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གྲྩོང་ཁྱེར་པུ་ནེའྱི ་ནང་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་

བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ། ...................༤༠
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གུ་ཇྱི་ར་ཏྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་སུ་རཏ་ནང་

ཕྱི་ལྩོ་གསར་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མ་བསྐྱངས་པ།་༤༡
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སན་ཏྩོག་བྷ་ཞེས་པའྱི་དན་རྟེན་གྱི་ཆེ་

བསྟྩོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ། ...........༤༢
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མཧཱ་ར་ཤྱི་ཊ་མངའ་སེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ནཱ་སྱིག་

ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་

སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ། .......................................༤༣



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།3

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་དུ་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་

ཚོགས་སུ་དབུ་བཞུགས་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་

ཕེད་ཡྩོལ་དུ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་ Italy རྒྱལ་ས་རྩོམ་ Rome གྱི་

གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་

བདེའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཚོགས་གཞྩོན་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཛོ་ཀར་ཤྱིའྩོ་ Enzo-

Cursio, མཆྩོག་དང་སར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་

དངྩོས་གྲུབ་རྩོ་རེ་ལགས་སྩོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའྱི་

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། བཞུགས་གནས་

མགྲྩོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་བྩོད་མྱི་

དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༡༥༠ 

ལྷག་གྱིས་བྩོད་ཀྱི་གསྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་གསར་འགྩོད་པ་

མྱི་གྲངས་བཅུ་ལྷག་གྱིས་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོས་

དེང་སྐབས་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྩོག་འཚེ་བའྱི་བྱ་

སྤྩོད་འད་མྱིན་སེལ་བཞྱིན་པ་དེར་དགྩོངས་ཚུལ་ཇྱི་

ཡྩོད་གྱི་དྱི་བ་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་

ལན་སྩལ་དྩོན། སྤྱིར་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་

གནས་སྟངས་འྩོག་རྩོད་རྩོག་བྱུང་བ་ནྱི་བསམ་ཤེས་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ལུགས་ལ་རྟེན་

ནས་རྩོད་རྩོག་བྱུང་། ཞེས་པ་ནྱི་དངྩོས་གནས་བྩོ་ཡུལ་

ལ་ཤྩོང་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐྩོར་དང་། རྒྱ་གར་ནང་

ལ་ཆ་མཚོན་ན། ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་ནས་

ཆྩོས་ལུགས་འད་མྱིན་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡྩོད། 

དེ་ནྱི་གཙོ་བྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ནང་བཟྩོད་བསན་

དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ།།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་དུ་ནྩོ་བེལ་

ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་གྱི ་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ ཐྩོག་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ནས་བགྲྩོ་གེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་དབུ་བཞུགས་དང་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་མགྩོན་

པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བཞེའྱི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་ཨ་རྱི་བ་ལྕམ་སྐུ་ཇྩོ་ཌྱི་ཝྱིལ་

ཡེམ་སྱི་ Jody Williams མཆྩོག་དང་ཨྱི་རན་ནས་

ཡྱིན་པ་ཤྱི་རྱིན་ཨྱི་བྷ་ཌྱི་ ShirinEbadi མཆྩོག ཨ་ཕྱི་

རྱི་ཁ་གྱིང་ཆེན་ནས་ཡྱིན་པ་ལྱི་མ་ཇྱི་བྷྩོ་ཝེ་ Leymah 

Gbowee མཆྩོག བྱང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་

ནས་ཡྱིན་པ་མེ་རྱི་ཌྱི་མ་གྩོ་རེ་ Mairead Magu-

ire མཆྩོག ཡ་མེན་ནས་ཡྱིན་པ་ཏ་ཝ་ཀྩོལ་ཀར་མན་ 

Tawakkol Karman མཆྩོག དེ་བཞྱིན་རྩོམ་གྲྩོང་

སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨྱིག་ན་ཛིའྩོ་མ་རྱི་ནྩོ་ Ig-

nazio Marino མཆྩོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་

མཛད།དེ་རེས་མཛད་སྩོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐྩོག་མར་

རྩོམ་གྲྩོང་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨྱིག་ན་ཛིའྩོ་མ་རྱི་

ནྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐེངས་འདྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་དགྩོས་དམྱིགས་གཙོ་བྩོ་ནྱི་དེ་སྔའྱི་ལྷྩོ་ཨ་

ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན། ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་མྱི་རྱིགས་

ནག་པྩོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་མཁན་སྐུ་ཞབས་

ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆྩོག་གྱི་བྱས་རེས་ལ་རེས་དན་

ཆེད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐྩོར་གསུང་དྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ 

༡༩༨༧ལྩོར་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆྩོག་

བཙོན་ཁང་ནང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གྲྩོང་ཁྱེར་རྩོམ་གྱིས་

ཁྩོང་ལ་ཆེ་བསྟྩོད་ཞུ་ཆེད་གྲྩོང་ཁྱེར་གྱི་མྱི་སེར་ཕག་

འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་རེས་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉྱིན་

དང་པྩོའྱི་ཚོགས་ཐུན་དང་པྩོའྱི་སྐབས་ཀྱི་བརྩོད་གཞྱི། 

ཞྱི་བདེ་དང་མང་གཙོ་ལྡན་པའྱི་ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ནང་

མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མྱི་

ལྩོ་ ༢༠ སྩོང་རེས་དམྱིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་གང་

བྱུང་བ་དང་ད་དུང་གདྩོང་ལེན་བྱེད་དགྩོས་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཇྱི་ཡྩོད། སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གེང་དབུ་འཛུགས་

མཛད། ལས་རྱིམ་གཙོ་སྐྱྩོང་བ་ནྱི། རང་བཙན། ཞེས་

པའྱི་གསར་ཤྩོག་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་པྱི་

ཊར་པྩོབ་ཧམ་ Peter Popham ལགས་ཡྱིན་འདུག

 ཐྩོག་མར་ཁྩོང ་གྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ལ་བགྲྩོ་གེང་ནང་ལྷན་ཞུགས་མཛད་མཁན་

ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་གྱི་

དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། བགྲྩོ་གེང་སྐབས་

མཉམ་བཞུགས་མཛད་མཁན་གྩོང་འཁྩོད་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་
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བེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་རྣམས་དང་། 

བྱང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་ནས་ལྩོ་ཌྱི་ཌེ་ཝྱི་ཌྱི་ཊྱིམ་

བྷལ་ Lord David Trimble མཆྩོག ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་

ཁའྱི་ཀེབ་ཊའྩོན་གྲྩོང་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་པེ་ཊྱི་

ཤྱི་ཡ་ཌྱི་ལེ་ལྱི་ Mayor of Capetown Patricia 

de Lille མཆྩོག དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྩོམ་ཨྩོ་ཀའྩོ་ན་ཅྱིན་ Colm O 

Cuanachainལགས་སྩོགས་ཡྱིན་འདུག བགྲྩོ་གེང་

གཙོ་སྐྱྩོང་བས་སྐབས་དེར་ལྷྩོ ་ཨ་ཕྱི ་རྱི ་ཁའྱི ་ཀེབ་

ཊའྩོན་གྲྩོང་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐུ་པེ་ཊྱི་ཤྱི་ཡ་ཌྱི་ལེ་

ལྱི་མཆྩོག་ལ་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་མཆྩོག་

གྱི་དུས་སྐབས་ནས་ད་བར་བསྒྱུར་བ་ཇྱི་བྱུང་སྐྩོར་

གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་

ལྕམ་སྐུ་མཆྩོག་གྱིས་སྐབས་དེར་སྤྱིར་ཐེངས་འདྱིའྱི་

ལྷན་ཚོགས་ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཀེབ་ཊའྩོན་

ནང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡྩོད་ཀང་ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་

ཁའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བྱ་སྤྩོད་ལ་བརྟེན་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཡུལ་བརེས་པྩོ་རྒྱག་དགྩོས་ཐུག་པ་

དེར་བཟྩོད་སན་གནང་རྩོགས་ཞེས་དགྩོངས་གསྩོལ་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་

སྐྱྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ། ཞེས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས།

 དེ་རེས་བྱང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་ནས་

ལྩོ་ཌྱི་ཌེ་ཝྱི་ཌྱི་ཊྱིམ་བྷལ་ Lord David Trimble 

མཆྩོག་གྱིས་བྱང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱིའྱི་ནང་ཞྱི་

བདེ་སྐུན་ཐབས་ཆེད་སྐུ་ཞབས་ནེལ་སན་མན་ཌེ་ལ་

མཆྩོག་གྱིས་ཡུལ་དེའྱི་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷྩོ་

ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ནང་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་ནས་འབད་

བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་བ་མ་ཟད། དམ་པ་ཁྩོང་ལྷྩོ་ཨ་ཕྱི་

རྱི་ཁའྱི་སྱིད་འཛིན་དུ་འྩོས་འདེམས་བྱུང་རེས་ཡུལ་

དེའྱི་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆའྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྱིལ་ལ་

ཉེ་བ་རྣམས་ར་མེད་བཟྩོས་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རེས་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་གྱིང་ཆེན་

ནས་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་

མཁན་ལྕམ་སྐུ་ལྱི་མ་ག་བྷྩོ་ཝེ་ Leymah Gbowee 

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་ནས་ཨ་རྱི་བ་ལྕམ་སྐུ་ཇྩོ་ཌྱི་ཝྱིལ་ཡེམ་

སྱི་ Jody Williams མཆྩོག་གྱིས་ས་འྩོག་འབར་

རྫས་ར་མེད་བཟྩོ་ཆེད་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་

པ་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཐྩོག་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་གལ་

ཆེ་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ཡྱི་

ཤུའྱི་བ་ཆེན་པྩོབ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་

མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་སྐྩོར་གསུང་དྩོན། བྩོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་ནྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་

ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན། གྲྩོང་ཁྱེར་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་

ནག་གྱི་གནྩོན་ཤུགས་འྩོག་མཆྩོད་དཔྩོན་གཅྱིག་གྱིས་

མཆྩོད་དཔྩོན་གཞན་ཞྱིག་མཇལ་འཕད་ཞུ་མ་ཐུབ་

པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡྩོད་པ་འདྱི་ལ་གཟྱིགས་ཚེ་

གང་འད་འདུག མྱི་སེར་དང་སྱིད་གཞུང་ཁག་གཅྱིག་

གྱིས་གཞན་གྱི་གནྩོན་ཤུགས་འྩོག་མ་ཚུད་པར་བྩོ་

ཁྩོག་ཆེན་པྩོས་རང་གྱིས་ལངས་ཕྩོགས་གང་འཛིན་

བཞྱིན་པ་དེ་དག་རྒྱུན་སྐྱྩོང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད། དེའྱི་

ཁྩོངས་ནས་གྲྩོང་ཁྱེར་རྩོམ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན་

ངས་གྲྩོང་ཁྱེར་རྩོམ་ལ་ཐེངས་འདྱིར་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་

ཚོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ཐུབ་པར་བསྔགས་

བརྩོད་དང་སྦྲགས། བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་

གསུངས།

 ཚོགས་ཐུན་གཉྱིས་པའྱི ་སྐབས་བགྲྩོ ་

གེང་ལས་རྱིམ་གཙོ་སྐྱྩོང་བ་བྷྱི་བྷྱི་སྱི་ BBC World 

གསར་འགྩོད་པ་ལྕམ་ཡལ་ད་ཧ་ཀྱིམ་ Yalda Ha-

kim ལགས་ཡྱིན་འདུག སྐབས་དེར་ཁྩོང་ནས་ཐྩོག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།5

མར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་

དམག་འཁྲུག་མེད་པ་ཙམ་ལ་ཞྱི་བདེའྱི་གྩོ་བ་ལེན་

ན་མ་འགྲྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་རྒྱུར་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཞྱི་བདེ་

དང་འཚེ་བ་ཟེར་བ་མཐར་གཏུགས་ན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་

རྟྩོག་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད། འཚེ་བ་དང་ཞྱི་བདེའྱི་ས་

མཚམས་ནྱི་བསམ་བྩོའྱི་ནང་འབྱེད་དགྩོས། གལ་ཏེ་

ང་ཚོར་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་གྱི་བསམ་

བྩོ་ངྩོ་མ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་གཞན་

གྱི་ཐྩོབ་ཐང་རྣམས་སྲུང་སྐྱྩོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ལུས་ཀྱི་བྱ་སྤྩོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་འཚེ་བ་དང་

བལ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངེས། གལ་ཏེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་

ཞེ་སང་དང་འཇྱིགས་སྣང་གྱིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ཚེ་

རང་ཕྩོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕྩོགས་ལ་སང་

བ་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཆྩོས་ཉྱིད་ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་

བཀའ་ལན་སྩལ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྩོད་མྱི་དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་

རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ རེས་

གཟའ་སེན་པའྱི ་ཉྱིན་སྤྱི ་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་

ནང་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་

མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་དང་སྟབས་

བསྟུན། རྩོམ་ཁུལ་གྱི་བྩོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་

བཀའ་སྩོབ་ཡྩོང་བའྱི་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ་བྩོད་མྱི་དང་བྩོད་དྩོན་

རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་

དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ངྩོས་རང་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡྩོང་སྟེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཁྱུག་ཙམ་

ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། དེ་སྔ་བྩོད་ལ་

ནང་ཆྩོས་མ་དར་གྩོང་བྩོད་པ་ཚོ་ཧ་ལམ་ཀ་ཀྩོ་བརྩོད་

ཀང་ཕལ་ཆེར་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད། འབྩོག་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་

ཕར་འགྲྩོ་ཚུར་འྩོང་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་ལ་སྐབས་དེར་འགལ་

རྐེན་འད་བྱུང་ན་གསྩོད་རེ་བྱེད་པ་སྩོགས་དེ་འད་བྱས་

ཏེ་གནས་ཡྩོད། དེ་ནས་བྩོད་ལ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་དར་

བའྱི་རེས་བྩོད་མྱི་རྱིགས་ནྱི་དངྩོས་གནས་བྱམས་བརེ་

ལྡན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་

དེ་རྱིང་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་བྩོད་དྩོན་ཐྩོག་དྩོ་སྣང་བྱེད་

མཁན་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་

སྲུང་སྐྱྩོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གྱིང་

སྤྱིའྱི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ངྩོས་

ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་བྩོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་དེ་

དག་ཚན་རྱིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། ཆྩོས་ཕྩོགས་བཅས་ཀྱི་

སེ་ཚན་བྱས་ཏེ་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕེ་ཡྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་

ཕྩོགས་ཀྱི་སེ་ཚན་དེ་ནང་པར་མ་གཏྩོགས་འབེལ་བ་

མེད། ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སེ་ཚན་དེ་འཛམ་གྱིང་

སྤྱི་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་བྩོད་ཀྱི་

ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱྩོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགྩོས་པ་

ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་

ལྟ་བར་དྩོ་སྣང་གནང་ཡྩོད་པ་དེར་མུ་མཐུད་དྩོ་སྣང་

གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

 ཕལ་ཆེར་ལྩོ་གསུམ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་

བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དེ་བྩོད་

ཡྱིག་ནང་ཕྩོགས་སྒྱིག་བྱས་ཚར་བ་རེད། དབྱྱིན་ཡྱིག་

ཐྩོག་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཚར་ལ་ཉེ་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་

རྒྱ་ཡྱིག་དང་། ཧྱིན་དྱི། ཉྱི་ཧྩོང་། ཀྩོ་རྱི་ཡན། སྩོག་

པྩོ། ཨུ་རུ་སུ། ཇར་མན་བཅས་སྩོགས་ཀྱི་ནང་བསྒྱུར་

རྒྱུར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་འགྩོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡྩོད། རེས་

སུ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐྩོག་བསྒྱུར་

ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་ངེས་རེད། ཚན་རྱིག་སེ་ཚན་དེ་

རྒྱལ་སྤྱིར་རེད། དེའྱི་ནང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

སྐྩོར་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོར་འགྲེལ་བཤད་ཡྩོད་དུས་

ཏན་ཏན་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་གྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག དེ་

དག་སེ་ཚན་འདྱི་ལྟར་ཕེ་ཡྩོད། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་

གཞག ཡུལ་ཅན་བྩོའྱི་རྣམ་གཞག བྩོས་ཤེས་བྱ་རྱིག་

ཡྩོང་སྐབས་ཐྩོག་མར་མཐའ་གཅྱིག་འཛིན་གྱི་ལྩོག་

ཤེས། དེ་ནས་ཐེ་ཚོམ། ཡྱིད་དཔྩོད། དེ་ནས་རེས་

དཔག་ཚད་མ། བཅས་བྱས་ཏེ་ཡུལ་འཇལ་སྟངས་དེ་

བྩོར་རྱིམ་པས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་གཏྱིང་

ཟབ་ཏུ་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བྩོས་

ཡུལ་འཇལ་བྱ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡྩོང་སྐབས། འཇལ་བྱ་

མཐྩོང་བ་མངྩོན་འགྱུར། ཅུང་ཟད་ལྩོག་འགྱུར། ཤྱིན་

ཏུ་ལྩོག་འགྱུར་ཞེས་ཡྩོད་སྟབས། ཅུང་ཟད་ལྩོག་འགྱུར་

འཇལ་རྒྱུར་མཐའ་གཅྱིག་འཛིན་གྱི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་

རྒྱུ། དེ་ནས་ངེས་པ་འདེན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྱིག་པ་

བཅས་དེ་ཚོའྱི་གྲས་དེབ་དེའྱི་ནང་བཀྩོད་ཡྩོད། དེ་ལྟ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 6

བུ་རྟགས་དང་གསལ་བའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དེ་ཕྩོགས་གང་

ཆྩོས་གྲགས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་དེ་

ནང་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་

རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་བཀྩོད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་

དེ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་

གཏྩོགས་ངེས་པར་དུ་ནང་པ་ཡྱིན་དགྩོས་ཀྱི་མེད། སྔ་

མྩོ་མུ་སྟེགས་པའྱི་གཞུང་ནང་གཏན་ཚིགས་རྱིག་པའྱི་

སྐྩོར་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་འདུག

 དེ ་སྔ་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ལྷྩོ ་ཕྩོགས་སུ་ཚན་

རྱིག་པ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་སྐབས། 

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་གདན་ས་ཁག་གྱི་ཆྩོས་རྭར་རྟགས་

གསལ་གཏྩོང་སར་གཟྱིགས་སྐྩོར་ཕྱིན་ཡྩོད། རེས་སུ་

ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་ཕན་ཚུན་

བགྲྩོ་གེང་བྱས་ཏེ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱེད་སྐབས་ཚན་རྱིག་

པ་གཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ཀྱི་སྩོ་ནས་ལག་པ་བརབ་སྟེ་

རྟགས་གསལ་གཏྩོང་སྟངས་ལྟར་བྱས་སྩོང་། འྩོན་ཀང་

སྐད་དེ་དབྱྱིན་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད་སྟབས་ཐལ་དང་ཕྱིར་

ཞེས་པ་དབྱྱིན་སྐད་ལ་གྩོམས་མེད་ཀང་ལག་པ་བརབ་

སྟེ་དྱི་བ་དྱིས་སྩོང་། དེ་ལྟར་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་

གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་གཏན་

ཚིགས་རྱིག་པའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཁྱེད་

རང་ཚོ་དགེ་འདུན་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ཁྱེད་

རང་ཚོ་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ངྩོ་ཚབ་བྱེད་

ཀྱི་ཡྩོད། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆས་གྩོན་ཡྩོད་སྟབས་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཚབ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་བར་ཡག་པྩོ་བྱས་

འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ཧུར་ཐག་བྱེད་རྩོགས་ཞེས་

བརྩོད་རྒྱུ་ཡྱིན།

 གཞན་དེ་རྱིང་ཁ་སང་རེ་བཙུན་མྱི་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱི་ཆྩོས་པའྱི་གཟུགས་སུ་སྣང་

བ། ནང་ཆྩོས་པར་མ་ངེས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེ་

བཙུན་མྱི་ལས་སྣང་ལ་མ་ངེས་པར་མཚན་གཞྱི་འདྱི་

བཞག་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཡྩོང་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

ལྷག་པར་དེང་སྐབས་བྩོད་ནང་ཆྩོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱ་

ནག་ནང་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ཕྱིན་ཏེ་ཆྩོས་

བཙོངས་ནས་རྒྱུ་བཟྩོ་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་བསྟེན་རྒྱུ་

སྩོགས་བྱེད་མཁན་དེ་འད་ཡྩོད་པ་ངྩོས་ནས་ཉེ་ཆར་

གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་། དེ་ཚོའྱི་གྲས་དེ་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་འདྱི་ཕྱི་

གཉྱིས་ཕུང་པ་ཙམ་མ་ཟད། བསྟན་པ་སྤྱིའྱི་མཚན་ལ་

ཧ་ཅང་གནྩོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་གྲས་ཀྱིས་བསྟན་པ་

སྤྱི་ལ་བསམ་བྩོ་མ་འཁྩོར་ཡང་། སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་འདྱི་

ཕྱི་གཉྱིས་ཕུང་བྱེད་བཞྱིན་བསད་ན་ཡག་པྩོ་མེད། དེར་

བརྟེན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་རྩོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་

སེར་སྐྱ་ཚང་མར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། དེང་སང་

བསྟན་པ་ཉག་ཕ་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་ཚོས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ན་བཟའ་གྩོན་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཞབས་མར་འདེན་

རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རེད། དེ་འད་

མྱི་ཡྩོང་བར་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱེད་རྩོགས། ངྩོས་

ནས་གཙོ་ཆེ་ཤྩོས་བྩོད་ནང་གྱི་བྩོད་མྱི་ཚོར་བརྩོད་

བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། གཞན་

ཡང་ཉེ་ཆར་ངྩོས་རང་ལ་གྲྩོགས་པྩོ་ཁ་ཤས་ཐུག་བྱུང་། 

སྐབས་དེར་བྩོད་སྟྩོད་ཁུལ་དུ་བཟའ་གསུམ་བྱས་ནས་

སྩོད་མཁན་འདུག་ཅེས་བརྩོད་བྱུང་། སྤུན་མཆེད་བུ་

སྤུན་གཉྱིས་གསུམ་ལ་མནའ་མ་གཅྱིག་བྱས་ཏེ་བཟའ་

གསུམ་སྒྱིག་སྟེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ད་ལྟའང་ཡྩོད་པ་

འད། དེ་ཚོ་འཚམ་པྩོ་མེད། ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་མྱི་

རྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་མཚོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་བསམ་

བྩོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏྩོང་དགྩོས། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་

བཀའ་སྩོབ་ལམ་སྟྩོན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་གཙོས་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ མཇུག་བསྒྱིལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨྱི་ཊ་

ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་དུ་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་

བཞེས་མྩོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ 

༡༤ པའྱི་མཇུག་བསྩོམས་མཛད་སྩོའྱི་ཐྩོག་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་

པའྱི་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་

མཁན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐྩོག་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

ཨྱི་ཀ་ཀེ་རྱི་ནཱ་ (Ekaterina Zagladina) མཆྩོག་

གྱིས་ཨུ་རུ་སུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ 

(Mikhail Gorbachev) མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་

སྒྩོགས་སྦྱང་གནང་བའྱི་ནང་། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་

ནང་བྱུང་བཞྱིན་པའྱི་འཁྲུག་རྩོད་དང་། གནམ་གཤྱིས་

འགྱུར་ལྡྩོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡྩོད་པ་དང་། ལྷག་པར་

ཡུ་ཀེ་རན་ནང་གྱི་རྩོད་རྩོག་དེ་བཞྱིན་ཞྱི་འཇམ་ཡྩོང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།7

བའྱི་ཐུགས་རེ་གནང་གྱི་ཡྩོད་སྐྩོར་གསུངས་ཡྩོད།

 དེ་ནས་ནྩོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་

བཞེས་མྩོང་མཁན་རྣམ་པའྱི ་གསར་འགྩོད་ལྷན་

ཚོགས་ཤྱིག་རྒྱལ་ས་རྩོམ་གྱི་གྲྩོང་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་

མཆྩོག་གྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས་ཁྩོང་གྱིས་བྩོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་ལྷྩོ་ཨ་ཕེ་རྱི་

ཁའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྒྱུའྱི་མཐྩོང་མཆན་ཕག་

འཁྱེར་ཐད་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་བྱུང་ནའང་། རྩོམ་གྱིས་

ལྷན་ཚོགས་དེའྱི་མགྲྩོན་བདག་དགའ་པྩོའྱི་ངང་ནས་ཞུ་

རྒྱུ་བྱུང་སྐྩོར་སྙན་སྒྩོན་ཞུས།དེ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

ལ་ལྷྩོ་ཨ་ཕེ་རྱི་ཁའྱི་གསར་ལམ་ཞྱིག་གྱིས་ལྷྩོ་ཨ་ཕེ་

རྱི་ཁའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཁེབ་ཊྩོན་ (Cape Town) གྱི་གྲྩོང་

སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གྲྩོང་

ཁྱེར་དེའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྐྱྩོང་ཡྩོང་བའྱི་མགྲྩོན་

བར་ཡང་བསྐྱར་འབུལ་ལམ་ཞུས་སྟབས་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་

བཅར་འདྱི་ཞུས་པར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ལྷྩོ་ཨ་ཕེ་རྱི་ཁར་ཡྩོང་

རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་ཁྱེད་ཚོའྱི་

གཞུང་འཛིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་སྱིད་སྐྩོར་

བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག དེ་ནས་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་

གྱིས་ཧྩོང་ཀྩོང་གྱི་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ལས་

འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མཁད་ཀྱི་ཡྩོད་མེད་སྐྩོར་བཅའ་

འདྱི་ཞུ་སྐབས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་སྩོབ་

ཕྲུག་དེ་དག་ཧྩོང་ཀྩོང་ལ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཆ་

ཚང་འདྩོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཤེས་

ལྡན་མྱི་སྣ་ཐེ་བའྱི་མྱི་མང་ཚང་མས་དེར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་

བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སྩོ་སྩོའྱི་ཀུན་སྩོང་ཡག་པྩོ་

ཡྩོད་པའམ་རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་ག་ཚོད་ཡྩོད་རུང་རང་

གྱི་ལས་འགུལ་ལམ་ལྷྩོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་འདྩོད་ན་

དངྩོས་ཡྩོད་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རན་པའྱི་ལངས་

ཕྩོགས་འཛིན་དགྩོས། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་དེ་བཞྱིན་སྟྩོབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་འགྱུར་བ་

ལས་ས་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་རྒྱུ་མྱིན་སྐྩོར་བཀའ་ལན་

སྩལ་གནང་མཛད་ཡྩོད།ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་དགའ་ལྡན་ལྔ་

མཆྩོད་ཉྱིན་སྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་དང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ལྡྱི་

ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སྟྩོན་པའྱི་སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་དུ་

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་དགྩོངས་རྫྩོགས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་

ཁྱད་པར་ཅན་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆྩོད་དང་སྟབས་བསྟུན། 

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་

ལ་ལྡྱི་ལྱི་བྩོད་ཁང་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བྩོད་སར་བསམ་

ཡས་གྱིང་ཟུང་འབེལ་ཐྩོག་ཇྱི་ལྟར་སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་

འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ 

ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཁུལ་དེར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་ཐྩོག་མར་སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་གྱི་དབུས་སུ་སྟྩོན་པའྱི་

སྣང་བརན་བརྱིད་ཆགས་ཅན་ལ་གནས་གཟྱིགས་

མཛད་རེས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁྩོད་མཚམས་ལྡྱི་ལྱི་བྩོད་

ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྩོ་རེ་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ཀྱིས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མཛད་སྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་

དགྩོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་སྙན་སྒྩོན་

ཞུས་དྩོན། དེ་རྱིང་ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོ་རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་

གྱི་སྐབས་འདྱིར་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྱིན་སྩལ་གྱིས་དེ་རྱིང་

ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མཛད་སྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

བར་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བྩོད་དུ་

དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ཙམ་ནས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་སྩོལ་

རྒྱུན་ར་ཆེ་འདྱི་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་གནང་མཁན་

མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་པདྨའྱི་ངང་

ཚུལ་སྩོགས་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱུན་དྱི་མ་མེད་པ་དེའྱི་རེས་སུ་

འབང་གནང་མཁན་ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོ་རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད་ངྩོ་མ་འབུར་དུ་སྟྩོན་གནང་ཡྩོད། དེང་སྐབས་

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་

རྱིག་རྣམ་གཞག་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱེས་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅེས་

སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 8

སྩོབ་སྩལ་དྩོན། བྩོད་དུ་ཕལ་ཆེར་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའྱི་

སྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆྩོད་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སྩོལ་

ཡྩོད། ང་ཆུང་དུས་སྐབས་དེ་ཉྱིན་ཞྩོགས་པ་ནས་ཕེད་

ཡྩོལ་ཙམ་བར་རེ་ཕྩོ་བང་གྱི་ལྩོཀེཤྭརའྱི་རྟེན་གཙོ་

དང་། དེ་བཞྱིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་གྩོང་མ་མང་པྩོ་

ཞྱིག་གྱི་གདུང་རྟེན་ཡྩོད། གདུང་རྟེན་རེ་རེའྱི་མདུན་

དུ་༸རྒྱལ་དབང་དེ་དག་གྱིས་མཛད་པའྱི་བ་མའྱི་རྣལ་

འབྱྩོར་བཏྩོན་ནས་ཉྱིན་གང་འགྩོར་གྱི་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆྩོད་བརྩོད་སྐབས་དཀའ་ལས་

ཁག་མཁན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། བྩོད་གངས་ཅན་

གྱི་ལྩོངས་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདྱི་

ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་བརྩོད་པ་ལྟར་ངྩོས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་

འད་མྱིན་ནང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་འབང་མཁས་

དབང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ། དེ་བཞྱིན་ཉམས་ལེན་པ་

སྩོགས་མང་པྩོ་གཅྱིག་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་མྩོལ་

ཞུ་སྐབས་དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་

ཆུང་བ་ལྔ་ཞེས་བཤད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལྟར། ནང་དྩོན་

རྱིག་པ། ཚད་མ་རྱིག་པ། སྒ་རྱིག་པ། གསྩོ་བ་རྱིག་

པ། བཟྩོ་རྱིག་པ་སྩོགས་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་གལ་

ཆེ་ཤྩོས་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན། ནང་དྩོན་རྱིག་པ་ལྟ་ཅྱི་

སྩོས། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ཤྩོས་ཤྱིག་བྩོད་ལ་

ཡྩོད་པ་དེ་རེད། ནང་པའྱི་ཡུལ་གྲུའྱི་ནང་འདུལ་བའྱི་

ཉམས་བཞེས་ཡྩོད་པ་འདྱི་ཐུན་མྩོང་བ་རེད། གཅྱིག་

འགྱུར་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་པཱ་ལྱིའྱི་

གཞུང་ནང་སེ་སྣྩོད་གསུམ། ཞེས་མངྩོན་པའྱི་སེ་སྣྩོད་

ཁྩོངས་བྱེ ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མྩོ ་ལྟ་བུ་ཡྩོད། 

ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་མངྩོན་པའྱི་

གཞུང་ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་དེའྱི་གྲས་བྩོད་ལ་ཡྩོད་པ་

བཞྱིན་ཕལ་ཆེར་དར་ཁྱབ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཡང་ 

སྩོབ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་ཚད་མའྱི་གཞུང་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་གྱིས་མཛད་པའྱི་ར་བ་ཤེས་

རབ་ལ་སྩོགས་པའྱི་ནང་རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་

གཞན་ལུགས་དགག་རྒྱུ་དང་། རང་ལུགས་འཇྩོག་

སྐབས་རྟགས་གསལ་བཏང་ནས་གནང་ཡྩོད། མཁན་

ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་སྐབས་ནས་ཕལ་ཆེར་དབུ་ཚད་

སེང་གེ་མཇྱིང་གནྩོན། ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་བྱུང་བ་

