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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་ག་ྲྭ ཚང་དང་
རྒྱུད་ཟུར་མཐུན་འབྲེལ་ཚོ གས་པ་ཐུན་མོང་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།

།དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་ག་ོ སྒྲིག་འགོ ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་

ི ་པའ་ི དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི ་གཙུག་ལག་
ར་ཆེ་གཉས
ཁང་དུ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་

ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་ཆེད་བརྟན་བཞུགས་དང་

ཉིན་གསུ མ་རི ང་གི་རྒྱུད་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་
དོན་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པ་ོ མཆོག་སྐུའི་མཚན་དཔེ་བཞད་

དེ་ལོ་ང་ོ དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྒྱུད་ཆེ ན་རྗེས་དྲན་གྱི་གསང་

སྔགས་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེ ན་མོ འི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ
ཚོ གས་སོང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མཛད་སྒའོ ི་ཚོ གས་མགོན་དུ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་

ུ ་རྒྱན་
ཞྭ་སེར་བསྟན་པའ་ི གཙག

བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

༡༠༤

དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་

རྡོ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག བྱང་རྩེ་ཆོས་ར་ྗེ སྒ་ོ སག
ོ ་རིན་པ་ོ ཆེ་ངག་

པ། སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་སངྟོ ་

བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛི ན་མཆོག་དང་། ཤར་པ་ཆོས་ར་ྗེ བླ་ོ བཟང་

ཚོགས་མི་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་རྣམ་

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་
པ་ོ མཆོག་ལ་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི ་མཚོན་རྟགས་སུ ་རིན་

དབང་གསུ ང་རབ་བསྟན་འཛི ན་མཆོག

ཕྲག་བརྒལ་བ་ཕེབས་འདུག

དྲན་རྟེན་འབུལ་ལམ་ཞུས།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི ཐག
ོ ་

བཀའ་ཟུར་ཀརྟི་རིན་པ་ོ ཆེ་

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་མར་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་

བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་སླབོ ་དཔནོ ་ཟམ་

གནང་བའི་སྐ་ུ གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་རྣམས་ལ་རབ་གནས་མཛད།

ཏིང་ཏཱའ་ི སི ་ཏུ ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག
མཆོག

མཆོག

བྱམས་མགནོ ་ཀྭན་

སྐྱབས་རྗེ་ཡོ ངས་འཛི ན་གླངི ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆེ་

པ་ོ མཆོག་གིས་རྒྱུད་ཆེན་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་ཆེད་དུ་གསར་བཞེངས་

གདན་ས་དྲུག་གི་མཁན་པ་ོ རྣམ་པ།

རྒྱུད་ཟུར་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་
ཚོགས་པ་ཐུ ན་མོང་ནས་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གིས་

དབུས་མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། རང་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སདྟོ ་གྲྭ་ཚང་དང་།

ཆེན་པ་ོ མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས། སྔགས་

རིམ་ཆེན་མོ་དཔེ་བསྡར
ུ ་མ་དང་།

རྒྱུ ད་ཀྱི ་ ཊཱོ ཀྐ ་སྒྲོ ན ་མ་རབ་ཏུ ་
གསལ་བར་བྱེད་པ་རྩ་འགྲེལ་
ི ་
སྦྱར་མ། རྒྱུད་ཊཱིཀ་རིམ་གཉས
གཏེར་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་སྦྱར་མ།

ྲི ་གྱིས་བརྒྱན་པའ་ི
ཆེན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་རྡོར་དལ

རྒྱུད་ཟུར་ཐུ ན་མོང་ནས་སྤྱི་ནརོ ་
༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ལ་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་

དྲན་གྱི་མཚོ ན་རྟགས་སུ ་རི ན་ཆེན་གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་པའ་ི ཚེ ་

བུམ་རྒྱལ་བ་ཚེ ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དྲན་
རྟེན་འབུལ་ལམ་ཞུས།

དེ་རས
ྗེ ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོ ཆེ ་ཐུ བ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་
མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོ ང་ོ སྤདྲོ ་གནང་གྲུབ་མཚམས།

དགའ་

ལྡན་ཁ་ྲི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐག
ོ ་རྒྱུད་ཀྱི་ཊཱིཀའི་གསང་སྔགས་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེ ན་
མོ་དབུ་འབྱེད་གནང་རས
ྗེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

བོད་མི ་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་

ར་ྗེ བཙུན་ཀུན་དགའ་དནོ ་གྲུབ་ཀྱི་

པ་ོ ཆེ་ཚེ ་རིང་པ་ོ བྱུང་ན་སྙམ་པའ་ི སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ལྷག་

ནར
ོ ་བུའི་ད་ོ ཤལ་བཅས་འབུལ་

པ། ཞེན་ཁག
ོ ་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག

མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་ངོ་མཚར་
ལམ་ཞུས།

པར་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ་ཆེ ་མི་མང་གིས་སེམས་ཤུ གས་དང་དད་
འཛམ་བུ་གླངི ་འདའི ་ི

སྒང ་ལ་ང ས
ོ ་ལ་དགའ་པ ་ོ བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ རེ ད །

བོད་དང་བོད་མི།
སྤྱོད་འཇུག་ལས།
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།ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པ་ོ དང་། །ནམ་

མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ ་མེད་

པ་ཡི ། །རྣམ་མང་ཉེར་འཚོ འ་ི གཞིར་ཡང་ཤོག ཅེས་སྨནོ ་ལམ་
རྒྱག་གི་ཡོ ད།

གང་ལ་གང་འཚམ་མིག་མཐངོ ་ལག་ཟནི ་གྱི་

ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་གི་འདུག

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཆེན་
ཐེངས་བརྒྱད་པ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།

འགྲོ་བ་ཇི་སདྲི ་གནས་

གྱུར་པ།། དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས།། འགྲོ་བའ་ི སྡག
ུ ་

བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག

།

ཅེས་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་

གཞན་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཉིན་ལྟར་སྐདྱེ ་ཀྱི་ཡོད།

ཇི་ཙམ་

གྱི་ཚེ ་རི ང་པོ་གནས་ན། དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་

ཀྱི་རེད།

སྙངི ་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ངས
ོ ་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་

བཅུ་གྲངས་སྡདོ ་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། རང་དབང་

ལུ ང་པར་ཡོད་པའི་བདོ ་མི་ཚོས་བདོ ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་དང་།

ི ་སབྟོ ས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་
དེ་བཞིན་བདོ ་རྒྱ་ཆེ ་མི ་མང་གི ་སྙང

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི བར་དུ་ཧུ ར་ཐག་བྱས་པ་རེད། ད་དུང་

ཡི ན་ནའང་མུ་མཐུ ད་ཧུ ར་ཐག་བྱེད་རག
ོ ས།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ཧུ ར་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་
ཐག་བྱེད་ངེས་རེད། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་སྦྱིན་བདག་ཚང་མར་ ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རིང་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བས་ྟི གནས་

ང་ཚོ ་མི་ཚེ ་གཅིག་གི་ནང་འབལྲེ ་ རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་རྒྱ་གར་བདོ ་
བ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་གི ་ དནོ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོགས་པ་ནང་མའ་ི Core Group for the

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ལྟའ་ི དུས་རབས་འདིར་སྐས
ྱེ ་པའ་ི བདོ ་མི་ཚང་མ་ཚེ ་ Tibetan Cause ག་ོ སྒྲིག་དང་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དལ
ྲི ་
ི ས་ཀྱིས་རས
རབས་ནས་ཚེ ་རབས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟག
ྗེ ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་འགོ
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་
རེད།

སུ ་གཟུང་གི་རེད། ཅེས་ངོས་ནས་རདྗོ ་ཀྱི་ཡོད། ངས
ོ ་རང་ སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོགས་ཆེ ན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་
ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད། ངོས་རང་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་ མཛད་སྒ་ོ ཚོགས་ཡོད།

དབང་རྟུལ་དད་པའ་ི རས
ྗེ ་འབྲང་མ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣ རེས་གཟའ་ཉ་ི མའ་ི
ངས
ོ ་རང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིག ས་ཀྱི ་ མགྲོན་གཉེར ་

རེད་མ་གཏོགས།

ཡི ན་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོ ད།

ི ས་
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟག

ཀྱི་བཀའ་སྒྲུབ་མཁན་ངོས་རང་ཆགས་ཡོད།

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཅེས་སག
ོ ས་

མཐར་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་དབུ་མཛད་བླ་ོ

བཟང་མཁས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི གསུ ང་བཤད་

གནང་བ་དང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་ ༩ ཐག
ོ ་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་ཚོགས་

ཁང་གསར་པའ་ི ནང་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི ཀ་
བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ

ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན།

བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་

རྣམ་པ། སྐ་ུ ཚབ་དནོ ་གཅདོ ་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་

རྣམ་པ། དེ་བཞིན་འཛམ་གླངི ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ཁག་ ༤༢

ཙམ་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༨༠ ལྷག་ཙམ་
ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་རྔ་

ི ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ ་
རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ ་གཉས

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

5

གྱེར།

དེ་ནས་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག རྒྱ་གར་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོགས་
པ་ནང་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་རི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཁི ར་

མེ ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་

པོ་ཆེའ་ི མདུན་དུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་།

སྐབས་དེར་

ལས་རིམ་གཙོ་སྐངྱོ ་བ་རྒྱ་གར་བདོ ་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་

ཚོ གས་གཞོན་སུ ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ Shri Surendra Kumar

ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར།

རྒྱ་གར་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་

སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ནང་མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་རི ན ་ཆེ ན ་

མཁའ་འགྲོ་ཁི ར་མེ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་
གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་

གར་ནང་ལ་ས་གནས་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་སུ མ་བརྒྱ་
ཙམ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུ ངས།

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུ ང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་

ྲི ས་འགལ་ཐག
མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁམ
ོ ་ནས་

བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གཡོ ་བྱུས་སྣ་ཚོ གས་བཤམས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་ཐབས་བྱས་ཡོད། འནོ ་

ཀྱང་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི ་གོ་སྐལ་ལ་བརྟེན་
ནས་མགོན་པོ་མཆོག་༸སྐ་ུ གཟུགས་བདེ་ཐང་ངང་རྒྱ་གར་དུ་

བཙན་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀོད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད།

ང་ཚོ འ་ི བསོད་ནམས་རང་རེད།
ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།
དང་པོ་དེར།

དེ་ན་ི

ི ་ཐག
ངས་རྒྱུ་མཚན་གཉས
ོ ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་

བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ ་ཐུ བ་པ་ཙམ་གྱིས་བདོ ་ཀྱི་གནད་

ི ་
དནོ ་མ་ཡལ་བར་གསནོ ་པརོ ་གནས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད། གཉས
པར།

མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་ཀྱིས་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་པ་ཉག་

གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ལ་གཞི་བཅལ
ོ ་

གསལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུ ད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བདོ ་

མིའ་ི འཐབ་རྩོད་ན་ི བདེན་རྫུན་དབར་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་དང་།

འཚེ ་བ་དང་འཚེ ་མེད་ཞི་བ།

གྱི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་རེད།

བྱམས་བར་ྩེ དང་ཞེ་སྡང་དབར་

བའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རི ག་གནས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ཙམ་

ང་ཚོ་ཚང་མས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མཆོ ག་

ཐག
ོ ས་རླབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད།

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁངོ ་གིས་༸སྐ་ུ ཚེ འ་ི ནང་དཀའ་སྡག
ུ ་ཧ་ཅང་

མ་ཟད།

འཛམ་གླངི ་ཡོངས་ལ་དར་འཕེལ་ཐུ བ་རྒྱུར་ཕན་

གི་ཐུ གས་རའྗེ ི་ལམ་སནྟོ ་འག
ོ ་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་ཀ་

ི ་ཐག་
ང་ཚོ ས་བོད་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ ་ཡོ ང་བར་སྙང

མྱངས་གནང་མཛད་ཡོ ད་ཀྱང་མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་

ུ ་མི་
སབྟོ ས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རང

དང་བཟོད་བསྲན་ཉམས་བཞེས་དགོས་པའི་ལམ་སནྟོ ་མཛད་

པ་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དུས་རྟག་ཏུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
བརདྗོ ་ན།

གང་ཡིན་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་འཁོན་འཛིན་སྤངས་པའི་བྱམས་བར་ྩེ

མང་གི ་མངོན་འདདོ ་དུས་ནམ་ཡང་དྲག་པའོ ི་ཐག
ོ ་ནས་རགྡོ ་

བཞིན་ཡོད།

ི ས་དང་།
ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཧངོ ་ཀངོ ་ནང་ལ་གཟག

མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རགྡོ ་རལ
ོ ་གཏངོ ་བཞིན་ཡོད། ལོ་

རལ
ོ ་གཏངོ ་ཐུ བ་ཐབས་མེད།

དེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་

མི་མང་

ཚོ ས་རང་དབང་གི་དནོ ་དུ་བླསོ ་གཏངོ ་ཇི་ཙམ་གནང་བཞིན་
འདུག

ཀུན་གྱི་མཐངོ ་ཆོས་སུ ་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་

ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མེ ད་པའི་ཐག
ོ ་ནས་བདོ ་དནོ ་བདེན་མཐའ་

འནོ ་ཀྱང་ཕག
ྱོ ས་གཞན་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་དྲག་པོའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅི ག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་

རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཀྱང་དུས་རྟག་ཏུ ་བདེན་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོ ད།
དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་གསལ་
རྒྱུ་ཡིན་ངེས།
ང་ཚོ ས ་འདིར ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཆེ ད ་ཡོ ང ་བ་ནི་ བ དོ ་ཀྱི ་

ལོ ་ རྒྱུ ས་དཔེ་ དེབ ་ཁྲོད ་ཤོ ག ་བུ ་ གཅི ག ་ཁ་སྣོན་བྱས་པ་དང་
མཚུངས།

ང་ཚོ་གསནོ ་པའ་ི རིང་བདོ ་དནོ ་བདེན་མཐའ་

མ་གསལ་ཡང་ཉིན་གཅི ག་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་ངེས་པར་
གསལ་ངེས་རེད། དུས་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་ཕྱི་མིག་ལྟ་སྐབས་

དྲང་བདེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ ་ལངས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ངེས་པར་
དུ་ཡོང་གི་རེད།

ང་ཚོས་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོགས་པའ་ི ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གྲོས་
ི ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། དང་པ་ོ དེར་བདོ ་མིའ་ི
ཆོད་གཉས

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་ལམ་སནྟོ ་འགོ ་དབུ་མའ་ི ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་

བོད་དང་བོད་མི།
གནང་བཞིན་ཡོ ད།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཐེ་ཚོམ་སམ
ོ ་ཉ་ི མེད་

པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་རེད།

ི ་པ་དེར་དཀའ་
གཉས

རྙགོ ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགས
ོ ་
སྟབས། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དབར་བདོ ་

རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མགྱོགས་མྱུར་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

རེད།

སྤྱིར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ངེས་པ་ཞིག་རེད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀོ་
རི ་ཡ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི
ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

འནོ ་

ཀྱང་ང་ཚོ ས ་ཛ་དྲག་ཐ ོག ་ནས་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་༸སྐུ་གསེ ར་ཞལ་འཚོ ་བཞུ གས་

རི ང་རང་ཡུ ལ་བདོ ་དུ་ཕྱི ར་གདན་འདནྲེ ་ཞུ ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུའི་
འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ད་ཞུ་དགོས།

ང་ཚོའ་ི སདྲི ་བླནོ ་མཆོག་

ནས་ཀྱང་དུས་ཚོ ད་རན་པོ་ཞི ག་ལ་བདོ ་དནོ ་ཐག
ོ ་ངེས་པར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ང་ལ་ཡི ད་ཆེས་ཡོད། འདས་པའ་ི
ལོ་ཤས་ནང་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གདུག་

རྩུབ་མནར་གཅདོ ་མ་བཟདོ ་ནས་ད་བར་རང་ལུ ས་མེར་སག
ྲེ ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད།

དེས་གང་མཚོན་བཞིན་ཡོད་པ་

བརྗོད་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་བདོ ་ས་བཙན་

བཟུང་བྱས་ཀྱང་བདོ ་མིའི་སྙངི ་སབྟོ ས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་

ང་ཚོས་ཀྱང་བདོ ་མིའ་ི སྙངི ་ ༄༅། །འཛམ་གླངི ་ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔནོ ། བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་

གནས་པ་གསལ་པོར་མཚོ ན།

སྟོབས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་ཐག
ོ ་རྒྱ་ནག་དྲག་པོའ་ི རི ང་ལུགས་དེ་རྩ་ མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་
མེད་དུ་གཏོང་དགོས། ཞེས་སོགས་གསུ ངས།

མཆོག་ལ་ཀ་ོ རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་

དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་དང་།

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་ པ་ོ སྨནི ་སྩལ་ཐབོ ་ས་ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༦

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

དེ་རིང་སྤྱི་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔནོ ་ལ་དཔེར་ན་ད་ྲི
བ་གཅིག་ན།ི ད་ལྟ་ང་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་སླབེ ས་ཡོད།
ཆོས་ཀྱིས་མི་ལ་ཕན་

དངས
ོ ་པ་ོ ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོ ཕྱིན་ཡོད།

ཐག
ོ ས་གང་ཡོད། ཆོས་ཟེར་བ་དེ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་

གསུ ང ་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་སྐུ་ མགྲོན་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་

ཡིན་ན་དེ་ཙམ་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། འ་ོ ན་ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡

རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མི ན་པའི་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཡོ ད་པའི་ ཆོས་འབལྲེ ་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོད་འདུག

འད་ི ཕལ་ཆེར་སླབེ ་ཀྱི་རེད།

མཐར་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ ལགས་ པ་ཚོ ས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་སྤསོ ་སྣེས་སྔནོ ་བསུ ས་ཏེ་ཐེག་ཆེ ན་

དེ་དག་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་དགོས་པ་དེ་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོ

ཁུངས་ལྡན་ཡི ག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི ་བཞག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི
དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་།

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོད་༩ཐག
ོ ་ཀ་ོ རི་ཡ་དད་ལྡན་

ཀྱིས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་གསུ ང་བཤད་གནང་ས་ྟེ མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ ཆོ ས་གླིང་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོ ར་
ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

འཁདོ ་རས
ྗེ ་མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་ཀ་ོ རི་

ཡ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༧༥༠ ལྷག་གཙོ་བརོ ་གྱུར་

ི ་ཆོས་ཀྱི་འབལྲེ ་བ་གང་འདུག
ནང་འདར

ཅེས་ད་ྲི བ་དང་པ་ོ

ི ་འདའི ི་སངྟེ ་ཆོས་ལུ གས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་
འཛམ་གླང

རེད། བྱམས་པ་དང་བར་ྩེ བ་ཞེས་པའ་ི བསླབ་བྱ་འད་ི མིའ་ི ལྷན་

སྐས
ྱེ ་རང་བཞིན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགས
ོ ་མཁ་ོ ཡོད་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པ་ོ རེད།

དེ་འདྲའ་ི བྱམས་བར་ྩེ སྤལེ ་བར་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་

བའ།ི རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཆོས་

མིན་ཡོང་བཞིན་ཡོད། རིགས་གཅིག་གིས་འཇིན་རྟེན་བཀདོ ་

བུར་དུ་ལྷགས་པའ་ི རང་རིགས་སེར་སྐྱ་ཕ་ོ མོ་གྲངས་ ༣༣༦༩

དཀནོ ་མཆོག་གིས་བཀདོ ་པ་རེད།

ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༩༡༠ དང་། གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ

བཅས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་མི་གྲངས་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་ཐག
ོ ་མར་

པ་པ་ོ དཀནོ ་མཆོག་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི བཤད་ནས་སྣོད་བཅུད་ཚང་མ་

གིས་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོ ན།ི

དེར་བརྟེན་དཀནོ ་མཆོག་

བྱམས་བར་ྩེ གསུ ང་གི་ཡོད་སྟབས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
དཀནོ ་མཆོག་ན་ི བར་ྩེ བའ་ི

བྱམས་བརྩེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བདག་ཉིད་རེད།

བོད་དང་བོད་མི།
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ང་ཚོ ་ཚང་མ་བར་ྩེ བའ་ི བདག་ཉདི ་དཀནོ ་

ི ་འདིའི་
མཆོག་གི་སྲས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་འཛམ་གླང

སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་

གང་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གི་སྲས་ཆགས་སྟབས།

ང་ཚོ་

ཚང་མ་སྤུན་མཆེད་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བར་ྩེ
བ་བྱེད་དགོས། ང་ཚོ འ་ི ཡབ་ལྟ་བུ་དཀནོ ་མཆོག་ཆགས་ཡོད།
ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོ ག་གཅི ག་གི ་སྲས་གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་

པར་བརྟེན། ང་ཚོ ས་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཚུན་

གསོད་རེས་བཏང་བ་ཡི ན་ན་ཤི ན་ཏུ ་མི་འས
ོ ་པ་རེད།

དཔེར་

ན། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པ་ནང་ཁུལ་གསདོ ་རེས་བྱས་ན་འཇིག་

རྟེན་ཕལ་པའ་ི ཁདྲོ ་དུའང་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡག
ུ ་པརོ ་བརྩི་རྒྱུ་རེད།

དེར་བརྟེན་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་པ་ོ གཅིག་གི ་སྲས་ཡི ན་བསམ་
པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག

འཇི ག་རྟེན་བཀོད་པ་པ་ོ མི་འདདོ ་མཁན་གྱི ་ཆོས་ནི་རྒྱ་གར་
ནང་ཕལ་ཆེ ར ་ལོ ་ སུ མ ་སྟོང ་ཙམ་གྱི ་ གོང ་ནས་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་

མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོ ད།

ཐོག་མར་ཕལ་ཆེར་གྲངས་ཅན་པ་

རེད། མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་ནང་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་པ་ོ དཀནོ ་

མཆོག་གི་སྐད་ཆ་མེད་པ་དང་།
རེད།

དཔེར་ན་སྤྱི་གཙོ་བ་ོ ཟེར་བ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པ་ོ ཡིན་པ་

དང་། དེའ་ི རང་བཞིན་རྟག་པ་ཡི ན་པར་འདདོ །

རིགས་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། རྟག་པ་རང་བྱུང་
གི ་སྐྱེས་བུ་ཟེར་བ་ཞིག་བཤད་ནས་གང་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་
ཡོ ད།

དེ་རྗེས་གཅེར་བུ་པ་རེད།

གཅེར་བུ་པས་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་

པ་པོ་མི ་འདོད་པ་རེད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་བྱུང་བ་

རེད། སངས་རྒྱས་པས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་པ་ོ མི་འདདོ ་
པ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། བདག་ཉདི ་བདག་གི་མགནོ ་

ཡི ན། ཞེས་སོ་སོའ་ི མགོན་དེ་སོ་སོ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་པའ་ི
རྒྱུ་མཚན་ནི། སོ་སོས་ཡག་པོ་བྱས་ན། ས་ོ སར
ོ ་ཡག་པ་ོ ཡོང་
བ་དང་། རང་གིས་གཞན་ལ་གནདོ ་པ་དང་འཚེ ་བ་སག
ོ ས་

