དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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ཤྲི་ལངྐའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་
སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཤྲི་ལངྐ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱིས་ ཏེ།

ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་ཉིན་མོར་༸གོང་ས་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྐུ་ ཚེ ་ བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ སྨནོ ་

ལྟར་ན། ལོ་འདིའ་ི ཚེ ས་པ་ ༡༥ ནམ་ཡི ན་
ཡུལ་དེའ་ི དགོན་སྡ་ེ ཁག་ ༡༢ ནང་༸སྐའ
ུ ་ི

ཡི ན ་ སྐ ོ ར ་

སྐརོ ་གསུངས་འདུག

འདུག ཁོང་
གི ས ་ད་བར་

ཕེབ ས་པའི ་ ༸སྐུའི ་ གྱ་ས ནྟོ ་ར ནྟེ ་འབ ལ
ྲེ ་དང་
སྦྲགས། ཚེ ས་བཟང་ ༡༥ ཉིན་ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་སྤལེ ་འདུག

དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་

ཚུལ་སྤལེ ་གསལ་ལྟར་ན།

འདི་ལོར་

དགུ ང་ལོ ་བརྒྱར་ཕེབ ས་པའི ་ ཤྲི ་ ལངྐའི ་

ཆེ ས་མཐོ ་ ཤོ ས་ཀྱི ་ནང་པའི ་ མཁན་པོ ་
ཌུ ་ བུ ལ ་ ཌེ ་ ན ་ ག ་ ས ་ ར ་ མ ་ ཧཱ ་ ནི ་ ཀ ་ ཡཱ ་

Davuldena Sri Gnanissara མཆོག་གི ས་

ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༡ བོད་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་

བཤད་གནང་འདུག

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག་གི ས་སྐུ ་ ཚེ ་

ཧྲིལ ་པོའི་ རི ང ་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུ ང ་གི ་ འཚོ ་ བ་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་དང་བོད ་ཀྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་མཛད་འཕྲིན་སྐར
ོ ་གྱི་

ལྷདོ ་མེད་སྐནྱོ ་གནང་མཛད་དང་མཛད་མུ ས་
ཡི ན། དེར་བརྟེན་ངས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་

བོད་མི ་རྣམས་ང་རང་ནང་བཞི ན་སྐུ་ཚེ ་རི ང་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཤྲི ་ལངྐའི་ནང་

དེ་བཞི ན་ཉེ་ཆར་

གསར་དུ་བཙུགས་པའི་ཤྲི་ལངྐའི་བོད་ཀྱི་ནང་

པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ཌོག་ཊར་

ར་མན་དཱ་པོ་རེ ་ཇི ་ལགས་ཀྱི ས་གསུང་དོན་

ཕྱོགས་མཚུངས་

ངས་གོ ་ སྐ བ ས་འདི ་ བཟུ ང་ནས་༸གོ ང ་ས་
མཆོ ག་སྐུ ་ ཚེ ་ཡུ ན་རི ང་བརྟན་པའི ་ སྨ ོན ་

པའི ་ དགེ ་ སླངོ ་ཆེ ས ་མཐོ་ ཤོ ས ་ཀྱི ་ ནང་པའི ་ འདུན་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་
མཁན་པོ་ཌུ་བུལ་ཌེ་ན་ག་ས་ར་མ་ཧཱ་ནི་ཀ་ཡཱ་ གསུངས་འདུག །
མ ཆོ ག ་ གི ས ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ མ ཆོ ག ་ གི ་ སྐུ འི ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ལས་ཁུར་གནང་སྟེ་ལོ་བཞི ་འཁོར་མཚམས་འདིར་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་

གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་བཀའ་བླནོ ་ སྲེག་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབྲེལ་ལྟསོ ་

ཁྲི ་ པའི ་ ལས་འཁུ ར ་དམ་འབུ ལ ་གནང་ས ་ྟེ ཡོ ངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་
ལོ་བཞི ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་།

ལས་ཡུན་

སྲི་

པར་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཡི ད་ཆེས་

མུ ར ་རྣམ་གྲྭ འི ་ དགེ ་ བསྐས
ོ ་ཀྱི ས ་ཆོ ས ་རི ག ་

མཚོ ན་ཕྱིར།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ མཚོ ར་གདུང་འབོད་གསོལ་འདེབས་ཞུ་སླད།

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི ཚེ ་སྒྲུབ་དང་།

ཕན་བོད་བསྟན་སྲིད།

མི ་རི གས།

ད་ དེ་རི ང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་

རང་ གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༠༠ ནས་དབུ་འཛུ གས་

དབང་སོ གས་ཀྱི་དོན་དུ་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ ཀྱི ས ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་

སུ་ལུས་སག
ྲོ ་ལོ ངས་སྤྱོད་བླས
ོ ་བཏང་གནང་

བར་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐོ་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་།
དེ་ནས་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་མཆོ ད་འབུལ་

ལམ་ལྷངོ ་བྱུང་བའི་བཀའ་དྲིན ་གཏང་རག་

ཁང་གི ་རྟེན་མཆོ ག་སྤྱན་སྔའི་དྲུང་དུ་མཆོ ད་

སྨ ནོ ་ལམ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ གསུ ང་བཤད་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་ གནང་རས
ྗེ ་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞི ང་
མཆོ ག་གི ས་དབུས་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་ མཆོ ག ་འདུས ་པ་རྒྱ་མཚོ ར ་བསྙ ནེ ་བཀུ ར ་
གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།

ལགས་ལྷན་དུ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཚོ གས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་དབར་

བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཤུ ག ས་ཇི ་ ཆེ ་ དང་ཚགས་ཚུ ད ་
གཏོང་རྒྱུའི་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ཨ་རི ར་

གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཕྱོག ས་ཕེབ ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ལེ ག ས་པར་

གྲུབ་མཚམས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྡ་ི ལི ར་ཕྱིར་
ཕེབས་གནང་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་འཕགས་

བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་
དཔལ་འབྱོར་ལགས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་

༨

ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འ་ི བོད་

དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གོ ་ རྟོག ས་སྤལ
ེ ་
མཁན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་པ་རྣམས་ལ་
སྦྱོང་བརྡར་གནང་བ།

༧ བར་སྦལེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ནས་
༡༠ བར་སྦལེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

༥།༠༠

ནང་གི ་ལས་དོན་ཆེ ་ཕྲ་གང་ཅི ་གེགས་མེ ད་

Meccaci

བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་བཞི ན་མི ་དམངས་

མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་

ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་ འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཆུ ་ ཚོ ད ་

དང་མཐུ ན་འགྱུར་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི ་

Richard Gere ལགས་དང་འགན་འཛི ན་ Matteo

གཞན་ཡང་གཉུ ག་

དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ས ངྟོ ་

ཁྱད་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་གཙོ ་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ ལས་འཆར་གོ ་ སྒྲི ག ་ཚན་པའི ་

སྔགས་གསུམ།

རྗེའ་ི བྱིན་མཐུ ་དང་། གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྲུང་
རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་གདོང་གྲོགས།

རླུང་འཕྲིན་ཁང་།
གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས་མི ་སོ ག ས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་དང་

ཕེབས་གནང་ཡོ ད།།

གནས་རི ས་མེ ད་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་དགེ་བཙུན་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་རྡ་སར་ཕྱིར་

གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོན ་དུ་ རྣམ་གྲྭ་ མཁན་པོ་ ཁྲོམ ་

ལོ ་ བཞི འི ་ རི ང་གཙོ ་ བོ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ནས་ ༢༥ བར་བོད་

འདུ་ ཚོ ག ས་རྒྱུ འི ་ སྐར
ོ ་བཀོད ་མངགས་གནང་དགོ ས ་

མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་
བོད་མི འ་ི

བྱང་ཨ་མི ་རི ་ཁའི་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་

༣༠ ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

མཆོ ག་གི ་གྲ་སྒྲིག་འོག་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་རྣམས་ཚོ གས་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།

ཕྱོགས་ཕེབས་ཀྱིས་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་སྟབས་བསྟུན་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Shanta Kumar

