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་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།
ལོ་ ༣ ཨང༌། ༩

27th February 2019

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

Vol. 3 Issue 9 Price Rs. 1

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མ་སྙངི ་པོའ་ི བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་
གླང

༢༠༡༩

མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛི ན། མཁན་

རི ན་པོ་ཆེ ་ཀུ ན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོ གས་

འདི་བརྩམས་པ་རེད། མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་ད་ལྟ་

བཞུ གས་མེ ད་པ་མ་གཏོགས་ཁོང་ལ་སྐུ་རྩེད་

འབ ྱེད ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མ་སྙིང ་པོའི ་

བཏགས་ན་ཁྱད་པར་མི ་འདུག གང་ལྟར་སྐད་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་
དེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་ གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་རྡ་སའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ ་བོད་
ཡོ ད་པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད། གང་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་ མི་སྐྱབས་བཅོལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི ་

གཞུང་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། ངོས་ཀྱིས་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་

རྒྱལ་དེབ་སྐལ
ྱེ ་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབདྱེ ་

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བོད་ མཛད་སྒརོ ་ཇི ་ལྟར་མགྲོན་འབོད་ལྟར་བོད་མི འི་
ཡི ག་དང་། མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུམ་འཛོ མས་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་

ནང་པ་བདྱེ ་དགོས་ཞེས་རྗོད་སྐབས་ཕྱི ་ནང་
དབུ་མ་སྙངི ་པོའ་ི ཞལ་ལུང་

དག་ཚང་མའི ་ ཁྱད་པར་ལུ ང ་ཙམ་མ་ཡི ན་

ནས་ཐོབ་ཡོ ད།

བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཀྱང་དེའ་ི ཞལ་ལུང་མི ་འདུག

རེད།

ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞི ན་

དབུ་མ་སྙངི ་པོ་གཞུང་གལ་ཆེན་པོའ་ི

གྲས་རེད།

ཡི ན་ནའང་དེའ་ི ཞལ་རྒྱུན་མི ་

འདུག ངོས་ཀྱིས་དེ་གང་དྲག་བསམས་སོང་།

ངོས་ཀྱིས་དེའི་ཞལ་རྒྱུ ན་ཞི ག་སྤལ
ེ ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་བསམས་པ་རེད།

གཞུང་ཆེན་བཅུ་

ཞི ག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་རེད། འོན་

པོའི་མཆན་འགྲེལ་ཞི ག་བྱུང་ན་བསམས་པ་
རེད།

ཞུ་དགོས་པ་ཞི ག་འདུག

སླབོ ་དཔོན ་ལེ ག ས་ལྡན ་འབྱེད ་ཀྱི ས ་མཛད་

ི ་པོའི་མཆན་འགྲེལ་ལ་བོད་
དབུ་མ་སྙངི ་ པའི་དབུ་མ་སྙང

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་ནས་ཕར་ཞལ་

ལུ ང ་ཞུ ས ་ཏེ་ དབུ ་ མ་སྙིང ་པོའི ་ ཞལ་ལུ ང ་གི ་
རྒྱུན་ཞི ག་བྱུང་ན་བསམས་པ་རེད།

ངོས་

དབུ ས ་གཙང་གི ་ སྐད ་དུ་ ཞེ ས ་པ་དེ་ གསུ ང ་

དེར་ཁྱད་གང་ཡང་མེད།

གང་མཚམས་ཤི ག་ནས་བོད་ལ་

ནའང་ཨ་མདོའ་ི སྐད་དུ། ཁམས་པའི་སྐད་དུ།

པ་བཞི ན། མཁན་རི ན་པོ་ཆེས་མཆན་འགྲེལ་

བཀའ་འགྱུ ར ་པོ་ ཏི ་ བརྒྱ་ལྷ ག ་དང་བསྟན་
འགྱུ ར ་པོ་ ཏི་ ཉིས ་བརྒྱ་ཉི་ ཤུ ་ རྩ་གྲངས་ཡོ ད ་

མཛད།༽

པ་ཡི ན་ན་འགྲིག་གི ་རེད། ༼ཅེས་ཞལ་ཤོབ་

མཆན་འགྲེལ་ཞི ག་བརྩམ་རོགས་གནང་ཞུས་

དང་། རྒན་རི ག་འཛི ན་བསྟན་པ། ས་སྐྱའི་

གནང་བ་དང་།

པ་དེ་ དག་བོད ་པའི ་ ཡི ་གེ ་ ཤ་སྟག་ཆགས་

དྭགས་ཀྱི་སྐད་དུ། བོད་མོན་པའི་སྐད་དུ། བོད་

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་ཀུ ན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་

ཱ
ནས་དཔེ་ ཆ་མང་པོ་ བོད ་ཡི ག་ནང་བསྒྱུ ར་ སེང་ྒེ མཆོག་ཕེབས་འདུག སྐབས་དེར་ཧི་མ་ཅལ་

དགོས་པ་མི ་འདུག བོད་སྐད་དུ་ཞེས་གསུང་

ནས་ཀུན་སླངོ ་དེ་འཁྱེར་བ་རེད། དེར་བརྟེན་

གསུམ་གྱིས་མཚོ ན་པས་གཞུ ང་མང་པོ་ཞི ག་

གི ་ ཞལ་རྒྱུ ན་ངོས ་ལ་ཁུ ་ ན ་ུ བླ་ མ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

སྐད་དུ་ཞེས་པ་དེ་གསུང་དགོས་ཀྱི་མི ་འདུག  

བྷ་ོ ཊའི་སྐད་སོགས་མི ང་ག་རེ་བཏགས་ན་མ་

བཀའ་ཆོ ས ་ཉིན ་དང་པོར ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

པར་རི གས་པའི་ལམ་ནས་ཤེ ས་དགོས་པར་

འདུག   རི ན་པོ་ཆེས་བོད་དབུས་གཙང་གི ་

རེད། བོད་སྐད་ཟེར་བ་དང་། རྫོང་ཁའི་སྐད།

གྲངས་བཞི འི ་ རི ང ་སླབོ ་དཔོན ་ལེ ག ས་ལྡན ་

གི ་ ཆོ ས ་དང་ལྟ ་ གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད ་པ་དེ་

སྐད་ཀྱི་གདངས་མི ་འདྲ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོ ང་གི ་

འབྲས་ལྗངོ ས་ཀྱི་སྐད་དུ། བོད་ནང་དུ་མཚོ ན་

ལུང་ཚན་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་

ཡོ ད།

གདངས་མི ་འདྲ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོ ད་པ་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ི ་པོ་མཆན་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་དབུ་མ་སྙང

འགྲེལ་དངོས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ར་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་ ༡༧ གཏན་འབེབས་
གནང་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥
ཉིན་བོད་མི ར་རོགས་དངུལ་གྲོས་ཆོ ད་ལ་ཨ་

རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་

སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་ཐུ བ་ཐབས་ཆེད་ཡི ན་འདུག་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་གསུང་

མེ ད་པར་མུ ་མཐུ ད་འཕྲོ་རྣམས་མཇུག་སྐྱོང་

རྒྱུ འི ་ ལས་གཞི ར ་དངུ ལ ་དེ་ དག་རྩ་བ་ནས་

གྲོས་ཚོ ག ས་གཉིས ་ནས་གཞི ས ་བྱེས ་བོད ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་

འགྱུར་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཧ་ཅང་ཆེ ་ཞུ ་
རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།  ཕྱོགས་མཚུངས་

ཞི ང་།

པ་ལས།   བོད་ནང་དུ་ཕྱི་མི ་གནས་སྤ་ོ བྱ་

མཚམས་སྲི ད ་འཛི ན་ཌོ ་ ནལ་ཊམ་མཆོ ག ་

བདེ་སྤྱོད་གཏོང་མི ་ཆོག་པ་མ་ཟད།   བོད་

དུ་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་སོ གས་

སྡདོ ་ལས་གཞི ་དང་།

གི ས་མཚན་རྟགས་བཀོད་འདུག   བོད་ནང་

ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་རི ག་འཛི ན་སྐ ྱོང ་དང་།
ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས།

དེ་བཞི ན་ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐབྱོ ་ལས་གཞི ར་དམི གས་ནས་རོ གས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་།   རྒྱ་གར་

དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི ་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་གི ་
ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་རི ག་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་
གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་གཞི ས་ཆགས་སྲ་བརྟན་

ལ་དམི གས་ནས་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་

དྲུག་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག

བོད་ནང་དུ་རོ གས་དངུལ་དེས་བོད་མི ་ཚོ ར་

རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུ བ་ཐབས་སླད་དང་། བོད་
མི འི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་འཛི ན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་དེབ ་ལས་ཁུ ང ས་གསར་པ་དབུ ་ འབྱེད ་ཀྱི ་
མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པ།

བོད་སྐད་དུ་ཞེས་གསུང་པ་ཡི ན་ན་འགྲིག་པ་

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་ཉིན་

དོན།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

རི གས་མི ན་པ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་གཏན་
དེ་བཞི ན་བོད་མི ར་

དོན།

ཐེངས་འདིར་ཨ་རི འ་ི གཞུང་དང་

མི ་རྣམས་ལ་མུ ་མཐུ ད་དཔལ་འབྱོར་མཐུ ན་

བདག་པའི་ས་ཞི ང་དང་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་

ལས་གཞི ་སོགས་ལ་རྩ་བ་ནས་བཏང་མི ་ཆོ ག་

དཀར་ཚང་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

བོད ་རི ག ས་མི ན་པ་ཚོ ར ་མཁོ་ སྤྲོད ་བྱ་རྒྱུ འི ་

རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་སྐལ་རྡོར་དབུ་
འདི་

པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་མ་ཟད།   རོགས་

ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ བར་ཨ་རི འ་ི

ཡོ ད་ཨ་རི འི་ལས་ཁུངས་ནས་དོ་ནན་དགོས་

རྩིས་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས།

བཞི ན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི འི་

གཏན་འབེབ ས་གནང་ཐུ བ ་པར་ང་ཚོ ར ་ཧ་

དངུལ་དེ་དག་འགྲོ་སོང་གཏོང་སྐབས་འབྲེལ་

པའི་བཀོད་མངགས་གནང་འདུག     དེ་
འཛི ན་སྐ ྱོང ་དང་འབྲེལ་བའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་སྔནོ ་

དེའ་ི སྔནོ ་ཚུད་

ནས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་མི ར་རོགས་དངུལ་
ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་བྱུང་།

ད་ཐེངས་

ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་།

ལྷག་པར་བོད་མི འ་ི

འཐབ་རྩོད་རྒྱུ ན་སྐྱོང་ལ་ཆེ ས་གལ་གནད་ཆེ ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་མོ ན ་གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ་
སྲ་བརྟན་ཆེ ད་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ ་ཡོ ང་ངེས་པ་ གླངི ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

དང་། དེ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་

༄༅།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་

རི ག་གཞུང་འཛི ན་སྐངྱོ ་བསྟི་གནས་ཁང་ཡུན་ བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་ཕྱི་
གནས་ཐུ བ ་ཅི ང ་བཙན་བ ལ
ྱོ ་བོད ་མི འི་ མང་ ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ནས་ ༢༥ བར་
གཙོ འི ་ ལམ་ས ྲོལ ་སྲ་བརྟན་རྒྱུ ན་སྐ ྱོང ་དང་ རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕགྱོ ས་མོན་གྷ་ོ རུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕགྱོ ས་
ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡོ ད།

ུ ་པ་སྐྱེད་སྲིང་ཐུ བ་རྒྱུ ར་ཡང་ དེ་ཡང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣
འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ནས
ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག ས་ཡོ ང ་བར་གདོན ་མི ་ཟ།   ཉིན་འབྲས་བླ་ོ གླངི ་བོད་རི གས་མཐོ་རི མ་སླབོ ་མའི་
ད་བར་རོ ག ས་དངུ ལ ་གནང་བ་དེ་ དག་གི ་
གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་བཟའ་བ་ནི་མི ག་མཐོང་
ལག་ཟིན་ཡི ན་པ་ལྟར།

སླད་ཀྱང་རོགས་

དངུ ལ ་དེ་ དག་ཕྱི ་ གསལ་ནང་གསལ་དང་

དང་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་ ལས་དོན ་ཆེ ད ་ཨ་

རོགས་དངུལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེས་

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

འགངས་ཆེ ་བ་དེ་དག་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་ ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །

སྒརོ ་ས་ཡ་གསུམ་གནང་འདུག  

མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ཇཱཡ་རཱམ་
རམ་ཐཱ་ཀུར་ Jai Ram Thakur མཆོག་
དང་མངའ་སྡའེ ི་བཟའ་འབྲུའི་བླནོ ་ཆེན་ཀི ་ཤན་ཀ་
པུར་ Kishan Kapoor མཆོག དེ་བཞི ན་
གྲོང་ཁྱེར་ཡར་རྒྱས་བླནོ ་ཆེ ན་སར་ཝཱིན་ཅོ་དེ་རི ་
Sarveen Chaudharyམཆོག དེ་བཞི ན་
མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཧོ་ཤི ་ཡ་རི ་སི ངྒ་
Hoshiyar Singh མཆོག  དབུས་གཞུང་
གི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀི ར་
པཱལ་པར་མར་ Kripal Parmar མཆོག
དེ་བཞི ན་ཉེན་རགྟོ ་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་སན་
དཱབི ་ཀུ་མཱར་ Sandeep Kumar ལགས་
སོགས་ཕེབས་འདུག
གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་
སྐལ་རྡོར་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་དང་། རྡ་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཟླ་བ་རི ན་ཆེ ན་ལགས་ཀྱང་
ཕེབས་འདུག ལས་ཁུངས་གསར་པ་དེ་ནི་དེ་སྔ་
རྡ་སའི་ཉེན་རགྟོ ་ལས་ཁུངས་སུ ་ལས་ཁུངས་རྙིང་
པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ ་གསར་པ་ཞི ག་བརྒྱབ་
པ་ཡི ན་འདུག   ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་
གཞི འ་ི ཆེད་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༢༤༡ འགྲོ་གྲོན་
བཏང་འདུག་པ་བཅས།།

བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལས་འཆར་གལ་ ཚུ ལ་མཐུ ན་ལམ་ནས་བེད་སྤདྱོ ་གཏོང་རྒྱུ ར་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པའི ་ བོད ་རི ག ས་
མཐོ་རི མ་སླབོ ་མའི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༣ པའི་
མཛད་སྒའོ ་ི དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་དུ་ངོ་བཅར་
དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུ ག ས་འཕྲོད་སྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གོ ་ སྒྲི ག ་
ཞུ ས ་པའི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་སི ལ ་སྤལ
ོ ་འགྲན་བསྡུར ་
གྱི་ཉིན་མཐའ་མའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་ངོ་བཅར་
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་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧
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ཕྱི་མི ་བོད་ནང་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ སྤྱིར་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་དེ་ ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་དང་བོད་ལ་འགྲོ་མཁན་ པའི ་ དུས ་ཚི གས་ཞི ག་ཀྱང་འཁེ ལ ་ཡོ ད།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི འི་ཆོ ས་ སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ ཚོ ར ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་གོ་ སྒྲི ག ་ དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱུ ་མཚན་སྣ་

མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་དུས ་ཆེ ན ་

མི ་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞི ན་བྱེས་

བཏང་བ་དང་མཆོ ད་མཇལ་འགྲོ་བ་སོ གས་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་ དུས ་ཆེ ན ་ཁག་དང་ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་མང་ ཞུ ་ མཁན་ལས་ཁུ ང ས་བརྒྱུ ད་ནས་གསལ་ ཚོ ག ས་ལ་བསྙད ་དེ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་གཞུ ང ་འབྲེལ་ ཉིན་མོ་སོགས་ལ་བོད་མི ་ཚོ ས་བསང་གསོལ་

ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བའི་དུས་ཚི གས་གལ་ཆེ ར་ ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅི ག་ བསྒྲགས་དེ་སྤལེ ་འདུག

དམི གས་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་ མཐུ ན ་ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དབང་

རྒྱུ ན་ལྡན ་ཆོ ས ་ཕ ག
ྱོ ས་ཀྱི ་ བ དྱེ ་སྒ་ོ ཁག་སྤལ
ེ ་

རུ་གཏོང་སལ
ྲོ ་ཡོ ད་པ་ལྟར་འདི་ལོ འི་ཕྱི ་ཟླ་ སྒྱུ ར་ལ་ཞི ་ རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་
༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གཙོ་བོར་དམི གས་ནས་ སྤལེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་དུས་

ཟད།   བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

སྤལེ ་འགོ་བརྩམས་འདུག   དེ་ཡང་ཐེངས་ དེ་ ཡང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མགྲིན་

མཇལ་འགྲོ་རྒྱུས་མཚོ ན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་

ནང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། རྒྱ་

བཏང་བ་སོགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།  ཉེ་ལམ་

རྒྱུ ར་དམ་བསྒྲགས་ཆེ ན་པོ་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་
ཏང་ཡོ ན་ལས་བདྱེ ་ཚོ ར་དགོན་པར་མཆོ ད་

བོད ་ནང་དུ་ དམ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ ཚི གས་ཤི ག་ཀྱང་འཁེལ་ཡོ ད།  

འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་དང་ཡུ་གུ ར་ ཚབ་པ་ཕྱི ་ འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་

སྒར
ོ ་ཞུ གས་མི ་ཆོ ག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པོ་
བོད ་ནང་དུ་ བོད ་པའི ་ སླབོ ་མ་ཚོ ་ སླབོ ་གྲྭ འི ་

ཤུ གས་ཆེ་བྱས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་ནས་སྐྱོན་ ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་

བརདྗོ ་དང་ཁ་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་བ་སོ གས་ བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣༠ བྱེད ་བབ་དེས ་གང་མཚོ ན ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ འཁོད་བོད་མི ་གཉེན་འཕྲད་འགྲོ་མཁན་གྱིས་ དགུ ན་དུས་གུ ང་སེང་སྐབས་དགོན་པའི་ནང་

ལ་བརྟེན་ནས།

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲིམ་འགྲུལ་

ལས་ཁང་བརྒྱུད་བོད་ནང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

ནས་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ བར་བོད་ནང་དུ་ཕྱི་ བརྗོད ་ན་བོད ་དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་ནག་གི ་ དབང་ གཙོ ས ་ཡུ ལ་སྐ ར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་པ་སོ ག ས་ལ་ དགེ་འདུན་པ་ཚོ ས་བོད་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་
རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་དང་།

ྲོ ་ཡོ ད་པ་དེར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་
གཞུང་ སྒྱུ ར་འོག ་ཞི ་ བའི ་ བཅི ང ས་བཀྲོལ ་བཏང་ དམ་བསྒྲགས་བཀག་འགོག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།    སལ
ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་ དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་ དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།
དང་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་དོན ་དངོས ་ཕྱི ་

ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་ རྒྱུ ་མཚན་དེ་ དག་ལ་བར ནྟེ ་ནས་ཨ་རི འི ་

ས་བཙན་བཟུ ང ་བྱས་པ་དེར ་བོད ་མི ་ཚོ ས ་

མི ་ ཚོ ར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་ ཐོག ་འགྲོ་འོང ་ཆོ ག ་པའི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་ལ་

ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་

མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་འདོད ་བབ་མེ ད ་པའི་ རྣམ་

ཐུ བ།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་ ནས་དངོས ་སུ ་ ཁྲི མ ས་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་

བོད་མི ་ཚོ ར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐབ་ཐང་དང་རང་ གནང་ཡོ ད།   ད་ཆ་ཁྲིམས་དེ་ཨ་རི ར་

བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

སྐརོ ་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  འཛུ གས་སྐྲུན་ བོད ་རི གས་བཅས་ལྷ ག ་བསམ་ཅན་ཚང་

དབང་།

ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཡོ ད་ ཡོ ད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་

ལས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་བཤད་

མས་ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ལ་ཞུ ་ སྐུ ལ ་གནང་བ་

འགོད་པ་བོད་ནང་འགྲོ་མི ་ཆོ ག་པའི་གསལ་ ཕྱོགས་མཚུངས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

