སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

Mi-Khung Compendium

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

ཐོན་རིམ་༢ པ།

འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་མི་
ཁུངས་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་
ཡོན་ཏན།
སོག་སེན་པེག་རྡོ་རྗེ།

༉ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ འཁོར་

ལམ་གུ་ ཧོ་ཀ་གཅིག་ཐོན་ཡོད་མི་གིས་ ང་ལུ་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ཕྱག་་དར་རྐྱབ་པའི་བསྐང་།་སྤ་རོ།

འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ ཐོབ་ནི་

མ་མཐོང་། ངེ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ དེད་གཡོགཔ་

ཅན་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་མེན་པར་

མ་ལས་ར་ མཐོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་

པའི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་ མནོ་བསམ་གཏང་དོ་

བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ རང་གི་

ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། ང་གིས་ ཧོ་ཀ་འདི་ ཧེ་
ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་ས་ཡང་ མཐོང་ཡི།
རེ་ཚེ་སྐབས་ ང་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ འཁོར་ལམ་

འདི་ཁ་ལས་ རང་སོའི་དལ་ཉམས་ཅན་གྱི་སྣུམ་
འཁོར་ གཏང་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཧོ་ཀ་གུ་ལྷོདཔ་ཅིག་

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ སྟོན་མི་ལུ་

ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་དེ་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཕོག་

བཟུམ་ཅིག་དང་ ལམ་ཟུར་བདའ་འགྱོ་མི་ རྐང་
འགྲུལཔ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ཕོག་

པའི་འགན་ཁུར་ མེནམ་བཟུམ་སྦེ་ མནོ་བསམ་
གཏང་དོ་བཟུམ་ཚོར་ཡི།

ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ འཁོར་ལམ་གྱི་

བལྟ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་འབྱུང་ནི་ཡོད། ཁོང་གི་རིན་ཐང་ཆེ་

གཡས་ཕྱོགས་ལུ་སྡོད་མི་ བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་

ཀ་ལུ་རྡུང་པའི་སྐབས་ ཚ་གྱང་དང་བཅས་ བུང་

སྟེ་ བསུབ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ང་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་

བའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཐུག་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཧོ་
ཤུགས་སྦེ་ ལེནམ་དང་གཅིག་ཁར་ མིག་ཏོ་དང་
ཁ་མཆུ་ཚུ་ཡང་ དཀྱུས་སྦེ་འགྱོ་སར་མཐོང་ཡི།
ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ ག་ར་ལུ་ བྱ་

སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་རུང་ ཧོ་ཀ་དེ་བསུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་མི་ ག་ཡང་ཐོན་སར་
འུག་བརྡ་བུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བབ།

ཏོག་ཙེ་འབག་འོང་སྟེ་ ཧོ་ཀ་དེ་ ས་གིས་བཀང་
ལྟདམོ་བལྟ་སའི་གོ་སྐབས་དེ་ ནེམ་ཅིག་འབད་
མཇུག་བསྡུ་ད་ཡི།

གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འདི་ལུ་བརྟེན་

ང་གིས་ དམངས་གཙོ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ དབང་
ཚད་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཕྱུགཔ་དང་མིང་གཏམ་

འགྱུར་བ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ལྷག་

ལག་པའི་ཕུ་དུང་བརྫེས་ཏེ་ གདོང་ཁར་
ཐོན་མི་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྐྱའི་ལག་པར་

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༢ པར།

དེབ་དེའི་ནང་འཁོད།
མི་སྡེའི་ཚོར་སྣང་ བརླག་སྟོར་
ཤོར་ཡོདཔ།

ཤོག་གྲངས་ ༡༤ པར།

འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ནང་
ཨམ་སྲུའི་གྲལ་གཏོགས།

ཤོག་གྲངས་ ༣ པ།

འཆར་སྣང།
ཡོདཔ་ ཧ་གོ་ཡི།

ང་བཅས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་གཤིས་རྒྱུད་

ལུ་ གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་ ཕྱགས་སྙིགས་
འཛིན་སྐྱོང་ ཡང་ན་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་
སོགས་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཨིན་རུང་འདྲ་

གཞུང་ལས་མི་མང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཡོད་

གཏོགས་ཡོདཔ་ད། གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་

ཅིག་འབད་ད་པ་ཅིན་ ཧ་ཀོ་དེ་ ནམ་ཅིག་

སོའི་སབ
ློ ་གྲྭ་ནང་གི་སབ
ློ ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

མི་དྲག་རིམ་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ བརྡ་ལན་
ལས་ར་ ཉམས་བཅོས་འབད་འབདཝ་འོང་།
མཐའ་འཇུག་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྱི་

གཡས་ཕྱོགས་ལུ་སྡོད་མི་ རང་གི་ཁྲོམ་སྡེ་

ཚུ་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་

ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་

ཡོངས་དང་ མི་སྡེའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ག་བ་ཡང་དྲགཔ་སྦེ་ སླབ་

ཤེས་རུང་ རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་

ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཤེསཔ་བཟུམ་དང་ འབད་
མ་ཚུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཨིབ་སྦེ་སྡོད་ནི་གི་
ལུགས་སྲོལ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

དམངས་གཙོ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དུས་སྐལ་

༠༢

གཞི་གིས་ འཁོར་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

མི་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་འདི་ ལུགས་

སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད། ང་བཅས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

དང་མི་སྡེ་ལུ་ ཤ་ཚ་བའི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གིས་
རུའི་ཆུ་ཚོད་༧.༣༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཏོག་ཙེ་འབག་

སྟེ་ ས་སྙིགས་ཚུ་བླུགས་ཏེ་ ཧོ་ཀ་དེ་ བསུབ་
སར་མཐོང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ འཇོན་ཐང་

ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ཅིག་ཨིན་མས། ང་གི་དོན་ལས་ ཤེས་ཡོན་
དང་ ཡོན་ཏན་སྦོམ་ཅིག་སྦེ་མཐོང་ཡི།

བཟའ་ཚང་དེ་གིས་ ང་བཅས་གཞན་ཚུ་

ཀྱི་སྐབས་ ང་བཅས་སབ
ློ ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་
བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ ག་དེ་སྦེ་ སྤེལ་ནི་

ཨིན་ན་དང་ དམངས་གཙོའི་འགྱུར་བ་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ སབ
ློ ་ཕྲུག་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལག་

ལེན་འཐབ་ བཅུག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་
སྦྱང་འབད་ཡི། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་ཚུ་

འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ལུ་ འགྱུར་ནི་དང་
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ག་ར་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཅན་སྦེ་
སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་
ཚུ་ བལྟ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱིན་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡི།

ང་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ངེ་གི་སབ
ློ ་

གསརཔ་ནང་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཅིག་

དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མནོ་

ཕྲུག་ཅིག་གི་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་གིས་ཡང་

“འདི་ ངེ་གི་ འགན་ཁུར་མེན་” “འདི་ཚུ་

བ་ཅིན་ འཁོར་ལམ་དེ་ ཧེང་སྐལ་ར་ གནས་

མི་ བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྦེ་ འཁོར་ལམ་བཅོ་ཁ་

སྦེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་
གཞུང་གི་ཕྱག་འགན་ཨིན་” ཟེར་བའི་མནོ་
ལུགས་ཚུ་ སེམས་ནང་ན་ལས་ར་ བཏོན་

གཏང་དགོ། འདི་བཟུམ་གྱི་ བསམ་སྤྱོད་

རྣམ་དག་ཐོག་ལས་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུའི་
དོན་ལུ་ དམངས་གཙོ་རིམ་ལུགས་ སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ཧོ་ཀ་དེ་གི་ཐད་ སེམས་ཕམ་ཤོས་

ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ རྡུང་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཧོ་
ཀ་ནང་བརྡུང་སྦེ་ རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ དཀའ་

ངལ་དེ་ སེམས་ཁ་ལས་བརྗེད་མི་དེ་ཨིན། མ་

བསམ་ཅིག་ མ་གཏངམ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་

སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ང་དང་ཆ་རོགས་
ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ བགད་བྲོ་བའི་ཡུལ་ལུ་