མྱིན་ནམ། ལྟ་བའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དེ་

བྱས། དེ་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་དགག་བཞག་སྩོང་

གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཚད་མའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་བྱས་ནས་

གནང་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་བྩོད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དབུ་ཚད་

སེང་གེ་མཇྱིང་གནྩོན། ཞེས་གསུང་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད། 

དེར་བརྟེན་བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྩོངས་ལ་ཡྩོད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདྱི་དབུ་ཚད་སེང་གེ་མཇྱིང་

གནྩོན་རང་ཆགས་ཡྩོད། ཕྱི་འདུལ་བའྱི་ཉམས་ལེན་

ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ནང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་

ལེན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་ཡང་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་རྒྱབ་

བརྟེན་བྱས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པ་འདྱི་དངྩོས་གནས་དང་གནས་སྩོ་སྩོའྱི་ལུང་པའྱི་

ཆྩོས་ཡྱིན་སྟབས་རྩོངས་ཞེན་བྱས་ན་ཡག་པྩོ་མྱིན། 

ཞེས་བརྩོད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ དཔེར་ན། ཚན་རྱིག་པ་

མང་པྩོ་ཞྱིག་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ནས་ཡྩོད་མཁན་དེ་

དག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་

ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་སྐབས་

ཧ་ཅང་བསྔགས་བརྩོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག གྩོང་དུ་དགྲ་

འདུལ་གྱིས་བརྩོད་པ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལྩོ་སུམ་ཅུ་

ལྷག་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་བགྲྩོ་གེང་བྱས་ཡྩོད། 

དེ་ངྩོས་ཀྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་

ཡྩོད། གཞྱི་རའྱི་ངྩོས་རང་ཆུང་དུས་ནས་ཚན་རྱིག་ལ་

དྩོ་སྣང་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ལྩོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་རྱིང་

ཚན་རྱིག་པ་དངྩོས་གནས་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པའྱི་

མཁས་དབང་རྣམས་དང་ལྷན་བགྲྩོ་གེང་བྱེད་སྐབས་

བྩོ་ཞུམ་མྱི་དགྩོས་པར་ཁྩོང་ཚོར་ཕར་ལེགས་སྐྱེས་

འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད།

 ང་རང་ཚོ་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་གནད་འགག་

དེ་ཤེས་དགྩོས། སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་ཆྩོས་

ལུགས་ཆྩོས་བརྒྱུད་བརྩོད་སྐབས་སྔ་མྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་

ཤྱིག་མ་གཏྩོགས་དུས་རབས་གསར་པའྱི་ནང་དེ་ཙམ་

གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པྩོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་

མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ནྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད། 

དེར་ཁག་མེད། དང་པྩོ་དང་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་བརྩོད་ན་

ང་ཚོའྱི་ཆྩོས་སེ་ཁག་ཚོས་ཀང་དངྩོས་གནས་གཞུང་

ཆེན་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་སྩོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དེ་ཙམ་

མེད་པར་འདྩོན་པ་བཏྩོན་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་དག་དེ་

ཡང་དེ་ཙམ་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་འགྲྩོ་སྐབས་དཀྩོར་

ཟའྱི་ཡྩོངས་ཁུངས་ཤྱིག་ཆགས་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

དེར་བརྟེན་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ནས་དད་པ་ཙམ་གྱི་

ཐྩོག་ལ་འགྲྩོ་རྒྱུར་ཏྩོག་ཙམ་ཡྱི་མ་རང་པ་བྱེད་མཁན་

ཚོས་ལྟ་སྐབས་མྱིག་སྣང་ལ་མ་མཛེས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་

རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དགེ་འདུན་པ་ལུས་ལ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ན་བཟའ་གྩོན་མཁན་

ཚོས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་ན་བཟའ་གྩོན་པ་ནང་

བཞྱིན་ནང་གྱི་འདུལ་ཁྱིམས་སྲུང་སྩོམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་

ཡག་པྩོ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས། དེའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་

ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་དེ་དག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།9

ཤེས་པ་བྱས། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་དང་། བསྟན་པ་སྤྱི། དེ་བཞྱིན་བྩོད་

མྱི་རྱིགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་རྒྱུ་རེད།

 འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་གྱི་ནང་པ་ཚང་མར་

ང་ཚོས་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐེན་ཡྩོད། 

ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐྩོར་ནས་

རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བྱེད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་མྱི་མང་པྩོ་

ཞྱིག་བསེབས་ཡྩོད་སྟབས་འདྱི་གཅྱིག་བརྩོད་འདྩོད་

བྱུང་། ཕྩོ་གསར་མྩོ་གསར་ཚོས་གྩོ་བྱུང་ངམ། ཁྱེད་

ཚོས་དགག་པ་རྒྱག་འདྩོད་ཡྩོད་དམ་མེད། ཅེས་ཞལ་

ཤྩོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་

རང་མྱི་རྒས་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་མྩོང་ཧ་ཅང་མང་

པྩོ་བསགས་ནས་ཕྩོགས་བསྩོམས་བྱེད་ཁུལ་ཡྱིན། 

མཁྱེན་སྩོང་ངམ། ཞེན་ཁྩོག་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྩོངས་

དད་ནྱི་དེ་བས་མྱིན། ངྩོས་རང་རྩོངས་དད་བྱེད་མཁན་

ཞྱིག་མྱིན། དཔེར་ན། འཛམ་གྱིང་ལེབ་ལེབ་རེད། རྱི་

རབ་ཡྩོད་བརྩོད་པ་དེ་དག་ངྩོས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་བྱེད་

ཀྱི་མེད། སྩོབ་དཔྩོན་དབྱྱིག་གཉེན་ཁྩོང་རང་བསམ་གྱི་

མྱི་ཁྱབ་པ་རེད། སྩོབ་དཔྩོན་དབྱྱིག་གཉེན་གྱིས་མངྩོན་

པ་མཛོད་ཀྱི་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་ཡྩོད། དེ་

རྱིང་ཁ་སང་དབྱྱིག་གཉེན་གྱི་ལུང་འདེན་བྱས་པ་ཡྱིན་

ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ལུགས་སྩོལ་ལྟར་ཞྭ་མྩོ་མར་ཕུད་

ནས་མཁས་པ་ཚོས་ལུང་འདེན་སྐབས་ལྟར་ངྩོས་ཀྱིས་

ཞྭ་མྩོ་མར་ཕུད་ནས་གུས་འདུད་ཆེན་པྩོ་བྱས་ཀང་ལན་

འདྱི་ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་། ཞེས་ཕལ་ཆེར་བརྩོད་དགྩོས་

པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དཔལ་ན་ལེན་ཌའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱི་

རེས་སུ་འབང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྩོངས་དད་ཡྩོང་

རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐྩོག་ནས་ར་

འཕྩོད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་འགྩོད་སྐབས་

མཐར་ཐུག་མངྩོན་སུམ་དང་མྩོང་བར་ཐུག་དགྩོས། 

དེར་བརྟེན་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་དྩོ་སྣང་ཡྩོང་རྒྱུ་དེ་

འདའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་སྤྱི་ཡྩོངས་བྱས་

ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

 སྐབས་སུ་བབ་པ་དེ་རྱིང་དགའ་ལྡན་ལྔ་

མཆྩོད་རེད། བྩོད་དུ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ། 

ཞེས་གསུང་སྩོལ་ཡྩོད། དང་པྩོ་དེ་ཀྩོང་ཆེན་རབ་

འབྱམས་པ། ཁྩོང་གྱི་མཛད་པའྱི་ཀྩོང་ཆེན་མཛོད་

བདུན། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལྟ་སྐབས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་

འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། 

ཕྱིས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་འཇྱིགས་མེད་གྱིང་པས་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་གཙོ་འདྩོན་གནང་གྱི་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཀྩོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་ནྱི་འཇམ་

དབྱངས་རྣམ་གསུམ་ནས་གཅྱིག་བྱས། དེའྱི་རེས་ས་

སྐྱ་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་རེས་རེ་རྱིན་པྩོ་

ཆེ་བཅས་ཁྩོང་རྣམས་ལ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ། 

ཞེས་ཞུ་སྩོལ་འདུག ཁྩོང་རྣམ་པ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡྩོད། རེ་རྱིན་

པྩོ་ཆེར་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གང་ཡྩོད་བརྩོད་ན། རེ་རྱིན་

པྩོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་དབུ་

མ་འཇུག་པའྱི་འགྲེལ་པ་དེ་དག་ཧ་ལམ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་

ཚིགས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དབུ་མ་དགྩོངས་

པ་རབ་གསལ་ནང་། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ར་བ་ཤེས་

རབ་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་དབུ་

མ་ཚིགས་གསལ་དང་བྷུདྷཱ་པ་ལྱི་ཏའྱི་ཚིགས་གནས་

རྣམས་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ནང་བསྡུས་པ་

ལྟ་བུ་འདུག དེར་བརྟེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དེ་

རྒྱ་གཞུང་ཡྱིན་དང་བྩོད་གཞུང་ཡྱིན་ཧ་ལམ་མ་ཤེས་

པ་ལྟ་བུ་འདུག འདྱི་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་

ཞྱིག་རེད་འདུག ཚིགས་འབྩོད་སྟངས་ཁྩོ་རང་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་པ་དེ་ག་གཙོ་འདྩོན་

བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག མཁས་དབང་མང་

པྩོ་ཞྱིག་དྩོན་དག་དེ་ཚུར་བཞེས་པ་མ་གཏྩོགས་ཐ་སྙད་

གསུང་སྟངས་དེ་དག་སྐབས་རེ་ཏྩོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་དེ་

འད་ཡྩོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཁྩོང་

རང་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ལའང་དེ་ཡྩོད། དཔེར་ན། ལེགས་

བཤད་གསེར་ཕེང་ནང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྲེལ་བ་འགའ་

ཤས་བྩོད་འགྲེལ་ཡྱིན། རྒྱ་འགྲེལ་ཚད་ཐུབ་ཡྱིན་མྱིན་

གསུང་སྐབས། རྒྱ་འགྲེལ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་

ན། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་མ་འབྱུང་བའྱི་

བྩོད་ཚིགས་དུ་མ་སྣང་པའྱི་ཕྱིར་རྩོ། ཞེས་གསུངས་

འདུག དེར་བརྟེན་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་ལེགས་བཤད་དེ་

དག་བསྟན་འགྱུར་ནང་གྱི་ཚིགས་རྐང་རྐང་གཙོ་འདྩོན་

གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་འདྱི་ཏྩོག་ཙམ་

མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག གྩོང་དུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་

ཀྱིས་བརྩོད་པ་ལྟར་དེ་རྱིང་འདྱིར་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་

ཙོང་ཁ་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་དྱི་མ་མེད་

པ་འདྱི་གར་ཡྩོད་པ་འདྱི། ལྷག་པར་སྟྩོང་པ་བརྟེན་

བྱུང་དང་བརྟེན་བྱུང་སྟྩོང་པ་ཟེར་རྒྱུ། རྟེན་བྱུང་གྱི་དེ་

ཁྩོ་ན་ཉྱིད་རལ་དུ་སྟྩོན་ནས་གསུང་མཁན་འདྱི་རེ་རྱིན་

པྩོ་ཆེའྱི་ལེགས་བཤད་ནང་བཞྱིན་ཧ་ལམ་སུ་གཅྱིག་

ལའང་མེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དེར་བརྟེན་

ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་ཕམ་ནས་ཀང་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེར་

བསྟྩོད་པའྱི་ནང་རྟེན་བྱུང་གྱི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་

མཛད་པ། ཞེས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆེ་བསྟྩོད་གནང་

འདུག དེར་བརྟེན་གཟུ་བྩོར་གནས་པའྱི་མཁས་དབང་

ཚང་མས་མགྲྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་དང་དགྩོངས་པ་

གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་རྟེན་བྱུང་གྱི་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉྱིད་གསལ་བར་བསྩོམས་པ་དེ་ལ་ཚང་མས་གསུང་

སད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁྩོང་གྱི་མང་འདས་ཀྱི་དུས་

ཆེན་དེ་དེ་རྱིང་ང་ཚོས་རེས་དན་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། རེས་

དན་ཟེར་བ་གཙོ་བྩོ་སྙྱིང་པྩོ་བསྡུས་ན། སྙྱིགས་མའྱི་

དུས་འདྱིར་མང་ཐྩོས་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན། ཆྩོས་བརྒྱད་

སངས་པའྱི་དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཡྩོད་བྱས། མགྩོན་པྩོ་ཁྱེད་

ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་ལ། བདག་ཅག་བསམ་པ་

ཐག་པས་ཡྱི་རང་ངྩོ། ཞེས་པ་འདྱི་རེད།

 རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་

གྱི་ཡྩོན་ཏན་འདྱི་ང་ཚོས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བསམ་པ་

རྣམ་དག་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རེའྱི་རྣམ་

ཐར་ལ་བསབ་དགྩོས། དེ་འད་བྱུང་ན་རེས་སུ་ཡྱི་རང་

ངྩོ་མ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ཁ་ནས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བྱེད་

ཀྱི་ཡྩོད་ཅེས་ལབ། ལག་ལེན་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་ལ་མཁས་

བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་མཐར་པའྱི་རེས་སུ་

མ་བསབ་ན་ཚིགས་ཙམ་རེད་མ་གཏྩོགས་དགྩོས་

པ་གང་ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་རེས་དན་ཞེས་བརྩོད་

སྐབས་སྩོ་སྩོའྱི་སེམས་ལ་ཞུ་དག་བཏང་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་

སྩོ་གསུམ་གྱི་སྤྩོད་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་རེས་དན་བྱ་རྒྱུའྱི་

བ་མ་དེའྱི་རྣམ་ཐར་དང་ཐུན་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 10

དང་མྱི་འདུག་སྩོ་སྩོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང། སྩོ་སྩོ་སྩོ་

སྩོར་ཞུ་དག་བཏང་། ད་བར་རེས་དན་བྱ་རྒྱུའྱི་བ་མ་

དེའྱི་རྣམ་ཐར་ཚུར་ལེན་ནས་ཡག་པྩོ་བྱས་འདུག་ན་

རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་། བསྔྩོ་བ་བྱས། བ་མ་དེའྱི་རྣམ་

མཐར་དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བྱས་འདུག་ན། 

འགྩོད་བཤགས་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཆད་དེ་འད་མྱི་བྱེད། 

ཅེས་བསམས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རེས་དན་ངྩོ་མ་དེ་

རེད། ཤེས་སྩོང་ངམ། ཁྱེད་ཚོས་དཔེ་ཆ་བ་བཞྱིན་

དུ་དཔེ་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་ལྟ་མ་ཐུབ་ཀང་། གང་ཐུབ་

སྩོབ་གཉེར་བྱེད་དགྩོས། ཤེས་སྩོང་ངམ། དཔེ་ཆ་

སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་བརྩོད་སྐབས་མཁས་པ་ཚོ་དང་ཚན་

ཉྱིད་པ་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བརྩོད་ན་དེ་ནྩོར་འཕྲུལ་

དང་རེས་ལུས་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། སྐབས་

དེར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་དང་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པྩོ་སྩོགས་

ཕེབས་འདུག བཀའ་སྩོབ་གྲུབ་མཚམས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པྩོས་མཛད་པའྱི་སྩོན་ལམ་སྩོགས་གསུང་འདྩོན་

མཛད་ནས་ཆྩོས་འབུལ་སྩོན་ལམ་ཡྩོངས་སུ་ལེགས་

པར་གྲུབ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོག་རྱིགས་རྣམས་ལ་སྤྩོད་འཇུག་

ཆེན་མྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་སྔ་

དྩོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའྱི་ཐྩོག་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཀེམ་པན་

སྱི་ཀྱིའྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་

ནང་སྩོག་པྩོ་དང་ཁལ་མུཀ བྷུ་རྱི་ཡཏ། ཐུ་ཝ། དེ་

བཞྱིན་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ནས་དད་

ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༡༥༠༠ བརྒལ་བར་

རྒྱལ་སས་ཆེན་པྩོ་ཞྱི་བ་ལྷས་མཛད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་པའྱི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆྩོས་འབེལ་སྔྩོན་

ལྩོའྱི་འཕྩོ་སྐྱྩོང་སྩལ་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཐྩོག་མར་ཚོགས་ཁང་

ནང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་བཞུགས་ཁྱིར་འཁྩོད་མཚམས་ཁལ་མུཀ་ནང་པའྱི་

གཙོ་འཛིན་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་དུ་

ཉེ་ལམ་བསྐྩོ་གཞག་བྱུང་བ་ཏེ་ལྩོ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་རེས་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་

མཛད་དྩོན། དེ་རྱིང་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་ལ་དྩོ་

སྣང་ཡྩོད་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚོ་འདྱིར་རུག་རུག་བྱས་

ཡྩོད། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་

ན་ནྱིང་ནས་འགྩོ་བཙུགས་པའྱི་སྤྩོད་མཇུག་བཤད་

པའྱི་མཚམས་དེ་ནས་འདྩོན་རྒྱུ་ཡྱིན། རུ་སུའྱི་ནང་ཕ་

མེས་ནས་ཧ་ལམ་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་བསད་

ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་ཁལ་མུཀ་དང་། ཐུ་ཝ། བྷུ་རྱི་ཡཏ་

བཅས་སུ་བྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་དར་ཡྩོད། དཔེར་ན། ངྩོས་

རང་ཆུང་དུས་གཙོ་བྩོ་འབས་སྤུངས་སྩོ་མང་ནང་སྩོབ་

གཉེར་གནང་ནས་མཁས་པའྱི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྒན་

ལེགས་ལྡན། སྩོག་པྩོ་ཆྩོས་གྲགས། རྒན་ཐུབ་བསྟན་

ཉྱི་མ་སྩོགས་དངྩོས་གནས་མཁས་སྒྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་

གྱི་སྐྱེ་བྩོ་དམ་པ་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད།

 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།11

ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་བྩོད་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒྱུད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དེ་ཡང་བྩོད་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ནང་

པའྱི་ཆྩོས་བྩོད་ཡྱིག་གྱི་ཐྩོག་སྩོབ་སྦྱྩོང་གནང་རེས། 

ཕྱིས་སུ་ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་

ལེགས་བཤད་བརམས་གནང་ཡྩོད། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་

སྩོག་པྩོ་དང་བྩོད་པའྱི་དབར་ཧ་ཅང་འབེལ་བ་ཆེན་

པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་

སྩོག་ཡུལ་སྩོགས་ཧ་ཅང་འབེལ་བ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་

ཆགས་ཡྩོད། ལྩོ་ཤས་གྩོང་ནས་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་སུ་

ཡྩོད་པའྱི་ཕ་མེས་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཉམས་

ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོར་ད་རེས་འདྱིར་ཆྩོས་འབེལ་བྱེད་

འགྩོ་བཙུགས་ཡྩོད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རུ་སུའྱི་མྱི་

རྱིགས་དཀར་པྩོའྱི་ནང་དང་ནུབ་ཕྩོགས་ཡུལ་གྲུ་དེ་

དག་གྱི་ནང་དེ་སྔ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་དང་འབེལ་བ་གང་

ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་དེང་སང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་

ལ་དྩོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་ཚན་

རྱིག་པ་ཚོ་ཆྩོས་དད་མེད་ནའང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་

ཀྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དེ་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

ཐྩོག་འགྲེལ་བཤད་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་

འགྲེལ་བཤད་ཡྩོང་དགྩོས་དྩོན་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་

རེད། དེ་ཡང་སེམས་དུལ་ན་ཞྱི་བདེ་ཡྩོང་གྱི་རེད། 

སེམས་མ་དུལ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།གང་ལྟར་

སེམས་དུལ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་

རྩོག་གྲ་ཚང་མ་སེམས་མ་དུལ་བའྱི་དབང་གྱི་ཡྩོང་

གྱི་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་

གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ། དེ་ཡང་མྱི་ཚང་མས་མྩོས་པ་

དང་། དགའ་པྩོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སེམས་དུལ་བའྱི་དབང་གྱི་

ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད། དེར་བརྟེན་སེམས་

དུལ་ན་བདེ་སྐྱྱིད་ཡྩོང་རྒྱུ་དང་། སེམས་མ་དུལ་ན་

སྡུག་བསྔལ། སེམས་མ་དུལ་བ་དེས་རྩོག་གྲ་བཟྩོ་གྱི་

ཡྩོད་པ་དང་། སེམས་དུལ་བ་དེས་བདེ་སྐྱྱིད་ཡྩོང་གྱི་

ཡྩོད་པར་བརྟེན། སེམས་མ་དུལ་བ་དེ་དུལ་བར་བྱས་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཐབས་དང་བདེ་

སྐྱྱིད་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་

ར་བ་དེ་སེམས་དུལ་མ་དུལ་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད། དེ་

ལྟ་བུའྱི་སེམས་མ་དུལ་བ་དེ་དུལ་བ་བཟྩོ་རྒྱུ་དེ་ནྱི་

བསམ་བྩོར་འགྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་

རེད་མ་གཏྩོགས། སན་དང་། བཟྱི་སན། སན་ཁབ་

སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བདེ་སྐྱྱིད་བསྒྲུབ་ཐབས་མེད། དེ་

བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་དུལ་ཐབས་

མེད། གང་ལྟར་བྩོ་མ་དུལ་བ་དུལ་བར་བྱེད་ཆེད་བྩོ་

ཁྩོ་ནའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་

པའྱི་ཆྩོས་ནང་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོ་མཐའ་དམན་པའྱི་བྩོ་དེ་

རྱིམ་པས་བྱང་ནས་མཐར་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཞེས་

པ་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས། བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་

ཐུག་དེ་བྩོའྱི་སྩོ་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དུལ་བར་

བྱ་བ་དེ་བྩོ་ཡྱིན་པ་དང་། དུལ་བར་བྱེད་པ་པྩོ་དེ་ཡང་

བྩོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་

ནང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཡྩོད།

 སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད་དེ་དག་ལ་ཞྱི་གནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་སྩོགས་གང་

ལྟར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། 

སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ནང་རྟག་པ་དང་མྱི་རང་བྱུང་

གྱི་སྐྱེ་བྩོ་འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་ཀྱི་མེད། བདེ་

བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་མཁན་ཚོས་

ཀང་བདག་ཅེས་པ་དེ་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

ཙམ་གྱི་བདག རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱི་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་

མཁན་ཞྱིག་གཙོ་བྩོ་སེམས་དུལ་མ་དུལ་སྟེང་ནས་

བརྩོད་ན། གཞྱི་འཁྩོར་བའྱི་སྟེང་ནས་མངྩོན་མཐྩོའྱི་

ཕུན་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་ངན་འགྲྩོའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

སྩོགས་པ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མཚོན་

བཀ་མ་ཤྱིས་པ་དེ་དག་མཐར་ཐུག་ན། དེ་དག་འཇྱིག་

རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོས་བཀྩོད་པ་མྱིན། དེ་དག་རྒྱུ་མེད་

རང་གྱིས་བྱུང་བ་ཡང་མྱིན། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་འགྲྩོ་

སྟངས་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་སེམས་དེ་གཙོ་བྩོ་ཆགས་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནང་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྒྱས་པྩོ་ཡྩོད།

 སྔ་མྩོ་དུས་རབས་ ༢༠ པའྱི་སད་ཆའྱི་བར་

ལ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཆྩོས་ཞེས་པ་དེ་ཧ་ལམ་མྱི་འདྩོད་

པ་ལྟ་བུ་རེད། ཀད་པའྱི་འགྱུར་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐྩོག་

བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། དུས་རབས་ ༢༠ པའྱི་སད་ཆ་ནས་

མར་བརྟག་དཔད་མང་པྩོ་བྱས་ཏེ། ཀད་པ་ཕ་མྩོ་ཙམ་

ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་གསལ་དུ་འགྲྩོ་སྐབས། ཀད་

པར་འགྱུར་བ་གཏྩོང་མཁན་གཞན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་བཤད་

ཀྱི་ཡྩོད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཀད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མཁས་

པ་ཚོའྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཀྱི་འགྲྩོ་སྟངས་འདྱི་ 

Religious ཆྩོས་ཤྱིག་མ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་

འདྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ Science of Mind རེད་

འདུག་ཅེས་ཤྩོད་མཁན་འདུག འདྱི་ལ་བདེན་པ་གང་

ཙམ་ཡྩོད། གང་ལྟར་གཙོ་བྩོ་སེམས་འདུལ་ཐབས་དང་

སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་དགྩོས། སེམས་ལ་འགྱུར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 12

བ་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་དཔེར་ན། འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་

མཁན་ཆྩོས་ལུགས་པ་ཚོས་མྱི་མང་པྩོར་ཕན་གྱི་ཡྩོད་

པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་

མཁན་ཡྱི་ཤུ་དང་། ཇེའུ། ཁ་ཆེ། མུ་སྟེགས་པ་བཅས་

མང་པྩོ་ཡྩོད། དེ་དག་གྱི་རང་རང་སྩོ་སྩོའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་

ཐྩོག་ནས་འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོས་ཐམས་ཅད་བཀྩོད་

པ་པྩོ་རེད་ཅེས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དེའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིའྱི་

སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐྩོག་ནས་

མྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་སྩོས་མེད་རེད། དེ་དག་

གྱིས་ཐབས་ལམ་གཙོ་བྩོ་ནྱི། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་དད་

པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཐྩོག་ནས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་

བཞྱིན་ཡྩོད། སེམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྦྱྩོང་བརར་

སྤྩོད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་སྤད་རྒྱུ་མེད།

 དེར་བརྟེན ་སངས་རྒྱས་པའྱི ་ཆྩོས་ཀྱི ་

རང་བཞྱིན་འགྲྩོ་སྟངས་དེ་སེམས་ལ་སྦྱྩོང་བརར་སྤད་

ནས་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་དད་པ་གཙོ་བྩོ་བྱས་ནས་

དེའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྩོད་

ན། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་

ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གཞུང་གྱི་སེམས་ལ་འགྱུར་པ་གཏྩོང་རྒྱུ་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ་

སེམས་ལ་སྦྱྩོང་བརར་སྤྩོད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྟེན། སྩོབ་

གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། བྩོད་གངས་

ཅན་ལྩོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་གར་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཡྩོད་པ་དེ་དག་

གྱི་འབེལ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

གཙོ་བྩོ་གྱུར་པའྱི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་མཛད་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའྱི་བསྟན་འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་

ཉྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཙམ་ཡྩོད། དེ་དག་ནྱི་དངྩོས་

འབེལ་བྱས་ན་སྩོབ་དེབ་རེད། ནང་པའྱི་གཞྱི་དང་

ལམ། འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡྩོད། 

ངྩོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་འདྱི་བྱྱིན་

རླབས་ཆེན་པྩོ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ཁང་ནང་བསྒྱིགས་འཇྩོག་

བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྩོབ་

དེབ་རེད་འདུག་ཅེས་ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་

ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སེང་ལྩོར་དུ་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་བར་

འཁྩོད་ནས་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་སྔ་

དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ཐྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སེང་ལྩོར་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་

འཁྩོད་སྐབས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོ་གྩོ་སྒྱིག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐྱབས་རེ་གྱིང་མཆྩོག་

སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་ཚོགས་གཞྩོན་བྱང་ཆུབ་

ཆྩོས་ལྡན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག ལྷྩོ་སྤྱི་ཀར་སེང་གེ་

ལགས། མྩོན་གྩོ་ས་གནས་འགྩོ་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡྩོད། 

 དེ་རེས་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༤༠ ཙམ་ལ་

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་

ཁང་ཝྱིན་སྩོར་མེ་ནར་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས། 

བྱང་རེ་ཆྩོས་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་གདན་

ས་ཁག་གྱི་མཁན་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། རྭ་སྟྩོད་མཁན་

པྩོ། དེ་བཞྱིན་སེལ་ཀྩོབ་ཁུལ་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་

མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ། ཕྩོགས་བཞུགས་

སྤྱི་འཐུས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག ཏུམ་ཀུར་

གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭའྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆྩོག། 

ར་ཇྱི་སྱི་ཊ་རར། ལྷྩོ་ཕྩོགས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

པ་མཆྩོག ལྷྩོ་ཕྩོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ས་གནས་

འགྩོ་འཛིན་རྣམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། གཞན་ཡང་

ས་གནས་གཞྩོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ། སེང་ལྩོར་ཁུལ་གནས་སྩོད་བྩོད་རྱིགས་

ཚོང་པ་དང་སྩོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་ཐྩོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ 

ཞུས་ཡྩོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྩོགས་

སེང་ལྩོར་གྲྩོང་ཁྱེར་ནས་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་  ༨༠ ཙམ་གྱི་

སར་ཡྩོད་པའྱི་ཏུམ་ཀུར་གྲྩོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞྱི་བྱས་

པའྱི་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྭ་བའྱི་

ནང་གཙུག་ལག་སྩོབ་ཁང་དང་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་

གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ཐུན་མྩོང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་སྟྩོང་ལྩོ་

གསར་པའྱི་ནང་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ། 

ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་བགྲྩོ་གེང་

ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།

 དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།13

༡༠ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་གཙུག་ལག་སྩོབ་ཁང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་

མ་ཐག་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭའྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་

སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཨེ་ཆྱི་རཱ་ཇ་ས་ཧེབ་ (A.H.Rajasab) 

མཆྩོག་དང་རེ་ཇྱི་སྱི་ཊ་རར་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའྱི་

སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་

གཙུག་ལག་སྩོབ་ཁང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལྩོན་ཤྱིང་ཞྱིག་

འདེབས་འཛུགས་མཛད། དེ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

དང་དགུང་གྲངས་ ༡༠༨ སྩོན་པའྱི་ཧྱིན་དུའྱི་བ་ཆེན་ཤྱི་

ཤྱི་ཝ་ཀུ་མཱར་མ་ཧཱ་སྭ་མྱི་ཇྱི་ (Shree Shree Shree 

Shivakumara Maha Swamiji) མཆྩོག་སྱིངས་

ཆའྱི་སྟེང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས། སྱིངས་ཆའྱི་

སྟེང་ཧྱིན་དུའྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་གཉྱིས་དང་། ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སེའྱི་ཁྱིམས་དང་དང་བདེན། དེ་བཞྱིན་འགྲྩོ་བ་

མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་། མངའ་སེའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་ལས་དྩོན་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཊྱི་བྷྱི་ཇ་ཡ་ཅན་

ད (T B Jayachandra)  མཆྩོག  བྱང་རེ་ཆྩོས་རེ་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག བཀའ་བྩོན་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་

ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག སེར་བྱེས་མཁན་རྱིན་པྩོ་

ཆེ་བྩོ་བཟང་བདེ་ལེགས་མཆྩོག ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་

སྩོབ་གྲྭའྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་ཨེ་ཨེ་ཆྱི་རཱ་ཇ་ས་ཧེབ་

མཆྩོག་སྩོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཚོགས་བཅར་བ་

ཕྩོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷྩོ་སྤྱི། ས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་འགྩོ་འཛིན། རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། བྩོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྩོར་ལགས། 

དེ་བཞྱིན་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས། 

ཕག་མཛོད། འབེལ་ཡྩོད་ལས་བྱེད། དེ་བཞྱིན་ཏུམ་

ཀུར་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭའྱི་ར་ཇྱི་སྱི་ཊ་རར་དང་དགེ་

ལས་སྩོབ་ཕྲུག སེང་ལྩོར་ཁུལ་གནས་སྩོད་བྩོད་

རྱིགས་མང་ཚོགས་དང་སྩོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་དང་སྦྲགས་བགྲྩོ་གེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཅར་ཡྩོད།