གསལ་འདོན་བྱས་པ་རེད།

གང་མགྱོགས་ཐུ བ་ཐབས་ལ་འབད་འབུངས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཐད་ཀར་མ་སྤལ
ེ ་བར་ སྒྱུར་ལ་ཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་དང་།   ལྷག་པར་

གསུངས།  

དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམི གས་ནས་དམ་

དེ་བཞི ན་གསར་ བསྒྲགས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

༣༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ བར་ཕྱི་རྒྱལ་

གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ།

ཀྱང་འགྲོ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུ་མི ན་པའི་

བསྒྲགས་སྤལེ ་འདུག གསལ་བསྒྲགས་དེའང་ ༡༠ ཉིན་བོད་ས་ཡོ ངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་

གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་འདུག

འདོད ་བླ་ོ མ་ཁེང ས་པ་གསལ་པོར ་མཚོ ན ་ སདྲི ་འཛི ན་མཆོག་གི ས་མཚན་རྟགས་བཀོད་

འགྱུར ་མངོལ་གསལ་ཐོག་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཇི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཐེངས་དང་པོ་

བྱས་ཡོ ད།   ད་ཆ་ཞི ་རྒོལ་རྔམམ་སྟོན་དེ་

ཡུ ལ་སྐ ར
ོ ་སྤ ྲོ་ འཆམ་པ་སོ ག ས་སུ ་གཅི ག ་

ནང་ད་བར་བརྟན་ལྷངི ས་མེད་པ་དང་། བོད་ གཞུ ང ་གི ས ་ཉེ་ ལམ་བོད ་ནང་རང་དབང་

པ་དེ་དག་ཁ་ཞེ་མི ་མཚུ ངས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་

བརྒྱུ ད་ཁྲི མ ས་དེ་ དོན ་དངོས ་ལག་བསྟར་

གནང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོ ད།” ཅེས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སྤནོ ་ཊ་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་མི ་མང་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༢༠

གང་འདྲ་ཞི ག་བྱེད་རུང་དཀའ་ལས་བརྒྱག་

རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་བོད་མི འ་ི དགོས་པའི་སྐརོ ། དོ་དབྱིངས་དང་འདུན་པ་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ ཆེ ན ་པོའི ་ སྒ་ོ ནས་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱེད ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་

ཊོན་

Cape Town

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་

པའི་སི ་ཊེ་ལེན་བྷཤོ ི ་མཐོ་སླབོ ་
bosch University

Stellen-

ཏུ ་སྐར་མ་ ༣༠ རི ང་

སྲིད་བྱུས་དང་།

ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་

ུ ་། ཕྱི་
མཚམས་འཇོ ག ་དགོ ས ་ཞེ ས ་པ་སོ ག ས་ སྤྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་ཁག་པོ་ཡོ ད་རང

འཁོད་པའི་འཕྲེད་དར་འཁྱེར་ནས་ངོ་རྒོལ་ རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མི ་རྣམས་ལ་

བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་སམ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་སླབོ ་ཏུ ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང་ ཡུལ་དེའི་གཞི ་རྩའི་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་གི ་ སྐད ་འབོད ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་བྱས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་
བཤད་གནང་རྗེས་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་ གལ་གནད་དང་།

འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།  

ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་ཛ་

ཕེབ ས་ལམ་བདེ་ པོ་ བཟོ་ བའི ་ ཕྱི ར ་དང་།

སྐརོ ་གསུང་།

བོད་དོན་གོ་རགྟོ ་དང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་

སྤལེ ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན། ཞེས་དང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ གཅི ག་གི ས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་གྲུབ་ དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ དེ་ རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ

གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱིད་ལགས་ དེ་ནས་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

༦།༣༠

ལོར་བོད་མི ་

དེ་བཞི ན་ཁྲིམས་ལུགས་

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་ ཡོ ངས་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ཐོག་ དང་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་

ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དྲིན་ལ་བརནྟེ ་ནས་ད་བར་ ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

༤།༤༥ ཙམ་ལ་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ མཚམས་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ལྷན་དུ་སྐུ་པར་ ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།
ཁྱོན་ ༢༤༠ ཙམ་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་སླབོ ་ བསྒྲོན།

༢༠༡༨

རི ག་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་

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

ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་སྤནོ ་ཊ་ཆོ ལ ་ ཚོ ག ས་ཁང་གི ་ ཕྱི ་ རོ ལ ་དུ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་།

བོད་མི ་རྣམས་ ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་

དེ་ ཕེབས་ཀྱི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ཁང་དུ་མི ་མང་ དང་མཐོ་སླབོ ་དེའི་ཁུང་ཙི ་སླབོ ་གཉེར་བསྟི་ ཆེ་ཐོབ་བཞི ན་པའི་སྐརོ །

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་ལོ ་སྲུང་བརྩི་ཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་པའི་

མཚམས་སླབོ ་གྲྭའི་ལོ ་འཁོར་ལས་བསྡམ
ོ ས་ གསུ མ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་སུ ་ཆེ ད ་ ཚབ་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ལ་ཕ ྱོག ས་ཡོ ངས་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཤུ ག ས་ བསྟུན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་སྙན་སྒྲོན་གནང་ཡོ ད།

རྣམས་ལ་དེ་ སྔནོ ་ལྷ ་ོ ཨ་ཕི ་ རི ་ཀར་གཞུ ང ་ གནས་ཁང་ Confucius གི ་སླབོ ་ཕྲུག རྒྱ་

ཁག་ཏུ ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ སྐརོ ་དང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀར་

ལྷན་དུ་སླར་ཡང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་བར་རང་ བོད ་དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་ སྐྱེས་བཅས་ཀྱི ས་ལག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཅི ག་གི ་

པར་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཕེབས་རུང་དེར་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ ལེ གས་པར་གྲུབ་

རྗེ ས ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།

སླབོ ་ཕྲུག་དང་

ཉིད་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་རི ང་འདིར་

འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་ཡུ ལ་དེའི་ནང་ གཞུང་གི ས་གླ་རྔན་སྤྲད་པའི་ཡུལ་མི ་གཞོན་
མཁན་ཨི ན་ཀ་ཏ་རང་དབང་ཚོ ག ས་པའི ་

བའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

མ་འོངས་ ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་
ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

ཚོ གས་མི ་རྣམས་

མཐར་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

བཞི ན ་གསར་འཛུ ག ས་གནང་ནས་ལོ ་ ངོ་ རོ ན་ཊོ འི་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་གསུང་བཤད་གནང་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་ནན་ཏན་གྱི ས ་

ཡོ ང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི།

སང་ཉིན་ས་
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སྐྱ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སྤུ་ རུ ་ ཝ་ལ་དེ་ དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་སྐརོ ་དང་། ཊོ་
༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་

