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གསར་འགོད་པ།    བསོད་ནམས་མཚ་མོ།
གསར་འགོད་པ།    སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཉི་མ།
འགྲ ེམས་སྤ ེལ་བ།    བསྟ ན་འཛིན་བཟང་མོ།
མདུ ན་ཤོག་བྱུ  ས་འགོད།    རྡ ོ་རྗ ེ་ཚ་རིང་།
ཀཾ་པུ ཊར་རྒྱ  ག་མཁན།    ཕུ ར་བུ ་སྒྲ  ོལ་མ།
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<<ཤེས་བྱ ་>> དུ ས་དེབ་འདི་ནི་འདི་ག་བོད་
གཞུ ང་ཕྱ ི་དྲ ིལ་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཟླ ་རེའི་གསར་འགྱུ  ར་
འགྲ ེམས་སྤ ེལ་ཞུ ་བཞིན་པའི་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་
གི་གཞུ ང་འབྲ ེལ་དུ ས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུ ས་དེབ་འདིའི་
ནང་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟ ོན་གནང་བ་ལྟ ར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲ ིད་ཀྱ ི་
མཛད་འཆར་ཁག་རྒྱ  ས་གླ ེང་དང༌། བཙན་བྱ ོལ་བོད་
གཞུ ང་གི་སྲ ིད་བྱུ  ས་རྣ མས་རྒྱ  ས་བཤད། བོད་ནང་གི་
གནས་སྟ ངས། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི་དང་རྒྱ  ་ནག་གི་འགྱུ  ར་བ་གལ་
ཆེ་ཁག་ཞིབ་རྒྱ  ས་འགོད་སྤ ེལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་རྩ ་འཛིན་ཐོག་
རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་དང་འདོན་སྤ ེལ་ཞུ ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ  ་ཆེའི་
ཀླ ོག་པ་པོ་རྣ མས་ནས་ལེགས་སྤ ེལ་ཉེས་འགོག་གི་
དགོངས་འཆར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་བ་ཞུ །།
ཤེས་བྱ ་འདོན་ཐེངས་འདིའི་ནང་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་
སྦ ེལ་ཀོབ་ཏུ ་ཚགས་པའི་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་
ཚགས་ཆེན་དང་མང་གཙའི་དུ ས་ཆེན་ཐོག་གནང་བའི་
བཀའ་སྤྱ  ི་གཉིས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་ཤོང་མ་སོང་བས་
འདོན་ཐེངས་རྗ ེས་མར་གཟིགས་པར་འཚལ།

དཀར་ཆག

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལི་དང་གར་ཞྭ ་ཁུ ལ་དུ ་ཆིབས་
སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཆོས་འབྲ ེལ་དང་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་
སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་དགོན་
པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་
པ་འབོགས་ཆོག་གི་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་
སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་
བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་
མཆོག་གླ ིང་དགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་
སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་དགོན་
པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་༨
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་གར་ཞྭ འི་མངའ་ཁུ ལ་གྱ ི ་སྐྱ  ི་ལོང་
དང་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་
བསྐྱ  ངས་ཏེ་མཛད་འཕྲ ིན་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་༩
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་
བྲ ང་དུ ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་སྩ ལ་བ།་༡༢
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་
ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གི་བཀའ་
དབང་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣ 
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལི་རྙ ིང་མའི་དགོན་དུ ་ལག་
ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་གསུ ང་ཆོས་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ།།་་་་་་༡༧
ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལིར་དད་ལྡ ན་མི་མང་རྣ མས་
ལ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་བཀའ་
དྲ ིན་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨
བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་
དབུ ་འཛུ གས་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩

བོད་དང་བོད་མི།༸གོང་ས་མཆོག་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་
ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཇུ ག་བསྡ ོམས་ཀྱ ི་ཚགས་མགོན་དུ ་
ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་
ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཇུ ག་བསྡ ོམས་ཐོག་སྩ ལ་བའི་བཀའ་
སླ ོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡
༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་སླ ད་གཞིས་
བྱ ེས་བོད་མིའི་ངོ་ཚབ་མཚན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་
ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་མདོ་ལུ གས་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་
ཞུ ས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་
ཧྲ ིལ་པོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་མཛད་སྒ ོ་སྲུ  ང་བརྩ ི་
ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསེར་གྱ ི ་
གཟེངས་རྟ གས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༥
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བཙན་
བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཙ་དབུ ས་བརྙ ེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠  
འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་སྲུ  ང་བརྩ ིའི་མཛད་སྒ ོར་བཀའ་སླ ོབ་
སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྦ ེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་
ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༡
༸གོང་ས་མཆོག་སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང ་མའི ་མཐོ ་སླ ོབ་མདོ ་
སྔ གས་རིག་པའི་འབྱུ  ང་གནས་ཀྱ ི་བསླ བ་པ་མཐར་སོན་
གྱ ི་མཛད་སྒ ོའ ་ིཚགས་མགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་
བསྐྱ  ངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀེ་ར་ལའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཀོ་ཆིར་ཆིབས་
སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཆོས་ལུ གས་རང་དབང་མཐུ ན་
ཚགས་སུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༣ 



         གནས་ཚུལ་སིྙང་བསྡུས།

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལིར་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་
གླ ིང་དགོན་པར་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་
ཆོག་དང་དེ་བཞིན་པ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་
གྲྭ    མ་ནཱ ་ལིར་ཡོད་པའི་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་
མཆོག་གླ ིང་དགོན་པ། འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་དགོན་
འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་དང་རྙ ིང་མ་དགོན་བཅས་སུ ་
ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཆོས་འབྲ ེལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གར་ཞྭ ་ཇེ་སི་པ་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ ་ཁུ ལ་དེའི ་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་རྣ མས་ལ་བདེ ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ ་དང་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོའ ་ིབཀའ་དབང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཡོད། ཕེབས་ལམ་དུ ་སི་སུ ་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་བཅར་བའི་ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༦ ནས་ ༣༡ བར་ཚགས་ཡོད་པའི ་མཇུ ག་བསྡ ོམས་ཚགས་འདུ འི ་ཚགས་མགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་བསྐྱ  ངས་པ་མ་ཟད་ཚགས་བཅར་བ་རྣ མས་ལ་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་སྩ ལ་བ།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲ ིལ་པོ་ལྔ ་བཅུ ་འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་སྲུ  ང་བརྩ ིའི་ཚགས་མགོན་དུ ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྐ བས་དེར་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་བཀའ་དྲ ིན་རྗ ེས་དྲ ན་སླ ད་གསེར་གྱ ི་གཟེངས་རྟ གས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྲ ིད་བླ ོན་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༩ དང་ ༡༠ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་ས་ལྡ ི་ལིའི་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ལྡ ི་ལི་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་ཁང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཐོ་སླ ོབ་ཏུ ་ཇི་ལྟ ར་གདན་ཞུ འི་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་ཡོད་དགེ་ལས་སླ ོབ་མ་རྣ མས་ལ་བླ ང་དོར་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་གསལ་སྩ ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐ བས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་གྱ ི ་སྲ ིད་བླ ོན་སྐུ  ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་སིང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་མཛད་དེ་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༤༥ ཙམ་གྱ ི་རིང་དབུ ་ཁྲ ིད་རྣ མ་གཉིས་དབར་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི་དང་བོད་དོན། དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཞན་འདྲ ་མིན་ཐོག་བཀའ་བསྡུ  ར་ལྷུ  ག་པོ་མཛད་ཡོད་སྐ ོར་ལྡ ི་ལིའི་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་ལྡ ི ་ལི་བོད་གཞུ ང་སྐུ  ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་བཀའ་བླ ོན་གཅིག་ལྕ ོགས་བསྟ ན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་གིས་འགྲ ེལ་བརྗ ོད་གནང་ཡོད། སྐུ  ་ཞབས་མན་མོ་ཧང་སིང་མཆོག་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྲ ིད་བླ ོན་དུ ་བསྐ ོ་གཞག་བྱུ  ང་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲ ད་ཞུ ས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད།།



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༤
སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལི་དང་གར་ཞྭ ་ཁུ ལ་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཆོས་འབྲ ེལ་དང་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༦ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨།༣༠ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་བཞུ གས་སྒ ར་ནས་མ་ནཱ ་ལི་དང་གར་ཞྭ ་ Jispa ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་སྤ ོས་སྣ ེ་དང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་སྐྱ  ེལ་ཞུ ས་ཡོད། ཉིན་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཕྱ ོགས་མ་ནཱ ་ལིའི་ཉེ་འགྲ མ་དུ ་ཡོད་པའི་ཀུ ་ལུ འི་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་དུ ་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༢ ཙམ་ལ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་དགོན་དེའི་དབུ ་བླ ་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙས་དད་ལྡ ན་སེར་སྐྱ  ་མང་ཚགས་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སླ ོབ་མ་ཕ་རན་སི་དང་མ་ལེ་ཤི་ཡ་སོགས་ཕྱ ི ་རྒྱ  ལ་མི་རིགས་ཀྱ ི ་

དད་ལྡ ན་སླ ོབ་མ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཉིན་དགོན་

དེར་བཞུ གས་ཞག་མཛད། སང་ཉིན་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༧ ཉིན་དགོན་དེར་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གི་ཆོས་འབྲ ེལ་དང་དེ་བཞིན་པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གྲྭ    མ་ནཱ ་ལིར་

ཡོད་པའི་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་མཆོག་གླ ིང་ངམ་དགེ་ལུ གས་དགོན་པ། འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི ་དགོན་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་བཅས་སུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་བསྐྱ  ངས་ཏེ་ཆོས་འབྲ ེལ་དང་བཀའ་སླ ོབ་སོགས་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ི་ཚས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ བར་གར་ཞྭ འི་ཁུ ལ་དུ ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ ་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དབང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་ནས་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༡ ནས་ ༢༢ ཉིན་གཉིས་རིང་གི་མ་ནཱ ་ལིར་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་དང་ཁུ ལ་དེའི་མི་མང་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་སོགས་ཀྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་རྒྱ  ་ཆེ་སྐྱ  ོང་སྐ བས་འདི་གའི་ཕྱ ི་དྲ ིལ་བོད་ཡིག་ཚན་པའི་སྤྱ  ི་ཁྱ བ་རྩ ོམ་སྒྲ  ིག་པས་ཆེད་བཅར་ཞུ ས་ཏེ་སྐུ  འི་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱ ོགས་སྒྲ  ིག་ཞུ ས་ཡོད་པ་རྣ མས་གཤམ་གསལ།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གི་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་ས་ཁུ ལ་ཀུ ་ལུ ་མ་ནཱ ་ལིའི་ཉེ་འགྲ མ་ཀ་ཡེ་སིའི་ནང་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་གིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་ལྟ ར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟ ེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨ ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་དགོན་གྱ ི ་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བླ ོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་བྱ མས་པ་རྒྱ  ་མཚ་མཆོག་གིས་སྤ ོས་སྣ ེ་དང་དགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ནས་དུ ང་རྒྱ  ས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་རྗ ེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༥
པོ་མཆོག་དབུ ་བཞུ གས་ཐོག་དགེ་འདུ ན་འདུ ས་དམངས་ཡོང་དང་ལྷ ན་མཁའ་མཉམ་མ་གསུ ང་འདོན་མཛད། དེ་ནས་དགོན་དེའི་དགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དམ་བཅའ་འཇོག་གནང་གིས་རྟ གས་གསལ་སྤྱ  ན་བསྟ ར་ཞུ ས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུ གས་དགྱ ེས་ཚར་ཆེན་པོས་གསན་གཟིགས་མཛད་རྗ ེས་བཞུ གས་ཁྲ ི ་རིན་པོ་ཆེར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་དེ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གི་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་ཆོས་སྐ བས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། སྔ ོན་ལ་སྨ ོན་པ་སེམས་བསྐྱ  ེད་དང་དེ་ནས་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡིན། སྔ ོན་ལ་སེམས་བསྐྱ  ེད་འབོགས་ཆོག་བྱ ་རྒྱུ   འི་སྣ ོད་དེ་ལ་སྟ ོན་པ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་བྱ འི་རྒྱ  ན་པའི་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་བའི་རྣ མ་པ་ཅན་སྐུ  ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དེ་ལྟ ་བུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་དང༌། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཐོགས་མེད་སོགས་ཡོད་སྙ མ་པ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད། ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲ ེལ་སྩ ལ་དོན། སྤྱ  ིར་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ནང་ཆོས་བརྒྱུ   ད་མི་འདྲ ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་མི་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་གནས་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ང་ཚ་བོད་གངས་ཅན་གྱ ི་ལྗ ོངས་སུ ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་འདི་དང༌། ཧི་མཱ ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་དུ ་ཆགས་པའི་ཡུ ལ་གྲུ  ་རྣ མས་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་དེ་དག་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་ཆོས་དང་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚས་བལྟ ས་ན་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་གཙ་བོར་གྱུ  ར་བའི་འཛམ་གླ ིང་ནང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་གསུ མ་བཞི་ཙམ་ནས་འགོ་བཙུ གས་ཏེ་ཆོས་དད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞིག་བསླ ེབས་ཏེ་ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་ཆོས་དད་བྱ ས་ཏེ་བསྡ ད་པ་རེད། དེ་ཡང་མིའི་བསམ་བླ ོའ ་ིནང་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་ཡོང་སྐ བས་རང་ཉིད་ཀྱ ི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུ   ར་སྐྱ  བས་བླ ་ན་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱ ས་ཏེ་ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་རིང་ལ་སོ་སོའ ་ིགནས་སྐ བས་དང་མཐར་

ཐུ ག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་དེ་གཙ་བོ་དད་པ་བྱ ས། དཀོན་མཆོག་གམ་སྐྱ  བས་ངོ་མ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱ ིས་གསོལ་འདེབས་བྱ ས་ཏེ་སོང་ཡོད། 

དེ་རྗ ེས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཙམ་ནང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུ  ལ་ཆས་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་པ་རེད། དེ་ལྟ ར་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་པའི་འོག་ནས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ   ་དང་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ར་ད་ལྟ ་ད་ལྟ ་འབྲ ས་བུ ་མཐོང་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུ ས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་གཞི་ནས་འཕྲུ  ལ་ཆས་དང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ལ་གཙ་བོ་དམིགས་རྒྱུ   ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། མི་མང་ཆེ་བའི་སེམས་ཀྱ ི་གཞི་ཕུ གས་ནས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ལ་རེ་བ་བཅོལ་རྒྱུ   ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རིགས་གཅིག་ནི་ཆོས་ཁས་ལེན་གྱ ི་མེད། ཆོས་ཁས་ལེན་བྱ ེད་མཁན་ཚས་

ཀྱ ང་ཆོས་དེ་གནའ་རབས་ཀྱ ི་ལུ གས་སྲ ོལ་ལྟ ་བུ ་བྱ ེད་པ་ལས་གཙ་བོ་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་དེ་ལྟ ར་གནས་ཡོད། དུ ས་རབས་ཉི་ཤུ ་པའི་

སྨ ད་ཆ་ནས་རིམ་པས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཁོ་ནས་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱ  ིད་དང་ཞི་བདེ་ཡོང་ཐུ བ་རྒྱུ   ་མེད་པ་ཞིག་དང༌། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་གཅིག་པུ འི་སྟ ེང་སོང་ན། ཕྱ ི་དངོས་པོས་སེམས་ཀྱ ི་བདེ་སྐྱ  ིད་སྐྲུ   ན་རྒྱུ   ར་འཕྲ ལ་སེལ་གྱ ི་ཡིད་ཚིམས་པ་ལྟ ་བུ ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ ་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བསྐྲུ   ན་ཐུ བ་རྒྱུ   ་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་བས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་སོང་བའི་སྐ བས་དེར་འདོད་སེམས་ཆེ་རུ ་ཕྱ ིན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲ ན་བསྡུ  ར་དང་ཕྲ ག་དོག་བྱ ་རྒྱུ   ། དེ་བཞིན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མགོ་སྐ ོར་གཡོ་སྒྱུ   ་གཏོང་རྒྱུ   ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༦
རིམ་པས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་པར་དོ་སྣ ང་གསར་པ་ཞིག་བསླ ེབས་ཡོད། ལུ ས་པོའ ་ིའཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཡིན་ནའང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀྱ ང་སེམས་ཀྱ ི་ཞི་བདེ་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་ཀྱ ི་མེད་པར་སོང༌། འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཐད་ནས་ཀྱ ང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུ ག་པས་གཞི་ནས་ནང་སེམས་ཀྱ ི་

ཐོག་དོ་སྣ ང་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་དུ ས་རབས་ཉི་ཤུ ་པའི་མཇུ ག་དང་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མགོར་བསླ ེབས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྡ ོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གི་ཆོས་འབྲ ེལ་དངོས་གཞི་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་དྭ གས་པོ་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་དགོན་གྱ ི་དབུ ་བླ ་དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་ཏེ་དགོན་དེའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་གྲུ  བ་སྟ ེ ་པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར། དགོན་དེར་ཆོས་ཞུ ར་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་མི་རིགས་དང་། རྒྱ  ་རིགས། བོད ་རིགས་བཅས་ཁྱ ོ ན ་བསྡ ོམས་མི ་གྲ ངས ༣༠༠༠ བརྒ ལ་བ་བཅར་ཡོད་པ་བཅས།།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་ཆུ ་ཚད་ ༡༢།༣༥ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གྲྭ  ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་བཀྲ ་ཤིས་ཞོལ་པའི་འཁྲ བ་སྟ ོན་དང་ཕེབས་བསུ འི་གླུ  ་དབྱ ངས་ཀྱ ི ་མཆོད་

སྤྲ  ིན་ལམ་ནས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཚགས་ཁང་དུ ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ང་ཚ་བོད་མི་རྣ མས་ཡུ ལ་གྱ ར་བ་ཆགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ལྔ ་བཅུ ་ང་གཅིག་ལྷ ག་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་ཡུ ལ་གྱ ར་བ་ཆགས་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་

དེ་བོད་ནང་རྒྱ  ་མིའི་དབང་སྒྱུ   ར་འོག་ཐོག་མར་གྲ ོས་མཐུ ན་བཞག་སྟ ེ་བོད་མིར་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱ ང་དེ་དག་ཁ་བདེན་ཚིག་བདེན་མ་བྱ ས་པར་བརྟ ེན་འུ ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་དེ་ངོ་རྒ ོལ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ འི་གནས་སྟ ངས་ཐོག་ནས་མཐར་ལྷ ་ས་སོགས་

ཀྱ ི་ནང་གནས་ཚུ ལ་ལྷ ག་སྟ ེ་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་པ་རེད། བོད་ནང་ལོ་ ༥༡ དེའི་རིང་ལ་རྒྱ  ་མིས་མུ ་མཐུ ད་ནས་དྲ ག་གནོན་བྱ ས་དང་བྱ ེད་མུ ས་ཡིན། བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་འབུ ར་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་སྡ ང་ཟུ ག་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་ལ་ཡུ ལ་གྱ ར་

དུ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་སོ་སོ་རང་མགོ་གང་ཐོན་གྱ ི་བསམ་བླ ོ་བཏང་ནས་བསྡ ད་མེད། གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་གི་རེ་འདུ ན་དེ་ང་ཚའི་ཕྲ ག་པར་བསླ ེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚ་ཚང་མའི་རང་ལུ ས་མ་དོར་བར་དུ ་བོད་པ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་འདྲ ་མིན་ནང་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་གང་དུ ་གནས་ཀྱ ང་བོད་པ་ཆགས་ཡོད་པས་ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ཞེན་ཁོག་བྱ ་རྒྱུ   ་དང་མི་རིགས་ཀྱ ི་ཐོབ་ཐང་རྩ ོད་རྒྱུ   ་དེ་ཚང་མའི་སེམས་ནང་བཅང་དགོས་པ་ཡིན། སྐ བས་བབ་ཀྱ ི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚ་གཞོན་སྐྱ  ེས་རྣ མས་ནས་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་རང་ཉིད་ཀྱ ི་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའི་དངོས་སུ ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དང་འདྲ ེས་པའི་རིག་གཞུ ང༌། གོམས་གཤིས། གཞན་དང་མི་འདྲ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས། དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ལ་བལྟ ས་པ་ཡིན་ནའང༌། བོད་ནང་སྡུ  ག་པོ་དེ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་མྱ ོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱ ང་རྩ ་བའི་མི་གཤིས་བཟང་པོ་དང་རྫུ  ན་མི་ཤོད་མཁན་དེ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་པ། དེ་རིང་སང་བོད་ནང་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ལྟ ་སྐ ོར་འགྲ ོ ་མཁན་ཚ་ལྟ ་ཅི་སྨ ོས་རྒྱ  ་མིའི་ནང་ནས་བླ ོ ་གཟུ ་བོར་གནས་པ་ཚས་ཀྱ ང་བོད་པ་ཞེས་བརྗ ོད་སྐ བས་གཤིས་རྒྱུ   ད་འཇམ་པོ་དང༌། སེམས་པ་བཟང་པོ། འཛུ མ་མུ ལ་མུ ལ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་འདུ ག ང་ཚར་འདི་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ་དེ་བོད་པའི་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༧
ལོ་ངོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་རིང་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དང་འདྲ ེས་ནས་ཡོད་པའི་གོམས་གཤིས་དེའི་འབྲ ས་བུ ་རེད། དེ་ནི་སྒ ེར་སོ་སོའ་ིམི་ཚ་སྐྱ  ེལ་རྒྱུ   ར་ཡང་ཕན་གྱ ི་ཡོད། སྤྱ  ིར་ནས་བརྗ ོད་ན་བྱ མས་བརྩ ེ་ལྡ ན་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཤིག་བྱུ  ང་ན་དེ་ནི་དགོས་རྒྱུ   ་ཞིག་རེད། འཛམ་གླ ིང་གང་སར་འཚ་བ་བྱ ་རྒྱུ   ་མེད་སྐ ོར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། འཚ་བ་མ་ཡོང་བ་ཤོག་ཅེས་བརྗ ོད་པས་ཕན་གྱ ི་མེད། སེམས་ཀྱ ི་ནང་ནས་འཚ་བ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ནི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི ་ནང་ནས་ང་ཚ་ཚང་མའི་ཁ་རྒྱུ   ན་ལ་ཡོད་པའི་དཔེ་ལྟ ར། མ་གྱུ  ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མ་རྒ ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརྗ ོད་བཞིན་ཡོད། སེམས་ཅན་སུ ་ལ་ཡིན་ཡང་འཚ་བ་བྱ ་རྒྱུ   ་མེད་པ་དང༌། ཐ་ན་འབུ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེར་འཚ་བ་མི་བྱ ེད་པ་དེ་ང་ཚའི་གོམས་གཤིས་ལ་ཡོད།  དེ་ལྟ ་བུ འི་གོམས་གཤིས་ཡོད་པ་དང་ལྷ ན་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ། དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་མེད་ན་རྒྱ  ་མིས་ང་ཚར་མཐོང་ཆུ ང་ག་ཚད་བྱ ེད་ཀྱ ི་མི་འདུ ག་གམ། བོད་པ་ཞེས་བརྗ ོད་སྐ བས་རྗ ེས་ལུ ས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱ ི་མ་རེད་ཅེས་དང༌། རྒྱ  ་མིས་ཆོས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་ཀྱ ི་མ་རེད། རྒྱ  ་མིས་རྩ ིས་རྒྱ  ག་ས་དེ་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་འཇོག་གི་ཡོད། ང་ཚ་བོད་པར་དེ་མེད་

རྐྱ  ེན་མཐོང་ཆུ ང་ཁྱ ད་གསོད་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ཏེ་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་རིག་པ་བསྒྲ  ིམས་ནས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་བཙུ གས་ཏེ་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ཙམ་སོང་བ་རེད།  གྲུ  བ་འབྲ ས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཐོན་ཡོད། བོད་མི་ཁྲ ི་ཕྲ ག་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་གྱ ི་གཞི་རྩ ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། ད་དུ ང་ཁྱ ེད་ཚ་མི་རབས་གསར་པ་ཡོང་གིན་ཡོང་གིན་ལ་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་རང་ཉིད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་དང་གོམས་གཤིས་ཡོད་པ། བོད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་དང་གོམས་གཤིས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་རྩ ་བ་ཐུ ག་ས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན།  ང་ཚ་བོད་ཀྱ ི ་རིག་གཞུ ང་གང་ལ་བརྟ ེན་པའི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་འདིར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ཏེ་ཡིད་འཕྲ ོག་ཐུ བ་པ་ཞིག་དང་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་གཏན་པོ་ཡོང་གི་རེད། དྭ གས་པོ་གྲྭ  ་ཚང་ལ་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང༌། ནང་པའི་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ེད་དགོས་པ་དང་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱ ི ་མི་ཚ ་འདིར་ཕན་གྱ ི ་ཡོད་པ་ཞིག་ངོ་འཕྲ ོད་ན་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་དགོན་པའི་ནང་འཛུ ལ་ཞུ གས་བྱ ས་ཏེ་ལུ ས་

ཀྱ ི་རྟ གས་རྣ མས་བརྗ ེས། ཆང་འཐུ ང་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཁྲ ིམས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་བསྡ ད་ན་སུ ས་ཡིད་ཆེས་ཀྱ ི་རེད་དམ། ཚུ ར་ཕྱ ོགས་འདིར་བསམ་བླ ོ ་གཏོང་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ཡིད་འཕྲ ོག་སྟ ེ ་དོན་གཉེར་གྱ ིས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་ཀྱ ི་རེད། ང་ཚའི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་དགོས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཡོད། པཱ ་ཏིལ་ཀུ ལ་བོད་ཁྱ ིམ་ལག་ཤེས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ནང་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གྲ ངས་ ༢༠༠ དང་རྒ ན་གསོའ་ིརྒ ན་འཁོགས་རྣ མས་པ། དེ་བཞིན་མི་མང་བཅས་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་མི་གྲ ངས་ ༣༠༠ བརྒ ལ་བར་ཐུ གས་བརྩ ེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་སྐ ོར་དང་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་མ་ཟད། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་བྲ ིས་པའི་ལྷ ་བྲ ིས་ཀྱ ི་རི་མོར་གཟིགས་ཞིབ་དང་མཇུ ག་ཏུ ་བོད་ནས་ཡོང་བའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཁག་གཅིག་གི་གཉེན་ཉེ་མང་དག་ཅིག་སྐྱ  ེ་རྒུ  ་མདོའ ་ིས་ཡོམ་གོད་ཆག་འོག་རྐྱ  ེན་འདས་སུ ་གྱུ  ར་བ་ཚའི་ཆེད་ཐུ གས་སྨ ོན་མཛད་པ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་འདས་པོ་ཚའི་ཆེད་དུ ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཡག་པོ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཀྱ ང་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་མཆོག་གླ ིང་དགོན་པར་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར།། 
ྋགོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་མཆོག་གླ ིང་དགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ  ༨ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡།༤༠ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མ་ནཱ ་ལིར་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་གདན་ས་གསུ མ་དགའ་ལྡ ན་ཐེག་མཆོག་གླ ིང་ངམ་དགེ་ལུ གས་དགོན་པ་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་བཞིན་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་དགོན་དེའི་དགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ནས་དུ ང་རྒྱ  ་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཡོད། ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགོན་དེར་གནས་གཟིགས་དང་

ལས་སྣ ེ་རྣ མས་ལ་གསུ ང་མོལ་མཛད་གྲུ  བ་རྗ ེས་དེར་འདུ ས་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་གྲ ངས་ ༡༠༠༠ བརྒ ལ་བར་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན།  ང་ཚ་རྒྱ  ་གར་ནང་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་འབྱ ོར་ཏེ་ལོ་ ༥༡ ཕྱ ིན་ཡོད། ངོས་རང་ཐོག་མར་བཙན་བྱ ོལ་ལ་འབྱ ོར་སྐ བས་ལོ་ ༢༤ ཡིན། ད་ལོ་ ༧༦ སླ ེབས་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་རང་དབང་ལུ ང་པའི་ནང་ང་ཚ་བོད་པའི་དྲ ི་མ་དེ་མ་ཡལ་བར་བྱ ས་ཏེ་གནས་ཡོད། གཉིས་ནས་གཞོན་སྐྱ  ེས་འཚར་ལོངས་བྱ ས་ཏེ་ཡོང་མཁན་དེ་དག་སླ ོབ་གྲྭ  ་བསྒྲ  ིམས་མ་མྱ ོང་མཁན་ཧ་ལམ་

མེད། ཁྱ ེད་ཚ་ཡི་གེ་མི་ཤེས་མཁན་སྤ ོ་ལགས་རྨ ོ་ལགས་ག་ཚད་ཡོད་དམ། བོད་ཡིག་འབྲ ི་ཤེས་པ་དང་ཀླ ོག་ཤེས་པ་ག་ཚད་ཡོད། དབྱ ིན་ཇི་དང་ཧི་དི་ཤེས་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ཡག་ཐག་ཆོད་རེད་འདུ ག ང་ཚ་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ཏེ་བསྡ ད་ཡོད། ཕྱ ོགས་གཉིས་ནས་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་པའི་དྲ ི་མ་མ་ཡལ་བའི་ཐོག་རིག་གཞུ ང་དང་གོམས་གཤིས་དེ་དག་བཟུ ང་ནས་བསྡ ད་ཡོད་པ་དེ་ཞེ་དྲ ག་རྩ ་ཆེན་པོ་རེད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༨

འདི་དག་ནང་ནས་ནང་མི་ཨ་རི་དང་ཁེ་ཎ་ཌ། ཡུ ་རོབ་ནང་ཡོད་པ་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ས་ཕྱ ོགས་གང་དང་གང་དུ ་ཡོད་ནའང་ང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་པ་
དེ་མ་འཆི་བར་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་རྩ ་བ་ནས་མེད། སོ་སོའ ་ིལུ ས་འདི་བོད་མིའི་ཤ་ཁྲ ག་ལས་གྲུ  བ་པ་དེ་མ་འཆི་བར་དུ ་འགྱུ  ར་བ་མེད། དེར་བརྟ ེན་

བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ ་ཤེས་དེ་མ་བརླ ག་པ་བྱ ེད་དགོས། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚ་བོད་པའི་རིག་གཞུ ང་དེ་དག་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་བོད་པའི་རྣ མ་པ་མཚན་གྱ ི་ཡོད། སོ་སོའ་ིཤ་ཁྲ ག་རུ ས་གསུ མ་བོད་པ་ཡིན་ནའང་བོད་སྐ ད་དང་བོད་ཡིག་མ་ཤེས། བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ལ་དོ་སྣ ང་མེད་པར་བསྡ ད་ན་བོད་པ་ཕྱ ེད་ཀ་ལྟ ་བུ ་རེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་དེ་ཤེས་ན་ཏན་ཏན་སོ་སོ་ལ་ཕན་གྱ ི་རེད། མ་གཞི་ཕྱ ི་ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ི་དྲ ོ་ང་ཚ་ཐུ ག་ཆོག་གི་རེད། ཕྱ ི་ཚས་ ༢༢ ཉིན་ཆོས་ཐུ ན་ཁག་གཉིས་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་འདིར་ཆེད་མངགས་ཐུ ག་པར་ཡོང་བ་རེད་བླ ོ་བདེ་པོ་བྱ ས་ཏེ་སྡ ོད་ཨང༌། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་དགོན་པ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་ལ་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར།།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱ ི་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༢ ཐོག་སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཧི ་མཱ ་ཅལ་མངའ་ཁུ ལ་གྱ ི ་མ་ནཱ ་ལི ་ས་གནས་ཉེ་འགྲ མ་དུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་དགོན་པ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླ ིང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་དགོན་དེའི་དབུ ་བླ ་སྲ ས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དགེ་འདུ ན་རྣ མས་ཀྱ ིས་དུ ང་རྒྱ  ་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས། དགོན་དེར་གནས་གཟིགས་དང་སྦྲ  གས་སྲ ས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་གསུ ང་མོལ་ལྷུ  ག་པོར་མཛད་རྗ ེས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་བཅར་བའི་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་རྣ མས་ལ་བླ ང་དོར་གྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ི་ཡོད། ཧི་མཱ ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་ཤར་མོན་ནས་ནུ བ་ལ་དྭ གས་བར་དུ ་བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དར་

ཏེ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་གཅིག་གྱུ  ར་ཆགས་ཡོད། བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་འདི་ངོས་རང་དབང་ལུ ང་པར་འབྱ ོར་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༡ ཕྱ ིན་སོང༌། དེའི་རིང་ལ་ནང་པའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་མང་པོའ་ིམཁས་པ་དེ་འདྲ ་མཇལ་བྱུ  ང༌། དེ་བཞིན་དགེ་སླ ོང་འདུ ལ་བ་འཛིན་པ་མང་པོ་མཇལ་ཏེ་བཀའ་མོལ་ཞུ ་སྐ བས་བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་འདི་ཆ་ཚང་ཤོས་ཤིག་དང། དེ་ཡང་ང་ཚའི་རྣ མ་ཀུ ན་གསུ ང་རྒྱུ   ན་ལ་ཕྱ ི་འདུ ལ་བ། ནང་བྱ ང་སེམས། གསང་བ་གསང་སྔ གས། ཞེས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་དུ ས་གཅིག་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུ ང་སྔ གས་དང་བཅས་པ་ཉམས་ལེན་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་འདི་འདྲ ་བོད་པར་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟ ་བུ ་རེད། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་བོད་ནང་གཞི་རྩ ་འཇོག་ས་དེ་བཀའ་འགྱུ  ར་པོད་བརྒྱ  ་དང་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོད་ཉིས་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་འགྲ ེལ་བཤད་ཟབ་ཤོས་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་ནམ་རྒྱུ   ན་དུ ་བཀའ་འགྱུ  ར་དང་བསྟ ན་འགྱུ  ར་དེ་དག་ང་ཚས་སླ ོབ་དེབ་ལྟ ར་

བསྟ ེན་ནས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ཕྱ ག་མཆོད་འབུ ལ་བྱ ེད་ས་དང་དུ ས་དུ ས་ལ་ཀླ ོག་རྒྱུ   ་དེ་འདྲ ་ཞིག་རེད་མི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། སླ ོབ་དཔོན་དབྱ ིག་གཉེན་གྱ ིས་འདི་ལྟ ར་གསུ ངས་འདུ ག སྟ ོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣ མ་གཉིས་ཏེ། ལུ ང་དང་རྟ ོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། ཞེས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་དམ་ཆོས་དེ་ལུ ང་རྟ ོགས་ཀྱ ི ་བསྟ ན་པ་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ངོས་བཟུ ང་ནས་དེ་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྤ ེལ་གསུ མ་གང་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། འདིའི་མཇུ ག་དེར། དེ་འཛིན་བྱ ས་པ་སྨྲ  ་བྱ ས་པ། སྒྲུ   བ་པ་བྱ ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ཞེས་གསུ ངས་འདུ ག་པས་ང་ཚས་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ར་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་དགོས། འདིར་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ཕོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་ཀྱ ི་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདིར་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགེ་རྒ ན་ཡོད་པ་ཁྱ ེད་ཚས་དུ ས་དུ ས་ལ་ནང་ཆོས་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ས་ཏེ་བགྲ ོ་གླ ེང་བྱ ེད་ཐུ བ་ན་ཞེ་དྲ ག་ཕན་ཐོགས་ཡོད། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཞལ་བཞུ གས་སྐ བས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༩
རང་གི་གདུ ལ་བྱ ་ཚར་འདི་གསུ ང་གི་ཡོད། ངས་ནི་ཁྱ ོད་ལ་མཐར་པའི་ལམ་བསྟ ན་གྱ ིས། །མཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པ་གྱ ིས། ཞེས་ངས་ནི་ཁྱ ེད་རང་ཚར་མཐར་པའི་ལམ་བསྟ ན་ཡོད། ས་ལམ་གྱ ི་རྟ ོགས་པ་རྙ ེད་དང་མ་རྙ ེད་དེ་སོ་སོ་རང་གིས་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་གསུ མ་བྱ ས་ཏེ་འགྲ ོ ་དགོས་པ་རེད། ཅེས་གསུ ངས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་དཔེ་ཆར་མགོ་གཏུ གས་ནས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ ིན་རླ བས་ཐོབ་རྒྱུ   ་མེད། དེ་བཞིན་དུ ་བླ ་མའི་ལག་པ་མགོ་བོར་བཞག་སྟ ེ་དེས་བྱ ིན་རླ བས་ཐོབ་རྒྱུ   ་མེད། སྔ ་མོ་བོད་ཨམ་མདོར་བླ ་མ་རྩ ་ཆེན་བགྲ ེས་སོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡུ ལ་མི་ཞིག་གིས་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་པ་རེད། ཁོང་བགྲ ེས་སོང་ཡིན་ཙང་ང་ཡོང་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་སྐ བས་ཡུ ལ་པ་ཚས། གཞན་གསུ ང་ཆོས་གནང་མ་ཐུ བ་ཀྱ ང་ང་ཚར་ཕྱ ག་དབང་བྱ ིན་རླ བས་བྱུ  ང་ན་འགྲ ིག་པ་འདུ ག ཅེས་ཨུ ་ཚུ གས་ཀྱ ིས་ཞུ ས་པར་བརྟ ེན་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་གིས་གང་བརྗ ོད་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ང་དུ ག་ལྡ ན་གྱ ི་ལག་པ་མགོར་འཇོག་མཁན་དེ་མིན། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ད་ནས་རྒྱུ   ད་མ་དུ ལ་བ་དུ ལ་བ་དང་མ་ཞི་བ་ཞི་བར་བྱ ེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་གསུ ང་ཆོས་རྒྱ  ས་ཐག་ཆོད་གནང་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཉིན་འདིའི་མཛད་འཕྲ ིན་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་ལེགས་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་སར་ཁེ་སིར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས།། 
སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གར་ཞྭ འི་མངའ་ཁུ ལ་གྱ ི་སྐྱ  ི་ལོང་དང་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་མཛད་འཕྲ ིན་དབུ ་འཛུ གས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༨ ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༧ ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་མ་ནཱ ་ལི་སར་ཀེ་ཊི་ཧོའ ་ོསི་ཞེས་པའི་མགྲ ོན་ཁང་ནས་ཆིབས་འགྲ ོའ ་ིཐོག་གར་ཞྭ འི་མངའ་ཁུ ལ་ཇེ་སི་པར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་སྐྱ  ོང་སྐ བས་ལམ་བར་དུ ་ཡུ ལ་མི་གནས་ཡུ ལ་ཚང་མའི་ས་གནས་ཡུ ལ་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ འི་རྒྱ  ལ་སྒ ོ ་བསྒྲ  ོན་པ་དང་བསངས་གསོལ་གཏོང་

བ། ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་སྤ ོས་སྣ ེ་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། ཕེབས་ལམ་དུ ་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་སྐྱ  ི་ལོང་ (Sissu Rest House) སི་སུ ་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་མགྲ ོན་ཁང་དེར་ཉིན་གུ ང་གི་ལྗ གས་སྨ ིན་མཛད་པ་དང༌། མགྲ ོན་ཁང་དེར་སྔ ོན་ནས་ཕེབས་བསུ ་དང་མཇལ་ཁར་བཅར་བའི་གཡས་གཡོན་གྱ ི་ཡུ ལ་མི་གྲ ངས་ 

༢༠༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་དམིགས་བསལ་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། སྔ ོན་མ་ངོས་རང་ལམ་འདི་བརྒྱུ   ད་ནས་བསླ ེབས་ཡོད། སྔ ་མོ་སྔ ་མོ་རོ་བྲ ང་ལ་ལམ་ཀ་བཟོས་ཚར་མེད་སྐ བས་ང་ཚ་བོད་པ་ཚས་ལས་ཀ་བྱ ེད་དུ ས་ངོས་རང་ལྟ ་བར་ཡོང་མྱ ོང་ཡོད། ཡང་དེའི་རྗ ེས་སུ ་གར་ཞྭ ར་འཕགས་པ་མཇལ་བར་བསྐྱ  ོད་སྐ བས་བསླ ེབས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ཇེ་སི་པར་དུ ས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐ བས་ཐེངས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༡༠