 དེ་ནས་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀ་ཤྱིས་ཚིགས་བརྩོད་

གསུངས་རེས་ཉེ ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆྩོག་གྱིས་

མཛད་སྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབེལ་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་

རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཧྱིན་དུའྱི་བ་ཆེན་ཤྱི་ཀུ་

མཱར་མ་ཧཱ་སྭ་མྱི་ཇྱི་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་

མཛད་གྲུབ་བསྟུན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྤུན་ཟླ་ཕྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་རང་དེ་

རྱིང་སར་ཡང་གཙུག་ལག་སྩོབ་ཁང་འདྱིར་ཡྩོང་ནས་

བ་ཆེན་ཁྩོང་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་

བྱུང་། དེ་སྔ་ཁྩོང་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས་ཁྩོང་དགུང་

གྲངས་ ༡༠༠ བརྒལ་འདུག ཁྩོང་མཇལ་སྐབས་ངྩོས་

རང་ཡང་ལྩོ་བརྒྱ་ཙམ་གསྩོན་པྩོ་སྩོད་རྒྱུ་ཡྱིན་བསམ་

པའྱི་ཆྩོད་སེམས་ཤྱིག་སྐྱེ་བཞྱིན་འདུག  ཅེས་བཀའ་

སྩལ་མ་ཐག་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་

ཐལ་མྩོ་ཤུགས་ཆེ་བརབ། དེ་རེས་མུ་མཐུད་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་བ་ཆེན་ཁྩོང་ལ་སེམས་

གཏྱིང་ནས་གུས་འདུད་ཡྩོད། དེ་རྱིང་གཙུག་ལག་སྩོབ་

གྲྭས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟེང་གནས་ཚད་ལྡན་པའྱི་བགྲྩོ་གེང་

ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་

པ་ནས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་རྒྱུན་

ལྡན་སྐད་ཆ་ཁ་ཐུག་ཤྩོད་རྒྱུར་དགའ་པྩོ་ཡྩོད། མཛད་

སྩོ་ཧ་ཅང་གྲ་རྒྱས་པྩོ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པྩོ་མེད། དུས་

ཚོད་འཕྩོ་བརླག་ལྟ་བུ་མཐྩོང་གྱི་འདུག ངྩོས་རང་མྱི་

གཞན་སུ་ལའང་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་ངྩོས་རང་འགྲྩོ་བ་

མྱི་རྱིགས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་

ཡྱིན་བསམ་དན་བཞྱིན་ཡྩོད།

 ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྟེན་ནས་འཚོ་གནས་

བྱེད་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངྩོ་རེའྱི་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཡྩོང་བར་གཞན་ལ་རྟེན་དགྩོས། དེང་དུས་འཛམ་གྱིང་

གྱི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་

དང་ལྷྩོ་བྱང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟེན་དགྩོས་པ་

ཆགས་ཡྩོད། ལྷག་པར་གྩོ་ལའྱི་ཚ་དྩོད་རྒྱས་བཞྱིན་

པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་འྩོག་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི་

རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་འཚོ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་

ཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ན། སྤྱིར་ཕྱི་དངྩོས་པྩོའྱི་མཐུན་

རྐེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་དེ་གཅྱིག་

པུས་འདང་གྱི་མེད། དྩོན་དམ་གྱི་བདེ་སྐྱྱིད་དགྩོས་ན་

སེམས་ནང་ཞྱི་བདེ་དགྩོས། དེ་འད་ཡྩོང་བར་སེམས་

ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་ལ་དྩོ་སྣང་

བྱེད་དགྩོས། ཕྱི་དངྩོས་པྩོས་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ཙམ་ལས་

སེམས་ནང་བདེ་སྐྱྱིད་བསྐྲུན་མྱི་ཐུབ། དེང་སྐབས་ཚན་

རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་སན་པའྱི་ཚན་རྱིག་

པ་ཚོས་ཀང་ལུས་ཀྱི་འཕྩོད་བསྟེན་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་བའྱི་

རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་ཡྱིན་པ་ཚོད་ལྟ་དང་

ཉམས་ཞྱིབ་ཐྩོག་ནས་ར་སྤྩོད་ཐུབ་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་

བྱམས་བརེ་དང་བརེ་གདུང་ཇྱི་ཙམ་ཟབ་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་

ཁྱྱིམ་ཚང་དེ་དབུལ་ཕྱུག་གང་ཡྱིན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་

ཁྱྱིམ་ཚང་དེའྱི་ནང་གྱི་ནང་མྱི་ཉེ་འབེལ་ཚོ་བདེ་ཞྱིང་

སྐྱྱིད་པའྱི་ངང་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་ཐུབ། འྩོན་ཀང་ཁྱྱིམ་ཚང་

སྟྩོབས་འབྱྩོར་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་ནའང་གལ་ཏེ་བྱམས་བརེས་

ཕྩོངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁྱྱིམ་ཚང་དེའྱི་ནང་བདེ་སྐྱྱིད་

ཡྩོང་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་

ངྩོས་རང་ཡང་ཁྱེད་རྣམས་དང་མཚུངས་པ་འགྲྩོ་བ་མྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་

དང་འཛམ་གྱིང་སྤྱིའྱི་བདེ་ཐབས་ལ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

བཞྱིན་ཡྩོད།

 ཕྱི་དངྩོས་པྩོའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་

ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་ཧ་ཅང་ཡག་

པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་དེ་གཅྱིག་པུས་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་

འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་རྐང་

པར་བརྟེན་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བདེ་བསྐྲུན་མྱི་ཐུབ། 

ཇྱི་ཙམ་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ཕྱུག་

པྩོ་ཆགས་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་འདྩོད་རྔམས་དང་ཕག་

དྩོག འགྲན་སེམས་སྩོགས་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་རྒྱུ་རེད། དེར་

བརྟེན་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་ཆེ་རུ་དང་སེམས་

ངལ་ཧ་ཅང་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དེ་ནྱི་དཀའ་ངལ་དེ་

དག་གྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་ཡྩོད། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

འཚེ་བ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དེང་སྐབས་ཆྩོས་ལུགས་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚེ་བའྱི་བྱ་སྤྩོད་དང་དག་སྤྩོད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་པ་དེ་དག་མཐར་གཏུགས་ན་

དངུལ་དང་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རྩོད་ཆགས་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་སྩོབ་གསྩོ་སྤད་ནས་ཕྱི་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 14

དངྩོས་པྩོའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གལ་ཆེ་ཡྱིན་

ནའང་ནང་གྱི་གཤྱིས་བརྒྱུད་དང་འབེལ་བའྱི་བཟང་

པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ན་འགྲྱིག་

ཐབས་ར་བ་ནས་མེད་པ་སྩོབ་གསྩོ་རྒྱག་དགྩོས།ང་

ཚོས་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟང་

སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་སྐྩོར་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་

ཆྩོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་ཇྱི་ཙམ་ཡག་པྩོ་དང་

སྤུས་ཚད་ལྡན་ཡང་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་ཐེར་འབུམ་ཚང་

མར་ཁྱབ་ཐུབ་ཐབས་བལ། འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་ཐེར་

འབུམ་བདུན་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ཐེར་འབུམ་གཅྱིག་གྱིས་

ཆྩོས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད་པ་ནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་

རེད།  ཆྩོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་

ན། དཔེར་ན་བྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཅྱིག་པུར་ཆ་

མཚོན་ན། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ནང་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཆྩོས་

ཁས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་བྩོད་པའྱི་ཆྩོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པའྱི་ཁྩོད་དུ་ཚུལ་

དང་མྱི་མཐུན་པ་བྱེད་མཁན་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་ཡེ་ཤུ་

སྩོགས་ཆྩོས་ལུགས་གཞན་ནང་ཚུལ་མྱིན་བྱེད་མཁན་

ཡྩོད།དེར་བརྟེན་ཆྩོས་ཁ་ལ་འཁྱེར་བ་མ་གཏྩོགས་

དྩོན་དངྩོས་ཆྩོས་དངྩོས་སུ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་མཁན་

ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་ཡྩོད། དེ་འད་ཡྩོང་བའྱི་

རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བྩོ་ནྱི་ཆྩོས་ལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཐྩོག་

ནས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་མེད་པར་བརྟེན་

ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དང་བདེན་དང་བྱམས་བརེ་སྩོགས་

ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། 

སེམས་གཏྱིང་ལ་ཆྩོས་རྣམ་དག་གཅྱིག་བྱས་བསམ་

པའྱི་བསམ་བྩོ་མེད་ན། ཁ་ནས་དང་བདེན་དང་བྱམས་

བརེ་དགྩོས་སྐྩོར་ཇྱི་ཙམ་བཤད་ཀང་ཁ་ཙམ་རེད་མ་

གཏྩོགས་ལག་ལེན་འཁྱྩོལ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་

རེད། དེར་བརྟེན་བྱམས་བརེ་དང་དང་བདེན་སྩོགས་

ནྱི ་མྱི ་སེར་གྱི ་བདེ ་སྡུག་ལ་མཚོན་ནའང་ཧ་ཅང་

དགྩོས་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་པ་མ་ཟད། ཁྱྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་

ཚོགས།  དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བརྩོད་ན་འགྲྩོ་བ་མྱི་

རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

ཆགས་ཡྩོད།

 དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ནང་ལྩོག་

ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད།  

ལྩོག་ཟའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཀེན་སར་ན་ཚ་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚུངས་དབུལ་ཕྱུག་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་

ཅང་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་འདྱི་ནྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་མྱི་མཐུན་

པ་ཡྱིན། སྤྱིར་དེང་སྐབས་སྤྱི་སེར་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་

དབུལ་ཕྩོངས་རྣམས་ལ་རྩོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་

བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སྤྱི་ཚོགས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་

ལྟ་སྐབས་རང་གཅེས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་

བྱས་ནས་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་

པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་སྣང་བ་གང་

ཡང་མེད་པར་སྩོད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་བྱམས་བརེས་མ་

འདང་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་

དེ་དག་མང་ཆེ་བ་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། དེར་

བརྟེན་མྱིས་བཟྩོས་པས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་འགྲྩོ་བ་མྱི་

རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཐྩོག་ནས་སེལ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་

ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་དང་གྩོ་རྟྩོགས་སེལ་བ་བརྒྱུད་

ནས་སེལ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་བཟང་སྤྩོད་འདྱི་གལ་ཆེན་

པྩོ་ཆགས་ཡྩོད།ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་བཟང་སྤྩོད་

སྩོགས་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་སྐྩོར་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་

ཀང་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ངྩོས་

འཛིན་ཐུབ་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་བྱེ་བག་གཅྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་

རྒྱུ་ཧ་ལམ་མྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཕྩོགས་གཞན་ནས་

བརྩོད་ན་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱི། འདས་པའྱི་མྱི་ལྩོ་གསུམ་

སྟྩོང་རྱིང་བྷཱ་རཐ་ (Bharat) ཡུལ་འདྱིའྱི་ནང་ཆྩོས་

ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་བསམ་བྩོ་ཐྩོག་

མ་གསར་གཏྩོད་བྱུང་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གནའ་

རབས་ལྟར་བྱས་ན་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་བརྩོད་

སྐབས་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་

ཟད། ཆྩོས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་ཚོ་ལའང་གུས་འདུད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།15

ཞུ་སྩོལ་ཡྩོད།  འདྱི་ནྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་མ་ཟད། དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་

ཧ་ཅང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་འཛམ་གྱིང་

མྱི་འབྩོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཆྩོས་

ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སེལ་དགྩོས་ན་རྒྱ་གར་

གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱིས་ཕན་ཐྩོགས་བྱེད་ཐུབ་

ངེས་ཡྱིན། བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་ཤེས་ཡྩོན་གྩོ་རྟྩོགས་སེལ་

རྒྱུ་འདྱི་ཆྩོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་

བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

 རྒྱ་གར་ནང་ཆ་མཚོན་ནའང་ཆྩོས་ལུགས་

དང་རྱིག་གཞུང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༧ ལྩོར་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐྩོབ་རེས་

རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་རྱིས་མེད་ (secular) ཅེས་

པའྱི་ཚིག་འདྱི་བཀྩོད་ཡྩོད། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ར་ཁྱིམས་འདྱི་རྱིས་མེད་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ཡྩོད། ད་

ཆ་ང་ཚོས་ངྩོས་ནས་བསམ་བྩོ་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་

གཏྩོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསེབ་འདུག  དེང་དུས་

ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སྩོབ་གསྩོ་

ཇྱི་ལྟར་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག ང་

ཚོས་བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་ཤྩོད་སྐབས་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་གསུང་ལུང་འདེན་བྱས་པའམ་ཡང་ན་རྒྱལ་

བས་འདྱི་འད་གསུངས་འདུག ཅེས་ལུང་འདེན་བྱས་

པ། ཡང་ན་དེང་སྐབས་ཨམ་བྷེ་དྱི་ཀར་གྱི་གསུངས་

པ་ལུང་འདེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་

རྣ་བར་འགྲྩོ་ཡྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་འདས་

པའྱི་ལྩོ་འགའ་ཤས་རྱིང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་དང་ཚན་རྱིག་

པ་རྣམས་དང་ལྷན་གྩོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་དང་ཉམས་

ཞྱིབ་བྱེད་འགྩོ་བཙུགས་ཡྩོད། འབྱུང་འགྱུར་ལྩོ་གཅྱིག་

གཉྱིས་རེས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐྩོ་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་

འཐྩོན་རྒྱུ་རེད། རགས་ཟྱིན་སྙན་ཐྩོ་འདྱི་དེང་དུས་སྩོབ་

ཚན་ཁྩོངས་རྱིས་མེད་ཐྩོག་ནང་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ (secu-

lar Ethics) གྩོང་མཐྩོར་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་དགྩོས་ ཐད་

བཀྩོད་ཡྩོད།   ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་འགན་གཙོ་བྩོ་གཞན་

གཉྱིས་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་རེས་དབུ་

འབྱེད་མཛད་སྩོ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གྲུབ་མཚམས་ཉྱིན་

གུང་ལགས་སྱིན་མཛད་ནས་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་

གཉྱིས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་རྣམ་པས་འབྱུང་འགྱུར་ཏུམ་

ཀུར་དང་སེར་བྱེས་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་

ལས་འཆར་སེལ་ཕྩོགས་སྐྩོར་ལམ་སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་

ཞུས།   དེ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཏུམ་ཀུར་ནས་དེ་

བ་ན་ག་རྱིའྱི་ (Devangere) ཕྩོགས་སུ་ཆྱིབས་ཞལ་

བསྒྱུར། སྤྱིར་དེ་ཉྱིན་མཛད་སྩོ་གྲུབ་མཚམས་སྟྩོང་ལྩོ་

གསར་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་ནང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ། ཞེས་

པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་བྩོན་ཁྱི་ཟུར་མཁས་

དབང་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་བྩོད་ཀྱི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྩོར་

ལགས། སེང་ལྩོར་ནང་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཤྱི་ཝྱི་ཇ་

ཡ་ན་གར་ཀྱི་རྱི་ཤ་ན་དེ་བ་ར་ཡ་གཙུག་ལག་སྩོབ་

གྲྭའྱི་  (Shri Vijayanagara Krishnadevaraya 

University) ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཇེ་སྩོ་

མ་ཤེ་ཁ་ར་ (Prof.J.Somashekar) མཆྩོག སྩོགས་

མཁས་དབང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་གྱིས་

བགྲྩོ་གེང་གནང་འདུག

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དཔལ་དགའ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་དུ་ཆྩོས་འབེལ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་

གྱིང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་བར་འཁྩོད་སྐབས་དགའ་

ལྡན་ཁྱི་པ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་ཤར་བྱང་གྱི་ཆྩོས་རེ་

རྣམ་གཉྱིས་མཆྩོག་དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གསུང་

ཆྩོས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་སྐྱབས་རེ་གྱིང་མཆྩོག་

སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་མཆྩོག སེར་འབས་དགའ་གསུམ་གྱི་

མཁན་བ་སྤྲུལ་དང་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ། རྣམ་གྲྭ་

མཁན་པྩོ། བཀའ་བྩོན་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

མཆྩོག ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་ཏེ་ལྩོ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

མཆྩོག ཕྩོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་དང་རྒྱ་གར་ཀར་

ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་འབེལ་ཡྩོད་གཞུང་འབེལ་མྱི་སྣ། 

ལྷྩོ་སྤྱི་དང་ལྷྩོ་ཕྩོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ས་གནས་

འགྩོ་འཛིན་དང་ས་འཐུས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། 

གཞན་ཡང་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་

སེ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞྱིན་བྩོད་མྱི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་གྱི་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་

བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་བས་ཕེབས་

བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཐྩོག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 16

མར་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ ་གྲྭ་ཚང་གྱི ་འདུ་ཁང་ནང་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་རྟེན་གཙོ་རྣམས་ལ་གནས་

གཟྱིགས་མཛད། དེ་རེས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་

སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་

ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་མཎྡལ་རྟེན་

གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆྩོས་

གྩོས་གྩོན་ནས་སེར་ཙོག་ཙོག་བྱས་ནས་བཞུགས་

འདུག དེར་བརྟེན་ངྩོས་རང་ཡང་ཆྩོས་གྩོས་གྩོན་ན་མ་

གཏྩོགས་འགྲྱིག་པ་མྱི་འདུག ཅེས་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་

དེ་མུ་མཐུད་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱི་ཆེན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་

མཁན་པྩོ་ལས་ཟུར་དང་བ་མ་དགེ་བཤེས་ཧྲག་བསྡུས་

ཤྱིག་ངྩོས་རང་འདྱིར་འབྱྩོར་མ་ཐག་རྟེན་འབེལ་མཚོན་

བྱེད་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཁྱེད་ཚོ་འདྱིར་ཚོགས་ཡྩོད། ཚང་

མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་གནངས་ནས་ང་

ཚོས་ཉྱིན་མ་འབེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཤྩོད་དགྩོས། དེ་རྱིང་

དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བར་སྐབས་

བེལ་བ་ཏྩོག་ཙམ་བྱུང་། ཁ་སེང་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་

རྩོམ་ནང་སྔ་དྩོ་ནས་ཕེད་ཡྩོལ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་བར་

བགྲྩོ་གེང་ལྷན་ཚོགས་བྱས་པར་བརྟེན་ངྩོས་རང་ཏྩོག་

ཙམ་ཐང་ཆད་བྱུང་། གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕར་ཚུར་ཆུ་ཚོད་

མང་པྩོ་འགྲྩོ་དགྩོས་བྱུང་། འྩོན་ཀང་དེ་ཙམ་སྐྱྩོན་མྱི་

འདུག ལྡྱི་ལྱིར་འབྱྩོར་མ་ཐག་རུ་སུའྱི་དྩོན་གཉེར་ཅན་

ཚོས་སྤྩོད་འཇུག་ཆེན་མྩོ་བཤད་རྩོགས་ཟེར་ནས་ད་

བར་ལྩོ་ལྔ་དྲུག་ཕྱིན་ཟྱིན།

 བར་སྐབས་ཨུ་རུ་སུའྱི ་དཔལ་འབྱྩོར་

གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་

ཡྩོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་

ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། བར་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་དང་

ནུབ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་འབེལ་ལམ་དེ་ཡང་

ཁག་པྩོ་ཆགས་པར་བརྟེན་དཔལ་འབྱྩོར་དཀའ་ངལ་

ཞྱིག་ཀང་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་ནྱི་གཙོ་བྩོ་ནུབ་

ཕྩོགས་པས་དཔལ་འབྱྩོར་བཀག་བསྩོམས་བྱས་པ་

དེས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་དཔལ་འབྱྩོར་ཐྩོག་ཕན་བུས་དཀའ་

ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ལྡྱི་ལྱིར་སྤྩོད་འཇུག་

ཆེན་མྩོའྱི་ཆྩོས་འབེལ་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་སྩོགས་ནས་ཁྱྩོན་ཆྩོས་ཞུ་བ་མྱི་གྲངས་ ༡༤༠༠ 

ཙམ་འབྱྩོར་འདུག སྐབས་དེར་ང་ཚོས་ཉྱིན་གསུམ་

རྱིང་ཆྩོས་འབེལ་བྱས་ནས་སྐྱྩོན་མ་བྱུང་། སང་ཉྱིན་

ནས་ང་ཚོ་སར་ཡང་ཐུག་རྒྱུ་རེད། ད་རེས་ཆྩོས་འབེལ་

སྐབས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་

ག་ཚོད་འདུག ཅེས་བཀའ་རད་ཕེབས་སྐབས་ལམ་

རྱིམ་གྩོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྟ་ཞྱིབ་པས་

བྩོད་མྱི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་ནས་

ཕྱི་རྒྱལ་དད་ལྡན་པ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ 

ཡས་མས་བཅར་ཡྩོད་སྐྩོར་དང་གསུང་ཆྩོས་རྣམས་

སྐད་ཡྱིག་མྱི་འད་བ་ ༡༡ ནང་གསུང་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་

སྐྩོར་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་རེས་ཕེབས་སྟྩོན་མཛད་སྩོ་ཡྩོངས་

སུ་ལེགས་པར་གྲུབ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་བཀའ་

ཆྩོས་འཕྩོ་སྐྱྩོང་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།།ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པྩོ་དཔལ་

དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐྩོག་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།17

བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དེ་སྔའྱི་འཕྩོ་

སྐྱྩོང་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྩོང་།

 དེ ་ཡང་ཐྩོག་མར་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་

བཀའ་ཆྩོས་གྩོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་

སྐྱབས་རེ་གྱིང་མཆྩོག་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་དུང་རྒྱ་སྩོས་སྣེས་

སྔྩོན་བསུས་ཏེ་གདན་འདེན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟུན་གྱིང་མཆྩོག་སྤྲུལ་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་ཤར་རེ་ཆྩོས་རེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་

མཎྡལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་ནས་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

དྩོན། དེ་རྱིང་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྩོས་འབེལ་

བྱེད་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ར་བའྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཁྱིད་

ཆེན་ཕལ་ཆེར་ཡྩོངས་གྲགས་ཀྱི་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག་ཅེས་

ལབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བ་མ་མང་པྩོའྱི་དྲུང་ནས་ཐྩོབ་པ་དེ་

དག་གཙོ་བྩོ་མཆྩོག་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་རེ་

འདུན་གནང་ནས་ལམ་རྱིམ་ཁྱིད་ཆེན་ཁག་གྱི་ཁྱིད་

རྒྱུན་ཡྩོད་པ་རྣམས་བཤད་ལུང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཧ་ལམ་

ལྩོ་གཉྱིས་གསུམ་གྩོང་ནས་འགྩོ་བཙུགས་ནས་དེ་རྱིང་

འཕྩོ་སྐྱྩོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་ཞྭ་དམར་ལམ་རྱིམ་རེད། ཞྭ་

དམར་ལམ་རྱིམ་བདེ་ལམ་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་རེད། དེ་དང་

ཞྭ་དམར་རྱིན་པྩོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་རེའྱི་ལྷག་མཐྩོང་

ཆེན་མྩོའྱི་དཀའ་གནད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཞྱིག་ཡྩོད། དེ་

གཉྱིས་པྩོ་ངྩོས་ལ་ཨ་མདྩོའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱི་མདུན་ནས་

ལེགས་པར་ཐྩོབ་ཡྩོད། དེ་ནས་སྐྱབས་རེ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྱི་གསུང་རྒྱུན་དྱི་མ་མེད་པ་སྐྱབས་རེ་ཁྱི་

བྱང་རྱིན་པྩོ་ཆེས་ལགས་ཁྱིད་གནང་བ་ལམ་རྱིམ་རྣམ་

གྲྩོལ་ལག་བཅངས་རེད། སྐྱབས་རེ་རང་གྱི་དྲུང་ནས་

ཐྩོབ་བྱུང་། དེ་རྱིང་འདྱི་གར་ཁྱིད་རྒྱུ་རེད། བསྩོམས་ན་

ཕལ་ཆེར་ཤྩོག་གྲངས་ ༧༠༠ ཙམ་འདུག ཉྱིན་དྲུག་ལ་

ཚར་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པྩོ་བྱེད་ས་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་

ཚར་བ་བྱས་ནས་མ་ཚར་བ་དེ་དག་ལྩོ་རེས་མ་ཏན་

ཏན་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཆྩོས་ཞུ་བ་དེ་སྔ་ལྩོ་

གཉྱིས་དང་འད་བ་གདན་ས་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་

གཙོ་བྩོར་གྱུར་བའྱི་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པྩོ་དང་། རྣམ་གྲྩོལ་

གྱིང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཤྩོས་ཆགས་

ཡྩོད།

 གདན་ས་གསུམ་སྔ་མྩོ་བྩོད་རང་ནས་ཧ་

ལམ་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཕྱིན་ཡྩོད། ར་བའྱི་གདན་

ས་གསུམ་དབུས་ལ་ཡྩོད་ཀང་ཡན་ལག་དང་ཉྱིང་

ལག་བྩོད་མཐའ་དབུས་ཡྩོངས་སུ་ཁྱབ་ནས། མཐའ་

ན་ཆེན་པྩོ་ཧྩོར་གྱི་ཡུལ་ལའང་ཁྱབ་བས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་

ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པྩོ། ཁུ་ནུ་དང་

ལ་དྭགས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད། པད་ནྩོར་རྱིན་པྩོ་ཆེར་མཚོན་ན་ཁམས་ཁུལ་

དུ་ཀ་དཔེ་རྫྩོགས་གསུམ་ཞེས་ ཀ་རྩོག དཔལ་ཡུལ། 

རྫྩོགས་ཆེན་ཞེས་འདུལ་བ་འཛིན་པ། གཞུང་ཆེན་བཅུ་

གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་གཞུང་དེ་དག་གྱི་བཤད་པ་

ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། གདན་ས་དེ་དག་རྒྱ་གར་

དུ་ཚུགས་ནས་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁ་

ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

མཁན་ཟེར་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ཚུལ། མདྩོར་

ན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་རྒྱུས་ཡྩོད་བཟྩོས་ནས་དེ་དག་གྱི་

དགྩོངས་དྩོན་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་བསྟན་

ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་བྱམས་ཆྩོས་སེ་ལྔ་དང་དབུ་མ་རྱིག་

ཚོགས་དྲུག་དེ་དག་གཙོ་བྩོ་རེད། བཀའ་འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་

བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ཁྩོད་རྒྱུད་སེའྱི་སྐྩོར་མང་པྩོ་

ཞྱིག་ཡྩོད། རྒྱུད་སེའྱི་སྐྩོར་དེ་དག་ར་བ་སྟྩོང་པ་ཉྱིད་

དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཞྱི་ལ་གཞག་ནས་ཡྩོང་གྱི་

ཡྩོད། ལྷག་པར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་གཞྱི་ལ་གཞག་

ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

 གང་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྩོགས་མེད་ནས་མར་

བརྒྱུད་ནས་ཡྩོང་བའྱི་གཞུང་དེ་དག་རྒྱུས་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་

ཡྩོད་ན། སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དེ་དག་ལ་གྩོ་བ་གཏྱིང་

ཚུགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། གཞན་ལྷའྱི་རྣལ་

འབྱྩོར་དང་ལྷ་སྐུ། དཀྱིལ་འཁྩོར་འད་མྱིན་སྩོམ་རྒྱུ་

ནྱི་ཕྱི་རྩོལ་པ་ལའང་ཡྩོད། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་

དགྩོས། དེ་སྟྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། སྟྩོང་

ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉེན་པྩོ་འགྲྩོ་རྒྱུ་དེ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དང་སྟྩོང་ཉྱིད་ལྟ་བ་མེད་ན་སྔགས་ཉམས་ལེན་

བྱས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཟླྩོས་གར་འཁབ་པའྱི་བཟྩོ་འད་པྩོ་ཞྱིག་

ཆགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྩོགས་ཞེ་དགས་ཁག་པྩོ་རེད། དེ་

འད་ཡྱིན་དུས་གཞུང་ཆེན་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཚོས་སྩོབ་

གཉེར་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། དངྩོས་གནས་ཁ་ཡྩོད་ལག་

ཡྩོད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་

ཆགས་ཡྩོད། དེ་རྱིང་དགེ་འདུན་པ་ཧ་ཅང་ཕྩོན་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད་ས་འདྱིར་བསྟན་པའྱི་སྙྱིང་པྩོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་

རྱིམ་གྱི་ཆྩོས་འབེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་

ངྩོས་ལ་ཐྩོབ་པར་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པྩོ་ཡྱིན། ཆྩོས་

འབེལ་དང་བཤད་ལུང་གྱི་རྒྱུན་ཐྩོབ་སྩོང་ཟེར་བ་ཙམ་

གྱི་འགྲྱིག་གྱི་མེད། ལམ་རྱིམ་ནང་གྱི་ཁྱིད་ཡྱིག་གཙོ་

བྩོ་དེ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོ་འདྱི་རེད། ལམ་རྱིམ་ཆེན་

མྩོ་དེ་བཀའ་སེ་སྣྩོད་གསུམ་གྱི་དྩོན་ཆ་ཚང་བསྡུས་

ནས་བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་རེད། ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོ་ར་

བར་བཞག་ནས་དེའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཁག་དེ་དག་ཁ་སྣྩོན་

རྒྱག་རྒྱུ་ཡྩོད།ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོ་གཞྱི་མ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་

ཚུགས་མེད་ན། ལམ་རྱིམ་ཟྱིན་བྱིས་ཐང་ངྱི་ཐུང་ངྱི་

དེ་ཚོས་དེ་ཙམ་གྱི་ས་ཆྩོད་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱུ་ཁག་

པྩོ་རེད། དེར་བརྟེན་ལམ་རྱིམ་ཁྱིད་ཆེན་ཁག་དེ་དག་

གུང་བསྒྱིགས་ནས་གཙོ་བྩོ་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་

ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོ་ཡག་པྩོ་ཤེས་པར་ཕར་ཕྱིན་ཡག་པྩོ་

ཤེས་དགྩོས། དེའྱི་འྩོག་ཏུ་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ཡག་

པྩོ་ཤེས་པར་དབུ་མ་ར་འཇུག་གཞུང་ཡག་པྩོ་ཤེས་

དགྩོས། དེར་བརྟེན་དཔེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

རེད། དེར་བརྟེན་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་ལྟར་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད། ང་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་ཡྩོད། དུས་རབས་ 

༢༡ ནང་བསེབས་ནས་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་

ཕྱིན། ཚན་རྱིག་ཐྩོག་ནས་བདེན་དྩོན་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ནུས་

པ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྩོན་པྩོར་བསེབས་ཡྩོད། ཚན་

རྱིག་པས་དངྩོས་སུ་བརྟག་དཔད་ཐྩོག་ནས་ར་འཕྩོད་

པ་དེ་ཁས་བངས་པ་མ་གཏྩོགས་གཅྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་

འདུག་ཟེར་ནས་ལམ་སེང་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། 

དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདུག ང་ཚོ་བྩོད་པ་ཚོར་མཚོན་

ནའང་དེ་སྔ་ང་ཚོ་ལྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་ལ་ས་

ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་བསད་ནས་ཁྩོར་ཡུག་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་

ཞྱིག་ནང་བསད་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལྡན་འདྱི་ལྟར་
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ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།

 བྩོད ་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི ་མཁས་པ་

ཚོས་མཛད་པའྱི་གཞུང་དེ་དག་རྒྱ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་