སྤྲིན་སྣ་ལྔ་དང་མཆོད་མེད་སྟོང་མཆོད་འབུལ་

ཤོམ་དང་འབྲེལ།

ཨ་རི འི་རྒྱལ་ས་ནིའུ་ཡོ ཀ་དང་ནིའུ ་ཇར་སི ་བཅས་སུ ་

གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱལ་

སྤལ
ེ ་བརྒྱུད་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་གོང་ སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
མཐོར་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག ཚོ གས་པ་

༦ ཉིན་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་འཕྲལ་རྡ་
ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་

སྒྲིལ་དང་ཞི ་བདེ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་སྐ་ུ ངལ་

བཙུ གས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་
ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་

ཕེབས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

མཛད་པ་ནི་ཀུན་གྱི་མི ག་དཔེར་འོས་པ་ཞི ག་

ུ ི་འཕྲོད་བཞེས་ལེགས་པོ་ཡོ ང་བའི་
དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་འགོ་ དཔེ་དེབ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་འགྲེམས་ བ་དང་སྐའ

༨༠

ཚེ ས་ ༣༠ བར་ཨ་རི ་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ། ཆོས་ཚོ གས།

དང་། ཁོང་གི ས་མི འ་ི རི གས་ཡོ ངས་ཀྱི་ཆི ག་

ཡུལ་དེའ་ི སྐད་ཡི ག་ཐོག་ཡོ ད་པའི་

རི ང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ནས་

བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་བརྟན་བཞུ གས་རྒྱས་པ་བསྟར་
འབུལ་གྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་སོགས་གནང་

ཀྱི ་ ག ན ས ་

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ ཤེ ས་རྟོགས་ཡོ ད་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ཡི ན་པར་

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་

བསྐྱལ་གནང་མཛད་ནས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་

སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ བདེ་ དོན ་ཆེ ད ་ཐུ ག ས་བརྩོན་

སྟངས་དང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག་གི ས་སྐ ར
ོ ་

ཉིན་ཤྲི་ལངྐའི་ནང་ད་བར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ བརྟེན།

གི ་མཛད་འཕྲིན་ལས་སླབོ ་གསོ ་ལེ ན་དགོས་

ཤྲི ་ ལ ངྐ འི ་
ན ང ་ བོ ད ་
འདུན་ཀྱིས་སྔནོ ་བསུས་ཏེ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གསུང་

འཁྲུངས་སྐར་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་བརྙན་འཕནྲི ་
བརྒྱུད་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། འཛམ་

གླིང ་མི ་ མང་ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་

ག སུ ང ས ་

༨༠

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོག་ཨ་རི ་ཁུལ་དུ་ཕག
ྱོ ས་
ཕེབས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

གྱ་སྟོན ་སྲུ ང ་

བ རྩི ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་

མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

རང་དབང་ལྡན་ གསོ ལ་ཇ་དང་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་

པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་ སྐ་ུ འགྱེད་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་
པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གྲོལ་བ་བཅས། །

བཀོད་སྒྲིག་འོག། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༦ ནས་

སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་ སྟངས་སྐརོ ་ཟབ་ཁྲིད་པར་ཟབ་
སྦྱོང་ཞི ག་གནང་འདུག
དེ་ ཡང་སྦ ལ
ེ ་ཀོ བ ་གཏན་སླ བོ ་ཏུ ་ཟབ་

ཁྲིད་པར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་སྐབས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་
ི
དང་། སི ་ཝི ་པི་བོད་མི འ་སླབོ ་གྲྭ་ (CST CVP) གུ་ར་ུ
པུ་ར་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ (CST Gurupura) བཅས་ནས་

སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

༢༡ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་
དང་།
སྦལེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་སི ་རཱ་ཝི ན་ཌ་
རཱ ན་ལགས་ཀྱི ས ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ ་ འབྱེད ་དང་སྦྲགས་
ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་གི ་
དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ་བོ་ནི། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་བྱུང་རི མ་
གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

དང་ངོ་བོ། ཐབས་ལམ་སྐརོ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་གོ་རགྟོ ས་གོང་
སྤལེ ་གཏོང་ཆེད་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

ཟབ་ཁྲིད་གནང་

མཁན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཕྱི ་དྲིལ་ལས་བྱེད་སྐལ་
ལྡན་མཚོ ་མོ་ལགས་དང་།

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཡི ན་འདུག

བསྟན་འཛི ན་བྱམས་ཆེན་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༢

རྒྱ་གཞུང་གི ས་པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སླར་ཡང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་རྗེས་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་བ།
གྱ་སྟོན་རི ང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ ཡོ ད ་མེ ད ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞི བ ་ཕྲའི ་ གནས་ཚུ ལ ་

དམ་བསྒྲགས་སུ ན་གཙེ ར་ཆེ ན ་པོ་ ཁ་གསལ་ཤེ ས་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་
བཟོས་ཡོ ད་པ་ལྟར།

དཀར་མཛེ ས་ གྱར་འདུག སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་

ི ་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ དམ་
ཁུལ་དུ་ཡང་དེ་ལྟར་སུན་གཙེ ར་བཟོས་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་བརྟན་ལྷང

རྣམ་འགྱུར་བརྟན་པོ་བྱེད་ཐུ བ་པ་ ༥༢ ལ་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱས་ཡོ ད། ཅེས་
བྱུང་ཡོ ད། ང་རང་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་ བཤད་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ཐོག་ནས། བོད་མི ་བཙན་
མེད་པ།

ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ ་བྱས་ནས་བཟུང་ཁྲིམས་ བྱོལ་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་

འགལ་ཁ་བྲལ་གྱི ་ བ ྱེད ་སྒར
ོ ་ཞུ ག ས་མཁན་ ནག་གི ས ་བོད ་ནང་བཙན་འཛུ ལ ་བྱས་པ་

པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ བསྒྲགས་ཆེ ན ་པོ་ བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད ་ཅེས ་ ཏང་ཡོ ན ་(དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་
ལགས་ཀྱིས་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་ཉིན་བསང་ བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ མི །)ལས་བྱེད་པ་མི ་གྲངས་ ༡༦ རྩད་ གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བདྱེ ་

པའི་སྐབས།

གསོ ལ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་ས་

ཚོ ག ས་ནས་སྐྱོན ་བརྗོད ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱེད ་ཀྱི ་

གནས་ཉེན ་རྟོག ་པས་དོ་ དམ་བྱས་པ་ ཡོ ད་པ་རེད།

ཞི ག་རེད་འདུག
༄༅།

།འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཁམས་དཀར་

མཛེ ས་ནས་ཡི ན་པའི ་ བོད ་མི ་ཚོ ང་པ་པ་

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་ དང་། དེའ་ི ཁྲོད་ནས་མི ་གྲངས་ ༤ གཞུང་

པ་སངས་དབང་ ཚོ གས་པའི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཆེ ་ དགྲ་ལྷ ས ་ཉེ་ ཆར་ གི ་ལས་འགན་དང་།

ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་
སྐད ་འབོད ་བྱས་རྐྱེན ་དུས ་ཡུ ན ་ཟླ་བ་

ཁ་ཤས་རི ང ་འཛི ན་བཟུ ང ་བྱས་ཀྱང་ཕྱི ས ་

སུ་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་འདུག

གཅོ ད ་ཐུ བ ་ནས་ཐག་གཅོ ད ་བྱས་ཡོ ད ་པ་

ད་རེས་སླར་

དམར་ཤོག་ཚོ གས་

ལྷ་ ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོང ས་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་ པའི་ཚོ གས་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་ཡོ ད་

པའི ་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་གཞུ ང ་འབ ྲེལ ་ ཅིང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཅི ག་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པ་ ཁ་བཟོ་བའི་དོན་རྐནྱེ ་ལ་རོགས་དངུལ་སྤདྲོ ་
དང་།

གཏམ་བཤད་ཀྱི་དུམ་བུ་གཅིག་གི ་ པའམ་ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

