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Territory

Union

དུ་འགྱུར་རས
ྗེ ་བདོ ་མི་དང་ལ་དྭགས་མི་མང་

དབར་གྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་སྔར་བས་ཤུ གས་ཆེ ར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
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༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།

3

ཆེད་རྩོམ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་མང་མགོ་སྐརོ ་བསླུ་བྲིད་བྱེད་ཐབས་ཤི ག་རེད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༣ རེས་གཟའ་

ཚོ གས་ཐོ ག ་བཤད་

gao ཟེར་བ་དེས་ཀྲུན་གོའ་ི ཉིན་རེའ་ི གསར་འགྱུར་ China

བཅོ ལ ་ནས་བྲི ས ་པ་

པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་རི གས་ཡོ ན་ཧྲེན་ཀའ་ོ Yuan Sheng-

Watch Daily ཟེར་བའི་མཐུ ན་འགྱུར་འག
ོ རྒྱ་གར་གྱི་

གསར་ཤོག་ཧིན་ྡུ སི ་ཐན་དུས་བབ་ Hindustan Times

ནང་དུ་ཆེད་རྩོམ་གཉིས་འདོན་སྤལེ ་བྱས་འདུག

གསར་

ཤོ ག ་དེའི ་ ཤོ ག ་ང ོས ་གཉ ིས ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོ གས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ནང་བདོ ་ཞི་བའ་ི
བཅི ངས་བཀྲོལ་ཟེར་བ་བཏང་རྗེས་བདོ ་མི་རྣམས་ཞིང་བྲན་
ལམ་ལུགས་འོག་ནས་རང་དབང་ཐོབ་ས།ྟེ

ད་ཆ་ལོ་ང་ོ བཅ་ུ

ནང་ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར།

ཆོས་དད་རང་

པའི་སྐད་ཆ་དེར་གཞི ་
ཞིག་རེད།

གསར་

འ གོ ད ་ ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་

དེའ ང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
སྲི ད ་སྤྱི ་ ཁྱབ་གསར་

འགྱུར་ལས་ཁང་གི ས་
གོ་སྒྲི ག་བྱས་པ་དང་།

དནོ ་དངས
ོ ་ན་ི རྒྱ་ནག་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་འཛེ མ་ཟོན་

ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་སྡུག་སྦངྱོ ་མནར་གཅདོ ་དང་དམ་བསྒྲགས་

སྒ་ོ ནས་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུལ་

མྱོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ ་ད་བར་བདོ ་མི་

གཟུ་བའོ ི་བླས
ོ ་དཔྱད་ཚེ ་ཡར་རྒྱས་དེ་དག་གིས་བདོ ་རིགས་

གཞུ ང་གིས་ལོ་ང་ོ བདུན་ཅུའི་རིང་བདོ ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་

ི ་ཕྱི་ལ་སྤབོ ས་པ་མཐོན་པོའི་
སྤངས་ཏེ་དུས་རྟག་ཏུ ་འཛམ་གླང

སུ ན་གཙེ ར་སྣ་ཚོགས་འག
ོ ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེ ད་མྱངས་དང་

དང་། འཛུ གས་སྐྲུན་རྒྱ་སྐདྱེ ་བྱས་ཚུལ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ཀྱང་

སྐརོ ་འཁྱོག་བཤད་སྣ་ཚོ གས་བྱས་འདུག

ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ལྷག་གི ་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་།

ལས་ལྷག་པ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཆེ་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་ར་

ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་གྱི ་ ཚོ ང ་དོན ་ཡར་རྒྱས་གོ ང ་འཕེལ །

པར་རྒྱལ་བའི་གསུ ང་རབ་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་ཐུ བ་པའི་སྐ་ུ

ཡར་རྒྱས་ལ་སྙད་ནས་བདོ ་མིར་དྲག་གནནོ ་དབང་སྒྱུར་བྱས་

ལས་འདས་པ་སྡང་ཟུག་ཆེན་པསོ ་གཏརོ ་བཤིག་བཏང་ཡོད།

ཆེ ད་རྩོམ་དེའི་ནང་བདོ ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་སྐར
ོ ་

འདྲ་ཞིག་ལ་ག་ོ དགས
ོ །

དམག་དནོ ་རྒྱ་སྐདྱེ ་ལ་ག་ོ དགས
ོ ་

ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཕལ་མོ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོ་ལྟའ་ི པར་ཆས་

ཡང་ན་གཞུང་དམག་འགྲོ་ལམ་གསར་རྒྱག་ལས་

རྒྱ་ནག་ཏང་ཡོ ན་ལས་བྱེད་ཚོ ས་དམ་བསྒྲགས་སུ ན་གཙེ ར་ཧ་

ཕྲག་མང་པོའ་ི རི ང་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས།

ཁར
ོ ་ཡུ ག

དབང་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

དཔལ་ཡོ ན་ཕུན་སུ མ་ཚོགས་པར་ལོངས་སུ ་སྤདྱོ ་བཞིན་ཡོད་
བོད ་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཚད་གཞི ་ ཇེ་ མཐ ོ་ དང་།
དབུལ ་ཕོང ས་གཙང་སེ ལ ་སོ ག ས་རང་འཚམ་གྱི ས ་འཁྱོག་

བཤད་སྣ་ཚོ གས་བྱས་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཞན་མག་ོ

བདེན་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མི ན།

བྱེད་བབ་དེ་ན་ི རྒྱ་ནག་དམར་

བ་ོ རངྨོ ས་སུ ་འཇུག་རྒྱུའ་ི འཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ལས་དངས
ོ ་
པོའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ ་ས་བཙན་འཛུ ལ་

ྲི ས་མཐུ ན་ངས
བྱས་པ་དེར་ཁམ
ོ ་འཛིན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཆེད་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་མང་མགོ་སྐརོ ་བསླུ་བྲིད་བྱེད་ཐབས་

བདོ ་ཀྱི་དགནོ ་པ་དྲུག་སངྟོ ་ལྷག་རྩ་མེད་བཟས
ོ ་པ།

ལྷག་

བརྙན་སག
ོ ས་བདོ ་མི་ནང་པ་ཚོས་ཕྱག་བྱ་བའ་ི རནྟེ ་གཙོ་གྲངས་

ད་དུང་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུ ལ་བཤད་པ་དེ་ཅི ་

སྤདྲོ ་ཐུ བ།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུ གས་སྐྲུན་

ྲི ས་མཐུ ན་ནམ་ཡང་ཆགས་ཐབས་མེད།
པ་དེ་ཁམ
བཤད་འདུག

དངས
ོ ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ ་བདོ ་

གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདནོ ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་ག་ོ

བཙུགས་ནས་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱེད་སྒརོ ་

གཞི ་དང་རི ་ཁོག་བྲུས་ནས་གཞུང་ལམ་བཟོ་བཞི ན་པ་དེ་དག་

ཅང་བཟ་ོ བཞིན་པ་རེད། བདོ ་མི་ཏང་ཡོན་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་

སམ།

དགས
ོ །

ལ་ག་ོ དགས
ོ ་པ་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ ་ཀྱི་གཙང་

དགནོ ་པའ་ི ནང་མཆོད་མཇལ་དུ་ཁདྲི ་མ་ཆོག་པ་དང་།

རུང་སྒར་གཏར
ོ ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ ་བཞི ན་པ་དེས་བོད་

བ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཆེད་རྩོམ་དེའ་ི ནང་ལུང་འད ྲེན་

སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཟེར་དགས
ོ ་སམ།
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི ་རི གས་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་

ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ར་སྤདྲོ ་གསལ་པ་ོ བྱས་ཐུ བ།

ཆེ་དགྲ་ལྷ་ཁ་ོ པ་ན་ི

དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཞིག་སནྟོ ་ཟེར་ན་

བྱེད་ཀྱི་མེད། འནོ ་ཀྱང་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་མཐ་ོ

ཁོ་ན་ཡི ན།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་མཐ་ོ ཤོས་གྲས་ཡིན་པ་ཝུ་

ཡི ང་ཇེ་ Wu Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་ལྷ་ Qizhala ཟེར་

བྱས་འདུག དེ་ཡང་ཝུ་ཡི ང་ཇེ་ཟེར་བ་ཁ་ོ པ་ན་ི བདོ ་རང་སྐངྱོ ་

ལྗངོ ས་ཀྱི་ཏང་ཡོ ན་དྲུང་ཆེ་ཡི ན་ཞིང་།

པ་ོ ཁག་ལ་ཆ་ུ མཛོད་ཚད་མེད་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། གཙང་པ་ོ ཁ་

གནས་སྤ་ོ བྱས་བཅུག་པ་དེ་དག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཟེར་དགོས་སམ།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བའི་འགོ་

ཧ་ཅང་རྙདེ ་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།

གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༢ ཉནི ་གསར་འགདོ ་ལྷན་

ལས་ཡོད།

ཁྲིད་གཙོ་བོ་ཡི ན་འདུག

ཆེད་རྩོམ་དང་པ་ོ དེ་ན་ི འག་ོ གཙོ་དེ་

ས་ོ ནམ་པའ་ི ཐནོ ་སྐདྱེ ་ལ་

འཕེལ་འགྲིབ་ན་ི རང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་རག་

ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ཆེ ན་ཆོས་སྒར་དང་གསེར་རྟ་བླ་

རྒྱ་ནག་གུན་བྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོས་ལ་ཡི ད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་

གྲས་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུར་ཁྲིམས་

མཐུ ན་གྱི་བདག་དབང་ཡོ ད་ཚུལ་ཧམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བོད་མི འ་ི དམིགས་བསལ་ཚོགས་

ནམ། ཞེས་པའ་ི ད་ྲི བ་དེ་དག་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ རེད།

སྟངས་ཛ་དྲག་པ་ོ དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་དུ་བདོ ་རང་སྐང
ྱོ ་

ཆེ ན་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷན་ཚོ གས་ཚོ གས་

སྐལ་བཟང་སྒལ
ྲོ ་དཀར་ལ་དགནོ ་པ་མཆོད་མཇལ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ལྗངོ ས་ཀྱི ་ འགོ་ གཙོ ་ མཐོ་ ཤོ ས ་གྲས་ཡི ན་པ་ཝུ ་ ཡི ང་ཇེ་ Wu

ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པར་དམིགས་བསལ་གྲོས་ཆོད་གཏན་

དགནོ ་པར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཁདྲི ་ཆོག་གམ།

རང་ཉདི ་ཚོང་

ནང་བདེ་སྐྱི ད་ཡོད་ཚུལ་ལྷ་སྒྲུང་དེ་འདྲ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཕདོ ་

༢༽ ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་ཡང་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཆོག་གམ། ཉ་ི མ་བཀྲ་ཤིས་ལ་རང་གི་སླབོ ་

བདོ ་ནང་དུ་རང་དབང་ཐག
ྲེ ་
ོ ་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལ

དམ། དེ་དག་ད་ྲི བ་ཞིག་རེད།

འགདོ ་པ། གཞུང་འབལྲེ ་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་སག
ོ ས་བཏང་ནས་

ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བདོ ་མིའ་ི ཆོས་

འབེབས་བྱུང་བའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའ་ི ནང་དུ།

རང་དབང་ཡོད་དམ།

ལྷག་པ་ཕན་ཐག
ོ ་ཀྱིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་

འབལ
ྲེ ་ཆེད་བདོ ་ཀྱི་ས་གནས་གང་དུའང་རང་དབང་ཐོག་ནས་

སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོངས་

མ་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླབོ ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཡོད་

བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རང་ཉིད ་གཅི ག ་པུ ར ་ཡོ ད ་པ་ལས།

ཐང་ལྔ་དང་གནམ་གྲུའ་ི འགྲུལ་ལམ་ ༩༢ བསྐྲུན་སྐརོ ་དང་།
མཁའ་དབྱིངས་འགྲུལ་ལམ་དེ་དག་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་

རག
ྫོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་
གཞན་སྲིད་གཞུང་སོགས་སུ ་ལའང་མེད།

གལ་སདྲི ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་གཞུང་གིས་སདྲི ་
དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི ཡང་སྤྲུལ་ངས
ོ ་

འཛི ན་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ ། ཡང་སྤྲུལ་དེར་བདོ ་
མི ་རྣམས་ནས་ངོས་འཛི ན་དང་དད་མོས་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཞེས་སྤྱི་
མོས་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟིན་པ་རེད།

ཙམ་མ་ཟད།

དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནམ་

ཕྱི་རྒྱལ་གནམ་གྲུའང་འཕུར་སྐདྱོ ་ཆོག་སྐརོ ་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁར
ོ ་འབབ་

ཚུགས་སག
ོ ས་ཡོད་པ་བཤད་འདུག

འནོ ་ཀྱང་བདོ ་མི་ཚོས་

མཐུ ན་རྐྱེན་དེ་དག་རང་དབང་ཐོག་ནས་ལོ ངས་སུ ་སྤྱོད་ཐུ བ་

བམ།

གཞི་རྩའ་ི ད་ྲི བ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་ལྷ་ Qizhala ཟེར་བ་ཁ་ོ པས་བདོ ་

དམ།

དེ་ལྟར་དངས
ྲེ ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་འག་ོ ཁདྲི ་ཚོས་
ོ ་འབལ

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོགས་པ་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་

དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོ ལ་བྱེད་བཅུག་དགོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་
ུ ་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུ ག་པ་རེད།
མ་བཅག

རང་དབང་ཁང་པའ་ི སྙན་ཐ་ོ བཏནོ ་པའ་ི ནང་དུ།

འཛམ་གླངི ་

ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་བདོ ་ཡིན་པ་བཀདོ ་

ཡོད། དེར་བརནྟེ ་ཝུ་ཡིང་ཇེ་ Wu Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་
ི ་ནས་རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོད་
ལྷ་ Qizhala གཉས

ཚུལ་ཟེར་བ་དེ་དག་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ག་ོ དགས
ོ །

བདོ ་

པས་བདོ ་མི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ལྡན་པའ་ི

ྲི ་
མཐའ་དནོ ། རྒྱ་གར་གསར་ལས་ཁང་ནས་ཀྱང་གླ་ཡོད་དལ

རྒྱས་བཏང་བ་དེ་དག་ལོ ་རྒྱུས་ཁྲོས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་བྱས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་

དེ་རིགས་གསར་ཤོག་ནང་འདནོ ་སྐབས་ངེས་པར་ཡི ད་གཟབ་

ཆེད་རྩོམ་གཉིས་པའི་ནང་དུ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས།

ནང་དུ་མི ་རབས་གཅིག་གི་རིང་ལ་གནམ་ས་བླ་འག
ོ ་གི་ཡར་

རྗེས་ཤི ག་ཡི ན་ཟེར་ནས་རླམ
ོ ་བཞིན་པ་མ་ཟད།

དེ་དག་

ལན་འདེབས་ངེས་པར་ཞུ་དགས
ོ ་པ་རེད།

༤ པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ ་མད་ོ སྨད་རྔ་བ་རའྨེ ུ་ར་ུ མ་ཡུ ལ་ཚོ་དང་

བདེན་པ་ཡི ན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བོད་མི ་གསུ མ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ཐག་ཉེའ་ི གྲོང་བར་ནས་རང་ལོ་ ༢༤ ཙམ་ལ་སནོ ་པའ་ི བདོ ་

བཀྲོལ་བཏང་རྗེས་བོད་མི འ་ི འཚོ ་བར་སྔར་མ་གྲགས་པའི་ཡར་

སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི ས་རང་ལུ ས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད།

སྦྱར་ནས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ ་ས་བཅིངས་
རྒྱས་བཏང་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་སྣ་ཚོ གས་བྱས་འདུག

སྤྱིར་

བུའ་ི གཅིག་བསྡས
ུ ་དབང་འཛི ན་རི ང་ལུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་

ཉེ་ཆར་ཀིར་ྟི

ཡིག་སྲུང་སྐབྱོ ་དགོས་པའི་ལས་འགུ ལ་བརྩམས་པར་བརནྟེ ་

དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུ ས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཐེངས་གསུ མ་

ཞུགས་མྱོང་འདུག དེར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག
ྱོ ས་

དགོན་པའི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས་བོད་ཀྱི ་སྐད་
འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད།

བདོ ་མི་བླ་སྤྲུལ་མཐ་ོ

གྲས་མཁན་པ་ོ འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོ གས་དམ་པ་མཆོག་དང་།

ཉ་ི མ་བཀྲ་

སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པ་ོ ཆེ་ དམ་པ་མཆོག་ལྟ་
བུ་བདོ ་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གུས་བཀུར་དང་དད་མོས་ཤུ གས་

འཕྲུལ་རི ག ་སྦྱོང ་བརྡར་ཁང་གི ་ སླབོ ་དགེ་ ཞི ག ་རེ ད ་འདུག

བཀག་ཉར་འགོ ་མནར་གཅདོ ་བཏང་མཐར་འདས་གྲོངས་སུ ་

མཚུ ངས་ལྷག་པ་ཕན་ཐོག་ཟེར་བ་ཁོ་པ་ནི་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་

པའི་སྒརེ ་གྱི་ཚོ ང་ལས་གཉེར་མཁན་ཞིག་དང་།

ཤི ས་ཟེར་བ་ཁ་ོ པ་ན་ི བདོ ་ལྗངོ ས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི རིག་གསར་

འདིར་དྲི་བ་ཞིག་ཡོ ད་པ་ནི། བོད་མི་དེ་གསུ མ་པསོ ་བཤད་པ་

དེ་དག་རང་དབང་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དངས
ོ ་
ཡོ ད་དྲང་བདེན་ཞིག་བཤད་པ་ཡི ན་ནམ། བདོ ་མི་དེ་དག་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞི ན་ཡོ ད་ཟེར་བ་དེ་དངས
ྲེ ་ཡིན་
ོ ་འབལ

རྩུབ་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡས
ུ ་སདྲི ་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུ ལ་བ་བོད་མི ་བཀྲ་ཤི ས་

ཀྲི་པུའ་ི ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་མི་

གལ་ཏེ་གཡམ་རྒྱུགས་བྱས་ཚེ ་ཆེས་གདུག་

རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ ་ཡང་ཡང་

དབང་ཕྱུག་ད་དུང་ཡང་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་རྔ་ཆེན་ཤང་དར་དམར་གྲོང་ཚོའ་ི ཏང་

གནང་གལ་ཆེ།

མི ་ཡོ ན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ ་ཐག
ོ ་འཛིན་པའི་

བདོ ་མི་དེ་གསུ མ་ཁྲོད་ནས་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར་ལ་མཚོ ན་

ན།

བསྒྲགས་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཀྱང་། མ་འངོ ས་པར་ཆེད་རྩོམ་

ཆེ་ཞུ་ཡུ ལ་གྱི་བླ་སྤྲུལ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛི ན་བཟུང་
གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ ་ནང་དུ་བདོ ་མི་ ༡༥༤ རང་

ལུ ས་མེ ར་སག
ྲེ ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་དམ་བསྒྲགས་
ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་རྔམ་སནྟོ ་བྱས་ཡོད།

གནས་

ྲི ས་འགལ་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།
ཁམ

དེ་ལྟ་

ཞིག་ཏུ ་གྱུར་མ་སདྲི ་པའ་ི ངེས་པ་ག་ལ་ཡོད།

གོང་རྩོམ་དེ་ནི་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ ་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞི བ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་གཅི ག ་ལྕགོ ས་ཨརྱཱ ་ ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པོ་

ལགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་
ྲི ་བདོ ་ཡིག་ཚན་པས་བདོ ་སྒྱུར་ཞུས།
ཡིན་པའ་ི ངེས་པ་མེད། ཕྱི་དལ

༸གང
ོ ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་
བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་
ི ས་པར་འཚལ།
བྱང་ཐག
ོ ་གཟག
www.bod.asia

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ ་
ཚོ གས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩

བར་ཉནི ་གྲངས་གསུ མ་རི ང་རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད་ཚོ གས་ཁང་

གསར་པའི་ནང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་
པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཉནི ་

དང་པ་ོ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་འཁནོ ་རིགས་བསྟན་པའ་ི མངའ་
བདག་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པ་ོ ཆེ ་

ུ ་རྒྱན་སྐྱབས་ར་ྗེ སྨན་རི་
ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙག

མཆོག

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའ་ི མངའ་
བདག་སྐྱབས་མགོན་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག སྒྲུབ་
ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་སྐྱབས་ར་ྗེ ག་ོ ཤྲི་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་རི ན་

ི ་མའི་བླ་ཆེན་སྐ་ུ ཚབ་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཆོས་
པོ་ཆེ་མཆོག སྔ་འགྱུར་རྙང

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའ་ི མངའ་བདག་
སྐྱབས་མགནོ ་འབྲུག་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་ཚབ་མཁན་པ་ོ ངེས་
དར་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

དོན་བསྟན་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

རྒྱུན་འཛིན།
དུས་བསནྟུ ་བསྟན་པའ་ི ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་
ཐབས་གང་དགའ་ི སྐརོ ་དགང
ུ ་སླད་བདོ ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
ོ ས་བསྡར

སུ ་འཇུག་དགས
ོ ་མཐངོ ་བ་ལྟར་བཅུག་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ད་ལྟའ་ི

པ་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཚོ གས་

ཞིག་རེད་འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁག་དང་གཡུ ང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་

ཞིག་ཏུ ་ཆགས་འདུག་པས་ཆོས་ཚོ གས་སྤྱི་འགྲོའ་ི གྲངས་ཁངོ ས་

ཆོས་ཚོགས་འདི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པ་ཆགས་པ་
དེ་བཞིན་ད་ལམ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་མཚན་བྱང་ལའང་འགྱུར་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྟག་ལུ ང་ཞབས་སྤྲུལ་
རིན་པ་ོ ཆེ འི་སྐུ་ཚབ་སྐྱབས་ར་ྗེ སྟག་ལུ ང་མ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆེ ་

རྒྱས་བསྡས
ུ ་ཅི་རིགས་ཐེངས་མང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།

ལམ་གྱི་ཆོས་ཚོགས་འདི་བཞིན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ཚོ གས་

བ་ཕྲན་བུ་ཞིག་གཏངོ ་དགས
ོ ་བྱུང་སང
ོ ་།

རྒྱལ་ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

མཚུངས་མེད་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་

གྲངས་ཆའི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་བསྡས
ུ ་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཆགས་

ི ་ཡོད། ཆོས་ཚོགས་སྔ་མ་ཁག་གཅིག་གི་རདྗོ ་ཚིག་ལྟར་
གཉས

སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་

འདས་པའི་ཆོས་ཚོ གས་རྣམས་ནང་ལ་ནང་ཁུལ་སོ་སོར་ངོ་བོ་

གདན་ས་ཆེ་ཁག་གི ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་མཁན་

འདུ་ཧྲག་བསྡས
ུ ། ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས།

མཆོག

ཇོ་ནང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་ར་ྗེ ཇ་ོ ནང་

རྣམ་པ། ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ། སདྲི ་

ད་

ཐེངས་བཅ་ུ བཞི་པ་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་

འདུག

དེར་གཙོ་བ་ོ དེང་

སང་གི་འགྲོ་ལུགས་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་

བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་བཅས་བཀོད་ཚེ ་བོད་ནས་
ཚོ གས་མི ་གདན་ཞུ ་བྱ་ཐབས་དཀའ་བས་ཅུང་ཟད་ཁྱབ་ཆེ ་

ཚོགས་

བའ་ི སྐནྱོ ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་

དམི གས་བསལ་ལྷན་ཚོ གས་བཅས་བྱུང་འདུག་པ་ནས་ཕྱི་ལོ ་

བཞི་དང་གཡུ ང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་ཞེས་བཀདོ ་ཚེ ་

ཚང་འཛོམས་ཐོག ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐག
ོ ་ཀརྨ་དགེ་

ཚབ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་དམི གས་བསལ་ལྷན་

གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་མི་ཁྱབ་པའི་སྐནྱོ ་ཆ་ཡོད་པར་བརནྟེ །

རང་ཅག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུ ལ་སོགས་སུ ་བཙན་བྱོལ་དུ་གྱར་

སྤྱིའ་ི འགྲོའ་ི གྲངས་ཁོངས་སུ ་མ་བརྩི་བར་ཟུར་དུ་བཞག་གནང་

ི ་ཡོང་གཞི་ཆུང་བའ་ི སྒང་ལ་རང་རེའ་ི དངོས་ཡོ ད་
ཆ་དེ་གཉས

ཆེ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཅས་པ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི ་ཉམས་

གཞི ་བཅས་གང་ས་ཅི ་ཐད་ནས་ཆོས་ཚོ གས་གལ་གནད་ཅན་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཤད་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

བཙན་བྱོལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི རིས་མེད་བདོ ་ཀྱི་

རྣམ་པ།

པོ་རྣམ་པ།

པ།

སྣེ་འཛི ན་སླབོ ་དཔོན། འགན་འཛིན་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་

རི ས་མེད་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་

ུ ་ཟད་མི་འདྲ་བ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་།
ཅང

ཚོགས་ཆེན།

ི ་རིང་དབུ་ཁདྲི ་བླ་ཆེན་དང་སྐ་ུ
༢༠༠༨ ལོར་ཉནི ་གྲངས་གཉས

ལེགས་མཆོག་གིས་དགའ་བསུ འ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་དནོ །

ཚོགས་གལ་ཆེ ན་ཞིག་བསྐྱངས་འདུག་པ་དེ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི ་

དགོས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རི ན་པོ་

འདུག་ཀྱང་ལྷན་ཚོགས་དེའ་ི དགས
ོ ་དནོ ་དང་ཚོགས་མི། གྲོས་

པ་ནས་མན་ཆད་ཀྱི་རྗོད་ཚི ག་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་
གང
ོ ་གི་ཁྱབ་ཆེ་བའ་ི སྐནྱོ ་ཡོད་མུས་ཐག
ོ

བདོ ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་

བཙན་བྱོལ་བདོ ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཞེས་བཀོད་ན་གོང་གི ་སྐྱོན་

གནས་སྟངས་དང་འཚམས་པས་མཚན་བྱང་འགྱུར་བཀོད་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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གྲངས་ ༡ བཙནུ ་དགནོ ་

ི ་ནས་སྐ་ུ ཚབ་བཙནུ ་
གྲངས་ ༡ བཙནུ ་དགནོ ་ཁག་བཅ་ུ གཉས

བཙནུ ་མ་གྲངས་ ༡༦ ཧ་ི

གྲངས་ ༨ དམིགས་བསལ་ཚོགས་བཅར་བ་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་

ཁག་བཅུ་གཉིས་ནས་སྐ་ུ ཚབ་

མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་ནས་བླ་སྤྲུལ་

འཛུ གས་ཀྱི་འབལྲེ ་ཡོད་མཛད་གཙོ། ལས་ཟུར་གྲངས་ ༡༣

དེ་ བཞི ན ་དམི གས་བསལ་

ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ འབྲེལ ་

མ་ནས་ད་ལྟའ་ི ཆོས་ཚོགས་བར་བསྟན་བདག་དབུ་ཁདྲི ་བླ་ཆེན་

ཟུར་གྲངས་ ༡༧ བཅས་

ི ་མའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྟག་ལུང་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ནང་སྔ་འགྱུར་རྙང

ཚོགས་མི་ ༡༦༦ མགྲོན་

པ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི ཐག
ོ ་ ༡༠༣ ར་ྗེ

དང་སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

༡༢

ཚོ ག ས་བཅར་བ་བ དོ ་མི འི ་
ཡོད་མཛད་གཙོ།

སྤྱི ར་ཐེངས་འདིར་ཆོ ས་ཚོ གས་སུ ་མགྲོན་འབོད་ཞུ ས་པ་སྔ་

ི ་མའི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགོན་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་
འགྱུར་རྙང

༢༦

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
གྲངས་ ༢༤ ས་སྐྱའི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་
དང་།
༢༢

ལས་

ཁྱོན་བསྡམོ ས་བླ་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཚབ་

སོགས་གསུ ངས།

དགེ་ལུགས་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

སྐབས་དེར་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཆོ ས་ཚོ གས་སྔ་
དགོངས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་གཤེ གས་པ་མཁན་ཁག་གཅིག་ས།ྟེ

ར་ྩེ སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་དགང
ོ ས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་

བཙུན་བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དགང
ོ ས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་

གྲངས་ ༡༡ བཀའ་བརྒྱུད་པའ་ི བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
གྲངས་ ༡༤ ས་སྐྱའ་ི བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

ལུ ང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་

མཁན།

༡༣

ི ་མའ་ི བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
སྔ་འགྱུར་རྙང

དགེ་ལུགས་པའ་ི བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

༢༨ གཡུ ང་དྲུང་བནོ ་གྱི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

༤ བོ་དོང་དང་བུ་ལུགས། ཞི་བྱེད་པ་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི

༤ བ་ོ དངོ ་དང་བུ་ལུགས། ཞི་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་དང་

སྐ་ུ ཚབ་རེ་རེ་བརྩིས་གྲངས་ ༣ རི ས་མེད་དགནོ ་སྡའེ ་ི སྐ་ུ ཚབ་

བཅས་ཁྱོན་བླ་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཚབ་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༡༡༧ དངས
ོ ་སུ ་

འབོད་ཞུ ས་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་དངོས་སུ ་ཚོ གས་བཅར་གནང་

༣༠ གཡུ ང་དྲུང་བོན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

༡༡ རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་

མ་གྲངས་ ༡༤ ཧ་ི མཱ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་ནས་བླ་སྤྲུལ་དང་སྐ་ུ ཚབ་

༦ རྒྱལ་བ་ཇ་ོ ནང་པའ་ི བླ་སྤྲུལ་དང་དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་
དགནོ ་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་གྲངས་ ༣ རིས་མེད་དགནོ ་སྡའེ ་ི སྐ་ུ ཚབ་

གཤེགས་པ།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ནང་སྨན་རི་ཁ་ྲི འཛིན་ ༣༣

