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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་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་

བ་ལས་ཐོག་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཚེ་དཔག་

མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི ་ཆོ ་གའི ་སྒོ ་

ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་ཞུ་

སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན།

 དེ་རིང་འདིར་བོད་གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མཁན་གྱི་དྲེགས་པ་

ཕོ་བརྒྱུད་མོ་བརྒྱུད་ཚབ་ལྟ་བུ་རེད། དང་པོ་དེ་

བརྟན་མ་གྲ་ཀི་མ་རེད། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ཚེ་

རིང་བརྟན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲས་རེད། དེ་ནས་

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་གནས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་

ལྡན་དེ་བཞིན་དགའ་གདོང་གི་མཚོན་དཀར་

ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཀླུ་དེ་དག་འདུན་པ་གཅིག་

སྒྲིལ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སྲི་ཞུ་བ་ཚོ་དང་

སྲུང་མ་ཚོ་བཅས་ལྷ་མི་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་

དེ་རིང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པ་གནང་སྟེ། ཆོག་ག་དེ་

ཡང་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་

གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ནང་གི་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་

མ་བཅུད་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་གཟིམ་

ཆུང་དུ་ཚོགས་གསོག་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཐོག་

ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། གཟུངས་

སྔགས་སྔོན་དུ་བསགས་ཏེ་གནད་སྨིན་ཚོགས་

དང་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་

ས་འདི་ཡང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་

བརྟན་བཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་

བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་

ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

འདི་ག་སྲི་ཞུ་བ་ཚོས་བཀའ་དྲིན་རྗེ་སུ་དྲན་པའི་

ཐོག་ནས་ནོངས་བཤགས་བྱེད་རྒྱུ་དང། གཙོ་

བོ་སོ་སོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་དང་ལྷག་བསམ་

གཡོ་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་འདིར་དམ་བཅའ་

ཞིག་བཀོད་འདུག ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་རེད། ཚང་

མས་ཤེས་གསལ་རེད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་བཙུགས་གནང་བའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་དེ་རྫོགས་པ་རེད། ཁ་སེང་ཞུས་པ་བཞིན་

དཔལ་དང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་བཀྲིས་བདེ་

ལེགས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་མཇུག་རྫོགས་པ་རེད། 

ཁ་སེང་འགོ་སྟོད་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོའི་དགོངས་

པར་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་དྲན་བྱུང་། ལྷ་མི་ཀུན་

སྤྱོད་གཅིག་པ་ཡིན་དུས་མིའི་བློ་ལ་ཏོག་ཙམ་

མི་བདེ་བ་ཡོང་དུས་ཆོས་སྐྱོང་ཚོར་ཡང་ཡོང་

གི་རེད་བསམས་བྱུང་ཡང་སྐྱོན་གང་ཡང་མི་

འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་འདུག  གལ་ཆེ་བ་

ཁྱེད་རྣམ་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཚོས་མང་གཙོའི་འོས་

འདེམས་ཐོག་ནས་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཡོང་གི་

རེད། མ་གཞི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་འགོ་བཙུགས་

ཏེ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གནང་སྟེ་ལོ་

བཅུ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ཆ་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་

གསར་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་གཏན་འཁེལ་བའི་

བཟོ་འདྲ་ཆགས་ཡོད།  ཁྱེད་རང་སྲི་ཞུ་བ་

བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བླ་ཆེན་ཤི་
རི་ས་ཡི་བྷ་བྷ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་

པར་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་
འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གྱི་བླ་ཆེན་ཤི་རི་ས་ཡི་བྷ་བྷ་ (Sri 
Saithya Sai Baba) མཆོག་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བའི་
ནང་འཁོད་དོན། ཆོས་ཕྱོགས་དབུ་ཁྲིད་བསྐུར་འོས་
ཤི་རི་ས་ཡི་བྷ་བྷ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པར་ངོས་ལ་ཧ་
ཅང་བློ་ཕམ་བྱུང་།       
         དམ་པ་ཁོང་གི་དགེ་ཕྲུག་དང་རྗེས་འཇུག་
པ། དེ་བཞིན་ཁོང་ལ་དད་གུས་གནང་མཁན་ཚང་
མར་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད། སྐུ་
གཤེགས་ས་ཡི་བྷ་བྷ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཛམ་གླིང་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༡༦༠ ཙམ་གྱི་ནང་སློབ་མ་གྲངས་ས་ཡ་ 
༣༠ ཡོད་འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ས་གནས་བོད་མི་དང་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་

དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཕུལ་བའི་

ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་ལ་

གཞི་བཅོལ་ཏེ་དཔྱད་སྐབས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཞིན་ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ས་གནས་དེར་ཕྱི་མི་རྟོག་ཞིབ་

པ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་མེད་པ། རང་དབང་ཅན་

གྱི་གསར་འགོད་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་

བཞིན་པར་བརྟེན།  བོད་རིགས་མང་པོ་དམར་གསོད་

གཏོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད། ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་དེར་གཞིགས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

བཅས་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དཀའ་

ངལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་ཐོག་ནས་

སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། 

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་

གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་

གནང་རོགས་ཞེས་ང་ཚོས་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་ཨ་རི་དང་རྒྱ་

ནག་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་

ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་རྔ་པ་ས་

གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་

གྱི་གནད་དོན་དེ་ངེས་པར་དུ་གླེང་སློང་ཡོང་རྒྱུར་ང་

ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་

སྐབས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ངེས་པར་དུ་གླེང་རོགས་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

 བོད་མི་ཚོའི་དོན་དམ་གྱི་དཀའ་ངལ་

རྣམས་དྲག་པོའ ་ིལམ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་དེ་ནོར་བ་ཞིག་ཡིན། ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་གུ་ཡངས་དང་