ཡང་དོ་དམ་བྱས་སྟབས་ཕ་ཡུལ་གྱི་མི ་ཚོ ས་ ནང་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་ཡོ ད་
སངས་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་སླ ར ་ཡང་རྒྱ་
ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཐག་གཅོད་གང་ པ་ནི། ཆེ་དགྲ་ལྷས། ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་
གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་
༧
འདྲ་ཞི ག་བྱ་ཡོ ང་སྙམ་སེ མས་ཁྲལ་ཆེ ན་པོ་ གྱི ་སྐར
ོ ་གླངེ ་སྐབས་ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་
ཚེ ས་ ༦ ཉིནི ་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག
ཁོང་དོ་དམ་ པའི ་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ གལ་ཆེ འི ་ རྩ་དོན ་གྱི ་
འཁྲུ ང ས་སྐར ་ཉིན ་སླར ་ཡང་དོ་ དམ་བྱས་
ཐོག་མཐའ་བར་
བྱས་ནས་ཟླ་གཅི ག་ཙམ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་། གནད་དོན་འདིའ་ི ཐོག
འདུག པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྣམ་
མི ག་སྔའ་ི གནས་སྟངས་དང་། བཙོན་ཁང་ གསུམ་དུ་དར་ཆ་གསལ་སྟོན་དང་། ལངས་
ཀུ ན ་ཚོ ང ་ལས་གཉེར ་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་པ་
ངམ་བཀག་ཉར་ཁང་གང་དུ་ དོ་ དམ་བྱས་ ཕྱོགས་བརྟན་བཟུང་། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐགོ ་
དང་། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི

མཁན།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོག་གི ་ཆོས་ཕྱོགས་

བ ྱེད ་སྒར
ོ ་ཞུ ག ས་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ལས་

ཀྱི ་ཡོ ད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་
ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པའི་

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་དྲུང་
ཆེ ་ཆེ ་དགྲ་ལྷའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་དེ་

ཚོ ་ནི། ཉིན་ཤས་སྔནོ ་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་

བ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་མི ་དམངས་ཉིན་
རེའི་ཚགས་ཤོ ག་ཅེས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་

ཐོག་ཏུ ་བཀོད་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག འོན་ཀྱང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥‘ཟླ་ ༨ ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་

གཅོད་ཐུ བ་ནས་ཆད་པ་ནན་པོ་བཅད་ཡོ ད་

པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྒྱ་གཞུ ང་ཉེན་
རགྟོ ་པས་ཟླ་བ་གཅི ག་ལྷག་བཙན་བཀག་འོག་

དྲང་པོ་བྱས་ནས་གོང་རི མ་ལ་སྙན་སེ ང་ཇི ་

འདུག

བྱེད་པ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༧ རྩད་
པ་མ་ཟད།

སྒརེ ་གྱི་གལ་ཆེའ་ི གནད་དོན་

བཞི ན་མི ་ཞུ་མཁན་གྱི་ལས་བདྱེ ་པ་མི ་གྲངས་

བཙོ ན ་འཇུ ག ་བྱས་ར ས
ྲོ ་བཏང་
ྗེ ་གླ དོ ་བཀ ལ

ཁམས་ནང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་བརྡུང་བཏང་སྟེ་བོད་མི ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་ལ་
རྨས་སྐྱོན་བཏང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ི རྒྱན་ཆ་དང་། གྱོན་གོས་

ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་

དང་། ཆབས་ཅིག་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་རྩལ་ཡང་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན།

ཁམས་ནང་ཆེན་

མཆོ ར་པོ་མངོན་གསལ་གྱིས་སྟོན་དགོས་པ་

ཉེན ་རྟོག ་པས་གང་བྱུ ང ་ཉེས ་བརྡུང་བཏང་

འགྲེམས་ས ནྟོ ་བྱེད ་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད ་

རྨས་སྐྱོན ་ཚབས་ཆེ ་ ཕོག ས་ནས་སྨན ་ཁང་

དེ་ལྟར་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་

བའི ་ རྐྱེ ན ་གྱི ས ་བོད ་མི ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག ་ལ་

དུ་དབོར་དགོས་བྱུང་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་

འདུག

དེ་ཡང་ཁམས་ནང་ཆེན་ཁུལ་དུ་

འབྲེལ ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་མི ་ཞི ག ་

གི ས་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་

འདུག

ནང་། ས་གནས་གཞུང་ནས་འབྲི་སྟོད་རྫོང་

ན།

དུས་སྟོན་བྱེད་སར་སླབེ ས་ཏེ།

གང་སར་

འབྱུང་ཁུངས་བརྒྱུད་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུང་བར་
གཞི གས་ན། ནང་ཆེན་རྫོང་དུ་ཚེ ས་གཅིག་

སྐརོ ་གཡེ ང་བྱེད་པ་དང་།

བའི་དུས་སྟོན་ཚོ གས་བཞི ན་པའི་མུར།

ཉམ་ཆུ ང་མང་ཚོ གས་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་གི ས།

ནས་གསུམ་བར་རི ག་གནས་དར་སྤལ
ེ ་ཟེར་
ས་

མང་ཚོ གས་ལ་

མེ ་མདའི་ཁ་གཏད་པ་སོ གས་འཇི གས་སྐུལ་
བྱས་པར་བརྟེན། དུས་སྟོན་ལ་ཞུགས་མཁན་

རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཕོགས་པར་བརྟེན། ཟི་ལི ང་
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་དབོར་ཡོ ད་པ་རེད་
འདུག

བོད་མི འི་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་

པའི་ཚགས་ཤོག་ཁ་ཤས་ནང་། ཉེས་བརྡུང་

འོག་རྨས་སྐྱོན་ཕོགས་པའི་ས་གནས་བོད་མི ་
ཁག་གཅིག་གི ་མི ང་གསལ་སྟོན་བྱས་འདུག

གཟིགས་པགས་ཀྱི ས་བརྒྱན་པའི་གྱོན་གོས་

པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག

སོགས་ལུས་པོ་ཡོ ངས་རྫོགས་གཟི་དང་བྱུ་ར།ུ

གོ ་ མཚོ ན ་ཐོག ས་པའི ་ ས་གནས་ཉེན ་ར ག
ྟོ ་
དུས་སྟོན་ཚོ གས་སའི་མང་ཚོ གས་

འཁྲུལ་གཏན་ནས་བྱས་མེད་ན་ཡང་། ཉེས་
བརྡུང་ཚབས་ཆེ ན་དེ་ འདྲ་བཏང་བ་ནི །

ཟླ་བ་བརྒྱད་

ཉེན་རྟོག་པ་ཡོ ང་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཉེས་

ཡོ ད་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་ཡི ན་

མཚོ ན ་ཐོག ས་པའི་ ཉེན ་རྟོག ་རླ ང ས་འཁོར ་

ཁང་དུ་དབོར་ཡོ ད་པ་དང་། ཁག་གཅིག་ལ་

པའི་ཚེ ས་གཅི ག་ནས་གསུམ་བར་ནང་ཆེ ན་

རྙགོ ་གྲ་བྱུང་མེད་པ་དང་།

མི འི་དུས་ཆེན་ཞེས་ལོ་ལྟར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ལ་བརྒྱད་གཅིག་དམག་

རྟོགས་དཀའ་ཡང་། འདི་གར་གནས་ཚུལ་

གླགོ ་རྒྱུགས་སོགས་གོ་

གནས་བོད་མི ་ཚོ ས་སྤྱིར་བཏང་གི ་བོད་མི འི་

རྫོང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀ་གཞུང་ཤང་དུ་དུས་སྟོན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས།

གཙོ ་བོ་ག་རེ་ཡི ན་མི ན་ཁ་གསལ་ཞི ག་ཤེ ས་

ལ་མེ་མདའ་དང་།

དང་། རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་དུས་སྟོན་ཚོ གས་ནས་

ཕྱི་

གཞི གས་ན།

བརྡུང་དྲག་པོ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཚོ གས་སྐབས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ དགོང་མོ་

