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་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བཙུན་མ་ཉི་ཤུ ར་དགེ་བཤེས་མའི་
ཕྱག་འཁྱེར་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་ཐུ གས་གསོའ་ི
གསུ ང་འཕྲིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་

འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་རྟགས་གསལ་བཏང་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་དེ་དག

སྤྱིར་ང་

ངོས་ཀྱིས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་རྒྱུད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་

རྒུ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི ་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

བརྒྱ་ལྷག ་ཙམ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གི ་ ནང་ཆོ ས ་

ཆོ ས ་ལ་ན བུ ་ཕྱོགས་པ་དོ་ སྣང་བ ྱེད ་མཁན་

གཞུ ང ་ཆེ ན ་བཀའ་པོད ་ལྔ ར ་སླ བོ ་གཉེར ་

བརྒྱབ་ནས་གོ ང ་དུ་ ངོ་ སྤྲོད ་ནང་བཤད་པ་ ཕྱོགས་ནས་གཉན་མགོ ན ་གསུ ང ་རབ་པ།

ཆོས་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་

དགེ ་ བཤེ ས ་མའི ་ མཚན་རྟགས་ཀྱི ་ ཕྱག་

ཀྱི ་ བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོ་ བོ་ ལོ ན ་ནས་དེ་ རི ང་

པ་ལྟ་བུ་ཧ་ལམ་ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད། སངས་

༢༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་གྷནོ ་འདོད་

བྱས་པའི ་ འབྲས་སྤུང ས་བླ་ སྤྱི ་ རུ ་ ནང་པའི ་

མཐར་སོ ན ་བྱུ ང ་བའི ་ བཙུ ན ་མ་རྣམས་ལ་
འཁར
ྱེ ་གསོ ལ་རས་བསྩལ་བའི་མཛད་སྒའོ ི་

ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ནས་བཀའ་

བ་སྔ་ ར ས
ྗེ ་ཚར་འགའ་ཤས་མཐོང ་བ་རེ ད ། ཚོ ར་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་གསུམ་ བརྒྱབ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་འདི་དེ་སྔ་ང་ཚོ ་བོད་པའི་
འདི་ལྟར་བྱས་ནས་

ལོ ་ ནས་ལོ ་ བསྟུད ་དཔེ་ ཆ་བལྟས ་ཨུ ་ ཚུ ག ས་

ཕྱོགས་ཀྱི ་ སྡ་ེ ཚན་འདི་ དུས ་ཕྱིས་ཀྱི ་ ཁམས་

ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི རྒྱུག་སྤྲོད་

ཞེས་ཧ་ཅང་གི ་མཁས་པ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་བྱུང་

དགེ་བཤེས་མའི་མི ང་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཟག་སྒསོ ་བཙན། ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་འདི་

ནང་བཞི ན་རེད།

ཡོ ད། ཁོང་གི ས་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན། གང་

འབུལ་རྒྱུ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞི ན་

ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཞྭ་དམར་བརྗོད་སྐབས་

ཞྭ་མོའ་ི ཐོག་ནས་ཤོད་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་

ལྡན་པ་ཞི ག་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཆོག དུས་

ཞྭ ་ མོ ར ་ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེ ན ་པོ་ བརྩི་བཞི ན ་པ་

ཚོ ད་འདིར་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་གདན་ཞུ་དང་

དེར་བལྟ་བ་ཡི ན་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལའང་

འབྲེལ་ནས་ཕེབས་པའི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་

དབུ་ཞྭ་ཞི ག་སྒྲོན་དགོས་པ་འདུག

ཆེ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་གཉིས། དེ་བཞི ན་བཙན་

ཆོས་

གག
ྲོ ས་ཕོ་མོ ་ལྷན་རྒྱས་འདུས་པའི་དབུས་སུ་ ཐོག་ནས་ལག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་འཇུག་པོ་ཞི ག་མཐོང་བྱུང་

ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་དེར་ཁ་སང་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ ཐོག་མ་དེར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤི ས་ ཞེས་དང་།

ལྟར་ཨ་ནི་དགེ་བཤེས་མ་ཟེར་དུས་ཏོག་ཙམ་ བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
བརྒྱབ་ཡོ ད། བར་སྐབས་རྡ་ས་དང་ས་གནས་

བྱས་ནས་ཞྭ ་ མོ ་ ཚོ ན ་མདོག ་དམར་པོ་ དང་

ཞྭ་སེར་ཟེར་སྐབས་ཞྭ་མོ འི་ཚོ ས་གཞི འི་ཐོག་

ནས་དགེ་བཤེ ས་མ་ཐོན་དང་པོའི་ལག་ཁྱེར་

རང་ཚོ ས ་ཨུ ་ ཚུ ག ས་བརྒྱབ་ས ་ྟེ སླབོ ་གཉེར ་

རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ཞྭ་མོ འི་སྒང་ལ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་

ཞེས་ལབ་པ་རེད། དཀར་པོ་བྱས་ནས་ཡོ ད།

དེ་རི ང་འདིར་བཙུན་མའི་ཁོངས་

གོ་མི ་བདེ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཁྱེད་

ཀྱང་བླ་ མའི་ ཆོ ས ་ཡི ན་པའི་ དག་སྐྱེལ ་བྱས་

སེར་པོ། ནག་པོ། དེ་ནས་བོན་ཞྭ་དཀར་

སླབོ ་སྕལ་དོན།

བྱོལ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཁག

འགའ་ཤས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་འདི་ བླ་ མའི ་

ང་ཚོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོ ས་

སུ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཡང་སྒསོ ་
དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚོ ས་

དོན།

ཡང་མཐུ ད་བཀའ་སླ ོཔ ་སྩལ་

བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་ཟེར་བ་དེ་དག་ས་

དགེ ་ བཀའ་རྙི ང ་གི ་ དབྱེ་ བ་གང་ཡང་མེ ད ་
པར་ཚང་མར་ཁྱབ་ནས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་

དེ་ནས་

ཡར་ཕྱིན་ནས་སྟོན ་པ་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་

ལའང་དབུ་ཞྭ་ཞི ག་སྒྲོན་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད་
འདུག བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སླངོ ་གི ་

ཡོ ་བྱས་བཅུ ་གསུམ་ཞེས་འཚོ ་བའི་ཡོ ་བྱས་

བཅུ ་ གསུ མ ་གསུ ང ས་པའི ་ ནང་ཞྭ ་ མོ ་ མེ ད །
ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་རླབས་ཆེན་ཆེན་གྱི་མཛད་བྱེད་འཇོག་གནང་མཛད་པ་
ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཀྱི ་ གདན་ས་འབྲས་སྤུ ང ས་བླ ་ སྤྱི ར ་ཕྱི་ལོ ་
ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐོག

ནས་བསྐྱོད་ཐུ བ་པའི་མཛད་བཟང་ཐོག་ཆོ ས་ ལྡ ན ་གྱི ་ བཙུ ན ་མ་དང་སྐུ་ སྐྱེད ་མ་རྩ་ཆེ ་ དེ་

གདན་ས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ཚོ གས་

རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་ འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དགེ་

གྱི ་ གཞུ ང ་ཆེ ན ་ཁག་ལ་སླབོ ་གཉེར ་གནང་

ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་རང་བཞི ན ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཆགས་ ཆེ ན་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱས་ནས་གྲྭ་པའི་དགོན་

༢༠

ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཡི ན་ན་དགོན་པ་དང་བཙུ ན་མའི་དགོན་པ་ གཉེར་རི མ་པ་ལོ ་མང་པོ་མཐར་ཆགས་སུ་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཆེད་ཐོག་མར་གྲགས་པ་དགེ་

གཉེར་གྱི་རི མ་པའང་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་ ཀྱི ་ མཚན་རྟགས་བཞེ ས ་རྒྱུ ་ལྟ་ བུ ་ བོད ་པའི ་

ཡོ ད།

སྐབས་དེར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

མཐར་བསླབ་པ་མཐར་སོ ན་པའི་བཙུ ན་མ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་

མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། འདི་ནི་དངོས་ཡོ ད་ བཤེས་མ། ཞེས་རི མ་པ་མཐའ་རྒྱག་གཞུང་

སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད།

བསླབ་པ་སླབོ ་ ཡོ ད་པ་བྱས།

ལོ ་ རྒྱུ ས་ཁྲོད ་ད་བར་རྩ་བ་ནས་བྱུ ང ་མྱོང་

གི ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་།

དགེ ་ བཤེ ས ་ཀྱི ་ མཚན་རྟགས་བཞེ ས ་ཟེར ་ མའི་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་འབུལ་རྒྱུའི་ལམ་སལ
ྲོ ་འདི་

ཡང་

བཙུན་མ་ཚོ ས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་

དེའ་ི མཇུག་ཏུ ་དགེ་བཤེས་

ཀྱང་།

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ནས་ མེད། དེར་བརྟེན་ཐེངས་འདིར་དགེ་བཤེས་

སྒས
ོ ་དེང་དུས་སྤྱི ་ཚོ གས་གསར་པའི་འཁོར་ ཡག་དེ་ད་བར་བྱུང་མྱོང་མེ ད་པ་ཞི ག་རེ ད། བོད་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་པ་

ཆེ ན ་པོ་ དཔལ་ལྡན ་འབྲས་དཀར་སྤུང ས་པ་ ཡུག་ཁྲོད་ཕོ་མོ ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་ འདི་བརྗོད་སྐབས་བཙུན་མའི་ཁྲོད་མཁས་པ་ དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་རེད། ཅེས་

ཕྱག་བཏབ་ནས་ད་བར་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༠༠

འཁོར་བའི་རནྟེ ་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་མོ ན ་

གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བྱེས་

དུས་དབང་སྔནོ ་འགྲོའ་ི བཀའ་ཆོས་ཉིན་གཅིག་
འཕར་མ།
༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་སྔནོ ་འགྲོའ་ི བཀའ་
ཆོ ས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ར་དགོངས་ནས་ཉིན་གཅི ག་
འཕར་མ་མཛད་གཏན་འཁེལ་འདུག་པར་བརྟེན།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢ ནས་ ༤ བར་དཀྱིལ་འཁོར་ས་ཕྱོགས་
སོགས་དབང་གི ་སྟ་གོན་ཆོ་ག་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༥
ནས་ ༨ བར་སྔནོ ་འགྲོའ་ི བཀའ་ཆོས་སྩལ་གནང་
མཛད་རྒྱུ། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་དབང་གི ་ཆོ་
ག་དང་འབྲེལ་བའི་འཆམ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་
སླབོ ་མ་རྗེས་འཛི ན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ནས་ ༡༣ བར་
དབང་དངོས་གཞི ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་
ས་མཆོ ག་ལ་བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུ ལ་ཞུ ་རྒྱུ ་
མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ནས་དད་ལྡན་
མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་ཚེ ་དབང་སྩལ་གནང་མཛད་
རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།
བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་མཆོག་དུས་དབང་གོ་
སྒྲིག་ལ་གཟིགས་ཞི བ་གནང་བ།

ཡོ ད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་སྔ་མོ་ང་ཚོ ་བོད་ལ་ པ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་བསླབ་པ་སླབོ ་

