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12th March 2014

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)

ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་དཔལ་ལྡན་འདོད་

ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་ཚེས་གཏོར་ཕུལ་བ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་རབ་གནས་ཤིང་

རྟ་ལོའ་ིརང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་རྟེན་འབྱུང་ཉིན་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དུ་ལྷ་མོའ་ིཚེས་གཏོར་གཟབ་རྒྱས་

མཛད་སྲོལ་ལྟར་༸རྒྱལ་དབང་རིམ་བྱོན་ནས་བསྐྱངས་

དང་སྐྱོང་མུས་བཞིན། ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༠༠ པའི་ཐོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་དཔལ་ལྡན་འདོད་

ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་ཚེས་གཏོར་རྟེན་འབུལ་དངོས་

གཞི་བསྐྱངས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲིར་མཎྜལ་རྟེན་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ལྷ་མོའ ་ི

གསུང་བསྐང་གསུང་འདོན་སྐབས་བོད་མིའི ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སྲི་ཞུ་བ་ལས་

བྱེད་རྣམ་པ་དང་ལས་ཟུར་བ་རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལས་ཐོག་དང་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་བཅར་ཡོད།དེ་

ནས་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་

ཆོས་ཕྱོགས་མཛད་སྒོ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚོམས་ཆེན་

དུ་མཛད་བཅར་བ་རྣམས་གདན་འཛོམས་ཐོག་རྣམ་གྲྭ་

གསུང་ཞབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་སེམས་དང་། མཆོག་

གསུམ་ཤིས་བརྗོད། བསྟན་འབར་མ། རིས་མེད་བསྟན་

རྒྱས་སྨོན་ལམ་རྣམས་ལེགས་པར་གསུང་འདོན་གྲུབ་

མཚམས་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་

གཙོས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་ཚབ་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་

༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་ཚོགས་ལངས་པ་གཉིས་ནས་

ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚུགས་གྲུབ་བསྟུན་གསོལ་ཇ་བཞེས་

འབྲས་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཇི་

ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་

སྟེ ་མགོན་པོ ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་དང་

འབྲེལ་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

 དེ ་ཡང་ཐོག ་མར་

སྐུ་ཞབས་ཧེ་རི་རིཌ་ (Harry 

Reid) མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་དབུ་

འབྱེད་དང་ཐུགས་སྨོན་མཛད་སྐྱོང་ཡོང་བའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་དུ་རྗོད་

བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ངོས་རང་ནི་ནང་པའི་དགེ་

སློང་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། ངོས་རང་སངས་རྒྱས་

དང་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཚོར་གསོལ་འདེབས་

སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་སྨོན་མཛད། 

དེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་པི་ཊིར་ལི་ཧཱ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། 

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་སྐུ་ཉིད་ནི་ནང་པའི་དགེ་སློང་དཀྱུས་མ་

ཞིག་ཡིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མཛད་བཞིན་ཡོད། འོན་

ཀྱང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུས་

ན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བོད་མི་

ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་བྱམས་བརྩེ་

དང ་ཞི ་བདེ ་ཁྱབ་སྤེལ ་

མཛད་མཁན་གྱི ་སྐྱེས་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

གྱིས་གུས་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་

ཞིག་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་

ཚོགས་འདུ་འདིར་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ཆིབས ་སྒྱུར ་བསྐྱངས ་

ཏེ ་བྱིན ་གྱིས་བརླབས་

པར་ངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ཞུས་ཡོད། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གྲོས་

ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་

བྷོ་ཡི་ནར་ (John Boehner) མཆོག་དང་

ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་ (Nancy Pelosi) 

མཆོག  དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

དབུ་ཁྲིད་ཨེ་རིག་ཀེན་ཊོར་(Eric Cantor) 

མཆོག་དང་སི་ཊེ་ནི་ཧོ་ཡར་(Steny Hoyer) 

མཆོག་བཅས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ལྷག་

ཙམ་རིང་མཇལ་མོལ་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་

མཇལ་མོལ་དེའི་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་

འཁོད་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་

ཀེ་པི་ཊོལ་ཧིལ་དུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་པར་ང་རང་

ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཞེས་སོགས་

འཁོད་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་

འོག་གི་འཐུས་མི་ ༤༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སློབ་

སྩོལ་སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

ཀྱང་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།  སྐབས་

དེར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་

པ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་དང་གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་

ཀེན་ (John McCain) མཆོག་གིས་ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་འཐུས་

མི་ ༢༥ ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་

འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྲིལ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གོང་སྤེལ་

གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུ་སོགས་མཛད་ཁུར་གཙོ་

བོ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ། སྐབས་

དེར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་མི་ནན་

ཌེ་ཛི་ (Robert Menendez) མཆོག་དང། 

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་

ཀོར་ཀར་ (Bob Corker) མཆོག གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷེན་ཇ་

མིན་ཀར་ཌིན་ (Benjamin Cardin) མཆོག   

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇི་ནི་

ཤ་ཧིན་ (Jeanne Shaheen) མཆོག  གྲོས་

ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་

ཊོ་ཕར་ཀུན་སི་ (Christopher Coons) 

མཆོག  གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཊོམ་ཨུ་ཌལ་ (Tom Udall) མཆོག 

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་

ཀེ་ནི་ (Tim Kaine) མཆོག  གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷིའོ་ 

(Marco Rubio) མཆོག  གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག  

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་

བྷ་ར་སོ་ (John Barrasso) མཆོག་བཅས་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་བཀའ་

སློབ་གྲུབ་བསྟུན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞལ་གཅིག་

གྲག་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཟད།  

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་

ཡོད་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་ཞུས་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊོམ་ཨུ་ཌལ་མཆོག་གིས་

བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་གནས་

སྤོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེར་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐོར་དང་དེས་ཤུགས་རྐྱེན་

ཚབས་ཆེ་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་སྙན་སེང་

ཞུས། སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། 

སྲིད་བྱུས་དེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་

འོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

ལས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་རང་

བཙན་དང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཉིས་ཀར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས།།

