
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣9 རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་འབྲུག་ལོ། བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 51 ཨང༌། 33 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

22nd August 2012

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན ་རྒྱལ ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

Vol. 51 Issue 33  Price Rs. 1

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་བཞིན་པ།

༄༅། །འད་ིགར་སེྦང་ལོར་ལོྷ་སིྱྤ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། ཉ་ེལམ་་ཀར་ན་ཊ་ཀའ་ིམངའ་སེྡ་

ནང་བུྱང་བའ་ིགནས་སྟངས་སིྱྤ་དང༌། ལྷག་པར་

ལོྷ་གཞིས་ཁག་དང་བོད་མི་གནས་སོྡད་བེྱད་སའི་

ས་གནས་ཁག་གི་བདེ་འཇགས་གནས་སྟངས། 

བོད་པའི་ན་གཞོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྱྒས་ཀིྱ་སྨན་

བཅོས་གནས་སྟངས་སོགས་ཀིྱ་ཐད་གཟིགས་ཞིབ་

སླད་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་རྱྒ་རི་སོྲྒལ་མ་མཆོག་ཕིྱ་

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སེྦང་ལོར་གནམ་

ཐང་དུ་འབོྱར་སྐབས་སེྦང་ལོར་ལོྷ་སིྱྤ་ཀརྨ་སེང་

ག་ེལགས་ཀིྱས་ཕེབས་བསུའ་ིསེྣ་ལེན་ཞུས། ཕིྱ་

ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་

མ་ེསོར་རུ་Krishna Rajendra སྨན་ཁང་དུ་

ན་གཞོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྱྒས་ཀིྱ་འཕོྲད་བསེྟན་

གནས་སྟངས་གཟིགས་ཞིབ་སླད་ཕེབས་ཏེ་ཁོ་པའི་

སྨན་བཅོས་ཐོག་རོགས་སོྱྐར་གང་ཐུབ་གནང་རུྱྒའི་

ཞལ་བཞེས་གནང༌། སྐབས་དེར་འབེྲལ་ཡོད་སྨན་

པ་དང་སྨན་ཁང་སིྱྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ད་ལྟའི་

ཆར་ཁ་ོཔའ་ིསོྲག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པའ་ིསོྐར་སྙན་སེང་

ཞུས། ཕིྱ་དོྲ་སེྦང་ལོར་དུ་ཕིྱར་ཕེབས་ཀིྱས་མངའ་སེྡ་

གྲངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཚོགས་ཆུང་ [Karnataka 

State Minority Commission] ཚོགས་

གཙ་ོསུྐ་ཞབས་ Shri. Anwar Manippady 

མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང༌། ད་ེརེྗས་

མངའ་སེྡ་སིྱྤ་ཁྱབ་བོླན་ཆེན་གཞོན་པ་དང་ནང་སིྲད་

བོླན་ཆེན་གཅིག་ལོྕགས་སུྐ་ཞབས་ R.Ashok  

མཆོག་དང་མངའ་སེྡ་སིྱྤ་ཁྱབ་སུྐ་སུྲང་རྣམས་གཉིས་

སེྦང་ལོར་བོད་ཁིྱམ་སོྡད་ཁང་དུ་བོད་པའི་མཐོ་སོླབ་

སོླབ་མ་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ཕེབས་ཏེ་མངའ་སེྡ་

གཞུང་ནས་རྱྒ་གར་བྱང་ཤར་མི་རིགས་དང་བོད་

པ་བཅས་ཚང་མར་བདེ་འཇགས་སུྲང་སོྱྐབ་ཀིྱ་གོ་

སིྲྒག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད་པས་སེམས་འཚབ་

གནང་མི་དགོས་ཞུས་པར་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་

རྱྒ་རི་སོྲྒལ་མ་མཆོག་གིས་བོད་མི་གནས་སོྡད་དང་

བོད་ཁིྱམ་སོྡད་ཁང་དུ་ཆེད་མངགས་ཕེབས་པར་

བསྔགས་བརོྗད་དང་སྲྦགས་བོད་པའི་སོླབ་ཕུྲག་ཚོ་

ཐུག་འཕྲད་གནང་བར་ཐུགས་རེྗ་ཆ་ེཞུས། ཕིྱ་ཚེས་ 

༢༠ ཉིན་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀིྱ་ཕོྱགས་བཞུགས་སིྱྤ་འཐུས་རྣམ་

པ་དང། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ། སིྱྤ་མཐུན་

མཉམ་འབེྲལ་གིྱ་སིྱྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ན་ིལ་མ་གྷ་

ལམ་ལས་རིག་སོྱྦང་བརྡར་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 

ལོྷ་སིྱྤ་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་འབེྲལ་ཡོད་ལས་བེྱད་བཅས་

སེྦང་ལོར་ལོྷ་སིྱྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷན་འཛོམས་ཀིྱས་

ད་བར་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་གོང་གསལ་གནད་

དོན་དང་འབེྲལ་བའི་ལས་དོན་ཇི་བྱས་གསན་ཞིབ་

དང་མ་འོངས་གནང་ཕོྱགས་ཇི་དགེ་གོ་བསུྡར་

ལུྷག་པ་ོགནང། ཕིྱ་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མངའ་སེྡ་སིྱྤ་

ཁྱབ་བོླན་ཆེན་གཞོན་པ་དང་ནང་སིྲད་བོླན་ཆེན་

གཅིག་ལོྕགས་སུྐ་ཞབས་ R.Ashok  མཆོག་

གི་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་འབེྲལ་མཇལ་འཕྲད་

གནང་སེྟ་བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་མངའ་སེྡ་གཞུང་

ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་སུ་

དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་

ཐུགས་རེྗ་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཕིྱ་ཚེས་ ༢༢ ནས་ལོྷ་

ཕོྱགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་

སོྐར་གནང་འཆར་ཡོད་སོྐར་ཡང་ཞུས་ཡོད། ཕིྱ་

ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་

མཆོག་ཀ་ོལ་ིགྷལ་དང༌། ཧུན་སུར། སེྦལ་ཀོབ། 

མོན་གོྷ་བཅས་ཀིྱ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

ཏུ་གཟིགས་སོྐར་གནང་སེྟ་སེར་སྱྐ་མི་མང་རྣམས་

ཐུག་འཕྲད་ཀིྱས་ལམ་སོྟན་གསུང་བཤད་གནང་

རུྱྒ་དང༌། ཕིྱ་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སེྦང་ལོར་ནས་མཁའ་

ལམ་བརུྱྒད་ལིྡ་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རུྱྒ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

ཨེ་ཝེ་ཝེས་རྒྱ༌ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་བཟུང་ཨེ་ཝེ་ཝེས་རྒྱ༌ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་བཟུང་

བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་ཕུལ་བྱུང་གི་དེང་རབས་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིར་དུས་ཡུན་

གང་ཙམ་འགོར་རྱྒུར་བརྟེན། རིང་མིན་བོད་མི་

མང་སྱྤི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་ ༤ པ་དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་

ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་

སོང་བའི་གསལ་བསྲྒགས་སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ལ།།

སྒྱུ་རྩལ་བར་ཡོངས་གྲགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་པའི་རྒྱ ་རིགས་ཨེ་ཝེ་ཝེས་ཉེ ་ལམ་ཕོ་

རིང་པོ་ལི་སི་ Foreign Policy ཞེས་པའི་

གསར་འགྱུར་དྲ་ལམ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཇོ་ན་

ཐན་ལན་ཌི་རེ་ཐི་ JONATHAN LAN-

DRETH ལགས་ཀྱིས་ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་

སར་དེ་སྔོན་བསྐྱོད་མྱོང་ཡོད་མེད་འདྲི་སྐབས། 

ཁོང་ནས་བོད་མི་ཚོས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་

ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་འགྲོ་རྒྱུར་ང་རང་ངོ་ཚ་པོ་

ཡོང་ས་རེད།  ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་རིང་ནས་ད་

བར་བོད་ནང་དུ ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་བོད་མི་གྲངས་བཞི་བཅུ་བརྒལ་བ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་ཀྱང་དེའི་སྐོར་སུས་ཀྱང་སྐད་ཆ་

ཤོད་ཀྱི་མེད། བོད་མི་ཚོར་བརྩི་བཀུར་ཡོད་ན། 

ཁོང་ཚོར་ཐེ་བྱུས་མ་བྱས་པར་འཇོག་དགོས། 

ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།   

བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གདུང་བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་

ཚོགས་པ།ཚོགས་པ།

༄༅། །འདི་གར་བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་

གླིང། མཱ་ནང་། རྡོར་སྤ་ཊན་ནོར་འཛིན་གླིང་

གཞིས་ལས་ཁང་གིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་

བྱེ་བྲག་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་

སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་

ཕོ་མོ་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་ཆེད་

དང། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་  ༨ 

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཁུར་

གྱི ་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་

དུས་ཚིགས་འཁེལ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན།  ས་

གནས་བོད་མི་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བོད་

དོན་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་སླད་

སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ཁ་ཆེའི་བླ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་

ལྷག་པའ་ིཉིན་བོད་མིའ་ིསིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་བཀའ་བོླན་

ཁིྲ་པ་མཁས་དབང་བོླ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

རྱྒ་གར་རྱྒལ་ས་ལིྡ་ལིར་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་ཇ་མཱ་མ་

ས་ིཇ་ིད་ིཆིག་སིྲྒལ་ཚོགས་པའ་ི Jama Masjid 

United Forum ཚོགས་གཙ་ོཁ་ཆེའ་ིབླ་ཆེན་སུྐ་

ཞབས་ས་ཡ་ིད་ིཡཱ་ཧཱ་བུྷ་ཁཱ་ར་ི Mr. Syed Yahya 

Bukhari མཆོག་ག་ིགཟིམ་ཤག་ཏུ་བཅར་ཏ་ེཁོང་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་

ཁིྲ་མཆོག་གིས་བླ་ཆེན་མཆོག་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་

གོྲགས་ཚོར་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཕོྱགས་ཀིྱ་དུས་ཆེན་ཧ་

ཅང་རྩ་ཆ་ེབ་ཨ་ིདིའ་ི(Eid) འཚམས་འདིྲ་ཞུས་པ་དང་

སྲྦགས། བོད་མིའ་ིབུྱང་རབས་ལ་ོརུྱྒས་ཁོྲད་བོད་མ་ི

ཁ་ཆ་ེབ་རྣམས་ཀིྱས་བོད་མ་ིབིྱངས་དང་ལྷན་འཆམ་

མཐུན་ངང་སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་དཔལ་ཡོན་ལ་ལོངས་སུ་

སོྱྤད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་སུྐ་ཕེྲང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བོད་མ་ིཁ་ཆ་ེབ་ཚོར་

ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་བཞེང་རུྱྒས་མཚོན་དམིགས་བསལ་

གཟིགས་སོྱྐང་མཛད་ཡོད།

 དེང་སྐབས་སུའང་རྱྒ་གར་ནང་བོད་

མ་ིཁ་ཆ་ེཡོད་པ་རྣམས་ཕལ་མ་ོཆ་ེཀ་ཤ་ིམ་ིརིའ་ིནང་

དུ་གནས་སོྡད་བེྱད་བཞིན་ཡོད་། ཁོང་ཚོས་བོད་

མིའི་རིག་གཞུང་རུྱྒན་འཛིན་ཐོག་རང་གི་ཕ་མེས་

ཀིྱ་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ཉམས་ལེན་བེྱད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་པ་མ་ཟད། ཉ་ེལམ་ཁ་ཆེའ་ིསིྱྤ་ཚོགས་ཁོྲད་

བོད་མིར་མཐོང་ཚུལ་ལོག་པ་བཟོས་པའི་འཁོྱག་

བཤད་ཀིྱ་རུྫན་གཏམ་དེ་དག་གཞི་རྩ་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།  ལྷག་པར་བཀའ་ཁིྲ་

མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་རེྱྐ་རུྒ་མདོར་ས་ཡོམ་བུྱང་

སྐབས་ཀིྱ་འདྲ་པར་ཁག་གཅིག་བླ་ཆེན་མཆོག་ལ་

བསྟན་ནས། སིྱྤ་ཚོགས་དཀོྲག་རེྱྐན་བཟ་ོརུྱྒའ་ིཔར་

རིགས་ད་ེདག་དོན་དངོས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་

མདོ་ཁམས་རེྱྐ་རུྒ་མདོར་ས་ཡོམ་གིྱ་གོད་ཆག་

ཚབས་ཆ་ེཕོག་རེྗས། བོད་མ་ིདག་ེའདུན་པ་ཚོས་

དྭངས་བླངས་ཐོག་ནས་ས་ཡོམ་འོག་རེྱྐན་འདས་

སུ་གུྱར་བའི་བོད་མི་བརྱྒ་ཕྲག་མང་པོའི་ཕུང་པོ་

མཉམ་སེྲག་གི་ཞུགས་འབུལ་བེྱད་བཞིན་པའི་

པར་རིགས་ཡིན་པ་ར་སོྲྤད་གསལ་པོ་གནང་ཡོད། 

ཕོྱགས་མཚུངས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་

༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མོྱང་མཁན་བྷར་

མའ་ིམང་གཙ་ོདོན་གཉེར་བ་ལྕམ་སུྐ་ཨང་སང་སུ་ཀིྱ་

Ms. Aung Sang Sui Kyi མཆོག་ལ་གསུང་

འཕིྲན་ཞིག་བཏང་གནང་མཛད་པ་བརུྱྒད། བྷར་མའ་ི

ནང་ར་ོཧིང་རྱྒ་ Rohingya ཞེས་ཁ་ཆེའ་ིསྱྐབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡུལ་མིས་དྲག་པོའི་རོྒལ་རུྡང་

བཏང་བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་

འཚབ་ཧ་ཅང་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་བཀའ་སྩལ་ཡོད་

སོྐར་ཞུས་པ་མ་ཟད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལིྡ་ལི་སུྐ་ཚབ་

དོན་གཅོད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལིྡ་ལིར་

རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་བྷར་མའི་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་

ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་རུྱྒ་བཀའ་སོླབ་སྩལ་ཡོད་

ཀྱང་གཞུང་ཚབ་ངོས་ནས་ད་བར་དུས་ཚོད་གཏན་

འབེབས་གནང་མ་ཐུབ། ཅེས་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་

གིས་ཞུས། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཁ་ཆེའ་ིབླ་ཆེན་

མཆོག་ནས་ཀྱང་ཇ་མཱ་མ་ས་ིཇ་ིདིའ་ིལྷ་ཁང་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་གནས་གཟིགས་སུ་

ཆིབས་སུྱྒར་བསྱྐངས་སྐབས་བླ་ཆེན་རང་ཉིད་ཀིྱས་

ཕེབས་བསུར་བཅར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་དུས་

རྟག་ཏུ་བོད་མིའ་ིདབུ་ཁིྲད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་

བརིྩ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སོྐར་གསུངས་པ་དང་

སྲྦགས། བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བུྱང་བ་

དེར་ཁ་ཆེའི་བླ་ཆེན་མཆོག་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བུྱང། 

སླད་ཀྱང་བོད་མི་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་མཐུན་ལམ་

བཟང་པོ་བསུྲྐན་ཆེད་མཇལ་འཕྲད་དེ་འདྲ་ཡང་ཡང་

གནང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་འདོན་སྐབས། 

བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་ནས་ཀྱང་དེ་ལུགས་འབད་བརོྩན་

གནང་རུྱྒ་ཡིན་སོྐར་ཞུས་ཏེ་མཇལ་འཕྲད་ལེགས་

པར་གུྲབ། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ལིྡ་ལིའ་ིསུྐ་ཚབ་དོན་

གཅོད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁ་ཆེའ་ིགསར་འགུྱར་

བརུྱྒད་ལམ་གྲགས་ཆ་ེབ་གཉིས་ཀིྱ་གསར་འགོད་པ་

ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 22

རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་མཚན་མོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སྒར་ཀིརིྟའ་ིབེྱས་པ་

གྭྲ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབེྲལ་མཐུད་པ་བོླ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་

ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་རྔ་པ་རང་སོྱྐང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རོྫང་

རྱྒལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཞང་ད་ཐོག་སེྡ་བའི་གཞིམ་གོན་

ཚང་ག་ིགྭྲ་བོླ་བཟང་སེང་ག་ེལགས། རང་ལ་ོ ༡༩ 

ཡས་མས་ཅན་དང་། ཚ་ོབདུན་ཞང་གཙུག་ཚ་ེསེྡ་

བའི་མོས་སོྐས་གོྱ་ཚང་གི་གྭྲ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 

རང་ལ་ོ ༡༨ ཡས་མས། ཚ་ོབདུན་ཞང་མཁར་དགུ་

སེྡ་བའ་ིགྭྲ་རྣམ་སྲས་ལགས། རང་ལ་ོ ༡༨ ཡས་

མས་ཡིན་པ་བཅས་འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༡༢ ཉིན་གིྱ་

མཚན་མོ་དགོན་པའི་གྭྲ་ཤག་སོ་སོ་ནས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཤིང་། ད་བར་གང་དུ་ཁིྲད་ཡོད་མེད་

སོགས་ཀིྱ་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་རོྟགས་

ཐུབ་མེད། ཁོང་གསུམ་ན་ིརྱྒལ་རོང་ཚ་ོབདུན་

ཀིརིྟ་དགོན་པའ་ིགྭྲ་པ་ཡིན་ཞིང་། བོླ་བཟང་སེང་ག་ེ

ལགས་དང་རྣམ་སྲས་ལགས་གཉིས་འཛིན་གྭྲ་ཁ་

མདོག་གོང་མ་དང་། ཡར་འཕེལ་ལགས་འཛིན་

གྭྲ་རྟགས་རིགས་ཡིན་འདུག ད་ེབཞིན་རྔ་པ་རང་

སོྱྐང་ཁུལ་གིྱ་བཙན་ལྷ་རོྫང་ནས་ཡིན་པའི་ཚོ་

བདུན་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་གྭྲ་ཐུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་

ལགས། རང་ལ་ོ ༢༠ ཙམ་དང། འཛིན་གྭྲ་གཞུང་

གསར་ཡིན་པ་ཁོང་དང་། ཚ་ོབདུན་ཞང་ད་ཐོག་སེྡ་

བའ་ིསོྤད་ས་ཁེར་ཚང་ག་ིགྭྲ་ཨ་སུྲང་ལགས། རང་

ལ་ོ ༢༢ ། འཛིན་གྭྲ་དག་ེའདུན་ཉ་ིཤུ་ཡིན་པ་ཁོང་

གཉིས་འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༡༦ ག་ིམཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ 

༤ ཙམ་ལ་གྭྲ་ཤག་ས་ོས་ོནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བེྱད་དགོས་པའི་རུྱྒ་མཚན་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་གཉིས།

ལྷོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་ལོ་བདུན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཅད་པ།
ལ་ཆོས་བསམ་དང། མ་མིང་ལ་གངྒ་ཡིན་པ་

དང་། རང་ལས་ཆུང་བའི་སུྤན་སྲིང་གཉིས་བཅས་

ནང་མི་བཞི་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་ཁཱ་ཤིས་དགོན་

དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་དགེ་བསྐོས་

དང་། དབུ་མཛད་། ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་མི་བཅས་ཟུར་བ་ཡིན་

ཞིང།  ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་རྔ་ཡུལ་ཁཱ་ཤིས་ཚོང་

པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་དངུལ་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་སློབ་གྭྲ་

གསར་རྱྒག་བྱས་པ། རྔ་པ་རྫོང་ཁ་ཤུལ་གྲོང་སྡེའི་

རེ་སྨོན་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མ་གཙོས་དགོན་གྲོང་

གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཕུྲག་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་གཟབ་

སོྱྦང་འཛིན་གྭྲའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དང་། ཡང་

སྒོས་ཁཱ་ཤིས་སིྱྤ་ཚོགས་སློབ་གསོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགན་ཁུར་མུས་ཀྱི་ངོས་ནས་

རྔ་པ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་སིྱྤ་

ཚོགས་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་བརུྱྒད་

རིམ་ནང་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ལེགས་བྱང་། ཡུལ་

གོམས་གཤིས་ལུགས་སོགས་ཡ་རབས་བཟང་

སོྱྤད་ལྡན་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསོན་པོར་

ཡུན་གནས་ཡོངས་ཐབས་སུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་

ནུས་པ་ཡོད་དགུས་མཁས་དབང་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཀྱིས་སིྱྤ་ཚོགས་ཡར་སུྐར་གྱི་ལམ་སྟོན་སློབ་

གསོ་གནང་བཅུག་པ་དང། ཁོང་རང་ངོས་ནས་

ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཞུམ་པ་མེད་

པའི་སྒོ་ནས། བོད་ཀྱི་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་

དང་། ལྷག་པར་ཏུ་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་

སིྲྒལ་ཟོང་ཁ་གཅིག་གུྱར་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད། 

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སིྱྤ་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་

སིྱྤ་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་

སྟོན་སིྱྤ་ཕེབས་བུྱང་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ས་

གནས་མི་དམངས་དཀྱིལ་དུ་༸རྱྒལ་བའི་མཚན་

དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་སློབ་དགོངས་དོན་ཁག་

དངོས་སུ་ལུང་འདྲེན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཡང་ཡང་

བྱས་འདུག  

 དེ་ཡང་ཁཱ་ཤིས་དགོན་དགེ་འཕེལ་

བསམ་གཏན་གླིང་ནི་རྗེའི་དངོས་སློབ་ཚ་ཁོ་

དཔོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པས་ཕྱག་བཏབས་

མཛད་པ་ཞིག་དང་། དེང་གི་རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་

ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྱྤི་ལེ་ ༢ ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སྒར་ཀིརིྟའ་ིབེྱས་པ་

གྭྲ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབེྲལ་མཐུད་པ་བོླ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་

ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཟླ་བ་བརྱྒད་ཙམ་རིང་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གུྱར་པའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོྫང་

ཁ་ཤིས་དགོན་གིྱ་ལོྷ་ཡོན་ཏན་རྱྒ་མཚོ་ལགས་སུ་

ལ་ོབདུན་གིྱ་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཅད་འདུག

 དེ་ཡང་འདི་ནས་ཤེས་རོྟགས་བུྱང་

བར། རྔ་པ་རོྫང་བོླན་ཙང་ཞང་ཁཱ་ཤིས་སེྡ་བའ་ིལོྷ་

ཚང་གི་ཁཱ་ཤིས་དགོན་གིྱ་གྭྲ་ལོྷ་ཡོན་ཏན་རྱྒ་མཚོ། 

རང་ལ་ོ ༣༧ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ོསོྔན་མའ་ིཕིྱ་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྔ་པ་རོྫང་མཁར་ནས་གོླ་བུར་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གུྱར་པ་ནས་བཟུང་ཟླ་དུྲག་ལྷག་

རིང་ཤི་གསོན་གིྱ་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ཤེས་

རོྟགས་བུྱང་མེད་ཀྱང་། ཉ་ེབའ་ིཆར་ཁུངས་ལྡན་

གནས་ཚུལ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན།  ནག་ཉེས་

གང་ཡིན་ཁ་གསལ་མེད་པའི་སོྒ་ནས་ལོྐག་འཛིན་

བཙན་ཁིྲད་བྱས་ཏེ། རྔ་བ་རོྫང་ས་གནས་དམག་

སྒར་ཁང་བརུྱྒད་སི་ཁོྲན་ཞིང་ཆེན་གིྱ་རྱྒལ་ས་

ཁིྲན་ཏུའུ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་ཁིྲད་

ཀིྱས་བུན་གྱང་ཞེས་པའི་ས་གནས་བཙོན་ཁང་དུ་

བཀག་སིྱྐལ་འོག་གཅར་རུྡང་མནར་གཅོད་ཚད་

མེད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙོན་ཁང་ག་ིམུན་དུང་

ནས་རང་སོྲག་གཅོད་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བུྱང་ན་

སྙམ་པ་དང་། ཡ་ང་སིྙང་རེྗ་མེད་པའ་ིམནར་གཅོད་

འདིའི་འོག་གསོན་པ་ལས་འཕྲལ་ཏུ་འཆི་ན་དགའ་

བའི་སེམས་ཚོར་བུྱང་ཡོད་པ་སོགས་ཀིྱ་དཀའ་

སུྡག་བཟོད་བརླག་མེད་པ་མྱངས་མཐར། རྔ་བ་

རང་སོྱྐང་ཁུལ་གིྱ་འབེྲལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་རིྩས་

སོྲྤད་བྱས་ཏེ་རྔ་བ་ཁུལ་མི་དམངས་ཁིྲམས་ཁང་

གིས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྱྒལ་

གཅེས་དཔའ་མོ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་

ལགས་ཀིྱས་རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་བའི་འདྲ་

པར་དང་གནས་ཚུལ་ཕིྱ་ཕོྱགས་སུ་མཁོ་སོྲྤད་

བརུྱྒད་བསྲྒགས་བྱས་པས་མཚོན། ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་གང་མང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྱྒལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

སོགས་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་དང་། བརུྱྒད་ལམ་

འདྲ་མིན་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་དྲིལ་བསྲྒགས་བྱེད་

མཁན་གཏེ་བོའི་གྲས་ཡིན་པའི་ནག་ཉེས་བཙན་

འགེལ་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཁིྲམས་འགལ་པའི་ཉེས་

མིང་འོག མི་ལོ་བདུན་གིྱ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་དེ། ད་ཆ་རྱྒ་ནག་སི་ཁྲོན་གིྱ་མེན་ཡང་

ཞེས་པའི་ས་གནས་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་

འཇུག་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཕ་མིང་

ཅ་ིཡིན་གསལ་ཁ་བུྱང་མེད། ད་ེསོྔན་ཚ་ོབདུན་ཀིརིྟ་

དགོན་པའི་རྱྒལ་གཅེས་གྭྲ་བསྟན་པ་དར་རྱྒས་

ལགས་དང་། འཆ་ིམེད་དཔལ་ལྡན་ལགས། བོླ་

བཟང་བོླ་འཛིན་ལགས་བཅས་ཀིྱས་རང་ལུས་མེར་

སེྲག་བཏང་བའ་ིསོྐར་ལ་འད་ིཟླའ་ིཕིྱ་ཚེས་ ༡༣ 

ཙམ་ནས་མཚན་མོ་རྟག་པར་ཚོ་བདུན་ཀིརིྟ་དགོན་

པའི་གྭྲ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་ཉེན་རོྟག་པ་མང་པོས་མེ་

མདའ་སོགས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་བཟུང་ནས་ཉུལ་

ཞིབ་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གཅར་རུྡང་

དང་འདིྲ་རྩད་སྣ་ཚོགས་བྱས་དང་བེྱད་མུས་ཡིན་

འདུག་པའི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སུ་གུྱར་

ཡོད། གནས་ཚུལ་འགེྲལ་བརོྗད་པས་བཤད་ན། 

གོང་གསལ་དགེ་འདུན་པ་དག་ཀྱང་དེ་སོྔན་རང་

ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་བའི་ལས་འགུལ་དང་འབེྲལ་

བ་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ཡིན་པའ་ིགེླང་སོླང་ཡོང་ག་ིཡོད་ཀྱང་། དོན་

དངོས་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བེྱད་དགོས་པའི་རུྱྒ་

མཚན་ཅི་ཡིན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་

པ་བཅས།།

ཝ་ལུང་ཁུལ་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་ཀུན་བཏུས་གློག་ཀླད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྒྲོམ་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའི་ཐོག་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང། ཤེས་ཡོན་དོ་སྣང་ཅན་ཁག་གཅིག་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་

བ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་དགོས་དམིགས་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་ནས་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྤྲོ་

ཚིགས་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཚིག་མཛོད་ནང་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་བརྡ་ཆད་དགར་ལུགས་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་འཇུ་བསྟན་སྐྱོང་ལགས་ཀྱིས་ཚིག་མཛོད་ནང་ཐ་སྙད་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིིས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་