འགྱུར་བ་གིས་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཞུང་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཞབས་འདྲེན་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ནི་སྡོད་ནུག།

ང་གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་

གིས་ སློབ་གྲྭའི་སབ
ློ ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་
བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་རིང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མི་ “བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་” ཟེར་

མི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་

གོང་ལུ་ཞུ་མི་ལྟར་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁ་སད
ྡོ ་
རྐྱབ་འོང་ མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། ཁོང་གི་བཟའ་
ཚང་འཐུས་མི་ གཞན་མང་རབས་ཅིག་གིས་
ཡང་ གྲོགས་རམ་དང་ཆ་རོགས་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ མཉམ་རུབ་སྦེ་ འཐོན་འོང་མནོ་བའི་

རེ་བ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་
གི་རྒྱབ་ལས་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་དང་ རྐང་

འགྲུལཔ་ དེ་ལས་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་
གཞུང་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ བསྒུག་མ་སད
ྡོ ་པར་

འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་ཅིག་འབད་ནི་གི་
མནོ་བསམ་གཏང་འོང་ མནོ་བའི་རེ་སན
ྨོ ་སམ
ྦོ ་
ཡོད་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༠༣

འཆར་སྣང།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ནང་ ཨམ་སྲུའི་
གྲལ་གཏོགས།

ལྷ་དབང་གཡུལ་རྒྱལ།

༉ ང་ར་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་འབདཝ་ལས་

མི་སྡེའི་ནང་ ཨམ་སྲུའི་དབང་ཆ་དང་ ཨམ་
སྲུ་འགོ་ཁྲིདཔ་ མངམ་དགོ་པའི་སྐོར་ ལོ་

རྒྱུས་ནམ་ཐོནམ་ཅིག་ དམིགས་བསལ་དུ་

ཕོ་སྐྱེས་ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལན་
འདི་དགག་པ་སྦེ་ར་ བྱིན་སར་མཐོང་ཡི།

ཧེང་སྐལ་ར་ འབྱུང་རབས་ནང་གི་ ཨམ་སྲུའི་
འགོ་ཁྲིདཔ་ སྐྱོ་དྲགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚུར་
བཤད་ནི་འདུག། བྱམས་རྩུབ་ག་ཅི་གི་ཐད་

ལས་འབད་རུང་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་དྲག་དོ་ཡོདཔ་

ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་དགོས་མཁོ་
མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མིའི་

འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རིམ་པ་ནང་ ཕོ་མོ་གཉིས་
ཆ་ར་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲ་མཉམ་ཡོད་ཟེར་

མནོཝ་མས། འདི་ཡང་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ཤ་
བདའ་ནི་དང་ ལག་ཆ་བཟོ་ནི་ ཉེན་སྐྱོབ་

སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འབག་དོ་ཡོདཔ་ད་ མོ་

ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་གསོ་སྐྱོང་ བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་
ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་དང་ བཟའ་ཚང་བདག་
འཛིན་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འབགཔ་

མི་ལེས་ཚུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོའི་བཙག་འཐུ་ལས་རིམ།
ལས་བརྟེན་ཨིན།

སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡང་མེད་ཟེར་ བཟའ་ཚང་

དང་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་ལཱ་ དཔེར་ན་ དམག་འཐབ་

གནས་སྟངས་ཐོག་ གནས་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ དྲག་པོ་

སོགས་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོ་མི་
དེ་ཡང་ རང་སོའི་མི་སྡེའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་

གསོ་སྐྱོང་དང་ ཉམ་ཆུང་ གཅེས་འཛིན་གྱི་
ལུ་ གྱུར་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་ཡི།

མ་གཞི་གིས་ མི་ངོ་ག་དང་ག་ར་འབད་

ལུ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་བཟུམ་

རུང་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དེ་ རང་སོའི་འབད་

གིས་ ཨམ་སྲུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ མི་མཐོང་དོ་

ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ལྕོགས་

མའི་ ཕོ་སྐྱེས་དབང་ཆ་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་

ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཨམ་སྲུ་
ཚུའི་སེམས་རྒྱུད་ལུ་ དྲག་རྒོལ་འབད་ནི་དེ་

རང་གི་འགན་ཁུར་ཡང་མེན་པའི་ཁར་ རྒོལ་

གཞག་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཤེས་རྟོགས་འབད་དགོཔ་
གྲུབ་གསལ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་སམ་

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༥ པར།

འཆར་སྣང།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༠༤

ས་གོ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་

འབད་རུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོ་འགྲན་

ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་ནང་ན་ལས་

སྲོལ་གཏོད་འབད་མི་འདི་ཡང་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་

པ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་ ཡར་སེང་འགྱོ་སར་

མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ ཡོདཔ་

མས། ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་རིམ་ལུགས་
ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་

རྩེདམོ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཟོ་མི་ཡང་ ཕོ་

སྐྱེས་ཚུ་ཨིནམ་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། འདི་

བཟུམ་མའི་ ཕོ་སྐྱེས་དབང་ཆ་ཆེ་བའི་མི་སྡེའི་
ནང་ ཨམ་སྲུ་གིས་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་དགོ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ད། མ་རྩ་བཟོ་ནི་དང་འདོད་
མཐོངམ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ནང་ ཡུན་རིང་པོའི་
བར་ རྣམ་རིག་ལས་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་

གདོང་ལེན་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ མངོན་
གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

ཨམ་སྲུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ལུ་ གོ་

པ་ཅིན་ ཕོ་སྐྱེས་དང་ཅོག་འཐད་པའི་འབད་

སྐབས་ཅིག་བྱིན་ད་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་ནང་

ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

ཡོད། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ འབད་གཞག་གི་ཐད་ལས་

གཞག་ཡོད་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ འབད་
གནད་དོན་དེ་ལས་བརྟེན་ ངེ་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་གི་གནས་རིམ་ནང་ ཉུང་
མཐའ་ཨམ་སྲུའི་ངོ་ཚབ་ འདྲ་མཉམ་འོང་

དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ སྒྲིང་སྒྲི་ཡོད་མི་འདི་ཡང་

རྩེདམོ་ལུ་དབང་གནོན་འབད་ནི་གི་ དམིགས་
གཏད་ཐོག་མིན་པར་ རྩེདམོ་གི་ཁྲིམས་

ལུགས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་

ན་འཐན་རན་མཆིཝ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས།
ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཨམ་སྲུའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གི་གྱངས་ཁ་ ལངམ་
སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ཚུ་ བསམ་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་

དང་ བྱམས་སེམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ སླབ་སླབ་ས་ར་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་
གི་གནས་སྟངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བྱམས་

སེམས་ཉམས་སུ་ལེན་ནི་འདི་ ཉིནམ་གཅིག་

བ་ཉིནམ་གཅིག་ ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སར་
མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་ཕར་བཞག་ ག་ར་
འུག་བརྡ་བུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བབ།

འགྱུར་བ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ང་ལུ་

འབད་རུང་ གནས་རིམ་མཐོ ་ཤོས་ནང་ ཚུད་
བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ གནས་སྟངས་ལོག་ལྟབ་
འབད་མི་ མང་རབས་ཅིག་ གདོང་ལེན་

ར་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་
ལས་བརྟེན་ཨིན། གནས་སྟངས་ལོག་ལྟབ་

འདི་ ངེ་གི་ཨམ་སྲུ་ཆ་རོགས་དང་ ང་ར་གིས་
ཡང་ ཉམས་བཞེས་འབད་བལྟ་ཡི། ང་ར་

ཆགས་དང་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་དང་ བྱམས་སྙིང་ དེ་

ལས་ ཁ་སང་ཧིང་སང་དང་ བརྩེ་བ་ འཆམ་
ཏོག་ཏོ་གི་སྒོ་ལས་ དལ་ཁོམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་

ཡང་མེད་པར་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་དང་གཅིག་

ཁར་ གནས་ཚུགས་པའི་མནོ་བསམ་འདི་ ངེ་
གི་རང་བཞིན་གྱི་འཆར་སྣང་ཅིག་ཨིན།

དྲིན་ཅན་ཨའི་བྱེ་བ་ལས་བཅད་མི་གིས་

འབད་དགོཔ་ཐོན་བཞིན་དུ་ཡོད། དཔྱེ་འབད་

ཨ་ལོ་བྱེ་བ་ལས་བཅད་མི་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་

འབད་ད་པ་ཅིན་ “ཨེ་འེང་་ བུཚུ་ཨིན་མས་

ར་གིས་ཤེས་ས་དང་ མཐོང་ས་ལུ་ཨིནམ་

བ་ཅིན་ ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་གིས་ བྱ་ངན་ཅིག་

ཏེ་” ཟེར་སླབ་སྦེ་ སྣང་མེད་འཚམས་ཅིག་

སྦེ་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ད། གལ་སྲིད་ ཨམ་སྲུ་
ཅིག་གིས་ བྱ་ངན་ཅིག་འབད་ད་པ་ཅིན་ མི་
སྡེའི་ནང་ བརྙས་བཅོས་དང་དམའ་ཕབ་གྱི་

གནས་སྟངས་ མང་རབས་ཅིག་ གདོང་ལེན་
འབད་དགོཔ་ཐོནམ་ཨིན། མཐའ་མཇུག་ལུ་

འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་
ལོག་ལྟབ་དེ་ མི་སྡེ་གིས་བཀལཝ་མེན་པར་
ང་བཅས་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀལཝ་
ཨིནམ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

འགྲོ་བ་མི་རིགས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་

ལས་ རེ་འདོད་སྦོམ་བསྐྱེད་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་

ལུས་རྟེན་བྱིན་ཏེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ ག་
བཞིན་དུ་ ད་རིས་ནངས་པར་ ཨའི་ཚུ་གིས་

རང་སོའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ རྐྱངམ་གཅིག་
གིས་མ་དོ་བར་ མི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་ སྐྱོང་

ནིའི་དུས་ཚོད་ ན་འཐན་རན་མཆི་ནུག་ཟེར་ཞུ་
ནི། ང་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་སྦུག་ལུ་ ཁྱད་
དུ་འཕགས་པའི་ཨམ་སྲུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་རེ་
མ་པ་ལས་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ འཛམ་གླིང་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་

སྐབས་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཐོབ་པར་ཡོད་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༠༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

འཆར་སྣང།

འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབས་བྱུས།
སི་འོག་སི་ཡཱན་པེག་-རྡོ་རྗེ་

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་དེ་ སྤྲོ་སྣང་

ཅན་དང་ ཤེས་རྟོགས་ཆེ་དྲགས་ དེ་ལས་ རེ་
འདོད་ཆེ་བའི་ལོ་གཅིག་སྦེ་ མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡི། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ དཔལ་༸ འཇིགས་

མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་
མི་སེར་ཚུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལས་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་

འཕོ་འགྱུར་གནང་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
རབས་ནང་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་ཡི། འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ང་བཅས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གོ་བཞིན་དུ་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ག་དོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་
འགྲེམས་སྟོན།

ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་

གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་

ངལ་གྱི་སྐོར་དང་ གཞུང་གིས་ གནས་ཚུལ་

དང་ རྨ་ བཏོན་ཁྲག་བཏོན་ དེ་ལས་ གཞུང་

ར་གིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་དྲི་བ་འབད་དེ་ ང་

པའི་ཉེས་འཛུགས་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་དང་

གཞན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ འཁྲུག་འཛིང་
ལུ་ ངོ་རྒོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དམངས་གཙོའི་

གཞུང་ལུ་ བསྒྱུར་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་ རྩ་ལས་
མ་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཞི་བདེ་
དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་ལུ་ བསྒྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་མཐོང་
གསལ་དུ་ཨིན།

ལོ་ངོ་༤ གི་རྒྱབ་ལས་ “ང་བཅས་

ར་ ག་ཏེ་ ལྷོད་ནུག་ག། འབྲུག་གི་དམངས་

བཟུམ་ནང་ ལྷོད་ནུག་ག” ཟེར་ ང་བཅས་
བཅས་རའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་བཀོད་མི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ སེམས་ཕམ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ར་ཡོད་པའི་ མངོན་
གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གནས་
ཚུལ་ནང་བཀོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ལཱ་གཡོག་

མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་
མི་ དེ་ལས་ ཉེས་འགེལ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་

བྱ་ངན་སྡེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ མི་སྡེའི་དཀའ་

ལས་ཁང་ཚུ་ བསམ་བཤད་བཀོད་མ་ཆོག་
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན་ཚུ་ལུ་

གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོད་པའི་མཐོང་གསལ་བྱུང་
ཡི། འདི་བཟུམ་གྱི་མི་སྡེའི་དཀའ་ངལ་མང་

ཤོས་ཅིག་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ འགོ་

མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ར་ བྱུང་དང་བྱུང་

བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ ད་རིས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་
འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༦ པར།

འཆར་སྣང།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༠༦

གིས་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་དེ་ ཐོན་དང་ཐོན་

ག། ཡང་ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ གནས་

མཚོན་ཅིག་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ གནས་

མི་སྡེ་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ དྲན་གསལ་འབད་

ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་ ཕན་པ་ལས་ གནོད་

འགྱུར་ལུ་ འཁྱིད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་

བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ དཀའ་ངལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་
བའི་མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ད་ དམངས་གཙོ་རིང་

ལུགས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ ལོ་ངོ་༤ ལང་པའི་

ཤུལ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ བསམ་བཤད་ལ་ལོ་
ཅིག་ནང་ འབྲུག་ཡུལ་འདི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ མི་སེར་མང་

ཚུལ་སྐྱོན་ཅན་ཙང་ཙ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་
པ་ཆེ་མི་ མངམ་བཀོདཔ་ཨིན་ན། ཡང་

ཅིན་ ང་བཅས་མི་སེར་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམངས་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ ལོག་བལྟ་བསྐྱེད་མི་

ཅིག་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན་ན། ཟེར་འདྲི་དཔྱད་

སྟངས་ངོ་མ་ལས་ཁ་བྱལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཕྱི་

ཀྱིས་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་བལྟ་སྲོལ་ཡོད་མི་ གནས་
ཚུལ་སྐྱོན་ཅན་རྐྱངམ་གཅིག་ ངོ་མ་ཨིནམ་

སྦེ་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་བཅུག་པའི་ ནུས་པ་
ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ ངོ་

འབདདགོཔ་ཁག་ཆེ།

མ་སྦེ་བྱུང་མི་ གནས་ཚུལ་མང་རབས་ཅིག་

མཐོང་མར་ཉམས་དང་ ན་གཞོན་ཚུ་ ཚོགས་

་ ཟེར་མི་གིས་བཟོ་མི་མིང་ཚིག་ (mean

ཅན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ གཙོ་བོར་

པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ དཀའ་སྡུག་ཅན་

གླིང་ནང་གི་མི་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ རྩུབ་སྤྱོད་

ཤོས་ཅིག་ལུ་ སེམས་ཕམ་ དེ་ལས་ བརྩི་

རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་ལས་ དང་འདོད་ཉམས་བཅུག་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་

ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཟེར་མི་འདི་ བག་ཅའི་སྒྲ་སྐད་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད།

གལ་སྲིད་ གནས་ཚུལ་གྱི་རིང་ལུགས་

དེ་ འབྱུང་རབས་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་

བསྐྱེད་དགོ་པ་ཅིན་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་
འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་

དགའ་སྐྱིད་དང་བྲལ་བའི་ དུས་རབས་ཅིག་

སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ མཐོངམ་

ཞིབ་འཚོལ་པ་ ཇཱོརཇ་གརཔ་ནར་

world syndrome) - ཟེར་ འཛམ་
དང་ ཞི་བདེ་དང་བྲལབའི་གནས་སྟངས་ལུ་

ཤན་ཞུགས་བཅུག་ཐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་
གིས་ གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་

བརྗོད་དོན་སྟོན་པའི་ མིང་ཚིག་ལས་བརྟེན་
ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཧ་གོ་ཚུགས། མི་སྡེའི་ནང་

རྩུབ་སྤྱོད་དང་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་

པར་རིས་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇིགས་སྣང་དང་ ཉེ་
སྲུང་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཕྱིའི་གནས་ཚུལ་ལས་

མ་ཚད། མིང་གནས་གསལ་བཀོད་མེད་

ཁང་ ༢༤/༧ ཟེར་མི་ལས་ རྒྱང་བསྒྲགས་

འཕྲོ་རྒྱུན་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་ མངོན་

གིས་ ང་བཅས་ཚུ་ རྩུབ་སྤྱོད་དང་ གནས་

པའི་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཡང་ འདི་གི་
གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གནས་

ཚུལ་ནང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་བཀོད་དོ་

འབད་མི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་མི་
ཚུལ་སྐྱོན་ཅན་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་བྲལ་

བའི་གནད་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་གནས་
ཚུལ་ཚུ་ མ་ཆད་པར་བལྟ་དོ་ཡོད་པའི་བརྡ་

བཞག་སྟེ་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ སྐྱོན་

བཏོནམ་ཨིན་ན། ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་འབྲུག་
ལུ་ མི་སྡེའི་ནང་ བརྩེ་གདུང་ཅན་དང་ སྙིང་
རྗེ་ཅན་ དེ་ལས་ བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་

ཕྱོགས་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་ མ་བལྟཝ་ཨིན་ན། ཡང་
ཅིན་ ང་བཅས་ར་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་

བཅུག་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ གོ་སྐབས་དང་རེ་བ་
མཐར་འཁྱོལ་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ སྤྲོ་

ཤུགས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ མ་
ཚུདཔ་ཨིན་ན། འབྲུག་མི་གཞན་ཚུ་གི་དོན་

ལས་ རང་གི་དུས་ཚོད་དང་སྦུང་ བཏོན་ཐོག་
ལས་ ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་མི་ ཁས་བླང་པ་དང་
རྒན་གཞོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་སྦེ་ མ་

ཚུདཔ་སྨོ། ཡང་ཅིན་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་བྱོན་

སྦེ་ དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནདཔ་
ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོ་གནང་མི་ དགེ་སློང་ཚུ་
དང་ ཡང་ཅིན་ རང་སོའི་ཕམ་ལུ་ ཞིང་ལཱ་

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༧ པར།

༠༧

འཆར་སྣང།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

ནང་ཆ་རོགས་འབད་མི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་

ནུག་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ ང་བཅས་

དཀའ་ངལ་ཚུ་ འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ང་

མ་འོངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་

རེ་འདོད་ཚུ་ སྒྲུབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་ ན་འཐན་

ཚུ་དང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཚུ་ ནམ་ཡང་

འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་པའི་ རང་སོའི་
སྦྱང་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་

གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ནང་ མ་
ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་
དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་

གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཨིན། མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་ནི་འདི་ འཇམ་

ཏོང་ཏོ་ཅིག་མེན་ཏེ་ར་འབད་རུང་ མ་འོངས་
སྔོན་གཟིགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲིད་
དང་ ཐུགས་བརྩོན་ལུ་བརྟེན་ དཀའ་སྡུག་
ཆེ་བའི་དོ་འགྲན་ཅན་མང་རབས་ཅིག་ལས་
མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ མཐོང་ས་ལུ་

རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མ་འོངས་པའི་

རན་ཏེ་ཡོད། ང་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་
འགན་ཁུར་དང་འགན་གནས་སོ་སོའི་ཐོག་
ལས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་

དགོངས་ཚུ་ གྲུབ་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རའི་
དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོ་གིས་ ཐུགས་གཏད་ཧྲིལ་

བུ་གནང་མི་དེ་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་འབད་གེ་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱིས་ མ་འོངས་པའི་གནས་

སྟངས་དེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ བཟོ་བཀོད་
འབད་དགོཔ་སྨོ།

ཁྱོད་རའི་སེམས་དེ་ ཁྱོད་ར་ཨིན།

“ཁྱོད་རའི་སེམས་དེ་ ཁྱོད་ར་ཨིན་

ཨིན། རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ ལོ་ངོ་༡༠༠

” ཟེར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་

ཅིག་ཨིན་རུང་ མཁྱེན་རྒྱ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

བསམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

གི་རིང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་
ཁབ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད།

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ བྱམས་

པ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྐྱོང་གནང་མི་དང་
འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་ རེ་འདོད་ཚུ་

ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་གནང་མི་ དབུ་ཁྲིད་དམ་
པ་ལུ་ བློ་གཏད་འགྱུར་མེད་ལུ་བརྟེན་ གཞི་
འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲི་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་

མི་ཚུ་གིས་ འདས་པའི་གནས་སྟངས་ ག་
ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལས་ ད་རིས་ནངས་པར་

གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྷོད་

འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་ ག་ཨིན་མི་ཐོག་
གསུངས་གནང་ནུག། ང་བཅས་རའི་ གསང་
སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བླམ་ཚུ་གིས་ཡང་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ རང་སོའི་བློ་འདོད་
ལྟར་ སྲོལ་གཏོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་

གིས་སྦེ་ བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལུ་ མནོ་བསམ་
གཏང་དགོཔ་སྦེ་ གསུངས་ཏེ་ཡོད། འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ འབྲུག་གི་དམངས་གཙོ་
བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞག་གེ།

འབྲུག་གི་དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་

དེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐོང་ས་དང་ཤེས་ས་ལུ་
བྱ་སྒོ་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད། ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་

བཅས་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་བསྒང་ཡོད་མི་
མ་བརྗེད་པར་ དཔའ་ཉམས་ཡང་ བསྐྱེད་

དགོཔ་ཨིན། འབྱེལཝ་སྦོམ་ལང་མ་དགོ་པར་
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དལ་དབང་

གནང་མི་དེ་ འཕྲོ་ལྷག་མ་བཏང་པར་ རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་སྒོ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ མ་འོངས་

པའི་གནས་སྟངས་ སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་གི་མནོ་
བསམ་གཏང་དགོ།

ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གསོལ་

རས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་ནིའི་
དོན་ལུ་ གཞན་ག་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ གོ་

སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ང་བཅས་ཀྱིས་
ད་རིས་ཀྱི་མི་རབས་འདི་ནང་ དམངས་གཙོ་

རིང་ལུགས་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་བཟོ་ད་
པ་ཅིན་ རྒྱལ་རབས་ནང་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་

བའི་དུས་རབས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ནོར་
བཤུལ་བཟོ་བཞག་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། འདི་
བཟུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་
ཉན་དགོ་མནོ་མི་དང་ བཤད་དགོ་མནོ་མི་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

དམངས་གཙོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༠༨

གུས་ཞབས་དང་བརྩི་མཐོང་།

དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ནང་ བསམ་བཤད་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་ངོ་མ་ལུ་དཔྱད་ཞིབ།
བསམ་བཤད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དེ་

དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ནང་ ཕར་ཧོངསམ་གིས་སླབ་མིའི་

སྐོར་ལས་ རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་ གཞན་
མི་གིས་ བསམ་བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་

གུས་ཞབས་དང་བརྩི་མཐོང་བྱིན་དགོཔ་ ཁག་
ཆེཝ་མ་ཚད་ དེ་ཡང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ག་
དེ་སྦེ་ བསམ་བཤད་བཀོད་ཅི་ག་དང་ ག་

གིས་ར་གོ་ཡི། ག་དང་ག་གིས་ར་ཉན་ནུག་ག་
ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

དེ་འབདཝ་ལས་ དུས་ཅི་གི་ལོའི་

རྒྱལ་སྤྱི་དམངས་གཙོའི་ཉིནམ་གི་བརྗོད་དོན་

འདི་ “དམངས་གཙོའི་དོན་ལུ་ བསམ་བཤད་
དང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་” ཟེར་མིའི་

ཐོག་ལུ་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཕོ་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ བརྗོད་དོན་འདི་ དུས་ཐོག་དང་
འབྲེལ་གནད་ཅན་གྱི་ དྲན་གསོའི་ཆ་ཤས་
ཅིག་ཨིན་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་ དམངས་གཙོ་རིང་

ལུགས་ཀྱི་བསམ་བཤད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དེ་ ག་
ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཆ་བཞགཔ་སྨོ?

གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་ མཐོང་ཡི་ག། ཡང་ན་
བསམ་བཤད་ཀྱི་སྒྲ་ཚུ་ གཞས་ཀྱི་དབྱངས་

མ་པ་ལས་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུངམ་
ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྒྱ་མཐོང་

དང་ལྡན་པའམ་ སྙན་ཆ་དང་ལྡན་པ་དང་

ནང་སྦེ་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་

གོ་ཐོས་བྱུང་ཡི་ག། བསམ་བཤད་ཀྱི་བརྩི་

ལས་ སྐྱེས་ལོ་༦༩ ལང་མི་ཨམ་སྲུ་ཅིག་

ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་དང་ ལྡནམ་ཅིག་སྦེ་
མཐོང་ཡར་དྲག་འདི་ དམངས་གཙོའི་འབྲེལ་
གཏོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ གལ་ཅན་ཅིག་

ཨིནམ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་བསམ་བཤད་ཚུ་ ག་

དེ་སྦེ་ འདྲ་མཉམ་ཐོག་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེདཔ་
སྨོ། འབྲུག་མི་ཚུ་ མ་པ་ལས་ གྲ་སྒྲིག་ཐོག་
མེད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་བཙགས་

འཐུའི་བྱ་རིམ་སྐབས་ མི་སེར་ལུ་གཏང་མི་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཐིམ་ཕུག་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཅིག་གིས་

གཅིག་ལུ་ ཁ་བཏང་ནི་དང་ སྐྱོན་བཤད་རྐྱབ་

སྟེ་ དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དེ་ བཞག་གནང་ཟེར་
ཞུ་བ་འབད་བར་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཡང་ལོང་དེས་

ཟེར་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་མཐོང་
གསལ་ བྱུངམ་ཨིན་པས།

བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ མཇུག་

གསུང་བཤད་དང་ མེས་མེད་བཅོས་བཞག་

བསྡུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རང་

གྱི་གཞི་གནད་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད་པའི་ མངོན་

འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ གཞན་གྱིས་བསམ་

མི་གིས་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་ སེམས་ཕམ་
གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཐད་ལུ་

སྲིད་དོན་པ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ གལ་གནད་

ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བཤད་རུང་ བརྡ་བརྒྱུད་
ཀྱི་ནང་ལུ་ ཁ་ཤགས་དང་ ངོ་རྐྱང་ལུ་གནོད་

རྒོལ་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་འཁྱལ་དང་འཐོར་
གཏམ་ཚུ་ བསྲེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ལུ་ བསམ་དཔྱད་

སོའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བརྗེ་སོར་
འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ཉན་དགོཔ་

ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་

སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི། ང་བཅས་རའི་ དོ་འགྲན་ཅན་

གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ བསྐུལ་བསྒྲགས་
ལས་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༩ པར།

༠༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

དམངས་གཙོ།

སྐྱུར་མི་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ རེ་འདོད་ཀྱི་སྒོ་

ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ གུས་ཞབས་འབད་ནི་
ལུ་ ལྷབ་སྦྱངས་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ མཐོང་
གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས། ལ་ལོ་ཅིག་གིས་

གོམས་སྲོལ་ཅན་གྱི་འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ལམ་
སྲོལ་དང་ ཕན་ཚུན་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་

གུས་ཞབས་དང་ བརྩི་མཐོང་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་

འགལ་འབདཝ་ཨིན་མས། བཟའ་ཚང་འཐུས་
མི་གི་ནང་དོགས་ལུ་ཡང་ ང་བཅས་དང་ཁྱེད་

ཀྱི་ཟེར་ ཕྱོགས་སོ་སོར་ དབྱེ་བ་གིས་མ་ཚད་
ཀུན་མཐོང་རྩོད་བསྡུར་དང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་

པའི་བར་ན་ ཕྱོགས་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་འགྱོ་སར་
མཐོང་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མནོ་

བསམ་གཏང་བལྟཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྲིད་
དོན་ཚོགས་པ་སོ་སོར་ཨིན་རུང་ ག་ར་ལུ་

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཨིན་པའི་
ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཐར་

ཐུག་གི་འགྲུབ་དོན་ དྲག་ཤོས་ག་ཅི་ཨིན་ན་

དེ་འགྲུབ་ནིའི་བློ་འདོད་ ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་
ཧ་གོ་ཡི། དེ་གུ་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་

ཟེར་མི་དེ་ རང་གིས་ བསམ་འཆར་ཚུ་ བརྗེ་

སོར་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བསམ་འཆར་འདྲ་

རང་སོའི་བསམ་འཆར་ཤེས་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་དགོཔ་གལ་ཆེ།
གིས་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་

གཞན་ལས་ཉན་ཐངས་ཀྱིས་ཡང་ ཐབས་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲི་ བཟོ་

ལན་ཚུ་ བརྗེ་སོར་གྱི་སྒོ་ནས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་

མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འབྲུག་
བཞག་ནི་འདི་ཨིན་ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་

ལས། མི་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་དེ་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ བསམ་བཤད་བཀོད་
ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱང་བ་ཐོབ་བཅུག་ནི་

དང་ བསམ་འཆར་སྣ་ཚོགས་ བསྡུ་གསོག་
དེ་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་དམངས་

ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ།
ཐབས་ལམ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ར་

ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ འཚོ་ཞིང་གནས་ནི་དང་ ངོ་

རྐྱང་དང་མི་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ འཕྲོ་མཐུད་ཡར་
རྒྱས་འགྱོ་ཚུགས།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཅིག་ཨིན་

པའི་ཁར་ མི་སེར་ཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་

དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐོང་ཡི།

བྱིན་ནི་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་

རིག་རྩལ་ཚུ་ ཉན་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་
རང་གིས་ ཕར་སླབ་པ་དང་བཅས་པ་

ལུ་ ཕར་ཧོངསམ་གིས་སླབ་མི་ཡང་ ཚུར་

དང་ བདེ་ཐབས་ཚུ་ བལྟཝ་ཨིན།

སྣང་གསར་པའི་སྒོ་ལས་ བསམ་བཤད་

མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་མཆོག་

རིམ་ལུགས་ རྩ་བརྟན་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ནི་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་

མིན་སྣ་ཚོགས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་
འདི་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བློ་སྤོབས་

ལམ་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བསམ་

ཉན་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྲོ་
དང་ ཁ་སླབ་ཀྱི་དལ་དབང་ སྤྱོད་པའི་སྐབས་

བརྟེན་ མི་མང་ལུ་ རྩོད་བསྡུར་གྱི་གོ་སྐབས་
ཀྱི་མི་སྡེའི་ནང་ དགོས་ངེས་ལྡན་པའི་གྲོས་

གླེང་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་ལུ་ ཕན་པའི་བསམ་
འཆར་ཚུ་ བརྗེ་སོར་གྱི་གོ་སྐབས་ སྲོལ་

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༠༩ པར།

དམངས་གཙོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༡༠

གཏོད་འབད་ནི་དེ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གི་

གྱི་སྒོ་ལས་ འཆར་སྣང་དང་ཐབས་ལམ་སྣ་

དོགས་སེལ་འབད་ནི་དེ་ གུས་ཞབས་དང་

ཁག་ཆེ། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་

འདུག།

པའི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་

འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ ཧ་གོ་དགོཔ་
བཅས་མི་མང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་

ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོཔ་

ང་བཅས་ཀྱིས་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་

འཚོལ་ཞིབ་ དེ་ལས་ རྩོད་བསྡུར་དང་གྲོས་

དམངས་གཙོ་ལྟེ་བའི་ནང་འབད་ མི་མང་

ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།

སྤེལ་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་

བསྡུར་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བསམ་བློ་གཏང་
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་ མི་མང་གི་

འཆར་སྣང་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་རྐྱངམ་གཅིག་

དང་ བཙག་འཐུའི་དུས་སྐབས་ རྐྱངམ་

གཅིག་ལུ་མེན་པར་ ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་
རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་

མེད་པར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་ འགན་
ཁུར་འབག་དགོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ བསམ་
འཆར་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་དོན་ལས་ ཆེ་

མཐོའི་གནས་རིམ་ནང་ ལྷོད་ཆུདཔ་འབད་
དགོ། ང་བཅས་ཚུ་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་

འགོ་ཁྲིདཔ་དང་མི་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡ་

གསལ་བཤད་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་དང་ གནས་
སྟངས་ཚུ་ སྒྲིག་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ད་

རིས་ ང་བཅས་ཚུ་གི་ བསམ་བཤད་བཀོད་

བརྩི་མཐོང་མེད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ མེན་
སྨོ།

•

ང་བཅས་རའི་དམངས་གཙོའི་

གྲོས་བསྡུར་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ བསམ་བཤད་

དབང་ཆ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་

དུ་ཡོད། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒཔོ་དང་ རྒེད་འོག་

རུང་ གཅེས་སྐྱོང་དང་ཚ་གྱང་ཅིག་འོང་དགོཔ་

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་
འགོདཔ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ ན་

གཞོན་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ར་ཡོད། ང་བཅས་ར་ སློབ་
དཔོན་དང་ཕམ་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཅིག་

འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་
པར་ ཐབས་རིག་དང་བསམ་བཤད་ཀྱི་གོ་

སྐབས་ སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤན་ཞུགས་རྐྱབ་

ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་
པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ད་རིས་ནངས་པར་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་

ནན་བསྐྱར་དུ་ དྲི་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་

ལུ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སོ་སོ་ཨིན་ཏེ་འབད་
ལས་བརྟེན་ དམངས་གཙོའི་མཐའ་དོན་ཚུ་

ལྷག་པར་དུ་ བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ལས་ འགྲུབ་
ཐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་སྨོ།

བསམ་འཆར་རེ་ བཀོད་དགོཔ་འཐོན་པའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངོ་

རྐྱང་སྦེ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ དྲག་རྒོལ་འབད་མ་

དགོ་པར་ བསམ་བཤད་བཀོད་ཐངས་ཚུ་ ག་
དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ།
•

ག་དེ་སྦེ་ བློ་གཏད་དང་གོ་ཤེས་ལུ་

གཞི་བཟུང་བའི་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་
སྲོལ་གཏོད་འབད་ནི་སྨོ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༢༥༠༠ གི་ཧེ་མར་

པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ཡང་།

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་

ང་བཅས་རའི་ མ་འོངས་པའི་དམངས་གཙོ་

གུས་ཞབས་དང་བརྩི་མཐོང་ ཁག་ཆེ་བའི་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ ཡང་དག་པའི་

བཟོཝ་ཨིན། དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ནང་

སྨོ།

ཐངས་དང་ བསམ་འཆར་ཉན་ཐངས་ཀྱིས་

རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་པོ་ གཏན་འབེབས་
གི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

•

དམངས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ནང་

སྐོར་ རང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ སྟོན་ནི་
•

ང་བཅས་རའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་

གཅིག་ལུ་ གདོང་ལན་དང་ ཁ་གཏང་ནི་

དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ལུ་ ཕན་གྲོགས་

ཐབས་ཤེས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་

། དོགས་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་

རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་ ཕན་ཁྱད་ཆེ་བའི་

དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་སྐོར་དང་

པ་གིས་ འཕགས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

ངག་དང་ ཡང་དག་པའི་སྤྱོད་པ་ ཡང་དག་
པའི་ལྟ་བ་ཚུ་ གསུངས་ནུག། དེ་འབདཝ་

ལས་ ང་བཅས་རའི་ དམངས་གཙོའི་རིང་
ལུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

འདི་ཚུ་གི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་
འཚམས་པས་ག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༡

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

ན་གཞོན།

མི་མང་གིས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ཁེ་ཕན་ཅན་སྦེ་སྤྱོད་དགོཔ།
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེའི་

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གལ་གནད་

ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོར་
བྱུང་དོ་བཟུམ་གྱི་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་འདི་

ཡང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ མི་མང་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་

དང་ སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ལམ་ལས་

བརྒལ་ མཁོ་སྤྱོད་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ས་གོ་འདི་ མི་སྡེའི་
ཡོངས་འབྲེལ་དང་ སྒེར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་
སའི་ ས་གོ་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་པའི་

ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད།

མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་པས།

ཚུ་བཙོང་ནི་དང་ བློ་འདོད་མེད་པའི་ཚོར་

མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་པས།

ཚུའི་སྐོར་ མི་མང་ལས་བཀོད་མི་ བསམ་

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་

མཁན་དང་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་ དེ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ གལ་ཅན་

ལན་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་

ལས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ མཁོ་སྤྱོད་འབད་

ཤུགས་སྟོན་ནི་ ཡང་ཅིན་ སྒེར་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་
སར་ མཐོངམ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདོང་

མི་ སྲིད་བྱུས་མཁནམ་ དཀོན་དྲག་སྦེ་

དེབ་ བི་-བཱེ་ ཟེར་ འབྲུག་གི་ཅ་ལ་རྙིངཔ་ཚུ་

གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ རང་སོའི་འཆར་སྣང་

མཐའ་དོན་གྱི་གནད་དོན་ ཟེར་མི་གདོང་དེབ་

མཐོངམ་ཨིན་པས། དམངས་ལུ་ཕན་པའི་

ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཙུག་ནི་ལུ་ དང་འདོད་
བསྐྱེད་མི་ཡང་ དཀོན་སུ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་
མཐོང་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་པས།

དོན་ངོ་མ་ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་

སྒེར་གྱི་མཐའ་དོན་ དཔེར་ན་ ཅ་ལ་རྙིངམ་

ཉོ་བཙོང་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་དེ་ མི་སྡེའི་
ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཕན་གནོད་ཤུགས་ཡོདཔ་

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ སྲིད་དོན་

གཞུང་ལུ་ སྙན་གསན་ཕབ་དགོཔ་དང་མཁྱེན་
དགོ་མི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ གོ་སྐབས་
དམན་པའི་ མི་ངོ་ཚུ་མིན་པར་ སྣུམ་འཁོར་

གསརཔ་དང་ ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་ངོ་པར་ཚུ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ མཐོངམ་ཨིན་པས།

འབྲུག་ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ ཕོ་

སྦེ་མཐོང་ཡི། ཕར་ཧོངསམ་ གད་བྲ་ནི་གི་

མོའི་དགའ་སྤྲོ་དང་ སྐྱིད་སྡུག་ དེ་ལས་ སྒེར་

གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ་པའི་ བསམ་འཆར་

མི་ ཡར་འཕར་འགྱོ་བའི་ས་གོ་བཟུམ་ཅིག་

དོན་ལས་བཙུགས་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་

དང་འཆར་སྣང་ མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་

གྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ལུ་ གྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

ན་གཞོན།
ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད། ངེས་དོན་དུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ལུ་
ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་ དཔེར་ན་ མི་

སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་
མི་དྲག་ག་ཟེར་མནོཝ་མས།

འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་

སྡེ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོདཔ་

སྤྱོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་

ག་ཅི་ཟ་ཡི་ག་དང་ ཆང་ནད་ཀྱིས་ཤུགས་སྦེ་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་དང་ ཁ་ཉེས་བཀལ་

ཨིན་རུང་ གནད་དོན་གཞན་ ཉིན་མའི་ལྟོ་
ན་བའི་སྐོར་ དེ་ལས་ རང་གི་ཨ་ལོ་གིས་

ཁ་སླབ་ཐངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གདོང་

དེབ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བརྗེ་སོར་འབད་མི་ཚུ་
སེམས་གནས་པ་མེད་པའི་ངག་འཁྱལ་ཅིག་
སྦེ་ མཐོངམ་ཨིན་པས།

ད་རིས་ནངས་པར་ འབྲུག་མི་མང་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ དུས་ཚོད་མང་
ཤོས་ཅིག་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ལག་ལེན་

འཐབ་སར་མཐོང་མས། ང་བཅས་རའི་ ཡིག་

ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་ མཁོ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་
ནི་ མ་བདེན་པའི་ཧམ་བཤད་དང་ ལོག་སྤྱོད་

ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་
པས། ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་
ཝི་ཅཊི་གི་ ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་འདོད་
སྤྱོད་གློག་བརྙན་ཅིག་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མི་
གནད་དོན་གྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་
སྤེལ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་
གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རང་གི་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མིང་མ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༡༢

ས་གོ་ སྐྱོ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།

མ་གཞི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་

སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་པའི་ཆ་ལུ་ ངོས་ལེན་
མེདཔ་མེན་རུང་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ནང་ ལེགས་བསྒྱུར་

འབད་ཚུགས་པའི་ས་གོ་ལེ་ཤ་མཐོང་མས། དེ་
མིན་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ ང་

བཅས་རའི་ན་གཞོན་ཚུའི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་
དུས་ཚོད་ འཕྲོ་བརླག་གཏངམ་མ་ཚད་ ཁ་
ཉེས་བཀལ་མི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཐོག་ལས་

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ངེས་
བདེན་མིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་དང་ ཧམ་
བཤད་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་སྡོད་འོང་།

ད་རིངས་ནངས་པར་ ལོ་ན་ཆུང་བའི་

ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ མི་

བཀོད་པར་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་

ན་གཞོན་མང་རབས་ཅིག་ གདོང་དེབ་ནང་

བརླག་བཏང་མས་ཟེར་ སྐྱོན་བརྗོད་དང་

པའི་ ཉེས་འཛུགས་དང་ ཁ་ཉེས་ཚུ་ བཀལ་

ང་བཅས་ཀྱིས་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ ལེ་

སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ དུས་ཚོད་མངམ་ འཕྲོ་
ཁ་གཏང་མི་ཡང་བྱུང་ནུག། དེ་ལས་བརྟེན་

གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ གདོང་

དེབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ མི་མང་གི་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
ལུ་ ངེས་པར་དུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས། དེ་

འབདཝ་ད་ འདི་བཟུམ་མའི་ཕན་ཐོགས་ཅན་
གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཚར་གཅིག་གུ་བཀག་ཆ་
འབད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ གནས་སྟངས་བསྒྱུར་

བཅོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ མི་
མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ མཁོ་

འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ གཞན་ལུ་ ངེས་པ་མེད་

ཐོག་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་མེད་མི་དང་
དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ སྟབས་མ་

བདེཝ་སྦོམ་བཟོཝ་ཨིན། མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་
བརྡ་བརྒྱུད་ནང་མཐོང་གསལ་བྱུང་མི་ བརྡ་

དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ངེས་བདེན་མེན་ཟེར་ ཧ་
གོ་མ་ཚུགས་པས། འདི་གིས་ ལག་ལེན་

འཐབ་མི་ཚུ་གི་བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ བསྒྱུར་བ་བཟོ་
གཏངམ་ཨིན། མིང་མེདཔ་སྦེ་ འཆར་སྣང་

བཀོད་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་

ནི་འདི་ འབྲུག་ལུ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་གི་

མཐོང་གསལ་བྱུངམ་ཨིན། འདི་གི་ཐད་ལུ་
ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་: ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ག་

ཅི་སྦེ་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིན་ན། ཁོང་གིས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་

ག་ཅི་ར་འབདཝ་ཨིན་ན། མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་

དེ་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་ལུ་ སྟོན་བྱིན་དགོཔ་
ཁག་ཆེཝ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་པས། ང་བཅས་

ཀྱིས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ ཡོངས་
སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་

ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ལྷག་པའི་ ཐབས་ལམ་
ཅིག་ བཏོན་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༣

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས།

རང་གི་སྒེར་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སླབ་ནི་མི་འོང་།

རང་གི་བརྡ་དོན་ནང་ རང་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ས་གནས་ དངུལ་ཁང་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན།

བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ སྤེལ་ཐབས་འབད་དགོཔ།

མི་གཞན་ལུ་ བྱམས་སྙིང་དང་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ རྩིས་མཐོང་བྱིན་དགོ། ངོ་བོ་སྦེ་ སླབ་མ་
ཚུགས་མི་བློ་ཚུ་ རྒྱུན་ལམ་ནང་བཙུག་ནི་མི་འོང་།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ འཆར་སྣང་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།

མི་གཏམ་ངན་པ་དེ་ སེ་གོལ་བཏོགས་པའི་དུས་ཡུན་གཅིག་ར་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ “གཏང་” ཟེར་མི་

ཨེབ་རྟ་དེ་ མ་ཨེབ་པའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་མི་ཡི་གུ་དེ་ བལྟ་ནི་ཨིན་མི་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་ངོ་
དེ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ མནོ་བསམ་གཏང་འོང་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་བལྟ་དགོ།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ ག་ར་གི་དོན་ལས་ ས་གོ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་དགོ།

ཡ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ བརྗེ་སོར་དང་སྤེལ་ཐབས་འབད་དགོ། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ས་གོ་ནང་ སྲོལ་གཏོད་
དང་བརྗེ་སོར་ ངོ་རྟགས་དང་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོ།

དྲནམ་བཏོན་དགོཔ།

བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ བཀོད་མི་མི་ངོ་དེ་ར་ཨིན་པའི་ངེས་པ་མེདཔ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལས་
དམའ་ཕབ་དང་བརྙས་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ འཛེམ་དགོ།

འུག་བརྡ་བུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བབ།

བརྡ་བརྒྱུད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༡༤

གནས་ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པ་ལུ་བརྟེན་པའི་ དྲང་
བདེན་བལྟ་ཞིབ།

དྲང་བདེན་འདི་ ལྷ་བ་ཡང་མཐོཝ་ཅིག་དང་ ག་གིས་ཡང་ཆ་བཞག་ས་ཅིག་ཨིན།
མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། སྤ་རོ་ རྒྱལ་ཡོངས་
འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གི་མདོ་ཆེན།

༉ སྤ་རོ་ ཞི་བ་གླིང་བཟའ་ཁང་ནང་

འབད་ རྒྱལ་སྤྱི་སླབ་སྟོན་པ་༤ དང་ ས་

བར་ན་ ངེ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ བཀོད་ཆོག་
པའི་གོ་སྐབས་གནངམ་བཞིན་དུ་ ང་གིས་
གྲོས་བསྡུར་གྱི་སྡེ་ཚན་ལུ་བཀོད་མི་ དྲི་བ་
ཚུ་ཡངཿ

ཁྱེད་ར་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

གནས་ཀྱི་གསལ་སྟོན་པ་༢ ཀྱི་ ལམ་སྟོན་

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་གི་ལཱ་ གདམ་ཁ་

ཁམས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་

ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་མི་དེ་ མིང་གཏམ་དང་

ཐོག་ དྲང་བདེན་འཚོལ་ཞིབ་དང་ སེམས་
གཏད་འབད་མི་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་གྲོས་

བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་
བཀོད་པ་མང་རབས་ཅིག་ འདུ་འཛོམས་
འབད་ཡི།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་ དྲང་

བདེན་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་

སྦོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་
ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ གདོང་ལེན་ཅན་

གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཐུག་པའི་ནམ་དུས་ལུ་

ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་

བསླབ་སྟོན་རེ་ ཞུ་ནི་གི་རེ་བ་ཡང་ བསྐྱེདཔ་
ཨིན་པས། གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཚོགས་རིམ་རེའི་

རྐྱབ་ཅི། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པ་འབད་
ཕྱུགཔོ་ ཡང་ཅིན་ དབང་ཚད་དང་དབང་

