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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་སྐྱོང་བཞིན་པ།
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་བཏོན་པ།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ རེས་

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་

ཁྱེར་མེལ་བྷོན་གྱ་ིཚོགས་ཁང་ཆ་ེམོའ་ིནང་ (Mel-

bourne Convention and Entertain-

ment Centre) དུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ 

༣༠༠༠ བརྒལ་བར་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པ་ོཞ་ིབ་ལྷས་

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་

འཇུག་པའ་ིཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།  

ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཁང་དེ་

རང་དུ་བདེ་སྐྱིད་དང་སྲོག་འཚོ་གནས་ཞེས་པའི་

བགྲ་ོགླེང་སྐབས་ལས་དང་སྐྱ་ེསྲིད་ཅེས་པའ་ིབརྗོད་

གཞིའ་ིཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

 གཞན་ཡང་དེ་ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

མ་བྱན་ཆེན་མོ། ཞེས་པའ་ིཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡའ་ིམང་

ཚོགས་ཀྱི་དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་སའི་སྙན་

གྲགས་ཅན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ལས་

ཁུངས་སུ་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཁ་ཟས་སྒྱུ་སྩལ་གྱི་

འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་

འགྲན་རྩོད་པ་བདུན་གྱིས་སོ་སོས་བཟོས་པའི་

ཞལ་ལག་གི་ཕུད་དེ་རེ་རེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་འབུལ་བཞེས་མཛད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་

དེ་ཟླ་བ་འདིའི་བདུན་ཕྲག་མཐའ་མའི་བརྙན་འཕྲིན་

གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱང་སྲིང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གྱ་ིསྔ་དྲ་ོཐོག་མར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་

རིགས། འབྲུག་པ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་

སློབ་སྩལ། ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་སྐབས་མགོན་པ་ོ

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་དང་

ནང་པ།  ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་

བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན།

 རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་ད་ེལ་ོང་ོ ༡༠༠༠ ལྷག་ཕྱིན་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བོད་ནང་

དུ་ནང་ཆོས་མ་དར་བའི་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་ནས་རྒྱ་

ནག་ནང་དར་ཚར་བ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་རིགས་

ཚོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་རྒན་པ་དང་ང་

ཚོ་དགེ་ཕྲུག་གཞོན་པ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་

བརྗོད་ན་ང་ཚོ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་གྲོས་མོལ་

དང་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི་

རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་བོད་མི་

ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་

སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཅིག་ཐོབ་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། བོད་མིའི་མང་གཙོའི་སྲིད་

གཞུང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་

ཆེད་ངོས་རང་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་

ཀྱི་འགན་དབང་ནས་རྒན་ཡོལ་

ཆ་ཚང་ཞུས་པར་བརྟེན་ད་ཆ་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོག་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་

ཀྱང་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཙམ་ཆབ་སྲིད་

འཛིན་སྐྱོང་བྱས་རྗེས་རྒས་ཡོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ལ་

བབ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་མེལ་

བྷོན་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ལེགས་པར་

གྲུབ་སྟེ་ཀེན་བྷེར་རར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཊོ་ནི་ཨེ་བྷོ་

ཊ་ (Tony Abbott) མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གཅིག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཝ་རེན་

ཊུ་་སི་ (Warren Truss) མཆོག་དང། ལྗང་ཁུ་ཚོགས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་བྷོབ་བྷ་རོན་ (Bob Brown) མཆོག  ཤེས་

ཡོན་བློན་ཆེན་པི་ཊར་གྷ་རེ་ཌ (Peter Gerrett) མཆོག་

བཅས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གསར་འགོད་

པ་ཚོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ངོས་རང་ཁུལ་འདིར་ཡོང་

རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་

འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེད་ཡོང་བ་

ཡིན།  འདི་ག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་གལ་

ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཞུ་དགོས་རིགས་ཡོད་ཚེ་ངོས་

དང་ཐུག་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱང་ད་རེས་དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་

མེད་པར་བརྟེན་དམིགས་བསལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་

དོན་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ (The 

Royal Theater National Convention Center) 

ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་བདེ་

སྐྱིད་དང་སྲོག འཚོ་གནས། བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་། (A Conversation with His Holiness the Dalai Lama on Happiness, Life & Living Love and For-

giveness' ) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་ཀེན་བྷེ་རིའི་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ས་གནས་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་ངོས་ནས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་མེ་ཁལ་ཌེན་བྷེ་ (Michael Danby) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། དེ་སྔའི་སྲིད་བློན་ཀེ་ཝིན་རུ་ཌི་ (Kevin Rudd) 

མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་གནང་བར་བློ་ཕམ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ཁོང་དེ་སྔ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་

པའི་བོད་མི་ཚོའི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཊ་ོན་ིཨ་ེབྷ་ོཊ་ིམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ། ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་བྷོབ་བྷ་ོརོན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཝ་རེན་ཊུ་ས་ིམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།རང་དབང་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཛ་ེན་ོཕོན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི ་ཉིན་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི ་

ནི ་ཝའི ་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་

ཆེན་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་

འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་

བཙན་འཁྲིད་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་

བའི་གནད་དོན་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་དང་།  ལྷག་པར་

བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་

རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་

ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་གང་དུ་

ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་སྐོར་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་

རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་

ཡོད།། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་བཞ་ིབཅུ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ ༡༥ པའ་ི

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༡༦ རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་བར་ལས་དུས་ཉིན་

གྲངས་བཅུ་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་ཁང་དུ་འཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། 

ཚོགས་མ་ིརྣམས་དུས་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག སྤྱ་ི

འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངོ་བཅར་འབྱོར་ཐོ་འགོད་

འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ལ།།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱ་ི

བོད་ནང་ག་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་ཁམས་དཀར་

མཛེས་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་རྩིས་

ཚང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་མགོ་དབྱངས་ལགས་

ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ག་ིཁྲོམ་གཞུང་དུ། “༸གོང་

ས་མཆོག་སྐུ་ཚ་ེཁྲ་ིལ་ོབརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས། སྤང་ར་ིསྣ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་

གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀློད་བཀྲོལ་གཏོང་

དགོས།'' ཞེས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མ་ིམང་པ་ོའབྱོར་ཏ་ེཁོང་

འཛིན་བཟུང་གིས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བཞིན་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག ཡང་ད་ེཉིན་གྱ་ིཆུ་ཚོད་ ༢ པ་

ཙམ་ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ། 

དཀར་མཛེས་ལམ་བྲག་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་

ལ་ོ ༢༥ སོན་པའ་ིབཙུན་མ་བྱམས་པ་ལྷ་མཚ་ོདང་། 

རང་ལ་ོ ༢༠ ཡིན་པའ་ིབཙུན་མ་རིན་དགའ་གཉིས་

ཀྱིས། “༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོསྐུ་ཚ་ེཁྲ་ིལ་ོ

བརྟན་པར་ཤོག བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མ་ི

འདུག" སོགས་ཀྱ་ིའབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ཤིང་། བོད་

རང་བཙན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཏོར་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་

ཞ་ིབའ་ིསྐད་འབོད་ཀྱི་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་འདུག 

འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མ་འགོར་བར་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་འབྱོར་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེས་

རྡུང་ཚབས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་རླངས་འཁོར་ནང་

བཅུག་སྟ་ེབཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག 



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡5

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཉེར་ལྔ་པར་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཅ། ཁྲིམས་ཁང་ནང་ནག་ཉེས་ར་འཕྲོད་

ཀྱིས་ཉེས་པ་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

ཆ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་

རྩ་འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་

གྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་

གཞིར་མ་འོས་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ།

ཇ། ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱེད་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

ཉ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའི་

ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་ འ ཕོ ་ འ གྱུ ར ་ བྱེ ད ་

དགོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

ཏ། བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་གནས། 

དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་

བཅས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཀ་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་

འོས་བསྡུ། 

བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི ་སྒྲིག་གཞི ་

གཞིར་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་དང༌། རང་དབང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་

ཡོངས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་

དེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འགན་འཁུར་ལེན་རྒྱུ།

༡༽ འོས་གཞི་གཉིས་ལ་འོས་གྲངས་འདྲ་

མཉམ་ཐོན་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འདྲ་

མཉམ་ཐོན་པའི་འོས་གཞི་གཉིས་ལ་སླར་ཡང་

མང་ཚོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ།

༢༽ སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞིག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

དང༌། བཀའ་བློན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 

རང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་

དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སུ་ཞིག་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་བློན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

བ་ཡིན་ན་ལས་བྱེད་ནས་རྩ་འཁྱུར་དགོས་པ་

ཡིན། འོན་ཀྱང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་བློན་

འཁྱུར་རྗེས་སྔོན་མའི་ཞབས་ལོ་དང་གནས་རིམ་

དེའི་རྒས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རིགས་སྒྲིག་གཞི་

ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་

འོས་འདེམས། 

འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་

སུ་བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་

མ་བརྒལ་བའི་མི་འགྲོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༣ 

པར་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་

སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཐོག་སྤྱི་མོས་བྱུང་

ན་སྨོས་མེད། མ་བྱུང་ཚེ་སྤྱི་མོས་མ་བྱུང་བའི་

འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཐོག་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་

འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས། ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་

ན་བཀའ་བློན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་

རྒྱུ། གྲོས་ཚོགས་སུ་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཐོན་

པའི་རིགས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་བློན་

དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཏོན་

པའི་འོས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སམ་གང་རུང་ལ་

མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚེ་འོས་གཞི་གསར་པ་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པས་གོང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་འབུལ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་

འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས།     

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་ནང་

གསལ་བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས་

བྱུང་རིགས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དུ་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་

འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་

གཞི་ལྟར་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་

བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད། 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་

ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་

དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། 

བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འཇོག

འདེམས་ཐོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བཀའ་བློན་

རྣམ་པ་བཅས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་

པ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་

དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་

དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། 

བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ། 

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱི་

ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་

བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལས་ཡུན་རིང་

འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས། 

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་

འགོ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མེད་

སྐབས་ངོ་ཡོད་བཀའ་བློན་རྣམས་ནས་གཞུང་

འབྲེལ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་

གྲལ་རིམ་བཀའ་བློན་དེས་འགོ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། བཀའ་ཤག་གི་འགན་

འཁུར་དང༌། འཕོ་འགྱུར། 

༡༽    བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་བཀའ་

བློན་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡིན་

པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱུན་དུ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་

སྙན་ཞུ་དང༌། དྲི་བར་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས།

༢༽ བཀའ་བློན་སོ་སོར་འགན་དབང་

དང༌། ལས་ཁུངས་ཆ་བགོས་བྱེད་ཕྱོགས་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།

༣༽ ཀ  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་

ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་

བྱུང་ན་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པའམ། བཀའ་ཤག་

ཡོངས་རྫོགས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་འཐུས། 

ཁ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌།  

འཕོ་འགྱུར་སོང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ཡོངས་རྫོགས་

རང་བཞིན་གྱིས་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་རྒྱུ། བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་ཚེ།  བཅའ་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་ ༢༡ པའི་ཀ་ནང་གསལ་ལྟར་འོས་འདེམས་

མ་བྱུང་བར། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༧ པ་

ནང་གསལ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གཏན་འབེབས་

གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གྲལ་རིམ་བཀའ་བློན་

དེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཚབ་གནང་རྒྱུ།

༤༽ བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་

པ་སུ་རུང་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་བཏོན་ཚེ་བཀའ་བློན་དེས་ངེས་པར་དུ་

དགོངས་པ་ཞུ་དགོས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དེ་

འདྲའི་བཀའ་བློན་སུ་ཞིག་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་

ཀྱི་བསམ་འཆར་འདོན་དགོས་བྱུང་རྐྱེན་རྒྱུ་

མཚན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མུས་ཡིན་ན་དེ་

རང་དང༌། དེ་མིན་ཚོགས་དུས་རྗེས་མར་གསལ་

བཤད་ཞུ་དགོས།

༥༽ བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་

ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་ཉིན་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༡༢༠ ནང་

ཚུད་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་དང་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 

བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མུས་

ཡིན་ན་ཚོགས་དུས་དེ་གའི་ནང་དང༌། དེ་མིན་

ཚོགས་དུས་རྗེས་མའི་ནང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་

ཚབ་གསར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པ་ནང་

གསལ་བཞིན་མིང་འདོན་བྱེད་དགོས།

༦༽ བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད་རྫོགས་མཚམས་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་པའི་དམ་འབུལ་མ་

ཟིན་བར་རྙིང་པས་ལས་འཁུར་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་

དགོས། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་ 

༤ པ་བཅས་ཀྱི་འོག་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་དེས་འཕྲལ་དུ་ལས་འཁུར་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། བཀའ་ཤག་ཆ་

ཚང་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་

པའི་དམ་འབུལ་མ་ཟིན་བར་ལས་འཁུར་རྒྱུན་

སྐྱོང་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་བར་བརྒལ་གྱི་དུས་

ཡུན་དེའི་རིང་འཆར་ཅན་བྱེད་སྒོ་ཙམ་ལས་སྲིད་

བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་གསར་པའི་

རིགས་བྱེད་མི་ཆོག

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས།

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པའི་མིང་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འཛིན་

སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་བདེ་དང༌། ལས་དོན་

ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། 

བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་དང༌། རང་

འཁྲིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་བྱེད་ཕྱོགས་

བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྒྲིག་གཞི་

ཞིབ་གསལ་བཀོད་དེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལ་རྩ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས། 

ཕྱིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁྲི་པ། ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་འགན་དབང༌། ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། སྡེ ་སྲིད་འཕོ ་འགྱུར། 

ཕྱིར་བསྡུ། 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཡུན་ཚད་དང༌། 

ཕོགས་ཐོབ། ཕྱིར་བསྡུ། 

ལེའུ་ལྔ་པ།

ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་འཛིན།

དོན་ཚན་ས་ོདྲུག་པ།  ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཆ།

ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་འགོད་དང༌། གཏན་འབེབས་

བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྲིམས་

ལུགས་དེ་དག་ཁྲིམས་སུ་བཅས་པ་ལ་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་

དགོས།

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

གཤམ་གསལ།

༡༽ཀ ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་

འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་

བཅུ་རེ།

ཁ། རྙིང་མ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་

ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ནས་

འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་རེ།

ག བྱང་ཨ་རིའི ་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མིའི ་

ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི ་སྤྱི ་འཐུས་

གཉིས།

ང། ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འོས་

བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས།

༢༽ གོང་གསལ་ ༡ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་

མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེའི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་བུད་

མེད་གཉིས་རེ་དགོས་པ་ཡིན།

༣༽ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དགོས་གལ་

གཟིགས་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ས་

ཁོངས་སྤར་འཐུས།

དོན་ཚན་ས་ོབརྒྱད་པ། སྤྱ་ིའཐུས་ཀྱ་ིའོས་ཆོས།

སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་གཞུག་པ་ལ།

༡། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢། རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།

༣། ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་

རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་

མ་ཡིན་པ།

༤། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥། ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་

ཡིན་པ།

༦།    བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་

ཡིན་པ།

༧། བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་གནས། དངུལ་

དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༨། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་

བྱས་པའི ་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། 

ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ་བཅས།

 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།  སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ ལྷ ན ་

ཚོགས་ཀྱི་ཡུན་ཚད།

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་

ལོ་ལྔ་རེ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ། 

འཆར་ཅན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུའ་ིཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་ཡུན། ས་གནས་

བཅས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོ་བསྡུར་ཐོག་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྱི་འཐུས་

སོ་སོར་ཚོགས་བསྐོང་བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། 

ཚོགས་འདུ་སྔོན་མ་གྲོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་

ཚོགས་འདུ་རྗེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ།

བཀའ་ཤག་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། རྒྱུན་

ལས་བཅས་སོ་སོའ ་ིཚོགས་མིའི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ཡན་གྱིས་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་

རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་

འཕར་མ་བསྡུ་བསྐོང་བྱེད་འཐུས།

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས།

༡།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་མ་

འཚོགས་པའི་སྐབས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་དགོས་པར་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་

གཉིས་རེ་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་

རེ་བཅས་གོང་གསལ་ཁུངས་སོ་སོས་འོས་

བསྡུའམ། ཡང་ན་དམིགས་འཛུགས་གང་འོས་

སྐབས་བསྟུན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ལོ་རེའི་མཚམས་ནས་

བསྐྱར་འདེམས་བྱ་རྒྱུ།

༢། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང༌། 

དབང་ཚད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། སྒྲིག་

གཞི་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ྋགོང་ས་མཆོག་

གི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་འཕྲིན། ཕྱིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། བཀའ་བློན་རྣམས་ཚོགས་

ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང༌།

བཀའ་བློན་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་འདུ་དང༌། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་

ཞུགས་པ་དང༌། གསུང་བཤད། བགྲོ་གླེང༌། གྲོས་

འཆར་འདོན་པ་བཅས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།

   ༼བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡5

ཁམས་ཉག་རོང་ནང་ན་གཞོན་བཞིས་སྐད་འབོད་བྱས་པ།
༄༅།  །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ 

ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་དང་བརྙན་དཔར་ལག་

སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༠  ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༨ ཉིན་ཁམས་ཉག་རོང་གུ་རུ་དགོན་པའ་ིགྲྭ་རང་ལ་ོ 

༢༢ སོན་པ་ཨ་པ་ོབཀྲིས་དང་།  རང་ལ་ོ ༡༩ སོན་

པ་ཚ་ེརིང་རྒྱལ་མཚན།  རང་ལ་ོ ༢༢ སོན་པ་གྲྭ་ཚ་ེ

རིང་དབང་ཕྱུག  གཞན་བྱམས་འབྱོར་དགོན་པའ་ི

གྲྭ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་བཅས་དགེ་འདུན་པ་བཞིས་

མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་ཉག་རོང་

རྫོང་ཐོག་ཏུ་སྦྱར་ཡིག་འགྲེམས་གཏོར་དང་འབྲེལ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  

བོད་རང་བཙན་ཡིན།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེབོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ཞི་

བའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་

བཞིན་ཉག་རོང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་ཆུ་

ཚོད་སྐར་མ་ཁ་ཤས་བྱས་རྗེས་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་

པས་འཛིན་བཟུང་བྱ་བར་ཡོང་སྐབས་མང་ཚོགས་

ནས་བཀག་འགོག་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་དགེ་འདུན་

པ་གསུམ་འཕྲུལ་རྟ་སྦག་སྦག་བཞོན་ནས་ཉེན་

གཡོལ་བྱ་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱ་ཐུབ་

མེད་ཀྱང་།  ཞ་ིབའ་ིསྐད་འབོད་སྐབས་དཔར་ལེན་

བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཕྲུལ་རྟ་སྦག་

སྦག་སྐྱོན་ཤོར་ནས་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་།  ད་བར་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་དེའི་གནས་སྟངས་དང་

གཞན་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་གང་ཡང་

ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་ད་ལྟ་འཆི་གསོན་

ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་

རེད།  ཁམས་ཉག་རོང་རྫོང་ནི་དེང་སྐབས་སི་

ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་།  ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་

བྱུང་བ་ལྟར།  ཉག་རོང་རྫོང་ཉག་སྨད་ཁུལ་གྱི་

གྲོང་ཚོ་ཁག་ཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱལ་

གཅེས་སློབ་གསོ་སྤེལ་སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་

དང་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་།  ཉག་སྟོད་ཟུར་པའ་ི

མང་ཚོགས་ཁག་ཅིག་ནས་ངོ་རྒོལ་མཚོན་ཆེད་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་བྱས་

པར་བརྟེན་མང་ཚོགས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་

བཅུག་བྱས་པ།  ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའ་ི

སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་འགྲེམས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་

མིང་་འོག་བོད་མི་པདྨ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལོ་གཉིས་སྲོག་

ཐོག་གཏོང་རྒྱུ་དང།  བསོད་ནམས་མགོན་པོར་ཚ་ེ

གང་བཙོན་བཅུག   ཚང་ཚོགས་ལ་དུས་བཀག་

བཙོན་བཅུག་ལ་ོ ༡༦ བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱ་ིཁྲིམས་

ཐག་ལྗིད་པ་ོབཅད་པ།  སླར་ཡང་ལ་ོད་ེགའ་ིཕྱ་ིཟླ་ 

༤ པའ་ིནང་ཉག་རོང་རྫོང་ཐང་སྐྱ་ཆུས་ཐང་སྐྱ་སྡ་ེ

པའི་མི་མང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བར་སྤྱི་བདེ་མི་སྣས་

མ་ེམདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེདྲག་གནོན་བྱས་པ།  ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༠༩།༢༠༡༠ ནང་ཉག་རོང་རྫོང་ཁོངས་ཉག་སྟོད་

ཁ་བ་ལུང་ར་ིཞེས་པའ་ིགནས་ར་ིརྩ་ཆེན་གྱ་ིགཤམ་

འོག་ནས་གཏེར་ཁ་བཏོན་པར་བརྟེན་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་

སྤེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཉག་རོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ངོ་

རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་ཐོན་དང་ཐོན་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད།།     

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཐོག་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་ལངས་ཕྱོགས་

བརྟན་བཟུང་དགོས་པའི་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅།  །དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྙིང་ཞེན་ཆབ་སྲིད་

ཚོགས་པས་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་བཟུང་དགོས་སྐོར་

བརྗོད་འདུག 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡  ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྙིང་ཞེན་

ཚོགས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་སྡེ་

ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་(Robert 

Buckland)རོ་བྷར་ཊ་བྷཀལན་ཌེ་ལགས་

ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་

དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་

གཞུང་འཛིན་ལ་ཕུལ་ཡོད། སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་

དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྐོར་

ཞིབ་ཕྲ་བརྗོད་དེ་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་དེ་དོན་དགོངས་

བཞེས་བརྟན་བཟུང་དགོས་དོན་གལ་ཆེན་ཡིན་

སྐོར་བརྗོད་ཡོད། དེ་བཞིན་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་

འཛིན་ངོས་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་གྲོས་མོལ་རིམ་པ་གནང་

སྟེ། ལོ་བཅུ་བཞི་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་

ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་

གསུངས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་རྙིང་ཞེན་

ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ལ་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་

པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་མང་ཚོགས་

རེ་ཟུང་བརྗོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དང། ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་

བྱེད་སྐབས་གནད་དོན་དེ་ངེས་པར་དུ་གླེང་སློང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

རྩ་བའི་གསར་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ (The 

Freedom to Believe) ཆོས་དད་

རང་དབང་ཞེས་པ་དེའི་ནང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་

ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་སྐོར་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བྲལ་གཏོང་མཁན་རེད་ཅེས་བརྗོད་དེ་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་

དང་མཚན་སྨད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་

དག་ཀྱང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་

གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་གསར་འགོད་པ། བོད་

དོན་ལས་འགུལ་བ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་རྣམས་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྐབས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་

མཚན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བོད་རྒྱ་

འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་མཐུད་བྱུང་བ་ནས་ད་བར་

རྒྱ་བོད་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་གནས་

སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་བོད་

གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

གཉིས་པར་ཚོགས་བཅར་ཞུ་སྐབས་འཛམ་

གླིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་མིའི ་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་དང་དང་བླངས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༤༠༠ བརྒལ་བ་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཏེ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་

ཐོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་སྐུ་ཚབ་

སོ་སོས་བསམ་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་

གནང་མཐར་ཁྲིམས་ལུགས་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་

བཅོས་ཉེར་ལྔ་པ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚུལ་ཁ་

གསལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་

སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་བོད་ཕྱི་ནང་

གཉིས་སུ་བོད་པའི་མི་རབས་གསུམ་པ་ཚོས་

བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་དེ་འགོ་ཁྲིད་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་ཚོས་འཐབ་རྩོད་དེ་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ནང་ཕ་རན་སིའི་ཌི་གུལ་ལེ་ 

(General De Gaulle) མཆོག་གིས་

དབུ་ཁྲིད་འོག་ཇར་མན་ནིའི་གཅིག་སྡུད་དབང་

འཛིན་པ་ན་ཛི་ཚོགས་པར་གདོང་ལེན་བྱས་པ་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འོན་ཀྱང་བདེན་པའི་

འཐབ་རྩོད་དེ་གཉིས་དབར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་

པར་ཡོད་པ་ནི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འཚེ་

བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན།  དེ་སྔ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བོད་

མི་སྐུ་ཞབས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་འོག་འཚེ་མེད་ཞི་བ་

ཁོ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་

ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད། 

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་

ལྕམ་སོ་ཕི་ཡ་སི་ཊི་རིལ་རི་ཝར་ (Sofia 

Stril Rever)  ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལ་ཁ་

གཡར་ཏེ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་གླེང་སློང་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་

པར་བརྟེན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དེར་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་རྒྱུར་རེ་བ་དེ་ཙམ་

གནང་གི་མེད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ལོ་རེ་ནས་

ལོ་རེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་

པ་དང་སྦྲགས། ཕ་རན་སིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་

གཙོས་རྒྱ་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོའི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་

རྩོད་དེར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཚོགས་འདུ་

གྲུབ་རྗེས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡5

ཐེ་ཝན་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་
ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༦ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིགུང་སེང་དང་

སྟབས་བསྟུན་ཐེ་ཝན་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང། 

ས་གནས་བོད་ཀྱ་ིགཞོན་ནུ། ས་གནས་བོད་ཀྱ་ི

བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་རྒྱུན་དུ་ཐེ་ཝན་ནང་

བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཐོག་གཙོ་བོར་འགན་ཁུར་

དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་མཉམ་

འཛོམས་གནང་སྟེ་ཉིན་ཕྱེད་རིང་ནང་ཁུལ་གྱི་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད།  ལྷན་ཚོགས་ཐོག་

ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཅར་

མཁན་ཐེ་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙ་ོདགྲ་བཅོམ་པ་དང་། དང་བླངས་ཚོགས་

བཅར་བ་ཐེ་ཝན་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་

དང་འབྲེལ་བའ་ིནང་དོན་ང་ོསྤྲོད་གནང་བ་དང་། ཐ་ེ

ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་

བཅའ་ཁྲིམས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མིང་གནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

པ་སོགས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་རྗེས། ཚོགས་བཅར་བའ་ིདོགས་

གཞི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་

ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།  ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིམཐའ་མར་

སྤྱ་ིམོས་བྱུང་བའ་ིགནད་དོན་གཅིག་ནི། བོད་ཀྱ་ི

གནད་དོན་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་དགོས་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་བརྟེན། མིག་སྔར་བོད་དོན་

ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཡུལ་ཐེ་ཝན་ས་གནས་འདི་བཞིན་འོས་

ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཁོར་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་གློག་བརྙན་

བསྟན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་བོད་

སྐྱོབ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་ (Save Tibet Foun-

dation) དང་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཁོའ་ི

(The hall of Library for Foreign Lit-

erature) ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་

གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དྲང་བདེན་གྱི་

འཐབ་རྩོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་འཆར་སྣང་། བཅས་

ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་བྱུང་གློག་

བརྙན་ (The Sun behind the Clouds) 

ཉི་མ་སྤྲིན་པའི་འོག་ནས་ཞེས་པ་དེ་བསྟན་ཡོད། 

དེ་ཡང་མཛད་རིམ་གྱི་ཐོག་མར་ཨུ་རུ་སུའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་

ཀྱིས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་གཙོས་དེར་འདུས་བོད་

པའི་གྲོགས་པོ་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམ་པར་

ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས། 

  དེ་རྗེས་བོད་སྐྱོབ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཇུ་ལི་ཡ་ཇི་རོན་ཀི་ན་ (Julia Jironkina) 

ལགས་ཀྱིས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་རི་ཏུ་སཱ་

རིན་ (Ritu Sarin) དང་བསྟན་འཛིན་བསོད་

ནམས་གཉིས་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། 

དེ་ནས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༧༩ ཅན་གྱི་གློག་

བརྙན་དེ་མང་ཚོགས་ལ་བསྟན་གྲུབ་མཚམས།  

གསར་འགོད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་

གཉིས་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དང། དབུ་མའི་

ལམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་

དབང་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་སོགས་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་གྲུབ་རྗེས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གིས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་བྱས་རྗེས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུས་འདུག  དེ་བཞིན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་

པ་རྣམ་གཉིས་ལ་བོད་སྐྱོབ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་

ངོས་ནས་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ཡོད།།

ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་

ས་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ཡོང་མཁན་ཉིན་རེར་

མི་གྲངས་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་དང་། ལྷག་དོན་མི་

རིང་བར་ཐེ་ཝན་ནང་རང་དབང་ཐོག་པེ་ཅིང་གྲོང་

ཁྱེར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་མི་སྒེར་པའི་མིང་ཐོག་ནས་

ཡུལ་སྐོར་གྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་འཆར་ཡོད་སྟབས། བོད་

མི་རྣམས་ཀྱིས་འཆར་ཅན་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་

གུང་སེང་སྐབས་མི་ཚོགས་མང་བའི་ཁྲོད་དུ་

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་མང་

མོས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ར་ཤི་ཡར་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་སྤྱ་ིའཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་

ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱ་ིལ་ོ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་ར་

ཤི་ཡའི་མངའ་སྡེ་འུ་ལན་ཨོ་བདེ་ཡི་བསམ་འཕེལ་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་པར་རིགས་དང། 

དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་འགྲེམས་སྟོན་གཞི་

རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞིག་གནང་ཡོད། འགྲེམས་

སྟོན་བྱེད་ཡུལ་ནི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གི་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་

ཡིན་པ་དང་། ཐང་ཀའ་ིབཟ་ོདབྱིབས་

ཅན་གྱི་ཤོག་བྱང་རིང་མོ་བརྒྱ་ལྷག་

གི་སྟེང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། 

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། བོད་རྒྱལ་

བཙན་པ་ོརྣམས་ཀྱ་ིབང་ས་ོདང། ད་ེདག་

ལས་བཏོན་པའ་ིགནའ་རྫས། གཞན་

ཡང་དགོན་པ་ཆ་ེཤོས་དང། སྐུ་འདྲ་

རྩ་ཆེན། བོད་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱ་ི

བར་ལ་བཞག་པའ་ིཆིངས་ཡིག བོད་

དམག ཤོག་དངུལ། ས་ཁྲ་རྙིང་པ། ལ་ོ

གསར་གཏོང་སྟངས། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་

སྟངས།  རྒྱན་གོས། རྩེད་རིགས་ཀྱ་ི

སྐོར་སོགས་རྩ་ཆེན་པར་རིགས་བདུན་

བརྒྱ་ལྷག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་མི་མང་ལ་

འགྲེམས་སྟོན་དང་། གསར་ཤོག་དང་

བརྙན་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་

འདུག འགྲེམས་སྟོན་འད་ིན་ིར་ཤ་ིཡའ་ིརྒྱལ་ཁོངས་

སུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་

འགྲེམས་སྟོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དང་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་

ཡིན། ར་ཤ་ིཡའ་ིམངའ་སྡ་ེརྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲེམས་

སྟོན་མུ་མཐུད་བྱེད་རྩིས་ཡོད་འདུག

རིག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་འདི་ནི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་

འགྲོ་ཕན་རིག་བྱེད་གླིང་གི་སྨན་དགེ་བླ་བྲང་སྐལ་

བཟང་ལགས་ཀྱིས་བློ་འདོན་དང་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བ་དང་། སྒྲོལ་ལྗང་གྲྭ་ཚང་ག་ིདག་ེརྒན་

ཀླུ་འབུམ་སྐལ་བཟང་རྡ་ོརྗ་ེལགས་དང་། བོད་ཀྱ་ི

གྲགས་ཅན་ར་ིམ་ོབ་ཀླུ་བསམ་བླ་ོབ། བོད་ཀྱ་ིགས་ོ

རིག་བང་ཆེན་གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྒྲོལ་

དཀར་ལགས། འགྲ་ོཕན་རིག་བྱེད་གླིང་ག་ིལས་

བྱེད་བུ་མོ་སོ་ཡོལ་མ་སོགས་ནས་ཟླ་ངོ་གསུམ་

རིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཔར་རིགས་ད་ེདག་ག་ིའགྲེལ་

བཤད་ཀྱང་དབྱིན་ཡིག་དང་ར་ཤི་ཡའི་སྐད་ཡིག་

སོགས་ཀྱ་ིསྟེང་སྤེལ་ཡོད་འདུག

 འགྲེམས་སྟོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བོ་ནི་ར་ཤི་ཡ་མི་མང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སོགས་ལ་དོ་སྣང་དང་བརྩི་བཀུར་ཆེན་པོ་

བྱེད་ཀྱ་ིཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་མང་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང། 

རིག་གཞུང་། ལ་ོརྒྱུས།    ས་ཁམས། ཡུལ་སྲོལ་

གོམས་གཤིས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་

དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་སྐུ་ཞབས་

སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་གསུངས་

ཡོད། གནས་སྟངས་དེར་དམིགས་ཏ་ེག་ོ

སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དང་ལེན་བྱས་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག

 སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་སྐལ་བཟང་རྡོ་

རྗེ་ལགས་སུ་ཡུལ་ལུང་དང་ཁོར་ཡུག་

གཞན་ཞིག་ག་ིནང་ལས་འགུལ་འད་ིལྟར་

སྤེལ་སྐབས་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་

གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་དྲིས་པར། 

ཁོང་གིས་གསུང་དོན། ལས་འགུལ་

གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆེ་

ཤོས་ན་ིདཔལ་འབྱོར་རེད། འོན་ཀྱང་

སྐུ་ཞབས་བླ་བྲང་སྐལ་བཟང་ལགས་

ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་གནང་བར་

བརྟེན་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་འཕྲད་མ་བྱུང་།   

 ཡང་མི་མང་ནས་འགྲེམས་སྟོན་དེའི་

ཐད་དོ་སྣང་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་དྲིས་

པར། ཁོང་གིས་གསུང་གསལ། ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་

པ་ོབྱེད་ཀྱ་ིའདུག ད་ལྟ་མངའ་སྡ་ེགཅིག་ག་ིནང་འག་ོ

བཙུགས་མ་ཐག་རེད།  མ་ིམང་གིས་ད་ོསྣང་དང་

དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱ་ིའདུག    ང་ཚོས་མུ་

མཐུད་ར་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཚང་མའི་

ནང་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་འཐུས་ཚང་དུ་

གཏོང་འཆར་ཡོད་ཅེས། གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །སྲི་ཞུ་བའི་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་་སྤེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་

གསལ། ཚོགས་ཆུང་དེས་ལས་འཆར་སྙན་

འབུལ་ཞུས་ཁོངས་ནས་ལས་རིམ་ ༣༡ པ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མ་སུ་

རིར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཐོག་མར་དབུ་

ཚུགས་པའི་དུས་ཚིགས་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྲི་ཞུ་བ་

ལས་ཐོག་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་དང་འབྲེལ། མགོན་པོ་གང་གི་རླབས་

ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞི་མཛད་བྱུས་དང་མཐུན་

པར་གཞུང་མང་གི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་གིས་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་འབུལ་དང་། བདག་

ཅག་རྣམས་ཚེ ་རབས་ཀུན་ཏུ་མེ ་ཏོག་གང་

ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་

པད་མོས་བརྩེ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་

བཟུང་བའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་

རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༠ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཆོ་

གའི་སྒོ་ནས་ལྷ་མི་ཟུང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་

རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་ལེགས་པར་གྲུབ། སྲི་

ཞུ་བ་ལས་ཐོག་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་

འགྲོ་གྲོན་ཆེད་རང་རང་བློས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་

འདེབས་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༣༡༥༨༠།༨༣ 

ཐོག མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་ 

༡༤༦༢༥༢།༠༠ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ 

༡༦༧༧༨༣༢།༨༣ བྱུང་ཁོངས་ནས་བརྟན་

བཞུགས་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ 

༡༠༩༥༧༨༡།༠༠ སོང་བའི་འཕྲོས་ཧིན་སྒོར་ 

༥༨༢༠༥༡།༨༣ དངུལ་འཛིན་ཨང་ ༩༢༢༤༡༢ 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ འཁོད་པ་

དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་སྐུ་ཕྱའི་ཞབས་

རིམ་ཆེད་འབུལ་རྒྱུར་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་

ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞིན་ཁུངས་ཕུལ་ལ་བྱུང་

འཛིན་ཨང་ ༡༣༢༡༥༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༢ འཁོད་པ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བས། 

བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་དངུལ་ལྷག་མེད་པའི་

རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་ནས་དག་

མཆན་འཁོད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ཞལ་བཤུས་དང། 

རྒྱབ་རྟེན་ཟུར་སབྱར་ཁག་འདི་མཉམ་ཟུར་

བསྲིངས་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་དོགས་

སེལ་གནང་འོས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། མདོར་

དོན་བརྟན་བཞུགས་ལྟར་འབུལ་ལས་དོན་ཐོག་

གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་། སྐུ་

བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། ལྷག་པར་བཀའ་

འབྲེལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྒ་རྗེ་

ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། གཞུང་ཞབས་འདེམས་

ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། བཀའ་དྲུང་

གཙོས་དྲུང་ཆེ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བརྟན་

བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ཁུལ་

ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་འགན་འཛིན། ཚོགས་མི་

རྣམ་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་

མཉམ་འདེགས་གནང་བས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ཞུ་སྒོ་ཡོངས་རྫོགས་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་

སྤྲིན་དང་། སྐུ་ཚེ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་བསྒྲིགས་སོགས་སྒོ་གང་

སའི་དགེ་མཚན་ཅི་ཆེར་གྱུར་སོང་བས་ཐུགས་

རྗེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།། 



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག
བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡5 ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡5

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་སྡོད་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ 

རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་སྐབས་ ༡༥ དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་ ༢ ལ་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་པ་སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་འོས་བསྡུ་བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས་པས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་

བསྡུས་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ས་གནས་དང་དུས་ཚོད་གཤམ་གསལ།

 

ས་ཁུལ་མི་མང་། འོས་བསྡུ་ཞུ་ཡུལ་ས་གནས། དུས་ཚོད།

མེག་གྷན་དང་། ཕོ་གྷན། མེག་གྷན་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་ཟུར་སྐྱོང་སྡེ་

མཚན་ཁག་སློབ་གྲྭ་ཁག་སོགས།

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཆོས་རྭའི་ནང་།
༩ ནས། ༥ བར

གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་རྣམས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་དང་

ལས་བྱེད། དཔེ་མཛོད། སྨན་རྩིས་ཁང་། ཤེས་དཔར། བདེ་སྨན། གངས་

སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་སྡེ་ཁག་ཁ་ཐོར་སེར་སྐྱ་མི་མང་བཅས།

གངས་སྐྱིད་ཐང་སྟེང་། ༩ ནས། ༡ བར།

རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། བོད་ཁྱིམ་བཟོ་གྲྭ ཁུལ་དེའི་ཚམས་པ་དང་ཁ་ཐོར་མི་

མང་།
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༢།༣༠ ནས། ༥བར།

ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ། ཐང་སྟོང་གླུ་སྒར། ཀང་ར། བཙུན་དགོན་འཇམ་

ཆོས་དང་ཤུག་གསེབ། ཏེ་ལོག་སྤུར་ཀརྨ་བསྒྲུབ་བརྒྱུད་དར་རྒྱས་གླིང་།
ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁང་། ༩ ནས། ༡ བར།

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དགེ་ལས་དང་སྣེ་ལེན་ཁང། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང། ༢།༣༠ ནས། ༥ བར།

ནོར་གླིང་། སྒྲོལ་མ་གླིང་། སྙིང་སྟོབས་གླིང་། འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་། 

ཁུལ་དེའི་ཁ་ཐོར་མི་མང་།

ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་

ཁང་།
༩ ནས། ༡།

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། ༢།༣༠ ནས། ༥བར།

རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། རྡཤོད་མི་མང་། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། ༩ ནས། ༡༡ བར།

གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། ༡ ནས། ༣།༣༠བར།

ཅ་མུན་ཌར་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་དང་སྤྲིན་ཆེན་ཆོས་སྡེ། ཅ་མུན་ཌར་རང་འཇག ༤ ནས། ༤།༣༠བར།

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་རྗེས་བཀའ་ཤག་
གིས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལས་གནས་རང་

འཇགས་ཐོག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ།

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་རྗེས་བཀའ་ཤག་
གིས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ལས་
གནས་རང་འཇགས་ཐོག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ།

བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་རྗེས་བཀའ་ཤག་
གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ལས་གནས་རང་

འཇགས་ཐོག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པའ་ིནང་

གསལ། སྤྱ་ིནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐབས་ ༡༤ པའ་ིགྲོས་ཚོགས་ལ་གསུང་

འཕྲིན་སྤྱི་ཕེབས་དགོངས་དོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིཆོག་མཆན་སྩལ་ཐོན་གྱིས་ཁྲིམས་སུ་བཅས་ཟིན་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོར་འཆར་འབུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་སྩལ་དགོས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་

ལས་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་རྫོགས་པ་ད་ེལྟར་ཡང། གཤམ་གསལ་མཚན་འཁོད་རྣམས་བཀའ་ཤག་གིས་

ལས་གནས་ས་ོསོར་རང་འཇགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། ༡༽གྲོང་ཆེན་མ་ིའགྱུར་རྡ་ོརྗེ། བཀའ་དྲུང། 

༢༽ཆོས་ཁྲ་ིསྟེང་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ། ༣༽སོག་སྟོད་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོརྗེ། ནང་སྲིད་

དྲུང་ཆེ། ༤༽གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། ༥༽ཞིང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོརྗེ། བད་ེསྲུང་

དྲུང་ཆེ། ༦༽ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ། ༧༽ཨ་ཏ་ིཤ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། 

ཕྱ་ིའབྲེལ་དྲུང་ཆེ། ༨༽ཕ་ཟུར་དབང་ཕྱུག འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ། ཞེས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད༎

༄༅། ། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའ་ིནང་

འཁོད་དོན།  ཇ་ིལྟར་བླ་ོམངའ་བཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ སྔ་དྲ་ོསྐབས་ ༡༤ པའ་ིབོད་མ་ིམང་སྤྱ་ི

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིཆོག་མཆན་སྩལ་ཐོན་གྱིས་ཁྲིམས་སུ་བཅས་ཟིན་པ་དེའ་ིརྗེས་འབྲས་སུ། ད་ེསྔོན་སྤྱ་ི

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་འཆར་འབུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་

པའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའ་ིལས་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་རྫོགས་པ་ད་ེལྟར་ཡང། བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་

ཁྱབ་གསར་པ་མ་བྱུང་བར་གཤམ་གསལ་རྣམས་ཀྱ་ིལས་གནས་རང་འཇགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ཡིན།

༡། བཀའ་བློན་བསྟན་པ་ཚ་ེརིང།   ལྡ་ིལ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༢། བཀའ་ཟུར་ཛ་ཡུལ་བླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས།  ཨ་ར་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༣། སྐུ་ཞབས་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནོར་བུ།  ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༤། སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ།   རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༥། སྐུ་ཞབས་མཚ་ོམག་ོལྷག་པ།   ཤར་ཨ་ེཤ་ིཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༦། སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།            ལྷ་ོཨབ་ར་ིཁའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༧། སྐུ་ཞབས་ཟླ་བ་ཚ་ེརིང།    ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༨། སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ།   ཨིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

༩། སྐུ་ཞབས་ཆོས་སྐྱབས་པ་ཚ་ེབརྟན་བསམ་གྲུབ།  སུད་ས་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས།

༄༅། ། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བའ་ིནང་

འཁོད་དོན།  ཇ་ིལྟར་དགོངས་མངའ་བཞིན་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ སྔ་དྲ་ོསྐབས་ ༡༤ པའ་ིབོད་

མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བར་༸གོང་ས་
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གསལ་བཤད་གནང་བ།

   ༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

   ༼བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའ་ིའཕྲོས།༽

ཉེ་ཆར་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ལས་ཁུངས་ཚང་མར་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི ་

ཚོགས་པ་ཡོད་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་ཞུ་དགོས་

དོན་ཡོད་མ་རེད། འགྲིགས་འགྲོ་གི་རེད་ཅེས་

གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི ་ཚོགས་པའི ་ངོ ་བོར་བྱས་ནས་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་ཀ་བརྩམས་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་ན་ཏན་ཏན་འགྲོ་མདོག་ཁ་ཡང་། ང་ཚོ་དེ་

ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་

སྐབས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ངོ་ཚབ་མཚོན་

ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད་དགོས་པ་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པར་མཐོང་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་

ལ་སྔར་བཞིན་༸གོང་ས་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་

མཚན་གནས་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲོལ་འཐོབ་ཐབས་དང་། བཅའ་

ཁྲིམས་ནང་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་ཐབས་འབད་བརྩོན་

ཞུས་པ་རེད། འབད་བརྩོན་དེ་ཚོའང་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་དོན་དེ ་རྒྱུན་གནས་

དགོས་པ་ཡིན་སྟབས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 

བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་མིང་མ་གཏོགས་དོན་

དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན། དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་

ཚོགས་པས་མི་འགྲིགས་པ་མེད། བཀའ་མོལ་

གནང་མཁན་ཚོས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་གཟིགས་པར་དོན་གནད་

ཆུང་ཆུང་རེ་ཟུང་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བཀའ་

གནང་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད།

 ལྷག་པར་ད་རེས་ཐ་སྙད་དེ་དག་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བཙན་བཀའ་བཏང་

ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཀྱང་ཕྱིའི་གནོན་ཤུགས་དང་། 

ལྷག་པར་ནང་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

བཀའ་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་

གསུང་མཁན་མང་པོ་མཇལ་སོང་། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིསྐུའི་གསང་བ་

གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་

རྣམས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་རྟོགས་པར། ༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཕྱི་དང་

ནང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཕེབས་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེར་ཚད་ལས་

འདས་པའི་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཞལ་ནས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་

སུ་འདེབས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡས་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་རེད། མས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུང་གིན་

གསུང་གིན་དོན་ངོ་མ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་དེ་མིས་གནོན་ཤུགས་

གང་སྤྲད་སྤྲད་དང་། སུས་ག་རེ་ཞུས་ཞུས་ཡིན་

པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་ཧ་

ཅང་ཁྱད་མཚར་པོ་རེད། ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེར་དད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་

མེད། དད་པ་མེད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་ནའང་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚོད་

དཔག་གནང་སྟངས་དེ་དངོས་དོན་དང་མཐུན་

པ་དང་། དྲང་པོ་དྲང་ཤག་གི་ཐོག་ནས་གནང་

དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། དེ་འདྲ་གནང་མི་འདུག་

བསམས་པ་ཞིག་བྱུང་། 

ཡང་ད་རེས་ཐ་སྙད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་རྒྱ་མིའི ་

གནོན་ཤུགས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གནོན་ཤུགས། 

ཡང་ན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་

ནས་བཏང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ ་ཚོ ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལེ་དབར་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོའ་ིརྒྱང་བད་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། དོན་

དངོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་མི་

འདུག་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་རྒྱ་འབྲེལ་

མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་

བསམ་འཆར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྤྲད་པ་རེད། 

ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ང་ཚོས་བསམ་བཞིན་ཤེས་

བཞིན་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་མིང་

ཚིག་ཆེད་གཉེར་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོ་འདྲོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ང་

ཚོས་མ་ཤེས་པ་མ་རེད། ཤེས་བཞིན་དུ་དགོས་

པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་ཚིག་

དེ་བྲིས་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་མདུན་ཐ་སྙད་

དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མ་ནུས་པར་བསྡད་མེད། ཉེ་

ཆར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོགས་

ཆུང་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆེད་ཕྱིན་

པ་ཡིན། དེ་དུས་ཐ་སྙད་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་

རྒྱ་མིའི་གནོན་ཤུགས་དབང་གིས་མ་རེད་ལ། 

རྒྱ་གར་གྱི་གནོན་ཤུགས་དབང་གིས་ཀྱང་མ་

རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་

གང་ཡང་མེད་ནའང་། མ་འོངས་པར་གནོན་

ཤུགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གདོང་ལེན་བྱེད་དཀའ་

བའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ང་ཚོས་ཉར་ནས་དགོས་པ་མི་

འདུག་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མདོ་

དོན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་རྒྱ་མིའི་གནོན་ཤུགས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་གར་

གྱི་གནོན་ཤུགས་མེད་པ། བོད་མི་ནང་ཁུལ་གྱི་

གནོན་ཤུགས་མེད་པ་བཅས་ངས་ཐག་བཅད་

ནས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི ་ནང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི ་

སྤོབས་པ་ཡོད། གལ་སྲིད་ངས་ཞུས་པ་དེ་བདེན་

པ་མིན་པའི་ར་སྤྲོད་གནང་མཁན་བྱུང་ན་སྐབས་

དེར་གདོང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩ་མེད་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའ་ིམཚན་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་དེ་

ང་ཚོའི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག 

ལར་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོའ་ིཐུགས་གཤིས་སུ་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་

དང་ལེགས་བྱང་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་

རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་འདི་འདྲ་ཞིག་

བཟོ་དགོས། འདི་འདྲ་ཞིག་མ་བཟོས་ཞེས་

འདས་པའི་ལོ་ ༥༢ རིང་ཐེངས་གཅིག་ཀྱང་

བཀའ་སྩལ་མྱོང་མེད། བཅའ་ཁྲིམས་རིན་

པོ་ཆེ་གཏན་འབེབས་ཞུ་སྐབས་ང་རང་བར་

བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་

པ་གཉིས་ཡོད། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྲིམས་ཐོག་

མར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་སྙན་གསན་ཞུ་

བར་བཅར་བའི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་སོགས་

འགའ་ཤས་བཀོད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་

ཀྱང་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་

ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ལ་ངས་བསྐྱར་བཅོས་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་

སྐོར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་གཞག་

དགོས་ཞེས་ངས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་ང་རང་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་

ངས་དེའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་པ་དང་། དེ་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་

མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་གྱི་མ་རེད། དེ་

མིན་དོན་ཚན་གཞན་གཉིས་ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྐོར་གྲོས་

ཚོགས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ན་ཡག་པོ་རེད། 

མ་གནང་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་

ཕེབས་སོང་། དེ་འདྲའི་བཀའ་གནང་བ་དེས་

གང་མཚོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

རྣམ་དཔྱོད་དང་ཐག་གཅོད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བརྩི་མཐོང་དང་གུས་ཞབས་གནང་གི་

ཡོད་པ་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་

གཏན་འབེབས་གནང་ནས་རིང་པོ ་མ་སོང་

བར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་

སྐོར་བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐེངས་འགའ་ཤས་

གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུའང་

བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་དེ་དག་

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གང་མོས་མཐུན་

གནང་བ་དེ་ཚིག་གཅིག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་

གནང་བ་མ་གཏོགས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་

གིས་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་སྣ་གཅིག་

གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་

ད་རེས་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་ཐ་

སྙད་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་

སྨོན་ལམ་གསུང་ཆོས་སྐབས་དང་གཞུང་མང་

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དགོངས་

འཆར་བཀའ་སློབ་ཞིབ་རྒྱས་གནང་བ་རེད། དེ་

ལས་སྤྲོས་ཏེ་དངོས་སུ་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་

ལ་ཞུགས་པའི་སྐབས་འདི་དང་འདི་འགྱུར་བ་

ཐོངས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཞིག་ངས་གོ་མ་

བྱུང་། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལའང་བཀའ་ཕེབས་

ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་གང་ཕེབས་པ་རེད་གསུངས་པ་

ཡིན་ན་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་ད་རེས་ཀྱང་༸གོང་

ས་མཆོག་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་

བརྗོད་ཅིག་གི་ཐོག་ཕྲན་བུ་བཟོ་བཅོས་དགོས་

པའི་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་འདུག བཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་དང་པོ་གསར་འཇུག་དེའི་ནང་གསེས་

ཁག་གི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རང་ཆས་

སུ་ཡོད་པའི་མཛད་འགན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་

མ་གཏོགས། མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་ནམ་

ཡང་འགལ་དོན་མེད། གལ་སྲིད་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོ་

གསར་འཇུག་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ཁྲོལ་མ་གནང་བ་

ཡིན་ནའང་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་མི་འགལ་

བ་ཀུན་གསལ་རེད། མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་འོས་ཐོན་བྱུང་བའི་མི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་

ལས་ཁུར་དེ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་

མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་བ་ཞིག་སུས་

ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། གལ་སྲིད་

དེ་འདྲ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་

དང་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་གཞིའི་ནང་སླེབས་ནས་

དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་ཚང་མ་མང་གཙོའི་

ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་བ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་

པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་མང་གཙོའི་ལམ་

སྲོལ་བརྩི་འཇོག་གནང་སྟེ་གཞུང་མང་ཚོགས་

ཆེན་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད། 

འོན་ཀྱང་དེའི་ནང་ཚིག་བརྗོད་ཁ་ཤས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་རྒྱུན་ལྡན་བེད་སྤྱོད་གནང་བའི་

ཚིག་བརྗོད་མིན་པ་ཡོད་སྟབས་དེ ་ཚོ ་བཟོ ་

བཅོས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ཙམ་ལས་

དེ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བཀའ་གང་ཡང་གནང་

མེད། དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ཁག་གི་

ཚིག་བརྗོད་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་གནང་བ་དེ་ལ་

དཔེ་བལྟས་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་བགྲོ་གླེང་གནང་

བཞིན་པའི་ཚིག་བརྗོད་གཞན་པ་དེ ་ཚོའང་

ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་དཔལ་

ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

དགོས་ངེས་མང་མོས་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་

གནང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་

ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། འདིའི་སྐོར་ཚང་མས་

གསལ་པོ་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

གཞུང་མང་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་མཁྱེན་ཐབས་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་གནང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་མང་

ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་མཐུན་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཁྲིམས་བཟོའ་ིའགན་དབང་ནི་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་

འཐུས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་

ཚོར་འོས་ཤོག་བླུག་མཁན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཁྲིམས་

བཟོའ་ིའགན་དབང་ཞིག་མེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ི

ལས་རིམ་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་དང་

མ་མཁྱེན་པ། མངོན་འདོད་དང་མཐུན་པ་དང་

མི་མཐུན་པ་ཅི་རིགས་ཡོང་སྲིད་ཀྱང་། ཁྲིམས་

བཟོ ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི ་མོས་སམ་མང་

མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་

འབེབས་གནང་བ་དེ་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་

ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་གཏན་འབེབས་ཤིག་མ་

གཏོགས། མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་

བའི་གཏན་འབེབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཐབས་མེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

དགོས་བྱུང་ན་ཐད་ཀའི་མང་གཙོ་མ་གཏོགས་

སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མང་གཙོ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་

རེད། གལ་སྲིད་རྟོག་པས་མཐའ་བཟུང་གིས་

མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་བ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། དེ་ནི་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས ་འགལ་བ ་མ ་གཏོགས། 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ངོས་ནས་འགལ་བ་ཞིག་

རྩ་བ་ནས་མ་རེད།    