ལོ་གསར་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ བོད་ཀྱི་

ལོ་གསར་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱང་ཨ་

རིའི་ཁུལ་མི་ནེ་སོ་ཊའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པས་གོ ་སྒྲིག་གནང་བའི ་བོད་ཀྱི ་ལོ ་

གསར་དགའ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་པའི་སེར་སྐྱ་ཕོ་

མོ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་རང་དབང་ལུང་པའི་

ནང་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཐོར་

ཏེ་གནས་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མར་ལོ་གསར་ལ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་

བོད་མི་ཚོ་བཅས་གང་ལྟར་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་

བསྟན་ཡོངས་ལ་ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་

ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་

མིའམ་བོད་གངས་ཅན་པ་ཞེས་པ་འདི་གྲངས་ཀྱི་

ཆ་ནས་མང་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་

རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཟུར་གསལ་གྱི་ཡི་གེ་ཡོད་

པ་དང་ཡི་གེ་འདིའི་ཐོག་དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་

བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། གཞོན་སྐྱེས་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་

ཐོག་ནས་རང་ཉིད་སྤོབས་སེམས་དང་ཡ་རབས། 

བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱེད་རྒྱུ་ལས། མགོ་བདེ་དྲན་

འཕྲུལ་སྐྱག་རྫུན་ཧམ་སེམས་ཤོད་རྒྱུ་མེད། དེ་

ཁྱེད་ཚོས་སེམས་ནང་འཇོག་དགོས། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་བཀའ་སྩལ།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༡༢

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་

རི་ (John Kerry) མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་

འཁོར་སྙན་ཐོ་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་ཡོད།  དེ་

ཡང་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས་ནང་། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བཀུར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་འདུག  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་དང་ཁ་

བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་བོད་

མི་ཚོའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་

པ་མ་ཟད།  བོད་མི་ཚོའི་སྨྲ་བརྗོད་དང་ཆོས་

དད། འདུ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་

འགྲོ་སྡོད་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་བཀོད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་

ཐོའ ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་

ཐོག་ནས་བོད་མི་དམར་གསོད་དང་སྡུག་སྦྱོང་

མནར་གཅོད་བཏང་བ། འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་པ།  དེ་བཞིན་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་

པ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་

མི་ཚོའི་བསམ་བློའ ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཆེད་མངགས་བོད་མིའི་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་

བསྒྲགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་ཟུར་ཕུད། རིག་

གཞུང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་དང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་

ཐོག་ལའང་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཚོར་བཞིན་

ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བོད་

རིགས་འདུ་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་

གཙོས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལོ་འཁོར་མོའ ་ིརིང་

དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། 

ལྷག་པར་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དུས་

ཆེན་གནད་འགག་ཆེ་ཁག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིར་དམ་བསྒྲགས་དེ་བས་ཤུགས་

ཆེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་མང་པོའ་ིནང་སློབ་ཕྲུག་དང་སྐྱ་སེར་མི་

མང་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་

དགོས་པ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་སྐབས་འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཁར་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་

བསྒྲགས་ཡོང་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེ་ཇི་ཙམ་གཏོང་བཞིན་

ཡོད་མེད་ཞིབ་ཚགས་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བ་

ཆགས་ཡོད།  དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་

རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་

འགྲོ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་

པ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་བོད་མི་རྣམས་ལ་

གནས་ཚུལ་ཕྱི་གྱར་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་

བྱས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་བོད་མི་ཁག་གཅིག་

ལ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་

ནས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གཏོང་བྱས་པའི་

ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་སོགས་

དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

  གཞན་ཡང་སྙན་ཐོ ་དེའི ་ནང་མུ་

མཐུད་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་

དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་Voice of 

America དང་། ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་། Radio Free Asia དེ་བཞིན་

ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ Voice of Tibet 

སོགས་ཀྱི ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་དང་དྲིལ་

བསྒྲགས་སོགས་ལ་མུ་མཐུད་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་གནས་སྡོད་ཀྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ནང་བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྡེར་

མ་ཁང་ཐོག་ཏུ་བཙུགས་པ་རྣམས་བཙན་འཕྲོག་

གིས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་མ་ཟད། དེའི་

ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

པའི་བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་བཞིན་

ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཞུང་

འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དང་དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭའི་

ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་

དུ་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་གཙོ་བཟུང་བྱེད་པ་མ་

གཏོགས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་འཁོད་པའི་ནང་དུ་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་

དེབ་དང་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་རྣམས་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གང་

ཐུབ་གཏོང་དགོས་པ་འཁོད་ཡོད་ཀྱང་། བོད་

མིའི་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་ཁག་གི་བོད་

སྐད་གཞིར་བཞག་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སློབ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་

ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་

ཕྲུག་ཚོར་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་རྒྱལ་རབས་

སོགས་ལ་གོ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཧ་

ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད།  ཅེས་སོགས་བཀོད་

འདུག 

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་
རང་སྲེག་འདྲ་སྐུ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་

དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་མདུན་དུ་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་འདྲ་སྐུ་ཞིག་དབུ་

འབྱེད་གནང་ཡོད།  དེ་རྗེས་ཐོག་མར་འདྲ་སྐུའི་སྦྱིན་བདག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གནས་སྡོད་གནང་

མཁན་རྒྱ་རིགས་ལྕམ་སྐུ་ཆིས་ཅ་ཀྲིང་ལགས་ཀྱིས་འདྲ་སྐུ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱིན་སྐད་

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུམ་
བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་

བའི་ནང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༥ པ་སྲུང་བརྩིའི་

མཛད་སྒོ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཕྱི་

དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག 

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༥༥ པའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་

ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི་དྲུག་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་

གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དྲིལ་

བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

དང་། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རིམ་

བཞིན་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་

མདོར་ཙམ་གནང་རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་

སི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

 ང་ཚོ་ད་རེས་རྡ་སར་འབྱོར་ཐེངས་

གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་འདིར་ཡོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་

