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་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་ཤི ང་ལུག་ལོ།
ལོ་ ༨ ཨང༌། ༣༤

2ndSeptember 2015

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

Vol. 8 Issue 34 Price Rs. 1

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧིན་དའུ ་ི འད་ུ འཛོ མས་ཆེན་མོ་ཀུམ་བྷ་མེ་ལར་ལྷན་ཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ བ་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག
ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོག་མ་ཧཱ་ར་ཤི ་ཊར་

Maharashtra

དེ་ རྗེས ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཁུ ལ ་

དེར་གདན་ཞུ ་གནང་མཁན་སོ ་ཝ་མི ་གུ ་རུ་

མི ་གི ་ཡ་ཨ་ནན་ཌ་མཆོ ག་དང་བཀའ་བླནོ ་ སྩལ་དོན།

སོ་ཝ་མི ་མཆོག་གིས་ངོས་རང་

ཁྲི་ ཟུ ར ་ཟམ་གདོང ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཀྱང་ གོ་དཱ་ཝ་རི ་རྒྱུག་ཆུའ་ི ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་

སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་ མ་ཧཱ་ཀུམ་བྷ་ར་ུ མགྲོན་འབོད་གནང་བ་བཞི ན་
པས་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོ ས་ཕྱོགས་ འདི་ གར་བཅར་རྒྱུ ་བྱུ ང ་བར་ཧ་ཅང་གཟི ་

བཅར་ཡོ ད་འདུག

ཀྱི ་ ལས་དོན ་སྐར
ོ ་གླ ང
ེ ་མོ ལ ་ བརྗིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་བཞིན་ཡོ ད། ངོས་

ལྗགས་སྨནི ་ ལ་ཁ་ཆེ་དང་། ཡི ་ཤུ། ཇུ་དེ་སི མ། དེ་བཞིན་
གྲུབ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཁག་
མཛད་འདུག

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་

སོ ་ ཝ་མི ་གུ ་ རུ ་ ཤར་ཨ་ནན་
ཌ་ཇི ་མ་ཧཱ་རཱཇ་མཆོ ག་རྣམ་
གཉིས ་ཀྱི ས ་བྱང་ཆུ བ ་ལྗ ནོ ་

ནང་པའི་

ཆོས་ལུགས་དང་ཧིན་དུའ་ི ཆོས་ལུགས་གཉིས་

ལ་མཚོ ན་ན། ཉམས་ལེན་གཅིག་མཚུངས་སུ་

དེ་ནས་གསར་

གི ས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ང་ཚོ ་ཕན་ཚུ ན་

མང་ཚོ གས་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

མཛད།

མངའ་སྡའེ ི་ན་སི ག་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་

ཤར་ཨ་ནན་ཌ་ཇི་མ་ཧཱ་རཱཇ་ Swami Guru

འགོད་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོ ག་

མི ་གི་ཡ་ཨ་ནན་ཌ་ Swami Giananand

ཁང་དུ་༸ཞབས་སོ ར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་

གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་བརྟེན ་དགོ ས ་པར་སོ ང ་།

Sharanand-ji Maharaj མཆོག་གི་གཟིམ་

གྲོགས་པོ་བཟང་པོ་མང་པོ་ཡོ ད།

འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛི ན།
ཤེ ས ་རབ་བཅས་ལ་ཉམས་ལེ ན ་གནང་གི ་

ཤི ང་གཉིས་འདེབས་འཛུ གས་

སོ ར ་འཁོད ་སྐབ ས་ཧི ན ་དུའི ་ བླ་ ཆེ ན ་སོ ་ ཝ་

བཅས་ཆོ ས་ལུགས་འདྲ་མི ན་ནས་ཡི ན་པའི་

ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

ཕྱི ་ དྲོར་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོག་དང་། Swami Maisanand སོ་

གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལམ་ནས་དུང་ཆེ ན་འབུད་ནས་

འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་མེ་ཏོག་གི ་ཕྲེང་

དེ་ ར ྗེས ་ཉིན ་གུ ང ་ལྗག ས་སྨིན ་སྐབ ས་སོ ་ ཝ་

སླབོ ་ཕེབ ས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག ་བཀའ་སླབོ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

ས་ྲི ཞུ་བ་ཆེ་ཕྲ་རྣམ་པ།

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་

ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་ ༼ནང་སདྟོ ་ཞབས་བ་ྲོ

གཞས་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས།

པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་འབངས་ཡོ ངས་ལ་མང་

ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ།

མི ་དམངས་དང་སླབོ ་ཕྲུག་

རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དཔལ་

གྲྭ་ཁག་གི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་

བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

རམ་འདེགས་ཚན་པའི་ལས་གཞི འ་ི འོག་ཁྱད་

ཝ་མི ་མེ ་ས་ནན་ཌ་མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་

ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བཀའ་

མཆོ ག ་གི ས ་སོ ་ ཝ་མི ་མཆོ ག ་དང་ལྷ ན ་མུ ་

མཐུ ད་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་དགོངས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་
བཀའ་བསྡར
ུ ་མཛད་གནང་འདུག།

ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༥༥ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
བཞུགས་སྒར་ད་ུ མང་གཙོའ་ི དས

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

གཙོ འི་ལམ་བཟང་གསོ ལ་སྩལ་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་

༥༥

འཁོར་བའི་དུས་

འཛི ན། གཞུང་འབལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་
སོ ག ས་ཁ ྱོན ་སེ ར ་སྐྱ་མི ་དམངས་སྟོང ་ཕྲག་

༽ ཞེས་པའི་ཞབས་བ་ྲོ འཁྲབ་སནྟོ ་ཞུས། དེ་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་སླབོ ་ཡོ ན་གཟེངས་རྟགས་གནང་།

ཚོ ང ་པ་གསར་པའི ་ མ་དངུ ལ ་རོ ག ས་སྐྱོར ་

དེ་ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་བདྱེ ་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། དེ་ཡང་
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ པའི་

པར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་མཆོ ག་གི ས་

གཉིས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་གླུ ་ འབུ ལ ་བཞི ན ་
བོད་

ཐོག ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་རའི ་ དབུ ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་

པོའི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱི ངས་སུ་

གཡབ་ཏུ ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་

གྲུ བ་མཆོ ག ་གི ས་དབུ ས་ཁྲི མ ས་ཞི བ་པ་
གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག་དང་།
དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་གེ་མཆོ ག་དང་

བཀའ་བླནོ ་གཞན་རྣམ་པ།

བོད་མི ་མང་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦ ལ
ྲེ ་པོས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་

མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན ་
སྒངྲེ ་འཛུ གས་གནང་།

དེ་ནས་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་མང་
གཙོའ་ི གསར་བཞད་བཏང་།

དེ་

རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་མཆོ ག་དང་

། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགནྲོ ་མཆོག བོད་

འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་

མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ སྤ ནེ ་པ་ཚེ ་ གཟེངས་རྟགས་༽

ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ (Shri Shanta Kumar)

ྲི ས་ཞིབ་
གྲྭ ་ ཁག་གི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་ པ།༽ འཁྲབ་སནྟོ ་གྲུབ་བསནྟུ ། ཁམ

རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་
མཆོག

དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགནྲོ ་རྒྱ་གར་

དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་མེ ་ ནི་ ཀ་གཱ ན ་དྷི་
(Maneka Gandhi) མཆོག རང་དབང་

ཅན་གྱི ་ སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་ འགན་འཛི ན་རྣམ་
པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

ཡན་སོ ན ་པའི ་ སླབོ ་མ་གཅི ག ་བྱུ ང ་བ་དེར ་

༼ཁྱད་མཁས་

ཚོ གས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བོད་ ལས་ཚོ ང་པ་གསར་པར་

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་དང་།

བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་མཆོག་གི ས་གཏན་ཉིན་སླབོ ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཚོ ང་ལས་ཡར་རྒྱས་ བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥

ཆེ ན་མཛད་སྒ་ོ བཞུ གས་སྒར་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་གསུང་ཆོ ས་ར་བར་
གླང

དེ་ནས་དམི གས་

གནང་རས
ྗེ ་རྡ་སངྟེ ་བོད་

ནས་ ༼གཞིས་ཀ་རྩེ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་

རི ང་མཆོ ག ་བཅས་ཀྱི ས ་གཏན་ཉིན ་སླ བོ ་ ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་༼ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེ ན་གྱི་རལ་ དབང་འདུས།༽

འཁྲབ་སྟོན་ཞུས།

ཞེས་པའི་ཞབས་གཞས་

དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

རི མ་བཅུ ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ སྡ ་ེ ཚན་ཁག་གསུ མ་ པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོ ག་གི ས་ དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་

ནས་རྒྱུ གས་སྤ ྲོ ད ་ནང་ཨང་རི མ་དང་པོ་ འདི་ལོ་འབུམ་རམས་པ་ (Ph.D.) སླབོ ་ཐོན་ ཤག་དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་སོན་མཁན་ སླབོ ་མ་གཉིས ་ལ་གཟེང ས་བསྟོད ་བྱ་དགའ་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། ཞབས་

སླབོ ་མ་ ༩ ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སླབོ ་ཕྲུག་ གནང་།

གཟེངས་རྟགས་གནང་གྲུབ་བསནྟུ ། བོད་ཀྱི་

དེ་ནས་མེག་གྷན་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་ གཞས་ཁག་གཅི ག་འཁྲབ་སནྟོ ་ཞུས་ཏེ་མཛད་

སླབོ ་ནས་༼འབྲོག ་ལས།༽ཞེས ་པའི་ ཞབས་

སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོ ད། །

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཐུ ་ཝ་དང་
བྷུ་རི ་ཡ་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༤ ནས་
༢༩ བར་ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་
པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཨུ ་ རུ་ སུ ་ སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ་བཞི ་ཡོ ད་ཁོངས་
ནས་ཐུ ་ཝ་དང་བྷུ་རི ་ཡ་ཏི་གཉིས་སུ ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག
དེ ་ ཡང་གོ ང ་གསལ་ས་གནས་
གཉིས ་སུ ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་མི ་
སྣ་དང༌།
ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི །
གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་ལས་དང་སླབོ ་མ། དེ་
བཞི ན ་ཁུ ལ ་དེར ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་ཉུ ང་ཤས་
ཤི ག་ཡོ ད ་པ་རྣམས་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་དཔྱ་
ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་གལ་གནད་དང་སྲིད་སྐང
ྱོ ་དང་
སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི ་འོས་བསྡུ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་
དགོས་སྐརོ ་སོགས་གསུ ངས་འདུག གཞན་ཡང་
ཐུ ་ཝར་གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཤི ག་སྐ ང
ོ ་
ཚོ གས་གནས་སྐབས་བོད་ཀྱི ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོ ས་དེ་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་དགོས་
སྐརོ ་གསུ ངས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་ས་གནས་
ཀྱི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅི ག ་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ྟེ བོད་དོན་སྐརོ ་བཀའ་
བསྡར
ུ ་གནང་འདུག།