གཅིག་བསླ ེབས་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མས་ངོས་ཐུ ག་པར་ཡོང་བ་རེད། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ   ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཡུ ལ་པའི་ནང་དུ ་ནང་པ་བྱ ེད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་གང་འདྲ ་ཞིག་རེད་ཟེར་གྱ ི་འདུ ག་གམ། ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པར་ཁོང་ཚས་ཚང་མ་ནང་པ་ཡིན་ཞེས་དང༌། ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་སངས་རྒྱ  ས་ལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་རྒྱུ   ་སོགས་ཡིན་སྐ ོར་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་མུ ་མཐུ ད་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དང་འཇིག་རྟ ེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གཉིས་ལ་ཁྱ ད་པར་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་

ང་ཚ་བཞིན་མི་ཕལ་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་རྗ ེས་སུ ་སངས་རྒྱ  ས་པ་ཞིག་རེད། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་སངས་རྒྱ  ས་ཐུ བ་རྒྱུ   ་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཁོང་གི་རྒྱུ   ད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙ ིང་པོའ ་ིརྒྱུ   ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟ ེན་སངས་རྒྱ  ས་པ་རེད། ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙ ིང་པོ་དེ་ང་ཚ་མི་ཚང་མར་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་ཆོས་དེས་ང་ཚ་ཡང་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་བཞིན་ཆགས་ཐུ བ། སངས་རྒྱ  ས་དང༌། ཆོས། དགེ་འདུ ན་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། ཞེས་པ་འདི་གཙ་བོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་གོ ་འཕང་ཐོབ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་བཞིན་

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་འགྱུ  ར་པོད་བརྒྱ  ་དང་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོད་ཉིས་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཡོད་པ་རྣ མས་བྱ ིན་རླ བས་ཙམ་དུ ་མིན་པར་དེར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་དགོས་པའི་སྐ ོར་དང་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བའི་རྣ མ་གཞག་དང༌། ལས་འབྲ ས། འཚ་བ་མི་བྱ ེད་པ་སོགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་མོ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་མཚན་སྔ གས་དང༌། མ་ཎི། བཛྲ ་གུ ་རུ ། ཨ་ར་པ་ཙ། རྗ ེ་བཙུ ན་སྒྲ  ོལ་མའི་གཟུ ངས་སྔ གས། བདེ་མཆོག་བཅས་ཀྱ ི་གཟུ ངས་སྔ གས་ཀྱ ི་བཀའ་ལུ ང་སྩ ལ་རྗ ེས་དེར་བཅར་བའི་མི་མང་རྣ མས་ལ་བྱ ིན་རླ བས་གསོལ་སྩ ལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཏེ་ཇེ་སི་པར་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར།  ཕྱ ི་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༢།༣༠ ཐོག་ཇེ་སི་པ་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ ་ཕོ་བྲ ང་གི་མདུ ན་ཐང་དུ ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་དེར་ཕེབས་བསུ ར་བཅར་བའི་མི་མང་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏོག་སྣ ་ཚགས་ཐོགས་པ་དང་དགོན་དེའི་དགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དུ ང་རྒྱ  ་སྤ ོས་སྣ ེས་གཙུ ག་ལག་ཁང་དེར་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཏེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ ་རྣ མས་དང་མཇལ་མོལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་ས་གནས་མངའ་སྡ ེའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་འཐུ ས་མི་ཟུ ར་པས་ཕེབས་བསུ འི་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདིར་མངའ་སྡ ེའི་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་འཐུ ས་མི་ཟུ ར་པ་དང་དེ ་བཞིན་ཞི་དྲ ག་གི་ལས་བྱ ེད་རྣ མ་པ། འདིར་འཛམས་པའི་སེར་སྐྱ  ་མི་མང་ཚང་མར་ཞུ ་རྒྱུ   ར་དེ་རིང་འདིར་ཡང་བསྐྱ  ར་གཅིག་ཡོང་ཐུ བ་པར་ཞེ་དྲ ག་དགའ་པོ་བྱུ  ང༌། འདིར་གྲ ་སྒྲ  ིག་རྒྱ  ས་པོ་གནང་འདུ ག་ལ་མི་མང་ཚ་ཡང་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འདིར་དགའ་བསུ ར་ཕེབས་པ་རེད། ལམ་ཁར་ཆ་བཞག་ན་གྲ ོང་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱ ི་ནང་མི་རྣ མས་ཕྱ ིར་ཐོན་ཏེ་དགའ་བསུ ་དང་སྣ ེ་ལེན་བྱ ས་བྱུ  ང་བས་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ   ་ཡིན། ད་ལྟ ་གོང་དུ ་འཐུ ས་མི་ཟུ ར་པས་གཏམ་བཤད་ནང་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཡག་པོ་བྱུ  ང་མ་སོང༌། གནམ་ཐོག་ནས་ཐད་འཕུ ར་གནམ་གྲུ  ་སྟ བས་འགྲ ིག་མ་སོང་བའི་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༡༡
དགོངས་སེལ་ཡོང་བ་ཞེས་གསུ ང་དགོས་མེད། འདི་ག་གར་ཞྭ ་ཁུ ལ་དུ ་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ིས་སྔ ོན་མ་ནས་ཡོང་རོགས་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར་གཅིག་ཡོང་ཐུ བ་ན་སྙ མ་སྟ ེ་སེམས་ཤུ གས་སྐྱ  ེས་ཏེ་བསྡ ད་ཡོད་ཀྱ ང་ངོས་རང་ཕར་ཚུ ར་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་མང་སྟ བས་དུ ས་ཚད་སྐ ོར་བ་འཁོར་མེད་པས་མཐར་དུ ས་ཚད་ཅིག་བྱུ  ང་བར་བརྟ ེན་འདིར་ཡོང་རྒྱུ   ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ཉིན་གཉིས་གསུ མ་གོང་ལ་ལམ་ཡག་པོ་མི་འདུ ག་ཕལ་ཆེར་ཕྱ ིར་བཤོལ་བྱ ས་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་ཞེས་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ག་ལེར་བསྐྱ  ོད་ན་སྐྱ  ོན་མེད་ཅེས་ཐག་བཅད་དེ་ཡོང་བ་ཡིན། མ་གཞི་དེ་རིང་སྔ ་དྲ ོ་ལམ་ཁར་གཟུ གས་པོ་ཕར་གཡུ གས་ཚུ ར་གཡུ གས་བྱ ས་ཏེ་ཡོང་བ་རེད་དེ་ལམ་ཁར་འགག་པ་སོགས་བྱུ  ང་མ་སོང༌། གཟུ གས་པོ་མ་བདེ་བ་གང་ཡང་མི་འདུ ག ཀྱ ོག་ཀྱ ོག་བྱ ས་ཏེ་འགྲ ོ་དགོས་ཀྱ ང་སྐྱུ   ག་པ་སྐྱུ   ག་དགོས་མ་བྱུ  ང་ལ་ཕར་བལྟ ས་ཚུ ར་བལྟ ས་མོ་ཊའི་ནང་འགྲ ོ་སྐ བས་ནམ་རྒྱུ   ན་ཁ་འདོན་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་དག་བྱ ེད་ཀྱ ིན་བསྐྱ  ོད་པས་ཁ་འདོན་ཚར་བ་དང་ལྷ ན་དུ ས་ཚད་ཀྱ ང་མགྱ ོགས་པོ་འགྲ ོ་གི་འདུ ག ཁག་གཅིག་སྐྱུ   ག་པ་ཤོར་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་ཀྱ ི་འདུ ག གང་ལྟ ར་དེ་རིང་འདིར་བདེ་པོའ ་ིངང་འབྱ ོར་བ་རེད། ལམ་ཁར་ཡོང་སྐ བས་གཡས་གཡོན་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་མང་པོ་བརྒྱ  བ་འདུ ག ལུ ང་པ་ཡར་རྒྱ  ས་སོང་འདུ ག་པར་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ཡོད། མི་ཚའི་དོན་དང་ལུ ས་པོའ ་ིབདེ་སྐྱ  ིད་ཡོང་རྒྱུ   ར་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ངེས་པར་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བསམ་བླ ོའ ་ིབདེ་སྐྱ  ིད་ཡོང་བར་ནང་སེམས་དཀྲུ  ག་ཡོང་མཁན་དེ་དག་ལ་གཉེན་པོ་བསྟ ེན་ཕྱ ོགས་གང་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག དེ་འདྲ འི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་དང༌། ཡུ ལ་པ་ཚ་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཕྱ ིན་པ་དང་སྦྲ  གས་སོ་སོའ ་ིཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་བྱ ེད་ཀྱ ི ་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དེའི་ཐོག་ནས་དག་སྣ ང་དང་དད་པ་འགྱུ  ར་བ་མེད་པར་གནས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ད་ཆ་ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

དམ་བརྗ ོད་ན་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་མིང་ཚིག་གཅིག་པུ ར་ཆ་མ་བཞག་པར་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་འཛིན་པ་དང་སྐྱ  ོབ་པར་གོ་གི་ཡོད། ཕ་རོལ་པོ་དངོས་སུ ་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱ  ོབ་རྒྱུ   འི་ཆེད་དུ ་

རེད། དེ་སྐྱ  ོབ་སྟ ངས་གང་འདྲ ་བྱ ས་ནས་སྐྱ  ོབ་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་སྐྱ  ོབ་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་རྒྱུ   ་མཚན་གང་ཡོད་དམ། དེ་དག་ད་གིན་སྤྱ  ི་ཟུ ར་དང་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང༌། ང་ཚ་ཡུ ལ་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟ ར་བཀའ་འགྱུ  ར་པོད་བརྒྱ  ་དང་བསྟ ན་འགྱུ  ར་པོད་ཉིས་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་དད་པ་བྱ ེད་སའི་ཡུ ལ་གཅིག་པུ ་མ་རེད། དེ་དག་ལ་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞིག སླ ོབ་དེབ་ལྟ ་བུ ་བརྩ ི་དགོས་པ་རེད། སངས་རྒྱ  ས་

པའི་ཆོས་ཀྱ ི་སྙ ིང་པོ་དེ་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་བྱུ  ང་བ་གསུ ང་གི་ཡོད། པོད་སུ མ་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཙམ་དེ་དག་གི་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་བྱུ  ང་བ་ཞེས་པའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་རྣ མས་གཏན་ལ་འབེབས་ཀྱ ི་ཡོད། ད་རེས་

བྲ ེལ་འཚུ བ་བྱ ས་ཏེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་གཅིག་དེ་སང་ཉིན་ཡར་ངོའ ་ིཚས་བཅུ ་འཁེལ་ཡོད། གནས་འདི་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་གནས་བརྩ ིས་ཀྱ ི་འདུ ག བྱ ས་ཙང་སྔ ོན་མ་ནས་འདིར་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་དབང་ཞིག་བྱུ  ང་ན་བརྗ ོད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སང་ཉིན་ཚས་བཅུ ་འཁེལ་སྟ བས་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་བྱ ས་ན་དྲ ན་བྱུ  ང༌། སང་ཞོགས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༡༢
ཐོག་མ་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་དང། ཕྱ ི་དྲ ོ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་བྱ ས། ཁྱ ེད་ཚ་འདིར་སྨྱུ   ང་གནས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་ཙང་གནངས་ཉིན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིདབང་ཆེན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་བྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད། དེ་ནས་ཡང་དཀྲུ  ག་གིན་དཀྲུ  ག་གིན་ལ་ལུ ས་རྩ ལ་དང་སྦྲ  གས་ཕར་ལོག་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་རེད། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་གི་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་དེའི་མཛད་འཕྲ ིན་གྲུ  བ་པ་བཅས།།

སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༩ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ པའི་ཐོག་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་

སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆོས་ཞུ ར་བཅར་བའི་ཕྱ ི་གླ ིང་བ། རུ ་སུ ། ཨི་ཊ་ལི། ཝི་ཏི་ནམ། ཀོ་རི་ཡ། རྒྱ  ་རིགས། 

ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་བ་མི་གྲ ངས་ ༢༠༠ ཙམ་དང་ཡུ ལ་མི་བཅས་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་མི་གྲ ངས་ ༤༠༠༠ བརྒ ལ་

བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྔ ་དྲ ོའ ་ིརིང་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་གྱ ི ་སྒྲ  ོན་

མེ་གཙ་བོར་གྱུ  ར་བའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ་དང་ཕྱ ི་དྲ ོ་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་སྩ ལ་བར་དེར་འདུ ས་པའི་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣ མས་ནས་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་ངང་ནས་གསུ ང་ཆོས་ཞུ ས་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་ཆོས་སྐ བས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ནམ་རྒྱུ   ན་ཆོས་འབྲ ེལ་སྐ བས་སྔ ོན་ལ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་གཅིག་དང་ངོ་འཕྲ ོད་རྗ ེས་ཇི་ལྟ ར་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་ཚུ ལ་ཞེས་སྡ ེ་ཚན་གཉིས་སུ ་ཕྱ ེ་གི་ཡོད། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ་རྒྱུ   ར་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་རིང་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་ལམ་ལུ གས་སྲ ོལ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་རེད་དམ་ཡང་ན་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ལམ་ལུ གས་སྲ ོལ་ལྟ ་བུ ་བརྩ ིས་པ་ཡིན་ན་སྤྱ  ི་ཚགས་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་འཚ་བའི་གནས་སྟ ངས་ལ་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་ལ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ་རྒྱུ   ་རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་ཕྱ ིན་ཏེ་མཐོང་རྒྱ  ་དང་ཐོས་རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་འགྲ ོ་གི་ཡོད། བརྙ ན་འཕྲ ིན་དང་དྲ ་རྒྱ  ་སོགས་ཀྱ ིས་ས་གནས་ཁུ ག་ཀྱ ོག་གང་དུ ་གནས་ཀྱ ང་འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་དང་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་གོམས་གཤིས་ཟེར་བ་དེ་དག་འགྱུ  ར་འགྲ ོ་གི་རེད། འགྱུ  ར་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱ ང་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ ་སྐ བས་དེ་དང་མཐུ ན་པར་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་དགོས། དཔེར་ན། ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིར་ཆ་བཞག་ན་འབྲ ོག་པ་བོད་ནས་ཡོང་བ་དེ་དག་སྐྱ  བས་བཅོལ་དུ ་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་གཞིས་ཆགས་སུ ་སླ ེབས་སྐ བས་ང་ཚ་འབྲ ོག་པའི་གོམས་གཤིས་ཡིན་ཞེས་པགས་ཚག་གྱ ོན་ནས་སྡ ོད་ཐུ བ་ཐབས་མེད། སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་ཕྱ ིན་པ་དང་ཆབས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༡༣
ཅིག་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ཆོས་ཞེས་པ་འདི་ལམ་ལུ གས་ཤིག་རེད་དམ་ཞེ་ན་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུ ག ཅེས་དང་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ནས་མར་ཆད་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུ ང་སྔ གས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཕྱ ི་སོ་ཐར། ནང་བྱ ང་སེམས། གསང་བ་གསང་སྔ གས་ཞེས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་དུ ས་གཅིག་ལ་ཉམས་ལེན་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡོད་པའི་བསྟ ན་པའི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་ཁྱ བ་པ་ཞིག་རེད། བར་སྐ བས་ངོས་རང་འདི་ཕྱ ོགས་ཡོང་མ་ཐུ བ་པར་དུ ས་ཡུ ན་གང་ཙམ་སོང་བར་བརྟ ེན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཡོང་རོགས་ཞེས་པ་ལྟ ར་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་རིང་བོད་ཚས་ཡར་ངོའ་ིཚས་བཅུ ་འཁེལ་ཏེ་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་དུ ས་ཚིགས་ཤིག་རྩ ི་བཞིན་ཡོད། འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་དབང་འདི་ཡར་ངོ་མར་ངོའ་ིཚས་བཅུ ་དང་འཁེལ་ན་ཡག་པོ་བརྩ ིས་ཀྱ ི་ཡོད་པས་དེ་རིང་འདིར་དྲ ིལ་བུ འི་ལུ གས་ཀྱ ི་དབང་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིནང་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི ་ནང་སྐྱ  བས་འགྲ ོ ་དང་སྐྱ  བས་འགྲ ོའ་ིདགོས་པའི་སྐ ོར། སེམས་བསྐྱ  ེད་སོགས་ཀྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་མཛད་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱ ི་ཕ་མེས་ནས་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་བྱ ེད་དགོས་

པ་ལས་ཆོས་ལུ གས་བསྒྱུ   ར་ན་ཡག་པོ་མེད་སྐ ོར་བཀའ་ཕེབས་དོན། དེ་སྔ ་དྲུ  ག་ཅུ འི་གཡས་གཡོན་སྐ བས་བོད་གཞུ ང་གི་ལས་བྱ ེད་གཅིག་ཡོད་པ་ཁོ་རང་འདས་གྲ ོངས་གྱུ  ར་བའི་ཤུ ལ་ལུ ས་སྐྱ  ེད་དམན་དང་བུ ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་འཚ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་དེ་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་ཚགས་ཤིག་གིས་རོགས་བྱ ས་ཏེ་ཕྲུ  ་གུ ་རྣ མས་ཡེ་ཤུ འི་སླ ོབ་གྲྭ  ར་འཁྲ ིད་པ་དང་ཨ་མ་དེར་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་རོགས་རམ་བྱ ས་འདུ ག་པས་ཨ་མ་དེ་ཉིན་གཅིག་ངོས་ཐུ ག་པར་བསླ ེབས་ཏེ་མོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུ   ས་རྣ མས་བཤད་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱུ  ང་སྐ བས་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་ཚགས་དེས་རོགས་རམ་བྱ ས་བྱུ  ང་བས་ཞེ་དྲ ག་བཀའ་དྲ ིན་ཆེན་པོ་ཡིན་དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་ཚ་འདི་ནི་ཡེ་ཤུ ་ཡིན་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་པ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡིན། སྐྱ  ེ་བ་ཕྱ ི་མ་དེ་ནི་ནང་པ་མ་གཏོགས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་མེད་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། དེ་ནི་ནང་པའང་མིན་ལ་ཡེ་ཤུ ་ཡང་མིན་པ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཡང་དེ་འདྲ ་ཡོང་སྲ ིད་ཀྱ ི་རེད། ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་བྱ ས་འབྲ ས་ཀྱ ིས་རྐྱ  ེན་པས་ཡེ་ཤུ ་བྱ ས་ཀྱ ང་ཤི་ཁར་ནང་པར་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་དྲ ན་མཁན་ལྟ ་བུ འི་ཆགས་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ངོས་ཀྱ ི ་ཡེ་ཤུ ་ཆོས་པ་ངོ་ཤེས་དེ་འདྲ ་ཡོད་ཧོབ་སྟ ེ ་ཁ་

ལ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་པོ་བྱ ས། ཤི་ཁར་གྷ ོ་ཊི་བསམ་བླ ོ་འཁོར་སྡ ོད་མཁན་དེ་འདྲ ་ཡོང་གི་འདུ ག དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱ ི་ཆོས་ལུ གས་དེ་བདག་པོ་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་སང་སོག་པོའ ་ིནང་དང་ཧི་མཱ ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་ནང་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་ཆེད་མངགས་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་དེ་འདྲ ་ཡོང་གི་འདུ ག ངོས་ནས་ཆོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྤ ེལ་རྒྱུ   ་ཟེར་བ་དེ་དང་ཆོས་ལུ གས་བསྒྱུ   ར་རྒྱུ   ་ཟེར་བ་དེར་མོས་མཐུ ན་བྱ ེད་ཀྱ ི་མེད། ཕ་མེས་ཀྱ ི་ཆོས་ལུ གས་བསྒྱུ   ར་ན་ཡག་པོ་མ་རེད། དེས་རྗ ེས་སུ ་འགལ་བ་བཟོ་གི་རེད། ཅེས་སོགས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གྱ ི་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་ཆོས་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༢ བར་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡ པོ་ནས་ ༤།༣༠ བར་བདེ་མཆོག་དྲ ིལ་བུ ་ལྷ ་ལྔ འི་བཀའ་དབང་དངོས་གཞི་སྩ ལ། ཐེངས་འདིའི་གསུ ང་ཆོས་ཕྱ ིའི་སྐ ད་ཡིག་ཁག་བཞིའི་ཐོག་གསུ ང་བསྒྱུ   ར་གནང་བཞིན་འདུ ག་པ་དེ་དག་ནི་དབྱ ིན་སྐ ད་དང༌། རུ ་སུ འི་སྐ ད། ཨི་ཊ་ལིའི་སྐ ད། ཀོ་རི་ཡའི་སྐ ད། ཧིན་དིའི་སྐ ད་བཅས་ནང་བསྒྱུ   ར་ཏེ་དད་ལྡ ན་མི་མང་རྣ མས་ལ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་སྩ ལ་ཡོད་པ་བཅས།།
སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇེ་སི་པར་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གི་བཀའ་དབང་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨།༣༠ ཐོག་འབྲུ  ག་ཆོས་འཁོར་སྡ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ་ཆོས་ཞུ ར་བཅར་བའི་ཡུ ལ་དེའི་མི་མང་གཙ་བོར་གྱུ  ར་བའི་ཕྱ ི་གླ ིང་བ། རུ ་སུ ་དང༌། ཨི་ཊ་ལི། ཝི་ཏི་ནམ། ཀོ་རི་ཡ། རྒྱ  ་རིགས་བཅས་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་མི་གྲ ངས་ ༤༠༠༠ བརྒ ལ་བར་ཐོག་མ་ཉིན་སྔ ོན་མའི་ལྷ ག་འཕྲ ོ་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་སྒྲ  ོན་གཙ་བོར་གྱུ  ར་བའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་ཆོས་འབྲ ེལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་བ་དང་སྦྲ  གས་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་སྩ ལ། དེ་ཡང་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་མ་སྩ ལ་གོང་དེར་

ཡུ ལ་དེ་ནས་གསར་དུ ་བསྐྲུ   ན་པའི་བྷ ོ ་ཊི་ཞེས་པའི་ཚགས་ཤོག་དང་དེབ་དབུ ་འབྱ ེད་བསྐྱ  ངས་ཏེ་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། བོད་ཡིག་གི་ཚགས་ཤོག་ཐོན་པར་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། མང་ཚགས་ཀྱ ི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣ ང་བསླ ེབ་རྒྱུ   ་ཞིག་དང་བོད་ཡིག་ཀླ ོག་རྒྱུ   ར་ཡང་སྦྱ  ོང་བརྡ ར་ཐོབ་རྒྱུ   ་ཞིག དེ་མིན་དཔེ་ཆ་ཀླ ོག་བཤད་ན་ཁ་ཤས་ཉོབ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། བོད་ཡིག་ཐོག་བཏོན་པའི་གསར་འགྱུ  ར་ཚགས་ཤོག་ཀླ ོག་རྒྱུ   ར་དོན་གཉེར་ཆེ་བ་ཡོང་སྲ ིད། དེ་བཞིན་གནས་ཚུ ལ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད། ཚགས་པར་ནང་གནས་

ཚུ ལ་ཕྱ ོགས་སུ ་མ་ལྷུ  ང་བར་དྲ ང་པོ་འགོད་དགོས་རྒྱུ   ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཕྱ ོགས་གཅིག་གི་འདོད་ཚུ ལ་ལྟ ་བུ ་མིན་པར་ཕྱ ོགས་ཡོངས་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་བལྟ ས་ཏེ་འགོད་རྒྱུ   ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ཁར་ཐུ ག་གི་གསར་འགྱུ  ར་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་གསོ་ཕྲ ན་བུ ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ཆོས་པ་དང་བླ ་མའི་མིང་འཁྱ ེར་བ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད། ཡང་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་གི་ཚང་པ་སོགས་ཀྱ ི་མ་འགྲ ིག་པ་ཡོད་ཚ་གསར་འགྱུ  ར་ནང་དྲ ང་པོའ་ིཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་འགྲ ེལ་བརྗ ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ངོས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༡༤
ཀྱ ིས་གསར་འགོད་པ་ཚར་གསར་འགོད་པ་ཞེས་པ་དེ་སྣ ་ཁུ ག་རིང་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་སྲ ོལ་ཡོད་པ་ལྟ ར་གང་སར་དྲ ི་མ་སྣ ོམ་རྒྱུ   འི་སྣ ་ཁུ ག་རིང་པོ་ཞིག་དགོས་པ་རེད། སྣ ་ཁུ ག་རིང་

པོ་དེས་མདུ ན་ལ་དྲ ི་མ་སྣ ོམ་རྒྱུ   ་ལའང་གང་དང་གང་འདུ ག་དྲ ི་མ་སྣ ོམ་སྟ ེ་མང་ཚགས་ལ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུ བ་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ   ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་རྟ ག་པར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། མང་ཚགས་ཀྱ ིས་ལེགས་ཉེས་དབྱ ེ་བར་སྔ ོན་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ལྷ ག་པར་རྒྱ  ་མི་ཐུ ག་སྐ བས་ངོས་ནས་རྟ ག་ཏུ ་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་མི་

མང་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་དེ་དག་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་པ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་ལྟ ར་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་སོང་ན་བཟང་ངན་དབྱ ེ ་རྒྱུ   འི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཡོད་

པ་རེད། དེར་བརྟ ེན་གསར་འགྱུ  ར་བཀག་སྡ ོམ་བྱ ་རྒྱུ   ་དང་གསར་འགྱུ  ར་ནང་ཕྱ ོགས་གཅིག་གི་གནས་ཚུ ལ་སྒྲ  ོ་བཏགས་བྱ ས་ཏེ་ཤོད་རྒྱུ   ་དེ་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་རྟ ག་ཏུ ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚ་བྷ ོ་ཊི་བ་ཡ་བེད་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་ས་ལའང་དེ་དེ་བཞིན་དུ ་གསར་འགྱུ  ར་ཞེས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་བཀོད་དེ་མི་མང་གི་ཤེས་ཐུ བ་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བཀྲ ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་གར་ཞྭ ་ཁུ ལ་དུ ་སྐྱ  ེས་ནས་བོད་ནང་དེ་སྔ ་གསོ་རིག་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གནང་མྱ ོང་བ་ལྕ གས་རི་སྨ ན་པ་བཀྲ ་ཤིས་ཚ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུ   ས་དེབ་གཅིག་ཀྱ ང་དབུ ་འབྱ ེད་མཛད་དེ་སྔ ོན་མ་ཡུ ལ་འདི་དག་ནས་ཁུ ་ནུ ་བླ ་མ་བསྟ ན་འཛིན་རྒྱ  ལ་མཚན་མཁས་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་བྱུ  ང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཁྱ ེད་ཚ་ན་གཞོན་ནང་ནས་བསྟ ན་པ་དང་འགྲ ོ་བའི་དོན་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བྱ ེད་ཐུ བ་མཁན་དེ་འདྲ ་ཐོན་ཐུ བ་དགོས། ངོས་ནས་ཀྱ ང་སྨ ོན་ལམ་བརྒྱ  བ་ཆོག ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད།  དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་སྐ བས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུ   ན་དུ ་ང་ཚ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་བྱ ེད་མཁན་འདི་དག་གིས་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས། དེ་གང་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་དང་ཕན་ཐོགས་དེ་དག་གི་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པ་བྱ ས། འོན་ཀྱ ང་དེ་ལ་ཚད་ཡོད་པ་ཞིག་དང་འཛམ་གླ ིང་ལ་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་དུ ས་གསལ་པོ་འདུ ག དཔེར་ན། ཉི་ཧོང་དང་ཇར་མ་ནི་ལྟ ་བུ ར་ཆ་བཞག་ན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐ བས་དམག་དཔུ ང་གིས་གཏོར་བཤིག་བཏང་ནས་ཧ་ལམ་ཐལ་བའི་ནང་ནས་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་བྱ ས་པ་ལྟ ་བུ ་རེད། འོན་ཀྱ ང་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་བྱ ས་ཏེ་ཡར་རྒྱ  ས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཕྱ ིན་ཡོད་ཀྱ ང་གཉིས་ནས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་ཇི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱ ང་དེས་སེམས་ནང་བདེ་སྐྱ  ིད་བཟོ་ཐུ བ་ཀྱ ི་མེད། གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཚུ ར་ཕྱ ོགས་འདིར་སེམས་འདུ ལ་རྒྱུ   འི་ཆོས་ལུ གས་འདྲ ་མིན་ཡོད་པའི་སྟ ེང་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་བྱུ  ང་བ་ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཞིག་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་གཙ་བོ་མི་ཤེས་པའི་བྱ ས་པ་རེད། ཅེས་པའི་ཚིག་གཉིས་པོ་འདིར་དཔྱ ད་པ་བྱ ེད་མཁན་ཞིག་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༡༥
ཡིན་ན་ཡིད་འཕྲ ོག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་དང་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས། འདི་གར་སླ ོབ་གྲྭ  ་བཙུ གས་ཏེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲ ག་བྱུ  ང་འདུ ག སྤྱ  ི་ཏི་རྟ ་པོ་དགོན་པར་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཚུ གས་ཏེ་ཡག་པོ་ཡོད་པར་ལོ་གཅིག་ངོས་ནས་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ནང་རིགས་ལམ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ས་ན་ཡག་པོ་འདུ ག ཅེས་དེ་སྔ ་འབོད་སྐུ  ལ་བྱ ས་པར་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀྱ ིས་ལག་ལེན་བསྟ ར་ཏེ་འགོ་བཙུ གས་འདུ ག སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིར་ཡང་ག་ལེར་རིགས་ལམ་བསླ བ་རྒྱུ   ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་དྲ ན་ཀྱ ི་འདུ ག སྔ ་མོ་དྲུ  ག་ཅུ ་བདུ ན་ཅུ འི་སྐ བས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་བར་སྐ བས་ཉམས་འདུ ག ད་ཆ་གཞི་ནས་བསྐྱ  ར་གསོ་བྱ ས་ཏེ་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ནང་སྐྱ  ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱ ེར་མེད་ཐོག་རིགས་ལམ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་རྡ ་རམ་ས་ལར་སྐྱ  ་བོ་ཕོ་མོ་དེ་འདྲ ས་སྔ ོན་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲ  ོད་བྱ ས། དེ་ནས་རིགས་ལམ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་ཀྱ ི ་ཡོད་པས་འདི་གར་ཁྱ ེད་རང་ཚས་སླ ོབ་གྲྭ  ་འདིར་ག་ལེར་རིགས་ལམ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་དྲ ན་བྱུ  ང༌། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་འདི་ལྟ ར་དྲ ན་སྲ ིད། ང་ཚ་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ས་དགེ་བཀའ་རྙ ིང་གི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཁག་གི་ནང་རིགས་ལམ་བསླ བ་རྒྱུ   ་དེ་དང་པོ་ས་སྐྱ  ར་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕྱ ིས་སུ ་དགེ་ལུ གས་པ་ཤུ གས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟ ེན་རྟ གས་གསལ་གཏོང་རྒྱུ   ་འདི་དགེ་ལུ གས་པ་རེད་དྲ ན་ན་ནོར་འཁྲུ  ལ་རེད། རྟ གས་གསལ་དང་པོ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་གསུ ངས་པ་རེད། དེ་ནས་མར་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཡབ་སྲ ས་ལ་སོགས་པ་དང༌། བོད་གངས་ཅན་གྱ ི་ལྗ ོངས་སུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དངོས་སུ ་བཙུ གས་གནང་མཁན་དེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚ་རེད། ཁོང་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྟ གས་གསལ་གྱ ི་མཁས་པའི་ཁྱུ  ་མཆོག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚ་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚས་རྟ གས་གསལ་ངེས་པར་དུ ་སྦྱ  ོང་དགོས་པ་དང་ཤེས་དགོས་པ་རེད། རིགས་ལམ་འདི་ནང་པའི་ཆོས་དང་འདྲ ེས་

ཏེ་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ེད་མི་དགོས་པར་སླ ོབ་གྲྭ  འི་ནང་སླ ོབ་ཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་རིགས་ལམ་སྦྱ  ར་ནས་བསླ བ་རྒྱུ   འི་སླ ོབ་དེབ་གཅིག་ང་ཚས་བཟོ་བཞིན་ཡོད། རིང་མིན་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་ནང་སླ ོ་ཁྲ ིད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད། ཅེས་དང་ཡང་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་པའི་ནང༌། འདིར་བཀའ་འགྱུ  ར་འདུ ག་ངོས་ནས་བསྟ ན་འགྱུ  ར་ཞིག་འབུ ལ་གྱ ི་ཡིན། བཀའ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་འགྱུ  ར་ཆ་ཚང་ཡོང་གི་རེད། ཁྱ ེད་ཚས་ཆོས་ཀྱ ི་བགྲ ོ་གླ ེང་ཟབ་ཏུ ་སོང་སྐ བས་རིམ་པས་བསྟ ན་འགྱུ  ར་གྱ ི ་དཔེ་ཆ་འདི་རྣ མས་ལྟ ་དགོས། འདིའི་ནང་དབུ ་མའི་འགྲ ེལ་པ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀླ ོག་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་ན་འདི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་པ་དང༌། དགེ་ལུ གས་པ། ས་སྐྱ  ་སོགས་ཀྱ ི་རེད་ཟེར་རྒྱུ   ་མེད་པར་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རེད། དེ་མིན་ཞྭ ་མོ་དམར་པོ་ཞིག་གྱ ོན་ནས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌། ཞྭ ་མོ་སེར་པོ་གྱ ོན་ནས་དགེ་ལུ གས་པ་ཡིན་ཟེར་བ། ཞྭ ་མོ་དམར་པོ་བཟོ་དབྱ ིབས་འདྲ ་མིན་བཟོས་ཏེ་འདི་འབྲ ི་གུ ང་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རེད། འདི་འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རེད། བོན་པོ་ཚས་ཞྭ ་དཀར་གྱ ོན་གྱ ི་འདུ ག མ་འོངས་པར་ཞྭ ་མོ་ལྗ ང་ཁུ ་གྱ ོན་མཁན་ཞིག་བཟོ་དགོས་མིན་འགྲ ོ། འདི་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མའི་ཆོས་ཚགས་རེད་ཅེས་དང༌། ྋགོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོས་ཞྭ ་མོ་སེར་པོ་གྱ ོན་ནས་དགེ་ལུ གས་པའི་བསྟ ན་པ་འཛིན་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞྭ ་མོ་སེར་པོ་གྱ ོན་རྒྱུ   ་ལས་སླ ་པོ་རེད། འོན་ཀྱ ང་རྗ ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུ ང་དེ་དག་ལ་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས་ཏེ་ཁོང་དུ ་ཆུ ད་པ་ཞིག་དང༌། སྒྲུ   བ་པ་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་མཁན་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད་འདུ ག ཅེས་འདི་གསུ ངས་ཡོད། དེ་བཞིན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་པས་ཞྭ ་མོ་དམར་པོ་གྱ ོན་ཏེ་དངོས་གནས་མར་མི་དྭ གས་གསུ མ་གྱ ི་རྟ ོགས་པ་དང་སྒྲུ   བ་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་དེ་ཙམ་མེད་པར་སྡ ོད་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་འདུ ག ཆོས་ལུ གས་གཞན་ཚ་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་རེད། གང་ལྟ ར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གནང་སྟ ེ་སྒྲ  ོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང་ངེས་

པ་རྙ ེད་པ་བྱ ེད་དགོས། ས་གནས་འདི་ཕྱ ོགས་དང་མོན་ཁུ ལ་ནས་གདན་ས་ཁག་གི་ནང་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ེད་མཁན་སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོ་སླ ེབས་ཡོད། དེ་དག་གིས་བཙན་བྱ ོལ་ནང་གི་བཤད་གྲྭ  ་ཁག་འཆད་ཉན་རྒྱུ   ན་འཛིན་བྱ ་རྒྱུ   ར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་སོང་བ་མ་ཟད། ཡུ ལ་པ་ཚར་ཡང་ཞེ་དྲ ག་ཕན་ཡོད། འདི་གར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདིར་བཞུ གས་རིན་པོ་ཆེར་ཆ་བཞག་ན་ཡུ ལ་འདི་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། ཡུ ལ་འདི་ནས་གྲྭ  ་སར་གྲྭ  ་རྒྱུ   ན་ ༢༠ ཙམ་ཡོད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁྱ ེད་རྣ མས་གྲྭ  ་ས་དང་རིས་མེད་ཀྱ ི ་བཤད་གྲྭ  ་ཁག་ནང་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་འགྲ ོ ་ཐུ བ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་དགེ་ལུ གས་ཀྱ ི ་གྲྭ  ་སར་ཕྱ ིན་ནས་དགེ་ལུ གས་པར་འགྱུ  ར་གྱ ི ་རེད་ཅེས་སེམས་ཁྲ ལ་བྱ ེད་མི་དགོས། ཞྭ ་མོ་སེར་པོ་ཚར་གཅིག་གྱ ོན་ནས་ཞྭ ་མོ་སེར་པོ་མགོ་བོར་སྦྱ  ར་གྱ ི་མ་རེད། ཞྭ ་མོ་དམར་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་གྱ ོན་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་ས་དགེ་བཀའ་རྙ ིང་ཚང་མ་གཅིག་མཚུ ངས་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱ ི ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བར་སྐ བས་ཐབས་སྐྱ  ོ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ  ལ་པོ་ཤུ གས་ལྡ ན་ཟེར་བ་དེ་དར་སོ་ལྟ ་བུ ་ཞིག་ཆགས། དགེ་ལུ གས་ནང་ཉུ ང་ཤས་ཉུ ང་ཤས་ཤིག་གིས་དེ་བསྟ ེན་ནས་དགེ་ལུ གས་པ་ཞིག་གིས་རྙ ིང་མའི་དཔེ་ཆར་ལག་པ་འཆང་ཡང་གནོད་ཀྱ ི ་རེད་ཅེས་སྐ ད་ཆ་བཤད་དེ་གྲུ  བ་ལྟ འི་ཕྱ ོགས་ལྷུ  ང་ཞེ་དྲ ག་བཟོས་ཡོད། ཉེ་ཆར་ངོས་ལ་ཁམས་ཁུ ལ་གྱ ི ་དགེ་ལུ གས་པའི་དགེ་བསྐ ོས་ཟུ ར་པ་ཞིག་ངོས་དང་ཐུ ག་བྱུ  ང༌། དེ་སྔ ་ཤུ གས་ལྡ ན་བསྟ ེན་གྱ ི་ཡོད། དེ་བསྟ ེན་པའི་སྐ བས་ས་ཁུ ལ་དེར་རྙ ིང་མ་དང་ས་སྐྱ  འི་དགོན་པ་ཁག ༡༧ ཙམ་ཡོད་པ་ཕན་ཚུ ལ་འབྲ ེལ་བ་ཧ་ཅང་སྐྱ  ོ་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་འཁྲུ  ག་པའང་རྒྱ  ག་གི་ཡོད། དགོན་པ་ཕན་ཚུ ན་མ་མཐུ ན་པ་ཡོད་ཙང་སྦྱ  ིན་བདག་ཚ་ཡང་རྙ ིང་མ་དང་དགེ་ལུ གས་པ་ཞེས་མ་མཐུ ན་པ་ཆགས་ཡོད། ༡༩༩༠ སྐ བས་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་རྒྱུ   ་དེ་མཚམས་འཇོག་གཙང་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༡༦
མ་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་རྗ ེས་དགོན་པ་ ༡༧ ཚང་མ་ཕན་ཚུ ན་ཐུ གས་མཐུ ན་ཁྲ ིམས་གཙང་ཡག་པོ་ཞེ་དྲ ག་ཆགས་པ་མ་ཟད། སྦྱ  ིན་བདག་ཚ་ཡང་འཆམ་པོ་བྱུ  ང་སོང༌། ཞེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང་བ་དེ་དག་ནི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱ ིས་དཔེར་བརྗ ོད་ལྟ ་བུ ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཡུ ལ་པ་ཚའི་ནང་དོལ་རྒྱ  ལ་

བསྟ ེན་མཁན་ཤུ ལ་ལུ ས་ཡོད་ན་ཁྱ ེད་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་

སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ ལ་པ་ཚར་དམིགས་བསལ་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་པའི་ནང༌། རྒྱུ   ན་སྲ ོལ་ལྟ ་བུ ་བྱ ས་ཏེ་ཡུ ལ་ལྷ ་གཞི་བདག་གསོལ་རྒྱུ   ར་དམར་མཆོད་འབུ ལ་རྒྱུ   ་དེ་འདྲ ་ལ་དྭ གས་དང་མོན་སོགས་ནང་ཁ་ཤས་ཡོང་བཞིན་འདུ ག དེ་འདྲ ་རྩ ་བ་ནས་བྱ ་རྒྱུ   ་མེད། སོ་སོ་

