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སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་ལྷ་ོ ཨ་ཧ་ྤི

རི ་ཁའི་སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕནྲི ་སྩལ་
བ།...........................................................................................
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སྐབས་ ༡༦ པའ་ི བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ལྔ་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུ གས་གནང་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསླབ་པ་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

3

༸སྐའ
ུ ་ི གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་སེམས་དང་སྲོག་གི ་བགྲོ་
གླངེ ་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་ ༣༣ སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

རི གས་ཚང་མ་གཅི ག ་གྱུ ར ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་

པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡང་

རྡ་ས་བཞུ ག ས་སྒ ར ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕ ་ོ བྲང་དུ་ སྤྱི ་ ན ར
ོ ་

ཐག
ྲོ ་གི་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་
ོ ་སེ མས་དང་སག
༣༣དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་

བགྲོ་གླ ང
ེ ་ལྷ ན ་ཚོ གས་སྐ ར
ོ ་༸སྐུ འི ་ གསུ ང་སྒྱུ ར་དགེ ་

བཤེ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་སྦྱི ན ་པ་ལགས་ཀྱི ས ་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་
དོན།

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་
བཞུ ག ས་ཐོག ་ཐེང ས་འདིའི ་ སེ མ ས་དང་ས ག
ྲོ ་གི ་ བགྲོ་

གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ ༣༣ དེ་ཚོ གས་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འདས་

པའི ་ ལོ ་ མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ རི ང ་གཞི ་ རྩའི ་ བླང ་ད ར
ོ ་དང་
བཟང་སྤྱོད ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ སྐ ར
ོ ་ཕྱག་དེབ ་ཆེ ན ་པ ་ོ གཉ ིས ་

བཀའ་རྩོམ་མཛད་ཡོ ད།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་གི ་
དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གཙོ་བོ་ནི།

སྤྱིར་དེ་སྔ་ལོ་

ི ་རྗེ་ དང་
རྒྱུས་ཐག
ོ ་བཟང་སྤདྱོ ་སྤལ
ེ ་བའི་ སྐབ ས་སུ་ སྙང
གཞན་ཕན་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཆོ ས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱག་
གི ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་། ཆོས་ལུགས་ཐོག་ནས་གཞན་ཕན་

དང་བཟང་སྤདྱོ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ནི་ཆོས་དད་ཡོ ད་མཁན་ལ་མ་
གཏོགས་ཧ་ཅང་ཤུ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་གོ་ལ་
གཅི ག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོ ད་སྐབས་འདིར་ཆོས་དད་བྱེ་བྲག་

པ་ཞི ག་ལ་དམི གས་བསལ་ལྟསོ ་མི ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་

བཟང་སྤྱོད ་སྤལ
ེ ་སྟངས་ཀྱི ་ ཐབས་ལམ་ཞི ག ་ཏན་ཏན་
ཡོ ང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཅེས་དང་།

ལྷག ་པར་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ

མཆོ ག ་གི ་ དགོང ས་བཞེད ་ལ་འགྲོ་བ་མི ་སོ ་ སོ འི ་ སྐད ་
ཡི ག་དང་། མི ་རི གས། ཆོས་དད་འདྲ་མི ན་གྱི་ཁྱད་

པར་ཡོ ད ་མི ན་གང་ལྟ ར ་ཡང་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་བ་མི ་

དང་། སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་

གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པར་བརྟེན།

མི ་ཚེ ་ སྐ ྱེལ ་བའི ་ སྐབ ས་སུ ་ རྩ་

བའི་དམི གས་ཡུལ་ལ་བདེ་བ་
སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེ ལ་
རྒྱུ འི ་ ཐབས་ལམ་ཐོག ་འགྲོ་

སྐ བ ས་གཞི འི ་ གནས་ཚུ ལ་
སྟེང་སླབེ ས་བཞི ན་ཡོ ད། དེའི་
ཐ ོག ་ནས་མི ་ཚང་མའི ་ རང་
བ ཞི ན ་ ག ཅི ག ་ གྱུ ར ་ ཡི ན ་

སྟབས།

རང་བཞི ན་གཅིག་

གྱུར་གྱི ་གནས་བབ་དེའི་འོག་
ནས་བཟང་སྤ ྱོ ད ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ འི ་

ཐབས་ལམ་ཞི ག་ཏན་ཏན་
ཡོ ད་དགོས་ཀྱི་རེད།

གང་

ལྟར་སོ་སོའི་བདེ་སྐྱིད་ཐོག་བཤད་པ་ཡི ན་ནའང་སེམས་

པ་བཟང་པ ་ོ བྱས་པ་དེ་ འདྲའི་ ཐོག ་ནས་མི ་ ཚེ ་ སྐྱི ད ་པ་

མཆོ ག་གི ས་བརྒྱབ་པའི་ཐིག་གི ་ར་བའི་ཕྱི་ལ་བསྡད་པ་
ཡི ན་ན་ངན་པའི་བྱ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི ས་བརྒྱབ་

པའི་ ཐི ག ་གི ་ ར་བའི་ ནང་བསྡད ་པ་ཡི ན་ན་བཟང་པ འོ ི་
ཕྲུ་གུ་
བྱ་བ་ཞེས་བཤད། འོན་ཀྱང་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་
གསོ་སྐྱོང་ལའང་ཁྱད་པར་ཡོ ད་པ། དེ་བཞི ན་སྤྱི་ཚོ གས་
ཤེ ས་འོག་ནས་ཆོ ས་ཁས་ལེ ན་མི ན་ཚང་མར་སྙབོ ་ཐུ བ་
ལ་ཁྱད་པར་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་ང་ཚོ ས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་
པ་ཞི ག་དགོས་སྟབས་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་བཅལ
ོ ་བ་ཡིན་
སྤ ྱོད ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་མི ་དཀྱུ ས་མའི ་ ཉམས་མྱོང ་ཐོག ་
ི ་གི ་སྐད་ཆ་བཤད་ས་མེ ད་པར་བརྟེན་ཆོས་
ན་དགེ་སྡག
ནས་ཤེས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། འདི་སྤལེ ་རྒྱུའི་ཐབས་
དད་འཁྱེར་མི ་ཡོ ང་བ་ཞི ག་དགོས། དེ་གང་འདྲ་བྱེད་
ལམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི ་ཡོ ད།
དགོས་སམ་ཞེ་ན། འགྲོ་བ་མི ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཉམས་
འོན་ཀྱང་། དེ་སྔ་ཡི ན་ན་བཟང་སྤྱོད་ཚང་མ་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་ མྱོང་གཅིག་གྱུར་དང་། རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་

ཡོ ང་བ་དང་།

བཟའ་ཚང་མཐུ ན་པོ་ཡོ ང་བ།

བར་གཞི ་ལ་བཞག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ནང་པ་ཡི ན་ན་ ཡོ ད་པ། ལྷག་པར་ཚན་རི ག་ཐོག་ནས་གྲུབ་དོན་རྙདེ ་
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་། འཇིག་རྟེན་བྱེད་པ་པོ་ པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ན་ཐབས་ཤེས་

དཀོན་མཆོག་ཁས་ལེན་མཁན་ཡི ན་ན། དཀོན་མཆོག་ ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་རེད།

གི ས་བཀའ་དང་འགལ་མི ན་དང་།

བཟང་ངན་གྱི་

ཐིག་རྒྱག་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡི ན་པ་དང་།

དཀོན་

གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་

པའི་ནང་ཚོ གས་མི ་ཚན་རི ག་པ་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་

བོད་དང་བོད་མི།
ཡོ ད་པ་རེད།
ཐེབས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

4

ཁོང་ཚོ ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་

དེ་བཞི ན་ཤེས་ཡོ ན་མཁས་པ་དང་དགེ་རྒན།

སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་འདི འི ་ སྐར
ོ ་བསམ་
བླ་ོ ཤུ གས་ཆེན་པོ་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད།

ལྷག་པར་ནབུ ་

ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ན།

ཆོས་དང་

སྲིད་དབ་ྱེ འབདྱེ ་བཏང་ནས་སོ་སོ འི་ཆོ ས་ལུགས་གང་
ཡི ན་ནའང་སྤྱི་པའི་ས་ཆའི་སྟེང་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་

ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་རྩལ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་

སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་དགོངས་

པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཁོང་ཚོ ར་འཇུག་པོ་དང་། དེ་འདྲའི་
ཐབས་ལམ་དང་ལག་ལེན་མང་པོ་སྤལེ ་ཡོ ད།

ད་རེ ས་ཚོགས་འདུ་འདི་དམིགས་བསལ་གང་རེ ད་ཅེ་
ན། སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་དམི གས་

ཤེས་ལ་ཤེས་བཞི ན་གྱིས་བྱ་ར་བྱེད་སྟངས།

ནང་པའི་

པ་རེད། ལྷག་པར་སྤྱོད་འཇུག་ནང་ཤེས་བཞི ན་གྱི་ལེའུ་ འདི་འདྲ་སླབོ ་ཀྱི་ཡོ ད།
ཞེས་ལོགས་སུ་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ནང་པའི་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་

པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་རེད།

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་བླ་ོ སྦྱོང་རྒྱུའི་སྒང་སླབེ ས་དུས་
རྒྱ་གར་གྱི་རི ག་གཞུང་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་ནང་པའི་

གཞུ ང་ནང་དཔྱད་པ་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་སྟབས་ནང་པའི་

མཁས་པ་ཚོ ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ད་རེས་དམི གས་བསལ་གང་ཡོ ད་ཅེ་
ན། སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་འདི་འདྲའི་སླབོ ་སྦྱོང་བསླབས་ཉམས་
མ ྱོང ་ཡོ ད ་མཁན་ཁ་ཤས་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུ ར་སྐད ་

བཏང་ཡོ ད། ཁོ་རང་ཚོ ས་འདས་པའི་ལོ་བཅུའ་ི ནང་སླབོ ་

མཁན་གྱི་ཚན་རི ག་པ་དང་།

དུ་ཡོ ང་གི ་འདུག འགོག་རྐྱེན་གང་ནས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན།

ཕྲུ་གུར་བཟང་སྤྱོད་སླབོ ་
བཟང་སྤྱོད་སླབོ ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ལོ་ག་

ཚོ ད་ནས་འགོ་འཛུ གས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་དང་།

ཕྲུ་
གུའི་གཤིས་ཀར་ཁྱད་པར་ལོ ་ག་ཚོ ད་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་

པ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་ལ་བསླབས་པ་ཡི ན་ན་སླབོ ་རྒྱུའི་ཐབས་
ལམ་གང་ཡོ ད། དྲན་པ་བསྟེན་སྟངས་དང་སྟངས་འཛི ན་

ུ ་པ་དེ་ ཚོ ་ ག་དུས ་ཡོ ང ་མི ་ཡོ ང ་སོ ག ས་ཀྱི ་
བྱ་རྒྱུ འི ་ ན ས
སྐརོ ་ལ་རེད། ཀླད་རྩའི་ཚན་རི ག་ནང་བྱིས་པའི་འཚར་

ལོ ང ས་སྐ ར
ོ ་དམི གས་བསལ་དཔྱད་པ་བ ྱེད ་མཁན་
བསམ་བླའོ ་ི ཚན་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་ལོགས་སུ་ཡོ ད་པ་རེད།

འདས་པའི་ལོ་མང་པའོ ི་རིང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུ ་
ལོ་དེ་ཙམ་སླབེ ས་པ་ཡི ན་ན།

བླའོ ་ི ནསུ ་པ་དེ་ཙམ་སྐྱེ་

ཡོ ང་གི ་རེད། ཅེས་ཚན་རི ག་ཐོག་ནས་ཞི བ་འཇུག་བྱས་

ཡོ ད་སྟབས་འདིའི་ནང་ཚན་རིག་པ་དང་དེ་བཞི ན་ནང་
པའི་མཁས་པ་ཡང་ཡོ ད།

དཔེར་ན་ནང་པའི་གཞུང་

ནས་བླ་ོ སྦྱོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་གསུངས་ཡོ ད། བླ་ོ
སྦྱོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གསུང་སྐབས་ཡི ད་ལ་བྱེད་པ། བླ་ོ

ཡུལ་ལ་འཇུག་སྟངས། ཡི ད་ལ་བྱེད་པའི་བླསོ ་དམི གས་

པ་གཅིག་ལ་ལྟ་སྟངས། དམི གས་པ་དེ་དྲན་པས་འཛི ན་

སྟངས། དྲན་པ་བཟུང་བ་དེ་དྲན་པ་མ་ཉམས་པའི་ཐབས་

ཚན་རི ག་པ་

གཞུང་ནས་བླ་ོ སྦྱོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གཏིང་ཟབ་པོ་ཡོ ད་ ཚོ ་ ལའང་ཕར་སྐད ་ཆ་དྲིས ་ནས་ང་ཚོ ས ་ཕྲུ ་ གུ ་ ཚོ ་ ལ་

ི ས་ཆ་ཞི ག ་བཟོས ་ཏེ་ སྡང
ི ས་ཆ་འདིའི་ ས ངྟེ ་
བསལ་སྡང
ད་བར་ཀླད་རྩའི་ཚན་རིག་ཐག
ོ ་ནས་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་

སླབོ ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚན་འདིའི་རི གས་སླབོ ་པའི་སྐབས་ཚགས་ཚུ ད་པ་གང་

འདི་འདྲ་སླབོ ་པའི་སྐབས་སུ་

ཕྲུ་གུ་ལོ་འདི་འདྲ་ཞི ག་དང་བསྟུན་པ་ཡི ན་ན།
ཕྲུ་གུ་
ལོ ་ དེ་ ཙམ་ཞི ག ་གི ས ་འདིའི ་ རི ག ས་བྱེད ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ རེ ད ་
དམ། ཞེས་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ་ལ་ཕར་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་དང་།

ཚན་རི ག ་པ་ངོས ་ནས་ཀྱང་ཚུ ར ་དགེ་ རྒན་རྣམས་ལ་
ཁྱེད་རང་གོ་རི མ་འདི་ལྟར་སླབོ ་ཀྱི་འདུག གོ་རི མ་འདི་

ལྟར་སླབོ ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ནམ། ཉམས་

མྱོང་ཐོག་ནས་གང་དང་གང་མཐོང་གི ་འདུག

ཅེས་

དེ་ལྟར་ཚན་རི ག་པ་དང་། དགེ་རྒན། ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་

ཞི བ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ Education Researcher

དང་།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་འདས་

པའི་ལོ ་མང་རི ང་ནས་འདིའི་ཐོག་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་

སྟབས་ད་རེས་སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་ཐོག་ནས་

དམི གས་བསལ་སྡིང ས་ཆ་བསྐྲུ ན་ཏེ་ ༸སྐྱབས་མགོན ་

རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་བཞེད་གཏིང་ཟབ་པ་ོ སྒྲུབ་
ཕྲུ་གུའ་ི བླ་ོ ལ་འཇུག་པོ་འདི་ཙམ་འདུག སླབོ ་སྦྱོང་འདི་
ཐུ བ་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞི ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཉིན་ལྔའ་ི
རི གས་སླབོ ་པའི་སྐབས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོ ང་བར་ཆ་རྐྱེན་
རི ང་ཕན་ཚུན་གྲོས་སྡར
ུ ་བྱེད་རྒྱུ་དང་།
བསམ་ཚུལ་
གང་ཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག
དེ་བཞི ན་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་
བསྡར
ུ ་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གི ས་གཅིག་ལ་བླ་ོ སྐྱེད་ལེན་
རྒན་དང་། དབུ་འཛི ན། ཕ་མའི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་
རྒ། དེ་བཞི ན་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་རེ་རེའ་ི མཇུག་
ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་མེ ད་སོགས་ ྱུ
ཏུ ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་མར་བཀའ་
ཀྱི ་ཐོག་འདས་པའི་ལོ ་བཅུ ་གྲངས་ནང་གི ་ཉམས་མྱོང་
གནང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་།
ལྷག་པར་བླ་ོ སྦྱོང་རྒྱུའི་
ཡོ ད་རེད། ད་རེས་དམི གས་བསལ་བསླབ་གཞི ་ཁག་
ཐབས་ཤེ ས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་རང་
གཉིས་ཡོ ད་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་
གི ས་འདིའི་ཐོག་དམི གས་བསལ་སླབོ ་སྟོན་གནང་དགོས་
དགོངས་བཞེད་དང་། བླང་དོར་སྐརོ ་བཀའ་གནང་བ་དེ་
རྒ་དང་། ཕྲུ་གུར་སྙངི ་རྗེ་སླབོ ་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་
རྩ་བར་བཞག་ནས་ཆེ ད་མངགས་བཟོས་པའི་སླབོ ་ཚན་ ྱུ
གི ་ཡོ ད། གལ་ཏེ་སྙངི ་རྗེ་བསླབས་པ་ཡི ན་ན། ཚད་
རེད། ཨད་མོ་རི ་མཐོ་སླབོ ་ཐོག་དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་
གང་འདྲ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་སླབོ ་དགོས་མིན་ཐད་ལའང་
བསྟན་འཛི ན་ལགས་དབུ་བཞུ གས་གནང་སྟེ་བཟོ་རྒྱུའི་
བཀའ་སླབོ ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོ ང་གི ་རེད། ད་རེས་
ཐབས་ལམ་ཞི ག་སྤལེ ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་
གཙོ ་ བོ་ ཚན་རི ག ་གི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཡི ན་ཡང་དམི གས་
ངའི་བཟའ་ཟླས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ལོ་བཅུ་ལྷག་འགྲོ་གི ་
ཡུལ་ནི་ཤེས་ཡོ ན་དང་། ཤེས་ཡོ ན་དེ་ཡང་ཤེས་ཡོ ན་
ཡོ ད། བསླབ་གཞི ་རྩ་འཛི ན་འདིའ་ི ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་
ཙམ་མི ན ་པར་བཟང་སྤྱོད ་སླབོ ་རྒྱུའི་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཐབས་
སླབོ ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་རེད།
ལམ་ཐོག་གི ་ཚོ གས་འདུ་རེད།
ད་ལམ་འདི་གཉིས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་
Secular ethics ཟེར་དུས་ཆོས་མེད་པའི་བཟང་སྤྱོད་
ལ་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་ཏེ་འདིའི་ནང་འཕྲི་སྣོན་དགོས་པ་དེ་
ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོ འི་གྲས་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་སྒྱུར་གྱི་འདུག
དག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་
ངའི་བསམ་པར་རི ས་མེ ད་བཟང་སྤྱོད་ཟེར་ན་ལེ གས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
གཞི འི་གནས་སྐབས་ཚང་མ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

ནས་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་འདི་ཆོས་ལ་དམི གས་

ཡིག་ནང་དགག་སྒྲ་སླབེ ས་ཀྱི་མེ ད་ནའང་བོད་སྐད་ནང་

པ་རེད།

གི ་ཡོ ད། secular

དགག་སྒྲ་སླབེ ས་དུས་འགའ་ཤས་གོ་ནོར་བྱུང་

སྟེ་འདི་ཆོས་མི ་དགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་གོ་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད།

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་པ་གང་

བཞེས་ཀྱི་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན།

ཆོས་དད་ཐོག་ནས་བཟང་

སྤྱོད་སླབོ ་རྒྱུ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ི ཐོག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་

འདིའ་ི ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་གང་འཚམ་ ཚུར་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཁོངས་ Social and

ཡོ ད། དཔེར་ན། ཨད་མོ་རི ་མཐོ་སླབོ ་བརྒྱུད་ནས་ཟབ་ emotional learning ལོ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གྲངས་གོང་ཐོག་

སྦྱོང་གང་འཚམ་ཕུལ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་དགེ་བཤེས་ངག་ མར་ལག་ལེ ན་སྤལ
ེ ་མཁན་མེ ས་པོ་དེ་དག་འདིའི་ནང་

དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ སླབེ ས་ཡོ ད།
༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་ཕྱག་དེབ་

yond Religion

སླབོ ་གནང་གི ་འདུག

Be-

རྩ་བར་བཞག་སྟེ་མི ་རྒན་པ་ཚོ ར་
ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་

འོན་ཀྱང་རྩ་བའི་གཞི་གཅིག་གི་ཐོག་བབས་པ་ཡི ན་ན། སྡམོ ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དགེ་བ་ཆོས་སྡདུ ་ཀྱི་ཚུལ་
རྩ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་འགྲོ་དནོ ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེ ད་དུ་ལེ གས་ ཁྲིམས།
ཉེས་བླང་དོར་དང་།

པོ་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ བྲང་ནས་

ཞེས་བརྗོད་དུས་དབྱིན་ཇིའ་ི སྐད་ བསལ་ལྟས
ོ ་དགོས་དོན་མེ ད་པར་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་ གནང་ཡོ ད།

སྒྱུར་དུས་ཆོད་དད་ལ་མ་ལྟསོ ་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་འབལ
ྲེ ་བ་ཟེར་དུས་དགག་སྒྲ་ཞི ག་སླབེ ས་ཡོ ང་གི ་

འདུག

བོད་དང་བོད་མི།
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སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་དག་

བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་ གི ་བསླབ་གཞི ་དམི གས་བསལ་བཟོས་ནས་འཁྲིད་གནང་

མི ་འདོད་པ་རང་ཆས་སུ་ཡོ ད་སྟབས། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་
ཐབས་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་དེ་དག་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་དང་།

ལྷག་པར་ཁོང་རྣམ་པ་མང་ཆེ་བ་སེམས་

དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་འདུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་རེད།
༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཚོ གས་འདུར་ཕེབས་

ཏེ་བགྲོ་གླངེ ་མང་པོ་གནང་མྱོང་ཡོ ད།

ཁོང་ཚོ ས་ལས་

འགུ ལ་གསར་པ་སྤལ
ེ ་བ་ཚང་མ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་། བཟང་

