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།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སླབོ ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་
རྩ་ཤེས་འགྲེལ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི ་ཏའི་བཀའ་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

དགེ ་ འདུན ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་གཤི ས་བར ྗོད ་

ི ་སྡག
འཛམ་གླང
ུ ་ སྟབས་ནམ་རྒྱུ ན་ང་ཚོ ས་བདེ་བ་ཟེར་སྐབས་

བཏོན་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

བདེ་སྐྱིད་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༤ སྔ་དྲོ་

ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་

ཡི ན་ནའང་སེམས་སྐྱིད་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ་མེ ད། བདེ་བ་འཚོ ལ་རྒྱུ ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱུ ་དེ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་

མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེ་རི ང་

བསྔལ་གྱི ་ཁུང་བུར་ཚུ ད་ནས་བསྡད་ན་སོ་སོ་ ཕྱི་དངོས་པོའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་
འདྲ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་སྐབས་ལུས་ཚོ ར་གྱི་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦ ནས་
བདེ་བ་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའང་ཁ་ ༧ བར་ཉིན་གཉིས་རི ང་བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་

ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག ་
དང་།   རྣམ་གྲ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་

ི ི
ཚ་དགོས་གཏུ གས་རེད། གལ་ཆེན་པོ་རེད། གསར་པ་དཔལ་གཤེ ན་བསྟན་སྨན་རི འ་གླང་དུ་

ཆེ་མཆོག    བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

སྐྱབས་རྗེ་ རྒྱལ་བ་སྨན ་རི འི་ ཁྲི་ འཛི ན་སོ ་ བཞི ་ པ་

འོན ་ཀྱང་གཙོ ་ ཆེ ར ་སེ མ ས་ཀྱི ་ བདེ་ སྡུག ་དེ་ མཆོག་གཞིས་བྱེས་བོན་འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི་གཙུག་
གལ་ཆེན་པོ་འདུག དཔེར་ན་ཚང་མས་ཤེས་ རྒྱན་དུ་ མངའ་གསོ ལ ་དགྱེས ་སྟོན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་
གི ས་དབུས་སྐབས་བབ་གདུལ་བྱ་གཙོ ་ཨི ན་

སི ངྒ་པུར།

ཐའེ་ལན་ཌི །

གསལ་རེད།

མ་ལེ་ཤི ས་ཡ།

རྣམས་དང་།   གཞན་ཡང་རྡ་སར་གཉུ ག་

མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་དགེ་

བཙུ ན ་སྔག ས་གསུ མ ་སོ ག ས་ལ་སླབོ ་དཔོན ་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི ས ་མཛད་པའི་ དབུ ་
མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི ་ཏའི་

ཡོ ད་ཀྱང་སྐྱིད་པོ་གང་ཡང་མེད། སེམས་ཀྱི་

ཞི ག་ནས་དེ་རི ང་འདིར་ཆེད་མངགས་ཕེབས་ ཆོས་དང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མི ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་ཕྱིའི་མཐུ ན་རྐྱེན་གྱིས་སེལ་མ་
ཡོ ད། ལྷག་པར་དུ་པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་འཛི ན་ གང་ལྟར ་ང་ཚོ ་ མི ་ཚང་མས་བདེ་ བ་འདོད ་ ཐུ བ། སེམས་ནང་ཞི ་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོ ད་
པ་གནང་མཁན་ཐའི་ལེ ན་ཌི ་དང་འབར་མ་ ཅི ང ་སྡུག ་བསྔལ ་མི ་འདོད ་པ་ཤ་སྟག་རེ ད །   ན་ཕྱི འི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་དེ་ ཙམ་མེ ད ་ཀྱང་བག་

དེ་ དག་གི ་ དགེ ་ སླངོ ་རྣམ་གང་ཙམ་ཕེབ ས་ འོན ་ཀྱང་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་ལ་སྡུག ་ ཕེབ ས་པོ་ བྱས་ནས་སྡདོ ་ཐུ བ ་ཡག་ཡོ ང ་གི ་
ཡོ ད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མ་དེ་རི ང་འདིར་ བསྔལ ་མང་པོ་ ཞི ག ་ང་ཚོ ་ མི ས་བཟོ་ བཞི ན ་ ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་

བཀའ་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་ཡོ ད།

སྐབས་

ཆེད་མངགས་ཕེབས་པ་དེར་ཚང་མར་དགའ་ འདུག  དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་རང་གཞན་རོགས་ ཟད།

ཐུ བ་པའི་གཟུངས་སྔགས་བཏོན།

དེ་རྗེས་

ི ་སྟེང་གི ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་འཛམ་ འདྲ་བྱེད་མི ན་ཚང་མས་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་
འཛམ་གླང

དེར་ཐོག་མར་དགེ་བཙུ ན་ཁག་གཅི ག་གི ས་

སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཞི ག་ཡོ ད་

ན་ཕྱིའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་

ཝི ་ཏི་ནམ་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའི་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

དེས་སེམས་ཀྱི་སྡག
ུ ་

བསྔལ་སེལ་མི ་ཐུ བ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགའ་ལྡན་
ཆེན་ཆོས་གླང

ཌོ་ནེ་ཤི ས་ཡ་དང་ཀོ་རི ་ཡ།

བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ངོས་རང་ གསུམ། ཆོས་དད་ཡོ ད་མེད། ཆོས་དད་གང་

ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ ཕྱི་ལོ་ འཐུ ས་རྣམ་པ།

རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢  ཉིན་བཞུགས་སྒར་ ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་

རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་ གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་
གི ་གསུང་ཆོ ས་རྭ་བར་ས་སྟེང་༸རྒྱལ་བསྟན་ ཆེ་ཕྲ། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན། གཞུང་
ི ་ འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ། མི ་
ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག འཛམ་གླང

ཞི ་བདེའ་ི དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། ཁམས་གསུམ་ དམངས་དང་སླབོ ་ཕྲུག་སོ གས་ཁྱོན་སེ ར་སྐྱ་

ཆོ ས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ མི ་དམངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་

མགོན་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅི ང་ ཀྱི ་ ཐོག ་མར་ཚང་མ་སྐུ་ བཞེ ང ས་ཐོག ་བོད ་

གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོ་རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་

བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་མི ་

པར་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ

ལོ་ ༥༨ འཁོར་བའི་གཞུང་འབྲེལ་དུས་ཆེན་

མཛད་སྒ་ོ སྲུ ང ་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་ཡོ ད །
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠

ཐོག ་དུ་ བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞི ན་

སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་དཔལ་གཤེ ན ་བསྟན་སྨན ་རི འི་
ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦ ནས་ ༧
བར་ཉིན་གཉིས་རི ང་༸སྐྱབས་རྗེ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་
རི འི་ཁྲི་འཛི ན་སོ་བཞི ་པ་མཆོ ག་གཞི ས་བྱེས་བོན་
འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི ་གཙུ ག་རྒྱན་དུ་མངའ་གསོ ལ་
དགྱེས ་སྟོན་གྱི ་ མཛད་སྒ་ོ ཞི ག ་ཚོ ག ས་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་
ལྟར།   བོད་མི ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐྱོང ་མཆོ ག ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་གདན་འབོད ་ལྟར ་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་
༩
ཚེ ས་ ༥ ཞོགས་པ་རྡ་ས་ནས་བོན་གཞི ས་ཕེབས་
ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང། ཚེ ས་ ༦ དང་ ༧ ཉིན་
གཉིས་རི ང་ས་གནས་སུ ་མཛད་འཆར། ཚེ ས་ ༨
སྔ་དྲོའི་ཉིན་བོན་གཞི ས་ནས་རྡ་སར་ཕྱི ར་ཕེབས་
གནང་རྒྱུ་བཅས། །
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
གསལ་བསྒྲགས།

