
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། ༤5 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

13th November 2013

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

(R.N. 5165/60)

ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་

བོད་སྐོར་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་ཞིག་བསྟན་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཕི་ལི་པིན་ Philippines 
ཡུལ་དུ་མཚོ་རླུང་དྲག་ཚུབ་ཧེ་ཡན་ Haiyan 
ཞེས་པ་དེས་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་

བཏང་བ་མ་ཟད། སྡོད་ཁྱིམ་གཏོར་བཤིག་ཕོག་པ་

སོགས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་བཟོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་

བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལི་པིན་གྱི་སྲིད་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷེ་ནི་ཉོ་ཨ་ཀི་ན་(Benigno 
Aquino III) མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་

འཕྲིན་སྩལ་བ་བརྒྱུད་ཕི་ལི་པིན་ནང་འབྱུང་བའི་

གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་པ་

དང་།  རང་བྱུང་གོད་ཆག་དེའི་འོག་རྐྱེན་ལམ་དུ་

གྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨོན་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་

མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ་

མ་ཟད། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་ངལ་

སེལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ཡང་གསོལ་

རས་སྩལ་ཡོད་འདུག །

༄༅། །རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་

ཚན་པས་Rajya Sabha TVཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡།༡༢ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་

ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ 

ཐོག དེ་བཞིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་བོད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་བྱུང་གློག་

བརྙན།  བོད་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན། “Tibet 
Ke Mehmaan” ཞེས་པ་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་

དང། དེ་ཡང་བརྙན་འཕྲིན་དེའི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་འདི་  

rstv.nic.in  བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཝི་ཏི་ནམ་མང་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ལ་
བཟང་སྤྱོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་

བྲང་དུ་ཝི་ཏི་ནམ་ Vietnam གྱི་ལས་དོན་འདྲ་

མིན་ནང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ (CEOs) དང་སྒྱུ་རྩལ་

བ། དེ་བཞིན་ཤེས་ལྡན་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༧༡ ཡོད་ཁོངས་ཕལ་མོ་ཆེ་བུད་མེད་ཡིན་པ་

རྣམས་ལ་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་དང་ནང་ཆོས་ངོ་

སྤྲོད་མཛད་དོན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཡིན་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། ཀླད་ཁམས་

ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་ལྟ་སྐབས་བོད་མི་དང་ཝི་

ཏི་ནམ་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་ཀླད་པར་ཁྱད་གང་

ཡང་མེད་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོའི་སེམས་ཚོར་དང་

ཤེས་རབ་དེ་དག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  དེར་

བརྟེན་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་

ཇི་འདྲ་ཞིག་ནང་ལྷུང་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ཞིབ་

ཚགས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ང་ཚོར་

ལྡན་ཡོད། དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕྱི་དངོས་

པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་

ཐོག་གཙོ་འཛིན་བྱས་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་པའང་དེའི་ཕྱོགས་སུ་

དམིགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཟང་

སྤྱོད་མ་འདེང་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། 

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་དྲི་

བ་མཛད་པ་བརྒྱུད་ཝི་ཏི་ནམ་ཡུལ་ནང་འདས་

པའི་ལོ་ ༣༠།༤༠ རིང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་

ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུལ་དེར་འབྲི་ཀློག་

ཤེས་མཁན་གྱི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥། ཟིན་

པ་དང་། སྒོར་ཐེར་འབུམ་བདག་པོ་གཉིས་ཙམ་

ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་མཛད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེང་སྐབས་ལྐོག་ཟ་རུལ་

སུངས་གི་དཀའ་ངལ་འདི་སྐྲན་ནད་ལྟར་འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མཐོ་དམའ་ཚང་མའི་ནང་དཀའ་

ངལ་ཧ་ཅང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་དཀའ་ངལ་

ཚང་མ་མི་མང་སྐྱོ་བོ་ཚོས་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་།  ལྐོག་ཟའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གཙོ་བོ་བཟང་

སྤྱོད་མ་འདེང་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་

པར་བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་དྲང་བདེན་སོགས་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལམ་

སྟོན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ལྐོག་ཟ་འགོག་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པ་ལས།  དེ་ལྟར་མིན་ན་དཀའ་ངལ་འདི་

མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་སློབ་

གསོའ་ིལམ་ལུགས་ནང་དུ་ནང་སེམས་བརྒྱུད་

དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་པོའ་ིརིན་ཐང་དེ་དག་གོང་

མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་

པ་དགོངས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེང་སྐབས་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་

དག་ཅིག་མིས་བཟོས་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་

སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡང་མིས་འཚོལ་ཐུབ་པ་

དང་། འཚོལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་

དང་།  ཕྱོགས་མཚུངས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་

འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་བཅས་ནི་དེང་སྐབས་

འཛམ་གླིང་ནང་ཛ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དཀའ་

ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་མགྱོགས་མྱུར་དཀའ་

ངལ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་

པ་ནི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་

སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་

གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།  

 དེ ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་བདག་མེད་ཁས་ལེན་

ཚུལ་དང་ཕྱི་རོལ་པས་བདག་རྟག་པ་རང་བྱུང་

འདོད་པ་འགོག་ཐབས། དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་སོགས་བདེན་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཕྱི་

ཉིན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞིས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་བཞི་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ནས་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྔའི་ནང་

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བཞིན་པ་

དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་ཕ་རན་སི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕ་རན་སི་གྲོས་

ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གླེང་སློང་གི་ཞུ་འབོད་

གནང་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

བྷེལ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་ནས་ཕ་རིན་

སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་

ཉིན་དེར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནང་ཕ་རན་

སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་ཁག་གཅིག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཕེབས་

བསུའི་སྣེ་ལེན་དང་འབྲེལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག 

སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་

ཐུགས་རྗེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མུ་མཐུད་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག 

 དེ་བཞིན་ཕྱི ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕ་རན་

སི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་གཙོས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་མགྲོན་འབོད་

གནང་བ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕ་རན་སིའི་

གྲོས་ཚོགས་ནང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་སྐོར་ཞུ་འབོད་ཀྱི་རེ་སྐུལ་བཏོན་

གནང་འདུག

 དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲོ་ཁུལ་དེར་གནས་

སྡོད་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་དང་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱིས་གླེང་བརྗོད་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལམ་

སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། རྩ་བའི་ལས་

རིམ་ལྟར་ན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནས་མེ་འཁོར་

བརྒྱུད་ནེ་ཌར་ལེན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཨེམ་སི་ཊར་

ཌེན་དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཁུལ་དེར་ཉིན་གྲངས་ 

༣ རིང་གི་ལས་རིམ་ཁག་གྲུབ་རྗེས། འཇར་མ་

ནི་དང་དེ་ནས་དབྱིན་ཡུལ་བཅས་སུ་ཕྱོགས་

ཕེབས་གནང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ཚོགས་

སྒེར་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གསལ་

སྟོན་གནང་ཐོག བོད་དོན་ཞུ་འབོད་གནང་རྒྱུ་

མ་ཟད། ཁུལ་སོ་སོར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་

རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག །

རྒྱ་རིཌ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་བོད་དོན་གླེང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སི་ཌི་ནི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་དུ་ཕྱི་སྡོད་བཙན་བྱོལ་རྒྱ་རིགས་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕྱི་མིག་དང་རྒྱང་ལྟ་(Chinese 
Exiles in Australia: Retrospect and 
Prospect) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། 

དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་

མཐུད་པ་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་དང་། སི་ཌི་ནིའི་ཁུལ་དུ་

གནས་སྡོད་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་རྩོམ་པ་

པོ། མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ། རྒྱུས་རྩལ་བ་སོགས་

མི་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླེང་སི་ཌི་ནི་ཚན་རིག་ལག་

རྩལ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིརྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་

གྱི་དགེ་ཆེ་ཕང་ཆུང་ཡི་ Dr.Chong Yifeng 
ལགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་དང་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང།      

བགྲོ་གླེང་ཐོག་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་འཛམ་གླིང་གང་

སར་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་དུས་

འགྱུར་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས།    ད་བར་རྒྱ་ནག་

ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལྷག་པར་བོད་མིས་

གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་

གྱིས་བྱ་སྤྱོད་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་

ཐུབ་མེད་ལུགས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡3

རལ་གྲི་གཤོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཞེས་པར་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲགས་གཏམ། 

ཤར་རྩེའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་
འཁྱོག་བཤད་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ དང་

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་དྲྭ་

རྒྱའི་གསར་འགོད་པ་མེ་ལི་ས་སནྜི་ (Melisa 

Sands) དང་། ཀའེ་ བྷེ་སེ་ཝིག་ (Kay Bes-

wick) གཉིས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་དྲྭ་

རྒྱ་(http://www.dorjeshugden.com/all-
articles/news/update-abbots-urgently-

sent-to-the-usa/)  ཐོག་"མཁན་པོ་ཨ་རིར་

ཛ་དྲག་བཏང་བ།" ཞེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་

པའི་འཁྱོག་བཤད་ལ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་

ཚང་གི་མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་དོན། 

བརྩེ་ལྡན་མེ་ལི་ས་སནྜི་ལགས་དང་། ཀའེ་ བྷེ་

སེ་ཝིག་རྣམ་གཉིས་ལ།

 རྣམ་པ་གཉིས་སྐུ་ཁམས་གསལ་

ཐང་དང་བདེ ་ཞིང ་སྐྱིད ་ལ་དར་རྒྱས་ངང་

བཞུགས་ཡོད་པའི་རེ་སྨོན་ཡོད།  ཕྲན་གྱིས་ཡི་

གེ་འདི་རྣམ་པ་ཚོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་བ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དྲྭ་ལམ་དུ་བཀོད་ཅིང་། ཟླ་བ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢ ཉིན་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་གཞི་མེད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ “མཁན་པོ་ཨ་རིར་ཛ་དྲག་ངང་

བཏང་བ།” ཟེར་བ་དེར། ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད།

 ཕྲན་གྱི་བསམ་པར་འདི་ནི། ཁུངས་

མེད་ལོག་བཤད་གསལ་པོ ་བཟོས་ཏེ ་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དངོས་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་པ་བཟོ་བའི་དུས་ཚོད་རན་ཤོས་རེད་སྙམ། 

དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོས་གཞི་མེད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་སྤེལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལོག་ལམ་ལ་མ་འཁྲིད་

རོགས། མང་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་མ་སྤེལ་

གོང་ཉུང་མཐར་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་བཏང་སྟེ། 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཙན་ཤེས་ཐབས་གནང་

རོགས་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད།

 ཁྱེད་ཚོས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་

ནང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་དུམ་བུ་ཐ་མ་

ཞིག་གསར་སྣོན་བྱས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དུམ་

མཚམས་དེ་ངས་ཁྱེད་ཚོའི་ས་ནས་དངོས་གྲུབ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་པ་ལྟར་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོས་

ཀློག་པ་ཡིན། ༡) ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྟོང་ཆའི་ཐད། ཕྲན་དང་

དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚོར་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་

ཏེ། སྟོང་ཆ་དེ་སེལ་ཐབས་ཞུས་ཀྱང་དོན་འབྲས་

མ་སོན་པར་བློ་ཕམ་ཆེ། ༢) སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་

ངམ་གང་ཟག་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཕྲན་ལ་ཁྲི་བྱང་

རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་སམ་ལས་རིམ་གང་ཞིག་

གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆེད་ཕྱིར་ཕེབས་ཡོང་བའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་བཀའ་དང་ལས་

འགན་བསྐོ་གཞག་གནང་རིགས་གཏན་ནས་

མ་བྱུང་། ཕྲན་སྒེར་ངོས་ནས་དང་། དགའ་ལྡན་

དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དང་བས་

ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ་ཏེ་གསུང་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན། 

ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་ཐུགས་

བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཏེ། ཕྲན་ལ་གང་དང་

མཉམ་བཅར་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་གནང་བྱུང་ ངེས་པར་

ཐུགས་སྣང་མཛད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སྐུ་སྒེར་

ཡིག་ཚང་གིས་ཕྲན་ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་མཇལ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཏུ་མངགས་པའམ་

བསྐོ་གཞག་གནང་རིགས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། 

༣) ཕྲན་གྱི་ངོས་ནས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་

སྐབས། ཁོང་གི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནད་

དོན་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཐད། གལ་

ཆེའི་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ལ་དགོངས་

ཏེ། ཡང་བསྐྱར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་

པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཕྲན་གྱི་རེ་སྐུལ་ལ། 

ཁོང་གིས་ཡིན་མིན་གང་ཡང་མ་གསུངས་ཀྱང་

། དགའ་ལྡན་དགོན་པས་ཁོང་“བརྗེད་པ་”རེད་

ཅེས་རྩ་བ་ནས་གསུངས་མ་བྱུང་། ༤) ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་སྐྱེ་བོ་ཁ་ཤས་དགའ་ལྡན་དགོན་