སྤྱོད་སྤལ
ེ ་སྟངས་དེ་དག་རྩ་བར་བཞག་ནས་སྤལ
ེ ་བ་ཡིན་

གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་སྦྱོང་བརྡར་ སྟབས།

ད་རེས་ཚོ གས་འདུ་འདི་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞི ག་

བསྟི་གནས་ཁང་ Tata Institute of Social Sci- ནས་སྣ་ཁ་འཛོ མས་པོ་མཐོང་གི ་འདུག ཅེས་གསུངས།

སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོ ང་རྒྱུའི་རྐྱེན་དེ་ངན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བཞག་ ence སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལས་འགུལ་འདྲ་མི ན་མང་

ི ་མའི་སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཚོ གས་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྔ་འགྱུར་རྙང
མགོན་ད་ུ དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་སོགས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

འཁོད་པ་དང་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ ས་

པར་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ཟེར་བ་གཙོ་བ་ོ ཀུན་

པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

བསྡུས་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པ་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་

ནའང་།

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་

ི ་ སླངོ ་ལ་རག་ལུས་ཡོ ད།
རྗེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱི ་རྣམ་ཐར་སྙང

པོ་མཆོ ག་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་ བསྐྱངས།
བདེ་ལེ གས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི ས་གོ་སྒྲི ག་ཞུ ས་པའི་

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད།

དེ་ཡང་མགོན་པོ་མཆོ ག་བྱང་ཆུབ་མཆོ ད་རྟེན་གྱི་རྒྱལ་

སྒའོ ི་འགྲམ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད ་མཚམས་རྣམ་གྲྭ་
མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།
པོ་ཆེ།

ཀ་ཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་

གཞན་ཡང་མཁན་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གཅིག་གི ས་

ཕེབ ས་བསུ ་དང་བཅས་ཐ ོག ་མར་མཆོ ད ་རྟེན་ཆེ ན ་

པ འོ ི ་ རྟེན་གཙོ ར ་བཞུ ག ས་པའི ་ ཐུ བ ་པའི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་ལ་
མཆོད་མཇལ་ཞུ ས་རས
ྗེ ་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོ ར་

དེ་ ར ྗེས ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ས་འདོན ་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་
ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ མ་ཟིན་ཙམ་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་

གལ་ཏེ་དགེ་རྒན་ཞི ག་ཡི ན་

རང་ཉིད་ཁོ་ན་བསམས་ནས་སྡདོ ་མཁན་མི ་

ཞི ག་ཡི ན་ན།

ཕྱིའ་ི སྣང་ཚུལ་ལ་དགེ་རྒན་ཞེས་ཀུན་

གྱིས་བཀུར་བ་འོས་ཀྱང་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མི་

འདྲ་བ་ཞི ག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

འཆོ ད་འབུལ་གནང་སྒ་ོ ཁག་མཇུག་ལེ གས་པར་གྲུབ་སྟེ་ ངོས ་ཀྱི ་ བརྗོད ་པ་ལྟར ་གཙོ ་ བོ་ ཀུ ན ་སླངོ ་ལ་རག་ལུ ས ་
བཞུ གས་གནས་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དུ་ཆི བས་ ཡོ ད།
ཞལ་བསྒྱུར་གནང་མཛད།

ཚོ ར་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞི ག་དགོས་པར་བཀའ་གནང་

གཟི མ ་ཆུ ང ་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་མཚམས་ཝི ་ ཏི ་
ནམ་ Vietnam ཆེད་ལས་མི ་སྣ་གྲངས་ ༡༧༠ ལ་

མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ་ང་

ཁྱེད་ཚོ འ་ི ཆེད་

ལས་པའི་ལས་དོན་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་གཉེར་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་བྱེད་མཁན་རྣམ་རྟོག་

རི གས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས། ཞེ་སྡང་དང་། ང་རྒྱལ།
ཕྲག་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་བླ་ོ དེ་དག་ནི་སེམས་ཀྱི་

ཞི ་བདེ་དཀྲུག་མཁན་ཡི ན་སྟབས་རང་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་

པ་ཆེ། དེང་སྐབས་སྨན་གྱི་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་ཉམས་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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གཙོ ་བོ་གཞན་ལ་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོ དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལྷག་པར་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་

གཅི ག་གྱུར་གྱི ་འདུ་ཤེ ས་འཛི ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ི ་མི ་འབོར་ཐེར་
ཆེན་པོ་རེད། ངོས་རང་ཉིད་འཛམ་གླང
འབུ མ ་བདུན ་ཡོ ད ་པ་རྣམས་དང་མཚུ ང ས་པར་འགྲོ་
བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་བསམ་པ་ལས་དམི གས་བསལ་བ་ཞིག་

ཡི ན་ནམ་ཡང་དྲན་གྱི་མེ ད་སྟབས་ངོས་རང་མི ་སུ་དང་
ུ ་དང་། རྒྱལ་ཁབ།
ཐུ ག་ཀྱང་རི གས་རས

དབུལ་ཕྱུག་

སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེ ད་པར་མི ་གཅི ག་གྱུར་
ཞི ག་དང་ཐུ ག་པའི་ཚོ ར་བ་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག
ཚོ ས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ནང་པ་

དེར་བརྟེན་ཚེ ་ཕྱི་མ་

ཡག་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་ཚེ ་འདིར་ལས་བཟང་པ་ོ བསག་

ཞིབ་ཐག
ོ ་ནས་ག་དུས་ཡི ན་ནའང་ཁོང་ཁྲོ་དང་འཇིགས་

སྣང་འོག ་སྡདོ ་མཁན་མི ་ དེའི་ ལུ ས ་པ འོ ི་ ཟུ ང ས་ཤུ ག ས་

དགོས། དེར་བརྟེན་གཞན་ལ་ཕན་པ་ལས་གནོད་འཚེ ་

ཉམས་གུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་བཤད་ཡོ ད།
ཁོ ང ་ཁ འ
ྲོ ི ་ བླ ་ོ ཞི ་ ཆེ ད ་བཟོད ་པའི ་ ཉམས་ལེ ན ་དགོ ས །

ུ ་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།
བྱ་མི ་རང

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་
དབང་དང་། འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བཀའ་དབང་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ དཔལ་འཇི ག ས་བ ྱེད ་ལྷ་
བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་དང་། འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་

གཅིག་པའི་བཀའ་དབང་དབུ་འཛུ གས་མཛད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨

ཙམ་ལ་

བོད་རི གས་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྗེས་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེ ན་གསུང་ཆོ ས་ར་བར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་
བསྐྱངས་ཏེ་ སྒྲུ བ་ཞག་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན།

དེ་རི ང་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བོ་རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སྟོད་

གཉིས་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་མི ན་གྱི་དོན་གཉེར་ཅན་མང་

པོ་ཞི ག་འདིར་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་རི ང་འདིར་ཆོས་འབྲེལ་

བྱ་རྒྱུ་ནི། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ནང་གི ་འཇིགས་
བྱེད་རེད། འཇིགས་བྱེད་ལ་གཤེད་དམར་དང་འཇིགས་
བྱེད་རོ་ལངས་བརྒྱད་སྐརོ །

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་མ་དང་དཔའ་བོ་གཅི ག་པ་སོ གས་རྣམ་གྲངས་

འགའ་ཤས་ཡོ ད། དེ་རི ང་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ནི་འཇིགས་བྱེད་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྟ་གོན་རེད། གསར་མའི་ནང་དུ་རྡོ་

ི ་མའི་ནང་
རྗེ་འཇིགས་བྱེད་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། རྙང

དུ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཤི ན་རྗེའ་ི སྐརོ ་ཡོ ད། གང་
ལྟར་གཤི ན་རྗེ་དེ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དྲག་ཏུ ་ཁས
ྲོ ་པ་
ཞེས་གསུང་གི ་ཡོ ད།

ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་པའ་ི དབྱངས་ན།ི །གཞོན་ནའུ ་ི སྐ་ུ ལུས་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
འཆང་བ་པ།ོ

།ཡེ ་ཤེས་སྒནྲོ ་མེས་རབ་ཏུ ་བརྒྱན།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ།
དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

བོད་དང་བོད་མི།

7
།

།འཇམ་པའ་ི

།ཞེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་

ལྟར། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་པ་སེལ་བ་ཞེས་པ་ན།ི

ཕྱིའ་ི མུ ན་པ་བཤད་ཀྱི་མེད་པར་ནང་གི ་མུ ན་པར་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ནང་གི་མུན་པ་སེལ་བའ་ི རྒྱལ་ཀུན་

མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་ཤེ ས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ཐུ ན་མོ ང་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་རེད། སྔནོ ་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་

ལ་སོགས་པས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལྷག་པའི་
ལྷ་ལ་བསནྟེ ་པ་གནང་ཡོད།

བདོ ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་

སུའང་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་བུ་
དམ་པ་མང་པོས ་རྗེ་ བཙུ ན ་འཇམ་པའི་ དབྱངས་ལྷག ་

པའི་ལྷ་ལ་བསྟེན་པའི་ཐོག་ནས་ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་

ཀྱི་ཤེས་རབ་འཕེལ་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་

ཆོས་འཁོར་གྱི་བདེན་བཞི ་མི ་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཤར་

ཡོད།

ུ ་མ་ཤེས་རང
ུ ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་
དནོ ་དག་ཤེས་རང

སྒམོ ་ཞིག་བྱས། དེ་ནས་དེ་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་དྲན་པ་ཉེར་ པོ་ཆེ ས་གསུང་གི ་འདུག་ཅེས་ཁྱོད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་
སྐབས་སུ་བབ་པ་ར་ྡོ
ོ ་གི་ཡོད། དེ་འགྲིག་གི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་
བཞག་དང་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གྱི་དམི གས་སྐརོ ་ཡོ ད་ འཇག
རྗེ་འཇི གས་བདྱེ ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་
ཙམ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོད། གང་ལྟར་ཤར་སྒམོ ་བདྱེ ་པ་ཞིག་ ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་སྐརོ ་ལ་སླབོ ་མ་མཚན་
སྔགས་དང་མ་འབྲེལ་བར་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཕལ་
ོ ་པར་གསུངས་པ་རེད།
རེད། དེའ་ི རས
ྗེ ་སུ་ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེའ་ི ཐུ གས་ཀར་འཇམ་ ཉདི ་ཚང་དང་མ་ཚང་ལྟ་མི་དགས
ཆེར་ཡོད། ཡང་སྔགས་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་བྱ་རྒྱུད། སྤདྱོ ་
པའི ་ དབྱངས་གསོ ལ ་བ་བཏབ་ནས་ཉུ ང་མཐར་ཡང་ དེར ་བརྟེན་འདིར ་དཔལ་རྡོ་ རྗེ་ འཇི ག ས་བ ྱེད ་ལྷ་ བཅུ ་
རྒྱུད། རྣལ་འབར
ྱོ ་རྒྱུད་བཅས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡ་ེ སོ་སོའ་ི ཐག
ོ ་
གང་བླ་ོ མ་ཚར་གསུ མ ་བཏོན ་ནས་ཨ་ར་པ་ཙ་བགྲང་ གསུམ་ཆེ ན་མོ འི་དབང་གི ་སྔནོ ་འགྲོ་སྟ་གོན་འདནོ ་རྒྱུ་
ནས་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲའང་ཡོད། དགའ་
བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་རེ་དང་ རེད། ཆོ་ག་ན་ི ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེའ་ི གསུང་ནང་གི་བཅུ་གསུམ་
ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་གསུངས་ཏེ་དམིགས་བརྩེ་མ་ཕྲེང་སྐར
ོ ་
དམི གས་བརྩེ་ མ་ཕྲེང ་སྐར
ོ ་རེ ་ ཆག་མེ ད ་བྱེད ་དགོས ། མ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའ་ི ཕྲེང་བ་
རེ་རེ་བསགས་པ་དང་། དམིགས་བར་ྩེ མ་གསོག་པའ་ི
ོ ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀའ་
སླབོ ་མའི་སྣོད་ཀྱི་གཙོ ་བོ་ནི་དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་རེད། ཞེས་པའ་ི ཐག
སྐབ ས་སུ ་ ནམ་རྒྱུ ས་ངོས ་ཀྱི ས ་འདི་ ལྟར ་བ དྱེ ་ཀྱི ་ ཡོ ད །
ྗེ ་ཆོ་ག་དབུ་འཛུ གས་མཛད།
དེ་རི ང་འདིར་འདུས་པ་ཚང་མར་དད་པ་མ་ཉམས་པ་ སླབོ ་སྩལ་རས
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ ་དང་པོ་བདེན་བཞི འི་
ཆེར་མཛད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ འབར་རྫས་གཉིས་རྙདེ ་སོན་བྱུང་ཡང་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་
ལྷངི ་འཇགས་འོག་ཡོ ད་མུས་སུ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཟབ་གྲུང་གནང་གལ་
དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ།

མ་གནང་རོ གས་ཞེ ས ་འབ ོ ད ་སྐུ ལ ་གནང་བ་མ་

༄༅། །དེང་སྐབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ འདུག

ཆེ ན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆོ ས་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ ་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞི ན་
པའི་སྐབས་འདིར་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྷ་ཡ་ཉེན་
རྟོག་མི ་སྣར་གནས་མཆོག་ར་ྡོ རྗེ་གདན་གྱི་གསུང་ཆོ ས་

ར་བའི་འགྲམ་དུ་འབར་རྫས་གཉིས་རྙདེ ་སོན་བྱུང་ཡོ ད་

དེ་ ཡང་དོན ་རྐྱེ ན ་དེའི ་ ཐ ོ ག ་བདེ་ སྲུ ང་དྲུ ང་ཆེ ་ཕ་

ཟུར་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

ད་

ལྟ འི ་ ཆར་གནས་སྟངས་ལྷི ང ་འཇགས་འ ོ ག ་ཡོ ད་

སྟ བ ས ་ མ ང ་ ཚོ ག ས ་ ན ས ་ ཀྱ ང ་ སེ མ ས ་ འ ཚ བ ་

ཟད།

ལྷག་པར་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་

ཀྱི ས ་ རྒྱུ ན ་ དུ ་ ཅ ་ ད ང ོ ས ་ བ ད ག ་ པ ོ ་ མེ ད ་ པ ་ ད ང ་ །

དོག ས་གཞི ་ ཅན་གྱི ་ དངོས ་རྫས་རི གས་མཐ ོང ་ཐ ོས ་
སོ གས་བྱུང་འཕྲལ་ལག་པ་སོ གས་མ་འཆང་བར་ཉེན་

རྟོག་མི ་སྣ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་བདེ་སྲུང་ལས་བདྱེ ་སོགས་

བོད་དང་བོད་མི།

ལ་བརྡ་ལན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གནང་འདུག

དོན ་རྐྱེ ན ་དེ་ བྱུ ང ་མ་ཐག་བདེ་ སྲུ ང ་དྲུ ང ་ཆེ ས ་གྷ ་ ཡ་

རྫོང་གི ་ ཉེན ་རྟོག་མི ་སྣ་མཐོ་ ཤོ ས ་གཉ ིས ་པ་དང་ཐུ ག ་

འཕྲད་གནང་ནས་སེ མ ས་འཚབ་ཀྱི ་ རྣམ་པ་བཏ ོན ་
པར་ཉེན ་རྟོག་འགོ ་ དཔ ནོ ་མཆོ ག ་ནས་༸རྒྱལ་བའི ་

༸སྐུ ་ ཕྱྭ འི ་ ཉེན ་སྲུ ང་ཐོ ག ་གྷ ་ ཡ་རྫོང་ནས་དེ་ སྔ ་ ཆུ ་

ཚོ ད་

༢༤

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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བརྟེན་ཞི བ ་འཇུ ག་ཡོ ང ས་སུ ་ལེ གས་གྲུབ་མ་ཟིན ་བར་ གྷ་ཡར་༸ཞབས་སོ ར་འཁོད་པ་ནས་བཟུང་རྫོང་ལས་
འབར་རྫས་དེ་ དག་དམི ག ས་ས་གཙོ ་ བོ་ སུ ་ ཡི ན་དང་། ཁུ ང ས་ནས་འགན་ཁུ ར ་རྐང་བཞེས ་ཐོག ་༸སྐུའི ་ སྲུ ང ་

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭ ར་དམི གས་ནས་བཞག་པ་ ཕྱྭ འི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་ང་

ཞི ག་རེད་འདུག ཅེས་ཁ་ཚོ ན་གཅོད་དཀའ་བ་ཡི ན་སྐརོ ་ ཚོ ས་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་གནས་ལས་
གསུངས།

མ་འདས།

དེ་ཡང་ཁོང་གི ས་མུ་མཐུ ད་གསུངས་དོན།

དོན་རྐྱེན་

དེ་བྱུང་མ་ཐག་གྷ་ཡ་རྫོང་གི ་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་༸རྒྱལ་

རི ང་གཟིམ་ཆུང་གཡས་གཡོ ན་སོགས་ བའི ་ ༸སྐུ་ ཕྱྭ འི ་ ཉེན ་སྲུ ང ་ཐོག ་ཟབ་གྲུང་ཆེ ་ རུ ་ ཕྱི ན ་པ་

ལ་སྐ ར
ོ ་སྲུ ང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད ་མུ ས ་ཁར་ དང་།

མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་བདེ་

དནོ ་རྐྱེན་དེ་ལ་བརྟེན་སླར་ཡང་༸སྐུའི་སྲུང་ཕྱྭ འི་ཐོག་ སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཟབ་གྲུང་གནང་གལ་
དམ་བསྒྲགས་འཕར་མ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐ ར
ོ ་
ོ ་གསུ ངས། དགོས ་པའི་ འབོད ་སྐུལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐར

དྲུང་ཆེས་མུ་མཐུ ད་གསུངས་དོན།
ད་ལྟའ་ི ཆར་ གསུངས་དོན། སྤྱིར་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡
དོན ་རྐྱེ ན ་དེའི ་ ཐ ོག ་ཞི བ ་འཇུ ག་འགྲོ་མུ ས ་ཡི ན་པར་ ཉིན་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

འོན་ཀྱང་ད་ཐེངས་འབར་རྫས་གཉིས་

རྙདེ ་སོན་བྱུང་ཡོ ད།

སྤྱིར་དེ་ནི་གཙོ་བོ་འབྲེལ་ཡོ ད་

བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ི་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣའི་སྤྱང་གྲུང་དང་ལས་

དོན ་ཚགས་ཚུ ད ་གནང་བར་བརྟེན་ནས་འབར་རྫས་

དེ་གཉིས་དུས་ཐོག་ཏུ ་རྙ དེ ་སོ ན་བྱུང་སྟབས་སུ་གཅི ག་
ལའང་གནོད་འཚེ ་ཕོག་མེད།

ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་

ཅ་དངོས་བདག་པོ་མེ ད་པ་དང་དོགས་གཞི ་ཅན་རི གས་

མཐོང ་ཐོས ་བྱུ ང ་འཕྲལ་ཉེན ་རྟོག་མི ་སྣར་རྩི ས ་སྤྲོད ་
དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་
པའི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།
བའི་ གྲས་ལ་ལོ ་ ལྟར ་བཀའ་ཆོ ས ་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད ་

ལ། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཡོ ང་བའི་གྲས་ལའང་

བར་ལམ་ལོ ་གསུམ་བཞི འི་རི ང་བཀའ་ཆོ ས་བྱེད་བཞི ན་
ཡོ ད།

ད་རེས་འདིར་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་

ནས་ཡོ ང་བའི་རྒྱ་རི གས་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་

རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་བཀའ་ཆོས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེའ་ི ལུང་དེ་

སྔནོ ་མ་རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ འི་མདུན་ནས་ཆེ ད་མངགས་
ཞུས་པ་ཡི ན།

ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་ཤེར་ཕྱིན་ཉེར་ལྔ་བ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་

ཡོ ད། རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་དེ་ལས་རྒྱས་པ་ཞི ག་དང་། ཤེར་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་

ར་བར་ཆི བས་སྒྱུར་གྱི ས་ཐོག་མར་བཀའ་དབང་སྔནོ ་

བཀའ་ཟུ ར ་སྟག་ལྷ་ སྐལ ་བཟང་དབྱངས་སྐྱི ད ་ལགས་

བཀའ་ཟུ ར་སྐ ལ ་བཟང་ལགས་ཀྱི ས ་ངོས ་ལ་དཔའ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

ཀྱིས་ཞུས་དནོ ་ལྟར་འཇིགས་བདྱེ ་དཔའ་བོ་གཅི ག་པའི་
བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་ལ་དུས་དབང་གསུང་ཆོས་

འགྲོའི་ སྒྲུ བ་ཞག་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན །

ི ་རིང་ལ་
ཉིན་དང་གནངས་ཉིན་བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉས
རྒྱ་རི གས་ཚོ ་གཙོ་བོ་དང་། མདུན་གྱི་གྲལ་ལ་རྒྱ་རི གས་

དེ་

གནས་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་སྒྲུབ་ཞག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་
མེད་པར་ལས་སླ་པོ་རེད། ཤེར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་

ནམ་རྒྱུན་ཐེ་ཝན་ནས་ཡོ ང་

བསྡས
ུ ་ཙམ་བྱས་ན་བསམས་བྱུང་། སང་ཉིན་གནངས་

གཅིག་གི ་དབང་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར།

རི ང་འདི་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་ཆོས་བྱེད་པའི་ལེའུ་
གཅིག་རྫོགས་པ་རེད།

ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ཚང་མ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་པ་རེད། སང་

གོང་དུ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་འབྲེལ་ཡོ ད་རེད་ལ། བཤད་པ་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཉིན་གཉིས་དེ་ལྟར་ཡི ན།
ི ་པ་ོ དང་ར་ྡོ ར་ྗེ གཅོད་པའི་བཤད་ལུང་གི ་
ཤེ ས་རབ་སྙང

