


སྤྱ  ི་ཁྱ བ་རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་པ།         སྐ ལ་བཟང་མཁས་གྲུ  བ།རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་ལས་རོགས།    ངག་དབང་ཐོགས་མེད།ཞུ ་དག་པ།     བསོད་ནམས་ཚ་རིང༌།གསར་འགོད་པ།    བསོད་ནམས་མཚ་མོ།གསར་འགོད་པ།    སྒྲུ   བ་རྒྱུ   ད་ཉི་མ།འགྲ ེམས་སྤ ེལ་བ།    ཚ་རིང་དངོས་གྲུ  བ།མདུ ན་ཤོག་བྱུ  ས་འགོད།    རྡ ོ་རྗ ེ་ཚ་རིང་།ཀཾ་པུ ཊར་རྒྱ  ག་མཁན།    ཕུ ར་བུ ་སྒྲ  ོལ་མ།
བོད་གཞུ ང་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་སྣ ར་ཐང་པར་ཁང་དུ ་པར་སྐྲུ   ན་གྱ ིས་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ས།
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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤེས་བྱ ་>> དུ ས་དེབ་འདི་ནི་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་
འཛུ གས་ཕྱ ི ་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཟླ ་རེའི་གསར་
འགྱུ  ར་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ས་དང་ཞུ ་བཞིན་པའི་གཞུ ང་
འབྲ ེལ་དུ ས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུ ས་དེབ་འདིའི་ནང་
བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟ ོན་གནང་བ་ལྟ ར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་
མཛད་འཆར་ཁག་རྒྱ  ས་གླ ེང་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་
འཛུ གས་ཀྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་བཤད། བོད་ནང་
གི་གནས་སྟ ངས། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི་དང་རྒྱ  ་ནག་གི་འགྱུ  ར་བ་
གལ་ཆེ་ཁག་ཞིབ་རྒྱ  ས་འགོད་སྤ ེལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་རྩ ་འཛིན་
ཐོག་རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་དང་འདོན་སྤ ེལ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ  ་
ཆེའི་ཀླ ོག་པ་པོ་རྣ མས་ནས་ལེགས་སྤ ེལ་ཉེས་འགོག་
གི་དགོངས་འཆར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་བ་ཞུ །།

༸གོང་ས་མཆོག་ཨི་ཀྲ ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐ བས་ཁུ ལ་དེའི་
བོད་མི་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་བདུ ན་བརྒྱ  ་བརྒ ལ་བར་བཀའ་
སླ ོབ་སྩ ལ་བ་ནས་ཟུ ར་འདོན་ཞུ ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇ་མུ ་ཀ་ཤི་མིར་དང་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་དུ ་
ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆ་ེབསྐྱ  ངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སི་རི་ན་གར་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་ཚར་
བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་གནས་སྡ ོད་ལ་དྭ གས་པ་
ལས་བྱ ེད་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་༡༡ཀ་ཤི་མི་རིའི་རྒྱ  ལ་ས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་བོད་
རིགས་ཁ་ཆེའི་གཞིས་ཆགས་དང་སླ ོབ་གྲྭ  ་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོར་
བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢ཀ་ཤ་ིམིར་ཡོད་པའ་ིབོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  འ་ིསྐ ོར།་་་་་་་་་་༡༣༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རིས་
མེད་ལྷ ་ཁང་ཁག་གསུ མ་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།་་་་་་་་་་༡༤༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ཁ་ཆེ་ཚར་མཇལ་
འཕྲ ད་མཛད་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ ་རུ ་བསྙ ེན་
རྫ ོགས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་དང་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་
གྲྭ  ར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་
ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སུ ་ཟངས་མདོག་དཔལ་
རིའི་ལྷ ་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་དང་རབ་གནས་མཛད་པ།་་་་་་་་་་་༡༨༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་མང་
ཚགས་ལ་ཆོས་འབྲ ེལ་རྒྱ  ་ཆེ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ ་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་སྐ ོར་གྱ ི་བགྲ ོ་གླ ེང་
ཚགས་འདུ ་དབུ ་འབྱ ེད་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་༡༩༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་བོད་ཕྲུ  ག་ཁྱ ིམ་སྡ ེའི་ཐང་
ཆེན་དུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སླ ེ་རུ ་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་
གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་བསྐྱ  ངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་
མཐར་མར་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་ཚ་དབང་དང་
བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས་ཆོས་སྐྱ  ོང་གནོད་
སྦྱ  ིན་ཤིང་བྱ ་ཆེན་པོ་དང་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ར་
དབྱ ར་གསོལ་གྱ ི་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་དང་མཆོད་འབུ ལ་སྨ ོན་ལམ་
ཚགས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲ ིའི་ཐུ གས་
འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲ  གས་བསྐྱ  ངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༤བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པ་ལོ་
གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་སྲ ི་ཞུ ་བ་ཚར་གསུ ང་
བཤད་གནང་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༦མཁས་དབང་བླ ོ ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲ ིའི་
ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་འཁོར་གཅིག་འཁོར་བའི་རིང་
གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་པདྨ ་ཆོས་འབྱ ོར་མཆོག་གིས་ལོ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་༣༩བཀའ་ཁྲ ི་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླ ོན་གཅིག་ལྕ ོགས་བླ ོ་བཟང་
སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་
གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠ནང་སྲ ིད་བཀའ་བླ ོན་རྒྱ  ་རི་སྒྲ  ོལ་མ་མཆོག་གིས་ལོ་འཁོར་
གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༡དཔལ་འབྱ ོར་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དོན་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་ལོ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་༤༣བདེ་སྲུ  ང་བཀའ་བླ ོན་འབྲ ོང་ཆུ ང་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་ལོ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་༤༤ཕྱ ི་དྲ ིལ་བཀའ་བླ ོན་བདེ་སྐྱ  ིད་ཆོས་དབྱ ངས་མཆོག་གིས་ལོ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་༤༥འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག་གིས་ལོ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།་་་་་་་་་་་་་་་༤༦

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀ་ཤི་མིར་ཁུ ལ་དང་དེ་བཞིན་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་དུ ་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་ཞིག་སྐྱ  ོང་སྐ བས་ཀྱ ི་སྐུ  ་པར་རྣ མས་དཔེ་མཛད་པར་པ་བསོད་ནམས་ཚ་རིང་ལགས་དང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་སོན་བྱུ  ང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ །།



         གནས་ཚུལ་སིྙང་བསྡུས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་
མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཙས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་
སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་སྩ ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུ ལ་དེར་གནས་སྡ ོད་
བྱ ེད་བཞིན་པའི་ལ་དྭ གས་པ་ལས་བྱ ེད་དང་མཐོ་སླ ོབ་ཁག་
གི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དེ་བཞིན་མི་མང་ལ་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་
སྩ ལ། གཞན་ཡང་སི་རི་ན་གར་ཧིན་རྡུ  ་དང་ཁ་ཆེ། སིཀ་
བཅས་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི ་ལྷ ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་
གཟིགས་དང་གསོལ་འདེབས་མཛད་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་སར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་
ཞི་བའི་ཚལ་གྱ ི ་ཕོ་བྲ ང་ནང་སྐུ  ་མཚམས་མཛད་པ་དང་
མངའ་རིས་ཚང་དགོན་སྡ ེའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ཀྱ ི་དགེ་འདུ ན་པ་
ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བར་བསྙ ེན་རྫ ོགས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་
དང་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་
གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་ལ་
དྭ གས་སླ ེ ་ལྕ ོག་ལམ་སའི་རི་མགོར་བཞེངས་པའི་ཟངས་
མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ ་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་རབ་གནས་དང་
བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་དུ ་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་
མ་དང་བླ ོ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མ། དེ་བཞིན་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་
མཐའ་མར་ལ་དྭ གས་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་
ལ་དྭ གས་དགོན་ཚགས། དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
བཅས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ  ་ཚ ་ཞབས་པད་བསྐ ལ་
བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས། དེ་
རྗ ེས་ཇམ་མུ ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་དེར་མཚན་གཅིག་
བཞུ གས་ཞག་མཛད་དེ་རྡ ་སར་༸ཞབས་སོར་འཁོད།
བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བླ ོ་བཟང་སེང་
གེ་མཆོག་གི་གཙས་ཕྱ ག་རོགས་བཀའ་བླ ོན་དང་དབུ ་ཁྲ ིད་
རྣ མ་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་སྐུ  ་དབང་
ཡོངས་རྫ ོགས་གསོལ་སྩ ལ་དང་སྦྲ  གས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་
མཆོག་གི་སྐུ  ་མདུ ན་དུ ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་འཁུ ར་
ཞུ ་རྒྱུ   འི་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་
ནང་ཕྱ ག་ལས་འཐུ ས་ཤོར་མི་འགྲ ོ་བར་འགངས་ཆེའི་ལས་
དོན་གང་གནང་ཡོད་སྐ ོར་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོར་བསྡུ  ས་རེ་གནང་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་སམ་གྱ ི་རྩ ོད་རྙ ོག་ཞི་བའི་ལམ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་སམ་གྱ ི་རྩ ོད་རྙ ོག་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་སེལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།ནས་སེལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཤར་མངའ་
སྡ ེའི་ཨ་སམ་ནང་བྱུ  ང་བའི་ཆོས་ལུ གས་དབར་གྱ ི་དྲ ག་པོའ་ི
འཁྲུ  ག་འཛིང་ཐད་ཐུ གས་འཚབ་ཀྱ ི་རྣ མ་པ་ཆེན་པོ་སྟ ོན་གནང་
མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཚ་མེད་ཞ་ིབའ་ིཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་
ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གོང་འཕེལ་དགོས་པའི་ལམ་
སྟ ོན་མཛད་འདུ ག
 དེ་ཡང་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་
ཚུ ལ་ཐོན་གསལ་ལྟ ར་ན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༣ ཉིན་
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལ་དྭ གས་
ཁུ ལ་གྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ་ཇ་མུ ་བརྒྱུ   ད་
བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུ   ར་སྐ བས་ཇ་མུ ར་གསར་
འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཨ་སམ་
ནང་བྱུ  ང་བའི་ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་གྱ ི་འཁྲུ  ག་འཛིང་གི་
གནད་དོན་སོགས་ཀྱ ི་དྲ ི་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། ཨ་སམ་ཁུ ལ་དུ ་བྱུ  ང་བའ་ི
ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་གྱ ི་གནད་དོན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བླ ོ་ཕམ་
དགོས་པ་ཞིག་རེད། ངོས་ཀྱ ིས་མ་ིཚ་ཧྲ ིལ་པ་ོདེའ་ིརིང་ཆོས་
ལུ གས་ཕན་ཚུ ན་དབར་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་དཀའ་
ལས་བརྒྱ  བ་དང་རྒྱ  ག་མུ ས་ཡིན། རྒྱ  ་གར་ནང་ལ་ོང་ོསྟ ོང་ཕྲ ག་
མང་པོའ་ིསྔ ོན་ནས་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང་ལྷ ག་པར་ཆོས་
ལུ གས་འདྲ ་མིན་ཕན་ཚུ ན་ཞི་མཐུ ན་མཉམ་གནས་ཀྱ ི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་
བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ལྟ ར། རྒྱ  ་གར་ངོས་ནས་སྤ ོབས་པ་ཆེར་
སྐྱ  ེད་ཀྱ ིས་དེ་དག་དམ་འཛིན་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་
ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤
ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༨ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨི་ཀྲ ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐ བས་ཁུ ལ་དེའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་བདུ ན་བརྒྱ  ་བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་ནས་ཟུ ར་འདོན་ཞུ ས།

༄༅། །ད་ེནས་ངས་འཕྲ ོས་བཤད་ཕྲ ན་བུ ་བརྗ ོད་འདོད་བྱུ  ང། སྔ ་ལ་ོབསྒྱུ   ར་བཅོས་འད་ི༼སྐུ  ་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་༽ གཏོང་སྐ བས་དེ་སྔ ་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གི་མིང་ཞིག་འཇགས་ཏ་ེཡོད་པ་རེད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ ་ ༦ པའ་ིནང་ང་ཚ་མ་སུ ་རིར་སླ ེབས་ནས་ལྷ ིང་འཇགས་པའི་རྗ ེས་སུ ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཐུ ག་པ་དང། ད་ེགོང་དུ ་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་ཚར་མགྲ ིན་ཚབ་པ་ (Third Person) བརྒྱུ   ད་ནས་གསལ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་པ་ལས་ངོས་ནས་ཁོང་ཚ་ཐུ ག་མེད། ༡༩༥༩ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཡིན་པ་ཡོད། མ་སུ ་ར་ིསྦ ིར་ལ་ཧའུ ་ས་ི (Birla House) ང་སྡ ོད་སའ་ིམདུ ན་དེར་ཐང་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་ཡོད། དེའ་ིསྒ ང་ལ་ངོས་ནས་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་གྱ ི་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཐུ ག་པ་ཡིན། དེ་དུ ས་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་ཞིག་གི་དྲ ི་བའི་ནང་བོད་གཞུ ང་གང་དུ ་ཡོད་ཅེས་སྐ ད་ཆ་དྲ ིས་བྱུ  ང། སྐ བས་དེར་ངས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་དང་བཀའ་བླ ོན་ཚ་གང་དུ ་ཡོད་ས་དེར་བོད་མི་ཚས་བོད་གཞུ ང་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། དེའ་ིསང་ཉིན་ནམ་གནངས་ཉིན་ད་ེའདྲ ་ཞིག་ལ་ལྡ ི་ལི་ནས་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་རྒྱ  ལ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ (Defence Ministry) ཀྱ ིས་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་ཡོད། ད་ེན་ིངའ་ིཉམས་མྱ ོང་དང་པ་ོཡིན། ང་ཚས་བོད་གཞུ ང་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན་ན་འད་ིལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ལྟ ་ཡོངས་གྲ གས་ཀྱ ་ིབོད་གཞུ ང་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེན་ིབོད་ལ་ཤ་ཚ་མེད་པ་མིན་ཡང། བྱ ེད་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་དང་ཐད་ཀར་ཡིག་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་འདྲ འི་ཐོག་ནས་འགྲ ་ོསྟ ངས་ཤིག་ཆགས་བསྡ ད་ཡོད་པ་རེད། མ་གཞ་ིང་ཚ་བོད་པ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཀོ་ཐག་ཕྲ ན་བུ ་གླ ོད་ཡོད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༤༧།༡༩༤༨ ད་ེའདྲ འ་ིསྐ བས་སུ ་རྒྱ  ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ཡོད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ལ་ོརྒྱ  ་ནག་ལ་ཀྲུ  ང་ཧྭ ་མ་ི

དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་བཙུ གས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༤༨ ལོར་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་བོད་གཞུ ང་ལ་ཉེན་བརྡ ་ཞིག་བཏང་ཡོད། དེང་སྐ བས་རྒྱ  ་ནག་ལ་འགྱུ  ར་བ་ཆེན་པོ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། ཁྱ ེད་རང་ཚར་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བོད་གཞུ ང་ལ་ཉེན་བརྡ ་ཞིག་བཏང་འདུ ག ད་ེདུ ས་བོད་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་ལན་སྤྲ  ད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཀ་ོཐག་གང་འདྲ ་གླ ོད་འདུ ག་གམ། ང་ཚའ་ིགདན་སའ་ིམཁན་པ་ོརྣ མ་པ་དང་དག་ེའདུ ན་ཚར་ཚགས་ལ་མང་ཇ་དང་འགྱ ེད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ད་ེགས་འགྲ ིག་ག་ིཡོད། འོན་ཀྱ ང་ནང་ཆོས་སླ ོབ་གཉེར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེམིན་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་དང། རྒྱ  ་དཀར་ནག་གིས་ག་རེ་ག་རེ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་དེ་ཚའི་ཐད་དོ་སྣ ང་རྩ ་བ་ནས་བྱ ེད་ཀྱ ི་མེད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཞབས་འདྲ ེན་ཡིན། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་ཉེན་བརྡ ་བཏང་དུ ས་ང་ཚ་བོད་པས་ང་ཚར་ཉེན་ཁ་མཐོང་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་འགུ ལ་སྐྱ  ོད་མ་བརྒྱ  བ་པར་བསྡ ད་པ་རེད། རྗ ེས་སུ ་རྒྱ  ་གར་ཕྱ ་ིསྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལས་བྱ ེད་པ་དེ་འདྲ ་ནས་དེ་དུ ས་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་བསམ་བླ ་ོབཏང་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ་ིའདུ ག གང་ལྟ ར་ཡང་བོད་གཞུ ང་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱ ས་ན་ཡག་པ་ོམ་ིའདུ ག ད་ེསྔ ་ཕན་ཆད་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཟེར་བ་འདི་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ་ིདབུ ་ཁྲ ིད་དང། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ག་ིསྐུ  ་མགྲ ོན་རྩ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་པ་འདིའི་འོག་ནས་ང་ཚ་བོད་པའ་ིདཔ་ེཞིག་ཡོད་པ། བྱ ་ཕྲུ  ག་མའ་ིསྦ ་ོའོག་ནས་དྲ ོད་ཟེར་བ་ལྟ ར། ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མའ་ིམིང་འདིའ་ིའོག་ནས་ང་ཚའི་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གི་གཞུ ང་འདི་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ (Institution) ཡིན་པ་ལྟ ་བུ ་བྱ ས་ཏ་ེའགྲ ིག་ག་ིཡོད། ད་ཆ་གསལ་པ་ོབྱ ས་ནས་བཤད་ན་ང་དགོངས་པ་ཞུ ས་ཏེ་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་མེད་པར་ཕྱ ིར་ཐོན་ཀྱ ང་གཞུ ང་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ལྷ ག་སྟ ེ་བསྡ ད་

དུ ས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱ ས་ན་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ནང་དོན་ང་ཚར་ཤ་ཚ་ཡོད་ཀྱ ང་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་བོད་གཞུ ང་ཟེར་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གི་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་ན་ཡག་པ་ོམེད། ཤེས་སོང་ངམ། ད་ེགོང་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་ཆགས་རྗ ེས་སྐ བས་ཤིག་ལྡ ི་ལིར་ང་ཚས་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་ཤིག་ཚགས་པ་དེའི་ཐོག་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་ང་ཚའ་ིང་ོཤེས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ན་ིབོད་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང། ཤ་ཚ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང། བོད་རང་བཙན་དང་རང་བཙན་ཞེས་ཤོད་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆེར་ (Prime Min-ister of Exile Government) བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་ག་ིསྲ ིད་བླ ོན་ཞེས་བརྗ ོད་སོང།  ངས་ལམ་སང་ད་ེལ་གསལ་བཤད་བྱ ས་ནས་ང་ཚས་ "པ་རེམ་ མ་ིན་ིས་ིཀྲ ར་" (Prime Minister)  ཞེས་འབོད་ཀྱ ་ིམེད། ང་ཚས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ་ིའག་ོཁྲ ིད་ (Political Leader) ཟེར་བ་མ་གཏོགས་ "པ་རེམ་ མ་ིན་ིས་ིཀྲ ར་" ཟེར་གྱ ་ིམེད་ཅེས་ངས་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན། གསལ་བཤད་བྱ ེད་དགོས་དོན་ནི་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་ཟེར་ཡག་དབྱ ིན་ཇིའ་ིཚིག་ལ་ "གྷ ་ཝར་མན་ཌ་" (Government) བརྗ ོད་དུ ས་ད་ེན་ིམིང་ཚིག་ཟུ ར་གསལ་ཞིག་རེད། ང་ཚ་བོད་པའ་ིཡ་ིགེའ་ིནང་ལ་གཞུ ང་ཟེར་བ་འདི། དགོན་པ་གཞུ ང་རྐྱ  ང་དང། བླ ་བྲ ང་གཞུ ང་རྐྱ  ང། གཟིམ་ཤག་གཞུ ང་རྐྱ  ང་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིཡོད། དཔེར་ན་གཙང་པ་ོལ་ཆ་བཞག་ན་གཙང་པོའ་ིགཞུ ང་ཟེར་གྱ ་ིཡོད། ང་ཚའ་ིབོད་སྐ ད་ནང་གཞུ ང་ཟེར་བ་འདི་འཇུ ག་ཡུ ལ་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དབྱ ིན་ཇིའ་ིསྐ ད་ནང་ "གྷ ་ཝར་མན་ཌ་" (Gov-ernment) བརྗ ོད་པ་ཡིན་ན་རྡ ོག་རྡ ོག་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ཤེས་སོང་ངམ། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་བོད་གཞུ ང་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ་ིའདུ ག་ཅེས་ང་ཚ་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང་བ་རེད། ང་ཚའ་ིའདིར་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༥
སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེན་ིབཙན་བྱ ོལ་བའ་ིསྡ ་ེཚགས་ཤིག་ཡོད་པ་འདི་ལ་ལྟ ་རྟ ོག་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་དགོས་པ་རེད། སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདིའ་ིའག་ོཁྲ ིད་མཁན་ཆགས་ཡོད། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་འོས་འདེམས་ཟིན་རྗ ེས་ངས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་གྱ ི་དབང་ཆ་རྩ ིས་འབུ ལ་བྱ ེད་པའི་སྐ བས་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ས་པ་ཡིན། ང་རང་ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་སྐ བས་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་སྟ ག་བྲ ག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ  ་མདུ ན་ནས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་དབང་ཆ་རྩ ིས་ལེན་ཞུ ས་པ་ཡིན། ད་ཆ་ལ་ོདྲུ  ག་ཅུ ་ཕྱ ིན་པའ་ིརྗ ེས་ལ་མང་གཙའི་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་ཏེ་ཐོན་པའི་བླ ོ་བཟང་སེངྒ ་ེལགས་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་གསར་པ་ཆགས་ཡོད། མང་གཙ་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་ཏེ་ཐོན་པའི་འགོ་ཁྲ ིད་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་ལ་དབང་ཆ་རྩ ིས་འབུ ལ་ཞུ ་བ་འདི་དངོས་གནས་རིང་ནས་སྙ ིང་དུ ་བརྣ ག་པའི་འདོད་པའི་དོན་ཟེར་བའ་ིདོན་དག་གཅིག་འད་ིཆགས་ཡོད། ད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུ  ང་ཞེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། ད་ེའདྲ ་ཡིན་དུ ས་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་ཞེས་བརྗ ོད་ན་ "པ་ོལ་ིཀྲ ་ིཀལ་ ལ་ིཌར་" (Politi-cal Leader) དང་ང་ཚས་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་ཞེས་བརྗ ོད་པ་གཉིས་ཏག་ཏག་འགྲ ་ོག་ིའདུ ག (Prime Minister) བརྗ ོད་ན་ཚིག་འད་ིཧར་པ་ོཞིག་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་བོད་གཞུ ང་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་

གཟབ་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག་ཅེས་ང་ཚ་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང་བ་རེད། སྐ ད་ཆ་འད་ིབྱུ  ང་བའ་ིསྐ བས་ལ་ང་ཚའ་ིབོད་རིགས་ནང་ནས་ཞེན་ཁོག་དང་ཤ་ཚ་ཡིན་ཀྱ ང་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ད་བོད་གཞུ ང་བསྡུ  ་གསོག་བརྒྱ  བ་སོང། འགྲ ིག་ག་ིམ་ིའདུ ག་ཅེས་སྐ ད་རྒྱ  ག་མཁན་བྱུ  ང་བ་དེ་ལ་ང་རང་ཏོག་ཙམ་བླ ་ོཕམ་བྱུ  ང། ངས་ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་ནས་བོད་གཞུ ང་ག་ིའགན་འཁྱ ེར་བ་ཡིན། ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་ནས་ད་ཆ་ལ་ོབདུ ན་ཅུ ་དོན་དྲུ  ག་ལ་སླ ེབས་པའ་ིབར་ངས་འགན་འཁྱ ེར་བ་ཡིན། མ་ིལྟ ་བུ ར་མཚན་ན་ཕྲུ  ་གུ ་ཆུ ང་ཆུ ང་གཡས་འཁྱ ོར་གཡོན་འཁྱ ོར་བྱ ེད་མཁན་ཞིག་མག་ོའདོན་འཚ་སྐྱ  ོང་བྱ ས་པ་ཡིན། ད་ེའདྲ ་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་མི་གཅིག་ལ་ད་ཆ་བོད་གཞུ ང་བསྡུ  ་གསོག་བརྒྱ  བ་སོང་བརྗ ོད་ན་ལ་དག་ག་ིརེད་དམ། ལ་ོདྲུ  ག་ཅུ འ་ིརིང་ངས་ཕར་གཡས་སྐྱ  ོར་གཡོན་སྐྱ  ོར་གྱ ི་ལྟ ་རྟ ོག་བྱ ས་པ་ད་ེཇ་ིལྟ ར་བྱ ས་ཏ་ེབསྡུ  ་གསོག་རྒྱ  ག་ག་ིརེད་དམ། ད་ེཙམ་ཡང་བསམ་བླ ོ་མ་འཁོར་བར་བོད་གཞུ ང་བསྡུ  ་གསོག་བརྒྱ  བ་སོང་ཞེས་སྐ ད་ཅོར་རྒྱ  ག་དུ ས་དེ་ནི་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའ་ིརྟ གས་རེད་བསམ་པ་དྲ ན་བྱུ  ང། ཚུ ར་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ད་ེལ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མ་ིའདུ ག ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་ལོ་བཅུ ་དྲུ  ག་ནས་འགན་འཁྱ ེར་མཁན་གྱ ི་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བོད་གཞུ ང་བསྡུ  ་གསོག་རྒྱ  ག་ག་ིམ་རེད། ད་ེལ་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་ཞིག་ཡོད་ཀྱ ི་རེད་བསམ་དྲ ན་དགོས་

པ་ཡིན། ཤེས་སོང་ངམ། འད་ིསྐ ོར་བཤད་འདོད་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར་ཁྱ ེད་ཚར་བཤད་པ་ཡིན། ཕྱ ་ིལ་གསལ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་ཡག་མིན། ང་རང་བར་ལམ་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་ཁག་ལ་ཕྱ ིན་པ་ད་ེསྐ བས་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་གྱ ་ིམ་ིསྣ ་ཁག་ཐུ ག་ག་ིཡོད། མ་ིསྣ ་ད་ེཚས་རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུ ག་པ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ འི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་དང་དེ་འདྲ འི་མི་སྣ ་ཐུ ག་ན་འགྲ ིག་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་མང་པོས་བཤད་ཀྱ ་ིའདུ ག རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་ཀྱ ང་ད་ག་རང་བཤད་ཀྱ ་ིའདུ ག དབྱ ིན་ཇིའ་ིསྐ ད་བྱ ས་ན་ "སེན་ས་ིཊིབ་" (Sensitive) ཡིད་གཟབ་བྱ ེད་དགོས་པའ་ིགནད་དོན་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། ད་ེལུ གས་ཀྱ ་ིང་ཚས་ཕར་ཕྱ ོགས་ནས་ "ན་ོ" (No) ཟེར་བའ་ིཚིག་སྡུ  ག་པ་འདི་མ་ཐོན་པའི་ཐབས་མཁས་པོ་བྱ ས་ན་ཡག་གི་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། བར་སྐ བས་གནས་ཚུ ལ་འད་ིའདྲ ་བྱུ  ང་བ་ཁྱ ེད་རང་ཚར་བཤད་འདོད་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར་བཤད་པ་ཡིན། ང་རང་ཚའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་གཏམ་བརྗ ོད་རང་དབང་ཡིན། གང་ཡང་བཤད་ཆོག་ལ། བཤད་དགོས་པའང་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཆ་ཚང་རྟ ོགས་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལས་མགོ་མ་ཚས་པའི་སྐ ད་ཆ་དཀྲ ོག་གཏམ་དང། སྲ ང་ལམ་བར་གྱ ་ིསྐ ད་ཆ་ལྟ ་བུ ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོམ་ིའདུ ག ཤེས་སོང་ངམ། གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་བཀའ་སྩ ལ།།སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇ་མུ ་ཀ་ཤི་མིར་དང་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་གྱ ིས་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་བསྐྱ  ངས་པ།
༄༅། །ཇ་མུ ་ཀ་ཤ་ིམིར་མངའ་སྡ ེའ་ིབླ ོན་ཆེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་གཙས་ཁུ ལ་དེར་གཞིས་ཆགས་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མཐུ ན་ཚགས་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་བཅས་ཐུ ན་མོང་ནས་ཇི་ལྟ ར་གདན་ཞུ འི་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༢ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༡།༤༥ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལྡ ་ིལ་ིནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ   ད་ཀ་ཤི་མིར་གནམ་ཐང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད། ཕྱ ་ིཚས་ ༡༤ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ི (Tibetan Public School) མདུ ན་ཐང་དུ ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཙས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་ཁྱ ོན་མ་ིགྲ ངས་ ༢༠༠༠ བརྒ ལ་བར་ལམ་སྟ ོན་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༦
བཀའ་སླ ོབ་དང་། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༥ ཉིན་སི་རི་ན་གར་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་བཞིན་པའི་ལ་དྭ གས་པ་ལས་བྱ ེད་དང་ཆེད་ལས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་མི་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་མཐོ་སླ ོབ་ཁག་ནང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་པའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་མི་མང་བཅས་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༨༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཧིན་རྡུ  ་དང་ཁ་ཆེ། སིཀ་བཅས་ཀྱ ི་ལྷ ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་མཛད་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༡༨ ཉིན་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་རུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་དེ་ཞི་བའི་ཚལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནང་སྐུ  ་མཚམས་སུ ་བཞུ གས་ཞག་མཛད་རྗ ེས་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༨ ཙམ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མངའ་རིས་ཚང་དགོན་སྡ ེའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ཀྱ ི་དགེ་འདུ ན་པ་ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བར་ཇོ་བོ་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་བསྙ ེན་རྫ ོགས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་དང་ཕྱ ེད་ཡོལ་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་དེ་བཞིན་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༧ ཉིན་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༢༨ ཉིན་ལ་དྭ གས་སླ ེ་ལྕ ོག་ལམ་སའི་རི་མགོར་གསར་དུ ་བཞེངས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ ་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་དང་རྟ ེན་དང་བརྟ ེན་པ་བཅས་ལ་རབ་གནས་དེ་བཞིན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༢༩ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་ནས་རྒྱ  ང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥༠༠ 

ཡས་མས་སུ ་ཡོད་པའི་ཀར་གྷིལ་རྫ ོང་ཁོངས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་སྟ ོང་ཚ་བརྒ ལ་བར་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༣༠ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་མཛད་རྗ ེས་དགེ་བཤེས་གླ ང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བླ ོ ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་དང་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༣༡ སྟ ེ་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ལ་ཚ་དབང་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་རྗ ེས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ཐུ ན་མོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ  ་ཚ ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་ཡོད། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་སླ ར་ཡང་ལ་དྭ གས་སླ ེ ་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་གྱ ི ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་དེ་རྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཆོས་བརྒྱུ   ད་བཞིའི་དབུ ་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་ལ་བགྲ ོ་གླ ེང་ཚགས་འདུ ་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ནང་པ་རྣ མས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པའི་ཐོག་བསྟ ན་པར་བདག་གཅེས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐ ོར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ི་ཚས་ ༣ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་བསོད་ནམས་གླ ིང་གཞིས་

ཆགས་ཀྱ ི་བོད་མི་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ ༧༠༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ  ས་པ་སྩ ལ། ཕྱ ི་ཚས་ ༤ ཉིན་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་ཁྲ ི་ཚ་ཁ་ཤས་ལ་ཇོ་བོ་རྗ ེ་དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤས་མཛད་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་བསྐྱ  ངས། ཕྱ ི་ཚས་ ༧ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སླ ེ་ཁུ ལ་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མར་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་དཀར་གྱ ི་ཚ་དབང་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། དེ་བཞིན་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་ལ་དྭ གས་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་ལ་དྭ གས་དགོན་ཚགས། དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཅས་༉ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་ཡོད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༣ ཉིན་ལ་དྭ གས་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ   ད་ཇམ་མུ ར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་དེར་མཚན་གཅིག་བཞུ གས་ཞག་མཛད། དེ་ནས་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་ཇམ་མུ ་ནས་ཕེབས་འགྲ ོ་བརྒྱུ   ད་སྔ ་དྲ ོ་ ༩།༤༥ ཐོག་བཞུ གས་སྒ ར་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་སྐ བས་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་སོགས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱ ི ་མཛད་འཕྲ ིན ་རྒྱ  ་ཆེ ་བསྐྱ  ངས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རྣ མས་ལས་འདི་གའི་རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་པས་སྙ ིང་པོ་བསྡུ  ས་ཏེ་གཤམ་དུ ་རིམ་པས་བཀོད་ཡོད་ཞུ ་རྒྱུ   ་བཅས། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སི་རི་ན་གར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 
༄༅། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇ་མུ ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་ལས་ཁུ ངས་དང་ཁུ ལ་དེར་གཞིས་ཆགས་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མཐུ ན་ཚགས། བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་བཅས་ཐུ ན་མོང་ནས་ཇི་ལྟ ར་གདན་ཞུ འི་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༢ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༡།༤༥ ཐོག་ལྡ ི་

ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ   ད་ཀ་ཤི་མིར་གནམ་ཐང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས། ཇ་མུ ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡ ེའི ་སྤྱ  ི ་ཁྱ བ་བླ ོན ་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ཨོ ་མར་ཨབ་ཌུ ལ་ལཱ ་ (Omar Abdullah) མཆོག་དང་ཡུ ལ་སྐ ོར་སྤྲ  ོ་འཆམ་བླ ོན་ཆེན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་ཇོ་རཱ ་མཆོག་རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ས་ཏེ་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་ནེ་ཧེ་རུ ་མངའ་

སྡ ེའི་གསོལ་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ (Nehru State Guest House) གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཡོད། བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན ་ཁང་མདུ ན་དུ ་ས་གནས་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མི་མང་དང་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི ་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག ས་གནས་བོད་རིགས་ཚང་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ནས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏོག བདུ ག་སྤ ོས་སོགས་ཐོགས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༧
ཏེ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། སྐ བས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་བརྩ ེ ་བ ་ཆེན ་པོས་དེར ་བཅར་བའི ་བོད ་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྣ མས་ལ་བྱ མས་བརྩ ེའི་གསུ ང་གི་བདུ ད་རྩ ིས་ཁོང་རྣ མས་དགའ་བདེས་འཚིམས་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ཚང་པ་ཚར་ཡང་བཀའ་འདྲ ི ་སོགས་མཛད་རྗ ེས་མངའ་སྡ ེའི ་བླ ོན ་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷ ན་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐ བས་མགྲ ོན་ཁང་རྒྱ  ལ་སྒ ོའ ་ིནང་དུ ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི ་སླ ོབ་གྲྭ  འི་འགན་འཛིན ་དང ་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་ནས་ཕེབས་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། སྤྱ  ིར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཤི་རི ་ན་གའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྣ མས་གནས་ཡུ ལ་གཞིས་ཆགས་རྙ ིང་པ་ཨི་ཌ་གྷར་ (Id gah) ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་ཐོག་མར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ཁོང་རྣ མས་ལ་བྱ མས་བརྩ ེའི་བཀའ་སླ ོབ ་དང་གཟིགས་སྐ ོར ་སོགས་མཛད་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཁུ ལ་དེའི་གཞིས་ཆགས་གསར་པ་ཧ་ཝེལ་དབུ ་འབྱ ེད་དང་སྦྲ  གས་མི་མང་གནས་ཡུ ལ་ལ་གཟིགས་སྐ ོར་དང་བཀའ་སླ ོབ་སོགས་སྩ ལ་ཆེད་སླ ར་ཡང་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་འདུ ག ཐེངས་འདི་ནི་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཐེངས་གསུ མ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས།། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་ཚར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༤ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་ས་ིར་ིན་གར་རྟ ེན་གཞ་ིབྱ ས་པའ་ིབོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  འ་ི (Tibetan Public School) མདུ ན་ཐང་དུ ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ འི་གཞོན་ནུ འི་མཐུ ན་ཚགས་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ཐུ ན་མོང་ནས་གོ་སྒྲ  ིག་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མངའ་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་ཨོ་མར་ཨབ་ཌུ ལ་ལཱ ་ (Omar Abdullah) མཆོག བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་སྤ ེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་བཅས་

ལ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ ས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་བཀྲ ་ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་རི་མོ་དང་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་དང་སྦྲ  གས་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ི་ཞབས་སྟ ེགས་སྟ ེང་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ཡོད།  དེ་ཡང་མཛད་སྒ ོར་གནད་ཡོད་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མས་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆ་ེབ་རྣ མ་པ། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་ཁྱ ོན་མ་ིགྲྭ  ངས་ ༢༠༠༠ བརྒ ལ་བ་ལྷ ན་འཛམས་ཐོག་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་སྤྱ  ི་ཨ་མར་ལུ ་ལ་མ་ལིག་

ལགས་ཀྱ ིས་ཐོག་མར་གསུ ང་བཤད་གནང་བའ་ིནང་། ད་ེརིང་༸གོང་ས་མཆོག་ས་གནས་འདིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་འདི་ནི་རྨ ི་ལམ་ལྟ ་བུ འི་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་བས་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་སྦྲ  གས་ང་ཚ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྣ མས་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཡོངས་ཀྱ ི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ཕེབས་བསུ འི་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ས་རྗ ེས་དེར་འདུ ས་མི་མང་རྣ མས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣ མ་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གཅིག་གིས་ཁ་ཆེའི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༨

ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ་ིའདོན་པ་བཏོན། ད་ེནས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཞིས་བསྟ ོད་པའ་ིགླུ  ་དབྱ ངས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས། ད་ེརྗ ེས་སླ ོབ་གྲྭ  ་དེའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བུ ་མོ་ཞིག་གིས་སྐུ  འི་རླ བས་ཆེན་གྱ ི་མཛད་ཁུ ར་གསུ མ་མཛད་སྒ ོར་བཅར་བའ་ིམ་ིམང་ཡོངས་ལ་ང་ོསྤྲ  ོ་ཞུ ས་རྗ ེས་སྐུ  འི་མཛད་ཁུ ར་དེ་དག་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ིས་དངོས་སུ ་ལག་ལེན་བསྟ ར་རྒྱུ   འི་དམ་བཅའ་ཕུ ལ་རྗ ེས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་པར་སྒྲ  ོམ་ཐོག་བསྒྲ  ིགས་ཡོད་པ་དེ་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིགྱ ང་སྟ ེང་དཔྱ ང་རྒྱུ   ར་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིམཚན་རྟ གས་ཞུ ས་རྗ ེས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་རྒ ན་བདག་གིས་ཀྱ ང་མིང་རྟ གས་བཀོད། ད་ེརྗ ེས་དེར་འདུ ས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ིས་སླ ོབ་གྲྭ  ་དེའ་ིགླུ  ་དབྱ ངས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས། ད་ེནས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་བོད་གཞས་དང་ཀ་ཤི་མིར་སོགས་ཀྱ ི་གཞས་

སྣ ་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗ ེས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་འཛིན་སྐྱ  ོང་འགན་འཛིན་ན་སིར་ཁུ ་ཛ་ (Nasir Qazi) ལགས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་སུ འི་གསུ ང་བཤད་གནང་བའི་ནང་། ངས་བོད་རིགས་ཁ་ཆ་ེབ་ཡོངས་ཀྱ ་ིཚབ་ཞུ ས་ཏ་ེཕེབས་བསུ འི་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས་ང་ཚ་འདི་ག་ཀ་ཤི་མིར་ལོ་ངོ་ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བ་ཡུ ལ་མི་རྣ མས་དང་ལྷ ན་བད་ེསྐྱ  ིད་ལྡ ན་པའ་ིངང་གནས་ཡོད། ད་ེབས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ནས་འདི་གའི་སླ ོབ་གྲྭ  ར་རོགས་སྐྱ  ོར་རྒྱ  ་ཆེ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་མངའ་སྡ ེའ་ིཡུ ལ་སྐ ོར་སྤྲ  ོ་འཆམ་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། མངའ་

སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་ཨོ་མར་ཨབ་དུ ལ་ལཱ ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱ ི་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་ས་གནས་འདིར་ལ་ོང་ོཉེར་བཞིའ་ིརིང་ཕེབས་སྒུ  ག་ཞུ ས་པ་ཡིན། ད་རེས་དངོས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཐུ བ་པར་་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་མཆོག་ལ་ངས་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲ ིའ་ིབཀྲ ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་། སླ ད་ཀྱ ང་ཁུ ལ་འདིར་ཡང་ཡང་༸ཞབས་སོར་བཀའ་དྲ ིན་གནང་སྐྱ  ོང་ཡོང་བའ་ིསྨ ོན་ལམ་དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ་ིགསུ ང་བཤད་གནང།  དེ་རྗ ེས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་དོན། ད་ེརིང་འད་ིགར་ཀ་ཤ་ིམིར་གྱ ་ིབླ ོན་ཆེན་མཆོག་དང། བཀའ་བླ ོན། སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིདབུ ་འཛིན་རྣ མ་པ། དེ་ནས་གཙ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་གྲ ོགས་ཕོ་མོ་ལྷ ན་རྒྱ  ས་རྣ མ་པར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། ད་ེརིང་འདིར་དུ ས་ཡུ ན་གང་ཙམ་ཕྱ ིན་པའ་ིརྗ ེས་ཡང་བསྐྱ  ར་སླ ེབ་ཐུ བ་པ་རེད། ཁྱ ེད་རང་ཚས་གྲ ོགས་པོ་ངོ་ཤེས་རྙ ིང་པ་ཐུ ག་པ་བཞིན་ཚར་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་སྟ ོན་གྱ ་ིའདུ ག ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། ངོས་ཀྱ ་ིངོ་ཤེས་རྡ ་སར་ལས་ཀ་བྱ ེད་མྱ ོང་མཁན་གཉིས་གོང་དུ ་ཐུ ག་བྱུ  ང། ཁོང་གཉིས་ནས་གཅིག་གང་ཙམ་སྐུ  ་བགྲ ེས་པ་ོཆགས་འདུ ག ད་ེརིང་སླ ར་ཡང་ཐུ ག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། ལྷ ག་པར་ད་ེརིང་འདིར་ཡོང་དུ ས་འད་ིགའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  འ་ིསླ ོབ་སྤྱ  ིས་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་བཞིན་ཡར་རྒྱ  ས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཕྱ ིན་ཏེ་རྐ ང་ཚུ གས་འདུ ག་པས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། མིའ་ིསྤྱ  ི་ཚགས་གང་དུ ་ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཤེས་ཡོན་ཡོད་ན་སྒ ེར་པ་ས་ོས་ོཡིན་རུ ང་མི་ཚའི་མདུ ན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་ལ།  ད་ེབཞིན་ཁྱ ིམ་ཚང་དང་སྤྱ  ི་ཚགས། རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་ཆ་ནས་རྩ ིས་ནའང་ཤེས་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེང་དུ ས་ཀྱ ་ིཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གཙ་བ་ོདངོས་པ་ོཡར་རྒྱ  ས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱ ་ིའདུ ག དངོས་པ་ོཡར་རྒྱ  ས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ ་དམིགས་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པོ་བསླ ེབས་ནའང་ནང་སེམས་ལ་ཞ་ིབད་ེཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟེར་རྒྱུ   ་ད་ེཐ་ེཚམ་རེད། ངོས་ཀྱ ་ིངོ་ཤེས་པ་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ནང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྲ ི་ཕྲ ག་ཡོད་པའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  འ་ིགཙ་འཛིན་ད་ེའདྲ ་ཡོད། སྒ ེར་པ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སེམས་གུ ་དོག་པོ་བྱ ས་ཏེ་སེམས་མ་སྐྱ  ིད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༩
པ་ལྟ ་བུ ་བྱ ེད་མཁན་ཡོང་ག་ིའདུ ག ད་ེཚའ་ིགྲ ས་དེང་དུ ས་ཀྱ ་ིཤེས་ཡོན་གྱ ་ིཐོག་ནས་རྩ ེར་སོན་ཆགས་ཀྱ ་ིཡོད། འོན་ཀྱ ང་སེམས་ཀྱ ་ིནང་དངངས་སྐྲ  ག་དང་དོགས་པ། འཇིགས་སྣ ང་ཐོག་ནས་སེམས་མ་སྐྱ  ིད་པ་བྱ ེད་མཁན་ཡོང་གི་འདུ ག ད་ེདག་ན་ིནང་བསམ་བླ ་ོགཏོང་ཕྱ ོགས། ཡ་རབས་དང་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱ ེད་རྒྱུ   ། མ་ིལ་གནོད་པ་མ་སྐྱ  ེལ་རྒྱུ   ། མ་ིལ་ཕན་ཐོགས་བྱ ེད་རྒྱུ   ། ད་ེལྟ ་བུ འ་ིཡ་རབས་ཀྱ ་ིབསླ བ་བྱ ས་མ་འདང་བ་ཞིག་ཡིན། དངོས་པ་ོཡར་རྒྱ  ས་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཡོད། ནང་བསམ་བླ ོ་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱུ   ར་དམིགས་པའི་ཤེས་ཡོན་ནམ་བསམ་བླ ོ་གཏོང་ཕྱ ོགས་དེ་འཐུ ས་ཤོར་ཕྱ ིན་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་པ་དེ་དག་ལ་གང་ལྟ ར་གཅིག་ཚང་ག་ིམ་ིའདུ ག ཨ་ར་ིདང་ཡུ ་རོབ། རྒྱ  ་གར་ནང་ལའང་མཁས་པ་མང་པོར་དེང་དུ ས་ཤེས་ཡོན་གྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་དེ་གཅིག་འགྲ ིག་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་མཐོང་ཚུ ལ་ཡོང་གི་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་བར་སྐ བས་ནས་འདས་པའ་ིལ་ོབཅུ ་གྲ ངས་ཕྱ ིན་ཡོད། གཙ་ཆ་ེཤེས་ཡོན་ཐོག་ག་ིམཁས་པ་ད་ེའདྲ ་དང། ཚན་རིག་པ་སེམས་དང་ཀླ ད་པར་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ེད་མཁན་སྙ ན་གྲ གས་ཅན་དེ་དག་གིས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེམེད་ན། གཟུ གས་པོའ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཡིན་ནའང་གང་ལྟ ར་སྐྱ  ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་རིང་སང་གཞི་ནས་ཚན་རིག་པའི་ཚར་ཤེས་རྟ ོགས་གསར་པ་ཞིག་བསླ ེབས་ཡོད། ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་དེང་སང་སེམས་བཟང་པོ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ ་རེད་འདུ ག སེམས་བཟང་པ་ོཡོད་ན་སེམས་དེར་ཞ་ིབད་ེཡོང་ག་ིཡོད། སེམས་ལ་ཞ་ིབད་ེབྱུ  ང་ན་ལུ ས་ཀྱ ི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོང་གི་ཡོད་སྐ ོར་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིའདུ ག ད་ེབཞིན་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་དཔེར་ན། སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིནང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ད་ེའདྲ འ་ིམ་ེམདའ་བརྒྱ  བ་སྟ ་ེམ་ིགསོད་རྒྱུ   ། སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་གསོད་རེས་གཏོང་རྒྱུ   ་སོགས་ལྟ ་བུ ་ཡོང་ག་ིཡོད། གང་ལྟ ར་ཆབ་སྲ ིད་པ་དང་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ་ིབདག་པོ། ཚང་པ་སོགས་གང་དུ འང་ལྐ ོག་ཟ་རུ ལ་སུ ངས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མང་པ་ོཡོང་ག་ིཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ  ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྐ ོག་ཟ་རུ ལ་སུ ངས་མང་པ་ོཡོད། ད་ེདག་ནི་ཤེས་བྱ ་ཡོན་ཏན་གྱ ི་ཕལ་ཆེར་མ་འདང་བ་མ་རེད། མག་ོགྲུ  ང་པ་ོབྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ་ིཡོད། གཡ་ོསྒྱུ   ། སྐྱ  ག་རྫུ  ན། ཁ་ཚིག་མ་ིམཚུ ངས་པ་བྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ་ིཡོད། མདོར་ན། ཁྲ ིམས་

ལ་ཡིན་ནའང་གཡོལ་གྱ ་ིཡོད། རྒྱ  ་གར་ཁྲ ིམས་ཀྱ ་ིདབང་བསྒྱུ   ར་རེད། འོན་ཀྱ ང་མག་ོབད་ེདྲ ག་ནས་ད་ེལྟ ར་བྱ ས་ཏ་ེའགྲ ་ོག་ིཡོད། ད་ེལྟ ་བུ འ་ིལྐ ོག་ཟ་རུ ལ་སུ ངས་ཟེར་རྒྱུ   ་ད་ེསྤྱ  ི་ཚགས་དང་ལུ ང་པ་སྤྱ  ི་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ར་ཧ་ཅང་འགལ་རྐྱ  ེན་ཆགས་ཀྱ ་ིའདུ ག ད་ེདག་ན་ིདེང་དུ ས་ཀྱ ་ིཤེས་ཡོན་གྱ ་ིམ་འདང་བ་མ་རེད། ནང་བསམ་བླ ོའ་ིཡ་རབས་ཀྱ ་ིསྤྱ  ོད་པ་མ་འདང་བ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ངོས་ཀྱ ིས་ནམ་རྒྱུ   ན་འད་ིལྟ ར་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། དཔེར་ན། ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེསེམས་དུ ལ་རྒྱུ   འ་ིདོན་དུ ་རེད། འོན་ཀྱ ང་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་བསླ བ་བྱ འི་ཐོག་ནས་སེམས་དུ ལ་བ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་ན། ཆོས་ཕྱ ོགས་དེ་ཡང་ལྐ ོག་ཟ་རུ ལ་སུ ངས་བྱ ས་ཏེ་འགྲ ོ་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའ་ིའཛམ་གླ ིང་འདིའ་ིསྟ ེང་ག་ིམ་ིདུ ང་ཕྱུ  ར་བདུ ན་ཅུ ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་མ་འོངས་པར་

འཆམ་མཐུ ན་དང་ཞ་ིབདེ། འཚ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ར་ནང་སེམས་ཀྱ ི་བྱ མས་བརྩ ེ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་སྟ ངས་ད་ེཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུ གས་གཙ་ཆེ་བ་དེ་དག་ཚང་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་མ་ིའདྲ ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་བསླ བ་བྱ ་གཅིག་མཚུ ངས་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སེམས་བཟང་པོ། ཡ་རབས། མ་ིལ་ཕན་སེམས་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མའ་ིནང་ཡོད། ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཚས་ས་ོསོའ་ིཆོས་དེ་བསམ་པ་རྣ མ་དག་ཐོག་ལག་ལེན་བསྐྱ  ལ་ཏེ་ཕྱ ིན་ན་འགྲ ིག་ག་ིཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་འཛམ་གླ ིང་ནང་དམིགས་བསལ་ཆོས་ལ་ད་ོསྣ ང་མེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།  གཉིས་ནས་ཆོས་བརྒྱུ   ད་བྱ ེ་བྲ ག་པ་གཅིག་སྤུ  ས་དག་པོ་ཞིག་ཡོད་ནའང་འཛམ་གླ ིང་ཀུ ན་ལ་ཁྱ བ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༠
ཅེས་པ་ཡོང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ཤེས་ཡོན་ནང་ནས་ཡ་རབས་ཀྱ ི་བསླ བ་བྱ ་བསླ ེབ་རྒྱུ   ་དེ་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ་ིལམ་ནས་བྱ ེད་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཡོད། ད་ེལྟ ར་བྱ ེད་ཐུ བ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་སྙ མ་གྱ ི་ཡོད་པ་དེ་ངོས་གཅིག་པུ འ་ིབསམ་བླ ་ོམ་རེད། མཁས་དབང་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསམ་བླ ་ོད་ེསླ ེབས་ཀྱ ་ིའདུ ག ན་ནིང་ང་ཚས་ལྡ ་ིལིའ་ིགཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིསླ ོབ་དཔོན་ (Profes-sor) དང་ཚན་རིག་པ་ད་ེའདྲ འ་ིམཉམ་ག་ོབསྡུ  ར་བྱ ས་ཏེ་སླ ོབ་ཚན་ནང་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་བཟང་སྤྱ  ོད་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   འ་ིའཆར་གཞ་ིཞིག་བཟ་ོག་ིཡོད།   མ་ིཚ་དང་སྤྱ  ི་ཚགས་བདེ་སྐྱ  ིད་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ར་ཀླ ད་པ་ཡར་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་སེམས་ཀྱ ་ིབྱ མས་བརྩ ་ེཡོང་རྒྱུ   ་ད་ེཡང་མཉམ་དུ ་འགྲ ་ོརྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕྲུ  ་གུ ་ཚར་ངོས་ཀྱ ིས་ཤོད་འདོད་བྱུ  ང་། སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིགཙ་འཛིན་གཉིས་ཀྱ ིས་བོད་སྐ ད་བརྒྱ  བ་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང། ཁྱ ེད་རང་ཚ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་མཁན་ད་ེདག་ཆོས་བརྒྱུ   ད་མ་ིའདྲ ་བ་ཡོད། ང་ཚ་བོད་པའ་ིམ་ིརིགས་ཆགས་ཡོད། འག་ོསྟ ོད་ལ་དྭ གས་དང་ཀ་ཤ་ིམིར་ཕྱ ོགས་ནས་ཡོང་བ་རེད། འོན་ཀྱ ང་ཧ་ལམ་ལ་ོང་ོབཞ་ིབརྒྱ  ་ཙམ་གྱ ་ིརིང་ལྷ ་ས་དང་། གཞིས་ཀ་རྩ ེ། རྩ ེད་ཐང་དེ་ཚའི་ས་ཁུ ལ་ལ་མི་རབས་ཁ་ཤས་ཤིག་གཞིས་ཆགས་ཏ་ེསྡ ོད་མཁན་ཞིག དང་ཐོག་སྔ ་མ་ོངོས་ས་ིར་ིན་གར་ཡོང་སྐ བས་ད་ོསྣ ང་བྱུ  ང་། ད་ེདུ ས་སྤ ་ོབ་ོལགས་རྒྱ  ་བ་ོཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་ཡོད། སྣ ེའུ ་ཤར་དང་ཁོང་གཉིས་སླ ོབ་གྲྭ  ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང་། སྔ ་མ་ོལྷ ་སར་སྡ ོད་མཁན་ཝ་ཧ་ིལ་བོད་སྐ ད་བད་ེཔ་ོཞ་ེདྲ ག་ཡོད། ཁོང་ཚའ་ིགྲ ས་ད་ེཁྱ ིམ་ཚང་ནང་འཛིན་ཆས་སྒྲ  ིག་སྟ ངས་རྣ མས་བོད་པ་ལྟ ར་བསྒྲ  ིགས་ཏ་ེསྡ ོད་ཀྱ ་ིཡོད། དུ ས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་ང་རང་ཚ་བོད་པ་གཅིག་གྱུ  ར་གྱ ི་འདུ ་ཤེས་ཐོག་ནས་འབྲ ེལ་བ་དེ་ལྟ ར་བསྡ ད་པ་རེད། ད་ེསྔ ་ཁྱ ེད་རང་ཚའ་ིམ་ིཁོངས་ནས་ང་ཚ་རྡ ་རམ་སཱ ་ལའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་ལས་ཀ་བྱ ེད་མཁན་སྔ ་ཕྱ ི་རིམ་པ་ཁ་ཤས་བྱུ  ང་ཡོད། བར་སྐ བས་མཚམས་ཆད་ཡོད། ངོས་ཀྱ ི་རེ་བར་ཁྱ ེད་རང་ཚ་གཞོན་སྐྱ  ེས་ནང་བུ ་དང་བུ ་མོ་དབྱ ེ་བ་མེད་པར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཡོད་པ་གཙ་བོ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་སྒ ེར་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ན། ང་ཚའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཕྲུ  ་གུ ་གཉིས་གསུ མ་ཡོང་ཐུ བ་ན། ང་ཚའ་ིའབྲ ེལ་བ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༡
མུ ་མཐུ ད་ད་ེསྡ ོད་རྒྱུ   ་ཞིག་དང་། ང་ཚ་ད་ལྟ ་བཙན་བྱ ོལ་བ་བྱ ས་ཏ་ེབསྡ ད་ཡོད། དེའ་ིརིང་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་མཉམ་མྱ ོང་བྱ ས་ཏ་ེབསྡ ད་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་བོད་པའ་ིགནས་ཚུ ལ་སྔ ་ཕྱ ་ིམ་གཏོགས་འགྱུ  ར་བ་ཏན་ཏན་འགྲ ་ོག་ིརེད། ད་ེལྟ ་བུ འ་ིདུ ས་བཟང་ཤར་སྐ བས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུ   འ་ིའདོད་པ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་རང་ཚས་དཀའ་ལས་མཉམ་དུ ་བརྒྱ  བ། ཕྱ ིན་ཆད་དཀའ་ལས་བརྒྱ  བ་པའི་འབྲ ས་བུ ་སྐ ལ་བཟང་དུ ས་བཟང་ཡོང་བའི་སྐ བས་ལའང་ང་རང་ཚ་ཚང་མ་དགའ་བཞིན་སྤྲ  ོ་བཞིན་གཟི་བརྗ ིད་ལྡ ན་པའི་ངང་སོ་སོའ་ིལུ ང་པར་སླ ེབས་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་འདུ ག ལས་བྱ ེད་ཁ་ཤས་འདི་ནས་ཡོང་ཐུ བ་ན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་སེམས་ལ་འཇོག་སོ་སོའ་ིབླ ོ་ལ་བབ་པ་ཞིག་དགོས། དེ་བཞིན་འདིར་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཐོག་ལ་འགྲ ོ་སོང་མ་

གཞི་བཙན་བྱ ོལ་བ་རེད་ཀྱ ང་། ཕྲ ན་བུ ་ང་ཚས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཁྱ ེད་རང་ཚར་དམིགས་བསལ་དངུ ལ་གྱ ི་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་དེ་དགོས་མཁོ་བྱུ  ང་ན། སྤྱ  ིར་ཏང་ས་གནས་གཞུ ང་ནས་རོགས་པ་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། འོན་ཀྱ ང་དམིགས་བསལ་ང་ཚར་བརྗ ོད་དགོས་བྱུ  ང་ན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་འཛམས་ཟོན་མེད་པར་ཁ་ཐུ ག་བརྗ ོད་ཤོག་ཨང་། ཁྱ ེད་རང་ཚར་རོགས་རམ་བྱ ེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚའི་ལས་འགན་རེད། ང་རང་ཚ་ཚང་མ་དངོས་གནས་དྲ ང་གནས་དམ་ཚིག་གཙང་མ། ལ་རྒྱ  ། ཞེན་ཁོག ཆིག་སྒྲ  ིལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡིན། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་གི་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།། དེ་རྗ ེས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ འི་གསུ ང་བཤད་གནང་སྟ ེ་མཛད་སྒ ོ་རྒྱ  ལ་ཁའི་ངང་གྲུ  བ་པ་དང་སྦྲ  གས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མངའ་སྡ ེའི་

སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་མདུ ན་ཐང་དུ ་དྲ ན་རྟ ེན་ཤིང་སྣ ་འདེབས་འཛུ གས་མཛད། དེ་རྗ ེས་གོ་སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་གིས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། ཕྱ ེད་ཡོལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་རྒ ན་རྣ མས་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་གཞོན་ནུ འི་མཐུ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་མི་རྣ མ་པ། བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྒ ན་གྲ ས་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་གསུ ང་མོལ། དེ་བཞིན་སྐུ  ་པར་སོགས་ལྷ ན་དུ ་བསྒྲ  ོན་ཏེ་ཧ་ཝལ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་ཕྱ ག་འཚལ་ཁང་ལ་གནས་གཟིགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་དེར་ལྷ ན་དུ ་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྙ ིང་བསྡུ  ས། ཁོང་རྣ མ་དང་ལྷ ན་སྐུ  ་པར་ཡང་བསྒྲ  ོན་གནང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་གནས་སྡ ོད་ལ་དྭ གས་པ་ལས་བྱ ེད་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༥ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་ཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟ ེ་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཡོད།  དེ་ཡང་མངའ་སྡ ེ་འདིའི་ཡུ ལ་སྐ ོར་བླ ོན་ཆེན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་གིས་གཙས་སི་རི་ན་གར་གནས་བཞུ གས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་ནས་ཡིན་པའི་ལས་བྱ ེད་དང་ཆེད་ལས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་མི་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་མཐོ་སླ ོབ་ཁག་ནང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་པའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་མི་མང་བཅས་ལ་ཤི་རི་ན་ག་ནཱ ་གིན་ཁ་ལབ་ (Nigeen Club) ཅེས་པའི་ཚགས་ཁང་དུ ་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༨༠༠ བརྒ ལ་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ངོས་རང་དེ་རིང་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་ནས་ཡིན་པའི་གཅེན་གཅུ ང་རྣ མས་དང་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང་། དེ་རིང་ངོས་ཀྱ ིས་ཁྱ ེད་རྣ མ་པར་རྒྱུ   ན་དུ ་བརྗ ོད་བཞིན་པ་རྣ མས་མདོར་བསྡུ  ས་ཤིག་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་དེ་ནས་དྲ ི་བ་དྲ ིས་ལན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡིན། ཐོག་མར་ངོས་རང་ས་

ཕྱ ོགས་གང་དུ ་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ང་མི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱ ེད་སྐ བས། དང་པོ་ང་ཚ་ཚང་མ་འགྲ ོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སེམས་ཚར་དང་ལུ ས་ཕུ ང་གང་གི་ཐོག་ནས་གཅིག་མཚུ ངས་དང་ཚང་མར་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་མཁན་གཅིག་མཚུ ངས་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་ཕན་ཚུ ན་འཁྲུ  ག་རྩ ོད་བྱ ེད་དགོས་པའི་གཞི་རྩ ་ཆགས་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་དང་

སྦྲ  གས་སྐུ  འི་རླ བས་ཆེན་མཛད་ཁུ ར་གསུ མ་ནས་གོང་མ་གཉིས་རེ་རེ་བཞིན་ཁོང་རྣ མས་ལ་ངོ་སྤྲ  ོད་མཛད། ལྷ ག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ནང་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ངེས་པར་དུ ་རྒྱ  ལ་བའི་བཀའ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་འགྱུ  ར་གཉིས་ལ་སླ ོབ་དེབ་ཀྱ ི་ངོ་བོར་འདུ ་ཤེས་འཛིན་ཏེ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས། ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ར་སྐ ད་ཡིག་ནང་ནས་བོད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༢
ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་དེ་ཡག་ཤོས་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་ངེས་པར་དུ ་དུ ས་རབ་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་པ་མ་ཟད་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་དོ་སྣ ང་མང་ཙམ་བྱ ེད་དགོས། བོད་ཡིག་ལྟ ་ཀླ ོག་མི་ཤེས་མཁན་ཚས་དེང་སྐ བས་དབྱ ིན་ཡིག་ཐོག་དེབ་རིགས་མང་པོ་འཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་རྣ མས་ལྟ ་ཀླ ོག་མང་ཙམ་བྱ ེད་དགོས། ལ་དྭ གས་ནས་ཡིན་པ་རི་རྫ ོང་རིན་པོ་ཆེ་ཧ་ཅང་མཁས་དབང་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་དེང་སྐ བས་ལ་དྭ གས་ནས་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱ  ེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འབྲ ས་སྤུ  ངས་དང་སེ་ར་བཅས་གདན་ས་ཁག་ནང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཁོང་ཚ་ཤེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད། ཁོང་རྣ མས་ཁྱ ེད་ཚས་ངེས་པར་བླ ་མར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་མི་དགོས་ཀྱ ང་ཁོང་ཚ་དང་ལྷ ན་དུ ་ཆོས་གྲ ོགས་ཀྱ ི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བགྲ ོ་གླ ེང་བྱ ས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། རྩ ་བའི་ལ་དྭ གས་ནང་དུ ་ནང་དོན་རིག་པར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གི་འཛིན་གྲྭ  ་ཚུ གས་ཚར་ཡོད། ངོས་ཀྱ ི་མཛད་སྒ ོ་ཁག་གཅིག་ནང་ཁོང་ཚས་ནང་དོན་རིག་པར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པའི་ཤེས་ཚད་ཤེས་རྟ ོགས་བྱ ས་པ་བརྒྱུ   ད་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུ ག ཅེས་སོགས་པའི་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་སྩ ལ་བར་བརྟ ེན་དེར་འདུ ས་མི་མང་ཡོངས་ལ་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་གྱ ི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་སྦྱ  ིན་གནང་མཛད་ཡོད་པ་དང་དེ་རྗ ེས་ཁོང་རྣ མ་པར་དྲ ི་བ་འབུ ལ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཀྱ ང་སྩ ལ་ཏེ་དྲ ི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།།ཀ་ཤི་མི་རིའི་རྒྱ  ལ་ས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་གཞིས་ཆགས་དང་སླ ོབ་གྲྭ  ་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོར་བསྡུ  ས།

༄༅། །བོད་རིགས་ཁ་ཆ་ེརྣ མས་ན་ིཐོག་མ་དུ ས་རབས་བཅུ ་གཉིས་པའི་སྐ བས་ཀ་ཤི་མི་རི་ནས་ཡིན་པའི་ཁ་ཆེ་ཚང་པ་མི་ཧྲ ག་ཉེར་ལྔ ་བལ་ཡུ ལ་བརྒྱུ   ད་བོད་ཁུ ལ་དུ ་འབྱ ོར་བ་དང་ཁོང་རྣ མས་བོད་ཀྱ ་ིས་ཁུ ལ་ལྷ ་ས་དང་གཞིས་རྩ ེ། ད་ེབཞིན་རྩ ་ེཐང་སོགས་སུ ་གཞིས་ཆགས་ཏ་ེབོད་རིགས་བུ ད་མེད་དང་གཉེན་སྒྲ  ིག་གནང་སྟ ་ེབོད་ནང་གཞིས་ཆགས་ཡོད་པ་རྣ མས་ལོ་ངོ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་སོང་རྗ ེས་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱ  ས་བྱུ  ང་བ་བཞིན་

ཁོང་རྣ མས་༸གོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ  ་མདུ ན་དུ ་བཅར་ཏེ་ཕྱ ག་འཚལ་ཁང་དང་དུ ར་སའི་ཆེད་ས་ཆ་ཞིག་གནང་སྐྱ  ོང་ཡོང་བའ་ིསྐྱ  བས་འཇུ ག་ཞུ ས་པ་ལྟ ར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུ གས་བརྩ ེ་ཆེན་པོས་རྒྱ  ང་མདའ་གང་ཞེས་པར་ས་ཆ་གནང་ཡོད་སྟ བས་ད་ལྟ འང་ས་གནས་དེར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིཕྱ ག་འཚལ་ཁང་དང་དུ ར་ས་ཡོད་མུ ས་ཡིན།  ད་ེལྟ ར་རིམ་པས་བོད་ནང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་ལྷ ན་ཚགས་དང་ད་ེརྗ ེས་སླ ོབ་གྲྭ  ་སོགས་བཙུ གས་ཏ་ེསྤྱ  ི་འབངས་ཀྱ ་ིཐོབ་

ཐང་ལོངས་སུ ་སྤྱ  ོད་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུ གས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱ ིས་བོད་གཞུ ང་ནས་ཁ་ཆེའ་ིའག་ོཔ་ཞེས་བསྐ ་ོསྲ ོལ་དང་། ས་ག་ཟླ ་བ་དང་སྨ ོན་ལམ་ཆེན་མོ་སོགས་ལ་ནང་པས་གནང་སྒ ོ་ལས་ཁོང་རྣ མ་པས་གནང་མི་དགོས་པར་ཆག་ཡང་སྩ ལ་ཡོད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ  ་མིས་བོད་ས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པར་བཙན་གནོན་འོག་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དཔོན་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༣
རྣ མས་ཀྱ ང་བཙན་འཇུ ག་དང་མི་དམངས་བྱ ིངས་རྣ མས་ལ་སྡུ  ག་རྩུ  བ་ཆེན་པོ་བཏང་བར་བརྟ ེན་དཀའ་གདུ ག་ཚད་མེད་མྱ ོང་དགོས་བྱུ  ང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཁོང་རྣ མ་པའ་ིམེས་པོ་ཀ་ཤི་མི་རི་ནས་ཡིན་པར་སོང་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་མི་སེར་ངོ་བོར་ཕྱ ིར་བསྐྱ  ོད་ཆོག་པ་ལྷ ་སྡ ོད་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ཚབ་དང་རྒྱ  ་གཞུ ང་ལ་ཞུ ས་པར་བརྟ ེན་མཐར་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ ་ ༤ ཚས་ ༡ ཉིན་བོད་རིགས་ཁ་ཆ་ེསྡ ་ེགསུ མ་ཁོངས་ནས་སྡ ་ེབ་དང་པོའ་ིནང་མ་ིགྲ ངས ༡༣༥ ཀ་ཤ་ིམ་ིར་ིཁུ ལ་དུ ་ཡོང་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཐོབ་པ་དང་སྦྲ  གས་ཐོག་མར་སི་རི་ན་གའི་ས་གནས་ཨི་ཌ་གྷར་ཞེས་པར་གུ ར་ཕུ བ་སྟ ེ་གནས་ཆགས།  གཞན་ཡང་གང་ཙམ་ཞིག་ཀ་སྦུ  ག་དང་རྡ ོ་རྗ ་ེགླ ིང་ཁུ ལ། བལ་ཡུ ལ་དང་ཨ་རབ་བཅས་ཀྱ ་ིས་ཁུ ལ་དུ འང་བསྐྱ  ོད་ཡོད་འདུ ག   དེ་ཡང་སི་རི་ན་གའི་ས་གནས་ཨི་ཌ་གྷར་ས་གནས་སུ ་གཞིས་ཆགས་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་ཁོང་རྣ མས་ལ་རིམ་པས་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ཕྱ ོགས་ནས་སྡ ོད་ཁང་རོགས་རམ་ཐོབ་སྟ ེ་ཁང་པ་ཐོག་བརྩ ེགས་གཉིས་ཅན་སྡ ེ་ཁག་གསུ མ་ནང་བཞུ གས་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་ཡོད་ཀྱ ང་ད་དུ ང་མ་ཤོང་བའ་ིདཀའ་ངལ་འཕྲ ད་ཡོད་འདུ ག ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ས་གནས་དེར་ཐེངས་དང་པོ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཁོང་རྣ མས་ལ་བྱ མས་བརྩ ེའི་བཀའ་སླ ོབ་དང་གཟིགས་སྐ ོར་སོགས་མཛད་ཡོད་ལ་སྐ བས་དེར་ཡུ ལ་དེའི་མངའ་སྡ ེའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་རྣ མས་ལ་གཞིས་སྡ ོད་བྱ ེད་སའ་ིས་གནས་ཤིག་གནང་སྐྱ  ོང་ཡོང་བ་ནན་ཞུ ས་མཛད་ཡོད་པར་བརྟ ེན། མངའ་སྡ ེའ་ིསྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་ཤེག་ཨབ་རྡུ  ་ལཱ ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཐུ གས་ཁུ ར་ཆེ་བཞེས་ཀྱ ིས་ཧ་ཝལ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་གནང་

སྟ ེ་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་མང་དག་ཅིག་ས་གནས་དེར་གཞིས་སྤ ོས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་འདུ ག ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་གསར་པ་ཧ་ཝལ་

༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་ཐེངས་དང་པོར་ཁ་ཆེའི་གཞིས་ཆགས་ཨི་ཌ་གྷར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐ བས།༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་ཐེངས་དང་པོར་ཁ་ཆེའི་གཞིས་ཆགས་ཨི་ཌ་གྷར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐ བས།
ཞེས་པ་དབུ ་འབྱ ེད་དང་སྦྲ  གས་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེམ་ིམང་གནས་ཡུ ལ་གསར་པར་གཟིགས་སྐ ོར་དང་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་དང་མཇལ་ཁ་སོགས་སྩ ལ་ཡོད།  ཀ་ཤི་མིར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སྐ ོར།

དེང་་སི་རི་ན་ག་ཧ་ཝལ་ཁུ ལ་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདི་ནི་དེ་སྔ ་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལྷ ་ས་ཁ་ཆེ་ཚའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་དེ་རྒྱུ   ན་མཐུ ད་ནས་ཐོག་མ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་ཨི་ཌི་གྷར་ས་གནས་དེར་བཙུ གས་པ་དང་དེ་ནས་རིམ་པས་ཧ་ཝལ་ས་གནས་འདི་གནང་སོན་བྱུ  ང་

རྗ ེས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་རོགས་རམ་བརྒྱུ   ད་དེང་སྐ བས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདི་ཚུ གས་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་འདུ ག  སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིར་ད་ལྟ འ་ིཆར་སྔ ་ོའགྲ ོའ་ིའཛི་གྲྭ  ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ ་པ་བར་ཡོད་འདུ ག་པ་དང། དབྱ ིན་ཡིག་དང་ཨུ ར་རྡུ  འ་ིསྐ ད་ཡིག  ཀ་ཤ་ིམིར་སྐ ད་ཡིག  

བོད་ཀྱ ་ིསྐ ད་ཡིག་བཅས་སླ ོབ་ཁྲ ིད་གནང་བཞིན་འདུ ག  ད་ེཡང་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བདུ ན་པ་བར་གྱ ི་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བོད་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་སླ ོབ་ཁྲ ིད་གནང་བཞིན་འདུ ག་ལ་བོད་ཡིག་སླ ོབ་ཁྲ ིད་གནང་མཁན་གྱ ་ིསླ ོབ་དག་ེགཅིག་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༧༥ ཙམ་ཡོད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༤
འདུ ག  བོད་ཀྱ ་ིསྐ ད་ཡིག་ན་ིསྐ ད་ཡིག་གསུ མ་པ་ད་ེཡིན་འདུ ག  སྤྱ  ིར་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིར་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༥༥༠ དང་དག་ེལས་གྲ ངས་ ༣༠ ཙམ་ཡོད་འདུ ག  སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༢ ཉིན་ས་གནས་ས་ིར་ིན་གར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་ཕྱ ་ིཚས་ ༡༨ ཉིན་ལ་དྭ གས་སུ ་ཆིབས་ཞལ་མ་བསྒྱུ   ར་བར་ཁུ ལ་དེར་མཛད་འཕྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཡོད་པ་ནི་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཐེངས་གསུ མ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ལ་ཐེངས་འདིའི་མཛད་སྒ ་ོགཙ་བ་ོད་ེཕྱ ་ིཚས་ ༡༤ ཉིན་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིསླ ོབ་གྲྭ  འི་མདུ ན་ཐང་དུ ་མི་མང་ལ་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་དང་མ་ིརབས་རྒ ན་གྲ ས་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩ ལ་ཡོད། ད་ལྟ འ་ིཆར་ཁུ ལ་དེར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའ་ིམ་ིགྲ ངས་ ༡༥༠༠ བརྒ ལ་བ་ཡོད་འདུ ག

སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་རིས་མེད་ལྷ ་ཁང་ཁག་གསུ མ་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་སི་རི་ན་གར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ཧིན་རྡུ  ་དང་ཁ་ཆེ། ད་ེབཞིན་སིཀ་བཅས་ཀྱ ་ིརིས་མེད་ལྷ ་ཁང་དང་ཕྱ ག་འཚལ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་མཛད་ཡོད།  དེ་ཡང་གོང་ཚས་ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་མངའ་སྡ ེ་འདིའི་

ཡུ ལ་སྐ ོར་བླ ོན་ཆེན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྷ ན་བཅར་གྱ ི་ཐོག་མར་ཤིབ་མན་དིར་ཞེས་པའི་ཧིན་རྡུ  འི་ལྷ ་

ཁང་ལ་གནས་གཟིགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ལྷ ་ཁང་དེའི་མགོན་བདག་དང་ལྷ ན་གནས་གཟིགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་མཛད་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་མངའ་སྡ ེའ་ིསྤྱ  ི་ཁྱ བ་བླ ོན་ཆེན་ཨོ་མར་ཨབ་ཌུ ལ་ལ་མཆོག་གི་མེས་པོའ་ིབང་སོར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཐུ གས་སྨ ོན་རྒྱ  ་ཆེ་

མཛད། ད་ེདག་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཧ་ཛ་ར་ཊ་ིབལ་ས་ཁུ ལ་དུ ་ཡོད་པའ་ིཁ་ཆེའ་ིཕྱ ག་འཚལ་ཁང་ཌར་གྷར་ (Hazratbal 

Dargah) ཞེས་པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེགནས་གཟིགས་དང་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་མཛད་ཡོད། ཁ་ཆེའ་ིཕྱ ག་འཚལ་ཁང་དེར་ཁ་ཆེ་བའི་རྩ ་ཆེའི་བྱ ིན་རླ བས་ལྡ ན་པའི་དངོས་པོ་གསུ མ་ཡོད་སྐ ོར་བཀོད་འདུ ག་པ་ནི་ཆོས་དཔོན་པ་ོར་ོཕ་ིཊ་ (Prophet) མཆོག་ག་ིདབུ ་སྐྲ  ་དང་། ཧ་ཛ་ཊ་ཨ་ལ་ི (Hazart Ali) མཆོག་ག་ིརྩ ་ཆེའ་ིདབུ ་སྐྲ  ་དང་རྟ ་སྒ ་བཅས་གསུ མ་ཕྱ ག་འཚལ་ཁང་དེར་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་ཡོད་འདུ ག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁ་ཆེའ་ིཕྱ ག་འཚལ་ཁང་དེར་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་གྲུ  བ་རྗ ེས་སིཀ་ལྷ ་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས། གུ ་རུ ་ཌ་ཝ་ར་གུ ་རུ ་ཁར་ག་ོབན་ཊ་ིས་ཧིབ་ཇིའ་ིསིཀ་ལྷ ་ཁང་ (Sri 

Guru Cargobind Sahib ji) དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་ལྷ ་ཁང་དེའི་ལས་བྱ ེད་ཚས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་དང་སྦྲ  གས་ལྷ ་ཁང་དེའི་ནང་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་གནས་གཟིགས་གྲུ  བ་རྗ ེས་ལྷ ་ཁང་དེའི་ལས་བྱ ེད་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ འི་གསུ ང་བཤད་མདོར་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༥
བསྡུ  ས་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས། ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ངོས་རང་ད་ེརིང་འདིར་སླ ེབས་པ་འདི་ནི་གཟི་བརྗ ིད་དང་དགའ་སྤྲ  ོ་ལྡ ན་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ལ་ཁྱ ེད་རྣ མ་པས་ཕེབས་བསུ ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་ཡང་སེ་ཨམ་རི་སའི་གསེར་གྱ ི་ལྷ ་ཁང་མཇལ་གྱ ་ིཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་ག་དུ ས་ཡིན་ཡང་ཁྱ ེད་རྣ མ་པའ་ིཞལ་འདོན་གྱ ི་འདོན་པ་བཏོན་པའི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་ཐོས་སྐ བས་དགའ་ཚར་སྐྱ  ེ་བཞིན་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་སེམས་ནང་སིཀ་གི་སྤྱ  ི་ཚགས་ལ་ག་དུ ས་ཡིན་ཡང་བསྔ གས་བརྗ ོད་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། པན་ཇབ་མངའ་སྡ ེར་ཆ་བཞག་ན་ཧ་ཅང་ཕྱུ  ག་པ་ོཡིན། གང་ལ་ཞ་ེན། སིཀ་གཅེན་གཅུ ང་རྣ མས་ན་ིལས་དོན་ལ་ཧ་ཅང་འབད་བརྩ ོན་ཅན་ཞིག་ཡིན། ད་ེབཞིན་ཁོང་རྣ མས་ནི་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཐོག་སེམས་ཚར་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཀྱ ང་ཡིན། གུ ་རུ ་ན་ནཀ་མཆོག་མེཀ་ཁར་གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་མྱ ོང་ཡོད། ད་ེལྟ ་བུ ར་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་གནའ་བོའ་ིརྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་དང་སིཀ་གི་ཆོས་ལུ གས་དེ་ནི་ཆོས་ལུ གས་རིས་མེད་ཀྱ ི་དེང་རབས་ཅན་དང་ཧ་ཅང་འཚམ་པའི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་ཞིག་ཀྱ ང་ཆགས་ཡོད། ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་མོ་ཕེབས་རྗ ེས་ཐེངས་འདིའི་སི་རི་ན་ག་ཁུ ལ་གྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ་ེབཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུ   ར་ཡོད་པ་བཅས།། ཕྱ ་ིཚས་ ༡༨ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐེངས་འདིའི་སི་རི་ན་གའི་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་ལ་སྟ ོན་འཁོར་དང་བཅས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུ   ར།།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ཁ་ཆེ་ཚར་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ། 
༄༅། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༨ ནས་བཟུ ང་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ  ལ་ས་སླ ་ེཁུ ལ་གྱ ་ིཨ་ིཌ་ིགྷར་ (Idgah) ཅེས་པའ་ིས་གནས་སུ ་ལ་དྭ གས་ཁ་ཆེའ་ིའདུ ་སྡ ོད་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཡོད། སྡ ོད་སྒ ར་དེའ་ིནང་ཁ་ཆ་ེབའ་ིཁྱ ིམ་ཚང་ཆིག་སྟ ོང་ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་མ་ིགྲ ངས་ཆིག་ཁྲ ་ིཉིས་སྟ ོང་ཙམ་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད་འདུ ག ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུ ལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་པར་མ་ིམང་རྣ མས་ཀྱ ིས་དགའ་སྤྲ  ོ་ཆེན་པོའ་ིསྒ ོ་ནས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ནང་དུ ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་དམ་ཟབ་གནས་ཐབས་སུ ་ཐུ གས་འཁུ ར་ཆ་ེབཞེས་མཛད་པར་ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེཞུ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ ག་པར་དུ ས་ཚད་འད་ིན་ིཁ་ཆ་ེཚའ་ིར་མ་དྷ ན་ (Ramadan) ཞེས་པའ་ིསྨྱུ   ང་གནས་སྡ ོད་རྒྱུ   འ་ིདུ ས་ཚིགས་སྐ བས་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་བསྐ ལ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས་འདུ ག སྐ བས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ད་ེརིང་ངོས་རང་འད་ིགར་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཞིག་ཡོང་སྟ ་ེཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། ཆོས་ལུ གས་ཚང་མའ་ིནང་བྱ མས་བརྩ ་ེདང་། བཟོད་སྒ ོམ། མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་བཅས་ཀྱ ་ིསླ ོབ་གས་ོགཅིག་མཚུ ངས་གནང་ག་ིཡོད་པ་ལྟ ར། ངོས་རང་གིས་གནད་དོན་ད་ེདག་ག་ིཐོག་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཁ་ཆ་ེདང་ནང་པ་གཉིས་དབར་གལ་སྲ ིད་མ་འོངས་རྙ ོག་གྲ འ་ིརིགས་བྱུ  ང་ན་གྲ ོས་བསྡུ  ར་དང་ཞ་ིའགྲ ིག་ག་ིལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༦
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་རུ ་བསྙ ེན་རྫ ོགས་ཀྱ ི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་དང་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 

༄༅། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༡༨ ཉིན་ལ་དྭ གས་

ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་སླ ེ་རུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་རྗ ེས་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནང་སྐུ  ་མཚམས་སུ ་བཞུ གས་མཛད་རྗ ེས་ལ་དྭ གས་ནང་པའ་ིཆོས་ཚགས་དང་མངའ་རིས་ཚང་ཤེས་རིག་ལྷ ན་ཚགས་ཐུ ན་མོང་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟ ེ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༨ ཙམ་ལ་མངའ་རིས་ཚང་དགོན་སྡ ེའ་ིཁྱ བ་ཁོངས་ཀྱ ་ིདག་ེའདུ ན་པ་ལྔ ་བཅུ ་བརྒ ལ་བར་ཇ་ོབ་ོགཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་བསྙ ེན་རྫ ོགས་ཀྱ ་ིསྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་སྩ ལ་ཡོད།  ཕྱ ེད་ཡོལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཇམ་དབྱ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་འཚམས་གཟིགས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེསླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་མ་ིམང་ཁྱ ོན་གྲ ངས་ ༥༠༠ བརྒ ལ་བར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། བརྩ ་ེབའ་ིསླ ོབ་ཕྲུ  ག་སྤྱ  ི་དང་ལྷ ག་པར་རྡ ་ཧ་ནུ ་ལུ ང་ཁུ ག་གི་ས་ཁུ ལ་ནས་ཡོང་བའ་ིསླ ོབ་ཕྲུ  ག ད་ེབཞིན་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚའ་ིཕ་མ་དང་འབྲ ེལ་

ཡོད། སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིདག་ེལས། ཕྱ ིར་ཡང་མ་ིམང་མང་དག་ཅིག་སླ ེབས་འདུ ག ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། ད་ེརིང་ངོས་