ཤུགས་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན་ན། མི་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་དང་ཅིག་ཁར་
སྒོམ་རྐྱབ་པའི་ལས་རིམ།

སྡེའི་ནང་ལུ་དང་ དམིགས་གསལ་དུ་ འབྲུག་

བཟོ་ཐོག་བཤད་ནི་མེད། མི་མང་གི་བསམ་

ལུགས་གསར་པའི་ནང་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་

ཚབ་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། དེ་

རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་མའི་ དམངས་གཙོ་རིང་

བཀོད་པའི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིནམ་
སྨོ། ངེ་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་
གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པ་ཟེར་མི་ཚུ་ གོ་

ཤེས་ཉན་ཤེས་དང་ བཟོད་བསྲན་ཅན་ དེ་
ལས་ བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་

འོང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས། གནས་
ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པ་ཚུ་ ཁོང་ར་གིས་ རང་

བཤད་ཚུ་ གསལ་སྟོན་དང་ མི་མང་གི་ངོ་

འབདཝ་ད་ མི་མང་གི་དོན་ལས་ མ་འཛོལ་

བར་ ངེས་བདེན་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ དང་པ་ར་ ཁོང་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ཉན་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པ་ཚུ་ ལོ་རྒྱུས་
འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་གྲངས་ ༡༥ པར།

༡༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

བརྡ་བརྒྱུད།

ཀྱི་བཅུད་དོན་ངོ་མ་དང་ དྲང་བདེན་འཐོབ་

ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཟོད་བསྲན་
ཅན་དང་བརྩོན་ཤུགས་ཅན་ཅིག་འོང་དགོ།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པ་ཚུ་ མི་སྡེའི་ནང་

གསོ་བཅོས་ཀྱི་སྨན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཞབས་
ཏོག་སྒྲུབ་མི་ཅིག་ ཨིན་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་

གིས་ དྲང་ཁྲིམས་མེད་པ་དང་ གནོད་པ་ཅན་

གྱི་བྱ་སྤྱོད་ ཆགས་དང་ཕྱོགས་རིས་དང་ ངན་
ལྷད་ ཡང་ཅིན་ ཕྱོགས་རིས་སུ་སོང་བའི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ གནོད་སྐྱོན་ཞུགས་
མི་རྨ་ སྐྱོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་
ལམ་ ཡང་ཅིན་ དང་ལེན་ཐབས་ལམ་ཚུ་

འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དྲག་ཐབས་འབདཝ་
ཨིན།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པ་ཚུ་ ནམ་

དང་ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་
གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་ཚུ་

ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་སྦེ་ མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་
དེ་དྲག་དྲག་ དྲང་བདེན་ཐོག་བཀོད་ནི་ལུ་

འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོ། གནས་ཚུལ་བསྡུ་
འགོད་པ་ཚུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་

ཚུ་ གསལ་སྟོན་དང་ དྲང་བདེན་ཐོག་བཀོད་
ནི་ དེ་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་

ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་དང་ཡར་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ མི་
སྡེའི་ནང་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་བཟོ་ནི་ལུ་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ ཐབས་ཤེས་ཅན་

དང་ བྱམས་བརྩེ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ སེམས་
ཁར་བཞག་དགོ།

གནས་ཚུལ་ནང་བཀོད་མི་གིས་ མི་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལཱ་གི་བསམ་འཆར་བཤད་པའི་བསྒང།
ངོམ་གཞན་གྱི་དོན་ལས་ གནད་དོན་ངོ་མ་ལུ་

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་

གྱུརཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དཔེ་བསྐྲུན་

གནས་སྟངས་དྲང་པོ་བཀོད་ཐོག་ལས་ མིང་

གསར་བཀོད་འབདཝ་ད་ ཡིད་ཆེས་ཚུགས་

ཚད་ དེ་དང་མཉམ་དུ་ བསོད་ནམས་ཡང་

དང་རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པའི་ལཱ་གི་རང་བཞིན་
འདི་ གཞན་དོན་ཁོ་ནའི་དོན་ལུ་ མཛད་

གནང་མི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཚུ་
དང་ ཅོག་ར་འཐད་པས་ཟེར་མནོཝ་མས།

གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ གནས་སྟངས་
ཚུ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་

ལུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་འགོད་པ་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་

བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོ་དང་ ཉམས་འགྱུར་མེད་
པའི་བྱམས་སེམས་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་
ལུ་ བརྩོན་དགོ།

གཏམ་དང་ བརྩི་མཐོང་ཐོབ་པ་གིས་མ་

བསགསཔ་ཨིན། དྲང་བདེན་འདི་ ལྷ་བ་ཡང་
མཐོཝ་ཅིག་དང་ ག་གིས་ཡང་ཆ་བཞག་ས་

ཅིག་ཨིན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་

ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འགོ་

ཁྲིདཔ་ལུ་མཁོ་བའི་ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་
གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོ།
གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་
ལུ་ཡང་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ བཞག་

དགོཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

འཆར་སྣང།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པ།

༡༦

མི་ཁུངས་གཅིག་ཨིན་པའི་ དགོས་དོན་དང་འགན་ཁུར་ག་ཅི་སྨོ?
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་ ང་གི་

འབད་བ་ཅིན་ ངེའི་ཁྱིམ་ནང་ ངེའི་འགན་

འཁུར་ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལེགས་སྐྱོང་འབད་

ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་གི་ཁག་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དོན་
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་གུས་
བཀུར་ག་དེ་དྲག་དྲག་བཞུ་ནི་ཨིན།

ཀུན་ལེགས་དབང་མོ། བདེ་སྲུང།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁེངས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་
ཁབ་ལུ་ཤ་ཚ་མི་ དེ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི་སེར་ལུ་ངོ་ལོག་མ་འབད་མི་འདི་ལུ་སླབ་
ཨིན།

སྒྲོལ་མ་ ༨༢ ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་ ཐིམ་ཕུག།

འུག་བརྡ་བུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བབ།

མི་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་

འགན་ཁུར་འབད་འདི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཅིག་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གུ་

ཞབས་དང་རྩི་སྐུར་དེ་ལས་གུས་ཞབས་

ལུ་སླབ་ཨིན། ང་བཅས་ག་ར་འབད་རུང་

འབད་མི་གང་ཟག་ལུ་སླབ་ཨིན། འབྲུགཔ་

དེ་ཡང་གཞུང་གི་ང་བཅས་ལུ་ཤེས་ཡོན་དང་

བརྗེ་ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ང་བཅས་

གཞུང་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་དགོཔ་ཨིན།

གོང་མ་ལུ་གུ་ཞབས་དང་འོག་མ་ལུ་སྙིང་

གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་རིང་མེད་སྟོངས་པ་

འབྲུགཔ་ཨིན་པའི་སྤ་ཉམས་ཡོད་མི་ལུ་

དམ་མཆོ་སྒྲོལ་མ། སྨན་གཡོགམོ་

བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཨིནམ་ལས་

མི་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་

འབད་གནངམ་ཨིན།

ལུང་རྟན་ཕུག་དམག་སྡེ་སྨན་ཁང།

སླབ་ཨིན།

པ། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན།

ང་བཅས་གནམ་མེད་ས་མེད་སྐྱེ་བ་མཞང་

བཞུ་བ་ དམ་ཚིག་ཅན་འབད་སྡོད་མི་ལུ་

ཏོག་ཚུ་ག་ར་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་སྤྱོད་

དབང་ཡོད་ཙམ་གྱི་མི་ཁུངས་ཨིན་མི་ཚད་

ནུག། དེ་ཡང་ང་བཅས་ཚུ་གཞུང་གི་ཞབས་
ནི་ཐོབ་འབད།

མཆི་མེད་སྒྲོལ་མ་ ༤༣ ཚོད་བསྲེ་ཚོང་པ་ སྤ་རོ།

སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཐོབ་

གཞི་མེད། ང་བཅས་ག་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་དགོ།

བསོད་ནམས་མཚེ་བརྟེན་ སློབ་ཕྲུག་ མོང་སྒར།

