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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་༸སྐ་ུ མདནུ ་ད་ུ ཟངས་དཀར་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ་
གཉིས་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལ་

ཕྱོགས་གཉིས་ཕན་ཚུ ན་མཛའ་བརྩེའི་འབྲེལ་
ལམ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་བྱེད་རྒྱུ འི་ ཁས་ལེ ན ་ཡི ག་ཆ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་འདིར་ཟངས་

ནས་ཞུས་པ་ཡི ན།

གང་ལྟར་ཆེ་ས་ནས་ང་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠
ན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་མི ་ནི་སོ་
ཚོ ་ འཛམ་བུ ་ གླིང ་གི ་ མི ་དུང ་ཕྱུ ར ་བདུན ་ཅུ ་ ནས་ ༢༢ བར་ཉི
ྱི

ཊ་བོད་རི གས་སྤ་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཁང་

ཡོ ད་པ་ཚང་མ་མི ་གཅི ག་གྱུར་ཆགས་ཡོ ད། དུ་བྱང་ཨ་རི འི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་

ཆེ ན ་པོ་ སྤྱན་རས་གཟིག ས་ཀྱི ་ བཀའ་དབང་

སླབོ ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་

ང་དང་ཁྱོད་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཤོ ད་རྒྱུ ་བསྡད་ ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
མེད། ཚང་མ་འཆམ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ འཛུ གས་ཀྱི ་ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་

དེ་ནས་ལམ་སྒྲོན་སླབོ ་གྲྭ་གཙོ་བོར་

གྱུ ར ་བའི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་གང་བླ་ོ མའི ་
ལྗགས་ལུང་སྩལ་བསྟུན་ཟངས་དཀར་དགོན་

ཅན་མཆོག་དང་།

ཟངས་དཀར་ཁུ ལ ་གྱི ་ ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ འི ་

དབར་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་གོང་ནས་མི ་མཐུ ན་
པ་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བར་བརྟེན་

ད་བར་ཕན་ཚུ ན་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་
ལམ་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་ཡོ ད་སྟབས། ཕྱིན་ཆད་
དེ་རི གས་རྩ་བ་ནས་མི ་ ཡོ ང་བ་དང་ད་ཕྱི ན ་

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ཆེན་པོ་རེད། བྱེ་བྲག་ཏུ ་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་ གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
སྒྲི ལ ་བྱེད་རྒྱུ ་ནི ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ། འཛུ གས་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ ་ལས་

ཁག་བརྒྱད་དང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་

བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་མཚམས་

ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོ ་

འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་ཁ་སང་

ཐོག་མར་སྒྲུབ་གཞག་མཛད་རྗེས་ཐུ གས་རྗེ་

ཀྱི ས ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ལ་བརྟན་

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡི ག་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

དཀར་མི ་མང་སེར་སྐྱ་ཐུ ན་མོ ང་ནས་དད་པ་ ཚང་མ་ཐུ གས་མཐུ ན་ཁྲིམས་གཙང་ཟེར་བ་

དྭགས་ཟངས་དཀར་༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་དུ་

སྩལ།

རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

འཕར་ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་རྒས་ཡོ ལ་

ཆོ ས་ལུགས་དེ་དག་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་རང་རང་སོ་ ཐོན ་ཟིན ་པའི་ ཨ་རི འི་ ལོ ་ སི ་ ཨེ ན་ཇི ་ ལེ ་ སི ་ གྲོང ་

ཁར
ྱེ ་ནས་ཡི ན་པའི་རྒན་བསྟན་འཛི ན་འཆི ་མེ ད་

སོའི་ཆོས་པ་ཚོ ས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་ནས་ ལགས། དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རི འ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་
ཞི ག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་བརྟན་ སནྟོ ་པས་གསུང་པ་དེ་དག་ཉམས་ལེ ན་ཡག་ མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་ ༡༣ ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་
རྒན་གྲངས་ ༤༥ ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཕྱག་ཏུ ་འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་པར་

བཞུགས་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན། པོ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་དངོས་གནས་མི ་བཟང་པོ་ གནང་ཡོ ད། མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ དད་པ་དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་ ཞི ག་དང་སྤྱི་སེམས་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ་ ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་དགེ་རྒན་རྣམ་

པས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་སླབོ ་ཕྲུག་

གི ས ་ཐུ ག ས་དགྱེས ་ཚོ ར ་དང་སྦྲགས་ཐོག ་ དད་པ་རྩེ་གཅི ག ་ཏུ ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་སྐབ ས་ ཚང་མ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡི ན་སྟབས་ཆོས་ ཚོ ར་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་མ་
མར་ཕྱོ ག ས་གཉི ས ་ཀྱི ་ སྐུ ་ ཚབ་འཐུ ས་མི ་ དེར་ནསུ ་པ་ཏན་ཏན་ཡོ ད། ཕན་ཐོགས་ཏན་ ལུ ག ས་ཚང་མ་མཐུ ན ་པོ་ དགོས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་ ཟད། དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་
རྣམས་དང་ལྷ ན ་སྐུ ་ པར་སྒྲོ ན ་མཛད་རྗེས ་ ཏན་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། ངོས་ནས་ཀྱང་སྨནོ ་ལམ་ གལ་ཆེན་པོ་འདུག

མི ག་དཔེ་བཟང་པོ་སནྟོ ་དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་དང་།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམ་པ་ཚོ ས ་སླབོ ་གཉེར ་བྱེད་དུས ་གོ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་

རྟོགས་མགག
ྱོ ས་མྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོ ད་སདྲི ་ཀྱང་།
སྐ ས
ྱེ ་ས བྟོ ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རབ་དང་ནུས ་པ་ཚང་མར་
གཅིག་མཚུངས་སུ ་ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས། དེ་ནས་
བྱང་ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་
རི ང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གི ་གལ་གནད་
རང་བཞི ན ་དང་འབྲེལ་བའི ་ སྐ ར
ོ ་གསུང་དོན །
བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་
ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་
གནས་དང་མ་གནས་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་ལ་རག་
ལས་ཡོ ད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་བདག་གཅེས་
བྱ་རྒྱུ་ནི།
བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་འོས་
འགན་ཡི ན། ཞེས་གསུ ངས།
ཐེང ས་འདིའི་ ཟབ་སྦྱོང་དེ་ བཞི ན ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་
འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་དང་མི ་ནེ་སོ་ཊའི་
ཨར་བོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ Tibetan American Foundation of Minnesota
གཉིས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་བྱང་ཨ་
རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་གོ་སྒྲི ག་གནང་
ཡོ ད་པ་དང་བཅས། །

སྟངས་འཛི ན་འོག་ཡོ ད་པའི་ལོ ན་ཌོན་བོད་ཀྱི་

ཀྱི ་ ཐུ ན ་མི ན་རི ག ་གཞུ ང ་ཉར་ཚགས་བྱེད་

ཐུ ན་མོ ང་གི ་བདེན་དོན་འཚོ ལ་བ་ཞེས་པའི་བགྲོ་
གླངེ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

སྐད་ཡི ག་དང་སྒྲ་སྙན་གྱི་འཛི ན་གྲྭར་གཟིགས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   བོད་

གནང་བ་མ་ཟད།

སྨན ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུས་སྐར
ོ ་དང་།

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༢ ཨི ན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་
ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་རི ག་ སླབོ ་གྲྭར་སླབོ ་ཕྲུག་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༦ བར་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ ཁྱོན་སླབོ ་ཕྲུག་ ༤༠ དང་། དགེ་རྒན་གྲངས་

ཨོ ་སི ་ཊི ་རི ་ཡ་ནས་ཨི ན་ཡུ ལ་དུ་ ཕེབ ས་

གསུམ། ཕ་མའི་འཐུ ས་མི ་བཞི ་བཅས་ཡོ ད།

མཆོག་ཟླ་འདི་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ནས་ ༡༨ བར་

སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་བོད ་

འབྱོར་གནང་ཡོ ད།   དེ་ཡང་བཀའ་བླནོ ་

རི གས་རྣམས་དང་ཟུར་དུ་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱི ས་

ཚོ གས་ཁག་སོ ག ས་ལ་འཚམས་གཟི ག ས་

གཟིགས་སུ་ཕེབས་པའི་དགོས་དམི གས་དང་།

ཡུ ལ ་བོད ་ཀྱི ་ ཐེབ ས་རྩ་ཁང་གི ་ འཛི ན་སྐ ྱོང ་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས།   བོད་

