དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
ལོ་ ༢ ཨང༌། ༧༣

18th July 2018

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

Vol. 2 Issue 73 Price Rs. 1

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོའ་ི
ཚེ ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༡༧

རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས ་ལ་དྭ ག ས་ལྡུམ ་ར་བསམ་གླིང ་སེ ར ་སྐྱ་

ཤི ས་པ་དེ་ འདྲ་ཡོ ང ་སྐབ ས་དེ་ དག་ལ་ཕན་ ཞེས ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་རྗེས ་ཚེ ་ དབང་དང་

སེམས་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་། རང་བཞི ན་གྱིས་མ་གྲུབ་

པ་ཡི ན་བསམ་པའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི ་ལྟ་བས་རྒྱས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཨེ མ་སི ་ སྨན ་
ཁང་གི ་སྨན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད། དགེ་སླབོ ་ལས་བྱེད་བཅས་

བྱམས་སེ མས་སྡམ
ོ ་པ་འབོག་འཇོག་མཛད། ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༨༠ བརྒལ་བར་བླངས་

དེ་རྗེས་གནས་བརྟན་ཐུ བ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་མཆོ ག་ དོར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག དེ་རྗེས་
མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་གླ་ེ རུ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་

མང་ཚོ གས་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་ལ་དྭགས་ས་

དྲིན་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

རྣམས་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོའ་ི

གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དགོན་པ་གྲགས་ཆེ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི་
བ་ ༡༨ ཡོ ད་ཅིང་། དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ ཨེ མ་སི ་ AIIMS སྨན་ཁང་གྲགས་ཅན་གྱི་

སྤྱི ར ་ལ་དྭ ག ས་ནང་ས་དགེ ་ བཀའ་རྙི ང ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས ༡༣ ཉིན་

གནས་འདྲ་མི ན་ནས་འདུས ་པའི ་ དད་ལྡན ་
ཚེ ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ་མ་ཟད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་

བྱང་

ནི་ཁྲིག་རྩེ་དང་པི་ཐུ བ། ཀླུ་འཁྱིལ། རི ་རྫོང་།

སེམས་སྡམོ ་པ་འབོག་འཇོག་མཛད། དེ་རྗེས་

བསམ་གླིང ་དགོན ་པ་དང་རི ་ རྫོང ་དགོན ་པ་

ི ་། གླང
ི ་བཤད། གར་ཤ།
བསམ་གཏན་གླང

ཡུར། ཚ་ཏི། ཁལ་གཙར། ཧ་ས་ར། པིན་

བཀའ་བརྒྱུ ད་ནས་འབྲུ ག ་པ་བཀའ་བརྒྱུ ད་

རྟོགས་ལྡན། ཕུག་ཏལ།

གཉིས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་ཏེ་གར་དང་གསུམ་

ཆི ་མི ག་བཅས་གངྲོ ་གསེ བ་ཁག་གི ་དད་ལྡན་
མང་ཚོ ག ས་རྣམས་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

བཏབ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན།

རྐྱེན་ངན་ཡོ ང་

དགོན ་པར་མཚོ ན ་ན་ཧེ་ མི ་དགོན ་པ་དང་།

དང་དགའ་ལྡན ་ཁྲི ་ ཟུ ར ་རི ་ རྫོང ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ ཅེམ་སྦྲེལ། སྟག་སྣ་དགོན་པ། ཀོར་རྫོགས།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གནས་བཅུ་

སྐབས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་སྒམ
ོ ་

མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་ མྱོ་མ།འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་མཚོ ན་ན་ཕྱི་

ཞུས།

དུ་ལྷངོ ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།   རྐྱེན་

བསྟར་འབུལ་ཞུ ས་རྗེས་བརྟན་བཞུ གས་སྦྱིན་ ཤང་བཅས་ཡི ན། ས་སྐྱ་དགོན་པ་གཅིག་ཡོ ད་

དང་འབྲེལ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་
གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཚེ ་བསྲིང་རྒྱུའི་

རྒྱུ ་རྐྱེ ན ་གཙོ ་ བོ་ དེ་ སེ མ ས་ཀྱི ་ ཞི ་ བདེ་ རེ ད ་
འདུག

རྒྱུ ་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་བྱས་ཐུ བ་ཚེ ་རྐྱེན་ངན་ལམ་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ལ་བརྟན་བཞུ ག ས་ དབང་དགོན་པ། བླ་མ་གཡུ་ར།ུ ཤ་ཆུ་ཀུལ།

ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་བ་ཞི ག་ཡོ ང་

བདག་རྣམས་ལ་རི མ་བཞི ན་མཇལ་ཁ་སྩལ།

ལ་ལྷ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཚེ ་བསྲིང་བའི་ཆོ ་ག་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་ཚེ ས་ ཡི ན། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དགོན་པ་ནི་གཡུང་

རྒྱུ་རེད། ཚེ ་སྒྲུབ་གཙོ་བོ་དེ་རེད། དེའ་ི ཐོག་

སེམས་ལ་ཞི ་བདེ་ཡོ ད་པ་དང་དུས་ འདོན་པ་ཡི ན་ནའང་ཕན་རྒྱུ་རེད།

རྟག་ཏུ ་སེམས་ལྷདོ ་ལྷདོ ་བྱས་ནས་སྡདོ ་པ་ཡི ན་ དེ་ རི ང་འདི ར ་ཚེ འི ་ ལྷ་ མཆོ ག ་སྒྲོལ ་དཀར་

ན། ཚེ ་རི ང་བར་དེས་ཕན་ཐོགས། བཀྲ་མ་ ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོ འི་ཚེ ་དབང་བྱ་རྒྱུ ་བྱས།

པ་ནི་མང་སྤྲོ་དགོན་པ།

ི ་མའི་
དེ་བཞི ན་རྙང

དེ་ ཡང་མཛད་འཆར་ལྟ ར ་ན་༸གོ ང ་ས་ དགོན་པ་གཅི ག་ཡོ ད་པ་ནི་བྲག་ཐོག་དགོན་པ་

༡༨ ཉིན་ནབུ ་ར་སུ་མུར་ལམ་སྟོན་སླབོ ་གྲྭར་ དྲུང་ལྷ་རྩེ་དགོན་བཅས་ཡི ན།།
ཆི བས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་གི ས་
སླབོ ་གྲྭའི་ ཚོ ག ས་ཁང་གསར་པ་དབུ ་ འབྱེད་

རྒྱ་ནག་གི ་ཁྲིམས་རྩོད་པར་གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི འད་ུ འཛོ མས།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་

བཅས་སྐ་ུ མགྲོན་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གདན་ཞུ་

བསྐྱེད་གནང་བ་མ་ཟད།

ཕྱི་ལོ་

དང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་རྒྱ་ནག་

བོད་མི ་མང་པོར་འཇུ་བཟུང་དང་།

༢༠༠༨ གདུང་སེམས་བསྐྱེད་དང་བོད་དང་།

ཤར་

གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ནིའུ་ཡོ ག་ནང་ཚོ གས་ཤི ང་།

གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་

འཇུག

ལོའ་ི ཟླ་བ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

རི གས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོ ས་ཉེན་ཁར་འཛེ མས་ པ་ཞེ ས ་པའི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་དེ་ ནི་ རྒྱ་རི ག ས་

འདུ་འཛོ མས་

དེ ར ་རྒྱ་ནག་གི ་འག ྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་

Human Rights in China ཞེས་པའི་ཚོ གས་

པའི་འགན་འཛི ན་དང་།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་མནར་གཅོད་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན།
ཨ་རི ར་བཞུ ག ས་མཁན་དེ་ སྔ ་ རྒྱ་ནག་གི ་