རྒྱུན་མེད། བཙན་ཤེད་རེད། བརྒྱད་སྟོང་པའི་ཞལ་
ལུང་དེ་ཕལ་ཆེ ར་ཡོ ངས་འཛི ན་ཡེ ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
སྐབས་ནས་དར་བ་རེད་མ་གཏོགས་དེའི་གོང་དུ་བརྒྱད་

སྟོང་པའི་བཤད་ལུང་མེད། ཡོ ངས་འཛི ན་ཡེ ་ཤེས་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་བཙན་ཤེད་ལྟ་བུ་གནང་སྟེ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་
ཞལ་ལུང་གི ་རྒྱུན་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ཞལ་

ལུང་གི ་རྒྱུན་མེད་ཀྱང་།
བཞི ན་ཡོ ད།

ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་འཆད་

ཁྱོད་རང་ཚོ ས་ཀྱང་དོན་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ ད། ལྷག་པར་རྒྱ་རི གས་ཚོ ་ཕ་མེས་ནས་ལེགས་སྦྱར་
གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

མཁྱེན་པའི ་ རང་གཟུ ག ས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་
གྱི་ཞལ་གཅིག་དང་།

ཞི ་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཆེད་དུ་

གཞེས་ཉནི ་ནས་གཟུགས་པོ་བདེ་པོ་བྱུང་ན་ཉིན་གཉིས་ འཇམ་དཔལ་གྱི ་ཞལ་ཞི ་བའི་ཉམས་ཡོ ད་པ་ཡི ད་ནས་

རིང་བསྙནེ ་རྫོགས་ག་ཚོད་ཚར་ཚར་ཞི ག་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན། ཡུལ་ཙམ་དྲན་པ་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དྲག་པོའི་རྣམ་པ་

བས་སྲིད་པ་ཟ་ཞི ང་བརྔུབ།།

གི ་སྐད་ཆ་རེད།

ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ནི་སྙན་ངག་

ཡི ད་ཆེས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

ཞལ་དགུ་འབར་བས་སྲིད་པ་ཟ་ཞི ང་བརྔུབ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་

ན་འཛམ་བུ་ གླིང ་འདིའི་ མི ་ སྡུག ་ཅག་ཚོ་ བརྔུབ ་བཞག་

དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་མ་མང་པོ་ཞི ག་ མེད་པ་དང་། དེ་ནས་སྲིན་ཞལ་དེ་(ཞལ་རས་འཁྲེང་
ལ་ཐུ ག་རྒྱུ་ཡོ ད། གཞན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་ ཙམ་མ་)ཟེར ་བ་དེ་ གང་ལྟར ་སྙང
ི ་རྗེའི ་ རང་གཟུ ག ས་

པའི་ནང་དུ་མི ་སྡུག་ཅག་དེ་འདྲ་ཡོ ད་པ་ག་རེ་བྱས་ནས་

པའི་དབང་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཆོས་པ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་གཅིག་རེད། ང་རང་ཚོ ་ལ་ཆ་

བ་ཡག་པོ་བྱུང་། དེ་རི ང་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དྲག་ཏུ ་ཁྲོས་པ་རྟ་མགྲིན་
རྗེ་རི ན་པོ་ཆེས་འཇིགས་བྱེད་ གྱི་ཞལ་རས་ཤི ག་རེད། ཡང་། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལས་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མཚན་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ ཚོ ག ས་ཁ་ཤས་སུ ་ རྟ་མགྲིན་ཐུ ག ས་ཀ་ལ་སྒམ
ོ ་རྒྱུ ་དེ་
ཟ་མ་ཏོག་གསུངས་པ་རེད།
དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ འདྲའང་ཡོ ང་གི ་འདུག དེ་ཡི ན་རྐྱང་རེད། མཁྱེན་པ་

ན་ཡག་ཤོས་རེད།

འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་

དཀོན་མཆོ ག་གི ས་བཀོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས་ཡེ ་ཤུ ་

ུ ་པ་ཡོ ད་བཞི ན་དུ་སྡག
ི ་ཅག་
བཞག་ནའང་རྔུབ་རྒྱུའི་ནས
དེ་དག་ག་རེ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རེད། གཅིག་མཚུངས་

སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གསུངས་འདུག དང་བརྩེ་བ་གཉིས་ག་དུས་ཡི ན་ནའང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ རེད།
མཚན་ལ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གསུངས་པ་ལྟར་བཅུ ་ དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྲོ་
དེར་བརྟེན་གཙོ ་བོ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེ ད་སྐུ་གསུམ་ལམ་
གསུམ་མའི་བདག་བསྐདྱེ ་ཀྱི ་ནང་དུ་ཕལ་ཆེ ར་ཁྲོ་བཅུ་ བཅུའི་སྔགས་རི ང་དེར་ཁྱོད་རང་ཚོ ས་དོ་སྣང་ཞི ག་བྱེད་
འཁྱེར་ཟེར་བ་དེ་བླ་མེད་སྤྱིའ་ི འགྲོ་སྟངས་རེད།
དེ་
དེ་མི ་འདུག་བསམས་བྱུང་། དཔའ་གཅིག་ཏུ ་ཁྲོ་བཅུ་ དང་། དེ་བཞི ན་ཁྲོ་བཅུ་སྲུང་འཁོར་སྒམོ ་པའི་སྐབས་སུ་
དག་ལ་ཟབ་གནད་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པའི་ཐག
ོ ་ཏུ ་ཞི་བ་སྒྲུབ་
དེའང་གསུངས་ཡོ ད། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོ ས་དཔའ་ ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་རི ང་བསགས་ནས་གནད་བཞི ་སོགས་
དགོས་པ།
ཞི ་བ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་ནས་དྲག་པོ་ཞར་ལ་
བོ་གཅི ག་པ་ཆད་མེ ད་འདནོ ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་ལ། ཁྲོ་བཅུའི་སྐབས་སུ་དམི གས་རི མ་བྱེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོ ད་
འགྲུབ་པ།
དྲག་པོ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་ནས་ཞི ་བ་ཞར་ལ་
དེའི་ཐག
ོ ་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་རི ང་དེ་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོ ས་ པ་རེད། གཙོ་བོ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་བཏོན་
འགྲུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། ཞི ་ཁྲོ་དྲག་སྒྲུབ་མང་
དོན་གཉེར་བྱས་ནས་བླ་ོ ལ་བཟུང་སྟེ། དུས་དང་དུས་ལ་ ནའང་ཞི ་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བ་དེ་གལ་
པོ་ཡོ ད་རེད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་
ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་རིང་དེ་བཏནོ ་པ་ཡི ན་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་ ཆེ་ཤོས་རེད། མཁྱེན་སོང་ངམ།
པ་རེད། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ ་དྲག་པོ་ཆེ།། དཔའ་
རེད།
དེ་ཡང་། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ ་དྲག་པོ་ཆེ།། དཔའ་ བོ་མཆོག་གི ་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་
དེ་ནས་ཁ་ཉནི ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་འཇི གས་བྱེད་ཞི ་

བོ་མཆོག་གི ་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན།། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ དོན་མཛད་པ།། ཞེས་པའི་གདུལ་དཀའ་བ་དེ་ཕྱི་ལོགས་

མོང་མ་ཡི ན་པ་རེད།

ནམ་རྒྱུན་གསུངས་སྲོལ་དུའང་། རྡོ་རྗེ་ དེ་བདེན་འཛི ན་དང་རང་གཅེས་འཛི ན་རེད། དེ་འདུལ་
འཇིགས་བྱེད་ཐོག་བཟུང་ནས།། ཁྲོ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ལག་ བར་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རེད། ཅེས་སོགས་

ི ་ཀ་ཚང་བ་ཞི་ཁ་ྲོ དྲག་སྒྲུབ་ཡོ ད་པ་དེ་ཐུ ན་
ཁ་ྲོ སྐུ་གཉས
བདེ་གསང་ལ་སོགས་པ་གཞན་

པ་ཚོ ར ་དེ་ ལྟ ་ བུ འི ་ ཞི ་ ཁ ་ྲོ དྲག་སྒྲུ བ་ཀྱི ་ གནད་དེ་ དག་

གསུངས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

འཇིགས་བྱེད་ལ་རྒྱལ་ཀུན་

དོན་མཛད་པ།།

ཞེས་དང་།

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ།། ཀྱི་གདུལ་དཀའ་བ་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། འདུལ་དཀའ་བ་

ཆར་འཕྱར།། ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཞལ་དགུ་འབར་ ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་རི གས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་
སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གི ས་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་གསུང་ཆོ ས་ར་བའི་
ནང་རྒྱ་རི གས་དད་ལྡན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཆོ ས་ཞུ་

བ་ཁྲི་ ལྔ་ ཙམ་ལ་རྡོ་ རྗེ་ གཅོད ་པའི ་ ཆོ ས ་འབ ལ
ྲེ ་མཛད་

སྐབས་རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ཚོ ར་དམི གས་ནས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།

ཁ་སང་ཆོས་འབལ
ྲེ ་དང་པ་ོ དེ་རྒྱ་གར་སླབོ ་ཕྲུག་དང་།

རྒྱ་གར་ནང་ཆོ ས ་ལ་དོན ་གཉེར ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ཆོས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་རྒྱ་གར་བ་
ཞི ག་རེད། ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་རྒྱ་གར་བ་རེད།
སྔ་མོ་ཡིན་ན་དཔལ་ནཱ་ལེ ན་ྜ དར་ཁྱབ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་དེའི་ནང་ནས་ནཱ་ལེནའྜ ི་
ཆོ ས་བརྒྱུད་དནོ ་གྱི ་འཕགས་པ་ཀྲུ་སྒྲུབ་ཞེས་ཤེ ས་རབ་

ི ་པོ་ འདོན ་མཁན་རྣམས་ནས་གཙུག ་ཏུ ་བཀུ ར ་རྒྱུ ་
སྙང
ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཤྲི་ལངྐ་དང་།

Sri Lanka

འབར་མ། Burma ཐའེ་ལེནཌ། Thailand ཀེམ་

བོ་ཌི ་ཡ། Cambodia བཅས་ཀྱི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེན་
པོ་བྱུང་ཡོ ད།

དུས་ད་ལྟ་ཡི ན་ཡང་འདུལ་བའི་ཉམས་

རང་བཞི ན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ནང་ཆོས་ཟེར་དུས་སེམས་ཐག་
ཉེ་པོ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱ་རི གས་ཚོ ར་ཆ་བཞག་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་དེ་ཕ་

མེས་ནས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠

ནང་ངོས་རང་པེ་ཅི ང་ནང་སླབེ ས་པའི་སྐབས་ལྟ་སྐརོ ་དུ་
རྒྱ་ནག་ཞི ང་ཆེ ན་ལ་སོགས་མངའ་སྡ་ེ ཁ་ཤས་སུ་སླབེ ས།

བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད། སྔ་མོ་འབྲེལ་

བ་ཡོ ད་མཁན་དང་སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་
ཡི ན། བར་སྐབས་རི ག་གནས་གསར་བརྗེའ་ི སྐབས་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མ་ལ་རྨོངས་དད་བརྩིས་ནས་མེད་པར་བཟོ་
སླད་དྲག་གནོན་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ཕལ་ཆེ ར་ས་ཡ་བཞི ་བརྒྱ་ཡོ ད་
པ་ཡོ ངས་གྲགས་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ི ་
འཛམ་གླང

ནང་ཆོས་ལུགས་གཙོ ་ཆེ་བ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པ་
ཞི ག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་མི ་འབོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༢ ཡོ ད།

དེའ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ལུགས་
མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡོ ང་བ་ཞི ག་མི ན།
ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

དར།

ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་

རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆོས་

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅིང་ཕིན་ཧྥ་རན་སི འ་ི

རྒྱལ་ས་པད་རི ་སི ར་ Paris ལ་ཡོ ད་སྐབས་ནང་ཆོས་

ལེན་རྨང་གཞི འི་ཐོག་ནས་སྡ་ེ སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ དེ་རྒྱ་ནག་གི ་རི ག་གཞུང་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན། ཞེས་
དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད་འདུག

ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་ བཤད་ཡོ ད་པར་མ་ཟད་ཕྱིས་སུ་ཁོང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

བརྒྱུད་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་ཏུ ་དར་བ་རེད། བོད་ལ་ནང་ ལི ར་འབྱོར་སྐབས་ནང་ཆོ ས་དེ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྐར
ོ ་
ཆོས་མ་དར་གོང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ནང་ཆོ ས་དར་ཟིན་པ་རེད། སླར་ཡང་གསུངས་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་ནི་ནང་ཆོས་དར་སྔ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞི ག་ཆགས་
ཡོ ད།

རྒྱ་མི ་རི གས་ས་གནས་འདྲ་མི ན་ནང་ཡོ ད་པ་

རྣམས་འཚོ ་ སྡདོ ་བྱེད ་སར་ནང་པའི ་ ལྷ་ ཁང་ཡོ ད །རྒྱ་
རི གས་མ་ལེ་ཤི ་ཡ་དང་། Malaysia ཨི ན་དོ་ནེ་ཤི ་

ཡ་

Indonesia

རྩ་བའི་ཆོས་རི ག་ཁག་ཁག་རེད།

འོན་ཀྱང་ནང་པ་ཡི ན། རྒྱ་མི ་རི གས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ ནང་

མི ་རི གས་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་སོ་སོའི་ཕ་མེ ས་ནས་

དར་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་བདག་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་མི ་རི གས་དེ་

དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད། མི ་རི གས་ཡོ ད་སའི་ས་ཆའི་
བབ་དང་། ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས། སྟོབས་འབྱོར་

གྱི་གནས་སྟངས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་རི ག་གཞུང་དར་རྒྱས་

བྱུང་ཡོ ད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་རི ག་
གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་འོས་པ་དང་གལ་ཆེ ན་པ་ོ རེད།
ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ ་ཞི ག་ཡི ན། ངོས་ཀྱིས་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མར་གུས་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། གུས་བཀུར་

བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆོ ས་ལུགས་དེ་དག་གི་རས
ྗེ ་
འབྲང་པ་ཚོ ས་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཐོག་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བྱས་ནས་མི ་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་ཐུ བ་བཞི ན་ཡོ ད། ཆོས་

ུ ་
ལུགས་འདྲ་མི ན་དེ་དག་ལ་མི ་བཟང་པ་ོ བཟ་ོ རྒྱུའི་ནས
པ་ཡོ ད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བཟང་པོའ་ི བསླབ་བྱ་

གཅིག་མཚུངས་ལམ་སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་
དེ་སོ ་སོ ས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་མི ན་དང་ལག་ལེ ན་བསྟར་

མི ན་ལ་རག་ལུས་ཡོ ད།

རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་མེད།

ངོས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ཡག་པོ་

ཆོས་བཟང་ངན་དེ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ི བླ་ོ དང་། མོས་པ།

ཁམས་ལ་རན་པ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དཔེར་ན་སྨན་
ལྟ་བུ་ཡི ན། སོ་སོའ་ི ཕ་མེས་ནས་དར་བའི་ཆོས་དེ་བདག་
གཉེར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་ལུགས་མི ་འདྲ་བ་

སོ་སོར་ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་

ཆེས་འཇིག་བརྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད།
མཆོག་ནི་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ཡི ན་པ་དང་།

དཀོན་

གྲངས་

ཅན་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་དང་། གཅེར་བུ་བ། སངས་རྒྱས་པ་

བཅས་དེ་གསུམ་གྱི ས་འཇི ག་བརྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་
ཀྱི་མེད།

རྒྱུ་མཚན་ནི་སྲོག་ལ་ཐོག་མེད་པར་བརྟེན་
འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་མེད།
ལྟ་གྲུབ་ཐོག་

ནས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད།

གང་ཟག་རི གས་འགའ་ཤས་ལ་

འཇི ག་བརྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཡོ ད་པར་འདོད་པ་དེ་རན་པོ་
ཡོ ད། དོན་སྙངི ་པོར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་

དགོས་པ་དང་། དེ་ཙམ་གྱིས་མི ་ཆོག་པར་བྱམས་བརྩེ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

ཆོས་

ཁས་ལེ ན་རུང་མི ་ལེ ན་རུང་བྱམས་བར་ྩེ དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ
ཆོས་འབྲེལ་རེ་ཞི ག་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ རྒྱ་རི ག ས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་
དང་།

ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའ་ི རྗེས་གནང་

གི་ཆོས་འབལ
ྲེ ་གནང་སྒ་ོ ཁག་མཇུག་ལེ གས་པར་གྲུབ་

ལ་དོ་སྣང་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་དང་ལྷག་པར་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད།

ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོ ས་བརྒྱུད་ནང་དུ་རི གས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཙལ་ནས་

ི ་པོ་གསུང་འདོན་གནང་
དབྱི ན་སྐད་ཐོག་ཤེ ས་རབ་སྙང
གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་མུ ་མཐུ ད་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་དོན།

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་གཙོ ར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པས་ལྟ་ རེད།
གྲུབ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དོ་སྣང་གསར་བ་ཞི ག་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ རེད།

ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་བཞི ན་པ་དེ་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པ་ཤ་སྟག་

མི ་ཚང་མར་ཕན་གྱི་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ངེས་པར་

ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠

ཙམ་ལ་དགའ་ལྡན ་འཕེལ ་རྒྱས་གླིང ་ནས་དུས ་དབང་

གསུང་ཆོས ་ར་བར་ཆི བས་སྒྱུ ར་བཀའ་དྲིན ་བསྐྱངས་

སྟེ་སྒྲུབ་ཞག་མཛད་པ་དང་།

དེ་ནས་རྒྱ་རི གས་ཁག་

གཅིག་གིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་འདོན་

གནང་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
འདིའ་ི གོང་ལ་པཱ་ལའི་སྐད་དང་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུངས་པ་དང་།

ལེགས་སྦྱར་

གྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་འཛི ན་མཁན་གྱི ་ ཡུ ལ ་གྲུ་ཁག་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་རང་སྐད་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུངས་

པ་སོགས་གྲུབ་པ་རེད།
རྗེ་རི ན་པོ་ཆེས།

བསྟན་པ་རི ན་ཆེན་མཆོག་གི ས་མ་

ཁྱབ་པའམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་རྒྱ་གར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་

མར་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་རེད།

དེ་སྔ་ནབུ ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་

རེད། ཚན་རི ག་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡོ ང་མཁན་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁག་དང་ཨ་རབ་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ ས་དར་མ་

དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་དེ་སྔ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་དར་མ་མྱོང་

༢༠ ནང་རི མ་བཞི ན་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་

ལའང་དོ་སྣང་སླབེ ས་ཡོ ད།

པར་དེ་ནས་ཚུ ར ་ཡུ ལ་སྐར
ོ ་སྤ ་ྲོ འཆམ་ལ་ཡོ ང་མཁན་

ི ་པོ་འདོན་རྒྱུ་ཞི ག་གྲ་སྒྲི ག་
སྐད་ཐོག་ནས་ཤེ ས་རབ་སྙང

མྱོང་བ་རེད། དུས་རབས་ ༢༡ ནང་དང་དུས་རབས་
འབྲེལ་བ་ཏོམ་ཙམ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པ་དང་།

ལྷག་

ཡི ན་ནའང་འདྲ། དེ་ལྟ་བུས་རི མ་བཞི ན་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཆོས་

བའམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་མ་ཁྱབ་པའི ་ ཡུ ལ ་གྲུ་

དུ་བརྩི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས། དད་པ་སོ་
སོའ་ི ཆོས་ལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གུས་པ་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལྷག་པར་ཆོ ས་ལུགས་མི ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

འདིར་ངོས་ཀྱི་ཆོས་གྲོགས་ཀྱིས་གཙོས་ཁོང་ཚོ ས་དབྱིན་

འཁྲུག་པ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ འི་ཆོས་པ་ཚོ་ཐུ གས་
མཐུ ན་ཁྲིམས་གཙང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐུ གས་

བྱས་འདུག

ལུགས་མི ་འདྲ་བ་དེ་དག་ཤེས་དགོས། ཆོས་གཅིག་མ་

དེ་རི ང་ཉིན་མ་མཐའ་མ་

གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་

མཐུ ན་ཁྲི མ ས་གཙང་ཡག་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ང ་བ་ལ་ཆོ ས ་

བརྒྱུད་ཁག་ལ་ད་ོ སྣང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ཨ་རི འི་ལོ ་སི ་ཨན་
ུ ་ཞི ག་ལ་སི ག་གི ་
ཇི་ལེ་སི འམ་སན་ཕ་རན་སི ་ཁོ་གང་རང

ཡི ན་ན་ཁོང་ཚོ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱེད ་

གཏོག ས་གོ་ མྱོང ་ཐོས ་མྱོང ་མེ ད ་པར་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་

ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ནབུ ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་

དང་ལྷ་ཁང་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ཡང་སྐ་ུ

བཅར་པའི་ ནང་པའི་ རྗེས ་འབྲང་པ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ འདྲ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པ་གཅི ག་པུ་མཐོང་བ་ཙམ་མ་ཡི ན་

ལྷ་ཁང་ཞི ག་དང་། རྒྱ་གར་ནས་ཡོ ང་བའི་སི ག་གི ་བླ་མ་

ཨེ ་ཤ་ཡའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་

མཁན་གྱི་དགེ་ཕྲུག་གཞོན་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་

བསམ་བླ་ོ གུ་དོག་པོ་ཆགས་སྲིད། ཆོས་བརྒྱུད་འདྲ་མི ན་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

12

ར་ྗེ སྒམ
ོ ་དགོས་པ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི ་ཡོ ད།

བྱུང་། དེ་ནང་བཞི ན་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་པ་དང་ཇེའུ་ཆོས་པ་
ལ་སོགས་པ་ཆོས་པ་མང་པོར་ངོས་རང་ཐུ ག་མྱོང་། སོ་

