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སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།
Chitsok Melong

༄༅

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱ་དང་ཞེ་དྲུག་པ།

༄༅།། འགྲོ་བ་མིའི་རྩ་བའི་རིན་ཐང་མཐོར་འདེགས་བྱེད་པ་ནི་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་སྙེག་གི་གཞི་རྩར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད།

	 གསུང་འབུམ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྔོན་གླེང།

	 ༄༅།	 །ངས་ཚན་རིག་ལ་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་མ་མྱོང༌།	

ངའི་ཤེས་ཡོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གཟའ་རེའི་གསར་འགྱུར་ལྟ་

བུའི་དུས་དེབ་ནང་དུ་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་

གསར་འགྱུར་ཀློག་པ་དང༌།	 ཡང་ན་སྦེ་སྦེ་སེའི་༼BBC༽

འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ལ་ཉན་པ།	 རྗེས་སུ་གནམ་དཔྱད་

རིག་པའི་སློབ་དེབ་ཁག་ཅིག་ལ་བལྟས་པ་བཅས་ལས་ཐོབ།	

འདས་པའི་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་ངས་ཚན་རིག་པ་དང་

ལྷན་དུ་སྒེར་གྱི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་བ་དང་བགྲོ་གླེང་གང་མང་

བྱས་མྱོང༌།	 བགྲོ་གླེང་དང་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་

ངས་རྒྱུན་དུ་ཚན་རིག་པའི་བསམ་བོླའ་ིདཔྱད་ཐབས་དང༌།	

ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་མ་དཔེ།	 རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་པ་དང་

གསར་རྙེད་ཤེས་བྱ་གཉིས་ཀྱི་ཤ	གས་བསྟན་གྱི་མཇུག་འབྲས་

སོགས་རྟོགས་པར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད།	ཡིན་ཡང༌།	 ངས་

ཚན་རིག་གི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་གཟབ་ནན་བྱས་པ་ནི།	

ཚན་རིག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཅི་ཡིན་པ་རྟོགས་

པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་འདི་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར།	 དེ་

བས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བའི་གནད་འགག་ཅིག་སྟེ།	 ཚན་རིག་

གིས་ཀུན་སྤྱོད་རིག་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་རིན་ཐང་

ལ་ཤ	གས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཐེབས་པ་བཅས་ཡིན།	 འདས་པའི་

ལོ་ངོ་དེ་དག་གི་ནང་ངས་དོ་སྣང་གཙོ་བོ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚན་

རིག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་ནི་ཆ་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིདངོས་ཁམས་རིག་

པ་དང༌།	 འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ་རིག་པ།	 སྐྱེ་དངོས་རིག་པ།	

དབང་རྩའི་ཚན་རིག་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཡིན།	

ངའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གནས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་རྨང་གཞི་

ནི་ནང་ཆོས་ཡིན་པས།	 ངས་རང་བཞིན་གྱིས་ནང་པའི་ལྟ་

གྲུབ་གཙོ་བོ་ཁག་དང་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་གལ་ཆེན་བར་གྱི་

མཐུན་པའི་ཆ་ལ་བསམ་བློ་རྒྱུན་དུ་བཏང་མྱོང༌།	དེབ་འདི་ནི་

ལྦུ་བའི་ཁང་དང༌།	 རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་སྤར་ཆས།	

བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ལྡོག་སྒྲའི་གློག་པར་བཅས་ཀྱི་འཇིག་

རྟེན་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་སླེབས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

འཚོལ་སྙེག་དང༌།	 དེ་འདྲའི་ཡུན་རིང་པོ་ལ་བསམ་གཞིགས་

བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན།

	 རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོྱལ་དུ་སླེབས་ནས་ལོ་མང་

ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ།	 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་	 ༡༩༤༠	

ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོར་སྤྲིངས་པའི་

འཕྲིན་ཡིག་ཁ་གསལ་ཞིག་ངའི་ལག་ཏུ་སོན་བྱུང༌།	 ཁོང་

ནི་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་ཁྲོད་ལེགས་སྦྱར་གྱི་

སྐད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དབྱིན་ཡིག་ཀྱང་ཤེས་པའི་མཁས་

དབང་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད།	 ༡༩༣༠	 ཡས་མས་སུ་ཁོང་

དབྱིན་ཇི་བས་བཟུང་བའི་རྒྱ་གར་དང༌།	 ཨ་ཧྥི་རྒ་ནི་སི་

ཐན།	 བལ་ཡུལ།	 ཤྲི་ལངྐ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་འགྲུལ་བཞུད་

རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཤིང༌།	 ཁོང་གི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་

རྫོགས་ལ་ཉེ་སྐབས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་འདི་ནི་ཧ་ལས་པ་

ཞིག་རེད།	 དེའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་དང་དེང་རབས་

ཀྱི་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་གང་མང་བར་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་

པའི་བགྲོ་གླེང་གི་གླེང་སྟེགས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་འདུག	 ཁོང་

གི་འདོད་ཚུལ་ནི་ངའི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་

སུ་སྣང༌།	 བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་

ཁྲོད་འཕྲིན་ཡིག་འདིར་དགོས་ངེས་ཀྱི་དོ་སྣང་སྤྲད་མེད་པ་

དང༌།	 རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ནི་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ང་བཙན་བོྱལ་དུ་མ་

ཡོང་བའི་སྔོན་ལ་བོད་ནང་དུ་འཕྲིན་ཡིག་འདི་དཔར་སྐྲུན་

ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱས་མི་འདུག	 གང་ལྟར་ང་ཚན་རིག་གི་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཚོལ་སྙེག་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སྔོན་

དུའང༌།	 ང་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་པ་ཞིག་ཞུགས་མྱོང་བ་

འདིས་ང་ལ་སེམས་ཤ	གས་སྤྲད་མྱོང༌།	 ལྷག་པར་དགེ་འདུན་

ཆོས་འཕེལ་ནི་ངའི་ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་ནས་འངོས་པ་

ཡིན་པས་སེམས་ཤ	གས་དེ་སྔར་ལས་ཀྱང་ཆེ་རུ་ཕྱིན།	 བྲིས་

ནས་ལོ་མང་སོང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་འདི་ངའི་ལག་ཏུ་སོན་

སྐབས་ང་ལ་ཚོར་བ་ཤ	གས་དྲག་པོ་སྐྱེས་བྱུང༌།

	 ངས་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་བོད་པ་ཞིག་

གི་བཟའ་ཟླ་ཨ་རི་བ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སེམས་དཀྲོགས་པའི་

གླེང་མོལ་བྱས་པ་དེ་དྲན་གྱིན་འདུག	 ངས་ཚན་རིག་ལ་དོ་

སྣང་དང༌།	 ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་རང་འགུལ་གྱིས་བགྲོ་

གླེང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མོས་ཐོས་པས།	 ང་ལ་ཚན་རིག་གིས་

ནང་ཆོས་ཀྱི་གསོན་གནས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་སྲིད་པའི་

དྲན་གསོ་བཏང་ཞིང༌།	 ཚན་རིག་ནི་ཆོས་ལུགས་མེད་པར་

གཏོང་བྱེད་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌།	

ཁྱེད་ཀྱིས་ཚན་རིག་པ་ལ་མཛའ་སེམས་བཅངས་ཏེ་འབྲེལ་

འདྲིས་བྱེད་པ་ནི་ཕུགས་རྒྱང་ལ་མ་བསམ་པའི་བྱ་བཞག་

ཅིག་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་བྱས་སོང༌།	 ངེད་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་

ཚན་རིག་ལ་དོ་སྣང་དང་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ་ནི་ཉེན་ཁར་

མ་འཛེམས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་སྲིད།	ནང་ཆོས་དང་ཚན་

རིག་གང་ཡིན་རུང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་མོའ་ིལམ་ནས་དངོས་

ཡོད་གནས་ལུགས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པར་བསམ་པའི་བདག་

གི་ཡིད་ཆེས་དེར་བརྟེན་ནས་ཚན་རིག་ལ་གོམས་འདྲིས་

བྱེད་པའི་གདེང་ཚོད་བྱུང༌།	 གལ་ཏེ་ཚན་རིག་གི་འཚོལ་

ཞིབ་ཀྱིས་ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་

པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཚེ།	 ང་ཚོས་ངེས་པར་

དུ་ཚན་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་ཁས་ལེན་བྱས་

ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་དགོས།

	 ང་ནི ་ཁ་ཞེ ་གཉིས་མེད་ཀྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའི ་རིང་

ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་

ལ་མ་ལྟོས་པར་དང་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གྱི་

ཤེས་ཡོན་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་ཚན་རིག་པའི་བྱ་སྤྱོད་འདིས་

ང་ལ་སེམས་འགུལ་ཤ	གས་ཆེན་ཐེབས་མྱོང༌།	 ཐ་ན་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་འཛམ་གིླང་འདི་

ཆེས་ཉེན་ཁ་ལྡན་པའི་ཕོྱགས་ཁག་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་གྲང་

དམག་གི་སྐབས་སུའང༌།	 ཤར་ཁག་དང་ནུབ་ཁག་གཉིས་

ཀྱི་ཚན་རིག་པས་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་འདོད་པའི་

དང་མོས་དེ་སྲིད་དོན་པ་ཚོའི་བློ་ངོར་མ་ཤོང་བ་ཞིག་རེད།	

བདག་གི་ཚོར་སྣང་ལ་ཁོང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་འདིས་འགྲོ་བ་མི་

རྣམས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གྱི་བླ་སྲོག་ཤ	གས་སུ་

བསྟན་པ་དང༌།	 ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐད་ལ་སྒེར་བདག་མཁྲེགས་

བཟུང་མི་བྱེད་པའི་བློ་རྒྱ་ཡངས་པ་དངོས་སུ་མཚོན་འདུག

	 ང་རང་ཚན་རིག་ལ་དང་བའི་ཀུན་སློང་འདི་

སྒེར་དོན་ཙམ་མིན།	བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཉམས་རྒུད་བྱུང་བའི་

གཞི་རྩའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ནི་བོད་དེང་རབས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་

མ་ཐུབ་པ་དེ་རེད།	 འདི་ནི་ང་དང་བོད་མི་ཚོས་ཐ་ན་བཙན་

བོྱལ་དུ་མ་སླེབས་པའི་སྔོན་དུའང་ཤེས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་དུ་

འབོྱར་མ་ཐག་ང་ཚོས་བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེད་

དུ་ཐེངས་དང་པོར་སློབ་ཚན་གྱི་ཁྲིད་གཞིའི་ནང་དུ་དེང་

རབས་ཚན་རིག་གི་སློབ་གསོ་ཚུད་པའི་སློབ་གྲྭ་བཙུགས།	

དེང་རབས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལ་རག་

ལས་ཤིང༌།	 ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ལ་བྱང་བར་བྱེད་

པ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ིསྙིང་པོ་ཡིན་པ་ངས་སྐབས་

དེར་རྟོགས།	 ང་རང་སྒེར་ནས་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞི་འདིར་

འཆིང་བའི་ཆོད་སེམས་དེ་ད་དུང་ཡང་འགྱུར་མེད་པས།	 ཐ་

ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནའ་རབས་ཀྱི་ནང་ཆོས་གཙོ་བོ་ཁྲིད་

Tibetan Writers Abroad PEN Centre/  Vishnu Bhawan Ground Floor.  Vill,Jogiwara P.O Mcleod Ganj 176219/   Dharamsala Distt, Kangra H.P INDIA

རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་༧༩ པའི་ཐོག་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་བདུན་བཞག་པ།
འཕྲོ་ཤོག་ངོས་༢	པར་གཟིགས།

	 ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོའ་ིཟླ་	༩	ཚེས་༩	ནས་	༡༢	བར་

ཉིན་བཞིའི་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རོྩམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་

(PEN	 International)	 ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༩	 པ་དེ་

བཞིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨེསི་ལན་ཌིའི་(	 Iceland	 )	

རྒྱལ་ས་རེཀ་རྗ་བིཀ་(	Reykjavik	)	ལ་ཚོགས།	

	 ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འདི་ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་ཡན་

ལག་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

སྤྲོ་ཚིགས་ཆོས་གྲགས་དང་།	 སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་གཡུ་སྒང་འདོ་

ཟེར་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་དང་འབྲེལ།	 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་

བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྒྱུ་རྩལ་པ་

བཞི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀློད་གྲོལ་དང་རང་དབང་སྤྲོད་

དགོས་པ་དང་།	 དེ་བཞིན་བོད་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ	ས་རང་སྲེག་

ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ཐད་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་

རང་དབང་ལྡན་པའི་གསར་འགོད་པ་ས་གནས་སུ་རྟོག་ཞིབ་

ཆེད་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པ།	 བོད་ནང་གི་སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་དང་།	སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་གནད་དོན།	

ཆོས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་རང་དབང་སོགས་

འཁོད་པའི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་བདུན་ཅན་ཞིག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་

འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།	

	 ༡༽རྩོམ་འབྲི་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་རྩོད་ལེན་བྱས་པ་ཙམ་

ལས་གཞན་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པར་བོད་ནང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་དང་།	བཀྲ་ཤིས་

རབ་བརྟན།	 མགར་རྩེ་འཇིགས་མེད།	 འཇང་རྩེ་དོན་ཁོ་སོགས་བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་དང་།	 གཞས་པ།	 སྒྱུ་རྩལ་བ་ཡོངས་

རྫོགས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས།

	 ༢༽བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འདོ་ཟེར་དང་འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད་སོགས་ལ་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བསྐྱོད་དང་སྤྱི་

ཚོགས་འབྲེལ་ལམ་གྱི་རང་དབང་མེད་པ་དང་	 ཁོང་ཚོའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པའི་བཀག་

སྡོམ་དེ་དག་འཕྲད་དུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས།

	 ༣༽བོད་མིའི་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་

གང་ཡིན་ཐད་དྲང་བདེན་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་

ཐོག་ནས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།	 རང་དབང་ལྡན་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བོད་ནང་གི་ས་གནས་

སུ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས།

	 ༤༽བོད་མི་ཚོར་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོྐྱབ་

བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས།	 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་

བོད་མིའི་ཁྱད་རྟགས་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པར་མ་ཟད།	 དེའི་ནང་

འཛམ་གླིང་གི་རྩ་ཆེའི་གཅེས་ནོར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཆ་ཚང་ལྡན་ཡོད་པ་རེད།	 བོད་མི་ཚོར་ཐེ་བྱུས་གང་ཡང་

མེད་པར་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོྐྱབ་དང་	

བེད་སྤྱོད།	 དེ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆོག་པའི་རྒྱུའི་རང་

དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས།

	 ༥༽བོད་ནང་བོད་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་

ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་བཀག་

འགོག་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དང་ཆོས་དད་

རང་དབང་སྤྲོད་དགོས།	ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནི་བོད་རིགས་

དང་རྒྱ་རིགས་དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྲུན་བཞིན་

པའི་རིག་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	
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	 ༦༽བོད་ནང་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཁྲིམས་ཆད་

དམ་དྲག་གནོན་གྱིས་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་དང་།	 རྩོམ་འབྲི།	 སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བསམ་བློ་ལག་ལེན་བྱེད་

ཆོག་པའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས།

	 ༧༽རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་།	 ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་	

དེའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་འཇུག་

དགོས།

སའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཁྲིད་གཞིའི་སློབ་ཚན་ནང་ལའང་

ཚན་རིག་འཇོག་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་གི་ཡོད།

	 དངོས་ཁམས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཤེས་རྟོགས་ལ་

མཚོན་ན་སོྲལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་རྣམ་

གཞག་དང་འགྲེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག	 དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་

རིག་གི་ལྟ་བ་དང་འགྲེལ་བཤད་ལ་བསྡུར་ན་རགས་པོ་ཡིན་

པ་ངའི་ཚན་རིག་གི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་

རིམ་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས།	ཡིན་ཡང༌།	 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཚན་རིག་ཧ་ཅང་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུའང་

འགྲོ་བ་མིས་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐུད་ནས་མྱོང་བ་དང༌།	 ལྷག་

པར་མྱོང་ཚོར་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་བཞིན་

པ་གསལ་པོ་རེད།	 ལུས་པོའ་ིདཀའ་སྡུག་སེལ་བར་ཚན་རིག་

གིས་རམ་འདེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ནི་ཚན་

རིག་གི་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་དེ་ཡིན།	 འནོ་ཀྱང༌།	 འདུ་

ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ་བཅོས་བསྒྱུར།	

སེམས་པའི་གཤིས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་བཅས་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་

ང་ཚོས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདོང་ལེན་དང་དེ་ལས་

རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་འགོ་འཛུགས་ཆོག	

	 མདོར་ན།	 འགྲོ་བ་མིའི་རྩ་བའི་རིན་ཐང་མཐོར་

འདེགས་བྱེད་པ་ནི་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་སྙེག་གི་གཞི་རྩར་མེད་

དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད།	 དེའི་ཕྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་

ཀྱི་ཕོྱགས་ནས་བལྟས་ན་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་

པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་

མིན།	 སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ལུས་སེམས་གཉིས་ནས་བསལ་

དགོས་སྟབས་དེ་གཉིས་ང་ཚོར་དགོས་ངེས་ཡིན།

	 དེབ་འདི་རོྩམ་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་

རིག་པ་གཉིས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་པའི་དོན་དུ་མིན།	 ༼ནང་

ཆོས་ནི་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་སེམས་དོན་རིག་པའི་དཔེ་

གཞིེ་ཞིག་ཡིན།༽	 དེབ་འདིས་རྒྱུ་མཚན་རྟེན་གཞིར་འཛིན་

པའི་བདེན་དཔང་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་

ཆོས་རྣམས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང༌།	 ང་ཚོའི་མཐའ་སྐོར་

གྱི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཆ་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕོྱགས་

ཡོངས་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་རང་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་གོ་རྟོགས་བྱེད་

སྟངས་ཤིག་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར།	 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་

བྱའི་སྡེ་ཚན་གལ་ཆེན་ཁག་གཉིས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པའི་

འབད་བརྩོན་ཞིག་མཚོན་པ་ཡིན།	 ངས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་

རིག་བར་གྱི་མཐུན་ས་དང་མི་མཐུན་ས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་

ལམ་ནས་མཐའ་དཔྱོད་བྱེད་རྒྱུ་མིན།	 དེ་ནི་ངས་ཆེད་ལས་

མཁས་པ་ཚོར་བཞག་ཡོད།	 སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་

རིག་ཐ་དད་ཡིན་མོད།	 འནོ་ཀྱང༌།	 བདེན་པ་འཚོལ་བའི་

དམིགས་ཡུལ་རླབས་ཆེན་དེ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པར་

མ་ཟད།	 འདི་གཉིས་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ནས་སྦྱོང་འསོ་

པ་མང་ཞིང་ཕན་ཚུན་ཁ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་

ཀྱི་འཇུག་སྒོའང་ཡིན།	 ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་འགོྲ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

དང་ཤེས་རབ་ལ་མཐའ་རྒྱ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་རམ་

འདེགས་བྱེད་ཆོག	 ལྷག་པར་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་གྲོས་བསྡུར་

ལ་བརྟེན་ནས་ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པས་འགྲོ་བ་

མིའི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བདེ་ཐབས་ལ་སྔར་ལས་

ལེགས་པའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བདག་ལ་

ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཚན་རིག་གི་འཇིག་རྟེན་ལ་བཞུད་པའི་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུང་འདི་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཡོད་

པའི་ནང་པའི་ཆོས་གྲོགས་ས་ཡ་མང་པོར།	 ཚན་རིག་ལ་དོ་

སྣང་ནན་ཏན་དང༌།	གསར་དུ་རྙེད་པའི་ཚན་རིག་གི་རྩ་བའི་

ཤེས་བྱ་ཁག་རང་ཉིད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ནང་དུ་དང་

ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ནན་ཏན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡེ་ཤ	འི་ཆོས་ལུགས་གཙོས་པའི་སེམས་དོན་

རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བར་གྱི་བགྲོ་གླེང་དེར་ལོ་རྒྱུས་རིང་

པོ་ལྡན།	 ང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བོད་པའི་ནང་ཆོས་ལ་

ཆ་བཞག་ན་ལོ་རྒྱུས་དང༌།	 ཆབ་སྲིད།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་

བབ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་གི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་

ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ་ནི་ད་དུང་ཡང་གོམ་པ་དང་པོ་ལྟ་

བུ་ཡིན།	 ཚན་རིག་གིས་ང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་གང་སྒྲུབ་པ་

དེའི་མཐའ་མའི་འབྲས་བུ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ད་དུང་

ཡང་ཕོྱགས་ཡོངས་སུ་གསལ་པོ་མེད་པ་དང༌།	 སྒེར་སོ་སོའ་ི

ངོས་ནས་ཚན་རིག་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་

པར།	 རང་བྱུང་གི་འཛམ་གླིང་ངམ་ང་ཚོ་མིའི་འཚོ་གནས་

ལ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་གོ་རྟོགས་༼དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ངས་གོ་

རྟོགས་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན།༽ཤིག་ཡོད་

ཚེ།	འཕེལ་འགྱུར་རིག་པ་དང༌།	ལྟོས་གྲུབ་རིག་པ།	ཁོན་ཏྲོམ་

༼quantum༽འགུལ་ཤ	གས་རིག་པ་སོགས་ཚན་རིག་གི་

གལ་ཆེ་བའི་རྣམ་གཞག་དང་དེ་དག་གི་རྩ་བའི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	 སེམས་དོན་

རིག་པ་ལ་ཞིབ་བསྡུར་དང༌།	 ལྷག་པར་དུ་ཀུན་སྤྱོད་རིག་པ་

ནས་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་

ལ་དོ་སྣང་བྱས་པས་ཚན་རིག་ལའང་བློ་བསྐྱེད་འཐོབ་སྲིད།	

ཡིན་ཡང༌།	ནང་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་

རྙིང་པ་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་རགས་པ་

ལྟ་བུ།	 ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ཁག་དང་བསྟུན་ནས་

བཅོས་བསྒྱུར་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གསལ་པོ་རེད།	

དེབ་འདི་ནི་སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གི་བགྲོ་

གླེང་དེ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་དེར་

རམ་འདེགས་ཤིག་ཆགས་པར་ངས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

	 ངའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་གི་

གནད་འགག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་

ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས།	 ངས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ག་ཚོད་མང་

མང་ཞིག་ལ་གླེང་སློང་བྱེད་འདོད་ཆེ་ནའང༌།	 མཚམས་

རེར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རོྙག་འཛིང་ཆེ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་

རྒྱུ་མཚན་མང་བས་འདི་ནི་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མ་རེད།	 ངའི་

གླེང་སློང་འདི་ལས་སླ་པོར་གོ་ཐུབ་པའི་རེ་འདུན་ཆེ་བས།	

སྐབས་རེར་གནད་དོན་ཁ་ཤས་གོ་སླ་བར་བཏང་བ་མང་

དྲགས་པ་ཡོད་སྲིད།	

	 ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་

ཇ་སི་འེར་ལི་སི་ནར་༼Jas’	 Elsner༽གཉིས་ནི་ངའི་རྩོམ་

སྒྲིག་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད།	 ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ནི་ངའི་ཡུན་

རིང་གི་སྐད་སྒྱུར་ཡང་ཡིན།	 ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ངའི་ལྟ་ཚུལ་

རྣམས་དབྱིན་སྐད་དུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་རུ་

འགོད་པར་རོགས་རམ་བྱས་པ་ལ་ངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།	 དེ་བཞིན་དེབ་འདི་བཟོས་པའི་མགོ་མཇུག་བར་

གསུམ་དུ་ཁོང་གཉིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མ་དཔེ་ལ་བསམ་

ཚུལ་འདོན་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།	

ལྷག་པར་དུ་ང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚང་མ་

ང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན།	 ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དུས་

ཚོད་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་སྟེ།	 སྐབས་འགར་རྣམ་དཔྱོད་

ཀྱིས་མ་འདངས་པའི་སློབ་མ་ང་ལ་རྟོགས་དཀའ་བའི་ཚན་

རིག་གི་ལྟ་བ་སོགས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོར་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་ལྡན།	 ངས་ཁོང་ཚོ་

ཚང་མ་དགེ་རྒན་དུ་རྩི་བཞིན་ཡོད།།	།།

	 དེབ་འདི་ཐོག་མར་གསུང་སྒྱུར་པ་ཐུབ་བསྟན་

སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་གིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ།	

ཁ་བྱང་གཤམ་དུ།	 “ཚན་རིག་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་

འཛམ་གླིང་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས།”	ཞེས་བཀོད་ཡོད།	

	 དེ ་རྗེས་བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་ལགས་

ཀྱིས་གསུང་རྩོམ་འདི་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་བའི་དེབ་ཅིག་

མཇལ་ནས་འགྱུར་དེ་དང་མ་རྩོམ་གཉིས་གཞིབ་བསྡུར་

གྱིས་ཀློག་དུས་ཡིད་མ་ཚིམས་པར་ཁོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་

བའི་ངལ་བར་བསྟེན་འདུག་སྟེ།	 ཁོང་གིས།	 “དབྱིན་ཡིག་

གི་མ་དཔེ་དང་བསྡུར་ནས་སྒྱུར་རྩོམ་འདི་ཀོླག་མཁན་ཞིག་

བཙལ་ཀྱང་མ་བརྙེད་པས།	 གལ་བོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་

དུ་སྒྱུར་རྩོམ་འདི་གུས་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཕྱི་དང་ཞིབ་

བསྡུར་ཐེངས་བདུན་བྱས་པ་ཡིན”ཞེས་བཀོད་འདུག

	 ཁོང་གིས།	 “ཚན་རིག་དང་སེམས་དོན་རིག་པ་

མཉམ་སྦྲགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆེད་རྩོམ་འདི་ནི།	 ནང་བསྟན་

གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཀའི་གཞི་རྩའི་

ལྟ་བ་དང་།	 རྣམ་གཞག་དང་བརྟག་ཐབས།	 དེ་བཞིན་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་པའི་ཀུན་སྤྱོད་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཞིབ་འབྲི་དང་།	ཕན་

ཚུན་ཞིབ་བསྡུར་ལས་བྱུང་བའི་དཔྱད་གླེང་གི་ཁྱད་ཆོས་

ཀྱིས་ཕྱུག་པར་མ་ཟད།	 སྐད་ཆའི་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཆ་ནས་

ཀྱང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་རྣམ་པ་ཆེས་ཆེར་

ལྡན་པ་ཞིག་རེད།”	ཅེས་དང།		

	 “ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ནི།	དཔལ་འབོྱར་དང་འཕྲུལ་ལས།	འགྲིམ་འགྲུལ།	གྱོན་ཆས་

ཀྱི་དཔེ་གསར་ལྟ་བུ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་

འཇོག་མི་རུང་ཞིང་།	 སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བློའ་ིདཔལ་ཡོན་

ལ་ལྟ་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་འདུ་ཤེས་གསར་པ་

ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་དེའི་གྲུབ་ཆ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད།	

<<རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན>>ཞེས་

པའི་གསུང་རྩོམ་འདིས་ང་ཚོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བློའ་ི

དཔལ་ཡོན་ལ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་འཚམ་པའི་

སྤྱི་སྡོམ་བརྒྱབ་ཅིང་།	 དུས་རབས་གསར་པའི་འདུ་ཤེས་དེའི་

འཚོལ་སྙེག་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཏེ་ཚན་རིག་གི་འཇིག་རྟེན་དེར་ལེགས་ཉེས་

དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ང་ཚོར་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན།	 གུས་པས་གསུང་རྩོམ་འདི་བསྒྱུར་བའི་

དམིགས་ཡུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན།”	ཅེས་གསལ་གནང་ཡོད་པ་

བཅས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོང་དང་ལྷན་དུ་སླར་ཡང།	

	 །ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཟུང་འཇུག་གི

	 །མི་ཚེའི་ལམ་མཆོག་སྒོ་མོ་ཆེ།

	 །རྣམ་དཔྱོད་དོན་དང་ལྡན་བྱེད་ན།

	 །ངེས་པར་དེབ་འདི་བཀླག་པར་འཚལ།	
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				༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོད་ཡིག་དྲ་བ་འདིར་མུ་མཐུད་

གསར་སྣོན་དང་གསབ་འཇུག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཞིག་

ཅིས་ཀྱང་མཁོ་སྟེ་གནས་སྐབས་རིང་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་

ཡང་མ་བྱུང་ངོ།	 །ཞེས་ཀྱང་ཞོར་དུ་སྙིང་ནས་བསྐུལ་བ་

ལགས་སོ།།	།།

	 རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་དག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།	 དེ་

བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་དང་

གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།	 རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་ཡན་

ལག་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཁག་གི་དྲ་རྒྱ་སོགས་སུ་

འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་རེད།

	 ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༩པའི་ཐོག་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཁག་བདུན་

ཅུའི་སྐུ་ཚབ་རྩོམ་པ་པོ་༡༩༦་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	 དེའི་