སྡག
ུ ་པ་ོ བྱས་པ་ཡི ན་ན་རྣམ་སྨནི ་རང་ཉདི ་ཀྱིས་མངྱོ ་དགས
ོ ་པ་
གསུ ངས།

དེར་བརྟེན་སོ་སོའི་བདེ་སྡུག་གི ་རྒྱུ་རྐནྱེ ་ལྟ་བུ་གཙོ་བ་ོ ན་ི སོ་སོ་
རང་ལ་ཐུ ག་ཡོ ད། ཅེས་བདག་ཉིད་བདག་གི་མགནོ ་གསུ ངས་

པ་རེད།

འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདདོ ་མཁན་གཅེར་བུ་

པ་དང་། གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པའང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་མིན་

ཐག
ོ ་མ་དང་མཐའ་མ་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕུང་པ་ོ ལས་

ཡོང་གི་རེད། གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་ན་རང་ལ་བདེ་བ་ཡོང་

པ་ཡིན་སྟབས། རྟག་གཅིག་རང་དབང་མེད་པའ་ི བདག་ཟེར་

ནམ། གང་ལྟར་གཞན་ལ་འཚེ ་བ་བྱས་ན་རང་ལ་སྡག
ུ ་བསྔལ་
གི་རེད།

ཅེས་བདེ་སྡག
ུ ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའ་ི འགྲོ་

སྟངས་བྱས་ནས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཐག
ོ ་ནས་འགྲེལ་
བཤད་རྒྱག་ཡོང་སྐབས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་ཕན་
པའ་ི རང་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ན།

དེའ་ི འབྲས་བུར་རང་ལ་

དནོ ་གཞན་པའི་བདག་གིས་སྐ་ྱེ བ་གསར་པ་གསར་པ་བླངས་
རྒྱུ་འད་ི ཕུང་པ་ོ ལས་དནོ ་གཞན་པའི་བདག་ནི་ཕུང་པོ་སྐྱེ་འཆི ་
བྱས་པ་ནང་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན་རྟག་པ། དེ་ནས་
ཕུང་པ་ོ ན་ི དུ་མའ་ི རང་བཞིན་རེད། བདག་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི གཅིག་

པ།ོ གླ་ོ བུར་གྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་གྱིས་བྱས་པ་མིན་སྟབས། རྟག་གཅིག་

བདེ་སྐྱིད་ཡོང་གི་རེད། རྒྱུ་གཞན་ལ་གནདོ ་པའ་ི ལས་དེ་འདྲ་
བྱས་པ་ཡིན་ན། རང་ལ་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་ལས་

རང་དབང་བ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཤོད་ཀྱི་འདུག དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་སྐ་ྱེ བ་

རྒྱ་གར་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐ་ྱེ བ་སྔ་ཕྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ངན་པ་བསགས་ན་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོང་རྒྱུ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་

འབྲས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག

སྐ་ྱེ བ་

སྔ་ཕྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་བདེ་སྡག
ུ ་ཇི་ལྟར་ཡོང་བ་ཟེར་རྒྱུ་ན་ི

ས་ོ སའ
ོ ་ི ལས་བཟང་པ་ོ བསགས་ན་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལས་

སྔ་ཕྱི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཕུང་པ་ོ ལས་དནོ ་གཞན་པའི་བདག་

འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་པ་ོ མི་འདདོ ་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་

ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཕུང་པ་ོ ལས་དནོ ་གཞན་པའ་ི བདག་ན་ི

སངས་རྒྱས་པའི་གཞུ ང་དེའང་དེའི་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

ཡོད་པ་རེད།

ཅེས་ཕུང་པ་ོ ན་ི མི་ཚེ ་གཅིག་གི་སྐ་ྱེ འཆི་བྱས་

འད་ི ལྟར་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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མད་ོ དནོ ་སྙངི ་པོ་དྲི་བ་དང་པོ་འདི་ང་ཚོ ་ཚང་མ་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་

ཐནོ ་ས་འད་ི དཔེ་ཆའི་ནང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོའི་མི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུ ང་པ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བརྟག་

ཡི ན་ནའང་ཉེན་ཁ་ལྟ་བུ་ཞིག་སླབེ ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་གཡོལ་

ལྟར་རདྗོ ་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཐནོ ་པ་དེ་ཚོའ་ི

ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚུར་ལག་ཏུ ་བླང་། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་

འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་རེད།

འབུ་སནྲི ་ཞིག་

ཐབས་སྣ་ཚོ གས་བྱེད་ཀྱི་རེད། སྐབས་རེ་རང་ལ་གནདོ ་དགོ ས་

ཀྱིས་ཤི ་རྫུན་བཏབ་པ་དེ་འདྲའང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དེ་ན་ི སྡག
ུ ་

ཚེ འ་ི ནང་འབལྲེ ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ངས
ོ ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་འད་ི

གྲས་ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་མ་བཞག་པར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་

དཔྱད་བྱོས།

བརྟག་དཔྱད་དང་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་

གྱི་དགོས་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་ཚེ ་ཁས་ལེ ན་བྱེད་མི་དགས
ོ །

ནང་བཞག་དགས
ུ ་ཟེར་བའ་ི བདེ་བ་འདདོ ་
ོ ། གང་ལྟར་བདེ་སྡག

ཞེས་པ་འདིས་སནྟོ ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པ་འདི་ཉདི ་ནི་སནྟོ ་པ་འདྲ་

སྟབས། བདེ་སྡག
ུ ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི རྒྱུ་དང་རྐནྱེ ་ག་འདྲའ་ི ཐག
ོ ་ནས་

སྤྱིར་གང
ོ ་དུ་ཞུས་པ་ནང་ལྟར། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་

འདྲའ་ི ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་མི་འདྲ་བ་རེད་འདུག

བསྔལ་མི ་འདོད་པས་བྱས་པ་ཡི ན་སྟབས་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་

པ་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི་འདདོ ་པ་རང་གི་ངང་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་

དགོས་པར་ཚང་མར་རང་གི་ངང་གིས་ཡོང་བཞིན་འདུག

ཡོ ང་གི ་འདུག་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་

བར་ྩེ གསུ ང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད།

རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་ཡང་བདེ་སྡག
ུ ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི ལ་ལུས་ཀྱི་
བདེ་སྡག
ུ ་ཅིག་ཡོ ད་པ་རེད། ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡག
ུ ་ལ་སེམས་མེད་

རྒྱུ་དེ་གང་རེད་འདུག དེ་འགག
ོ ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་གམ་
མི་འདུག་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་དགས
ོ །

ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འད་ི ཟབ་ཤོས་རེད་འདུག

གནས་ཚུལ་དང་མཐུ ན་པ། ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་ཕལ་

གང་ལྟར་བདེ་སྡག
ུ ་གི་ཚོར་བ་ཚང་མ་

བདེ་བའ་ི རྒྱུ་གང
ོ ་ནས་གང
ོ ་དུ་སྤལེ ་དགས
ོ ་འདུག བསམ་པའ་ི

པ་ quantum physics སྐརོ ་བཤད་ཡོང་སྐབས་ཚན་རིག་

བཏུ ས་ནང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཕྱེ་ནས་སེམས་ལ་

འབྲས་བུ་ཤི ང་ཏོག་འདི་ང་ཚོ ་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརྟེན་དེའ་ི རྒྱུ་

པའ་ི གཞུང་ནས་རྟེན་འབལ
ྲེ ་ལྟསོ ་སྒྲུབ་བཤད་པ་འདི་ཏག་ཏག་

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག རྩ་ཉོན་དྲུག ཉེ་ཉནོ ་ཉ་ི ཤུ། གཞན་འགྱུར་

དེ་བཏབ་ནས་རླན་དང་ད ྲོད་སོགས་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་རྐནྱེ ་བྱས་

ད་ལྟ་ནང་གི་ཤེས་པའ་ི གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད།

པ་མཛོ ད་ལས་གསུ ང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་མངོན་པ་གོང་འོག་གཉིས་

རྐནྱེ ་མང་པ་ོ ཞིག་འཛོམས་པའི་འག
ོ ་ནས་སྡངོ ་པ་ོ ཡར་འཚར་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བསྡར
ུ ་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཚད་དམའ་

ཡོད།

གསུ མ་ཙམ་གྱི་གང
ོ ་ནས་སླབེ ས་ཟནི ་འདུག

པ་དང་བདེ་བ་འདདོ ་པ་ན་ི རྒྱུན་མཚན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀདོ ་མི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ན།ི སེམས་ལ་བཟ་ོ བཅས
ོ ་

ན་བེམ་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད། དེར་ན་བདེ་སྡག
ུ ་གི་ཚོར་

བ་ཡོ ང་རྒྱུ་མི ་འདུག

ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་ཡོ ང་བཞིན་འདུག ང་ཚོའ་ི མངནོ ་པ་ཀུན་
རྣམ་ཤེས་ཚོ གས་དྲུག སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། ཡུ ལ་ངེས་ལྔ།

བཞི་བཅས་ཀུན་བཏུ ས་ནང་དེ་ལྟར་གསུ ངས་འདུག

མངནོ ་

ཡིན་ན།

སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དེ་རྩད་བཅད་ནས་སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་

བདེ་བ་འདདོ ་པ་ཡིན་སྟབས། བདེ་བའ་ི རྒྱུ་ག་འདྲ་རེད་འདུག

ཀུན་སླངོ ་སྐ་ྱེ རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན། ཤིང་ཏགོ ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།
ས་བནོ ་དང་། ས་བནོ ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ས་བནོ ་

ནས་གང་ལྟར་ཉེར་ལེ ན་གྱི ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཙམ་གྱི ་མི ་ཆོ ག་པར་

བཤད་པའི་ནང་ནས་མངནོ ་པ་གང
ོ ་མ་འད་ི རླབས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་

ལོངས་བྱས་ནས་མཐར་འབྲས་བུ་ལོངས་སྤདྱོ ་ཐུ བ་པ་ཡོང་གི་

ི ་གཙོ་སེམས་ཀུན་གྱི་
ཡི ད་ལ་བྱེད་པ། རེགས་པ་ཟེར་རྒྱུ་འདས

དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་ཡོ ང་བཞིན་པའི་བདེ་སྡག
ུ ་དེ་རྒྱུ་དང་

འདུག དེ་བཞིན་ཚོ ར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བྱེད། སེམས་པ།
འཁོར་དུ་འགྲོ་ཕྱིར་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བའ།ོ ཞེས་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་

ཟེར་རྒྱུ་འདའི ི་ཐག
ུ ་གི ་ཚོ ར་བ་འདི་སླབེ ་ཡོ ང་གི ་
ོ ་ནས་བདེ་སྡག

འདུག བདེ་སྡག
ུ ་གི་ཚོ ར་བ་འདི་ལྟར་བཤད་ཡོང་གི་འདུག

གང་ལྟར་བསྡ་ེ སྡག
ུ ་བཤད་དུས་ཤེས་པའི་སྟེང་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྐནྱེ ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།

སྤྱིར་

ཆོ ས་ལུ གས་ཚང་མས་དད་པ་གལ་ཆེ ན་པོ་གསུ ང་གི ་ཡོ ད་པ་
རེད།

སངས་རྒྱས་པའ་ི གཞུང་གིས་དད་པ་ཁ་ོ ན་མིན་པར་

ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་

ཤེས་པ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ལ་དོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་

རྒྱུ་དང་རྐནྱེ ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་གྲས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་
ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་

རྟེན་བཀདོ ་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་

དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།།

དེང་སྐབས་དངོས་པོ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་མཁན་
འདི་མ་ལྡངེ ་པའི་གནས་ཚུལ་རེད།

དེར་བརྟེན་སྤྱིར་འཇིག་

རྒྱག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཁ་ོ ན་མ་གཏགོ ས་ནང་གི ་ཤེས་པའི་སྟེང་ནས་བདེ་
སྡག
ུ ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ལ་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་མི ་
འདུག

སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་སེམས་རྟོགས་པ་རྟོགས་

མེད་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་དང་།

ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་དབྱེ་

བ་འབྱེད་རྒྱུ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་དེ་
ཚོ འ་ི གྲས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

རང་ཉདི ་ཀྱིས་འད་ི ལྟར་གསུ ང་པ་རེད།

བརྡར་བའ་ི གསེར་བཞིན་དུ།།

བསགྲེ ས་བཅད་

ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་

བཀའ།། བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །
ཞེས་གསུ ངས་ཡོད།

བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།

འད་ི ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེད་འདུག
ངས་བཤད་པའ་ི ཆོས་འད་ི ལ་དགེ་

སླངོ ་དང་མཁས་དབང་ཚོ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་བཀའ་

རེ ད ་ཅེས ་དད་པ་བྱས་ནས་ཡི ད་ཆེ ས ་བྱེད་དགོས ་མ་རེ ད །

མི་ལ་ཕན་གྱི་

ཡོད། འནོ ་ཀྱང་ལྟ་གྲུབ་སངྟེ ་སླབེ ་ཡོང་དུས་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་
དངས
ོ ་ཡོད་

ཆེར་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་

པས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ ་ཤོད་རྒྱུ་དང་ནང་
འགྲོ་བཞིན་འདུག

ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་
ཚན་རིག་

པས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་

བ་ོ རེད། རྒྱ་གར་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་འད་ི ལོ་སངྟོ ་ཕྲག་
སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་

དེ་དག་གི ས་རྐྱེན་ལྟ་བུ་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་བཟ་ོ འདྲ་ཞིག་རེད་མ་

གཏོགས་དཔེར་ན་མི ག་གི ་ཤེས་པས་གཟུགས་ཡིད་དུ་འངོ ་བ་
ཞིག་མཐངོ ་། ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པས་དེ་ལ་བདེ་སྡག
ུ ་གི་ཚོར་བ་ཡོང་

བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

ནང་པའི་ གཞུ ང ་ནང་སེ མ ས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐར
ོ ་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོ གསུ ང་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཚོ་གནད་འགག་

ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མིན་པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡ་ེ
ཚན་ལ་བཞག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཐེངས་འདའི ་ི ཆོས་འབལྲེ ་བདོ ་སྐད། རྒྱ་སྐད་དང། ཨིན་ཇི།
ཀ་ོ རི་ཡ། ཉ་ི ཧངོ ་། ཧནི ་ར།ྡི འཇར་མན། ཨུ་ར་ུ སུ ། སག
ོ ་པ།ོ
ལྦ་ེ ཏ་ི ནམ། ཨི་ཊ་ལི་བཅས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་བཅ་ུ གཅིག་
ནང་གསུ ང་སྒྱུར་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། དྲ་ལམ་ཐག
ོ ་ནས་ཐད་

ཀར་གསན་གཟིགས་ཐུ བ་རྒྱུའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡང་བསྐྲུན་འདུག་
པ་བཅས། །

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

9

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མི ང་གི ་འོག་བོད་མི ་ཚང་མ་དམ་ཚི ག་གཟོང་ཁ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ནས་
བསྡད་ཡོ ད།
༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས་ ༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་ ༨ ཐག
ོ ་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའ་ི ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ཐག
ོ ་མར་འགྲོ་བ་མིའ་ི

གཞི་རྩའི་ལྷན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱམས་བརའྩེ ི་སྐརོ ་དང་།
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།

དེ་བཞིན་བདོ ་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ཁར
ོ ་ཡུ ག་དང་བཅས་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་

ཟད།

མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཐུ གས་བསྐདྱེ ་དམ་བཅའ་བཞི་པ་

རྒྱ་གར་ནང་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སེམས་

ཁམས་རིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབལ
ྲེ ་
བའི་ལེགས་བཤད་བསྐྱར་གསོ་གནང་ཐབས་མཛད་བཞིན་པའ་ི
སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ད་

དང་ནང་ཆོས་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

འནོ ་

ཆ་རྒྱ་ནག་འག་ོ ཁདྲི ་མཁགྲེ ས་འཛིན་པ་ཚོས་བདོ ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཀྱང་ལོ ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རྗེས་སུ འང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་

གིས་ཇི་ཙམ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བ་བྱས་པ་དེ་ཚོད་ཀྱིས་བདོ ་མིའ་ི
སྙངི ་སྟོབས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞིན་འདུག བདོ ་མི་ཚོར་ཕ་མེས་ནས་

བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པོ་

ཞིག་ཡོད་སྟབས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ནང་སྤབོ ས་པ་ཡོད།

རྒྱ་མི ་རི གས་ཚོ ས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རི ག་གཞུང་ལ་གཅེས་

གིས་ཤེས་གསལ་ལ།

པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་རིགས་དཔནོ ་པ་ོ སག
ོ ས་

ནང་ཚགས་འཛོ མས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་ལོ ་

འཛི ན་ཡོ ད་པ་ལྟར་བོད་མི ་ཚོ ར་ཡང་རང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ངོ་བདུན་ཅུའ་ི རི ང་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་ནར
ོ ་འཛོལ་བྱུང་

ལོ ་ངོ་བདུན་ཅུ་སོང་ནའང་གཞིས་ལུ ས་བདོ ་མིའི་སྙངི ་སབྟོ ས་

ཆ་རྒྱ་ནག་འག་ོ ཁདྲི ་ཚོས་བདོ ་ཐག
ོ ་སདྲི ་བྱུས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་

རིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད། དེ་ན་ི ཆོས་ཉདི ་རེད། ད་ཆ་

ཡོད་པའ་ི སྐརོ ་བཤད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག

དེར་བརྟེན་ད་

ཞུམ་པ་མེད་པའ་ི ངང་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འངོ ས་པར་

ཞིག་བཟུང་དགས
ོ ་པའ་ི བསམ་འཆར་ཡོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད་

གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས
ོ ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གདེང་ཚོད་ཡོད།
ལོ ་ ཤས་གོང ་པེ་ ཅི ང ་ནང་སྡདོ ་མཁན་རྒྱ་རི ག ས་ང ོས ་ཤེ ས ་

ཁྲོད་བོད་ཐོག་སྲིད་བྱུས་ཇི་འདྲ་ཞིག་བཟུང་དགས
ོ ་པའ་ི ཐག
ོ ་ཅི་

ནག་གི ་ རྐང་དམག་
སྤྱི ་ཁྱབ་ཡི་ཤེ ན་ཡིའི་

རྒྱུ་རེད། འདས་པའ་ི ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་ནས་
ཀྱང་བདོ ་དནོ ་ཐག
ྱོ ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། གཞིས་
ོ ་རྒྱབ་སྐར

རེད་འདུག ཡི་ཤེན་

ི ་བདོ ་
སྙངི ་སབྟོ ས་མ་ཞུམ་པར་གནས་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་འདར

ི ་སྟོབས་ནམ་ཡང་མ་ཞུ མ་པར་མུ ་མཐུ ད་
ཡང་བདོ ་མིའི་སྙང

གཅིག་ཡོད། ཁངོ ་རྒྱ་

ཕྲུ ་གུ ་དང་ངོ ་ ཤེ ས་

འདུག

དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་འག་ོ ཁདྲི ་མཁགྲེ ས་འཛིན་པ་ཚོའ་ི

བྱ་གཏལ
ོ ་མེད་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད་ཚོད་འདུག

གཞིས་བྱེས་བདོ ་མིའ་ི སྙངི ་སབྟོ ས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་གནས་

ལུ ས་བོད་མི ་ཚོ ས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཞི ག་འག
ོ ་ཡོད་བཞིན་དུ་

ཡི ་ངོས་དང་ངོ་ཤེ ས་

མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ལས་མེ ད་པ་དེ་དག་རང་དབང་

དེས ་ང ོས ་ལ་བར ྗོད ་

སྤྱད་ནས་ངེས་པར་དུ་གཞིས་ལུ ས་བདོ ་མིའི་ཚབ་བྱེད་རྒྱུའི་

ཡི འ་ི བུ་དེ་བརྒྱུད་ཁོང་

པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ འདུག

རེད།

གསལ་དུ།

རྒྱ་རིགས་
ཡི་ཤེན་

ལུང་པའ་ི ནང་ཡོད།

འགན་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ག་ོ སྐབས་དེ་དག་ལོངས་སུ ་

འཛམ་གླངི ་ཕྱི་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་མུ་མཐུ ད་དགས
ོ ་
དེར་བརྟེན་ངས
ོ ་ཀྱིས་བདོ ་མི་

བོད་དང་བོད་མི།

ས་ཡ་དྲུག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཁྱེད་ཚོ ར་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ཞུ ་རྒྱུ་
ཡི ན། ངོས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་འག་ོ ཁདྲི ་ཀྱི་འགན་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༡ དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡
ནས་བཟུང་མཚམས་བཞག་པ་ཡི ན།

འགན་ཆ་ཚང་འཁྱེར་བཞིན་ཡོ ད།
བྱས་ནས་བདམས་པ་རེད།

དཔོན་པོ་རེད།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ད་ཆ་སདྲི ་སྐངྱོ ་གིས་

མི་མང་གིས་འས
ོ ་བསྡ་ུ

ཆབ་སདྲི ་ཐག
ོ ་ནས་ཁངོ ་ངས
ོ ་ཀྱི་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་པར་བདེན་བཞི ་མི ་རྟག་སོགས་
བཅུ་དྲུག་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

འནོ ་ཀྱང་ཆོས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ངོས་རང་ཁོང་གི ་དཔོན་པོ་

ཡི ན། ༼ བཞད་མོ་བཞད། ༽ མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ལ་

མཚོན་ན་ང་ཚོ ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

གི ས་མང་གཙོའི་རིང་ལུ གས་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་
བཞིན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ ་ི སདྲི ་གཞུང་ལ་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུ གས་ཐོག་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའི་འས
ོ ་ཤོག་

ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཆོ ག་པ་ལྟ་བུ་རེ ད།

༼ སླར་ཡང་བཞད་མོ་བཞད། ༽ ངས
ོ ་ཀྱི་འགན་ཁུར་གསུ མ་

པ་དེ་གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་ཐོག་

ཆབ་སྲིད་ནས་རྒས་ཡོལ་བྱས་ཟནི །

ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།

ཆབ་སྲིད་ཧ་ཅང་རྙགོ ་དྲ་ཚ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་རང་དནོ ་ཁག
ོ ་

བཅུག་བྱས་ནས་རྒས་ཡོ ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ༼ བཞད་མོ་བཞད། ༽

དུས་རབས་ ༧ དང་ ༨ པའི་སྐབས་བདོ ་ས་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ ༄༅། །སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་
གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། དེ་ནས་གླང་དར་རས
ྗེ ་ ལ་ཀ་ོ རི་ཡའ་ི དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གི ས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་
བོད་སི ལ་བུར་ཐོར་བ་རེད།

སྟབས་བཟང་བ་ཟེར་དགས
ོ ་ ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དནོ ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ སྨནི ་
སམ་སྟབས་ངན་པ་ཟེར་དགོས།
གང་ལྟར་ད་ཆ་ངས
ོ ་ཀྱི་ སྩལ་ཐབོ ་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༦ བར་