གྱོན་གོས་མ་གཏོགས།

སྟག་སྤགས་དང་

རི གས་གྱོན་མེད་ལ། མགོ་དང་། སྐ།ེ ལག་པ་
སྤསོ ་ཤེ ལ་སོགས་ཀྱིས་འཁེངས་པའི་རྒྱན་ཆ་

ད་ཡག་པོ་ མི ་འདུག ་བསམ་སྟེ།

སྟ བ ས ་ མ ཁ ས ་ ཀྱི ས ་ ན ང ་ ལ ་ ལོ ག ་ ཕྱི ན ་

དེ་རྗེས་ཕྱི་

ཚེ ས་ ༤ མཚན་མོ། གླགོ ་རྒྱུགས་སོགས་
པ།

ཡང་ས་གནས་བོད་མི ས།

རེས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེའ་ི ཁྲོད་དུ།

ད་

ས་གནས་

བོད ་མི འི ་ ངོས ་ནས་ཁྲི མ ས་འགལ་གྱི ་ ནོར ་

བརྒྱད་གཅིག་དམག་

མི འི ་ དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་ སྔ་ ན བུ ་ཏུ །

ནང་ཆེ ན ་རྫོ ང ་སླ བོ ་འབྲི ང ་
ཨང་དང་པོའི ་ སྒ ་ོ རྭ འི ་ ནང་
། གཞུང་གི ་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནས་

གཞས་སྣ་འཁྲབ་སནྟོ ་བྱེད་པ་
སོ ག ས་ཀྱི ་ མཛད་སྒ ་ོ ཚོ ག ས་

ནས་དུས་ སྟོན་རྣམ་པ་ཡོ ད་

པའི ་ བ ྱེ ད ་སྒ ོ་ ཞི ག་གོ ་ སྒྲི ག་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

འདི་ལོ་ནང་

པའི་ནང་ནས།

ཀ་གཞུང་ཤང་དུ་དུས་སྟོན་

ཆེ ན་རྫོང་ཁོངས་སུ ་ཤང་ཆེ ་ ཆུ ང་བཅུ ་ ཡོ ད ་

བརྡུང་ཚབས་ཆེན་བཏང་བར་བརྟེན། ནང་

ཡང་བཏགས་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་བསམ་

ཉལ་སའི ་ གུ ར ་ནང་ཡོ ང ་ནས་རྣམ་འགྱུ ར ་

གཞུང་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་དོན་མེ ད་བརྙས་

ཚོ གས་དགོ ས ་པའི ་ བཀའ་བཏང་ཡོ ད་པ་

མི ་ ༣༠ ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོགས་

དམི གས་ཡུལ་ཡག་པོ་ཡོ ད་ས་མ་རེད།

པོར ་འཇོ ག ་ཐབས་གཏན་ནས་མེ ད ་ཅེ ས ་

བརྗོད་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞི གས་ན། དུས་སྟོན་

ཚུལ་བྱུང་འདུག

བྱུ ང ་ཉེས ་བརྡུང་བཏང་བ་ཞི ག ་རེ ད ་འདུག
གནས་ཚུ ལ་འབྱུ ང་ཁུ ངས་ཀྱི ས ་བཤད་

བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་མི ་འདུག་

རེད་འདུག །

དང་། ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྲེལ་
གྱི ་ ངོ་ བོ་ ནི ་ བོད ་མི ་རི གས་ཀྱི ་ རི ག་གནས་
དར་སྤལེ ་ཡི ན་ཚུལ་བཤད་ནས།

དེ་ཉིན་

ཆེ ན་རྫོང་ཁོངས་ས་གནས་འདྲ་མི ན་གྱི་བོད་
ཏེ།

སྨན་ཁང་དུ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་གནས་

རྣམས་ལ།

ཉེན་རྟོག་པས་ས་གནས་བོད་མི ་

དེ་འདྲའི་སྙངི ་རྗེ་མེད་པའི་ཉེས་

ཡོ ད་ཁ་ཤས་ཀྱིས། ད་རེས་ཀྱི་དུས་སྟོན་དེའ་ི

ང་

ཚོ ས ་གཟབ་གཟབ་བྱེད ་དགོས ་འདུག ་ཅེས ་

ཕན་ཚུ ན ་གླ ེང ་རེ ས ་བྱས་པའི ་ སྐ ད ་ཆ་དེ་

དག གཅིག་གི ས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་བཞི ན་པའི་
སྐབས་འདིར།

ཚེ ས་གསུམ་ཉིན་གུང་ཙམ་

ཡག་པོ་ མེ ད ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་བཤད་དེ་ གང་

པར་གཞི གས་ན།
ཀྱང་།

ད་བར་བོད་མི ་འཛི ན་

རྨས་མ་རྣམས་ནང་ཆེན་རྫོང་སྨན་

བཅོས་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས།

ལས་སླ་

ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་བདེ་སྡུག་གླངེ ་པའི་གནས་ཚུ ལ་
ཡང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲྭ ་ རྒྱའི ་ ནང་ཁྱབ་བཞི ན ་པ་

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

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༢

པར་ངོས་གསུམ་པ། 3

དགའ་གདོང་སྐ་ུ བསྟེན་བསྟན་འཛི ན་དབང་གྲགས་ལགས་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར་ བསྡུས་ཤི ག་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་རྗེས་བསྔ་ོ བ་ ལས་སྣེར་ཞུ ག ས་ཏེ་ ཤེ ས ་རི ག ་ཁྱབ་ཁོང ས་

བཀའ་ཤག་ནས་དམ་པ་ཁོང་གི ་ སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་དང་། དམ་པ་ཁོང་ རྩོམ་བསྒྱུར་ཁང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་
རས
ྗེ ་ཤུ ལ ་ནང་མི ་རྣམས་ལ་ཐུ ག ས་གསོ འི ་ ལ་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད ་དང་གདུང ་སེ མ ས་ ནང་སྲི ད ་ཁྱབ་ཁོང ས་ཨོ ་གཞི ས ་བཟོ་ འགོ ་

བརྟེན།

འཚམས་འདྲི་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་ མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་བྱེད་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

༤ གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ནས་ཨོ ་གཞིས་དོན་

དེ་རི ང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་ གཅོད་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་བཀའ་

སྒར
ེ ་ཡི ག་ཚང་དུ་ལས་བཅར་ཞབས་ཞུ ་མི ་
དགོས་པ་དགོངས་འཁྲོལ་གནང་ཞིང་།

ད་

ཕྱིན་དགའ་གདོང་སྐ་ུ བསནྟེ ་གྱི་མཚན་གནས་

ཚོ ད་ ༣ ཐོག་གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ བཞག་ཡོ ད། དམ་པ་ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ ཤག་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བདྱེ ་སྒྲིག་གཞི ་གསར་

འཁུ ར ་ལེ ན ་དང་འབ ལ
ྲེ ་སྤྱན་འད ནྲེ ་མཛད་
སྒའོ ི ་ རི གས་སུ ་ དེ་ སྔའི ་ གནས་དགའ་རི མ ་

གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་ ལྷ་ས་སྦྱར་པ་ཁང་གསར་སླབོ ་གྲྭ་དང་།

གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ མང་ ལོ ར ་ལྷ་ ས་དགའ་གདོང ་དུ་ འཁྲུ ང ས་ཤི ང ་། བཟོའ་ི ལས་འགན་གནང་བ་དང་།

༄༅།

༢ ཚེ ས་ ༡༥ འཁོད་པའི་ཕྱག་བྲིས་ནང་སྐ་ུ

ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༢ ནས་བཀའ་དྲུང་གི་ལས་འགན་ཐོག་
ི ་སླབོ ་གྲྭ་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་སླབོ ་ བསྐ་ོ གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ དབུས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་ གླང
ཚེ ་