ནང་ད་ོར་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་མི་དྲུག་ཀྱང་འདུག

	 ཚོགས་འདུའི་ཉིན་བཞིའི་རིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་

རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་སོ་སོའ་ིལས་

བསྡོམས་སྙན་ཞུ་དང་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་དྲི་བ་དྲིས་

ལན།	 ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་ཀྱིས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་

དང་བཙོན་འགོ་གི་རྩོམ་པ་པོའ་ིསྐོར་སོགས་གླེང་སློང་།	

	 དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིག་གསར་

འདེམས་གནང།

	 སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་རོྡག་རོལ་གཏོང་བའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

བཅུ་བདུན་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད།	 དེའི་ནང་རྒྱ་

ནག་དང་།	ར་ཤི་ཡ།	བྱང་ཀོ་རི་ཡ།	སེ་རི་ཡ།	ཨེ་ཅེབ།	ཧང་

ག་རི་ཡ་བཅས་ཚུད་ཡོད།	

	 ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཨེསི་ལན་ཌིའི་ཤེས་རིག་

བཀའ་བློན་དང་།	རྒྱལ་ས་རེཀ་རྗ་བིཀ་གི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་

ཀྱིས་སྣེ་ལེན་དང་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་།

རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་༧༩་་་་

	

	 པེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ནི་

ཕྱི་ལོ་༡༩༢༡་ལོར་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལིན་ཌོན་དུ་གསར་

དུ་བཙུགས།	 ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

ཡན་ལག་གི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཁག་༡༤༤	ཡོད།

	 ད་རེས་ཀྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་གར་དང་

འབར་མའི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

པེན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གསར་

ཞུགས་གནང་ཐུབ་བྱུང།	

	 རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་ཡན་ལག་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་

པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་འདི་ཉིད།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩	 ལོར་གསར་དུ་

བཙུགས་པ་དང་།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་སྤྱི་མོས་དགའ་བསུས་ཞུགས་ཐུབ་ཡོད།	 ད་

ལྟའི་ཆར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་

གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཡིན།	དེང་སྐབས་རྒྱུན་ལས་སྐབས་

བཞི་པ་དང་དབུས་ལས་ཁུངས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་

ལར་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསར་གནས་རགས་བསྡུས་སོ།།	།།

བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ།

	 ཚོགས་གཞོན་དང་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་ᨵᩡᨑས་ཕྱིར་བཞུགས་སྒར་དུ་འབོྱར་མ་ཐག	 འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༩	

ཉིན།	 པེན་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ལ།	 གོང་གསལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་པེན་གྱི་

ཚོགས་ཆེན་༧༩་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ།		

	 དེར<བོད་ཀྱི་དུས་བབ>དང་།	 <བོད་ཀྱི་བང་ཆེན>	 <ཕ་ཡུལ>	 	 <བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན>	 <ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་>	 	 <ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་>	 <ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་>བཅས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཕེབས་

ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས་སུའ།ོ
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“སྐབས་དང་པོའ་ིབོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ”	ད་ལོའ་ིཟླ་༧་པའི་

ཚེས་༢༤་ལ་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་དུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས།

	 “དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་ཆེད་མཁས་དང་དཔྱད་བརྗོད་པ18ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་

རྩོམ་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་།	 མིག་སྔའི་གནད་དོན།	 འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མདུན་ལྗོངས་བཅས་སུ་འབྲེལ་ནས་བོད་ཀྱི་དེང་

རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་སྤྱིའི་རྣམ་པ་སོགས་སུ་དབྱེ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་བྱས་ནས།	 གནད་ལ་འཐིངས་པའི་ལྟ་བ་དང་གྲོས་

འཆར་བཏོན་ཞིང་།	ཐེངས་འདིའི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དེ་བོད་ཀྱི་དེང་

རབས་རྩོམ་རིག་གི་གྲས་སུ་བཞག་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ལ།	 དེས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་དེ་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་བསླེབས་པ་མཚོན་ཐུབ་པའི་ཁར།	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་ལ་

ཤན་སྟོབས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོབ་ངེས་པ་རེད།”	(མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་དྲ་བ་ལས)

	 ཐག་རིང་ཐག་རིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ནས་ཉམ་

ཆུང་གི་སྲིང་མོ་ངས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་དེ།	

ཁྱེད་ལ་སྐད་ཆ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བརྗོད་ན་འདོད།

	 འཇིག་རྟེན་མི ་རྟག་པ་དང་འཁོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཟེར་བ་ལྟར།	 མི་ཚེ་འདི་ཡང་དགའ་

སྐྱོ་ཆགས་སྡང་ལས་གྲུབ་པ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས།	 འདས་

སོང་གི་ལོ་ཟླ་དག་ལ་ཕྱི་མིག་ཐེངས་ཤིག་ལྟས་ན།	 	 དེ་ནི་ཅི་

འདྲའི་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་པ།			སྤྲོ་སྣང་དང་དགོད་སྒྲས་ཁེངས་

པའི་མི་ཚེའི་ལེའུ་དང་པོ་དེ་མ་རེད་དམ།		

	 ཕུ་བོ་ལགས།		ཁྱེད་ཀྱིས་དྲན་ནམ།		དགུན་དུས་

ཀྱི་གྲང་ངར་ཁྲོད་དུ།		ངས་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ།		

ཅ་དངོས་ཚོང་ཟོག་ཙག་ཙིག་ཅིག་བཞག་སྟེ།	ཉིན་ལྟར་ཁྲོམ་

རྭར་ཚོང་བཤམ་དུ་ཕྱིན་ནས་དགོང་མོར་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་

སྐབས།	 ང་རང་ལོ་ན་ཕྲ་བས་ནུས་ཤ	གས་ཧ་ཅང་ཞན་པས།	

གྱེན་གཟར་གྱི་ལམ་ཆེན་ལ་འཛེག་ཐབས་བྲལ་བར་བརྟེན།	

ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ལ་བཅོས་མིན་གྱི་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ཤིང་ལག་

ཟུང་གཉིས་ཀྱིས་ལྭ་བའི་ཕུ་ཐུང་གཉིས་སྐེད་པར་དམ་པོར་

བཅིངས་ཏེ།	 ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་དེ་ཤ	གས་ཀྱིས་འདེད་བཞིན།			

ལམ་ཟུར་གྱི་ཚོང་པའི་ལག་ནས་མངར་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཉོས་ཏེ་

ང་ལ་སྟེར།	 མ་ཟད་དགོད་བྲོ་བའི་མཚར་གཏམ་མང་དག་

ཅིག་བཤད་མྱོང་ལ།	གླིང་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་སོགས་རྣ་བར་སྙན་

ཞིང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གནའ་གཏམ་མང་པོ་མང་པོ་

ཞིག་གླེང་མྱོང་།

		 ལྷ་བྱ་ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་དབྱངས་སོྒྲག་ཅིང་

དཔྱིད་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་བསུ་བའི་དུས་སུ།	 མེ་ཏོག་སྣ་ལྔས་

གཡོག་པའི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་ལ།	རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་རང་རང་གི་

དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་སྐབས།	 འུ་གཉིས་ཀྱང་མགྱོགས་འགྲོའ་ི

རྟ་མཆོག་རེ་བཞོན་ཏེ་སྤང་ལྗོངས་སུ་མེ་ཏོག་འཐུ་རུ་ཕྱིན་

པ་དང་།	 ཨ་མས་བརྫིས་པའི་རྩམ་པ་དང་ཁོང་གིས་བསྙལ་

བའི་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཞོ་དཀར་ཡོལ་གང་རེ་བཏུང་ནས།	

སྤྲོ་སྣང་གིས་ཁེངས་བའི་རྩེད་རྭ་རུ་གཡེང་།	 	དགོད་སྒྲ་ལྷང་

ལྷང་གི་ལོ་ཟླ་དེ་དྲན་ན།	དེ་ལས་སྐྱིད་ཅིག་ག་ལ་ཡོད་ཨང་།

		 དེ་ལྟར་ཡང།	 	མ་འངོས་པའི་མདུན་ལམ་ཆེད་

ཤེས་བྱ་ཏོག་ཙམ་སྦྱོང་ཕྱིར།		གློ་བུར་དུ	།	ནུ་མོ་ངས།	མཛེས་

སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཕ་ཡུལ་དང་བརྩེ་བའི་ཕ་མ་དང་

སྤུན་མཆེད།	 མཛའ་བའི་གྲོགས་དང་གྲོགས་མོ་ཚང་མ་རྒྱབ་

ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ།	 གཞན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ལ་འགྲིམས་དགོས་བྱུང་

ལ།	དེ་ནས་བཟུང་ངའི་མི་ཚེའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན།		

ཕུ་བོ་ལགས།	ཁྱེད་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལོ་བརྒྱད་དང་ཟླ་གཉིས་

ཕྱིན་སོང་།	 ལོ་ཟླ་དག་གི་རིང་ལ།	 ངས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་པ་ནི།	 འུ་མིང་སྲིང་ཚང་མ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཁྱིམ་གཞིས་དྲོན་མོ་དེར་སླར་ཡང་མྱུུར་འཛོམས་འབྱུང་བའི་

ཉི་མ་དེ་ཡིན།

		 ཡིན་ན་ཡང།	 བློ་ཡིད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ།			

དེ་རིང་ངས་་་་་་་དེ་རིང་་་་་་ངས་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་བརྒྱུད་དེ།	 མི་སྙན་པའི་གཏམ་ངན་ཞིག་ཐོས་པ་

ནི།	 	 ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༣་	 ཉིན་ཁྱེད་རང་རྒྱ་དམར་གཞུང་

གིས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པའི་ཉེས་མིང་ཐོག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཟིན་པ་དང་ལོ་ལྔ་དང་ཟླ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་ཆད་

བཏང་ཟིན་པའི་ཡིད་སོྐྱ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་

ངའི་མགོ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་འདར་ཅིང་མིད་པ་མཆི་མས་

བརྣངས་པས།	ཡོད་ཚད་སྟོང་ལྷིང་ལྷིང་སུ་སྣང་།

		 ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་

ར་ན།	 	 འཇིག་རྟེན་གྱི་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ།	 ཉམ་

ཆུང་གི་ཕུ་བོ་ཁྱེད་ཀྱིས་།	 བཟོད་གླགས་བྲལ་བའི་མནར་

གཅོད་དང་རྡུང་རྡེག	 གཉའ་གནོན་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་

པ་བདག་གིས་རྟོགས་ལ་སེམས་ནས་མི་བཟོད་དོ།	 	 རོ་

བཅུད་ལྡན་པའི་ཟས་ལ་རོལ་དུས།	 ངས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱ་ཧྲེང་

ཧྲེང་གི་ངོ་གདོང་དེ་དང་སྐམ་ཞིང་རིད་པའི་ལུས་ཕུང་

དེ་མིག་ལམ་དུ་འཆར་ཡོང་ལ།	 	 དྲོད་འཇམ་གྱི་གོས་རེ་

གྱོན་དུས།	 	དཀར་འདོ་དབེན་ལ་དྲོད་ཁོལ་མེད་པའི་ཁང་

ཆུང་གྲུ་བཞི་ཞིག་གི་ནང་།	 	 གྲང་ངར་གྱིས་འབར་བའི་

རོྡ་འཁྱག་ཐོག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱིད་ཟིན་པའི་ཞབས་ཟུང་དེ་

གཉིས་སེར་ཁ་ཤིག་ཤིག་ལྕགས་སྒྲོག་ཅིག་གི་བར་ན་དམ་

པོར་བསྡམས་པ་མཐོང་།			

	 དེ་བཞིན་རང་ཉིད་རང་དབང་ལུང་པར་སློབ་

གྲྭའི་རྩེད་རར་སློབ་གྲོགས་འགའ་དང་མཉམ་དུ་དགའ་

དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའ་ིངང་རྩེད་མོ་ལ་རོལ་དུས།	 ས་རྡུལ་འཚུབ་

འཚུབ་ཀྱི་ཞིང་ཁ་ཞིག་ན།	 	 	 ཁྱེད་ཀྱིས་འདར་སིག་སིག་

གིས་སླེ་བོ་ཞིག་གི་ནང་གཅིན་སྐྱག་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས་

ལུད་གང་ཁུར་བཞིན་པ་ཚོར།

	 འདི་ལྟར།	 བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ཁྱེད་

དྲན་ཞིང་ཁྱེད་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་མཉམ་དུ་མྱོང་ན་སྙམ་

ལ་ཇི་སྲིད་མི་ཚེ་འདི་མ་སྟོང་བར་དུ་དེ་སྲིད་ཁྱེད་དང་

ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་ཞིག་འཆར་རྒྱུ་དེ་ཡིན།	 དེ་

ལྟར་ན་ཡང་།	 ཐམས་ཅད་སྐར་མ་ལྔའི་བཙན་འགོ་དུ་ཤོར་

ཟིན་པས།	 	 འུ་གཉིས་ཀྱི་རང་དབང་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་

མ་དེ་ཡང་བཙན་གནོན་གྱི་སྤྲིན་པ་ནག་པོས་ཡོངས་སུ་

བསྒྲིབས་སོ།

	 ཡང་གཅིག་བཤད་ན།	 ནུ་མོ་ང་རང་རང་

འདོད་ཆེ་དྲགས་པས་ས་ཐག་རིང་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་

འབོྱར་ཟིན་པས་ན།	ད་ཆ་ཕུ་བོ་ཁྱེད་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་རོགས་

རམ་ཐེངས་ཤིག་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་མ་ཟད་ཐ་

ན་རྩྭམ་པ་དཀར་ཡོལ་གང་གི་ཕན་ཡང་ཐོགས་མ་སོང་

།	 	 འདི་ཚོ་ཚང་མ་ནུ་མོ་ང་ལན་པ་ཡིན་པས་ཕུ་བོ་ཁྱེད་ལ་

སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དགོངས་དག་ཞུ།		

	 ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ནུ་མོ་བདེ་པོས་

དེ་རིང་རྒྱ་དམར་པོའ་ིབཙོན་ར་ན་ཡོད་པའི་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་

ཕུ་བོ་བསམ་འགྲུབ་ལགས་སུ་སྐྱོ་གདུངས་ཀྱི་མིག་ཆུ་ཆུ་བཞིན་

གཏོར་བཞིན་བྲིས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣་ཟླ་༩		ཚེས་༡༣་ཉིན་ལ།།

མུན་ནག་གི་བཙོན་རར་གནས་པའི་ཕུ་བོ་ལགས།
	 སྤྱི ་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐོག་	

༢༠༡༣་༣་༢༧	།	༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལྗགས་རྩོམ་ཞལ་འདོན་