གནང་ཡོ ད།

ནང་པའི་ཆོས་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཨི ན་

སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུ ང་སླབོ ་གྲྭའི་བོད་ཀྱི ་

ཞི བ་ཀྱིས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་། ཕ་མ། དགེ་རྒན་
རྣམས་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི ས་འཛི ན་གྲྭའི་

བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་ཐེང ས་འདིར ་འཚམས་

དགོས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ལངས་ཕྱོགས་གཉིས་

བྱེད་སྒར
ོ ་མཉམ་ཞུ གས་གནང་ཕྱོགས་དང་།

བོད་རྒྱ་གྲོས་མོ ལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་མང་

ཅང་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྐརོ ་དང་། དེ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་

སྒྲ་སྙན ་གཏོང ་འདོད ་སོ ག ས་མཐོང ་བར་ཧ་

བཞི ན་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུ ང་དང་སྐད་ཡི ག་གི ་

གལ་གནད་རང་བཞི ན་དང་།   ཕ་མ་དང་
སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡི ག་སྦྱང་

བརྩོན་སླ ད ་འབད་བརྩོན་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཙམ་
གནང་དགོས་པའི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

མཁོ་ ཇི ་ ཙམ་ཆགས་ཡོ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་ དུ་ ཡོ ད ་པའི་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་ ཆོ ས ་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཡུལ་བོད་རི གས་

ཨི ན་ཡུ ལ ་གྱི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་

དང་མཇལ་འཕྲད་དང་།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དགོས་ ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཨི ན་ཡུལ་

ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

Tim Loughton ལགས་

ཀྱི ས ་གཙོ ་ སྐྱོང ་དང་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྲོས ་ཚོ ག ས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲི ག་འོག་
ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་བསྐངོ ་ཚོ ག ས་གནང་ཡོ ད །

སྐབ ས་དེར ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ད་ལྟའི ་

ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི ་དང་། མི ་མང་རྣམས་ནས་ད་བར་

དང་ལྷན་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་་ཡོ ང་བའི་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུས།   དེ་ནས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཕྱི་

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་འབྲེལ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ལས་
ཁུངས་

fice

Foreign & Commonwealth Of-

ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་།   དེ་བཞི ན་

ཝེ་སི ་མི ན་སི ་ཊར་ཨེ ་བྷ་ེ ཡི ་

Abbey

Westminster

སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཡི ་ཤུ འ་ི མཆོད་

ཁང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩
ཉིན་གྱི ་ཉིན་རྒྱབ་ཡི ་ཤུ འི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་
ཚོ གས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ འོག་ཆོས་ལུ གས་ཁག་ནང་ཁུལ་ནས་ཐུ ན་མོང་གི ་
ཏེ་ བོད ་རི ག ས་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི་ ཧི་ མ་ལ་ བདེན་དོན་འཚོ ལ་བ་ཞེས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཞི ག་ཡི ་
ཤུ འ་ི ལྷ་ཁང་དུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་
ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་མི ་རི གས་རྣམས་ནས་སྤྱི ་ནོར་ ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་
རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། ལམ་རི མ་ནང་བསྟན་ཆོས་
༸གོ ང ་ས་་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དགེ་བཤེ ས་བླ་ོ བཟང་དོན་གབ་
ྲུ
གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་བཞི ན ་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལགས།  སྐ་ུ ཞབས་ནེ་ལི ་ Neil ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་འཇིའུ་ཆོས་
ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐརོ ་ ལུགས་དང་ཡི ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས་
གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ མཉམ་ཞུ གས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་
རྙ ག
ོ ་གྲ་ཆེ ་ བའི ་ སྐབ ས་འདིར ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཁག་
ཟད་བོད་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཚོ གས་པ་དང་། of- གི ་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་བརྒྱུ ད་དཀའ་ངལ་དེ་དག་
ཇི་ལྟར་སེལ་དགོས་པའི་སྐརོ ་དང་།
དེ་བཞི ན་
fices of Free Tibet ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་
འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་སྐྲུན་པར་འཛམ་གླིང་མི ་མང་
ལ་བརྡ་ལན་བཟང་པོ་ ཞི ག ་ཇི ་ ལྟར ་སྤ ྲོད ་དགོ ས ་
འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
པའི་སྐརོ ་སོགས་ལ་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷུག་པོར་གནང་ཡོ ད་
པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥

25th July 2018 TIBETAN NEWS

ཨ་ར་ུ ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་སཱུ་མས་བོད་མི ར་ངོ་རྒོལ་དང་རང་རི གས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྙགོ ་གླངེ ་།
ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་མི འ་ི

ཡོ ད་པས།   རང་རི གས་རྣམས་དེའ་ི ཐད་

བཅས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་གནས་པའི་ནང་པ་

སྐྱོར ་སོ ག ས་གང་ཐུ བ ་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་

སྡའེ ི་ འབུ ལ ་སྡ་ེ ལ་རྫོང ་དང་བསྟན་སྒང ་བོད ་ གི ་གསུ ང་ཚབ་སོ ག ས་ནི ་ གཞི ས་ཆགས་
མི འི་གཞི ས་ཆགས་ནང་སཱུ་མས་བོད་མི ར་ངོ་ འདི་གའི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

སྲིད་བླ་ོ མི ་བདེ་བའི་གང་ཟག་རེ་གཉིས་ཡོ ད་

མི ར་རྙག
ོ ་གླངེ ་བྱུང་བ་ལ་བླ་ོ འཚབ་དང་རྒྱབ་

དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།

ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་གནས་ཚུ ལ་དེའི་ཐད་

སེ མ ས་ཁུ ར ་ཆེ ་ བཞེ ས ་ཀྱི ས ་མངའ་གཞུ ང ་

འབྲེལ་བ་གནང་ན་གནས་ཚུ ལ་འཐུ ས་ཚང་
ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཆོག   སཱུ་མས་བོད་མི ར་ངོ་རྒོལ་

ཚོ ག ས་པ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ ས ་ནས་ས་

ཀྱི ས ་སེ མ ས་ལ་འཇོག ་དགོ ས ་པ་ཞི ག ་ལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༡༢ དང་ ༡༣ ཉིན་ཨ་ར་ུ ན་ཅལ་མངའ་

ཆེན་པོ་འདུག་ན།

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྐུའི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་གསུ ང ་

རྒོལ་བྱས་པར་རང་རི ག ས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ ཆགས་ཡོ ད་ལ།

གནས་ཚུ ལ་གསལ་པོ་མ་ཤེ ས་པར་གཡས་

དཀྲུ ག ་གཡོ ན ་དཀྲུ ག ་བྱས་ནཐ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་
ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ལ་རྡབ་སི ག ་འག ་ྲོ ཉེན ་འདུག ་

པར་བླ་ོ ཕམ་ཆེན་པོ་འདུག   དཔེར་ན། དྲྭ་

ལམ་ཁག་དང་ངོ ་ དེབ ་སོ ག ས་སུ ་༼བོད ་

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

དཔོན ་རི ག ས་དང་གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན ་པའི་

སྐུལ་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྙག
ོ ་གླངེ ་བཟོ་ཉེན་

ཚེ ་དྲྭ ་ལམ་ཁག་ཏུ ་གང་བྱུང་མ་བཀོད་པར་

པར་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་མཁནྱེ ་

ུ ་། རང་རི གས་རྣམས་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་རང

གོང་གསལ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་ན་གཞོན་ཁ་

རྫོང་དཔོན་སོ གས་ནས་ཀྱང་རྙ ག
ོ ་གླངེ ་འདི་

ངོ་ རྒོལ་གནང་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ལས་མེ ད །

རི གས་གང་མྱུ ར ་ཞི ་ ཐབས་གནང་བཞི ན ་

ཡི ན་པའི ་ མོ ན ་པ་རྣམས་ནས་ད་ལམ་བོད ་

ཐད་ཀར་འདི་གའི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལ་

གནས་གཞི ས་མི ་རྣམས་ལ་བདེ་སྲུང་གནང་

གཞུང་གང་དུ་ཡོ ད་དམ། གནས་ཚུལ་འདི་ བཞི ན་ཡོ ད། མངའ་གཞུང་གི ་བླནོ ་ཆེན་དང་།
ལ་ཐེ་བྱུས་གནང་ངམ།༽ སོགས་དྲ་ཚི གས་

