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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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་ཤི ང་ལུག་ལོ།
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༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུཌ་ཐོག་དཔེ་ཐུབ་དགོན་པར་ཕར་ཕྱིན་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཚོ གས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ སྟོན་གྱི་ཡོ ད་ཟེར་ན།
༢༩

མི འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་

ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ལ་དྭགས་ མ་སྐྱི ད ་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་གསལ་པོར ་མཚོ ན ་

དཔེ་ཐུ བ་དགོན་པའི་དཔལ་མགོན་འཕགས་ ནསུ །

ི ་ནང་གི ་རྙགོ ་གྲ་མང་པོ་
འཛམ་གླང

པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ ་ལ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་ ཞི ག་མི ས་བཟོས་པ་རེད།

དཀའ་ངལ་དེ་

སྡདོ ་ཁང་དུ་ ཕར་ཕྱི ན ་དབྱར་ཆོ ས ་ཆེ ན ་མོ ་ དག་ང་ཚོ ས ་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེ ལ ་རྒྱུ ་
དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོ ད།

དེ་ཡང་དཔེ་ཐུ བ་ རེད་དམ།

དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་ཐབས་

དགོན་པའི་དབུ་བླ་བ་ཀུ་ལ་ཆུང་སྲིད་རི ན་པོ་ ངོ་ མ་དེ་ ང་རང་ཚོ ་ སོ ་ སོ འི་ རྒྱུ ད་ལ་ཡོ ད ་པ་
ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་མཎྜལ་ ཤེས་དགོས།

འདིར་འཛོ མས་པའི་ལོ་ན་

ར ནྟེ ་གསུ མ ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་ར ྗེས ་ལ་ བགྲེས་པ་ཚོ ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ ར་དབང་བའི་
དྭགས་མཚན་ཉིད་སླབོ ་གྲྭའི་དབུ་འཛི ན་དགེ་ མི ་རབས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དུས་ཚོ ད་དེ་

བཤེ ས ་དཀོན ་མཆོ ག ་དབང་འདུས ་ལགས་ དམག་འཁྲུ ག ་གི ་ དུས ་རབས་ཤི ག་ཆགས་
ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་ཕར་ཕྱི ན་

པ་ནི་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་རི ན་ཐང་གལ་ཆེ ་ཡི ན་པ་

བརྩིས་འཇོག་བྱས་ཡོ ད།

དེ་དེང་སྐབས་ང་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་

ཁག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་

སུ ་གྱུར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་

དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་རི ན་ཐང་

འགོ ད ་པས་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

གྱུ ར ་བའི་ རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲིད ་འཛི ན་ཟུ ར ་པ་སྐུ་
དོན་གཉེར་བྱ་དགོས། རྟགས་གསལ་གཏོང་ ཞབས་ཨབ་དུལ ་ཀ་ལམ་མཆོ ག ་གི ་ སྐ ར
ོ ་
ཏན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གཅེས་སྐྱོང་དང་

རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་ནང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་ དགོངས་ཚུ ལ་ཇི ་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ ས་
དམ་པ་ཁོང་
བསམ་བླ་ོ མི ན་པར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་རྒྱལ་ པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།

ཁ་ཐོབ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུ ར་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་
ཡི ན་ན། རྟགས་གསལ་དེ་དོན་སྙངི ་ལྡན་པ་ ཐོས ་སྐབ ས་ངོས ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་ཆེ ན ་
པོ་བྱུང་།

ཁོང་ནི་མི ་བཟང་པོ་ཞི ག་
གང་ཟག་དམི གས་

མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡའེ ི་བླནོ ་

གི ་ བ ཟ ང ་ པོ འི ་ ཡོ ན ་ ཏ ན ་

ཀྱི ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་

ངོས ་ཀྱི ་ བསྔག ས་བརྗོད ་ཞུ ་ གི ་ ཡོ ད །

ནོར་བུ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེའི་

ཡི ན་པ་དང་།

བསལ་བ་ཞི ག་ཡི ན།
དང་།

ཆེ ན་ཚེ ་རི ང་རྡོ་རྗེ ་ ལགས་

ཁོང་

མི ་བཟང་པོ་ཡི ན་པ་དེར་

དམ་པ་ཁོ ང ་ནི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཁ་ཆེ ་

དོན། ༸གོང་ས་ཡི ད་བཞི ན་

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་

ལམ་སནྟོ ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་

ཚན་རི ག་པ།

དགོ ན ་པ་ཁག་གི ་ ནང་དེང ་

ཆགས་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཁོང་གི ་

མེད་པ་མ་ཟད།

དམ་པ་ཁོང་ནང་

རང་གཤི ས་བཟང་པོ་དེར་འགྱུར་བ་

སྐབས་ནང་ཆོ ས་དང་མཚན་

གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་དགའ་ལྡན ་ཁྲི་ པ་
རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་
གནང་། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གི ས་ལ་དྭགས་ནང་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞི ན་པ་

ཡོ ད།

ད་ཆ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅིག་

འདི་གང་འདྲ་བྱུང་མི ན་ད་ལྟའི་གཞོན་སྐྱེས་
ཁྱེད་རང་ཚོ ར་རག་ལུས་ཡོ ད། གཞོན་སྐྱེས་

ཁྱེད་རང་ཚོ ས ་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ དུས ་
རབས་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་ངམ།

ཚང་མ་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ རྣམ་པ་ཡི ན་པས་

ཡང་ན།

དྭ ག ས་ཀྱི ་ ཡུ ལ ་ལྗངོ ས་འདིའི ་ ནང་བྱུ ང ་མི ་

ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ང་། གང་ལྟར་ཡོ ད་ཚད་

ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ལ་

འདོད་རྔམ་དང་ཁོང་ཁྲོ་བྱས་ཏེ་

གཞོན ་སྐ ྱེས ་ཁྱེད་རང་ཚོ འི ་ བྱེད ་ཕྱོག ས་ལ་

གཅོ ད ་མཁན་མང་པོ་ ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པའི ་

འོག་ཏུ ་ཡོ ད་སྐབས་ཨི ན་ཇི ས་བཟང་ཕྱོགས་

ལ་དྭགས་ནང་རང་སྲོག་

གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་འདུག

དེས་ག་རེ་

ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

གང་ལྟར་རི གས་ལམ་ ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་

གྱི་ཐོག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ ས་རི མ་ ལེ ན ་སྐ ར
ོ ་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན ་པོ་ གནང་

བཞི ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།

རག་ལུས་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ཨི ན་ཇིའ་ི བཙན་

ཀྱི ་ བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་ཤི ག ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོ ད ་

ཐོག་མར་

མཁན་ཞི ག་ཡི ན།

ཁོང་ནི་ངོས་རང་མ་

སླབོ ་ཚན་འདེམས་བསྒྲུག་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ འཆི ་བར་དུ་བརདྗེ ་ཐབས་མེ ད་པའི་གྲོགས་

དང་དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་ཤེ ར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་

སོགས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུ བ་པ་དགོས། ཞེས་

དུས ་རབས་འདི ་ རྙ ག
ོ ་གྲ་དང་དཀའ་ངལ་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།

སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་དེང་སྐབས་ཡོ ང་
བཞི ན་པ་དེ་ནི།

དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི ་ སྲིད ་འཛི ན་སྙན ་གྲགས་ཅན་ཞི ག་

ལ་དྭ ག ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ ནང་པའི ་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ཕར་ཕྱིན་

པོ་ཞི ག་ཡི ན། ད་ལམ་ངོས་ནས་དམ་པ་ཁོང་

གི ་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དབྱར་ཆོ ས་ཆེ ན་མོ འི་མཛད་སྒ་ོ ལེ གས་གྲུབ་ ན།

ངོས་ཀྱི་གོ་ཐོས་ལྟར་

དམ་པ་ཁོང་ལ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་

བྱུང་།
དེ་རྗེས་ལ་དྭགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་སླ་ེ དགུར་ཕེབས་པའི་གཅེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཐོས་
ཉེ་ འཁྲི ས ་སུ ་ཡོ ད་པའི ་ ལ་དྭ ག ས་སི ན་དི ་ བྱུང་། ངོས་རང་ཡང་ཁོང་དང་འདྲ་བར་ལོ་
སན་ཀིར་ཏི་ Ladakh Sindh Sanskrit དགུ ་བཅུ་གོ་དགུ ་བར་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུའི་
ཚོ གས་ཁང་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་ཆི བས་སྒྱུ ར་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད།