རང་འད་ིགར་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཡོང་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། དེང་སྐ བས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཕྱ ིའ་ིཆ་རྐྱ  ེན་ཙམ་དུ ་མ་ཟད། ནང་ག་ིམཐུ ན་རྐྱ  ེན་སྔ ར་ལྷ ག་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཡོད་སྟ བས། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚས་དག་ེརྒ ན་དང་སླ ོབ་དེབ་ཁ་ོནར་མ་བརྟ ེན་པར་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་ད་ོསྣ ང་ཤུ གས་ཆ་ེཙམ་སྤྲ  ོད་དགོས། ད་ེབཞིན་རྡ ་ཧ་ནུ ་ནས་ཡིན་པའ་ིསླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚར་ཡང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ག་ིག་ོསྐ བས་ཐོབ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རང་ཚས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཐོག་ཤུ གས་སྣ ོན་རྒྱ  ག་དགོས། སྤྱ  ིར་བཏང་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིའ་ིམིང་ལ་འཇམ་དབྱ ངས་ཞེས་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་ཤེས་རབ་ཀྱ ་ིལྷ ་ཡིན་པར་བརྟ ེན། ཁྱ ེད་རང་ཚའི་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་རྒྱུ   ་ཞེས་པ་དེ་སྨ ོན་ལམ་བརྒྱ  བ་པ་དང་གཟུ ངས་སྔ གས་བགྲ ང་པས་ཕྲ ན་བུ ་ཕན་པ་ལས་ཞ་ེདྲ ག་ཕན་ཐོགས་མེད། ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ་ིརྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་རྒྱུ   འི་ཉེར་ལེན་

གྱ ི་རྒྱུ   ་གཙ་བོ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་དྲ ན་ཤེས་བརྟ ེན་ནས་ཐོས་བྱུ  ང་ཙམ་དུ ་མ་བཞག་པར། གནད་འགག་དང་རྒྱུ   ་མཚན་ད་ེདག་བསམ་བྱུ  ང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ ་དཔྱ ད་ནས་འགྲ ་ོརྒྱུ   ་དེ་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་འཕེལ་ཏེ་མཐར་ང་ཚའི་རྒྱུ   ད་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་རྒྱུ   ན་མཐར་ཐུ ག་རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་ཆགས་ཐུ བ་རྒྱུ   འ་ིའགྲ ་ོསྟ ངས་ད་ེལྟ ར་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རང་ཚས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཐོག་ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས། ད་ེམིན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་སླ ོབ་དེབ་ནང་ཡོད་པ་དང་དགེ་རྒ ན་གྱ ིས་བསླ བ་པ་དེ་བླ ོར་འཛིན་ཐུ བ་པ་ཙམ་མིན་པར་དགེ་རྒ ན་གྱ ིས་བསླ བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་དེར་སོ་སོས་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ ་དཔྱ ད་པ་བྱ ས་ཏེ་དཔྱ ད་དོན་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སྤྱ  ིར་བཏང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིར་ིཁུ ལ་ནས་ད་ེསྔ ་བོད་དུ ་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ེད་རྒྱུ   འ་ིལུ གས་སྲ ོལ་ཡོད། ཤར་མོན་ནས་ནུ བ་ལ་དྭ གས་བར་དུ ་བར་སྐ བས་རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་སྒ ར་ཁག་ལ་སླ ོབ་འཇུ ག་ལ་བཞུ གས་པའི་ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུ ན་སྟ ོང་ཕྲ ག་ལྔ ་དྲུ  ག་ཡོད། ད་ེདག་གིས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་སྟ བས། ས་ོས་ོསྒ ེར་དང་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིབསྟ ན་པ། ད་ེབཞིན་བོད་ཀྱ ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ལའང་ཕན་གྱ ་ིཡོད། གང་ལྟ ར་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་བོད་ནས་མཆེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟ བས། ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཉམས་པ་སླ ར་གས་ོདང་མ་ིཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ   ར་ད་ལྟ ་བཙན་བྱ ོལ་བའ་ིཆོས་སྒ ར་ཁག་ནང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་བཞིན་པ། དཔེར་ན། བླ ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལྟ ༌བུ ་སོགས་ཀྱ ིས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པ་དེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུ  ང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལ་དྭ གས་སྤྱ  ི་བྱ ིངས་ནང་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད། རིམ་བཞིན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་རྡ ་ཧ་ནུ འི་ཕྲུ  ་གུ ་ཚའི་ནང་ནས་བཤད་གྲྭ  ་སྤུ  ས་དག་པོ་ཡོད་མཁན་ཚའ་ིནང་གཙ་བ་ོས་ོསོའ་ིརང་དབང་རེད། ཁྲ ལ་སྐུ  ལ་མཁན་མེད་ཀྱ ང་འཛུ ལ་ཞུ གས་བྱ ེད་མཁན་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ག་ིརེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༧སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ལ་དྭ གས་ཀྱ ་ིརྒྱ  ལ་ས་སླ ་ེརུ ་རྟ ེན་གཞ་ིབྱ ས་པའ་ིལམ་སྟ ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་ལས་ཡོངས་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟ ེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༧ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏ་ེབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།  ད་ེཡང་ཐོག་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་དྭ གས་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཆོད་སྤྲ  ིན་གྱ ི་གླུ  ་དབྱ ངས་ཀྱ ི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༨།༡༥ ཐོག་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིསྨ ན་ཁང་གསར་པ་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་གྲུ  བ་མཚམས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཚན་རིག་གི་འཛིན་ཁང་གསར་པ་རབ་གནས་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས། ད་ེནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་སྒ ོར་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  ས་གཙས་སླ ེ་ཉེ་འཁྲ ིས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་སུ མ་ཅུ ་ཙམ་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུ ས་པའི་སླ ོབ་མ་སྟ ོང་ཚ་གཉིས་ལ་ཉེ་བར་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲ ི་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང་། ད་ཆ་ལ་དྭ གས་ནང་སྔ ར་ལྷ ག་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ཏ་ེགྲུ  བ་འབྲ ས་ཡག་པ་ོཐོན་འདུ ག་པས། ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། ང་རང་ཚའ་ིའད་ིཕྱ ་ིགཉིས་དང་ད་ེརིང་སང་ཉིན་ཡིནའང་འདྲ ། གང་ལྟ ར་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། མ་ིཚ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཤེས་ཡོན་མེད་ན་མ་ིཚ་བདེ་ཞིང་སྐྱ  ིད་པའི་ཐོག་ནས་འཁྱ ོལ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ལྷ ག་པར་ད་ཆ་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་སླ ེབས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ནང་ག་ིདོན་ཆེན་ཡིན། ད་ེབཞིན་སངས་རྒྱ  ས་པའ་ིཆོས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་དེ་ཆོས་རབ་ཏུ ་འབྱ ེད་བྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཀྱ ི་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ནུ ས་པ་རྩ ལ་དུ ་བཏོན་པའི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙ ད་ཀྱ ་ིདབང་དུ ་བྱ ས་པའ་ིདངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་དང་། དོན་དམ་དབང་དུ ་བྱ ས་པའི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་དེ་དག་

ཡག་པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ ོར་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་རྒྱུ   ་ཞིག་ཡོང་ག་ིཡོད། དེར་བརྟ ེན་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ཏ་ེསངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རྙ ེད་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས། སངས་རྒྱ  ས་པའ་ིཆོས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆོས་ལ་རྒྱུ   ་མཚན་ཡོད་ཀྱ ང་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་རྒྱུ   ་མཚན་དེ་དག་མ་ཤེས་པའི་ཐོག་

ནས་དད་པ་བྱ ས་ན་རྨ ོངས་དད་ཆགས་ཀྱ ་ིཡོད། དེང་སང་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་སླ ེབས་སྐ བས་རྨ ོངས་དད་ཀྱ ི་ཁུ ངས་འཁྱ ོལ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟ ེན་འད་ིཕྱ ་ིགཏན་གྱ ་ིའདུ ན་པ་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། འདིར་ཡོད་པའ་ིཚན་རིག་པ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་ཀྱ ང་རིམ་བཞིན་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་འདི་ད་ལྟ ་འག་ོསྟ ོད་རེད། དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་ག་ིལ་ོབརྒྱ  ད་ཅུ ་གྱ ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༡༨
གྲ ངས་གཞ་ིནས་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ེདག་ནང་ད་ལྟ ་འདིར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་མཁན་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚས་མ་འོངས་པར་རིམ་བཞིན་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ་ིའགྲ ་ོབ་མིའ་ིཕྱ ིའ་ིདངོས་པ་ོརིག་པ་དང་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ཀྱ ་ིཤེས་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ   ་དང་། ཤེས་ཚད་གོང་མཐོར་ཕྱ ིན་པའ་ིཐོག་ནས་མིའ་ིབད་ེསྐྱ  ིད་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་ག་ིརེད་ལ་ད་ེལྟ ར་ཡོང་རྒྱུ   འ་ིར་ེབ་དང་སྨ ོན་ལམ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས་པའི་ལམ་སྒྲ  ོན་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཚན་རིག་གི་འཛིན་ཁང་གསར་པ་ད་ེབཞིན་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མའ་ིདག་ེརྩ ་ཚགས་པ་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུ ག་པ་བཅས། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སུ ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ ་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་དང་རབ་གནས་མཛད་པ། 
༄༅། །ལ་དྭ གས་སླ ་ེཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིནང་པའ་ིརིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་སླ ེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་

པ་གཉིས་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨ ིན་སྩ ལ་ཐོབ་སྟ ་ེཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སླ ེ་ལྕ ོག་ལམ་སའི་རི་མགོར་གསར་དུ ་བཞེངས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ ་ཁང་དབུ ་འབྱ ེད་དང་རྟ ེན་དང་བརྟ ེན་པ་བཅས་ལ་རབ་གནས་མཛད་ཡོད། ད་ེཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨།༣༠ ཐོག་བཞུ གས་ཁྲ ་ིརིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཇམ་མགོན་རྒྱ  ལ་བའི་རྒྱ  ལ་ཚབ་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་པ་རི་རྫ ོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙས་མཁན་བླ ་སྤྲུ   ལ་རྣ མ་པ་དང། ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག ད་ེབཞིན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་སྟ ོང་ཚ་ཁ་ཤས་ལ་སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་པདྨ ་སམ་བྷ ་ཝའི་སྐུ  ་བརྙ ན་དང་ལྷ ་ཁང་སོགས་གསར་བཞེངས་ཐུ བ་པར་ཡི་རང་བསྔ གས་བརྗ ོད་

མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་ནི་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། 

དམིགས་བསལ་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་དང་ལས་འབྲ ེལ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་གྱ ་ིཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་འབྲ ེལ་བ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷ ་ཡི་མེ་ཏོག་ཆོས་རྒྱ  ལ་ཁྲ ི་སྲ ོང་ལྡ ེའུ ་བཙན་གྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་ནས་ཐད་ཀར་བོད་ལ་འཛུ གས་རྒྱུ   འི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མཁན་ཆེན་ཞ་ིབ་འཚ་གདན་ཞུ ་གནང་བ་རེད། རྒྱ  ་གར་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་མཁས་པའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན་དབུ ་མའི་ལྟ ་བ་རང་དགར་ཚུ གས་པ་ཞིག་སྲ ོལ་གཏོད་མཁན་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོབོད་ལ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིབསྟ ན་པ་ཕྱ ་ིའདུ ལ་བ་ནས་བཟུ ང་། གང་ལྟ ར་ཐེག་པ་ཆ་ེཆུ ང་སྔ གས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པ་སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་མཛད་འཕྲ ིན་བསྐྱ  ངས་སྐ བས། མ་ིདང་མ་ིམ་ཡིན་གྱ ་ིའགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་མང་པ་ོཞིག་བྱུ  ང་ཡོད། སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ་ེཅན་གྱ ་ིཐུ གས་

བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་དུ ས་སུ ་སྨ ིན་ཏེ་རིམ་པས་བོད་ལ་གདན་ཞུ ་གནང། ཡོངས་གྲ གས་སུ ་མཁན་སླ ོབ་ཆོས་གསུ མ་བརྗ ོད་བཞིན་པའི་ནང་ནས་སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་དེའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། སྤྱ  ིར་འགྲ ་ོདྲུ  ག་སེམས་ཅན་དང་ལྷ ག་པར་བོད་ཀྱ ི་རྗ ེ་འབངས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཉམ་ཐག་སྐྱ  བས་མེད་མགོན་མེད་དུ ་འགྱུ  ར་བའ་ིསྐ བས། སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ་ེཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ   ་དེ་དམིགས་བསལ་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་གྱ ་ིཐོག་ནས་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ལྷ ག་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིནང་པའ་ིརིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པས་ཐུ གས་འཁུ ར་ཆེ་བཞེས་ཀྱ ིས་ད་བར་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ི་ཆེད་ལས་འགུ ལ་སྣ ་མང་སྤ ེལ་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ འི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ་ིཆེད་སེམས་འཁུ ར་བླ ངས་ཏེ་ཞི་བའི་གོམ་འགྲ ོས་ཀྱ ིས་མཚན་དེ་ལྟ ་བུ ་མང་པོ་ཞིག་མ་སྐུ  ལ་དང་བླ ང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཛམ་མེད་ཀྱ ིས་ལས་འགུ ལ་ལོ་མང་རིང་སྒྲུ   བ་མཁན་ཁྱ ེད་རང་ཚ་རེད། ད་ེབཞིན་དད་ལྡ ན་སྦྱ  ིན་བདག་ཁག་བཅས་ཀྱ ིས་རི་ཙག་འདིའི་སྟ ེང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའ་ིལྷ ་ཁང་བཞེངས་པ་དང། ད་ེརིང་འདིར་ངོས་རང་ཡར་འཛུ ལ་ཏེ་སླ ོབ་དཔོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་སྐུ  འི་ཞལ་མཇལ་སྐ བས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུ  ང་འདུ ག ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རབ་གནས་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་པའི་ཐོག་བརྩ ེགས་གསུ མ་ལྡ ན་གྱ ི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ ་ཁང་དེའི་ནང་སླ ོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འོད་དཔག་མེད། འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ་ིསྐུ  ་བརྙ ན་བཅས་སྐུ  ་རྟ ེན་གསུ མ་ཡོད་ཅིང། གཙུ ག་ལག་ཁང་དེ་བཞིན་ལེགས་གྲུ  བ་བྱུ  ང་བར་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་ལོ་ངོ་དྲུ  ག་འགོར་འདུ ག ། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༡༩
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་མང་ཚགས་ལ་ཆོས་འབྲ ེལ་རྒྱ  ་ཆེ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༩ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་སླ ་ེནས་རྒྱ  ང་ཐག་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊར་ ༥༠༠ ཡས་མས་སུ ་ཡོད་པའི་ཀར་གྷིལ་རྫ ོང་ཁོངས་ཟངས་དཀར་དུ ་ཐད་འཕུ ར་གནམ་གྲུ  ་བརྒྱུ   ད་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ པའ་ིཐོག་ཟངས་དཀར་ས་གནས་སུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས། ཁུ ལ་དེའ་ིདད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་སྒ ོ་ནས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད།  དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁུ ལ་དེའི་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་སྟ ོང་ཚ་བརྒ ལ་བར་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་སྐ བས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ད་ེརིང་ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཐུ ག་སྟ ེ་ཆོས་འབྲ ེལ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། ངོས་ཀྱ ིས་ཐོག་མར་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ིའི་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ཆ་ཟངས་དཀར་ས་གནས་སུ ་ཕྱ ་ིདངོས་པ་ོཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་པའ་ིརྣ མ་པ་གསལ་པ་ོའདུ ག ད་ེདང་མཉམ་དུ ་གཙ་བོ་ནང་སེམས་རྒྱུ   ད་བཟང་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ནང་སེམས་རྒྱུ   ད་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   འི་སྐ ོར་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ  ་ནས་བརྒྱུ   ད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་པའ་ིཆོས་ནང་ཞིབ་ཕྲ ་གསུ ངས་ཡོད། བོད་

ཀྱ ི་ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་དེ་བཞིན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚ་སོགས་ནས་བརྒྱུ   ད་ད་ེབྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན། མཁན་ཆེན་ཞ་ིའཚར་ཆ་བཞག་ན། ལྟ ་གྲུ  བ་སྨྲ  ་བ་ཙམ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནཱ ་ལེནྡྲ  འ་ིམཁས་པའ་ིགཙུ ག་རྒྱ  ན་ཆགས་ཡོད། ང་ཚས་ནང་སེམས་རྒྱུ   ད་བཟང་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཕྱ ོགས་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྱ ་ིད་ོསྣ ང་སྤྲ  ོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ང་ཚས་རྒྱུ   ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རྙ ེད་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཏ་ེཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་བསྐྱ  ངས་ཡོད།  ད་ེབཞིན་ཕྱ ་ིཚས་ ༣༠ ཉིན་མགོན་པ་ོགང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་ས་ོབདུ ན་མའ་ིཆོས་འབྲ ེལ་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་མཛད་རྗ ེས་དགེ་བཤེས་གླ ང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བླ ོ་སྦྱ  ོང་ཚིགས་བརྒྱ  ད་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་བསྐྱ  ངས་པ་མ་ཟད། དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ་ིབཀའ་དབང་སྩ ལ་ཡོད།  ཕྱ ་ིཚས་ ༣༡ སྟ ་ེཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ལ་ཚ་དབང་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་རྗ ེས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ཐུ ན་མོང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ  ་ཚ་༸ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའ་ིབརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་ཡོད།།སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ ་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་སྐ ོར་གྱ ི་བགྲ ོ་གླ ེང་ཚགས་འདུ ་དབུ ་འབྱ ེད་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལ་དྭ གས་ཟངས་དཀར་ཁུ ལ་གྱ ི་ཉིན་གྲ ངས་གསུ མ་རིང་གི་ཆོས་འབྲ ེལ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་སླ ར་ཡང་ལ་དྭ གས་སླ ེ་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་

དུ ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐ བས་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མ་ིམང་རྣ མས་ཀྱ ་ིཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད།  ཕྱ ་ིཚས་ ༢ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ པའ་ིཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཚན་ཉིད་སླ ོབ་གྲྭ  འམ་ལ་དྭ གས་དབུ ས་གཞུ ང་ནང་པའི་རིག་གནས་

མཐོ་སླ ོབ་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཏེ་མཐོ་སླ ོབ་དེའི་གོ་སྒྲ  ིག་འོག་རྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཆོས་བརྒྱུ   ད་བཞིའི་དབུ ་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་ལ་བགྲ ོ་གླ ེང་འཚགས་རྒྱུ   འི་ཚགས་འདུ ་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ནང་པ་རྣ མས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༠
ཕན་ཡོན་ཤེས་པའི་ཐོག་བསྟ ན་པར་བདག་གཅེས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐ ོར་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སྩ ལ་འདུ ག  ད་ེཡང་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་སྒ ོའ་ིཐོག་མར་དགའ་

ལྡ ན་ཁྲ ི་པ་རི་རྫ ོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ ་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀྱ ི་བགྲ ོ་གླ ེང་དང་འབྲ ེལ་ཚན་ཉིད་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་ལས་སླ ོབ་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཙས་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ལ་སྤྱ  ིར་ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་ཚུ ལ་སྐ ོར་སྔ ་ཕྱ ིའི་བརྒྱུ   ད་རིམ་དང་། ད་ེབཞིན་ནང་པའ་ིསྤྱ  ི་ཚགས་ངོས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་བདག་གཅེས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐ ོར་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད།  དེ་ནས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། འད་ིགར་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་གནས་བརྟ ན་འདུ ལ་བ་འཛིན་མཁན་གྱ ི་ཞལ་སྔ ་ནས་མཆོག་དང་བླ ་སྤྲུ   ལ། དག་ེབཤེས། མཁས་དབང་རྣ མ་པ། སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པ། མཐ་ོསླ ོབ་ཀྱ ་ིདག་ེལས་རྣ མ་པ། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་རང་ཚང་མར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། ད་ེརིང་ངོས་རང་འདི་གར་སླ ར་ཡང་སླ ེབས་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱ  ས་མུ ་མཐུ ད་འགྲ ་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ   ་འདུ ག ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཞེས་པ་དེ་མིས་རྩ ོལ་བ་བྱ ས་ནས་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ་ོག་ིཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུ  ད་ད་ེདངོས་སུ ་ལས་དོན་བསྒྲུ   བས་ཏེ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་མཁན་ཁྱ ེད་རང་ཚར་ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེཟེར་གྱ ་ིཡིན། གོང་དུ ་ཁྲ ་ིརིན་པ་ོཆེས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིབསྟ ན་པ་འཛིན་སྐྱ  ོང་

སྤ ེལ་གསུ མ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་གཙ་བོ་ནང་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པར་དོ་སྣ ང་དང་བདག་གཅེས་བྱ ེད་རྒྱུ   འ་ིའདོད་བླ ་ོཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ་ིཡོད། སངས་རྒྱ  ས་

ཀྱ ི་བསྟ ན་པར་དད་པ་དང་བདག་གཅེས་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་འདོད་བླ ོ་ཡོང་བར་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཀྱ ིས་རང་ཉིད་ཀྱ ི་འཕྲ ལ་ཕུ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོང་ག་ིའདུ ག དེར་བསམ་བླ ་ོགཏོང་དགོས། མ་ིསུ ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་རང་ལ་འཕྲ ལ་དང་ཕུ གས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་བདག་པ་ོརྒྱ  ག་ག་ིརེད། ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་ན་ལམ་དང་ལུ གས་སྲ ོལ་གྱ ་ིཆ་ཤས་ལྟ ་བུ ་ཡིན་རུ ང་། དུ ས་ཚད་དང་མི་ཚའི་འགྲ ོ་སྟ ངས་འགྱུ  ར་འགྲ ོ་གི་ཡོད་པར་བརྟ ེན་རིམ་བཞིན་འཇོག་རྒྱུ   ་རེད། དགོས་པ་དང་རྒྱུ   ་མཚན་མཐོང་ན་དེ་ཉམས་པ་སླ ར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་སྤ ེལ་གཏོང་དགོས། སྤྱ  ི་ཚགས་སྤྱ  ི་ཡོངས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣ ང་དང་བདག་པ་ོརྒྱ  ག་རྒྱུ   འ་ིའདོད་བླ ་ོཞིག་མ་བྱུ  ང་ན། དགོན་པ་དང་ཆོས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང། རིམ་བཞིན་ལྟ ག་ཆུ ་ཆད་པའི་རྫ ིང་བུ ་ལྟ ར་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ   འ་ིཉེན་ཁ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ནས་དགོས་པ་དང་རྒྱུ   ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ་ཤེས་དགོས། སྤྱ  ིར་དགོས་པ་དང་རྒྱུ   ་མཚན། ད་ེབཞིན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ནང་གསུ ངས་ཡོད། ཕྱ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ིས་ངར་དངོས་གྲུ  བ་དང་རོགས་རམ་གནང་སྟ ེ་ངའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱ ་ིརེད། གལ་སྲ ིད་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་

སེལ་མ་ཐུ བ་ནའང་མཆེ་བ་གཙིགས་པའི་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མས་ངའ་ིབར་ཆད་སེལ་འཕྲ ིན་ལས་བསྒྲུ   བ་ཀྱ ་ིརེད། ཅེས་བརྗ ོད་ན་ཧ་ལམ་འཇིག་རྟ ེན་བཀོད་པ་འདོད་མཁན་ལྟ ར་ཆགས་ཀྱ ་ིའདུ ག རང་ཉིད་ཀྱ ིས་དཀའ་ལས་མ་བརྒྱ  བ་པར་བླ ༌མ་སོགས་ཀྱ ིས་རོགས་མགོན་དང་བྱ ིན་རླ བས་གནང་ག་ིརེད་ཅེས་ན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས། །ངས་ན་ིཁྱ ེད་ལ་མཐར་པའ་ིལམ་བསྟ ན་གྱ ིས། མཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པར་གྱ ིས། ཞེས་བཀའ་ཕེབས་དང་འགལ་གྱ ་ིཡོད། ང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་སྐྱ  ིད་པོ་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་པ་མ་ཟད། སྒ ་ོགསུ མ་ཀྱ ་ིསྤྱ  ོད་པ་སྡ ིག་ལས་སྤྱ  ོད་པའ་ིཐོག་ནས་བླ ་མས་མཁྱ ེན་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། འཇིག་རྟ ེན་བཀོད་པ་ོའདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེལྟ ར་རེད། ང་ཚ་འཇིག་རྟ ེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་སྟ བས། འགན་ཡོངས་རྫ ོགས་འཇིག་རྟ ེན་བཀོད་པ་པོར་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱུ   ་མཚན་ཤེས་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། གང་ལྟ ར་བད་ེསྡུ  ག་མྱ ོང་མཁན་གྱ ི་སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱ  ག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་པར་བརྟ ེན། སེམས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་ཤེས་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་སྟ བས། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ནང་སེམས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་སྐ ོར་དཔེར་ན། ཉོན་མོངས་དུ ག་གསུ མ་གང་འདྲ ་ཡིན་མིན་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཕྲ ་ང་ོསྤྲ  ོད་གནང་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའ་ིབཤད་གྲྭ  ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡ ེ་དེ་དག་སྒྲ  ོ་འདོགས་གཅོད་སའི་ (Academy Center) ཤེས་ཡོན་གྱ ་ིབསྟ ་ིགནས་ཆགས་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་སྔ ར་ནང་པའ་ིཆོས་དར་མ་མྱ ོང་བ་དང་ནང་པའ་ིཆོས་ཞེས་བརྗ ོད་སྐ བས། ཤར་ཕྱ ོགས་པ་དང་ཧ་ལམ་གླ ིང་གཞན་ཞིག་རེད་སྙ མ་མཁན་གྱ ི་ཡུ ལ་གྲུ  ་དེ་དག་ནང་ཕྲ ན་བུ ་རིག་པས་དཔྱ ད་པ་བྱ ས་ཏེ་དད་པ་ཙམ་ལ་ཆོག་ཤེས་མི་བྱ ེད་མཁན་དེ་ཚའི་གྲ ས་ཀྱ ིས་ནང་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང་ཚན་རིག་ཤོད་བཞིན་པ་དེར་དོ་སྣ ང་གསར་པ་བྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག ད་ལྟ ་འཛམ་གླ ིང་ལ་ཡོད་མུ ས་ཀྱ ི་དེང་རབས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུ གས་ནང་མ་ཚང་བ་ཞིག་དེའི་ནང་ནས་ཁ་གསབ་བྱ ེད་རྒྱུ   ར་དེང་སྐ བས་དོ་སྣ ང་གསར་པ་ཞིག་སླ ེབ་བཞིན་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་གང་ལྟ ར་ང་ཚས་གཞུ ང་ཆེན་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་ེརིང་འདིར་བྱ ་ེབྲ ག་ལ་ོསྟ ོང་ཕྲ ག་ལྷ ག་ཙམ་རིང་བོད་ཀྱ ི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཅན་གྱ ི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྩ ད་གཅོད་བྱ ས་ཡོད། གཅིག་བྱ ས་ན་དུ ས་ལྟ འང་ཐག་མ་ིཆོད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༡
པར་གནས་ཡོད་སྲ ིད་པས་ང་ཚས་འདིར་ག་ོབསྡུ  ར་བྱ ས་ནའང་ཐག་ཆོད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ཀྱ ་ིསངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིབསྟ ན་པ་ད་ེཁུ ངས་གཏུ ག་ས་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ  ་ཡིན། ལྟ ་བར་ཆ་བཞག་ན་དབུ ་མའ་ིལྟ ་བ་དང་ད་ེཡང་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ་ིདགོངས་པ་གཙ་བ་ོབཀྲ ལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། གསང་སྔ གས་ཀྱ ་ིཆ་ོགའ་ིནང་ལ་ས་ོསོའ་ིརྒྱུ   ད་སྡ ་ེམ་ིའདྲ ་བ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ་ིབཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། སྤྱ  ིར་བཏང་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཁང་ག་ིཁྱ བ་ཁོངས་ལ་དྭ གས་ཚན་ཉིད་སླ ོབ་གྲྭ  ་ད་ེབཞིན་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་དང་། ད་ལྟ འ་ིཆར་སླ ོབ་མ་གྲ ངས་ ༧༠༠ བརྒ ལ་བ་ཡོད་འདུ ག །༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༣ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོའ་ིཆུ ་ཚད་ ༩ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་བོད་ཕྲུ  ག་ཁྱ ིམ་སྡ ེའི་ཐང་ཆེན་དུ ་ལས་བསྡ ོམས་ཚགས་ཆེན་ཐོག་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་དང་དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༧༠༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། །སྟ ོན་པ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ཇ་ིལྟ ར་ལུ ང་བསྟ ན་པ་བཞིན་ང་རང་ཚ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་འདུ ལ་ཞིང་བསིལ་ལྡ ན་གྱ ི་ལྗ ོངས་འདི་ཆོས་རྒྱ  ལ་མེས་དབོན་རྣ མ་གསུ མ་དང་། ལྷ ག་པར་ཆོས་རྒྱ  ལ་ཁྲ ་ིསོང་ལྡ ེའུ ་བཙན་གྱ ི་སྐ བས་སུ ་བོད་གངས་ཅན་པ་ཞེས་ཆོས་སྲ ིད་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དབུ ས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་སྟ ོབས་དང་ལྡ ན་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ཡོད། ང་ཚ་དེའ་ིརྒྱུ   ད་པ་ཆགས་ཡོད། བར་སྐ བས་བོད་སིལ་བུ ར་ཆགས་ནས་ང་རང་ཚའི་ཆིག་སྒྲ  ིལ་གྱ ་ིགོང་བུ འ་ིནུ ས་པ་ཉམས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཡུ ལ་ལུ ང་སོ་སོའ་ིནང་གི་བླ ༌དཔོན་རྣ མས་ཀྱ ིས་རང་སྡ ེ་ཁོ་ནར་དོ་སྣ ང་བྱ ས་པ་ལས་བོད་སྤྱ  ིའི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏོང་རྒྱུ   ་མིག་འཕང་གིས་མ་ཁྱ བ་པར་བརྟ ེན་དར་རྒུ  ད་སྣ ་ཚགས་ཤིག་བྱུ  ང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ནང་ཁོངས་རྒྱ  ལ་པ་ོརྒྱ  ལ་ཕྲ ན་དུ ་ཆགས་པ་དེ་དག་གཅིག་འོག་གཅིག་ཏུ ་མ་འདུ ས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་དུ ས་ཀྱ ི་གཟི་བརྗ ིད་དེ་དག་རིམ་བཞིན་བྱ བ་བསྐྱ  ལ་ཏེ་ཉམས་པའི་མཐའ་མར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ཏེ་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ང་གསུ མ་ལྷ ག་ཕྱ ིན་ཡོད། ཐབས་སྡུ  ག་པ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་ཡོད་པའ་ིགཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱ ི་སྲ ོག་ཀྱ ང་ཕལ་ཆེར་རང་ཉིད་ལ་མ་དབང་བ་ལྟ ་བུ ་ཆགས་ཡོད། ལྷ ག་པར་བོད་མི་རིགས་ལ་སོ་སོའ་ིསྐ ད་ཡིག་རིག་གཞུ ང་དང། དེ་འབྲ ེལ་གྱ ི་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་ངོམ་ཆོག་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིཆོས་ཤིག་ཡོད། ཁོང་ཚས་ཆེད་དུ ་གཉེར་ནས་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་འབུ ར་འཐོན་དུ ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་སྡ ང་ཟུ ག་གིས་དམ་དྲ ག་ཤུ གས་ཆེ་བྱ ེད་

ཀྱ ་ིའདུ ག ད་ེལྟ ་བུ འ་ིགནས་སྟ ངས་འོག་བོད་རྒྱ  ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ས་ཡ་དྲུ  ག་པོ་རྣ མས་ཧ་ཅང་དངངས་སྐྲ  ག་གིས་མི་ཚ་བསྐྱ  ལ་ནས་བསྡ ད་ཡོད།  ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་བྱ ས་ནས་ལོ་དེ་དག་རིང་ཕལ་ཆེར་མ་ིརབས་གཉིས་པ་དང་གསུ མ་པ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ ་ོབཏང་ན། བོད་ལ་དུ ས་འགྱུ  ར་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་བར་སྔ ར་བཞིན་གནས་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་མག་ོབཏུ མས་ནས་བསྡ ད་ཡོད་ངེས། ད་ེན་ིང་ཚའ་ིཁ་རྒྱུ   ན་ལ་སྔ ར་ལམ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ ར་དེའི་ཐོག་བསྡ ད་ཡོད་ངེས་རེད། རྐྱ  ེན་ངན་བྱུ  ང་བ་དེས་བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུ  ག་ལ་ལ་ོརྒྱུ   ས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྙ ིང་སྟ ོབས་དེ་ལ་བསྐུ  ལ་ལྕ ག་ཐེབས་

རྐྱ  ེན་དེང་གི་སྐ བས་སུ ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུ མ་གྱ ི་བོད་མི་ཡོངས་རྫ ོགས་ཆིག་སྒྲ  ིལ་གྱ ི་ནུ ས་པ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེན་པ་ོདང། བོད་མ་ིརིགས་ཀྱ ་ིལ་རྒྱ  ་ཞེན་ཁོག་ག་ིབསམ་བླ ་ོཧ་ལས་དགོས་པ་འདུ ག རྒྱ  ་ནག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུ   ར་བྱ ས་ནས་ལ་ོདྲུ  ག་ཅུ ་བརྒ ལ་བ་དང། ལྷ ག་པར་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོནས་བཟུ ང་རྒྱ  ་ནག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གིས་བོད་ཁྱ ོན་ཡོངས་ལ་སྟ ངས་འཛིན་དམ་པོས་དམ་བཅིངས་བྱ ེད་པ། དེའ་ིརིང་རྒྱུ   ་དངོས་པ་ོསྤྲ  ད་ནས་བསླུ  ་བྲ ིད་དང་། བསམ་བླ ོའ་ིསླ ོབ་གས་ོབཏང་བ། ད་ེམིན་དྲ ག་གནོན་གྱ ིས་གསོད་རྡུ  ང་བྱ ེད་པ་སོགས་མདོར་ན་ཐབས་ཤེས་འཇམ་རྩུ  བ་སྣ ་ཚགས་བྱ ས་ཡོད་ཀྱ ང་། བོད་རྒྱ  ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ག་ིསྙ ིང་སྟ ོབས་ཇེ་ཆེ་ཇེ་བརྟ ན་དུ ་འགྲ ོ་བ་ལས་ཉམས་ཞན་དུ ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༢
སོང་མེད། དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་དུ ས་གདོང་ལེན་བྱ ེད་པའ་ིསྙ ིང་སྟ ོབས་ང་ོམཚར་སྐྱ  ེ་དགོས་པ་ཞིག་འདུ ག ང་རང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པ་ཚར་ཆ་བཞག་ན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩།༦༠།༦༡ ད་ེའདྲ འ་ིསྐ བས་སུ ་གནས་སྟ ངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡོད། ལ་དྭ གས་ལ་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་ཚུ གས་སྐ བས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབྱུ  ང་ཡོད། ད་ེནས་ལ་ོརིམ་བཞིན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། ད་ེན་ིགཙ་བ་ོརྒྱ  ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་དང། ད་ེབཞིན་ས་གནས་གཞུ ང། ལྷ ག་པར་བོད་མི་གང་དུ ་གནས་པའི་ཡུ ལ་པ་ཚ་བཅས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱ ས་ཡོད། ཡང་སྒ ོས་ལ་དྭ གས་ལྟ ་བུ ར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚ་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གཅིག་པ་རེད། དེར་

བརྟ ེན་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གཅིག་གྱུ  ར་གྱ ི་ཆོས་གྲ ོགས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་དམ་པོ་དེ་ལ་བརྟ ེན་ནས་འདི་གར་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚའི་གནས་སྟ ངས་ཡར་རྒྱ  ས་ཡག་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག མདོ་དོན་བོད་མི་སྤྱ  ི་བོ་གནམ་བསྟ ན་ཡོངས་ལ་ཆོས་རྒྱ  ལ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ཚའི་དུ ས་ནས་བཟུ ང་ང་ཚ་བོད་པར་བོད་ཡིག་དང་དེ་དང་འབྲ ེལ་བའི་རིག་གཞུ ང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་འདིའི་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་དུ ས་ད་བར་དུ ་བོད་མི་རིགས་ཕྱ ི་ནང་གང་དུ ་ཡོད་ཀྱ ང་རང་ཚུ གས་ཟིན་ནས་སྡ ོད་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚར་རྐྱ  ེན་ངན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུ  ང་བ་དང། ཕྱ ོགས་གཉིས་ནས་བསམ་བླ ོ་བཏང་ན་རྐྱ  ེན་ངན་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་གྲ ོགས་སུ ་ཤར་བ་ལྟ ་བུ ་བྱུ  ང་ཡོད། དེང་ག་ིསྐ བས་སུ ་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཞེས་འཛམ་གླ ིང་ཀུ ན་ལ་གྲ གས་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེསྔ ་བོད་དུ ་ལྟ ་སྐ ོར་ལ་འགྲ ་ོམཁན་དེ་འདྲ ས་ནས་ནང་དོན་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་པར་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་ལ་བླ ་མའ་ིཆོས་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། བོད་པས་གཏོར་རྒྱ  ག་རྒྱ  ག་པ་དང་འཆམ་རྒྱ  ག་པ་དེ་ཚའི་གྲ ས་ཨཕ་རི་ཀའི་ཡུ ལ་པ་ཚར་ཡང་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་སྤྱ  ི་འགྲ ེ་སྤྱ  ི་མཚུ ངས་ལྟ ་བུ ར་མཐོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱ ང་དེང་སང་བོད་ཀྱ ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཞེས་བརྗ ོད་དུ ས། གཏིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པར་མ་ཟད། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིཆོས་ཀྱ ིས་གཞ་ིདངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་འགྲ ེལ་བཤད་བརྒྱ  བ་པ་དེ་ལ་དེང་སང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་བོད་ཀྱ ི་ནང་ཆོས་ཀྱ ི་གཞུ ང་ནས་བཤད་པའི་སེམས་

ཀྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་སྐ ོར་གྱ ི་འགྲ ེལ་བཤད་ལ་དོ་སྣ ང་བྱ ས་ཏེ་དེ་ནས་ལེགས་བཤད་དང་ཉམས་མྱ ོང་ལེན་རྒྱུ   འི་རེ་བ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ད་ེསྔ ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱ ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཞེས་བརྗ ོད་དུ ས་ལྟ ད་མ་ོལྟ ་ཡུ ལ་དང། ཡ་མཚན་ལྟ ་བུ ར་རྩ ་ིག་ིཡོད། དེང་སང་བོད་ཀྱ ་ིརིག་གཞུ ང་འད་ིརྩ ་བའ་ིཐོག་ནས་འཛམ་གླ ིང་གི་མི་སྤྱ  ི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཚན་རིག་པ་ཚར་མཚན་ན་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐ ོར་ཁོང་ཚར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་ནས་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེན་ིང་ཚ་བོད་པ་སྤྱ  ིའ་ིགནས་ཚུ ལ་ལྟ ་བུ ་ཡིན། ལྷ ག་པར་རྒྱ  ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་གསུ མ་གོང་རྒྱ  ་ནག་ནང་ནང་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ་རྒྱ  ་ནག་གི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བྱ ས་པའི་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་ནང་རྒྱ  ་ནག་ནང་ནང་པ་ས་ཡ་སུ མ་བརྒྱ  ་སྐ ོར་

ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡིན་པ་བཀོད་འདུ ག ད་ེན་ིགནས་ཚུ ལ་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ  ་རིགས་ནང་པ་དེ་ཚའི་ནང་ཁ་ཤས་ཀྱ ི་རྒྱ  ་ནག་གི་ནང་ཆོས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང། བོད་ཀྱ ་ིནང་ཆོས་གསང་སྔ གས་ཀྱ ིས་གང་བྱུ  ང་མ་བྱུ  ང་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ འི་མཐོང་ཚུ ལ་ཡོད། རྒྱ  ་རིགས་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བོད་ཀྱ ་ིནང་ཆོས་ལ་རྒྱུ   ་མཚན་མཐོང་བའི་སྒ ོ་ནས་དད་མོས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ནང་ག་ིདག་ེབཤེས་དང་བླ ་མ་ཚད་ལྡ ན་དེ་འདྲ ་རྒྱ  ་ནག་ནང་བསྐྱ  ོད་དེ་ནང་ཆོས་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ས་ན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བཀག་འགོག་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་མཚམས་སུ ་སླ ེབས་ཡོད། གང་ལྟ ར་རྒྱ  ་རིགས་བོད་ཀྱ ་ིནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣ ང་བྱ ེད་མཁན་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་དུ ་འགྲ ་ོག་ིའདུ ག རྒྱ  ་གར་ནང་ངོས་ཀྱ ིས་ཆོས་འབྲ ེལ་བྱ ེད་སྐ བས་རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱ  ་རིགས་དོན་གཉེར་ཡོད་མཁན་ལོ་རེ་བཞིན་མང་དུ ་འགྲ ་ོག་ིའདུ ག རྒྱ  ་ནག་ནང་རྒྱ  ་རིགས་ནང་ཆོས་བྱ ེད་མཁན་ཁྱ ོན་ཆེན་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱ ི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣ ང་གསར་པ་ཞིག་བྱ ེད་བཞིན་འདུ ག ཇ་ིཙམ་བོད་ཀྱ ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ལ་ད་ོསྣ ང་བྱ ས་པ་དེ་ཙམ་གྱ ིས་བོད་ཀྱ ི་ཐོག་ཤ་ཚ་དང་དོ་སྣ ང་རང་ཤུ གས་ཀྱ ིས་སླ ེབས་ཀྱ ་ིཡོད། ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ནས་ལོ་ལྔ ༌བཅུ ་ང་གསུ མ་བརྒ ལ་བར་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་ནས་བལྟ ས་ན་ང་ཚ་གནས་སྟ ངས་དེ་འདྲ ་ཞིག་ཐོག་སླ ེབས་ཡོད།  དེ་རིང་འདིར་ལ་དྭ གས་གཞིས་ཆགས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་གཞིས་སྤྱ  ི་ནས་ལས་བསྡ ོམས་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ཐོག་བཟང་པོའ་ིཕྱ ོགས་དང་འཐུ ས་སྒ ོ་མ་ཚང་བའི་ཕྱ ོགས་བཅས་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཤད་སོང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུ  ང། གཞ་ིརྐ ང་ང་ཚའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡས་མས་ཀྱ ི་ལས་ཀ་བྱ ེད་མཁན་ནང་ལ་དྭ གས་བྱ ང་ཐང་དང་ལ་དྭ གས་ནས་ཡིན་པ་གང་ཙམ་མང་པ་ོའདུ ག ཁྱ ེད་རྣ མས་ནས་ང་ཚའི་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་ལ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབསྐྲུ   ན་འདུ ག ད་ལྟ ་སླ ོབ་གྲྭ  འ་ིལས་བསྡ ོམས་ནང་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཡིད་ཚིམས་པ་བྱུ  ང་བ་བཀོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུ  ང་འདུ ག འད་ིགའ་ིགཞིས་སྤྱ  ིས་གཙས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་སྤྱ  ི་དང་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་བཅས་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  ད་དུ ང་ཡང་ཡར་རྒྱ  ས་ལ་མཐའ་མེད་སྟ བས། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༣
ང་ཚ་ཡར་རྒྱ  ས་ཡག་པོ་བྱུ  ང་ཡོད་བསམས་ནས་ལྷ ོད་གཡེང་རྩ ་བ་ནས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མེད། ཡར་རྒྱ  ས་ཀྱ ་ིགཞ་ིརྐ ང་ཚུ གས་པ་ད་ེགཞ་ིལ་བཞག་ནས་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཡར༌རྒྱ  ས་ཡོང་བའི་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་འཆར་གཞི་གསར་པ་བཀོད་དགོས། དཔེར་ན། ང་ཚ་བོད་མ་ིལ་དྭ གས་སུ ་ཡོད་པ་ཚས་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་ཡུ ལ་སྤྱ  ི་ལ་ང་ཚས་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་གང་འདུ ག་བསམ་བླ ་ོགཏོང་དགོས། ཡུ ལ་སྤྱ  ི་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ་ོཐུ བ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན། རང་གཞན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། གོང་དུ ་ལས་བསྡ ོམས་ནང་སླ ོབ་ཐོན་ཟིན་པའ་ིསླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ལས་རིགས་འདྲ ་མིན་ནང་ལས་ཀ་བྱ ེད་མཁན་ཡོད་ཅེས་བཀོད་འདུ ག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་གོང་དུ ་གཞིས་སྤྱ  ིས་ཡ་རབས་ཀྱ ་ིཀུ ན་སྤྱ  ོད་བཟང་པོ་ཡོང་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱ ས་ཏེ་བརྒྱ  ་ཆ་དགུ ་བཅུ ་གོ་དགུ ་ལྷ ག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱ ང། ཉུ ང་ཤས་ནས་མག་ོལོག་ཕྲ ན་བུ ་བཙལ་གྱ ་ིའདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། སྔ ོན་མ་ངས་ཁྱ ེད་ཚར་བརྗ ོད་མྱ ོང་ཡོད། ལ་ོགཅིག་ང་འད་ིགར་ཡོང་སྐ བས་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་དང་རླ ངས་འཁོར་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུ  ང་བར་ལ་དྭ གས་ནང་ཆང་འཐུ ང་མཁན་དང་ཤོ་སྦ ག་རྒྱ  ག་མཁན་གང་འདྲ ་ཡོད་དམ་ཞེས་བརྗ ོད་པར། ཁོང་གིས་དེ་སྔ ་ལ་དྭ གས་པའི་ནང་ལ་མཱ ་ཅང་རྒྱ  ག་མཁན་མེད། འོན་ཀྱ ང་བོད་པ་སླ ེབས་རྗ ེས་མཱ ་ཅང་རྒྱ  ག་མཁན་ཡོད་པ་ད་ེབོད་པས་བསླ བ་སོང་ཞེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང། རྒྱུ   ན་པར་ཡ་རབས་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དུ ས་ཆེན་སྐ བས་སུ ་རྐ ང་བྲ ་ོགླུ  ་གཞས་འཁྲ བ་སྟ ོན་བྱ ེད་དགོས་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡང། ད་ེམིན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་དང་ལས་ཀར་འཐུ ས་ཤོར་འགྲ ོ་བའི་རྒྱ  ན་རྩ ེད་དང་ཆང་རག་ཚད་མེད་འཐུ ང་བ་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བ་ནང་ཁུ ལ་བསླ བ་བྱ ་རྒྱ  ག་རེས་བྱ ེད་དགོས། ད་ེབཞིན་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་འདྲ ་བརྗ ོད་སོང་ཞེས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕན་ཚུ ན་གཞེན་བསྐུ  ལ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརིགས་ཀྱ ིས་གཙ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལ་གནོད་པར་མ་ཟད། དངུ ལ་འཕྲ ་ོབརླ ག་དང་ཐ་ན་མ་ིཚ་ཡང་འཕྲ ་ོབརླ ག་འགྲ ་ོཉེན་ཡོད། ད་ེརིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། སྤྱ  ིར་བཏང་ཡུ ལ་ཆུ ་འཐུ ང་ནས་ཡུ ལ་ཁྲ ིམས་འཁུ ར་དགོས་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར། ང་ཚ་ཐོག་མར་རྒྱ  ་གར་ལ་སླ ེབས་མ་ཐག་པ་ནས་བཟུ ང་ཡུ ལ་ཆུ ་འཐུ ང་ནས་ཡུ ལ་ཁྲ ིམས་འཁུ ར་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ཡོད། ཡུ ལ་ཁྲ ིམས་ཇ་ིལྟ ར་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་

ང་ཚས་བརྩ ི་བཀུ ར་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས་སྤྲ  ང་རྟ གས་བསྟ ན་པ་དང་། ཡང་ན་མག་ོབད་ེདྲ ན་འཕྲུ  ལ་བྱ ས་ན་རྩ ་ནས་ཡག་པ་ོམེད་ལ་ལས་འབྲ ས་ལའང་འགྲ ་ོག་ིམ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཡུ ལ་པ་ཚའི་བླ ོ་དང་མ་འཚམས་པའི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་གཟབ་ནན་བྱ ེད་དགོས། ཆ་ེས་ནས་བསམ་བླ ་ོབཏང་ན་ལ་དྭ གས་ཀྱ ་ིཡུ ལ་པ་ཚ་ཧ་ཅང་ཆོས་དད་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་བོད་པ་ཚ་དང་ནང་གཙང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན།  ལ་དྭ གས་ཀྱ ་ིདགོན་སྡ ་ེཁག་ག་ིགྲྭ  ་རྒྱུ   ན་རྒྱ  ་གར་ནང་ཡོད་པའི་རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་རྟ ེན་གཞ་ིཁག་ལ་སླ ོབ་གཉེར་བ་ཕལ་ཆེར་སྟ ོང་ཕྲ ག་ལྔ ༌དྲུ  ག་སླ ེབས་ཡོད། ད་ེདག་གིས་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས་ཏ་ེབཤད་གྲྭ  ་སོ་སོར་སླ ོབ་གཉེར་གྱ ི་རྐ ང་འཛིན་མཁན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུ  ང་ཡོད་ལ། ཡང་གདན་ས་ཁག་ནང་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས་རྗ ེས་སོ་སོའ་ིརང་ཡུ ལ་ལ་ལོག་ནས་དགོན་པ་དང་ཡུ ལ་པ་ཚར་ཕན་ཐོགས་བྱ ེད་མཁན་མང་པ་ོབྱུ  ང་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལ་དྭ གས་མ་ིམང་རྣ མས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན། དམ་ཚིག་གཙང་མ། ངོས་ཀྱ ིས་བརྗ ོད་ན་རན་པ་ོམ་ིའདུ ག་རུ ང་བསམ་འཆར་བཤད་པ་རྣ མས་ལག་ལེན་བསྟ ར་ཏ་ེལ་དྭ གས་ཡུ ལ་མ་ིརྣ མས་ཧ་ཅང་ཁ་ལ་ཉན་པ་ོཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལ་དྭ གས་ཡུ ལ་པ་ཚ་དང་མཐུ ན་པ་ོབྱ ེད་དགོས། ཡུ ལ་པའ་ིབླ ་ོལ་མ་འཇུ ག་པ་ད་ེའདྲ ་ཡོང་ག་ིའདུ ག་ན། ང་རང་ཚས་དྲ ན་ཤེས་བག་ཡོད་བསྟ ེན་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།  བོད་སྤྱ  ིའི་གནས་སྟ ངས་གོང་དུ ་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར་ཡིན། བོད་ནང་ག་ིགནས་སྟ ངས་ན་ིཧ་ཅང་ཛ་དྲ ག་ཡོད། བར་སྐ བས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་འུ ་ཐུ ག་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་གསར་པ་ཞིག་སྟ ེ་བོད་མི་རིགས་འབུ ར་འཐོན་དུ ་ཡོད་པ་དེ་ནག་བསུ བ་གཏོང་རྒྱུ   འི་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ལོ་ཁ་ཤས་གོང་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་སླ ོབ་ཚན་ཕུ ད་དེ་མིན་གྱ ི་སླ ོབ་ཚན་རྣ མས་རྒྱ  ་ཡིག་ཐོག་ནས་བསླ བ་རྒྱུ   འ་ིགཏན་འབེབས་བྱ ས་ཡོད། དེའ་ིརྐྱ  ེན་པས་མད་ོསྟ ོད་སྨ ད་ཀྱ ི་ས་ཁུ ལ་གཙ་བོར་གྱུ  ར་པའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་ཕྲ ན་བུ ་ཕྱ ིར་འཐེན་བྱ ས་ཡོད་ཀྱ ང་། ནང་དོན་འགྱུ  ར་བ་ཕལ་ཆེར་ཕྱ ིན་མེད་པ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག བོད་ཀྱ ་ིགཅེས་ནོར་གཞན་ལ་ངོམས་སུ ་ཆོག་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གཏིང་ཟབ་པ་ོཞིག་ཡོད། ཕལ་ཆེར་འདས་པའ་ིལ་ོབཅུ ་བཅ་ོལྔ འ་ིགོང་དུ ་བོད་རང་སྐྱ  ོང་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་ཏང་གི་དྲུ  ང་ཆེ་ཁྲ ེན་ཁུ འེ་

ཡོན་ཟེར་བ་ཞིག་སླ ེབས་པ་དེས་ཉིན་གཅིག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གི་ཚགས་འདུ འི་ཐོག་བོད་ཁ་བྲ ལ་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་རྐྱ  ེན་གཙ་བོ་ཞིག་བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་དེ་རེད་འདུ ག་ཅེས་བཤད་པ་དང། ད་ེལུ གས་ཀྱ ་ིསྲ ིད་བྱུ  ས་བཟུ ང་སྟ ་ེདཔེར་ན། བོད་ལྗ ོངས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆེན་མོའ་ིནང་ད་ེསྔ ་བཤེས་སྤྲ  ིངས་སོགས་ང་ཚའི་གནའ་རབས་ཀྱ ི་སླ ོབ་ཚན་དཔེ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་པ་དེ་དག་དེ་ནས་བཟུ ང་ཚང་མ་ཁྲ ིད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཏེ། སླ ོབ་དེབ་ཚང་མ་རྒྱ  ་ཡིག་ནས་བསྒྱུ   ར་པ་ལས་བོད་རང་ལ་ཡོད་པའི་གནའ་རབས་ཀྱ ི་ཡིག་ཆ་སླ ོབ་མི་ཆོག་པ་བཟོས་འདུ ག ད་ེན་ིབོད་ལྗ ོངས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆེན་མོའ་ིནང་དག་ེརྒ ན་བྱ ེད་མྱ ོང་མཁན་ཞིག་རྗ ེས་སུ ་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ལུ ང་པ་ཞིག་ཏུ ་ང་ོཐུ ག་བྱུ  ང་བ་དེས་ང་ལ་གསལ་པ་ོབརྗ ོད་བྱུ  ང་། བཤེས་སྤྲ  ིངས་ལྟ ་བུ ་ཁྲ ིད་ན་དེ་ནི་ཚིག་སྙ ན་ལ་ནང་དོན་ལའང་བསམ་བླ ་ོགཏོང་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེདག་བསླ བ་མི་ཆོག་པར་དེའི་ཚབ་ལ་རྒྱ  ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ  ་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ར་བསླ བ༌རྒྱུ   ་དེ་རིགས་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུ   ར་ནས་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེན་ིསྒྲུ   ང་བཤད་པ་ལྟ ་བུ ་ལས་དོན་སྙ ིང་གང་ཡང་མ་ིའདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང་། ལྷ ་སར་ཆ་བཞག་ན་གཙ་བོ་གདན་ས་གསུ མ་པོ་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ད་ེདག་ནང་དག་ེའདུ ན་པ་ཞུ གས་རྒྱུ   ར་སྟ ངས་འཛིན་བྱ ེད་པ་དང། དཔ་ེཆ་བསླ བ་རྒྱུ   ར་ཡང་ཚད་འཛིན་བྱ ས་ཏེ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སླ ོབ་གསོ་སྤྲ  ོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱ ་ིལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་ཡོད། སྐ བས་དེར་ལྷ ་སའ་ིཡུ ལ་མ་ིཚའ་ིབཤད་སྲ ོལ་ལ། རིག་གནས་གསར་བརྗ ་ེགཉིས་པ་ཡོང་འདུ ག་ཅེས་བཤད་ཡོད།  སྲ ིད་བྱུ  ས་དེ་ལྟ ་བུ འི་གུ ་དོག་པོ་ཞིག་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་རྐྱ  ེན་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་དང་པ་ོལྷ ་ས་ནས་ང་ོརྒ ོལ་བྱ ས་པ་དང། རྗ ེས་སུ ་རིམ་པས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུ མ་ཁྱ ོན་ཡོངས་ལ་ཁྱ བ་ཡོད། སྐ བས་དེར་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་དེ་ནི་རྒྱ  ་གར་ཕྱ ོགས་ནས་ང་ཚས་བརྒྱུ   ད་སྐུ  ལ་བྱ ས་པ་རེད་ཅེས་བསྙ ད་འདོགས་བྱ ས་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་དོན་ང་ོམ་ཁ་ོརང་ཚས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལག་ལེན་བསྟ ར་རྒྱུ   ་ལྡ ོག་སྟ ེ། བོད་པའ་ིའདོད་པ་དང་ཡོངས་སུ ་རྒྱ  བ་འགལ་གྱ ་ིབཙན་ཤེད་ཀྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟ ར་བར་བརྟ ེན་བོད་པ་ཚ་བླ ་ོལོག་པའ་ིགནས་ཚུ ལ་ད་ེབྱུ  ང་བ་རེད། བར་སྐ བས་ནས་བོད་ནང་ཧ་ཅང་དམ་དྲ ག་བྱ ེད་པ་དང། ལྷ ག་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༤
པར་ཤེས་ཡོན་ཅན་བོད་ཀྱ ི་རིག་གནས་ཐོག་ཤུ གས་རྒྱ  ག་མཁན་གྱ ི་རྩ ོམ་པ་པོ་དེ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དམ་དྲ ག་བྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག རྒྱ  ་ནག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རྙ ོག་དྲ ་རྒྱུ   ན་མ་ཆད་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང། རྒྱ  ་ནག་ག་ིཞིང་པ་དང་བཟ་ོཔ་མང་པོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲ ད་སྟ བས་ལ་ོགཅིག་ནང་ངོ་རྒ ོལ་སྐ ད་འབོད་རིགས་ཕལ་ཆེར་འབུ མ་ཕྲ ག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིའདུ ག བར་ལམ་ཟ་ིཁྲ ོན་གྱ ་ིས་གནས་ཁག་གཅིག་དང། ད་ེབཞིན་ཀོང་ཏུ ང་ག་ིས་གནས་བཅས་སུ ་མི་མང་གིས་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ས་པ་དེར་ཐོག་མར་གཞུ ང་གིས་དྲ ག་གནོན་བྱ ས་ཡོད། མ་ིམང་ག་ིང་ོརྒ ོལ་མུ ་མཐུ ད་ཤུ གས་ཆ་ེརུ ་ཕྱ ིན་པར་མ་ཟད། རྒྱ  ་ནག་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཀྱ ་ིས་ཁུ ལ་གཞན་ནས་བསམ་བླ ོའ་ིརྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་སོགས་བྱ ས་པར་བརྟ ེན། མཐར་མ་ིམང་ག་ིའདོད་དོན་གང་ཡོད་ལག་ལེན་བསྟ ར་རྒྱུ   འི་ཁས་ལེན་བྱ ེད་དགོས་བྱུ  ང་སྟ ེ་མི་མང་གི་ངོ་རྒ ོལ་ལ་ཕན་འབྲ ས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ཁ་གང་ཙམ་ཐོབ་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲ ས་ནང་མི་རིགས་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང། བསྐྱ  ར་ཞིབ་བྱ ེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུ ལ་ཞིག་བར་སྐ བས་ནས་ཡོང་གི་འདུ ག ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ང་ོརྒ ོལ་གྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་བྱུ  ང་བ་དང། ད་ེརྗ ེས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་ཤིང་ཅང་ནང་ང་ོརྒ ོལ་གྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་བྱུ  ང་བ། ད་ེརྗ ེས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་ནང་སོག་ནང་གོང་ལྟ ར་ང་ོརྒ ོལ་ཤུ གས་ཆ་ེབ་བྱུ  ང་མེད་ཀྱ ང་ང་ོརྒ ོལ་ཆུ ང་རིགས་གང་ཙམ་བྱུ  ང་ཡོད།  དེ་ལྟ ར་ལོ་བསྟུ  ད་མར་གྲ ངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱ ི་ས་ཁུ ལ་གལ་ཆེ་རང་སྐྱ  ོང་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་ས་ཁུ ལ་གསུ མ་ནང་ངོ་རྒ ོལ་དེ་རིགས་བྱུ  ང་བར་བརྟ ེན་རྒྱ  ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱ ་ིམ་ིསྣ ་མང་པ་ོཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་མི་ཉམས་མྱ ོང་ཅན་ད་ལྟ ་རྒ ས་ཡོལ་དུ ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་རྒྱུ   ན་མཐུ ད་ཡོང་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་ོནས་བཟུ ང་ན་ནིང་བར་ཕྱ ་ིསྡ ོད་རྒྱ  ་རིགས་དང་རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ  ་རིགས་བཅས་ཀྱ ིས་བྲ ིས་པའི་རྩ ོམ་ཡིག་སྟ ོང་ཕྲ ག་གཅིག་ཙམ་ཐོན་པ་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེདག་ཚང་མས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ག་ིམ་ིརིགས་ཀྱ ་ིསྲ ིད་བྱུ  ས་སྤྱ  ི་དང་། ལྷ ག་པར་བོད་ལ་འཛིན་པའ་ིསྲ ིད་བྱུ  ས་

ད་ེནོར་འཕྲུ  ལ་འདུ ག་ཅེས་སྐྱ  ོན་བརྗ ོད་བྱ ས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚས་གཉིས་ཕན་དབུ ་མའི་ལམ་ལས་རང་བཙན་རྩ ོད་ཀྱ ི་མེད། ང་ཚར་རང་བཙན་རྩ ོད་རྒྱུ   འ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད་ཀྱ ང་ད་ལྟ འི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསམ་བླ ོ་རྒྱ  ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་ནས་རྒྱ  ་ནག་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱ  ེངས་མི་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚ་བོད་པར་ཡང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱ ་ིཁ་ེཕན་ཡོད་པའི་གཉིས་ཕན་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་ལངས་ཕྱ ོགས་ལ་རྩ ོམ་ཡིག་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཡོད་པ་ཚང་མས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ས་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་འདས་པའ་ིལ་ོའགའ་ཤས་རིང་རྒྱ  ་རིགས་མཁས་དབང་དང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་འགའ་ཤས་ང་ོཐུ ག་བྱ ས་ཡོད། དེའ་ིཁོངས་རྒྱ  ་གར་ནང་ངོས་ཆེད་མངགས་ཐུ ག་འཕྲ ད་དུ ་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད། ད་ེབཞིན་ཨ་ར་ིདང། ཡུ ་རོབ། ཉ་ིཧོང། ཨ་ོས་ིཊ་ལ་ིཡ་སོགས་ཡུ ལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ  ་རིགས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོཞིག་ཐུ ག་ཡོད། ཚང་མས་དབུ ་མའ་ིལམ་གྱ ་ིལངས་ཕྱ ོགས་ལ་རྒྱ  ་ནག་མ་ིམང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་དགོས་ངེས་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ་ིརེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིའདུ ག ན་ནིང་རྒྱ  ་ནག་པེ་ཅིང་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱ  ་མི་ཞིག་ངོས་ལ་ཁོ་རང་ག་ིལག་བྲ ིས་ཀྱ ་ིཡ་ིག་ེཞིག་སྤྲ  ད་བྱུ  ང། དེའ་ིནང་ཁོང་རང་དེ་སྔ ་བོད་དང་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་ཟེར་དུ ས་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་བླ ་མ་ཞིག་དང་། ཡང་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ་ིཐོག་ཁ་བྲ ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད། བར་སྐ བས་རྒྱ  ་ནག་ར་ིབ་ོརྩ ་ེལྔ ར་རྒྱ  ་གར་ནས་གནས་སྐ ོར་དུ ་ཡོང་བའི་བོད་མི་ཞིག་ཐུ ག་བྱུ  ང་། ད་ེདང་སྐ ད་ཆ་ལྷ ོད་པ་ོབྱུ  ང་བས། དེས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མས་འབད་བརྩ ོན་གནང་བ་ནི་ཁ་བྲ ལ་མིན་པ་གཉིས་ཕན་གྱ ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་འཛིན་གྱ ་ིཡོད་པ་ག་ོཐོས་བྱུ  ང། ད་ེལྟ ་བུ འི་གཉིས་ཕན་གྱ ི་ཐབས་ལམ་དེ་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་ཚང་མས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ་ིརེད། ཁོང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གནས་ཚུ ལ་ད་ེཐོས་རྗ ེས་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཡིད་ཆེས་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་སྐྱ  ེས་བྱུ  ང་ཞེས་བྲ ིས་འདུ ག ངོས་ལ་ད་ེདང་འདྲ ་བའ་ིཡ་ིག་ེསྤྲ  ོད་མཁན་གང་ཙམ་བྱུ  ང་། ད་ེབཞིན་ང་ཚ་བོད་མ་ིབཙན་བྱ ོལ་བའི་ནང་ནས་རྒྱ  ་ཡིག་གི་དྲ ་རྒྱ  ་བརྒྱུ   ད་དེ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་མཁན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད། ཁོང་ཚ་ཚང་མའ་ིཉམས་མྱ ོང་ལ་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་ཐོག་ནས་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་སྐ བས་མང་ཆ་ེབས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་པ་དང།  རང་བཙན་ཞེས་བརྗ ོད་ན་ལམ་སང་ཕྱ ིར་འཐེན་བྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག་ཟེར། དེར་བརྟ ེན་

ང་ཚའི་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ིས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་རྒྱ  ་རིགས་ནང་ནས་ཤེས་རྟ ོགས་བྱུ  ང་བ་ཚང་མས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག ད་ེན་ིང་ཚའ་ིམཐུ ན་པའ་ིརྐྱ  ེན་གཅིག་ཡིན།  གཙ་ཆེ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་འདི་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གཙང་མ་གནང་ཐུ བ་ཀྱ ་ིཡོད། ན་ནིང་ཨ་རིའ་ིསྲ ིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲ ད་རྗ ེས་སྲ ིད་འཛིན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་དཀར་པོ་ནས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གཙང་མ་ཡོད་ཅེས་གསར་བཀོད་བསྒྲ  གས་གནང་ཡོད། ཡ་ོརོབ་གྲ ོས་ཚགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ེབཞིན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡོད། ཡང་ང་རང་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་ལུ ང་པ་འདྲ ་མིན་ནང་སྐྱ  ོད་སྐ བས་བོད་ནས་ཡོང་བའི་མཁས་དབང་དང་ལས་བྱ ེད་དེ་འདྲ ་མང་པོ་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱུ  ང་བ་དེ་ཚ་ཚང་མས་ང་ཚར་དགོས་རྒྱུ   ་རང་བཙན་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང་། ད་ལྟ འ་ིཕྱ ་ིནང་ག་ིགནས་ཚུ ལ་གང་ལ་བལྟ ས་ཀྱ ང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་འཚམས་ཤོས་དབུ ་མའི་ལམ་འད་ིརེད་འདུ ག བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཤེས་ཡོན་ཅན་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གཙང་མ་ཡོད་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང་། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའི་གནས་ཚུ ལ་ལ་འགྱུ  ར་བ་རིམ་པས་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་འག་ོཁྲ ིད་འད་ིལོའ་ིལ་ོམཇུ ག་ཏང་ག་ིཚགས་ཆེན་འཚགས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ནས་འགོ་ཁྲ ིད་གསར་པ་གཏན་འཁེལ་གྱ ིས་ལོ་རྗ ེས་མ་འགོ་ཁྲ ིད་འཕོ་འགྱུ  ར་ཡོང་ག་ིརེད། འག་ོཁྲ ིད་གསར་པ་ཡོང་མཁན་ཚའ་ིནང་བསམ་ཚུ ལ་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་དང། རྒྱ  ་རིགས་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོས་ཀྱ ང་འགྱུ  ར་བ་ཏན་ཏན་འགྲ ོ་ག་ིརེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིའདུ ག དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་ད་བར་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་བརྒྱུ   ད་པའི་སེམས་ཤུ གས་རྩ ་བ་ནས་ཆག་མེད། ད་ཆ་ཕྱ ་ིནང་གང་ནས་གནས་ཚུ ལ་ལ་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་བའི་མཚམས་སུ ་སླ ེབས་ཡོད་སྟ བས་ཚང་མས་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པར་ཧུ ར་ཐག་བྱ ེད་དགོས།  བར་སྐ བས་ང་ཚའི་གནས་ཚུ ལ་འགྱུ  ར་བ་གཅིག་ལ་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཞེས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་བླ ་བྲ ང་གིས་བོད་ཀྱ ི་སྲ ིད་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་༸གོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐ བས་ནས་བྱུ  ང་སྟ ེ་ད་བར་ལོ་བཞི་བརྒྱ  ་མ་ཟིན་ཙམ་སོང་ཡོད། གང་ལྟ ར་ད་ེལ་སྔ ་ཕྱ ་ིམ་གཏོགས་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་དགོས་པ་བརྒྱ  ་ཆ་བརྒྱ  ་ཐམ་པ་གཏན་འཁེལ་ཡིན། སྔ ་མ་ོངོས་བོད་ལ་ཡོད་སྐ བས་ཕལ་ཆེར་ལ་ོབཅུ ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༥
གསུ མ་བཅུ ་བཞིའ་ིདུ ས་ནས་ད་ོསྣ ང་བྱུ  ང་བར། སྲ ིད་སྐྱ  ོང་དང་། དེའ་ིའོག་ག་ིབཀའ་ཤག་དང་། དྲུ  ང་ཡིག་ཆེན་མོ། རྩ ིས་དཔོན་བཅས་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཁོང་ཚའི་ལག་ཏུ ་ཡོད་སྟ བས། སྐ བས་ར་ེཉ་ེདགའ་ཕྱ ོགས་ལྷུ  ང་བྱ ས་ཏ་ེཉམ་ཆུ ང་ཚ་སྐྱ  བས་མེད་མགོན་མེད་ལ་ལུ ས་པའི་མཐོང་ཚུ ལ་ཡོང་ག་ིཡོད། ངོས་ལ་གསར་འགྱུ  ར་ཤོད་མཁན་ན་ིགྲ ོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བའ་ིགད་པ་དང་དམག་མ་ིརྙ ིང་པ་ཚ་རེད། ཁོང་ཚར་རེ་དོགས་མེད་སྟ བས་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་སྐ ད་ཆ་ག་རེ་འདུ ག་ཅེས་འདྲ ི་སྐ བས། ཁོང་ཚས་རྒྱ  ལ་པོས་དྲ ང་པ་ོབྱ ེད་ཀྱ ་ིམ་ིའདུ ག བླ ་མ་འད་ིཞེས་བྱ ་བས་ཡག་པ་ོབྱ ེད་ཀྱ ་ིམ་ིའདུ ག བཀའ་བླ ོན་ད་ེདང་དེས་ཡག་པ་ོབྱ ེད་ཀྱ ་ིམ་ིའདུ ག་ཅེས་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། གཞུ ང་ཞབས་རིགས་ལ་སྐ ད་ཆ་དྲ ིས་ན་འདྲ ་ཆགས་པོ་ཤོད་པ་ལས་དྲ ང་པ་ོཤོད་ཀྱ ་ིམ་རེད། ཁོང་ཚ་ཞེད་ཀྱ ་ིཡོད་པ་རེད། ངོས་ཀྱ ་ིགསར་འགྱུ  ར་ཡོང་ས་གད་པ་ད་ེཚའ་ིགྲ ས་ཡིན། ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་དུ ་ཇ་འཐུ ང་། རྩ ེད་མ་ོརྩ ེས། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ག་ིབར་གསེང་ལ་ད་ེལྟ ར་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་ཀྱ ་ིཡོད། གང་ལྟ ར་ང་ཚའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་འགྲ ོ་སྟ ངས་ཀྱ ི་དབང་ཆ་ཚང་མ་མི་རེ་ཟུ ང་ལ་ཡོད་པ་དེར་སྐྱ  ོན་ཡོད། ང་རང་ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་ལ་སླ ེབས་དུ ས་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ་ིའགན་འཁྱ ེར་བ་དང། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༤ ལོར་ལེགས་བཅོས་ སྤྱ  ི་ཚགས་བཙུ གས་པ་ཡིན། ལེགས་བཅོས་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ནས་སྤྱ  ི་ཚགས་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་ཆེད་བཙུ གས་པ་ཞིག་རེད། དེའ་ིའགན་རྐ ང་ང་ཕོད་ཀྱ ིས་ཁྱ ེར་ཏེ་ལེགས་བཅོས་སྤྱ  ི་ཚགས་བཙུ གས་པ་ད་ེནས་རྟ ་ཁལ་འུ ་ལག་ག་ིཁྲ ལ་དང་། བུ ་ལོན་སྤྲ  ོད་འཇལ་སོགས་འགྲ ོ་སྟ ངས་མང་པོ་ཞིག་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་འགོ་བཙུ གས་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུ བ་ཀྱ ་ིམ་ིའདུ ག རིམ་པས་གཞུ ང་སྒ ེར་ཆོས་གསུ མ་གྱ ་ིས་ཞིང་ལ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ   འི་བསམ་ཚུ ལ་ཡོད་ཀྱ ང་ལག་ལེན་འཁྱ ོལ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་མེད། གང་ལགས་ཤ་ེན་སྐ བས་དེར་ལྷ ་སར་ཡོད་པའི་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གི་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་བོད་གཞུ ང་གིས་བཅོས་བསྒྱུ   ར་བཏང་ན་དེ་ནི་བོད་པར་རན་པའ་ིབཅོས་བསྒྱུ   ར་གཏོང་ག་ིརེད། ད་ེལྟ ར་བཏང་ན་རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ིས་བོད་ལ་རྒྱ  ་ནག་ནང་གི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ལྟ ར་གཏོང་རྒྱུ   ར་འགལ་རྐྱ  ེན་ཆགས་ཀྱ ་ིཡོད། བོད་མ་ིཚས་ང་ཚ་བཅོས་བསྒྱུ   ར་བཏང་ཚར། ཁྱ ེད་ཚ་གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་དགོས་དོན་མི་འདུ ག་ཟེར་བའི་མཚམས་

ལ་སླ ེབས་རྒྱུ   ར་བརྟ ེན་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ནས་དངོས་ཤུ གས་ཀྱ ིས་དགག་པ་རྒྱ  ག་ག་ིཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའ་ིའཆར་གཞ་ིལག་ལེན་འཁེལ་ཐུ བ་མེད།   ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རྒྱ  ་ནག་ལ་བསྐྱ  ོད་པ་དང། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རྒྱ  ་གར་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་མྱ ང་འདས་  ཀྱ ་ིདུ ས་དྲ ན་ལ་ཡོང་སྐ བས་བོད་ནང་ཟང་ཟིང་འག་ོཚུ གས་ཡོད་པ་རེད།   ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༥ ལོའ་ིལ་ོའག་ོནས་ཁམས་ལ་ིཐང་སོགས་ནས་ང་ོརྒ ོལ་བྱ ེད་འག་ོཚུ གས་པ་དང་། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༥༨ ལ་ོཨ་མད་ོཁུ ལ་ལ་ང་ོརྒ ོལ་བྱ ེད་འག་ོཚུ གས་པ། ད་ེརྗ ེས་བོད་རང་སྐྱ  ོང་ལྗ ོངས་ཟེར་བའི་ནང་ནས་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ེད་འག་ོཚུ གས་ཏ་ེཐ་མ་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོའ་ིགནས་ཚུ ལ་འད་ིབྱུ  ང་བ་རེད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་ཀྱ ིས་གྱ ོད་ཞིབ་ལས་ཁུ ངས་ཟེར་བ་ཟུ ར་དུ ་བཙུ གས་པ་ཡིན། ད་ེའཛུ གས་དགོས་དོན་ཡུ ལ་ལུ ང་གཞན་ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་སྡ ེ་ཚན་ཟུ ར་དུ ་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་ལྟ ར། གྱ ོད་ཁ་མཆུ ་ཞུ ་གཏུ གས་བྱ ེད་ཡུ ལ་བཀའ་ཤག་དང་། རྩ ་ེཡིག་ཚང་ལས་ཁུ ངས་མིན་པར་ལས་ཁུ ངས་ཟུ ར་གསལ་ཞིག་བཙུ གས་ཏེ་དེ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང་། དེའ་ིའག་ོཁྲ ིད་ཀྱ ང་གཡུ ་ཐོག་བསྐ ོས་པ་ཡིན། གཡུ ་ཐོག་ན་ིསྤྱ  ི་ཚགས་ནང་མ་ིདྲ ང་ཚུ གས་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཏུ ་བརྩ ་ིག་ིཡོད། གཡུ ་ཐོག་གྱ ོད་ཞིབ་ཀྱ ་ིའག་ོཁྲ ིད་ལ་བསྐ ོས་པ་ལྟ ར།  ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱ ས་ཡོད། ཉིན་གཅིག་གྱ ོད་གཏུ གས་བྱ ེད་མཁན་ཞིག་གིས་གཡུ ་ཐོག་གི་གཟིམ་ཤག་ལ་བཅར་ཏེ་ལྐ ོག་རྔ ན་གྱ ི་འབུ ལ་ཚན་ཕུ ལ་བ་རེད། ཁོང་གིས་འབུ ལ་བ་འདིར་ཞོག ཁྱ ེད་རང་སང་ཉིན་ལས་ཁུ ངས་ལ་ཤོག་ཅེས་གསུ ངས་ཡོད། སང་ཉིན་གཡུ ་ཐོག་གིས་འབུ ལ་བ་དེ་དག་ལས་ཁུ ངས་ལ་འཁྱ ེར་ནས་ལས་ཁུ ངས་ཚུ གས་པ་དང་མ་ིད་ེཡར་སྐ ད་བཏང་ནས། ཁ་སང་ཁྱ ེད་རང་གིས་ང་ལ་གྱ ོད་དོན་སྐ ོར་ལྐ ོག་རྔ ན་འདི་སྤྲ  ོད་དུ ་ཡོང་བ་ངས་འད་ིརྩ ་བ་ནས་ལེན་གྱ ་ིམ་རེད། གྱ ོད་གཞ་ིཞིབ་འཇུ ག་གིས་བདེན་རྫུ  ན་རྣ མ་དབྱ ེ་ཕྱ ེ་སྟ ེ་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ལས་འབུ ལ་ཚན་ལ་བལྟ ས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་ཀྱ ་ིམ་རེད། ཁྱ ོད་རང་ག་ིདངོས་པ་ོའད་ིམར་འཁྱ ེར་རྒྱུ   གས་ཞེས་བཤད་དེ། མ་ིད་ེང་ོཧ་ཅང་ཚ་པ་ོབྱུ  ང་ཡོད། གྱ ོད་ཞིབ་ལས་ཁུ ངས་གསར་དུ ་བཙུ གས་པ་དང། འག་ོཁྲ ིད་གཡུ ་ཐོག་དྲ ང་པོ་དང་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུ ག་ཅེས་མ་ིམང་པོས་དགའ་པ་ོབྱ ས་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོའ་ིགནས་ཚུ ལ་འད་ིབྱུ  ང་བ་དང། ལ་ོདེའ་ིཟླ ་ ༤ 

པའ་ིནང་ང་ཚ་རྒྱ  ་གར་ལ་སླ ེབས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ལོའ་ིལ་ོམག་ོཡིན་པ་ཡོད། རྡ ོ་རྗ ་ེགདན་དུ ་གདན་ས་ཁག་ག་ིམཁན་པ་ོལས་སྣ ་ེརྣ མ་པ་དང་། གཞུ ང་ཞབས་ཚ། ཆོལ་ཁ་གསུ མ་གྱ ་ིམ་ིམང་པ་ོཞིག་བཅས་འཛམས་ཏེ་ཚགས་འདུ ་འཚགས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་བསྐ ོ་རྒྱུ   འ་ིའག་ོཚུ གས་ཡོད། མ་གཞ་ིལས་ཁུ ངས་ཀྱ ་ིའགྲ ་ོསྟ ངས་གསར་པ་ད་ེརིགས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་མ་སུ ་རིར་སླ ེབས་པ་དང་བཟ་ོབཅོས་བྱ ས་པ་ཡིན། ད་ེསྔ འ་ིབཀའ་ཤག་དང། རྩ ིས་ཁང་། ཡིག་ཚང་ག་ིལས་འགན་ད་ེདག་ལས་བགོས་བརྒྱ  བ་སྟ ་ེཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་དང། ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས། ཆོས་དོན་ལས་ཁུ ངས་བཅས་བཟོས་པ་དང། བཀའ་བླ ོན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཀྱ ང་ལས་བགོས་བརྒྱ  བ་པ་ཡིན། སྤྱ  ི་འཐུ ས་འདེམས་བསྐ ་ོབྱ ས་པ་ད་ེདག་ཀྱ ང་གོང་གསལ་ལས་ཁུ ངས་ནང་མཉམ་ཞུ གས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བཟོས་ཡོད། ད་ེལྟ ར་བྱ ས་ཏ་ེང་ཚས་མང་གཙའ་ིལམ་ལ་འགྲ ་ོརྒྱུ   འ་ིའག་ོབཙུ གས་པ་རེད། ད་ེནས་ ༡༩༦༣ ལོར་མ་འོངས་བོད་ཀྱ ི་རྩ ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ས་བོན་ཞིག་ཁྱ བ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་པ་དེའི་ནང་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་དབང་ཆ་གྲ ོས་ཚགས་མང་མོས་ཀྱ ་ིཐོག་ནས་གལ་ཏ་ེདགོས་གལ་བྱུ  ང་ན། ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མའི་དབང་ཆ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་བཀོད་ཡོད། སྐ བས་དེར་མ་ིམང་པ་ོཞིག་གིས་དེ་འགྲ ིག་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་བསམ་ཚུ ལ་བཏོན་ཡོད། གང་ལྟ ར་མང་གཙའི་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་རྒྱུ   འི་འགོ་བོད་ནས་བཙུ གས་པ་དང། རྒྱ  ་གར་ལ་སླ ེབས་ནས་དེའ་ིམཇུ ག་མུ ་མཐུ ད་ད་ེལས་ཀ་འག་ོབཙུ གས་པ་ཡིན།  འདས་པའི་ལོ་བཅུ ་གཅིག་གི་གོང་ལ་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་ངོས་ཀྱ ིས་བསྐ ོ་མི་དགོས་པར་མི་མང་འོས་བསྡུ  ་བྱ ས་ཏ་ེབསྐ ་ོརྒྱུ   འ་ིགཏན་འབེབས་བྱ ས་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་དེ་གང་འདྲ ་བྱ ས་ཡོང་བསམས་ནས་དོགས་པ་བྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག་ཀྱ ང་གང་ཡང་བྱ ེད་ཀྱ ་ིམ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། འོས་བསྡུ  ་བྱ ས་ནས་བསྐ ོས་པའ་ིབཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་དང་པོ་དེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བ་དང། ཁོང་གིས་ལོ་ལྔ ་ཚན་གཉིས་འོས་བསྡུ  འི་ལམ་ནས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་གནང་བ་རེད། དེའ་ིསྐ བས་ངོས་ཀྱ ་ིགནས་སྟ ངས་ན་ིཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད། དོན་དག་གལ་ཆ་ེབ་ཚང་མ་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆེས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལས་ངོས་ཀྱ ིས་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་ཀྱ ི་མེད། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༦
བསམ་འཆར་ན་ིཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེལྟ ར་བྱ ས་ཏ་ེངོས་རང་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཐོག་བསྡ ད་པ་རེད།  དེ་ནས་ལོ་བཅུ ་ཕྱ ིན་ཏེ་སྔ ་ལོའ་ིགནས་ཚུ ལ་ལ་ལྟ ་སྐ བས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་འགོ་ཁྲ ིད་འོས་འདེམས་བྱ ་རྒྱུ   ར་ད་ོསྣ ང་དང་འོས་ཤོག་བླུ  ག་རྒྱུ   ར་ཚང་མས་ད་ོསྣ ང་ཆེན་པ་ོབྱ ེད་ཀྱ ་ིའདུ ག ཐ་མ་འོས་མ་ིགསུ མ་སླ ེབས་པའི་ནང་རྒ ན་པ་གཉིས་དང་མི་རབས་གསར་པའི་ན་གཞོན་གཅིག་བཅས་སླ ེབས་པ་ཧ་ཅང་འོས་པོ་དང་ཡག་པ་ོམཐོང་བྱུ  ང། བླ ་ོབཟང་སེང་ག་ེལགས་རྒྱ  ་གར་ནང་སྐྱ  ེས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུ  ང་བ་དང། དེང་དུ ས་ཤེས་ཡོན་གྱ ་ིརྨ ང་གཞིའི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་རྒྱ  ་གར་ནང་ཐོག་མར་བོད་གཞུ ང་སླ ོབ་གྲྭ  ་དང། ད་ེནས་ལྡ ་ིལིར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པ། ད་ེརྗ ེས་ཨ་རིར་འཛམ་གླ ིང་ནང་སྐ ད་གྲ གས་ཡོད་པའི་ཧ་ཝར་ཌི་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་རྗ ེས་ལོ་མང་རིང་དེར་ལས་ཀ་བྱ ས་ཏེ་བསྡ ད་པ་བཅས་དེང་དུ ས་ཀྱ ་ིཤེས་ཡོན་རྩ ེར་སོན་པ་ཞེས་བརྗ ོད་ཐུ བ། ཁོང་མིང་ཐོའ་ིནང་སླ ེབས་འདུ ག ཁོང་ཚ་གསུ མ་སུ ་སླ ེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་འོས་པ་ོའདུ ག་སྙ མ་པ་དང། ཐ་མ་བླ ་ོབཟང་སེང་གེར་འོས་མང་ཤོས་ཐོབ་པ་ཧ་ཅང་འོས་པོ་འདུ ག་སྙ མ་བྱུ  ང། ངོས་རང་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ནས་རྒ ས་ཡོལ་ཆ་ཚང་བྱ ་རྒྱུ   ་དང། ངོས་ཀྱ ་ིརྒ ས་ཡོལ་ད་ེཡང་ངོས་སྒ ེར་གྱ ་ིགནས་ཚུ ལ་གཅིག་པུ ་མིན་པར་༸གོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐ བས་ནས་བཟུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གཞུ ང་གི་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་པ་འདི་མཚམས་བཞག་སྟ ེ་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གིས་བོད་ཀྱ ི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་འཁྱ ེར་བ་འདི་མེད་པ་བྱ ས་ཏེ། དགའ་ལྡ ན་ཕ་ོབྲ ང་ད་ེསྔ ་༸རྒྱ  ལ་དབང་སྐུ  ་ཕྲ ེང་གཉིས་པ་གསུ མ་པ་བཞི་པ་དེ་དག་གི་སྐ བས་སུ ་འབྲ ས་སྤུ  ངས་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཞེས་པའི་བླ ་བྲ ང་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཆབ་སྲ ིད་དང་འབྲ ེལ་བ་གང་ཡང་མེད། སྔ ར་གྱ ི་༸རྒྱ  ལ་བ་སྐུ  ་ཕྲ ེང་གི་ནང་ནས་དང་པོ་དགེ་འདུ ན་གྲུ  བ་པ་བཀྲ ་ཤིས་ལྷུ  ན་པ་ོདང། དག་ེའདུ ན་རྒྱ  ་མཚ་ནས་བཟུ ང་སྐུ  ་ཕྲ ེང་གསུ མ་ད་ེའབྲ ས་སྤུ  ངས་ནས་ཡིན། ༸གོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐོག་མར་འབྲ ས་སྤུ  ངས་ཀྱ ི་བླ ་མ་བྱ ས་ཏ་ེབཞུ གས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གཞུ ང་གི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་འཁྱ ེར་རྒྱུ   ་མཚམས་འཇོག་བྱ ས་ཏེ་ལོ་བཞི་བརྒྱ  ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་ཡོད་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་དེ་དགའ་བཞིན་སྤྲ  ོ་བཞིན་