ནང་པ་མིན་པ་དེ་འདྲ ་ཡིན་ཚ་སོ་སོའ་ིཡུ ལ་ཆོས་རེད་ངོས་ནས་དེར་བྱུ  ས་གཏོགས་བྱ ་རྒྱུ   ་གང་

ཡང་མེད། ནང་པ་ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དམར་མཆོད་རྩ ་བ་ནས་མ་ཕུ ལ་ཨང༌། དགོས་པ་རྩ ་བ་ནས་མེད། དེ་ནི་ནོར་བ་ཞིག་རེད། ང་ཚའི་མགོན་སྐྱ  བས་དཔུ ང་གཉེན་ཚང་མ་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཡིན། ཡུ ལ་ལྷ ་གཞི་བདག་ཟེར་བ་དེ་དག་ང་ཚ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚ་ཡང་ལས་ཉོན་གྱ ི་གཞན་དབང་ཅན་རེད། ང་ཚ་ཡང་ལས་ཉོན་གྱ ི་གཞན་དབང་ཅན་རེད། སྙ ིང་རྗ ེའི་ཡུ ལ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་དག་གསོལ་རྒྱུ   ་སོགས་ལ་བསམ་བླ ོ་རྩ ་བ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱ ི་མེད། དུ ས་དུ ས་ལ་རྔ ན་པ་སྤྲ  ད་པ་ལྟ ་བུ ་བྱ ས་ཏེ་ང་ཚ་མི་ཕན་ཚུ ན་ཞལ་ལག་བཏང་སྟ ེ་གྲ ོགས་པོ་བཟོས་པ་ལྟ ར་རེད་མ་གཏོགས་དམར་མཆོད་འབུ ལ་རྒྱུ   ་དང་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་མཁྱ ེན་ཞེས་སྐྱ  བས་གནས་ལ་བསྟ ེན་ནས་བླ ོས་བཀལ་རྩ ་བ་ནས་བྱ ་རྒྱུ   ་མེད། ཁྱ ེད་རང་ཚར་ལྷ ་དང་ཀླུ  ས་གནོད་འདུ ག གཤིན་འདྲ ེ་དང་གསོན་འདྲ ེས་གནོད་འདུ ག་ཟེར་གྱ ི་འདུ ག་ན་སྙ ིང་རྗ ེ་དང་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་སྒ ོམ་སྟ ེ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། དེས་མ་ཐུ བ་པ་གཅིག་ཀྱ ང་མེད། རྣ མ་རྟ ོག་རྩ ་བ་ནས་མ་བྱ ེད། འབྱུ  ང་བ་འཁྲུ  ག་པའི་ནད་ཡིན་ན་སྨ ན་བཟས་ཏེ་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་ཡག་པོ་བྱ ེད་དགོས། ཐ་མག་དང་ཨ་རག་མང་པོ་མ་འཐུ ང༌། དེ་དག་འཐུ ང་ན་གླ ོ་བ་དང་མཆིན་པ་འཕྲ ོ་བརླ ག་འགྲ ོ་གི་རེད། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཡག་པོ་བྱ ེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱ ི་བྱ མས་བརྩ ེའི་བཀའ་སླ ོབ་དང་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་སྩ ལ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་ཐེངས་འདིའི་གསུ ང་ཆོས་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་དང་མི་མང་རྣ མས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་ྋཞབས་པད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་པའི་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཐེངས་འདིའི་གར་ཞྭ ་ཇེ་སི་པ་ཁུ ལ་གྱ ི ་མཛད་འཕྲ ིན་ཡོངས་སུ ་གྲུ  བ་སྟ ེ་ཕྱ ེད་ཡོལ་ཆུ ་ཚད་ ༡ ཐོག་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར་ཏེ་སྐྱ  ི་ལོང་ས་ཁུ ལ་གྱ ི་སི་སུ ་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་བཞུ གས་ཞག་མཛད།།



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༡༧
སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལི་རྙ ིང་མའི་དགོན་དུ ་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་གསུ ང་ཆོས་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ།༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༠ ཙམ་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གར་ཞྭ ་ནས་མ་ནཱ ་ལི་སར་ཀེ་ཊི་ཧོའ ་ོསི་ཞེས་པའི་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ྋཞབས་སོར་འཁོད། ཉིན་དེའི་ཕྱ ི་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་མ་ནཱ ་ལི་ཁུ ལ་གྱ ི་རང་རིགས་དང་ཡུ ལ་མི་དད་ལྡ ན་མང་ཚགས་ནས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་གདན་ཞུ ་ཚགས་ཆུ ང་དང་དགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དུ ང་རྒྱ  ་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་རྙ ིང་མ་དགོན་པར་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས། ྋགོང་ས་མཆོག་བཞུ གས་ཁྲ ི ་རིན་པོ་ཆེར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་ནས་ཐོག་མར་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ིགསུ ང་ཆོས་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ། དེ་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་འདིར་གར་ཞྭ ་ཁུ ལ་དུ ་བསྐྱ  ོད་པའི་ལམ་ཞོར་དུ ་འདི་ག་མ་ནཱ ་ལིའི་མི་མང་རྣ མས་ཐུ ག་སྟ ེ་ཆོས་འབྲ ེལ་བྱ ་རྒྱུ   འི་གོ་སྐ བས་བྱུ  ང་བར་ངོས་རང་དགའ་པོ་བྱུ  ང༌། ཁྱ ེད་རང་ཚས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་བྱ ས་ཏེ་འདིར་ཆོས་འབྲ ེལ་གསན་པར་ཕེབས་པར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩ ལ་ཏེ་མི་མང་རྣ མས་དང་ལྷ ན་རྒྱུ   ན་ཕྱ ག་གསུ མ་པ་གསུ ང་འདོན་མཛད་དེ་ཆོས་འབྲ ེལ་དབུ ་འཛུ གས་བསྐྱ  ངས་པ་དང་སྦྲ  གས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ཆོས་ཉན་བཤད་གང་འདྲ ་ཞིག་བྱ ས་ཀྱ ང་ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་དག་ཅིག་དགོས། ཆོས་འཆད་པ་པོའ་ིངོས་ནས་ཀྱ ང་ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་འཆད་དགོས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉན་པོ་པོའ་ིངོས་ནས་ཀྱ ང་ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཉན་དགོས། དེ་ལྟ ར་ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་པར་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཉན་བཤད་བྱ ས་པ་ཡིན་ན་གཞུ ང་ནས་

གསུ ངས་པ་བཞིན་ཕན་ཡོན་ཐོབ། ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་པར་དག་པ་མ་བྱུ  ང་ཚ་ཕྱ ི་རྟ ག་ཏུ ་ཆོས་འཆད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱ ང་དོན་ངོ་མ་སྡ ིག་པ་གསོག་

པའི་རྒྱུ   ར་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མི་མང་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། ང་ཚས་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས། དེ་ཡང་དེང་སྐ བས་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ཆ་ཚང་ཤེས་

མཁན་ཞིག་དང༌། ཚན་རིག་གི་གནས་ཚུ ལ་སྙ ིང་པོ་ཤེས་མཁན། ནང་ཆོས་ཀྱ ི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲ ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

ནང་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཆོས་དད་ཡོད་པ་ཚ་དང་ལྷ ག་པར་དུ ་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཚས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། རབ་བྱུ  ང་ཕོ་མོ་ཚར་ཆ་བཞག་ན་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་བས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལུ ས་ལ་སངས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༡༨
རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ན་བཟའ་གྱ ོན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སེམས་ནང་ཕྲ ན་བུ ་ནང་ཆོས་ཤེས་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་ཕྱ ོགས་ཐད་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ཤུ གས་ལྡ ན་བསྟ ེན་ཕྱ ོགས་དེ་གང་འདྲ ་རེད་དམ་ཟེར་ན། དོལ་རྒྱ  ལ་རྒྱུ   ས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མཁན་དེ་ྋགོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་དུ ས་སུ ་བྱུ  ང་བ་རེད། ྋརྒྱ  ལ་མཆོག་ལྔ ་པས་རྒྱ  ལ་པོ་ཤུ གས་ལྡ ན་གང་འདྲ ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ ་གི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ྋརྒྱ  ལ་མཆོག་ལྔ ་པའི་གསུ ང་འབུ མ་ཕྱ ི་མ་པོད་

༼ད༽པའི་ནང་དུ ་ལྟ ོས་དང༌། སྨ ོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲ ི་འབྱུ  ང་པོ་འདིས། །བསྟ ན་དང་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ལ་འཚ་བྱ ས་ན། ཞེས་ཚིག་བཅད་རྐ ང་པ་གཉིས་འདིས་གང་སྟ ོན་གྱ ི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། རྒྱུ   ་ཡི་ཁྱ ད་པར་སྨ ོན་ལམ་ལོག་པ། ངོ་བོའ་ིདབང་གི་དམ་སྲ ི་འབྱུ  ང་པོ། བྱ ེད་ལས་ཀྱ ི་ཁྱ ད་པར་བསྟ ན་དང་འགྲ ོ་བར་འཚ་བ་བྱ ེད་མཁན་གསུ ངས་འདུ ག འདི་འདྲ ་ཞིག་གིས་དགེ་ལྡ ན་པའི་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་གི་ཡོད་ཅེས་བརྗ ོད་ན་མགོ་ལོག་རེད། ྋགོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལས་རྟ ོག་པ་མཐོ་བ་ཞིག་གིས་འདི་མ་རེད་གསུ ངས་པ་ཡིན་ན་གསུ ང་ཐུ བ་ཀྱ ི་

རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལྟ ར་མེད་མཁན་སུ ་ཞིག་ནས་ཀྱ ང་ྋགོང་ས་ལྔ ་པའི་གསུ ང་འདི་མ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་མ་རེད། དེ་སྔ ་ཡང་བྱུ  ང་མི་འདུ ག གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། སང་ཉིན་ཆུ ་ཚད་དགུ ་པའི་ཐོག་སྔ ོན་ལ་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་འཕྲ ོས་འདི་བྱ ས་རྗ ེས་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོ་ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གི་བཀའ་དབང་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩ ལ་ཏེ་ཉིན་དེའི་མཛད་འཕྲ ིན་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ་བཞུ གས་གནས་མགྲ ོན་ཁང་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་པ་བཅས།།

སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མ་ནཱ ་ལིར་དད་ལྡ ན་མི་མང་རྣ མས་ལ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་བ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༢ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨ ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྙ ིང་མའི་དགོན་དུ ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་དེ་

སྒྲུ   བ་གཞག་སྔ ོན་དུ ་བཏང་སྟ ེ་ཁ་ཉིན་གྱ ི་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིགསུ ང་ཆོས་ལྷ ག་འཕྲ ོ་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་མཛད་རྗ ེས་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་

སྩ ལ་བ་སོགས་ཁུ ལ་དེའི་མི་མང་རྣ མས་ལ་ཁ་ཉིན་ཆོས་ཐུ ན་གཅིག་དང་དེ་རིང་ཆོས་ཐུ ན་གཅིག་བཅས་ནང་ཆོས་ངོ ་སྤྲ  ོད་གཙ ་བོར་གྱུ  ར་བའི་ཆོས་ཐུ ན་

གཉིས་སྩ ལ་ཡོད། དེ་ཡང་མ་ནཱ ་ལི་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་དུ ་གནས་སྡ ོད་བྱ ེད་བཞིན་པའི་རང་རིགས་དང་དེ་བཞིན་ཁུ ལ་དེའི་ཡུ ལ་མི། ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་མི་རིགས་བཅས་ཁྱ ོན་བསྡ ོམས་མི་གྲ ངས་ ༤༠༠༠ བརྒ ལ་བར་

ཆོས་འབྲ ེལ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་དོན། དེ་རིང་སྔ ོན་ལ་ཁ་སང་གི་ལྷ ག་འཕྲ ོ་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩ ལ་ཏེ་དེར་བཅར་བའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ། གང་གི་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་བྱུ  ང༌། ཞེས་པ་དེ་བསྐྱ  ོར་ཐུ བ་ཀྱ ི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཆེད་དུ ་བཀའ་རྩ ད་དང་སྦྲ  གས་གང་གི་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་བྱུ  ང་ཞེས་པར་གོ་བ་ཇི་ལྟ ར་ལེན་དགོས་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲ  ོད་མཛད། དེ་ནས་མུ ་མཐུ ད་ཁ་ཉིན་གྱ ི ་ལྷ ག་འཕྲ ོར་ལུ ས་པའི་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མའི་ཆོས་འབྲ ེལ་ཟབ་རྒྱ  ས་མཛད། སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིཆོས་འབྲ ེལ་ཡོངས་སུ ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཚགས་ཆུ ང་ནས་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་པ་དང་དེ་རྗ ེས་ཡུ ལ་མི་རྒ ན་རབས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩ ལ། དེ་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་དངོས་གཞི་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་མཚན་སྔ གས་དང་ཨ་ར་པ་ཙ། སྒྲ  ོལ་མའི་གཟུ ངས་སྔ གས། བཛྲ ་གུ ་རུ ། དམིགས་བརྩ ེ་མ་བཅས་ཀྱ ི་ལྗ གས་ལུ ང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་རྗ ེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ཁྱ ེད་ཚས་ལག་ལེན་སོ་བདུ ན་མ་དུ ས་དུ ས་ལ་ཀླ ོག་དགོས། སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི་བཀའ་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ཙང་མ་ཎི་ཆད་མེད་འདྲ ེན་དགོས། 



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༡༩
ཕྲ ེང་འཁོར་རེ་ཙམ་དང་ཡང་ན་སྟ ོང་ཕྲ ག་རེ་ཟུ ང་གསོག་དགོས་པ་ཡིན། སྤ ོ་རྨ ོ་ལས་ཀ་མེད་པ་ཚས་ཁྲ ི་རེ་ཙམ་གསོག་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཡང་ཁྱ ེད་རང་ཚ་བྲ ེལ་བ་ཆེ་བ་ཚས་སྟ ོང་ཕྲ ག་རེ་ཙམ་བསག་ན་འགྲ ིག སླ ོབ་གྲྭ  འི་ཕྲུ  ་གུ ་ཚས་ཨ་ར་པཱ ་ཙ་སྐྱ  ོར་ན་རིག་པ་ཡག་ཏུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ར་ཏན་ཏན་ཕན་གྱ ི་རེད། དེ་མིན་ནད་ན་ཚ་དང་གནོད་པ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་རྣ མ་རྟ ོག་འདྲ ་བྱུ  ང་ཚ་སྒྲ  ོལ་མའི་གཟུ ངས་སྔ གས་འདྲ ེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད། གཙ་བོ་བསྟ ན་པའི་བདག་པོ་སྟ ོན་པ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཡིན་པས་སྟ ོན་པའི་མཚན་སྔ གས་འདྲ ེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཆོས་འབྲ ེལ་ཡོངས་སུ ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་ཐེངས་འདིའི་གདན་ཞུ ་བ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་སྐུ  ་ཞབས་ར་ཝི་ཁྲ ་ཀུ ར་ལགས་ཀྱ ིས་བཀའ་དྲ ིན་གཏང་རགས་ཀྱ ི ་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗ ེས་ཆོས་འབྲ ེལ་གྱ ི ་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ། 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉིན་གུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་རྙ ིང་མའི་དགོན་པར་མཛད་དེ་ཕྱ ེད་ཡོལ་གསར་འགོད་པའི་དྲ ི ་བར་བཀའ་ལན་མཛད་པ་དང། ཆུ ་ཚད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་མ་ནཱ ་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ལོ་འཁོར་གཅིག་རིང་ཁུ ལ་དེའི་ས་གནས་བོད་མིའི་ལས་བསྡ ོམས་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ཤིག་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡུ ལ་དེར་གནས་པའི་བོད་མི་རྣ མས་ལ་གཙ་བོར་དམིགས་གནང་མཛད་དེ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་གྲུ  བ་རྗ ེས་ཐེངས་འདིའི ་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་པ་དང་སྦྲ  གས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟ ོན་འཁོར་དང་བཅས་མཎ་ཌིར་ཆིབས་ྋཞལ་བསྒྱུ   ར་བ་བཅས། ཕྱ ི་ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༣ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩།༣༠ ཙམ་གྱ ི་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་རྒྱ  ་གར་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི་ས་ཁུ ལ་ཇེ་སི་པ་དང་སྐྱ  ི་ལོང། མ་ནཱ ་ལི། ཀུ ་ལུ ། ཀ་ཡེ་སི། མཎ་ཌི་བཅས་ཀྱ ི་ནང་ཆོས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ལེགས་པར་བསྐྱ  ངས་གྲུ  བ་སྟ ེ་བཞུ གས་སྒ ར་དུ ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད། དེ་ཡང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱ ི་ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༡༨ ནས་ཚས་ ༢༢ བར་གོང་གསལ་ས་ཁུ ལ་དེ་དག་ནང་གསུ ང་ཆོས་དང་མང་ཚགས་ལ་བཀའ་སླ ོབ། གསར་འགོད་ལྷ ན་ཚགས། དགོན་སྡ ེ་འདྲ ་མིན་ཁག་གཅིག་ལ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཧི་མཱ ་ལའི་མི་རིགས་དང་བོད་རིགས་གཙ་བོར་གྱུ  ར་བའི་དད་ལྡ ན་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་གསུ ང་ཆོས་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ་ཏེ་བསམ་བརྗ ོད་ལས་འདས་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས་ས་ཆེན་གཡོ་བར་མཛད་དེ་བཀྲ ིན་གྱ ིས་གདུ ལ་བྱ ་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་པར་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དབུ ་འཛུ གས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཕུ ར་བུ འི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༩ ཐོག་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱ  ིད་སླ ར་གསོའ ་ིགཞིས་ཆགས་ཀྱ ི ་ཚགས་ཁང་ནང་དབུ ་འཛུ གས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ལྷུ  ན་པོའ ་ིདགེ་འདུ ན་པ་རྣ མས་ནས་དུ ང་རྒྱ  ་སེར་སྦྲ  ེངས་དང་བཅས་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ  ་པར་མཐོང་གྲ ོལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚགས་ཁང་དུ ་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་བཞུ གས་ཁྲ ིར་འཁོད་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང། ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣ མ་གཉིས། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་མཆོག་དང་། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་བཅས་ཀྱ ིས་སྐུ  ་པར་མཐོང་གྲ ོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་སྒྲ  ོན་འབུ ལ་ཞུ ས་ཡོད། དེ་རྗ ེས་རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་དང་ཕྱ ི ་རྒྱ  ལ་སོགས་ནས་

ཚགས་བཅར་བ་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༣༥༠ བརྒ ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སྐུ  ་བཞེངས་ཐོག་རྔ ་རོལ་དང་བཅས་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ིརྒྱ  ལ་གླུ  ་ཕུ ལ་བ་དང་སྦྲ  གས་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་མི་རིགས་ཀྱ ི ་

ཆེད་དུ ་ལུ ས་སྲ ོག་བླ ོས་བཏང་ཟིན་པའི་རྒྱ  ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣ མས་དང། འདི་

ལོ་སྐྱ  ེ་རྒུ  ་མདོར་ས་འགུ ལ་གྱ ི་འཇིག་པའི་འོག་བོད་མི་མང་པོ་འདས་གྲ ོངས་སུ ་གྱུ  ར་བ་རྣ མས་དང་། དེ་བཞིན་ཉེ་ལམ་བོད་ལྗ ོངས་མདོ་སྨ ད་འབྲུ  ག་ཆུ ་རྫ ོང་གི་གཙས་འཛམ་གླ ིང་ས་ཕྱ ོགས་

གང་སར་ཆུ ་ལོག་དང་ས་རུ ད་ཀྱ ི ་གོད་ཆག་འོག་བོད་མི ་གཙས་པའི ་མི ་མང་པོར་གོད་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༢༠
ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟ ེ་སྤྱ  ིར་རྐྱ  ེན་འདས་སུ ་གྱུ  ར་བ་རྣ མས་དང་ཡང་སྒ ོས་རྗ ེས་ཤུ ལ་ནང་མི་སྤུ  ན་མཆེད་རྣ མས་ལ་གདུ ང་སེམས་མཉམ་སྐྱ  ེ་མཚན་ཆེད་མྱ ་ངན་གུ ས་འདུ ད་དང་ངག་བཅད་སྐ ར་མ་གཅིག་གནང་གྲུ  བ་བསྟུ  ན། རྟ ེན་འབྱུ  ང་གསོལ་ཇ་འབྲ ས་སིལ་ཕུ ལ་ཡོད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡ ན་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་གཙ་སྤ ེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་གིས་ཚགས་ཆེན་དབུ ་འཛུ གས་ཀྱ ི་གསལ་བསྒྲ  གས་དང་འབྲ ེལ་ཚགས་ཆེན་དབུ ་འབྱ ེད་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གནང་། དེ་རྗ ེས་དཔལ་ལྡ ན་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་བླ ོ་བཟང་བསྟ ན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཚགས་ཆེན་དང་འབྲ ེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུ ང་བཤད་ནང་༡༽མི་འབོར་དང། ༢༽ཤེས་ཡོན། ༣༽གཞན་རྟ ེན་དང་སྒྱ  ིད་ལུ གས་ཀྱ ི་བསམ་བླ ོ། ༤༽འདོད་རྔ མ། ༥༽བཟང་སྤྱ  ོད་ཉམས་ཆག ༦༽ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གོ་རྟ ོགས་དང་འཆར་སྣ ང་ཞན་པ། དེ་བཞིན་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་དང་དཔལ་འབྱ ོར་སོགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ཚགས་བཅར་བ་རྣ མས་ཚགས་ཆུ ང་བརྒྱ  ད་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱ ིས་ཚགས་ཁང་སོ་སོར་ཕེབས་ཏེ་ཚགས་ཆུ ང་གི་ཚགས་མི་རྣ མས་ནས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་དྲུ  ང་བདམས་ཏེ་ཚགས་གཙས་ཚགས་ཆུ ང་གི་ལས་དོན་བྱ ་ཕྱ ོགས་སྐ ོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་འདུ ག་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཇུ ག་བསྡ ོམས་ཀྱ ི་ཚགས་མགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་པ།
༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ  བ་ཆུ ་ཚད་ ༡།༣༠ རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སེ་ར་བླ ་སྤྱ  ིའི་འདུ ་ཁང་དུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་གི་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མ་པ་དང། རང་དབང་ཅན་གྱ ི་འགན་འཛིན་རྣ མ་པ། དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ ས་ཤར་བྱ ང་ཆོས་རྗ ེ་རྣ མ་གཉིས། རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཁག་གི་མཁན་བླ ་སྤྲུ   ལ་གྱ ི ་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པ། སེ་ར་བྱ ེས་སྨ ད་གྲྭ  ་ཚང་གཉིས་ཀྱ ི་མཁན་པོ་དང་། རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་དང་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་གི་ཚགས་བཅར་བ་དང་ཟུ ར་ཉན་པ། སེ་ར་བྱ ེས་སྨ ད་གཉིས་ཀྱ ི ་དགེ ་འདུ ན་པ་བཅས་མི་གྲ ངས་ ༨༠༠ བརྒ ལ་བ་ཚང་འཛམས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ཚགས་མགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀྲ ིན་སྐྱ  ོང་སྐ བས་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་མཆོག བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན་མཆོག་བཅས་ཀྱ ིས་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗ ེས་ཐོག་མར་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱ  ལ་གླུ  ་ཕུ ལ་མཚམས་རྟ ེན་འབྱུ  ང་གསོལ་ཇ་འབྲ ས་སིལ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་ཚབ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། ད་རེས་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་འདིའི་ནང་ཚགས་ཕེབས་པ་ཡོངས་ཀྱ ིས་གྲ ོས་གཞི་དོན་ཚན་སོ་སོའ ་ིཐོག་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༢༡
ཐུ གས་སྣ ང་ཆེན་པོས་བགྲ ོ་གླ ེང་དང་། དགོངས་འཆར་ཟབ་རྒྱ  ས་གནང་བ་ལ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་གིས་སྙ ིང་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗ ེ་དང་བཀྲ ིན་བླ ་མེད་དུ ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་ཚགས་དང་། འདི་ག་ཚགས་འདུ ར་ཕེབས་པའི་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པས་ཚགས་ཆུ ང་སོ་སོའ་ིནང་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་མང་ཚགས་ཀྱ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཉིས་སྨ ན་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བསྐྱ  ར་ནན་དུ ་གནང་བ་བྱུ  ང་འདུ ག་པས་བཀའ་ཤག་གིས་སྲ ིད་བྱུ  ས་འདི་ལག་བསྟ ར་ཞུ ་རྒྱུ   ར་སྙ ིང་སྟ ོབས་དང། སྤ ོབས་པ་ཆེར་བསྐྱ  ེད་བྱུ  ང་བས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། སྤྱ  ིར་ཆབ་སྲ ིད་དང་ཁྱ ད་པར་དབུ ་མའི་ལམ་གྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས། མང་གཙའི་འགན་དབང་སོགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་མང་ཚ གས་ཀྱ ི་གོ་རྟ ོགས་ཞན་པ་དེ་དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སྒ ོ་གང་ས་ནས་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་ཤུ གས་ཆེ་བྱུ  ང་བ་བཞིན་འཛིན་སྐྱ  ོང་ངོས་ནས་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དང་ལམ་སྟ ོན་གང་ཐུ བ་ཞུ ་བཞིན་ཡིན་ཐོག ད་དུ ང་དྲ ིལ་བསྒྲ  གས་དང། ཟབ་སྦྱ  ོང། བགྲ ོ་གླ ེང། ཡིག་ཆ་འགྲ ེམས་སྤ ེལ་སོགས་སྒ ོ ་གང་ས་ནས་གང་ཐུ བ་ཞུ ་རྒྱུ   འི་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན་ཡང་། བཀུ ར་འོས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མ་པ་དང་། ས་གནས་སོ་སོར་ཡོད་པའི་མཁྱ ེན་ཡོན་ཅན་རྣ མ་པ། ལྷ ག་པར་གཞུ ང་འབྲ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་དང་། ཞི་བའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་ངོས་ནས་མཉམ་རུ བ་ནུ ས་པ་འཐོན་པ་ཞིག་གནང་

བའི་རེ་སྐུ  ལ་ཡང་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། གཞིས་ཆགས་སྲ ་བརྟ ན་ཡོང་ཐབས་དང་། ཤེས་ཡོན་སླ ོབ་གསོའ་ིསྐ ོར། དཔལ་འབྱ ོར་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་སོགས་གྲ ོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཐོག་དགོངས་འཆར་དང་ལམ་སྟ ོན་རླ བས་ཆེན་ཕེབས་པ་རྣ མས་དཔལ་ལྡ ན་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ནས་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་ཀྱ ིས་ལམ་སྟ ོན་ཕེབས་སྐ བས་ལག་བསྟ ར་ཐུ བ་རིགས་ངེས་པར་ལག་བསྟ ར་ཞུ ་རྒྱུ   འི་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དགོངས་འཆར་དེ་དག་གི་གྲ ས་ནས་མི་ཉུ ང་བ་ཞིག་དེ་སྔ ོན་ཚད་བལྟ ་དང་འབད་བརྩ ོན་ཞུ ས་ཀྱ ང་དོན་འབྲ ས་མ་སོན་པའི་རིགས་ཀྱ ང་འདུ ག་ཅེས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། གཞི་རིམ་རྒྱ  ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་མཚན་པའི་ཚགས་ཆེན་འདིའི་ཐོག་སྤྱ  ི་མོས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིབླ ་ན་མེད་པའི་དབུ ་ཁྲ ིད་ལ་འགྱུ  ར་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་བླ ོ ་གཏད་བསྐྱ  ར་ནན་གྱ ིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ ས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་འབངས་ཐུ གས་རྗ ེའི་སྐྱ  བས་འོག་ནས་མི་འདོར་ཞིང་། རྒྱ  ལ་སྤྱ  ི་དང་རྒྱ  ལ་ནང་གི་ཆབ་སྲ ིད་འགྱུ  ར་འགྲ ོས་དང་བསྟུ  ན་ནས་ཡེ་ཤེས་དབྱ ིངས་དཔྱ ད་ཀྱ ིས་ཐག་གཅོད་སྔ ར་མུ ས་བཞིན་གནང་སྐྱ  ོང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་བསྐྱ  ར་ནན་དང་འབྲ ེལ་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་སོགས་ཀྱ ི་བཀའི་ཕེབས་སྒ ོ ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བ་ཞེས་གསོལ་འདེབས་མཛད་པ་འདི་བོད་རིགས་སྤྱ  ི་བོ་གནམ་བསྟ ན་ཡོངས་ཀྱ ི་མངོན་འདོད་ངོ་མ་མཚན་གྱ ི་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་དང་འབྲ ེལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱ ང་

ཚགས་མི་ཡོངས་དང་མགྲ ིན་གཅིག་དབྱ ངས་གཅིག་གིས་གསོལ་འདེབས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་འདི་ཉིད་བོད་མིའི་ངོ་ཚབ་མཚན་པའི་ཁྲ ིམས་མཐུ ན་གྱ ི་བཙན་བྱ ོལ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བསྐྱ  ར་ནན་དང་སྦྲ  གས། བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་། དཔལ་འབྱ ོར། ཆབ་སྲ ིད་དང་འབྲ ེལ་བའི་ལས་འགུ ལ་གང་ཅིར་འགན་མཉམ་ཁུ ར་གནང་རྒྱུ   འི་ཆོད་སེམས་བརྟ ན་པོ་གསལ་སྟ ོན་གནང་འདུ ག་པར་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་ཡི་རངས་བསྔ གས་བརྗ ོད་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། མཐའ་དོན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་ཅིང་། ཐུ གས་ཀྱ ི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པ་དང། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུ  ར་དུ ་གསལ་བའི་སྨ ོན་འདུ ན་བཅས་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱ ི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༣༡ ཉིན་ཞེས་སྒྲ  ོགས་སྦྱ  ང་གནང་བསྟུ  ན་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་མཇུ ག་བསྡ ོམས་གསུ ང་བཤད་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ ་བ་ཕེབས་རྗ ེས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན་རྒྱ  ་རི ་སྒྲ  ོལ་མ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ ་ཞུ འི་གསུ ང་བཤད་གནང་སྟ ེ་བོད་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཆེན་པའི་རྒྱ  ལ་གླུ  ་ཕུ ལ་བ་དང་སྦྲ  གས་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་རྒྱ  ལ་ཁའི་ངང་གྲ ོལ་ཡོད།།༄༅། །སྤྱ  ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཇུ ག་བསྡ ོམས་ཚགས་འདུ འི་ཐོག་སྩ ལ་བའི་བཀའ་སླ ོབ།
བོད་རྒྱ  ལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༨ ཚས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱ ི ་སེ་རའི་ཚགས་ཆེན་འདུ ་ཁང་དུ ་བོད་གཞུ ང་མང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ ་ིམཇུ ག་བསྡ ོམས་ཚགས་འདུ འི་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། 

 དེ ་རིང ་འདིར ་དམིགས་བསལ་གྱ ི ་ཚགས་ཆེན་ཞིག་ཚགས་ཡོད་པར་ཕྱ ོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཆེད་མངགས་ཚགས་ཞུ གས་གནང་མཁན་ཚ་དང༌། དེ་བཞིན་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ ས་པའི་རྣ མ་པ་ཚ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་འདུ ག དེ་བཞིན་ཚགས་འདུ ་ཚགས་སའི་བབ་ནས་བྱ ས་ཏེ་སེ་ར་བྱ ེས་སྨ ད་གྲྭ  ་ཚང་གཉིས་

ཀྱ ི་དགེ་འདུ ན་པ་ཁག་གཅིག་བཅས། དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲ ི་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་སྔ ་ང་ཚས་འདི་ག་སྦ ེལ་ཀོབ་ཏུ ་ལས་བསྡ ོམས་ཚགས་འདུ ་གཅིག་ཚགས་ཡོད། སྐ བས་དེར་ང་ཚའི་གྲྭ  ་ཚང་ཚ་སྐྱ  ོ་པོ་ཡིན་པས་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དེ་ཙམ་འཛམས་པོ་མེད། དེ་དུ ས་ངོས་ནས་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚགས་ཚུ ད་ཡག་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༢༢
པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུ བ་ན་མ་འོངས་པར་བོད་གཞིས་བྱ ེས་གཉེན་འཕྲ ད་བྱ ་རྒྱུ   ས་མཚན་པའི་ཕར་འགྲ ོ་ཚུ ར་འོང་གི་གོ་སྐ བས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲ ིད། དེ་འདྲ ་བྱུ  ང་སྐ བས་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་བོད་ནང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང༌། འཇིགས་སྣ ང༌། དངངས་སྐྲ  ག་བཅས་ཀྱ ི ་འོག་སྡ ོད་མཁན་ཚ་འདི་ཕྱ ོགས་སླ ེབས་སྐ བས་སེམས་ནང་དགའ་ཚར་སྐྱ  ེ་བ་ཞིག་ང་ཚས་བཟོ་དགོས། ཞེས་བརྗ ོད་ཡོད། དེ་ནས་ད་བར་ལོ་མང་པོ་ཞིག་སོང་ཞིང་འདི་གར་ང་ཚས་མི་འདུ ག་མི་འདུ ག་ཅེས་སྡུ  ག་སྐ ད་རྒྱ  ག་གིན་རྒྱ  ག་གིན་ལ་ཡར་རྒྱ  ས་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་ཚགས་འདུ ་འདི་འདྲ ་ཞིག་ཚགས་ཐུ བ་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག འདིར་གཞིས་སྒ ར་དང༌། ཆོས་སྒ ར་ཁག་ཡོད་པ་དེ་སྔ ་མཐོང་མ་མྱ ོང་བ་ཚས་མཐོང་སྐ བས་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ལ་གཞིས་ཆགས་འདི་ལྟ ་བུ ་འདུ ག་བསམ་པ་ཞིག་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་བླ ོ་ལ་འཆར་བ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡག་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག ཁྱ ེད་རང་ཚས་འདིར་ཉིན་ཤས་རིང་གོ་བསྡུ  ར་ཞིབ་ཚགས་དང་ཚགས་ཆུ ང་ཆ་བགོས་ཀྱ ིས་གོ་བསྡུ  ར་འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞིག་བྱུ  ང་སོང་ཞེས་ད་ལྟ ་བཤད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐེངས་འདིའི་ཚགས་སྟ ངས་ཀྱ ི་ཉམས་མྱ ོང་ནས་མ་འོངས་པར་ད་དུ ང་ལེགས་བཅོས་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཐོག་ནས་འདི་ལྟ ་བུ ་ཚགས་འདུ ་ཚགས་ཐུ བ་པའི་ཆེད་འཆར་གཞི་དང་འདུ ན་པ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། གང་ལྟ ར་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་དག་འདི་ང་ཚ་ཚང་མས་ལྷ ག་བསམ་དམ་ཚིག་གཟོང་ཁ་གཅིག་སྒྲ  ིལ་གྱ ི ་ཐོག་ནས་བསྒྲུ   བ་དགོས་པ་ཡིན། སྐ བས་རེ་བོད་སྤྱ  ི་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་དེ་ཟུ ར་དུ ་ལྷ ག་པ་ལྟ ་བུ ་དང༌། མང་ཚགས་ཞེས་ཟུ ར་དུ ་ལྷ ག་པ་ལྟ ་བུ ས་མ་འགྲ ིག་མ་འཐུ ས་པ་ཤོད་རྒྱུ   ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་དུ ས་རྒྱུ   ན་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་ཡོང་སྐ བས་ངས་འདི་ལྟ ར་བརྗ ོད་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚར་མ་འགྲ ིག་མ་འཐུ ས་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། སྔ ོན་ལ་མ་འགྲ ིག་མ་འཐུ ས་པ་ཤོད་ས་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡིན། འགྲ ིག་གི་མེད་ན་འགྲ ིག་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་ཤོད་སའི་ང་ཚའི་སྤྱ  ི་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་འདི་མེད་ན། བདེ་སྡུ  ག་སུ ་ལ་ཤོད་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན་ནམ། དེར་