ཕེབས་ཀྱི ་གནང་ལམ་ཇི ་བཞི ན་རྒྱུན་འཛི ན་
༢༥

ཉིན་འཆར་འབུལ་ཕྱག་རྟགས་རི ན་པོ་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་ སྦྱོང་དང་། རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་སི ན་ཌི་ཨི ་ཀ་སི ་ ཚེ ས་ ༨ ནས་འཆར་འབུལ་ཕྱག་རྟགས་རི ན་
བཀའ་དྲུ ང ་ཟུ ར་པ་དང་དགའ་གདོང ་སྐུ ་ པ་དང་།
བས ནྟེ ་བསྟན་འཛི ན་དབང་གྲགས་ལགས་ རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་བཅས་ སླབོ ་གྲྭར་ཨི ན་ཡི ག་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ པོ་ཆེ འི་དགོངས་དོན་གནས་ལྔ་པའི་ཐོག་སྐུ་

གནས་ལྔ་པར་གནས་སྤར་དང་། ཕོགས་རི མ་

ྱོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་གཞུང་གི་
གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༥༡ ཐོག་དགོངས་པ་ མཆོ ག ་གི ས ་དམ་པ་ཁོ ང ་གི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྙིང ་ ཏུ ་འབར

ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ ཚང་འཛོ མ ས་ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་ ༡༩༥༧

ལོར་འབྲས་ལྗངོ ས་བརྒྱུད་ཀ་སྦུག་ སྒརེ ་དྲུང་ཆེའ་ི ཕྱག་རོགས་གནང་། དེ་རྗེས་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་

ཆེ འི ་ དགོང ས་དོན ་སྐུ་ བསྟེན ་གྱི ་ གདན་ཐོབ ་

གནས་བདུན་པ་ཞུ་འཐུ ས་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་

དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲུང་

ནམས་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་དམ་པ་

སྐད་དྲུང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༢

ནས་ཟླ་གསུམ་བཅས་ཕོགས་མེ ད་དགོངས་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་

གནང་རྗེས ་བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་

གྱི ས་ཀོ་ལི ་གྷལ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་

ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་

པ་རྫོག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐ ྱོའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་

དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་ཕྱི་

རས
ྗེ ་ཤུ ལ་ནང་མི ར་ཐུ གས་གསོའི་འཚམས་

ལས་མཚམས་བཞག་ཡོ ད།

ཆགས་ཀྱི་མཉམ་དྲུང་ལས་ཚབ་དང་།

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ནས་གནས་

༢༡ ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་སྤར།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༣ ནས་

ཉིད ་ཀྱི ས ་ཚེ ་ རབས་ཕ ངྲེ ་བ་ནས་བསགས་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཏྲེ་ཧོར་དར་རྒྱས་

བདུན་པར་གནས་སྤར་གྱི ས་ལུགས་བསམ་

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག་

འདེམ ས་བསྐ་ོ ལྷན ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ འི ་ ལས་

མཐོ་ངེས་ལེ གས་ཀྱི་གོ་འཕང་མགྱོགས་ནས་

བརྒྱུད་མོན་ནས་མ་སུ་རི ར་འབྱོར། མ་སུ་
རི ་གཏན་སླབོ ་ནས་འཛི ན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐོན་

༄༅།

ཆེ ་ཟུར་པ་ཐུ བ་བསྟན་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཕྱི་ ཁོང་གི ་ལོ ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡུས་ཤི ག་སྒྲོགས་སྦྱང་

ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༡༥ ཙམ་ལ་དགོངས་
པར་བརྟེན། བཀའ་ཤག་ནས་དམ་པ་ཁོང་གི ་

འདྲི་ གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག ་དམ་པ་དེ་

པའི ་ སྡིག ་སྒྲི བ ་བྱང་ཞི ང ་དག་ནས་མངོན ་
མྱུར་དུ་ཐོབ་ཆེད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་
དུ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འི་ཀ་

བ་གསུ མ ་གྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པས་དབུ ས ་

སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་
བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་འཕར་བསོ ད་

དང་།

དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
དམ་པ་ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧

སུ་སྐྱེས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་ོ ལམ་

དུ་བསྐ་ོ གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

མཉམ་དྲུང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་
༡༢ ཚེ ས་ ༡ ནས་ལུགས་བསམ་གཞི ས་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་
༡༥

ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

གནས་རང་འཇགས་ཐོག ་གཞུ ང ་ཞབས་
འགན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡

ཊོན་བཟོ་གཞི ས་འགོ་འཛི ན་གནང་། ཕྱི་ལོ་

རྗེས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ལས་

གཞོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༦ ནས་ཡུ་སྦ་ི ནང་
ནས་ལོ ་གཅི ག་ཕོགས་མེ ད་དགོངས་འཁྲོལ། སྲིད་སྐ་ུ ཚབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

༡ ནས་གནས་དགུ་པ་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་

གནས་རི མ་གསར་སྒྲི ག་སྐབས་ཟུང་འབྲེལ་

སླབོ ་ཏུ ་བཏང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཀྱི་སྐད་དྲུང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས་ ༢༥ ནས་མོན་གྷ་ོ གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ནས་

༡༧ ནས་བྷན་རྡ་ར་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་
ཀྱི་གཞི ས་འགོ་གནང་།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག ་གནང་ཡོ ད ། གནང་ཕག
ྱོ ས་དང་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་ཉར་ཐོག་ཟབ་
ཕྱི་ སྐབས་དེར་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་འཕྲིན་ལས་ འཁདྲི ་གནང་ཡོ ད།
༢༣

ཉིན་གཉིས་པ་ཕྱི་ཚེ ས་

ཉིན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་

གྲངས་ཐོ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་དང་འབྲེལ་

ཡོ ད ་ལས་བྱེད ་ནས་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་དེབ ་

ཞུ ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ཟབ་འཁྲིད་གནང་ཡོ ད།

ཟུང་དྲུང་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་

མཇུག་བསྡམ
ོ ས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

hormone
སྐལ
ུ ་རྒྱུ། ཧོར་མོན།

icon
མཚོ ན་བརྡ།

manhunt
ནག་འདེད།

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢ ནས་ ༢༣ རྒྱ་མཚོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ ་ སྐབ ས་གང་ཁྲིད ་པ་དེ་སོ ་སོ འི་ས་གནས་སུ ་

matriarchy
མོ་གཙོ་ལམ་ལུགས།

ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་

བར་གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཧི་ ཚོ གས་མི ་རྣམ་པར་དཔལ་འབ ྱོ ར ་ལས་ འབྱོར་རྗེས་ཚོ གས་མི ་གཞན་ཚོ ར་ངེས་པར་

ུ ་སོ་
ི ་བསྡུས་འགྲེལ་བརྗོད་ ངོ་སྤདྲོ ་གནང་དགོས་པ་དང༌། ཚོ གས་ཆང
མ་ཅཱལ་མངའ་ཁུ ལ ་དང་ལ་དྭག ས་སླ་ེ བྱང་ ཁུངས་ཀྱི ་ངོ་སྤྲོད་སྙང

press gallery
གསར་འགོད་ར་བ།

བཅུ་བཞི འི་ཚོ གས་མི ་གསར་འདེམས་བྱུང་ གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་ དོན་ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོ གས་ནས་ངེས་ཅན་

public domain
སྤྱི་སྤྱོད་བདག་དབང༌།

བཅས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་ གནང༌ཡོ ད། ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་ནང་ས་ སོའི་ལས་དོན་གཙོ ་བོ་ཁྲིམས་སྒྲི ག་དགོངས་
དཔྱ་དངུལ་མ་ཆད་པར་བསྡ་ུ བཞེས་ཐུ བ་པའི་

༢༢ ཐུ ག ས་འགན་རྐང་བཞེས ་གནང་དགོས ་པ་

ུ ་ ཉིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ དང༌།
སྒྲིག སྔནོ ་རྩིས་འབུལ་ཕག
ྱོ ས། ཚོ གས་ཆང
ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་ཉར།

རྩིས་ཁྲ་ཁག་ཁམས་དྭངས་བཟོ་ཉར་

དང་ ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ དགོས་སྐརོ ་སོགས་གསུངས་ཡོ ད།།

བླ ང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་དེབ ་བཟོ་ ཕ ྱོག ས་ བྱེད་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡ་ུ བཞེས་

༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ ནས་ཕོགས་མེད་

དགོངས་ཞུའ་ི ཐོག་གནས་མུར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡
ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཞུས་དོན་ལྟར་རྒས་