དང་དུ ་བླ ང་བའི་ཐོག་ནས་གཟི་བརྗ ིད་ངང་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཀྱ ་ིནང་ནས་ད་ེལྟ ར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མ་ིའདུ ག་ཅེས་བསམ་འཆར་དང་ར་ེའདུ ན་འདོན་མཁན་བྱུ  ང་ཡང་དེ་ནི་ངོས་ཀྱ ིས་ཐག་གཅོད་བྱ ས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན། སྔ ་ཕྱ ་ིམ་གཏོགས་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་པ་རེད།  འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་དང་མཐུ ན་པའི་མང་གཙ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་ཤིང། ཕར་ཕྱ ོགས་རྒྱ  ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ ེད་རྒྱུ   ར་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚས་ལུ གས་སྲ ོལ་རྙ ིང་པ་ཕར་བཞག་སྟ ེ་དེང་དུ ས་དང་མཐུ ན་པའི་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་ཀྱ ི་ཐོག་འགྲ ོ་གི་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱ ་ིཐོག་ནས་བསྟ ན་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན། འཛམ་གླ ིང་ག་ིཕྱ ོགས་གང་ནས་བལྟ ས་ཀྱ ང་ང་ཚར་བདེན་པ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟ ེ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མང་དུ ་འགྲ ོ་བ་སོགས་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་ངོས་ཀྱ ིས་ཐ་མའ་ིཐག་གཅོད་འད་ིབྱ ས་པ་ཡིན། གསལ་བཤད་བྱ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ངོས་ཀྱ ིས་དགའ་ལྡ ན་ཕ་ོབྲ ང་ག་ིཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་དབང་ཆ་འཛིན་རྒྱུ   ་མཚམས་འཇོག་བྱ ས་པ་འདི་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་དག་ཐད་སེམས་ཤུ གས་ཆག་པའམ། ཡང་ན་བོད་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་དོན་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ལྟ ་བུ འི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱ ས་པ་ཞིག་རྩ ་བ་ནས་མིན། དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་༸རྒྱ  ལ་དབང་གི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་དབང་འཛིན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མཚམས་འཇོག་བྱ ས་པ་ཡིན། གནས་ཚུ ལ་འད་ིགཅིག་ཤོད་འདོད་བྱུ  ང།  དེ་ནས་ཞོར་འཕྲ ོས་ཤོད་འདོད་པ་ཞིག་ལ། སྐ བས་དེར་ང་ཚའི་བོད་རིགས་ཀྱ ི་ནང་ནས་གཞོན་ནུ ་ཚགས་པ་དང་། མ་ིསྒ ེར་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ད་ཆ་བོད་གཞུ ང་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་ཏེ་བོད་གཞུ ང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་སྐ ད་ལོག་བརྒྱ  བ་ཡོད། སྐ བས་དེར་ངོས་ཀྱ ིས་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན། ང་ཚའ་ིབོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཞེས་པ་འདི་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་བླ ་བྲ ང་དང་འབྲ ེལ་བའ་ིཚིག་ཅིག་ཡིན། བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕ་ོབྲ ང་ཞེས་པའི་ནང་གི་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ང་ཚའི་བོད་སྐ ད་ནང་གཞུ ང་ཟེར་བ་ད་ེ(government) སྲ ིད་གཞུ ང་ཁ་ོན་མིན། གཞུ ང་ཟེར་བ་འད་ིགཟིམ་ཤག་གཞུ ང་རྐྱ  ང་དང། དགོན་པ་གཞུ ང་རྐྱ  ང། གྲྭ  ་ཚང་གཞུ ང་རྐྱ  ང། གཞན་ཕར་བཞག་ཆུ འི་གཞུ ང་ཞེས་བོད་སྐ ད་ནང་གཞུ ང་ཞེས་པ་འཇུ ག་ཡུ ལ་རྒྱ  ་ཆེན་པ་ོཡོད། དབྱ ིན་ཇིའ་ིཚིག་ནང་

གི་གཞུ ང་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚས་དང་པོ་ནས་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ས་མེད། ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་བླ ོན་ཁྲ ་ིཔ་གནང་སྟ ་ེལོ་དྲུ  ག་བདུ ན་གྱ ི་གོང་དུ ་ང་ཚས་ལྡ ི་ལིར་རྒྱ  ་གར་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་གྱ ི་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་ཤིག་འཚགས་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་གྱ ་ིགསར་འགོད་པ་གཅིག་ཡོད་པ། ཁོང་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ེད་སྐ བས་དབྱ ིན་སྐ ད་ཐོག་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་ག་ིསྲ ིད་བླ ོན་ཞེས་བརྗ ོད་སོང། སྐ བས་དེར་ངོས་ཀྱ ིས་ང་ཚས་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་དང་སྲ ིད་བླ ོན་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིམེད། ང་ཚས་བཙན་བྱ ོལ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ་ིའགོ་ཁྲ ིད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ལས་སྲ ིད་བླ ོན་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་མེད་ཅེས་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན། ད་ེལྟ ར་བྱ ེད་པའ་ིརྒྱུ   ་མཚན་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ ་ ༤ པའ་ིབདུ ན་ཕྲ ག་གསུ མ་པ་ཙམ་ཡིན། ངོས་རང་མ་སུ ་རིར་ཡོད། སྐ བས་དེར་སྲ ིད་བླ ོན་ནེ་ཧེ་རུ ་མཆོག་མ་སུ ་རིར་གཟིགས་སྐ ོར་དང་གཙ་བོ་ངོས་ཐུ ག་འཕྲ ད་དུ ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བྱུ  ང། ད་ེདུ ས་ཁོང་དང་ལྷ ན་དུ ་བཀའ་མོལ་ལྷ ོད་ལྷ ོད་ཞུ ་རྒྱུ   འ་ིག་ོསྐ བས་བྱུ  ང། རྩ ་བའ་ིངོས་རང་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ  ་གར་ལ་ཡོང་སྐ བས་ཁོང་དང་ལན་མང་མཇལ་འཕྲ ད་བྱུ  ང་བ་ལྟ ར་བོད་པའི་བདེ་སྡུ  ག་སྐ ོར་ལན་མང་གོ་བསྡུ  ར་ཞུ ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་། མཐར་ན་ེཧ་ེརུ ས་ངོས་བོད་ལ་ཕྱ ིར་ལོག་བྱ ས་ན་ཡག་ག་ིརེད་ཅེས་གསུ ངས་བྱུ  ང། རྒྱ  ་གར་ནང་བསྡ ད་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱ ས་པ་ལས་བོད་དུ ་ཕྱ ིར་ལོག་ནས་གྲ ོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ ་བདུ ན་ནང་གསལ་ལྟ ར་གྱ ི་ཐོབ་ཐང་རྩ ོད་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་གསུ ངས་པ་དེ་དོན་ངོས་རང་བོད་ལ་ཕྱ ིར་ལོག་བྱ ས་ཏེ། ན་ེཧ་ེརུ འ་ིདགོངས་འཆར་ལྟ ར་ངོས་ཀྱ ིས་ལག་ལེན་བསྟ ར་བ་ཡིན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་གླ ོ་བུ ར་དུ ་ནོར་གླ ིང་ནས་བྲ ོས་དགོས་བྱུ  ང་སྟ ེ་རྒྱ  ་གར་དུ ་སླ ེབས་པ་སོགས་ཀྱ ི་ལས་བསྡ ོམས་ལྟ ་བུ ་ཞིབ་ཕྲ ་གསལ་ཞུ ་བྱ ས་པ་ཡིན། ངོས་རང་ལྷ ་ས་ནས་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༣ ཚས་ ༡༧ དགོང་མོ་ཐོན་པ་དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་སོང་རྗ ེས་ལྷ ་སར་དྲ ག་གནོན་ཚབས་ཆེན་བྱ ས་ཏེ། ལྷ ་ས་རྒྱ  ་དམག་ག་ིལག་ཏུ ་ཤོར་ནས་གཞུ ང་ཞབས་ཕལ་མོ་ཆེ་འཛིན་བཟུ ང་བྱ ས་ཏེ་གཞུ ང་ག་ིལས་ཁུ ངས་ཁག་ལས་དོན་བྱ ེད་ཐབས་བྲ ལ་བའ་ིགནས་སུ ་གྱ ར་བའི་གནས་ཚུ ལ་གོ་ཐོས་བྱུ  ང་བར་བརྟ ེན། ང་ཚ་གཉལ་གཡུ ལ་རྒྱ  ལ་ལྷུ  ན་རྩ ེར་སླ ེབས་པ་དང་དེ་གར་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གནས་སྤ ོས་བྱ ས་པ་དང་། 



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༧
དེའི་བཀའ་རྒྱ  ་ཁྱ བ་བསྒྲ  གས་ཟུ ར་ཁང་ས་དབང་ཆེན་མོས་གནང་བ་བཅས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་རྣ མས་སྐ བས་དེར་ནེ་ཧེ་རུ ར་ཞུ ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚས་གཞུ ང་ཞེས་པ་ཁས་ལེན་ཐུ བ་ཀྱ ་ིམ་རེད་ཅེས་གསུ ངས་བྱུ  ང།  ད་ེརྗ ེས་ཕྱ ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢༠ ཉིན་མ་སུ ་རིར་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་དང་པ་ོའཚགས་པ་རེད། དེའི་གོང་ལ་གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས་སྐ བས་མི་གསུ མ་པ་ཞིག་བརྒྱུ   ད་ནས་གསར་བཀོད་གསལ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་པ་ལས་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱ ས་མེད། ཐད་ཀར་ཐུ ག་འཕྲ ད་བྱ ས་པ་ད་ེཉིན་དང་པ་ོཡིན། སྐ བས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གི་དྲ ི་བ་ལ་བོད་གཞུ ང་གང་དུ ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲ ིས་བྱུ  ང། ངོས་ཀྱ ིས་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མ་དང་ཏཱ ་ལའ་ིབླ ་མའི་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བླ ོན་ཚ་གང་དུ ་ཡོད་ས་དེར་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་བོད་གཞུ ང་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཉ་ིམ་གཉིས་ཀྱ ་ིརྗ ེས་སུ ་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལྡ ི་ལི་ནས་དབུ ས་རྒྱ  ལ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལས་བྱ ེད་པ་གཅིག་གིས་ཆེད་མངགས་གསར་བཀོད་གསལ་བསྒྲ  གས་ཤིག་སྤ ེལ་ཏེ་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་མ་རན་པ་ཞིག་ཨུ ་ཚུ ཌ་བརྒྱ  བ་ན་ཡག་པ་ོམེད། ནང་རྟ ག་ཏུ ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་ང་ཚ་བོད་པའི་ཐོག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང་ངོས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ང་རང་ཚར་ནང་དོན་བྱུ  ང་ན་ད་ེགས་འགྲ ིགས་པ་ལས། མིང་འདྲ ་ཆགས་པ་ོདགོས་དོན་མེད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་དབུ ས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ད་ེབཞིན་རྡ ་སར་ཕལ་ཆེར་འདས་པའ་ིལ་ོརབས་བདུ ན་ཅུ ་བརྒྱ  ད་ཅུ ་དེ་འདྲ ་ཞིག་ལ་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་དང་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་ལྡ ི་ལིར་འབྲ ེལ་ཡོད་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གི་ལས་ཁུ ངས་ཁག་ལ་ཡི་གེ་འབུ ལ་སྐ བས་ལས་ཁུ ངས་ (Department) ཞེས་བྲ ིས་ཡོད། སྐ བས་དེར་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ག་ིའབྲ ེལ་ཡོད་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཌི་པ་ཊི་མན་ཌི་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མ་བྲ ིས། དེ་བྲ ིས་ན་ཡིག་ལན་གཏོང་ཤེས་ཀྱ ི་མི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་དང་པ་ོནས་བོད་པའ་ིཚིག་ག་ིནང་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཞེས་བརྗ ོད་ན་ཁྱ ད་པར་གང་ཡང་མེད། དབྱ ིན་ཇིའ་ིཚིག་ནང་དུ ་ང་ཚས་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་ཞེས་པ་རྩ ་བ་ནས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིམེད། ད་ེའདྲ འ་ིཐོག་ནས་སྔ ་ལོ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་སྐ བས་བོད་གཞུ ང་དགའ་ལྡ ན་

ཕོ་བྲ ང་ཞེས་པ་ནས་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་ན་ཡང་། ད་དུ ང་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པའ་ིཚིག་འད་ིལྷ ག་ག་ིཡོད། ཚིག་འད་ིལ་བསམ་བླ ་ོཏན་ཏན་གཏོང་དགོས། དགའ་ལྡ ན་ཕ་ོབྲ ང་ཡོད་པའ་ིསྐ བས་ལ་ཚིག་འད་ིབླ ་མའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིབཟ་ོལྟ ་བུ ་བྱ ས་ནས་གནས་ཡོད། དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་ཟིན་པ་དང་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པ་འད་ིབཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་རང་ཆགས་ཀྱ ་ིཡོད། དེར་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་ངོས་ཀྱ ིས་བསམ་འཆར་བཤད་པ་ཡིན། ད་ེརྗ ེས་བོད་གཞུ ང་ཞེས་པའ་ིཚིག་འདི་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་སྤྱ  ི་འཐུ ས་གྲ ོས་ཚགས་ཐོག་ག་ོབསྡུ  ར་མང་པ་ོབྱ ས་ཡོད། དེས་འཁྲ ོག་ཐེབས་ནས་བོད་གཞུ ང་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་ཏ་ེམེད་པ་བཟོས་པ་རེད། ཅེས་སྐ ད་ཆ་མང་པ་ོབྱུ  ང་ཡོད། སྐ བས་དེར་ངོས་རང་ཕྲ ན་བུ ་བླ ་ོཕམ་བྱུ  ང། བླ ་ོཕམ་དགོས་པའ་ིརྒྱུ   ་མཚན་ན་ིངོས་རང་ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་ནས་ལ་ོབདུ ན་ཅུ ་དོན་དྲུ  ག་ལ་སླ ེབས་པའ་ིབར་ལ་ོདྲུ  ག་ཅུ འ་ིརིང་ངས་བོད་གཞུ ང་བདག་པ་ོབརྒྱ  བ་ སྟ ་ེདཀའ་ངལ་རིམ་པ་མང་པོ་བརྒྱུ   ད་པའི་ནང་གཡས་སྐྱ  ོར་གཡོན་སྐྱ  ོར་བྱ ས་ཏེ་འཚ་འཛིན་མཁན་གྱ ི་མི་གཅིག་གིས་མི་ལོ་དྲུ  ག་ཅུ འི་རིང་གཅེས་པར་བསྐྱ  ངས་རྗ ེས་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་ཇི་ལྟ ར་བྱ ེད་ཀྱ ་ིརེད་དམ། མ་ིལ་མཚན་ན་ཕ་མ་གཅིག་གིས་ཕྲུ  ་གུ ་ལོ་དྲུ  ག་ཅུ འི་རིང་གསོས་པ་ཐ་མ་བླ ོས་གཏོང་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད་དམ། ད་ེན་ིཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་ཐུ ག་ཡོད། ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན། ད་རེས་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གཞུ ང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་པ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་ངེས་དྲ ན་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་ད་ེལྟ ར་མ་དྲ ན་པར་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་གཞུ ང་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་ཏ་ེད་ཆ་ང་ཚར་རྒྱ  ་གར་ནང་གཞུ ང་མེད། བོད་ནང་མ་གཏོགས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ   ་མེད་ཅེས་སྐ ད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་དང། ད་ལྟ འང་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པར་ངོས་རང་ཕྲ ན་བུ ་བླ ་ོཕམ་ཡོང་ག་ིའདུ ག ལ་ོབཅུ ་དྲུ  ག་ནས་བདུ ན་ཅུ ་དོན་དྲུ  ག་བར་ཧུ ར་ཐག་བྱ ས་པ་ཡིན། ད་ེལ་ཡག་བྱུ  ང་ཟེར་རྒྱུ   འི་ཚབ་ལ་ད་དུ ང་སྐ ད་ཆ་ཁྱ ད་མཚར་དེ་འདྲ ་ཤོད་དུ ས་གཅིག་བྱ ས་ན་མ་ཤེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁྱ ད་པར་མ་ིའདུ ག གཅིག་བྱ ས་ན་དགོས་པའ་ིདབང་གིས་ག་ོསྐ བས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཆེད་མངགས་དཀྲ ོག་རྐྱ  ེན་བཟོ་བ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ད་ེརིང་ཁ་སང་ཤོད་སྟ ངས་མང་པ་ོཞིག་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱ ས་ན། ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆིག་འབུ མ་ལྔ ་ཁྲ ་ི

ཡོད་པ་ད་བར་རྡ ོག་ལ་བསྒྲ  ིལ་ནས་གནས་ཡོད་པ་འདི་རིམ་བཞིན་རལ་པ་ོཁ་ལུ ག་ལྟ ར་བཟ་ོཉེན་ཡོད། དེར་ཚང་མས་བསམ་བླ ་ོཏན་ཏན་གཏོང་དགོས། ངོས་རང་དགོངས་པ་ཞུ ས་ཏ་ེལས་འགན་མེད། ཡིན་ནའང་ལ་ོབདུ ན་ཅུ ་དོན་དྲུ  ག་ལ་མ་སླ ེབས་བར་འགན་འཁྱ ེར་མཁན་གྱ ི་མི་ཞིག་རྒ ས་ཡོལ་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་སྐ བས་སྐྱ  ོན་མཐོང་ན་ང་རང་བོད་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་འབངས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱ  ི་དོན་ཐོག་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་བརྟ ེན་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེ ད་ཚ་འདི་ག་ལ་དྭ གས་ས་ཁུ ལ་དུ ་ཡོད་པའི་མ་ིམང་ཚ་དང། ལྷ ག་པར་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁྱ ེད་ཚས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ཆ་ཚང་རྟ ོགས་ཐུ བ་པ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་ད་ེརིང་འདིར་ཞིབ་ཕྲ ་གསལ་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན། མ་ིམང་ཚས་ཀྱ ང་ད་ེལུ གས་ཤེས་པར་བྱ ེད་དགོས།  ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་བླ ་སྤྲུ   ལ་དགེ་བཤེས་འགའ་ཤས་ཕེབས་འདུ ག་པ་ཁྱ ེད་ཚས་ཀྱ ང་མཁྱ ེན་པ་གནང་དགོས། རང་བཙན་བརྗ ོད་ན་ངོས་ཀྱ ིས་གོང་དུ ་བརྗ ོད་པ་བཞིན་རེད། བོད་པ་སུ ་ཡིན་རུ ང་ཧ་ཅང་སྡུ  ག་པ་ོགཏོང་མཁན་ཞིག་ག་ིའོག་ལ་སྡ ོད་རྒྱུ   ་དང་། ད་ེལས་ཐ་དད་དུ ་སྡ ོད་རྒྱུ   ་འདེམས་བཅུ ག་ན་ཐ་དད་དུ ་སྡ ོད་རྒྱུ   ་འདེམས་པ་ལས་སྡུ  ག་པོ་གཏོང་མཁན་དང་མཉམ་དུ ་སྡ ོད་རྒྱུ   ་འདེམས་ཀྱ ་ིམ་རེད། འོན་ཀྱ ང་ད་ལྟ འ་ིགནས་སྟ ངས་འད་ིའདྲ ་མིན། བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲ ག་ཡོད་པ་འདིའ་ིའོག་ནས་ང་ཚ་བོད་པ་འཚ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དང། བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུ ང་དང་བཅས་པ་འདི་འཚ་གནས་ཐུ བ་པའ་ིབསམ་བླ ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཡིན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་རྡ ་རམ་ས་ལར་གཞོན་ནུ ་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་རྒྱུ   ན་ལས་སོགས་དང་། ད་ེབཞིན་དབུ ་མའ་ིལམ་གྱ ་ིཟབ་སྦྱ  ོང་གོ་སྒྲ  ིག་བྱ ེད་མཁན་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁོང་ཚ་མཉམ་དུ ་ཐུ ག་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་ངོས་ཀྱ ིས་རྩ ེད་མ་ོདང་སྦྲ  གས་ཁྱ ེད་ཚ་གཞོན་ནུ ས་རང་བཙན་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེན་ིང་ཚ་བོད་པའ་ིཐོབ་ཐང་རེད། ད་ེབཞིན་ཕྱ ོགས་གཞན་ཁྱ ེད་ཚས་དབུ ་མའ་ིལམ་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་ཚ་འཛིང་རེས་ཤིག་གཏོང་དང་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན།  ད་ེརྗ ེས་ངོས་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕྱ ོགས་གཉིས་ཀས་བོད་སྤྱ  ི་པའ་ིདོན་དག་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། གཞོན་ནུ ས་རང་བཙན་བརྗ ོད་པ་ད་ེཡང་ང་ཚར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང། དབུ ་མའ་ིལམ་བརྗ ོད་པ་ད་ེཡང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༢༨
ད་ལྟ ་ད་ལྟ འི་ང་ཚའི་དངོས་ཡོད་གི་གནས་སྟ ངས་བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུ ང་དང་བཅས་པ་འཆི་དང་གསོན་ཛ་དྲ ག་གི་མཚམས་ལ་སླ ེབས་ཡོད་པ་འདི་ལས་བསྐྱ  བ་ཐུ བ་པའི་བསམ་བླ ་ོབཏང་ནས་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། གཉིས་ཀ་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ི་དོན་ཡིན་པར་བརྟ ེན་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། རང་བཙན་ང་ཚའ་ིཐོབ་ཐང་ཡིན་པས་ཤོད་ཆོག་པ་རེད། ག་ོམིང་ཏང་ག་ིསྐ བས་ནས་བཟུ ང་རྒྱ  འ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་བོད་རྒྱ  ་ཁོངས་ཡིན་པ་བྲ ིས་ཡོད། དོན་དངོས་ད་ེའདྲ ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་བོད་མ་ིརིགས་རིག་གཞུ ང་དང་བཅས་པ་ཟུ ར་གསལ་དུ ་ཡོད། ཆོས་རྒྱ  ལ་ཁྲ ་ིརལ་པ་ཅན་གྱ ི་སྐ བས་རྒྱ  ་ནག་གོང་མ་དང་མཉམ་དུ ་ཡིག་ཆ་བཞག་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེའ་ིནང་དོན་རྡ ོ་རིང་ལ་བཀོད་ད་ེབོད་ཀྱ ་ིརྒྱ  ལ་ས་ལྷ ་སའ་ིགཙུ ག་ལག་ཁང་ག་ིམདུ ན་དང། རྒྱ  ་ནག་ག་ིརྒྱ  ལ་ས་ཁྲ ང་ཨན། བོད་རྒྱ  འ་ིས་མཚམས་གུ ར་གུ ་རྨ ་ེརུ ར་བཅས་སུ ་བཙུ གས་ཡོད། ཡིག་ཆ་ད་ེརྒྱ  ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུ   ར་ནས་ལོ་མང་གོང་ལ་ཤིང་ཧྭ ་དཔ་ེསྐྲུ   ན་ཁང་ནས་པར་འདེབས་བྱ ས་འདུ ག རྒྱ  ་ཡིག་ནང་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཉིས་ཞེས་འཁོད་པ་བོད་ཡིག་ལ་སྒྱུ   ར་སྐ བས་རྒྱ  ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཞེས་ཚིག་འཇམ་དུ ་བཏང་འདུ ག གང་ལྟ ར་རྒྱ  ་རྒྱ  ་ཡུ ལ་ན་སྐྱ  ིད། བོད་བོད་ཡུ ལ་ན་སྐྱ  ིད། ཅེས་ཡིག་ཆ་དེའ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད།  དེ་ནི་ལོ་རྒྱུ   ས་ངོ་མ་ཡིན་པས་ང་ཚར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་པར་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིཡོད། དཔེར་ན། ཡ་ོརོབ་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་ལྟ ་བུ ར་མཚན་ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ས་ོས་ོརེད། ཡིན་ནའང་སྤྱ  ིའ་ིཁ་ེཕན་ལ་བལྟ ས་ནས་རྒྱ  ལ་ཁབ་སོ་སོའཤིོག་དངུ ལ་རྒྱ  ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་མཚན་རྟ གས་ལ་བརྩ ི་བ་འདི་བླ ོས་བཏང་ནས་སྤྱ  ིའི་པའ་ིཤོག་དངུ ལ་བཏོན་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་ཆབ་སྲ ིད་ཐོག་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ (Federal) བཟ་ོརྒྱུ   འ་ིསྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་ེན་ིདངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་རན་པ་ཞིག་དང་། ཐུ ན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་བླ ོ་བཏང་ནས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་་དང། ཁོང་ཚའ་ིཡར་ཐོན་གྱ ་ིབསམ་བླ ་ོརེད། ང་ཚ་ཨ་ེཤི་ཡར་ཆ་བཞག་ན་སྔ ་མོ་བི་ནོ་སྦ ་སྦ ་ཇི་ཡོད་སྐ བས་ཁོང་གིས་མ་འོངས་པར་རྒྱ  ་གར་གཙ་བོར་བྱ ས་ཏེ་ཨེ་བྷ ི་སི་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་པ་འཛུ གས་དགོས། ཨ་ེན་ིཨབ་གྷ ་ན་ིས་ིཐན་དང། བྷ ་ིན་ིའབར་མ། ས་ིན་ིཤ་ིར་ིལངྒ ། རྒྱ  ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་བཅས་པ་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་མཐུ ན་ཚགས་

པ་ཞིག་འཛུ གས་རྒྱུ   འི་དགོངས་པ་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོད། ཁོང་ག་ིརྨ ་ིལམ་ད་ེའགྲུ  བ་པ་ཡིན་ན། ཨབ་གྷ ་ན་ིས་ིཐན་ལྷ ིང་འཇགས་སུ ་གནས་རྒྱུ   ་དང་། པ་ཀ་ིཐན་ནང་དུ འང་ལྷ ིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུ   ་བཅས་དེ་ནི་ང་ཚའི་མིག་དཔེ་ལྟ ་ས་ལྟ ་བུ ་ཆགས་ཡོད།  ང་ཚ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚར་དཔལ་འབྱ ོར་ཡར་རྒྱ  ས་དགོས་ཞེས་ངོས་ཀྱ ིས་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད།  བོད་མ་ིཨ་ར་ིདང་། ཡ་ོརོབ། ཁ་ེན་ཌ་སོགས་ཀྱ ་ིནང་ཁྲ ིམས་འགལ་གྱ ་ིཐོག་ནས་འགྲ ་ོམཁན་སྟ ོང་ཕྲ ག་འགའ་ཤས་ཡོད།   ལྡ ་ིལིར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཚབ་ཁང་གིས་དེ་སྔ ་བོད་མི་ཨ་རིར་འགྲ ་ོམཁན་ཚར་ཆོག་མཆན་ལམ་སང་སྤྲ  ོད་ཀྱ ་ིཡོད། བར་ལམ་ནས་སྤྲ  ོད་ཁག་ཏུ ་སོང་ཡོད། ད་ེན་ིཐེངས་གཅིག་ང་ཚའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་འགན་ལེན་བྱ ས་པའི་མི་ཞིག་ལག་འཁྱ ེར་ཐོབ་རྗ ེས་ཨ་རིར་ཕྱ ིན་ནས་ཚུ ར་ལོག་མེད། དོན་གཅོད་ཧ་ཅང་ང་ོཚ་པ་ོབཟོས་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་ངོས་ཀྱ ིས་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཚབ་ངོ་མ་ཐུ ག་སྟ ེ་དགོངས་དག་ཞུ ས་པ་ཡིན། བོད་པ་བཙན་བྱ ོལ་བའ་ིནང་ནས་ཞབས་འདྲ ེན་ཞུ ་ག་ིའདུ ག་ཅེས་ངོས་ཀྱ ིས་བརྗ ོད་ཀྱ ་ིཡོད།  བོད་ནང་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཨ་རི་དང་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ལ་འགྲ ་ོརྒྱུ   འ་ིདོན་དུ ་རྒྱ  ་གར་ནང་ཡོང་། ད་ེནས་དངུ ལ་སྤྲ  ད་ད་ེ    ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་ལ་འགྲ ་ོག་ིཡོད། ད་ེལྟ ར་བོད་མ་ིསྟ ོང་ཕྲ ག་འགའ་ཤས་ཁྲ ིམས་འགལ་གྱ ་ིཐོག་ནས་ཨ་ར་ིདང་ཁ་ེན་ཌ་སོགས་ལ་འགྲ ་ོབཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚ་ཆོས་དོན་དུ ་གཉེར་ནས་འགྲ ་ོགི་མེད་པར་དངུ ལ་དང་ཌོ་ལར་ལ་ཆགས་ནས་འགྲ ོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟ ེན་བོད་པ་ཚ་ལ་དངུ ལ་དང་དཔལ་འབྱ ོར་དགོས་ཀྱ ་ིཡོད། དངུ ལ་དང་དཔལ་འབྱ ོར་དགོས་ཀྱ ་ིཡོད་ན། དངོས་པ་ོཡར་རྒྱ  ས་དང་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་ད་ེཙམ་མེད་པའི་བོད་ལུ ང་པ་འདི་ཀྲུ  ང་ཧྭ ་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་ཁོངས་སུ ་བསྡ ད་ནས་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་བྱ ེད་སྒ ོ་རྣ མས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་བྱ ེད་དུ ་བཅུ ག བོད་ཀྱ ་ིས་གཏེར་སྔ ོག་པའི་ཁེ་འབབ་ནས་མ་མཐའ་ཡང་ཕྱ ེད་ཀ་ང་ཚ་བོད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན། ལུ ང་པ་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ་ོཤུ གས་ཆ་ེབ་ཡོང་རྒྱུ   ་རེད།  ད་ེདག་ང་ཚ་བོད་པ་གཅིག་པུ ས་བྱ ེད་དགོས་བྱུ  ང་ན་ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོཡིན། བོད་ཀྱ ་ིཤེས་ཡོན་སླ ོབ་གས་ོསོགས་རིག་གཞུ ང་དང། འཕྲ ོད་བསྟ ེན། ད་ེབཞིན་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་བྱ ེད་ཐུ བ་པའི་དཔལ་འབྱ ོར་

འདུ ་འགོད་དང། ཁོར་ཡུ ག་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ག་ིའགན་བོད་པ་རང་གིས་གཙང་མ་འཁྱ ེར་རྒྱུ   ་ཞིག་བྱུ  ང་ན། བོད་པས་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་ཚང་མ་བོད་མིས་འགན་འཁྱ ེར་ནས་བྱ ས། ཡང་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་རྒྱ  ་ཆེན་པ་ོདང་འགྲ ་ོསོང་མང་པ་ོགཏོང་དགོས་རིགས་རྣ མས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བྱ ས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་ང་ཚས་འད་ིཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། སྐ བས་དེར་འགྲ ེལ་བཤད་བརྒྱ  བ་པ་ཡིན། གཞོན་ནུ ས་རང་བཙན་འདོད་པ་ལྟ ར་རྒྱ  ་མི་རྣ མས་བོད་ནས་ཕྱ ིར་འབུ ད་དགོས་པས་དེ་ལྟ ར་ཕུ ད་ཐུ བ་པ་འདུ ག་གམ་ཞེས་ངོས་ཀྱ ིས་སྐ ད་ཆ་དྲ ིས་པར་གཞོན་ནུ འི་ཚགས་གཙས་ཕུ ད་ཐུ བ་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང། ཕྱ ིར་ཕུ ད་ཐུ བ་པ་ཡོད་མེད་ཁྱ ེད་ཚ་བསམ་བླ ་ོཞིག་ཐོངས་དང། རྒྱ  ་མིའ་ིདམག་མ་ིའབུ མ་ཕྲ ག་དང་ས་ཡ་བརྒ ལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུ  ག་ཡོངས་རྫ ོགས་ཀྱ ིས་མེ་མདའ་འཁྱ ེར་ནས་ཁ་གཏད་བཅག་ཀྱ ང་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡིན། དེས་ན་རྒྱ  ་མ་ིརིགས་དགྲ ་བཟོས་པ་ལས་རྒྱ  ་མི་རིགས་གཉེན་དུ ་བཀུ གས་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང། ལྷ ག་བསམ་དང་སེམས་ཤུ གས་ཡིན་ནའང་བསམ་བླ ོ་ཆ་ཚང་མ་བཏང་བར་རྒྱ  ་མི་ང་ཚས་ཕུ ད་ཐུ བ་བརྗ ོད་བྱུ  ང། ད་ེན་ིལས་སླ ་པ་ོཞིག་མེད། རྒྱ  ་མ་ིབོད་ནས་ཕྱ ིར་ཕུ ད་བྱ ེད་འདོད་བོད་ཀྱ ི་ཁྱ ིམ་མཚས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཚར་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ད་ེན་ིལས་སླ ་པ་ོཞིག་མེད། ཐ་ེཝན་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་བཙན་གྱ ི་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་ན་ཨ་མ་ིར་ིཀས་མཚན་པའ་ིརྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་རག་ག་ིམེད། ཐ་ེཝན་རང་བཙན་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ་རྒྱུ   ་སྤྱ  ིར་ལས་སླ ་པ་ོརེད། ལས་སླ ་པ་དེར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ་ིམེད་ན་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་རན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་འགྲ ོ་དགོས་པ་ལས་སོ་སོའ་ིའདོད་དབང་དང་ང་རྒྱ  ལ་གྱ ི་ཐོག་ནས་ང་ཚར་རང་བཙན་དགོས། རང་བཙན་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་ཡིན། དབུ ་མའ་ིལམ་ཟེར་བ་ད་ེཕམ་ཉེས་རེད། ད་ེའགྲ ིག་ག་ིམ་ིའདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་ན། གཏམ་བརྗ ོད་རང་དབང་རེད། ད་ེལ་དགའ་བསུ ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུ བ་དང་མ་ིཐུ བ། ད་ེན་ིཧ་ཅང་རྙ ོག་དྲ ་ཚ་པོ་ཡིན་པས་བསམ་བླ ོ་ཏན་ཏན་མ་བཏང་ན་རྗ ེས་སུ ་འགྱ ོད་པ་སྐྱ  ེ་དུ ས་ཕྱ ་ིདྲ གས་པ་ཡིན། ངས་དུ ས་རྒྱུ   ན་ར་ེབ་བཟང་ས་ནས་རྒྱ  ག་དགོས་པ་དང་། གྲ ་སྒྲ  ིག་སྡུ  ག་ས་ནས་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་ཤོད་ཀྱ ་ིཡོད། ད་བར་ལ་ོལྔ ་བཅུ ་ང་གསུ མ་ལྷ ག་ཙམ་སོང་ཞིང། གང་ལྟ ར་འཛམ་གླ ིང་འདིའ་ིཐོག་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༢༩
བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་སྐ ོར་གོང་དུ ་བརྗ ོད་ཟིན་པ་དང། ཆབ་སྲ ིད་ཐད་འཛམ་གླ ིང་ཐོག་ང་ཚར་  ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚས་ལག་པ་འཆང་བདེ་པོ་ཆགས་ཏེ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། གཙ་ཆ་ེརྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ག་ིརྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེཤོས་རྒྱ  ་ནག་མ་ིམང་ནང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། གནས་སྟ ངས་ད་ག་རང་ག་ིཐོག་འཇོག་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདག་འཕྲ ོས་བཤད་ཡིན་པས་གསལ་བཤད་བྱ ེད་དགོས་པ་མ་བྱ ས་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་སྐ ད་ཆ་མང་པ་ོཡོང་ག་ིའདུ ག ཁྱ ེད་རང་ཚར་ཐུ གས་རྗ ་ེཆ་ེབརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཡིན།  ངས་གོང་དུ ་བརྗ ོད་པ་བཞིན་ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཞེས་པ་འདི་དངོས་གནས་སྲ ེག་གཏུ བ་འཕེར་བའི་མ་ིརིགས་དང། ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཕྱུ  ག་པ་ོཡོད་པའ་ིམ་ིརིགས་གྱ ོང་མཁྲ ེགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ་བོད་མ་ིརིགས་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་ཐད་དེ་སྔ ་ནས་རྗ ེས་ལུ ས་ཐེབས་ཡོད།  རྩ ་བའ་ིམ་ིརིགས་ཧ་ཅང་མཁྲ ེགས་པོ་དང་རྣ མ་དཔྱ ོད་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ཏེ་ལུ ང་པ་མེད་པའི་སྐྱ  ོ་པོ་ཞིག་ཡིན་བསམ་ནས་མ་བསྡ ད་པར། ང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་སྤ ོབས་པ་རྒྱུ   ན་བཅངས་བྱ ེད་དགོས། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ལ་དྭ གས་པར་ཆ་བཞག་ན་གོ་སྐ བས་ཐོབ་ན་གང་ཡང་བྱ ེད་ཐུ བ་མཁན་ཞིག་རེད། ང་ཚ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུ   ད་བོད་དང་འདབས་འབྲ ེལ་ཡིན་སྙ མ་པའི་སྤ ོབས་སེམས་བྱ ེད་དགོས། བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སྩ ལ།།སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སླ ེ་རུ ་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་བསྐྱ  ངས་པ། 
༄༅། །ལ་དྭ གས་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་ནང་པའི་དགོན་ཚགས་གཉིས་ནས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་བཞིན་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨ ིན་སྩ ལ་གྱ ིས་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༤ ཉིན་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་ཁྲ ི་ཚ་ཁ་ཤས་ལ་ཇོ་བོ་རྗ ེ་དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤས་མཛད་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་

བསྐྱ  ངས་ཡོད།  དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨ ཐོག་སླ ེ་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲ ང་གི་གསུ ང་ཆོས་རྭ ་བར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཐོག་མར་ས་གནས་ཡུ ལ་མི་དང་བོད་མི་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་དང་འབྲ ེལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ལ་དྭ གས་པ་ཚར་ཆ་

བཞག་ན་ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་ཆགས་ཡོད། ཡུ ལ་ལུ ང་སྤྱ  ིར་བརྩ ིས་ན་ནང་པའི་ཡུ ལ་ལུ ང་ཆགས་ཡོད། ཡུ ལ་ལུ ང་ནང་ཡི་ཤུ ་དང་ཁ་ཆེ་ཡང་ཡོད་པ་དེ་འདྲ ་ཡོང་གི་རེད། དེ་སྔ ་བོད་ལ་ཁ་ཆེར་ཆ་བཞག་ན་བོད་ནང་འཚ་སྡ ོད་བྱ ས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་གསུ མ་བརྒྱ  ་བཞི་བརྒྱ  ་ཕྱ ིན་ཡོད། ཁ་ཆེ་ཚར་ནང་པ་བྱ ེད་དགོས་ཟེར་མཁན་སུ ་གཅིག་ཀྱ ང་མེད། སོ་སོར་རང་དབང་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༠

ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལ་དྭ གས་ལྟ ་བུ ར་ཆ་བཞག་ནའང་ཁ་ཆེ་དང། ཡི་ཤུ ། ཧིན་དྷུ  ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ལ་དྭ གས་སྤྱ  ིའི་ཆ་ནས་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ  ་རེད། ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་དང་གོམས་གཤིས་བརྩ ིས་ན་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དང་འབྲ ེལ་བ་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏེ་ལ་དྭ གས་པ་སྒ ེར་པ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ནའང་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུ ང་ཆགས་ཡོད། ལ་དྭ གས་ཀྱ ི་རྣ མ་པའམ་ངོ་བོ་ (Identity) མཚན་རྒྱུ   ་ཆགས་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་མི་སྒ ེར་པ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ནའང་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ (Buddhist Culture) དེ་ངེས་པར་དུ ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་གཅེས་སྲུ  ང་བྱ ེད་དགོས། 

གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་ངོ་བོའ་ིཆ་ཤས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་འདི་གཅིག་ཤོད་འདོད་བྱུ  ང། ཆོས་ཟེར་བ་དེ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ། ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་རིང་གི་ལམ་དང་ལུ གས་སྲ ོལ་ཞིག་རེད་དམ། ད་ལྟ ་དུ ས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་སླ ེབས་ཡོད། དུ ས་རབས་ ༢༡ པ་དང་འབྲ ེལ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་དམ། སྔ ོན་ལ་དྲ ི་བ་འདྲ ི་རྒྱུ   ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཆོས་ཟེར་བ་དེའི་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ་དེར་བསམ་བླ ོ་ཞིག་གཏོང་དགོས། ཡང་གཅིག་སྐ བས་དོན་དང་འབྲ ེལ་བ་མེད་པར་འདི་ང་ཚའི་ལུ གས་སྲ ོལ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་ན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ལ་དྭ གས་པའི་ཆས་གོས་འདྲ ་མིན་གྱ ོན་ནས་འདི་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་ལུ གས་