ཁག་ནང་གི་རང་དབང་དང་རང་དབང་གཙང་མ་ཞེས་པ་

རྣམས་ཀྱི་གོ་དོན་ངོ་མ་རང་བཙན་ཡིན་ཚུལ་དང།	 ད་དུང་

ཡང་དགོངས་པའི་ནང་ལ་རང་བཙན་རང་ཡོད་པར་དོགས་

སློང་ངམ་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད།	 འནོ་ཀྱང་སྐབས་དེར་གྲོས་

ཚོགས་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཁོ་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ནོར་

འཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མི་དགོས་པ་

གནང་པས་འཐུས་ར་བྱས།	

	 འནོ་ཀྱང་གནད་དོན་དེ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས།	

དཔལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས།	 ཁོ་པའི་འགྲེལ་

བཤད་དེ་ལོག་རྟོག་ཡིན་ཚུལ་གྱི་གལ་ཆེའི་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་དགོས་བྱུང།

	 དེ་རྗེས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས།	 ཉིད་རང་ཉིད་

དཀར་འདོན་གྱི་གས་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ།	དེའི་ནང་དུ།

	 “༡༽ཉེ་སྔོན་ཨ་རིར་བོད་ཕྲུག་ཞིག་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་

ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཕྲན་གྱི་མིང་འདོན་

མཛད་པ་དེ་དག་གལ་ཆེར་རྩིས་ཏེ་དེ་སྐབས་ལམ་སེང་སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐོག་དང༌།	དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་

ངོ་བཅར་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད།	དོན་སྙིང༌།	བོད་ཕྲུག་

དེས་གོ་བ་ལོག་གྲུབ་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ལམ་དབུ་

མ་གསུངས་བཞིན་ཡང་ཐུགས་ནང་རང་བཙན་ཡོད་ལུགས་

ཞུས་པ་དེ་དག་ཕྲན་ནས་སྔ་ཕྱིར་གོྲས་ཚོགས་སུ་ཞུས་པའི་

གཏམ་བཤད་ནང་གཏན་ནས་བརྗོད་མེད་ཅིང།	 རང་ཉིད་

ཀྱི་རྣམ་ཀུན་ཀུན་སློང་དང་སྣང་བའི་ཡུལ་དུའང་དེ་ལྟར་

མེད་ངེས་ཡིན།	 དེ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོག“མ་འབིན”བཟོ་

ཐབས་ཕྲན་ནས་བྱས་ཡོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་དང༌།	 སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོགས་བཞུགས་ཡོད་

སྟབས་དགག་ལན་ཡོང་དགོས་ངེས་ཀྱང་བྱུང་མེད་པ་ནས་

གསལ་པོ་མཁྱེན་ཐུབ།	 དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་

རྡ་སར་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཐད་བཏོང་དང༌།	

བསྐྱར་སྟོན་ཡང་གནང་ཡོད་པས་དེ་སྐབས་མང་ཚོགས་

ནས་ཀྱང་བསམ་ཚུལ་སྣེ་གཅིག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད།	 དེར་

བརྟེན་དེང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ན་བོད་ཕྲུག་དེར་ཕྲན་ནས་

ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གཅིག་གུན་གསབ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་

ཐོག་ཁ་མཆུ་འཛུགས་རྒྱུའི་གདེང་ཚོད་ཡང་ཡོད།	 ཕྲན་

གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞིག་ནས་ྋརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་དགོངས་པར་ཚོད་དཔག་ནམ་ཡང་ཞུ་མི་སྲིད།	 འནོ་

ཀྱང་ྋསྙན་སེང་སོྒྲན་སྟངས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མི་

ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་གཤིས་དེར་གུས་

ནས་ལྷ་དགོངས་དྭངས་བར་གུས་ཕྱག་དང་བཅས་དགོངས་

སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	 ༢༽དགོངས་ཚུལ་འབྱུང་གཞིའི་གནད་

དོན་དེ་དག་གུས་ནས་བརོྗད་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་ཐད་རིང་	

མིན་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ྋམཚན་འཁོད་ྋསྙན་ཞུ་ཞིག་

འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།	 ༣༽དགོངས་སེལ་ཞུ་རྟེན་དུ་ཕྲན་ནས་ད་

ཕན་གནད་དོན་དེ་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་རིགས་ཡོངས་	

རྫོགས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།	 སླད་མར་དེ་སྐོར་གླེང་སློང་

ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་	

བསྒྲགས་སུ།	 སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་པ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ནས་

ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ལ།།”	ཞེས་སོ།

	 དེའི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་

གཤམ་གསལ་གསལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་འདི་

འདྲ་ཞིག་བསྐྱངས།

	 “༄༅།	 །བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཉིན་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་འདུག་པའི་ནང༌།	 རང་ཉིད་ཀྱིས་

སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ལམ་དབུ་མ་

གསུངས་བཞིན་ཡང་ཐུགས་ནང་རང་བཙན་ཡོད་ལུགས་

གཏན་ནས་གསུངས་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ།	 དེ་ལྟར་བརྗོད་

ཡོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཚོགས་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་

ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་དགག་ལན་ཡོང་

དགོས་ངེས་ཀྱང་བྱུང་མེད་ཚུལ་བཀོད་འདུག་པ་དེ་དག་

བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར།

	 བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	

༢༧	 ཉིན་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བཟུང་སྟེ་	 “ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་དབུ་མ་དེ་ཛ་

དྲག་དང་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་གཟིགས་ནས་

ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བཏོན་གནང་བ་

རེད་མ་གཏོགས།	 དགོས་པ་དེ་ྋསྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པའི་

ནང་དུ་ཡང་རང་དབང་རང་བཙན་རེད་བསམ་པ་དེ་ཡོད།”	

ཅེས་སོགས་ལམ་དབུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་

དེ་གནང་བ་རེད།	 གསུང་བཤད་དེ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་

གསལ་བཤད་དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་

མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བཤད་བཅས་བཏང་འཛིན་

ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐབས་

དེར་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་མེད།

	 འནོ་ཀྱང་ཕྱི་ཉིན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་

ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་བགྲོ་གླེང་རྗེས་ལན་འདེབས་གནང་

སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གནད་དོན་དེ་

གལ་ཆེར་བརྩིས་ནས་	 “བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གསུངས་ཀྱི་

ཡོད་ནའང༌།	 ཐུགས་ལ་རང་བཙན་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པའི་

ཚོད་དཔག་གཅིག་གནང་སོང༌།	 ཚོད་དཔག་གནང་བ་དེ་

གཞི་རྩ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	གང་ཡིན་ཞེ་ན།	ྋགོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དེ་ཞལ་ཞེ་གཉིས་མེད།	 སྔ་ཕྱི་བར་

གསུམ་ལ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་

གསུངས་ཡོང་དུས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ལ་གཅིག་

ཡོད་པ་དང༌།	 ཞལ་ནས་གཅིག་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་

གཞི་རྩ་མེད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”	 ཞེས་སོགས་དགག་ལན་

གནད་བསྡུས་ཤིག་གྲོས་ཚོགས་དེ་རང་ལ་གནང་ཡོད་པ་

བཅས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་

སུ།	བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༠	ལ།།	།།”

	 སླར་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་

ཚེས་༡༩་ལ།	 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལྷ་དགོངས་དྭངས་པའི་

གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པའི་

ཐོག་སྤྱི་འཐུས་སུམ་ཅུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་སོགས་ལ་ལམ་

ནོར་ལྡོག་ཤེས་དགོས་པའི་གོ་སྐོན་སློབ་གསོའ་ིཚུལ་གྱི་བགྲོ་

གླེང་ལྷུག་པོར་གནང།	

	 ཟླ་༩་ཚེས་	༢༣	ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་	

༩།༠༠	སྟེང་།	བཀའ་ཤག་སྒོ་འགྲམ་དུ་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་

དུ་གནས་སྡོད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་

དང་།	བློ་བཟང་ནོར་བུ།	དིང་རི་ངག་དབང་བཅས་རྒན་པོ་

གསུམ་དང་།	ཨ་ནེ་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་དང་ཨ་ནེ་གཞན་

གཅིག་བཅས་རྒན་རྒོན་ལྔ་ཡིས།	ལག་ཏུ“	སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་

ཆོས་འཕེལ་གྲོས་ཚོགས་ནས་འཕྲལ་དུ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་

དགོས།”ཞེས་རེ་བ་བཏོན།

	 དེ་ཉིན་ད་དུང་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་	 ༣༩	 པའི་དབུས་ས་ཐུན་མོང་ནས།	 སྤྱི་

འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ངེས་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་

འཕུད་གཏོང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པ་ལྟར་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ་བའི་ནང་དུ།	

“་་་་་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་ད་ཕན་གྱི་བཙན་

བོྱལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་

ཆབ་སྲིད་དང་སྲིད་དོན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས།	 བཙན་བོྱལ་བོད་

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོྲད་ཀྱི་གླེང་ཕོྱགས་དང་ཤ	གས་རྐྱེན་གང་

ལ་གཞིགས་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞེས་རྒྱུར་

སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ལ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་མེད་པ་

ནི་ཁོང་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་གྱི་བྱེད་

བབ་ལ་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 འདིར་ཁོང་

གི་མཛད་རྗེས་ཇི་རྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ནས་ཉེ་ལམ་སྐབས་	 ༡༣	

དང་	 ༡༤	 བཅས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ལས་རྒྱུན་རིང་ཤེས་བཞིན་དུ་

རང་བཙན་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་དངོས་

ཡོད་མངོན་སུམ་དུ་འགོག་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རིམ་

པར་བྱུང་ཡོད།”ཅེས་དང།		“ཁོ་པའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

གྱི་བྱ་ངན་སྤྱོད་ངན་གྱི་རང་གཤིས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཁས་ལེན་མ་ཞུས་པར་མ་ཟད།	

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག	 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱ་ཆེ་

མི་མང་བཅས་པར་བརྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།	 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་

ནས་ཁོ་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འབོད་ཤ	གས་

དྲག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་་་་”སོགས་བཀོད་ཡོད།

	 གཞན་ཡང་རང་དབང་རྩོམ་པ་པོ་ཤར་ཕོྱགས་

ཁུག་རྟ་སོགས་ཀྱིས།	 <སྐྱག་རྫུན་རྩད་འཇོམས་བསྒྲགས་

གཏམ།>སོགས་ཀྱི་རྒོལ་གཏམ་སྤེལ་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

གསལ་རྟོགས་ཆེད་དུའ།ོ།

མི་དམངས་ཀྱིས་རང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཐུབ་བམ།



4
གསེར་ཐུར་བཅུ་བཞི་མ།

སྐྱིད་ཕྱོགས་ཀུན་དགེའི་བྱ་བ་འགའ་རྩོམ་ཚེ།	།

བར་ཆད་སྤྲིན་ནག་དྲག་པོའ་ིཀློང་དུ་ཚུད།	།

དེ་དུས་གཤེད་མ་བརྒྱ་ཕྲག་མཐའ་ནས་བསྐོར།	།

རྩུབ་མོའ་ིཚིག་བཅས་མིག་གཉིས་ས་ལ་དབྱུངས།	།

ཆུ་བུར་མིག་གཉིས་ས་ལ་དབྱུངས་ན་ཡང་།	།	

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་རས་འདི་ལ་དབྱུངས་ཐབས་ཅི།	།	

མིག་ལོང་རྟག་ཏུ་མུན་པའི་རང་བཞིན་ལ།	།	

བཙོན་ཁང་མུན་ནང་འཇུག་པ་ཨེ་མ་མཚར།	།

བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་གཞན་གྱིས་འཕྲོག་ན་ཡང་།	།	

འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་འདི་ལ་འཕྲོག་ཐབས་ཅི།	།

གཞན་གྱིས་བཙོན་ཁང་མུན་པ་གཏིང་རིང་ཟེར།	།

རང་སྣང་འདོ་གསལ་ཀློངས་ཡངས་ཕུག་པ་ནས།	།

སྙོམས་ལས་འདུ་གསུམ་བཀའ་འབངས་ལུང་ཤར་བ།	།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རྒྱལ་ཞེས་པའི་ཕྱག་བཅས་ཕུལ།	།

	 ཞེས་པ་འདི་ཁོང་བཙོན་དུ་བཞུགས་སྐབས།	 རྫ་རོང་ཕུའི་

བླ་མ་སྐུ་གོང་མ་དེ་ཁོང་གི་ཆོས་ཞུ་སའི་བླ་མ་ཡིན་སྟབས་ཁོང་ལ་འབུལ་

རྒྱུའི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཨེམ་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་སུ་འབྲི་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་

ལྟར།	དཔོད་བྲིས་གནང་བའ།ོ།

	 རྩོམ་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་པས་གསོལ་བའ།ོ

སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།               སྣ་ཚོགས་རྩོམ་གྱི་ཚོང་ར།            སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱ་དང་ཞེ་དྲུག་པ།

སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པར་དགོངས་དག་ཞུ།

			-	དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོར།

འབའ་སྲས།

ལུས་ལ་ཀུན་མཐུན་སྤྱོད་པ་མི་ལྡན།།

ངག་ལ་སྨྲ་བའི་དབྱངས་རྟ་མི་འཁྱིལ།།

ཡིད་ལ་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་མི་མངའ།།

ཡིན་ཡང་ལོ་མང་དགེ་རྒན་བྱས་མྱོང་།།

རིག་པའི་གནས་གང་བྱང་དུ་མི་ཆུད།།

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་ང་མེད།།

སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་ཤེས་བྱ་ང་ཉུང་།།

ཡིན་ཡང་སློབ་མར་རྫིག་རྫིག་བསྟན་མྱོང་།།

རང་ཉིད་མཐོ་སའི་མཐོ་སར་བསྡད་དེ།།

སློབ་མ་དམའ་སའི་དམའ་སར་བཞག་ནས།།

དགེ་རྒན་སློབ་མའི་བར་ཐག་བཟུང་སྟེ།།

ལོ་མང་ང་རང་དགེ་རྒན་བྱས་མྱོང་།།

དགེ་རྒན་ཞིག་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཚང་།།

སློབ་ཐུན་གཅིག་གི་འཆར་གཞི་མི་ལྡན།།

མིང་ཚིག་གཅིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་དཀའ་ཡང་།།

དགེ་རྒན་ཡིན་ཞེས་ཁེངས་གཏམ་བརྗོད་མྱོང་།།

ཞིབ་ཏུ་བཀྲལ་ལ་སྨྲ་ལྕེ་ལྐུགས་ཀྱང་།།

ཅི་ཡང་མ་འགྲེལ་ངོ་ཚ་འདོད་ནས།།

མ་ཤེས་ཤེས་ཁུལ་རྫུན་གཡོར་ཁེན་ནས།།

སློབ་མར་མགོ་བསྐོར་ལོ་མང་བཏང་མྱོང་།།

འཆད་པ་གང་ཞིག་ལེགས་བཤད་མིན་ལ།།

རྩོམ་པ་གང་ཞིག་ལམ་སྟོན་མ་ཡིན།།

རྩོད་པ་གང་ཞིག་རིག་པ་མིན་ཡང་།།

ང་འ་ོསྙམ་པའི་གདོང་དེ་མ་དོར།།

དེ་རིང་འདི་ནས་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ན།།

ཚེ་གང་མི་འདག་ཉེས་པ་ཆེན་པོ།།

སུས་ཀྱང་མི་སེལ་སྡིག་སྒྲིབ་ནག་པོ།།

དགེ་རྒན་བྱས་པའི་དུས་སུ་བསགས་འདུག	།

མ་ཤེས་ཤེས་ཁུལ་བྱས་པར་དགོངས་དག	།

དགེ་སློབ་བར་ཐག་ཕྱེས་པར་དགོངས་དག	།

མ་བསླབས་རྫིག་རྫིག་བྱས་པར་དགོངས་དག	།

ཁྱོད་ལ་ཡོན་ཏན་མ་འབྱོར་དགོངས་དག	།

ཅི་ཡང་མི་ཤེས་དགེ་རྒན་ང་འདྲ།།

ཁྱེད་ལ་བཀུར་དུ་བཅུག་ལ་དགོངས་དག	།

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡོན་ཏན་མི་ལྡན།།

ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་བཀུར་བྱས་དགོངས་དག	།

དེ་རིང་ང་ནི་དགེ་རྒན་མིན་ཡང་།།

ང་ཡི་སློབ་མར་ཞེ་ཆགས་སྐྱེས་ཡོད།།

དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཡང་།།

ང་འདྲ་ཡིན་ན་གཏན་ནས་འགྲིག་མེད།།

ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་པར་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞིང་།།