ཐུ གས་ཁྲལ་གནང་མི ་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ། གལ་

ཤས་མ་གཏོགས་ཡུལ་མི ་སྤྱི ་ནས་བོད་མི ར་

མོ ན་རྟ་དབང་ནང་གི ་ཡུལ་མི ་དང་འབུམ་ལ་

ཧོང་ཀོང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་ནང་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་གནང་བ།
ཐེ་ཝན་བཅས་དབར་བགྲོ་གླངེ ་

གནང་ས་ྟེ ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་

དེ་ཡང་ཐེངས་ བོད་ཀྱི་བུད་མེ ད་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་

འགན་ཁུར་གོ་སྒྲིག་གནང་ས་ྟེ གངས་ལྗངོ ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ སྐབ ས་ཐེ་ ཝན་བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ ལྷན་དུ་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱིས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ ཧོང་ཀོང་།
ནས་ ༢༤ བར་ཧོང་ཀོང་འགྲེམས་སྟོན་ལྟ་ེ

ཁང་གི ་སྟངས་འཛི ན་འོག་ཡོ ད་པའི་གངས་ ཆེ ད ་གངས་ལྗ ངོ ས་དེབ ་ཕྲེང ་ཁག་གཅི ག ་ །༽ཞེས་པ། གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༣༠ སྟེ་
འགྲེམས་ཚོ ང་གནང་ཡོ ད།

འདིའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་ནང་ ཀྱིས་བོད་མི ་དང་། ཤར་ཏུ ་ཀི་སི ་ཐན། རྒྱ་

གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༣ སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རི གས་སོགས་ལ་བཅར་འད་ྲི གནང་བའི་དཔེ་

ཁྲིམས་དོན་མཁས་པས་བྲིས་པའི་༼བོད་ཀྱི ་ དེབ ་“མནར་མེ ད ་ཀྱི ་ འཁུ ན ་སྒྲ་”བཅས་

གནས་བབ།༽ཅེས་པ་དང་།

གངས་ལྗངོ ས་

འགྲེམས་ཚོ ང་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

ཐེང ས་འདི འི ་ ཧོང ་ཀོ ང ་གི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དཔེ་

ཚོ ག ས་པ་རང་དབང་དཔེ་ ཚོ ང ་ཁང་ནས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཡང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་བ་

ཞི ག་ཡི ན་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི ཧོང་

ཀོང ་གི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དཔེ་ དེབ ་འག མ
ྲེ ས་ཚོ ང ་
ཐེངས་ ༢༨ ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་

སྐྱོར་ཚོ གས་པས་བཏོན་པའི་༼བོད་ཀྱི ་རི ག་ དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་ནི་སྔ་ལོ ་བཞི ན་ཧོང་ཀོང་

ཁག་ ༣༧ ནས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྲངས་ ༦༧༠
ལྷག ་གི ས ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་ཡོ ད ་ཅི ང ་།

རྒྱ་རི གས་

གཉེར་དང་། ཐེ་ཝན་རི ག་གཞུང་ལྷན་ཁང་

ཡོ ད་ཁོངས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་ཡོ ང་མཁན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་དུས་སྟོན་

འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གཅི ག་དང་ རྩོམ་ཡི ག་ཕྱོག ས་སྒྲི ག ་༼བོད ་དང་རྒྱ་ནག

ཚོ ག ས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

པའི་གལ་གནད་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞི ན་ཆི ག་ ཉིན ་དེའི ་ ཕྱི ་ དྲོར ་གསར་འབྱོར་བཞུ ག ས་

འཕེལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

གཉིས་ངོས་ཟིན་དགོས་པ་དང་།

དེབ་ཕྲེང་ ༡༤ སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་

གཞུ ང ་རྩ་གཏོར ་གྱི ་ ལོ ་ དྲུ ག ་ཅུ ། ༽ཞེ ས ་པ།
གངས་ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་

༢༨

གནས་ཚོ གས་ཁང་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་ མཁས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་བྲིས་པའི ་ བོད ་དོན ་

ཚོ ང ་དོན ་འཕེལ ་རྒྱས་ལྷན ་ཁང་ནས་གཙོ ་

ནས་ཐེ་ཝན་ནང་གི ་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་

མི ་གྲངས་ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་ལྷན་ཞུགས་བྱས་
བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཙམ་ཟིན་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཀྱི་ལས་རི མ་རྣམས་གྲུབ་པ།

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་

༡༧ ཉིན་མེ་སོར་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་

ཕེབ ས་འབྱོར་མཚམས་ལྷ་ོ སྤྱི ་ མཆོ ག ་དང་།
མེ་སོར་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པ།
འཐུ ས་མི །

སྒྲི ལ་ཡོ ང་བར་འགལ་རྐྱེན་དང་མཐུ ན་རྐྱེན་

ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི ར་གཟིགས་ཞི བ་

འགལ་རྐྱེན་སྐར
ོ ་ལ་ཕྱི ་ཡི ་འགལ་རྐྱེན་སྐར
ོ ་

བླ་ སྤྱི འི ་ གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ དགེ ་ འདུན ་པ་

དེ་ཡང་ གནང་།

དང་། ནང་གི ་འགལ་རྐྱེན་སྐརོ ་བཅས་དང་།

སུད་ཚོ ང་གི ་ ཆི ག་སྒྲི ལ ་ཡོ ང ་བར་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་གྱི ་ གལ་

རྒྱལ་ཡོ ངས་མང་གཙོ་ཚོ གས་ གནད་སྐ ར
ོ ་བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་གསུ ང་བཤད་

པའི ་ དབུ ས ་སའི ་ འགན་འཛི ན་རྣམ་པས་ གནང་བ་དང་།

དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་

གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་ སླབོ ་གྲྭ་དང་།

ལུགས་བསམ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་སླབོ ་

ཕེབས་བསུ་དང་། དེ་ནས་ལུགས་བསམ་ས་ གསལ་བཤད་གནང་།
མཚམས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ།

དེ་རྗེས་བོད་ཁྱིམ་

བོད་ གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞི ན་ལུགས་

མི ་མང་ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུ ས། ལུགས་ བསམ་རྒས་གསོ ་ ཁང་ལ་གཟི ག ས་ཞི བ་

ི ་
བདེ་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན། མཉམ་ གནང་ཡོ ད། ཉིན་དེའ་ི ཕྱི་དྲོར་རྣམ་གྲོལ་གླང

འབྲེལ་ཁག སླབོ ་གྲྭ་ཁག་དང་། སྨན་ཁང་ དུ་དགེ་འདུན་པ་དང་། བཙུན་མ་རྣམས་ལ་

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན། །གཞན་ཡང་སྡ་ེ ཚན་ གོང་གསལ་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་གསུང་བཤད་
ཁག་དང་། གཞི ས་གྲོང་ཁག་གི ་སྤྱི་མི ་བཅས་ གནང་། ཚེ ས་ ༡༨ སྔ་དྲོའ་ི ཉིན་ལུགས་
ནས་ཕེབས་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུས།

བདེ་གཉིས་ཀྱི་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་

དེ་ རྗེས ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ གནང་ཟིན་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་

དབུ ས་སའི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་མང་གཙོ ་ དང་ གསལ་བཤད་གནང་བ་དང།

ཆི ག་སྒྲི ལ ་ཞེ ས ་པའི ་ བར ྗོད ་གཞི ་ ཐོག ་ཉིན ་
དེའ་ི ཕྱག་ཚོ ད་ ༡༠ པའི་ཐོག་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

དེ་རྗེས་བདེ་

སླར་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་སླབོ ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་།
དེ་བཞི ན་བདེ་སླར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་

གི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ལ་མང་གཙོ འི ་ བྱུང་ ཁུངས་དང་།

མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།

མང་གཙོའ་ི ཁྱད་ མཉམ་འབྲེལ་གྲུ མ་གདན་བཟོ་ གྲྭ ་ དང་
ཆོས། མང་གཙོའ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རི ག་ ཚོ ང ་ཁང་བཅས་ལ་གཟི ག ས་སྐར
ོ ་གནང་།

རི མ་དང་།

གོ་དོན།

ི ་གི ་
དེ་རྗེས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླང

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། སྐབས་དེར་

སེ་ར་བྱེས་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་རི ན་

པོ་ རྣམ་གཉིས ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་སེ ་ ར་བྱེས་

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཕེབས་བསུའི་

གསུང་བཤད་དང་། སེ་ར་སྨད་མཁན་རི ན་

པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོ ད།

རྒྱལ་ཡོ ངས་མང་

གཙོ ་ཚོ གས་པས་གདན་ཞུ ས་ལྟར་སྦལ
ེ ་ཀོབ་

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་མང་ཚོ གས་དང་། ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་ལ་ཕྱོགས་བཞུ གས་སྤྱི་འཐུ ས་པདྨ་བདེ་