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཨོ ་རི ་ས་བོད་
མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ ་འཚམས་
གཟིགས་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༦
དང་ ༢༧ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ཤེས་
རི ག ་བཀའ་བླནོ ་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་ཨོ ་
ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ ་
རི ་ས་ཕུན་ཚོ གས་གླང
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་འདུག
སྐབ ས་དེར ་ཤེ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་
མཆོ ག ་གི ས ་དགེ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་ཤེ ས ་
ཡོ ན་གྱི་གལ་གནད་སྐརོ ་དང་།
ལྷག་པར་རྒྱ་
གར་དགེ་རྒན་དང་ལས་བདྱེ ་རྣམས་ནས་ད་བར་
བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེ ས ་ཡོ ན་ཆེ ད་སྐུ་ལས་སྐ ནྱོ ་
པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བཀའ་བླནོ ་
མཆོ ག ་གི ས ་ཨོ ་རི ་ ས་གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ མི་མང་
རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གལ་གནད་དང་། ཕྲུ་གུའ་ི
ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ཕ་མའི་འགན་འཁྲི་ཇི་ཡོ ད། བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡི ག་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་རྒྱུ་གལ་
ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ། དེ་བཞི ན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སླབོ ་ཡོ ན་ལས་གཞི ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་
བྱུས་སྐརོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་མང་
ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོ ད།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་
སྐབས་ལམ་བར་དུ་ཨོ ་རི ་སའི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནེ་ཤི ་
ཝར་ Bhubaneshwar རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཀ་
ལི ངྒ་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་ Kalinga Institute of
Social Sciences (KISS) གི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་
ཁང་དང་། KIIT University Bhubaneswar
བྷུབ་ནེ་ཤི ་ཝར་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་དེའི་ནང་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་གནང་བཞི ན་
པའི ་ བོད ་པའི ་ སླབོ ་མ་བཞི ་ ཡོ ད ་པ་རྣམས་ཐུ ག ་
འཕྲད་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རྡ་སར་
ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོ ད།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

རྒྱ་མཚོ ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ། ཡོ ན་ཏན་

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

བོད་མི ར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་གནང་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་
གཞུང་འབྲེལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ།

རྒྱ་མཚོ ་བཅས་དང་བུ་མོ་གཅི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ ༄༅། །ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་རྒྱ་རི ་སྒྲོལ་ ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཆོ ད ་གན་དྲུང་གཞོན ་ཆོ ས ་
མི ང་ལ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་འདུག དེ་ མ་མཆོ ག ་གི ས ་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་ མངའ་སྡའེ ི་ འཕེལ་ཐུ བ་བསྟན་ལགས། སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་
བཞི ན་དགུང་ལོ་ ༨༠ སོན་པའི་ཕ་རྒན་མི ང་ ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ བསམ་དང་བདེ་ སླར ་གཉིས ་ཀྱི ་ ས་གནས་
ལ་བླ་ མའམ་རི ས ་བླ་ ཞུ ་ བ་ཞི ག ་ལས་ཨ་མ་ ཞབས་ཨེ ས་ཀེ་པཱཊ་ན་ཡཀ་ Shri. S.K. འགོ་འཛི ན།
མཉམ་འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ་
འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་ཡོ ད་འདུག ཁོ་མོ་ Pattanayak ལགས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ བཅས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུག སྐབས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཟླ་མཇུག་ལ་རྒྱ་གར་ ཞུ ས ་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ་ེ གཞུ ང ་ དེར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་དང་ཕྱིར་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༢༧

ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་བྲང་
བསང་ཆུ་རང
ྫོ ་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་སྡ་ེ པའི་

ཕྲུ ་ གུ ་ ལྔའི ་ ཨ་མ་བཀྲ་ཤི ས ་སྐྱི ད ་ཞུ ་ བ་ཞི ག ་
གི ས ་བསང་ཁོག ་ཡུ ལ ་ཚོ འི ་ འགྲམ་དུ་ ཡོ ད ་

པའི་ཁང་དམར་ཞེས་པའི་བསང་ཁོག་མང་

ཞོགས་པ་རྒྱ་

དུ་ གནས་སྐར
ོ ་དང་གཉེན ་འཕྲད་དུ་ ཕེབ ས་ ནས་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ས ་ལམ་ས ནྟོ ་ ལོ ག་མཐོང་མཆན་ཞུ་སྤདྲོ ་ཆེ ད་དུས་འགོར་
ཡོ ད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ གཞི ར ་བཟུ ང་བོད ་མི ར་མཐུ ན ་རྐྱེ ན ་སྦ ྱོར ་ དཀའ་ངལ་ཁག་སྙན་སེ ང་ཞུ ས་པར་ཐུ གས་
རྒྱ་གར་དུ་ དཔལ་དུས ་འཁོ ར ་དབང་ཆེ ན ་ སྤྲོད ་ཀྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་དེ་ དངོས ་སུ ་ ལག་བསྟར་ ཞི བ་དང་འབལ
ྲེ ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་འབད་
ཞུ་བར་ཕེབས་རྗེས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོ ག་གནང་ འགོ་འཛུ གས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ བཙོ ན ་གནང་རྒ ་ཡི ན་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཞལ་
ྱུ
འདུག ཁོང་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གཤི ས་རྒྱུད་དྲང་ ཞུས་པ་ལྟར། སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ས་ཀེ་པཊ
ཱ ་ན་ཡཀ་ བཞེས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། འབྲེལ་ཡོ ད་
ཞི ང་ཀུན་ལ་སེམས་པ་བཟང་བ། ལྷག་པར་ ལགས་ཀྱི ས ་འཕྲལ་མར་མངའ་སྡའེ ི ་ ཁྲལ་ སྤྱི ་ཁྱབ་སྐར
ོ ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་

ཡོ ང ་ནས་སྐུ་ ཕུ ང ་བཙན་འཕྲོག ་བྱས་ཡོ ད ་

པ་ཞི ག་གཏོང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསུ ངས་འདུག

རངས་ཚུ་ཚོ ད་ ༣ པ་ཙམ་ལ་ཁོ་མོ་འདས་
གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དང་།

ནག་གཞུ ང ་གི ་ ཉེན ་རྟོག ་པ་དང་དམག་མི ་
འདུག

ཁོ་མོ་རང་ལོ་ ༥༥ ཡི ན་པ་དང་

ཚོ ག ས་སྡདོ ་གནས་ཤི ག་ཡོ ད ་པ་དེར ་རང་

བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཁོང་

རྒོལ་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་ཐོ་

བཙོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ ་དང༌།

ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཞི ་

གཉིས་ལ་ཤུ ལ་ལུས་བུ་བཞི ་ཡོ ད་པ་ནི།

བུ་

སངས་རྒྱས་

དགེ ་ སྒྲུ བ་ལ་བརྩོན་པ་ཆེ ་ བ་གནང་མཁན་ བསྡ་ུ དང་། ས་ཁང་། དེ་བཞིན་རྫོང་དཔོན་
ཞི ག་ཡི ན་འདུག བསང་ཆུ་རྫོང་ནང་དེ་སྔ་ཕྱི་ སོགས་ལ་སྲིད་བྱུས་འདི་མགག
ྱོ ས་མྱུར་ལག་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའི་ བསྟར་འགོ་འཛུ གས་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ གནང་འདུག མཇལ་འཕྲད་སྐབས་མངའ་

དོན ་མྱུ ར ་སྒྲུ བ་ཡོ ང ་རྒྱུ འི ་ བརྡ་ཁྱབ་གསར་
ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་
ཐེངས་འདིར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གཞི ས་ཆགས་ཁག་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་ སྡའེ ི ་ ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ དྲུང་འཕར་
གྲོང ས་སུ ་ གྱུ ར ་ཡོ ད ་པའི ་ ཡི ད་སྐྱོའི ་ གནས་ ཨེ ་ཇི་བྷཊ་ Mr. A.G. Bhatt ལགས་
ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད།།
དང་། སྦངེ ་ལོར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྷ་ོ སྤྱི་

མི ར་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་

ཀྱི་དམག་དཔུང་ཕན་ཚུན་དབར་གདོང་ཐུ ག་

བཤུ ་གཞོག་གཏོང་ཡུལ་ཞི ག་མི ན་པར་ངོས་

གི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་དང་ལྷན་བོད་

འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་འདུག།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་སྐརོ ་སྤལེ ་བའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡

ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཕྱི ་ དྲིལ་ལས་

སྤལ
ེ ་བའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ལན་འདེབས་
ནང་བོད ་ཀྱི ་ ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང ་བཅུ ་བཞི ་

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ལྷག ་པ་ཚེ ་ རི ང ་དྲན་ར ནྟེ ་ཚོ ག ས་ པ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ངོས་འཛི ན་ནི་པེ་ཅི ང་གི ས་

ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་རང་སྐྱོང་ ངོས་འཛི ན་དང་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་ལ་བརནྟེ ་
ལྗངོ ས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་

ནས་བྱུང་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་པ་དེའི་ཐོག་ནས།
བའི་དུས་ས ནྟོ ་འཚོ གས་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དང་ མ་འོངས་པར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ས་༸གོང་
སྟབས་བསནྟུ ། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་

ངེས་ཡི ན།

ལན་འདེབ ས་འདི འི ་ ནང་སླ ར ་ གི་གནས་ཚུལ་མི ་ཡོ ང་བའི་ཁེ་ཕན་ཡོ ད། དེ་

འཛི ན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡི ན་ན།

ཧོང་

ཡང་གནད་དོན་འདི་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་ ལ་བརནྟེ ་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་ ཀོང་མི ་མང་གི ས་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོ འི་

ཞིག་ཡོ ད་པའང་བསྟན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ འབྱོར ་དང་རི ག་གཞུ ང ་གོ ང ་འཕེལ ་སྐུ ལ ་

ི ་ཆེན་
གི ས་ད་བར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁས་ འདེད་ཡོ ང་རྒྱུ་མ་ཟད། ཨེ ་ཤི ་ཡའི་གླང

ལེན་བྱས་མེད།

འོན་ཀྱང་བོད་རང་བཙན་ ཡོ ངས་སུ་ཞི་བདེ་ཡུན་གནས་བསྐྲུན་ཐུ བ།

མི ་རྩོད་པར་འཛི ན་སྐྱོང ་གཅི ག ་གི ་ འོག ་ཏུ ་

དེ་ལྟ་བུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

གནས་སྟངས་བོད ་དང་གཅི ག ་མཚུ ང ས་

ཆགས་རྒྱུའི་ཞེད་སྣང་བདྱེ ་པ་དེའང་གསལ་
ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།
དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

བོད་ཐོག་སྤལ
ེ ་བའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ཐོག་

ངོས་འཛི ན་བསྐ་ོ གཞག་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་

བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་

ནང་བོད ་དེ་ སྔར ་བཞི ན ་སླར ་ཡང་ཧི་ མ་ལ་ མི འི་དྲང་བདེན་གྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་ཁས་

སྤལེ ་གནང་སོང་།

བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་དང་བོད་མི འི་བསམ་བླའོ ི་ འཆར་འདི་ལ་བླ་ོ གྲོས་ལྡན་པའི་རྒྱ་མི ་རི གས་

སླབོ ་གཉེར ་བྱེད ་ཡུ ལ ་གྱི ་ ལྟ་ེ གནས་ཤི ག ་ཏུ ་ གི་ཆེ་མཐོང་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ངེས་རེད། ད་དུང་རྒྱ་

ལན་འདེབས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཡོ ལ་ཙམ་ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོ ག་
དང་།

བོད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་

གི ་ འགན་འཛི ན་ཐུ བ ་བསྟན་བསམ་འཕེལ ་
ལགས། ཕྱི་འབལ
ྲེ ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་

ཆེ ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་བཅས་ཆེ ད་

ཕེབས་གནང་ས་ྟེ ཕྱི་ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་
༣༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར།

ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེས་མ་ཚད་ཁོ་ཚོ ས་

པའི ་ རང་སྐྱོང ་རྩོད་པའི ་ བོད ་མི འི ་ བསམ་

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཆོས་དང་རི ག་

འགྱུར་རྒྱུ་དང་། དེས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་ ནག་གཞུ ང་གི ས་ཨ་སྒར
ོ ་ས་ཡ་མང་པོ་འགྲོ་
གྱི་མི ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོ ན་ཆེས་ སོ ང་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་ནག་གི ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེ ་རུ་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