ཡོ ལ་སྔ་བསྣུར་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ནང་ཟགས་རྨེན་བུའམ་ནང་ཟགས་ཕྲ་ཕུང་གི ས་བསྐྲུན་པའི་སྐ་ྱེ འཕེལ་
དང༌། ནུས་པ། གཡོ ས་སྦྱོར་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བ་མང་པོར་
སྟངས་འཛི ན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྫས།

house arrest
བཙོན་ཁང་དུ་མ་བཅུག་པར་རང་ཁྱིམ་དུ་དོ་དམ་བཀག་ཉར།
བཟང་བཙོན། ནང་བཙོན།

marriage lines
གཉེན་སྒྲིག་ཡི ག་ཐོ།

དངུ ལ ་གཞན་དག་གི ་ འབུ ལ ་འབབ་ཁྲིམ ས་ དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་དང་པོ་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༩༩༦

ལ་དྲུང་ཡི ག་ཆེ ན་མོའི་གནས་རི མ་དུ་གནས་
སྤར་གྱིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུ བ་པའི་སྐ་ུ ཚབ་

བ་རྣམས་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡ་ུ གྲངས་ ༢༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

ཕྱི་ལོ་

དྲུང་ཆེ འི་གནས་རི མ་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་། ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ཉིན་གྲངས་ ༢༤
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ས་ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་ཚོ གས་མི ་གསར་འདེམས་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག

འཁྲོལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣

ཚེ ས་ ༡ ནས་གནས་བརྒྱད་པར་གནས་སྤར་

scam གཡོ ་ཟ།

ཡི ག་ཆ་དང་བྱ་རི མ་ལྟ་བུ་གང་ཞི ག་མཚོ ན་པར་བདྱེ ་པའི་ཀམ་པུ ་
ཊར་འཆར་ཤེལ་སྟེང་གི ་བརྙན་རི ས་ཆུང་ངུ་ཞི ག

དམི གས་བསལ་སྐར
ོ ་སྲུང་བས་བྲོས་བྱོལ་ཕྱི ན་པའི་ནག་ཅན་ནམ།
ཡང་ན་འཛི ན་བཟུང་དགོས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞི ག་འཚོ ལ་ཞི བ་བྱ་རྒྱུའི་
གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་དོན།

གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་བཟའ་མི ་གཉིས་ཀྱི་མི ང་དང༌། བྱེད་སའི་ས་
གནས། ཟླ་དུས་ཚེ ས་གྲངས་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་འཁོད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཡི ག་ཆ་ཞི ག
སྐྱེས་པར་མ་ཡི ན་པར་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐོབ་གོ་ས་དང༌།
ཆ་སྤྲོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤི ག

དབང་

དམི གས་བསལ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོ གས་དང༌། ཁྲིམས་ཁང་སོགས་
ཀྱི་ནང་དུ་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པའི་ས་ཁུལ།
ཁེ་དབང་སྒརེ ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌།
དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་
སོགས་ཀྱིས་འགོག་སྲུང་བྱས་པ་མི ན་པར་སུ ས་ཀྱང་འདོད་མོས་ལྟར་
སྤྱོད་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས།
དྲང་བདེན་མ་ཡི ན་པའམ། གཡོ ་ཐབས་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་དངུལ་དངོས་ཁེ་
ཕན་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི །

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༢

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

པར་ངོས་བཞི ་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་རི གས་རི ་མོ་བ་ཞི ག་གི ས་རི ་མོའ་ི ལམ་ནས་དགོངས་དག་ཞུས་པའི་
བརྙན་འཕྲིན་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ སྒ་ོ ནས་གསར་རྩོམ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཤི ང་། ཟད།

དེས་སོ་སོའ་ི ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ འདིར ་གྲོགས་པོ་ ཁ་ཤས་ཀྱི ་ མི ང ་སྨས
ོ ་ནས་ གི ས་རི ་མོ་འབ་ྲི དུས་ངེས་པར་དུ་ལྷག་བསམ་

༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་ ངས་རི ་མོ ་འབྲི་སའི་རས་གཞི ་སྟོང་པ་སྟོང་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་མཚོ ན་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། ང་རང་ ཁོ ང ་ཚོ ས་སྐུ ་ ཉི ད ་ལ་བཅངས་པའི ་ གུ ས ་ ཞི ག་དགོས་པ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ པའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེ ད་པ་གཞི ་ནས་
ང་ ཡངས་ཤི ང་རྒྱ་ཆེ ་བའི་ས་འདིའི་སྟེང་དང་། བཀུར་དང་།
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ རྐྱང་ཞི ག་ལ་བལྟས་ནས་སྡདོ ་སྐབས།
ཇར་མན་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་སྐབ ས་ས་གནས་ རང་ནི་ཅི་བསམ་འདི་བསམ་མེད་པར། ང་ ཚ་ཤུ གས་ཆེ ་བའི་ཉི་འོད་ཀྱི ་འོག་ཏུ ་ལངས་ འཚམས་འདྲི་ ཞུ ་ ཆོ ག ་པའི ་ བཀའ་འཁྲོལ ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

མཛའ་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་༸གོང་
ི ་ བཞི ན ་ངོ་ མཚར་ཆེ ་ བའི་ གངས་རི འི་ རི ་ རྩེ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁོང་ཚོ ་ནི། དཔའ་རྒྱལ་
བོད ་མི ་ཚོ ས ་སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་གྱི ་ གྱ་ས ནྟོ ་ ཞེས་པའི་གང་ཟག་འདི་དང་། འཛམ་གླང
ཡམ་ཡོ མ་བྱེད་པའི་སྤྲིན་ཚོ གས། དང་། ཀླུ་འབུམ་ཚེ ་རི ང་། སྒྲོལ་མ། ངའི་ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུར།
མཛད་སྒ་ོ གོ་སྒྲིག་ཞུ ས་པའི་སར་རྒྱ་རི གས་ འདིར་རང་ཉིད་སྒརེ ་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། ཚོ ད་ དང་།
རི ་མོ་བ་མཱང་ཧོང་ Meng Huang གི ས་ བགམ་ཅི ་ཡང་མེ ད་སྟབས་ངེས་པར་དུ་རང་ ལང་ལོ ང ་དུ་ འཕྱུ ར ་བའི ་ གཙང་པོར ་བལྟ་ གྲོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ ་རི ང་འོད་ཟེར་ འདི་ མཉམ་འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ རི ་ མོ ་ འདི་
"དགོངས་དག" ཅེས་པའི་རི ་མོ་ཞི ག་འབུལ་ གི ས་རང་ལ་སླབོ ་གསོ་གཏོང་དགོས་པ་རི མ་ བཞི ན་བླ་ོ རྩེ་གཅི ག་སྒྲིམ་གྱིས་ཡུལ་ཀྱི་བཀོད་ བཅས་ཡི ན།

པའི་ གཟུ ག ས་དངོས ་འབྲི་ བཞི ན ་པའི་ ཚུ ལ ་ བྱམས་པ་ཐུ ག ས་དྲན་གསོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ཤག་ དཀྱིལ་གྱི་རི ་མོ ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་མཆོ ད་རནྟེ ་