ཐོག་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་སྤྲོ་ཚིགས་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའི་མཇུག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །འདི་གར་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ཤར་ཝ་ར་གསུམ་གཞིས་ལས་ཁང་གིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་

ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་ཆེད་དང། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་  ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཁུར་གནང་སྟེ་དམ་འབུལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་དུས་

ཚིགས་འཁེལ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན།  ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་གཞིས་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་མདུན་ཐང་དུ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ད་བར་བོད་ནང་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་

ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་གྲུབ་མཚམས། མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་དང། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ། མ་ཎི་བཅས་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་ལུང་རྟོགས་དང་མི་སྐྱ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས།  དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་སོགས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་མི་མང་ལ་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་

བཏང་ཞིང་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྷ་སྡེ་འགབ་མའི་བོན་ཁོ་སྐྱིད། རང་ལོ་ ༤༤ ། ཕ་མིང་ལ་ཡར་འཕེལ་ཡིན་པ་དང། ཇོ་ལེབས་སྡེ་བའི་གཡུང་ཁོ་ཚང་གི་ཆེ་མཆོག  རང་ལོ་ ༤༨ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། 

སྐབས་དེར་གཅར་རྡུང་གིས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་ཀྱང་། འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་གོ་ཐོས་བྱུང་མེད་པར་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད། བོན་ཁོ་སྐྱིད་ལོ་སྔོན་མར་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་རིང་བྱས་པ་

དང་། ཉི་མ་མང་པོའི་རིང་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཞེས་པར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 22  

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་

རྣམས་ཀིྱ་ཆེད་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

གིྱ་ཕེྱད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་བཀའ་ཤག་ག་ིབཀའ་

འབེྲལ་འོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྲྒག་

ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་སོྨན་ལམ་དུ་བཀའ་བོླན་

ཁིྲ་པ་བོླ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ད་ེརིང་འད་ིགར་ཕེབས་པའ་ིསྱྐབས་

གནས་དགེ་འདུན་གིྱ་སེྡ་དང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གིྱ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། སེར་སྱྐ་མ་ིམང་རྣམ་

པ། ད་ེབཞིན་སོླབ་ཕུྲག་རྣམ་པར་ཞུ་རུྱྒར། ད་ེརིང་

ང་ཚོ་འདི་གར་འཛོམས་དགོས་པའི་རུྱྒ་མཚན་ཁེྱད་

རྣམ་པས་ཤེས་གསལ་རེད། ཉ་ེཆར་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠  ཉིན་བོད་མད་ོསྨད་རྔ་པ་རོྫང་

རེྨའུ་རུ་མ་ཞང་ཐོག་ནས་རྱྒ་གཞུང་ལ་ཞི་རོྒལ་ཆེད་

རྱྒལ་གཅེས་པ་བུ་གཅོད་པ་ལགས་ཀིྱས་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་བཏང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་བོད་ནང་ག་ིཕིྱ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༥༠ ཙམ་ལ་བོད་

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོྫང་ཆོས་རེྗ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སེྡ་བའི་

རང་ལ་ོ ༢༡ ཙམ་ཡིན་པའ་ིམ་ིསྱྐ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

དང་། རང་ལ་ོ ༢༠ ཙམ་ཡིན་ཞིང་ས་ོརུ་མ་སེྡ་བའ་ི

རྔ་པ་ཀིརིྟ་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྭྲ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་

པ་ལུང་རོྟགས་ལགས་བཅས་བོད་མི་གསུམ་གིྱས་

རང་ལུས་མེར་སེྲག་བཏང་སེྟ་འདས་གོྲངས་སུ་གུྱར་

ཡོད། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་

ཁོྱན་ ༤༩ ཆགས་ཡོད། བོད་ནང་ག་ིཤ་ཁྲག་གཅིག་

པའི་བོད་རིགས་སུྤན་ཟླ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་རྩ་

ཆེན་གིྱ་རང་སོྲག་བོླས་གཏོང་གནང་སེྟ་ཕིྱ་ཕོྱགས་

སུ་ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིདང། ད་ེབཞིན་རྱྒལ་སིྱྤའ་ིཐོག་

ཁོང་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་ཞུ་

བེྱད་དགོས་པ་དང་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་

འབོད་སྲྒ་སོྲྒགས་པ་གཞི་བཟུང་བཀའ་ཤག་གིས་

ཀྱང་འབོད་སུྐལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་གོྲས་

ཚོགས་ནས་ཀྱང་ལས་འགུལ་སེྤལ་དང་སེྤལ་མུས་

རེད། ཉ་ེཆར་བུྱང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན། ཨ་

རིའི་གོྲས་ཚོགས་འཐུས་མི་སུྐ་ཞབས་ཇེམ་སི་མེཀ་

ག་ོཝན་(James P McGovern) མཆོག་དང་སུྐ་

ཞབས་ཕ་ེརེངྐ་ཝུལ་ཕུ་མཆོག (Frank R Wolf) 

རྣམ་གཉིས་ཀིྱས་ཨ་རིའི་ཕིྱ་སིྲད་དུྲང་ཆེ་ལྕམ་སུྐ་ཧི་

ལ་ེར་ིཁ་ིལིན་ཊོན་(Hillary Clinton) མཆོག་ལ་

འབོད་སུྐལ་གིྱ་ཕྱག་བིྲས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་སིྙང་

དོན་ཞུས་ན། ངེད་གཉིས་ཀིྱ་ཐོག་ནས་འབོད་སུྐལ་

ཞུ་རུྱྒར། བོད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་ཆ་ཤས་

ཤུགས་ཆ་ེཙམ་ལེན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཡུལ་ལུང་

གཞན་དང་ལྷན་ཕྱར་གུྲ་མཉམ་འདེགས་ཀིྱས་རྱྒལ་

སིྱྤའི་སིྡངས་ཆར་དངོས་སུ་མཐོང་རུྱྒ་ཡོད་པའི་ལས་

འགུལ་སེྤལ་རུྱྒ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། གཞ་ིརྩའ་ིཨ་

རིའི་སིྲད་གཞུང་གིས་རྱྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཁིྲམས་

རོྩད་པ་ཁྲན་གུང་ཁྲན་གོླད་བཀོྲལ་གཏོང་རུྱྒར་འབད་

བརོྩན་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་བསྔགས་བརོྗད་ཞུ་རུྱྒ་

ཡིན། ད་ེབཞིན་བོད་དོན་ཐོག་རྱྒབ་སོྱྐར་གང་མང་

གནང་དགོས་རུྱྒའ་ིདུས་ལ་བབས་འདུག གང་ལ་

ཞ་ེན། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་བཞིན་

ཡོད། མདོར་ན། བོད་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཉིན་ར་ེ

ལས་མ་འདས་པར་ཇེ་ཞན་ཇེ་སུྡག་ཏུ་ཕིྱན་ཏེ་ཧ་

ཅང་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀིྱ་འདུག རྱྒ་ནག་

གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་སིྱྤ་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་

ཡོང་བའི་མཐུན་རེྱྐན་སུྲྐན་གིྱ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་

པ་ད་ེབདེན་པ་མིན་པ་མངོན་བཞིན་ཡོད། སིྱྤར་

བཏང་རྱྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་

བོད་དོན་ཐོག་ལ་གོྲས་བསུྡར་མང་པོ་གནང་བཞིན་

ཡོད་ཀྱང་རྱྒལ་ཁབ་དཔེར་ན། ཁ་ེན་ཌ་དང། ཇར་

མན། ཅེཀ་སིྱྤ་མཐུན་རྱྒལ་ཁབ་སོགས་དང་ལྷན་

གོྲས་བསུྡར་གིྱ་བསམ་ཚུལ་བརེྗ་ལེན་བྱས་པའི་

ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སེྤལ་རུྱྒ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེལྟར་བྱས་ན་རྱྒ་ནག་

གཞུང་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་བདག་དབང་ལ་ཐེ་བུྱས་

བེྱད་ཀིྱ་འདུག ད་ེབཞིན་བོད་དོན་ད་ེརྱྒ་ནག་ནང་

ག་ིགནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀིྱ་རེད་ཀྱང་། ད་

ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཞི་

བཞག་སྐབས། ཨ་རིས་འག་ོའཁིྲད་པའ་ིཐོག་ནས་

ལས་འགུལ་སེྤལ་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་

པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སིྲད་བུྱས་གཙོ་བོར་ཨེ་ཤི་

ཡ་གཞི་བཞག་ཐོག་ནས་འཛིན་གིྱ་ཡིན་ཞེས་བརོྗད་

ཀིྱ་ཡོད་ན། ཨ་ེཤ་ིནང་ལ་རྱྒ་ནག་དང་དེའ་ིནང་ནས་

བོད་ནང་ག་ར་ེཆགས་ཀིྱ་ཡོད་པ་ད་ེརྣ་བ་འོན་པ་ལྟར་

གོ་ཡི་མི་འདུག་ཅེས་བརོྗད་རུྱྒ་མིན་པར་དམིགས་

བསལ་གིྱ་ལས་འགུལ་སེྤལ་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་ཅེས་གོྲས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ནས་ཕུལ་

འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། དེས་ག་ར་ེསོྟན་

གིྱ་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། གཞ་ིརྩའ་ིབོད་ནང་རང་ལུས་

མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་རྣམ་པའ་ིར་ེའདུན་གིྱ་འབོད་

སྲྒ་རྱྒལ་སིྱྤའི་སིྱྤ་ཡོངས་ནས་ཐོས་པ་དང་རྱྒབ་སོྱྐར་

གིྱ་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོྲ་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

རེད། དེར་བརེྟན་ཚང་མས་ཐུགས་སོྨན་གང་ཐུབ་ཅ་ི

ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། ཞེས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།  མཆོད་འབུལ་སོྨན་ལམ་གིྱ་

ཚོགས་མགོན་དུ་ཁོྲམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་བཀའ་བོླན་ཁིྲ་པ་མཆོག་གིས་དབུས་

མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གིྱ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། 

བོད་མ་ིམང་སིྱྤ་འཐུས་རུྱྒན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་ག་ིདུྲང་ཆ་ེཆུང་རྣམ་པ། སིྲ་ཞུའ་ིལས་བེྱད་

རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་མ་ིམང་བཅས་

ཕེབས་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་ཨ་

སམ་ཁུལ་དུ་བུྱང་བའི་འཁུྲག་རོྩད་ཀིྱ་གནས་སྟངས་

ཐོག་ལ་ཡང་འགེྲལ་བརོྗད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་ཀུན་བཏུས་གློག་ཀླད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྒྲོམ་གཞི་གཏན་འབེབས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་
བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

བོད་ཀིྱ་དཔེ་མཛོད་ཀིྱ་ཚོགས་ཁང་ནང་སོྨན་ལམ་

བོད་ཀིྱ་ཀུན་བཏུས་གོླག་ཀླད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་

མོའི་སོྲྒམ་གཞི་གཏན་འབེབས་དང་འབེྲལ་བའི་

མཁས་པའི་བགོྲ་གེླང་གི་ཚོགས་འདུར་སུྐ་མགོྲན་

གཙོ་བོ་བཀའ་བོླན་ཁིྲ་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ལམ་སོྟན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 

སིྱྤར་བཏང་ཚིག་མཛོད་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ཏ་ེརེྙད་པ་མིན་ཀྱང་། རྱྒ་གར་གིྱ་གནའ་

བོའི་ཐ་སྙད་ཅིག་དང་སོྟན་པ་འཇིག་རེྟན་དུ་མ་བོྱན་

སོྔན་ནས་ཚིག་གི་མཛོད་ཕལ་ཆེར་ཡོད་བསམ་

གིྱ་འདུག འཆ་ིམེད་སེང་གེས་བརྩམས་པའ་ིའཆ་ི

མེད་མཛོད་ད་ེཙམ་གིྱ་རིྙང་པ་མ་རེད། དེས་ག་ར་ེ

མཚོན་གིྱ་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། སོྔན་མ་ནས་རྱྒ་གར་

ནང་ཚིག་གི་མཛོད་དང་དོན་གིྱ་མཛོད་ངོ་བོ་བརྩམ་

རུྱྒའི་སོྲལ་རུྱྒན་ཡོད་པ་ཞིག་རོྟགས་ནུས་ཀིྱ་ཡོད། 

ནུབ་ཕོྱགས་པས་གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚོ་ཤར་ཕོྱགས་

པར་དཔེ་བལྟས་རེྗས་ང་ཚོར་དཔེ་ལྟ་མཁན་དེ་དག་

ཡར་རྱྒས་ཆ་ེརུ་ཕིྱན། ང་ཚ་ོཐོག་མའ་ིརིག་པའ་ི

གཞུང་ལུགས་སོྲལ་འབེྱད་མཁན་དེ་དག་གང་ཙམ་

ཞིག་ནས་ཐང་ཆད་པའམ་ཉོབ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ཡར་

རྱྒས་ཀིྱ་འགོྲས་འགག་པ་ཡིན་སིྲད་གང་ལྟར་ཁོང་

ཚོ་ནས་ལེགས་ཆ་ཚུར་ལེན་དགོས་རུྱྒ་ཡོད་པ་དེ་

ངོས་ལེན་བེྱད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ད་ེདང་ཆབས་

ཅིག་ང་རང་ཚོ་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ཕུྱག་པོ་དང་

གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བ་མ་ིདགོས་ཡོད་པ་མཁེྱན་

དགོས་རུྱྒ་གལ་ཆ་ེརེད་བསམ་གིྱ་འདུག  དེང་སང་

གཞོན་སེྱྐས་མང་པོ་ཞིག་གི་གསར་བསུྡ་རིྙང་དོར་

བེྱད་རུྱྒའི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ནས་དེ་འདྲའི་

བསམ་བོླའི་འགོྲས་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེླབས་སྐབས།  

ལྷག་པར་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརེྟན་པའི་

བོད་ཀིྱ་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དེ་ཚོ་གང་ཙམ་གིྱ་

གཏིང་ཟབ་པོ་དང་རྱྒ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་

མཁེྱན་ཐུབ་རུྱྒ་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གིྱ་འདུག ང་

ཚོས་འདས་པའི་ལོ་ཉིས་བརྱྒ་ཡས་མས་ཤིག་གི་

བོད་ནང་ཕིྱ་བལྟས་སོླག་པའི་གནས་སྐབས་དང་། 

ད་ེཡང་ཆོས་དང་ལེགས་བྱང་ག་ིགནས་སྐབས་གང་

ཡང་མ་རེད། ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་གནས་བབ་གཅིག་པུར་

གཟིགས་ཏེ་དེའི་སྐབས་ཀིྱ་ཞན་ཆ་དེ་དག་བོད་ཀིྱ་

གནའ་བོའི་གནས་བབས་ཚང་མར་སྱྦར་ཏེ་ཡོངས་

རོྫགས་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་མཐོང་ཚུལ་བུྱང་

བ་ཡིན་ན། བོད་པའ་ིརིག་གཞུང་ལ་གནོད་རུྱྒ་གང་

ཡང་མེད་ཀྱང་། ས་ོསོའ་ིམིའ་ིརིན་ཐང་ཆུང་དུ་འགོྲ་

རུྱྒ་དང་རང་གི་རྐང་པའི་སེྟང་རང་ལངས་ཐུབ་རུྱྒའི་

སོྤབས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཉམས་པའ་ིསོྱྐན་ཡོད། ད་ེ

དང་ཆབས་ཅིག་མིའི་ལད་ཟོླས་བེྱད་རུྱྒར་ཧ་ཅང་

ཧེབ་ལངས་ཏེ་ལད་ཟོླས་བེྱད་སྟངས་མི་ཤེས་པར་

སྔར་གིྱ་སོྲལ་རུྱྒན་དེའང་བརླག་ན་ཐབས་སོྱྐ་པོ་

རེད་བསམ་གིྱ་འདུག དེར་བརེྟན་ང་ཚོས་གནའ་

བོའི་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་མཁེྱན་པ་དགོས་རུྱྒ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅེས་སོགས་དང་། ལྷག་