བོད་མི་ཙམ་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་མིན་པར་བོད་

མིའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང། ཆེ་མཐོང་བཅས་

ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེང་

སྐབས་བོད་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་དེ་

དག་མེད་པར་ཡུན་རིང་སོང་ཡོད།  དེར་བརྟེན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་

མྱོང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་

རིགས་ཚོ་ལའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན།  ང་ཚོས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུ་

འཁྲིད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ངོས་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་

ལག་བསྟར་གནང་བཞིན ་པ་དེར ་ཡི ་རང་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་མཚུངས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ཐོག་ནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་

ཐོབ་ཐབས་གནང་བཞིན་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་

མཚོན་ཆེད་དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་བཅར་བ་

ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ནི་

དུས་རབས་ ༢༡ སྐབས་འདིར་དོན་དངོས་

དང་མཐུན་ཞིང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དེང་སྐབས་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་དགོས་

པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མི་ཚོས་བོད་

རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་སྨན་གྱི་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་མི་རིགས་གཉིས་

ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་འདིར་རྗེས་

སུ་ཡི་རང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་

རང་འདིར་མ་ཡོང་གོང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་

གིས་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་ང་ཚོ་རྡ་སར་འགྲོ་རྒྱུ་

འདི་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོ་ལ་ཁ་གཏད་ལངས་པ་ལྟ་

བུ་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་དང་།  ང་ཚོས་གྲོས་མོལ་

གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་རེ་

འདུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 ཅེས་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་

མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་སི་མཆོག་

རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ ་བོད་མིར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་བོད་མིའི་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༥ པའི་ཐོག་

མཉམ་བཞུགས་གནང་བར་ངས་སྙིང་ཐག་པ་

ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྐུ་ཉིད་སྐུ་སྒེར་

ལ་མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡིན། འོན་

ཀྱང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་དཔལ་

འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་དུ་

འདིར་དངོས་སུ་བཅར་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་

བསྟན་པ་འདི་ནི་བོད་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་རང་དབང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོངས་

ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་བཏང་

ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་གཞིས་བཞུགས་བོད་

རིགས་ཚོ་ལའང་འཛམ་གླིང་ཕྱི་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་གྲོགས་པོ་ཡོད་བསམས་པའི་རེ་

བ་གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་ཡོད།  སྐུ་ཉིད་མཆོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་ཡོད་མེད་ལ་

མ་ལྟོས་པར་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པར་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་

རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་

གནང་ཡོད།།  



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༡༢  

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཨ་རིའི་མི་ནེ་སོ་ཊ་ (Minnesota) མངའ་སྡེའི་

རྒྱལ་ས་མི་ནེ་པོ་ལི་སིའི་ (Minneapolis) 

ནང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་

གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་རིགས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། མཐོ་སློབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་ ༡༣ 

ཙམ་ནས་རྒྱ་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སློབ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༣༣༠ ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནས་བོད་

རིགས་སློབ་མ་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་འདུག 

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན།  ངོས་རང་དུས་རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་

ཡིན་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོད།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་

རང་ཉིད་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཞན་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་མ་

ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོ་ཞེས་པའི་གུ་དོག་པོའ་ི

བསམ་བློའ་ིདབང་གིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི

བསམ་བློ་འཁོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་ལྟར་བསམ་

བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཁོར་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་རྙོག་

གྲ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འགྲོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་

དཀའ་ངལ་རྣམས་མིས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ནས་

སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དཀའ་

ངལ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་ན་

རང་གཞན་གཉིས་སྨན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ 

ལོ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་བོད་རང་

བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་སྐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་འཁོད་ཡོད་

པ་མ་ཟད།  ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་སྐོར་ཡང་

གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་

ཁྲིད་སེམས་སྦུབ་དོག་པོ་དེ་ཚོས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་རྙོག་གྲ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་གནམ་བདེ་སྒོར་

མོའ་ིཐང་ཆེན་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་གཞི་ནས་

རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད། དོན་རྐྱེན་དེས་

དུས་ཡུན་རིང་པོར་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་

ལ་སྡང་ཟུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་རྟོག་དེ་

དག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་ད་ཆ་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་

ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ལྡན་ཡོད། 

ངོས་ལ་དེ་སྔ་མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ (Malaysia) དབུ་

ཁྲིད་ཏུང་ཀུ་ཨབ་དུལ་རེ་མན་ (Tunku Abdul 

Rahman) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད།  ཅེས་གསུངས་བྱུང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

ལ་འཛིན་པའི་མཐོང་ཕྱོགས་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་

སྟེ་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་གུ་ཡངས་དང་རང་དབང་

ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས།  

དུས་རབས་ ༢༡ ནང་གི་མི་རབས་གཞོན་སྐྱེས་

རྣམས་ལ་ང་ཚོས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་བརྒྱབ་

ཆོག དུས་རབས་ ༢༡ གི་རྒྱ་རིགས་གཞོན་

སྐྱེས་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་ཚོར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་ལྡན་ཡོད། ཅེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བོད་དོན་ལ་མཚོན་ན་ང་

ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་དང་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་ལ་

བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ལ་སྔ་དྲོ་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གྲྭ་

ཚང་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་

གྲུབ་མཚམས་དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཁང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་

མཆོག་དང་ཚོགས་དྲུང་བཅས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་ བསུས་ཏེ་གདན་ཞུས་དང་སྦྲགས་ལྷན་ཁང་

གི་སྒོ་འཕྱོར་དུ་བོད་ལུགས་གཟབ་མཆོར་སྤྲས་ 

པའི་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཟུང་གིས་

རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་འདེགས་

འབུལ་དང་གནས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་

དགེ་འདུན་པ་བཞི་གྲྭ་གདན་ཞུས་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་

གསོལ་ཏེ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༥ ཐོག་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་གསར་

པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་

བྱིན་རླབས་མཛད་པའི་ཚིག་བརྗོད་འཁོད་པའི་

པང་རྡོ་ཞལ་འབྱེད་དང་། དེ་བཞིན་དེང་ལུགས་

ཚོན་ལྡན་དར་རས་གཅོད་འབྲེག་གིས་དབུ་

འབྱེད་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། དེ་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་ཆོལ་

གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་མི་

མང་སྤྱ  ིྲ་འཐུས་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང། 

ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཚང་འཛོམས་

ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་

ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་འཁོད་རྗེས་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་

མཚམས་རིམ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་

ཆེ་བ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་

མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་གྲུབ་མཚམས་རྟེན་

འབྱུང་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་ 

སློབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། དེ་ནས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དང་ཁང་

པ་གསར་རྒྱག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞི་ལེགས་

འགྲུབ་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་བཞིན། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དེད་དཔོན་

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

གིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཞལ་བཞེས་

མཛད་ནས། དེ་རིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་

སློབ་སྩལ་བར། ངས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་

འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་ཚང་

མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་ཐག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོར་ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་

ཁང་པ་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་གྲུབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་

ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་བཅས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་སྤྱི་

དོན་རང་གི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་སྤུང་ཐུབ་རྒྱུར། དེ་

རིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡོད་སྟབས་དམ་བཅའ་འབུལ་ལམ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”ཞེས་ཞུས་གྲུབ་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་རྟེན་

འབྲེལ་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་

སྟེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

སྟོན་འཁོར་དང་བཅས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་

ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༠ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ རབ་

གནས་ཤིང་རྟའི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་ནས་

གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཚེས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་

དང༌། ༸གོང་ས་ཆེན་པོར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།  དེ་ཡང་གནས་

ཆུང་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གིས་སྲིད་

ཞིའི་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན་ཆེན་པོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་༸རྒྱ་

བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་

པོས་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་ལྟར་དང༌། གྲྭ་

ཚང་ནས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་

བཞིན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བཞེད་རྒྱུན་འཆི་མེད་

སྲོག་གི་བཅུད་ལེན་རྒྱལ་པོ་ཚེ་ལྷའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྒོ་ནས་ཌཱ་ཀིའི་བསུན་བཟློག་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཟབ་མོ་བསོད་

ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་ལྟར་

ྋམགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་

འདོར་མེད་ཀྱིས་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ པའི་

ཐོག་གནས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་བསྟི་

གནས་སུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་འཚམས་

ཞུའི་མཇལ་དར་འབུལ་ལམ་དང་སྦྲགས་གནས་

ཆུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དང་སློབ་དཔོན། དགེ་བསྐོས་བཅས་ནས་སྤོས་

སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་གནས་ཆུང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་

ཆེར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་སྐུ་ཞབས་

བགྲེས་སོང་ཐུབ་ཤེས་ལགས་ནས་རྟེན་གསུམ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང༌། གནས་ཆུང་ཆོས་

སྐྱོང་དང་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་སྤྱན་འདྲེན་

ཁག་དབུ་འཛུགས་ཞུས། སྤྱན་འདྲེན་ཁག་གྲུབ་

མཚམས་སུ་ཡང་སྟེང་གཟིམ་ཆུང་དུ་གདན་

ཞུས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་གསོས་གནང་མཛད་གྲུབ་རྗེས་

གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་དང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ནས་སྤྱན་རྒྱ་སྤོས་སྣེས་འདུ་ཁང་དུ་

གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲིར་ྋཞབས་སོར་

འཁོད་པ་དང༌། བརྟན་བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་

ནས་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་ཞུས། ཆོག་གཞུང་

ལྟར་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་མུར་གསོལ་ཇ་

བཞེས་འབྲས་རིམ་པར་འདེགས་འབུལ་ཞུས། 

ཆོག་གཞུང་གི་མཚམས་སུ་མཁའ་འགྲོ་དང་

སྐུ་གླུད་ཕྱིར་འདེངས། གསོལ་འདེབས་མཎྜལ་

གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་ནས་འདེགས་དབུལ་ཞུས། 

དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནས་ཚེ་རྫས་དང༌། 

རྫས་བརྒྱད། རྟགས་བརྒྱད་རྣམས་རིམ་བཞིན་

འདེགས་འབུལ་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་གཏང་

རག་མཎྜལ་གནས་ཆུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་

ྋརྒྱལ་བའི་ྋཞབས་བརྟན་གསུང་མུར་སྐུ་རྟེན་

ཁག་དང༌། འདུས་མང་རྣམས་ལ་མཇལ་ཕྱག་

བཀའ་དྲིན་སྩལ་མུར། ཤིས་བརྗོད་དང༌། བསྟན་

རྒྱས་སྨོན་ལམ། ཀ་ཁྲི་སྒྲོགས། བརྟན་བཞུགས་

ཀྱི་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་གཞན་

གཉིས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བཀའ་

བློན་རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་མཆོག དེ་བཞིན་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་སོགས་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་

ཡོད། བརྟན་བཞུགས་བཀྲ་ཤིས་ངང་གྲུབ་བསྟུན་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤྱན་

རྒྱ་སྤོས་སྣེས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་སྒོ་འཕྱོར་

བར་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་གནས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་

དབྱངས་གླིང་གི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༡༢

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོར་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་རབ་

གནས་ཤིང་རྟ་ལོའ ་ིརང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་

པའི་རྟེན་འབྱུང་ཉིན་མི་ནེ་སོ་ཊའི་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལོ་

གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་གྱི་མཛད་སྒོ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་(Augsburg College in Min-

neapolis, Minnesota) མི་ནེ་སོ་ཊའི་མ་

ནི་ཕོ་ལི་སི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨུ་སི་བྷག་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཁམས་གསུམ་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

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

མཆོག་ལ་གུས་ཕྱག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་

སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ། བཀུར་འོས་

བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས། དེ་བཞིན་

མི་ནེ་སོ་ཊས་གཙོས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའི་

ལས་ཟུར་རྣམ་པ། མི་དམངས་ཚང་མར་གནམ་

ལོ་གསར་ཚེས་ཉིན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

མི་ནེ་སོ་ཊ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའི་ལོ་གསར་མཛད་སྒོའ་ིཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་

སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། གུས་པས་བཀའ་

ཤག་དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དགའ་

དད་སྤྲོ་གསུམ་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་

ཡོང་བ་དང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་ལྷུན་

གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཡོངས་ནང་མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལྷག་རྒྱས་

བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་

པའི་མདུན་ལམ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་ཡང་གུས་བརྩི་ཞུ་མཁན་ལོ་རེ་ལས་

ལོ་རེ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཨ་

རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་མཛད་སྐབས། སྲིད་འཛིན་མཆོག་

གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

ཡོད་པ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིགསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད། དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། ང་

རང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་

བ་དང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནང་བོད་པ་ཡོད་

སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བྱུང་། ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ནས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་

དང་བརྩི་བཀུར། དེ་བཞིན་མི་དམངས་ནས་

ཀྱང་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ཁྱེར་ཏེ་

ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བཞིན་འདུག 

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་

ལུགས་དབྱེར་མེད་ཐོག་ནས་བོད་སྤྱིའི ་རྩ་

དོན་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 

དམིགས་བསལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་

ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་

ལ་གསོལ་རས་སྩལ་རྗེས་ཀྱང་མི་དམངས་ནས་

འགན་ཁུར་ཆེན་པོས་ཆབ་སྲིད་དང་རྩ་དོན་

ཐོག་འབད་བརྩོན་ཆེར་སྐྱེད་གནང་གི་འདུག 

ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་

དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་དོལ་རྒྱལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་བོད་མི་ཧ་

ཅང་ཉུང་ཤས་ཤིག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཉུང་

ཤས་ཤིག་གིས་རྨོངས་དད་དང་སྦྲགས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་

བྱེད་མུས་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དང་སྩོལ་མུས་ཡོད་

པ་དེ་དག་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ཡང་དག་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་བླ་སློབ་ཀྱི་དམ་

ཚིག་གཙང་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཐོག་ནས་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་

གཏོགས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་

བ་ནས་མེད། ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་

ཨ་རིའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་གསང་བའི་སྙན་

ཐོའ་ིནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་དོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

འཁོད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་གནད་དོན་

དེ་ཐུགས་ལ་བཅང་སྟེ་དུས་རྒྱུན་དུ་འགན་ཁུར་

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ལེན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཧ་ཅང་

བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། འདས་པར་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐོག་བློ་ཕམ་ཡོད་ལ་ཧ་ཅང་

ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་མི་དམངས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་

འགན་ཁུར་ལེན་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་ལོ་གསར་ཚེས་

གཅིག་ཉིན་མོར་མི་ནེ་སོ་ཊར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་

བ་དང་། དེ་བཞིན་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་ཞུ་མུས་རེད། 

མདོར་ན། ང་ཚོ་ཚང་མས་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་

དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ལས་དོན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 

ཞེས་གསུང་བཤད་གནང། 

དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་བདོ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཐད་ཨ་རིའི་བོད་
རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བློ་འཚབ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅།  །ཨ་རིའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་

ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་བ་ ༣  ཚེས་ ༢ 

ཉིན་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་

གིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུ་ཕྱར་བདོ་བའི་བྱ་སྤྱོ་ཐད་བློ་འཚབ་ཡོད་པའི་

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་གཤམ་གསལ།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དེང་སང་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་

མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་དོལ་

རྒྱལ་ཚོགས་པས་སྤེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཐད། ང་ཚོ་

བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་དང་བྱང་ཨ་རིའི་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བློ་འཚབ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ཡང་ཨ་རི་བ་ཁྲི་སྟོང་མང་

པོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བར་དགའ་འབོད་ཞུ་

བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རང་གིས་རང་ལ་“རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་”ཞེས་འབོད་པའི་

ཆོས་ལུགས་ཐལ་སྤྱོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་

མགོན་པོ་གང་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེར་འཚང་སྟེ། 

མཚན་སྨད་སྐུར་འདེབས་དང་སྐུ་ཕྱྭར་བདོ་ཉེན་

དངོས་མཐོང་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་གིས་བློ་འཚབ་ཆེན་

པོ་བྱུང་། ང་ཚོས་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་གཞིགས་ན། 

མི་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནི་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་

ཆོས་ཚོགས་ཟེར་བའི་ཁོངས་མི་རེད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་སྐོར་

སྲུང་བས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་འགའ་

ཞིག་གིས། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ནང་པའི་

མཁས་དབང་ཞིག་དང་ཁོང་གི་སློབ་མ་བཀྲོང་

སྟེ་བོད་ནང་བྲོས་གབ་བྱས་པ་ཡོངས་གྲགས་

གནང་ཞིང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་སྲུང་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ལག་དམར་བ་དེ་དག་ཕྱིར་སྤྲོད་དགོས་

པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་རྣམས་ང་ཚོས་དྲན་

སོས་ཀྱི་འདུག   ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་

མི་འགའ་ཞིག་གིས་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་བ་དང་མི་

གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་

རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས། གང་གི་རྗེས་འབྲངས་ནང་པ་

ཚོར། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་རྣམ་དག་སྒྲུབ་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་བསླབ་འདོམས་གནང་རྒྱུ་

ནི་མགོན་པོ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡིན་

པར་དགོངས་ཐོག གང་གི་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་

དང་ལོ་མང་བརྟག་ཞིབ་གནང་བའི་རྙེད་དོན་

གཞི་བཟུང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐུགས་སྣང་མི་

གཤིན་ཞིང་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་གནས་

པའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་གྱི་ངན་འབྲས་

ཇི་ཡོད་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད། དེ་

དང་ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས། ཐ་

མ་ཉན་དང་མི་ཉན་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་རེད་ཅེས་

གསུངས་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལ་བརྩི་འདོད་མེད་

པས། ཁོང་ལ་ཐུགས་བསུན་བཟོ་དོན་ག་རེ་

ཡིན་ནམ།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གུང་

ཁྲན་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་

བདོ་སྐབས་བོད་པ་ཚོས་སྒེར་ལངས་ངོ་རྒོལ་

བྱས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་

ངེས་ཀྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་ད་ཆ་སྐུ་ཕྱྭར་

བདོ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ང་ཚོས་བཟོད་སྒོམ་གཏན་

ནས་བྱེད་མི་ཐུབ། ང་ཚོའི་སེམས་ལ་གནོད་

ཤོས་ཤིག་ནི། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་

ཀྱིས། བོད་ནང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་ཉིན་

རེའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་འཕྱ་སྨོད་

བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་བློ་

གཏད་བཅོལ་ཡུལ་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་འབྱུང་

རྩ་ཉག་ཅིག་དེ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་བོད་

ཀྱི་ལོ་གསར་རིང་ངེད་ཅག་དང་ལྷན་ཞུགས་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར། ཨ་རི་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