དཔལ་འབྱོར ་དང་རི ག་གཞུ ང ་བརྗེ་ ལེ ན ་ ཙི འི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་འཛུ གས་མ་དགོས་པའི་

བདག་དབང་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོ ད་ ཚོ ས་དཔྱད་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱས་ཚེ ། དེའ་ི ནང་
ལུགས་ཀྱང་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོ ད།

ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི ་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི ་ནང་ཆོ ས་ ལེ ན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཐོག་རྒྱ་ནག་

དེ་ ལྟ ར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ ཧམ་ གཞུང་།

རྩོད་དེ་དག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཚོ ར་སྣང་ དང་།

མི ་རི གས་ཀྱི་ངོ་བོར་བརྩི་འཇོག་

ལན་ཆ་དྲག་པོ་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན། དེ་ཡང་བོད་ ཁབ་ལའང་མངའ་ཁོངས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་

གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། ཕན་ཚུན་དབར་ གཏོང་ཆེ ད་འཛམ་གླིང་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་སུ་ཁུང་
བཅས་གང་ཅིར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

ཁེ་ཕན་ཡོ ད། དེས་ཀྱང་མ་ཚད། ༸གོང་ས་

གཞི ར ་བཟུ ང་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་གསལ་

གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའི་སླབོ ་

དེ་བཞིན་དེང་སྐབས་༸གོང་ས་ གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མཁན་ལི འུ ་ཞའོ་བྷ་ོ ཚོ འི ་ སེ མ ས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཁོང ་

ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

མི ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་གནའ་དུས་ནས་བཟུང་ གྱི ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བཅས་ཀྱི ་ ཐབས་ལམ་བསྟན་
བོད ་ཀྱི ་ ནང་ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་མཉམ་ ཡོ ད་པ་མཐོང་ཐུ བ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྩ་ཁྲི མ ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དྲུང་ནས་

སྤ ྱོད ་བ ྱེད ་མཁན་གྱི ་ ནང་པ་ས་ཡ་མང་པོ་ བཙོ ན་འཇུག་འོག་ཡོ ད་པའི་ནོ་བྷལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་ ཐབས་བྱས་པ་ཡི ན་ན།
དང་།

ཧོང་ཀོང་མི ་མང་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་དྲུང་ གཙོ ས་པའི་ཕྱི ་ནང་གི ་རྒྱ་རི གས་མཁས་པ་ ཚོ ར་ཡང་བརྩི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པའི་

དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་

ནས་གསུ ང ་ཆོ ས ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཕན་ཐོག ས་བྱུ ང ་ སྔར་ལས་མང་བ་ཞི ག་གི ས་ཞི ་བའི་གྲོས་གཞི ་ ཚོ ར་སྣང་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན། བོད་

གྲུབ་བསྟུན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པའི་

ི ་ས་ཕག
གླང
ྱོ ས་གང་སར་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བདྱེ ་ སྐྱོང་ཞིག་ཐོབ་ཚེ །

ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤ ྲོད ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

ནང་འཁོད་དོན།

ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་བོད ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཆ་

ཤས་མི ན། འོན་ཀྱང་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བོད་

ྱོ ་བྱས་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ མི ་རྣམས་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་
བའི་གང་ཉིད་ཀྱི་སླབོ ་མ་ཆེ ས་མང་པོ་འཛམ་ དེར་རྒྱབ་སྐར
གར་དང་འཛམ་གླིང ་གི ་ ཕྱོག ས་གང་སར་ པར་བསམ་འཆར་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཡི ད་ཆེ ས ་ཀྱི ་ བསམ་བླ ་ོ

དྲུང་ནས་གསུ ང ་ཆོ ས ་ཞུ ་ བར་ཡོ ང ་མཁན་ ནག་གཞུང་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གཞི ར་བཟུང་

ནས་སྲིད་འཛི ན་ཞི འི་ཅི ན་ཕིང་གི ་ཀྲུང་གོའི་

ྱོ ་ཡི ག་ཆ་ཞིག་སྤལེ ་ཡོ ད།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ པའི་རྒྱབ་སྐར

བསྐྱར་གསོ་ཐུ བ་པ་མ་ཚད།

དེ་ལ་བརྟེན་

ཕུགས་འདུན་ཞེས་པ་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་ཡི ན་

བག་ཆགས་བཟང་པོ་ཞིག་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
ཐོག་ཆེ ་མཐོང་དང་མི ང་གྲགས་ཡོ ང་བའི་ཆ་

རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

དེས་ན་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གི ས་དྲག་ཤུ གས་དང་དཔལ་འབར
ྱོ ་

གྱི ་ སྟོབ ས་ཤུ ག ས་ངོ མ ས་པ་ལས་བོད ་ཀྱི ་
གནད་དོན་དྲང་བདེན་གྱི ་ལམ་ནས་གསལ་
ཐབས་བྱས་ན། རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་

འདུན་ལྟར་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཐོག་བརྩི་འཇོག་ཐོབ་

གི ་དཔུང་ཤེ ད་ཀྱི ་སྲིད་བྱུས་དེས་ལྷ་ོ རྒྱ་ནག་ དབར་ཕན་ཚུ ན་འཐབ་བྱུས་ཐོག་ཡི ད་ཆེ ས་ བོད ་འདི་ ཨེ ་ཤི ་ ཡའི་ གླིང ་ཆེ ན ་ཁྱོན ་ཡོ ང ས་

རྒྱུ་རེད། ཆ་རྐྱེན་འདིའ་ི འོག་རྒྱ་ནག་འཛམ་
ི ་ནང་དུ་སྣེ་ཁྲིད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་
གླང

ྱོ ས་གཉིས་
པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁོང་ཁྲོ་སླངོ ་ ཀྱི་ས་མཚམས་སྒ་ོ དབ་ྱེ དང་། ཕག

སྤ་ོ ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། །

དེ་ལྟའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་ བྱས་ཚེ ་ཁྱི མ ་མཚེ ས ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས ་

འཕར་བཞིན་ཡོ ད།

སྙངི ་བསྡས
ུ །

རྒྱ་མཚོ འི་ཐོག་བདག་དབང་ཧམ་རྩོད་བྱེད་ བསྐྱར་གསོ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་དམར་གཞུ ང་གི ས་བོད་སྐར
ོ ་

རྒྱ་

གྱི་རྒྱ་རི གས་ནང་པའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་ཆེ ར་ ནས་བོད ་མི འི ་ མངོན ་འདོད ་སྒྲུ བ་ཐབས་

རྒྱའི་གནད་དོན་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་
ཤོས་དེ་རེད།

ཧོང་ཀོང་མི ་མང་ཁྲོད་

མ་ས་ཡ་མང་པོས་བོད་དུ་སླབོ ་གཉེར་ཆེད་དུ་

ཕག
ྱོ ས་གཉིས་

པ་དངོས་ར་སྤྲོད་ཐུ བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཐད་
གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས།

ནས་རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྟབས་གསར་པཞི ག་

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

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢
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ུ ་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱུ་ལོ་གཅིག་ཕར་འགྱངས་གསལ་བསྒྲགས།
དཔལ་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་

ཚེ ་རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་ མི འ་ི

འགོད་པ་ ༢༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་

དང་། རི ང་མི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཨི ན་

གི ས་གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

རས
ྗེ ་ཕྱི་ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ནང་ཨ་རི ་ཁུལ་དུ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག་

སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དོན། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ལྷན་རྒྱས་ལ། ཇི་
ཟླ་

ནང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི ལྟར་དགོངས་མངའ་ལྟར།

༡

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ལེན་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རི ང་དང་།

དེ་

བདུན་ཕྲག་གསུམ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་

རྒྱ་གར་ནང་གསུང་ཆོ ས་དང་གཞན་ཆི བས་

ཆོད་དགོངས་དོན་དང་།

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ སྙན་གསལ་སྒནྲོ ་འབུལ་ཞུས་པ་བཞི ན་བཀའ་

གི ་དབུ་ཁྲིད་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་ཉེ་

བཞེས་ཐོབ་སྟབས།

སྐལ
ུ ་དང་།

གནང་གཏན་ཁེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ ་

ཆར་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་སྐབས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་
དེ་ བཞི ན ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད ་ཀྱི ་

སང་ལོའ་ི དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་དེ་ལོ་གཅིག་གི་རི ང་ཕར་འགྱངས་

རྒྱུ་དང་། དེའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། དུས་

སྔནོ ་ནས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་

གཞིས་བཞུགས་
སྒྱུར་ཁག་གཅིག ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་རྒྱ་ ཐུ གས་ཁུར་ཅན་དང་།
གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་བསྟུད་མར་བདུན་ཕྲག་ ཁག་གཅི ག ་གི ས ་རྣམ་ཀུ ན ་ནས་༸གོང ་ས་
གསུ མ ་རི ང ་མཛད་འཆར་ཤི ན ་ཏུ ་དམ་པ། ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོའི ་ མཛད་འཆར་

ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ནང་གནས་མཆོག་རྡོ་ར་ྗེ གདན་དུ་དཔལ་དུས་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་བསྩལ་ མང་ཙམ་ཡོ ང་ཐབས་སྐ ར
ོ ་ལ་ཡི ག་ངག་

པོར་གང་ཅི འི་ཐུ གས་སྟབས་མི ་བདེ་བ་ཡོ ང་

སྔནོ ་འགྲོའི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་དུས ་ བརནྟེ །

ནས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་

དབང་ཆེ ན་བསྩལ་རྒྱུ་དེ་ལོ ་གཅི ག་རི ང་ཕར་ འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

འགྱངས་གནང་སྐརོ ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ལོ ་གཅི ག་

བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་གནང་སོང་།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི ཟླ་ ༡ པོའ་ི

ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་དང་པོའ་ི ནང་ ཉུ ང་འཕ་ྲི དང་། སྐ་ུ ངལ་གསོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་

དབང་སྦྱིན་བདག་ཁག

དུས་དབང་གོ་སྒྲིག་

ུ ་གི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་།
ཚོ གས་ཆང

དེ་

བཞི ན ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ དད་ལྡན ་ཆོ ས ་ཞུ ་ བ་མང་

ཀྱི ས ་ སྲི ད ་ སྐྱོ ང ་ བླ ོ་ བ ཟ ང ་ སེ ངྒེ་ མ ཆོ ག ་ ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱུའི་བཀའ་

བཞེད་ནི་ཆོས་འབལ
ྲེ ་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་ གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་བཅས་ལ་ ངེས་ལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་

ཚོ གས་གཙོ ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོ ས་ བསྒྲགས་སྔནོ ་སོང་ལྟར་ཡང་།

ཡུན་འགོར་གཞི་རི ང་ལ།

དང་།

ུ ་གི་ བཞེ ས ་བཟང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་ཐོབ ་པ་གསལ་
དུས་དབང་གྲ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆང

སང་ལོའ་ི དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

སྒྲུབ་ཞག་གནང་ བསྩལ་རྒྱུ་སྔནོ ་དུ་ཞལ་བཞེས་སྐལ་བཟང་ཐོབ་ དང་། དེ་དོན་འབྲེལ་ཡོ ད་ཀུན་གྱིས་དགོངས་
སྒ་ོ ཁག་ཕྱག་བཞེས ་མང་སྟབས་ཧ་ཅང་གི ་ ཟིན་ནའང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ ཡངས་དཀྱེལ་ཆེ་ཡོ ང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་

