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ོ ་བའ་ི རས
ྗེ ་

ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོ སྐ་ུ ཞི་བར་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་

༦༠༠

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོག་གི ས་གསུ ང་བཤད་

གནང་བ།...............................................................................
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ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།

3

མི ་རི གས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་ནས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུ བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་
གཞི ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད།

༄༅། །བདོ ་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་མི་དམངས་སདྲི ་གཞུང་ཟེར་

བས་བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མར། མི་རིགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་

སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཛེ ས་སྡུག་ལྡན་པའི་བདོ ་ལྗངོ ས་འཛུ གས་

ྲི ས་གཞི་བསྒྲགས་པ་བརྒྱུད་
སྐྲུན་བྱེད་དགས
ོ ། ཟེར་བའ་ི ཁམ
བ དོ ་ཡུ ལ ་རྒྱ་ཡུ ལ ་དུ་ བསྒྱུ ར་རྒྱུ འི་ ལས་གཞི ་ རྒྱ་སྐྱེད ་བཏང་
འདུག ཁྲིམས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ནས་
འགོ་འཛུ གས་བྱ་གཏན་འཁེལ་བ་དང་།
ཐང་རྟོག་ཞིབ་པས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན།

འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་

ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི་ཐན་

ནང་ལས་འགུ ལ་དེར་ཁག་དཀ་ྲི བྱས་ནས་ལོ་བཞིའི་གོང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ས་ཡུ ་གུར་མི ་རི གས་ཐག
ོ ་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་

ཆེ་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་གསལ་རགྟོ ས་ཐུ བ་སྐརོ ་བརདྗོ །

རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་དང་ཡོ ང ས་སུ ་ འགལ་བ་ཞི ག ་ཡི ན་

ཡོད། དེར་བརནྟེ ་མི་རིགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་

གཞུང་གི ་རི མ་པའི་ཐག
ོ ་ནས་བདོ ་སར་དབང་སྒྱུར་སྲ་བརྟན་

ཅུ་ལྷག་རི ང་དྲག་པའོ ི་སབྟོ ས་ཤུ གས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་མ་ཐུ བ་པའི་

ྲི ས་དེ་ན་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དགས
ོ ། ཟེར་བའ་ི ཁམ

མར་སྤལེ ་བཞིན་ཡོད།

ྲི ས་གསར་པ་དེའ་ི
ནས་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཁམ
འག
ོ ་ནས་བདོ ་མི ་རི གས་གཙང་སེ ལ་བཟོས་ནས་མཐོ་སྒང་

ང་ོ བ་ོ དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབོ ་ཐང་སྤྲད་དགས
ོ ་

བཞིན་ཡོད།

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཡོངས་སུ ་དངས
ོ ་འགལ་ཆགས་ཡོད།

གཞུ ང ་གི ས ་ལོ ་ ང ོ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ ལྷག ་རི ང ་དབུ ས ་དང་ས་གནས་

ཡོ ང་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལས་འགུ ལ་ཅི ་རི ག ས་བསྟུད ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཇི་ཙམ་བྱས་

ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ས་བོད་མི འི་ངོ་བོ་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་
དགོས་པ།

བདོ ་ལ་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་དང་རང་དབང་

པ་གསུ ང་དནོ །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ི ལོ་ང་ོ དྲུག་

ལས་དནོ ་དེ་ད་ཆ་བདོ ་མིའི་ཐག
ོ ་ཁྲིམས་བཙན་འགེབས་བྱས་

བདོ ་ཅེས་པ་དེ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ ་ས་ཡོངས་རག
ྫོ ས་རྒྱ་

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

ཡུ ལ་དུ་བསྒྱུར་དགས
ོ ་སྟབས་ལས་འགུལ་དེར་འགག
ོ ་རྐནྱེ ་ཆེ་

མཐུ ད་བཏོན་པར་བརནྟེ ། བདོ ་མིའ་ི སྙངི ་སབྟོ ས་ཉམས་དམས་

རིག་གཞུང་། ཡུ ལ་གམ
ོ ས་གཤིས་ལུགས་སོགས་ཡིན་སྟབས།

དགོས་པ་དང་།

མཆོ ག་བོད་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་མུ ་

སུ ་གཏོང་ཆེ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་འུ ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི ས་
ཁྲིམས་གསར་པ་དེ་སྤལེ ་བ་ཞིག་རེད།

ཤོས་བཟ་ོ མཁན་ན་ི བདོ ་མིའ་ི ཐུ ན་མིན་སྐད་ཡིག

ནས་མཛེ ས ་སྡུག ་ལྡན ་པའི ་ བ དོ ་ལྗངོ ས་འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་བྱེད་

བརྗོད་ན་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་རང་གི་ཐུ ན་མི ན་

པ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བརྩི་མེ ད་རག
ྡོ ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་
ྲི ས་གསར་པ་དེ་ལ་བརྟེན་
ཁམ

ཅེས་གསུ ང་པ་དང་སྦྲགས།

ཆོས་དང་

ནས་གཞིས་བཞུགས་བདོ ་མི་ཚོ་སླར་ཡང་སྡག
ུ ་བསྔལ་ནང་ལྷུང་

དུས་ཇི་སདྲི ་ཀྱི་བར་དུ་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དེ་དག་གསོན་

སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མི་རིགས་མཐུ ན་

པོར ་གནས་པ་དེ་ སྲིད་དུ་ བ དོ ་ཡུ ལ་རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་ བསྒྱུ ར་རྒྱུ ར་

རྒྱུར་གདནོ ་མི་ཟ་བར་གསུ ངས།

སྒྲི ལ ་ལ་ཤུ ག ས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཛེ ས ་སྡུག ་ལྡན ་པའི་ བོད ་

དེར་བརནྟེ ་སདྲི ་བྱུས་དེས་

ལྗངོ ས་འཛུ གས་སྐྲུན་བྱེད་དགས
ོ ། ཟེར་བའི་ཁྲིམས་དེའ་ི ཡི ག་

སྡག
ུ ་ལྡན་པའ་ི བདོ ་ལྗངོ ས་འཛུ གས་སྐྲུན་བྱེད་དགས
ོ ། ༽ ཟེར་

མེད་བཏང་བ་བརྒྱུད་བདོ ་ཡུ ལ་རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་

སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་ ༼ ཆོག་མི་ཆོག ༽ སོགས་ལམ་སྟོན་མང་

ྲི ས་གསར་པ་དེ་ན་ི མི་རིགས་
དེ་ཡང་ཁང
ོ ་གིས་ཁམ

ྲི ས་དེ་
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཁང
ོ ་གིས་མུ་མཐུ ད་གསུ ང་དནོ ། ཁམ

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ ་ ཨརྱ་ཚེ ་ དབང་རྒྱལ་པ ་ོ ལགས་ཀྱི ས །
དལ

༼མི་རིགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་ཤུ གས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཛེ ས་

བའི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་དེར་སྐནྱོ ་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་
ཡོ ད།

འགག
ོ ་རྐནྱེ ་བཟ་ོ ངེས་པ་ཡིན།

བོད ་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ ཐུ ན་མིན་ང་ོ བ ་ོ དང་ཁྱད་ཆོ ས ་དེ་ དག་རྩ་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུ ངས།

འདིར་བོད་མི ་རི གས་རྣམས་གཙང་སེལ་བཏང་ནས་བདོ ་ཡུ ལ་

བརྒྱུད་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་ཧན་མི ་རི གས་ཕོན་ཆེ ་གནས་སྤ་ོ བྱས་
ནས་བོད ་མི ་རྣམས་སྔར ་ནས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཡི ན་

ྲི ས་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་
སྟབས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ

མཐར་བདོ ་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གཏངོ ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་

གཙང་སེལ་གཏངོ ་རྒྱུའ་ི སདྲི ་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཐེངས་

རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐདྱེ ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་

བཞི ན་པའི་ཁར་ཆེ ས་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་སུ ་བསྒྱུར་ནས་

ཆ་ཆ་ཚང་འདནོ ་སྤལ
ེ ་བྱས་མེ ད་ཀྱང་ས་གནས་གཞུ ང་དང་
པ་ོ ཞིག་འཁདོ ་ཡོད་པ་ར་སྤདྲོ ་ཐུ བ།

དེ་ཡང་རེས་གཟའ་ཟླ་

བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ག་ོ ལའི་

དུས་བབ་ཟེར་བའ་ི ནང་།

ྲི ས་དེས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁ་བྲལ་
ཁམ

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་མི ་རི གས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་ཤུ གས་སྣོན་

བརྒྱག་དགས
ོ ་པའ་ི ལམ་སནྟོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཅེས་བཀོད།

གཞན་ཡང་གསར་འགྱུར་དེ་ལྟར་ན། ཁྲིམས་གསར་པ་དེའ་ི

བོད་དང་བོད་མི།
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ནང་དབུས་སའ་ི སདྲི ་གཞུང་དང་། ཚོགས་སྡ།ེ ཚོང་གི་སྒྲིག་

འཛུ གས། གྲོང་གསེབ། སླབོ ་གྲྭ། དམག་དནོ ་སྒྲིག་འཛུ གས་

སོགས་ཀྱིས་མི ་རི གས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་ཤུ གས་སྣོན་བརྒྱག་རྒྱུའ་ི
ལས་དོན་སྤལེ ་དགས
ོ ་པ་བཤད།

རང་དབང་ལུ ང་པའི་ནང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྲིད་གཞུང་ཁག་
གི་དབུ་ཁྲིད། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐབོ ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚན་པ་
ྲི ས། ༽ དེ་ན་ི བདོ ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་
བཅས་ཀྱིས་ ༼ ཁམ

དང་བཅས་པར་རྩ་མེ ད་དུ་གཏང་ཐབས་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་
ཤི ག་ཡི ན་པའ་ི སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་

རེ ས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་མར་ཁ་ོ ར་ུ བྷའི ་ོ Marco Rubio མཆོག་

གི ས ་ཨ་རི འི ་ སི ་ ཨེ ན་ཨེ ན་གསར་འགོད ་པར་གསུ ང ་ད ནོ །

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ཁྲིམས་བཟ་ོ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མི་རིགས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་གྱི ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་གཏན་འབེབ་བྱས་
པ་དེར་ཧང་སང་དགས
ོ ་པ་གང་ཡང་མེད།

རྒྱ་ནག་དམར་

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

༄༅། ། ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ང་ཝང་ལི་ཞུང་ འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡིན། རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ནས་ཡུ ་ཁྲུབ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཁྱེད་ཚོ་དང་ ཐག
ོ ་མར། ངས་ཡུ ་ཁྲུབ་དྲྭ་ལམ་འད་ི འདྲ་ཞིག་བཟོ་དགོས་
མཇལ་བ་ཐེངས་དང་པ་ོ རེད། དེ་རིང་ན་ི ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ པའ་ི རྒ་མཚན་ཅི་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། ང་
ྱུ
བ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ དང་ལོ་འདའི ་ི ནང་གི་ཉནི ་མ་མཐའ་མ་ ན་ི རྩོམ་པ་པ་ོ ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོའ་ི ལས་ཀ་ནི་རྩོམ་
དེ་རེད། གལ་སདྲི ་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བརྙན་ཐུ ང་ ཡིག་འབ་ྲི བ་དང་། དཔེ་དེབ་པར་སྐན་གྱི་ལམ་ནས་འཛམ་
ྲུ
ྲི ས་ གླང
འད་ི སང་ཉནི ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི ཉནི ་དང་པརོ ་རྒྱང་བསང
ི ་དང་བསམ་ཚུལ་སྤལ
ེ ་རེས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་ལས་བརྙན་
ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། ལོ་གསར་པ་འདའི ་ི ནང་ཁྱེད་ཚོའ་ི བསམ་དནོ ་ ཐུ ང་བཟ་ོ རྒ་འད་ི མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ལོ་བཅོ་ལྔའ་ི རི ང་
ྱུ
འགྲུབ་པ་དང་།
རང་སོ་སོའ་ི ཕུགས་བསམ་མངནོ ་འགྱུར་ བས
ྲི ་པའ་ི “ཡང་སདྲི །”ཅེས་པའ་ི བརྩམས་སྒྲུང་རི ང་པོ་དེ་ཉེ་
ཡོང་བ། ང་ཚོ་མི་རེ་ང་ོ རེ་དང་། ང་ཚོའ་ི རྒྱལ་ཁབ། དེ་བཞིན་ ཆར་བས
ྲི ་ཚར་བ་དེ་ལྟར་ཡང་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་འབལ
ྲེ ་བ་
སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱོན་ཡོངས་བཅས་སྔར་ལས་ཡག་ཏུ ་འགྲོ་བའི་སྨནོ ་ བྱེད་པའི་བརྒད་རི མ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་རྒ་མཚན་
ྱུ
ྱུ
ཁྲིམས་གསར་པ་དེ་འདྲ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ན་ི སླར་ཡང་ གྱིས་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞི ག་མ་འཚོ ལ་ཐབས་
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྡངི ས་ཆའ་ི སངྟེ ་།

ོ ་བྱུང་།
བདོ ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ མེད་ཡིན་པར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགས

གི ་དབང་སྒྱུར་འག
ོ ་བདེ་སྐྱི ད་ཀྱི ་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་ སྲོལ་རྒན་གྱི་པར་སྐན་བྱེད་སྟངས་ཀྱིས་བདག་ལྟ་བུའི་རྩོམ་པ་
ྱུ
ྲུ
པའི་རྣམ་འགྱུར་འདནོ ་ཆེ ད་འཁྲབ་སནྟོ ་གསར་པ་ཞིག་ཅི་ལ་ པརོ ་མཚོན་ན་མུ་མཐུ ད་དེ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ། གཤམ་
དུ་གཏངོ ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ན་ི འགྲོ་བ་མིའི་ཐབོ ་ཐང་ལ་
ྲི ས་དེ་གཏན་འེབབས་བྱས་པའ་ི བརྒྱུད་རིམ་དེའང་ དུ་ངས་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞི བ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་
མིན། ཁམ
མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།
ྲི ས་ཞིག་རྒྱ་ནག་ ཡིན། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པརོ ་དཔེ་དེབ་པར་སྐན་ཞིབ་བཤེར་
དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའ་ི ཁམ
ྲུ
ཨ་རི ས་གཙོས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བྱེད་བབ་
མི་དམངས་སྤྱི ་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ བདུན་ གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མཁྱེན་
དེར་སྐྱོན་བརདྗོ ་ནན་པ་ོ གནང་དགས
ོ ། ཞེས་གསུ ངས།
ཅུའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཁདྲོ ་ཆེས་ཐག
དེར་བརནྟེ ་ གྱི ་ཡོ ད་སྟབས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞི བ་ཕྲ་བྱེད་དགོས་མ་མཐང
ོ ་མ་ཆགས་ཡོད།
ོ ་།
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ ་དཔྱད་ཞིབ་པ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒར་བྱས་པའི་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ས་
རྒྱ་ནག་ནང་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་བཀག་སྡམ
ོ ་ཡོད་པ་
ྱུ
གསར་འགོད་པ་རྒན་གྲས་སྐ་ུ ཞབས་ཝི་ཛ་ཡ་ཀརན་ྟི Vijay ཁལ་གཞན་གྱི་ནང་དུའང་ཁམ
ྲི ས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙན་འགེབས་ མ་ཟད། མི་ལ་ཡང་བཀག་སྡམོ ་ད་ོ དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དམི གས་
ུ
Kranti ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གསར་ལས་ཁང་ India TV བྱས་པ་དེར ་ཡ་མཚན་སྐ ྱེ་ དགོ ས ་པ་གང་ཡང་མ་མཐ ོང ་།
རྟགས་རྒྱབ་ཟིན་པའི་མི ་ཞི ག་གི ས་བྲིས་པའི་དེབ་ཅིག་ཡིན་ན།
News ཞེས་པའ་ི གསར་འགད
ོ ་པར་གསུ ངས་དནོ ། རྒྱ་ ཞེས་གསུ ངས། བདོ ་དེ་བཞིན་ད་ལྟའ་ི རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་
དེབ་ཀྱི་ནང་དནོ ་ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་པར་སྐྲུན་བྱེད་
ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཞི ག་བཟོ་དགོས་པ་ མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དབྱེ་བའི་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ལྔ་ཟེར་བའི་
ཆོག་གི་མེད། ང་རང་ཡང་དེ་ཁང
ོ ས་ཀྱི་གཅིག་ཡི ན་པ་དང་།
དེ་ནི། ད་ལྟའ་ི ཆར་པེ་ཅིང་གཞུང་ལ་བདོ ་ནང་མུ་མཐུ ད་དབང་ ཁང
ོ ས་སུ ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་། གཞན་རྣམས་ན་ི ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི་ ངའི་གྲོགས་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱང་དེ་རི གས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཡི ན་ཞི ང་།
སྒྱུར་བྱེད་ཐུ བ་པའི་འདེང་སྤབོ ས་མེ ད་པ་གསལ་པོར་མཚོ ན་ ཐན་དང་ལྷ་ོ སོག་པ།ོ Guangxi དང་ Ningxia བཅས་
ངས་དེ་ཚོར་པར་སྐྲུན་མི་ཆོག་པའི་དེབ་ཀྱི ་རྩོམ་པ་པ་ོ ཞེས་
ཐུ བ།
བདོ ་མིར་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཀྱང་བདོ ་མིའ་ི བླ་ོ ཁ་ནམ་ ཡིན་འདུག བདོ ་ལ་མི་རིགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་ཁམ
ྲི ས་གསར་ བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།
ཡང་འགུག་ཐུ བ་མེད། དེར་བརནྟེ ་བདོ ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ཡུ ལ་དུ་ པ་བཟོས་པ་དེ་མཚུངས་ཤིག་ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི་ཐན་ས་གནས་མི་
པར་སྐྲུན་མི་ཆོག་པའ་ི དེབ་ཟེར་དུས།
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རང་
ྲི ས་དེ་བཟས
བསྒྱུར་ཐབས་ཆེད་ཁམ
ོ ་པ་རེད།
དམངས་འཐུ ས་ཚོགས་ནང་དུའང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་
དབང་ཐག
ོ ་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་
ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་ ཡུ ལ་མིའ་ི སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་དང་། ཤེས་ཡོན་ཐབོ ་ཐང་།
པའ་ི དེབ་དེ་ཚོར་ཟེར་གྱི་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེབ་དེ་ཚོ ་
སྤྲུལ་རྩད་གཅོད་ཞུ ་རྒྱུ འི་ལམ་ས ལ
ྲོ ་ཐོག ་བདག་དབང་ཐོབ ་ དེ་བཞི ན ་ཚོ ང་འབ ལ
ྲེ ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ འི་ ཐ བོ ་ཐང་ཡོ ང ས་
ཕྱི་ལོགས་ལ་དཔར་འགྲེམས་བྱེད་རྒྱུར་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱེད་པའི་
ཐབས་བྱས་ནས་༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུའི ་ རག
ྫོ ས་འཕགྲོ ་ཡོད་པ་བཅས། །
དབང་ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་དེབ་དེ་ཚོ ་རྒྱ་ནག་
ཡང་སྲིད ་བདག་བཟུང ་བྱ་རྒྱུ འི་ ཐད་སེ མ ས་འཚབ་ཆེ ན ་པོ་
སྐམ་ས་ཆེ ན་པར
ོ ་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུར་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།
དེ་འདྲའ་ི དུས་སྐབས་སུ ་
པ་རེད། ང་དང་ང་འདྲ་བའ་ི རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའ་ི རྩོམ་པ་
པའོ ི་སྲིད་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེ ད་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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ྲི ་པའི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་འབ་ྲི རྩོམ་ཚར་རས
པས
ོ ་བས
ྗེ ་པར་

ྲི ་པ་ན་ི ཁམ
སྐྲུན་བྱེད་ཆོག་གི་མེད། ང་ཚོས་དེབ་བས
ྲོ ་རྭའ་ི ཆེད་
དང་མི ང་གྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར། གནས་ཚུལ་ང་ོ མ་
དང་། བདེན་དནོ ་ང་ོ སྤདྲོ ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་འདྲའ་ི དམིགས་

ཡུ ལ་བཟུང་མཁན་རྩོམ་པ་པ་ོ དེ་ཚོར་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་སུ མ་

ྲི ་པའ་ི དེབ་རྣམས་ལོ་ཉ་ི
ཅུའ་ི ནང་དཔེར་ན། བདག་ལྟ་བུས་བས

ཤུ ་སུ མ་ཅུའི་རི ང་རྒྱ་ནག་ནང་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག་གི ་མེད་ལ།

བརྩམས་ཆོས་རྣམས་འཛིན་ཁང་དང་། བརྒྱུད་ལམ། མང་
ཚོ ག ས་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་བཅས་གང་དུའ ང་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱས་

ཡོ ད། དེ་ལྟ་བུའ་ི ཧ་ལམ་འགུལ་བསྐདྱོ ་བྱེད་ས་གང་ཡང་མེད་

པའི་གནས་སྟངས་འག
ོ ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འབྲི་རྩོམ་དང་།

པར་སྐྲུན་བྱེད་དགས
ོ ་ཀྱི་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ལོག་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ཧངོ ་ཀང
ོ ་དང་། ཐེ་ཝན་དུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་སའ་ི

ཁར
ོ ་ཡུ ག་ཅིག་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་དངོས་གནས་དཀོན་མཆོག་གི ས་
རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ཡིག་ཤེ ས་མཁན་རྣམས་ལ་བཞག་པའི་རང་

དབང་གི ་ སྒའེ ུ ་ ཁུ ང ་གཉིས ་པོ་ དེས ་ང་ཚོ ར ་དབུ ག ས་གཏ ང
ོ ་
བཅུག་པ་དང་། སྐད་རྒྱག་བཅུག་གི་ཡོད། ཅེས་བརདྗོ ་ཆོག

དེ་གནས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་འགྲོ་མཁན་དང་། རྒྱ་

སྔ་ཡིན་ན་ཐེ་ཝན་དུ་ཕྱིན་ཏེ་དེབ་ཉ་ོ གི་ཡོད་ཀྱང་།

གཙོ་བརོ ་གྱུར་ཡོད།

ནས་ཉས
ོ ་པའི་ཚོར་བ་སྐནྱེ ་པའི་དཔེ་དེབ་སོ་སོའི་མཉམ་དུ་

ནག་ནང་ལ་ཡོང་མཁན་རྒྱ་རི གས་རྣམས་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་ཡུ ལ་

ད་ཆ་ས་

མཚམས་སུ ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་ཐེ་ཝན་

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའ་ི ངའ་ི དེབ་

འཁྱེར་བ་ས་མཚམས་དང་འགག་སྒ་ོ ནས་ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་བ་

ི ་གིས་
མེ་ལོང་གསར་ཁང་གི་སྐ་ུ ཞབས་ཧ་ོ ཕང

བཞེས་བཏང་བ། ཟུར་བཀག་འད་ྲི རྩད་དང་བསྔགོ ས་བཤེར་

<Yellow Peril>

ཀང
ོ ་དུ་རེད།

ཞེས་པ་དེ་ཉ་ོ མཁན་མང་ཤོས་ཧངོ ་

ཡིན་ན། ཉེས་པ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ ས་པ་དང་། དཔེ་དེབ་གཞུང་

ི ་ཞིག་
གསུ ང་པ་ལྟར་ན། དེ་སྔ་ནག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གྲུ་གཟང

བྱེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོ གས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་དཔེ་

གྲངས་ལྔ་ བརྒྱ་ཉ ས
ོ ་ཏེ་ ཁྲིམ ས་འགལ་ཐ ོག ་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོ ང ་

ཀླགོ ་པ་པའོ ་ི འགྱུར་བའ་ི ངས
ོ ་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་རོལ་

ནག་ནང་དེབ་དེ་རྐུ ་བཤུ ས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སྟབས་

ཅ་དངས
ོ ་ཉ་ོ བ་ཕུད། དཔེ་དེབ་ཉ་ོ རྒྱུ་ན་ི ཁང
ོ ་ཚོ འ་ི བྱ་བ་གཙོ་བོ་

ཆེད་མངགས་ཧངོ ་ཀང
ོ ་དུ་ཡོང་ནས་<Yellow Peril >
འགྲེམས་ཆེད་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་ཕྱིས་སུ ་རྒྱ་

ཧོང་ཀོང་ནས་ཉས
ོ ་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ནག་ཚོང་གི་ང་ོ བར
ོ ་དབར
ོ ་

དགས
ོ ་ཀྱི་མེད། <Yellow Peril >རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྐུ་བཤུས་

དེབ་འཁྱེར་ཕདོ ་མཁན་ཉུ ང་དུ་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོ ད།
དུ་འགྲོ་མཁན་ཚོས་དེ་སྔ་ཡིན་ན།

སྐྱིད་སྐྱིད་གཏོང་བ་དང་།

ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གི་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་འཚར་ལོངས་

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རི མ་ཁྲོད་དུས་ཡུ ན་རི ང་པོར་ཆབ་སྲིད་ངན་

བྱས་པའ་ི གྲངས་འབར
ོ ་དེ་ཁ་ྲི ཚོ་ཁ་ཤས་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་

པའ་ི ཤུ གས་རྐནྱེ ་སྣ་ཚོགས་ཕགོ ས་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་ཚོ ་

ཡིན་ན་ཡང་ཧངོ ་ཀང
ོ ་དུ་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་

གནས་ཚུལ་ཤེས་འདདོ ་ཆེན་པ་ོ བྱེད་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་དེ་

བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ལས་གྲངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅི ག་བརྗོད་རྒྱུ་
ཁག་པ་ོ རེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ལ་བསྐདྱོ ་པའ་ི ག་ོ སྐབས་ཐབོ ་སྐབས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་

ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་རས
ྗེ ། ཧངོ ་ཀང
ོ ་

སྔ་རྒྱ་ནག་ནང་རང་གི ས་བརྒྱུད་མྱོང་བའི་ལམ་བུ་དེ་དག་ཡང་

ལོག་ལ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། ཉེ་ལམ་ལོ་ཤས་ནང་མང་ཆེ་བ་

སྐནྱེ ་པའི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་རྒྱུ་ན་ི རྩ་

པ་བཅས་ཕན་ཚུན་དཔྱད་བསྡར
ུ ་བྱེད་པ་དང་།

ཁོར་ཡུ ག་ཅིག་ཡོད་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན། དེ་

སའི་ཁྲོམ་རྭའི་གནས་བབ་མྱུར་པོའི་ངང་ཞན་དུ་ཕྱི ན་ནས་

འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་སུ མ་ཅུའ་ི ནང་ངའ་ི དེབ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་

ཐེ་ཝན་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོགས་ལ་པར་སྐྲུན་གྱི་
ནི་རང་དབང་ཡོད་པ་ཕུད།

ད་དུང་ཁམ
ྲོ ་རྭ་ཡོད་པས་ཡིན།

ཕྱི་ལོ གས་ནས་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ནི་ལྟ་བར་མོ ས་མཐུ ན་

ཡོད་པ་རྐྱང་པའི་ཐག
ོ ་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་མ་ཡི ན་པར།

ཁྲོམ་རྭའི་རྒྱབ་རནྟེ ་ཡོད་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུ བ་
ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་དེབ་པར་

སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་འགག
ོ ་རྐནྱེ ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་རོལ་དུ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་འགོག་རྐྱེན་ཡོ ང་གི ་

ཡོ ད་སྟབས། ཁམ
ྲོ ་རྭ་མེད་ན་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད།
འོན་ཀྱང་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་འདས་པའ་ི ལོ་

༣༠།༤༠

དུ་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་འགྲེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཚོར་བ་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་བའ་ི གམ
ོ ས་གཤིས་ཤིག་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་

པར་སྐྲུན་གྱི ་ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན་རྣམས་རིམ་གྱི ས་ཚོང་
ཁང་སྒ་ོ བརྒྱབ་པ་དང་། གནས་སྤ་ོ བའམ་ཡང་ན་ཚོང་གཉེར་

ཆུ ང་དུས་ནས་ཕ་མའི་འཁྲིས་སུ ་བསྡད་དེ་ཆབ་སྲིད་དང་དེ་

ཐབས་ལམ་སྒྱུར་བ་བཏང་བའ་ི གནས་སྟངས་འགོ ཧངོ ་ཀང
ོ ་
གི ་དཔེ་དེབ་ཚོ ང་ཁང་ནང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཚོ ར་བ་སྐྱེན་པའི་

དེབ་རིགས་མཐངོ ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། པར་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཚོར་
བ་སྐནྱེ ་པའ་ི དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཕདོ ་པར་བརནྟེ ། ང་

ཚོ འི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཧངོ ་ཀང
ོ ་གི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་

ཙམ་འབལ
ྲེ ་བ་ཆེན་པ་ོ མེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་རང་དབང་
ཆེ་ཆུང་ཡང་སྔནོ ་མ་དང་མི་འདྲ་བར་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པ།

དཔལ་

འབྱོར་གྱི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཡང་འགྲིག་ངེས་ཡོད་པ། འཚོ ་བ་ཡང་
ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་

སྲིད་གོ་བབ་ཀྱང་མཐོ་པོ་ཡོ ད་པ་བཅས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་དག་ལ་
ཁོང་ཚོ ས་འདོད་པ་འཚི མ་ནས་བསྡད་པ་མ་གཏོགས་གནས་

བབ་གཞན་དག་ཅིག་གི་ཐག
ོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་གནད་དོན་ལ་

ཐེ་ཝན་དུ་ཁྲིམས་སྒ་ོ རང་བཙན་ཡིན་སྟབས་ཧངོ ་ཀང
ོ ་དང་འདྲ་

ན།

ཀང
ོ ་དང་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་ལ་ད་ོ སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ཆགས་ཡོད།

ཁམ
ྲོ ་རྭའ་ི གནས་སྟངས་ཧངོ ་

དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོ ཞིག་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོང་ནས་

པར་སྐྲུན་བྱེད་མི ་ཆོག་པའི་དེབ་རི གས་ཐེན་ཝན་དུ་པར་སྐྲུན་
བྱས་པ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་དེ་སྔ་ཧངོ ་ཀང
ོ ་དུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་

ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྨང་གཞི འི་འོག་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཁྲོམ་རྭ་

ན་ཡང་དེང་སང་གི་མི་རབས་གསར་པའ་ི གཞནོ ་སྐས
ྱེ ་རྣམས་

འགྲེམས་སྤལ
ེ ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཤི ་བ་དང་གཅི ག་མཚུ ངས་

བའ་ི དཀའ་ངལ་མེད་ཀྱང་།

ཡུ ལ་སྐར
ོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཕན་ཚུ ན་འབྲེལ་བ་

དེ་དག་ལ་

བའི་ཆ་ནས་མེ ད་པར་གྱུར་ཏེ་དཔེ་དེབ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་

ནང་རྒྱ་ནག་དེ་ཕྱི ་ཕྱོགས་ལ་སྒ་ོ ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་
ནས་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱ་མི ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ ཞིག་ཕྱི་ལ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་

སྙངི ་ག་རེ་ཡིན་པ་དང་། དེའ་ི རྒྱབ་ལོག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡི ན་

རྒྱ་ནག་ནང་

ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་གནས་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་རྒྱུར་དེ་ཙམ་ད་ོ དབྱིངས་སླབེ ་ཀྱི་མེད། དཔེར་
ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའ་ི རྒྱ་ནག་གི་སླབོ ་ཕྲུག་མང་པོས་སྔར་

བཞིན་སྐད་འཕནྲི ་ལྟ་བ་དང་།

ཧངོ ་ཀང
ོ ་དང་།

ཚོས་དེ་སྔ་ཡིན་ན།

རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གི་

ཐེ་ཝན་དུ་ལྷགས་བསྡད་པའི་ཀླགོ ་པ་པོ་དེ་
རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

དེབ་བཀླག་རྒྱུར་ད་ོ སྣང་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་ཧ་ལམ་

བོད་དང་བོད་མི།

དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁང
ོ ་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གི་བྱེད་སྟངས་ལ་འདདོ ་པ་མ་ཕྱིན་པ་དང་།

ཉབོ ་སྣང་སླབེ ས་

པ། འུ་ཐུ ག་པ་བཅས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་

མེད་སྟབས། ཁང
ོ ་ཚོའ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་
ཡི ན་ནའང་འདྲ། གཅིག་བསྡས
ུ ་རིང་ལུགས་ཡིན་ནའང་འདྲ།

ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་བསུ ན་པ་ོ མ་བཟས
ོ ་ན་

དེ་གས་འགྲིག་གི་འདུག སྙམ་པའ་ི བླ་ོ ཤུགས་ཆེ་བར་བརནྟེ ་མི་
རབས་གསར་པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་བཀླག་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེ ད།

ྲི ་པའ་ི དེབ་ཡིན་ན། དེང་གི་དུས་སྐབས་
དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བས

སུ ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི ་མ་རེ ད་ཟེར་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེ ད།
གུས་པར་མཚོན་ན། ཉུ ང་མཐར་ཡང་འདས་པའ་ི ལོ་མང་གི་

ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ནས་ངའི་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མ་

ི ་སངྟོ ་གསུ མ་སངྟོ ་ཞིག་
ཐུ བ་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེབ་ཉས

ཚོང་འགྲེམས་ཐུ བ་ནས་པར་སྐྲུན་ཁང་ལ་མ་རྩ་ལོག་ཙམ་བྱུང་
ན།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་རྣམ་པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་པར་སྐྲུན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གྷ�ོ་བ་རི ག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་ད་ུ
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཚོག་ལ་ ལགས་དང་རིགས་དྲུང་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་སྒའོ ་ི མཚམས་ནས་