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས། གཙོ་བོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

གི ས ་རྒྱ་རི ག ས་ཁྲི མ ས་རྩོད་པ་གསུ མ ་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་ལ་འཇུ་བཟུང་དང་།

བཀག་ཉར།

མནར་གཅོད ་བཅས་བྱས་པའི ་ བདུན ་ཀླད ་

བཀག་ཉར།

བཙོན་ སྟངས་ཤི ན་ཏུ ་སྐྱོ་པོ་ཡི ན་པའི་སྐར
ོ ་གསུངས་

ཚ་འདྲི་བཅས་བྱས་ ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ྲི ས་རྩོད་པའི་ཉིན་མོ་ཐེངས་གཉིས་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་སྐབས་རྒྱ་ ཐང་གི ་ཁམ
མེ ད ་ཀྱི ས ་བོད ་མི ར་ཁྲི མ ས་ཐོག ་ནས་རྒྱབ་ ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཐང་པེའ་ོ
སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་མ་ ཀྲོའུ་ཕུང་སོ།
ཟད།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་

Cao Yaxue

Teng Biao

Zhou Fengsuo

དང་།

ཚའོ་ཡ་ཞོལ།

གསུམ་ནས་གཙོ་བོ་འགོ་ཁྲིད་

འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ དེ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཡི ན་པ། རྒྱ་ནག་གི ་བཙོན་ཁང་

ཀོར་དགུ ་(༧༠༩)ཞེས་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་དྲན་

ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ། རྩོམ་པ་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་

གི ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་སྐར
ོ ་གྱི་གནས་ཚུ ལ་ ཙམ་མཉམ་རུ བ ་ཐོབ ་གྲ་སྒྲི ག ་བྱས་པ་ཞི ག ་

གི ་ ད་ལྟའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་

འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་བརྒྱུ ད་ཁྲིམ ས་རྩོད་པ་ཐང་

ནང་ཡོ ད་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ནང་མི ། ཤར་
པོ་དང་།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོ གས་པ་འདྲ་མི ན་གྱི་སྐ་ུ ཚབ། བོད་རང་

བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་རྡོ་

རྗེ་ཚེ ་བརྟན་ལགས། དེ་བཞི ན་བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ
ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོ ད ་ཁང་གི ་ རྒྱ་རི གས་འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད ་པ་

གསོ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

ནས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།

བོད་ནང་

སྟངས་ཤི ན ་ཏུ ་ཞན་པའི་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་པ་དང་

སྤྱི་འཐུ ས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ ་སྒནྲོ ་ལགས་དང་
སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

ལོ ར ་བོད ་ས་ཡོ ང ས་སུ ་ཞི ་ རྒོལ་བྱས་ནས་ ཏུ ར་ཀི ་སི ་ཏན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་ ༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཉིན་མོ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞེས་
པའི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་ཤི ག་ཨ་རི འི ་ ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་

ཆེ ད་ལས་སྨན་པ་གྲངས་དགུ ་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་
ཚོ ད་ ༦ ཐོག་བཀའ་ཤག་གི ་མཇལ་འཕྲད་ཁང་
དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་
སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དབུས་ཤེ ས་རི ག་
བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག་དང་འཕདྲོ ་
བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོ ག
བཀའ་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས། ཨེ མ་
སི ་སྨན་ཁང་གི ་སྨན་པ་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཁོང་རྣམ་པར་
ཕེབས་བསུ ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་དང་བོད་བརྒྱུ ད་
ནང་བསྟན་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། སྤྱིར་སྨན་པ་
དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་
ཆེད་འཛུ གས་གནང་བའི་ནད་སྐབྱོ ་དགེ་རྩ་ཚོ གས་
ི ་གཙུག་
པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ལག་ཁང་གི ་གསུ ང་རའི་ནང་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེ ས་
༡༤ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་སྔ་
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ བར་
རི ན་མེད་བརྟག་དཔྱད་སླད་ཁོང་རྣམ་པ་གདན་ཞུ་
གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

རི གས་ཁྲིམས་རྩོད་པས་བོད་པར་ཁྲིམས་ཐོག་ གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཉི་ཤུ ་

ཕྱོག ས་སྒྲི ག ་བྱས་པའི ་ དེབ ་ཅི ག ་རྒྱ་རི ག ས་ རེད།
པེའ་ོ Teng Biao ལ་ཕུལ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

འབ ལ
ྲེ ་རྒྱ་ནག་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ མཚོ ན་པ་གནང་ཡོ ད། བོད་རང་བཙན་སླབོ ་
ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ ཕྲུག་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་ཚེ ་བརྟན་
དང་འཕྲད་བཞི ན་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་ ལགས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་རི གས་ཁྲིམས་རྩོད་པར་

རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕག
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་ཕེབས་རྒྱུ འི་ས་བགོས་ཡོ ད་པ་ལྟར།
སྤྱི་འཐུ ས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ ་སྒནྲོ ་ལགས་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ ནས་ཚེ ས་ ༢༨
བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སྦངེ ་ལོར་ཁུལ་དང་། མའེ་
སོར།
སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞི ས་ཆགས་
ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་ལ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་
བསྐྱོད་ཐེངས་གཉིས་པ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།
དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་ཟླ་འདིའ་ི
ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ ་སྒནྲོ ་ལགས་ས་གནས་སྒང་
ཏོག ་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚེ ་ རི ང ་ལྷ་ མོ ་ ལགས་ལྡི་ ལི ་
བཅས་སོ་སོ་ནས་སྦངེ ་ལོ ར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་
སྟེ་ལྷན་འཛོ མས་གནང་རྒྱུ།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ དང་ ༢༠ ལ་སྦངེ ་ལོར་ཁུལ་དུ་
ལས་རི མ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ནས་ ༢༧ བར་
གོང་འཁོད་ས་གནས་གཞན་རྣམས་ལ་ལས་རི མ།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་སྦངེ ་
ལོ ར་ནས་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ ་ཕྱིར་ཕེབས་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་འདུག་པ་བཅས།།

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

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨
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ི ་ད་ུ གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ལེགས་གྲུབ།
མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ དབུ ས ་

གཞི ས་གྲངས་ཁག་གི ་སྤྱི་མི ་བཅས་

ནས་ཕེབས་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུས།

ཕྱི་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་

སའི་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

༡༤

མོ ན ་གྷ ོ་ འབྲས་སྤུ ང ས་བླ ་ོ གསལ་གླི ང ་གི ་ གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ དབུ ས ་སྤྱི ་ ཁྱབ་རྒྱུ ན་ལས་

འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
ཉིན་ཧུ བ་ལི ར་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་

འབྱོར་མཚམས་ལྷ་ོ སྤྱི་མཆོག་དང་། མོན་གྷ་ོ

མཉམ་འབྲེལ་

མེད།

འགན་འཛི ན་བཅས་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ཞུ ས ། ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སྔ་དྲོར་རྒྱལ་ཡོ ངས་མང་
མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་མཚམས་དགོན་

ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་བོད་མི འི་གཞི ས་

ཆགས་ཁག་བཞི འི ་ ནང་ས་གནས་མི ་མང་

རྣམས་ལ་མང་གཙོ ་དང་ཆི ག་སྒྲིལ་ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུར་

གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་།

རང་བདེན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ཚོ གས་གཙོ །

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན།

གཞོན་ན་ུ དང་བུད་

ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

སྤྱིར་གྲྭ་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་

གྲྭ ་ ཚང་གི ་ མཁན་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཆེ ད ་

དེ་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་ལ་

ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་བཅས་གནང་

ཡོ ད། ཚེ ས་ ༡༦ སྔ་དྲོར་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་

གླིང་གི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ནས་གདན་

བ་དང་།

གདན་ཞུ ས ་ལྟར ་བཀའ་ཟུ ར ་རྒྱ་རི ་ སྒྲོལ ་མ་

ལས་ཁུངས་ལ་གཟིགས་ཞི བ་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ནས་གྲྭ་མང་

ད ་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་

ི ་
མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་

པ་དང། དེ་རྗེས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་

ཉི ན ་དེའི ་ ཕྱི ་ ད ར
ྲོ ་འབྲས་སྤུ ང ས་བླ ་ སྤྱི ར ་

དེ་རྗེས་

ས་འཐུ ས་རྣམ་པས་དོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།  

པ་ཡང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

གི ་ ལས་དོན ་རྣམས་ལེ ག ས་གྲུ བ ་ཀྱི ས ་ཉིན ་

ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོ ད་

ལགས་ཀྱི ས ་བརྗོད ་གཞི ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་

སྐབས་དེར་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་

བག་ཡོ ད་བསྟེན་

ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས།

བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་གསུ ང་བཤད་དང་དྲི་བ་

སྐབས་དེར་མང་གཙོ་ཚོ གས་པས་

ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ནས་དགའ་ལྡན་བླ་

ཞུ ས ་ལྟར ་ས་འཐུ ས ་ཀྱི ་ འགན་དབང་དང་ བཅས་གནང་ཡོ ད།
ཕག
ྱོ ས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོ ད།

སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ། མཉམ་དྲུང་། སླབོ ་གྲྭ་
ཁག་གི ་སླབོ ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ།
སྨན་ཁང་

འབུལ་ཞུས་ཡོ ད། ཉིན་དེར་ཕྱི་དྲོར་དཔལ་

གདན་ཞུ ས ་གནང་བ་ལྟར ་མོ ན ་གྷ ་ོ གཞི ས ་
ཆགས་ཀྱི ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་གོང་ཞུ ས་

ི ་གི ་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ། ས་
འདོད་རྒུ་གླང

ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྐབས་དེར་

དེའི ་ དགོ ང ་མོ ར ་གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་

ནས་ཕེབས་སྐལ
ྱེ ་དང་བཅས་ཧུ བ་ལི ་ནས་མེ ་

འཁོར ་ནང་མེ ་ སོ ར ་བར་ཕེབ ས་ཐོན ་གྱི ས ་

གདན་ཞུ ས ་ལྟར ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ་ སྦལ
ེ ་ཀོ བ ་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་
མོན་ ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ་གླིང ་གི ་ རྒས་གསོ ་ ཁང་དུ་ ཆེ ད ་

ཕེབས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞི བ་བཅས་གནང་ཡོ ད།

ཉིན་གུང་ས་གནས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཉིས་

ནས་གཞུ ང་འབ ལ
ྲེ ་གསོ ལ་ཚི གས་འདེགས་

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

བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་མི ་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨   གི ་ ས ང
ྲོ ་བཙན་ཚོ མ ས་ཆེ ན ་དུ་ དཔལ་ལྡན ་ འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོ གས་མི ་ན་ག་སངས་རྒྱས་
རེ ས ་གཟའ་ལྷ ག ་པ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ ་ ད ་ྲོ ཆུ ་ ཚོ ད་
༩།༤༠

མི ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱི ས ་ཐོ ག ་མར་ བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་མཆོ ག་གི ་མདུན་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་ བསྟན་དར་ལགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ གནས་ཆུ ང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི ་དགེ་འདུན་

དུ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས་དམ་

ཐོག་ དེ་ ནས་དཔལ་ལྡ ན ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་

དེ་ ར ྗེས ་སྐུ་ མག ནྲོ ་རྣམ་པར་ག ་ྲོ སོ ་ ཕ ྱེ་ མར་

ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ མཆོ ག་གི ་མདུན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ བཞི ་གྲས་ཤི ས་བརྗོད་གསུང་འདོན་གནང་།
ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩།༣༠

དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།

བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་

༸སྐུ་ པར་མཐོང ་ག ལ
ྲོ ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་མཎྜལ་

འབུལ་མ་དེབ་ཏུ ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད།

དང་ཆང་ཕུ ད ་འདེག ས་འབུ ལ ་གྱི ས ་རྟེན་

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས ་མཆོ ག   ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་འབུལ་
གཞོན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག

རྟེན་གསུ མ་འདེ ག ས་འབུ ལ་ཞུ ས་གྲུ བ་

འཕྲོད ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ མཚམས་བདམས་ཐོན ་བྱུང་བའི་ འདེམ ས་

ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པས་རི མ་

བཞི ན་འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་མི ་ན་ག་སངས་

རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་སུ ་རྟེན་འབྱུ ང་

ཕྱུག་མཆོག    རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ ལྷན་ཚོ གས་མི ་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ མགུ ལ ་དར་སྒྲོན ་ཏེ་ དམ་འབུ ལ ་མཛད་སྒ་ོ
ཁུ ང ས་ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཚོ གས་མི །   ལགས་ཀྱིས་རི མ་བཞི ན་རྟེན་གསུམ་འདེགས་ གྲོལ།།
བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འདེམས་ལྷན་ཚོ གས་

འབུལ་ཞུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ཨེ ་ཤི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་བདནུ ་པའི་
ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུ ད་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་

རྟོགས་ལགས་ཀྱི ས ་སྙིང ་སྟོབས་གཟེང ས་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་དང་ཉི་ ཧོང ་

དང་། ཨི ན་ཇི། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁ། ཨི ན་ཌོ་

ཚོ ག ས་པ་ཐུ ན ་མོ ང ་གི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་ཕྱི ་ ལོ ་ པར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས།

བཟོ་པ་པོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ལགས་དང་

གནས་སྟངས་དང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

བཅས་ཐེངས་འདིའི་ཨེ ་ཤི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་གྱི་

དབུ་མའི་ལམ་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གསུང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་

ཉི་ཧོང་ནང་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་དོན་

ཡོ ད་པ་དང་བཅས།།

ལས་ཁང་དང་། བོད་རང་བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ ནང་གི ་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་བོད་མི འ་ི དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་གཉིས་
སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཕྱི ་ ད ྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། དེའ་ི
འབལ
ྲེ ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་ རྒྱབ་ལྗ ང
ོ ས་ཀྱི ་ བྱུང་རི མ་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་ལ་
བུ་ལགས་ཨེ ་ཤི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་གྱི ་བོད་དོན་ འགྲེལ་བརྗོད་གཟབ་རྒྱས་གནང་།

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་
བདུན་པའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དེ་ ཡང་ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ དོན་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁང་དང་བོད་རང་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པས་གོ་སྒྲི ག་གནང་
ཨེ ་ཤི ་ ཡའི་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལུ ང ་རྟོགས་ བའི་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨

ལོའ་ི སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཡོ ངས་ འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་དམ་པ་དེ་ཉིད་

གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

All
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པའི་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིི་

ཀྱི་སྙངི ་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒའོ ི་
ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

རྟགས་དེ་ བཞི ན ་འཇི ག ས་བྲལ་གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་ མི ་ མང་ཁག་གཅི ག ་ལ་ད་ལྟའི་ བོད ་ནང་གི ་ ནེ་ཤི ་ཡ། ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་ཝན། ཉི་ཧོང་
ཁོང་གི ་ཕྱག་རོགས་མགོ་ལོ ག་འཇིགས་མེ ད་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཕུལ།