ཡོ ད། དེང་སང་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་དུ་དེ་སྔ་ནང་

མི ་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་གྲས་ཤེ ས་ན་ཕན་ཚུ ན་ནང་ཚགས་

མ་ཊི ་རི ་སི ་ལྟ་བུ་རེད། གུས་པ་བྱེད་འོས་པ་ཞི ག་རེད

དེ་རྒྱུ་མཚན་རྩད་གཅོད་བྱས་ན་ཆེ ན་པ་ོ བཤད་རྒྱུ་མེ ད་

ི ་
པར་གསུང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ནང་དད་པ་དང་སྙང

གཙོ ་ བ ་ོ ལྟ་ གྲུབ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་རྒྱུ ་མཚན་གསུ ང ་སྟངས་ སོའི་ཆོ ས་དེ་བསམ་པ་རྣམ་དག་གི ས་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཨ་
ཆགས་ནས་གུས་བརྩི་སླབེ ས་ཀྱི་རེད།

ངོས ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ སྔ་ བ དོ ་ནང་ཡོད ་དུས ་ཡེ ་

ཤུ འ་ི ཆོས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་པར་འབྲེལ་བ་གང་

ཡང་མེད། རི མ་པས་རྒྱ་གར་ལ་སླབེ ས་ནས་ཡེ ་ཤུ ་ལ་ཆ་

བཞག་ན་ཡེ ་ཤུ འི་བཙུན་པ་ཐོ་མ་སི ་མ་ཊི ན་ཁོང་དངོས་

དེ་ ནས་མི ་འདྲ་བ་གཅི ག ་ལ་ངོས ་ཀྱི ས ་ངོ་ ཤེ ས ་པའི ་
འཇར་མན་གྱི་ཡེ ་ཤུ འ་ི བླ་མ་ཞི ག་ཡོ ད།

ཁོང་གི ས་

ངོས་ལ་དེང་སང་ཡུ་རོབ་ནང་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རི ག་
སོ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ར ་དཀོན ་མཆོ ག ་

འགྲེལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག

སངས་

གནས་ཧ་ལས་པ་ཞི ག་ཡོ ད། ངེད་གཉིས་ཉིན་ཁ་ཤས་ལ་

རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ འགྲོ་སྟངས་དེ་ མི འི ་ བླ་ོ ལ་འཐད་པོ་

བཤད་བདྱེ ་པ་སོགས་ཡེ ་ཤུ ་ཆོས་པ་ཡག་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ན་

པ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་གི ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་རི གས་ནང་དུ་ཆ་

སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡི ན། ཁོ་རང་གི ་སྤྱོད་ལམ་དང་འགྲེལ་

ཁོང་འདྲ་པོ་ཞི ག་རེད་ཨང་བསམས།
པོ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་།

ཁོང་ལྟ་བུ་མང་

དངོས་གནས་གུས་པ་སྐྱེས་

བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། སྤྱིར་ཁམས་དང་མོས་

བཞག་ནའང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཞི ་བརྒྱ་ལྷག་ཅི ག་གི ་ནང་དུ་
ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་བྱེད་མཁན་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོ ད།

དུས་

རབས་

༢༠

ནང་ཡེ ་ཤུ ་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཡང་བྱུང་

པའི་ཆོས་མ་དར་སའི་ལུང་པར་སོ་སོའི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་

པར་ང་རང་ཚོ ས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ཟེར་དུས་ཧ་

ཅང་འདུམ་བདེ་པོ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ལྟ་བུར་ཡི ད་མ་

ཚི མས་པར་རྩད་གཅོད་དང་བརྟག་དཔྱད་བདྱེ ་མཁན་
ཚོ ར་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་ཡང་སྒསོ ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི

མཁས་དབང་ཚོ ས་གསུངས་པའི་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་
མཐོང་ཡོ ང་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཅི ག་ནས་གཉིས་སུ་དྲངས་

ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་། མཐར་མངོན་སུམ་
མྱོང ་བའམ་མཐོང ་བ་མངོན ་གྱུ ར ་ལ་གཏུ གས་ནས་
བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དེ་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་
ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧིན་སྒརོ ་བྱེ་བ་གཅིག་ཐམ་པ་
གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།
དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་ལས་འཆར་འགན་
འཛི ན་

Valentino

Giacomin

པོ་རྙིང་པ་ཁོང་གི ས་ང་ཚོ ས་གང་བཤད་པ་དེ་དག་ལག་

ངོ་སྤྲོད་ཞུས་དོན། ལོ་ངོ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་

ཚོ ད་ནི་རྟག་ཏུ ་འགྱུར་བཞི ན་པ་ལས་དུས་ཚོད་འགྱུར་

གོང་བཞུགས་སྒར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན་པ ོ་ མཆོ ག་མཇལ་ཁ་ཞུ ་

རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་བྱུང་།
མཇལ་ཁ་ཞུ ་ དགོས ་དོན ་ངའི་ མ་འོང ས་
ལས་དོན་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་ཞུ་ཆེ ད་ཡི ན།

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་

མུ ་ མཐུ ད ་ཤུ ག ས་རྒྱག་དགོས ་པའི ་ བཀའ་སླབོ ་ཕེབ ས་

འོག་རྒྱ་གར་མཐ་ོ སླབོ ་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གཅི ག་གི ་སླབོ ་

ལས་འཆར་ཐོག་མར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི ར་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་

གདན་གྱི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་ཨེ ་ལི ་སི ་ལས་འཆར་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཀུ ན ་ཁྱབ་བཟང་སྤ ྱོད ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་འདུག

ལས་འཆར་གྱི་འགན་འཛི ན་ངོས་ཀྱི་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོགས་

ལགས་ཀྱི ས་ལས་འཆར་ཐོག་མར་འགོ་

འཛུ གས་གནང་སྟངས་བརྒྱུད་རི མ་ཁག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོ ས་ཀྱི་ཚོ ར་སྣང་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག

པར་བརྟེན་གུས་པས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༤

ལོར་ཨེ ་ལི ་སི ་

པ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གཞོན་

སྐྱེས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁྱེད་ཚོ ར་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་

ལེན་བསྟར་བཞི ན་ཡོ ད། ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་རེད། དུས་
བ་མ་ཕྱིན་པར་གནས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།

སྔར་

གང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ཚར་བ་ཡི ན་སྟབས་
དྲན་པའི ་ ཡུ ལ ་ཙམ་དང་ལོ ་ རྒྱུ ས་ནང་འཁོད ་རྒྱུ ་ཙམ་
ལས་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

མ་འོངས་

པ་ད་དུང་འབྱུང་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས་མ་འང
ོ ས་པའི་གནས་

སྟངས་བཟང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་པ་བྱ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་

ཡོ ད། གནས་སྟངས་འདིའ་ི འོག་ནས་ཁྱེད་ཚོ ་མི ་རབས་

གཞོན་པ་ཚོ ་མ་འོངས་པའི་མི ་རབས་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་
གར་གྱི་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་

ཡོ ང་མི ན་ཁྱེད་ཚོ འ་ི ལག་ཏུ ་ཡོ ད། གཞི ་རྩའི་སྲོག་ཆགས་
ཙམ་མ་ཟད་མེ་ཏོག་འདིས་མཚོ ན་རྩི་ཤིང་རིགས་ལའང་
སེམས་མེད་སྟབས་སེམས་ཚོ ར་མེད།

འོན་ཀྱང་དེ་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དག་ཐམས་ཅད་འཚོ ་གནས་བྱ་འདོད་པ་ནི་དཔེར་ན་

ཁོང་ཚོ ར་ཤེས་ཡོ ན་ཡོ ད་སྟབས་དེའ་ི ཐོག་ནས་ གཞུང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་གསུམ་ལ་ཉམས་ཞི བ་གནང་རྗེས་ལས་

རེད།

རྒྱུ་ལས་མེད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉི་མའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་ཉི་མ་གང་དུ་ཡོ ད་སར་ཁ་ཕྱོགས་བཞི ན་ཡོ ད།

ཐབས་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་མཁས་པོ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ འཆར་འདི་དབུ་འཛུ གས་གནང་འདུག
ཐོག་མའི་
ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་འདིས་འབྱུང་འགྱུར་སྤྱི ་ཚོ གས་ ཆར་སླབོ ་ཕྲུག་ ༧༥ དང་དགེ་རྒན་བཞི ་ལས་མེད། འོན་
ུ ་པ་ལྡན་མི ན་འདི་དྲི་ ཀྱང་ད་ཆ་ལས་འཆར་དེའི་འོག་རྒྱ་གར་ས་གནས་འདྲ་
བདེ་ཞི ང་སྐྱིད་པ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུའི་ནས

ཐང་ཡོ ད།

བླ་ོ ཡག་པོ་གཏོང་དགོས།

མེ་ཏོག་ལ་མཚོ ན་ན་ཆུ་དགོས། ཆུ་མེད་ན་མེ་ཏོག་རྙདི ་

སྤྱིར་མེ ་ཏགོ ་དེར་སེམས་ཚོ ར་མེ ད་ཀྱང་འཚོ ་རྒྱུའི་ཐོབ་
སྲོག་ཆགས་ལ་མཚོ ན་ན་སེམས་ལྡན་ཡི ན། དེར་བརྟེན་

སེམས་ཚོ ར་ཡང་མེད། གྲོག་འབུར་ཚུན་ཆད་འཚོ ་སྡདོ ་
བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འཚོ ་རྒྱུའི་དམི གས་
ཡུ ལ ་དེའ ང་གཙོ ་ བ ་ོ བདེ་ བ་ད ནོ ་དུ་ གཉེར ་ནས་བ ྱེད ་

བཞི ན་ཡོ ད།

གནས་སྟངས་འདིའ་ི འོག་ནས་འཇིག་

རྟེན་བཀོད ་པ་པོ་ འདོད ་མི ན ་ཇི ་ ལྟར ་ཡང་ང་ཚོ ་ མི ་ ལ་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཀླད་པ་ཡོ ད།

ཀླད་པ་དེས་འདས་

པའི་དུས་གནས་སྟངས་རས
ྗེ ་དྲན་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཙམ་མ་

ཟད། མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་
ཐུ བ། བསམ་བླ་ོ ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་གཏོང་བར་དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས།

དེ་ཤེས་པར་ཕྱོགས་

གཅིག་རྐྱང་རྐྱང་ལ་མི ་ལྟ་བར་ངོས་གཉིས་དང་གསུམ།
བཞི །

དྲུག་སོགས་མདོར་ན་ཕྱོགས་ཚང་མའི་གནས་
སྟངས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། འདི་མི ་ཁོ་ནས་མ་གཏོགས་
དུད་འགྲོས་བྱེད་མི ་ཐུ བ། བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལྟར་

བདེ་ བའི ་ རྒྱུ ་གང་ཡི ན་ཐོག ་ང་ཚོ ས ་བསམ་བླ་ོ བཏང་
ནས་ཤེས་པ་བྱ་དགོས། དེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུར་མི འ་ི ཀླད་པར་

དམི གས་བསལ་གྱི་ནསུ ་པ་ཞི ག་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་མི ར་ལྷན་

སྐས
ྱེ ་སུ་བདེ་བ་འདོད་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ དང་བདེ་བ་འདོད་
པ་ལྟར་བདེ་བའ་ི རྒྱུ་གང་ཡིན་ཐག
ོ ་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་ཐུ བ།

དེ་འདྲ་ཡོ ང་བར་གཙོ་ཆེར་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལུས་ཡོད།

མིའི་ཀླད་པ་བེད་སྤདྱོ ་ཚད་མཐ་ོ ཤོ ས་གཏོང་ཆེ ད་ཤེ ས་
ཡོ ན་དེ་གཙོ་བོ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོ ན་ལ་བརྟེན་ནས་

ང་ཚོ ས ་ཆོ ས ་རྣམས་ལ་རི ག ས་པས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནསུ ་པ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐུ བ། དེར་བརྟེན་

མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་གང་དུ་ ཡི ན་ནའང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཧ་ཅང་
གཙི གས་ཆེར་འཛི ན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་ནང་

དང་། སྤྱི་ཚོ གས། དེ་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
ཐོག་རྙགོ ་དྲ་བཟོ་མཁན་དེ་དག་ཤེས་ཡོ ན་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ་

བ་ཞི ག་རེད། འདིའ་ི ཐོག་ང་ཚོ ས་དངོས་གནས་བསམ་ མི ན་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཀུ ན་ཁྱབ་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི ་ལྟ་གྲུབ་

དེང་སྐབས་ང་ཚོ ་འགྲོ་བ་ གཞི ་ རྩར་འཛི ན་ནས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་སྟོང ་ཕྲག་བརྒལ་བར་

མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྙགོ ་དྲ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕྲད་བཞི ན་ གནའ་དེང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་
ཡོ ད། རྙགོ ་དྲ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་མི ས་བཟོས་པ་ཆགས་ མུས་ཡི ན་འདུག སྔནོ ་འགྲོ་ནས་མཐོ་སླབོ ་རི མ་པའི་བར་

ཡོ ད། དབྱིན་སྐད་ཐོག་ངོས་ཀྱིས་སྐྱེས་པས་བཟོས་པའི་ ཤེས་ཡོ ན་ལས་འཆར་སྤལེ ་མུས་ཡི ན་འདུག ལྷག་པར་

རྙགོ ་དྲ་རེད། man made problem ཅེས་བརྗོད་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ་ི བྷུ་དྷ་གྷ་ཡར་
འོན་ཀྱང་བུད་མེད་ཀྱིས་རྙགོ ་དྲ་མ་བཟོས་

ཀྱི་ཡོ ད།

པའི་དོན་དག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

བུད་མེད་ཁྲོད་རྙགོ ་

དྲ་ཧ་ཅང་བཟོ་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོ ད།
ཀྱང་མི ་འདོད།

རྙགོ ་དྲ་སུས་ གི ས ་ཨེ ་ལི ་སི ་ ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་ཆེ ད ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་

འདིས་གང་སྟོན་བཞི ན་ བརྒྱ་གསོལ་སྩལ་མཛད་ཡོ ད་པ་བཅས།

ཡོ ད་པ་རེད་བརྗོད་ན། དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་
ཟེ ར ་ བ ་ དེ ས ་ ག ང ་ ཟ ག ་
ཁྱིམ་ཚང་།

སྤྱི་ཚོ གས་སོགས་བདེ་ཞི ང་
སྐྱི ད ་པ་ཞི ག ་བསྐྲུ ན་རྒྱུ ར་

ུ ་པ་འདང་གི ་ མེ ད ་པ་
ནས
གསལ་པོར་མཚོ ན། ད་ཆ་

ང་ཚོ ས་འདིའི་ཐོག་བསམ་
བླ་ོ ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཙམ་གཏོང ་
དགོས།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སླ བོ ་སྩལ་རྗེས ་དྲི་
བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་

སྩལ། སྤྱིར་ཨེ ་ལི ་སི ་ལས་
འཆར་
ect

Alice Proj-

དེ་བཞི ན་ཐོག་མར་

ལས་འཆར་འགན་འཛི ན་
Valentino

འདིར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

རྙགོ ་དྲ་ཡོ ང་གཞི ་དེ་དག་ང་ཚོ ་མི ས་ མའི ་ ཐེབ ས་རྩ་བརྒྱུ ད་ཞལ་འདེབ ས་ཧིན ་སྒར
ོ ་འབུ མ ་

བཟོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

སྒརེ ་དང་།

སླབོ ་གྲྭ ་ གསར་པ་ཞི ག ་བཙུ ག ས་ཡོ ད ་འདུག ཐེང ས་

Giaco-

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༤ ལོར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི ར་

min

དབུ་འཛུ གས་གནང་ཞི ང་།

ཁོ ང ་ གི ས ་ ཨི ་ ཊ ་ ལི འི ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐའི་ལེན་ྜི དགོན་པ་གསར་པར་དབུ་འབྱེད་
རབ་གནས་མཛད་པ།
ལུགས་སུ་གུས་ཞབས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་རས
ྗེ ་དགནོ ་པའ་ི བླ་
མ་ Dr. Ratneswar Chakma ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འཛམ་

གླིང ་དུ་ ཞི ་ བདེའི་ ཆེ ད ་མཛད་འཕྲིན ་རྒྱ་ཆེ ར ་བསྐྱངས་
བཞི ན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱག་

གི ་དམི གས་ཡུལ་ནི་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་མཁན་

ལ་དམི གས་ཡོ ད་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་རས
ྗེ ། ༸གང
ོ ་
ས་མཆོ ག་གི ས་ཐའེ་ཡི ་ལྷ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབདྱེ ་དུ་

ཡོ ང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དང་། ངོས་རང་གི ས་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརྩི་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཆོས་
ལུགས་ཚང་མའི་དམི གས་ཡུལ་ནི་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་

ཡི ན། ཡི ན་ནའང་། མཚམས་རེ་རྙགོ ་དྲ་ཆུང་ཚགས་
ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

པ ་ོ སོ ག ས་ཀྱི ས ་མེ ་ ཏོག ་ཐོག ས་ནས་མདུན ་བསུ ་ དང་།

གྱི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ར ྗེས ་ཆུ ་ ཚོ ད ་

རྒྱུན་གྱི་མཆོ ད་གར་འཁྲབ་སྟེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ལུགས་ནི་དམི གས་བསལ་ཞི ག་ཡི ན། དེང་སང་ཚན་
དེ་ ནས་ལྷ་ ཁང་པའི་ནང་དུ་ཆི བ ས་བསྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཏེ་ རི ག ་པས་ཀྱང་ང་ཚོ འི ་ ནང་པའི ་ སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་
བཞུ གས་ཁྲིར་འཁོད་མཚམས་སླར་ཡང་གཞོན་ན ་ུ མ་ པའི་ཐོག་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི ས་དོ་སྣང་སྤདྲོ ་པ་ཞིག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་

༡༠

ཡོ ལ་ཙམ་ལ་ཐའེ་ལན་ཌའི་ཝ་ཊ་པ་དགོན་པར་

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་།

དེ་ཡང་ཝ་ཊ་པ་དགོན་

པར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་། དགོན་པའི་མཁན་

ཐའེ་ ཡི ་གཞོ ན ་ན ་ུ མ་བཞི ་ ཡི ས་ཐའེ་ ལན་ཌའི ་ སྲོལ ་

ཆོ ས་ལུགས་མང་པོའི་ཁྲོད་ནས་ང་ཚོ འི་ནང་པའི་ཆོས་

བཞི ས་མཆོད་གར་དང་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་སོགས་ཐའེ་ཡི ་ འགོ་ཚུགས་ཡོ ད། ཞེས་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སྐ་ུ
པར་མཉམ་སྒྲོན་གནང་བ་སོགས་གནང་རྗེས་ཉིན་གུ ང་
ལྗགས་སྨནི ་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོ ད་དང་པོ་ཙམ་

ི ་དུ་ཆིབས་
ལ་བཞུགས་ཡུལ་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང
སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ལས་རི གས་འདྲ་མི ན་གྱི་མི་སྣ་དང་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་ཅིག་གི ་མི ་སྣ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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༸སྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་པདྨ་ཤྲི་གཟེངས་
རྟགས་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་ ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་དུ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཕྱོག ས་
རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༩ ཉིན་དང་ ཕེབ ས་གནང་མུ ས ་ཡི ན་པ་དཔལ་ལྡན ་

བསྟུན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁོང ་ལ་པདྨ་ཤྲི ་
གི ་༸སྐའ
ུ ི་བོད་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་དགའ་བསུའི་

མཐོ་ཤོས་ཨང་བཞི ་པར་གྲགས་པ་པདྨ་ཤྲི་

དོན།

མཆོ ག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་གཟེངས་རྟགས་
Shri

ཞེས་པ་གནང་འདུག

Padma

དེ་ཡང་དགུང་གྲངས་

འཚམས་འདྲི་ གནང་བའི ་ ནང་འཁོད ་
ང་ཚོ ས་༸སྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་སྐ་ུ ཞབས་

ཡེ ་ཤེ ས ་དོན ་ལྡ ན ་མཆོ ག ་ལ་ཐེ ང ས་

༩༠ སོན་པ་༸སྐའ
ུ ་ི གསོ་བ་རི ག་པའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་སྐ་ུ འདི ར ་རྒྱ་གར་གྱི ་ པདྨ་ཤྲི ་ གཟེང ས་
ཞབས་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོ ག་ནི་ལོ ་མང་རི ང་སྤྱི་ནོར་ རྟགས་གནང་བའི ་ ཉིན ་མོ ་ དང་བསྟུན །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་བླ་ ཁོང་གི ས་ད་བར་བོད་མི འི་གསོ་བ་རི ག་
པའི་དར་སྤལ
ེ ་ཐོག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་

སྨན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་བཙན་བྱོལ་
དུ་བཞུགས་སྒར་དརྨ་ཤཱ་ལར་བོད་གཞུང་སྨན་རྩི ས་ཁང་

ཐོག ་མར་གསར་འཛུ ག ས་མཛད་སྐབ ས་འགན་ཁུ ར ་
བཞེས་མཁན་གཙོ་གྲས་ཤི ག་ཀྱང་ཡི ན་འདུག

ཞབས་འདེག ས་རླ བ ས་ཆེ ན ་བསྒྲུ བས་

པར་ངོས་འཛི ན་ཐོག

དེང་སྐབས་

ི ་ཡུལ་གྲུ་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པར་མཚོ ན་ན་འཛམ་གླང

ཀུན་དུ་སྐྱེ་བོ་མཆོ ག་དམན་ཚང་མས་ཆེ ་མཐོང་ཧ་ཅང་
ཞུ་ཡུལ་གྱི་རི ག་གནས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