བཤེ ས་མའི་ཕྱག་འཁྱེར་གསོལ་སྩལ་མཛད་

ཡོ ད།

༄༅།
།༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐུ གས་འདྲིས་
ཧ་ཅང་ཆེ ་ བ་དང་བོད ་མི ར་ཁ་ཞེ ་ གཉིས ་མེ ད ་
ཀྱིས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་དགུང་ལོ་ ༩༤ ཡི ན་པ་སྐ་ུ ཞབས་
ི ་མེན་ Benjamin Gilman
བྷནེ ་ཇ་མི ན་གྷལ
མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་
སྐུ ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་པ་རྫོ ག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐྱོའི ་ གནས་
ཚུལ་ཐོན་པར་བརྟེན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དམ་པ་ཁོང་
གི ་ རྗེས ་ཤུ ལ ་སྐུ་ ཟླ་ལྕམ ་སྐུ་ ཇོར ་ཇི ་ ཡ་གྷིལ ་མེ ན ་
Georgia Gilman ལགས་ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི
འཕྲིན་ཡི ག་ཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
ཡུ ན་རི ང་ནས་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་
ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་པོའི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་ཨ་
རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷནེ ་
ཇ་མི ན་གྷིལ ་མེ ན ་མཆོ ག ་འདས་ག ང
ྲོ ས་སུ ་ གྱུ ར ་
བའི་ཡི ད་སྐའྱོ ི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ངས་བོད་མི འི་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུ ས་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ལ་
ི ་ཐག་པ་ནས་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་དང་སྦྲགས་
སྙང
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ི་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཅེས་སོགས་འཁོད་འདུག །

ལ་མཚོ ན ་ནའང་བོད ་མི ་རྣམས་རྗེས ་ལུ ས ་ དང་གྲུབ་པ་ཐོབ་མཁན་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ གསུངས།
མ་འཐེབ་པར་ཡར་མཐོན་གྱི ་སྤྱི ་ཚོ གས་སུ་ ནས་གང་ཡང་ཐོན་མ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་
རླམ
ོ ་པ་རྣམས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་ཞི བ་ཐོག་ དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི ན།

མཁས་གྲུབ་གཉིས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་

རྒྱབ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ Nit-

ish Kumar མཆོག་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི
དབང་ཆེ ན་ཐེངས་སུ མ་ཅུ་སོ ་བཞི ་པ་གནང་སའི་
ཆོས་རྭར་འཚམས་གཟིགས་གནང་འདུག
སྐ བ ས་དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་བདེ་ སྲུ ང་
བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་དང་འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག དུས་དབང་གི ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་དྲུང་
ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས། གཞན་ཡང་
ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་ལས་བ དྱེ ་
རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ ་ཞུས་འདུག །

2

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

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༨

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མོན་གྷ་ོ བོད་མི འ་ི ས་ཞི ང་བོགས་
གཏོང་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀོད་པ།
ལགས།

ལྷ་ོ སྤྱིས་གཙོས་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གཞི ས་

ཆགས་ཁག་ལྔའི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་
པ། ས་གནས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་

kul

S.S. Na-

ལགས་དང་ལས་རོགས་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་

Chandrashekar

ལགས།

ས་གནས་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཚོ གས་མི ་

རྣམ་པ། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ཕྱག་མཛོ ད་རྣམ་

པ། ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
༢༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ མདུན་དུ།

རྒྱ་

གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི་ བྱང་

ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི་ ཀར་ཝར་

རྫོང་གི ་རྫོང་དཔོན་ཨེ ་སི ་ཨེ ་སི ་ན་ཀུལ་
Nukul

SS

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ཚབ་

ཞུས་པ་དང་། མོན་གྷ་ོ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

ཀརྨ་ལགས་ཀྱིས་དབུས་བོད་མི འི་ངལ་སེལ་

ཚོ གས་པའི་ཚབ་ཞུས་ནས་མོ ན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་

ི ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ས་
གླང
ཞི ང་བོགས་གཏོང་གནང་བའི་ཁྲིམས་མཐུ ན་

གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀོད་འདུག

མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ།

སེར་

སྐྱ་མི ་ མང་བཅས་ཁྱོན ་མི ་ གྲངས་སྟོང ་ཕྲག་

༢༤

ཉིན་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་ཀོང་

དོན ་ཇི ་ གནང་ཡོ ང ས་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ ་ བཅས་རྡ་ཤོ ད ་ཀ་ཅ་རི ་ སྐར
ོ ་སྲུ ང ་བའི་ ཐང་

དང་། རྗེས་ལོའ་ི ནང་འོས་བསྡ་ུ དང་འབྲེལ་ ཆེ ན་དུ་འདུ་འཛོ མས་ཡོ ད་སར་ཆེ ད་བཅར་
བའི ་ ཆེ ད ་བཅས་ གྱི ས ་ཚོ གས་པའི ་ གཙོ ་འཛི ན་གཞོ ན ་པ་

ཀྱི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་ མཆོ ག་ལ་དགའ་བསུའི་མཇལ་དར་འབུལ་
ཐོ ག ་ ག སུ ང ་ ལམ་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།
བཤད་གནང་

རྒྱ་གར་གཞུ ང་མང་གཉིས་བོད་

བ ར ་ ཕེ བ ས ་ མི ར་ཤི ན ་ཏུ ་བཀའ་དྲིན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པས་
པར་དཔལ་ལྡ ན ་ གཞུང་འཛི ན་དང་།

གཞུང་འཛི ན་མ་ཡི ན་

སྤྱི ་ ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་ པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་རྣམ་པ་

ག ཞོ ན ་ ཨ ་ ཅཱ ་ བཞུགས་སྒར་དང་། དེའ་ི ཉེ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་
རེ་སི ་ཨ་ཡི ་

Indian National Congress

ཡི ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཞོན ་པ་སྐུ་ ཞབས་ར་ཧུ ལ་

གྷ ན ་རྡི་མཆོ ག ་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ ཀོང ་

རེ ་སི ་སྲིད་གཞུ ང་གི ས་ལོ ་བཞི འི་རི ང་ལས་

ངོས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་དབང་
འོག་ཏུ ་བཅུག་ནས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་ཡི ན།
ཏན་ཏན་དབང་ཐོབ་ཀྱི་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།
༡༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཚོ གས་མཆོག་དང་།
ཡར་འཕེལ་མཆོག

རྱ་ཡེ ་ཤེ ས ་ཕུ ན ་ སྐབ ས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་

སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་པ་ ནས་བཀའ་ད ྲིན ་བསམ་ཤེ ས ་ངང་གུ ས ་

ཚོ གས་དྲུང་བཅས་ཧི་ བཀུ ར ་དང་དགའ་བསུ ་ ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཀོང་རེ་སི ་ཨ་ཡི ་ཚོ གས་ ཐོབ ་རྒྱུ འི ་ འབད་རྩོལ་གནང་དང་གནང་

པའི་དབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ་དང་། མང་ཚོ གས་ བཞི ན་ཡོ ད།།

མང་ཚོ གས་སྤྱི་ཡོ ངས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ ་ཤུ གས་རྒྱག་དགོས། ང་
དུ་བཅར་བའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ ཚོ ་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ལ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ནས་གནས་མཇལ་

དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཅེས་ དད་པ་བྱེད་མཁན་དང་།

སྩལ་དོན།

འཕགས་པ་སྤྱན་

འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་གནས་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ་ རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ གདུལ ་ཞི ང ་ཡི ན་སྟབས།

རྐྱེན ་གཙོ ་ བོ་ ནི ་ བོད ་རྒྱ་ཆེ ་ མི ་དམངས་ཀྱི ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ལ་དད་པ་
སེམས་ཤུ གས་ལས་བྱུང་བ་དང་།

སེམས་ ཙམ་མི ན་པར་གང་ཐུ བ་ཀྱིས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་

ཤུ གས་དེ་ཡང་ཧ་ལས་པ་ཞི ག་ཡོ ད། རྒྱ་མི ས་
༢ བརྒལ་བ་འདུ་ འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་ལྷ་ོ
དྲག་གནོན་ཤུ གས་ཆེ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།
ཡོ ལ་ཙམ་ཐོ ག ་དགའ་ལྡ ན ་བྱང་རྩེ་ཐོ ས ་ སྤྱི ་ཆོ ས་འཕེལ་ཐུ བ་བསྟན་ལགས་ཀྱི ་ཕེབས་
བོད་མི ་མང་གི ་སྙངི ་སྟོབས་དང་།
ལྷག་
ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་འདུ་ཁང་ནང་དུ། བསུ འི་གསུ ང ་བཤད་གནང་ག བ ་མཚམས།
བསམ་ནོར་གླང
ྲུ
བསམ་འགྱུར་བ་མེ ད་པར་བསྡད་པར་བརྟེན་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ ས་གནས་རྫོང ་དཔོན ་གྱི ས ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་
ི ་འདིའ་ི ཐོག་ཏུ འང་དོ་སྣང་ཇེ་ཆེར་
འཛམ་གླང
དང་། དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ གི ་ཚབ་ཞུས་ནས་མོ ན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
ི ་བོད་
འགྲོ་བ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་བླ་ོ
ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་ མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས ་ས་ཞི ང ་
བདེ་པོ་བྱོས། ངོས་རང་ལོ་ངོ་ ༨༡ ལ་སླབེ ས་
འཕེལ་མཆོག ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་ བོག ས་གཏོང ་གི ་ ཁྲི མ ས་མཐུ ན ་དེབ ་སྐྱེལ ་
ཡོ ད་ནའང་། གཟུགས་ཁམས་ཧ་ཅང་བདེ་པོ་
གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
ཡོ ད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ནས་ཏན་
ལྔ ་ པའི ་ སླ བོ ་སྟོན ་པ་བཀའ་ཟུ ར་པདྨ་ཆོ ས ་ འོག་མཐུ ན་རྐྱེན་ཇི་ཡོ ད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཁག་ངོ་
ཏན་ང་ཚོ ་གཞི ས་བྱེས་མཉམ་འཛོ མས་ཕལ་
འབྱོར་མཆོག བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཨ་ སྤྲོད་གནང་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་
ཆེར་ཡོ ང་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་བླ་ོ བདེ་
ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་དང་གོ་བོ་བླ་ོ བཟང་ཕན་བདེ་ གི ས་གསུང་བཤད་གནང་།
པོ་བྱས་ནས་སྡདོ ། གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ལོ་ན་
དེ་རྗེས་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

སྐ་ུ ཞབས་ར་ཧུ ལ་གྷན་རྡི་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཕྱིར་སྤྱི་ལྷན་གྱི་
སྐ་ུ ཚབ་བཅར་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
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དགོས་པ་ཡི ན། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག དགེ་འདུན་དཀོན་

མཆོ ག ་ཅེས ་པ་དེ་ དག་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་
པ་དེ་དག་ཡག་པོ་ཞི ག་ཤེས་པར་བྱས།

ཡེ ་

ཤུ འ་ི ཆོས་ལུགས་དང་། ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་
རྣམས་ཡག་པོ་རེད།

ཆོས་ལུགས་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་འཇི ག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོས་ཁས་
ལེན་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་

སྟོན་པ་དང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡོ ད་མེ ད་རྣམས་ཤེས་

པར་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའ་ི ཐོག་ནས་སྐྱབས་
འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་འདོན་པ་དང་།

སངས་

གཞོན ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་སླབོ ་སྦ ང
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ ་གལ་ རྒྱས་ཆོ ས་ཚོ གས་མའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་

གནད་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞི ན་དཔལ་འབྱོར་ དང་སེ མས་བསྐྱེད་རྣམས་བསམ་བླ་ོ ལེ གས་

འདུ་ འགོད ་བྱ་རྒྱུ ་ཡང་གལ་གནད་ཆེ ན ་པོ་ པར་འཁོར་བ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའ་ི ཐོག་
ཡི ན།

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱས་ནས་ ནས་གཟུངས་སྔགས་མཎི ་ཡི ག་དྲུག་སོ གས་

དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་སྒརེ ་གྱི་མོ ་ཊའི་རི གས་ བགྲང་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ང་གི ་