གཤེགས་པ་དང་། ན་ནངི ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་སྔ་འགྱུར་
ི ་མའི་དབུ་ཁྲིད་ཁྲི་ཐོག་བདུན་པ་ཀཿཐོག་དགེ་ར་ྩེ རིན་པ་ོ ཆེ་
རྙང

འགྱུར་མེད་བསྟན་པའ་ི རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་

དནོ ་དུ་གཤེགས་པར་བརནྟེ །

ཁངོ ་རྣམ་པའ་ི བསྟན་དང་འགྲོ་

བའི་མཛད་པ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

དྲན་ཞུས་རས
ྲེ ་
ྗེ ་སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དང་འབལ

བའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་

པས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་
ཡོད་འདུག

སྔ་ ད ་ྲོ གསོ ལ ་ཇའི་ བར་གསེ ང ་ར ས
ྗེ ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་བཞི ་ ལ་ཆ་

བགོས་ཀྱིས་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི ཡང་སདྲི ་གནད་དནོ ་ཐད་ག་ོ བསྡར
ུ ་གནང་རྒྱུ་

དང་།

ཕདྱེ ་ཡོལ་གསར་འགདོ ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་

སྤལེ ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པའི་དམི གས་བསལ་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་
བྱུང་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་

ྲི ་ལྷག་པ་ཚེ ་རིང་
པའི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཐག
ོ ་ཕྱི་དལ
དྲན་རནྟེ ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་། ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐག
ོ ་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་མཆོག

བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག

ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ལུང་རགྟོ ས་ལགས་

བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅ་ུ

བཞི ་པའི་དམི གས་བསལ་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་
ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་རྗེས་གསར་འགོད་

པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

དམི གས་བསལ་གྲོས་ཆོད།
སྔནོ ་གླངེ ་།
༄༅།

།ཕྱི་ལོ་

༡༩༦༩

ནས་བཟུང་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་

མང་པས
ོ ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྐརོ ་བཀའ་འད་ྲི ཞུས་སྐབས།

ཏཱ་ལའ་ི བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ལམ་སྲོལ་སྔར་ལམ་བཞི ན་རྒྱུན་སྐྱོང་

དགོས་དང་མི་དགས
ོ ་བདོ ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ ་བྱེད་དགས
ོ ་པ་

ཞིག་རེད་ཅེས་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡
ལོ ར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་

འཕགས་ཡུ ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་བསྐྱངས་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཐོག་

གང་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སདྲི ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་ལ་གལ་ཆེའ་ི བཀའ་

ཡི ག་ཅིག་ཆེད་སྩོལ་མཛད་ཡོ ད་པར། ཆོས་ཚོགས་དེའ་ི སངྟེ ་
ནས་བཀའ་ཡིག་གི་ནང་དནོ ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ངས
ོ ་ལེ ན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུས་པའི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་༥

ཅན་ཞིག་ཀྱང་སྣོལ་

འཇོག་བྱུང་ཡོ ད་ན། ད་ཆ་བོད་མི ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི

ཡང་སདྲི ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ཁྲིམས་འཕེར་ཡི ག་
ཆ་བཟོ་འཇོག་བྱ་གལ་ཆེ་བ་ལྟར། ད་ལམ་ཆོས་ཚོགས་འདའི ་ི

སངྟེ ་ནས་དེ་འབལ
ྲེ ་དམིགས་བསལ་གྲོས་ཆོད་ཅིག་སྣོལ་འཇོག་
བྱ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཐོང་།
གྲོས་ཆོད།
༡༽

སྔ་མའི་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་དང་གདུལ་བྱ་འདུལ་

བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གི ས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་མི འི་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་རིམ་
པ་དང་བོད་མི ་རྣམས་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང་།

ཁྱད་པར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་གཉན་འཕྲང་གི ་

ི ། ༸གང
འགག་ཆེན་ལ་ཐུ ག་པའ་ི དུས་སྐབས་འདར
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི

༣༽

ཕག
ྱོ ས།

༸གང
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མའ་ི ཡང་སདྲི ་ངས
ོ ་འཛིན་བྱེད་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི གཞི་རྩའ་ི ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་

ལ་བརནྟེ ་ཅིང་།

མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྔནོ ་ནས་བྱུང་

བའི་བོད་ལུགས་ནང་བསྟན་གྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི ལམ་སལ
ྲོ ་

བླ་མའི་ཡང་སྤྲུལ་ལམ་ལུ གས་སྔར་མུ ས་བཞིན་རྒྱུན་གནས་

ད་ལྟའི་བར་རྒྱུད་འཛི ན་ལག་ལེ ན་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་

རིན་པ་ོ ཆེ ་མུ ་མཐུ ད་ངེས་འབྱོན་དགོས་པ་བདོ ་མི་ཡོངས་ཀྱི་

བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ། བདོ ་མིའ་ི ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་

ངེས་པར་དགས
ོ ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ི ཡང་སདྲི ་འཁྲུལ་བྲལ་
བཅས
ོ ་མིན་མངནོ ་འདདོ ་ཡིན་པར་བརནྟེ ། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དེ་དོན་གསོལ་འདེབས་རྩེ་

གཅིག་ཏུ ་ཞུ་རྒྱུ།

༢༽ ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅ་ུ བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་ཡང་

སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོ ངས་

རྫོགས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རང་ཉ ིད ་གཅི ག ་པུ ར ་ཡོ ད ་པ་ལས།
གཞན་སདྲི ་གཞུང་སག
ོ ས་སུ ་ལའང་མེད།

གལ་སདྲི ་རྒྱ་ནག་

མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་གཞུང་གིས་སདྲི ་དནོ ་
གྱི ་ དགོས ་མཁོ་ ལ་བར ནྟེ ་ནས་༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྤྲུ ལ་ང ོས ་

འཛིན་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ ། ཡང་སྤྲུལ་དེར་བདོ ་
མི་རྣམས་ནས་ངས
ོ ་འཛིན་དང་དད་མོས་བྱ་རྒྱུ་མིན།

པའི་བྱེད་ཐབས་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
༡༤ པའ་ི དབུ་བཞུགས་བླ་ཆེན་རྣམ་བ་དང་། ཚོགས་འཐུ ས་

ཡོངས་ནས། བདོ ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡
ཚེ ས་ ༢༧ ལ། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་
སྔགས་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་གི ་ལྗགས་ལུང་སྩལ་བ།

ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གམ་
བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཟེར་བ་རེད།

དེར ་བར ནྟེ ་མ་དག་པའི ་ ལུ ས ་ངག་ཡི ད་གསུ མ ་པ ་ོ དེ་ ལམ་

བསྒམ
ོ ས་ནས་དག་པའི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་འགྱུར་ཡག་ལ་
མ་ཎི་པདྨེ་རེད། མ་ཎིས་བྱང་ཆབུ ་སེམས་མཚོན་བཞིན་ཡོད།

པདྨེས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི ་ལྟ་བ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ཧཱྃ་ུ ཟེར་བས་དེ་ཉདི ་དབྱེར་མི་ཕ་ྱེ བ་མཚོན། ཐབས་ཀྱིས་ཟནི ་

པའ་ི ཤེས་རབ།
ཡོད།

ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟནི ་པའ་ི ཐབས་བཤད་ཀྱི་

དེ་ལྟ་བུའ་ི བྱང་ཆབུ ་ཀྱི་སེམས་དང་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ལྟ་བ་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་མཐར་མ་དག་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་སྤྱི་
ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་བཞུགས་

སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ བྲང་དུ་ཝི་ཏ་ི ནམ་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་

ཏ་ི ནམ་ལུ ས་པར
ོ ་བརནྟེ ་པར་བརནྟེ ་ཝི་ཏ་ི ནམ་གྱི་མི་རེད་ཅེས་
ཟེར་བ་རེད། ངས
ོ ་རང་བདོ ་པ་རེད། བདོ ་པའ་ི ལུས་ལ་བརནྟེ ་

པ་དེར་བདོ ་པ་ཟེར་བ་རེད། དེར་བརནྟེ ་ངའམ་གང་ཟག་ཟེར་

ི ས་
མི ་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སྤྱན་རས་གཟག

བའི་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གཞི ་འདི་ལུས་ངག་ཡི ད་

ཨ། ཨུ། མ། ཡི ་གེ་གསུ མ་ཡོ ད། དེ་གསུ མ་གྱིས་ལུས་ངག་

ཡི ད་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཉོན་མོ ངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བ་དེ་

ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་མ་ཎི ་ཡི ག་དྲུག་གི་ལྗགས་ལུ ང་སྩལ་དནོ །
ཡི ད་གསུ མ་མཚོ ན་བཞིན་ཡོ ད། གང་ཟག་ཟེར་བ་དེ་ལུས་ངག་

ཡི ད་གསུ མ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་རེད། ཝི་

གསུ མ་པ་ོ དེ་རེད།

ལུས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དང་། ལྷག་པར་

སདྲི ་དུ་ཁར
ོ ་བ་པ་ཟེར་བ་རེད། ཉནོ ་མོངས་ལ་གཉེན་པ་ོ བསནྟེ ་
ནས་སྤངས་པའ་ི རས
ྗེ ་སུ ་ཐར་པ་ཐབོ ་པ་ཟེར་བ་རེད།

བྱང་

པའ་ི ལུས་ངག་ཡིད་གསུ མ་པ་ོ དེ་འགྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་ུ
གསུ ང་ཐུ གས་གསུ མ་ཆགས་པ་རེད། དེར་བརནྟེ ་ཨཾ ོ ་མ་ཎི་པདྨེ་

ཧཱྃ་ུ ཟེར་བའ་ི དནོ ་འད་ི རེད།

ཁྱེད་ཚོས་མ་ཎི་གསག
ོ ་སྐབས་

གཙོ ་བོ་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུ བ་སེ མས་དེར་གང་ཐུ བ་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་དགས
ོ ། དེའ་ི ལམ་ནས་མ་ཎི་བགྲངས་པ་ཡིན་

ན་དནོ ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་ནེ་ཙོས་ཀྱང་

མ་ཎི་བཏནོ ་པ་རེད། སྔ་མོ་ངས
ོ ་རང་ལྷ་སར་ཡོད་སྐབས་ནེ་ཙོ་

ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མ་ཎི་ཡག་པ་ོ བཏནོ ་པ་རེད། འནོ ་ཀྱང་དནོ ་
དག་ཤེས་རྒྱུ་མ་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག །

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་སྐ་ུ ཚབ་ལ་བཀའ་ཤག་གི ས་ཉིན་གུང་
གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་གཟའ་

ཕུར་བུའ་ི ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་འཁནོ ་རིགས་བསྟན་

པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ་
མཆོག་དང་།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའ་ི རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ུ ་རྒྱན་སྐྱབས་
ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའ་ི གཙག
རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་
པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན་འབ་ྲི གུང་ཆེ ་ཚང་རིན་པ་ོ ཆེ ་

མཆོག

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་གོ་ཤྲི་མཚུར་ཕུ་
ི ་མའ་ི བླ་ཆེན་སྐ་ུ ཚབ་
རྒྱལ་ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག སྔ་འགྱུར་རྙང

སྤྲུལ་སྐ་ུ ཆོས་དར་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའ་ི
མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན་འབྲུག་ཆེ ན་རིན་པ་ོ ཆེ འི་སྐུ་ཚབ་
མཁན་པོ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛི ན་རི ན་པ་ོ ཆེ་མཆོག

ཇ་ོ ནང་

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཇ་ོ ནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོ

མཚམས་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་

གངས་སྐྱི ད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་དུ་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་

ི ་གི་མཁན་རིན་པ་ོ ཆེ་ངག་
ར་ྩེ དགནོ ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གླང

ི ་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་
སྐྱ་སྦྲ་གཉས

བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པར་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡི ན་

འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ཉིན་གུང་གསོལ་

རས
ྗེ ་གསལ
ོ ་ཚིགས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག

ཆེ་མཆོག

ི །
ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉས

ྲི ་
ལ་དྭགས་ཁག

དབང་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སོགས་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག

དེ་ ཡང་བླ་ ཆེ ན ་རྣམ་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཕེབ ས་འབྱོར་བྱུ ང ་

མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་།

བཀའ་དྲུང་ཆ་ུ

གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཁང་གི་བཞུགས་བྲལ་དུ་འཁདོ ་

འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲི ག་འག
ོ ་བཙན་བྱོལ་

འདུག་པ་བཅས།

སྤྱིར་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡
ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉནི ་གྲངས་གསུ མ་རིང་རྡ་ས་

༄༅། །ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་
ཐོ ག ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་འཕྲི ན ་དང་གསུང་ཆོ ས ་ཁག་
རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་
འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པའི་ཐོག་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བླ་ཆེན་
རྣམ་པའི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་བདོ ་

ཚོ་དང་དགནོ ་པའི་ལས་སྣེ་ཕན་ཚུན་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་རཏྣ་བཛྲ་རི ན་པོ་ཆེ ་

ན།

མི འི་ ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཐེང ས་བཅུ ་ བཞི ་ པའི་ ཐ ག
ོ ་འཁོན ་རི ག ས་
མཆོག་གིས་གསུ ང་དོན། དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དགནོ ་པའ་ི ནང་ལ་

བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་ལྟ་བུ་ཞི ག་སྐྲུན་ཐུ བ་པ་ཡི ན་
དེ་བརྒྱུད་ཕ་མ་ཚོར་ཀྱང་སླབོ ་གས་ོ སྤྲད་ནས་དེ་རིགས་

གང་ཉུ ང་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ། ཞེས་སག
ོ ས་གསུ ངས།

ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་ཆེན་པ་ོ ༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོ མཆོག་གི་རླབས་
ཆེན་གྱི་དགང
ོ ས་གཞི་དང་།

ཁདྲི ་འགོ

ཡང་དག་པའ་ི ལམ་སནྟོ ་དབུ་

ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་བླ་ཆེན་གང
ོ ་མ་

རྣམས་དང་རི ས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་

བཞུགས་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ནི་སྨྲོད་མེད་

ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

འནོ ་ཀྱང་དུས་སྐབས་གཉན་འཕྲང་ཅན་འདི་འདྲ་ཞི ག་སྐབས་

གིས་གསུ ང་དནོ །

བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་གྱི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ཤར་སྐྱོད་བྱ་

པའི་གནས་སྟངས་ཡོ ང་བཞིན་འདུག དེར་བརནྟེ ་ཐབས་ལམ་

རེད།

གཏོང་ཐབས་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པ་ོ གནང་དགས
ོ ་པ་དེ་

པ་ཞིག་དང་།

རེད། ལྷགཔར་དུ་སླབོ ་གཉེར་གནང་དགས
ོ ་པ་དེ་བས་གལ་ཆེ།

དགེ་འདུན་པ་མང་པ་ོ ཞིག་དགོན་པའི་ནང་བཞུགས་མ་ཐུ བ་

ཇི་འདྲ་ཞིག་ཐོག་ནས་དེ་འགོག་ཐབས་སམ་ཡང་ན་ཉུ ང་དུ་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག

སྤྱིར་དགནོ ་པའ་ི ནང་དགེ་འདུན་

པ་བཞུགས་མ་ཐུ བ་པ་དེ་གཙོ ་བོ་སོ་སོ་རང་ཉདི ་ལ་རག་ལས་

ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི ཐག
ོ ་ ༡༠༤ བླ་ོ བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་

ང་ཚོའ་ི ངས
ོ ་ནས་བླང་དརོ ་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེ ན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པ་ོ

ས་ོ སའ
ོ ་ི ངས
ོ ་ནས་བདོ ་བསྟན་པ་ཆབ་སདྲི ་སླར་གསའ
ོ ་ི

ལེན་སོགས་ལ་འབད་དེ་རང་ལུགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་

བུ་གཅི ག་གྱུར་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྤལ
ེ ་བ་ཡི ན་ན་ལས་དོན་

དག་སྣང་དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ མཐངོ ་བཞིན་ཡོད།

ང་ཚོ་བྱེས་སྦར
ྱོ ་ཚང་མས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གང
ོ ་

ཡོ ད།

དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དགནོ ་པ་ནས་འཐེན་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་

གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་ཕ་མའི་ཐུ ག་འཕྲད་བྱེད་སལ
ྲོ ་ཡོད་པ་ལྟར་

དགང
ོ ས་ཚུལ་བར་ྗེ ལེན་ཐག
ོ

དུ་བཅུག་པ་དེ་འདྲང་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ཁྱིམ་པའ་ི སླབོ ་

དགོན་པ་ནས་དགེ་འདུན་པའི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མཁན་ཕ་མ་

རྒྱུའ་ི ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོ ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ན་རང་
རང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡིན་པ་དེར་སླབོ ་གཉེར་དང་། ཉམས་

དོན་དུ་སྒརེ ་ལ་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཐམས་སྤྱི་ལ་སྤུངས་ཐུ བ་

མཐའ་དག་འགྲུབ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སག
ོ ས་གསུ ངས།
སྐྱབས་ར་ྗེ སྨན་རིའ་ི ཁ་ྲི འཛིན་ ༣༤ པ་ལུང་རགྟོ ས་ཟླ་བ་དར་

འནོ ་ཡང་སྐབས་རེ་ཕ་མ་ཚོ ས་ཁྱིམ་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་

མ་འངོ ས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གི་

ཉམས་པ་སླར་གསོ་གནང་བའི་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལའང་
ཅེས་སག
ོ ས་གསུ ངས།

རྒྱས་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གསུ ང་དནོ ། དེ་སྔནོ ་ལོ་རྒྱུས་ནང་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན་འབྲི་གུང་
ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས།
ང་ཚོ་རྐྱེན་ཞིག་འགོ ་ནས་

ཚང་མ་ལྷན་གཅིག་ཏུ ་འཛོམས་ནས་བགྲོ་གླངེ ་དང་ཕན་ཚུན་

ི ་
ཞིག་ཐག
ོ ་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛམ་བུ་གླང

དམ་ཚིག་འ་ོ ཆ་ུ གཅིག་སྒྲིལ་

དང་། ཕན་ཚུན་དག་སྣང་བཅས
ོ ་མིན་དུ་འཕེལ་བ་ན།ི

སྤྱི་

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡོ ད་ཀྱང་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་ཤར་ལྟ་བུ་

ལ་དར་ཐུ བ་ཡོད།

སྔ་མོ་ཡིན་ན་ཁུག་ཁུག་གཅིག་ནང་ལུས་

ནས་དེ་ཙམ་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད།

བདོ ་པ་ཟེར་བའ་ི མིང་ཙམ་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
དེང་སྐབས་བདོ ་པ་ཟེར་དུས་འཛམ་གླངི ་

ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད།

ནང་མི ་ཤེས་མཁན་མེད།
ཟེར་བ་རེད།

གྲྭ་པ་མཐངོ ་བ་དང་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་

དེར་བརྟེན་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

དེ་འཛམ་གླངི ་ཕྱིར་སླབེ ས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གི ་དབུ་འཛི ན་རྣམ་པས་སྐ་ུ ངལ་ཁྱད་གསད་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་

སྐངྱོ ་གནང་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ ཞིག་ཡོད།

སྤྱིར་

བཏང་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཚོ གས་འདུ་སོ་སོའི་ནང་ཁ་གསལ་
དནོ ་བསྡས
ུ ་ཐག
ོ ་ནས་བཤད་དགས
ོ ་པ་མ་ཟད།

དཀའ་ངལ་

དེ་དག་སེལ་ཐབས་སྐརོ ་ལའང་གསུ ངས་དགས
ོ ་པ་རེད།

དེ་

མིན་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་རྒྱས་ཐག་ཆོད་བཤད།

དཀའ་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འད་ི ཡིན་ཞེས་ཁ་གསལ་བཏནོ ་རྒྱུ་

བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་འགའ་ཤས་
ད་ཆ་མི ་རབས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་

གང་ཡང་མེད་ཚེ ་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རས
ྗེ ་གྲུབ་འབྲས་དམིགས་

ཚར་བ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སག
ོ ས་

འདུར་བཅར་ནས་ཕན་ཐག
ོ ས་མ་བྱུང་བ་རེད།

ཁག་ཏུ འང་བོད་པའམ་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་འདི་རྩ་བ་ཚུ གས་
གསུ ངས།

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་སྐྱབས་ར་ྗེ གོ་ཤྲཱི་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་
ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས།

ི ་མཁྱེན་པའ་ི
ལུགས་གཉས

ཆེན་པོར་བརྩི་གནང་བ་རེད།

འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོ བརྒྱ་ཕྲག་

མངའ་བདག་ཚོས་མ་འངོ ས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་

སྟོང་ཕྲག་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་རེད། ང་ཚོ་བདོ ་ཀྱི་གྲུབ་ཐབོ ་

ཁག་གཅི ག་གིས་མ་འངོ ས་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས་བཟོ་ལྟ་ཇི ་

ི ་བདོ ་
འདར

མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་ཞལ་ལག་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་

མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་ཡོ ང་གི་རེད།

ད་ལྟ་བསམ་བླ་ོ རྒྱ་ཆེན་

བསམ་བླ་ོ མི ག་རྒྱང་ཐུ ང་ཐུ ང་བྱས། གྲ་

དགནོ ་པ་དང་བླ་མ།

ཆོས་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི་

ཕན་ཚུན་དབར་འབལ
ྲེ ་བ་བཟང་དུ་གཏངོ ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཇི་

འདྲ་ཞིག་དགས
ོ ་སྐརོ ་གྱི་ཐག
ོ ་ལ་དགང
ོ ས་འཆར་ལྷུག་པོ་གནང་

དགས
ོ ་རྒྱུར་དགང
ོ ས་པ་བཞེས་དགས
ོ ། དགང
ོ ས་འཆར་ཕེབས་

པ་ཙམ་མ་ཟད།

དེའ་ི ཐག
ོ ་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་དགས
ོ ་པ་ན་ི

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་རེད།

ས་ོ སའ
ོ ་ི རྩ་བའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ཐག
ོ ་

ས་ོ སས
ོ ་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

བཤད་སྒྲུབ་ལས་
གསུ མ་གྱི ་ཐག
ྱོ ་སྤལ
ོ ་ནས་འཛིན་སྐང
ེ ་གསུ མ་གནང་གི ་རེ ད།

རྣམས་ལ་དགོན་སྡ་ེ རང་ཉདི ་གཅིག་པུ ར་འགན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་ལ་སྦྱང་བརྩོན་གནང་

སྐབས་དགནོ ་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དགོངས་འཆར་

ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་དགང
ོ ས་

དགས
ོ ་ཀྱི་ཡོད། དེའ་ི ཐག
ོ ་སླབོ ་སྦངྱོ ་གི་མཐུ ན་འགྱུར་དེ་དགནོ ་

སྐངྱོ ་ལག་བསྟར་ཆེད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་ཚེ ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཆེན་པ་ོ

རིང་ཆོགས་ཚོགས་སྐབས་དེའ་ི ཐག
ོ ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོ སའ
ོ ་ི དབུ་

མིན་པ་དང་།

འཆར་རྣམས་ཚིག་ཐ་ོ བཀདོ ་པ་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར། མཇུག་
ཡོང་ངེས། ཞེས་གསུ ངས།

དེ་དག་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་བླ་མ་བསནྟེ ་ནས་ཞུ་དགས
ོ ་པ་ལྟ་

འངོ ས་པ་གང་བྱས་མི ན་ད་ལྟ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་གསུ ངས་ཡོད།

མཆོག་གིས།

འནོ ་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལ་གལ་ཆེར་མ་བརྩིས་པ་

བླང་དརོ ་ཡག་པ་ོ བྱས་པ་ཡིན་ན་

འདས་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྟག་ལུ ང་ཞབས་སྤྲུལ་
རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུ ང་མ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ་

ནས་ག་ོ སྒྲིག་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་གནང་འདུག ཚོགས་འདུའ་ི

མ་

པ་སོང་ཚར་བ་ཡི ན་སྟབས་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།

པོ་བཏང་མ་ཐུ བ།

བསལ་གང་ཡང་བཏ ནོ ་རྒྱུ ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་ཆགས་ཚེ ་ ཚོ ག ས་

སྒྲུ བ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ མངའ་བདག་སྐྱབས་མགོན ་འབྲུག ་
ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཚབ་མཁན་པ་ོ ངེས་དནོ ་བསྟན་འཛིན་རིན་

འདྲ་བཟོ་མི ན་ང་ཚོ འ་ི ལག་ཏུ ་ཡོ ད་པ་གསུ ངས་ཡོད།

ད་ལྟ་གྲ་ཡག་པོ་བསྒྲིགས།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོ སས
ོ ་བསྐྲུན་དགས
ོ ་པ་དང་། དེ་

ཁྲིད་བླ་ཆེ ན་རྣམས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་བསམ་བླའོ ི་ཁ་ཕག
ྱོ ས་
སནྟོ ་དགས
ོ །

ཡིན།

གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ ཞིག་

པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས།

ས་ོ སའ
ོ ་ི ཐུ ན་མིན་གཞུང་དང་མན་ངག་

ཇོ་ནང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་ར་ྗེ ཇ་ོ ནང་རྒྱལ་ཚབ་

བུ་མཐངོ ་གི་འདུག

དེ་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ཉམས་

མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་ཞབས་པད་བརྟན་ཕྱིར་ང་ཚོ་སྤྱི་སྒར
ེ ་ཚང་མས་

བཞེས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད།

འནོ ་ཀྱང་

རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས།

༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ

ཞབས་བརྟན་གསལ
ོ ་འདེབས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད།

འནོ ་

ཡག་པོ་བསྒྲིགས་མ་ཐུ བ་ཚེ ་མ་འོངས་པར་བར་ཆད་སོགས་ལ་

དེང་སྐབས་དུས་ཚོ ད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དེ་ལྟར་མ་ཐུ བ་ནའང་རང་

ཀྱང་བླ་མ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་དེ་གཙོ་བ་ོ སྒྲུབ་པའི་མཆོད་

༸སྐུ་ མདུན ་ཡི ད་བཞི ན ་ན ར
ོ ་བུ ས ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར ་ང་

འདྲ་ཞིག་འདུག

ལ་རག་ལས་ཡོད། མགནོ ་པ་ོ མཆོག་རང་ཉདི ་ནས་ཀྱང་ཕན་

བརྟེན་ནས་བསམ་དོན་མ་བསྒྲུབ་པ་དེ་རིགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད།

རང་སོ་སོའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ལ་ཐུ ན་མི ན་གཞུང་གི ་བཤད་པ་དེ་

ཚོ ས་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་རེད།

བདོ ་ཀྱི་གྲུབ་ཐབོ ་གང
ོ ་

སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཡིན་ནའང་དམིགས་
བསལ་མཐངོ ་བ་བརྒྱུད་པའ་ི མན་ངག་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག དེ་

བླ་ོ རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད།

བསྟན་པ་ཡུ ན་རིང་དུ་

དྲན་ནས་གཅིག་གི ས་གཅིག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་ཡག་གལ་ཆེན་པོ་

མཛད་འཕྲིན་ཡུ ན་རི ང་དུ་གནས་དགས
ོ ་པ་རེད། ཅེས་སག
ོ ས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདྱོ ་ཐག
ོ ་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་རས
ྗེ ་

མས་གསུ ངས་པ་ལྟར་མ་འངོ ས་པའི་དནོ ་དུ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་
གནས་དགོས་པ་རེད།

༸སྐ་ུ མདུན་ཡིད་བཞིན་ནརོ ་བུའ་ི

གསུ ངས།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་ཆེ ན་སྐུ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་དར་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས།

ཚོ གས་འདུ་འཚོགས་པའ་ི སྐབས་དུས་ཚོད་

ཐུ ང་ཐུ ང་ཞིག་རེད་འདུག འོན་ཀྱང་དགནོ ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་
སྐ་ུ ཚབ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་དག་ས་ོ སའ
ོ ་ི ནང་འཛིན་

པ་རེད།

བླ་མའ་ི སྐ་ུ ཚེ ་བརྟན་པ་དེའང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

ཐག
ོ ས་ཡོད་ན་སྐུ་ཚེ ་ཡུ ན་རིང་བཞུ གས་རྒྱུ་དང་ཕན་ཐོགས་

མཚུངས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོ ད་རེད་བསམ་པ་

མེད་ཚེ ་སྐ་ུ ཚེ ་ཡུ ན་རི ང་བཞུགས་ཀྱང་དགོས་པ་ཆེར་མེད་པའ་ི

རེད། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ ཆེས་ཆོས་ལུགས་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་དགས
ོ །

རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་བདག་ལྟ་བུ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞི ག་གི ས་

འནོ ་ཀྱང་རང་གི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱི་གང་ནུས་པ་གང་

བཞིན་ཡོ ང་ཐབས་ལ་འབད་ཚེ ་བླ་མ་མཉེས་པའ་ི མཆོད་པ་ཟེར་

ཀས་འབད་དགས
ོ ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

རགྟོ ས་པར་དཀའ་ཡང་། རང་གིས་ཅི་ནུས་ཉམས་ལེན་ཚུལ་
ནའང་འདྲ། སྐ་ུ ཚེ ་བརྟན་པའ་ི ཞབས་རིམ་ཟེར་ནའང་དེ་རང་

གི་ཐག
ོ ་ནས་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་སག
ོ ས་གསུ ངས།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད།

བཀའ་སླབོ ་དེ་དག་ཐག
ོ ་ང་ཚོས་

༸རྒྱལ་བའ་ི བཀའ་སླབོ ་ཡོངས་སུ ་

རྫོགས་པ་བསྒྲུབས་ཟེར་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེ ད།

ཡོ ད་ཐོག་བཀའ་དགོངས་བསྒྲུབ་ཐབས་ལ་གཞུང་མང་གཉིས་
གསུ ངས།

ཅེས་སག
ོ ས་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༤ པའི་དབུ་བཞུགས་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། ཚོ གས་
ཞུགས་འཐུས་མི ་ཡོ ངས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲོས་གཞི ་གྲོས་ཆོད།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༣

ཐབས་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

ཉནི ་གསུ མ་རི ང་འཕགས་ཡུ ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་གངས་ཅན་སྐྱིད་