སྐབས་དེར་

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་
དམ་པ་དེ་ ཉིད ་ཀྱི ་ ཚ་མོ ་ ཉི་ མ་ལྷ་ མོ ་ ལགས་

ཀྱི ས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་
པོ་ཆེའ་ི བྱས་རྗེས་དང་།

མཐར་དམ་པ་

དེ་ ཉི ད ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་བཙོ ན ་འོག ་ནས་སྐུ ་
གཤེ ག ས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་

གནང་།

ཉིན་དེའ་ི དགོང་དྲོ་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་

ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས་

ཀྱིས་ཤི ན་ཇུ་ཀུ་

Shinjuku

གྲོང་ཁྱེར་ནང་

ཉི་ཧོང་དང་ རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཇོ་ཨེ ན་ཇི་ལྷ་ཁང་

ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་ སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ལུ ང ་

ji Temple

Joen-

དུ་ཉི་ཧོང་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་

བཤད་གནང་ཡོ ད།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྒྱ་གར་བ་

ཐེངས་བདུན་པའི་སྟེང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ 3

ི ་དགོན་པར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྡམ
ུ ་ར་བསམ་གཏན་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༡༦

པ་རེད།

མངགས་རྡ་སར་བཞག་ཡོ ད། ཁོང་གི ས་དེ་

སྩལ་རྗེས་ལམ་གཙོ ་རྣམ་གསུམ་དང་དེ་ནས་

ཆ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཙུན་མ་ཚོ ས་ཀྱང་ བཟོད་པ་ལགས་ཨ་རི ར་གཤེ གས་སྐབས་རི ་

སྩལ་ར ྗེས ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བར ྗོད ་ཀྱི ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་བརྗོད་ ཏན་ཏན་རེད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་ ཐུ བ་རྒྱུ་མ་རེད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱང་ ཙམ་ནས་ངོས་ཀྱིས་དགོན་པ་ཚང་མས་དཔེ་ སྔ་སེར་བྱེས་གཙང་པ་ཁང་ཚན་དགེ་བཤེས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཆུབ་ལ་དམི གས་པ་དེ་མེ ད་སྟབས་བྱང་ཆུབ་

གི ས ་ ལ ་ དྭ ག ས ་ ལྡུ མ ་ ར ་ བ ས མ ་ ག ཏ ན ་ ཀྱི ་ སེ མ ས་ཞེས ་བརྗོད ་མ་ཐུ བ ་ཀྱང་གཞན་
གླི ང ་དགོ ན ་པར་དགའ་ལྡ ན ་ཁྲི ་ ཟུ ར་རི ་ དོན ་དོན ་གཉེར ་གྱི ་ སེ མ ས་ཤུ ག ས་ཧ་ལས་
རྫོ ང ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་ཁྲི ག ་རྩེ་རི ན་ པ་རེད།

དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཅེས་འབོད་ ཆཌ་ཌེ་ཝི ་ཌི ་སན་ཝི ་ཀོན་སི ན་

Wiscon-

མི ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཀྱི་

སེ མ ས་སྐྱེས ་བཀའ་བརྒྱ་མའི ་ ཆོ ས ་འབྲེལ ་

བཤད་ལུང་བཀའ་དྲིན་སྩལ། དེ་ཡང་འཛམ་

དཔལ་མཚན་བརྗོད ་ཀྱི ་ བཤད་ལུ ང ་དང་
འབྲེལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་དཀོན་པོ་འདུག

པོ ་ ཆེ ་མཆོ ག་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས་གཙོ ས་ ཡོ ད། ངོས་རང་ཁོང་ལ་མོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

དགེ ་ བཤེ ས་བླ ་ སྤྲུ ལ་ཁག་གཅི ག་དང་། ཁོང་གཤེ གས་རྗེས་ཁོང་གི ་གནས་གཞི ་ཀོལ་

༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ས་འཇམ་

སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་རྗེ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོས་ གཤེ ག ས་ཟི ན ་ཡང་རྗེས ་འཇུ ག་ཚོ ས ་ཧུ ར་

བརྩམས་ཡོ ད། འགྲེལ་ཆེན་དེའ་ི བཤད་ལུང་

གཞན་ཡང་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དང་མི ་མང་ ཀ་ཏར་ཕྱིན་པ་ཡི ན།

ཨ་མ་ལགས་ཁོང་

དཔལ་མཚན་བར ྗོད ་ཀྱི ་ འག ལ
ྲེ ་ཆེ ན ་ཞི ག ་

མཛད་པའི ་ ལམ་གཙོ ་ རྣམ་གསུ མ་དང་། ཐག་གནང་བཞི ན་འདུག ཆོས་ལུགས་ཚང་

དེ་དགེ་ལུགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འདྲ།

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི ་ལྗགས་ལུང་ ཅང་སྐ ྱོན ་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྟབས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་

ཆེ། དབུས་གཙང་ཁུལ་ལ་མི ་འདུག  དིལ་

སེམས་སྐྱེས་བཀའ་བརྒྱ་མ།

སྩལ།

དེ་བཞི ན་ མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི ་ བསླབ ་བྱ་ཧ་

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ ཚང་མ་ད་ལྟའི ་ དུས ་རབས་འདིར ་དགོ ས ་

སྩལ་དོན། ཆོས་འདི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ མཁོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།   ང་ཚོ ས་མཐོང་

ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་དེར་དེ་ཙམ་ བ་མངོན་འགྱུར།

སྐལ
ུ ་བྱས་པ་ཡི ན། ཁ་སང་མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོ ས་

sin   སླབ
ོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི དགེ་རྒན་རེད།

ཆོས་དེ་དེ་རི ང་ཁ་སང་དུས་རབས་ མཐོང ་བ་མངོན ་འགྱུ ར ་ལ་ཚན་རི ག ་པས་

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུ ད་ལ་སྐྱ་སེ ར་

ཞེས་བརྗོད་བྱུང་།

༢༡ནང་འབ ྲེལ ་བ་ཡོ ད་པ་གཅི ག་ཡི ན་ དཔྱད་པ་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་ང་ཚོ ས་མ་ཤེ ས་
ན། དེར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཤོད་བཞི ན་འདུག ཕན་རྒྱུ་

ཡོ ད།

སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ འདུག

ཏག་ཏག་ར་འཕྲོད་རྒྱུ་ཡོ ང་བཞི ན་

བྱམས་བརྩེའི་བསླབ་བྱ་ཡོ ད་པ་ལྟར་ངོས་ཀྱི་ འདུག མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་ལ་དཔྱད་པ་
ངོས་ཤེ ས་ཡེ ་ཤུ འི་ཆོ ས་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ བྱས་ནས་གཞི ་ནས་ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་འགྱུར་ལ་

བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེ ན་ཧ་ལས་པ་འདུག དོ་ སྣང་གསར་པ་བསླབེ ་རྒྱུ ་ཞི ག ་ཆགས་ཀྱི ་

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་དཔེར ་ན་ཀོལ ་ཀ་ཏའི ་ ཨ་ འདུག དེང་སྐབས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་
མ་ཊེ་རེ་སར་

མཚོ ན་ན་ དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་འདི་དགོས་མཁོ་
གཞན་ཕན་ཧ་ལས་ ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་དང་ཕན་ཐོག ས་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་

Mother Teresa

ཡེ ་ཤུ འ་ི ཆོས་པ་རེད།

༄༅།

མགོ་ མཁ ྱེན ་བརྩེ་རི ན ་པོ་ ཆེ ས ་མཁ ྱེན ་བརྩེ་

ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་འགྱུར།

གྱི ་ དོན ་གཉེར ་དང་དོ་ སྣང་བསླབེ ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་ ཤི ན་ཏུ ་ལྐགོ ་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པའི་ནང་གི ་
མེད།