སྒརོ ་བཅར་བའི་ཆེ ད་ཡི ན་ཞེས་གསུང་བ་མ་

སྐབས་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག་གི ས་
ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་སྐརོ ་གསུང་།

ཟད། སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་གལ་ ཕྱོ ག ས་མཚུ ངས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་
གནད་སྐརོ ་དང་།

སླབོ ་སྦྱོང་དང་ལས་དོན་

མཆོ ག་གི ས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀེབ་

བོད་མི ་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་
འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ
སྲུང་བརྩི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རི ང་སྤུ་ར་ུ ཝ་

ས་ཕག་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༧ དང་། ལ་ས་སྐྱ་བོད ་མི འི་ གཞི ས ་ཆགས་དེ་ བཞི ན ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་ དབུ་བརྙས
ེ ་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་

ཀྱི ་ ལས་དོན ་སླ ད ་ལྡི ་ ལི ར་ཕ ྱོ ག ས་བསྐ ྱོ ད ་

སྐབ ས་མོ ་ ཊ་བརྡབ་སྐྱོན ་རྐྱེན ་པའི ་ གླ ་ོ བུ ར ་

ཉིད་ནས་མི ་ཚེ ་རི ང་པོར་འཚོ ་ཐུ བ་པའི་ཡི ད་
ཆེས་དང་། བརྟན་པོ་ཡོ ད། ཚང་མ་ཐུ གས་

གར་བྱང་ཕག
ོ ་
ྱོ ས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ བའི་དུས་དྲན་ནམ་རྗེས་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒར

སྤལེ ་དང་།

ཕྱོག ས་ཀྱི ་ མཛད་སྒ་ོ ཟབ་རྒྱས་ཤི ག་བསྐངོ ་ ལྷག་པར་དེ་རི ང་ཨ་རི ་ནས་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་
བྲང་གི ་གདུང་སྲས་ཛ་ཡཱ་བཛྲ་རི ན་པོ་མཆོག་
འཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་ཕེབས་ཏེ་མ་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཐོག་ ས་གནས་སུ ་ ཆེ ད ་མངགས་ཕེབ ས་པ་དང་།

དགོན་དང་། བཤད་གྲྭ། མཐོ་སླབོ ། གཞི ས་

ཆགས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་གཙོ ས་པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་
ཁག་མང་པོ་ གསར་བཙུ ག ས་གནང་བར་

སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛི ན་ ༤༢ ཆེན་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་

པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བརྟན་བཞུགས་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་ལ་མཛད་

ཁྲི་ཆེན་ ༤༡ ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ས་སྐྱ་ གནང་བ། དེ་བཞི ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཁྲི་འཛི ན་མཆོག ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོ གས་ཕོ་བྲང་ ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་དང་།
གི ་གདུང་སྲས་ཛ་ཡཱ ་ བཛྲ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག དཔལ་འབྱོ ར ་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་འདི ར ་
ས་སྐྱའི་བདག་མོ་རྣམ་པ།

མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ ཕེབ ས་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ ་ཡི ན།

མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གཞི ས་ཆགས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ལ་ཚང་མས་མཁྱེན་

ཞི ་བདེ་ཁྱབ་སྤལེ ་བྱེད་བཞི ན་

པར་བརྟེན ་རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ བླ་ ཆེ ན ་ཞི ག ་ལ་

ཏེ་ ལོ ་ ངོ་ ལྔ ་ བཅུ ་ ཧྲིལ ་པོ་ འཁོ ར ་བར་ཆོ ས ་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ རྩི་བའི ་ ཐོག ་ནས་ཆེ ད ་ཕེབ ས་

བསྟར་གནང་སྟེ་ཕེབས་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱོགས་

༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་སྐབ ས་བསྟན་པ་དར་

སྤུ་ ས་གནས་མི ་ མང་ངོས ་ནས་ངོས ་ལ་བརྟན་
ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་བོད་མི འ་ི ཚོ གས་པ་དབུ་བརྙས
ེ ་ བཞུ གས་ཟབ་རྒྱས་ཤི ག་འབུལ་བར་ཐུ གས་

ཆུ་ འཕྲིན་མང་པོ་ཡོ ད་པ་ལ་མི ་ལྟསོ ་པར་འདིར་

དགོང ས་གཞི ་ བཟུ ང ་ཉམས་ལེ ན ་དང་ཕྱག་

མཚུ ང ས་འཛམ་གླིང ་ས་ཕྱོག ས་གང་སར་

ི ་དུ།
མ་དགོན་ཐུ བ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླང

ཀྱི་སྒྲུབ་བཞག་མཛད་ཡོ ད་པ་དང་།

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་

དུ་ འདས་གྲོངས་སུ ་ གྱུ ར ་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་

བརྟེན་ས་སྐྱའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དེ་བཞི ན་ཇི ་ལྟར་

ལྷདོ ་པོ་ ངང་ནས་བཞུ ག ས་རོ ག ས་གནང་། དར་སྤལེ ་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་།

དམི གས་བསལ་

ཞེ ས ་སོ གས་ཀྱི ་གསུ ང་བཤད་གནང་། ཧི ་ མཱ ་ ལ་ཡ་བལ་ཡུ ལ་ནང་ས་སྐྱའི ་ ཆོ ས ་

བྱུང་ཡོ ད། དེ་རྣམས་ང་ཚོ ས་མི ་བརྗེད་པ་
བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་རྗེས་དྲན་ཡང་གནང་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ བརྒྱུད་དེ་བཞི ན་དར་སྤལེ ་བྱེད་པ་ནི་དམི གས་

པ་རྣམས་ཀྱི ས་ལས་འགན་ཧུ ར་ཐག་གནང་

ངོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཐོག་ གཞན་ཡང་དེ་སྔནོ ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་མཆོག་གི ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་ བསལ་གྱི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཞི ག་
འཛི ན་རབ་དང་རི མ ་པ་མང་པོ་ བྱུ ང ་ཡོ ད ་ བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ ་ ཡི ན། ཞེས་དང་།
དགོས།

ད་བར་གཞི ས་ཆགས་ནང་འགན་

ད་ལྟའ་ི འགན་འཛི ན་ལས་ བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་དུས་ཚོ ད་ཀྱི་རྐྱེན་
ཐོག ་པ་བསྟན་འཛི ན་ཀུ ན ་དགའ་ལགས་ནི་ ཏེ་ འཚམས་འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ པའི་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་མེད་སྐརོ ་དང་། ས་སྐྱའི་

ཡོ ད་པ་རེད།

ན་གཞོན་དང་ལྷག་བསམ།

དེ་བཞི ན་ལས་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་རི ང་ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་ ཁྲི་འཛི ན་ལམ་ལུགས་ལེ གས་བཅོས་མཛད་

ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་
དོན་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་ཧུ ར་ཐག་ངང་ རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ ར ྗེས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ནས་གནང་བཞི ན་པ་རེད། ཕྱོགས་མཚུངས་ བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ མཛད་སྒར
ོ ་བཅར་ ར ྗེས ་སྔ་ དྲོའི ་ མཛད་རི མ ་ཁག་ལེ ག ས་པར་

དོན ་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ངོ་ ཤེ ས ་ཡི ན་ རྒྱུ ་བྱུ ང ་བར་སྐལ ་པ་བཟང་པོ་ ཞི ག ་ཡི ན་པ་ གྲུབ།
པ་དང་།

དེ་སྔནོ ་ས་གནས་སུ་འགོ་འཛི ན་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། གོང་དུ་ས་སྐྱ་ དེ་རྗེས་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༡༥ ཐོག་ས་སྐྱ་

གནང་ཡི ན་སྟབས་ཚང་མས་ཁོང ་གི ་ ལས་ ཁྲི་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་མནྜལ་ལྗགས་བཤད་ མ་དགོན་དུ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་མཆོ ག་
དོན་ཡག་པོ་མཁྱེན་གསལ་རེད།

ད་བར་

༸གོང་མ་ནས་༸སྐུ་ཚེ ་རི ང་པོ་འཚོ ་ཐུ བ་རྒྱུ ་ དང་ས་སྐྱ་བདག་མོ་རྣམ་པ།

འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེག ས་བྱེད ་པར་བརྟེན ་

བརྟེན་ཧ་ལས་པ་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་།

པ་རྣམས་ས་གནས་མི ་མང་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

དམི གས་བསལ་སྐུ་ མགྲོན་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༠ ནང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་

སྤྱི་འཐུ ས་ ཚོ ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བག་ཕེབས་

ཐད་མ་འོངས་པར་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས།

བོད་མི ་

འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དཔལ་འབྱོར་ རྗེ་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེ ད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག

མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ ངང་ནས་གནས་ཐུ བ་པ་དང་།
ལགས།

ཆབ་སྲིད་

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ནང་གི ་སྐ་ུ མགྲོན་ ཐོག་ནས་གཞི ་རྩ་བཙུ གས་ཐུ བ་པར་བརྟེན་

ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་མཆོག་

གཞི ས་ཆགས་ནང་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་

དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག གསལ་ལྟར་ཞི བ་ཕྲ་ཞུ་མི ་དགོས། སང་ཉིན་

དམི གས་བསལ་སྐུ་ མགྲོན་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ དེའ་ི ཐོག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོ ད།

ནང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་གཞི ར་བཟུང་ས་སྐྱ་ དབུ་བཞུགས་ཐོག

བོད་མི ་མང་

ཡི ན་པའི་ བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ ཐོབ ་པར་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་
མཆོག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་

དེ་ ཡང་མནྜལ ་ལྗག ས་བཤད་ནང་ཞུ ས ་པ་ ཤེས་མཆོག   སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་
ལྟར། ས་སྐྱ་གོང་མ་མཆོག་༸སྐ་ུ ཚེ ་རི ང་པོ་ དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ས་གནས་

པ་དང་། དེ་མི ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་

ག་ཚོ ད ་གནས་རུ ང ་བོད ་བསྟན་པ་དང་རྩ་ མི ་མང་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ས་གནས་བུ ད ་

གཞི ས་ཆགས་འདི་ཉིད་བཙུགས་དགོས་པའི་

ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་ སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་ཕྲུག་ནས་རནྟེ ་འབྲེལ་མཚོ ན་

དོན། བོད་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ མེ ད ་ཚོ ག ས་པ་དང་སྤུ་ རུ ་ ཝ་ལ་སམ་བྷ་ོ ཊ་
བྱེད་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་སྟེ་མཛད་སྒ་ོ
ཁག་གྲོལ་ཡོ ད།

བཅས་ལ་གནའ་དེང ་གི ་ ཕེབ ས་བསུ ་ ཟབ་ དུས ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་

སྤྱིར་གཞི ས་ཆགས་འདི་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩

ི ་དུ་
རྒྱས་ཐོག་ས་སྐྱ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་ནས་ས་སྐྱ་མ་ དྲིན་རྣམས་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་པར་སྙང
དགོན་ཐུ བ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི ་གཙུ ག་ བཅངས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད།

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་སི མ་ལར་ཡོ ད་པའི་

དེ་ ནས་ས་སྐྱ་ཁྲི ་ འཛི ན་རཏྣ་བཛྲ་རི ན་པོ་ མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་།

ཁུངས་སུ་དབྱིན་སྐད་དུ་

ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུ ང་དང་

ཆེའམ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བླ་ོ གྲོས་དབང་ མི ་མང་།

ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ དེབ ་བསྐྱེ ལ ་ལས་

དེ་བཞི ན་ས་གནས་

གཞན་ཚང་མས་མཐུ ན་འགྱུར་

Society

ཕྱུ ག ་རི ན་ཆེ ན ་འཇི ག ས་མེ ད ་འཕྲིན་ལས་ རོགས་རམ་གནང་བར་བརྟེན་གཞི ས་ཆགས་
མཆོག་གི ས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་གནང་གྲུབ་ བཙུགས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

བཙུགས་པའི་སྐབས་འགན་བཞེས་མཁན་གྱི་

མཐུ ན་དེབ་བསྐྱེལ་བྱུང་ཡོ ད།

འོན ་ཀྱང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཀུ ན ་གྱི ས ་ཡོ ང ས་

དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

མི ་མང་གི ་འཚོ ་

ཞུ་གི ་ཡོ ད། ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་

དེའ་ི

དགུང་ལོ་ ༡༢ སྐབས་བོད་ཁ་བ་ཅན་ནས་

བརྩོན་བྱེད་དགོས། དེ་རི ང་བརྟན་བཞུགས་

དུ་ ཕེབ ས་པ་ནས་བཟུ ང་ད་བར་བོད ་མི འི ་

ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་འགན་

མཆོག

ཀྱི ས ་གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ ས་ཆ་འཚོ ལ ་ཞི བ ་ ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡི ན།

དང་།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ
དེ་བཞི ན་ས་གནས་མི ་མང་བཅས་

ནས་རི མ་བཞི ན ་མནྜ ལ ་སྐུ་ གསུ ང ་ཐུ ག ས་

རྟེན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་གྲུབ་

མཚམས་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེ ན་མཆོ ག་གི ས་

འཛི ན་ཐོག་མར་མཐུ ་སྟོབས་སྤྲུལ་སྐུ་ལགས་ བ་དང་། ཤེས་ཡོ ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སོགས་
བྱ་རྒྱུ་དང་།