རེ་བ་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ། །

ཞབས་ཡོ ད་ན་སྨན་རྫུན་མ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་རེད་ ༢། འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ འདི་རི གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

འདུས་ལགས་ཀྱིས་རྡ་ས་མེ་གྷན་

གསལ།

House

Club

གསུ ང ས་པ་ལ་གསལ་བཤད་ཁག་གཤམ་ སྨན་ཞབས་སམ་འཕྲོད་ལས་པ་གྲངས་བརྒྱ་

ནང་མང་ཚོ གས་འདུ་འཛོ མས་ ༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་

སྐབ ས་གཞི ས ་ཆགས་ཁག་གཅི ག ་ནང་སྨན ་ ཁོངས་ཀྱི ་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་སྨན་པ་གྲངས་

༣།

ཆི ་ཡོ ད་ན་སྨན་ཞབས་ཡོ ད་མ་རེད།

ནས་མི ན། ཁུངས་ལྡན་མི ན་པའི་བཀའ་མོལ་

ཁང་ཡོ ད་ན་ཨེ མ་ཆི ་ཡོ ད་མ་རེེད།

སྨན་ཞབས་ཡོ ད་ན་སྨན་རྫུན་མ་སྤྲོད་ཀྱི་

ཨེ མ་ ༧ ཙམ་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི འཆར་ལྡབ་འཕར་ ཡོ ད ་རེ ད ་གསུ ང ས་པ་དེ་ ཁུ ང ས་ལྡན ་རྩ་བ་
སྨན་ བྱས་ཏེ་སྨན་པ་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོ ད།

ཡོ ད་པའི་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་ལས་བདྱེ ་རྣམ་

ལྷག་ཡོ ད། སྨན་ཞབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ པར་ཤི ན་ཏུ ་བླ་ོ ཕམ་ཡོ ང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་
མེད།

པའི་ལམ་རི མ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཉེ་

ཆར་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོ ན་འཇུག་དོ་དམ་འོག་འདས་གྲོངས་
ཆེ་མཆོག་དང་།

བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ལ་མྱ་ངན་གུ ས ་འདུད་མཚོ ན་བདྱེ ་མཆོ ད་འབུ ལ་སྨནོ ་
ལམ་ཞིག་ཚོ གས་ཡོ ད་འདུག

མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་ཡི ན་འདུག དེ་ཡང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་

སྐབས་ཡུ ལ་དེའ་ི དད་ལྡན་ནང་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་

ལྷ་ོ ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི ་
དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་ལགས། དེ་བཞིན་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་

ཁའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་སྣང་ས་ཆོས་སྒནྲོ ་ལགས་བཅས་
ཕེབས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་སྣང་ས་ཆོས་
སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པས་སྤྲུ ལ་སྐུ་ བསྟན་འཛི ན་
བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།

བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས་

ཐེངས་མང་བཏོན་མྱོང་ཡོ ད་ཀྱང་།

དེར་རྒྱ་ནག་སྲིད་

ལགས་རྣམ་གཉིས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཙོ ན ་འཇུ ག ་
བྱས་པ་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་
གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཉེ་
ལམ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་འོག་བཙོན་

ཁང་ནང་སྐ་ུ གྲོངས་བའི་ཡི ད་སྐའྱོ ི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད།
དེར་བརྟེན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་དང་།

དེ་

བཞི ན་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ ་གནས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་

ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཤུ ལ་ལུ ས་ནང་མི ་སྤུན་
མཆེ ད་རྣམས་ལ་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེ་དང་སྦྲགས་

སྨནོ ་ལམ་འདེབས་རྒྱུ་དང་དེ་བཞི ན་བོད་པའི་དགོན་པ་
གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ ་ཕྱག་མཆོ ད་འབུལ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་འདུག གཞན་ཡང་

ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་

སྲིད་འཛི ན་ཟུ ར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ ་པི་ཇེ་ཨབ་དུལ་ཀ་ལམ་
Dr. A.P.J. Abdul Kalam མཆོག་འདས་གྲོངས་

སུ ་གྱུར་བར་བརྟེན། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་པྲི་ཊོ་རི ་
ཡ་ Pretoria དང་ཇོ་ཧ་ན་སི ་བྷཀ་ Johannesburg
ནང་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་མ་

ལག་དང་བཅས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོག་དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཐུ གས་གསོའི་
གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བ་དེ་དག་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག

ཉི་ཧོང་ནང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་

ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་ས་ཀྲོག་ཁྱོའི་ཤི ན་ཇུ་ཀུ ་ལྷ་ཁང་དུ་བོད་
བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི ་དོན་དུ་རང་སྲོག་བླས
ོ ་གཏོང་

གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་མཆོ ད་
འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཞི ག་ཚོ གས་འདུག

དེ་ ཡང་ཐེ ང ས་འདི འི ་ མཆོ ད ་འབུ ལ་

སྨ ནོ ་ལམ་ཐོ ག ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་བ་ཁག་གཅི ག ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢

ཉིན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་འོས་ལངས་པ་བཀྲིས་དབང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ལྷ་ོ

དང་ལྷན་དུ་ནང་སེ མས་ཀྱི ་བཟང་པོའི་ཡོ ན་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཉེ་ ལམ་འདས་གྲོངས་སུ ་

ནའང་།

དེ་ནས་ཇ་

ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

རྒྱལ་ཡོ ངས་རླུ ང ་འཕྲི ན ་ཁང་གི ་གསར་

ཚོ ས་བདག་གཅེས་བྱ་དགོས་པ་རེད། ཡི ན་

དང་།

ཉིད ་ཀྱི ་ སླབོ ་སྦ ྱོང ་ངོ་ སྤ ྲོད ་ཧ་

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཁར་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེའི ་

ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇོ་ཧ་ནི་སི ་སྦག་ཏུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

དབྱར་ཆོ ས ་ཆེ ན ་མོ འི ་ སྐ ར
ོ ་

སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

པར་སོང་མང་ཚོ གས་ཀྱི་མཁྱེན་རགྟོ ས་སླད་

དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་དུ།

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་ལས་
ཁུངས་ནས།།

གི ས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་བཙོ ན་ཁང་ནང་འདས་

གྲོངས་སུ ་གྱུ ར ་བའི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་བོད ་ཀྱི ་ བླ ་

ཆེ ན ་སྤྲུ ལ་སྐུ ་ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ ལེ ག ས་རི ན་པོ་ ཆེ ་
མཆོག་དང་།
དེ་བཞི ན་གཞི ས་ལུས་བོད་མི འ་ི ཁྲོད་

རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གཏོང ་མཁན་རྣམས་ལ་སེ མ ས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི རྣམ་
པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་འདུག
མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

འཚབ་དང་སྦྲགས།

དེ་ ནི་ ཉི་ ཧོང ་བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལས་ཁུ ང ས་
དང་། ཉི་ཧོང་དངོས་བྱུང་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨི ་ཀི་ཡ་ཀོ་ར་ུ Ikiya Kaoru ལགས་ཐུ ན་མོང་

གི ས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག
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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་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥

ུ ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་བཙོན་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་འདགུ
རྒྱལ་གཅེས་པ་རང
རེ ་ མ ཛུ བ ་ རྩེར ་

དང་མི ་སྣ་ཆེ་ཁག མི ་སེར་དཀྱུས་མ་བཅས་

གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་རི མ་

ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རྣམས།

ལོ ་ བ རྒྱ ད ་ ཧྲི ལ ་

བྱེད་སྲོལ་ཡོ ད་ལ། ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་ནང་

ཡི ན་པའི ་ མང་ཚོ ག ས་ཁྱུ ་ དང་ཁྱུ ་ ལི ་ཐང་

བཀྲོལ་བཏང་ཟིན།

བགྲངས་ནས་མི ་

པོ་ངང་སྒུག་བྱས་
པའི་དུས་ཡུན་
ནང་།

གང་

ཐུ བ ་ ཅི ་ ཐུ བ ་

ཆེ་ཤོས་དེའང་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༡ ཉིན་ལོ་དེའ་ི རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་