ཆེན་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡུ ལ་རྣམས་གནས་ཡུ ལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་

ཐེངས་ ༡༤ པ་བསྐྱངས་པའི་གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཁག་

ཡོ ད ་སྡ་ེ ཚན་ནས་གཞུ ང ་འབལ
ྲེ ་ངས
ོ ་འཛིན་ཡོད་པའི་ ལག་

བར་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ནས ༢༩ བར་

གཤོངས་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་བོད་མི འི་ཆོ ས་ཚོ གས་

གཤམ་གསལ།

གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོ།

བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ རྣམས་སུ ་དུས་བསྟུན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོ ས་སྤྱོད་

རྒྱུན་འཛི ན་དང་གོང་སྤལེ ་གནང་ཕྱོགས་ཇི་དགེའ་ི སྐརོ །
གྲོས་ཆོད།
༡།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་ད་ལྟ་སླབོ ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའ་ི གྲྭ་

བཙུན་གཞོན་པ་རྣམས་མུ ་མཐུ ད་རྒྱུན་གནས་ཀྱིས་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་དང་

ཐབས་ལམ་གྲ་སྒྲིག་དགོས་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།
༢།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པའོ ་ི བཀའ་སླབོ ་

༥། རང་རེའ་ི དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་གི་གཞི་རིམ་སླབོ ་གྲྭ་དང་། གཞུང་
སའ
ོ ་ི སླབོ ་གྲྭ་དང་།

རྒྱུ། སྤྱི་མོས།
༡༡། ད་ལྟ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

ུ ་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ངམ་འབལ
གཙག
ྲེ ་

དབུ་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་རྣམས་གདན་འཛོ མས་

དགནོ ་པ་ས་ོ སའ
ོ ་ི གྲྭ་

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡ་ེ སོ་སོའ་ི རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་དབྱེ་མཚམས་

འཁྱེར་འཐབོ ་ཐབས་དགས
ོ ་རྒྱུ་དང་།

བཙུན་རྣམས་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐབས་ཆེ ད་ཕག
ྱོ ས་
ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༦།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲིག་དགོས་

རང་རེ་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་གྲྭ་

བཙུན་གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་རྣམས་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་ཆེད་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའི་

ྲི ་གི་སྡ་ེ དང་།
པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་རབ་བྱུང་ངུར་སྨག

གས
ོ ་དཀར་

བཅས་གཏན་འབེབས་གསལ་པ་ོ ཐུ བ་ཚེ ་དགེ་མཚན་ཡོ ང་རྒྱུ།
སྤྱི་མོས།

ནང་ཆོས་ཀྱི་བརདྗོ ་གཞི་གཏངི ་ཟབ་མོ་དེ་འདྲ་བརྙན་

༡༢།

སེམས་ཁམས་དང་མཐུ ན་པའི་སླབོ ་ཚན་རི གས་གོ་སྒྲིག་དང་།

ལམ་བརྒྱུད་ནས་སྟབས་བདེ་གོ་སླའི་ནང་འགྲེལ་བརདྗོ ་དང།
སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ལས་འབྲས་ཀྱི་

རདྩེ ་རིགས་སག
ོ ས་ག་ོ སྒྲིག་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༡༣།

ཆོས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་བྱེད་དགས
ོ ་ལ་སང
ོ ་།

སྤྱི འི ་ ཐོག ་ཉམས་ཆག་གང་ཕྱི ན ་པ་རྣམས་ལ་ཞི བ ་འཇུ ག ་

སྐབས་བསྟུན་འཕྲོད་བསནྟེ ་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི དགག་བྱ་མེད་པའ་ི
༧།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའ་ི ཆོས་པ་རྣམས་དབང་རྣོན་
དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་

རྣམ་གཞག་སག
ོ ས་ང་ོ སྤདྲོ ་གནང་ཐུ བ་པ་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུ མ་གྱི་དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ལ་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུ གས་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་

པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ག་ོ རགྟོ ས་གནས་ཚད་སོགས་ལ་ལྟསོ ་

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབལ
ྲེ ་གྱི་ཐག
ོ ་ཐས
ོ ་བསམ་སྒམ
ོ ་གསུ མ་ཡ་མ་
བྲལ་བ་དགས
ོ ་རྒྱུ་དང་། དམིགས་བསལ་སྒམོ ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་

༡༤།

ཀྱི་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡུ ལ་ཆེ ད་དནོ ་ཕན་ལྡན་པའི་གོ་སྐབས་

ཐབས་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

ྲི ་བྱ་
ཡོན་གྱི་ཁར
ོ ་ཡུ ག་སྐྲུན་པའ་ི ཐག
ོ ལོ་ཙཱ་བའ་ི མི་སྣ་སྐདྱེ ་སང

རི མ་པའི་དགོངས་དོན་དང་། ད་ལྟའ་ི བདོ ་ཀྱི་མི་རབས་གསར་

ན་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་དམི གས་བསལ་མི ་སྐྱ་རྣམས་

མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཏེ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེ ན་གནད་སྨནི ་ཡོང་

བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་མང་ལ་ཡང་ནང་ཆོས་ཀྱི་
གོ་རྟོགས་སྔར་ལྷག་སྤལེ ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

སྣང་དང་བརྩི་བཀུར་ཡོ ང་ཆེད་ཆོས་བྱེད་མི ་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ས་

ཚུན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ།

ལུ གས་ཀྱི་ཕྱོགས་རིས་མ་སོང་བའི་འགན་ངེས་པར་དུ་ལེ ན་

༣།

རི ས་སུ ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་

སོགས་བགྲོ་གླངེ ་གང་མང་གནང་དགས
ོ ་པ་དང་།

དམིགས་

བསལ་འཇང་དགུན་ཆོས་ལྟ་བུ་ཆོས་ལུ གས་སོ་སོར་རེས་སྐརོ ་

༨།

བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་དག་

གནས་གང་ཞིག་ཏུ ་དགནོ ་སྡ་ེ དང་།

དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་།

ནང་པའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་

ལྷན་དུ་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་དང་གོང་སྤལ
ྱོ ས་ཇི་དགེའི་
ེ ་གནང་ཕག
སྐརོ །

ནང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་ཐུ གས་ཡིད་

༡༠།

དེང་དུས་དང་མཐུ ན་པའི་དགེ་རྒན་འས
ྱོ ་ཚད་ལྡན་སྤདྲོ ་
ོ ་སྦང

རྒྱུ། སྤྱི་མོས།
ི ་པ།
གྲོས་གཞི་དནོ ་ཚན་གཉས

འདྲ་མིན་ཐག
ོ ་ང་ོ སྤདྲོ ་བྱུང་ཚེ ་དགེ་མཚན་ཡོང་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

དགོས་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤདྲོ ་མཁན་དགེ་རྒན་ཚོར་

བསླབ་པ་མཐར་སོན་རས
ྗེ ་སུ ་དེང་རབས་དང་མཐུ ན་པའ་ི ཤེས་

གྲོས་ཆོད།

ཐབས་ཆེད་ས་གནས་དང་།

༤། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་གྲྭ་

ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོ སའ
ོ ་ི མཁན་པ་ོ དང་དགེ་བཤེས་སག
ོ ས་

༩། བདོ ་ཀྱི་ནང་ཆོས་མུ་མཐུ ད་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤལེ ་ཡོང་

གྱིས་ཆོས་ལུ གས་དེའི་གཞུང་ལུ གས་ཁག་ལ་ཟླ་རེ་ཙམ་སླབོ ་
ཁྲིད ་ཀྱི ས ་དམི ག ས་བསལ་བགྲོ་གླ ངེ ་དང་སླབོ ་སྦ ང
ྱོ ་ཐུ བ ་པ་

མི་མང་རྣམས་ལ་ཆོས་

མཐིལ་ཕྱིན་གནང་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

མི་རིགས་ས་ོ སའ
ོ ་ི སྐད་རིགས་

དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་གྲྭ་བཙནུ ་རྒྱུན་གནས་ཆེད་གཞི་རིམ་

སླབོ ་གྲྭ་ནས་བཟུང་ནང་ཆོས་ག་ོ རགྟོ ས་སྤལེ ་ཐབས་དང། དགེ་

རྒན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ནང་ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་

ཚན་འཇོག་ཕག
ྱོ ས་སྐར
ོ ་བཅས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་

༡།

བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་

འ་ོ ཆ་ུ གཅིག་ཏུ ་འད ྲེས་ཐབས་སུ་ཡེ ་ཤུ་དང་། ཧནི ་རྡུ། ཁ་ཆེ་

སག
ོ ས་ཆོས་ལུགས་ས་ོ སའ
ོ ་ི ལྟ་གྲུབ་ཕན་ཚུན་ང་ོ སྤདྲོ ་མཚམས་
སྦར
ྱོ ་གྱི་ཚད་མཐའོ ་ི བགྲོ་གླངེ ་དང་།

ག་ོ རགྟོ ས་གང
ོ ་འཕེལ།

ཉམས་མྱོང་སྤལེ ་རེས་བཅས་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ནང་དུ་ཟས་བཅདུ ་བཟང་ངན་ཉམས་ཞིབ། ཟས་བཅདུ ་བསནྟེ ་

ི ་ཀྱི་
༢། དེང་རབས་དང་བསྟུན་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གཉས

ལས་གཞི་འད་ི ཡང་མུ ་མཐུ ད་ཚགས་ཚུད་པོ་གནས་ཐུ བ་པར་

བགྲོ་གླངེ ་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནྟེ ་པའ་ི བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་

༣། ༸གང
ོ ་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའ་ི བཀའ་དགང
ོ ས་བཞིན་

འཐུ ང་ཆུ་དམར་རིགས་སོགས་དགནོ ་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་བཀག་

དབུ་མ་

སུ ་ཟས་རི གས་གསར་རྙིང་ཇི ་འདྲ་ཡི ན་མིན་ཐད་ལ་བརྟག་

དགག་བཞག་སྤངོ ་གསུ མ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་གནང་དགས
ོ ་རྒྱུ།

༤། གལ་སདྲི ་བྱུང་ན་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་གསལ་བའ་ི སལ
ྲོ ་

གནད་དནོ ་གཅིག་ཏུ ་འབབ་པའ་ི མཐུ ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་གནད་

དགས
ོ ་གལ། སྤྱི་མོས།

ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱིས་མངོན་སུ མ་མྱོང་གྲུབ་

གཞུང་ཆེན་གཅིག་གི་ལེ་ཚན་རེར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་

ཕན་གཞི་རྩར་བཟུང་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་བའ་ི ཐབས་ལ་

དང་ཕར་ཕྱིན་སག
ོ ས་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོ སའ
ོ ་ི འདདོ ་ཚུལ་ དང་

ི ་
ཀྱི་རྒྱུས་ལོན་དང་། ཆོས་ལུགས་འདྲ་མཉམ་དང་། གཉས

འབད་བརྩོན་དགོས་གལ། སྤྱི་མོས།
༣།

འབར་མ་སོགས་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་མང་པ་ོ ཞིག་

ནས་རང་རེའ་ི བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་རབ་བྱུང་

པ་རྣམས་ལ་མཐངོ ་སྣང་མ་བདེ་བ་ཡོ ད་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག་པས་
རང་རེའ
ེ ་ི ངོས་ནས་དེ་ལུགས་ཐུ གས་གཟབ་དགས
ོ ་རྒྱུ།
མོས།

སྤྱི་

གནང་ཐབས་དང་།

དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན།

སྤྱི་མོས།
༤།

གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སྐརོ ་ལ་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་གང་འདྲ་ཞི ག་གནང་ནའང་འབྲེལ་

ཡོ ད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་འགན་ཁུར་ཚུལ་

བཞིན་ལེན་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

དེ་བཞིན་འཐུ ང་ཆ་ུ སག
ོ ས་ལ་ད་ོ སྣང་དགས
ོ ་རྒྱུ།

ཐབས།

བསྡམོ ་དགས
ོ ་པ་དང་། སྔ་ོ ཚལ་རིགས་སག
ོ ས་ཉསོ ་པའ་ི སྐབས་

དཔྱད་དགས
ོ ་གལ། སྤྱི་མོས།

རྒྱུན་གྱི ་ལུ ས་སྦྱོང་དེ་ཡང་དར་སྤལ
ེ ་དང་རྒྱུན་འཛིན་གནང་
དགས
ོ ་པ་དང་། ལུས་སྦངྱོ ་དེས་སེམས་ཁམས་ཞི་བདེ་ཡོང་

ཐབས་ལ་སྨན་ངེས་པས་ཆོས་བརྒྱུད་སུ ་ཞི ག་ལ་ལུས་སྦངྱོ ་ཁདྲི ་
ལུང་ཡོད་ཚེ ། དར་སྤལེ ་རྒྱུན་གནས་གནང་གལ། སྤྱི་མོས།

ི ་ཀར་འཕྲོད་བསནྟེ ་དགས
༥། ལུས་སེམས་གཉས
ོ ་པར་བརནྟེ །

༤། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའ་ི དབར་

༥། གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་གྲངས་ཀ་གཙོ་བ་ོ

དམིགས་བསལ་འཕྲོད་བསནྟེ ་སྐརོ ་གྱི་དེབ་ཆུང་རི གས་བསྒྱུར་

རྟེན་འབྲེལ་བཅས་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་དང་

སོ་སོའི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི ་གྲངས་ཚད་ལ་ཐུ གས་

པ་དང་།

ཆེ ་ཁག་ལ་ཆོ ས་ལུ གས་གཞན་གྱི་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པ་སྐུ་མགྲོན་དུ་

གྲོས་གཞི་དནོ ་ཚན་བཞི་པ།

འབྲེལ་ལམ་ཟབ་མོ་ཡོ ང་ཆེད་འདུལ་བ་དང་།

བྱམས་བར།ྩེ

གནང་མུས་ཐོག དམི གས་བསལ་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ མཛད་སྒ་ོ
གདན་ཞུ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ། སྤྱི་མོས།

མ་ཡི ན་པ་སྤུས་ཚད་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཕྱིས་སུ ་ཆོས་བརྒྱུད་
ཞིབ་ཀྱིས་གྲངས་ངེས་ཅན་གཏན་འབེབས་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

དགོ ན ་སྡ ་ེ སོ ་ སོ འི ་ གྲྭ ་ བཙུ ན ་རྣམས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་ཐོག ་

གྲོས་གཞི་དོན་ཚན་གསུ མ་པ།

ི ས་སྐངྱོ ་དང་འགན་འཁུར་གནང་ཕག
གཟག
ྱོ ས་ཇི་དགེའ་ི སྐརོ །

དང་གོང་སྤལེ ་གནང་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐརོ །

༡།

གཞུང་ཆེན་རི གས་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་གྱི་ལས་གཞི ་རྒྱུན་སྐྱོང་
གྲོས་ཆོད།
༡།

ད་ལྟ་གནང་བཞིན་པའི་རི གས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་

ཉམས་ཞིབ་མུ་མཐུ ད་དགོས་པ་དང་།

ད་ཕན་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་ལ་ཞན་ཆ་མཐོང་

བས།

དེ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་

གྲོས་ཆོད།

དགནོ ་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་དཔེ་ཁདྲི ་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་

དམིགས་གསལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་
། སྨན་ཁང་སྔ་ཡོད་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་ཇི་དགས
ོ ་རག
ོ ས་འདེགས་

དང་།

མེད་རིགས་ལ་གསར་དུ་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་

མཐུ ན་རྐྱེན་སྐྲུན་དགས
ོ ་པ་དང་།

དུས་ནས་དུས་སུ ་གནས་

བརྟན་བགྲེས་སང
ོ ་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསནྟེ ་གྱི་བརྟག་ དཔྱད་ཀྱི་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དེང་རབས་

མཐུ ན་འགྱུར་དགས
ོ ་གལ། སྤྱི་མོས།

དམི གས་བསལ་སྤྲད་དེ་ལག་བསྟར་ཐུ བ་དགས
ོ ་པ་དང་། ལག་

སེམས་བདེ་ཐང་གི་སླབོ ་སྦྱོང་རྨང་གཞི་འཛུ གས་དགོས་པ་དང་

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

ི ་སུ ་མ་ལྷུང་བ་དང་བག་མེད་
དགས
ོ ་པ། དེ་ཡང་མཐའ་གཉས

དང་མཐུ ན་པའ་ི ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རི མ་པ་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་

འཁྱེར་དེ་ཡང་ངས
ོ ་འཛིན་ཚད་ལྡན་འཐོབ་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་
༢།

གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་རི གས་གཅིག་རྐང་འཛིན་འད་ི ཡང་

ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ ར་འགན་སྤྲོད་ལྟ་བུ་མ་ཡི ན་

པར། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི བཤད་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་དཔེ་
ཁྲིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ངོ་སྤྲོད་དང།

དེང་དུས་དང་མཐུ ན་

པའི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རི མ་བརྒྱུད་འགྲོ་དགོས་པར་མཐོང་།

༢།

དགནོ ་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པའ་ི ལུས་

། དུས་རྒྱུན་འདུལ་བའ་ི ལུང་དང་མཐུ ན་པའ་ི སྒ་ོ ནས་ལུས་སྦངྱོ ་

རྩོམ་གྱིས་དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་འགྲེམ་སྤལེ ་གང་མང་གནང་དགོས་

རྒྱུན་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་དགས
ོ ་རིགས་
དགནོ ་སྡ་ེ ས་ོ ས་ོ ནས་འཐུ ས་ཤོར་མ་སང
ོ ་བ་དགས
ོ ་རྒྱུ། གཞུང་

ལུགས་ཁག་ནང་གསལ་བའི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསནྟེ ་དང་
འབལ
ྲེ ་བའི་སླབོ ་ཚན་ཟུར་བཀོལ་གྱིས་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་

ུ ་ངུ་ནས་བཟུང་བསླབ་ཐབས་དགས
ཆང
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༦།

འབར་མ་སག
ོ ས་ཀྱི་དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ནང་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ལ་འཕྲོད་བས ནྟེ ་སླབོ ་གསོ ་ དང་ལག་བསྟར་གནང་
ཕག
ྱོ ས་སྐར
ོ ་སོགས་གང་ལེ གས་ཡོད་འདུག་པས་རྒྱུས་ལོན་
གྱིས་ལེགས་ཆ་ལེན་ཕག
ྱོ ས་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༧། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་

ནས་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུ མ་ལ་ལོ ་

དུས་རྒྱས་བཅད་ནང་གཟུགས་གཞིར་བརྟག་དཔྱད་ཆ་ཚང་རེ་
ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུ བ་པ་དགས
ོ ་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

ལྔ་པ།

གང
ོ ་གསལ་གྲོས་གཞིར་མ་འཁདོ ་པའ་ི དནོ ་གནས་

གཞན་ཐག
ུ །
ོ ་དགང
ོ ས་འཆར་དང་བཀའ་བསྡར
གྲོས་ཆོད།

༡། སྤྱིར་བདོ ་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐའུ ་ི ལམ་སལ
ྲོ ་གྱི་སྐརོ ་དང་། ལྷག་པར་

ལྷདོ ་ཡངས་སུ ་མི་འགྲོ་བར་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་ལུ ས་སྦང
ྱོ ་གནང་

༸གོང ་ས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕྲེང་ན་རི མ ་གྱི ་ ཡང་སྲིད ་ངོས ་

ཆས་ཁང་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐབས་སུ ་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་

ཕྱག་བསྟར་ཇི་གནང་ཁ་གསལ་ཞི བ་ཕྲ་འཁདོ ་པའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

དགས
ོ །

རྒྱ་གར་དབུས་ནས་རདྩེ ་ཐང་དང་ལུས་སྦངྱོ ་འཕྲུལ་

ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གལ། སྤྱི་མོས།

༣། དགནོ ་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་གི་ཁར
ོ ་ཡུ ག་གཙང་སྦྲ་དང་། སྤྱི་ཐབ་

འཛིན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུ ང ་གིས ་ཐེ་ བྱུ ས་མེ ད་པའི་ཐོག་

ཡིག་ཆ་ཕག
ྱོ ས་སྒྲིག་གནང་ས་ྟེ འགྲེམས་སྤལ
ེ ་དགོས་རྒྱུ་དང་
། ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅ་ུ བཞི་པ་འདའི ་ི ཐག
ོ ་སྐ་ུ ཡི་ཡང་སདྲི ་

བོད་དང་བོད་མི།

སྐརོ ་དམིགས་བསལ་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་སྣོལ་འཇག
ོ ་གནང་

བར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡངི ས་ཆ་ཁག་ཏུ ་གསལ་
བསྒྲགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་སྤལེ ་ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ། སྤྱི་མོས།

༢། ཆོས་ཚོ གས་འདི་ཡི ་ཐོག་ནས་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཡང་སྲི ད ་ཕེབ ས་ཕ ྱོག ས་སྐར
ོ ་ལ་

དམི གས་བསལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཟིན་ཡོད་ནའང་།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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གནད་

འགག་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཚོ གས་ཐོག ་འདི ་ ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་༡༤ ཐོག་བཀའ་སླབོ ་
བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་

བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ ་འདེབས་རྒྱུ་དང་།
དེང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་༸གང
ོ ་ས་མཆོག་ལ་གཞི ་མེད་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་མཁན་རེ་ཟུང་ཡོ ང་བཞིན་འདུག་པ་ཚོ ར་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་

མས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དགག་པ་གནང་རྒྱུ་དང་།

རང་རེ་དད་

ལྡན་རས
ྗེ ་འཇུག་པ་ཡོངས་ནས་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་

པའི་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

གསུ ངས་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།། སྤྱི་
མོས།

བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༤ པའ་ི དབུ་བཞུགས་བླ་ཆེན་

ཚོ གས་ཞུགས་འཐུ ས་མི་ཡོངས་ནས་བདོ ་རབ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༩ རེས་གཟའ་
གནས་ས་ཕག་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ པ་སངས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆ་ུ ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་མེད་

མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་གྲོས་གཞི ་གྲོས་

གིས་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་༸ཞབས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བླང་དོར་བཀའ་

ཀྱི་མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སྲི་ཞུའ་ི

འཁར
ོ ་རིམ་པ་གསུ མ་བསྐརོ ་ཚུལ་དང་།

རྣམ་པ་དང་།

༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ ལ།། །།

པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་
སར
ོ ་འཁདོ ་གནང་མཛད། སྐབས་དེར་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
ལས་བྱེད་གཙོ ་བར
ོ ་གྱུར་བའི་སེར་སྐྱ་ཕ་ོ མོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་

བས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤསོ ་སོགས་

www.mwa.tibet.net

༸གང
ོ ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་
བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའ་ི ཁ་
ི ས་པར་འཚལ།
བྱང་ཐག
ོ ་གཟག
www.bod.asia

ལ་མཎལྜེ ་རནྟེ ་གསུ མ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་བསནྟུ །

བདོ ་

ཆོད་ཁག་ལྷ་སྙན་སྒནྲོ ་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས།

སྤྱི་ནརོ ་

སླབོ ་སྩལ་བའ་ི སྙངི ་པརོ ། སནྟོ ་པ་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་

སངྲོ ་བཙན་སྒམ་པ་ོ དང་།

བདོ ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་

ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་སྐབས་ནས་མཁན་ཆེན་

ཐོགས་ནས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུ མ་སྒ་ོ ནས་ཕེབས་བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་

ཞི ་ བ་འཚོ ་ སོ ག ས་ཀྱི ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་དར་སྤལ
ེ ་

མར་ཚོ གས་ཁང་གསར་པར་རབ་གནས་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་

ནས་གསུ ང ས་པའི་ བླའོ ི་ རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་སོ ག ས་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

པ་དང་།

དེ་ཡང་མགནོ ་པ་ོ མཆོག་གི་ཐག
ོ ་

དེ་རས
ྗེ ་ཚོགས་ཁང་གི་ཡང་སངྟེ ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས།

མཛད་ཚུལ།

དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་ནང་ཆོས་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོ སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་

སྐབས་དེར་སྡངི ས་ཆེའ་ི སངྟེ ་བདོ ་མིའ་ི

བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོས་གོ་སྐབས་དམ་

བླ་ཆེ ན་རྣམ་པ་དང་བླ་སྤྲུལ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་

གཞག་དེ་དག་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ནང་འཁྲིད་

ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅ་ུ བཞི་པའ་ི ཐག
ོ ་ཕེབས་པའ་ི བསྟན་བདག་

ཐོག་མར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད།

དེ་ ནས་ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ ཐ ོག ་ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་

མཆོག་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

འཛི ན་གྱི ས་ནང་ཆོ ས་ནས་གསུ ངས་པའི་ཚན་རི ག་གི ་རྣམ་
ཐབས་ལ་འབད་དགས
ོ ་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་།

སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ལུང་ཙམ་ལ་མ་བསནྟེ ་པར་རི ག་ལམ་ཐོག་ནས་
འགྲེལ་བཤད་བརྒྱག་ཐུ བ་ཚེ ་འབྱུང་འགྱུར་དུས་རབས་མང་

པའོ ་ི རིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་། དབང་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
རྟུ ལ་དད་པའ་ི རས
ྗེ ་འབྲང་ལྟར་བྱས་ཚེ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཡུ ན་རི ང་གནས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡི ན་སྐརོ །

བྱོལ་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤལེ ་བ་དང་།

བཙན་བྱོལ་བ་

ཚོས་ཀྱང་བྱེས་སུ ་སྒྲིག་འཛུ གས་ང་ོ བར
ོ ་བསྡད་ནས་བདོ ་ཀྱི ་

དེ་སྔ་ཚན་རིག་པས་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་ཞི ག་

ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུ མ་ཐོག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི ་

ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞི ་ནས་

བཤད་བྱེད་སྐབ ས་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ་ ཡང་སྤྲོ་ སྣང་སྐྱེ་

ཡོ ད་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། དུས་རབས་ ༢༠ མཇུག་
དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་སླབེ ས་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་མི་འདས་གྲོངས་

ཕྱིན་རས
ྗེ ་ཐུ གས་དམ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་ད་ོ སྣང་དམིགས་
བསལ་ཞིག་བྱེད་བཞིན་པ་དང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་བྷངེ ་

ལོ ར་ཁུལ་དུ་མོ་སི་ཁ་ོ མཐ་ོ སླབོ ་ཀྱིས་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་

ཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་སུ ་མི་འདས་གྲོངས་ཕྱི ན་

ནས་ཐུ གས་དམ་བཞུ གས་མཁན་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་
བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙུགས་ཡོ ད་པ་དང་།

།འཇིག་རནྟེ ་བདེ་བ་ཇི་སྙདེ ་པ། །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདདོ ་ལས་

བྱུང༌། །འཇིག་རནྟེ ་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཇི་སྙདེ ་པ། །དེ་ཀུན་བདག་བདེ་

འདདོ ་ལས་བྱུང༌། །ཞེས་དང་། ས་སག
ོ ས་འབྱུང་བ་ཆེན་པ་ོ

ཉམས་གང
ོ ་འཕེལ་བྱས་ནས་ཡོ ད་པ་དེས་བོད་ནང་ལ་འགྲེལ་

དང་། །ནམཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་

གཞིར་གྱུར་ཡོད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཤོག །

ཕྱོགས་མཚུ ངས་བདོ ་ནང་རང་ལུ ས་མེ ར་སག
ྲེ ་གནང་མཁན་

ཚོས་བསྟན་སདྲི ་མི་རིགས་སྙངི ་བཅངས་ཐག
ོ ་ནས།

འཛམ་

ནས་ད་ཆ་བདོ ་མི་རང་སགྲེ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་

༡༥༤

གླངི ་གཞན་ལ་དྲན་སྐལ
ུ ་གཏོང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་
བྱུང་བ་དེ་དག་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།

དེ་ཙམ་སྙངི ་

དནོ ་འགྲུབ་པའ་ི ཕྱིར།

།རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའ་ི གཞིར་ཡང་

དེ་འདྲའ་ི སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དེའང་ཚེ ་གཅིག་གི་སྐད་ཆ་མ་རེད།

ི ་མཚན་ཉདི ་པ་མང་པ་ོ ཞིག་ཕེབས་ཡོད།
འདར

ཅེས་དང་།

དགེ་བཤེས་ཚོ ས་ཚི ག་ལ་འབྱམས་ནས་རྩོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཐག
ོ ་

ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་བཤད་ཡམས་ཐོག་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་ཕན་ཐག
ོ ས་མེད་སྟབས།

ཟེར་དུས་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞིག་ཏུ ་སྣང་སདྲི །

དེར་མགནོ ་པ་ོ

སབྟོ ས་ཡོད་མཁན་ཞི ག་གི ས་གཞན་ལ་འཚེ ་བ་བྱེད་མ་ཐུ བ་

གཞིས་ཆགས་སོགས་སུ ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་བསྟི་གནས་

བ་ནས་མ་བྱས་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལུས་པོ་མེར་སྲེག་བཏང་བ་

སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བདེན་ཚིག་སྨནོ ་ལམ་ནང་དུ།

གནང་རས
ྗེ ་སྐ་ུ པར་ལྷན་སྒནྲོ ་མཛད་འདུག

མཆོག་རི ང་མི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་མོན་གྷ་ོ

པའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་མི་གཞན་ལ་གནདོ ་པ་རྩ་

འདས་པ་ོ ཚོའ་ི ཆེད་དུ་ང་ཚོས་

ཁང་དེར་ཡང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ །

དེ་དག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག

མཐོང་ཆུང་ལྟ་བུ་བྱེད་སལ
ྲོ ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ ་བཙན་བྱོལ་བ་

།བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སདྲི ་རང་རིགས་སླད། །གཅེས་པའ་ི

དེ་སྔ་བདོ ་པའི་ཆོས་ལ་བླ་མའི་ཆོས་ཟེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་
ཆགས་རས
ྗེ ་རི མ་བཞི ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་

དེའང་བསླབ་གསུ མ་ཉམས་ལེན་ཡོད་པའ་ི སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་རྩ་ཆེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་དང་།
ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་ནུབ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་མོན།
འབྲས་
ལྗངོ ས་དང་བཅས་པ་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