མི ང་འོག་ནས་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་དམ་ཚིག་གཟངོ ་ཁ་གཅིག་ ཉནི ་གྲངས་གསུ མ་རིང་མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་
སྒྲིལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད། ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླངི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཀོ་རི ་ཡ་གཙོ་བོར་གྱུར་
འདུག །

ི ་པོ་
བའི་ཕྱི་ནང་གི ་དད་ལྡན་མི ་མང་རྣམས་ལ་ཤེ ས་རབ་སྙང
ི ་པ་དབུ་
དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུ མ་གྱི་ཆོས་འབལ
ྲེ ་ཉནི ་གཉས

འཛུ གས་མ་མཛད་གང
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

དེ་རི ང་ཀོ་རི ་ཡའི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་པ་

སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ ་རྒྱུ་རེད།

དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་

གི ས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་འདུག

ཤར་ཕྱོགས་ལུ ང་པ་དེ་དག་ཕ་མེ ས་ནས་ནང་པ་ཡི ན་ནའང་
ནང་ཆོ ས་དེ་གཙོ ་ཆེ ར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་གཙོ་བ་ོ བྱས་པ་མ་

གཏགོ ས་ནང་པའ་ི གཞུང་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་དེ་ཙམ་དོ་
སྣང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག

ངོས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ད་ཆ་ང་ཚོ ས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

པའ་ི ནང་པ་ཞིག་བྱེད་དགས
ོ ། ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དུས་རབས་

༸གང
ོ ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་

དེ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཤ་ྲི ལངྐ་དང་། འབར་མ། ཐའ་ི ལེན།ྜི ཁེམ་བྷ་ོ

ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཟེར་ན་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཙམ་མ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའ་ི ཁ་

སུ འ་ི ཁོངས་ནས་ཨུ ་ར་ུ སུ ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཡོ ད་པའི་

ཤར་ཕྱོགས་ལུ ང་པ་དེ་དག་ཧ་ལམ་ཡོངས་སུ ་རག
ྫོ ས་པ་ནང་

རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས། ཁྱེད་རང་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་

པའ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད། ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་ཆགས་ཡོད། གལ་

ཆོས་ནས་གསུ ངས་པའ་ི གཞིའ་ི རྣམ་གཞག་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་

བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་
ི ས་པར་འཚལ།
བྱང་ཐག
ོ ་གཟག
www.bod.asia

ཌི་ཡ། རྒྱ་ནག ཉ་ི ཧངོ ་། ཀ་ོ རི་ཡ། སག
ོ ་པ།ོ བདོ ། ཨུ ་ར་ུ

པའ་ི ཆོས་བྱེད་མཁན་རེད།

ང་ཚོས་ནང་པ་གསར་དུ་བྱས་

ཆེ ་ཤོས་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ན་ི རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡི ན་པར་སླབོ ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ ་པ་ཞིག་བྱ་

འད་ི ག་འདྲ་རེད།

ྲི ་པ་ཡིན་ན།
ཅེས་དས

སངས་རྒྱས་པའ་ི

གཞག འབྲས་བུའ་ི རྣམ་གཞག་དེ་དག་རྒྱས་བཤད་ཐག
ོ ་ནས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ི ། འབྲས་
གཞི་བདེན་པ་གཉིས་དང་། ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉས

བུ་སྐ་ུ གཉིས་བཅས་དེ་ལྟར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་བྱ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་འཁར
ོ ་དང་པ་ོ གསུ ང་པའ་ི སྐབས་
བདེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་གསུ ངས་ནས་མི་རྟག

སྡག
ུ ་བསྔལ།

སྟོང་བ། བདག་མེད་བཅས་བཞི་དང་། རྒྱུ། ཀུན་འབྱུང་།
རབ་སྐྱེ། རྐྱེན་བཞི་ལ་སོགས་བདེན་བཞི་མི་རྟག་སག
ོ ས་བཅ་ུ
དྲུག་དེ་ལྟར་གསུ ངས་པ་རེད། དེ་གསུ ང་དགས
ོ ་དནོ ་ན་ི དཔེར་

ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚོ ན་ན།

ང་ཚོའ་ི སྐྱབས་སནྟོ ་པ་

པ་ོ ཞེས་མ་གཏོགས་སྐྱབས་དངོས་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་མ་རེད།
སྐྱབས་དངོས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་རེད། དགེ་འདུན་དཀནོ ་

མཆོག་ནི་སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲོགས་རེད། སྐྱབས་དངས
ོ ་ཆོས་

དཀནོ ་མཆོག་དེའང་ལུ ང་གི ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི ་སྐད་ཆ་མ་
རེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགག
ོ ་བདེན་དང་ལམ་བདེན་

ཞེས་བདེན་བཞི ་གསུ ང་པའི་སྐབས་བདེན་པ་གསུ མ་པ་དང་

ི ་པ་ོ འད་ི
སག
ོ ས་བཅ་ུ དྲུག་དེ་དག་གི་ཐག
ོ ་ནས་འགག
ོ ་ལམ་གཉས
ཡག་པ་ོ ང་ོ ཤེས་པ་ཞིག་དང་།

ལམ་སང་བརྒྱུད་ལ་རྟོགས་པ་
སྐ་ྱེ རྒྱུ་ཁག་པ་ོ རེད། འནོ ་ཀྱང་ག་ོ བ་ཡག་པ་ོ ཞིག་ཆགས་པ་ཞིག་

ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་གུང་བསྒྲིགས་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོང་

སྐབས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའ་ི འདདོ ་པར་མད་ོ སྡ་ེ པས་སྐྱོན་མཐོང་ཐུ བ་
པ།

མད་ོ སྡ་ེ པའ་ི འདདོ ་པར་སེམས་ཙམ་པས་སྐནྱོ ་མཐངོ ་བ།

བཞི ་པ་ཞེས་འགག
ོ ་པའ་ི བདེན་པ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་གསུ ངས་འདུག

དང་གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉནི ་རེ་བཞིན་དཔྱད་འཇག
ོ ་

སེམས་ཙམ་པའ་ི འདདོ ་པར་དབུ་མ་པས་སྐྱོན་མཐོང་བ་བཅས་

སྐྱབས་དངོས་འགོག་པའི་བདེན་པ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་

དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་བདེན་བདག་མེད་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་

ཡོ ང་དུས་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་མའི་བདག་མེ ད་པ་དང་།

བདག་མེ ད ་པའི་ དོན ་ལ་རྒྱལ་བའི་ དགོང ས་པ་བཀྲལ་ཡོ ང ་

གོང་མ་གོང་མས་ཞིབ་ཚགས་པོར་དཔྱད་ནས་སྟོང་བདག་མེད་

འདི་སྐྱབས་དངོས་ཆགས་ཡོ ད།
མ་བྱུང་ན།

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ ་མཆིའ་ོ ཟེར་དུས་ཕལ་ཆེར་

ཚི ག་སྐམ་པོ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་ཧ་ཅང་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་
ཞིག་འདུག དེར་བརྟེན་འགོག་བདེན་ང་ོ ཤེས་པར་བཅམ
ོ ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བདག་མེད་པ་ཞེས་གསུ ང་པ་འད་ི དང་།

མི་རྟག་

སྡག
ུ ་བསྔལ་སྟོང་བདག་མེད་ཅེས་གསུ ང་པ་འདི་རྩད་གཅོད་བྱ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་འགག
ོ ་པ།
ཞི་བ། གྱ་ནོམ། ངེས་འབྱུང་དེ་དག་གཞི་ནས་ག་ོ བ་སླབེ ་རྒྱུ་

ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྒམ
ོ ་བརྒྱབ་ནས་འགོག་བདེན་དང་།
གཞི་ནས་སེམས་ནང་ཚོར་བ་སླབེ ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགས
ོ །

དུས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མད་ོ སྡ་ེ པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་

པ་བཅས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་

བའ་ི འགྲེལ་བཤད་ཡོད། དེ་བཞི་པ་ོ གཙོ་བ་ོ རེད།

དེ་ལ་ནང་

གསེས་སྡ་ེ ཚན་མང་པ་ོ འདུག བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་
གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་དགོངས་

གང
ོ ་མའི་གང
ོ ་མས་འད་ི ལྟར་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་དཔྱད་

སངྟོ ་པ་ཉདི ་ཟེར་རྒྱུའི་གོ་བ་རགས་པ་དེ་དག་ལ་གྲུབ་མཐའ་
ཀྱི་ག་ོ བ་གཏངི ་ཟབ་ཏུ ་ཕྱིན་པ་དེ་ལྟར་རེད།

དེར་བརྟེན་འད་ི

ཚོའ་ི གྲས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་ནས་ཤེས་དགས
ོ ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པ་ོ རེད་འདུག དེ་རིང་སྔནོ ་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ འདནོ ་རྒྱུ་དང་།
དེ་རས
ྗེ ་ལམ་གཙོ་ཡིན། ཞེས་སག
ོ ས་ཀྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི བཀའ་སླབོ ་

སྩལ་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།

ཞིག་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་དེ་དག་བདེན་བཞི་མི་རྟག་

པར་དཔྱད་པ་བྱེད་སྐབས། དགང
ོ ས་པ་ལེན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ ཉནི ་དཔལ་

འབུལ། སྐབས་དྲུག་པའ་ི དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའ་ི སྔགས་ཀྱི་

སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་

གསང་སྔགས་མཁས་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོའ་ི མཇུག་སྡམོ ་དང་།

ཡོད།

ི ་མཆོག
ཤར་བྱང་གི་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་པ་གཉས

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གསང་སྔགས་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོའ་ི མཇུག་སྡམོ ་
དང་། སྐབས་དྲུག་པའི་ལྷ་རམས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི ཕྱག་འཁྱེར་
འབུལ་བའི་མཛད་སྒརོ ་ལྷན་ཞུགས་གནང་བ།

ལྡན་སདྟོ ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་རྒྱུད་ཆེ ན་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་

དགེ་ལྡན་བསྟན་བདག་རྣམ་གསུ མ་ལ་བརྟན་བཞུགས་འདེགས་

རྩོད་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་
དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོལ་ཆ་ུ ཚོད་ ༢ ཐག
ོ ་མཛད་

ལྡན་ཁ་ྲི ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་། མཚུངས་མེད་
དམིགས་བསལ་

སྐ་ུ མགྲོན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་ས དྟོ ་རྒྱུ ད་གྲྭ ་ ཚང་གི ་ མཁན་རི ན ་པ ་ོ ཆེ ་

མཆོ ག ་གི ས ་མཇུ ག ་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒ་ོ དང་འབྲེལ ་བའི་ གསུ ང ་
བཤད་གནང་རྗེས་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ མགྲོན་ཆོས་རི ག་བཀའ་

བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་འཚམས་འད ་ྲི དང་འབ ལ
ྲེ ་གསུ ང ་བཤད་

གནང་དནོ །

དེ་རིང་གི་རས
ྗེ ་དྲན་འད་ི མག་ོ ནས་མཇུག་བར་

ཧ་ལས་པའ་ི གྲ་སྒྲིག་པ་ོ དང་བཀྲ་ཤིས་པ་ོ དཔེར་ན། ཐག
ོ ་མར་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོ ག་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སླབོ ་བཀའ་དནྲི ་ཆེ ་
བ་དང་། ལྷག་པར་སྐབས་དེར་གྲྭ་ཚང་དང་རྒྱུད་ཟུར་རྣམ་པ་

བཅས་ནས་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་མཚོན་སླད་དམི གས་བསལ་
གཟེངས་རྟགས་རིགས་འབུལ་བཞེས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་
གསང་སྔགས་མཁས་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག

ཟུར་རྣམ་པ།

གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་ལས་

གསང་སྔགས་མཁས་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་དུ་ཕེབས་

ར་ྗེ འཛིན་པའ་ི ཆེ་བསདྟོ ་གཟེངས་རྟགས་དང་། དཔེ་ཁདྲི ་དགེ་

རྒན་རྣམ་པར་རྗེ་བཙུན་ཀུ ན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱི ་སྣང་བརྙན་

པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ་སག
ོ ས་ལྷན་འཛོམས་

གནང་།

བརྟན་ཞིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པའི་ཆེད་གསལ
ོ ་འདེབས་མཎྡལ་

གསང་སྔག ས་མཁས་པའི་ བགྲོ་གླ ངེ ་གི ་ གདན་ཞུ ས ་མཁས་

ཀྱིས་ཐོག་མར་དགེ་ལྡན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་གསུ མ་ལ་སྐ་ུ ཚེ ་

དང་འབལ
ྲེ ་སྐུ་གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་

མཚམས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་
རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་

དེ་ནས་མཚུ ངས་མེ ད་ཤར་པ་ཆོ ས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་
དབང་རྣམ་པ་དང་།

ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པར་ཆེ་བསདྟོ ་ཕྱག་

འཁྱེར་དང་། མཚུངས་མེད་བྱང་ར་ྩེ ཆོས་ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་

གིས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་

གི ་གསང་སྔགས་དཔེ་ཁྲིད་རྒན་བླ་ོ བཟང་འབྲུག་གྲགས་ལགས་

གྲུབ་བསནྟུ ་དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

རྒན་མཁས་གྲུབ་བླ་ོ བཟང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་གསང་ཆེན་རྡོ་

གནང་།

དང་། དཔལ་ལྡན་སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་གསང་སྔགས་དཔེ་ཁདྲི ་

མཆོག་གིས་སདྟོ ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་དབུ་དབྱེད་

ཆོས་སྤྲིན་བསྟར་བ་སོགས་གྲྭ་ཚང་གི ་ངོས་ནས་དེ་ལྟ་བུའ་ི ལས་
རིམ་སྔ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་འདི་

དག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ བྱུང་འདུག་ཅེས་ངས་རས
ྗེ ་སུ ་ཡི་རངས་

དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་གི་ཡོད།

དེ་རིང་གཙོ་བ་ོ གཅིག་ན་ི རྒྱུད་ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་ར་ྗེ བཙུན་ཀུན་
དགའ་དོན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་སྐའུ ་ི མཚན་དཔེ་བཞད་

དེ་ལོ་ང་ོ དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་ལོ་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞི ག་

འཁེལ་ཡོད།

དེའ་ི ནང་ནས་ཁམས་གསུ མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་ཚུལ་བསྟན་ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བ་འདི་གཅིག་རེད།

འད་ི དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཕྱི་ནང་གང་སར་ལོ་འཁར
ོ ་མོར་མཛད་

རིམ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

ི ་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་ནི།
གྲྭ་སདྟོ ་སྨད་གཉས

ར་ྗེ བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེ ན་པས
ོ ་རྒྱུད་ཆེ ན་ཤེ ས་རབ་སེང་ྒེ དཔལ་

བཟང་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་མོའ་ི གླགེ ས་བམ་གནང་སྟེ་

གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ནས་ལོ་
དྲུག་བརྒྱ་འཁར
ོ ་བ། སདྟོ ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ཕྱག་བཏབ་མཁན་རྒྱུད་

ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་
པ་ོ མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བ་བཅས་ལོ་

དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་ལོ་ཚི གས་གསུ མ་མཉམ་དུ་འཁེལ་སྟབས།

དེའི་ཐག
ྲེ ་ཡོད་རི་བ་ོ དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུ གས་འཛིན་
ོ ་འབལ

མཁན་ཡོངས་ནས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་རས
ྗེ ་དྲན་དོན་སྙངི ་ལྡན་

པ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ཧ་ལས་པའི་རྗེས་

སུ ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་འས
ོ ་པའི་ཡུ ལ་རེད་འདུག

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དེར་བརྟེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཞུ་མི་དགས
ོ ་

པར་རྗེས་དྲན་ག་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡི ན་ནའང་རས
ྗེ ་དྲན་མཆོག་

ཏུ ་གྱུར་བ་ནི་རྗེས་དྲན་ཞུ ་ཡུ ལ་གྱི ་སྐས
ྱེ ་ཆེ ན་དམ་པ་དེ་དག་
གིས་བཀའ་དང་ཐུ གས་དགོངས་དེ་དག་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ན་ི
གཙོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེའ་ི ངོས་ནས་བཤད་ན་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་གྲྭ་སདྟོ ་སྨད་གཉིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་དབུ་བཙུགས་
པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ། ཕྱིས་སུ ་བཤད་

སྒྲུབ་ལས་གསུ མ་ཞེས་གསུ ང་སྲོལ་ཡོད། བཤད་སྒྲུབ་ལས་
གསུ མ་གྱི་སྒ་ོ ནས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཆོ ས་
པ་སྨད་དུ་བྱུང་བ་ག་འདྲ་བྱུང་མི ན་ང་ཚོའ་ི དགང
ོ ས་པ་མངལ་

གསལ་རེད།

དེར་བརྟེན་དངོས་འབལྲེ ་རས
ྗེ ་དྲན་བྱེད་རིན་

ཆོག་པ་དང་རྗེས་དྲན་བྱེད་པའི་སྐབས་སོ་སོའི་བྱེད་སྒ་ོ དེ་དག་
མི་ཐག
ོ ་ནས་མི་ཐག
ོ ་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་ཡོད་སྙམ་པའི་ཐུ གས་སྤབོ ས་

པ་ཆེན་པོ་གནང་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་སྟབས། རས
ྗེ ་དྲན་གཞན་

དང་མི་འདྲ་བ་དནོ ་སྙངི ་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ངས་
མཐོང་ཚུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་བཞག་ན། བདོ ་

ནང་ཡིན་ནའང་ལོ ་རྒྱུས་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན་རྒྱུད་ཆེ ན་
རྡོ་རྗེ་འཆང་ར་ྗེ བཙུན་ཀུ ན་དགའ་དནོ ་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པ་ོ

མཆོ ག ་གི ས ་ཐོག ་མར་དབུ ས ་སྟོད ་བྱམས་པ་གླིང ་དུ་ ཕྱག་

བཏབ་ནས་རིམ་བཞིན་ལྷ་ས་ར་མོ་ཆེར་སྤསོ ་གནང་ཡོད། ཕྱི་

སུ ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་དང་བྱེས་ལ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ ་ནང་དུས་འགྱུར་བྱུང་རས
ྗེ ་ཐག
ོ ་མར་

ཕྱག་འདེབས་པ་པ་ོ དང་བསྟན་པའི་སལ
ྲོ ་གཏོད་པ་པོའི་བཀའ་

ཤར་བསྟན་འཛི ན་སྒང་བདོ ་མིའ་ི གཞིས་ཆགས་སུ ་ཕྱག་བཏབ།

ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད་སྟབས། ངས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བཞུགས་

རྒྱ་གར་ཌལ་ཧར
ོ ་དུ་ གང་ཙམ་བཞུ གས་རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་བྱང་

དེར་གྲྭ་རྒྱུན་ཡོ ང་རྒྱུ་སོགས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ ཞིག་གི་ཐག
ོ ་
ི ་པ་
ནས་རྡ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ ་ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་གཉས

ི ་སྤསོ ་ཡོད།
ཞེས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདར

མདརོ ་ན་གཞིས་

དང་དགོངས་པ་ནང་བཞིན་ཞབས་འདེགས་སྨད་དུ་བྱུང་བ་

བཞིན་བཅས་ཚང་མར་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུ གས་

ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གསུ ང་བཤད་གནང་། །

ཞེས་སག
ོ ས་ཀྱི་

ང་ཚོ ས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་མ་ལྡངེ ས་བ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ ནས་ ༦

བརྟན་པའི་དགེ་སླངོ ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལེ གས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་

ྲི ས་སྲུང་རྒྱུའི་ཉམས་ལེན་དེ་དག་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བཞིན་
ཁམ

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་

འདུས་པ་ཐམས་ཅད་སནྟོ ་པ་གཅིག་གི་རས
ྗེ ་འབྲང་རེད།

ི ་འདིའ་ི སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ཞི ག་སོ་སོའ་ི ཆོས་
འཛམ་གླང

སྔར་ཀོ་རི ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོ ས་ཞུ་བ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཇི ་ལྟར་

གཅིག་མཚུངས་རེད། སྔ་མོ་རྒྱ་གར་ནས་ཤ་ྲཱི ལངྐ། འབར་མ།

ཁྱད་པར་གཅིག་ན་ི ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ནང་བཞི ན་ཨེ ་ཤི ་

ཟབ་མོ་སངྟོ ་པ་ཉདི ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའ་ི འཁར
ོ ་ལོ་བར་པ་

ཡ། ཉ་ི འངོ ་། བདོ ་དང་སག
ོ ་པ།ོ ཨུ ་ར་ུ སུ ་ཁུངས་ཀྱི་ནང་པའ་ི

པའི་ཆོས་འདི་གང་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཐག
ོ ་ནས་མི་འདྲ་བ་ཆགས་

བར་བདོ ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་མགོན་སྐྱབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་
ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

སྔནོ ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་བསྡས
ུ ་པ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའི་ཆོས་འབྲེལ་

ི ་
འཛིན་མཁན་ཀ་ོ རི་ཡའ་ི ཆོས་གྲོགས། གང་ལྟར་ང་ཚོ་འདར

ཤི ་ཡའི་ལུ ང་པ་ཕལ་ཆེ ར་ཡོ ངས་རྫོགས་གོ་ཏ་མ་རྗེས་འབྲང་

ཐེ་ལེན།ྜི ཁེམ་བྷ་ོ ཌི་ཡ། དེ་བཞིན་ཝི་ཏ་ི ནམ་དང་རྒྱ་ནག ཀ་ོ རི་
ལུང་པ་མང་པ་ོ ཡོད།

དེ་དག་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་བཅམ
ོ ་ལྡན་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་། དེ་ཡང་བཀའ་ཆོས་ཉནི ་མཐའ་

འདས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།

འབོག་ཆོག་མཛད་འདུག

མས་བྱམས་བར་ྩེ དགས
ོ ་པ་གསུ ང་བཞིན་ཡོད།

མའི་སྐབས་ཆོས་འབྲེལ་གྲུབ་མཚམས་སེམས་བསྐདྱེ ་ཀྱི་སྡམོ ་པ་

དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ཐོག་མར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ི ་འཕགས་པ་གནས་
འདར

ཨེ ་

འཛམ་གླངི ་འདའི ་ི

སྒང་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོ ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་
དེར་བརྟེན་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱམས་

བར་ྩེ ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས་བཟདོ ་པ་དང་ཆོག་ཤེས།

རང་

འདུག ཆོས་པ་ང་ོ མ་ཞིག་བྱས་ན་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།

ཡའི་ལུ ང་པ་ཧ་ལམ་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ལ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་

ཡོད།

ཆོས་ལུགས་གཞན་མང་ཆེ་བས་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་

པ་ོ འདདོ ་པ་རེད།
མི་འདདོ །

སངས་རྒྱས་པས་འཇིག་རྟེན་བཀདོ ་པ་པ་ོ

བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། བདག་ཉདི ་བདག་གི་

མགནོ ། ཞེས་གསུ ངས་ཡོད། རང་རང་ས་ོ ས་ོ མ་འངོ ས་པར་
གང་འདྲ་ཡོ ང་མི ན་ཟེར་བ་དེ་རང་རང་སོ་སོའ་ི ལུས་ངག་ཡི ད་

གསུ མ་གྱི་བྱ་སྤདྱོ ་ལ་རག་ལུས་ཡོད།

ངས་ན་ི ཁྱེད་ལ་ཐར་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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དངས
ོ ་གྲུབ་ཚོགས་ཉདི ་རེད།