ཚོ གས་གཞོན་བདེ་སྲུང་

འདི ་ ལོ ་ སྔ ར ་དང་མི ་འདྲ་བར་

བཅས་ཆེད་ཕེབས་གནང་ས་ྟེ ཕྱི་ནང་གི་གསར་

བཞུ ག ས་བཅས་ཤི ན་ཏུ ་མང་པོ་ བྱུ ང་བ་

བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་ཕར་འགྱངས་ཆོག་པའི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

ཡོ ང ས་ལ་མང་གཙོ འི ་ ལམ་བཟང་གསོ ལ ་

མང་པོའི་རི ང་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ དང་ལྷག ་པར་བོད ་ཀྱི ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཏཱ ་ མ་ཟད།

འབར
ྱོ ་མཆོག

བཀའ་བླནོ ་འབྲོང ་ཆུ ང ་དངོས ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་ ༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི ་མཛད་འཆར་དང་བརྟན་

སྐ་ུ ཐང་མཉེས་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་ན། དམི གས་ ཤག་ནས་མཛད་འཆར་ཉུ ང་འཕྲི་ ཡོ ང ་བ་ མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ལ།།

ུ ་ཆེན་ཐེངས་ ༥༥ ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་དང་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་མཆོག་
མང་གཙོའ་ི དས
རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཉིན་སྤྱི་ནོར་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་ སྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ཙམ་མ་ཟད།

ཁབ་ཅིག་ཡི ན།

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་རང་གི ་

བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པའི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཕྱིན་ཡོ ད།

ཆོ ས་དང་ལེ གས་བྱང་གི ་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་
གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མ་འོངས་པར་མུ ་

མཐུ ད་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་གནས་རྒྱུ་རེད།

བོ ད ་མི འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ར ང་

དབང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་བཟུ ང་

བྱས་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས ་ལམ་སྟོན ་འོག་རང་

བཙན་བསྐྱར་གསོ འི ་ ཚབ་ཏུ ་ཆོ ལ ་གསུ མ ་

བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་

པའི ་ རང་སྐ ྱོ ང ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐབས་གནང་

ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་

ལོ ་ལྟར་དེ་རི ང་གི ་ཉིན་མོ ར་མང་གཙོ ་དུས་ རྒྱུ འི ་ མཛད་བྱུ ས ་གཏན་འབེབ ས་བྱུ ང ་བ་
ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཐག་གཅོད ་གནང་བ་ དེར་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརྗོད་

ི ་འདིའི་སངྟེ ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོ ད་གལ་ འཛམ་གླང

གཙོ འི་ལམ་བཟང་གསོ ལ་སྩལ་བཀའ་དྲིན་

གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན།

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པའི་

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི ་ངོ་བོ་རྩ་བརླ ག་ཏུ ་ཕྱི ན་

ཆེ ན་མཛད་སྒ་ོ བཞུ གས་སྒར་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་ དྲང་བདེན་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དོན་དུ་

འདི་ནི་ང་ཚོ ་ཧ་ཅང་གི ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་

སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་སྐབས་སྐུ་མགྲོན་
གཙོ ་ བོ་ རྒྱ་གར་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་དང་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་། བོད་ མེད་ངང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བ་དང་།

དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན ་ཅི ང་གཟིག ས་པ་
པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་འབངས་ཡོ ངས་ལ་མང་

བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༥ འཁོར་བའི་དུས་
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་གསུང་ཆོས་ར་བར་
གླང

དེ་ལོ ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ཐག་གཅོད་ ཞུས་དང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་
དེ་ རི ང་གི ་ ཉིན ་མོ ་ འདི ར ་ངས་ བོད་མི ་རྣམས་དབང་ཆའི་དོན་དུ་མི ན་པར་

རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཚོ ག ས་པའི་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ བོད ་ཀྱི ་ འཐབ་རྩོད་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་

བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ ་ ར ྗེ ས ་ ད མི ག ས ་ བ ས ལ ་ སྐུ ་

ཆེ་ཞི ག་ཀྱང་འཁེལ་ཡོ ད། གང་ལྟར་བོད་མི ་ མང་པོ་ཞི ག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་བཙན་

ི ་སྐ་ྱེ བོ་ཀུན་གྱིས་ འཛུ ལ་འོག་གནས་པ་མ་ཟད།
ཙམ་མ་ཡི ན་པར་འཛམ་གླང
གི ་ཞལ་རས་མངོན་གསུམ་དུ་མཇལ་ཐུ བ་པ་ ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་

འོན ་ཀྱང་ཁྱེ ད ་རྣམ་པས་རང་

ཡི ན། ང་རང་དེ་རི ང་འདིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ ཉིད ་ཀྱི ་ ལེ ག ས་བྱང་དང་སྐད ་ཡི ག་ཉམས་
ལྷག་

མི འི ་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་དང་ངའི ་ པར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་

Kumar) མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་རྣམ་པ། ཁྱེད་ཚོ ་རང་གི ་ལུང་པ་ མགྲོན ་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་
དང་ཁ་བྲལ་ནས་དུས་རབས་ཕྱེད་ཙམ་འགྲོ་ མི ་ ནི་ ཀ་གཱ ན ་རྡི་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་

ཡོ ད་པ་བཞི ན། ངས་ཀྱང་ལམ་སྲོལ་འདི་མུ་

དེ་བཞི ན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ངང་གནས་ཐུ བ་

དུས་ཆེ ན་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་

བྱང་སོ གས་མུ ་མཐུ ད་བདག་གཅེས་གནང་ བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ ༥༥ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ གར་ཚོ ག ས་པས་ཉམས་འགྱུ ར ་ལྡ ན ་པའི ་

ཡུན་རི ང་ཞི ང་དཀའ་ཚེ གས་ཆེ ་བ་ཞི ག་ཡི ན་

སྐ་ུ ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ (Shri Shanta

དོན། རྣམ་པ་ཚོ ་དེ་རི ང་འདིར་མང་གཙོའ་ི
ཡོ ད་ལ།

ི ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་
འཛམ་གླང

གནས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རི ང་བོད་

ཀྱི་མང་གཙོ འི་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་ནི།

ནང་མི ་ གཉིས ་སྔ་ མོ ་ ནས་འབྲེལ ་ཐག་ཉེ་ པོ་ བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་པ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་

བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་སོ་སོའ་ི ཆོས་དང་། ལེགས་ གནང་དོན། དེ་རི ང་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་དབུ་ མཐུ ད་རྒྱུན་བསྲིང་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། བོད་ཀྱི་ཟློས་
བར་ལེ གས་གསོལ་ཞུ་

ངང་བོད་ཀྱི ་ཐུ ན་མོ ང་

པ་ཞི ག་ཡི ན། བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་དེ་བཞི ན་

ཡང་།

བོད་མི ་ཚོ ས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་

བཞི ན་ཡོ ད། འཛམ་

མ་ཡི ན་པའི ་ གཞས་

རི མ་ནང་སེམས་ཤུ གས་ནམ་ཡང་ཆགས་མི ་

གནས་པའི ་ བོ ད ་མི ་

བ་དེ་ཚོ ་མཐོང་སྐབས་

དང་མི ་རི གས་ལ་བཅངས་པའི་ཉམས་མེ ད་

ི ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་
གླང
རྣམས་ཀྱི ས ་ཞི ་བའི ་

ི ་ནང་ཆེས་ ལམ་ནས་བོད ་མི འི ་
འཛམ་གླང

མཆོ ག་ཏུ ་བཀུར་བར་འོས་བའི་ཆོ ས་ཕྱོགས་ རང་དབང་འཐབ་རྩོད་
ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ཡར་ཐོན་ ག ན ང ་ བ ཞི ན ་ ཡོ ད །

ཅན་གྱི་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་ དབུ་ ཁྲིད ་ཅི ག་ཀྱང་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་
ཡི ན། གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བོད་འབངས་ བོ ད ་དེ་ དུ ས ་རབས་

སྣ་འཁྲབ་སྟོན ་གནང་

ཉན། ཁྱེད་རྣམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ང ས ་ ཁྱེ ད ་ ཚོ ར ་ ཞུ ་ ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་དང་སྤབོ ས་སེམས་ལ་ང་ཚོ ་རྒྱ་

འདོད་པ་ནི། འཛམ་ གར་བས་བསྔག ས་བརྗོད ་དང་འབྲེལ ་རྗེས ་

གླིང་སངྟེ ་གི ་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོ་ཞི ག་རྒྱལ་ཁབ་

ག ཞ ན ་ གྱི ས ་ བ ཙ ན ་
འཛུ ལ་བྱས་ཡོ ད་པ་

སུ་ཡི ་རང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། །

ཅེས་སོགས་ཀྱི་
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་ནས་སྤལེ ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞི ག་ལ་འོས་

སྐ བ ས་དུས ་གང་དུ་ ཡང་དངོ ས ་ཤུ གས་

ལྷག ་པ་ཚེ ་ རི ང ་དྲན་ར ནྟེ ་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་

བསྡུ འི ་ རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོ བ ་པའི ་ བསམ་སྦ ྱོ ར ་ བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མི ་ཆོ ག་པ་ལ་གོ་བ་ཡི ན།
ངན་པས་ཀུ ན ་ནས་བླང ས་ཏེ་ གཞི ་ མེ ད ་སྒྲོ་ གལ་སྲི ད ་གཞུ ང ་འབ ྲེལ ་ཕ ྱོ ག ས་བསྐ ྱོ ད ་

སྒྲིག་གཞི ་དོན་ཚན་

བྱེད་པ་དང། ལུང་ཚན། ཆོས་བརྒྱུད། སྤྱི་ པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ གང་རུང་གི ས་འོས་བསྡུ་དང་

༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ས་འོས་བསྡུའི་
༢༤

ནང་གསེས་

ཁག་གཅི ག་ལ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་གོ་བ་ལེ ན་

བཏགས་ཀྱི ས ་སྐྱོན ་བརྗོད ་དམའ་འབེབ ས་ སྐབ ས་ས་གནས་སུ ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་

ཚོ ག ས་བཅས་ཀྱི ་ དབར་དབྱེན ་སྦྱོར ་གྱི ས ་ འབྲེལ ་བའི ་ བགྲོ་ གླ ང
ེ ་གོ ་ སྒྲི ག ་ཐོག ་གདན་

ད་ནས་བཟུ ང ་ཚང་མས་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡོ ང ་

ཕན་ཚུ ན་འཁོན་འཁྲུག་ས་གནས་གང་ཞི ག་ ཞུ ་ བྱུ ང་རི གས་གཞུ ང ་འབ ྲེལ ་ལས་དུས ་
ཏུ ་དངོས་སུ་བྱུང་སྟེ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་ ལ་དོ་ ཕོག ས་མེ ད ་ཚེ ་ སྒར
ེ ་ངོས ་ནས་བསྐྱོད ་

དོན་འབལ
ྲེ ་ཆགས་འོས་སྒྲི ག་དོན་ཚན་དང་

འཁོན ་འཁྲུ ག ་གཅི ག ་མཇུ ག ་གཉིས ་ལངས་

ཕ ྱོག ས་འདྲ་མི ན་ཡོ ང ་བཞི ན ་པར་བར ནྟེ །

ཆེ ད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ས་སྐབས་

གཞན་དུའ ང་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ཕན་ཚུ ན ་ འཐུ ས།༽

ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཁག་གི ་གོ་བ་ལེ ན་སྟངས་

ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཟང་ཟིང ་དངོས ་སུ ་ བྱུ ང ་བ་

སོ ག ས ་ ཀྱི ་ སྐ ོ ར ་ ག ས ར ་ འ གོ ད ་ ག ས ལ ་

ནང་གསེས། ༥ འོས་གཞི ་སུ་

དང་།

འགྲེལ་བཤད་ངོས་འཛི ན་ཞུ་སྟངས་

བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ནང་གསེས། ༢ ཡང་ན་འོས་

ཞི ག་ལ་གོ་བ་ཡི ན།༽

ཐད་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྐར
ོ ་མི ་མང་

བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་ཀྱི ས ་དྲང་བདེན ་མི ན་པའི ་

འོས་སྒྲིག་དོན་ཚན་ ༢༤ ནང་

གསེས་ ༩ པའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་གྱི་ལམ་སྟོན་

༢།

གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ལེན་

སྐྱེ་ བོ་ དེའི་ ཡི ག་ཐོག ་ཆོ ག ་མཆན་མེ ད ་པར་

བཅས་འོས ་བསྡུའི ་ རང་དབང་ལ་ཐེ་ བྱུ ས ་ མི ་འག ྲོ་ དེའི ་ འོས ་ཐོབ ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེ ད ་
གཏོང་རྒྱུ།

དང་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་པ།

དེ་ལྟར་འགལ་འཛོ ལ་དངོས་ར་ འགྲེལ་བཤད།

༼འོས ་གཞི ་ སུ ་ ཐད་ནས་དབུ ས ་

ཐོག་མ་ཕུལ་བ་ཡི ན་ན། ཉེས་ཆད་ནི། འོས་ ཚེ ་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།

གལ་སྲིད་སྐྱེ་བོ་

གཞི ་སྐྱེ་བོ་གང་དེའ་ི འོས་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སུ ་ རུང ་ནས་དེ་ ལྟར ་བྱས་འཛོ ལ ་དངོས ་ར་
གཅོག་རྒྱུ།

འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ་ལོ་ ༥ རི ང་གཞུང་འབྲེལ་
སྡ་ེ ཚན་གང་དུ་ ཡང་འོས ་འཕེན ་པའི ་ ཐོབ ་

འདི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན།

༼འོས ་གཞི ་ སྐ ྱེ་ བོ་ སོ ་ སོ འི ་ འོས ་ ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ།༽

བསྡུའི་ དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི་ བྱུ ང ་

༧།

འོས་བསྡ་ུ དང་འབྲེལ་བའི་

བརྒལ་མི ན།

དེ་ལྟར་འགལ་འཛོ ལ་དངོས་ར་

འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། འོས་གཞི ་

མཉམ་སྦྱར་དགོ ས ་པ་ལྟ ར ་དགོ ས ་ངེ ས ་ ཙམ་ལ་གོ་བ་མི ན། པར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམ་
རྣམས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཁམས་གཙང་དུས ་ སྤལ
ེ ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི ང་བྱང་ཁ་གསལ་མེད་

གསལ།

བོ་གང་དག་འོས་གཞི ར་འཛུ ལ་འཐེན་བྱེད་
འོས་བསྡ་ུ བྱེད་དང་མི ་བྱེད་པ་

བའི་ནང་ལས་དོན་སྐབས་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་

སྐབས་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་དན་རྟགས་ ཡུ ལ ་སོ ག ས་སུ ་ པར་རི ས་དེ་ དག་ཡོ ད ་པ་

དངུལ་འབོར་ཚད་གཞི ་ལས་ ཁབ་སོ ་སོ འི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མ་འགལ་བ་

གི ་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་གཤམ་ མི ན་དང།

ཡོ ད་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ཕུད་སྤྱི་སྒརེ ་སུ་ཐད་

ཡི ག་ཆ་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱེད་པ།

སོང་རྩིས་ཁྲ་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་རྩིས་ཞི བ་

སོ ང ་རྩིས་ཁྲ་ཁམས་གཙང་དུས ་ཐོག ་ཕུ ལ ་ དྲིལ་བསྒྲགས་བདྱེ ་སྒ་ོ ཁག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

གནས་ཚུ ལ ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད ་པ་དང་

ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇིགས་སྣང་སྐལ
ུ ་བའམ། སྐྱེ་

འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་ སྤྱོད་མི ་ཆོག་པ་ལས། རང་གི ་མི ་ཚེ འ་ི བྱུང་

དོན་ཚན་ ༩ ཅན་གྱི་ནང་གསེས་ཁག་ཅིག་

གཞི འམ། འོས་འཕེན་པ་ཞི ག་ལ་དྲག་ཤུ གས་

པ་དང༌།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

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

པར་ངོས་བཞི ་པ།

ནས་སྲི ད ་སྐྱོང ་ངམ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་འོས ་གཞི འི ་

དངུལ་འབོར་ཁྲིམས་མཐུ ན་ བྱེད་དགོས་ཐོག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཡི ན་མི ན་བཅས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཏུ ་འོས ་

ཁང་གི ས་ཞི བ་འཇུག་གང་གནང་བ་དེར་རྩ་ གཞི ར ་ཞུ ག ས་མཁན་མི ་འགྲོའི ་ འདྲ་པར་
དང་གསལ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་སོ ག ས་སྦྱོར ་

འཛི ན་ཞུ་དགོས།༽

༤། སྲིད་སྐྱོང་ངམ། སྤྱི་འཐུ ས་ འགྲེམས་མི ་ཆོག

ས་གནས་གང་དུ་ ཡང་རྒྱབ་གཉེར ་གསལ་ སུ་འོས་པའི་མི ་འག་ྲོ དམི གས་འཛུ གས་ཀྱིས་

དེ་ལྟར་འགལ་འཛོ ལ་དངོས་ར་

བསྒྲགས་དང་དེ་འབྲེལ་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི ་

རྒྱབ་གཉེར ་གསལ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་དང། འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། འོས་གཞི ་

འོས ་གཞི ར ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐྱེ་ བོ་ དེའི ་ འོས ་བསྡུ་

གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་ནང་འགམ
ྲེ ་སྤལ
ེ ་ ཐང་དང་།

ཆོག

ཆོག་མཆན་ཡོ ད་པའི་འགྲོ་སོང་ཁག་

ལྟབེ ་ཤོག་འགྲེམ་སྤལེ ། གྱང་སྦྱོར་པར་རི ས་ དེར་ལོ ་ལྔ་རི ང་འོས་གཞི ར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐོབ་
ུ ་ལ་ལོ་ལྔ་
གཞན་སྐྱེ་བོ་སུ་རང

ལོ ་བཅུ་རི ང་གཞུ ང་འབྲེལ་འོས་འཕེན་ཐོབ་

སའི་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་

སུ་བརྩི་དགོས།

དང་དཔར་སྐྲུན་བདྱེ ་མཁན་གཉིས་ཀྱི་མི ང་ རི ང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་སྡ་ེ ཚན་གང་དུ་ཡང་འོས་
འཕེན་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ།
བྱང་ངེས་གསལ་དགོས་རྒྱུ།

འགྲེལ་བཤད།

བྱེད་པ་དང་། ཁུངས་མེད་ཡི ག་ཆ་འགྲེམས་

ར་འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། སྒྲིག་

དངོས་ར་འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ །

འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། སྐྱེ་བོ་དེར་

ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ།

དྲང་བདེན་མི ན་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་

དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་རྩིས་ཁྲའི་ཁོངས་
དེ་ ལྟ ར ་འགལ་འཛོ ལ་དངོ ས ་

དེ ་ ལྟ ར ་ བྱ ས ་ འ ཛོ ལ ་ རི ག ས ་ འདི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན།

༼འོས་གཞི འམ་འོས་འཕེན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞི ག་

སྤལེ ་བྱེད་པ་ཞི ག་ལ་གོ་བ་ཡི ན།༽

དོན་ལོ ་ལྔ་རི ང་གཞུང་འབྲེལ་སྡ་ེ ཚན་གང་དུ་

དྲག་ཤུ ག ས་ཀྱི ས ་འཇི ག ས་སྣང་བསྐུ ལ ་ཏེ་

ལས་རི མ་གསལ་བསྒྲགས་ཟི ན ་པའི ་ ཉིན ་

ཀྱང་འགྲོ་གྲོན་མེ ད་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་ འདི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན།

རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་དང་།

འཐུ ས་བཅས་འབྲེལ་ཡོ ད་འོས་གཞི འི་ནང་

མི ་དགོས།

ལ་ཐལ་ཆ་ཆེ ་ བའི ་ ལུ ས ་ངག་གང་རུ ང ་གི ་

མང་གཙོ འི་གལ་གནད་ཆེ ་ཤོ ས་འོས་བསྡུའི་

ནང་གསེས། ༨ འོས་བསྡའ
ུ ་ི

འོན་

བསྒྲགས་རི ག ས་དོན ་ཚན་འདི་ དང་བསྟུན ་

མོ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་དང།

བཀའ་བླནོ །

བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོས་གཞི ར་ལངས་མ་

ཞུགས་བླ་ོ ཡོ ད་ཚེ །

སྒྲིག་འཛུ གས་དང། འགྲེལ་བཤད།

བྱེད་དང་མི ་བྱེད་པ་ཞི ག་ལ་གོ་དགོས།༽

འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་ ངོས ་ལེ ན ་ཡོ ད ་པའི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་

གཞི འ་ི སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞི ག་གམ། དེའ་ི ཕྱོགས་

གྱི ་ ངོ ་ བོར ་ཚོ གས་བཅར་མི ་ཆོ ག ་པ་མ་

བོ་གཞན་ཞི ག་ལ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་

དང།

ཐུ བ་པ་དང།

འགལ་རྐྱེན་

མི ་འདོད་བཞི ན་དུ་འོས་བསྡ་ུ

ནང་གསེས།

༣

ཡང་འོས་

ུ ་ནས་སྐྱེ་
གཏོགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ་རང

སྤྱི་

ཡང་འོས་འཕེན་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ།

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་

འདུ་གོ་སྒྲི ག་བྱུང་རི གས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་
དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་མི ་

ཆོས་བརྒྱུད།

ལུང་ཚན། རི གས་བྱ་མི ་ཆོག

སྤྱི་ཚོ གས་བཅས་ཀྱི་དབར་

ས་གནས་གང་དུའ ང་དེ་ ལྟ ར ་

ལོ་ལྔ་རི ང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་སྡ་ེ ཚན་གང་དུ་ཡང་ ཚེ ་ ས་གནས་འོས ་བསྡུ་ ལས་ཁང་དང་མང་
འོས་འཕེན་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་རྒྱུ།

འོས ་པའི ་ མི ་འགྲོ་ དམི གས་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་

རྒྱབ་གཉེར ་གསལ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་དང།

སྒྲིག་དོན་ཚན་ཉི་ཤུ ་རྩ་བཞི ་པའི་ནང་གསེས་

བཀོད་མེ ད་པའི་རི གས་ཡི ག་འཁྱམ་དུ་ངོས་

བ་ཁག་ལ་སྐ་ྱེ བོ་སུ་རུང་གི ས་ས་གནས་གང་

ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་མང་གཙོ་ཚོ གས་པ།

བོད་ འཛི ན་ཞུ་རྒྱུ།༽

ཀྱི ་ དགུ ་ བཅུ ་ གསུ མ ་ལས་འགུ ལ ་ཚོ ག ས་པ།

བོད་ཀྱི་ སུ ་ ཐད་ནས་ཀྱང་སྐབ ས་དོན ་སོ ་ སོ ར ་འོས ་

རྒྱལ་ཡོ ངས་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་གྲོལ་ཚོ གས་པ། ཡི ག་ཆའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་