ལས་རི མ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། གུར་ཆེན་འོག་

མ ཉ མ ་ སྐྱེ ད ་

རི མ ་སྒྲོག ས་སྦྱང་པས་རྒྱང་བསྒྲགས་ནས་

གནང་བའི ་ དྲིན་
གྱིས། ད་ཐེངས་

།བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་འཇམ་

ལོ ་གསར་ཕུད་པའི་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་འདུ་འཛོ མས་

ལས་འགུ ལ ་དང་
ག དུ ང ་ སེ མ ས ་

༄༅།

མི ་ཁྲི་ཚོ ་མང་པོ་དུས་ཆེ ན་ལ་མཉམ་ཞུ གས་

ཁྲི མ ས་ཆད་ཀྱི ་

གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྡངི ས་ཆའི་ཐོག

ལས་

དུས ་ཆེ ན ་གྱི ་ ལས་རི མ་སྒྲོག ས་སྦྱང་བྱེད ་
བཞི ན་པའི་སྐབས།

ུ ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་
རང

བསྒྲགས་བླངས་ཏེ།

“རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་

ལགས་སྡི ང ས་ཆའི ་ ཐོ ག ་སོ ང ་ནས་རྒྱང་

དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་གནང་གནས་ དུས་ཡུན་རྫོགས་མ་ཐག གསོན་པོ་ཁྱིམ་དུ་
ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཕྱིར་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་

པོར། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲགས་ཅན་རྒྱལ་

ཁོང་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ ་སྔ་ཕྱི་བཙོ ན་འཇུག་

གཙོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་རྣམས་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ ་ ར ྟིང ་སླག
ོ ་

ཞུས་ན།

ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ནང་གི ་ཆུ་ཚོ ད་དང་

ུ ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས།
གཅེས་པ་རང

རྒྱ་

གོ་ སྐབ ས་འདི་ དང་བསྟུན ་ནས།

བྱས་པའི་སྐར
ོ ་དྲན་གསོའི་ཆེ ད་དུ་ཅུང་ཟད་

པ་བྱས་པ་དང་།

ཡུལ་སྡ་ེ ཐག་རི ང་ནས་

རྫོང ་གི ་ མཐའ་བསྐར
ོ ་དུ་ གུ ར ་སྒར ་བརྒྱབ་

ཁྲིམས་

ཆད་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་ནས་རི མ་པས་གླདོ ་
ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་

སྟེ་ ཉིན ་གྲངས་མང་པོའི ་ རི ང ་ངོ་ རྒོལ ་བྱས་

གྱི ་ མཚན་མོ ་ རུ ང ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་

ཀྱི ས ་རེ ་ སྐུལ ་ལ་ཡ་ལན་སྤུ་ ཙམ་མེ ད ་པར་

གི ས ་ཁོ ང ་ལ་ཕེབ ས་བསུ ་བྱེད ་མི ་ཆོ ག ་པ་

༨ ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཁོང་གི ་

འགྲོ་མི ་ཆོག་ཟེར་བ་སོགས།

ཀྱང་།

མཐར་རྒྱ་གཞུང་གི ས་མང་ཚོ གས་

དམག་མི ་ཁྲི་ཚོ ་མང་པོ་བཏང་ས་ྟེ ཁོང་ལ་ལོ ་

ཁྱིམ་དུ་བསྐྱལ་པ་དང་།

དེ་སྔནོ ་རྒྱ་གཞུང་

དང་། མི ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཁོང་ལ་བལྟ་བར་
བཀོད་ཁྱབ་

ཚ་བོ་ལི ་ཐང་དགོན་ཆེ ན་གྱི་དབུ་མཛད་དང་

བམ་ཉེན ་བརྡ་བཏང་ཡོ ད ་ཚོ ད་འདུག ་པ་

ལོ་ ༡༠ དང་། སྒྱུ་རྩལ་པ་འཇམ་དབྱངས་
ཀུན་མཁྱེན་ལགས་ལ་ལོ་ ༩ ཁོང་གི ་ཚ་བོ་

ཀྱང་གང་འཚམ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དོ་ དམ་པ་ཟུ ར ་བ་ཨ་ཀྲུ ག ་བླ་ོ སྦ་ོ ལགས་ལ་

ཨ་ཀྲུག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ལ་ལོ་ ༥
བླ་ོ ཐོག་ལགས་ལ་ལོ་ ༣ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

དང་།

ལིི ་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས་

ཀྱང་།

དེང་སྐབས་མི ་མང་གི ས་ཁོང་ལ་

འོན་

འཚམས་འདྲི་ཞུ ་ བར་བཅར་པ་སོ ག ས།
གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་

པོ་ཆེ ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་ལེ གས་ཀྱིས་

ཡོ ད། འཇམ་དབྱང་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ལ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་གོ་རྒྱུ་འདུག

གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་ང་ཚོ ་བོད་ལ་རང་

དུས་ཚང་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་རྗེས་སླར་

མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་

ལོ་ ༣ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད་ཀྱང་བཙོན་

དེ་བཞི ན་ཁོང་གི ་སྤུན་མཆེད་བོད་

དབང་དགོས” ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ཡང་འཛི ན་བཟུ ང་གི ས ་ལོ ་ གསུ མ ་ཁྲི མ ས་

ཀྱི ས ་ཀྱང་རུ ང ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་

ནོར་ཤ་ཤེད་རྒྱས། གནམ་གཤི ས་དྲོད་གྲང་

མི ་ རྣམས་མཐུ ན ་ལམ་རྡོག་རྩ་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་

ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ལ་ལོ ་ གཅི ག ་དང་ཕ ྱེད ་

བཀྲོལ ་བཏང་ཡོ ད ་པ་དེ་ དངོས ་བདེན ་ཡི ན་

པའི་ཞི ང་འབྲོག་རྣམས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི ས།

སྐབས་བརྙན་ཐུ ང་ནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད།

འགུལ་བ། དམི གས་བསལ་ཁོང་གི ་ནང་མི ་

འགའི་རི ང་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྲོལ་ཡོ ད། སྐབས་

ཁོང ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་འཛི ན་བཟུ ང་བྱས་པ་

གྲོང་ཁྱིམ་མཚེ ས་སོགས་ཀྱིས།

སྐར་ཆ་རེ་

རི གས་སྐ་ུ མགྲོན་འདྲ་མི ན། བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་

པོ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་དུ་བཅར་ཏེ་ཁོང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

བ་བཅས་ལ་ཞི ་ རྒོ ལ ་རྔམ་སྟོན ་ཤུ ག ས་ཆེ ་

སྡུག ་གང་ཙམ་ཞི ག ་ཐོན ་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་ བཞི ན་འདུག

ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སུད་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཛ་དྲག་གི ས་ཞུ ་ ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བདྱེ ་བཞི ན་པ་དེར་ སྤྲོད་དགོས་པ།

མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་

ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་བ་དང་སྦྲགས། མཐི ལ་ཕྱི ན་པ་གནང་དགོས་པའི་རེ ་འདུན་

གསུམ་རི ང་དཀའ་སྡུག་མྱངས་རྗེས་བཙོ ན་

འདུད ་ཀྱི ་ ངག་བཅད་སྐར ་མ་གཅི ག ་རི ང ་

པའི་ནག་ཉེས་འོག་བཙོ ན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་

མི ་ལོ་ ༨ ཧྲིལ་པོ་ཚང་སྟེ་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་

ཡོ ད་འདུག

བོད་དོན་དང་དྲང་བདེན་ལ་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག

ཆབ་སྲིད་མི ་སྣ་དང་ལས་

དང་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག

གྲོགས་གཉེན་ཚན།

ཁམས་ལི ་ཐང་ཡུལ་དུ་དབྱར་ཟླ་

བརྒྱད་པའི་ནང་སྤང་ལ་མེ་ཏོག་ཤར།

སྙམོ ་པའི་སྐབས།

རྟ་

ལི ་ཐང་རྫོང་འོག་ཡོ ད་

བརྒྱད་པའི་རྟ་རྒྱུགས་དུས་ཆེ ན་ཉིན་གྲངས་

དེར་རྫོང་གི ་དཔོན་རི གས་མཐོ་གྲས་དང་རྒྱ་

ནི་ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི་ནང་སྙངི ་ལྟ་བུ་ཡི ན།

བོད་

དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་པ་དེ། དེང་

དེ་ ནས་ཡུ ན ་རི ང ་མ་སོ ང ་བར་

དང་།

ས་གནས་མང་ཚོ གས་སྟོང་ཚོ ་མང་

ཐག་བཅད་ཡོ ད། བདེ་སྐྱིད་གྲོང་པ་བླ་ོ བཟང་

ཀའི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ཡོ ད།

གོང་ཞུ ས་ཁོང་དང་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་

སི ་ཁ ྲོན ་མེ ན ་ཡང་བཙོ ན་ཁང་ནས་གླ ོད ་
ཡང་།

ད་ལྟའ་ི ཆར་སྐ་ུ གཟུགས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ག་འདྲ་ཡོ ད་མེ ད་གནས་ཚུལ་གསལ་