པ་དང་།

བོད་མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་རས
ྗེ ་ང་ོ ཤེས་

པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏོགས་མེད་པའི་དུས་སྐབས་སུ ་ཧི་མཱ་ལ་

ཡི ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་བླ་ོ གཞག་ས་

ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད་ཅིང་།

བར་ལམ་ས་ཁུལ་དེ་

ལུས་སགྲོ ་ལོངས་སྤདྱོ ་ཡོངས་བཏང་ས།ྟེ །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་

སྒྲུབ་པའ་ི སྐ་ྱེ བ་ོ རྣམས།
།གྲུ་འཛིན་མགནོ ་དེས་ཐུ གས་རས
ྗེ ་
སྐངྱོ ་བར་མཛོད། ། ཅེས་སྨནོ ་ལམ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགས
ོ ་
པ་དང་།

ཡང་སདྲི ་སྐརོ ་ལ་ཁྱེད་ཚོས་ཁུར་ཧ་ཅང་བླངས་འདུག

དེ་སྔ་

ཨ་རི འ་ི གསར་འགདོ ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུ ག་སྐབས་ཡང་སདྲི ་

ངས
ོ ་ཀྱིས་མིག་ཤེལ་འད་ི མར་ཕུད་

ནས་ངས
ོ ་ཀྱི་གདངོ ་པར་ལྟསོ ་ཤིག

ཡང་སདྲི ་བལྲེ ་བ་འདུག་

༨༤ ནས་ ༨༥ སྒང་སླབེ ་བཞིན་ཡོད། ལུས་པ་ོ བདེ་ཐག་ཆོད་

ུ ་
ཡི ག་ཡི ན་ཞིང་། དེའ་ི ཐད་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་པཎ་ྜི ཏ་ནེ་རས

ཡིན། སེམས་པའང་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་ཡོད།

གཙོ་བ་ོ བྱང་ཆབུ ་

གནང་བར་བརྟེན་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་དེ་དག་ཚུགས་

།བདག་གིས་དེ་རིང་སྐབྱོ ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

།སྤྱན་སྔར་འགྲོ་

ཧ་ཅང་ཐུ གས་ཁུར་བསྐྱེད་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུགས་ཆེ་

ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

གཞིས་ལུས་བོད་མི ་ཚོ ས་ལྷག་བསམ་ར་ྩེ གཅིག་དང་།

དད་

དམ་གཡོ ་བ་མེད་པ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དེས་བདོ ་མི་བཙན་

དེ་ནས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་བསྟན་

འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུ ང་བཤད་
ལྷན་ཚོགས་གྲོལ་རས
ྗེ ་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ལས་གཞིའི་

སྐར
ོ ་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་མགོན་པོ་

མཆོག་ཐུ གས་དགས
ྱེ ་ཚོར་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་གངས་

སྐྱིད་ནང་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བྱུང་བར་བརནྟེ ་ང་ོ

ལས་ཁུ ང ས་མ་ལག་གསར་འཛུ གས་བྱུ ང ་བ་དེ་ དག་ལ་

ྲི ་སྐབས་མི་འདུག་ཟེར་བྱུང་། ངས
གམ་ཞེས་དས
ོ ་རང་ད་ཆ་ལོ་

Nehru

ཞེས་

པའ་ི འབྲུ་དནོ ་ལྟར་༸སྐའ
ུ ་ི ཡང་སྲིད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

མི འི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པའི་ཐོག་གྲོས་ཆོ ད་བཞག་

བདོ ་མི་ཚོ་ལུ ང་པ་ཤོར་ཡང་གཞི་མེད་ས་ཞི ག་ལ་གཞི ་གསར་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་པའ་ི རིག་གཞུང་དང་སྐད་

དུ་བལྟས་ནས་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་བྱེད་དགས
ོ །

མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འདུག ཅེས་འགྲེམས་སནྟོ ་གསར་

ྲི ་བྱུང་།
སྐརོ ་སྐད་ཆ་དས

པ་ཞིག་ཚུགས།

དེར་བརནྟེ ་ཁ་ནང་

གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་

དག་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།
སོག་ཡུ ལ་ནས་ཀྱང་གྲྭ་རྒྱུན་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཡོ ད་སྐརོ །

དགེ་བཤེས་

སེམས་ཀྱི་ཐུ གས་རས
ྗེ ་རེད།

བ་བདེ་གཤེགས་ཉདི ་དང་ན།ི །བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བསོ ་

ཟནི ་གྱིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སག
ོ ས་དགའ་བར་གྱིས། ཞེས་

བཤད་སྐབས་སྣང་སདྲི ་གཉེན་ལ་ཤར་བ་རེད།

རྒྱག་ལས་གཞི་དང་།

བསྔགས་བརདྗོ ་མཛད་འདུག

ཚོགས་ཁང་ཕྱི་རལ
ོ ་དུ་བདོ ་མི་

བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པར་ཕྱག་གཡུ ག་མཛད་

ནས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་༸ཞལ་བསྒྱུར་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གང
ོ ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང། དབུས་
བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་

བསྒྲགས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་
ི ས་པར་འཚལ།
བྱང་ཐག
ོ ་གཟག
www.bod.asia

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་བ།
རྣམས་ཕྱག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་གནང་རྒྱུ།

༡༽ བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་པའ་ི ཆོས་སྡ་ེ ཁག་གི་

མཁན་བླ་སྤྲུལ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་སྣང་ཆེར་བསྐྱེད་

ཀྱི ས ་ད་ཕན་༸རྒྱལ་བའི་ བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་
གནང་དང་གནང་མུ ས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་གཞུང་

ཆེན་སླབོ ་གཉེར་ལ་འབད་བརྩོན་སྔར་ལྷག་གནང་དགས
ོ ་རྒྱུ།
༢༽

ི ་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་དང་གང་ཟག་སྒསོ ་བཙན་གཉས

ཁྱད་པར་ཤེས་པའ་ི སྒ་ོ ནས་མད་ོ སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་
དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཡོ ངས་ནས་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་སྔར་ལྷག་

གནང་དགས
ོ ་རྒྱུ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩

མེད་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་

བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རིང་རྡ་ས་གངས་སྐྱི ད་ཚོ གས་ཁང་

ཀྱི ་ཐོག་མར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་

ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་

བཅ་ུ བཞི་པའ་ི གྲུབ་དནོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་སྐརོ ་དང་།

གསར་པའི་ནང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཆོ ས་རི ག་ལས་

པ་འཚོ གས་བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟར། དེ་རིང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་

གཡུ ་ཐག
ོ ་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་

གྲོས་ཆོད་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་གནང་དནོ །

ཟུར་རྒྱན་

གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ཐོག་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅ་ུ བཞི་པ་

ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཅོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་། ཆོས་རིག་

མིའ་ི ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའ་ི ཉནི ་གསུ མ་པའ་ི ཚོགས་

ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས། ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤

རྩིའ་ི བླང་དརོ ་ལམ་སནྟོ ་བཀའ་སླབོ ་དང་།

མཇུག་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒའོ ་ོ ཐག
ོ ་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་བོ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག ཆོས་རིག་དྲུང་
པའ་ི ཐག
ོ ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་
དང་བཅས་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་རྣམ་པ།

ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་

པ། བཙན་བྱོལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི རིས་མེད་བདོ ་ཀྱི་གདན་

ས་ཆེ་ཁག་གི་མཁན་རིན་པ་ོ ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་མཁན་པོ་རྣམ་

པ། སྣེ་འཛི ན་སླབོ ་དཔོན། འགན་འཛིན་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ། རིས་

དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བོད་
མགནོ ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀནྲི ་བསྐྱངས་ཏེ།

གསུ ང་གི་བདུད་

བདག་ཅག་ཁ་བ་

ི ས་ཀྱིས་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟག

ཚེ ་རབས་ཀུན་ཏུ ་རྗེས་སུ ་གཟུང་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྤྱི་

༣༽

ནང་པའ་ི གཞུང་ནས་གསུ ངས་པའ་ི སེམས་ཁམས་རིག་

པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་ལ་ད་ོ སྣང་ཐོག་ཚན་རི ག་དང་

མཉམ་དུ་དཔུང་པ་མཉམ་བཤི བ་ཀྱིས་བསྐདྱོ ་ན་ནང་པའ་ི ཆོས་

འད་ི མུ་མཐུ ད་དུས་རབས་ཁ་ཤས་གནས་རྒྱུ་ལགས་པས། དེའ་ི
ཐག
ོ ་ཚང་མས་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་ཆེ།
༤ ༽

བདོ ་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་དནོ ་དུ་འཚེ ་བ་མེད་

པའི་ལམ་ནས་རང་ལུ ས་མེ ར་བསག
ྲེ ས་གཏོང་གནང་མཁན་

ཚོ འི་ཆེ ད་དུ་ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་མཚམས་སྦྱོར་གནང་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་ཟུར་རྒྱན་གྲོས་ཆོད་དུ།

བདོ ་མིའ་ི ཆོས་

ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ པའ་ི ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས། ཅེས་

གསུ ངས།

དེ་རས
ྗེ ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཆོ ས་

སྨནི ་བྱུང་བར་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསྟན་བདག་བླ་

རི ག ་དྲུ ང ་ཆེ ་ ལུ ང ས་རྟོག ས་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ འི ་

ལྷག་ཏུ ་ཆེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་ཀྱིས་

པ་རྒྱལ་ཁའ་ི ངང་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ནས་བཀྲིན་བླ་
བསྩལ་བའ་ི གཤམ་གསལ་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གྱི་དགོངས་དོན་

གསུ ང་བཤད་གནང་སྟེ་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་

www.mwa.tibet.net

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་༸སྐའ
ུ ་ི ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱ་རི གས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་ཨ་རི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ ་ཁང་གི་ག་ོ སྒྲིག་འགོ ་ཁེ་ན་ཌའ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཊ་ོ རོན་ཊའ
ོ ་ི
ནང་རྒྱ་རིགས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་

བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སྐབས། ཁུལ་
དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི ཁེ་ན་ཌ་རྒྱ་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བ་བརྒྱུད། འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའ་ི བླ་

མ་མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་བདག་དབང་
ཡོ ངས་རྫོགས་བོད་མི ་དང་།

༸གང
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་

༸སྐ་ུ ཉིད་ལ་ཡོ ད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དནོ །

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ མཁྱེན་
ི ་ཡོངས་ཀྱིས་ངས
བརྩེའི་ཡོ ན་ཏན་ལ་འཛམ་གླང
ོ ་འཛིན་དང་

བརྩི་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གང་ཉདི ་ཀྱིས་འདནོ ་གནང་

མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་

ཕྱི་སྡདོ ་རྒྱ་རི གས་ཁདྲོ ་ད་ོ སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཇེ་མང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅདོ ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐད་ཐེ་

བྱུས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་བཏང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ ་བཤད་པ་དེར་བོད་མི ་ཚོ ས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་རིགས་ཚོའ་ི

ཁྲོད་དུའང་སེམས་འཚབ་དང་དགག་བྱ་གནང་མཁན་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད།

དེ་རི ང་བོད་རྒྱའི་འབལྲེ ་ལམ་ཐགོ ་བགྲོ་གླངེ ་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ་རི གས་
མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་སྡདོ ་རྒྱ་རིགས་ཡོངས་ལ་འབདོ ་སྐལ
ུ ་ཞུ་

རྒྱུར།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི ཡང་

སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི། མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཞིག་ཡི ན་ཞིང་།

འབྱུང་འགྱུར་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་
བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བོད་མི ་དང་།

༸གངོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་༸སྐ་ུ ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དེའ་ི

ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའི་བདག་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པ་ནི་ཆོ ས་མེ ད་སྨྲ་བ་ཡི ན་ཞི ང་།

ལྷག་པར་འཚེ ་བར་གཞི ་བཅོལ་ནས་དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་བྱེད་

མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

བདོ ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རས
ྗེ ་བདོ ་མི་ཚོར་གདུག་རྩུབ་མནར་
གཅདོ ་བཏང་བ་དང་།

བདོ ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་དད་རང་

དབར་གོ་རྟོགས་དང་བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་ལེ ན་ཇེ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ ་བཞིན་

ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་བདོ ་ཀྱི་མདུན་ལམ་དེ་བདོ ་མི་ཁ་ོ ནས་ཐག་

དབང་། སྐད་ཡིག ཁར
ོ ་ཡུ ག་སག
ོ ས་ལ་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་

གཅདོ ་བྱེད་དགས
ོ ། ཞེས་འཁདོ ་འདུག

མཚམས་འཇགོ ་བྱེད་དགས
ོ །

ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པ་དང་། ཁེ་ན་ཌའ་ི རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་

ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ ་མི་རིགས་རྩ་མེད་

ཧངོ ་ཀོངྒ་འབལྲེ ་མཐུ ད་ཚོགས་པ། ཧངོ ་ཀོངྒ་གསར་པའ་ི རིག་

དོན་ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་ནས་བདོ ་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་

དེ་ཡང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོགས་དེར་རྒྱ་

པའི་ཐག
ོ ་ནས་རྩ་མེ ད་གཏངོ ་བཞིན་པ་དེ་དག་འཕྲལ་མར་

བདོ ་མི་དང་རྒྱ་མིའ་ི དབར་ཡུ ན་རིང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབལྲེ ་བ་
བཟ་ོ ཐབས་དང་།

བདོ ་ཀྱི་གནད་དནོ ་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་

གྱི་འཁནོ ་འཛིན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་

པའོ ་ི བསམ་བླ་ོ ཞིག་ཡོད།

བདོ ་རྒྱའ་ི འབལྲེ ་ལམ་གངོ ་མཐར
ོ ་

གཏངོ ་ཐབས་མཛད་བཞིན་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཛད་
རས
ྱོ ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ྗེ ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐར
གང་ཉདི ་ཀྱིས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བདོ ་རྒྱ་འབལྲེ ་མོལ་

བྱ་རྒྱུ་དེ་མུར་ལུས་ཡོད་ཀྱང་།

བདོ ་མི་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་

གོང་གི ་བསྒྲགས་གཏམ་དེར་རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་
དང་། རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་མནའ་སྦྲེལ་ཚོགས་པ། ཁེ་ན་ཌ་
གཞུང་ཚོགས་པ་སག
ྱོ ་གནང་འདུག
ོ ས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐར

རིགས་མི་གྲངས་ ༦༠ ཕེབས་པ་ཚོར་དནོ ་གཅདོ ་དངས
ོ ་གྲུབ་

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གཞིས་ལུས་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོ ་ི དབང་སྒྱུར་འགོ

དཀའ་སྡག
ུ ་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱོང་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་བདོ ་མད་ོ སྨད་རྔ་བའ་ི རའྨེ ུ་ར་ུ མ་ཡུ ལ་ཚོ་དང་

ཐག་ཉེའ་ི གྲོང་བར་ནས་རང་ལོ་ ༢༤ ཙམ་ཡིན་པའ་ི བདོ ་མི་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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ཡོ ན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུ ས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་འདས་
གྲོངས་སུ ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐརོ །

ཧངོ ་

ཀོངྒ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོས་དཔའ་ངར་ཆེ ན་པོས་རང་དབང་དང་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

མང་གཙོ འི་དོན་དུ་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་བཞིན་པར་བསྔགས་
བརྗོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདུག

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ད་ལྟ་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལག་བསྟར་

རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བཞི ན་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་
བྱུས་ནི། གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ ་རྒྱའ་ི གནད་དནོ ་གསལ་
བའི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ཡི ན་ཡང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་

ནས་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་བརྟེན།
ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ་རི གས་ཚོ ས་རང་གི ་གཉེན་ཉེ་རྒྱ་རིགས་གཞན་

རྣམས་ལའང་བརྒྱུད་སྐུལ་གནང་ནས་བདོ ་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་
སྐརོ ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརདྗོ ་གནང་དགས
ོ ་པའ་ི
འབོད་སྐལ
ུ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག

སྐབས་དེར་ཁེ་ན་ཌ་བདོ ་ཀྱི ་རིག་གཞུ ང་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
ཚོགས་གཙོས་ཁུལ་དེར་བོད་མི ་གཞི ས་སྤ་ོ ལས་གཞི འི་སྐར
ོ ་
འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད།

རི ག་དང་།

ས་གནས་སུ ་བདོ ་ཀྱི་ཆོས་

སྐད་ཡི ག་སོགས་འཛི ན་སྐངྱོ ་སྤལེ ་གསུ མ་གནང་

དང་གནང་མུས་ཡི ན་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག

ལྷན་ཚོ གས་སུ ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་རི གས་དེ་དག ཁེ་ན་ཌའ་ི རྒྱ་ནག་

མང་གཙོ་ཚོ གས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་མནའ་སྦྲེལ་

ཚོ གས་པ། ཁེ་ན་ཌ་ཧོང་ཀོངྒ་འབྲེལ་མཐུ ད་ཚོགས་པ། ཧངོ ་
ཀོངྒ་གསར་པའི་རི ག་གཞུང་ཚོ གས་པ་ཅེས་དང་།
ས་གནས་བོད་རི གས་ཚོ ་ཡི ན་འདུག

ཁེ་ན་ཌ་

རྒྱ་རིགས་དེ་དག་ཁདྲོ ་

མཁས་དབང་དང་། ཤེས་ཡོ ན་ཅན། ལས་འགུལ་བ་སག
ོ ས་
ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་བགྲོ་གླངེ ་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱི ་ཐོག་མར་རྒྱལ་
གཅེས་པ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་རྔ་པ་རའྨེ ུ ་རུ་མ་ཡུ ལ་

ཚོ ་དང་ཐག་ཉེའ་ི གྲོང་བར་ནས་རང་ལོ་ ༢༤ ཙམ་ཡིན་པའ་ི

བདོ ་མི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུ ས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་
འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་བ་བཅས་ལ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་
གཅིག་རི ང་ཞུས་འདུག

དེ་ནས་ཨ་རི་དནོ ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་

འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་ལས་རི མ་ངོ་
སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣ ཉནི ་བདོ ་མིའ་ི བླ་

པ་གཅིག་ཁ་ོ ན་མ་གཏགོ ས་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡི ན་ན་

པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི ཕ་ོ བྲང་དུ་ཨ་རི་ཨེ ར་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་དང་།

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་

ལམ་མཐ་ོ སླབོ ་ Earlham College ནས་ས་རཱ་མཐ་ོ སླབོ ་ཏུ ་

ཤེས་ཡོན་བར་ྗེ ལེན་ཆེད་ཕེབས་མཁན་སླབོ ་མ་བདུན་དང་། བླ་ོ
རྩཱ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའ་ི སྒྲ་སྒྱུར་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་

ི ་རིང་སྦྱོང་བརྡར་ཆེད་ཕེབས་མཁན་སླབོ ་མ་བཅུ་བཞི་
ལོ་གཉས

དང་དགེ་ལས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

ུ ་དྲགས་པ་རེད།
མཐངོ ་རྒྱ་ཆང

འཛམ་གླངི ་སྤྱིའ་ི ཐག
ོ ་ནས་

ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཡོང་ཆོག་པ་

དང་། བདེན་པའ་ི རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་མཐངོ ་
ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་ཆོག

རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་

སྒྲིལ་ཧ་ལས་པ་ཡོད། ཕ་མེས་ནས་དར་བའ་ི ཆོས་དང་ཕྱི་ནས་

དར་བའི་ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུན་དབར་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་
ནས་འཆམ་མཐུ ན་ཐག
ོ ་གནས་ཡོད། དེ་ན་ི འཛམ་གླངི ་སྤྱི་ལ་

ཐ ོག ་མར་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་

མིག་དཔེར་འས
ོ ་པ་ཞིག་ཡིན།

སླབོ ་སྩལ་དནོ །

༸སྐུའི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་གསུ མ ་པའི ་ སྐར
ོ ་བཀའ་

༸སྐུའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོ བཞིའི་སྐར
ོ ་བཀའ་

ཡར་ཐོན་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱི་དངོས་པོའི་མཐུ ན་རྐྱེན་

ཞེས་སག
ོ ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

འདུག

སླབོ ་སྩལ་དནོ །

གསུ མ་པ་དེར་ངས
ོ ་རང་བདོ ་མི་ཞིག་ཡིན།

འཛུ གས་སྐྲུན་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཡོད། ད་དུང་མིའ་ི

གཞིས་ལུ ས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངས
ོ ་ལ་ཡི ད་ཆེས་དང་རེ་

ུ ་པ་དེ་དག་གི ས་སེམས་
རང་དནོ ་ཁག
ོ ་བཅུག་སོགས་བླ་ོ མ་རང

བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ལས་འགན་མཚམས་བཞག་ཟིན་པ་

བསམ་བླརོ ་དངངས་སྐྲག་དང་རེ་དགོ ས།
མ་སྐྱིད་པ་བཟ་ོ བཞིན་ཡོད།

འགྲན་སེམས།

བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བ་ོ ནང་

གི་བསམ་བླའོ ་ི ཐག
ོ ་ནས་ཡོང་དགས
ོ །

ཡོང་མིན་ན་ི ས་ོ སར
ོ ་རག་ལས་པ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་བདེ་སྐྱིད་

ཅེས་སག
ོ ས་དང་།

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

ངས
ོ ་ཀྱི ས་ཆོས་ལུ གས་ཕན་ཚུན་དབར་འཆམ་མཐུ ན་གོང་
འཕེལ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཆོས་མིང་ཐག
ོ ་ནས་

ཕན་ཚུན་འཚེ ་བའི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་རེས་བྱས་པ་ནི་བླ་ོ ཡུ ལ་

ནང་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། ཆོས་གཅིག་ཁ་ོ ན་དང་། བདེན་

བ་བཅལ
ོ ་བཞིན་ཡོད།
རེད།

སྤྱིར་ངས
ོ ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་

ད་ཆ་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་འས
ོ ་འདེམས་བྱས་པའ་ི

འག་ོ ཁདྲི ་ཀྱིས་ཆབ་སདྲི ་ལས་འགན་འཁྱེར་བཞིན་ཡོད། ངས
ོ ་

ཀྱི ས ་བ དོ ་མཐ ོ་ སྒང ་གི ་ རང་བྱུ ང ་ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་ཐ ོག ་
འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཆེ་ལ།

བདོ ་ས་མཐ་ོ ཞིང་གྲང་ངར་

རླང
ོ ས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཁར
ོ ་ཡུ ག་ཉམས་
ུ ་སྐམ་པ་ོ སག

ཆགས་ཚར་གཅིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་རང་བཞི ན་གྱིས་གསོ་བར་
ས་གནས་གཞན་ལས་དུས་ཚོད་མང་བ་འགོར་གྱི་ཡོ ད་པ་ཚན་
རིག་པས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་བདོ ་མཐ་ོ སྒང་གི་ཁར
ོ ་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ རེད།

དེའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གསོན་པར
ོ ་གནས་ཐབས་ཆེ ད་
འབད་བརྩོན་གང་ཐུ བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་

ལེན་ྜ ནས་བདོ ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོ ད།
བཞེད་སྲོལ་དེའ་ི ནང་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་། ཞི་གནས། ལྷག་

མཐོང་གི་ཉམས་ལེན་དེ་དག་ཡོ ད།

སྩལ།

ཅེས་སག
ོ ས་བཀའ་སླབོ ་

དེ་ནས་རླབས་ཆེ ན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞི ་པའི་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱི་ལས་འགན་བཞི་པ་ན།ི རྒྱ་གར་ནང་དུ་

དེ་སྔ་དཔལ་ནཱ་ལེན་ྜ ནས་དར་བའི་རིག་གནས་དེ་དག་ད་ཆ་རྒྱ་
གར་རང་གི་ནང་དུ་དར་འཕེལ་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རྒྱ་

གར་གནའ་རབས་སེ མས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད།

རིག་

སྟབས་རྒྱ་གར་ནང་བར་ལམ་ཉམས་ཆགས་ཕྱིན་ཡོད།

དེར་

གནས་དེ་དག་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་
བརྟེན་ངོས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྜ་ནས་དར་

བའི་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་

དེ་དག་བསྐྱར་དར་ཡོ ང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ད་ྲི བ་རྣམས་ལ་

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི ་
པའི་གྲོས་ཆོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ །
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡
ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒ ར ་དུ་ ཧི ་ མཱ ་ ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་

འཐུ ས ་མི ་ རྣམ་པས་ཟུ ར ་ཚོ ག ས་

ཤིག་སྐབས།

ཉེ་ལམ་བདོ ་མིའ་ི

ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་

ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དམི གས་བསལ་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུ མ་གཏན་འབེབས་གནང་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་
རྒྱབ་སྐར
ུ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག
ྱོ ་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་གྲོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དགས
ོ ་པའ་ི འབདོ ་སྐལ

དེ་ཡང་ཟུར་ཚོགས་སྐབས་འཐུ ས་མི་རྣམ་པའ་ི ཐག་གཅདོ ་གནང་བ་ལྟར་ན།

༼ ང་ཚོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པསོ ་གསལ
ོ ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། ༸གང
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མའ་ི ཡང་སྤྲུལ་ལམ་ལུགས་སྔར་མུས་བཞིན་རྒྱུན་

གནས་ངེས་པར་དགས
ོ ་པ་དང་།

གལ་སདྲི ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་གཞུང་གིས་སདྲི ་དནོ ་གྱི་དགས
ོ ་མཁ་ོ

ལ་བརནྟེ ་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི ཡང་སྤྲུལ་ངས
ོ ་འཛིན་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ ། ང་ཚོས་ངས
ོ ་འཛིན་དང་དད་མོས་ནམ་ཡང་

བྱ་རྒྱུ་མིན། ཞེས་བསྒྲགས། སྐབས་དེར་ཧ་ི མཱ་ལ་ཡི་ས་ཁུལ་ལ་དྭགས་དང་ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤི། བལ་ཡུ ལ།
མངའ་སྡ་ེ བཅས་ནས་འཐུ ས་མི་བཅ་ུ གཅིག་ཕེབས་འདུག ༽

ཧ་ི མཱ་ཅལ་

བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་ག་ྲྭ ཚང་ད་ུ
ཆོས་ཐོག་འགྲིམ་པར་ཕེབས་པའི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པར་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༤ ཉནི ་བཞུགས་

དང་རགྟོ ས་པའ་ི བདག་ཉདི ་ད།ོ །དེ་འཛིན་བྱེད་པ་སྨྲ་བྱེད་དང་།

ཆོས་ཐག
ོ ་འགྲིམ་པར་ཕེབས་པའ་ི དགེ་བཤེས་རྣམ་པར་གཟིམ་

།སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁ་ོ ན་ཡིན། །ཞེས་གསུ ངས་པ་ལྟར་སླབོ ་སྦངྱོ ་
གང་བྱས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་ཐོག་ལ་བཀལ་ནས་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལ་གཞོལ་ནས་གང་བསླབས་པ་དེ་དག་མྱོང་བ་ལ་སྦྱར་ནས་

སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ།

དཔལ་ལྡན་སདྟོ ་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་

ཆུང་མཇལ་ཁའི་སྐབས་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

ཇི་ཙམ་གྱིས་ས་ོ སས
ོ ་ཐས
ོ ་དནོ ་སྒྲུབ་

བ་ནས་མེ ད་པར་བྱས་ནས་རི གས་པ་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་

ི ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརདྗོ ་དགས
ོ ་དྲན་བྱུང་། མཛོད་འདུ་གཉས
དམིགས་བསལ་རེད། དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན། རྣམ་འགྲེལ་

གསུ མ་པ་ོ དེ་རིགས་པ་རང་གིས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་ལུང་

དྲངས་ནས། ཞེས་གསུ ངས་པའ་ི ཕྱིར། ཞེས་བརདྗོ ་སྐབས་

ལེགས། ཁྱེད་ཚོ ས་གྲྭ་ས་འགྲིམས། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ ་

ཡོ ད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གཞན་ལ་འཆད་སྐབས་དེའ་ི ཚོད་ཀྱིས་ཕན་

བཙན་དབང་གི་གཡའ་ཏགོ ་ཙམ་ཡོད། ༼ བཞད་མོ་བཞད།

པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་གསང་སྔགས་ཆོས་དེ་དག་སྦྱངས་ནས་

དེ་ཙམ་ཕན་རྒྱུ་མེད། སྔ་མོ་ངས
ོ ་ཀྱིས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་དམ་བཅའ་

འགུལ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རེད།

ལྔ་སྦྱངས། དེ་ནས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། གསང་བ་འདུས་

རང་གི ས་ཉམས་ལེ ན་ཇི ་ཙམ་ཐུ བ་མིན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་སླབོ ་
སྦྱོང་དེ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་དེ་དག་ཆ་ཚང་རྒྱུས་

ཡོ ད་ཆགས་ཡོ ད། རང་གིས་ཇི་ཙམ་ཤེས་པ་དེ་ཐས
ོ ་དནོ ་སྒྲུབ་

ལ་གཞོལ་ནས།

ི ་ཏེ། །ལུང་
སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉས

ཐག
ོ ་ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། ཚིག་སྐམ་པ་ོ རྐྱང་རྐྱང་སྐརོ ་བ་བརྒྱབ་ན་

ཚུགས་སྐབས་ལུ ང་རྩ་བ་ནས་མ་བགྲང་པར་རི གས་ལམ་རྐྱང་

རྐྱང་ཐག
ོ ་ནས་རྩོད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་མྱོང་།

སྐབས་དེར་

རྒན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕལ་ཆེར་རྒན་ཉ་ི མ་ཡང་ཡོད།

རིང་མིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ ་འབྱོར་སྐབས་ལུ ང་འདྲེན་རྩ་

༽ ལན་རྒྱག་མཁན་དེས་ཀྱང་ཞྭ་མོ་དེ་མར་ཕུད་ནས་དེ་ཙམ་
དེ་འདྲ་མི་དགས
ོ ་པ་

ི ་
བྱོས། རིགས་པ་ཁ་ོ ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་དགས
ོ ། ཐེངས་འདར

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ ་དེ་འདྲ་བརྗོད་དགོས་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་
ཡོད།

སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་འད་ི རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ རེད།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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རྒྱན་དྲུག་མཆོ ག་གཉིས་ནང་ཞི ་བ་འཚོ ་དང་ཟླ་གྲགས་མེ ད།

ཞི་བ་ལྷ་ཡང་མེད།

འགྲེལ་པ་དནོ ་གསལ་མཛད་མཁན་སླབོ ་

དཔནོ ་སེང་ྒེ བཟང་པའོ ང་དེའ་ི ཁངོ ས་སུ ་མེད།

དེར་བརནྟེ ་

ངས
ོ ་ཀྱིས་པཎ་གྲུབ་བཅ་ུ བདུན་བཟས
ོ ་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཀའ་

འགྱུ ར ་བསྟན་འགྱུ ར ་གྱི ་ གཞུ ང ་དེ་ དག་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང ་

སྐབས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་བའི་ཚན་རི ག་གི ་

སྡ་ེ ཚན་གཅིག དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པས་ནང་པའ་ི གཞུང་ནས་

གསུ ངས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དགོས་
མཁ་ོ ཧ་ཅང་མཐངོ ་བཞིན་འདུག

དེང་དུས་ནུབ་ཕག
ྱོ ས་ཚན་

རིག་པས་ཆོས་བརྒྱུད་དེའང་དད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་འགྲོ་

ལྷག་པར་དུའང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་རི གས་པ་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

དེར་བརྟེན་ཚན་རིག་དང་ལྷན་དུ་དཔུང་

པ་མཉམ་གཤི བས་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་པ་རེད།

ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་དད་པ་

གཙོ་བརོ ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

ཉེ་ལམ་ངས
ོ ་རང་ཨོ་

ཆོས་ལུགས་

རངྒ་བྷཌ་དུ་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་སླངོ ་མང་པོ་ཕེབས་འདུག

འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་ནང་དུ་མཆོ ད་བརྗོད་ཉན་ཐོས་ཞི ་འཚོ ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རེད། འནོ ་ཀྱང་རིགས་པའ་ི ལམ་ནས་སངས་

གཞན་དག་གིས་འགྲོ་ཐུ བ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད།

དེར་བརནྟེ ་

འགྲེལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་དབང་རྟུ ལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་དང་
དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གསུ ངས་ཡོད།

དབང་རྣོན་

ཆོ ས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གི་འགྲོ་སྟངས་དེ་བྱས་ནས་ཡུ མ་ཟེར་བ་

དེ་གཞི ་ལམ་རྣམ་གསུ མ་བདེན་མེ ད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་བདེན་

མེ ད་ཀྱི་ག་ོ བ་ཆགས་ཡོ ང་སྐབས་ཡུ མ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་གཞི་ནས་
དད་པ་སླབེ ་རྒྱུ་རེད།

དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་གི་འགྲོ་

སྟངས་དེ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

ི ་གསུ མ་བར་བསྡད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག
གཉས
གང་ཡིན་བརདྗོ ་ན་ཚན་རིག་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་རེད།

འདུལ་བའ་ི ཉམས་ལེན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད།

བསམ་

རྒྱས་པའ་ི ཆོས་གཏན་ལ་དབབ་ཟེར་བ་དེ་ཙམ་མེད། སྔ་མོ་ལོ་
མང་པ་ོ ཞིག་གོང་ལ་ལྡ་ི ལི ར་ཐེ་ལེ ནྜ་ི ནང་པའི་མཁས་དབང་
མང་པ་ོ ཞིག་ཐུ ག་བྱུང་། ཁངོ ་རྣམ་པ་ཐེ་ལེནར
ྜི ་ནང་པའ་ི མཐ་ོ

སླབོ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་རེད།

ཡིན།

དེར་སྔ་མོ་ངས
ོ ་རང་ཕྱིན་པ་

ཁངོ ་རྣམས་ལྡ་ི ལིར་ངས
ོ ་དང་ཐུ ག་ནས་བདེན་བཞི་མི་

རྟག་སག
ྱོ ས་ས་ོ བདུན་དེ་དག་ཚང་མར་
ོ ས་བཅ་ུ དྲུག བྱང་ཕག
ཐུ ན་མོང་བ་ཡི ན་སྟབས་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་ཞི ག་བྱས་པ་ཡི ན།

དེའ་ི རས
ྗེ ་སུ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་ཁངོ ་རྣམ་པར།

ཁྱེད་ཚོས་བདེན་བཞི་

མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གསུ ང་སྐབས་ལུ ང་ཙམ་ལ་བརནྟེ ་པ་

དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་ཐག
ོ ་ནས་སྐྱབས་སུ ་མཆིས་

རེད་དམ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་སྐབས་ལུང་ཙམ་

རྗེས་ལ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།

དེ་མ་ཐག་ངོས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་དང་ཕག
ྱོ ས་གླང་

ཟེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་མི་རབས་གཅིག་ཙམ་ཕྱིན་པའི་

དེར་བརྟེན་གཞུ ང་ཆེ ན་སྦྱང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པ་ོ རེད་
འདུག

འཛམ་གླངི ་འདིའ་ི སྒང་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་

མང་པོ་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱེད་ཀྱི་

ལ་བརནྟེ ་པར་གསུ ངས་བྱུང་།

དེ་དག་སེམས་ནང་དྲན་བྱུང་། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་

བཞེད་པ།

སནྟོ ་པ་བདེ་གཤེགས་སྐབྱོ ་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

གྲགས་ཀྱིས་རྣམ་འགྲེལ་ནང་གསུ ང་སྐབས་རྣམ་འགྲེལ་ལིའུ་

ཡོ ད། མི ་ལ་ཕན་བཞིན་ཡོ ད། ལོ་ང་ོ སངྟོ ་ཕྲག་ལྷག་རིང་ཆོས་

ི ་པས་རིགས་པས་ཧ་ཅང་བསྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ ་
གཉས

པ་རེད། སྐབས་རེ་ཆོས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་གསདོ ་

པ་ོ ཚོའ་ི གཞུང་དེ་དག་ལ་བལྟ་བཞིན་ཡོད།

ལུགས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གིས་མི་ལ་ཕན་ཡོད། འགྲིག་

རེས་ཏོག་ཙམ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

ཡང་ལྕ་ི བཀྱགས་པ་ཡིན་

ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི ་ལ་བྱམས་བར་ྩེ དགས
ོ ་གསུ ངས་པ་

ཡི ན་སྟབས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

འནོ ་ཀྱང་ལྟ་གྲུབ་

ལ་ཡོ ད་པའི་གཞུང་དེ་དག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་
བདོ ་ལ་ང་ཚོས་

ི ་ཟེར་ཡོང་། ངས
རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉས
ོ ་ཀྱིས་པཎ་གྲུབ་བཅ་ུ

བདུན་བཟས
ོ ་པ་དེ་འགྲིག་པ་རེད་དམ་མ་འགྲིག་པ་རེད། ཅེས་

ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་རྩད་མཛད།

རྒྱུ་མ་གཏགོ ས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐརོ ་གང་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད། དེར་བརནྟེ ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས། དེའ་ི

ནང་ཚན་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ནང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའ་ི རྣམ་གཞག་སྐརོ ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོ རེད་འདུག

ང་ཚོས་ཐག
ོ ་མར་བླ་ོ རིག་བལྟ་སྐབས་ནས་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། ཡུ ལ་

ངེས་ལྔ།

དགེ་བ་བཅ་ུ གཅིག

རྩ་ཉནོ ་དྲུག

ཉེ་ཉནོ ་ཉ་ི ཤུ།

གཞན་འགྱུར་བཞི་ལྟ་བུ་སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་གི་རྣམ་
དབྱེ་ཕ་ྱེ སྐབས་སེམས་རེ་རེ་སྐ་ྱེ སྐབས་དམིགས་རྐྱེན།

བདག་

རྐྱེན། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དེ་འདྲ་མང་པ་ོ ཞིག་གསུ ང་བཞིན་ཡོད།

ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོ གསུ ངས་ཡོད། སེམས་ཁམས་རིག་པ་
ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོ རེད་འདུག དེ་དག་སྒྲུབ་སྐབས་སུ ་རིགས་

པའ་ི ལམ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

བདོ ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ལ་

ཡོ ད་པའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གཞུང་དེ་དག་དངས
ོ ་གནས་
བླ་ོ གྲོས་ཀྱི་མིག་འབྱེད་མཁན་རེད་འདུག

ཧ་ལས་པ་རེད་

འདུག དགེ་བཤེས་ཚོས་དེ་དག་བསླབས་པ་རེད། གང
ོ ་དུ་ངས
ོ ་

ཀྱིས་བརདྗོ ་པ་ལྟར། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ་ོ ཏ་ི གསུ མ་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་བརདྗོ ་བྱ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཡི ན་ན་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཚན་རིག་གི་སྡ་ེ ཚན་

གཅིག ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

ཆོ ས ་ཀྱི ་ སྡ་ེ ཚན་དེ་ ནང་པ་ལ་མ་གཏ ག
ོ ས་འབྲེལ ་བ་མེ ད །
སེམས་ཁམས་རི ག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཚན་རིག་གི་སྡ་ེ ཚན་

དང་།

རནྟེ ་འབྱུང་གི་དེ་ཁ་ོ ན་ཉདི ་ཟེར་བའ་ི ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྡ་ེ

ཚན་དེར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་འདུག
དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ནང་ངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་
ཕ་ྱེ བཞིན་ཡོད།

གཞུང་དེ་ནང་པའ་ི གཞུང་ཡིན་ཡང་བརདྗོ ་

བྱ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེ ཚན་ནང་བཞག་ནས་བསླབ་ཐུ བ་རྒྱུ་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཞིག་དགོས། ཤེས་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ནང་བཞག་ནས་སླབོ ་ཁདྲི ་བྱས་
པ་ཡི ན་ན་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོ ར་ཡང་སླབོ ་ཁདྲི ་བྱེད་དགས
ོ ་

རྒྱུ་དང་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་ཆོས་
ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཡང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དེ་

ཚོ འ་ི གྲས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ཁོ་པ་ཚོ ས་དེར་དགག་པ་རྒྱག་ཐུ བ་

རྒྱ་མིས་ལག་འཁྱེར་སྤདྲོ ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས།

བདོ ་ནང་ལ་

མཚོ ན་ནའང་ཆོོས་དད་རྐྱང་རྐྱང་སྐད་ཆ་མིན་པར་ཤེས་ཡོན་

ཐུ བ་པ་ཞིག་ངས
ོ ་ཀྱིས་མཐངོ ་བཞིན་འདུག ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

ཞིག་བཟ་ོ དགས
ོ ་འདུག དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ ་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོ ཞིག་ཡོང་

བདོ ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་བས་ཀྱང་བདོ ་

རྐྱང་པའ་ི འདུ་ཤེས་བཞག་མཁན་ཚོ ར་སླབོ ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་

རྒྱུ་རེད།
ི ་འདིའ་ི སྟེང་ཆོས་དད་མེད་མཁན་མི ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་
འཛམ་གླང

རྣམ་གཞག་དེ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཡི ན་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ལ་ཆོ ས་དད་

དེར་

རི ག་གནས་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཁྲོད་ང་ཚོ ས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་

སྡ་ེ ཚན་ནང་ང་ོ སྤདྲོ ་བྱས་ནས་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཤེས་ཡོན་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།
ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཆོ ས་ལུ གས་འདྲ་མི ན་
གང་འདྲ་ཞི ག་གི་རས
ྗེ ་སུ ་ཞུགས་ཀྱང་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི

ཐག
ོ ས་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་

ཙམ་ཡོད་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་ཁ་

པ་ོ འདུག

ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཚོ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད། དད་པ་བྱེད་སའ་ི

ཆོས་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་འགྲེལ་བཤད་ཡག་པ་ོ བརྒྱབ་ན་ཕན་

ཐག
ོ ས་ཧ་ཅང་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གྲགས་ལམ་རིམ་ནང་
དང་པ་ོ བཤེས་གཉེན་བསནྟེ ་ཚུལ། དེ་ནས་དལ་འབྱོར་དནོ ་ཆེ་

བརྟེན་ང་ཚོ ས་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་སྡ་ེ ཚན་གསུ མ་ཕ་ྱེ

མེད།

དེང་སྐབས་ཁ་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་ཡིན་ནའང་

རྙདེ ་དཀའ། འཆི་མ་མི་རྟག་པ་ཞེས་སག
ོ ས་བང་བསྒྲིགས་ནས་

སྡ་ེ ཚན་དེ་ང་ཚོ ས་ཕྱོགས་བསྒྲི གས་བྱས་ནས་ཚན་རི ག་ཀུ ན་

གུ ང་ཁྲན་ཏང་ཡོ ན་ཆོ ས་ལ་དད་པ་མེ ད་མཁན་ཞི ག་ལའང་

སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ན།ི
།སངས་རྒྱས་ལ་སག
ོ ས་
དཀནོ ་མཆོག་གསུ མ། ། ཞེས་གསུ ང་པ་གཞིར་བཞག་ནས་

ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་བའི་ཚན་རི ག་གི ་

བཏུ ས་ཅེས་པའི་དེབ་གཅིག་ཐོན་ཟིན་པ་རེད།

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་

བཏུ ས་མགྱོགས་པོ་འཐོན་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁ་ོ

ནའི་སྒང་ལ་མ་བཞག་པར་མི་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་

བར་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་
འབལ
ྲེ ་ནས་སྤདྱོ ་འཇུག་སོགས་ནང་གསུ ང་པའི་རང་གཅེས་

འཛིན་དང་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་གསུ ང་པའི་བདེན་འཛི ན་གྱིས་
ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ།

སེམས་ནང་ཆོས་དད་ཡོ ད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག
ང་ཚོའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་བྱམས་བརའྩེ ི་བསླབ་བྱས་
ཕན་ཐག
ོ ས་ངེས་ཡིན།

གང་ཡིན་བརདྗོ ་ན་བྱམས་བར་ྩེ ལ་མི་

ཚང་མས་དགའ་པ་ོ བྱེད་ཀྱི་རེད།

ཁངོ ་ཁ་ྲོ ལ་གུང་ཁྲན་ཏང་

ཡོན་ཡིན་ནའང་དགའ་པ་ོ བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་ང་

ཚོའ་ི སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་དང་

གསུ ང་བཞིན་ཡོད། ངས
ོ ་ཀྱིས་མངནོ ་རགྟོ ས་རྒྱན་ནང་དུ།

ི ་
སྔནོ ་ལ་སྒྲུབ་དང་། ཞེས་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ང་ོ བ་ོ བདེན་པ་གཉས
ལ་འདམ
ོ ས་པའ་ི གདམས་ངག

ི ་བཤད།
སྔནོ ་ལ་བདེན་གཉས

བདེན་གཉིས་ལ་གོ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་སྐབས་གཞི ་ནས་འགོག་

བདེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོང་སདྲི ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉནོ ་མོངས་

སེ མས་ཀྱི ་བདེ་སྐྱི ད་དེ་འདྲའི་སྒང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོ ང་

ཀྱི ་ རི ག ས་དེ་ དག་བདེན ་འཛི ན་གྱི ས ་བྱེད་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་དང་།

རྒྱ་གར་བ་ཚོར་ཡང་ངས
ོ ་ཀྱིས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

སྐབས་ང་ཚོས་བསླབས་པ་དེ་དག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།

བདེན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པ་དེ་དག་ཡག་པོ་བྱས་

པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་བྱས་

གྱར་གནའ་རབས་ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གསུ མ་གོང་ནས་འཚེ ་བ་

ནས་བསྒྲུབ་ཐུ བ་ན་ད་ྲི མ་གླ་ོ བུར་བ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཉནོ ་མོངས་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་བདེན་འཛི ན་ལ་ཐུ ག་ཡོད་པ་དང་

ཡོ ང་ཡག

ཡོན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་བཞག་ནས་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲད་དགོས་པ་བརྗོད་

པ་ོ ཡོད་ཀྱང་རྒྱབ་རནྟེ ་ཚད་མ་མེད།

སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟ་ོ མཁན་དེ་ཉནོ ་མོངས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བ་ོ བྱས་ནས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་
སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བ་དཀྲུག་མཁན་དེ་ཆགས་སྡང་

གིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། དེའ་ི གཉེན་པ་ོ ང་ཚོའ་ི གཞུང་ནང་ལ་
མ་གཏགོ ས་ཡེ ་ཤུ ་དང་ཁ་ཆེ་སོགས་ཆོས་ལུ གས་མང་པ་ོ ཞིག་
ནང་རྩ་བ་ནས་མེད།

དཀོན་མཆོག་ལ་གསལ
ོ ་བ་འདེབས་

རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ནང་པའ་ི གཞུང་སྤྱི་
དང་ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི གཞུང་ནས་གསུ ང་པའ་ི སེམས་

རྒྱ་

མེ ད་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་ཟེར་བའི་རི ག་གནས་དེ་དག་ཤེ ས་

བདེན་འཛིན་དེ་ལོག་རགྟོ ་རེད། ལོག་ཤེས་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་

ཀྱི་ཡོད། རིག་གནས་དེ་དག་ནང་པ་མ་བྱུང་གང
ོ ་ནས་ཡོད་པ་

སྒྲུབ་དང་ཞེས་པ་དེས་
སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་བདེན་པ་གཉིས་ལ་འདམ
ོ ས་པའ་ི གདམས་

ཚོགས་ནང་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ནས་གནའ་དེང་ཟུང་འབལ
ྲེ ་བྱས་

བདེན་པ་བཞི་ལ་འདོམས་པའི་གདམས་ངག་ཞེས་བརདྗོ ་སྐབས་

རེད། རིག་གནས་དེ་དག་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་དེང་རབས་སྤྱི་

ནས་བསླབ་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱེད་དགས
ོ ་ཀྱི་འདུག ཅེས་ངས
ོ ་ཀྱིས་

ངག་དེས་ནང་པའ་ི ཆོས་ཀྱི་གཞི་བཏངི ས། དེ་ནས་དམིགས་པ་

གཞིའི་གནས་ཚུལ་སྣང་གནས་མི་མཐུ ན་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་

རྟག་པར་འབདོ ་སྐལ
ུ ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་བ་མང་པསོ ་ད་ོ

ཐག
ོ ་ནས་གཞི་ནས་ང་ཚོར་སྣང་ཚུལ་དེ་ང་ོ བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ།

ནང་བཞག་པ་ཡི ན་ན་ནང་པ་ཚོ ར་མ་གཏོགས་འབྲེལ་བ་མེད་

ལ་ང་ཚོའ་ི དགེ་བཤེས་ཚོ ས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་

ི ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གསུ ང་གི་ཡོད།
གཉས

བཅར་བའ་ི ཁྲོད་རྒྱུད་སྟོད་ཆོས་ཐོག་བསྐརོ ་རས
ྗེ ་བདོ ་དུ་ཕེབས་

ལག་སླབོ ་དཔནོ ་ Professor ཡིན་ཟེར་ནས་མིང་ཆེན་པ་ོ ཡོད་

ཁམས་རི ག་པ་སོགས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག

ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་

པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བསནྟུ ་མཇལ་

རྒྱུར་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེ ད་བཀའ་རྩད་མཛད་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ལག་འཁྱེར་སྤདྲོ ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
ཡོ ད་སྐརོ ་སྙན་སེང་ཞུས།
སླབོ ་སྩལ་དོན།

དེར་མགནོ ་པ་ོ མཆོག་གིས་བཀའ་

སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའ་ི གནས་ཚུལ་སྒང་

ུ ་
ང་ཚོར་མང་བ་ཡོད། སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་ཡོད། དེང་དུས་གཙག

ཀྱང་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་སོགས་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སླབོ ་
སྦངྱོ ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ མེད་སྟབས་ཁག་པ་ོ རེད།
དགེ་བཤེས་ཚོས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ ་ལྔ།

ང་རང་ཚོའ་ི

དེའ་ི ནང་ནང་

དབུ་ཕར་རྣམ་འགྲེལ་གསུ མ་ལ་སྦྱངས་པ་དེས་ཏན་ཏན་ཕན་

དནོ ་གྱི་ངས
ོ ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག

གཙོ་བ་ོ དབུ་སེམས་ཀྱི་གཞུང་

དེའ་ི ནང་ཚན་

ནས་དབུ་མ་པ། ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེས། །གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡོད་

མཐའ་སེལ་བ་དང༌། །སངྟོ ་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིང་སངྟོ ་པ་
ཉདི ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འཆར་བའ་ི ཚུལ་ཤེས་ན། །མཐར་
འཛིན་ལྟ་བས་འཕྲོག་པར་མི་འགྱུར་ར།ོ །ཞེས་དགག་བྱ་བདེན་

པ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ཟེར་བ་དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་བཤད་ཐུ བ་པ་རེད།

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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ཨུ་ར་ུ སུའ་ི གྲོང་ཁྱེར་སེན་པི་ཊར་སི ་བྷག་ཏུ ་རི ས་མེད་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ SEE
Learning ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
དུ།

བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐག
ོ

སངྟོ ་ལོ་

གསུ མ་པའི་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ཇི་འདྲ་
ཞི ག་དགོས་མི ན་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རང་བཞི ན་ལྡན་པའ་ི ག་ོ བསྡར
ུ ་

སྦྱངས་བཤད་གནང་ཡོད།

ལས་གཞི་དེ་དག་གི་ལས་འཆར་

ཚན་པའ་ི ཚོགས་མིའ་ི གྲས་ཡིན་འདུག

དེ་ཡང་ར་ུ སག
ོ ་ཆེས་

མཐ འ
ོ ི་ སྐུ་ ཚབ་ཏེ་ ལོ ་ རི ན ་པ ་ོ ཆེ ས ་སྐུ་ ཚབ་ད ནོ ་ཁང་གི ་ ཁྱབ་

ཁངོ ས་ར་ུ སག
ོ ་ནང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས། བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་

སླབོ ་གསའ
ོ མ་ SEE Learning དར་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་

ཆེད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་ཁངོ ་གིས་
གསུ ང་དནོ །
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ ༢༩

གཞུ ང་གི ་གནས་བབ་འག
ྲེ ་
ོ ་ཤེ ས་ཡོན་དང་སྤྱི ་ཚོགས་འབལ

སི ་བྷག་ St Petersburg ཏུ ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའ་ི ཧར་ཛེ ན་

tion in the modern socio-cultural environ-

ི ་རིང་ཨུ ་ར་ུ སུ འ་ི གྲོང་ཁྱེར་སེན་པི་ཊར་
བར་ཉིན་གྲངས་གཉས

མངའ་སྡའེ ་ི སླབོ ་གསོ་རི ག་པའི་མཐོ་སླབོ ་ Herzen State

ྲི ་ཡར་རྒྱས། ༽ “Education and socializaའདས
ment”

ཞེས་པའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་

Pedagogical University ཞེས་པའ་ི བས་ྟི གནས་ཁང་

འདུག་པ་དེའ་ི ཆ་ཤས་ཡིན་འདུག

ཞེས་ཨི ན་སྐད་ཐོག་ SEE Learning ཞེས་པའ་ི བསླབ་

ཛེ བ་ན་ི ཀ་ོ ཝ་ Margarita N. Kozhevnikova ལགས་

དུ།

སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཚོ ར་ཤེས། བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་སླབོ ་གས།ོ

དེ་ཡང་ཟབ་སྦང
ྱོ ་གོ་སྒྲིག་ཞུ ་མཁན་ལྕམ་སྐུ་མར་ག་རི་ཏ་ཀོ་

གཞི འམ་ཆོས་ལུ གས་ལ་མ་བརྟེན་པའ་ི བཟང་སྤདྱོ ་ཨུ ་ར་ུ སུ འ་ི

ཡིན་འདུག

འདུག

འཛིན་ཡིན་པ་མ་ཟད།

ཤེས་ཡོན་གནས་བབ་འག
ོ ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་
དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ནི། ༼

དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་

ཁངོ ་ན་ི ཧར་ཛེ ན་མངའ་སྡའེ ་ི སླབོ ་གས་ོ རིག་པའ་ི

རིས་མེད་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དེར་མཁས་

དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན། དེ་བཞིན་སླབོ ་ཕྲུག་ཁདྲོ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
དང་དགའ་མོས་ཞུ་བཞིན་འདུག

འནོ ་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཆེ་

ཤོས་དེ་ད་ཆ་ལམ་ལུགས་དེ་སླབོ ་ཚན་སྤྱི་སྒྲོམ་ནང་གཞག་ཐུ བ་

པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་བཞག་ཐུ བ་ཀྱང་གཙོ་ཆེར་༸རྒྱལ་
བའ་ི བཀའ་དགང
ོ ས་ལམ་སནྟོ ་ལྟར་དེང་རབས་ན་གཞོན་ཚོ ས་

ད་ལྟའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་སེམས་མྱོང་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི དཀའ་ངལ་
རྣམས་ལ་གདངོ ་ལེ ན་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཡོང་མིན་དེ་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་གསུ ངས། །

མཐ་ོ སླབོ ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་འགན་
འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའ་ི ཕ་ོ བྲང་

www.mwa.tibet.net

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའྟི ་ི
ུ ་དྲན་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་
བྱེས་པ་ག་ྲྭ ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དས
རྒྱས་ངང་ཚོ གས་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ ནས་ཚེ ས་
༩

བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་བཞུགས་སྒར་དུ་རནྟེ ་གཞི་

བྱས་པའི་ཀི རའྟི ི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པ་དང་ཀི རའྟི ི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་
ཐུ ན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག

འཕགས་ཡུ ལ་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲ་

ྲི ་པ་ོ ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
ཚང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧལ

མཛད་སྒ་ོ དང་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེ ན་མོ ་ཐེངས་པོ་དང་པོ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོ གས་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲ་ཚང་
དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་འདུག

མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ

མགྲོན་གཙོ་བ་ོ བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེང་ྒེ མཆོག་དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་

ི ་དུ་གཞུང་ཆེ ན་མོའི་སླབོ ་སྦང
ཤིས་ཆོས་གླང
ྱོ ་བཀའ་དགོངས་

པ་མཁས་དབང་སླབོ ་དཔནོ ་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་

གནས་ཡུ ལ ་མི ་གྲྭ་ རྒྱུ ན་གསར་ཞུ ག ས་པ་རྣམས་ནས་རྩོད ་

གནས་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། བཀའ་ཁ་ྲི ཟུར་

བཞིན་གསར་འཛུ གས་ཞུ་འཆར་གྱི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི གྲ་སྒྲིག

བརྙན་དེབ་དང་།

ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་

ས་

བའི་རྟགས་ཀྱི ་འཇུག་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ཆེ ན་མོའི་དཔེ་དེབ་

ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རི ས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྔ་ེ དང་

རྒྱུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དམ་བཅའ་དང་རྩོད་གྲྭ་ཚུགས་བཞིན་པར་
སྤྱན་ཞིབ་ལམ་ཙམ་མཛད།

གནང་བའ་ི ༼ སླབོ ་དེབ་བླ་ོ གསལ་མགུལ་རྒྱན། ༽ འཕྲུལ་

སྐྱོང་བ། དགེ་རྒན་བགྲེས་པ། ཉམས་མྱོང་ཅན་སག
ོ ས་བགྲེ་

གླངེ ་གི ་ཚོ གས་མགོན་དུ་བཞུ གས་ཁྲི་རིན་པ་ོ ཆེ ར་༸ཞབས་

གཙོས་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུ མ་དང་

བཙུན་དགོན་ཁག་གི་དབུ་འཛི ན་དང་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི། འཛིན་

གླངེ ་པ་དང་བགྲོ་གླངེ ་ཟུར་ཉན་པ་གྲ་བཙུན་གྱི་སླབོ ་གཉེར་པའི་
འཐུ ས་མི ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ། བཞུགས་

སྒར ་ཁུ ལ ་གྱི ་ དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ དབུ ་ འཛི ན་དང་དགེ ་ རྒན།
ཚོ གས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས།

ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་

འབྲེལ་ཡོ ད་སེར་སྐྱ་ཕ་ོ མོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ ་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤསོ ་སོགས་ཐག
ོ ས་ནས་དགའ་

དད་སྤ་ྲོ གསུ མ་སྒ་ོ ནས་ཕེབས་བསུ འ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་

ི ་ཀྱི་
དང་། ཕེབས་ལམ་གྱི་གཡོ ན་ཟུར་དུ། གཞིས་བྱེས་གཉས

ཀིརའྟི ི་དགནོ ་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་སོགས་

འགྲེམས་སྟོན་དང་འབལ
ྲེ ་ད་ལྟའི་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་གི་གནས་སྟངས་
ལམ་ཙམ་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་འདུག

ལམ་མདུན་དུ།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཕེབས་

རྡོར་གླངི ་ཁེའ་ི ཀིརའྟི ་ི དགནོ ་དགེ་ལྡན་བཀྲ་

དེ་ནས་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བགྲོ་
སར
ོ ་འཁདོ ་བསནྟུ །

སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་

ི ་དང་།
གཉས

དགེ་འདུན་པ་ན་གཞནོ ་ཚོའ་ི ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་

དེབ་ནང་ཡོད་པ་གླགོ ་ཀླད་ཐག
ོ ་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག

དེ་རྗེས་སྐྱབས་རྗེ་ཀི ར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ ་

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི ་སྔནོ ་འགྲོའི་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་ལམ་སྲོལ་ལ་

དུས་བསྟུན་ལེ གས་བཅོས་ཀྱི ས་མ་འོངས་པའི་བསྟན་འཛི ན་

མཎྜལ་སྐ་ུ གསུ ང་ཐུ གས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་སྐྱབས་

སྐས
ྱེ ་བུ་སྐདྱེ ་སྲིང་མཛད་སྟངས་ཀྱི ་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་གོ་

འཛིན་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོ ནས་འཛིན་གྲྭ་དགུ ་པའི་བར་

བཤད་མད ར
ོ ་བསྡུས ་ཤིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ ས ་རྗེས ་བོད་མི ་མང་

རྗེ་ཀིར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་སྔནོ ་འགྲོའི་

སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་དམི གས་ཡུ ལ་དང་འབལ
ྲེ ་ང་ོ སྤདྲོ ་གསུ ང་