བ་ར་འཇུག་གྱི་རྣམ་བཤད་དེ་དག་དམྱིགས་བསལ་

རེད། དེ་དག་རྒྱ་གཞུང་རེད་མ་གཏྩོགས་གཞན་བྩོད་

ཀྱི་མཁས་པ་ཚོས་མཛད་པའྱི་གཞུང་དེ་དག་ཡག་པྩོ་

བྱས་ནས་མཇལ་ན་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཞྱིག་ལ་ཆེད་

དུ་བྱས་པའྱི་གདུལ་བྱ་དད་པ་རེ་གཅྱིག་ཡྩོད་མཁན་

ཚོར་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ངྩོས་ཀྱིས་མ་

གུས་པ་གང་ཡང་མྱིན། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་དེ་

དག་དགག་བཞག་སང་གསུམ་བྱས་ནས་གསུངས་

ཡྩོད། གཞན་ལུགས་དགག རང་ལུགས་བཞག རྩོད་

པ་སངས་བའྱི་ཐྩོག་ནས་གསུངས་ཡྩོད། ང་ཚོ་བྩོད་

གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི་བ་མ་གྩོང་མ་ཚོས་མཛད་པའྱི་

གཞུང་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཁར་ཐུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

གཞྱི ་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 

དཔེར་ན་ཇྩོ་བྩོ་རེའྱི་ལམ་སྒྩོན་ལ་མཚོན་ནའང་ཕལ་

ཆེར་མངའ་རྱིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེར་ཆྩོས་རྒྱལ་གྱི་གསྩོལ་

འདེབས་ཞུ་སྐབས་ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་མྱི་དགྩོས། ཆྩོས་

ཏྱིག་ཏྱིག་གཅྱིག་གནང་རྩོགས་གནང་ཞེས་སྙན་སེང་

ཞུས་ནས་ལམ་སྒྩོན་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་

བརྟེན་སྤྩོས་ནས་གསུངས་མེད། ཇྩོ་བྩོ་རེའྱི་གསུང་

འགའ་ཤས་ནང་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཟེར་བ་

དེ་དག་མུ་སྟེགས་པ་ཚར་གཅྩོད་རྒྱུར་དགྩོས་པ་མ་

གཏྩོགས་གཞན་སྤྱིར་སྟངས་གལ་ཆེན་པྩོ་དེ་ཙམ་མ་

རེད་མདྩོག་མདྩོག་གསུངས་འདུག དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་

ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ཕེབས་

པ་མ་གཏྩོགས། གཞན་ཇྩོ་བྩོ་རེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྟྩོག་

གེ་འབར་བའྱི་ཁྱིད་མང་པྩོ་གནང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་ལྩོ་

རྒྱུས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་དེ་དག་ཐག་

གཅྩོད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། དཔེར་ན་

སྤྩོད་འཇུག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དངྩོས་གནས་ཉམས་

ལེན་གྱི་གནད་སྟྩོན་པའྱི་གཞུང་། བདག་ལས་གཞན་

གཅེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྩོམ་རྒྱུའྱི་གཞུང་སྤྩོད་

འཇུག་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་བར་བྱུང་མེད།

 དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་ནས་ཆྩོས་

ཞུ་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེར་བརྟེན་དུས་

རྒྱུན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་མ་འཆད་གྩོང་ངྩོས་ཀྱིས་

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

དེ ་སྔ་གསན་ཟྱིན་པར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོས་བསྐྱར་

ཟླྩོས་ཡང་ཟླྩོས་བྱས་ནས་ཤྩོད་ཀྱི་འདུག་མ་དགྩོངས་

རྩོགས། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་དེ་སྔ་ཡྩོང་མ་མྩོང་བ་

གསར་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡྩོད། གཉྱིས་ནས་

གྩོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གང་ལྟར་དབང་རྣྩོན་

ཆྩོས་ཀྱི་རེས་འབང་གྱིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆྩོས་

ལ་དཔད་དགྩོས་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

འདྱི་ལྟར་གསུང་ཡྩོད། དགེ་སྩོང་དག་གམ་མཁས་

རྣམས་ཀྱིས། བསེག་བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་

དུ། ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི་བཀའ། བསང་བར་

བྱ་ཡྱིས་གུས་ཕྱིར་མྱིན། ཞེས་གསུངས་ཡྩོད། གསུང་

འདྱི་ཧ་ཅང་ལྱིད་པྩོ་ཞྱིག་རེད། སྟྩོན་པ་གཞན་དེ་འད་

གསུང་མཁན་སུ་གཅྱིག་བྱུང་མེད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

ནང་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ཙམ་ཡྩོད། དུང་ཕྱུར་བཅུ་

ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་དང་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་

རྒྩོལ་བྱེད་མཁན་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་ཆྩོས་བྱེད་མཁན་ནང་

ལའང་ཆྩོས་འབག་ལ་གྩོན་ནས་ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟྩོ་གྩོས་སྒྲུབ་

མཁན་ཆྩོས་པ་མང་པྩོའྱི་ནང་འདུག སྔ་ལྩོ་ཡྱི་ཤུའྱི་བ་

ཆེན་པྩོབ་གསར་པ་མཆྩོག་བསྐྩོ་གཞག་གནང་རེས་

ཇར་མན་ཡྱི་ཤུའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་

རེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁྩོང་གྱི་སྩོད་ཁང་ནང་རྒྱས་སྤྩོས་ཧ་

ཅང་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད་འདུག དེར་བརྟེན་ཡྱི་ཤུའྱི་ཆྩོས་

པ་ཚོས་ལྷ་ཁང་ནང་ཆྩོས་འཆད་སྐབས་འདྩོད་ཆུང་

ཆྩོག་ཤེས་དགྩོས་སྐྩོར་གསུང་གྱི་ཡྩོད། དེ་དང་ཟླྩོག་

ནས་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱས་སྤྩོས་བྱས་པར་བརྟེན་བ་ཆེན་

པྩོབ་མཆྩོག་གྱིས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་རེད། དེར་

བརྟེན་འདྱིར་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། གདན་སའྱི་

མཁན་པྩོ་ཚོའང་འདྱིར་ཡྩོད། ཁྱེད་ཚོས་ཁུར་ཆེ་ཙམ་

བངས་ནས་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་གཅྱིག་དགྩོས་པ་མ་

གཏྩོགས། མེད་པ་གཅྱིག་ལ་ཡྩོད་མདྩོག་མདྩོག་བྱས་

ན། བླུན་པྩོས་བླུན་པྩོ་མགྩོ་སྐྩོར་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་

རེད། བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གནྩོད་རྒྱུ་རེད། གང་བྱུང་བྱེད་

མཁན་འདུག་ན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་གནས་དབྱུང་

གཏྩོང་དགྩོས། གང་ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་ཚོས་ཡྱི་ཤུའྱི་བ་

ཆེན་ཚོར་དཔེ་ལྟ་དགྩོས། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་བསྟུན་ཆྩོས་འབེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད། སྔ་དྩོ་

ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ནས་ ༡༡།༣༠ ཙམ་བར་ཆྩོས་ཐུན་

གྲུབ་མཚམས་ཉྱིན་གུང་ལགས་སྱིན་མཛད། དེ་རེས་

ཕེད་ཡྩོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡ ནས་ ༣ བར་མུ་མཐུད་ཆྩོས་

འབེལ་མཛད།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།19

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི་ནང་བསབ་པ་སྩོབ་

གཉེར་གནང་ཕྩོགས་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་

གྱི་སྔ་དྩོ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་བྩོད་

མྱིའྱི ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་དགའ་

ལྡན་བྱང་རེ ་གྲྭ་ཚང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་གྱི ་བཞུགས་

ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས། གྱིང་མཆྩོག་

སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། ཤར་བྱང་ཆྩོས་རེ་རྣམ་

གཉྱིས་ཀྱིས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་མཎྜལ་

རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན། ༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་

བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གྩོང་འདས་པའྱི་

མྱི་ལྩོ་ ༥༠༠ ཙམ་གྱི་རྱིང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་

སྩོགས་བསབ་པ་སྩོབ་གཉེར་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁག་གྱི་

ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་

གནང་བར་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་དེང་

སྐབས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་བསབ་པ་སྩོབ་

གཉེར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་མཁན་

ལས་ཟུར་སྩོགས་འབེལ་ཡྩོད་ཚང་མས་འགན་འཁུར་

བངས་ཏེ་ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམས་གྩོང་སེལ་

གནང་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། གྲྭ་ས་ཁག་

དེ་དག་གྱི་འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་རྱིང་བྩོད་

གངས་ཅན་ལྩོངས་སུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་

ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་ཡྩོད། ད་ཆ་དུས་ཚོད་འདྱི་འད་

ཞྱིག་གྱི་སྟེང་དུ་བསེབས་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་འདུག་ཅེས་མ་ཡྱིན་པར་

སྩོ་སྩོར་གྩོ་རྟྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྩོག་བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་འགྲེལ་

བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་ན། དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

སྟེང་ཤེས་ཡྩོན་དང་། རྱིག་གནས་གསར་པ་དེ་དག་

ཐྩོག་ནས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། སྐད་ཆ་

བཤད་ན་གྩོ་བར་འཕྩོད་ཡྩོང་གྱི་རེད། འདྱིར་གནད་

འགག་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་སུ་

དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་སྔགས་

དང་བཅས་པ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་

གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

སྟེང་ངེས་པར་དུ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་པ་ཡྱིན་མྱི་དགྩོས་པར་

རྟེན་འབྱུང་གྱི་དྩོན་དམ་དེ་འདའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིའྱི་རྣམ་

དཔྩོད་ལམ་ཡང་དག་པའྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་ཐུབ་པར་ཏན་ཏན་

ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་རང་ཚོ་བཙན་

བྱྩོལ་བ་ཆགས་ཏེ་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་བྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་འདྱི་

ག་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྔ་

མྩོ་ཐྩོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྨྱུག་ཁང་

ཐེབས་ཆག་ཙམ་ལས་མེད་ནའང་རྱིམ་པས་རྒྱས་སུ་

ཕྱིན་ཏེ་ཕྱིའྱི་གནས་ཀྱི་བཀྩོད་པ་དེ་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ནས་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད་པ་ལྟར། བསབ་

པ་སྩོབ་གཉེར་ཡང་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་དགྩོས་རེད་མ་

གཏྩོགས་ཁང་པ་རྫྱིག་ཏུ་ཕྱིན་སྩོབ་གཉེར་སྐྱྩོ་རུ་ཕྱིན་

ན་ལྟས་ངན་རེད། མཁྱེན་སྩོང་ངམ། དེར་བརྟེན་སྩོབ་

གཉེར་ཐྩོག་ད་དུང་ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམས་

གྩོང་སེལ་བྱེད་ཕྩོགས་ཐད་གང་དགའ་བ་འདུག་སྐྩོར་

ཁ་སྔྩོན་དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་སྐབས་ངྩོས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་། དེ་རྱིང་འདྱིར་གདན་ས་གསུམ་གྱི་མཁན་པྩོ་

ལས་ཟུར་དང་དགེ་རྒན། དེ་བཞྱིན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་

རྒན་སྩོགས་མང་ཆེ་བ་འཛོམས་ཡྩོད། ད་བར་འཐུས་

གང་ནས་ཤྩོར་བ་ཤེས་བཞྱིན་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་

རེས་འདྱིར་འཛོམས་ཐྩོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གྩོ་བསྡུར་

བྱེད་དགྩོས། ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་པ་སྔ་མྩོ་འདྱིར་དཔེ་ཆ་

བལྟས་ཏེ་དགེ་བཤེས་མཐྩོན་མཁན་ཚོས། སྔ་མྩོ་གྲྭ་

སར་ཆྩོས་ར་འགྲྱིམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་མར་འགྲྩོ་

སྐབས་ཀང་རྟགས་གསལ་གཏྩོང་གྱིན་འགྲྩོ་རྒྱུ་དེ་འད་

ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དེང་སྐབས་ཆྩོས་ར་གྲྩོལ་ནས་ཡར་མར་

འགྲྩོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གྩོག་བརན་གྱི་ལྩོ་རྒྱུས་བཤད་པ་

དེ་འད་ཡྩོང་གྱི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་

ཕྱིན་ཏེ་དེ་དག་བལྟས་པའྱི་དབང་གྱི་རྣམ་གཡེང་ཡྩོང་

རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐེན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་དེའྱི་རྐེན་གྱི་རྣམ་གཡེང་

མང་དུ་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་པ་དེ་ལྟར་ཤྩོད་ཀྱི་འདུག  མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་ལ་འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་རེད། ངྩོས་ལ་

རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི་སྟྩོན་རྒྱུ་མེད། ངྩོས་ཀྱིས་དགེ་བསྐྩོས་བཟྩོ་

འད་བྩོ་བྱས་ཏེ་དམ་བསྒགས་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་མེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་རང་གྱིས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། ས་གནས་

ས་ཐྩོག་ཏུ་འཐུས་ཤྩོར་ས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་

འགྩོག་ཐབས་བྱེད་དགྩོས། མ་བརྟག་མ་དཔད་པའྱི་

སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་དགྩོན་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད། 

ཞྱིབ་ཚགས་པྩོའྱི་ཐྩོག་ཕྱིན་ཏེ་དངྩོས་ཡྩོད་སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་ལུང་རྟྩོགས་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་

ནས་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་འཛིན་མཁན་སུ་འདུག་བརྩོད་

སྐབས་ཁག་པྩོ་འདུག གདན་ས་ཁག་ནས་དེ་དག་ཐྩོག་

ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས། ངྩོས་ཀྱི་ཛ་དག་ཐྩོག་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ང་རྒས་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ད་བར་ལྩོ་ ༥༠ ལྷག་གྱི་རྱིང་

ལ་ང་ཚོར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཡྩོད་ཅེས་བྩོས་བཀལ་

ཏེ་གང་ཙམ་ཕན་ཡྩོད།   ངྩོས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡྩོད་

བསམས་པའྱི་སེམས་ཤུགས་སྐྱེས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡྱིན་

ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཡྩོད་བསམས་པ་དེ་རྟག་

པ་གཏན་པ་མེད་པར་རྱིམ་པས་རྫྩོགས་འགྲྩོ་གྱི་རེད། 

གང་ལྟར་ངྩོས་ཀྱི་མྱི་ཚེ་ཉྱི་མ་ལ་ཁའྱི་མཚམས་སུ་

བསེབས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱྩོལ་དུ་བསེབས་

ནས་ལྩོ་ ༥༦ ཙམ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་

འདྱིར་སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བཤད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་

མ་རེད། སྩོབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་སྩོབ་

གཉེར་ཐྩོན་པ་དང་བྱང་ཆུབ་འདྩོན་རྒྱུ་ཚབ་ལ་ཌྩོ་ལར་

འདྩོན་མཁན་བཟྩོ་བྱས་ཏེ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་སྩོ་

སྩོའྱི་སྩོབ་སྦྱྩོང་མཐྱིལ་ཕྱིན་བྱས་ཏེ་བསྟན་པ་སྙྱིང་ལ་

བཅང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འགྲྩོ་ན་ཡག་པྩོ་

རེད། མང་པྩོ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་མྱིན། སྐྱག་རྫུན་དང་མགྩོ་

སྐྩོར། ཧམ་པ་བཤད་པ་དེ་འད་བྩོད་ནང་དུའང་གྩོ་རྒྱུ་

འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཁྱྩོན་ནས་ཡག་པྩོ་མ་རེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་མྱི་རབས་གཞྩོན་པ་དེ་དག་གྱི་འགན་འཁུར་

བངས་དགྩོས། མཐའ་མར་ངྩོས་རང་འཆྱི་བའྱི་སྐབས་

སུ་བྩོ་བདེ་བྩོའྱི་ངང་ས་ཏག་ཏག་ཡྩོད་བསམ་པ་གཅྱིག་

ཡྩོང་ཐུབ་པ་བྱ་དགྩོས། ང་རྒས་ནས་འཆྱི་ཁར་ད་གང་

འད་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་སེམས་ཁལ་བྱེད་མྱི་དགྩོས་

པར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཡག་པྩོ་བྱེད་

དགྩོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་སྡུག་རེད། 

བརྟན་བཞུགས་དང་མཎྡལ་འད་ཕུལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་

དང་ངྩོ་བྩོ་དབྱེར་མེད་བརྩོད་པས་ཕན་ཐྩོགས་གང་

ཡྩོད། ང་ཚོ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་

ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ལྟར་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དངྩོས་གནས་

ཡྱིན། མཎྡལ་འབུལ་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ན། སྐལ་པ་ཁྱི་

ཕག་ནས་ཁྱི་ཕག་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། སྐལ་པ་ཁྱི་ཕག་ནས་

ཁྱི་ཕག་སྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་

གསལ་རེད། མཎྡལ་འབུལ་ཡུལ་དེ་ཡྱིན་ནའང་སྐལ་

པ་ཁྱི་ཕག་ནས་ཁྱི་ཕག་སྩོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཤེས་གསལ་

རེད། སྩོ་སྩོས་སྩོ་སྩོར་མགྩོ་སྐྩོར་གཏྩོང་གྱི་འདུག 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་འདྱི་དངྩོས་ཐྩོག་བདེན་འཚོལ་

རེད། ང་ཚོ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ཐྩོག་འགྲྩོ་དགྩོས། 

ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་ཧ་ཅང་ཟབ་མྩོ་སྩལ་རེས་

ཞྭ་དམར་ལམ་རྱིམ་གྱི་བཀའ་ཁྱིད་མུ་མཐུད་འཕྩོ་སྐྱྩོང་

མཛད་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོག་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་

དབུ་འབྱེད་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་

གྱི་སྔ་དྩོ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་ འབས་སྤུངས་སྩོ་མང་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཧལ་ཧ་མྱི་

ཚན་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་བཅའ་

བཞུགས་སྩོག་པྩོའྱི་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ཡར་ 

(Bayar)མཆྩོག་དང་། ཁལ་མུཀ་ནང་པའྱི་གཙོ་འཛིན་

ཏེ་ལྩོ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག དེ་བཞྱིན་མཁན་བ་སྤྲུལ་དང་

དགེ་བཤེས་སྩོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས། 

དེ་རེས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་ནས་

བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟུན་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་དྩོན། ང་ཚོ་བྩོད་མྱི་བཙན་བྱྩོལ་བ་ཆགས་ཡྩོད། 

ཨུ་རུ་སུ་དང་སྩོག་ཡུལ་དེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་རང་དབང་

ཐྩོབ་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་ནང་

ཡྩོད་པའྱི་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་

བཤད་གྲྭ་གལ་ཆེ་བ་དེ་དག་ནང་སྩོབ་སྦྱྩོང་མུ་མཐུད་

བྱ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆེན་

པྩོ་ཧྩོར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་དེ་བཞྱིན་ཧྩོར་གྱི་རྱིགས་ལ་

རང་དབང་ཐྩོབ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་

ནས་ཡྩོད་པའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་

དད་པ་གཡྩོ་བ་མེད་པར་གྲངས་ཅན་པས་མངྩོན་པར་

མྱི་གསལ་བའྱི་མྱུ་གུ་ཟེར་བ་ལྟར་ཁྱེད་ཚོས་ཀང་

དམར་པྩོའྱི་འྩོག་ཡྩོད་སྐབས་མངྩོན་པར་མྱི་གསལ་

བའྱི་དད་པ་བརྟན་པྩོ་གནས་ཡྩོད།

 ཁྱེད་ཚོར་ཕྱིས་སུ་གྩོ ་སྐབས་བཟང་པྩོ ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།21

ཞྱིག་ཐྩོབ་སྟེ་རྐེན་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་དང་འཕད་སྐབས་

མངྩོན་པར་གསལ་བའྱི་མྱུ་གུ་ཆགས་པ་བཞྱིན་མངྩོན་

གསལ་དྩོད་པྩོས་དད་པ་བྱེད་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འདྱིར་བསེབས་ནས་སྩོབ་གཉེར་ལ་

དྩོ་སྣང་བྱས་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཡར་

འཕར་ཡྩོད། དེ་རྱིང་སྤྱི་ཁང་སྩོ་འབྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་

ཐྩོག་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། སྩོག་

པྩོའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁྩོང་འདྱིར་ཕེབས་འདུག་པར་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་དགེ་འདུན་པ་

ཚོའྱི་ནང་མྱི་དང་སྦྱྱིན་བདག་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་

བསེབས་འདུག ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་དང་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྩོད་དང་ཆེན་པྩོ་ཧྩོར་གྱི་

ཡུལ་ཁག་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་འདྱི་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་གཞུང་ཆེན་དེ་དག་ལ་

ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་རྱིང་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་བྩོད་སྩོག་

གཉྱིས་གཙོ་བྩོ་རེད། གང་ལྟར་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་བལྟས་

ན། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ང་ཡྱི་བསྟན་

པ་འདྱི་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་རྩོ། ཞེས་ལུང་འདེན་ཞྱིག་

ཡྩོད་པ་དེར་མཁས་པ་ཚོས་གྩོ་བ་རྒྱག་སྟངས་དེ་བྱང་

ནས་བྱང་དུ། ཞེས་པའྱི་བྱང་དང་པྩོ་དེ་བྩོད་ཡྱིན་པ་

དང། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི་རྱི་རྒྱུད་བརྒལ་ནས་བྩོད་ལ་དར་བ་གྩོ 

བྱང་ནས་བྱང་དུ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སྩོག་པྩོའྱི་ཡུལ་ཁག་ལ་གྩོ་

བ་ལེན་བཞྱིན་ཡྩོད།

 བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྩོངས་ལ་སྩོག་པྩོའྱི་

གྲྭ་རྒྱུན། བཀ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་དང་། སྐུ་འབུམ། དེ་ནས་

དབུས་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ། ཕལ་ཆེར་བཀ་ཤྱིས་

ལྷུན་པྩོ་ལའང་ཡྩོད་ཚོད་འདུག གང་ལྟར་གདན་ས་

གསུམ་པྩོའྱི་ནང་སྩོག་པྩོའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་མྱི་རབས་ནས་མྱི་

རབས་བརྒྱུད་དེ་བསེབས་ཡྩོད། གདན་ས་གསུམ་ལ་

ཡྩོད་པའྱི་སྩོག་རྱིགས་ནང་རྩོབ་རྩོབ་འཁབ་མཁན་

ཧ་ལམ་མེད། གཞན་གདན་སའྱི་ནང་དཔེ་ཆ་ལྟ་

མཁན་ངྩོ་མཚར་ཆེན་པྩོ་ཧ་ལས་པ་ཡྩོད་ཀང་རྩོབ་

རྩོབ་འཁབ་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་སྩོག་པྩོ་

རྩོབ་རྩོབ་འཁབ་མཁན་ངྩོས་ཀྱི་གྩོ་མ་མྩོང།  ཕྱིས་སུ་

གདན་སའྱི་ནང་སྩོག་པྩོ་ཉུང་ཉུང་རེད། སྔ་མྩོ་བྩོད་ནང་

དུ་སྩོག་པྩོ་བརྒྱ་ཕག་ཡྩོད་སྐབས་སྩོག་པྩོ་རྩོབ་རྩོབ་

འཁབ་མཁན་ཧ་ལམ་གྩོ་མ་མྩོང་། སྩོག་པྩོ་ཟེར་དུས་

ཨུ་ཚུགས་ཚ་པྩོ་དང་དངྩོས་གནས་དཔེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུར་

དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངྩོས་འཛིན་

གྱི་ཡྩོད། དཀའ་ལས་དེ་འད་བརྒྱབ་ནས་མཁས་པ་

མང་པྩོ་ཐྩོན་ཡྩོད། ངྩོས་རང་གྱིས་དན་ཐྩོག་ལ་ངྩོས་

རང་ཆུང་དུས་བྩོད་ནང་ཡྩོད་སྐབས་གདན་སའྱི་ནང་

སྩོ་མང་གྲྭ་ཚང་དང་སེར་བྱེས་གཉྱིས། ལྷག་པར་སྩོ་

མང་གྲྭ་ཚང་ནང་སྩོག་རྱིགས་མཁས་པ་དགེ་བཤེས་

དངྩོས་གནས་ཧ་ལས་དགྩོས་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཁྩོང་

རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་སྩོ་མང་འདུལ་བ་མཁན་པྩོ་དང་སྩོ་

མང་མཁན་པྩོ། ངྩོས་ཀྱིས་རེ་རེ་བཞྱིན་བརྩོད་དགྩོས་

པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག

 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་སྐབས་

ཐུབ་བསྟན་ཉྱི་མ་སྩོ་མང་འདུལ་བའྱི་མཁན་པྩོ་རེད། 

རྒན་ལེགས་ལྡན་སྩོ་མང་མཁན་པྩོ་རེད།  སྩོག་པྩོ་

ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་པའྱི་བ་མ་དབུ་མཛད་རེད། ཁྩོང་སྩོག་

པྩོའྱི་དགེ་བཤེས་གཞྩོན་ཤྩོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དཔེ་

ཆ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདུག སྐབས་དེར་རྒན་ཡེ་

ཤེས་དང་སེར་བྱེས་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དགེ་

འདུན་གཉྱིས་ལྷ་རམས་མཉམ་དུ་འཁེལ་ཡྩོད། ཁྩོང་

གཉྱིས་ནས་རྒན་ངག་དབང་དགེ་འདུན་གཞུང་ཆེན་

ཁག་ལ་གཟྱིགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྩོད་འདུག འྩོན་ཀང་སྩོག་

པྩོ་ཡེ་ཤེས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་དང་

སྤུས་དག་པ་འདུག ཅེས་སྐབས་དེའྱི་མཚན་ཞབས་

ཚོས་དེ་འད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དངྩོས་གནས་མཁས་

པ་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱུང་བ་

རེད། ངྩོས་རང་སེར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བྩོད་ནང་དཔེ་ཆ་

ལྟ་སྐབས་འགྩོ་སྟྩོད་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་ཆེ་བ་རྟ་བག་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་དང་ཡྩོངས་འཛིན་ཆུང་བ་གྱིང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་རེད། 

མཚན་ཞབས་བདུན་ཡྩོད། མཚན་ཞབས་བདུན་ནང་

ནས་དཔེ་ཆ་ཡག་ཤྩོས་དེ་ནང་སྩོག་ནས་ཡྱིན་པ་དགེ་

བཤེས་དངྩོས་གྲུབ་ཚོགས་གཉྱིས་རེད། ལྷ་རམས་

ཨང་དང་པྩོ་རེད། ཁྩོང་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་དམ་

བཅའ་འཇྩོག་སྐབས་འབས་སྤུངས་སྩོ་མང་ནས་དགེ་

བཤེས་སྩོག་པྩོ་ཆྩོས་གྲགས་མཉམ་དུ་འཁེལ་འདུག 

ཕྱིས་སུ་དངྩོས་གྲུབ་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་ངྩོས་ལ་འདྱི་

ལྟར་གསུངས་བྱུང་།

 ཞྩོགས་པ་རྣམ་འགྲེལ་དམ་བཅའ་འཇྩོག་

སྐབས་རྒན་ཆྩོས་གྲགས་ཧ་ལས་པའྱི་ངེས་པྩོ་འདུག 

ཅེས་བརྩོད་བྱུང་། ཨང་དང་པྩོ་དེ་ཁྩོང་ལ་ཤྩོར་སྩོང་

བསམས་པ་དན་འདུག དེ་ནས་ཉྱིན་གུང་དབུ་འཕར་

དམ་བཅའ་འཇྩོག་སྐབས་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་སྔ་དྩོ་རྣམ་

འགྲེལ་དམ་བཅའ་འཇྩོག་པ་ནང་བཞྱིན་མེད་སྟབས་

ཨང་དང་པྩོ་ཐྩོབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཏྩོག་ཙམ་བྱུང་། ཞེས་

གསུངས་བྱུང། དེ་རེས་རྒན་ཆྩོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛོད་

བདུན་དམ་བཅའ་འཇྩོག་སྐབས་དེ་ཙམ་ཡག་པྩོ་མེད་

སྟབས་ཨང་དང་པྩོ་དེ་ཁྩོང་ལ་ཐྩོབ་བྱུང་བསམས་པ་

བྱུང་འདུག  ངྩོས་ལ་རྟགས་གསལ་དང་གཞུང་སྩོབ་

མཁན་གཙོ་བྩོ་དངྩོས་གྲུབ་ཚོགས་གཉྱིས་ཡྱིན། དངྩོས་

གྲུབ་ཚོགས་གཉྱིས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བར་ཐུགས་སྣང་ཧ་

ཅང་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་ངྩོས་ཀྱིས་གསལ་པྩོ་དན་གྱི་འདུག 

རྟེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྱི་

བརྟེན་ཞེས། ལེགས་གསུང་འདྱི་ནྱི་མགྩོན་ཁྱེད་ཀྱི། སྨྲ་

བ་བ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ། ཞེས་པ་འདྱི་རྒན་གྱིས་སྐྱྩོར་གྱི་

རེད། རྒན་གྱིས་ཚིག་འདྱི་གྩོ་ཁག་པྩོ་དང་སེམས་ལ་

ངེས་པ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་མྱི་འདུག ཅེས་གསུངས་

མྩོང་ཡྩོད། གང་ལྟར་རྒན་དབུ་མའྱི་ལྟ་བར་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་དྩོ་སྣང་ཡྩོད། དེས་ངྩོས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཧ་

ཅང་ཐེབས་བྱུང་། སྩོག་པྩོའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ངྩོས་

ནས་བཤད་ནའང་། སྩོག་པྩོའྱི་ནང་ལ་ཆྩོས་དད་མེད་

མཁན་དང་ཆྩོས་འད་མྱིན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡྩོང་གྱི་

ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བྩོད་མྱི་ལྟར་སྩོག་པྩོ་མྱི་རྱིགས་སྤྱིའྱི་

ཆ་ནས་བརྩོད་ན་སྩོག་པྩོ་དེ་ནང་པའྱི་ལུང་པ་རེད། དེ་

བཞྱིན་བྩོད་པའྱི་ནང་ལ་ཆྩོས་འད་མྱིན་བྱེད་མཁན་

དང་ཆྩོས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་ཡང་ཡྩོད་ཆྩོག བྩོད་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

འཐྩོན་རྒྱུ་གཙོ་བྩོ་དེ་ནང་ཆྩོས་ཆགས་ཡྩོད། སྩོག་པྩོ་ཚོ་

ཡང་དེ་མཚུངས་རེད།

 དེང་སང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་ནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཡྩོད་མཁན་ཆྩོས་

ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་བཅུ་གྲངས་ཤྱིག་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་

གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མས་མྱིར་ཕན་གྱི་ཡྩོད། 
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དེའྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དེ་དངྩོས་ཡྩོད་

གནས་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔད་བྱས་

ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་། འགྲེལ་བཤད་

ཀང་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྩོད། འདྱི་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་རེད། དེའྱི་

ནང་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་དེ་ཡག་ཤྩོས་

ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཆྩོས་བརྒྱུད་མྱི་

འད་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་རྱིག་པའྱི་ལམ་

ནས་འགྲེལ་བཤད་ཡག་ཤྩོས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་དེ་བྩོད་

དང་སྩོག་པྩོར་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ཆྩོས་དེ་ཆགས་ཡྩོད། 

ཆྩོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་མྱི་འད་བཅུ་གྲངས་ཤྱིག་ཡྩོད་

ཁྩོངས་ནས་ཚན་རྱིག་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་

པ་དང་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་

ཡྩོད་མཁན་ཕལ་ཆེར་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་པུ་

ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེར་བརྟེན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་

འགྱུར་པྩོ་ཏྱི་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་ཚན་

རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ཟུར་དུ་ཕེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྩོད།

 བར་སྐབས་ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་སེ ་ཚན་

ཟུར་དུ་ཕེ་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་སེ་ཚན་དེ་ནང་པ་གཅྱིག་

པུའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན། དེ་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་

གཅྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་ཚན་རྱིག་

གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་གཞྱིར་གཞག་པའྱི་ཐྩོག་

ལམ་བགྲྩོད་པའྱི་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་འབས་བུ་མངྩོན་

དུ་བྱ་ཚུལ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀྱི་

ཆྩོས་བརྒྱུད་འདྱི་ནང་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆྩོས་དད་མེད་

མཁན་ཚོ་ལའང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐྩོག་

ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་དེང་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་མཁས་པ་སྐད་གྲགས་