ཚོ ར་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཁ་བྲལ་ས བྟོ ས་ཤུ ག ས་དང་ པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདུག ཅེས་གསར་
ལག་འབྲེལ་བྱས་པ་ཟེར་བ་དང་།

“ཁ་

བྲལ་ལས་འགུ ལ་བ་ལ་གསང་བ་ཕྱི ར་གྱར་

འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག །

ཟེར་བ་སོགས་ཉེས་མེ ད་ཉེས་འཛུ གས་བྱས་

སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གླ་ོ བུར་ད་ུ སྐ་ུ གཤེགས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིས་
རྩད་ཞི བ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

༣༡

ཉིན་སུད་སི ་དང་ལེཀ་ཊེན་སི ་ཊེན་

སི འི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་
མདུན་དུ་འཛོ མས་ནས། ཉེ་ཆར་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཁང་ནང་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ དོག ས་གཞི འི ་ འོག ་སྐུ་
གཤེགས་པ་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་

གནང་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་

མཁའ་དབྱི ང ས་སུ ་ བསྒྲེང ས་ཏེ་ བོད ་རྒྱལ་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེ ད་མྱ་ངན་གུ ས་

ཞུས། དེ་རྗེས་སུ་སི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་

དང་།

གནད་དོན་དེ་དག་གི ་ཐོག་རྒྱལ་ ཚོ ར ་མི ་སྤྱོད ་ལས་འདས་པའི ་ གདུག ་རྩུབ་ གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པའི་གནོན་ཤུ གས་

གཏུ ག་དང་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་ཞི བ་འཇུག་

ཞུས་འདུག

དེ་རྗེས་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་
དོན། ཉེ་ལམ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས་བཙོན་

ལས་

འགུ ལ ་དེའི ་ ནང་སུ ད ་སི ་ དང་ལེ ཀ ་ཊེ ན ་སི ་

སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུ གས་ཆེ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཅེས་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིས་བསྐྱར་ཞི བ་

གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།

རྒྱལ་སྤྱི་འགྲོ་བ་ གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཁས་ལེ ན་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ཁག་ བྱས་པ་ལྟར། འཛམ་གླང
ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་

གི ་མི ་སྣ།

དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་གྱི་ ཚོ གས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་

སྲིད་གཞུ ང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ ཐང་ར ག
ྟོ ་ཞི བ ་ཚན་པས་བོད ་དང་རྒྱ་ནག་

ཚོ ར ་ཞུ ་ སྐུལ ་དོན ་ཚན་བཞི ་ བར ྗོད ་རྒྱུ ་ཡོ ད ་ ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བའི་ཆ་

དོན་རྐྱེན་དེར་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་ སྟངས་ལ་ངེ ས ་པར་དུ་ རྟོག ་ཞི བ་གནང་

ཊེ ན ་ཁུ ལ་བཅས་ནས་ཚོ གས་སྐྱི ད ་ཁག་

གི ་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དམ་ དགོས་པ།

འདུག་པ་དང་།

ཆེ ་ མཆོ ག ་སྨན ་ཁང་དུ་ བརྟག་དཔྱད་ཆེ ད ་ དང་།

༢༥ ནས་ཚོ གས་མི ས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཚོ གས། ས་གནས་བུད་མེད། ཡུ་རོབ་བོད་

རོ ལ ་གཏོང ་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་གསལ་ གྲོགས་པོ་མཐུ ན་ཚོ གས་དང་།

ཞི ་ རྒོ ལ ་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཉེ་ ལམ་ཆབ་
སྲིད་བཙོ ན་པ་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ཀྱང་

བཙོ ན ་ཁང་ནས་གླདོ ་བཀ ལ
ྲོ ་བཏང་ར ས
ྗེ ་ལྷ་

སའི་སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

དེ་བཞི ན་

བཤད་དགོས་པ། ༢) མནར་གཅོད་འགོག་ སུ ་ སི ་ བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་བཅས་

མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པ། སུད་སི ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ

བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་

ཡུ་རོབ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུ ས་བཀྲས་

སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ཡོ ད་ཀྱང་དེར་རྩིས་མེ ད་རྡོག་ མཐོང་དབང་པོ་ལགས། སུ་སི ་བོད་རི གས་

སུད་བོད་

ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ཀྱི ས་གོ་སྒྲི ག་གནང་

དེ་རྗེས་ཇི་ནི་ཝའི་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་

པ་ཁོང ་གི ་ ནང་མི ་ སྤུན ་མཆེ ད ་ཚོ ས ་རི ན ་པོ་ ཁྱབ་པ་སྐུ་ ཞབས་རེ ་ ནི ་ ལོ ང ་གེ ་ ཊི ་ མཆོ ག ་

དེ་ཡང་ས་གནས་འཐུ ས་

ཀྱི་གཞོན་ནའུ ་ི མཐུ ན་ཚོ གས།

༤) རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་

པ་ནི། ༡) སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་ ཤས་དེ་ གོ ་ སྐབ ས་དམ་འཛི ན་གནང་ནས་
རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་གླ་ོ བུར་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ བོད ་ནང་གི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པའི ་ གནས་

རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་
སྐྱེ་མཚོ ན་ཆེད་ཞི ་རྒོལ་གནང་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ མཆོག་གང་དུ་ཡོ ད་མེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ཐབས་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ ཀྱིས་རི མ་པས་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་

ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་ཉིང་བུ་ལགས་ པའི ་ གནས་སྟངས་ཐབས་སྡུག ་དེའི ་ རི ག ས་ ཀྱི ་ དམི གས་བསལ་མཁས་ལས་མི ་སྣས་ བཞི ན ་རི ་ ཀོན ་ཆོ ས ་འཁོར ་གླིང ་དུ་ སྤྲུ ལ་སྐུ་

ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ཉེ་ ཡོ ང་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་པཎ་ཆེ ན་རི ན་

བོད ་ནང་དངོས ་སུ ་ ཕེབ ས་ནས་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

ལམ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་ པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གཅི ག་པ་མཆོག་གི ་གནས་ མཆོ ག ་གི ་ གནད་དོན ་ལ་རང་དབང་ཐོག ་ སྐུ་གཤེ གས་པར་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེའི་
པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་བཙོ ན ་ཁང་ནང་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ སྐུ་ ཚུ ལ ་དེ་ ཡང་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ང་ ཞི བ་རྩད་བྱེད་འཇུག་དགོས་པ། ༣) ཀུན་ མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨནོ ་ལམ་ཞི ག ་ཀྱང་ཚོ ག ས་
གཤེ ག ས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐབས་ སྙམ་པའི་སེམས་ནང་བླ་ོ འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ང་ གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕ ང
ྲེ ་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་ ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

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

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥
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བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཆི ན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི འ་ི ཐོག་ལྷན་ཚོ གས་གནང་བ།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ མཆི ན་པའི ་ གཉན་ཚད་སྐ ར
ོ ་ཚོ གས་འདུ་

༄༅།

ཁྱེར་ནིའུ ་ ཡོ ཀ ་ནང་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ རོ ་

གཉན་ཚད་ཀྱི ་ནད་གཞི འི་ཐོག་གནས་ཚུ ལ་

ཚད་ནད་གཞི ་འདི་འགོག་ཐབས་དང་འབྲེལ་

University of Rochester གི ་སླབོ ་དཔོན་

ནམས་གླི ང ་གཞི ས ་ཆགས་དང་བྱང་ཐང་

བཞི ན་སྐབས་དེར་སླབོ ་དཔོན་ཏི་མོ ་ཐི་ཌ་ཡེ ་

ཀྱིས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ཙམ་ལ་བཅར་འདྲི་གནང་བའི ་ ཁ དྲོ ་ནས་

གཙོས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དང་།

ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་འདུག

ཅེ ་ སི ་ཊར་གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་

ཏི་མོ་ཐི་ཌ་ཡེ ་ Dr. Timothy Dye ལགས་
བཀའ་བླནོ ་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུག་མཆོ ག་གི ས་