ནང་སག
ོ ་ཨ་བྷག་ཟེར་བའ་ི ས་

ཁུལ་ནས་རེད་ཅེས་བརདྗོ ་པ་ཡིན། ཝི་ཏ་ི ནམ་དང་རྒྱ་ནག ཀ་ོ
རི་ཡ། ཉ་ི འངོ ་། བདོ ་དང་སག
ོ ་པ།ོ ཨུ་ར་ུ སུ ་ཁུངས་ཀྱི་ནང་

པའ་ི ལུང་པ་ཐུ ་བ་དང་བྷུར་ཡ་ཏ།ི ཁལ་མུག་སག
ོ ས་སྔ་མོ་ནས་

ནང་པའ་ི ལུང་པ་རེད། ནང་པའ་ི ཆོས་གསར་དུ་དར་བ་དེ་འདྲ་
མ་རེད།

ལོ་ང་ོ སངྟོ ་ཕྲག་གང
ོ ་ནས་ནང་པའ་ི རས
ྗེ ་སུ ་འཇུག་

མཁན་ཆགས་ཡོད།

སྐབས་རེ་ངས
ོ ་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་

ལྡན་འདས་ཨེ ་ཤི་ཡའ་ི ཉ་ི མ་རེད། ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཨེ ་

ཤི་ཡའི་ཡུ ལ་གྲུ་དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
གསུ ང་གིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་འདུག

དེང ་སྐབ ས་འཛམ་གླི ང ་ས ངྟེ ་རི ག་གནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན །
།ཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པར་

ཐར་པ་ཐ ོབ ་པར་འགེག ས་བྱེད་མཁན་ཉོན ་སྒྲི བ ་བམ་ཉོང ་

བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

བརྟེན་ནས་ཉ ནོ ་མོ ངས་སྤངས་པའི་བྲལ་བ་དེ་ཐར་པ་རེ ད།

པའི་ལམ་བསྟན་གྱི།

གྱིས། ཞེས་གསུ ངས་ཡོ ད།

མོངས་ལ་གཉེན་པ་ོ བསནྟེ ་ནས་སྤངོ ་དགས
ོ ་པ་རེད།

དེ་ལ་

འནོ ་ཀྱང་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཟེར་བ་དེ་ཉོན་མོ ངས་པས་

སོ་སོས་ལག་ལེན་འགེལ་མི ན་ལ་ཐུ ག་ཡོད། ཅེས་གསུ ང་ཡོད།

གྱི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པར་གཉེན་པ་ོ སྐས
ྱེ ་པའི་སབྟོ ས་ཀྱིས་བཅམ
ོ ་

གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུའི་ལམ་བསྟན་ཡོ ད།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐབོ ་དང་མ་ཐབོ ་ཟེར་བ་དེ་

བཞག་པའ་ི བག་ཆགས་ཤེས་བྱ་ཤེས་པར་བར་དུ་གཅདོ ་མཁན་

ཐར་པ་དེ་ཕྱི་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དག་ཞིང་སྐད་

ི ་ཀ་བཅམ
ནས་སྒྲིབ་པ་གཉས
ོ ་ནས་ཤེས་སྒྲིབ་སྤངོ ་སྐབས། ཤེས་

ི ་པ་ོ གཉེན་པའོ ་ི སབྟོ ས་
ཞེས་ལས་ཉོན་གཉས

མཁྱེན་པའི ་ ཡེ ་ ཤེ ས ་གཅི ག ་གི ས ་ཤེ ས ་བྱ་མཐའ་དག་དུས ་

ཆའང་མ་རེད།

ཟད་པའི་ཐར།

ཐར་པ་ཟེར་བ་དེ།

ལས་དང་ཉངོ ་མོངས་

ཀྱིས་བཅོམ་ནས་ལས་ཉནོ ་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བའི་སྡག
ུ ་
བསྔལ་རྩད་ནས་བཅད་པ་ཡི ན་ན་དེར་ཐར་པ་ཟེར།

དེར་བརྟེན་ཐར་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའི་སེམས་རྒྱུད་སངྟེ ་གི་

བྱ་ཤེ ས་པར་བར་དུ་ཆོ ད་པའི་ཤེ ས་སྒྲི བ་སྤངས་པར་བརྟེན་

གཅིག་ལ་མཁྱེན་པ་རེད།

གོང་ཙམ་ལ་ངས
ོ ་རང་ནང་སོག་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ཐུ ག་

བྱུང་།

སྐབས་དེར་ཁངོ ་ལ་ངས
ོ ་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཙོ་བ་ོ གཅིག་

མི འི་སེམས་ནང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་ཆེ ་རུ་འགྲོ་
སྐབ ས་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་འདི་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་འདྲའི་

ནང་ནས་མི ་འདྲ་བ་རི གས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་བསམ་བླ་ོ

གཏངོ ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཕ་མེས་ནས་སངས་

རྒྱས་པའ་ི རས
ྗེ ་སུ ་འཇུག་མཁན་ཡིན་སྟབས་ནང་པའི་ངོས་ནས་
བཤད་ན་བསདོ ་ནམས་ཆེན་པ་ོ རེད།

སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཐག
ོ ་ནས་བཤད་དགས
ོ །

དེར་བརྟེན་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུ་མ་ལྡངེ ་

བ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ རེད། དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདནོ ་པ་
བཏནོ ། དཔེར་ན་ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ ལྟ་བུ་བཏནོ །

སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཏགོ ་ཙམ་ལྡངེ ་གི་མི་འདུག

འནོ ་ཀྱང་
ད་ཆ་

ང་ཚོས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་པ་བྱེད་དགས
ོ ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ནང་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་པ་ཡིན་ན་སངས་
རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ཀྱི་ཞག་རྩི་ང་ོ མ་དེ་མཐངོ ་ཐུ བ།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ཚན་རིག་ཐག
ོ ་

ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཧ་ཅང་བྱས་
དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་མུ་མཐུ ད་ནས་འགྲོ་ངེས་

རེད། སེམས་ཁམས་རིག་པ་ལ་ད་ོ སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོས་ནང་
པའི་གཞུང་ནས་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོ སྣང་

བྱེད་ཀྱི་འདུག

ནང་པའ་ི གཞུང་ནས་གསུ ང་པའ་ི སེམས་ཕྲ་

རགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་ཧ་ཅང་ཞི བ་ཚགས་ཡོད་པ་དེར་དནོ ་

གཉེར་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ངས
ོ ་རང་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་དགེ་སླངོ ་ལོ་

༨༤

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
སླབེ ས་པ་ཞིག་ཡི ན།

བཞིན་ཡོ ད།

དུས་ཚོ ད་ནམ་བྱུང་སྐབས་དཔེ་ཆར་ལྟ་

ཁྱེད་ཚོ ས་ཀྱང་དེ་བཞིན་སླབོ ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུའ་ི

ཐོག་ཐུ གས་སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་རོགས།

འདནོ ་པ་བཏནོ ་པ་

དང་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་གྱི ས་ནམ་འཕང་གཅོད་ཐུ བ་རྒྱུ་
མ་རེད། དེ་ཤེས་པར་གྱིས། ཕྱིར་རང་ཡུ ལ་དུ་ལོག་རས
ྗེ ་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་སྤ་ོ ལགས་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་ད་དུང་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་
ཀྱི་འདུག

བོད་དང་བོད་མི།
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ང་ཚོ ས་ཀྱང་ནང་པའ་ི ཆོས་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་གསུ ང་གི་འདུག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ཁེ་ལས་པ་སོགས་ལ་རི ས་མེད་བཟང་སྤྱོད་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

ཅེས་

རང་གི་དགའ་ཉེ་ཚོ ར་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་རག
ོ ས། ཞེས་སག
ོ ས་

ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སེ མས་བསྐ དྱེ ་དབུ ་འཛུ གས་དང་།
སེམས་བསྐྱེད་ངོ་སྤྲོད་དང་ཕན་ཡོ ན།

སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྡམོ ་པ་འབགོ ་ཆོག་

ཚོ གས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།
ྲི ས་དནོ ་ཚན་
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁམ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་གར་གུ་ཇུ་རཱཏ་མངའ་

རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི

སྐངྱོ ་སྦངྱོ ་བརྡར་བས་ྟི གནས་ཁང་ Indian Institute of

སྦྲགས། བཟང་སྤདྱོ ་དེ་དག་དེང་སྐབས་འཛམ་གླངི ་ནང་དགས
ོ ་

བཞི་བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ ༡༦ པའ་ི བདོ ་མི་

སྡའེ ི་གྲོང་ཁྱེར་ཨེ ་ཧམྡ ་བྷཱད་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་

དགུ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ རེས་གཟའ་

Management

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

མི ག་དམར་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༧ རེས་གཟའ་པ་སངས་

ནས་སླབོ ་ཐནོ ་བྱུང་བའ་ི མི་སྣ་ཁག་གཙོ་

གྱུར་ཛུ ་ཀར་བྷར་གྷ་ི ཚོགས་པའ་ི Zuckerberg Institute

བར་ལས་དུས་ཉནི ་གྲངས་བཅུའི་རི ང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་

ཁེ་ལས་མི་སྣ་བཅས་ལ་༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ སྔ་ད ྲོ་སྤྱི་

སོང་ན། ཚོ གས་མི ་རྣམས་དུས་ཐག
ོ ་ཚོགས་བཅར་ཐག
ོ ་

བཟང་སྤདྱོ ་དགས
ོ ་གལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ཉམས་ལེན་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་དང་

མཁ་ོ དང་འབལྲེ ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ།

ལྷག་པར་རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་

རྒྱུན་གྱི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ ་ཉམས་བཞེས་ལ་བརྟེན་ནས་
སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས། ཉནོ ་མོངས་པའ་ི བླརོ ་

ལྷན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་དུ་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་

ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རི ས་མེད་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦

ད་ཆ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་སླབེ ་ཡོད། འཛམ་གླངི ་འད་ི འཛམ་

སྔ་ མོ འི ་ དུས ་སྐབ ས་སུ ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་བསྟི་ གནས་ཁང་ཕལ་མོ ་

བཅར་འབྱོར་ཐ་ོ འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀྱི་

ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོར་མཚོ ན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མི ་མང་ལ་

དེང་སྐབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུ གས་དེ་གཙོ་ཆེར་དཔལ་འབྱོར་

རེ ས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ ་ང་ོ

གླངི ་ནང་གི་མི་འབརོ ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ལ་དག་པ་རེད། རྒྱལ་

ཚོ གས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་སུ ། །

དག་པ་མ་གཏོགས་སྲིད་དབང་འཛི ན་པ་རྣམས་ལ་དག་མེ ད།
ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་སེ མས་ཅན་ཡི ན་སྟབས་གཞི ་

རྩའ་ི མིའ་ི ལྷན་སྐས
ྱེ ་རང་བཞིན་དེ་བྱམས་བར་ྩེ ལྡན་པ་རེད། ང་

གཉེན་པ་ོ བསནྟེ ་ཕག
ྱོ ས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེ ས་རྟོགས་ཐུ བ་པར་

ཕན་ཐག
ོ ས་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་འདུག

ཆེའ་ི ནང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་སག
ོ ས་ཡོད་འདུག

སོགས་ཕྱི་དངས
ོ ་པའོ ི་འཛུ གས་སྐྲུན་ལ་གཙི གས་ཆེ ར་འཛི ན་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་དང་འབལྲེ ་བའ་ི བཟང་
སྤདྱོ ་ཀྱི་སླབོ ་གས་ོ ལྡངེ ་ངེས་ཤིག་མེད།

ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཞི་

ཚོ་འཚོ་ཐུ བ་རྒྱུ་དེའང་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

བདེ་ཡོང་ཐབས་སླབོ ་གས་ོ རྒྱག་བཞིན་ཡོད།

རིགས་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ཆགས་ཐུ བ་པར་ཕན་

ཡོད།

ད་ཆ་འཕྲུལ་རི ག་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་པར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མི་

རླབས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད།

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

འནོ ་ཀྱང་

འནོ ་ཀྱང་ད་ཆ་

ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཇེ་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་བཞིན་

ངོས ་རང་ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་

བོད་དང་བོད་མི།

16
སྒྲིག་འཛུ གས་

བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།

དེས་ཐུ ན་མོང་གི་བདེ་དོན་གཙོ་བོར་འཛིན་བཞིན་ཡོད།

ཡུ ་

རོབ་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་ ༧༠ ཙམ་རིང་ཞི་བདེའ་ི ཁར
ོ ་
ཡུ ག་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
གྲོས་རྒྱས་པ་མཚོ ན་ཐུ བ་ཅིང་།
ཀྱང་མཐོང་གི་འདུག

སྒྲིག་འཛུ གས་དེས་མིའ་ི བླ་ོ

བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་རེ་བ་ཞིག་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

རྒྱ་གར་ནང་དཀར་ཟས་ཁོ་ནར་སྟེན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་
པོ་ཡོ ད་པ་དེ་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་རེད།

ད་ཆ་གོ་ལའ་ི ཁར
ོ ་ཡུ ག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་

མི ་རི གས་སྤྱི་ལ་དཀའ་ལང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།

ངས
ོ ་རང་རྡ་

སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ད་བར་བསྡད་པ་ཡིན། ལོ་རིམ་སང
ོ ་

གིས་ཁ་བ་འབབ་ཚད་ཇེ་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ཚན་རིག་

པ་ཚོས་ཀྱང་མ་འངོ ས་པར་ཁར
ོ ་ཡུ ག་ལ་བརྟེན་ནས་ཛ་དྲག་གི ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཤད་ཀྱི་འདུག སུ ་ཝི་ཌེན་ཁར
ོ ་
ཡུ ག་ལས་འགུལ་བ་གྷ་ེ རེ་ཊ་ཐུ ན་བྷག་ Greta Thunberg

ལགས་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་ཆེ ན་པས
ོ ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བ་དེ་ཧ་
ལས་རེད། ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།

ཉེ་ལམ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁར
ོ ་ཡུ ག་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་བའ་ི མི་ཞིག་
ཐུ ག་བྱུང་། ཁོང་གིས་གསུ ང་པ་ལྟར་ན།

ད་ཆ་ང་ཚོས་ཁར
ོ ་

ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་མ་སྤལེ ་ན་འབྱུང་འགྱུར་
ལོ་ ༨༠ ནང་ཙམ་ལ་འཛམ་གླངི ་ཕདྱེ ་ཙམ་བྱེ་སར་འགྱུར་

ངེས་ཡི ན་པ་གསུ ངས་བྱུང་། ཁོར་ཡུ ག་གི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་

ཞིག་ཡི ན་སྟབས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་

ཡོ ང ས་རྫོག ས་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཁྱི མ ་ཚང་གཅི ག ་གི ་ འདུ་ ཤེ ས ་
འཛི ན་དགོས་པ་དྲན་སྐལ
ུ ་གསལ་པོར་གཏངོ ་བཞིན་འདུག

མི ་ཚེ འ་ི དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནི་བདེ་སྐྱིད་རེད།
སྐྱིད་པ་ཞིག་ཚང་མས་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད།

མི་ཚེ ་བདེ་ཞིང་

བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་

སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དགོས། སེམས་ལ་དནོ ་དམ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་

བར་ཆགས་སྡང་སོ གས་མི ་མཐུ ན་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་བླར
ོ ་གཉེན་པ་ོ
བསྟེན་དགོས།

དེ་ཡོ ང་བར་བླའོ ་ི རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་

སོགས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།

རང་ངས
ོ ་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་

ཡང་དོན་དམ་པར་རང་ངས
ོ ་ནས་གྲུབ་པའི་ཆོ ས་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མི ་འདུག་སྙམ་པའི་ངེས་པ་གཏིང་ནས་རྙདེ ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་
ན། དེས་རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་བླ་ོ ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐག
ོ ས་

ཧ་ཅང་ཡོ ད། ལྟ་ཚུལ་དེར་དེང་སྐབས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་

རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རྟེན་བྱེད་ཐུ བ།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག །

ཅེས་

༄༅། །བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་པན་ཇབ་མངའ་

རིགས་བདག་ཀྱིས་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལོ་ང་ོ ༢༥ གང
ོ ་མཐ་ོ སླབོ ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྡའེ ི་གྲོང་ཁྱེར་ཨམྲིཏ་སར་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སི ག་ཆོ ས་

པའ་ི སྐརོ ་སག
ོ ས་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞུས་འདུག

འཁདོ ་ཀྱི་མཐ་ོ སླབོ ་ Guru Nanak Dev Univer-

མཆོ ག་གི ས་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་མན་པྲིཏ་

ལུགས་ཀྱི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་མཆོག་གི་མཚན་

sity

ཞེས་པས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའ་ི གསལ
ོ ་འདེབས་ཞུ་དནོ ་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ སྨནི ་སྩལ་ཐབོ ་ས།ྟེ ཁུལ་དེར་ཆོས་

ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག
སྤྱི ར་ལས་རི མ་དེ་ནི་གུ ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོ ག་འཁྲུངས་ནས་ལོ ་

༥༥༠

འཁར
ོ ་བའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའ་ི ཆ་ཤས་ཡིན་

འདུག ལྷན་ཚོགས་དེར་ཡུ ལ་སྐད་དུ་ཨིག་ནུར་ Ik-Noor

ཞེས་ཆོས་ལུ གས་འདྲ་མིན་འཆམ་མཐུ ན་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱི་
སལ
ྲོ ་བཟང་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའ་ི དནོ ་ཡིན་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གི ས་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཛད་འདུག

དེ་ ར ས
ྗེ ་མཐ ་ོ སླབོ ་ཏུ ་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བཀའ་ད ནྲི ་བསྐྱངས་ནས་
མཛད་སྒའོ ་ི ཐག
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

སྐབ ས་དེར ་པན་ཇབ་མངའ་སྡའེ ི ་ དཔལ་འབྱོར་བླནོ ་ཆེ ན ་

སིངྒ་བྷཱ་དལ་ Manpreet Singh Badal མཆོག་གི་ཚབ་
ཞུས་ནས་གསུ ང་བཤད་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་ཁོང་གི ས་གུ ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མི་
རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་ཆོས་ལུ གས་ཕན་

ཚུན་འཆམ་མཐུ ན་གང
ོ ་འཕེལ་སླད་སྐ་ུ ངལ་ཧ་ཅང་བསྐྱོན་པའི་
སྐརོ ་སག
ོ ས་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་ཡུ ལ་འཁར
ོ ་
ཆེན་པའོ ་ི མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།

པན་

ཇབ་ཡུ ལ་མི ་ཚོ ་རང་བཞིན་གྱི་དཔའ་ངར་སྙངི ་སབྟོ ས་ལྡན་ཞིང་
དུས་རྟག་ཏུ ་དགྲ་བར
ོ ་གདངོ ་ལེན་བྱ་རྒྱུར་འཇིགས་ཞུམ་མེད་
པར་གནས་ཡོད་སྐརོ ་སག
ོ ས་ཞུས།

དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༩༠༠ ལྷག་ལ་

མཐ་ོ སླབོ ་ཏུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཉེ་བའི་

རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བོ་བཞི ་ལས་ཐོག་མར་འགྲོ་བ་

Sandhu ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ལྷན་སྐས
ྱེ ་རང་བཞིན་བྱམས་བར་ྩེ དང་བཟདོ ་བསྲན།

ཱ ་སིངྒ་སན་ྡུ Dr Jaspal Singh
རིགས་བདག་ཇ་སི་པལ

འདུག

ྲི ་༸ཞབས་སར
དེ་ནས་བཞུགས་ཁར
ོ ་འཁདོ ་བསནྟུ ་

མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་ཐག
ོ ་ནས་གཞི ་རྩའི་མི འི་
ཆོག་

ྲི ས་སྲུང་རྒྱུའ་ི བསླབ་བྱའ་ི སྐརོ ་དང་། དེ་ནས་
ཤེས། རང་ཁམ

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ང་ཚོ་

ཐོག་མར་སྐྱེས་ནས་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་སུ ་བྱིས་པ་གཞན་

སུ ་འདྲ་ཞི ག་ཐུ ག་སྐབས་གཅིག་གྱུར་གྱི་བསམ་བླ་ོ དེ་ཡོ ད་ཀྱང་
རིམ་བཞིན་ནར་སོ ན་རྗེས་སླབོ ་གྲྭ་སོགས་འགྲིམ་སྐབས་ང་

ཚོ ་དང་ཁོ་པ་ཚོ ། ཞེས་ཆོས་དད་དང་མི་རིགས། རྒྱལ་ཁབ་

ི ་པའ་ི གནས་སྟངས་ཐོག་ཕྲན་བུ་མི ་འདྲ་བ་
སོགས་རི མ་པ་གཉས

དེར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་ནས་དམག་འཁྲུག་གིས་གཙོས་རྙགོ ་
གྲ་ཚང་མ་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད། དེང་སྐབས་ཆོས་མིང་འགོ ་ནས་

མི ་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ན་ི ཧ་ཅང་
ཐབས་སྡག
ུ ་རེད།

དེང་སྐབས་ང་ཚོ ར་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞི ག་
མི ས་བཟོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུར་

ངོ་ཚོ ་མི ་རེ་ངོ་རེར་ལས་འགན་ཡང་ཡོད།
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་

དེ་ནས་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོན་ལམ་ལུ གས་ནང་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི ་

སླབོ ་གསོ་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

རྒྱ་

གར་ནང་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་དེ་གཙོ ་ཆེ ར་ཨི ན་

པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་དཀར་ཟས་སྟེན་མཁན་ཧ་

གཞུང་ཁོར་ཡུ ག་དང་བཅས་པར་སྲུང་སྐབྱོ ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་

གཞི་ལ་བཞག་པའི་སྙངི ་རའྗེ ི་ཉམས་ལེ ན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།

དེ་ནས་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ ་ཤུ།

ཅང་མང་པ་ོ འདུག

དེ་ན་ི གཙོ་ཆེར་འཚེ ་བ་མེད་པའ་ི ལྟ་སྤདྱོ ་

ཧ་ཅང་ང་ོ མཚར་ལྡན་པ་རེད་འདུག

ཇིས་གཏན་འབེབས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད། བླ་ོ སྦངྱོ ་གི་རྣམ་

ད་ཆ་ཉམས་ལེན་དེ་དཀར་ཟས་ཙམ་མི ན་པར་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་

༣༠༠༠

སྲིན་ཚུན་ཆད་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེ ད་དུའང་ལག་བསྟར་ཐུ བ་ཐབས་

གཞག་མེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་རང་གི་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ནང་ལོ་ང་ོ

གོང་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ ་སག
ོ ས་བླ་ོ སྦངྱོ ་

གི་འགྲོ་སྟངས་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་

གར་བ་ཚོ ས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱ་གར་རང་

ཉདི ་ལ་གནའ་རབས་ནས་དར་སྲོལ་ཡོ ད་པའི་ལེ གས་བཤད་

དེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

དེང་རབས་རིག་

གསར་རྐྱང་པས་སེ མས་ནང་ཞི ་བདེ་སྐྲུན་རྒྱུར་ཕན་ཐག
ོ ས་
མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