ལམ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ བཞི ན་མྱོང་རྟོགས་བྱུང་།

དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ འདི་ནི།

ནས་སྙན་སྒནྲོ ་ཐུ ང་ཐུ ང་ཞི ག་ཞུས་པ་དེ་བདེ་

སྐ་ུ ཉིད་ནས་རི ་མོ་བ་ཨ་མདོ་ ནི་ངས་བྲིས་པའི་མཆོ ད་རནྟེ ་ལྔ་ཡི ན་ཞི ང་།

ཕྱི་ཚུལ་ནས་བལྟས་ན།

ངས། རེད། ང་རང་ལྷ་སར་ཐེངས་དང་པོར་ཁོང་ ཡི ན་པ་དང་།

དེའ་ི འཁྲིས་ཀྱི་རི ་མོ་འདི་ནི་

སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཀུ ན་དགའ་ ང་རང་རྒྱ་ནག་པེ་ཅི ང་ནས་རྡོག་ཐོན་གྱི ས་ རང་གི ས་མཐོང་བའི་ཡུལ་ལྗངོ ས་འབྲི་ཁུལ་ གི ་གཟིམ་ཤག་ཏུ ་ཁོང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ རྒྱ་ནག་གི ་མཆོད་རྟེན་ཡི ན། རི ་མོའ་ི མི ང་
བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་སྒྱུ ར་ཞུ ས ་པ་ སྤྲོ་འཆམ་འགྲུལ་བཞུ ད་བྱེད་འགོ་བཙུགས། ཡང་དོན ་དུ་ བོད ་ཀྱི ་ ཡུ ལ ་ལྗངོ ས་ཀྱི ས ་ངའི ་ བྱུང་བའི་སྐབས་དེར། ཁོང་གི ས་ཕོ་བྲང་པོ་ ལ་ "དགོངས་དག" ཅེས་བཏགས་ཡོ ད།
དེ་རི ང་
རྨ་ཆུ་བརྒལ་ཞི ང་།
ས་སེར་མཐོ་སྒང་ སེམས་ཁམས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཡོ ད། དེར་ ཏ་ལའི ་ རི ་ མོ ་ ཞི ག ་འབྲི་ བཞི ན ་པའི ་ སྐབ ས་ ང་རང་གི ་ངོས་ནས་བཤད་ན།
གཤམ་གསལ།
གུ ས ་ཤི ང་བརྩེ་བའི ་ ༸གོ ང ་ས་ (Loess Plateau) ལ་འཛེ གས་ནས་རྒྱ་ནག་ བརྟེན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ང་རང་ཡུལ་ལྗངོ ས་ དང་འཁེལ་ཞི ང་།

ངས།

ི ་ཆེ ན་པོ་ལྡན་པའི་དུས་ཚོ ད་ཅི ག་
བགྲེས་སོང་ ནི་དོན་སྙང

ཁོང ་ལ་རི ་ མོ ་ འདི་ འབྲི་ འགོ་ བཙུ ག ས་ནས་ ཡི ན་པའི་སྐབས་འདིར་རི ་མོ ་དེ་དག་ནི་ཡུལ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ།
ངས་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་ ཤི ་ཨན་དང་། ལན་ཀྲུའུ་བརྒྱུད་མཚོ ་སྔནོ ་པོ་ འབྲི་རྒྱུར་དགའ་བའི་རི ་མོ་བ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར།
འཁྲུ ང ས་སྐར ་ལ་བཀྲ་ཤི ས ་བདེ་ ལེ ག ས་ཀྱི ་ དང་། གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འབྱོར། ཁུ་ མཛའ་བརྩེ་ལྡན ་པའི ་ ༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ ལྗངོ ས་ཙམ་གྱིས་ཚད་ཀྱི་མེད། ངོས་རང་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གྲོགས་པོ་རྣམ་ ན་ུ ལ་རི ་རྒྱུད་

(Kunlun

Mountains) མ་མཆོག་ལ།

ང་དེ་རི ང་འདིར་ལངས་ ཞུས་པར།

ཁོང་གི ས།

རི ་མོ་འདི་བྲིས་ རྒྱ་རི གས་ཤི ག་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་སྐུ ་ ཉིད ་

པ་ཡོ ངས་ལ་ཡང་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་རྒྱུ་དང་ དང་། གདང་ལ་ (Tanggula) བརྒྱབ་ནས་ ནས་སྐུ་ ཉིད ་ཀྱི ་ སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་ལ་བཀྲ་ ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།

འབྲེལ་དེ་རི ང་འདི་གར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ མཚན་མོ ར ་གནས་མཆོ ག ་ཏུ ་གྲགས་པའི ་ ཤི ས ་བདེ་ ལེ ག ས་ཀྱི ་ འཚམས་འདྲི་ ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ཀྱང་ད་ལྟའང་ཚར་མ་སོང་།
ཧ་ཅང་གི ་དགའ་པོ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སར་འབྱོར། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ སྐལ་བཟང་གི ་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡང་།

ངའི་ མོ་མ་འབྲི་སྔནོ ་དུ།

ངའི་མི ང་ལ་མཱང་ཧོང་ (Meng ལམ་བར་བདག་གི ་ཡི ད་སེམས་གཡོ ་འགུལ་ བོད ་རི ག ས་གྲོགས་པོ་ དེ་ དག་གི ས ་སྐྱབས་ དང་།

Huang) ཟེར་གྱི་ཡོ ད། ང་ནི་རི ་མོ་བ་ཞི ག་ གཏོང་མཁན་ནི་བོད་ཀྱི་མཛེ ས་ལྗངོ ས་ཡི ན།
ཡི ན།

འོན་ དང་།

ཉིན་ལྟར་རི ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་མྱངས་གནང་

ུ ་བསྔལ་ལ་དམི གས་ཏེ་སེམས་གཏིང་
སྔནོ ་ལ་ལག་པ་འཁྲུ་བ་ བའི་སྡག

ཞལ་འདོན་གསུངས་པ།

དེ་ནས་ ནས་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ངས་བོད་

མེ ད ་མགོ ན ་མེ ད ་ཀྱི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག ་ཁྲོད ་དུ་ ཚེ ་ སྐུ་ཕྱག་ཕུལ་རས
ྗེ ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྒྲིགས་ནས་རི ་ རྒྱ་མི ་རི ག ས་གཉིས ་མཛའ་གྲོགས་ཆེ ད ་དུ་

ཡུལ་ལྗངོ ས་ནི་མི ་དང་འདྲ་བར་ འདིར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ་གསེར་ཞལ་ཐེངས་གཅི ག་ མོ་འབྲི་གི ་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

མི ་ལོ་ ༢༠ ལྷག་གྱི་སྔནོ ་ང་རང་

སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་མི ་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་

ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ ་ཐོན་རྗེས་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་ རྣམ་འགྱུར་དང་གཤི ས་ཀ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་ མཇལ་རྒྱུའི་རེ་སྒག

ུ ་པ་འདོན་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་ རང་ཉིད་ཀྱི་ཆུང་ངུའི་ནས

ངས་ ནས་བཟུང་ངའི་སེམས་ནང་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞི ག་ ཞེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོ ད།།

ུ ་ཚེ ས་དང་བསནྟུ ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ལས་ཁུར་གནང་སྟེ་ལོ་བཞི ་འཁོར་བའི་དས
རྒྱས་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨

ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་གེ་

མཆོ ག་གི ས་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པའི་ལས་འཁུར་

པོ་ འཁོ ར ་བསྟུན ་མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨ ནོ ་ལམ་ བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།

བཙན་བྱོལ་ནང་

རྒྱས་པ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་གསུ མ ་པ་དེ་ ཆགས་ ཡོ ད་པའི་ང་རང་ཚོ འི་སེམས་ནང་འཚོ ར་བ་

ཡོ ད།

དེ་སྔ་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར་བོད་ནང་ ཞི ག་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་།

དམ་བཅའ་བསྐྱར་གསོ་

དམ་འབུལ་དང་དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི ་ཐུ གས་ རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གཏོང ་མཁན་རྣམས་ ཡོ ང་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་སྙངི ་སྟོབས་སྐྱེ་རྒྱུ། ལྷག་

མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་མེ ད ་པ་སོ ག ས་བཀོ ད ་པའི ་ ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊ་སི ་
ཐོག ་བོད ་རྒྱ་འབྲེལ ་མོ ལ ་ཐོག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ Donald Tusk མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་

གནད་དོན་གསལ་དགོས་པ་དང་།

ལྷག་ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་རྒྱ་ནག་སྲི ད ་བླནོ ་རང་ལ་

པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཞེ ས ་ཆེ ད ་དུ་ དངོ ས ་སུ ་བོད ་དང་ཤི ང་ཅང་གཉི ས ་ལ་
ཨ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད ་

འགན་བཞེས ་ཏེ་ ལོ ་ བཞི ་ ཧྲིལ ་པོ་ འཁོར ་བ་

མངགས་ནས་མི ང་འབོད་གནང་ཡོ ད།

ལག་ཁང་དུ་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱས་པ་ བོད་མི ་ ༡༤༡ གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་དུས་

ཆོད་བཞག་པའི་ནང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

གྲངས་ཀར་མ་གྱུ ར ་བ་ཞི ག ་བྱ་དགོ ས ་པ་ པར་བོད ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་གདུག ་
ི ་གཙུག་ རེད་ཅེས་ཞུས་མྱོང་ཡོ ད། ད་བར་བོད་ནང་ རྩུབ་འོག ་གནས་པའི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ང་ཚོ ་
དང་བསྟུན། རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱིས་གྲོས་

པ།

དེའ་ི ནང་ནས་བོད་དོན་དེ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་

ཞི ག་ཚོ གས་པའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ བཏང་ཡོ ད། ལོ་འདིའ་ི ནང་རང་ལུས་མེར་

ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ངོས་ ནས་མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨནོ ་ལམ་ཞི ག ་ཚོ ག ས་

པའི ་ ཐོ ག ་ནས་ཕྱར་གྲུ ་མཉམ་འདེག ས་ འོག ་གཉིས ་ནས་ང་རང་ཚོ འི ་ བོད ་མི ་སྒྲི ག ་ བྱེད་མཁན་དང་། འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན།

དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ སྨནོ ་ལམ་འདི ་ ཉིད ་རྒྱལ་གཅེ ས ་པ་འདས་

ྲེ ་ཐོག ་ནས་ངོས ་ རེད། དེ་དག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ནས་ཨ་རི ་
འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཞི ག་ཞུས་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་བརྡ་ ཤི ག་ཡི ན་པ་གཞུ ང ་འབ ལ

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ཞེས་འཁོད་པ་ཐེངས་དང་པོ་རེ ད་བསམས་

དང་ལྷན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་གནང་དགོས་

གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་བོད་མི འ་ི ་ པའི་རེ་འདུན་བཏོན་གནང་འདུག
དེ་རི ང་འདིར་ སྲེག་བཏང་མཁན་བོད་མི ་ ༦ བྱུང་ཡོ ད་པ་ པའི ་ མངོན ་འདོད ་གང་ཡི ན་པ་དེ་ བསྒྲུ བ་ ཀྱི་འདུག
གཞི ་ རྩའི ་ བོད ་ནང་རང་ལུ ས ་
ུ ི་སྐརོ ་ཡང་བཀོད་གནང་
འཛོ མས་དགོས་དོན་ནི་ད་ལྟ་འདིར་སྐྱབས་ ཚང་མ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། གཞི ་ ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ འི་རྩ་ཆེ འི་འོས་འགན་ ཡོ ང་རྒྱུའི་འོས་བསྡའ
དེ་ལྟར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་ མེ ར་སྲེག་བཏང་མཁན་གཙོ ས་པའི་ཞི ་རྒོལ་
མཐོའི ་ ནང་འཁོ ད ་པ་བཞི ན ་གཞི ་ རྩའི ་ ཕྱི ་ རྩའི་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྐབས་འདི་ ཡི ན་ཞེས་ལོ་རེར་ང་ཚོ ས་འདི་ལྟར་འཛོ མས་ འདུག

ཀྱིས་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།
ཚེ ས་

༨

ད་ཐེངས་མཆོད་འབུལ་

ཉིན་མོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ གསོན་ཡོ ངས་ལ་བསྔ་ོ སྨནོ ་ཞུས་པ་ཞི ག་ཡི ན་

དང་།

ེ ་མཁན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་ འཛུ གས་འདི་ཉིད་མང་གཙོ འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ ལས་འགུལ་སྤལ

ལན་ཞི ག་ཕུལ་གྱིན་ཡོ ད།

དེ་དང་འབྲེལ་

ུ ་། གྲོས་ཆོད་ནང་འཁོད་པ་ དང་ཡུ ་ རོ བ ་གཙོ ས ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་
འཛི ན་མེད་རང

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ སྐུ་ པར་བརྟེན་ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རྒྱུ་

ྱོ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཡོ ང ་བཞི ན ་
བའི་ཐོག་ནས་ཉེ་ཆར་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ དེས་གཙོ ་ཆེ ་ཤོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཞི ག ་གི ས ་རྒྱབ་སྐ ར

མཛད་ནས་ལོ ་གཉིས་འཁོར་བའི་དུས་ཚོ ད་ མི ་སྤུན་མཆེ ད་རྣམས་ལའང་གདུང་སེ མས་
གཙོ་ཆེ་
དེ་དང་བསྟུན།
བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་ མཉམ་སྐྱེ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ལ་ཕབ་པའི ་ གྲོས་ཆོ ད ་གཉིས ་བཞག་ཡོ ད ། འོག ་ང་རང་ཚོ ར ་གསོ ལ ་སྩལ་གནང་བའི ་

དབང་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་བདག་ལ་རྩིས་སྤ ྲོད ་ དང་། དེ་བཞི ན་ཁོང་རྣམ་པའི་རྗེས་ཤུ ལ་ནང་

སག
ྲེ ་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ ཤོ ས་དེ་རི ང་འདིར་འཛོ མས་པའི་ཐོག་ནས་

གོ ང ་འོག ་གཉིས ་ནས་སྤྱི ་ མོ ས ་ཐོག ་གཏན་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མ ཐ འ ་ དོ ན ་ དེ ་ རི ང ་ འ དི ར ་

གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ མང་གཙོ འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དེར ་ཆེ ་ མཐོང ་ འཛོ མས་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི།

རང་ལུས་

ྲེ ་བཏང་གནང་མཁན་གཙོ ས་པའི་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་གནང་བར་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་ གི ་ མེ ར་སག

རྣམས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ་ྱེ ཞུ ་ ཆེ ད ་ བོད་ནང་བཞུགས་པའི་དོན་གྱི་བདག་པོ་གཞི ་

བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོ ད་བཞག་པ་དེ་བཀའ་ ཡོ ད། དེ་བཞི ན་གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་ ཁོང ་རང་ཚོ འི ་ ནང་མི ་སྤུན ་མཆེ ད ་ཡོ ང ས་

ཞུས་ཡོ ད། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་པར་བོད་ནང་ སྲིད་དོན་དུ་སྐུ་ལས་གང་འདྲ་སྐྱོན་གནང་གི ་

དུ། དུས་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་བོད་ནང་ཛ་དྲག་

མཆོ ད་འབུ ལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱས་པ་རེ ་གོ་སྒྲི ག་ ལུས་རྒྱ་ཆེ འི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་

དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན།

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དོན་ གནད་དོན ་དེ་ བཞི ན ་འབྲེལ ་མོ ལ ་གྱི ་ ལམ་ དང་། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ནང་
ནས་གསལ་དགོས་རེད་ཅེས་དང་།

དེ་ བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་སླད་རང་སྲོག་བླསོ ་བཏང་

རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གཏོང ་མཁན་དེ་ བས་ ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རང་

ྲེ ་བའི ་ ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ སྲི ད ་ གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས ་པ་ཡོ ང ས་ལ་ང་
གི ་གནས་སྟངས་འོག་གནས་ཡོ ད་པ། ཁོར་ དང་འབ ལ

བཀའ་ཁྲིའི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལོ ་བཞི ་ཧྲིལ་ བཏང་གནང་བ་དེ་ དག་ང་ཚོ ས ་དྲན་གསོ ་

གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ།

ཇེ་མང་དུ་སོང་བར་བརྟེན་ད་རེས་ཕྲན་རང་ ཉིད ་ཀྱི ་ རྩ་ཆེ ་ བའི ་ ཚེ ་ སྲོག ་ཡན་ཆད་བླས
ོ ་

ཡུག་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ། རི ག་ བླནོ ་ལི ་ ཁེ་ བྱང་ཡུ ་ རོ བ ་ཏུ ་ཕེབ ས་སྐབ ས་ཡུ ་ ཚོ ས་ཐུ གས་སྨནོ ་ཡག་པོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
འགྲོ་བ་ རོ བ་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷན་ ཡི ན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། །