སྲ ོལ་རེད། ལྡ ི་ལི་སོགས་ཚ་བ་ཆེ་སར་ཕྱ ིན་ན་དེ་ཕན་ཐོགས་མེད། དུ ས་རབས་ ༢༡ པའི་མི་ཚའི་ནང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཚད་མཐོ་པོ་སླ ེབས་སྐ བས། ཆོས་ཀྱ ི་ཕན་ཐོགས་དང་འབྲ ེལ་བ་གང་ཡོད་མེད་ཐོག་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས། ངོས་ཀྱ ིས་ད་ལྟ ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི ་འགྲ ོ ་སྟ ངས་འདི་ལྟ ར་རེད་ཅེས་ཤོད་སྐ བས། འཛམགླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་ཆོས་ལུ གས་མི་འདྲ ་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལྟ ་གྲུ  བ་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་གྱ ི་རིགས་གཅིག་ཡོད། ལྟ ་གྲུ  བ་མེད་མཁན་ཚ་ལྷ ་དང་ཀླུ  ་གསོལ་རྒྱུ   ་སོགས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ལྟ ་གྲུ  བ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུ གས་ཁོངས་སུ ་ཧིན་དྷུ  ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། རིགས་མི་འདྲ ་བ་ཡང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡི་ཤུ ་དང། ཁ་ཆེ། ཇིའུ ་སོགས་ལ་སོ་སོའ་ིལྟ ་གྲུ  བ་ཡོད། ལྟ ་གྲུ  བ་ཡོད་མཁན་གྱ ི་ཆོས་ལུ གས་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དེ་ཡག་ཤོས་རེད། ཅེས་ངོས་ཀྱ ིས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་མེད། ཆོས་ཡག་ཉེས་ཞེས་པ་དེ་སྨ ན་དང་གཅིག་མཚུ ངས་རེད། སྨ ན་གཅིག་ངོས་བཟུ ང་ནས་སྨ ན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་མི་ཐུ བ། སྨ ན་ཡག་ཉེས་དེ་ནད་པ་བྱ ེ་བྲ ག་པ་གཅིག་གི་ཁམས་དང་ནད་སོགས་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་ལ་བསྟུ  ན་ནས་ཁྱ ེད་རང་ལ་སྨ ན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་མ་གཏོགས། ནད་པ་དང་ནད་བྱ ེ་བྲ ག་པ་གཅིག་དང་མ་འབྲ ེལ་བར་སྨ ན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་མ་རེད། དཔེ་འདི་བཞིན་ཆོས་ཀྱ ང་ཆོས་བྱ ེད་མཁན་སོ་སོའ ་ིཁམས་དང་། དབང་པོ། མོས་པ་བཅས་ལ་བསྟུ  ན་ནས་ཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམ་པ་ཡོད་ན། དེ་ཡག་ཤོས་རེད། གང་ཟག་བྱ ེ་བྲ ག་པ་གཅིག་དང་བསྟུ  ན་ནས་ཆོས་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་བྱ ེ་བྲ ག་གཅིད་དང་མ་འབྲ ེལ་བར་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི ་ཆོས་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་མ་རེད། ངོས་ཀྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་ཤར་ནུ བ་གང་དུ འང་ནང་པའི་ཆོས་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ཤོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་མ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀྱ ི་སྐ ད་ཆ་བཤད་ན། ནང་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དེ་མགོ་རྙ ོག་ཤོས་དང་རྒྱ  ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་རེད། དེར་བརྟ ེན་རྩ ་བའི་ཆོས་དང་ལྟ ་གྲུ  བ་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་དེ་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  བ་རྟ ེན་འཚལ་གྱ ི་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་འཆད་རྒྱུ   འི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༡
གཞུ ང་ནི་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་དང་ལམ་གཙ་རྣ མ་གསུ མ་ཡིན། མངའ་རིས་ཆོས་རྒྱ  ལ་གྱ ིས་སྐུ  ལ་མ་མཛད་པ་ལྟ ར་ཇོ་བོ་རྗ ེ་དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤས་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་བོད་མཐོ་ལྡ ིང་ལ་མཛད་པ་རེད། ངོས་ཀྱ ིས་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་བཤད་ལུ ང་ཞུ ས་ས་དེ་གསེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ  ་མདུ ན་ནས་ཞུ ས་པ་ཡིན། པཎ་ཆེན་བླ ོ་བཟང་ཆོས་རྒྱ  ན་གྱ ིས་མཛད་པའི་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་འགྲ ེལ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུ གས་ཐོག་ནས་གསུ ངས་ཏེ་ངོས་ཀྱ ིས་བཤད་ལུ ང་ཞུ ས་པ་ཞིག་ཡིན། བཤད་ལུ ང་དེ་ཕྲ ན་བུ ་དཀོན་པོ་རེད་འདུ ག ལམ་གཙ་ནི་རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་རེད། ལམ་གཙའི་བཤད་ལུ ང་ཕལ་ཆེར་སྟ ག་བྲ ག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ  ་མདུ ན་ནས་ཐོབ་ཡོད། གླ ིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱ  བས་རྗ ེ་ཁྲ ི་བྱ ང་རིན་པོའ་ིཆེ་སྐུ  ་མདུ ན་ནས་ཀྱ ང་ཐོབ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐར་མར་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་ཚ་དབང་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༧ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ལ་དྭ གས་སླ ེ ་ཁུ ལ་གྱ ི ་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ལ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་དཀར་གྱ ི ་ཚ ་དབང་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཉིན་དེའི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༧།༣༠ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྕ ོག་ལམ་སར་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲ ང་གི་གསུ ང་ཆོས་རྭ ་བའི་ནང་དད་ལྡ ན་ཆོས་ཞུ ་བ་འབུ མ་ལ་ཉེ་བར་ཆོས་འབྲ ེལ་ཉིན་མཐའ་མ་དང་འབྲ ེལ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་དཀར་གྱ ི ་ཚ ་དབང་སྩ ལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་ཆོས་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཉིན་མཐའ་མར་ཚ་དབང་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཚ་དབང་ཟེར་རྒྱུ   ་དེ་ཚ ་རིང་པོ་གནས་རྒྱུ   འི་དོན་དུ ་རེད། སོ་སོའ ་ིསྤྱ  ོད་ལམ་གང་བྱུ  ང་བྱ ས་པ་དང་། ཆང་རག་ཚད་མེད་བཏུ ང་ན་གཟུ གས་པོར་གནོད་ཀྱ ི་རེད། འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་རིང་གི་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་དཀར་གྱ ི ་སྒ ོ ་ནས་ཚ ་དབང་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན་པས་ཟས་དཀར་སྐྱ  ོང་ལ་སྤྱ  ོད་དགོས། ལར་ནས་ཚ་འཐུ ང་འགྱུ  ར་གྱ ི་ལས་དེ་གཞན་གྱ ི ་སྲ ོག་གཅད་ན་ཚ ་འཐུ ང་དུ ་འགྲ ོ ་གི་ཡོད། གལ་སྲ ིད་འབུ ་སྲ ིན་ཞིག་བསད་ཀྱ ང་རང་ཉིད་ཀྱ ི ་ཚ ་འཐུ ང་དུ ་འགྲ ོ ་རྒྱུ   འི་རྒྱུ   ན་རྐྱ  ེན་དུ ་འགྲ ོ ་གི་ཡོད། སྔ ་མོ་ངོས་རང་ལྷ ་སར་ཡོད་སྐ བས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ ་གསུ མ་བཅུ ་བཞི་དེ་འདྲ ་ཞིག་གི་སྐ བས་ལ་

རེད། བོད་གཞུ ང་གིས་མཛད་སྒ ོར་སྟ ོན་མོ་གཤོམ་རྒྱུ   ་དེ་དག་ཡོངས་རྫ ོགས་དམར་སྐྱ  ོང་རེད། ངོས་ཀྱ ིས་ང་ཚ ་དཀར་སྐྱ  ོང་བྱ ས་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་བསྒྱུ   ར་བཅོས་བཏང་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་མང་པོའ ་ིསྲ ོག་ལ་དམིགས་ས་ལྟ ༌བུ ་ཆགས་ཀྱ ི་འདུ ག ང་ཚ ༌རྒྱ  ་གར་དུ ་སླ ེབས་ཏེ་གདན་ས་ཁག་གི་སྤྱ  ི་ཐབ་ཚང་མ་ནས་དཀར་སྐྱ  ོང་བཏང་སྟ ེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅོ་ལྔ ་ཉི་ཤུ ་ཕྱ ིན་ཡོད། སྒ ེར་པ་སོ་སོའ ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཆེད་དང་ཁྲ ོམ་གཞུ ང་དུ ་ཤ་ཡོད་ན་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་རེད། དམར་ཟས་རྒྱ  ས་སྤྲ  ོད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མེད། སོ་སོའ ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཆེད་ཡིན་ན་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས་སྟ ོན་མོ་ཞིག་བཏང་ཕྱ ིན་ཆད་ལ་དམར་ཟས་མང་པོ་མ་བཏང་ན་ཡག་གི་རེད། ང་

ཚས་ཡར་རྒྱ  ས་ལ་མིང་བཏགས་ཏེ ་དམར་ཟས་ཚད་མེད་དང་དོད་ཐོག་ནས་སྤྱ  ད་ན་ཡག་པོ་མེད། དེ་རིང་ཚ ་དབང་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན་རྒྱུ   ན་དུ ་དཀར་ཟས་ཤུ གས་ཆེ་ཙམ་བཟས་ཏེ་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། བོད་གངས་ཅན་དུ ་བསྟ ན་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ཡོད་པ་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ  ་ཉི་ཤུ ་རྩ ་གྲ ངས་ཤིག་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་དེ་དག་ང་ཚའི་སླ ོབ་དེབ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། བཀའ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོ་ཏི་སུ མ་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཡོད་པ་དེ་སླ ོབ་དེབ་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་འཇོག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སངས་རྒྱ  ས་དང་རྒྱ  ་གར་མཁས་པ་ཚས་བརྩ མས་པའི་གསུ ང་བྱ ིན་རླ བས་ཅན་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ནས། གཙུ ག་ལག་ཁང་དང ་དགོན ་པའི ་རྟ ེན་གྱ ི ་གྲ ས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༢

སུ ་བཞག་སྟ ེ ་དུ ས་དུ ས་ལ་མཆོད་པ་བྱ ེད ་རྒྱུ   ་མ་གཏོགས་སླ ོབ་དེབ་ཡིན་པའི་བསམ་པའི་འདུ ་ཤེས་ང་ཚས་འཇོག་གི་མི་འདུ ག་པས་ནོར་འཁྲུ  ལ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་ཏུ ་བཀའ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོ་ཏི་སུ མ་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཡོད་པ་དེ ་དག་སླ ོབ་དེབ་ལ་འདུ ་ཤེས་བཞག་སྟ ེ ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་བཞིན་ཡོད། ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དུ ས་ཚད་ནམ་ཁོམ་ལ་རྒྱ  ་གཞུ ང་བསྟ ན་འགྱུ  ར་གྱ ི ་གྲ ས་དེ ་ཞེ་དྲ ག་ཤེས་ཀྱ ི་མི་འདུ ག་ཀྱ ང་ཀླ ོག་གི་ཡོད། དེའི་གོ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་རེད་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་འདི་གར་ཡོད་པའི་སེར་སྐྱ  ་ཕོ་མོ་ཚང་མས་སྤྱ  ིར་སླ ོབ་

སྦྱ  ོང་བྱ ེད ་རོགས་ཟེར་རྒྱུ   ་དང་ཆབས་ཅིག་སླ ོབ ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གཞུ ང་དེ་ཡང་ང་ཚས་ལེ གས་སྦྱ  ར་དང་ཧིན་རྡ ི། དབྱ ིན་ཇི་སྦྱ  ང་དགོས་ཀྱ ི་མེད། སོ་སོ་བོད་ཡིག་ནང་བཀའ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོ་ཏི་སུ མ་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཡོད་པ་དེ་དག་སླ ོབ་དེབ་ཡིན་པར་བརྟ ེན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་ལྟ ་རོགས། ལྷ ག་པར་རབ་བྱུ  ང་གི་ཕོ་མོའ ་ིསྡ ེ་ཚས་ངེས་པར་དུ ་ལྟ ་དགོས། དེ་བཞིན་ཁྱ ེད་ཚ ་ཚང་མས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་ཉི་མ་བསྟུ  ད་དེ་འདི་གར་ཡོང་ནས་དད་པ་དང་འདུ ན་པ་རྩ ེ ་གཅིག་རེད་འདུ ག་པས་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ་ཟེར་གྱ ི ་ཡིན། ངོས་ནས་ཞེ་དྲ ག་ཤེས་ཀྱ ི་མེད། འོན་ཀྱ ང་

ཁྱ ེད་རང་ཚས་ངོས་ལ་རྩ ེ ་གཅིག་གི ་ལྷ ག་བསམ་བསྟ ེན་ནས་ཡོད་སྟ བས། ངོས་ལ་ཡང་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་སྒ ོ ་གང་ནས་ཕན་པ་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   འི་ལས་འགན་ཞིག་ཡོད། ཚུ ར་ཡིད་ཆེས་བླ ོས་འགེལ་བྱ ས་ན་ཕར་ཕན་ཐོགས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་ལས་འགན་རེད། ཆོས་ཞུ ་བ་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་ཚས་ཧུ ར་ཐག་གནང་སོང་བས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་གྱ ི་ཡིན། གཙ་ཆེ་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་ལ་དྭ གས་ཀྱ ི ་བླ ་མ་ད་ལྟ ་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི ་པའི ་ལས་འགན་བཞེས་མུ ས་ཡིན་པ། ངོས་རང་སྒ ེར་ངོས་ནས་ཡིན་རུ ང་ཆོས་འབྲ ེལ་མང་པོ་ཞུ ས་ཡོད། གཙ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེས་ཐུ གས་ཁུ ར་བསྐྱ  ེད་དེ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་གི་ཡིན། ཁ་སང་ཞུ ས་པ་ལྟ ར་རིན་པོ་ཆེ་དགུ ང་ལོ་གང་ཙམ་ཡར་ཕེབས་ཡོད་ཀྱ ང་ད་ལྟ ་སྐུ  ་གཟུ གས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུ ག ད་དུ ང་ཡིན་ནའང་འཕྲ ོད་བཞེས་ཡག་པོ་གནང་སྟ ེ ་སྐུ  ་ཚ ་བརྒྱ  ་ཟིན་མ་ཟིན་ཞིག་བཞུ གས་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་རིན་པོ་ཆེས་ཐུ གས་འདུ ན་གནང་རོགས། ངོས་རང་སླ ོབ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྨ ོན་ལམ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སླ ད་འདི་གར་ཡོང་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད།  དེ ་བཞིན ་ཆོས ་འབྲ ེལ ་ཉིན ་མཐའ ་མ ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་ལ་དྭ གས་ནང་པའི་རིག་གཞུ ང་ལྷ ན་ཚགས་དང་ལ་དྭ གས་དགོན་ཚགས། དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི ་རིན ་པོ ་ཆེ ་མཆོག་བཅས་༉ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི ་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་འདུ ག ། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༣ ཉིན་ལ་དྭ གས་ཁུ ལ་གྱ ི ་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ ་ཉིན་དེར་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ   ད་ཇམ་མུ ར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་དེར་མཚན་གཅིག་བཞུ གས་ཞག་མཛད། དེ་ནས་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་ཇམ་མུ ་ནས་ཕེབས་འགྲ ོ་བརྒྱུ   ད་སྔ ་དྲ ོ་ ༩།༤༥ ཐོག་བཞུ གས་སྒ ར་ཕོ ་བྲ ང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་སོགས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༣
བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས་ཆོས་སྐྱ  ོང་གནོད་སྦྱ  ིན་ཤིང་བྱ ་ཆེན་པོ་དང་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ར་དབྱ ར་གསོལ་གྱ ི་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་དང་མཆོད་འབུ ལ་སྨ ོན་ལམ་ཚགས་པ།

༄༅། །ལོ་ལྟ ར་དབྱ ར་གསོལ་ཞུ ་སྲ ོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་གྱ ་ིསྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༧ པའི་ཐོག་བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུ ས་མང་གཙའ་ིཀ་བ་གསུ མ་གྱ ་ིམཛད་གཙ་རྣ མ་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱ ་ིསྡ ་ེཚན་ཁག་ག་ིའགན་འཛིན་རྣ མ་པ། ལྷ ན་ཁང་ཁག་ག་ིདྲུ  ང་ཆ་ེཆུ ང་རྣ མ་པ། བོད་མ་ིམང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྒྱུ   ན་ལས་རྣ མ་པ་སོགས་ལྷ ན་འཛམས་ཀྱ ིས་དགའ་གདོང་རྡ ོ་རྗ ེ་གསལ་བྱ ེད་གྲྭ  ་ཚང་དུ ་ཆོས་སྐྱ  ོང་གནོད་སྦྱ  ིན་ཤིང་བྱ ་ཆེན་པ་ོདང་། ད་ེབཞིན་ཆུ ་ཚད་ ༨།༣༠ ཐོག་བཀའ་ཤག་ཚགས་ཁང་དུ ་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཆེན་མོ་སྨ ན་བཙུ ན་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་གཉིས་ལ་གཏང་རག་སྒ ོ་ནས་དབྱ ར་གསོལ་གྱ ི་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཡོད། ལྷ ག་པར་དེ་ཉིན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲ ིའི་ལས་ཁུ ར་གྱ ི་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པ་ོའཁོར་བའ་ིདུ ས་ཚིགས་འཁེལ་སྟ བས། ཉིན་རྒྱ  བ་ཆུ ་ཚད་ ༡།༣༠ སྤྱ  ི་ཐབ་ཚགས་ཁང་དུ ་བཀའ་ཁྲ ་ིམཆོག་གིས་སྲ ་ིཞུ ་བ་ཡོངས་ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བོད་ནང་གི་ད་ལྟ འི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་སྐྱ  ེ་ཞུ ་ཆེད་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༤ པའ་ིཐོག་རྡ ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི་རྟ ེན་མཆོག་སྤྱ  ན་སྔ འི་དྲུ  ང་དུ ་མཆོད་སྤྲ  ིན་བརྒྱ  ་ཚར་འབུ ལ་ཤོམ་དང་འབྲ ེལ། མཆོད་འབུ ལ་སྨ ོན་ལམ་གྱ ་ིཚགས་མགོན་དུ ་དཔལ་རྒྱ  ལ་བ་ཀརྨ ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ ་བཞུ གས་ཐོག་རྣ མ་རྒྱ  ལ་གྲྭ  ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ཁྲ ོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། ཀིརྟ ི་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག རྒྱུ   ད་སྨ ད་གྲྭ  ་ཚང་ག་ིམཁན་པོ། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུ ས་མང་གཙའ་ིཀ་བ་གསུ མ་གྱ ་ིམཛད་གཙ་རྣ མ་པ་དང། སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྒྱུ   ན་ལས་རྣ མ་པ། ལྷ ན་ཁང་ཁག་ག་ིདྲུ  ང་ཆ་ེཆུ ང་རྣ མ་པ། སྲ ་ིཞུ འ་ིལས་བྱ ེད་རྣ མ་པ། བཞུ གས་སྒ ར་ཁུ ལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ ་ེཁག་ག་ིདག་ེབཙུ ན་སྔ གས་གསུ མ། གཞན་ཡང་གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ ོ་བུ ར་ལྷ གས་པའི་དགེ་

བཙུ ན་སྔ གས་གསུ མ། ད་ེབཞིན་མ་ིམང་དང་ཕྱ ་ིརྒྱ  ལ་བ། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་བཅས་ཁྱ ོན་མ་ིགྲ ངས་ཉིས་སྟ ོང་ལྔ ་བརྒྱ  ་བརྒ ལ་བ་འདུ ་འཛམས་ཀྱ ིས་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་གནང་མུ ར་རྣ མ་གྲྭ  འི་དགེ་བསྐ ོས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་སྐྱ  བས་ཐོ་སྒྲ  ོགས་སྦྱ  ང་གནང་རྗ ེས་མུ ་མཐུ ད་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བོད་མིའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདུ ས་པ་རྒྱ  ་མཚར་བསྙ ེན་བཀུ ར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུ ན་སྔ གས་གསུ མ་ལ་སྐུ  ་འགྱ ེད་ཧིན་སྒ ོར་ ༥༠ ཕུ ལ་ནས་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ་ཆ་ེགནང་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༤
བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲ ིའི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་བསྐྱ  ངས་པ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལྷ ག་པ་ཚ་རིང་དྲ ན་རྟ ེན་ཚགས་ཁང་དུ ་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུ ས་ཕྱ ག་སྦྲ  ེལ་བཀའ་བླ ོན་རྣ མས་ལྷ ན་བཞུ གས་ཐོག་སྐ བས་བཅུ ་བཞིའི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་འཁོར་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་འབྲ ེལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་བསྐྱ  ངས་པ། དེ་ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༡ ཐོག་བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་། ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་པདྨ ་ཆོས་འབྱ ོར་མཆོག དཔལ་འབྱ ོར་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དོན་གྲུ  བ་མཆོག ཕྱ ི་དྲ ིལ་བཀའ་བླ ོན་བདེ་སྐྱ  ིད་ཆོས་དབྱ ངས་མཆོག འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག ཕྱ ི་དྲ ིལ་དྲུ  ང་ཆེ་ཨ་ཏི་ཤ་བསྟ ན་འཛིན་ཕུ ན་ཚགས་ལགས། དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དྲུ  ང་ཆེ་བཀྲ ་ཤིས་ལགས། ཕྱ ི་ནང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༤༠ བརྒ ལ་བ་ལྷ ན་འཛམས་ཐོག་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དྲུ  ང་འཕར་བཀྲ ིས་ཕུ ན་ཚགས་ལགས་ཀྱ ིས་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲ  ོད་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗ ེས་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣ མ་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་རྣ མས་ལ་འཚམས་འདྲ ི ་ཞུ ས་རྗ ེས་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ལོ་འཁོར་གཅིག་རིང་འཐུ ས་ཤོར་ཕྱ ིན་མེད་སྐ ོར་དང་། དེ་

བཞིན་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ལུ ང་པ་ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཕྱ ིན་པའི་ནང་ལྷ ིང་འཇགས་པོ་མི་མང་གི་མང་གཙའི་འགྲ ོ ་ལུ གས་དེར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཐོག་གཙ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུ གས་རྗ ེ་བཀའ་དྲ ིན་དང་མི་རབས་རྒ ན་པ་ཚས་དཀའ་ངལ་བརྒྱ  བ་པའི་བཀའ་དྲ ིན་དང་། བཀའ་ཤག་བཀའ་བླ ོན་རྣ མ་པ་འཆམ་མཐུ ན་མཉམ་རུ བ་ཐོག་འབད་པ་ཧུ ར་སྐྱ  ེད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་བོད་ནང་རང་ལུ ས་མེར་སྲ ེག་གིས་མཚན་གནས་སྟ ངས་ཛ་དྲ ག་ཆགས་ཡོད་པར་སོང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྡ ིངས་ཆའི་ཐོག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩ ོན་གང་ཐུ བ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡིན་སོགས་ཀྱ ི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་བོད་སྐ ད་དང་དབྱ ིན་སྐ ད་གཉིས་ནང་གནང་བ་གཤམ་གསལ། སྤུ  ན་ཟླ ་ཚ། དེ་རིང་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷ ག་པ་གཟའ་སྐ ར་དགེ་བའི་ཉིན་ཕྲ ན་ནས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་ལས་ཁུ ར་འགོ་བཙུ གས་ཏེ ་ལོ ་གཅིག་འཁོར་བའི་དུ ས་ཚིགས་འཁེལ་བའི་སྐ བས་འདིར། ད་བར་ལས་དོན་ཇི་བྱ ས་ལ་བསྐྱ  ར་ཞིབ་ཀྱ ིས་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཐོན་པ་ཁག་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་དང་སྦྲ  གས་མུ ་མཐུ ད་མདུ ན་བསྐྱ  ོད་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོ་ཙམ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ་ ༣ ནང་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་འཁྲ ིད་ལ་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་མཛད་རྒྱུ   འི་བཀའ་ལྕ ི་ཟླ ོག་མེད་ཕེབས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པར་ལོ་རྒྱུ   ས་རང་བཞིན་ལྡ ན་པའི་འགྱུ  ར་བ་དེ་འཇམ་ལྷ ིང་ངང་འགྲ ོ ་ཐུ བ་པ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ལས་འགན་བབས་པ་ལྟ ར། གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ིས་ཆིག་བསྒྲ  ིལ་དང༌། སེམས་ཁུ ར་མཉམ་བསྐྱ  ེད། རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བཅས་གནང་བ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ལས་འགན་དེ་གང་ལེགས་བསྒྲུ   བས་དང་སྒྲུ   བ་བཞིན་ཡོད། འགོ་འཁྲ ིད་འཕོ་འགྱུ  ར་གྱ ི ་དུ ས་ཚིགས་དེའང་བོད་མི་ཚས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་དྲ ག་གནོན་གྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ེད་ཆེད་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུ  ང་འགོ་ཚུ གས་པའི་སྐ བས་སུ ་འཁེལ་ཡོད་པ་དང༌། ད་བར་ང་ཚས་ཤེས་རྟ ོགས་བྱུ  ང་བར་རང་ལུ ས་མེར་བསྲ ེགས་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་ ༤༦ བྱུ  ང་བ་ནས་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ ་ ༣ རྗ ེས་སུ ་བྱུ  ང་ཡོད། ང་ཚའི་ངོས་ནས་བོད་མི་ཚར་ཚབས་ཆེའི་ལས་འགུ ལ་དེ་རིགས་སྤ ེལ་མི་དགོས་པའི་འབོད་སྐུ  ལ་བྱ ས་ཡོད་ཀྱ ང༌། གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་བྱུ  ང་བའི་འགན་ཁག་གཙ་བོ་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གི་དྲ ག་གནོན་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ཁོ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༥
ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ནན་བརྗ ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སྐ བས་འདིར་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་དུ ས་ཡུ ན་ནང་ལས་དོན་སྣ ་མང་ཐོག་འབད་བརྩ ོན་ཇི་ཞུ ས་དང་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཇི་སོན་སྙ ན་གསན་ཞུ ་རྒྱུ   ར།བོད་དོན་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས།བོད་དོན་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས། བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི ་པས་བོད་དོན་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་འགོ་འཁྲ ིད་ལ་གདེང་འཇོག་ཐོབ་ཐབས་སུ ་ལས་དོན་རྒྱ  ་གང་ཆེ་སྤ ེལ་བ་ལས་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཀྱ ང་མི་དམན་ཙམ་བྱུ  ང་ཡོད། ཕྱ ག་སྦྲ  ེལ་བཀའ་བླ ོན་རྣ མ་པ་རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ཆེད་ཕེབས་ཀྱ ིས་བོད་དོན་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ཀྱ ི་ལས་དོན་སྤ ེལ་ཡོད་པ་ལྟ ར། ཕྲ ན་ནས་ཀྱ ང་འདས་པའི་ཟླ ་བ་བཅུ ་གཉིས་ཀྱ ི ་དུ ས་ཡུ ན་ནང་གླ ིང་ཆེན་བཞིའི་ནང་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཆེ་ཁག་བཅུ ་བདུ ན་ཙམ་ནང་ཆེད་བསྐྱ  ོད་ཀྱ ིས་གཞུ ང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་དང༌། ཨ་རིའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་ཚགས་གཙས་མཚན་པའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོའ ་ིགྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི་འཐུ ས་མི། སྙ ན་གྲ གས་ཅན་གྱ ི་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ། ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟ གས་ཐོབ་མཁན་གྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་ཁག་གིས་དབུ ས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་མང་པོ་དང་མཇལ་འཕྲ ད་ཞུ ས་ཏེ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་སྐ ོར་ངོ་སྤྲ  ོད་དང་བདེན་རྒྱ  བ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ས་པ་ཡིན། ཨ་རིའི་གྲ ོས་ཚགས་གོང་མ་དང་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི ་གལ་ཆེའི་གྲ ོས་ཆོད་འཇོག་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་བ་དང༌། ཉི་ཧོང་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི་བརྒྱ  ་སྐ ོར་གྱ ིས་བོད་དོན་སྐ ོར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་ཡོངས་གྲ གས་འབོད་སྐུ  ལ་སྤ ེལ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་བཞིན་གྲ ོགས་པོ་གསར་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་མང་པོ་དང་འབྲ ེལ་ལམ་བཟོ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང༌།ལས་འཆར་གསར་གཏོད།ལས་འཆར་གསར་གཏོད། ལས་བྱ ེད ་གནས་སྤ ོ ་བྱ ེད ་ཕྱ ོགས་དང༌། སྲ ིད་བྱུ  ས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱ ི་ལས་འཆར། འཛུ གས་སྐྲུ   ན་ཡར་རྒྱ  ས། མིའི་ཐོན་ཁུ ངས་མཁོ་འདོན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས། འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཅས་ཀྱ ི་ཐོག་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་མི་ཉུ ང་བ་ཞིག་བྱ ས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གལ་ཆེ་བ་ལྔ ་ཟུ ར་འདོན་ཞུ ས་ན། ལས་བྱ ེད་གསར་བསྐ ོའ་ིདམིགས་བསལ་སྦྱ  ོང་བརྡ ར་ལས་འཆར། བོད་ཀྱ ི་

སྲ ིད་བྱུ  ས་ཉམས་ཞིབ་ཁང༌། བོད་མིའི་ཁྱ ད་ལས་དྭ ང་བླ ང་ཞབས་ཞུ ། བོད་མིའི་སྨ ན་བཅོས་བལྟ ་སྐྱ  ོང་ལས་གཞི་འགོ་འཛུ གས། གཞུ ང་ཆེན་སླ ོབ་པ་མཐར་སོན་པའི་བཙུ ན་མ་རྣ མས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱ ག་འཁྱ ེར་འབུ ལ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་ཆིག་བསྒྲ  ིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་གཞི་རྩ ར་བཟུ ང་ནས་བཀོད་སྒྲ  ིག་ཞུ ས་ཡོད།བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ལས་དོན་བྱ ེད་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ལས་དོན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས།ཕྱ ོགས། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱ ི་སྲ ི་ཞུ ་བ་ཆིག་སྟ ོང་བརྒ ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་དེང་རབས་དང་མཐུ ན་པ། སྔ ར་ལྷ ག་ཚགས་ཚུ ད་ཡར་རྒྱ  ས་ཡོང་ཐབས་སུ ་འཕྲུ  ལ་ཆས་བེད་སྤྱ  ོད་གཞི་རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་དང༌། ལས་བྱ ེད་སོ་སོའ་ིཁམས་མོས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱ ི་རྒྱ  བ་སྦྱ  ོང་དང་མཐུ ན་པའི་ལས་གནས་བཀོད་སྒྲ  ིག་ཡོང་ཐབས་སུ ་ལས་བྱ ེད་གནས་སྤ ོ ་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི ་སྒྲ  ིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱ ས་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་དྲྭ  ་ངོས་ཆ་ཚང་བསྐྱ  ར་བསྒྲ  ིགས་ཀྱ ིས་ཤུ གས་ཚད་ཆེ་རུ ་བཏང་ནས་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་ཤུ གས་ཚད་བཞི་ལྡ བ་ཀྱ ིས་ཆེ་རུ ་བཏང་ཡོད། དབུ ས་ཀྱ ི་ལས་ཁུ ངས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ཀམ་སྤུ  ་ཊར་གསུ མ་ཆ་གཅིག་ཙམ་གསར་ཉོ་ཞུ ས་ཤིང༌། གླ ོག་འཕྲ ིན་དང་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་བརྒྱུ   ད་ལམ་བརྟ ན་དུ ་བཏང་བ། ལས་བྱ ེད་གནས་སྤ ོ་བཀོད་སྒྲ  ིག་བྱ ེད་མཁན་སྡ ེ་ཚན་གསར་བཙུ གས་ཀྱ ིས་ལས་དོན་ལག་བསྟ ར་བྱ ེད་བཞིན་པ་རེད། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་ཕྱ ོགས་བསྐྱ  ོད་སྐ བས་ཉིན་རེའི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ལས་དོན་མཐུ ད་ཤོར་མེད་པ་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ལམ་སྲ ོལ་སྔ ོན་ཡོད་ཉམས་མེད་ལག་ལེན་ཞུ ས་མུ ས་ཡིན།སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཁུ ལ་འབྲ ེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ ་བཏང་བ།སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཁུ ལ་འབྲ ེལ་ལམ་ཟབ་ཏུ ་བཏང་བ། བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པས་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་ཏུ ་བོད་དོན་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ལས་དོན་ཤུ གས་ཆེ་སྤ ེལ་ཡོད་པ་ལྟ ར། མི་མང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་ཤེས་རྟ ོགས་ཡོང་ཐབས་དང༌། མང་ཚགས་ཀྱ ི་བདེ་སྡུ  ག་ཉན་ཞིབ་བྱ ེད་ཆེད་བོད་མིའི་གཞིས་སྒ ར་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡང་ཡང་ཆེད་བསྐྱ  ོད་ཐུ བ་ཐབས་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་ན། ཕྲ ན་དང་ཕྱ ག་སྦྲ  ེལ་བཀའ་བླ ོན་ཚས་ད་

བར་ལ་དྭ གས་བྱ ང་ཐང་གིས་མཚན་པའི་རྒྱ  ་གར་ནང་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒ ར་མང་ཆེ་བར་བསྐྱ  ོད་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད།ཤེས་ཡོན།ཤེས་ཡོན། ད་ལྟ འི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་དེ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱ ི་གྲ ས་སུ ་རྩ ི་བཞིན་པ་ལྟ ར། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཁག་གཤམ་གསལ་ལྟ ར་ཡིན།• ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཐབས་དང༌། སླ ོབ་གྲྭ  འི་འཛིན་སྐྱ  ོང་ཚགས་ཚུ ད་ཡོང་ཐབས། དེ་བཞིན་གསར་གཏོད་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་ལས་དོན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ཇི་ཡོད་བཅས་ཀྱ ི ་གོ་བསྡུ  ར་ཞུ ་ཆེད་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་ཡོངས་ཀྱ ི་སླ ོབ་སྤྱ  ི་དང་འཛིན་སྐྱ  ོང་འགན་འཛིན་རྣ མས་ཀྱ ི་དམིགས་བསལ་ཚགས་འདུ ་བསྐ ོང་ཚགས་ཞུ ས།• བཀའ་ཤག་སྐ བས་གོང་མས་ལོ་བཞིའི་ཡུ ན་ཅན་གྱ ི་གཅིག་སྡུ  ད་དགེ་རྒ ན་འོས་སྦྱ  ོང་གི་ལས་འཆར་སྔ ོན་ཡོད་མངོན་ གྱུ  ར་ཡོང་ཐབས་སུ ་བྷུ  ན་ཏར་དུ ་མཐོ་སླ ོབ་ཁང་ཞིག་འགོ་འཛུ གས་བྱ ་རྒྱུ   འི་ལས་དོན་འཕྲ ོ་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན།• ཨ་རིའི་གཞུ ང་ནས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཨ་སྒ ོར་ས་ཡ་གཉིས་མཁོ་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་ཡོད་པ་དངོས་སུ ་ལག་ བསྟ ར་ཞུ ་ཕྱ ོགས་འབྲ ེལ་བསྡུ  ར་ཞུ ་བཞིན་པ་ཡིན།• དབུ ས་བོད་སླ ོབ་འཛིན་སྐྱ  ོང་ཚགས་པའི་ཁྱ བ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱ  ོང་རྩ ིས་ལེན་བྱ ེད་ཐབས་ཀྱ ི་ ལས་འཆར་ཞིབ་ཕྲ ་བཟོ་འབུ ལ་ཟིན་ཡོད།བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ།བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  ་གར་ནང་སྐྱ  ེས་པའམ་རྒྱ  ་གར་ནང་གནས་སྡ ོད་བྱ ས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ ་ལྷ ག་ཕྱ ིན་པའི་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ི ་རྒྱ  ་གར་ནང་གནས་སྡ ོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱ ེར་ལོ་ལྔ ་རེའི་བར་དུ ས་འགྱ ངས་ཞུ ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲ ོལ་ཐོབ་སྟ ེ། ད་ལྟ འི་ཆར་ས་གནས་མང་པོའ ་ིནང་དངོས་སུ ་ལག་བསྟ ར་འགོ་བཙུ གས་ཟིན། རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཤར་ཨ་རུ ་ནཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་སྒ ར་ཁག་ནས་བོད་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༦
མི་ཆིག་སྟ ོང་ཐམ་པ་ཁེ་ན་ཌར་གནས་སྤ ོས་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུ གས་ཟིན་པ་དང༌། འབྲ ེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ལས་དོན་ལག་བསྟ ར་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། བོད་ནས་གསར་དུ ་འབྱ ོར་བ་རྣ མས་རྒྱ  ་གར་ནང་སྡ ོད་ཡུ ན་རིང་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གཉེར་ལས་རིགས་དང༌། མུ ་མཐུ ད་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་རྒྱུ   ན་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་ཐབས། ལྟ ་སྐྱ  ོང་གོ་སྐ བས་གཉིས་པ་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་སོགས་ཀྱ ི་བསམ་ཞིབ་བྱ ེད་བཞིན་པ་ཡིན།བོད་རྒྱ  ་ཞི་མོལ། བོད་རྒྱ  ་ཞི་མོལ།  གཉིས་སྨ ན་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི ་སྲ ིད་བྱུ  ས་མུ ་མཐུ ད་རྒྱུ   ན་སྐྱ  ོང་གིས་ཞི་མོལ་གྱ ི ་ལམ་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཆོད་སེམས་བརྟ ན་པོ་ཡོད། འདས་པའི་ཟླ ་བ་བརྒྱ  ད་ནང་བོད་རྒྱ  ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚགས་ཆུ ང་ཐེངས་གཉིས་ཚགས་ཟིན་པ་དང༌། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༡༢ པའི་ནང་ཡང་བསྐྱ  ར་ཚགས་བསྐ ོང་བྱ ས་ཏེ་འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་རྒྱ  ་ནག་གི་གནས་སྟ ངས་སྤྱ  ི་དང༌། འགོ་འཁྲ ིད་འཕོ་འགྱུ  ར་ལ་གཞིགས་ནས་དོན་ཕན་ལྡ ན་པའི་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀྱ ི་སྐ ོར་བསམ་ཞིབ་གོ་བསྡུ  ར་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཨ་རིའི་ཕྱ ི་སྲ ིད་དྲུ  ང་ཆེ་ལྕ མ་ཁེ་ལེན་

ཊོན་གྱ ིས་མཚན་པའི་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་དབུ ་ཁྲ ིད་ཁག་གིས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་དོན་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་སུ ་དོན་སྙ ིང་ལྡ ན་པའི་གྲ ོས་མོལ་འགོ་ཚུ གས་དགོས་པའི་སྐུ  ལ་འདེགས་ཞུ ས་ཡོད། རིང་མིན་འདི་ལོ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲ ིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་གཉིས་ཀྱ ི་གོ་སྒྲ  ིག་འོག་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་གདོང་ལེན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ཇི་འགབ་གྲ ོས་གཞི་གཙ་བོར་བཟུ ང་ནས་དམིགས་བསལ་ཚགས་ཆེན་སྐ ོང་ཚགས་གནང་རྒྱུ   ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚགས་འདུ ་ཞིག་ཀྱ ང་སྐ ོང་ཚགས་གནང་རྒྱུ   ་ཡིན། གོང་གསལ་ལས་གཞི ་ཁག་མུ ་མཐུ ད་མཇུ ག་སྐྱ  ོང་ཞུ ་རྒྱུ   འི་ཐོག་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་ཉེན་སྲུ  ང་དང༌། བོད་ཀྱ ི་དྲྭ  ་བརྙ ན། ཚང་ལས་སྦྱ  ོང་བརྡ ར། གཞིས་ཆགས་སྲ ་བརྟ ན་བཅས་ཀྱ ི་ལས་འཆར་ཁག་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   འི་འཆར་གཞི་ཡོད། མཐའ་དོན་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་གནས་ཡུ ལ་

རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་མང་གིས་མཚན་པའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུ ང་དང་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་བར་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་ཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་ཅིང་ཐུ གས་ཀྱ ི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པའི་སྨ ོན་ལམ་ཤུ གས་དྲ ག་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང༌། མགོན་པོ་གང་གིས་དུ ས་དང་རྣ མ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་ལམ་སྟ ོན་དང་བཀའ་སླ ོབ་རིན་པོ་ཆེ་སྩ ལ་བར་བཀའ་དྲ ིན་བླ ་ལྷ ག་ཏུ ་ཆེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི་རེ་བའི་མངོན་འདོད་བོད་མིར་རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་དང༌། སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གང་མགྱ ོགས་༸ཞབས་འཁོད་ཐུ བ་ཆེད་སྔ ར་ལྷ ག་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བཅས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། བཀྲ ིས་བདེ་ལེགས།  དེ་རྗ ེས་གསར་འགོད་པའི་དྲ ི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་བཅས་གནང་སྟ ེ་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དྲུ  ང་འཕར་བཀྲ ིས་ཕུ ན་ཚགས་ལགས་ཀྱ ིས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་ཏེ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲ  གས་གྲ ོལ།།

བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་སྲ ི་ཞུ ་བ་ཚར་གསུ ང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷ ག་པའ་ིཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡།༣༠ ཐོག་རྡ ་ས་གངས་སྐྱ  ིད་སྤྱ  ི་ཐབ་ཡང་སྟ ེང་ཚགས་ཁང་དུ ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་ལྷ ན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བླ ོན་རྣ མ་པ་དང་དྲུ  ང་ཆེ་ཆུ ང་རྣ མ་པ། སྲ ི་ཞུ འི་ལས་བྱ ེད་བཅས་ཚང་འཛམས་ཐོག་བཀའ་ཁྲ ི ་བླ ོ ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུ ས་དྲ ན་ཉིན་མོ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ཚང་མར་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། གཙ་ཆེ་ཤོས་ལོ་གཅིག་ནང་རྣ མ་པ་ཚས་

ཕྱ ག་ལས་ཧུ ར་ཐག་གནང་བ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཐད་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་གནང་བར་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་ཞུ ་བ་དང་སྦྲ  གས་བསྔ གས་བརྗ ོད་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སྔ ་ལོར་འདིར་ལས་བྱ ེད་རྣ མ་པ་ཚང་འཛམས་སྐ བས་སུ འང་ཞུ ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། སྲ ི་ཞུ ་བ་རྣ མ་པ་ཚས་ཕྱ ག་ལས་གནང་རྒྱུ   ་འདི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྩ ་ཆེན་པོ་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན་རྣ མ་པ་ཚར་འཚ་བ་འདི་ལས་བཟང་བ་ཞིག་བསྐྱ  ལ་རྒྱུ   འི་གདམ་ཁ་གཞན་ཞིག་ཡོད་བཞིན་དུ ་བླ ོས་བཏང་ནས་སྤྱ  ི་པ་དང་རྩ ་དོན་ཆེད་དུ ་ཞབས་ཞུ ་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སྲ ི་ཞུ ་བའི་ནང་འཛུ ལ་ཞུ གས་གནང་བ་རེད། མི་མང་ལ་ཞབས་ཞུ ་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་ལས་སླ ་པོ་ཞིག་མིན། དེར་བརྟ ེན་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞིན་དུ ་རྣ མ་པ་ཚས་