བཅས་ཀྱི་སླབོ ་དེབ་བླ་ོ གསལ་མགུལ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་དེབ་ཕྲེང་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུ ང་

དེ་ནས་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་འཚམས་འད་ྲི དང་འབལ
ྲེ ་

༦༩ ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད།

བཤད་གནང་། དེ་ནས་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

ཐག
ོ ་ཀརྨ་དགེ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་ཀི ར ྟི་ བྱེས་པ་གྲྭ་ ཚང་གི ་

གསུ ང་བཤད་གནང་སྟེ་སྔ་དྲོའི་མཛད་རི མ་ལེ གས་པར་གྲུབ་

པོ་རྣམས་ལ་འདུལ་བ་རབ་འབྱམས་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་

མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་དངས
ོ ་གཞིའི་མཛད་རིམ་དབུ་འཛུ གས་

བཀའ་པོད་ལྔའི་བསླབ་པ་མཐར་སོ ན་པའི་སླབོ ་ཐོན་པ་དང་
མཚམས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ནས་

ཀི རའྟི ི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ཚུ གས་ནས་མི ་ལོ ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་

འདུག དེ་ཡང་མཛད་རིམ་ལྟར་ན་ཕདྱེ ་ཡོལ་ཆ་ུ ཚོད་ ༡ ཐག
ོ ་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་
ུ ་དྲན་མཛད་སྒརོ ་
གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དས
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
རི མ་བདེ་ལམ་དང་པཎ་ཆེ ན་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་རིམ་

མྱུར་ལམ་གཉིས་པོ་དེ་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བའི་འཁྲིད་
སྟངས་མ་རེད། བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པའ་ི འཁདྲི ་སྟངས་
ཕལ་ཆེར་མ་རེད། བཀའ་གདམས་མན་ངག་པ་བསྡས
ུ ་པ་ོ བྱས་

ནས་འཁདྲི ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག

ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེའ་ི ལམ་རིམ་ཆེ་

ུ ་དེ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
ཆང

ཆེན་མོ་དང་འད ྲེས་ནས་གསུང་པ་ཞིག་རེད།

གཞུང་

གཞུང་ཆེན་

སྦྱངས་ནས་ལམ་རིམ་ལ་ཚུར་འདསྲེ ་ནས་ཉམས་ལེ ན་བྱ་རྒྱུ་

དེ་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་དེ་ཚོའ་ི ཐག
ོ ་ནས་འཆད་སྐབས་
བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་ང་

ཚོས་གཞུང་ཆེན་མོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག
ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་གང
ོ ་དུ་སྲིད་སྐྱོང་གི ས་བཤད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ ཉནི ་འཕགས་

བཞིན་ཡོད།

ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒརོ ་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

ཟད་ལྐགོ ་གྱུར་གྱི ་དནོ ་དག་མང་པ་ོ ཞིག་ལ་རྩད་གཅོད་བྱེད་

ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེས་མཚོན་ཆེད་

གྱུར་ལ་གཏུ ག་སྐབས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་
ཞིག་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་གཙོ་བ་ོ ཐར་པ་དནོ ་

ཡུ ལ་ཀི རའྟི ི་བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ི ་འཛོམས་པའི་ཆོས་ལུ གས་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་
མངགས་འདར

དང་མཁས་དབང་།

བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི །

དེ་རི ང་ཆེ ད་མངགས་འདིར་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲི་དང་
སྦྲགས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ངས
ོ ་ཀྱིས་པཎ་གྲུབ་བཅ་ུ

བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་མཇུག་དེར་བཀདོ ་པ་ལྟར།

སནྟོ ་

པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ ་ཅིང་། རིས་མེད་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པར་དག་སྣང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད། གང
ོ ་དུ་
བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ ལགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་རེད།

འཛམ་གླངི ་

འདའི ་ི སྒང་ལ་ཆོས་དད་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ འ་ི དཔེ་ཆའི་ནང་མཐོང་

སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ཀྱིས། གཙོ་བའོ ་ི དནོ ་ལ་

ུ ་
མི་བསླའ
ྗེ ་སུ ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞེས་ཅང
ུ ་ི ཕྱིར། །གཞན་ལ་རས

སྐབས་ར་འཕྲོད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེའང་མཐར་མཐངོ ་བ་མངནོ ་

དུ་གཉེར་བའ་ི བླ་ོ སྐ་ྱེ རྒྱུ་དང་། ཐར་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ི ལམ་མཆོག་
དེ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པའི་ལམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གཏངོ ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞི ག་ཆགས་སྐབས་མཐར་མངོན་སུ མ་གྱི ་

ཁྱབ་དང་མ་ཁྱབ་བསྒྲུབ་ཡོང་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་
དང་གང་ཡིན་ཡང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས་
ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད།
ནང་པའི་གཞུང་གི་ནང་ནས་གསུ ང་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་

དེ་ཧ་ལས་པ་རེད། དེར་བརནྟེ ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་

མ་རིག་པ་དེ་ཆོས་དད་མེ ད་མཁན་ཚོར་ཡང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོད་
པ་དང་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་རེད།

དགས
ོ ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་

གང
ོ ་དུ་བཀའ་བླནོ ་ཁདྲི ་པས་

གསུ ང་པ་ལྟར་རེད། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ་ོ ཏ་ི གསུ མ་

བརྒྱའ་ི ནང་ལ་བརདྗོ ་བྱ་སྡ་ེ ཚན་གསུ མ་དུ་ཕ་ྱེ ནས།

ཡིད་ཆེས་སླབེ ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརནྟེ ་གཙོ་བའོ ་ི དནོ ་

པའ་ི ཚན་རིག་གི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

པས་གསུ ང་པའི་ཤི ན་ལྐགོ ་གི་གནད་འགག་དེ་དག་ལ་གཞི་ནས་

ལ་མི་བསླའ
ུ ་ི ཕྱིར། ཞེས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག

ང་ཚོ་མང་པ་ོ ཞིག་དད་པ་བྱས་ནས་སྐྱབས་སུ ་མཆི ས་ཞེས་ཕ་

མེས་ནས་མར་དད་པ་བྱས་པ་དང་། བཀའ་ཆོས་གནང་མཁན་

ལྐགོ ་གྱུར་སྒང་ལ་སླབེ ས་སྐབས་དད་པ་གཙོ་བ་ོ བྱས་ནས་འགྲོ་

ལྟ་བུ་འདུག དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་ལམ་

ུ ་ཟད་
ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོ གཅིག་གིས་ཅང

ཡོད།

མྱོང་བ་ལ་གཏུ གས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི སནྟོ ་

བ་མངོན་གྱུར་དང་། ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་གྱུར། ཤིན་ཏུ ་ལྐགོ ་གྱུར་

གསུ ངས་ཡོ ད།

པ་ལྟར་ཚད་མ་རིག་པ་བརདྗོ ་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཡག་

གྱི་བླ་མ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དད་པ་གཙོ ་བོ་བྱས་ནས་གསུ ང་པ་

ཕག
ྱོ ས་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

ཆོས་

སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བརོ ་གྱུར་

ལྟ་གྲུབ་སྡ་ེ ཚན་ནང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བརནྟེ ་ནས་བཏགས་པ་རེད། ཅེས་པའ་ི སྐད་ཆ་དེ་

དེང་སྐབས་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་
འགྲོ་སྟངས་གཅིག་པ་རེད། ཚད་རྡུལ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའ་ི
རྣམ་གཞག་དེ་དེ་ཙམ་ཚད་མཐནོ ་པརོ ་སླབེ ་མེད། སྔ་མོ་ངས
ོ ་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
ཀྱི་ངོ་ཤེས་རྒྱ་གར་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་ཚན་རི ག་པ་རཱ་ཇ་
ར་མ་ན་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོ ད།

ཁོང་གིས་ཚད་རྡུལ་དངས
ོ ་ཁམས་

རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ནུབ་ཕག
ྱོ ས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་གསར་
པ་རེད།

བོད་དང་བོད་མི།
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རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་ ༢༥༠༠ གང
ོ ་ནས་ལྟ་གྲུབ་དེ་

བཞིན་འདུག

ཆགས་སྡང་ལ་གཉེན་པ་ོ ཇི་ལྟར་བསནྟེ ་དགས
ོ ་

ཕྱིན་མེད།

ལྟ་བ་དང་། བྱམས་བར་ྩེ ཟེར་བ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པ་ོ

སྩལ་དནོ །

པ་དེ་སྤྱིར་མུ་སགྟེ ས་པའ་ི ཆོས་ནང་དུ་ཡོད། འཚེ ་བ་མེད་པའ་ི
ཡོད།

འནོ ་ཀྱང་ལྟ་གྲུབ་ཐག
ོ ་ནས་དེར་རྒྱབ་རནྟེ ་བཤད་རྒྱུ་དེ་

ཅེས་དང་།

བ དོ ་ནང་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་དང་འབ ལ
ྲེ ་ནས་བཀའ་སླབོ ་
ནང་ཆོས་ནས་གསུ ང་པའ་ི ཚད་མ་རིག་པ་དང་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཞི བ་ཚགས་པོའི་

ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ན་བོད་ཡིག་དང་བདོ ་སྐད་

སླབེ ས་ཡོ ད་པ་གསུ ང་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཀླ་ུ སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་

ནཱ་ལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ལྟར་སུ ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ནང་པའ་ི ཆོས་

རེད།

སྦྲེལ་ནས་འགྲོ་དགས
ོ ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ནང་པའ་ི གཞུང་

ཞིག་ཀྱང་སླབེ ་བཞིན་ཡོད།

དེ་དག་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེ ཚན་ནང་གཞག་ཡག་རེད། ཅེས་སག
ོ ས་

ཤུགས་སླབེ ་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

རབ་ཀྱི་ཚི ག་གཉིས་ཙམ་ལུང་འདྲེན་གནང་སང
ོ ་། དེ་བདེན་པ་
དེར་བརྟེན་ནང་པའི་ཆོ ས་དེ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་རེད།

གང་ལྟར་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ལ་གཏུ གས་པའི་ཐག
ོ ་ནས་

བྱེད་བརདྗོ ་སྐབས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྐྱབས་འགྲོ་དང་

ནས་གསུ ང་པའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཚད་མ་རི ག་པ་

ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་གྱུར་དེ་ཚོ ་ཞི བ་ཕྲ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་།

རེད།

མཛད་དནོ །

པ།

དེའ་ི ཐོག་ནས་སྟོན་པ་ཚད་མའ་ི སྐས
ྱེ ་བུ་བསྒྲུབ་ཡག་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་རྒྱུ་མཚན་བཀདོ ་ནས་འགྲོ་

རྒྱུ་རེད། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ནང་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཏགོ ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་རི ག་པས་བསྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། རིག་པ་ཁ་ོ

ནའི་ལམ་ནས་གཞི ་ལམ་འབྲས་གསུ མ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་

རྒྱུ་ཡོ ད་པ་འདི་ནང་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི
ཆོས་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ ་གང་ལའང་མེད། ནང་པའ་ི
གཞུང་ནས་གསུ ང་པའ་ི བརདྗོ ་བྱ་དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

གཞན་ཡང་ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ འི་མཛད་རས
ྗེ ་ལ་བསྔགས་བརདྗོ ་

དེ་དག་ང་ཚོ་བདོ ་མི་རིགས་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་རེད། མི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བླརོ ་སྤབོ ས་པ་དང་སེམས་
བདོ ་རྒྱ་

ཆེའ་ི མི ་མང་གི ་སྙངི ་སྟོབས་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་སྦྲེལ་
ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་གནས་ཡོད།

བདོ ་མི་མང་པ་ོ ཞིག་གིས་

གཅེས་པའ་ི ལུས་སགྲོ ་ལོངས་སྤདྱོ ་དང་བཅས་པར་བླསོ ་གཏངོ ་

པོ་ཆེས་སླབོ ་དེབ་བཀུར་རྒྱུས་མཚོ ན་ཐུ གས་ཁུར་ཧ་ཅང་བཞེས་

རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གཏ ངོ ་མཁན་ག་ཚོ ད ་བྱུ ང ་སོ ང ་ངམ།

བྱུང་། ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན།

གཙོ་ཆེར་བདོ ་ནང་རིན་

སང
ོ ་། བཀའ་དནྲི ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གང
ོ ་དུ་སདྲི ་སྐངྱོ ་གིས་

གསུ ང་པ་ལྟར་ང་ཚོས་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་པ་བྱེད་དགས
ོ །

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲོ་དགས
ོ ་པ་རེད།

བར་ལམ་རྒྱལ་

པོ་ཤུ གས་ལྡན་དར་གསོ་ཧ་ཅང་བྱེད་ཡག་དེ་བླ་མས་གསུ ང་

པ་རེ ད ་ཟེར ་ནས་བརྟག་དཔྱད་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པ་རེ ད །

དེང་སྐབས་འཛམ་གླངི ་ནང་དགོས་མཁ་ོ འདུག

རེད།

འཛམ་གླངི ་

དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་བདོ ་ཡིག་གི་མཐངོ ་

ད་བར་རིན་པ་ོ ཆེས་ཐུ གས་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་

དེ་མིན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱིར་སྟངས་ང་

ཚོ འ་ི ཤེས་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ནང་སླབེ ་ཐུ བ་ཡག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག

མེད་ན་ཡོང་ཐབས་མེད།

ཕག
ྱོ ས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་མཐངོ ་བ་བྱས། རངྨོ ས་དད་
ཅི་གསུ ང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས། དད་པ་རྐྱང་རྐྱང་

སངྟེ ་གི་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་ཞི ག་ཆགས་སྡང་དབང་གིས་བཟ་ོ

ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོ ས་སྒྲུབ་བྱེད་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་སྤནེ ་

དནྲི ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འངོ ས་པར་ཡང་ཡང་ཆིབས་

བྱས་ནས་བདོ ་སྤྱི་པའ་ི དནོ ་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད།
ཧ་ལས་པའ་ི སེམས་ཤུགས་རེད།

དེ་ལྟ་བུའ་ི སེམས་ཤུགས་

དང་སྙངི ་སབྟོ ས་ཡོང་བ་དེ་ང་ཚོ་བདོ ་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་
ཅིག་ཡོད་པ་དང་།

བདོ ་པ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་

དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་སྙངི ་སབྟོ ས་སླབེ ་བཞིན་ཡོད།

བདོ ་མི་རིགས་

ཀྱི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་དནོ ་དུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ ས་རི ག་

གཞུང་བསྐྱར་གས་ོ བྱ་རྒྱུ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཧ་ཅང་འདུག

སག
ོ ས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག །

ཅེས་

སྐྱབས་རྗེ་ཀིར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཉེར་ལྔ་
ུ ་དྲན་གྱི་མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
འཁོར་བའི་དས

པའི་ཉིན་འཕགས་ཡུ ལ་དུ་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་

སྒང་ལ་བབས་འདུག དངས
ོ ་གནས་བྱས་ན་མཛད་རིམ་རྒྱས་
པ་ཞིག་ཡིག་ཐག
ོ ་ཏུ ་ཕབ་ནས་ཞུ་དགས
ོ ་པ་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་

མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པ་ོ ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ དང་

སྒྱུར་གནང་ཐུ བ་པའ་ི རེ་བ་དང་སྨནོ ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལོ ་ མང་པ འོ ི ་ རི ང ་ལ་བོད ་ནང་གི ་ འབྲེལ ་ཡོ ད ་མང་ཚོ ག ས་

འདྲ་ཞུ་རྒྱུའ་ི མཐུ ན་རྐྱེན་འཛོམས་མ་སང
ོ ་།

སྒའོ ི་ཐོག་སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་

འཁར
ོ ་དབང་ཆེན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡི་འདུག

ཞུ་དགས
ོ ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོ འདུག

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཛད་འཆར་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཚང་བརྒྱུད་ཡར་ཞུས་ཡོད། བདོ ་ལ་མགག
ྱོ ས་མྱུར་ཕེབས་ཏེ་
བོད་མི ་ཚོ ར་དུས་འཁར
ོ ་དབང་ཆེ ན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་

བསྟུན་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་དང་པ་ོ དབུ་འབྱེད་མཛད་

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

ཡོད་ཀྱང་སྐུ་ངལ་འཛེ མས་མེད་ཀྱིས་ཐུ གས་བར་ྩེ ཆེན་པའོ ི་སྒ་ོ

ནས་ཀིརའྟི ི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བར་བཀའ་

རང་ནས་སྐ་ུ མདུན་ལ་མ་འོངས་པ་ན་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ ་དུས་

དེར་བརྟེན་གནས་ཚུ ལ་དེ་ལོ ་མང་པོའི་རི ང་ལ་སྐུ་སྒར
ེ ་ཡི ག་

སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ལས་བསྡམོ ས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ངའ་ི

སྤྱིར་བཏང་ག་

རེ་ཡིན་ནའང་ནང་ཚགས་རང་བརྩིས་ནས་དྲང་པོ་དང་ཁ་ཐུ ག་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠ ནང་བཙན་བྱོལ་བདོ ་མིའ་ི ཤེས་
ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་སྐ་ྱོ བ་ོ ཡོད།

ི ་
གཞུང་མང་གཉས

ནས་གསུ ང་སྐད་ཤོར་བའ་ི དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་ཁེལ་འདུག དེར་

བར ནྟེ ་བ དོ ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབ ས་མཁན་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

26
ཡོད།

ལྷག་པར་དགནོ ་པ་ཁག་གི་སྒྲིག་ལམ་དེ་དག་ལམ་

ཡག་པོ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ཏུ ་འཁྲིད་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་
པའ་ི ལས་འགན་ཆེན་པ་ོ ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས།

ལམ་

དེར་འཁདྲི ་ཐབས་བྱེད་པའ་ི སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཞི ག་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་བགྲོ་གླངེ ་འད་ི ལྟ་བུ་ག་ོ སྒྲིག་

ཞུ་དགས
ོ ་པའ་ི དམིགས་ཡུ ལ་གཙོ་བ་ོ དེ་ཡིན།

མཚོན་ན།

ཕ་ཡུ ལ་ལ་

དགནོ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཡང་

དག་པ་ཞིག་རག་གི་མེད།

སླབོ ་ཚན་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་

གཅིག་གྱུར་མེད་པར་དགེ་རྒན་ཚོ ས་འདོད་པ་ལྟར་སླབོ ་འཁདྲི ་

གནང་གི་ཡོད།

དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ ་ཤེས་ཡོན་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཡག་པ་ོ

ཞིག་མ་རག་པར་འཐུ ས་ཤོར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བདོ ་ནང་ལ་

མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྒྲིག་ལམ་དམ་པའོ ་ི འགོ ་དཀའ་

རྣམ་པ་ཚོར་རི ག་གནས་སྦྱོང་རྒྱུའི་ཆེ ད་ཀི ར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

གནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་སྤྲད་པ་ཡིན། རིག་གནས་ཐག
ོ ་ཡག་པ་ོ ཆགས་

དུས་འཁོར་ཁུངས་གཏུ ག་ས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལས་ལྷག་མེད་

དང་རིག་གནས་ཐག
ོ ་ཤུགས་རྒྱག་ཐུ བ་མ་སང
ོ ་། གྲྭ་པས་རིག་

བཙུགས་པ་ཡི ན།
སྟབས།

ང་ཚོ ་ཕ་ཡུ ལ་ལ་དུས་འཁར
ོ ་གྲྭ་ཚང་ཡོད།

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན།

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་ལོ་གཉིས་གསུ མ་རིང་ལ་གྲྭ་པ་ ༢༠ ལ་

མཐུ ན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་གནང་བ་རེད། གྲྭ་པ་ ༢༠ དེ་གཞི་རྩར་

ུ ས་པ་ཡིན།
བཞག་ནས་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙག

དེ་ནས་

སང
ོ ་། ས་ོ སའ
ོ ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་ཡོད་པ་བཞིན་བདོ ་སྤྱི་པའ་ི ཆེད་

ངལ་དང་བདོ ་པ་རང་གིས་དགནོ ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་སྒྲིག་ལམ་

བསྡམ་མ་ཐུ བ་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱིས་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞི ག་

འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ལྟ་བུའ་ི དཀའ་

ངལ་དེ་བོད་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གི་རིས་སུ ་མ་

གནས་རྐྱང་པའི་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་འཚམ་པོ་ཡོ ང་

ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལའང་དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་

བསྒྱུར་པ་རེད།
ང་རང་ལ་སྐས
ྱེ ་སབྟོ ས་ཀྱིས་ཁདྲི ་པའ་ི ལས་འགན་ཞིག་

རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐག
ོ ས་ཤིག་མི་

གི་མི་འདུག དེར་བརནྟེ ་མཚན་ཉདི ་ཀྱི་གཞུང་ལ་བལྟ་རྒྱུའ་ི ཁ་

རིམ་བཞིན་གྲྭ་པ་འཕེལ་བ་དང་བསནྟུ ་ལོ་གསུ མ་དང་ལྔའ་ི རིག་

ཡོད།

༄༅།

མཐུ ན་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།

ང་དང་འབལྲེ ་ཡོད་ཀྱི་མི་དེ་དག་གིས་རེ་བ་རྒྱག་གི་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོའ་ི མིག་མདུན་དུ་ཡོད་པའ་ི མི་
ཡོ ང་ངམ་བསམས་ནས་བགྲོ་གླངེ ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་བྱས་
པ་ཡིན་ཞེས་སག
ོ ས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་།།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི ས་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའྟི ་ི
བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒའོ ་ི
ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
།བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་

སྐབས་དེ་དུས་བདོ ་མི་

ད་ལྟའ་ི གནས་སྐབས་སུ ་བདོ ་མི་རིགས་ཙམ་མིན་པར། ཧ་ི མ་

སྟངས་དེ་འདྲ་ཞི ག་གི ་འོག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ནང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་

གནས་མཆོ ག ་གི ས ་འཕགས་ཡུ ལ ་ཀི ར ྟིའི ་ བྱེས་པ་གྲ་ཚང་

ཚོར་ང་ོ ཤེ ས་པ་ས་དང་གནམ་མ་གཏོགས་མེ ད་པའི་གནས་

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་གསུ ང་བཤད་གནང་བའ་ི ནང་འཁདོ ་དནོ །

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུས་པའི་མི ་རབས་རྒན་པ་ཚོ ས་སྐ་ུ ལས་

བཙུ གས་ནས་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་བཙན་འཛུ ལ་གྱིས་དྲག་

དང་དར་སྤལེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་༸གང
ོ ་ས་མཆོག་

ཐུ བ་པའ་ི སྒ་ོ ནས་འཚེ ་བ་མེད་ཅིང་བྱམས་བརྩེའ་ི བསམ་བླ་ོ རྙདེ ་

རང་གི་ཕ་ཡུ ལ་བདོ ་ལྗངོ ས་བཞག་ས་ྟེ བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་

གི་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའི་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་མི ་ཁྲི་ཚོ ་བརྒྱད་ཙམ་

དགོས་བྱུང་རྗེས་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུ མ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱི འི་

ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་

བར་ནང་ཆོས་ལ་རི ག་པས་བརྟག་སྟེ་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་

དང་སྐད་ཡི ག་རིག་གཞུང་སོགས་ད་བར་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

༡༩༥༩

མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན།

འཛམ་གླངི ་ཤར་ནུབ་གྱི་

ཧ་ཅང་བསྐནྱོ ་གནང་གིས་བདོ ་མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོ བ་ོ དང་། ཆོས་

ལོར་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

གནོན་བྱས་རྐྱེན་ཕྱི་ལོ་

ལ་ཡའ་ི རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་།

ི ་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མེ་རོ་རྨང་ནས་གསོས་ཏེ་
དུས་འདར

དེས་མིའི་གཞི་རྩའི་བསམ་བླའོ ི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

དེ་འཛམ་གླངི ་ནང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐུ བ་རྒྱུའི་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།

འཛམ་གླངི ་མི་མང་གཞན་ནས་ནང་ཆོས་ལ་གཉེར་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
བཞིན་ཡོ ད་ན་ང་ཚོ་བདོ ་མི་སྤྱི་བ་ོ གནམ་བསྟན་རྣམས་ནས་ནང་

ཆོས་ལ་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་གནད་

སྐས
ྱེ ་བུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ ་ན་

གཞོ ན ་རྣམས་སྐ ྱེད ་སྲི ང ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་འཇིག་ལ་ཉེ་བའ་ི དུས་

མཛད་སྟངས་ཀྱི ་ ཐ ོག ་ལ་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་བཞིན་འཛམ་གླངི ་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་
དང་མི ་འདྲ་བར་ཚན་རི ག་པ་ཡི ན་ནའང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་

ཚོ གས་འདུ་ཆེན་མོ་འད་ི ག་ོ

ནི་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་ལུ གས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་དགོན་སྡ་ེ

པའི ་ རླ བ ས་ཅན་གྱི ་ བྱ་བ་

བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཟུང་ཧུ ར་འབད་གནང་བ་ལ་བརྟེན་

བའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་

ཆེ་བ་ཡི ན།

སྐབས་ཤིག་གི་འག
ོ ་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་ས་ྟེ དེང་གི་ཆར་བདོ ་

ཡུ ལ་གྱི་ཆོས་ངོམས་སུ ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུ བ་ཡོད།

བོད་དང་བོད་མི།

27

དེ་

གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་བཙུན་དགོན་ཁག་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་
ན་བཀའ་ཟུར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀི ར་ྟི རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་གཙོ ས་

མཁས་པའི ་ བགྲོ་གླ ང
ེ ་གི ་

སྒྲིག་ཞུས་ཐུ བ་པ་ན་ི གསར་

གཏ ོད ་རང་བཞི ན་ལྡ ན ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་
རྣམས་དནོ ་དམ་པའི་ལག་

ལེ ན་དུ་འགེལ་ཐབས་ཕྱོགས་སུ ་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྟབས་

རེར་དགག་པ་བསྐནྱོ ་པའི་དབང་གིས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་སྤྱི་ལ་

ྲི ་མཛད་སྟངས་ལ་
བུ་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་ན་གཞནོ ་རྣམས་སྐདྱེ ་སང

སྟབས།

མ་འངོ ས་པའ་ི བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐས
ྱེ ་

གྲྭ་ཚང་གི ་ལས་ཀྱི ་སྣེ་མོར་ཞུ གས་པ་ཚང་མས་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་

ཆེན་པ་ོ ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

ཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ི ཐོག་ལའང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འབད་

བགྲོ་གླངེ ་གི ་ལམ་ནས་འགྱུར་བཅས
ོ ་གཏང་འས
ོ ་གཏངོ ་རྒྱུར་

ཙམ་མིན་པར་བདོ ་དནོ ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་སྤྱི་

པ་ཆེ་བསྐྱེད་གནང་བཞིན་པ་དེས་བོད་བསྟན་སདྲི ་མི་རིགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་གྲུབ་ཡོད་པར་ངས
ོ ་འཛིན་

དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱིས་མ་དྲགས་ནའང་སྔ་དྲགས་མེད་པས་
སྔར་སང
ོ ་ད་འགྲོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། རབ་བྱུང་ཕ་ོ མོ་མིང་དནོ ་

གྱིས་རྗེས་སུ ་ཡི ་རང་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་

མཚུ ངས་པ་གང་མང་སྐདྱེ ་སྲིང་ཐུ བ་ཐབས་སུ ་འབལ
ྲེ ་ཡོད་

ི ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲི་ བཀྲ་ཤི ས ་བདེ་
འཁོར ་བར་སྙང

འགདོ ་ཀྱིས་སྣེ་ཁདྲི ་ཐུ བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ།

བཞུགས་སྒར་དུ་གྲྭ་ཚང་དབུ་བརྙས
ེ ་ཏེ་མི ་ལོ ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་

ཚོར་བས་ལྷད་དེ་དགང
ོ ས་འཆར་ཡག་པ་ོ དེ་འདྲ་ལའང་སྐབས་

འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཚད་ལྡན་བཟ་ོ

གངྱོ ་གུད་ཕགོ ས་པའ་ི གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སདྲི ་པ་མིན་

དེ་འདྲའ་ི གནས་སྐབས་སུ ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པ་ོ དང་

བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་སྤྱི་ལ་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོ བཞེས་

ཏེ་བགྲོ་གླངེ ་ཐག་གཅདོ ་གནང་སྐངྱོ ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་དང་
།

ད་རེས་ཀྱི་བགྲོ་གླངེ ་ལམ་ལྷངོ ས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དང་།

འདི་ལས་ཐོན་པའི་དགོངས་འཆར་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཕྱག་

ལེན་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་བའི་བཀྲ་ཤི ས་སྨནོ ་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་

ལེགས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ད་བར་དགེ་འདུན་པ་མང་པ་ོ ཞིག་ལ་

གཞནོ ་རྣམས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་སྤདྲོ ་སྟངས་དང་། འཛིན་གྲྭའ་ི ནང་

རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་དནོ ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

བསྐྲུན་གནང་ཐུ བ་པར་རས
ྗེ ་སུ ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡི ན།

ི ་ཀར་ཁར
ལ་ཁྱད་ཆོས་ཇི་དགས
ོ ། དགེ་སླབོ ་གཉས
ོ ་ཡུ ག་བཟང་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐ་ུ ཚེ ་༸ཞབས་

ལོར་ཡབ་ར་ྗེ འཇམ་མགནོ ་བླ་མ་

ཡིད་གསུ མ་གྱི་སྤདྱོ ་ལམ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་དང་མཐུ ན་ཞིང་

མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ།

ྲི ་པ་ོ དྲུག་བརྒྱ་འཁར
ནས་མི ་ལོ་ཧལ
ོ ་བའི་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་

དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་བསམ་བླའོ ་ི སླབོ ་གསོ་ཇི་དགས
ོ ་ལ་སོགས་པ་

ནང་ཆོས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་ཁོར་ཡུ ག་བཟང་པོ་

དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩

ཙོང་ཁ་པ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་
ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རི་བ་ོ དགེ་