འབྲེལ་

ཡོ ད་ལས་བྱེད་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་བོད་

མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཁྲོད་མཆི ན་པའི་གཉན་

བ སྟེན ་ ལ ས ་ ཁུ ང ས ་ ཀྱི ས ་ གོ ་ སྒྲི ག ་ འོ ག ་ ཚོ གས་འདུག དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་ཨ་རི འ་ི གྲོང་

ཚད་ཀྱི ་གནད་གཞི འི་སྐར
ོ ་གྱི ་སྙན་ཐོའི་ཐོག་

བསྡུ་རུབ་དེ་བཞི ན་སྔ་ལོ ར་ལ་དྭགས་བསོ ད་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་མི ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༠༠
བོད་མི ་ ༢༧ ལ་ནད་གཞི ་འདི་མནར་བཞི ན་

འཇུ ག་ཚོ གས་ཆུ ང ་ཟུ ར་འཛུ གས་བརྒྱུ ད་

གསལ་པོར་བཀོད་ཡོ ད་ཀྱང༌།

དུས་བཀག་ བདུན་ཁྲི་སུམ་སྟོང་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ ་རྩ་བདུན་

བཟས་བྱས་པར་ངོས་འཛི ན་དང་འབལྲེ ། ཕྱི་

བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་

ཐག་གཅོད་བཅད་ཁྲ་བསྩལ་དོན།

འགན་

འཛི ན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་ནས་གླགོ ་ཆས་

སྒར
ེ ་ཟས་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ བཅད་ཁྲའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་བཞེས་

ཡོ ངས་རྫོགས་བཀག་བསྐྱིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་ སྐདྱེ ་འབབ་བཅས་བསྡམོ ས་སྒརོ ་

༧༣༡༢༧

ནང་ཚུ ད ་ལྟ ་ ཅི ་ དུས ་ཚོ ད་ཕྱི ར ་འགྱངས་ ཡོ ད་འདུག་པ་གཞུང་བཞེས་ཀྱིས་གོང་གསལ་

བྱས་པའི་ནང་ཚུ ད་དུའང་ཕྱིར་སླགོ ་མ་བྱུང་ སྤྱི་གུན་ཕྱིར་སླགོ ་ལ་ཕན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་

བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། བོད་མི འ་ི

བརྩི་མེད་བཏང་བ་ཡི ན་པས།

བཅད་ཁྲའི་

ནང་ཉེན་བརྡ་སྤྲད་ཟིན་པ་ལྟར་སྤྱི་དངུལ་སྒརེ ་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ ནས་བཟུང་
སྦལ
ེ ་ཀོབ་འཚོ ་བྱེད་སྨན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

གུ ན་ཕྱིར་གསབ་མ་བྱུང་བ་འཕྲོས་ཧིན་སྒརོ ་

ཟུ ར་པ་ལྷ ག ་པ་ཚེ ་ རི ང་ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འབུམ་ཁྲི་མེ ད་བཞི ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ མེད་པར་བཞག་སོང་བར་བརནྟེ ། བཅད་ཁྲ་

བདུན་བརྒྱ་བཅུ་མེ ད་གསུམ་ཡོ ད་པ་ལྷག་པ་

ལྟ་ སྐ ྱོང ་བྱ་སྒ་ོ ཡོ ང ས་རྫོག ས་བཀག་བསྐྱི ལ ་

བ་བསྡམོ ས་ཧིན་སྒརོ ་

༣༠༤༨༣༠

ཁར།

སུམ་ རི མ་པ་བྱས་ཀྱང་ད་བར་ཡ་ལན་གཏན་ནས་ ༢༣༡༧༠༣

ཉིས་འབུམ་སུམ་ཁ་ྲི ཆི ག་སངྟོ ་

ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་མཆོག་གི ས་ལ་དག
ྭ ས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་
ཁང་གི ་ལས་དོན་རྟོག་ཞི བ་དང་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་བ།

ི ་ནང་
ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང། ད་ལྟ་འཛམ་གླང

ཚོ ག ས་གནང་ནས་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་

གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྤྱི་དང་། ཁ་མཆུ་

འདྲ་མི ན་ལས་འདིར ་དཔེ་ མཚོ ན ་ཁ་ཤས།

༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་ཚེ ས་ ༨ བར་

གྱོད་ཡ་ཉམ་ཐག་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ལེན་ཕྱོགས།

ུ །
སྙངི ་བསྡས

སུ ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ལ་དྭ ག ས་བོད ་མི འི ་

དང་། དེའ་ི ནང་ནས་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་

ཞི བ་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛི ན་

པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ གཏུ ག་བཤེ ར ་གྱི ་ སྔནོ ་འགྲོའི ་ བྱ་རི མ་ཁག
ལ་དྭགས་བསོ ད་ནམས་གླིང་གཞི ས་ཆགས་
ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ལས་དོན་རྟོག་

ཞི བ ་དང་གཟིག ས་སྐར
ོ ་སླད ་ཕ ྱོག ས་ཕེབ ས་
གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧

དར་ཁྱབ་ཡོ ད ་བཞི ན ་པའི ་ ཁྲི མ ས་ལུ ག ས་

བྱེ་བྲག་ཏུ ་བོད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་འཕེལ་རི མ་
ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཁྲིམས་

ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ངོ་སྤྲོད་

ལུགས་བྱུང་རི མ་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་

གཏུ ག་བྱ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་

མཚམས་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་

ས་ཐག་རྒྱང་ཁད་རི ང ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ དཀའ་
ངལ་སེ ལ ་ཐབས་ཀྱི ་ ཐབས་ལམ་ཇི ་ ཡོ ད་

བཅས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

ཉིན་

ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༠༠ རྒྱབ་ལ་དྭགས་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་

འཚམས་འདྲི་གནང་

སྐ བ ས ་ འ བྲེ ལ ་ ཡོ ད ་

བཅས་ཞི བ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བཤད་གནང་
ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ར་ུ ཐོག་དང་།

བཀའ་བརྒྱུད། བོན་པོའ་ི དགོན་པ། སྨན་རྩིས་
ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་།
༩

ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

འགན་འཛི ན་གྱིས་ལས་

མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་གྱི ་ མཛད་

ལས་དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས།

ཉིན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་དུ་གཟིགས་

ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།

ལས་བ ྱེ ད ་རྣམ་པ་ངོ ་

སྤྲོད་གནང་འདུག དེ་

ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ སྔ་དྲོ་

སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་།
ཞི བ་དང་སྦྲགས།

ཕྱི་ཚེ ས་

༧

ལས་བྱེད་འཛི ན་སྐྱོང་

ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སྟེ། ཁྲིམས་

ཞི བ ་ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་གནང་

ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༠༠ ཐོག་ བའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ཁག་གི ་ལས་

ཐོ ག ་མཉམ་འབྲེལ ་ཤེ ལ ་ཁང་ནང་དུ་ ས་
གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་དང་།

ཁྲིམས་

བསོ ད ་ནམས་གླི ང ་མི ་ དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ རྩ་འཛི ན་ལམ་སྟོན ་ངོ་

མང་ཚོ གས་ཁང་ནང་མི ་མང་དང།

ཉིན་

ཞི བ ་ཁང་གི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་ལས་དོན ་ལ་རྟོག ་

རྟོགས་སྤལ
ེ ་གནང་བའི་ནང་ནས་དང་པོ་སྤྱིར་

སྒར་དུ་བདེ་འབྱོར་བྱུང་བ་བཅས། །

ལ་བརྗོད་གཞི ་བཞི འི་ཐོག་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་

ཡོ ད་མི ་སྣའི་ལྷན་བཞུ གས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་

འཛམ་གླིང་ནང་ཁྲིམས་སྲོལ་དར་འཕེལ་ཇི ་

སྐ་ུ ཚབ།

གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་གནད་

སྤྲོད་འགྲེལ་བཤད་དང་། ས་གནས་ཁྲིམས་

རྒྱབ་ལ་དྭ ག ས་བོད ་ཁྱིམ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་བཅས་

དྲུང་། ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན། ལ་སྤྱིའ་ི

འཛུ གས་ནས་བོད་མི ་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཕན་གྲོགས་

བྱས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ གས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་