ལེ གས་ལགས་ལྷན་བཅར་གྱིས་གོང་གསལ་
བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཚེ ས་ ༡༩ སྔ་དྲོའ་ི ཉིན་ལུགས་བསམ་རང་
བདེན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལ་གཟི ག ས་སྐར
ོ ་དང་།

དེ་ ནས་ཕྱོག ས་བཞུ ག ས་སྤྱི ་ འཐུ ས ་མཆོ ག ་
དང་།

འགོ་འཛི ན།

ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་
ས་གནས་མང་གཙོ་ཚོ གས་

པ་བཅས་ནས་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཞུ ས་གནང་བ་

དང་། ཧོན་སུར་གཞི གས་ཆགས་སུ་ཕེབས་

འབྱོར་མཚམས་རྫོ ང ་དཀར་ཆོ ས་སྡ ེའི ་

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚང་གི ་ཕྱག་མཛོ ད།

ས་འཐུ ས་ཚོ གས་

འགན་དབང་དང་ལས་དོན ་གནང་ཕ ྱོག ས་

སྐརོ ་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་

གཙོ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན། མཉམ་འབྲེལ་ རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་། རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ
འགན་འཛི ན།

གཞན་ཡང་སྡ་ེ ཚན་ཁག་ གཉིས་ལ་གནས་མཇལ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྦངེ ་

གནང་བ་དང་།

དེ་རྗེས་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ གསལ་ལས་རི མ་ཁག་ལ་ལྷ་ོ སྤྱི་མཆོ ག་ཆེ ད་

བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ ལུར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་བ་དང་།
ཚོ གས་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་པ་དང་།

གོང་

མང་ བཅར་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

ཚོ གས་བཅས་ལ་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞི འི་ ཚེ ས་ ༢༠ སྔ་དྲོའ་ི ཉིན་ལྷ་ོ སྤྱི་མཆོག་དང་།

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་དྲི་བར་ དབུ ས ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་། དེ་ནས་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཚོ ག ས་གཞོ ན ་པ་བཅས་ནས་

རྙི ང ་དགོ ན ་ཨོ ་རྒྱན་གླིང ་དུ་ གནས་མཇལ་ སྦངེ ་ལུར་གནམ་ཐང་བར་ཕེབས་བསྐྱེལ་དང་

དང་།

སླབོ ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་། བཅས་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་ཀྱི་ལས་

དེ་རས
ྗེ ་ཉིན་རྒྱབ་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཁང་དུ་ས་ རི མ་རྣམས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་བཅས།།

འཐུ ས་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་

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

TIBETAN NEWS 25th July 2018

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ 3

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟངས་དཀར་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
ཕེབ ས་པར་ཁུ ལ ་དེར ་དཀར་ཤ་དགོ ན ་པ་ ཙམ་ཕྱི ན ་ནས་སླབོ ་གྲྭ ་ དང་སྨན ་ཁང་དེར ་ འགྲིག་པ་འདུག ཅེས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

སེ ར ་སྐྱ་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱི ས ་དཀར་

༨།༤༥ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སྤས
ོ ་སོ ག ས་མཆོ ད ་པའི ་ ཡོ ་ བྱད་སྣ་ཚོ ག ས་

དང་། སྟོང་སྡ་ེ དགོན་པ། སྟག་རི ་མོ་བདེ་ ཡང་འཁྱུག་ཙམ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན། དེར་བརྟེན་ མཛད་ནས་མུ ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
དགོན་པ། ན་རོ་པའི་སྒྲུབ་ཕུག གུ་ར་ུ ཉི་མ་ བཀའ་ཆོས་ཉི་མ་གཉིས་བྱས། དེ་ནས་ལྟ་ སང་ཉིན་སྔནོ ་ལ་ལམ་རི མ་བསྡུས་དོན་བྱ་རྒྱུ་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ནས་

དབང་ཆེ ན ་བྱས་ར ས
ྗེ ་བརྟན་བཞུ ག ས་ཐོག ་

༢༡ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གཙང་མཇལ་དར་དང་། མེ་ཏོག བདུག་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླ་ེ

ཐོ ག ས་ཏེ་ དགའ་དད་སྤ ྲོ ་ གསུ མ་སྒ ་ོ ནས་

དཀར་༼པ་ལྡུམ །༽དམག་མི འི་ ཐད་འཕུར ་

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ནས་ཐད་འཕུ ར ་གནམ་གྲུ ་ བརྒྱུ ད་ཟངས་
འབབ་ཚུ ག ས་སུ ་ ༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་
འཁོད་སྐབས་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི ་ལྗངོ ས་

ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་

LAHDC

ཀྱི་འཐུ ས་

མི ་སྐུ ་ ཞབས་བསྟན་འཛི ན་བསོ ད ་ནམས་
ལགས་དང་། ལ་དྭགས་ནང་པ་ཚོ གས་པའི་

LBA

ས་གནས་ཚོ གས་གཙོ་ཚེ ་དབང་ཆོས་

དར་ལགས། ལ་དྭགས་དགོན་པ་ཚོ གས་པའི་
སྐ་ུ ཚབས་འཐུ ས་མི །

ལ་དྭགས་ས་གནས་

གཞོན་ན་ུ དང་བུད་མེ ད་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

མི ། ཟངས་དཀར་ཁ་ཆེ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་
གཙོ།

དེ་བཞི ན་ཇ་མུ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་

སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཨི ་ནཱ་ཡཏ་ཨ་ལི ་

ཡི ན། དེ་ནས་ནངས་ཉིན་ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི

ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནམ་རྒྱུ ན་བཀའ་ཆོ ས་བྱེད་སྐབས་ཤེ ས་རབ་

མཚམས་ཐོ ག ་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོ ལ ་

ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ་ སྐབ ས།

ི ་པོ་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟར་སང་ཉིན་
སྙང

ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་འདོན་རྒྱུ་བྱས།

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་དུ་

ལྡུ མ ་རར་ཤེ ས ་རབ་སྙིང ་པོ་ འདོན ་སྐ བ ས་

མི ་འབོར་མང་ཉུ ང་ཇི ་ཙམ་ཡོ ད་མེ ད་བཀའ་

འགྲོ་ལ་མི ་འགྲོ་བྱས་བྱུང་། བྱིན་རླབས་ཆེན་

ཕེབ ས་སྐ བ ས་བླ ་ མ་ཆོ ས ་འཕེལ ་བཟོད ་པ་

ལགས་ཀྱི ས ་སྤྱི ར ་ཕྲུ ་ གུ ་ སོ ག ས་བསྡམ
ོ ས་པ་

པོ་བྱུང་། ཞེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད། དེ་རྗེས་

ཡི ན་ན་ཁྲི་ གཉིས ་ཙམ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སྙན ་སེ ང ་
ཞུས།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་དེང ་སྐབ ས་ཟངས་དཀར་

ཁ་སང་

ཀར་གི ལ་

ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་

Kargil

སྐརོ ་དང་འབྲེལ་ས་གནས་

Mulbek

རྒྱང་

འོད ་ཟེར ་སྒྲུ བ་ཕུ ག ་སོ ག ས་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སྙན ་ སྐརོ ་བྱས་ནས་འགྲོ་ན་བསམ་པ་རེད། ཅེས་ ཐག་ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད ་མེ ད ་བཀའ་ཕེབ ས་པར་

ཡུ ལ ་དུ་ མི ་འབོར ་འཕེལ ་རྒྱས་འགྲོ་ བཞི ན ་

སེང་ཞུས།

བཞི ན ་ཡོ ད ་མེ ད ་བཀའ་ཕེབ ས་པར་འབྲེལ་

འདྲ་ཞི ག་དྲན་བྱུང་། སང་ཉིན་སྔནོ ་ལ་ལམ་ པོ་ མཆོ ག ་ལ་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ པོ་མཆོག་ཐེངས་འདིར་ཟངས་དཀར་དུ་ཉིན་

ཡོ ད ་དམ་ཡང་ན་མི ་ འབོར ་ཇེ་ ཉུ ང་དུ་ འགྲོ་

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ བཀའ་སླ བོ ་སྩོལ་སྐ བ ས་ལ་དྭ ག ས་དགོ ན ་ སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་འགོར་སྐརོ ་སྙན་སེང་

གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་ཀྱིས་འདི་ ཚོ གས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ཞུས། སྤྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

ལགས་སོ ག ས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ལེ ན ་

ཡོ ད་ནས་མི ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞི ན་

རི མ་བསྡུས་དོན་འདོན་རྗེས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་ ཞུ ་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས་སྙན་སེ ང་ཞུ ས་པར་༸ཞལ་ གསུམ་གྱི་མཛད་འཕནྲི ་རྣམས་ལེ གས་པར་

དེ་ནས་ཆི བས་འག ་ྲོ བརྒྱུ ད་བཞུ གས་གནས་

ས་མཆོ ག་གི ས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་དུ་དགོན་

ཆོས་ཉི་མ་གཉིས་ལ་ཚར་བ་བྱས།

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

ཕོ་བྲང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་དད་ལྡན་

ཡོ ད་སྐརོ ་སྙན་སེང་ཞུས།

དེ་ནས་༸གོང་

པ་དང་གནས་ས་ཇི ་ འདྲ་ཡོ ད ་མེ ད ་བཀའ་

པོའ་ི དབང་ཆེན་བྱས་ན་དྲན་བྱུང་།

བཀའ་ བཞེས་མཛད་དོན། བརྟན་བཞུགས་འགྲིག་ གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་སླར་ཡང་གླ་ེ ར་ུ
ཉི་མ་ གི ་འདུག ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི དབང་ཆེན་གྱི་ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

གསུ མ ་པ་དེར ་རྒྱལ་ས་པ་ལྡུམ ་ནང་འཁྱུ ག ་ མཇུག་དེར་བརྟན་བཞུ གས་བྱས་པ་ཡི ན་ན་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་པར་སྐྲུན་སྡ་ེ ཚན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ པ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་དང་སཾ ་བྷ་ོ ཌའི་སླབོ ་

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ སྐད་བཏང་སྟེ་རྣམ་པ་ཚོ འི་མདུན་དུ་སྐད་ཆ་ ཡོ ད་སྟབས། དེ་རི ང་དུས་ཚོ ད་འདིར་དེ་སྔ་

ི ་འཕྲོད་
བསྟེན ་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་ རྒས་གསོ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན། སྦར

སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་དང་གསུང་རྩོམ་ཁག་ བརྟེན་ངས་ཚི ག་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་དྲན་བྱུང་།

༢༣ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་ སྤྱི།

ཅོན་ཏ་ར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མཆོ ག་གི ས་ཅོན་ཏ་རར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་ བསྟེན་སྨན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན།

ཅོན་ཏ་

པའི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་པར་སྐྲུན་སྡ་ེ ཚན་དབུ་ ར་པར་སྐྲུན་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་སོགས་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ལུ ས ་སེ མ ས་སྐ ར
ོ ་ལ་ བཤད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པར་

སྐུ་བགྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་

དག་རྗེས་དྲན་ཞུ་ན་སྙམ་པ་དྲན་བྱུང་།

དེ་

པར་སྐྲུན་མཁོ་སྒྲུབ་བཅས་བྱེད་སའི་སྡ་ེ ཚན་ རྩ་བའི་བཙན་བྱོལ་ནང་སྒྲིག་འཛུ གས་མང་ དང་མཉམ་དུ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཚགས་ཚུ ད ་
ཞི ག་ཡི ན། འདས་པའི་མི ་ལོ་ ༦༠ ཙམ་གྱི་ དག་ཅི ག་ཡོ ད་པའི ་ ནང་ནས་སྨ ན ་རྩི ས་ ཡོ ང་བར་མང་ཚོ གས་ནས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མི ག་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། སྤྱིར་ ཁང་གི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འདི་ ཕལ་ཆེ ར ་སྒྲི ག ་ དང་མཉམ་ཞུ ག ས་དགོས ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་

བོད་ཡི ག་ཐོག་སྨན་རྫས་རི ག་པའི་དཔེ་དེབ་ འཛུ གས་ཆེ་བའི་གྲས་ཤི ག་རེད།

སྒྲིག་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེའ་ི དཔེ་མཚོ ན་གོང་དུ་

མང་དག་ཅི ག་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོ ད ་ནའང་། འཛུ གས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིར་གསོ་རི ག་ སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གྱི ་གསུང་པ་

དེ་ དག་མངགས་ཉོ་ གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ གི ་གཞུང་དང་།

སྤྱི་ཚོ གས་ལ་ཕན་ཐོགས། ནང་བཞི ན་རེད།

ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་པ་དང་བོད ་ཡི ག་གི ་ཁྱབ་ དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་པའི་ངོ་བོ་ཁྱབ་ ཞི ང་གཤེ གས་དམ་པ་སྲས་དོན་ཡོ ད་ལགས་
རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཡི ན་སྟབས།

བོད་ཡི ག་གི ས་

བསྒྲགས་འགྲོ་རྒྱུ་སོགས་གང་ས་ཅི ་ཐད་ནས་ ཀྱི ས ་གཙོ ས ་སྐ བ ས་དེ་ དུས ་འགན་བཞེ ས ་

གཙོ ས་སྐད་ཡི ག་གཞན་པའི་ཐོག་པར་སྐྲུན་ སྨན་རྩིས་ཁང་དང་གསོ་རི ག་བརྒྱུ ད་ནས་ཁེ་ མཁན་རྣམ་པས་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ ་བཞེས་ཀྱིས་
ཕན་ཆེན་པོ་ཞི ག་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁམས་རི ག་པའི ་ ཐོག ་དམི གས་བསལ་དོ་

མ་གསར་བཙུ ག ས་བྱས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་ ཁང་ནས་ས་ཆ་འདིའི ་ ཐོག ་འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་

ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་དང་། ལྷག་པར་སེམས་

འབྱེད་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་

ས་ཆ་འདི་དག་གུ ་ཡངས་ཆེ ན་པོ་ཐོག་ནས་

བྱས་ཚེ ་འཛམ་གླིང་གི ་མི ་རི གས་གཞན་ལ་

སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་
དགོས་མཁོར་གཟིགས་ཏེ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

བརྒྱུ ད་རི མ་འདིའི་ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་ཐོག་ སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དང་།

སྨན་རྩིས་

བར་སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་ ཡན་ལག་དང་སྨན ་ གནང་ནས་དེ་རི ང་པར་སྐྲུན་སྡ་ེ ཚན་གསར་

སྦྱོར་ཁང་སོགས་སྡ་ེ ཚན་ཁག་མང་པོ་ཞི ག་ལོ་ བཙུ ག ས་གནང་བར་གོ་ སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་

མཆོ ག་གི ས་དར་མཚོ ན་གཅོད་འབྲེག་དང་

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

སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་གནང་།

ཤི ས་ལགས། ༸སྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་སྨན་པ་ཚེ ་དབང་

དབྱངས་དང་བཅས་གསུ ང་འདོན ་གྲུ བ་ འཆར་ཡོ ད། ཅེས་སྨན་རྩིས་ཁང་པར་སྐྲུན་ ཆགས་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ཆགས་ཐུ བ་པ་ནི་གོང་ ཀྱི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག   ཅེས་སོགས་ཀྱི་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་བཀའ་ སྣང་གསལ་མར་མེ ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་སྟེ་མཛད་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ལུས་
སྨན ་རྩིས་ཁང་གི ་ ངེས ་ས ནྟོ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་བཀྲ་

རྟ་མགྲིན་ལགས། དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་བྱམས་

པ་ཕུན་ཚོ གས་ལགས།

ི ་སྡ་ེ དགེ་དང་
སྦར

བོད་ཚོ གས། ནང་ཆེན་གསུམ་གྱི་ས་གནས་

འགོ་འཛི ན་དང་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་
ཚོ གས་གཙོ། རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭ་དང་སྔ་

ི ་། དཔལ་
འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླང
འབྲི་གུ ང་བཀའ་བརྒྱུ ད་བུམ་མང་བྱམས་པ་
གླིང ་བཅས་ཀྱི ་ མཁན་པོ་ དང་སྐུ་ ཚབ་རྣམ་