པར་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོའ་ིསྐད་ཡིག་ཆག་

འཇིགས་ཀིྱ་སྐད་ཆ་བཤད་པའ་ིསྐབས།  ང་ཚོའ་ི

བསམ་བོླར་བོད་ནང་རྱྒ་མིས་བཙན་གནོན་དབང་

གིས་བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དང་

བཅས་པ་རྩ་མེད་གཏོང་རུྱྒའི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་

ལས་འགུལ་སེྤལ་གིྱ་ཡོད་སྟབས།  དེའ་ིདབང་ག་ི

ཉམས་ཆག་འགོྲ་གི་རེད་བསམ་པའི་འཇིགས་སྣང་

མ་གཏོགས་ད་ེལས་གཞན་པའ་ིལམ་ཁ་གཞན་པ་ད་ེ

དག་བསམ་བོླའ་ིནང་མ་འཁོར་ད་ེའདྲ་ངས་མཐོང་ག་ི

འདུག སིྱྤར་བཏང་དུས་ཚོད་འགུྱར་བའ་ིནང་ཉམས་

ཆག་མང་པ་ོཞིག་འགོྲ་ག་ིཡོད། ག་ོལ་གཅིག་གུྱར་

གིྱ་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ལ་བོད་པ་ཙམ་མིན་

པར་མི་རིགས་དང་རྱྒལ་ཁབ་ཆུང་བ་མང་པོའི་སྐད་

ཡིག་ལ་ཉེན་ཁ་སེླབས་ཡོད། འདས་པའ་ིལ་ོལྔ་བཅུ་

ལྔ་གྲངས་རིང་ལ་བོད་ནང་མཁས་དབང་དེ་ཚོས་

བོད་ཀིྱ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་རླབས་

ཆེན་གིྱ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་གཟི་བརིྗད་ཆེན་པོ་

རེད་བསམ་གིྱ་འདུག ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པའ་ི

ནང་མཐུན་རེྱྐན་འཛོམས་མཁན་ཚོས་གནང་མ་

ཐུབ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོས་

གནང་ཡོད། ད་ེདག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་པའ་ིཐོག་

དཀའ་ངལ་བརྱྒབ་པ་དེ་དག་དིྲན་དྲན་པ་དང་དིྲན་

གཟོ་བ་གཉིས་དགོས་རུྱྒ་ཡ་རབས་བཟང་སོྱྤད་ཆ་

ནས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀིྱ་ཡོད། རྱྒ་མིས་ང་ཚོའ་ི

སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་རུྱྒ་དེ་ང་ཚོས་མངོན་སུམ་

མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་མཐོང་མ་ི

ཐུབ་པ་དེ་དེང་རབས་སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་དཔལ་ཡོན་

དང་གནོན་ཤུགས། མ་ིརབས་གཞོན་པ་ཚོས་ད་ོ

སྣང་ཐོག་ནས་ཉམས་ཆག་འགོྲ་ག་ིཡོད། ད་ེདང་

ཆབས་ཅིག་སྐད་ཡིག་འགུྱར་འགོྲས་ཐོག་ནས་

ཉམས་ཆག་མང་པ་ོཞིག་འགོྲ་ག་ིཡོད། སྐད་ཡིག་

འགུྱར་འགོྲས་དེ་བསམ་བོླའི་འགུྱར་འགོྲས་ལས་

མགོྱགས་པ་འགོྲ་རུྱྒ་ཞིག་རེད།  ད་ེང་ཚོས་ང་ོ

ཤེས་པ་དགོས་པ་དང་འགུྱར་འགོྲས་དེར་སྐབས་

རེ་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏེ་མདུན་སོྱྐད་བེྱད་དགོས་ཀིྱ་

ཡོད། སྐབས་ར་ེགདོང་ལེན་བྱས་ཏ་ེདགག་པ་རྱྒག་

རུྱྒ་ཡོད། ལས་དོན་གཞ་ིརྱྒ་ཆ་ེརུ་དང་ལས་བེྱད་

མང་དུ་ཕིྱན་པའ་ིསྐབས།  ཐོག་མའ་ིམ་ིགཅིག་ག་ི

རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གིྱ་ནུས་པ་དེ་མ་ཉམས་

པར་སོྔན་ལྟར།  ཟླ་གཅིག་ཞག་གཅིག་ཐོག་ནས་

གུྲབ་འབྲས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡོང་རུྱྒ་ཡོད་པ་

དེ་ཚོ་གནང་ཐུབ་རུྱྒ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གིྱ་

འདུག་ཞེས་གསུངས།

 ཕོྱགས་མཚུངས་བཀའ་ཟུར་ཀིརིྟ་རིན་

པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སིྱྤར་

ང་རང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ད་ེབཞིན་ཆབ་སིྲད་

བཅས་གང་ཅིའི་ཐོག་མཁས་པ་དང་བཤད་ཤེས་

མཁན་ད་ེའདྲ་མིན། ལྷག་པར་བརྡ་སོྲྤད་ཀིྱ་ཐོག་

དམིགས་བསལ་ཤོད་རུྱྒ་གང་ཡང་མི་འདུག་འོན་

ཀྱང་སོྨན་ལམ་གིྱས་འགོ་བཙུགས་པའི་ལས་གཞི་

དེའི་ཐོག་ལ་ངའི་རྱྒབ་སོྱྐར་མཚོན་ཆེད་བཅར་བ་

ཡིན། ད་ལྟའ་ིལས་གཞ་ིའད་ིན་ིཞིབ་ཚགས་པ་ོདང་

རྱྒ་ཆེན་པོ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞིག་མཐོང་སོང། འོན་

ཀྱང་དོན་ཚན་ར་ེརེའ་ིཐོག་མཁས་པ་མང་པོས་གོྲས་

བསུྡར་གནང་དགོས་རུྱྒ་དང། མཁས་པའ་ིལྷན་

ཚོགས་ནང་པོ་གནང་སེྟ་བགོྲ་གེླང་གིས་དཔྱད་ཞིབ་

གནང་དགོས་རུྱྒ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་

སྣང་བུྱང། དེར་བརེྟན་རིམ་པས་ལས་དོན་ཐོག་

དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེྱད་སྐབས་བགོྲ་གེླང་དང་

ཞིབ་འཇུག་རྱྒ་ཆ་ེཙམ་གནང་རུྱྒའ་ིར་ེབ་ཡོད། ལྷག་

པར་དྲ་ངོ་འགོ་འཛུགས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་

མཐུན་རེྱྐན་གནང་ག་ིཡོད་སྟབས། སུྤས་དགདང་

མ་འོངས་པར་ལས་གཞི་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་རུྱྒ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གཉིས་ནས་བོད་ནང་

དང་འདི་གའི་གསར་རོྩམ་ཁག་གཅིག་ང་རང་ལྟ་

བུ་མཚོན་ན་དུས་རུྱྒན་དེ་འདྲའི་ཐོག་ཉམ་མོྱང་མེད་

པས་རེྱྐན་གིྱ་ཡིན་སིྲད། མཚམས་ར་ེགསར་རོྩམ་

ད་ེདག་ག་ོམ་ཐུབ་པ་དང་ག་ོམ་བད་ེབ། དོན་དག་

མ་རོྟག་པ། དོན་དག་ལོག་པ་རོྟག་པ་ད་ེལྟ་བུ་མང་པ་ོ

ཞིག་ཡོང་ག་ིའདུག དེར་བརེྟན་ཚིག་ག་ིབརྡ་སོྱྤད་

བེྱད་སྟངས་ཀིྱ་ཐོག་གཟབ་གཟབ་དང་གཏིང་ཟབ་

གནང་དགོས་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀིྱ་

འདུག རྡ་སར་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོཚོགས་

པའི་སྐབས་དེར་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་བོད་ཀིྱ་ཡི་གེ་དེ་ལས་སླ་པོ་

བཟོ་དགོས་ཀིྱ་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་

མཁན་མང་པ་ོབུྱང་སོང། སྐབས་དེར་ཁག་གཅིག་

གིས་རེྗས་མ་བཀའ་འགུྱར་བསྟན་འགུྱར་དེ་དག་

ཀོླག་རུྱྒ་མེད་པ་ཞིག་མ་བཟོས་རོགས་གནང། 

དེ་ཀོླག་རུྱྒ་ཡོད་པ་དང་དོན་གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་

དགོས་ཀིྱ་འདུག་ཅེས་སྐབས་དེར་ཤུགས་ཆེ་

བརོྗད་མཁན་བུྱང་སོང། ཞེས་སོགས་གསུངས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 22

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་སྐོང་ཚོགས།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་

སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པོ་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༨ ཚེས་

༡༦ ཉིན་དྷ་ས་གངས་སྐྱིད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་

ཁང་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་འདུག ཐེངས་

འདིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་

བཀའ་བློན་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཅིག་ལྕོགས་

མཁས་དབང་བློ ་བཟང་སེང་གེ ་མཆོག་དང༌། 

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་

གཉིས་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་

གཅིག་ལྕོགས་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༩ པར་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་

ཚན་༡༢ པའི་ནང་གསེས་༤ པའི་དགོངས་དོན་

བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འདི་བཞིན་གནས་སྐབས་

རིང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སྡེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་ལས་དོན་འགོ ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ཚོགས་གཙོ་

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་པ་དང༌། ལྷན་ཚོགས་

ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཚོགས་མི་བཅུ་ཡོད་འདུག

 ཐེངས་འདིའི ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི ་གྲོས་

གཞི་གཙོ་བོ་ནི། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

དགོངས་དོན་བཞིན་བོད་མི་རང་ལ་འཚམ་

པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་གསར་

གཏོད་གནང་ཕྱོགས་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་འཛིན་སྡེ་ཚན་ཡོངས་

ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི ་

རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་གནང་ཕྱོགས་སོགས་

བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གིས་གྲོས་ཆོད་

གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་འདུག།

གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བཙན་བོྱལ་བོད་

མིའི་ཤེས་ཡོན་སིྲད་བུྱས་ཀིྱ་དགོངས་དོན་འོག་

གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་

བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོྟན་གཏན་འབེབས་

བྱས་འདུག ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ 

ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་དྷ་ས་གངས་སིྱྐད་

བཀའ་ཤག་གསར་བའ་ིཚོགས་ཁང་དུ། གཞ་ིརིམ་

གོང་མའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གིྱ་གཞི་རྩའི་ལམ་

སོྟན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་འདུག་

ལ། ཚོགས་འདུའ་ིདབུ་འབེྱད་ཐོག་དཔལ་ལྡན་

ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་

ཕེབས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང།  ཤེས་ཡོན་

ལྷན་ཚོགས་སིྱྤ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འགན་འཛིན་དུྲང་

འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གུྲབ་ལགས་ཀིྱས༌ཚོགས་

འདུ༌ངོ་སོྲྤད་དང་འབེྲལ་དབུ་འཛུགས་གནང་།  

གཞི་རྩའི་ལམ་སོྟན་གཏན་འབེབས་ཀིྱ་ཚོགས་འདུ་

འདིའི་ནང་སམ་བོྷ་ཊ་བོད་སོླབ་ཀིྱ་སིྱྤ་ཁྱབ་འགན་

འཛིན་དང། ཤེས་རིག་སོྲལ་རུྱྒན་ཤེས་ཡོན་ཚན་

པའ་ིའགན་འཛིན། དྷ་སེྟང་བོད་ཁིྱམ་སིྱྤ་ཁྱབ་ཤེས་

ཡོན་ངེས་སོྟན་པས་དབུས་བོད་སོླབ་འཛིན་ཚོགས་

དང་སམ་བྷ་ོཊ། བོད་ཁིྱམ་བཅས་ཀིྱ་འབེྲལ་ཡོད་

དག་ེརྒན་ཁག་གཅིག  གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀིྱ་འབེྲལ་ཡོད་ལས་བེྱད༌བཅས་ཚོགས་

ཞུགས་གནང་འདུག 

 དུས་ཡུན་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་ཚོགས་

འདུ་ཐོག  བཙན་བོྱལ་བོད་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་སིྱྤ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནས་བཟོ་འགོད་བྱས་