ངས་དེ་ རི ང ་གོ ་ སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་ཁོང ་ལ་བོད ་མི འི ་

ཐོབ་པ་ནི་བོད་མི འི་ཁྲོད་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་འདུག

ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཝར་ཎ་བོད་ཀྱི་

གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི ་རི གས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་

དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ཐག
ོ ་བྱས་རས
ྗེ ་

ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ངོས་འཛི ན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་
ཁོང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ བར་ སྒྲི ག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུ ས་ནས་འཚམས་
གཟེངས་རྟགས་དེ་གནང་འདུག་པ་བཅས།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་བླ་ འདའྲི ་ི བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།
སྨན་པའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་ད་ལྟ་ སྤྱི ར ་ཐེང ས་འདིར ་ཁོང ་ལ་གཟེང ས་རྟགས་འདི་ ལྟ་ བུ ་

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱི་ ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་ སི ་ Max སྨན་ཁང་དུ་འཆར་ཅན་ལྟར་ལུས་པོ་བརྟག་
ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་བཞུགས་ སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་། བཞུགས་སྒར་ཕེབས་ དཔྱད་བྱས་པ་ཡི ན། གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག
སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ ལམ་གཡས་གཡོ ན་དུ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་ ད་ཆ་ངོས་རང་ལོ་ ༨༢ ཡི ན། གང་ལྟར་ལོ་རེ་བཞི ན་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་ ལག་ཏུ ་སྤས
ོ ་སྣེ་དང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སོ གས་ ཐང་ཆད་རྒྱུ་མང་དུ་འགྲོ་གི ་འདུག ངོས་རང་མུམ་བྷ་ེ
གང་ཉདི ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ནས་མཁའ་ ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི ་སྒ་ོ ནས་ཕེབས་བསུ་ དང་། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་གྷ།ོ སྦལེ ་ཀོབ། སྦངེ ་ལོར།
དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ དེ་ བཞི ན ་ཝཱ་ རཱ ་ ཎ་སི ་ དང་རྡོ་ རྗེ་ གདན་བཅས་སུ ་ ཆོ ས ་
ལམ་བརྒྱུ ད་རྡ་སའི ་ ཉེ་ འགྲམ་གྷ ་ གྷ ལ ་གནམ་ཐང་དུ་ གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

༸ཞབས་སོ ར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབ ས་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ མཆོ ག ་གྷ་ གྷལ ་གནམ་ཐང་དུ་ ༧ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་ འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་སླད་ཟླ་བ་གཅི ག་དང་ཕདྱེ ་ཀ་ཙམ་གྱི་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ འཁོད་སྐབས་གསར་འགོད་པའི་དྲིས་བར་བཀའ་ལན་ རི ང་ཕྱིན་ཡི ན།
མཆོག་དང་།

དུས་ཡུན་དེ་དག་གི ་རི ང་ལ་ངོས་ཀྱི་

སྲིད་ཚབ་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ སྩལ་དོན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་མེཀ་ གདོང་པར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག་གམ། ཞེས་ཞལ་ཤོབ་

བོད་དང་བོད་མི།

མཛད།

དེ་ནས་གསར་འགོད་པ་ཞི ག་གི ས་ཉེ་ཆར་གནས་མཆོག་

ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་གྱི ་ དོན ་རྐྱེན ་སྐར
ོ ་གཟི ག ས་ཚུ ལ ་ཇི ་ བྱུ ང ་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ས་གནས་ཚུལ་ཚབས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ས་གནས་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ ཆེ ་བཟོས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ ་

དེ་ཙམ་ཛ་དྲག་པོ་ཞི ག་བྱུང་མེད།

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ རི གས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

པས་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་གནང་བ་རེད།

དེར་བརྟེན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་
སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅།།སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ ནང་བྷུ་ར་ུ བྷུ་དོར་ Borobudur ཞེས་པ་དེར་མཆོད་ བོད་དང་སོག་པོ་གཉིས་ལ་མཚོ ན་ན་ལེགས་སྦྱར་གཞུང་
མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཨནྡྲ་པྲ་དེ་ ཤི ་ རྒྱལ་ས་ རྟེན་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་བརྒྱབ་པ་དེ་གནའ་སྔ་མོ འི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་ཆགས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་

ཨམྲཱ་ཝ་ཏིའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་ ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཤྲི་དྷ་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོ ད་རྟེན་ལས་ རང་དབང་མེ ད ་སྟབས་གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ ཞི ག ་གི ་
བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག
དེ་ དཔེར་བླངས་བ་ཞི ག་ཕལ་ཆེར་རེད་འདུག གང་ལྟར་ སྒང་གནས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ལ་ལེགས་སྦྱར་
ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུ གས་གནང་བའི་ གནས་དེ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱིས་གནས་དེར་ སྐད་ནང་ཡོ ད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐང
ྱོ ་
ཚོ གས་ཆེ ན་དེ་ནི་མངའ་སྡའེ ི་ཡུལ་སྐར
ེ ་གསུམ་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤདྱོ ་
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ ཆོས་འབྲེལ་ཐེངས་གཅི ག་བྱེད་སྐབས་སྟོན་པའི་སྐ་ུ བརྙན་ སྤལ
ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། ཚོ གས་ ཆེན་པོ་ཞི ག་གསར་བཞེངས་གནང་འདུག་པ་དྲན་བཞི ན་ ཀྱི་འགན་ཞི ག་ཡོ ད།

ཆེ ན ་ཐོག ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ བ དོ ་མི འི ་ གདན་ འདུག
ས་ཆེ ་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་པས་གཙོ ས་འཛམ་གླིང་ས་

ཕག
ྱོ ས་འདྲ་མིན་གྱི ་ནང་པའི་འདུལ་བ་འཛི ན་པ་ཁག་
གཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

དེར ་བརྟེན་ཆོ ས ་འབྲེལ ་སྐབ ས་ངོས ་ཀྱི ས ་གནས་དེར ་
ལེ གས་སྦྱར་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ནང་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཁག་ལ་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་

ཨམྲཱ་ཝ་ཏི་གནས་འདི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་ཞི ག་པོ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ཉེ་འགྲམ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱི་བཞུགས་གནས་དཔལ་གྱི་རི འང་ཡོ ད།

དེ་སྔ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རང་གནས་དེར་ཐེངས་གཅིག་

སླབེ ས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་

ངོ་མ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རྗེས་
དེ་ ཡང་སྤྱི ་ ན ོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ོ་ བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་ན་ཞེས་
ལ་གནས་དེ་དག་ཡོ ངས་རྫོགས་ཆུས་ཁེངས་ནས་ད་ལྟ་
མཆོག་གིས་བཞུ གས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་ བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་པཱ་ལི འ་ི
ཆུའ་ི འོག་ཏུ ་བཞུགས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ལོར་ངོས་
བྲང་ནས་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་ལྷན་ཚོ གས་སུ་འཚམས་ གཞུ ང་ལའང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ས་ཞི ག་རང་བཞི ན་གྱི ས་
རང་གནས་དེར ་ཐེང ས་གཅི ག ་མཇལ་རྒྱུ འི་ གོ་ སྐབ ས་
འདྲི་མཛད་དོན།
དང་ཐོག་དེར་ཁྱེད་ཚོ ས་ནང་པ་ ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།
ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ངོ་མ་རེད་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷན་ཚོ གས་གོ་
འོན་ཀྱང་གཙོ ་བོ་ལེ གས་སྦྱར་གྱི་གཞུང་དེ་དག་ཆགས་ ཟེར་བའི་བཞུ གས་ཁང་དེའི་ནང་ང་ཚོ ས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི ས་
སྒྲིག་གནང་བ་དང་བས ནྟུ ་འདས་པའི་ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་ས་
ཡོ ད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་པཱ་ལི འ་ི གཞུང་དེ་དག་འབར་ བརྩམས་པའི ་ གཞུ ང ་ཞི ག ་ཀྱང་སྐབ ས་དེར ་བཏོན ་པ་
གནས་དེའི་གལ་གནད་རས
ྗེ ་དྲན་ཞུ ་བཞི ན་པ་མ་ཟད།
མ་ Burma དང་ཐའི་ལེན།ྜི Thailand ཤྲི་ལངྐཱ། ཡི ན།
ཕྱིས་སུ་གནས་དེར་སླར་ཡང་འགྲོ་སྐབས་
ལྷག་པར་ཨམྲཱ་ཝ་ཏི་ས་གནས་ལ་མཚོ ན་ན་ངོས་རང་དེ་
Sri Lanka ཁེམ་བྷ་ོ ཌི ་ཡ Cambodia ལའོ་སི ་ གནས་ངོ་མ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་རྟེན་གཙོ ་ཁག་
སྔ་སླབེ ས་མྱོང་ཡོ ད། ལེགས་སྦྱར་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་
Laos
བཅས་ནང་པཱ་ལའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ གཅིག་ས་གནས་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་སྤསོ ་འདུག
དེར་ང་
ཁག་གཅིག་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཤྲི་དྷ་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀ་ཞེས་
འདུལ ་བའི ་ ཉམས་བཞེས ་ཡག་ཐག་ཆོ ད ་རྒྱུ ན་འཛི ན་ ཚོ ས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཞི ག་བཏོན་པ་ཡི ན།
སྐབས་
པའི་ གནས་དེར ་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ས ་
གནང་མུས་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ རེ་ང་ཚོ ས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཞེས་འབོད་
ཆོས་གསུངས་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་གནས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེར་
མཚོ ན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ བཞི ན་ཡོ ད།
ཁོང་གི ས་ལེགས་སྦྱར་ཐོག་བརྩམས་
རྩི་བཞི ན་ཡོ ད།
ཅི ག་ཡི ན་ཡང་ད་ཆ་ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ ་ པའི་གཞུ ང་དེ་དག་ལེ གས་སྦྱར་སྐད་ཡི ག་རང་གི ་ཐོག་
ངས
ོ ་ཀྱི་བསམ་པར་གཞི ་རྩའི་ཤྲི་དྷ་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོ ད་ གཉེར་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་མེད། སྤྱིར་ད་ལྟའ་ི ནས་བལྟ་སྐབས་ལེགས་སྦྱར་རྩེ་ཕུད་ཆགས་འདུག ཅེས་
རྟེན་ངོ་མ་དེ་ཨམྲཱ་ཝ་ཏིའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོ ད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་ ཆར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།
ཨི ན་ཌོ་ནེ་ཤི འ་ི Indonesia གྲོང་ཁྱེར་ཇ་ཝའི་ Java

སོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་འདུག

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་
ཆེན་མཆོག་གི ས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་
ཋཱ་ཀུར་ Sri Jai Ram Thakur

མཆོག་གི ས་

བཞུགས་སྒར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤི ས་རྟགས་བརྒྱད་ཕྱག་རྟགས་སུ་གསོལ་
སྩལ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་དང་ལྷན ་

བཀའ་མོལ་མཛད།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

གི ས་ཁོར་ཡུག་དང་འཐུ ང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་རི གས་སེལ་ བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རི ན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་
ཐབས་སུ ་ ཕུ ག ས་འགྱངས་རི ང ་པ འོ ི ་ བསམ་བླ་ོ གཏ ངོ ་ མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ །

དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའ་ི སེམས་ཁམས་ དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་འདིའི་ནང་འཛམ་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ གས་བཤད་དེ་ གླང
ི ་འདིའ་ི སྒང་གི ་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཚང་
དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས། བདག་གཅེས་ མ་ཡོ ད། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རི ང་རྒྱ་གར་ནང་
བྱ་རྒྱུ་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་དང་།
ལེགས་ གསར་དུ་བྱུང་བའི་གྲངས་ཅན་པ་དང་། གཅེར་བུ་བ།

བཤད་དེ་དག་མི འི་བསམ་བླའོ ི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པར་བརྟེན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་ཀྱང་

དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ལེ གས་བཤད་དེ་

དག་ལ་གཞི ་ བཅོལ ་བའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་དང་མ་འབ ལ
ྲེ ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་སོགས་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ཆོ ས་

བརྒྱུ ད་མང་པོ་ ཞི ག ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་ནས་
བྱུང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། པར་སི ་དང་། ཇུའུ། ཡེ ་ཤུ །
ཁ་ཆེ་སོགས་ཕྱི་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད།

ཆོས་བརྒྱུད་འདི་དག་ཚང་མ་གནས་ཡོ ད། དེང་སྐབས་

ི ་འདིའི་སྟེང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་འཛམ་
འཛམ་གླང
ི ་གི ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཡོ ད་པ་དང་།
གླང

དེ་དག་གི ་

ནང་རྙ ག
ོ ་དྲ་རེ ་ཟུང་ཡོ ང་གི ་རེ ད་ལ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་

ཀྱང་རེད།

སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དངོས་གནས་ཆོས་

ལུགས་གཅི ག་གི ་གཅི ག་ལ་བརྩི ་བཀུ ར་བྱས་ནས་འགྲོ་

རྒྱུ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་རྒྱ་གར་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ལྟ་
བུ་ཆགས་ཡོ ད་པ་སོགས་གསུངས།

རྒྱ་གར་ནང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ཐེ་ལྦན་དུ་ས་

ཐུ གས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་ རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་

༦ བྱུང་བར་བརྟེན་ཡུལ་དེའ་ི གྲོང་ དོན།ས་ཡོ མ་གྱི་གོད་ཆག་འོག་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་རྣམས་ འཁོད་འདུག
ཁྱེར་ Hualien city ཞེས་པ་དེར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ ཀྱིས་གཙོ ས་གནོད་འཚེ ་ཚབས་ཆེ་ཕོག་མཁན་རྣམས་ལ་
ྲི ་
༼གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དྲ་རྒྱ་ནས་ཕྱི་དལ
ཆེ་ཕོག་ཡོ ད་སྟབས།
བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་མུ ས་
བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་དེར་
ངོས་
ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ ཡི ན་པ་ངོས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་འདུག
རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།༽
གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༧ ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་ ནས་ཀྱང་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་བརྒྱུད་གོད་ཆག་དེའི་འོག་ཚེ ་
བླནོ ་ལྕམ་སྐ་ུ Ms. Tsai Ing-wen ལགས་བརྒྱུད་ སྲོག་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་སྨནོ ་ལམ་དང་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་
ཡོ མ་ཤུ གས་ཚད་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོ གས་མགོན་ད་ུ
ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
ཡོ ད་ས་ནས་གཡོ ལ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་སེམས་ནང་
གི ་འཇིགས་སྣང་དང་། ཁོང་ཁྲོ། དོགས་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་

ཀྱིས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་གི ་ཡོ ད། གང་ལྟར་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་

མཁན་ནི་སོ་སོའི་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའི་དབང་གི ས་

སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། སེམས་མ་སྐྱིད་
པ་བཟོ་མཁན་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་ཞེས་མི ང་བཏགས་ཡོ ད།

ལོ ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་གི ་སྔནོ ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་བདེ་བ་

ཟེར་མཁན་དེ་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེར་གཙོ་བར
ོ ་བརྩིས་ནས་

ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་སྒ་ོ ལྔའི་ཤེ ས་པ་ལ་གནས་སྐབས་
ཡི ད་ཚི མ་པ་ཡོ ང་རྒྱུ་གཅི ག་པུར་མི ་བལྟས་པར་སེམས་

༄༅། །བོད་ཟླ་དང་པོ་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའ་ི ཉིན་གཉན་ཡོ ད་ སླབོ ་སྩལ་དོན།

དུ་ མཉམ་མེ ད ་ཤཱ ་ ཀྱའི་ རྒྱལ་པ ས
ོ ་མུ ་ སྟེག ས་ཀྱི ་ སྟོན ་པ་ ཚོ གས་སྲོལ་ཡོ ད།

དེ་རི ང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་སྨནོ ་ལམ་

ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་དབུ་

དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་སྒ་ོ ནས་ཕམ་པར་ བཙུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༦༠༠ ཕྱིན་མི ན་ནམ། ཆོ་
མཛད་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སླད་ཕྱི་ འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ་ཞེས་གང་ལྟར་སྟོན་པ་བཀའ་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ ད ནྲི ་ཅན་གྱི ས ་རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་འདིའི ་ སྐབ ས་སུ ་ མུ ་
ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གྱི ས ་ཆོ ་ སྟེགས་པ་དང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་
འཕྲུལ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་བའི་རྗེས་དྲན་བྱས་ནས་ཆོ ་འཕྲུལ་ཟླ་
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༤༥ ཙམ་ལ་སྤྱི་ བར་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཡི ན་པ་རེད།

ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་བཞུགས་
གནས་ཕ ་ོ བྲང་ནས་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་
ལག་ཁང་གི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་ར་བའི ་ བཞུ ག ས་ཁྲི་ རི ན ་པ ་ོ

ཆེ ར ་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་གྲུབ་མཚམས་དགེ་ འདུན ་

དམངས་ཀྱི ས ་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པ ་ོ གསུ ང ་འད ནོ ་གནང་
བ་དང་འབལ
ྲེ ་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས་རྟེན་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

ལྷ་དང་གནོད་སྦྱིན། མི ་མ་ཡི ན། མདོར་ན་འབྱུང་པོ་ནག་

རྒྱུ ད་ཞི ་ བདེ་ ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་སེ མ ས་རྒྱུ ད་ཀྱི ་
ཞི ་བདེ་དཀྲུག་མཁན་གྱི ་བླའོ ི་རི གས་དེ་ལ་ཉོན་མོ ངས་

ཞེས་མི ང་བཏགས་ནས་མུ ་སྟེགས་པ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་ཉོན་

མོངས་ལ་དབྱེ་ན་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཡོ ད། ནང་པའི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་གོང ་འོག་གི ས ་ཉོན ་མོ ང ས་འཇོག ་སྟངས་

ལ་ཁྱད་པར་ཡོ ད།

རྩ་བ་སེམས་རྒྱུད་དཀྲུག་མཁན་

གྱི ་ བླ ་ོ ཞི ག ་ལ་བླ ་ོ གང་འདྲ་ཞི ག ་སྐྱེས ་པ་ཡི ན་ནའང་

ཉོན་མོ ངས་པ་བྱས་པའམ་མ་སྐྱིད་པ་བདྱེ ་མཁན། མ་
རུང་བ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཞི ག་ལ་ཉོན་མོངས་ཟེར་གྱི་

འདུག

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འདི་ཉོན་མོངས་པའི་

པོའི་ཕྱོགས་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གང་ལྟར་བདེ་

ཉེས་ཀུན་སེལ་བ་བྱེད་པ་ཡི ན་པས།

ལ་ཐུ ག་ཡོ ད། སྲིད་པ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་ནས་ཐར་པའི་

སེལ་བར་བྱེད་སྟངས་ནི།

སྐྱིད་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད།

བདེ་སྐྱིད་ཡོ ང་རྒྱུའི་རྩ་བ་སེམས་

གོ་འཕང་ཐོབ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་དུས་ཚོ ད་གང་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་

ཞི ག་རེད། ལས་སླ་པོ་མེད། སྔནོ ་ལ་ཉེན་རེའ་ི བསམ་བླ་ོ
གཏོང་སྟངས་ཐོག་ནས་སེམས་ཞི ་བདེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་

ཉེས་པ་སེལ་བར་བྱེད་རྒྱུ།

ཉོན་མོངས་པའི་

ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པ་

རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་
མི ་ འོང ་བར་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ བྱི ན ་རླ བ ས་གནང་

ི ་
རོགས་གནང་། ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་མེད། ཐུ བ་རྣམས་སྡག
པ་ཆུ་ཡི ས་མི ་འཁྲུ་ཞི ང་།

།འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཕྱག་

དེ་ མགོ ན ་པོ་ གང་ཉི ད ་མཆོ ག ་གི ས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ཤེས་ཡོ ད་པ་རེད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི ་ལེན་ གི ས་མི ་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་
འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།
སྲི་ཞུའ་ི ལས་ མཁན་ཡི ན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར།

བྱེད། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཉུ ག་ ཚང་མས་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད། དུད་འགྲོ་ཡི ན་ནའང་ཉེན་ཁ་ །ཞེ ས ་ང་ཚོ འི ་ སྡུག ་བསྔལ ་འདི་ བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་
སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་
མར་གནས་པ་དང་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ ལྷག ས་པའི་ སེ ར ་སྐྱ་མི ་ མེད་པ་ཡི ན་ན། ལྷདོ ་ལྷདོ ་ངང་སྡདོ ་ཀྱི་འདུག དུད་འགྲོ་ ཕྱག་གི ས་སེལ་ཐུ བ་ཐབས་མེད།
མང་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི ་བཀའ་ ཚོ ་ཡི ན་ནའང་འདི་ལ་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཉེན་ཁ་ ཀུན་འབྱུང་འདི་ཆུས་འཁྲུད་རྒྱུ་མེད། ཡང་བཅོམ་ལྡན་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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འདས་ཀྱི ས་ཐུ གས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི ་
ཡོ ད་ཏན་འདི་ང་ཚོ་ལ་མར་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡང་ཡོ ད་མ་རེད།

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

སྡག
ུ ་བསྔལ་ཕྱག་གི ས་མི ་སེལ་ལ།
པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་ཏེ།

།འགྲོ་བའི་

།ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་

འོ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་

གཞན་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེ་ན།
ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར།

ཆོས་

གང་ལྟར་

ང་ཚོ ར་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོ ང་རྒྱུ་ནི་སེམས་མ་དུལ་བའི་དབང་
གི ས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

སེམས་མ་དུལ་བ་ཟེར་རྒྱུ་

འདི་ཡར་གཏུ ག་ཡོང་དུས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ཞི ག་ལ་

བརྟེན་ནས་མིག་འགྱངས་ཐུ ང་ངུར་སྐབས་མཚམས་བླ་ོ
གུ ་དོག་པོའི་ཐག
ོ ་ནས་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་དེ་དག་