དེ ་ ན ས ་ ག ཡུ ་ ཐོ ག ་ ག སོ ལ ་ འ དེ བ ས ་ རྟ ་

སེ མ ས་སྐ ར
ོ ་སྩལ་བའི ་ བཀའ་སླ བོ ་རྣམས་

འདབས་རྒྱས་ནས་ཚང་མས་བསྔགས་བརདྗོ ་ མཐུ ན་འགྱུར་དང་མཉམ་ཞུགས། དེ་བཞི ན་

བྱེད་འོས་པ་ཞི ག་དང་།

ྱོ ་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་རས
ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ རྒྱབ་སྐར
ྗེ ་དྲན་

དེབ་ཆུང་བཟོས་ཏེ་རི མ་པའི་པར་སྐྲུན་བྱེད་

གཞུ ང ་གི ་ ངོས ་ནས་ཀྱང་ཡར་ལྟ ་ ས་ཤི ག་ དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་ཆགས་

མཚམས་རྟེན་འབྲེལ་མཚོ ན་ཆེ ད་གསོལ་ཇ་ སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་ དམི གས་ཡུ ལ་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་

རི མ ་ནས་བཟུ ང་རི མ ་པས་སྐུ་ ལས་བསྐ ྱོན ་ གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་

མཐོ་ སླབོ ་སླབོ ་མ་རྣམས་ནས་ཆོ ལ ་གསུ མ ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་

ཡོ ལ་པ་ཕེབས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་རི གས་གཅིག་ ལས་གཞི ་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞི བ་གནང་ཡོ ད་

འབྲས་སི ལ་ཕུལ། དེ་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ ངོ་སྤྲོད་གནང་།

དེ་རྗེས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་

འཁྲབ་གཞས་གཟི ག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་ ཕྱུ ག ་མཆོ ག ་གི ས ་འཚམས་འདྲི་ དང་ལྷན ་
བསྟུན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ངེས་སྟོན་པ་ཚེ ་རི ང་ གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྤྱིར་དེ་རི ང་གི ་
བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི ས་གསུང་བཤད་གནང་ མཛད་སྒ་ོ དང་གནད་དོན་ཐད་སྨན་རྩིས་ཁང་

དོན།  སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་པར་སྐྲུན་སྡ་ེ ཚན་ནི་ གི ་འགན་འཛི ན་གྱིས་ཞི བ་ཅི ང་ཕྲ་བ་གསུང་

ཕྱིའི་སྐད་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པའི་སྨན་རྫས་རི ག་ གྲུབ་སྟབས། ངས་དམི གས་བསལ་ཞུ་དགོས་
འོན་ཀྱང་ཕྲན་རང་འདིར་
པའི་ཤེས་བྱ་དང་ནང་དོན་རི ག་པའི་ལྟ་གྲུབ། པ་མི ་འདུག

པའི་ཁོངས་ནས་རི གས་གཅི ག་ད་ཆ་བགྲེས་ སྔ་ོ སྨན་སྡ་ེ ཚན་དང་། སྨན་སྦྱོར་ཁང་སོགས་
ཕ ྱོག ས་མཐའ་ཁག་ཏུ ་བཞུ ག ས་ཡོ ད ་པ་དེ་ པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཀུན་

དག་ཚང་མས་སྐ་ུ ལས་བསྐྱོན་ཡོ ད།

ཕན་མས
ྱོ ་རྫས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་དུ་

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྨན་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ རྩ་གཙང་བཟོས ་ལས་ཀའི ་ གོ ་ སྐབ ས་སྐྲུ ན་

སླབོ ་སྩལ་བ་དེ་ དག་སྙིང ་ལ་བཅངས་ནས་ རྒྱུ འི་སྡ་ེ ཚན་གསར་པ་ཞི གཀྱང་དབུ་འབྱེད་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི ་ གྲུ བ ་འབྲས་བྱུང་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༢

བླ་མའི་ཆབ་སྲིད་ལ་ངོས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ཡོ ད།

མཉམ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་དང་ང་ བ་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ ་དེ་

ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་ལུགས་མེད་མཁན་ཞི ག་

པོ་དེ་འདྲ་གལ་སྲིད་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་ཚེ ་འདི་

རྒྱུ ་ཙམ་མ་གཏོགས་བྱེད་རྒྱུ ་གང་ཡང་མེ ད། གཅིག་གི ས་གཅིག་ལ་གུས་བརྩི་བྱས། བརྩི་

དད་ཡོ ད་མཁན་དེའང་ང་ཚོ ་མི ་གཅི ག་གྱུར་

ུ ་། ཚང་མ་མཐུ ན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་
གཏོང་མི ་རང

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་

ཚོ ་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད། སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་ འདྲ་སྔ་མོ་ནས་ཡོ ད།

མཆོ ག་གི ས་ལ་དྭགས་ཟངས་དཀར་༸རྒྱལ་

སྲོག་ཆགས་བྱ་རི ་དྭགས་སོགས་ལའང་སྨནོ ་ བཀུར་བྱས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
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སྤྱི་ཡོ ངས་ཐོག་ནས་

ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་མི ་གཅིག་གྱུར་རེད། ཆོས་

རེད། དཔེར་ན་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

དོར་བྱ་རེད།

བསམ་བླ་ོ དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ངོས ་ཀྱི ་ ལས་འགན་གསུ མ ་པ་འདི་ བོད ་ཀྱི ་

བའི ་ ཕོ་ བྲང་དུ་ ཟངས་དཀར་སེ ར ་སྐྱ་མང་

ལམ་རྒྱག་རྒྱུ ་མ་གཏོགས་བྱེད་རྒྱུ ་གང་ཡང་ འཛམ་གླང
ི ་གི ་ཆོས་ལུགས་གཙོ ་ཆེ་བ་ཡོ ངས་

མཛད་པའི་ལམ་རི མ་བསྡུས་དོན་གྱི ་བཀའ་

ཅུ་ཙམ་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་མི འི་ཀླད་པ་གཅི ག་

དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་ལམ་སྒྲོན ་སླབོ ་གྲྭའི ་ སླབོ ་

ཅིག་ཡོ ད།

མཚན་ཉིད ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་རྟགས་གསལ་

སྒ་ོ ལྔའི ་ ཤེ ས ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ད་ཚི མས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ དེ་ནས་ ༢༠༡༡ ནས་ངོས་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་

ཤེས་པར་ལྟསོ ་མི ་དགོས་པར་ཡི ད་བླ་ོ རང་གི ་

ཡི ན། དེ་ཙམ་མ་ཟད་༸རྒྱལ་དབང་ན་རི མ་

ཡང་བསྐྱར་ཟངས་དཀར་ལ་ཐེངས་གཅི ག་

ུ ་པ་
བདེ་ བ་མང་དུ་ གཏོང ་རྒྱུ ་ཡོ ད ་པའི ་ ན ས

༸རྒྱལ་དབང་ན་རི མ་གྱིས་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་

ཚོ ག ས་རྣམས་ལ་ར ྗེ་ ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོས ་

ཁྲིད་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ ་དང་ངོ་བོ།

བཏང་། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
འཁོད་རྗེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་རི ང་

མེད། བྱེད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ནི་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་
པ་ཡོ ད།

མི ་ ས་ཡ་དྲུག ་ལྷག ་ཙམ་གྱི ས ་ངོས ་ལ་རེ ་ བ་

སྐད་ཡི ག་མི ་འདྲ་ཡང་སྐད་ཡི ག་

རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་ཆབ་

ང་ཚོ ས་བདེ་སྐྱིད་བརྗོད་སྐབས་

སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་མཚམས་བཞག་པ་རེད།

གཙོ ་ བོ་ སེ མ ས་ཀྱི ་ བདེ་ སྐྱི ད ་ཡི ན་པ་དང་།

ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་བཞག་པ་

སྒ་ོ ལྔའ་ི

པ་ཡོ ང་རྒྱུ་འདི་འཕྲལ་སེལ་རེད།

གྱི ས ་༸གོ ང ་ས་ལྔ་ པའི ་ སྐབ ས་ནས་བཟུ ང་

སྟེང་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཉུ ང་དུ་གཏོང་རྒྱུ ་དང་།

འདི་མི ་ལ་ཡོ ད། ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་ཇི་འདྲ་

པ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། གཙོ་ཆེ་སེར་སྐྱ་

གཅིག་པ་རེད། བདེ་སྐྱིད་ནི་གཙོ་བོ་སྒ་ོ ལྔའ་ི དེར ་ངོ ས ་རང་ཡི ད་འཕ ག
ྲོ ་བཞི ན ་འདུག

བ་མེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ནས་ཀྱང་

བརྟེན་པའི་བདེ་སྐྱིད་རེད།

མི ་ མང་རྣམས་དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་གཡོ ་

ཡི ན་ཡང་། གང་ལྟར་བདེ་བ་འདོད་མཁན་ རྫོགས་འཆམ་མཐུ ན་ངང་གནས་མུ ས་རེད།

ཤེ ས ་པ་ཙམ་མི ན་པར་གཙོ ་ བོ་ ཡི ད་བླ ར
ོ ་ ལྷག་པར་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོ ས་
དེ་རི ང་ཁ་སང་ ལུ ག ས་མི ་འདྲ་བ་རྒྱུ ་མཚན་དུ་ བྱས་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་པ་ཞི ག ་གི ས ་བཀའ་

འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་སླབོ ་དགོས་བྱུང་ན་བོད་
ཡི ག་མ་ཤེ ས་པར་ཐབས་མེ ད་པ་ཞི ག་རེ ད།

མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གཉིས་ བརྒྱུ ད་དེ་ དག་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་

ཆོས་

ཐོག ་ནས་ནང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་

མི ་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ཡོ ང་

པ་ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་ བརྩེ་བ། བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས་ཆོས་ལུགས་

པ་དང་གཅིག ལྟ་གྲུབ་དང་གཉིས། ཚད་
མ་རི ག་པ་དེ་ཚོ ་འགལ
ྲེ ་སྐབས་བོད་སྐད་ནང་

ཀྱི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེད། དེ་རི ང་དེའ་ི

སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱས་པ་ ལ་མཚོ ན ་ན་ཆོ ས ་ལུ གས་དེ་དག་མཉམ་དུ་

སུས་ཀྱང་རྒྱག་མི ་ཐུ བ།

བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།

ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་ ལུང་པ་ཆེན་པོ་རེད། ལུང་པ་ཆེན་པོ་ཞི ག་གི ་

རྒྱུ འི་ཐོག་ནས་མི ་ཚེ ་སྐྱིད་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ ་དེ་ངོས་

ཐོག ་ཁྱེད ་ཚོ ར ་སྐད ་ཆ་ཤོ ད ་རྒྱུ འི ་ གོ་ སྐབ ས་
དེ་ བཞི ན ་ས་གནས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི ས ་
གྲ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཐུ གས་

རྗེ་ཆེ།

འདི་གར་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།

རེད།

དེ་རི ང་ཡང་བསྐྱར་ཐུ ག་པ་ཧ་ཅང་

རྒྱལ་པོ་ ལགས་ང་ཚོ ་སྔ ་ མོ ་ ནས་ངོ ་ ཤེ ས ་

སྩལ་དོན། ཆོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་ ཚང་མས་གསུང་བཞི ན་ཡོ ད།    རྒྱ་གར་

ི ་ནང་གི ་ གུས་བརྩི་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད།
དེས་རང་ལ་ཕན་པ་ལྟར་འཛམ་གླང
གཅེར་བུ་བ་དང་གྲངས་ཅན་པ།
བྱེད་མཐའ་པ་དང་རྒྱལ་བ་པ།

རྒྱ་གར་

ཡི ན་པ་གཅིག་པ་རེད།

གལ་ཆེ་ཤོས་སྡག
ུ ་

བསྔལ་མི ་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་མཁན་
གཅིག་པ་རེད།

མི འ་ི ཀླད་པ་ཆོས་རབ་ཏུ ་

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་

དེང་སྐབས་ངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེ ་བ་ འདྲ་བ་རྒྱུ ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྩོད་པ་དང་།

ཅང་ཞི བ་ཚགས་པོ་གསུང་ཡོ ད། དེང་སྐབས་ པ་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ ངོས ་ནས་འཛམ་གླིང ་ས་

བཤད་མཁན་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད་འདུག རྒྱ་གར་ འཕེལ་ཡོ ང་རྒྱུ ་འདི་ངོས་ཀྱི ས་འབད་བརྩོན་
ནང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱུང་ བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།   རྒྱ་གར་ནང་སྲོལ་རྒྱུན་

ཁ་ཆེ། སྔ་མོ་ཛོ ་ར་ཨ་སི ་ཊི ན་

Zorastrian

མཚོ ན་ན། ཇམ་མུ་ཀ་ཤི ་མི ར་ཁོངས་ཀྱི་ལ་

དྭགས་ལ་མཚོ ན་ནའང་རེད། འདི་ག་ཟངས་

ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ མི ་འབུམ་གཅི ག་མི ན་ཙམ་ལས་མེ ད་སྟབས་

དང་ཧིན་དུ་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡོ ད། མང་ཆེ་བ་ནང་

Persia

དེང་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷའེ ་ི ནང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་ ངང་གནས་བཞི ན་འདུག

དེར་བརྟེན་རྒྱ་

ཞེས་སེམས་ཅན་ གར་ནང་རི ས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱ་གར་རང་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ ་ཉིན་རེ་བཞི ན་ ལ་ཡོ ད་པའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དེ་དང་རི ས་སུ་མ་
དུ་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ། དམ་བཅའ་འཇོག་དེ་ ཆད་པའི་འཛམ་གླང
ི ་ཕྱི་ནས་ཡོ ང་བའི་ཆོ ས་
འདྲ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དངོས་ཡོ ད་ཁ་ཡོ ད་ བརྒྱུ ད་དེ་ དག་ཚང་མ་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ཆ་ནས་

ལག་ཡོ ད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལྟར་སྐད་ཡི ག་གཞན་ བཞི ན་འདུག ལ་དྭགས་ནང་དུའང་བླ་མའི་

སྐད་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

པུས་སྐད་ཆ་མ་རེད།

དེར་བརྟེན་བོད་ ཆབ་སྲིད་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་
བོད་པ་གཅིག་ ཚོ འ་ི གྲས་མི ་དགོས་པ་རེད། དེས་བསྟན་པ་

བོད་སྐད་དང་བོད་ ལ་ཕན་རྒྱུ འི ་ ཚབ་ཏུ ་བསྟན་པ་ལ་གནོད ་རྒྱུ ་

བརྒྱུ ད་ཀྱི ་ རྣམ་གཞག་ལ་ཏོག ་ཙམ་དོ་ སྣང་ རྒྱང་ཐུ ང་ཐུ ང་རེད། བླ་ོ གཏི་ཐུ ག་བྱས་ནས་
ཤེས་དགོས་པ་ཞི ག་རེད་འདུག དེང་སྐབས་ གྲས་རྩ་བ་ནས་མི ་དགོས་པ་རེད།

བླ་མའི་

རྒྱ་ནག་ནང་གི ་མཁས་དབང་དེ་འདྲས་སྤྱིར་ ཆབ་སདྲི ་ལ་ངོས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་མཐར་ཕྱིན་པ་
ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བསླབེ ས།

ནང་ཆོས་ ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་སྒརེ ་ལ་མི ་དགའ་བ་བྱས་

འདི ་ ཚན་རི ག ་དང་མཐུ ན ་པའི ་ ཆོ ས ་རེ ད ་ པ་གང་ཡང་མི ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའི་མཐོང་ཚུ ལ་ཞི ག་དེང་ འདས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཞི ན་རས་
སྐབས་སླབེ ་བཞི ན་འདུག བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ང་ཚོ ་ ཀླུ་ སྒྲུབ་ཡབ་

ཡོ ང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ མཁས་དབང་ ན་དེ་དག་གང་དགོངས་རྒྱུ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་

ནས་བསླབེ ས་པ་

གི ས་མགྲོན་དུ་གཉེར།

གཅིག་སླབེ ་

པས་ཇིའུ་ཆོས་བརྒྱུད། དེ་བཞི ན་ཡེ ་ཤུ ་དང་ ཆགས་ཡོ ད། བྱེ་བྲག་ཏུ ་འདིར་ལ་དྭགས་ལ་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱུང་ཚར་རྗེས་རི མ་ སྒྲི ལ ་འདི་ འཛམ་གླིང ་སྤྱི ་ ལ་མི ག ་དཔེ་ ཞི ག ་

པའི་སྡ་ེ སྣོད་ཀྱི་ཆོ ས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་མཁན་ ཉུ ང་ཉུ ང་རེད། འོན་ཀྱང་ཞི ་བདེ་བག་ཕེབས་
ཞི ག་གི ས།

lama politics

སངས་ ནས་དར་སྲོལ་ཡོ ད་པའི་ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་

གོང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཙམ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་སངས་རྒྱས་པའི་ རེད།