པའི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གིྱ་

ལམ་སོྟན་རགས་ཟིན་ཐོག་གོ་བསུྡར་དང་སྱྦངས་

བཤད་ཀིྱས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཅིང། གཞ་ི

རྩའི་ལམ་སོྟན་འདི་ནི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་

གཞིའ་ིརྩ་འཛིན་དང་། རིག་ཚན་ས་ོསོའ་ིབསླབ་

གཞི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཐད་ལམ་སོྟན་རང་བཞིན་

ལྡན་པའི་གལ་ཆེའི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།  

རྒྱ་གར་ལྷ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྦེང་ལོར་དུ་འབྱོར་བ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་

ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མེང་ལོར་ (Mangalore) 

ཁུལ་དུ་བདེན་པའི་མེ་སྐོར་བསྐྱོད་ལེགས་པར་

གྲུབ་སྟེ། སྦེེང་ལོར་ (Bangalore) དུ་བདེན་

པའི་མེ་ལྕེ ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་ཕྱི ་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་

པའི་ཉིན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དེ་ཡང་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་

ལགས་དང་། ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས། སྤྱི་

མཐུན་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ས་

གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། 

ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ། སྦེེང་ལོར་

བོད་མིའི་སུད་ཚོང་འཐུས་མི། མི་མང་དང་སློབ་

ཕྲུག་བཅས་སྦེེང་ལོར་བོད་ཁྱིམ་སྡོད་ཁང་དུ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་མེང་ལོར་

ས་གནས་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་ནས་སྦེེང་

ལོར་ས་གནས་སུ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་བར་

ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

ཆེད་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྱྒལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

སྐར་མ་གཅིག་ཞུས། དེ་རྗེས་ལྷོ་སྱྤི་ཀརྨ་སེང་

གེ་ལགས་ཀྱིས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྱྐོད་

ཀྱི་ལས་འགུལ་སྐོར་ངོ་སྲྤོད་གསུང་བཤད་

གནང། དེ་ནས་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་

གཙོ་དང་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྱྤི་

འཐུས་རྱྒ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རིམ་

བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་།

 གསུང ་བཤད ་ཀྱི ་ལས ་རིམ ་

གྲུབ་མཚམས། ས་གནས་གཞོན་ལྷན་དང། 

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བསྟན་
འཛིན་དར་རྒྱས་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ནང་སིྲད་བཀའ་བོླན་རྱྒ་རི་སོྲྒལ་

མ་མཆོག་གིས་རྱྒ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སེྡའ་ིམ་ེསོར་ (Mysore) ཀ་ེཨར་སྨན་

ཁང་ (KR Hospital) དུ་ཕེབས་ཏ་ེབོད་མ་ིབསྟན་

འཛིན་དར་རྱྒས་ལགས་ཐུག་འཕྲད་གནང་རེྗས་

སྨན་པ་ཚོར་ཐུགས་རེྗ་ཆ་ེཞུས་ཡོད། ཉ་ེལམ་ཨ་

སམ་ཁུལ་དུ་བོྷ་ཌོའི་མི་རིགས་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་

འཁུྲག་རོྩད་ཤོར་བའི་དོན་རེྱྐན་འོག་དཀོྲག་གཏམ་

ཤུགས་ཆ་ེཁྱབ་པར་བརེྟན།  རྱྒ་གར་བྱང་ཤར་མ་ི

རིགས་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆ་ེའཕྲད་ཡོད་

པ་མ་ཟད། རྱྒ་གར་བྱང་ཤར་གིྱ་མ་ིརིགས་དང་ནོར་

ཏེ་རྱྒ་གར་བ་གཉིས་ཀིྱས་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་དར་

རྱྒས་ལགས་ཀིྱ་རྱྒབ་ཏུ་གིྲས་བསུྣན་ནས་རྨས་

སོྱྐན་ཚབས་ཆ་ེབཟོས་ཡོད། དོན་རེྱྐན་ད་ེབུྱང་མ་

ཐག་ཁོང་མེ་སོར་སྨན་ཁང་དུ་གཤག་བཅོས་བཏང་

རེྗས་དེང་སྐབས་སོྲག་ཉེན་ལས་ཐར་ཡོད། ད་ེཡང་

སྨན་ཁང་དུ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀིྱས་དིྲ་བར་

ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་བཀའ་བོླན་མཆོག་

གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་གཞུང་དང་ས་གནས་

རོྫང་ཁག་སོ་སོས་སིྱྤ་ཚོགས་བརྟན་ལིྷང་ཡོང་ཆེད་

འགན་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཁེྱར་བཞིན་ཡོད་སོྐར་

འབེྲལ་ཡོད་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བརུྱྒད་གསལ་བཤད་བུྱང་བར་

བརེྟན།  ཡ་ིརང་བསྔགས་བརོྗད་ཡོད་སོྐར་སོགས་

ཀིྱ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་

བཀའ་བོླན་མཆོག་གིས་བོད་མི་རྣམས་འདས་པའི་

མ་ིལ་ོ ༥༠ ལྷག་རིང་རྱྒ་གར་ནང་སྱྐབས་བཅོལ་

དུ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་མ་ིམང་པ་ོཞིག་རྱྒ་

གར་ནང་སེྱྐས་འཚར་བུྱང་བ་དང་། བོད་མ་ིད་ེདག་

རྱྒ་གར་ཡུལ་མི་ཚོ་དང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་ངང་

གནས་ཡོད་པར་བརེྟན། ང་ཚ་ོརྱྒ་གར་ནང་ཉེན་ཁ་

དང་འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་

ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནས་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞིག་ཡོང་

བའི་རུྱྒ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་རྱྒ་གར་གིྱ་རིག་གཞུང་

ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྲྒལ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བ། 

མི་རིགས་འདྲ་མིན་ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱ་རུྱྒའི་སོྲལ་

རུྱྒན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་བུྱང་བ་ཞིག་

ཡིན། དེར་བརེྟན་རྱྒ་གར་གིྱས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་

པའི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་དེ་གཅེས་ཉར་བེྱད་ཐུབ་

པ་དགོས་རུྱྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཞེས་ལན་

འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་ཆེན་
ཐེངས་ ༦༥ མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྐོར་

སྲུང་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་སྐོར་སྲུང་ཉེན་རྟོག་གི་ཐང་ཆེན་དུ་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་

མངའ་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་

སྒོ་ཚོགས་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚེ་

རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བཅས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་གསེབ་ཡར་

རྒྱས་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་རམ་ཐ་ཀུར་ Mr Jai Ram Thakur མཆོག་ལ་མངའ་སྡེའི་ནང་

གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་

མང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ད་བར་བོད་མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད།  ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་དང་ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་བཅས་ཀྱིས་རྱྒ་གྲམ་དམར་པོའི་རྱྒན་ཤོག་འདེམས་སྲྒུག་གིས་

མཐའ་མའི་རྱྒལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་གསུམ་གྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྲྒགས་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སློབ་ཕྲུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ SFT 

གཉིས་ནས་རང་དབང་གི ་གླུ ་གཞས་ཁག་

གཅིག་བཏང་བ་དང་། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་སྐོར་བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་བསྟན་

ཡོད། དེ་ནས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་སྡོད་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་

ཁའི་ངང་གྲོལ།  ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༢ 

བར་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྦེེང་ལོར་ཁུལ་བོད་མིའི་

བསྟི་གནས་ཁག་ཏུ་སྐོར་བསྱྐོད་བྱ་རྱྒུ་དང། སྦེེང་

ལོར་རང་དབང་སྱྐེད་ཚལ་ Freedom Park 

དུ་སྐོར་བསྱྐོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྱྒུ། དེ་བཞིན་

སྦེེང་ལོར་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་མཐོ་སློབ་ཁག་

ཏུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་བགྲོ་

གླེང་དང་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་མཚོན་ལས་

འགུལ་སྣེ་མང་སྤེལ་རྱྒུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

ལས་བྱེད་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །སེྡ་ར་ལུྡན་མངོན་དགའ་བོད་ཕུྲག་དམིགས་

བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གིྱ་སོླབ་གྭྲར་ཕ་ཚབ་བམ་

མ་ཚབ་གཉིས་དང༌། མ་བྱན་ཆེན་མ་ོ (Head 

Cook) ཞིག་ག་ིས་སོྟང་ཡོད་ན། གཤམ་གསལ་

ཆ་རེྱྐན་ཚང་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ན་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་འད་ིགར་འཚང་སྙན་

འབུལ་དགོས།

༡༽ ཕ་ཚབ་བམ་མ་ཚབ་གཉིས།

ཀ༽ ཕུྲ་གུ་རང་ལ་ོ ༥ མན་མཉམ་སྱྦར་མེད་པ་

དང༌། མ་འོངས་སུྲྦམ་མའམ་ཕུྲ་གུ་འཁོར་བ་ནས་ལས་

མཚམས་བཞག་དགོས་པ།

༢༽ མ་བྱན་གཅིག

ཀ༽ མ་བྱན་ཤེས་ཚད་ཀིྱ་ཚད་ལྡན་ལག་འཁེྱར་ཡོད་

པའམ་དམའ་མཐར་ལ་ོགཅིག་ག་ིལས་མོྱང་ཡོད་པ།

ད་ེམིན་ཆ་རེྱྐན་གཞན་ཚང་དགོས་ཁག

༡༽ དབང་པ་ོསོྱྐན་ཅན་གིྱ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་

བྱམས་བརེྩ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་ཆོད་

སེམས་ཡོད་པ།

༢༽ དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཐོན་པའམ་

ད་ེམཚུངས་ཚད་འཛིན་ལག་འཁེྱར་ཡོད་པ།

༣༽ རང་གཞུང་ག་ིསྨན་ཁང་ཞིག་ནས་ལུས་

སེམས་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པ་

ཚད་ལྡན་གིྱ་ངོས་སོྱྦར་ང་ོམ།

༤༽ རྱྒ་གར་ནང་གནས་སོྡད་ཆོག་པའ་ིཁིྲམས་

མཐུན་ལག་དེབ་ཀིྱ་འབེྲལ་ཆགས་ཤོག་བུའི་ངོ་

བཤུས།

༥༽ བོད་མིའ་ིདཔྱ་དངུལ་དུས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་

པའི་ལག་དེབ་ཀིྱ་འབེྲལ་ཆགས་ཤོག་བུའི་ངོ་

བཤུས།

༦༽ གོང་གསལ་ཕིྱ་ཚེས་ཉིན་རང་ལ་ོ ༤༥ 

ལས་མ་བརྒལ་བ།

༧༽ ད་ལྟ་ལས་ཀ་བེྱད་མུས་ཡིན་ཚ་ེའབེྲལ་

ཡོད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའ་ིངོས་སོྱྦར།

གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སེྟང་གཞུང་

ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབེྲལ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ནམ། 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞིག་ནས་དག་མཆན་ཞུས་

ཏེ་འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་འབུལ་དགོས་པའི་ཐོག་

ས་ོསོའ་ིཁ་བྱང་དང༌། ཁ་དཔར་ཨང༌། མུྱར་འཕིྲན་

ཨང་དང་གོླག་འཕིྲན་ཨིའི་མེལ་སོགས་ཇི་ཡོད་

ཁ་གསལ་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ལམ་གོྲན་ཁག་

དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ལས་

འདི་ལས་ནས་ཞུ་ལེན་མེད་པ་བཅས་ཀིྱ་གསལ་

བསྲྒགས་སུ། སེྡ་ར་ལུྡན་མངོན་དགའ་བོད་ཕུྲག་

དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གིྱ་སོླབ་གྭྲའི་

ལས་ཁང་ནས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ལ།།

The Director
Ngoenga School for Tibetan Chil-
dren with Special Needs
Sahastradhara Road, P.O. Kulhan – 
248 001
Dehradun, Uttarakhand
Email: ngoenga@rediffmail.com 
Phone: (0135) 2607128, 2607688



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 22

བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་བོད་མིས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྱྒ་

གར་དབིྱན་ཇིའི་མངའ་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་

ནས་ལ་ོང་ོ ༦༥ ཧིྲལ་པ་ོའཁོར་བའ་ིདུས་ཚིགས་

ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བོད་མ་ི

རྣམས་ཀིྱས་རྱྒ་གར་རང་བཙན་ཉིན་མོར་རྱྒ་གར་

གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བཀའ་དིྲན་རེྗས་དྲན་ཆེད་དུས་

ཆེན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གིྱ་ཕེྱད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་རྡ་ས་མེག་གྷན་ཉིན་མོའ་ིསོླབ་གྭྲའ་ི

ཚོགས་ཁང་དུ་རྡ་སར་རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་

འབེྲལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གིས་ག་ོསིྲྒག་ཐོག་རྡ་

ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེྲལ་

ཚོགས་པའི་མཐུན་འགུྱར་འོག་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་

རྣམས་ཀིྱས་རྱྒ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་

སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྱྒས་ཞུས་ཡོད།

 དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སོྒར་སུྐ་

མགོྲན་གཙོ་བོ་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེྲལ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙ་ོསུྐ་ཞབས་ (Ajay Singh Manko-

tia)ལགས་དང་། རྡ་ས་འགིྲམ་འགུྲལ་ཉེན་རོྟག་

འག་ོདཔོན་སུྐ་ཞབས་ཏ་ིལཀ་རཱ་ཇ་ི (Tilak Raj) 

ལགས། འཕགས་བོད་འབེྲལ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ི

སུྐ་ཚབ། རྡ་ས་གོྲང་སེྡ་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་རུྱྒན་ལས་

སུྐ་ཚབ་རྣམ་པ། དིྲལ་བསྲྒགས་དུྲང་ཆ་ེབཀྲ་ཤིས་

ལགས་དང།  ཕིྱ་དིྲལ་དུྲང་ཆ་ེཨ་ཏ་ིཤ་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ལགས། རྡ་སའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ག་ིསུྐ་

ཚབ།  མ་ིམང་བཅས་ཁོྱན་མ་ིགྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་

བ་ལྷན་འཛོམས་ཀིྱ་ཐོག་མར་ཚང་མ་སུྐ་བཞེངས་

ཀིྱ་སུྐ་མགོྲན་གཙོ་བོས་རྱྒ་གར་རྱྒལ་དར་མཁའ་

དབིྱངས་སུ་སེྲྒང་སྐབས་རྱྒ་གར་གིྱ་རྱྒལ་གུླ་བཏང། 

དེ་ནས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོད་ནམས་

རོྡ་རེྗ་ལགས་ཀིྱས་དུས་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་བེྱད་དགོས་

པའ་ིང་ོསོྲྤད་གསུང་བཤད་གུྲབ་བསུྟན་དིྲལ་བསྲྒགས་

དུྲང་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ངས་བོད་མིའ་ི

སིྲྒག་འཛུགས་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀིྱ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

རྱྒ་གར་གིྱ་གོྲགས་པོ་གོྲགས་མོ་ཡོངས་ལ་དེ་རིང་གི་

དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་འཚམས་འདིྲ་ཞུ་

རུྱྒ་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིཉིན་མ་ོན་ིརྱྒ་གར་ལ་རང་བཙན་

ཐོབ་སེྟ་མ་ིལ་ོ ༦༥ འཁོར་བའ་ིདུས་དྲན་ཁྱད་པར་

ཅན་ཞིག་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིཉིན་མ་ོའདིར་ང་ཚ་ོཚང་

མས་དབིྱན་ཇིའི་སིྲད་གཞུང་ནས་རྱྒ་གར་ལ་རང་

བཙན་ཐོབ་སླད་བོླས་གཏོང་གནང་མཁན་རྱྒ་གར་

གིྱ་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁིྲད་རྣམས་དང་རྱྒལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རེྗས་དྲན་ཞུ་རུྱྒའི་ཉིན་

མ་ོཡིན། འདས་པའ་ིལ་ོང་ོ ༦༥ ནང་རྱྒ་གར་གིྱས་

དཔལ་འབོྱར་གནས་སྟངས་ཧ་ལས་པའི་ཡར་རྱྒས་

ཕིྱན་ཡོད་པར་བརེྟན། ད་ཆ་རྱྒ་གར་རྱྒལ་ཁབ་འད་ི

འཛམ་གིླང་ནང་དཔལ་འབོྱར་གིྱ་ཐོག་སོྟབས་ཆེན་

རྱྒལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད། རྱྒ་གར་གིྱ་འཚ་ེམེད་

ཞི་བ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྲྒལ་འདིས་འཛམ་

གིླང་ནང་ཞི་བདེ་བསུྲྐན་རུྱྒར་བྱས་རེྗས་རླབས་ཆེན་

བཞག་ཡོད། རྱྒ་གར་དང་བོད་དབར་ཆོས་ཕོྱགས་

ཀིྱ་འབེྲལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་

རེད། བོད་ཀིྱ་རིག་གཞུང་ད་ེནང་ཆོས་ལ་བརེྟན་ཡོད་

པ་དང། ནང་ཆོས་ན་ིརྱྒ་གར་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་རྱྒ་གར་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི་སྱྐབས་བཅོལ་བ་

རྣམས་ལ་འདས་པའ་ིལ་ོང་ོ ༥༠ ལྷག་རིང་མཐུན་

འགུྱར་གནང་བར་བཀའ་དིྲན་རེྗས་དྲན་ཞུ་རུྱྒའི་དུས་

ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་

རྱྒ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིྱ་བཀའ་དིྲན་ནམ་ཡང་

བརེྗད་ཐབས་མེད། ཅེས་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། ད་ེནས་སུྐ་མགོྲན་གཙ་ོབ་ོསུྐ་ཞབས་ཨ་

ཇ་ེསིངྒ་མན་ཀ་ོཊ་ིཡ་(Ajay Singh Manko-

tia) ལགས་ཀིྱས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དུས་

ཆེན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པར་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག ད་ལྟ་ས་གནས་ཡུལ་མ་ིདང་བོད་མིའ་ི

འབེྲལ་བར་བསྔགས་བརོྗད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ལྷག་པར་ད་ལྟ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་

གནང་མཁན་མང་དུ་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཚང་

མས་སོ་སོའི་གོྲས་ཚོགས་སོགས་ལ་ཞུ་གཏུག་

གིས་བོད་དོན་རྱྒབ་སོྱྐར་སྔར་ལྷག་འཚོལ་རུྱྒ་གལ་

ཆ་ེཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ངས་འབུྱང་འགུྱར་བོད་

ལ་རྱྒ་གར་ལྟར་རང་དབང་ཐོབ་ནས་རེྟན་འབེྲལ་གིྱ་

དགའ་སོྟན་མཉམ་དུ་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་རུྱྒའི་རེ་བ་ཡོད།  

ཅེས་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་

སོླབ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་གིས་གཞས་སྣ་ཁག་འཁྲབ་

སོྟན་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སོྒ་གོྲལ་བ་བཅས།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་ས་བབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་

བཀའ་ཁིྲ་བོླ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྱྒ་གར་

བིྷ་ཧར་མངའ་སེྡའ་ིརྱྒལ་ས་པ་ཊ་ནར་ (Patna) 

འབུྱང་འགུྱར་བོད་ཀིྱ་ས་བབ་དང་འབེྲལ་བའི་ཆབ་

སིྲད་ཀིྱ་གནད་དོན། (Role of Tibet in Fu-

ture Geo-Politics) ཞེས་པའ་ིབརོྗད་གཞིའ་ི

ཐོག་བགོྲ་གེླང་ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། བོད་མིའ་ིབདེན་པའ་ིའཐབ་རོྩད་ད་ེབཞིན་རྱྒ་

གར་གིྱ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་མང་གཙོའི་རིག་གཞུང་

ལ་གཞ་ིབཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བཙན་

བོྱལ་ནང་དུའང་བོད་མིའི་སིྲྒག་འཛུགས་ཀིྱ་དབུ་

ཁིྲད་འདེམས་རུྱྒའི་ལམ་སོྲལ་དེ་ཡང་རྱྒ་གར་རང་

བཙན་འཐབ་རོྩད་པ་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་སུྐ་

ཞབས་བིྷམ་རཱ་ོཨེམ་བེྷ་ཌ་ིཀར་ (B.R. Ambed-

kar) མཆོག་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའ་ིརྱྒ་

གར་མང་གཙོའི་ཡུལ་གིྱ་རྩ་ཁིྲམས་ནས་ལེགས་

ཆ་མང་པོ་བླངས་ཏེ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརེྟན་བོད་མ་ིཚོའ་ིརང་དབང་

འཐབ་རོྩད་ཀིྱ་ལས་འགུལ་དེ་ཡང་འདྲ་མཉམ་གིྱ་

མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ལ་བརེྟན་ཡོད། ཉ་ེལམ་

འཛམ་གིླང་རྱྒལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ནང་གི་ཆབ་སིྲད་

ལངས་ཕོྱགས་དེ་བཞིན་བོད་མིར་རྱྒབ་སོྱྐར་ཡོད་

པའི་བཟང་ཕོྱགས་ཀིྱ་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགུྱར་བཞིན་

ཡོད་པར་བརེྟན། བོད་མ་ིཚོར་བདེན་མཐའ་མུྱར་

དུ་གསལ་རུྱྒའི་རེ་བ་དང་སིྙང་སོྟབས་གསར་པ་

ཞིག་བསེླབས་ཡོད།  ཕོྱགས་མཚུངས་རྱྒལ་སིྱྤའ་ི

ནང་དུ་མཚོན་ནའང་ཨ་རབ་ཡུལ་གུྲ་མང་པོའི་ནང་

དུ་གེྱན་ལངས་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྷར་མའ་ིནང་

མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལྕམ་སུྐ་ཨང་སང་སུ་ཀི་

མཆོག་ཀྱང་ཉེ་ལམ་བཙོན་གོྲལ་ཐོབ་པ་དེ་དག་ནི་

ཡུལ་དེས་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་

ཀིྱ་གོམ་སྟབས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  ད་ེ

སྔ་ལོྷ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་སུྐ་ཞབས་ནེལ་སོན་མན་ཌེ་

ལ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའི་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་ཀྱང་

མི་རིགས་དབེྱ་འབེྱད་ཀིྱ་ལམ་སོྲལ་ལ་གདོང་ལེན་

གནང་རེྗས་རྱྒལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད།  བོད་ནང་མུྱར་དུ་

རང་དབང་བསྱྐར་གསོའི་འོག་༸གོང་ས་༸སྱྐབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུྐ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བོད་

དུ་གདན་འདེྲན་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཡོད། བོད་ལ་རང་

དབང་བུྱང་མཚམས་རྱྒ་གར་ཡུལ་མི་སིྱྤ་དང་ལྷག་

པར་གངས་ཏི་སི་དང་མཚོ་མ་ཕམ་ལྟ་བུར་གནས་

མཇལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་བོད་མི་ཚོས་དགའ་

བསུའ་ིའཚམས་འདིྲ་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

ལྷག་པར་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་རྱྒ་ནག་རྱྒ་སེྱྐད་ཀིྱ་

བསམ་བོླར་སོྱྐན་བརོྗད་གནང་དོན། པ་ེཅིང་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དུ་དམག་མི་འབོར་ཆེ་གྲ་སིྲྒག་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མཐ་ོསྒང་དུ་མ་ེའཁོར་ལྕགས་

ལམ་དང་དམག་གི་གནམ་གུྲའི་འབབ་ཐང་སོགས་

བཙུགས་ནས་རྱྒ་གར་ལ་དམག་རོྒལ་བེྱད་ཆོག་

ཆོག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད། རྱྒ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྱྒ་གར་གིྱ་

ཁིྱམ་མཚེས་རྱྒལ་ཁབ་ཤི་རི་ལང་ཀའི་ནང་དུའང་

གུྲ་གཟིངས་ཀིྱ་འབབ་ཚུགས་གསར་རྱྒག་བྱས་ཏེ་

རྱྒ་གར་གིྱ་བེྱད་ཕོྱགས་ལ་རོྟག་ཞིབ་བེྱད་བཞིན་

ཡོད། རྱྒ་ནག་ག་ིདཔལ་འབོྱར་ཡར་རྱྒས་ད་ེརྱྒ་

གར་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་

ཞིག་མིན། ཞེས་སོགས་ཀིྱ་གསུང་བཤད་གནང་

མཐར་བཀའ་ཁིྲ་མཆོག་གིས་བིྷ་ཧཱར་མི་མང་གིས་

བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རོྩད་ལ་རྱྒབ་སོྱྐར་

གནང་བར་སིྙང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དིྲན་རེྗས་དྲན་

ཞུས་པ་དང་སྲྦགས། ད་ེསྔ་སུྐ་ཞབས་ཇ་ེཔར་ཀཱ་ཤ་ི

ནཱ་རཱ་ཡན་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སེྱྐའི་རྱྒབ་སོྱྐར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་

བཞིན་དམ་པ་ཁོང་དང་མཚུངས་པར་བིྷ་ཧཱར་ཡུལ་

མི་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་རྱྒབ་སོྱྐར་མུ་མཐུད་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སུྐལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།། རྱྒ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བོད་དུ་

བཙན་འཛུལ་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་

གིྱ་ལ་ོང་ོདུྲག་ཅུ་ལྷག་ག་ིརིང་། བོད་ཐོག་འཛིན་

པའི་གདུག་རུྩབ་མཁེྲགས་འཛིན་ཅན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་

ལ་འགུྱར་བ་མེད་པར། བོད་ཀིྱ་སོྣད་བཅུད་ཡོངས་

རོྫགས་བཙན་བཟུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་དམར་

གསོད་དང་། བཙོན་འཇུག གཅར་རུྡང་། སུན་

བཙིར་སོགས་ཀིྱས་མཚོན་པའི་སུྡག་སོྱྦང་མནར་

གཅོད་ཀིྱ་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་བྱས་མེད་

པར། རང་རིགས་རྣམས་ཀིྱས་ཀྱང་ཆོས་རིག་

སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པའི་མི་རིགས་ཀིྱ་བླ་སོྲག་ལ་

གཅེས་སོྱྐང་གང་ཐུབ་ཀིྱས་བདེན་པའི་འཐབ་རོྩད་

རུྱྒན་སོྱྐང་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།

 ལྷག་པར་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་ོནས་

བཟུང་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རྱྒ་དམར་དྲག་དམག་

གིས་དམར་གསོད་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀིྱ་སུྡག་

སོྱྦང་མནར་གཅོད་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོྲ་

བཞིན་པའ་ིཉེར་ལེན་ལ་བརེྟན། བོད་མ་ིརྣམས་ཀིྱས་

དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་སུྡག་བསྔལ་

བཟོད་མ་ཐུབ་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཆེད་དང་། ༸གོང་ས་༸སྱྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདེྲན་ཞུ་ཐབས། མོྱང་བཞིན་

པའི་སུྡག་བསྔལ་རྣམས་མཉམ་འབེྲལ་རྱྒལ་ཚོགས་

དང་རྱྒལ་སིྱྤའི་གཞུང་སེྒར་ཚོགས་སེྡ་ཁག་ལ་སྙན་

གསན་དང་། སེམས་ཁོང་ག་ིསུྡག་བསྔལ་དང་

མངོན་འདོད་ཕིྱར་བསྲྒགས་བེྱད་པའི་དན་རྟགས་སུ་

རང་ལུས་མེར་སེྲག་གཏོང་མཁན་རུྱྒན་ཆད་མེད་

པ་བུྱང་དང་འབུྱང་བཞིན་པ་སོགས་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ནས་བོད་

མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱས་བདེན་པའི་མེ་

ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་གཞི་རྱྒ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་ཕིྱ་

ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ༧ ཚེས ༦ སེྟ་༸གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི

རྣམ་འདེྲན་༸རྱྒལ་དབང་སུྐ་ཕེྲང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་སུྐའི་འཁུྲངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ཉིན་

དངོས་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏེ། ད་བར་དུས་ཡུན་

ཟླ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གིྱ་རིང་རྱྒ་གར་གིྱ་མངའ་སེྡ་ 

༡༡ ནང་ག་ིགོྲང་ཁེྱར་སོགས་ས་ཁུལ་ ༤༨ ཙམ་

གིྱ་ནང་སོྐར་བསོྱྐད་ཟིན་པ་མ་ཟད། སོྐར་བསོྱྐད་

སྐབས་རྱྒ་གར་མང་ཚོགས་དང་བོད་མི་ཚོས་

མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་གནང་བར་སྔགས་

བརོྗད་ཞུ་རུྱྒ་ཡིན། རྱྒ་གར་ནང་ད་དུང་མུ་མཐུད་

སོྐར་བསོྱྐད་འགོྲ་བཞིན་པའ་ིཐོག་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཏ་ེ

བོད་མིའི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཉིན་བྱང་ཨ་རི་དང་

། ཡུ་རོབ། ཨཧྥ་ར་ིཁ། ལོྷ་ཤར་ཨ་ེཤ་ིཡ། ཨ་ོས་ིཊ་ོ

ལ་ིཡ་བཅས་གིླང་ཕྲན་ལྔའ་ིཁོངས་རྱྒལ་ཁབ་ ༣༠ 

ལྷག་ཙམ་གིྱ་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་

འག་ོའཛུགས་བྱ་རུྱྒ་ཡིན་པ་དང་། ལས་འགུལ་གིྱ་

དགོས་འདུན་ཁག་ནི།

༡༽ ཕིྱ་ལ་ོ ༡༩༥༩། དང་། ༡༩༦༡། ༡༩༦༥ ས་ོ

སོར་འཛམ་གིླང་མཉམ་འབེྲལ་རྱྒལ་ཚོགས་ཀིྱས་

བོད་དོན་ཐོག་བཞག་པའི་གོྲས་ཆོད་ཁག་སླར་

ཡང་རྱྒལ་ཚོགས་ནས་གེླང་སོླང་དང་ལག་བསྟར་

མཇུག་གནོན་དགོས་པ།

༢༽ བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའ་ིཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རོྟག་

ཞིབ་སླད་རང་དབང་ཅན་གིྱ་རྱྒལ་སིྱྤའི་སུྐ་ཚབ་

ཁག་ཅིག་འཕྲལ་གཏོང་དགོས་པ།

༣༽ བོད་ནང་ག་ིབོད་མིའ་ིམངོན་འདོད་བསུྲྒབ་

རུྱྒར་མཉམ་འབེྲལ་རྱྒལ་ཚོགས་ཀིྱས་དམིགས་

བསལ་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་པ།

གོང་གསལ་དགོས་འདུན་དེ་དག་བསུྲྒབ་པའི་སླད་

རྱྒ་གར་གཙོས་རྱྒལ་སིྱྤའི་ས་གནས་ཡུལ་གུྲ་སོ་

སོར་བདེན་པའ་ིམ་ེལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ཀིྱ་མཚན་རྟགས་

བསུྡ་རུབ་ཀིྱས་ཕིྱ་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༢ ཚེས ༡༠ 

ཉིན་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་རྱྒལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་

དང་། སུད་ས་ིཇ་ིན་ིཝར་རྱྒལ་ཚོགས་ཀིྱ་འགོྲ་བ་

མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས། ད་ེབཞིན་རྱྒ་གར་ནང་

རེྟན་གཞི་བྱས་པའི་རྱྒལ་ཚོགས་ཀིྱ་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་སོ་སོར་ཉིན་བརྱྒ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཞུ་སྙན་

ཕུལ་ཏ་ེམཇུག་བསོྡམས་བྱ་རུྱྒ་ཡིན།

བོད་མི་མང་སིྱྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱ་བདེན་པའི་

མེ་ལེྕ་སོྐར་བསོྱྐད་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕིྱ་

ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༨ ཚེས ༢༢ ལ།།



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 22

དེ་དག་ཚང་མས་རྱྒ་ནག་གཞུང་གི་མི་རིགས་ཀིྱ་

སིྲད་བུྱས་སིྱྤ་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་སིྲད་བུྱས་

ལ་ནོར་འཕུྲལ་འདུག་ཅེས་སོྱྐན་བརོྗད་བེྱད་བཞིན་

པ་གཅིག་དང་། ང་ཚོས་འདིར་གཉིས་ཕན་གིྱ་དབུ་

མའ་ིལམ་ཞེས་རང་བཙན་རོྩད་ཀིྱ་མེད།  ང་ཚོས་

རང་བཙན་རོྩད་རུྱྒའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསམ་བོླ་

རྱྒ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་སེྟ་རྱྒ་ནག་ལ་ཡིན་ནའང་ངོ་

ཚ་ཁ་སེྱྐངས་མ་ིདགོས་པ་དང་། ང་ཚ་ོལའང་ཁ་

ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིྱ་དོན་དག་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་

ལམ་བརོྗད་རུྱྒ་འདི་གཉིས་ཕན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ལངས་ཕོྱགས་དེའི་ཐོག་རོྩམ་སོྟང་ཕྲག་གཅིག་

ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མས་རྱྒབ་སོྱྐར་བྱས་ཡོད། ད་ེ

བཞིན་ངོས་ཀིྱས་དངོས་སུ་འདས་པའི་ལོ་འགའ་

ཤས་རིང་རྱྒ་རིགས་མཁས་དབང་དང་སོླབ་ཕུྲག་

བརྱྒ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཐུག་ཡོད། རྱྒ་གར་ནང་

དུའང་ཆེད་མངགས་ཐུག་འཕྲད་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་

འདྲ་མང་པ་ོའདུག ད་ེབཞིན་ཨ་ར་ིདང་ཡུ་རོབ། ཉ་ི

ཧོང། ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡ་ཡུལ་ཁག་ད་ེདག་ནང་ཡོད་

པའི་རྱྒ་རིགས་སོླབ་ཕུྲག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་

པ་ོཞིག་ཐུག་ཡོད། ཚང་མས་དབུ་མའ་ིལམ་གིྱ་

ལངས་ཕོྱགས་དེར་རྱྒ་ནག་མི་མང་གིས་རྱྒབ་

སོྱྐར་བེྱད་དགོས་པ་ཞིག་དང་རྱྒབ་སོྱྐར་བེྱད་རུྱྒ་

རེད་ཅེས་བརོྗད་ཀིྱ་འདུག ན་ནིང་རྱྒ་ནག་པེ་ཅིང་

ནས་རྱྒ་མི་ཞིག་གིས་ངོས་ལ་ཁོ་རང་ལག་བིྲས་ཀིྱ་

ཡ་ིག་ེཞིག་བིྲས་འདུག ཁོང་རང་ད་ེསྔ་བོད་དང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་ཟེར་དུས་ཆོས་ཕོྱགས་ཀིྱ་བླ་མ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། ཆབ་སིྲད་ཀིྱ་ཐོག་ནས་ཁ་བྲལ་བེྱད་

ཀིྱ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། བར་སྐབས་

རྱྒ་ནག་རི་བོ་རེྩ་ལྔར་རྱྒ་གར་ནས་གནས་སོྐར་

ཡོང་མཁན་གིྱ་བོད་པ་ཞིག་ཐུག་བུྱང་། ད་ེདང་ལོྷད་

ལོྷད་ཐོག་སྐད་ཆ་བུྱང། དེས་ཤོད་རུྱྒར་ཏཱ་ལའ་ིབླ་

མས་འབད་བརོྩན་བེྱད་རུྱྒ་དེ་ཁ་བྲལ་མིན་པ་གང་

ལྟར་གཉིས་ཕན་གིྱ་ཐབས་ལམ་ཞིག་བསྟན་གིྱ་

ཡོད་པ་བརོྗད་བུྱང། ད་ེལྟ་བུའ་ིགཉིས་ཕན་གིྱ་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྱྒ་དེ་རྱྒ་ནག་མི་མང་གི་ཤེས་

པ་ཡིན་ན། རྱྒ་ནག་མ་ིམང་ཚང་མས་རྱྒབ་སོྱྐར་

བེྱད་ཀིྱ་རེད། ཁོང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གནས་

ཚུལ་དེ་དག་གོ་ཐོས་བུྱང་རེྗས་༸རྱྒལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་ཡིད་ཆེས་རེྩ་གཅིག་སེྱྐས་བུྱང་ཞེས་ཡི་གེ་དེ་

འདྲ་ཞིག་བིྲས་འདུག ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བ་ངོས་ལ་ཡ་ི

ག་ེའབིྲ་མཁན་གང་ཙམ་བུྱང་། ད་ེབཞིན་ང་ཚ་ོབོད་

མི་བཙན་བོྱལ་བའི་ནང་ནས་རྱྒ་ཡིག་དྲ་རྱྒའི་ཐོག་

འབེྲལ་བ་བེྱད་མཁན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད། ཁོང་ཚ་ོ

ཚང་མར་ཉམས་མོྱང་འདུག དབུ་མའ་ིལམ་ཞེས་

འབེྲལ་བ་བེྱད་སྐབས་མང་ཆེ་བས་རྱྒབ་སོྱྐར་བེྱད་

ཀིྱ་འདུག རང་བཙན་ཞེས་བརོྗད་ན་ལམ་སེང་ཕིྱར་

འཐེན་རྱྒག་ག་ིའདུག དེར་བརེྟན་ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ི

ལམ་ལ་འབད་བརོྩན་བེྱད་བཞིན་པ་དེར་རྱྒ་

རིགས་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་རོྟགས་པ་ཡིན་ན་

ཚང་མས་རྱྒབ་སོྱྐར་བེྱད་ཀིྱ་འདུག ད་ེང་ཚོར་

མཐུན་པའ་ིརེྱྐན་གཅིག་ཆགས་ཡོད། གཙ་ོཆ་ེརྱྒ་

གར་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའི་སིྲད་བུྱས་ཡོད་

པ་དེར་རྱྒབ་སོྱྐར་གཙང་མ་བེྱད་ཐུབ་ཀིྱ་ཡོད། ན་

ནིང་ཨ་རིའ་ིསིྲད་འཛིན་མཇལ་ཚར་བའ་ིརེྗས་སིྲད་

འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབུ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བོད་མི་དང་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

མའི་ལམ་ལ་རྱྒབ་སོྱྐར་གཙང་མ་ཡོད་པའི་གསར་

འགོད་བསྲྒགས་ནང་ཐོན་ཡོད། ཡུ་རོབ་གོྲས་

ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དེར་རྱྒབ་སོྱྐར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་བཞིན་ངོས་རང་ལུང་པ་འདྲ་མིན་དུ་

བསྐྱོད་སྐབས་བོད་ནང་གི་མཁས་དབང་དང་

ལས་བྱེད་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཐུག་བྱུང་། དེ་ཚོ་ཚང་

མས་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ ་རང་བཙན་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང་།  ད་ལྟའི་ཕྱི་ནང་གང་གི་གནས་ཚུལ་

ལ་བལྟས་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རན་ཤོས་

དབུ་མའི་ལམ་རེད་འདུག བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་

ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གཙང་མ་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་བྱུང། དེར་བརྟེན་

འགྱུར་བ་རིམ་པས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་

འགོ་ཁྲིད་ལོ་འདིའི་ལོ་མཇུག་ལ་ཏང་གི་ཚོགས་

ཆེན ་ཞིག ་ཚོགས་ཏེ ་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཚོ ་གཏན ་

འབེབས་བྱས་ཡོང་གི་ཡོད། ལོ་རྗེས་མ་འགོ་

ཁྲིད་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་གི་རེད། འགོ་ཁྲིད་

གསར་པ་ཡོང་མཁན་ཚོའི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་

གསར་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་

ཡོད། རྒྱ་རིགས་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོས་འགྱུར་བ་

ཏན་ཏན་འགྲོ་གི་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག  དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ད་བར་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་བརུྱྒད་

དེ་སེམས་ཤུགས་རྩ་བ་ནས་ཆག་མེད། ད་ཆ་ཕྱི་

ནང་ག་པར་ཡིན་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་

འགྲོ་བའི་མཚམས་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད། ད་དུང་

ཡིན་ཡང་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་

ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། བར་སྐབས་ང་ཚོས་འགྱུར་

བ་གཅིག་དེ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་གི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་

རུྱྒ་ཞིག་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ནས་

བྱུང་བ་རེད། ལོ་བཞི་བརྱྒ་མ་ཟིན་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད། 

གང་ལྟར་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་

རུྱྒ་ཞིག་བརྱྒ་ཆ་བརྱྒ་ཐམ་པ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། 

སྔ་མོ་ངོས་བོད་ལ་ཡོད་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་

གསུམ་བཅུ་བཞི་ནས་ངོས་རང་དོ་སྣང་བྱུང་། 

སྲིད་སྱྐོང་དང་དེའི་འོག་གི་བཀའ་ཤག་དང་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མོ་བ། རྩིས་དཔོན་དེ་ཚོའི་དབང་ཆ་

ཚང་མ་ཁོང་ཚོའི་ལག་ཡོད་སྟབས། སྐབས་རེ་ཉེ་

དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྱས་ཏེ་འགྲོ་དུས་ཉམ་ཆུང་དེ་

ཚོར་སྱྐབས་མེད་མགོན་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

དེ་དུས་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཡོད། ངོས་ལ་གསར་

འགྱུར་ཤོད་མཁན་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བའི་

གད་པ་དང་དམག་མི་རྙིང་པ་དེ་ཚོ་རེད། ཁོ་ཚོ་རེ་

དོགས་མེད་སྟབས། སྱྤི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་ག་རེ་

འདུག་གམ་ཞེས་དྲི་སྐབས། ཁོ་ཚོས་རྱྒལ་པོ་དྲང་

པོ་བྱས་མ་སོང་། བླ་མ་དེ་ཡག་པོ་མི་འདུག 

བཀའ་བློན་དེས་ཀྱང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་

ཅེས་གང་ཤེས་པ་དེ་ཤོད་ཀྱི་རེད། གཞུང་ཞབས་

དེ་འདྲ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན་ན་འདྲ་ཆགས་པོ་

བྱས་ཏེ་དེ་ཙམ་དྲང་པོ་ཤོད་ཀྱི་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་

ཞེད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཡོང་ས་གད་

པ་དེ་ཚོའི་གྲས་རེད། ཁོ་ཚོ་དང་ལྷན་ཇ་མཉམ་དུ་

བཏུང་། རྩེད་མོ་མཉམ་དུ་རྩེད་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་རྱྒལ་པོ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། བཀའ་

ཤག་ནས་དྲང་པོ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཞེ་དྲག་གོ་རུྱྒ་

ཡོད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་སྲྒིག་

འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་མི་རེ་ཟུང་ལ་དབང་ཆ་

ཚང་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས་སྱྐོན་ཡོད། 

ངོས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སླེབས་དུས་རྱྒལ་སྲིད་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ 

རེད། ༡༩༥༢ ནང་ཡིན་པ་ཡོད་ལེགས་བཅོས་

ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ་ངོས་ཀྱིས་བཙུགས་པ་

རེད། ངག་ཕོད་ཀྱིས་འགན་ཁྱེར་ཐོག་ལེགས་

བཅོས་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ་བཙུགས་ཏེ་རྟ་ཁལ་

འུ ་ལག་ཁྲལ་དང་བུ ་ལོན་དེ ་ཚོའི ་གྲས་འགྲོ ་

སྟངས་མང་པོ་ཞིག་བསུྱྒར་བཅོས་གཏོང་རུྱྒ་འགོ་

ཚུགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་

བྱུང་མེད།  རིམ་པས་ས་ཞིང་གཞུང་སྒེར་ཆོས་

གསུམ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་དེ་དག་བསུྱྒར་

བཅོས་གཏོང་རུྱྒའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་

ལག་ལེན་འཁྱོལ་ཐུབ་མེད། གང་ལ་ཞེ་ན་ང་ཚོས་

བཅོས་བསུྱྒར་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན་བོད་པར་

རན་པ་ཞིག་གཏོང་གི་རེད། བོད་མིར་རན་པ་

ཞིག་བཏང་ན་རྱྒ་མི་ཁོང་རང་ཚོས་རྱྒ་ནག་ནང་

བཅོས་བསུྱྒར་བཏང་བ་ལྟར་གཏོང་རུྱྒར་འགལ་

རྱྐེན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ཏེ་ལྷ་སའི་རྱྒ་མི་

གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་

བརུྱྒད་གསུམ་ནས་དགག་པ་རྱྒག་གི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ཡག་པོ་འཁེལ་ཐུབ་

མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རྱྒ་ནག་ལ་ཕྱིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྱྒ་གར་ལ་ཡོང་བ་ཡིན། 

དེའི ་སྐབས་བོད་ནང་ཟང་ཟིང་བྱེད་ རུྱྒ ་འགོ ་

ཚུགས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོ་འགོ་ནས་

ཁམས་ལི་ཐང་ནས་བཟུང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༥༨ ལོར་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱུང་། དེ་ནས་བོད་རང་སྱྐོང་ནང་ངོ་རྒོལ་

འགོ་ཚུགས་ཏེ་མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧། 

༡༩༥༨ ནང་ཡིན་པ་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་གྱོད་ཞིབ་

ཁང་ཟེར་བ་ཞིག་ཟུར་དུ ་བཙུགས་པ་ཡིན། 

བཙུགས་དགོས་དོན་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་

ལུང་པ་ཚོར་ཟུར་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། གྱོད་ཁ་མཆུ་

ཐུག་པ་དེ་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་བཀའ་

ཤག་དང་རྩེ་ཡིག་ཚང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་མིན་པར་

ལས་ཁུངས་ཟུར་གསལ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་དེ་

ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རུྱྒ་དང་། དེའི་འགོ་ཁྲིད་

དེའང་གཡུ་ཐོག་བསྐོས་པ་ཡིན། གཡུ་ཐོག་སྱྤི་

ཚོགས་ནང་མི་དྲང་ཚུགས་ཟིན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་

གི་ཡོད། གཡུ་ཐོག་གྱོད་གཞིའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་

བསྐོས་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་སྙིང་རྗེ་པོ་

བྱས་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཁོང་གི་འགྲམ་དུ་གྱོད་

ཐུག་མཁན་ཞིག་གིས་གཡུ་ཐོག་གི་གཟིམ་ཤག་

ལ་བཅར་ཏེ་ལྐོག་རྔན་འབུལ་བ་འཁྱེར་ཏེ་ཡོང་བ་

རེད། ཁོང་གི་འབུལ་བ་དེ་འདིར་ཞོག་ཅེས་

གསུངས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ལ་ལན་སང་ཉིན་བྱེད་

ཆོག སང་ཉིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཤོག་ཅེས་

གསུངས། སང་ཉིན་དེར་འབུལ་བ་དེ་དག་ལས་

ཁུངས་ལ་འཁྱེར་ཏེ་ལས་ཁུངས་ཚོགས་པའི་

སྐབས་མི་དེ་ཡར་སྐད་བཏང་སྟེ། ཁ་སང་ཁྱེད་

རང་གི་ངའི་སར་གྱོད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ངར་རྔན་པ་

འདི་སྲྤོད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་པ། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

ཡོང་གི་མ་རེད། གྱོད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རུྱྒ་དེ་

བདེན་པ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། བདེན་རྫུན་རྣམ་

དབྱེ ་ བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད ་ཀྱི ་རེད་མ་

གཏོགས་རུྱྒ་དངོས་པོ་སྲྤད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་

རུྱྒ་མེད། ཁྱོད་རང་འདི་མར་འཁྱེར་རུྱྒགས་ཞེས་

སྲྤད་ཡོད། མི་དེ་ངོ་ཧ་ཅང་ཚ་བོ་ཆགས་ཡོད། 

གཡུ་ཐོག་གི་འདི་ལྟར་བྱས་པ་རེད། གྱོད་ཞིབ་

གསར་པ་བཙུགས་ཏེ་གཡུ་ཐོག་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་

དེ་དྲང་པོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

འདུག་ཅེས་མི་མང་པོས་དགའ་པོ་བྱེད་རུྱྒ་བྱུང་

སོང། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་འདི་ལྟར་

ཆགས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པར་ང་ཚོ་

རྱྒ་གར་ལ་སླེབས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༦༠ ལོ་མགོར་ཡིན་པ་ཡོད། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་

ང་ཚོས་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་རྣམ་

པ་དང་གཞུང་ཞབས་པ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མི་

མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་ཏེ་ཚོགས་རུྱྒ་བྱུང་བ་རེད། 

སྐབས་དེར་སྱྤི་འཐུས་བསྐོ་རུྱྒའི་འགོ་ཚུགས་

ཡོད། མ་གཞི་ལས་ཁུངས་འགྲོ་སྟངས་གསར་པ་

དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མ་སུ་རིར་སླེབས་པ་དང་

བཟོ་བཅོས་བརྱྒབ་པ་ཡིན། དེ་སྔ་ཡིན་ན་བཀའ་

ཤག་དང་རྩིས་ཁང་། ཡིག་ཚང་མ་གཏོགས་མེད། 

དེ་བགོ་བཤའ་དང་ལས་བསྐོས་བརྱྒབ་སྟེ་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་དང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། 

ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་བཅས་ལས་ཁུངས་དེ་

དག་ཅིག་བཟོས། བཀའ་བློན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་

དག་ལས་བསྐོས་བརྱྒབ། དེ་ནས་སྱྤི་འཐུས་བསྐོ་

རུྱྒ་བྱས་པ་དང་སྱྤི་འཐུས་དེ་དག་དེའི་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་རུྱྒ་ཡོད་པ་བཟོས། ང་ཚོས་མང་གཙོ་

ལམ་ལ་འགྲོ་རུྱྒ་འགོ་འདི་ལྟར་བཙུགས་པ་རེད། 

དེ་ནས་ ༦༣ ལོར་ཡིན་པ་ཡོད། མ་འོངས་པའི་

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ས་བོན་ཞིག་ཁྱབ་བསྲྒགས་བྱས་ཏེ་

དེའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབང་ཆ་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱིས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་དགོས་གལ་

བྱུང་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབང་ཆ་བསུྱྒར་བཅོས་

གཏོང་རུྱྒའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་

བཏོན་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་

དེ་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་

འདྲ་ཡང་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་མང་གཙོར་འགྱུར་

བ་འགྲོ་ རུྱྒའི་འགོ་བོད་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་

ཡིན། རྱྒ་གར་ལ་སླེབས་ནས་དེ་དག་མུ་མཐུད་

ནས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལོ་

བཅུ་གཅིག་གོང་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དེ་ངོས་

ཀྱིས་བསྐོས་མི་དགོས་པར་མི་མང་གིས་འོས་

བསྡུ་བྱས་ཏེ་བསྐོ་ རུྱྒར་གཏན་འབེབས་བྱས་

ཡོད། དེ་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་

ངམ་བསམས་པའི་དོགས་པ་བྱེད་རུྱྒ་དེ་འདྲ་བྱུང་

སོང་ཡང་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་

ཡིན། འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་

པོ་དེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བ་རེད། ལོ་

ལྔ་ཚན་གཉིས་རིང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་འོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གནང་ཡོད། 

དེའི་སྐབས་ནས་ངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཕྱེད་

རྒས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དོན་དག་

གལ་ཆེན་པོ་ཚང་མ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེས་ཐག་གཅོད་གནང་རུྱྒ་མ་གཏོགས་

ངོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། བསམ་

འཆར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ངོས་རང་

ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་ཐོག་བསྡད་པ་རེད། དེ་ནས་ལོ་

བཅུ་ཕྱིན་མཚམས་ན་ནིང་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་

སྐབས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་འགོ་

ཁྲིད་འོས་འདེམས་བྱ་རུྱྒར་ཚང་མར་དོ་སྣང་ཆེན་

པོ་འདུག མཐའ་མ་དེར་འོས་མི་གསུམ་སླེབས་

པའི་ནང་རྒན་པ་གཉིས་དང་མི་རབས་གསར་

པའི་ནང་ནས་གཞོན་པ་གཅིག་འདུག དེ་ཧ་ཅང་

འོས་པོ་དང་ཡག་པོ་མཐོང་བྱུང། བློ་བཟང་སེང་

གེ་ལགས་རྱྒ་གར་ལ་སྱྐེས་ཤིང་འཚར་ལོང་བྱུང་

བ་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་སྱྦོང་རྨང་གཞི་དེ་རྱྒ་

གར་དུ་བྱས་ཡོད། ཐོག་མར་བོད་གཞུང་སློབ་གྭྲ་

དང་དེ་ནས་ལྡི་ལིར་སློབ་སྱྦོང་བྱས། དེ་རྗེས་ཨ་

རིར་འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་གྲགས་ཡོད་མཁན་ཧ་

ཝར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་

སྱྦོང་བྱས་རྗེས་ལོ་མང་རིང་དེར་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་

བསྡད་པ་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་རྩེར་སོན་

པ་ཞེས་བརྗོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁོང་མིང་ཐོའི་ནང་

སླེབས་འདུག གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་གསུམ་སུ་

སླེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་འོས་པོ་འདུག མཐའ་

མ་བློ་བཟང་སེང་གེ་འོས་མང་ཤོས་སུ་སླེབས་པ་

རེད། ཧ་ཅང་འོས་པོ་འདུག་སྙམ་བྱུང། ངོས་ཀྱི་

ངོས་ནས་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་མིན་པར་རྒས་ཡོལ་ཆ་

ཚང་ཞིག་འགྲོ་རུྱྒའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། 

ངོས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒས་ཡོལ་འགྲོ་རུྱྒ་དེ་ངོས་སྒེར་

གྱི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པུ་མིན་པར་༸གོང་ས་ལྔ་

པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་

ཆོས ་ སྲིད ་གཉིས ་ ཀྱི ་དབུ ་ ཁྲིད ་ཟེར ་ རུྱྒ ་དེ ་

མཚམས་བཞག་སྟེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་བོད་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་འགན་འཁྱེར་རུྱྒ་དེ་མཚམས་བཞག་པ་

ཡིན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དེ་སྔ་༸རྱྒལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པ་དེ་དག་གིས་

འབྲས་སྤུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཞེས་བླ་བྲང་ཞིག་

ཁོ་ན་རེད་མ་གཏོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་

གང་ཡང་མེད། དེ་བཞིན་སྔར་གྱི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་

དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང། དགེ་

འདུན་རྱྒ་མཚོ་ནས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་དེ་འབྲས་སྤུང་

ནས་ཡིན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐོག་མར་

འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་བླ་མ་བྱས་ཏེ་བཞུགས་པ་རེད། 

དེར་བརྟེན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང ་གི ་ཆབ ་ སྲི ད ་ ཀྱི ་ འགན ་འཁྱེར ་ རུྱྒ ་ དེ ་

མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལོ་བཞི་བརྱྒ་མ་ཟིན་

ཙམ་རིང་ལོ་རུྱྒས་ཡོད་པའི་སྲྒིག་འཛུགས་དེ་

དགའ་ཞིང་སྲྤོ་ཞིང་དང་དུ་བླངས་བའི་ཐོག་ནས་

གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་མཚམས་བཞག་པ་

རེད། ཁ་ཐུག་དེར་ང་ཚོའི་སྱྤི་འཐུས་ནང་ནས་དེ་

ལྟར་བྱེད་རུྱྒ་མི་འདུག་ཅེས་བསམ་དང་རེ་འདུན་

བྱུང་པ་ཡང་དེ་ནི་ངོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་

པ་ཡིན། སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་པ་རེད། འཛམ་གླིང་སྱྤི་དང་མཐུན་པའི་

མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད། 

ཕར་ཕྱོགས་དེར་རྱྒ་མིར་གདོང་ལེན་བྱེད་རུྱྒར་

ཆ་བཞག་ནའང། ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་དེ་ཕར་

བཞག་སྟེ་ང་ཚོས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག་འགྲོ་གི་ཡོད། ཅེས་ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། 

འཛམ་གླིང་སུ་ཞིག་གིས་བལྟས་ཀྱང་དངོས་

གནས་ང་ཚོར་བདེན་ཁ་ཐོབ་རུྱྒ་དང། རྱྒབ་སྱྐོར་

མང་བ་ཐོབ་རུྱྒ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། 

   ༼འདོན་ཐེངས་སོྔན་མའ་ིའཕོྲས།༽

   ༼འཕོྲས་འདོན་ཐེངས་རེྗས་མར་གཟིགས།༽