གང་ཅིའ་ི ཐད་སྐ་ུ ལས་ཧ་ཅང་ ཐོག་འཐུ ས་ཤོ ར་མ་འགྲོ་བར་ང་ཚོ འི་འབད་

སྐྱོན་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཁོང་དང་ལྷན་

དང་བོད་སྐད་དུ་ས་སྐྱ་བོད་མི འ་ི

ཚོ གས་པ་ཞེ ས ་པའི ་ མི ང་ཐོ ག ་ཏུ ་ཁྲི མ ས་

བསྟུན་འཁོན་རི གས་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་ ཐོ ག ་མར་གཞི ས་ཆགས་དེ་ བཞི ན་འགོ ་
དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི ་ ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་

Sakya Tibetan

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་ཁག་གཅི ག་ས་གནས་ ཟབ་རྒྱས་འབུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲན་རང་

མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་གསལ་ལྟར།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ བཙན་བྱོལ ་
བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

གྲགས་སུ ་ སྤུ་ རུ ་ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞི ས ་ཆགས་
ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་
སྡམོ ་པ་འབོག་ཆོག་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣

མ་གཏོགས་གདུལ་རྒྱུ འི་དགྲ་དང་སྐྲོད་རྒྱུ འི་

ཙམ་ལ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་

མི ན་འདུག

མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་

ནས་བགེགས་མཐའ་དག་རྒྱ་མཚོ འི་ཕ་རོལ་

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཡོ ལ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

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

སྔར་རྗེ་བརྩུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་

གནང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྩལ་མཛད།  དེ་ཡང་

ཐོག་མར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་
མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   སྔནོ ་དུ་

ངོས་ཀྱིས་གཞི ་བདག་གཏོར་མ་ཞི ག་གདོན་
རྒྱུ་ཡི ན།   ནམ་རྒྱུན་བགེགས་གཏོར་འདོན་

བགེ ག ས་ཟེར ་བ་བླ་ོ ལ་རྩ་བ་ནས་ཤར་གྱི ་

པའི ་ སྒ་ོ ནས་ཕན་ཐོག ས་བྱས་བསམས་པ་

གསུང་པ་རེད།  གསང་སྔགས་དེ་དག་གང་

མ་གཏོག ས་འདིས ་ངོས ་ལ་གནོད ་རྒྱུ ་རེ ད ་ ཟག་སྒས
ོ ་བཙན་བྱས་ནས་དམི གས་བསལ་

དེ་སྔ་ང་ཚོ ས་བོད་ལ་བགེགས་གཏོར་བཏང་

རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ་དག་སྔནོ ་འགྲོ་ལྟ་

དུ་བསྐྲད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ན་

བུ་རེད་འདུག

ད་དུང་ཕ་རོལ་དུ་བསྐྲད་པ་ཡི ན་ན་སི ནཧཱ་ལ་

སུ་འཐོན་གྱི་ཡོ ད།

གང་ཙམ་རྒྱ་མཚོ འ་ི འགྲམ་ལ་ཡོ ད། དེ་ནས་

སླ བོ ་སྩལ་ར ྗེས ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི ་

སྐབས་ང་ཚོ འི་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ཨ་རི ར་དོན་

ཐེང ས་འདིར ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་དགོ ན ་སྡ་ེ

པ་ཡི ན་ན་ཨ་རི ར་བསླནེ ་ཉེན་ཡོ ད།   དེང་

རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ།

གཉེར ་ཆེ ན ་པོ་ བྱས་ནས་འགྲོ་བཞི ན ་འདུག   བསམས་པ་དང་།

དེས་ངོས་ལ་འཚེ ་བ་བྱ་

ཁམས་དང་མོ ས ་པ་སོ ག ས་ཆ་རྐྱེ ན ་ཡོ ད་

ཁག་གི ས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་པ་ལྟར་

ཟེར་ནས་སྔགས་ཀྱི ་ཆོ ་ག་དེ་གསུང་པ་རེ ད།

ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་ཁུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་རྒྱུ འི ་

མཐུ ད་གནང་བ་ཡི ན་ན་ཡག་རྒྱུ་རེད།

པོ་ཞི ག་མི ་འདུག

བཏོན་གྱི་མེད།

སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་རྒྱུད་སྡ་ེ བཞི ་ཡོ ད།

བདག་གི ་མགྲོན་དུ་གཉེར།

བ་དེ་ གྲས་གང་ལྟ ར ་སྣང་སྲི ད ་ཀྱི ་ སེ མ ས་

ཀྱིས་བརྗོད་པ་དེ་རེད།   ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་

ཟེར་བ་དེར་

ཉིན་རེ ་བཞི ན་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།
དེའི་ལག་རྗེས་སུ་སྣང་སྲིད་གཉེན་ལ་ཤར་བ་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

དང་། དེ་ནས་ཨ་ཕི་རི ་ཀ། ད་དུང་བསྐྲད་

པ་ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་ནས་གང་ཟག་སྒས
ོ ་བཙན་

ངོས་ཀྱིས་ངོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཆ་ཚང་ཐོན་རྒྱུ་དེ་སྔགས་བླ་མེ ད་སྐབས་

རྒྱུ ་རེ ད ་བསམས་པ་གང་ཡང་དྲན་གྱི ་ མི ན ་

ནམ་རྒྱུ ན་ཕྱག་ལེ ན་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མུ ་

མ་ཧཱ་ཨ་ན་ུ ཨ་ཏི། ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
ཟེར་ནས་ཐེག་པ་རི མ་པ་དགུ་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད།
ཕྱི་རྒྱུད་ཟེར་ནའང་འདྲ། བྱ་རྒྱུད། སྤྱོད་

༼ ཞལ་ཤོབ་མཛད། ༽ དེར་བརྟེན་ངོས་

བཞི ན་ཡོ ད།   བླ་མ་རྣམ་པ་ཚོ ས་སོ་སོའ་ི

རང་རྒྱལ། བྱང་སེམས། ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡོ ་ག

རང་བགེགས་གཏོར་དེ་བླར
ོ ་རྩ་བ་ནས་བབ་

ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བཏོན་ནས་གཏོར་མ་བཏང་
ཅན་ཚང་མ་གཉེན་དུ་བལྟས།

ཚེ ་རབས་

འདུག དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་བགེགས་གཏོར་

དེ་རི ང་གསང་སྔགས་ཀྱི ་ཆོ ས་ཁ་སང་ངོས་
བསྡུས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ ་གསུམ་

ནས་ཚེ ་རབས་དེ་དག་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུ ད་ པོ་སྤྱི་ཡོ ངས་དེ་བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་དབང་དུ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཤེས་རི ག་
ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བདནུ ་པའི་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
ི ་ཁ་མཐོ་སླབོ ། སྨན་རྩིས་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ སླབོ ། ནོར་བུ་གླང
༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་ཤེས་ ཁང་མཐོ་སླབོ ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་

མཆོ ག་གི ས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མི འི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གནས་བབ་ལས་
བསྡམོ ས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།