རོ ག ས་སྐྱོར ་གཟེང ས་རྟགས་འགྲན་བསྡུར ་ ཕྲུག་ ༣ དང་། ཨང་རི མ་གསུམ་པ་སོན་
ནང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་མི ་གྲངས་ ༣   པའི་རྩེ་ཕུད་སླབོ ་ཕྲུག་ ༣ ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་ ༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་། ལ་གཟེང ས་རྟགས་གནང་ག བ་མཚམས་ བྲང་སླབོ ་ཕག་གཟེངས་རྟགས་གནང་།
ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་
ྲུ
ྲུ
དེ་ ནས་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པས་མང་ ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ དེ་ ནས་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་ཤག་ ལས། ཚོ གས་དྲུང་། སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་བཅས་
ུ
ུ
གཙོ འི་གསར་བཞད་བཏང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་སྐུ་ གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི གཏན་ཉིན་སླབོ ་གྲྭ་ དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ གང་ར ང ་གི ་ མཚན་འཁོད ་ཞུ ་ སྙན ་ཕ ལ ་རི ག ས་

གཙོ འི ་ ཀ་བ་གསུ མ ་གྱི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ་ གི ས་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་བཞེས་མཁན་

འོག ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཀུ ན ་ཝར་སྦ་

ཚན་གསུམ་གྱི ་རྩེ་ཕུད་གཉིས་པ་སོན་པ་སླབོ ་

མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན ་པོའི ་ རྒྱལ་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་དབུ་གཡབ་ཏུ ་མང་ ཞབས་ཀུན་ཝར་སྦ་ར་ཏན་དཱ་ར་སི ང་མཆོ ག་
དང་། སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་

བྱོལ་བོད་མི འི་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་མ་དངུལ་

ཞི ག་ཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ལྟར།
དཔལ་ལྡན་བོད་
མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་
ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོ ག ་
དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་གདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩
ཚེ ས་ ༥ ཞོགས་པ་རྡ་ས་ནས་བོན་གཞི ས་ཕེབས་
ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང། ཚེ ས་ ༦ དང་ ༧ ཉིན་
གཉིས་རི ང་ས་གནས་སུ ་མཛད་འཆར། ཚེ ས་ ༨
སྔ་དྲོའི་ཉིན་བོན་གཞི ས་ནས་རྡ་སར་ཕྱི ར་ཕེབས་
གནང་རྒྱུ་བཅས། །

སླ བོ ་སྩལ་རྗེས ་ཆོ ས ་འབྲེལ ་དབུ ་ འཛུ གས་ གླིང་དུ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ༸རྒྱལ་བ་སྨན་རི འི་ཁྲི་འཛི ན་
སོ་བཞི ་པ་མཆོ ག་གི ་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒརོ ་ཕག
ྱོ ས་
མཛད།

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

བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་མང་གཙོ འི་ལམ་

དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་
མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

གླིང་བདེ་ཞི ང་སྐྱིད་པ་བྱུང་ན་ངོས་རང་ཡང་ པ་དང་བདེ་ བ་འདོད ་མཁན་ཤ་སྟག་ཡི ན་

འཛམ་གླི ང ་ཞི ་ བདེའི ་ དེད ་དཔོན ་སྤྱི ་ ནོར ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སླབོ ་མ་གསུམ་ལ་གཟེངས་རྟགས་གནང་།

དེ་ ར ྗེས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་

ར་ཏན་དཱ་ར་སི ང་མཆོག   བོད་མི ་མང་སྤྱི་ ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་མཆོ ག ་གི ས ་བཙན་

ཁག་གི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་ མཆོ ག ་གི ས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་

གཉིས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་གྱི་རྩེ་ཕུད་ཨང་རི མ་ ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། གཞན་
དང་པོ་སོན་པའི་སླབོ ་མ་ ༣ དང་།

ཡང་སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོ་སྐུ་ཞབས་ཀུ ན་ཝར་སྦ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་ ར་ཏན་དཱ ་ ར་སི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཀྱང་གསུ ང ་
བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྡ་ེ བཤད་གནང་ཡོ ད།

རྣམས་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ཚོ ག ས་དྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་
མ་འབྱོར་གོ ང ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲ་ལམ་ཁག་གི ་ སྟེང་
ཁྱབ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་རི གས་ལ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་
ནས་འགན་འཁུ ར ་ལན་འདེབ ས་རྩ་བ་ཉིད ་ནས་
ཞུ ་ཐབས་མེ ད་པའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་
སུ ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༣༡ ལ།།

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

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །སྦར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

རྣམ་པའི་ལས་རོགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་

གི ས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་གཅི ག ་གི ་ ཚོ ག ས་
༢༩

ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ མི ་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་མན་

Thomas Mann

དེ་ཡང་པར་རི ས་

འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་

མཆོ ག་གི ས་སྦལ
ེ ་ཇམ་གྱི ་རྒྱལ་ས་སྦར་སི ལ་ ཡུ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་

ལི ་ བྷར ་ཊི ་ ནོ་ ལགས་དོན ་ཁང་གི ས ་མགྲོན ་

ཡོ ད་པ་བཅས་གསུངས།

དབུ ་ འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་ཆེ ད ་ཕེབ ས་གནང་

རི ས་ཕ ྱོག ས་བསྡུ ས ་གནང་བའི ་ ཁ ྲོད ་ནས་ རྗེ། ཧར་ཝཀྲ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ས་ ༢༠༡༨

འབོད ་ལྟར ་ཨི ་ཀྲ་ལི ་ ནས་འགྲེམ ས་སྟོན་གྱི ་
བ་དང་མཛད་སྒ་ོ སྒྲུབ་མཚམས་ཕྱིར་ཕེབས་

བསྟན་འཛི ན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། རྩོམ་པ་

པར་པ་ཨ་ལི ་བྷར ་ཊི ་ ནོ་ ལགས་ཀྱི ས ་པར་ པོ་ཚེ ་རི ང་ཤཱ་ཀྱ།

འཆར་འགོད་པ་ཉི་མ་རྡོ་

དམི གས་བསལ་ཁག་གཅིག་ནི། ཁེ་ན་ཌའི་ ལོ འི་བེུད་ཀྱི ་བྱ་དགའ་བཞེས་མཁན་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོ བཟང་དང་བཀྲིས་རབ་རྒྱས་

ཡུ་རོབ་གྲོས་

བཅས་རེད།   སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲིས་

བྱུང་བ།༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི ་དང་འབྲེལ་ བུ ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཐུ བ ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

གསུངས་དོན་ལ། བོད་མི ་ཚོ ས་བཙན་བྱོལ་

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ ཐོ་མ་སི ་མན་མཆོག་གི ས།

ཕུན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་ནས་མཛད་སྒའོ ི་ སྐབ ས་

ནང་༼བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི ་ ཚོ གས་ནང་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་འདི་ལྟ་
བའི་སྐརོ ་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་ བྱུང་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དུ་གྱར་ནས་ལོ་ངོ་

༦༠

ལྷག་འཁོར་གྱི་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་འབྱུང་འགྱུར་འཇར་

ཡོ ད་པ་དང་། དུས་ཚོ ད་དེའ་ི ནང་སྤྱི་ཚོ གས་

རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཊོ་ནེ་ཀེ་ལམ་ ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢༠ རི ང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

ཚོ ་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞི ག་ནང་སླབེ ས་ཀྱང་

གནང་།

སྐབས་དེར་ཨེ ་སི ་ཏོ་ནི་ཡ་ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་ མན་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྐབས་རང་ཉིད་
Tunne Kelem

ཡར་ཐོན་ཅན་ཞི ག་ཏུ ་ཆགས་ཡོ ད། བོད་མི ་
ཁྲིམས་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པ་དང་།

ལགས་དང་། འཇར་མན་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ནང་བོད་དོན་ཆེ ད་ཕྱག་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་ཞུ ་ཚུ ལ་མཐུ ན་ཞུ ་

ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་ ལས་གནང་བའི ་ སྐར
ོ ་༧གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་

མི ་བྷ་སི ་བྷལེ ་ཌར་ Bas Belder ལགས། ཕ་ སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས། ཐེངས་

རན་སི ་ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་ འདིའི་པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་གཙོ ་བོ་ནི་ཨེ ་

ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ན་ཐ་ལེ་

Nathalie Griesbec

ལགས། སི ་པིན་ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་
ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ར་མོ ན་ཏྲི་མོ ་

ས་

ཡ་

Ramon Tremosa
Lithuania

ཊ་ལའི་པར་པ་ཨ་ལི ་བྷར་ཊི ་ནོ་
tino d’Urso

Alber-

ལགས་ཀྱིས་ཨེ ་ཊ་ལེ་དང་།

རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཐེ་ཝན། ནེའུ་ཡོ ག

ལགས། ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ ཨི ན་ཡུལ། ཕ་རན་སི ། སུད་སི ། སྦལེ ་ཇམ།

ནས་ཡི ན་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ལེ་མ་Laima

ཧོ་ལན་ཌི །

ཁེ་ན་ཌ་བཅས་ཀྱི་ནང་གནས་

Liucija

སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ཁག་

དེ་བཞི ན་ཡུ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་

ཕྱོགས་བསྡས
ུ ་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། པར་པ་ཨ་

Andrikienne

ལགས། ཐེ་ཝན་གཞུང་ཚབ།

གཅིག་པར་བླངས་པ་གྲངས་

༣༠

ལྷག་

གནས་

གནང་ཡོ ད། མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་ཁོང་གི ས་ཐོག་

ཨོ ན་ཊེ་རི འ་ོ

Ontario

ས་གནས་གྲོས་

མཁན། འཚེ ་བ་མེད་པ། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་
ཚོ གས་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་

མར་བོད་མི ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་ཚུལ། ལོ་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་བུ་ཁྲིད་དཀར་པོ་ཆེ ་ལགས་ མཁན་ཞི ག་རེད། བོད་མི ་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ལ་
ི ་གང་སར་ཡོ ད་ དང་།
ངོ་བཅུ་ཕྲག་རི ང་འཛམ་གླང

ུ ་པོ། བདེ་
ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་ གྱར་ནས་ཡ་ང་བ། ཐབས་སྡག

པའི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ་མི ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་པར་ དབང་སྲུང་སྐབྱོ ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་ སྐྱིད་དང་བྲལ་བ་ཞི ག་མ་ཡི ན་པ་དེ་ད་ལྟའི་
གྱི་ལམ་ནས་གསལ་སྟོན་ཆེ ད་དེབ་པར་སྐྲུན་ འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་ལགས། འགམ
ྲེ ས་སྟོན་འདི་བརྒྱུ ད་གསལ་སྟོན་གནང་
ཞུས་ཚུལ་དང་། བོད་མི ་ཚོ ་སྐ་ུ ལས་སྐྱོན་ཐུ བ་ སྨན་པ་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས། སླབོ ་དཔོན་

མཁན་ཞི ག ་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབ ས་ ཆེ ན ་མོ ་ ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས།

ཡོ ད་བཅས། །

ཕན་ཚུ ན ་རོ ག ས་པ་བྱེད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་ གླགོ ་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར་བ་བསྟན་འཛི ན་དཀོན་
པར་བརྟེན ་ཁོང ་བོད ་མི ་ ལ་ཚོ ར ་བ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོག་ལགས།

ཨ་རི འ་ི མི ་ནེ་སོ་ཊའི་

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བྷལ་ཊི ག་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་བྷལ་ཊི ག་

Baltic

ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་

དང་། ལ་ཏི་ཝི ་ཡ།

མངའ་

Lithuania

Latvia   ཨི ་སི ་ཏོ་ནི་

ཡ་

གི ས ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་འོག ་ཆོ ས ་

པོ་ མཆོ ག ་བཙན་བྱོལ་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་

མཚོ ན་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ པ་བརྒྱད་ཀྱི ས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རི ང་སྐར
ོ ་

དང་སྟབས་བསྟུན། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལོ ར ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ བཞི ན ་

གཞུ ང་རྡུལ་ཚོ ན་དཀྱི ལ་འཁོར་བཞེངས་པ་

ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་ཞུ ས་ཡོ ད་པ་མ་

Estonia བཅས་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་

ལོ ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་སྟབས་
བསྟུན།

སྡ་ེ བཀྲ་ཤི ས ་ལྷུན ་པོ་དགོན ་པའི་དགེ་འདུན ་

སྐྱོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་
དང་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་ཡུལ་དེ་
དག་གི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་

འཁོད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་

༣༡ ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠ བར་

ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་

ཡོ ད།   འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ཇ་ནེ་ར་སི ་ཆི ་

ཟད། ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་བསྟུན་ནས་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་དང་།

བ་ཡོ ང ས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་ཁ་ཞེ ་

Jane Rasch ལགས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་འདི་
ལ་ཏི་

ཝི ་ཡ། ཨི ་སི ་ཏོ་ནི་ཡ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་མང་

དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་བཞི ན་

གཉིས་མེ ད་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་ གཉིས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་བོད་

རྗེ་ཞུའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་རེད།

ི ་གི ་ཕྱོགས་གང་ རྟོགས་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་བཅས། །
གནང་བཞི ན་པར་འཛམ་གླང

པར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོ ན་ཆེད་ཐུ གས་
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་དང་

ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་སྐརོ ་གོ་

སར་གནས་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་ཡོ ངས་

ནས་ཁོ ང ་རྣམ་པའི ་ བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་

གཞི ་རི མ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སླབོ ་འཁྲིད་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་

གཞི འི་རྩ་འཛི ན་གྱི་དགོངས་དོན་བཞི ན་གཞི ་ བྱ་ཆེ ད་ད་ཐེངས་ཀྱི ་ཟབ་སྦྱོང་འདི་གོ་སྒྲི ག་

༩ ཚེ ས་ ༣ ནས་༧ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའ་ི

རྩོམ་སྒྲི ག ་དང་དཔར་འགྲེམ ས་ཀྱི ས ་སཾ ་ བྷ་ོ

ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཚན་རི ག ་

བཞི ན་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སླབོ ་ཁྲིད་བྱ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་
རི ང ་གཞི ་ རི མ ་བར་མ་འཛི ན་རི མ ་དྲུ ག ་པ་

བོད ་སྐ ད ་བརྒྱུ ད་ལམ་ནས་སླ བོ ་ཁྲི ད ་བྱེད་
ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦང
ྱོ ་ཞི ག་ས་རཱ་ མཐོ་ སླབོ ་ཏུ ་
བསྐངོ ་ཚོ གས་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཐེངས་

འདིའི ་ ཟབ་སྦྱོང ་ནང་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཁྱབ་ཁོང ས་

རི མ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་

ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་ཁག་བཞི འི་ནང་རི མ་

དབོན ་གཙུ ག ་ལག་དཔེ་ སྟོན་སླབོ ་གྲྭ ་ དང་།

རྒྱུའི་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་ཤི ང། དེ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཡང་ཐེངས་ཁ་ཤས་སྤྲད་ཡོ ད།
གོ ང ་གསལ་སླ བོ ་ཁག་གི ་དགེ ་ རྒན་རྣམ་
པའི་སླབོ ་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་ནང་དཀའ་ངལ་

སླབོ ་ཁག་ ༡༤ ཡི ་གཞི ་རི མ་བར་མའི་སྤྱི་

འཕྲད་སའི་གནད་དོན་ཁག་སེལ་དཀྲོལ་ཡོ ང་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