ཉོ་རྒྱུ་དང་། ཁང་པ་རྫིག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལྟ་བུའ་ི རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་
ཐོག ་ཏུ ་གཏོང ་བ་མི ན་པར་དངུ ལ ་བྱུ ང ་བ་ ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

ཁྱེད་

རྣམས་མི ་ མང་སྐ ་ྱོ པོའི་ རི ག ས་ཀྱི ་ སླབོ ་སྦ ང
ྱོ ་ རང་ཚོ ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེ ན་སྐབས་སྡདོ ་
གི ་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སླབོ ་གྲྭ་ ཐུ བ་ཀྱི་མེད་སྟབས།

འཛུ གས་རྒྱུ་དང་།

སེམས་འཁྲལ་གཏན་

སྨན་ཁང་འཛུ གས་རྒྱུ་ ནས་མ་བྱེད་ཨང་། བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་

སོ གས་བདྱེ ་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན། ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ ༡༥ བར་དུས་འཁོར་

དེར་བརྟེན་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ དབང་ཆེ ན ་དངོ ས ་གཞི ་འཁེ ལ ་གྱི ་ ཡོ ད།
དགོས་པ་ཡི ན།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ སྐབ ས་དེར ་ཁྱེད ་རང་ཚོ ས ་སྨནོ ་ལམ་ཡག་

གི ས ་དཔལ་འབ ྱོར ་ཐད་ལྷུ ག་གཏོང ་སྲི ད ་ པོ་བརྒྱབ། ངོས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ཁྱེད་

བྱུས་ཀྱི་འོག་ནས་ཚོ ང་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་དཔལ་ རང་ཚོ ་དབང་འོག་ཏུ ་བཅུག་ནས་སྨནོ ་ལམ་
འབར
ྱོ ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་ རྒྱག་གི ་ཡི ན། ཏན་ཏན་དབང་ཐོབ་ཀྱི་རེད།
ཡོ ད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་འཛི ན་དགོས་པ་ཡི ན། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།། །།

ི ་པོ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སླབོ ་
མདོ་དོན་སྙང

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་པ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
༢༤

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་

དོན་གཅོད་དུ་གསར་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་

སྤ ྲོད ་རྩིས་ལེ ན ་གྱི ་ སྤྲོད ་དཔང་དུ་ ཕྱི་འབྲེལ་

དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་
ལགས་ཕེབས་ཡོ ད།

གཅོད ་གསར་པ་དངོས ་གྲུ བ ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་

ལ་འཚམས་འདྲིའི ་ མཇལ་དར་ཕུ ལ ་བ་མ་ དང་སྦྲགས།

ཟད། ཕྱི་འབྲེལ་

གཅོད་ལས་ཐོག་པ་སྣང་ས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་

སྐབ ས་དེར ་དོན ་གཅོ ད ་གསར་ དྲུ ང ་ ཆེ ས ་ དོ ན ་
རྙི ང ་གཉི ས ་ཀྱི ས ་ཐོ ག ་མར་༸རྒྱལ་བའི ་ ག ཅོ ད ་ ཟུ ར ་ པ ་

འགན་ཡོ ང ས་རྫོག ས་རྩིས་ལེ ན ་གྲུ བ ་ར ྗེས ་

དར་ཕུ ལ ་ར ྗེས ་དོན ་གཅོད ་ཟུ ར ་པ་སྣང་ས་

བ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་དོན་
ནས་དོན་ཁང་གི ་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

སྐུ ་ པར་མཐོ ང ་གྲོལ ་རི ན་པོ་ ཆེ ར ་མཇལ་ སྣང་ས་ཆོ ས་སྒྲོན་

ལགས་ཀྱི ་ད་བར་

དངོས ་གཞི འི ་ ལས་ཁུ ར ་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ་

ཆོ ས ་སྒྲོན ་ལགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུ ང ་ཆེ ས ་ དོན ་ཁང་གི ་ལས་

ི ་དབར་རྩིས་
འདུག དོན་གཅོད་གསར་རྙང

གཉིས ་ཀྱི ས ་ལྷ ་ོ ཨ་ཕི ་ རི ་ཀའི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ ཅི འི ་ ཐོ ག ་ ལ ས ་

རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་ཞི ག་ཚོ གས་

དོན་གང་ལེ གས་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ་

དྭགས་པོ་བསོ ད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་ དོ ན ་ཆེ ་ཕྲ་གང་

དོན་གཅོད་གསར་པའི་ལས་

ཡུན་རི ང་ལས་དོན་གང་ཅི ར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་

ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཡང་ཞུས་འདུག སྤྱིར་
དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི།

དེ་སྔ་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་

ཐེབས་རྩའི་དྲུང་ཆེ་ཡི ན་ཞི ང་། དོན་གཅོད་
ཟུར་པ་སྣང་ས་ཆོ ས་སྒྲོན་ལགས་ད་ཆ་ཤེ ས་
རི ག་དྲུང་ཆེ ར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་འདུག་པ་
བཅས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༦༠༠ འཁོར་བའི་
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ འདུན ་དམངས་དང་བཅས་མི ་ གྲངས་སྟོང ་
ཉིན ་རྗེ་ འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས ་ར ྗེ་ བཀྲ་ཤི ས་ ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་ འཛོ མ ས་ཐོག ་བཀའ་

དཔལ་ལྡན་པ་ཆེ ན་པོས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་ དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒ་ོ དངོས་གཞི ་དབུ་

པའི ་ གདན་ས་ཆེ ན ་པོ་ དཔལ་ལྡ ན ་འབྲས་

པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ ་ དྲུ ག ་བརྒྱ་འཁོ ར ་

པའི་ཕྱག་འཁར
ྱེ ་བཞེས་མཁན་དགེ་བཤེ ས་

བ་དབུ་འབྱེད་གནང་།

དཔོན་གྲངས་

བའི ་ རྗེས ་དྲན་དེབ ་ཐེར ་ལྷའི ་ རྔ་སྒྲ་ཞེས ་བྱ་

དེ་ནས་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི

གཙོ ་ཆེ ་ཤོ ས་ཆོ ས་རའི ་ ནང་

ལྷ་རམས་པ་གྲངས་ ༢༣༥ དང་། སླབོ ་ རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་གཏན་ལ་དབབ་
༢༣༩།

བཀའ་རམས་པ་ དགོས ་རྒྱུ ་དེ་ ལ་དགག་གཞག་སྤང ་གསུ མ ་

གྲངས་ ༣༣༤ བཅས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ ཟེར ་རྒྱུ ་ནི་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ་འདུག

རང་ལུགས་
གྲུབ་བསནྟུ ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ གཞན་ལུགས་དགག་པ།
སྩལ་དོན། མཆེད་གྲོགས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ གཞག་པ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ་དེ་འདྲའི་

དཀར་སྤུངས་པ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་
པོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ལ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་གསུང་བཤད་ཁག་མང་ ཐོག་ནས་ཞི བ་འཇུག་བདྱེ ་ཡོ ང་དུས་སེམས་

གྱི་མཛད་སྒའོ ི་དུས་ཆེ ན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་

གསུང་བཤད་ བྱུ ང ་གི ་ ངེས ་པ་ཐོབ ་ནས་སེ མ ས་བྱུ ང ་གི ་
དོན་དང་ལྡན་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གསུང་སོང་། ཤེ ས ་རབ་མཚན་ཉིད ་ཚང་བ་སླབེ ་པ་ཡི ན་

བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།

པོ་ཞི ག་གནང་ཟིན་པ་རེད།

ཚོ ད་ ༦ ཐོག་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པས་སྤསོ ་

དེར་བརྟེན་རྗེས་སུ་བཤད་མཁན་དེས་གོང་ ན། ཕལ་ཆེར་རྗེས་དཔག་རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

དུ་གསུང་བ་ཁག་ལ་དེ་དེ་བཞི ན་ནོ།

སྣེ་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཞེས་ སླབོ ་གཉེར ་བྱས་པའི ་ དོན ་དག་ནི་ ཚི ག་གི ་

ངོས་ ར ྗེས ་ཟློས་ཙམ་མི ན་པ་སེ མ ས་གཏིང ་ནས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཚོ གས་ཕེབས་གདན་

ཞུ་ན་ཕལ་ཆེར་འགྲིག་མི ་ཡོ ང་ངམ།

འཁོད་བསྟུན་མདོ་ལུགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་

པའི་དགོས་དོན་གང་རེད། ང་ཚོ ས་དཔེ་ཆ་ ཡང་ཡང་སྒམ
ོ ་ཡོ ང་དུས་སྒམ
ོ ་བྱུང་གི ་ཉམས་

ཀྱིས་འདི་བཤད་འདོད་བྱུང་། དཔེ་ཆ་བལྟས་ དངོས་གནས་ཡི ད་ཆེ ས་དང་བླ་ོ ཁེངས་ནས་

འདྲེན་ཞུས་ནས་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་
འདེགས་འབུལ་ཞུ ས་རྗེས་གནས་ཆུ ང་ཆོ ས་

བལྟ་རྒྱུ་ནི་མི ང་བླང་རྒྱུ་དང་།

མཁས་པའི་

མྱོང་སླབེ ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

མཐོང་ལམ།

ཡག་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་ཆེན་

རྒྱལ་ཆེ ན ་པོ་ ཚོ ག ས་དབུ ས ་སུ ་ སྤྱན་འད ནྲེ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ཁོངས་ཁལ་མུ ག་སྤྱི ་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི ང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་ཆ་བལྟས་པ་མ་རེད།

བའི ་ རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡ ན ་ཁྲི ་ གདན་ཟུ ར་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་སྒ་ོ མང་མཁན་རི ན ་

རྣམ་གཉིས ་ནས་བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་གྱི ་ སྒམོ ་ལམ། མི ་སླབོ ་ལམ་བཅས་ལམ་ལྔ་དང་།

ཞུས། ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་འབྲས་སྤུང ས་ཁྲི ་ པ་
རྣམ་པ་གཉིས་མཆོག་དང་། ཤར་བྱང་ཆོས་ པོ་ཆེ་མཆོག

ི ་མཁན་རི ན་པོ་
བླ་ོ གསལ་གླང

ཐུ ་ཝ་སྤྱི ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ ཚོ གས་ལམ།

སྦྱོར་ལམ།

མཛད་སྒར
ོ ་འཚམས་འཕྲིན ་འབུ ལ ་གནང་ ཐེག་ཆེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ས་བཅུ། ལམ་

རྗེ་རྣམ་གཉིས། འབྲས་སྤུངས་ཁྲི་པ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་བཅས་ཀྱི ས ་སྤས
ོ ་སྣེ་དང་བཅས་ བ་དེ་ཉིད ་རུ་སོ ག་སྐུ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཏེ་ལོ ་ ལྔ་དང་ས་བཅུ་དེ་དག་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་
ཆེ། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི ་མཁན་བླ་རྣམ་ མཛད་སྒར
ོ ་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་མགོན་པོ་གང་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་ དོན་ནི། ངོ་ཚོ ་འདི་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་
དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ ཉིད ་མཆོ ག ་ནས་རྗེ་ འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས ་

པ།

ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག དཔལ་ རྗེ་བཀྲ་ཤི ས་དཔལ་ལྡན་པ་ཆེ ན་པོའི་སྐུ་ཐང་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག དཔལ་ མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོའི་མདུན་དུ་སྣང་གསལ་

ལྡ ན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་

སྒྲོན།

ཤེ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་ རི ང ་

ཆེ ན ་དབུ ་ མཛད་ཀྱི ས ་བཀྲ་ཤི ས་པའི ་ ཤི ས་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག

དེ་ ནས་འབྲས་སྤུ ང ས་ཚོ གས་

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔའ་ི ལམ་ བརྗོད་གསུང་བ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཁྲི་པ་
སྟོན ་པ་བཀའ་ཟུར ་པདྨ་ཆོ ས ་འབ ར
ྱོ ་མཆོ ག རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྗེ་ འཇམ་དབྱངས་
མཆོག

ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུ ས་ཁག་གཅིག

ར་ུ

ི ་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་
ཆོ ས་རྗེའི་མཛད་རྣམ་སྙང

སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ། ས་ དང་ར ྗེ་ འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས ་རྗེ་ བཀྲ་ཤི ས་

གནས་རྫོང་དཔོན། སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ། དགེ་ དཔལ་ལྡན་པ་ཆེ ན་པོས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་

རྗེས་ས་གནས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་དང་།
རི ག་བཀའ་བླནོ །
མཆོག

ཆོས་ རེད།

ད་ལྟའ་ི ལས་དང་པོ་བ་ཉོན་མོངས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ དུག ་གསུ མ ་གྱི ་ འཆི ང་བ་ཀུ ན ་ལྡན ་དེ་ འདྲ་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ཞི ག ་གི ས ་ཧ་ལམ་ཉོན ་མོ ང ས་པས་ག་བར་

ཚོ གས་གཙོ་མཆོག། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ འཁྲིད་འཁྲིད་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དང་།

ཆེ ་མཆོ ག་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ ཉོན་མོ ངས་སྤངས་པའི་གྲལ་བའི་ཡོ ན་ཏན་

གྲུབ་མཚམས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སྤྱི ་ལྷན་ཁང་ སྒམ
ོ ་ལམ་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་ཐོབ་རྒྱུ་མེ ད།
ནས་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་བཀའ་དྲིན ་དྲན་ དང་པོ་ཐོས་པའི་གོ་བ་མ་ཆགས་ན། བསམ་

རྟེན་ཆོ ས་དུང་གཡས་འཁྱི ལ་ཞབས་དངུལ་ བླ་ོ གཏང་རྒྱུའི་གཞི ་མེད།

ཐོས་པས་རྩ་བ་

དགྲ་ཉོན་

མོངས་དུལ་དགོས། སྐབས་རེ་ང་ཚོ ་དཔེ་ཆ་
པོ།

རྒྱུ་དངོས་པོ་ལ་དགའ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་
གི ་འདུག འདི་སྤྱིར་སླབོ ་གཉེར་བྱས་ཡོ ད་
ནའང་གཤི ས་རྒྱུད་དུལ་བའི་དོན་དུ་མ་སོང་

བར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ང་རྒྱལ་

དང་ཕྲག་དོག་སྐ་ྱེ རྒྱུའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཆོས་སུ་
མ་སོང་བར།

ཆོས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གྲོགས་

སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་སྟབས།

ང་

ཚོ ་ ཚང་མས་དཔེ་ ཆ་བལྟས ་པའི་ ལག་ར ས
ྗེ ་

དེ་རྒྱུད་དུལ་དགོས།

རྒྱུད་དུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་
ནི། སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱུད་དུལ་རྒྱུ་མེད།

སྔགས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་བསགས་ནས་རྒྱུད་དུལ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ཆོས་
སུ་སོ ང་བ་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

བླརོ ་འཛི ན། འགྲེལ་བ་དེ་དག་ཚི ག་རེ་རེ་
ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་གཟེངས་བསྟོད་ཕུལ།
དེ་ རྗེས ་དགེ་ ལྡན ་ལུ ག ས་བཟང་ བཞི ན་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་ པོ་རེད། འདི་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
གཙུ ག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་སྐབས་བཅུ ་ བསྐྱོན།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་གཞི ས་ཁང་དང་ཞི ང་ས་སྟོང་པ་ཇི་ཡོ ད་གྲངས་ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་ཞུས་པའི་རེའུ་མི ག་གཤམ་གསལ།

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་གྲོས་ཚོ གས་སྔ་རྗེས་ནང་གཞི ས་ཆགས་ཐོབ་

སྐལ་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་རི མ་བྱུང་དགོངས་དོན་གཞི ར་བཞག་དང༌།
༡༦

སྐབས་

པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཕེབས་པའི་བཀའ་ལན་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་

༡༤

པས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་སྡག
ུ ་ལ་གཟིགས་ཞི བ་གནང་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་བརྩི་སྟེ་ཁོང་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཕྱོགས་སྐརོ ་བསྐྱར་
ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་ཆེད་འཛུ གས་གནང་ལུགས་སྐརོ ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ལྟར། ད་

བར་བོད་མི ་ཁག་ཅི ག་ལ་སྡདོ ་ཁང་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་ནའང༌།

བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་འབྱོར་ཁག་གཅིག་པུ་མ་ཡི ན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ལོ ་ནས་འབར
ྱོ ་བའི་བོད་མི ་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ ་གཞི ས་སྐལ་ཐོབ་ཐང་མེ ད་

པའི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་མང་དག་ཅི ག་ཡོ ད་པ་ཚང་མའི་དཀའ་ངལ་གཅི ག་
མཚུངས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མཁནྱེ ་ཆུབ་ལྟར་གཞི ས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི ས་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་

རྒྱུའི་ལས་གཞི ་དེ་བཞི ན་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ཁར་འགྲོ་གྲོན་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
དགོས་པར་ལོ་ཤས་ནང་གྲུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་རང་བཞི ན་ལས་མ་འདས་
ཤི ང༌།

ི ་ཁྱབ་ཁོངས་ཁ་འཐོར་དུད་ཚང་
དཔེར་ན་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་བདེ་སྐྱིད་གླང

༡༡༦ བརྒལ་བ་ཞི ག་ནས་འདས་པའི་ལོ་ ༣༥ ཙམ་སྔནོ ་ནས་སྡདོ ་ཁང་མེད་

པའི་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་རྣམས་དུས་ད་ལྟའང་སེལ་མ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་

ནས་རྟོགས་ཐུ བ་དགོས་པ་དང༌། དེའ་ི སྟེང་ད་ལྟའ་ི ཆར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

སུ་སྡདོ ་ཁྱིམ་མེ ད་པའི་བདེ་སྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་དུད་ཚང་ ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ནང་ཚུད་ལན་གསལ་འབུལ་དགོས་
གྲངས་ ༡༥༤༦ འབྱོར་ཡོ ད། གསར་འབྱོར་ཡི ན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་

པར་མ་བྱུང་ཚེ ་ཛ་དྲག་དགོས་གལ་མེད་པར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དེ་དོན་
གཞི ས་སྐལ་ཐོབ་ཐང་མེ ད་པ་དང་ཁང་གླ་སྤྲོད་དགོས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ དགོངས་འཇགས་ཞུ།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

སེལ་ཐབས་སུ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་གཞི ས་ཁང་དང་ཞི ང་ས་སྟོང་པ་ཇི་ཡོ ད་ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢ ལ།།
གྲངས་ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་ཞུས་པའི་རེའུ་མི ག་གཤམ་གསལ།
ཨང༌།

ས་གནས།

སྡདོ ་ཁང་སྟོང་

༡

ི ༌།
ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླང

༣༣

༣

ི ༌།
མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླང

༢
༤

༥

ི ༌།
ཨོ ་ཌི ་ཤ་ཕུན་ཚོ གས་གླང
ི ༌།
སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླང
ི ༌།
ཏི་ཛུ ་དར་རྒྱས་གླང

བསྡམོ ས།

ཞི ང་ས་སྟོང་པ་

པ་གྲངས།

ཨེ ་ཀར་གྲངས།

༦༤

༥༦༤

མེད།
༩

༥

༡༡༡

༩༦་༣༦
༤༥

མེད།
༣༥

༧༤༠་༣༦

གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ནང་ཁང་སྟོང་དང་ཞི ང་ས་སྟོང་པ་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་

དཀའ་སེལ་གཞི ས་སྐལ་ཐོབ་ཐང་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན་ན་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཅན་
རྣམས་ནས་དོ་བདག་སོ ་སོ འི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་བརྒྱུད་འབྲེལ་གཏུ གས་

༄༅།།༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་
འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་
བོ ད ་དོ ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བརྙན་འཕྲི ན ་གསར་
འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་
གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༨
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ི ་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ག་ྲྭ དབུས་བརྙས
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་
ུ ་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢

འདྲི་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་གསུང་བཤད་

དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་

སྤྱི ་ ནོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་

ི ་གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་
ཉིན་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

གནང་དོན།

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་
གར་གྱི ་ སྲི ད ་བླནོ ་ནེ་ རུ ་ མཇལ་

འ ཕྲ ད ་ མ ཛ ད ་ སྐ བ ས ་ ད གོ ན ་

པ་དང་གཞི ས་ཆགས་དགོ ས ་
ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་མེད།

ང་

ཚོ འི ་ མ་འོང ས་པའི ་ སོ ན ་རྩའི ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ང་
ཚོ ་ བོད ་པའི་ ཕྲུ ་ གུ ་ རྣམས་ལྡུམ ་རྭ འི་ ནང་གི ་

ཟད།

བཞི ན་གྱིས་གནས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། རི ་
སྐ ྱེ ས ་མེ ་ ཏོག ་ལྟ ་ བུ ་ཞི ག་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད།
འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་

བྱུང་ཡོ ད།

༸ གོ ང ་ ས ་ མ ཆོ ག ་

གི ་ ཐུ གས་ར ྗེའི ་ བཀའ་ད ྲིན ་ལ་

བའི་ དུས ་སྟོན ་སྲུ ང ་བརྩིའི་ མཛད་སྒའོ ི་ ཐོག ་

བརྟེན་དེང་སྐབས་བོད་པ་ཚོ ་འཛམ་གླིང་གི ་

གི ས ་བཀའ་ཤག་གི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ འཚམས་

བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་

ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་མགོ་ཁྱག་ཁྱག་

ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ གནང་གི ་ ཡོ ད ་པ་མ་ ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་འཐུ ས་ཤོ ར་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་
སྲི་ཞུ་བ་མི ན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་རང་

ཆེད་སྐ་ུ ལས་སྐནྱོ ་མཁན་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་ཡོ ད་ ཉིད ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དེར ་མཉམ་ཞུ ག ས་བྱས་

པ་དེ་ ནི་ གཟི་ བརྗི ད ་ཞི ག ་ལ་ངོས ་འཛི ན་ཞུ ་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཡོ ད་སྟབས་སེ མས་ནང་འགན་འཁྲི་ཆེ ན་པོ་

ུ ་པ་མཉམ་
ི ་སྤྱི་ཡོ ངས་ནང་ ཞི ག་སླབེ ས་ཏེ་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ནས
འཛམ་གླང

གནའ་དེང ་ཟུང ་འབྲེལ་གྱི ་ཤེ ས ་

སྐྱབས་བཅོ ལ ་བ་ས་ཡ་དྲུ ག ་ཅུ ་ ཙམ་ཡོ ད ་ སྤུ ང ས་གྱི ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་
དེར་
ཁོངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལས་ཚགས་ དགོས་འདུག་བསམས་བྱུང་།

ཐུ བ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བར་བརྟེན།

མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཆི ག་སྟོང་དགུ་ ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེ ད་ཤེ ས་རི ག་ལས་

ཡོ ན ་ཆ་ལག་ཚང་བའི ་ བོད ་མི ་ཞི ག ་ཡོ ང ་

མང་དག་ཅི ག ་བཙུ ག ས་ཐུ བ ་པ་

མོ ར་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ་ གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དམི གས་