དེ་ནས་ཆོ ས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་ལ་མཚོ ན་ན་ཁ་ཆེའི་གནས་ཆེན་མ་ཁར་

Mecca གནས་གཟིགས་ཆེད་ཕེབས་འདུག ཧ་ལས་པ་རེད།

ཁོང ་གི ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཚང་མར་གུ ས ་བརྩི ་ ཞུ ས ་ནས་ཆོ ས ་
ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཐག
ོ ་མིག་དཔེ་འས
ོ ་པའ་ི མཛད་རས
ྗེ ་བཞག་

ུ ་མཆོག་དམན་བརྩི་
ཡོ ད། སི ག་ཆོས་ལུགས་ནང་རི གས་རས
སྲོལ་མེད།

ུ ་མཆོག་དམན་བརྩི་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ཆ་
རི གས་རས

དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་ཟིན་པ་ཞིག་རེད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརའྩེ ་ི བསླབ་བྱ་སྐྱོན་བཞིན་ཡོ ད་

སྐབྱོ ་དང་། སགྲོ ་ཆགས་བྱ་རི་དྭགས་དང་། ཉ། ཐ་ན་འབུ་

བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ འདུག ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག
དེ་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་
རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་གསུ མ་པ་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་

སྩལ།

ཧནི ་དུ་སག
ོ ས་ཀྱི་ཆོས་དཔནོ ་ས་ོ

སོ ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་
འདུག

དེ་ནས་ཉེ་བའ་ི རིགས་བདག་གི་ཁང་པར་སྤྱི་ནརོ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་

དནྲི ་བསྐྱངས་ནས་ཉནི ་གུང་ལྗགས་སྨནི ་དགས
ྱེ ་བཞེས་མཛད་

རས
ྗེ ་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་བ་

བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི བྱམས་བརྩེའ་ི སྐ་ུ
ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།
སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པས་ཁོང་རྣམ་པར་མཇལ་ཁ་ཞུ ་

སྐབས་མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་གཙོ་བོ་གང་
ྲི ་པར།
ཕེབས་སང
ོ ་ཞེས་དས

ཝ་ཤིན་ཊནོ ་མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་

སྐང
ྱོ ་གཞོན་པ་ས་ཡི་ར་སི་ཧ་བྷབི ་ལགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་

པར་གསུ ང་དནོ །

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་ལོ་མང་རི ང་བྱམས་བརྩེའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་

ཡོད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཨ་རིའ་ི ནང་མཚོན་ན་འདས་པའ་ི ལོ་
ངོ་བཅུའི་རི ང་ཕྱོགས་གང་ས་ཅི ་ཐད་ནས་བལྟས་ཀྱང་བྱམས་
བར་ྩེ གང
ོ ་མཐར
ོ ་དེ་ཙམ་འགྲོ་ཐུ བ་མི་འདུག

ནའང་ལས་ཀ་བྱེད་དགས
ོ ་པ་མང་པ་ོ འདུག

ད་དུང་ཡིན་

རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

༄༅། །ཨ་རི འ་ི ཝ་ཤི ན་ཊོན་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་
པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་

Association

of Washington Generals ཞེས་པའ་ི ག་ོ སྒྲིག་འག
ོ ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཨ་རིའ་ི ཝ་ཤིན་

ཊོན་ Washington State མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་གཞནོ ་
པ་ས་ཡི ་ར་སི ་ཧ་བྷ་ི Cyrus Habib ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཨ་

རི འ་ི སེ་ཨ་ཊལ་ Seattle བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོགས་པའ་ི

ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་སྤྱི་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།
དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི ཝ་ཤི ན་ཊོན་

Washington State

མངའ་སྡ་ེ ནང་གི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གི་སླབོ ་མ་དང་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལྲེ ་མ་ཡིན་པའ་ི ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་

༢༠༢༠

ལོ འི ་ བྱམས་བརྩེའི ་ སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་གྲངས་

༢༤

བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི ཕ་ོ བྲང་དུ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་དརྲོ ་གང
ོ ་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་

ཞུས་རས
ྗེ ་སྐ་ུ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོ གས་ཁང་དུ་གསར་
འགདོ ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་སང
ོ ་།

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱམས་བརྩེའི་སྐརོ ་ཕྱག་དེབ་མང་

པ་ོ ལྗགས་རྩོམ་མཛད་ཡོད། གཞན་གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་

ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོ དེ་ན་ི རང་ཉདི ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཙོ་བ་ོ དེ་ཡིན།

ཁངོ ་ཁ་ྲོ དང་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བླ་ོ དེས་

ལུས་པའོ ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་།

འགག
ོ ་རྐནྱེ ་བཟ་ོ བཞིན་ཡོད།

བསམ་བླ་ོ ཞི་བདེ་ཡོང་བར་

ན་ས་ོ ས་ོ སྒརེ ་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོང་།

གཞན་ལ་རག
ོ ས་རམ་བྱས་

ཨ་མི་རི་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་ན་ི

ི ་གི་སྣེ་ཁྲིད་
སབྟོ ས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་སྟབས་འཛམ་གླང
དགས
ོ ་པ་མ་ཟད།

ལྷག་པར་ག་ོ ལའ་ི ཁར
ོ ་ཡུ ག་སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ཐད་ངེས་པར་སྣེ་ཁདྲི ་ཐུ བ་པ་བྱེད་དགས
ོ ། ཧ་ི མཱ་

ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཁུལ་ལ་དེ་སྔ་ཡིན་ན་ཁ་བ་མང་པོ་བཏང་གི་འདུག
ད་ཆ་གོ་ལའི་ཚ་དདྲོ ་རྒྱས་པར་བརྟེན་གངས་མང་པ་ོ འབབ་

ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་སྐརོ ་
གསུ ངས།

ཨ་རི འ་ི ཝ་ཤི ན་ཊོན་མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་གཞནོ ་པ་ས་ཡི་ར་སི་
ཧ་བྷབི ་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་ན་ི ཨེ ་རན་ Iran ནས་ཨ་རིར་གཞི་

སྤསོ ་བྱས་པ་ཡིན་འདུག ཁངོ ་ལོ་ན་དྲུག་ལ་སནོ ་སྐབས་འབྲས་

ི ་ལོང་བར་གྱུར་འདུག འནོ ་ཀྱང་
ནད་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་མིག་གཉས

ཁངོ ་གིས་ཨ་རིའ་ི མཐ་ོ སླབོ ་གྲགས་ཅན་ཁ་ོ ལམ་བྷ་ི ཡའ་ི Columbia University

ནང་རྩོམ་རིག་ཐག
ོ ་ཉེ་བའ་ི རབ་

འབྱམས་པའ་ི སླབོ ་སྦངྱོ ་དང་། ཨིན་ཡུ ལ་གྱི་མཐ་ོ སླབོ ་གྲགས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱམས་བརྩེའ་ི མི ་རབས་བསྐྲུན་
རྒྱུའི་ཐད་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་

༨ ནས་ ༩ ཡོ ལ་ཙམ་བར་སྤྱི་ནོར་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཨ་

རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་ནས་ཡི ན་པའི་བྱམས་བརྩེ་གོང་སྤལེ ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་
ཟད།

བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ ་ཨ་རིའ་ི

ི ས་གནང་འདུག
མཐོ་སླབོ ་སོགས་ནས་བཀའ་སླབོ ་གསན་གཟག

སྐབས་དེར་ཐོག་མར་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཝ་ཤིང་ཊོན་

མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ས་ཡི ་ར་སི ་ཧ་བྷབི ་
Cyrus Habib

ི ་བཞུགས་སྒར་
མཆོག་གིས་ཐེངས་འདར

དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུ་དགོས་དོན་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་དནོ །

དེ་རིང་སྐ་ུ ཉདི ་

མཆོག་དང་སླར་ཡང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་བྱུང་།

ངས་དེ་རི ང་བྱམས་བར་ྩེ གང
ོ ་འཕེལ་གྱི་སྐ་ུ

ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅིག་བཞུ གས་སྒར་རྡ་

ི ་ལོར་ངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་མཇལ་
ན་ནང

སྦང
ྱོ ་བྱ་རྒྱུའི་སླབོ ་ཡོན་གསར་གཏདོ ་ཀྱི ས་སླབོ ་ཕྲུག་དྲུག་ལ་

བྱམས་བརྩེ་དང་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ནང་བདེ་

གྲས་སུ ་བཅར་ཡོད།

སནྟོ ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སྐ་ུ ཉདི ་ཝ་ཤིང་

སི་ཡ་ཊལ་ Seatle ནང་གི་ཌེ་ན་ི སླབོ ་འབངྲི ་ Denny

བཅར་ཞུ ་སྐབས་ཝ་ཤི ང་ཊོ ན་མངའ་སྡའེ ི་ནང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ས་

ི ་ཚོགས་བཅར་བའ་ི
སླབོ ་ཡོན་ཐབོ ་པ་དང་། ཁངོ ་རྣམས་འདར

ཕྱོགས་མཚུགས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག

ཁོང་རྣམས་ཝ་ཤིང་ཊནོ ་མངའ་སྡ་ེ

སྐྱིང་གོང་མཐོར་གཏངོ ་རྒྱུའ་ི སླབོ ་ཚན་འཇག
ོ ་དགས
ོ ་པའ་ི ལམ་

བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་

ཊནོ ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། དུས་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་

International Middle School ནང་སྤྱི་ཚོགས་དང་།

ཅང་ཐེབས་ཡོད། སྐ་ུ ཉདི ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ ་དགང
ོ ས་དནོ ་

Ethical Learning བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ ་གས་ོ སླབོ ་

རམ་ས་ལར་ཁྲིད་ཡོ ད།
ནས་རེད།

གཞན་ཡང་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་མཐ་ོ སླབོ ་དང་

ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་གིས་ཐད་
ཀར་གསན་གཟིགས་གནང་བཞིན་ཡོད།

ཤོག་ངོས་ ༡༨ འཕྲོས་ལྷག
ཅན་ཨོ ་སི ་ཁི་སི ་ཧྥོར་ཊི འ་ི Oxford University ནང་

རྩོམ་རིག་ཐག
ོ ་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་མཐར་སོན་པ་མ་ཟད།
ཨ་རི འ་ི མཐོ་སླབོ ་གྲགས་ཅན་ཡེ ལ་ Yele Law School

ནང་ཁྲིམས་ལུ གས་རི ག་པའི་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་ལེ གས་པར་ཐོན་
འདུག་པ་བཅས། །

ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ ི་ནང་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཧ་

ལྟར་ད་ཆ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་བྱམས་བརའྩེ ་ི ཉམས་ལེན་ཐག
ོ ་སླབོ ་

སེམས་མངྱོ ་། བཟང་སྤདྱོ ་ Social, Emotional and

ཚན་དུ་བཞག་ཡོད། ཅེས་སག
ོ ས་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞུས་འདུག

བོད་དང་བོད་མི།

དེ་རས
ྗེ ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས།

ང་ཚོ ་ ཆུ ང ་བྱི ས ་པ་ལོ ་ ན་དྲུ ག ་བདུན ་སྐབ ས་མི འི ་ ལྷན ་སྐྱེས ་
བྱམས་བརའྩེ ་ི རང་བཞིན་དེ་ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོ ད་

ཀྱང་། རི མ་བཞིན་ནར་སོན་ནས་སླབོ ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས་མི་ཚེ ་
བདེ་སྐྱི ད་ལྡན་པ་ཞི ག་དང་སྤྱི ་ཚོ གས་བདེ་ཞི ང་སྐྱི ད་པ་ཞི ག་
དགོས་ན།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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གཙོ་བོ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ བྱེད་དགས
ོ ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་བསླབ་བྱ་དེ་དག་མ་ལྡངེ ་པ་དང་། ད་ཆ་

སྐྱབས་རྗེ་ངོར་ཀླུ་ལྡངི ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༨༩ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་
བསནྟུ ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ།

ཚན་རིག་པས་ཀྱང་བྱམས་བརྩེ་དང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ནི་ལུས་

པོའི་ནད་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ལུ ས་ཟུངས་སྐ་ྱེ འཕེལ་ལའང་འབལ
ྲེ ་
བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྔནོ ་འགྲོ་དང་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ལུས་

པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་སླབོ ་གསོ་སྤྲད་

པ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ཆ་སེམས་མངྱོ ་དང་འབལྲེ ་བའ་ི བསམ་
བླའོ ི་འཕདྲོ ་བསྟེན་ཐོག་ལའང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ ན་པ་ོ ཡིན་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་ཁུར་
དང་པོའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ནས་ཆོས་ལུ གས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་སྐབས།

ཆོ ས་ལུ གས་ཕན་ཚུན་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མེ ད་ཁྱད་ཡོད་ཀྱང་གཞི་
ྲི ས་རང་
རྩའི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན། རང་ཁམ
སྲུང་།

ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པའོ ་ི བསླབ་བྱ་དེ་དག་གཅིག་

མཚུངས་སུ ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

སྐད་ཡིག དྲོ་མན་ཌུ་ཝ་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི ངར
ོ ་དཔལ་ཨེ ་ཝམ་ཆོས་
དེ་ནས་མགནོ ་པ་ོ ལྡན་དགོན་དུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལྷ་སྡ་ེ མི ་སྡ་ེ ཡོ ངས་ནས་སྐྱབས་རྗེ་

ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉནི ་གྱི་སྔ་

གང་ཉདི ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ནས་དར་ ངར
ོ ་ཀླ་ུ ལྡངི ་མཁན་ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༩
བའ་ི སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བསནྟུ ་རིན་པ་ོ ཆེ་གང་ཉདི ་ལ་

དང་སྦྲགས། ད་ཆ་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་རིག་གནས་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་
དེ་དག་བསྐྱར་གསོ་མཛད་ཐབས་མཛད་པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ དང་། བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་
སྩལ་འདུག

ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོག་ཐེངས་འདིའི་བརྟན་བཞུ གས་

College དེ་བཞིན་ Evergreen State College

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྐྱབས་

ཐེངས་འདིར་བཀའ་སླབོ ་ཁག་སི ་ཡ་ཊལ་མཐ་ོ སླབོ ་ Seattle མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོར་གདན་ཞུ་ལྟར་མཛད་སྒརོ ་ལྷན་
University དང་། ཝིཌ་མེན་མཐ་ོ སླབོ ། Whitman ཞུགས་གནང་ཡོད།
(Tacoma) མཐོ་སླབོ ་སོགས་དང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྒྱུ་

ར་ྗེ ངར
ོ ་ཀླུ་ལྡངི ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་

Hirsch Sinai བཅས་ནས་ཐད་གཏངོ ་གནང་འདུག །

རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་།

འབུལ་མཚོན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

བརྟན་བཞུགས་

ཀྱི་མཛད་རིམ་ལེགས་པར་གྲུབ་རས
ྗེ ་ཉནི ་རྒྱབ་ཕྱི་ལུ གས་ལྟར་

དཔལ་ས་སྐྱ་གང
ོ ་མ་ཁ་ྲི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་དང་།

ི ་ནས་མངར་བཟས་གཏུ བས་ཏེ་དཔལ་
བཀའ་བླནོ ་རྣམ་གཉས

ི ་མཁན་ཆེ ན་རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་
ངར
ོ ་ཀླུ་ལྡང

སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དང་། སླབོ ་ཕྲུག ས་གནས་མི་མང་བཅས་ནས་གང
ོ ་དཀར་

ི ས་འབུལ་
རྔ་འཆམ་དང་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་བཅས་གཟག

ཞུས་ཡོད།

རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་ Edmonds Center for the མཚམས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གང
ོ ་མ་ཁ་ྲི འཛིན་མཆོག་ནས་མཎྜལ་
Arts དང་། ཊེམ་པལ་ཌི་ཧིརཤི ་སི་ན་ཡི་ Temple De ལྗགས་བཤད་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བ་ོ ཆོས་
ི ་ཀྱི་གདུང་སྲས་
ཕ་ོ བྲང་གཉས

ི ་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུ མ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རས
རྣམ་གཉས
ྗེ ་
རི མ ་བཞི ན ་དགེ་ འདུན ་པ་རྣམས་དང་མི ་ མང་བཅས་ནས་

ཆོས་རིག་

www.mwa.tibet.net

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ ་བཞིན་པར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་

ཡོད། བྷངེ ་གཱལ་ལ་མཚོན་ན་བདོ ་དང་དམིགས་བསལ་འབལྲེ ་

མངའ་སྡའེ ་ི ནང་སྦུལ་སྦུལ་ Bulbul ཞེས་པའ་ི དྲག་ཆར་

དམིགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་

ནང་འཁྲུངས་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའ་ི སླབོ ་དཔནོ ་ཆེན་པ་ོ ཁངོ ་

ཆེ ་ཕག
ོ ་པར་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ལྕམ་སྐུ་མམ་ཏ་བྷ་ེ

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུ མ་ནས་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་བཞི ན་པའི་ནང་མི ་

༄༅།

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ནུབ་བྷངེ ་གཱལ་

རླུང་ཚུབ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྒྱུ་ནར
ོ ་གསུ མ་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་
ནར་ཇི་ Mamata Banerjee མཆོག་བརྒྱུད་ཐུ གས་
ི ་དྲག་ཆར་རླང
ངོས་ཀྱིས་ཐེངས་འདར
ུ ་

གསོ་མཛད་དོན།

ཚུབ་འག
ྱོ ་བཞིན་པའི་ནུབ་བྷངེ ་གཱལ་མངའ་
ོ ་དཀའ་སྡུག་མང

སྡའེ ་ི ཡུ ལ་མི ་ཚོ ར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མངའ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག ངས
ོ ་ཀྱིས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་

བ་ཡོད། གང་ཡིན་བརདྗོ ་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བྷངེ ་གཱལ་

ཕྲན་བུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། རང་འབྱུང་གདོ ་ཆག་དེའ་ི འགོ ་དངས
ོ ་

གིས་དུས་རབས་ ༨ ནང་བདོ ་དུ་ཕེབས་ནས་བདོ ་ཀྱི་དགནོ ་

ལྟསོ ་བཅས་ཡོ ངས་ལ་ངོས་ཀྱིས་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་

དང་།

གནའ་སྔ་མོ་ནས་གནས་རྩ་ཆེར་ངས
ྲོ ་ཡོད། ལྷག་
ོ ་འཛིན་ཞུ་སལ

པ་ཉམས་པ་སླར་གས་ོ མཛད་ཡོད། ཅེས་འཁདོ ་འདུག །

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བདོ ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ི ཡུ ལ་ཞེས་

པར་འདས་པའ་ི ལོ་ང་ོ ༦༠ ཙམ་རིང་ངས
ོ ་རང་ཉདི ་དང་བདོ ་

གཞུང་ནས་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ་

མི ་བཙན་བྱོལ་བ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་གནས་ཡུ ལ་སྡདོ ་ཁང་ཆགས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་གྱི་སྔ་

དེ་ལུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་

ཚོ གས་པའི་

བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་འགྲོ་གི་

པ་ཆེས་ཐོག་མ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱག་བཏབས་པ་
དེ་རས
ྗེ ་དུས་རབས་ ༡༡ ནང་བྷངེ ་གཱལ་ནས་དཔལ་

མར་མེ་མཛད་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

གསུ ང་འཕནྲི ་ང་ོ མ་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་ལ་
རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་
ཁྲིད་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

དྲོ་བལ་ཡུ ལ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་འགོ་ཁྲིད་
Young Presidents’ Organization

ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི

ཕ་ོ བྲང་དུ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

མཇལ་ཁ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་བལ་ཡུ ལ་གྱི་གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་

འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སངྲོ ་བཙན་སྒམ་
པས
ོ ་བལ་བཟའ་ཁ་ྲི བཙུན་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ ་

བོ་ཚད་མ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་
ཡོད།

དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ མཁས་པ་
དེ་ཚོ ས་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་
བཀའ་ལ་ཡི ན་ནའང་བརྟག་
དཔྱད་བྱས་ཡོད།

དེ་རིང་

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ མཐ ོ་
སླ བོ ་ཁག་གི ་ དགེ ་ རྒན་ཆེ ན ་

ུ ་ལག་
བཞེས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ལྷ་སར་ལྷ་ལྡན་གཙག

མོ་དང་མཁས་པ་ཚོས་འད་ི ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ནང་པའི་

སྐབས་དེར་བལ་ཡུ ལ་གྱི་ལག་ཤེས་པ་མང་པོས་མཉམ་ཞུགས་

ད་ོ སྣང་དང་ལྟ་ཀླགོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཁང་བཞེངས་ཡོ ད།

གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ ༢༡ ལ་སླབེ ས་ཡོད། སྔར་

ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ཁག་ལ་
ཁངོ ་ཚོས་བདོ ་ཀྱི་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་བོད་

མ་མེད་པ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་པ་རེད། ཅེས་རདྗོ ་ཀྱི་

པ་ཱ ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ནང་བདེན་བཞི་མི་རྟག་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཚན་རིག ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ལྟ་

ནང་དར་བ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོས་བདག་པ་ོ བརྒྱབ་ནས་
བསྡད་ཡོ ད།

སོ གས་བཅུ་དྲུག་དང་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་
ལུང་ལ་སྟེན་གྱི་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་

འདུག

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།

གྲུབ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ནང་ཆོས་

ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུ ང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི

སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།
རིག

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཚན་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡ་ེ

ཚན་ནང་བཞག་ས་ྟེ སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགས
ོ །

བ དོ ་སྐད ་དུ་ བཀའ་འགྱུ ར ་དང་བསྟན་འགྱུ ར ་སོ ག ས་པ ་ོ ཏི་

༣༠༠ ལྷག་ཡོད། རྒྱ་སྐད་དང་བལ་ཡུ ལ་གྱི་སྐད་དུ་ནང་པའ་ི

གཞུ ང་གི་དཔེ་ཆ་ག་ཚོད་ཡོད་མེ ད་ཞིབ་འཇུག་དེ་འདྲ་བྱས་
ཡོད་དམ་མེད།

བལ་ཡུ ལ་གྱི་སྐད་ནས་བདོ ་སྐད་དུ་ནང་པའ་ི

དཔེ་ཆ་མ་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། ཞེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།
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༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་
ཐོབ་ཆེད་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༤ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི

མཛའ་འབྲེལ་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་

མཆོག་དང་། མེག་ཀོལ་ McCaul མཆོག ཇིམ་མེག་གྷ་ོ

༢)

གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་སྐ་ུ ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ Ted Yoho

ཝན་ McGovern མཆོག་བཅས་ཀྱིས་བདོ ་རིགས་ཡོངས་

ལ་མིང་དནོ ་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་ཐོབ་དགོས་པ་དེ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ ཡིན་པ་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཛམ་

པ་དེ་དག་ངས
ོ ་འཛིན་ཐུ བ་པ།

༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་

གི ས་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་དང་།
མཐུ ན་སྒྲིལ། འགྲོ་བ་མི་རིགས་
གཅིག་གྱུར་གྱི ་འདུ་ཤེ ས་གོང་

གླངི ་ཞི་བདེ་དང་། མཐུ ན་སྒྲིལ། འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་