ངག་ལ་འཆལ་བའི་དྲི་མས་དག་པ།།

ཡིད་ལ་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོ་འཕྱུར་བའི།།

དགེ་རྒན་དེ་དང་འཕྲད་ཡོད་སྨོན་ལམ།།

	 	 	 ༡༠/༠༩/༡༣

རྒན་གྱའི་ཚེ་རིང་སྐྱིད།

ཇིང་སྲས་མིག་གསུམ་པ།

གྲོགས་པོ་གངས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་མང་དྲགས་པས།།

བདག་གི་སེམས་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བཞག

འདོད་པ་ཅན་ང་མཛེས་མ་དགའ་དྲགས་པས།།

ཁྱོད་ཉིད་མཐོང་བ་བདག་གི་རྨི་ལམ་ཉིད།།

ལམ་འགྲོ་ཡོང་པའི་ཉི་མ་སྔ་དྲོ་ཞིག

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའ་ིམཐར།།

ཇ་དང་བག་ལེབ་བཙོང་སའི་ཇ་ཁང་ནས།།

གྲོགས་པོ་བྲག་སྨྱོན་ངེད་གཉིས་སྡོད་པའི་སྐབས།།

གཟུགས་པོ་མི་རིང་མི་ཐུང་ཚད་ཙམ་ཞིག

སྐྲ་རྫོང་མཐུག་ལ་སྐྲ་སྣེ་ཅུང་ཙམ་འཁྱིལ།།

ཞལ་ངོ་དཀར་ལ་མི་ནག་སྨིན་མ་ཕྲ།།

ཁ་ནི་འདོད་ལྡན་ང་ལ་བྲིས་བ་འདྲ།།

འཛུམ་པའི་ཚེ་ན་མཛེས་གོང་ལྷག་མ་ཞིག

ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཀྱང་བུ་མོ་སྙིང་རྗེ་ཞིག

གང་ལྟར་ངེད་གཉིས་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས་བསྡད།།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤིག་གི་ཚིག་མགོ་བསླངས།།

ཕ་ཡུལ་བུ་མོས་གཤིས་ཀ་འཇམ་པོའ་ིངང་།།

ཨམ་སྐད་དག་མའི་ཁ་བརྡ་ཉུང་ཙམ་བྱས།།

བག་ཆགས་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་སད།།

ཁོང་གིས་གླེང་བའི་ཁོ་མོ་དེ་རིང་རྙེད།།

ལོ་ངོ་གསུམ་བཞི་འདས་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ།།

ཞི་བདེ་མགྲོན་ཁང་ནང་གི་ཞབས་ཞུ་མ།།

བོད་ལྭ་ནག་པོ་གྱོན་པའི་མཛེས་མ་སྟེ།།

ངོ་མ་ཁོ་མོ་ཡིན་པས་བདག་ཡིད་འཐད།།

འནོ་ཀྱང་བདག་གིས་ཐོས་པའི་གཏམ་དེ་བདེན།།

སྙིང་གི་ཁོ་མོའ་ིབདག་པོ་གཞན་ཡིན་པས།།

མི་རྐྱང་ལག་སྟོང་ཞིག་ལ་ཅི་ཞིག་ཐོབ།།

རེ་བ་མེད་པའི་དོན་དེར་བདག་མ་འབད།།

དེང་རབས་འཕྲུལ་གྱི་གནམ་ཐིག་དྲ་ལམ་ནས།།

སྙན་ངག་གྱེར་འདོན་བྱེད་སའི་གླེང་སྟེགས་བསྐྲུན།།

ཁོ་མོས་གླུ་ཆུང་བླངས་པའི་དབྱངས་འགྲོས་ཁྲོད།།

ལས་འཕྲོ་ཡོད་པས་ཁོ་མོ་སླར་ཡང་རྙེད།།

སྐད་འཕྲིན་མིང་བྱང་ལ་སོགས་ཞིབ་དུ་དྲིས།།

སྤྱིར་བཏང་ཁ་བརྡ་ཐེངས་གཅིག་བྱས་པས་སྤྲོ།།

འནོ་ཀྱང་བདག་གི་བཙལ་བའི་གོ་སྐབས་ཁྲོད།།

གཏམ་ཀྱི་ཡོད་ཚད་སེམས་ཀྱི་གསེང་ནས་ལྷག	།

རྡོ་རྗེ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའི་ཉི་དབང་

མགོན་པོ་མཆོག་གི་སྙན་དངགས་དེབ་འདི་

དཔྱོད་ལྡན་དག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་འཆར་ལ་ཉེ་

བར་འདི་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ།

ཐེངས་མང་ཁྱེད་དང་གདོང་ཐུག་རྒྱག་ཐེངས་རེ་ལ།།	

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སེམས་ནང་ཝ་ལེར་འཆར་འངོ་།།	

འནོ་ཀྱང་སེམས་པས་ང་ལ་རང་དབང་མི་སྟེར།།																					

ཁྱེད་རང་གཞན་དང་རྩེད་དགའ་རོལ་བ་མཐོང་དུས།།	

ང་ཡི་ཡིད་ཀྱི་སྤྲོ་བ་གློ་བུར་གས་ཐལ།།	

ཁྱེད་དང་འབྲལ་རྒྱུར་རང་ཐག་རང་གིས་བཅད་མོད།།	

སེམས་པས་མི་བརྗེད་དྲན་མཁན་རང་ཉིད་རེད་འདུག 																															

ཁྱེད་དང་འཕྲད་པའི་བར་མཚམས་རེ་ཡི་ཤ	ལ་ན།།	

ང་ཡི་ཡིད་སེམས་སྐྱ་མོའ་ིན་ཟུག་ལྕི་གི།	

ཁྱེད་དང་མི་འཕྲད་བསམས་ནས་གང་ཐུབ་གཡོལ་ཡང་།།	

ལས་དབང་སྐྱུར་མོའ་ིསྣེ་ནས་ཡང་ཡང་འཕྲད་ཡོང་།།

ང་ཡིས་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་སྨྱོན་མའི་ལ་གཞས།།

ང་ནི་ཁོམ་པས་ཉི་མ་གཏོང་ཐབས་མ་ཡིན།།	

ང་ཡིས་མ་བཟོད་སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག་ལྕི་བས།།	

ང་ལ་མི་འབྲི་བསམ་པའི་རང་དབང་མ་མཆིས།

བརྩེ་དུང་རྣལ་མ།

གྲོགས་མོ་ཞིག་ལ་ཀུ་རེ་ཚུལ་དུ་བྲིས།

—འདྲེ་མིག		(སུ་ཇཱ།)

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལྷ་ཡི་སྲས་མོ།།	

དྲི་མེད་ལང་ཚོ་ཡི་གོས་རྒྱན་བཀླུབས་པ།།	

མིག་ཟུང་ཆེ་ནི་ཞིག་མུ་ཏིག་ཆུ་ཤེལ།།	

མགོ་སྐྲ་རིང་བ་འདི་རྟ་རྔ་འདྲ་བ།།	

སྨིན་མ་སྟུག་ནི་ཞིག་ཟོར་བ་འདྲ་བོ།།	

ངོ་གདོང་གོར་བ་ནི་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།།	

བུ་ཆུང་ང་རང་གི་སེམས་པ་ཤོར་ས།།	

བུ་ཆུང་ང་རང་གི་དུང་བ་སྦྱིན་ས།།	

བུ་ཆུང་ང་རང་གི་སེམས་པ་གླན་ས།།	

གཞན་ཡུལ་ཐག་རིང་ཞིག་སེམས་ལ་བཟུང་ནས།།	

ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་འདིའི་ཟུར་ནས་འཕྲད་སོང་།།	

རྨི་ལམ་འདྲ་འདྲ་ཞིག་ངོ་མ་ཡིན་འདྲ།།	

ཚོར་བ་སྣུམ་པོ་ཞིག་ཞག་རྩི་འཁོར་འཁོར།།	

དུང་བ་གཙང་གཙང་ཞིག་ཁྱེད་ལ་དྲངས་བས།།	

རྨི་ལམ་ངོ་བོ་དེ་དེ་ནས་རྟོགས་སོང་།།	

ཁ་སང་དེ་རིང་གི་ལབ་གླེང་ཁྲོད་ན།།	

ཕོ་མོའ་ིབརྩེ་དུང་ནི་རྫུན་དུ་བཀོལ་ཡང་།།	

དེ་ལ་འཐད་པ་ཞིག་ཡེ་ནས་མ་མཆིས།།	

ང་རང་བརྩེ་དུང་གི་གྲུ་ལ་འཁོད་ཡོད།།	

ཁྱེད་རང་མིག་ཟུང་གིས་རྫི་བོ་བྱས་ནས།།	

ཉིན་ཞག་མང་མང་ཞིག་འདི་ལྟར་རྫོགས་ཀྱང་།།	

སྙིང་ཆུང་ལོ་ལོ་ཡི་འཕར་ལྡིང་མ་འཇགས།།	

བརྩེ་བ་ཟབ་ཟབ་ཞིག་གཏིང་ནས་འཕྱུར་འངོ་།།	

སྙིང་མེད་ཅོལ་ཆུང་ངའི་རྨི་ལམ་བདག་མོ།།	

ཁོ་བོའ་ིབྲང་གཞུང་གི་སྙིང་ཆུང་བརྫིས་མ།།	

དགའ་བའི་རི་མོ་ཞིག་དྲན་ཤིང་བྱས་ནས།།	

དབྱར་གཞུང་ཆར་ཆུ་ཡི་དབྱངས་རྟ་དང་བཅས།།	

སྙན་ངག་རོལ་མོ་ཡི་སྲོག་ཤིང་ངོ་མ།།	

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི་བར་མེད་འཁོར་ཡང་།།	

དུང་སེམས་རི་མོ་འདི་ད་དུང་ལྷག་ཡོད།།	

དེ་རིང་ཉིན་མོ་ནི་འཛད་མཐའ་ཡོད་ཀྱང་།།	

བདག་གི་བརྩེ་དུང་ལ་རྙིང་རྒྱུ་མེད་དོ།།	

དུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་།།	

བརྩེ་བའི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་ཐབས་ཤིག་མེད།།	

མྱི་ཁ་ཆེ་ཆུང་ལ་འཛེམ་དོགས་མེད་པར།།	

སེམས་པའི་སྐད་ཆ་འདི་ཤར་མར་བཤད་ཡོད།།	

བདེན་པའི་བྲོ་བ་ལ་བསམ་གཞིགས་ཡོད་ན།།	

སེམས་མེད་ལྕགས་སྒྲོག་ཅིག་མི་རྒྱག་སྨོན་ལམ།།

ལ་གཞས་སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག

				--མཚོ་ཆུང་།	(སུ་ཇ)

ང་ལ་འབྲི་རྩལ་པིར་གྱི་ལྡེམ་མྱུུར་མེད་ཀྱང་།།	

ང་ཡི་ཚོར་ཤེས་རྣོན་པོས་དེ་ལྟར་མི་འཇོག 	

ཁྱེད་དང་ང་ཡི་གསང་བའི་ལེའུ་འདི་ཚོ།།

ང་ཡིས་གླེང་འདོད་ཁོག་གི་སྙིང་ཆུང་ལྡིང་གི།

དགུན་དེར་ཁྱེད་དང་མཐོར་རྒྱུ་སེམས་ཐག་བཅད་ནས།།	

ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོག་ངོར་ཕབ་ཡོད།།	

ད་བར་ཁྱེད་དང་བྲལ་ནས་ཟླ་མང་འགོར་ཐལ།།	

ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱི་རྐང་རྗེས་སུབ་ཁ་མི་ཉན།།

ཚེ་སྔོན་བསགས་པའི་མ་རུང་སྡིག་སྒྲིབ་ཅིག་གིས།།	

ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ལ་འཛོམས་ཐལ།།	

མི་རིག་མི་གོ་ས་ལ་འགྲོ་ན་འདོད་ཀྱང་།།	

ཕ་མའི་བཀའ་དབང་བཙན་པས་མི་འདུག་ཀ་མེད།།																					

ཀླུ་སྨྱོན་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའི་གསལ་བསྒྲགས།

	 འདི་ལོའ་ིཀླུ་སོྨྱན་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་དེ་ཡང་ལོ་

སྔོན་མ་དང་འདྲ་བར་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་སློབ་

གསོ་དང་འཕྲོད་བསྟེན།	 ལོ་རྒྱུས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕོྱགས་སུ་

གྲགས་འགུལ་ཆེ་བའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ལ་སྤྲོད་

རྒྱུ་ཡིན་པས།	 རྒྱ་ཆེའི་དྲ་དམངས་རྣམ་པས་བློ་གཟུ་བོར་

གནས་པའི་སྒོ་ནས་དྲ་ཐོག་ཏུ་འསོ་ཤོག་འཕེན་རོགས།	 སྔོན་

ཆད་བྱ་དགའ་འདི་ཚར་གཅིག་ཐོབ་ཟིན་པ་དག་དང་སྐུ་

གཤེགས་ཟིན་པའམ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་རྩོམ་པ་

པོ་དག་ཐེངས་འདིའི་འསོ་ཆོས་སུ་བགྲང་མི་རུང་།	ལོ་འདིའི་

སྤྱི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉིན་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་གྱི་མིང་

གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཀླུ་སྨྱོན་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའི་དཔྱད་འདེམས་

པས།	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོའ་ིཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢	ལ།

	 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་

པས།	 (Ambassador	 of	 Conscience)ཞེས་འི་ད་ལོའ་ི

གཟེངས་རྟགས་དེ་མི་གཉིས་ལ་གནང་བ་ལས་གཅིག་ནི།	 མོ་ལོ་

བཅུ་དྲུག་ལ་སོན་པའི་སློབ་མ(Malala	Yousafzai)འ།ོ	ཁོ་མོས་

རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གིས་པ་ཀི་སི་ཐན་དུ་བུ་མོ་ལའང་བུ་དང་

འདྲ་མཉམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་དང་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཤ	གས་ཆེར་གནང་བས།	 ༢༠༡༢	 ལོར་པ་ཀི་སི་ཐེན་

གྱི་ཋ་ལི་བྷེན་དྲག་སྤྱོད་པས་ཁོ་མོར་མེ་མདའ་འཕངས་ཏེ་རྨས་

སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང།	

	 དེ་རྗེས་མོས།	 འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།	རང་དབང་།	ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་

ཚང་མ་མི་ཡིན་པའི་ཆེ་མཐོང་འདྲ་འདྲ་དགོས་པའི་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད་པ་དེ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་

གཏམ་བཤད་ཅིག་གནང་སྟེ་མང་པོར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཡོད།	

	 ཁོ་མོས།	 “འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ད་ལྟའང་ང་འདྲ་

བའི་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་མང་པོས།	 སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་དུ་

ཉིན་ལྟར་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་མ་བརྗེད་པ་བྱེད་དགོས།	

ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ནམ་ཞིག་འཛམ་གླིང་འདིར་ཕྲུ་

གུ་ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་འཐོབ་རྒྱུའི་ང་

ཚོའི་རེ་བ་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།”	 ཅེས་ཐེངས་

འདིའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་དགའ་བས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་དུ་བརྗོད་ཡོད་འདུག

དཔའ་མོ་མཱ་ལ་ལ་ཡུ་སེབ་རྫ་ཧཱི།
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ཀ	མགོན་པོ་སྐྱབས་ལགས་དགོང་མོ་བདེ་ལེགས།	དོ་དགོང་

ཁ་བརྡ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱེད་དགོས།

ཁ།	ཨོ་ལགས་སོ་དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས།	དགེན་ལྷ།	

ཀ	ངེད་གཉིས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་

རེད།	འབྲོག་པ་རེད།	ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུང་དུས་ཡུལ་ནས་ཅི་བྱས།

ཁ།	ལོ་བདུན་བརྒྱད་བར་དུ་བྱིས་པ་ཕྲ་ཚགས་ཚོ་དང་མཉམ་

ཏུ་བེའུ་རྫི་བྱས་པ་ཡིན།	 དེ་ནས་སོག་རྫོང་གི་བྲག་དམར་

སློབ་གྲྭ་འགྲིམས།	 སློབ་འབྲིང་སློབ་རིམ་གཉིས་པ་བར་སོང་

ནས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ལ་ཡོང་ནས་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་རྫི་བོ་

བྱས།	 གཙོ་བོ་ལུག་རྫི་རེད།	 ངེད་ཚང་ལ་ལུག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་

ཡོད།	ང་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་མེད་པར་ལུག་རྫི་རེད།	རྟ་

ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་ནང་ཅུང་དཀའ་བ་ལུག་རྫི་རེད།	 མ་མོ་

རྩེབ་དུས་དང་དཔྱིད་ཀ་ལུག་ངན་དུས་དཀའ་ནི་རེད།

ཀ	ང་ལ་དཀའ་ཤོས་དེ་རྟ་རྫི་རེད།	ཧ་ཧ་ཧ་་

ཁ།	 རྟ་རྫི་རྩ་ནི་རེད།	 རྟ་ཞོན་ནས་རྟ་རྫི་བྱས་ན་ངོ་མའི་སྐྱིད་

ནི་རེད།	ཆུང་དུས་ལུག་རྫི་བྱས་ན་ངོ་མ་སྐྱིད་ནི་རེད།

ཀ	 ལ་ལོ་འདོགས་དུས་ན་འཕྲ་གི་རྒྱག་ནི་སོ་འདེབས་ནི་

ར་ཡོད།	 རི་མགོར་བུད་སོང་ན་རྩིབ་ལ་མ་ཐོན་བར་དུ་མར་

ཡོང་གི་མ་རེད།	ཁྱོད་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ལ་ལོས་དགའ།

ཁ།	 ངོ་མ་དགའ་ནི་རེད།	 ཆུང་ཆུང་བྱིས་པ་བསམ་ཤེས་དུས་

ནས་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་ལག་ཆགས་ནི་རེད།

ཀ	 བདེན་གི	 དེང་སང་ཁྱོད་ཕྱི་གླིང་ནས་ཡང་ཁྱོད་ཟོག་རྫི་

རེད་ཟེར་ག	ཧཧཧཧ།	ཟོག་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཉོས་པ་ཡིན།

ཁ།	 ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཨོ་ཡ་ཉེ་སྔོན་ང་དང་བཟའ་ཟླ་དབང་མོ་

གཉིས་ཨོ་སི་ཁྲི་རི་ཡའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་འབྲི་གཡག་

ཡོད་ཀི་ཟེར་བས་བལྟ་གི་སོང་ནི།	 རྒན་རྒོན་གཉིས་

འདུག ཁོང་ཚང་རི་མགོ་ཞིག་ན་འདུག	 རྩྭ་ཆུ་ཧ་ཅང་

འཛོམས་གི	ཁོང་གི་འབྲི་གཡག་གཉིས་དང་པོ་འཇར་

མན་ནས་ཚུར་ཁྱེར་འདུག ད་ལྟ་བོ་ཧྭ་ཟིག་དང་འབྲི་

ཟིག ཡ་རུ་ཞིག་དང་ཉིན་བདུན་ལས་འགོར་མེད་པའི་བེའུ་

གཅིག་བཅས་བཞི་འདུག

ཀ	ཨོ་བཟའ་ཚང་ཞིག་འདུག་ག	ཧཧཧཧ

ཁ།	 དེ་ཚང་ནས་ཡར་མོ་དེ་ཉོས་པ་ཡིན།	 ཁྱིམ་ཚང་གཞན་

ཞིག་ནས་བོག་ཕྲུག་ཟིག་ཉོས་པ་ཡིན།	

ཀ	ཨོ་མག་པ་ཞིག་བླངས་འདུག་ག	

ཁ།	ཡར་མོ་རེད།	བོག་ཕྲུག་དང་གཉིས་ཀ་ན་སོ་གཅིག་རེད།

ད་ཤད་ལ་འབུད་རྒྱོ་རེད།

ཀ	ཨ	ལ་ལ་དེ་གཉིས་ཀྱང་ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་འཕྲོ་ལོས་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཉོས་ནས་ཅི་བྱེད་འདོད་པ་ཡིན།

ཁ།	 དང་པོ་ང་དེ་ཚང་སོང་ནས་ཐོག་དང་པོ་འབྲི་གཡག་

ཚོ་རིག་དུས་།	 ངོ་མའི་ཡིན།	 སེམས་འདི་གཅིག་དགའ་ར་

དགའ་ནས།གཅིག་སྐྱོ་ར་སྐྱོར་ཐལ།	 གང་ཡིན་མིན་ན་མི་ལོ་

བཅུ་ལྷག་གི་རྗེས་སུ་གཡག་མཐོང་ནོ་དང་པོ་རེད་

ཀ	རེད།	ཡུན་རིང་འབྲོག་ལ་མ་ཐོན་པས་ལོས་ཡིན།

ཁ།	རང་ཉིད་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ལ་དུང་བ་ཆེ་བས་ཡིན།

ཀ	 རེད་ཡ།	 དེའི་ཤ	གས་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་དུངས་བ་ཡང་ཚོར་

གི	ད་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཅུང་ལོས་ཡོད།

ཇི་ལྟར་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཁ།	 དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ཀི	 ཉ་ོན་གོང་དཀའ་འབྲི་

གཡག་གཅིག་ལ་ཡོ་སྒོར་༡༦༠༠་རེད།	 དེ་ནས་འདུག་སའི་

ཁང་པ་བཟོ་དགོས་ཀི	 དེ་ནས་རྩྭ་ཆུ་་དགོས་ནི་རེད།	 སྤང་

ཐང་དགོས་ནི་རེད།	ལས་སླ་བོ་ངོ་མ་མ་རེད།

ཀ	 ཨོ་ལེ།	 དེས་ན་འགྲོ་སོང་མ་གཏོགས་ཅང་མེད་ག	 མ་

འངོས་པར་དེ་དག་འཕེལ་ན་དེ་བས་ཀྱང་ལོས་དཀའ།	 ད་

ཁྱོད་ལ་འཆར་གཞི་ཅི་འདྲ་ཡོད།

ཁ།	 ད་དལ་མོ་བྱས་ནས་ས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཨེ་ལོན་བལྟ་

གི་ཡིན།	 རྟ་གཉིས་ཀྱང་ཉོས་ཡོད།	 ལུག་ཁ་ཤས་ཀྱང་འཆར་

གཞི་ཡོད།	དེ་ནས་འབྲོག་པའི་སོག་གུར་ཞིག་དང་རས་གུར་

ཞིག་སོགས་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཚང་མ་

འཛོམས་པའི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདི་ནས་

ལས་ཀི་ཡིན།	ཧ་ཧ་ཧ་ཧཧ་རྨི་ལམ་སྐྱིད་པོ་རྨི་གི་ཡོད།

ཀ	 ཨ་རོ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཆགས་སོང་ན།	 དེས་ན་ཡང་ཁྱོད་

ཕྱིར་སྒོ་ཟོག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ།

ཁ།	ངའི་འབྲི་གཡག་འཕེལ་ན་མར་དང་ཕྱུར་ར་འ་ོམ།	རྩིད་

པ་ཨོང་བ་སོགས་ཉོ་དགོས་ནི་མ་རེད།

ཀ	ད་དུང་ཤ་ཡང་ཉོ་དགོས་རྒྱུ་མ་རེད།	

ཁ།	ཡིན་ཡང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཤ་མ་གཞི་ནས་ཟ་ནི་མ་རེད།	

ཀ	ངས་བལྟས་ན་ཟོག་རྒྱུད་འཕེལ་ན་ཕྱི་གླིང་བ་ཚོར་གཅིག་

རེ་གཉིས་རེ་ཉོ་ནི་ཡོད་རྒྱུ་རེད།	བཙོང་ན་འགྲིག་གི

ཁ།	 དེ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཡོད་ནི་རེད།	 ཤ་མི་ཟ་ནི་ཞིག་གིས་

ཟོག་རྫི་བྱས་ན་ཧྲ་ནི་རེད།

ཀ	ཨ་ཡ་མཚན།	དེང་སང་གི་རྫི་བོ་ཡ་མཚན།	ཤ་མི་ཟ་བའི་

རྫི་བོ།	 ད་ནི་ངོ་མ་ཤ་མི་ཟ་བའི་རི་སྤྱང་ཡང་ལོས་ཡོད།	 འདི་

ངོ་མ་ཡ་མཚར་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་རེད།	 རྗེས་

སུ་ཡི་རང་ཡོད།	 དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་ཚོར་

འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་གསར་བ་ཞིག་གི་མིག་དཔེ་ཡང་སྟོན་

ཐུབ་ན་ཐང་གི་ཡ།

ཁ།	ཧྲ་ཐ།	ད་རུང་ངའི་དེ་གཉིས་ལ་མིང་རེ་ཡོད།	

ཀ	ཨོ་་སྒྲོལ་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཨེ་རེད།	

ཁ།	 ཡར་མོ་ལ་ཉོ་ས་ཚང་གིས་ལྷ་ས་བཏགས་འདུག 	 ཡ་རུ་

ལ་ངས་ཀོ་ཀོ་ནོར་བཏགས་ཡོད།	ཧ་ཧ་ཧ་་་ད་གང་ལྟར་ཡང་

ཕ་ཡུལ་རྨ་སོག་རྩྭ་ཐང་གི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་ཡོ་རོབ་ལ་ལས་

རྒྱུ་ཡིན་ཧ་ཧ་ཧཧ་་་་

ཀ	 ཨ་ལ་ལ་ཡག་གི	 ངས་ལྷ་ས་དང་ཀོ་ཀོ་ནོར་གཉིས་ལ་

འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གི་ཡིན་ད།	

ཁ།	ཨོ་ལགས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཀ	ཁྱོད་ལ་འདིའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་བྱེད་མཁན་གཞན་པ་

སུ་བྱུང།	

ཁ།	 V	 O	 A	 ནས་བཅར་འདྲི་བྱས་སོང།	 དེ་ངའི་ངོ་དེབ་

ཐོག་ཡོད།	 དེ་མིན།	 ཡོ་རོབ་གླིང་ནས་འབྲོག་པའི་འབྲི་

གཡག་ཉོས་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་བོད་ཕྱི་ནང་གི་དྲ་བ་ཁ་

ཤས་ཐོག་བཏང་ཡོད།

ཀ	ཨོ་རེད།	ཁྱོད་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཀ་ཅི་ཡིན།

ཁ།	 བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་བསྐུ་མཉེ་རིག་པའི་

གསོ་ཐབས་སྐོར་རེད།	 བསྐུ་མཉེ་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་དང་དཔྱད་

བཅོས་བསྐུ་མཉེའི་ཕན་པའི་ནད་པ་ཚོར་བསྐུ་མཉེའི་ཞོར་

དུ།	 ལུས་སྦྱོང་གི་སྐོར་དང་དབྱུགས་སྦྱོང་གི་སྐོར།	 སེམས་

ཁམས་བཏང་སྙོམས་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སྒོམ་གྱི་སྐོར།	 སྒྲ་

དབྱངས་ཀྱི་གསོ་ཐབས་སོགས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཡོད་ན་འཁྲིད་

བཞིན་ཡོད།

ཀ	 ཡ་ཡ་དེ་ངོ་མ་བཟང་གི	 ཁྱེད་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས།	 སི་

ལོ་བི་ནའི་རྒྱལ་ས་ལོ་བི་ཡ་ནཱ་ན་ནས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་