བཟོད་བསྲན་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་འདུན་པ་

དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།། 

༼འཕྲོས་པར་ངོས་གསུམ་པར་གཟིགས།༽

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བོད་གཞུང་

དབུས་འོས་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

མཆོག་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམས་

གཉིས་ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་

ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི ་ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་

གྲངས་ ༤༠ བརྒལ་བར་བཙན་

བྱོལ ་བོད ་མི ་མང ་གིས ་མང ་

གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་

བྱུང་བའི ་སྐབས་གསུམ་པའི ་

བཀའ་ཁྲི ་མཆོག་དང་བོད་མི ་

མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་

མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་ཡོད། 

           སྐབས་དེར་དབུས་

འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་འཇམ་

དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་གིས་

འོས་བསྡུའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་དོན། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་མ་

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དུས་ཚོད་ལོགས་

སུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ང་ཚོའི་སྐབས་དེ་གཉིས་

དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་རེད། དེར་དགེ་མཚན་

ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང། གང་ལ་ཞེ་ན་གཞུང་

གི་འགྲོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་གཉིས་ལ་ཁེ་ཕན་

ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྟབས་བདེ་པོ་

ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་

དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཆ་མཚོན་ན་རེས་

གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ང་ཚོས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཉིན་

བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། འོས་བསྡུའི་

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཡང་མཁོ་རྒྱལ་

ལགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་གསར་དུ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

སྐབས་ ༡༥ པའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འོས་མི་

རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

རྗེས། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ལགས་

ཀྱིས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་

རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་

བ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་མཚན་

གཞུང་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་

གིས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་

པ་རྣམས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་གྲུབ་རྗེས་

དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོད། 

ཐེངས་འདིར་དམིགས་བསལ་དབུས་གཙང་

ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་ཁོངས་སུ་མི་གཉིས་བརྒྱ་

ཆ་མ་ལོན་པར་བརྟེན། སླར་ཡང་སྔོན་འགྲོ་དང་

དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། རྒྱས་པ་

ཤོག་གྲངས་བཞི་པའི་ནང་གཟིགས།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མདོ་སྨད་
རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་གནོན་བྱས་

པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་མང་གཙོ་ཚན་པའི་ངེས་སྟོན་པ་གཅིག་

ལྕོགས་སྐུ་ཞབས་མཱ་སེ ་མི ་ལན་སེ ་ཀོ ་ཊ ་ 

(McMillan-Scott) མཆོག་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་

དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། དགེ་འདུན་པ་དང་ཡུལ་

དེའི་མི་མང་ལ་རྡུང་རྡེག་བཏང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་

གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་

འཇོག་དང་དམ་ཡིག་གི་གྲོས་དོན་ལག་བསྟར་

དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུག 

 དེ་ཡང་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་དཔུང་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་པ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གློད་

བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་འཁྲིད་དེ་སློབ་གསོ་

སྤྲོད་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག  དེ་

བཞིན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་མཚན་ཐོག་

ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་

ནང་། ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་

ཀིརྟི་དགོན་པར་ཡོང་སྐབས་ས་གནས་བོད་

མིས་འགྲོ་ལམ་བཀག་སྟེ་ཉེན་རྟོག་པ་དགོན་པའི་

ནང་དུ་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་བརྟེན། ཉེན་རྟོག་

པས་མི་མང་ལ་ཉེས་རྡུང་ཚབས་ཆེན་བཏང་

བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ནས་དགོན་པར་

དྲག་ཆས་དམག་མི་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་

རྣམས་འཕྲད་དུ་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་དགོན་པར་

ཞི་འཇགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན། ཕྱོགས་

མཚུངས་དགེ་འདུན་པ་སོགས་བཀག་ཉར་

བྱས་པའི་བོད་མི་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་

མ་ཟད། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་རྒྱ་གཞུང་ནས་

རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་

དེ་མྱུར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་ས་གནས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་

རྣམས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་

ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་འགན་

འཁྲི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་

ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

དོན་ཚན་པའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་

ལ་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་སྤྱོད་

ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ་ཡར་ལན་ནན་པོ་ཞིག་

སྤྲོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོཌ་ནས་

གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཞིག་

བཟུང་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ཡང་གནང་འདུག

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་
གཟིགས་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ 

(Australia Tibet Council) ཞེས་པའི་

འཛིན་སྐྱོང་འགནའཛིན་སྐུ་ཞབས་པོལ་བྷོར་

ཀི་ (Paul Bourke) མཆོག་གི་མཚན་གནས་

ཐོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་ལི་ཡ་

གྷི་ལ་ཌི་ (Julia Gillard) མཆོག་ལ་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་

ནི།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་མཆོག་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་

གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་།  ལྷག་པར་

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྐོར་རྒྱ་ནག་

དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་གླེང་སློང་གནང་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་

འཁོད་དོན། ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་

འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་

བོ་དེ་བཞིན་ཚོང་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་སྐོར་

ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ཉིད་

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་གྱི་མཚན་གནས་

ཐོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་

ཕེབས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཆགས་བཞིན་ཡོད་

པར་བརྟེན།  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་

ད་ལྟའི་འབྲེལ་ལམ་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་

བརྩི་འཇོག་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་

ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ནོར་འཛིན་དབང་

མོ་ལགས་སོགས་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་

སྒྱུ་རྩལ་བ། རྩོམ་པ་པོ། ལས་འགུལ་བ་སོགས་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད། 

     དེ་བཞིན་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་དོན། ད་ཆ་བོད་

ནང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ ༧༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ས་ཡོངས་སུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སོགས་འཁོད་