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གྷ�ོ་བ་མཐ་ོ སླབོ ་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གདན་ ཕེབས་བསུ འི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་ཚོ གས་ཁང་ནང་མི ་

ཞུ ་གསོ ལ་འདེབས་ཞུ ་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་ གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་སྡངི ས་ཆའི་སྟེང་
སྩལ་ཐབོ ་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༡ ཉནི ་ ༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁདོ ་བསནྟུ ། ཉེ་བའི་རི གས་བདག་སྐ་ུ

Kala Academy ཞེས་པའ་ི རིག་གཞུང་བས་ྟི གནས་ཁང་

ཞབས་ཝ་རུན་སེ་ནི་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ འི་གསུ ང་བཤད་

སྐརོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད།

ར་ཇིབ་མེ་རོ་ཏྲ་ Rajiv Mehrotra ལགས་ཀྱིས་གསུ ང་

དུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ལས་དེང་དུས་དང་འབལ
ྲེ ་ཡོད་ དང་། ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་ཀུན་ཕན་བདེ་རྩའ་ི འགན་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་
དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ ༡༠ ཙམ་ལ་མགནོ ་པ་ོ གང་ བཤད་གནང་།

ཉདི ་མཆོག་ Kala Academy ཞེས་པའ་ི རིག་གཞུང་བས་ྟི དེ་ནས་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབསམགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་

ི ་ནང་གི་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་
གནས་ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གྷ�ོ་བ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཉེ་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། འཛམ་གླང
བྱེད་ཐུ བ་ཀྱང་ངའ་ི ངས
ོ ་ནས་བཤད་ན། དེ་ལ་དནོ ་སྙངི ་ག་ཚོད་
ུ
ུ
ི ་སངྟོ ་གསུ མ་སངྟོ ་བནྲི ་ཡོད་ བའ་ི རིགས་བདག་སྐ་ུ ཞབས་ཝ་རན་སེ་ན་ི Varun Sahni ཐེར་འབམ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོ་ཡི ན། ང་
ཙམ་ཡོ ད་དམ། དེབ་གྲངས་ཉས
ཚོ་ཐག
མཐར་འཆི ་
ོ ་མར་མའ་ི མངལ་ནས་སྐ་ྱེ ཚུལ་དང་།
ཀྱང་། དེ་ལ་ཧ་ལམ་ཤུགས་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཡོང་
ྲོ ་རྒྱུན་ སྟངས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད། འཚོ་བའ་ི རི ང་དེར་སེམས་པ་
འབབ་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་ལས་མེད། དེ་ན་ི དཔེ་དེབ་པར་ ཚང་དུམ་བུར་དབྱེ་ནས་ཁྱེད་ཚོར་ཀླགོ ་གི་ཡིན། སལ
བཟང་པ་ོ བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།
སེམས་པ་བཟང་པོ་
སྐྲུན་བྱས་ཀྱང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་དང་གཅིག་ གྱི་བྱེད་སྟངས་ནི་ཤོག་ཏུ ་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་
ཞིག་བྱོས་དང་སེམས་ནང་སྙངི ་སབྟོ ས་དེས་འཕེལ་ཐུ བ། སྤྱི་
མཚུངས་ཡི ན་སྟབས། ངས་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ཞིང་། དེབ་བཀླགས་ནས་ཀླགོ ་པ་པརོ ་ང་ོ སྤདྲོ ་བྱེད་པའ་ི ཐབས་
ཚོགས་ནང་ཞི་བདེའ་ི ཁར
ོ ་ཡུ ག་དེས་བསྐྲུན་ཐུ བ། དོན་དམ་
གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུར་བསམ་བླ་ོ མ་བཏང་བར་སྔར་ལམ་ ལམ་ན་ི ཐབས་ལམ་གསར་པའ་ི གྲས་ཤིག་རེད། དེབ་བཀླག་
རྒྱུ་མཚམས་ཆད་མི་ཉན་པས་ངས་དུམ་བུར་དབྱེ་ནས་བཀླག་ བདེ་སྐྱི ད་ཀྱི ་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ང་རང་ཚོ འི་སེ མས་རྒྱུད་དུལ་
བཞིན་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱས་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད།
རྒྱུ་དང་། ཁྱེད་ཚོས་སྔནོ ་མངགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཉན་དགས
ོ ་ མི ན་ལ་རག་ལས་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས་ཕྱི་དངོས་པོའི་དངུལ་
ངས་ཡུ ་ཁྲུབ་དྲྭ་ལམ་འདའི ་ི མིང་ལ་
<<ཁམ
ྲོ ་རྭ་མེད་པའ་ི
ཤིང་། གལ་སདྲི ་སྐབས་མཚམས་ཉན་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་། སྔནོ ་ དང་སྙན་གྲགས་སོགས་ལས་དནོ ་དམ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐུ བ་རྒྱུ་
དེབ།>>
ཅེས་བཏགས་དགས
ོ ་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་ཡང་འད་ི
མ་རེད། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ ་འགྲོ་བ་མི་རི གས་ཐེར་འབུམ་
མངགས་བྱས་ཡོད་སྟབས་ག་ལེར་ཉན་ན་འགྲིག
ཡི ན།
དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་
བདུན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མི་གཅིག་གྱུར་ཡི ན་བསམ་པའི་འདུ་
སེལ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་མ་འཚོལ་ཀ་མེད་རེད། དེ་ཡན་ཆད་ ངའི་དྲྭ་ལམ་འདི་ནི་ཀླད་ཀོར་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞི ག་ཡི ན་
ཤེས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགས
ོ ་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། ཆོས་ལུགས་
ན་ི ངས་ཁྱེད་ཚོ་དང་ཐེངས་དང་པར
ོ ་ཐུ ག་སྐབས་ཀྱི་ཐག
ོ ་མའི་ སྟབས། ཁྱེད་ཚོས་དྲྭ་ལམ་འད་ི གཞན་ལ་ང་ོ སྤདྲོ ་མཚམས་
དང་རྒྱལ་ཁབ། ཤ་མདགོ དབུལ་ཕྱུག་སོགས་ཁྱད་པར་དེ་
ི ་དགའ་རྟགས་
ྱོ ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲྭ་ལམ་འདར
ངོ་སྤྲོད་ལྟ་བུ་ཡིན། <<ཡང་སདྲི །>> ཅེས་པའ་ི ལོ་བཅ་ོ ལྔའ་ི སྦར
ི ་པའ་ི གནས་སྟངས་རེད།
དག་རིམ་པ་གཉས
རི ང་བྲིས་པའི་དེབ་འདི་ངལ་བ་འབྲས་མེ ད་དུ་མ་སོང་བར་ རྒྱབ་ནས་ལྟ་ མཁན་མང་དུ་ འཕེལ ་རྒྱུ ར་རོ ག ས་པ་གནང་
ཀླགོ ་པ་པསོ ་མཐངོ ་ རོགས། སྐ་ུ མཁྱེན། ངའ་ི དྲྭ་ལམ་འདའི ་ི ནང་བརྙན་དང་།
ཐུ བ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་གི་གནད་ རིང་ཐུ ང་། དུས་ཚོད་སོགས་ལ་བསམ་འཆར་ཇི་ཡོད་ལྷུག་
འགག་ཆེན་པ་ོ ཆགས་ཡོད། ངས་གང་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ པརོ ་གསུ ང་རྒྱུའ་ི རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སདྲི ་མཁྱེན་འདདོ ་
ོ ་ལན་བཞག་
རི མ་པ་བྱས་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྔནོ ་ལ་ངས་ པའ་ི གནས་ཚུལ་རིགས་ཡོད་ན། དྲྭ་ལམ་ཐག
ངའི་དེབ་ <<ཡང་སདྲི །>> པར་སྐྲུན་མ་བྱས་གང
ོ ་དེབ་ཆ་ རོགས་གནང་། ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ།།
དེབ་ཀྱི་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཐནོ ་ཐུ བ་པ་དང་།

གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་རེད།

དེང་སྐབས་ངས
ོ ་ལ་འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོ བཞི་ཡོ ད། དང་པོ་དེར་

འགྲོ་བ་མིའ་ི བཟང་སྤདྱོ ་གང
ོ ་མཐར
ོ ་གཏངོ ་རྒྱུ་དང་།

དེའང་

ཚན་རིག་པའི་གྲུབ་དནོ ་ལ་གཞི་བཅལ
ོ ་ནས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ ཞིག་གིས ་ཡང་ཡང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས
དང་།

བོད་དང་བོད་མི།
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ཆགས་སྡང་གི་བསམ་བླ་ོ དེས་མིའ་ི ནད་འགག
ོ ་བྱེད་

ཀྱི་ལུས་པོའ་ི ཟུངས་ཤུགས་ཉམས་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

འགྲོ་

བ་མི འི་རི གས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརནྟེ ་པའི་སག
ྲོ ་ཆགས་ཡིན་

སྟབས་གཞི ་ རྩའི ་ ལྷན ་སྐྱེས ་བྱམས་བརྩེའི ་ རང་བཞི ན ་ཡི ན་
པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་ས་དེ་རེད།

བྱམས་

བརྩེའི་བླ་ོ སྐྱེ་བར་དད་པ་ཙམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཤེ ས་རབ་ཀྱི་
གྲོགས་དང་བཅས་པ་དགས
ོ །

གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་མི འི་ལྷན་སྐྱེས་
རང་བཞིན་བྱམས་བར་ྩེ ལྡན་པ་ཡིན་པ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོད།

ང་

ཚོ ས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དང་ལྷ་ཡུ ལ། ཐར་པའ་ི ག་ོ འཕང་སྐརོ ་བཤད་

ཀྱི་མེད།
པ་རེད།

རེད།

ཚང་མས་ཉནི ་རེའ་ི མི་ཚེ འ་ི ནང་བདེ་སྐྱིད་འདདོ ་

སེམས་པ་བཟང་པ་ོ བྱོས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་

ཇི་ཙམ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ བྱས་པ་དེ་ཚོད་ཀྱིས་མི་

དེར་རེ་དོགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ དང་།

སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག

གཞན་ལ་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོ ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

ད་ཆ་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུ གས་ནང་དུ་ནང་གི་བསམ་
བླ་ོ ཇེ་བཟང་དུ་གཏངོ ་ཐབས་ཐག
ོ ་སླབོ ་གསོ་སྤྲད་དགས
ོ །

གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོ

༣༠༠༠

རྒྱ་

གང
ོ ་ནས་སྙངི ་ར་ྗེ

དང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྲོལ་དར་
ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ི འགོ ་ལ་ཡོད་སྐབས་དེང་དུས་ཤེས་

ཡོན་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་ རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ལ་ངེས་པར་བརནྟེ ་དགོས།
པ་ོ རེད།

འནོ ་ཀྱང་ཨིན་ཇིའ་ི ལམ་ལུགས་ནང་བསམ་བླ་ོ ཇེ་ སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་།

བཟང་དུ་གཏངོ ་ཐབས་དང་། ཆགས་སྡང་གི་བླརོ ་གཉེན་པ་ོ ཇི་ མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་དང་།

ལྟར་བསནྟེ ་དགས
ོ ་མིན་ཐག
ོ ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད།

ཆེར་དད་པ་རྐྱང་རྐྱང་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་རེད།
ཡེ ་ཤུ་དང་ཇིའུ་ཆོས་ལུགས་རེད།

ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དེས་ལྡངེ ་ངེས་ཤིག་མེད།

ཞེས་

དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་

བདོ ་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

གཙོ་ དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་

ཕ་མེས་ནས་ ཚད་མ་རི ག་པ་སོ གས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྜ་ནས་དར་བའི་ལེ གས་

དད་པ་ཙམ་བྱས་ནས་ བཤད་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ ་ཡོ ང་ཐབས་མཛད་
བྱམས་བརའྩེ ་ི བླ་ོ བཞིན་པའ་ི སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

སྐ་ྱེ བར་དད་པ་ཙམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད།

མཐར་རི གས་དྲུང་གིས་

མིའ་ི ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ི ་ད་ུ ༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་
འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་གྱི་སྔ་

འདུན་པ་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་ཡོང་ཐབས་མེ ད།

མཆོག་སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཞབས་རི མ་གང་སྒྲུབ་

འདུན་པ་དང་མི་མང་སླད་ག་ོ སྒྲིག་ཞུ་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐྱབས་

བར་ཞབས་རིམ་གང་སྒྲུབ་དགས
ོ ་པ།

ི ་པ། བདོ ་དནོ ་བདེན་མཐའ་གསལ་
དགས
ོ ་པ་དང་། གཉས

ི ་དུ་
དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ ཙམ་ལ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང

ི ་གྲྭ་ཚང་ངས
དེར་བརྟེན་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
ོ ་ནས་དགེ་

རྩལ་ཆེན་མོར་སྤྱན་འདནྲེ ་ཞུས་སོང་།

ར་ྗེ ཁ་ྲི ཟུར་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་དང་། ཤར་པ་ཆོས་ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེ་

ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའི་མཁན་ཟུར་རིན་པ་ོ ཆེ ་མཆོག་

གདངོ ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ཟུར་རྣམ་པ། བླ་

སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་

༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐངྱོ ་ར་ྡོ ར་ྗེ གྲགས་ལྡན་
ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་རི ན་པོ་
དེ་ཡང་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང

ཆེ ་དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་འད་ི གའི་
གསར་འགོད་པར་གསུ ང་དནོ །

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་འད་ི ག་ས་གནས་སུ ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་

བརྟན་བཞུགས་ཤིག་ག་ོ སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

བརྟན་བཞུགས་དེ་

འབྲས་སྤུངས་བ་ལྷ་མི་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། བརྟན་བཞུགས་སྐབས་དགེ་

མཆོག

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

སྤུལ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ། འདུས་ཚོགས་དམངས་དང་བཅས་
ི ་ཕེབས་ཡོད། དེ་རིང་སྤྱན་འད ྲེན་དང་ལྷན་འདུ་ཁང་
པ་འདར

དང་ཆོས་ར།

རེད།

ི ་ཆུང་བཅས་ལ་རབ་གནས་གནང་རྒྱུ་
གཟམ

དེ་ རི ང ་གཙོ ་ བོ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

གསུ མ་པ།

དཔལ་

གིས་དབུས་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ལ་ནད་ན་ཚ་མི ་ཡོ ང་བ་དང་

བཞིན་སྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་ ཐག
ོ ་ཞབས་རིམ་གང་སྒྲུབ་དགོས་པ།
བཞི་པ།

ར་ྗེ བདག་ཉདི ་ཆེན་པ་ོ དགང
ོ ས་པ་གཞན་དོན་དུ་

གཤེགས་ནས་མི་ལོ་ ༦༠༠ འཁར
ོ ་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་
ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆོས་ར་གསར་
པ་དབུ་འབྱེད་དང་གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།
སོ ག་རི གས་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་ནས་མང་དག་ཅིག་
ཡོད།

གཞན་ཡང་འབལ
ྲེ ་ཡོད་ཨེ ་མོ་རི་ཁོངས་ནས་ལོ་མང་

རི ང་མཉམ་བཤི བས་བྱས་པའི་མཁས་དབང་དམ་ཚི ག་ལྡན་
ི ་ཕེབས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་
པ་མང་པ་ོ ཞིག་དེ་རིང་འདར

མར་ཐོག་མ་དེར་འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་སྔ་ཚན་རིག་ཟེར་དུས་ང་ཚོའི་མཁན་པ་ོ དང་བླ་མ་དེ་ཚོས་
ཕྲན་བུ་ཐག་རིང་པ་ོ བཞག་གནང་བ་དང་།

ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་

པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚན་རི ག་ཟེར་ན་ཆོས་ལ་དད་པ་མེ ད་པ་བཟ་ོ
མཁན་རེ ད ། དེར ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོ ས ་ཞེ ས ་བར ྗོད ་

མཁན་ཡང་བྱུང་མངྱོ ་།

འནོ ་ཀྱང་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་

ནི ་ བོད ་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ནི ་ ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི ་ ཆོ ས ་
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༤ ཉནི ་སྤྱི་ནརོ ་

འདེགས་འབུལ་དང་། སྦྱིན་བདག་གཙོ་བ་ོ དང་གནད་ཡོད་མི་

འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤི ས་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆོ ས་ར་གསར་པ་
དབུ་འབྱེད་དང་། ཨེ ་མོ་རི་དང་བདོ ་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་

དེ་ ནས་གྲྭ་ཚང་གི ་ མཁན་རི ན ་པ ་ོ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཆོ ས ་ར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་དཔལ་ལྡན ་

དངས
ོ ་གཞི་ལག་བསྟར་རི མ་པ་མཇུག་སྒྲི ལ་སྟེ་རྒྱུན་འཁྱོང་

རི མ་པར་འཇུག་པའ་ི མཚམས་སྦར
ྱོ ་མཛད་སྒརོ ་དབུ་བཞུགས་

ཀྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་

དང་། ལྕང་སྐྱ་རོལ་བའ་ི ར་ྡོ རའྗེ ་ི ལྟ་བའ་ི གསུ ང་མགུར་ཟབ་མོ་
བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབལ
ྲེ ་སྩལ་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་

༨།༢༠

ཙམ་ལ་

སྣ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།

གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བསྡམ
ོ ས་ལྷ་སྙན་
སྒནྲོ ་འབུལ་ཞུས།

ལས་རི མ་དངོས་གཞི ་ལག་བསྟར་རི མ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་སྟེ་རྒྱུན་
འཁྱོང་རི མ ་པར་འཇུ ག ་པའི་ མཚམས་སྦ ར
ྱོ ་མཛད་སྒ་ོ དབུ ་

འཛུ གས་ཀྱིས་ཐག
ོ ་མར་འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ང་ོ སྤདྲོ ་གསུ ང་བཤད་དང་། འབུམ་

རམས་པ་ཚེ ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བྱུང་བ་གལ་ཆེན་
འབུམ་རམས་པ་ཨ་རི་ཨཡེ ་སན་ལགས་དང་

མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་

ཁག་ང་ོ སྤདྲོ །

པར་ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་རྒྱལ་སྒ་ོ ནས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་

སྒརེ ་གྱི་མངྱོ ་བ་ང་ོ སྤདྲོ །

སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོ བྲང་ནས་ཆོས་ར་གསར་

དེ་རས
ྗེ ་ཨེ ་མོ་རི་དང་བདོ ་ཀྱི་ཚན་རིག་

ི ་ཀྱི ས་
འབུམ་རམས་པ་ཁེ་རོལ་ཝོཐ་མེ ན་ལགས་རྣམ་གཉས
དགེ་བཤེས་ལྷག་རརྡོ ་ལགས་ཀྱིས་

ི ། རྒྱལ་སྲས་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་
པ་དང་། དབུ་ཆོས་རྣམ་གཉས
ཀྱིས་སྤསོ ་སྣེས་སྔུན་བསུ ས་ཏེ་ཆོས་ར་གསར་པའི་ནང་ཞབས་

མཐུ ན་འགྱུར་གནང་མཁན་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞུས།

ཐུ གས་རྟེན་ལ་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས་མཛད་གྲུབ་མཚམས་

ནང་ཚན་འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤི ས་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆོ ས་ར་
གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒརོ ་དགེ་འདུན་

སོར་འཁོད་དེ་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ྱེ དང་།

སྐ་ུ གསུ ང་

ྲི ་ཞབས་སོར་འཁདོ ་བསྟུན་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རི ན་
བཞུགས་ཁར

པོ་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་གིས་མཎྜལ་རནྟེ ་གསུ མ་

དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པའ་ི

ི ་ཕེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་
མང་ཚོགས་སོགས་མང་པ་ོ ཞིག་འདར

བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་གཙོ་བ་ོ ཆགས་ཡོ ད། པ་ཱ ལི འ་ི
ཆོས་བརྒྱུད་ན་ི སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁར
ོ ་དང་པ་ོ གསུ ང་པའ་ི
སྐབས་བསླབ་པ་གསུ མ་དང་འབྲེལ་ནས་སྡ་ེ སྣོད་གསུ མ་ཞེས་
པཱ་ལིའ་ི གཞུང་ནང་ཡོད་པ་འད་ི སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་
གཞི་ཆགས་ཡོད།

དེ་ནས་དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་རྒྱ་གར་ལ་ཤེས་

ཡོ ན་ཅན་ཚོ ས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་
ཡོན་སྐརོ ་དེ་དག་འཛིན་བཞིན་པ་གཙོ་བ་ོ ཆགས་ཡོ ད།

དེ་ནས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པའོ ི་རིར་འཁར
ོ ་

ལོ་བར་པ་གསུ ང་བའི་སྐབས་ཤེས་ཡོ ན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཤེར་

ཕྱིན་གྱི་གཞུང་གསུ ང་པ་དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ནས་རིམ་པས་ནཱ་ལེནར
ྜ ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
གཙོ་བ་ོ བྱས་ནས་དར་བ་རེད།

དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་རྒྱ་གར་གྱི་

ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེའ་ི ཚེ ་དེའ་ི དུས་ཚན་
རིག་དར་མེད།

གལ་ཏེ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རི ག་སྐབས་དེར་

ཡོད་ན། ནཱ་ལེནའྜ ་ི མཁས་པ་ཚོས་ངེས་པར་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་
རེད། དེར་བརནྟེ ་དུས་ཚོད་འད་ི ལྟར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འཛམ་

གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་དངོས་ཁམས་རི ག་པ་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་
པའ་ི ཚན་རིག་གི་རིག་ལམ་རིམ་པས་ཐནོ ་ཡོ ད།

ཕྱི་དངས
ྲེ ་བའི་ཚན་རིག་གི་རི ག་གནས་འདི་ཧ་
ོ ་པ་ོ དང་འབལ

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག གང་ལྟར་མཐངོ ་བ་མངནོ ་གྱུར།
ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་གྱུར།

ཤིན་ཏུ ་ལྐགོ ་གྱུར་བཅས་བཤད་བཞིན་

པའ་ི མཐངོ ་བ་མངནོ ་གྱུར་ན་ི ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

ས་གཙོ་བོ་ནི་མཐངོ ་བ་མངནོ ་གྱུར་དང་། ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་གྱུར་

དེ་དག་ནི་རྗེས་དཔག་ལོང་བ་བརྒྱུད་པ་བརདྗོ ་པ་རེད། མཐར་

མངོན་གྱུར་ལ་ཡར་གཏུ ག་དགས
ོ ་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརནྟེ ་ཚད་

མའི་གཞུ ང་སྦྱོང་བཞི ན་པའི་མི ་ཞི ག་གིས་མཐང
ོ ་བ་མངནོ ་

གྱུར་སྐརོ ་སྔནོ ་ལ་ཤེས་དགས
ོ །

མཐངོ ་བ་མངནོ ་གྱུར་སྐརོ ་

ཤེས་པར་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བསྡབེ ས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།

མཐོང་བ་མངནོ ་གྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞི བ་ཚགས་པོ་ཤེས་རྒྱུར་
ི ་ནས་དེང་དུས་ཚན་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་རེད། གཉས

རི ག་སྐར
ོ ་དེ་དག་ཕྱི ་དངས
ོ ་ཁམས་ལ་གཙོ་བར
ོ ་བསནྟེ ་ཡོད།
དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཁ་ོ ནར་དམིགས་པ་ཆགས་སྟབས། ཁས
ོ ་

སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བཟ་ོ ཐུ བ་ཀྱི་མི་འདུག དེར་བརནྟེ ་ཚན་རིག་

ན་ི དངས
ྡུ ་
ོ ་ཁམས་གཙོ་བ་ོ ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཚད་རལ

པ་རེད། ཅེས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉ་ི ཤུ་གང
ོ ་ལ་བརྗོད་བྱུང་། ང་ཚོ ་

སྡ་ེ ཚན་འདི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཁ་ོ ན་མིན་པ་ནང་ཤེས་པར་

ཡོང་སྐབས་ཧ་ལས་པ་རེད། དབུ་སེམས་ཀྱི་གཞུང་ནས་སྣང་

སེ མས་ཁམས་རི ག་པ་སྣོན་ཐུ བ་པར་སྔནོ ་ལ་སེ མས་ཁམས་

དེ་ལྟ་བུའ་ི སྐད་ཆ་ཡོང་གི་ཡོད།

པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་ཏག་ཏག་བཤད་ཡོང་གི་འདུག

གང་ཙམ་ཡོ ད ་པ་ཚོ ས ་ཚན་རི ག ་གི ་ གནས་སྟངས་ཡག་པ ་ོ

གི་སྡ་ེ ཚན་ནང་རིམ་པས་ཚན་རིག་གི ་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་སའི་

དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པ་ quantum physics སྐརོ ་བཤད་

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་དེང་དུས་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་

རིག་པའ་ི སྐརོ ་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉམས་མྱོང་

ཉམས་ཞིབ་བམ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུ བ་ན་ཡག་པ་ོ འདུག ཅེས་

བ་ལྟར་གྲུབ་མེ ད་ཅེས་པ་འདི་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་

གང་ལྟར ་ཚན་རི ག ་པས་དང ོས ་ཁམས་རི ག ་པ་གཙོ ་ བོར ་

ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་རྒྱ་གར་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་

ཤེས་དགས
ོ ། དཔེར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་

ི ་
ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའ་ི རྣམ་གཞག་འད་ི འཛམ་གླང

གི་འདུག

ི ་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱ་གོང་ནས་ལྟ་གྲུབ་འདི་བྱུང་ཟིན་
ནང་ལོ་ང་ོ ཉས

དག་ཚང་མར་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བཤད་པ་དེ་དང་།

ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའ་ི གཞུང་ནང་ནས་

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་གཙོ ་བོ་བྱས་ནས་གསུ ང་པ་དེ་གཉིས་
ཕན་ཚུན་བསྡབེ ་ནས་འགྲོ་ཐུ བ་ན།

ནའང་ཕན་པ།

ཚན་རིག་ཐག
ོ ་ལ་ཡིན་

ད་བར་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ས་

པ་སྐ་ུ ཞབས་རཱ་ཇ་ར་མན་ན་ Raja Ramana ལགས་ཀྱིས་

ནུབ་ཕག
ྱོ ས་ལ་རིག་གནས་གསར་པ་ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་གར་

དེ་ཚོའི་ནང་མུ ་སགྟེ ས་པའི་འདདོ ་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བཀདོ ་ཡོང་

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོ ང་བར་

དེའི་ཚེ ་དེའི་དུས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མི ན་དེ་

ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉ་ི ཤུ་རྩ་གཅིག་ནང་སླབེ ་ཡོ ད།

དེང་སྐབས་

ཚན་རི ག་

ཡར་རྒྱས་ཆེ ན ་པ ་ོ ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པ་འདི་ ང་ཚོ ས ་སླབོ ་སྦ ང
ྱོ ་བྱེད་

ི ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཐུ བ་ན་གཉིས་ཕན་རེ ད་
རྒྱུ་བྱུང་ནས་དེ་གཉས
འདུག ཚན་རིག་པ་ཚོ་ལའང་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐརོ ་
གཙོ་བ་ོ བཤད་ཡོང་དུས་ཕན་ཐག
ོ ས་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བ་དང་། ང་

ཚོར་ཡིན་ནའང་ཤེ ས་ཡོན་གྱི ་སྡ་ེ ཚན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་
བཞིན་ཡོད།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་དཔལ་ནཱ་

ལེནའྜ ་ི པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་། ལྕང་སྐྱ་

རོལ་བའི་རྡོ་རྗེའ་ི ལྟ་བའི་གསུ ང་མགུར་ཟབ་མོ་བཅས་ཀྱི་ཆོས་
འབལ
ྲེ ་སྩལ། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

10

ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་
༸གོང་ས་མཆོག་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི ་རྩོད་རྒྱུགས་ཐོག་དབུ་བཞུགས་དང་བླ་ོ གླང
ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༥ ཉནི ་བདོ ་མིའ་ི

བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་མོན་གྷ་ོ འདདོ ་རྒུ་གླིང་བདོ ་
མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་

སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒ་ོ མང་གྲྭ་ཚང་གི་རྩོད་རྒྱུགས་ལས་རི མ་ཐོག་
དབུ་བཞུགས་དང་། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོ

ི ་འདུ་ཁང་དུ་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་ཆི བས་
གསལ་བྱེ་བའི་གླང
སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༨།༥༠ ཙམ་ལ་མགནོ ་

པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་དཔལ་ལྡན ་འབྲས་སྤུང ས་བཀྲ་ཤི ས ་སྒ་ོ
ི ་ཆུང་ཕ་ོ བྲང་ནས་དུང་རྒྱ་སྤསོ ་སྣེས་སྔནོ ་
མང་གྲྭ་ཚང་གི་གཟམ

བསུ ས་ཏེ་བཞུགས་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་

འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒ་ོ མང་འདུ་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཁག་

གཅིག་གིས་ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་ཙམ་རི ང་མད་ོ སྡ་ེ རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་
མ། རྩ་བ་ཤེས་རབ། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད། ཆོས་ཉདི ་

རྣམ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་སྤྱན་འབུལ་ཞུས།

དེ་ནས་མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་

ཆི བས་འགྲོ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོ

ི ་འདུ་ཁང་གི ་སྒ་ོ འཕར
གསལ་བྱེ་བའི་གླང
ྱོ ་འགྲམ་དུ་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་མཁན་ལས་ཟུར་དང་དགེ་བཤེ ས་རྣམས་

ཀྱིས་སེར་ཕྲེང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

དེ་ནས་འདུ་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ ་མཚམས་རྒྱ་གར་
ཧིན ་དུའི ་ བླ་ ཆེ ན ་དང་ས་གནས་ཀྱི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་

གཅིག་གིས་གུས་བསུ འ་ི ཞལ་མཇལ་ཞུས་པ་དང་།
ི ་མཆོག
ལྡན་ཁྲི་གདན་ཟུར་རྣམ་གཉས

དགའ་

མཚུངས་མེད་ཤར་

ི ་མཆོག གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་
བྱང་གི་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་པ་གཉས

གི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། སྐྱབས་ར་ྗེ སླབོ ་དཔནོ ་ཟམ་གདངོ ་

ི ་གི་ཕྱག་མཛོད།
རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
ལྡ་ི ལི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབངྲོ ་ཆུང་དངས
ོ ་གྲུབ་
མཆོག

ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མིན་པའ་ི

ཚོགས་སྡ་ེ ཁག་གི་འགན་འཛིན་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུ འི་སྣེ་

ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

གི་མ་རེད་ཅེས་ཞེ་དྲགས་གསུ ང་གི་རེད།

དེ་ ར ྗེས ་འབྲས་སྤུང ས་བླ་ོ གསལ་གླིང ་གི ་ མཁན་རི ན ་པ ་ོ ཆེ ་

རྒན་ཉི་ མས་ཀུ ན ་མཁྱེན་བླ་ མའི་ ཡི ག་ཆ་འདི་ གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་

མཆོ ག ་གི ས ་མཎྜལ་ར ནྟེ ་གསུ མ ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་གྲུབ་

ི ་གྲྭ་ཚང་
གནང་གི་འདུག གང་ལྟར་མཁས་མང་བླ་ོ གསལ་གླང

མཚམས་མགོན ་པ ་ོ གང་ཉདི ་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

ཞེས་འབྲས་སྤུངས་ལ་མཚོན་ན་འབྲས་སྤུངས་ཕ་ོ བྲང་གི་ཞལ
ོ ་

ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་བཅར་བ་རེད།
དེ་རིང་ཆེད་མངགས་བླ་ོ གསལ་གླང

ི ་ལྡན་གྱི ་སྐས
ར་དེའི་ནང་ནས་མཁས་སྒྲུབ་གཉས
ྱེ ་བུ་དམ་པ་

དནོ །

གྲྭ་ཚང་གི ་གནས་བརྟན་དགེ་བཤེས་བགྲེས་སོང་རྣམ་པ་དང་།

བླ་སྤྲུལ།

དེ་བཞིན་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ་བཅས་ཕེབས་པར་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གྲྭ་ཚང་འདའི ་ི ཡིག་ཆ་པཎ་

ཆེ ན་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་ཡི ག་ཆ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གནད་

ི ་གི་ཆོས་ར་ཡོད་པ་རེད།
བྱང་ངས
ོ ་ན་བླ་ོ གསལ་གླང

ཆོས་

མང་པ་ོ བྱུང་ཡོད། དུས་ཕྱིས་སུ ་མཚན་ཞབས་གནང་མཁན་
གཅིག་ན་ི རྒན་ཏྲེ་ཧར
ྱོ ་དཔནོ ་རེད།
ོ ་སྐར
ཡག་པ་ོ ཡོད་པ་མ་ཟད།

ཕྱག་དཔེ་ཧ་ཅང་

བྱ་བྲལ་བྱས་ནས་བཞུགས་པ་རེད།

ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་དུ་གྱར་ནས་བཙན་བྱོལ་བའི་མི ང་ཁུར་ཏེ་

ཆེན་པ་ོ ཞིག་རེད་འདུག ངས
ོ ་ཀྱིས་ཡུ མ་དནོ ་གསལ་བའ་ི སྒནྲོ ་

ཐབས་སྐྱོ་བོ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་དཔལ་ནཱལེནའྜ ་ི ཆོས་བརྒྱུད།

འདུག ངས
ོ ་ཀྱིས་རྒན་ཉ་ི མའ་ི སྐ་ུ མདུན་ནས་བཤད་ལུང་ཞུས་

སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུ མ་བྱེད་མཁན་ནི་གདན་ས་ཁག་དེ་དག་གཙོ་བ་ོ

མེ་དེ་རྟག་པར་སྐབས་འགར་ཀླགོ ་བཞིན་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ

པ་རེད།

ི ་རིན་པ་ོ ཆེ་རེད།
ངས
ོ ་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཙོ་བ་ོ གླང

ི ་རིན་པ་ོ
གླང

ི ་གི ་ཡི ག་ཆ་འདི་ཧ་
ཆེ འི་རདྩེ ་ཐང་པཎ་ཆེ ན་གྱི་བླ་ོ གསལ་གླང
ཅང་གཙིགས་ཆེན་པ་ོ གནང་གི་རེད། ངས
ོ ་ཀྱིས་རྒན་ཉ་ི མའ་ི

སྐ་ུ མདུན་ནས་གསུ ང་ཆོས་མང་པ་ོ ཞུས་པ་རེད། རྒན་ཉ་ི མས་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་ཡིག་ཆར་གཙོ་ཆེ ་ཤོས་གནང་གི་
རེད། ངས
ོ ་ཀྱིས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའ་ི ཡིག་ཆ་ཞུས་ན་

ཡོ ངས་འཛི ན་རིན་པ་ོ ཆེ ས་རདྩེ ་ཐང་པཎ་ཆེ ན་ཁྱོན་ནས་འདྲ་

རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མུ ་མཐུ ད་དེ་འཛིན་

རེད་འདུག

ཁྱེད་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེ མས་པར་

ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་པ་རེད།

ཡིན།

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

སྦྱིན་བདག་ཚོ་ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྐད་གྲགས་

ཡོད་པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི་ཐག
ོ ་ལ་ཞལ་འདེབས་ལྟ་བུ་ཆེ ་

བཞག་ཆུང་བཤོལ་བྱས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་
ཞལ་འདེབས་སྤདྲོ ་ས་མ་ནརོ ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཐུ གས་
ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་རྗེས་གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ཡོད་པ་བཅས། །

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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ི ་ད་ུ རྗེ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
ཚེ ་འཛི ན་མའི་ཚེ ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༦ རེས་གཟའ་

ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནར
ོ ་

༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ�ོ་འདདོ ་

ི ་བདོ ་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་
རྒུ་གླང

ི ་གི་ཆོས་
ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོ གསལ་བྱེ་བའི་གླང

རའི་ནང་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐྱ་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བར་ར་ྗེ
ཚེ ་འཛི ན་མའ་ི ཚེ ་དབང་བཀའ་དནྲི ་སྩལ་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་༸གང
ོ ་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གཟིམ་ཆུང་ཕོ་བྲང་ནས་ཆོས་

རར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་དབང་སྔནོ ་

འགྲོའི་སྒྲུབ་བཞག་གྲུབ་མཚམས་མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ི ་བླ་ོ གསལ་གླང
ི ་གི་
དེ་སྔ་འདར

ཆོས་རར་མང་ཚོ གས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་དང་གཏམ་བཤད་བྱས་
ི ་གཙོ་བ་ོ ཚེ ་དབང་བྱ་རྒྱུ་རེད། གང་
པ་ཡི ན། དེ་རིང་འདར

ལྟར་ཚེ ་སྒྲུབ་ང་ོ མ་ན་ི སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དགས
ོ །

ལྷདོ ་བྱུང་ན།

སེམས་ལྷདོ ་

ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཆ་སྙམོ ས་པ་དང་།

གང་གསུ ང་ཡོད་ཅེ་ན།

གང་གི་རནྟེ ་ཅིང་འབལ
ྲེ ་པར་བྱུང༌།

།འགག་པ་མེད་པ་སྐ་ྱེ མེད་པ།

།འངོ ་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ།
མིན།

།ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ།

།ཐ་དད་དནོ ་མེད་དནོ ་གཅིག་

།སྤས
ྲོ ་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟན་པ།

ི ་རང་
ཞེས་པ་འདས

ལུ ས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཆ་སྙམ
ོ ས་ཡོ ང་དུས་ལུ ས་ཀྱི་ཟུངས་

གཞན་ཕུང་བར་བྱ་རྒྱུའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་དེ་དག་སེལ་བར་

སེམས་ལ་ཆགས་སྡང་སྐས
ྱེ ་ཏེ་ཚེ ་སྒྲུབ་དང་ཚེ ་གཟུངས་དུང་

པ་རེད།

ཆོས་ཀྱི་སྙངི ་པ་ོ བྱང་ཆུབ་སེམས་རེད།

ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

དེ་ དག་ཡར་སོ ས ་ནས་ཚེ ་ རོ ང ་པོ་ བསྡད ་རྒྱུ ་ཡོ ང ་གི ་ རེ ད །
ཕྱུར་མང་པོ་བསགས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐག
ོ ས་མེད།

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའ་ི
ཐོག་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟང་པོ་འཁོར་བར་སྟོང་ཉིད་

ཀྱི་ལྟ་བ་དགོས།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ཉམས་མངྱོ ་ཐག
ོ ་ནས་བཤད་པ་

ཡི ན་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སེ མས་དང་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི ་ལྟ་བ་སྒམ
ོ ་

ན་ཚེ ་སྒྲུབ་ངོ་མ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་ཚོགས་

ངོས་ནས་ཀྱང་སྐྱབས་སུ ་མཆི་ཞེས་པ་ཙམ་མིན་པར་སྐྱབས་སུ ་
མཆི ་སའི་ཡུ ལ་དེ་ག་འདྲ་རེད།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།

བརྩེས་ཉེར་བཟུང་ནས།

གང་གིས་ཐུ གས་

།ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའ་ི

ཕྱིར། །དམ་པའ་ི ཆོས་ན་ི སནྟོ ་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་རྒྱུའ་ི དནོ ་དུ་

རནྟེ ་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེ ས་དགོས་ཞེས་གསུ ང་གི ་ཡོ ད་

ི ་ཡོད་པའ་ི དགེ་འདུན་པ་ཚོ་
གང་ལྟར་དེ་རིང་འདར

ལྟ་ཅི་སྨསོ ་སྐྱ་བ་ོ མི་མང་ཚོ་ཡིན་ནའང་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོ དེ་ཧ་

བཀདོ ་ནས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་བཞིན་པ་དེ་དག་གཙོ ་བོ་སེམས་ཀྱི་

ཆགས་སྡང་གི་དབང་དུ་བཏང་ནས་བྱུང་བ་རེད།

ཕྲུ་གུ ་ཆུང་ཆུང་གིས་ཕན་ཚུན་ཆོས་ལུ གས་གང་ཡིན་པ་དང་
ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མ་རེད།

རདྩེ ་མོ་རདྩེ ་ནས་བསྡད་ཀྱི་རེད།

ཕན་ཚུན་

རིམ་བཞིན་ནར་སོན་པའི་

སྐབས་ང་དང་ཁྱོད། ང་ཚོ་དང་ཁ་ོ ཚོ་ཟེར་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཡོ ང་སྟེ་
ཆུང་དུས་སྐབས་ཡོ ད་པའི་བྱམས་བརྩེ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་

ལྟ་བཞི ན་པ་དེ་ཕར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོ ་དང་ཁྱོད་ཚོ ་ཟེར་

ང་ཚོ ་མའི་མངལ་ནས་བཙའ་སྐབས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཡོ ང་

རྒྱུའ་ི ཐག
ྱོ ས་ལ་ཆགས། གཞན་ཕྱོགས་ལ་སྡང་།
ོ ་ནས་རང་ཕག
རྙགོ ་གྲ་ཚང་མ་འད་ི ལས་ཡོང་བ་རེད།
དེ་འདྲའི་རྙགོ ་གྲ་

སྐངྱོ ་གནང་བཞིན་ཡོད། ཕྲུ་གུ་དེ་ཡང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུ མ་

མ་བརྒྱབ་ནའང་ཕན་གྱི་མ་རེད། སེམས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་

གི་མ་རེད།

མ་ནས་བཙའ་སྐབས་ཨ་མས་ཧ་ཅང་བྱམས་

ཡོང་རྒྱུ་འད་ི སྔགས་བགྲངས་ནས་ཕན་གྱི་མ་རེད།

གཏོར་

ཨ་མར་བསནྟེ ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩེ་བའི་འབལ
ྲེ ་བ་འག
ོ ་ནས་ཕྲུ་

དགས
ོ ། སེམས་ལ་སྦངྱོ ་བརྡར་བྱེད་ཟེར་རྒྱུ་ནི་དཀོན་མཆོག་

ཡོད། གང་ལྟར་བར་ྩེ བ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་སེ མས་ཁམས་རིག་པ་འདི་ཧ་ཅང་

གུ འི་ལུ ས་འཚར་ལོངས་དང་ལྷན་ཀླད་པ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་
འདུག དུད་འགྲོ་ཡིན་ནའང་ཕར་བར་ྩེ བ་བྱས་ན་ཚུར་དགའ་
བ་ོ བྱེད་ཀྱི་རེད།

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་དངས
འཛམ་གླང
ོ ་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ལ་མིས་མིར་གསོད་རེས་བཏང་བ་དང་།

མཐར་ཆོས་

དེའ ང་མི ་ཕན་ཚུ ན ་གསོ ད ་རེ ས ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ རྒྱུ ་མཚན་ལ་

མཁྱེན་ཞེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་རེད།
ཞིབ་ཚགས་པརོ ་གསུ ང་ཡོད།

སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་

འབལ
ྲེ ་ནས་བླ་ོ བཅས
ོ ་སྟངས་སྐརོ ་གསུ ང་པ་འདི་སྤྱིར་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་ལ་ལོ ་ ང ོ་ ས ངྟོ ་ཕྲག་གསུ མ ་གྱི ་ གོང ་ནས་

Ahimsa ཞེས་འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ Karuna

བོད་དང་བོད་མི།

དེ་ནས་གཅེར་བུ་བའ་ི ཆོས་ལུགས་ན་ི འཚེ ་བ་

ཞེས་སྙངི ་རྗེ།

མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ རེད། དཀར་ཟས་ཁ་ོ

ནར་སྟེན་མཁན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད་འདུག དེ་བཞིན་གས
ོ ་ལ་

དང་འདོད་མ་བྱས་པར་ཕྱོགས་ཀྱི་གོས་ཅན་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་
པ་རེད།

གང་ལྟར་གཅེར་བུ་རང་བྱས་ནས་སྡདོ ་མཁན་འདུག
རང་གཅེར་བུ་པ་དེ་འདྲ་དང་ཐུ ག་མངྱོ ་།

རེད།

ངོས་རང་ཧ་ལས་སོང་།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ངས
ོ ་

དམར་ཧངྲེ ་རང་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་
ི ་ད་ུ དབུ་མ་བཞི ་
བཞུགས་ཐོག་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
བརྒྱ་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་པ།

སྐབས་ཤིག་ལྡ་ི ལིར་ང་ཚོ་

ཚོ གས་འདུ་ཞིག་ཏུ ་གཅེར་བུ་པའི་ཆོ ས་པ་གཅི ག་གཅེར་བུ་
རང་རེད།

ྲི ་སུ ་འདུག
ངས
ོ ་ཀྱི་འཁས

དད་པ་ཞིག་སྐས
ྱེ ་སོང་།

ངས
ོ ་རང་དང་བའ་ི

ཁང
ོ ་གི་པུས་མོ་ལ་ངས
ོ ་ཀྱིས་མག་ོ

གཏུ གས་པ་ཡིན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད། རྒྱ་གར་གཅེར་བུ་

བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི ལྟ་སྤདྱོ ་ཧ་ལས་པ་ཡོད།
དེའི་རྗེས་སུ ་སྟོན་པ་ཤཱ ཀྱ་ཐུ བ་པ་འཇི ག་རནྟེ ་འདིར་བྱོན་པ་

རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི འཚེ ་བ་མེད་པའ་ི ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གསུ ང་པ་མ་ཟད།

གསུ ང་པ་ཡི ན་སྟབས།

དེ་ཡང་རིགས་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་
རྒྱ་གར་ནང་གྲངས་ཅན་པའ་ི སནྟོ ་པ་

ནས་བཟུང་སནྟོ ་པ་མང་པ་ོ བྱུང་ཡོད།

སནྟོ ་པ་དེ་དག་གི་ནང་

ནས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི ་རྣམ་གཞག་ཞི བ་ཚགས་པ་ོ བྱས་ནས་གསུ ང་

མཁན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁ་ོ ན་རེད་འདུག བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ རེས་གཟའ་
ཀྱིས་ནང་པའི་ཆོས་ནང་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐརོ ་གསུ ང་ མི ག་དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ བདོ ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་

ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་
སེམས་ལ་བཟ་ོ བཅས
ོ ་རྒྱག་དགས
ོ ་སྟབས་ ནར
ཐག
ོ ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་འོད་གསལ་ཆོས་
སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཤེས་དགས
ོ །
སྐ་ུ མངོན་དུ་མཛད་དེ་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁར
ོ ་བའི་རས
ྗེ ་དྲན་དང་།
ི ་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱ་གོང་ལ་གསུ ང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་ལོ་ཉས
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པའི་སེ མས་ཁམས་རི ག་པ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་དེང་
ཅི ང་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་དགེ་ བཤེ ས ་ལྷ་ རམས་པའི་
ི ་ཚན་རི ག་ཡར་རྒྱས་ཆེ ན་པ་ོ ཕྱིན་པའི་དུས་
སྐབས་འཛམ་གླང
མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁར
ོ ་བའི་དུས་དྲན་དང་
ཚོད་ལའང་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་སྐརོ ་ལ་ནང་པའི་སེམས་
བསནྟུ ་སླབོ ་དཔནོ ་འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའ་ི དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་
ཁམས་རི ག ་པ་ནས་ཚུ ར ་བླ་ོ སྐ དྱེ ་ལེ ན ་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་ལ་བརྩི ་
པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཚོགས་སོང་།
བཞིན་འདུག དེ་ནས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁར
ོ ་ལོ་དང་
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༨།༥༠ ཐག
ོ ་སྤྱི་ནརོ ་
པ་ོ བདེན་བཞིའ་ི ཆོས་འཁར
ོ ་པཱ་ལིའ་ི གཞུང་ནང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ དེ་ཡང་གང
གི་ཡོ ད་པ་རེད།

ི ་ཆུང་ཕ་ོ བྲང་
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གཟམ
རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ར་ྗེ ཚེ ་འཛིན་མའ་ི ༸གང
ནས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཚོགས་ཡུ ལ་འབྲས་སྤུངས་
ཚེ ་དབང་བཀའ་དནྲི ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ི ་གྲྭ་ཚང་གི་
དེ་ནས་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང

གནང་།

མཁན་རིན་པ་ོ ཆེ ་དགེ་བཤེ ས་བླ་ོ བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་

ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་
ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའ་ི གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི་རྒྱ་

གྲུབ་མཚམས།

ི ་གྲྭ་ཚང་གི་
གཞུང་སླབོ ་དཔནོ ་ཆེ ན་མོ་བགྲེས་པ་འབྲས་བླ་ོ གླང

དགེ་བཤེས་ཡེ ་ཤེས་ཐབས་མཁས་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་གཙོ ་
སྐངྱོ ་གནང་ས།ྟེ

ི ་གི་དགེ་བཤེས་
འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང

ི ་པས་རྩོམ་ཤོག་སྒག
ལྷ་རམས་པ་གཉས
ྲོ ས་སྦྱང་དང་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་གནང་གྲུབ་བསྟུན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ི ་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་གནང་བཞིན་
དེ་རིང་འདར

ཡོད།

དབུ་མའ་ི ལྟ་བ་ཁུངས་གཏུ ག་ས་ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་

དེ་དག་ཡིན་པ་རེད།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་དེ་དག་དངོས་

བླ་ོ གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་ཆེ ན་མོར་ཚོགས་མགོན་

བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རི མ་པ་དང་སྦས་དོན་མངནོ ་རགྟོ ས་ཀྱི་རིམ་

བསནྟུ ་དབུ་མཛད་ཆེ ན་མོ་དགེ་བཤེ ས་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་

དང་།

དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ ས་ཏེ་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ལགས་ཀྱིས་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དབུ་སྐལ
ུ ་

པ་བཅས་གཞི འི་ གནས་ཚུ ལ ་ནས་ལམ་ཐབས་ཤེ ས ་གཉིས ་
ི ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་དག་སྦས་དོན་མངོན་
འབྲས་བུ་སྐ་ུ གཉས

རགྟོ ས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བའི་ཐག
ོ ་ནས་དོན་བདུན་ཅུ་དེ་དག་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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གི ་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལས་དང་པའོ ་ི ས་ནས་ཇི་ལྟར་བགྲོད་དགས
ོ ་

འགྲེལ་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་བཅས་གཞུང་དེ་དག་མཛད་ཡོད།

དེ་ ལྟར ་བྱས་ན་སླབོ ་གཉེར ་བྱས་པའི ་ དགོ ས ་དོན ་ཐོག ་མ་

པཱ་ར་སཾ ་ག་ཏེ། བ་ོ དྷ་ི སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལྟར་འགྲོ་དགས
ོ ། གང་

ཐོག་མ་མེ ད་པ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་གོམས་བསྡད་པའི་བདག་

སྐས
ྱེ ། ཐས
ོ ་པའ་ི དནོ ་དེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམ་བླ་ོ བཏང་

པ་མདོར་ན་ཤེས་རབ་སྙངི ་པའོ ་ི ནང་ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ།

ལྟར་ང་ཚོ འི་དམིགས་ཡུ ལ་ན་ི དཔེ་ཆ་བལྟས་ནས་དགེ་བཤེས་

ང་ཚོས་གཞུ ང་དེ་དག་རྒྱུན་དུ་ལྟ་དགོས་པ་ཞིག་རེ ད་འདུག
འཛིན་ཟེར་བ་དེ་དཔེར་ན།

ཕག
ྱོ ས་སྔ་བདག་འཛིན་བླ་ོ དེར་

ཐོས་བྱུང་གི ས་སྒྲོ་འདོག་བཅད་ནས་ཐོས་བྱུང་གི ་ཤེ ས་རབ་

ནས་ཞེས་གསུ ངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ལུ ང་ཙམ་ལ་སྐྱབས་གནས་

བཞག་ར ྗེས ་ཨ་རི ར ་འཐ ོན ་འགྲོ་རྒྱུ ་བཟོ་ འདྲ་བོ་ མི ན་པར།

བཟདོ ་མི་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད། རྩ་འཇུག་བཞི་

བཅོལ་མི ་དགོས་པར་སོ ་སོ ་རང་གི ས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་

བླ་ོ དེ་རི མ་པས་ཡར་བླ་ོ སྦྱངས་ནས་ཚོགས་ལམ་དང་།

ཡང་མི ་བདེན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་རྙདེ ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་

དགས
ོ ། དེ་བསམ་བྱུང་གིས་ངེས་པ་རྙདེ ་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

དཔེ་ཆ་བལྟས་པའི་དགས
ོ ་དནོ ་ན་ི སོ་སོའི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མལ་པའི་

སྦར
ྱོ ་

ལམ། མཐོང་ལམ། སྒམོ ་ལམ། མི་སླབོ ་པའ་ི ལམ་བཅས་ག་

ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ ་ག་ཏེ། བ་ོ དྷ་ི སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་
ལྟར་ང་ཚོ འ་ི མི་ཚེ ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་སྐལ
ྱེ ་དགས
ོ །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་མ་ཐབོ ་ནའང་ཚེ ་འདི་ལ་

རྣམ་མཁྱེན་དནོ ་གཉེར་གྱི་བླ་ོ བཅས
ོ ་མ་མིན་པ་དང་། གཞན་
ད ནོ ་ད ནོ ་གཉེར ་གྱི ་ བླ་ོ བཅོས ་མ་མི ན་པ་ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་ནས་
ཚོ གས་ལམ་སྐས
ྱེ །

དེ་ནས་མུ་མཐུ ད་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ལྟ་བར་

གསུ མ་འད ྲེས་བསམ་བླ་ོ ཡག་པ་ོ ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། སྣང་
དང་།

སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་བཞི་མད་ོ ན། །གཞི་རྩ་བྲལ་

ི ་ཆོས་ཀྱི་ཟ་ཟ་ི མཐངོ ་། །བསླུ་བདྲི ་སྒྱུ་མའ་ི ལྟད་མོ་
བའ་ི གཉས
ཞིག་དེ་ན་གདའ། །བདེན་ན་ོ མ་སྙམ་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ང་ོ བརོ ་ལྟསོ །

།ཞེས་གསུ ང་པ་དེ་འདྲའ་ི ཐག
ོ ་ནས་གང་ལྟར།

གམ
ོ ས་ན་སླ་

བར་མི་འགྱུར་བའ།ི དངས
ོ ་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་

གསུ ང་པ་ནང་བཞིན་རེད། གམ
ོ ས་ན་རིམ་པས་བླ་ོ ལ་འགྱུར་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐག་ཆོ ད ་པ་བླ་ོ ལ་ཤར་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་

བསམ་བྱུང་གི ་དོན་ལ་བསམ་བྱུང་གི ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པ་

ཐོབ་པའི་དོན་དེ་ལ་ཞོགས་པ་གཉིད་སད་པ་དང་གཙོ་བ་ོ བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ ་མཁན་

གྱི་བདག་ཅེས་པ་དེ་གང་དུ་འདུག་གམ།

བསམ་བླ་ོ གཏོང་

ཡོང་སྐབས་རྩ་བ་ནས་མཛུ བ་མོ་འཛུ གས་ས་མེ ད་པ་ཆགས་
ཡོང་གི་འདུག

དེ་ལྟར་ཉནི ་རེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོ ས་ལྷ་ཡི ་རྣལ་

འབྱོར་འདནོ ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།

རྩ་བའི་མ་རྩ་ལྟ་བུ་ནི་སྟོང་

སྦྱངས་ནས་སངྟོ ་ཉདི ་ལ་དམིགས་པའི་སྒམ
ོ ་བྱུང་གི ་བླ་ོ སྐྱེ་ཡོ ང་

བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་འདུག བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་

ཉདི ་ཀྱི ་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སེ མས་སྒམ
ོ ་རྒྱུ་གལ་ཆེ ་ཤོ ས་

འཐོབ་རྒྱུ། ངས
ོ ་ལ་ཞི་གནས་བསྒམོ ་རྒྱུའ་ི དུས་ཚོད་མེད་པ་མ་

ཡོད་སྟབས། གང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ི བླ་ོ དེ་རང་བཞིན་
གྱིས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ཐུ བ་པ་དང་། བདེན་འཛིན་ལྟ་བུ་རྒྱུ་

རིང་ལ་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་

དུས་སྦྱོར་ལམ་ཐབོ ། དེ་མུ་མཐུ ད་བསྒམོ ས་ནས་མཐངོ ་ལམ་

གཏོགས་ཚེ ་འདིར་སྦྱོར་ལམ་འཐོབ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའ་ི རེ་
བ་རྒྱག་གི་ཡོ ད།

དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རི མ་པ་ནི་དཔལ་མགནོ ་འཕགས་པ་

ཐེབས་རྒྱུ་དེ་ཡང་མི་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་

མཚན་མེད་པའི་བླ་ོ དེ་གཞི་རྩ་བརྟན་པ་ོ ཁྱོན་ནས་མེད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། དེར་བརནྟེ ་འགག
ོ ་བདེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་ཆོག་

པ་བསམ་པ་བླ་ོ ལ་དྲན་རྒྱུ་ཞིག་དང་།

མཐར་ཐུ ག་ང་ོ བ་ོ ཉདི ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང་། གཙོ་བ་ོ རྩ་བ་ཤེས་རབ་
ཧ་ལས་པ་རེད། དེའ་ི བཞེད་དགང
ོ ས་ཚུལ་དུ་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་

སྐ་ུ དང་།

པའི་བསླབ་བྱ་བྱས་ནས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བཞེད་དགང
ོ ས་ལྟ་

གང་ལྟར་ཐས
ོ ་དནོ ་སྒྲུབ་ལ་གཞལ
ོ ་དགས
ོ ་པ་རེད། ཁྱོད་རང་

བྲལ་བའ་ི ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བླ་ོ ལ་ཡོང་ཆོག་པ་

པས་ཐོག་མར་མི་རྟག་པ་བསྒམོ ་རྒྱུས་མཚོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

བསམ་པ་ཞིག་བླ་ོ ལ་ཤར་རྒྱུ་ཞིག་འདུག

བུ་རེད་འདུག ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད།

ཚོས་དཔེ་ཆ་རྒྱུན་རིང་བལྟས་པའ་ི དནོ ་དག་ན།ི

ད་ལྟ་བཤད་

དེ་ནས་སླབོ ་དཔནོ ་ལེགས་ལྡན་དང་།

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ ་ག་ཏེ་པོ་དྷ་ི

ལྟར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས།

ང་ོ བ་ོ ཉདི ་ཀྱིས་གྲུབ་ན་

ལམ་བཅས་དགས
ོ །

དེ་དག་ཧ་ལས་པ་རེད།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཤོད་བཞིན་པ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་ཅི་བྱ།

ཅང་སྡམོ ་རྒྱག་ཡོང་གི་འདུག

ི ་ཧ་
ཞེས་པའ་ི ཚིག་འདས

དེ་བཞིན་སླབོ ་དཔནོ ་ལེགས་

ལྡན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་ཡོད་མེད་

སྭཱཧ། ཞེས་པ་ཚོགས་ལམ། སྦར
ྱོ ་ལམ། མཐངོ ་ལམ། སྒམོ ་
ལ་འདུག

ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའ་ི གསུ ང་ནང་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་དགེ་བཤེས་སྦར
ྱོ ་ལམ་པ་

རེད་ཅེས་ཡོང་གྲགས་བཤད་མཁན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་འདུག
ི ་འབྲས་སྤུངས་རེད།
ཚོ་འདར

ང་

དེ་རིང་ཁ་སང་འབྲས་སྤུངས་

སྐརོ ་ལ་ད་དུང་དཔྱད་པ་ཡང་ཡང་གནང་ཡོད། མཐར་སྡམོ ་

ི ་རེད།
བླ་ོ གསལ་གླང

ཁྱོད་རང་ཚོའ་ི ནང་དེ་ལ་སྦར
ྱོ ་ལམ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་དནོ ་འགྲེལ་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་།

ལྟ་མེད་ནའང་། རིམ་བཞིན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགས
ོ །

ལྟ་བུ་གཅིག་ན་ི དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་བསྐནྱོ ་ནས་རྩ་བ་

ཐབོ ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་མཚན་གཞི ་ངོས་འཛི ན་རྒྱུ་ད་

རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། དེ་བཞིན་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚིག་

མཁྱེན་སོང་ངམ།

འཇུག་པ་

ཆགས་ཡོད།

ངས
ོ ་རང་གིས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་

ཨུ ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་བྱས་ཡོ ང་དུས་རི མ་པས་

བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག

དེར་

བརནྟེ ་ཐས
ོ ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། དེ་

ནས་སྒམོ ་བྱུང་དང་། རིམ་བཞིན་སྦར
ྱོ ་ལམ་ཐོབ་ཐུ བ་པ་ཞིག་
ལ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགས
ོ །

དེ་ནས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུ མ་

དུ་རགྟོ ས་ནས་ས་དང་པ་ོ ཡེ ་ཤེས་ཐབོ །

དེ་ནས་ས་གཉིས་པ་

གསུ མ་པ་ནས་དེ་ལྟར་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།

ང་ཚོ ས་

དཔེ་ཆར་བལྟས་པ་ན་ི ལམ་ཁ་འདའི ི་དནོ ་དུ་རེད་མ་གཏོགས་
དགེ་བཤེས་མིང་འཇག
ོ ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ི ་གི ་རྩོད་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ གསལ་གླང
རྒྱུགས་ལ་ཐུགས་ཞི བ་མཛད་རྗེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

རྒྱུ་ཞི ག་ཆགས་ནས་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་སངྟེ ་སླབེ ས་སྐབས་
ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་འགྲོ་བཞི ན་པ་ཞི ག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག

དེར་བརནྟེ ་གལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་མུ ་མཐུ ད་གནས་པ་ཡིན་ན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

གནས་རྒྱུ་རེད།
མཚན་ལ་བརནྟེ །

སངས་རྒྱས་པའ་ི བསྟན་པ་རི གས་པའི་རྒྱུ་
རིགས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས་མཐར་

གཏུ གས་ཡོ ང་སྐབས་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་

ཞིག་རེད། དེར་བརནྟེ ་སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་

པ་ོ རེད།

འནོ ་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་

སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏགོ ས་གཞན་གང་ཡང་མེད། སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ནི་རི གས་པར་བརྟེན་ནས་མིའི་ཆོས་རབ་ཏུ ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་གཟའ་

གཏོང་སྐབས་ངོས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ི་ནང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་མོན་གྷ་ོ

མ་གཏགོ ས་ཕར་ཧ་ཅང་བརྩལ་ནས་དོན་གྱི་ངོས་ནས་མཛུ བ་

ལྷག་པ་ཉནི ་བདོ ་མིའི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ི ་བདོ ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་
འདོད་རྒུ་གླང

རྙདེ ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། འཇིག་རནྟེ ་གྲགས་ཚོད་ཙམ་གྱི་ཡོད་པ་

མོ་འཛུ གས་ས་ཚད་མ་བ་དང་།

ཚད་མའ་ི འཇུག་ཡུ ལ་རང་

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ལྟར་ཡོ ད་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་

སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ི ཐབས་ལམ་ཧ་ལས་པ་ཞི ག་རེད་
འདུག དེར་བརནྟེ ་ཁྱེད་རང་ཚོའ་ི ཁུངས་ནང་པ་ཆགས་ཡོ ད།

ི ་འདིའ་ི སྟེང་མི ་
འནོ ་ཀྱང་ང་ཚོས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཛམ་གླང
སྤྱི་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད།

ི ་
དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོ གསལ་བྱེ་བའི་གླང

མཚན་ཞིག་ང་ཚོ ས་བཤད་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་འདི་ཡོ ད་པ་མ་རེ ད།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་དང་སྤྱིར་བཏང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་བཅས་

སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ཏུ ་ཐ་སྙད་དུ་གྲགས་འདུག་ཅེས་པ་མ་གཏགོ ས་ཧ་ཅང་བརྩལ་

མ་རིག་པ།

གྲྭ་ཚང་གི ་རྩོད་རྒྱུགས་ཐོག་ཐུ གས་ཞི བ་མཛད་རྗེས་བཀའ་
དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་

ནས་དཔལ་ལྡན ་འབྲས་སྤུང ས་བླ་ོ གསལ་གླི ང ་གྲྭ་ཚང་གི ་

འདུ་ ཁང་ནང་གི ་ རྩོད ་རྒྱུ གས་ལས་རི མ ་གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོན ་
དུ་༸ཞབས་སོ ར་བདེ་བར་འཁོད་གྲུབ་མཚམས་གྲྭ་ཚང་གི ་

འཛིན་གྲྭ་རིམ་པས་གཞུང་ཆེ ན་བཀའ་པོད་ལྔའི་ཁོངས་ནས་
དབུ་མ་དང་། ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་བཅས་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་སྤྱན་

བསྟར་ཞུས་པ་དང་།

རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་

པར་གྲུབ་ར ས
ྗེ ་མགོན ་པ ་ོ གང་ཉ ིད ་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།

པ་ལྟ་བུ་བྱུང་།

དེ་རིང་དམ་བཅའ་ཚོགས་ཏེ་ཡིད་དབང་འཕགྲོ ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ འདུག

གྲགས་དེ་གསལ་པ་ོ འདུག

མ་གཞི་ནས་རྒྱང་

ཁྱེད་རང་ཚོས་རྟགས་གསལ་

འཇིག་རནྟེ ་གྲགས་པའ་ི ངས
ོ ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། མཇུག་
དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། རྙདེ ་རྒྱུ་མེད་པའ་ི བཟ་ོ འདྲ་ཞིག་རེད།

སྡ་ེ ཚན་གཉ ིས ་སུ ་ ཕ ྱེ་ ནས་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དང་ཚད་

ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་བཤད་ཡོང་དུས་ཨི ན་ཇིའ་ི སྐད་

ཐག
ོ ་ religion,faith,academic བཅས་ཆོས་ལ་དད་

སྔ་མོ་བདོ ་ལ་དགའ་ལྡན་དགེ་བཤེས་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་དགེ་

པ་ཡོད་མེ ད་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་མི་ཚང་མས་བདེ་སྐྱིད་འདདོ ་པ་

ཕྱིར་ཞེས་བརདྗོ ་སྐབས་ཡིན་འགྲོ་ཞེས་དང་།

དཔལ་ནཱ་ལེ ནའ
ྜ ི་ལེ གས་སྦྱར་ཆོ ས་བརྒྱུད་འད་ི གཞན་དང་མི་

བཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་ཡིན་པའ་ི
མ་ཡིན་པའ་ི

ཕྱིར་ཞེས་བརདྗོ ་སྐབས་མིན་འགྲོ་ཞེས་བརདྗོ ་མཁན་ཞིག་ཡོད།

སྐྱབས་ར ་ྗེ གླིང ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ཐོག ་མར་མཁས་མང་བླ་ོ
ི ་གྲྭ་ཚང་ནས་སླབོ ་གཉེར་གནང་ས།ྟེ ཕྱིས་སུ ་དགའ་
གསལ་གླང

ལྡན་ཁ་ྲི པ་གནང་བ་རེད།

ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི

ཡོངས་འཛིན་གནང་བ་རེད། དངས
ྲེ ་མད་ོ སྔགས་རབ་
ོ ་འབལ
འབྱམས་སྨྲ་བ་ཞིག་རེད། གྲྭ་ཚང་འད་ི ནས་ཐནོ ་པ་རེད།

ངས
ོ ་ཀྱི ས་དུས་རྟག་ཏུ ་བརྗོད་བཞི ན་པའི་མ་འོངས་པ་ཡི ན་
ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བཤད་