མདོ་སྨད་ཁུལ་ལ་གཅི ག་བྱས་ན་ཡོ ད་ཤས་

རྟགས་གསལ་བཏང་བ་རེད།

གང་ལྟར་

ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཞུང་ཆེན་ལ་དོ་སྣང་

ཉེ་

འགྲམ་དེར ་ཡོ ད ་སྟབས་ཁོང ་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་
དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་

ལགས་གཤེ ག ས་ཟི ན ་ཡང་སྐུ་ གཟུ གས་ཧ་

བྱས་ནས་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱེད་བཞི ན ་པ་འདི་ ཧ་ ཅང་གསོ ས་ཉམས་ལྡན་པ་འདུག་ཅེས་ཁོང་

ཅང་ཡག་པོ་རེད།

རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཡོ ད། ལ་ཚོ ར་བ་མི ་འདྲ་བ་ཧ་ཅང་ཞི ག་བྱུང་ཞེས་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

གཞན་ བརྗོད་བྱུང་།

ི ་རི ན་པོ་ཆེ་ཐུ གས་དམ་
གླང

ཡང་ཐུ གས་དམ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།    བཞུ ག ས་སྐབ ས་རྡ་སའི ་ ཨེ མ་རྗེས ་བཅར་
ངོས་ཀྱི ་ངོ་ཤེ ས་དབང་རྩའི་ཚན་རི ག་པ་རི ་
ཆཌ་ཌེ་ཝི ་ཌི ་སན་

Richard Davidson

ཁོང ་གི ས ་ཐུ ག ས་དམ་བཞུ ག ས་མཁན་ལ་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆེ ད་ཡོ ་ཆས་གཅི ག་ཆེ ད་

ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་རེད།

བསྟེན་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་གོ ་ སྒྲི ག་འོ ག ་རྡ་
ས་དབུ ས་སྣེ་ལེ ན ་འབྲེལ ་མཐུ ད་ཁང་དུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་

༡༨   བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ལང་

ཚོ ་ དར་བབ་ཀྱི ་ འཕ དྲོ ་བསྟེན་དང་འབ ལ
ྲེ ་

བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད། དེ་ེ

བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

༢༢

ནས་ཕེབས་

པའི་སླབོ ་སྤྱི་དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི འགོ་འཛི ན། དེ་
བཞི ན་ཚོ གས་བཅར་བ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༦
བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་

བོ་ འཕ དྲོ ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་

པར་མཐོང ་གྲོལ ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་མཇལ་དར་

ཕུ ལ ་ར ྗེས ་རྟེན་འབྲེལ ་གྱི ་ སྣང་གསལ་ཞལ་

མཁནྱེ ་བརྩེ་ཆོ ས་ཀྱི་བླ་ོ གས
ྲོ ་གང་ནས་གསན་
མི ན་མི ་ཤེས།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རི ན་

པོ་ཆེ ས་ཐམས་ཅད་མཁནྱེ ་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོ འ་ི གསུང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརདྗོ ་ཀྱི་
འགྲེལ་ཆེན་གྱི་བཤད་ལུང་འདུག ངོས་ཀྱིས་

ཁོང་གི ་དྲུང་ནས་ཞུས་པ་ཡི ན། བཤད་ལུང་

འདི་དཀོན་པོ་འདུག

ཅེས་སོགས་བཀའ་

གཤེགས་

ཟི ན ་སྟབས་ཀླ ད ་པའི ་ བྱེད་ལས་གང་ཡང་
མེ ད ་ཀྱང་སྐུ་ གཟུ ག ས་གསོ ས ་པ་བྱས་ནས་
བསྡད་པ་རེད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

ལང་ཚོ ་དར་བབ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་

ཆོ ས་ཀྱི ་བླ་ོ གྲོས་སྐུ་མདུན་ནས་གསན་འདུག

ཟབ་སྦྱོང་དེར་གལ་ཆེ ན་པོ་བརྩིས་པའི་ཐོག་ ནད་རི གས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།    རེག་དུག་
ནས་ཕྱོགས་མཐའ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕེབས་ གཉན་སྲིན་ནད་རི གས་ཤུ གས་ཆེ་བ་དེ་ཨ་ཕི་

པའི་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་ རི ་ཀའི་ནང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

གཞོན་སྐྱེས་ས་

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

འཛི ན། དེ་བཞི ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ ཡ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རེག་དུག་གཉན་སྲིན་ནད་ ༄༅། །མཚུངས་མེད་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་
ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ འབུ་ཁྱེར་ནས་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད།
ཡོ ངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།

འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ་ཡི ན། བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་རེ ག ་དུག ་གཉན་          ཆེད་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
རྩ་བའི་ལང་ཚོ ་དར་བབ་ཟེར་དུས་ཚང་མའི་ སྲིན་ནད་རི གས་ཕྲན་བུ་ཞི ག་ཡོ ད།  ང་རང་ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་ལམ་

ི ་ ཚོ ས་གཟབ་དགོས་ཡུལ་མཆི ན་པའི་གཉན་ ངོ་དེབ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོ གས་ཀྱི ་ནང་བོད་
མཁྱེན་གསལ་རེད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླང
འཕྲོད ་བསྟེན་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་སྟངས་ ཚད་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། མཆི ན་པའི་གཉན་ མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

བྱས་ན། ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༡༠ ནས་ལོ་ ༡༩ བར་ ཚད་འཕེལ་སྟངས་དེ་བཞི ན་རེག་དུག་གཉེན་ ཀྱི་ལས་ཤོག་དང་ལས་དམ།
དྲུང་ཆེའ་ི
གྱི་ཕྲུ་གུ་ལང་ཚོ ་དར་བའི་གནས་བབ་ཁོངས་ སྲིན་ལྟར་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན། ནད་རི གས་ མཚན་རྟགས་བཅས་འཁོད་པའི་ཨ་རི ་ནིའུ་
ི ་ནང་མི ་འབོར་ དེ་རྣམས་འགོས་ནད་ཡི ན། དེ་བཞི ན་གཞོན་ ཡོ ག ་དང་ནི འུ ་ འཇར་སི འི ་ བུ ད ་མེ ད ་ལྷ ན ་
སུ་རྩི་ཡི ་ཡོ ད། འཛམ་གླང
ཐེར་འབུམ་ ༡.༢   ལང་ཚོ ་དར་ལ་བབ་ སྐས
ྱེ ་ནང་གླ་ོ གཅོང་ནད་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད། ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་མི ་གང་མག ྱོ ག ས་འཕོ་
པ་རེད།
ཕྱོགས་གཞན་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ ནད་རི ག ས་དེ་ རྣམས་མི ་འབོར ་མང་པོའི ་ འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གསལ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད་སའི་སྐབས་འཕེལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

སྤྱི་ བསྒྲགས་རྫུན་མ་ཞི ག་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱེད་བཞི ན་
མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླིང་སྟེང་མི ་འབོར་ཐེར་ ཚོ གས་ནང་དེའ་ི ཐོག་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ འདུག་པ་དེ་ནི་བོད་རི གས་ནང་ཁུལ་འགལ་

འབུ མ ་བདུན ་ཞེ ས ་བཀའ་སླ བོ ་ཕེབ ས་ཀྱི ་ པ་ཆགས་ཡོ ད།

ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ དབུ ་ འབྱེད་མཛད་

ཕྱེ་གནང་ཡོ ད།

བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་དང་།

སྦ ྱོང ་གི ་ ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་བཤད་གནང་གྲུ བ ་