ལྡན་པའི་རི ང་ལུ གས་ཀྱི་ཆུ་མག་ོ ལྟ་བུ་ཡིན་པར་སོང་དམིགས་

བསལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཁངོ ་གི་སྐ་ུ དནྲི ་སྙངི ་

ནས་དྲན་པའ་ི སྒ་ོ ནས་ནང་ཆོས་ལ་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་མཐིལ་
ཕྱིན་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ།

གོང་གསལ་དུས་ཚི གས་གལ་ཆེ ན་དག་དང་སྟབས་བསནྟུ ་ཏེ་

ི ་
དེ་རི ང་ཀིར་ྟི དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་དང་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གཉས
ཐུ ན་མོང་གི་ཐག
ོ ་ནས་གཙོ་བ་ོ མ་འངོ ས་པའི་བསྟན་འཛི ན་གྱི་

གྲྭ་བཙནུ ་ན་

ཕྱིའ་ི མཐུ ན་རྐྱེན་དང་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམས་
པ་ོ བསྐྲུན་རྒྱུ།

དེ་བཞིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤདྱོ ་དང་ལུས་ངག་

ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུ ན་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོ བསྒ་ོ ཐབས།

གཞི ་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞི ་ཚད་ལྡན་བཟོ་འགོད་

ཀྱི ས ་སྒྲི ག ་ས ལ
ྲོ ་ལྡན ་པའི ་ སྒྲོམ ་གཞི ་ ཡང་དག་ཡོ ང ་ཐབས་

ཁམས་གསུ མ་སྐ་ྱེ འགྲོ་ཀུན་དང་།

ལྷག་པར་དུ་བདག་ཅག་

པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་།

ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དགང
ོ ས་
བདོ ་དནོ ་བདེན་

མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའ་ི སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢
ཚེ ས་ ༧ ལ།། །།

བཅས་ཀྱི་ཐག
ོ ་བགྲོ་གླངེ ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་

བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བགྲོ་གླངེ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་ཚང་མ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཤེས་ཡོ ན་

དང་། སྤྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱུག་པ། བདོ ་ཀྱི་བསྟན་སདྲི ་མི་རིགས་

ལ་ཞབས་འདེག ས་སྒྲུ བ་འདུན ་ཡོ ད ་མཁན་ཞེ་ གཅི ག ་ཡི ན་

ནའང་།

ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ི ཆ་ནས་བགྲོ་གླངེ ་

སྐབས་སུ ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དང་། ཕག
ྱོ ས་ལྷུང་སག
ོ ས་ཀྱི་

www.mwa.tibet.net

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་
ུ ་དྲན་མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
བའི་དས
བསྟར་བྱས་པར་བརནྟེ ་བདོ ་མི་ ༡༥༤ ནས་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་གནང་ཡོད།

དེའི་ཁོངས་ནས་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་ནས་རང་སག
ྲེ ་ལས་

འགུལ་བའ་ི རྒྱལ་གཅེས་པ་མང་པ་ོ བྱུང་ཡོད། བདོ ་ཨ་མད་ོ རྔ་
པ་ཁུལ་དེ་ཉེ་བའ་ི ཆར་ནས་སྙངི ་སབྟོ ས་ཅན་དང་སེམས་ཤུགས་
ཅན།

དེ་བཞིན་མུ་མཐུ ད་བདོ ་ཀྱི་རྩ་དནོ ་རྩོད་མཁན་ཞིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་ང་ཚོ ས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ངོས་འཛི ན་དགོས།

ཁུ ལ ་དེར ་གནས་མཁན་རྣམས་ལ་ཀི རྟི་ གྲྭ ་ ཚང་ནས་ཆོ ས ་
རིག་གནས་ལ་སག
ོ ས་ཀྱི་ཐད་འབད་

ཕག
ྱོ ས་ཙམ་མ་ཟད།

བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དེ་རྣམས་ང་ཚོས་མ་རདྗེ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་

དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི ་དགོན་སྡ་ེ དང་གདན་

སྤནེ ་པ་ཉ ནི ་འཕགས་ཡུ ལ ་ཀི ར ྟིའི་ བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུ ག ས་

ས་ཁག་བསྐྱར་གས་ོ བྱེད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕག
ྱོ ས་མཚུགས་

བསྟུན་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་དང་པ་ོ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ

ཡུ ལ་ཀི་རའྟི ི་བྱེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་

ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒ་ོ དང་
གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོད།

སྐ བ ས་དེར ་མཛད་སྒ འོ ི ་ སྐུ ་ མགྲོན་གཙོ ་ བོ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

དེ་རིང་འཕགས་

ལྔ་འཁར
ོ ་ཐུ བ་པ་ན་ི ཧ་ལས་པའི་བྱས་རས
ྗེ ་ཆེ ན་པ་ོ ཞིག་རེད།

བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས་སླབོ ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་ནང་

ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་།

ུ ་ཆེས་ཐག
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་འཆར་གང་ཡིན་རང
ོ ་མར་

འག་ོ འཛུ གས་གནང་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་དང་གང་ཅི འི་ཐད་

དོན། ཕྲན་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་ཡང་

ལ་མ་འཛེ མས་པར་རྒྱུན་འཛི ན་གནས་ཐུ བ་པར་བརྟེན་སྐྱབས་

བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་ནས་ཡི ན། ད་བར་ལས་དནོ ་གང་འདྲ་

ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུས་པ་

ཡང་མཇལ་མྱོང་ཡོ ད།

སྐྱབས་ར་ྗེ ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་ན།ི

ཞིག་བྱས་པའི་སྐབས་བོད་མི འི་མགོན་སྐྱབས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་དགང
ོ ས་གཞིར་
བཟུང་ཕེབས་མཁན་ཞིག་དང་།

བདོ ་སྤྱི་པའ་ི རྩ་དནོ ་སླད་

ཐུ གས་ཁུར་ཆེ ་བཞེས་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་

ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ཚེ གས་

ར་ྗེ ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་
དང་སྦྲགས། དམིགས་བསལ་གང
ོ ་དུ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་

གིས་བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཟུང་དང་ཐུ གས་རའྗེ ི་བཀའ་

གཞན་ཡང་དེ་རིང་མཁས་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་དང་

པོའི་ཐོག་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པ་ལྟར།

གཞི་རྩའི་མཛད་སྒའོ ི་ཐག
ྱོ ས་ཀྱི་མཁས་དབང་མང་
ོ ་ཆོས་ཕག
པོའ་ི དཀྱིལ་དུ་ང་མི ་སྐྱ་བོ་ཆོས་རྩ་ནས་མི ་ཤེས་མཁན་ཞི ག་གི ་

ལམ་སནྟོ ་རྩ་བ་ཉདི ་ནས་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་མ་རེད།

ང་ཚོ འི ་ མཁས་པ་རྣམ་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་

མགོན་སྐྱབས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་གཞིར་བཟུང་

ནས་ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་རས
ྗེ ་བརླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྨནི ་

དུ་ཕ་ྱེ ནས། ནང་པའ་ི ཆོས། ནང་པའ་ི ཚན་རིག ནང་པའ་ི ལྟ་

ཐུ བ་པ་དེར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའ་ི བདོ ་ཆོལ་ཁ་

འནོ ་ཀྱང་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་

དང་།

དགོན་པའི་ཡན་ལག་ཁག་གི་ནང་དགནོ ་པའི་བསླབ་གཞི་སླབོ ་

མཆོག་གི ས་ཐུ གས་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་ཀིར་ྟི བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

ཐབས་བྱེད་པའི་དམི གས་ཡུ ལ་འཛི ན་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ

ཕྱིན་ཡོ ད།

དཔེ་དེབ་དེས་ཐུ གས་ཕན་གསས
ོ ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད། ཅེས་

ལུགས་དེའ་ི སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་ཐད་གཞན་ལ་

ཁདྲི ་དང་སྒྲིག་འཛུ གས།

༦༠

ི ་ཀྱི ་ བཀའ་བླནོ ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་
དེ་ རས
ྗེ ་ཆོ ས ་ཤེ ས ་གཉ ས

ལས་བསྡམོ ས་ནང་སྙན་སྒནྲོ ་ཞུས་པ་ལྟར། བདོ ་ནང་རིན་པ་ོ ཆེ་

ཡོ ད། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གིས་སདྲི ་བྱུས་ངན་
པ་བདོ ་ཡུ ལ་རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་འགྱུར་དང་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་མི ་བཟོ་

དཔེ་དེབ་མང་པ་ོ ཞིག་རིན་པ་ོ ཆེ་རང་ངས
ོ ་ནས་བརྩམས་གནང་

བ་དང་སྦྲགས་པར་སྐྲུན་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག རིན་པ་ོ ཆེ་
མཆོག་གི ས་ཕྲན་རང་ལ་དཔེ་དེབ་དེ་དག་ང་ོ སྤདྲོ ་གནང་བྱུང་།

འཛུ གས་ཀྱི ་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཐོག་མར་

བཀའ་ཤག་གི ་འཚམས་འདྲི་དང་འབལ
ྲེ ་གསུ ང་བཤད་གནང་

པ་གནང་དགས
ོ ། གང
ོ ་དུ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གསུ ང་པ་ལྟར།

ཀླགོ ་དེབ་ལ་སག
ོ ས་གང་ཅིའ་ི ཐད་

གསུ མ་ནང་བདོ ་ཀྱི་རྩ་དནོ ་སླད་སྐ་ུ ལས་སྐནྱོ ་མཁན་དང་། ལུས་

སགྲོ ་བླསོ ་གཏངོ ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལག་

སླབོ ་གསའ
ོ མ་ལམ་སནྟོ ་བྱེད་དགས
ོ །

དེའ་ི ཐག
ོ ་ལ་བདོ ་མིའ་ི

བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་མཚོན་ན་དབྱེ་བ་གསུ མ་
གྲུབ་བཅས་ཡོད།

འཛམ་གླངི ་སྐ་ྱེ འགྲོ་ཀུན་ལ་ནང་པའ་ི ཚན་

རི ག་དང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་མེད་མཁན་

རྣམས་ལའང་ཕན་ཐག
ོ ས་བྱེད་ཐུ བ།

བཤད་གནང་འདུག །

ཅེས་སག
ོ ས་ཀྱི་གསུ ང་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦལེ ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་
ུ ་དྲན་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བའི་དས
འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅།

མངའ་བདག

།དེ་རི ང་ནི་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ཀྱི་
ུ ་རྒྱན་འཕགས་
ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའ་ི གཙག

མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་མི་ཡི་རྣམ་པར་རོལ་བ་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་མ་

ལྟར་བརྩེ་བས་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེ ས་ཆེ ན་མོ ་བྱམས་

བརྩེའ་ི བདག་ཉིད་འཛམ་གླངི ་ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔནོ །

བདོ ་ཁ་

བ་ཅན་གྱི་ལྷ་སྐལ་ཚེ ་རབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགནོ ་སྐྱབས་དང་

། བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླང་དོར་ལམ་སནྟོ ་པ་སྤྱི་ནརོ ་ྋགང
ོ ་
ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་པའ་ི གྲགས་པ་ཕག
ྱོ ས་

བཅུ ར ་ཁྱབ་པའི ་ ན ་ོ སྦལ
ེ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་འབུ ལ ་

བཞེས་མཛད་དེ་མི ་ལོ་ ༣༠ ཧྲིལ་པ་ོ འཁར
ོ ་བའ་ི དུས་ཚིགས་

ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་གུས་པས་གཞི ས་བྱེས་བདོ ་མི་ཡོངས་ཀྱི་

ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་དད་སྤ་ྲོ གསུ མ་གྱི་སྒ་ོ ནས་གུ ས་ཕྱག་དང་

བཅས་བཀའ་དནྲི ་བླ་ལྷག་ཏུ ་ཆེ་ཞུའ་ི འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་
བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐབྱོ ་དང།

ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།

དམག་འཐབ་དང་

ཞེས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་ངོ་སུ མ་ཅུའ་ི སྔ་རོལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ི ཟླ་ ༡༢ པའ་ི

ི ་ཞི ་བདེ་ལ་སྨན་པའི་
འཁྲུག་རྩོད་ཞི ་ཐབས་སོགས་འཛམ་གླང

དེ་བཞི ན་དེ་རི ང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐབོ ་ཐང་གི་ཉནི ་

ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ལ་ཆེ ས་སྙན་

ི ་ཧ་ཅང་ཆེ་
བསྐྱངས་དང་སྐངྱོ ་བཞིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དུས་ཟང

ཡོད་སྟབས་དེ་དང་འབལྲེ ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། འད་ི ལོའ་ི ཟླ་ ༡༠

ཚེ ས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐབོ ་ཐང་གི་ཉནི ་མོར་སྤྱི་

གྲགས་ཅན་གྱི་ནོ་སྦལེ ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་

ཀུན་ཁྱབ་འགན་འཁུར་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེ ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་

ི ས་དུས་ཀྱི་འཛམ་གླང
ི ་ས་ཆེན་འདར
ི ་བདོ ་ཆོས་
བའི་ཆེས་སྙག

པའ་ི ཚེ ས་ ༡ ན་ི རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་

ི ་ཡང་རའྩེ ་ི བདོ ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་འད་ི ཉདི ་མ་
གྱིས་འཛམ་གླང

སྟབས། དེའ་ི སྔ་རལ
ོ ་ཟླ་བ་ ༩ པའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སདྲི ་སྤྱི་

ུ ས་ནས་མི་ལོ་ ༧༠ འཁར
བ་བཙག
ོ ་བའ་ི དུས་ཚིགས་ཡིན་

ཁྱད་པར་མང་གཙོ་དང།

ལྡན་ཞིང་གི་རིག་གཞུང་བཟང་པ་ོ རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་

འཛམ་གླིང་སྐ་ྱེ བ་ོ ཀུ ན་ཀྱིས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུ མ་གྱི་སྒ་ོ ནས་

འོངས་ཞི ་བདེའ་ི བས་ྟི གནས་ཤིག་ཏུ ་བསྐྲུན་རྒྱུའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི

ནས་དགེ་བཅུའ་ི དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རོལ་བའ་ི རག
ྫོ ས་ལྡན་

ལམ་དུ་བཀ་ྲི བར་མཛད་གནང་།

དེ་ཡང་མཉམ་མེད་ཐུ བ་པའི་དབང་པོའ་ི ལྟ་སྤྱོད་དྲི་མ་མེད་པའི་

བདོ ་རྒྱའི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་ཐབས་མཛད་པའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་

རིམ་པའི་དུས་སུ ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ ་ཐང་གང
ོ ་སྤལ
ེ ་བཏང་ཚུལ་

པོས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་རང་ཆས་སུ ་ཡོད་པ་བདེ་བ་འདདོ ་ཅིང་

ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བཞིན་

ན་ི འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏངོ ་མཁན་

ནུས་སྟོབས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས།

གསང་གསུ མ་ཕན་བདེའ་ི མཛད་འཕྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

མཛད་པར་བོད་འབངས་སྤྱི་དང།
རང་དབང།

ཞི་བདེ།

བྱམས་བར་ྩེ བཅས་ལ་དགའ་བའ་ི

མགོན་པོ་གང་གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་འཕྲིན་སྤྱི་བར
ོ ་བཀུར་

དགོངས་གཞི ་ཟབ་མོས་བདོ ་འབངས་རྣམས་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི

གྱི་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡི ན།

ི ་སྨན་དབུ་མའ་ི ལམ་གྱི་མཛད་བྱུས་བཟང་པསོ ་
ལྷག་པར་གཉས

ཀླངོ ་ནས་འཁྲུངས་པའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་ཐུ གས་བསྐདྱེ ་བཟང་

མཛད་བཟང་ལ་བླ་ོ ལྡན་ཀུན་གྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་དེ་ནོ་སྦལེ ་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ ་པའི་མངནོ ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱམས་བརྩེའི་

སྐྱེ་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སླད་དུ་དགས
ྱེ ་བཞེས་མཛད་པ་སོགས་

བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི ་ནུས་པ་གོང་སྤལ
ེ ་མཛད་ཐག
ོ ་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་

བསྐྱངས་དང་སྐངྱོ ་བཞིན་པར་བཀའ་དནྲི ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཆེ་ཆེ་

འགྲོ་བ་མིའ་ི ལྷན་སྐས
ྱེ ་

ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ་ང་ོ ༧༠
རིང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུ ང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ ་ཐང་གོང་

སྤལེ ་བཏང་ཚུལ་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ ཟེར་བ་བཏནོ ་ཡོད། དེའ་ི

ནང་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡས
ུ ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་

བརདྗོ ་ཡོད་ཀྱང་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐག
ོ ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
རྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤོ ས་ཀྱི ་མདུན་གྲལ་དུ་ལོ ་ལྟར་སླབེ ས་བཞིན་

ཡོ ད་པ་དེས་ཁོང་ཚོ འ་ི སྐད་ཆ་དེ་རྫུན་གཏམ་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་
ཡིན།

བོད་དང་བོད་མི།

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ ཟེར་བ་དེའ་ི ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ས་
ཁུལ་དུ་མི་རི གས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི ་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཚུ ལ་

བཤད་ཡོ ད་ཀྱང་།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུ ལ་

བྱ་རྒྱུའ་ི ག་ོ སྐབས་ལྟ་ཅི། བདོ ་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བའ་ི ནང་
ི ་པར་བཞག་ཡོད་པ་
དུའང་བདོ ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གྲལ་རིམ་གཉས

མ་ཚད། སླབོ ་གྲྭའ་ི བསླབ་གཞི་དང་སླབོ ་ཐནོ ་གྱི་བརྒྱ་ཆ། ལས་

བྱས་ཏེ་མི ་ལོ་ ༧༠ དང་། བོད་ས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ནས་མི་

ཀའ་ི ག་ོ སྐབས།

མ་འདས། དེ་ཡང་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བདོ ་རྒྱ་ཁྱིམ་མཚེ ས་

པའི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི ་རི གས་རི ག་གཞུང་དང་བཅས་པ་

། རྒྱ་ནག་གོང་མ་འགའི་སྐབས་གཉེན་འབལྲེ ་དང་། དམག་

གསལ་པ་ོ ཡིན།

རྡོ་རིང་དུ་བཀདོ ་པ་སོགས་ལས་བདོ ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རྒྱལ་

བརྗོད་དེ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི ་ལས་དོན་

ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ཉམས་ངའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ལས་

མཉམ་གནས་སུ ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་།

འཁྲུག

བདོ ་ཀྱི་བཙན་པ་ོ དང་

ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དབནོ ་ཞང་ཆིངས་ཡིག་

ཁབ་སོ་སོར་ཡིན་པ་གསལ་བར་སནྟོ ་པའ་ི ལོ་རྒྱུས་ནག་གསུ བ་

གླ་ཕགོ ས་སག
ོ ས་རྒྱའ་ི སྐད་ཡིག་ཤེས་མཁན་

། དེ་ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་

ར་ུ ཁག་མངགས་ཏེ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་བཙུགས་ཏེ་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
ི ་ཞི ་བདེའ་ི དེད་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོ ་ི སདྲི ་གཞུང་ནས་འཛམ་གླང

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ མཐའ་དག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་

བྱ་དབང་མེད་པ། ཐ་ན་ཁ་ཡང་མགུལ་དབང་མེད་པ་བདོ ་ཀྱི་

ཆོས་དད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་བཟས
ོ ་པ་དང་། བདོ ་མི་རྣམས་

སྤལ
ེ ་བཏང་ཚུལ་བརདྗོ ་པར་བདེན་དཔང་གི་གཞི་རྩ་ཡེ ་ནས་

མེད་པའི་འུར་གཏམ་སྒྲོག་བཞིན་ཡོ ད་པ་གསལ་པ་ོ ཡིན།

ད་དུང ་ས་གནས་ཁག་གི ་ དཔོན ་རི ག ས་ས་གནས་ཀྱི ་ མང་

ཚོགས་དཀྱུས་མའི་གྲས་ནས་བསླབེ ས་ཚུལ་བཤད་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཉ་ི མ་ཡབ་ཡུ མ་དང་བཅས་པ་གར་ཁདྲི ་ཆ་མེད་དུ་བཏང་བར་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུ ད་ཀྱིས་ལག་

རྒྱུའི་ཆེ ས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་དུས་ངན་དེ་དག་ཀུ ན་གསལ་
ཡི ན་པར་སོང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་གང
ོ ་

ཆེ ན་སྐུ་གོང་མའི་བཞུ གས་ཁྲིར་མངའ་སྲོལ་ཞུ ་དགོས་ཀྱང་

ལྷག་པར་བདོ ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ལུགས་སག
ོ ས་

སྒམ
ོ ་གསུ མ་དང་བསླབ་གསུ མ་གྱི་བྱ་བ་ཉམས་ལེ ན་བྱ་རྒྱུར་

ལོ་རྒྱུས་སུ ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་བོད་མི་རིགས་རྩ་མེ ད་དུ་གཏངོ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པས
ོ ་ངས
ོ ་འཛི ན་མཛད་པའི་

རྩ་བརླག་ཏུ ་གཏངོ ་རྒྱུའི་བྱུས་ངན་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་

བ་མིར་བདག་པའི་བོད་ཡུ ལ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་

བསྟར་བྱས་ནས་བདོ ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་བཀལ
ོ ་སྤདྱོ ་

སྔར་སལ
ྲོ ་བཟང་པ་ོ ལྟར་སྤྱི་ནརོ ་

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་མཆོག་པཎ་

ྲི ་བསྒྲགས་ལྟ་
ཏང་གི ་སྲིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་དལ

ཟད། རི ག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བ་སག
ོ ས་སྨ་ྱོ ཧམ་ཅན་གྱི་

ཟེར་བ་དནོ ་དངས
ོ ་ཡིན་ན།

ལ་ཐོབ་ཐང་མང་བ་སྤྲད་དེ་རྒྱ་ནག་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཞེས་

ུ ་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་བཙག
ུ ས་རས
གཏོང་ཐབས་མེད་རང
ྗེ ་

བདོ ་ནང་བཙན་འཛུ ལ་གྱིས་གདོད་མ་ཉདི ་ནས་བདོ ་ཀྱི་འགྲོ་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་
རྩད་གཅདོ ་ཞུ་ཕག
ྱོ ས་ལམ་ལུ གས་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཉན་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པར་ཐས
ོ ་བསམ་

འདྲི་རྩད་བཏང་བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་མི ་བྱེད་པའི་

དཔནོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དགྲ་ཡ་

ཞེས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཚམས་མི་འཇག
ྱོ ས་གཞན་
ོ ་པ་དང་། ཕག

འགག
ོ ་རྐྱེན་དམིགས་སུ ་བཀར་ནས་བཟ་ོ བཞིན་པ་དང་། ཆོས་

ཞིག་ནས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༤ པའ་ི ཡང་སདྲི ་ངས
ོ ་འཛིན་

ཀྱི་འགྲོ་འདུག་སྤདྱོ ་གསུ མ་ཚང་མར་སྟངས་འཛིན་བྱས་ནས་

བཞི ན་པ་ནི་མངོན་སུ མ་འཛེ མས་མེད་ཀྱིས་སྨ་ྱོ ཧམ་ཆེན་པས
ོ ་

ཀྱི་རྩ་བའ་ི བླ་མ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་སྐ་ུ
པར་དད་རནྟེ ་དུ་སྒྲིག་གཤོམ་མི་ཆོག་པའ་ི ཁར།

བདོ ་རིགས་

ཞུ ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུ ང་ལ་ཡོད་ཚུལ་བརདྗོ ་

བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་དད་རང་མོ ས་ལ་རྡོག་རོ ལ་གཏོང་བཞི ན་པའི་
གདངོ ་རིས་ང་ོ མ་དེ་གསལ་པརོ ་བསྟན་ཡོད་སྟབས། འད་ི ལོའ་ི
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའ་ི ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་གཞིས་བྱེས་བདོ ་

སླབོ ་ཐནོ ་སླབོ ་མ་རྣམས་གཞུང་གི་ལས་གནས་སུ ་ཞུགས་པར་

མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་མཚོ ན་པའི་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་

མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ ་དགོས་པའི་སྔནོ ་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་

བ་ཚང་མས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བོད་འབངས་

རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་

བཙན་འགེལ་བྱས་པ་སག
ོ ས། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བདོ ་

ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་བདོ ་ནང་དམངས་

ཡོ ངས་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་མི ག་དང་ཁོག་པའི་སྙངི ་ལྟ་བུ་བླ་ན་མེད་

པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་

དོན་དངོས་སུ ་ད་བར་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཡི་རིང་བདོ ་ནང་རྒྱ་གཞུང་

གཙོའ་ི བཅས
ོ ་འགྱུར་དང་།

ཁག་བཅས་ཚང་མའི་འགོ་གཙོ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ རྒྱ་རིགས་གུང་

རི ང་ལུ གས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ི་སླབོ ་གསོ་ཟེར་བ་སོགས་ཟམ་མ་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བར་འགོ་གཙོ་དྲུང་ཆེ་ ༡༥ བྱུང་

མི་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ཡེ ་ནས་མེད་པར་རྒྱ་གཞུང་

དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བ་དང་།

འཁར
ོ ་བའ་ི ལོ་ཞིག་ལ་ངས
ོ ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས།

ཚང་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་སྐ་ུ ཉདི ་

གིས་བཙུགས་པའི་རྫོང་དང་། ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག གྲོང་ཁྱེར་

ུ ས་པའ་ི
ཁྲན་ཏང་གི་མི ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙག

ཡོད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་རི གས་གུང་ཁྲན་ཏང་མི་ཡིན་པ་ལས་བདོ ་

རིགས་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེ ད་པ་རྫུན་གཏམ་དམར་རནྗེ ་དུ་
མཐོང་ཐུ བ་པ་དང་།

དེ་བཞིན་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་

ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་སྐརོ ་བཤད་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་གཞུང་གིས་

འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་བདོ ་རིགས་རྣམས་ས་ཁུལ་
དུ་མའ་ི ནང་ཁ་ཐོར་དུ་དབྱེས་ནས་བདོ ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐབྱོ ་

རིག་གནས་གསར་བར།ྗེ

ཐེངས་གསུ མ་པ་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་སྐབས་ཚོ གས་བཅར་

སྤྱི་

རྒྱལ་གཅེས་

བརྟན་པའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུ གས་སུ ་འདེབས་པ་དང་ཆབས་

ཆད་པའི་ལས་འགུ ལ་སྣ་མང་སྤལ
ེ ་ནས་གཞིས་བཞུགས་བདོ ་

བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་༸རྒྱལ་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ་ི སླབོ ་གས།ོ

གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་འཆིངས་རྒྱས་བསྡམས་ཏེ་ལོ་ང་ོ

༦༠

ད་དུང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་མི་ལེ ན་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་

ཅིག བདོ ་གངས་ཅན་པའ་ི བསྟན་དང་འགྲོ་བའ་ི དནོ ་དུ་ཇི་སདྲི ་
མ་འངོ ས་

༸རྒྱལ་བའ་ིི ཡང་སདྲི ་ངས
ོ ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་
དང་། ༸གང
ོ ་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མའ་ི བླ་བྲང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ བྲང་ཡིད་

ལྟ་བུས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སདྲི ་ངས
ོ ་འཛིན་

ཆེ ས་དགེ་རྩའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཁ་ོ ནར་ཡོད་པ་ལས།

གལ་སདྲི ་བདོ ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་གཏན་འབེབས་ཡིན་ཞེས་པའ་ི བླ་སྤྲུལ་

བྱ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཟེར་བ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནི་ཀུན་

གྱིས་ཁལ
ྲེ ་དགདོ ་བྱ་ཡུ ལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།

གཞན་སུ ་ལའང་མེད་པ། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ངས
ྱོ ས་ཀྱི་བཙན་བཀའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་
ོ ་འཛིན་བྱེད་ཕག

དེ་འདྲ་འདདོ ་ཀྱི་ཡོད་ཚེ །

དང་ཐག
ོ ་བདོ ་ནང་ཡ་ང་བག་ཚ་

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན་སྟབས་བོད་མི ་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་

ཟེར་བའི་བརྒྱུད་༸རྒྱལ་བའ་ི ཡང་སདྲི ་ངས
ྱོ ས་
ོ ་འཛིན་བྱེད་ཕག

མེ ད་པར་ཆེ ས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་མི ་རི གས་རྩ་མེ ད་གཏོང་

ཡོངས་ནས་ནུས་པ་གང་ཡོད་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་བོད་སྤྱི་པའི་

ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་

དག་མཚམས་འཇག
ོ ་བྱེད་དགས
ོ །

ལུ ང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ ་མི་ཚོས་མང་གཙོའི་འགན་དཀ་ྲི

ཀྱི ་ ཇུ ས ་ངན་སྣ་ཚོ ག ས་བཏ ནོ ་དང་འད ནོ ་བཞི ན ་པ་དེ་ེ དག་

བའི་སྲིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་

མོས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ཀྱང་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་ལོ་ ༦༠ རིང་བདོ ་ནང་འགྲོ་བ་མིའ་ི

བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༤ པའ་ི ཐག
ོ ་༸རྒྱལ་བའ་ི

རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སག
ོ ས་རྩ་གཏརོ །

ཡོ ངས་རྫོགས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་

ད་དུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པར་བརནྟེ །

༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རིང་བཙན་

ཡང་སྲིད ་ཕེབ ས་ཕ ྱོག ས་ཐག་གཅོད ་གནང་རྒྱུ འི་ དབང་ཆ་

གཞི་རྩའ་ི ཐབོ ་ཐང་རྣམས་རྡོག་རལ
ོ ་དང་། བདོ ་ཀྱི་ཆོས་དང་

བདོ ་མི་རྣམས་ལ་

གདུག་རྩུབ་དྲག་པས
ོ ་མནར་གཅདོ ་ཚད་མེད་བཏང་བ་སོགས་

རྩ་དནོ ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལ་འབད་དགས
ོ ་པ་དང་།

རང་དབང་

གཞི ་རྩར་བཟུང་ནས་ཕ་རོ ལ་པོའི་ཕུང་དཀྲུག་གཡམ་རྒྱུག་
ཕག
ྱོ ས་སུ ་མི་ལྷུང་བ་བྱ་གལ་ཆེ་བ་ལྟར་ཡིད་གཟབ་དགས
ོ ་པའ་ི