ཅི ་ཞི ག་བྱུང་བ་ཡི ན་ནའང་འགྱུར་མེ ད་རང་

མེ ་ཏོག་ནི་ལྷགས་པ་དང་གངས་ཆར་སོགས་

གར་གཞུ ང་གི ་ངོས་ནས་མཐུ ན་

འགྱུར་གནང་ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོ ངས་ནང་བོད ་པའི ་ སླ བོ ་གྲྭ ་

དེ་བཞི ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད། རི ་སྐྱེས་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་ཡོ ད།

རྒྱ་

རི ང ་ལྔ་ བཅུ འི ་ དུས ་དྲན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ ཉིན ་

བསལ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་སྐབ ས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་
རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག
སྲི་ཞུ་བ་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཕྱག་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་

མེ་ཏོག་ལྟར་མི ན་པར་རི ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་བཞི ན་

ཆེ ད ་སླ བོ ་གྲྭ ་ དགོ ས ་ཀྱི ་ འདུག ་
ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

ཆགས་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་དགོངས་གཞི ར་
བཟུང་སླབོ ་སྤྱི་དང་དགེ་ལས། ཕ་མ་བཅས་

ནས་སྐ་ུ ལས་བསྐྱོན་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་

ཚུ ད་པ་མེ ད་ཅེ ས ་ཞུ ས ་ན་མ་འགྲི ག ་པ་ བརྟེན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ཤེས་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ནས་བཀའ་དགོངས་ ཁུངས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་ཤུ གས་ཆེ་སྦྱར་ཡོ ད།
གཞི ར་བཟུ ང་མི ་ཐོ ག ་རྒན་པ་ཚོ ས་ལྷ ག ་ རི མ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་འཛི ན་རི མ་

བསམ་རྣམ་དག་ཐོག ་ནས་སྐུ་ ལས་བསྐ ྱོན ་ བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ཡག་ཏུ ་ཕྱིན་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་མོ ན་ པའི ་ ཐོག ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
གྷ་ོ གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་ཟུར་མང་དག་ སྦྱར་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་སྨནི ་པ་ཞི ག་རེད། དེར་

སླབོ ་ཡོ ན ་གནང་སའི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་གི ་ གྲངས་

ཡོ ད ་པ་དེ་ ནི ་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ བརྟེན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་ འབོར་ཡང་མང་དུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་

དགོང ས་གཞི ར ་བཟུ ང ་གྲུ བ ་འབྲས་སྨིན ་པ་ བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ ཡོ ད།
ཞི ག་ལ་བརྩི་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་དེ་ ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་དང་།

ུ ་དབང་བཀའ་ཆོས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི ་མི ག་ནད་ལི ང་
དས
ཏོག་གཤག་བཅོས་ཐེངས་ ༡༧ པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོ ་ི
ཐད་གཏོང་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས།
སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་པ།
༄༅།
།མཚུངས་མེད་ལྷ་ོ སྤྱི་དང་ལ་སྤྱི་ མཐུ ད་འཐེན་གླ་སྔ་འཕྲོས་ས་གནས་སོ་སོས་
གཉིས ་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ སྔ་ འདོན ་བཏང་སྟེ་ འབིལ ་འཛི ན་འདི་ གར་
འབྱོར་མཚམས་སྐྱིན་ཚབ་འཇལ་སླགོ ་ཡོ ང་

མཆོག་རྣམས་ལ།

ཆེད་ཞུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ རྒྱུ།
ཀྱིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ འི་དབང་ཆེ ན་

དྲྭ་རྒྱའི་མཐུ ན་རྐྱེན་

AirJaldi

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༥
ཉིན ་བདེ་ ལེ ག ས་སྨན ་ཁང་ནས་སྔར ་བཞི ན ་

ཉེ་ཧོང་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

Association

གཤག་བཅོས་ཀྱི་སྨན་སྒར་ཐེངས་ ༡༧ འདི་

ཉིན་སྔ་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་

tibetlonline.tv/
cta-dharamsala/

http://www.

live-webcast-from-

དང་

https://www.

youtube.com/ user/ctaonlinetv

ཡང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་
Mobile Apps

གནང་འཐུ ས་ཡང༌།

AirJaldi

ལས་

AirJaldi

བཅས་ཀྱི་ནང་ཐད་གཏོང་

བོད་མི ་ཙམ་མ་ཟད།
པོ་གནང་བ་དང་།

དུས་དབང་དུ་

དངོས ་སུ ་ བཅར་མ་ཐུ བ ་མཁན་བོད ་མི འི ་

སྡདོ ་སྒར་ས་གནས་ཁག་གི ་ནང་རྒན་གཞོན་

མང་དག་ཅི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ས་གནས་

སོ ་ སོ འི ་ ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་

ཀྱི ་ ཐུ ག ས་འགན་འོག ་མི ་མང་ཚོ ག ས་ཁང་

ངམ་སྤྱི ་ ཁང་ནང་མཉམ་སྡདོ ་ཀྱི ས ་ཀམ་པུ ་

ཊར་བརྒྱུ ད་གླ ོག ་བརྙ ན ་ས ནྟོ ་བ ྱེད ་འཕྲུ ལ ་
འཁོར་ Projector ཐོག་ནས་སྟོན་ཐབས་

གནང་མཁན་ཡོ ད་ཚེ ་དྲྭ་རྒྱ་འཐེན་གླ་དཔལ་

ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེ ན་

གོ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གང་རུ ང ་ནས་གནང་

རྒྱུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ནས་བཀའ་
ཕེབས་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སོ་སོས་དེ་
དོན་གོ་སྒྲིག་ཐུ བ་ཐབས་དགོས་པ་དང༌། དྲྭ་

ཡོ ད ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་རྣམས་ལ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་

དྲྭ་རྒྱ་

ཞུས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་རྡ་སའི་ Ro-

2

Mbps. (Min. Internet speed required)

འབྱུང་ཚེ ་གང་ལེགས་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག
གཞི ་རྩའི་ ISP AirJaldi དྲྭ་རྒྱ་

for Ophthalmic Cooperation in Asia

ཡི ན་འདུག ་ཀྱང་ས་གནས་སོ ་ སོ འི ་ གནས་

འབྲེལ་བ་གནང་འཐུ ས།

འཐེན་གླར་ཧིན་སྒརོ ་ ༦༥༠༠།༠༠ ཙམ་
བབས་ལ་གཞི ག ས་པས་འགྲོ་ གྲོན ་འཕར་

ཆག་ཡོ ད་ཚེ ་སྒརོ ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ ལས་མི ་

བརྒལ་བ་གཏོང་ཆོ ག་རྒྱུ་བཅས་ཕེབས་སོང་
བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢
ཚེ ས་ ༢༠ ལ།།

AirJaldi

མཐུ ན་རྐྱེན་ཡོ ད་པའི་

གཤམ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ནས་ཁ་པར་
ཨང་གྲངས་

༠༩༨༨༢༢༩༧༧༠༦

ཐོག་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་

གི ་འགན་འཛི ན་གཙོ ས་གཞན་ཡང་འབྲེལ་

ནས་ཚོ ང་པ་གཞན་སུ་རུང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་
བ་གནང་སྟེ་འཁྲིད་འཐེན་ཆོག་རྒྱུ།

ས་གནས་ཡུལ་མི ་

རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་ཕན་རླབས་ཆེ ན་

འཁྲིད་

རྒྱང་སྲིང ་ཞུ ་ འཆར་ལྟར ་མང་ཚོ ག ས་ནས་ འཁྲིད་འཐེན་གྱི་མྱུར་ཚད་དམའ་མཐར་
ཐུ གས་སྣང་ཡོ ང་བ་ཞུ།

བཟང་པོ་ གནང་བ་ལ་ཡི ་རངས་ཞུ ས ་ནས།

In-

གཞན་ འཐེན་མཐུ ན་རྐྱེན་མེ ད་སའི་ས་གནས་ཁག་

Tibettv

ལྷག་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུ ད་ལོ་ངོ་

བཅུ་བདུན་རི ང་དམི གས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་

ternet Service Provider (ISP) ལེགས་པ་

གཞན་དག་ཡོ ད་པའམ་

བཅས་ལ་འཚམས་འད་ྲི བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུས་

ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱ་རྱ་ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་ ཏེ།

ཐེངས་ ༣༤ པའི་ལས་རི མ་ཆ་ཚང་བོད་ཀྱི་ ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་ AirJaldi དང་འབྲེལ་བ་
བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་

ཡི ་ཚོ གས་གཙོ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་

club

ཞེས་མི ག་དབང་ཆེད་སྨན་པའི་མཐུ ན་ཚོ གས་

མཆོག་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

1. Dharamshala
2. Norbulingkha
3. Chauntra
4. Bir
5. Tsopema
6. Sundar Nagar
7. Manali
8. Kullu
9. Mandi
10. Sherabling

ཡི ་ཚོ གས་མི ་ཡོ ངས་ལ་དམི གས་

བསལ་མ་འོངས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་སྐབས་

སྐབས་དེར་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་ སུ ་གྲོས ་ཚོ གས་སུ ་ངེས ་ཕེབ ས་ཡོ ང་བའི ་

ཀྱི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་འོག ་མི ག་ནད་ གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་སྨན་པ་རྣམས་དང་།

A) Himachal Pradesh:

tary club

Rotary

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་གནང་བ་བཅས།།

B) Uttarakhand
1. Clementown
2. Dekyiling
3. Rajpur
4. Selakui
5. Nainital

www.tibet.net/mwa

6. Mussoorie
C) Karanataka
1. Dickey Larsoe
2. Lugsung Samdupling
3. Doeguling

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༨

5

ུ ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་
ི ་གཏན་ཉིན་སླབོ ་ག་ྲྭ དབུས་བརྙས
མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དས
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ བའི་གསུང་བཤད་གནང་།
༢༢

ི ་གཏན་ཉིན་
ཉིན་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་

སླབོ ་གྲྭ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་བཅུ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་

སྲོལ་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད།

རི ག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་

ག ས ལ ་ ཞི ག ་

ནང་ཚད་མ་རི ག ་པ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དེང ་སྐབ ས་

ན ང ་ ཆོ ས ་ རྒྱ ་

དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཡོ ད། རི ག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའ་ི

གི ་ ཐོ ག ་ ན ས ་

འཁོར་བའི་དུས་སནྟོ ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ འདོན ་སྤལ
ེ ་གནང་བའི་ ༼བོད ་མི འི་ ངོ་ བོ། ༽

ི ་འདིའ་ི སྟེང་། བོད་པས་རྒྱ་གར་
འཛམ་གླང

ཆེ ་ གཏི ང ་ཟབ་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ ཕྱེད་ གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་

སྦྱོང་བྱས་ནས་ཚད་མ་རི ག་པ་སོ ས་ཉམས་

བོད ་མི ་རི ག ས་

ཞུས་སོང་།

ཞེས ་པའི་ དཔེ་ དེབ ་དབུ ་ འབྱེད ་དང་འབྲེལ་

ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ཡོ ལ་ཙམ་ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་ གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

གྱི ་ གནའ་རབས་ཀྱི ་ ཚད་མ་རི ག ་པར་སླབོ ་
དོད ་པོ་ བྱས་ནས་བསྡད ་ཐུ བ ་པ་དེ་ བོད ་ཁོ་

གཙོ ་ བོ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ གང་དུ་ ཡི ན་ནའང་མི ་རབས་གཞོ ན ་པ་དེ་

ནས་མ་གཏོག ས་སུ ་ཞི ག ་གི ས ་ཀྱང་བྱེད ་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་ རི ང ་འདིར ་སྤྱི ར ་བོད ་གངས་ཅན་དང་བྱེ་