གཅིག་མཚུངས་རེད། ཀླད་པ་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།
འདྲ་བ་རེད་འདུག

དེང་སྐབས་མཛུ བ་མོ་འཛུ གས་ས་བོད་

པ་གཅིག་པ་ོ མ་གཏགོ ས་མེད། བདོ ་པའ་ི ནང་ནས་གཞུང་ཆེན་

སླབོ ་གཉེར་གནང་མཁན་གདན་ས་དེ་དག་རེད། དེར་བརྟེན་

ི ་གྲྭ་ཚང་འད་ི ན་ི དངས
འད་ི ག་བླ་ོ གསལ་གླང
ོ ་འབྲེལ་འདྲ་འདྲའི་
ནང་ནས་མི་འདྲ་བ་བྱས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད། ད་དུང་ཡི ན་

ནའང་ཚང་མས་བོད་རི གས་ཤི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་བོད་པའི་
མཚན་མཐངོ ་ལ་རྒྱ་འཕེལ་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞིན་མི ་ཞིག་ཡི ན་

ི ་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཐུ བ་
པའི་ངོས་ནས་འཛམ་གླང

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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རྒྱུ་འདུག འད་ི དགང
ོ ས་པ་བཞེས་དགས
ོ །

ང་ཚོ ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་རྒྱུའི་ཚི ག་འདི་ཧ་ཅང་

སྙན་པོ་འདུག་ས།ྟེ

སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་ཡོད་སྟབས།

ང་ཚོ ས་དེ་ཙམ་བྱེད་ཐུ བ་པ་གང་ཡང་མེད།

ི ་བྱེ་
འཛམ་གླང

བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཞེས་བཤད་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་གཞན་དག་
དེ་ཚོ འི་གྲས་ལ་ང་ཚོས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏགོ ས་
གཞན་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྨནོ ་

ི ་འདིའ་ི
ལམ་འད་ི ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་སངྟེ ་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་འཛམ་གླང
སྟེང་གི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་རེད།

དེའ་ི ནང་ནས་དུད་འགྲོ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མི་འདུག མི་ཁ་ོ ན་རེད།

འགྲོ་བ་མི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སྐད་མི ་འདྲ་
བ་རེད།

འནོ ་ཀྱང་མིར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།

ནམ་རྒྱུན་སྨྲ་བཤད་དོན་གོ་བ་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་
ཡོ ད། དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་རིགས་པའ་ི
ལམ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་འདི་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་བོད་པ་
མ་གཏོགས་མེད། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨནོ ་

ལམ་རྒྱག་བཞི ན་པ་འདི་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་བཤད་ཡོ ང་དུས་
ི ་འདིའི་སྟེང་གི ་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་ཕལ་
འཛམ་གླང

ཆེར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཐུ བ་པ་ཞིག་འདུག མཁྱེན་སོང་ངམ།

ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི ་བསྒྲུབ་རྒྱུ ་དེ་དག་སྐ ་ྱེ བ་སྔ་ཕྱི ་ཁས་མི ་ལེ ན་

མཁན་ཚོ ར་རྟགས་གསལ་ཇི ་ཙམ་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་དམ།

རེད།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་ན་ི རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་

བའ་ི ག་ོ འཕང་འཐབོ ་རྒྱུ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེའ་ི

བཏང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉེན་དུ་མཐངོ ་བ་ཆགས་

འ་ོ མ་བསྲུབས་པ་ལས། །མར་གྱི་ཉངི ་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡི ན། །འགྲོ་

བྱང་ཆུ བ ་སེ མ ས་ཀྱི ས ་རང་གཅེས ་འཛི ན་ཤུ ག ས་ཆུ ང ་དུ་

ཡོ ང་སྐབས་རང་བཞིན་གྱིས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་དངངས་

སྐྲག་བྱ་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འདུག
དེ་
དག་གིས་སེམས་ལྷདོ ་ལྷདོ ་དང་། སེམས་ཞི་བ། ལུས་བདེ་བ།

ི ་སྐྱིད་པ། དེའ་ི ཐག
གཉས
ོ ་ནས་ཚེ ་རིང་བ་ཡོང་གི་ཡོད། ཚེ ་

བར་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱས་པ་དེ་དག་གི ས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐག
ོ ས་བྱེད་

ི ་ཡོང་གི་རེད།
བསྒམོ ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཚེ ་རིང་བ་འདས

བསྔལ་མི ་འདདོ ་པ་དང་བདེ་བ་འདདོ ་པ་ཤ་སྟག་རེད།

ཀྱང་འད་ི ཡིན་ན།ོ །འགྲོ་བའ་ི དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡི། །མི་ཟད་

ཕྱི་མའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་བཤད་མི་དགས
ོ །

སེམས་སྐྱིད་པ་ཞིག་དང་། སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོ
ི ་མི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཚང་མ་སྡག
ཐུ བ་པ་འདུག འཛམ་གླང
ུ ་
སྡག
ུ ་

བསྔལ་དང་བདེ་བ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི ཚེ ་ཕྱི་མའ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད། ཚེ ་

འདི་གཅིག་པར
ོ ་ཉནི ་རེ་བཞིན་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་བག་ཕེབས་
པ་ཞིག་དགོས།

ི ་ང་ོ ཤེས་པ་རེད།
ངོས་དང་སྣེ་ཤན་པ་གཉས

བསམ་བླ་ོ ཧ་ཅང་ཡོད།

མི་ཡག་པ་ོ རེད།

ཁ་སང་ཁང
ོ ་གིས་ངས
ོ ་ལ་གཉདི ་

ག་འདྲ་བྱུང་ཞེས་བརདྗོ ་བྱུང་།

གཉདི ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ བྱུང་།

ངས
ོ ་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་

ལྗནོ ་ཤིང་ཡིན། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ངན་འགྲོ་ལས། །སྒྲོལ་

བར་བྱེད་པའ་ི སྤྱི་སགྟེ ས་ཡིན། །འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་

ཉནི ་རེ་བཞིན་

གང་ལྟར་སྐ་ྱེ བ་སྔ་ཕྱི་བྱས་ནས་སྐ་ྱེ བ་

།འགྲོ་བའི་ངལ་བསོའ་ི

ས་ལ་བགྲོད་རྒྱུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ི ཞར
ོ ་ལ་གཉདི ་སྐྱིད་
པ་ོ ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་བརདྗོ ་པ་ཡིན།
འད་ི ཏན་ཏན་རེད།

སྒྲུབ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒམ
ོ ་ན་དེ་ལས་ལྷག་
ཚེ ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་མེད། ཚེ ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐབས་བཟང་ཤོས་བྱང་

༼བཞད་མོ་བཞད།༽

སདྲི ་ལམ་འཁྱམས་ཤིང་དུབ་པ་ཡི།

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒམོ ་རྒྱུ་རེད།

དེའ་ི སངྟེ ་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ལྟ་བ་

རབ་རིབ་དག །དཔྱིས་འབྱིན་ཉ་ི མ་ཆེན་པོ་ཡི ན། །དམ་ཆོས་

བའ་ི འགྲོན་པ་ོ སདྲི ་པའ་ི ལམ་རྒྱུ་ཞིང་།

།བདེ་བའི་ལོངས་

སྤདྱོ ་སྤྱད་པར་འདདོ ་པ་ལ། །འད་ི ན་ི བདེ་བའི་མཆོག་ཏུ ་ཉེར་

གནས་ཏེ།

།སེམས་ཅན་འགྲོན་ཆེན་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཡི ན།

།བདག་གིས་དེ་རིང་སྐབྱོ ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་འགྲོ་
བ་བདེ་གཤེགས་ཉདི ་དང་ན།ི །བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་

ཟནི ་གྱིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

ཞེས་སྤདྱོ ་འཇུག་གི་སེམས་བསྐདྱེ ་ཀྱི་མཇུག་ཏུ ་གསུ ང་པ་འད་ི
སེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་པ་ོ རེད།

ངས
ོ ་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་འདོན་

།བདུད་རྩི་མཆོག་

བཞིན་ཡོད། བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་གི་ཡོད། ཕན་གྱི་འདུག ང་

།འགྲོ་བའ་ི ནད་རབ་ཞི་བྱེད་པའ།ི

མཐར་སྡམ
ོ ་རྒྱག་ཡོ ང་སྐབས་སེམས་རྒྱུད་རང་གཅེས་འཛི ན་

འགྲོ་བའ་ི འཆི་བདག་འཇམ
ོ ས་བྱེད་པའ།ི
གཏེར་ཡང་འད་ི ཡིན་ན།ོ

སེལ་བའ།ི །སེམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིན། །འགྲོ་བའི་མི ་ཤེས་

ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་གྲོགས་ནང་ཚགས་རེད། སླབོ ་གཉེར་དེ་དག་

།སྨན་གྱི་མཆོག་ཀྱང་འད་ི ཡིན་ན།ོ །སདྲི ་ལམ་འཁྱམས་ཤིང་

གྱི་གཞན་དབང་དུ་ཡོད་པ་དང་།

ང་ཚོ་སདྲི ་པ་འཁོར་བར་ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་བྱས་ནས་

གནང་ཤོག་ཨང་། རང་དནོ ་དང་གཞན་དོན་འདིས་སྒྲུབ་ཀྱི་

དུབ་པ་ཡི། །འགྲོ་བའ་ི ངལ་བསོའ་ི ལྗནོ ་ཤིང་ཡིན།

བསྡད་ཡོ ད་ནའང་སྐྱེ་བ་འདི་གང་ཐུ བ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ཐུ བ་པ་

དང་། ལས་ཉནོ ་གྱི་གཞན་དབང་གིས་སྐ་ྱེ བ་འད་ི བླངས་ཡོད་

ནའང་སྐ་ྱེ བ་འད་ི དནོ ་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདུག

བདེན་འཛི ན་གྱི་གཞན་

དབང་དུ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མར་ཤུ གས་ཆུ ང་དུ་བཏང་བ་འདི་

རེད།

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུ ག་གི་དགོས་དོན་འདིས་

སྒྲུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིར་
ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱི་དང་དགའ་ལྡན་ཤར་
རྩེའ་ི ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

ཤོས་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ནས་སྐྱབས་མེད་མགོན་

མེད་ལྟ་བུ་ཡི ན་ནའང་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པ་ན་ི ཐག
ོ ་
མ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རེད།

ང་ཚོའ་ི གདན་ས་ཁག་དང་།

རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སྟོད་གཉིས།
བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གཞི་མེད་
ས་ཤི ག་ལ་གཞི ་གསར་པ་ཞི ག་བཙུགས་དགས
ོ ་དནོ ་གཙོ་

བ་ོ ཆོས་སྤདྱོ ་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡག་ཐག་གཅོད་
རེད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒསོ ་

ི ་ཀྱི་ཐག
འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ཤེས་སྒྲུབ་གཉས
ོ ་
ནས་ལུ ང ་རྟོག ས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ཕྱོགས་གཅི ག་ནས་ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ཏེ་སྡདོ ་

བཞི ན་ཡོ ད་ནའང་དོན་དག་ངོ་མའི་ཆ་ནས་དུས་རབས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་

མཛད།

ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

འགྲམ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཤར་

གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་
ཕྱོགས་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་དགའ་ལྡན་མ་དགོན་ཆེ ན་པོ་དགའ་
ལྡན་བླ་སྤྱི་དང་།

དགའ་ལྡན་ཤར་ར་ྩེ ཐས
ོ ་བསམ་ནརོ ་

དེ་ནས་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་སྒ་ོ འཕྱོར་
རྩེའི་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་སྤསོ ་སྣེས་སྔུན་བསུས་

ཏེ་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་བཞུ གས་ཁྲིར་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་སྟོན་མཛད་

འབུལ་ཞུ ས་གྲུབ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་

དེ་རི ང་སྔནོ ་ལ་དགའ་ལྡན་ཚོ གས་ཆེ ན་དུ་འཁྱུག་ཙམ་

དཔལ་ལྡན ་འབྲས་སྤུང ས་བླ་ོ གསལ་གླིང ་གྲྭ་ཚང་ནས་

བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་སོགས་གང་ཙམ་ཕེབས་འདུག ཚང་

སྒརོ ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད།

ལ་མགོ ན ་པ ་ོ གང་ཉ ིད ་མཆོ ག ་ཆི བས་འཁོ ར ་བརྒྱུ ད་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

རི ང་བཅར་བའི་སྐབས་འདིར་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་དང་

ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་ཏེ་གཞིས་གྲོང་བཞི་པར་

མར་འཚམས་འད་ྲི ཡོད། དགའ་ལྡན་དགནོ ་པ་ན་ི རི་བ་ོ

དང་ཁོང་གི ་ཆོས་ཚོ གས་ཉི་ཧོང་དུ་གཏན་གཞི ་བྱས་པའི་

རང་ཉདི ་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་རེད།

བྲག་གཡབ་ཆུང་ཚང་སྤྲུན་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་འགན་འཁུར་

One Rupee Foundation

ཞེས་པའ་ི མཐུ ན་འགྱུར་

འག
ོ ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་མཁན་སླབོ ་ཆོ ས་གསུམ་གྱི་
སྐ་ུ བརྙན་ལ་རབ་གནས་དང་།

དེ་བཞིན་གཞིས་གྲོང་

གསུམ་པར་ས་གནས་དང་ཟུར་སྐྱི ད་སྡུག་ཚོ གས་པས་

གསར་བཞེངས་གནང་བའི་མཆོ ད་རྟེན་ལ་རབ་གནས་

དགེ་ལུགས་པའ་ི མ་དགནོ ་ཆགས་ཡོད།

འདའི ་ི ནང་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་།

སྒསོ ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་དངས
ྲེ ་འཛམ་
ོ ་འབལ

གླིང ་འདིའི་ སྟེང ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་དང་ངམ
ོ ས་སུ ་
ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དེ་ལྟར་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་

མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སང་གནངས་

མཇལ་གྱི་རེད། ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་
དགའ་ལྡན ་ཤར་རྩེ་ ཐོས ་བསམ་ནོར ་གླིང ་གྲྭ་ཚང་གི ་
ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་

ཡོད་པ་བཅས། །

ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེ་

རྗེ་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་བ་ཆེ ན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ ་
༦༠༠

འཁར
ོ ་བའ་ི དུས་ཚིགས་དང་བསནྟུ ་ནས་དགའ་

ི ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། དུས་ཚོད་ཡང་
ལྡན་ལྔ་མཆོད་འདར

དམིགས་བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

གཙོ་ཆེ་

ཡང་

www.mwa.tibet.net

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ཆོས་དགེ་ཟེར་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་མི ང་བཏགས་ན་ཡག་
པོ་འདགུ ་ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་

ཕུར་བུ་ཉནི ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་

གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་
ི ་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་
པའི་དགའ་ལྡན་ཤར་ར་ྩེ ཐས
ོ ་བསམ་ནར
ོ ་གླང

ཁང་དུ་རྩོད་རྒྱུགས་ཐོག་ཐུ གས་ཞི བ་མཛད་རས
ྗེ ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་

༨།༣༠

ཙམ་ལ་

མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོ བྲང་

ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་འདུ་
ནས་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླང

ཁང་ནང་རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚོ གས་མགནོ ་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་

བར་འཁདོ ་གྲུབ་མཚམས་གྲྭ་ཚང་གི ་འཛི ན་གྲྭ་རི མ་པས་ཕར་
ཕྱིན་དང་།

བླ་ོ རིག

བསྟར་ཞུས་པ་དང་།

བསྡས
ུ ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་སྤྱན་

རྩོད་རྒྱུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་

པར་གྲུབ་ར ས
ྗེ ་མགོན ་པ ་ོ གང་ཉ ིད ་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ་དོན།

དེ་རི ང་འདིར་ཤར་ར་ྩེ གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་ནང་རྩོད་པ་རྩོད་
པ་རེད།

ཚད་མའ་ི གཞུང་སྦྱངས་ནས་རྟགས་གསལ་གཏངོ ་

རྒྱུ་འདི་ཕལ་ཆེར་ནང་པའ་ི ཡུ ལ་གྲུ་ཁག་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་ཆོ ས་བརྒྱུད་འཛི ན་མཁན་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ་

ནང་ནས་བོད་ལ་མ་གཏགོ ས་མེད་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད། སྔ་

མོ་ཡི ན་ན་སོག་པ་ོ ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོས་ལོ་ང་ོ བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་

ཤས་རི ང་དགེ་རྒན་གྱིས་དགེ་ཕྲུག་ཚོར་བསླབ་པ་དང་།

དེ་

ནས་དགེ་ཕྲུག་དེས་ཀྱང་རང་གི ་དགེ་ཕྲུག་ལ་བསླབ་ནས་མི ་

ཐོག་ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརནྟེ ་ཚད་མ་རིག་པའ་ི གཞུང་

ལ་ང་ཚོ ས་སྦྱངས་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་

འདི་མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་
པ་རེད།

དེ་ཡང་རིགས་པའ་ི ལམ་ནས་དངས
ོ ་ཡོད་གནས་

ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུར་

རྟགས་གསལ་འགྲོ་སྟངས་འད་ི ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད་འདུག ཧ་
ལས་པ་རེད་འདུག

ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ ་བོད་པའི་རི ག་གཞུ ང་ཞེས་བརྗོད་
པ་ཡིན་ནའང་དེའ་ི ནང་ཚན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ད་ཆ་ང་ཚོས་

རི གས་ལམ་ཐོག་ནས་རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་དཔྱད་པ་བྱ་

རྒྱུ་འདི་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་དཔེ་ཆའི་ནང་ཡོད་པ་དེ་
ི ་ནང་ཤེས་
ཁ་ོ ནར་མ་བཞག་པར།
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་ཕར་འཁྱེར་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་
ཏན་ཏན་རེད་འདུག ད་བར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཧུ ར་ཐག་བྱས་པ་

རེད། སླབོ ་ཁདྲི ་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་ཚོར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། མཁན་པ་ོ རིམ་པ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཧུ ར་
ི ་ང་ཚོའ་ི བཙུན་མའ་ི
ཐག་གནང་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད། འདར
དགནོ ་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཁང
ོ ་ཚོས་རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་
བཙུན་མའ་ི དགེ་བཤེས་ཁ་ཤས་ཐནོ ་ཡོད།

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའ་ི སྡ་ེ པའ་ི ལུ གས་ཀྱི་སྡམ
ོ ་རྒྱུན་

སྤལེ ་གནང་བ་རེད།

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ནས་དགེ་སླངོ ་མ་

ཕེབས་ཐུ བ་མེད་སྟབས། བདོ ་ལ་མཁན་མོ་བྱུང་མེད། དེར་

བརནྟེ ་བདོ ་ལ་དགེ་སླངོ ་མའ་ི སྡམོ ་རྒྱུན་བྱུང་མེད།

གང་ལྟར་

ང་ཚོ ས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་པར་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་

ཚང་མས་སླབོ ་གཉེར་རྒྱག་དགས
ོ ་རེད།

མ་ཟད།

ཅེས་བོད་ཙམ་དུ་

བར་སྐབས་ནས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྟགས་གསལ་

གཏངོ ་རྒྱུ་རིགས་སླབོ ་དགོས་རེ ད་ཅེས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་

རྒན་ལ་ཆོས་དགེ་ཟེར་རྒྱུའ་ི ཚབ་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞེས་མིང་
བཏགས་ན་ཡག་པ་ོ འདུག་ཅེས་བརདྗོ ་རྒྱུ་བྱུང་། རབ་བྱུང་ཕོ་

མོ་སྐྱ་སེ ར་དབྱེ་བ་མེ ད་པར་ཚང་མས་རིགས་ལམ་སྦྱང་རྒྱུ་

དེ་སྔ་དུས་ཚོད་

འད་ི བྱུང་ན་བསམས་ནས་སླབོ ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྟགས་གསལ་

རེས་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོ རེད་འདུག གང་ལྟར་བཙུན་

ཤས་ལ་སྤ་ོ ལགས་དང་རྨོ་ལགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྟགས་གསལ་

དགེ་སླངོ ་མའི་སྡམ
ོ ་རྒྱུན་ནི་གཞི ་ཐམས་ཅད་ཡོ ད་པར་སྨྲ་བའི་

སྤྱིར་ཆོས་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། ཆོས་

དགེ་སླངོ ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བདོ ་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་

འད་ི ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་དེའ་ི བསྟན་པ་

ཡོད་སྐབས་ངས
ོ ་རང་དགནོ ་པ་དེ་དག་ནང་འགྲོ་གི་ཡོད། ད་
མ་ཚོས་རིགས་ལམ་བསླབ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ བྱུང་འདུག

སྡ་ེ པའ་ི ལུགས་ལ་མཁན་མོ་ཞིག་དགས
ོ ་ཀྱི་ཡོད། མཁན་པ་ོ དེ་

གཏངོ ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་བདོ ་མིའ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་ཁ་
བཏང་བ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད།

འདྲ་མི ན ་ཡོ ད ་མཁན་ཡི ན་ནའང་རི ག ས་ལམ་འགྲོ་སྟངས་

བོད་དང་བོད་མི།

འཛིན་མཁན་ནི་གདན་ས་གསུ མ་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་པའི་རྩོད་གྲྭ་

ཡོ ད་པའི་གདན་ས་ཁག་དེ་དག་གི ས་འགན་གཙོ་བ་ོ ཁུར་ཡོད།
ད་བར་ཚང་མས་ཧུ ར་ཐག་བྱས་པ་མ་ཟད།
ནའང་ཧུ ར་ཐག་གནང་ཤོག

ཆེན་ཐོག་ཡི ན་པ་ཡོད།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ད་དུང་ཡིན་

སྔནོ ་མ་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་

སྐབས་དེར་ཁ་ྲི ཟུར་བླ་ོ བཟང་ཉ་ི མ་

མཆོག་ཡོ ད་པ་རེད། ངས
ོ ་ཀྱིས་བཙུན་མ་ཚོས་དཔེ་ཆ་བལྟས་

དང་ཉོན་མོ ངས་དེ་ཚུ ལ་མི ན་ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་
དེ་དག་སྤས
ྲོ ་ལས་སྤས
ྲོ ་པ་ན།ི །སངྟོ ་བ་ཉདི ་ཀྱིས་

ི ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་གཞན་དབང་ལ་
གླང

ལྟར་ཉནོ ་མོངས་དེ་བདེན་འཛི ན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་གི་སེམས་ཅན་ཚང་མ་སྡག
གླང
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་

བ་རེད།

འགག་པར་འགྱུར།

།ཞེས་གསུ ངས་པ་ནང་བཞིན།

གང་

པ་རེད། བདེན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་ལ་སྣང་བསྡད་དེ།

བདེན་འཛིན་གྱིས་ལག་པ་འཆང་ས་ང་རང་ཚོ ་ལ་ཆོ ས་གང་
ཐལ་འགྱུར་བ་གཞིར་བཞག་བྱས་ཐ་སྙད་དུ་རང་

ནས་དགེ་བཤེས་མ་ཐནོ ་དགས
ོ ། ཞེས་བསམ་འཆར་བཏནོ ་པ་

སྣང་ན།

བཤེས་ག་འདྲ་བྱེད་ཡོང་ཞེས་དེ་ལྟར་གསུ ང་པ་རེད།

དནོ ་དམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ལ་བརནྟེ ་

རེད། སྐབས་དེར་བླ་ོ བཟང་ཉ་ི མ་མཆོག་གིས་བཙུན་མའ་ི དགེ་
ངས
ོ ་

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སླངོ ་མ་གནང་

འདུག ང་ཚོས་བཙུན་མའ་ི དགེ་བཤེས་ངེས་པར་ཡོང་ཆོག་གི་
རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

སྐབས་དེ་དུས་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

གི ས ་གཙོ ས ་ཚང་མས་རི ག ས་ལམ་ལ་དོ་ སྣང་བྱེད་དགོས ་

འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་བངོ ་ཁ་རིན་པ་ོ ཆེ་

མཆོག་གིས་བསླབ་བྱ་ཞིག་གི་ནང་།

ལ་སྐྱེས་ན།

རགྟོ ་གེ་མག་ོ མཁགྲེ ས་

།སངས་རྒྱས་དངས
ོ ་ཀྱིས་ཀྱང་འདུལ་དཀའ།

ཞེས་པ་ཞིག་འདུག

འདིར་སྐྱོན་ཁྱོན་ནས་མེད།

རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཇི་ཙམ་དཔྱད་པ་བྱས་པ་དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་

ངེས་པ་རྙདེ ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་

རྒྱས་ག་ོ འཕངོ ་སྐད་ཆ་ཤོད་དགས
ོ ་མེད། གང་ལྟར་འཛམ་བུ་

མཚན་མི་བཞེད་མཁན་དེ། གང་སྣང་བ་དེ་དག་སྣང་བ་ལྟར་དུ་

ནས་ཚུལ་མིན་ཡེ ་ཤེས་ཀྱིས་རྣམ་རགྟོ ་ཡོང་གི་ཡོད།

བཏང་། ཆགས་སྡང་གི་གཞན་དབང་ལ་བཏང་ནས། འཛམ་
དང་བདེ་བ་འདདོ ་པ་ཤ་སྟག་རེད། མིའ་ི རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརནྟེ ་པ་ཡིན་སྟབས། བརྩེ་བ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་ཡོད་པ་རེད།

འད་ི སླབོ ་སྦངྱོ ་གི་སངྟེ ་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་

སྟེ་ ཆོ ས ་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རབ་ཕྲུ ་ གུ ་ ཚོ ་ ལ་ཡར་
རིམ་པས་རྣམ་དཔྱོད་འཕེལ་ཡོང་དུས།

རང་གཅེས་འཛི ན་

གྱི་སྐྱོན་ཡི ན་པ་དང་གཞན་གཅེས་འཛི ན་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དེ་

དེང་སྐབས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རིག་པ་ཞེས་རྒྱ་ནག་ནང་

ི ་ཞི་བདེ་ཡོང་གི་
དག་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ན་འཛམ་གླང

ྲི ་ཡོད་པ་ངས
འདྲའ་ི རྩོམ་ཡིག་བས
ོ ་ཀྱི་ཐས
ོ ་སོང་།

ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐག
ོ ས་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། གང་

གི་སླབོ ་ཕྲུག་དེ་འདྲ་ལ་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་སླབེ ་བཞིན་འདུག

དེ་

ཚད་རལ
ྡུ ་

དངོས་ཁམས་རི ག་པར་སླབོ ་སྦྱོང་བྱས་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་སྣང་བ་
ལྟར་དུ་གྲུབ་མེད་པ་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆུང་ར་ུ འགྲོ་

ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ས་འཛམ་བུ་གླིང་
ི ་བདེ་སྐྱིད་འདདོ ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
འདར

དེ་རྩད་གཅོད་བྱས་

དགས
ོ ་། རྩད་གཅདོ ་བྱས་ཡོང་དུས། བླ་མ་མཆོད་པའི་ནང་

བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་

གཅེས་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཞེས་གསུ ངས་པ་དང་།

ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་དེ་འདྲས་ད་ོ སྣང་
དངས
ོ ་གནས་དྲང་གནས།

འདདོ ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏ་ི མུག་

གསུ མ། །རྣམ་པར་རགྟོ ་ལས་འབྱུང་བར་གསུ ངས། །ཞེས་

གསུ ངས་པ་དེ།

ི ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ ་
གཞན་འཛམ་བུ་གླང

དེང་སྐབས་

གི་འདུག་ཅེས་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད།
བྱུང་འདུག

རེད།

གང་ལྟར་ཉནོ ་མོངས་དེ་དག་ཚུལ་མིན་ཡེ ་

འདས་ཀྱི ས་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ཞིག་གསུ ང་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རགྟོ ་ལས་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས།

ུ ་གི་མ་རེད།
སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླངས་ན་རང

བླ་ོ གཟུ་བར
ོ ་གནས་པའི་ཐོག་ནས་ཇི་ཙམ་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་

དེ་སེལ་བར་

ལ། རང་ཉདི ་གཅེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་སྒ།ོ །མ་རྣམས་
སྤདྱོ ་འཇུག་ནས་གང
ོ ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།
རནྟེ ་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཇི་སྙདི ་པ།

འཇིག་

།དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདོད་ལས་

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

འདདོ ་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུ ངས་པ་ལྟར།

རང་གཅེས་

ི ་འཕུང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་གསལ་
པར་འཛི ན་པ་དེས་འཛམ་གླང

ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་འད་ི དྲང་དནོ ་གྱི་མད་ོ རེད།

རིགས་པའ་ི ལམ་ནས་སེལ་དགས
ོ །

སེ མས་ཀྱི ་མཁས་པ་ཚོ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་བཀའ་ལ་

ཚོད་ཀྱིས་རང་བཞི ན་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ་རི གས་པའི་ལམ་ནས་

ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད།

རང་གི་བཀའ་ལའང་རི གས་པས་གནོད་པ་འདུག་ན་དེ་ཁས་

བྱང་ཆུ བ ་ཀྱི ་ སེ མ ས་ཟེར ་རྒྱུ ་དེ་ གོ ང ་དུ་ ཁྱེད་ཚོ ས ་རྟགས་

སྤལེ ་དགས
ོ ། ཇི་ཙམ་གྱིས་རང་གཅེས་འཛི ན་ཁོ་ནར་བསམ་

ཅེས་དབུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་

ི ་ཕ་ྱེ ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཅམ
དྲང་ངེས་གཉས
ོ ་ལྡན་འདས་

སྒྲུབ་ཐུ བ་པ་ཏན་ཏན་རེད།

བླངས་པ་དེ་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད།

གསལ་བཏང་སོང་། ངས
ོ ་ཀྱིས་འད་ི དྲན་སོང་། རང་གཅེས་

དེར་

པ་ོ རེད། མཁྱེན་སོང་ངམ།

དངས
ོ ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་

གླིང ་འདིའི ་ ས ངྟེ ་ཞི ་ བདེ་ དགོས ་ན་གཞན་གཅེས ་འཛི ན་དེ་
བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན་ན་སོ ་སོ ་འཕུང་ཡོ ང་བསམ་ནས་འཇི གས་

འཛིན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་དེ་སྤདྱོ ་འཇུག་ནང་། བདག་

སྣང་། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དགོ འགྲན་སེམས་སོགས་འཕུང་

བའི་གསེར་བཞིན་དུ།། ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ།།

ན། །སངས་རྒྱས་ཉདི ་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །འཁར
ོ ་བ་ན་ཡང་

བཞིན་ཡོད། དེར་བརནྟེ ་རང་ཉདི ་གཅེས་འཛི ན་རྒུད་པ་ཀུན་

ི ་དང་།
བདེན་བཞིའ་ི རྩ་བ་འཇག
ོ ་ས་དེ་བདེན་གཉས

རྙགོ ས་དྲ་ཚང་མ་གཞན་གཅེས་འཛིན་ཉུ ང་དྲགས་པ་དང་རང་

འཇུག་ལས།

བརྟེན་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་རང་ཉདི ་ཀྱིས།

སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།།

།དགེ་

བསགྲེ ས་བཅད་བརྡར་

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

བདེན་

བདེ་གཞན་གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བར་ྗེ བར་མ་བྱས་

བྱེད་ཀྱི་བླ་ོ མང་པ་ོ ཞིག་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོ ང་

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་
འཛམ་གླང

གྱི་སྒ།ོ །ཞེས་སྤདྱོ ་འཇུག་ནས་གསུ ངས་པ་དེ་ལྟར་རེད། སྤྱོད་

བདེ་བ་མེད། །ཞེས་བཤད་འདུག

གཉིས་ཀྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཟེར་བ་ང་རང་ཚོ་ལ་སྣང་བ་དེ་

ི ་གི ་རྙག
གཅེས་འཛི ན་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་འཛམ་གླང
ོ ས་

བུའ་ི ཐོག་ནས་ལས་དང་ཉནོ ་མོངས་ཟད་པས་མཐར།

གྱི་སྡག
ུ ་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བར་ྗེ བར་མ་བྱས་ན། །སངས་

ནང་བཞིན་དནོ ་ལ་མེད་པ་ཞིག་སྣང་གནས་མི་མཐུ ན་པ་དེ་ལྟ་
ལས་

དྲ་ཚང་མ་དེས་བཟས
ོ ་འདུག

དེར་བརནྟེ ་བདག་བདེ་གཞན་

འཇིག་རནྟེ ་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཇི་སྙདི ་པ། །དེ་ཀུན་

རང་བདེ་འདདོ ་ལས་བྱུང་། །འཇིག་རནྟེ ་བདེ་བ་ཇི་སྙདི ་པ། །

དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདདོ ་ལས་བྱུང་།

།ཞེས་གསུ ངས་པ་དེ་

རེད། སེམས་པ་བཟང་བ་ོ བྱེད་རྒྱུ་དེ་དང་། དེ་འདྲའི་སེམས་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས
པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དད་པ་གཅིག་པོས་ཡི ད་ཆེ ས་བྱས་པ་

མ་ཡི ན་པར།

ཕུགས་ལ་ཕན་པ།

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་འདས་ལོ་ ༦༠༠ ཧྲིལ་པོ་
འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མཁས་པའི་
བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་པ།

སེམས་པ་བཟང་བ་ོ བྱུང་ན་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ།
རིམ་པས་བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཐུ བ་པ་

ཞིག་དང་། རང་གཅེས་འཛིན་ཤུགས་ཆུང་ར་ུ གཏངོ ་ཐུ བ་པ་
ཞིག་དང་། དེའ་ི ཐག
ོ ་ལ་སངྟོ ་ཉདི ་ཀྱི་ལྟ་བ་སྣོན་པ་བརྒྱབ་ཡོང་