ཡྩོད་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ནང་ནས་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་དང་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་

གསུང་པ་དེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་དྩོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་

ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་དགྩོས་པ་

རེད་མ་གཏྩོགས། དེ་ལས་ལྩོགས་སུ་བསྟན་པ་འཛིན་

སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་མེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཧྩོར་གྱི་ཡུལ་ཁག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ཚ་

བའྱི་ལུང་པ་ནང་བསད་ནས་དཀའ་ལས་ཡག་པྩོ་རྒྱག་

དགྩོས། དཔེ་ཆ་ཡག་པྩོ་ལྟྩོས་ཤྩོག་ཨང་། འདྱིར་

ཁྱེད་རང་ཚོ་སྩོད་རྱིང་ལ་སེམས་སྐྱྩོ་བྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་

ཤ་རྒྱགས་པ་བཟའ་རྒྱུ་དང་། རྟའྱི་འྩོ་མ་འཐུང་རྒྱུ་ནྱི་

མེད། ད་ཚ་བ་འདྱིའྱི་ནང་སྩོད་དགྩོས་འདུག་བསམས་

ནས་སེམས་སྐྱྩོ་བྩོ་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་དཔེ་ཆ་ཡག་

པྩོ་ལྟྩོས་ཤྩོག་ཨང། མཁས་པ་སྩོབ་པའྱི་དུས་ན་སྡུག 

ཅེས་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་རྱིང་དཀའ་ངལ་ཡྩོད། ཤེས་ན་

རྱིན་ཆེན་གསེར་ལས་དྱིན། ཞེས་ཡག་པྩོ་གཅྱིག་ཤེས་

ན། གསེར་དངུལ་བརྒྱ་ཕག་སྟྩོང་ཕག་ཡྩོད་པ་ལས་

ར་ཆེ་བ་ཡྩོད་གསུངས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་འདྱིར་

སྩོབ་སྦྱྩོང་ཡག་པྩོ་བྱས་ནས་སྩོབ་སྦྱྩོང་ཐྩོན་མཚམས་

ཁྱེད་ཚོ་རྱིགས་འགའ་ཤས་གྲྭ་སར་བསད་ནས་དཔེ་

ཆ་ཁྱིད་རྒྱུ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་མཁན་པྩོ། རྒྱུད་པར་

ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུད་པའྱི་མཁན་པྩོ་བྱེད་མཁན་

རྱིགས་གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད།  རྱིགས་གཅྱིག་སྩོ་སྩོའྱི་

ཕ་ཡུལ་ལ་ཕར་ལྩོག་ནས་ཧྩོར་གྱི་ཡུལ་ཁག་ཕྱི་སྩོག་

དང་ནང་སྩོག དེ་བཞྱིན་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་ཀྱི་ཐུ་ཝ།  

བྷུར་ཡ་ཏྱི།  ཁལ་མུཀ ལ་སྩོགས་པ་ཕ་མེས་ནས་

ནང་ཆྩོས་ཀྱི་རེས་སུ་ཞུགས་མཁན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

གྱི་ནང་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་མྱི་ཉམས་གྩོང་

འཕེལ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་འགན་འཁྱེར་དགྩོས། སྩོག་པྩོ་མགྩོ་

ལེབ་ཡྩོད་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་དེ་རྱིང་འདྱིར་སྩོག་

ཕྲུག་མགྩོ་ལེབ་ཡྱིན་མཁན་མང་པྩོ་མྱིན་འདུག སྩོག་

པྩོ་ཆུང་དུས་ཨ་མས་མགྩོ་ལེབ་བཟྩོ་གྱི་རེད། ཅེས་

ངྩོས་ཀྱི་གྩོ་མྩོང་། སྔ་མྩོ་གསེར་ཀྩོང་རྩོ་རེ་འཆང་ཕག་

དཔེ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཁྩོང་གྱིས་གྲངས་ངེས་ཡྱིན་

ན་གང་ལྟར་གཞུང་ཆེན་ཞྱིག་འཁྱིད་སྐབས་དྩོགས་

གཅྩོད་གནང་སྐབས་མདུན་གྲལ་ལ་བ་མ་དགེ་བཤེས་

མང་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་དྱི་ལན་ཕུལ་མཁན་བྱུང་མེད། གྲལ་

མཇུག་ཏུ་སྩོག་པྩོའྱི་གྲྭ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡར་ལང་ནས་

དྱི་ལན་ཞུས།སྐབས་དེར་གསེར་ཀྩོང་རྩོ་རེ་འཆང་ཧ་

ཅང་མཉེས་པྩོ་བྱུང་ནས་མགྩོ་བྩོ་གྲུ་བཞྱི་འདྱི་ཡར་

ཤྩོག་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད། ཅེས་

སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ།

 སྤྱིར་དེང་སྐབས་འབས་སྤུངས་སྩོ་མང་

གྲྭ་ཚང་ནང་སྩོག་པྩོའྱི་དགེ་འདུན་པ་ ༣༠༠ ལྷག་

ཙམ་ཡྩོད་འདུག དེ་ཡང་ཐུ་ཝ་ནས་དགེ་འདུན་ཞལ་

གྲངས་ ༡༦ དང་། བྷུར་ཡ་ཏྱི་ནས་དགེ་འདུན་ཞལ་

གྲངས་ ༦༢  །ནང་སྩོག་ནས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་

༩ སྩོག་པྩོ་ནས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༩༣ དང་

། ཁལ་མུཀ་ནས་ ༨། ཨུ་རུ་སུ་ནས་ ༣། བཅས་ཁྱྩོན་

བསྩོམས་ ༣༨༨ ཙམ་འདུག དེ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

ཡྱིད་བྩོ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསར་བཞེངས་གནང་

བའྱི ་མཚམས་ཁང་གསར་པ་དེར་༸ཞབས་སྩོར་

འཁྩོད་སྐབས་ཡྱིད་བྩོ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་

འབེལ་ཡྩོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས། དེ་ཡང་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།23

མཚམས་ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད། དེ་རེས་མཚམས་

ཁང་ནང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སེ་ར་ལྡུན་ལ་ས་སྐྱའྱི་མཚམས་ཁང་

ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པྩོ་གཅྱིག་ཡྩོད། སྔ་མྩོ་ངྩོས་རང་དེར་

ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་བྩོད་ནས་ཡྩོང་བའྱི་ས་སྐྱའྱི་དགེ་

འདུན་པ་ཞྱིག་ཐུག་བྱུང་། དེས་བྩོད་ལ་ཡྩོད་སྐབས་

མཚམས་ཁང་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པྩོ་གཅྱིག་ཡྩོད་རེད། ཅེས་

གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོང་བ་ཡྱིན། ཞེས་

བརྩོད་ཀྱི་འདུག མཚམས་ཁང་ནང་ཡྩོང་བ་དེ་སྐྱྱིད་

པྩོ་གཏྩོང་ཆེད་མྱིན། འདྱིར་སྩོད་དགྩོས་དྩོན་རབ་ལ་

རྟྩོགས་པ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་ལམ་སྣེ་ཟྱིན་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་དགྩོས། མཐའ་མ་ལམ་སྣེ་ཟྱིན་མ་ཐུབ་ནའང་

དངྩོས་སུ་སྦྱངས་ནས་ལྩོ་གསུམ་ཆྩོས་གསུམ་དེ་འད་

རེད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་དགའ་

ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཁང་དུ་སར་ཡང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་

ནས་ཆྩོས་འབེལ་འཕྩོ་སྐྱྩོང་མཛད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་མྩོན་རྟ་དབང་དགྩོན་པས་ཆེ་བསྟྩོད་ཀྱི་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའྱི་མཛད་སྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་

སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གྱི་

བཀའ་ཆྩོས་གནང་ཡུལ་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་

གྱི་འདུ་ཁང་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་དབུ་ཞུགས་ཐྩོག རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བྩོན་ཆེན་

གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རེན་རྱི་ཇྱི་ཇུ་མཆྩོག་དང་ཀར་

ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བྩོན་ཆེན་ཨར་

ཝྱི་དེ་ཤྱི་པན་ཌེ་ (RV Deshpande) མཆྩོག ཨ་རུ་

ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་

བྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག དེ་བཞྱིན་

བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བྩོ་བཟང་སེང་གེ་

མཆྩོག་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བྩོན་རྒྱ་རྱི་སྒྩོལ་མ་མཆྩོག 

གཞན་ཡང་གནད་ཡྩོད་མྱི་སྣ་དང་། མྩོན་རྟ་དབང་ཁུལ་

གྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་ཆྩོས་ཞུ་བ་བཅས་

ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་དབུས་སུ་མྩོན་

རྟ་དབང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ཀྱིས་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་

དན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤྱིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དེ་

ནྱི་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་རྒྱ་

གར་དུ་ཉེན་གཡྩོལ་ཆེད་བཙན་བྱྩོལ་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་ཐྩོག་མར་མྩོན་རྟ་དབང་དགྩོན་དགའ་

ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེར་ཆྩོས་འབེལ་སྩལ་ནས་ད་བར་མྱི་

ལྩོ་ཧྲྱིལ་པྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་དུས་དན་སྲུང་

བརྱི་ཞུ་ཆེད་ཡྱིན་འདུག

 དེ་ཡང་མཛད་སྩོའྱི་ཐྩོག་མར་མྩོན་རྟ་དབང་

བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་

སེར་བྱེས་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱིས་མཛད་སྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་དང་། དགའ་ལྡན་ཚོགས་ཆེན་

དབུ་མཛད་ཆེན་མྩོ་ནས་ཤྱིས་བརྩོད་གསུང་འདྩོན་

གནང་། དེ་རེས་རྟ་དབང་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ་

དགྩོན་པའྱི་མཁན་པྩོ་གུ་རུ་སྤྲུལ་སྐུས་བཀའ་དྱིན་རེས་

དན་གྱི་གཟེངས་བསྟྩོད་བྩོད་ཡྱིག་ནང་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་

གྲུབ་མཚམས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་

གྲྩོས་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་བཀ་

ཤྱིས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གཟེངས་

བསྟྩོད་དབྱྱིན་སྐད་ནང་སྙན་སྒྩོན་ཞུས། དེ་རེས་མྩོན་

ཡུལ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 24

དན་གྱི་གཟེངས་བསྟྩོད་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་མནྜལ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན།༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལྩོ་ངྩོ་ 

༥༥ འཁྩོར་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན། ཞེས་པའྱི་དན་

རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་གཅྱིག་ཞལ་ཕེ་མཛད། དཔེ་དེབ་དེའྱི་

ནང་གཙོ་བྩོ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དེ་སྔ་རྟ་དབང་ཁུལ་དུ་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་དཔར་དང་མཛད་

འཕྱིན་ཁག་ཕྩོགས་བསྡུས་ཞུས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་འདུག

 དེ ་རེས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི ་ཡུལ་

སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲྩོ་

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། དེ་རྱིང་ངས་

མྩོན་ས་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་དང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

མངའ་གཞུང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ཞལ་བཞེས་མཛད་པར་སྩོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པྩོས་

འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ 

གྩོང་སྟེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་མྩོན་ཡུལ་གྱི་ཀེན་ཛ་མ་

ནྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་ཆུ་དངས་མ་ཟེར་བའྱི་ས་ཆ་དེར་ཐྩོག་

མར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ང་ཚོ་མྩོན་ཡུལ་གྱི་

མྱི་མང་རྣམས་ལ་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་ཞལ་

མཇལ་གྱི་བསྐལ་བཟང་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་ཡྩོད། དེ་རེས་

རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱྩོལ་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ནས་

ཆྩོས་འབེལ་ཐྩོག་མ་དེ་ཡང་མྩོན་ཡུལ་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་ཐྩོབ་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་དམྱིགས་

བསལ་དུས་ཚིགས་ཁྱད་

པར་ཅན་འདྱི་དན་གསྩོ་

ཞུ ་སད་འདྱི ་གར་མྩོན ་

ཡུལ་ནས་གཞུང་དམངས་

གཉྱིས ་བཅར ་ནས་ཆེ ་

བསྟྩོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་

འདྱི ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཞེས་གསུང་རེས་

ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱིའྱི་

མངའ་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བྩོན་

ཆེན ་མཆྩོག་གྱི ་གསུང་

འཕྱིན ་ཕུལ་བ ་དེ ་སྙན ་

སྒྩོན་ཞུས།

 དེ ་ ཡ ང ་ ག སུ ང ་

འཕྱིན ་ནང་འཁྩོད ་དྩོན། 

བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་གྱིས་

མྩོན་རྟ་དབང་དགྩོན་པར་

བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་ནས་

གྲངས་ཆ་ ༥༥ འཁྩོར་

བའྱི་དུས་ཚིགས་ར་ཆེན་དེའྱི་སྐབས་ངས་ནྩོ་བེལ་

ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་

རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱི་མངའ་སེའྱི་ནང་གྱི་

ནང་པ་ཚོས་དེ་རྱིང་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་

བ་མ་མཆྩོག་ལ་དགའ་ལྡན་དགྩོན་པའྱི་ནང་བཀའ་

དྱིན་རེས་དན་གྱི་དུས་ཚིགས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་

དེར་ང་རང་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་བྱུང་། བྩོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་ལྟ་བུའྱི་སྐྱེ་བུ་

དམ་པ་ང་ཚོའྱི་ཁྩོད་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཐྩོག་ང་ཚོས་

ཁྩོང་གྱི་བཀའ་སྩོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་རྩོལ་རྒྱུའྱི་གྩོ་

སྐབས་ཐྩོབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པྩོ་ཡྱིན། ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་

བ་མ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱྩོལ་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་རྱིམ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཁྱྩོན་

ཡྩོངས་ལ་ཁྩོང་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་ཆྩོས་ལུགས་

མཐུན་སྒྱིལ་སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་བཀའ་སྩོབ་དེ་དག་རྒྱ་

ཁྱབ་མཛད་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཁྩོང་གྱི་གསུང་ལ་བརྟེན་

ནས་ང་ཚོར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཞྱི་བདེའྱི ་ཉམས་

ལེན། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་བྱ་རྒྱུའྱི་བྩོ་སྩོབས་

སྐྱེ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་

མ་མཆྩོག་ནྱི་དུས་རབས་ ༢༡ གྱི་མེས་པྩོ་དམ་གན་

དྱིར་ངྩོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་པ་ནྱི་དྩོན་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དེང་སྐབས་འཐབ་འཁྲུག་དང་ཞེ་སང་གྱིས་བཟྱི་

བའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལྟ་བུ་དགྩོས་

ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་དབུ་ཁྱིད་སྙན་

གྲགས་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ནང་པའྱི་དགེ་

སྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབསམགྩོན་ཏཱ་

ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་གྱིས་ནང་ཆྩོས་འགྲེལ་བཤད་མཛད་

སྐབས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་ཐྩོག་

བདེན་འཚོལ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་རྱིག་པ་

དང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོར་འཛིན་ནས་ནང་ཆྩོས་འགྲེལ་

བརྩོད་མཛད་པ་དེས་དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་ནང་

ནང་ཆྩོས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་ནང་ཆྩོས་

ནྱི་གཞུང་ལུགས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ར་

སྤྩོད་མཛད་ཡྩོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ 

ལྩོར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་ནང་ཆྱིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་མཛད་པར་མྱི་མང་ཚོས་

དགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་གྱི་སྩོ་ནས་ངང་སྒུག་ཞུ་བཞྱིན་

འདུག ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་སྒྩོགས་སྦྱང་ཞུས།

 དེ ་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི ་ཆེས་

མཐྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བྩོན་ཆེན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།25

སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝྱི་དེ་ཤྱི་པན་ཌེ་ (R V Deshpan-

day) མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། ཐྩོག་

མར་ཕན་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་མང་

གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་

ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་དབུ་

ཁྱིད་གྲགས་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཞྱི་བདེའྱི་

དེད་དཔྩོན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་ཕན་ནས་ཐྩོག་

མར་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་འཕྩོད་བཞེས་དང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་

རྱིང་གནས་ཆེད་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་འདེབས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་

ནང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ནས་ང་ཚོར་མཇལ་རྒྱུའྱི་གྩོ་

སྐབས་ཐྩོབ་པ་ནྱི་བསྩོད་ནམས་ཞྱིག་ཡྱིན། ཀར་ན་ཊ་

ཀ་མངའ་སེ་དང་བྩོད་མྱིའྱི་དབར་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་

ཡྩོད། ནང་སྱིད་བཀའ་བྩོན་རྒྱ་རྱི་སྒྩོལ་མའྱི་མཚན་དེ་

རྱིང་ངས་འདྱིར་མ་ཞུས་ན་ངའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་མ་

བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་

འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ཁྩོང་གྱིས་བྩོད་མྱི་དང་ཀར་

ན་ཊ་ཀ་གཞུང་དབར་འབེལ་བ་ས་བརྟན་ཡྩོང་རྒྱུར་

དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་བརྒྱབ་ཡྩོད། ཕན་རང་ཉྱིད་

མངའ་སེའྱི་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བྩོན་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ཆ་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་

ལག་ཤེས་བཟྩོ་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་མངའ་

སེའྱི་ནང་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་

སྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐྩོག་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་

མང་དག་གཅྱིག་སེལ་ཟྱིན་ཡྩོད། དེ་དག་ཁྩོངས་ནས་

གཅྱིག་ནྱི་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༸ ཚེས་ཉྱིན་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་

གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་

ནས་ལས་གཞྱི་སེལ་བ་རེད། བྩོད་མྱི་ཚོའྱི་ལམ་བཟྩོ་

དང་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་ཆེད་

མངའ་གཞུང་ནས་ཧྱིན་སྩོར་འབུམ་ ༧༥ གཏྩོང་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཕན་རང་ཧ་ཅང་

སྐལ་བཟང་གྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྐུ་ཉྱིད་

མཆྩོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་ནང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཐུབ་པའྱི་རེ་འདུན་ཤུགས་དག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་རེས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སེའྱི་ནང་བྩོད་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གསར་བརེད་བྱུང་བ། 

ཞེས་དབྱྱིན་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པའྱི་དཔེ་དེབ་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་ལ་སྤན་བསྟར་ཞུས།

 དེ ་ རེས ་སྱིད ་སྐྱྩོང ་བྩོ ་བཟང ་སེང ་གེ ་

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། བྩོད་མྱིའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཚབ་

ཞུས་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱི་ནས་

ཕེབས་པའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་

འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕན་རང་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

རྟ་དབང་ལ་ཐྩོག་མར་བཙན་བྱྩོལ་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་སའྱི་ལམ་དེ་མཇལ་སྐབས་སེམས་ཚོར་ཧ་

ཅང་ཐེབས་བྱུང་། དེ་ནྱི་གཙོ་བྩོ་སྐབས་དེར་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བྩོད་མྱི་སྐྱབས་བཅྩོལ་

བ་ཁྱི་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅྩོལ་དུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད་ཅྱིང་དེའྱི་ཁྩོད་བྩོད་མྱི་རྒན་

པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོ་ཉྱིན་གཅྱིག་བྩོད་དུ་ཕྱིར་

ལྩོག་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་བསམས་པའྱི་རེ་བའྱི་ངང་ནས་

མྱི་ཚེ་རྫྩོགས་པ་དང་། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ རྱིང་སྐུ་ངལ་

ཚད་མེད་སྐྱྩོན་ནས་འཛམ་གྱིང་ཕྩོགས་གང་སར་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད། འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་

གྱིང་ཆེན་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་

ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

ནྱི་ཞྱི་བདེ་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ། མྱིའྱི་བཟང་

སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་སེལ་ཐབས་མཛད་མཁན་

རླབས་ཆེན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་ཞུས་

ནས་ཆེ་བསྟྩོད་དང་གཟེངས་རྟགས་གཙོ་ཆེ་བ་ ༡༥༠ 

ལྷག་ཕུལ་ཡྩོད། ལྷག་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བཙན་

བྱྩོལ་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་རེས་འཛམ་གྱིང་ཤར་

ནུབ་གང་སར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྩོགས་བཅུར་

ཁྱབ་པ་དང་ཡང་སྩོས་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དར་

འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་མཛད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་ང་ཚོ་

འཛམ་གྱིང་ཡྩོངས་ཀྱི་ནང་པ་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཧ་

ཅང་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་བྩོད་

མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་རེ་བའྱི་མྱིག་

འབུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཕན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་

གཉྱིས་དང་ལྷག་པར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་ནང་

བྩོད་མྱི་གྲངས་འབྩོར་ཆེ་ཤྩོས་དང་དགྩོན་སེ་གྲྭ་ཚང་

རྒྱ་ཆེ་ཤྩོས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་བཙུགས་ནས་སྩོབ་

གཉེར་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་ཡྩོང་རྒྱུར་མངའ་སེའྱི་

གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་

རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་

བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་།

 དེ ་རེས་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད ་བཀའ་བྩོན ་

གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རེན་རྱི་ཇྱི ་ཇུ་མཆྩོག་གྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། རྒྱ་གར་ནྱི་དུས་རྒྱུན་

འཕགས་ཡུལ་ཞེས་ཆྩོས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ལ་ངྩོས་

འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆྩོག་འདྱིར་༸ཞབས་སྩོར་

འཁྩོད་པ་དེ་བྱྱིན་རླབས་འཕར་མ་ཐྩོབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡྩོད། སྤྱིར་བྩོད་རྒྱ་འྩོག་ཏུ་ཤྩོར་བ་དེར་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

བྩོ་ཕམ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྐེན་ངན་གྲྩོགས་ཤར་གྱི་ཚུལ་

དུ་རྒྱ་གར་དུ་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་

མཆྩོག་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ནས་ཁྩོང་གྱི་ཞལ་མཇལ་

གསུང་ཐྩོས་ཀྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པ་འདྱི་ནྱི་གྲྩོགས་སུ་

ཤར་བ་ལྟ་བུ་རེད། བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་

བ་མ་མཆྩོག་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་གར་བ་མ་དང་

བྩོད་དེ་སྩོབ་མ་ཡྱིན། ཞེས་བཀའ་སྩོབ་སྩྩོལ་བཞྱིན་

ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་བཅས་

ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་

གྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་བ་མར་ངྩོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་

ཡྩོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་བྱམས་བརེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་

བའྱི་མཚོན་རྟགས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་

འཛམ་གྱིང་ནང་རྩོག་གྲ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་མཐྩོང་བཞྱིན་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་དེ་

བས་དགྩོས་མཁྩོ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་དང་རྒྱ་གར་

གཉྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་བྩོ་གཉྱིས་ཡྱིན་པར་

ངྩོས་འཛིན་བྱེད་ཆྩོག་ཀང་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་

ཆ་ནས་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན། འཕགས་བྩོད་ཡུལ་གཉྱིས་

ཀས་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་

ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། ལྷག་པར་ཡུལ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 26

གཉྱིས་དམ་ཚིག་རྩོག་ར་ཆྱིག་སྒྱིལ་བཟྩོ་གནང་མཁན་

ནྱི་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་

གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་ཀྱི ་ཆྩོས་དང་རྱིག་

གཞུང་དེ་དག་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་དར་སེལ་

མཛད་པ་དེར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་

མཆྩོག་གྱིས་མཛད་པ་ལྟར་སུ་གཅྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་

གནང་ཐབས་བལ། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ས་ཕྩོགས་གང་དུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡང་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་

མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕན་རང་སེར་ལ་མཚོན་ནའང་སྐུ་

ཉྱིད་མཆྩོག་ཡང་ཡང་མཇལ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པ་ནྱི་

ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་

ཡྩོད། སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའྱི་

སྩོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས།དེ་ནས་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་མྩོན་གྩོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཀར་ན་ཊ་

ཀ་མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་འྩོག་ཡ་ཏྱི་ནྱི་ཝ་

སྱི། (Yatri Niwas) ཞེས་མགྲྩོན་ཁང་གསར་རྒྱག་

གྱི་ལས་གཞྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་

དན་གྱི་མཛད་སྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་

སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གྱི་

བཀའ་ཆྩོས་གནང་ཡུལ་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་

གྱི་འདུ་ཁང་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་དབུ་ཞུགས་ཐྩོག རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བྩོན་ཆེན་

གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རེན་རྱི་ཇྱི་ཇུ་མཆྩོག་དང་ཀར་

ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བྩོན་ཆེན་ཨར་

ཝྱི་དེ་ཤྱི་པན་ཌེ་ (RV Deshpande) མཆྩོག ཨ་རུ་

ནཱ་ཅལ་པར་དེ་ཤྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་

བྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག དེ་བཞྱིན་

བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བྩོ་བཟང་སེང་གེ་

མཆྩོག་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བྩོན་རྒྱ་རྱི་སྒྩོལ་མ་མཆྩོག 

གཞན་ཡང་གནད་ཡྩོད་མྱི་སྣ་ཁག་གཅྱིག མྩོན་རྟ་དབང་

ཁུལ་ནས་བཅར་བའྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་

ཆྩོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་

བའྱི་དབུས་སུ་མྩོན་རྟ་དབང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་

ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་

བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤྱིག་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ཡྩོད།

 སྐབས་དེར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེ་རྱིང་འདྱིར་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་

བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་ཤར་

བྱང་ཆྩོས་རེ་རྣམ་གཉྱིས་དང་མངའ་སེ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་

བྩོན་ཆེན་དང་འབེལ་ཡྩོད་མྱི་སྣ། དེ་བཞྱིན་ཆྩོས་ཞུ་བ་

བཅས་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རྱིང་འདྱིར་ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཐྩོག་ནས་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡྩོ་བ་མེད་པ་མྩོན་གྱི་

སེར་སྐྱ་མྱི་མང་དང་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་བཅས་

ཁྱེད་ཚོས་འདྱིར་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ས་ཐྩོག་ཏུ་བསེབས་

ནས་ཆྩོས་འབེལ་དང་པྩོ་དེ། རྟ་དབང་དགྩོན་པར་བྱས་

ནས་ལྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་

མཛད་སྩོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ ཕྱིན་པའྱི་དཔར་

དེབ་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བྩོད་ས་

བརྒལ་ནས་ཀེན་ཛ་མ་ནྱི་ལ་བསེབས་རེས་རྟ་དབང་དུ་

འབྱྩོར་བ་རེད། དེ་དུས་ངྩོས་རང་མང་མང་ལ་མ་བསེབ་

ཙམ་ལ་རྒྱུ་ཚད་ན་བྱུང་། མང་མང་དུ་མཚན་གཅྱིག་

གྲྩོང་གསེབ་ཀྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ནང་བསད། དེ་ནས་ཀེན་

ཛ་མ་ནྱིར་བསེབས་སྐབས་གཟུགས་པྩོ་དེ་ཙམ་བདེ་པྩོ་

མེད། ཀེན་ཛ་མ་ནྱིར་བསེབས་སྐབས་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་

རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་སྔ་བྩོད་དུ་

བསད་མྩོང་མཁན་མྱི་ནྩོན་ (Menon) དང་སྐད་བསྒྱུར། 

དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོ་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་བྱེད་མཁན་

ཞྱིག་ཡྩོད།ར་བའྱི་དེ་སྔ་བྩོད་ཁམས་ནས་ཡྩོང་བའྱི་རྒྱ་

གར་ཁམས་པ་ཀ་ལྩོན་སྦུག་ལ་སྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྩོད། 

ཁྩོང་རྣམས་བསེབས་བྱུང་། མེ་ནྩོན་ལྷ་ས་བདེ་སྐྱྱིད་

གྱིང་ཁར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་གང་ཙམ་

སྩོད་མྩོང་ཡྩོད། ཁྩོང་ཚོའྱི་གདྩོང་པ་མཐྩོང་སྐབས་ཚོར་

བ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཉེན་ཁ་ལས་གྲྩོལ་

བ་རེད། མྱི་ནྩོན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྩོན་ནེ་ཧ་

རུ་རང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཞེས་པའྱི་བར་ལན་གནང་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁྱེད་

ཚོ་མྩོན་པ་ཚོར་ཞྭ་མྩོ་ནག་པྩོ་ཞྱིག་གྩོན་རྒྱུ་ཡྩོད། ཕལ་

ཆེར་ཆར་པའྱི་ནང་འགྲྩོ་རྒྱུར་འབེལ་བ་ཞྱིག་མེད་འགྲྩོ། 

སྣེ་རྱིང་པྩོ་བྱས་ནས་ཆར་པ་བཏང་ན་ཆར་ཐྱིགས་སྣེ་

ནས་མར་འགྲྩོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྱེད་ཚོས་དངྩོས་གནས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།27

དང་གནས་ལྷག་བསམ་གཡྩོ་བ་མེད་པར་དགའ་ཞེན་

རེ་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚོ་ཙམ་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་

བྩོད་མྱི་བྩོས་བྱྩོལ་དུ་ཡྩོང་མཁན་རྣམས་ལ་རྩོགས་རམ་

གང་ཐུབ་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། ད་ལྩོ་ཁྱེད་ཚོར་དཀའ་

ངལ་འཕད་སྩོང་། ཞེས་བརྩོད་འདུག་པ་གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་། 

དངྩོས་གནས་ཤ་ཚ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཁྱེད་ཚོའྱི་

མྩོན་ཙམ་དེ་ཟ་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་བྱུང་འདུག དུས་ཚོད་དེ་འད་

ཞྱིག་ཤར་བ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལྩོ་ ༥༥ ཕྱིན་

པ་རེད། ལྩོ་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྱི་ཚོས་

དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན། དེ་བཞྱིན་ཕ་མེས་ནས་ཡྩོད་

པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་

ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་གཅྱིག་

པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གང་ལྟར་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཀྱི་ནཱ་

ལེནྡྲ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་རྱིག་གནས་ཚང་མའྱི་སྩོབ་སྦྱྩོང་

བྱེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་

ནཱ་ལེནྡྲ་བརྩོད་སྐབས་དགྩོན་པ་ལྟ་བུ་ཚོགས་ཚོགས་

ནས་སྩོད་ས་དེ་འད་རེད་མྱིན་འདུག མཁས་པའྱི་འབྱུང་

གནས། རྱིག་གནས་ཚང་མ་ཡྩོད་ས་ཞྱིག་རེད། ང་

ཚོ་བྩོད་ལ་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་བརྩོད་

སྩོལ་ཡྩོད། དེས་མཚོན་པའྱི་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཀྱི་རྱིག་

གནས་ཚང་མ་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ས་རེད།

 ང་ཚོ ་བྩོད་ལ་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོའྱི ་

ཐུགས་རེ་བཀྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་

ནས་བཟུང་ནཱ་ལེནྡྲ་རང་གྱི་ཕག་སྩོལ་དྱི་མ་མེད་པ་

ཞྱིག་བྩོད་ལ་ཚུགས་ནས་ཡྩོད་པ་འདྱི་བྩོད་མྱི་གཅྱིག་

པུའྱི་དྩོན་དག་མ་རེད། འདྱི་ནང་པ་ཡྩོངས་རྫྩོགས་ལ་

ཁེ་ཕན་ཡྩོད། ལྷག་པར་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གཞུང་ནང་ལྟ་གྲུབ་

དང་། དེ་བཞྱིན་བརྟག་དཔད་བྱེད་རྒྱུ། ཆྩོས་གང་དང་

གང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྩོན་དག་གཅྱིག་དང་འཕད་མ་

ཐག་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་གང་ཡྱིན་ནམ་

ཞེས་བརྟག་དཔད་བྱེད་རྒྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་

བཞག་ཡྩོད། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུ་རེད་

བསམས་ནས་བཞག་ན་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་གྱི་མ་རེད། དེ་

གང་ཡྱིན་ནམ། གནད་དགག་གང་ཡྱིན་ནམ། དགྩོས་

པ་དང་ཉྱིང་དགྩོས་གང་ཡྱིན་ནམ། ཞེས་བརད་གཅྩོད་

བྱས་ན་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་གྱི་རེད། དེར་

བརྟེན་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་བྩོད་མྱི་སྩོབ་སྦྱྩོང་

བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་སྩོ་ཕེ་ནས་མྱི་འད་

བ་ཞྱིག་ཡྩོད། དེ་འད་འདྱི་ང་ཚོ་བྩོད་མྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གཅེས་ནྩོར་ཙམ་མྱིན་པར་ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་ཧ་

ལམ་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྟབས། འདྱི་ང་ཚོས་གལ་

ཆེན་པྩོར་བརྱིས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་མཐུན་

རྐེན་འཛོམས་པྩོ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་། བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཁག་

དེ་དག་བཙུགས་ནས་ཡྩོད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་ངྩོ་ཤེས་འཛམ་

གྱིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 

ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཕྩོགས་སུ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ནང་

ཚན་ནས་ན་ལེནྜའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་གཅྱིག་གྱུར་

ཡྱིན་པ་རྒྱའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས། ཉྱི་ཧྩོང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། ཀྩོ་

རྱི་ཡའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་བྱེད་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་དེང་

དུས་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ན་ལེནྜའྱི་

ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དེ་བདག་པྩོ་

རྒྱག་རྒྱུ། བྩོད་མྱིའྱི་འཚོ་བ་རང་འཚོ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་བཅས་བཟུང་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ནང་

ནེ་ཧ་རུ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། སྐབས་དེར་ནེ་ཧ་

རུས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མངའ་སེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་འབྩོད་

སྐུལ་གནང་སྐབས་བར་ལན་ཡག་ཤྩོས་དེ་སྐབས་དེར་

མེ་སྩོར་རམ་ད་ལྟའྱི་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེ་ནས་བྱུང་

བ་རེད། མངའ་སེའྱི་བྩོན་ཆེན་ནྱི་ཇྱི་ལྱིང་ག་པ་མཆྩོག་

ངྩོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོར་ངྩོ་ཤེས་རེད། ཁྩོང་

གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྩོ་སྣང་དང་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་

ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྩོང་།

 དེ་ནས་ཐྩོག་མར་སེལ་ཀྩོབ་དང་དེ་རེས་

མྩོན་གྩོ་གཞྱིས་ཆགས་ཚུགས་པ་རེད། དེ་ནས་རྱིམ་

བཞྱིན་ཀྩོ་ལེ་གལ་དང་ཧུན་སུར་སྩོགས་ཚུགས་པ་

རེད། ད་ལྟ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས་ལམ་

བཟྩོ་དང་མགྲྩོན་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དགྩོངས་པ་བཞེས་པ་

དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ཡྩོད་པའྱི་བཤད་

གྲྭ་ཁག་དང་དགྩོན་པ་ཆུང་ཆུང་གྱི་གྲས་མང་པྩོ་ཡྩོད། 

དེ་ཚོའྱི་སྐྩོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བཤད་གྲྭ་སྤུས་

དག་ཡྩོད་པ་དེ་དག་སྤྱིར་སྟངས་དགྩོན་པ་ཞྱིག་མ་

རེད། སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་

ཡྩོད། སྔ་མྩོ་ནཱ་ལེནྡྲ་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཀྱི་གཙུག་ལག་

སྩོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐྱར་གསྩོ་

བྱ་རྒྱུ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་

གྲྭའྱི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ཚང་ཡྩོད། ཚད་མ་རྱིག་པ་ཞེ་དག་སྩོབ་

བཞྱིན་ཡྩོད། དེའྱི་ཐྩོག་ལ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་འདྱིར་

ཚན་རྱིག་བསབ་རྒྱུ་འགྩོ་ཚུགས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ད་

ཆ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཚང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོབ་

སྦྱྩོང་བྱེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུར་

ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། དངྩོས་གནས་དང་གནས་
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༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་

མྩོན་གྩོ་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་ནང་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྱང་

ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་འཕྩོ་སྐྱྩོང་ཉྱིན་

བཞྱི་པའྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་བག་གཡབ་

སྐྱབས་མགྩོན་བྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱིས་དབུ་ཁྱིད་དེ་མདྩོ་ཁམས་བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མྱི་

མང་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་

ཡྩོད། དེ་ཡང་ཐྩོག་མར་བག་གཡབ་སྐྱབས་མགྩོན་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་མནྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

ཞུས་རེས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་མ་ཞུས་གྩོང་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེ་རྱིང་

དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་འདྱིར་དད་

པ་དམ་ཚིག་གཡྩོ་བ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འདུན་པ་རེ་

གཅྱིག་པའྱི་སྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་དགྩོས་ཡྩོད་

ཅེས་བརྩོད་མཁན་འགའ་ཤས་བྱུང་། དེ་རྱིང་འདྱིར་

བག་གཡབ་མྱི་ཁྩོངས་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་བརྟན་བཞུགས་

གཅྱིག་འདྱི་ག་བག་གཡབ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དབུ་ཁྱིད་

མཛད་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད། བག་གཡབ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ལྷ་སའྱི་སྩོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མྱི་

ཡྱིན་པ་ཡྩོད། སྐབས་དེ་དུས་ནས་ངྩོ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། 

འདྱིར་རྒྱ་གར་དུ་བསེབས་ནས་རྱིན་པྩོ་ཆེས་ལས་

འགན་རྱིམ་པར་འཁྱེར་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་

སྩོང་། བར་སྐབས་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཇར་མན་དུ་བཞུགས་

ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་

དྩོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཁྩོང་ཚོའྱི་རེ་འདྩོད་བཀྩོང་རྒྱུ་

དང་། བར་སྐབས་བྩོད་ཁང་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་ཁ་

སེང་ངྩོས་རང་དེར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་

བྱས་པ་རེད། རྩོག་གྲ་གཅྱིག་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཐྩོག་མ་དྩོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ནས་ཀང་བསྟེན་པ་རེད། 

ཕྱིས་སུ་ངྩོས་ཀྱིས་དེར་སེག་བཅད་བརར་གསུམ་གྱི་

དཔད་པ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་

དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པ་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐྩོག་ནས་

བརྟག་དཔད་བྱས་རེས་དངྩོས་གནས་ཡྱིན་ལུགས་

གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ངྩོས་ཀྱིས་མར་གསལ་པྩོ་ཆགས་

ཡྩོང་དུས་རྱིན་པྩོ་ཆེས་ཐེ་ཚོམ་སྩོམ་གཉྱིས་མེ་པར་

ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི ་སྩོ ་ནས་རྒྱལ་བའྱི ་

དགྩོངས་པ་སྤྱི་དང་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཡབ་སས་ཀྱི་

དགྩོངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་སྟྩོན་བྱས་པ་དེར་

རྱིན་པྩོ་ཆེས་ཤར་བསྐྱྩོད་གནང་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་

ཐག་གནང་སྩོང་། དེར་བརྟེན་རྱིན་པྩོ་ཆེར་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ལྟ་སྐྱྩོང་བྱེད་དགྩོས་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ངྩོས་

ལ་ཡྩོད། ཚུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྩོ་འགེལ་བྱས་ན་

དེ་ལ་དཔགས་པ་ཕར་ལྟ་སྐྱྩོང་བྱེད་དགྩོས་ཀྱི་རེད། 

དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་བག་གཡབ་བརྟན་བཞུགས་འདྱི་

གཞན་དང་མ་བསེས་བར་བག་གཡབ་པ་ཚོ་ཁེ་གཙང་

བྱས་ནས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས་འདུག དུས་

ཚོད་ཆ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གཞན་དང་ཟླ་སྒྱིལ་

གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་མ་ཡྱིན་དགུ་ཡྱིན་

ཀྱི་དེང་དུས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་བཟྩོ་རྱིག་པའྱི་

ནང་ཚན་རྱིག་བཅུག་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་

བཤད་གྲྭ་ཁག་དེ་དག་ནང་གནའ་རབས་དང་དེང་དུས་

ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཆ་ཚང་ཡྩོད་པའྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་

ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞྱིན་

ཡྩོད། འདྱིར་སྩོབ་གཉེར་རྒྱག་མཁན་ཚོ་དང་མཁན་པྩོ་

ལས་ཟུར། དེ་བཞྱིན་དཔེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཚོས་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱེད་ཀྱི་

ཡྩོད། ད་དུང་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུར་གྩོ་བསྡུར་

བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཆྩོག་ཤེས་བྱས་ནས་སྩོད་ཀྱི་མེད།

 ཁ་སྱིང་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་དང་

སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ལྩོ་འགའ་ཤས་གྩོང་ནས་

ཤེས་ཡྩོན་བརེ་ལེན་གྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཚུགས་འདུག 

དེར་དཔེ་ལྟས་ནས་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གཞན་ཚོས་དེ་

ལྟར་བྱས་ན་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། དེ་

ནྱི་ངྩོས་ཀྱི་ལྩོ་སུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་དང་གྩོ་བསྡུར་

བྱས་པའྱི་ཉམས་མྩོང་ཡྩོད། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚན་རྱིག་པ་ལ་དེ་ཙམ་ཕྱུག་པྩོ་མེད། 

ཚན་རྱིག་ནང་བཤད་པའྱི་རྡུལ་ཕན་སྐྩོར་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་

གཞུང་ནང་སྤྱིར་སྟངས་ཡྩོད་ཀང་དེ་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་

པྩོ་མེད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།29

བྱས་ནས་དེ་འགྲྱིག་གྱི་རེད་བྱས་པ་ཡྱིན། ཞེས་ཞལ་

ཤྩོབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་སྩོབ་མཇུག་བསྩོམས་མཛད་

རེས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་འགྩོ་འཛུགས་

གནང་སྟེ་བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱི་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་

བརྟན་པའྱི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བག་གཡབ་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་

དྩོལ་རྒྱལ་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་

མྩོན་གྩོ་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་ནང་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྱང་

ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གྱི་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་

སྔ་དྩོ་བག་གཡབ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་བྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་མཆྩོག་

གྱིས་དབུ་ཁྱིད་གནང་སྟེ་བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མང་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་

པའྱི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད། བརྟན་

བཞུགས་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། གྩོང་དུ་བག་གཡབ་རྱིན་

པྩོ་ཆེས་བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་སྤྱིའྱི་སྤྱི་མགྲྱིན་

གྱི་ཐྩོག་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་

རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིན་པྩོ་ཆེས་གསྩོལ་

འདེབས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་འདུག གཤམ་དེར་

དྩོལ་རྒྱལ་སྐྩོར་དེ་དག་རྱིན་པྩོ་ཆེ་རང་གྱིས་དངྩོས་

ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དེ་དག་འགྲེལ་བཤད་སྐྱྩོན་ནས་ཧ་

ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་བག་གཡབ་

པ་བྱེས་དང་བྩོད་ནང་དུ་ཡྩོད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་

འད། དེ་ཚོའྱི་གྲས་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་

དཔད་དགྩོས། རྩོངས་དད་དང་ལྐུག་པ་དེ་འད་བྱ་རྒྱུ་

མེད། ཤེས་སྩོང་ངམ། དངྩོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་

རྒྱུ་མཚན་གང་འདུག དེར་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་རྱིན་པྩོ་ཆེས་གསུང་བཤད་

འདྱིས་ཕན་བུ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་

ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་འདུག མཇུག་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་མ་

འྩོངས་པར་གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡྩོང་སྐབས་

ངྩོས་རང་བག་གཡབ་ཏུ་ཡྩོང་རྩོགས་ཞེས་འདྱི་འད་

ཞྱིག་གསུངས་བྱུང་།

 སྔ་མྩོ་འདྱིར་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་དྩོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་སྐབས་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཚོགས་ཁང་

རྱིང་པའྱི་ནང་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་བརྩོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱེད་

ཚོ་བགྲེས་པ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་དན་གྱི་ཡྩོད་ངེས་རེད། 

ཁྱེད་ཚོས་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསྩོལ་མཚམས་བཞག་

ནས་གཙང་མ་བྱས་ན་འགྲྱིག་པ་རེད། འྩོན་ཀང་ཁྱེད་

ཚོས་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསྩོལ་མཚམས་འཇྩོག་མ་

བྱས་པར་དེ་མུར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ངྩོས་རང་ཕྱིན་

ཆད་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་གྩོམ་པ་སྩོ་རྒྱུ་མྱིན། ཞེས་ངྩོས་

ཀྱིས་བརྩོད་པ་དེ་དན་གྱི་འདུག་གམ། ཤར་རེ་མཁན་

པྩོས་དན་གྱི་འདུག་གམ། དེ་དུས་དེ་འད་བརྩོད་པ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡང་དེ་མཚུངས་བརྩོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁྱེད་ཚོས་ངྩོས་ལ་ཡྩོང་རྩོགས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་སྩོག་ལ་ཉེན་ཁ་བརྱི་དགྩོས་ས་

དེར་ངྩོས་རང་གང་བྱས་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་སམ། འགྲྩོ་

ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་

སྲུང་སྐྱྩོབ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་བཞྱིན་

འདུག ངྩོས་རང་ཕྱི་རྒྱལ་གང་དུ་བསྐྱྩོད་ཀང་དྩོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་སྩོག་ལ་

ཉེན་ཁ་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་དེ་

འད་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་རང་གང་བྱས་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་རེད་

དམ། ཁྱེད་ཚོས་ངྩོས་སྐད་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་ཀང་འགྲྩོ་

དང་མྱི་འགྲྩོ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་རང་དབང་རེད། འགྲྩོ་བ་ལ་

འགྲྩོ་སྟངས་ཡྩོད། དངྩོས་གནས་ཁ་ལ་ཉན་མཁན་ཞྱིག་

དང་དད་པ་དམ་ཚིག་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བ་མ་ཕྱིན་

ན་དགྩོས་པ་ཡྩོད། དད་པ་དམ་ཚིག་མེད་ན་ངྩོས་རང་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགྲྩོ་དགྩོས། ངྩོས་རང་ཚོང་པ་ཡྱིན་ན་ཚོང་

རྒྱག་ཏུ་འགྲྩོ་ཆྩོག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་བག་གཡབ་

པ་ཚོར་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་།དེང་སང་ཆབ་མདྩོར་དྩོལ་

རྒྱལ་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་གང་ཙམ་བསྟེན་བཞྱིན་འདུག ཁྩོ་

པ་ཚོས་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་ནས་ཕན་ཐྩོགས་འདུག་ན་

རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡྩོད། ཁྱད་གང་ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་

ངྩོས་རང་འགྲྩོ་རྒྱུ་ནམ་ཡང་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། གཞྱིས་

བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཤྱིག་ཡྩོང་འདྩོག་ཁ་པྩོ་རེད། དེ་

བྱུང་མཚམས་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོའྱི་དགྩོན་

པའྱི་ནང་ངྩོས་རང་འགྲྩོ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། ངྩོས་

རང་སྐད་བཏང་ཡང་ངྩོས་ཀྱི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན་ཆྩོ་གང་

ཡང་མེད། ཁྱི་བྱང་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་ཡང་སྱིད་མཆྩོག་སྤྲུལ་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་སྔ་མྩོ་ནས་ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ངྩོས་

ཀྱིས་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་སྐྩོར་ལ་ཁུར་ཧ་ཅང་བངས་པ་ཡྱིན། 

ཁྱི་བྱང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཉེ་ལམ་སྩོག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་འདུག 

སྩོག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་སྐབས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡྩོངས་འཛིན་

གྱི་ཡང་སྱིད་ཡྱིན། ཞེས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་མྱིང་

དེ་འཁྱེར་དགྩོས་འདུག ངྩོ་ཐྩོག་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་ས་

ཐྩོག་ལ་ངྩོས་རང་༸རྒྱལ་དབང་རྫུན་མ་རེད། ཅེས་

བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་རྫུན་མ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་པ་

འདུག ངྩོས་རང་༸རྒྱལ་དབང་རྫུན་མ་རེད། ཅེས་

ངྩོས་རང་༸རྒྱལ་དབང་གྱི་ཁྱི་འདྱི་ནས་དགྩོངས་པ་ཞུ་

རྒྱུ་ཞྱིག་རག་རྩོགས་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་

བ་འདུག དེ་འད་བྱུང་ན་ངྩོས་རང་ཁ་འདྩོན་དགེ་སྦྱྩོང་

འད་བྱས་ནས་སྩོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་བ་

འདུག དེར་བརྟེན་ཚུར་ཕྩོགས་དེར་༸རྒྱལ་དབང་རྫུན་

མ་རེད་ཟེབརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཁ་སྱིང་ངྩོས་རང་ཨ་རྱིར་

བསྐྱྩོད་སྐབས་དྩོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་འད་པར་

གཅྱིག་འཁྱེར་འདུག སྙྱིང་རེ། གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། 

ངྩོས་རང་ཡ་ང་སྙྱིང་རེ་སྐྱེ་བ་མ་གཏྩོགས་ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་གྱི་

མྱི་འདུག འད་པར་དེ་ངྩོས་རང་ལྷ་ཁང་འད་མྱིན་ནང་

བསྐྱྩོད་སྐབས་ཆྩོས་བརྒྱུད་དེ་དང་དེར་གུས་བཀུར་

བྱས་ནས་ཁྩོང་ཚོས་ངྩོས་ལ་ཞྭ་མྩོ་གཡྩོག་སྐབས་གྩོན་

ནས་སྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སྔ་མྩོ་ལྡྱི་ལྱིར་ཁ་ཆེའྱི་

ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ནང་ངྩོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ཞྭ་མྩོ་གྩོན་པའྱི་

འད་པར་དེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དྩོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་

འཁྱེར་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཁ་ཆེ་རེད། ཅེས་

ཟེར་གྱི་འདུག ཚུར་ཕྩོགས་དེར་ངྩོས་ལ་༸རྒྱལ་དབང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 30

རྫུན་མ་རེད། ཟེར་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། ཕར་

ཕྩོགས་དེར་མྱིང་དེ་བེད་སྤྩོད་བྱས་ན་ཁེ་ཕན་ཡྩོད་ས་

ཞྱིག་ལ་༸རྒྱལ་དབང་གྱི་ཡྩོངས་འཛིན་གྱི་ཡང་སྱིད་

ཡྱིན། ཞེས་ཁེ་ཕན་བངས་ཀྱི་ཡྩོད། དེ་འདའྱི་མགྩོ་བདེ་

ཁ་གཏྱིང་མ་མཚུངས་པ་དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་

པྩོ་གང་ཡང་མེད། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་

དང་འགལ་གྱི་རེད། དེ་ཡང་ངྩོས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་

ཡྱིན། བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་སྩོ་སྩོའྱི་རང་དབང་རེད། 

བསྟེན་ན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་དམ་

ཚིག་ཉམས་ཡྩོད། སྐུ་གྩོང་མ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་

ཡྩོད། ཁྱི་ཆེན་ངག་དབང་མཆྩོག་ལྡན་དང་དམ་ཚིག་

ཉམས་ཡྩོད། ཁྱི་ཆེན་ངག་དབང་མཆྩོག་ལྡན་དང་

དམ་ཚིག་ཉམས་དུས་༸རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཡྩོད། སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་

དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དེ་

ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཚོ་བག་གཡབ་པ་ཚོ་

དང་ཆབ་མདྩོ་བའང་འགའ་ཤས་ཡྩོད། ཁྱེད་ཚོས་གྩོ་

བྱུང་ངམ། ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད་ན་ངྩོས་ཀྱིས་བརྩོད་

པ་དེར་བརྟག་དཔད་བྱྩོས། རྒྱུ་མཚན་མཐྩོང་ན་དེར་

ཉྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་བརྩོད་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐྩོང་ན་

དེར་དགག་པ་རྒྱྩོབ་ཤྩོག ཧམ་པ་བྱས་ནས་དགག་པ་

བརྒྱབ་ན་ཕན་རྒྱུ་མེད། ལྩོ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་

ཡྩོད་པ་དེ་དག་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐྩོག་ནས་

མར་གྩོ་རྱིམ་བསྒྱིགས་ཏེ་དེབ་བཏྩོན་ཡྩོད། དེར་དགག་

པ་རྒྱག་དགྩོས་པ་ལས་གཞན་ཞེད་སྣང་སྐུལ་ན་ཕན་

ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། །

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་མཁའ་འགྲྩོ་བསུན་བཟླྩོག་གྱི་ཆྩོ་གའྱི་

སྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་

བཀའ་ཆྩོས་རེ་ཞྱིག་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་

རྒྱ་གར་ལྷྩོ ་ཕྩོགས་མྩོན་གྩོ ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་དཔལ་དགའ་ལྡན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་གྱི་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་ཆེན་

མྩོའྱི་ནང་ཞྭ་དམར་ལམ་རྱིམ་དང་ལམ་རྱིམ་རྣམ་གྲྩོལ་

ལག་བཅངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཆྩོས་འབེལ་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་

སྔ་དྩོ་ཐྩོག་མར། མྩོན་གྩོ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་དང་རྫ་

ཆུ་ཁ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱིས་གདུང་ཤུགས་

དག་པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་དང་འབེལ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་མཁའ་འགྲྩོ་

བསུན་བཟླྩོག་དང་འབེལ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་ལྟར་

འབུལ་ཞུས་སྩོང་།

 སྐབས་དེར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མྩོན་

གྩོ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

དྩོན། དེ་རྱིང་རྫ་ཆུ་ཁ་པ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་དང་མྩོན་

གྩོ་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་ཚོས་བརྟན་བཞུགས་ཤྱིག་གྩོ་སྒྱིག་

བྱས་པ་རེད། དུས་ཚོད་མེད་སྟབས་བརྟན་བཞུགས་

གཉྱིས་པྩོ་ཟླ་བསྒྱིལ་བཏང་བ་དེ་འད་རེད། ཁ་སྱིང་

བག་གཡབ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་

བག་གཡབ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་

བཞུགས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བ་ལྟར་དེ་རྱིང་འདྱིར་གཞྱིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལུས་པྩོ་དངྩོས་སུ་

འདྱིར་བསེབས་མ་ཐུབ་ཀང་སེམས་ནང་དད་པ་དམ་

ཚིག་གཡྩོ་བ་མེད་པར་རྱི་རབ་བཞྱིན་ས་བརྟན་ཐྩོག་

གནས་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརྟན་བཞུགས་

འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐྩོར་གསུང་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་

འདྱིར་བྩོད་ནས་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཕེབས་མ་ཐུབ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་

ཚབ་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་དགྩོས།

 ཕྩོགས་མཚུངས་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིར་

འགྩོ་སྟྩོད་སྐབས་མྱི་མང་རྣམས་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་པྩོ་ཡྩོད། 

བར་སྐབས་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་ཕན་བུ་དག་ཏུ་ཕྱིན་

ནས་ཁྱེད་ཚོའྱི་ངྩོ་མདྩོང་ཡང་དག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག ད་

དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གཞྱི་མྱི་སྟྩོང་ཕག་འགའ་ཤས་

ནང་གསྱིང་གསྱིང་དུ་སྐྱྩོ་བྩོ་དེ་འད་ལྷག་སྩོད་ཀྱི་འདུག 

སྔ་མྩོ་ང་ཚོས་ངལ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ་འད་

ཆེད་མངགས་བཙུགས་པ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་

ཁྱེད་ཚོ་གཞྱི་འགྩོ་བདེ་དྩོན་གྱིས་མཚོན་པས་ཁྱེད་

ཚོས་མྱི་སྐྱྩོ་པྩོ་བདེ་སྡུག་ཞུ་མ་ནུས་ནས་སྐྱྩོ་བྩོ་བྱས་

ནས་ལུས་པ་དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ལྟ་དགྩོས། ཁུག་

ཁུག་གསྱིང་གསྱིང་ལ་མ་ལུས་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས། 

དམན་ལ་ལྷག་པར་བརེ་བ་ཟེར་བ་དེ ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གསུང་གྱི་

ཡྩོད། ང་རང་ཚོ་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་

དུས་སྐྱྩོ་བྩོ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལྟ་རྟྩོགས་བྱ་རྒྱུ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།31

དམྱིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་བཞྱིན་སེལ་

ཀྩོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་ག་མྩོན་གྩོ་

ཡྱིན་ནའང་རེད། གྲྭ་ས་ཆེན་པྩོ་ཁག་འགའ་ཤས་ཡྩོད། 

གྲྭ་ས་ཚོར་སྦྱྱིན་བདག་རྩོགས་རམ་བྱེད་མཁན་ཡྩོང་

གྱི་ཡྩོད། གྲྭ་ཚང་སྩོ་སྩོའྱི་ཁུངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

སྩོབ་སྦྱྩོང་དང་འཕྩོད་བསྟེན་ཐྩོག་སེམས་ཁུར་བངས། 

ཁ་སྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་འབྩོད་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་

ནས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ལ། བྱེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད།

 དེ་བཞྱིན་འཕྩོད་བསྟེན་ཐྩོག་ལ་ཁུར་བངས་

ནས་ཡག་ཐག་ཆྩོད་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་

ཆགས་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་གདན་ས་ག་པར་ཡྩོད་སར་སྩོ་

སྩོ་སྩོ་སྩོའྱི་ཁུངས་སུ་མྱི་སྐྱྩོ་པྩོ་ལྷག་པ་དེ་དག་དང་། 

ལྷག་པར་ཕ་མ་སྐྱྩོ་བྩོ་མཐུན་རྐེན་མེད་པ། དེ་བཞྱིན་

ཕྲུ་གུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཐྩོན་ནས་མཐྩོ་

སྩོབ་ཏུ་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འདྩོད་པ་དང་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་བྩོ་

རྱིག་དཀ་བ་ཡྩོད་ཀང་སྐྱྩོ་བྩོ་བྱས་ནས་མཐུན་རྐེན་མ་

འདེང་པ་དེ་འད་ཡྩོད་མེད་གཞྱི་འགྩོ་བདེ་དྩོན་གྱི་ཐྩོག་

ནས་རྒྱུས་ཡྩོད་བྱྩོས། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ཐྩོག་ནས་

ཕན་བུ་ཕན་ཐྩོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དེ་འད་གནང་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་གྱིན་རྫ་ཆུ་ཁ་པའྱི་ཁྩོངས་མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སྤད་བྱུང་། དེའྱི་ནང་

འདྱི་ལྟར་འཁྩོད་འདུག རྫ་ཆུ་ཁ་པའྱི་གཙོས་གཞྱིས་

བཞུགས་བྩོད་མྱིས་ར་ས་དང་ཆུའྱི་དྩོན་ཕུ་ནུ་ནང་

མྱི་རྩོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་གྲྱི་དང་མེ་མདའ་

བེད་སྤད་ནས་མྱི་འཛིང་གཏྩོང་བ། ཆྩོས་ལུགས་གྲུབ་

མཐའ་རྩོད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བ་མ། སྔགས་པ། གྲྭ་

བཙུན་རྫུན་མ་སྩོགས་ཀྱིས་མགྩོ་སྐྩོར་བསླུ་ཁྱིད་བྱས་

པ། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྩོད་རྫ་ཆུ་ཁ་པ་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནག་ཚོང་དང་ཁྱིམས་འགལ་ཐྩོག་

ནུབ་ཕྩོགས་དང་ཨ་རྱི་བཅས་སུ་མྱི་གཏྩོང་བའྱི་ལས་

དྩོན་གཉེར་ཏེ། ཞེས་པའྱི་བར་དུ་ལགས་ཀྩོག་མཛད་

ནས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེ་འད་དེང་སྐབས་ཏྩོག་

ཙམ་ཡྩོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཨ་རྱི་

དང་ཡུ་རྩོབ་ལ་འགྲྩོ་མཁན་དེ་འདའྱི་གྲས་སུ་དངུལ་

ཕྩོན་ཆེན་པྩོ ་བངས་ནས་འགའ་ཤས་འབུམ་བཅུ་

གྲངས་དེ་འད་བངས་མཁན་དེ་འད་ཡྩོད་འདུག བྩོད་

མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ཐྩོག་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་པ་དེ་

འད་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་འདུག འདྱིར་ཡང་འདྱི་འད་བཀྩོད་

འདུག ངྩོས་ལ་ལམ་སྟྩོན་བསབ་བྱ་གནང་རྩོགས་ཞེས་

འཁྩོད་འདུག་ཀང་ངྩོས་ལ་དེ་ཙམ་བརྩོད་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་

ཚོས་འདྱིར་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པ་མཐྩོང་འདུག ཉེས་པ་ལ་

ཉེས་པ་མཐྩོང་བ་ཡྱིན་དུས་ངྩོས་ཀྱི་གང་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་བརྩོད་ན། ཕྱིན་ཆད་ལེགས་པར་བསྩོམས་སམ། 

ཞེས་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཚོ་འབེལ་ཡྩོད་

ཚང་མས་བསྩོམས་ལགས་སྩོ་ཞེས་བསམས་དགྩོས། 

གཞན་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱིར་ལན་འཁྱྩོལ་ལ་མ་འཁྱྩོལ་བྱས་

ན་ཆྩོ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱྩོལ་ལ་འབྱྩོར་ནས་

ལྩོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུག་སང་ལ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཐྩོག་

མ་ཉྱིད་ནས་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁྱེར། 

ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་ཡ་རབས་བྱེད་དགྩོས་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་མྱི་གཞན་

དང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་བྩོད་མྱི་ནྱི་ཆྩོས་དང་

རྱིག་གཞུང་གྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྩོད་པ་ཡྩོད་མཁན་ཡྱིན། 

ཞེས་སྐད་གསང་མཐྩོན་པྩོས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ལ་

སྩོབས་པའང་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་བྩོད་མྱི་ཚོ་ཡ་རབས་

རེད། དང་པྩོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། སེམས་པ་བཟང་པྩོ་ཡྩོད། 

ཅེས་སྐད་གསང་མཐྩོན་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤྩོད་བཞྱིན་

དུ་རེ་ཟུང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དེ་འད་གསུང་

བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་། ཞབས་འདེན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

ཟེར་མཁན་བཟྩོ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱྩོན་ནས་ཡག་

པྩོ་མེད། མཐར་ཐུག་དེར་ངྩོས་རང་རྫུན་མ་བཟྩོ་བཞྱིན་

ཡྩོད། དེ་འད་བྱས་ན་ཁྱྩོན་ནས་ཡག་པྩོ་མེད། གཟབ་

གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏྩོགས། འདྱི་ཁྱེད་ཚོས་སེམས་ལ་

འཇྩོག། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བསྟུན་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ཞུས།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལམ་རྱིམ་བཀའ་ཆྩོས་གྲུབ་བསྟུན་

མྩོན་གྩོ་སྔ་འགྱུར་རྩོར་བག་གསང་སྔགས་ཆྩོས་འཁྩོར་གྱིང་དུ་གནས་གཟྱིགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མྩོན་གྩོ་བྩོད་

མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་དགའ་ལྡན་

བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་དུ་ལམ་རྱིམ་བཀའ་ཆྩོས་

རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་རེས་ཉྱིན་གུང་ཆུ་

ཚོད་ ༢།༣༠ ཐྩོག་སྔ་འགྱུར་རྩོར་བག་གསང་སྔགས་

ཆྩོས་འཁྩོར་གྱིང་དུ་གནས་གཟྱིགས་མཛད།

 དེ་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགྩོན་པ་དེར་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟུན། མཁན་ཚབ་བཀ་ཤྱིས་