རྩིས་ལེན་ཞུས་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་

ཚོ གས་ཚན་རི ག་དགེ་རྒན་

༡༤

མཉམ་

ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༡༢

ནས་བཟུང་ཤེ ས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་དང་བསླབ་

ཐབས་དང།

བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་

དགེ་ རྒན་རྣམས་ལ་གཞི ་རི མ་བར་མའི་སྤྱི ་

ཚོ གས་ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྒྱུ ས་སྟོན་སོགས་

ད་ལྟ འི ་ འཆར་སཾ ་བྷ ་ོ ཊ་ཁྱབ་ཁོ ང ས་མེ ས ་

ི ་། སྤནོ ་ཊ་གཏན་
ཅོན་ཏ་ར། བདེ་སྐྱིད་གླང
སླབོ ་བཅས་ཀྱི་གཞི ་རི མ་བར་མར་སྤྱི་ཚོ གས་
ཚན་རི ག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཅིང་།

མ་འོངས་

པར་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ནས་རྩིས་ལེ ན་

ཞུ ས ་པའི ་ སཾ ་ བྷ་ོ ཊ་ཁྱབ་ཁོང ས་སླབོ ་གྲངས་
གཞན་རྣམས་ལ་རི མ་བཞི ན་ལག་བསྟར་བྱ་
འཆར་ཡོ ད་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ལགས་དང་།

ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་

ཐེངས་འདིར་ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་ནི་ས་ ཚོ གས་ཀྱི་བོད་སྒྱུར་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་
རཱ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་སླབོ ་དཔོན་ཚེ ་རི ང་ བསོད་ནམས་བཟང་པོ་གཉིས་ཡི ན་ཞི ང། ཨ་

རི འི་རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་འོག་གོ་

སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥ 3

ང་ཚོ ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཟེར་ནས་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༨ ཚེ ས་

དང་སྦྲགས།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ལས་པ་གནང་ ཁམས་རི ག་པ་ཞེས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ ་

༢༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བྱུང་།   དེ་ནས་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་གསར་ ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མི ན་པ་དང་ཚད་མ་རི ག་པའི་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་སྐབས་ པ་འགོ་འཛུ གས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་

ི ་འདིའི་སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ ལ་བཤད་དགོས་པ་མེད།    གཞན་ལ་
འཛམ་བུ་གླང
ཅུ་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ད།

མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ Secular Ethics བཤད་དུས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།
ང་ཚོ ་བོད་མི འི་ནང་ཁུལ་ཕ་མེ ས་ནས་ཆོ ས་

རྒྱལ་བཀའ་ད ྲིན ་ཅན་རྣམས་ཀྱི ས ་ཕུ ག ས་

དང་པོའི ་ ནང་པའི ་ ཚན་རི ག་དང་ལྟ་ གྲུ བ ་ གཞུ ང་ཆེ ན་རྣམས་མུ ་མཐུ ད་ས་དགེ་བཀའ་
ི ་རི ས་སུ་མ་ཆད་པས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་
འཛི ན་གྲཱ འི་སླབོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ རྙང

སྩལ་དོན།

རྒྱང་རི ང་པོའི་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་བོད་

ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་སླབེ ས་སྐབས་ དང་། དེ་རྣམས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡི ན།

པའི་སྐད་ཡི ག་ལོག་ཏུ ་བཟོས་པ་དང་། བོད་

རང་རེའི་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུ ང་རྣམས་ དེ་ནས་རི མ་པས་ཕྱི ་རྒྱལ་གྱི ་མཁས་པ་དང་

པའི་ཡི ་གེ་དེའང་རྒྱ་ནག་ལས་དཔེ་མ་བླངས་

མི ་ཉམས་པའི ་ ཐོག ་ནས་བདག་པོ་ བརྒྱབ་ ཚན་རི ག་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་

པར་གཙོ ་ བོ་ རྒྱ་གར་དེ་ བ་ན་ག་རི ་ཡི ་གེ ་

སྟབས་ལེ ག ས་པ་ཞི ག ་ལ་བོད ་ནས་གཞུ ང ་ པོ་ ཞི ག ་ང་ཚོ ས ་ཤེ ས ་ཀྱི ་ འདུག ་བསམ་པའི་

ཆོ ས ་རྒྱལ་སྲོང ་བཙན་སྒམ ་པོའི ་ སྐབ ས་སུ ་

ཐུ བ་ན་བསམ་པའི་དབང་གི ས་བསྡད་པ་རེད། ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་ཚོ ས་མ་ཤེས་པ་མང་

ལས་དཔེར་བླངས་ནས་བཟོས་པ་ཞི ག་ཡི ན།  

ཆེ ན ་སླབོ ་གཉེར ་བྱེད་མཁན་དགེ་ འདུན ་པ་ ངོས་རང་ལ་སྤབོ ས་པ་ཏོག་ཙམ་རྙདེ ་སྟབས་
གཙོ ་ བོ་ སེ ་ འབྲས་ནས་ཕལ་ཆེ ར ་སྟོང་ཕྲག་ ཧམ་པ་ཏོག་ཙམ་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པ་རེད།

གཉིས་ཙམ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་ལྷན ་དུ་ ཁྲུ ང ་ས་

སོ་

གཞི ས་ སོས་ལོ ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ནས་དར་བའི་དཔལ་ ཐོག་ནས་སེ མས་ལ་ཞི ་བདེ་ཡོ ད་ན་ལུས་པོ་

ཆགས་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་འཛུ ག ས་ཡོ ང ་སྐབ ས་ ནཱ་ལེ ནྡྲ་རི ག་གཞུ ང་དེ་བདག་པོ་རྒྱག་བཞི ན་
སྦ ག ་ས་ཆོ ས ་སྒ ར ་ནས་བྱེས་ཀྱི ་ གདན་ས་ པ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ་ནས་

གསུམ་གནས་སྤ་ོ བྱས་པ་དེས་མཚོ ན་ང་རང་ བསམ་པ་ཞི ག་དང་། ལྷག་པར་ཚན་རི ག་པ་

ཚོ འི་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུ གས་རྒྱུ འི་ རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་བསམ་པ་རེད།

བདེ་ཐང་ཡོ ང ་གི ་ཡོ ད ་པ་དེ་ཚན་རི ག་པས་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ics

Secular Eth-

ཞི ་བདེ་ཟེར་དུས་ནང་གི ་ ང་ཚོ འི ་ སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པའི ་ སྐར
ོ ་དང་

ཕྱུར་བཅུ་ཙམ་ཡོ ད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།   ང་ འདུག བོད་པའི་ཡི ་གེར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་
རང་ཚོ འི ་ དམི གས་བསལ་ཆོ ས ་དང་མ་ གྱི་ཡི ་གེར་དཔེ་བལྟས་པ་ཞི ག་ཡི ན། ད་ཆ་
འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

Secular Ethics

ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།  

ང་རང་ཚོ འི་ སླབོ ་གྲྭའི་ ནང་ལ་མཚོ ན ་ན་ཕ་

ཞི ་བདེ་ཞི ག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་སེམས་

ཆགས་སྡང ་གི ་ བླར
ོ ་གཉེན ་པོ་ བསྟེན་སྟངས་ མེ ས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་བྱེད་

པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཞི ག་ཟུར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ནེ་ རྣམས་ཤུ གས་ཆེ ་ཡོ ད་བཞི ན་དུ་ཞི ་བདེ་ཡོ ང་

གཞུང་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་གཞན་ལ་ མཁན་ཚོ ར ་བཤད་པ་ལྟར ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ལ་

ཆེན་པོ་ཡི ན།

ང་ཚོ ར ་སྐད ་ཡི ག་ཟུ ར ་དུ་ ཡོ ད ་སྟབས་བོད ་ ནང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་། ང་རྒྱལ་དེ་
ར་ུ མཆོག་ལ་ཞུ་གཏུ ག་གནང་བ་ལྟར།

ནེ་ ཟེར་བ་ཁག་པོ་རེད།   དམི གས་བསལ་

རུ་མཆོ ག་གི ས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ ཆོ ས ་དད་མེ ད ་མཁན་ཚོ ་ ཡི ནའང་སེ མ ས་