ཁྱིམ་གསར་བ་ཞིག་གི་ལེའུ་ཞིག་འབྲི་རྒྱུར་ཡང་ངས་རེ་བ་

དང་སྨོན་ལམ་འདེབས།	 དེ་རིང་གི་ཁ་བརྡ་འདི་ངས་སྤྱི་

ཚོགས་མེ་ལོང་ནང་ལ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།	 དེའི་སྐོར་གྱི་པར་

ཞིག་ཀྱང་སྐུར་རོགས།

ཁ།	ཨོ་ལགས་སོ།	ངས་བསྐུར་དགོས་།	ཁྱེད་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་

བྱས་པར་ང་དང་ངའི་བཟའ་ཟླ།	ཡར་མོ་ལྷ་ས་དང་བག་ཕྲུག་

མཚོ་སྔོན་པོ་བཅས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

ཀ	 ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་ཁྱེད་ཅག་འབྲོག་ཁྱིམ་གསར་བའི་བཟའ་མི་

ཚང་མར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།	 དོ་དགོང་གི་ཁ་བརྡ་འདི་ངོ་མ་

བསོ་མོ་ཞིག་རེད།	ཡ་ད་བདེ་མོ་བོྱས།	གཡང་ཁྱིམ་ཁྱེད་ཚང་

ལ་གཡང་ཟོག་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་འཇོག	 ད་རུང་བསྐུ་

མཉེའི་འཕྲོད་བསྟེན་བྱ་བ་དགེ་གྱུར་ཅིག

ཕྱི་གླིང་གི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ཁྱིམ་གསར་བ་ཞིག

	 ད་ལོའ་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་རྩལ་འགྲན་

ཚོགས་སྐབས་༡༢་པའི་སྐྱེས་མའི་སྨི་ཆིག་ཁྲིའི་རྒྱང་རྒྱུག་

འགྲན་སྡུར་ཁྲོད་དུ།	 ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༡་ཉིན་གསེར་གྱི་རྟགས་

མ་བླངས།	 འགྲན་ཡས་ཐེངས་གསུམ་ལ་མོའ་ིལྷམ་ཐོག་སྤོས་

ནས་བར་ཆད་བཏང་འདུག་མོད།	 མོས་ཧུར་ཐག་གིས་ཆེས་

རྗེས་མའི་སྨི300ནང་ཇེ་མྱུུར་དུ་བཏང་སྟེ་འགྲན་ཡ་རྣམས་

རིང་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཨང་དང་པོ་བླངས་སོ།

	(༦	པའི་འཕྲོ)		 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དེ་ཧྥ་རན་

སིར་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་བློ་འཕེལ་གྱིས་བོད་ཡིག་

ནས་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་པ་ཡིན་སྟབས།	ཁོང་

ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ལེགས་སྐྱེས་དེ་ཁོང་ཚོར་སྤྲོད་

སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

	 ལན།	 ཉེ་སྔོན་ངས་ཁོང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱས་

ནས་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་པ་ཡིན།	 ཁོང་

ཚོས་ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	གྱི་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་སྟེང་བྱས་ན་

གསུངས་སོང་།	 རྒྱུ་མཚན་དེ་རིང་ཁོང་ཚོའི་དབུ་ཁྲིད་དང་

།	 འགན་འཛིན་སོགས་ལས་བྱེད་ཚང་མ་འཛོམས་པའི་ཉི་

མ་ཞིག་ལ་ཁེལ་འདུག	 དེ་རིང་ཁོང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་

དང་།	 བོད་པའང་སུམ་བཅུ་ལྷག་འདུག་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་

དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞིག་འདུག

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་རིང་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་

སྐབས་གཏམ་བཤད་དེ་འདྲ་བྱས་སམ།

	 ལན།	 ཅུང་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན།	 ཚོགས་པ་འདིས་

མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་རྒྱལ་ཁོངས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་

མེད་པར་ཞབས་ཞུ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ང་

ལ་མཚོན་ན་ཁོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ནས་ལོ་གཉིས་

གསུམ་ཞིག་རེད།	 དེའི་རིང་ལ་ཁོང་ཚོས་བོད་པ་ཉིས་བརྒྱ་

ཡས་མས་ཤིག་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཡོད་འདུག	 ཞབས་ཞུ་ཞུ་

ཡུལ་དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ཡུལ་འདིའི་སྐད་ཡིག་མི་ཤེས་མཁན།	 སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་མི་ཤེས་མཁན་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་

རེད།	 བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོས་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར།	 དེའི་ཕན་ཆད་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་

གདོང་ལེན་དང་།	 གུ་ཡངས་བཟོད་བསྲན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ནའང།	 དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ལ་གདོང་ལེན་གནང་

དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་འདི་གུས་བཀུར་བླ་མེད་ཅིག་ཞུ་

ཡུལ་ཡིན་པ་དང་།	དེ་ནས་ང་ཚོར་མཚོན་ན་ཁྱེད་ཚོའི་དྲིན་

ལན་འཇལ་མི་ཐུབ་ཀྱང་བརྗེད་མི་སྲིད་པ་དང་།	 ང་ཚོའི་མི་

རིགས་ཀྱི་ཆེས་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ནི༸གོང་ས་མཆོག་

ཡིན་སྟབས།	 ཁོང་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་གཅིག་

པུ་དེ་ཡིན་ལ།	 ཁོང་གིས་ཡེ་ཤ	འི་ཆོས་ལུགས་པ་ཚོས་སྤྱི་

ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གནས་སྟངས་ཐད་དགོངས་ཚུལ་འདི་

འདྲ་ཞིག་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།	 མདོར་བསྡུས་ན་དེ་

འདྲ་ཞིག་རེད།

	 དྲི་བ།	 དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ལེགས་སྐྱེས་དེ་ཕུལ་

སྐབས་ཁོང་ཚོས་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་ག་འདྲ་ཞིག་འདུག

	 ལན།	 འ་ོརེད།	 ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་མིང་ལ།	

(གྲུ་གཟིངས།	 རང་སྒྲུབ་ཞབས་ཞུ་)	 ཟེར་བ་འདྲ་ཞིག་རེད།	

དེར་བརྟེན་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་དང་།	

ཁོང་ཚོའི་ཡབ་ཆེན་ཟེར་བའི་བླ་མ་དེ་ཡང་འདུག	 ད་དུང་

ཕ་དཀར་པོ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་གྱིས༸གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་སློབ་སྒྲོག་	 སྦྱངས་བྱས་སོང་ལ་ཁོང་གིས།	 ༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་འདི་འདྲ་ཞིག་

གནང་ཡོད་པ་མཐོང་བས་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་ཡོད།	

བཀའ་དྲིན་ཆེ།	 ད་དུང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་གཤིས་

སྤྱོད་ལ་དགའ་གུས་ཡོད་པ་དང་།	 བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་

དཀའ་ངལ་སོགས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་ཐུང་ངུ་

ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ང་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་སོང།

	 ཚོགས་པ་དེར་ཚོམས་ཁང་མང་པོ་ཡོད་རེད།	

ཁོང་ཚོས་སྐུ་ཐང་དེ་ཡེ་ཤ	འི་ལྷ་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

སོང་ལ།	 རྗེས་སུ་ཚོམས་ཆེན་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གི་

ཡིན་ལབ་སོང་།

	 དྲི་བ།	 ངས་དྲི་བའི་ནང་དུ་མ་སླེབས་པའི་ཁ་

གསབ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ།

	 ལན།	 མང་པོ་མེད།	 འནོ་ཀྱང་གསལ་འདེབས་

ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།	བོད་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	ས་གནས་

གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་།	 རོགས་ཚོགས་དེ་འདྲ་ནས་ཐོབ་ཐང་

ལེན་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རེད།	 དེ་ཁེ་བཟང་ཁོ་ནར་མ་བརྩིས་

པར་རང་ཉིད་ལ་ཡང་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་བརྗེད་མི་རུང་།

	 དཔེར་ན་”Bateau	 Je	 seres”ལྟ་བུར་

མཚོན་ན།	 “Je	 seres”ཞེས་པའི་དོན་ནི་རང་གིས་རང་

ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བྱས་ཙང་

འདི་ནས་རང་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་སྟབས།	 མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་ས་དེ་ཚོར་ངེས་པར་

དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་དགོས་རེད།	 དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བོད་མི་

རིགས་ཟེར་བའི་མཚན་མཐོང་ལ་ཡང་ཕན་གི་རེད།

	 ཁྱེད་རང་ལས་བྲེལ་ཡོད་མུས་སྐབས་སུ་བཅར་

འདྲི་དང་ལེན་བྱས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

བཅར་འདྲི་བ།	རྨ་དུག་ལྕེ།

ལུས་རྩལ་པ་མཚོ་མོ་སྐྱིད།	 མོ་

ལོ་༢༡།	 ཕ་ཡུལ།	 མདོ་སྨད་

མཚོ་བྱང་མདའ་བཞི་རྫོང་།

ཁ།	རེད་ཡ།	ངས་དེའི་ཉི་མ་བོད་ལྭ་གོན་བསྡད་ཡོད་ང་དེར་

ཐོན་དུས་གཡག་ཀྱང་ངའི་རྩར་ཡོང་ནས་ང་ལ་ཐོད་པའི་

ཧུར་པ་དང་ལྕེ་གི་ལྡག་པ་སོགས་བྱེད་ཀི

ཀ	དེས་ན་ཁོས་ཀྱང་ཕ་ཡུལ་དྲན་གི་ཡོད་པ་ལོས་ཡིན།	སྙིང་

རྗེ།	 ཨ་རོ།	 ཕ་ཡུལ་ནས་ཕྱུགས་འཚོ་བ་རང་གི་འཚོ་ཐབས་

ཀྱི་ཆེད་རེད།	འནོ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་འདི་་་་

ཚེ་སྲོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབོད་པ།
	 བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འགོ	 ༢༠༡༣།༠༩།༢༡	 གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན།	 རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོྱགས་ནས་རང་

སྲེག་བརྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ནག་ཉེས་བཙན་འགེལ་གྱིས་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེར་ངོ་རྒོལ་ཆེད།	 “ཚེ་

སྲོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་པ”	 ཞེས་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་དགོང་ཚོགས་དང་མཚན་

རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་སྤེལ་ནས།	 འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཁག	 རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཚབ་གལ་

ཆེན་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་གསུམ་བཏོན་པ་ནི།	

	 ༡།	གྲྭ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་མྱུུར་དུ་སྐྱོབ་དགོས།	

	 ༢།	རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ཞི་རྒོལ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས།	

	 ༣།	༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་མྱུུར་དུ་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས།
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སྤྱི་ཚོགས་མེ་ལོང།

	པེན་ཕྱི་སྡོད་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ནས་སྤེལ།

སློབ་སྟོན་པ།

བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

	བོད་ཀྱི་པེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་བཞི་བའི་རྒྱུན་ལས།

	

				

ལོ་རེའི་སྦྲག་གླ་དང་བཅས་པའི་རིན།	

རྒྱ་གར་ནང་ཧིན་སྒོར་༡༠༠།	བལ་ཡུལ་ནང་ཧིན་སྒོར་༢༥༠།

				ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཞན་དུ་ཡུ་སྒོར་༢༥།

༄༅

ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།					

སྤྲོ་ཚིགས་ཆོས་གྲགས།

གཡུ་སྒང་འོད་ཟེར།															

སྨན་ཤེར་བློ་གྲོས།																

རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།	

ཁ་སྒང་བསམ་གཏན།									

མེ་འོད།															

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང།										

གཟུངས་འདུས་སྐྱིད།			

དྲུག་དཀར་མཚོ།							

ཨ་རིག་དགེ་མཐོང།

ཚོགས་གཙོ།

ཚོགས་གཞོན་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།

འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་དང་དངུལ་གཉེར།

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རྩིས་པ།

ཕྱི་བཞུགས་རྒྱུན་ལས།

ཕྱི་བཞུགས་རྒྱུན་ལས།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

གསར་འགོད་པ།

གསར་འགོད་པ་དང་འབྲེལ་མཐུད་པ།

	 “ཁྱེད་རང་ཚོ་ཐུགས་ངལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

གནང་མི་དགོས།	 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་

ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ནས་བོད་མི་ཚོ་གཞིས་བྱེས་

མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཏན་ཏན་

ཡོང་གི་རེད།	 ངས་དུས་རྒྱུན་དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་རྒྱག་

གི་ཡོད།	དེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་བའི་བར་ངའི་མི་ཚེའི་ལོ་

ཡི་འདང་ངེས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད”	ཟླ་༩་ཚེས་༢༣	ཉིན།
	

	 	 	 	 “་་་ད་ཐེངས་བསྐྱར་དུ་ནན་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།	ང་ཚོ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་མཁན་

ཚོ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང།	 ཉིན་རེའི་བྱེད་སྟངས་

མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་བྱེད་སྟངས་དང་འདྲ་བ་མ་ཟད།	 སྡུག་

ས་ནས་བརྗོད་ན་སྐབས་རེ་མི་དཀྱུས་མ་དྲང་པོ་ཞིག་གི་

བྱེད་སྟངས་ལས་ཐབས་སྐྱོ་བ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག	 དེའི་

ཐོག་ང་ཚོས་བསམ་བློ་ནན་ཏན་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད།”

	 (འདི་ཟླའི་ཚེས་༩	 ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་དང་པོར་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ལས)

	 “ངོས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་ཁོ་ན་

གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་མེད།	 ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་དེ་ལས་བོད་

མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱ་རྒྱུ་དེ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ཁྱེད་

རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་

གཞི་བཅོལ་ཏེ།	 བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་

རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་ཐུབ་མིན་ཐད་

རོགས་རམ་གནང་རོགས།”

	 	 	 	 (འདི་ཟླའི་ཚེས་༩་ཉིན།	 ལ་ཁྲི་ཝེ་ཡཱའི་བརྙན་འཕྲིན་	 (Latvian	
Television)	གྱི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བའི་ལན་དུ།)

	 “ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད།	

དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་བོད་དེ་དེང་རབས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་ཁེ་ཕན་ཡོད།	 བོད་མི་ཚོར་

ཡང་ཁྱེད་ཚོ་ལྟར་རང་གི་ཐུན་མིན་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡོད།	

ཁྱེད་ཚོས་ཇི་ཙམ་རང་གི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩེ་བ་

ཡོད་པ་ལྟར།	 བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་རང་གི་ཐུན་

མིན་སྐད་ཡིག་ལ་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།”

	 “ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ།	རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མི་ཚོར་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་

སྤྲད་པ་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན།”

	

			(འདི་ཟླའི་ཚེས་	༡༠	ཉིན་རྒྱབ་ལ་ཏི་ཝི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།)