༨ ཚེ ས་ ༥ ལ།།

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

drug addiction
མྱོས་རྫས་ལང་ཤོར།

།འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་

༄༅།

དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཐོག ་མ་འོང ས་པར་ལས་

བྱ་ཐབས་གཏན་ནས་བྱས་མེད་པ་ནི། བཙན་

འདི་ག་ནས་དྲན་བསྐལ
ུ ་བརྡ་འདེད་

ཉོ་ སྒྲུ བ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་སྤྱི ་ གུ ན ་བཏང་

ལ་བསྟན་ཡོ ད། ཁོང་རྣམ་པས་ནད་གཞི ་འདི་

ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་གི ས་སྤྱི་དངུལ་སྒརེ ་བཟས་བྱས་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

སུངས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ ཉེས་འཛུ ག ས་ཁག་

ཅིག་བྱུང་ཡོ ད་པར།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་སོགས་

གོ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག མཆི ན་པའི་ ཟུར་དུ་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱི ས་མཆི ན་པའི་གཉན་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི ་ཁག་ལ་སྣང་ཆུང་

ུ ་
འཛི ན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་ལ་ལྐགོ ་ཟ་རལ

དང་།

ལགས་དང་ལས་རོགས་ཚོ ་བཅས་དང་ལྷན་

བྱ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ གནང་ཟིན་པའི་ཁར། རང་འབབ་གསོག་
བོད་མི ་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཕན་གྲོགས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་སྒ་ོ དངུལ་དང༌། གཞུང་སྒརེ ་གསོག་དངུལ་གྱི་

འཚོ ་ བྱེད ་ཁང་གསར་སྨན ་ཁང་གི ་ འགན་

ལགས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་དེ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ ་

བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སླབོ ་དཔོན ་ཏི་ མོ ་ ཐི ་ ཌ་ཡེ ་ གནང་ཡོ ད་འདུག །

ཚེ ་རི ང་ནས་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཕྱིར་སླགོ ་

བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་

དེ་

གཞན་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གོ་ བསྡུར ་ཞི བ ་ཕྲ་

ཐམ་པ་བྱས་ཡོ ད ་པ་དུས ་བཀག་ནང་ཚུ ད ་ ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར། ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་རང་
སྨན་ཁང་ལ་ཕྱི ར་སླགོ ་མ་བྱུང་ཚེ ་སྤྱི ་དངུལ་ ཉིད་ཀྱི ་གཞུ ང་འབབ་གསོ ག་དངུལ་ཇི ་ཡོ ད་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་

༄༅།

བའི་ཐོག་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་འདུག

drug dependence
མྱོས་རྫས་ལྟསོ ་ཤོར།

dyslexia
འབྲི་ཀླགོ ་འཆོལ་སྐྱོན།
electoral college
འོས་བསྡའ
ུ ་ི ལྷན་རྒྱས།
endogamy
ནང་ཁུལ་གཉེན་སྒྲིག

exit poll
ཐོན་བསྡ།ུ

fertilization
ས་བོན་སྨནི ་སྦྱོར།
ས་བོན་འདྲེས་སྦྱོར།
firm
ཚོ ང་སྡ།ེ

gene
རི གས་རྫས།
རི གས་རྒྱུན་ས་བོན།

སེ མ ས་ཁམས་མྱོས་པར་བ ྱེད ་པའི ་ སྨན ་རྫས་སྤ ྱོད ་ཐལ་ཤོ ར ་བའི ་ གནས་
སྟངས།

མྱོས་རྫས་ལ་གོམས་འདྲིས་ཐེབས་པའམ་སྲེད་ཞེན་ཆེ་བ་དང༌། གཟུགས་
ཁམས་ཀྱི་གནས་བབས་བདེ་ཐང་ཡོ ང་ཆེ ད་མྱོས་རྫས་ལ་བསནྟེ ་པའམ་ལྟསོ ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས།
ཡི ་གེའི་གོ་རི མ་འཆོ ལ་ཏེ་ཀླགོ ་པ་ལྟ་བུ་ཡི ་གེ་ངོས་འཛི ན་དང་ཀླགོ ་འདོན་མི ་
ཐུ བ་པའི་ནད་གཞི ་ཞི ག

ཨ་རི ་ དང་རྒྱ་གར་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྲིད ་འཛི ན་དང་སྲིད ་འཛི ན་གཞོན ་པ་འོས ་
འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད།
མངའ་སྡ་ེ སོ་སོའ་ི འོས་བསྡ་ུ བ་ཚོ ས་བདམས་པའི་
འོས་བསྡ་ུ པའི་སྡ་ེ ཚོ གས་ཤི ག
ཁྲིམས་སམ། ཡང་ན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཞི ར་བཟུང་རང་སོ་སོའ་ི
ུ ་རྒྱུད་དམ། ཡུ ལ་སྡ་ེ ནང་ཁུལ་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་སྲོལ།
རས

འོས་བསྡའ
ུ ་ི གྲུབ་འབྲས་སྔ་ས་ནས་བརྡ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ།
འོས་བསྡ་ུ ས་
ནས་ཕྱིར་ཐོན་སྐབས་སུ ་འོས་ཤོག་ལྡག
ུ ་མི ་རྣམས་ལ་འོས་ཤོག་ཇི་ལྟར་འཕེན་
པའི་འདྲི་རྩད།
ཕྲ་ཕུ ང ་གཉིས ་མཉམ་དུ་ འདུས ་ཏེ་ ཕྲ་ཕུ ང ་གཅི ག ་གི ་ ངོ་ བོར ་འགྱུ ར ་ནས།
དེས་འགྱུར་རྐྱེན་གྱི་རི མ་པ་ལུ ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྤལ
ེ ་བ་ལས་མཐར་སྐྱེ་ལྡན་གསར་
པ་ཞི ག་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རི མ།
ཁེ་ལས་སམ་ཉོ་ཚོ ང་ལས་དོན་གཉཻར་མཁན་གྱི་ཚན་པ།

བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དུ་རང་གི ་ཁྱད་ཆོས་རྒྱུད་འདྲེན་བྱེད་པའི་གཞི ་རྫས།

hormone
སྐལ
ུ ་རྒྱུ།
ཧོར་མོན།

ནང་ཟགས་རནྨེ ་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།

icon
མཚོ ན་བརྡ།

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

house arrest
བཟང་བཙོན།
ནང་བཙོན།

བཙོན་ཁང་དུ་མ་བཅུག་པར་རང་ཁྱིམ་དུ་དོ་དམ་བཀག་ཉར།

ཞི བ་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་བཞུགས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥

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

པར་ངོས་བཞི ་པ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཚེ ་དབང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠ མི ་འདོད་པ་གཅི ག་མཚུ ངས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། པོ་བདེ་ཐང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ང་ཚོ ་ཚང་མར་མི འི་ཀླད་པ་ཡོ ད་པ་གཅི ག་

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།

སུ་མྱོང་ཚོ ར་ཤེ ས་མཁན་གྱི ་དབང་རྩ་ཞི ག་

པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་གནས་གཟིམ་ཆུ ང་ནས་

ཀུ་ལ་ཆུང་སྲིད་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

བ་

ཁྲིག་སེ་

འོན་ཀྱང་རང་ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོ ཇི་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེའི་

ཉིད་ལ་དྲི་བ་ཞི ག་གཏོང་དགོས་པ་ནི།

ཕྱི་ ཚོ ད་ཀྱིས་ལུས་པོའི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡང་བཟང་

མཚུངས་ཡི ན། ང་ཚོ འ་ི ཀླད་པའི་རྒྱབ་ངོས་

དངོས ་པོའི ་ ཡར་རྒྱས་གཅི ག ་པུ ས ་ང་ཚོ ར ་ བ་ཡོོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་ཚན་རི ག ་པས་བརྟག་

ཡོ ད།

མཐོ་བའི་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་མི ་རྣམས་ ངོས་ཀྱིས་འདིར་ཆོ ས་བྱེད་སྟངས་སྐར
ོ ་གང་

ཉེ་ལམ་ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅིག་

གཏན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐུ བ་བམ།

ཚད་ དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོ ད།

གི ས་ཀླད་རྫས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོ ད་

ནས་བདེ་ སྐྱི ད ་ངོ་ མ་ལོ ང ས་སུ ་སྤྱོད ་ཐུ བ་ ཡང་ཤོད་ཀྱི་མེད། ཉིན་རེའ་ི འཚོ ་བའི་ནང་

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཞི ་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་

ཚོ ས ་གང་བ ྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་དེའི ་ ཐོག ་གཟབ་