བརྟ ེན་བདེ་སྡུ  ག་ཤོད་ས་མེད་པ་ལས་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་དྲ ིན་ཆེ་གི་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ད་ལྟ ་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་བོད་མི་ཆིག་འབུ མ་ལྔ ་ཁྲ ི་ཙམ་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་ས་ཡ་དྲུ  ག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་བླ ོ་ང་ཚ་རང་དབང་ལུ ང་པར་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གོང་བུ ་འདི་ལ་གཏད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ནི་ངོས་མི་གཅིག་གི་སྐ ད་ཆ་མིན། གང་ལྟ ར་བཙན་བྱ ོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་རྣ མས་ལ་བླ ོ་གཏད་ཀྱ ི་ཡོད། གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་གི་བླ ོ་གཏད་ས་ང་རང་ཚ་ནང་ཁུ ལ་ཚང་མ་རྡ ོག་རྩ ་ཆིག་སྒྲ  ིལ་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས། སྤྱ  ི་པའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཁྱ ་རེ་ཁྱ ོ་རེར་གནས་ཡོད་པ་འདི་རྡ ོག་སྒྲ  ིལ་པོ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་མེད། རྡ ོག་སྒྲ  ིལ་པོ་ཡོང་བ་ལ་རྡ ོག་སྒྲ  ིལ་པོ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུ  ལ་བྱ ས་པ་ཙམ་གྱ ིས་མི་འགྲ ིགས་པར། ང་རང་ཚ་གཞུ ང་མང་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་གང་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་པ་དེ་དག་ཚང་མས་ཤེས་པ་བྱ ས་ཏེ་གནས་ཚུ ལ་གསལ་པོ་བྱུ  ང་ན་ཡིད་ཆེས་སླ ེབས་ཀྱ ི་རེད། ཡིད་ཆེས་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྡ ོག་རྩ ་ཆིག་སྒྲ  ིལ་ཡོང་བའི་རྩ ་དོན་ཡིན། གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཞེས་ལོ་དྲུ  ག་ཅུ འི་རིང་བརྗ ོད་ཡོད་ལ། སྦྱ  ར་ཡིག་ཀྱ ང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། གནམ་བདེ་སྒ ོ་མོ་ཆེའི་ཐང་གི་ཡིག་ཆེན་ཐོག་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཞེས་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་ཀྱ ང་མི་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གང་འདྲ ་བྱ ས་ཏེ་ཡོང་གི་རེད་དམ། འཇིགས་སྣ ང་འོག་ཏུ ་སྡ ོད་མཁན་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོང་རྒྱུ   ་མེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཡོང་ཐབས་མེད། ང་ཚ་རང་དབང་ལུ ང་པའི་ནང་བསྡ ད་ཡོད་པ་དང༌། ང་རང་ཚ་ཡིད་ཆེས་ཡོང་བའི་ཆ་རྐྱ  ེན་གཅིག་ནི་ང་རང་ཚ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ས། དེ་རིང་གི་ཚགས་ཆེན་འདི་ལྟ ་བུ ་མི་མང་པོ་འདུ ་འཛམས་ཐོག་ཕྱ ི ་གསལ་ནང་གསལ་བྱུ  ང་སྐ བས་ཡིད་ཆེས་སླ ེབས་ཀྱ ི་ཡོད། ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་ན་འོ་ད་རྡ ་རམ་ས་ལར་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ ་བུ ་དང༌། བར་དེར་མགོ་ཚས་ལ་མ་ཚས་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་སྐ ད་ཆ་ཤོད་སྐ བས་གང་འདྲ ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དྲ ན་སྲ ིད་པ་རེད། དེར་བརྟ ེན་མང་ཚགས་དང་ལྷ ན་དུ ་གང་ཐུ བ་བགྲ ོ་གླ ེང་དང་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུ ག ང་ཚའི་སྟ ོབས་ཤུ གས་ནི་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་དང་དམ་ཚིག་ཆིག་སྒྲ  ིལ་གྱ ི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། དམ་ཚིག་ཆིག་སྒྲ  ིལ་ཡོང་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་དང༌། ང་ཚས་ལས་ཀ་བྱ ས་པ་རྣ མས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང༌། རྒྱ  ང་དེང་ཕུ གས་གསུ མ་ཐོག་བསམ་པ་རྣ མ་དག་གིས་ལས་ཀ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་རྒྱུ   ་མཚན་ལྡ ན་པ་དང༌། ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་བྱ ས་པ་རེད། ཞེ་ཕུ གས་ལ་དོན་གཞན་ཞིག་བཅངས། ཁ་ནས་སྐ ད་ཆ་གཞན་ཞིག་བཤད་ན་དོན་ཕན་ཏིལ་འབྲུ  ་ཙམ་མེད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་བདེན་པ་བདེན་ཐུ བ་ཀྱ ི་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་སྟ བས། ཇི་ཙམ་གྱ ི་དྲ ི་བ་དྲ ིས་ལན་དང་སྐ ད་ཆ་མང་བ་བཤད་ན་དེ་ཙམ་གྱ ིས་བདེན་པའི་ནུ ས་པ་གསལ་ཐུ བ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚ་ལས་ཀའི་འགན་འཁྱ ེར་མཁན་དེ་དག་གིས་མདུ ན་ལ་རྣ མ་འགྱུ  ར་གཅིག་དང༌། རྒྱ  བ་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏོང་སྟ ངས་མི་འདྲ ་བ་གཞན་ཞིག་བྱ ས་ནས་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ས་ན་བོང་བུ ་ཐོན་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བྱ ས་པར་སྦུ  ག་སྦུ  ག་བྱ ས་ཏེ་མ་བསྡ ད་ཀ་མེད་ཡིན། ང་ཚས་བསམ་པ་རྣ མ་དག་བྱ ེད་པ་ལས་མདོ་སྦུ  ག་རྒྱ  བ་མདུ ན་གང་ཡང་མེད། ཇི་ཙམ་ཕན་ཚུ ན་ངོ་ཐུ ག་དང་གོ་བསྡུ  ར་ལྷུ  ག་པོ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མང་བ་བྱུ  ང་ན་དེ་ཙམ་གྱ ིས་དམ་ཚིག་གོང་བུ ་ཆིག་སྒྲ  ིལ་ཡོང་རྒྱུ   ར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་ཚགས་འདུ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་དངོས་གནས་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཐོན་པ་བྱུ  ང་ཡོད་པར་བརྟ ེན་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་མེད།  ཤོད་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་རྣ མས་ང་ཚ་བོད་མི་ཚ་ཐོག་མར་འཐོམ་མ་སངས་པའི་སྐ བས་སུ ་ངོས་ཀྱ ིས་ཕར་རྒྱུ   ག་ཚར་རྒྱུ   ག་བྱ ས་ཏེ་བཤད་ཡོད། དཔེར་ན། མའེ་སོར་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་ཤིང་གཅོད་བྲ ེག་དང༌། བར་ལ་གླ ང་ཆེན་གྱ ིས་གནོད་འཚ་བྱ ེད་པའི་སྐ བས་བཅས་སུ ་ངོས་གཞིས་ཆགས་འདིར་སླ ེབས་ཏེ་རྒྱུ   ས་ཡོད་ཡིན། སྐ བས་དེར་སྐ ད་ཆ་བཤད་པ་སོགས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱ ས་ཡོད། ད་ཆ་མི་རབས་གསར་པ་དེ་དག་རང་གིས་བྱ ས་མ་བྱ ས་དང་ལྷ ག་བསམ་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༢༣
དག་མ་དག་ལ་རག་ལས་པ་ལས་མི ་ཤེས་པ་མེད། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་དེ་ཙམ་ཤོད་དགོས་དོན་མེད། སོ་སོས་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་ཐོག་ནས་བྱ ས་དང་མ་བྱ ས་ལ་ཐུ ག་ཡོད། སྐ བས་རེ་མགོ་ཚས་པོ་ཆགས་སྐ བས་མགོ་བདེ་རུ ་འགྲ ོ་བ་དེ་ནི་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དངོས་གནས་ལྷ ག་བསམ་གྱ ི་རྒྱ  བ་ཁྱ ོགས་མ་ཁྱ ོགས་དང༌། བྱ ེད་ཐུ བ་མི་ཐུ བ་ལས་ཤེས་མི་ཤེས་ཀྱ ི ་གནད་དོན་མེད། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ནས་ཤོད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། ངོས་རང་ལོ་རྒ ས་འགྲ ོ་གི་ཡོད། སྔ ོན་མ་ངོས་རང་ཐོག་མར་རྒྱ  ་གར་ལ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོང་སྐ བས་ལོ་ ༢༤ ཡིན། ལོ་ ༢༥ དང་ ༢༦ དེ་སྐ བས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕར་ཚུ ར་མང་པོ་ཕྱ ིན་པ་ཡིན། ད་ཆ་ལོ་ ༧༦ ལ་སླ ེབས་ཡོད་ལྷ ོད་ལྷ ོད་དུ ་སྡ ོད་རྒྱུ   ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ང་ལྷ ོད་ལྷ ོད་དུ ་སྡ ོད་འཇུ ག་གི་མི་འདུ ག ཕར་ཤོག་ཚུ ར་ཤོག་ཟེར་དུ ས་བྱ ་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མི་འདུ ག ཕྱ ིན་ན་ཕྲ ན་བུ ་ཕན་གྱ ི་ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ང་ཚའི་འབྲ ས་དཀར་བསམ་པའི་དོན་གྲུ  བ་བཞིན་ངས་ཕར་ཕྱ ིན་ཏེ་གཅིག་བཤད། ཚུ ར་ཡོང་སྟ ེ་གཅིག་བཤད་བྱ ེད་སྐ བས་མི་ཚར་ཕན་གྱ ི་ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ས་དང་ཆུ ་དང་མེ་དང་རླུ  ང༌། །སྨ ན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ ། །རྟ ག་ཏུ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །རང་དགར་དགག་མེད་སྤྱ  ད་བྱ ར་ཤོག །ཅེས་གསུ ངས་པ་བཞིན་སྨ ོན་ལམ་འདི་རྒྱ  ག་གི་ཡོད་ལ་ཉམས་ལེན་ཡང་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཕྲ ན་བུ ་ཕན་ས་དེར་འགྲ ོ་དགོས་ཀྱ ི་རེད། མ་འཆི་བར་དུ ་སོ་སོའ་ིལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱ ིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ཆོས་ཀྱ ི་ཉམས་ལེན་འདི་རེད། གང་ལྟ ར་ངོས་ཀྱ ིས་ཞིབ་ཕྲ ་ཤོད་དགོས་དོན་མེད། འདས་པའི་ལོ་ ༥༡ ལ་ཕྱ ི་ལྟ ས་ཤིག་སླ ོག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་འབྱ ོར་མ་ཐག་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོར་བརྩ ིས་པ་དང༌། པ་ཏ་ནེ་ཧེ་རུ ས་ཀྱ ང་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་མཛུ བ་སྟ ོན་གནང་ཡོད། ནེ་ཧེ་རུ ་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་མཛུ བ་སྟ ོན་གནང་བ་བཞིན་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་གིས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ཏེ་འགྲ ོ་སོང་བཏང་ནས་ང་ཚའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་དེ་དག་བཙུ གས་ཡོད། ད་ལྟ ་བར་དུ ་ང་ཚར་གཞི་རྩ འི་ཆ་ནས་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུ  ང་ཡོད། གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་

ཆེའི་མི་མང་གི་ཤེས་ཚད་དང་སླ ོབ་གྲྭ  འི་གནས་སྟ ངས་ལས་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ཡག་པ་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ང་ཚའི་འགན་འདི་མི་རིགས་གཅིག་འགྱ ེལ་ས་ནས་ལངས་རྒྱུ   འི་འགན་ཞིག་ཡིན་སྟ བས། འགན་དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚའི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གི་ཚད་གཞི་ལོང་གི་མེད། གཉིས་ནས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ཞེས་པ་འདི་སྔ ་མོ་ཡིན་ན་ཀླ ོ་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་ལྟ ་བུ ར་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་དེ་རིང་ཁ་སང་དེ་ལྟ ར་མིན་པར། བོད་ཀྱ ི་རིག་གཞུ ང་དང༌། ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་དང་འབྲ ེལ་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣ མ་གཞག་དང༌། དེ་བཞིན་དངོས་པོའ ་ིགནས་ཚུ ལ་གྱ ི ་ཡིན་ལུ གས་ཇི་ལྟ ར་ཡིན་མིན་གྱ ི ་ལྟ ་གྲུ  བ་དེ་ཚར་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། ཚན་རིག་པ་ཚས་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་འདི་ས་ཁུ ག་ལུ ང་ཁུ ག་གཅིག་གི་གནའ་རབས་ཀྱ ི ་གོམས་གཤིས་ཙམ་མིན་པར། དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་འཛམ་གླ ིང་གི་མི་སྤྱ  ིས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་རྒྱུ   ར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། དེ་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པའི་རིག་གཞུ ང་དང་ལྟ ་གྲུ  བ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། མི་གཞན་གྱ ིས་ངོས་འཛིན་དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་དུ ས་ང་རང་ཚ་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་དེ་དག་ཤེས་པ་བྱ ་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང༌། རིག་གཞུ ང༌། ལྟ ་གྲུ  བ་སོགས་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེ་དག་མགོ་སེའི་སར་སླ ོབ་པར་འགྲ ོ་དགོས་བྱུ  ང་ན་དེ་ནི་ཐབས་སྐྱ  ོ་པོ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་པར་སྐ ད་ཡིག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུ   ད་མ་དགོས་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་ནང་ནས་ཆ་ཚང་སླ ོབ་ཤེས་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཡོད་སྟ བས། དེ་ལ་བདག་པོ་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརྟ ེན་ང་ཚའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་བར་སྐ བས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲ ིད་བྱུ  ས་སོགས་སྒ ོ་གང་ས་ནས་ཚགས་ཚུ ད་ཡོང་བའི་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚའི་བོད་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དང་དོ་མཉམ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུ བ་པ་བྱ ་རྒྱུ   ར་ང་ཚས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་སྐ ོར་ད་དུ ང་ཡང་ང་ཚས་

ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས། སོ་སོས་ཤེས་པ་སོ་སོས་བྱ ས། སོ་སོའ་ིམ་ཤེས་པ་རྣ མས་མི་གཞན་ལ་སྐ ད་ཆ་དྲ ིས། བསླ བ་བྱ ་ཉན་པ་སོགས་གང་ཡོང་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས་ཆོག་ཤེས་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་རྒྱུ   ་མེད། མུ ་མཐུ ད་ནས་ཡར་རྒྱ  ས་ཡོང་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལོ་གཅིག་ང་ཚའི་རིགས་གཅིག་རྐ ང་འཛིན་སྤུ  ས་དག་པོ་ཐོན་དགོས་པ་འདུ ག་ཅེས་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང་ཡོད།  གཉིས་པ་གཞིས་ཆགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ཡིན། སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་འདི་དང་པོའ་ིགྲ ས་རེད། གཞིས་ཆགས་འཛུ གས་སྐ བས་ང་ཚས་བོད་པ་ཚའི་བསམ་བླ ོ ་ཐུ ང་ཐུ ང་ཡིན་པས་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་བོད་ལ་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ ་གི་རེད་ཟེར་བ་དང༌། བོད་མི་རྣ མས་ཧི་མཱ ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་ནང་བསྡ ད་ན་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌། ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་མའེ་སོར་ལ་འགྲ ོ ་དགོས་བརྗ ོད་དུ ས་སེམས་ཐག་རིང་པོ་བྱ ེད་པའི་དུ ས་ཚད་ཅིག་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་ས་དེ་སྟ ོབས་ཆེན་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅིག་དང་ཐུ ག་ཡོད་སྟ བས། དུ ས་ཡུ ན་ཐུ ང་ཐུ ང་ཞིག་ལ་ཐག་གཅོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དེ་དུ ས་ནས་བརྒྱ  བ་མེད། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱ  བ། གྲ ་སྒྲ  ིག་སྡུ  ག་ས་ནས་བྱ ེད། ཅེས་བརྗ ོད་དེ་ང་ཚ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་གཞན་ཡུ ལ་རང་དབང་ལུ ང་པར་བསྡ ད་དེ་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་ལ་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་དགོས་བྱུ  ང་ན། འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་མཁན་གྱ ི་མི་སྡ ེ་སྲ ་ཐག་ཐག་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུ  ང་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། དེར་བརྟ ེན་ས་ཆ་ཉེ་རྒྱ  ང་དང༌། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་དང་རྒྱ  ང་ཐག་ཆོད་མ་ཆོད་ལ་ཁྱ ད་པར་མི་འདུ ག གང་ལྟ ར་བོད་མི་རུ བ་སྡ ོད་ཀྱ ི་གཞིས་ཆགས་ཤིག་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག་ཅེས་པ་ཏ་ནེ་ཧེ་རུ ར་ཞུ ས་པ་རེད། ནེ་ཧེ་རུ ས་ཀྱ ང་དེ་ཡག་པོ་འདུ ག་གསུ ངས་ནས་མངའ་སྡ ེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབོད་སྐུ  ལ་གནང་ཡོད། སྐ བས་དེར་མའེ་སོར་མངའ་སྡ ེ ་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་ཡོད། སྟ བས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་མངའ་སྟ ེའི་བླ ོན་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ནི་ཇི་ལིངྒ ་པ་རེད། ངོས་དང་སྐུ  ་ཞབས་ནི་ཇི་ལིངྒ ་པ་ཆིག་སྟ ོང་དགུ ་བརྒྱ  ་ལྔ ་བཅུ ་ང་དྲུ  ག་ལོ་ནས་ངོ་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད། དངོས་གནས་བོད་ཀྱ ི ་དོན་དུ ་ཤ་ཚ་དང་སེམས་ཁུ ར་གནང་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༢༤
མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་འདྲ འི་ཐོག་ནས་མངའ་སྡ ེ་དེའི་ནང་གཞིས་ཆགས་མང་ཤོས་ཚུ གས་ཡོད་པ་དང༌། བཙན་བྱ ོལ་བ་གཞན་དང་བསྡུ  ར་ན་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོའ་ིས་བཟུ ང་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། ད་ཆ་ས་ཆ་རྒྱ  ་ཆེ་རུ ་གཏོང་ས་མེད་པ་དང༌། མི་འབོར་མང་དུ ་འགྲ ོ་གི་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚར་ས་ཆ་ཕྲ ན་བུ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཐོན་སྐྱ  ེད་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་ཐབས་བྱ ེད་དགོས། སྔ ོན་མ་ང་ལ་དེ་སྐ ོར་རྨ ི་ལམ་ལྟ ་བུ ་བྱུ  ང་མྱ ོང་བ་སྟ ེ། ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་དེ་དག་གླ ིང་ཁ་ལྟ ་བུ འི་སྔ ོ་ལྗ ང་དང་དེའི་དཀྱ ིལ་དུ ་ཁྱ ིམ་ཚང་ཁག་ཆགས་ཏེ་ཕྲུ  ་གུ ་ཆུ ང་ཆུ ང་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཡག་པོ་ཞིག་ཚུ གས། སོ་ནམ་གྱ ི་ལས་ཀ་ཡང་དེང་དུ ས་འཕྲུ  ལ་ལས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཞིག་དང༌། ཁྱ ེད་རང་ཚ་རྒ ན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ཤེས་ཀྱ ི་རེད། ངོས་རང་བཟོ་བཅོས་ཁང་ (Workshop) ལ་དོ་སྣ ང་ཆེན་པོ་ཡོད། བཟོ་བཅོས་ཁང་དེ་ཡང་རྒྱ  ་སྐྱ  ེད་བཏང་སྟ ེ་དཔག་ཚད་ཀྱ ི་བཟོ་ལས་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་བསམ་བྱུ  ང༌། གཞིས་ཆགས་མང་ཆེ་བ་གྲ ོང་གསེབ་ལ་ཆགས་ཡོད་སྟ བས་ང་ཚར་རོགས་རམ་བྱ ེད་མཁན་ཡོད་པ་དང་ཆ་རྐྱ  ེན་འཛམས་ན། ང་ཚའི་བཟོ་བཅོས་ཁང་དེ་དག་རྒྱ  ་སྐྱ  ེད་བྱ ས་ཏེ་ས་ཁུ ལ་དེའི་མི་མང་སྤྱ  ི་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དང༌། དཔལ་འབྱ ོར་ཐོག་ནས་ཀྱ ང་ཕྲ ན་བུ ་ལྟ ་རྒྱུ   ་ཡོད་པའི་བཟོ་ལས་ཁང་ཆུ ང་ཆུ ང་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་བྱུ  ང༌། འོན་ཀྱ ང་ངོས་ཐེངས་གཅིག་ཡོང་སྐ བས་ང་ཚའི་བཟོ་བཅོས་ཁང་དེ་དག་ཡར་རྒྱ  ས་ཕར་བཞག་དེའི་ནང་ཕུ ག་རོན་གྱ ི་ཚང་བསགས་ནས་བསྡ ད་འདུ ག དེ་བཞིན་རྨ ོས་སླ ོག་འཕྲུ  ལ་འཁོར་བེད་མེད་ཁ་ཤས་ང་ཚ་རྒ ས་ཡོལ་འགྲ ོ་ཉེར་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ཡར་རྒྱ  ས་གང་ཡང་ཕྱ ིན་མེད། ང་ཚར་གཞིས་ཆགས་དང་ས་ཆ་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གི་བཀའ་དྲ ིན་ཡིན། དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་དཔལ་འབྱ ོར་དང༌། སོ་ནམ། བཟོ་ལས་འདུ ་འགོད་སོགས་འདྲ ་མིན་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡོད་པ་དེའི་ཐད་ཚད་ཚད་བསྡུ  ར་བསྡུ  ར་གྱ ིས་གང་ཞིག་བྱ ས་ན་ཡག་པ་ཡོད་བལྟ ་དགོས་པ་ལས། འཆར་ཅན་གྱ ི་ལས་ཀ་དེ་རང་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་རྒྱུ   ་མེད། མུ ་མཐུ ད་ཡར་རྒྱ  ས་ཡོང་

ཐབས་བྱ ེད་དགོས། ཨིཛ་རལ་ (Isreal)  ལ་དཔེ་ལྟ ོས་དང༌། ཁོང་ཚས་བྱ ེ་ཐང་སྟ ེང་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་ཧ་ལས་དགོས་པ་བྱ ས་ཡོད། ང་ཚ་མི་གཅིག་པ་རེད། སོ་སོས་འབད་བརྩ ོན་བྱ ས་ན་གང་ཡང་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་དང༌། ང་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་རོགས་རམ་བྱ ེད་མཁན་ཡོད། ང་ཚ་བོད་པའི་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཁེལ་ངེས་ཀྱ ི་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོས་ནས། རོགས་རམ་བྱ ེད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟ ེན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  དེ་ནས་ཆོས་སྒ ར་གྱ ི་སྐ ོར་ཡིན། དང་ཐོག་ཆོས་སྒ ར་སྦ ག་སར་ཚུ གས་ཤིང༌། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་དགེ་འདུ ན་པ་གྲ ངས་ ༣༠༠ ལ་འཚ་ཕོགས་སྤྲ  ད་ནས་ཆོས་སྒ ར་འཛུ གས་རྒྱུ   འི་འཆར་གཞི་ཐོག་མ་དེ་རེད། དགེ་འདུ ན་པ་གྲ ངས་ ༣༠༠ ཉུ ང་དྲ གས་པས་ ༡༥༠༠ བར་སྤ ར་བྱ ་ཡོང་བ་ཞེས་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་ལ་ཨུ ་ཚུ གས་ཞུ ས་པ་དེ་ལྟ ར་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ས་ཆ་ཁུ ག་ཀྱ ོག་དང་འགྲ ིམ་འགྲུ  ལ་མ་བདེ་བ། ཚ་བ་ཆེ་བ། མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཞན་པ་བཅས་ཀྱ ིས་མི་མང་པོ་ནད་པ་ཆགས་ཤིང༌། སྐ བས་དེར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་གནས་བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཆོས་དང་ལྟ ་གྲུ  བ་གཏིང་ཟབ་ཤེས་མཁན་མི་དེ་ཚ་ཡིན་པས། དེ་དག་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བཟང་སར་གཏོང་དགོས་ཞེས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བཏང་ཡོད། འགོ་སྟ ོད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བགྲ ེས་སོང་ཚ་ང་ཚའི་དགོན་པ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བཏང་ན་གང་འདྲ ་ཆགས་ཡོང་ཞེས་ཐུ གས་ཁྲ ལ་གནང་དགོས་པ་བྱུ  ང་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཕུ གས་རྒྱ  ང་རིང་པོའ་ིབསམ་བླ ོ་གཏོང་དུ ས་ང་ཚས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དགོན་པ་ཚུ གས་པ་ཡག་པོ་བྱུ  ང་ཡོད། ལྷ ག་པར་དུ ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་ནས་སླ ོབ་གཉེར་བ་སྟ ོང་ཕྲ ག་ལྔ ་དྲུ  ག་ཙམ་སླ ེབས་ཡོད། དེ་དག་གིས་དགོན་པ་སོ་སོར་ཧ་ཅང་ཕན་ཡོད། ཁོ་ཚ་ནི་ནུ བ་ལ་དྭ གས་ནས་ཤར་མོན་བར་གྱ ི ་ས་ཁུ ལ་དེ་དག་ནས་བོད་མི་བཙན་བྱ ོལ་བའི་རིས་མེད་ཆོས་སྒ ར་ཁག་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་པར་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ནས་ཐོན་པ་དེ་ཚ་གྲུ  ང་ཤ་གཞན་དང་མི་འདྲ ་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་རང་ཚ་སོ་སོའ ་ིས་ཁུ ལ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱ ེད་

ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་བ་བཅས་གཉིས་ཕན་ཡིན། ང་ཚའི་ཆོས་སྒ ར་ཁག་ཚུ གས་པ་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུ  ང་ཡོད། ཡང་སྐ བས་རེ་རྒྱ  ས་སྤྲ  ོས་ཆེ་དྲ གས་པ་ལྟ ་བུ ་ཡོང་གི་འདུ ག་ཀྱ ང༌། དངུ ལ་སྦྱ  ིན་བདག་གིས་སྤྲ  ད་པ་ཡིན་སྟ བས། ངོས་ལ་བཤད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་བསླ བ་པ་སླ ོབ་གཉེར་ཡིན་པས། སླ ོབ་གཉེར་ད་ཕན་ཡག་པོ་འདུ ག དེ་རིང་འདིར་མཁན་པོ་ལས་ཟུ ར་གྱ ིས་གཙས་པའི་དགེ་འདུ ན་པ་ཁ་ཤས་ཕེབས་ཡོད། ངས་དུ ས་རྟ ག་ཏུ ་ང་ཚ་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་མི་རྣ མས་ལའང་དེ་ལྟ ར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ནི་དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་གི་གནས་ཚུ ལ་གང་འཚམས་ཤེས་པ་དེའི་ཐོག སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་རིགས་པ་དང་རྒྱུ   ་མཚན་ལྡ ན་པའི་ཐོག་ནས་གཞི་ལམ་འབྲ ས་གསུ མ་གྱ ི ་རྣ མ་གཞག་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་ཞིག་དགོས། སྐ ད་ཆ་དྲ ིས་པ་ཡིན་ན། གང་ཤེས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་གསུ ངས་པ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་དགོས་བྱུ  ང་ན་འུ ་ཐུ ག་ཡིན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་གསུ ངས་པའི་བཀའ་དེ་དག་སོ་སོས་ཁུ ངས་སྐྱ  ེལ་ཐུ བ་པ་ཞིག་དགོས། ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་པར་ལུ ང་འདི་འདྲ ེན་གྱ ི་ཡོད། རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེས་སྔ གས་རིམ་ཆེན་མོའ་ིདབུ ་ལ། དེ་ཕྱ ིར་ཀྱ ེ་ཀྱ ེ་བླ ོ་གྲ ོས་འདུ ན་ལྡ ན་དག །རྣ མ་དག་རིགས་པས་བླ ོ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ། །ཕས་ཀྱ ི་རྒ ོལ་བས་བསྐྱ  ོད་པར་མི་ནུ ས་པའི། །བསྟ ན་པའི་གནད་ལ་ངེས་པ་བརྟ ན་པོ་ཚལ། །ཞེས་བསྟ ན་པའི་གནད་ལ་ངེས་པ་བརྟ ན་པོ་རྙ ེད་ཐབས་རིགས་པའི་ལམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཕས་ཀྱ ི་རྒ ོལ་བས་བསྐྱ  ོད་མི་ནུ ས་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་གསུ ངས་ཡོད། རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེས་རྣ མ་དག་རིགས་པས་བླ ོ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ། གསུ ངས་པ་ལས། རྣ མ་དག་ལུ ང་གིས་བླ ོ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ། །ཞེས་གསུ ངས་མེད། ལུ ང་བསྒྲུ   བ་བྱ ་དང༌། སྒྲུ   བ་བྱ ེད་རིགས་པ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་རྣ མ་དག་རིགས་པས་བླ ོ ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ་གསུ ངས་ཡོད། ལུ ང་དྲ ངས་ཏེ་འགྲ ིག་ན། རྣ མ་དག་ལུ ང་གིས་བླ ོ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ། །གསུ ང་གི་རེད། འོན་ཀྱ ང་དེ་ལྟ ར་གསུ ངས་མེད། 



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༢༥
སླ ོབ་དཔོན་ཕྱ ོགས་གླ ང་དང༌། ཆོས་གྲ གས། ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཡབ་སྲ ས་སོགས་ཀྱ ིས་ཆོས་རྣ མས་རིགས་པའི་སྒ ོ ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ལུ ང་གི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མིན། དེར་བརྟ ེན་ལེགས་སྦྱ  ར་དང་པཱ ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་བར་གྱ ི་ཁྱ ད་པར་ཆེ་ཤོས་ནི། ལེགས་སྦྱ  ར་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ིས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཞི་ལམ་འབྲ ས་གསུ མ་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱ ི་ཡོད། པཱ ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ངོས་ཀྱ ིས་ཚད་དཔག་བྱ ས་ན་ལུ ང་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་འདུ ག ང་རང་ཚའི་སླ ོབ་གཉེར་ད་ལྟ ་ཡག་པོ་འདུ ག ད་དུ ང་ཡང་མུ ་མཐུ ད་ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས། དེ་སྔ ོན་ངས་ཚར་ཁ་ཤས་བརྗ ོད་མྱ ོང༌། ཁྱ ེད་རང་ཚ་བགྲ ེས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ངེས་ཀྱ ི ་ཡོད་ཀྱ ི ་རེད། དེ་རིང་གི་རྟ གས་གསལ་འདི་ལུ ང་མ་དྲ ངས་པར་རིགས་པའི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་མྱ ོང༌། འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ ་ནས་འཕྲ ོས ་བཤད་བརྗ ོ ད ་རྒྱུ   ར་ཚགས་བཅར་བ་སྤྱ  ི་ལ་དམིགས་བསལ་འབྲ ེལ་བ་མེད་ཀྱ ང༌། དགེ་འདུ ན་རྣ མ་པ་དང་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ཐོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད། བར་སྐ བས་ངོས་ཀྱ ིས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ས་ནས་ལོ་སུ མ་ཅུ ་ལྷ ག་ཙམ་འགྲ ོ་གི་ཡོད། ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ ་གོ ་བསྡུ  ར་བྱ ེད་སྐ བས་འགོ་སྟ ོད་དུ ་གོ ་སྒྲ  ིག་བྱ ེད་མཁན་ཚས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་གོ་བསྡུ  ར་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་དེ་འདྲ ་མ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་པའི་གཞུ ང་གི་ནང་བརྗ ོད་བྱ ་གཞི་དངོས་པོའ ་ིགནས་ཚུ ལ་དང༌། ལམ་བགྲ ོད་པའི་རིམ་པ། འབྲ ས་བུ ་སྔ ོན་དུ ་བྱ ་ཚུ ལ་བཅས་ཁག་གསུ མ་གསུ ངས་ཡོད། གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུ ལ་གྱ ིས་བླ ང་དོར་དང་ཆོས་ཀྱ ི་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤོད་ཀྱ ི ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནང་ཆོས་ནས་བཤད་པའི་ཚན་རིག་ཡིན། ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་པ་ནི་ནང་ཆོས་དང་བགྲ ོ་གླ ེང་བྱ ེད་པ་ཞིག་མིན་པར། ནང་ཆོས་ཀྱ ི་ཚན་རིག་དང་རིག་གསར་ཚན་རིག་གཉིས་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། བར་སྐ བས་ནས་ཤི་ཝ་རེ་ཌི་ཁྱུ  ག་ཙམ་ཐུ ག་ན་དྲ ན་བྱུ  ང༌། ཁ་སང་གྲྭ  ་ཚང་མཁན་པོ་དང་དགྲ ་འདུ ལ་ལ་མངགས་པ་ཡིན། 

སྔ ་མོ་ཕྱ ོགས་གླ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཚད་མ་ཀུ ན་བཏུ ས་མཛད་པ་དང༌། སླ ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ལ་ཆ་བཞག་ན་མངོན་པ་ཀུ ན་བཏུ ས་དང༌། དེ་བཞིན་ཐེག་པ་ཀུ ན་ལས་བཏུ ས་པ་མཛད་ཡོད། དེ་དང་དེ་འདྲ ་བ་གཞུ ང་མང་པོ་ནས་བཏུ ས་ཏེ་མཛད་རྒྱུ   འི་ཕྱ ག་སྲ ོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་དང་ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་པ་ང་ཚས་ཀྱ ང་དེང་སང་སངས་རྒྱ  ས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་ནང་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་དང༌། མུ ་སྟ ེགས་པའི་གཞུ ང་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཚན་རིག དེང་སང་རིག་གསར་གྱ ི་ཚན་རིག་བཅས་དེ་དག་ཀུ ན་ལས་བཏུ ས་པའི་ཚན་རིག་ཀུ ན་བཏུ ས་གཅིག་བཟོ་གལ་ཆེ་བའི་སྐ ོར་ཁ་སང་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང༌། དེ་བཞིན་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀུ ན་བཏུ ས་གཅིག་ཀྱ ང་བཟོ་དགོས། དེ་དག་ནང་སྔ ར་རྒྱ  ་གར་ལ་ཡོད་པའི་མུ ་སྟ ེགས་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ། སངས་རྒྱ  ས་པའི་ལྟ ་གྲུ  བ་ནང་ལའང་གྲུ  བ་མཐའ་གོང་འོག་གི་ལྟ ་གྲུ  བ་མི་འདྲ ་བ་དེ་ཚ་ཆོས་དང་མ་འདྲ ེས་པར་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ལྟ ་གྲུ  བ་བཤད་དགོས། བདེན་བཞི་ལྟ ་བུ ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཆོས་དང་འདྲ ེས་པ་ལྟ ་བུ ་ཡོད་པས་མི་དགོས་པ་བྱ ས། དེ་མིན་གྱ ི་བདེན་པ་གཉིས་དང༌། སྤྱ  ི་བྱ ེ་བྲ ག་གི་རྣ མ་གཞག་དང་དགག་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་ཅེས་པ་དེ་ཚ་སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ནུ བ་ཕྱ ོགས་པའི་གྷ ི་རིག་གི་ལྟ ་གྲུ  བ་ནང་ངོས་ཀྱ ིས་ཤེས་པ་ལྟ ར་ན་ (Bur-ton Russell) གྱ ི་ལྟ ་གྲུ  བ་ཡོད་པའི་སྡ ེ་ཚན་གཅིག་བཅས་ཀྱ ི་གླ ེགས་བམ་གཅིག་བཟོ་དགོས། དེ་འདྲ ་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ན་དཔེ་ཆ་བ་ཚར་ཕྲ ན་བུ ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ   ་དང༌། གལ་ཆེ་བ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་དང་མང་ཚགས་ནང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱ ི་འདུ ག དེ་དག་རྒྱ  ་ཡིག་དང༌། དབྱ ིན་ཡིག དེ་བཞིན་སྐ ད་ཡིག་གཞན་བཅས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་བསྒྱུ   ར་དགོས། དེ་འདྲ ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ན་ནང་པའི་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་ལ་ཏན་ཏན་བླ ོ ་སྐྱ  ེད་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུ   ར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་འདྲ འི་སྐ བས་སུ ་བབས་པའི་ཁུ ར་འགན་བོད་ཀྱ ི་ནང་པ་གཅིག་པུ ར་འཁྲ ིས་པ་ལས། ནང་པ་གཞན་སུ ས་ཀྱ ང་བྱ ེད་མི་ཐུ བ། དཔེར་ན། ཚད་མའི་གཞུ ང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ལ་ཚད་མའི་གཞུ ང་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་དཔེར་ན་ས་པཎ་གྱ ིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་

གཏེར་དང༌། ཆ་པ་ཆོས་སེང་དང་ཆ་པ་ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ིས་ཚད་མའི་སྐ ོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་ཡར་རྒྱ  ས་ཆེན་པོ་བཏང་བ་གནང་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ ་པཱ ་ལིའི་གཞུ ང་གི་ནང་མེད། ལེགས་སྦྱ  ར་གྱ ི་གཞུ ང་འཛིན་མཁན་གཙ་བོ་རྒྱ  ་ནག་ཡིན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་ནང་ཚད་མའི་གཞུ ང་དེ་དག་བསྒྱུ   ར་མེད། ཕྱ ོགས་གླ ང་དང་ཆོས་གྲ གས་ཀྱ ི་གཞུ ང་གི་ནང་ནས་ལེ་ཚན་དུ མ་བུ ་ཁ་ཤས་བསྒྱུ   ར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རྣ མས་བསྒྱུ   ར་མེད། དབུ ་མར་ཆ་བཞག་ན་དབུ ་མ་ཚིག་གསལ་རྒྱ  ་ཡིག་ནང་ཆ་ཚང་བསྒྱུ   ར་མེད། ཕྱ ིས་སུ ་དུ མ་བུ ་དུ མ་བུ ་བསྒྱུ   ར་ཡོད་ན་ལས་གཞན་རྣ མས་བསྒྱུ   ར་མེད། ལོ་གཅིག་གི་གོང་དུ ་ངོས་ཀྱ ིས་དབུ ་མ་ཚིག་གསལ་ངེས་པར་རྒྱ  ་ཡིག་ནང་བསྒྱུ   ར་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ ་རྒྱ  ་ཡིག་ནང་བསྒྱུ   ར་འགོ་བརྩ མས་ཡོད། དེ་ཚ་ནི་ང་ཚ་བོད་པའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་ལ་བོད་པ་གཅིག་པུ འི་དོན་ཡང་མིན། འཛམ་བུ ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་སྤྱ  ིའི་ཞབས་འདེགས་ཐད་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་དུ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ ེད་པར་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཤེས་པ་བྱ ེད་དགོས། འཛམ་བུ ་གླ ིང་རིལ་རིལ་ཡིན་དང་ལེབ་ལེབ་ཡིན། རི་རྒྱ  ལ་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་ཁྱ ད་པར་མེད། བདེན་པ་གཉིས་དང་བདེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟ ེན་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱ ི་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། བདེན་བཞི་བདེན་གཉིས་ཀྱ ི་རྣ མ་གཞག་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་མི་གཅིག་གིས་སྐྱ  བས་གསུ མ་ལ་ཚད་མས་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འཛམ་གླ ིང་གི་བཟོ་ལྟ ་གང་འདྲ ་ཡིན་མིན་ལ་ཁྱ ད་པར་གང་ཡང་མེད། ང་ཚར་ད་ལྟ ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་འབྱུ  ང་བ་ལྔ ་ལས་འཛམ་བུ ་གླ ིང་འདི་ཆགས་ཚུ ལ་དང༌། ཕྱ ིའི་འབྱུ  ང་བ་ལྔ ་དང་ནང་གི་འབྱུ  ང་བ་ལྔ ་གསུ ངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ནང་ལ་དམ་བཅའ་བརྟ ན་པོ་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟ ན་པོ་ཡོང་བ་ལས་ཐེ་ཚམ་སྐྱ  ེ་གཞི་མེད། དེར་བརྟ ེན། རྣ མ་དག་རིགས་པས་བླ ོ་གྲ ོས་མིག་སྦྱ  ོངས་ལ། །ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཕས་ཀྱ ི་རྒ ོལ་བ་གང་འདྲ ་ཞིག་ཐུ ག་པ་ཡིན་ནའང༌། ཕས་ཀྱ ི་རྒ ོལ་བས་བསྐྱ  ོད་པར་མི་ནུ ས་པའི། །བསྟ ན་པའི་གནད་ལ་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༢༦
ངེས་པ་བརྟ ན་པོ་ཚལ། །ཞེས་པ་དེ་གཙ་བོ་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་ལས་འགན་ཡིན།  དེ་ནས་མང་གཙའི་སྐ ོར་ང་རང་སྒ ེར་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་བོད་ལ་ཡོད་སྐ བས་དེ་དུ ས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་སྟ ངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ  ལ་པོའ་ིདབང་འཛིན་ལྟ ་བུ ་དང༌། དེའི་འོག་གཞུ ང་ཞབས་ཚས་དབང་ཆ་བཟུ ང་བ། དྲ ང་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ངོས་རང་ཆུ ང་ཆུ ང་སྐ བས་མང་པོ་གོ་མྱ ོང༌། དེ་དུ ས་ངོས་ལ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་མཁན་དང་ཚགས་པར་ལྟ ་བུ ་ནི་གད་པ་ཚ་རེད། གད་པ་ཚས་སྐུ  ་དྲ ག་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་རྒྱུ   ་དངོས་བཟས་པ་རེད། སྐུ  ་དྲ ག་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་དྲ ང་པོ་མ་བྱ ས་པ་རེད་ཟེར་བ་ངས་རྟ ག་པར་ཐོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླ ིང་ཕྱ ིའི་མང་གཙའི་འགྲ ོ་སྟ ངས་ཕྲ ན་བུ ་ཐོས་སྐ བས་མང་གཙ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་ཡང་དག་པ་རེད་བསམས་ནས་དེ་སྔ འི་ང་ཚའི་ཁྲ ལ་འུ ་ལག་གྱ ི ་འགྲ ོ་སྟ ངས་དེ་ཚར་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་ཆེད་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ལེགས་བཅོས་སྤྱ  ི་ཚགས་ཤིག་བཙུ གས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་གྱ ི་ངོས་ནས་དམངས་གཙའི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ཟེར་བ་ཁོང་ཚས་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚ་བོད་པས་བོད་པ་རང་ལ་རན་པའི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ཞིག་ལག་ལེན་ཐུ བ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚའི་བཅོས་བསྒྱུ   ར་ལ་འགལ་རྐྱ  ེན་ཡོང་རྒྱུ   ་རེད་བསམས་ནས་འགོག་རྐྱ  ེན་བཟོས་བྱུ  ང༌། ལེགས་བཅོས་སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་འགོ་ཁྲ ིད་ང་ཕོད་རེད། ང་ཕོད་བསམ་བླ ོ་གུ ་ཡངས་པོ་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་ཐ་མ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་འབྱ ོར་ཏེ་རིང་པོར་མ་ཐོག་པར་སྤྱ  ི་འཐུ ས་བསྐ ོ་རྒྱུ   ་དང། གཞུ ང་གི་དེ་སྔ འི་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་ལུ གས་ཡིག་ཚང་སོགས་ཡོད་པ་དེ་དག་མ་དགོས་པར་ཆོས་དོན་དང་ཤེས་རིག ནང་སྲ ིད་སོགས་ལྷ ན་ཁང་ལ་ལས་བགོས་བརྒྱ  བ་སྟ ེ་མ་སུ ་རིར་ཡོད་སྐ བས་ནས་འགོ་བཙུ གས་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་འཛུ གས་རྒྱུ   ་བཟོས་པ་བཅས།  དེ་དུ ས་ནས་ང་ཚས་མང་གཙའི་ལམ་སྲ ོལ་འགོ་བཙུ གས་པ་ཡིན། དེ་རྗ ེས་ང་ཚས་བོད་ཀྱ ི་མ་འོངས་པའི་རྩ ་ཁྲ ིམས་བཟོས་པ་དང༌། རྩ ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་སྙ ིང་བསྡུ  ས་ནང་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཆ་སྤྱ  ི་འཐུ ས་གསུ མ་ཆའི་གཉིས་