བདེན་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་ཞེན་གྱི་

ཆགས།

ཇི་ཙམ་ཞེན་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཚོ ད་ཀྱིས་དེའ་ི

འགལ་ཟླ་མི ་མཐུ ན་ཕྱོགས་ལ་མ་སྐྱིད་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ།

ཐེ་ཚོ མ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་རས
ྱེ ་རབས་སོ་བཞི འི་བཀའ་ཆོ ས་དབུ་
ྗེ ་སྐས
འཛུ གས་མཛད།

རེད། བོད་སི ལ་བུར་ཆགས་ནས་བོད་ཀྱི་ནསུ ་པ་ཧ་ཅང་ པོའ་ི ཆོས་ལུགས་དེ་བོན་པོ་རེད། དེ་དག་ལ་ཕྲན་བུ་ཕྲན་
ཉམས་པ་རེད།

དེའ་ི སྐརོ ་རྒྱ་ཡི ག་ནང་ནས་ཀྱང་ཐོན་ བུ་ཐ་སྙད་སྦྱོར་སྟངས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པའ་ི ཆ་ནས་སྐབས་

ཡོ ང་གི ་འདུག ང་ཚོ འ་ི བོད་ཡི ག་ནང་གཅིག་པུ་མ་རེད། རེ ར་ཆོ ས་མ་ཤེ ས་པར་ཞེན་ཁོག་བྱེད་པ་ཤེ ས་ནས་ང་
ི ་མ།
རྒྱ་ཡི ག་ནང་ལོ ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཚོ ས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི ་ ཚོ ་དགེ་ལུགས་པ་དང་ང་ཚོ ་རྙང

འདུག དེར་བརྟེན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་ ཞེན་ཁོག་བྱེད་པ་དང་། ངོ་ཐོག་གི ་ཆོས་དེ་མ་ཤེས་པར་

ཤར་ནས། དེ་སྔ་ཡི ན་ན་ང་རང་ཚོ ་ཁམས་པ་དང་བོད་ ཆགས་སྡང་གི ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད།

པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཨ་མདོ་དང་བོད་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།

ཨ་མདོ་དང་ཁམས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མི ག་རྒྱང་ཐུ ང་ཐུ ང་
བྱས་ནས་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་བར་ཐག་རི ང་པོར་བསྡད་

ཆུ ་ ཚོ ད་༩།༣༠ཙམ་ལ་སྐ ྱེས ་རབས་ཀྱི ་ གསུ ང་ཆོ ས ་ པ་རེད།
ད་ང་ཚོ ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ལ་ཤར་ནས་བོད་
གནང་མཚམས་འཇོག ་གནང་མཛད་དེ་ བཀའ་སླབོ ་ ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་མི ། དབུས་གཙང་།
སྩལ་དནོ ། སྐས
ྱེ ་རབས་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གསུང་ ས དྟོ ་མངའ་རི ས ་དང་བཅས་པའི ་ བོད ་རི ག ས་ཡོ ང ས་
གི ་ཡོ ད་པ་རེད།
ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞི ག་བྱས་པ་ རྫོགས་ལ་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ ན་

དེ་ཡི ན། དེ་རི ང་འདིར་ངོས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ པོ་སླབེ ས་འདུག འདི་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
འདོན་འདོད་བྱུང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཤད་ལུང་ ང་རང་ཚོ ་ཚང་མར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆི ག་སྒྲིལ་ཟེར་

གི ་རྒྱུན་སྤྱིར་བཏང་དཀོན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱིས་ཁུ་ན་ུ བླ་མ་ བ་འདི་ང་ཚོ ར་སྐྱི ད་སྡུག་ལེ གས་ཉེས་ཅི ་བྱུང་ན་ཡང་།
རི ན་པོ་ཆེ ་དགེ་བཤེ ས་རིག་འཛིན་བསྟན་པའི་སྐུ་མདུན་ ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྐྱིད་གཅི ག་སྡག
ུ ་གཅི ག་བྱས་ནས་དད་པ་

ནས་ཞུས་པ་ཡི ན། དགེ་བཤེས་རི ག་འཛི ན་བསྟན་པས་ དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེ ད་པ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་
ཁང་གསར་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི ་སྐུ་མདུན་ནས་གསན་འདུག རེད། དེ་བཞི ན་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག བོད་གངས་ཅན་
འདི་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཞི ག་རེད།

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ གྱི ་ ལྗངོ ས་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཡི ན་ནའང་ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི ་
ཞེས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཤད་ལུང་ ཆོས་བརྒྱུད་དང་པ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ཡོ ད་པ་རེད། སྔར་

དབུ་འཛུ གས་གནང་བ་དང་།
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ང་ཚོ ་ས་སྐྱ་ཞེས་

བཤད་ལུང་དང་འབྲེལ་ རྒྱ་གར་ལ་ཡི ན་ནའང་སྐབས་རེར་སྡ་ེ བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་
ང་ཚོ ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ རྩོད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་སྡ་ེ བ་བཅོ་བརྒྱད་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་

དངས
ོ ་གནས་ཐུ གས་མཐུ ན་ཁྲིམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ ཡོ ད་པ་རེད། ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཡི ན་ནའང་སྔ་འགྱུར་རྙང
ི ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། སྔར་ཆོས་རྒྱལ་ མ། དེ་ནས་གསར་མ་ལ་ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་
ཚོ འ་ི སྐབས་ལ་བོད་གོང་བུ་གཅི ག་གྱུར་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་ གདམས། དེ་ནས་བཀའ་གདམས་གསར་མ་དང་ཇོ་
གཞན་དང་མི ་འདྲ་བའི ་ སྟོབ ས་ཤུ ག ས་ཡོ ད ་བསྡད ་པ་ ནང་དང་བཅས་ང་ཚོ ་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ལ་མེ ས་

ཡུལ་ལུང་གི ་ཆ་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དམ་ཚིག་འ་ོ ཆུ་

གཅིག་འདྲེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་

བརྒྱུད་ཀྱི ་ཆ་ནས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་བོན་ཇོ་ནང་དང་
བཅས་པ་ཚང་མ་དམ་ཚི ག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདསྲེ ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

རྒྱ་གར་ལ་བར་སྐབས་

ཡག་ཐག་ཆོད་ཟེར་དགོས་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་

བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ་དུས་དུས་ལ་མཇལ་ནས་ནང་
ཚགས་ཆགས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་སླབོ ་
གཉེར་རྒྱག་མཁན་ཚོ འ་ི འབྲེལ་བ་ཡང་དེ་སྔ་བདོ ་ལ་ཡིན་

ན་ཁ་བྲལ་ནས་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་གར་ལ་དུས་

དང་དུས་སུ་འབྲེལ་བ་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་ནས་ཧ་ཅང་ཕན་
ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བོད་ནང་ལ་ཡི ན་ནའང་ཤུ གས་རྐྱེན་

ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ལ། བོད་ནང་གི ་རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་མང་ཚོ ས་
ཀྱང་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་བདྱེ ་པ་དང་།

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཁག་སྟོན ་པ་གཅི ག ་གི ་ ར ྗེས ་འབྲང་ཡི ན་

པའི་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཐུ གས་

མཐུ ན་ཁྲིམས་གཙང་དག་སྣང་ནོར་བུའི་འདོ ་ཀྱིས་ཁྱབ་

པ་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཁྱེན་
སོང་ངམ། ཞེས་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་བོད་
མི ་དགུང་ལོ་ ༩༠ ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

པ་རེད། གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བླ་ོ བདེ་པོ་བྱོས་ཨང་།

སོ ་ སོ འི ་ མི ་ཚེ ་ ཆ་ཚང་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་ ད ནོ ་དུ་ བཏང་བ་
རེད།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དད་མ་བརྗེད་པ་བྱས་ཏེ་

མི ་ཚེ ་བསྐྱལ་བ་རེད།

ང་རང་ཚོ ས་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོ ས ་འཆད་དུས ་ཚེ ་ གཅི ག ་གི ་ སྐད ་ཆ་ཁོ་ ན་མི ན ་པར་

ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་དང་སྐྱེ་བ་ནས་སྐ་ྱེ བ་ཡིན་པ་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་མཚོ ན་

ན། ཚེ ་འདིར་ངོས་དང་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཞི ག་
ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་འབྲེལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་༢༠བོད་རབ་བྱུང་

བ་ཞི ག་གི ས་ངོས་ལ་ཁོང་ལོ་ ༩༥ ཡི ན། ལོ་ ༩༥ སོན་

བ་ཡོ ང་གི ་རེད། བླ་ོ བདེ་པོ་བྱས་ནས་སྡདོ ་ཨང་། མཁྱེན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བརྗོད་པ་ཡི ན།

མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་།

བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཁྱི་ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེ ས་ལྔ་ཉིན་

པའི་སྐྱི ད་སྡུག་ཅི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཡི ན་ཞེས་བརྗོད་བྱུང་།
སྐབས་དེར་ངོས་

བཞུ གས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་དགུ ང་ལོ ་ རང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་རེད། ངོས་རང་

༩༠ ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

སྔནོ ་མ་ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་

གཞོན་དྲགས་པ་རེད་ཅེས་དེ་དུས་བཤད་མྱོང་།

ཁྱེད་

།ས་དང་

ལམ་གྱི་ཡོ ན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི ་གོ་

རང་ཚོ ་ ༩༥ ཟིན་པའི་སྐྱིད་སྡག
ུ ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་

འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའི་སྨནོ ་ལམ་འདི་འདོན་ན་
འགྲུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོ ད།

མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ཨ་རི འ་ི ནང་བྱམས་བརྩེ་

ཨ་རི འ་ི གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།
དེ་ཡང་བྱམས་བརྩེ་གྲོང་ཁྱེར་

ལོ་ཝེལ་ Louisville གྱི་
སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་སྐུ ་ ཞབས་གྷ ར ་གི ་
Greg Fischer

ལགས་ཀྱིས་

གསུངས་དོན། བྱམས་བརྩེའ་ི

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཨ་

བདག་ཉ ི ད ་ཆེ ན་པ ོ་ སྤྱི ་ ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

རི འ་ི ཀན་ཊ་ཀེ་ Kentucky མངའ་སྡ་ེ ནང་གི ་བྱམས་
པ ་ོ མཆོ ག ་དང་མཇལ་ནས་བྱམས་བརྩེ་ གྲོང་ཁྱེར་ལོ ་
བརྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཝེལ་ Louisville གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཝེལ་ནང་གི ་འབང་འགར་གྱི་ལས་གཞི འ་ི སྐར་ལ་བཀའ་
ོ
ྱུ
ྱུ
ཞབས་གྷར་གི ་ Greg Fischer ལགས་དང་། ཁེ་ མོ ལ་བང་བ་ནི་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་ཧ་ཅང་གི ་སྐལ་བ་
ྱུ
ི ་རྗེ་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ན་
ལི ་ཧྥོར་ནི་ཡ་མངའ་སྡ་ེ ནང་གི་སྙང
བཟང་པོ་རེད། ཅེས་བརྗོད་འདུག གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་
ཧེམ་ Anaheim གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་ Tom

Tait

སོང་ངམ། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་༧རྒྱལ་

བའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་དང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོ ད་པ་

ལྡན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཞི ག་སྐྲུན་ཆེ ད་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་
ཁྱབ་པ་༢༠༠ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་བསྐངོ ས་
པ་དང་།

ཚོ གས་འདུ་དེའ་ི ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཀའ་སླབོ ་གནང་མཁན་
གཙོ་བོར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོ ད། ལོ་དེའ་ི ནང་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་
སྤྱི་ཁྱབ་པ་རྣམ་གཉིས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ྟེ ཨ་རི་

ནང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་བ་མི འི་རི ན་ཐང་སྐརོ ་ལ་བསླབ་
གཞི ་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ལོར་ལོ་ཝེལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་རང་གི ་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་མཚན་ལ་བྱམས་བརྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་མི ང་བཏགས་
པ་དང་།

ཨ་ན་ཧེམ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་རང་གི ་གྲོང་ཁྱེར་

ི ་རྗེ་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད་
གྱི་མཚན་ལ་སྙང

པ་བཅས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རི ས་མེད་བཙུན་དགོན་ཁག་གི ས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅།

།བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་རི ས་མེ ད་

བཙུན་མ་ཡོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་འགན་

འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་
ཞུས་དནོ ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བཞུགས་

སྒར ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་
ཆེ ན ་པོ་ བཞི ་ དང་གཡུ ང་དྲུ ང ་བ ནོ ་བཅས་ཀྱི ་ བཙུ ན ་

དགོན་ཁག་ ༤༠ ཙམ་ནས་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་

འཁོར ་ལོ འི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ ནས་༧བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་ བྱེས་འཁོད་རི ས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཙུན་དགོན་ཁག་ཐུ ན་ བལྟ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་
འབུལ་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་་ཆུ་ མོ ང་ནས་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོ འི་སྒབ་པ་ བཙུ ན ་མ་ཚོ ས ་ཀྱང་གཞུ ང ་ཆེ ན ་ཁག་ལ་བལྟས ་ནས་
ྲུ
ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་ དང་འབྲེལ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། ཁྱེད་ བཙུན་མའི་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་ཡོ ད། རྗེས་སུ་ཡི ་རང་
པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་རྗེ་བཙུན་བླ་ོ བཟང་ རང་ཚོ ་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒ་ཡི ན། གལ་ ཡོ ད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དགེ་བཤེས་འཇོག་རྒ་ནི་ཟླ་
ྱུ
ྱུ
རྡོ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་ ཆེ་ཤོས་ཁྱེད་རང་ཚོ འི་དགོས་འདུན་ནང་འཁོད་པ་ལྟར། བ་ཁ་ཤས་དང་ལོ ་ཁ་ཤས་ལ་བསྙནེ ་པ་བཏང་ནས་དགེ་
བདག་སྐྱབས་རྗེ་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རི ན་པོ་ དང་པོ།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ བཤེས་ཆགས་ཐབས་མེད། ལོ་མང་པོར་གཞུང་ཆེན་
ཆེ་མཆོག   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཀ་ མཆོ ག་གི ་དགོངས་གཞི ་དང་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཐོག་ ཁག་གི ་རྩ་བ་བླ་ོ ལ་བཟུང་། འགྲེལ་བ་ཚི ག་རེ་རེ་ནས་རྒྱ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། གཉུ ག་མར་གནས་པ་ དད་དམ་གཡོ ་བ་མེད་པའི་ངང་ཤར་སྐྱོད་བྱ་རྒ།
ྱུ
དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་
གཉིས་པ། དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་
བཞི ན་མི ་མང་བཅས་ཁྱོན་མི ་་གྲངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་འདུ་
བཞེངས་ཕྱོགས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཤར་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ།
འཛོམས་ཐག
ོ ་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ གསུམ་པ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་བྱེད་པ་མ་ཟད།
ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་བསྟུན། གྲྭ་ ཁོ་པའི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་དང་ཆོ ས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་

བཙུན་རྣམ་པས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་ འབྲེལ་བ་མི ་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ།
ཞེས་
ུ
ུ
འབྲེལ་མཎྜལ་རྟེན་གསམ་འདེགས་འབལ་ཞུས།
དེ་ འཁོད་འདུག གང་ལྟར་བརྟན་བཞུགས་ནི་ཆོ་ག་འདོན་

གཞུ ང་གི ་འགྲེལ་བ་དེ་དག་རྩ་བར་བཞག་ནས་འགྲེལ་

བ་རྒྱག་པ་དང་།

འགྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་གོ་བ་

ཞི ག་ཆགས་པ་དེ་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོ ས་གྲགས་ཀྱི་ཚད་
མ་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་བདར་ཤ་བཅད་ནས་སླབོ ་གཉེར་

གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁྱོད་རང་ཚོ ་དགེ་བཤེས་མ་

ཚོ ས་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད། ཉི་ཤུ ་ཙམ་གྱི་རི ང་ལ་
དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་ཡོ ང་བ་རེད། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་

བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་
བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཆོ་ག་འདོན་པ་དང་།
རྟགས་ཆ་

རྗེས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ར་ྡོ ར་ྗེ སླབོ ་དཔོན་སྐུ་བཅར་རྣམ་ པ་གཅིག་པུའ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད།
རྒྱུན་དུ་དད་པ་དང་
རྒྱལ་ཕན་བདེ་ ལེ ག ས་བཤད་གླི ང ་གི ་ མཁན་པ ་ོ ཁ མ
ྲོ ་ དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པ་ཡོ ད་ན། བླ་མའི་ཚེ ་ཡུན་རི ང་ ལུགས་ཙམ་གྱིས་བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང་བདྱེ ་པའི་མཚན་
ཐོག་རི ན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་རྒྱས་ གནས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དད་དམ་ ཉིད་ཚང་བ་ཡོ ང་ཁག་པོ་རེད། དེ་སྔ་བོད་དུ་བསྟན་པ་ས་
པར་གསུང་འདནོ ་གནང་ས་ྟེ མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ གཡོ ་བ་མེད་པར་སོ་སོའ་ི གནས་སྟངས་གསུངས་པ་རེད། དར་རྡོ་དར་ཡོ ད་ཀྱང་། མང་པོ་ཞི ག་ལམ་དང་ལུགས་
ལ་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུབ་མཚམས་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། འདིའ་ི ནང་དུའང་བཀོད་འདུག
སྲོལ་ལྟ་བུར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས།
སྐྱབས་གསུམ་གྱི་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་
མཚན་ཉིད ་ཀྱང་ཡག་པོ་ མ་ཤེ ས ་པར་སྐྱབས་སུ ་ མཆི ་
ང་ཚོ ་ རྒྱ་གར་ལ་སླབེ ས་ནས་བཙུ ན ་མ་ཚོ ས ་དཔེ་ ཆ་
མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

22

ཟེར་གྱི་ཡོ ད། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སའི་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་

ཡི ན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའ་ི སྐྱབས་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་གྲུབ་པ་རེད།

ཟེར་གྱི་ཡོ ད།

ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དངོས་

སྐྱབས་དངོས་ཡི ན་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡི ན་

པ་དང་། དགེ་འདུན་སྐྱབས་དངོས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲོགས་

ཟེར་གྱི་ཡོ ད། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་ཟེར་གྱི་

ཡོ ད།

གཙོ་བོ་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་དང་སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་

ཟླ་གྲོགས་ཞེས་ཟེར་བའི་རྩ་བ་ཐུ ག་ས་ནི་ཆོ ས་ལ་ཐུ ག་

གི ་ཡོ ད། ཆོས་ཞེས་པ་ནི་པོ་ཏིའ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད། ཆོས་

ཞེས་པ་ནི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་

ལྷག་ཡོད་པའི་ནང་ཡོ ད་པའི་རྟོགས་པའི་ཡོ ན་ཏན་རང་

གི ་རྒྱུད་ལ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཚོ ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེ ས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་ པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ི ་འདིར་ངོམ་ཆོག་པ་དང་།
ི ་
འཛམ་གླང
རྟོགས་པའི་ཡོ ན་ཏན་གྱི་གཙོ ་བོ་འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡས
ུ ་ འཛམ་གླང
ཐོག་མ་དགེ་བཤེ ས་མ་ཡོ ང་དགོས་པ་རེ ད་ཅེས་བརྗོད་
པའི་ ཆོ ས ་དཀོན ་མཆོ ག ་ནི་ ཆོ ས ་དཀོན ་མཆོ ག ་དང ས
ོ ་ འདིར ་ཚན་རི ག ་དང་མཐུ ན ་པའི ་ འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་
དུས ་བླ ་ མ་དགེ ་ བཤེ ས ་བགྲེས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས ་དགེ ་
གནས་དེ་ཆགས་ཡོ ད། སྐྱབས་དངོས་ནི་འདི་རེད། དེ་ ཐུ བ་པ་དེ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོ ད། དེ་
བཤེས་མ་ག་འདྲ་བྱས་ཡོ ང་ངམ་ཞེས་ངོས་ལ་གསུངས་
ལྟ་ བུ འི ་ སྐྱབས་ས ནྟོ ་མཁན་གྱི ་ ས ནྟོ ་པ་ནི ་ ས ནྟོ ་པ་འདྲ་ རྩ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་གི ་མེད། སོ་
མྱོང་།
ངོས་རང་གི ས་དགེ་སླངོ ་མའི་སྡམོ ་རྒྱུན་ཡོ ད་
འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡི ན་པས་ཐར་བ་སྟོན་ སོས་རྩ་ཆེན་པོ་ག་ཚོ ད་ཡི ན་པ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། མི ་
མེ ད ་གནས་ཚུ ལ ་ཁག་ཁག་རེ ད ་མ་གཏོག ས་བཅོ མ ་
པའི་སྟོན་པ་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་དགེ་ ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་། འགྲེལ་བཤད་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སླངོ ་མ་གནང་འདུག དགེ་སླངོ ་
འདུན ་དེ་ ཡང་དེ་ ལྟ་ བུ འི ་ འགོ ག ་ལམ་མམ་མ་མཐའ་ རྒྱག་སྐབས་ཚི ག་སྐམ་པོ་ཙམ་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ཕ་དང་དགེ་སླངོ ་མ་ཞེས ་ཐོབ ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གནང་
ལམ་བདེན་གྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་ པས་མི ་ཕན་པར་སོ ་ སོ ར ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི ས ་
འདུག བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསླབ་པའི་ཆ་ནས་དགེ་
ལ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཟེར་གྱི་ཡོ ད། དེ་སླབོ ་གཉེར་ ཉམས་མྱོང་གི ་བྲོ་བ་ཁ་བའམ་འགོག་ལམ་གྱི ས་བསྡུས་
སླངོ ་མ་ཞེས་ཐོབ་ཐང་གཅི ག་པ་གནང་བའི་ཆ་ནས་དགེ་
པའི་ཆོ ས་དཀོན་མཆོ ག་གི ་བྲོ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་
མ་བྱས་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།
བཤེས་མ་ཡོ ང་མ་ཆོག་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱོད་
བ་ཡི ན་ན་དེའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུ བ་པ་ཞི ག་
རང་ཚོ ས་དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་ཧུ ར་ཐག་གནང་ནས་དེ་རི ང་
དེར ་བརྟེན་ང་ཚོ ར ་དེ་ སྔ་ ལམ་ལུ ག ས་ས ལ
ྲོ ་ལྟ་ བུ ་ ཡོ ད ་
ཡོ ང་གི ་རེད། དེ་ལ་གཙོ་བོ་སླབོ ་གཉེར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
འདིར་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་བོན་དང་བཅས་པ་རིས་མེ ད་
ཀྱང་དེ་ཞི བ་ཚགས་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་མི ་འདུག ང་
ཀྱི་བཙུན་མ་ཚོ ་ཚོ གས་པ་རེད།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་།