ཏུ་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པོར་རྩི་བཞིན་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གང་གི་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་

ས་ལར་ཕྱིར་ཕེབས་མ་གནང་གོང་། གྲོང་ཁྱེར་

མིན་ནེ་ཨེ་པོ་ལི་སེ་ Minneapolis དང་། 

ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ Washington, D.C ལ་

ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་འཆར་ཡོད་པར་བརྟེན། ཝ་

ཤིང་ཊོན་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་གཞུང་ལ། དོལ་

རྒྱལ་ཚོགས་པས་སྐུ་ཕྱྭར་བདོ་ཉེན་ཆེ་བའི་

སྐབས་འདིར།༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་

སྲུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་སྙིང་དབུས་ནས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་མ་ལུས་

ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ནི། བོད་མིའི་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་

ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་ཡིན་

ཞིང་། བོད་མི་མང་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་དབར་དུས་རབས་མང་པོའ་ིརིང་གདུལ་

བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་

བ་ཆགས་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བོད་

མིའི ་སྙིང་ལ་རྨ་ཁ་ཟབ་མོ་བཟོ་བཞིན་པ་མ་

ཟད།༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཆགས་

ཡོད།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༡༢

ཐེ་ཝན་ནང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༥ སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ 

ཉིན་འདི་གར་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ལོ་ ༥༥ 

སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་ཚོས་མ་

གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་༧གོང་ས་

༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང། 

བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རྒྱལ་རབས་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བསུབ་ཐབས་བྲལ་བའི་ཉིན་མོ་

དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་

པའི་བོད་མི་ཚོས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་

ལྟར། ཐེ་ཝན་དུ་ཡང་ཐེ་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོགས་

པས་འགན་ཁུར་ཐོག་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང། 

གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་བཅུ་ཙམ་མཉམ་

འབྲེལ་ཐོག  ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཐེ་ཝན་

རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་ཚོགས་མང་བའི་

གཞུང་ལམ་ཐོག་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་

སྤེལ་ཡོད། ཐོག་མའི་མཛད་སྒོར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གྲུབ་རྗེས། 

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་

ནས་གསུང་བཤད་དང་།  སྐུ་མགྲོན་ཁོངས་སུ་ཐེ་

ཝན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཏོན་དབྱི་

ཁང་ལགས་དང་། ལྕམ་གྲན་ཇེའི་རུའུ་ལགས། 

ལྕམ་ཐན་ཆིའུ་ཇིན་ལགས་སོགས་ནས་བོད་

མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་གསུང་བཤད་

གནང་བ་དང་ཐེ ་པེ ་གྲོང་ཁྱེར་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ལྕམ་ཇན་ཡུས་ཨན་ལགས་ལོ་ལྟར་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དུ་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་

པ་ལྟར་འདི་ལོ་ཡང་ཁྲོམ་སྐོར་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་འབོད་ཚིག་གཙོ་བོ་

བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁག་གློད་བཀྲོལ་

གཏོང་དགོས་པ་དང་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་བང་རིམ་ནང་

ཐོག་མར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༥ 

པའི་ཕྲེད་དར་དང། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

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

མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ། བོད་

མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེངྒེ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་པར། སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བའི་

གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི ་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པའི་འདྲ་པར་དང་ལོ་རྒྱུས། སྣུམ་འཁོར་

ཆུང་བའི་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཕྲེད་དར་

ཐོག་ནང་དོན་དུ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་མའི་

ལམ་ནི་གཉིས་ཕན་དང་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་

ཐོག་བོད་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར། རྒྱ་ནག་གི་

རྩ་ཁྲིམས་གཞི་བཟུང་བོད་མི་གཅིག་གྱུར་ཐོག་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མི་རིགས་ས་གནས་

རང་སྐྱོང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ཞེས་གསལ་བ། 

དེ་བཞིན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་འཚོ་

བཞུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རི་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་

མཁས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་དབྱི་ལགས་ཀྱིས་

བྲིས་གནང་བའི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནང་བོད་

བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་རིས་བྲིས་པ་ཁག་

གི་ཕྲེད་དར་རིང་པོ་སོགས་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། 

ལམ་བར་ཐེ་ཝན་ནང་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་རོལ་

དབྱངས་ཚོགས་པ་ཁག་གསུམ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་

གཞས་པ་གསུམ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

གསུང་བཤད་དང་རོལ་དབྱངས་བཅས་ལེན། 

ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལམ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་

བྱེད་པ་དང་། དེ་ཉིན་ཁྲོམ་སྐོར་ནང་ཐེ་སྡོད་བོད་

མི་དང་། བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མི་

གྲངས་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་རེད། 

 གཞན་ཡང་ཐེ་ཝན་ས་གནས་བོད་

ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཐོག་

ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་རོགས་

འདེགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོ་གསར་གསར་

གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་ ༡ 

ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་བར་ཐེ་ཝན་རང་

དབང་ཐང་ཆེན་མདུན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ནི་རང་

བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་

འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་མ་ཟད། གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོར་འགྲེམས་

སྟོན་བྱ་ཡུལ་དུ་འདུ་འཛོམས་དང་མར་མེའི་ཁྲོམ་

སྐོར་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་

བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གི་གསུམ་དུས་ཡོངས་གྲགས་གསུང་

བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཁུར་མི་སྣས་གསུང་

བཤད་བཅས་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་དགོང་མོར་ཐེ་

ཝན་གྱི་གཞས་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་སོགས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་ཧོང་ཀོང་ནང་

དུ་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཁག་

གཅིག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས། 

ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་པེ་རི་
སིར་གསུམ་དུས་ཐེངས་ ༥༥ ཐོག་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་ Paris བོད་མི་

དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་

ལག་ཏུ་རྒྱལ་དར་དང་སྦྱར་ཡིག་སོགས་འཁྱེར་

བ་མ་ཟད། བོད་མིར་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་བྱེད་

དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིགས་བསྒྲགས་ཏེ་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༥ སྲུང་བརྩི་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་དངོས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་

གི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བ་མ་ཟད།  

ཕ་རན་སིའི་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོས་ཕ་རན་སིའི་སྐད་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་

ཞུས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་

སྦྱང་ཞུས།  དེ་རྗེས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་

གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཨན་དེ་རེ་གྷ་ཏོ་ལིན་ Mr. An-

dre Gattolin མཆོག་གིས་མཛད་སྒོ་དང་

འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ཕ་རན་

སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ནས་བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་

ངལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས།  ཕ་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕ་

རན་ཀོ་ཡི་སི་ཧོ་ལན་ཌི་ Francois Hol-

lande མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་ Barak Obama མཆོག་ལྟར་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕ་

རན་སིར་གཞུང་འབྲེལ་གདན་ཞུ་གནང་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། 

ཐེངས་འདིའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་

ཕ་རན་སིའི་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ ༦༠༠ ཙམ་

གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་བྱས་པ་

བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་

བསྟན་འདུག་པ་བཅས།།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་
ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་སྤེལ་བ།

༄༅། །སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་

ཝ་ཤིང་ཊོན་ Washington ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་

ཁྱེར་སན་ཕ་རན་སི་སི་ཁོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་

ཁུལ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགོ་ཁྲིད་གསོ་སྐྱོང་ཚན་

པའི་ Global Leadership Incubator 

(GLI) ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཚོང་ལས་མི་

སྣ་གྲགས་ཅན་དང་སློབ་གྲྭའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་ ༨༠ 

ཙམ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥།༢༦ ཉིན་གཉིས་

རིང་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་ཁུ་ཝར་ Van-

couver ཕེབས་ཏེ་ཁུལ་དེར་གནས་སྡོད་བོད་

རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

བོད་ནང་གི་ད་སྐབས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་

མི་རིགས་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས། 

ཉིན་གཉིས་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁུལ་

དེར་གོ་ལོབ་ཨེན་མེལ་ Globe & Mail 

ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པའི་

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བྷི་རི་ཊི་ཤི་

ཀོལ་ལམ་བྷི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ Brit-

ish Columbia  ཆེན་མོའ་ིནང་ཁྲིམས་

ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དོན་གཉེར་

བ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་

དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་ཞི་མོལ་

གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་

ཅལ་ཁུལ་གྱི་བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མིའི་གཞིས་

ཆགས་ནས་ཁེ་ན་ཌར་གནསསྤོ་གནང་མཁན་

རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་

ཁྱེར་ཀལ་གྷ་རིར་ Calgary གནས་སྡོད་བོད་

མི་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྐོར་དང་ཉེ་ལམ་༸གོང་

ས་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཁུལ་

དུ་མཛད་འཕྲིན་ཁག དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་

སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་

གནང་ཕྱོགས། 

 བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་འབད་བརྩོན་མུ་

མཐུད་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་

བཤད་གནང་བསྟུན། དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྲིད་

སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོ་ལོ་རེ་ཌོར་

ཕེབས། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མི་ནེ་སོ་ཊར་ 

Minnesota ཕེབས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི ་ལོ ་

གསར་དུས་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོར་ཆེད་བཅར་

ཞུས་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤།༦ བཅས་

ཉིན་གཉིས་རིང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱལ་ས་ཝ་

ཤིང་ཊོན་དུ་སླར་ཡང་ཕེབས་འདུག ཐེངས་

འདིར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ལྷན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་ཨ་རིའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཡོན་བསྟན་

ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེད་གང་ལེགས་ཡོད་སྐོར་སྨན་
པས་ངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མི་ནེ་སོ་ཊའི་

རྒྱལ་ས་མི་ནེ་པོ་ལི་སི་ Minneapolis ནས་

གྲོང་ཁྱེར་རོ་ཆེ་སི་ཊར་ Rochester ཁུལ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཁུལ་དེར་མ་ཡོ་སྨན་

ཁང་ Mayo Clinic དུ་ལོ་ལྟར་སྐུའི་འཕྲོད་

བཞེས་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་

ལྟར་འདི་ལོར་སྨན་པས་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྔར་

བཞིན་དྭངས་གསལ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་

རྗེས། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སེམས་

དང་སྲོག་ Mind & Life གི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་

སྩལ་ཏེ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བཟང་སྤྱོད་དང་ཤེས་

ཡོན། འགྲོ་བ་མིའི་གཤིས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་

བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་

ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་

པའི་ལས་དོན་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་མཛད། དེ་

ཡང་སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་སེམས་དང་སྲོག་གི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་

པས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་གོང་

འཁོད་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚན་

གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་

ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ད་བར་ལས་དོན་གང་སྤེལ་

ཐུབ་པ་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་

དང་སྟབས་བསྟུན་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་གིས་མཇལ་བཅར་

ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་ཏུ་སེ་ཁུ་ལར་ 

secular ཞེས་པ་འདིས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་

ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་རྣམས་

ལའང་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་ནས་གོ་ཐུབ་པ་དང།  

དེ་བཞིན་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཚོར་མཚོན་

ནའང་སེ་ཁུ་ལར་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་གཞི་

རྩའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་གྱིས་

གུས་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་འཇུག་

ཐུབ་མིན་ཐོག་ཐུགས་འཚབ་མཛད་བཞིན་ཡོད་

སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་སྔ་ཁ་ཆེའི་གྲོགས་

པོ་ཞིག་དང་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་མཛད་སྐབས་

ཁོང་གིས་ཚན་རིག་དང་ཆོས་དབར་འགལ་བ་

ཡོད་པར་བརྟེན་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བའི་ཚོར་སྣང་

ཡོད་སྐོར་ཞུ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་སྐབས་དེར་ཁོང་ལ་ཚན་རིག་ནི་ཕྱི་དངོས་