ཀྱ ི ་མང་མོས་ཐོག་ནས་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ   ་ཟེར་བ་ཞིག་བཀོད་ཡོད། དེ་ལ་སྐ བས་དེར་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་ནས་བཟུ ང་རིམ་པས་མང་གཙའི་སྐ ོར་ལག་ལེན་དང་གཏམ་བཤད་བྱ ེད་ཀྱ ིན་བྱ ེད་ཀྱ ིན་དུ ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་བཏང་ཡོད། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོ་ནས་བཟུ ང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མི་མང་མང་མོས་ཀྱ ིས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པ་འདི་ང་ཚའི་རྒྱ  ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དུ ས་དེ་ནས་བཟུ ང་ངོས་ཀྱ ི ་གནས་སྟ ངས་ནི་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་ཡོད། དེ་ནི་ངས་བོད་ཀྱ ི་བསྟ ན་སྲ ིད་ཀྱ ི་དོན་བླ ོས་བཏང་བ་མིན་ལ། ང་སེམས་ཤུ གས་ཆག་པའང་མིན། ང་ཚ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱ ིས་མང་གཙའི་ཐོག་འགྲ ོ་དགོས་ཤིང༌། ང་ཚའི་འཛིན་སྐྱ  ོང་གི་ལས་ཀ་ངོས་ཀྱ ིས་བྱ ེད་མི་དགོས་པར། མི་གསར་པ་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཚས་ངོས་ལས་ལྷ ག་པ་བྱ ེད་ཐུ བ་པས་ཁོང་ཚས་བྱ ས། ཡང་སྤྱ  ིར་བཏང་བོད་པ་ཚས་བྱ ེད་མ་ཐུ བ་པའི་ལས་ཀའི་རིགས་ང་ལ་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ང་ཚའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་གི་འཇོན་པོ་རྒ ོད་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀྱ ང་དེ་དག་གིས་བྱ ེད་མ་ཐུ བ་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ངས་བྱ ས་ན་ཡག་པོ་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་སུ མ་ཅུ འི་གོང་ངོས་ཀྱ ིས་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པ་ནང་བཞིན་འགན་ལེན་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད། ང་ཚའི་ལས་ཁུ ངས་ཁག་དང་འགོ་ཁྲ ིད་ཚས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱ ེར་ནས་བྱ ས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་དུ ས་ཚད་ཕྲ ན་བུ ་ལྷ ག་པ་དེ་དག་ངས་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་དག་ལ་བསམ་བླ ོ ་བཏང་ནས་སྡ ོད་པ་ལས་བསམ་བླ ོ ་མ་བཏང་བར་སྡ ོད་ཀྱ ི་མ་རེད། ཆོས་ཕྱ ོགས་ནས་བྱ ས་ན་ལས་དང་སྨ ོན་ལམ་གྱ ི ་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་པས་ང་རང་མ་འཆི་བར་བོད་སྤྱ  ི་པའི་ལས་དོན་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚར་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡོད་པ་དེས་ལས་བགོས་བརྒྱ  བ་པ་ལྟ ར་འགན་གཙང་མ་འཁྱ ེར་དགོས། ང་རང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཡུ ་རོབ་ཏུ ་ཐོག་མར་བསྐྱ  ོད་སྐ བས་ནས་ (Global Responsibility) འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ིའི་འགན་འཁུ ར་ཞེས་པའི་བསམ་བླ ོ་འཁོར་བ་ལྟ ར་དེ་སྐ ོར་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱ ི་ཆོས་

ནས་གསུ ངས་པ་ལྟ ར་ཡིན། ང་ཚས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། སྔ ོན་ལ་འཛམ་གླ ིང་གཞན་དང་འབྲ ེལ་བ་མེད་ནའང་འཛམ་གླ ིང་ཧྲ ིལ་པོ་འདིའི་སྟ ེང་ཡོད་པའི་སྲ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ བ་གསིག་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཉུ ང་ཙམ་ལས་མི་ཡོང་བ་ང་ཚ་མིས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་ཐུ བ་ན་ཏན་ཏན་སྲ ོག་ཆགས་མང་པོར་བརྡ བ་གསིག་ཉུ ང་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན། སྲ ོག་ཆགས་གཞན་ལ་སྲ ོག་ཆགས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་མ་བཞག་པར་བརྡ བ་གསིག་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་འདུ ག དཔེར་ན། འདིའི་གཡས་གཡོན་ལ་བྱ ་གསོ་ཁང་གང་འདྲ ་མི་འདུ ག་གམ། ང་ཚ་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་བྱ ་གསོ་ཁང་འཛུ གས་རྒྱུ   ་མེད་ཅེས་བརྗ ོད་དགོས་དོན་ནི་བྱ ་དེ་དེ་དག་ལའང་སྲ ོག་ཡོད་པ་ང་ཚ་དང་གཅིག་པ་ཡིན། བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་འདོད་པ། རང་གི་སྲ ོག་ལ་གཅེས་པ་གཅིག་པ་ཡིན། ང་ཚས་དེ་དག་ལ་ལག་རྩ ེད་རྩ ེས་ཏེ་དེ་ལྟ ར་བཞག་དུ ས་སེམས་ཧང་ཅང་སྐྱ  ོ་པོ་བྱུ  ང༌། དེ་དུ ས་སྦ ེལ་ཀོབ་ཏུ ་ངས་ཁྱ ེད་ཚར་དཔལ་འབྱ ོར་ཐད་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ན་ང་ལ་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། དེ་མིན་དཔལ་འབྱ ོར་ཐད་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མེད་ན་བྱ ་གསོ་ཁང་གཉེར་རྒྱུ   ་མེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ཁྱ ིམ་མཚས་ཚ་ལ་ལྟ ོས་དང་བྱ ་གསོ་ཁང་དང་ཉ་གསོ་ཁང་བཤས་ར་བཅས་དེ་ཚ་གང་འདྲ ་འདུ ག མིའི་བསམ་བླ ོའ་ིནང་སེམས་ལྡ ན་གཞན་ཚ་ལ་སྲ ོག་ཡོད་པ་རེད་སྙ མ་པའི་བརྩ ེ་བ་མེད་པར་ཟས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བཞག་པ། དཔེར་ན། རྒྱ  ་ནག་ལ་གཅིག་ལྟ ོས་དང་གསལ་པོ་ཡོད། མིའི་སེམས་ནང་བརྩ ེ་སེམས་ཤིག་སླ ེབས་ན་སྲ ོག་ཆགས་མང་པོར་བརྡ བ་གསིག་ཏན་ཏན་ཉུ ང་དུ ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ན་བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ལ་དེ་སྔ ་རི་རྒྱ  ་རླུ  ང་རྒྱ  ་བསྡ མས་ནས། ཉ་འཛིན་ཆོག་གི་མེད། འོན་ཀྱ ང་ཡར་འབྲ ོག་པ་ཚ་ལ་ཉ་འཛིན་རྒྱུ   འི་ཆོག་མཆན་ཡོད་སྐ ོར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག དེ་ནི་ཡར་འབྲ ོག་པ་ཚ་ཉ་ལ་བརྟ ེན་ནས་འཚ་བ་སྐྱ  ེལ་གྱ ི་ཡོད་པས་ཉ་བཟུ ང་མ་ཆོག་ན་ཁོ་ཚར་འཚ་རྟ ེན་མེད་པས་དམིགས་བསལ་བཏང་ཡོད། ཡང་དཔེར་ན། མཚ་འགའ་ཤས་ལ་དབྱ ར་ཀ་ངང་པ་མང་པོ་ཡོང་སྟ ེ་སྒ ོ་ང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེའི་རིང་ལ་སྒ ོ་ང་སྲུ  ང་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༢༧
མཁན་རྫ ོང་གིས་མི་ཞིག་ཆེད་འཛུ གས་ཀྱ ིས་མི་དེར་ཕོགས་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚ་བོད་པའི་རི་རྒྱ  ་རླུ  ང་རྒྱ  ་བསྡ མས་པའི་སྲ ོལ་དེ་ཚ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་འདུ ག བོད་པས་ཤ་ཟ་གི་ཡོད་ཀྱ ང༌། སྤྱ  ི་ཡོངས་ཀྱ ི་ཆ་ནས་གང་ཐུ བ་སྲ ོག་གཅོད་སྤ ོང་དགོས་པ་དེ་ནི་ང་ཚས་འཕྲ ོད་བསྟ ེན་དང༌། ཁོར་ཡུ ག་གི་སྐ ོར་ནས་བཤད་པ་མིན་པར། བརྩ ེ་བ་ཞེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྒ ོ་ནས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་བརྩ ེ་བས་ཕོངས་ནས་རྙ ོག་དྲ ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་བརྩ ེ་བ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས་པའི་སྐ ོར་ངོས་ཀྱ ིས་གང་སར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། མི་མང་པོས་དགའ་མོས་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག་ལ། དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་པ་ཚས་ཀྱ ང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱ  ོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད།  དེ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཆོས་ལུ གས་ཁག་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཡོང་ཐབས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ངོས་རང་ནང་པ་ཡིན། དོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལེགས་གསུ ངས་པ། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་རྗ ེས་སུ ་སླ ོབ་པ་ལ། །རྒུ  ད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་དུ ་གྱུ  ར། །ཉེས་ཀུ ན་རྩ ་བ་ལྡ ོག་ཕྱ ིར་རོ། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བསྟ ན་ལས་ཕྱ ིར་ཕྱ ོགས་པས། །ཡུ ན་རིང་ངལ་བ་བསྟ ེན་བྱ ས་ཀྱ ང༌། །ཕྱ ི་ཕྱ ིར་སྐྱ  ོན་རྣ མས་བོས་པ་བཞིན། །བདག་ཏུ ་ལྟ ་བ་བརྟ ན་ཕྱ ིར་རོ། །ཞེས་གསུ ངས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་ལྡ ན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་མིན་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་གི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཚང་མས་མི་ལ་ཕན་གྱ ི་ཡོད། དཔེར་ན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་བྱ ེ་བྲ ག་སྨྲ  ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཆོས་ཀྱ ི་བདག་མེད་གསུ ངས་མེད། ཆོས་བདེན་གྲུ  བ་གསུ ངས་ཡོད། ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱ ིས་གྲུ  བ་པ་གསུ ངས་པ་དེ་འགྲ ིག་པ་ཡིན་ལ། ཡང་གང་ཟག་བདག་མེད་གསུ ངས་ནས་བླ ོ་འདུ ལ་བ་དེ་ཡང་འགྲ ིག་པ་ཡིན། དེ་ལས་ལྷ ག་པའི་བསམ་བླ ོ་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱ ི་མེད། དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་གི་ཡེ་ཤུ ་དང༌། ཁ་ཆེ། ཇིའུ ། ཧིན་དུ ་སོགས་ཀྱ ི་ཆོས་པ་གང་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ ་ིཆོས་ལུ གས་ནས་གསུ ངས་པ་དེ་ལ་བསམ་པ་རྣ མ་དག་གིས་ཉམས་ལེན་བྱ ེད་མཁན་དེ་ཚ་མི་འདྲ ་བ་ཞིག་འདུ ག དངོས་གནས་མི་ལ་བརྩ ེ་བ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང༌། མི་ལ་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ། སྐ བས་རེ་ང་ཚ་ལས་ལྷ ག་པའི་འདོད་ཆུ ང་ཆོག་ཤེས་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག ང་ཚའི་དགོན་པ་གྲྭ  ་ཚང་ནང་དགེ་ཕྲུ  ག་གང་འཚམས་སླ ེབས་པ་དང༌། མཁན་པོའ་ིམིང་ཞིག་ཐོགས་དུ ས་བླ ་བྲ ང་བཙུ གས། ཁང་པ་ཡག་པོ་ཞིག་བརྒྱ  བ། དེའི་ནང་འཛིན་ཆས་ཡག་ཐག་ཆོད་བསྒྲ  ིགས་ནས་སྡ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཡེ་ཤུ འི་གྲྭ  ་པ་ཚ་ཧ་ཅང་སྐྱ  ོ་པོ་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་པ་དང༌། སྤྱ  ི་ཚགས་ཀྱ ི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ་རྒྱུ   ་ང་ཚ་ལས་ལྷ ག་པ་མེད་ནའང་ཞན་པ་མེད། དེས་མི་ལ་ཕན་གྱ ི་ཡོད། ལྟ ་བའི་ཆ་ནས་ཆད་ལྟ ་དང་རྟ ག་ལྟ ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་ཡིན། སྤྱ  ོད་པའི་ཆ་ནས་གཞན་ཕན་གྱ ི་བྱ ་བ་དེ་ཧ་ལས་དགོས་པ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཡོད། རྒྱུ   ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟ ེན་ནས་བརྩ ི་བཀུ ར་བྱ ེད་འོས་པ་དེ་ནི་ངོས་ཀྱ ིས་བསམ་པ་རྣ མ་དག་གིས་བརྗ ོད་པ་ལས་རྫུ  ན་དང་སྤྲ  ེལ་ལད་བཤད་པ་མིན། དེ་ལ་བརྟ ེན་ནས་ཆོས་པ་མང་པོ་དང་གྲ ོགས་པོ་ཆགས་ཏེ་ཁོང་ཚས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་པ་མང་པོས་ངོས་ཡེ་ཤུ འི་ཆོས་པ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་དང༌། ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་མང་པོས་ཀྱ ང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག མ་གཞི་ངོས་ནས་ཁ་ཆེའི་ལྷ ་ཁང་དུ ་འགྲ ོ་སྐ བས་ཁ་ཆེའི་ཞྭ ་མོ་དཀར་པོ་གྱ ོན་པ་དང༌། ཇིའུ ་གི་ལྷ ་ཁང་དུ ་འགྲ ོ་སྐ བས་ཁོང་ཚའི་ཞྭ ་མོ་དམར་པོ་གྱ ོན་གྱ ི་ཡོད། ང་ལ་ཁྱ ད་པར་མེད། བསམ་པ་རྣ མ་དག་ཡིན། ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཁག་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཡོང་ཐབས་སུ ་ངས་དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ལས་ཀ་དེ་གཉིས་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་པ་དང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་གཉིས་ཀྱ ིས་གནང་མི་ཐུ བ། ངས་བྱ ེད་ཐུ བ་ཀྱ ི་ཡོད། ངས་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་རྣ མས་ང་རང་གི་དམིགས་བསལ་གྱ ི་འགན་ཡིན། ཡང་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་གི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡོད་པ་འདི་དང༌། བཙན་བྱ ོལ་སྤྱ  ི་ཚགས་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   འི་ལས་ཀ་དེ་རིགས་ཁྱ ེད་རང་ཚས་ང་ལས་ལྷ ག་པ་བྱ ེད་ཐུ བ། དེར་བརྟ ེན་འདས་པའི་ལོ་སུ མ་ཅུ འི་གོང་ཁྱ ེད་ཚས་ང་མེད་པ་ལྟ ར་གྱ ི ་ལས་ཀ་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་ངས་བརྗ ོད་ཡོད། ང་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་པའི་དགོས་དོན་འདི་ཡིན། ཁྱ ེད་ཚས་ང་ལ་དེ་ལྟ ར་ཡོང་མིན་ཞེས་བཤད་པར་དགོས་པ་ཅང་མེད། ང་རང་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་

མི་དུ ང་ཕྱུ  ར་བདུ ན་ཅུ ་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་གི་མི་གཅིག་ཡིན། ང་ལ་འགྲ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ངས་བསམ་པ་རྣ མ་དག་གིས་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར་བཙན་བྱ ོལ་གཞུ ང་གི་ལས་ཀ་གལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པས་ཐག་གཅོད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ལས། ངས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་རྒྱ  བ་ནས་གསང་ཐག་འཐེན་པ་རྩ ་བ་ནས་མེད། སྐ བས་རེ་ལས་ཀ་རིགས་འགའ་ཤས་ལ་ངོས་ཀྱ ི་བསམ་ཚུ ལ་ཡོད་ནའང༌། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པས་ཕྱ ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱུ   ་མཚན་གཟིགས་ཏེ་བསམ་ཚུ ལ་མི་མཐུ ན་པ་ཡོང་སྐ བས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་རང་གིས་ཐག་གཅོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་ངོས་ཀྱ ི་བསམ་ཚུ ལ་ཐོག་འགྲ ོ་གི་ཡོད། བླ ་མ་དང་སླ ོབ་མའི་དམ་ཚིག་ཡོད་དུ ས་ཨུ ་ཚུ གས་ཕྲ ན་བུ ་རྒྱ  ག་ས་ཡོད། ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཟེར་བ་འདི་བསམ་པ་རྣ མ་དག་དང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱ ིས་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ཀྱ ི་སྐ བས་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གྱ ི་སྲ ིད་འཛིན་ལམ་ལུ གས་ལྟ ར་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་ངོས་ནས་ས་ཡིག་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་དེ་མི་དགོས་པ་བྱ ས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་སྐ ོར་བརྗ ོད་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཚ་རིང་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་མི་གསུ མ་དང་ཐུ ག་ནས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་རྒྱུ   ་དང་གྲ ོལ་རྒྱུ   ་དེ་ཚར་ངོས་ཀྱ ིས་ས་ཡིག་རྒྱ  ག་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་ཕྱ ིན་པ་དེ་ཚར་ངོས་ཀྱ ི་ས་ཡིག་རྒྱ  ག་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་དོན་གཅོད་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ལ་ངོས་ཀྱ ིས་ས་ཡིག་རྒྱ  ག་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་མི་དགོས་པ་བྱ ་རྒྱུ   འི་སྐ ོར་བརྗ ོད་པ་དང༌། དེ་ཚའི་རིགས་ཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་དང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་གཉིས་སུ ས་བྱ ས་ན་དགའ་མིན་ལྟ ་དགོས་ཚུ ལ་བརྗ ོད་པ་ཡིན། སྐ བས་དེར་ཁོང་ཚ་གསུ མ་གྱ ིས་དེ་འདྲ ་བྱ ས་ན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚ་བླ ོ་ཕམ་དང་སེམས་ཤུ གས་ཆག་པ་འདྲ ་བྱུ  ང་ན་ཡག་པོ་མེད་སྐ ོར་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། ངས་དེ་འདྲ ་ཡིན་ན་འགྲ ིག་གི་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་བཞིན་ལོ་འགའ་ཤས་དེ་འདྲ ་བྱ ས་ནས་ཕྱ ིན་པ་རེད། ད་ཆ་རིམ་པས་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་འདི ་རྒ ས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུ ་རྒྱུ   འི་བསམ་བླ ོ ་གཏོང་གི་ཡོད། ངོས་ནས་རྟ ག་པར་ང་ལ་འགན་འཁུ ར་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༢༨
གསུ མ་ཡོད་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། འགན་འཁུ ར་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ནི་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ ་སྤྱ  ོད་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་དང༌། དེ་དང་འབྲ ེལ་བའི་སྙ ིང་རྗ ེ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་དེ་དག་ང་མ་འཆི་བར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང༌། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུ གས་ཁག་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་ཡོང་ཐབས་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་ཡང་ང་མ་འཆི་བར་དུ ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་ཀྱ ི་འཐབ་རྩ ོད་འདི་ཚད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཉི་མ་གཅིག་ང་རྒ ས་ཡོལ་ཆ་ཚང་བྱ ེད་རྒྱུ   འི་དུ ས་ཚད་ཅིག་སླ ེབས་རྒྱུ   ་ཡིན། གལ་སྲ ིད ་ང་ཚ ་གཞིས་བྱ ེས་མཉམ་འཛམས་བྱུ  ང་ན་ངོས་ཀྱ ི ་འགན་གཙང་མ་འཇོག་རྒྱུ   ་ལས་དམིགས་བསལ་མིང་འཁྱ ེར་ནས་ལས་ཀ་བྱ ་རྒྱུ   ་མིན། དེ་ནི་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ངས་གསལ་པོ་བརྗ ོད་ཡོད། དངོས་གནས་བཀའ་གདམས་ཀྱ ི་བླ ་མ་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ི ་གསུ ང་སྒྲ  ོས་ནང་རི་དྭ གས་རྨ ས་མ་བཞིན་དུ ་སྡ ོད་ཅེས་གསུ ངས་པ་བཞིན་དེ་ལྟ ར་སྡ ོད་འདོད་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚས་ཕྱ ེད་རྒ ས་ཡོལ་ཞེས་པ་འདི་འགྲ ིག་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ང༌། ངའི་ངོས་ནས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། འདིར་ངས་ཁྱ ེད་རང་ཚར་སྐ ད་ཆ་ཞིག་འདྲ ི་རྒྱུ   ར་ང་ལ་འགྲ ོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ་མེད། ཅེས་པ་འདི་ཡིན། དེར་གོ་ནོར་ཐེབས་མི་ཉན། ང་སེམས་ཤུ གས་ཆག་ནས་བརྗ ོད་པ་མིན་པར་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་ཞིག་ལ་བརྟ ེན་ནས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། གང་ལྟ ར་ང་ད་ལྟ ་ལོ་ ༧༦ ལ་སླ ེབས་ཟིན་པ་དང༌། ད་ནས་ལོ་བཅུ ་ཕྱ ིན་ན་ལོ་ ༨༦ ལ་བསླ ེབ་རྒྱུ   ་དང༌། ད་དུ ང་ལོ་བཅུ ་ཕྱ ིན་ན་ལོ་ ༩༦ ལ་བསླ ེབ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚས་དགོངས་པ་གནང་རུ ང་མ་གནང་རུ ང་ང་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་རེད། ད་ལྟ ་ནས་བང་བསྒྲ  ིགས་ཏེ་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟ ོས་པར་ང་ཚར་མང་གཙའི་ལམ་སྲ ོལ་གྱ ི ་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ཡོད་པ་འདིས་འགན་ཆ་ཚང་ཁྱ ོགས་པ་བྱ ས་ན་ང་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱ ད་པར་མེད། ད་ལྟ ་ཕ་རོལ་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ནས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་འཆི་གི་རེད། ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་རྒ ས་འཁོགས་རེད་ཅེས་ཏཱ ་ལའི་བླ ་མ་ཤི་སྒུ  ག་བརྒྱ  བ་སྟ ེ་བསྡ ད་ཡོད། མི་ཚས་ཁ་གསངས་ནས་དེ་ལྟ ར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་དུ ས་ང་ཚ་འདི་ཕྱ ོགས་ནས་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་མེད་ཁྱ ད་པར་མེད་པའི་སྲ ་ཐག་ཐག་བྱ ས་ཏེ་བསྡ ད་ན་ཁོ་ཚས་ང་ཤི་སྒུ  ག་

བརྒྱ  བ་སྟ ེ་སྡ ོད་ཀྱ ི་མ་རེད། དེ་རྣ མས་མང་གཙའི་སྐ ོར་ཡིན། དེ་ནས་དེང་སང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་བྱ ེད་ཀྱ ི་མིན་ཞེས་དགོངས་པ་ཞུ ་མཁན་དང༌། བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་བྱ ེད་ཀྱ ི ་ཡིན་ཞེས་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་སོགས་དེ་སྐ ོར་མང་ཚགས་ནང་སྐ ད་ཆ་མང་པོ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཚང་མས་བསམ་བླ ོ་ཡག་པོ་བཏང༌། མི་ལའང་སྐ ད་ཆ་དྲ ིས། བརྟ ག་དཔྱ ད་ཡག་པོ་བྱ ེད་དགོས། གང་ལྟ ར་མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱ ས་པའི་མི་ཞིག་ཐོན་ཡོང་དགོས་དུ ས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལྷ ག་པར་དུ ས་ཚད་ཀྱ ི ་ངོས་ནས་བཤད་ན་ང་རང་ལོ་རྒ ས་འགྲ ོ་གི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱ ི་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ས་ནས་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི ་པ་འདེམས་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། མི་འདི་ལ་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡོད་པ་དང༌། མི་འདི་ལ་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མེད་པ་རེད་ཅེས་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ཁུ ག་ཀྱ ོག་ཏུ ་སྐ ད་ཆ་དེ་འདྲ ་ཤོད་ཀྱ ི ་ཡོད་འདུ ག ང་ནི་སུ ་གཅིག་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་མེད་ལ། མི་འདི་འོས་ཀྱ ི ་རེད་དང་མི་འདི་འོས་ཀྱ ི ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་གཅིག་བཤད་མེད། དེ་ནི་མི་མང་གི་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ངས་འདི་འོས་ཀྱ ི ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན་ན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡང་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་དབྱ ིངས་དཔྱ ད་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་འགྲ ོ་སྲ ིད་པ་དེ་ནི་ཡག་པོ་མི་འདུ ག ཁྱ ེད་རང་ཚ་རང་གིས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས། མི་སུ ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་སླ ེབས་སོང་ན་དེ་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱ ེད་ཆོག་པ་དང༌། འགྲ ིག་མ་འགྲ ིག་ལ་གོ་བསྔུ  ར་བྱ ེད་ཆོག ད་ལྟ ་ཁྱ ེད་རང་ཚས་དོ་སྣ ང་ཆེན་པོ་བྱ ེད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱ  ི་འཐུ ས་འོས་འདེམས་བྱ ེད་རྒྱུ   ར་ཡང་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ལུ ང་ཚན་དང་ཆོས་ལུ གས་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་ཞེན་རྩ ་བ་ནས་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མེད་ཅེས་ངས་སྔ ོན་མ་ནས་ཐེངས་མང་པོ་བརྗ ོད་ཡོད། བར་སྐ བས་ཞབས་འདྲ ེན་གྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ཕྲ ན་བུ ་བྱུ  ང་བ་དེ་ཚ་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ནས་བེད་སྤྱ  ོད་གང་འདྲ ་བྱ ས་མ་སོང་

ངམ། དེར་བརྟ ེན་གཟབ་གཟབ་མ་བྱ ས་ན་དགྲ ་དགའ་ཉེན་སྡུ  ག་ཟེར་བ་དེ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པས། ཁྱ ེད་རང་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། དབུ ་མའི ་ལམ་གྱ ི ་སྐ ོར་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ   ་མེད། གང་ལྟ ར་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་དབྱ ིངས་དཔྱ ད་ཟེར་བ་དེ་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་སྔ ་དོལ་རྒྱ  ལ་བཀག་འགོག་བྱ ེད་སྐ བས་རྡ ་རམ་ས་ལའི་འདི་གར་ཆོས་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་འདུ ་ཞིག་ཚགས་ཏེ་མཁན་པོ་སོགས་ཚགས་ཞུ གས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཉིན་ཤས་གོ་བསྡུ  ར་གནང་གི་འདུ ག ང་རང་ཡིག་ཚང་ནས་ཡར་ལོག ་སྐ བས་ཁོང ་ཚ ་གོ ་བསྡུ  ར་གནང ་ནས་བཞུ གས་འདུ ག་པས་ངས་དེར་སོང་སྟ ེ ་ཞབས་སྟ ེགས་གཅིག ་གི ་ཐོག ་ལ་བསྡ ད་ནས་ང ་ལ་དམིགས་བསལ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ   ་མེད་རུ ང༌། ཁྱ ེད་རང་ཚས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཉན་འདོད་བྱུ  ང་ཞེས་ཞུ ས་པ་ཡིན། དེ་དུ ས་ཁོང་ཚ་ཁག་གཅིག་གིས་དོལ་རྒྱ  ལ་སྐ ོར་འདི་ལྟ ར་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་འདུ ག་ ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་བརྩ ི་གི་མི་འདུ ག་ཅེས་ཧ་ཅང་ནན་པོ་གསུ ངས་སོང༌། དེར་བརྟ ེན་ང་རང་བཀའ་མོལ་ཞུ ་འདོད་བྱུ  ང༌། ང་ལ་སྐ ད་ཆ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ   ་ཡོད་ཅེས་བརྗ ོད་ནས་དོལ་རྒྱ  ལ་གྱ ི་སྐ ོར་འདི་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཞིག་མིན། ངོས་ཀྱ ིས་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས་པ་ལས་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ ་ཆེའི ་བཀའ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཞིག་མིན། ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ ར་དབུ ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་དབྱ ིངས་དཔྱ ད་དང་བཀའ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཞིག་མིན། ང་ཚས་ད་ལྟ ་བར་དབུ ་མའི་ལམ་ཕྱ ོགས་བཟུ ང་བར་གྲུ  བ་འབྲ ས་ག་རེ་ཐོན་འདུ ག་དང་དེའི་ཐོག་མའི་དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་གང་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ   ་མཚན་དང་འབྲ ེལ་ཏེ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་བཟུ ང་ཡོངས་གྲ གས་ཀྱ ི་དབུ ་མའི ་ལམ་འདི ་གཞུ ང་འབྲ ེལ་ཐོག་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་དང༌། གཏན་འཁེལ་བ་ལྟ ར་དུ ས་དེ་ནས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་ང་ཚས་རང་བཙན་རྩ ོད་ཀྱ ི་མེད། ཀྲུ  ང་ཧྭ ་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་ནང་ལ་སྡ ོད་ཀྱ ི་ཡིན། ང་ཚས་དེ་སྔ ་གྲ ོས་མཐུ ན་བཞག་ཡོད་ལ། 



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༢༩
ང་ཚར་རང་སྐྱ  ོང་གི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱུ  ང་ན་ང་ཚ་ཀྲུ  ང་ཧྭ ་མི་དམངས་སྤྱ  ི་མཐུ ན་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཀྱ ི་ནང་སྡ ོད་འདོད་ཡོད་ཅེས་སྐ ད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ ་བར་གྲུ  བ་འབྲ ས་ག་རེ ་བྱུ  ང་འདུ ག་དེ ་ཚར་བསམ་བླ ོ་ཞིག་གཏོང་དགོས། དཔེར་ན། གཞོན་ནུ འི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་རང་བཙན་རྩ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངས་གཞོན་ནུ འི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ལ་བརྗ ོད་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚས་བོད་ཀྱ ི་ཐོབ་ཐང་རྩ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། རྒྱ  ་བོད་ཐ་དད་ཅེས་བོད་ཀྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ནས་ང་ཚར་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚས་ཐོབ་ཐང་དེ་དྲ ན་གསོ་དང་དེ་རྩ ོད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་ནི་འགྲ ིག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟ ངས་དེ་ཙམ་གྱ ི་ཛ་དྲ ག་མེད་ན་ང་ཚས་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་རྩ ོད་ནས་བསྡ ད་ན་མ་འགྲ ིག་པ་མེད། འོན་ཀྱ ང་གནས་སྟ ངས་དེ་འདྲ ་མ་རེད། བོད་ནང་ལ་ལོ་ཇི་སོང་གིས་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང༌། རིག་གཞུ ང༌། སྐ ད་ཡིག ཁོར་ཡུ ག་སོགས་ཉམས་ཆག་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་སྡུ  ག་ཇེ་སྡུ  ག་ཏུ ་འགྲ ོ་གི་ཡོད། དེ་འདྲ འི་ཛ་དྲ ག་གི་གནས་སྟ ངས་འོག་བོད་སྐྱ  ོབ་རྒྱུ   འི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བྱ ེད་དགོས་པ་ལས། ཐོབ་ཐང་ཁོ་ན་བཤད་དེ་བསྡ ད་ན་ལ་དག་ཐབས་མེད། ཉེ་ཆར་གཞོན་ནུ ་ཚ་ཐུ ག་སྟ ེ་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང༌། ད་ལྟ ་ང་ཚས་རྒྱ  ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ངས་འཛམ་གླ ིང་ཐོག་འཚ་མེད་ཞི་བའི་སྐ ོར་སྐ ད་ཆ་ཤོད་སྐ བས། འཚ་བའི་ལམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུ ག་པ་དེ་ཚ་ནི་ནོར་འཁྲུ  ལ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། འདས་པའི་དུ ས་རབས་ཉི་ཤུ ་པ་ནི་མི་གསོད་ཁྲ ག་སྦྱ  ོར་གྱ ི་དུ ས་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། དུ ས་རབས་ཉི་ཤུ ་རྩ ་གཅིག་པ་འདི་འཚ་བ་མེད་པའི་དུ ས་རབས་ཤིག་ཡོང་བ་བྱ ེད་དགོས། འཚ་བ་མེད་པའི་དུ ས་རབས་ནང་དཀའ་ངལ་རང་བཞིན་གྱ ིས་སེལ་མི་ཐུ བ་པར་མུ ་མཐུ ད་གནས་རྒྱུ   ་ཡིན། འཚ་བ་མེད་པའི་དུ ས་རབས་ཞེས་པ་ནི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་འཚ་བའི་ལམ་ལ་མ་བརྟ ེན་པར་གྲ ོས་མོལ་དང་གཉིས་མོས་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་མི་རྣ མས་ལ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དཔེར་ན། ངོས་ཀྱ ིས་པེ་ལིསི་ཊན་

དང༌། ཨི་སི་རལ་ཕྱ ོགས་གཉིས་ཀས་སོ་སོའ་ིལུ གས་བཟུ ང་སྟ ེ ་མཁྲ ེགས་པོ་བྱ ས་ནས་སྡ ོད་པ་དང༌། གཉིས་ཕན་གྱ ི་བསམ་བླ ོ་ཞིག་མ་བཏང་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ི ་ཡོད། དེ ་བཞིན་ང་ཚ ་བོད་པའི ་གནས་སྟ ངས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱ  ་དང་བོད་ཀྱ ི་བར་ལ་གཉིས་ཕན་གྱ ི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚལ་དགོས་པ་ལས། སོ་སོའ་ིལུ གས་བཟུ ང་སྟ ེ་རྒྱ  ་མི་རིགས་ཀྱ ིས་བོད་འདི་རྒྱ  ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནས་ནམ་ཡང་གླ ོད་ཀྱ ི་མིན་ཟེར་བ་དང༌། བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ངོས་ནས་ང་ཚར་རང་བཙན་གཙང་མ་དགོས་ཞེས་བཤད་ནས་བསྡ ད་ན་གདོང་ཐུ ག་ཡོང་རྒྱུ   ་ཡིན། དེས་ན་ང་ཚས་གྲ ོས་མོལ་བྱ ས་ནས་རྙ ོག་གྲ ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་དེ་ཡིན། ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ོ་བཏང་ན་རྒྱ  ་ནག་རང་དབང་ལྡ ན་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དང༌། ང་ཚ་བོད་ལའང་མིང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱ  ོང་ཞིག་བྱུ  ང་ན་དཔལ་འབྱ ོར་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ར་ང་ཚར་ཁེ་ཕན་ཡོང་སྲ ིད། ང་ཚ་གཅིག་པུ ར་ཁུ ངས་འཁྱ ོལ་ལ་མ་འཁྱ ོལ་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་པ་ལས། སྟ ོབས་ཆེན་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་བསྡ ད་ན་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ར་ཏན་ཏན་ཁེ་ཕན་ཡོང་སྲ ིད། གལ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་དེ་དག་འཛིན་སྐྱ  ོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱ ེད་ཐུ བ་པ་དགོས། དེ་ནི་བོད་མི་རིགས་གཅིག་པུ ་མིན་པར་རྒྱ  ་མི་རིགས་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ ར་ད་ལྟ ་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད། རྡ ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བཀག་འགོག་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང་ཕལ་ཆེར་བདུ ན་ཕྲ ག་རེ་རེའི་ནང་རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ཆེན་པོ་ནས་མི་ཡོང་གི་ཡོད། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མིག་ཆུ ་བཏང་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག དེ་ཚས་དེང་སང་རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ཆེན་པོར་ནང་པ་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ  ་ལྷ ག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་ང་ཚས་རྒྱ  ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས། ཁ་སྔ ོན་གཞོན་ནུ ་ཚ་ཐུ ག་སྐ བས་དབུ ་མའི་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱ  ོང་ལ་ཞུ གས་མཁན་ཚར་ཡང་མཇལ་ཁ་དགོས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་འདུ ག་པ་ང་ལ་དུ ས་ཚད་མེད་སྟ བས་ཁོང་ཚ ་མཉམ་དུ ་ཤོག་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་ཁོང་ཚར་རྩ ེད་མོ་དང་

སྦྲ  གས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་དང༌། གཞོན་ནུ ་ཚ་རང་བཙན་རྩ ོད་མཁན་རེད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་འཛིང་རེས་ཤིག་གཏོང་དང་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། དེ་རྗ ེས་འགྲ ེལ་བཤད་བརྒྱ  བ་སྟ ེ ་དེང་སྐ བས་སྤྱ  ི་ཚགས་ནང་ལ་མི་ཕན་ཚུ ན་བར་ཁོ་རང་བཙན་རྩ ོད་མཁན་རེད། ཁོ་དབུ ་མའི ་ལམ་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ནས་འགལ་ཟླ འི་རྣ མ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ནོར་བ་རེད། ང་ཚ་དབུ ་མའི་ལམ་ཤོད་མཁན་ཚས་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་དག་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། གང་ལྟ ར་ང་ཚས་དཀའ་ངལ་ཉུ ང་དུ ་གཏོང་རྒྱུ   འི་ཐབས་ཤེས་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། གཞོན་ནུ ་ཚས་རང་བཙན་ཞེས་བརྗ ོད་པ་དེ་ང་ཚའི་ཐོབ་ཐང་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་གསུ མ་བཅུ འི་དུ ས་དྲ ན་གྱ ི ་གསུ ང་བཤད་ཡོངས་བསྒྲ  གས་ནང་ཐེངས་མང་བཤད་ཡོད། རྒྱ  ལ་རབས་ལོ་རྒྱུ   ས་བཤད་དགོས་བྱུ  ང་ན་རྒྱ  ་ནག་གུ ང་ཁྲ ན་གཞུ ང་གི་བཤད་སྟ ངས་གཅིག་དང༌། གོ་མིང་ཏང་གི་ཤོད་སྟ ངས་གཅིག རྒྱ  ་མི་སྒ ེར་པ་དེ་འདྲ འི་ཤོད་སྟ ངས་གཅིག བོད་པའི་ཤོད་སྟ ངས་གཅིག ནུ བ་ཕྱ ོགས་པའི་ཁྲ ིམས་དང་ལོ་རྒྱུ   ས་ཀྱ ི་མཁས་པ་ཚའི་ཤོད་སྟ ངས་གཅིག་བཅས་ཡོད། དེས་ན་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བཤད་པ་དེ་གཅིག་པུ ར་ཆ་འཛིན་བྱ ེད ་ཐབས་མེད་ཅེས་ཡོངས་གྲ གས་ཀྱ ིས་བཤད་ཡོད། དེ་ལྟ ར་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སྔ འི་བོད་ཀྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་དེ་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ནས་བོད་རྒྱ  ་ཁོངས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལྟ ར་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚས་ཀྱ ང་ཉམས་ཞིབ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་སྔ འི་བོད་རྒྱ  ་མཆོད་ཡོན་གྱ ི་འབྲ ེལ་བ་དེ་ཚའི་སྐ ོར་གྱ ི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་སྔ ོན་མ་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ལྟ ་ཡང་དེ་ཚའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ཚའི་གྲ ས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུ   ས་གནས་ཚུ ལ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐ ོར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ད་ལྟ ་ང་ཚས་དབུ ་མའི་ལམ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཛ་དྲ ག་གི་གནས་ཚུ ལ་ལས་སྐྱ  ོབ་ཐབས་ཀྱ ི་སྐ ད་ཆ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚ་གཅིག་པུ འི་འཇོན་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་ཡིན་པར་བརྟ ེན་ང་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚས་དབུ ་མའི་ལམ་ཞེས་བརྗ ོད་པ་འདི་སྐ ོར་ཁ་སྔ ོན་གཞོན་ནུ ་ཚ་ཐུ ག་དུ ས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༣༠
ངས་སྔ ་རྗ ེས་ཀྱ ི་ལོ་རྒྱུ   ས་བཤད་ཡོད། ང་རང་ལོ་ ༧༦ ལ་བསླ ེབས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་བཟུ ང་དུ ས་ཡུ ན་དེའི་རིང་གི་ཉམས་མྱ ོང་བྱུ  ང་ཡོད། ཉམས་མྱ ོང་དེ་དག་ལ་ཕྱ ོགས་བསྡ ོམས་བྱ ེད་དུ ས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་དྲ ང་བདེན་ཞེས་ཚང་མས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང༌། དོན་ངོ་མ་ལག་ལེན་བསྟ ར་དུ ས་སྟ ོབས་དང་ནུ ས་པ་ཆེ་ཆུ ང་ཐོག་འགྲ ོ་བ་ལས་དྲ ང་བདེན་ལ་བདག་པོ་རྒྱ  ག་མཁན་ཁག་པོ་འདུ ག ང་ཚ་བོད་པ་ཡང་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་ཡོད་པར་བརྟ ེན་དེ་ལུ གས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ལས། དྲ ང་བདེན་གཅིག་པུ ་བཤད་དེ་ཡོང་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་ཡིན། ང་ཚའི་ངོས་ནས་དྲ ང་བདེན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང༌། ཕ་རོལ་པོའ་ིངོས་ནས་དྲ ང་བདེན་བྱ ེད་ཀྱ ི་མེད། འཛམ་གླ ིང་གི་ངོས་ནས་ཀྱ ང་བདེན་པ་ལ་ལམ་སེང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་ཡོད། ད་ལྟ ་ང་ཚའི་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་ཨ་རིའི་གཞུ ང་དང༌། ཨ་རིའི་གྲ ོས་ཚགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་ལ། རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཆ་ཚང་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་དང་དེ་འདྲ ་བའི་མང་གཙའི་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ཨ་ཧཕི་རི་ཀ་དང་ཨ་རབ་དེ་ཚར་ང་ཚས་དམིགས་བསལ་འབྲ ེལ་བ་བྱ ེད་ཐུ བ་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ ་སུ མ་ཅུ འི་རིང་དང༌། ལྷ ག་པར་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱ ི་རིང་རྒྱ  ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱ ི་ནང་ནས་ང་ཚས་རང་བཙན་མི་རྩ ོད་པར་གཉིས་ཕན་གྱ ི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ ེད་པ་དེར་དོ་སྣ ང་བྱུ  ང་སྟ ེ་རྒྱ  ་ཡིག་ཐོག་རྩ ོམ་ཡིག་སྟ ོང་ཕྲ ག་གཅིག་ལྷ ག་ཙམ་ཐོན་འདུ ག དེ་ཚ་ཚང་མས་ང་ཚའི་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གཙང་མ་དང༌། རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲ ིད་བྱུ  ས་ལ་སྐྱ  ོན་བརྗ ོད་བྱ ས་ཡོད། ང་ཚ་རང་བཙན་ཐོག་ལ་ཕྱ ིན་ན་ང་ཚའི་ངོ་ཤེས་རྒྱ  ་མི་གཉིས་གསུ མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ཚས་རྟ ག་ཏུ ་རང་བཙན་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཁོང་ཚ ་རྒྱ  ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱ ི ་ཁོངས་མ་ཚུ ད་པར་བུ ད་འགྲ ོ་གི་འདུ ག དེ་ལྟ ར་རྒྱ  ་རིགས་ངོས་ཤེས་རང་བཙན་གཙང་མར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་གསུ མ་ཡོད་པ་ནས་མི་གཉིས་ད་ལྟ ་ཡོད། མི་གཅིག་དེ་སྔ ་གནམ་བདེ་སྒ ོ་མོ་ཆེའི་