བཞི ན་དུ་གསལ་བ་དང་།

དངོས་གནས་སྟོན་པ་

།བསྟན་པ་ཉི་འོད་

།བསྟན་འཛི ན་ཕུ་ན་ུ བཞི ན་

དུ་མཐུ ན་པ་ཡི ས། །བསྟན་པ་ཡུན་རི ང་གནས་པའི་བཀྲ་
ཤི ས་ཤོག།

།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོ ་ཚང་མ་

ཐུ གས་མཐུ ན་ཁྲིམས་གཙང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

དེ་ རི ང ་འདིར ་ཁྱོད་རང་ཚོ ་ ཚང་མ་ཐུ ན ་མོ ང ་གི ་ ཐོག ་

ནས་གནང་བ་རེད་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ། ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ལ་རི ས་མེད་བཙུན་མ་

སྤྱི ་ ནས་སྒྲོལ ་དཀར་ཚེ ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་ ཆོ ་ གའི་ སྒ་ོ ནས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ལེགས་པར་གྲུབ།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ འཁོར་བར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅།

།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ In-

ternational Campaing for Tibet

དབུ་བརྙས
ེ ་

ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་

པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་འཚམས་འདྲི་ མཛད་པའི ་ ནང་འཁོད ་

དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ལོ་མཇུག་མཚམས་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་
ཁྲིད ་མཁྲེག ས་འཛི ན་པ་ཚོ ས ་དྲག་པ འོ ི་ དམག་ཤུ ག ས་

འག
ོ ་ནས་བདོ ་ཀྱི ་གནད་ད ནོ ་དེ་རྩ་མེ ད་དུ་གཏོང་ཐུ བ་

རྒྱུ་ཡི ན་པར་ཡི ད་ཆེས་བྱས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ལོ་
ངོ་ ༦༠ འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་འདིར་ཡང་བོད་

ཀྱི་གནད་དནོ ་ནམ་ཡང་རྩ་ཡལ་དུ་གཏོང་མ་ཐུ བ་པར་

གནས་ཡོ ད།

བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་ལྟ་གྲུབ་

སྤྱི ར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་སྒར
ེ ་ལས་སྤྱི འི་ཁེ་ཕན་དེ་གཙོ ་ཆེ ་ དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་རི ག་གནས་དེ་དག་
བ་ཡི ན།
ལྟ་གྲུབ་དེར་གཞི ་བཅོལ་ནས་ངོས་རང་རྒྱ་ གི ས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་སྤྱིའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ཡོ ང་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་ རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེ་སྒྲུབ་ཐུ བ། དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི
བྱ་རྒྱུར་འདོད་བབ་ཡོ ད། སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཐ་སྙད་ ལེ ག ས་བཤད་ལ་མཚོ ན ་ནའང་ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་

ཀྱང་རྒྱ་སྐད་ནང་ gongheguo ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་

ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞི ག་ད་ཆ་གཟིགས་དགོས་ན་བོད་ཡི ག་

དེ་ཡང་སྐར་མ་བརྒྱད་ཅན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་

གཞན་ནང་རྙདེ ་དཀའ། དེར་བརྟེན་བོད་མི ་ཚོ ས་སངས་

མི འི་ལམ་སལ
ྲོ ་ནང་དུའང་ལམ་ལུགས་དེ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་
རེད།

དང་བོད་སྐད་ནང་ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན་ཧ་ལམ་སྐད་ཡི ག་

དེའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མུ ་ མཐུ ད ་བཀའ་སླབོ ་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཞབས་འདེགས་ཕུལ་བྱུང་ཞི ག་སྒྲུབ་

ུ ་།
གི་གནད་དནོ ་རྐྱང་པ་ཞིག་ལ་ངས
ོ ་འཛིན་བདྱེ ་མི་རང

ཚོ ་ལའང་ནང་ཆོ ས་ནས་གསུངས་པའི་ཚད་མ་རི ག་པ་

སྩལ་དོན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

ཐུ བ་ཡོ ད། ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཞུ་ཆོག ནང་པ་མི ན་མཁན་

བོད་ཀྱི་གནད་དནོ ་བརདྗོ ་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་

དང་སེ མས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཕན་

ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

གཞུང་ནས་གསུངས་ཡང་རྣམ་གཞག་དེ་དག་རི ས་མེད་

དང་རི ག ་གཞུ ང ་བཅས་པར་སྲུ ང ་སྐ བྱོ ་ཀྱི ་ གནད་ད ནོ ་

ད་ཆ་བོད ་ཀྱི ་ གནའ་རབས་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་ལ་ད ་ོ སྣང་
བདྱེ ་མཁན་ཁྲོད་རྒྱ་རི གས་ཀྱིས་གཙོ ས་མི ་མང་ཇེ་མང་
དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། རི ག་གཞུང་དེ་དག་རྒྱ་གར་གནའ་

རབས་དཔལ་ནཱ་ལེན་ྜ ནས་དར་བ་ཞི ག་ཡི ན།
རི ག་པ་ཚོ ས་ཀྱང་དོ་སྣང་བྱེད་བཞི ན་འདུག

ཚན་

ཐོགས་ཡོ ང་ངེས།

སྤྱིར་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནང་པའི་

ཀྱི ་ རྣམ་གཞག་ཡི ན་སྟབས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ ངོ་ བོའི ་ ཐོག ་
ནས་གཟིགས་དགོས།

ང་ཚོ ས་རྒྱུན་ལྡན་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེ ར་བརྩི ་

བ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་བསམ་བླའོ ི་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་གལ་
ཡི ན་པ་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་བྱུང་ན་ལུས་སེམས་

གཉིས་ཀ་བདེ་ཐང་ཞི ག་ཡོ ང་ཐུ བ།

དེར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི ་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་གནས་དེ་དག་གནའ་

བོའི་ལེ གས་བཤད་ཡི ན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་
གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་ཞི ག་མ་རེད།

རི ག་

གནས་དེ་དག་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དགོས་མཁོ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

བོད་རྒྱ་གཉིས་མཐུ ན་འགྲིག་བྱུང་ན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་
ཁེ་ཕན་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ང་ཚོ ་ བསྡད ་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ས ་རྒྱ་མི ་

རི གས་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སོགས་གནའ་བོའ་ི རི ག་

གནས་དེ་དག་བརྒྱུད་ཞབས་འདེགས་ཏན་ཏན་ཞུ ་ཐུ བ་
རྒྱུ་དང་། བོད་མི ་ཚོ ར་མཚོ ན་ནའང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཉམ་སྡདོ ་བདྱེ ་སྐབས་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོ ང་ངེས། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་

ཟད། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ་

མི ན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་དབུ་

བོད་དང་བོད་མི།

མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐང
ྱོ ་བྱེད་བཞི ན་པ་འདིར་

ཨ་རི ས ་གཙོ ས ་སྲི ད ་གཞུ ང ་མང་པ ས
ོ ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ ྱེད ་
བཞི ན་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མ་

མཆོ ག ་གི ས ་ཕོ་ བྲང་དཀར་པོའི་ གསར་འགོད ་གསལ་
བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུད་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
འཇར་མན་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བཞིན་ཡོད།  

ལྷག་པར་རྒྱ་མི ་རི གས་ཚོ ས་གནས་ཚུ ལ་ངོ་མ་གང་ཡི ན་

རྟོགས་སྐབ ས་བོད ་དོན ་ལ་དགའ་པ འོ ི ་ ཐ ོག ་ནས་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་འདུག

ཁྱེད་ཚོ འི་ཚོགས་པ་དེར་མཚོན་ན་བཙུགས་ནས་ལོ ་ངོ་
༣༠

རི ང་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐར
ྱོ ་བྱས་པ་དེ་བ དོ ་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཙམ་མི ན་

།སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ ངོས་ཀྱི ་རེ ་བར་མི ་རི ང་བར་ཡུ་རོ བ་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོགས་
ཅེས་ ༄༅།
ི ་ཆེ ན་ཨ་ཧྥི་རི ་ཀ་དང་།
བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་ མཆོ ག ་གི ས ་འཇར་མན་སྲི ད ་འཛི ན་ཨེ ན་གེ ་ ལ་མར་ པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ལྟ་བུ་ཞི ག་གླང
ི ་ཆེན་ནང་དུའང་
དུའ ང་དཀའ་ངལ་འོག ་ཚུ ད ་པའི ་ རྒྱ་མི ་རི ག ས་ཚོ ་ ལ་ ཀེལ་ Angela Merkel མཆོག་ཡུལ་དེའ་ི སྲིད་འཛི ན་ ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ཀ། དེ་བཞི ན་ཨེ ་ཤི ་ཡ་གླང
པར་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

རོགས་རམ་གནང་ཐུ བ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཅེས་ དུ་ ཐེང ས་བཞི ་ པར་འོས ་འདེམ ས་བྱུ ང ་བར་འཚམས་ འཛུ གས་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། དེང་ཧ་ཅང་
འདྲི་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།
སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ནི་ ཟང་ཟིང་ཆེ ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་
ི ་
འཆར་སྣང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་བརྟན་ལྷང

རང་གི ་ མི ་མང་གི ་ རེ ་ བ་དང་མངོན ་འད དོ ་སྒྲུ བ་ཐུ བ ་

ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།

༼ གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་དབྱིན་ཡི ག་ནས་འདི་ག་ཕྱི་དྲིལ་

༼ གསུང་འཕྲིན་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་ནས་འདི་ག་ཕྱི་དྲིལ་ རྒ ན་སྐ ང
ི ་ཞི ་བདེ་བརྟན་ལྷངི ་ལྡན་
འཛམ་གླང
ྱུ ྱོ ་གནང་ཐུ བ ་མཁན་གྱི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་ལྷག ་བསམ་ པ་ཙམ་མ་ཟད།
བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུ ས་པས་དབྱི ན་ཡི ག་ལ་ དང་ཧུ ར་བརྩོན་ཅན་ཞི ག་ཡི ན།
པ་ཞི ག་སྐྲུན་ཆེ ད་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་གནང་བཞི ན་
རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ། ༽
པ་དེར་ངོས་ཀྱི ས་ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཤུ གས་ཆེ ་ཞུ ་
ང ོས ་རང་ལ་མཚོ ན ་ན་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་
བཞི ན་ཡོ ད།   ཅེས་འཁོད་འདུག
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་ཆེ ་མཐོང ་དང་གདེང ་འཇོག་ཧ་ཅང་
སྤྱིར་སྒྲིག་འཛུ གས་

ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅི ག་ལོ ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཕན་ཚུ ན་

དམག་འཐབ་བྱེད་མྱོང་ཡོ ད་ཀྱང་།

ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་

སོ ་སོ འི་སྒར
ེ ་གྱི ་ཁེ་ཕན་ལས་སྤྱི འི་ཁེ་ཕན་གལ་ཆེ ་བར་

བརྩི ས་ནས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་གཅི ག་
གི ་འོག་འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་ཐུ བ་པའི་ལག་རྗེས་སུ་

ི ་རྒྱུན་སྐྱོང་
ལོ ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་རི ང་ཞི ་བདེ་བརྟན་ལྷང
ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནི་མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
པའི་མཚོ ན་རྟགས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས་དགའ་སྤབོ ས་བྱེད་

འོས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨི ན་ཡི ག་ལ་རྩ་

འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ། ༽

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་
གི ་རི གས་བདག་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༩༢ དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་

ཟླ་བའི་སྔ་ད་ྲོ སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་

མཆོ ག་གི ས་ཝཱ་ཎ་བདོ ་ཀྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་མཐ ་ོ སླབོ ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལོ ་
འཁོར་ཚོ གས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག

དེ་ཡང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི འི་
གནམ་ཐང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་མཚམས་ཉེ་ བའི་

རི ག ས་བདག་དགེ ་ བཤེ ས ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་

མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་པ་

མ་ཟད།

སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་གི ས་བཀྲ་ཤི ས་ཞོལ་

པ་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རི མ་བཞི ན་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་
དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དགེ་ལས་སླབོ ་མ་རྣམས་

ཀྱིས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་། མེ་ཏོག

བདུག་སྤསོ །

དེ་བཞི ན་སླབོ ་མ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བོད་

ལུགས་གཟབ་མཆོར་ལེ གས་པར་སྤྲས་དེ་ཕྱེ་མར་ཆང་

ཕུད་འདེགས་འབུལ་ཞུས།

སྐབས་དེར་ཐག
ོ ་མར་སླབོ ་མ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ལེ གས་

སྦྱར་སྐད ་ཐོག ་ཤི ས ་བརྗོད ་གསུ ང ་འད ནོ ་དང་གཙུ ག ་

ལག་སླ བོ ་ཁང་གི ་ རི གས་ཀྱི ་ གླུ ་ དབྱངས་སུ ་ག ྱེར །

མཛད་སྒ་ོ དངོས་གཞི འི་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་

དང་ཁེ་ལས།

དེ་བཞི ན་ཚུལ་མི ན་འཁྲུལ་ཆས་རི གས་

གི ་ཉེ་བའི་རི གས་བདག་དགེ་བཤེ ས་ངག་དབང་བསམ་

ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འགྲོ་བཞི ན ་པའི་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་

དེ་ནས་མཐོ་སླབོ ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཕར་

མཐོའི་ཤེ ས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་ཇི ་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་

གཏན་མཆོ ག་གི ས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་།
ཀན་ཀ་མཱར་ Furqan Qamar ལགས་ཀྱིས་ཉིན་

གསུ མ ་གྱི ་ ལོ ་ འཁོར ་ཚོ ག ས་འདུ་ ངོ་ སྤྲོད ་དང་སྦྲགས་
ཐེངས་འདིར་བརྗོད་གཞི ་གཙོ་བོ།

དེང་རི ག་གསར་

གཙོ ་བོ་འགྲོ་བ་མི འི་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམི གས་ནས་ཚད་
སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས།

དེ་ རྗེས ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་པི་ སྦི་

ཤརྨ་ Prof PB Sharma མཆོག་གི ས་ད་ལྟའ་ི སྤྱི་

ཚོ ག ས ་ ན ང ་ ཤེ ས ་ ཡོ ན ་ ལ མ ་
ལུ ག ས་དེ་ བཟང་སྤྱོད ་གཞི ་ རྩར་

བ ཞ ག ་ པ ་ ཞི ག ་ ད གོ ས ་ རྒྱུ ་ ཧ ་

ཅང་གལ་ཆེ ་ ཡི ན་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་
གསུངས།

དེ ་ རྗེ ས ་ སྤྱི ་ ན ོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
གི ས ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་མཐོ་

སླབོ ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལོ ་ འཁོར ་
ལས་བསྡམ
ོ ས་དབུ་འབདྱེ ་མཛད་
རྗེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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འཛམ་གླིང ་ནང་འགྲོ་བ་མི ་ གྲངས་ཐེར ་འབུ མ ་བདུན ་

ཡོ ད་པ་རྣམས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་རེད། དེར་
བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་འགོ་འཛུ གས་ནམ་བྱེད་
སྐབས་སྤུན་མཆེ ད་ཕོ་མོ ་ལྷན་རྒྱས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་ ནི་ ངོས ་ཀྱི ས ་ཁ་ཞེ་ གཉིས ་མེ ད ་ཐ ོག ་ནས་ཞུ ་ བཞི ན ་
ཡོ ད།

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན།

གལ་ཏེ་ང་ཚོ ས་སེམས་

གཏིང ་ནས་འདུ་ ཤེ ས ་དེར ་ཡི ད་ཆེ ས ་བླ་ོ འགེ ལ ་བྱས་

པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞི ག་རང་བཞི ན་གྱི་སེལ་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན།

དེང་

ྲི ་པོ་འདི་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་རུ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཧལ

འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་དུས་མཚུ ངས་ཕན་ཚུ ན་གཅི ག་

གི་གཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤི ག་ཆགས་
ཡོ ད།

གོ་ལའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་མཚོ ན་ན་ས་མཚམས་

གང་གང་མེད།

ཕྱོགས་མཚུངས་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་

ི ་སྤྱི་
འཁྲུག་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཛམ་གླང
ལ་ཐུ ན་མོང་དུ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་འཐུ ང་ཆུར་

བརྟེན་ནས་འཚོ ་བཞི ན་ཡོ ད།
འཚོ ་ཐབས་བྲལ།

འཐུ ང་ཆུ་མེད་ན་ང་ཚོ ་

འོན་ཀྱང་ད་ཆ་འཐུ ང་ཆུ་མི ་འདང་

བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ད་

ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ནས་ང་ཚོ ས་

བསམ་བླ་ོ གསར་པ་ཞིག་དང་སྤྱོད་ལམ་གསར་པ་ཞི ག་
བསྟེན་དགོས་པ་ཆགས་ཡོ ད།

འཚེ ་བ་དང་དམག་

འཁྲུག་ཟེར་བ་དེ་དག་ད་ཆ་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་ཟིན་སྟབས་
ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ལེ གས་བཤད་ནང་བླའོ ི་རྣམ་

ཐུ བ་པ་གང་ཡང་མེད།

ལམ་ལུགས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཤུ གས་ཆེ ་སྒྲུབ་ཐུ བ་

དང་ཧ་ཅང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

གཞག་དང་བྱེད་ལས་དེ་དག་གི ས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་
པའི་ནསུ ་པ་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཕྲུ་གུ་ཚོ ར་ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་

ལྷག་པར་ཚད་མ་དང་གཏན་

ཚི གས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་དེང་དུས་ཚན་རི ག་

བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ནས་དར་

བསྟེན་གལ་ཆེ འི་སྐརོ ་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་ལྟར་བསམ་བླའོ ི་ བའི་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན ་འཆམ་མཐུ ན ་ངང་གནས་

འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་ ཐུ བ ་པ་དཔེ་ མཚོ ན ་དུ་ བཀོད ་ནས་འཛམ་གླིང ་གཞན་

པོ་རེད།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལ་མཚོ ན་ན་ཞི ་གནས་ གྱིས་རྒྱ་གར་མི ག་དཔེར་བཟུང་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་

དང་ལྷག་མཐང
ོ ་ཉམས་ལེ ན་བྱས་པར་བརྟེན་བླའོ ི་རྣམ་ འབྲེལ་དགོས་གལ་ཆེ་སྐརོ ་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་

གཞག་སྐ ར
ོ ་ཧ་ཅང་གཏི ང ་ཟབ་པོ་ རྟོགས་ཐུ བ ་ཡོ ད ། གི ས་ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་རི ང་ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་
སྤྱིར་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཆོས་ལུགས་ནས་གསུངས་ཡོ ད་ གླངེ ་མཛད་པ་དང་།

ཀྱང་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་འཇོག་མ་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་

ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་དེང་དུས་ཚན་རི ག་

ི ་བསྡུར་བ་
ནས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་གཉས

ཡི ན་ན་དེང་དུས་སེ མས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་
དེ་ དག་སྔནོ ་འགྲོའི་ གནས་ཚད་ལས་མེ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི་རིགས་

དྲུང་སྐ་ུ ཞབས་ཨུ་པདྱཱ་ Dr RK Upadhyay ལགས་
ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་བསྟུན་རེ་ཞི ག་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་
ངང་གྲོལ་མཚམས། དུས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གི ་མདུན་དུ་
སྐ་ུ པར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ ཚོ ག ས་འདུ་ དངོས ་གཞི འི་ ཐོག ་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་
གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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རྒྱ་རི གས་ནང་པ་ཚོ ར་དམི གས་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་སླབོ ་གཉེར་
ཁང་ཞི ག་འཛུགས་ཐབས་བྱེད་དགོས།

ཡོ ད་མཁན་བོད་མི ་ཞི ག་གི ས་ངོས་ལ་བརྗོད་དོན་ལྟར་
ན།

ནང་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱ་འདོད་པའི་རྒྱ་

རི གས་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་གིས་བདོ ་སྐད་

སྦྱོང་འདོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་། དེར་བརྟེན་

ཁོང་ཚོ ར་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུ བ་ཚེ ་དགེ་མཚན་ཆེ ན་པོ་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་མཐོང་མཆན་སོགས་འགོག་རྐྱེན་མང་

དག་ཅི ག་འོག་ཁོང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོ ས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ནང་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ ་
སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་བསྟི་གནས་ཁང་ཞི ག་འཛུ གས་ཐབས་ཐོག་
བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