རུང་ལ་བོད་མི འི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདྱོ ་དང་

དབུས ་ཚོ གས་པ་བཅུ ་གཅི ག་ལ་གོ་བ་ཡི ན། རྟགས། དེ་བཞི ན་མཚོ ན་རྟགས་ཚུལ་དུ་བོད་

དཀྲུགས་ཤི ང་གི ་གཞི ར་གྱུར་བའི་དྲང་བདེན་

མངའ་རི ས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

འོས་གཞི ར་ཞུགས་མཁན་

རྒྱལ་ཡོ ངས་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཚོ གས་པ། བོད་ཀྱི་ བསྡུའི ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་ཆེ ད ་དུ་ དྲིལ་བསྒྲགས་

སྐྱོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་འཐུ ས་ཆོ ག་པའི་ སོགས་གང་དུ་ཡང་བེད་སྤྱོད་མི ་ཆོག

སྐ་ྱེ བོ་དེའི་འོས་ཤོ ག་ཆ་ཚང་རྩིས་མེ ད་དང།

སྐ བ ས་འོས ་བསྡུ ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ གཏམ་

སྡ་ེ ཚན་གང་དུ་ ཡང་འོས ་འཕེན ་ཐོབ ་ཐང་

དེ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ གནད་དོན ་ཁོ ་ ན་མ་

འགྲེལ་བཤད།

ཉིད་ལ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེ ད་འདས་

འཕྲོག་རྒྱུ།

༼འོས་གཞི འི་ སྐྱེ་ བོ་ གཞན་ཞི ག་

གམ། དེའ་ི ཕྱོགས་གཏོགས། གཞན་ཡང་

གཏོགས།

དེ་མི ན་དངོས་སུ་སོ་སོ་རང་

དུ་འགལ་འཛོ ལ་བྱས་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་པ་

བྱུང་ཚེ ་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་སྐབས་
འཕྲལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྙན་

༥།

འདི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན།

དེའ་ི ཕྱོགས་གཏོགས་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེ་ བཤད་རི གས་བྱ་མི ་ཆོག་ཅེས་པ་ལ། གཞུང་
བོ་ སུ ་ རུང ་དེར ་ལོ ་ བཅུ ་ རི ང ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ འབ ལ
ྲེ ་ཕ ྱོག ས་བསྐྱོད ་སྐ བ ས་སུ ་ ལས་དོན ་

མཐའ་དོན་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་

གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་ནང་འགམ
ྲེ ་སྤལ
ེ ་

འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། འགལ་

༼གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཕྱོག ས་བསྐྱོད ་

བྱེད་དགོས་བཅས།༽

ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་སྤྱི་དང། ལྷག་དོན་འོས་
ལྟབེ ་ཤོག་འགྲེམ་སྤལེ ། གྱང་སྦྱོར་པར་རི ས་ འོས་བསྡའ

བལ་ཡུ ལ ་སྤག
ོ ་ར་གླ ་ོ སྒྲི ག ་བདེ་ དོན ་བཅས་ དང།

ཚབས་ཆེ ་བར་ངོས་འཛི ན་གྱིས་འོས་གཞི འི་

ཡི ག་ཆ་རྣམས་འཕྲལ་མར་བཀོ ག ་སྟེ་ མ་

༼སྲིད་སྐྱོང་ངམ། སྤྱི་འཐུ ས་སུ་ འོངས་པའི་དགོས་མཁོའི་ཆེ ད་ཉར་ཚགས་

དབ ྱེན ་སྦ ྱོར ་གྱི ས ་ཕན་ཚུ ན ་འཁོ ན ་འཁྲུ ག ་ བྱས་འཛོ ལ་དངོས ་ར་འཕྲོད ་པ་བྱུ ང ་ཚེ །
འབྱུང་གཞི འ་ི རྐྱེན་སླངོ ་བྱེད་པ།
ཉེས་ཆད་ནི། འོས་གཞི ་དེར་ས་གནས་དེའ་ི
དེ་ལྟར་འགལ་འཛོ ལ་དངོས་ར་ འོས་ཐོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།

ཚོ གས་ནས་པར་རི ས་དང། གསལ་བསྒྲགས་

པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ནི། དབུས་གཙང་དང་། དང་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་པོ་སུ་རུང་གི ་མི ང་དང་ ཁག་དང་བཅས་པར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
མདོ་སྟོད། མདོ་སྨད། བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་ངོས ་འཛི ན་ཐུ བ ་པ་འབྲི་ ཁང་ནས་གཏན་འབེབ ས་ལམ་ས ནྟོ ་གནང་

ཟད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ ཚོ གས། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོ གས། བོད་

པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ ཆོག གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་
ཏེ་ གཞི ་ མེ ད ་སྒྲོ་ བཏགས་ཀྱི ས ་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་ ཡང་འོས་བསྡ་ུ དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་
དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་དང༌།

༼བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་

༼དེ་ ལྟ འི ་ གནས་སྟངས་བྱུ ང་

ཉེས་ཆད་ནི།

དེ་མི ན་སྐྱེ་བོ་སུ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ འགལ་ཞི ང་། བོད་མི ་ནང་ཁུལ་དབྱེན་སྦྱོར་

གཞན་ཡང་འོས ་གཞི འི ་ སྐ ྱེ ་ བོ་ དེས ་རྒྱབ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་དང་བོད་ཀྱི ་ས་བཀྲ་
ཡི ག་ཐོག་ཆོ ག་མཆན་གནང་བའི་ངོ་བཤུ ས་

གསན་ཞུ་དགོས་པ་ཡི ན།

མི ན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དང། དམའ་འབེབས་

ཟུ ར་ཟ་སོ ག ས་དགྲ་དགའ་གཉེན ་སྡུག ་གི ་

དེ་ ལྟ འི ་ བྱས་འཛོ ལ་དངོས ་ར་ འཆལ་གཏམ་རི གས་དྲ་ལམ་སོགས་སུ་གང་

འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ འཕྲོད་པ་བྱུང་ཚེ ། ཉེས་ཆད་ནི། འོས་གཞི ་ བྱུང་མི ་སྤལ
ེ ་བའི་འབོད་བསྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
སྐྱེ་བོ་གང་དེའ་ི འོས་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྩིས་ བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། དབུས་འོས་
དུ་ངེས་འབུལ་དགོས་པ་ཡི ན།༽
༣།

འོས་གཞི འ་ི སྐྱེ་བོ་སོ་སོའ་ི མེད་གཏོང་རྒྱུ།

འོས ་བསྡུའི ་ དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ ་བའི ་ འདི་འབྲེལ་ལམ་སྟོན།

བྱུང་སོང་རྩིས་ཁྲ་མཐའ་དག་དངོས་གཞི འི་
༼དེ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་མི ་ཆོ ག་ཅེས་
འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མ་ པའི་གཙོ ་གནད་ནི་རང་ཉིད་འོས་བསྡའ
ུ ་ི རྒྱལ་

པའི་ལས་དོན་བྱས་འབྲས་དང། མ་འོངས་ ཟི ན ་གོ ང ་འོས ་མི ་ཡོ ང ་ཁུ ང ས་སོ ་ སོ འི ་ ས་ ཁ་ཐོབ ་ཆེ ད ་དུ་ དམི གས་ཏེ་ རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལ་
བྱེད་འཆར་སོགས་ཀྱི ་གཏམ་བཤད་རི གས་ གནས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས།

གསར་དུ་གོང་གསལ་པར་རི ས་དེ་དག་བེད་

བསྡ་ུ ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༣ ལ།།

པར་ངོས་ལྔ་པ། 5

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

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

སྦྱང་འབྲས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
བྲང་གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞི ན་སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཀ༽

ཚན་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སེ་ལ་

ཁག་གསུམ་གྱི་སླབོ ་མ་རྩེ་ཕུད་གསུམ་རེ་བྱས་ ཀུ འི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཀུ ན་

ཏེ་སླབོ ་ཕྲུག་དགུ་སྤར་ཆ་གནང་བ་དང་དངུལ་ བཟང་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༦ ཐོབ་ཡོ ད་པ་
གྱི་བྱ་དགའ་ཡང་སྒརོ ་ ༥༠༠༠ ནས་སྤར་ཆ་ དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ (JEE

གནང་སྟེ་ཨང་རི མ་དང་པོར་སྒརོ ་ ༢༠༠༠༠ Coaching) སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ཤ་བོ་མཆོད་རྟེན།

མི ་ཅི་ཀོ་ཡ་མ་ས་ཀི
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

ལྟར་གནང་སལ
ྲོ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོ་བྱ་

ཉིན ་མོ ་ སྲུ ང ་བརྩིའི ་ མཛད་སྒ ་ོ དང་སྟབས་

གཟེངས་རྟགས་འདིའི་དམི གས་

ཉིན་བོད་གཞུ ང་མང་ཡོ ངས་ཀྱི ་མང་གཙོ འི་
བསནྟུ །

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

དགའ་གནང་ཐེངས་ ༡༤ པ་ཆགས་ཡོ ད།

མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་

དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐབས།

དམི གས་

རས
ྗེ ་དྲན་དང་། གཞན་ཡང་གཞི་རི མ་སླབོ ་

ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་

འབྲས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་

བསལ་ལས་འགུ ལ་མང་དག་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པའི་
༡༢

ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི ནང་ཚན་རི ག་

དང་། སྒྱུ་རྩལ། ཚོ ང་རི ག་བཅས་སླབོ ་ཚན་
སྡ་ེ ཁག་སོ་སོའི་ནང་ནས་སྦྱང་འབྲས་རྩེ་ཕུད་

སོ ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་གཟེང ས་རྟགས་ཞེ ས ་པ་ལོ ་

བསྟན་འཛི ན་བདེ་ཆེན།

ཆ་གནང་ཡོ ད།

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ལས་དོན་ཚང་

མའི་ནང་ནས་ཤེས་ཡོ ན་གལ་ཆེ་ཤོས་བརྩིས་

བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་

འདི་ལོ འི་གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་ གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི མི ་རན་ཌ་

༡༤ པ་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྒྱ་ House)

མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་

(Miranda

(Political

Sc.

ཡུལ་ནི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

༢༠༠༢ ལོར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༦༠ འཁོར་བའི་

དང་། ཨང་རི མ་གཉིས་པར་སྒརོ ་ ༡༥༠༠༠། ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སུ་ཇ་བོད་
ཨང་རི མ་གསུམ་པར་ ༡༠༠༠༠ བར་སྤར་ ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་རི ན་ཆེ ན་གཡུ་སྒནྲོ ་ལགས།

བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་བཀའ་དྲིན་

གྲྭའི ་ སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཁག་གསུ མ ་གྱི ་ ནང་གྲུ བ ་
ལེ ག ས་གསོ ལ ་གཟེང ས་བསྟོད ་ཕྱག་འཁྱེར ་
བོད་ཕྲུག་ཡོ ངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་

གནང་ས།ྟེ

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་སེམས་ཤུ གས་སྤར་

རྒྱུ་དང་མི ག་དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་ཐབས་ཆེ ད་
ཡི ན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་བཟུང་

རི ན་ཆེན་གཡུ་སྒྲོན།

བསྟན་འཛི ན་འཕྲིན་ལས།

གནང་གི ་ ཡོ ད ་པ་ལྟར ་མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་ཡོ ན ་
སྤར་ཆ་གནང་བ་དང་འབལ
ྲེ ། དགའ་ལྡན་ཕོ་

བསྟན་འཛི ན་ཀུན་བཟང་།

གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ Honors) སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ཡི ག་རྒྱུ གས་ནང་གྲུ བ ་འབྲས་རྩེ་ཕུ ད ་སོ ན ་ ག༽ ཚོ ང་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་རྡ་སྟེང་

པ་དགུ ་ལ་ལེ གས་སྐྱེས་ཕྱག་འཁྱེར་དང་བྱ་ བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་འཕནྲི ་ལས་

དགའ་བཅས་སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༨་༢ ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང།

ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ ད་ལྟ་ རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་འཇའ་ལཎ་ཌར་

མཆོག་དང་། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་རྒྱ་ (Lovely Professional University) མཐོ་

གར་དབུས་གཞུང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་མེ ་ནི་ཀ་གཱན་ སླབོ ་ཏུ ་ (BBA) སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

དྷ་ི མཆོག བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཁག་གསུ མ་ཡོ ད་པ་ནས་ཨང་རི མ་

མགོན་རྒྱལ།

བསྟན་འཛི ན་སྒྲོལ་མ།

སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་མཆོ ག ་བཅས་ནས་གནང་ གསུ མ་པ་ལོ ན ་པའི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་གཤམ་

བསྟན་འཛི ན་དབང་མོ།

མཆོག་གི ས་གནང་ཡོ ད།

བརྩིའི་མཛད་སྒ་ོ དང་སྟབས་བསྟུན།

ནི།

༢

ཉིན་མང་གཙོའ་ི དུས་ཆེན་ཉིན་མོ་སྲུང་
བོད་

བསྟན་འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

ལྡ་ི ལི འ་ི ཧིན་དུ་

སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་ གཉིས ་

སྦྱོ ང ་བྱེ ད ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཁྱབ་ཁོ ང ས་

ཡོ ན་གྱི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་

སླ བོ ་སྦྱོང ་ལ་བརྩོན་འགྲུ ས ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ གོ ང ་

ཡོ ད་འདུག

དང་།

འདི་ལོ་ཁོ་མོ་ལོ་གཅིག་རི ང་བར་

མཚམས་བཞག་ཡོ ད་འདུག

ཁ༽ སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སུ་ཇ་བོད་
ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་མགོན་རྒྱལ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་

༩༡་༢ ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཚོ ང་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་རྡ་ ལྟ་བྱང་ཕྱོགས་ནོཡི་ཌ་ (BBA, Institute of
སྟེང་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ Management Studies, Noida) ཞེས་པར་
ཆེན་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༢ ཐོབ་ཡོ ད་པ་ སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ག༽

ྲི ་རི མ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཛི ན་ ནང་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་
འབང

སྤལེ ་ཡོ ང་ཐབས་དང༌། རྒྱལ་ཡོ ངས་རྒྱུགས་

ཆེན་མོའ་ི གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

གཟེངས་རྟགས་སླབོ ་ཡོ ན་འདི་གནང་གི ་ཡོ ད་

པོ་ཡོ ང་བའི་ཆེད་དུ་ཡི ན་འདུག

འཛི ན་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥།༨

གཅིག་གནང་གི ་ཡོ ད། ཁོང་གི ས་འདི་ལོའ་ི

མགྲོན་རྒྱ་གར་གྱི་བླནོ ་ཆེན་མེ་ནི་ཀ་གཱན་ དྷ་ི

ཆ་ ༩༥།༨ ལོན་འདུག སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་

འཛི ན་རི མ་ ༡༢ ཡི ག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་

འདི་ལོ་ཁོ་མོ་ལོ་གཅི ག་བར་མཚམས་བཞག་

མ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༨ ཐོབ་ཡོ ད་པ་

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི ཧིན་དུ་ ག༽ ཚོ ང་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་མ་སུ་རི ་
(Hindu College) མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ (Political གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་དབང་མོ ་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང་། ད་
Sc.Honors) སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱུ་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་ ཡོ ད་པ་དང་། འདི་ བོད ་ཁྱི མ ་སླབོ ་གྲྭ ་ ནས་ཡི ན་
ལོ འི་ གཟེང ས་རྟགས་ཐེང ས་གཉིས ་པ་འདི་ ཞི ང༌། འཛི ན་རི མ་ ༡༢

ཐོབ ་ཡོ ད ་པར་བར ནྟེ ་དམི གས་བསལ་སྐུ ་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང།

ཚན་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སྦལེ ་

དང།

ལ་སྲིད ་སྐྱོང ་སླབོ ་ཡོ ན ་ཞེས ་ལོ ་ ལྟར ་གནང་ དེ་ཆགས་ཡོ ད། ཁོང་སུ་ཇ་

སླབོ ་ཡོ ན་ཆེད་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་

ཀུའ་ི བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་མ་མི ་ཅི ་ཀོ་ཡ་མ་ས་ཀི ་

ཀ༽

སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སུ་ ཕྱོགས་སྦངེ ་ལོར་དུ་ཡོ ད་པའི་ (CMR Law
ཇ་བོད ་ཁྱི མ ་གྱི ་ སླ བོ ་མ་ཤ་བོ་ མཆོ ད ་ར ནྟེ ་ School) མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ (LLB) སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་༢ ཐོབ་ཡོ ད་པ་ བཞིན་ཡོ ད།

བསྡམོ ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་རྣམས་ ཡོ ན་བཞེས་མཁན་གཉིས་པ་

པ་བཞི ན།

ཚན་རི ག་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་ནས་སེ་ལ་

ཁ༽

ཀྱི ་ རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཀྱི ་ ཕྱོ ག ས་ དང་། ཁོང་ནི་སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་

སྐ བ ས་སྒྱུ ་རྩལ་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ སླ བོ ་བུ ་བསྟན་

ཀོབ་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་སྒྲོལ་

ཀ༽

College) མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་སླབོ ་

རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུགས་ ལོ ན་མཁན་རྣམས་ལ་སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་

སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཁག་གསུ མ་ཡོ ད་པ་ནས་ཨང་རི མ་
དང་པོ་ལོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་གཤམ་གསལ།

(Hindu

བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི རྒྱ་གར་དབུས་ ཀྱི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྒྱུགས་སྤྲོད་

གསལ།

རྩེ་ཕུད་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ །

འདི་ལོའ་ི སྲིད་སྐྱོང་སླབོ ་ཡོ ན་གཟེངས་རྟགས་བསྟན་འཛི ན་
ུ ་ལགས་ལ་གནང་བ།
དགྲ་འདལ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ཡོ ད།

སྤྲོད་སྐབས་སླབོ ་མ་ཚོ ར་རྒྱུགས་འབྲས་ཡག་

སླབོ ་ཡོ ན་

འདི་བཞི ན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༢ ལོར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།།

དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི ཤྲི་རཱམ་

(Shri Ram College of Commerce)
ཚོ ང་ལས་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ (B. Com Honors)

སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

སླབོ ་ཚན་སྡ་ེ ཁག་གསུ མ་ཡོ ད་པ་ནས་ཨང་རི མ་

གཉི ས ་པ་ལོ ན ་པའི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་གཤམ་
གསལ།

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

པར་ངོས་དྲུག་པ།
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧིན་དའུ ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འད་ུ འཛོ མས་ཆེན་མོ་ཀུམ་བྷ་
མེ་ལར་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༢༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བཞུ ག ས་སྒ ར ་རྡ་རམ་ས་

ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་སྐ བ ས་དད་ལྡ ན ་མི ་

མོ ་ དེ་ ནི ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ གྲོང ་ཁྱེར ་ཨི ་ལཱ ་ བཱ ཌ ་

བ་འདུ་ འཛོ མ ས་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཚོ ད ་དཔག་བྱེད ་

གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ ་ ཏོག ་སྣ་ཚོ ག ས་

བཞི ན་ཧཱ་རི ་ཌ་ཝར། Haridwar ནཱ་སི ག
Nasik བཅས་སུ་ལོ་གསུམ་རེའ་ི མཚམས་

ཆུང་ནས་ཇི ་ལྟར་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཧིན་དུའ་ི བླ་ཆེན་

མང་ས ངྟོ ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ ་དཀར་

དང་། Allahabad ཨུཇ་འཇེན། Ujjain དེ་

གྲོང་ཁྱེར་དེ་གསུམ་ནང་ཐེངས་རེ་འཚོ གས་

བཞི ན ་པའི ་ ཧི ན ་དུའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ དུས ་

བཞི ན་འདུག ཀུམ་བྷ་མེ་ལ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་

མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དགོས་སྐར
ོ ་གྱི ་བཀའ་

ལྟ ར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

རྣམ་པའི ་ ལྷན ་དུ་ འཛམ་གླིང ་ཞེ ་ བདེ་ ཡོ ང ་

བསྐྱངས་ཡོ ད།

༣༠

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གོང་ཚེ ས་ཉིན་ཆི བས་བསྒྱུར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་ཀུམ་བྷ་མེ་ལ་ Kumbh Mela ཞེས་ཆུ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཧིན ་དུའི ་ ཆོ ས ་ཕ ྱོག ས་

དེ་ཡང་ཀུམ་བྷ་མེ་ལ་ཞེས་པའི་ཧིན་

འཛོ མ ས་ཆེ ན ་མོ ་ ཀུ མ ་བྷ ་ མེ ་ ལ་ཞེ ས ་པར་ དུའི ་ ཆོ ས ་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་ འདུ་ འཛོ མས་ཆེ ན ་

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཧིན ་དུའི ་ ཆོ ས ་ཕ ྱོག ས་འདུ་

འདུ་འཛོ མས་ཆེ ན་མོ ་འདིའི་སྐབས་གཙོ ་བོ་

འཛོ མས་ཆེ ན་མོ ར་༸ཞབས་སོ ར་འཁོད་དེ་

སྒ་ོ དྷ་ཝ་རི ། ཤི པ་ར་བཅས་ཀྱི་གཙང་པོ་རྒྱུག་

Karshni Guruasharanandaji Maharaj

ལྷན ་ཤི ང ་སྣ་འདེབ ས་འཛུ ག ས་དང་གསོ ལ ་

སྲོལ་ཡོ ད།

དང་དེ་བཞི ན་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཉམས་ ཆེ ན་རྣམ་པ་དང་ལྷན་དུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་

ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་བཞི འ་ི ནང་ཚུགས་

ན་སི ག་ཏུ ་ཧི ན ་དུའི ་ ཆོ ས ་ཕ ྱོག ས་ཀྱི ་ འདུ་ ཡོ ད།

བའི་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་ཡོ ད་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་

མོ་གངྒ་དང་ཡ་མུ ་ན་གཙང་པོ་གཉིས་མཉམ་

Swami ཧིན་དུའ་ི བླ་ཆེན་སོ་མི ་ཀར་ཤི ་ནི་མཆོག་དང་

དུ་འདུས་སའི་སངྒམ་དང་། ས་ར་སི ་ཝ་ཏི། ཧིན་དུའ་ི བླ་ཆེན་སོ་མི ་ཀར་ཤི ་ནི་

ལ་ནས་ལྡི་ ལི ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གྱི ་ ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་ ཐོ ག ས་ཏེ་ ཕེབ ས་སྐ ྱེ ལ ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་

ཅན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་

ཐེང ས་འདི འི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་དེ་

ནི་སྒ་ོ དྷ་ཝ་རི འི་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཡུལ་ན་སི ཀ་
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་ཚུ གས་བཞི ན་པའི་ཀུམ་བྷ་
མེ ་ལཱ་དེའི་ཐོག་མི ་གྲངས་འབུམ་བརྒྱ་བརྒལ་