པ་དང་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་ཁ་

བྲལ་བ་ཚང་མས་ཤེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་

རེད། དེར་བརྟེན་ལོ་ལྔ་ལས་མ་སོང་བའི་དུས་

ཐུང་ནང་གནས་ཚུལ་འཁྱོགས་བཤད་བྱས་

ཏེ་བདེན་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་

རེད། དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཁ་ཤས་

ཤིག་གིས་རང་སྒེར་གྱི་འདོད་པ་དང་ཁེ་ཕན་

དབང་གིས་དགོན་པ་བསྐྱུར་རྒྱུ་བདམས་ཏེ་འགྲོ་

སྐབས། དགོན་པས་ཁོང་ཚོ་བཀག་མ་ཐུབ་

པའི་གནས་ཚུལ་སྟབས་བདེ་དེ་ཙམ་རེད། ༥) 

ཕྲན་སྒེར་ངོས་ནས་དང་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་

མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཨ་རིའི་ཡུལ་ཝར་

མོན་ཊིར་ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་

བར་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་དང་བླ་སྤྱིའི་ཕྱག་བྲིས་

དང་བཅས་ཏེ་བསྐྱོད་པ་ཡིན་སྟབས། སྐུ་སྒེར་

ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ལན་དེ་ཚོར་ཕྲན་

ལྟོས་དགོས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད། འདི་ནི་གནས་

ཚུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་སྨྱོ་བཤད་རང་རེད། ཁྲི་བྱང་

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་དང་རྡ་རམ་ས་ལའི ་

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ། གློག་འཕྲིན་

གང་འདྲ་ཞིག་འབུལ་གནང་རྩིས་ཡོད་མེད་ཕྲན་

ལ་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མེད། ༦) དགའ་ལྡན་

བླ་སྤྱི་དང་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེའི་ལས་ཤོག་གི་

ཐོག་ཏུ་སྙན་ཞུ་བྲིས་པར་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་

ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་མཁན་

པོ་བགྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕྲན་གྱིས་དགའ་

ལྡན་བླ་སྤྱི་མཚོན་ལ། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་

གི་མཁན་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕྲན་གྱིས་ཤར་

རྩེ་གྲྭ་ཚང་མཚོན་གྱི་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་འདི་

གཉིས་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ནི་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་

འབུལ་དགོས་སྟབས། སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་

ལས་ཤོག་ཐོག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་དགོས་སམ། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ངོས་ནས་

ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ས་གནས་གང་

ཞིག་ཏུ་ལོག་ཕེབས་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་

དགོས་མེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་ངོས་ནས་སྐུ་ངལ་བཞེས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བློ་ཡུལ་ལས་འགོང་པའི་གྲུབ་འབྲས་

ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་སྟབས། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལོག་

དང་མ་ལོག་གིས་ཁོང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་

བཟོ་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་གཞི་མེད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་སྤེལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལོག་ལམ་དུ་མ་འཁྲིད་

རོགས། ༧) ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་

ཐབས་བྱ་དགོས་པ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་

མཐོང་གི་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་འདི་གཉིས་ཀྱི་

དད་དམ་ཚེ་རབས་མང་པོར་སྦྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་

སྟབས། ད་ལྟ་དེ་ལ་སེལ་ཞུགས་བཅུག་ན་ཡག་

པོ་མེད་པར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན། ཕྲན་དང་ཕྲན་གྱི་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚོས། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

སེ་རྭ་དགོན་པར་རིང་མིན་བཀའ་ཆོས་གནང་

སྐབས། ཁྲི་བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅར་

ཐབས་བྱུང་ན་གང་ལེགས་ཡོང་ངེས་སྙམ་སྟེ། ང་

ཚོ་རང་འགུལ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་

ཆེ་མཇལ་མོལ་ཞུ་འཆར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། ཁྲི་

བྱང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རིང་མིན་སེ་རྭའི་

བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར་དང་མི་བཅར་གྱིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཁྱད་པར་

གང་ཡང་བཟོ་གི་མ་རེད། ཕྲན་དང་ཕྲན་གྱི་ཕྱག་

སྦྲེལ་ཚོར་མཚོན་ན། གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གནད་

དོན་ནི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་

བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་

འགའ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོའ་ིབྱ་

བ་དེ་མཚམས་འཇོག་དང་བར་ཆད་ཡོང་ཐབས་

སྒོ་ཀུན་ནས་བྱེད་པ་མཐོང་བས། དེ་ལ་བློ་ཕམ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡ་

མངའ་སྡེའི་ས་གནས་ཏོ་པན་ག་ནས།  (Topan-

ga Park CA,US) དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་མཁན་

པོས། ཞེས་འཁོད་ཡོད།། 

༄༅། །བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲེན་ཆོན་གོ་ཡི། "རལ་གྲི་གཤོམ་

པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་སྟངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི ་བདེ ་འཇགས་

འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་" ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་

དང་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་ངོ་རྒོལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་

བའི་ནང་འཁོད་དོན།    

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཉེར་བའི་དུས་དེབ་དང་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་

བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲེན་ཆོན་གོ་ཡི། "རལ་

གྲི་གཤོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་

ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཁྱབ་ ཁོངས་ཀྱི་བདེ་

འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་" ཞེས་པའི་

རྩོམ་ཡིག་དང་གཏམ་བཤད་དེ། རྒྱ་བོད་མི་

རིགས་གཉིས་དབར་འགལ་ཟླ་དང་འཁོན་འཛིན་

ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་གཞིར་གྱུར་འདུག་པ་དང་། བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་

ཡང་མ་བསྟུན་པར། གང་དྲན་དྲན་གྱིས་འཁྱོག་

བཤད་བྱས་འདུག་པ་ཅུང་ཟད་ཟུར་འདོན་བྱས་

ན། དེ་ཡང་རྩོམ་ཡིག་ནང། "དགྲ་ཡི་ཕྱོགས་

གཏོགས་དང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་རུ་

ཚོགས་ཀྱིས་ངན་འབྲེལ་བྱས་ནས། བོད་ལྗོངས་

འདི་ཉིད་ཁ་ཕྲལ་སིམ་འཛུལ་གྱི་གཙོ་གནད་

ཁུལ་དང་། གཏོར་བཤིག་ཟིང་སློང་གི་གཡུལ་

ས་གཙོ་བོར་བརྩིས་ཏེ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་

ངང་ང་ཚོ་དང་གཡུལ་ས་དང་། མི་སེམས། མང་

ཚོགས་བཅས་འཕྲོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། 

བོད་ལྗོངས་འདི་ཉིད་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་དུ་འདུ་

ཤེས་འཛིན་སྟངས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཡུལ་ས་

མདུན་མར་གནས་ཡོད། ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་གཅིག་ཏུ་སྤེལ་དགོས་ཤིང། 