དུས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད་འདུག

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་དང་། ཡང་སྒསོ ་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ ་ི
ལེགས་སྦྱར་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཧ་ལས་པ་རེད།

ཆོས་དད་

མེ ད་མཁན་ཚོ ་ལ་ཡི ན་ནའང་དེའི་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་སྤདྲོ ་དགོས་པ་
ཞིག་ཏན་ཏན་རེད།

ི ་
དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐག
ོ ་ནས་འཛམ་གླང

ི ་ཞི ག་
འདིའི་སྟེང་དངས
ོ ་གནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླང

ཆགས་ཐུ བ་པའ་ི རེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ་དེ་དག་ན་ི

འདི་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ས་བནོ ་ལྟ་བུ་རེད། ལྷག་དནོ ་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཕྲུ་གུ ་ཚོ ས་རྟགས་གསལ་གཏོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ འདུག

མུ ་ འཐུ ད ་དེ་ མི ་ རབས་ནས་མི ་ རབས་སྤྱི ར ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་

བསྟན་པ། ཡང་སྒསོ ་འཇམ་མགནོ ་བླ་མའ་ི བསྟན་པ་ཆ་བཞག་

ན་ལོ་ དྲུག་བརྒྱ་གོང་ནས་ང་ཚོའི་གདན་ས་ཆེ ་གྲས་དེ་དག་
གིས་བཟུང་ནས་བསྡད་པ་རེད།

ད་དུང་ཡིན་ནའང་ལོ་བརྒྱ་

ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བསྟན་པ་གནས་ཐུ བ་པ་དེ་སླབོ ་གཉེར་ལ་རག་
ལས་པ་རེད།

སླབོ ་གཉེར་མེད་ན་དད་པ་གཅིག་པསོ ་ཡུ ན་

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་

རི ང་བསྟན་པ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོ རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ རེས་གཟའ་པ་

འབྱུང་གནས་མཆོག

རྒྱུ་ཡི ན། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་ཧུ ར་བསྐདྱེ ་གནང་ཤོག་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དགའ་ལྡན་མ་དགནོ ་
ཨང་། མཁྱེན་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་བཀའ་ ཆེ ན ་པ ་ོ དགའ་ལྡན ་བླ་ སྤྱི ་ རུ་ གངས་ཅན་གྱི ་ ཤི ང ་རྟ་ཆེ ན ་པ ་ོ

ལགས་དང་ག་ོ བ་ོ བླ་ོ བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ལྷ་ོ སྤྱི་གཙོས་པའི་

མས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུ ར་ཐག་གནང་བ་རེད།

སླབོ སྩལ། །

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་ སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་

རིགས་གསུ མ་གཅིག་བསྡས
ུ ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཁམས་གསུ མ་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་འདས་

དགེ་ལེགས་མཆོག བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་བདོ ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་ས་གནས་
འག་ོ འཛིན་རྣམ་པ།

བགྲོ་གླངེ ་ཐག
ོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་

མཁན་མཁས་དབང་རྣམ་པ།

ཕྱི་ནང་གི་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ།

ྲི ་པ་ོ འཁར
ལོ་ ༦༠༠ ཧལ
ོ ་བའ་ི རས
ྗེ ་དྲན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མཁས་

དེ་བཞི ན་དགེ་འདུན་དམངས་དང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སངྟོ ་

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༠ ཐག
ོ ་སྤྱི་ནརོ ་

ཐོག་མར་དགེ་བཤེས་ཐུ བ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེ ན་ར་ྡོ ར་ྗེ

མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། དེ་རི ང་

པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་ཚོགས་མགནོ ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སོང་།

ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐག
ོ ་

དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་

འཆང་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་།

མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་ཆོས་

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག དཔལ་ལྡན་

མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པའི་སྐར
ོ ་མཁས་དབང་ཚོས་བགྲོ་གླངེ ་

ི །
ར་ྗེ རྣམ་གཉས
པ།

གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་བླ་རྣམ་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོ བསོད་ནམས་ནར
ཆེས་མཐའོ ི་ཁམ
ོ ་

བུ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་

ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་ནས་འཇམ་

གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྗེའ་ི གཞུང་ལ་
སྦྱངས་ནས་ར་ྗེ རིན་པ་ོ ཆེར་དད་པ་ཐབོ ་པ་ནི་ཤེས་ནས་དད་པ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།

20

ཐོབ་པ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

སངྟེ ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཆོས་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱེད་

ཚུལ་ལ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་དང་བྱམས་བར་ྩེ ཟེར་རྒྱུ་འདི་དངོས་

མཁན་ཡང་མང་པ་ོ ཡོད།

ི ་འདའི ི་སངྟེ ་གི་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་
གསུ མ་ཡོད་པ་འཛམ་གླང

སྤྱི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ལོ ་སངྟོ ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

མཁན་ཡང་མང་དག་ཡོད། དེ་བཞིན་བཏང་སྙམོ ས་ལ་གནས་

གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་རེད་འདུག འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་བྱམས་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སངྟེ ་མི་དུང་ཕྱུར་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་ནང་

ཕལ་ཆེར་ལོ་སུ མ་སངྟོ ་གང
ོ ་ནས་དར་ཡོད།

དེ་ནས་གཅེར་

ཡོད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་དང་། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ ་

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་ དགས
དག་དུས་ད་ལྟ་ཡིནའང་འཛམ་གླང
ོ ་མཁ་ོ

གསུ མ་ལྟ་བུ་ཡོད། ཆོས་ལ་བཏང་སྙམོ ས་སུ ་འཇག
ོ ་མཁན་དེ་

མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་རང་རང་གི ་བསམ་པ་དང་མོས་

ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཡུ ལ་ནི་ཆོ ས་ཁས་ལེ ན་མཁན་དང་

རིང་ལ་ཆོས་ལུ གས་འདྲ་མི ན་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོ རྒྱ་

བརྩེ་ སྒྲུ བ་པར་ཞི ་ གནས་དང་ལྷག ་མཐོང ་གི ་ ཉམས་བཞེས ་

བུ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་བྱུང་བ་རེད། ཆོས་ལུགས་དེ་
ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་པ་ོ འདདོ ་

པའི་ཁྱད་པར་ལས་འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་

ཆོས་ལུ གས་དེ་དག་གི ས་གང་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་བཞི ན་
ཡོ ད།

སྐབས་རེ་ཆོས་འཐེན་ཁྱེར་དང་དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་

གསོད་རེས་གཏངོ ་རྒྱུ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་

དུམ་བུ་གསུ མ་དུ་དབྱེ་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་འད་ི ལྟར་བཤད་ཀྱི་

ལྟ་མཁན། ཆོས་ལ་བཏང་སྙམོ ས་ལྟ་མཁན་བཅས་མི་དུམ་བུ་
དག་གནད་འགག་གང་ཡང་མེད།

ི ་བསྡར
ཆོས་ལ་ང་ོ རྒོལ་བྱེད་མཁན་གཉས
ུ ་བ་ཡིན་ན།

སྙམོ ས་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།

ཆ་

ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་

དེ་དག་ཏན་ཏན་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མང་བ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེ ར་
རེད།

བྱམས་བར་ྩེ གཙོ་འདནོ ་བྱས་ནས་བཤད་མཁན་

མའི་བསླབ་བྱ་སྙངི ་པ་ོ ན་ི བྱམས་བར་ྩེ བྱེད་དགས
ོ ་པ་དང་། དེ་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ་འདྲ་མིན་བཤད་
བཞིན་ཡོད། གང་ལྟར་བྱམས་བརའྩེ ་ི བསླབ་བྱ་འཁྱེར་ཡོང་

ལྟ་གྲུབ་དེའ་ི

མིན་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ཕྲན་བུ་མང་བ་ཡོ ད་

སྤྱི་ཡོ ངས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ཚང་

དང་།

བཞི ན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་བརྩིས་

མཁན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་ཇི་ཙམ་

ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་མི ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོ ག་གི ས་བཀོད་པ་རེད།

པའ་ི བཟ་ོ འདྲ་ཞིག་འདུག

པ་ཡི ན་ནའང་གང་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ འདུག

དཀོན་མཆོག་འད་ི ང་ཚོའ་ི ཕ་ལྟ་བུ་རེད།

དཀནོ ་མཆོག་ཟེར་

ན་སྙངི ་ར་ྗེ མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་མཁན་བྱམས་བརྩེའ་ི བདག་ཉིད་
ཅན་རེད།

ཟེར་ཡོང་སྐབས་དེས་ཕན་ཐག
ོ ས་ཧ་ཅང་འདུག

བྱམས་བརའ
ྩེ ི་བདག་ཉདི ་ཅན་གྱི་ཕ་གཅི ག་གི ས་བསྐྲུན་པའི་

ཆོ ས་ལ་སྐྱོན་དུ་ལྟ་མཁན་དེ་དག་ཉོན་མོ ངས་དུག་གསུ མ་གྱི་

གཞན་དབང་དུ་སོ ང་ནས་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཧ་ལམ་དུད་
འགྲོ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། མིའ་ི ཀླད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད།

བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད།

འཛམ་གླིང་སངྟེ ་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་མང་པ་ོ ཡོད་པ་དེ་དག་

འོན་ཀྱང་ཆོས་སྟེན་མཁན་གྱི་མི ་དང་ཆོས་སྤངས་ནས་ཆོས་ལ་

ནས་ཀྱང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཐག
ོ ་ནས་

ཡི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་

གང་ལྟར ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མང་དག་ཅི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གི ས ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་

བཞིན་ཡོ ད། ཉམས་ལེན་བྱེད་མིན་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི གང་ཟག་སོ་

བཞི ན་གྱིས་སྤྱི་ཚོ གས་

ཚང་མར་བྱམས་བརྩེའ་ི ས་བོན་ཡོ ད་པ་ན་ི ཚན་རིག་པའ་ི ཐག
ོ ་

ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།

ི ་བསྡར
སྐནྱོ ་དུ་ལྟ་མཁན་གྱི་མི་གཉས
ུ ་བ་ཡིན་ན། ལྟ་གྲུབ་གང་
བྱམས་བརྩེ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་

ཅེས་གསུ ང་

མཁན་གྱི ་ མི ་དེ་ རང་

སོའ་ི གནས་ཚུལ་རེད། དེ་མིན་ཞེན་ཁག
ོ ་བྱེད་རྒྱུ་ཤེས། ཆོས་

ནང་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོ

ཁག་གཅིག་གི་ནང་ཡོང་བཞིན་འདུག

ད་ལྟ་དུས་རབས་

འ ཛ མ ་ གླི ང ་ འ དི འི ་

ི ་འདའི ་ི
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དེ་དག་ད་དུང་ཡིན་ནའང་འཛམ་གླང

དང ོ ས ་ཡོ ད་གནས་

བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོ བྱམས་བར་ྩེ དགས
ོ ་པ་རེད།

ལ་ངོ་ཐོག་ཉམས་ལེན་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་རིགས་ཆོས་ལུགས་

ཡོད་པ་ཡག་པ་ོ འདུག

༢༡ ནང་སླབེ ་ཡོད། ལོ་ང་ོ སངྟོ ་ཕྲག་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའ་ི

སྟེ ང ་ དེ ང ་ སྐ བ ས ་

འབལ
ྲེ ་དགས
ོ ་མཁ་ོ ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཉོན་མོངས་དུག་
གཅིག་པ་རེད།

འནོ ་ཀྱང་དམག་འཁྲུག་ལངས་བ་མི འ་ི སྤྱི་

ཚོགས་ནང་མ་གཏགོ ས་མེད།

དེར་བརནྟེ ་མིས་བསམ་བླ་ོ ཧ་ཅང་བཏང་བའ་ི ཐག
ོ ་ནས་དཔུང་

སྒྲི ལ ་ནས་གསོ ད ་རེ ས ་གཏ ང
ོ ་རྒྱུ ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཡོ ང ་
གི་ཡོད་པ་རེད།

ི ་འདིའ་ི སྟེང་
དེང་སྐབས་ཡིན་ན་འཛམ་གླང

དངོས་གནས་བྱས་ན་འཚེ ་བ་བྱེད་རྒྱུར་ཐང་ཆད་དགས
ོ ་པའི་

བཟ་ོ འདྲ་ཞིག་རེད།

འ ནོ ་ཀྱང་ད་དུང ་ཡི ན་ནའང་འཛམ་གླིང ་ས ངྟེ ་འཚེ ་ བ་བྱེད་

བཞིན་འདུག འཚེ ་བའ་ི ལས་ལ་དངས
ོ ་སུ ་ཞུགས་མེད་ནའང་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་གོ་ལག་
འཛམ་གླང

ག་ོ ལག་བཟས
ོ ་པ་དང་།

བཙོ ངས་ནས་ཁས་ཕན་བཟའ་རྒྱུ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ན་ི བརྒྱུད་ནས་
འཚེ ་བར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག

དེ་ལྟ་བུའ་ི འཛམ་

གླིང་སྟེང་བྱམས་བརྩེ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཆོ ས་ཁས་ལེ ན་མིན་གང་

ལྟར་ཡང་བྱམས་བརྩེ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཏན་ཏན་རེད་འདུག

ཚན་རི ག ་པས་མིའི་ ལྷན་སྐས
ྱེ ་རང་བཞི ན ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་

པ་རེད།

ང་ཚོ་ན་ི སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརནྟེ ་པ་རེད།

ལ་བརནྟེ ་པ་ཡིན་སྟབས།

སྤྱི་ཚོ གས་

གང་ལ་བརྟེན་སའི་སྤྱི་ཚོ གས་དེ་

ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ོ ཞིག་དང་།

དེའ་ི བདེ་སྡག
ུ ་ལ་བསམ་བླ་ོ

འཁར
ོ ་བ་ social animal གྲས་ལ་དེ་འདྲ་རང་བཞིན་གི་

འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་སོ་སོ་རང་ཉདི ་འཚོ ་དགོས། ཆོས་མི ་

འདྲ་བ་མང་བོ་ཞིག་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས
འདོད་མཁན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག་དང་། འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་པ་ོ
མི ་འདོད་མཁན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག དེའ་ི ནང་ནས་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་དང་གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ།

བོད་དང་བོད་མི།
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གཅེར་བུ་པ་བཅས་

ན་ི དཀནོ ་མཆོག་མི་འདདོ ་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོད།
གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བདག་ཉིད་བདག་

གི ་མགོན་ཞེས་གསུ ངས་བ་མ་གཏོགས་འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་

པོ་གཅིག་གིས་བཀདོ ་པའ་ི སྐད་ཆ་མེད། འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་
པོ་འདོད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའ་ི སྐབས་སུ ་
དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ཟེར་ནས་སྡདོ ་བཞིན་འདུག འཇིག་རནྟེ ་

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐ་ུ ཞི ་བར་གཤེགས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠༠
ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཆེན་མོའ་ི མཛད་སྒརོ ་དཔལ་
ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

བཀོད་པ་པོ་མི་འདདོ ་མཁན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་སོ་
སོའ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ།

བསམ་བླའོ ་ི

ནང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱས་ནས་སྦངྱོ ་བརྡར་བྱེད་རྒྱུ་
ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་ཆོས་
དེང་སང་འཛམ་གླང

དད་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོ ཡོད། ལྷག་པར་འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་

པོ་མི ་འདོད་པར་བླའོ ི་འགྱུར་བ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བདེ་སྡུག་ཡོང་
གི་ཡོ ད་པ་དང་།

བླ་ོ ལ་སྦངྱོ ་བརྡར་བྱེད་དགས
ོ ་པའ་ི བསམ་

ཚུལ་དེའི་མིང་ལ་ཆོས་ཞེས་བཏགས་ན་མ་བཏགས་ནའང་།
གང་ལྟར་སེམས་ཁམས་རི ག་པས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

བར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངྟེ ་ད་ོ སྣང་གསར་པ་ཞི ག་སླབེ ་ཡོ ང་ ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉནི ་རྒྱ་
ྱོ ས་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་དུ་ར་ྗེ ཙོང་པ་ཆེན་
གི་འདུག
དེ་ལྟ་བུའ་ི སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་དེ་རྒྱ་གར་ནས་ གར་ལྷ་ོ ཕག

ོ ་བའ་ི རས
ྗེ ་
སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁར
ོ ་ལོ་ པ་ོ སྐ་ུ ཞི་བར་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་ ༦༠༠ འཁར
རི མ་པ་གསུ མ་ཟེར་ནས། མད་ོ སྡ་ེ དགང
ོ ས་འགྲེལ་གྱི་དནོ ་དག་ དྲན་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་
ནང་བཞིན་བྱས་ན་འཁོར་ལོ་རི མ་པ་གསུ མ་བྱས་ནས་འཁོར་ གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་དནོ །
དར་བ་རེད།

ྲོ ་
ལོ་དང་པོ། འཁར
ོ ་ལོ་པར་བ། འཁར
ོ ་ལོ་ཐ་མ་ཞེས་དེ་ལྟར་ དེ་རི ང་ཁམས་གསུ མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ ཞྭ་སེར་བསྟན་པའ་ི སལ
འབྱེད་འཇམ་དབྱངས་མི ་ཡི ་རྣམ་རོལ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོ ང་ཁ་
ཡོ ད་པ་རེད།
ཅེས་སོ གས་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཨ་རི ་མི ་ཆི ་གན་མཐོ་
སླབོ ་ཀྱི་ Michigan State University སླབོ ་དཔནོ ་

ཆེན་མོ་སྐ་ུ ཞབས་ཌ་ོ ནལྜ་ལོ་པེཛ་ལགས་ཀྱིས་རྗེ་ཙོང་པ་ཆེན་པོ་
ི ་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཐག
འཛམ་གླང
ོ ་མཁས་པ་ཡིན་ཚུལ་སྐརོ ་དང་།

པ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་དགང
ོ ས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་གཤེགས་ནས་མི་

ྲི ་པ་ོ འཁར
ལོ་ ༦༠༠ ཧལ
ོ ་བའ་ི དགང
ོ ས་རག
ྫོ ས་རས
ྗེ ་དྲན་ཆེན་

མོ འི་ཚོ གས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་པ་ས་
སངྟེ ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལྷར་བཅས་

སྲིད་ཞི འི་གཙུག་རྒྱན་འཇིག་རྟེན་ཞི ་བདེའི་དེད་དཔོན་བོད་མི ་
སེ ར ་བྱེས་དགེ་ བཤེ ས ་ཡ་མ་རི ན ་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་བསྟན་ ཡོངས་ཀྱི་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པའ་ི མགནོ ་སྐྱབས། བླ་ན་
པའི་རྩ་བ་འདུལ་བ་དག་ཐེར་མཛད་ཚུལ་སོགས་ར་ྗེ ཙོང་ཁ་ མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ། བླང་དརོ ་ལམ་སནྟོ ་པ། བདོ ་མིའ་ི ང་ོ བ་ོ
པའི་མཛད་རས
ྗེ ་གཙོ་ཆེ་བ་གང་དང་གང་ཡོ ད་སྐརོ ་རྩོམ་ཤོག་ དང་ཆི ག་སྒྲི ལ་གྱི་མཚོ ན་རྟགས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་ཞུས་ཏེ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ་ོ གསུ མ ་གུ ས ་ཕྱག་དང་བཅས།
ཡོ ད་པ་བཅས། །

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ དགའ་ལྡན་ཁྲི་

རིན་པ་ོ ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་། ཁ་ྲི ཟུར་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག ཤར་

ི ་ཀྱིས་དབུས་པའི་མཁན་བླ་ལས་ཟུར་
བྱང་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་གཉས

རྣམ་པ་དང་། སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ།ེ མང་གཙོའ་ི ཀ་

བ་གསུ མ་གྱི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་

མང་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ངས་བདོ ་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྱིར་ར་ྗེ བདག་ཉདི ་ཆེན་པའོ ་ི མཛད་པ་མཐའ་ཡས་ཤི ང་བརྗོད་
དུ་མེ ད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཆེ ན་པའོ ི་ཆེ ན་མོ་

རྣམས། །རིང་དུ་གནས་ཀྱང་མངནོ ་སུ མ་བཞིན་དུ་ཐོས། །

ཞེས་གསུ ངས་པ་བཞིན།

དེ་རིང་རས
ྗེ ་དྲན་ཆེད་མཛད་རྣམ་

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤིག་གསོལ་རྒྱུར།

བདོ ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་

བཀའ་གདམས་གསར་མའམ་རི ་བོ་དགེ་ལུ གས་པའི་བསྟན་

པའི་སལ
ྲོ ་འབྱེད་ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ན་ི སྔནོ ་ཚེ ་རྒྱལ་

བའི་དབང་པོའི་སྤྱན་མངར་སྙངི ་སྟོབས་ཆེ ན་པས
ོ ་དམ་བཅའ་

བཞེས་ཏེ་བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་བཟུང་ནས་བོད་གངས་ཅན་
ལྗངོ ས་ཀྱི་མད་ོ ཁམས་ཙོང་ཁའ་ི ཡུ ལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༤༧ ལོར་

ཡབ་ཀླུ་འབུམ་དགེ་དང་ཡུ མ་ཤི ང་མོ་བཟའ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་
སྲས་སུ ་སྐ་ུ འཁྲུངས། ལྷ་བླ་མའ་ི བཀའ་ལུང་བཞིན་བྱ་ཁྱུང་དུ་

ཆོས་ར་ྗེ དནོ ་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ ་བྱུང་སྟེ་མཚན་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ལ་བླ་ོ བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་གསོལ་ནས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་

མས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུ མ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ལུ ག ས་སྤྱི ་ དང་ཡང་སྒས
ོ ་རའ
ྗེ ི་ བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་དང་

གྱི་ནགས་ཁྲོད་དང་། གསང་ཕུ། མྱང་སདྟོ ། ཞྭ་ལུ། སྣར་

འདས་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་མཛད་སྟབས།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཐག
ོ ་ནས་ར་ྗེ

ཐག
ྱོ ས་སུ ་ཕེབས་ཏེ་འབྲི་གུ ང་དཔལ་
ོ ་བདོ ་དབུས་གཙང་ཕག

ཐང་། ས་སྐྱ། བ་ོ དངོ ་སོགས་སུ ་རིམ་གྱིས་ཕེབས་ནས་གསན་

ཆོ་ག་བདུན་ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་བསྒྲུབས་ཏེ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ འི་
དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེ ན་མོ་ཞེས་པའི་སལ
ྲོ ་དར་ནས་བདོ ་

ཙོ ང་ཁ་པའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྱི་དགོང་མོར་ཁང་པའི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ ་མཆོད་མེ་འབུལ་བའི་

དང་འབལ
ྲེ ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་བཞིན་

བསམ་དང་། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༨༡ ལོར་ཡར་

ཁམས་ཡོངས་སུ ་ལོ་ལྟར་བདོ ་ཟླ་ ༡༠ པའ་ི ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་

དགེ་སླངོ ་གི་སྡམོ ་པ་བཞེས། སྔ་ཕྱིར་ལོ་ཙཱ་བ་མཁན་ཆེན་རིན་

སལ
ྲོ ་བཟང་དར་ནས་ད་ཆ་མི་ལོ་

ཀླུང་ཚོ གས་ཆེན་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱི་དྲུང་ནས་
ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ས་བཟང་པཎ་ཆེན་མ་ཏ་ི བ། དབུ་མ་
བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ།

ལྷ་ོ བྲག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན། ར་ྗེ བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞནོ ་ནུ་བླ་ོ གྲོས། བུ་སནྟོ ་

ཐུ གས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་དཔལ།

བྲ་གར
ོ ་མཁན་ཆེན་ཆོས་སྐངྱོ ་

བཟང་པ་ོ སོགས་སྐས
ྱེ ་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་སྤྱི་བོར་བསྟེན་ནས།

ཐུ ན་མོ ང་གི ་རིག་གནས་སྤྱི་དང་སྒས
ོ ་སུ ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་

མོའ་ི ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་བསམ་མཛད་པ་དང་། ལྷག་
པར་འཇམ་དབྱངས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་ཟམ་མོ ་དབུ་མའི་

དོན་མ་ལུས་པ་ཐུ གས་སུ ་ཆུད་དེ་ཐོས་བསམ་སྒམོ ་གསུ མ་དང་

མཛད་རྗེས་ཆེ་ཤོས་མཛད་མཁན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བཞིན་ཡོད།

༦༠༠

ྲི ་པ་ོ འཁར
ཧལ
ོ ་

ཡིན་ན་ཡང་དེང་སྐབས་བདོ ་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་

གི་བཀལ
ོ ་བྱུས་འགོ ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་ན་ཡང་། ང་ཚོ་

བཙན་བྱོལ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་དེ་རི ང་གི ་འདུ་འཛོ མས་
འད་ི ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའ་ི ག་ོ སྐབས་བྱུང་བ་ན།ི

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་ཐུ གས་
ར་ྗེ ཉག་གཅིག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཐབོ ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དང་

ཐག
ོ ་བདོ ་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མཚམས་ང་ོ ཤེེས་པ་

ས་དང་གནམ་ལས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྐྱ་སེར་ཚང་
མ་ལམ་བཟར
ོ ་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཞན་ཁར་

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུ མ་གྱི་སྒ་ོ ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་

ས་ཆུ་མ་འཕདྲོ ་པའི་དབང་གི ས་དགེ་འདུན་པ་མང་དག་ཅི ག་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དག་ཐེར་མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༩

འནོ ་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལམ་བཟ་ོ བ་དགེ་འདུན་པ་འགར་རབ་

རས
ྗེ ་དྲན་འད་ི ལྟ་བུ་ག་ོ སྒྲིག་གནང་བར་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་
མཛད་སྒ་ོ འདིའི་སྔ་རོལ་དུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་

༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཁ་ྲི ཆེན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་མཆོག་དང་། ཤར་བྱང་ཆོས་

ི ་ནས་གསང་བདེ་ འཇི ག ས་གསུ མ ་གྱི ་ གསང་
ར ་ྗེ རྣམ་གཉ ས
སྔགས་ར་ྡོ ར་ྗེ ཐེག་པའ་ི བཀའ་དབང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

མཛད་སྒ་ོ འདི་གྲུབ་མཚམས་སུ འང་ར་ྗེ ཚེ ་འཛིན་མའི་རས
ྗེ ་

གནང་དང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱིས་མཚོ ན། མདོ་
ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཕར་དང་དྲང་ངེས་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ།

རྗེ་

ི ་པོ་ མཚན་
ཉ ིད ་ཀྱི ་ མཛད་པའི་ དྲང་ངེས ་ལེ ག ས་བཤད་སྙང

འདནོ ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མཁས་པའ་ི བགྲོ་གླངེ ་། རྗེའ་ི མཛད་ཐང་

འགྲེམ་སནྟོ ་སོ ག ས་མད་ོ སྔགས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་གསེ ར་བཙོ ་མ་
ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་

རྐནྱེ ་འདས་སུ ་གྱུར་ནས་ཡིད་སྐ་ྱོ བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།

སོ གས་ཀྱི ་ཆེ ད་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ འི་མཛད་ཆེ ན་ཁག་དང་མཐུ ན་

ལོར་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས་

བྱུང་གི ་ན་བཟའ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་

པར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ི ་ཕྱག་བཏབ་ས།ྟེ
རྒྱལ་བའི་གླང

ལེ ན་མཛད་པ་སོགས་མཛད་དཀར་གདངོ ་ལེ ན་མཐར་ཕྱིན་

དག་ལྟར་མཁས་པའི་དབང་པོའི་གོ་འཕང་མངའ་བསྙས
ེ ་ཏེ་

མཚོ ན་མཛད་ཆེན་བཞི་དང་། འབགྲོ ་རི་བ་ོ དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་
བདོ ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་སུ ་

མད་ོ སྔགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རི ན་

༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གང་ཉདི ་ནས་གསོ་སྦངྱོ ་ཕྱག་
མཛད་དེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་མཛད་

པ་ོ ཆེ ་ཉ་ི མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་

ཡོད་ལ། ལམ་བཟ་ོ ནས་སྦག་སར་ཆོས་སྒར་དང་། རིམ་གྱིས་

དགུང་གྲངས་རེ་གསུ མ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༡༩ རབ་བྱུང་བདུན་

ཆེད་འཛུ གས་མཛད་ནས་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་

ཟླ་བྲལ་བའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ནས།

མཐར་

པའི་ས་ཕག་བདོ ་ཟླ་ ༡༠ པའ་ི ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་དགའ་ལྡན་དུ་
དགོངས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་གཤེགས།

དེ་ཡི ་རྗེས་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༢༠ ལྕགས་བྱི་ཟླ་བ་ ༡༠ པའ་ི

ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་དགའ་ལྡན་དུ་ར་ྡོ ར་ྗེ སླབོ ་དཔནོ ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་

གཞིས་ཆགས་ཁག་གསར་འཛུ གས་དང་སྦྲགས་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་
བའ་ི བཀའ་དནྲི ་ན་ི གཞལ་མཐའ་མ་མཆིས་པ་ཞིག་ཡིན།

དེར་བརྟེན་དེ་རིང་གི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེ ན་པ་ོ
ྲི ་པ་ོ
དགང
ོ ས་པ་གཞན་དནོ ་དུ་གཤེགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༦༠༠ ཧལ
ི ་ཡང་དེང་གི་དུས་སུ ་ཆོས་
འཁར
ོ ་བའ་ི རས
ྗེ ་དྲན་ཆེན་མོ་འདར
༄༅།

པའི་མཛད་འཆར་མང་དག་ཅི ག་བསྐྱངས་དང་སྐང
ྱོ ་བཞིན་

དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་རྒྱ་གཞུང་གི ་ལས་དོན་
ཚོ གས་ཆུང་མངགས་གཏོང་བྱས་ཏེ་བཙན་གནནོ ་གྱི་བཀལ
ོ ་

བྱུས་འགོ ་སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་

སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་དད་རྟེན་དུ་སྒྲིག་གཤོམ་མི ་ཆོ ག་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་གཞུང་གི ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་མཁན་བླ་
སོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཆོས་དང་།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ གང་

ཡང་བྱེད་མི ་ཆོག་པའི་ཁར་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སྡག
ུ ་སྤདྱོ ་
གསུ མ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡང་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐ བོ ་ཐང་དང་ཆོས ་དད་རང་དབང་ཡེ ་ ནས་མེ ད་པའི་ངང་
གནས་ཡོད།

འུ ་ཅག་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ཉག་

ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་

དབང་ལོ ང ས་སུ ་ སྤྱོད ་རྒྱུ འི་ གོ་ སྐབ ས་བཟང་པོ་ ཡོ ད ་སྟབས།

རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་

གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང།
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཅི ག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་ཁེ་
ཆོ ས་སྡ་ེ སོ་སོའི་ལས་སྣེ་དབུ་ཆོ ས་རྣམ་པ་དང་འདུ་དམངས་
ཡོ ངས་ཀྱི་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས
ལམ་བསླབ་པ་གསུ མ་གྱི་ཉམས་བཞེས་ལུ ང་སྡ་ེ སྣོད་གསུ མ་གྱི་
འཆད་ཉན་གནང་ས།ྟེ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོ ཆེ་སྔར་

ལས་དར་ཞི ང་རྒྱས་པ་གནང་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་སྦྲགས། དེ་རིང་གི་ག་ོ སྐབས་འད་ི བརྒྱུད་དེ་སྙན་གསོལ་
ཞུ་རྒྱུར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ར་ྗེ བཀྲ་ཤི ས་དཔལ་ལྡན་གྱི་ཞལ་

མངའ་ནས་

“རྒྱལ་བའ་ི གསུ ང་རབ་ཀུན་གྱི་ཚིག་དནོ ་ལ།།

ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས།།

རྟག་ཏུ ་

ལེགས་བཤད་འཚོལ་བར་ལྷུར་བླངས་པས།། རྒྱ་ཆེན་མཁྱེན་
པའི་གཏེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།” ཞེས་དང། ར་ྗེ ཉདི ་ཀྱི་

ཞལ་མངའ་ནས་ཀྱང་

“གཞུང་ལ་ཕག
ྱོ ས་རེ་བ་དང་རགས་

པ་རེས།། ཚིམ་པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ ་སྦྱངས།།” ཞེས་

གསུ ངས་པ་བཞིན། རིས་མེད་མད་ོ སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་སྤྱི་

ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཆུབ་པའ་ི སླབོ ་གཉེར་གནང་དང་གནང་མུས་ཐག
ོ

སྤྱི་ནར
ོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་ནས་བཀའ་
སླབོ ་རི མ་ཕེབས་བཞིན།

གཞུང་ཆེན་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ི ཐག
ོ ་

ཆེ ད་མཁས་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གང་མང་ཐོན་ཐུ བ་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་གནང་དགས
ུ ་ནན་ཞུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ོ ་པའ་ི ཞུ་བསྐལ

མཐའ་དོན་

བོད་དང་བོད་མི།
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“ སནྟོ ་པ་འཇིག་རནྟེ ་ཁམས་སུ ་བྱོན་པ་དང། །

བསྟན་པ་ཉི་འདོ ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང།། བསྟན་འཛིན་ཕུ་ནུ་

བཞིན་དུ་མཐུ ན་པ་ཡིས།། བསྟན་པ་ཡུ ན་རིང་གནས་པའ་ི བཀྲ་
ཤི ས་ཤོག།” ཅེས་ཤིས་བརདྗོ ་དང་སྦྲགས། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི ས་དབུས་བསྟན་འཛི ན་གྱི་
སྐས
ྱེ ་ཆེན་དམ་པ་གང་ན་སུ ་བཞུགས་སྐ་ུ ཚེ ་ཞབས་པད་བསྐལ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་
ུ ་
བཞུགས་ཐོག་རྗེ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོའ་ི དགོངས་རྫོགས་དས
དྲན་དང་བསནྟུ ་ནང་པའི་ཚན་རི ག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་
བཏུ ས་པོད་བདནུ ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་པ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་