པོ་གཙོ་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་དང་ཆོས་ནི་ནང་

སེམས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་པོའ ་ིརིན་

ཐང་ཐོག་དོ་སྣང་གཙོ་བོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར། 

ཆོས་ལ་དད་པ་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཐབས་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་བཀོད་

པ་པོ་དཀོན་མཆོག་ཡོད་མེད་ཚན་རིག་པས་

ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ ༡༢

བོད་མིས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འདས་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཁྲི་སྟོང་

མང་པོས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་

རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་བར་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་

བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

མཛད་སྒོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་

རང་རིགས་དང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་

ཕེབས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སོགས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་

ཀྱིས་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོད།  དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༩ ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་

དབུ་འཛུགས་སྐབས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་

གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅིག་འགན་འཛིན་རྣམ་

པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཙོས་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་

ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་

མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་འཛོམས་ཐོག་མཛད་

སྒོ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཚང་མས་སྐུ་

བཞེངས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི

རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུགས་

གནང་སྐབས། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་གིས་

རྔ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི

རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གྲུབ་མཚམས་བོད་མིའི་རྩ་དོན་

ཆེད་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་

གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་

ལ་རྗེས་དྲན་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ངག་བཅད་

སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་རྗེས་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང།   དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་

སྐུ་མགྲོན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དཔལ་

འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི་མི་ལོ་སི་མཆོག་

གིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གིས་

གསུམ་བཅུའི་དྲན་གླུ་ཕུལ་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

མཛད་སྒོ་གྲོལ།།   

ཡུ་རུབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་རྡ་སར་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་དབུས་བོད་ 

མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཐེངས་ ༥༥ སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཧེན་

རི་མི་ལོ་སི་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

དབུ་ཁྲིད་བཀུར་འོས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག དེ་

བཞིན་བོད་རིགས་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཐོག་

མར་ང་རང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པ་དེར་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་

རྔམ་སྟོན་བྱས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༥༥ འཁོར་

བའི་བོད་མིའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ 

༥༥ པའི་ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་

ཚབ་ཞུས་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤོབས་ཆེན་

པོ་བྱུང་། ཐོག་མར་ངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རང་ཡུལ་

བྲལ་ནས་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་བཙན་

བྱོལ་བ་རང་དབང་མེད་མཁན་གཞན་རྣམས་

ལ་མིག་དཔེ་འོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ནི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང། མང་གཙོའི་ངོ་

བོ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོགས་

གང་གི་ཆ་ནས་མིག་དཔེ་འོས་པའི་བཙན་བྱོལ་

གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱོགས་

མཚུངས་གཞིས་ལུས་བོད་མི ་ཚོས་མི ་ལོ ་

ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་རང་དབང་གི་དོན་ དུ་

འཐབ་རྩོད་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ངས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། དཀའ་

སྡུག་འོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་

པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་ནང་

གི་རྒྱ་མི་རིགས་རང་དབང་བྲལ་བ་རྣམས་དང་

དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་རང་

དབང་དང་བྲལ་ནས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་

པ་རྣམས་ལའང་སེམས་གསོ་དང་སྦྲགས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་དེ་

རིང་ འདིར་བཅར་བ་ཡིན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་འདི་རང་དབང་དང་མང་གཙོ། ཆིག་

སྒྲིལ་སོགས་རིན་ཐང་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་

ནས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་

དུས་རབས་ ༢༡ འདི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲོས་

མོལ་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་བཟོ་དགོས་པ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་དུས་ ༢༡ འདི་

འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་དུས་རབས་

ཤིག་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས ༢༢ བར་ཉིན་

བཅུ་གཉིས་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

བསྟི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གྲོས་

ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 

  དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

དང་། ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། 

ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་

མི་མང་སྤྱ  ིྲ་འཐུས་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ། ལྷན་

ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་

པ་དང། ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་

པ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་

གསོལ་ཇ་དང་། འབྲས་སིལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་

ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་

པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གྲོས་

ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་

པའི ་ཐོག་ཕེབས་པའི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་

རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་འཚམས་འདྲི་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྱེད་

གཏམ་བཤད་འདི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་

མེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་

དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་

ཁག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་

བོད་ཟླ་དང་པོ་ཚེས་བཅུ་ཆགས་ཡོད། སྔ་དྲོ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་ཚེས་བཅུ་ཟབ་གསོལ་དང་འབྲེལ་

གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད། 

ལྷག་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་སོགས་གསར་རྒྱག་

ལེགས་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་

ཡོད། སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ཚོགས་གཙོས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དམ་བཅའ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་

ལྟར། ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁང་འདི་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་

ཟིན་པ་རེད། ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་

རྐྱེན་འཛོམས་པོ་ཆགས་ཡོད། ནང་གི་བཅུད་

ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། 

ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་

པ་ཆགས་ཡོད། ཕྱིའི་སྣོད་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

བཞིན་ནང་གི་བཅུད་ཀྱང་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམ་

བཅའ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་འབད་

བརྩོན་གང་ཞིག་བྱས་ཀྱང་སྤྱི་དོན་ལ་དམིགས་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་

ཚོགས་འདི་བཞིན་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚོགས་ཡུན་མང་

བ་ཞིག་དངུལ་རྩིས་ཐོག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་

ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་

བསྐོ་གཞག་གནང། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་འབའ་

བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་

གྲོས་འཆར་རིམ་བཞིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་གྲུབ་

མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་

ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་གྲོས་འཆར་སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་

རབ་རྒྱ་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་

སྟེ་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་

གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོད། 