ཆོས་སྤྱི་དང་།

མའི་ཆབ་སྲིད་

བླ་

འདི་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་དང་། ནཱ་ སྲས་ཀྱི ་ ར ས
ྗེ ་འབྲང་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག ་ཡོ ད ་པ་
ལེ ནྡྲ འི་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་དྲི་ མ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་ དེ་དག་གི ས་ཕན་ཚུ ན་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ལ་

ུ ་པ་ཡོ ད་པ་གཅི ག་གྱུར་ ཟེར་བ་པར་ཤི ་ཡ་
བྱེད་ཡོ ང་སྐབས་ནས

རེད།

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཤོད་བཞི ན་ཡོ ད།

བྱས་ནས་སྦྱོང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་བོད་ཡི ག་ བླ་མའི་ཆབ་སྲིད་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ཚོ འ་ི

ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་ཡོ ད།

མུ ་ ས ག
ྟེ ས་པ་ཚོ ས ་དེ་ ཙམ་ཞི བ ་ཚགས་པོ་ ཆ་གང་སར་ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་གོང་

བདུན་ཅུ་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ད། དེ་དག་ཚང་མ་མི ་

ཏུ ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཡོ ད།

ི ་གཞན་ལ་ཆོས་ལུགས་མི ་
སྟབས། འཛམ་གླང

སྤྱོད་པ་བ་ མཉམ་འཐུ ང་བྱས་ནས་སྡདོ ་ཐུ བ་བཞི ན་ཡོ ད་

རྒྱུ ་གཅི ག ་ནི ་ ང་ཚོ ་མི ་ཚང་མ་གཅི ག ་པ་

ི ་འདིའ་ི སྒང་མི ་དུང་ཕྱུར་
འཛམ་གླང

ནས་འགྲོ་སྐབས་དེ་སྔ་ང་ཚོ འི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་

ཡི ག་འདི་ གང་ལྟར ་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་ རེད། འདི་བསམ་བླ་ོ བྱབ་ཆུང་རེད། མི ག་

ི ་གང་
དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས་རང་འཛམ་གླང

རེད།

དེར་བརྟེན་བླ་

རི གས་ ནང་རི ས་མེ ད་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དེ་དག་མཉམ་ཟ་

གཅེར་བུ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་རེད། རྟོག་གེ་ འཁྲུག་པ་རྒྱག་ཟེར་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཐ་ཆད།
འབར་བའི་ནང་ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་དེ་དག་ཧ་ ཐབས་སྡག
ུ ་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་རང་ཆོས་

དུ་ བསླབེ ས་ཀྱང་ནན་ཏན་བྱས་ནས་བཤད་

མཚམས་བཞག་པ་ཡི ན།

མཚོ ན་ནའང་དེས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་རྒྱུའི་ཚབ་

བསླབ་བྱ་ཚི ག་གསུམ་ལྟ་བུ་རེད། གང་ལྟར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ ཨ་ཙི ་ཆག་སྒ་ོ དཔེ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།

དང་བླང ས་ཐོག ་ནས་སྤབོ ས་པ་དང་བཅས་

དགོས། ངོས་ཀྱིས་མཐོང་ཆོས་ཉམས་མྱོང་

མང་རྣམས་ཐེངས་གཅི ག་ཐུ ག་ནས་གཙོ ་ཆེ ་

སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

ཕྱིན་པ་རེད། ལམ་སྲོལ་དེ་ངོས་ཀྱིས་མ་སྐལ
ུ ་

མས་ཆབ་སྲིད་ནང་དུ་ཐེ་གཏོགས་ལྟ་བུ་བྱས་

དོན་དངོས་ཡོ ད་བོད་ཡི ག་ངེས་པར་དུ་ཤེ ས་

ཤོ ས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ འི་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་ནས་ལོ་ ༤༠༠ ཙམ་

མི ང་བྷ་ོ ཊི ་ཟེར་བ་སོགས་གང་བཏགས་ཀྱང་

ཡི ད་བླའོ ི ་ བདེ་ སྐྱི ད ་ལ་ཚན་རི ག ་པས་གཞི ་ གསོད་རེས་གཏོང་བཞི ན་འདུག འཁྲུག་པ་
ནས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་བཀའ་ རྒྱག་བཞི ན་འདུག འདི་འདྲ་མཐོང་སྐབས་

དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་གཡོ ་ བ་མེ ད ་པའི་ མི ་

དོན་དུ་རེད། ངོས་རང་བོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་
དབང་གི ་མི ང་ཡོ ད། བོད་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་བོད་

བསླབེ ས་པ་རེད། ད་ཆ་ངོས་རང་ལོ་ ༨༣

བསླབེ ས་ཀྱང་ད་རེ ས ་འདིར ་བསླབེ ས་ཐུ བ ་

མི ་ གཅི ག ་ཡི ན་ནའང་མི ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་རེ ད །

བཤད་པ་ཡི ན་ན་ཕལ་ཆེ ར ་ཐུ ག ས་མཐུ ན ་

པ་སྒྲུབ་རྒྱུ ་ཟེར་རྒྱུ ་ནི་འཇི ག་རྟེན་གྱི ་ཁམས་ ཁྲི མ ས་གཙང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ རེ ད ་འདུག
གྲངས་ཀྱི ས ་མི ་ལངས་པ་གངྒའི ་ ར ལ
ྡུ ་དང་ མཁས་པ་མཁས་པའི་ནང་ན་མཛེ ས། ཟེར་

དཀར་ཡི ན་ནའང་རེད།
པ་རེད།

གང་ལྟར་ཡེ ་ཤུ ་

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་

པ་ལ་དྭགས་གླ་ེ ལ་ཡི ན་ནའང་འདུག འདིར་

པར་ངོས་འཛི ན་བྱས་ནས་དེར་དོ་སྣང་སླབེ ་ ཆབ་སྲིད་རྩེད་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་
ཁདྲོ ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུ ར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ ཞི ་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མི ་མངོན་དབྱིངས་ནས་

ཡོ ང་བཞི ན་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་ཡི ག་ཧ་ གཟིགས་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་འདིར་ཉུ ང་ཤས་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

ཤི ག་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གི ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་

མདོ་དོན་སྙངི ་པོར་ངོས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཆོས་ བསྟན་པ་ཕྱོགས་གཅི ག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་
བརྒྱུ ད་མི ་འདྲ་བ་རྒྱུ ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དེ་ སྐབས་ཉམས་དམའ་བའི་དུས་ཚོ ད་རེད།

སྔ་ བོད ་ནང་ང་ཚོ ས ་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་མི ་ འདྲ་བ་ ང་ཚོ ་བོད་ལ་མཚོ ན་ན་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་

ཡང་འདུག ལྡམ
ུ ་ར་ཁུལ་དུའང་འདུག སྤྱི་

རྒྱུ ་མཚན་དུ་ བྱས་ནས་འཁྲུ ག ་པ་བརྒྱབ་པ་ ཐབས་སྐྱོ་པོ་སྒང་ལ་ཡོ ད། དེ་འདྲའི་སྐབས་

པོ་རེད་འདུག རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཡོ ད། ད་

པ་རེད། མི ག་རྒྱང་ཐུ ང་ཐུ ང་། བླ་ོ རྒྱ་ཆུང་ གི ས ་ནང་ཁུ ལ ་ང་དང་ཁོ་ ཟེར ་ནས་སྡདོ ་པ་

ཡོ ང ས་ཆ་ནས་འཆམ་མཐུ ན ་ཧ་ཅང་ཡག་

དུང་ཡི ན་ནའང་ཁ་ཆེ་ཡི ན་ནའང་འདྲ། འདི་

གར་ཉེ་ འགྲམ་མཚོ ན་ན་ཁ་ཆེ འི ་ ཚོ གས་

ཁག་གཅིག་ཡོ ད། སྤྱི་བྱིངས་དེ་དག་ནང་པ་

རེད། གང་ལྟར་མཐུ ན་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད། ཅོལ་ཆུང་རེད། གླནེ ་ འདིར ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག ་ལས་མེ ད ་པ་དེ་ དག་
ཆུང་བྱས་པ་རེད།

ད་ཆ་ལ་དྭགས་ནང་ལ་ ཡི ན་ན་བྱབ་ཆུང་རེད།

ཡི ན་ནའང་རེད། འདིར་ཟངས་དཀར་ནང་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་།།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ལ་མཚོ ན་ནའང་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་མི ་འདྲ་བའི་རྒྱུ ་
མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཕྲན་བུ་བསམ་བླ་ོ གུ་དོག་
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