དེ་ནས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་

ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་རྒྱ་གར་

ཡང་ དགོ ང ས་པ་བཞེ ས ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་

ཕྱི་རྒྱུད་དྲུག ནང་རྒྱུད་དྲུག་བྱས་ནས་ཐེག་

པ་རི མ ་པ་དགུ ་ བཤད་པ་ཡི ན་ན་ཉན་ཐོས ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

སྦར་སི ལ་སཱེན་ལུའ་ི གཙུག་ལག་ཆེན་མོར་
བོད་འབྲེལ་ལས་དོན་སྤལེ ་བ།

འདུ་ དབུ ་ འབ ྱེད ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད །

༄༅། །སྦར་སི ལ་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་
དང་སྦར ་སི ལ ་སཱེ ན ་ལུ འི ་ གཙུ ག ་ལག་ཆེ ན ་

ད་རེའི་ལས་རི མ་འདིའི་ཐོག་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་

ཞེས་པ་གཉིས་མཉམ་རབུ ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ཁྲབ་སྟོན་དང་།

མོ འི ་ ནང་བོད ་དང་འབྲེལ་བའི ་ ལས་རི མ ་

མཐར་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཐུ གས་སྣང་ཆེན་

མོ འི ་ སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ག ས་པ་ཀོན ་ཀྲི་ ནེན ་ཀྲལ་
ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གཙུག་ལག་ཆེན་

ཞི ག་གནང་སོང་།གཙུག་ལག་ཆེན་མོ་འདིར་

ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་

དབྱེ་ཡོ ད་ཅིང་། དང་པོར་བོད་ཀྱི་གཞས་སྣ་

གཉིས་པར་བོད་སྐརོ ་གླགོ ་

བརྙན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་གནང་ཡོ ད།

མོ འི་ཐོག་ནས་བཏང་གནང་བའི་དྲི་བ་ཁག་
ལ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བཀྲིས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དབུ ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་
གནང་གནང་དོན། དེ་རི ང་རྣམ་པ་ཚོ ་ཐུ ག་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲི ག་འོག་བོད་མི འི་ བཅས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ།  སེ་ར་དང་འབྲས་སྤུངས་

འཕྲད་བྱུང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་། ཤེས་རི ག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་

ི ་ནས་མི ་གྲངས་ ༡༠ ཨ་རི ་
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་ གླ་ོ གསལ་གླང

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི སྔནོ ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པ་དང་། ནས་སྐ་ུ ཚབ་ ༤ བཅས་ཁྱོན་ཚོ གས་བཅར་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དགེ་རྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་དང་

སྐྱིད་ཚོ གས་ཁང་གསར་པའི་ནང་བོད་མི འི་ དང་། ཨི ན་ལན། ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡ་བཅས་
རང་དབང་ཅན་གྱི ་ སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་ འགན་ བ་གྲངས་ ༢༤༢ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་

འཛི ན་རྣམ་པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ཤེ ས་རི ག་ཚོ གས་
ལས་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ ཆེ ན ་ཐེང ས་བདུན ་པ་དབུ ་ འཛུ ག ས་གནང་

རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་ སོང་།
པ་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ།

རྒྱ་བལ་གཉིས་ དེ་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཆེ ད་སྐུ་

རྩིས་བསྡུར ་དང་ཏན་ཏན་ལྡབ ་ལོ ག ་འཕར་

ཟབ་སྦྱོང་སོ གས་གང་ཅི འི་ཐད་ལག་བསྟར་
གནང་ཐུ བ་ཡོ ད།

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ སྐབས་

མཐུ ན་རྐྱེན་དང་ཟབ་སྦྱོང་སོ གས་གང་ཐུ བ་

གནང་བར་བརྟེན།

ཤེས་ཡོ ན་སྲིད་བྱུས་

རེག་ཊར་དང་ སྲོག་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་

འཐུ ས་ཤོ ར ་མེ ད་པར་ལག་བསྟར་དང་

བཞི ན་སམ་བྷ་ོ ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་ རི ང་ངག་བཅད་གུ ས་འདུ ད ་ཞུ ས ་གྲུ བ་

འདི འི ་ ཤེ ས ་རི ག་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐོག ་བཀའ་

ཀྱི་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་།

ངེས་སྟོན་པ། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། དེ་ པ་རྣམས་ལ་རྗེས ་དྲན་ཆེ ད ་སྐར ་མ་གཅི ག ་ ཚགས་ཚུད་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།   ཐེངས་

བཅར་བ་གྲངས་ ༨༨ དང་། བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ མཚམས་ར ནྟེ ་འབྲེལ་གྱི ་ གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་

ཁོངས་ནས་ཚོ གས་བཅར་བ་ ༧༨   མ་སུ་ སི ལ་ཕུལ།

བསྡུར་ལྷུག་པོ་དང་ཚགས་ཚུ ད་པོ་ཡོ ང་བའི་

དེ་རྗེས་ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ རེ་བ་ཡོ ད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པས་

རི ་བོད་ཁྱིམ་ནས་ ༢༢   དབུས་བོད་སླབོ ་ སེ ང ་ྒེ ལགས་ཀྱི ས ་ཤེ ས ་རི ག་ཚོ གས་ཆེ ན ་ ཐེ ང ས་འདི འི ་ ཚོ གས་ཆེ ན ་གྱི ་ གྲོས་ཆོ ད ་
འཛི ན་ཚོ གས་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ ༤༤ བལ་ཡུལ་ ཐེང ས་དྲུག་པའི ་ གྲོས་ཆོ ད ་ལག་བསྟར་ཇི ་ ཁག་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ལག་བསྟར་ཡོ ང་བའི་

གངས་ཅན་བདེ་རྩ་ནས་ ༢༠  སྒརེ ་གྱི་སླབོ ་
གྲྭ་ཁག་ལྔ་དང་། ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ། ཝ་ཎཱམཐོ་

ཞུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས། ཤེས་རི ག་བཀའ་ འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
བླ ནོ ་འབུ མ ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ བོ་དེ་ཡི ན།

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་

ཕྱོགས་མཚུངས་ད་ལོ་སྤྱི་ནོར་

རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་ ལགས་ཀྱི ས ་ལན་འདེབ ས་འཚམས་ཤི ང་
༧ ཚོ གས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་

གསལ་པོར་སྐྱོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ སལ
ྲོ ་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་རྡོ་
གི ་དགུང་སྐགེ ་འཁེལ་ཡོ ད་སྟབས། ཕྱི་ཚེ ས་
༢༧ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

གི ས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་འདུ་གཙོ ་སྐྱོང་གནང་
ཡོ ད་པ་དང་བཅས། །

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་བརྟན་བཞུ གས་འབུལ་རྒྱུ ་
ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རས
ྗེ ་ཤེ ས་རི ག་དྲུང་འཕར་འཇི གས་མེ ད་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་
གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དངོས་གཞི འི་མཛད་

སྒ་ོ གྲོལ།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེང་
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