ཅང་མང་པོ་ཡོ ད། གང་ལྟར་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་དཔལ་ དག་མ་འོངས་པའི་སོན་རྩ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་
གྲུབ་མཆོག་དང་།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ བྲག་ཏུ ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་
བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག
བོད་མི ་མང་སྤྱི་ ཁ ྱེད ་རང་ཚོ ་མ་འོང ས་བོད ་མི འི ་ སོ ན ་རྩ་
འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོ ད་ནམས་ ཆགས་ཡོ ད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་གཙོ་བོར་གྱུར་

བསྟན་འཕེལ་མཆོག ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

བའི་དེ་རི ང་འདིར་ཆེ ད་དུ་གཉེར་ནས་དེ་སྔ་

གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བཀྲས་

བཀའ་

སྒྲུ བ་མཁན་འབྲེལ་ཡོ ད ་མང་པོ་ ཞི ག ་དང་།
དེ་ བཞི ན ་སླ བོ ་གྲྭ ་ འདི ་ ནས་ཐོན ་པའི ་ སླ བོ ་

པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་

རི ང་འདིར་ལོ ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེ ན་

གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལྔ འི ་ ས་གནས་འགོ ་

བའི་ཚོ ར་སྣང་ཞི ག་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་མཆོག བཀའ་ཟུར་ཟམ་
མཐོང་ཚེ ་དབང་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག

ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔའ་ི ལམ་སྟོན་པ་བཀའ་ཟུར་
འཐུ ས་ཁག་གཅིག ལྷ་ོ སྤྱིས་གཙོས་ལྷ་ོ ཕྱོགས་
འཛི ན་རྣམ་པ།

ཕྱི་ནང་གི ་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་

པ། དགེ་རྒན་ཟུར་པ་དང་སླབོ ་ཟུར། མོན་གྷ་ོ
གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་སྤྱི་གཙོ ས་པའི་དགེ་ལས་

ནས་ལོ ་ མང་པོ་ གོ ང ་ནས་ཞབས་འདེག ས་

ཟུར་མང་པོ་ཞི ག་ཀྱང་ཕེབས་འདུག

དེ་

ཟེར ་དུས ་ང་ཚོ འི ་ མི ་ཚེ ་ ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཚར་

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ལོ་ ༥༧ ཕྱིན་པ་རེད།

ལོ་ ༥༧ ནང་མི ་ཐོག་བརྗེ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད། ལྔ་

སྒང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞི ག་རེད་འདུག དེ་

བཞི ན་ནང་དོན་རི ག་པ་དང་སེ མས་ཁམས་

རི ག་པའི་ཐོག་བོད་ཕྱུག་ཤོས་རེད་འདུག སྒྲ་

རི ག་པ་ཟེར་དུས་བོད་སྐད་སྒྲ་རི ག་པར་བརྩི་
བཞི ན་ཡོ ད།

བོད ་ཡི ག་འདི་ དེང ་སྐབ ས་དུས ་

ཡི ག་དེ་སྔ་བེད ་སྤྱོད ་བྱེད ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟབས་

བོད་མི ་རི གས་འདི་ཤེ ས་ཡོ ན་ལའང་དོ་སྣང་

ཙམ་བཤད་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། གསོ་བ་རི ག་པའི་

ཡོ ད ་པ་མ་ཟད་སོ ་ སོ འི ་ སྐ ད ་ཡི ག་ཟུ ར་དུ་
གསར་གཏོད་ཐུ བ་པ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་

ཐོག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་རེད་འདུག

དེ་ཚོ ར་

བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་བོད་མི ་རི གས་འདི་ཧ་

ཁྱོན་ནས་བྱེད་དགོས་མེད། ངོས་རང་འཇོན་

ལས་བརྒྱབ་ཐུ བ་མཁན་ཞི ག་རེད་འདུག དེ་
པས་རྣམ་དཔྱོད ་སྟོན ་ས་དང་དཀའ་ལས་

བོ་ཆོ ས་ཕྱོགས་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ནས་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་

ཤེས།

གཅིག་བྱས་ན་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་

ི ་འདིའི་སྟེང་
ངོས་ཀྱིས་འཛམ་གླང

ཞི ག་བཤད་དགོས་མི ན་ཐད་དངངས་སྐྲག་

དྲགས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་པའི་

ཚོ ་ བཙན་བྱོལ ་བ་ཆགས་ནས་བོད ་མི ་ མང་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ལོ་

ཚེ ། ང ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་མེད་ན།

ང་ཚོ ས་བོད་ནང་སོ་སོ་སྣང་བ་དག་ས་ྟེ བསྡད་
ཡོ ད་ངེས་རེད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༧ ཐོག་

བསམ་བླ་ོ ཞི ག་བཏང་ན།

དུས་ཡུན་གང་

ཙམ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད་མི ་རབས་ཀྱང་བརྗེ་པོ་
ཐེབས་ཡོ ད། བོད་སྤྱིའ་ི ཐོག་ང་ཚོ ས་གཞི ས་

ཆགས་ཁག་བཙུ ག ས་པ་སྤྱི ་ དང་ལྷག ་པར་

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་བཙུགས་པ་དེས་མུ ་མཐུ ད་སོས་

རི ག་གཞུང་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

བཀའ་འགྱུ ར་
བསྟན་འགྱུ ར་

དང་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་བྱེད ་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་ཞི ག ་ཡོ ང་

བྱུང་ཡོ ད། དེ་རི ང་འདིར་སྔ་རྗེ་དཀའ་ལས་
རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཞུ ་གི ་ཡི ན།

རྗེས་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་

འདིར ་ཐུ ག ་སྐབ ས་སྤ་ོ རྨོ་ཆགས་ཟིན ་འདུག

པུ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་

ཤེས་རི ག་

ད་ཆ་ང་ཚོ ་དེ་ཙམ་རྡོག་སྒྲིལ་པོ་ཡོ ད་མེ ད་མི ་

ཀྱི ་ ཐོག ་བསམ་
བླ་ོ བཏང་ཡོ ད །

ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་གྲུབ་བསྟུན།

བཀྲོལ་བྱས་ནས་བོད་པར་བྱམས་པོ་བདྱེ ་ན་

༥༧ ཕྱིན་པའི་མཚམས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏང་

དུས ་རབས་དྲུ ག ་པ་བདུན ་པ་

རྒྱག་ས་དེ་གཙོ ་

དགེ་ལས་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་ལ་

བྱུང་ཡོ ད། རྒྱ་མི ས་བཅིངས་བཀྲོལ་ཟེར་
བཞི ན་པ་དེ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་བཅི ངས་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད། བཟོ་རི ག་པའང་ག་ང་

དེང་དུས་ཚན་རི ག་དང་།

མི ་འདྲ་མི ན་ཐུ ག་སྟེ་སྐད་ཆ་ཤོ ད་སྐབས་གང་

རྟགས།

བོད ་པ་ཚོ ་ རྡོག་ཏུ ་བསྒྲི ལ ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་

གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་གནས་

པོ་རེད་འདུག

སྔ་དུས་རབས་མང་པོ་ཞི ག་གི ་རི ང་ང་ཚོ ་བོད་

གཉིས ་ལ་བཀའ་དྲིན ་ར ྗེས ་དྲན་གྱི ་ ཕྱགས་

ནས་བོད་པའི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་བྱས་པ་དེས་

པོ་ཞི ག་བཙན་བྱོལ་ལ་བསྡད་དགོས་པ་དང་།

བོད་སྐད་ལ་

མཆོད་ཀོང་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་བཞི ན་

དབང་ཆོ ས་རྒྱལ་མཆོ ག་དང་ལྕམ་ཇུ་ཌི ་རྣམ་

ཁྲན་ཏང་གི ས ་ཧ་ཅང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

ཡི ག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།

ཅང་གྱོང་པོ་ཞི ག་རེད་འདུག

ཀོང་རེ་དང་། བཀའ་ཟུར་བཀྲས་མཐོང་ཚེ ་

དེང་སང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གུང་

ཤར་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའ་ི རྗེས་ང་

མི ་རི གས་འདི་སྟོབས་ཤུ གས་ཅན་དང་དཀའ་

དྲིན ་རྗེས ་དྲན་མཚོ ན ་ཆེ ད ་མར་མེ ་ མཆོ ད ་

རེད།

ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་

དེབ ་དབུ ་ འབྱེད ་དང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་

གཞུང་དང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་བཀའ་

ནས་བསྡད ་རྒྱུ ་ཞི ག ་དུས ་ད་ལྟ་ བར་བྱུ ང ་བ་

དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་བཅས་ཀྱི་ནང་བོད་

ནས་མར་བྱས་ཏེ་ དུས ་རབས་དགུ ་ པ་བར་

བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་མཚོ ན ་ཆེ ད ་མར་མེ ་

མི ་རི ག ས་ཡོ ང ས་རྫོག ས་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་བྱས་

བོད ་རྒྱ་ཆེ འི་ མི ་ མང་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ བསྡད ་

བླ་ོ བཏང་ན་བོད་མི ་རི གས་འདི་ཧ་ཅང་གྱོང་

༢༡

བོ་ སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་

ཆ་བཞག་ན་སྒྲ་རི ག་པའི་ཐོག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་

ཆུ ང ་གི ་ཚོ གས་གཙོ ས་ཕེབ ས་བསུ ་དང་

ངོ་སྤྲོད་ཞུས་རྗེས་ལྔ་བཅུ་དུས་སྟོན་གྱི་བརྙན་

དེར ་བརྟེན ་བོད ་པ་འདི་ འཛམ་གླིང ་འདིའི ་

གཙོ་

འདས་པའི་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་རི ང་བསམ་
པོ་རེད་འདུག

དང་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱིས་སླབོ ་གྲྭའ་ི འཕེལ་རི མ་

ནང་ཚད་མ་རི ག་པའི་སྐརོ ་གཅི ག་ཀྱང་མེ ད།

ང་ཚོ འ་ི སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་།

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་བོད་སྐད་དང་བོད་

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་།

འབྲེལ་དུས ་སྟོན ་ངོ་ སྤ ྲོད ་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་

གཅིག་ཀྱང་མི ་འདུག འབར་མ་ལ་སོགས་
པའི་པཱ་ལི འི་ཆོ ས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་ཚོ འི་

སྐྱོ་པོ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ནའང་།

མི ་རི གས་གཅིག་གི ་

དོན་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། མི ་རི གས་དེ་ཡང་

དེ་ནས་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲི ག་ཚོ གས་

ཐོག་བོད ་ནང་བཞི ན ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་

གནས་ཚུལ་མ་རེད།

ང་ཚོ ་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི

སླབོ ་ཕྲུག་དང་སླབོ ་ཟུར་རྣམས་ནས་༸གོང་
ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་

བརྒྱུ ད་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ཆགས་ཡོ ད ་ཀྱང་།
དེ་ ལྟ་ བུ འི་ ཚད་མ་རི ག ་པའི་ རྣམ་གཞག་གི ་

ཐུ བ་ཡོ ད།

རབས་

བ་རྫོགས་ཟིན་ཡོ ད།

ས་མཆོ ག་ལ་རུ་སྒྲིག་གི ་སྒ་ོ ནས་གུ ས་འདུད་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ཧ་