མཐོར ་གཏོང ་གནང་མཛད་

ཆེན་གྱི་མཛད་བཟང་ལ་ངས
ོ ་འཛིན་ཞུས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་

བཟང་ལ་ངས
ོ ་འཛིན་དང་། ཡི་

གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་གང
ོ ་མཐར
ོ ་གཏངོ ་གནང་མཛད་པའི་རླབས་
སྤྲོད་གནང་འདུག

ཁྲིམས་འཆར་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་དགོས་དནོ ་ན།ི

༡)

བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་གལ་གནད་

ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་པ་དང་། ཨ་རི ་དང་བདོ ་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཐག
ོ ་

པའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་

རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ།

༣)

ཨ་རིའ་ི གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོགས་

པའ་ི ཚོགས་མི་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྤལེ ་
བའམ།

ཡང་ན་༸གང
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ི

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་དབར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོད་རྙགོ ་དེ་དག་ཞི་
བའ་ི ལམ་ནས་འདུམ་འགྲིག་ཇི་ལྟར་ཐུ བ་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་

བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོགས་ག་ོ སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ། བཅས་ཡིན་འདུག །

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི ་ཡུན་ཚད་ལས་ངོས་ཀྱི་མི ་ཚེ ་རི ང་བ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་
སྐབས་རེ་དྲན་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་གཟའ་

ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་ཧ་ི མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་སྐ་ུ ཞབས་བྷན་དཱ་ར་ུ དཌ་ད་ཏ་ྲི ཡ་

Shri

Bandaru Dattatreya མཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི

ཕོ་བྲང་དུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཇལ་ཁ་
ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་སྐབས་དེར་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་༸སྐུའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོ བཞིའི་

ཐོག་ཐུ གས་བརྩོན་ཇི་ལྟར་མཛད་བཞི ན་པ་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པ་
དང་།

ལྷག་པར་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི་པ་རྒྱ་གར་

གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་
ལས་སྐརོ ་དེང་སྐབས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་དུའང་ཚན་རིག་

པས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་པ་དང་།

རིག་གནས་དེ་

དག་གིས་མིའི་བསམ་བླརོ ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཧ་
ཅང་ཡོ ད་སྟབས།

མགོན་པོ་གང་ཉདི ་ཀྱིས་དེང་སྐབས་རིག་

གནས་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་
པའི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ན་
ི ་མཉམ་འབལ
རེནྡྲ་མོ་ཌི ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་གར་ནི་ སངས་རྒྱས་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ ་པའི ་ འཁྲུ ང ས་ཡུ ལ ་

ཞི་བདེའ་ི ས་ཁུལ་ཞིག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

ནང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་

རིགས་ནང་པའི་གྲངས་འབོར་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་གི ་ཉམས་

ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྒྱ་རི གས་
ནང་པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་།

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

ཁྱབ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་

པར་གསུ ང་དནོ །

ཧ་ི མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྐབས་རེ་རྒྱ་ནག་དམར་

གི ས་ཀྱང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་

བཞུགས་ཐུ བ་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་མཛད་པ་དང་།

དང་སྦྲགས།

ཤོ ག ་གི ་ ཚེ ་ ཚད་ལས་མགོ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་༸སྐུ་ ཚེ ་ རི ང ་བར་

ལ་༸སྐུའི་འཕདྲོ ་བཞེད་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་པ་

འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ཐུ གས་གདེང་སྤབོ ས་བརྒྱ་ཆ་

རྒྱུན་རིག་གནས་དེ་དག་མི ་རབས་བརྒྱུད་ནས་འཛི ན་སྐྱོང་
སྤལ
ེ ་གསུ མ་གང་ལེ གས་གནང་ཐུ བ་པར་ཡི་རངས་བསྔགས་

བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

རྒྱ་ནག་ནང་

དེ་ཡང་མཇལ་ཁའི་སྐབས་ལྷན་བཅར་དུ་ཡོ ད་པ་སི མ་ལ་སྤྱི་

བརདྗོ ་དང་སྦྲགས།

བདོ ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སལ
ྲོ ་

རིང་མིན་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་སདྲི ་སྐངྱོ ་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ Governor’s Con-

ference གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་

གྱི་སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོ ཝིན་ྜ

Kovind

Ram Nath

མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།

དམིགས་

བསལ་བཀའ་སླབོ ་ཇི ་ ཡོ ད ་བཀའ་འདྲི་ ཞུ ས ་པར་མགོན ་པོ་
མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གཞུང་

ི ་ན་ི བདོ ་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་
མང་གཉས

པ་ོ ཡིན་སྐརོ ་སག
ོ ས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་སྐརོ ་གསུ ངས། །

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདནུ ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་
གི ་སྐརོ ་མུ་མཐུད་རྩད་ཞི བ་གནང་བཞི ན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉནི ་འཛམ་

གནད་དནོ ་སྐརོ ་འད་ྲི ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའ་ི ཡུ ལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དནོ ་ཚོགས་ཆུང་

ཀྱི་ཉ་ི མ་མཆོག་གིས་སླབོ ་ཡོན་སྤདྲོ ་མ་དགོས་པར་སླབོ ་སྦྱོང་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་
གླང
UN གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༡ དགེ་འདུན་

ནག་གཞུང་གིས། པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།

རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་མཐ་ོ སླབོ ་ཁང་དུ་

ད་ལྟའ་ི ཆར་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་ལ་ཕྱག་ལས་

ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་དུ་ཡོ ད་མེད་འདྲི་ཞི བ་གནང་སྐབས།

འགྲིམས་ཡོད།

མེད་པ་རེད།

ཆེན་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་མཆོག་དང་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདདོ ་བླ་ོ ཁེངས་བའི་ལན་འདེབས་བྱས་
དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བཙན་དབང་འགོ ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་

ཐབོ ་ཡོད། ཅེས་བརདྗོ ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་

མི་ལྷན་རྒྱས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ལན་འདེབས་ཁ་

གྱུར་བའི་ཡུ ལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དནོ ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གསལ་བྱས་མེད་པ་རེད།

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་མཆོག་གི་

བའི་ ཡུ ལ་མི་ ཞི བ་བཤེ ར ་ལས་དནོ ་ཚོག ས་ཆུ ང་གི ས་ཕྱི ་ལོ ་

འདུ་ཐེངས་ ༡༡༩ འད་ི ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཚོགས་པའ་ི སྐབས།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་འག
ོ ་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ངོས་རང་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་བོད་མི འ་ི མདནུ ་ལམ་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུར་
འགན་འཁྲི་ཡོ ད།
བྱ་རྒྱུ་དེ་ན་ི ད་ལྟའི་མི་རབས་གཞནོ ་པ་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ཏུ ་ཡོད།
ི ་བདེ་སྐྱིད་དང་འཚེ ་མེད་
དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་འཛམ་གླང
ཞི་བདེ། བྱམས་བར་ྩེ ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ན་ི ད་ལྟའ་ི

གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་ཚོའ་ི ལག་ཏུ ་ཡོད་སྟབས། དུས་རབས་ ༢༡ མི་
རབས་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ ཆགས་ཡོད།

ད་ལྟའ་ི གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ནས་དུས་རབས་ ༢༡ འད་ི བྱམས་

བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཟོ་དགོས་པ་དེའ་ི ཐག
ོ ་བསམ་བླ་ོ ངེས་
པར་གཏངོ ་དགས
ོ ། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་ཚོས་དམག་འཁྲུག་གིས་
གཙོ ས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག་མི ་རང་ཉདི ་ཀྱིས་བཟས
ོ ་པ་

རེད།

དེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་དེ་དག་མིས་སེལ་དགས
ོ ། རྩ་

མེད་བཟ་ོ མ་ཐུ བ་ཀྱང་ཉུ ང་དུ་གཏངོ ་དགས
ོ ། དེར་བརྟེན་རྣམ་
ི ་བསྐྲུན་རྒྱུར་གོ་སྐབས་
པ་ཚོར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ ཉནི ་གྱི་སྔ་ ཐོབ་སྟེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སན་ཊི ་

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་ ཀ་ོ ལམ་བྷ་
པོ་མཆོག་ལ་ཊུ་ཤི ་ཏ་སྒམོ ་སྒྲུབ་བསྟི་གནས་ཁང་

Tushita

St. Columba’s School སླབོ ་གྲྭ་ར་ུ ལྡ་ི

ལི་ཁུལ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༢༠ སླབོ ་ཕྲུག་གིས་གཙོས་ཁྱོན་མི་

Mahayana Meditation Center གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་

གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བར་ཁངོ ་ཁ་ྲོ དང་སེམས་ཁྲལ་ལས་

ཤོག་ངོས་ ༢༣ འཕྲོས་ལྷག

ཞེས་པའ་ི བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐག
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ སྨནི ་སྩལ་ ཐར་ཐབས་ Overcoming Anger and Anxiety

༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ནང་འདྲི་ཞིབ་གནང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་མཆོག་
གིས་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོ ད།

ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་

ཡོ ད། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བཙན་དབང་འགོ ་གར་སང
ོ ་ཆ་མེད་དུ་
གྱུར་བའི་ཡུ ལ་མི་ཞིབ་བཤེ ར་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཆེ ད་

མཁས་མི ་སྣས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་

༡༡

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གི་གནད་དནོ ་སྐརོ ་ད་ལྟ་

མུ་མཐུ ད་རྩད་ཞིབ་གནང་གི་ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས།

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།
རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

ཡུ ་

འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ཚན་པ་དང་

སུ ད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དནོ ་གཅོད་ཁང་གིས་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་

གྱུར་བའི་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་

༡༡

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་

མཆོག་གི་སྐརོ ་རྒྱུན་དུ་ལྟ་ཞིབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས། །

བར་ྩེ བའ་ི སྤུན་མཆེད་རྒན་གཞནོ ་རྣམ་པ།

ི ་
ངས
ོ ་རང་འདར

ལྷག་པར་གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་ཚོ་དང་ཐུ ག་པ་རེད།

སྐབས་རེ་ལོ་ན་

བཅར་ནས་མི ་སྣ་མང་པ་ོ དང་ཐུ ག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ བྱུང་།
ི ་ནས་
རྒན་པ་ཚོ་དང་ཐུ ག་སྐབས་ངས
ོ ་ཀྱི་བསམ་བླརོ ། ང་གཉས
སུ ་སྔནོ ་ལ་འཆི་རྒྱུ་ཡིན་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་འདུག འནོ ་ཀྱང་

གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་ཚོ་དང་ཐུ ག་སྐབས་ངས
ོ ་རང་ལོ་ ༨༤ སནོ ་ཡང་
སྐབས་རེ་ལོ་ན་གཞནོ ་པའ་ི སྣང་བ་ཡོང་བཞིན་འདུག

དེར་

བརྟེན་ངས
ོ ་རང་དེ་རི ང་འདིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོ བྱུང་།

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཟེར་བ་ན་ི སུ ས་ཀྱང་ཟློག་ཏུ ་མེད།

དུས་ན་ི

རྟག་ཏུ ་འགྱུར་བའ་ི རང་བཞིན་རེད། འདས་ཟནི ་པའ་ི དུས་ལ་

བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད། འནོ ་ཀྱང་མ་འངོ ས་པར་འཛམ་གླངི ་
གི ་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་ཅི་འདྲ་ཞི ག་བཟོ་མི ན་ཐག་གཅོད་

བཟང་པ་ོ ཡོད་པ་མ་ཟད་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད། དམག་
འཁྲུག་དང་འཚེ ་བའི་ལས་དེ་དག་ཁོང་ཁ་ྲོ དང་རང་གཅེས་
འཛིན་སག
ོ ས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

ི ་གི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཐེར་འབུམ་བདུན་
ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གླང

ཡོད་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་མ་འཛིན་པར་ང་ཚོ་
དང་ཁ་ོ པ་ཚོ། ཞེས་རང་ཕག
ྱོ ས་དང་གཞན་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་

བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་མེད་པ་དང་དམག་འཁྲུག་

རིགས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་

ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་རྣམས་མི ་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་
འཛིན་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་དབང་ཡོད་བཤད་པ་དང་། ཐ་

ན་མི ་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏོང་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་མེད་པར་གྱུར་
ངེས།

དེར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་གང
ོ ་

མཐར
ོ ་གཏངོ ་དགས
ོ ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའ་ི སགྲོ ་ཆགས་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བརྟེན་པའ་ི སགྲོ ་ཆགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་འཚོ ་

བར་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། ཅེས་སག
ོ ས་རླབས་
ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞི་ལས་ཐག
ོ ་མའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་སྐབས་རྒྱ་
གར་ནང་ལོ་ང་ོ སངྟོ ་ཕྲག་གང
ོ ་ནས་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་། སྙངི ་

རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་ཡོད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལྟ་ཅི།

ཆོས་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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དད་མེ ད ་མཁན་ཚོ ར ་ཡང་གུ ས ་བཀུ ར ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལམ་ས ལ
ྲོ ་
བཟང་པོ་ཞིག་ཡོ ད་པར་བརྟེན་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ཡུ ལ་འཁར
ོ ་

ཆེན་པོའ་ི ནང་། ཧིན་དུ་དང་ནང་པ་། གཅེར་བུ་པ་སག
ོ ས་རྒྱ་
གར་རང་ནང་བྱུང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཙམ་མ་ཟད།

ཕྱི་ནས་

རྒྱ་གར་ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཡེ ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ།

ཛོ་ར་ཛོ་

ཌི ན་སོགས་ལའང་གུས་བཀུར་དང་འཆམ་མཐུ ན་ངང་མཉམ་

གནས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གཟ་ི བརྗིད་ཡིན་པ་
དང་།

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལྟ་གྲུབ་སག
ོ ས་མི་འདྲ་བ་ཕྲན་

བུ་ཡོ ད་ཆོག་པ་དང་།

ཆོས་ལུགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འཇིག་

རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཅིང་། ལ་ལས་མི་འདདོ ་པ་སག
ོ ས་ཇི་

ལྟར་ཡང་གཞི་རྩའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ི ནང་།

བྱམས་པ་

ྲི ས་སྲུང་རྒྱུ་
དང་བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན། ཆོག་ཤེས། རང་ཁམ
སོགས་བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་སུ ་ཡོད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ནས་༸སྐུའི་རླ བས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་ཁུར་གསུ མ་པའི་ཐག
ོ ་

ལྷག ་པར་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གནས་གཅེས ་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ ་ནི་ གལ་

ངས
ོ ་ནས་གྲུབ་མེད་པ་དང་།

མི ་ཚོ ས་ངོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་བླ་ོ འགེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བདོ ་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་གྱི་ལེ གས་སྦྱར་སྐད་ནས་

ཡང་མེད་པར་བཞེས།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་རང་བདོ ་མི་ཞིག་རེད། བདོ ་
དེར་

བརྟེན་བདོ ་མིའི་མ་འངོ ས་མདུན་ལམ་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

རྒྱུར་ངོས་ལ་འགན་འཁྲི་ཡོ ད།
ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་གནད་དནོ ་ལ་
མཚོ ན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་བདོ ་མིའ་ི ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ལས་
འགན་ནས་བགྲེས་ཡོ ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟནི ་པ་ཡིན། ད་ཆ་ང་ཚོ་

མང་གཙོ འི་ལམ་ནས་འས
ོ ་འདེམས་བྱས་པའི་འག་ོ ཁདྲི ་ཀྱིས་
ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་རེད།

བོད་ཀྱི་ཁར
ོ ་ཡུ ག་ལ་མཚོན་ན། ད་

ཆ་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཇེ་
ི །
ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདར

ཁར
ོ ་ཡུ ག་ཉམས་

ཞི བ་པ་དང་མཁས་དབང་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ཉེན་བརྡ་
གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་ཚན་རིག་པ་མང་

པོས་བོད་ནི་ས་མཐོ་ལ་རླང
ུ ་སྐམ་པོ་ཡིན་སྟབས།

ཁར
ོ ་ཡུ ག་

ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

དེར་བརྟེན་

ཉམས་ཆག་ཐེངས་གཅིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་

ཆེའ་ི ནང་གི་དནོ ་ཆེན་རེད།

ུ ་དུས་སྐབས་ནས་
ངས
ོ ་རང་ཆང

བསྒྱུར་བའ་ི བཀའ་བསྟན་གཞུང་དེ་དག་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱས་པ་
ཡིན། ངས
ོ ་རང་ཁྱེད་ཚོ་དང་ལོ་ཚད་མཉམ་པའ་ི དུས་སྐབས་

སུ ་ཧ་ཅང་ལེ་ལོ་ཡོད། སང་ཉནི ་གུང་སེང་ཡིན་ན་སེམས་ནང་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ སྐས
ྱེ ་མངྱོ ་ཡོད། ཁྱེད་ཚོར་དགའ་ཚོར་དེ་
ལྟར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་དེ་མུ་མཐུ ད་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་དནོ །

འནོ ་ཀྱང་རིག་གཞུང་དེ་དག་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་

བྱས་པར་ཐ ག
ོ ་མར་རྩ་བ་ཤོ ག ་བུ ་ བརྒྱ་ཕྲག་བླ་ོ འཛི ན་བྱེད་

དགས
ོ ། དེ་ནས་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའ་ི འགྲེལ་བ་ཁག་

པ་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་རེད།

གང་ཡིན་བརདྗོ ་ན་བདོ ་ལ་ནང་

ཆོ ས་ངོ་སྤྲོད་ཐོག་མར་གནང་མཁན་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་

རེད། མཁན་ཆེན་རང་ཉདི ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཚད་

མའ་ི གཞུང་ལུགས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད། ཁངོ ་གིས་དུས་

རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་དུ་ནང་ཆོ ས་དར་འཕེལ་མཛད་

འབོད་སྐལ
ུ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དགས
ོ ་

སྡདོ ་རྒྱུ་མིན། ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཚད་མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་

མཁོ་ཡོ ད་པ་དངོས་ཡོ ད་ཡི ན་ནའང་།

དེར་དམིགས་ནས་

རང་བྱུང་ཐནོ ་སྐདྱེ ་དེ་དག་བཀལ
ོ ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ཡི ད་གཟབ་

དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཤི ང་སྣ་གཅདོ ་བགྲེ ་བྱེད་སྐབས་ཁར
ོ ་

ཡུ ག་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

ཡོད།

བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་སྨནོ ་ལམ་ཙམ་བརྒྱབ་ནས་

གཞག་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོ ཡོད། ནང་པའ་ི ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ལ་མཚོ ན་ན་དེང་དུས་ཚན་རིག་པས་བཤད་པའི་ཚད་རལ
ྡུ ་

དངོས་ཁམས་རིག་པའ་ི རྣམ་གཞག་དང་མཐུ ན་པ་ཆགས་ཡོད།

ཆོས་གང་དང་གང་ཡི ན་ཡང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཡུ ལ་རང་

དཔེར་ན་སེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བུས་ཕྱི་

དོན་ཁས་མི ་ལེན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་
ཙམ་དུ་བཞེས།

དེང་དུས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའ་ི

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་

མེད་པ་དང་། སྣང་གནས་མི་མཐུ ན་པའ་ི རྣམ་གཞག་བཤད་པ་
དེ་དག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི གཞུང་ནས་དེ་མཚུངས་གསུ ངས་ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་སྐའུ ་ི རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་
འཁུར་གཙོ་བ་ོ བཞི་པའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་དགས
ོ ་པ་རེད། རྟགས་གསལ་བཏང་། རྩོད་

ངས
ོ ་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་ངོ་ཤེས་ཚོ ར་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུ ག་ཐག
ོ ་ངེས་པར་དུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པའི་

བརྟག་ཅི ང་དཔྱད་ན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆོ ས་རྡུལ་ཙམ་

བཟོད་གསོལ།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཤེས་བྱའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ ནང་ “ སྤྱི་

ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་ལ་
ྲི ་བཅར་བ་
ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ཆེ ད ་འཚམས་འད ར

ཡི ན།” ཞེས་གནས་ཚུལ་དེའ་ི ཡི ག་ཕྲེང་མཐའ་མར་
“སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་མགྲོན་འབོད་” ལས་འཁོད་

མེད་པ་དེའ་ི འཕྲོས་

“ཞུས་པ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག”

ཅེས ་པའི ་ ཡི ག་ཕྲེང ་འཚེ མ ་ལུ ས ་གྱུ ར ་འདུག ་པས་
བཟོད་གསོལ་ཞུ།

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་དམ་པའི་
རྗེས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་མཛད་སྒ་ོ ཐེངས་ ༢༤ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
པ་དང་།སྣང་གནས་མི ་མཐུ ན་པའི་རྣམ་གཞག་སྐར
ོ ་ཞི བ་ཕྲ་
གསུ ངས་ཡོད།

ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཞེན་པར་

སྐ་ྱེ བཞིན་ཡོད།

ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོ དེ་དག་ལ་གཉེན་པ་ོ བསནྟེ ་

བརྟེན་བླརོ ་ཆགས་སྡང་སོགས་ཚུལ་མི ན་ཡི ད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་
པར་ང་ཚོ ས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ལུགས་ཇི་ཡིན་
ཤེས་དགས
ོ །

ི ་རའྗེ ི་བླར
དེ་ནས་སྙང
ོ ་མཚོན་ན་ཕྱི་ནང་ཐུ ན་མོ ང་བ་ཙམ་མ་
ཟད། ཆོས་དད་མེད་མཁན་དང་། ཐ་ན་སགྲོ ་ཆགས་གྲོག་

འབུར་ཚུན་ཆད་ལའང་དགས
ོ ་མཁ་ོ ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དཔེར་ན་ཁྱི་ལ་མཚོན་ན་ཁྱི་ཏགོ ་ཙམ་སེམས་པ་བཟང་བ་དེ་

དག་སེམས་པ་སྐྱིད་པ་དང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉནི ་བདོ ་

མཚམས་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

མགནོ ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བསྟི་གནས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

བསྐྱལ་རྒྱུ་ན་ི མི་ཚེ འ་ི དགས
ོ ་དནོ ་གཙོ་བ་ོ ཡིན། ང་ཚོ་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་

Radhakrishnan མཆོག་གི་རྗེས་དྲན་གཏམ་བཤད་མཛད་

ཀྱི་རིགས་དེ་མངནོ ་དུ་འགྱུར་ཐུ བ་ཆེ ད་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་

མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་

འཛི ན་དམ་པ་སར་ཝེ་པལླི་རཱ་ད་ཀྲིཤཎ་ Dr. Sarvepalli

སྒ་ོ ཐེངས་ ༢༤ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངྱོ ་བས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་།

དེ་

ཨེ ན་ཝོ་ར་ Narinder Nath Vohra མཆོག

བས་ྟི

སྔའི་ཇམ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་སྐུ་ཞབས་ཨེ ན་

གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

མི་ཚེ ་དནོ ་སྙངི ་ལྡན་པ་ཞིག་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཡོད་པ་གསུ ངས་ཡོད། སངས་རྒྱས་
བྱེད་དགས
ོ ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའ་ི སྙངི ་པ་ོ ཟེར།

དེ་ནི་ཆོ ས་རྣམས་ཀྱི ་དནོ ་དམ་གནས་ལུ གས་རྟོགས་དགོས་

པ་རེད།

ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའ་ི རྣམ་གཞག་ནས་

གསུ ངས་པའི་དངོས་པོའི་གནས་ལུ གས་མཐར་ཐུ ག་དེ་དང་

བདོ ་ཀྱི་ཆོས་རིག་

འཛི ན་སྐ ྱོང ་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་ཐོག ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་པ་ི ལ་ཝཏྶྱ་ཡན་

Dr.