མར་ཤར་རྩེའི ་ མཁན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཕེབ ས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་དགའ་ལྡན་མ་དགོན་ཆེ ན་

པའི་མཁན་པོ་བླ་མ་ཆོ ས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་

དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི ་ཚོ གས་ཆེ ན་གྱི ་

དེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་
གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་མོན་གྷ�ོ་འདོད་རྒུ་གླང

པོ་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱི་རུ་རྗེ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་གདན་ས་
གོ་སྒྲི ག་འོག་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོ ད་ཆེ ན་མོ འི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་སོང་།

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐག
ོ ་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའ་ི ཁ་བྱང་ཐག
ོ ་
ི ས་པར་འཚལ།
གཟག
www.bod.asia

གི ་ བཀའ་འབྲེལ ་འོག ་ནང་པའི་ ཚན་རི ག ་དང་ལྟ་ གྲུབ་

ཀུན་བཏུ ས་པདོ ་བདུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ལེགས་གསོལ་
གསོལ་སྩལ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་པོད་གསུམ་དང་

ཚན་རིག་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུ ས་བསྡས
ུ ་པ་པོད་གཅིག་བཅས་

ི ་མཆོག་དང་།
ལྡན་ཁ་ྲི གདན་ཟུར་རྣམ་པ་གཉས

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

བཞུགས་ཐོག་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་
ི །
མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་གཉས

ཇ་ོ ནང་

བསྟན་པའི ་ མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ ཇོ་ ནང་རྒྱལ་ཚབ་

རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག

གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་བླ་

སྤྲུལ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག
ཞེས་གསུ ང་བཤད་ དཔལ་ལྡན་ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནརོ ་བུ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བདོ ་མི་མང་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང། དབུས་བདོ ་

བཤད་གནང་།

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དབུ་

བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་འགྲོ་རྣམས་ཆོས་འབྱོར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་
ལ་རོལ་བའི་སྨནོ ་འདུན་དང་བཅས།

བསུ འི ་ གསུ ང ་བཤད་དང་སོ ག ་པོ་ དགའ་ལྡན ་དགོ ན ་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག

ཆོས་

དེ་རས
ྗེ ་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད།
གྲུབ་བསནྟུ །

འཇམ་མགནོ ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་

ལྡན ་ཁྲི ་ ཆེ ན ་རྡོ་ རྗེ་ འཆང་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་

བཤད་གནང་ས།ྟེ

འཇམ་མགནོ ་བླ་མའི་རྗེས་འཇུག་

དགེ་ལྡན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་མཛད་དེ་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པ་སྤྱི་

ཐོག་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་

པར་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པར་མཛད་རས
ྗེ ་དང་

བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མེ ད་པའི་ངོས་འཛི ན་དུ་རྗེ་ཙོ ང་ཁ་

རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐག
ོ ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག བདོ ་

པ་ཆེན་པའོ ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས།

བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། དེ་རིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དགའ་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་དང་གོ་བོ་བླ་ོ

ལྷ་ོ སྤྱི ་ གཙོ ས ་པའི ་ རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་
ཆགས་ཁག་ལྔའ་ི ས་གནས་འག་ོ འཛིན་རྣམ་པ།

རྒྱལ་

སྤྱི འི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུར་ཕེབས་པའི་མཁས་དབང་

རྣམ་པ། ཕྱི་ནང་གི་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་དགེ་

འདུན་དམངས་དང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ཆིག་ཁ་ྲི བརྒལ་

བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཐོག་

དེ་ནས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་
ལྡན ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དུ་ དགའ་ལྔ་ མཆོ ད ་ཚོ ག ས་པ་རེ ད །

ི ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མས་སྤྱིར་སངས་
འདར
རྒྱས་པའ་ི བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒསོ ་འཇམ་མགོན་ཆོས་

ཀྱི ་རྒྱལ་པོ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་
ཚང་མས་བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་བ་རེད།

དེ་སྔ་སོ་སོའ་ི

ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡི ན་ནའང་ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་

བོད་དང་བོད་མི།

ལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་དང་།

ཡང་སྒསོ ་འཇམ་

མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེ ན་པའོ ི་ལེ གས་བཤད་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡོད་པ་འདི་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་
མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེའ་ི མཚོན་རྟགས་
སུ་དེ་རིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ནས་མི ་སྣ་མང་པོ་

ཞིག་ཕེབས་འདུག

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཚང་མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐ་ུ ཞི ་བར་གཤེགས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠༠
ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཆེན་མོའ་ི མཛད་སྒརོ ་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ལྔ་མཆོད་ལ་བཞི་མཆོད་ཉནི ་རྒྱུད་སྨད་ ༄༅། །ཕྱི་ལ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢
ོ
ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ལྔ་མཆོད་ཉནི ་སདྟོ ་ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་གཟའ་སྤན་པ་
ེ
རྒྱུད་ལ་བརྟན་བཞུགས་འདནོ ་གྱི་རེད། དེ་ནས་༸རྒྱལ་ ཉིན ་མོ ན ་གྷ�ོ་འདོད ་རྒུ་གླིང ་བོད ་

དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་ལྔ་པ་དང་། བརྒྱད་པ། བཅུ་གསུམ་བཅས་ མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ ་རན་གཞི་
ྟེ
ཀྱི ་གདུང་རནྟེ ་ལ་མཆོད་མཇལ་ཕྱི ན་ནས་ཁྲུས་གསོ ལ་ བྱས་པའི ་ དགའ་ལྡན ་མ་དག ན ་
ོ

རབ་གནས་རིགས་བྱས།

ར་ྩེ ཕ་ོ བྲང་གི་ལོཀཤ
ེ ྭརའ་ི སྐ་ུ ཆེ ན ་པོ་ དགའ་ལྡན ་བླ་ སྤྱི ་ རུ ་ སྤྱི ་
མདུན་ལ་གྲྭ་ཚང་གི ་གསུང་ཞབས་ཚོ ས་གདངས་བརྒྱབ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མག ན ་
ོ

ནས་༸གང
ོ ་ས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་མཛད་པའི་ཤར་གངས་ ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
རི་མ་དང་། བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའ་ི གསུང་ལྟ་མགུར་ ར་ཙང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོའི་གདན་ས་
སྙངི ་འདབ་བརྒྱད་མ་འདནོ ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ྗེ ོ

འད་ི བླ་ོ ལ་ དགའ་ལྡན ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི ་
ཕན་པ་ོ དང་བབ་པ་ོ ཧ་ཅང་ཡོང་གི་ཡོད། སྔར་ལྔ་མཆོད་ གླིང ་གི ་ ཚ ག ས་ཆེ ན ་གྱི ་ ག ་ སྒྲི ག ་
ོ

ོ

ཉིན་འཕགས་པ་ལོཀཤ
ེ ྭརའི་སྐ་ུ མདུན་ལ་འདི་གདོན་རྒྱུའི་ འོག་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོའ་ི མཛད་སྒརོ ་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་
ལུགས་སལ
ྲོ ་ཡོད་པ་ལྟར། ངས
ོ ་ཀྱིས་འད་ི བཀླག་འདདོ ་ འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་བཟང་སེང་མཆོ ག་གི ས་

བྱུང་།

ོ

ྒེ

གསུ ང་བཤད་གནང་དནོ ། དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོ དགེ་ལྡན་

༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེའི་སྐ་ུ མདུན་ པའི་ བསྟན་པའི་ ས ལ
ྲོ ་འབྱེད་ར ་ྗེ ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པ འོ ི་ མཛད་
ནས་གསུང་ཆོས་མང་པ་ོ གསན་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་ རྣམ་སྐརོ ་གངོ ་དུ་མཁན་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་
རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ནང་བཞི ན་གཙང་ བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ནས་གསུ ངས་གྲུབ་
ཕག
ྱོ ས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་ པ་དེ་དག་ལ་མོ ས་མཐུ ན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབལྲེ ་དེ་རིང་

རི ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་ ནས་ཤར་གངས་རི ་ མ་གསུ ང ས་པ་ གི་མཛད་སྒ་ོ དང་བསྟུན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་དང་།
རེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཏེ་ཤར་གངས་རི་མ་དང་ ལྷག་པར་དེ་རིང་ན་ི དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་རེད། ང་རང་སྒརེ ་
༸རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ འི་གསུང་ལྟ་མགུར་སྙངི ་ ལ་མཚོན་ན། ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ ་ི གདན་ས་དགའ་ལྡན་རྣམ་
འདབ་བརྒྱད་མའ་ི གསུང་ཆོས་སྩལ་རས
ྗེ ་དགའ་ལྡན་བྱང་ པར་རྒྱལ་བའ་ི གླངི ་དུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ལྔ་
རར
ྩེ ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བ་བཅས།།

མཆོད་ཀྱི་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ག་ོ སྐབས་ཐབོ ་པ་
ན་ི ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོ ཡིན་བསམ་གྱི་འདུག

སྤྱིར་རྗེ་ཙོ ང་པ་ཆེ ན་པའོ ི་མཛད་འཕནྲི ་ན་ི ཧ་ཅང་རླབས་ཆེ ན་
རེད།

ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ ་ི ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་

ནས་བདོ ་ནང་གདན་ས་ཆེ ན་པ་ོ གསུ མ་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་པའི་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདི་ཉིད་གསར་གཏོད་དང་གོང་འཕེལ་

བཏང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱིས་སུ ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ ་ི གཞུང་

གིས་བདོ ་ནང་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་དེ་དག་རྩ་མེ ད་གཏར
ོ ་

བཤི ག ་བཏང་ཡོ ད ་ཀྱང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་
ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི་ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་དང་།

སྦག་ས་ཆོས་

སྒར་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་པའི་བཀའ་

དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཆ་བཙན་བྱོལ་ནང་ང་ཚོའི་གདན་ས་

ཁག་གི ས་གཙོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་མང་
ཆེ་བ་སླར་གསོ་གནང་ཐུ བ་པ་ན།ི

ར་ྗེ བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ི

མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་འད་ི ཉདི ་མུ་མཐུ ད་གནས་ཐུ བ་པ་དང་
གང
ོ ་འཕེལ་བཏང་ཐུ བ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

ད་རེ ས ་འཇམ་མགོན ་བླ་ མ་ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོ་ དགོང ས་པ་

གཞན་དནོ ་དུ་གཤེགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༦༠༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་གྱི་

ཡོད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡའ་ི གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནི། ཕྱི་
ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་པའ་ི ནང་བྱུང་བ་དང་།

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་

གནས་ཐུ བ་ཡོད་པ་ལྟར། བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདི་ཉིད་ལོ་
ང་ོ སངྟོ ་ཕྲག་རིང་གནས་ཐུ བ་བམ།
གྱིས་སླབེ ་བཞིན་ཡོད།

ཞེས་དྲི་བ་རང་བཞིན་

ངས་དུས་རྟག་ཏུ ་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་འདི་ཉིད་དུས་རབས་འདིར་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་
ཆོས་ཤིག་རེད་འདུག་ཅེས་བསམ་བཞིན་ཡོ ད།

བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ན་ི ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་ཞིང་། སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཁོར་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས
ཡུ ག་སྲུང་སྐྱོབ། ཆབ་སདྲི ། དཔལ་འབྱོར། འག་ོ ཁདྲི ་སྐདྱེ ་

སྲིང་སོགས་དང་མཐུ ན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་

ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ རེད།

ནང་པའི་ཆོས་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། དུས་རབས་ ༩ བར་ཨེ ་ཤི་ཡའ་ི ཡུ ལ་གྲུ་ཡོངས་རག
ྫོ ས་
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།

བོད་དང་བོད་མི།
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འནོ ་ཀྱང་

དུས་རབས་ ༡༣ རས
ྗེ ་ཨེ ་ཤི་ཡའ་ི ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཉམས་
པའམ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད།

ནང་

པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ད་

ངོས་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བཅོ་ལྔ་བར་གནས་ཐུབ་
པའི་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ ས་ཀྱང་
སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབ།

ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཁ་ཆེ་གཙོ ས་

ི ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་འདུག་ཅེ་ན།
ལྟའ་ི འཛམ་གླང

ཡུ ་

རོབ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། མི་དམངས་ལ་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཡིན་

ནམ་མི་བྱེད་མཁན་ཞེས་སྐད་ཆ་འདྲི་བའི་སྐབས་ཆོས་མི ་བྱེད་
མཁན་ཡི ན་ཟེར་མཁན་གྱི་མི་འབརོ ་མང་བ་འདུག ཨ་རིར་

ཡི ན་ནའང་ཆོས་ལུ གས་ཁག་གི་ནང་ནས་ཡི་ཤུ འ་ི ཆོས་ལུ གས་
ི ་པ་ན་ི
གསར་མ་མང་ཤོས་རེད་དེ་མི་འབར
ོ ་མང་ཤོས་གཉས

ཆོས་མེད་མཁན་རེད་འདུག

ི ་ནང་ཆོ ས་ཁས་མི ་ལེ ན་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་
འཛམ་གླང

ཡོ ད་སྟབས། དེ་དང་མཐུ ན་པའ་ི ཆོས་ཤིག་དགས
ོ ་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རེད་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་འཛམ་

ི ་ནང་ནད་རི གས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་སེམས་ཀྱི་
གླང
ན་ཚ་ནི་ན་ཚ་ཆེ་ཤོས་རེད།

ན་ཚ་དེ་བཅས
ོ ་ཐབས་སུ ་བདོ ་

༄༅། །ལྷར་བཅས་སདྲི ་ཞིའ་ི གཙུག་རྒྱན། ས་སངྟེ ་༸རྒྱལ་

ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

ི ་ཞི་བདེའ་ི
འཛམ་གླང

བཞུགས་ཁྲི་རིན་པ་ོ ཆེ ར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ ་དེ་བཀའ་སླབོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ ་བཞི ་པ་ཆེ ན་

སེ་རའ་ི བླ་མ་དགེ་འདུན་མང་པ་ོ ཞིག་ཕེབས་ཡོ ད། གང་ལྟར་

བསྟན་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ཀྱི་མངའ་བདག

དེད་དཔནོ ། བདོ ་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ། སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་གསང་གསུ མ་ལ་ཚུལ་བསྟན་མི་ཤིས་པའི་
ི ་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནས་བསླབ་བྱ་བླང་རྒྱུ་ཡོད། འཛམ་གླང
མཚན་མའ་ི རིགས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་ཞར་ཡང་མི་བཞེས་ཤིང་།
ཁོར་ཡུ ག་སྲུང་སྐབྱོ ་སླད་བགྲོ་གླངེ ་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་འགྲོ་བཞི ན་
བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བདོ ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ལྗངོ ས་
ི ་
ཡོ ད། དེའ་ི སྐརོ ་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་སླབོ ་གསོ་གཏང
ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་༸ཞབས་པད་མི་འགྱུར་ར་ྡོ ར་ྗེ ཆོས་
གཟབ་མོ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ཐག
ོ ་ནས་ཡིན་ནའང་
བདུན་གྱི་ང་ོ བརོ ་བརྟན་ཅིང།
ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དགང
ོ ས་
ཁེ་བཟང་བཟའ་རྒྱུའ་ི ཆེད་མ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་
མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཆེད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་
སླད་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་ལྟ་བ་འཁྱེར་
ལྡན་ལྷན་ཚོགས་དང་། གདན་ས་ཆེན་པ་ོ དགའ་ལྡན། འབྲས་
མཁན་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་སླབོ ་གསོ་བླང་རྒྱུ་ཡོད་
སྤུངས་བཅས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཉནི ་རྒྱ་
པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཤིག་རེད་འདུག
དེར་བརནྟེ ་དེང་
ི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་
གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་མོན་གྷ�ོ་འདོད་རྒུ་གླང
ི ་ཡོ ངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུ བ་པའི་ཆོས་ནི་བོད་
སྐབས་འཛམ་གླང
སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་གཙུག་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རེད་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་
ལག་ཁང་དུ་མགོན་པ ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག ་ལ་བརྟན་བཞུ གས་
གནང་། །
བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གས
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༡༠ ཙམ་ལ་

མགོན ་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག ་གཟིམ་ཆུང ་ཕ་ོ བྲང་ནས་དགའ་

སྩལ་དནོ །

ི ་དགའ་ལྡན་དང་འབྲས་སྤུངས།
དེ་རིང་འདར

གཙོ་ཆེ ་བ་གདན་ས་གསུ མ་གྱི ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཆགས་

པའ་ི ཐག
ོ ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་རེད།
ཁ་སང་ལྔ་མཆོད་ཉནི ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།

མགོན་ཁྱེད་ཀྱི་

བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ། །དུས་ནམ་ཡང་བརྩོན་པ་བགྱིད་པར་
སྨནོ ། །ཞེས་གསུ ང་པ་ནང་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གོང་

མ་རིམ་བྱོན་གྱིས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའ་ི བསྟན་པ། ཡང་སྒསོ ་

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པའི་ཐག
ོ ་ལ་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ ན་པ་ོ
ི ་གདན་ས་གསུ མ་
སྐས
ྱེ ་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་རེད། དེ་རིང་འདར

དང་བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛོམས་
ཡོད་སྟབས།

ངས
ྲེ ་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་
ོ ་ཀྱིས་རནྟེ ་འབལ

བྱུང་། རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་བརྩིས་ནས་དེ་རིང་ངས
ོ ་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་

ཡོད་པའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུ མ་འད་ི གནྱོ ་ནས་ཡོ ང་བ་ཡི ན།

མཁྱེན་སོང་ངམ།

གང་ལྟར་ཚེ ་རིང་པ་ོ ཡོ ང་བ་དང་ཚེ ་སྒྲུབ་

ཟེར་རྒྱུ་འད་ི གལ་ཆེན་པ་ོ རེད། འནོ ་ཀྱང་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

བོད་དང་བོད་མི།

སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་བཞིན་ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས།

།འགྲོ་བ་ཇི་སདྲི ་གནས་

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།

གྱུར་པ། །དེ་སདྲི ་ཁྱེད་ན་ི གནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའ་ི སྡག
ུ ་

བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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།ཅེས་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་

འཕྲལ་དུ་ཡི ན་ནའང་སེམས་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་དེ་འདྲའི་ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོ ད་ཀྱིས་གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུ གས་དེས་སྐྱེ་
ཡི་ཡོད་པ་མ་ཟད།

སེམས་ཤུགས་སྐས
ྱེ ་པ་ནང་བཞིན་གང་

ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་བཞི ན་པ་མཐོང་ཆོས་སུ ་ཡོ ད་པ་དེ་རེད།

དེར་བརནྟེ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་ཤུ གས་སྐདྱེ ་བཞིན་ཡོད།དེ་

ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པ་ོ

ི ་དད་དམ་གཙང་མའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ ་
རིང་འདར

།རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའ་ི གཞིར་ཡང་

པ། གཞན་ཡང་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཁག རྒྱ་རིགས་གཙོ་

དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ ་ཚེ ་འད་ི ལ།

དང་། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་

དང་། དེ་བཞིན་བདོ ་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

ཤོག །ཅེས་པ་འད་ི ངས
ོ ་ཀྱིས་རྟག་པར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་

བོར་གྱུར་པའི་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་དེ་རིང་འདིར་སླབེ ་ཡོད།

དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡི།

རྒྱུ་ཞི ག་དང་།རྐང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོ ར་ྡོ ར་ྗེ གྲགས་
ལྡན་གཙོ་བར
ོ ་གྱུར་པའི་ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་ནས་ཚུ ར་ཕེབས་པ་

རེད།

གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ནི་བོད་

རང་གི་ས་སྐས
ྱེ ་ར་ྡོ སྐས
ྱེ ་ཀྱི་དཀར་ཕག
ྱོ ས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རེད། དེ་

དག་ཚང་མས་ངས
ོ ་ལ་རེ་བ་བཅལ
ོ ་བཞིན་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་
ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་མེད་རེད། གཟུགས་མེད་ཀྱིས་

ཧ་ཅང་བྱ་རྒྱུ་མི་འདུག གཟུགས་མེད་ལ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་
ཟེར་གྱི་ཡོ ད་ཀྱང་གཟུགས་མེ ད་པ་ཡི ན་སྟབས་ཧ་ཅང་བྱ་རྒྱུ་
ངས
ོ ་རང་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པར་བརྟེན་སྐད་ཆ་

མི་འདུག

གླིང་འདིའི་སྟེང་ངོས་ལ་དགའ་པོ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ འགེལ་

རིང་དུ་གནས་པའ་ི ཕན་པ་བཏང་། སྔནོ ་མ་ངས
ོ ་ཀྱི་རྨི་ལམ་དུ་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཟུགས་མེད་བརྒྱ་ལས་གཟུགས་ཅན་
གཅིག་དེ་མི་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཆེ་བ་འདུག གང་ལྟར་བོད་ལྗངོ ས་

བརྟེན།

ཡོད་པ་ཞིག་རྨིས་བྱུང་། དེར་བརནྟེ ་ ༡༡༣ ཞེས་པའ་ི ག་ོ

ཆ་ཆོས་སྐངྱོ ་གི་སྐ་ུ ཕེབས་ཀྱི་རེད། དེ་རིང་འདིར་གནས་དང་

ཡོ ད། སེམས་ཤུགས་སྐ་ྱེ བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འཛམ་

ངས
ོ ་ཀྱིས་སེམས་བསྐདྱེ ་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ནང་བཞིན།

བྱེད་མཁན་བདོ ་རིགས་གཙོ་གྱུར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ ཡོད། དེར་

སྐས་འཛེ གས་ཤི ག་ཡར་འཛེ གས་ནས་སྐས་གདང་བཅུ་གསུ མ་

ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པ་ོ དང་། །ནམ་མཁའ་

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

།རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའ་ི གཞིར་ཡང་ཤོག

།ཅེས་སྨནོ ་ལམ་

བརྒྱབ་པ་ནང་བཞི ན་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལའང་འད་ི ལྟར་

ཡོ ང་གི་ཡོ ད་སྟབས།

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་

ི ་མཚོན་གྱི་ཡོད།
བ་འདས

ཚེ ་

དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནས་ཐུ ན་མོང་

མིན་པའ་ི འབལ
ྲེ ་བ་ཡོད་པ་ན་ི དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེད།

དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོས་ལོ་ ༡༡༠ བསྡད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་གསུ ངས་

པའ་ི རྨི་ལམ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ བྱུང་། དེར་བརནྟེ ་ལོ་བརྒྱ་དང་

ལྷ་མི་ཡོངས་རག
ྫོ ས་ངས
ོ ་ལ་བླ་ོ གཏད་བཅལ
ོ ་བཞིན་ཡོ ད། ད་
དུས།

གཙོ་བ་ོ དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ ་བ་མེད་པའི་དགེ་

ི ་འཛོམས་ཡོད་སྟབས།
འདུན་རྣམ་པ་འདར

ཁྱེད་རང་ཚོ ་

ཚང་མ་ཐུ ག་བླ་ོ བདེ་པ་ོ བྱས་ནས་བཞུགས་ཨང་། ཞེས་བཀའ་

སླབོ ་སྩལ། དེ་ནས་འཇམ་མགནོ ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་

ས་དེ་ལ་ཚེ ་ཇི་ཙམ་རིང་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེས་ཕན་གྱི་རེད།

བཅུ་གསུ མ་མམ་བརྒྱ་དང་བཅུ། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ལས་རིང་

ལྡན་ཁྲི་ཆེ ན་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གིས་བརྟན་བཞུགས་

ཡང་མིན་པར་བསྐལ་བ་ནས་བསྐལ་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན་

དང་མཉམ་པ་བཞུགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྟག་པར་གསུ ང་

དང་། མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གི་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་མཆོག

དེར་བརནྟེ ་ཚེ ་འདིའི་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོད་ཀྱི ་གནས་ཚུལ་གང་

ཙམ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པ་ོ ཆེས་ངས
ོ ་ལ་ཐང་སངྟོ ་རྒྱལ་པའོ ་ི སྐ་ུ ཚེ ་

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་ངས
ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མི་འདུག འཛམ་གླང
ོ ་

གི་ཡོད།

རྒྱུ་དང་སེམས་ནང་བྱམས་བརྩེ་ཡོང་བར་གང་ཙམ་ཞབས་
འདེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརནྟེ ་ཇི་ཙམ་རིང་

བཅོས་མཐུ ན་རྐནྱེ ་དང་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སོགས་མང་པ་ོ ཞིག་གི་

ཀྱི ས ་ཁ་ཡོ ད ་ལག་ཡོ ད ་ཀྱི ས ་མི འི་ སེ མ ས་ནང་སྤ ་ྲོ སྣང་སླབེ ་

དུ་འཚོ ་བ་དེ་ཙམ་གྱི ས་ཚེ ་དནོ ་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་དང་།རང་

ཐང་སངྟོ ་རྒྱལ་པ་ོ དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉ་ི ཤུ་རྩ་ལྔར་

བཞུགས་པ་རེད།

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་སྨན་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

ཐོག་ནས་ཚེ ་རི ང་དུ་གནས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་འདུགངོས་

ཀྱི་ངས
ོ ་ནས་ཕན་པ་འད་ི སྤྱིར་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་བར་དང་།

ཀྱི ་ མཎྚལ་བཤད་པ་རྣམས་གསུ ང ་གནང་གྲུབ་མཛད་པ་

གདན་ས་གསུ མ་གྱི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། འབྲས་སྤུངས་
ཁ་ྲི བ་རིན་པ་ོ ཆེ། རྭ་བ་སདྟོ ་པ་དང་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི མཁན་

ལས་ཟུར། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ལས་ཟུར། དེ་བཞིན་

རྒྱལ་སྲས་བླ་སྤྲུལ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་རི མ་

བཞི ན ་སྤྱི ་ ན ར
ོ ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པ ་ོ མཆོ ག ་

གཞན་དོན་ན་ི རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ན་ི བསྐདྱེ ་

སྒས
ོ ་སུ ་ད་ལྟ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ས་མི་ལ་ཕན་ཐག
ོ ས་གང་

འཇལ་ཁ་དང་འཇལ་དར་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ས ་ར ས
ྗེ ་བཀྲ་

ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་གཞན་དནོ ་སྒྲུབ་པའང་དེའ་ི ཐག
ོ ་

ལྔ་གནས་ཐུ བ་པའ་ི སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།

བཞུགས་མཛད་སྒ་ོ འཇུག་ལེ གས་པར་གྲུབ་མཚམས་མགོན་

ཆུབ་སེམས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།

གང་ལྟར་ཚེ ་སྒྲུབ་

འབུལ་གོང་ནས་ཚེ ་རིང་པ་ོ གནས་རྒྱུའི་ཁ་ལེ ན་བྱས་ཟིན་པ་

དནོ ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ཚེ ་གཟུངས་ཧ་ཅང་

བཞད།༽ དེ་ནས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐངྱོ ་སྐ་ུ ཕེབས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་

པར་བགྱི།

ནས་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

ཞེས་པ་ལྟར་རང་དནོ ་སྒྲུབ་པའང་དེའ་ི ཐག
ོ ་

ཙམ་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།

ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བཅ་ོ

དེར་བརནྟེ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ ་བྱང་

ཚོ་ཡིན་ནའང་སྨནོ ་ལམ་རྒྱོབ།

ངས
ོ ་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་མ་

མཆོག་ཏུ ་གྱུར་པ་ན་ི བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒམོ ་རྒྱུ་རེད། རང་

བསགས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ང་ོ མཚར་སྐ་ྱེ རྒྱུ་མི་འདུག གང་
ི ་འདའ
ི ི་སངྟེ ་ཡོད་པའི་སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བའི་མི ་
ལྟར་འཛམ་གླང

ཚང་མར་ངོས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ་པའི་སེམས་ཤུ གས་

སྐས
ྱེ ་ནས་མཐར་ཐུ ག་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ས་ལ་དགོད་འདོད་དང་།

ཁྱེད་རང་

རེད། བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་གང་འདུག་གམ། ༼བཞད་མོ་
པ་རེད།

བདོ ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་སུ ་མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུ མ་

གདན་འཛོ མས་པའི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི ་བསྟན་སྲིད་ནི་འགྲོ་

བ་མིས་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡོད།

དེ་བཞིན་དཀར་ཕག
ྱོ ས་སྐངྱོ ་

བའི་དྲེགས་པ་གནོད་སྦྱིན་དེ་དག་གི ས་ཁུར་མཉམ་ལེ ན་བྱེད་

ཤིས་པའི་ཤིས་ཚིག་གི་གདངས་དབྱངས་དང་བཅས་བརྟན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཇམ་མགནོ ་རྒྱལ་བའ་ི

རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པ་ོ མཆོག་དང་།
མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གི་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་གཉིས་མཆོག་བཅས་

ནས་དགེ་ བཤེ ས ་ལྷ་ རམས་པའི་ ལག་འཁྱེར་གནང་བ་དང་

ལྷན་ལྷ་རམས་པ་རྣམས་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་དང་ལྷན་སྐུ་པར་སྒནྲོ ་རས
ྗེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྩོད་རྒྱུགས་ལས་རི མ་གྱི་ཚོ གས་
མགོན་ད་ུ དབུ་བཞུགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

ཟླ་བ་ཉིན་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་

བརྒྱུ ད་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་
འཚོ འི ་ ཐུ གས་ར ྗེའི ་ བཀའ་

གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླིང་བདོ ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

སངས་རྒྱས་པའི ་ བསྟན་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༣ རེས་གཟའ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་མོ ན ་

པའི ་ དགའ་ལྡན ་བྱང་རྩེ་ གྲྭ་ཚང་གི ་ རྩོད ་རྒྱུ གས་ལས་རི མ ་
གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ དབུ ་ བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་ཞི བ ་དང་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་སོང་།

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

ད ནྲི ་ལ་བར ནྟེ ་ནས་བ དོ ་ཀྱི ་
འདི་ རི ག ས་པའི ་ ལམ་ནས་

གཞིའི་གནས་ལུ གས་གཏན་

ི ་
ལ་ཕབ། གཞི་བདེན་གཉས

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་མགནོ ་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་དགའ་ལྡན་

དེ་ དག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི ་

ཟུར་རྣམ་པས་སྤས
ོ ་སྣེས་སྔུན་བསུ ས་ཏེ་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ་

འཛིན་རྒྱུ་དང་། ཉནོ ་མོངས་

བྱང་ར་ྩེ གྲྭ་ཚང་གི ་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཁང་ནས་མཁན་ལས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་དབུ་མ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། རྟགས་

རི གས། བླ་ོ རིགས་བཅས་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་ལས་རིམ་གྱི་ཚོགས་
མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་དང་། དགའ་ལྡན་བྱང་ར་ྩེ གྲྭ་ཚང་གི་

རྩོད་རྒྱུགས་པ་རྣམས་ནས་རྩོད་རྒྱུགས་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་
མཚམས་མགོན་པ ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག ་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དོན།

ི ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ི ་
ད་ལམ་འདར
ྱོ ས་ཀྱི་གདན་ས་གཉས

ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་
གནས་ཡོད་ནའང་རང་གཞན་ཚང་མས་ཡིད་སྨནོ ་སྐ་ྱེ རྒྱུ་ལྟ་

ཐ ོག ་ནས་ཉ ནོ ་མོ ང ས་ང ོས ་

ཀྱི ་ གཉེན ་པ ་ོ ང ོས ་འཛི ན་རྒྱུ ་

རེད།

པོ་བསྐར
ོ ་བའི་སྐབས་བདེན་བཞི ་ཞེས་གསུ ང་པ་འདི་དངོས་

ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ངེས་རེད།

བཅས་སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་འཁར
ོ ་དང་

འབལ
ྲེ ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་ཧ་ལམ་མིག་མཐང
ོ ་ལག་ཟིན་
གྱིས་འཛུ བ་མོ་འཛུ གས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདུག་པ་
འད་ི ན།ི

ི ་འདའི ་ི སངྟེ ་ནང་པའ་ི ཡུ ལ་གྲུ་མང་
སྤྱིར་འཛམ་གླང

པ་ོ ཡོད་ནའང་།

དེ་ལྟ་བུ་ཞིབ་ཚགས་པའོ ་ི ཐག
ོ ་ནས་བཤད་

ང་ཚོས་བསྟན་

རྒྱུ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་བདོ ་པ་ཁ་ོ ན་རེད། དེར་བརནྟེ ་དེ་འདྲའ་ི
བསྟན་པ་འདི་ཡུ ན་རིང་དུ་གནས་པར་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་

ཡོ ད། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་དང་སྐ་ུ གསུ ང་ཐུ གས་རནྟེ ་

པོ་རྐྱང་པ་མི ན་པར་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཐོག་ལ་བཀལ་ནས་དཔྱད་

བུ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད།

པ་ཡུ ན ་རི ང ་འབར་གྱུ ར ་ཅི ག ་ཅེས ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་བཞི ན ་
མཆོ ར་པོ་ཡོ ད་པ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་པ་གནས་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་
རེད།

སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུ ང་པའ་ི ཟབ་

བྱེད་དགས
ོ །

བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་བྱས་པ་འད་ི ཚིགས་སྐམ་

ི ་
པ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སནྟོ ་པའ་ི དམ་ཆོས་རྣམ་གཉས
ཏེ། །ལུང་དང་རགྟོ ས་པའ་ི བདག་ཉདི ་ད།ོ །དེ་འཛིན་བྱེད་པ་

ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་ཕལ་ཆེར་སྨནོ ་ལམ་འཚོ གས་རྒྱུ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི ནང་ནས་མང་པོ་ཞི ག་ཕལ་ཆེར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་

སྨནོ ་ལམ་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་རྡོ་རྗེ་

གདན་གཉིས་ལས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཚོ གས་པ་ཡིན་ན་འགདྱེ ་

མང་པ་ོ ཡོང་གི་རེད། ཅེས་ཁ་སྔནོ ་སྐད་ཆ་བྱུང་། གང་ལྟར་

ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་ཡོང་ངེས་རེད།
ཚོ་དེར་ཐུ ག་གི་རེད།

ང་

ཐས
ོ ་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་ང ོ་ མ་འདི་ རྒྱུ ད་ཐོག ་ལ་བསླབ ་པ་

གསུ མ་གྱི་ཉམས་ལེ ན་ཡོད་པ་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་

རྨང་གཞི་དང་།

ི ་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ཕྱི་ནང་
དེ་ནས་ཏང

ཐུ ན་མོང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་མེད་ན་སྦར
ྱོ ་ལམ་ཡན་ཆད་འགྲོ་ས་
མེད།

དེར་བརནྟེ ་ཞི་གནས་སེམས་ར་ྩེ གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛི ན་འདི་

ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའ་ི ལམ་གྱི་རིམ་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་
པ་དེ་དག་གི ས་རི གས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དེང་

སྨྲ་བྱེད་དང་། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཁ་ོ ན་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་
ཚང་ཡོད། ང་ཚོའ་ི གདན་ས་ཁག་དེ་དག་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་

ནའང་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་གཞི འི་གནས་ལུ གས་

ཉིད་ལུ ང་དང་རི གས་པའི་སྒ་ོ ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ངེས་པ་

སླབོ ་སྦང
ྱོ ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གནང་ས་ྟེ བསྟན་པ་འཛིན་ཟེར་རྒྱུ་

ཡག་པ་ོ བྱུང་འདུག བསྟན་པ་ཡུ ན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོ ས་བསྟན་པ་འཛིན་ཟེར་རྒྱུ་འད་ི ཕྱི་ནས་ཡོང་
བ་ཞིག་མ་རེད། ད་བར་ཚང་མས་ཧུ ར་ཐག་གནང་འདུག ད་

སྐབ ས་ཀྱི ་ དུས ་ཚོ ད ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན ་པའི་ མི ་ སུ ་ ལ་ཡི ན་

ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སླབེ ་ཀྱི་ཡོད།

དེ་དག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོང་དུས་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐག
ོ ་ནས་
གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
དེར་བརནྟེ ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ི ཆོས་ལུ གས་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་
མི ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་།

དེའ་ི ནང་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་

ནས་གནས་ཡོ ད་ནའང་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་
ཐབོ ་པ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ཚོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཧ་ཅང་

པ་འདི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ས་འདིའི་ཐག
ོ ་ནས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།

ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ངོས་རང་སང་ཉིན་འདི་ནས་ཐོན་ཏེ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབྱོར་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག

དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་

པ། ལྷག་པར་མངནོ ་པ་གང
ོ ་འགོ ་ཅེས་གསུ ངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་
གྱི་གཞུང་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོ རེད་འདུག

དེ་དག་ལ་

འད་ི ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མང
ྱོ ་གི་ཐག
ོ ་ནས་བསྟན་པ་འཛི ན་

དུང་ཧུ ར་ཐག་གནང་ཤོག ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་
ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི རྟེན་གཙོར་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།

༄༅།

།བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

རས
ྗེ ་འབྲང་པ་རེད།

དྲན་གྱི་མད་ོ སོགས་གསུ ང་འདནོ ་མཛད།

ལོ་གསུ མ་གང
ོ ་པེ་ཀིང་མཐོ་སླབོ ་ཁང་

ཞལ་འདོན་གསུ ང་གྲུབ་མཚམས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱི་

གི ས་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་རྒྱ་རིགས་

ཅག་གི ་སྟོན་པ་མཉམ་མེ ད་ཤཱཀྱ་སེ ང་ྒེ འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་

མཛད་སྐབས།

པ་དེ་དག་ཁདྲོ ་ཕལ་ཆེ་བ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་རེད།

སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནས་རྟེན་གཙོ་ཐུ བ་པའི་སྐུ་བརྙན་
ི ས་མཛད་པ་མ་ཟད། སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ
ལ་གནས་གཟག

ཐག
ོ ་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢
ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཙམ་ལ། བདག་

མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་ཆི བས་

དང་སྦྲགས།

སནྟོ ་པའ་ི སྐ་ུ བརྙན་གྱི་དྲུང་དུ་ཞབས་སགྟེ ས་

སྟེང་བཞུགས། ཐག
ོ ་མར་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའ་ི དགེ་སླངོ ་ཁག་

གཅིག་གིས་པཱ་ལིའ་ི སྐད་ཐག
ོ ་ཞལ་འདནོ ་གསུ ངས།

དེ་རས
ྗེ ་

མགནོ ་པ་ོ མཆོག་སྐ་ུ འཁར
ོ ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཆགས་གསུ མ་

པ་དང་། ཡན་ལག་བདུན་པ། རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་བསདྟོ ་པ། གསོལ་

འདེབས་བདེན་པའ་ི རྔ་སྒྲ།
འདེབས།

པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་

རབ་གནས་བསྡས
ུ ་པ་དང་། དཀནོ ་མཆོག་རས
ྗེ ་

ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅི ག་གི ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

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

མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ འི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་ཁུར་གཙོ ་བོ་བཞི འི་
ལྷག་པར་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། ང་ཚོར་བདེན་པའ་ི
ནུས་པ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་མེ་མདའ་ི སབྟོ ས་ཤུགས་ཡོད། འནོ ་

ཀྱང་ཕུགས་ལ་མེ ་མདའ་ལས་བདེན་པའི་སྟོབས་ཤུ གས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་རྒྱུ་ཡིན་ངེས་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་
ཆོས་ལུགས་དེ་ནང་ཆོས་རེད། དེང་སྐབས་སུ ་མཚོན་ནའང་

ི ་ནང་ནང་པ་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡོད།
འཛམ་གླང

རྒྱ་

ནང་པ་ས་ཡ་གསུ མ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་སྐརོ ་བཤད་འདུག

ནང་

དེང་

སྐབས་ནང་ཆོ ས་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་
བཤད་འདུག

ཡོད།

དེར་བརནྟེ ་འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲོ་བཞིན་

བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རས
ྗེ ་འབྲང་པའི་རྒྱ་རི གས་

ནང་པ་ཚོས་བདོ ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ལེ ན་ྜ

ནས་དར་བ་ཞིག་དང་།

ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་པའི་ཆོས་

ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་བསནྟུ ་མཆོད་རནྟེ ་ལ་ཞབས་སྐར
ོ ་མཛད་

ི ་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོ བྲང་དུ་
རས
ྗེ ་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་བཅས།།

རི གས་ནང་པ་དེ་དག་ཁྲོད་ཕལ་མོ ་ཆེ ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་
ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི རྟེན་གཙོར་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།

རྒྱ་བའི་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི ་བྱང་ཆུབ་མཆོ ད་

རནྟེ ་ཆེན་མོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་ནས་རནྟེ ་
གཙོ ་ཐུ བ་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ་མ་

ཟད།

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ དང་སྦྲགས།

སྐ་ུ བརྙན་གྱི་དྲུང་དུ་ཞབས་སགྟེ ས་སངྟེ ་བཞུགས།

སྟོན་པའི་

ཐོག་
མར་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་སླངོ ་ཁག་གཅི ག་གི ས་པཱ་
ལིའ་ི སྐད་ཐག
ོ ་ཞལ་འདནོ ་གསུངས།

དེ་རྗེས་མགོན་

པོ་མཆོ ག་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི ས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་
པ་དང་།

པ།

ཡན་ལག་བདུན་པ།

གསོལ་འདེབས་བདེན་པའ་ི རྔ་སྒྲ། པཎ་གྲུབ་བཅུ་

བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

༄༅།

།བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནརོ ་

རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་

རབ་གནས་བསྡས
ུ ་པ་དང་།

དཀོན ་མཆོ ག ་རྗེས ་དྲན་གྱི ་ མདོ་ སོ ག ས་གསུ ང ་འདོན ་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཙམ་ མཛད།
༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལ། བདག་ཅག་གི་སནྟོ ་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེང་ྒེ འཚང་
ཞལ་འདོན་གསུང་གྲུབ་མཚམས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

དུ་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགདོ ་པ་ཁག་གཅིག་གི་ད་ྲི བར་ལན་
འདེབས་མཛད་སྐབས།

སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པ་ོ མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ འི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་

ཁུར་གཙོ་བོ་བཞི འ་ི ཐོག་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་དང་།

ལྷག་པར་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ ། ང་ཚོར་བདེན་པའ་ི ནསུ ་པ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་མེ་

མདའ་ི སབྟོ ས་ཤུགས་ཡོད། འནོ ་ཀྱང་ཕུགས་ལ་མེ་མདའ་
ལས་བདེན་པའི་སབྟོ ས་ཤུ གས་རྣམ་པར་རྒྱལ་རྒྱུ་ཡི ན་

ངེས་རེད།

རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་

དེ་ནང་ཆོས་རེད།

དེང་སྐབས་སུ་མཚོན་ནའང་འཛམ་

ི ་ནང་ནང་པ་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡོད།
གླང

རྒྱ་

རིགས་ནང་པ་དེ་དག་ཁདྲོ ་ཕལ་མོ ་ཆེ ་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གང
ོ ་པེ་ཀིང་མཐ་ོ

སླབོ ་ཁང་གི ས་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་

ནང་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་སྐརོ ་
བཤད་འདུག

ཡོད་མཁན་རེད།

ནང་པ་དེ་དག་ཁདྲོ ་ཕལ་ཆེ་བ་ཤེས་ཡོན་

དེང་སྐབས་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད་འདུག

དེར་བརནྟེ ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་
ི ་ད་ུ རྒྱ་རི གས་ཁག་
རྡོར་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང
གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་སྤྱི་ ང་ཚོ འི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྡོར་ ལ་བརདྗོ ་བྱའ་ི ཆ་ནས་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ནས། ཚན་

ི ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་ རིག་གི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག་དང་།
གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང

ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག

ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག་བྱས་ཏེ། ཚན་རི ག་གི་སྡ་ེ

རིགས་ཁག་གཅིག་དང་། བལ་མི། འབྲུག་པ། བདོ ་མི།
གཞན་ཡང་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅི ག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་

ཚན་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ནི་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པ་

དེ་ཡང་གང
ོ ་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཙམ་ལ་

པ་རེད།

སྩལ་ཡོད་པ་རེད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྡོར་
ི ་གི ་གཟིམ་ཆུང་ནས་
གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང

མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱི ས་རི གས་སོ་སོའི་

རེད།

ཚན་རིག་གི་སྡ་ེ ཚན་དེ་རྒྱ་ཡིག་ནང་དུའང་ཡོ ད་

རྒྱ་ནག་གི་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

ད་ོ སྣང་བྱུང་འདུག བདོ ་ཀྱི་ནང་པའ་ི ཆོས་དེ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་

བརྒྱུད་པའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་གཙང་མ་དང་། ཚན་རི ག་དང་
མཐུ ན་པའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་རེ ད་ཅེས་ཁ་ཤས་ཀྱི ས་བཤད་

མི ་ མང་སྐར
ོ ་ཁག་བྱས་ཏེ་ མཇལ་ཁ་དང་སྐུ་ པར་ལྷན ་ འདུག
སྒནྲོ ་མཛད་པ་དང་།

སྐརོ ་ཁག་མཐའ་མའ་ི རྒྱ་རིགས་ ཁ་སང་དེ་རི ང་རྒྱ་རི གས་ནང་དུ་ནང་པའི་ཆོ ས་ལ་དོ་

མི ་མང་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྗེས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྐརོ ་
འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བདོ ་བརྒྱུད་ནང་
ི ་
ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་འབལ
ྲེ ། དེང་གི་འཛམ་གླང
བསྟན་རས
ྗེ ་འབྲང་པའ་ི རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཚོས་བདོ ་བརྒྱུད་
དུ་དབུལ་ཕྱུག་གི ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པས་དཀའ་ངལ་
ནང་བསྟན་དེ་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྜ་ནས་དར་བ་ཞི ག་
དེ་སེལ་ཐབས་དགས
ོ ་སྐརོ ་དང་། ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་
དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུ ན་པའ་ི ཆོས་ཞིག་ཡིན་པར་
ུ ་སུངས་ཀྱི་གནས་
ཀྱི་སྐརོ ། དབུལ་ཕྱུག་དང་ལྐགོ ་ཟ་རལ
ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
ཚུལ་མང་པ་ོ འགྲོ་བཞིན་འདུག་པ་དང་། ཞིས་ཅིན་ཕནི ་
ལན་སྩལ་བསྟུན་མཆོ ད་རྟེན་ལ་ཞབས་སྐརོ ་མཛད་རྗེས་
གྱི ས ་བླ་ོ ཁོག ་ཆེ ན ་པོ་ བྱས་ཏེ་ ལྐགོ ་ཟ་རུལ ་སུ ང ས་བྱེད་
ི ་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོ བྲང་དུ་
དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླང
མཁན་ལ་འཐབ་རྩོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ བྱས་སོང་། ཞེས་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་བཅས།།
སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།
གཞན་ཡང་།

ལོ་རྒྱུས་ཐག
ོ ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་

སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག
དངས
ོ ་པ་ོ ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག

ཕྱིའ་ི

ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ནི་ ཆོ ས ་གཅི ག ་པུ འི ་ སྐད ་ཆ་མ་ཡི ན་པར་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ཚད་མ། ལྟ་གྲུབ་བཅས་
ནི་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་སྡ་ེ ཚན་ནང་ལ་བཞག་ནས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོད་པ་
རེད།

འགྲེལ་བ་དོན ་གསལ་གྱི ་དབུ་རུ་དབང་རྟུ ལ་དད་པའི་

རས
ྗེ ་འབྲང་།

གསུངས་ཡོད།

དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཞེས་
ངས
ོ ་ཀྱིས་ང་ཚོ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་

ི ་ངས
ནག་ནང་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི དུས་རབས་འདར
ོ ་ཀྱིས་

གཅིག་པའ་ི ནང་པ་བྱེད་དགས
ོ ་པ་རེད་ཅེས་བཤད་བཞིན་

ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ང་རང་ཚོ འ་ི སངས་རྒྱས་པའི་

ཞིག་རེད་ཅེ་ན། དད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡི ན་པར་སླབོ ་སྦྱོང་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་

ཆོས་འདའི མ་ཐང་ཟནི ་བླ་མས་བསླབ་པའ་ི ནཱ་ལེནྡྲའ་ི ཆོས་
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བོད་དང་བོད་མི།
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བརྒྱུད་འད་ི རིགས་པ་དང་ལྡན་པ། དངས
ོ ་གནས་བྱམས་
བརྩེ་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི ་ལྟ་བ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་རི གས་
པའི་ལམ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ ན་པོ་རེད།

ཡོད།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའ་ི ནང་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་

བྱེད་དགས
ོ ། ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག ལྟ་གྲུབ་སོགས་

ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དད་པ་ཐོབ་

པ་ཡི ན་ན་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཞི ག་ཆགས་པ་

རེད། ཆོས་ཀྱི་དད་པ་དེ་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་

བོད་དང་བོད་མི།

པར།

སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་གསོལ་འདེབས་གཅིག་པུས་

འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཅེས་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་མི ་ཆོས་གྲོགས་ཚོ ར་

བཤད་ཀྱི་ཡོད། དད་པ་ཡག་པ་ོ ཡིན་ཀྱང་དེ་གཅིག་པུས་

འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བདོ ་ཡིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་པ་ོ ཏ་ི

སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞི ན་

ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བར་ྩེ གསུང་གི་ཡོད། ནང་

པའི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ཆོས་ལེགས་པར་
རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ ཤེ ས ་རབ་ཀྱི ས ་ཀླད ་པ་བེད ་སྤ དྱོ ་

བྱས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱམས་བརྩེ་ལ་འཇུག་གི ་
ཡོད།

ནང་པའ་ི ཆོས་ནས་བདག་མེད་པ་ཅེས་པ་དེ་ན་ི

ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་རི ག་པ་དང་ཧ་ཅང་མཐུ ན་པོར་

འགྲོ་བཞིན་འདུག ངས
ོ ་རང་ཚན་རིག་པ་ཚོའ་ི མཉམ་དུ་
སྐད་ཆ་མང་པ་ོ བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

ངས
ོ ་རང་ཚན་

རིག་པར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དང་།

ངས
ོ ་ཀྱི ས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུ ས་པ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

དེས་ཕན་གྱི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ རེད། ཡིན་ནའང་།

ཚན་རི ག ་དང་མཉམ་དུ་ འགྲོ་ཐུ བ ་མཁན་ནི་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི་
ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་པུ་རེད།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ཁྱོད་རང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཐག
ོ ་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་དྲུང་ཆེ་ཡང་སྟེང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གི ས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

རེ ས ་གཟའ་ལྷག ་པའི ་ ཉ ིན ་འདི་ གའི ་ གསར་

འགོད་པས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ བྲང་གི་དྲུང་ཆེ ་ཡང་
སངྟེ ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

སྐར
ོ ་ཞུ ་བ་ཅི ་ཡིན་སྐར
ོ ་བཅར་འད་ྲི ཞུ ་ སྐབས་
རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་གིས་གསུ ང་དནོ །

འཇམ་

དབྱངས་ཆོ ས ་སྐ ར
ོ ་ཞུ ་ བ་རྗེ་ བཙུ ན ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ཆོ ས་

ཚན་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ཏུ ་
བསྡས
ུ ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དེའ་ི ཆོས་ཚན་ལྟ་བུ་རེད།

ཆོས་སྐརོ ་ཞུ་བ་

གཙོ་བ་ོ ར་ྗེ བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་ལ་ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ི ས་དང་དག་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་ཞལ་གཟག
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

སྐར
ོ ་ཞུ ་ན་ཕན་ཡོ ན་ཅི ་ཡོ ད་བཀའ་འདྲི་ཞུ ་སྐབས་རི ན་པོ་ཆེ ་

མཆོག་གིས་གསུ ང་དནོ །

ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ཤེས་རབ་གོང་ནས་

ནས་ནང་པ་རེད། མགནོ ་པ་ོ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པར་མཇལ་ སྤྱིར་དབང་དང་། རསྗེ ་གནང་། ཁདྲི ་སོགས་ག་རེ་གནང་བ་ གངོ ་དུ་འཕེལ་རྒྱུའ་ི འབལྲེ ་བ་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པ་ཞི ག་ཆགས་
ཡོད་པས་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོ ཡིན་བསམ་ཤོག

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་ལེ ར་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་འདྲ།
ལོ་ཤས་ནང་ངས
ོ ་རང་རི་བ་ོ ར་ྩེ ལྔར་སླབེ ས་ཐུ བ་པའ་ི རེ་བ་

ཡོད།

ངས
ོ ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ ན་ི གནས་སྐརོ ་བྱ་

ི ་ཆགས་ཡོད། ལོ་
ཡིན་ནའང་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བ་ོ གཉས

ཡོད།

རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་ཕེབས་པ་ཁང
ོ ་ནས་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་

དང་ལྷག་པའ་ི ལྷ་ལ་བརནྟེ ་དགས
ོ །

༢༥༠༠

གང
ོ ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ི ཡུ ལ་ནས་སནྟོ ་པ་སངས་

པའ་ི སྡ་ེ ཚན་གཅིག ར་ྗེ བདག་ཉདི ་ཆེན་པ་ོ དང་ཁང
ོ ་གི་རྩ་བའ་ི

ི ་ལ་ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་
བླ་མ་དབུ་མ་པ་གཉས

ང་ཚོ་ཆོས་སྒྲུབ་པ་པ་ོ ཐར་པ་དང་ཐབས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ཐ ོབ ་པར་མི ་ཤེ ས ་པའི ་ རྨོངས་པ་གསལ་བར་ཕྱི འི ་ རྐྱེན ་
ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

རྒྱུ་རེད། འནོ ་ཀྱང་། གཙོ་བའོ ་ི གཙོ་བ་ོ ན་ི རྒྱ་རིགས་ནང་
ཞལ་དངས
ོ ་སུ ་གཟིགས་ནས་བླ་མ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་
འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་སྐརོ ་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ ་བླངས་པ་ཡི ན་
པ་ཚོར་ཐུ ག་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་དུའང་ཚན་རིག་པ་ཚོའ་ི
མཉམ་དུ་ཐུ ག་བཞིན་པ་ལྟར།

དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོ

རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།

ི ་ལ་དངས
དང་ར་ྗེ བདག་ཉདི ་ཆེ ན་པ་ོ གཉས
ོ ་སུ ་གནང་བའི་ཉེ་

བརྒྱུད་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་
དངས
ོ ་སུ ་ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞལ་གཟིགས་ནས་

གསུ ངས་པའི་ཆོས་སྐརོ ་དེ་གྲས་ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ཏུ ་བསྡུས་པའི་

ཆོ ས་ཚན་ཞི ག་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་སྐརོ ་ཞེས་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།
སྤྱི ར་བཏང་ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་འབལ
ྲེ ་བ་

ཡོ ད་པའི་ཆོས་ཚན་ཕག
ུ ་པ་དབང་དང་རས
ྱོ ས་གཅིག་ཏུ ་བསྡས
ྗེ ་
གནང་ཞེས་ཆོས་ཚན་ ༡༠ ནས་ ༡༡ ཙམ་ཡོད།

འད་ི གའི་གསར་འགོད་པས་མུ ་མཐུ ད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

ན་ཤེ ས་རབ་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུའི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་

ི ་ལོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་ཁྱོན་ཆོས་
ཆོས་ཡོད། ན་ནང

ཚན་ ༡༡ ཙམ་ཡོད་པའ་ི ཁང
ོ ས་ནས་༤ གསུ ངས་གྲུབ་པ་
རེད། ཅེས་གསུ ངས། །

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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ངོས་ཀྱི་བསམ་བླརོ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལྷ་ོ ནས་ལྷ་ོ ལ་དར་བ་ལྟ་བུ་འདགུ

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུར་

བུ་ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ ་མིའ་ི བླ་ན་

མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པ་ོ མཆོག་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེ ན་གསུ ང་ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་པ་དང་བསནྟུ །

གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་གྱི་

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་རྒྱ་གར་དང་ཤྲི་ལངྐཱའི་གནས་

བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གི ས་པཱ་ལི འ་ི སྐད་ཐོག་

སངས་རྒྱས་རས
ྗེ ་དྲན་གྱི ་མད་ོ གསུ ང་འདོན ་གནང་བ་དང་

འབྲེལ་ས་གནས་ཀྱི་ Maitreya ཞེས་པའ་ི སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་ཕྲུག་
ི ་པོ་
ཁག་གཅི ག་གིས་ལེ གས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཐོག་ཤེ ས་རབ་སྙང

གསུ ང་འདོན་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་

སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ གསུ ང་
འདོན་གནང་།

དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའ་ི རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པས
ོ ་མཛད་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། དེ་རིང་

རིགས་ཆོས་གྲོགས་ཚོས་རྒྱ་སྐད་ནང་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་བཏོན་

པ་རེད།

ཞིག་གིས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་བཞིན་ཡོ ད། ཨེ ་

འདིར་པཱ་ལི འི་གསུ ང་སྐད་ཐོག་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་གསུ ང་
སངས་རྒྱས་བཅམ
ོ ་ལྡན་འདས་མངནོ ་པར་རག
ྫོ ས་

པར་སངས་རྒྱས་ནས་རི ང་པོར་མ་སོང་བར་གནས་མཆོ ག་
ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་ཆོས་སྐརོ ་དང་པ་ོ བདེན་པ་བཞི་གསུ ངས། དེ་ན་ི

པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་མཚོན་པའ་ི ཨེ ་ཤི་ཡའི་ཡུ ལ་གྲུ་མང་པོ་

ཤི འི་ལུ ང་པ་ཧ་ལམ་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
དེ་ཁྱབ་ཡོད།

དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོ ད་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་

ཤྲི་

པའི་ལུ ང་པ་ཚོ འི་ནང་གཙོ ་བོ་ཤེ ས་ཡོ ན་པ་དང་ཚན་རིག་པ་

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་། བདོ ། ཀ་ོ རི་ཡ་བཅས་ཀྱི་འདུལ་བའ་ི

ི ་བ་དེ་དག་
པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ། ལྟ་གྲུབ་ཟབ་ཅིང་བརླང

སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ཚོ ས་ནཱ་ལེནའྜ ་ི ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་ལག་ལེ ན་སོ་བདུན་མའི་གསུ ང་ཆོས་ཆེ ད་དཔལ་ས་སྐྱ་

ལངྐཱ་དང་། ཐའ་ི ལན་ཌི། འབར་མ། ཁམ་བྷ་ོ ཌི་ཡ། ལའ་ོ སི།

མཆོག དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི ཟུར་རི་རངྫོ ་རིན་པ་ོ ཆེ་མཆོག

ཉམས་ལེན་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། སོ་ཐར་གྱི་མད་ོ

ལ་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི ་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

པ་ས་ྟེ རྩ་བའ་ི སྡ་ེ པ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ ་ནང་ཡོད་པ་

ི ་ནང་ཆོས་ལུ གས་མང་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།
སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླང

ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པ་ོ ཆེ་མཆོག་དང་།

མཆོག

ཤར་

བཀའ་ཟུར་ཀིར་ྟི རིན་པ་ོ ཆེ་

ི །
བྱང་གི་ཆོས་ར་ྗེ རྣམ་གཉས

མཆོག

དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི རིན་པ་ོ ཆེ་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོ ཁམ
ྲོ ་ཐག
ོ ་རིན་པ་ོ ཆེ་
བཀའ་བླནོ ་ཁ་ྲི ཟུར་མཁས་དབང་སླབོ ་དཔནོ ་ཟམ་

གདོང་རི ན་པ་ོ ཆེ་མཆོག

དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ། ཨ་

རིའི་ཧ་ོ ལི་འུ ་ཊི འི་གླགོ ་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་དང་

ཡུ ན་རིང་ནས་བདོ ་དནོ ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་མཁན་

སྐ་ུ ཞབས་རི ་ཆ་ཌི་གྷར
ེ ་ Richard Gere ལགས་སོགས་

རིས་མེ ད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་།

བདོ ་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོག་
གིས་གཙོས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག
འཐུ ས་ཁག་གཅིག

གྲུ་ཁག་

༦༩

བདོ ་མི་མང་སྤྱི་

སེར་སྐྱ་ཕ་ོ མོ། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ ལ་

ཙམ་ནས་ཕེབས་པའ་ི དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

༣༠༠༠༠ ལྷག་ཕེབས་འདུག

སྤྱི་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ལག་

ལེ ན་སོ་བདུན་མའི་གསུ ང་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་མ་མཛད་གོང་

དེ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནང་ཡོ ད་པ་དང་པཱ་ལི འ་ི སྐད་ནང་ཡོ ད་

དེ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའ་ི སྡ་ེ པ་རེད། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་མཁན་ཆེན་ཞི ་འཚོ ་ནས་མར་བརྒྱུད་ཡོ ང་བ་རེད།

པཱ་ལི འ་ི སྐད་ཐོག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པའི་

སྡ་ེ པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ལ་ཆོས་སྲུང་སྡ་ེ པ་ཡོད་པའ་ི སྐད་
ཆ་འདུག

ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཐག
ོ ་ཡོད་པའ་ི སོ་སོ་ཐར་པའ་ི

ྲི ས་ ༢༥༣ དང་པཱ་ལིའ་ི སྐད་ཐག
མད་ོ དངས
ོ ་བསྟན་ཁམ
ོ ་ཡོད་

པ་དེ་ཉེས་བྱས་ཀྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁང
ོ ས་སུ ་གཏགོ ས་པ་གྲངས་ཀ་ཅུང་
ཙམ་ཉུ ང་བ་རེད་མ་གཏགོ ས་གཅིག་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་། བདོ ། སོག་པ་ོ ཕྱི་ནང་། ཝེ་ཏ་ི ནམ། ཀ་ོ རི་
ཡ།

ཉ་ི ཧངོ ་དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆགས་ཡོད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ས ་བྱ་རྒོད་ཕུ ང ་པོ་ རི ར ་

གདུལ་བྱ་དབང་པ་ོ རྣོན་པ་ོ ཚོར་དམིགས་ནས་ཤེ ར་ཕྱི ན་གྱི ་
ི ་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པ་ོ ཚོ་དང་
མད་ོ གསུ ང་བ་རེད། ད་ལྟ་འདར

རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོས་ཤེས་རབ་སྙངི ་པ་ོ བཏནོ ་པ་རེད། རྒྱ་

མཁྱེན་པའ་ི སྐད་ཆ་མེད་པར་ད་ོ སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མང་ཆེ ་བ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་ཆགས་ཡོ ད།
འཇི ག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་ཚོ ས་དཀོན་མཆོ ག་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་མ་གཏགོ ས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་ོ སྦྱང་སྟངས་
ཐག
ོ ་ད་ོ སྣང་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་གྱི་

ཆོས་ལུགས་ལ་བླ་ོ སྦྱང་སྟངས་གསུ ང་གི་ཡོད། དེའ་ི ནང་ཚན་

ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང་བླ་ོ སྦྱང་སྟངས་སྐརོ ་གསུ ང་གི ་
ཡོད།

དེ་ རི ང ་ཁ་སང་སྤྱི ར ་ཆོ ས ་དད་མེ ད ་མཁན་ཚོ ས ་ནཱ ་ ལེ ནྡ འི ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཚད་མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་རི ག་པ། སེམས་
ཁམས་རིག་པ། དཔེར་ན་ཚད་རལ
ྡུ ་དངས
ོ ་ཁམས་རི ག་པའི་

རྣམ་གཞག quantum physics ལ་དམི གས་བསལ་དོ་

སྣང་ཡོང་གི་འདུག

དེར་བརནྟེ ་སནྟོ ་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་འདི་

བྱུང་ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ ལྷག་ཕྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་འཛམ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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ི ་འདིའ་ི སྒང་ལ་ཆོས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐེ་ཚོ མ་བྱེད་མཁན་དེ་
བུ་གླང

མ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་ཡོང་གི་རེད།

ི ་གི་ཤར་ནུབ་
དུས་རབས་ ༢༠ དང་ ༢༡ ནང་འཛམ་གླང

འད ྲོགས་ནས་སྡདོ ་དགས
ོ །

ཚོ་གྲས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ནས་བསྡད་ཡོད་ན།

དུད་འགྲོ་གཅིག་སེམས་འཁྲུགས་

གཙོ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་གཞན་གཅེས་འཛིན་དགས
ོ ་

འགྲོ་བ་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡིན་

ཡིན་ན། དནོ ་དག་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་

དེའ་ི ཉེ་འཁར
ོ ་གྱི་དུད་འགྲོ་དེ་དག་

ི ་
ནང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོ སྣོང་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་འདར

ནའང་ཇི ་ཙམ་གཞན་གཅེས ་འཛི ན་གྱི ་ བླ་ོ ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།

ཆད་བག་ཕེབས་ནས་སྡདོ ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

འཛོམས་ཡོད་པ་འདི་དག་ཕ་མེས་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་ཆོས་ལ་ཤེ ས་ནས་དད་པ་ཐབོ ་པ་ཞིག་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད། ཅེས་དང་།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོ་ ༢༥༠༠ སྔནོ ་ལ་ངའ་ི བསྟན་པ་
བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་གྱི་རེད་ཅེས་གསུ ངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ཡིན་ན། དེའ་ི ཉེ་འཁར
ོ ་ལ་ཡོད་པའ་ི སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་ཚུན་
ད་ལྟ་དངས
ོ ་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་ལ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་
སྡག
ུ ་བསྔལ་མང་པ་ོ ཞིག་ཡོད།

སེམས་ཅན་ཚང་མ་བདེ་བ་

འདདོ ་པ་དང་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི་འདདོ ་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཡིན་ཡང་

ི ་གི ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ་མི ས་བཟོ་ཡི ་
འཛམ་བུ་གླང

བདེན་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་བདོ ་དང་། བདོ ་ཀྱི་བྱང་སོག་

འདུག

ན་ི སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལྷ་ོ ནས་ལྷ་ོ ལ་དར་བ་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་

དེ་གཉེན་པ་ོ བསནྟེ ་སྟངས་མ་ཤེས་པ་རེད།

པོ་རེད། ངོས་ཀྱི་བསམ་བླརོ ་འད་ི འདྲ་ཞིག་འཁར
ོ ་བ་རེད། ད་

འདུག བོད་ནས་ལྷ་ོ རྒྱ་གར་དང་ཧ་ི མཱ་ལ་ཡའ་ི རི་རྒྱུད་ཁག དེ་
ི ་ཡུ ལ་གྲུ་མང་པོར་ཁྱབ་འགྲོ་
དག་གིས་རྐནྱེ ་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླང

བ་ལྟ་བུ་འདུག ཅེས་དང་།

སྡག
ུ ་བསྔལ་འདདོ ་ནས་སྡག
ུ ་བསྔལ་བཟས
ོ ་པ་མ་རེད།

རྨོངས་པའ་ི དབང་གིས་རེད།

ཆགས་སྡང་གི་སྐནྱོ ་ཡོད་པ་
དཀནོ ་མཆོག་ལ་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཀྱང་གང་འཚམ་ཞིག་ནས་དཀནོ ་