འདི་ཡོ ང་ས་རྒྱ་གར་ནས་རེད།

རྒྱ་མི འ་ི ཟ་མ་ཧ་ཅང་བཞེས་

ཡོ ད་ཁོངས་ནས་ཆོ ས་དད་མེ ད་མཁན་དུང་ ཡོ ད་ཀྱང་བླ་ོ གཏད་ས་དེ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རེ ད་

ི ་ཚང་ ཐོག་ནས་ཕྱི ན་པ་ཡི ན་ན་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་
ཞེས་བཤད་ཡོ ང་སྐབས་འཛམ་གླང

ི ་ཞི ་བདེ་ཞེས་མི ་ཚང་མས་བཤད་ མར་ཁྱབ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་རེད།
ཐོག་སྲིད་བླནོ ་ནེ་རུ་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་ཁུར་ འཛམ་གླང
ཆེན་པོ་བཞེས་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲིན་ ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐྱོན་པ་རེད།

ནང་པའི་ མཁན་ཡི ན་སྟབས་སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དད་མེད་

འཆད་སྐབས་དམི གས་བསལ་ཆོ ས་དང་མ་ མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethའབྲེལ ་བའི ་ ཐོག ་ནས་བཤད་རྒྱུ ་ཞི ག ་རེ ད ། ics  ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་བོད་པ་ནང་ཚགས་

དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ་འཛམ་གླིང ་འདིའི་
སྟེང་རྒྱ་ཡི ག་ལས་བོད་ཡི ག་འདི་ཧ་ལས་པའི་
གནས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་ང་

ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་འདི་ཧ་ལས་པའི་གང
ྱོ ་པོ་
རེད་འདུག

ཆོས་དེའང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་

ལྡ་ེ བཙན་སྐུ་དུས་སུ་ཤུ གས་གཙོ ་བོ་བསྐྱོན་པ་

རེད། དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་
འཚོ ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོ ད།
བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཅེས་སོགས་

ི ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླང
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༩ འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མར་གཟིགས་རྟོག་ བ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།   སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་དུས་

པ་ཡི ན་ན་སོ ་སོ འི་མི ་ཚེ ་ཐུ ང་ཞི ང་འཚོ ་བའི་

ནས་ལམ་སེང་རྟོགས་ཐུ བ།

གནང་བ་དེར་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ

ཐུ ག་ནས་སོ་སོའ་ི ནང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་

ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ གནས་བབ་འོག ་ནས་བོད ་མི ་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

གནང་རྒྱུ་དང་།

སླབོ ་གའྲྭ ་ི སྒྲིག་གཞི་ཁག་ རྟག་ཏུ ་རང་གི ་དགེ་རྒན་གྱིས་སླབོ ་ཁྲིད་གང་

འགེལ ་དང་བཀའ་དྲིན ་སྙིང ་བཅངས་ཐོག ་
ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། དགེ་

རྒན་རྣམ་པས་ད་བར་སྐུ ་ ལས་ཧ་ལས་པ་
བསྐནྱོ ་ཡོ ད།

ད་དུང་ཡི ན་ནའང་མུ་མཐུ ད་

ནས་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་
ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ།

དོན་ཚན་བཞི་པ། སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་འཛི ན་གར
ྲྭ ་

དུས་ཐོག་ཡོ ང་དགོས་པ་དང་། ཞོགས་པ་ནང་

གནས་སྟངས་ཞན་པོ།
བ།

རང་གི་ཕ་མའང་འུ་

སོ་སོའ་ི སྤུན་མཆེད་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་

འབུད་བཏང་བ།

ཅེས་དང་།

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་

རྣམས་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་པ་མ་གཏོགས་

སོ་སོའ་ི གྲོགས་པོ་གྲོགས་ འཇོན་ཐང་མེད་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བཙན་བྱོལ་

མོ ་རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པ། བ་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེ ད་ཅེས་སོ གས་ཀྱི ་
སྤྱི ་ ཚོ ག ས་གང་འདྲ་ཞི ག ་ཏུ ་སོ ང ་ཡང་རང་ གསུང་བཤད་གནང་།   མཐར་སླབོ ་ཕྲུག་

ཉིད ་གྲོག ས་མེ ད ་ཁེར ་རྐྱང་དུ་ ལྷག ་རྒྱུ ་ཡི ན་ དང་ཕ་མ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་ད ྲི་ བར་ལན་
པ་གསལ་པོ་རེད།   སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ འདེབ ས་གནང་བསྟུན་དགེ་ རྒན་དང་ལས་

དུས ་རྟག་ཏུ ་ཆང་རག་དང་ཐ་མག་སོ ག ས་ བྱེད་རྣམས་དང་ཟུར་དུ་ལྷན་ཚོ གས་གནང་།

མྱོས་རྫས་རི གས་རྩ་བ་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་

ལག་ལྟར་གནང་རྒྱུ།   སླབོ ་དེབ་དུས་ཐོག་ ནས་འཛི ན་གྲྭར་ཡོ ང་སྐབས་སླབོ ་སྦྱོང་ཤེ ས་

མེད།    སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་ ཤེས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་ལག་ལྟར་གནང་ཕྱོགས་

གཞི ས་ཆགས་སུ་སླབོ ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་བཅས་

ཏེ་སླབོ ་དེབ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ པའི་ཆ་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་དགོས་

མ་ཞིག་ཡོ ད་པ་དེ་སེམས་ལ་དྲན་དགོས། དེ་ སྦང
ྱོ ་གི ་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་

འཛུ གས་ཤེ ས་རི གས་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་ ཉིན་གཅིག་ནང་ཚོ དུ ་ ༡༠ སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་

དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། དོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕ་ དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲུབ་འབྲས་

ི ་བོད་མི འི་
ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀོ་ལེ ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླང

ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདུག
སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་

གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ལྔའི་སྒ་ོ ནས་སླབོ ་གྲྭ་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་བགོ་འགམ
ྲེ ་ཐུ བ་པ།   གལ་ འདོད་ཀྱི་ཀུན་སླངོ ་དགོས་པ། སླབོ ་ཕྲུག་ཡི ན་
གལ་གཟི ག ས་ཚེ ་ འཕྲལ་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ཉུ ང་མཐར་ཡང་
བ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ། ཤེས་

ཡར་རྒྱས་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་མི ་ཚེ ་ལམ་ལྷངོ ས་ པ།   དགེ་རྒན་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་སླབོ ་ཚན་ ཡོ ན་ཡོ ད་ན་དཔལ་འབྱོར་རང་བཞི ན་གྱིས་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོ ང་ཐུ བ་སྐརོ ་གསུངས། དེ་ཡང་

དོན་ཚན་དང་པོ་ནི།

ི ་ནང་
སླབོ ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་དོ་དབྱིངས་ཡོ ད་པའི་ ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ནི་འཛམ་གླང

ད་ཆ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཐོག་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ མི ་ཚང་ཉམ་ཆུ ང ་དང་ཉམ་ཐག་གི ་ ཕྲུ ་ གུ ་

བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ལས་འགན་འཕར་ དང་། སླབོ ་གྲྭ་རྩིས་ལེན་ཟིན་སྟབས་ད་ཆ་སླབོ ་
དྲན་པའི་ཐོག་ནས་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་ཐོག་ངེས་པར་ གལ་དང་།   ལྷག་པར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་

མ།

ཕ་མ་ཞིག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ ཡག་པོ་དགོས་གལ། དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་

ྲེ ་ལམ་རྒྱུན་སྐངྱོ ་
སླབོ ་གྲྭར་གཏོང་ཐུ བ་པ་རྩམ་གྱི་ལས་འགན་ དབར་གྱི་མཛའ་བརྩེའི་འབལ

སྒྲུབ་པ་ཞིག་མ་རེད།   ཉིན་ལྟར་རང་གི་ཕྲུ་ དགོས ་གལ་ཆེ ་ སྐར
ོ ་དང་།གཞན་ཡང་དགེ་
གུར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ།
ཉིན་ རྒན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་ཆབ་སྲིད་ནང་

འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་པའི་སླབོ ་ག་ྲྭ ཁག་རྩིས་ལེན་ བ་དང་།    ལྷག་པར་བརྩེ་གདུང་ཡོ ད་པའི་ སླབོ ་སྦྱོང་སྦྱངས་འབྲས་སུ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལྟར ་རང་གི ་ ཕྲུ ་ གུ ར ་འཛི ན་གྲྭ འི ་ ནང་སླབོ ་ འཛུ ལ ་ནས་ལས་དོན ་སྤལ
ེ ་བ་སོ ག ས་བྱས་

ཟིན་པར་བརནྟེ ་སླབོ ་ག་ྲྭ ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ ཐོག་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་བ་ཡི ན་ན་དེས་མི ་

ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ཆགས་ཐུ བ་པ་དང་།   དཔལ་ ཚན་གང་བསླབས་ཡོ ད་མེ ད་དང་སླབོ ་གྲྭར་ ཚེ ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་སྐརོ །

གནས་སྟངས་ལ་གཞི གས་པའི་མཐུ ན་འགྱུར་ རྐནྱེ ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་ཐུ བ། དེར་བརནྟེ ་

ཅང་མང་པོ་ཡོ ད། སླབོ ་སྦངྱོ ་ཡག་པོ་ཆགས་

ལས་འཆར་བཀོད་སྒྲིག་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་ གཅི ག ་གི ་ མི ་ ཚེ ར ་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཤུ ག ས་
སྦྱར་རྒྱུ ་དེ་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་ཡི ན་པ་དང་། ང་ཚོ ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

སླབོ ་གའྲྭ ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་ ངོས་ནས་བཤད་ནའང་དེ་ལས་ཕན་ཡོ ན་ཆེ ་

ལས་བྱེད།   སླབོ ་གའྲྭ ་ི ནང་གི་ལས་དོན་ཆེ་ བ་ཞིག་མེད། རང་ལས་གཞན་གཅེས་ཟེར་

དེ་བཞིན་སྲིད་

འབྱོར་གྱི ་ དཀའ་ངལ་ཡང་སེ ལ ་ཐུ བ ་པ་ཧ་ སྤྱིར་སྟངས་གནས་ཚུ ལ་གང་ཡོ ད་མེ ད་སྐར
ོ ་ སྐངྱོ ་དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་འོས་བསྡའུ ་ི སྐབས་འོས་
ན་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱང་བསམ་དོན་

གྲུབ་ཐུ བ་པ། གལ་ཏེ་སླབོ ་སྦངྱོ ་མ་བྱེད་པར་
ཐ་མག་དང་ཆང་རག་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་

སྐད་ཆ་མང་རྩམ་བཤད་དགོས།   གལ་ མི ་རྣམས་ཀྱི་སྐརོ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་གཏམ་གླངེ ་

སྲིད་རང་གི ་ཕྲུ་གུ ས་ཐ་མག་སོ གས་ལོ ངས་ གནང་རྒྱུའི་རི གས་སོགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་
སུ ་སྤདྱོ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཚེ ་ཕྲུ ་གུ འི་སྐད་ཆ་ཤོ ད་ སྐརོ ་སོགས་གསུངས། །
སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་འདོན་སྟངས་སོགས་
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༄༅།

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

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༥
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ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་ས་དེར་ཚེ ་ག་ཚོ ད་རི ང་པོ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་རེད།

ི ་འདིར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་
།བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ བརྟན་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁྲི་རི ན་པོ་ བྱུང་བ་དེ་འཛམ་གླང

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ ཆེ་ཡང་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཧ་ཅང་ཡག་ ག་ཚོ ད་ཐུ བ་ཐུ བ་ཀྱིས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་

མཆོག་ལ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་དང་། མདོ་ པོ་བྱུང་། ཁྱོད་རང་ཚོ འ་ི ལས་བསྡམོ ས་སམ་ པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི ་ཉམས་གོང་

བཞི འི་རྣམ་གཞག་ཅེས་བཤད་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་ནི་ ཡག་པོ་འདུག

བོད ་གངས་ཅན་གྱི ་ ལྗངོ ས་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཚང་མར་ངོས ་ཀྱི ས ་གུ ས ་པ་

ཀྱི་བསྟན་པ་གཅི ག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཆོས་
གང་གཅིག་ལའང་བཤད་རྒྱུ་མི ་འདུག

ལུགས་ཚང་མ་མི ས་ཆོ ས་ལུགས་ཡི ན་པས་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་བཅས་
ཀུན་ཕན་གླང

སླབེ ས་ཡོ ད་པའི་མི ་ཞི ག་རེད། མི ་མང་པོར་

བརྩེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། སྐྱེས་པའི་སྐབས་

ཇི ་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་

བསྡམ
ོ ས་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོ འི་བོད་ལ་སངས་

ཐུ བ་པར་ཤི ་འགྲོ་བ་རེད།

སྨད་ཆོལ་ཁ། རྡ་སར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཆུ་ སྙན་ཞུ ་དེ་ཆ་ཚང་ངོས་ཀྱི ས་ཀླགོ ་ཁོམ་བྱུང་ འཕེལ་ཡོ ང་བ་དང་། མདོར་ན།། བསྟན་པ་

སྒང་། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་ར་དབང་ལ་ ཡོ ད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར། ཁྱོད་ཚོ ་ཚང་ རི ན་ཆེན་མཆོག་གི ས་མ་ཁྱབ་པའམ།། ཁྱབ་
ཀྱི ་ ཚོ ག ས་སྐྱི ད ་ཁག་ནས་མཉམ་རུབ ་ཀྱི ས ་

ྱེ ་པའི་སྐབས་ནས་རྩ་ཆེ་ཤོས་བྱམས་
ད་ལྟ་ ངོས ་རང་ལོ ་ བརྒྱད་ཅུ ་ གྱ་གསུ མ ་ལ་ མི ར་སྐས

ཐུ ག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་དང་། སྤུས་
དག་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེ ད།

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་སྟེ།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་

དེའི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་པར་བོད་ཀྱི ་སྐད་

ི ་
སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་གླང

ནས་མི ་ལ་བྱམས་བརྩེ་མེ ད་ན་ཕྲུ་གུ ་འཚོ ་མི ་
བྱམས་བརྩེ་ལ་

བར ནྟེ ་ནས་མི ་སྐ ྱེས ་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་ལ་
བརྟེན་ནས་མི ་འཚོ ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན།
མི འི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་གཙོ ་

གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ ར ནྟེ ་མཆོ ག ་སྤྱན་སྔར ་

ཡི ག་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག

དེང་སང་རྒྱ་

བོར་བྱས་ཏེ་བཤད་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་

སྒལ
ྲོ ་དཀར་ཡི ད་བཞི ན་འཁོར་ལོ འི་ཆོ ་གའི་

ཚོ ས་བོད་ཡི ག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་

ཡོ ད་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་

ནག་གི ་ ནང་ཆོ ས ་ལ་དོ་ སྣང་སླབེ ས་མཁན་

བརྟན་བཞུ ག ས་གོ ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་

སྒ་ོ ནས་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་

དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ མ་དམ་ཚི ག་གོ ང ་བུ ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ ཐོག ་ ཀྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི།།
ི ་རྗེ་ཆེ ན་པོས་ཡི ད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡི ས།།
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་ ལུ གས་དགུ ང ་ ནས་དེ་རི ང་འདིར་བརྟན་བཞུ གས་བྱེད་ཀྱི ་ སྙང

ཡོ ད།

གྲངས་ ༨༤ དང་བོད་ལུགས་དགུང་གྲངས་ ཡོ ད་པ་རེད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཚེ ་ ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་