Kapila Vatsyayan མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་འདུག དེ་ཡང་

སྡངི ས་ཆའི་སངྟེ ་སྔནོ ་འགྲོའ་ི མཛད་རི མ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་

བརྟེན་པའ་ི སགྲོ ་ཆགས་ཡིན་སྟབས།

ལྷན་སྐས
ྱེ ་རང་བཞིན་

བྱམས་བརའྩེ ་ི རང་བཞིན་ཡིན་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག འཛམ་གླངི ་

ནང་གི ་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བྱམས་བརའྩེ ་ི ཉམས་
ལེན་སྐརོ ་གསུ ང་བཞིན་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མ་འཆམ་མཐུ ན་བྱེད་དགས
ོ ་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

ི ་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་འཛིན་དམ་པ་སར་ཝ་པལླི་རཱ་ད་
དེ་རིང་འདར

ཀྲིཤཎ་ Dr. Sarvepalli Radhakrishnan མཆོག་

འཁར
ོ ་བའི་དུས་ཆེ ན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་བཞིན་ཡོད།

ཡུ ན་རི ང་བོད་མི ་དང་བོད་དནོ །

སྡདོ ་རྒྱུ་རེད། ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་མི་ན་ི སྤྱི་ཚོགས་ལ་

སྐབས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའི་གྲུབ་དནོ ་དེར་ཡང་

ཞལ་ཕྱེ་མཛད་འདུག
གྲས།

པ་རྒྱག་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་གྲོགས་མེ ད་ཁེར་རྐྱང་བྱས་ནས་

གི་རས
ྗེ ་དྲན་མཛད་སྒ་ོ རེད། ངས
ོ ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་

རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུ གས་མཐར་ཐུ ག་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་སྒམ
ོ ་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་ཤེས་ཡོན་མི་སྣ་གྲགས་

དེ་ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ ཁྱི་རྟག་ཏུ ་འཁྲུག་

ངས
ོ ་ཀྱིས་ཉནི ་ལྟར་ཆོས་

བཤད་སྟངས་ཧ་ཅང་འདྲ་པ་ོ ཡོད།

ི ་ཀ་པུར་ Prof.
གནས་ཁང་གི་འགན་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཀ་པལ

Kapil Kapoor ལགས་སོགས་ཀྱིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་

ནས་འཁར
ོ ་བཞིན་འདུག

ཁྱི་གཞན་གྱིས་དགའ་པ་ོ བྱས་

བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་མེད།

ཆོས་རྣམས་བླརོ ་ཇི་ལྟར་སྣང་

དེར་བརྟེན་སྣང་གནས་མི་མཐུ ན་པ་ཧ་

ཅང་ཡོ ད་པ་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད།

རྒྱ་གར་དུ་སནྟོ ་པ་ཤཀྱ
ཱ ་ཐུ བ་པ་སྐ་ུ བལྟམས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༥༠༠

སྒརོ ་བཅར་བ་ཡིན། མཛད་སྒ་ོ ག་ོ སྒྲིག་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་
གཞུང་རེད།

ུ ་གི་ཚོགས་གཙོ་
མཛད་སྒ་ོ ག་ོ སྒྲིག་ཚོགས་ཆང

རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་འཛིན་དམ་པ་སར་ཝེ་པལ་ླི རཱ་ད་ཀྲིཤཎ་ Dr.

Sarvepalli Radhakrishnan མཆོག་རེད།

ངས
ོ ་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་མཁས་དབང་དཔལ་

ཀྱི ས་དུས་རྟག་ཏུ ་རྒྱ་གར་བའི་གྲོགས་པ་ོ གྲོགས་མོ་ཚོར་རྒྱ་

ཀྱི ས ་དེ་ ལྟར ་ཆོ ས ་རྣམས་ཇི ་ ལྟར ་སྣང་བ་ལྟར ་དུ་ གྲུབ་མེ ད ་

ཙམ་བྱེད་དགས
ོ ་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐག
ོ ས་མེད་སོགས་

གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་མང་
དེང་རབས་རྒྱ་གར་བ་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

27

ཚོས་དངས
ོ ་པོ་ཡར་རྒྱས་རྐྱང་རྐྱང་ཐག
ོ ་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་རྒྱུ་

པ་ོ ཞིག་འདུག འཚེ ་བའ་ི ལས་དེ་དག་སྙངི ་རའྗེ ་ི བསམ་པ་མེད་

པོའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལ་མཚོ ན་ན་ཚན་རིག་པ་ཚོ་ཧ་

ཞིག་སྐྱེ་བཞིན་འདུག

ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་དེའང་གཙོ་བ་ོ

དུས་རབས་ ༢༠ ནང་མཚོན་ན་འཛམ་གླངི ་དམག་ཆེན་དང་

ལ་ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་བྱུང་མེད། དུས་རབས་ ༢༠ འག་ོ སདྟོ ་

རྒྱ་གར་ལ་གནའ་རབས་ནས་ཆགས་སྡང་སོགས་ཉནོ ་མོངས་

དང་རྩོད་རྙགོ ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་ཡོད། དེང་སྐབས་སུ འང་

ཤུ གས་ཆེ ་དྲགས་པ་ལྟ་བུ་སྐབས་རེ་ངས
ོ ་ལ་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་
དངོས་པོ་འཛུ གས་སྐྲུན་རྐྱང་རྐྱང་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག

པའི ་ བླར
ོ ་གཉེན ་པོ་ ཇི ་ ལྟར ་བསྟེན ་དགོས ་པའི ་ ཐོག ་ལེ ག ས་

པར་བརྟེན་ནས་ཡོང་བ་རེད།

ི ་པ།
པ་ོ གཉས

དེ་བཞིན་གླངི ་ཆེན་ཡུ ་རབོ ་ནང་དམག་འཁྲུག་

འཛམ་གླིང་ནང་མི ་གསོ ད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་འཁྲུག་རྩོད་ལུ ་གུ ་

ཅང་ཡར་ཐནོ ་ཟནི ་པ་རེད།

འནོ ་ཀྱང་ནང་གི་ཤེས་པའ་ི སྐརོ ་

ཙམ་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀླད་པ་མ་གཏོགས་

ཀླད་པ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་ལོགས་སུ ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད།

དེར་བརྟེན་ཤེས་

དཔེར་ན་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྙངི ་རྗེའི་ཉམས་ལེ ན་

རྒྱུད་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
ཆེས་ཐབས་སྡག
ུ ་པའ་ི གནས་
སྟངས་ནི་ ཆོ ས ་མི ང ་ཐོག ་ནས་མི ་ གསོ ད ་ཁྲག་སྦྱོར ་ཀྱི ་ ལས་

དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ོ ནས་གནའ་དེང་ཟུང་

སྡག
ུ ་རེད། དཔེར་ན་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་ཤི་ཡ་དང་

སྤདྲོ ་བྱུང་ཡོད། དེ་ན་ི ཤེས་པ་རེད། ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་ཁག་

ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའ་ི དབར་གྱི་རྙགོ ་གྲ་རེད།

འག་ོ ཚུགས་ཟནི ་པ་རེད། ལྷག་པར་སྒམོ ་རྒྱག་མཁན་ཚོའ་ི ཀླད་

བླའོ ་ི རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས།

བཤད་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད།

དེ་དག་ལོ ་ང་ོ གསུ མ་སངྟོ ་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་འཕེལ་
ཟིན་པ་རེད།

འབྲེལ་གྱི ་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་གཏན་འབེབས་དང་སྦྱང་

བརྩོན་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་འཛིན་

དམ་པ་སར་ཝ་པལླི་རཱ་ད་ཀྲིཤཎ་ Dr. Sarvepalli Rad-

hakrishnan མཆོག་ལ་མཚོ ན་ན།

དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་

འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་པ་དེ་རེད། བསམ་ཡུ ལ་འདས་པའ་ི ཐབས་

ི ་ཀྱི་རྩོད་རྙགོ ་རེད། སྦར་མའ་ི ནང་ལ་མཚོན་ན་
སུ ན་ན་ི གཉས

ཨི་ཇིཔ་ནང་ལ་

མཚོན་ན་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ ་ཤུའ་ི དབར་གྱི་རྩོད་རྙགོ ་རེད། ཧ་ལས་
པའ་ི ཐབས་སྡག
ུ ་རེད། བྱམས་བར་ྩེ ང་ོ མ་ན་ི རང་ཉདི ་ལ་གནདོ ་

ཁོང་གིས་ཨིན་ཇིའ་ི མཐ་ོ སླབོ ་གྲགས་

པ་བྱེད་མཁན་དགྲ་བར
ོ ་བྱམས་བར་ྩེ སྒམ
ོ ་རྒྱུ་དེ་ལས་རང་གི་

གི ས་རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་གནས་ལའང་སྦྱངས་པ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཞི ་བ་ལྷས་ཀྱང་སྤྱོད་འཇུག་ནང་དགྲ་བོར་བྱམས་བརྩེ་

མཐར་ཕྱིན་པ་རེད།

པའ་ི རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོ སྣང་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། འནོ ་ཀྱང་
དུས་རབས་ ༢༠ མཇུག་ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ ཞིག་

གི ས་ཀླད་པར་ཚུར་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ར་

གཅི ག་གི ས་ཤེ ས་པའམ་བླའོ ི་བྱེད་ལས་ལ་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་

པའ་ི བྱེད་ལས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཐུ གས་དམ་

ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཐུ གས་

དམ་ལ་བཞུགས་སྐབས་ལུས་པ་ོ ཤི་ཟནི ་པ་རེད། ཀླད་པའ་ི བྱེད་

གཉེན་ལ་བར་ྩེ བ་དེ་ཆགས་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། རྒྱལ་སྲས་

ལས་འགག་ཟིན་ཡང་ལུས་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་སོས་པ་བྱས་

སྒམོ ་དགས
ོ ་པ་གསུ ངས་ཡོད།

མོ་སི་ཁ་ོ མཐ་ོ སླབོ ་ནས་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཐུ གས་

མགནོ ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་

ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐུ ན་འགྱུར་འགོ ་ངས
ོ ་

ལོར་ནང་ཐུ གས་དམ་བཞུགས་མཁན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་

ཚིགས་བཅད་གཅི ག་ལེ གས་སྦྱར་ཐག
ོ ་ཐག
ོ ས་མེ ད་དུ་བཏནོ ་

སབཱུ རྒ་ཨཤྲམ་ Swarg Ashram ཟེར་བ་རེད། སྐབས་

དགེ་འདུན་པ་གཙོ་གྱུར་ཐུ གས་དམ་བཞུགས་མཁན་བྱུང་མ་

རེད་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། ཞེས་ཞལ་བཤོབ་མཛད་དེ་མུ་མཐུ ད་

དུ་ཡོད། ཁངོ ་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཙམ་ནས་ང་ོ ཤེས་རེད།

ལོ་མང་སླབོ ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

པར་ས་གནས་འད་ི ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཤེ ས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཕག
ྱོ ས་

ཅན་ཨོ ག་སི ་ཕོཌ་ལ་ཕེབས་པ་རེད།

འདུག

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཁངོ ་

སྐབས་ཤི ག་ངོས་དང་ཐུ ག་སྐབས་ཁངོ ་གིས་ལེགས་

སྦྱར་སྐད་ཐོག་ཚི གས་བཅད་གསུ ང་བྱུང་། རྩ་བ་དེ་ན་ི དཔལ་

རབ་ནས་རེད།

ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ནས་

སྐབས། ངོས་ཀྱིས་འགྲེལ་བ་དེ་ཁོང་ལས་སྤུས་དག་པ་ཤེས་རྒྱུ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གང་ཡི ན་བརདྗོ ་ན་ང་ཚོས་དེའ་ི ཐག
ོ ་

༼ བཞད་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ངས
ོ ་རང་མ་སུ ་རིར་བསྡད་པ་ཡིན། ཕྱི་
རང་རྡ་སར་སྤསོ ་པ་ཡིན།

སྐབས་དེར་ངས
ོ ་ཀྱི་སྡདོ ་ཁང་དེར་

དེར་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་བྷ་པནྟ་ Apa Pant དམ་པ་ཁངོ ་ལྷན་

ཁོང་གི ས་ངོས་ཀྱི་སྡདོ ་ཁང་ནས་མར་གཟིགས་ནས་མ་འོངས་

ནས་ཉནི ་གྲངས་མང་པའོ ་ི རིང་གནས་ཐུ བ་པ་རེད། དཔེར་ན་

དམ་ཐག
ྱོ ས་བྷངེ ་
ོ ་ཧ་ཅང་ད་ོ སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག

འཕྲུལ་ཆས་རིགས་བཞག་ཡོད།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ཁུལ་དུ་

ཐག་ཕུང་པརོ ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཨ་རི ་ཝི ་སི ་ཀོན་སི ན་མཐ་ོ སླབོ ་ཀྱི་ཚན་རིག་
པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི ་ཆ་ཌི ་ཌེ་ཝི ་ཌི ་སོ ན་གྱི ས་ཐུ གས་

དམ་བཞུ ག ས་མཁན་ཚོ ར ་དམི ག ས་བསལ་དོ་ སྣང་བྱེད་ཀྱི ་

མཚམས་ཀུན་ཏུ ་ཁྱབ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གསུ ངས་མངྱོ ་། སྐབས་

འདུག དེར་བརྟེན་ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀླད་པ་ལས་གཞན་

རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོ གསུ མ་སངྟོ ་གང
ོ ་

པའི་རྗེས་ལ་ངོས་ལ་མི ་མང་པོས་དགའ་མོ ས་བྱེད་ཀྱི་འདུག

པར་ངས
ོ ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག

དད་ཙམ་གྱིས་རྗེ་འབྲང་བ་མི ན་པར་ལྷག་མཐངོ ་ཉམས་ལེ ན་

པསོ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་བཤད་པའ་ི སྐད་ཆར་ད་ོ སྣང་གནང་བཞིན་འདུག

མོ་བཞད། ༽

ཁོང་ནི་གནའ་དེང་ཟུང་འབལ
ྲེ ་གྱི ་ཤེ ས་ཡོན་ཅན་ཞིག་དཔེ་
མཚོ ན་དུ་གཞག་ཆོག

ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་བཞེས་ཡོད། རྨོངས་

ལ་མཚོ ན་ན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་རེད།

སྟངས་དེ་ནི་དམི གས་བསལ་ཧ་ཅང་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།

འགྲོ་

དེར་ཚོར་བ་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་། འནོ ་ཀྱང་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཕྱིན་

རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་རེད།

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་མཚོ ན་ན་ངོས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་

ཡོ ངས་ཚད་མཐོའི་ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་

ལ་བརྩིས་པ་མ་གཏགོ ས་དད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་བསམ་པ་དྲན་

གར་གནའ་རབས་ནས་དར་སལ
ྲོ ་ཡོད་པའི་འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་

པའི་ལྟ་གྲུབ་ནས་གསུ ངས་པའི་རྟེན་ཅི ང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་

ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླངི ་ནང་རྒྱ་

གྲུབ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་དེ་དག་ཧ་ཅང་དགས
ོ ་མཁ་ོ ཆེན་

དེ་དག་ན་ི རྒྱ་གར་གནའ་

མཁས་དབང་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ། ཚན་རིག་པ་མང་

ཧ་

ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་འདུག

པའི་ནུས་པ་ཞི ག་གི ས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ཤུ གས་རྐྱེན་སྤྲད་

གྱི་མི་འདུག

ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་ཀྱང་ནང་

བའ་ི རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོ སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཕྱི་དངས
ོ ་

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ་རས
ྗེ ་ད་ྲི བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

སྤྱིར་རྒྱལ་

གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་སིམ་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ཅི ང་།

བས་ྟི གནས་ཁང་དེ་ཐག
ོ ་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་སདྲི ་འཛིན་

དམ་པ་མཆོག་གིས་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གནང་ཡོ ད།
ྲི ས་སྲུང་རྒྱུ་སག
ཆོག་ཤེས། རང་ཁམ
ོ ས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

ལེགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་

ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ཐུ བ་པ་དགས
ོ ། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཐུ བ་

ཚེ ་ཕྱི་ནང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ཆ་ཚང་བའི་ཁོར་ཡུ ག་བཟང་པ་ོ ཞིག་

སྐྲུན་ཐུ བ་ངེས་ཡིན།
ངས
ོ ་ཀྱི་ལུས་པརོ ་མཚོན་ན་བདོ ་ནང་
སྐས
ྱེ ་པར་བརྟེན་བདོ ་མི་ཞིག་ཡིན། འནོ ་ཀྱང་ཀླད་པའ་ི ནང་གི་
ཤེས་ཡོན་དེ་དག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་འབའ་

ཞིག་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དེང་རབས་རྒྱ་གར་བ་ཁག་གཅིག་ལས་
ངས
ོ ་རང་རྒྱ་གར་གཤའ་མ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་བརདྗོ ་ཐུ བ་རྒྱུ་

རེད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི

ཉམས་ལེ ན་གྱི་གལ་གནད་དེ་དག་ཤེ ས་ཡོན་ལམ་ནས་རྒྱུད་
སྐལ
ུ ་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས
ོ ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་འཛམ་གླངི ་ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ

མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེ ི་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ ་རངྒཱ་
བྷཌ་ Aurangabad ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི ལོ་ཀུ་ཏཱ་ར་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་སླངོ ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་
ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དནོ ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ སྨནི ་
སྩལ་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉནི ་ཆིབས་

སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་འདུག སྤྱིར་མི་ལོ་ ༤༠ གང
ོ ་ས་ྟེ ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༥ ནང་མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་བས་ྟི གནས་

གར་ནང་ཆོས་ལུ གས་འདྲ་མིན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཕན་
ཚུན་འཆམ་མཐུ ན་ངང་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་ཡོད་ཅེས་དང་།

དེ་

ནི་འཛམ་གླངི ་སྤྱི་ལ་མཚོ ན་ན་རྙདེ ་དཀའ་བའི་དཔེ་མཚོ ན་ཞིག་
ཀྱང་ཡིན་ཞིང་།

བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དེར་གང་ཉདི ་

ཀྱིས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་མ་ཟད། ༸སྐའུ ་ི

རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གཙོ ་ གྲས་ཤི ག་ཀྱང་ཡི ན་སྐར
ོ ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་སྔ་སྐབས་ཤི ག་ལ་དྭགས་ཁ་ཆེ འི་མཆོ ད་དཔོན་ཞི ག་གི ས་

ཁུལ་དེར་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་གི ་ཐོག་ཁ་ཆེ་བ་ཚོ ས་ཨེ ་ལྷ་ཡི ད་ལ་

ཁང་དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་འདུག

དྲན་པ་ཙམ་མི ན་པར་ཁོང་གིས་བཀོད་པའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་

ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་

གས་ོ མཛད་འདུག དེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་

ི ་ཐག
དེ་ཡང་ཐེངས་འདར
ོ ་མར་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅི ག་

གནའ་རབས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལེ གས་བཤད་ཁྱབ་འཕེལ་གཏངོ ་

མཁན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། རྒྱ་གར་དུ་གནའ་རབས་ནས་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའ་ི འཚེ ་

ཀྱང་ཡི ད་ལ་དྲན་དགས
ུ ་མ་བཏང་བ་ཞིག་ཐུ གས་དྲན་
ོ ་པའ་ི སྐལ
ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས། ངས
ོ ་རང་སྒརེ ་གྱི་ཉམས་མངྱོ ་ཐག
ོ ་ནས་

བརདྗོ ་ན།

འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་བྱས་པ་

དེས་སེམས་ནང་ཞི་བདེ་འཕེལ་བ་དང་།

འགྲོ་བ་མི་རིགས་

ི ་
མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ཉམས་ལེན་དེ་དག་ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང

ཡོངས་ལ་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དགས
ོ ་མཁ་ོ ཡོད་སྟབས།

བརྟེན་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་སྐབས། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

མཁ་ོ ཧ་ཅང་ཡོད།

ནང་དུའང་འབལ
ྲེ ་བ་དང་དགས
ོ ་མཁ་ོ ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ ཡོད་པར་

འཚེ ་

ི ་རྗེ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ འང་དགོས་
མེ ད་ཞི་བ་དང་སྙང
དེང་རབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་

མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གལ་འགངས་

ཕྱི་དངོས་པོའ་ི འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཁ་ོ ནར་གཙིགས་ཆེར་

པར་འཚེ ་མེ ད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་ལེ ན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་

རྒྱུད་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི བྱམས་པ་དང་བར་ྩེ བ།

ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

ལྷག་

ི །
འཛིན་པའ་ི དུས་སྐབས་འདར

འགྲོ་བ་མིའ་ི ནང་གི་གཤིས་

བཟདོ ་བསྲན།

ངས
ོ ་ཀྱི ་འགན་ཁུར་དང་པ་ོ དེ་འགྲོ་བ་མི་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་
བསམ་བླ་ོ ཇེ་བཟང་དུ་བཏང་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་གསར་འགོད་པའི་ ད་ྲི བར་བཀའ་ལན་སྩལ་
འདུག དེ་ནས་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའ་ི དགེ་སླངོ ་ Venerable

Bodhipalo Mahathero

མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབས་

པའི་ལོ་ཀུ ་ཏཱ་ར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་སླངོ ་སྦང
ྱོ ་བརྡར་བས་ྟི གནས་
ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་འདུག

ཁུལ་དེར་

༸ཞབས་སོར་འཁདོ ་མཚམས་གནས་བརྟན་བགྲེས་སོང་ཁག་

གཅི ག ་གི ས ་ཕེབ ས་བསུ འི་ སྣེ་ལེ ན ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་པ་དང་
སྦྲགས། སནྟོ ་པའ་ི སྐ་ུ འདྲ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་བརདྗི ་ཆགས་པའ་ི སྐ་ུ
ི ས་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་པ་མ་ཟད། བྱང་
མདུན་དུ་གནས་གཟག
ཆབུ ་ལྗནོ ་ཤིང་འདེབས་འཛུ གས་མཛད་འདུག

དེ་ནས་བས་ྟི

གནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་

མཚམས་གནས་བརྟན་པའ་ི དགེ་སླངོ ་ ༡༥༠ ལྷག་ལ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་ཐག
ོ ་མར་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའ་ི དགེ་སླངོ ་ Venerable

Bodhipalo Mahathero མཆོག་གིས་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་།

སིན་ཧ་ལ་ Sri

Lanka དང་ཐེ་ལེན་ྜི Thailand ནས་ཕེབས་པའ་ི གནས་

བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་སླངོ ་ཆེན་པོ་ཁག་གཅིག་སོགས་ལ་འཚམས་
འད་ྲི དང་སྦྲགས་གསུ ང་དནོ ། ཐེག་ཆེན་ནམ་ཐེག་དམན། དེ་