སྒར
ོ ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ འཕ དྲོ ་བསྟེན་བཀའ་

དྲུ ང ་ཆེ ་ ཆུ ་ སྐྱ་སྦྲ་གཉི ས ་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས།
དྲུང་འཕར་ཡེ ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས། ཟུང་

དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་

ཆེ ་ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་
མཚམས་སྐུ ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ འཕྲོད ་བསྟེན་

བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོ ག ་

ཡོ ད། མི ་དྲུག་ཡོ ད་པ་ནང་ནས་མི ་གཅིག་དེ་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་ ཟླ་བཟོ་རྒྱུ འི་ཆེ ད་ཅོལ་ཆུང་འགས་རྫུན་བཟོ་

བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པས། རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་

ལང་ཚོ ་དར་ལ་བབ་པའི་མི ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། མཇུ ག་ཏུ ་འཕ དྲོ ་བསྟེན་ནད་རི གས་སྔ ནོ ་ ནས་དཀྲོག་གཏམ་དེ་རི གས་ལ་ཡི ད་གཟབ་
འཛམ་གླིང ་འཕྲོད ་བསྟེན་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་ འགོ ག ་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་ འགན་འཛི ན་བྱམས་པ་ དང་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེད་གནང་དགོས་པའི་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་དཀའ་ ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ འི ་ སྐལ
ུ ་འདེབས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཆོས་རི ག་

གཅིག་ གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧
ནི་བུད་མེད་ལོ་གཞོན་མངལ་ཆགས་ Child ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
ཚེ ས་ ༡༨ ལ།།
ངལ་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ནི།

དྲུང་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོ གས་ལགས། འཕྲོད་ གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རི ང་ལང་ Birth པའི་དཀའ་ངལ་དང་། དེ་བཞི ན་ལོ་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད།   ཚོ ་དར་བབ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞོན་རྣམས་ལ་རེག་དུག་གཉན་སྲིན་ HIV

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

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལ་དག
ྭ ས་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་
མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥ རེས་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་རྒྱ་གར་ ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་བ་ཞི ག་རེད། ཞེ་སྡང་དང་

ི ་དགོན་པའི་གསུང་རའི་ནང་བོད་
གཏན་གླང

རི ག་པ།

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་འཇི ག་རྟེན་ཞི ་
བདེའི་དེད་དཔོན་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོ ངས་
རྫོག ས་ཀྱི ་ མངའ་བདག་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་ལ་
དྭ ག ས་དབྱར་ཆོ ས ་ཆེ ན ་མོ ་ ཐེང ས་དྲུ ག ་པ་

དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྐབ ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན། དེ་རི ང་འདིར་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་འབྲེལ་

མང་པོ་ ཐོབ ་པའི ་ དགེ ་ བའི ་ བཤེ ས ་གཉེན ་

གསོ ་ བ་རི ག་པའི ་ ནང་སྦྱར་ཐུ བ་རྒྱུ ་ལྟ ་ བུ ་

སོ་སོས་གང་ཙམ་

སྐབས་ནས་དེ་དག་གི ་ཐད་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ ་ཉུ ང་

སླབོ ་ཕྲུག་དང་དགེ་འདུན་པ།

དེ་བཞི ན་མི ་མང་མང་པོ་ཞི ག་འདུས་འདུག

གང་ལྟར ་ང་ཚོ ས ་དབྱར་ཆོ ས ་ཆེ ན ་མོ ་ འདི་

གསལ་གཏོང ་སྐ བ ས་སྐྱབས་འག ྲོའི ་ སྐ ར
ོ ་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ད་ལྟ་ཡི ན་

རེད།

དུ་ཡོ ད།

དེ་རི ང་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གོང་

དུ་གཅིག་གི ས་གསུང་པ་ལྟར་རེད། ང་རང་

ཚོ འི་བོད་ལ་དེ་སྔ་ཕལ་ཆེ ར་ནཱ་ལེ ནའ
ྜ ི་བཞེད་

སྲོལ་རེད།

རི ག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་

བ་ལྔ་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོ ད། རི ག་གནས་ཆེ་

བ་ལྔའ་ི ནང་དུ་ཚད་མ་དང་སྒྲ། གསོ་བ་རི ག་

ལ་རྟགས་གསལ་གཏང་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད།

ཐེབས་པ་ཙམ་མི ན་པར་དགག་བཞག་སྤངོ ་

དང་ཚད་མ་རི ག་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་རྩོད་པ་སྤངོ ་བ་དེ་ བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་

བསྡད་ན་རི མ་བཞི ན་ལུས་པོའི་གནས་སྟངས་

ཆོ ས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོ ག་དེ་དག་ནང་

ལུང་ བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོ དེ་སྤབོ ས་པ་རེད། རྒྱུ་

ཡོ ད་ན་ལུས་པོའི་གནས་སྟངས་དེའང་ཡག་

ཀྱི ས ་ནང་ཆོ ས ་ཡག་ཤོ ས ་རེ ད ་རྩ་བ་ནས་

ཞི ག་ཡོ ད། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ ཞི ག་དང་རྒྱུ ས་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་སྤབོ ས་པ་

ལྟར་རེད། དེ་དག་ཡོ ངས་རྫོགས་རི ག་ལམ་ ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ངས་དེ་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ ་རེད་

ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ཞི ག་རེད།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ལ་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་ ནས་ང་ཧ་ཅང་ཡི ན་བསམས་ནས་གཞན་
སོ ་སོ ་གཅི ག་པུར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ ་དེ་ང་

ཕེབས་ཡོ ད།

སྤྱི་ཚོ གས་རང་གི ་ནང་བླ་ོ

གཅེས ་སྤྲས་བྱས་ནས་ཉར་བ་དེ་ དག་སྤྱི ར ་ མ་འཆམ་པ་དང་མ་སྐྱིད་པ་བྱས་པ།

ཆེ་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ལེ གས་སྐྱེས་ཕུལ་ ས་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་

ཐུ བ་བཞི ན་ཡོ ད། བྱེ་བྲག་ཏུ ་ང་ཚོ འ་ི ཧི་མཱ་ གི ས ་འཛམ་གླིང ་ཕུ ང ་ལ་སྦྱོར ་བཞི ན ་འདུག

ཡུལ་གང་ཡི ན་བརྗོད་ན།

རེད། སེམས་ཁམས་རི ག་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ རྣམ་གཞག་སྐར
ོ ་གང་ཙམ་ཤེ ས ་པའི ་ ཐོག ་

རེད། ཁྱེད་ཚོ ས་དེར་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཡོ ད། རྐྱེན་ཙམ་གྱིས་བྱས་པ་མི ན། གཙོ་བོ་བསམ་

རབས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་སེ མས་ཁམས་རི ག་པ་ ཡོ ད།

དེ་དག་ལ་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་

ནས་སེམས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ནས་དེར་གཉེན་པོ་བསྟེན་པའམ་བཟོ་བཅོས་
གང་ལྟ ར ་རང་གཞན་ལ་གནོད ་པ་འདྲེན ་

རེད། ཅེས་བརྗོད་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད། བཅོམ་ལྡན་

མཁན་གྱི་

དེང་སྐབས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ལ་ནང་ དང་གང་གི ས་ང་ཚོ ར་ཕན་གྱི་འདུག

ལྷག་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་

ཚད་མ་རི ག་པ་དེས་ཀླད་པ་གྲུང་དུ་འག་ྲོ ཡི ་

ཡོ ད། ཚད་མ་རི ག་པ་འདི་མི འ་ི རྣམ་དཔྱོད་

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ ་ལས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་