གནས་ཚུ ལ་སྐ བས་དཀའ་ལས་རྒྱ  ག་མཁན་གཙ་བོ་ཡིན་ཀྱ ང་དེང་སང་ཁོང་གི་སྐ ོར་གོ་རྒྱུ   ་མི་འདུ ག དེ་མིན་ངས་ཐུ ག་མྱ ོང་བའི་རྒྱ  ་རིགས་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁ་གཅིག་གྲ གས་ཀྱ ིས་ང་ཚའི་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག རྒྱ  ་རིགས་ནང་ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དགོས་རྒྱུ   ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་བར་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་ཕྱ ིན་པ་དེར་འབྲ ས་བུ ་གང་ཞིག་བྱུ  ང་འདུ ག གལ་སྲ ིད་ང་ཚས་དབུ ་མའི་ལམ་ལ་བསྒྱུ   ར་བཅོས་བཏང་སྟ ེ ་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཐོག་ཕྱ ིན་ན་སྔ ོན་ལ་རྒྱ  ་གར་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཇི་ཙམ་བྱ ེད་དང༌། ཨ་རིའི་གཞུ ང་གིས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཇི་ཙམ་བྱ ེད། དེ་བཞིན་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་དང༌། རྒྱ  ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱ ི་ནང་ནས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཇི་ཙམ་བྱ ེད། དེ་ཚར་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ། ད་དུ ང་དེའི་ནང་གསེས་ལ་རང་བཙན་ཐོག་ཕྱ ིན་ན། ལོ་རྒྱུ   ས་དང་འབྲ ེལ་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཤོད་རྒྱུ   ་ཞིག་དང༌། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱ ི་ཐོག་ནས་ཤོད་རྒྱུ   ་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡོད། ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ཕྱ ིན་ན་ྋགོང་ས་ལྔ ་པ་ཆེན་པོ་ནས་བཟུ ང་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གི་ཁྱ བ་ཁོངས་ལ་གོ་རྒྱུ   ་རེད། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་འཛམ་གླ ིང་མཉམ་སྦྲ  ེལ་རྒྱ  ལ་ཚགས་ལ་ཐོག་མའི་སྙ ན་ཞུ ་འབུ ལ་སྐ བས་ ༡༩༥༠ ལོར་འབྲ ི་ཆུ ་བརྒ ལ་ནས་བཙན་འཛུ ལ་བྱ ས་བྱུ  ང་ཞེས་འཁོད་ཡོད། འབྲ ི་ཆུ འི་ནུ བ་རྒྱུ   ད་དགའ་ལྡ ན་ཕོ་བྲ ང་གི་ཁྱ བ་ཁོངས་ས་ཆ་ལ་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་དེ་དག་ང་ཚ་བོད་པའི་ཁ་རྒྱུ   ན་ལའང་རྒྱ  ་སྡ ེ ་དང་བོད་སྡ ེ ་ཞེས་ཤོད་ཀྱ ི ་འདུ ག ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་བྱུ  ང་ན་དེ་དག་གླ ེང་སླ ོང་ཡོང་རྒྱུ   ་རེད། ཡང་ན་ཆོས་རྒྱ  ལ་མེས་དབོན་རྣ མས་གསུ མ་སྐ བས་ཀྱ ི ་ལོ ་རྒྱུ   ས་བཤད་རྒྱུ   ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་ཚགས་པར་ཞིག་མཐོང་བྱུ  ང༌། དེའི་ནང་རྩ ེ་ཕོ་བྲ ང་གི་པར་དང་ལོ་རྒྱུ   ས་བྲ ིས་འདུ ག་པ་རོབ་ཙམ་ཀླ ོག་པ་ཡིན། དེའི་ནང་རྩ ེ་ཕོ་བྲ ང་དུ ས་རབས་བདུ ན་པའི་ནང་རྒྱ  ་ནག་གོང་མས་བསྐྲུ   ན་པ་རེད་ཅེས་བྲ ིས་འདུ ག རྩ ེ་ཕོ་བྲ ང་རྒྱ  ་མི་ལག་རྩ ལ་པས་བརྒྱ  བ་པའི་རྣ མ་པ་རྩ ་བ་ནས་མེད། བོད་པའི་ལག་རྩ ལ་པས་བརྒྱ  བ་ཡོད། གཅིག་བྱ ས་ན་བལ་པོའ་ིལག་རྩ ལ་པ་དེ་འདྲ ་ཡོད་ཤས་ཆེ། སྤྱ  ིར་ལྷ ་ལྡ ན་གཙུ ག་

ལག་ཁང་བཞེངས་སྐ བས་བལ་པོའ་ིབཟོ་རྩ ལ་ཡོད་པ་ཤོད་སྲ ོལ་ཡོད། རྩ ེ་ཕོ་བྲ ང་བོད་པ་རང་གིས་བཞེངས་ཡོད། བར་སྐ བས་རྒྱ  ་གཞུ ང་གི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་ནས་བསྡུ  ས་སོང་མ་གཏོགས། འགོ་སྟ ོད་རྒྱ  ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཤོད་ཚུ ལ་ལ་དུ ས་རབས་བདུ ན་པ་ནས་བོད་རྒྱ  ་ཁོངས་རེད། དེའི་རྒྱུ   ་མཚན་ནི་དུ ས་རབས་བདུ ན་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱ  ལ་སྲ ོང་བཙན་སྒ མ་པོས་རྒྱ  ་བཟའ་བཙུ ན་མོར་བཞེས་པ་དང་དེ་མཉམ་དུ ་རྩ ེ་ཕོ་བྲ ང་ཡང་བཞེངས་པ་རེད་ཅེས་བཀོད་འདུ ག ཕྱ ིས་སུ ་དུ ས་རབས་བདུ ན་པ་ཞེས་མི་ཤོད་པར་དུ ས་རབས་བཅུ ་གསུ མ་པ་ཞེས་ཤོད་ཀྱ ི ་འདུ ག གང་ལྟ ར་ལོ་རྒྱུ   ས་ཐོག་འགྲ ོ་དགོས་བྱུ  ང་ན་རྙ ོག་གྲ ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་དག་ལ་ཚང་མས་བསམ་བླ ོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། ད་ལྟ ་ང་ཚའི་དབུ ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱུ   ་མཚན་དང་དགོས་པ་ག་རེ་རེད་འདུ ག རྒྱུ   ་མཚན་དང་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟ ེན་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ག་ཚད་ཐོབ་འདུ ག ད་ལྟ ་བར་དུ ་ང་ཚའི་བྱ ེད་ཕྱ ོགས་འདི་ལ་བརྟ ེན་ནས་འཛམ་གླ ིང་ཐོག་གི་ཤེས་ལྡ ན་མི་སྣ ་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་མཁན་ཚང་མས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་གིས་འགྲ ིག་མ་སོང་ཞེས་མཛུ བ་མོ་ཕར་བཙུ གས་པ་ལས། བོད་པས་འགྲ ིག་མ་སོང་ཞེས་མཛུ བ་མོ་ཚུ ར་འཛུ གས་མཁན་སུ ་ཡང་མེད། ང་ཚས་རང་བཙན་ཞེས་བརྗ ོད་ན་ཁག་པོ་ཡིན། ཕྲ ན་བུ ་ཧམ་པ་ཆེ་འདུ ག་བརྗ ོད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུ   ་ཐག་ཆོད། དཔེར་ན། ང་རང་སྒ ེར་གྱ ི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ ་ང་ཚའི་ལངས་ཕྱ ོགས་འདི་གཉིས་ཕན་གྱ ི་ལམ་ཞིག་ཡིན་སྟ བས་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གྱ ི་མི་དང་རྒྱ  ་མི་སུ ་ཐུ ག་ནའང་སྤ ོབས་པའི་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། གལ་སྲ ིད་ང་ཚ་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཐོག་ཕྱ ིན་ན་རྒྱ  ་མི་ཞིག་ཐུ ག་དུ ས་དེ་ཤོད་ཐུ བ་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་ཡིན། ལམ་སང་ཁ་རྩ ོད་ཤོར་རྒྱུ   ་དང༌། ཡང་ན་ལོ་རྒྱུ   ས་དྲ ངས་ནས་བཤད་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་ནི་མཁས་པའི་བགྲ ོ་གླ ེང་ཙམ་ལས་ད་ལྟ ་ད་ལྟ འི་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་དཀའ་ངལ་སེལ་མི་ཐུ བ། དེ་ཚའི་གྲ ས་ནི་རྙ ོག་གྲ ་ཡིན། ད་ལམ་ཁྱ ེད་རང་ཚས་སྤྱ  ི་མོས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ འི་ལངས་ཕྱ ོགས་འདི་ཡག་པོ་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག གཞེས་ནིང་ལོར་ང་ཚའི་ཛ་དྲ ག་ཚགས་འདུ ་འཚགས་སྐ བས་ངས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༣༡
བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པར་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་བྱུ  ང༌། ད་རེས་ཀྱ ི་ཚགས་འདུ ་འདི་རྒྱ  ་གཞུ ང་གི་ལུ གས་སྲ ོལ་ལྟ ར་ཚགས་འདུ ་ཚགས་པ་ཙམ་ལས་ནང་དོན་སྔ ོན་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་དེ་འདྲ ་མིན་པར་ང་ཚས་བསམ་པ་རྣ མ་དག་ཐོག་ནས་ཚགས་ཏེ་གལ་སྲ ིད་མང་མོས་ཀྱ ིས་བསྒྱུ   ར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་ན་དེ་ལྟ ར་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ་ལས་གཞན་བྱ ་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། འགན་ཁྱ ོགས་དང་མ་ཁྱ ོགས་དེ་ནི་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་ཡིན། ངས་མུ ་མཐུ ད་འགན་འཁྱ ེར་དང་མི་འཁྱ ེར་རང་ཉིད་ཀྱ ིས་བསམ་བླ ོ ་གཏོང་རྒྱུ   ་ཡིན། གལ་ཏེ་བསྒྲུ   བ་མི་ཐུ བ་པའི་འགན་ཞིག་འཁྱ ེར་དགོས་བརྗ ོད་ན་དེ་ནི་ཁག་པོ་ཡིན། བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ངས་འགན་འཁྱ ེར་གྱ ི་རེད། བསྒྲུ   བ་མི་ཐུ བ་པ་ཞིག་གི་འགན་འཁྱ ེར་ན་དེ་ནི་རྙ ོག་གྲ ་ཡིན། ཞེས་སྐ བས་དེར་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང་བ་བཞིན་དེ་ནི་བོད་སྤྱ  ི་པ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་དོན་དག་ཡིན་པས། མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ   ་ལས་ང་མི་གཅིག་དང་ང་ཚ ་མི་ཉུ ང་ཤས་ཀྱ ིས་ཐག་གཅོད་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ཞིག་མིན་ཞེས་ང་ཚ་སྐ ད་ཆ་བྱུ  ང༌། ངས་མང་ཚགས་ལ་སྐ ད་ཆ་ཤོད་དུ ས་ཡོངས་གྲ གས་ཐོག་ནས་རྒྱ  ་ནག་གཞུ ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླ ག་འགྲ ོ་གི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་ཡོད། དེ་ནི་དངོས་གནས་ཡིན། ད་དུ ང་ང་ཚས་གང་ཕན་ཅི་ཕན་གྱ ིས་མང་ཚགས་ལ་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞིག་རྙ ེད་ན་དེ་ལྟ ར་བྱ ེད་ཆོག་གི་རེད། རང་བཙན་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཡིན། རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་འདི་འདྲ ་བྱ ས་ཏེ་འཚལ་གྱ ི་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཡོད་ན་འགྲ ིག་གི་རེད། ངས་སྔ ོན་མ་ནས་གཞོན་ནུ འི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ལ་རང་བཙན་རྩ ོད་པ་ནི་ཐོབ་ཐང་རྩ ོད་པ་ཡིན་པས་རྒྱུ   ་མཚན་ལྡ ན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྒྲུ   བ་ཐབས་དང་བྱ ེད་སྟ ངས། རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་འདི་འདྲ ་བྱ ས་ཏེ་འཚལ་གྱ ི་ཡིན། ཐབས་ལམ་འདི་དང་འདི་ཡོད། བྱ ེད་སྟ ངས་འདི་འདྲ ་བྱ ས་ནས་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཡིན། ཞེས་གོ་རིམ་དང་འགྲ ོ་སྟ ངས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཞིག་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཡོད་ན་བསམ་བླ ོ་གཏོང་གི་རེད། དེ་འདྲ འི་སྒྲུ   བ་ཐབས་ཀྱ ི ་རིམ་པ་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་འཚལ་བའི ་ཐབས་བྱུ  ས་གང་ཡང་མེད་པར་ང་ཚར་རང་བཙན་དགོས་ཞེས་བརྗ ོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཐལ་ཆ་ཡིན། དེར་བརྟ ེན་ད་ལྟ འི་དབུ ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་འདི་རྒྱུ   ་

མཚན་ལྡ ན་པ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་ྋརྒྱ  ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཡེ་ཤེས་དབྱ ིངས་དཔྱ ད་ཀྱ ིས་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ན་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུ  ལ་ཡིན། མང་གཙའི་སྐ ད་ཆ་ཆགས་ཀྱ ི་མེད། དེ་ལ་བསམ་བླ ོ་བཏང་ནས་རྒྱུ   ་མཚན་འདུ ག ད་ལྟ ་བར་དུ ་གྲུ  བ་འབྲ ས་འདི་དང་འདི་བྱུ  ང་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཡོད་ཅེས་བརྗ ོད་ན་རྒྱུ   ་མཚན་ལྡ ན་པ་ཡིན། ཤེས་སོང་ངམ། དེ་བརྗ ོད་འདོད་བྱུ  ང༌། དེ་ནས་དགེ་འདུ ན་པ་ཚའི་ལས་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་གོང་དུ ་ཞུ ས་ཟིན་པ་ཡིན། འཛམ་གླ ིང་ཐོག་འདས་པའི་ལོ་ ༥༡ གོང་ང་ཚ་ཐོག་མར་རྒྱ  ་གར་ལ་ཡོང་སྐ བས་དང༌། དེའི་སྔ ོན་ང་ཚ་བོད་ལ་ཡོད་སྐ བས་བཅས་སུ ་བོད་ཀྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་ལ་བླ ་མའི་ཆོས་ཞེས་བརྗ ོད་མཁན་ཡོད། ཉེ་ཆར་རྒྱ  ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ  ་མི་ཞིག་ཐུ ག་བྱུ  ང་དེས་བོད་ཀྱ ི ་ནང་ཆོས་དང་རྒྱ  ་ནག་གི་ནང་ཆོས་གཉིས་མི་འདྲ ་བ་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་གི་ཆོས་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་དང༌། བོད་ཀྱ ི་ཆོས་ལ་བླ ་མ་ཐེ་བའི་དཀོན་མཆོག་བཞི་འདུ ག ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག དེ་ཚའི་གྲ ས་ལ་བསམ་བླ ོ་ཡག་པོ་བཏང་ནས་འགྲ ེལ་བཤད་རྒྱ  ག་དགོས་པ་འདུ ག སྔ ོན་མ་འཇར་མན་གྱ ི་ཨ་མ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ནང་པ་ཡིན་ལ་ནང་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། ཁོང་འབྲུ  ག་ཡུ ལ་ལ་འགྲ ོ ་སྐ བས་དཻར་ཡི་དམ་རྫ ིག་པོ་དེ་ཚ ་སྒ ང་ལ་བཞག སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་སྐུ  ་གཤམ་ལ་བཞག་འདུ ག་དེ་ནི་བདེ་པོ་མི་འདུ ག ཁྱ ེད་རང་ཚས་ཡི་དམ་སངས་རྒྱ  ས་ལས་རྩ ་ཆེ་བ་བརྩ ིས་པ་དེ་གང་འདྲ ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་འདུ ག བོད་ཀྱ ི་ཆོས་ཞེས་འབག་གྱ ོན་ནས་འཆམ་བརྒྱ  བ་པ། དུ ང་རྒྱ  ་གླ ིང་གཏོང་བ། ཁ་སང་ཁུ ་ནུ ར་དེ་འདྲ ་འདུ ག་ལ་དེ་སྔ ོན་ལ་དྭ གས་ལའང་མཐོང་བྱུ  ང༌། ཕལ་ཆེར་འབྲུ  ག་པ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཡིན་པ་འདྲ ། རྒྱ  ་གླ ིང་གཏོང་མཁན་གྱ ིས་ཞྭ ་མོ་ཁྱ ད་མཚར་ཞིག་གྱ ོན་འདུ ག ངོས་ཀྱ ིས་རྩ ེད་མོ་རྩ ེས་ནས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་རྒྱ  ་གླ ིང་གཏོང་མཁན་གྱ ི་ཞྭ ་མོ་དེ་པུ ་པུ ་ཁུ ་ཤུ ད་ཀྱ ི་མགོ་འདྲ ་པོ་འདུ ག རྒྱ  ་གླ ིང་གཏོང་རྒྱུ   ་ལས་པུ ་ཤུ ད་ཀྱ ི་སྐ ད་བརྒྱ  བ་ན་ཡག་པ་ཡོང་བ་འདུ ག་ཅེས་རྩ ེད་མོ་དང་སྦྲ  གས་ནས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། ང་ཚ་དེ་ལྟ ་བུ ་ལ་མགོ་འཁོར་བ་དཔེར་ན། ད་ལྟ ་འདིར་ངོས་

ཀྱ ིས་མ་གུ ས་པ་མིན་ཡང་བརྗ ོད་ཆོག་ན་འདུ ་ཁང་རྫ ིག་པོ་དང་མཆོད་རྫ ས་རྫ ིག་པོ་ཞིག་ཡོད། ངོ་མ་དགོས་རྒྱུ   ་ནི་བསླ བ་པ་སླ ོབ་གཉེར་ཡིན། བསླ བ་མ་སླ ོབ་གཉེར་དེ་ཙམ་མེད་ན་དགོན་པ་རྫ ིག་པོ་ཞིག་བརྒྱ  བ་ཡོད་ཀྱ ང་དེ་འདྲ ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚ་བོད་པའི་ཁ་རྒྱུ   ན་ལ་གཟི་བརྗ ིད་ཁོག་སྟ ོང་ཟེར་ཞིག་ཡོད་དེ་ལྟ ར་ཆགས་རྒྱུ   འི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ད་ལྟ ་བར་སླ ོབ་གཉེར་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད། ད་དུ ང་ཡང་ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས། སླ ོབ་གཉེར་བྱ ེད་སྟ ངས་དེ་ཡང་ཡག་པོ་བྱ ས་ན་རིག་པ་རང་གི་ཐོག་ནས་འགྲ ོ་དགོས་པ་ལས། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ིས་དཔེ་ཆའི་ནང་ཡས་གསུ ང་འདུ ག་མས་གསུ ང་འདུ ག་ཟེར་བ་དང༌། ས་བཅུ ་ལམ་ལྔ ་བླ ་མ་མ་ཎི་འདོན་པ་ལྟ ་བུ ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་མེད། རང་གི་རྒྱུ   ད་ཐོག་ལ་ས་བཅུ ་ལམ་ལྔ ་བསྐྱ  ེད་ཐབས་དང༌། རེ་དོགས་ལུ ་གུ ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ིས་བཅིངས་པའི་རྒྱུ   ད་མ་དུ ལ་བ་འདི་གང་འདྲ ་བྱ ས་ནས་ས་ལམ་ལ་བཀྲ ི་ཐབས་ཐོག་སོ་སོས་བསམ་བླ ོ་བཏང༌། རྩ ོད་པ་རྩ ོད་སྐ བས་ཀྱ ང་དེ་འདྲ འི་ཐོག་རྩ ོད་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ ༥༡ སོང་བའི་དེང་ཀྱ ི ་སྐ བས་སུ ་བོད་ཀྱ ི ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་ཆོས་ཞེས་བརྗ ོད་དུ ས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་ནང་ནས་སྤུ  ས་དག་ཤོས་དང༌། འགྲ ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཤོས་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚའི་བྱ ས་རྗ ེས་ཡིན། གཙ་བོ་དགེ་འདུ ན་པ་ཚ་དང༌། བླ ་མ་མཁན་པོ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་དངོས་གནས་མཛད་རྗ ེས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱ ི་འདུ ག ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་སྔ ་བོད་ལ་རྒྱ  ན་དྲུ  ག་མཆོག་གཉིས་ཞེས་པ་ལས་གཞན་གོ་རྒྱུ   ་མེད། ངོས་ཀྱ ིས་དཔལ་ནཱ ་ལེའི་པཎ་གྲུ  བ་བཅུ ་བདུ ན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙ ད་གཅིག་བཏགས་ཏེ་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་འདི་སྤྱ  ིར་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི་ཡུ ལ་གྱ ི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་དང༌། ལྷ ག་པར་དཔལ་ནཱ ་ལེའི་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་ཡོད། དེ་གསར་བཟོ་བྱ ས་པ་གང་ཡང་མིན་ཀྱ ང་མིང་འདོགས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ིས་དེ་རིང་ཁ་སང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། མི་མང་པོས་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་པར་མ་ཟད། ཚན་རིག་པ་ཚས་ཀྱ ང་དོ་སྣ ང་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག འདས་པའི་ལོ་ ༥༡ རིང་ང་ཚའི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་ཞབས་འདེགས་གང་ཙམ་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་དང་འབྲ ེལ་ནས་བོད་ཀྱ ི་རིག་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༣༢
གཞུ ང་དང༌། བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང༌། ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་བྱ ེད་སྟ ངས་བཅས་ཀྱ ིས་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་ཐོག་བོད་པ་ཞེས་བརྗ ོད་དུ ས་མི་དྲ ང་པོ་དང༌། ཡ་རབས། སེམས་བཟང་བཅས་ལ་རྩ ི་གི་ཡོད། བོད་མི་སྡུ  ག་ཆགས་བྱ ེད་མཁན་རེ་ཟུ ང་ཡོད་ཀྱ ང་སྤྱ  ི་ཡོངས་ལ་མཐོང་ཚུ ལ་ཡག་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་བར་སྐ བས་ནས་བོད་མི་མགོ་བདེ་པོ་མང་པོ་སླ ེབས་སྟ བས་བོད་པས་རྫུ  ན་ཤོད་ཀྱ ི་འདུ ག་ཟེར་བའི་སྐ ད་ཆ་ཕྲ ན་བུ ་མང་དུ ་འགྲ ོ་གི་འདུ ག དཔེར་ན། ལྡ ི་ལི་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཚབ་ཁང་སོགས་ཀྱ ིས་དེ་སྔ ་བོད་པ་ཞིག་ཡོང་ན་དགའ་པོ་བྱ ས་ཏེ་ལམ་སེང་ཐོང་མཆན་སྤྲ  ོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་བལ་ཡུ ལ་གྱ ི་མི་བོད་པ་མིན་པ་དེ་འདྲ ས་བོད་པ་ཡིན་ཟེར་བཤད་ནས་ཐོང་མཆན་ཞུ ་མཁན་བྱུ  ང་བ་དང༌། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་གྲྭ  ་པ་མིན་པའི་མི་དེ་འདྲ ས་ཀྱ ང་གྲྭ  ་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་གྲྭ  ་ཆས་གྱ ོན་ཏེ་ཐོང་མཆན་ཞུ ་མཁན་བྱུ  ང་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་པའི་ནང་རྫུ  ན་ཤོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ ་ཕྱ ིན་པའི་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་ལྡ ི་ལི་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཚབ་ཀྱ ིས་གཞན་ཕར་ཞོག་ང་ཚའི་ལྡ ི་ལི་དོན་གཅོད་ཀྱ ི་ངོས་སྦྱ  ོར་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག ལོ་འགའ་ཤས་སྔ ོན་ལྡ ི ་ལི་དོན་གཅོད་ཀྱ ི ་ངོས་སྦྱ  ོར་ཡོད་པར་ཨ་རིའི་གཞུ ང་ཚབ་ནས་ཐོང་མཆན་སྤྲ  ད་དེ་ཕར་ཕྱ ིན་ནས་ཚུ ར་ལོག་མ་ཡོང་མཁན་ཁག་གཅིག་བྱུ  ང་ཡོད། དེས་རྐྱ  ེན་པས་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གཞུ ང་ཚབ་ཁག་གིས་ལྡ ི ་ལི་དོན་གཅོད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆུ ང་དུ ་ཕྱ ིན་ཡོད། དེ་ཚ་ནི་བོད་པའི་ཞབས་འདྲ ེན་ཡིན། དེ་སྔ ་ཡིན་ན་བོད་པ་ཞེས་བརྗ ོད་དུ ས་མི་རྫུ  ན་མི་ཤོད་མཁན་དང་དྲ ང་པོ་ཞིག་ལ་རྩ ི་གི་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་དངུ ལ་ལ་རྔ མས་མཁན་མང་དུ ་སོང་བ་དེའི་ནང༌། ཁ་ཤས་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་པའང་ཡོད་ངེས་ཡིན།  གང་ལྟ ར་ཡང་རྫུ  ན་བཤད་དེ་ཁྲ ིམས་འགལ་ཐོག་འགྲ ོ ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། བར་སྐ བས་ཨ་རིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཞིག་ལ་རྒྱ  ་གར་ནས་བོད་པའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཕྱ ིར་ལོག་རྒྱུ   འི་འགན་ལེན་བྱ ས་ཏེ་ཕར་ཕྱ ིན་པ་དང༌། དེ་རྗ ེས་ཚུ ར་ལོག་རྒྱུ   འི་དུ ས་ཚད་སླ ེབས་སྐ བས་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ནས་བྲ ོས་ཕྱ ིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་གསར་པ་ཕར་འགྲ ོ་

ཐུ བ་ཀྱ ི་མེད། དེ་ཚའི་གྲ ས་ང་ཚའི་འགན་ཡིན། ང་ཚའི་མི་རབས་གསར་པའི་ནང་མགོ་བདེ་དྲ ན་འཕྲུ  ལ་དང༌། རྫུ  ན་ཤོད་མཁན། གཡོ་སྒྱུ   ་འཁྲ བ་མཁན་བཅས་ཀྱ ི་མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་མ་ཡོང་བ་བྱ ེད་རྒྱུ   ་ང་ཚ་སྤྱ  ི་པའི་ལས་འགན་ཡིན་པས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ད་ལྟ ་བོད་པར་མི་གཞན་གྱ ིས་དགའ་པོ་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། ཁ་སང་རང་ང་ལ་རྒྱ  ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཐུ ག་བྱུ  ང༌། རྒྱ  ་ནག་སྐ མ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཡིན་བོད་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཕྱ ིན་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། བོད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག བོད་པ་དྲ ང་པོ་འདུ ག་བརྗ ོད་པ་དང༌། ཁོང་ཉེ་ཆར་ལྷ ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུ ན་བསྐྱ  ོད་སྐ བས། བོད་པ་ཚས་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་གིས་རྐྱ  ང་ཕྱ ག་འཚལ་ནས་བསྡ ད་འདུ ག དེའི་འཁྲ ིས་ལ་རྒྱ  ་མིའི་དམག་མི་དམག་ཆས་གྱ ོན་པ་དེ་ཚས་གཅིག་གཉིས་ཞེས་དམག་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ནས་བསྡ ད་འདུ ག དེ་ནི་བོད་པའི་མིག་གི་མདུ ན་ལ་ཀྱ ག་ཀྱ ག་བྱ ེད་མཁན་ལྟ ་བུ ་འདུ ག་ཅེས་དང༌། ཡང་ཁོང་བར་སྐ ོར་ལ་ཕྱ ིན་ཡིན་བོད་པ་ཚ་ཆོས་ལ་དད་པ་རྣ མ་དག་གིས་བར་སྐ ོར་ལ་འགྲ ོ་གི་གི་འདུ ག རྒྱ  ་མིའི་དམག་མི་ཚ་དམག་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ནས་རྒྱུ   ག་སྟ ེ་གཡོན་སྐ ོར་ལ་འགྲ ོ་གི་འདུ ག དེ་ཚ་ནི་ཆེད་མངགས་བོད་པའི ་སེམས་སྐྲ  ག་པ་ཡིན་པས། དངོས་གནས་མཐུ ན་སྒྲ  ིལ་གཏོར་བཤིག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་དང་བཅིངས་བཀྲ ོལ་དམག་གིས་གཏོང་གི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། ཡང་ང་ལ་མི་གཞན་ཞིག་ཐུ ག་བྱུ  ང༌། ཁོང་པེ་ཅིང་ནས་ལྷ ་ས་བར་མེ་འཁོར་ནང་ཡོང་བ་ཡིན། མི་མང་ཆེ་བ་རྒྱ  ་མིའི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་དང༌། ཡུ ལ་སྐ ོར་སྤྲ  ོ་འཆམ་པ། ཚང་པ་བཅས་རེད་འདུ ག དེ་དག་གི་རྣ མ་འགྱུ  ར་སྟ ོན་སྟ ངས་དང༌། དེ་གར་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཁ་ཤས་དེ་ཚའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་སྟ ོན་སྟ ངས་གཉིས་ལ་ཁྱ ད་པར་ཆེན་པོ ་འདུ ག  བོད་པ་ཚའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་ནི་ཞི་ཞིང་དུ ལ་བ་དང༌། དྲ ང་པོ། དངོས་གནས་བྱ མས་བརྩ ེ་ལྡ ན་པ་བཅས་འདུ ག རྒྱ  ་མི་དེ་ཚའི་རྣ མ་འགྱུ  ར་གདུ ག་རྩུ  བ་ཆེ་ཞིང་མི་གཞན་ལ་མཐོང་ཆུ ང་བྱ ེད་པ་བཅས་ཧ་ཅང་སྡུ  ག་ཆགས་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། ཁོང་ནི་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུ  ར་འགོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་གནས་ཚུ ལ་དེ་ཚ་ཚགས་པར་ནང་འགོད་རྒྱུ   འི་

དཔྱ ད་རྩ ོམ་ཞིག་བྲ ིས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱ ང་ཚགས་པར་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཁོང་གི་བྲ ིས་པ་ཇི་བཞིན་བཀོད་མི་འདུ ག་ཅེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང༌། ཚགས་པར་ལས་ཁུ ངས་ཀྱ ིས་གང་ཅིར་བསམ་བླ ོ ་གཏོང་དགོས་དུ ས་རྒྱ  ་མིར་ཚིག་རྩུ  བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱ ིར་བསྡུ  ་བྱ ས་ཡོད་འདུ ག  ཁ་སང་ལྡ ི་ལིར་ (Lonely Planet) ཞེས་པའི་དཔྱ ད་རྩ ོམ་འབྲ ི ་མཁན་དེས་ངོས་དང་ཐུ ག་སྐ བས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག དེ་དག་ནི་ང་ཚ་བོད་པའི་རིན་ཐང་ཡིན། བོད་པས་ཡ་རབས་སྤྱ  ོད་བཟང་བྱ ེད་པ་དང༌། རྫུ  ན་མ་བཤད་པར་བརྟ ེན་བོད་པར་མཐོང་ཞིག་སླ ེབས་ཀྱ ི་ཡོད་ལ། བོད་པའི་དགེ་བཤེས་དང་དཔེ་ཆ་བ་ཚར་ཡང་མཐོང་སླ ེབས་ཀྱ ི་ཡོད། གཞན་བོད་པ་སྤྱ  ི་བྱ ིངས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་རྒྱུ   ་དངོས་པོ ་ཡོད་ནས་མཐོང་སླ ེབས་པ་མིན། སེམས་བཟང་པོ་དང་སྤྱ  ོད་པ་ཡ་རབས་འདུ ག་ཅེས་མཐོང་སླ ེབས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་དག་བརླ ག་ན་ང་ཚའི་རིན་ཐང་བརླ གས་པ་ཡིན། དེའི་ཐད་ལྷ ག་པར་ལུ ས་ལ་གྲྭ  ་ཆས་གྱ ོན་མཁན་ཚས་དེ་ལུ གས་ཀྱ ི ་བསམ་བླ ོ ་གཏོང་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལུ ས་ལ་གྲྭ  ་ཆས་གྱ ོན་ཏེ་སྤྱ  ོད་པ་ཁྱ ིམ་པ་ལས་སྡུ  ག་ཙམ་བྱ ས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ  ོ་པོ་ཡིན། གཟབ་གཟབ་བྱ ས་ན་མ་གཏོགས་བར་སྐ བས་ཨ་རིར་འགྲ ོ་རྒྱུ   འི་ལག་འཁྱ ེར་རྫུ  ན་མ་བཟོ་མཁན་ནང་གྲྭ  ་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུ  ང༌། དེ་བཞིན་སྟ ག་ལྤ གས་དང་གཟིག་ལྤ གས་ཚང་རྒྱ  ག་མཁན་ཁོངས་གྲྭ  ་པ་གཅིག་ཡོད་འདུ ག དེ་ནི་དཔེ་མི་སྲ ིད་པའི་ཞབས་འདྲ ེན་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་མཁན་པོ་ཚས་དེ་རིགས་ཤེས་ན་རྒྱ  བ་བཤད་བརྒྱ  བ་ནས་མ་བསྡ ད་པར་ཞིབ་འཇུ ག་གིས་གདོང་དང་གདོང་ཐུ ག་སྟ ེ་ར་འཕྲ ོད་པ་བྱུ  ང་ན་ཕྱ ིར་འབུ ད་གཏོང་རྒྱུ   ་ལས་འཇོག་རྒྱུ   ་མེད། དེ་ཚར་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ང་ཚ་བོད་པའི་མཚན་མཐོང་བརླ ག་གཞི་ཆགས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུ  ག་ཡིན༌། རྒྱ  ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱ ིས་ང་ལ་འདི་ལྟ ར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་འདུ ག རྒྱ  ་ནག་ནང་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་གི་རེད། འོན་ཀྱ ང་རྒྱ  ་ནག་ལ་ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོའ ་ིགོང་ནས་ཡོད་པའི་ཕ་མེས་ཀྱ ི ་རིག་གཞུ ང་བཟང་པོའ ་ིགོམས་གཤིས་ཏེ། ཕ་མ་དང་ཕྲུ  ་གུ འི་བར་གྱ ི་མཛའ་འབྲ ེལ་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༣༣
དང་གུ ས་ཞབས་བྱ ེད་ལུ གས་སོགས་མེད་པ་བཟོས་ཟིན་པ་དེ་དག་སླ ར་གསོ་བྱ ་རྒྱུ   ར་དུ ས་ཡུ ན་རིང་པོ་འགོར་རྒྱུ   ་ཡིན། ཡ་རབས་ཀྱ ི་ལྟ ་སྤྱ  ོད་སླ ར་གསོ་བྱ ་རྒྱུ   འི་ཐད་ང་ཚའི་རེ་བ་རྒྱ  ག་ས་བོད་པ་ཚ་ཡིན། རྒྱ  ་ནག་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱ  ོད་དར་སྤ ེལ་ཡོང་རྒྱུ   ་བོད་པར་རེ་བ་རྒྱ  ག་གི་ཡོད། ཅེས་ངས་རྒྱ  ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚ་ཁག་གཅིག་ཐུ ག་སྐ བས་མི་གཉིས་གསུ མ་ཞིག་གིས་མིག་ཆུ ་གཏོར་ཞོར་བཤད་བྱུ  ང༌། ཁོང་ཚས་རྒྱ  ་ནག་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱ  ོད་ཉམས་ཏེ། ལྐ ོག་ཟ་རུ ལ་སུ ངས་ཀྱ ིས་ཁེངས་པ་དེ་རིགས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བོད་པར་རེ་བ་རྒྱ  ག་གི་ཡོད་དུ ས། རེ་བ་རྒྱ  ག་ས་བོད་པ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་ནང་རྫུ  ན་དང་ཧམ་པ་ཤོད་མཁན་དང༌། མགོ་བདེ་དྲ ན་འཕྲུ  ལ་བྱ ེད་མཁན་ཡོད་ན་གང་འདྲ ་བྱ ས་སོང༌། མིས་ང་ཚར་ཆེ་མཐོང་དེ་ཙམ་བྱ ེད་དུ ས་ང་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ངས་མཁས་པོ་སྙ ན་པོ་ཤོད་ཤེས་ཀྱ ི་མེད། ཁ་རི་ཁ་ཐུ ག་དང་དྲ ང་པོ་བཤད་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚའི་རྣ ་བར་མ་ཕྱ ིན་པ་འདྲ ་ཡོང་གི་འདུ ག་ན་དགོངས་དག་ཟེར་རྒྱུ   ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་བཅས་སོ།། །།སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ན་སླ ད་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མིའི་ངོ་ཚབ་མཚན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་མདོ་ལུ གས་བརྟ ན་བཞུ གས་བསྟ ར་འབུ ལ་ཞུ ས་པ། 
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ བསྟ ན་འགྲ ོ ་སྤྱ  ི་དང་ཁྱ ད་པར་གངས་ལྗ ོངས་འགྲ ོ ་བའི་མགོན་དཔུ ང་དམ་པར་སྐུ  ་ཚ་བསྐ ལ་བརྒྱ  འི་བར་དུ ་བརྟ ན་སླ ད་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མིའི་ངོ་ཚབ་མཚན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ིས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་བཞིན་བཀའ་བཞེས་ཟབ་པོ་སྨ ིན་སྩ ལ་ཐོབ་པ་ལྟ ར། བོད་རྒྱ  ལ་ལོ་ ༢༡༣༧ བོད་ཟླ ་ ༧ ཚས་ ༢༣ ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༧། ༣༠ ཐོག་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེར་སྨ ད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླ ིང་གྲྭ  ་ཚང་གི་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི་སྒ ོ་འཕྱ ོར་མདུ ན་དུ ་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། ཤར་བྱ ང་ཆོས་རྗ ེ་རྣ མ་གཉིས། སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང་མའི་གྱ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུ ས་ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུ ང་དྲུ  ང་བོན་དང་བཅས་པའི་བླ ་ཆེན་དང་བླ ་ཆེན་རྣ མ་པའི་སྐུ  ་ཚབ། གདན་ས་གསུ མ་གྱ ི་མཁན་པོ་ལས་ཟུ ར་རྣ མ་པ། རྒྱུ   ད་སྨ ད་ཀྱ ི་མཁན་ཟུ ར་རྣ མ་པ། བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི ་མཛད་གཙ་རྣ མ་པ། རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་དང་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་གི་བོད་མིའི་འདུ ་སྡ ོད་ཚགས་བཅར་བ་རྣ མ་པ། ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་སྐུ  ་མགྲ ོན་དང་དགོན་པའི་སྦྱ  ིན་བདག་ཉེ་འཁོར་དགོན་སྡ ེ་ཁག་གི་གྲྭ  ་བཙུ ན་རྣ མ་པ། སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མ་པ། ས་གནས་མི་མང་། ཕྱ ོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་མི་མང་བཅས་ཁྱ ོན་མི་གྲ ངས་ ༢༠༥༠༠ བརྒ ལ་བའི་དབུ ས་སུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་གི་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་དང་

སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་སེར་སྨ ད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བླ ོ ་བཟང་རབ་དགའ་མཆོག་བཅས་ ཀྱ ིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཀྱ ིས་བཞུ གས་ཁྲ ི་རིན་པོ་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༣༤
ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་སྔ ོན་འགྲ ོ འ་ིགསུ ང་ཆོས་དང་། དེ་རྗ ེས་ཚ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཚ་དབང་སྩ ལ་རྗ ེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ལུ ས་ལ་ཆོས་གོས་སྣ མ་སྦྱ  ར་གྱ ོན་ཏེ་ངག་ནས་སྡ ེ་སྣ ོད་གསུ མ་གྱ ི་དོན་ཤེས་

མཁན་ཞིག་གིས་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱ ི ་སྤྱ  ོད་པ་དེ་ཡང་བསླ བ་པ་གསུ མ་གྱ ི་རྩ ི་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་ལ་ཡོད་པ་ལྟ ་བུ ་བྱ ས་ཏེ་སྐ ལ་བཟང་ལུ གས་བཟང་བྱ ས་ནས་ཕྱ ིན་ན་ཁྱ ད་པར་རྩ ་བ་ནས་མི་འདུ ག དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུ ས་ཚས་གཉན་འཕྲ ང་སྒ ང་ལ་བསླ ེབས་ཡོད་སྟ བས་ཚང་མས་ཡིད་ལ་ལྕ གས་བཅུ ག་སྟ ེ ་གཟབ་གཟབ་བྱ ་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། རྩ ་བའི་སྐྱ  བས་རྗ ེ་ཕ་བོང་ཁར་ཆ་བཞག་ན། དཔལ་ཧེ་རུ ་ཀ་དངོས་ལྟ ་བུ ་རེད། འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་དང་ལམ་རིམ་བླ ོ ་སྦྱ  ོང་གི་བདག་པོ་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། རིགས་འགས་སྐུ  ར་འདེབས་ཞུ ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུ ག་པས་དེ་ནོར་འཁྲུ  ལ་རེད། ཡང་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་སྟ ེ་དོལ་རྒྱ  ལ་སྐ ོར་ལ་སྐུ  ་མདུ ན་སྐུ  ་གོང་མས་དམ་བསྒྲ  གས་གནང་མུ ས་ལ་སྐུ  ་གོང་མ་དགོངས་པ་རྫ ོགས་མ་ཐག་དར་སྤ ེལ་གནང་རྒྱུ   ་དེ་ཡང་ནོར་འཁྲུ  ལ་རེད་འདུ ག དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་ཕྱ ིས་སུ ་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ཡོངས་རྫ ོགས་རྟ ོགས་ནས་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ས་པའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་འདྲ ་རེད། རིགས་

འགའ་ཤས་ཀྱ ིས་༸རྒྱ  ལ་བ་རིན་པ་ཆེའི་བཀའ་རེད་ཟེར་ན་དེ་ནོར་འཁྲུ  ལ་ཡིན། ངོས་ཀྱ ིས་དེ་བརྗ ོད་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་དང་གནད་འགག་གང་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུ   ས་ག་རེ་བྱུ  ང་བ་དང་བླ ་མ་གོང་

མ་ཚས་གང་འདྲ ་གནང་འདུ ག དེ་དག་གཡག་ཞར་བས་རྩྭ  ་བཟས་པ་ལྟ ར་མ་བྱ ས་པར་ཕྱ ོགས་ཚང་མའི་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་པ་བྱ ེད་དགོས། དེ་ན་ངོས་ཀྱ ིས་དམ་བསྒྲ  གས་བྱ ེད་དགོས་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་དང་ཁུ ངས་གང་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱ ི་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུ ས་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཕར་ཕྱ ོགས་དེར་རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་ནས་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་མཁན་ལ་ཧ་ལས་པའི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་ཀྱ ི་འདུ ག བོད་ནང་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་མཁན་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་རོགས་རམ་བྱ ་རྒྱུ   ་དང་། དེ་དག་ལ་ཀུ ན་སླ ོང་བྱ ས་ཏེ་དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་དགོན་སྡ ེ་ཁ་ཤས་ལ་གསར་དུ ་བསྟ ེན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ   ་མཚན་དེ་འདྲ ་ཞིག་རེད། སྤྱ  ིར་མང་ཆེ་བའི་ཤེས་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང་དེ་རིང་འདིར་ཡང་བསྐྱ  ར་ཞུ ས་པ་ཡིན། ཁྱ ེ ད་རང་ཚ་སེར་སྨ ད་གྲྭ  ་ཚང་ལ་སྐ བས་ཤིག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་སོང། དོལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ེན་མཁན་དེ་དག་གིས་མཁྲ ེགས་པོ་བྱ ས་ཏེ་ཐ་ན་མི་གསོད་རྒྱུ   ་དང་ཉེས་རྡུ  ང་གཏོང་རྒྱུ   ། རྒྱ  ་མི་གུ ང་ཁྲ ན་ལ་མགོ་འབུ ལ་ལུ ས་འབུ ལ་བྱ ེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྨ ོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་

སྲ ི་རྒྱ  ་འདྲ ེ་ངོ་མ་ཆགས་འདུ ག བོད་ནང་གི་གནས་ཚུ ལ་ཉོན་དང་ཁྱ ེད་རང་ཚས་ཤེས་ཀྱ ི་རེད། མ་ཤེས་ན་གནས་ཚུ ལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། ཤེས་བཞིན་དུ ་སོ་སོས་དང་དུ ་བླ ང་ནས་ཕྱ ིན་ན་ངོས་ཀྱ ིས་ཤོད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། ཆོས་དད་རང་མོས་རེད། ཆོས་གང་བྱ ས་མ་བྱ ེད་དང་ལྷ ་གང་བསྟེན་མ་བསྟ ེན་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་རེད། འོན་ཀྱ ང་དེའི་ཁུ ངས་ལུ ང་གང་འདྲ ་ཡིན་པ་ཤོད་རྒྱུ   ་དེ་ངོས་ཀྱ ིས་ལས་འགན་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད། དེ་ནས་ཆུ ་ཚད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན་མཆོག་བཅས་ནས་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན ་བསུ ས་ཏེ ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདུ ་ཁང་སྒ ོ ་འཕྱ ོར་ནས་གཙུ ག་ལག་ཁང་དུ ་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་བཞུ གས་ཁྲ ི ་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་བརྟ ན་བཞུ གས་དངོས་གཞི་རྡ ོ ་རྗ ེ ་སླ ོབ་དཔོན་འཇམ་མགོན་རྒྱ  ལ་བའི་རྒྱ  ལ་ཚབ་དགའ་ཁྲ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་རྐྱ  ང་འབུ ལ་དང་། ཞལ་འདོན་དཀོན་མཆོག་རྗ ེས་དྲ ན་གྱ ི་མདོ་དང་། པཎ་གྲུ  བ་བཅུ ་བདུ ན་གྱ ི་གསོལ་འདེབས། ༸རྒྱ  ལ་བའི་མཚན་སྔ གས་གསོལ་འདེབས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟ ན་རྒྱ  ས་པ། ༸རྒྱ  ལ་བའི་འཁྲུ  ངས་རབས་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཆོས་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་རིམ་པ་རྣ མས་གསུ ང་བཞིན་པར་གསོལ་ཇ་དང་འབྲ ས་སིལ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། དེ་ནས་དངོས་གཞི་མདོ་ལུ གས་བརྟ ན་བཞུ གས་རིམ་བཞིན་འགོ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་དགའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་མཎྜ ལ་ལྗ གས་བཤད་སྐ བས་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་དང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་མཎྜ ལ་ཚམ་བུ ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས་རྗ ེས། རྡ ོ་རྗ ེ་སླ ོབ་དཔོན་མཆོག་སྐུ  ་བཞེངས་ཀྱ ིས་ཞལ་འདོན་གྱ ི་ཚིག་དང་བསྟུ  ན་སྐུ  ་རྟ ེན་དང་། གསུ ང་རྟ ེན། ཐུ གས་རྟ ེན། ན་བཟའ་སྣ མ་སྦྱ  ར། བླ ་གོས། ཐང་གོས། དབུ ་ཞྭ ། གདིང་བ། ལྷུ  ང་བཟེད། མཁར་གསིལ། རྒྱ  ལ་སྲ ིད་སྣ ་བདུ ན། བཀྲ ིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད། བཀྲ ིས་རྫ ས་བརྒྱ  ད་བཅས་རིམ་བཞིན་བསྟ ར་འབུ ལ་ཟིན་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༣༥
མཚམས་དབུ ་བཞུ གས་མཆོག་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ ས། དེ་ནས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་དང་ཆབས་ཅིག་འབུ ལ་དངོས་རྣ མས་བསྟ ར་རྗ ེས་བཀའ་ཁྲ ི ་མཆོག་གི་དབུ ས་ཆོས་བརྒྱུ   ད་རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི་བླ ་ཆེན་དང་བླ ་ཆེན་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་རྣ མ་པ། བཀའ་བླ ོན་རྣ མ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱ ི ་སྡ ེ ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣ མ་པ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩ ལ། དེ་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ངོ་མ་ངོས་ལ་རྨ ི་ལམ་ཞིག་བྱུ  ང་བ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརྗ ེ་ཆེན་པོ་མ་བྱུ  ང་གོང་དེར་ངོས་རང་ལྷ ་སར་མཆོད་མཇལ་ཕྱ ིན་ཏེ་རང་བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱ ི་མདུ ན་དེར་སླ ེབས་ཀྱ ི་འདུ ག རང་

བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་མཇལ་སྐ བས་ཡར་ཤོག་ཅེས་སྤྱ  ན་བཙུ མས་བསྐྱ  ོན་གྱ ི་འདུ ག ངོས་རང་ཡར་ཕྱ ིན་པ་ཡིན། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུ  ང་། རང་བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱ ི་མགུ ལ་ལ་འཁྱུ  ད་ནས་སྡ ོད་སྐ བས། རང་བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱ ིས་ཞལ་ནས། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བརྩ མས་པའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཀྱ ིས། །བརྟ ན་སྤྲ  ོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་པ། །སྟ ོབས་དང་ལྡ ན་པའི་ལུ ས་སེམས་ཀྱ ིས། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག ཅེས་རང་བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱ ིས་དེ་གསུ ངས་སོང། ངོས་ནས་ཀྱ ང་དེ་མཉམ་དུ ་བཏོན་པ་ཡིན། དེ་དུ ས་རིག་གནས་གསར་བརྗ ེའི་མཚམས་དེར་ཡིན། དེ་རྗ ེས་རང་བྱུ  ང་ལྔ ་ལྡ ན་གྱ ི་སྐུ  ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་རེད། ཕལ་ཆེར་འབྲ ེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲ ། གང་ལྟ ར་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་ལྟ ་བུ ་གསུ ངས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་རྗ ེས་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གཏང་རག་མཎྜ ལ་འདེགས་འབུ ལ་དང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཇལ་ཁ་ཞུ ས་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་ཡོན་ཕུ ལ་བ་དང་། ཞལ་འདོན་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁ་མ་དང་ཤིས་བརྗ ོད། ཐུ བ་བསྟ ན་རིས་མེད་རྒྱ  ས་པའི་སྨ ོན་ལམ་སོགས་གསུ ངས་ཏེ་བརྟ ན་བཞུ གས་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུ  བ་པ་དང་། དཔལ་ལྡ ན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་མཆོག བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་བཅས་ནས་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདུ ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་གཟིམ་ཆུ ང་དུ ་གདན་ཞུ ས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ། 
བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲ ིལ་པོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་མཛད་སྒ ོ་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲ  གས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསེར་གྱ ི་གཟེངས་རྟ གས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་པ། 

༄༅། ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༢ ཉིན་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་སེར་བྱ ེས་ཁས་སྙ ན་གྲྭ  ་ཚང་ཆོས་རའི་མདུ ན་ཐང་དུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲ ིལ་པོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་མཛད་སྒ ོ་གཟབ་རྒྱ  ས་ངང་སྲུ  ང་བརྩ ི་ཞུ ས་ཡོད། དེ་ཉིན་གྱ ི་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༨ ཐོག་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་གི་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མ་པ་དང། དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུ ས་ཤར་བྱ ང་ཆོས་རྗ ེ་རྣ མ་གཉིས།  ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གྲ ོས་ཚགས་ཁག་གི་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱ ི་སྡ ེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣ མ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣ མ་པ། ཆོས་བརྒྱུ   ད་རིས་མེད་ཀྱ ི་བླ ་ཆེན་རྣ མ་པ། གདན་ས་གསུ མ་གྱ ི་མཁན་ལས་རྣ མ་པ། སེ་ར་བྱ ེས་སྨ ད་ཀྱ ི་དགེ་འདུ ན་རྣ མ་པ།  རྒྱ  ་བལ་འབྲུ  ག་གསུ མ་གྱ ི་ཚགས་བཅར་བ་རྣ མ་པ། གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུ གས་རྗ ེས་དྲ ན་ཆེད་ལུ གས་བདེ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱ ི ་བགྲ ེས་

སོང་དགུ ང་ལོ་ ༧༥ བརྒ ལ་བ་རྣ མ་པ། སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མ་པ། རྒྱ  ་ཆེའི་མང་ཚགས་ བཅས་མི་གྲ ངས་ཁྲ ི་ཕྲ ག་བརྒ ལ་བའི་དབུ ས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་། སྤྱ  ི་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༣༦

འཐུ ས་ཚགས་གཙ་མཆོགབཀའ་ཁྲ ི ་མཆོགསྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན་མཆོག་བཅས་ཀྱ ིས་སྤ ོས་སྣ ེས་སྔ ོན་བསུ ས་ཏེ་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུ ས་ཀྱ ིས་ཚགས་མགོན་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོར་རྗ ེས་མཛད་སྒ ོའ་ིཐོག་མར་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་གླུ  ་བཏང། དེ་རྗ ེས་བོད་བསྟ ན་སྲ ིད་མི་རིགས་ཆེད་ལུ ས་སྲ ོག་བླ ོས་བཏང་ཟིན་པའི་རྒྱ  ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣ མས་དང་འདི་ལོ་སྐྱ  ེ་རྒུ  ་མདོར་ས་ཡོམ་དང་། དེ་བཞིན་མདོ་སྨ ད་འབྲུ  ག་ཆུ ་ཁུ ལ་དུ ་ས་རུ ད། གཞན་ཡང་འཛམ་གླ ིང་གང་སར་

འབྱུ  ང་བའི་རང་བཞིན་འབྱུ  ང་བའི་འཇིག་པས་མི་གྲ ངས་མང་པོ་འདས་གྲ ོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཆེད་རྗ ེས་དྲ ན་མྱ ་ངན་གུ ས་འདུ ད་སྐ ར་མ་གཅིག་གནང་གྲུ  བ་མཚམས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲ ིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་དང་།  བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གི་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག་དབུ ་འབྱ ེད་གནང་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་རྟ ེན་འབྱུ  ང་གསོལ་ཇ་འབྲ ས་སིལ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས།  དེ་ནས་བདེ་སླ ར་ཉིན་སླ ོབ་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ིས་མང་གཙ་གསར་བཞད་ཀྱ ི་གླུ  ་གཞས་བཏང་རྗ ེས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ཚགས་གཙ་སྤ ེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་གིས་ཕྱ ི ་རྒྱ  ལ་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་

མགྲ ོན་རྣ མས་ཕེབས་བསུ ་དང་སྦྲ  གས་རེ་རེ ་བཞིན་ངོ་སྤྲ  ོད་མདོར་བསྡུ  ས་གནང་མཚམས་དུ ས་ཆེན་དང་འབྲ ེལ་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་དང་བཀའ་བླ ོན་ཁྲ ི་པ་མཆོག་གིས་དུ ས་ཆེན་དང་འབྲ ེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ  བ་མཚམས་ཡུ ་རོབ་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་དང་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་གྲ ོས་ཚགས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཚགས་པའི་འབྲ ེལ་མཐུ ད་ཟུ ང་འབྲ ེལ་ཚགས་གཙ་སྐུ  ་ཞབས་ (Thomas Mann) ལགས་ཀྱ ིས་དབུ ས་གྲ ོས་ཚགས་སྐུ  ་མགྲ ོན་ཁག་གཅིག་ནས་གསུ ང་བཤད་གནང་རྗ ེས་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེའི་གསོ་རིག་ཤེས་ཡོན་བླ ོན་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ (Rama Chan-dra) ལགས་ཀྱ ིས་ཡུ ལ་སྲ ོལ་གྱ ི་དབུ ་ཞྭ ་ཞིག་དང་སྐུ  ་གཟན་ཞིག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་ཏེ་གསུ ང་བཤད་གནང་།  དེ་ནས་མུ ་མཐུ ད་གྲ ོས་ཚགས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པས་གསུ ང་བཤད་གནང་གྲུ  བ་མཚམས་བོད་མི་མང་སྤྱ  ི ་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི ་ངོས་ནས་གཞིས་བྱ ེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲ ིན་རྗ ེས་དྲ ན་སླ ད་གསེར་གྱ ི ་གཟེངས་རྟ གས་དེ་སྤྱ  ི་འཐུ ས་ལྷ ན་ཚགས་ཀྱ ི་ཚགས་གཙ་སྦྲ  ེལ་པོས་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་རྗ ེས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་བཀྲ ིན་ཆེ་བ་སྩ ལ།   དེ ་རྗ ེས ་སྤྱ  ི ་འཐུ ས་ཚགས་གཞོན ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྒ ར་ཁག་དང་གྲྭ  ་ཚང་ཁག་གིས་དབུ ས་ལུ གས་བསམ་གཉིས་ཀྱ ི ་གཞིས་ལས་ཁང་ནས་རོགས་རམ་མཐུ ན་འགྱུ  ར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ ་ཞུ འི ་གསུ ང་བཤད་གནང་སྟ ེ ་ཐེངས་འདིའི་མཛད་སྒ ོ ་རྒྱ  ལ་ཁའི་ངང་གྲ ོལ། ། 



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༣༧
༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཙ་དབུ ས་བརྙ ེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་སྲུ  ང་བརྩ ིའི་མཛད་སྒ ོར་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 

༄༅། །ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུ ར་བུ འི་ཉིན་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་བྱ ེས་པ་གྲྭ  ་ཚང་གི་ཆོས་རའི་མདུ ན་ཐང་དུ ་བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་མང་གཙ ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུ ས་ཆེན་གྱ ི་མཛད་སྒ ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། བཙན་བྱ ོལ་གྱ ི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཁག་དང་དེ ་བཞིན་སེར་སྐྱ  ་མི ་དམངས་རྣ མ་པ་ཚ། དེ་རིང་འདིར་མི་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ཕྱ ིན་པའི་མང་གཙའི་དྲ ན་གསོ་དང་དུ ས་ཆེན་ཐོག་ལ་ཆེད་མངགས་ཕེབས་པའི་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པ་ཚར་ཞུ ་རྒྱུ   ར། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ངོས་ནས་མང་གཙ་ལག་བསྟ ར་བྱ ས་ཏེ་ལོ་ལྔ ་བཅུ ་ཕྱ ིན་པའི་དྲ ན་གསོའ ་ིདུ ས་ཚིགས་ཐོག་ཁྱ ེད་རྣ མ་པས་གསེར་ཐམ་ཞིག་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། 

ལྷ ག་པར་ཁྱ ེད་རང་ཚས་འདི་འདྲ ་ཞིག་གནང་རྒྱུ   ་འདི་བོད་སྐ ད་ཐོག་ཞུ ས་པ་ཡིན་ན་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་ཞེས། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་བ་རེད། འདྲ ་ཆགས་ཆགས་དང་མི་གནང་ཀ་མེད་ཆགས་ནས་གནང་བ་མ་རེད། དགའ་ཞིང་སྤྲ  ོ་བཞིན་དང་དུ ་བླ ང་ནས་གནང་བ་ཡིན་དུ ས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་འདོད་བྱུ  ང། དེ་རིང་དུ ས་ཚས་ཁྱ ད་པར་ཅན་འདིའི་ཐོག་འདི་ག་མངའ་སྡ ེའི་གཞུ ང་གི་བླ ོན་ཆེན་མཆོག་ཆེད་མངགས་ཕེབས་ཏེ་ཞྭ ་མོ་འདི་འདྲ ་ཞིག་གསོལ་རས་གནང་བྱུ  ང། སྔ ་མོ་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་སྲ ིད་འཛིན་སྐུ  ་ཞབས་རཱ ་ཌ་ཀི་རི་ཤི་ཎ་ (Dr.Radhakrishna) མཆོག་གིས་དབུ ་ཞྭ ་འདི་འདྲ ་ཞིག་བཞེས་བཞུ གས་ཀྱ ི ་ཡོད། དེ་རིང་ངོས་རང་ལ་ཞྭ ་མོ་འདི་གནང་སྐ བས་ཁོང་གི་རྣ མ་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲ ག་དྲ ན་བྱུ  ང། ཁོང་ལ་རྒྱ  ་གར་གྱ ི་གནའ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་

ཐོག་ཨོཀ་སི་ཕོཌ་ (Oxford) ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་གནང་སྟ ེ་མཁས་དབང་ཆགས་ཡོད། ངོས་ལ་དེ་འདྲ འི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་མེད། འོན་ཀྱ ང་ངོས་ཀྱ ི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་པའི་གཞུ ང་ལུ གས་ཀྱ ི་རྩ ་བ་དེ་དག་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་རྒྱ  ་གར་མཁས་པ་ཚས་མཛད་པ་དང་། དེའི་ནང་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་ཚས་མཛད་པ་ཆགས་ཡོད། ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་གར་གྲ ོགས་པོ་ཚར་རྟ ག་པར་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། སྤྱ  ིར་རྒྱ  ་གར་འདི་ང་ཚའི་ཆོས་ཀྱ ི་འབྱུ  ང་ཁུ ངས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ  ་གར་མཁས་དབང་དེ་ཚ་ང་ཚའི་བླ ་མ་དང་། ང་ཚ་ཁོང་རྣ མ་པའི་དགེ་ཕྲུ  ག་རེད་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། དེའི་ནང་ཚན་ནས་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་དབུ ་མ་དང་ཚད་མའི་གཞུ ང་གི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ནས་བྱུ  ང་བ་རེད། དེར་བརྟ ེན་ངོས་ཀྱ ིས་རྒྱུ   ན་དུ ་རྩ ེད་མོ་དང་སྦྲ  གས་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི ་མིའི་ཀླ ད་པ་ཏོག་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༣༨
ཙམ་མི་འདྲ ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲ ་ཞེས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཞྭ ་མོ་འདི་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཞྭ ་མོ་རེད། ངོས་

རང་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་རྗ ེས་འབྲ ངས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་ནས་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་དུ ས་དེ་རིང་འདིར་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཞྭ ་མོ་གྱ ོན་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་བར་སྐ ལ་པ་བཟང་པོ་བྱུ  ང། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་རིང་གི་དུ ས་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་ཆེད་མངགས་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐུ  ་མགྲ ོན་འདིར་ཕེབས་ཏེ་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་དུ ས་ཚད་བྲ ེལ་བ་ཞེ་དྲ ག་ཡོད། གཉིས་ནས་རྒྱ  ་གར་ནང་དུ ་ཕེབས་རྒྱུ   ་ཐག་རིང་པོ་རེད། གསུ མ་ནས་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི་གནོན་ཤུ གས་དེ་འདྲ ་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་བདེན་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་རྒྱུ   ར་སྙ ིང་སྟ ོབས་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། འཛམས་ཟོན་མེད་པ་བདེན་པ་བདེན་གཏུ གས་དྲ ང་བདེན་གྱ ི ་ལངས་ཕྱ ོགས་བརྟ ན་པོ་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། ཁོང་ཚས་དེ་ལག་ལེན་བསྟ ར་གྱ ི་ཡོད། དེ་འདྲ འི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པ་ཙམ་དུ ་མ་ཟད། དོན་སྨ ིན་ལྡ ན་པ་སྐ བས་བབ་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་ལ་ཏག་ཏག་རན་པའི་གསུ ང་བཤད་གནང་བས་སེམས་ཤུ གས་བསྐྱ  ེད་རྒྱུ   ་དང་། ང་ཚའི་བདེན་པའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་ཇེ་གསལ་དུ ་

གཏོང་རྒྱུ   འི་བཀའ་སླ ོབ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་ཏེ་

བོད་སྐ ད། བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་བ་དང་། བོད་རྒྱ  ལ་ལོ་ཟེར་བའི་ཚིག་གཉིས་ཤེས་འདུ ག ཁོང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚ་ལོ་མང་རིང་ནས་ངོ་ཤེས་ཡིན། གྲ ོགས་པོ་བླ ོས་ཐུ བ་རེད། རྡ ་སར་ང་ཚ་ཐེངས་འགའ་ཤས་མཇལ་མྱ ོང་ཡོད། དེ་རིང་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གཅིག་དང། དེའི་ཐོག་ལོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་རིང་གི་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་(Monas-tic Institution)དགེ་འདུ ན་གྱ ི་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་། དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ  འི་ཕྱ ག་སྲ ོལ་ཇི་བཞིན་སླ ོབ་ཁྲ ིད་བྱ ་རྒྱུ   ་ཡོད་པའི་གཙུ ག་ལག་སླ ོབ་གཉེར་ཁང་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་འདིར་ཡོད། དེ་ལྟ ་བུ ་ཡོད་སའི་ས་གནས་འདིར་དུ ས་ཆེན་འདི་ཚགས་སྐ བས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཕེབས་ཡོད་པར་སོང་། ས་གནས་འདིའི ་གནས་ཚུ ལ་ཁྱ ེད ་རང་ཚས་གཟིགས་རྒྱུ   ་བྱུ  ང་ཡོད། ང་ཚ་འདིར་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་ཏེ་ལོ་ ༥༡ དེའི་རིང་ལ་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་། སྐ ད་ཡིགམདོར་ན་རང་ཉིད་ཀྱ ི་མི་རིགས་བུ ་རྒྱུ   ད་གཙང་མ་ཞིག་ཡོང་ཐུ བ་རྒྱུ   འི་དམིགས་ཡུ ལ་བཞག་སྟ ེ་གཞིས་ཆགས་འདི་དག་བཙུ གས་པ་རེད། ཁྱ ིམ་ཚང་རེ་རེའི་འཕྲ ལ་སེལ་

གྱ ི་ལྟ ོ་གོས་རང་མགོ་གང་ཐོན་མིན་པར། སྤྱ  ིའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཤིག་ལ་རེ ་བ་བརྒྱ  བ་སྟ ེ ་ཕྱ ི ་ལོ ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་འགོ་བཙུ གས་པ་རེད། ད་ལྟ ་བར་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུ  ང་ཡོད། གནས་སྟ ངས་འདི་དག་ད་རེས་ཁྱ ེད་ཚས་གཟིགས་ཐུ བ་པ་དེས་ང་ཚ་བོད་མི་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཚས་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི ་རིག་གཞུ ང་དང་བཅས་པ་གང་འདྲ ་བྱ ས་ཏེ་རྒྱུ   ན་འཛིན་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་པ། བཙན་བྱ ོལ་བ་རེད་དེ་རང་དབང་ལུ ང་པའི་ནང་བྱ ེད་ཐབས་གང་འདྲ ་བྱ ས་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་རེས་ཁྱ ེད་རང་ཚས་གཟིགས་རྒྱུ   འི་གོ ་སྐ བས་བྱུ  ང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་༥༡ཕྱ ིན་པ་དེའི་རིང་ལ་ང་ཚ ་རྒྱ  ་གར་ནང་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་མི་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཚའི་མི་རབས་བརྗ ེས་འགྲ ོ་གི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་མི་རབས་གསར་པ་ན་གཞོན་བྱ ིས་པ་ཕོ་མོ་ཚའི་ལུ ས་པོ་འཚར་ལོངས་བྱ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སེམས་ཀྱ ི ་འཚར་ལོངས་དེ ་ཡང་ཉིན་རེ ་བཞིན་ཡར་རྒྱ  ས་འགྲ ོ་བ་དང་ལྷ ན་བོད་པའི་རྣ མ་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བསྡ ད་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ  ་གར་ཙམ་མ་ཟད། ཨ་རི་དང་། ཁེ་ཎ་ཌ། སུ ད་སི་ལྟ ་བུ ་ཡུ ་རོབ་ཀྱ ི་ཡུ ལ་གྲུ  འི་ནང་དང་དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་རེད། བོད་པ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་དང་སྟ ོང་ཕྲ ག་འགའ་ཤས་ཡོད་སར་ཕལ་ཆེ་བར་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་རྣ མ་པ་བཟུ ང་ནས་བསྡ ད་ཡོད། སྐ བས་རེ་དཀའ་ངལ་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་གཞོན་སྐྱ  ེས་འཚར་ལོངས་བྱ ེད་མཁན་ཚ་རྒྱ  ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱ  ེས་ལྟ ར་བོད་སྐ ད་རྟ ག་པར་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་མེད་རྐྱ  ེན་བོད་སྐ ད་ཤེས་མ་ཤེས་ཡོང་གི་རེད་ཀྱ ང་རྩ ་བའི་བོད་པ་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ ་ཤེས་དང་། འདུ ་ཤེས་དེ་དང་འདྲ ེས་ནས་བོད་མིའི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩ ོད་ཐོག་ཧ་ལས་པའི་སེམས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་རེད། འདས་པའི་ལོ་ ༥༡ རིང་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་དུ ་ཡོད་པའི་བོད་པ་རྣ མས་མི་རབས་བརྗ ེས་འགྲ ོ ་གི་ཡོད་ཀྱ ང་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི ་རིག་གཞུ ང་དང་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ ་གྲུ  བ། བྱ མས་བརྩ ེ། དེ་བཞིན་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩ ོད་དེ་དག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་རྒྱུ   ན་འཛིན་ཐུ བ་རྒྱུ   ར་གདེང་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན། གཞིས་ལུ ས་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༣༩
རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ཆ་བཞག་ན། འདས་པའི་ལོ་ ༥༠། ༦༠ དེའི་རིང་ལ་དཀའ་ངལ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་འཕྲ ད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུ ས་ད་ལྟ ་ཡིན་ཡང་དངངས་སྐྲ  ག་དང་འཇིགས་སྣ ང་འོག་བསྡ ད་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་ཇི་ཙམ་གྱ ིས་དངངས་སྐྲ  ག་དང་འཇིགས་སྣ ང་ཡོད་པ་དེའི་ཚད་ཀྱ ིས་མི་རིགས་ཀྱ ི་ལྟ ་བ་དེ་ཤུ གས་ཆེ་རུ ་དང་གཏན་དུ ་འགྲ ོ་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ ༥༠། ༦༠ དེའི་ནང་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་དེས་ག་རེ་མཚན་གྱ ི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ  ་ནག་གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གི་གཞུ ང་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱ ི ་གནས་ཚུ ལ་ཁས་ལེན་དང་བསྟུ  ན་པའི་གཉིས་ཕན་གྱ ི ་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ   ་མ་གཏོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དྲ ག་གནོན་བྱ ས་ཏེ་བོད་ཀྱ ི་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་སེལ་ཐུ བ་ཀྱ ི་མ་རེད། ཅེས་ངོས་ཀྱ ིས་དེ་རིང་གྲ ོགས་པོ་ཚའི་མདུ ན་དུ ་བརྗ ོད་འདོད་བྱུ  ང། གྲ ོགས་པོ་ཁྱ ེད་རྣ མ་པ་ཚ་ཡིན་ནའང་དུ ས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་བོད་པའི་བདེན་རྒྱ  བ་བྱ ས་ནས་བཞུ གས་པ་རེད། ང་ཚ་བོད་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་མཁན་དེ་དག་ང་ཚ་བོད་པའི་ཕྱ ོགས་སྲུ  ང་སྟ ེ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་བ་ཞིག་མ་རེ ད། ང་ཚ་བོད་པའི་འཐབ་རྩ ོད་དེ་བདེན་པའི་འཐབ་རྩ ོད་ཡིན་སྟ བས་བདེན་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ཕྱ ོགས་ལྷུ  ང་ཐོག་ནས་བོད་པར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ས་པ་ཞིག་མིན། ཞེས་ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་པར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཁྱ ེད་རྣ མས་ནས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་བདེན་རྒྱ  བ་གནང་བ་དེས་བོད་མིའི་སེམས་ཤུ གས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ   ར་ཕན་ཡོད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླ ིང་འདིའི་སྟ ེང་བླ ོ་གཟུ ་བོར་གནས་པའི་མི་འབུ མ་ཕྲ ག་ས་ཡ་མང་པོར་བོད་པའི་བདེན་པའི་གནས་ཚུ ལ་རྟ ོགས་རྒྱུ   ར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་ཡོད། ལྷ ག་པར་རྒྱ  ་ནག་མི་མང་དུ ང་ཕྱུ  ར་བཅུ ་གསུ མ་ཡོད་པའི་ནང་རྒྱ  ་གཞུ ང་ནས་གསར་འགྱུ  ར་དམ་བསྒྲ  གས་ཤུ གས་ཆེ་བྱ ས་པ་དང་། གནས་ཚུ ལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་འཁྱ ོག་བཤད་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད་ཀྱ ང། དེང་གི་ཆར་འཛམ་གླ ིང་ཕྱ ི་ཕྱ ོགས་དང་འབྲ ེལ་ལམ་རྒྱ  ་ཆེ་ཆགས་ཡོད། དེ་མིན་འཕྲུ  ལ་ཆས་དང་དྲ ་རྒྱ  འི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུ ལ་ག་རེ ་ཡིན་ཡང་གོ ་ཐུ བ་རྒྱུ   ་

ཆགས་ཡོད་པར་བརྟ ེན། རྒྱ  ་ནག་མི་མང་ནང་བོད་ཀྱ ི ་བདེན་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་རྒྱུ   ར་ཁྱ ེད་རྣ མ་པའི་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་དང་འཛམ་གླ ིང་ཕྱ ི ་ལོག་ནས་དོ་སྣ ང་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུ  ང་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་རྣ མས་ནས་ད་ལྟ ་བར་དུ ་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ ་གྲུ  བ་འབྲ ས་ཐོན་རྒྱུ   ་ཡིན་པ་ཧ་ལམ་བརྒྱ  ་ཆ་བརྒྱ  ་ཐམ་པ་བརྗ ོད་ཐུ བ་ཀྱ ི་རེད། གཙ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ  ་ནག་རང་གི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་འདས་པའི་ལོ་དྲུ  ག་ཅུ ་དེའི་རིང་ལ་ཧ་ལས་པའི་འགྱུ  ར་བ་ཕྱ ིན་ཡོད། སྔ ་མོ་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༤། ༡༩༥༥ ངོས་རང་རྒྱ  ་ནག་ཏུ ་བསྐྱ  ོད་སྐ བས་ཀྱ ི་རྒྱ  ་ནག་དང་དེང་སང་གི་རྒྱ  ་ནག་བསྡུ  ར་ཐབས་མེད། འགྱུ  ར་བ་ཞེ་དྲ ག་ཕྱ ིན་ཚར་བ་རེད། འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ིའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་འགྱུ  ར་བ་ཞེ་དྲ ག་ཕྱ ིན་ཚར་བ་རེད། དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་སྔ ་མོ་ཡུ ་རོབ་ཤར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་ཀོ་རོ་ཤི་ཡ་དང་པོ ་ལེན་ཌིར་ཆ་བཞག་ནའང་དེ ་སྔ ་ང་ཚ ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་མྱ ོང་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ཆ་རང་དབང་ཐོབ་ཡོད། དེ་བཞིན་ལྷ ོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ཆ་བཞག་ནའང་དེ་སྔ ་མི་རིགས་དབྱ ེ་འབྱ ེད་ཆེན་པོའ་ིའོག་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲ ག་མྱ ངས་ཡོད། དེ་དག་ལའང་འགྱུ  ར་བ་ཕྱ ིན་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་སྤྱ  ི་ཡོངས་སུ ་འགྱུ  ར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱ ིན་ཡོད། རྒྱ  ་ནག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་འགྱུ  ར་བ་ཞེ་དྲ ག་ཕྱ ིན་ཡོད། ཉེ་ཆར་རྒྱ  ་ནག་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱ ི ་མི་སྣ ་ཙམ་དུ ་མ་ཟད། གུ ང་ཁྲ ན་ཏང་གི་དབང་འཛིན་པའི་ནང་ནས་ཀྱ ང་ད་ཆ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ི ་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ  ་ཟེར་ཡང་འདྲ ། གང་ལྟ ར་གཏམ་ཞིག་སླ ེབ་ཡོང་གི་ཡོད། འགྱུ  ར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན། ལོ་ ༥༠། ༦༠ གོང་ལ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ འི་གཏམ་གླ ེང་བྱ ེད་མཁན་བྱུ  ང་ན་ལམ་སེང་བཙན་ཁང་ནང་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ་རྒྱུ   ་རེད། ད་ཆ་དེ་འདྲ ་མི་འདུ ག ཏང་གི་འགོ་ཁྲ ིད་ནང་ལ་ཆབ་སྲ ིད་ཀྱ ིས་འགྱུ  ར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱ ི་སྲ ིད་བྱུ  ས་དེར་བསྐྱ  ར་ཞིབ་བྱ ེད་དགོས་ཀྱ ི་འདུ ག་ཟེར་བའི་སྐ ད་ཆ་འཐོན་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཧ་ལས་པའི་འགྱུ  ར་བ་རེད། བདེན་པ་ཟེར་བ་དེ་ག་དུ ས་

ཡིན་ནའང་འགྱུ  ར་བ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚ་བོད་པའི་གནས་ཚུ ལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་དེ་ཙམ་སོང་རྗ ེས་སུ འང་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་གི་མེད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན་ང་ཚར་བདེན་པ་ཡོད་སྟ བས་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་བྱ ེད་བཞིན་ཡོད། མི་གཅིག་གི་མདུ ན་དུ ་སྐ ད་ཆ་མི་འདྲ ་བ་གཅིག་བཤད། རྒྱ  ་མི་གཅིག་ཐུ ག་ན་སྐ ད་ཆ་མི་འདྲ ་བ་གཅིག་བཤད། བོད་པ་ཐུ ག་ན་སྐ ད་ཆ་མི་འདྲ ་བ་གཅིག་བཤད། གྲ ོགས་པོ་གཅིག་ཐུ ག་ན་སྐ ད་ཆ་མི་འདྲ ་བ་གཅིག་བཤད། དེ་འདྲ ་བྱ ེད་དགོས་རྒྱུ   ་མེད། གང་ལྟ ར་མི་མཐོ་དམའ་སུ ་འདྲ ་ཞིག་ཐུ ག་ཀྱ ང་སྐ ད་ཆ་གཅིག་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗ ོད་ན་ང་ཚར་བདེན་པ་ཡོད། ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་བྱ ས་ནས་འགྲ ོ་གི་ཡོད། འདི་ང་ཚའི་ནུ ས་པ་དང་སྟ ོབས་ཤུ གས་ཡིན། མེ་མདའ་དང་དྲ ག་པོའ ་ིསྟ ོབས་ཤུ གས་ཟེར་རྒྱུ   ་དེ་འཕྲ ལ་སེལ་རེད་མ་གཏོགས་ཕུ གས་རྒྱ  ང་རིང་པོར་ཁུ ངས་འཁྱ ོལ་ཐབས་མེད། འཛམ་གླ ིང་སྒྱུ   ་མའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་གྱ ི་སྡ ིངས་ཆ་འདིའི་སྒ ང་ལ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲ ག་བསྟ ན་ཚར་བ་རེད། གཅིག་ཤོད་བདེན་པའི་རྒྱུ   ་མཚན་གྱ ི་ཐོག་ནས་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་གྱ ི་འཐབ་རྩ ོད་བྱ ེད་པའི་ནུ ས་པ་དེ་ནམ་ཡང་བརླ ག་རྒྱུ   ་མེད། དེར་བརྟ ེན་ཏན་ཏན་འགྱུ  ར་བ་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་ངེས་པ་རེད། ལོ་ག་དུ ས་ཡོང་གི་རེད་དམ་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་ཁག་པོ་ཡིན། ང་ཚར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་ཚ་ཡིན་ནའང་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པར་ད་ལྟ ་བཞིན་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་རོགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ལྟ ་ནང་བཞིན་བྱ ས་ནས་ཚང་མས་སེམས་ཤུ གས་བསྐྱ  ེད་དེ་ཧུ ར་ཐག་གནང་རོགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཐོག་མར་ཆགས་སྐ བས་པཎྜ ི་ཏ་ནེ་རུ ་ (Pt. Nehru) ཡོད། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱ ི་གནས་ཚུ ལ་མཁྱ ེན་གྱ ི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་སྐ བས་རེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞིན་གནང་ཐུ བ་མིན་དེ་གནས་ཚུ ལ་ཁག་ཁག་རེད། དེ་འདྲ འི་ཐོག་ནས་གང་ལྟ ར་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་ཡོད། མཐར་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས་སྐ བས་རྒྱ  ་གར་སྲ ིད་བླ ོན་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༤༠
གྱ ི ་མཚན་ཐོག་ནས་མིན་པར་ཁོང་སྐུ  ་སྒ ེར་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་བོད་པའི་ཐོག་ཤ་ཚ་དང་ཐུ གས་ཁུ ར་བཞེས་ཡོད། དེས་དྲ ིན་ལ་བརྟ ེན་ནས་ང་ཚ་རྒྱ  ་གར་ནང་དུ ་ཤེས་ཡོན་སྐ ོར་ཡིན་ནའང་རེད། གཞིས་ཆགས་དང་ཆོས་སྡ ེ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲ ་ཞིག་བཙུ གས་ཐུ བ་ཡོད། བྱ ེ་བྲ ག་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེ ་སྐ བས་དེར་མེ་སོར་མངའ་སྡ ེ ་རེད། མེ་སོར་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་སྐུ  ་ཞབས་ནི་ཇི་ལིང་ག་པ་རེད། ཁོང་ངོས་དང་ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ  ་གར་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་མྱ ང་འདས་ཀྱ ི་དུ ས་ཆེན་དུ ་ཡོང་སྐ བས་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན། ཁོང་བོད་པར་ཤུ གས་ཆེན་པོས་གདུ ང་སེམས་མཉམས་སྐྱ  ེ་དང་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚ་བཙན་བྱ ོལ་བ་ཆགས། ཕྱ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་གཞིས་ཆགས་ཀྱ ི་ས་ཆ་པཎྜ ི་ཏ་ནེ་རུ ས་འབོད་སྐུ  ལ་གནང་སྐ བས་དང་ལེན་བྱ ེད་མཁན་ཤུ གས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་ཡང་བསྐྱ  ར་འདིར་གཙ་བོ་རྒྱ  ་གར་དབུ ས་གཞུ ང་རེད། ཡང་སྒ ོས་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་འདོད་བྱུ  ང། དེ་ནས་དེ་རིང་འདིར་མང་གཙའི་ལས་འགུ ལ་བཙུ གས་ནས་ལོ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཕྱ ིན་པའི་དུ ས་དྲ ན་དང་ཆབས་ཅིག་འདིར་ཉིན་ཤས་རིང་བོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་རེད། དེ་བཞིན་ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་ཡུ ལ་གྲུ  ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་འཐུ ས་མི་དེ་འདྲ ་ཡོང་ནས་དེ་རིང་འདིར་བདུ ན་གཅིག་ཙམ་རིང་གང་ཅིའི་ཐོག་གོ་བསྡུ  ར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་དག་ཡག་པོ་ཞེ་དྲ ག་བྱུ  ང་འདུ གས་གནས་ས་ཐོག་ནས་མཐུ ན་འགྱུ  ར་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དེ་དག་ཀྱ ང་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུ  ང་འདུ ག དེ་འདྲ ་ཡིན་དུ ས་འདིར་གྲྭ  ་ཚང་རྣ མས་དང་དེ་མིན་གྲ ོང་སྡ ེ་སོ་སོའ་ིསྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཚ་ཡིན་ནའང་རེ ད། ཚང་མས་ཞེ་དྲ ག་ཡག་པོ་གནང་འདུ ག་པས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན།  གཞན་དམིགས་བསལ་ཞུ ་རྒྱུ   ་མེད། གོང་དུ ་ཚགས་གཙའི་གསུ ང་བཤད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད་པ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲ ག་གསུ ང་སོང་། དེ་བཞིན་བཀའ་

བླ ོན་ཁྲ ི་པའི་ཐོག་ནས་གསུ ང་བཤད་ཞིབ་ཚགས་པོ། ད་ལྟ ་ད་ལྟ ་ང་ཚའི་དགེ་སྐྱ  ོན་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་གང་འདྲ ་ཆགས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་གསུ ངས་སོང། ངོས་ལ་སྣ ོན་མ་ཤོད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། ཚང་མར་ཡང་བསྐྱ  ར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ་རྒྱུ   ་དང་གཞོན་སྐྱ  ེས་ཚ་སང་ཉིན་ཐུ ག་རྒྱུ   འི་དུ ས་ཚད་ཡོད། ད་ལྟ ་འདིར་ཡོད་རྒ ན་འཁོགས་ལོ་ ༧༥ ཡན་དེ་དག་ཟུ ར་དུ ་སྡ ོད་སའི་གྲ ་སྒྲ  ིག་བྱ ས་ནས་འདུ ག་པ་རྣ མས་ངོས་ནས་རྒྱུ   ས་ཡོད་ཡིན། ཐོག་མ་དྲུ  ག་ཅུ ་རེ་གྲ ངས་ནས་ས་ཆ་འདིར་གཞིས་ཆགས་འགོ་ཚུ གས་སྐ བས། ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲ ེག་བྱ ེད་རྒྱུ   ་དང་ཚ་བ་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་ཤིང་བཅད་ཟིན་པ་དེ ་དག་མེར་སྲ ེག་བྱ ས་ཏེ ་དཀའ་ལས་ཧ་ལས་བརྒྱ  བ་པ་རེད། དེ་དུ ས་ཁྱ ེད་ཚས་སོ་ནམ་ལས་ཀ་བྱ ེད་སར་ངོས་རང་ལྟ ་བར་བསྐྱ  ོད་མྱ ོང་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རྨ ོ་གླ ང་གིས་རྡུ  ང་གྲ བས་ཀྱ ང་བྱ ས་བྱུ  ང་། དེ་དུ ས་ཀྱ ི་མི་ཐོག་དེས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཧ་ལས་པ་བརྒྱ  བ་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་བྷན་དྷ་ར་ཚ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ངོས་བྷན་དྷ་རར་སླ ེབས་སྐ བས་སྡུ  ག་སྐ ད་ཞེ་དྲ ག་རྒྱ  ག་གི་འདུ ག ཚ་བ་འདིའི་ནང་ང་ཚ་ལྷ ག་པ་མི་འདུ ག ཤི་ས་རེད། ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་སྤ ོ་རོགས་ཞེས་བརྗ ོད་བྱུ  ང་། འགོ་སྟ ོད་ཨེ་ཀར་སྟ ོང་བཞི་རག་གི་ཡོད་པ་ཚད་ལྟ འི་སྟ ེང་བཞག་ཡོད། ལོ་གཉིས་པར་ངོས་འབྱ ོར་སྐ བས་ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཤི་མི་འདུ ག ཅེས་རྩ ེད་མོ་དང་སྦྲ  གས་བརྗ ོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ ར་གཞིས་ཆགས་ཁག་འགོ་སྟ ོད་སྐ བས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱུ  ང་ཡོད། སེམས་ཤུ གས་ཆག་སྟ ེ་ཡིད་ཐང་ཆད་གྲ བས་སྐ བས་སུ ་ངོས་འདིར་ཡོང་སྟ ེ་ཁྱ ེད་ཚར་སེམས་གསོ་བཏང་བ་སོགས་བྱ ས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ད་ཆ་ཡར་རྒྱ  ས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཕྱ ིན་ཡོད། ད་དུ ང་ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་དགོས། དེ་བཞིན་གྲ ོགས་པོ་རྣ མ་པ་ཚར་གཅིག་ཞུ ་འདོད་བྱུ  ང། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ཧོབ་སྟ ེ་འདིར་སླ ེབ་སྐ བས་དགོན་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་ད་ཆ་བོད་པ་ཚར་དངུ ལ་འབེལ་པོ་ཞེ་དྲ ག་འདུ ག་དགོངས་པ་དེ་འདྲ ་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ངོས་

ཀྱ ིས་དུ ས་རྒྱུ   ན་དུ ་དགོན་པ་གྲྭ  ་ཚང་རྫ ིག་པོ་བརྒྱ  བ་པ་དེ་ཚ་ཏོག་ཙམ་རྒྱ  ས་དྲ གས་འདུ ག་ཅེས་དང་པོ་ནས་སྐྱ  ོན་བརྗ ོད་བྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོད། འོན་ཀྱ ང་སྦྱ  ིན་བདག་སོ་སོས་འགྲ ོ་སོང་བཏང་ནས་བྱུ  ང་བ་ཡིན་ཙང་ངོས་ལ་བརྗ ོད་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ཁྱ ེད་རང་ཚའི་དགོངས་པར་གཞིས་ཆགས་ཡོངས་རྫ ོགས་གྲ ་སྒྲ  ིག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་དགོངས་རྒྱུ   ་མེད། གསེང་གསེང་ལ་ཁྱ ིམ་ཚང་སྐྱ  ོ་པོ་དེ་འདྲ ་ངོས་རང་གནམ་གྲུ  འི་ནང་ཡོང་སྐ བས་མཐོང་གི་འདུ ག དགོན་པ་དེ་ཚའི་གྲ ས་ཞེ་དྲ ག་གྲ ་རྒྱ  ས་པོ་འདུ ག འོན་ཀྱ ང་ཞིང་ཁའི་དཀྱ ིལ་ལ་གཞིས་ཆགས་ཐོག་མར་འཛུ གས་སྐ བས་ཀྱ ི ་ཁང་པ་རྙ ིང་པ་དེ་འདྲ ་ད་དུ ང་འདུ ག ངོས་ལ་དུ ས་ཚད་མེད་ཁར་གཟུ གས་པོས་ལྕ ོགས་མ་ལྕ ོགས་ལ་བརྟ ེན་འགྲ ོ ་ཐུ བ་ཀྱ ི་མི་འདུ ག་ཀྱ ང་སྔ ་མོ་ནས་གཞིས་འགོ་དང་ས་གནས་ཀྱ ི་ཚགས་པ་སྐྱ  ིད་སྡུ  ག་ཡོད་པ་དེ་ཚར་ཁྱ ིམ་ཚང་སྐྱ  ོ་པོ་དེ་དག་ལ་ལྟ ་རྟ ོག་ཡག་པོ་བྱ ས་ན་མ་གཏོགས་ཁྱ ོན་ནས་སྒྲ  ིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱ ི་ཡོད། ཁྱ ིམ་ཚང་སྐྱ  ོ་པོ་དེ་ཚའི་ཨ་མ་རྒ ན་གཅོང་དང་ཕྲུ  ་གུ ་ཆུ ང་ཆུ ང་ཡང་ན་ཕྲུ  ་གུ ་དབང་པོ་སྐྱ  ོན་ཅན་ཡོད་པ་དེ་ཚར་དམིགས་བསལ་དོ་སྣ ང་བྱ ས་ཏེ་ལྟ ་རྟ ོག་མ་བྱ ས་ན་ང་ཚའི་སྤྱ  ི་ཚགས་འདི་བྱ མས་པ་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་ཡོད་པའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཤིག་ཡིན་བརྗ ོད་བཞིན་དུ ་སྐྱ  བས་མེད་མགོན་མེད་དེ་ཚ ་བདག་མེད་དུ ་ལྷ ག་ཚ་ང་ཚས་ཁ་ནས་བརྗ ོད་བཞིན་པའི་བྱ མས་བརྩ ེའི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཟེར་རྒྱུ   ་དང་ལག་ལེན་ངོ་མ་གཉིས་མ་མཚུ ངས་པ་རེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁྱ ེད་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ས་ནས་ལྟ ་དགོས། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དགོན་པ་གྲྭ  ་ཚང་དངུ ལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཚས་ལྟ ་རྟ ོག་བྱ ་རྒྱུ   འི་འགན་ཡོད། མཆོད་རྫ ས་རྫ ིག་པོ་དེ་འདྲ ་བཟོ་གིན་སྡ ོད་པ་ལས་སྐྱ  ོ་པོ་དེ་ཚར་རོགས་པ་མང་ཙམ་བྱ ས་ན་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དགྱ ེས་པ་སྐྱ  ེ་རྒྱུ   ་དེ་ཡག་གི་རེད། དེར་བརྟ ེན་དགོན་པ་གྲྭ  ་ཚང་ཚས་འདི་དགོངས་པར་བཅངས། དགོན་པ་འཛུ གས་སྐྲུ   ན་བྱ ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག གལ་ཆེ་ཤོས་བསླ བ་པ་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས་ཏེ་ཁ་སང་བརྗ ོད་པ་ལྟ ར་གཟི་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༤༡
རྗ ིད་ཁོག་སྟ ོང་ལྟ ་བུ ་མིན་པ་བྱ ེད༌དགོས། གཉིས་ནས་སོ་སོའ་ིདགོན་པའི་འཁྲ ིས་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱ ིམ་ཚང་སྐྱ  ོ་པོ་དེ་ཚར་ལྟ ་རྟ ོག་དམིགས་བསལ་བྱ ་རྒྱུ   ་དེ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ  ་ཚང་ཚར་སྦྱ  ིན་བདག་མང་པོ་འདུ ག སྦྱ  ིན་བདག་ཚར་འབོད་སྐུ  ལ་བྱ ས་ཏེ་ཁྱ ིམ་ཚང་སྐྱ  ོ་པོ་འདུ ག་ཅེས་དེ་ཚའི་མིང་དང་ལོ་རྒྱུ   ས་བཀོད་དེ་རོགས་རམ་འཚལ་ཐུ བ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་ནས་འཐུ ས་མི་ཕེབས་པ་ཚར་འདི་ཞུ ་འདོད་བྱུ  ང། སྐྱ  ོ་པོ་ད་དུ ང་ཡོད། ང་ཚས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད། ཕྱ ོགས་མཚུ ངས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་དེ་ཚ་ད་དུ ང་སྤུ  ས་དག་ཏུ ་གཏོང་རྒྱུ   འི་མཚན་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞེ་དྲ ག་ཡོད། གཞན་ཞུ ་རྒྱུ   ་གང་ཡང་མེད། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་རྒྱ  ས་སྩ ལ་ཡོད། ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྦ ེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  འི་དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༣ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ ་ཕྱ ོགས་སྦ ེལ་ཀོ བ་ཏུ ་རྟ ེན་གཞི་བྱ ས་པའི་བོད་མིའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཐུ ན་མོང་ནས་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་བཞིན་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨ ིན་སྩ ལ་ཐོབ་སྟ ེ ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྦ ེལ་ཀོ བ་བོད་ཕྲུ  ག་ཁྱ ིམ་སྡ ེ ར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་དགེ་ལས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ་མ་ཟད། སླ ོབ་མ་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་བརྩ ེ་བ་ཆེན་པོས་འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་ཀྱ ི་ལྗ གས་ལུ ང་སྩ ལ་ཡོད། དེ་ལྟ ར་ཁུ ལ་དེའི་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཁག་གི་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་ཚང་འཛམས་བྱུ  ང་བ་རྣ མས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བའི་ནང་། བོད་མི་བཙན་བྱ ོལ་བའི་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ནི་བཙན་བྱ ོལ་བའི་ནང་ནས་སྒྲ  ིག་འཛུ གས་ཚགས་ཚུ ད་ཤོས་དང་གྲ ་སྒྲ  ིག་ཤོས་ཡིན། བོད་ནང་དགོན་སྡ ེ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲ  གས་དང་གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་རྣ མས་ལ་ཕ་མེས་ཀྱ ི་སྐ ད་ཡིག་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་རྒྱུ   ར་དཀའ་ངལ་འཕྲ ད་བཞིན་ཡོད་སྐ ོར་ངོ་སྤྲ  ོད་དང་སྦྲ  གས། མ་འོངས་སོན་རྩ ར་གྱུ  ར་བའི་སླ ོབ་མ་ཚར་འདབ་ཤོག་གཉིས་ལྡ ན་ཡོང་ཆེད་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་ཧུ ར་བརྩ ོན་བྱ ེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟ ོན་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། གལ་ཏེ་བོད་ནང་གནས་ཚུ ལ་ཡག་པོ་དང་བཀྲ ་ཤིས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ང་ཚ་འདིར་སོ་སོ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ས་ཏེ་རང་མགོ་གང་ཐོན་བྱ ས་ན་མ་འགྲ ིག་པ་མེད། སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱ ི་ལུ ང་པ་དེར་གནས་ཚུ ལ་ཧ་ལས་པའི་ཐབས་སྐྱ  ོ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་གིས་ང་ཚར་

རེ་བ་ཞིག་རྒྱ  ག་གི་ཡོད་སྟ བས་ལས་འགན་ཞིག་འཁྲ ིད་ཀྱ ི་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ལས་འགན་དེ་སྒྲུ   བ་པར་བོད་པའི་ངོ་བོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད། དེ་ཡོང་བར་ཕྱ ོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚ་བོད་པའི་བོད་ཡིག་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་གནའ་རབས་ཀྱ ི ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་ལྟ ་གྲུ  བ་མཚན་

པའི་རིག་གཞུ ང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་རྒྱུ   ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ང་ཚ་ནང་པ་ཞིག་གིས་ངོས་ནས་བཤད་ན་དུ ས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་རེད། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེང་དུ ས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས་ཞེས་ངོས་ཀྱ ིས་རྟ ག་པར་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ཡོད། ང་ཚ་རྒྱ  ་གར་ལ་བསླ ེབས་ཏེ་བོད་ཀྱ ི་ཆོས་དང་རིག་གཞུ ང་གཅིག་པུ འི་འགྲ ིག་གི་ཡོད་ན། དགོན་པ་ཁག་དེ་དག་བསྐྱ  ར་གསོ་བྱ ས་ན་དེས་མ་འགྲ ིག་པ་ཕལ་ཆེར་མེད། འོན་ཀྱ ང་དེ་མ་རེད། སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚས་གང་ལྟ ར་མིའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་དེང་དུ ས་

ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དང་། བོད་རང་ཉིད་ཀྱ ི་གནའ་རབས་ཀྱ ི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་ཡོད་པ་ཞིག་བྱ ེད་དགོས། དེ་ལྟ ར་བྱུ  ང་ན་སོ་སོའ་ིམི་ཚ་ཡིན་ནའང་སྐྱ  ིད་པ་ཡོང་གི་རེད། གང་ལྟ ར་བོད་མི་རིགས་སྤྱ  ི་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་བྱ ེད་དགོས་བསམ་སྟ ེ ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཧུ ར་ཐག་བྱ ེད་དགོས། དེར་བརྟ ེན་ཁྱ ེད་

རང་ཚས་ཉིན་མ་གཅིག་ཀྱ ང་འཕྲ ོ ་བརླ ག་ཏུ ་མ་གཏང་བར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ལ་ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་ཡོད། ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་ཚར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་སྟ ངས་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་སྐ བས་ང་ཚ་དཔེ་ཆའི་ནང་ཐོས་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ་དང་། བསམ་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ། སྒ ོམ་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ་ཅེས་གསུ ངས་ཡོད། སྔ ོན་ལ་དགེ་རྒ ན་གྱ ི་བསླ བ་པ་དེ་དག་ཉན། དེ་ནས་དགེ་རྒ ན་གྱ ི་བསླ བ་པ་དང་དེབ་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་སྐྱ  ོར་བ་ཙམ་མིན་པར། དགེ་རྒ ན་གྱ ིས་བསླ བ་པ་དང་། དེབ་ནང་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༤༢
ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་སོ་སོའ་ིབསམ་བླ ོས་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ས་ཏེ ་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་དེ་ལ་བསམ་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ་ཟེར། དང་པོ་ཐོས་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་ཐོས་ཏེ་དེ་ཡིན་པ་རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས་མེད། རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་སོ་སོའ་ིབསྐྱ  ར་དུ ་བསམ་བླ ོས་བརྟ ག་དཔྱ ད་བྱ ས་ཏེ་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་དེ་ལ་བསམ་བྱུ  ང་གི་ཤེས་རབ་ཅེས་བརྗ ོད་ཀྱ ི ་ཡོད། དེ་ནས་བསམ་བླ ོ་བཏང་སྟ ེ་སོ་སོར་ངེས་པ་རྙ ེད་པ་དེ་གོམས་འདྲ ིས་ལ་བརྟ ེན་ནས་འགྲ ོ་རྒྱུ   ་དེར་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་གསུ མ་གྱ ི ་གོ་རིམ་འགྲ ོ ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེར་ཡོད་བོད་རིགས་སླ ོབ་དགེ་རྣ མས་ལ་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། གླ ་ཕོགས་བཟས་ཏེ་ཟླ ་རེ་ལོ་རེ་གང་འཁྱ ོལ་སོགས་མིན་པར་ང་ཚའི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བསྒྲུ   བ་དགོས་ཡོད་བསམ་པའི་ཐོག་སོ་སོའ་ིནུ ས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཕྲུ  ་གུ ་ཚར་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ོད་རྒྱུ   ་དང་། སླ ོབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ད་དེ་ཀླ ད་པ་ཡར་རྒྱ  ས་གཏོང་རྒྱུ   ་ཙམ་མིན་པར་ཕྲུ  ་གུ ་མི་རེ་ངོ་རེ་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་། ཡ་རབས། སྤྱ  ི་སེམས་ཡོད་

མཁན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ   ར་དགེ་རྒ ན་རྣ མས་ནས་ཞར་དང་ཞོར་ལ་བསླ བ་བྱ ་རྒྱ  ག་རྒྱུ   ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཁྱ ེད་རང་ཚས་དགོངས་པར་བཅང་། ད་ལྟ ་དམིགས་བསལ་བོད་པའི་གནས་སྟ ངས་དུ ས་ཚད་གཉན་འཕྲ ང་ཅན་འདིའི་འོག་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་འཚར་ལོངས་བྱ ེད་མཁན་དེ་དག་ལ་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ོད་མཁན་ཡིན་དུ ས་ཧ་ལས་པའི་འགན་དང་ཕུ གས་རྒྱ  ང་རིང་པོའ ་ིབོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་དག་དང་འབྲ ེལ་བ་ཡོད་སྟ བས་ཁྱ ེད་རང་ཚས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་རོགས་ཞེས་བཀའ་སྩ ལ་བ་དང་སྦྲ  གས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ ོའ ་ིཐོག་ཕེབས་པའི་རྒྱ  ་གར་དགེ་རྒ ན་རྣ མས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་ཡོད། གཞན་ཡང་མཛད་སྒ ོའ་ིཐོག་ཉེ་འཁོར་ས་གནས་ཁག་གི་མཐོ་སླ ོབ་སླ ོབ་མ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་ཁ་ཤས་བཅར་ཡོད་པ་རྣ མས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ་ཕེབས་དོན། ཁྱ ེད་རང་ཚ་ལོ་ཉི་ཤུ ར་སླ ེབས་སྐ བས་མི་ཚ ་གཏིང་ཚུ གས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། རྣ མ་གཡེང་དང་ཁོར་ཡུ ག་གིས་རྐྱ  ེན་མི་ཚ་སྟ ོང་ཟད་དུ ་འགྲ ོ ་རྒྱུ   ར་ཉེན་

ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད། ཁྱ ེད་རང་ཚ་མཐོ་སླ ོབ་ཏུ ་སྐྱ  ོད་བཞིན་པ་རྣ མས་མི་ཚ་དར་མའི་འགོ་ཚུ གས་ཡོང་དུ ས་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ད་ལྟ ་ངོས་ཀྱ ིས་བོད་སྤྱ  ི་པའི་དོན་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་སེམས་ནང་ཡང་ཡང་དྲ ན་གསོ་བཏང་སྟ ེ ་ངས་བོད་མི་རིགས་ཀྱ ི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུ   བ། གཞིས་ལུ ས་རྒྱ  ་ཆེའི་མི་མང་གིས་རེ་བ་བཅོལ་བ་དེ་སྒྲུ   བ་ཐུ བ་པ་ཞིག་བྱ ས་བསམ་ནས་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་ཐོག་ཤུ གས་རྒྱ  ག་དགོས། ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་བྱ ེད་པ་དང་། འཁྱ མས་ཉུ ལ་འཁྲ བ་རྒྱུ   ་སོགས་མ་བྱ ས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱ ེད་དགོས། ཞེས་བཀའ་སླ ོབ་ལམ་སྟ ོན་ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་སྩ ལ་ཡོད། མཛད་སྒ ོ་གྲུ  བ་བསྟུ  ན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྣ མ་གྲ ོལ་གླ ིང་དགོན་པར་ཆིབས་༸ཞལ་བསྒྱུ   ར་སྐ བས་བྱ ིས་པ་ཚས་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་ངང་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ངང་སྒུ  ག་ཡོད་པ་གཟིགས་རྗ ེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐང་དུ ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱ ིས་སླ ོབ་ཕྲུ  ག་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་གཏོང་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད་ལྷ ན་དུ ་སྐུ  ་པར་ཡང་བསྒྲ  ོན་ཡོད་པ་བཅས། ། 
སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང་མའི་མཐོ་སླ ོབ་མདོ་སྔ གས་རིག་པའི་འབྱུ  ང་གནས་ཀྱ ི་བསླ བ་པ་མཐར་སོན་གྱ ི་མཛད་སྒ ོའ་ིཚགས་མགོན་དུ ་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་པ། 
༄༅། ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༣ ཉིན་སྤྱ  ི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་རྣ མ་གྲ ོལ་གླ ིང་སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང་མའི་མཐོ་སླ ོབ་མདོ་སྔ གས་རིག་པའི་འབྱུ  ང་གནས་ཀྱ ི ་བསླ བ་པ་མཐར་སོན་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཁྱ ེར་སྩ ོལ་བའི་མཛད་སྒ ོ་ཐེངས་དྲུ  ག་པའི་ཐོག་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་པ་བཞིན་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བཀའ་དྲ ིན་བསྐྱ  ངས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ ་དྲ ོ་ཆུ ་ཚད་ ༡༡ ཐོག་གཙུ ག་ཁང་དུ ་དགའ་ལྡ ན་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཤར་བྱ ང་ཆོས་རྗ ེ་རྣ མ་གཉིས་མཆོག  སྨ ིན་གླ ིང་འཁོར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག  ས་སྐྱ  འི་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག འབྲ ི་གུ ང་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་མཁན་པོ་

རྣ མ་པ། སེར་འབྲ ས་དགའ་གསུ མ་གྱ ི་མཁན་པོ་ལས་ཟུ ར་རྣ མ་པ། བཙན་བྱ ོལ་བོད་གཞུ ང་གི་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུ མ་གྱ ི་མཛད་གཙ་རྣ མ་པ། ཕྱ ི་རྒྱ  ལ་གྲ ོས་ཚགས་ཁག་གི་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པ། ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ ེའི་བླ ོན་ཆེན་གྱ ི་དབུ ས་ས་གནས་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མ་པ། འབྲ ས་ལྗ ོངས་དང་མོན་ཡུ ལ་གྱ ི་སྐུ  ་ཚབ་རྣ མ་པ། ཚགས་བཅར་པ་རྣ མ་པ། དགེ་འདུ ན་འདུ ས་པ་རྒྱ  ་མཚ་དང་བཙུ ན་མ་རྣ མ་པ། རྒྱ  ་ཆེའི་མང་ཚགས་བཅས་མི་གྲ ངས་ ༦༠༠༠ བརྒ ལ་བའི་དབུ ས་སྔ ་འགྱུ  ར་རྙ ིང་མའི་མཁན་ཆེན་ཚ ་དབང་རྒྱ  ་མཚ་མཆོག་སོགས་ཀྱ ིས་སྤ ོས་སྣ ེ་དང་དུ ང་རྒྱ  ་སེར་སྦྲ  ེངས་བསྟ ར་སྒྲ  ིག་གིས་གདན་འདྲ ེན་ཞུ ས་ཏེ་གཙུ ག་ལག་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

མཚམས་རྟ ེན་གཙ་ཐུ བ་པའི་སྐུ  ་བརྙ ན་མདུ ན་དུ ་སྣ ང་གསལ་ཞལ་ཕྱ ེ་མཛད། དེ་ནས་བཞུ གས་ཁྲ ི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུ  ན་རྙ ིང་མའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཎྜ ལ་རྟ ེན་གསུ མ་འདེགས་འབུ ལ་ཞུ ས། དེ་རྗ ེས་མཁན་ཆེན་ཚ་དབང་རྒྱ  ་མཚ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ ོ་ངོ་སྤྲ  ོད་སྙ ན་སྒྲ  ོན་ཞུ ས་མཚམས་བཤད་གྲྭ  འི་དྲུ  ང་ཆེ་བསོད་ནམས་ཉི་མས་བསླ བ་པ་ཐར་སོན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི ་མཚན་གཞུ ང་སྒྲ  ོགས་སྦྱ  ང་དང་འབྲ ེལ་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱ ག་འཁྱ ེར་གསོལ་སྩ ལ་བཀྲ ིན་ཆེ་བ་གྲུ  བ་མཚམས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ  ་མདུ ན་དུ ་རྒྱུ   ད་སྡ ེ ་གོང་འོག་ཐོན་པའི་སླ ོབ་མ་ཡོངས་ནས་བསྟ ན་འགྲ ོ་སྤྱ  ིར་



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  ། བོད་དང་བོད་མི།༤༣
ཞབས་ཞུ ་རྣ མ་དག་ཞུ ་རྒྱུ   འི་དམ་བཅའ་ཕུ ལ། དེ་ནས་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་གཞུ ང་གི་ཤེས་རིག་དྲུ  ང་ཆེ་སྐུ  ་ཞབས་ཨེམ་མ་ལྷ ན་གྷ ོ་པལ་ལགས་ཀྱ ིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགུ ང་གྲ ངས་དང་མཉམ་པའི་སྐུ  ་པར་སྣ ་ཚགས་བསྒྲ  ིགས་པ་ཞིག་འབུ ལ་ལམ་ཞུ ས་རྗ ེས་གསུ ང་བཤད་གནང་། དེ་རྗ ེས་བཀའ་ཁྲ ི་མཆོག་གིས་གསུ ང་བཤད་གནང་དོན། སྐྱ  བས་རྗ ེས་གྲུ  བ་དབང་དམ་པ་དེའི་ཐུ གས་རྗ ེའི་འཕྲ ི ན་ལས་ཀྱ ིས་བཤད་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་འཛིན་མཁན་གྲ ངས་ལས་འདས་པ་བྱུ  ང་བར་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་དང་། རྣ མ་པ་ཚས་མུ ་མཐུ ད་གནང་རོགས་ཞུ ་རྒྱུ   ་ཡིན། དེ་བཞིན་འདི་གར་བོད་རྒྱ  ལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པར་རྣ མ་གྲ ོལ་གླ ིང་དགོན་དང་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླ ིང་གིས་གཙས་འབྲ ེལ་ཡོད་མང་པོས་རྒྱ  བ་སྐྱ  ོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ། ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་གསུ ང་བཤད་གྲུ  བ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐྱ  བས་རྗ ེ་གྲུ  བ་དབང་དཔལ་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱ ི་ཡང་སྲ ིད་མྱུ  ར་བྱ ོན་སྐྱ  བས་འཇུ ག་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲ ེལ་སླ ོབ་འབངས་ཡོངས་ལ་འདི་ཕྱ ི་གཉིས་ཕན་གྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་ཟབ་མོ་བཀའ་དྲ ིན་སྩ ལ་རྗ ེས་རྣ མ་གྲ ོལ་གླ ིང་གི་དབུ ་འཛིན་གྱ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ ས་མཛད་སྒ ོར་ཕེབས་པའི་སྐུ  ་མགྲ ོན་རྣ མས་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ཞུ ས་རྗ ེས་མཛད་སྒ ོ་དངོས་གཞི་གྲ ོལ་བ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉིན་དགུ ང་ལྗ གས་སྨ ིན་རྣ མ་གྲ ོལ་གླ ིང་དུ ་མཛད་རྗ ེས་ཁུ ལ་དེའི་མཛད་འཕྲ ིན་ཁག་ཡོངས་སུ ་ལེགས་པར་གྲུ  བ་སྟ ེ་སྦ ེང་ལོར་དུ ་ཆིབས་༸ཞལ་བསྒྱུ   ར། ། ༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀེ་ར་ལའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཀོ་ཆིར་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཆོས་ལུ གས་རང་དབང་མཐུ ན་ཚགས་སུ ་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་བ། 
༄༅། ། ཕྱ ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ ་ ༩ ཚས་ ༤ ཉིན་རྒྱ  ལ་སྤྱ  ིའི་ཆོས་ལུ གས་རང་དབང་མཐུ ན་ཚགས་ (IARF) ཀྱ ི་ཚགས་འདུ ་སྐ བས་ ༣༣ ཐོག་ཇི་ལྟ ར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ས་དོན་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྦ ེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ནས་ཆིབས་སྒྱུ   ར་བསྐྱ  ངས་ཏེ་རྒྱ  ་གར་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡ ེའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ཀོ་ཆིའི་ (Kochi) གནམ་ཐང་དུ ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐ བས་རྒྱ  ་གར་སྲ ོལ་རྒྱུ   ན་གྱ ིས་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ ་ཞུ ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་བོད་མི་རྣ མས་ཀྱ ིས་ལག་ཏུ ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དགའ་དད་སྤྲ  ོ་གསུ མ་གྱ ིས་ཕེབས་བསུ ་གཟབ་རྒྱ  ས་ཞུ ས་ཡོད། ཚགས་འདུ ་དབུ ་འཛུ གས་ཀྱ ིས་ཐོག་མར་ཡེ་ཤུ ་དང་། ཧིན་ཌུ ། ཉི་ཧོང་ཤིང་ཊོའ་ིརྗ ེས་འཇུ ག་པ། བྷ ་ཧའི། སིཀཛ་ར་སི་ཊེནཁ་ཆེ་བཅས་ཆོས་ལུ གས་ཁག་ ༡༢ ཙམ་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་གསུ ང་འདོན་གནང། དེ་རྗ ེས་ཉི་ཧོང་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལྷ ན་ཚགས་ (Japan Yoga Association) ཞེས་པའི་ཚགས་པ་དེས་འཁྲ བ་སྟ ོན་ཞིག་གཟིགས་འབུ ལ་ཞུ ས་གྲུ  བ་མཚམས་ཚགས་འདུ ་དངོས་གཞི་དབུ ་འཛུ གས་སྐ བས་༸གོང་ས་༸སྐྱ  བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇོན་པོལ་གཉིས་པའི་ཚགས་ཁང་ནང་ (Beyond Conflict Reconciliation-Challenges of 

21st Century) ཞེས་པའི་བརྗ ོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་དོན། མི་སོ་སོར་ཆོས་ལུ གས་ཇི་འདྲ ་ཞིག་ཉམས་སུ ་ལེན་མིན་རང་དབང་ཆ་ཚང་དགོས། ཆོས་ལུ གས་ཚང་མའི་ནང་གཞི་རྩ འི་འགྲ ོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་བཟང་པོའ་ིབསླ བ་བྱ ་གསུ ངས་ཡོད། ཧིན་ཌུ ་དང་ཡེ་ཤུ ། ཁ་ཆེ། གཅེར་བུ ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་པ། སིཀ་བཅས་ཆོས་ལུ གས་ཚང་མའི་ལྟ ་གྲུ  བ་དང་ཆོས་བྱ ་ཚུ ལ་གྱ ི་རྣ མ་པ་མི་འདྲ ་བ་ཙམ་ཡོད་ནའང་། གཞི་རྩ འི་ཆོས་ལུ གས་དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་བྱ མས་པ་དང་བརྩ ེ་བ། བཟོད་བསྲ ན། ཆོག་ཤེས་བཅས་བཟང་པོའ ་ིབསླ བ་བྱ ་དེ་དག་ལམ་སྟ ོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུ གས་དེ་དག་ཚང་མས་ཆོས་ལུ གས་གཞན་ལ་གུ ས་བརྩ ི་ཞུ ་དགོས་པའི་ལམ་སྟ ོན་ཡང་གནང་བཞིན་ཡོད། སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱ ི་ཆོས་ལུ གས་ལ་བདག་གཅེས་ཐོག་ཆོས་ལུ གས་གཞན་ལ་གུ ས་བརྩ ི་ཞུ ་དགོས། སྐ བས་རེ་མི་འགའ་རེས་ཆོས་དེ་བེད་སྤྱ  ོད་ལོག་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བླ ོ་ཕམ་རེད། དུ ས་རབས་ ༢༡ འདི་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི་དུ ས་རབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་འཆམ་མཐུ ན་གྱ ི་སྤྱ  ི་ཚགས་ཤིག་སྐྲུ   ན་རྒྱུ   ར་ཆོས་ལུ གས་ནང་ཁུ ལ་གྲ ོས་མོལ་གནང་རྒྱུ   ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད། ནུ བ་ཕྱ ོགས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚས་དེང་སྐ བས་ཆོས་ལ་དོ་སྣ ང་གསར་པ་ཞིག་བྱ ེད་འགོ་བཙུ གས་ཡོད། འཛམ་གླ ིང་གི་

རང་བྱུ  ང་གཏེར་དངོས་ལ་སྣ ང་ཆུ ང་དང་ཚད་ལས་བརྒ ལ་བས་བག་མེད་ལོངས་སུ ་སྤྱ  ད་པར་བརྟ ེན་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་ས་ཆ་འགའ་ཤས། དེ་བཞིན་བོད་དང་། ལ་དྭ གས། རྒྱ  ་ནག་བཅས་ཀྱ ི་ནང་ཆུ ་རུ ད་དང་ཐན་པ་བྱུ  ང་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ང་ཚའི་གོ་ལ་འདིར་ཀུ ན་ཁྱ བ་འགན་ཁུ ར་གྱ ི་བསམ་བླ ོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  གཞན་ཡང ་སྐ བས་དེར ་བུ ད ་མེད ་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དེང་སྐ བས་གྲ ོས་མོལ་གྱ ི ་དུ ས་རབས་འདིར་བུ ད་མེད་ཚར་དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་ཀྱ ི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲ ི་བ་ཕུ ལ་བར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། དེར་ཐེ་ཚམ་གང་ཡང་མེད། གཟུ གས་ཁམས་གྲུ  བ་ཚུ ལ་གྱ ི་ཆ་ནས་བུ ད་མེད་ཚར་བྱ མས་པ་དང་བརྩ ེ་བའི་ནུ ས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་བུ ད་མེད་ཚས་འགན་མང་ཙམ་ལེན་དགོས་ཞེས་བཀའ་ལན་སྩ ལ་བ་མ་ཟད། དྲ ི་བ་གཏོང་མཁན་གཞན་ཞིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩ ལ་དོན། དེང་དུ ས་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲ ོལ་ནང་ཀླ ད་པ་དང་འབྲ ེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་དོ་སྣ ང་སྤྲ  ོད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟ ེན་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བར་དེང་དུ ས་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲ ོལ་ནང་བཟང་སྤྱ  ོད་དང་འབྲ ེལ་བའི་སླ ོབ་སྦྱ  ོང་སྤྲ  ོད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱ ི་བཀའ་སླ ོབ་སྩ ལ། ། 



༢༠༡༠  ི་  ་དགུ་པའི་ཤེས་  །བོད་དང་བོད་མི། ༤༤