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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བཞི ན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའ་ི ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་སུ ་འདྲ་ཞི ག་

ནང་པའ་ི གཞུང་གི་རྨང་གཞི་རེད།

ྲི ས་སྐརོ ་གཙོ་བ་ོ
ཚུལ་ཁམ

རྒྱས་པས་རྟག་གཅི ག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་མི་འདདོ ་པ་

འབྲང་པ་ཡོ ངས་ལ་ཕེབས་བསུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

སག
ྱོ ས་ས་ོ བདུན་གསུ ངས་ཡོད།
ོ ས་བཅ་ུ དྲུག་དང་། བྱང་ཕག

སེམས་ཙམ་པས་ཕྱི་དནོ ་ཁས་མི་ལེ ན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ི ་ནང་པའི་རས
ཡིན་རུང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེ ད་པར་འདར
ྗེ ་

ང་ཚོ་སནྟོ ་པ་

བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ ར ས
ྗེ ་འབྲང་པ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་རེ ད །

དགེ་སླངོ ་ཚོས་ནང་ཆོས་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་

འདུལ་བའ་ི གཞུང་ནང་གསུ ངས་པ་དང་། བདེན་བཞི་མི་རྟག་

དེ་དག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་རེད། ང་ཚོ་
འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།

ཆེན་པོ་རེད། དེ་རི ང་འདིར་ང་ཚོ ་སནྟོ ་པའ་ི རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ་

སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ངས
ོ ་འཛིན་ཐུ བ་བཞིན་ཡོད།

ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡི ན། ལྷན་ཚོ གས་དེ་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་

པ་ོ ཡིན་པ་མ་ཟད།

ཉནི ་གསུ མ་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་ལྷན་འཛོ མས་ཐུ བ་པ་ནི་དུས་

ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞི ང་རྒྱས་ཐུ བ་པའ་ི ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཅེས་གསུ ངས་པ་མ་ཟད།

ྲི ས་ཟནི ་བས
ྲི ་
དེ་སྔ་རྒྱ་གར་རྩ་ཁམ

ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཨེ མ་བྷཌེ ་ཀར་མཆོག་གི་མཛད་

སྡག
ུ ་བསྔལ་

རེད།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་དེ། དེང་སྐབས་ཚད་

རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པ་

རེད།

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་སནྟོ ་པ་མྱ་ངན་

ལས་བྲལ་བའི་འགག
ོ ་བདེན་གང་ཡིན་ངས
ོ ་བཟུང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

ལས་འདས་རས
ྗེ ་སནྟོ ་པའི་གཏད་རབས་བདུན་གྱིས་བསྟན་པ་

ཤེས་དགས
ོ ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

བྱུང་ཚུལ་དང་།

ུ ་ཡིན་པ་དེའང་
འགག
ོ ་བདེན་ཐབོ ་རང
སྡག
ུ ་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ུ ་བ་དེ་རེད། ཆོས་རྣམས་
རྩ་བ་བདེན་པར་འཛིན་པའ་ི བླ་ོ མ་རང

ཀྱི་མཐར་ཐུ ག་གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

བསྐྱངས་ཚུལ་དང་།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྡ་ེ པ་བཅ་ོ བརྒྱད་དུ་

སནྟོ ་པ་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡུ ལ་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སིར་བཀའ་དང་པ་ོ བདེན་བཞི་ཆོས་འཁར
ོ ་དང་།

རྒྱལ་

པོའི་ཁབ་ཏུ ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེ ད་པའི་ཆོས་འཁར
ོ ་

རྣམ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་འདུག དེ་ནས་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

རལ
ྡུ ་ཙམ་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་བདེན་པར་འཛི ན་པའི་བླ་ོ དེ་རེད།

གསུ ངས་པ།

དོན། ངོས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་ཐེག་ཆེན་ཐེག་དམན་ཞེས་པའ་ི ཐ་

རྒྱུ་དེ་རེད།
སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ད་ྲི མས་ལྷད་ཞུགས་
མེད།
དེར་བརྟེན་ད་ྲི མ་གླ་ོ བུར་བ་དེ་དག་སེམས་ཀྱི་རང་

པར་སནྟོ ་པ་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕ་ོ མོ་འདྲ་མཉམ་གནང་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
སྙད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད།

གནས་བརྟན་སྡ་ེ

ལམ་བདེན་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུ གས་མཐར་ཐུ ག་ཤེས་

ཡུ ལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བཀའ་མཐའ་མ་ལེགས་

པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའ་ི ཆོས་འཁར
ོ ་གསུ ངས་ཚུལ།

བ་ན།ི

ལྷག་

ི ་དང་དགེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་བསྙནེ ་ཕ་མ་གཉས

པའི་གཞུང་དེ་དག་པ་ཱ ལི འ་ི སྐད་ཐོག་བཞུགས་ཡོད། ནཱ་ལེནྡྲའ་ི

བཞིན་མིན་སྟབས་སེལ་ཐུ བ། རྟེན་འབལྲེ ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡག་

ི ་བཅས་ཕ་ོ མོ་གཉས
ི ་ཀར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་
སླངོ ་ཕ་མ་གཉས

པ་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པ་འཚང་རྒྱ་རྗེས་ཡུ ལ་

ཚོར་དགས
ོ ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ ་ཉམས་ལེན་དེ་དག་ཕྱི་

གསུ ང་བཤད་གནང་ས་ྟེ མཛད་རིམ་གྲུབ། །

གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག་ནང་ཡོད།

སནྟོ ་

ཝཱ་རཱ་ཎ་སི ར་བདེན་བཞིའ་ི ཆོས་འཁོར་བསྐརོ ་བ་རེད།

དེ་ན་ི

པོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་འགག
ོ ་བདེན་མངནོ ་དུ་བྱས་ཐུ བ་པ་དེ་ང་

ི ་ཀར་ཡོད། འནོ ་ཀྱང་མི་འདྲ་ས་དེ་ནང་པ་སངས་
ནང་གཉས

གནང་ཡོད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ནང་པ་ཁྲི་ལྔ་ལྷག་ལ་བླ་ོ
སྦྱོང་ཚི གས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅།

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

གིས་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེ ི་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ ་རངྒཱ་བྷཌ་
Aurangabad

ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནང་པ་ཁ་ྲི ལྔ་ལྷག་ལ་བླ་ོ

སྦྱོང་ཚི གས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་འདུག དེ་ཡང་ཁུལ་

དེར་ལུས་སྦྱོང་མཐོ་སླབོ ་ PES College of Physical

གུས་འདུད་མཛད་འདུག

དེ་རས
ྗེ ་པ་ཱ ལིའ་ི སྐད་ཐག
ོ ་སྐྱབས་

མེད་པ།། ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ།། འངོ ་བ་མེད་པ་འགྲོ་

ཞུས་འདུག དེ་རས
ྗེ ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ

ཞི་ཞི་བསྟན་པ།། རག
ྫོ ས་པའ་ི སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི།། དམ་

ཌཱིབ་ཀམ་ལེ་ལགས་ཀྱིས་ང་ོ སྤདྲོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ལྷ་སྙན་སྒནྲོ ་འབུལ་

པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའ་ི དབུ་མ་

ཡིན།

ཉན་ཐས
ྱེ །།
ོ ་སངས་རྒྱས་འབངྲི ་དང་ཐུ བ་དབང་སྐས

ཕེབས་བསུ འི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་མགོན་པོ་མཆོ ག་

ལས་དྲངས་ཏེ། སྨྲ་བསམ་བརདྗོ ་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རལ
ོ ་ཕྱིན།།

མདངས་དང་བཅས་ཕྱག་གཡུ ག་མཛད།

ཡེ ་ཤེས་སྤདྱོ ་ཡུ ལ་བ།།

གིས་ཀྱང་ཐུ གས་དགྱེས་བརྩེ་ཆེ ན་པས
ོ ་བྱམས་པའི་འཛུ མ་
ཐོག་མར་ཐུ བ་པའ་ི སྐ་ུ བརྙན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་རྗེས་རྒྱ་གར་

རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ མ་
བྷཌེ ་ཀར་ Dr. Ambedkar དམ་པ་མཆོག་གི་སྐ་ུ འདྲར་

མེད་པ།། ཐ་དད་དནོ ་མིན་དནོ ་གཅིག་མིན།། སྤས
ྲོ ་པ་ཉེར་

མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ཐག
ོ ་མར་ངས
ོ ་ཀྱིས་མཆོད་བརདྗོ ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཁ་ཤས་གདནོ ་རྒྱུ་

སྐབས་དད་ལྡན་ནང་པ་ཚོས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུ མ་གྱི་སྒ་ོ ནས་

འགག་པ་མེད་པ་སྐ་ྱེ

འགྲོ་གསུ ང་འདནོ ་གནང་མཚམས་དད་སྦྱིན་སྐ་ུ ཞབས་ཧརཤ་

ཀྱི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་༸ཞབས་སར
ོ ་འཁདོ ་

Education

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབལྲེ ་བ་འབྱུང༌།།

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ

མ་སྐས
ྱེ ་མ་འགག་ནམ་མཁའ་ི ང་ོ བ་ོ ཉདི །།

ས་ོ ས་ོ རང་རིག་

དུས་གསུ མ་རྒྱལ་བའ་ི ཡུ མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ།། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོ་ཾ ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ཱ ར་ག་ཏེ་པ་ཱ ར་སཾ ་ག་ཏེ་
བ་ོ ང་ྷི སཧྭཱ ཱ ། ཞེས་དང་། མགནོ ་པ་ོ ཀླ་ུ སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་

རབ་ལས་དྲངས་ཏེ།

འཇུག་པ་ལས་དྲངས་ཏེ།

རྒྱས་བྱང་ཆབུ ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་།།

ི ་སུ ་མེེད་བླ་ོ དང་།།
རའྗེ ་ི སེམས་དང་གཉས
ན་ི རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།།

སངས་
སྙངི ་

བྱང་ཆབུ ་སེམས་

ཞེས་བཏནོ ་གནང་མཛད་གྲུབ་

མཚམས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། དཔལ་མགནོ ་འཕགས་པ་ཀླ་ུ

སྒྲུབ་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་འགྲེལ་པ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་མཛད་
པ་དང་། གཞུང་དེའ་ི ནང་དུ་རང་ངས
ྡུ ་
ོ ་ནས་གྲུབ་པའ་ི ཆོས་རལ

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།

30

ཅང་རྒྱས་པ་ོ གསུ ངས་ཡོད།

དུས་ཚོད་རིམ་སང
ོ ་གིས་ནང་

ཆོས་དེ་ཨེ ་ཤི་ཡའ་ི ཡུ ལ་གྲུ་ཚང་མར་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་རེད།
དུས་རབས་

༢༠

ནང་ནུབ་ཕག
ྱོ ས་པ་ཚོས་གཞི་ནས་ནང་

ུ ས་ཡོད། འདར
ི ་རྒྱ་གར་ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱེད་འག་ོ བཙག

ལ་མཚོན་ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ མ་བྷཌེ ་ཀར་ Dr. Ambedkar

དམ་པ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དར་འཕེལ་ཐོག་སྐ་ུ ངལ་ཧ་ཅང་

བསྐནྱོ ་གནང་ཡོད། ཁངོ ་རང་ཉདི ་ནང་པར་ཞུགས་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ནཱག་པུར་ Nagpur གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱ་

གར་ཡུ ལ་མི་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ནང་པར་བསྒྱུར་བ་རེད། དེ་རིང་

ི ་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་པ་ོ ཞིག་དེ་འབལ
ི ་འཛོམས་པ་
འདར
ྲེ ་འདར

ཞིག་རེད། དམ་པ་ཁངོ ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ནང་ཆོས་
མི་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་ནང་

ཉམས་པ་སླར་གས་ོ བྱུང་བ་རེད།

ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་།

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་བརྡས་བཞག་

ཙམ་ཡི ན་པ་སོགས་ཆོ ས་ཀྱི་བདག་མེ ད་སྐར
ོ ་རྒྱས་ཐག་ཆོད་
གསུ ངས་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་ར་ྗེ བཙནུ ་བྱམས་པ་མགནོ ་

པས
ོ ་མངནོ ་རྟོགས་རྒྱན་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་འགྲེལ་བ་དེ་དག་

བོད་ནང་སླབོ ་གཉེར་ཤུགས་ཆེ་གནང་སལ
ྲོ ་ཡོད། ང་ཚོས་སླབོ ་

ྲི ས་དང་ཏངི ་ངེ་འཛིན།
སྐབས་གཙོ་བ་ོ ཚུལ་ཁམ

ཤེས་རབ་

བཅས་བསླབ་པ་གསུ མ་གསུ ངས་ཡོད། དེ་ནས་གནས་བྱ་རྒོད་

ཕུང་རི ར་སྟོན་པས་གདུལ་བྱ་ལས་དག་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ཤེར་
ཕྱིན་གསུ ངས་པ་རེད། དནོ ་དམ་བདེན་པ་བསྟན་བྱ་གཙོ་བརོ ་

བྱས་ནས་གསུ ངས་པ་རེད།

ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

དཔནོ ་ཕག
ྱོ ས་གླང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུ ས་དང་།

དུ་གྲུབ་མེ ད་ཀྱང་ཡུ ལ་བདེན་པར་འཛི ན་པའི་བདེན་འཛི ན་

མའི་གཞུ ང་དེ་དག་སྦྱངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི ་ཡིན་ལུ གས་

ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གཙོ་བ་ོ ཡིན་པ་གསུ ངས་ཡོད།

ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་ཚད་

མཐར་ཐུ ག་ལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརྡར་ཤ་གཅོད་བཞི ན་

ཡོ ད།

བོད་དུ་དར་བའི་འདུལ་བའ་ི ཉམས་བཞེས་ལ་མཚོན་

ན་གཞི ་ ཐམས་ཅད་ཡོ ད ་པར་སྨྲ་བའི ་ སྡ་ེ པའི ་ ལུ ག ས་རེ ད །

སླབོ ་དཔནོ ་ཡོ ན་ཏན་འོད་ཀྱིས་མཛད་པའ་ི འདུལ་བ་མད་ོ རྩར་
ཁུངས་བཅོལ་བ་རེད།

གཞན་ཡང་སླབོ ་དཔནོ ་དབྱིག་གཉེན་

གྱིས་མཛད་པའི་མངོན་པ་མཛོ ད་ལའང་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་སྲོལ་

ཡོ ད་པ་རེད།

སནྟོ ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པ་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ནའང་དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལ་སླབོ ་གཉེར་གནང་
ཡོ ད།

ནང་ཆོས་ནས་གསུ ངས་པའ་ི འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་

རྗེའ་ི ཉམས་ལེན་དེ་དག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་
ལས་ཤུགས་རྐྱེན་བྱུང་བ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད། མཐར་སནྟོ ་པ་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་བ་རྟེན་འབྱུང་དང་སྤདྱོ ་པ་འཚེ ་བ་མེད་པའི་

གཞུང་ལུ གས་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་སྲོལ་གཏོད་
པ་རེད།

དེ་ཡང་གནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་ཆོས་འཁར
ོ ་དང་པའོ ་ི

ི ་ལས་
དེ་གཙོ་ཆེར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གཉས
དེ་ལྟ་

བུའ་ི སླབོ ་གཉེར་གནང་སལ
ྲོ ་ན་ི དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་རེད།

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོ དཔལ་མགནོ ་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིས་རྟེན་ཅིང་འབལ
ྲེ ་བར་འབྱུང་བའ་ི རྣམ་གཞག་སྐརོ ་ཧ་

ཆོས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ད་ཆ་ང་ཚོས་སངས་
རྒྱས་ཟེར་ན་གང་ཡིན་པ་དང་།

ཆོས་ཟེར་ན་གང་ཡིན་ཤེས་

པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད། བདོ ་སྐད་ནང་སངས་རྒྱས་
བརདྗོ ་སྐབས་མ་རིག་པའ་ི གཉདི ་ལས་སངས་ཤིང་། ཤེས་བྱ་
ལ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱས་པ་ཞིག་ལ་ག་ོ བ་རེད།

དཀནོ ་མཆོག་གསུ མ་

གྱི ་ དོན ་ཡག་པོ་ ཤེ ས ་པའི་ ཐོག ་ནས་བདེན ་ཉིད ་དང་བདེན ་

བཞིའ་ི རྣམ་གཞག་ཤེས་དགས
ོ །

མི་དགེ་བའ་ི ལས་རྣམས་

སྒ་ོ ཀུན་ནས་སྤངས་ཏེ་རིམ་བཞིན་འགོག་ལམ་མངནོ ་དུ་བྱེད་

དགས
ོ ། ཆོས་དཀནོ ་མཆོག་ང་ོ མ་དེ་འགག
ོ ་བདེན་རེད།

དེ་ཐོབ་པར་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུ མ་དུ་རྟོགས་པའི་འཕགས་པའི་
དགེ་འདུན་ཆགས་དགས
ོ ་པ་རེད།

དད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག

རིགས་པའ་ི ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས། སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བ་ོ

༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།
རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད། སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་སྡག
ུ ་
བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡག
ུ ་

བསྔལ་བཅས་སྡག
ུ ་བདེན་གྱི་དབྱེ་བ་གསུ མ་དང་། སྡག
ུ ་བསྔལ་

གྱི ་སྡུག་བསྔལ་ནི་ལུ ས་ངག་གི ་ལས་མི་དགེ་བ་དེ་དག་ཚུལ་

བཞིན་བསྡམས་ཚེ ་སྤངོ ་ནུས་ཡི ན་ཞིང་།

འགྱུར་བའ་ི སྡག
ུ ་

བསྔལ་ནི་ང་ཚོ ས་བདེ་བར་རླམ
ོ ་བཞི ན་པའི་ཚོ ར་བ་དེ་དག་སྐྱེ་
ཅིག་ནང་སྡག
ུ ་བསྔལ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་བ་རེད།

གསུ མ་པ་

ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ན་ི འདདོ ་ཁམས་དང་གཟུགས་

ཁམས།

ཡོ ད།

གཟུགས་མེད་བཅས་ཁམས་གསུ མ་གར་ཁྱབ་ནས་

ཁམས་གོང་མར་སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་གནས་

ུ ་ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡག
སྐབས་སྤངོ ་ནུས་ཡིན་རང
ུ ་བསྔལ་ཁྱབ་
པ་རེད།

སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

ི ་ནང་ཐོག་མར་མ་རི ག་པ་
རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉས
གསུ ངས་ཡོ ད།
རེད།

མི ་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་མ་རིག་པའ་ི ག་ོ དནོ ་མ་

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་མཐར་ཐུ ག་གི་གནས་ལུགས་

ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོ ག་ཏུ ་འཛི ན་ནས་ཆོ ས་རྣམས་བདེན་པར་འཛི ན་

པར་བརྟེན་མ་རི ག་པ་ཟེར། རྟེན་འབལྲེ ་གྱི་དནོ ་ཅིས་ཕྱིན་པར་

རྟོགས་ཚེ ་མ་རིག་པའི་བླ་ོ དེ་སེལ་ཐུ བ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་
མ་ཟད།

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སྡ་ེ པ།

སེམས་ཙམ་པ།

དབུ་མ་པ་

༸སྐའ
ུ ་ི བླ་སྨན་པ་པདྨ་ཤྲཱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་
མཁན་སྨན་པ་ཡེ ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་
རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།
༄༅།

།སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ོ་

མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུ འི ་ བླ ་ སྨ ན ་པ་
ཟུར་པ་དང་།

རྒྱ་གར་སྤྱི་

དམངས་ཀྱི ་ གཟེང ས་རྟགས་

མཐོ་ཤོས་ཨང་བཞི ་པ་པདྨ་ཤྲཱི་
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བཞེས་

མ ྱོ ང ་མཁན་དགུ ང་གྲངས་

༩༢ ཕེབས་པ་སྨན་པ་ཡེ ་ཤེས་

དནོ ་ལྡན་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཐ་ོ རངས་ཆ་ུ

ཚོད་ ༢།༥༣ ཐག
ོ ་རྡ་ས་མེག་གྷན་རང་ཤག་ཏུ ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་
པ་རག
ྫོ ས་པའ་ི ཡིད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐནོ ་འདུག

བཅས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི འ་ི བདག་མེད་ཕྲ་རགས་ དམ་པ་ཁངོ ་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༨༠ བར་སྤྱི་ནརོ ་

བཞེས་ཚུལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མད་ོ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི བླ་སྨན་པའི་

སྡ་ེ པ་གཉིས་ཀྱིས་གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུ བ་པའི་རྫས་ཡོ ད་ཀྱིས་ ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་
སྟོང་པ་དེ་གང་ཟག་བདག་མེད་དུ་བཞེས།
གང་ཟག་བདག་མེད་ཙམ་མ་ཟད།

བོད་དང་བོད་མི།
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སེམས་ཙམ་པས་

ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱང་

བཞེས་པ་རེད། གཟུང་འཛི ན་གཉིས་སངྟོ ་འདདོ ་པ་རེད། ཅེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

སྤྱི ར ་བཀའ་སླབོ ་མ་སྩལ་གོ ང ་ཙམ་ལ་མགོན ་པ ་ོ གང་ཉ ིད ་

མཆོག་གིས་སྡ་ེ སྣོད་གསུ མ་གསལ་བར་སནྟོ ་པའི་དྲ་རྒྱ་གསར་
པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྐབས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་།

མངནོ ་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིགས་བཅད་རེ་ཟུང་དྲ་རྒྱའི་དེའི་ཐོག་
གཞག་ཐུ བ་ཚེ ་དགེ་མཚན་ཡོ ད་པ་དང་། གཞུང་དེ་དག་གིས་
ནཱ་ལེནྡྲའི་བཞེས་གཞུང་གི་སྙངི ་བཅུད་ཡིན་སྐརོ ་དང་།

དེ་སྔ་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ནང་ཆོས་

དར་འཕེལ་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་རི ང་བོད་མི ་
ཚོ ས་གཅེས་ཉར་བྱས་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག །

༢༦ ཉནི ་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༩ ཉནི ་དང་

བསནྟུ །

རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་འཛིན་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོ ཝིན་ྜ Presi-

dent Ram Nath Kovind མཆོག་གི་དྲུང་ནས་པདྨ་ཤ་ྲི

Padma Shri གཟེངས་རྟགས་བཞེས་གནང་འདུག

དམ་པ་ཁངོ ་ན།ི ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༥ ཉནི ་

བདོ ་ལྷ་ོ ཁར་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤིང་དགུང་ལོ་ ༡༡ ཕེབས་སྐབས་ལྷ་
ས་ལྕགས་པོ་རི ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ་སླབོ ་
ཞུགས་ཀྱི་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་དང་།

རྒྱ་གར་

ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ ཕེབས་ར ས
ྗེ ་ལོ ་མང་རི ང་སྤྱི ་ནོར ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གི་༸སྐུའི་བླ་

སྨན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད།

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༦༡

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉནི ་བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་སྒར་

དརྨ་ཤཱ་ལར་བདོ ་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་ཐོག་མར་གསར་

འཛུ གས་མཛད་སྐབས་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་གཙོ་
གྲས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག །