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༣༠ 

བརྒལ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དགྩོན་པའྱི་སྦྱྱིན་བདག་

སྩོགས་ཀྱི་ཕེབས་བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 32

དེ་རེས་འདུ་ཁང་ནང་གནས་གཟྱིགས་མཛད་ནས་

བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མ་ཐག་གསྩོལ་

ཇ་འབས་སྱིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པྩོས་

དགེས་བཞེས་མཛད། སྐབས་དེར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་

ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུགའདྱི་གའྱི་གསར་འགྩོད་

པས་རྱིང་དགྩོན་དེའྱི ་ལས་སྣེ ་ཡྩོན་ཏན་བཟང་པྩོ ་

ལགས་སུ་དགྩོན་པའྱི་ངྩོ་སྤྩོད་སྐྩོར་འདྱི་སྐབས་ཁྩོང་

གྱིས་གསུང་དྩོན། འདྱི་ནྱི་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་

ཆེའྱི་དགྩོན་པ་རེད། མ་དགྩོན་དེ་སྱིམ་ལ་རྩོ་རེ་བག་

དགྩོན་པ་ཡྱིན། འདྱི་བུ་དགྩོན་རེད། དགྩོན་པ་འདྱི་ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༧༢ ལྩོར་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱིས་ཕག་བཏབ་པ་ཡྱིན། དགྩོན་པའྱི་འཛིན་སྐྱྩོང་

མཁན་ཚབ་ཅྱིག་གྱིས་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད། ༸སྐྱབས་

མགྩོན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མྩོན་གྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ནམ་ཡྱིན་

སྐབས་དགྩོན་པ་འདྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གནང་

མཛད་པ་མ་ཟད། སྔ་མྩོ་བཞུགས་བཞག་ཀང་མཛད་

མྩོང་ཡྩོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པྩོ་

བྱུང་།

 སྤྱིར་དགྩོན་པ་འདྱིར་དགེ ་འདུན་ཞལ་

གྲངས་ ༣༥ ཡྩོད། སྐབས་རེ་ཞལ་གྲངས་འཕར་ནས་ 

༤༠ བསེབས་ཀྱི་འདུག དགྩོན་པ་འདྱིར་སྩོབ་སྦྱྩོང་

གནང་ནས་ལྩོ་གང་ཙམ་རྒན་པ་ཆགས་སྐབས་སྱིམ་

ལ་རྩོར་བག་དགྩོན་པར་སྩོབ་གཉེར་མུ་མཐུད་ཆེད་

གཏྩོང་སྩོལ་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚུངས་འདྱིའྱི་ཁྩོངས་དགེ་

འདུན་པ་ཁག་གཅྱིག་སེལ་ཀྩོབ་རྣམ་གྲྩོལ་གྱིང་བཤད་

གྲྭར་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། རྩོར་བག་དགྩོན་པར་ཡྩོད་མཁན་

འདྱི་ཁྩོངས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཤད་གྲྭ་འགྲྱིམ་ནས་

གང་ལ་གང་ཙམ་བསེབས་ཡྩོད། རྩོར་བག་དགྩོན་ལ་

ལྩོ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་སའྱི་མཚམས་

ཁང་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད་པ་དེར་ང་ཚོའྱི ་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མྩོན་གྩོ་དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་རྩོ་ཁང་

ཁང་ཚན་གྱི་འདུ་ཁང་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་

རྒྱ་གར་ལྷྩོ ་ཕྩོགས་མྩོན་གྩོ ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་

ཆགས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་གྲྭ་

ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་ནང་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་གྱི་ཆྩོས་

འབེལ་རེ་ཞྱིག་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་རེས། ཕེད་ཡྩོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་རྩོ་ཁང་

ཁང་ཚན་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ། ཤར་རེ་མཁན་རྱིན་པྩོ་

ཆེ་མཆྩོག་དང་། རྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་

པ་སེར་སད་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག རྒྱུད་སད་མཁན་

ཟུར་སྩོ་སྩོག་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག མདྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱི་

འབེལ་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་ཁང་ཚན་རང་གྱི་དགེ་

བཤེས་ཡྱིན་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱུད་སྟྩོད་ཀྱི་བ་མ་དབུ་

མཛད། དེ་བཞྱིན་ཁང་ཚན་འདྱིའྱི་བ་མ་བག་དཀར་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་བྩོ་གསལ། གྲྭ་ཚང་གྱི་དབུ་མཛད་

བཅས་ཀྱིས་སྩོས་སྣེས་སྔྩོན་བསུས་ཏེ ་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་སྟྩོན་འཁྩོར་དང་བཅས་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད། 

དེ་ཡང་འདྱི་ག་གསར་འགྩོད་པས་རྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་

གྱི་རྒན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སུ་ཁང་ཚན་

དེར་བར་ལམ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐྩོར་

ལ་དྱི་བ་ཞུས་པར་གསལ་བཤད་གནང་དྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༠༨ ལྩོར་དགེ་ལུགས་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དྩོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསྩོལ་མྱི་ཆྩོག་པའྱི་ཁྱིམས་བཅད་ནས་

དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་སྐལ་བ་མཉམ་སྤྩོད་མྱི་

བྱ་རྒྱུའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་བངས་ནས་འབེལ་བ་གཙང་བཅད་

བྱུང་རེས་ཁང་ཚན་འདྱིར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཞེ་

དྲུག་ཙམ་ལས་ལྷག་མ་སྩོང་། སྤྱིར་སྟངས་དེ་སྔ་མནའ་

སྐྱལ་དམ་བཅའྱི་སྔྩོན་ལ་ཡྱིན་ན་ཁང་ཚན་འདྱི་གྲྭ་ཚང་

ནང་ཁང་ཚན་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

མཁན་ཚོ་ཁང་ཚན་ནས་མར་སྩོང་རེས་མྱི་གྲངས་

ཞེས་དྲུག་ཙམ་ལས་ལྷག་མེད། སྐབས་དེ་ནས་ལྩོ་

གསུམ་ཙམ་རྱིང་ང་ཚོས་ཁང་ཚན་མྱིང་འཁྱེར་ནས་

བསད་པ་ཙམ་ལས་རུག་རུག་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཤྱིག་མ་

རག་པར་ལུས་པ་རེད།

 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་ནང་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཤར་

རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དབུ་ཞུགས་

ཐྩོག་ང་ཚོས་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྐབས་དེར་

སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་

རུག་རུག་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དེ་

རྱིང་འདྱིར་རྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།33

ཐུབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཁང་ཚན་ནང་གྲྭ་རྒྱུན་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་

བྩོད་ཁམས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཆ་ཕེང་རེད། དེ་བཞྱིན་གངས་

དཀར་གྱིང་། ཡངས་གདྱིང། དབུས་གཙང་ཁུལ་ནས་

བདེ་ཆེན་དང་ལྷྩོ་ཁ། ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་མང་པྩོ་ཡྩོད། འྩོན་

ཀང་དེང་སྐབས་ཁང་ཚན་འདྱིར་སག་སའྱི་སྐབས་

ནས་ཡྩོད་པའྱི་གནས་རྟེན་བགྲེས་པ་གཅྱིག་རང་ཡྩོད། 

དེ་ནས་མྩོན་གྩོ་ས་གནས་རང་ནས་དགེ་འདུན་པ་

ཞལ་གྲངས་བརྒྱད་ཙམ་ཡྩོད། ལྷྩོ་ཁ་ནས་གནས་རྟེན་

བགྲེས་པ་གཅྱིག་དང་བདེ་ཆེན་ནས་ཕེབས་པ་བཞྱི་

ཡྩོད། དེ་མྱིན་ཕལ་ཆེ་བ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི་རྱི་རྒྱུད་སྤྱི་ཏྱི་ནས་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཐུབ་པ་དེར་ང་ཚོ་ཁང་ཚན་གྱི་བ་སྤྲུལ་དགེ་

བཤེས་འདུས་མང་ཡྩོངས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཞལ་ཐབས་

མེད་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚོར་ད་བར་དཀའ་

ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཡྩོད་ཀང་ཐེངས་འདྱིར་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་ཁང་ཚན་འདྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་

བསྐྱངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚོགས་ཁང་གསར་པ་

དབུ་འབྱེད་མཛད་ནས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པྩོས་

དགེ་འདུན་རྒན་གཞྩོན་བར་གསུམ་ལ་ཐུགས་བརེས་

གཟྱིགས་པ་མཛད་པ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སྐལ་པ་བཟང་

པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་དགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་གྱི་

ཚོར་བ་ཤུགས་དག་གཅྱིག་བྱུང་། དེ་རྱིང་ཉྱིན་མྩོ་ལས་

ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་འཆར་རྒྱུ་མེད། ཅེས་ང་རང་ཁང་

ཚན་དགེ་རྒན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་

མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་

གསུངས།

 དེ་རེས་གསར་འགྩོད་པས་ཁང་མཚན་

གསར་རྒྱག་སྐྩོར་དྱི་བ་ཞུས་པར་གསལ་བཤད་གནང་

དྩོན། ང་ཚོ་ལྩོ་གསུམ་ཙམ་རྱིང་སྩོད་ས་བརྟེན་ས་གང་

ཡང་མེད་པར་ལུས་པ་རེད། དེ་རེས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ 

ལྩོར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁར་

བཅར་སྐབས་ཁང་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྙན་

སྒྩོན་ཞུས་སྐབས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བྱང་རེ་གྲྭ་

ཚང་གྱི་ལས་སྣེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཏེ། གལ་

ཏེ་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཁ་ཞེ་

གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་ན། ཐེངས་འདྱིར་རྩོ་

ཁང་ཁང་ཚན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཁང་

ཚན་གསར་རྒྱག་ཆེད་ས་ཆ་དེ་རྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་ལ་

གནང་དགྩོས་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ་མ་

ཟད། སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་བེ་སང་ཚེ་རྱིང་ལགས་སུ་བྱང་

རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ལ་བཅར་ནས་

གྩོ་བསྡུར་གནང་དགྩོས་ཞེས་བཀའ་མངགས་མཛད་

སྩོང་། དེར་བརྟེན་རྩོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱི་ཚོགས་ཁང་

གསར་པ་རྒྱག་ས་དེ་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་རྩོགས་རམ་

ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་ཡྩོད། འདྱིར་གྲྭ་ཤག་གསུམ་ཐྩོག་

དང་། ཚོགས་ཁང་གསར་པ་བརྒྱབ་ཡྩོད། ཁང་ཚན་

འདྱི་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་འབེལ་བ་གཙང་

བཅད་བྱས་རེས་མཐུན་འགྱུར་སྩོར་གཅྱིག་ཀང་མེད། 

འྩོན་ཀང་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དབུ་ཞུགས་ཐྩོག་ཁྱེད་

ཚོ་རུག་རུག་བྱེད་དགྩོས། ཞེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་། 

སྐབས་དེར་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོར་སྟྩོང་

ཕག་བཅྩོ་ལྔ་ཞྱིག་གནང་བྱུང་། ཁང་ཚན་ནང་ཡྩོད་

པའྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རང་གྱིས་བྩོས་གཅད་ཀྱི་ཞལ་

འདེབས་གནང་ནས་སྩོར་སྟྩོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་

བྱུང་བ་དེ་མ་རར་བཞག་ནས་སྐུའྱི་གསུང་འགྱུར་དགེ་

བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱྱིན་པ་ལགས་ལ་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་

ནས་ཨ་རྱིར་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟྩོན་ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་

ཞུས་པ་རེད། ད་དུང་ཁང་ཚན་ལ་སྩོར་འབུམ་དྲུག་

བཅུ་རེ་གྲངས་ཞྱིག་བུན་ལྩོན་ལྷག་ཡྩོད། དམྱིགས་

བརྟེན་གཙོ་བྩོ་དེ་ཨ་རྱིར་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟྩོན་ཞྱིག་

ཡྩོད་པ་དེ་རེད། ཅེས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བྱུང་།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཙུན་དགྩོན་བྱང་ཆུབ་ཆྩོས་གྱིང་དུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་

ཕེད་ཡྩོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་བཙུན་མགྩོན་བྱང་ཆུབ་

ཆྩོས་གྱིང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་དྩོན། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་མྩོན་གྩོ་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་བཙུན་མ་ཚོ་རྟགས་གསལ་གཏྩོང་རྒྱུ་ཡག་ཤྩོད་

འདུག ཅེས་དེ་འད་ཤྩོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མར་བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཡྩོད། སྔ་མྩོ་བྩོད་ལ་

བཙུན་མ་ཚོས་མཚན་ཉྱིད་རྩོད་པ་དང་། དཔེ་ཆ་ལྟ་

རྒྱུ་དེ་འད་སྔ་མྩོ་སྔ་མྩོའྱི་སྐབས་བྱུང་བའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་དེ་

འད་ཤྩོད་རྒྱུ་ཡྩོད་ན་མ་གཏྩོགས་གཞན་བར་སྐབས་ལ་

མེད། ང་ཚོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་དུ་བསེབས་ནས་ཕལ་ཆེར་

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནས་དགེ་སྩོང་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 34

ཟེར་བ་དེ་ངྩོས་ནས་ཀང་ཐག་གཅྩོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མེད། 

དེ་འདུལ་བའྱི་གཞུང་གཞྱིར་གཞག་བྱས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱུ་

རེད་མ་གཏྩོགས་བྱ་ཐབས་མེད། འདུལ་བའྱི་གཞུང་

དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་

པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སྩོང་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

འགྲྱིག་དང་མ་འགྲྱིག་སྐྩོར་ལ་ངྩོས་ཀྱི་ཐག་གཅྩོད་ཐུབ་

རྒྱུ་མེད། འྩོན་ཀང་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ངྩོས་ཀྱི་ཐག་

གཅྩོད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ཐྩོག་མར་དགའ་ལྡན་

ཆྩོས་གྱིང་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། དེར་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་འབེལ་

སྐབས་ཤྱིག་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་བཤད་ལུང་འགྩོ་

བཙུགས་ནས་འདྩོན་སྐབས་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོས་

དཔེ་ཆ་བལྟ་དགྩོས། ཞེས་བརྩོད་རྒྱུ་བྱུང་།

 རྱིམ་བཞྱིན་བཙུན་དགྩོན་ཚོས་གཞུང་

ཆེན་བལྟ་དགྩོས་རེད། ཅེས་བརྩོད་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནས་

རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཆ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༧ 

ནས་གཞུང་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་ཡྩོད། བར་

སྐབས་བཙུན་མས་མཚན་ཉྱིད་བལྟས་ཏེ ་ལྩོ ་བཅུ་

བདུན་བཅྩོ་བརྒྱད་ཕྱིན་ནས་དགེ་བཤེས་མ་འཇྩོག་

རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་བསེབས་ནས་ཆྩོས་དྩོན་ལས་ཁུངས་

ནས་དགེ་བཤེས་མ་དམ་འཇྩོག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡྩོད། ངྩོས་རང་སེར་གྱི་ངྩོས་

ནས་བརྩོད་ནའང་དེར་ངྩོས་ཀྱིས་འབྩོད་སྐུལ་བྱས་

ནས་གྲུབ་འབས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་དེ་

ངྩོས་ཀྱི་བྱས་རེས་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡྩོད། གཙོ་

བྩོ་ངྩོས་ཀྱིས་འབྩོད་སྐུལ་བྱས་པ་ཙམ་གྱི་ཡྩོང་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། གཙོ་བྩོ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ལྩོ་ནས་ལྩོ་མཐུད་

ནས་ལུས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཆ་ལུགས་གྩོན་པ་

དང་ཆབས་གཅྱིག་གཞུང་ཆེན་བལྟས་ནས་དེ་ཡང་

རྩོད་པ་རྩོད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན།ད་དུང་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

ལ་མཚོན་ནའང་དཔེ་ཆ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོགས་ནས་བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཇྱི་ཙམ་

གྱི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་

སེམས་ལ་འགུལ་སྐྱྩོག་འཐེབ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད། རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་མ་ཐུབ་ན། 

སྐྱབས་སུ་འཆྱི། ཟེར་བ་ཙམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་

ན་དེ་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་ཐྩོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད། དེར་

བརྟེན་སེར་པ་སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་བཤད་ནའང་གཞུང་

ཆེན་དཔེ་ཆ་ལྟ་སྐབས་སྩོ་སྩོའྱི་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་

རྣམ་མཁྱེན་གྩོ་འཕངས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བ་ཡྩོད། བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་མཚོན་ནའང་བཙུན་མ་རབ་

བྱུང་མ་དགེ་བཤེས་ཐྩོན་ནས་སྩོབ་གྲྭ་དེ་འདའྱི་ནང་

ཆྩོས་དགེ་དེ་འད་བྱེད་ཐུབ་ན། ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་

རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་ཡྱི་ཤུའྱི་ཨ་ནྱི་དེ་འདས་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་

དགེ་རྒན་བྱ་རྒྱུ་སྩོགས་བྱེད་བཞྱིན་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་

བཙུན་མའྱི་ནང་དེ་འད་མང་ཙམ་ཐྩོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། 

ལྷག་པར་དགེ་རྒན་བྱེད་མཁན་མང་ཙམ་བྱུང་ན། ཧ་

ཅང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་ངེས་རེད། དེང་སྐབས་ཕྩོ་མྩོ་འད་

མཉམ། ཞེས་ང་ཚོས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འད་མཉམ་ཡྩོང་

རྒྱུ་ངྩོ་མ་དེ་སྩོབ་སྦྱྩོང་ཐྩོག་ནས་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་

བཤེས་མ། ཞེས་འད་འད་ཐྩོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ང་

རང་ཚོའྱི་ཕྩོ་མྩོ་འད་མཉམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལའང་ཕན་

ཐྩོགས་ཡྩོད། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ར་བའྱི་ཆ་ནས་

དགེ་སྩོང་ཕ་དང་དགེ་སྩོང་མ། ཞེས་ཐྩོབ་ཐང་གཅྱིག་

པ་གནང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་

གྱི་ཡུལ་སྤྩོད་དང་བསྟུན་ནས་དགེ་སྩོང་ཕ་གྲལ་གྱི་

གྩོང་དུ་བསད། དགེ་སྩོང་མ་གྲལ་གྱི་འཇུག་ཏུ་སྩོད་རྒྱུ་

དེ་འད་ཞྱིག་ཡྩོད། དེ་ནྱི་གཙོ་བྩོ་སྐབས་དེའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་

ཡུལ་སྤྩོད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད།

 དེ་རྱིང་ཁ་སང་དུས་སྐབས་སུ་བུད་མེད་

དང་སྐྱེད་པ་འད་མཉམ་ཡྱིན། ཞེས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ངྩོས་ཀྱིས་

ནམ་རྒྱུན་དུ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་དུས་སྐབས་

སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་རྐང་པས་འདང་གྱི་མེད། དེ་

རྱིང་ཁ་སང་དུས་ཚོད་ལ་བྱམས་བརེ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་

རྒྱུ་དེ་གནད་དགག་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེ་འད་

ཡྱིན་དུས་བྱམས་བརེ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུར་སྩོ་སྩོའྱི་

ལུས་པྩོའྱི་བསྒྲུབ་ཆ་ནས་བུད་མེད་ཚོས་གཞན་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་མནར་བ་ལ་མྱི་བཟྩོད་པ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་

ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་དུས་

ཚོད་ལ་འཛམ་གྱིང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ནང་བྱམས་བརེའྱི་

སྩོབ་སྦྱྩོང་སྤྩོད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ཐྩོག་ནས་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱམས་བརེ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་དགྩོས་

པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་བུད་མེད་ཚོ་

གནད་དགག་ཆེན་པྩོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡྩོད། དེ་མཁྱེན་

བྱུང་ང*མ། འདྱི་ཁྱེད་ཚོས་སེམས་ལ་བཞག ད་བར་

ཧུར་ཐག་བྱས་པ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་

ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགྩོས་པ་ལས་ང་ཚོ་

ཨ་ནྱི་ཡྱིན། ཞེ་དག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་

དེ་འདའྱི་བསམ་བྩོ་མ་གཏྩོང་། ལམ་རྱིམ་ནང་རྣམ་སྱིན་

ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་བཤད་སྐབས་སྐྱེས་པ་ཕྩོ་ལུས་ཡྱིན་

པར་ཤྩོག ཟེར་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྩོད།དེ་བཞྱིན་སྤྩོད་འཇུག་

དང་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བའྱི་ནང་དུའང་སྐབས་རེ་བུད་མེད་

ཀྱི་རྟེན་དེ་དམན་པ་ལྟ་བུ་བརྱིས་པ་དེ་འད་གཞུང་ནས་

བཤད་རྒྱུ་ཡྩོད། རེད་ཀང་རེད། ཁྱེད་ཚོས་རྒྱག་རེས་

རྒྱག་དགྩོས་བྱུང་ན་ཁྱྩོ་ག་ཤུགས་ཆེ་བ་ལས་སྐྱེ་དམན་

ཤུགས་ཆེ་རྒྱུ་མེད། དེ་འདའྱི་ཐྩོག་ནས་སྤྱིར་སྟངས་ཀྱི་

ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལས། གཞན་མྱིའྱི་ཀད་པ་ལ་བུད་མེད་

དང་ཁྱྩོ་ག་གཉྱིས་ལ་དབྱེ་བ་གང་ཡང་མེད། ཐྩོབ་ཐང་

དབྱེ་བའང་གང་ཡང་མེད། རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་

བཅུའྱི་ནང་དུའང་བུད་མེད་འགའ་ཤས་ཡྩོད། དགེ་

སྩོང་མ་བྩོད་ལ་དཔེར་ན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ཕག་སྟྩོང་

སྤན་སྟྩོང་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཕག་སྟྩོང་སྤན་སྟྩོང་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱི་ཆྩོ་ག་དེ་འདའྱི་སྨྱུང་གནས་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། 

དེ་ཡང་དང་པྩོ་ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ་དགེ་སྩོང་མ་རེད། 

དགེ་སྩོང་མ་དཔལ་མྩོ་ཞུ་རྒྱུ་ཁྩོང་རེད། གང་ལྟར་བསྟན་

པའྱི་བྱ་བ་ཆེན་པྩོ་བསྒྲུབ་ཡྩོད། བྩོད་དུའང་བུད་མེད་

ཀྱི་རྣལ་འབྱྩོར་མ་ཆེན་པྩོ་དེ་འད་བྱུང་ཡྩོད། དཔེར་ན་

དཔྩོད་གཏྩོང་མཁན་ལ་མཚོན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་

མང་པྩོ་གཅྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ལ་བསྟན་པའྱི་

བྱ་བ་བསྒྲུབ་མཁན་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

ཚོས། ང་ཚོ་བུད་མེད་ཡྱིན། ཞེ་དག་གང་ཡང་ཡྩོང་གྱི་

མ་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བྩོ་དེ་འད་མ་བཏང་བར་ང་

ཚོ་འད་མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་ངར་སེམས་དྩོད་ཙམ་བྱེད་

དགྩོས། ཡང་འད་མཉམ་ཡྱིན། ཞེས་འཛིང་རེས་དང་

ཨབ་ཏང་ཚད་དགྩོས་ནའང་འད་མཉམ་ཡྱིན། ཞེས་

བརྩོད་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མེད། ང་ཚོ་འད་མཉམ་ཡྱིན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།35

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འབས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་

ནང་ལྷ་མྩོའྱི་རེས་གནང་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་སྔ་

དྩོ་ཐྩོག་མར་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་

གྱི་འདུ་ཁང་ནང་སྒྲུབ་ཞག་མཛད་རེས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མྩོའྱི་རེས་གནང་སྩལ་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ཐུབ་བསྟན་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤྩོག་

གསུངས་པ་བཞྱིན། ཐུབ་བསྟན་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་

པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགྩོས། ར་བའྱི་འཛམ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སྟེང་མྱི་འབྩོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ཙམ་ཡྩོད་

པ་ཚང་མས་ནང་པ་བྱེད་དགྩོས་རྒྱུ་མེད་ལ་བྱེད་ཐུབ་

རྒྱུའང་མེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་ཡྩོངས་རྫྩོགས་སངས་

རྒྱས་པ་ཤྩོག ཅེས་སྩོན་ལམ་ཇྱི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཐུབ་རྒྱུ་མེད།

 དེ་བཞྱིན་ཚང་མ་ནང་པ་ཆགས་པར་ཤྩོག 

ཅེས་སྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ཀང་ནང་པ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་

མེད། དེ་ནྱི་གཙོ་བྩོ་མྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཁམས་དང་མྩོས་པ་

རེད། གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་སྟྩོན་པ་ཐུབ་

པའྱི་དབང་པྩོས་རྟེན་འབྱུང་གྱི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྱིད་གསུང་

མཁན་གྱི་སྟྩོན་པ་འདྱིའྱི་ཆྩོས་ཚུལ་འདྱི་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་

མེད་ཚང་མའྱི་བྩོར་འཇུག་པྩོ་དང་། དེར་དྩོ་སྣང་དང་

སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡྩོང་ཐུབ།དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་

དུས་ཐུགས་སྩོན་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་ཐུགས་

སྩོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ཐུགས་སྩོན་

སྒྲུབ་པར་གཙོ་བྩོ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ཤེས་ཡྩོན་

ཅན་སྤྱི་ལ་འགན་ཡྩོད། རང་རང་སྩོ་སྩོའྱི་འགན་ངྩོས་

འཛིན་བྱས་རུང་མ་བྱས་རུང་མྱི་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་

བྱེད་དགྩོས་པའྱི་འགན་ཚང་མར་ཡྩོད། དེའྱི་ནང་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད། བྩོད་གངས་ཅན་པ། དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་

བརྒྱུད་དྱི་མ་མེད་པར་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་

མཁན་དེ་དག་གྱིས་འཁུར་དུ་འཁྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་

ཡྩོད།ཁྱེད་ཚོས་འདྱིར་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་པྩོ་དེ་ཙམ་

མེད་ཀང་མྱི་རབས་གཅྱིག་གཉྱིས་ས་ཆ་འདྱིར་བསད་

ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེས་དངྩོས་གནས་ཐུབ་

བསྟན་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་པའྱི་ཞབས་འདེགས་ཕན་

བུ་བསྒྲུབ་ཡྩོད། ད་དུང་ཡང་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་བར་

དུ་བརྩོད་རྒྱུ་ཁག་པྩོ་རེད། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་མྱིའྱི་

འགྲྩོ་བ་ཇྱི་ཙམ་གནས་པའྱི་རྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

འབྱུང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྱིད་ལས་བརམས་པའྱི་སེམས་དུལ་

བའྱི་འདུལ་ཐབས་གསུངས་པ་དེ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

སྟེང་ཕན་ཐྩོགས་ཏན་ཏན་ཡྩོང་ཐུབ། སྤྱི་པའྱི་འགན་

འཁུར་ཡྱིན་བསམས་པ་བྱས་ཏེ་སྩོ་སྩོའྱི་ཉམས་ལེན་

ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལས་ལྷག་

པའྱི་ཉམས་ལེན་དགྩོས་རྒྱུ་མེད།

 དེ་རྱིང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མྩོའྱི་རེས་གནང་བྱ་རྒྱུ་རེད། བ་མ་ཡྱིད་དམ། མཁའ་

འགྲྩོ། ཆྩོས་སྲུང་། ཞེས་ཆྩོས་སྲུང་ཁ་སང་ལམ་རྱིམ་

ཁྱིད་སྐབས་སུ་ཐྩོན་པ་ལྟར་རེད། སྔ་འགྱུར་རྱིང་མར་

ཆ་མཚོན་ན། མ་མྩོ་དེ་གཙོ་བྩོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དཔལ་

ས་སྐྱ་པ་ལ་གུར་ཞལ་དང་ལྕམ་གྲལ་གསུང་སྐབས་ལྷ་

མྩོ་དེ་གཙོ་བྩོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངྩོས་ཀྱིས་ཚོད་ཐྱིག་

པ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། ལྷ་མྩོའྱི་རྣམ་འགྱུར་མྱི་འད་བ་དེ་

འདའྱི་ཐྩོག་ནས་རྟེན་སྲུང་གཙོ་བྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། 

དེ་ནས་དགེ་ལྡན་པ་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པྩོ་རང་ཉྱིད་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ལྷ་མྩོ་དེ་ཙམ་

གྱི་ཡྩོངས་སུ་གྲགས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་འདུག 

དེ་ནས་དེའྱི་མཚམས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་རེད། དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་ལྷ་མྩོའྱི་རེས་

གནང་གསན་སའྱི་མཚན་དེ་ངྩོས་ཀྱིས་དན་མ་སྩོང་

། གང་ལྟར་ཁྩོང་གཉྱིས་བ་སྩོབ་བྱས་ནས་དགེ་འདུན་

གྲུབ་པ་ཞེས་པའྱི་མཚན་དེ་ཡང་ཁྩོང་གྱིས་གསྩོལ་བ་

རེད།

 ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་བ་སྩོབ་བྱས་ནས་བཀའ་

མྩོལ་ཡྩོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་དངྩོས་གནས་དང་གནས་གྲྭ་པ་གྲྭ་རྐང་

། ཐུགས་ཆུང་ཆུང་། མཁས་པའྱི་རེར་སྩོན་པ། རེ་

རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སད་ཀྱི་དངྩོས་སྩོབ་རེད། ལྷ་མྩོའྱི་

རེས་གནང་དེ་གསན་ནས་བ་མ་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། ཁྩོང་

གྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཞེས་པའྱི་མཚན་བསྟྩོད་

དེ་གནང་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཅེས་བརྩོད་རྒྱུ་

དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ལྷ་མྩོའྱི་རེས་གནང་གསན་

ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་ཁྩོང་གྱི་སྐུ་སྐྱེས་སྔྩོན་མ་དང་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་

པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དགེ་འདུན་

གྲུབ་པའྱི་སྲུང་མ་ཟེར་ནའང་འད། ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་

ཞྱིག་ཆགས་འདུག བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པྩོ་བཞེང་རྒྱུའྱི་ལུང་

བསྟན་དང་མདྩོར་ན་ལྷུན་པྩོ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཚིགས་འདྱི་ལྷ་

མྩོས་བཏགས་འདུག དེར་བརྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་

ཡང་སྱིད་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས། 

ངྩོས་ཀྱི་དགྩོན་པ་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པྩོར་ཡྩོད། ཅེས་བཀ་

ཤྱིས་ལྷུན་པྩོར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དགྩོངས་པ་ཞྱིག་ཆུང་ཆུང་

སྐབས་ནས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།

 དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནྱི་གཞན་དང་མྱི་འད་

བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དག་སྣང་དེ་འད་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་

རྒྱུ་དེ་རེད། ཉྱིན་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་དགུན་དུས་ཤྱིག་

ལ་རེད། གནམ་གཤྱིས་གྲང་མྩོ་བྱས། སྐབས་དེར་

བརྩོད་རྒྱུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཁྩོང་རང་གྱིས་དགེ་སྩོང་མ་ཞེས་ཐྩོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་གནང་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་

སྐྱེས་པ་དང་འད་མཉམ་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཏེ་བསྟན་པ་དང་འགྲྩོ་བའྱི་དྩོན་དུ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་དག་རབ་བྱུང་ཕྩོ་དང་འད་མཉམ་བྱེད་ཐུབ་པ་གཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱེད་

ཚོས་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ཤྩོག་ཨང་། ཞེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བསྟུན་འབས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 36

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དགུང་ལྩོ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་སྩོན་པའྱི་

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རེད། ཞབས་ཕྱི་དེ་དག་མེ་བསྩོས་

ནས་བཞུགས་སྐབས་ཞབས་ཕྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་རེད་

ཞུས་ནས། སྲུང་མ་ཟེར་ན་མགྩོན་པྩོ་གུར་ཞལ་ལྟ་

བུ་དགྩོས་རེད། ཅེས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་ཡྱིན་པ་དེར་སྙད་གཙེས་འདུག ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་

བཀའ་སྩོབ་ཕེབས་རེས། མཐར་ངྩོས་ཀྱི་མྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་

ནང་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་སྱིད་ཆྩོས་སྱིད་ཀྱི་འགན་བངས་

པ་ནས་བཟུང་བ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་

གར་དུ་འགྲྩོ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་ནས་སར་བྩོད་དུ་ལྩོག་དུས་