ཡོད།   དེ་བཞིན་སྲིད་བློན་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་

རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་དང་པོ་དེའི་

སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་གཙོ་

བོ་གནད་དོན་གསུམ་ཐོག་གླེང་དགོས་པའི་

སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་

གསུམ་ནི། ༡༽ ད་ལྟ་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་དང་

ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

དེ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་གཏོང་

བཞིན་པའི་སྐོར། སྐད་ཡིག་དང་ལེགས་བྱང་

ཐོག་ནས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་

གནད་དོན། ༢༽བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་

དོན་ཕན་སོན་པའི་གཉིས་སྨན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་

ཤིག་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི་ཚོ་དང་གྲོས་མོལ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་

པའི་སྐུལ་ལྕག་གནང་རྒྱུ།   ༣༽ ནོར་འཛིན་

དབང་མོ་ལགས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། ཁོ་

མོ་གང་མྱུར་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གནང་དགོས་པ། བཅས་སོགས་འཁོད་ཡོད།།

ཨ་མད་ོརེབ་གོང་ག་ིགནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
༄༅། །འདི་གར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཞེས་

པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིའི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་

གྱི་མང་ཚོགས་ཚང་མས་རེབ་གོང་དགུ་ཆུ་

ཞེས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་འདི་མི་ཕྱུགས་ཚང་

མས་འཐུང་བཞིན་ཡོད། 

 ཆུ་བོ་འདིའི་འགོ་ཁུངས་ནི་བསང་

ང་རྣམ་སྨན་ཕྱུགས་མོ་གཙོ་བོར་ཐུག་ཡོད། རྒྱ་

ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་རི་བོ་འདིའི་ཁོངས་ནས་

གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལོ་ ༡༠ བརྒལ་

བ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་

སྔོག་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་དུག་ཆུ་སྣ་ཚོགས་

ཕྱིར་བཏང་ནས་ཆུ་བོ་སོགས་ལ་འབག་བཙོག་

ཚབས་ཆེ་བཏང་རྐྱེན་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་གནོད་

པ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་འཛེམ་དོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་

རྩྭ་ཐང་ཀུན་ལ་གས་རྫས་མང་པོ་སྤར་ནས་རྫ་རི་

དང་སྤང་རི་ནགས་རི་སོགས་བྱེ་ཐང་དུ་བསྒྱུར་བ་

མ་ཟད། རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་

སྡོད་སའི་གནས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། ལྷག་པར་

དུ་གནས་རི་འདིའི་རི་འགོ་དང་རི་སྐེད་སོགས་

ལ་ལབ་ཙེ་ཆེ་ཆུང་དགུ་ཡོད་པ་དང་གྲུབ་གནས་

གཉིས་ཡོད། མི་གྲངས་སྟོང་ལྔ་ལྷག་གིས་ལོ་ངོ་

སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་ལ་དད་པ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་

ཞིག་ཡིན། ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བཞག་པའི་

ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། 

ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཚང་མས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་

བའི་ལྷ་རི་ཡང་ཡིན། ང་ཚོས་ས་གནས་ནས་

ཀྲུང་དབྱང་བར་ལ་རེ་བ་ཇི་འདྲ་ཞུས་ཀྱང་དང་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཉེས་མེད་

མང་ཚོགས་ལ་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

དཔེར་ན། ཀ་རོང་སྡེ་བའི་ཚེ་དབང་སྐྱབས་ཕོ་

ལོ་ ༤༥ ཡིན་པ་དང་། རྩི་ལོ་རྒྱལ་ཕོ་ལོ་ ༥༠ 

ཡིན་པ། སྒྲ་ཏེ་ཕོ་ལོ་ ༤༥ ཡིན་པ། ལྷ་གོ་ཕོ་ལོ་ 

༣༠ བཅས་མི་བཞི་པོ་ལ་ལོ་གཉིས་རིང་ཁྲིམས་

ཁང་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མནར་སྤྱོད་མྱོང་

མཐར་ལོ་ ༢ ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ཟི་ལིང་

གི་བཙོན་དུ་བཅུག་ཡོད། དེ་མིན་ད་དུང་བླ་མ་

སྐྱབས་དང་རྣམ་རྩེ་གཉིས་སྡོད་ཐབས་མེད་པར་

རི་ལུང་རྫ་ལུང་ལ་གབ་ཡིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཤ་བོ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོགས་སོ་སོར་བྲོས་ཀྱང་

མཐར་བཟུང་སྟེ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཡོད་མུས་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་ལུགས་

དད་མོས་རང་དབང་ཡིན་ཟེར་བ་རྫུན་གཏམ་ཁོ་

ན་རེད། མཐར་ང་ཚོ་ཉམ་ཐག་པའི་བོད་མིའི་སྡུག་

བསྔལ་འདི་མཇུག་རྫོགས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་རེ་

སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག  

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་མང་སྤྱི་

དང་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་ཚོགས་སྐྱིད་ཐུན་མོང་

ནས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་བོད་ས་ཁྱོན་ལ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་

ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་ནས་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི་

དུས་དྲན་དང་། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་

ཞེ་དགུའི་དུས་ཚིགས་སྔ་བསྣུར་གྱིས་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་སྐུ་

གཤེགས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

ཡོངས་དང་། ད་ལྟ་བཙན་འོག་ཏུ་མནར་གཅོད་

མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

   དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་

ཕོ་བྲང་ནས་ཀིརྟི་རིན་པོ་མཆོག་གིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་

སྨོན་ལམ་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

ཀིརྟི་རིན་པོ་མཆོག་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་

མཁན་རིན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་རང་གཞུང་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་དང་

ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་

རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་

གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ། གློ་

བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། དེ་

བཞིན་མི་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སློབ་ཕྲུག་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བས་ས༌བྱི་ཞི་

རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་

ཆོལ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རང་དབང་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་ངང་

རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་སེར་ཡོངས་དང་། ཉེ་

ལམ་ཕྱི་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་

དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་གི་དོན་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་

རྒོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་ཉེས་

རྡུང་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་

བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་

སྲིད་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་འཐབ་རྩོད་

གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་

རྣམས་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་

སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་

རིམ་བརྒྱུད་བླ་མེད་རྫོགས་བྱང་གི་གོ་འཕང་

མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང། ལྟོས་བཅས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་

དམར་པོའ་ིཁྲིམས་འོག་ནས་

རང་དབང་བྲལ་ཏེ ་དཀའ་

སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་

པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཉེས་

མིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཙོན་

དུ་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་

མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ། 

ཁྲིམས་གཅོད་གཅར་རྡུང་

དྲག་པོས་ནད་གཅོང་དང་

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་པ། 

རང་ཁྱིམ་དང་སྡོད་དབང་བྲལ་

ཏེ་རི་དྭགས་བཞིན་རི་ལུང་

ནགས་གསུམ་དུ་གབ་ནས་སྡོད་དགོས་བྱུང་བ། ག་ོ

མཚོན་ཐོགས་པའི་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་གི་སྐོར་

སྲུང་དམ་བསྒྲགས་འོག་ཉིན་མཚན་འཁྱོལ་དཀའ་

བའི་འཇིགས་སྐྲག་ངང་གནས་བཞིན་པའི་ཆོལ་

གསུམ་བོད་མི་སེར་སྐྱ་རྒན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱི་ཚེ་

བགེགས་བར་ཆད་དང་དཀའ་སྡུག་འཇིགས་སྐྲག་

ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་མྱུར་དུ་ཞི་ནས་བདེ་ལྡན་རིང་

པོར་འཚ་ོབ་དང་། ཆོས་སྲིད་རང་དབང་བད་ེསྐྱིད་

དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་

རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་ཚར་དང་

འབྲེལ། ༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་

དང་མ་ཎི་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད།  ཞུ་རྟེན་དུ་འདུས་ཚོགས་ལ་བསྙེན་བཀུར་

མང་ཇ་བཞེས་བག་དང། དག་ེའདུན་སྔགས་

གསུམ་ལ་རྡ་སར་གནས་སྡོད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུང་

མི་མང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་སྐུ་

འགྱེད་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧

ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་རྒྱ་ཡིག་གི་དཔེ་
དེབ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འདི་

གར་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།    བོད་གཞུང་ཐེ་

ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་སྔ་ལོ་ཐེ་

ཝན་གཞུང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་གསར་འཛུགས་གནང་

བའི་གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཉེ་ཆར་

གསར་དུ་འདོན་སྤེལ་ཞུས་པའི་བོད་དོན་སྐོར་

གྱི་རྒྱ་ཡིག་དཔེ་དེབ་གྲངས་བཞི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་

མཛད་སྒོ་ཞིག་གནང་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༡༩ ཉིན། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་

ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་མཆོག་ཐེ་ཝན་དུ་ཕེབས་ཞོར་

དང་བསྟུན་ནས་གངས་ལྗོངས་དེབ་ཕྲེང་ཞེས་

པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་བཞི་དབུ་འབྱེད་གནང་

ཞིང་། དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དཔེ་

དེབ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་

ཡོད། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ནང་

གསར་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་ཁག་

བཞི་ནི། ༡༽ བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས་

པའི་ནགས་ཚང་ནུས་བློས་བྲིས་པའི་རང་གི་མི་

ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ནགས་ཚང་ཞི་ལུའི་སྐྱིད་སྡུག་ཅེས་

པ་དང་། ༢༽ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་

པས་རྩོམ་བྲིས་གནང་བའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་

ཅེས་པ་རྒྱ་ཡིག་དཔར་ཐེངས་གཉིས་པ། ༣༽ 

བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱོགས་

སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འདས་

པའི་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་དྲན་གསོའ་ིའགྲེམས་

སྟོན་དཔར་རིགས་བརྙན་དེབ། ༤༽ ཉི་ཧོང་གི་

རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ (Tetsu Saiwai) ཡིས་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་

རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་རི་མོའ་ིབརྙན་དེབ་ (Car-

toon) བཅས་ཡིན་པ་རེད།  གངས་ལྗོངས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་སྔ་ལོ་གསར་དུ་བཙུགས་རྗེས། མདོ་

སྨད་དོལ་རྒྱལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་

རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རིམ་

དང་རྙོག་གླེང་ལ་དཔྱད་པ་གཡའ་སེལ་མེ་ལོང་

ཞེས་པ་དང་། ཐེ་ཝན་གྱི་དགེ་རྒན་ལུའུ་ཧུད་ཅོན་

ལགས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲ་ཁག་

ནང་བསྐྱོད་ནས་དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་

ཞུས་ཏེ་འབྲི་རྩོམ་གནང་བ་བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་གླེང་བ་ཞེས་པའི་གངས་ལྗོངས་དེབ་

ཕྲེང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་

ཟིན་ཡོད། གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་རྒྱ་ཡིག་དེབ་རིགས་ཁག་

དེང་སྐབས་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དེབ་ཚོང་ཁང་

ཆེ་ཁག་ནང་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་མུས་ཐོག ནུབ་

ཕྱོགས་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱ་

ཡིག་དེབ་ཚོང་ཁང་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བོད་རྔ་པ་ཁུལ་
གྱི་དོན་རྐྱེན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་

མཆོད་འབུལ་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤  ཚེས་ 

༡༩ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  བོད་

ནང་གནས་སྟངས་ཆེས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

པ་དང་། ལྷག་དོན་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་མདོ་སྨད་

རྔ་བ་ཁུལ་དུ་ཆེས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་བསྟན་སྲིད་མི་

རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲ་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་སོགས་ཀྱིས་རང་གི་ཚེ་སྲོག་

བློས་གཏོང་གནང་བ་དང་། ད་དུང་ས་གནས་

བོད་མི ་རྣམས་ནས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་

མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆེས་

ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་ཆེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ དགོང་

དྲོར་བོད་གཞུང་ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་དང་། བལ་ཡུལ་ནས་ཐེ་ཝན་

དུ་ཆོས་འབྲེལ་ལ་ཕེབས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་

ཆེ་གདན་ཞུས་ཐོག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མཆོད་ཁང་ནང་ཁྱོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་

མཉམ་འཛོམས་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་

འཛིན་ལགས་ནས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་

ཞུ་དགོས་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་

རྗེས། འདས་གསོན་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་མ་ཌྷི་

ཡིག་དྲུག་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྔོ་སྨོན་

དང་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་འདུག

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅། །བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཟུང་དྲུང་དང་། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ནང་ལྷག་བློ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་

གནང་མཁན་གཞུང་ཞབས་རྒན་གྲས་བཀྲིས་

ཆོས་དར་ལགས་ནད་མནར་དབང་གི་སྨན་

བཅོས་གང་ཡོང་ཞུས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་

བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་

རིར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ ་ི

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

    དེ་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ 

ལོར་བོད་ལྷོ་ཁ་ཇོ་ར་རྫོང་དེང་སྐབས་མཚོ་

སྣ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བྲེ་ཉ་བྱང་དམར་

ཁྱིམ་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། རང་ལོ་ ༨ ནས་བཅུ་

གཅིག་བར་ཇ་ཡུལ་རྫོང་དུ་ཡབ་གཞིས་ནས་

ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་སློབ་གྲྭར་བོད་ཡིག་

འབྲི་ཀློག་སྦྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་༸སྐུའི་

གཅེན་པོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་

མཆོག་ནས་གསང་བའི་ཐོག་འདེམས་སྒྲུག་

གིས་མོན་རྟ་དབང་བརྒྱུད་རྡོར་གླིང་དུ་ལོ ་

གསུམ་རིང་དབྱིན་སྐད་དང་རྩིས་སོགས་སྦྱང། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དུ་

མ་ཞིག་དང་མཉམ་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཀོ་ལོ་ར་

ཊོར་དུ་ལོ་གསུམ་རིང་སྐད་བསྒྱུར་ལས་ཀ་ཞུས་

ཏེ་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་

ལོག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་གསང་བའི་

ལས་དོན་ཐོག་ (Washington DC 

Goerge Town University) དང་ 

(New York Cornell Univer-

sity)ནང་སྐད་ཡིག་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་འགྲོ་སྟངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

སློབ་སྦྱོང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བཀའ་

བློན་ཁྲི་ཟུར་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་བཀོད་

མངགས་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་སྟེ་

ལྡི་ལི་གསུམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་བྱེད་

དང་། ལྡི་ལི་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཞུས་ཏེ། ལོ་མང་རིང་ལྷག་བློ་ཆེ་

བསྐྱེད་ཀྱིས་ལས་དོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་

སྟབས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་

བོད་གཞུང་སྲི་ཞུ་བའི་གཞུང་ཞབས་དྲུང་གཞོན་

གནས་རིམ་གནང་ཞིང་། ལྡི་ལིར་ལས་རྒྱུན་

རིང་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ལ་ཐུགས་སྣང་

གིས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་བོད་ནང་རྒྱ་མིའི་དམག་

དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཁུལ་དེབ་གཅིག་

རྩོམ་སྒྲིག་གནང་ཡོད། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 

ལོར་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཐོག་རྒས་ཡོལ་ཞུས་

རྗེས་ཨ་རིར་ནང་མི་ཟླ་བསྒྲིལ་ཁོངས་བསྐྱོད་

དེ་ཚེ་མཇུག་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་མཉམ་རྒས་ཡོལ་

ཚུལ་དུ་བཞུགས། 

 དུས་ཡུན ་དེའི ་རིང ་ཁོང ་ནས ་

ལྷོད་ཞུགས་མི་གནང་བར་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བ་

སོགས་རྒྱུན་དུ་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་སྣང་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་ནི་རྒྱུན་དུ་མི་གཤིས་

བཟང་ལ། ལས་རོགས་ཚོའི་མཉམ་ཐུགས་

གཤིབས་བདེ ་བ་བཅས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་མི ་

གཤིས་ལྡན་ཞིང་། རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་དགོངས་པ་

རྨ་མེད་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁྱོན་མི་ལོ་ ༤༠ 

ཙམ་རིང་བོད་བསྟན་སྲིད་དོན་དུ་ཞབས་ཞུ་རྣམ་

དག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྒན་གྲས་ཤིག་

ཀྱང་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆི་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པ་

བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་

ཁོང་ཉིད་སྐུ་ཁམས་མི ་བདེ ་བ་བྱུང་འཕྲལ། 

བཞུགས་སྒར་དུ་ངོ་བཅར་གྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྩལ་གྱི་སྐལ་བཟང་

གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 

༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་

རྫོགས་པར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མྱ་ངན་གྱི་གུས་འདུས་

ཞུ་རྒྱུ་དང་ཤུལ་ལུས་བཟའ་མི་བུ་ཕྲུག་ཡོངས་

ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། དམ་པ་དེ་སྐུ་

འཚོ་བཞུགས་རིང་བོད་བསྟན་སྲིད་དོན་ལས་

དོན་ཞུ་སྒོའ་ིཐད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་དམ་

བཅའ་བརྟན་པོས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༤༠ ལྷག་

ཙམ་རིང་ཞབས་ཞུ་རྣམ་དག་གྲུབ་སྟེ་མི་ཚེའི་

བཟང་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་གཞུང་ཞབས་རྒན་

གྲས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན་བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་གི་བྱས་རྗེས་ལ་ཡི་རང་

བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་

འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོས་རྗེས་སུ་བཟུང་

བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།  

         ༼པར་ངོས་དང་པོའ་ིའཕྲོས།༽ 

ཚོས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་འདིར་དམ་བཅའ་བཞག་

པ་ལྟར་ལྷག་བསམ་གཡོ ་བ ་མེད ་པ ་བྱེད ་

དགོས།  རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོག་མཐོ་སར་སྤྲེལ་

ལད་འཁྲབ་རྒྱུ་དང་དམའ་སར་བརྙས་བཅོས་

ཟེར་བ་འདིར་བཀོད་འདུག དེ་ཞི་དྲག་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་ལས་བྱེད་པ་ཚང་མས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོས་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་

པ་ལེན་པའི ་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་འབངས་སུ་བཞེས་ཏེ་བསམ་བློ་གཏོང་གི་

ཡོད། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་

ཟེར་བ་དེ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་སའི་མི་མང་གི་

ཞབས་ཞུ་ཡིན་བསམ་པ་མ་གཏོགས་ང་སྒང་

ལ་སྡོད་མཁན་དཔོན་པོ་ཡིན།  ང་མར་བཀའ་

བཀོད་བྱེད་མཁན་ཡིན་བསམ་པ་བྱས་ན་ནོར་

འཁྲུལ་རེད། སོ་སོར་འགན་དབང་ཡོད་པའི་

ཆ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་རིགས་ཡོང་

གི་རེད་མ་གཏོགས་རྩ་བའི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་

སོ་དེ་སྤྱི་འབངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་

བསམ་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས།

  སྤྱོད་འཇུག་ནང་། ས་སོགས་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང་། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་

རྟག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཡི། །རྣམ་མང་གཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤོག 

ཅེས་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོའི་བོད་ལ་ཡོད་པའི་

ཆོས་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པ་

མ་ཟད། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་བྱམས་སྙིང་

རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩ་

བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་ཞིག་

གཏོང་ཐུབ་ན་སྤྱིར་མིའི ་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་

པ་མཐར་ཐུག་ཅིག་རེད། གཞན་ཕན་གྱི་བློ་

བཟང་པོ ་ཞིག་རྟེན་ཏེ ་རང་ཉིད་ནམ་མཁའི་

མཐར་ཐུག་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

སོ་སོ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་སའི་མི་མང་

དེ ་ཚོའི ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་བསམས་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་པས་

ཡ་རབས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། ཆོས་

ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩ་བ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་ཆ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མུ་མཐུད་འགན་ལེན་

གྱི་མེད། ད་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མ་ཞུས་མི་འདུག་

བསམ་པ་དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར། 

ངོས་སྡད་ཡོད། ངོས་ནས་འོས་བསྡུའི་ཐོག་

ནས་འགོ་ཁྲིད་སླེབ་མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་

ཚང་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་འགྲོ་

སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། འདས་

པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་ཡིན་ནའང་ངོས་ཕྱེད་

རྒན་ཡོལ་ལྟ་བུ་བསྡད་ཡོད། འཐུས་ཤོར་གང་

ཡང་ཕྱིན་མེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་

འཐུས་ཤོར་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་གི་མ་རེད། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་

བསྐྱེད་དེ་ཧུར་སྐྱེད་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་གནང་བ་

བཞིན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་རྡ་སར་སྡོད་མཁན་ཆགས་ཏེ་ང་

ཚོའི་སྔ་ཕྱིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་དག་

མང་པོ་ཞིག་གོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གང་ཙམ་

རྒྱུས་ཡོད་ཆགས་ཡོད།  ཉེ་ཆར་གྲོས་ཚོགས་

ལ་ཡི་གེ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་ཁྱེད་རང་ཚོས་

ཅུང་མགོ་ཚོས་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་

དུས་སོ་སོའ ་ིངོ་ཤེས་པ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་

ཡིན་ནའང་རེད། 

 ལྷག ་ པར ་གཙོ ་ ཆེ ་ བོ ད ་ ན ང ་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་མཁན་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

ངོས་ཀྱི་འདིར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡུན་རིང་

པོར་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཐད་ཀར་བོད་དོན་

དང་བོད་པ་ཚོའི་དོན་དག་རེད་ལ། ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་བོད་ཀྱི་

མཚན་མཐོང་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

 ངོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད ་དེ ་བྱས་

རྗེས་ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ཡི་རང་དང་མངོན་པར་བསྟོད་ནས་

ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

 གསར་ཤོག་དེ ་འདྲིའི ་ནང་རྩོམ་

ཡིག་སྤེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངོས་ཀྱི་ཐག་

གཅོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསྟོད་བསྔགས་

ཡོད་པར་ཆགས་ཡོད། ཇི་ཙམ་གྱི་ང་ཚོར་

བསྟོད་བསྔགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་དེ་ཚོད་

ཀྱིས་ཕར་ཕྱོགས་དེར་གུང་ཁྲན་བསམ་བློ་གུ་

དོག་པོ་དེ ་དག་གིས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མ་

ཤེས་པ་དང་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་

སྒང་ལ་སླེབ་ཡོང་གི་ཡོད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་

རྩོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ།།  



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-hzÞÅ-G®P-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 Í×-T$-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅü ¤Pº-¼ÛÅü ¿kÛ-¾Ûü 13983 57.06%