མཆོག་གིས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱ་

གཞན་ཡང་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་གཞན་གཅེས ་

རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁ་འདུག གང་ལྟར་སེམས་དུལ་ན་བདེ་སྐྱིད་དང་
སེམས་མ་དུལ་ན་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོང་གི་རེད། མཐངོ ་ཆོས་སུ ་

ནང་། རང་ཉདི ་གཅེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་སྒ།ོ ། མ་རྣམས་

སདྲི ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་མང་ཡིན་ནའང་རེད། གང་

འཛི ན་སྐརོ ་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། བླ་མ་མཆོད་པའ་ི

ི ་གི་དབུ་ཁདྲི ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད།
ཡོད་པའ་ི འཛམ་གླང

གཅེས་འཛི ན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི།། ཞེས་གསུ ང་བ་དེ་རེད།

ལྟར ་རང་གཅེས ་འཛི ན་གྱི ་ གོང ་བུ ་ བྱས་ནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ འདུག

ཞི ་བདེ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན་ཉེ་འཁོར་གྱི་དུད་འགྲོ་ཚང་

བྱས་ན་མང་གཙོ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལས་པའ་ི ཡག་པ་ོ རེད།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ རེས་གཟའ་པ་

གྱི་བྱ་བ་མཛད་ཡོད།

ི ་འད་ི སྒང་ལ་སགྲོ ་ཆགས་དུད་འགྲོ་ཞིག་ཡི ན་ནའང་
འཛམ་གླང

གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་འདང་གི་མི་འདུག

ཆབ་

དངས
ོ ་གནས་

མང་

པ་རེད།

མང་གཙོ་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་རང་དོན་བསྒྲུབས་པ་

བ་ཡིན་སྟབས་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་གི་མ་རེད།
ི ་གང་སར་ལྟསོ ་དང་།
འཛམ་གླང

དེ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་

རེད་མ་གཏགོ ས་ཅུང་ཟད་ལྐགོ ་གྱུར་རེད་དམ་མ་རེད། མི འ་ི
དཀའ་ངལ་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེ ས་རབ་ཀྱི ས་སྡུག་

བསྔལ་ཉུ ང་དུ་བཏང་བ་དང་བདེ་བ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་

ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེ ས་རབ་ལ་བརནྟེ ་ནས་དྲན་རྒྱུ་

རྒོད་པ།ོ བྱེད་རྒྱུ་འབེལ་པ།ོ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་བཤུ་
གཞག
ོ ་གཏངོ ་རྒྱུ་དང་། མག་ོ སྐརོ ་གཏངོ ་རྒྱུ། དབང་ཡོ ད་བྱེད་

རྒྱུ་སོགས་ཡོང་གི་འདུག

འཛམ་གླི ང ་བདེ་ སྐྱི ད ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཡོ ང ་བར་ཕྱི ་ དང ོས ་པ ་ོ
གཅིག་པུས་འདང་གི་མི་འདུག སེམས་ལ་བྱམས་བརྩེ་དགོས་

རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོ རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་
རས
ྗེ ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའ་ི བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་མཛད།
ཐེངས་འདའི ་ི ཆོས་འབལ
ྲེ ་ཨིན་སྐད་དང་། ཧིན་སྐད།

རྒྱ་

སྐད། ཀ་ོ རི་ཡ། སི་པན། ར་ཤི་ཡ། ཝི་ཏི་ནམ། ཨི ་ཊ་ལི །
པརོ ་ཇུ་གྷལ།

སོག་སྐད་བཅས་ཀྱི་སྐད་ཐོག་གསུ ང་སྒྱུར་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོ བྲང་གིས་ངོ་དེབ་བརྒྱུད་

ཐད་གཏངོ ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས། །

སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ནས་བྷང་ལ་དེ་ཤི འ་ི སྐྱབས་བཅོལ་བ་སོགས་ལ་རོགས་ཕན་
གནང་ཐུབ་མི ན་ལྟསོ །

སངས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གནས་མཆོ ག་རྡོར་

གདན་དུ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་

སྐད་ཆ་མ་རེད།

བྱ་བ་མཛད་ཅེས་པ་དེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

ཡིག་འཇག
ོ ་མཛད་ནས་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་

ནའང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ཆོས་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་

འདྲ་བ་ཆགས་ཡོད།

གང་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐག
ོ ་ནས་འགྲེལ་

དེ་རིང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སནྟོ ་པ་མངནོ ་པར་

བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའ་ི བསྟན་པ་དུས་ད་
ལྟ་བར་དུ་གནས་ཡོད།
དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཕྱི་

གཏད་རབས་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི མཁས་

ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ཕྱིའ་ི ལུས་པ་ོ བདེ་ཐང་མ་གཏགོ ས་ནང་སེམས་

ི ་རླབས་ཆེ ན་
ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདར

མི་འདུག

སངྟོ ་གི་བཀའ་དབང་མ་སྩལ་གང
ོ ་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དོན།

རྫོགས་པ་འཚང་རྒྱ་བའ་ི གནས་མཆོག་རེད།

བསྟན་པའ་ི

པའི་དབང་པ་ོ ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། ཐག
ོ ས་མེད་སྐ་ུ མཆེད་

དེར་བརནྟེ ་དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོད་འདིར་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་

བ་དེ་ཕྱི་ལ་མཛུ བ་མོ ་འཛུ གས་རྒྱུ་མ་ཡི ན་པར་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་
བ་དེ་ནང་བླའོ ་ི སྒང་ལ་མཛུ ག་གུ་འཛུ གས་དགོས།

ལྟད་མོ་

བལྟས་ནས་མི ག་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་མི ག་གི་ཤེས་པས་ཉམས་
སུ ་མངྱོ ་། དེ་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་ཡིད་བླའོ ་ི སྒང་ལ་གནས་སྐབས་

ཀྱི་བདེ་བ་རེད།

མིག་གིས་ལྟད་མོ་མཐོང་བའི་སྐབས་ཡི ད་

དངས
ོ ་པ་ོ ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཕྱིན་ཡོད། ཡིན་ཡང་དངས
ོ ་པ་ོ

ཚིམ་པ་ཡོང་གི་རེད།

ཁམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེར་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་

ཡོང་གི་རེད་མ་གཏགོ ས་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་མ་སྐྱིད་པ་

མེད།

ལྟད་མོ་དེ་འགག་སོང་ན་གང་ཡང་

ཤེས་པར་སྒྲ་སྙན་པ་ོ ཐས
ོ ་པའ་ི སྐབས་ཡི ད་བླ་ོ ཚི མ་པ་

བཟ་ོ མཁན་དེ་ཡིད་བླའོ ་ི ཐག
ོ ་ནས་ཡོང་གི་ཡོ ད། ཡི ད་བླའོ ་ི སྒང་

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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ནས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད་སྟབས་ལུ ས་ཀྱི་སངྟེ ་ནས་སེམས་

འཁྲུགས་ནས་ཡོད་པ་དེ་མིག་གི་ཤེ ས་པས་ལྟད་མོ་བལྟས་པ་

དང་རྣའི་ཤེ ས་པས་སྒྲ་ཉན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐུ བ་ཀྱི་མི་
འདུག

སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་དེ་དག་མ་བརནྟེ ་པར་ཡིད་བླ་ོ ཁ་ོ རང་

གི་ཐོག་བསམ་བླ་ོ བཏང་། ཡིད་བླ་ོ མི་བདེ་བ་བཟ་ོ མཁན་དེ་ག་

ི ་
རེས་བཟོ་ཡི ་འདུག དེ་རྒྱུ་དང་རྐནྱེ ་ག་རེ་རེད་འདུག འདར
བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་གང་ལྟར་ཡིད་བླའོ ི་སྟེང་ནས་མ་སྐྱིད་པ་
ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཉུ ང་དུ་བཏང་ན།

སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱི་བླ་ོ

དེ་དག་སེམས་ལ་ཡི ད་ཚི མ་པ་དང་བླ་ོ བག་ཕེབས་པོ་ཡོ ང་གི ་
ཡོ ད།

གཙོ་བ་ོ ཡིད་བླརོ ་བརནྟེ ་ནས་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་འདུག

ི ་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པར
འཛམ་བུ་གླང
ོ ་
ལོ་སྟོང་ཕྲག་གི་རིང་ཕན་ཐག
ོ ས་བྱུང་ཡོད།

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ

རེད། ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་སྡམོ ་བརྒྱབ་ན། འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་པ་ོ

འདོད་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་དང་། འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་

པ་པོ་མི ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་ཡོད། ཇེའུ་དང་

ཁ་ཆེ ་ སོ ག ས་འཇི ག ་ར ནྟེ ་བཀོད ་པ་པ ་ོ འད དོ ་མཁན་ཆགས་

ཡོ ད། འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་པ་ོ འདདོ ་མཁན་ཚོས་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་པའི ་ སྐབ ས་དཀོན ་མཆོ ག ་གི ས ་མཁྱེན་ཞེས ་འགྲོ་གི ་
ཡོ ད། མི ་འུ་ཐུ ག་པའ་ི སྐབས་དཀནོ ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་ཞེས་

བླ་ོ འཇོག་ས་ཡོད་པས་ཕན་ཐག
ོ ས་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་

བརྒྱུད་འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་པ་ོ མི་འདོད་མཁན་གྲངས་ཅན་ལྷ་
མེ ད་པ་ནས་བཟུང་འཇིག་རནྟེ ་བཀོད་པ་པ་ོ མི་འདདོ ་མཁན་

ཚོ ས་བདེ་སྡག
ུ ་ཟེར་བ་སོ་སོའ་ི སེམས་ཀྱི་སངྟེ ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་

པ་དང་། གནད་འགག་ཤེས་པའ་ི ཐག
ུ ་བསྔལ་མ་ཡོང་
ོ ་ནས་སྡག
བ་དང་ཉུ ང་དུ་གཏངོ ་རྒྱུ།

ཡིད་བླའོ ་ི སྒང་ནས་སེམས་ཞི་ལྷདོ ་

ཡོ ང་རྒྱུ། དེའ་ི ནང་ཚན་ནས་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ལུགས་དེ་

ཡི ད་བླའོ ་ི རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཕྲ་གསུ ང་ཡོད། དཔེར་ན་ང་ཚོས་

བླ་ོ རིག་སྦངྱོ ་བའི་སྐབས་སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སོགས་

གང་ལྟར་ཡི ད་བླའོ ི་ཐོག་ཞི བ་ཚགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་བ་དང་།

དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་
སྡམ
ོ ་པ་འབག
ོ ་ཆོ ག་གི ་ཆོ ས་འབྲེལ་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ན་པོའི་

བཀའ་དབང་དབུ་འཛུ གས་མཛད་པ་དང་འབལ
ྲེ ་ཁོར་ཡུ ག་
གི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ི ་གི་ཚ་དདྲོ ་ཡར་
འཛམ་གླང

འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ངས
ོ ་རང་ཁར
ོ ་ཡུ ག་གི་མཁས་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས། མཁས་པ་ཞིག་གིས་འབྱུང་

ི ་བྱེ་ཐང་ཆགས་
འགྱུར་ལོ་ ༧༠ དང་ ༨༠ ནང་འཛམ་གླང

རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བསྐལ་
པ་ཆུས་འཇིག མེས་འཇིག་ཅེས་མངནོ ་པ་མཛོད་ནས་གསུ ང་

བ་བཞི ན་བསྐལ་པ་མེས་འཇིག་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་
པ་བཟ་ོ འདྲ་པ་ོ འདུག དེའ་ི ཆ་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནའང་ང་

ི ་ག་ལེར་ཚ་
ཚོས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག འཛམ་བུ་གླང

དདྲོ ་ཀྱིས་རྐནྱེ ་པས་མི་ཚོ་འཚོ་མ་ཐུ བ་པའི་མཚམས་ལ་སླབེ ་

བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་བཞིན་དུ་ང་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་
གསོད་རེས་བཏང་། མི་ཡིས་མི་ལ་འཚེ ་བ་བྱས། མི་ཡིས་མི་

ལ་དབང་ཡོད་བཤད་ན་ག་རེ་ཡོང་གི་རེད། ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ྱོ
པ་ོ རེད། ཅེས་དང་།

གཞན་ཡང་མགོ ན ་པ ་ོ གང་ཉ ིད ་མཆོ ག ་གི ས ་མ་ཎི ་ འད ནོ ་

དགས
ོ ་པའ་ི གལ་གནད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ཀྱིས་མ་ཎི་དྲུག་འབུམ་ཚར་མང་པ་ོ བཏནོ ་མངྱོ ་།

ངས
ོ ་

ཁྱེད་རང་

ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོང་གི་རེད། དེས་འདས་པ་ོ དང་མ་ཎི་ཡི ག་དྲུག་

ི ་ཀར་ཕན་ཐག
བགྲང་མཁན་གཉས
ོ ས་ཡོང་གི་རེད།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་།

ཅེས་

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་འབར་མ་

དང་། བྷང་ལ་དེ་ཤི། ཨ་ཕ་ི རི་ཁའ་ི བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ར་སྨནོ ་
ལམ་གྱི ་ཞལ་འདེབས་ནས་རོགས་ཕན་བྱེད་ཐུ བ་མིན་སྐར
ོ ་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ངས
ོ ་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་མཐོང་

བྱུང་། བྷང་ལ་དེ་ཤི་དང་ཨ་ཕ་ི རི་ཁའ་ི བཙན་བྱོལ་བ་ཧ་ཅང་
ཉམ་ཐག་པ་ོ དེ་འདྲ་འདུག སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བྱེད་

ི ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཁོངས་
རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག
འཛམ་གླང
ནས་སྐྱོ་པོ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ

ི ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་མི་སྐ་ྱོ པོ་ཚོ ར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་
རེད། འཛམ་གླང

མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡོད། སྨནོ ་ལམ་ལ་ཡོ ང་མཁན་
ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེར་ཞལ་འདེབས་གནང་ཐུ བ་

ན་ཡག་པ་ོ ཡོད།

པ་ོ དེ་འདྲ་འདུག

འབར་མ་ནས་ཐནོ ་པའི་བཙན་བྱོལ་བ་སྐྱོ་
ཁ་སང་བརྙན་འཕནྲི ་ནང་མཐོང་བྱུང་།

ཚོ ས་ཀྱང་མ་ཎི་འབུམ་དྲུག་བཏོན་པ་ཡི ན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་

བཙན་བྱོལ་བ་དེ་ཚོས།

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ ཡག་པ་ོ གཏངོ ་དགས
ོ །

སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ན་པའོ ི་བཀའ་དབང་ལེ གས་པར་

གི་རེད།

མ་ཎི་བགྲང་སྐབས་གཙོ་བ་ོ བྱམས་པ་དང་སྙངི ་ར།ྗེ
དེ་

བཞིན་སྤདྱོ ་འཇུག་འདནོ ་པའི་སྐབས་ལེ འུ་དྲུག་པ་དང་བརྒྱད་

པར་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་དགས
ོ ། སོ་སོའ་ི དགའ་ཉེ་བླ་ོ དཀར་དང་

གྲོགས་པ་ོ གྲོགས་མཆེད་གྲོངས་པའ་ི སྐབས། འདས་པའོ ་ི ཆེད་

དུ་དམི གས་ནས་མ་ཎི་དྲུག་འབུམ་རེ་འདནོ ་ཐུ བ་ན་ཏན་ཏན་

བརདྗོ ་དགས
ོ ་ཐུ ག་འདུག
གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

” ང་ཚོ་ཡང་མི ་ཡི ན་ ” ཞེས་

སྙངི ་ར།ྗེ ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

བོད་དང་བོད་མི།

༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཤེས་བྱ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་
འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་པ།
ནང་གི་

རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་འགྲོ་མཁན་དེ་ཕལ་ཆེར་བདོ ་པ་

བག་ཆགས་ཤེ ས ་སྒྲི བ ་བྱས་ནས་

གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ ཡོ ད། བར་སྐབས་

སེལ་བའ་ི དནོ ་མ་རེད།

མ་རི ག་པ་དང་དེས ་བཞག་པའི ་

དེ་ ལྟ ་ བུ འི ་ ཉ ནོ ་མོ ང ས་ཅན་དང་

ཉོན ་མོ ང ས་ཅན་མ་ཡི ན་པའི ་ མི ་

ཤེ ས ་པའི ་ མུ ན ་པའི ་ ཚོ གས་ཚང་
མ་སེ ལ ་བར་བྱེད་མཁན་ཞི ག ་ལ་

ག་ོ དགས
ོ །

འཇིག་རནྟེ ་བཀདོ ་པ་

པོ་འདོད་མཁན་གྱི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཚོ ་
དད་པ་གཅིག་པུ འི་ཐག
ོ ་ནས་ཕྱི ན་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༤ ཉནི ་གྱི་

པ་ཡིན་ན་འགྲིག་པ་རེད།

འཇིག་

རྟེན ་བཀོད ་པ་པོ་ མི ་འདོད ་མཁན་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༤༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་

གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།

ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༣༠༠༠༠ ལྷག་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་

རབ་ཐོག ་ནས་མི འི་ ཀླད ་པས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་སེ མ ས་

མགོན་ཆེན་པ་ོ མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་དད་

ལས་འཇམ་དཔལ་ནང་སྒྲུབ་རས
ྲོ ་དཀར་
ྗེ ་གནང་དང་། སྒལ
རྗེས་གནང་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་ཐག
ོ ་མར་མགནོ ་པ་ོ མཆོག་

སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ བཏང་།

གང་ལྟར་

ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྟབས་ཤེས་རབ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་

དེ་རིང་ནས་གནངས་ཉནི ་བར་

རེད། ཤེས་རབ་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་གསལ་བ། ཤེས་རབ་མྱུར་

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་དེའ་ི འཕ་ྲོ སྐངྱོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འཇམ་

པ་རྩོད་མཁན་ཚོས་རྩོད་པ་ཡག་པ་ོ བྱས་ནས་ཕྱིན་ན་ལུང་ཙམ་

གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ི ་ལོར་འགོ་བཙུགས་པའི་
བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རིང་ན་ནང
དབྱངས་ཆོས་སྐར
ོ ་བླ་མ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ནས་མར་

བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་རེད། ཁང
ོ ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ལུག་རྫི་
བྱས་ནས་བཞུགས་སྐབས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐ་ུ ནག་པོ་

ཞིག་མདུན་ན་བཞུགས་པ་མཇལ།

དེ་ནས་བཟུང་ནམ་སདྟོ ་

ལ་ར ་ྗེ བཙུ ན ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི ་ ཞལ་མཇལ་བཞི ན ་

ཡོ ད། བླ་མ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བ་ོ ར་ྡོ ར་ྗེ ནས་བཟུང་མར་འཇམ་
དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། ངས
ོ ་ཀྱིས་སྟག་བྲག་

རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།
དཔལ་དབྱངས་ཞུ་བ་ན།ི

ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་

གཞནོ ་ནུའ་ི སྐ་ུ ལུས་འཆང་བ་པ།ོ

།ཡེ ་ཤེས་སྒྲོན་མེས་རབ་ཏུ ་བརྒྱན།

།འཇིག་རནྟེ ་གསུ མ་གྱི་

མུན་སེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཞེས་འཇི ག་རྟེན་གསུ མ་གྱི་མུ ན་པ་སེལ་ཞེས་པ་ཕྱིའི་མུ ན་པ་

གཅིག་པུ་མ་གཏགོ ས་མེད།

སྔ་མོ་ཡིན་ན་སོག་པོའ་ི ནང་དུ་

སོག་པའོ ་ི ནང་ཉམས་པ་རེད།

ད་ཆ་བོད་གཅིག་པུ་རེད།

རང་ཉདི ་ཀྱི་བླའོ ི་མུ ན་པ་སེལ་བར་གཞུང་ཆེན་སྦྱངས་པ་དང་
རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་སྦྱང་རྒྱུ་རེད།
བསྟན་པ་འཛི ན་
སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུ མ་ཟེར་བ་དེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུ མ་གྱི་ཐག
ོ ་

ནས་ཡོང་དགས
ོ །

འཆད་པ་དང་རྩོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཡག་

པ་ོ ཡོད་ནའང་དཔྱད་པ་བྱས་པའ་ི སྐབས་ཧ་ཅང་བཤད་རྒྱུ་མེད་
པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས།

འཆད་པ་དང་རྩོམ་པའི་ཤེས་

རབ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་ཡང་རྩོད་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོ ཆགས་ཡོད། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་

ཉདི ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་ཀྱིས་

དབང་ལུ ང་རས
ྗེ ་གནང་སྐབས་སུ ་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཡུ ལ་ལུ ང་མང་
པརོ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

དེ་རིང་ཡང་ཡུ ལ་ལུང་འདྲ་མི ན་དུ་

དྲ་རྒྱའ་ི ཐག
ོ ་ནས་ད་ོ སྣང་གིས་ཉན་སྡདོ ་མཁན་ཡོ ད། བླ་མའི་

ངས
ོ ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ཕན་པའ་ི ཕན་སེམས་ཀྱི་འདུན་པའི་
ཤུགས་དང་།

ཁྱོད་རང་ཚོ་ཕག
ྱོ ས་དང་མཚམས་སུ ་འཁོད་

ི ་རྩོད་
བ། ཤེས་རབ་ཟབ་པ་བཅས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་འདར

མཁན་གྱི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་དད་ལྡན་ཚོས་ཀྱང་འདུན་པ་

ལ་བརནྟེ ་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་།

ཉདི ་ཞལ་བཞུགས་པའ་ི སྐབས་སུ ་འཕནྲི ་གྱི་སྒ་ོ ནས་བསྙནེ ་པར་

ཤེས་རབ་

གསལ་བ། ཤེས་རབ་མྱུར་བ། ཤེས་རབ་ཟབ་པ་བཅས་ཀྱི་

ར་ྩེ གཅིག་པའ་ི ཐག
ོ ་ཉན་པ་ཡིན་ན།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་

རག
ྫོ ས་ཟེར་བ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད། དགག་བྱ་ཡོ ད་ནས་བསྙནེ ་

དེར་བརནྟེ ་ནང་གི་མུན་པ་སེལ་བར་

རག
ྫོ ས་སྒྲུབ་སར་ཡོང་མ་ཐུ བ་པ་ཚོར་འཕནྲི ་གྱི་སྒ་ོ ནས་བསྙནེ ་

ཆེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་གསལ་བ། ཤེས་རབ་མྱུར་བ། ཤེས་

རེད། དུས་ཡུ ན་གང་འཚམ་འགར
ོ ་གྱི་ཡོད། དེང་སང་གླགོ ་

སྒང་ལ་སླབེ ་ཀྱི་འདུག

ཡག་ཤོས་དེ་གཞུ ན་ཆེ ན་ལ་སླབོ ་གཉེར་བརྒྱབ་ན་ཤེ ས་རབ་
རབ་ཟབ་པ་བཅས་ཚང་མ་དེ་ནས་ཡོང་གི་འདུག

དེ་རིང་

འདིར་གྲྭ་ས་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དཔེ་ཆ་བ་མང་པ་ོ ཡོད་པ་

རེད།

ང་ཚོ་བདོ ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ལ་བཀའ་དནྲི ་ཅན་

གྱི ་མཁན་སླབོ ་ཆོས་གསུ མ་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོ མཁན་ཆེ ན་ཞི་

བ་འཚོས།

ང་ཚོར་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་བཞིན་ཚད་མ་རིག་

ི ་ནང་དུ་ནང་
པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་གླང
པ་མང་པ་ོ ཡོད།

འནོ ་ཀྱང་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

རག
ྫོ ས་སྒྲུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཁ་པར་ཡོ ད་པ་མ་

འཕནྲི ་གྱི་ཐག
ོ ་ནས་ས་ཆ་ཉེ་འགྱང་མེ ད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་

སྟབས་ཁྱོད་རང་ཚོ ་ཕྱོགས་དང་མཚམས་སུ ་འཁོད་མཁན་

དད་པ་ཅན་ཚང་མར་དབང་དང་རྗེས་གནང་འདི་དག་ཐོབ་

ཀྱི་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་སྒྲུབ་ཞག་དབུ་

འཛུ གས་ཀྱིས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐར
ོ ་ལས་འཇམ་དཔལ་

ནང་སྒྲུབ་རས
སྒལ
ྲོ ་དཀར་རྗེས་གནང་དབུ་
ྗེ ་གནང་དང་།
འཛུ གས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས། །

ི ་པའ་ི ཤེས་བྱ།
༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གཉས

བོད་དང་བོད་མི།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ད་ུ
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ ཉནི ་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོ ང་མཁན་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅིག་ལ་ཐུ ག་

ལ་བཞག་པ་དེ་གཅིག་པུ་མིན།

ཆེན་པ་ོ མཆོག་གི ས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་དུས་འཁོར་

གྱི ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲར་ཁུངས་གཏུ གས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་

དེ་ཕལ་ཆེར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་

བརྒྱབ་པ་ཡིན།

ཡག་ཤོས་རེད། བདོ ་གངས་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཚོ ད་ ༨།༤༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ ་༸གང
ོ ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ ་
གསུ ང་ཆོས་ར་བའི་ནང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་

ྲི ་པ་ོ འཁར
སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠༠ ཧལ
ོ ་བའ་ི

པ་ཡིན། བདོ ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སངས་རྒྱས་པའ་ི ཆོས་དེ་རྒྱ་གར་

གསལ་པ་ོ རེད། དེར་བརནྟེ ་ངས
ོ ་ཀྱིས་ཁང
ོ ་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་
དེ་རིང་ཁ་སང་དངས
ོ ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་

ཚང་མས་ཉམས་ལེན་ཡག་

པ་ོ བྱེད་དགས
ོ ། མད་ོ སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོ ད་པ་

ཆགས་འདུག དེ་དག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡང་བོད་ཡི ག་

བཀའ་དྲིན་རས
ྗེ ་དྲན་སླད་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཁང་དང་རྒྱལ་

འཛམ་གླིང་ནང་དུ་ནང་པ་མང་ཤོ ས་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་

ི ་
འདི་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་བོད་གཞི ས་ལུ ས་རྒྱ་ཆེ ་མི་མང་གི་སྙང

དགེ་ལུ གས་པའི་གདན་ས་ཁག་གི ་དགེ་འདུན་རྣམ་པས་སྙན་

གང་ཉིད་མཆོ ག་གིས་གོ་ལའི་ཚ་དདྲོ ་འཕེལ་བཞིན་པའི་སྐརོ ་

ནང་དུའང་ནང་པ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག བོད་གངས་

སྤྱིའ་ི དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ག་ོ སྒྲིག་གནང་བ་ལྟར། རི་བ་ོ

རྩོམ་དང་དཔྱད་རྩོམ་འབྲི་རྩོམ་འགྲན་སྡུར་ནང་ཨང་རི མ་
ཡང་རར
ྩེ ་སོན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་སྐུ་པར་བསྒྲོན་རྗེས་འཇམ་

དབྱངས་ཆོས་སྐར
ོ ་ལས་ཆོ ས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུ མ་གྱི་

རྗེས་གནང་བཀའ་དནྲི ་སྩོལ་སྐབས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

ི ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་དད་པས་
དེ་རིང་འདར

འདུས་པའི་སྐྱ་སེར་ཕ་ོ མོ་སངྟོ ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་
མ་འདིར་ཁེ་སང་བསག་རྒྱུའ་ི ཆེད་དུ་ཡོང་བ་མ་རེད།

དད་

པ་དང་འདུན་པའི་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་གནས་འདིར་འདུས་པ་
རེད།

དེ་བཞིན་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་མཐངོ ་མཁན་

མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མས་དད་འདུན་ར་ྩེ གཅིག་ཏུ ་

ཉན་ནས་བསྡད་ཡོད།

དེ་རིང་གི་ཆོས་སྐརོ ་འད་ི བསྟན་པ་

སྤྱི་བཙན་དང་གང་ཟག་སྒསོ ་བཙན་ཞེས་བཤད་པའ་ི ནང་ནས་

གང་ཟག་སྒསོ ་བཙན་གྱི་ཆོས་སྐརོ ་ཆགས་ཡོད། བསྟན་པ་སྤྱི་

ི ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་
བཙན་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འཛམ་གླང
ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད།

བསྟན་པ་སྤྱི ་བཙན་གྱི ་དབང་དུ་བྱས་ན་སེ མས་ཅན་ཐམས་

ཅད་གཉེན ་དུ་ བལྟ་ རྒྱུ ་རེ ད ་མ་གཏོག ས་དགྲ་བགེག ས་ཞེས ་
འདུལ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ གཏངོ ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག

བསྟན་

པ་སྤྱི་བཙན་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོ ཡོད། དངས
ོ ་གནས་དྲང་

ནག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་དང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་མགནོ ་པ་ོ
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ །

སབྟོ ས་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས་ཟནི ་ནས་བསྡད་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་བསྟན་པ་འད་ི བདོ ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཙམ་མ་

ད་ལྟ་མཐོང་ཆོ ས་སུ ་ཡོ ད་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་

ཡི ན་པར་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ་ཚང་མར་ཏན་ཏན་ཁྱབ་ངེས་རེད།

མི་ཡིས་མི་གསོད་རེས་གཏངོ ་གི་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་

མི་མང་པས
ོ ་བདོ ་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

ར་ཛི ལ་ཡུ ལ་དུ་ནགས་ལ་མེ ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ ་ཤོ ར་བ་མ་ཟད།

བསྟན་པ་ཡུ ན་རིང་གནས་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་

ཅན་ཀངྒ་རོ་ Kangaroo སོགས་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པ་ོ མེས་ཚིག་

ཡིན།

ཕྱིན་འདུག ཉ་ི མའ་ི ཚ་ད ྲོད་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན། དེ་ལ་བརནྟེ ་

ི ་ལོའི་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་ན་ནང

རང་བཞིན་གྱིས་ཚ་དྲོད་ཡར་འཕེལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

མཐའ་དོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛིན་

ི ་འདའི ་ི སྒང་ལ་
བསམ་བླ་ོ ཐངོ ས་དང་། ད་ལྟ་རང་འཛམ་བུ་གླང

ི ་གི་ཚ་དདྲོ ་ཡར་འཕེལ་ནས་ཉེ་ལམ་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་བྷ་
བུ་གླང
ད་ལྟ་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ནང་མེའི་འཇིགས་པ་བྱུང་ནས་སེམས་

འདུག

མི་ཁག་གཅིག་ཀྱང་མེས་ཚིག་ནས་འདས་གྲོངས་

ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་མི ་ཡི ས་བཟོས་པའི་རྙ ག
ོ ་གྲའི་ཐོག་
འདུག

ི ་གི་ཚ་ད ྲོད་རྒྱས་པར་བརནྟེ ་ནས་དཀའ་
འཛམ་གླང

ངལ་འཕྲད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་ཐད་ཀར་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་
མེད། ང་ཚོས་ཕྲན་བུ་ཁར
ོ ་ཡུ ག་གི་ཐག
ོ ་ད་ོ སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་

ི ་
ལས་གཞན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་འཛམ་གླང
གི་ཚ་དདྲོ ་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་རྙགོ ་གྲ་མང་པ་ོ ཞེ་དྲག་ཡོད། ཨ་ཕ་ི

རི་ཀའི་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་ཆར་པ་མང་དྲགས་ནས་ཆུ་ལོ ག་གི ་

དཀའ་ངལ་དང་། ས་ཆ་མང་པ་ོ ཞིག་ལ་ཚ་ད ྲོད་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་

གནས་སེམས་ལ་འགུལ་སྐདྱོ ་ཐེབས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་དང་།

སྡག
ུ ་བསྔལ་ཡོང་གི་འདུག ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་།

བའ་ི ཕ་ོ བྲང་དུ་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅི ག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་

སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ ། ཆོས་འབལ
ྲེ ་སའ་ི ས་ཆ་གཅིག་ལ་

གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོ གང་ཉདི ་མཆོ ག་གི ས་རྡོར་གདན་རྒྱལ་

མཐར་མགནོ ་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

སླབོ ་སྩལ་བ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད་དནོ །

ུ ་རག
ུ ་བྱས་ནས་བླ་མས་འདནོ ་པ་བཏནོ ། གཏར
རག
ོ ་མ་མག་ོ

ནང་པ་མིན་པའི་ལུ ང་པ་ཚོའི་ནང་ལའང་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་
པ་འད་ི ལ་ཡིད་འཕགྲོ ་ནས་ད་ོ སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་

མང་པར
ོ ་ཕན་ཐག
ོ ས་ཡོང་བར་ངས
ོ ་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱག་གི་

ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀྱང་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱག་རོགས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

གྱི ་ཆོ ས་འབྲེལ་འཕྲོ་སྐྱོང་ཡོ ངས་སུ ་ལེ གས་གྲུབ་བྱུང་འདུག

འཇམ་དཔལ་ལྷུན ་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་ཆོ ས ་སྐབ ས་ཀྱི ་
རྩིས་ཁྲ་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་ཞུས་བསནྟུ །

གནས་མཆོག་རྡོར་གདན་

དགེ་ ལྡན ་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན ་མོ ་ གོ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་
མི་སེར་བྱེས་ཕུར་བུ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་ཐེངས་འདིར་

སྤྱི ་ནར
ོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་
སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་ལྟར་བྷང་ལ་དེ་ཤི་དང་། ཨ་ཕི་རི ་ཀ་སོགས་ཀྱི་

སྐྱབས་བཅལ
ོ ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་གསུ ང་ཆོ ས་སྐབས་

ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒརོ ་ས་ཡ་གཅི ག་བྱུང་བ་ཁག་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་

ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།