ད་བར་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་ཐོག་ནས་ཕྱ ག་ལས་གནང་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནང་མི་གསར་པ་བསླ ེབས་ཡོད་ཀྱ ང་སྤྱ  ིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་སྔ ར་བཞིན་ཧྲ ་ཏག་ཏག་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ཡང་དེ་མུ ར་གནས་རྒྱུ   ་རེད། དེ་ལྟ ར་གནས་དགོས་དོན་གཙ་བོ་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུ གས་ཀྱ ི ་འཆར་སྣ ང་དང་དགོངས་བཞེད་མཛད་ཕྱ ོགས་གཞིར་བཟུ ང་ང་ཚས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་པའི་ཐོག་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་མི་རབས་རྒ ན་པ་ཚས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བརྒྱ  བ་པར་བརྟ ེན་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ཧྲ ་ཏག་ཏག་གནས་ཡོད། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བརྒྱ  ་དཔོན་དང་བཅུ ་དཔོན། སླ ོབ་དགེ་སོགས་ཕྱ ག་ལས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༧
གནང་མཁན་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ལྷ ག་བསམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་རེད། གཙ་ཆེ་ཤོས་སྲ ི་ཞུ ་བ་ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱ  བ་པར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་མང་གཙ་དང་འཚ་མེད་ཞི་བར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཆིག་སྒྲ  ིལ་དང་གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་ཐོག་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། མང་གཙ་དང་འཚ་མེད་ཞི་བ་དེ་ང་ཚའི་འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་ལངས་ཕྱ ོགས་ཡིན་ཞེས་ཞུ ་ བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཆིག་སྒྲ  ིལ་དང་གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་ཐོག་གསལ་བཤད་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། ལྟ ་གྲུ  བ་དེ་དག་ཐོག་ང་ཚས་གསལ་བཤད་ཡང་ཡང་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན།  མང་གཙ་དང་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་དེ་འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་ལངས་ཕྱ ོགས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དགོས་དོན་ནི། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུ གས་ཀྱ ི་འཆར་སྣ ང་གཞིར་བཟུ ང་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ང་གྲ ངས་རིང་ང་ཚའི་མང་གཙའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་ནས་དེང་སྐ བས་ཆ་མཚན་ན། འཛམ་གླ ིང་ཕྱ ི་ནང་གང་དུ འང་ངོམས་སུ ་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྩ ་དོན་རྩ ོད་མཁན་གྱ ི་སྐྱ  བས་བཅོལ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་མང་གཙའི་ལམ་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད། སྔ ་ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་མང་གཙའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པར་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་མཛད་རྗ ེས། ང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གང་འདྲ ་ཆགས་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ལོ་གཅིག་ནང་ཕྱ ིར་མིག་ལྟ ་སྐ བས་བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་གང་དུ ་བཅར་ཡང་ལྷ ིང་འཇགས་པོ་ཆགས་འདུ ག དེ་ལྟ ར་བྱུ  ང་བའི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་གཙ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་༸ཞབས་འོག་ཏུ ་སྲ ི་ཞུ འི་ལས་བྱ ེད་སྤྱ  ི་དང། ཁྱ ད་པར་མི་རབས་རྒ ན་པ་ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱ  བ་པར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཡིན། གཉིས་ནས་ང་ཚར་རང་དབང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་མང་གཙའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་ལུ གས་ཤིག་ཡོད་པར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་རེད། མང་གཙ་བརྗ ོད་པ་དེ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱ ིས་མང་གཙ་ཆགས་ཀྱ ི་མེད། འགྲ ོ་སྟ ངས་

འགྲ ོ་ལུ གས་ཐོག་ནས་མང་གཙ་དགོས། དཔེར་ན། ཁ་སེང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བཅར་བའི་སྐ བས་ལ་སི་ཌི་ནི་མོར་ནིང་གསར་ཤོག་ (Sydney Morning Herald) ནང་རྩ ོམ་ཞིག་ཐོན་ཡོད། དེའི་ནང་བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་པའི་གྲ ངས་ཚད་དེ་ཁྲ ི་གསུ མ་མིན་ཙམ་རེད། མི་མང་ནས་འོས་འཕེན་པའི་གྲ ངས་འབོར་ཁྲ ི་ལྔ ་ལྷ ག་ཙམ་རེད། འོས་གྲ ངས་དེ་ཉུ ང་ཤས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། རྒྱ  ་ནག་འགོ་ཁྲ ིད་སུ ་འདྲ ་ཞིག་དང་བསྡུ  ར་ན་ཁོང་ཚ་ལས་མང་བ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཁོང་ནི་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་དང་མཐུ ན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟ ེན་ང་ཚས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་

དགོས། ཞེས་འཁོད་ཡོད། ཁྲ ིམས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱ ིས་མང་གཙ་ཆགས་ཀྱ ི་མེད། རྒྱ  ་ནག་ནང་དུ འང་ཁྲ ིམས་ཡོད། མི་མང་གི་ཁྲ ིམས་ཟེར་བཞིན་ཡོད། སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ང་ཡོད། སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀ་བ་གསུ མ་མ་ཚད་ཀ་བ་བཞི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་འགྲ ོ་སྟ ངས་འགྲ ོ་ལུ གས་ཐོག་ནས་མང་གཙ་མིན། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན་རང་མོས་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་བླུ  གས་རྒྱུ   ་དང་ལང་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་མེད། ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་རྒྱ  ལ་ཁབ་བཞི་བཅུ ་ལྷ ག་ཙམ་ནང་བོད་མི་ཁ་འཐོར་དུ ་གནས་ཡོད་ཀྱ ང། ལོ་ཚད་ལོན་པ་དང་ཆ་རྐྱ  ེན་ཚང་བའི་གང་ཟག་སུ ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་རུ ང་འོས་ཤོག་བླུ  གས་རྒྱུ   ་དང་ལང་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༣༨
ཡོད། དེར་བརྟ ེན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུ གས་ཀྱ ི་དགོངས་བཞེས་ལྟ ར་མང་གཙའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུ  ང་བའི་འགོ་ཁྲ ིད་ལ་ཐུ གས་ཡིད་ཆེས་བླ ོས་འགེལ་མཛད་དེ་སྐུ  ་དབང་སྩ ལ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟ བས། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཐོག་ནས་དོ་སྣ ང་ཧ་ཆང་ཆེན་པོ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན་རྩ ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱ ང་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་སྲ ི་ཞུ འི་ལས་བྱ ེད་ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསོལ་སྟ ོན་ཞིག་ཀྱ ང་ཕུ ལ་ཡོད་པ་བཅས།། 
བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཕྱ ག་རོགས་བཀའ་བླ ོན་དང་དབུ ་ཁྲ ིད་རྣ མ་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་ཡོངས་རྫ ོགས་གསོལ་སྩ ལ་དང་སྦྲ  གས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ  ་མདུ ན་དུ ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགན་འཁུ ར་ཞུ ་རྒྱུ   ར་དམ་འབུ ལ་བཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བའི་ནང་ཕྱ ག་ལས་འཐུ ས་ཤོར་མི་འགྲ ོ་བར་འགངས་ཆེའི་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་སྐ ོར་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོར་བསྡུ  ས་རེ་གནང་བ།
མཁས་དབང་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཁྲ ིའི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་འཁོར་གཅིག་འཁོར་བའི་རིང་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།

༄༅། །བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྐ བས་བཅུ ་བཞི ་པའི ་བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་ཁྲ ིའི ་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣ མས་

དང་དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲ ི ་དང་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ན་ནིང་ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པའི་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ད་ཆ་ལོ་གཅིག་འཁོར་ཡོད། གཞི་རྩ འི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བྱ ས་རྗ ེས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅེས་དམིགས་བསལ་སྙ ན་སེང་ཞུ ་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱ ང་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་འཐུ ས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱ ིན་མེད་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་ཆབས་ཅིག་གཙ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་མངོན་འདོད། དེ་བཞིན་བོད་ཕྱ ི ་ཕྱ ོགས་སུ ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་རེ་བ་ལྟ ར། སྤྱ  ི་དམངས་ལ་ཕན་པའི་ཞབས་ཕྱ ི་བསྒྲུ   བས་དང་སྒྲུ   བ་མུ ས་ཡིན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ ་ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ཚང་མས་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་མི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ར་སེམས་ཤུ གས་དང་ལྷ ག་བསམ་

ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱ  ག་གི་ཡིན་བསམས་པའི་བསམ་བླ ོ་དེ་སྔ ར་བཞིན་ཡོད་མུ ས་ཡིན་ལ་མུ ་མཐུ ད་གནས་ཀྱ ི་རེད་ཅེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གཙ་བོ་ཆེ་ཤོས་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་འཐུ ས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་འགྲ ོ ་བའི་ཐོག་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ལྷ ིང་འཇགས་པོ་ཆགས་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་གཙ་བོ་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཆིག་སྒྲ  ིལ་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར། ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་གནང་བའི་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་གཟི་བརྗ ིད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སྙ མ་གྱ ི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ཚགས་ཚུ ད་མ་བྱུ  ང་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབད་བརྩ ོན་ཡང་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་ལྷ ིང་འཇགས་པོའ་ིཐོག་གནས་ཡོད་སྟ བས། ཁོང་ཚར་བརྡ ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རེ་སྤྲ  ད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ༸གོང་ས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༣༩
མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་གསོལ་རས་སྩ ལ་བའི་རྗ ེས་སུ ་ཕྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚའི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་བོད་མིའི་རྩ ་དོན་རྩ ོད་མཁན་གྱ ི་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་མུ ་མཐུ ད་ནས་གནས་རྒྱུ   ་ཡིན་པའི་བརྡ ་ལན་གསལ་པོ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གཟི་བརྗ ིད་ཆེན་པོ་རེད་སྙ མ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚའི་དོན་གྱ ི་བདག་པོ་བོད་ནང་གི་མི་ཚ་ཆགས་ཡོད། ཁོང་རྣ མ་པས་གཟིགས་སྐ བས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་གསོལ་རས་སྩ ལ་རྗ ེས་གནས་སྟ ངས་གང་འདྲ ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཏན་ཏན་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམས་ཀྱ ི་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ ར་ཡོད་ཚ་ལོ་གཅིག་ཕྱ ིན་ཟིན་པར་རྒྱ  བ་ཤིག་བརྒྱ  བ་སྟ ེ་གཟིགས་ན། དངོས་གནས་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་སྣ ང་དག་མེད་པ་དང་རྡ ོག་རྩ ་ཆིག་སྒྲ  ིལ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་མུ ་མཐུ ད་གནས་པ་མ་ཟད། ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་བཞིན་འདུ ག་སྙ མ་པའི་བསམ་བླ ོ་དེ་ཏན་ཏན་འཆར་ཐུ བ་ཡོད་པ་རེད་སྙ མ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁོང་རྣ མ་པའི་སེམས་ཤུ གས་དང་ལྷ ག་བསམ། རེ་བ་ཆེ་རུ ་དང་ཡིད་ཆེས་རྣ མས་བརྟ ན་དུ ་ཕྱ ིན་ཡོད་པ་རེད་སྙ མ་

གྱ ི་ཡོད། དེས་བོད་ཀྱ ི་རྩ ་དོན་ལ་ཐུ གས་ཕན་སོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བརྗ ོད་མི་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཕྱ ི་ཕྱ ོགས་ནས་ལྟ ་སྐ བས། བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་མང་གཙ་རེད་ཅེས་གོ་ཐོས་བྱུ  ང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང་མང་ཆེ་བས་གང་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙ མ་གྱ ི་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ནི་མང་གཙའི་ལམ་ལུ གས་ཐོག་ནས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་འགོ་ཁྲ ིད་ཚས་ཕྱ ག་ལས་གནང་སྟ ངས་དང་དེར་མི་མང་ཚས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡོད་སྟ བས། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་རུ ང་ཆེ་མཐོང་དང་གུ ས་ཞབས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་བྱ ེད་དགོས་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་རེད་འདུ ག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སྔ ོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་དུ ང་སྔ ར་ལྷ ག་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡོང་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི འི་ཐོག་ནས་བལྟ ས་ཀྱ ང་གཟི་བརྗ ིད་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚའི་མི་ཐོག་རྒ ན་པ་ཚས་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་སྐུ  ་ངལ་སྐྱ  ོན་མཁན་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་གཞན་ཡང་བཅུ ་དཔོན་རྒྱ  ་དཔོན་དགེ་རྒ ན་སྨ ན་ཞབས་སོགས་ཕྱ ག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མའི་བཀའ་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་རེད་བསམ་པའི་

ཐོག་ནས་ཁོང་རྣ མ་པས་ད་ལྟ ་བར་ཕྱ ག་ལས་གནང་བ་དང་། ད་དུ ང་མུ ་མཐུ ད་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུ ན་ཞུ ས་པ་དང་ལྷ ན་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་བསྔ གས་བརྗ ོད་དང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱ ི་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་སེམས་ཤུ གས་དང་ལྷ ག་བསམ་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཡོད། སྤྱ  ིར་བཏང་ངས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་འགན་ཁུ ར་དེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་སྔ ་ནས་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྐུ  བ་སྟ ེགས་འདིའི་སྟ ེང་བསྡ ད་ཟིན་སྟ བས། ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་སྒྲུ   བ་སྐ བས་ལས་དོན་རྣ མས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་པའི་ཚར་བ་དང་ཉམས་མྱ ོང་བྱུ  ང་། འོན་ཀྱ ང་འོས་བསྡུ  ་མ་བྱ ས་སྔ ོན་ནས་ངས་དམ་བཅའ་ཕུ ལ་བ་ལྟ ར། དུ ས་ད་ལྟ ་ཡིན་རུ ང་སྒ ེར་སྤྱ  ི་གཉིས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་གི་དཀའ་ལས་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་དང་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་རྒྱུ   འི་དམ་བཅའ་དེ་གཙང་མ་ཡིན། ད་ཆ་ལོ་གཅིག་འཁོར་ཏེ་བྱ ས་རྗ ེས་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་རུ ང་ང་ཚས་ཕྲ ན་བུ འི་ཞབས་ཕྱ ི ་བསྒྲུ   བས་པ་དེ་དག་བརྒྱུ   ད་ལམ་ནང་ནས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་རྣ མ་པ་ཚས་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ཐུ གས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་པདྨ ་ཆོས་འབྱ ོར་མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།
༄༅། །ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་པདྨ ་ཆོས་འབྱ ོར་མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་བཀའ་བླ ོན་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན།  གཞི་རྩ འི་མཁས་དབང་བླ ོ ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་གསར་གཏོད་དང་ཆིག་སྒྲ  ིལ། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་གཞི་ལ་བཞག་སྟ ེ་ལོ་ལྔ འི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུ ལ་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་རེ་རེའི་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ ་ཞུ ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུ ང་དྲུ  ང་བོན་བཅས་པ་ལོ་གཉིས་དང་གསུ མ་གྱ ི ་བར་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་

འགན་བཞེས་ནས་བླ ་ཆེན་གྱ ི་ལྷ ན་ཚགས་ཤིག་བསྐ ོང་ཚགས་གནང་བཞིན་ཡོད། ལྷ ན་ཚགས་དེའི་སྐ བས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ལོ་གཉིས་གསུ མ་ནང་ལག་བསྟ ར་བྱ ་རྒྱུ   འི་འཆར་གཞི་བང་སྒྲ  ིག་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་བསྡུ  ར་གནང་བཞིན་ཡོད། སྤྱ  ིར་བཏང་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་བཀའ་བསྡུ  ར་མང་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་ནའང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་དངོས་སུ ་ལག་བསྟ ར་དོན་ཁྱ ོལ་ཡོང་བའི་ལས་དོན་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་བཀའ་བསྡུ  ར་ལྷུ  ག་པོ་གནང་མཐར་ལག་ལེན་བསྟ ར་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ཆོས་བརྒྱུ   ད་གཞན་གྱ ི ་བཙུ ན་མར་དགེ་བཤེས་མའི་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤༠
ཕྱ ག་འཁྱ ེར་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ར་དཀའ་ངལ་ཧ་ལམ་མེད། འོན་ཀྱ ང་དགེ་ལུ གས་ནང་དེར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲ ད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ེན་འདི་ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༥ ཚས་ ༡༨ ། ༡༩ ཉིན་གཉིས་རིང་བཙུ ན་དགོན་ཁག་དྲུ  ག་གི་དགེ་རྒ ན་དང་འབྲ ེལ་ཡོད་བཙུ ན་མ་རྣ མས་གདན་ཞུ ་བྱ ས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླ ོབ་གཞི་རྩ ར་བཞག་ཐོག་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དེ་བཞིན་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་བཅས་ལྷ ན་འཛམས་ཐོག་ཉིན་གཉིས་རིང་བཀའ་བསྡུ  ར་རིམ་པ་གནང་རྗ ེས་དགེ་ལུ གས་པའི་ཕྱ ོགས་ནས་ལོ་ ༢༡ རིང་སླ ོབ་གཉེར་མཐར་ཕྱ ིན་ཏེ་ཡིག་རྒྱུ   གས་འཕྲ ོད་པའི་བཙུ ན་མར་དགེ་བཤེས་མའི་ཕྱ ག་འཁྱ ེར་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད།  དེ་བཞིན་དགེ་སླ ོང་མའི་སྡ ོམ་རྒྱུ   ན་བསྐྱ  ར་གསོ་བྱ ་རྒྱུ   འི་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་པ་དང་གྲ ོས་ཆོད་ཀྱ ང་བཞག་ཡོད། གནད་དོན་དེ་བཞིན་དེ་མུ ར་ཐག་གཅོད་ཐུ བ་པ་ཞིག་མེད་སྟ བས། ང་ཚས་ཉེ་ལམ་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཁག་བཞིའི་བླ ་ཆེན་ལ་སྙ ན་ཞུ ་ཕུ ལ་ཏེ་ཁུ ངས་སོ་སོ་ནས་སླ ོབ་དཔོན་དང་མཁས་དབང་གི་སྐུ  ་ཚབ་གཉིས་རེ་གཏོང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཡང་ཞུ ས་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་ནི་འདི་ལོའ་ིཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡ ཉིན་ས་རཱ ་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཟླ ་བ་བཞིའི་རིང་ཉམས་ཞིབ་ཐོག་དགེ་སླ ོང་མའི་སྡ ོམ་རྒྱུ   ན་དེ་བསྐྱ  ར་གསོ་ཇི་ལྟ ར་བྱ ་ཐུ བ་དང་མ་ཐུ བ་བཀའ་སྡུ  ར་གནང་བཞིན་ཡོད། བསྐྱ  ར་གསོ་གནང་རྒྱུ   ་ཡོད་ན་འདི་འདྲ ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་དང། གནང་མ་ཐུ བ་ན་གནང་

རྒྱུ   ་མི་འདུ ག་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་སྐ བས་བབ་ཀྱ ི་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་རྡ ོ་རྗ ེ་གདན་ལ་དུ ས་དབང་སྐ བས་སྨ ོན་ལམ་ཆེན་མོ་དང། དེ་བཞིན་ཐུ བ་དབང་སྐུ  ་ལ་ཞལ་གསེར་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ་དང་ན་བཟའ་གསོལ་བ། དུ ས་འཁོར་དབང་ཆེན་ངོ་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་ཟབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ས་མཚན་ཆོས་ཕྱ ོགས་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྐ བས་བབ་ལས་དོན་ཞུ ་སྒ ོ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད། ཉེ་ལམ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་དང་དགོན་པ་དང་བཙུ ན་དགོན་སོགས་དང་འབྲ ེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟ ེན་རྡ ་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱ ི་དགོན་སྡ ེ་དང་བཙུ ན་དགོན་ ༡༣ ཙམ་ནང་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༥ ཚས་ ༢།༩ བར་ལྟ ་སྐ ོར་ཕྱ ིན་པ་ཡིན། ཕྱ ི་ཟླ ་ ༥ ཚས་ ༢༢ ནས་ ༢༨ བར་སྡ ེ་ར་ལྡུ  ན་ཁུ ལ་དུ ་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཚང་མའི་དགོན་པར་ཞིབ་ཚགས་ཐོག་ལྟ ་སྐ ོར་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། དེ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སུ ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༢ ནས་ ༩ བར་དགོན་སྡ ེ་ ༢༣ ཙམ་ལ་ལྟ ་སྐ ོར་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༦ ཚས་ ༩ ནས་ཚས་ ༡༥ བར་ལྷ ོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ནང་པའི་ལྷ ན་ཚགས་སུ ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་བཅར་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། སྐ བས་དེར་གནས་ཚུ ལ་གང་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གསལ་བསྒྲ  གས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད། སྐ བས་དེར་ང་ཚར་ཐོབ་མ་མྱ ོང་བའི་རྒྱ  ལ་ཁ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་བསམ་དྲ ན་གྱ ི་འདུ ག  ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢ ནས་ཚས་ ༡༨ བར་ཡུ ་

རོབ་ཁུ ལ་དུ ་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་སྐ ར་གྱ ི་དུ ས་ཆེན་མཛད་སྒ ོར་བཅར་ནས་སུ ད་སི་དང་ཨི་ཊ་ལི། ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ། ཇར་མན། དབྱ ིན་ཡུ ལ་བཅས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ལྔ འི་ནང་ཕྱ ིན་ཏེ་འབྲ ེལ་ཡོད་ས་གནས་བོད་རིགས་མང་ཚགས་རྣ མས་དང་ཐུ ག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བ་མ་ཟད། ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བ་མང་པོ་ཞིག་དང་ཐུ ག་འཕྲ ད་ཀྱ ིས་བོད་སྤྱ  ི་པའི་རྩ ་དོན་སྐ ོར་སྐ ད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༦ ཉིན་སིམ་ལར་བཅར་ཏེ་རྙ ིང་མའི་བླ ་ཆེན་རྩ ེ་སྤྲུ   ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ནས་བརྟ ན་བཞུ གས་ཕུ ལ་བ་ཡིན། གཞི་རྩ འི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཁག་ལྔ འི་དབུ ་ཁྲ ིད་བླ ་ཆེན་རྣ མ་པར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ནས་རིམ་བཞིན་བརྟ ན་བཞུ གས་འབུ ལ་རྒྱུ   འི་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་བྱ ས་ཡོད། ཐེངས་འདིར་རྙ ིང་མའི་དབུ ་བླ ་རྩ ེ་སྤྲུ   ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟ ན་བཞུ གས་ཕུ ལ་བ་དེ་དང་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ནང་བོད་བརྒྱུ   ད་ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་ཇི་འདྲ ་ཡོད་མེད་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱ ེད་སྐ བས་ཨ་རི་དང་ཡུ ་རོབ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ ༡༧༠༠ ལྷ ག་ཙམ་འདུ ག ཆོས་ཚགས་དེ་དག་དང་ང་ཚས་རིམ་བཞིན་འབྲ ེལ་བ་བྱ ས་ཏེ་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་སྟ ེང་བོད་སྤྱ  ི་པའི་རྩ ་དོན་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གང་གི་ཐོག་སྨ ིན་པའི་ལས་དོན་ཇི་འདྲ ་ཞིག་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་མིན་ཐོག་ལས་རིམ་སྒྲ  ིག་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུ ངས་ཡོད།
བཀའ་ཁྲ ི་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླ ོན་གཅིག་ལྕ ོགས་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་སྟ བས་བསྟུ  ན་བཀའ་ཁྲ ི་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླ ོན་གཅིག་ལྕ ོགས་བཀའ་ཁྲ ི་བླ ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ལོ་འཁོར་གཅིག་རིང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཕྱ ག་ལས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། ངོས་རང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་འགན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཤེས་རིག་ཐོག་ནས་ཕྲ ན་བུ ་ཞབས་

ཕྱ ི་བསྒྲུ   བས་ཡོད་པ་རྣ མས་སྙ ན་སེང་ཞུ ས་ན་བསམ་བྱུ  ང། གཙ་བོ་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲ གས་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད། དེའི་ཆེད་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཆེད་སླ ོབ་གྲྭ  ་དམའ་རིམ། འབྲ ིང་རིམ། མཐོ་རིམ་བཅས་ལ་ང་ཚས་བསྐྱ  ར་ཞིབ་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཆེད་ལས་གཞི་ག་རེ་སྤ ེལ་དགོས་མིན་ཐོག་ང་ཚས་གྲ ོས་བསྡུ  ར་བྱ ས་ཏེ་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཆེད་

དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་སྟ བས། ཨ་རིའི་གཞུ ང་ལ་རེ་སྐུ  ལ་ཞུ ས་པ་ལྟ ར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཕྲ ན་བུ ་ཐོབ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལོ་རྗ ེས་མར་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   འི་ལས་གཞིར་དངོས་སུ ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་དེ་ལག་པའི་མཛུ བ་མོ་ལྔ ་ལྟ ་བུ ་ཡིན་སྟ བས་ཚང་མས་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་གནང་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དཔེར་ན། ༡༽སྒྲ  ིག་འཛུ གས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ནས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསྐྲུ   ན་རྒྱུ   ་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༤༡
དེ་རེད། མཐུ ན་རྐྱ  ེན་གནང་རྗ ེས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་འགན་འཛིན་ཚས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་གང་གནང་བ་དེ་བེད་སྤྱ  ོད་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ༢༽སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཡིན་ཡང་ཡག་པོ་ཞིག་གནས་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ༣༽དགེ་རྒ ན་གྱ ིས་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུ ང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚར་སླ ོབ་ཁྲ ིད་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ༤༽ སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་ཀྱ ང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གནང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༥༽ཕ་མ་དང་སྤུ  ན་མཆེད་སོགས་སྤྱ  ི་ཚགས་སྤྱ  ི་ཡོངས་ནས་ཁོར་ཡུ ག་བསྐྲུ   ན་པ་དང་བགྲ ོ་གླ ེང་། དེ་བཞིན་འགན་ཁྱ ེར་བའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་ན་ཏན་ཏན་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་གི་རེད་མ་གཏོགས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་རང་བཞིན་གྱ ིས་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟ ེན་གནད་དོན་དེ་དག་ཚང་མས་ཐུ གས་ལ་བཅངས་ཏེ་འབད་བརྩ ོན་གནང་དགོས་པ་བཞིན། ད་དུ ང་ཡང་མུ ་མཐུ ད་ནས་འབད་བརྩ ོན་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདུ ན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་ནས་དམའ་རིམ་དང་འབྲ ིང་རིམ་བར་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐ ད་ཡག་པོ་མི་འདུ ག དེའི་ནང་ནས་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩ ིས་སྐྱ  ོ་པོ་རེད་འདུ ག དེ་བཞིན་དབྱ ིན་ཇིའི་སྐ ད་སྐྱ  ོ་པོ་རེད་འདུ ག དེ་དག་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཐོག་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག་ཅེས་ང་ཚས་བགྲ ོ་གླ ེང་ལྷུ  ག་པོ་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་འཇུ ག་གང་ཙམ་བྱ ས་རྗ ེས་རིམ་བཞིན་འཆར་གཞི་འཐོན་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ ་བར་དུ ་སླ ོབ་གྲྭ  འི་སླ ོབ་སྤྱ  ི་ཁེ་གཙང་དང་། སླ ོབ་གྲྭ  འི་འགན་འཛིན་ཁེ་གཙང་གི་ཚགས་འདུ ་རིམ་བཞིན་ཚགས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཕྱ ི ་ནང་གི་མཁས་པ་གདན་ཞུ ་

བྱ ས་པ་ཡང་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མའི་དགོངས་ཚུ ལ་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་སྤུ  ངས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱ ེད་དགོས་མིན་རིམ་བཞིན་གསལ་ཡོང་གི་རེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་དགེ་རྒ ན་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག་གསུ ངས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་བོད་པའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཆེད་དུ ་དགེ་རྒ ན་འོས་སྦྱ  ོང་གི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཞིག་བྷུ མ་ཊར་དུ ་འཛུ གས་རྒྱུ   ་གཏན་འཁེལ་བྱུ  ང་ཡོད། དེའི་ནང་ང་ཚས་ཞབས་སྟ ེགས་ ༥༠ གསལ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་ཡོད་ཀྱ ང་སྙ ན་ཞུ ་འབུ ལ་མཁན་ ༡༥༠ ལྷ ག་བྱུ  ང་འདུ ག་པས་དོ་སྣ ང་ཡོད་པ་ཞིག་སྟ ོན་གྱ ི་ཡོད། དེར་ལོ་བཞིའི་རིང་སྦྱ  ོང་བརྡ ར་ཆ་ཚང་ཞིག་གནང་ཐུ བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་དགེ་རྒ ན་ཐོན་མཁན་དེ་དག་ང་ཚར་དགོས་པའི་དགེ་རྒ ན་འཐོན་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཝ་ར་ཎ་སི་མཐོ་སླ ོབ་ནས་དེའི་ཐོག་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་བྱུ  ང། ཕ་གི་ནས་དགེ་རྒ ན་འཐོན་ཆེད་ང་ཚས་ད་ལྟ ་ལས་འགུ ལ་སྤ ེལ་དང་སྤ ེལ་མུ ས་ཡིན། སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་སླ ོབ་ཡོན་གཙས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་མང་དག་ཅིག་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ ་འདུ ག དེ་དག་རིམ་བཞིན་ཡོང་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་ལས་བྱ ེད་ཚང་མས་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་དང་བྱ ེད་བཞིན་ཡིན། སྲ ི་ཞུ ་བ་སྤྱ  ི་ཡོངས་ནས་ལས་ཁུ ངས་སོ་སོར་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་གིས་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱ ི་སྒྲུ   བ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མི་མང་ནས་མཁྱ ེན་དགོས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ངོས་ལེན་གནང་དགོས་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱ ི ་ཕྱ ོགས་སུ ་ཕྱ ག་ལས་གང་ཞིག་གནང་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ལ་ཡོད་པའི་སྲ ི ་ཞུ ་བ་ལས་ཐོབ་

ཐང་དང་ཕོགས་གང་ཅིའི་མཐོ་བ་ཡོད་བཞིན་དུ ་ཆེད་དུ ་མངགས་ནས་བདམས་ཏེ་སྤྱ  ི་ཚགས་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་གི་ཡིན་ཞེས་སྲ ི་ཞུ ་བ་མང་དག་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་གནས་ཡོད་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ལ་ཡང་དེ་ལྟ ར་ཡོད། དེ་རྣ མས་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཁྱ ེན་པའི་ཐོག་ཐུ གས་ལ་ཉར་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དུ ས་རྒྱུ   ན་དུ ་འབྲ ེལ་བ་གནང་སྐ བས་དེ་དག་མཁྱ ེན་པའི་ཐོག་ནས་འབྲ ེལ་བ་གནང་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ང་རང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་བཀའ་བླ ོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུ ངས་གཙས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་ཡོངས་ནས་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་རིམ་བཞིན་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ ་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ནང་སྲ ིད་བཀའ་བླ ོན་རྒྱ  ་རི་སྒྲ  ོལ་མ་མཆོག་གིས་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་བཀའ་བླ ོན་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་དཔལ་ལྡ ན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་མཆོག་གིས་དབུ ་ཁྲ ིད་འོག་ད་ལྟ འི་ལས་ཐོག་བཀའ་ཤག་འདིས་ལས་འཁུ ར་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་

གཅིག་ཧྲ ིལ་པོ་འཁོར་ཡོད། དུ ས་ཚད་འདིའི་རིང་ངས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ ིའི་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ཆབ་སྲ ིད་དང་ལོ་རྒྱུ   ས་ལྡ ན་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡིན། ལྷ ག་པར་ད་ལྟ འི་དུ ས་ཚད་ལ་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་

གི་གཞུ ང་ལས་འགན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་རང་བཞིན་གྱ ི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདིའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུ ངས་གང་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འགན་འཁུ ར་བླ ང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད། ནང་སྲ ིད་ལྷ ན་ཁང་ལྟ ་བུ ་ཡིན་ན། བཙན་བྱ ོལ་ནང་བོད་མི་ཐོག་མ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་འབྱ ོར་བ་ནས་

ནང་སྲ ིད་བཀའ་བླ ོན་རྒྱ  ་རི་སྒྲ  ོལ་མ་མཆོག་གིས་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤༢

བཟུ ང་ང་ཚའི་ཆོས་སྲ ིད་གཉིས་ཀྱ ི་དབུ ་ཁྲ ིད། བོད་མིའི་མགོན་སྐྱ  བས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ ས། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་དང། དེ་བཞིན་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མ་ཡིན་པའི་བོད་དོན་དང་བོད་མིར་སྐ བས་དེར་རོགས་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་སྡ ེ ་ཚན་མང་དག་ཅིག་ལ་འབྲ ེལ་མཐུ ད་གནང་སྟ ེ། བོད་མི་རྣ མས་བཙན་བྱ ོལ་ནང་གནས་པའི་རིང་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གནང་རྒྱུ   ་དང། ལྷ ག་པར་བོད་པའམ་བོད་རིགས། བོད་མི་ཟེར་བའི་ངོ་བོ་མ་བརླ ག་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ ་ངོས་འཛིན་བྱ ས་ཡོད།  མི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱ  ་གར་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ཡིན་ནའང་བོད་མི་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡོད་པ་དེ་དག་སྲ ན་མ་ལྟ ར་མ་ཐོར་བའི་ཆེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་དང་ལྷ ན་བཀའ་བསྡུ  ར་མཛད་དེ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་དང་མངའ་སྡ ེ་སོ་སོའ་ིགཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ལ་བརྟ ེན་ནས་ད་ཡོད་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་འདི་དག་ཐོག་མ་འགོ་འཛུ གས་རྒྱུ   འི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་བཞིན་རིམ་པས་ད་ལྟ ་རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་གྱ ི ་ནང་བོད་པ་རང་གི་ཆེད་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་འཚ་ཐབས་དང། ཆོས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་ཆོས་སྡ ེ་ཡོད་པ། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཡང་ཡོད་པ་གང་ལྟ ར་ཆ་ཚང་སྒྲུ   བ་པའི་སྡ ེ་ཚན་དེ་དག་སྐ བས་དེ་དུ ས་ཀྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རིམ་བཞིན་འགན་འཁུ ར་བཞེས་ཏེ་བཙུ གས་པ་ཞིག་

རེད། ད་ལྟ འི་ཆར་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དོན་གྱ ིས་གཙས་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ཐོག་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱ ིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་སྐུ  ་དབང་བཞེས་མ་དགོས་པའི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུ ང་བཅའ་ཁྲ ིམས་བསྐྱ  ར་བཅོས་བྱ ས་རྗ ེས། ད་ལྟ འི་བཀའ་ཤག་འདི་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟ ེན། ང་ཚའི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་སྔ ར་ལོ་ ༥༠ ལྷ ག་གི་རིང་བཙན་བྱ ོལ་ནང་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱ  བ་སྟ ེ ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་སྲ ་བརྟ ན་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་འདི་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་དང། དེ་དག་མུ ་མཐུ ད་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ   ། ནུ ས་ལྡ ན་ཞིག་ཡོང་ཐུ བ་པ་བཟོ་རྒྱུ   ་དེ་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྣ མ་པ་ཚས་ཤེས་གསལ་རེད། རྒྱ  ་གར་དང། བལ་ཡུ ལ། འབྲུ  ག་བཅས་རྒྱ  ལ་ཁབ་གསུ མ་ང་ཚར་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་རིང་བརྒྱུ   ད་ལམ་འདི་བརྒྱུ   ད་ནས་རྒྱ  ལ་ཁབ་དེ་དག་གི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། རྒྱ  ལ་ཁབ་གསུ མ་པོ་དེའི་ནང་རྒྱ  ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གནས་སྟ ངས་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚ ་བོད་མིའི ་གནས་སྟ ངས་མི་འདྲ ་བ་དང། དཀའ་ངལ་ཡིན་ནའང་གདོང་ལེན་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་རིགས་མི་འདྲ ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ངས་དེ་རིང་འདིར་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་ཞུ ་མ་དགོས་པར་གང་ལྟ ར་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ནས་ང་རང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་རྒྱུ   འི་ཆེད་གཙ་བོ་ང་ཚས་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སྤ ེལ་བཞིན་པ་དེ་དག་གལ་ཆེར་རྩ ིས་པའི་ཐོག ལྷ ག་པར་རྒྱ  ལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ིགཞུ ང་དང་མི་མང་མཉམ་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་ང་ཚས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རྩ ིས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལོ་གཅིག་གི་ནང་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཆེན་པོ་ཐོན་སོང་ཞེས་ངས་དེ་རིང་ཞུ ་རྒྱུ   ་དམིགས་བསལ་མེད། འོན་ཀྱ ང་དབུ ས་སམ་ས་གནས་གང་རུ ང་ནས་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་རྩ ིས་ཏེ་རྣ མ་དཔྱ ོད་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་གོམ་པ་སྤ ོ་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པར་མི་མང་ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དགོས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་གྱ ི་ནང་གནས་པའི་བོད་མི་ཚའི་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི ་གནས་སྟ ངས་མི་འདྲ ་

བ་རེད། ཉམ་ཐག་དེ་དག་ད་དུ ང་ཡང་དངོས་གནས་དྲ ང་གནས་ཀྱ ི་ཉམ་ཐག་རེད་འདུ ག དེ་དག་ལ་ང་ཚས་རོགས་སྐྱ  ོར་ཙམ་མིན་པར་ཉམ་ཐག་དེ་དག་གི་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སྟ ངས་ལས་གྲ ོལ་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱ ེད་ཐུ བ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཇི་ཡོད་ཐོག་བསམ་ཞིབ་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན། དེ་སྔ ་ནས་བཟུ ང་ད་བར་གཞུ ང་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད། རོགས་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་བལྟ ས་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྱ ོལ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་གི་གནང་ཕྱ ོགས་དེ་དག་ལ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཆོག་གི་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་དེ་དག་གི་ཐོག་སྔ ར་ནས་བཙུ གས་པའི་ལས་གཞི་རྣ མས་ལ་ང་ཚས་མུ ་མཐུ ད་ལྟ ་རྟ ོག་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུ བ་རྒྱུ   ་དང། དེ་མིན་སྔ ར་གྱ ི་ལས་གཞིས་དེ་དག་གླ ོ་བུ ར་དུ ་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་མ་དགོས་པར་མུ ་མཐུ ད་ཡག་པོ་གནས་རྒྱུ   ་དགོས་གལ་མཐོང་ཚ། ང་ཚས་ནུ ས་པ་ཆེ་རུ ་གཏོང་རྒྱུ   ་དང་འགྱུ  ར་བ་རིམ་བཞིན་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུ ག ང་ཚ་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་ངོས་ནས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མི་སུ ་རུ ང་དབྱ ེ ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གཟིགས་ཕྱ ོགས་གཅིག་མཚུ ངས་གནང་དང་གནང་མུ ས་ཡིན་ལ་ད་དུ ང་ཡང་དེའི་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་ཤུ གས་རྒྱ  ག་བཞིན་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ནང་རྒྱུ   ན་རིང་གནས་པའི་བོད་མི་ཚར་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་འདུ ག དེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ ་འབྱ ོར་མཁན་ལའང་དམིགས་བསལ་གྱ ི ་དཀའ་ངལ་འདུ ག ཁོང་ཚ་ཚང་མའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ང་ཚས་གཙང་མ་མེད་པ་བཟོ་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་ཅེས་ཞུ ས་ན་ངའི་ཁ་ཧམ་པ་ཆེ་དྲ གས་ཀྱ ི་རེད། འོན་ཀྱ ང་ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདིའི ་ངོས་ནས་ཁ་ཞེ ་གཉིས་མེད་ཀྱ ིས་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཐོག་ད་བར་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན། ལོ་ལྔ ་ཟིན་པའི་རྗ ེས་ཀྱ ང་རྣ མ་ཚའི་ངོས་ནས་བྱུ  ང་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་ན་མེད་པ་ཞིག་གཟིགས་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱ ི ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་རིང་བརྒྱུ   ད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་ངས་མི་མང་ལའང་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ར། ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་ཚགས་ཚུ ད་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་ན། ང་ཚ་སྔ ར་ལྷ ག་མཐུ ན་ལམ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༤༣
པོ་ཡིན། སྒྲ  ིག་འཛུ གས་དང་ལས་དོན་གྱ ི་ཐོག་ནས་མ་འགྲ ིག་པ་འདུ ག་ནའང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ ་འགན་ཁུ ར་མཁན་དེ་ཚའང་ལས་སླ ་པོ་མ་རེད། ས་གནས་སོ་སོར་གདོང་ལེན་བྱ ེད་དགོས་པ་དང་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ  ག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དེའི་ཁྱ བ་ཁོངས་ལས་བྱ ེད་དེ་དག་གི་ལས་དོན་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་ལ་བསྔ གས་བརྗ ོད་ཞུ ་གི་ཡོད། 

བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང་དེའི་ཆེད་དུ ་གཞོན་སྐྱ  ེས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཐོན་མཁན་གང་མང་ཞིག་ལ་ཁྱ ད་ལས་པ་རིགས་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་གྱ ི ་སླ ོབ ་སྦྱ  ོང་གོ ་སྐ བས་ཐོབ་ཆེད་མ་དངུ ལ་བུ ་ལོན་གྱ ི ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་སྦྱ  ོར་རྒྱུ   འི ་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ ་སྤྱ  ི་ཚགས་དངུ ལ་ཁང་ངམ་བོད་པའི་དངུ ལ་ཁང་ཞིག་འཛུ གས་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་རེད། ༢༽རང་ཁ་རང་གསོའ ་ིགནས་སྟ ངས་སྟ ེང་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང ་རྒྱུ   ་ཡག་ཤོས་དེ ་ལས་འཚལ་མ་ཡིན་པར་ལས་རིགས་གོ་སྐ བས་སྐྲུ   ན་ཐུ བ་མཁན་གྱ ི ་ཆ་ཤས་གང་མང་ལེན་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གཟིགས་ཀྱ ི་ཡོད། དེའི་ངོ་བོའ ་ིཆ་ནས་གཞོན་སྐྱ  ེས་གང་མང་བཟོ་ཚང་དང་ཚང་གཉེར་ཐོག་དོ ་དབྱ ིངས། དེ་བཞིན་དངོས་སུ ་བཞུ གས་ཐུ བ་རྒྱུ   ར་རམ་འདེགས་དང་གསོ་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་ལམ་རིམ་དེ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱ ོར་ལས་ཁུ ངས་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། བཀའ་ཤག་དགོངས་དོན་ལྟ ར། ལས་དོན་དེ་ཚ ་དོན་འཁྱ ོལ་ཡོང་རྒྱུ   འི ་ཐོག་ང་ཚས་ཞིབ་འཇུ ག་གི་ལས་དོན་འགྲ ོ་དང་འགྲ ོ་མུ ས་ཡིན། གལ་ཆེ་ཤོས་འདས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་འཕྲ ོས་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་འཐུ ས་ཤོར་མེད་པའི་ཐོག་ནས་མཇུ ག་སྐྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད།  བ ཀ འ ་ཤ ག ་ ངོ ས ་ ན ས ་ ༸ གོ ང ་ ས ་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ  འི་འཁྲུ  ངས་

སྐ ར་ཉིན་གཏམ་བཤད་ནང་འཐུ ས་ཤོར་ཆེན་པོ ་ཕྱ ིན་མེད་པའི་སྐ ོར་གསུ ངས་ཡོད། དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟ ངས་རེད། དེ་དག་གཙ་བོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱ  བས་མགོན ་ཆེན ་པོ ་མཆོག ་གི ་ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་དང་། མང་ཚགས་ཀྱ ི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར། དངོས་སུ ་ལས་ཀ་བྱ ེད ་མཁན་གྱ ི ་ལས་བྱ ེད ་རྣ མ་པའི་ཕྱ ར་གྲུ  ་མཉམ་འདེགས། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པས་དབུ ས་པའི་བཀའ་བླ ོན་རྣ མ་པའི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་དང་ཆིག་སྒྲ  ིལ་གྱ ི ་གནས་སྟ ངས་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ི ་དང་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

འོན་ཀྱ ང་མ་འགྲ ིག་པ་བྱུ  ང་ཚ་ཡིག་ངག་གང་གི་ཐོག་ནས་རུ ང་ཐད་ཀར་ནང་སྲ ིད་ལས་ཁུ ངས་སུ ་འབྲ ེལ་བ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ ར་གནང་ན་ང་རང་ཚ་ཚགས་ཚུ ད་ཡོང་རྒྱུ   ར་མཉམ་རུ བ་དང་ཆིག་སྒྲ  ིལ་ད་ལྟ འི་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་ཐོག་ནས་དོན་སྙ ིང་ལྡ ན་པའི་ཕན་པ་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་ཀྱ ི ་རེད་བསམ་གྱ ི་འདུ ག མཐའ་དོན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་ཁྲ ི་ཕྲ ག་བརྟ ན་པ་དང། དེ་བཞིན་བོད་ནང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མྱ ངས་དང་མྱ ོང་བཞིན་པའི་ང་ཚའི་བོད་རིགས་རྣ མས་ཀྱ ི་དཀའ་སྡུ  ག་དེ་དག་ལས་གང་མགྱ ོགས་གྲ ོལ་ཐུ བ་པ་དང་གཞིས་བྱ ེས་མཉམ་འཛམས་གང་མྱུ  ར་ཡོང་བའི་སྨ ོན་ལམ་དང་བཅས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད།

དཔལ་འབྱ ོར་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དོན་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་དཔལ་འབྱ ོར་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།
༄༅། །དཔལ་འབྱ ོར་བཀའ་བླ ོན་ཚ ་རིང་དོན་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་དཔལ་འབྱ ོར་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་བཀའ་བླ ོན་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། དཔལ་འབྱ ོར་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལས་དོན་ཞུ ་སྒ ོ ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཙ ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་ལོ་རེའི ་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི ་གཏོང་ཡོང་སྔ ོན་རྩ ིས་ཀྱ ི ་ལམ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི ་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་བཀའ་འཁྲ ོལ་ཐོབ་པ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དེ་རེད། དེ་བཞིན་བཀའ་འཁྲ ོལ་གང་བྱུ  ང་བ་དེའི་དགོས་ངེས་རྣ མས་ཐབས་འཚལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དེ་ཡིན། དེའི་ལས་དོན་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ ་དགོས་པ་རྣ མས་ནི་རྒྱུ   ན་གཏན་གྱ ི ་ལས་དོན་ཞིག་རེད། དཔལ་ལྡ ན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སྐ བས་བཅུ ་བཞི་པའི་བཀའ་ཁྲ ིའི་མཛད་འགན་དམ་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་དགོས་མཁོ་དང་། ལྷ ག་པར་བཀའ་ཤག་གི་ཆིག་སྒྲ  ིལ། རང་ཁ་རང་གསོ། གསར་གཏོད་ཀྱ ི ་ལྟ ་གྲུ  བ་གསུ མ་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་གསར་དུ ་སྤ ེལ་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་གནང་བ་རེད།  དེའི ་ནང ་ནས་ལས་དོན ་ཁག་གཉིས ་དཔལ་འབྱ ོར་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཞུ ་དགོས་རྒྱུ   ་ཆགས་ཡོད། ༡༽བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་དང་ལྷ ག་པར་གཞོན་སྐྱ  ེས་ནང་ཁྱ ད་ལས་པ་གང་མང་ཐོན་ཐབས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤༤

༄༅། །བདེ་སྲུ  ང་བཀའ་བླ ོན་འབྲ ོང་ཆུ ང་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། བཀའ་ཤག་གསར་པས་ལས་འཁུ ར་བཞེས་ནས་ལོ་གཅིག་འཁོར་ཡོད། བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་མིང་རྒྱ  བ་འཁུ ར་གྱ ིས་ལས་འགན་གཙ་བོ་༸སྐྱ  བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ  ་ཕྱྭ  འི་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན་པར་སོང་། གཙ་བོ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་དང་མངའ་སྡ ེ། ང་རང་ཚའི་འགོ་ལས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་སྔ ར་ལྷ ག་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ་དེ་དག་ལ་དམ་དོན་འཕྱུ  ག་མེད་ཞུ ་གི་ཡོད། མང་ཚགས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ལ་ཞེ་དྲ ག་མེད། ནང་སྲ ིད་དང་ཤེས་རིག འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལ་མང་གི་རེད། ཕྲ ན་བུ ་ཡུ ལ་ལུ ང་གི་ཁྲ ིམས་དང་འབྲ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལམ་སྟ ོན་དང་བཀོད་ཁྱ བ་གནང་རྒྱུ   ་རེད། ལྷ ག་པར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་བྱ ས་ཏེ་མིའི་ལུ ང་པའི་ནང་གནས་སྐ བས་མི་ཚང་མར་སྐྱ  བས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་མི་གསར་དུ ་འབྱ ོར་བ་རྣ མས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟ ེན། དེ་ཚའི་ཐོག་ད་དུ ང་ཉུ ང་ཤས་ཤིག་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ   ་ལྷ ག་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཚང་མ་གྲ ལ་སྒྲ  ིག་ཚར་

ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་ཡིན། ལྷ ག་པར་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་གསར་དུ ་ཕེབས་ཏེ་ང་རང་ཚ་རྒྱ  ་གར་ནང་བསྡ ད་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ ་དང་རྒྱ  ་གར་ནང་སྐྱ  ེས་པའི་ཕྲུ  ་གུ ་སྐྱ  བས་བཅོལ་བའི་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན་ཚ་ལ་ལོ་ལྔ ་རེའི་མཚམས་སུ ་དུ ས་འགྱ ངས་ཞུ ་རྒྱུ   འི་བཀའ་འཁྲ ོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱ ེན་གྱ ི་ཡོད། དེའི་ཐོག་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་དང་ལྡ ི ་ལི་དོན་གཅོད་ནས་ཐུ གས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་པའི་ཐོག་བཀའ་འཁྲ ོལ་མགྱ ོགས་པོ་ཐོན་ཡོད། དེ་ཚ་ཡོངས་གྲ གས་ཕྱ ིན་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཡིན་སྟ བས་ངས་དམིགས་བསལ་ཞུ ་དགོས་མི་འདུ ག དེ་བཞིན་མང་ཚགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ  ་ཕྱྭ  ར་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་མང་ཚགས་ཀྱ ི ་བདེ་འཇགས་ཐོག་ལས་ཀ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡིན། དེའི་བར་ལ་འགྱུ  ར་འགྲ ོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱ ིན་ཡོད། དེ་ཡང་ལོ་བཞི་བརྒྱ  ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱ ི ་ལོ་རྒྱུ   ས་ལ་འཕོ་འགྱུ  ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱ ིན་པ་ཡིན་སྟ བས་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཟང་ཟིང་དང་ལྷ ིང་འཇགས་མེད་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཡོང་རྒྱུ   ་དེ་གཞི་གྲུ  བ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྲ ིད་དབང་རྩ ིས་སྤྲ  ོད་མཛད་པའི་འཕོ་འགྱུ  ར་དེ་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ཧ་ལས་པའི་འགྱུ  ར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ལྷ ིང་འཇགས་དང་ཞི་འཇམ་ཐོག་གནས་ཐུ བ་པ་དེ་ནི་གཙ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་དང་མང་ཚགས་ལ་གསེད་བཀྲ ོལ་དང་བཀའ་སླ ོབ་རབ་དང་རིམ་པ་སྩ ལ་བར་བརྟ ེན་ནས་བྱུ  ང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ང་ཚར་སྤྱ  ི་ཚགས་བདེ་འཇགས་ཀྱ ི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ནང་རྡ ོག་ཁྲ ེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དེ་ཡིན་པར་བརྟ ེན། དེ་དག་ཐད་ད་དུ ང་རྒྱ  ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱ ི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ  ་ཕྱྭ  འི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་བརྗ ོད་མེད་དང་དེ་བཞིན་ང་ཚའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་རྒྱུ   ར་མཐུ ན་འགྱུ  ར་མཉམ་རུ བ་སྦ ི་གསང་གནང་དགོས་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་ད་རེས་བརྒྱུ   ད་ལམ་འདི་བརྒྱུ   ད་ནས་བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་

ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མར་འབོད་སྐུ  ལ་གསལ་འདེབས་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་། སྔ ར་བཞིན་མཐུ ན་འགྱུ  ར་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ལ། ལྷ ག་པར་མིང་ཁྱ ོན་ནས་མེད་པར་རྒྱ  བ་ཕྱ ོགས་སུ ་ཕྱ ག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཡང་གཞིས་ལུ ས་ནང་ལ་སྲ ོག་འབེན་ལ་བཙུ གས་ཏེ་ཕྱ ག་ལས་གནང་མཁན་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཚར་བཀའ་དྲ ིན་རྗ ེས་དྲ ན་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག མ་འོངས་པར་ཡང་རྒྱ  ་ཆེའི ་མང་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཐུ ན་འགྱུ  ར་ཆེད་ང་ཚར་གནས་ཚུ ལ་མཁོ་སྤྲ  ོད་དང་ཉེན་བརྡ ་བཏང་རྒྱུ   ་དང་དེ་མིན་ལྕ ག་སྐུ  ལ་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་དེ་ཚ་སྐ བས་དང་དུ ས་ལ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་མིན་མང་ཚགས་ཀྱ ི་བདེ་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པ་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་མེད། དེ་ནས་ལས་དོན་སྤ ེལ་ཕྱ ོགས་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཟབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ད་པ་ལོ་འདིའི་ནང་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུ  ང་ཡོད། མ་འོངས་པར་བདེ་སྲུ  ང་གི་ལས་བྱ ེད་དེ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི ་ལས་བྱ ེད་ཡིན་པར་བརྟ ེན། དེའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དང་ལམ་སྟ ོན་བཀོད་སྒྲ  ིག་གཅིག་གྱུ  ར་བསྟུ  ན་དགོས་པར་སོང་ལས་བྱ ེད་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུ   ས་ཡོད་ཆགས་ཡོད་ཀྱ ང་འཕོ་ལེན་གྱ ི་གནས་ཚུ ལ་རང་བཞིན་གྱ ི་ཡོང་གི་ཡོད་པས་མི་འགྲ ོ་རང་འགྲ ོ་རེད། དེར་བརྟ ེན་སླ ད་ཕྱ ིན་བདེ་སྲུ  ང་རང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱ ག་ལས་གནང་མཁན་ཁྱ ད་ལས་པ་ལྟ ་བུ ་འཛུ གས་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་བསམ་བླ ོའ་ིརྨ ང་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བར་ལམ་དགོས་མཁོ་ཛ་དྲ ག་པོ་གང་ཡང་བྱུ  ང་མེད། འོན་ཀྱ ང་ང་ཚས་དེའི་ཐོག་འཆར་འབུ ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་ཤུ གས་རྒྱ  ག་རྒྱུ   འི་བསམ་བླ ོ་བཏང་ཡོད། དེ་ལས་ལྷ ག་པའི་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི ་འཆར་གཞི་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་དམིགས་བསལ་ཞུ ས་ཀྱ ང་དགེ་མཚན་མཐོང་གི་མི་འདུ ག ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ ་ཞིག་ཞུ ས་ན་རྒྱ  ་ཆེའི་མང་ཚགས་ལ་འཐུ ས་ཀྱ ི་མི་འགྲ ོ་སྙ མ་གྱ ི་འདུ ག ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད།

བདེ་སྲུ  ང་བཀའ་བླ ོན་འབྲ ོང་ཆུ ང་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་གིས་བདེ་སྲུ  ང་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༤༥

༄༅། །ཕྱ ་ིདྲ ིལ་བཀའ་བླ ོན་བད་ེསྐྱ  ིད་ཆོས་དབྱ ངས་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་བཀའ་བླ ོན་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ང་ོསྤྲ  ོད་གནང་དོན། བཀའ་ཤག་གསར་པས་ཕྱ ག་ལས་གནང་སྟ ེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་སྐ བས་དེར་ངས་འཚམས་འདྲ ིའི་བཀྲ ིས་བདེ་ལེགས་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་རིང་གོ་སྐ བས་འདི་བརྒྱུ   ད་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་གཅིག་རིང་ཕྱ ག་ལས་གང་དང་གང་གནང་བའ་ིསྐ ོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ ་ག་ིཡིན། ཕྱ ་ིདྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་གནད་དོན་གཙ་བོ་གཅིག་བོད་ཕྱ ི་ནང་གཉིས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ལ་བལྟ ས་ཏེ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གང་ཐུ བ་རག་ཐབས་གནང་རྒྱུ   འི་ལས་འགན་གཙ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའ་ིནང་ནས་ད་ལྟ འ་ིབོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ཀྱ ི་ལས་འགན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། དམིགས་དོན་ད་ེསྒྲུ   བ་ཆེད་ཕྱ ་ིདྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནང་ཚན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའ་ིནང་ནས་གཙ་བ་ོསྒྲ  ་བརྙ ན་ཚན་པ་དང་། བོད་ཡིག་ཚན་པ། དབྱ ིན་ཇ་ིཚན་པ། རྒྱ  ་ཡིག་ཚན་པ། ཁོར་ཡུ ག་ཚན་པ། ཀམ་པུ འུ ་ཊར་ཚན་པ། འགྲ ེམས་སྟ ོན་ཁང། བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚན་པ། འགྲ ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཚན་པ། སྣ ང་ཐང་པར་ཁང་ཚན་པ་བཅས་ཡོད། ཚན་པ་ད་ེདག་ག་ིའབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་ཚས་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་འཐུ ས་ཤོར་མ་འགྲ ོ་བར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད། ཕྱ ི་འབྲ ེལ་གྱ ི་འབྲ ེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ ས་ན། འད་ིལ་ོབོད་ནང་ཛ་དྲ ག་ག་ིགནས་སྟ ངས་ཆགས་ཡོད་སྟ བས། རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ག་ིརྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གྱ ི་གྲ ོས་ཆོད་བཞག་མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་ཚའི་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པས་ལྷ ན་རྒྱ  ས་ཚས་གཟིགས་ཐུ བ་ཡོད་ངེས་རེད། དེའ་ིནང་ནས་ཨ་རིའ་ིགྲ ོས་ཚགས་གོང་མ་དང་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་ནང་བཞག་པའི་གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་དེ་ང་ཚའི་གྲུ  བ་འབྲ ས་གཙ་བོར་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་ནང་གྲ ོས་ཆོད་བཞག་ཐུ བ་པ་

མ་ཟད། ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོམཇུ ག་དང་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་གྲ ོས་ཆོད་གཉིས་པ་ཞིག་བཞག་ཐུ བ་ཡོད། ང་ཚ་ཕྱ ་ིའབྲ ེལ་ཐོག་ནས་རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྲ ེལ་བ་ཞུ ་སའི་བརྒྱུ   ད་ལམ་གཙ་བོ་ཞིག་ང་ཚའི་དོན་གཅོད་ཁག་ཆགས་ཡོད། དོན་གཅོད་ཁག་ན་ིས་གནས་སུ ་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མིན་པའི་ཚགས་པར་འབྲ ེལ་བ་གནང་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚའ་ིངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པ་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོབརྩ ་ིག་ིཡོད། ད་ལྟ འ་ིགནས་སྟ ངས་ལ་བལྟ ས་ན། རྒྱ  ལ་ཁབ་ལྔ ་བཅུ ་ལྔ ་བདུ ན་ཙམ་ནང་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པ་གནས་ཡོད།  ད་ལོ་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པའི་ལྷ ན་ཚགས་ཨི་ཤེ་ཡ་དང་ཡུ ་རོབ་ཀྱ ི་ཚགས་འདུ འི་ཐོག་བཅར་རྒྱུ   འ་ིག་ོསྐ བས་བྱུ  ང་། ད་ེབཞིན་ཕྱ ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལོའ་ིལ་ོམཇུ ག་ཏུ ་ཡང་བསྐྱ  ར་འཛམས་རྒྱུ   འི་འཆར་གཞི་ཡོད། མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྐ ོར་ལ་ཞུ ས་ན་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་དང་འཇི་ནི་ཝའི་དོན་གཅོད་ཀྱ ིས་ལས་འགན་གཙ་བ་ོབཞེས་ཡོད། འགྲ ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་འབྲ ེལ་བའ་ིཚགས་འདུ ་ལ་ོགཅིག་ནང་ཐེངས་གསུ མ་དང་། ཚགས་དུ ས་ཐེངས་རེར་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་རྣ མ་པ་ཚ་དང་འཇི་ནི་ཝའི་དོན་གཅོད་ཚང་མས་ཧུ ར་ཐག་གིས་ད་ལྟ འི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ཐད་ཞབས་ཞུ ་འབད་བརྩ ོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད། ད་ེབཞིན་ཕྱ ་ིའབྲ ེལ་དང་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི། དབྱ ིན་ཡིག་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་དང་འབྲ ེལ་བ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དེ་རང་བཞིན་གྱ ིས་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚའི་གསར་འགོད་འབྲ ེལ་མཐུ ད་པ་ཚའི་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་གི་ཚུ ར་འབྲ ེལ་བ་གནང་མཁན་ཚར་གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་ཀྱ ིས་རྒྱུ   ན་དུ ་སྣ ་ེལེན་དང་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཞུ ་རྒྱུ   འ་ིལས་འགན་གཙ་བ་ོཞིག་དང་། ད་ེམིན་ང་ཚའ་ིངོས་ནས་ཕར་འབྲ ེལ་བ་ཞུ ་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་སྔ ོན་ལ་ོབཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་དམ་འབུ ལ་སྐ བས་གསར་འགོད་པ་དགུ ་བཅུ ་གོ་ལྔ ་

ལྷ ག་ཙམ་རྡ ་སར་ཕེབས་ཡོད་པ་ཚར་ང་ཚས་སྣ ེ་ལེན་ཞུ ས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ད་ལ་ོདུ ས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐ བས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཉི་ཤུ ་རྩ ་གཉིས་ཀྱ ི་གསར་འགོད་པ་སུ མ་བརྒྱ  ་དྲུ  ག་ཅུ ་རེ་ལྔ ་ལྷ ག་ཙམ་ལ་སྣ ེ་ལེན་དང་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་གང་ཐུ བ་ཞུ ས་ཡོད། དབྱ ིན་ཇིའ་ིསྡ ་ེཚན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱ ེན་གསལ་རེད། ད་ེབཞིན་ང་ཚའ་ིངོས་ནས་བོད་ཡིག་དང་རྒྱ  ་ཡིག་ཚན་པ་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོབརྩ ་ིག་ིཡོད། བོད་ཡིག་ཚན་པས་ཤེས་བྱ ་དུ ས་དེབ་དང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཤོག དྲྭ  ་རྒྱ  འ་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུ ལ་གང་མང་བཀོད་དང་འགོད་བཞིན་པ་རེད། ཚད་དང་ལྡ ན་པ་ཞིག་བཀོད་དང་འགོད་མུ ས་ལ་བརྟ ེན་བོད་སྐ ད་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུ  ར་བརྒྱུ   ད་ལམ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་རྡ ་ས་དང་བོད་ནང་ག་ིགནས་སྟ ངས་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུ ལ་མཁྱ ེན་རྟ ོགས་ཡོང་ས་གཙ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ  ་ཡིག་ཚན་པའ་ིསྐ ོར་ལ་ཞུ ས་ན། བོད་ཀྱ ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ  ་མ་ིརིགས་སམ་རྒྱ  ་གཞུ ང་ཡིན་ནའང་འབྲ ེལ་བ་མ་བྱ ས་རང་བྱ ེད་ཞིག་ཆགས་ཀྱ ་ིཡོད། རྒྱ  ་ཡིག་ཚན་པས་དེའ་ིཐོག་ལས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡ་དང་ནིའུ ་ཡོཀ ཡུ ་རོབ་རྒྱ  ལ་ཁབ་ད་ེབཞིན་ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་འབད་བརྩ ོན་གནང་གི་ཡོད། ང་ཚས་རྒྱ  ་མིའ་ིསྤྱ  ི་ཚགས་ལ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་སྐ བས། བོད་ནང་གི་གནས་སྟ ངས་མཁྱ ེན་རྟ ོགས་ཡོང་ཆེད་བརྙ ན་འཕྲ ིན་དང་དྲ ་རྒྱ  ་བརྒྱུ   ད་པའམ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་པ་སོགས་ཀྱ ི་

ཕྱ ི་དྲ ིལ་བཀའ་བླ ོན་བདེ་སྐྱ  ིད་ཆོས་དབྱ ངས་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ །བོད་དང་བོད་མི། ༤༦
ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་བེད་སྤྱ  ོད་བཏང་སྟ ེ་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུ བ་ཞུ ་ག་ིཡོད། ང་ཚས་དམིགས་ཡུ ལ་ད་ེདག་བཟུ ང་སྟ ེ་འདི་ལོ་ང་ཚས་བརྙ ན་འཕྲ ིན་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ  ་སྐ ད་ཐོག་གསར་བཟ་ོབྱ ས་ཡོད། བརྙ ན་འཕྲ ིན་ད་ེདག་བརྒྱུ   ད་བོད་ནང་གི་གནས་སྟ ངས་གསལ་བཤད་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲ ིད་སྐུ  ་དབང་གསོལ་རས་སྩ ལ་བ་དང་ང་ཚའ་ིསྒྲ  ིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་མང་ཚགས་ལ་གནས་ཚུ ལ་ང་ོསྤྲ  ོད་ཞུ ས་པ་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། གསར་འགྱུ  ར་ཚན་པའི་སྐ ོར་ལ་ང་ཚ་བོད་ཀྱ ི་སྒྲ  ་བརྙ ན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། རྒྱ  ་གར་དང་ཡུ ་རོབ་བྱ ང་ཨ་རི་སོགས་ནས་གཟིགས་མཁན་མང་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་འདུ ག དེའ་ིནང་རྡ ་སའ་ིགནས་ཚུ ལ་གཅིག་པུ ་མིན་པར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུ ལ་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པ་གང་མང་ཞིག་སྟ ོན་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་བོད་ནང་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྙ ན་འཕྲ ིན་ཁག་གསུ མ་གསར་བཟོ་ཟིན་པ་དང་བཞི་པ་ད་ལྟ ་བཟ་ོམུ ས་ཡིན། སྔ ོན་མ་དང་ཅུ ང་མ་ིའདྲ ་བ་ཞིག་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་གསུ ང་བཤད་བརྙ ན་འཕྲ ིན་ཐོག་ནས་རྒྱ  ང་བསྲ ིང་ཞུ ས་ཏེ་མི་མང་གང་མང་ལ་གཟིགས་བདེ་བ་བྱུ  ང་ཡོད། ད་ེབཞིན་འད་ིལ་ོདུ ས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐ བས་ལ་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་ཆོས་ནས་བཟུ ང་ཇན་ཏ་ (Janta TV) བརྙ ན་འཕྲ ིན་ཐུ ན་མོང་ཐོག་ནས་ས་གནས་གང་ས་ནས་མཇལ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། ད་ལྟ འ་ིབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ཐོག་ལྟ ་སྐ བས། འགྲ ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་གནས་སྟ ངས་གཅིག་པུ ་མིན་པར་ཁོར་ཡུ ག་གནས་སྟ ངས་དེའང་ཛ་དྲ ག་ཆགས་ཡོད། ད་ེདང་འབྲ ེལ་བའ་ིང་ཚས་ཁོར་ཡུ ག་ཚན་པ་ནས་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཚགས་འདུ ་གལ་ཆེ་བ་དང་དེའི་ནང་ནས་མཉམ་འབྲ ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པའི་འདི་ལོ་ 

(Rio Earth Summit (Copenhagen) ཀ་ོཔན་ཧ་ེགན་དུ ་ཚགས་པའི་ཚགས་འདུ ་དེ་འདྲ ར་གང་ཐུ བ་བཅར་གྱུ  ར་འབད་བརྩ ོན་གནང་སྟ ེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་རྣ མས་ཞུ ས་ཡོད། འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་ཚ་ཁོར་ཡུ ག་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དང་། ཁོར་ཡུ ག་ཚན་པའ་ིལས་འགན་གཞན་ཞིག་ན་ིབོད་པའ་ིསྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཁོར་ཡུ ག་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་གོ་རྟ ོགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   འི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟ བས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་གཏམ་བཤད་ཡང་ས་ེགནང་བར་ཕེབས་ཡོད། གླ ོག་ཀླ ད་སྡ ེ་ཚན་གྱ ིས་ཚང་མའི་གཟིགས་སའི་དྲ ་རྒྱ  འི་རྣ མ་པ་གསར་པ་འགྱུ  ར་ཏེ་གྲུ  བ་འབྲ ས་གཙ་བོ་གཅིག་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་ཚགས་འབྲ ེལ་བའི་དྲྭ  ་རྒྱ  འི་ཐོག་ནས་ཕྱ ག་ལས་གནང་སྟ ངས་གསར་པ་ཞིག་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་འག་ོཚུ གས་ཡོད། དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ཀྱ ་ིཆེད་པར་རིགས་འགྲ ེམས་སྟ ོན་བྱ ས་པ་བརྒྱུ   ད་དེ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟ ངས་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་ཀྱ ི་རྡ ་སར་ཡོང་མཁན་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གང་མང་ཞིག་རྡ ་སར་ཡོད་པའི་འགྲ ེམས་སྟ ོན་ཁང་སྔ ོན་མ་ནས་ཡོད་པ་དང་སྐ ོར་སྐྱ  ོད་འགྲ ེམས་སྟ ོན་ཟེར་བའི་བརྗ ོད་གཞ་ིཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། ད་ེདག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་འགྲ ེམས་སྟ ོན་བྱ ས་པ་མ་ཟད། རྒྱ  ་གར་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཆ་ེཁག་དང་དུ ས་འཁོར་དབང་ཆེན་སོགས་མི་ཚགས་ཁྲ ི་སྟ ོང་མང་པོ་འཛམས་ས་བོད་པ་ཙམ་མིན་པར་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་འཛམས་སར་ང་ཚས་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ས་ཏེ་འགྲ ེམས་སྟ ོན་བྱ ེད་ཀྱ ་ིཡོད། ཕྱ ་ིདྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ངོས་ནས་ལ་ོགཅིག་ནང་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ཞུ ས་ན་ད་ེཙམ་རེད། ང་རང་ཕྱ ་ིདྲ ིལ་བཀའ་བླ ོན་ངོས་ནས་ཞུ ས་ན་དུ ས་ཐུ ང་དེའི་ནང་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་ལྔ ་ལ་བཅར་རྒྱུ   འ་ིག་ོསྐ བས་བྱུ  ང། ཁ་ེན་ཌ་དང་

བྷ ེལ་ཇམ། ལྷ ་ོཀ་ོར་ིཡ། ཉ་ིཧོང། ཐ་ེཝན་བཅས་རྒྱ  ལ་ཁབ་རེར་བཅར་དུ ས་ས་གནས་གཞུ ང་གི་འབྲ ེལ་ཡོད་མི་སྣ ་མཇལ་བ་དང་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པ། ས་གནས་བོད་མ་ིཚ། གསར་འགོད་པ་བཅས་གང་ཐུ བ་ཐུ ག་སྟ ་ེབོད་ནང་ག་ིཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་ཞུ ས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ ་བར་དུ ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་པ་དང་མུ ་མཐུ ད་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   འི་ལས་འགན་གཙ་བ་ོཞིག་བྱུ  ང་སོང་། ལ་ོརྗ ེས་མ་ད་ེམཚུ ངས་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཞན་པ་མང་པོར་བཅར་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་རེ་བ་ཡོད། ང་རང་སྒ ེར་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནང་ཞབས་ཕྱ ི་ཞུ ས་པ་ཐོག་མ་ཡིན་སྟ བས་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ངོས་ནས་ལས་འཆར་གསར་པ་མང་པོ་གཏན་མ་འཁེལ་གོང་ནས་ད་ལྟ ་བར་ལས་ཀ་བྱ ེད་སྟ ངས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱ ེད་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩ ིས་པ་ཡིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཚན་པ་སོ་སོའ་ིའབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་མཉམ་དུ ་གོ་བསྡུ  ར་ཞུ ་བཞིན་ང་ཚས་མ་འོངས་པར་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཕྱ ག་ལས་གང་འདྲ ་གནང་དགོས་མིན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། ད་ལྟ ་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ ་ཁྲ ིད་འོག་ལ་མི་རབས་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ི་དྲ ིལ་གྱ ི་ཕྱ ག་ལས་གནང་རྒྱུ   འི་ཆེད་དུ ་རྨ ང་གཞ་ིཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད། རྨ ང་གཞ་ིདེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་ང་ཚའ་ིལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། ལྷ ག་པར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲ ག་གནས་སྟ ངས་དེ་འདྲ ་ཞིག་གི་སྐ བས་ང་ཚས་དེའི་ཐོག་འཐུ ས་ཤོར་རྩ ་བ་ནས་མི་འགྲ ོ་བ་བྱ ས་ཏེ་འབད་བརྩ ོན་གང་ཐུ བ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་ང་རང་གིས་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་བསམས་ཏེ་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན། ཐུ གས་རྗ ་ེཆེ། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད།འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག་གིས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ིང་བསྡུ  ས།
༄༅། །འཕྲ ོད་བསྟ ེན་བཀའ་བླ ོན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག་གིས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་བཀའ་བླ ོན་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་ངོ་སྤྲ  ོད་གནང་དོན། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་འདིའི་ནང་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནས་ལས་གཞི་བསྒྲུ   བས་ཟིན་པ་དང་སྒྲུ   བ་བཞིན་པའི་གནས་

སྟ ངས་སྐ ོར་ཞུ ས་ན། ༡༽ འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་ལས་གཞི་ཐོག་མ་འདི་ལོ་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་སྨ ན་བཅོས་ལྟ ་སྐྱ  ོང་གི་ལས་གཞི་དེ་དངོས་སུ ་ལག་བསྟ ར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་འགོ་བཙུ གས་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཡག་ཐག་ཆོད་འགྲ ོ ་བཞིན་ཡོད། དེའི་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་མཁན་ཚགས་མི་བརྒྱ  ད་

སྟ ོང་མིན་ཙམ་དང། སྨ ན་བཅོས་ལྟ ་སྐྱ  ོང་ལས་གཞི་འདི་འགོ་བཙུ གས་ཏེ་ད་བར་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བཞེས་མཁན་མི་གྲ ངས་དྲུ  ག་ཅུ ་རེ་བདུ ན་ཙམ་བྱུ  ང་སོང། ཉེ་ཆར་སྨ ན་བཅོས་ལྟ ་སྐྱ  ོང་ལས་གཞིའི་ཚགས་མི་ཚང་མར་ངོ་སྤྲ  ོད་ལག་འཁྱ ེར་ (Smart card) མཐུ ན་འགྱུ  ར་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། ད་ལྟ འི་ཆར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་གཞིས་ཆགས་



༢༠༡༢ ཕྱ ི་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི་ཤེས་བྱ ། བོད་དང་བོད་མི།༤༧
ཁག་གི་ནང་ནས་སྦ ེལ་ཀོབ་ནང་ངོ་སྤྲ  ོད་ལག་འཁྱ ེར་ཆ་ཚང་བཟོས་ཟིན་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལས་གཞི་འདིའི་ཁོངས་སུ ་འཛུ ལ་ཞུ གས་བྱ ེད་མཁན་ཡོད་སའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་སུ མ་ཅུ ་སོ་གསུ མ་ནང་ངོ་སྤྲ  ོད་ལག་འཁྱ ེར་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   འི་ལས་རིམ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། ༢༽ལས་གཞི་གཞན་ཞིག་ནི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་གྱ ི་གྲ ངས་ཐོ་ལས་གཞི་འདི་ཚགས་ཚུ ད་ཡོང་ཆེད་དམིགས་བསལ་གྱ ི་ཁྱ ད་ལས་པ་སྨ ན་པ་གཅིག་ཟུ ར་དུ ་བསྐ ོ་གཞག་བྱ ས་ཡོད། མ་འོངས་པར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་གྲ ངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་འདི་ཚགས་ཚུ ད་དང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   འི་རེ་བ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ༣༽ འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་སྨ ན་པ་འདང་ངེས་མེད་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། སྨ ན་པའི་གྲ ངས་ཐོ་མང་དུ ་གཏོང་ཆེད་འདི་ལོ་བོད་མིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཀྱ ི་སྨ ན་པའི་ཟུ ར་བཅད་ཞབས་སྟ ེགས་ཐོབ་མཁན་སླ ོབ་མ་གྲ ངས་གསུ མ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང་སྦྲ  གས་བསྐྱ  ར་བཅོས་བྱ ེད་པའི་གན་རྒྱ  ་བཞག་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གན་རྒྱ  ་གསར་པ་འད་ིསྨ ན་པའི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གནང་མཁན་ཚང་མར་འཇོག་བཅུ ག་རྒྱུ   ་ཡིན། བོད་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྨ ན་པའ་ིཕྱ ག་ལས་གནང་མཁན་མང་དུ ་གཏོང་ཆེད་སྨ ན་པའི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱ ིས་གཙས་མཐུ ན་འགྱུ  ར་གཞན་རྣ མས་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ར་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ས་དང་ཞུ ་མུ ས་ཡིན། ༤༽ འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སླ ོབ་གསོའ་ིལས་འགུ ལ་ཐོག་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནས་འབད་བརྩ ོན་ཤུ གས་ཆ་ེཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ལ་ོནས་མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ཀྱ ིས་གཏན་འབེབས་བྱ ས་པའི་འཛམ་གླ ིང་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཉིན་མོ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ངོས་ནས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཐོག་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ་རྒྱུ   འ་ིའབད་བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང། ཉ་ེཆར་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའ་ིམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱ ི་ཉིན་མོར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནས་གཞུ ང་འབྲ ེལ་གྱ ི་ཐོག་མ་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ས་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སླ ོབ་གསོའ་ིལས་གཞི་འོག་ནད་གཞི་འགོས་ནད་དང་འགོས་ནད་མིན་པ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་སླ ོབ་གསོའ་ིལས་འགུ ལ་རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་གཏོང་རྒྱུ   འ་ིའབད་བརྩ ོན་ཞུ ་ག་ིཡིན། འད་ིལོའ་ིཕྱ ་ིཟླ ་ ༢ པའ་ིནང་

ཀོ་ལི་གྷ ལ་གཞིས་ཆགས་སུ ་སྨ ན་ཁང་གསར་རྒྱ  ག་ཞུ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨ ན་ཁང་ག་ིསྨ ན་པ་དང་འགན་འཛིན་གྱ ་ིལས་ཤག་ཚད་ལྡ ན་ཞིག་གསར་རྒྱ  ག་ཞུ ས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལ་དྭ གས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ འང་སྨ ན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་གང་མགྱ ོགས་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་ཡིན་པས་དེའ་ིའག་ོའབྱ ེད་ཆེད་ང་རང་ཕྱ ་ིཟླ ་ ༨ པའ་ིཟླ ་མཇུ ག་ཏུ ་ལ་དྭ གས་སུ ་འགྲ ་ོརྒྱུ   ་ཡིན། ད་ེབཞིན་ཊ་ིབྷ ་ིནད་གཞ་ིསྔ ོན་འགོག་དང་སྨ ན་བཅོས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་དང་བད་ེལེགས་སྨ ན་ཁང་གཉིས་ཟུ ང་འབྲ ེལ་ཐོག་ནས་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེདང་སྦ ེལ་ཀོབ། མོན་གྷ ོ་བཅས་ཀྱ ི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་དང་དགོན་སྡ ་ེཁགག་ིནང་ཊ་ིབྷ ་ིནད་གཞ་ིརྩ ད་གཅོད་ཆེད་ཊ་ིབྷ ་ིར་ིཆ་ི (TB Reach) ཞེས་བརྗ ོད་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་འདིའི་ལས་རིམ་དང་པོ་དེ་ང་ཚས་འདི་ལོ་གོ་སྒྲ  ིག་ཞུ ས་ཏེ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང་གྲྭ  ་བཙུ ན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཊི་བྷ ི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་བརྟ ག་དཔྱ ད་ཀྱ ི་ལས་གཞ་ིརྒྱ  ་ཆ་ེཞིག་འག་ོབཙུ གས་ཟིན་ཡོད། ལས་གཞ་ིའདི་དང་འབྲ ེལ་ནས་ཧུ ན་སུ ར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སྨ ན་ཁང་ལ་ང་ཚས་ནད་པ་འོར་འདྲ ེན་ཆེད་རླ ངས་འཁོར་ཞིག་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ས་ཡོད། སྦ ེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷ ་ོགཞིས་ཆགས་སྨ ན་ཁང་གཉིས་ཀར་ཊི་བྷ ི་ནད་གཞི་རིམ་པ་གསུ མ་པ་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ེད་ཆེད་འཕྲུ  ལ་ཆས་ཚད་དང་ལྡ ན་པ་ཇིན་ཨ་ེས་ིཔ་ཊ་ི (Gene Xpert) ཞེས་པ་སྨ ན་ཁང་གཉིས་ཀར་ང་ཚས་རོགས་རམ་ཞུ ་ཐུ བ་ཡོད། ད་ེནས་ངོས་རང་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཕྱ ོགས་བསྐྱ  ོད་སྐ ོར་ཞུ ས་ན། འད་ིལོའ་ིཕྱ ་ིཟླ ་ ༤ ནང་ཐེ་ཝན་རྒྱ  ལ་ས་ཐེ་པེ་ནང་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་བྱུ  ང། སྐ བས་དེར་ཐེ་ཝན་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་བླ ོན་ཆེན་ལས་ཐོག་དང་བླ ོན་ཆེན་ཟུ ར་པ་གཉིས་ཀར་མཇལ་རྒྱུ   ་བྱུ  ང། ད་ེབཞིན་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཙམ་མ་ཟད། ཐ་ེཝན་སོའ་ིསྨ ན་པའི་ཚགས་པ་དང་དེ་དང་འབྲ ེལ་བའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ཁག་གི་འབྲ ེལ་ཡོད་མི་སྣ ་མང་པོ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་བྱུ  ང། སྐ བས་དེར་ཐ་ེཝན་དང་བོད་མིའ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་དང་བླ ངས་ཚགས་པ་གཉིས་ཀྱ ི་དབར་བོད་མིའི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཆེད་གན་རྒྱ  ་ཞིག་འཇོག་རྒྱུ   འ་ིལས་རིམ་བང་སྒྲ  ིག་ཡོད། ད་ེརྗ ེས་པ་ོལེན་ཌིའ་ིརྒྱ  ལ་ས་ཝར་སོ་ལ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཕྱ ོགས་བསྐྱ  ོད་ཕྱ ིན་པ་ཡིན། ཁུ ལ་དེར་ཝར་སོའ་ིསྨ ན་པའ་ིམཐ་ོསླ ོབ་ལ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའ་ིསྨ ན་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཚགས་འདུ ་ཞིག་ལ་བཅར་བ་ཡིན། སྐ བས་དེར་པོ་ལེན་ཌིའི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་དང་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུ ངས་ཀྱ ི་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་དང་མཇལ་འཕྲ ད་ཀྱ ིས་པོ་ལེན་ཌིའི་གཞུ ང་ནས་བོད་མིའི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་ཐབས་ཤེས་ཇི་འདྲ ་ཡོད་མེད་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ས་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནས་རྒྱ  ང་བཅོས་ཀྱ ་ིལས་གཞ་ིཊ་ེལ་ིམ་ེཌ་ིསིན་ (Tele medicine) ཞེས་པ་འད་ིསྨ ན་པ་འགྲ ་ོམ་ཐུ བ་པའ་ིས་ཆ་ཧ་ཅང་ལུ ང་ཁུ ག ང་ཚར་སྨ ན་པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕྲ ད་བཞིན་པར་བརྟ ེན་དེ་སེལ་ཐབས་ལ་ང་ཚས་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཤར་ཁུ ལ་དུ ་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་བྱ ས་ཀྱ ང་ཁུ ལ་དེར་དྲ ་རྒྱ  ་དང་གླ ོག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྟ བས་ཐབས་ཤེས་ཐུ བ་མ་སོང། དེར་བརྟ ེན་ཐེངས་འདིའ་ིརྒྱ  ང་བཅོས་ཀྱ ་ིལས་གཞ་ིའདི་བཞིན་ཨོ་རི་ས་དང་མན་པར་གཞིས་ཆགས་སུ ་ལས་གཞི་འདི་འགོ་འཛུ གས་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན། རིང་མིན་ཟླ ་བ་གཅིག་གཉིས་ནང་གཞིས་ཆགས་ད་ེགཉིས་ནང་ང་ཚས་རྒྱ  ང་བཅོས་ཀྱ ི་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་འག་ོའཛུ གས་ཐུ བ་པའ་ིར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞུ ་བཞིན་ཡོད། འད་ིགའི་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ི་དྲུ  ང་ཆེ་དང་དྲུ  ང་འཕར་གཙས་པའི་འབྲ ེལ་ཡོད་ལས་བྱ ེད་ཚང་མས་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་ཐོག་ནས་ཕྱ ག་ལས་གནང་མུ ས་ཡིན། འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ལས་ཁུ ངས་ནས་བོད་མིའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཡོད་པའི་བརྒྱ  ་དཔོན་བཅུ ་དཔོན། ད་ེབཞིན་དགོན་སྡ ་ེཁག་དང་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་མི་དམངས་ཚང་མར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཐོག་དོ་སྣ ང་མང་ཙམ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། བཀྲ ་ཤིས་བད་ེལེགས། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད།། །།