དྲན་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མདོར་ན་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གཙོ ་བར
ོ ་གྱུར་པའི་སདྲི ་

གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས། གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མི་སྒརེ ། རྒྱ་

འགན་ཡོད་འཛམ་གླངི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་

ཆེའ་ི མི་མང་བཅས་ནས་ད་ོ སྣང་དང་། ཐུ གས་འཁུར། གདུང་

བརྟན་ལྷངི ་ཟེར་བ་

སྤྱི འི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཚོ ག ས་པ་ལ་སོ ག ས་

སེམས་མཉམ་སྐདྱེ །

བར་དྲག་གནོན་བྱེད་མཚམས་མི ་འཇག
ོ ་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

སྟངས་རགྟོ ་ཞིབ་ནན་པ་ོ གནང་ས་ྟེ རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་བྱ་

བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་ཡོ ད་པ་ལས།

གཞན་སྲིད་གཞུང་སོགས་སུ ་ལའང་མེད་པ་དང་། གལ་སདྲི ་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གིས་

སྲིད་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི ཡང་སྤྲུལ་
ངོས་འཛི ན་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ །

ཡང་སྤྲུལ་
དེར་བོད་མི ་རྣམས་ནས་ངོས་འཛན་དང་དད་མོས་བྱ་རྒྱུ་མིན་

ཞེས་འཁོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྲོས་ཆོད་དནོ ་ཚན་གསུ མ་
ཅན་སྣོལ་འཇོག་གནང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གིས། གཞིས་བྱེས་བདོ ་

མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལྟར་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་
ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་

པ་ཞིག་ཡི ན་སྟབས། ཆོས་དུག་ཏུ ་འཛིན་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་

གཞུང་ནས་འད་ི འབལ
ྲེ ་ཐེ་བྱུས་བྱ་དབང་གཏན་ནས་མེད་ལ་

ཐུ བ་ཐབས་ཀྱང་ནམ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ི འགྲེལ་བརདྗོ ་

ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆམ་མཐུ ན་དང།

ུ ། བདོ ་ནང་ད་
དགོས་ཚུལ་བཤད་དང་འཆད་བཞིན་ཡོད་རང
ཐོག་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་པ།

བཙན་བྱོལ་བདོ ་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གིས་བོད་དོན་

བདོ ་ཀྱི་བདེན་དནོ ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་སག
ོ ས་

པའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོགས་སྡ་ེ ཁག་གི་ངས
ོ ་ནས་བདོ ་ནང་གི་གནས་

ི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་བ་
གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་སྙང

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་

རྒྱུར་འབདོ ་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་དནོ ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

སྤདྱོ ་ངན་པ་དག་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་བཏང་བར།

ཁབ་དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་ཧ་ཅང་བརྩི་མཐོང་ཆེ་

དང་ཆབས་ཅི ག་སླད་མར་ཡང་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

སྐ་ུ ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་།

ཐུ གས་ཀྱི་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དནོ ་ནམ་སྤལ
ེ ་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུ མ་དུ་

བའི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་ཞི ག་

ི ་
དང་བཟ་ོ བཞི ན་པ་དག་ལས་འཆམ་མཐུ ན་དང་བརྟན་ལྷང

ཡིན།

དང་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྨནོ ་འདུན་དང་

མཐུ ན་དང་བརྟན་ལྷངི ་ལ་གནདོ ་གཞི ་ཅན་གྱི་གོང་གསལ་བྱ་

འཛམ་གླིང་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ལ།། །།

དངས
ོ ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུ མ་ནས་འགོག་རྐྱེན་སྣ་ཚོ གས་བཟོས་
གི་མི ང་དོན་མི ་མཚུངས་པ་གསལ་པ་ོ མངནོ ་སྟབས།

སྤྱོད་རྣམས་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས།

འཆམ་

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཚུལ་གླངེ ་བཞིན་པ་ལྟར་དངས
ོ ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐག
ོ ་ནས་

ཡོང་ཕྱི ར་མཉམ་ཁྲིད་གནང་དགོས་པའི་འབདོ ་སྐུལ་ཞུ ་རྒྱུ་

གོང་ཞུ ས་ལྟར་དེ་རི ང་གི ་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་མཛད་འཕྲིན་དྲན་པའི་སྒ་ོ ནས་དགའ་

སྤ ྲོའི ་ ངང་དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི ་ ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན །

མགནོ ་པ་ོ གང་གི ་བཀའ་དྲིན་གཟོ་བའི་རྒྱུ་མཆོག་ཏུ ་གྱུར་པ་ནི་

བཞེད་དོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་

བཅས། བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦལེ ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་
ུ ་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་
འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་མི ་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དས
བཀའ་ཤག་གི ་གསུང་བཤད།
ཀྱི ་ངས
ོ ་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བདོ ་མིའི་

བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་གནང་

མཛད་པ་མ་ཟད། བདོ ་མིའ་ི ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི ཆོས་དང་

རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་གཉིས་མོས་གུས་བརྩི་དང་བཟདོ ་
བསྲན་ཐག
ོ ་ནས་བདོ ་དནོ ་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་གནང་
བཞིན་པར་གཟེངས་བསདྟོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁདོ ་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཛམ་
གླིང་ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཐུ གས་

བརྩོན་མུ་མཐུ ད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་བརནྟེ ། ན་ོ སྦལེ ་
ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གཞན་རྣམས་ཀྱི ས་

ཀྱང་༸མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་ཆེས་གང
ོ ་དུ་བཀུར་བ་མ་ཟད། སྐ་ྱེ
བ་ོ མང་པས
ོ ་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརའྩེ ི་མཚོན་རྟགས་སུ ་ངས
ོ ་

༄༅། །དེ་རི ང་ཁམས་གསུ མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ ༸རྒྱལ་

སྒྲིལ་དག་སྣང་སྦྱོང་ཐབས་སུ ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱི་གུ ས་བརྩི ་

འཛིན་ཞུ་ཞིང་། དེང་གི་ཆར་འཛམ་གླངི ་ནང་གུས་བཀུར་དང་

དེད་དཔོན།

ཁདྲི ་མཛད་ཅིང་། འཛམ་གླངི ་ཞི་བདེ་དང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་

དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་སྦལེ ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་

ཐུ བ་པའ་ི ཐུ གས་རེ་དང་ཡིད་ཆེས་གནང་གི་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ག་ོ རགྟོ ས་དང་། ད་ོ སྣང་། རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཇེ་ཆེར་

བསྟན་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག

འཇིག་རནྟེ ་ཞི་བདེའ་ི

བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་མགནོ ་སྐྱབས་དང་།

བླ་ན་

མེད་པའ་ི དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་

ི ་ནང་
དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོག་ལ་འཛམ་གླང

ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ནོ་སྦལེ ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་
ནས་མི་ལོ་སུ མ་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་

སྐབས་འདིར།

མགོན་པོ་གང་ཉདི ་ལ་སྒ་ོ གསུ མ་གུས་ཕྱག་

གྲངས་མེ ད་སྔནོ ་དུ་བཏང་སྟེ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་
ལེགས་ཞུ།

དང་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་སྣེ་

བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
དེ་བཞིན་༸མགོན་པ་ོ གང་གིས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐབོ ་ཐང་དང་།

ཁར
ོ ་ཡུ ག་གི་གནད་དནོ ་སག
ོ ས་རྩོད་རྙགོ ་ཇི་

དགའ་མོ ས་ཆེ ་ཤོས་ཞུ་ཡུ ལ་གྱི་དབུ་འཁྲིད་ཅིག་ཏུ ་གྱུར་ཡོད།

འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་དེས་བོད་ཀྱི ་བདེན་དོན་ཐོག་ལའང་
སང
ོ ་ཡོད།

གཞན་ཡང་དེ་རི ང་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

ཡོད་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགས
ོ ་པ་དང་། རྡུལ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་ནས་ལོ་

བདེར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ ་

མོ་ཡང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད། འནོ ་ཀྱང་བདོ ་གངས་ཅན་གྱིས་

ཕྲན་མཚོ ན ་ཆ་དང་དམག་འཁྲུག་མེ ད་པའི་ འཛམ་གླིང ་ཞི་

ང་ོ ༧༡ འཁར
ོ ་བའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་གི་ཉནི ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་འཛམ་

སར་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་

ི ་ཡུ ལ་གྲུ་མང་པོའ་ི ནང་དབང་འཛིན་པ་
གཙོས་པའི་འཛམ་གླང

ཁས་ལེ ན་མི ན་ཀུན་གྱིས་ངས
ོ ་ལེ ན་ཐུ བ་པའི་བྱམས་པ་དང་།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་ནས་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་

དང་གཏོང་བཞི ན་པའི་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་འོག་གནས་

གླིང་ཞི ་བདེ་དང་སྐ་ྱེ འགྲོ་ཀུ ན་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཆེ ད་ཆོས་
སྙངི ་རྗེ། བཟོད་བསྲན། གཞན་ཕན་སག
ོ ས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་

ི ་སྨན་
ཆུང་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་དུས་རྟག་ཏུ ་ཕན་ཚུན་གཉས

ཐབས་མཛད་ཅིང་། མཛད་འཕྲིན་དེ་དག་ལ་ངས
ོ ་འཛིན་དང་

ཐབས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་བཟང་སྤྱོད་གོང་སྤལ
ེ ་མཛད་བཞི ན་པ་

ཆེ་བསདྟོ ་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་གླངི ་ནང་ཆེས་

སྐྱིད་ངང་གནས་ཐབས་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་གཅིག་

བཞེས་མཛད་ཡོད་ཅིང་།

དང་།

འཛམ་གླངི ་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་

གྱུར་དུ་གསུ ངས་པ་བཞིན། ཆོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུན་མཐུ ན་

ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག་ཚབས་ཆེ ན་བཏང་
མུས་ཡིན།

བདོ ་ནང་བདོ ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྙན་གྲགས་ཆེ ་བའི་ནོ་སྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

སྐྱོང་གི ་བཅའ་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་བཞིན་བདོ ་ཀྱི་ཆོས་

རྟགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་བསདྟོ ་ཚིག་བརདྗོ ་ནང་། ལྷན་ཚོགས་

གསོ་མི་ཉམས་གང
ོ ་སྤལ
ེ ་གྱི་མངནོ ་འདདོ ་བཏནོ ་པ་ཙམ་གྱིས་

དེའང་ནརོ ་ཝེ་ན་ོ སྦལེ ་གཟེངས་

དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཁར
ོ ་ཡུ ག་བཅས་ཉམས་པ་སླར་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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འཛི ན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་སོགས་བྱེད་པའ་ི གནས་སྟངས་
ཡོ ད་ནའང་།

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ ་གྱི་སདྲི ་

བྱུས་ལ་རྣམ་པ་དང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་ཐག
ོ ་ནས་ཞི་

བའི་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་བྱས་ཡོ ད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩
ནས་བཟུང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་
མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུ ལ་ཚོ ་ནས་ཡིན་པའ་ི རང་ལོ་ ༢༤

ཙམ་སོན་པའི་བུ་ཡོ ན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུ ས་མེ ར་སག
ྲེ ་
བཏང་གནང་བ་བཅས་ད་བར་བོད་ནང་བདོ ་མི་ ༡༥༤ ཡིས་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁངོ ་རྣམ་

པས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་བའ་ི སྐབས་སུ ། སྤྱི་ནརོ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་བདོ ་ལ་གདན་འདནྲེ ་
ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི ་ལ་རང་དབང་དགས
ོ ་ཞེས་བདོ ་མི་

རི གས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོད།

འདུག་བྱེད་པའ་ི རང་དབང་ལའང་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་

དགོན་པའི་ནང་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་
བྱེད་དགས
ོ ་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་དང་།

ད་བར་གང་དུ་བཀག་ཉར་

རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་མེད་པར་བཙན་ཁདྲི ་
དང་བཙོ ན་འཇུག་གི ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དང་གཅོད་བཞི ན་

བྱས་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡང་གསལ་བཤད་བྱས་མེད། དེ་བཞིན་

ནང་ཕ་སྐད་དང་ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་། དབུ་མའ་ི

དཔེར་ན། རང་ལོ་ ༣༦ ཙམ་སནོ ་པའ་ི རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགནོ ་པའ་ི

རྫ་དབནོ ་པརོ ་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་དང་།

བསམ་བླ་ོ གཏོང་མཁན་གྱི་ཁ་བྲལ་བའི་མིང་ཐག
ོ ་ནས་བཙོན་

ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཚུ ལ་བསྙད་དེ་མཚན་མོ ར་རང་ཤག་ནས་

པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཚེ ས་ ༣ ཉནི ་ཁངོ ་ལ་ཉེས་མིང་ཁ་གསལ་མེད་པར་ལོ་གསུ མ་

སྐད་འབོད་བྱས་པར་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་

ཚེ ས་ ༡༩ ཉནི ་རང་ལོ་ ༢༢ ཡིན་པའ་ི རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགནོ ་པའ་ི

བསྒྲགས་ཆེན་པ་ོ ཡོད་པའ་ི གནས་ཚུལ་ཐནོ ་ཡོད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གིས་མངོན་འདོད་དེ་དག་ལ་རྩི ས་

བཞིན་པ་མ་ཟད།

གཉིས་ཅན་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བཏང་ས།ྟེ བདོ ་

ཡོད།

མེད་བཏང་བའི་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་དནོ ་ཚན་ཉེར་

ཉེ་ཆར་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉནི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སེར་ཤུལ་

ལོག་སྤདྱོ ་པའ་ི

གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་ལོ་སྔནོ ་མའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ མཚན་མོར་གྲྭ་ཉ་ི མ་ལགས་དང་། ཉནི ་

འཇུག་གཙོས་པའ་ི ཉེས་ཆད་འདྲ་མིན་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་

ཉེན་རགྟོ ་པས་བཙན་ཁདྲི ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འད་ི ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩

ཀྱི ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་སྲིད་བྱུ ས་ལ་མི ་འདདོ ་པའི་ང་ོ རྒོལ་

ལམ་སྐརོ ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་ཡི ན་ན།

གཉེན་

ྲི ས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩
གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁམ

བའི་བཀག་སྡམོ ་དང་། བོད་མི ་རྣམས་བདོ ་ས་ནང་ཁུལ་དུ་འགྲོ་

གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་

བོད་མི ་ཚོ ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡུ ལ་སྐརོ ་དང་།
འཕྲད།

གནས་མཇལ་སོགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ཚད་ལས་བརྒལ་

གསུ མ་རྗེས་ལ་ཡོ ན་ཏན་ལགས་དང་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་བཅས་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ད་ལྟའ་ི ཆར་སེར་ཤུལ་ཕག
ྱོ ས་ལ་དམ་

མདརོ ་ན་

གང
ོ ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གིས་བདོ ་ནང་སྨྲ་བརདྗོ ་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང་མེད་པ་གསལ་པ་ོ ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་

མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ཀྱང་འདི་ལོའ་ི སྙན་ཐོའ་ི ནང་

བདོ ་ལ་སྨྲ་བརདྗོ ་དང་། ཆོས་དད། འདུ་འཛོམས་སག
ོ ས་ཀྱི་
རང་དབང་མེད་པའ་ི སྐརོ ་བཀདོ ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིར་རནྟེ ་

གཞི་བྱས་པའ་ི རང་དབང་ཁང་པའ་ི ༢༠༡༩ ལོའ་ི སྙན་ཐ་ོ ལྟར་
ན།

བདོ ་ན་ི ལོ་བཞི་བསདྟུ ་མར་འཛམ་གླངི ་ནང་རང་དབང་

ི ་པ་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་
གི་ཚད་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉས

བཀདོ ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་དགུང་གྲངས་སུ མ་ཅུར་ཕེབས་པའི་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་

མཆོག་དགུང་ལོ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་

བཙན་ཁདྲི ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་མི་ལོ་ ༢༤ རིང་གར་སང
ོ ་ཆ་

མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་དགས
ོ ་པའ་ི

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།
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འབདོ ་སྐུལ་དང་གནོན་ཤུ གས་ཇི་སྙདེ ་ཅི ག་སྤྲད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

སུ ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གསུ མ་པའ་ི གྲོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་

མཆོད་པར་བསམས་ཏེ་ འབད་བརྩོན་ཞུ ་དགོས་པ་མ་ཟད།

མེད་པའི་ཐོག འདི་ལོ་ཟླ་ ༩ ནང་ཇི་ན་ི ཝར་འཚོགས་པའ་ི

ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

དགས
ོ ་ཅིང་།

གཞུང་གི ས་ད་བར་ཁང
ྲོ ་བྱས་
ོ ་དང་ནང་མི་རྣམས་གླདོ ་བཀལ

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་འག
ོ ་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་

སྐར
ྱོ ་གནང་ཡོད།

གི ས་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་བདོ ་མི་རྣམས་ལ་

པའི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

ངོ་ཤེ ས་པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏོགས་མེ ད་པའི་སྐབས་ནས་

ཕྲེང་བཅུ་གཅི ག་པ་མཆོག་དང་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་གང་དུ་ཡོད་

དང་། གཞིས་ཆགས། སླབོ ་གྲྭ། ཆོས་སྡ་ེ ཁག་གསར་འཛུ གས་

ི ས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
༡༡༩ པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་གཟག
མེ ད་འདྲི་རྩད་བྱས་པར་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་བྱས་མེ ད།

ི ས་ཆའི་སངྟེ ་བདོ ་
གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡང

ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེ ན་པས
ོ ་བཙན་བྱོལ་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་
དང་རྒྱ་སྐདྱེ ་རིམ་པར་མཛད་དེ།

ཡོངས་ལ་བདོ ་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ།

བདོ ་རིགས་གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།

ནང་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོ ད་ཅེས་

དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོ ན་བཅས་སྦྱོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་

རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ནང་མི ་ལྷན་རྒྱས། བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོ ཆེ་

གཟིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེ ན་མཛད་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི ས་

ཡང་ཡང་བརྗོད་པ་བདེན་པ་ཡི ན་ཚེ ། ༸པཎ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་

ཐབོ ་པ་མ་ཟད།

༸མགནོ ་པ་ོ མཆོག་གི་དུས་གསུ མ་གསལ་

བདོ ་ཀྱི་རྩ་དནོ ་ལ་ཕན་པའ་ི ཆབ་སདྲི ་ལས་དནོ ་གང་མང་སྤལ
ེ ་
ཆོལ་གསུ མ་བདོ ་རིགས་ཡོངས་རག
ྫོ ས་དམ་

ཚི ག་གཅི ག ་སྒྲི ལ ་དགོ ས ་པའི ་ བཀའ་དགོ ང ས་བཞི ན ་བ དོ ་

འབངས་ཡོ ང ས་ནས་སྔར ་ལྷག ་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ ཁས་ལེ ན ་བརྟན་པ ་ོ

འཇག
ོ ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་རེ ས་ཀྱི ་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུ ང་

མང་གཉ ིས ་གཙོ ས ་པའི ་ རྒྱལ་སྤྱི ་ ཁྱོན་ཡོ ང ས་ནས་བོད ་མི ་

རིགས་ཀྱི་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའ་ི དུས་སྐབས་འདིར་མཐུ ན་
འགྱུར་རག
ོ ས་རམ་དང་།

བདོ ་མིའ་ི བདེན་དནོ ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐདྱེ ་གནང་བར་སྙངི ་དབུས་ནས་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐུ གས་ར་ྗེ བླ་མེད་དུ་

མཆོག་གཙོས་པའ་ི བདོ ་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་

ི ་སབྟོ ས་
བྱེས་གཉིས་སུ ་གནས་པའི་བདོ ་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྙང

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ནས་བཟུང་སྤྱི་ནོར་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་

སྐུ་ ཚེ ་ ཞབས་པད་བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་པའི ་ གསོ ལ ་བ་ཕུ ར ་

གླདོ ་བཀྲོལ་གཏང་དགོས།

གང
ོ ་ནས་གང
ོ ་དུ་འཕེལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྤྱི་ནརོ ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་མང་པས
ོ ་གང་

བཟང་སྤདྱོ ་གང
ོ ་འཕེལ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ། རྒྱ་

ཡང་སྲིད་ལམ་སལ
ྲོ ་སྔར་ལམ་བཞིན་རྒྱུན་སྐངྱོ ་དགས
ོ ་དང་མི་

བརྩོན་མཛད་བཞིན་པ་བཅས་འགྲོ་བ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་མཛད་

ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྐརོ ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཏཱ་ལའ་ི བླ་མའ་ི

དགོས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགས
ོ ་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་

བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༣ ནས་ ༥ བར་གྱི་དམི གས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

འཛོ མས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་གི་ཉི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་བའ་ི སྨནོ ་འདུན་

མི། ཚོགས་སྒརེ ་བཅས་བདོ ་དནོ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

ཚེ ས་ ༡༠ ལ།། །།

སདྲི ་གཞུང་དང་།

གྲོས་ཚོགས་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུ ས་

ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་འགྱུར་བཞི ན་

དེའ་ི ཐག
ོ ་ནས་བདོ ་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བ་

འདྲ་འདྲའ་ི ནང་ནས་མི་འདྲ་བར་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།

བདོ ་

ཐུ གས་ཐག་གཅདོ ་རྒྱུའ་ི སྐ་ུ དབང་ཡོངས་རག
ྫོ ས་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

པ་སག
ོ ས་མི་ལོ་ ༦༠ རིང་ཕྱི་ནང་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་ཡས་

དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྲེང་ལམ་ལུགས་སྔར་མུས་

བར་སྟོང་གསུ མ་རི ན་ཆེན་དང་པོས་བཀང་ཡང་གཞལ་དུ་མེད་

གིས་སྲིད་དོན་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་

ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་དེ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་

བྱས་པ་བྱུང་ཚེ །

རྒྱ་ནག་གཞུང་

དེ་ལ་བོད་མི ་ཚོའ་ི ངས
ོ ་འཛིན་དང་དད་

མོས་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་གྲོས་ཆོད་རི མ་པ་བཞག་ཡོ ད་ཅི ང་།
ཕྱི་ཟླ་

༡༠

ནང་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་

སྲུང་སྐབྱོ ་ལྷན་ཁང་གི ་ཆེ ས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་སེ་མུ ལ་ཌི ་སྦ་ོ རོན་

བེཀ་ (Samuel D. Brownback) མཆོག་བཞུགས་

སྒར་དྷ�་སར་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ཆེད་མངགས་གདན་

ི ས་སྐབས་
འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་གཞུང་འབལ
ྲེ ་འཚམས་གཟག

འཛམ་གླངི ་སྐ་ྱེ འགྲོ་ཡོངས་

འགན་བླ་ན་མེ ད་པ་བཞེས་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་

གྲོས་ཆོད་བཅས་སུ ་༸རྒྱལ་བའིི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་

བཞིན་རྒྱུན་སྐྱོང་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ལས།

ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དགང
ོ ས་མཐའ་

དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌།

བཞིན་པ་དང་།

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐ་ུ ཉིད་གཅི ག་པུར་ཡོ ད་པ་

ཚུགས་སུ ་འདེབས་ཤིང༌།

གར་གྱི་གནའ་བའོ ི་རིག་གཞུང་སླར་གསོ་གནང་རྒྱུར་ཐུ གས་

གསུ མ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་

བདོ ་མིའི་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་དམིགས་བསལ་

མཐའ་དནོ ། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

པ་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ ་དྲན་པའི་ཐོག་དྲིན་གཟོ་ཞུ་

ུ ་ཡང་མཆོད་པའ་ི རྫས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར། ཕྱི་
ཀྱང་། མེ་ཏགོ ་ཆང

བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ ་ དེའི ་ ནང་བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ ཚེ ་ བསྐལ ་

བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་བོད་མི འ་ི སྤྱི་མཐུ ན་བསོད་ནམས་གསོག་
ཆེ ད ་དུ་ ཆོ ས ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ དགེ་ སྒྲུ བ་ཀྱི ་ བྱ་བ་སྔར ་ལྷག ་བསྒྲུ བ་

དགས
ོ ་པ་མ་ཟད།

༸རྒྱལ་བའ་ི ཐུ གས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞིས་

གཙོ ས་པའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་

རྒྱུ ར་རང་འཁྲིའི ་ ལས་འགན་དང་བཀའ་བཞི ན ་སྒྲུ བ་པའི ་

ལ་ཞི་བདེའ་ི འདོ ་སྣང་ཁྱབ་པ།

གཞིས་བྱེས་བདོ ་མི་མཉམ་

ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བཀའ་ཤག་གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ི ཤེས་བྱ།

བོད་དང་བོད་མི།
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ལ་དག
ྭ ས་དེ་བཞི ན་དབུས་འཛི ན་མངའ་ཁུལ་ Union Territory ད་ུ འགྱུར་རྗེས་བོད་
མི ་དང་ལ་དག
ྭ ས་མི ་མང་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྔར་བས་ཤུ གས་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཆོག
༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢

སྐ ྱོ ང ་རི ་ལྗ ོང ས་ཡར་རྒྱས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ

རྣམ་པ་དང་ལ་དྭ ག ས་མི ་

ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

མཆོ ག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེ ས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི ་ན་ོ སྦལ
ེ ་
ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ

༣༠

འཁར
ོ ་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐག
ོ ་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བ་ོ ལ་

དྭགས་རང་སྐྱོང་རི ་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྡ་ེ དཔོན་
སྐ་ུ ཞབས་རྒྱལ་པི་དབང་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་

དོན། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སདྲི ་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གིས་གཙོས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག

ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན་
ཁམ

ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་

མང་གི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་སྤྱི ་ནར
ོ ་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་ཕྱག་

དང་སྦྲགས། བདོ ་མི་རྣམས་
ལ ་ ད མི ག ས ་ བ ས ལ ་ གྱི ས ་

འཚམས་འད་ྲི བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་རེད། སྤྱི་ནརོ ་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

ི ་ནོ་སྦལེ ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ཚོ གས་ཆུང་
ལོར་འཛམ་གླང

མ་ཟད། འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཆེད་ཐུ གས་བརྩོན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་

སིངྒ་ Ajai Singh ལགས། ངའ་ི ལས་རག
ོ ས་ལ་དྭགས་

སྐུ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱི་མཛད་རས
ྗེ ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཕན་

དང་ལྷན་བགྲོ་གླངེ ་མཛད་དེ་མཐའ་མའ་ི གྲུབ་དནོ ་ན།ི འཛམ་

པ་སྐ་ུ ཞབས་ཚེ ་རི ང་བསམ་གྲུབ་ལགས། ལ་དྭགས་རང་སྐངྱོ ་

འཛིན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོད།

ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཕུན་ཚོ གས་བསྟན་འཛི ན་ལགས། དཀནོ ་མཆོག་

ི ་ནང་འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་ཞི་བདེའ་ི སྐརོ ་ལམ་སནྟོ ་གནང་
བུ་གླང

ཕེབས་པའི་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ།

ཐོག་མར་ངས་ལ་དྭགས་རང་

མེད་ཞི་བའ་ི ཐབས་ལམ་ལ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་ཡོད། མཛད་

དྭགས་མི ་མང་གི ས་གང་ཐུ བ་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་དགོས་པའི་

ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་

ི ་ནང་ཆེ ས་སྙན་
༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ལ་འཛམ་གླང

སྐངྱོ ་གནང་རག
ོ ས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

གཉིས་མཆོག བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཞནོ ་ཨཱ་ཅཱརྱ་

ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་ཇེ་

རང་སྐངྱོ ་རི་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྡ་ེ དཔོན་གཞོན་
རི་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་
ི ་
བསྟན་འཛི ན་ལགས། ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་འདར

སྐངྱོ ་རི་ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྡ་ེ དཔོན་དང་སྡ་ེ དཔོན་
གཞོན་པ།

ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དེ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་བྱམས་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་

གིས་ན་ོ སྦལེ ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད།

མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གི་

ང་ོ ༤༠ ལྷག་གི་རིང་དེང་རབས་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་ཚོ་

ཐོགས་འབྱུང་གི ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ་མི ་དཀྱུས་མ་ཚོ ས་ཀྱང་ངོས་

ི ་ནང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་མི་གང་ཟག་སྒརེ ་སོ་
གླང

རྒྱ་ཆེ་མཛད་བཞིན་པ་དང་།

སོས་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ར་སྤདྲོ ་མཛད་ཡོད།

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་འཛམ་

གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངས་ཧིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་

གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ ་མིའ་ི འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ང་ོ བ་ོ དེ་ཡང་འཚེ ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ད་བར་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་བ་དེ་དག་ལ་

རས
ྗེ ་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ གང
ོ ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་

འབདོ ་སྐལ
ུ ་དང་ལྷག་པར་མི་མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བྱམས་

གྲགས་ཅན་གྱི་ན་ོ སྦལེ ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་

དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ་ Union Territory དུ་ངས
ོ ་

ངའོ ་ི ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་

ལ་དྭགས་དེ་བཞིན་

རིང་གི་སྐལ་བཟང་གི ་ཉིན་མོ་འདིར་མགྲོན་འབོད་གནང་བར་

མཛད་ཡོད།

འཛིན་གནང་རས
ྗེ །

སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ལ་ན་ོ སྦལ
ེ ་

བ་མིའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་། ཕན་ཚུན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སག
ོ ས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་། །

འཁོར་བའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉནི ་མོ་འདིར་ངས་ལ་དྭགས་རང་

ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་གནང་མཛད་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩

སྙངི ་དབུས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ

༣༠

སྤྱི་ནརོ ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འགྲོ་

དབར་བརྩི་བཀུར། བཟདོ ་བསྲན་བཅས་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་

ལ་དྭགས་མི་མང་དང་བདོ ་མིའ་ི འབལ
ྲེ ་

ལམ་སྔར་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་