མཆོག་དང་མཁས་དབང་ཁག་མཇལ་འཕྲད་ འདེབས་སྨནོ ་ལམ་མཛད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་བླ་

ལྷག་པར་དུ་གཏུ མ་མོའ་ི ལམ་ནས་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་མཛད་པ་དང་གསར་

ལེན་སྤྱི་དང་།

ཉམས་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་བཀའ་བསྡར
ུ ་དང་ འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐྱངས་ཏེ་ཁོང་རྣམ་པའི་

བགྲོ་གླངེ ་།

དེ་བཞི ན་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་ དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད་འདུག །

པོའི ་ རི ང ་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི ་ རི ན ་ཐང་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤལེ ་བའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཡང་སྲི ད ་སྐར
ོ ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་

པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། དོན་དངོས་ ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་རི གས་མང་བ་ཆགས་ ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་ལན་

སུ་བདེ་འཇགས་དེ་གཙོ ་བོར་དམི གས་པའི་ ནས་ཚོ ང་རི གས་ཁག་རྒྱ་མི ས་གཉེར་བ་དང་། འདེབས་འདི་ཡི ན།

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་གི ས ་སྤལ
ེ ་བའི ་ ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི ་

ཙམ་ཡང་མེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞན་

གནང་སོང་།

གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་ཡི ན་ དུས་དྲན་གྱི ་གསུ ང་

ཚེ ་ རི ང ་དྲན་རྟེན ་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་ གཞུང་ལ་བདག་དབང་དང་འགན་དབང་སྤུ་
ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཡོ ལ་ཙམ་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་

སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་

ཡང་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ནི། ཕན་ཚུན་
པ།

རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་པའི་ཁྱིམ་མཚེ ས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཡི ན་ནའང་།

བཟང་དུ་འག་ྲོ ངེས་ཡི ན་པ།

མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་
རྒྱ་ནག་དང་

ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་བཟུང་གི ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་ ཆབ་སྲིད་དང་དྲག་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་
ལ་དབང་ཆ་ཡོ ད་པ་རེད།

གསལ་པོ་རེད།

ང་ཚོ ས་སྤལ
ེ ་བའི་གསུམ་བཅུ འི་ བསྒྲིལ་པ་ཡི ན་ན།

ཞི བ་ཁང་གི ་རྩོམ་

ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོ བོད་ཀྱི་

ཡུ ་ གུ ར ་སོ ག ས་ཡི ན་ནའང་བོད ་ཀྱི ་ གནད་ ཡོ ད། དཔེར་ན། ལྷ་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྲུང་བརྩི་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་
དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་ཤས་སྔནོ ་བོད་ཀྱི་ལས་

དོན་གསལ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།

བོད་འདི་རང་བཞིན་ སྐབ ས་སུ ་ སྙིང ་དོན ་དེ་ རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི ་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་ཡོ ད་པ་དཔེར་ན། ཧོང་

ཀོང་དང་། ཐེ་ཝན། སོག་པོའ་ི མི ་རི གས།

དེ་དག་གསུམ་ གྱི ་བཞུ གས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་འཚོ གས་པའི་

འཕནྲི ་དང་། བོད་

གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་གསུང་དོན། དེ་རི ང་

ནས་བཟུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དབུ་བརྙས
ེ ་

ཉེ་ ཆར་བོད ་ཀྱི ་ ལས་དོན ་སྐ ར
ོ ་

དེ་དག་ནང་ཧ་ཅང་
ག ས ལ ་ པོ ་ བ ཀོ ད ་

ལྷངི ་འཇགས་ ས་ག ྲོང ་ཁ ྱེ ར ་རི མ་

པོ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། ཡི ད་ཆེས་སྐ་ྱེ རྒྱུའི་ པ འ མ ་ ག ྲོ ང ་ ཁ ྱེ ར ་

རྒྱ་ནག་གི ་གནད་ཡོ ད་དབུ ་ཁྲི ད ་རྣམས་

གཞི་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་ ཅན་ལ་བསྒྱུར་ཡོ ད།
དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་ལམ་འདི་ད་ དེ་བཞིན་ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁ།ྲི

གཞིས་ཀ་ གྱི་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཆགས་པ་མ་ཟད། ནང་ཡོ ད་པ་དེ་སྐརོ ་རེད་འདུག

འཛི ན་སྟངས་དང་། འཛུ གས་སྐྲུན་གང་བདྱེ ་

ཡི ན་ན། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་སདྲི ་

ཡར་རྒྱས་ བརྟེན། བདེ་སྤྲོད་བདེ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཟེར་ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱི་ཡོ ད།

དོན་སྐར
ོ ་གྱི་བཞུགས་མོ ལ་ཚོ གས་འདུ་ཞེས་

འཛོ མས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཐོག་སྲིད་བྱུས་

ལྟ་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ འ་ི

ངོས་ནས་བལྟས་པ་

རང་སྐྱོང་

ུ ་པ་མེ ད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པར་ ལྗངོ ས་དབུ ས ་བརྙ ས
རྩེ་དེ་ དག་གྲོང ་ཁྱེར ་གྱི ་ རི མ ་པར་ཕྱི ན ་ན། ནས
ེ ་པའི་ མཛད་སྒ་ོ དེ་ རི ང ་
ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན།

ཕལ་ཆེར་ཉིན་

ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་གྱི་གོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བྱུ ས ་ཤི ག ་ལ་ངོས ་འཛི ན་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ། འགྲོ་དང་མ་འགྲོའི་བགྲོ་གླངེ ་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ བ་དེ་རྒྱ་མི ་མ་གཏོགས་བོད་མི ར་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ གྲངས་གསུམ་བཞི ་རྗེས་ལ་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་
དེར་བརྟེན་རྒྱ་ འགའ་ཤས་ཕེབས་ངེས་རེད། སྐབས་དེར་
དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཨ་རི འི་ཕོ་བྲང་ གྱི་གནས་རི མ་ལ་ཡར་སྤར་བ་རེད་ཟེར་དུས་ པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

པའི ་ ནང་གཙོ ་ བོ་ བོད ་འདི་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་སྔ་

ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སྤལེ ་ཟིན་པ་རེད། ཉེ་བའི་ འོན ་ཀྱང་དོན ་དངོས ་སུ ་ གྲོང ་ཁྱེར ་ཆགས་ ལན་འདེབ ས་བྱས་ཡོ ད ་པའི་ ནང་བོད ་འདི་ དོན་དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་། ཉེ་

ཀྱི ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེ ད །
བོད་སྤྱི་ཡོ ངས་ཐོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ བཏོན་

དཀར་པོས ་གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་ ཧ་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་ཡོ ད་རེད། ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོར་ང་ཚོ ས་ གཏམ་བཤད་གང་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་ནང་

མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡི ན་པ་དང་། དེ་

ཆར་ཡུ་རོ བ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཙོ ་ པའི་སྐབས་སུ་དེའི་ནང་སུ་འདྲ་ཞི ག་བསླབེ ་ སྔནོ ་མ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་རེད།

ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི ་

འབྲེལ་མོལ་གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་ མགྲོན ་ཁང་སོ ག ས་ཚོ ང ་རི ག ས་གང་ཞི ག ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡི ན།

བཞི ན ་སྐུ་ ཕྲེང ་རི མ ་བ ྱོན ་གྱི ་ ཡང་སྲིད ་སྐར
ོ ་

ཐོག ་ནས་བདག་དབང་དང་འགན་དབང་
ཡོ ད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་

ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་ཀྱི་མེད་སྐརོ །

བོད་ནང་

མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ལ་བོད་རྒྱ་ པ་ཡི ན་ན་ཡོ ང་ཆོག་པ་དང་།

པར་བརནྟེ ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ང་ཚོ ས་ཞུས་པ་ གཉེར་ནའང་།

ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་ཡོ ད།

དོན་ཚན་བཞི་པ།

ཟ་ཁང་དང་ སྔ ནོ ་མ་བོད ་འདི ་ རང་བཙན་གཙང་མའི ་ ཞིག་ཡོ ང་གི་མ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག དེར་
ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་ བརནྟེ ་སྡངི ས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དེ་དག་གི་འག་ྲོ སྟངས་འག་ྲོ འདི་བཙན་བཟུང་འོག་གནས་ཡོ ད།

ི ་བསྡུས་འདི་ཡི ན་ཞུ ་རྒྱུ་
ཡང་ ལ་ལན་འདེབས་སྙང

ལུགས་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གུ་ཡངས་ཡོ ད་ སྲིད་སྐར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ ཡི ན།

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ཡི ག་ཆ་དེའི་ནང་བཀོད་

དེ་ནི་ཁོ་རང་ཚོ འི་ཐབས་བྱུས་འདི་ལྟར་རེད། ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་ ༨༠ ཡོ ད་པ་དེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོ ད།

དེ་རི ང་འདིར་ང་ཚོ ས་ལན་འདེབས་

བྱས་པ་འདིའི་ནང་བོད་ནི་སྔ་མོ ་ནས་རྒྱ་ནག་

གི ་ ཆ་ཤས་མི ན་པའི ་ ཁུ ང ས་སྐ ྱེལ ་ར་སྤ ྲོད ་
དང་།

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕངྲེ ་རི མ་བནྱོ ་གྱི་

ཞེས་གསར་འགོད་

གཉིས་སྨན་དབུ་ པས་དྲི་བ་ཁག་གཅི ག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་

དཔལ་འབྱོ ར ་ཡར་རྒྱལ་གཏོང ་གི ་ ཡོ ད། པ་དང་། ཡོ ངས་གྲགས་སུ་རྒྱ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་ དང་འགན་དབང་མེད།

ཡོ ད།

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

ྗེ ་གསར་འགོད ་
བོད་ནང་ པར་བརནྟེ ། རྒྱ་མི འ་ི མི ་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་ མཆོག་ལ་མ་གཏོགས་སུ་ལའང་བདག་དབང་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་རས

འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་གྱི ་ ཐོག ་ནས་དཔལ་འབ ྱོར ་

ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བཏང་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་

ཆར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལས་མི ་འདྲ་བ་

འཛུ གས་སྐྲུན་ཧ་ཅང་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད། ཅེས་པ་ རི གས་མི ་འབོར་མང་བ་ཡོ ད། ཚོ ང་རི གས་ མའི་ལམ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་བོད་མི འ་ི རྒྱབ་སྐྱོར་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
བདེ་སྤྲོད་བདེ་ལེ ན་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ རྒྱ་རི གས་ཀྱིས་གཉེར་བཞིན་ཡོ ད། གལ་ཏེ་ ནག་ལའང་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

རྒྱ་

བདེ་སྤྲོད་

ལྟར། བདེ་སྐྱིད་སྤྲད། བདེ་འཇགས་ལེན། ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁ།ྲི གཞིས་ཀ་རྩེ་དེ་དག་ བདེ་ལེ ན་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་རི གས་

ྱེ ་གྱི་རི མ་པར་སྤར་ཏེ་ཕྱིའ་ི རྣམ་པ་དེ་ ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་།
ཞེས་བཤད་སལ
ྲོ ་འདུག དེར་བརནྟེ ་འཛུ གས་ གངྲོ ་ཁར

བོད་མི ་རྣམས་

སྐྲུན་སྤལ
ེ ་ནས་བོད་མི ར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོ ད་ ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོ ད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད། འོན་ བཙོ ན ་འཇུ ག་དྲག་གནོན ་འོག ་གནས་རྒྱུ ་