འ ཚོ ་ ག ན ས ་

བཅུ་ང་དགུ་ལོར་སླབེ ས་པའི་མི ་ཐོག་མང་ཆེ་

སླབོ ་ཕྲུག ་སོ ག ས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཐོག ་མཛད་

སྒ་ོ དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་སླབོ ་གྲྭ འི ་

ཐུ བ་མེད།

ཡོ ད ་ པ ་ དེ ས ་

ལྷག ་ཙམ་ཡོ ད ་

པ་དེའ་ི ལོ་ཙ་ྭ བ་བོད་པ་རང་ཉིད་ཆགས་ཡོ ད།

བོད་ཡི ག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བཞི ན་པའི་ཐོག་

བོད ་པའི་ བཀའ་བསྟན་བཅོས ་མང་པོ་ ཞི ག ་

མི ་སུ་ཞི ག་ཐུ ག་ཀྱང་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་

བཞི ན་འདུག དེ་ནས་དུས་རབས་དགུ་པའི་

ཕྱིན་ཡོ ད། བླ་ཆེན་དཔོན་ཆེན་ཚོ ས་སོ་སོའ་ི
སྤྱི ་ པའི ་ དོན ་དུ་ བསམ་བླ་ོ གཏོང ་མཁན་མི ་

རྒྱུ་མེད།

ཅང་ཕྱིན་པ་རེད།

རྒྱུ་ཡི ན། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་དེ་སྔ་སླབོ ་གྲྭ་
འདི་ ནས་ཐོན ་ཏེ་ ཕྱོསག་དང་མཚམས་སུ ་

ལུང་ཁུག་སོགས་ལ་སྣང་བ་དག་སྟེ་བོད་པའི་

འདུག ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད། འཐུ ས་ཤོར་ཧ་

དང་དྲང་པོ་ཞི ག་རེད་འདུག

ཀྱང་བོད ་མི ་རི གས་ཞེ ས ་སྐ ད ་ཡི ག་ཟུ ར་

རྒྱ་གར་གྱི་

དེ་ སྔ ་ དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོ ་དེ་ རི ང་

རྒས་རྒྱུ་རང་བཞི ན་ཆོས་ཉིད་རེད།
འོན་
ཀྱང་མི ་ཚེ ་འདིའི་ནང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་དོན་

ནས་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ ཐོག ་ཧ་ཅང་ཉམས་རྒུ ད ་

བསྒྱུར་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་ཡོ ད།
དེ་ ཚོ འི ་ ཐོ ག ་བསམ་བླ ་ོ གཏོང ་

སྐབ ས་བོད ་མི ་ རི ག ས་འདི་ ཨུ ་ ཚུ ག ས་ཚ་པོ་

ཉམས་ལྡན་པ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཆབ་སྲདི་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཧ་ལས་པའི་འཐུ ས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད། འོན་

དུ་བསྒྲུབས་པའི་བྱས་རས
ྗེ ་དེ་ནམ་ཡང་ཟུབ་
དེར་བརྟེན་བཀའ་དྲིན

ཆེ་ཞུ་

ཡོ ད ་པ་འགའ་ཤས་ད་ལྟའ ང་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནང་ལས་ཀ་བྱས་དང་བ ྱེད ་

བཞི ན་ཡོ ད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་དངོས་སུ་སྒྲིག་
འཛུ གས་ནང་ཡོ ད་ནའང་འདྲ་ཡང་ན་ཕྱོགས་
མཚམས་གང་ན་ཡོ ད་ཀྱང་མ་འཆི ་བར་བོད་

མི ་ཡི ན་པ་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད།

བོད་

མི ་རྣམས་ས་ཆ་གང་དུ་བསྡད་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་

སྤྱི ་པའི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་འཁྱེར་ནས་སྡདོ ་
མཁན་ཧ་ལམ་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཧ་ལས་

རེ་ཟུང་གནས་ཚུལ་ཐ་

པའི་ཡག་པོ་ཡོ ད།

དད་རེད། ང་ཚོ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་ལ་གྱར་

ཏེ་བདོ་མི ་རི གས་ཆགས་འཇིག་གི ་མཚམས་

ལ་སླབེ ་པའི ་ སྐབ ས་འདི ར ་མི ་རབས་ནས་

མི ་རབས་བསྟུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་

དངོས་གནས་གྲུབ་འབྲས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་

ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ལོ ར་ལྷ་སར་དྲག་གནོན་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གུ ང་
ཁྲན་གྱི ་ དཔོན ་རི ག ས་ཚོ འི ་ ནང་མ་འོང ས་

པར་ལོ ་ ལྔ ་ བཅུ ་ ང་གྲངས་རི ང་བོད ་པའི ་

གནས་ཚུ ལ་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་ནས་རྙག
ོ ་གྲ་བཟོ་
མཁན་ཡོ ང་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་དྲན་མེད།

	དྲག་གནོན ་བྱས་ར ྗེ ས ་གནས་

ཚུ ལ ་ཐག་གཅོད ་ཡོ ང ་གི ་ བསམ་དྲན་ཡོ ད ་
ངེས་རེད།

ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའ་ི རྗེས་སུའང་ད་

ི ་འདིའི་
དུང་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླང
སྟེང་དོ་སྣང་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

གཙོ་

ཆེ ་བོད་གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ འི་མི ་མང་གི ་ལྷག་
བསམ་དང་སྙི ང ་སྟོབ ས་ཧ་ལས་པ་རེ ད །

གཞི ས་ལུས་རྒྱ་ཆེ འི་མི ་མང་གི ་ལྷག་བསམ་
དང་སྙིང ་ས བྟོ ས་ཞུ མ ་པ་མེ ད ་པར་གནས་

ཡོ ད་པར་བརྟེན།

ང་ཚོ ས་སྤབོ ས་པ་རྙདེ ་དེ་

བོད ་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་སྐར
ོ ་དང་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་

དང་རི ག ་གཞུ ང ་སྐར
ོ ་ཉམས་པ་སོ ར ་ཆུ ད ་
དང་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོ ང་ཆེ ད་འབད་
བརྩོན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོ ས་བོད་རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་

མང་དཀའ་ངལ་ནང་ཚུ ད་ནས་ཁོག་པར་མེ ་
འབར་ཡང་ཁ་ནས་དུ་བ་བཏོན་མ་ཆོ ག་པའི་

གནས་སྟངས་འོག་གནས་ཡོ ད་སྟབས།

ང་

ཚོ ་ རང་དབང་ལུ ང ་པར་ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ས ་

ཁོང ་རྣམ་པའི་ ཚབ་བྱས་ཏེ་ ང་ཚོ ས ་ཤུ ག ས་
མ་བརྒྱབ་ན་སུ ས ་བ ྱེད ་བསམ་ནས་སེ མ ས་

ཤུ གས་སྐྱེ་དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་འདུག
ཤུ གས་བརྒྱབ་པ་རེད།
ཤུ གས་བརྒྱབ་དགོས།

ད་བར་

ད་དུང་མུ་ཐུ ད་

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་

ཞེས་པ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི ་རེད། ཅེས་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།།
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བླ་མ་ཡི ་དམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་ཐག་ཉེ་རྒྱང་གི ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད།

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པ་ཡོ ད་མཁན་དེ་དག་ ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེ་ལྟར་བྱོས་ཨང་། མཁྱེན་

མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ ཞེན ་འཁོག ས་ཧ་ཅང་ཡོ ད ་པ་

ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་འདོན་གྱི་ཡོ ད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྗེས་འབྲང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། རྩ་བ་ཤེས་རབ་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་བླ་ོ ཧ་ཅང་ཕམ་ནས་

ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་དེ་དག་ཧ་ཅང་སྙངི ་སབྟོ ས་

ཆེར་ཡི ན་པ་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༥ པའི་རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་དངོས་འབྲེལ་དད་པ་དང་ ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ན་དབང་ ཆོ ས་ལ་དད་པ་དམི གས་བསལ་མེ ད་ནའང་
པོ་མཆོ ག་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་པའི་ས་ཁུལ་ཐུ ་ཝ་ དབང་གི ་དམི གས་འོག་ཏུ ་བཅུ ག་ནས་སྨནོ ་ སོང་ངམ།
དང་། ཁལ་མུཀ བྷུ་རི ་ཡཏ་བཅས་ཀྱི་དད་

ལྡན ་ཆོ ས ་བ་རྣམས་ནས་ཇི ་ ལྟར ་སྔནོ ་ནས་

ལམ་རྒྱག་གི ་ཡི ན།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་ནང་

དེ་འདྲ་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག གང་ལྟར་གཞི ས་

དང་སེ མ ས་ཤུ གས་འགྱུ ར་བ་མེ ད ་པར་

འོན་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཞི བ་ཚགས་པོའ་ི སླབོ ་སྦྱོང་

གསལ་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞི ག་

འགལ
ྲེ ་ངེས་དོན་མཐར་ཐུ གས་ལ་རྩི་བཞི ན་

ས་ལྡ་ི ལི ་གསར་པའི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

ི ་འདིའི་སྟེང་ལོ་རེ་བཞི ན་
དོན་འདི་འཛམ་གླང

པོ་ ཞི ་ བ་ལྷས ་མཛད་པའི ་ སྤ ྱོད ་མཇུ ག ་ཆེ ན ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟབས།

ལི ་ལ་གསོ ལ་མགནྲོ ་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཆེ ན་

མོའ་ི ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

གཞི ས་ལུས་རྒྱ་

ཆེ ་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞེས་ཟེར་
གྱི་ཡི ན། ད་དུང་ཡི ན་ནའང་ཚང་མས་ཧུ ར་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཐག་བྱེད་དགོས།

ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གི ས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་པའི་ས་ཁུལ་ཐུ ་ཝ་དང་།

ཁ ྱེད ་རང་ཚོ ་ ཁ་ཤས་ཕྱིར་ལོ ག ་
ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་

ཁལ་མུཀ བྷུ་རི ་ཡཏ་བཅས་ཀྱི་དད་ལྡན་ཆོས་

འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

རྒྱ་གར།

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ཡི ག་གཙོ་བོར་
གྱུ ར ་པའི་ རྒྱ་ཡི ག་སླབོ ་དགོས ་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན ་

འདིར་ན་གཞོན་ཚོ ར་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་

ཞུ ་ བ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི ་ རྒྱ་རི ག ས་དང་།
ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅས་ནས་

ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༣༠༠ ཙམ་དང་། དེ་ རྒྱ་རི ག ས་ནང་པ་ཧ་ཅང་ཕོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་ སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་མི ་དགོས།

བོད་ལ་

བཞི ན་རང་རི གས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་མི ་གྲངས་ པ་དེ་ཚོ འི་ནང་ནས་དབང་ཞུ ་འདོད་ཡོ ད་པ་ ཕར་ལོ ག ་འགྲོ་ མཁན་ཁྱེད ་རང་ཚོ ་ དད་པ་
༣༠༠ ཙམ་བཅས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་མི ་གྲངས་ དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི ་རེད། དེ་དག་ཚང་ དགའ་ཞེན ་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་འདིར ་ཡོ ང ་།
ཙམ་ལ་སྤྱོད་མཇུག་ཆེན་མོའ་ི མ་ངོས་ཀྱིས་དམི གས་འོག་ཏུ ་བཅུག་སྟེ་སྨནོ ་ ཕ་རོ ལ ་དུ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་འོག ་

༡༦༠༠༠

བཀའ་ཆོས་བཀྲིན་ཆེ་སྐབས་ཐོག་མར་བཀའ་ ལམ་རྒྱག་གི ་ཡི ན།
སླབོ ་སྩལ་དོན།

བླ་མ་ཡི ་དམ་གྱི་བྱིན་ ནས་འདི ར ་སྡ དོ ་མ་ཐུ བ་པར་ཕར་ལོ ག ་

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ རླ བ ས་ནི་ ཐག་ཉེ་ རྒྱང་གི ་ སྐད ་ཆ་གང་ཡང་ དགོ ས ་མཁན་ཁ ྱེ ད ་རང་ཚོ ་མང་པོ་ ཞི ག ་