2 qj¨-º‚ãP-GmÅü Çeôh-¼Þ-fôG l-Å-º¤-Çkï-¼-¿kÝmü 12111 49.42%

3 Á¼-JÀÛP-zÇem-º²Ûm-¹-Oômü G®P-ºIâ¤-qü l-Åü 11995 48.95%

4 hGï-zÁïÅ-Ç+¾-z¸P-hI-ºhÝ¾ü ¤±ô-Çoü l-Åü 10557 43.08%

5 ;©-»ï-ÁïÅü Å-Bü l-Åü 9908 40.43%

6 ¹-z-±ï-¼ÛP.ü Çeôh-¼-Vßü l-Åü 9852 40.20%

7 Oô¾-¤-±ï-¼ÛP.ü ƒG-Çoïü l-Åü 9334 38.09%

8 zÞô-±ï-¼ÛP.ü ;ôP-qôü l-Åü 8476 34.59%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-¤hô-Çeôh-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 ºzº-z-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±mü ºzº-zü l-Åü 9671 71.26%

2 GÅï¼-d-±ß¾-FÛ¤Åü GÅï¼-dü l-Åü 8044 59.27%

3 ºWâ-Vïm-h;ôm-¤VôG-VôÅ-Oômü Çkï-hGï Ç~Û¼ü 7756 57.15%

4 ºW¤-h‚PÅ-z¸ôh-qü ¾Û-fP.ü l-Åü 6536 48.16%

5 hzÞ-h;¼-±P-G»Þ-Oômü Vz-¤hôü ¿kÛ-¾Ûü 6240 45.98%

6 VôÅ-BôP-hzP-xãG ÇK-qü ¿kÛ-¾Ûü 6219 45.83%

7 h‚PÅ-Tm-Oô¾-h;¼ü Çkï-hGï ÁÛ-¾ôP.ü 6090 44.88%

8 ±ß¾-FÛ¤Å-zÇem-º²Ûmü h;¼-¤²ïÅü Ç~Û¼ü 5933 43.72%

9 hGï-zÁïÅ-G»ÞP-iâP-M¾-¤±mü EãP-qôü z¾-»Þ¾ü 5492 40.47%

10 GPÅ-¿Ë-¤ôü ƒG-G»zü l-Åü 5131 37.81%

{}üü zôh-¤Û-¤P-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-Ç+zÅ-GÅÞ¤-qü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 „Àô-z¸P-ÅïP-Gï ¾Û-fP.ü Í-¼Ûü 27051 55.00%

བོད་མི་མང་གི་འོས་འདེམས་གནང་བའི་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང།



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-¤hô-Ç¨h-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 Çtïm-q-±ï-¼ÛP.ü ÇoP-¼ü l-Åü 2272 82.35%

2 fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛGÅü ¼ïz-GôP.ü l-Åü 2041 73.98%

3 M¾-¼ôP-¹-z-±ï-¼ÛP.ü M¾-¼ôP.ü l-Åü 1827 66.22%

4 ºwï¾-MÅ-Oô¾-¤-¤±ô-¤ôü ‚-EãP.ü z¾-»Þ¾ü 1756 63.65%

5 ;ÛdÛ-Oô¾-h;¼-¿Ë-¤ôü Q-zü l-Åü 1465 53.10%

6 zÅôh-m¤Å-M¾-¤±mü FÛ-;ü l-Åü 1275 46.21%

7 Oô¾-h;¼-BzÅü ©-Vßü l-Åü 1206 43.71%

8 »ï-ÁïÅ-Oô¾-¤ü Èô¼-G®P.ü l-Åü 1198 43.42%

9 ©ôG-¼Þ-zÇem-qü ¤±ô-¿Ëôü l-Åü 1065 38.60%

10 M-¼ÛGÅ-f¼ü ¤P-¼ü l-Åü 1000 36.25%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-z;º-zMãh-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 ;©-VôÅ-ºwï¾ü hzÞÅ-G®P.ü l-Åü 312 60.94%

2 zÇem-q-»¼-ºwï¾ü Vz-¤hôü l-Åü 256 50.00%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-½‰ÛP-¤-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 ÇÀôz-hqôm-zÅôh-m¤Å-zÇem-ºwï¾ü ¼ï-Dïü Ç~ï¾-;ôzü 1232 92.15%

2 M-¼Û-zÞ-yâG ZG-¼ôP.ü Ç~ïP-¾ô¼ü 762 56.99%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-hGï-¾ÞGÅ-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 ¼ôP-qô-„Àô-z¸P-Ç‰m-IGÅü GTm-±ü Ç~ï¾-;ôzü 3336 55.38%

2 Í-=âG-±ï-zdmü ¾Û-fP.ü ¤ôm-JËôü 3161 52.47%



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གོམ་འགྲོས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་
ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་བ།

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-Å-B-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 ¤Dm-qôô-mô¼-zÞ-±ï-¼ÛP.ü Çkï-hGï Ç~Û¼ü 384 73.99%

2 ¤Dm-qô-VôÅ-IGÅ-M-¤±ôü mP-Vïmü Çkï-¼-¿kÝmü 309 59.54%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-»Þ-¼ôz-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 fÞz-zÇem-hzP-Vïmü BÛh-IôP.ü ÅÛ-qmü 1225 59.64%

2 VßP-zhG-;ô-¼Ûmü wG-¼Ûü mô¼-¶ïü 758 36.90%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-‚P-Í-¼Û-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 zhï-BÛh-VôÅ-h‚PÅü ¤hô-Ç¨hü ‚P-Í-¼Ûü 2988 53.44%

2 mô¼-zÞ-±ï-¼ÛP.ü hzÞÅ-G®P.ü ‡ô-¼ôm-‡ü 2596 46.43%

{}ü Ç+zÅ- 15 qºÛ-zôm-qô-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-¤±m-hP.ü ºôÅ-IPÅ-GÁ¤-GÅ¾ü

ÍP.ü ¤ÛP-ü ¾ÞP-±mü h-¿eºÛ-Çkôh-GmÅü ºi-q¼ü ºôÅ-IPÅü zM-Vü

1 hGï-zÁïÅ-Ç¨ôm-¾¤-¤f¼-xÛmü EãP-qôü zôm-GŸÛÅü 91 82.73%

2 hGï-zÁïÅ-n¤-hG-G®ßG-wÞhü Èô¼-£-Vïmü ¶¼-mü 56 50.91%

༄༅། །མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དྲག་གནོན་དང་

ས་གནས་ཡུལ་མི་རྒན་འཁོགས་གཉིས་རྐྱེན་

ལམ་དུ་བཏང་བར་བརྟེན། དེ་དག་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་ཆེད་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་

བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༢༦ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ནས་དབུ་འཛུགས་

ཀྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བར་ཞི་བའི་གོམ་

འགྲོས་གནང་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི ་སྔ་དྲོ ་

བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་གསོལ་

འདེབས་གྲུབ་རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡། ༣༠ བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་དབུས་ཀིརྟི ་རིན་པོ་

མཆོག་དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་སེར་སྐྱ་སྟོང་ཕྲག་

བརྒལ་བའི་དབུས་སུ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་

གོམ་འགྲོས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཀིརྟི ་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་དབུས་སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང། 

ལྷག་པར་གོམ་འགྲོསསུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་དགེ་

འདུན་རྣམ་པ། བཀུར་འོས་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག དེ་

བཞིན་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར་ཚང་

མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་

ལ་བོད་ནང་དམིགས་བསལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

གདུག་རྩུབ་གཉའ་གནོན་འོག་ཛ་དྲག་གི་གནས་

ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་འདས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་

ཡས་མས་ཤིག་གི་རིང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་

ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་

ཆར་དགོན་པ་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་སུ་

བསླེབས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། 

དེའི་དོན་དུ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་པ་ཚོས་མཚོན་བཙན་བྱོལ་མི་

མང་ཚང་མས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་

ཚོགས། དེ་བཞིན་དྲང་བདེན་དང་ཞི་བདེར་

དགའ་བའི་མི་མང་ཚང་མར་མྱུར་མགྱོགས་

ཀྱི་འབོད་སྐུལ་མང་དག་ཅིག་ཞུས་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ད་བར་ནུས་པ་ཐོན་པའི་མྱུར་མགྱོགས་

དང་རོགས་སྣོན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་

གི་མི་འདུག གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཕྱིན་

ན། ཀིརྟི་དགོན་པས་གཙོས་བོད་ནང་ཡོད་པའི་

ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་རིམ་པས་

རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོས་ལས་འགུལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་

ཁར་སླེབས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་དོན་དུ་བྱེས་

བཞུགས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་སོ་སོའ ་ི

སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་

གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་རིང་ཀིརྟི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་གིས་

རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལི་བར་ཕྱིར་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་དང། དེ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་འདུལ་བ་

ལྟར་བྱས་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་འབའ་ཞིག་

གི་སྒོ་ནས་ང་ཚོའི་སེམས་འཚབ་དང་འཇིག་རྟེན་

གྱི་འགྲོ་སྟངས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་

གི་ཡོད། གནང་སྟངས་དེ་དངོས་དོན་གྱི་བདེན་

པའི་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ལ་རྩིས་

ཆོག་གི་རེད། ང་ཚོའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་གྱི་

ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་འདོད་པ་མཐུན་དང་མ་མཐུན། 

ལམ་འགྲོ་རྒྱུག་དང་མ་རྒྱུག་ང་ཚོའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གྱི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་

གྱི་བརྟན་པོ་དང་ཡང་དག་མིན་ལ་རག་ལུས་

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བོད་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་

རྩོད་དེ་དངོས་གསལ་དོད་པོར་འཚེ་བ་མེད་པ་

བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༤༥ ཙམ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་

དོན་དམ་ང་ཚོའི་བསམ་བློའ་ིནང་གི་འཚེ་བ་དེ་

སྤོང་ཐུབ་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཆགས་

རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་

ཚོ་དམིགས་བསལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཞིག་གིས་

ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་

འཚེ་བ་མེད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་དོན་དམ་འཚེ་བ་

མེད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་

ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ཡང་གཙོ་

བོ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བྱམས་པ་དང་

སྙིང་རྗེ། ལྷག་པར་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དམིགས་བསལ་

གྱི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་

མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་

ཁོང་ཚོའི་བཀོད་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་དངོས་སུ་

འཚེ་བ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་གྱི་མི་དེ་དག་ལ་

བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་བཅང་དགོས་

རྒྱུ་དང། མི་དེ་ཚོ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་ཉོན་

མོངས་པའི་རྣམ་རྟོག་གིས་གཞན་དབང་དུ་སོང་

བར་བརྟེན་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་མི་དགེ་བའི་བྱ་

བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་གསོག་བཞིན་ཡོད། དེའི་

འབྲས་བུར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོང་ཚོར་

ཡུན་རིང་བར་མྱོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མེད་ཡིན། 

ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་མི་དེ་དག་

ལ་ཞེ་སྡང་དང་ཁོང་ཁྲོའ་ིརྣམ་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་གི་

ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་དང་ཕ་

རོལ་པོའ་ིབྱ་བ་དེ་དག་འགོག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་མི་དགོས་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་སྤྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་རྣམ་པར་དག་

པས་གཞིར་བཟུང་བའི་ཐོག་སྨོན་ལམ་དྲི་མ་མེད་

པས་མཚམས་སྦྱར་ན། ཁྱེད་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་

བསྐྱོན་པ་དེ་དག་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་ཕྱིར་ཆོས་གོས་

རྣམ་གསུམ་གྱོན་པ་གང་ཞིག་ལ་ནང་དུ་ཁོང་ཁྲོ་

སོགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་རགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་

མགོ་གནོན་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ད་ལྟ་ཁྱེད་

རྣམས་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་དག་ཆོ་ག་

ཕྱག་ལེན་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།