རི ག་པ་དང་།

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དེ་

དག་ཕལ་ཆེ ར་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་སྦྱར་ཆོ ག་

པ་ལྟ་བུ་འདུག་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། ལོ་ཤས་
ཕྱིན་པ་རེད།

ད་བར་དབྱར་ཆོས་ཚོ གས་

པ་དེ་ཚོ ་འདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མོ ས་པ་མི ་
དེར་

ི ་ནང་གི ་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་
བརྟེན་འཛམ་གླང
ཞེས་བརྗོད་ཐུ བ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། ངོས་

ཀྱིས་ནང་ཆོས་སྤལ
ེ ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ རྩ་བ་ནས་
གཏོང་གི ་མེད། ནང་པ་ཡག་ཤོས་རེད་ཟེར་
གྱི་མེད།

ཆོས་འདི་སྨན་ལྟ་བུ་རེད།

སྨན་

གཅི ག ་ཡར་བསྒྲུ གས་ནས་སྨན ་འདི ་ ཡག་

ནས་སྨན ་འདི ་ ཡག་ཤོ ས ་རེ ད ་ཅེ ས ་བརྗོད ་

ཞེས་གསུང་

དབྱར་ཆོས་ཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན།

བྱུང་སོང་། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་

མཁས་དབང་མང་པོའི་ བཞེད ་ས ལ
ྲོ ་བཀོད ་ རང་དུ་ སེ མ ས་ནང་ཞི ་ བདེ་ ཡོ ང ་རྒྱུ ་དང་

ནང་དུ་ཡི ན་ནའང་རྣམ་རི ག་པ་དང་དབུ་མ་

བྱུང་། ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་ཡི ན་

མཚོ ན ་ནའང་གཙོ ་ བོ་ ཁྲི་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད ་པ་དེ་ལེ གས་པའི་ཕྱོགས་སུ ་

དབང་ཚོ འི་གསུང་གི ་ནང་ལ་མུ ་སྟེགས་པའི་ ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐད་ཆ་མི ན། མི ་ཚེ ་འདིའ་ི

ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་འདོད་མཁན་

ནས་ནད་པ་དེ་ ལ་སྨན ་འདི་ ཡག་ཤོ ས ་རེ ད །

བརྟེན་གཏན་ཚི ག་རི ག་པའམ་ཚད་མ་རི ག་

ཆེ ན་པོ་སྐས
ྱེ ་ནས་གནང་བ་དེར་བཀའ་དནྲི ་

འདིར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི ་མཛད་སྒ་ོ

ཐར་པ་དང་ཐམས་

མཁན།

བཅུ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནང་པ་བྱེད་དགོས།

འཕུ ང ་ལ་སྦྱོར ་རྒྱུ ་དེའ ང་མི ་གཙོ ་ བོ་ རེ ད །

མཁས་དབང་དེ་ འདྲ་ཡོ ད ་སྐ བ ས་མཁས་ མའི་སྐད་ཆ་མ་རེད།

ཀྱི ་ བདག་མེ ད ་འདོད ་མཁན་དང་མི ་ འདོད ་

བོ་ རི ག ་གནས་ཆེ ་ བ་ལྔའི་ ནང་ནས་ཚད་མ་

རི ང ་ང་ཚོ ་ འདིར ་ཚོ ག ས་རྒྱུ ་འདིའ ང་གཙོ ་

སྤྱིར་རྩ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཡི ན་ཡང་ འགྲོ་སྟངས་དཔེར་ན་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ།

སྔར ་ནཱ ་ ལེ ནྜ འི ་ གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གྲྭ འི ་ ནང་ བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་སྐྱེ་བ་ཕྱི ་

ལྷག ་པར་ལྟ་ གྲུ བ ་སྐར
ོ ་བསླབེ ས་སྐབ ས་ཆོ ས ་

འདྲ་བ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་གསུང་ཡོ ད།

པའི ་ གཞུ ང ་ནང་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་མུ ་ མཐུ ད ་ རྟོག་གང་དང་གང་གི ས ་ང་ཚོ ར ་གནོད ་ཀྱི ་
འདུག ་དེ་ དག་དབྱེ་འབྱེད་བཏང་ནས་བླའོ ི་

པའི ་ ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ནས་གསུ ང ་ཡོ ད །

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་མི ན།    དེ་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ ་ཞི ག་སེམས་ཅན་གཞན་
ལ་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད།
མི ་གཅིག་པུ་རེད།

རྣམ་

སྙིང ་སྟོབས་ཆེ ་ ཆུ ང ་དང་ཁམས་དང་མོ ས ་

གི ས་ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་ནས་སྔ་ལོར་ངོས་ལ་

པ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བླརོ ་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི ་ཚད་མ་རི ག་ མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་རྣམ་རྟོག་

འོན་ཀྱང་བརྗོད་བྱ་དེ་ང་ཚོ ས་ཐུ ན་

བྱང་སེམས་ཐེག་པ་བཅས་ཐེག་པ་

ནད་པའི་གཟུགས་པོའ་ི གནས་སྟངས།

པ་དང་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དེ་ ཚོ འི་ གྲས་ འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལས་རྣམ་རྟོག་གང་

འདོད་

འདུག

རྒྱལ།

ཆེ། རྗེས་སུ་ཡི ་རང་ཡོ ད། དེ་རི ང་འདིར་

བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད། དེར་

འདི་ བརྒྱབ་ནས་མེད་པ་ཆགས་མི ་ཐུ བ།

ལུ ག ས་གང་ཡི ན་དབྱེ་བ་མེ ད ་པར་ཉམས་

དཔེར ་ན་ཆོ ས ་དང་འབྲེལ ་ནས་སྨནོ ་ལམ་

ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ད་ལྟ་གནའ་རབས་ པ་ཙམ་གྱིས་མེད་པ་ཆགས་མི ་ཐུ བ། རྒྱུ་

emotion

ནས་ཡི ན་ཡང་ཆོས་དད་ཡོ ད་མི ན།

ནས་འབྲེལ ་ཡོ ད་ཚང་མས་ཐུ གས་ཁུ ར་

བྱ་རྒྱུ ་རེ ད་མ་གཏོགས་འདོད་པ་ཙམ་དང་།

ནས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཡོ ད།

གཏོགས་མི ་གཅི ག་གི ས་ཆོ ས་འདི་ཡག་ཤོས་

བྱ་རྒྱུ ་དེ་ རྒྱུ ་མཚན་ཐོག ་ནས་བཟོ་ བཅོ ས ་

དེ་ཚོ འ་ི གྲས་སྨནོ ་ལམ་

དང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཆགས་ཡོ ད།

མ་རི ག ་པ་དེ་ དག་ཡོ ང ་ས་ནང་པའི་ གཞུ ང ་

ཁམས་དང་མོ ས་པར་བསྟུན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ ་མ་

མོ ང་ཤེ ས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ལ་བརྩི་རྒྱུ ་དང་།

སེ མས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་མ་རི ག་པ་ སྐད་ཆ་མི ན།

དེང ་སྐ བ ས་ངོ ས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ གནའ་ བླའོ ི ་ འགྲོ་ སྟངས་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་ཡོ ང ་བཞི ན ་

གྲས་འག་ྲོ བ་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་འབྲེལ་བ་

དེར་བརྟེན་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་

ཆོས་ཟེར་བ་དེ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི

ལོ ་སྟོང་གི ་རི ང་ང་ཚོ ས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་ གང་དང་གང་གི ས་ཕུང་དཀྲུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