ང་རང་ཚོ ་ བོད ་རང་གི ་ རི ག་གཞུ ང ་རི ག་

གནས་ཆེ ་ བ་ལྔ་ དང་ཆུ ང ་བ་ལྔའི ་ ནང་ནས་
རི ག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་གསོ་བ་རི ག་པ།

བོད་

འདིའི ་ སྟེང ་དེང ་སྐབ ས་བོད ་གཅི ག ་པུ ་ རེ ད ་

འོན་ཀྱང་བོད་

བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་འདི་ལྟར་བྱེད་ བཞུགས། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དགག་བྱ་བྱས་ནས་ རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་གི ་སེམས་ཤུ གས་ནི་འགྱུར་བ་
ཀྱི་རེད། དེ་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོ ་བོད་ནས་ཚུར་ ཚུ ར་ཡོ ང་མ་ཐུ བ་པར་ས་ཆ་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་ མེད་པར་གནས་བཞི ན་འདུག མི ་རབས་

ུ ་ནས་བསྙན་ བརྗེ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་རེ ད་དེ་སོ ་སོ འི་མི ་རི གས་
ཁྱེད་རང་ བསྡད། དེའ་ི བར་དུ་འཕྲིན་བསྐར

ཚོ ་དད་པ་ནི་གཡོ ་བ་མེད་པར་བརྟེན། ངོས་ པར་རྫོགས་རྒྱུ་བྱུང་འདུག

ཡོ ན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་

བསྙནེ ་ རྒྱ་ཆེ ་ མི ་མང་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ ་

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞུགས་པའི་སྐརོ ། སྔནོ ་གཞི ་ པར་རྫོག ས་མཁན་གྱི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་དེར ་ ལྔ་བདུན་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།

སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབ་ཤེས་སོང་ངམ།

དེ་བཞི ན་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་

ཡི ག་སྒྲ་རི ག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ནས་ཚད་

བྱེད་དགོས་མ་རེད། བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཀྱི ས་སྔནོ ་ཆོ ག་ནང་འཕྲིན་གྱི ་སྒ་ོ ནས་བསྙནེ ་ ན་སེམས་སྐྱོ་བོ་འདྲ་བོ་ཞི ག་རེད། ང་ཚོ ་བོད་

ནས་ ༡༥ བར་དུས་འཁོར་གྱི་སྟ་གོན་དང་། པར་རྫོགས་པ་ཟེར་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ད།

པོ་རེད་འདུག

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

བསྡད ་མ་ཐུ བ ་མཁན་ཁ ྱེད ་རང་ཚོ ་ བླ་ོ ཕམ་ མེད། དེའ་ི ཁུངས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཡོ ད།

དེང་སྐབས་ང་

ཀྱི་ལ་ཞེན་དང་། དེ་བཞི ན་སངས་རྒྱས་པའི་

རྒྱ་ཡི ག་ནང་ཕལ་ཆེ ར་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་བདེན་

བསྡད་པ་རེད།

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོ ད། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་ཕལ་

མ་རི ག་པ།

ི ་
ཚད་མ་རི ག་པ་ནི་འཛམ་གླང

མ་གཏོགས་གཞན་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཚོ ར་དེ་
འདྲའི་ཚད་མ་རི ག་པ་མི ་འདུག
རི ག་པའི་ནང་ཆ་བཞག་ན།

ནང་དོན་

ཁག་པོ་འདུག

དཔེར་ན་མདོ་སྡ་ེ དགོངས་

ཡོ ད།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་མདོ་སྡ་ེ

ཡང་ནི།

།དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་

དགོངས་འགལ
ྲེ ་རྣམ་པ་དེ་ལྟའ་ི མདོ་སྡ་ེ གཞན་

གསལ་བར་བྱེད།ཅེས་ཀྱི ་གྲས་ལ་བཞག་གི ་

ཡོ ད།

དེ་འདྲའི་ཞི བ་ཚགས་པོའ་ི རྣམ་དབྱེ་

ནི་ ཕལ་ཆེ ར ་བོད ་གཅི ག ་པོ་ ལ་མ་གཏོག ས་
མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞི ག་འདུག

སེམས་

ཁམས་རི ག་པའི་སྐརོ ་ཆ་བཞག་ན། བོད་ལ་
གང་ཙམ་ཞི བ་ཚགས་པོ་རེད།

ཚད་མ་རི ག་པ་དང་གཅིག

དེར་བརྟེན་

ནང་དོན་རི ག་

པ་གཏིང་ཟབ་པོ་དང་ཞི བ་ཚགས་པོ་དེ་ཕལ་

ཆེ ར ་བོད ་ལ་མ་གཏོག ས་ཧ་ལམ་མེ ད ་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞི ག་འདུག

གསོ་བ་རི ག་པ་བོད་

པའི་སྨན་གཞུ ང་གི ་འག་ྲོ སྟངས་དེ་དག་དེང་

སྐབ ས་འཛམ་གླིང ་འདིའི ་ ས ངྟེ ་ཕན་ཐོག ས་
ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

བཟོ་རི ག་པའི་

ནང་དེང ་དུས ་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་དེ་ དག་ཚུ ད ་པ་

བྱས་ཏེ་

Technology, Science

ཡར་ཚུད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡི ན་ན།

དེ་དག་

རི ག་གནས་

གྲུབ་མཐའ་
བཞི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་མི ་འདྲ་བ་དེ་ འདྲ་ཞི བ ་ཚགས་

ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔའི་ནང་ཧ་ལམ་འཛམ་

གཏོགས་མི ་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་ཆ་བཞག་ན།

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

གླིང ་འདིའི་ ས ངྟེ ་གི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་གཙོ ་ ཆེ ་ བ་དེ་

པོ་ འགྲེལ ་བཤད་ཡོ ད ་པ་བོད ་གཅི ག ་པུ ་ མ་ དག་ཚང་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་རེད།

ཅེས་

ཀྱི ས ་འདི་ ནས་ཁྱེད ་རང་ཚོ ་ བོད ་ནང་ཡོ ད ་ ཚོ ་ས་ཐག་རི ང་ནའང་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་

ཆོས་ལ་ཡི ན་ནའང་དད་པ། མི ་འགའ་ཤས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༧ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ནས་ཟབ་སྦྱོང ་སྐབ ས་ཟབ་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན། དེ་བཞི ན་ ཀྱང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གལ་ཆེ ་ ཤོ ས ་སུ ་ རྩི་བཞི ན ་ སླབོ ་སྤྱི ་ དང་ལས་བ ྱེད ་ཚོ ས ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་མེད་པར་བོད་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ ཤེས་འཛི ན་ནས་
བསླབ་ལ་བརྩོན་རོགས།

ཉིན་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་ ཁྲིད་གནང་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞི ན་ཉམས་

ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད།

ཡོ ད། མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་ནི་བཀའ་ཤག་ སོ ག ས་སྟངས་འཛི ན་གནང་དགོས ་ཕྱོགས་

ང་ཚོ ་ བཙན་བྱོལ ་དུ་ འབྱོར ་མ་ གི ་འགན་རེད། ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གྱིས་ རེད། གསུམ་པ་ནི་དགེ་རྒན་གྱི་སླབོ ་ཁྲིད་
རྡ་ཤོ ད་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ི་ཚོ གས་ཁང་ནང་ མྱོང་གང་བྱུ ང ་བ་རྣམས་རང་རང་སོ ་ སོ འི་
བཞི ་པ་ནི་སླབོ ་ཕྲུག་
རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༣༠ ནས་སྣེ་ འཛི ན་གྲོགས་དང་སླབོ ་གྲོགས་ཡོ ངས་ལ་ངོ་ ཐག་མ་འོང ས་བོད ་ཀྱི ་ སོ ན ་རྩ་རྣམས་གལ་ དུས ་རྟག་ཏུ ་དོན ་ཚན་བཞི ་ གསུ ང ་གི ་ ཡོ ད ། གནང་ཕྱོགས།
ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་སྦྱང་རྒྱུ་དང་།

ཁྲིད་དགེ་རྒན་བཅུ་དང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ སྤ ྲོད ་བ ྱེད ་དགོས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ་དྲན་

ལྔ་པ་ནི་ཕ་

མས་འགན་འཁུ ར་གནང་ཕྱོགས་བཅས་

སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༨༤ བཅས་ལ་འགོ་ཁྲིད་ གྱི་འདུག དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ུ ་པ་སྐདྱེ ་སྲིང་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ཁག་གཟིགས་དགོས།
ནས

རེད།

མཛད་སྒར
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཉིན ་རེ འི ་ ལས་
ོ ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང

དང་མི ་ཚེ ་བཟང་པོ་ཡོ ང་གི ་རེད། ཅེས་དང་།

ཡི ན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ འི་ཤེ ས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་

བའི་ཟབ་སྦང
ྱོ ་ཐེངས་བཞི ་པ་མཇུག་བསྒྲི ལ་ གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ཁག་གཟིགས་པ་ཡི ན་ན།

སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཁག་དང་།

མཛུ བ་མོ་ལྔ་རྡོག་གཅིག་ཏུ ་སྒྲིལ་བ་

དེ་བཞི ན་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཆོ ལ་ཁ་དང་

དེ་བཞི ན་སླབོ ་

ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁར
ྱེ ་མེ ད་པ་ང་ཚོ ་

སྤྱིར་དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གཏན་ ཡོ ན་ཁག་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གསལ་

ཉི ན ་སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ དགེ ་ རྒན་ལས་བྱེ ད ་ བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཚང་མ་བོད ་མི ་ཡི ན་བསམ་པའི ་ ཀུ ན ་སླངོ ་

འཁུར་བཞེས་ཏེ་སོ་སོའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ འགོ་ཁྲིད་བཟང་པོ་ཞི ག་དང་འཇོན་པོ་ཞི ག་

རི ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ ཕྱག་ལས་གནང་དགོས ་

རྣམས་གུང་གསེང་རེད།

འོན་ཀྱང་འགན་

བཟང་པོ་འཁར
ྱེ ་ནས་བོད་བསྟན་པ་དང་མི ་

མ་འོ ང ས་པར་ཁ ྱེ ད ་རང་ཚོ ་

བརྩེ་བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་གུ ང་གསེང་བླས
ོ ་ ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡོ ད།

སྐརོ ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་

ཉིན་བརྒྱད་རི ང་ ཆེར་རྩི་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དང་ཐོག་ ངས་དོན་ཚན་ལྔ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

གཏོང ་བྱས་ཏེ་ ཆེ ད ་མངགས་ཕེབ ས་པར་ གི ་ ཟབ་སྦ ྱོང ་འདི་ ཉིད ་ཁྱེད ་རང་ཚོ ར ་ཕན་ དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོ ར་སླབོ ་གྲྭ་དགོས་

དང་པོ་ནི།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ དང་།

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་

བརྟེན ་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ དང་ ཐོ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང་སོ ང ་ཟེར ་གྱི ་ འདུག གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོ ར་དགོན་པ་ འཛུ གས་ངོས་ནས་མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་དེ་ སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཆེ ན་པོ་ཇི་ལྟར་ཡི ན་པ་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ དང་། སྨན་ཁང་། གཞི ས་ཆགས་དགོས་ རེད། དགེ་རྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་དང་། སླབོ ་གྲྭ་

ད་རེ ས་ཟབ་སྦྱོང་དུ་ཕེབས་པའི་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དྲིན ་དང་བོད ་ གསུངས་མེད།

དེ་བཞི ན་བཀའ་ཤག་ནས་ ཁག་གི ་འཛི ན་ཆས་རི གས།

གཉིས་པ་ནི།

དཔེ་ མཚོ ན ་དང་སྦྲགས་གསུང ་བཤད་ཞི བ ་

རྒྱས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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