བརྟེན།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བོད་གངས་

ཅན་གྱི ་ ལྗངོ ས་ལ་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ མཁན་

ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་དང་

ལྟར་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མ་མི འི་ཆོ ས་ལུགས་

ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་ལ་ང་ཚོ ་ བོད ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་

པའི་ དོན ་དུ་ དགུ ང ་སྐགེ ་གི ་ མཚན་མ་ཕྲ་མོ ་ དམི གས་པ་བརྟན་པོ་བྱས་པ་ཡི ན། ཧ་ཅང་ མཚོ ན ་པའི ་ རྒྱ་དཀར་ནག་གི ་ ནང་པ་གཙོ ་

རང་གི ་ ཐོག ་ནས་གཞི ་ ལམ་འབྲས་གསུ མ ་

ཙམ་ཡང་མི ་བཞེས་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་ ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར། དེ་རི ང་ཚེ ་ བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཚོ ར་ཕན་ཐོགས་

བོད་གངས་ཅན་པའི་བོད་འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི་ གྲུབ་སྐྱོན་པའི་བླ་མ་དེ་དག་གི ་རྩ་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་ བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་། ཁྱོད་རང་ཚོ ས་པཎ་
མགོན་དཔུང་དམ་པར་༸སྐ་ུ ཚེ ་༸ཞབས་པད་ བླ་མ་གོང་མ་དག་གི ས་དེང་སང་དངོས་སུ་ གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་སྐུ་ཐང་ཞི ག་བཟོས་འདུག
བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་ཅི ང ་ཐུ ག ས་ཀྱི ་ བཞེད ་ སྤྱི ར ་འག ་ྲོ བ་སྤྱི ་ དང་ཡང་སྒས
ོ ་འཛམ་གླིང ་ དེང་སང་གི ་དུས་ཚོ ད་འདིར་པཎ་གྲུབ་བཅུ་

དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེ ད་ལྷུན་གྱི ས་ འདི། བྱེ་བྲག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ བདུན་ཞེས་འཛམ་གླིང་འདིར་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པ་སོགས་ལ་དམི གས་ནས་གོང་ཚེ ས་ ཀྱི ་ བསྟན་འགྲོའི ་ དོན ་མཛད་རྒྱུ ་སྐུ ་ དངོས ་ ཀྱི་བསྟན་པ་རི གས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་དགའ་ སུ ་ བཞུ ག ས་ནས་གནང་གི ་ཡོ ད ་པ་མ་རེ ད ། ཕབ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐོག་ངོ་

ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྣམ་གྲྭ་མཁན་ གང་ལྟར།

པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གོང་མ་དག་ སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ཧ་

བོད་མི འ་ི གི ་མི ་ཡི ་མི ་ཚབ་དང་གསུང་གི ་གསུང་ཚབ་ ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་སྔ་ང་རང་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ བྱེད་མཁན་ངོས ་རང་ཆགས་ཡོ ད ་པ་རེ ད །

ཚོ ར ་རྒྱན་དྲུ ག ་མཆོ ག ་གཉིས ་མ་གཏོག ས་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། གཉུ ག་མར་གནས་པ་ དེར ་བར ནྟེ ་ཚེ ་ དྲིལ ་བགྱི ས ་པའི ་ བླ་ མ་གོ ང ་ པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་གྲྭ་བཙུ ན་སྔགས་ མ་དག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་བྱིན་རླངས་ལོ ས་ཡོ ང་། གཞན་པ་ཚོ ་ ཁུ ་ སི མ ་པོར ་བྱས་ཏེ་ བཞུ ག ས་
གསུམ།

དེ་བཞི ན་མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་ སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚི ག   མ་ལུས་སེམས་ཅན་ པའི་སྲོལ་ལྟ་བུ་རེད།

ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་།། བདུད་སྡ་ེ དཔུང་
པོ་ མཆོ ག ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ གདན་ཞུ ས ་ བཅས་མི ་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ།། དངོས་

ཀྱིས་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོ ར་བདེ་བར་ རྣམས་མ་ལུས་ཇི ་བཞི ན་མཁྱེན་གྱུར་པའི།།
འཁོད་པ་དང་བསྟུན།

གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པས་ བཅོ མ ་ལྡ ན ་འཁོ ར ་བཅས་གནས་འདི ར ་

སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ གཤེགས་སུ་གསོལ།། བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་

མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ གྲངས་མེད་དུ་མ་ར།ུ །

གང་ལྟར་པཎ་གྲུབ་

ཡོ ད་པ་ནི་བོད་པ་གཅིག་པུ་རེད། དེ་ང་རང་

དེ་མི ན ་པར་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ་ལ་རྒྱུ ་

ཡི ན་པས་བྱམས་བརྩེ་བཤད་མཁན་ཤ་སྟག་
རེད། ཡི ན་ནའང་། རི གས་པའི་ཐོག་ནས་

འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཆེ ད་ཆོ ས་ལུགས་གཞན་

པ་བཀའ་འད་ྲི ཞུ ས་ན་དེ་འད་ྲི རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་མ་

རེད། དེ་དཀོན་མཆོག་རང་གི ས་མཁྱེན་གྱི་

ནས་ང་ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ངོམ་

གྱི་འདུག ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་རྒྱུད་ནི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་རང་གི ས་ཀྱང་ང་ལ་དད་པ་བྱས་མོས་

བསྟན་པ་སྔར་མེ ད་གསར་དུ་བཙུ གས་ནས་

མ་རེད།

བསྟན་པ་དང་འགྲོ་
ཕྱོགས་གཉིས་

པ་ལ་ང་ཚོ འི ་ མེ ས ་པོ་ ཚོ ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་

རེད། དེ་མི ན་དྲི་བ་དྲིས་ཆོག་གི ་མ་རེད་ཟེར་

པ་བྱས་ཏེ་ངས་གང་བཤད་པ་བརྩི་དགོས་པ་
ངས་བཤད་ཡོ ད་པ་ལ་ཁྱོད་རང་

བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་
ལྷག་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་

ཞི ག་ཡོ ང་གི ་འདུག་ཚེ ་དེ་ཉམས་ལེ ན་བྱོས།

རང་གི ས་བརྩམས་ནས་ཧ་ལས་པ་རེད། དེ་

བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེ ར་བཞི ན་དུ།།

དག་གི ་འགྲེལ་བ་པོ་ཏི་ཁྲི་ཕྲག་ཡོ ད་པ་བོད་པ་

རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ ་ནི་ང་ཚོ ་ཚང་མའི་ལས་

ཡོ ད་པ་རེད།

བཅར་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེ གས་བཤད་གླིང་ རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་པ། ཁྱེད་

གང་

བའི་དོན་བྱེད་པའང་རེད།

འདེགས་སྒྲུབ་པ་རེད།

བརྒྱབ་ནས་ཡོ ང ་བ་དེ་ ནི ་ ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ན ་

བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་རེད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་རེད།

རེ ད ་ཟེར ་བ་མ་གཏོག ས་གང་ཡང་ཡོ ད ་པ་

པ་རྣམ་དག་བྱས་ཏེ་གཙོ ་ཆེ ་ཤོ ས་རི ས་མེ ད་

པར་རི གས་པའི ་ ལམ་ནས་འགྲེལ ་བཤད་

འདུག

ཚོ ས་ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་ནས་བསྟན་པའི་ཞབས་

གི ས ་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་དང་མཐུ ན ་

དེ་དག་

པོ་རེད། སྐྱབས་སུ་མཆི ་རྩ་ཆེན་པོ་རེད།

སྨནོ ་ལམ་

གྱི་རྣམ་གཞག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞི ག་བཤད་རྒྱུ ་

འགན་རེད། ངོས་ཀྱིས་མགོ་ཁྲིད་ནས་སོ་སོ་

འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་

རས
ྗེ ་བརྟན་བཞུ གས་ཀྱི ་རྡོ་རྗེ་སླབོ ་དཔོན་སྐུ་ ཐུ གས་རྗེས་རྣམ་སྦྱངས་ཤི ང་།།

ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་འདི་ བོད ་སྐད ་

བཅུ ་བདུན་གྱི ་མཚན་གོང་ལ་གཏོད་མཁན་

དེ་ངོས་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད།

བརྩིས་པར་ཆོ ས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་དང་

བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད། དུས་ཀྱི་མཐའ་འདི་

ོ ་འཚོ ་ ཐུ བ ་པ་
ཉིད ་ཀྱི ་ གདུལ ་ཞི ང ་བོད ་ཁ་བ་གངས་ཅན་ བཏོན ་རྒྱུ ་དང་བླ་མ་གོང ་མ་ཚོ འི་ཐུ གས་རྗེ་ དུང ་ཡི ན་ནའང་ལོ ་ བརྒྱ་སྐར