མཐུ ན་འགྱུར་མཐོ་སླབོ ་འདི་

ནས་བྱེད་ཐུ བ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་

ཐོག ་མར་ཝཱ་ ཎ་བོད ་ཀྱི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་

དཔོན་སོགས་སླབོ ་དགེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

བསམ་བླ་ོ མ་གཏང་བར་མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོ ས་ཀྱང་ངེས་པར་
དུ་ལྟ་དགོས་འདུག ཅེས་ངོས་ཀྱིས་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ ་ཚོ ་གདན་ས་ཁག་གི ་ནང་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་

ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་རྡ་ས་རི གས་
སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དེ་སྔ་ལོ་ངོ་ ༥༠ གོང་
ལམ་སླབོ ་གྲྭ་ དང་འདི་ ག་ཝཱ ་ ཎ་མཐོ་ སླབོ ་ལྟ་ བུ འི ་ ནང་
མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ཀ་པཱ་ི ཝཏྶྱན་ Dr. Kapila
མཐུ ན་འགྱུར་དེ་དག་ཡོ ད། མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་ལྟ་བུར་མཚོ ན་
Vatsyayan
མཆོག་གི ས་ལམ་སྟོན་འོག་མཐོ་སླབོ ་
ན་འདུལ ་བའི་ སྐར
ོ ་མ་ཤེ ས ་ཀྱང་དབུ ་ མ་དང་ཚད་མ།
ཁང་དེ་ཉདི ་ཐག
ོ ་མར་གསར་འཛུ གས་ཐུ བ་པ་དང་།
ཕར་ཕྱིན་སོགས་ལ་རི གས་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་བྱེད་ཆོག་
དམི གས་ཡུལ་ཡང་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་རི ག་གནས་
པ་ཙམ་མ་ཟད། ལག་འཁྱེར་ཡང་སྤྲོད་ཆོག འདུལ་
དེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའི་
བའི ་ གཞུ ང ་ནི་ སེ ར ་མོ ་ བ་ཁོ་ ནས་གཟི ག ས་དགོ ས ་པ་
ཆེད་དུ་ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེང་སྐབས་མི ་
དང་།
མངོན་པ་མཛོ ད་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་མཛོ ད་
ཚོ ས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་གཅི ག་པུས་འདང་
ནས་རི ་རབ་དང་གླིང་གཞི ་གླིང་ཕྲན་སྐར
ོ ་གསུང་པ་དེ་
གི ་མེད་པ་ཤེས་སྟབས།
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སྲོལ་
དག་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོ ད།
རྒྱུ ན་རི ག ་གནས་ལ་གཞི ་ ནས་ད ་ོ སྣང་གསར་པ་ཞི ག ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བཀའ་བསྟན་དེ་དག་བོད ་སྐད ་ནང་ཆ་
སླབེ ས་བཞི ན་ཡོ ད།
དེ་ལྟ་བུའ་ི རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ལག་ཚང་བ་ཡོ ད་སྟབས་གཞུ ང་དེ་དག་ལ་སླབོ ་གཉེར་
རིག་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ཚད་མ་དང་གཏན་ཚི གས་
བྱ་རྒྱུར་ལེ གས་སྦྱར་དང་སྐད་ཡི ག་གཞན་ལ་བརྟེན་མི ་
རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་བོད་ཡི ག་
དགོས།
ཁོ་ནའི་ནང་མ་གཏོགས་མེད། དེར་བརྟེན་མཚན་ཉིད་
ལྟ་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་པ་དང་ཨ་ནི་ཁོ་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ རྒྱ་ནག་གི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་རྒྱུ ས་མངའ་ཡག་པོ་

དེ་རྗེས ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་ཨ་ཏི་ཤའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ ཆི བ ས་

སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཉེ་ བའི ་
རི ག ས་བདག་དང་རི ག ས་བདག་ཆེ ན ་མོ འི་ ལོ ་ འཁོར ་

ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༩༢ ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད།

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་མཐོ་སླབོ ་མཐུ ན་ཚོ གས་
ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་པི་སྦ་ི ཤརྨ་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་མཆོ ག་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་ཞུ ས་བསྟུན་ངོ་སྤྲོད་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།

ཉེ་བའི་རི གས་

བདག་རྣམས་ནས་འབྲེལ ་ཡོ ད ་མཐོ་ སླབོ ་ཁག་གི ་ ནང་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་དང་མ་འབྲེལ ་བའི་ འགྲོ་བ་མི ་ རི ག ས་སྤྱི ་

ཡོ ང ས་ལ་ཁྱབ་ཐུ བ ་པའི་ བཟང་སྤྱོད ་གོང ་སྤལ
ེ ་གཏོང ་
ཐབས་ཐད་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་དང་།

༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ས ་བྱམས་

བརྩེ་དང་། དྲང་བདེན། ཆོག་ཤེས་སོགས་གཞི ་རྩའི་

འགྲོ་བ་མི འི ་ བཟང་པོའི ་ རི ན ་ཐང་དེ་ དག་འགྲོ་བ་མི ་
རི གས་སྤྱི་ལ་དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྟབས།

དེའ་ི

ཐད་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་སྐརོ ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་
བཤད་གནང་བསྟུན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཁ་སང་ངོས་

བོད་དང་བོད་མི།

ཀྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ཚན་རིག་པ་ཚོ ས་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་

ཁག་གཅི ག ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཞི ་ རྩའི་

མིའི་ལྷན་སྐས
ྱེ ་རང་བཞིན་ནི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞི ག་
ཡི ན་པ་ར་སྤྲོད་ཐུ བ་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཁོང་ཁྲོ་རྟག་

ཏུ ་ལང་པ་དང་། གཞན་ལ་འཁོན་འཛི ན། དེ་བཞི ན་

འཇིགས་དངངས་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་

ལ་ཧ་ཅང་གནོད་གཞི ར་གྱུར་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལུས་ཀྱི་
ཟུངས་ཤུ གས་ཉམས་རྒྱུ་བཅས་དང་།

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་

བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་ཀུན་སླངོ ་ལ་བརྟེན་ནས་
ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ཕན་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ངས
ོ ་ཀྱི ས་རེ ་བ་ཞིག་མཐོང་བཞི ན་འདུག

ངོས་རང་སུད་སི ར་ Switzerland བསྐྱོད་སྐབས་

ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་

པེ་སི ་ཊོ་ལོ་ཛི ར་ Pestalozzi ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁྲོད་
ཇིའུ་མི་རིགས་དང་པེ་ལི ་སི ་ཊཡེ ན་མི ་རི གས་ཡི ན་པའི་
བྱི ས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དག
ོ ས་པ་རྣམ་རྟོག་རྩ་བ་ནས་
མེད་པར་རྩེད་མོར་རོལ་བཞི ན་པ་མཐོང་བྱུང་།

ཆུང་

བྱིས་པའི་སྐབས་ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་ཚོ ་ཞེས་ཕན་ཚུ ན་དབྱེ་

འབྱེད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ མེད་ཀྱང་རི མ་བཞི ན་དེང་དུས་ཤེས་

ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ལ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་སྐབས་བསམ་བླ་ོ དེ་
གཞི ་ནས་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོ ན་

བཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་མི འ་ི ལྷན་སྐྱེས་

གྱི ས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་འགོག་རྐྱེན་

རང་བཞིན་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་དེ་གོང་མཐོར་བཏང་བ་

བརྒྱུ ད་འགྲོ་བ་མི ་རི ག ས་སྤྱི ་ ལ་ཁྱབ་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་བ ྱེད ་
དགོས།
དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་དང་དེང་

རབས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་གཙོ ་བོ་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཁོ་
ནར་དམི གས་ནས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ནང་གི ་
ཞི ་བདེ་ཟེར་བ་དེ་བསམ་བླ་ོ དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

ཅེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨནི ་བཞེས་གནང་
མཛད་རྗེས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡ་ི ལི ་དང་ཕྱི་ཚེ ས་

༢༡

ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོར ་བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
ཡོ ད་པ་བཅས།

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྷ་ོ
ཨ་ཧྤི་རི ་ཁའི་སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་
འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི ས་སྐ་ུ ཞབས་སཡི ་རི ལ་རྭ་མ་ཕོ་
ས་ Cyril Ramaphosa མཆོག་ལྷ་ོ ཨ་

ཕི་རི ་ཁའི་སྲིད་འཛི ན་འོས་བསྡའ
ུ ི་ནང་རྒྱལ་

ཁ་ཐོབ་སྟེ་སྲིད་འཛི ན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་

བར་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དོན།

སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་ལམ་

སྟོན་འོག་ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་རི ་ཀ་དེ་བཞི ན་མུ ་མཐུ ད་

དཔལ་ཡོ ན་མངའ་ཐང་ལྡན་པའི་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་སྒ་ོ ནས་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་བ་དང་།

ལྷག་པར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཡོ ད་པའི་ཉམ་ཐག་འཁོས་ཞན་

ཅན་གྱི་མི ་སྡ་ེ རྣམས་ཀྱི་འཚོ ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི ་མང་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

དེས་གཞན་ལའང་མི ག་དཔེ་འཛི ན་དུ་འོས་པ་ཞི ག་ལའང་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད

གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་ད་ལམ་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་ལ་ཞི ་བདེ་ལྷངི ་འཇགས་ཀྱིས་ངང་ནས་སྲིད་

ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་རི ་ཀའི་ནང་མང་གཙོའ་ི རྩ་བ་བརྟན་པོར་གནས་པའི་མངོན་
རྟགས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནཱལ་སོན་མཎྜེ་ལ་ཱ Nelson Mandela དམ་པ་མཆོག་
འཛི ན་གྱི་སྐ་ུ དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་དེས།

གི ས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་རི ་ཀའི་མི ་མང་ནས་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི ་བདེ་དང་། མང་
གཙོ།

དྲང་བདེན།

དེ་བཞི ན་འདྲ་མཉམ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྐྲུན་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་

ཡོ ད། ཅེས་ཀྱང་གསུངས་ཡོ ད

མཐའ་དོན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་རི ་ཀའི་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སནྟོ ་འག
ོ ་ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་

རི ་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་ལས་དོན་མཐའ་དག་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་ཡོ ད།

སྤྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་ོ ཨ་ཧྥི་རི ་ཀའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ དེ་བཞི ན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ བཅས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གསུམ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས།

༼མ་ཡི ག་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་ཡོ ད་པས་དེར་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།༽

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ུ ་ལྔ་པ་
སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།

།སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་ལྔ ་ པ་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་བར་ལས་དུས་

ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བདོ ་མིའི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་

གནས་གངས་ཅན་སྐྱི ད་གཤོངས་ཀྱི ་གྲོས་ཚོ གས་ཁང་
དུ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་

དཔལ་ལྡན་བདོ ་མི་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་

པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་།

ཚོ གས་

གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་
རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་
མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་

རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང།

ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་གྲོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི ས་ཐོག་མར་

རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་། འབྲས་སི ལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་བདོ ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་

གླུ་བཏང་ས་ྟེ བདོ ་མི་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་
པ་ོ བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་

དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

སྤྱི་ནོར་

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གུ ས་ཕྱག་
སྔནོ ་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གི ས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་

དེ་རི ང་སྐབས་

༡༦

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

ལྔ ་ པ འི ་ ལ ས ་ རི མ ་ ན ང ་ དུ ་ ལ ས ་ རི མ ་ བ ཅུ ་ ཡོ ད །

ལས་རི མ་དེ འི ་ ནང་གཞུ ང་འབ ྲེལ ་མྱ་ངན་གུ ས་
འདུ ད ་ཀྱི ་ར ྗེ ས ་དྲན་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཞོན ་པ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བཀུ ར ་འོས ་

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་

མར་དམི གས་བསལ་གྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞི ་རྒོལ་གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་གྲྭ་བསྟན་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ། ཟླ་བ་དྲུག་གི ་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྤྱི་ བོད་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་རྫོང་ཐོག་ཏུ ་རང་ལོ་
༦༣
པའི་ལས་དོན་ཐོག་དེ་རི ང་འདིར་བཅར་ཐུ བ་པར་ཚང་ ཙམ་ཡི ན་པ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

དགའ་ལགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་

༢༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཙམ་ལ་

བོད ་ཨ་མདོ་ རྔ་པ་རུ ་ རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཐོག ་འཛི ན་

པའི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་འབདོ ་ཆེ ད་རང་

ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེ ས ་པ་དཀོ ན ་

པེ་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི ་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཡས་མས་སུ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པའི་རྨེའུ་རུ་མ་རུ་ཆེ ན་བཞི་པ་གནམ་

མཚོ ་མ་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ་དང་། རང་ལོ་ ༤༤ ཡི ན་
པ་ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་ནས་རྒྱ་གཞུང་
གི ས ་བོད ་ཐོག ་འཛི ན་པའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལ་ངོ་ རྒོལ་བྱས་

བོད་དང་བོད་མི།

ཏེ་ འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུ ར ་པ་ཚེ ་ ཁོ་ ལགས་བཅས་ཁོང ་
རྣམ་པ་གསུམ་ལ་གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི ་
རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་བོད་

ད ནོ ་ཐ ོག ་ཡུ ན ་རི ང ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་
བ་སྐ་ུ ཞབས་ནནྡ་ཀི་ཤོར་ཏྲི་ཀ་ Dr Nand Kishore

Trikha

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་

སྐུ་ཚེ འི་འཕེན་པ་རྫོགས་པར་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་ཀྱི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གཅི ག་དང་།
སྤྱི ་ འཐུ ས་སྐ བ ས་གཉ ིས ་རི ང་ཞབས་ཞུ ་ མཐར་སོ ན ་

གནང་མྱོང ་མཁན་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཟུ ར་པ་ཧ ར
ོ ་གཙང་བླ ་ོ
བཟང་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༡༩ ཉིན་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་

གཞུང་འབལ
ྲེ ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་

གྲོས་འཆར་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ལས་རི མ་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།
༢༠༠༨

ཕྱི་ལོ་

ནས་བཟུང་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་

འོག་གནས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེའ་ི ཐོག་གཞུང་

འབྲེལ ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེད ་ཀྱི ་ གྲོས་ཆོ ད ་གྲོས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་༡༨ཉིན་བོད་ བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ པཎ་དང་མཁས་གྲུབ་དུ་ མ་ལ་དྭ ག ས་དང་
འཆར་ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་ མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ཟངས་དཀར་ས་ཁུལ་སོ གས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་

དང་ཆབས་ཅིག་ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་ཚབ་དང་།

རི མ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་བསྐ་ོ གཞག་གནང།

ལས་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་ཇམ་མུ ་གྲོང་ ཕེབས་པ་རེད།
དེ་ ཁྱེར་ནང་གི ་བཞུ གས་གནས་གསོ ལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ལ་

ནས་སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་དང་། སླབོ ་ དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་ནས་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་

དཔོན་ཐུ བ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྒྲོལ་མ་ཚེ ་རི ང་ ལ་བཀའ་སླབོ ་ཁྱུ ག ་ཙམ་སྩལ་རྗེས ་ཇམ་མུ ་ གྲོང་ཁྱེར་

ལགས་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་ ནང་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ བསླབ ་པ་མཐར་

རྗེས ་དྲན་གྲོས་འཆར་རི མ ་བཞི ན ་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་ སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་བཀའ་སླབོ ་

གྲུབ་མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་ཐ ོག ་མྱ་ངན་གུ ས ་ སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་

འདུད་མཚོན་ཆེ ད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅི ག་ཞུས་ཡོ ད། མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་

དེ་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ ཚོ ས ་ལོ ་ ང ོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་རི ང ་ནས་དར་བའི ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་
འཆར་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱ་རིགས་མཐར་ལགས་ཀྱི ས་སྒྲོགས་ དང་རི ག་གཞུང་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་བྱས་ནས་ཡོ ང་
སྦྱང་གནང་སྟེ་ བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐ ག
ོ ་ བ་རེད།
བགྲོ་གླངེ ་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད།

ད་ཆ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་

ཞི ག་བྱེད་དགོས་སྟབས།

ཁ་འདོན་བཏོན་པ་ཙམ་དང་

ཕྱག་མཆོ ད་འབུལ་ཙམ་གྱི ་ཆོ ག་ཤེ ས་བྱས་ནས་དབང་

རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཞི ག་མི ན་པར་རི གས་པའི་

ལམ་ནས་བརྟགས་ཤི ང་དཔྱད་དེ་ནང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐོབ་པ་ཞི ག་བྱེད་དགོས།

དེ་འདྲ་ཡོ ང་བར་

ནང་ཆོས་ལ་ངེས་པར་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།

དེ་སྔ་

ལྷག་པར་ཕྱིས་སུ་ལོ ་རྩ་བ་རི ན་ཆེ ན་བཟང་པོའི་སྐུ་དུས་

སུ ་ ཇོ་ བོ་ རྗེ་ དཔལ་ལྡན ་ཨ་ཏི ་ ཤ་ཡང་མཐ ོ་ ལྡིང ་རྒྱལ་

པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་ཁུལ་དེ་དག་བརྒྱུད་
ནས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

ི ་
འཛམ་གླང

ནང་ཆོ ས་ལུགས་འདྲ་མི ན་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེ ད་ཐོག་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོ ས་ལ་ཉམས་

ལེ ན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་མིའི་བསམ་

བླརོ ་སྙངི ་སྟོབས་སྤལེ ་ཐུ བ།

དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མར་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆོས་

ལུ ག ས་མཐུ ན ་འབྲེལ ་ཟེར ་བ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་ཅི ག ་

ཡི ན་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་དཔེ་མཚོ ན་འཇོག་ཆོག  

རྒྱ་

གར་ནང་ལ་མཚོ ན་ནའང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི ན་འཆམ་

མཐུ ན་ངང་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ནས་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་
ཡོ ད།

ཇམ་མུ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡ་ེ འདིའ་ི ནང་དུའང་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་

༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཞི ་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྟབས། ངོས་ཀྱིས་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་མུ་མཐུ ད་ཁྱེད་

བོད་དང་བོད་མི།

ཚོས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ རྗེས ་ཉེ་ ཁུ ལ ་ཇམ་མུ ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ བསླབ ་པ་མཐར་

སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་

མཐ་ོ སླབོ ་དེའི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤོ ཀ་
ཨེ ་མ་ Prof Ashok Aima མཆོག་སོགས་ཀྱིས་

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ལེ ན ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས།

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་

དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་ཉེ་ བའི ་ རི ག ས་བདག་མཆོ ག ་གི ས ་
མཐོ་སླབོ ་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནང་

གསར་འཛུ གས་གནང་ནས་ད་བར་ཤེ ས་ཡོ ན་སོ གས་

ོ ་པར་འཚེ ་ བའི ་ དྲག་ཤུ ག ས་
ཀྱི ་ཐག
ོ ་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐནོ ་རྣམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ ས་གྲུབ་ རབས་ ༢༡ མི ་རབས་ཡི ན། དུས་རབས་ ༢༠ ལ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་མི ན་ལ་མ་ལྟས

མཚམས།

ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་གསེར་ མཚོ ན་ན་འཚེ ་བ་དང་དམག་འཁྲུག་གི ་དུས་རབས་ཤི ག་ བེད་སྤྱོད་བྱས་ཟིན་ཕྱི ན་མཇུག་འབྲས་ཇི ་ཡོ ང་ཧ་ཅང་

གྱི ་རྟགས་མ་སོ གས་གཟེངས་རྟགས་དང་ཕྱག་འཁྱེར་ ཆགས་པ་རེད།

དམག་འཁྲུག་དང་འཚེ ་བའི་ལས་
ཁག་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རི མ་ཡོ ངས་སུ་གྲུབ་རྗེས་ དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་ལྡན་

ེ ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བསླབ ་ པ་ཞི ག་བསྐྲུན་ཐུ བ་ཡོ ད་ཚེ ་འཚེ ་བའི་ལས་དེ་དག་སྤལ
པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་

རི ང་འདིར་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་ཁྱེད་ཚོ ་

མ་འོངས་རྒྱ་གར་གྱི་སོན་རྩ་ཆགས་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་དུས་
རབས་ ༢༠ དང་ ༢༡ མི ་རབས་ཞེས་དབྱེ་བ་གཉིས་
སུ་འབྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ངོས་རང་ལ་མཚོ ན་ན་དུས་

རབས་ ༢༠ མི ་རབས་ཆགས་ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ ་ནི་དུས་

བ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཆོ ག་

ཀྱང་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མེད།

ཚོ ད་དཔག་དཀའ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཆོས་ཉིད་རེད།

དེང ་དུས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ ལམ་ལུ ག ས་ནང་གཙོ ་ བོ་ ཕྱི ་

དངོས ་པོའི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ ནའི ་ ཐོག ་འགྲོ་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས་མི འི་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་དེ་

དག་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། གནའ་སྔ་མོའ་ི དུས་

དུས ་རབས་དེའི ་ ནང་རྡུལ ་ཕྲན་མཚོ ན ་ཆ་སོ ག ས་ལ་ སྐབས་སུ་བྱམས་བརྩེ་དང་། བཟོད་སྲན། ཆོག་ཤེས་

བརྟེན་ནས་མི ་གྲངས་ས་ཡ་ཉིས ་བརྒྱའི ་ ཚེ ་ སྲོག ་ཤོ ར ་

ཡོ ད།

སོ གས་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་དེ་དག་ཆོ ས་ལུགས་ཁག་

ཀུན་སླངོ ་དང་དམི གས་ཡུལ་བཟང་པོ་ཇི་འདྲ་ གི ས་སླབོ ་སྟོན་རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་སྲོལ་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་

ད་ཆ་རི ན་ཐང་དེ་དག་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་

ནང་བཞག་ནས་ཀླད ་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་བ་དང་ལྷན ་

ནང་གི ་བསམ་བླརོ ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།
ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལྡ་ི ལི ་བརྒྱུད་ཝཱ་ཎ་བདོ ་ཀྱི་མཐ་ོ
སླབོ ་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས།

