སྡདོ ་
ས་གནས་ཁག་ཏུ ་འཚམས་གཟིགས་ཀྱི་ ལས་དོན་དང་པོ་ དེ་
བོད་རྒྱའི ་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་སེལ ་རྒྱུའི ་ ཐོག ་ཤུ ག ས་སྣོན་བརྒྱག་

རྒྱུར་དུས ་ཚོ ད་མང་བ་གཏོང་ཐུ བ ་པའི་ ཁྱད་པར་ཡོ ང་གི ་
རེད། སྤྱིར་མི ་མང་ནས་ཐུ གས་འཚབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་
མི ་དགོས། ཞས
ེ ་ཞུ་ ན་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མེ ད། འཛི ན་
སྐྱོང་གི ་ ལས་དོན་ཐོག ་ལ་བཀའ་བླ ནོ ་རྣམ་པ་མེ ད་པ་ཡི ན་

ནའང་འཛིན་སྐང
ྱོ ་གི ་ ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཡོ ད་པ་རེད། དེའི་

ནང་ནས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་གཙོ་ བོར་གྱུར་པའི་ ལས་བྱེད་ཚང་
མ་ཡོ ད་སྟབས། འཛིན་སྐ ང
ྱོ ་གི ་ ལས་ཀ་ཟེར་དུས ་བཀའ་
ཤག་དང་ལས་བྱེད་ཚོ འི་ ནུས ་པ་མཉམ་སྤུ ངས་ཐོག ་ནས་

ཡོ ང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད།

ལས་བྱེད་ཚོ འི་ ངོས ་ནས་ད་བར་ཟླ་བ་གསུ མ ་རི ང་ངས་ལས་
ཀ་བྱེད་པའི་རིང་དཔ ་ེ མི ་སྲིད་པའི་ མཐུ ན་འགྱུར་ཡག་པོ་

གནང་གི ་ འདུག ལས་བྱེད་གཞོན་པ་ནང་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་

དེ་ བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའི་ བསམ་བླ་ོ གང་ཡོ ད་པ་ནང་
བཞིན་བོད་རྒྱའི་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་སེལ ་ཐབས་དང་བོད་མི འི་ བདེ་

ཡོ ངས་ཀྱི་ འཚམས་གཟིགས་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།

ི ་ཀྱི་ ཐོག་ལ་ཁ་ཕྱོགས་གང་དུ་ འགྲོ་ དགོས་མི ན། སྲིད་
གཉས

ནས་ངས་འོས ་བསྡུ འི་ སྔ ནོ ་ནས་ཁས་ལེ ན་ཞི ག ་བྱས་ཡོ ད།

སྡུག་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་སྟངས་བཅས་ལས་དོན་

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། སྤྱི་ ཡོ ངས་

བྱུས ་གང་འདྲ་འཛིན་གྱི ་ ཡོ ད་པ་དའེ ི ་ འོག ་ལ་ལས་གཞི ་

གཞིས ་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཕྱིན་ཚེ ་ དང་ཐོག་ལ་དྭགས་ནས་འགོ་

ཇི་ ལྟར་བང་སྒྲིག ་དགོས ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་སོ གས་ཚང་མ་ཕྱོགས་

གཅི ག་ཏུ ་འགྲོ་མ་ཐུ བ ་ཚེ་ ཏག་ཏག་སྡ དོ ་ཀྱི་མེད། དུས་ཚོ ད་
མང་པོ་ ཞིག་དའེ ི་ སྒང་ལ་བཏང་དགོས་བྱུང་སོང་།

ད་ེ བཞིན་སྒྲིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ སྒམ
ྲོ ་གཞི་ ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་ལས་
ཁུངས་ཁག་གསུ མ ་ནང་དང
ྲུ ་འཕར་མེད་སྟབས་ལས་བྱེད་ཀྱི་

ནང་ལ་འགོ་ ཁྲིད་ཀྱི་ བར་སྟོང་ལྷ ག་པ་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་ སྒྲོམ ་

གཞི ་ དེ་ གཏོར་མའི་ དབྱིབས་ལྟ་ བུ ་ དགོས ་ཀྱང་ད་ལྟ་མེད་པ་
ལྟ ་ བུ ་ འདུག དརེ ་བརནྟེ ་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ ་ཚོ གས་

གཞི་ མ་ཡག་པོ་ འདུག ཉམས་མྱོང་མ་འདང་བའི་ དཀའ་

ཆུ ང་བཙུ གས་ནས་ཞིབ ་ཚགས་པོ་ བལྟ ས ་ཏ་ེ ལས་བྱེད་ཀྱི ་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན། དེའི་ ཕན་ཐོགས་ངོས་འཛིན་པའི་ ཐོག་

འག་ྲོ སྟངས་ཐངེ ས་གཅིག་ཡག་པོ་ བཟོས་ཆེད་འཁྲུག་ཐབེ ས་

ངལ་འདུག ལས་ཀ་བྱེད་དགོས ་པའི་ དམི གས་ཡུ ལ ་དང་

ལས་ཀ་དེ་ཁ་ཕགྱོ ས་གང་གི་ སྒང་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད་མེ ད་

སྐར
ོ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན་དུས ་ངས་ད་བར་ཟླ་བ་གསུ མ ་རི ང་

འགན་འཁྱེར་བའི་ སྐ བས་ལས་ཁུངས་ར་ེ ར་ེ དང་ལས་བྱེད་

རེ་རེའི་མདུན་ལ་བཅར་ནས་ལས་བྱེད་སོ ་ སོའི་ སླབོ ་སྦངྱོ ་གི་
རྒྱབ་ལྗ ངོ ས་དང་། ད་ལྟ འི་ ལས་འགན་ཚང་མ་ངོ་སྤདྲོ ་བྱུང་
རྗེས། ལྷ ན་ཁང་དང་ཚན་པ་སོ ་ སོའི་ ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་
སོ གས་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལོ ན་པའི་ ཐོག ་གཙོ་ བོར་གལ་ཆེ་ཤོས ་

ཉ་ེ ཆར་ལ་དྭགས་ཁུལ ་ནས་འགོ་ འཛུགས་གནང་ཡོ ད། སྤྱི་

འགྲོ་ ལུ གས་འགྲོ་ སྟངས་ཤི ག་བཟོས། ད་ལམ་འགྲོ་ ལུ གས་
ཀྱི་རེད། འཁྲུག་ཐབེ ས་པའི་རསྗེ ་ཆ་ཚང་ཞིག་ལྷིང་འཇགས་
ཡག་པོ་བྱུང་སྟེ་ ལས་བྱེད་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས ་ནས་ནུས ་
པ་ཡག་པོ་ ཞི ག་སྤུངས་ཐུ བ ་ན། ད་ལྟ འི་ དུས་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་གཞི་ གང་ཡང་མེད་ནའང་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་

༣༡ བར་གནས་ཚུལ ་ད་ེ ཞི་ འཇགས་དང་ཐབས་ཤེས ་ཤིག་
བཏོན་མ་ཐུ བ ་ན་བོད་མི འི་ སྒྲིག ་འཛུགས་སྒ་ོ བརྒྱག་དགོས ་
པའི་ གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད།

དེ་ ནས་སྒྲིག་འཛུགས་

འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན། ཞས
ེ ་ཞུས ་པ་རདེེ ། ད ེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད།

རྒྱུ་མཚན་གཙོ ་ བོ་ ན་ི ལ་དྭགས་ན་ི ཁ་ཐོར་གྱི ་ ནང་ནས་ཁ་
ཐོར་རྒྱ་ཆེ་ཤོས ་ཤིག་རེད། དཔར
ེ ་ན། བྱང་ཐང་ཁུལ ་འགྲོ་
དགོས ་བྱུང་ན་ཉུ ང་ཐར་སྤྱི་ ལེ ་ ༢༠༠ ལྷ ག་འགྲོ་ དགོས ་ཀྱི་

ཡོ ད། སླ་ེ ནས་འགོ་ འཛུགས་ནས་ཉོ་མར་འག ་ྲོ དགོས ་ན་སྤྱི་
ལེ ་ ༢༠༠ འག་ྲོ དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད། ཉོ་མ་ནས་བཀག་གཞུང་།
བཀག་གཞུང་ནས་རྒོད་ཡུ ལ། རྒོད་ཡུ ལ་ནས་ཧན་ལེར། ཧན་

ལེར་ནས་མ་ཁྱུ། མ་ཁྱུ་ནས་འབགྲོ ་པ་བསྡད་ས། མ་ཁྱུ་ནས་
ུ ། ཆུ་ མུར་ཡོ ད་
སུ མ ་མདོ། སུ མ ་མདོ་ ནས་ར་ཆུང་ཀེ་རར
པའི་ འབྲོག་པ། ས་སྨ ད་བཅས་འབྲོག་པའི་ ས་ཁུལ ་ཡོ ངས་

རགྫོ ས་སྐརོ ་ར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ད་ེ བཞིན་ཅོག་ལམ་སར་དང་
སླ་ེ ཁུལ ་དུ་ ཡོ ད་པའི་ བོད་མི འི་ གྲོང་སྡ་ེ རེ་རར
ེ ་ཕྱིན་ཏ་ེ ཚོ གས་
འདུ་ བསྐངོ ་ཚོ གས་དང་འབྲེལ། བོད་མི ་ཉམ་ཐག་གི་ ནང་ལྟ་

ཞིབ། ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པའི་ སྐབས་ས་གནས་མི ་མང་གི ་
དཀའ་ངལ་ཡོ ངས་རྫོགས་ཉན། ས་གནས་ཀྱི་ ལས་ཀྱི་ སྣེ་མོ ་
བ་དང་ལྷན་ཟུར་དུ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད།

མི ་མང་གི ་ སེ མས་ནང་དོགས་པ་དང་རྣམ་རགྟོ ་གང་ཡོ ད་པ་
ཆ་ཚང་དང་། མི ་མང་གི ་ དཀའ་ངལ་ཞུས ་པ་རྣམས་རང་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཉིད་ཙམ་མ་ཟད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་

བྱེད་མི ག་དམར་བུ ་ ཁྲིད་ལགས་ལ་དྭགས་ཀྱི ་ འགན་འཁྱེར་
གྱི་ ཡོ ད་སྟབས་འཁྲིད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་སྤྱི་ཚོ གས་
ཡར་རྒྱས་ཐ ེབ ས་རྩ་ནས་ནོར་བཟང་ལགས་དང་འབྱུ ང་

གནས་ལགས་བཅས་འཁྲིད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚོ ས ་ཀྱང་
དངོས ་ཡོ ད་གནས་ཚུལ ་རགྟོ ས་པ་བརྒྱུད་མར་མ་ཐོན་པའི་
སྔནོ ་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། མཉམ་འབྲེལ ་དང་ས་གནས་
འཐུ ས་ཚོ གས། རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་། སླ་སྤྱི་ ལས་ཁུངས།
ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས། སྲིད་སྐྱོང་རང་གི་བྱེད་དགོས་པ་ཁག་

བང་སྒྲིག ་སྟེ་ རྡ་སར་མ་ཐོན་སྔནོ ་མང་ཚོ གས་དང་ལྷ ན་སྐར་

མ་ ༤༥ རི ང་ལ་དྭགས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་སྐར
ོ ་ར་བརྒྱབ་ཟིན་
པའི་ རྗེས ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་གང་ཡི ན་པ་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་
པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་ ས་ནས་ལོ ་ ལྔ ་ བཅུ་ བཅོ་ ལྔ འི་ བང་ཞི ག ་མ་

ཤི ས ་རྒྱལ་སོ ན་ལགས་ཀྱིས ་གཙོས ་འཐུ ས ་མི ་ཁག་གཅིག ་

བ་ཆགས་ཀྱི ་ འདུག འབགྲོ ་པ་ཚོ ་ གནས་དང་མི ་གནས་ཀྱི ་

ལ་དྭགས་ད་ེ བཞིན་དབུ ས ་འཛིན་མངའ་ཁུལ ་ (Union

སྒྲིག ་ཚེ ་ ད་ལྟ འི་ དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞི ག ་ས་ཆ་དང་འབྲེལ ་

དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་།

དཀའ་ངལ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ང་གི་ འདུག ད་ེ བཞིན་

ི ་ཙམ་འག་ྲོ
Territory) དུ་ ངོས་འཛིན་གནང་ནས་ལོ ་ གཉས

གོ་ སྐབས་ཡང་མང་པོ་ འདུག དཔེར་ན། ཉི་ འོད་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོ གས་པ་དང་སྨན་རྩ་བཏབ་སའི་ གནད་འགག་
ཡོ ད། ཁྱེད་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བཅར་འདྲི་ ཞུས ་

པའ་ི སྐབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
ལ་མཇལ་ཁ་སྙན་གསན་ཞུས ་པ་རེད། སྐུ་མདུན་ལ་གནས་
ཚུལ ་སྙན་གསན་ཞུ་ དགོས་པ་ཁག་གཅི ག་ཞུས་པ་ཡི ན།

བཞིན་ཡོ ད། ལ་དྭགས་དབུས་འཛི ན་མངའ་ཁུལ ་ནས་ཨག་

འདོད། མི་མང་གི་ དགོས་མཁོ་ གང་ཡིན་པ་ད་ེ དག་ར ྟོག་ཞིབ་

ཡག་པོ་མ་བྱེད་ཚེ་རོགས་བྱེད་དགོས ་ཀྱི་ ཡོ ད་ནའང་ཇི་ ལྟར་

བྱེད་དགོས་པ། ཕུ གས་འཕེར་ལྡན་པའི་རོགས་བྱེད་ས་ཡོ ང་

གི ་རེད་དམ་མ་རེད་བཅས་མང་པོ་ ཞིག་ལ་ལྟ་ དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད་
སྟབས། ད་རེས་དཔེ་མི ་སྲིད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།

ཀླིང་ནས་ལམ་ཁ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་གླ ག
ོ ་འཐེན་རྒྱུ། ནང་གི ་ ཉེ་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ས་གནས་གཞན་ཚང་མར་ཞིབ ་ཚགས་

འབ བེ ས་བརྒྱག་རྒྱུའི་ འགན་བཞས
ེ ་ཀྱི ་ འདུག རྒྱལ་ཁབ་

པ་ཡི ན་ནའང་བྱེ་མར་ཆུ་ བླུ གས་པ་ལྟར་མི ན་པར་རོགས་

འགྲམ་བར་ཆུ་ འཐནེ ་རྒྱུ། ཞི་ བའི་ ཚལ་ཕོ་ བྲང་དུ་ འགག
ྱོ ་

མི ་འདྲ་བ་ཡི ན་ནའང་མི ་རི གས་དང་རི ག་གཞུང་གཅི ག་པ།

པོ་ བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་གཞི་ གང་འདྲ་ཞི ག ་སྒྲིག ་
ུ ་སྤདྲོ ་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་ལས་ཀ་བྱས་ཏ་ེ ཁྲལ་
དངལ

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི ་ འདུལ་བྱ་གཅི ག་པ་ཡི ན་

བརྒྱབ་ནས་གཞུང་གི ས ་ཚུར་སྤྲད་ཀྱི ་ ཡོ ད། སྒར
ེ ་གྱིས ་ཀྱང་

སདྲི ་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་མཇལ་ཐུ བ ་མ་སོང་། གང་ཡི ན་ཟེར་ན་ཕྱི་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཏང་དགོས་ཀྱི་རདེ ་མ་གཏོགས། ད་ེ དག་

ུ ་ད་ེ དག་བ དེ ་སྤདྱོ ་ཚད་
སྤདྲོ ་ཀྱི ་ ཡོ ད། ང་ཚོ ས ་རོགས་དངལ

ལྷ ག་པར་ལ་དྭགས་ཀྱི་མི ་མང་དང་། ཆོས་ཚོ གས། དགོན་

པར་བརྟེན་འགན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ བཞེས་སོང་། མངའ་སྡ འེ ི་

བ་དེ་ ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ ཆེ་ མཆོ ག ་གི ་ འོག ་ལ་ལས་ཀ་

ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་དབུས་ནས་བླནོ ་ཆེན་གཞོན་པ་ཞིག་ཕབེ ས་

ཚང་མ་དཀོར་རདེ ། ད་ེ ལྟར་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་མང་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི་ ཐུ གས་ར་ྗེ

གནས་ཀྱི་ དཔོན་རི གས་ཆ་ཚང་མཇལ་པ་ཡི ན། དཀའ་ལས་

བ་མ་རྫོགས་པར་ས་གནས་གཅི ག་ཀྱང་བཞག་མེད།

མཐོང་ཆེན་པོ་ གནང་བྱུང་། ཁྲིག་སེ ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་གི ས་

དགོང་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་འགོར་འག ་ྲོ གི་ འདུག

དང་དགོན་ཚོ གས། ཧི་མཱ ་ ལ་ཡའི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

མང་ལ་མགོ་ སྐར
ོ ་གཏོང་རྒྱུའི་ འདོད་པ་ཁྱོན་ནས་མེད། ལ་

སོ ང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་རྒྱ་གར་གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་

ཡི ན་པ་ཆ་ཚང་ཞུས ་པ་ཡིན། ཁོང་རྣམ་པས་གནས་སྟངས་

དཔོན། གསོ ་ བ་རི ག་པའི་ སྐུ་ཚབ། ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི་

བསལ་ཁས་ལེ ན་ད་ེ འདྲ་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ཚོ གས་བཅས་ནས་ཧ་ཅང་གི ་ སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་གནང་

བྱེད་མཁན་མི ་སྣ་གཙོ་ བོ་ ཞི ག་ཡོ ང་གི་ ཡོ ད་པ་རེད་ཅས
ེ ་སྤྱི་

པར་བརནྟེ ་བྲེལ ་བ་ཚ་པོ་ ཆགས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ས་

བཀའ་དནྲི ་ཉག་གཅི ག ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་ མི ་སྲིད་པའི་ ཆེ་

བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཉིན་ལྟར་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ནས་

དཔེ་མི ་སྲིད་པའི་ཆེ་མཐོང་ཆེ ན་པོ་ གནང་བྱུང་། ཆོས་ཚོ གས་

མི ་མང་ངོས་ནས་དགའ་པོ་བྱས་སོང་། ངའི་ གཤི ས་ཀར་མི ་

པ་སོ གས་ནས་ཕ བེ ས་བསུ འི་ སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་གནང་

དྭགས་ཀྱི ་ཚོ ང་པ་སོ གས་ལ་དངོས ་ཡོ ད་གནས་སྟངས་གང་

ཞབས་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་རྫོང་

ད་ེ འདྲ་རདེ ་དམ་ཟརེ ་རྒྱུ་ལྟ་ བུ ་ཆགས་སོང་། ངས་དམིགས་

ལྗ ང
ོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ སྡ ་ེ དཔོན་སྐུ ་ ཞབས་བཀྲ་

བྱེད་པར་མི ་མང་གི ་ གནས་སྟངས་དང་མི ་མང་གི ་ མངོན་

མི ་མང་ལ་རོགས་

ཚོ གས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་དགའ་པོ་ བྱེད་ཀྱི ་ འདུག དེ་ བཞི ན་དྲི་
མི ་

མང་གིས ་འོས ་འདམ
ེ ས་བྱས་ནས་ཡར་སླབེ ས་ཡོ ད་སྟབས།
མི ་མང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས ་པ་དང་རྩིས ་རྒྱག་དགོས ་པ།

ལན་ཡང་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ ཡོ ད་པར་བརྟེན་མི ་མང་དང་ལྷན་

བཀའ་མོལ ་ཞུས ་པ་ཡི ན། ཡག་ཐག་ཆོ ད་བྱུང་སོ ང་། དེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་ བོད་རིགས་
ཚོ གས་པ་ཁག་དང་ལྷ ན་དུ་རིམ ་བཞིན་འབྲེལ ་བ་ཡོ ང་གི ་
རདེ ། ཅས
ེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། །

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚི གས་དགོན་པའི་དགེ་བསྐསོ ་དཀོན་མེ་ལགས་
འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉནི ་བོད་ནས་གནས་ཚུལ ་འབྱོར་བར། ཟླ་སྔནོ ་
མའི་ཚེས ་ ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་རྔ་པ་རངྫོ ་སྤ་ྲོ ཚིགས་དགོན་པའི་ དགེ་ བསྐས
ོ ་དཀོན་མེ ་ ལགས།

རང་ལོ ་ ༤༥ ཙམ་ཡི ན་པ་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གི ས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ ད་ལྟ་མུ ་མཐུ ད་བཀག་ཉར་
བྱས་ཡོ ད་ཅིང་དོན་དག་ཅིའི་ཕྱིར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོ གས་ཞིབ ་ཕྲའི་ གནས་ཚུལ ་ཤེས་རགྟོ ས་

མ་ཐུ བ། དགེ་ བསྐས
ོ ་དཀོན་མེ ་ ལགས་ན་ི སྤ་ྲོ ཚིགས་ཡུ ལ ་ཚོ འི་སྤ་ྲོ ཚིགས་སྡ་ེ བའི་ གླ ང་ཚང་ཡིན་
ཞི ང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སྤྲོ་ཚི གས་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

ད་ེ མི ན་ཉནི ་ཤས་སྔནོ ་རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་པའི་ གྲྭ་ བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས། ལོ ་ ༡༠ ལྷ ག་

ལ་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་རསྗེ ་གླ དོ ་གལ
ྲོ ་ཐོབ ་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་གི་ གཟུགས་པོའི་ གནས་སྟངས་སོ གས་

གསལ་པོ་ཤེས་རགྟོ ས་མ་བྱུང་། ཁོང་ན་ི ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་
པ་བླ་ོ བཟང་ཕུ ན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས ་རང་ལུ ས ་མེར་སྲེག་གིས ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་ རྒོལ་གནང་རྗེས ་

འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུར་པའི་ གནས་ཚུལ ་ལ་བསྙད་བཏགས་ནས་ལོ ་ དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་

ྲི ་རིམ ་མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ ་ བཅུ་ གསུ མ ་གྱི་ བཙོ ན་འཇུག་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ ཉེ་ཆར་ལོ ་ ༡༠ ལྷ ག་འདས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༨ ཉནི ་འབར་ཁམས་འབང

རྗེས་དུས་ཡུ ན་མ་ཚང་གོང་གླ དོ ་གྲོལ ་བཏང་ནས་ཕ་ཡུ ལ ་དུ་ འབྱོར་ཡོ ད་པ་བཅས། །

རྒྱ་གཞུང་གི ས་མཁར་དམར་དགོན་པ་སྒ་ོ རྒྱག་དགོས་པ་དང་ག་ྲྭ བཙུན་རྣམས་སྐྱ་སར་
འབབ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀན་སུ འུ་ ཞིང་ཆེན་གྱི་ ཁོངས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་རདེ ། ཅས
ེ ་འཁོད་ཡོ ད།

པ་དང་གྲྭ ་ བཙུན་རྣམས་སྐྱ་སར་འབབ་དགོས ་པའི་ བཙན་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ན་ནིང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་
ཏོག ་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་བྱུང་སྐབས་མཁར་

གཏོགས་སུ ་ ཡོ ད་པའི་མཁར་དམར་དགོན་པ་སྒ་ོ རྒྱག་དགོས་

བཀའ་བཏང་འདུག་པར་བརྟེན་མཁར་དམར་དགོན་པའི་ གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ནས་ང་ུ ངག་གི ས་ཞི ་ བའི་ ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོ ད།

མཁར་དམར་དགོན་པ་ན་ི ཀན་སུ འུ་ ཞིང་ཆེན་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་

རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་ཉངི ་ཤཱ་ཀྲའོ་ ཡུ ང་ཅིན་རྫོང་ཤི ས་ཧོ་ གྲོང་བརྡལ་
དུ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། དུས་རབས་ ༡༢ ནང་ས་སྐྱ་འག ་ྲོ
མགོན་ཆོས ་རྒྱལ་འཕགས་པས་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན།

སྤྱི་ཚོ གས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ ནང་བརྙན་ཐུ ང་

ཞིག་ཁྱབ་བཞིན་པའ་ི ནང་མཁར་དམར་དགོན་པའ་ི གྲྭ་ བཙུན་
རྣམས་ཀྱིས་ང་ུ འབོད་ཆེ ན་པོའ་ི སྒ་ོ ནས་ཞི ་ བའི་ ངོ་རྒོལ་གནང་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོ འི་ འཕྲེད་དར་སངྟེ ་བཙན་དབང་གིས་
དགེ་ འདུན་པ་ཕྱིར་ཕུ ད་དང་སྐྱ་སར་འབབ་དགོས ་ཟེར་བ་དེ་

མཁར་དམར་དགོན་པ་སྒ་ོ རྒྱག་དགོས་དོན་ནི། གསར་འགྱུར་

དམར་དགོན་པའི་ བླ་མ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་མཆོ ག་གིས ་ས་གནས་གང་སར་གནས་པའི་ ཁོང་གི་
སླ ོབ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ཀྱི ་ ལག་ནས་

རྒྱ་ སྒ ར
ོ ་ཁྲི ་ སུ མ་ཅུ ་ ཙམ་ཞལ་
འདེབ ས་སུ ་ བསྡུ ས ་ཡོ ད་སྟབས།

ས་གནས་སདྲི ་གཞུང་གི ས་དགོན་

པར་རྒྱ་སྒར
ོ ་ཕོན་ཆེ ན་དའེ ི་ ཡོ ང་

ཁུ ངས་སྐར
ོ ་འད་ྲི རྩད་བྱས་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། ལོ ་རེའི་ དགོན་པའི་

ཡོ ང་འབབ་དང་ས་ཁང་ཕདྱེ ་ཀ་

ས་གནས་སྲིད་གཞུ ང་ལ་སྤདྲོ ་དགོས ་པའི ་ བཙན་བཀའ་

བཏང་བར་མཁར་དམར་དགོན་པའི་ ངོས ་ནས་ཞལ་བཞས
ེ ་
གནང་མེད་པར་བརནྟེ ། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས ་མཁར་
དམར་དགོན་པ་སྒ་ོ རྒྱག་དགོས ་པ་དང་གྲྭ་ བཙུན་རྣམས་སྐྱ་
སར་འབབ་དགོས་པའ་ི བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ཞིག་ཡི ན་པའི་
སྐར
ོ ་འཁོད་ཡོ ད།།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༡ ལ་ཕེབས་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༅། །བོད་མི འི་ བླ ་ ན་མེ ད་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད་སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའ་ི

ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་
གྱི་སྲིད་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ ་ དི་ (Narendra Modi) མཆོ ག་

དགུ ང་གྲངས་ ༧༡ ལ་ཕེབས་པའི་ སྐྱེས ་སྐར་ལ་འཚམས་
འཕྲིན་སྩལ་བའི་ ནང་འཁོད་དོན། དགུ ང་གྲངས་ ༧༡ ལ་

ཕེབས་པའི་ སྐུ་ ཉིད་ཀྱི ་ སྐྱེས ་སྐར་ལ་ངོས ་ཀྱིས ་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འདྲི་ དང་། སྐུ་ ཉིད་མུ ་མཐུ ད་སྐུ་ཚེ་ ཡུ ན་རིང་

བརྟན་པའི་ སྨ ནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངོས ་རང་ལུ ང་པ་འད་ི

ཉིད་ལ་ཧ་ཅང་གཅེས ་སྤྲས་བྱེད་མཁན་ཞིག ་ཡི ན་པའི་ ཆ་

ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱིས ་རྐནྱེ ་པས་འཛམ་གླིང་

ཁྱོན་ཡོ ངས་འཕེལ ་རྒྱས་སུ ་ འགྲོ་ བར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་
ཀྱི་ ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གྱི་ གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་འཚེ ་ བ་མེ ད་པའི་ ལྟ་ གྲུབ ་

དང་། དེའི་རྒྱབ་རྟེན་བྱམས་བརྩེའི་ ཀུན་སླངོ ་སྙིང་རྗེ་ གཉིས ་
ན་ི དངེ ་སང་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའ་ི སྒང་ལ་དགོས་མཁོ་ ཡོ ད་པ་

ཙམ་མ་ཟད། དངོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད་པ་ངོས་
ལ་ར་འཕདྲོ ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་འགྲོ་ བ་མི འ་ི ཁེ་ ཕན་རྒྱ་ཆེ་ སར་

དམི གས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི ་ གནའ་བོའི་རིག ་གཞུང་ད་ེ དག་དང་

ི ་ཟུང་འབྲེལ ་བྱེད་
དེང་རབས་ཤེས ་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་གཉས
ཐུ བ ་པའི་ ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད།

མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི ་ སྐ བ ས་

གོ་ སྐ བས་ནམ་བྱུང་ལ་ངོས ་ཀྱིས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ མང་གཙོ་ སྲ་

ལ་གདོང་ལེ ན་གནང་བཞི ན་པར་རྗེས ་སུ ་ ཡི ་རང་ཡོ ད། རྒྱ་

མཐུ ན་བཅས་ལ་རས
ྗེ ་སུ ་ ཡི ་རང་ཞུ་ གི ་ ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་

ི ་སྐུ་ ཉདི ་ལ་གདངེ ་ཚོ ད་ཆེ ན་པོ་ སྐས
འདར
ྱེ ་ནས་དཀའ་ངལ་

གར་ནི་ འཛམ་གླིང་ནང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས ་ཆེ་ཤོས ་

ད་ེ ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ འཕེལ ་རྒྱས་དེས ་རྒྱ་གར་མི ་
མང་ལ་ཁེ་ ཕན་སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླི ང་

བརྟན་དང་། ཆོས ་ལུ གས་ནང་ཁུལ ་མཐུ ན་སྒྲིལ། འཆམ་
བོད་མི ་རྣམས་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་ནི།

བུ ་ ཆགས་ཡོ ད། གོ་ སྐ བས་འདི་ བརྒྱུད་ངོས ་ཀྱིས ་རྒྱ་གར་

ི ་ཀྱིས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་ སྒ་ོ ནས་ང་ཚོར་
གཞུང་མང་གཉས
གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དང་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུ གས་སྨནོ ་དང་བཅས། ཞས
ེ ་འཁོད།།

ང་ཚོ འི ་ ཆོ ས ་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་བཅོལ ་ཞུ་ ས་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་

ཟད། འདས་པའི་ ལོ ་ ངོ་ ༦༢ རིང་ང་ཚོ འི་ ཁྱིམ ་གཞིས་ལྟ་

རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ད་ུ ཡོ ད་པའི་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞི འ་ི གནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་ཆགས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས ་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ འི་ ས་བྱི་

ནས་རྒྱབ་སྐར
ོ ་མཐུ ན་འགྱུར་དང་། བཙན་བྱོལ་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་

མཁན་རྣམས་ལ་ལྐ ོག ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐུ ན་འགྱུར་དང་

ཉས
ེ ་མི ང་འོག ་ལྷ ་ ས་གཡག་མག ནྲོ ་ཁང་གི ་ སྦྱིན་བདག་ར་ྡོ

ཞི ་ རྒོལ་ཆེ ན་མོ འི་ སྐབས་ཞི་ རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ུ ་གྱི ་རོགས་སྐར
སྒྲིག ་འཛུ གས་ཁག་ལ་མ་དངལ
ྱོ ་བྱས་པའི་

ུ ་གྱི་
བཙན་བྱོལ་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་མ་དངལ

ར་ྗེ བཀྲ་ཤིས ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས ་བཀག་སྐྱིལ ་བྱས་

ལྷ་ ས་གྲྭ་ བཞི ་ བཙོ ན་ཁང་དུ་ཚེ ་ བཙོ ན་གྱི་ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ལྷ་ ས་འབྲིང་རི མ ་མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས ་གསང་བའི་

རོགས་སྐར
ྱོ ་བྱས་པའི་ ཉསེ ་མིང་འོག་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༠ ལོར་

པའི་ ལྷ་ ས་གཡག་མགནྲོ ་ཁང་གི་ སྦྱིན་བདག་རྡོ་རྗེ་ བཀྲ་ཤི ས ་

ལགས་ཀྱི་ གཟུགས་གཞིའ་ི གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ འི་ ས་བྱི་ ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ འི་ སྐབས་
ཞི ་ རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལྐ ག
ོ ་

ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས ་ ༢༦ ཉནི ་
ངང་ཁྲིམས་ར་ྭ ཚོ གས་ཏེ་ རྡོ་རྗེ་ བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་བུ ་ ལོ ན་

གཡོ ་ ལེ ན་བྱས་ཡོ ད་པའི་ ཉསེ ་མིང་འོག་ཚེ་ བཙོ ན་གྱི་ ཁྲིམས་
ཐག་བཅད་ཡོ ད།

རྒྱ་གཞུ ང་གི ས ་རྡོ་ རྗེ་ བཀྲ་ཤི ས ་ལགས་ལོ ་ མང་རི ང་བཙོ ན་

འཇུག ་བྱས་ཏེ་ མི ་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་ མནར་གཅོད་ཚད་
མེ ད་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས ་ད་ལྟ་ ཁོང་ལ་སྙིང་གི ་ ན་ཚ་དང་།

ལུ ས་པོ་ སྐྲངས་པ། གཞང་འབྲུ མ ་སོ གས་ཀྱི་ ནད་གཞི་ ལྕི་མོ ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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ཕོག་ཡོ ད་སྟབས། གཟུགས་གཞིའི་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་

ཟླ་ ༡༡ ནང་ཞུ་ འབོད་དེར་ངོས་ལེ ན་བྱས་མེ ད་པ་དང་། ཟླ་

ལོ ་ ༢༠༠༣ ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པའི་ ཚོ གས་

ལགས་ཁོང་གི ་ནང་མི ་ དང་ཁྲིམས་རདྩོ ་པར་ཐུ ག་འཕྲད་བྱེད་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉནི ་ར་ྡོ ར་ྗེ བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་

དམར་ཤོ ག ་སྲིད་གཞུང་གི ་ སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་ཧུ ་ཅིན་ཐའོ་

དྲག་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ར་ྡོ ར་ྗེ བཀྲ་ཤིས་
འཇུག་གི ་མེ ད།

བོད་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མིའི་ ཐོབ ་ཐང་དང་མང་གཙོ ་ འཕལ
ེ ་རྒྱས་

ལྟ ་ེ གནས་ཁང་གི ས ་ན་ནིང་ལོར་སྤ ལ
ེ ་བའི་ གནས་ཚུལ ་ལ་

གཞིག་ན། ར་ྡོ ར་ྗེ བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་ ཁྲིམས་རདྩོ ་པས་ཕྱི་ ལོ ་
༢༠༡༣ ལོར་ལྷ་ ས་འབྲིང་རིམ ་མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་

ཐེངས་དང་པོ་ ཞུ་ འབོད་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ེ ལ་ལན་འདབེ ས་

གང་ཡང་མ་བྱས་པར་ལོ ་ དག
ྲུ ་ཕྱིན་པའི་རསྗེ ། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༩

བ་རས
ྗེ ་མར་ཐེངས་གཉིས ་པ་ཞུ ་ འབོད་བྱས་རྗེས ་ཕྱི ་ ལོ ་

ི ་ཕན་ཚུན་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་ཡོ ད་
ཁོང་གི་ ཁྲིམས་རདྩོ ་པ་གཉས
འདུག་པ་དང་། ཁོང་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་པའི་རསྗེ ་རྒྱ་ནག་གི་
དབང་འཛི ན་པས་ཁོང་གི ་ སྙན་གྲགས་ཆེ་ བའི་ གཡག་མགྲོན་

ཁང་དང་། དེ་ བཞིན་གཞིས ་ཀ་རྩེ ་ ལ་ཡོ ད་པའི་ འགནྲོ ་ཁང་
སོ གས་གཞུང་བཞེས་བཏང་ཡོ ད།

མིར་ཞུགས་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་ནག་

ྲི ་བླནོ ་ཟུར་པ་ཝུན་ཅཱ་ པོ་ (Wen
(Hu Jintao) དང་། སད

Jiabao) དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱས་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྐབས་

དརེ ་ས་གནས་དམར་ཤོ ག ་སྲིད་གཞུ ང་གི ས ་ཕུ ལ ་བྱུང་གྱི ་
གཞོན་སྐྱེས ་བཅུ འི ་ ཁོངས་སུ ་མི ང་བཏོན་ཡང་བྱས་མྱོང་
ཡོ ད་པ་བཅས། །

ར་ྡོ ར་ྗེ བཀྲ་ཤིས ་ལགས་ན།ི གྲུབ ་འབྲས་ཆེས ་ལེ གས་ཤོས ་

བྱུང་བའི་ བོད་པའི་ ཚོ ང་པའི་ གྲས་ཤིག ་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི ་གཅིག་འབྲི་ཆུར་གཡུགས་ནས་འདས་གྲོངས་
ཕྱིན་ཡོ ད་འདགུ
ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེ ས ་ ༡༥ ཉིན་བོད་ནང་གི ་ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་
༣ ཙམ་ལ་ཉེན་རྟོག ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ཐོག ་ངོ་ རྟགས་ཨང་
གྲངས་གང་ཡང་མེ ད་པའི་མི ་ བཞིས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་གངྲོ ་ཚོ་ནས་

སྤྱི་ ལེ ་ ༦༠ ཡས་མས་ཀྱི་མཚམས་སུ ་ སྣུམ་འཁོར་མང་པོ་
བཀག་ནས་སྔག
ོ ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ སྐབས་ཉནེ ་ར ྟོག་པས་

ཤེས ་རབ་རྒྱ་མཚོ འི་ སྣུམ་འཁོར་ལ་སྔ ག
ོ ་བཤེར་བྱེད་སྐབས།

རི ག་གྲགས་སྣུམ་འཁོར་ནས་ཕྱི་ ལ་ཐོན་ཏེ་ ཉེན་རྟོག་པར་ག་

ར་ེ བྱས་ནས་སྔ ག
ོ ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་དང་ཁྱེད་ཚོ ་
ལས་ཁུངས་གང་ནས་ཡི ན་སྐར
ོ ་དསྲི ་པར། ཉེན་རྟོག ་པས་

ཁྱེད་རང་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡད་ན་ཡག་གི་རདེ ་ཅས
ེ ་སྡིགས་
ར་སྐུལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། འབུད་རྒྱག་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ བཏང་ས ་ྟེ
འབྲི་ཆུའི་ ནང་གཡུ གས་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ ཁོང་ཁ་ྲོ
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དྲ་ཐོག་འབྲེལ ་ལམ་

ད་ེ ཡང་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༤

དུ་ ཡོ ད་པའི་ བོད་མི ་དང་ལྷ ན་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འབྲེལ ་བ་བྱེད་

གསུ མ ་ལ་སྤྱི ་ ཚོ གས་དྲ་རྒྱའི་ ཐོག ་པར་རི ས ་སོ གས་བརྒྱུད་

ཐོག་སྔར་ལྷ ག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཏེ་ བཙན་བྱོལ་

ཉིན་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གིས ་བོད་ཁམས་སྐྱེ་ རྒུ་མདོ་ ནས་ཡི ན་པའི་ བོད་མི ་

ཆེ ན་པོ་ ལངས་ནས་ཉེན་རྟོག་པའི་ ཐོག་ལ་རྒྱུག་སྐབས། ཉནེ ་
རགྟོ ་པ་ཞིག ་གིས ་ཤེས ་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ ལ་མེ ་མདའ་བརྒྱབ་ས ་ྟེ
རྨས་སྐནྱོ ་ཚབས་ཆེ་ བཟོས ་ཡོ ད། ད ེར་ཡོ ད་པའི་ འགྲུལ ་པ་
རྣམས་ཀྱིས ་ཤེས ་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ སྨ ན་ཁང་དུ་ འཁྱེར་ཏ་ེ སག
ྲོ ་

མཁན་རྣམས་ལ་དོ་ དམ་བཙན་པོ་ བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་

སྤལ
ེ ་བྱས་པའི་ ཉསེ ་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདྲི ་བྱས་

ཉནེ ་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ་དང་ཛ་དྲག་སྨ ན་བཅོས ་བྱེད་

ཁ་པར་དང་སྣུམ་འཁོར་སོ གས་སྔ ག
ོ ་བཤེར་བྱས་ཏེ་ བོད་མི ་

སྐྱེ་ རྒུ་མདོ་ ཁུལ ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ཉནེ ་རགྟོ ་པས་བོད་མི ་

བར་སོང་ཡོ ད་ཀྱང་རྙདེ ་སོ ན་བྱུང་མེ ད།

ཟད། ཉ་ེ ཆར་རྒྱ་ནག་གི ་ ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མིའི་ ལག་ཐོགས་
ཁག་གཅིག་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་ཟླ་འདིའི་ ཕྱི་ ཚེ ས ་ ༡༥ ཉིན་བོད་
ཞིག་འབྲི་ཆུའི་ ནང་གཡུ གས་པ་དང་བོད་མི ་གཞན་ཞིག་ལ་
མེ ་མདའ་བརྒྱབ་ས ་ྟེ རྨས་སྐནྱོ ་ཚབས་ཆེ་ ཕོག་ཡོ ད་འདུག

བཞི ན་ཡོ ད། འབྲི་ ཆུའི་ ནང་རི ག ་གྲགས་ཀྱི ་ ཕུ ང་པོ་ བཙལ་
སྤྱིར་རི ག་གྲགས་ནི་རང་ལོ ་ ༥༠ ཡི ན་པ་དང་། བཟའ་ཟླའི་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
ི ་ཡོ ད། གཞན་ཡང་
མིང་ལ་བཟང་མོ ་ དང་ཕྲུ ་ གུ ་ བུ ་མོ ་ གཉས
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ ་ ན་ི རང་ལོ ་ ༢༦ དང་ཕ་ཡུ ལ ་སྡམ
ོ ་མདའ་

དར་དམར་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་ལ་འདོད་གཅིག་
ནང་མི ་ལྔ ་ ཡོ ད་པ་དང་ཕའི་ མི ང་ལ་ཀརྨ་དང་མའི་ མི ང་ལ་

ཚེ ་ ལྷ་ ཡི ན། གོང་གི ་ དོན་རྐྱེན་འདི་ བཞི ན་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ཟླ་

༨ ཚེ ས་ ༤ ཉནི ་མཚོ ་ སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་སྐ་ྱེ རྒུ་མདོ་ ནས་རྒྱ་ནག་

ཉེན་རྟོག་པས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ ་

ངོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས ་སྐ་ྱེ རྒུ་མདོ་
ར་ུ ཡུ ལ ་ཤུལ ་ཁུལ ་བཙུགས་ནས་ལོ ་ ༧༠ འཁོར་བའི་ དུས ་

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་
སྐ་ུ པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི ས་རྫ་དབོན་པོ་ནས་བོད་མི ་ ༦༠ ཙམ་
འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ།

དྲན་ཞས
ེ ་པ་དང་བསྟུན། མི ་མང་ལ་གང་བྱུང་སྔ ག
ོ ་བཤེར་

དང་འད་ྲི རྩད་སོ གས་བྱས་ཏ།ེ སྐ་ྱེ རྒུ་མདོའི་རོལ ་རདྩེ ་ཐང་

ཆེ ན་ནས་བོད་མི ་གསུ མ ་ལ་ཞི བ ་བཤེར་བྱས་རྗེས། ཡུ ལ ་

ཤུ ལ ་སྡམ
ོ ་མདའ་ཡུ ལ ་ཚོ ་ ནས་ཡི ན་པ་རིན་ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ དང་།
སྐལ་བཟང་ཉ་ི མ། རྫ་སར
ེ ་ཤུལ་ནས་ཡི ན་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཅས་

བོད་མི ་གསུ མ ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ རྗེས ་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡི ན། ད་ེ ཡང་ཕྱི་ཚེས ་ ༤ ཉིན་རྒྱབ་སྐྱེ་ རྒུ་མདོའི་

རོལ་རདྩེ ་ཐང་ཆེ ན་གྱི་ ཉེ་ འགྲམ་དུ་ གསར་བཟོ་བྱས་པའི་ ཉནེ ་

ར ྟོག་པའ་ི འགག་སྒ་ོ ཞིག་ནས་བོད་མི ་རིན་ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ དང་སྐལ་
བཟང་ཉི་མ། ལྷུ ན་གྲུབ ་བཅས་ཀྱི ་ ཁ་པར་ཞི བ ་བཤེར་བྱས་

ནས་ཁོང་གསུ མ ་གྱིས་ཚོ གས་མི ་ ༢༠༠ ལྷ ག་ཡོ ད་པའི་ སྐ ད་
འཕྲིན་ཚོ གས་པ་ཞིག ་ལ་ས་གནས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་
འབྲེལ ་བའི་ པར་རིས ་དང་གནས་ཚུལ ་བཏང་བའི་ ཉསེ ་མིང་

འོག་འཕྲལ་མར་ལག་ལྕ གས་བརྒྱབ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟ འི་ ཆར་ཁོང་རྣམས་བཙོ ན་ཁང་གང་དུ་

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྫ་དབོན་པོའི་ སྡ་ེ དགོན་གཉིས་

བཀའ་བཏང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཚོ གས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི་ སྐུ་ པར་སྒྲིག་གཤོ མ ་བྱས་པའི་ ཉསེ ་

ཡང་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཚོ གས་ཐོག ་དེར་བོད་མི ་ཚོ ས ་

སུ ་ དམག་མི ་ འབོར་ཆེ ན་བཏང་སྟེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མི ང་འོག་དགེ་ འདུན་པ་ ༡༩ དང། མི ་སྐྱ་ ༤༠ ཙམ་བཅས་
ཁྱོན་སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེ སེར་
ཤུལ ་རྫོང་དུ་ ཁྲིད་ཡོ ད།

ཡོ ད་མེ ད་དང་གནས་སྟངས་ཇི ་ ཆགས་སོ ག ས་ཞི བ ་ཕྲའི ་ དེ་ ཡང་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ ཚེ ས ་ ༢༢ ཉིན་རྫ་དབོན་པོ་ དགོན་དུ་
དམག་མི ་ཕོན་ཆེན་འབྱོར་ཏ་ེ འད་ྲི རྩད་སྔ ག
ོ ་བཤེར་བྱས་པ་
གནས་ཚུལ ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་འདུག
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས ་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ ་
༡༠༠ འཁོར་བའི་ དུས་ཚི གས་སྲུང་བརྩི ་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་དང་

བསྟུན་བོད་ནང་དམག་མི ་ ཕོན་ཆེ་ འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་

བསྒྲགས་སྔར་ལྷ ག་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་

ཁྲོམ ་གཞུང་ནང་ཉནེ ་རགྟོ ་པས་འགག་སྒ་ོ མང་དག་གསར་
བཙུགས་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་ཁུལ ་ད ེར་སྦས་ལམ་བརྙན་འཕནྲི ་
ཡང་སྔར་ལྷ ག་གསར་བཙུགས་བྱས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བརྒྱུད་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ་
སྐུ་ པར་སྒྲིག ་གཤོ མ ་དང་སྐུ་ པར་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ ཉསེ ་

མིང་འོག་བླ་ོ ལྡན་ཆུང་ལམ་དང་དཔལ་སྐྱབས། བསྟན་འཛི ན་

བླ་ོ གསལ། པད་རྡོ། བླ་ོ ཤེར། ཆོས་མཆོ ག དགའ་ལྡན། ཤེས་
རབ། འཇམ་དཔལ། རྡ་ལོ ། གཅོད་པ། བསོད་ནམས་དགའ་
ལེ གས། རྟ་མགྲིན་ནོར་བུ ་ སོ གས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁདྲི ་
བྱས་ཏ་ེ སར
ེ ་ཤུལ ་རངྫོ ་དུ་ ཁདྲི ་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི ་རྫ་

དབོན་པོ་ ཁུལ ་དུ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གིས ་མི ་མང་ཚོ གས་འདུ་

ཞི ག ་བསྐ ང
ོ ས་ཡོ ད་པ་དང་། ཚོ གས་འདུ་ དེར་ལོ ་ ན་བཅོ་
བརྒྱད་ཡན་གྱི ་ མི ་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་དགོས ་པའི་ བཙན་

ི ས་སྐུ ལ ་
མ་བྱས་ཚེ ་ ཁྲི མས་ཆད་གཅད་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་ འཇག
སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ་ སྐུ་ པར་

སྒྲིག་གཤོ མ ་བྱེད་མི ་ཆོ ག་པ་དང་། ཁ་པར་དང་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་པར་དང་གནས་ཚུལ ་རི གས་ད ྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མི ་
ཆོ ག་པའི་ ཉེན་བརྡ་ནན་པོ་ བཏང་ཡོ ད།

རྫ་དབོན་པོ་ ཡུ ལ ་ཚོ ་ ནས་ཡི ན་པའི་ གྲྭ ་ བསྟན་འཛི ན་ཉི་ མ་

ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ཉེན་རྟོག ་པས་འཛི ན་བཟུང་གི ས ་

རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་རྐནྱེ ་
གྱིས ་ནད་གཅོང་དུ་ གྱུར་ནས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེ ས ་
༡༩ ཉནི ་འདས་གངྲོ ས་སུ ་ གྱུར་རསྗེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས ་མུ ་
མཐུ ད་རྫ་དབོན་པོ་ ཁུལ ་དུ་ དམག་མི ་ཆེ ད་གཏོང་གི ས ་བོད་
མིའི་ ཁང་ཁྱི མ ་ར་ེ རར
ེ ་ཞིབ ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེ དྲག་གནོན་སྔར་
ལྷ ག ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་

པར་སྒྲིག་གཤོ མ ་བྱས་ན་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་ཡོ ངས་

རགྫོ ས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ དོན་ཚན་ ༥ ཅན་གྱི་ བཀའ་
རྒྱ་བསྒྲགས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་དོན་གྲུབ ་རྡོ་ རྗེ་ ལགས་པེ་ ཅི ང་

མི ་རིགས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོ ་ ནས་སླབོ ་མཐར་ཕྱིན་རསྗེ ་

གནམ་གཤི ས ་བརྟག་དཔྱད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་

དཔྱད་ལས་ཁུངས་སུ ་ཕྱག་ལས་གནང་ཞི ང་། ཕྱི་ ལོ ་

བྱས་ཀྱང་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་མེ ད། ཕྱིས་སུ ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་

ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༨༩ ལོ ར་ལྷ ་ ས་གནམ་གཤི ས ་བརྟག་

༡༩༩༡ ལོར་ནག་ཆུ་ གནམ་གཤི ས་བརྟག་དཔྱད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ འགན་འཛིན་དུ་ བསྐ་ོ གཞག་བྱས། ནག་
ུ ་བཞུགས་པའི་ སྐ བས་དོན་གྲུབ ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་རྒྱ་
ཆར
ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པའི་ ཚོ གས་མི ་ཡི ན་ཡང་།

ཁོང་གི ས ་བོད་མིར་གཞི་ རྩའི་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་

དང་འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་དགོས ་པའི་ སྐར
ོ ་ཤུ གས་

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉནི ་ལྷ་ ས་ལྷ་

ཆེར་གསུ ངས་ཡོ ད། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་

༡༤ ཉནི ་ལྷ་ ས་ཁུལ ་གྱི ་རྒྱ་ནག་གི ་ གསང་བའི་ ལས་

ཀླུ་ ཁུལ ་དུ་ གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཆབ་སདྲི ་བཙོ ན་ཟུར་དོན་གྲུབ ་

ཁུངས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་མི ་སྣས་དོན་གྲུབ ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་བོད་མི འི་

ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་གྲོངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ ཡི ན་ཤེས ་རྟོགས་

ས་དགུ ་རྩ་དང་སི ་ ཐོ་ར་ུ བཙོ ན་ཁང་དུ་ ལོ ་ གཉིས ་དང་ཟླ་བ་

རྡོ་རྗེ་ ལགས་དགུ ང་གྲངས་ ༧༤ ཐོག་འདས་གངྲོ ས་སུ ་ གྱུར་
བྱུང་ཐུ བ ་མེ ད།

བཙོ ན་གྲོལ ་ཐོབ ་རྗེས ་དོན་གྲུ བ ་རྡོ་ རྗོ་ ལགས་ཀྱིས ་ནག་ཆུ་

ཐོབ ་ཐང་གླ ང
ེ ་བའི་ ཉསེ ་མིང་འོག ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེ ལྷ ་
བརྒྱད་ཙམ་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་རསྗེ ་ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༥ ལོར་གླ དོ ་

གྱི་ ལས་གནས་སུ ་ བསྐྱར་དུ་ བསྐ་ོ གཞག་དགོས ་པའི་རེ་ སྐུལ ་
ལ་མེ ་ ཏོག་འདེབས་ལས་ཀྱི་ ལས་ཀ་ཞིག་སྤྲད། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༦

ལོར་རྒྱ་གཞུང་གི ས ་དོན་གྲུབ ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་མེ ་ ཏོག་འདེབས་
ལས་ཀྱི ་ ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ འབུ ད་བཏང་ ཡོ ད་པ་ དང་།

ད་ེ ནས་བཟུང་ཁོང་གིས་ཨར་པོའ་ི ལས་ཀ་གནང་དགོས་བྱུང་
ཡོ ད།

དོན་གྲུབ ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ལ་བོད་ནང་ཁོང་གི ་ སྐུ་ཟླ་དང་བུ ་ མོ ་

ཆུང་བ་སྤ ནེ ་པ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ཀྱིས ་གཟིགས་སྐང
ྱོ ་གནང་
ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་གི་ བུ ་མོ ་ཆེ་ བ་ཚེ་རིང་བདེ་ སྐྱིད་ལགས་

རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ ཕ བེ ས་རས
ྗེ ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་

གྱི་ ལས་གཞིའ་ི ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཨོ ་སི་ཊི་ ལི་ ཡར་ཕབེ ས་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

བཀྲོལ་བཏང་།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བླནོ ་སྐ་ུ ཞབས་ཇེ་སི ་
ཊི ན་ཊོ་ཌུ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
༄༅། །ཁེ་ ན་ཌའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་འོས ་བསྡུ་ ཆེན་མོ འི་ ཁདྲོ ་

འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྙག
ོ ་འཛིང་ཆེ་ བའི་ ས་ཁུལ ་ཁག་གི་ ཉམ་

ན་ཌས་ཐུ གས་བརྩེ ་ བ་ཆེ ན་པོའི་ སྒ་ོ ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་

(Justin Trudeau) མཆོ ག ་གི ་ གུ ་ ཡངས་ཆབ་སྲིད་

ཌའི་བྱམས་བརྩེ ་ ལྡ ན་པའི་ སདྲི ་བྱུས ་ལ་ངོས ་ཀྱིས ་ཡིད་སྨནོ ་

འདི་ བརྒྱུད་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བོད་མི ་

ཁེ་ ན་ཌའི་ སྲིད་བླ ནོ ་ལས་ཐོག ་སྐུ ་ ཞབས་ཇེ་ སི ་ཊི ན་ཊོ ་ཌུ ་

ཚོ གས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པར་བོད་མིའི་ བླ་ ན་མེད་པའི་ དབུ ་

ཁྲིད་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས ་
ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉནི ་སདྲི ་བླནོ ་མཆོ ག་
ལ་འཚམས་འདྲིའི་ གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ ནང་འཁོད་དོན།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱིན་པས་རྐནྱེ ་གྱིས ་
འཛམ་གླིང་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་

ཐག་རྣམས་ཁེ་ ན་ཌའི་ ནང་སྣེ་ལེ ན་གནང་བཞིན་པའི་ ཁེ་ ན་

ཞུ་ གི ་ ཡོ ད། ངོས་རང་ཁེ་ ན་ཌའི་ཆེ་ བསདྟོ ་མི ་ སར
ེ ་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་ཁེ་ ན་ཌས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་ སྒ་ོ ནས་འག ་ྲོ བ་མིའི་

བད་ེ སྡུ ག ་ལ་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ་ བཞེས ་ཀྱིས ་ཕྱག་ལས་གནང་
བཞིན་པར་སྤ བོ ས་པ་ཡོ ད། ངོས ་རང་ཁེ་ ན་ཌར་ལོ ་ མང་

རི ང་སླ བེ ས་ཐུ བ ་ཡོ ད་པས་སྐ ལ ་པ་བཟང་པོ་ བྱུང་། ཁེ་ ན་

ཚོ ས ་རིག ་གཞུང་སྣ་མང་ལྡ ན་པའི་ ཁེ་ ན་ཌའི་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ལ་

ཐུ གས་ཕན་གསོས ་པའི་ ཞབས་འདགེ ས་ཞུས ་དང་ཞུ་ བཞིན་
ཡོ ད་པ་ངོས ་ཀྱིས ་ཤེས ་རགྟོ ས་བྱུང་། ཞེས ་དང་། མཐར་
སྤྱི ་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གིས ་སྐུ་

ཞབས་ཇེ་ སི ་ཊི ན་ཊོ ་ཌུ ་ མཆོ ག ་གི ས ་མདུན་དུ་ ཡོ ད་པའི ་

ཌའི་ མཆེད་གག
ྲོ ས་ཕོ་ མོ ་ རྣམས་ཀྱིས ་ངོས ་ལ་སྙིང་ཉ་ེ བའི་

དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་གནང་ས ་ྟེ ཁེ་ ན་ཌའི་ མི ་མང་གི ་

ཧ་ཅང་སེ མས་འགུལ ་ཐེབས་བཅུག་སོང་། སྐུ་ ཉིད་ཀྱི་ ཡབ་

མཛད་ཡོ ད་པ་བཅས།།

སྐ བས་སྐུ་ ཉིད་ཀྱིས ་དབུ ་ ཁྲིད་དེ་ དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་

སྒ་ོ ནས་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི ་ འདུ་ཤེས ་བསྟན་པ་དེས ་ངོས ་རང་

ཌའི་ ངོས ་ནས་གཞན་གྱི་ བདེ་ སྡུ ག་ལ་ཐུ གས་ཁུར་བཞས
ེ ་ཏ་ེ

དམ་པ་ཁེ་ ན་ཌའི་ སྲིད་བླ ནོ ་ཡི ན་པའི་ སྐབས་ནས་བཟུང་ཁེ་

གནང་བར་ངོས ་ཀྱིས ་རས
ྗེ ་སུ ་ ཡི ་རང་ཞུ ་ གི ་ ཡོ ད། ཁེ་ ན་

རྣམས་ཁ་ེ ན་ཌའ་ི ནང་སྣེ་ལེན་གནང་བར་ངོས་ཀྱིས་གོ་ སྐབས་

མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐུ བ ་པའི་ ཐུ གས་སྨ ནོ ་དང་སྨ ནོ ་འདུན་

༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ ་ པའི་ཤེས་བྱ།
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བོད་དང་བོད་མི།

རྫ་དབོན་པོ་ནས་བོད་མི ་ ༥༣ ཙམ་སླར་ཡང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ།
༄༅། །བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྫ་དབོན་
ི ་སུ ་ དམག་མི ་འབོར་ཆེ ན་བཏང་ས ་ྟེ སྤྱི ་
པོའི་ སྡ་ེ དགོན་གཉས

ནོར་༸གོ ང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ པར་

སྒྲིག ་གཤོ མ ་བྱས་པའི་ ཉེས ་མི ང་འོག ་སེར་སྐྱ་གྲངས་ ༦༠

ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ སེར་ཤུ ལ ་རྫོང་དུ་ བཙན་ཁྲིད་བྱས་

ཡོ ད་པ་ལྟར། ཉེ་ཆར་སླར་ཡང་བོད་མི ་གྲངས་ ༥༣ ཙམ་
ི ་ནས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེ རྫ་སྨན་དབོན་པོ་ སྡ་ེ དགོན་གཉས

ཁྱོན་སྐྱ་སར
ེ ་མི ་ གྲངས་ ༡༡༣ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁདྲི ་
བྱས་ཡོ ད།

ད་ེ ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ ༢༩ བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་རྫ་དབོན་པོ་ སྡ་ེ པའི་ ཁྱིམ ་ཚང་རེ་རེ་ དང་མི ་ སྒརེ ་གྱི་ ཁ་པར་སོ གས་ཀྱི་ ནང་སྔག
ོ ་བཤེར་ནན་པོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྤྱི་ ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི་ སྐུ་ པར་ཉར་ཚགས་བྱས་

པའི་ ཉེས་མི ང་འོག་བསྐྱར་དུ་ བོད་མི ་ གྲངས་ ༥༣ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པའི་ ཁོངས་ནས་དགེ་ འདུན་པ་གཅི ག་དང་། བུ ད་མེ ད་གཅི ག མི ་སྐྱ་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་
༤ གླ དོ ་བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་གཞན་རྣམས་ཉུ ང་མཐར་ཟླ་བ་གཅི ག་ཙམ་རི ང་བཀག་ཉར་བྱེད་ཀྱི་ ཡོ ད་པ་ས་གནས་ཡུ ལ ་མི ་ཚོ ས་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ སྐརོ ་སྲུང་བས་ས་གནས་བོད་མི ་མང་ཚོ གས་རྣམས་བསྐངོ ་ཚོ གས་བྱས་ནས། རྫ་དབོན་པོ་ དགོན་གྱི་རང་ལོ ་ བཅོ་ བརྒྱད་ཡན་གྱི་ དགེ་ འདུན་པ་གྲངས་ ༢༠

རེ་ ཉིན་ལྟར་རྫ་སྨད་སདྲི ་གཞུང་གི་ ལས་ཁུངས་སུ ་ཆེ ད་འབོད་ཀྱིས་འདྲི་རྩད་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ ངོས་ནས་ནག་ཉེས་བསགས་མེ ད་པ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ ་ འབྲེལ་བ་གནང་མྱོང་མེད་པ། ཞལ་པར་
ཐོག་ཆབ་སདྲི ་དང་འབྲེལ ་བའི་ བཀའ་མོལ ་གནང་མྱོང་མེ ད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་མེ ད་པ། མ་འོངས་པ་ལའང་དེ་ ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མི ན་པའི་ ཁས་ལེ ན་དམ་བཅའ་འཇོག་
དགོས་པའི་བྱ་འགུལ ་ཞི ག་ཀྱང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།།

འཛི ན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ།
༄༅། །བོད་རྒྱ་འབྲེལ ་མོལ ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་ད་ེ ཉདི ་ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༨ ལོར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་རིམ ་པས་མི ་ འག་ྲོ སྣོན་འཇུག་གནང་ས ་ྟེ

ད་ཆ་ཚོ གས་མི ་ གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོ ད་འདུག་ཅིང་། ད་ཡོ ད་ཚོ གས་མི ་མང་ཆེ་ བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་ཕྱོགས་མཐར་བཞུགས་ཏེ། སྤྱི་ སྒར
ེ ་གྱི་མཛད་ཁུར་ཅི་རི གས་བཞེས་བཞིན་པ་དང་།
བཞུགས་སྒར་ཁུལ ་གྱི་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པས་ཀྱང་ལས་ཡུ ལ ་དང་ལས་འགན་འདྲ་མི ན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་མུ ས ་དེ་ ཉིད་ལས་དོན་གྱི་ ངོ་ བོ་ དང་མཐུ ན་པའི་ བཅོས ་སྒྲིག་

དགོས་གལ་ལ་བརནྟེ ། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ནས་བཟུང་ད་ཡོ ད་ཚོ གས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ འི་ ཐག་གཅོད་དང་སྦྲགས། འབྲེལ ་ཡོ ད་མཐོ་རི མ ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅི ག་ལ་

འགན་བསྐུར་བགྱིས་པའི་ ཐབས་ཇས
ུ ་འཆར་འགོད་ཚོ གས་ཆུང་ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ ་ བཙུགས་ཏེ། ཚོ གས་ཆུང་ནས་རྣམ་ཀུན་སྲིད་སྐྱོང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ ་བའི་ གནས་ཚུལ ་
དབྱེ་ཞི བ ་སྙན་གསན་དང་། ལས་འགུལ ་སྤལ
ྱོ ས་ཀྱི་ ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཞུས་ཏེ་ འདོན་འབུལ ་བྱེད་དུ་ འཇུག་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ བཀོད་ཁྱབ་ཏུ ། བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ ལོ ་
ེ ་ཕག

༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ལ།།
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