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐེར་འདོན་དང་

། གླེང་ཕྱོགས་ཀྱི་སུན་འབྱིན། སྲིད་ཇུས་སྒྲོག་

འགྲེལ། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཤོད་པ་སོགས་ཀྱི་

རྣམ་པ་བརྒྱུད། ཏཱ་ལའི་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་

རུ་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་ལོག་སྤྱོད་རང་

བཞིན་དང་། ཆོས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་གཡོ་རྫུས་

རང་བཞིན། བྱ་ཐབས་ཐད་ཀྱི་མགོ་སྐོར་རང་

བཞིན་བཅས་ལ་ཐེར་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་

དང་། ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ 

"དབུ་མའི་ལམ་དང་། བོད་ཆེན་པོ། ཚད་མཐོའ་ི

རང་སྐྱོང་" བཅས་ཟེར་བའི་ལོག་སྤྱོད་རེ་ངན་

ཐེར་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཁག་

གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚོས། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

པའི་དབར་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་འབྱེད་པ་དང་། ཏཱ་

ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དང་ཏཱ་ལ་ཞེས་པའི་མིང་

དབར་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་འབྱེད་པ། རང་རྟོགས་

ངང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་དང་

དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ་འབྱེད་པ་བཅས་བྱས་

ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཡིན་

པའི་ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐད། 

དར་ཆ་གསལ་སྟོན་དང་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་

ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཚད་མཐོའ་ི

གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་ལ། དགྲ་ཡའི་

ཕྱོགས་གཏོགས་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་

རུ་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་གཟུགས་བརྙན་ཐོས་

རྒྱུ་མེད་པ་དང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་བྱེད་དགོས་" 

ཞེས་སོགས་བཤད་ཡོད།

 བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སོགས་གང་བྱས་

ཀྱང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ལ། བོད་ལྗོངས་ཁ་བྲལ་གྱི་ཆེད་དུ་

སིམ་འཛུལ་ནམ་ཡང་བྱས་མེད། བོད་ནང་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གིས་མཚོན་ལས་འགུལ་གཅིག་

མཇུག་གཉིས་མཐུད་བྱེད་པའི་སྐབས། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས། རྐུ་རང་གིས་བརྒྱབ་ཡ་ལ་གཞན་

ལ་བཙུགས་པའི་དཔེ་བཞིན། ༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ངན་ཁག་

དཀྲི་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས། "རྒྱ་གཞུང་གིས་ངན་ཁག་གཞན་དཀྲིས་

དེ་ལྟར་བྱེད་པར་དཔང་རྟགས་དགོས་པ་དང། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ཡོང་

ན་དགའ་བསུ་ཡོད་" ཅེས་བརྗོད་ཡོད་རུང་། ད་

ལྟའི་བར་དཔང་རྟགས་སྣ་གཅིག་བསྟན་ཐུབ་

མེད་ལ། རྒྱ་གཞུང་གི་འཐུས་མི་སུ་ཡང་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་པར་ཡོང་ཕོད་མེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་

འཁྱོག་བཤད་འདིའང། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་

དང་གཏམ་བཤད་སྤེལ་མཁན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་

ཕན་དང་གོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་ལས། 

གནས་ལུགས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐབས་མེད། ད་

དུང་ཁྲེན་ཆོན་གོ་ཡིས། "བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

དང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་དབར་དང་། ཏཱ་

ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དང་ཏཱ་ལ་ཞེས་པའི་མིང་

དབར། རང་རྟོགས་ངང་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

པའི་རུ་ཚོགས་དང་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ་ 

འབྱེད་དགོས་" ཞེས་པ་དེ། དུས་རབས་ཕྱེད་

ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་

བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་དེ་ལྟར་ཡོང་ཐབས་བྱས་

ཡོད་རུང་། རེ་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་མེད་ལ། དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ཡིན་པ་

གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དབར་དང། 

ཁོང་དང་ཁོང་གི་སྐྱེ་ཕྲེང་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་

སོགས། ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཙམ་ཡང་

ཁས་ལེན་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་

མི་རིགས་ཤིག་ལ་བརྗོད་དབང་མེད་ལ་བརྗོད་

ལུགས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད།  ཁོང་གི་མཛད་

འཕྲིན་དང་བོད་མི་མང་གི་བསམ་བློའ་ིའབྲེལ་

ཐག་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན། འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་

གྱིས་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་ཡིན་པས་དམར་

ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲེན་ཆོན་གོ་ཡིས་དེ་ལྟར་ངལ་བར་

བྱས་པ་དོན་མེད་ཡིན།

 ད་དུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་སོང་ནས། "མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་

ཞི་མཐུན་འབྲི་རུ་གཏོད་" ཅེས་ཚོགས་འདུ་སོགས་འཚོགས་པ་དེ་ནི། རྫུན་གཡག་ཙམ་བཤད་ནས་བདེན་པ་ཤིག་ཙམ་ཐོབ་ཐབས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

པ་ལས། ད་ལྟའི་སྐབས་འབྲི་རུ་མི་མང་ལ་དམྱལ་བ་ས་སྟེང་དུ་འཕོས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང། ལོ་ན་རྒན་གཞོན་དང་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེས་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་ཉེས་མེད་སུན་གཙེར་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཟླ་འདིའི་ཟླ་འགོ་

གཅིག་པུར་མི་གྲངས་ ༡༧ ལྷག་ཙམ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས། "བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲེན་ཆོན་གོ་ཡི་རལ་གྲི་གཤོམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་

འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དང་གཏམ་བཤད།" ད་ལྟའི་སྐབས་ཁམས་འབྲི་རུ་ཁུལ་དུ་དམ་དྲག་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡3  

ཁམས་འབྲི་རུ་ནས་སླར་ཡང་མི་གྲངས་ ༡༧ འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་བ་ལྟར་ན།  བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་

ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་བོམ་ཕན་ཤང་ངམ་

གཤམ་ཆུ་ཤང་སྟེང་མཁར་གྲོང་ནས་རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་མཚན་མོ་དང་ཟླ་བའི་ཉིན་མོ་བཅས་ལ་

སྔ་ཕྱི་མི་གྲངས ༡༥ རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་བྱེད་

དང་དམག་མིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་

འདུག

 དེ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པའི་མི་དེ་དག་ནང་བུད་མེད་ ༣ ཡོད་པ་

དང་།  དེ་དག་ནི་རང་ལོ་ ༤༩ ཡིན་པའི་གསར་

སྐྱིད་ལགས་དང་།  རང་ལོ ༤༧ ཡིན་པའི་མཚོ་

ཕན་ལགས།  རང་ལོ ༢༥ ཡིན་པའི་གཡང་སྐྱིད་

ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག  དེ་བཞིན་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པའི་སྐྱེས་པ་ ༡༢ ཡོད་པ་ལས་རང་

ལོ་ ༢༢ ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།  རང་

ལོ་ ༢༡ ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  

རང་ལོ་ ༢༡ ཡིན་པའི་བཀྲ་རྡོར་ལགས།  རང་

ལོ་ ༡༧ ཡིན་པའི་ཀུན་གྲགས་ལགས།  རང་ལོ 

༤༡ ཡིན་པའི་དགའ་སྦུག་ལགས།  རང་ལོ་ ༢༢ 

ཡིན་པའི་བསྟན་པ་ལགས།  རང་ལོ ༢༧ ཡིན་

པའི་ཐུབ་ཆེན་ལགས།  རང་ལོ་ ༢༥ ཡིན་པའི་

བསོད་བཀྲ་ལགས།   རང་ལོ་ ༢༡ ཡིན་པའི་

ཚེ་རིང་བྱང་ཆུབ་ལགས། རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་

པའི་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  རང་

ལོ་ ༢༤ ཡིན་པའི་ལམ་བཟང་ལགས། རང་ལོ་ 

༡༩ ཡིན་པའི་ཚེ་དབང་ལྷ་སྐྱབས་ལགས་བཅས་

ཡིན་པ་རེད།  

 དེ་དག་ལས་གསར་སྐྱིད་ལགས་

ནི་བུ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་རེད་ལ།  ཁོང་གི་

བུ་ལམ་བཟང་དང་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས་བཅས་ནི་

ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་ཡིན་ལ།  ཁྱིམ་ཚང་

འདིའི་ནང་མི་གསུམ་ཀ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་

པ་རེད།

 གོང་སྨོས་འདི་དག་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཟླ་

བ ༡༠ པའི་ཚེས ༡༡ དང ༡༢ གཉིས་ཉིན་མོ་

བོད་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་བོམ་ཕན་སྟེང་

མཁར་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་པ་

པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ ( ཞོགས་དྲིལ། ) 

དང་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་གཉིས་སྟེང་

མཁར་གྲོང་ནས་དངོས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་པ་དང་།  འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཉིན་ཉེར་

དྲུག་ཙམ་སོང་ཡོད་རུང་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སུས་

ཀྱང་ཐུག་རིག་མེད་པ་རེད་ལ།  ས་ཕྱོགས་གང་

དུ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་མེད།

 དོན་རྐྱེན་འདི ་བརྒྱུད་ནས་གྲོང་

པའི་མི་མང་པོ་སྔ་ཕྱི་ཤང་སྲིད་གཞུང་དང་རྫོང་

སྲིད་གཞུང་བཅས་ལ་བཅར་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་

པ་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེས་པ་ཅི་གང་མེད་པས་

གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་བ་ཞུས་ཡོད་

ཀྱང་དོན་འབྲས་ཅི་གང་མེད་པ་རེད།  དེ་ནས་

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་མི་ཚོགས་མང་པོ་

མཉམ་ཅིག་ཏུ་ཞུ་གཏུག་འགྲོ་རྒྱུ་བཀག་ནས་མི་

གྲངས་ལྔ་ཡན་འདུས་ནས་ཡར་ཞུ་བྱས་ན་ཆབ་

སྲིད་གནས་ཚུལ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་ལ།  

ཁྱོད་ཚོས་གནད་དོན་དེ་ཅིས་ཀྱང་ལབ་དགོས་

ན་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་འཁྱེར་ཤོག ཅེས་ལབ་ཡོད་

པ་རེད།  དེ་ནས་གོང་སྨོས་མི་འདི་དག་གིས་

བསམ་འཆར་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་རྫོང་དང་ཤང་

སྲིད་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་བྱས་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་

ཡིག་ལན་གཅིག་ཀྱང་སྤྲད་མེད།  

 དེ ་ལྟར་གྲོང ་མི ་འདི ་ཚོས་ཉིན ་

མང་པོའ ་ིརིང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཡར་ཞུ་ལན་མང་བྱས་

པས།  གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའི་རེས་གཟའ་ཉིན་

མའི་ཉིན་རྫོང་དང་ཤང་བཅས་ནས་ལས་བྱེད་མི་

སྣ་མང་པོ་གཤམ་ཆུ་ཤང་ངམ་སྟེང་མཁར་གྲོང་

དུ་ལས་དོན་བབས་ནས་མང་ཚོགས་ཡོངས་

བསྐོངས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་བསམ་བློའ ་ིསློབ་

གསོ་འཚོགས།  དེ་ནས་མང་ཚོགས་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་ཉན་འཇོག་

བྱས་མེད།  དེའི་དགོང་མོ་སྟེང་མཁར་གྲོང་གི་

བུད་མེད་མཚོ་ཕན་ལགས་དང་།  གསར་སྐྱིད་

ལགས།  གཡང་སྐྱིད་ལགས་བཅས་གྲོང་ཚོར་

བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ལས་བྱེད་ཞི་བདེ་

སོགས་ཀྱི་སྡོད་གནས་ལ་སོང་ནས་རྩོམ་པ་

པོ་ཞོགས་དྲིལ་དང་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་གཡུལ་

རྒྱལ་གཉིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་འགལ་མེད་

ལུགས་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོས་བརྗོད་པ་དང་།   

གལ་ཏེ་འགལ་ཡོད་ན་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གང་

དང་གང་འགལ་ཡོད་པ་རེད།  ག་དུས་ཡིན་ན་

ཁྲིམས་ཡིག་འདི་དང་འགལ་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་མེད་

པར་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་དེ་གཏན་

ནས་འགྲིག་གི་མེད་ལུགས་ཁ་རྩོད་བརྒྱབ་པས་

ཉེན་རྟོག་པ་སྐད་བཏང་ནས་འཇུ་བཟུང་བྱས་

འདུག དེའི་སྐབས་སུ་གྲོང་པའི་ཕོ་གསར་བཅུ་

གྲངས་ཤིག་གྲོང་ཚོ་བཅའ་སྡོད་ལས་ཁུངས་ཕྱི་

ལོགས་ནས་འཚོགས་ཡོད་སྟབས།  གློ་བུར་དུ་

དམག་མི་སླེབས་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་བྱུང་རྒྱལ་

དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ད་ལྟའང་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་འདུག  དེ་ནི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད ༡༡ 

ཙམ་ཡིན་པ་རེད།  

 གཟའ་ཟླ་བའི་ཉི་མོ་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣ 

ཉིན་འབྲི་རུ་རྫོང་ནས་དམག་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་

གྲོང་ཚོར་འབྱོར་བ་དང་འགའ་ཤས་གྲོང་ཚོའི་

འགྲམ་གྱི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་བརྒྱུད་ལ་སྒར་

བཏབ་ཡོད་འདུག   ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་གྲོང་

ཚོའི་མི་སུ་གང་ས་རུབ་རྗེས་ཁྱིམ་ནས་སྒོ་ཕྱིར་

ཐོན་ནས་གྲོང་པའི་ནང་གི་ལྷ་ཁང་དང་མ་ཎི་རྡོ་

ཕུང་།  དེ་བཞིན་གྲོང་ཚོའི་སྒོ་མདུན་གྱི་རྩྭ་རང་

ཐང་བཅས་ལའང་འགྲོ་བཅུག་གི་མེད།  

 ཉེ་ཆར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྩོམ་

པ་པོ་ཞོགས་དྲིལ་དང་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་གཡུལ་

རྒྱལ་གཉིས་ད་ལྟ་ས་ཆ་གཞན་དུ་ཁྲིད་ནས་

གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་འདུག་ལ།  ད་ཐེངས་

འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་མི་མང་ཆེ་བ་འབྲི་རུ་རྫོང་

བཙོན་ཁང་དུ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་

ཡོད།  འགའ་ཤས་ས་གནས་གཞན་ལ་ཁྲིད་ཚར་

ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཡོད་འདུག   མི་དེ་དག་རྫོང་

གི་བཙོན་ཁང་ནས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་རེ་རེ་

བཞིན་ཁྲིད་ནས་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་འདྲི་རྩད་རྡུང་

རྡེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་ཡོད་འདུག   དེ་

མིན་ཡང་།  ན་ནིང་འབྲི་རུ་རྫོང་གི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དགུན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་སྲེག་

བཏང་རྗེས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པའི་འབྲི་རུ་རྫོང་ཟླ་

ཐང་ཤང་ཁོངས་ཀྱི་འཛོམ་ལྷ་དགའ་འཇུས་ཡོད་

པ་དང་།    དེ་ནས་ལོ་གཅིག་བཙོན་འཇུག་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ལྷ་ས་ཉེ་ཁུལ་ཆུ་ཤུལ་

བཙོན་ཁང་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག་ལ་

འདི་ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་ཟིན་ཡང་།  ཉེ་ཆར་ཕ་ཡུལ་ཁམས་འབྲི་

རུ་རྫོང་དུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་

ལྷག་རྐྱེན་སྲིད་གཞུང་ནས་གང་བྱུང་ངང་ལོ་

གཅིག་ཕར་འགྱངས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

འདུག  གཞན་ཡང་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཆག་རྩེ་

ཤང་གྲོང་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་

སྦྱིན་པ་ཉེ་ཆར་འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས་ཉིན་ཉི་ཤུ་

རྩ་གྲངས་སོང་ཟིན་པ་དང་།  ཆག་རྩེ་ཤང་གོང་

མ་མདོ་ནས་ཡིན་པའི་དར་རྒྱས་ལགས་ཟེར་

བ་ཞིག་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཉིན་བཅུ་

གྲངས་སོང་ཟིན་འདུག  ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའི་གནས་

སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡོད་མིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་

གྱུར་ཡོད་འདུག  དེ་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་རྐྱེན་ནི་ཉེ་ཆར་འབྲི་རུར་ལྷག་པའི་དོན་རྐྱེན་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བསྙད་དེ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 དུས་ཚོད་འདི་དག་གི་རིང་ལ་བོད་

ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བརྒྱུད་

ལམ་ལྟ་རྟོག་དམ་པ་དང་མི་འགྲོ་འོང་སོགས་

ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་ཚུལ་དང་པར་རིས་འབྱོར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

དཀའ་བ་བཅས།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ 

ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་དགུའི་རིང་ཝ་ར་ན་སི་

དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་བར་མའི་

བོད་དགེའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང། 

ཟབ་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་ཝར་ན་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་བདག་སློབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་

མཆོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས། ཐོག་མར་ཤེས་རིག་

སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་ཉིན་

དགུའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཐོག་མའི་ཆར་སློབ་གྲྭ་ཁག 

༣༢ ནས་བོད་དགེ་ ༣༩ ཚོགས་ཞུགས་གནང་

འཆར་ཡོད་ཀྱང་དངོས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཚོགས་

ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་སློབ་གྲྭ་ཁག ༢༩ ནས་

བོད་དགེ་ ༣༣ བྱུང་ཡོད། 

 ཟབ ་སྦྱོ ང ་རི ང ་རིགས ་བདག ་

མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གལ་

གནད་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་དང་། རིག་

གནས་དགེ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དུས་

གསུམ་རྣམ་གཞག་སྐོར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས། 

དྷ་ས་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

ཆབ་ཚང་འཇམ་དཔལ་ལགས་ནས་སུམ་རྟགས་

རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཐབས་ཚོགས་ཐེངས་

བཅུ་གཅིག ཤེས་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བཀྲ་རྡོར་

ལགས་ཀྱིས་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་

བར་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་

ཐེངས་དགུ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་དགེ་དབར་

ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་སླད་ནང་ཁུལ་སློབ་ཁྲིད་

ཚོགས་ཐེངས་དགུ་བཅས་ཚོགས་ཐེངས་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང། གཞན་ཡང་བོད་དགེ་

རྣམས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་གོ་རྟོགས་ནུས་

རྩལ་དང་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཝར་པོ ་ཨིནྜ་སོགས་

ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་

ཡོད་པའི་སྐོར་དང་ཟབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་

དང་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་རྣམས་ནས་

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་ལོ ་

གསུམ་ཙམ་རིང་སློབ་ཕྲུག་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་གལ་

གནད་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཆགས་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་

གནང།

 དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཝར་ན་

དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

གི་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་དགེ་རྒན་ནི་སྤྱི་

ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པོ་གལ་གནད་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་

ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་མིན་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་རྒན་གྱི་

ཤེས་ཚད་དང་སེམས་ཁུར། སློབ་ཁྲིད་ཐབས་

ལམ་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པར་བརྟེན་ངེས་

པར་དུ་དེའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད། 

ང་རང་ཚོའི་མི་རབས་ནི་མི་ལོ་ཁྲི་ལྷག་གི་སྔོན་

ནས་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་དངོས་རྙིང་སྔོག་འདོན་

སྐབས་སུ་ཐོན་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རིག་གཞུང་རྣམས་

དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སློབ་གསོ་

སྤྲད་དེ་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་གལ་དང་། ཉེ་

སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་ཤེས་ཡོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་

སུ་དགེ་རྒན་ཚོར་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཟབ་སྦྱོང་

སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བཀའ་མོལ་བྱུང་དོན་བཞིན་

ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་ཉམས་ཞིབ་དང་

འབྲེལ་དུས་མཐུན་འགྱུར་བཅོས་གནང་ཕྱོགས་

སྐོར། གཞན་ཡང་དེང་དུས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་

ནས་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་

གསར་གཏོད་མང་པོ་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་ང་

ཚོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཐབས་ཤེས་གནང་ཕྱོགས། 

མཐའ་དོན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་

གཞུང་བཟང་པོ་རྣམས་བཤད་གྲྭ་དང་དགོན་པ་

གྲྭ་ཚང་གཅིག་པུས་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་དགེ་

རྒན་རྣམས་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བརྒྱུད་སྤྲོད་

བྱེད་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་སྐོར་སོགས་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་། 

 དེ ་ནས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱོང་

རིང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཝར་ན་དབུས་

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་

བདག་གཙོས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འབྲེལ་མཐུད་པ་

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་སོགས་དང་། ས་

ཐག་རིང་པོ་ནས་ཕེབས་པའི་གོང་གསལ་སློབ་

ཁྲིད་གནང་མཁན། ཚོགས་བཅར་བ་དགེ་རྒན་

རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་ཏེ ་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད།

བཀྲ་རྡོར་དང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཀུན་གྲགས་ལགས།
ཐུབ་ཆེན་ལགས། ཚེ་རིང་བསྟན་པ་ལགས།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡3

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཟློས་དགེའི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༨ ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་ཉིན་

བཅུའི་རིང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ། བལ་

ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཟློས་དགེ་

ཟབ་སྦྱོང་དེ་བཞིན་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་མཇུག་

བསྒྲིལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོའ་ི

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་དབུས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་

འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་

ལགས་དང་། ཟློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་འགན་

འཛིན། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པའི་དགེ་རྒན་བཅས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། 

མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས་

ཀྱི ས ་

ཟབ་སྦྱོང ་

གི ་ ལ ས ་

བསྡོམས ་

སྒྲོ ག ས ་

སྦྱ ང ་

གནང་བའི་

ན ང ་ ཉི ན ་

བཅུའི་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཚན་འཆར་འགོད་ཞུས་

པ་གཞིར་བཟུང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། 

དེ་མིན་ཟློས་དགེ་རྣམས་ནས་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་

ཏེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བྱིས་པའི་

གཞས་སྣ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཅན་གྱི་འོད་སྡེར་

བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟབ་སྦྱོང་གི་

དུས་ཡུན་རང་ལ་གསར་རྩོམ་ཞུས་པའི་གཞས་

ཚིག་ནང་དོན་དང་ཚིག་སྦྱོར་ཅི་ཐད་ནས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་ལྔ་དུས་ཚོད་

ཀྱིས་དབང་གིས་འོད་སྡེར་ནང་བཅུག་ཐུབ་མེད་

པའི་སྐོར་གསུངས། 

 དེ་ནས་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་དྲུང་

འཕར་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོ་

བཙན་བྱོལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་སྐད་རིགས་

གཞན་གྱི་རོལ་དབྱངས་ལ་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་

གནང་བ་དེ་ལེགས་ཀྱང་། དེའི་དབང་གིས་ང་

ཚོའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ལ་རྣམ་གཡེང་ངམ་

འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་བློ་ཕམ་གྱི་གཞི་

ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ལྷ་མོའ་ིགཞུང་

ལུགས་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཙམ་མ་ཟད། 

འཇིག་རྟེན་བྱ་གཞག་གི་བསླབ་བྱ་ཡང་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད་སྟབས་ཟློས་དགེ་རྣམས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་

བློ་ནུས་ལ་འཚམ་པའི་ལྷ་མོའ་ིགཞུང་ལུགས་

སློབ་ཁྲིད་གནང་གལ་སྐོར་གསུངས། ཟློས་

གར་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་འགན་འཛིན་བློ་

བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གི་དབང་བློའ ་ིནུས་པའི་

དབང་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ལ་ཟློས་གར་གྱི་

གོ་རྟོགས་གཅིག་མཚུངས་བསྐྲུན་ཐབས་དཀའ་

ཡང་། སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་མང་བར་དེ་ལྟའི་ཐབས་

ཤེས་གནང་གལ་ཆེ། ཤེས་རིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ཚན་པ་ནས་ཆོས་སྲིད་དང་སློབ་གསོའ་ིགཞས་

ཚིག་གང་མང་གསར་རྩོམ་གནང་སྟེ་སློབ་གྲྭའི་

ཟློས་དགེ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་

ཚེ་གཞས་ཀྱི་རོལ་གདངས་བཟོ་རྒྱུ་ཐོགས་པ་

མེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཟློས་དགེ་རྣམས་ནས་

རྒྱུན་དུ་སྐུ་མགྲོན་དང་དཔོན་རིགས་སོགས་ཀྱི་

སླད་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་

ཚེ་འཁྲབ་སྟོན་རིང་ཐུང་འཚམ་པ་གནང་གལ་

སྐོར་གསུངས། 

 དེ ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ ་ཤེས་

རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་

ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གི་དུས་

ཚོད་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆ་ཚང་བ་དང་

དོན་གྲུབ་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པར་དགྱེས་ཚོར་

བྱུང་བ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟློས་གར་སློབ་

ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི ་ཞབས་བྲོ་

འཁྲབ་རྒྱུ་དང་གླུ་གཞས་ལེན་རྒྱུ། རོལ་ཆ་

དཀྲོལ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཟློས་གར་གྱི་ཤེས་

བྱའི་གནས་གང་ཡིན་རུང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་

དགོས། དཔེར་ན་ལུང་ཚན་ཞིག་གི་གཞས་ཤིག་

ཡིན་ན་གཞས་ཚིག་གི་ནང་དོན་དང་ལུང་ཚན་

དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་

མིའི་ལུང་པར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་མི་རབས་རྗེས་

མར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

གོམས་གཤིས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་

རྣམས་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྩ་

ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་རྣམས་རྩ་བརླག་ཏུ་

འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་

གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་མ་ལེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་

གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་

བཞིན་ཉིན་འདིའི་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་རྡ་

ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་ལེ་

ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁོང་རྣམ་པས་གཙོས་

ཕྱི་ནང་གི་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་ལམ་གཙོ་

རྣམ་གསུམ་དང་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་རྗེས་གནང་བཀའ་

དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཆོས་འབྲེལ་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བདེན་བཞིའི་

ཆོས་འཁོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། པཱ༌ལིའི་གཞུང་

ནང་སྡེ་སྣོད་གསུམ། གང་ལྟར་པཱ་ལི་ཡིན་ནའང་

འདྲ། ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡིན་ནའང་འདྲ་

སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་མ་བསྡུས་པ་ཞིག་

མེད། ཡིན་ནའང་པཱ་ལིའི་ནང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་

པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་

འདྲེས་པ་ཞིག་རེད་འདུག འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་

ཀྱི་ཉམས་ལེན་དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཅིག་

པ་རེད་འདུག པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་

བརྒྱུད་གཉིས་སྡེ་པ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གི་ཕྲན་

བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་གཅིག་

པ་རེད།  པཱ་ལིའི་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ང་ཚོས་གོ་

བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ལ་དངོས་སུ་མཇལ་

ཏེ་བཀའ་མོལ་རོབ་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་

བྱུང་ཡོད། ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་འདུག དེར་

བརྟེན་འདུལ་བའི་གཞུང་དེ་ཧ་ལམ་གཅིག་པ་

རེད། དེ་ནས་མདོ་སྡེའི་གཞུང་ནང་དུའང་སྤྱིར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐོར་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་

རེད། འོན་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་

མང་ཉུང་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་ནས་ཤེས་རབ་

ཀྱི་བསླབ་པ་དེ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད།  དེ་ལ་ཕྲན་

བུ་ཁྱད་པར་འདུག སྤྱིར་པཱ་ལིའི་གཞུང་ནང་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་གསུངས་པ་མ་

གཏོགས་ཞེ་དྲག་མེད། ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་

བརྒྱུད་ནང་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཙམ་ཕྱེ་ཡོད། ཐེག་

ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་

ལ་བསླབ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་

ནས་ལྟ་བ་གསུང་རྒྱུ་དེར་དབུ་སེམས་གཉིས་མི་

འདྲ་བ་བྱུང་ཡོད། དབུ་མ་པ་དང་སེམས་ཙམ་

པའི་ལྟ་བ་དེ་གཉིས་པོ་དེས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱི་

ཐོག་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཅིག་གསུངས། དེ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། 

 ང་། ཞེས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

དེས་སྔོན་ལ་རང་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་

ཞིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་

བཞིན་ལོངས་སུ་སྤྱད་

བྱའི ་ཕུང ་སོགས ་ཀྱི ་

ཆོས། དཔེར་ན། སོ་

སོའ་ོཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་

རེད་བསམས་དྲན་རྒྱུ་

དང། དཔེར་ན། སེམས་

ཙམ་པས་ཕྱི་དོན་དཀག་

པ་ཡིན་ནའང་ཤེས་པ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་ཀྱི་

ཡོད། དབུ་མ་པས་མར་

གཞལ་བ་ཡིན་ན་ནང་

ཤེས་པའི་མྱོང་ཚོར་ལ་བརྟེན་ནས་མྱོང་ཚོར་

དེ་བདེན་པར་བརྩིས་ནས་དེ་ལ་ཨ་འཐས་ཀྱི་

འཛིན་པ་ཞིག་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཕྱི་རོལ་

དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་རེད་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་

རྒྱུ་མེད། སྤྱིར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་གི་ཐོག་

ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཧ་

ཅང་ཁག་པོ་རེད་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་

འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད།།

མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཇོ་ནང་ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ། 

༄༅། །འདི་གར་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་

ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཇོ་ནང་ཨ་སྐྱོང་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་

ཕྱི་དྲོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཡས་མས་སུ་པདྨ་

རྫོང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་

གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་

འདུག

 དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གནང་སྐབས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། དམག་མི་འབྱོར་

ཏེ་མེ་བསད་ཀྱང་དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ 

ཡས་མས་སུ་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་བཞིན་པའི་

ལམ་བར་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

 དེ་ཡང་ས་གནས་ནས་འབྲེལ་བརྗོད་

བྱས་དོན་ལྟར་ན། ཁ་སང་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་

བཅུ་པ་ཡས་མས་སུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཨ་སྐྱོང་

དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་ཟི་ལིང་

སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་བཞིན་པའི་ལམ་བར་ནས་

མཚན་མོའ་ིབོད་ནང་གི་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ 

ཡས་མས་སུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་སྐུ་

མ་གྲོངས་སྔོན་ལ་ཁོང་གིས་ "ངས་དེ་རིང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དོན་ནི་གཞིས་

བྱེས་བོད་མི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་ཆེད་

དུ་ཡིན། ཁྱེད་ཅག་གིས་ཀྱང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་

མཐུན་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་

གེ། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་

སོགས་ལ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རེ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་

ངའི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ཐུབ་

གི་རེད།" ཞེས་སོགས་གསུངས་ཡོད་འདུག 

 ཁོང་སྐུ་གྲོངས་རྗེས་མཚན་མོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་སྐུ་ཕུང་རང་དགོན་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ལ། ཇོ་ནང་ཨ་

སྐྱོང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་པད་

ཡག་དགོན་པ་དང་། སྒོ་མང་དགོན་པ་བཅས་ཀྱི་

གྲྭ་བ་བཅས་ཁྱོན་གྲྭ་བ་རྒྱ་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཇོ་

ནང་ཨ་སྐྱོང་དགོན་དུ་འཛོམས་ནས་ཕོ་ལུང་དང་

བསྔོ་སྨོན་གསུང་བ་དང་། དེ་རིང་ཡང་གྲྭ་བ་བརྒྱ་

ཕྲག་ལྷག་ཅིག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཇོ་ནང་ཨ་སྐྱོང་

དགོན་པར་མཆོད་འབུལ་གསུང་དང་གསུང་

བཞིན་པ་རེད་འདུག 

 ཁ་སང་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་

རང་ནས་མཐོང་མཁན་མི་སྣས་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་བྱས་དོན་ལྟར་ན། ཁོང་གིས་པདྨ་རྫོང་

གི་དཀྱིལ་དུ་ཨར་འདམ་གྱིས་བཟོས་པའི་མེ་

ཏོག་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེའི་ཡར་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

ཏེ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་བཅུ་

ཙམ་རྒྱུག་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ 

"རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན།" ཞེས་

ཐེངས་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ལ་འབོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་གོ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག 

 རྒྱལ་གཅེས ་པ ་ཚེ ་རི ང ་རྒྱལ ་

ལགས ་ནི ་ ད ་ལོ ་

རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཡིན་

པ་དང་། ཁོང་གི་

ཕའི ་མིང་ལ་ཤེར་

ཕུན་དང་། མའི་

མིང་ལ་རིན་སྒྲོན་

ཡིན་འདུག ཁོང་ལ་

སྤུན་མཆེད་གྲྭ་བདེ་

ལེགས་དང་། ཆོས་

དབྱིངས། མི་སྐྱ་

སངས་བཟང་། ཨ་

ནེ་ཁང་སྐྱིད། གང་

མ། མཚོ་མོ། ཚེ་སྐྱིད་བཅས་སྤུན་མཆེད་བརྒྱད་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཆུང་ཤོས་ཡིན་འདུག

 དེ་རིང་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་

དམག་མི་འགྲེམ་འཇོག་གིས་རྫོང་གི་ཟམ་ཆེན་

དང་། སྒོ་ཆེན་སོགས་སུ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཨ་སྐྱོང་དགོན་པ་

སོགས་སུ་ད་ལྟའི་ཆར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་མི་

འདུག་ཟེར།