	 “མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཙོ་འཛིན་ཡིན་

པའི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད།	 བོད་ནང་ལ་

གདུག་རྩུབ་དང་དྲག་གནོན་གྱི་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་བཟུང་སྡོད་པ་དེར་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།”	

	 (རྒྱ་དཔོན་དག་ཕྱི་གླིང་ལ་ཕེབས་དུས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།	ཟླ༥་ཚེས་༡༦།)

བོད་ཀྱི་མདུན་ལམ་

བོད་ཡིག་གིས་བཟོ་ཐུབ་བམ།

	 “བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་

མ་ཉམས་གོང་སྤེལ”གྱི་ཁ་གཡང་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་

སུ་མཐོ་དམའ་ཚང་མས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བསྒྲགས་དང་སྒྲོག་

གིན་ཡོད་ལ་ལྷག་བསམ་དང་ཤེས་འཇོན་གང་རུང་ཡོད་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཉུང་ཤས་རེས་ལག་ལེན་གང་འཁྱོངས་རེ་ཡང་

གནང་གིན་ཡོད།	འནོ་ཀྱང་ཚང་མའི་མིག་ལམ་དུ་བོད་ཀྱི་

སློབ་གསོ་རྒུད་བཞིན་པའ།ོ

	 གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་

དཔལ་འབོྱར།	 ཁོར་ཡུག	 དབུ་ཁྲིད་པ།	 དགེ་རྒན།	 ཕ་

མ།	 སློབ་མ་རང་ཉིད་དང་བཅས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དུ་མ་

ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པའི་ངོས་

འཛིན་ཡང་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད།	 འནོ་ཀྱང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད།	

ཡང་ན་བྱས་མེད།

	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།	 དེ་ཡང་

གོང་གསལ་དེ་དག་ལ་ཐུག་ཡོད།	 དེ་དག་གིས་གཅིག་

འགན་གཅིག་གཡོལ་ལས་སྲིད་པ་རྒད་པོའ ་ིལམ་

སྟོན“ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས”ཞེས་པའི་ལེགས་བཤད་འདི་

ལག་ན་མེད་སོང་བས་རེད།	 དེས་ན།	 རོྡག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ།	

དམ་ཚིག་གཙང་མ།	 མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ།	 ཅེས་པ་དག་

ཀྱང་ཁ་གཡང་སྐམ་པོ་ཞིག་ལས་མ་འདས་སོ།

	 དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ཚང་མ་དཔལ་

འབོྱར་གྱི་བྲན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པས་མིན་ནམ།	 གནད་

དོན་འདི་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་དཔལ་འབོྱར་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་

ཅིང་འཚོ་གནས་རང་གི་རིག་གཞུང་ལ་བརྟེན་ཐུབ་པའི་

དུས་ཤིག་མ་སླེབས་བར་དུ་སྒྱུར་དཀའ་ལ་འགྱུར་མི་སྲིད་

པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།

	 གནད་འགག་དེ་ལྟར་ཡིན་ངེས་ན།	 ཐོག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དགོས་པའི་གནད་

དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་ལེགས་

བཅོས་གོང་སྤེལ་བྱ་ཐབས་ལ་འཆར་གཞི་དང་ལག་ལེན་

མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས་ངེས་པ་དེའ།ོ

	 གལ་ཏེ།	 བཙན་བོྱལ་ནང་གི་དགེ་རྒན་དང་

ལས་བྱེད་སོགས་ལ་ཟླ་ཕོགས་ཡུ་སྒོར་ཆིག་སྟོང་སྤྲོད་རྒྱུ་

ཟེར་ན་ཕྱི་གླིང་ན་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་

གིས་ཕྱིར་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བ་ཐག་གིས་ཆོད་ལ།	 བོད་ཡིག་

གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཚང་མར་ཡང་ཟླ་ཕོགས་དེ་བཞིན་

སྤར་རྒྱུ་ཟེར་ན་སློབ་མ་ཚང་མས་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཧུར་ཐག་

གིས་སྦྱང་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ།	 དཔེར་ན་ང་ཡོད་ས་འདི་

ན་བདུན་རེར་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ལས་མེད་ལ་ཟླ་

ཕོགས་ཀྱང་ལག་འབབ་ཆིག་སོྟང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལས་

མེད་ན་ཡང་ས་མིག་འདིར་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དང་རེ་

བ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མངས།	 འདིས་ཁོང་ཚོ་བོད་དགེ་

བྱེད་པར་མ་དགའ་བ་མིན་པ་ར་སྤྲོད་ཐུབ།

	 ཕྱི་གླིང་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་

བའི་བྱ་བ་ཞིག་གཉེར་རྒྱུ་རག་གི་མེད་པ་དང་རང་ངོས་

ནས་ལས་ཁུངས་སོགས་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པ་མ་

གཏོགས་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ནང་ན་དེ་ལས་འདོད་མེད་

མཁན་སུ་ཡང་མེད།	

	 མདོར་ན།	 ཟླ་ཕོགས་མཐོར་སྤར་དང་བོད་

ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་གོ་སྒྲིག་དང་འཚོལ་

ཐབས་ལ་རོགས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་དགོས།	

འདི་ང་ཚོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།	སྒྲུབ་ཐུབ་བམ།

	 གང་ལྟར།	 ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེས།	 “བོད་ཡིག་ཁྲིད་ན་མདུན་ལམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་

མདུན་ལམ་ཡོད་པར་བསྒྱུར་དགོས་པ་དང་།	 བོད་ཡིག་

བསླབས་ན་ཟ་ཕོར་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཟ་ཕོར་ཡོད་པར་

བསྒྱུར་དགོས།”	 ཅེས་པའི་མན་ངག་འདི་ལག་ལེན་ཅི་

ཙམ་འཁྱོངས་མིན་ངེས་པར་ལྟ་དགོས།	 དེ་ཡང་གཙོ་བོ་

གོང་རིམ་ལ་རག་ལས་སོ།	

	 ལྷག་པར་དུ་ཡང་བོད་ནང་ནས་གནད་དོན་

འདི་ལེགས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་ན་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ།	 གལ་ཏེ་

བོད་ནང་ནས་རང་སྐྱོང་གི་ངོ་བོ་ངོ་མ་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་

སོང་ན་ཡུལ་གྱར་བ་ཚོ་ཡུལ་ལུང་གཞན་དུ་ཐིམས་སོང་ན་

ཡང་ཕངས་སེམས་མི་ཆེའ།ོ།

ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆབ་བྲག་ཕོ་ཉ

 རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། བཀའ་སློབ་ོཐོར་བུ།
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<<རྩམ་པ>>དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡོན་

ཡོད་པའི་སྒྲུང་རྩོམ་ཆེད་འགོད་བརྡ་ཐོ།

	 རྩོམ་རིག་གི་རྩམ་པ་ལ་དགའ་མཁན་གང་

མང་ཞིག་གིས་ཤེས་གསལ་ལྟར།	བཙན་བོྱལ་བོད་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་སུ་༡༩༩༥ལོ་ནས་ཐོག་མར་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་

རོྩམ་རིགས་སྣ་འདུས་ཀྱི་དུས་དེབ<<རྩམ་པ>>འདོན་

ཐེངས་བཅུ་དགུ་བར་སྤེལ་ཟིན།	 དགོས་དབང་དུ་མའི་

རྐྱེན་གྱིས་འདོན་ཐེངས་ཉི་ཤ	་བ་ནས་བཟུང་པེན་བོད་ཀྱི་

རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་དེབ་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་ཅིང་

འདོན་ཐེངས་འདིར་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་གྲས་གང་མང་

འགོད་རྒྱུ་ཡིན།	 ཆ་སྙོམ་སྒྲུང་རྩོམ་རེ་ལ་རྩོམ་ཡོན་ཧིན་

སྒོར་ཆིག་སྟོང་ལས་མ་ཉུང་བའི་ཐོག	 སྤུས་ཚད་ལེགས་

གྲས་ལ་རྩོམ་ཡོན་འཕར་མ་ཡོད།	 འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་བར་དུ་འབོྱར་དགོས།	 རྩོམ་ཡིག་འགོ་གི<<སྤྱི་

ཚོགས་མེ་ལོང>>གློག་འཕྲིན་ཐོག་རྩོམ་སྐུར་ཆོག

སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞིག

	 དྲི་བ།	 ཁྱེད་ཀྱིས༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡེ་

ཤའི་ཆོས་ལུགས་པ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་སྟངས་

ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་ཞིག་ཧྥ་ཡིག་

ལ་བསྒྱུར་བར་མ་ཟད༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་

པའི་ཐང་ཀ་ཞིག་ཆེད་དུ་བཟོས་ནས་འདི་གའི་”Ba-

teau	 Je	 seres”	 ཟེར་བའི་ཚོགས་པ་དེར་སྤྲད་ནས་

ཁོང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་བོ་བྱུང་འདུག་ཟེར།	 ལེགས་

སྐྱེས་སྟེར་སྟངས་དེ་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་རེད།	 དེའི་

སྐོར་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

	 ལན།	 དེ་དམིགས་བསལ་གསར་བཏོད་དེ་

འདྲ་མ་རེད།	 དྲིན་ཅན་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་མ་ཐུབ་རུང།	

འུ་ཚོ་ཨམ་སྐད་ཀྱིས་བཤད་ན་བཟང་ཐ་ཟེར་བའི་བརྡ་

ཙམ་རདེད།	 ང་ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་འདིར་

འབོྱར་བ་ཡིན།	 ཚོགས་པ་དེས་གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་

མང་པོ་ཞིག་ནས་རོགས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག	 ང་རང་ཉིད་

རོགས་རམ་དེའི་ཆ་ཤས་ལེན་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	

ཚོགས་པ་དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉི་ཤ	་ལྷག་རེད།	 ཁོང་ཚོས་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོར་དགོས་ངེས་ཀྱི་རོགས་རམ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།	 སྤྱིར་བཏང་ཁོང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་རེད་ལ་

མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་

ཡོད་པ་རེད།	 བྱེ་བྲག་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་

གནང་གི་འདུག	 ང་ཚོ་བོད་པ་སུས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་དྲིན་

ལན་འཇལ་མི་ཐུབ་ན་ཡང་།	ཁྱེད་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་

མེད་ཡིན་ཟེར་བ་འདྲ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	

	 དེ་མཚུངས༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་

ཡེ་ཤ	་བ་ཚོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་དེ་འདྲ་ཁོང་ཚོས་

མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཡོང་གི་

རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན།	 སྤྱིར་བཏང་འདོ་

སྡེར་དང་བཀའ་སློབ་ཀྱི་དེབ་དེ་འདྲ་སྤྲད་ཀྱང་མ་འགྲིག་

པ་མི་འདུག་མོད།	 ཐང་ཀ་ནི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ལག་རྩལ་

ཞིག་རེད།	 བྱས་ཙང་བཀའ་སློབ་དེ་ཐང་ཀ་བཟོས་ནས་

སྤྲད་པ་ཡིན།	གཞན༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནམ་རྒྱུན་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་

དགོས་སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན།	རང་གིས་རྒྱུན་

འཛིན་བྱེད་པ་ལ།	 ཐབས་ལམ་འདི་རིགས་བརྒྱུད་ལག་

ལེན་ཐོག་ནས་སྟོན་གལ་ཆེ་སོགས་བསམ་པ་ཡིན།

ཟླ༩་ཚེས་	 ༡༤	 ཉིན།	 ཡུ་རོབ་བོད་སློབ་ཁག་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲོག་འགོ	 སུད་སི་ས་

གནས་ཨུ་ཙུ་ཝེལ་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་དགའ་བསུ་བ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ལྷན་འཛོམས་ཐོག	

རྗེ་བཙན་པདྨ་མཆོག་ལ“ཡུ་རོབ་བོད་སློབ་ཐུན་མོང་གི་ཤེས་རིག་སྒྲོན་མེའི་གཟེངས་

རྟགས”ཞེས་པ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

“ཤེས་རིག་སྒྲོན་མེའི་གཟེངས་རྟགས”

	 རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་གིས།	 “ཐེངས་འདིར་སུད་སི་གཙོས་ཡུ་རོབ་བོད་སློབ་ཁག་གིས་ང་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་

གཟེངས་རྟགས་ཤིག་གནང་བར་དགའ་སོྤབས་སྐྱེས་བཞིན་ཡོད།	 ཐེངས་འདིའི་གཟེངས་རྟགས་འདི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་

གི་རིང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ནང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པའི་དགེ་ལས་ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ནས་ལེན་གྱི་

ཡོད།	 ད་ལྟའི་བར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཅུང་བྱུང་བ་འདི་ང་རང་མི་གཅིག་གིས་འཇོན་པ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་

མིན།	འདི་ཡང་གཙོ་བོ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དང་།	ངའི་ཨ་ཅག་ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་གཙོས་དགེ་ལས་ཤི་

གསོན་ཚང་མས་བཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་རང་ཡིན”ཞེས་དང་།	

	 “ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་དགོས་པ་དང་།	 མི་མང་

གིས་ངོས་འཛིན་ཡག་པོ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་མོད།	 ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་ཡག་པོ་དང་སེམས་ཤ	གས་ཡོད་

མཁན།	 དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་རྐང་པ་མར་འཐེན་མཁན་མང་པོ་འདུག་པ་འདི་ནི་ཡ་རབ་བཟང་སྤྱོད་དང་

མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ལྟ་སུད་སི་ནང་འདི་བཞིན་བོད་སློབ་ཁག་ནང་བོད་སྐད་བོད་ཡིག་ཐོག་དཀའ་ལས་རྒྱག་

བཞིན་པ་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད།”	ཅེས་གསུངས་འདུག

འཕྲོ་ཤོག་ངོས་༥བའི་གཡོན་ཟུར་ལ་གཟིགས།

ཁེ་བཟང་ཁོ་ནར་མ་བརྩིས་པར་རང་ཉིད་ལ་ཡང་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་བརྗེད་མི་རུང་།

	“འཛམ་གླིང་སྟེང་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

ཡེ་ཤ	་ཆོས་ལུགས་པ་ཚོས་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད།	 ང་ཚོ་ནང་པར་

ཆ་བཞག་ན་དེ་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ།	 ཧིན་རྡུའི་

ཆོས་ལུགས་པ་ཚོའང་དེ་མཚུངས་རེད།	 ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་ཐོག་ནས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཡེ་ཤ	་ཆོས་

གྲོགས་ཁོང་ཚོ་རེད།	 ངོས་རང་དེར་ངོ་མཚར་སྐྱེ་གི་འདུག	 ང་

ཚོ་ནང་པ་ཚོས་དེར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།”