ང་ཚོ ་བོད་རི གས་ངོས་ནས་ གནོད་ཀྱི་འདུག

དད་ཡོ ད་མཁན་ཁུངས་སུའང་ཆོ ས་ལུགས་

མ་རི ག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དེ་ཚོ འ་ི

རི ག་པའི་ཁུངས་ལ་སྦྱར་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་འདུག

ཟེར་གྱི་མེད།

དེའང་སོ་སོ་གཅིག་པུའ་ི

བཞི ན་ཡོ ད།

པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དེ་ དག་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པ་ ཆག་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་དག་ཕྱིའ་ི

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ཤོད་བཞི ན་ཡོ ད། ཚད་

དེར་བརྟེན་གསོ་བ་

པ་རང་གི ་ཐོག་ནས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ངོས་

རི མ་པ་གསུམ་གསུང་པ་དེ་དག་འདུལ་བྱའི་

དེ་དག་གྲས་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་འཛི ན་ བླའོ ི་ནང་ནས་བླ་ོ གང་འདྲ་ཞི ག་གི ས་ང་ཚོ ར་

དབྱར་ཆོ ས ་སྐབ ས་མི ་མང་པོ་ འདུས ་པའི ་

ཤེས་ཡོ ན་ཡར་

པོ་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག

སེམས་སྐྱིད་པོ་

ལེན་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། པཎ་གྲུབ་བཅུ་
བདུན ་གྱི ་ གཞུ ང ་དེ་ དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ནས་ད་ལྟ་ བོད ་གངས་ཅན་ལ་རི ག ་གནས་ བདུན་ཙམ་ཡོ ད། གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་བསམ་

ལ་ཡི ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་བོད་ དཔེར་ན་དམག་འཁྲུག་གི ས་མཚོ ན་པའི་གོད་

འདྲ་མི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི གཞི ་རྩའི་དམི གས་

དེའང་སྐྱོ་ར་ུ འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

རྒྱུ ད་བླ་མ་ནས་གསུང་པའི་སངས་རྒྱས་དང་

འདས་ལ་མཚོ ན་ནའང་ཉན་ཐོས་དང་རང་

ང་རྒྱལ་ལའང་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་

པ་འདི་ནང་ཆོས་སྐརོ ་ཆགས་ཡོ ད། འདིར་

ཁོངས་ཆོས་དད་ཡོ ད་པ་དང་མེད་པ། ཆོས་

བར་སེམས་ཞི ་བདེ་དགོས། སེམས་འཁྲུག་

ཆོས་

དེ་དག་གི ་ཐུ གས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ རྒྱལ་རེད།

ཐུ བ ་ཀྱི ་ རེ ད ་བསམ་པའི ་ ཚོ ད ་དཔག་བྱེད་ བཅུ ་ ཙམ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་བླ་ོ གང་འདྲ་ཞི ག ་

ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་རེད། ནང་དོན་རི ག་

གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་

འདུག ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོ ང་

བཟོ་རི ག་པ་དེ་དག་དམི གས་བསལ་

པ།

ངོས་རང་ལ་མཚོ ན་ན་དབྱར་ཆོས་

འཚོ གས་སྐབས་བླ་ོ རི ག་དང་རྟགས་རི ག་སྒང་

ནའང་སླབོ ་གཉེར་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ལུགས་བཞག་པ།

རྟགས་

བཏང་སོང་། འབྲེལ་ཡོ ད་རེད། ཡག་པོའང་

པའི ་ གཞུ ང ་ནང་ནས་ཚད་མ་རི ག ་པ་དང་

བ་འཚོ ། སླབོ ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི ཱ་ལ་དངོས་སུ་ ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས། དམའ་འབེབས་བྱས།

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཆོས་འབྲེལ་སང་གནངས་ཟུར་

འདུག་དེ་དག་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ལ་རྒྱ་གར་མཁས་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱོགས་མཚུངས་གྲ་

ཐོན་པའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་འདུག ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེ ད་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་

བཏང་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

མང་པོ་ ཞི ག ་དེང ་སྐ བ ས་མཐོ ང ་རྒྱུ ་མེ ད །

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་ མཚན་དེ་ཙམ་མེད་པར་སོ་སོར་སྣང་བ་དག་

སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཀྱང་གཟབ་གཟེངས་

ལྷག་པར་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ལ་

དེ་ རི ང ་འདིར ་ཁྱི མ ་པ་ཚོ ས ་རྟགས་གསལ་

གལ་ཆེ ་དོན་ཆེ ར་བརྩིས་ནས་འདུས་པ་རེད།
ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན་པོ་གནང་བ་དེར་

གང་ལྟར ་མང་ཚོ ག ས་ལ་ཕན་ཐོག ས་བྱེད་

དྲགས་པ་དང་།   དེ་འདྲའི་མཁས་དབང་

གསུ མ་གྱི ་ ཐོ ག ་ནས་འག ྲོ་ སྟངས་དེ་ འདྲ་ འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གང་ཙམ་ཚོ ད་ཐིག་པོ་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཐུ བ་པ་དང་།

ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག བར་ སྦྱངས་ནས་ཐོས ་བསམ་སྒམ
ོ ་གསུ མ ་དང་

ཚད་མ་རི ག་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས།

ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར།

ི ་དགོན་པར་དབྱར་ཆོས་འཚོ གས་
གཏན་གླང

ཡོ ད། ཕལ་ཆེར་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་འདི་

དེར ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག་པ་བརྗོད ་བཞི ན ་

སླབོ ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་དེའང་ཚི གས་འགྲེལ་

དེ་རི ང་འདིར་བསམ་

གླ ང
ེ ་ཏོག ་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ ཙམ་མི ན་པར་

གྱི ་ཕྱི ་ནང་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་སེ མས་ཁམས་ ཕྲག་དོག ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་དང་སྤབོ ས་པ་

ཆེ ན ་པོ་ ཁྲི ་ ཟུ ར་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་དང་།

དེ་ མི ན་གྱི ་ ཆོ ས ་ག ྲོག ས་རྣམ་པ་ལྷ ན ་རྒྱས་

འག ་ྲོ སྟངས་དེ་ དག་ཡག་པོ་ ཤེ ས ་པ་བྱ་རྒྱུ ་

རྣམ་རྟོག་འདྲ་མི ན་ཐོག ་ནས་རང་གཞན་
མི འ་ི ཀླད་པ་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཡོ ད། མི ར་ཀླད་
འགྱུར་བར་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་། ཚད་མ་
རི ག་པའི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་སའི་བླའོ ི་

སྟབས་དགའ་ཞི ང་སྤ་ྲོ ཞི ང་སེམས་ཐག་བཅད་

ནས་དེ་རི ང་འདིར་ཡོ ང་བ་ཡི ན།

ཚང་མ་གྲ་འགྲིག་པོ་བྱས།

དེ་རི ང་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ཤོས་རེད།

ཅེས་བརྗོད་ཐུ བ་ཐབས་མེད།

ལོ་

སོ གས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞི ག་ལ་བསྟུན་

ཅེས་བརྗོད་ཐུ བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཡོ ངས་
ཐུ བ་ཐབས་བྲལ། འདི་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་

ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ནང་པ་ཡག་
ཤོས་རེད་རྩ་བ་ནས་བརྗོད་མི ་ཐུ བ།
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ཅེས་

ཚོ ས ་དབྱར་ཆོ ས ་ཚོ ག ས་པ་རེ ད ་ཟེར ་ནས་

རྟགས་གསལ་ཏོག ་ཙམ་ཞི ག ་བཏང་བགྲོ་
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