ུ ་ནས་ཚེ ་ཡི ་བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་སོགས་ལ་ ཞི ག་དང་། དེའ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོ འ་ི བོད་མི ས་
ལྗངོ ས་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་དང་བཅས་ བསྐལ

མཁན་གྱི ས ་བྱམས་བརྩེ་གལ་ཆེ ན ་པོར ་མ་

ཞེན་ཁོག་བྱས་ཏེ་གསོད་རེས་གཏོང་མཁན་

ལོ ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི ས་

ད་

བརྩེ་གསུ ང ས་ཡོ ད ་ཀྱང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་བྱེད་

རྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་དེ་བོད་ཀྱི་མེ ས་པོ་ཚོ ས་

༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་དགུང་སྐགེ ་ཁེལ་གྱི་ཡོ ད་ སྦྱིན་ཡེ ་ཤེས་འཁོར་ལོ འི་ཆོ ་ག་འདོན་བཞི ན་ ཤོག །  ཅེས་གསུངས་པ་དེ་བཞི ན་ད་ལྟའ་ི
པར་བརྟེན། སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གང་ པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ ངོས ་ཀྱི ས ་ཀྱང་གསལ་སྣང་ བར་དུ་གང་ཡོ ང་ཅི་ཡོ ང་བྱས་པ་ཡི ན།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི ་ལ་ཕན་གྱི་

རེད།

ལའང་སྐལ
ུ ། ཁྱོད་རང་ཚོ ་ཚང་མས་བསམ་

ཀྱི ་ བཤད་གྲྭ ་ ཁག་གི ས ་རྐང་ཁུ ར ་ལེ ན ་གྱི ་
ཉེ་ལམ་ནབུ ་ལ་དྭགས་ནས་

ཤར་མོ ན ་བར་དུ་ བོད ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་

ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བ་

ཡོ ད་པའི་ས་ཁུལ་དག་གི ས་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་

ཚོ ས་བརྟག་དཔྱད་བྱོས། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་
དགེ ་ སླ ང
ོ ་དག་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱི ས །།

ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི ་བཀའ།།

བླང་

བར་བྱ་ཡི ་གུས་ཕྱིར་མི ན།། ཞེས་གསུངས་
དེ་རི ང་འདིར་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་

ཡོ ད།

གྱི ་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུ གས་གནང་བ་རེ ད།  
ངོས ་རང་སྤྱི ར ་འཛམ་གླིང ་གི ་ སེ མ ས་ཚང་

མར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
གི ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས།།

སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི ས་མག ྲོན ་དུ་

གཉེར།། ཞེས་བརྗོད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་

གི ་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ བཞེད ་འག ་ྲོ དོན ་མཛད་དུས ་འདིར ་ལགས་

མཚན་བཀོད་ནས་འཆད་མཁན་ཞི ག་རེ ད།

བཙུགས་ནས་གུ་ར་ུ རི ན་པོ་ཆེ་ཉེ་སྔནོ ་ལྡ་ི ལི ར་

གནང་སྟེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་ དང་བཅས་པ་ལ་ཐུ གས་བསྐྱེད་སྨནོ ་ལམ་ཧ་

ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་གཅེས ་འཛི ན་བྱེད་པ་ལ་དམ་

དགོ ན ་པ་ཚང་མ་སླབོ ་སྦ ྱོང ་བྱེད་སའི ་ བསྟི་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ དོན ་ཡི ད་བྱེད་མེ ད ་པར་གཞན་དོན ་འབའ་

མཆོ ག་གི ས་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་ ཞི ག་དགོངས་ནས་ཐོག་མར་ཐུ གས་བསྐྱེད།

གྱུར་གྱི ་དམ་ཚི ག་ལྡན་པ་ཞི ག་བྱེད་ཀྱི ་ཡི ན་ དེས་ངོས་ལ་བཤད་སོང་། ཧ་ཅང་དགའ་བོ་
ཞེས་བྲིས་ཡོ ད་པ་ངོས་ནས་རོབ་ཙམ་མཐོང་ བྱུང་། འགྲིག་འདུག་མངོན་པར་བསྟོད་པ་

བརྟེན ་ཁྱོད ་རང་ཚོ ས ་རེ ་ བ་བརྒྱབ་པ་ནང་

རྡ་སར་རྟེན་གཞི ་བྱས་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའམ་འཚང་

བཞི ན་པ་ལྟར་དཔལ་ནཱ ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ ལ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ མི ་ཡོ ང ་ནས་དམི གས་

སྡདོ ་ཐུ བ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་རེད། དེ་

མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་རྒྱས་པར་གསུང་འདོན་ ན།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཞུ ག ས་བསྟར་འབུལ ་ཞུ ས ་གྲུ བ ་མཚམས་ ཅང་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། རང་

སྟོན་སྩལ་དོན། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་དང་། བར་དུ་ཚོ གས་བསགས། མཐར་མངོན་པར་
མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁ།

པའི་ཆུ་སྒང་།

ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་ར་ རྒྱ་བཞི ན་པ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན། དེང་

ཝང་ལ་བཅས་ཀྱི་ཚོ གས་སྐྱི ད་ཁག་ནས་ཚེ ་ སང་གི ་དུས་ཚོ ད་འདིར་སྟོན་པ་འཁོར་དང་
སྦྱི ན ་ཡེ ་ ཤེ ས ་འཁོ ར ་ལོ འི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ ་ོ ནས་ བཅས་པའི ་ ལེ ག ས་པར་བཤད་པ་རྨད་དུ་

ཁྱོད་རང་ཚོ འི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་གི ་ནང་དུ་བོད་
བཅའ་ལྟ་བུ་བཞག་གི ་ཡི ན། གོང་བུ་གཅིག་

ཐུ ག་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི ་རྒྱུ ད་དུ་ཡོ ད་པའི་
གནས་ཤི ག ་བཟོ་ རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

སོང་། དེར་བརྟེན། ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་ ཡི ན། ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་ཡོ ད་པས་ལ་དྭགས་

ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མཆི ས་སོ་ཅོག་ལ་དངོས་དང་

བརྒྱུ ད་པའི ་ སྒ་ོ ནས་ག་རེ ་ ཕན་ཐོག ས་བྱེད་

ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡང་སྒསོ ་སོ་སོའ་ི
ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི ས ་འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པ་

ནི་བོད་གངས་ཅན་འདི་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་

བཞི ན ་ངོས ་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་ཀྱང་ལོ ་ བརྒྱ་སྐར
ོ ་

རི ག ས་པ་དང་ལྡན ་པའི ་ ཐོག ་ནས་གཞི ་ ཡི ་ ཡུལ་གང་དག་ཡི ན་པ་མང་ཚོ གས་ལ་བཤད་

ལ་ངོས ་རང་གི ས ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་ ཡི ན།  

ཚུ ལ་བདེན་པ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་བདེན་ གང་ལྟར་ཁུར་ཡག་པོ་ལེན་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་

སྩལ། །

གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གཉིས། ལམ་གྱི་གནས་

ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུ ་བྱུང་།

མཁྱེན་སོང་ངམ།
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