འདས་མ་འོངས་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུའི་ པོ་ཡི ན་པ་དང་།

བཞུ ག ས་ཁྲིར ་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་བས ནྟུ །

ུ ་པའི་
རི གས་ལ་ལེ གས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་ནས

རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་བཅས་ཀྱི ས་དུང་རྒྱ་སྤས
ོ ་

སྣེས་སྔནོ ་བསུ ས ་ཏེ་ ལ་དྭ ག ས་རྒྱལ་ས་སླའེ ི ་

གི ་གསུང་ཆོ ས་ར་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་
དད་ལྡན་མང་ཚོ གས་ ༥༠༠༠༠ བརྒལ་
བས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་

༨༠

པ་གསར་བརྙ དེ ་བྱུ ང ་འདུག ་པར་བརྟེན ་ང་

གཟབ་བྱས་ཏེ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས། མི འ་ི

བམ། འོན་ཀྱང་དེ་འདྲ་མེད། ང་ཚོ ་མི ་ལ་ བཟང་སྤ དྱོ ་ཉམས་ལེ ན ་བྱ་རྒྱུ ་ནི་ གལ་ཆེ ན ་

ཀྱང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ཆོ ག་པ་དང་དེ་ལྟར་བྱས་

ན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་ངེས།

གང་ཡི ན་བརྗོད་

ན་རྣམ་གཞག་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་དང་རི གས་
ལམ་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོ ད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས།

།ཐུ བ་

ི ་པ་ཆུ་ཡི ས་མི ་འཁྲུ་ཞི ང་། །འགྲོ་
རྣམས་སྡག

ུ ་བསྔལ་ཕྱག་གི ས་མི ་སེལ་ལ། །ཉིད་
དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ བའི་སྡག

ི ་ནང་དེང་སྐབས་ཕྱི་ ལུགས་ནང་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཙི གས་ ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་
ནསུ ་པ་ཡོ ད། འཛམ་གླང
དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོར་བསླབེ ས་ ཆེ ར ་འཛི ན་ནས་ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ རི ན ་ཐང་ བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། ཞེས་

རྣམ་དཔྱོད་དམི གས་བསལ་བ་ཞི ག་ཡོ ད། ང་ ཡོ ད་ཀྱང་ད་དུང་དབུལ་ཕྱུག་གི ་བར་ཁྱད་ཧ་ ཐོག་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་སྤྲད་ཀྱི་མེད།

རྒྱ་གར་ གསུངས་ཡོ ད།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གནའ་རབས་ཀྱི་རི ག་གཞུ ང་ཁག་དང་ལྷག་ ཀྱིས་ཆོ ས་འཁོར་དང་པོའི་སྐབས་སྡུག་ཀུ ན་

པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ སོ ག ས་བདེན ་བཞི འི ་ རྣམ་གཞག་གསུ ང ས་

ཕེབ ས་པའི་ ༸སྐུའི་ གྱ་ས ནྟོ ་སྲུ ང ་བརྩི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད།

ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་སུས་

ནང་ཞི ་ གནས་དང་ལྷག ་མཐོང ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཡོ ད། འཁོར་ལོ་བར་པའི་སྐབས་ཤེར་ཕྱིན་

སྐབས་དེར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་སྒྲོལ་དཀར་

སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་སྟབས། བླའོ ་ི རྣམ་གཞག་ གྱི་མདོ་གཙོ་བོ་གསུངས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་

དབང་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་སྩལ་རྗེས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད ་མཆོ ག ་སྐུ་ ཚེ ་ ཞབས་པད་རྡོ་ར ྗེའི ་

ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད། རི ག་གཞུང་དེ་དག་ལ་ དང་ལམ་བདེན ་གཉིས ་སྐར
ོ ་ཀྱི ་ རྒྱས་པར་
ཡི ན་པ་རེ ད ་བསམས་ནས་བསྡད ་པ་ཙམ་ གསུངས་ཡོ ད། འཁོར་ལོ་མཐའ་མའི་སྐབས་

འབུལ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན་སྡ ་ེ ཚན་གསུ མ་དུ་ དབ ྱེ ་ བཞི ན་ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང།

དང་དེ་ཡི ་བདྱེ ་ལས་སྐར
ོ ་གྱི་རི ག་གཞུ ང་ཧ་ སནྟོ ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགོག་བདེན་

ཡི ད་བཞི ན ་འཁོར ་ལོ འི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ ནས་ཚེ ་

ཁམས་སུ་བརྟན་ཆེ ད་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྩལ་

པོའི་ ཡར་རྒྱས་དེ་ དག་མི ས ་བསྐྲུ ན་པ་ཞི ག ་

བ་ལས་བྱུང་ཞི ང་། སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བྱམས་
བརྩེའི་བསམ་བླ་ོ མ་འདང་པའི་དབང་གི ས ་

བཅས་གསུམ་ཡོ ད་པ་ལས་ནང་ཆོ ས་ཉམས་ ལེ ན་བྱས་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གོང་

སོ ག ས་ཉོན ་མོ ང ས་པའི ་ བླ་ོ མ་རུ ང ས་པ་དེ་

སྐརོ ་སོགས་དང་།

ཚོ ས་སེམས་བག་ཕེབས་གང་འདྲ་ཞི ག་བྱེད་

ལས་སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་བསྐྲུན་

དགོས་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་

སྐྲུན་ཐུ བ་ཆེ ད་འདིར་འཛོ མས་པ་ཞི ག་ཡི ན།
ི ་ནང་ད་ལྟ་འཚོ ་གནས་བྱེད་བཞི ན་
འཛམ་གླང
པའི་ འགྲོ་བ་མི ་དུང ་ཕྱུ ར ་བདུན ་ཅུ ་ ཡོ ད ་པ་

ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

མི ་ཐུ བ། ཕྱི་དངོས་པོའ་ི ཡར་རྒྱས་དང་དེང་
དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་

༩།༣༠

དབུས་སྣེ་ལེན་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་དུ།

གཏོང་སྟངས་དང་བྱེད་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནོར་ དང་།

ཡི ན། དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཆགས་སྡང་

ནས་མི ་རྣམས་ལུ ས ་པོ་ བདེ་ ཐང་ཡོ ང ་བ་ དག་གི ས་ང་ཚོ འི་ལུས་ལ་ནད་སྔནོ ་འགོག་བྱ་

དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་པ། རྒྱུན་རི ང་ རྒྱུའི་ནསུ ་པ་ (Immune System) ཉམས་
འཚོ ་ གནས་ཐུ བ ་པ་བཅས་ཀྱི ་ ང་ཚོ འི་ ལུ ས ་ རྒུད་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། བྱམས་བརྩེ་དང་

ཚན་རི ག

ཙམ་ལ་ ཐུ བ ་བསྟན་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་ཚན་རི ག ་

བོད་ ཟབ་སྦ ྱོང ་གི ་ དགོ ས ་དམི གས་སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་

ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་ ཉོན་མོ ངས་པའི་བླ་ོ དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་གདོང་

ལེ ན ་དེ་ ནང་པ་ཚོ ས ་བྱེད ་དགོ ས ་པ་དང་། དུ་སྤལེ ་དགོས་པ་ཡི ན།

ཚན་རི ག་གི ་ཆ་དང་ལྟ་ ནས་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་དེ་ ཙམ་བརྟན་པོ་ མེ ད །

གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནང་པ་ཙམ་མི ན་ ཐོས ་པའི ་ དོན ་དེར ་སྒམ
ོ ས་ནས་ངེས ་ཤེ ས ་
པར་འཇི ག ་རྟེན ་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ལ་ཕན་ཐོག ས་ བརྙདེ ་པ་ཡི ན་ན་བརྟན་པོ་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་

ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

དེར་བརྟེན་ནང་པའི་ ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

འཁྱོར་རེ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་པས་རེད། ཡི ན་

ཀྱི ས ་དབང་རྩའི ་ ཚན་རི ག ་དང་སྐ ྱེ་ དངོས ་

བསམ་བླའོ ི་ལྟ་གྲུབ་བམ་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་

རེད་མ་གཏོགས་སྔནོ ་མ་ང་ཚོ ར་དེ་འདྲ་ལབ་

རྒན་རྣམ་གཉིས ་ཟུ ང་འབྲེལ ་གྱི ་ ཐོག ་ནས་

ལུས་ཐེབས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ནང་ཆོས་ཡག་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན།

རྒྱ་

ཁམས་ཚན་རི ག་སྐར
ོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་བཞི ན་

ཀླ།ོ ཆེས་རྗེས་ལུས་རེད། གང་ཡང་ཡོ ད་པ་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་དྲི་བ་དྲིས་

བརནྟེ ། ང་ཚོ ་བོད་པའི་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་

ནའང་།

བོད་པའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ནའང་། དེང་སང་ཏོག་ཙམ་དྲག་ཏུ ་ཕྱིན་པ་

ཨ་རི ་དང་ནབུ ་ཕྱོགས་

ཚན་རི ག་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་

དེ་རས
ྗེ ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་

ནས་འཛམ་གླིང ་སུ ་ གང་ལའང་ང་ཚོ ་ རྗེས ་

ི ་ནང་ཚན་རི ག་ཟེར་སྐབས་
འབལ
ྲེ ་ཐོག་དགེ་འདུན ་པའི་ དེང་དུས ་ཚན་ བཏང་འཛམ་གླང

པོ་ཤེས་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་དབུ་འཕང་མཐོན་

མི ་ཁོ་ རང་ཚོ ་ ཆེ ས ་མུ ན ་ནག་དང་ཆེ ས ་ཀླ་ ཡོ ད་པ་དང་སྦྲགས།

ན་མེད་ནའང་།

མ་རེད། ཅེས་དང་། ནང་ལ་རྟོགས་པ་དང་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ གནང་།

དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གཉིས་མཉམ་ ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྤྱིར་

རི ག་ངོ་སྤདྲོ ་ཟབ་སྦང
ྱོ ་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་

གནོད ་སྐ ྱོན ་ག་རེ ་ བྱུ ང ་གི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་ལ་མ་

འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦངྱོ ་དབུ་ ལྟ ས
ོ ་པར་ཧ་ལམ་ཆ་འཇོག ་བྱེད ་ས་ཞི ག ་
འབ ྱེད ་ཀྱི ་ མཛད་སྒར
ོ ་བོད ་ཀྱི ་ དཔེ་ མཛོ ད ་ ཆགས་ཡོ ད།

ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།

ཚན་

པོ་ བྱས་ནས་མི ས་ངོས ་ལེ ན ་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་

སོ་སོ་ཞུམ་མི ་དགོས་པར་

ི ་ནང་ཨང་དང་པོའི་ནང་སླབེ ་པའི་
འཛམ་གླང

སོགས་མང་པོ་ཞི ག་ལ་རྨོངས་དད་བྱེད་པའི་

འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ ་སོགས་ལས་ཀ་མང་

ཀྱི་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་ཆོས་

ང་ཚོ ་བོད་པ་མང་ཆེ་བས་རངྨོ ས་

དད་བྱས་ནས་ཡོ ང་བ་རེ ད་དེ་ང་ཚོ ་རླུ ང་རྟ་

རྒྱུག་ཅེས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། རངྨོ ས་དད་བདྱེ ་
ས་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་ཤི ག་ཡི ན་པས་ནོར་
མི ་རི གས་

འཛི ན་དཔལ་སྒྲོན ་ལགས་དང་ཀརྨ་བརྩོན་

དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དང་།

བདེན་དོན་

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཚན་རི ག་དགེ་རྒན་བསྟན་

དབྱེ་འབྱེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ ་བྱེད་ཀྱི ་མེ ད་པར་

འགྲུས་ལགས་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་

ག་རེ ་ འདུག ་དེར ་དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་ འགྲོ་

པའི་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༢༨ བཅས་མི ་

ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

རྣམ་པ་དང་།
གྲངས་

༣༠

ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ནས་ཕེབས་

ལྷག་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱིས་

བཞི ན ་ཡོ ད ་པའི ་ ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་ ཞི ག ་

མི ་མང་པོ་ཞིག་དེའ་ི

རྗེས་སུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པར་

ཡོ ན་ཏན་ཇི ་ཙམ་ཡོ ད་ཀྱང་ཕྱི ་ལ་ཏོག་ཙམ་

སྟོན་མ་ཐུ བ་ན་དེང་སང་ཁག་པོ་ཡོ ད་སྟབས།

ཉེན ་ཁ་ཧ་ཅང་ཞི ག ་ཡོ ད ་རེ ད ་ཅེས ་བརྗོད ་

རི ག་གིས་སྐ་ྱེ བ་སྔ་ཕྱི་དང་ཆོས།

པའི་སྐབས་དེར།

ཆོས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། ངས་མཚམས་རེར་
བསྟན་བཤི ག་དང་སྦྲགས།

ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དགེ་བཤེ ས་ལྷག་རྡོར་

ང་ཚོ ས་དཔྱད་པ་

འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ མ་བྱས་པར་ཐོས་བྱུང་ཙམ་གྱི་གོ་བ་ཆགས་

ཚན་རི ག་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཐོག་མར་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་

ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ ནི་ སེ མ ས་རྒྱུ ད་དཀྲུ ག ་མཁན་གཙོ ་ བོ་ ཡི ན།

དེ་ནི་ང་ཚོ འ་ི བསམ་བླ་ོ ཡོ ད།

ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་ཕྱི ་དངོས་

བར་ཡོ ང་བ་ཞི ག་མ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་རང་

གཏི་མུག་བཅས་

ཚོ ར་རྣམ་དཔྱོད་དམི གས་བསལ་ཡོ ད་པ་དེ་

དེ་རི ང་འདིར་ང་ཚོ ་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་

དོན།

ངོས་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ སེ མ ས་གསལ་རི ག་སྐ ར
ོ ་གསུ ངས་ཡོ ད།

གྱིས་ཕན་རྒྱུ་མེད།

ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ང་ཚོ ་རས
ྗེ ་ལུས་ཐེབས་ས་

དེ་དེང་དུས་ཀྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་ཟེར་ན་འདྲ་གཙོ ་

བོ་ ཚན་རི ག་ཐོག ་ང་ཚོ ་ རྗེས ་ལུ ས ་ཐེབ ས་
ཡོ ད།

དེའ་ི ཐོག་ནས་རས
ྗེ ་ལུས་ཐེབས་ཡོ ད་

སྟབས་རྒྱ་མི ས་མཐོང་ཆུང་གཏོང་ཁུལ་བྱེད་

ཚན་རི ག་སྦྱང་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

པོ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞིན། འཁྲུག་ཆ་དོད་
ི ་འདིའི་ནང་ནང་ཆོ ས་དགོས་
པའི་འཛམ་གླང

ཀྱི ་ འདུག ་དང་མི ་འདུག ་བསམ་བླ་ོ ཡག་པོ་
གཏོང་དགོས་ལ།

གལ་ཏེ་ཆོས་དགོས་ཀྱི་

ཡོ ད་ན་ཡོ ད་སྟངས་དང་ཕན་ཐོགས་སྟངས་

ཕན་ནསུ ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མི ན་

ག་འདྲ་རེད།

པར་ཕན་དང་ནསུ ་པ་དེ་ག་འདྲ་བསྟན་དགོས་
ཀྱི་འདུག

དེ་ཚོ ར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་དཔེ་

མི ་ སྲིད ་པའི་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་

གསུངས་ཡོ ད།

ཀྱི་ཡོ ད། བོད་པ་རས
ྗེ ་ལུས་རེད། ཆེས་མུན་ ༡༥

ཐེངས་འདིའ་ི ཉིན་གྲངས་

རི ང་གི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་ཚན་རི ག་དགེ་

ནག་རེད། ཀླ་ཀླ་ོ རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོ ད། གང་ རྒན་བསྟན་འཛི ན་དཔལ་སྒྲོན ་ལགས་དང་
ཡི ན་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚོ ས་ཚན་རི ག་ཁྱར་རེ་

ཀརྨ་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་གཉིས་རེ ས་མོ ས་

ཚན་རི ག་ལག་བསྟར་གྱི་བྱེད་སྒ་ོ དང་དངོས་

ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་

ལན་བཅས་གནང་ཡོ ད།།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

གསར་འགོད་པ།

བསོད་ནམས་མཚོ ་མོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།		
གསར་འགོད་པ།

ཞུ་དག་པ།		

འགྲེམས་སྤལེ ་བ།

ཀཾ ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
ཡེ ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

བསྟན་འཛི ན་རབ་རྒྱས།

བསྟན་འཛི ན་རབ་དགའ།
ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
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