རེད། མཐར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ནྩོར་བུ་གྱིང་ནས་

མར་བྩོས་རྒྱུ་སྩོགས་གནད་དྩོན་གཙོ་ཆེ་བ་དེ་དག་

གཟན་རྟགས་བསྒྱིལ་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་

ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུར་བསེབས་སྩོང་། བསླུ་བ་ཁྱྩོན་

ནས་མ་བྱུང་། ཙག་ཙིག་དེ་འད་ཁར་ཐུག་ཁར་ཐུག་མྩོ་

བརྒྱབ་ནས་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མྩོ་དང་ཐུན་མྱིན་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ངྩོས་ཀྱིས་མྩོང་

བའྱི་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཅེས་སྩོགས་

ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཏེ་ལྷ་མྩོའྱི་རེས་གནང་བཀའ་དྱིན་

ཆེ་བ་སྩལ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མྩོན་གྩོ་ས་སྐྱ་དགྩོན་པ་བརེ་ཆེན་

མདྩོ་སྔགས་ཆྩོས་གྱིང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སྩོབ་དང་གནས་གཟྱིཌ་མཛད་པ།

༄༅། །འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་བྩོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་གསར་

འགྩོད་པ་ངག་དབང་ཐྩོགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ས་

གནས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁྩོད་དྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་གུང་ལགས་

སྱིན་གྲུབ་བསྟུན། ཐྩོག་མར་ས་སྐྱ་དགྩོན་པ་དང་། དེ་

རེས་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་། དེ་ནས་འབས་སྩོ་མང་བྩོ་གྱིང་

བཅས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གནས་གཟྱིགས་

དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་སྩོང་།

 དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

དཔལ་ས་སྐྱ་དགྩོན་པ་རེ་ཆེན་མདྩོ་སྔགས་ཆྩོས་གྱིང་

དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་མཁན་ཚབ་ངག་དབང་

ལྷུན་སྒྲུབ་ལགས་སྩོགས་ཀྱིས་སྩོས་སྣེས་སྔྩོན་བསུས། 

དེ་རེས་འདུ་ཁང་ནང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟུན་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

ལུང་རྟྩོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉྱིས་བྱས་ནས་ལུང་རྟྩོགས་

ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་བཤད་

པ་དང་བསྒྲུབ་པས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་

བྱེད་དགྩོས། ཞེས་མཁས་མཆྩོག་དབྱྱིག་གཉེན་གྱིས་

གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་

རྱིས་སུ་མ་ཆད་བས་དགྩོན་པ་སྩོ་སྩོ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་

བྩོ་གཞུང་ཆེན་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གཞུང་ཆེན་

སྩོབ་གཉེར་བྱས་ནས་རྟེན་ཐྩོག་གཅྱིག་ལ་ཚུར་ཉམས་

ལེན་ལ་བསྒྱིལ་ཡྩོང་དུས་སྣང་གསུམ་དང་རྒྱུད་གསུམ་

བྱས་ནས་རྩོག་ལ་བསྒྱིལ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

རེད། རྒྱབ་རྟེན་ལྟ་བུ་གཞུང་ཆེན་སྩོབ་གཉེར་དེ་དག་

གཟྱིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་ནས་པཎ་

སར་གཉྱིས་པྩོར་ཆ་མཚོན་ན། ས་པཎ་རང་གྱིས་རྱིག་

གཏེར་མཛད་ནས་ཚད་མར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་

སྣང་གནང་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་རྟག་པར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དབུ་མ་རྱིག་ཚོགས་དྲུག བྱམས་ཆྩོས་སེ་ལྔ། དེ་དག་

ར་བ་བྱས་ནས་སྔྩོན་གྱི་བུ་སྟྩོན་དང་དེ་ཚོས་གཞུང་

ཆེན་མྩོ་དེ་དག་གྱི་འགྲེལ་བ་མཛད་ཡྩོད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་གཞུང་ཆེན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

རེད། སྔ་མྩོ་ཡྱིན་ན་ས་སྐྱའྱི་གདན་ས་ཆེན་པྩོ་དེ་དག་

གྱིས་དངྩོས་གནས་གཞུང་ཆེན་སྩོབ་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད། 

རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་གཞུང་ཆེན་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དཔེ་ལྟ་ས་

དེ་ས་སྐྱ་རེད། རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་རང་གྱིས་མདྩོ་སྔགས་

ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་ས་སྐྱ་པ། ཞེས་གསུང་

ཡྩོད།

 སྔགས་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་དུའང་ཡྩོད། སྐྱེ་

རྩོར་སྐྩོར་ལ་ཐུང་ཙམ་གསུང་ནས་རྒྱུད་སེའྱི་སྐྩོར་ལ་

གསུང་སྐབས་རྒྱུད་སེ་འདྱིའྱི་སྐྩོར་ལ་དཔལ་ས་སྐྱ་

པའྱི་ལམ་འབས་རྒྱུད་པའྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དག་ཐེར་

སད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཡྩོད། དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་གསལ་

བཤད་དགྩོས་རྒྱུ་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡྩོད། དེར་

བརྟེན་དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ནང་སྔྩོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་

ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚོས་ལེགས་བཤད་སད་དུ་

བྱུང་བ་མཛད་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཚོས་ལྟས་ན་གཞྱི་

རའྱི་བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྩོངས་སུ་རྱིང་མ། བཀའ་

བརྒྱུད། ས་སྐྱ། བཀའ་གདམས་པ། ཕྱིས་སུ་རྱི་བྩོ་

དགེ་ལུགས་པ་བཅས་དེ་དག་ཚང་མ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
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ཆྩོས་རྒྱུད་ཆགས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནཱ་

ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པྩོ་རེད་འདུག ཁྱེད་ཚོས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དཔེ་

ཆ་ཡག་པྩོ་གཟྱིགས་རྩོགས། དེ་དག་གཞྱི་རར་ཡྩོད་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྱེད་ཚོས་འདྱིར་སྒྲུབ་ཆྩོས་ཚོགས་རྒྱུ་

དེ་དག་གྱིས་དཔལ་དང་རྒྱན་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་

པྩོ་ཡྩོང་རྒྱུ་རེད། གཞུང་ཆེན་བལྟས་ནས་གཞྱི་ལམ་

འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་

སྔགས་ཀྱི་ཆྩོ་ག་བཏྩོན་པ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་པ་ཡྩོངས་

རྫྩོགས་ཀྱི་གྩོ་བ་ཡང་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཉམས་

ལེན་ཡང་གནད་ལ་ཕྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། འདྱི་

ངྩོས་ཀྱིས་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 

དེ་ཚོའྱི་གྲས་དེ་ར་བ་མདྩོ་ལམ་གྱི་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་

དག ས་སྐྱ་པས་གསལ་སྟྩོང་ཟུང་འཇུག་གསུང་སྐབས་

གསལ་བ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། སྟྩོང་པ་སེམས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ཟེར་བ་དེ་སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྟྩོང་བ་

དེར་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ།

 དེ་ཡང་མཁན་ཚབ་རྒན་ངག་དབང་ལྷུན་

སྒྲུག་ལགས་ཀྱིས་འདྱི་གར་གསར་འགྩོད་པར་ངྩོ་སྤྩོད་

གནང་དྩོན། སྤྱིར་མྩོན་གྩོ་ས་སྐྱ་རེ་ཆེན་མདྩོ་སྔགས་

ཆྩོས་གྱིང་དེ་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ ལྩོར་ཐྩོག་མར་གསར་

འཛུགས་གནང་སྟེ། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་

གྲངས་ ༢༦ ཙམ་ཡྩོད་འདུག སྤྱིར་ས་སྐྱའྱི་ནང་ངྩོར་

པ། ཚར་པ། ཞ་ལུ། རྫྩོང་པ། བུ་སྟྩོན། བྩོ་དྩོང་བཅས་

མང་པྩོ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ངྩོར་པའྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་

ཡྱིན། ད་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༩༠ ཙམ་

ཡྩོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྲྭ་རྒྱུན་ས་གནས་གཞྱིས་

ཆགས་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི་རྱི་རྒྱུད། སྤྱི་ཏྱི། གར་ཤ། 

མྩོན་དང་ལ་དྭགས། བལ་ཡུལ་གྩོ་ཆུ་མྱིག་བརྒྱ་ཚར་

སྩོགས་ནས་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ ནས་མཁན་པྩོ་

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་མཆྩོག་གྱིས་བཤད་གྲྭ་

འགྩོ་བཙུགས་གནང་། བཤད་གྲྭའྱི་ནང་འདུལ་བ་དང་

ཚད་མ། དབུ་མ། མངྩོན་པ། ཕར་ཕྱིན། སྩོམ་གསུམ་

བཅས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་ཡྩོད། ལྩོ་དགུའྱི་མཚམས་ནས་

སྐབས་བཅུ་པ་ཐྩོན་རྒྱུ་དང་ལྩོ་བཅུ་གཉྱིས་མཚམས་

ནས་སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོན་གྱི་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས། གཞན་

ཡང་ཐེངས་འདྱིར་དགྩོན་པའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐྩོར་གསུང་དྩོན། ས་པཎ་གྱིས་རྱིག་

གཏེར་མཛད་ཡྩོད་སྟབས་ཁྱེད་ཚོས་ཚད་མའྱི་ཐྩོག་

དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་རྒྱག་དགྩོས་པ་བཀའ་སྩལ་

སྩོང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་

དགེ་འདུན་འདུས་མང་ཡྩོངས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་

མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་དུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་བྩོ་གསལ་གྱིང་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུ་ཁང་

ནང་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། ཤར་རེ་

ཆྩོས་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག སྐྱབས་རེ་གྱིང་མཆྩོག་སྤྲུལ་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག དེ་བཞྱིན་བཀའ་བྩོན་ཁྱི་ཟུར་མཁས་

དབང་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་མཁན་

བ་སྤྲུན་རྣམས་དང་དགེ་འདུན་འདུས་མང་ཡྩོངས་

ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ལ་བྱ་བ་མཛད་མཁན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་

གྲྭ་ཚང་འདྱི་ནས་ཕེབས་ཡྩོད། སྔར་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་

བཞྱིན་མ་འྩོངས་པར་ཡང་མཁས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

འཐྩོན་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགྩོས། སྤྱིར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་སྩོས་འཇམ་མགྩོན་བ་

མའྱི་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས། དེང་སང་སྐད་ཆ་

ཤྩོད་སྟངས་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་གཅྱིག་ཡྩོང་

ཐུབ་པ་བྩོར་འཇྩོགས་དགྩོས་པ་དང་། འབད་བརྩོན་

བྱེད་དགྩོས། ཆར་ཅན་ཡྱིན་བསམས་ནས་སྩོད་རྒྱུའྱི་

གནས་ཚུལ་མ་རེད། ང་ཚོ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ལ་ཆ་མཚོན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱྩོལ་བ་ཆགས་

ཡྩོད། གཞྱིས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་པ་

ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཉག་ཕ་པྩོའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་

སང་གནས་ཡྩོད། རང་དབང་མེད་ཁར་རྒྱལ་གཅེས་

ཆྩོས་གཅེས། ཟེར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྩོབ་གསྩོ་སྤད་

ནས་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྩོའྱི་འྩོག་ལ་ཡྩོད། ང་

ཚོ་འདྱིར་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་རང་དབང་ཡྩོད་

པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆྩོས་

ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་

ཆྩོས་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་
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ཚོ་ཚང་མས་ད་ཕན་ཧུར་ཐག་གནང་ཡྩོད་ལ། ད་

དུང་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤྩོག བར་

སྐབས་ནས་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་ཤར་བྱང་ཆྩོས་

རེ་རྣམ་གཉྱིས། དེ་བཞྱིན་མཁན་པྩོ་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་

དང་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་། དེ་རྱིང་རང་གསྩོལ་ཚིགས་

སྐབས་ཕྱིན་ཆད་བྱེད་ཕྩོགས་སྐྩོར་ལ་བཀའ་མྩོལ་

མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་བརྟེན་རྱིམ་པས་ཁྱེད་རང་ཚོ་

མཁན་པྩོ་ལས་ཟུར་ཚོ་དང་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་

ཚོ། དེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་མཐྩོ་བའྱི་གྲས་རུག་རུག་བྱས་

ནས་ད་བར་གཞྱི་ར་ཡག་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད། ད་དུང་ཡར་

རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ལམ་སེང་ལག་ལེན་

འཁེལ་ཐུབ་པ་ག་རེ་འདུག ད་ལྟ་ལམ་སེང་ལག་ལེན་

མ་ཐུབ་ནའང་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱིར་བཞག་ནས་རྱིམ་

པས་བྱེད་ཐུབ་པ་ག་རེ་འདུག དེ་དག་དྩོ་གལ་ཆེན་

པྩོ་བརྱིས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན། ཞེས་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་སྩོང་། དེར་བརྟེན་

རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་མྩོལ་ཡྩོང་རྒྱུ་རེད། དགེ་འདུན་མང་

ཚོགས་རང་ཉྱིད་ནས་དེར་འདྩོད་པ་ཁེངས་པ་བཟྩོ་འད་

པྩོ་དང་། སྩོ་སྩོའྱི་ལྟྩོ་གྩོས་བཟྩོ་འད་པྩོར་བསམ་བྩོ་མ་

བཏང་བར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྩོའྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་དེ་

བཞྱིན་བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྩོངས་སུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་

ཆྩོས་བརྒྱུད་དྱི་མ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་

བྱེད་མཁན་ང་ཚོ་མ་གཏྩོགས་མེད། དེར་བརྟེན་གཞུང་

ཆེན་དེ་དག་གྱི་ར་བ་བྩོར་འཛིན་ནས་འགྲེལ་པ་ཚིག་

འབྲུ་རེ་རེ་བཞྱིན་བརྒྱབ་ནས་ཆྩོས་རྭའྱི་ནང་རྩོད་པ་བྱ་

རྒྱུ་དེ་བྩོད་པ་གཅྱིག་པུར་མ་གཏྩོགས་མེད། དེ་ངྩོས་

ཀྱི་ཐེངས་མང་པྩོ་ཞུས་ཟྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་

མཐུན་རྐེན་འདྩོད་པ་ཁེངས་པ་ཤྱིག་ཁག་པྩོ་རེད།

 འྩོ ན ་ཀང ་གཞྱི ་རའྱི ་ཆ ་རྐེན ་ཚང ་མ ་

འཛོམས་ཡྩོད། ད་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་འདྱི་བསྟན་པའྱི་

ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་རེད། བསྟན་པའྱི་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་བྩོ་དེ་སྩོབ་སྦྱྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་

བསྒྲུབ་དགྩོས། དེ་དགྩོངས་པར་བཅངས་ནས་ཧུར་

ཐག་གནང་ཤྩོག་ཨང་། གྩོང་དུ་སྩོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནང་

དུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་སྩོ་སྩོས་ཆྩོས་དགེ་དེ་

འད་གཏྩོང་སྐབས་ས་བཀག་ཐུབ་ཙམ་མྱིན་པར་དངྩོས་

གནས་དང་གནས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་ཡྩོད་པ་དང་སྩོབ་

ཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་མཁན། དེ་འདའྱི་ཆྩོས་དགེ་གཏྩོང་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། གཞན་བར་སྐབས་ང་ཚོའྱི་

སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འཐུས་ཤྩོར་འགྲྩོ་རྒྱུའྱི་རྐེན་གཅྱིག་

འདྱི་ཆྩོས་དགེ་དཔེ་ཆ་སྩོབ་ཐུབ་པ་དང་ཁྱིད་ཐུབ་

མཁན་ཞྱིག་མེད་པར་བརྟེན་རེད་འདུག རྱིག་གནས་

ཏྩོག་ཙམ་ཤེས་པ་མ་གཏྩོགས་གཞུང་མར་ཁྱིད་སྐབས་

ང་ཚོའྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་རྱིག་གནས་ཡྩོད་པ་

གཅྱིག་པུས་འགྲྱིག་གྱི་རེད། ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་

དཔེ་ཆར་གྩོ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་དཔེ་ཆ་

ཁྱིད་རྒྱུ་དེ་འད་རང་དགྩོས་ཀྱི་མ་རེད། ཟེར་མཁན་བཟྩོ་

འད་པྩོ་ཕན་བུ་མཐྩོང་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་བཞྱིན་

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ཆྩོས་ཚོགས་ནང་མྱི་གཏྩོང་

རྒྱུ་དེ་དག་དངྩོས་གནས་དང་གནས་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་

བསྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་དང་། ཞབས་འདེན་མྱི་ཞུ་མཁན་དེ་

འད་དག་སྒྲུག་བརྒྱབ་ནས། ཟབ་སྦྱྩོང་སྤྩོད་དགྩོས་བྱུང་

ནའང་སྤད་ནས་གལ་ཆེ་དྩོན་ཆེར་བརྱི་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པྩོ་རེད།

 གཞན་ང་ཚོར་ཆྩོས་དགེ་དགྩོས་འདུག་

བརྩོད་སྐབས་གང་བྱུང་བཏང་ནས་ཆྩོས་ཚོགས་ནང་

ཚོད་ཚོད་ལ་ཕྱིན་ནས་འགའ་ཤས་ནྱི་སྐབས་འཚོལ་

བ་རང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ན་དངུལ་ཡྩོང་གྱི་རེད་

བསམས་པ་དེ་འདའྱི་ཐྩོག་ནས་གཙོ་བྩོ་དངུལ་དྩོན་

གཉེར་བྱས་ནས་འགྲྩོ་མཁན་ཡྩོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་

འད་འདུག་ཅེས་ངྩོས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔག་ཚོད་ཀྱི་

སེར་འབས་ཚོའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་

ཚོགས་དེ་དག་ལྟྩོས་ས་ལྟྩོས་འཇྩོག་གྱི་ཕན་བུ་དག་

པ་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སྱིང་བཀའ་ཆྩོས་སར་

སྐད་ཆ་བྱུང་བ་བཞྱིན། ང་ཚོས་དགེ་འདུན་ཚོའྱི་སྩོབ་

གཉེར་སྤུས་དག་ཏུ་གཏྩོང་རྒྱུར་ད་དུང་ཤུགས་སྣྩོན་

རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡྩོད་མེད་སྐྩོར་མཁན་པྩོ་ཚོས་ཀང་གྩོ་

བསྡུར་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་འདུག དཔེར་ན། ཚན་རྱིག་

གྱི་སྩོབ་སྦྱྩོང་ལ་ང་ཚོས་བར་སྐབས་ནས་ཤུགས་

སྣྩོན་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་དུང་དེ་དང་དེས་འད་བའྱི་

སྩོབ་གཉེར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་རྒྱུ། སྔ་ལྩོ་རྣམ་གྲྩོལ་

གྱིང་ལ་འདྱི་འད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྣམ་གྲྩོལ་གྱིང་དུ་ཕར་

ཕྱིན་དང་དབུ་མ་སྩོགས་ལྩོ་དགུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་གྱི་འདུག 

སྐབས་དེར་ངྩོས་ཀྱིས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཚད་

ཆེན་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་འདུག ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་

ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ཚད་ཆེན་ར་འགྲེལ་ཟུར་དུ་ལྟ་

མཁན་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ཁྱེད་ཚོ་

མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་

ཡྩོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཚད་ཆེན་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་

ན་ཡག་པྩོ་འདུག འདྱི་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཡྱིན། 

ཐུབ་མ་ཐུབ་དང་གནང་དང་མྱི་གནང་ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་

ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡྩོད། ཅེས་བརྩོད་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་ཁྩོང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།39

ཚོའྱི་འབེལ་ཡྩོད་ཚོས་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞེས་སྩོབ་

གཉེར་ལྩོ་དགུ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ལ་ཚད་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་ལྩོ་

གསུམ་བཞག་ནས་ལྩོ་བཅུ་གཉྱིས་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་རྒྱུ་

གཅྱིག་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་གང་ལྟར་ཡར་རྒྱས་

གཏྩོང་གྱི་འདུག དགེ་ལུགས་པའྱི་གདན་ས་ཚོའྱི་ནང་

དུའང་རྱིག་པ་དག་པ་ཚོས་ལྟ་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་

གཞན་དམྱིགས་བསལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སྩོལ་ཞྱིག་

མེད། དེར་བརྟེན་ཚད་ཆེན་ལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་འདུག 

དེ་འདའྱི་ཐྩོག་ལ་དགྩོངས་པ་ཏྩོག་ཙམ་བཞེས་ཐུབ་པ་

བྱུང་ན་ཡག་པྩོ་འདུག བསམ་པ་དན་བྱུང་། ཕྩོགས་

གཅྱིག་ནས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཚད་ཆེན་ར་བ་

དང་འགྲེལ་བ་སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་མཛད་

པ་དེ་ངྩོ་མཚར་སྐྱེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཁྱད་

ཆྩོས་གཅྱིག་ནྱི་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་དང་ཆྩོས་

གྲགས་བྱུང་ཟྱིན་རེས་མུ་སྟེགས་པའྱི་སྟྩོན་པ་མཁས་

པ་དེ་འདར་དགག་བཞག་གནང་སྐབས་གསལ་ཤྩོས་

དེ་ཕལ་ཆེར་ཚད་ཆེན་ནང་ཡྩོད་ས་རེད། ཞྱིབ་ཚགས་

པྩོ་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྩོབ་ཙམ་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱིས་བལྟས་པ་

ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་

མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་དུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་

ཚང་དུ་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དགེ་

འདུན་འདུས་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། དེ་

ཡང་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྭ་སྟྩོད་དགྩོན་པར་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་སྦྱྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་སེར་

བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 

དེ་རེས་ཞབས་སྟེགས་སུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟུན་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་གལ་གནད་ཆེ་

བའྱི་གྲྭ་ཚང་འདྱིའྱི་མཁན་པྩོ་བྩོད་མྱི་ཞྱིག་མྱིན་པར་ཨ་

རྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཞྱིག་

ཆགས་ཡྩོད། མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཁྩོང་སྐྱྩོང་བ་རྱིན་པྩོ་

ཆེའྱི་དགེ་ཕྲུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན། གྱིང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ནྱི་

སྐྱྩོང་བ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་དང་ངྩོས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡྱིན་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། ཁྩོང་གྱི་དྲུང་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་དགེ་སྩོང་གྱི་

སྩོམ་པ་དང་། མདྩོ་སྔགས་ཀྱི་ཆྩོས་མང་དག་གཅྱིག་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངྩོས་ཀྱི་བ་མ་གཙོ་བྩོ་ཆགས་

ཡྩོད། སེར་གྱི་ངྩོས་ནས་མཚོན་ནའང་ངྩོས་ཀྱི་ཡྩོངས་

འཛིན་དམ་པ་དང་གྲྩོགས་པྩོ་བྩོས་ཐུབ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྩོ་སའྱི་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན་ངྩོས་ཀྱི་གྩོ་ས་དེ་ཁྩོང་ལས་

ཧ་ཅང་མཐྩོ་བ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཡྩོངས་འཛིན་དམ་པའྱི་

དགེ་ཕྲུག་གྱི་རྱིམ་པ་བརྱིས་ན་ཁྩོང་ངྩོས་ལས་རྒན་པ་

ཆགས་ཡྩོད། ངྩོས་རང་དགེ་ཕྲུག་གཞྩོན་པ་ཡྱིན། དེར་

བརྟེན་ངྩོས་ཀྱིས་རྱིན་པྩོ་ཆེར་རྟག་ཏུ་གུས་བཀུར་ཞུ་

བཞྱིན་ཡྩོད།

 གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་པྩོ་འདེམས་སྐབས་ཚན་

གཞུང་འགའ་ཤས་འབྱྩོར་བྱུང་ཡང་ངྩོས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་

བ་ཁྩོང་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་པྩོར་བསྐྩོ་གཞག་

བྱས་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་ཨ་རྱི་བ་སྣ་

ཁུག་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་བྩོད་པའྱི་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་མཁན་

པྩོར་བསྐྩོ་གཞག་བྱུང་བ་ཐྩོག་མ་ཆགས་ཡྩོད། ངྩོས་

ཀྱི་ཁྩོང་སྔ་མྩོ་ནས་ངྩོ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་པ་ལགས་

ཀང་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་རེད། ཐྩོག་མར་སྐྱྩོང་བ་རྱིན་པྩོ་

ཆེའྱི་སྐད་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྱིན་པྩོ་ཆེར་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བཤད་

པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། གྲྭ་སར་དཔེ་ཆ་

ཡང་ཏྩོག་ཙམ་བལྟས་པ་རེད། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་གནང་གྱི་མེད། ང་ཚོ་དེ་

སྔ་བྩོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

མྱི་རྱིགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟའྱི་དུས་

རབས་གསར་པ་འདྱིར་ང་ཚོས་ཁྩོང་ལ་མཁན་པྩོར་

འྩོས་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་ནས་བསྐྩོ་གཞག་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། 

བཤད་གྲྭ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བའྱི་ལུང་རྟྩོགས་

ཀྱི་བསྟན་པ་གཉྱིས་པྩོ་འདྱི་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་

ནས་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད།

 རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལྩོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གཞུང་ཆེན་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་

བརྟེན་བྱེས་ཀྱི་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་ཆུང་ཆུང་འདྱིར་དགེ་

འདུན་པ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་

ཆ་ལྟ་དགྩོས། གྲྭ་ཚང་འདྱིར་དཔེ་ཆ་ལྟ་མཁན་གང་ཙམ་

འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་འདུག གྲྭ་ཆས་གྩོན་ནས་

དཔེ་ཆ་མ་ཤེས་པར་བསད་ན་ཧ་ཅང་ངྩོ་ཚ་པྩོ་རེད། ང་

ཚོ་དེ་སྔ་བྩོད་དུ་དགྩོན་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདས་སྔགས་

ཆྩོག་འདྩོན་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས་གཞུང་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད་ཡྩོད། ཁ་འདྩོན་དགེ་སྦྱྩོང་

ཞྱིག་དང་འདྩོན་པ་རྐང་རྐང་བཏྩོན་ནས་བསད་ན་རྱིན་

ཐང་དེ་ཙམ་མཐྩོང་རྒྱུ་མེད། ནང་པའྱི་གཞུང་གྱི་འགྲྩོ་

སྟངས་དེ་ཚོ་ཏྩོག་ཙམ་ཤེས་ན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་

གྱིང་གྱིས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། དེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་

ཚན་རྱིག་སྐྩོར་དེ་དག་ལ་དྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བྱེད་

བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྱེད་ཚོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་ལུང་པའྱི་ནང་

ཆ་བཞག་ནའང་། དཔེ་ཆ་ཤེས་ན་མཐྩོང་ཆེ་བ་ཡྩོད། 

དཔེ་ཆ་མ་ཤེས་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད། ཕྱིན་ཆད་ང་

རང་ཚོས་བྩོད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དེ་སྔའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་དེ་

བསྐྱར་ཟླྩོས་བྱ་རྒྱུ་མེད།

 དེང་དུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འད་མྱིན་ཤེས་

ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་མཐྩོང་

རྒྱ་དེ་བྩོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

ལྷག་པར་འདས་པའྱི་ལྩོ་བཅུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་ལ་གུང་

ཁན་ཏང་གྱིས་ཆྩོས་ལ་དམའ་འབེབས་སྐྱྩོན་བརྩོད་

བྱེད་རྒྱུའྱི་སྩོབ་གསྩོ་ཧ་ཅང་སེལ་ཡྩོད། གཞྱི་རའྱི་བྩོད་

ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་

དད་པ་ཧ་ཅང་བརྟན་པྩོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྩོགས་

གཅྱིག་ནས་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་ཀང་། བྩོའྱི་ཟུར་

གཅྱིག་ནས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་དན་མཁན་

ཡྩོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བའྱི་མྱི་རབས་གསར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 40

པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་བསེབས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་མ་འྩོངས་པར་ཆྩོས་བཤད་བྱེད་སྐབས་གཞན་

ཕར་གཞྩོག་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ལམ་རྱིམ་ཁྱིད་སྐབས་

ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་པ་གཞྱིར་བཞག་བྱས་ནས་ཤྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད། སྤྱིར་ལམ་རྱིམ་འདྱི་གསུང་སྐབས་ནང་པའྱི་

ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་གསུང་གྱི་

ཡྩོད། དེས་འདང་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་

ལ་དགག་གཞག་སང་གསུམ། ཞེས་རྱིགས་ལམ་གྱི་

ཐྩོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་མཐར་དཔད་ནས་

འགྲྩོ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་

བཤད་གྲྭ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ལྷག་པར་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་སྐྩོར་ལ་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་ལ་དམྱིགས་བསལ་

དར་གསྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དཔེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་དག་ཡག་པྩོ་བྱས་

ནས་ལྟྩོས་ཨང་། ཞེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་མ་ཧ་རཤ་ཊ་མངའ་སེའྱི་

གྲྩོང་ཁྱེར་པུ་ནེའྱི་ནང་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་མ་ཧ་རཤ་ཊ་མངའ་སེའྱི་

གྲྩོང་ཁྱེར་གཉྱིས་པ་པུ་ནེ་ (Pune) ནང་རྟེན་གཞྱི་བྱས་

པའྱི་ཅ་ན་ཀྱི་མན་ཌལ་པ་རྱི་ཝར་ (Chanakya Man-

dal Pariwar) ཞེས་པའྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་

སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར། བཀའ་

བཞེས་བཟང་པྩོ་སྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་སྟེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

མཛད་སྩོའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་གཙོ་བྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་རེས་དན་གྱི་པང་རྩོ་ཞལ་ཕེ་མཛད་པ་དང་། ཚོམས་

ཆེན་ནང་དུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་མཛད།དེ་རེས་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་བ་གཙོ་བྩོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི་

ནང་མྱི་རྱིགས་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་

བར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། གཅེན་གཅུང་ཕྩོ་མྩོ་ཚོ་

ཁྱེད་ཚོས་ས་ཆ་འདྱིར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལྷ་ཁང་ལྟ་བུ་

ལུང་འདེན་བྱས་པར་ངྩོས་རང་དགའ་བྩོ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་

ལྷ་ཁང་དེ་ཚོ་ཕག་མཆྩོད་དང་། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བྱ་

གཞག་ཁྩོ་ནའྱི་ཆེད་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་

ཀང་ཆྩོས་དད་ཁེར་རྐང་གྱི་ང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་འགྱུར་

བ་གཏྩོང་མྱི་ཐུབ། དེ་ལྟར་བྱེད་པར་མྱིའྱི་བྩོ་གྲྩོས་ཀྱི་

ནུས་པ་བེད་སྤྩོད་བྱེད་དགྩོས་པ་དང་གྩོམ་པ་མདུན་སྩོ་

བྱེད་དགྩོས། སྤྱིར་རྒྱ་གར་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆྩོས་དད་ཅན་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཁྱྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེ་བས་ཉྱིན་

ལྟར་ཚོགས་བདག་དང་། དབང་ཕྱུག དབྱངས་ཅན་

མ་བཅས་ལ་མཆྩོད་འབུལ་སྩོན་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། 

ཡྱིན་ནའང་མཆྩོད་འབུལ་སྩོན་ལམ་ཙམ་གྱི་དྩོན་ངྩོ་མ་

ཇྱི་བཞྱིན་རྟྩོགས་དཀའ་བར་བརྟེན། དེ་དག་ལ་གཏྱིང་

ཟབ་མྩོའྱི་ཐྩོག་སྩོབ་སྦྱྩོང་བྱེད་དགྩོས་ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ།

 ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་བདག་སྒྱུ་རལ་བསྟྱི ་

གནས་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་

བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེང་སྐབས་

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་

ངལ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་རང་གྱིས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་

སྟེང་སྟེ་ཆྩོས་དད་དང་། རྱིགས་རུས། ལུང་ཚན། མྱི་

རྱིགས། དབུལ་ཕྱུག་སྩོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་ཡྩོང་

གྱི་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད། འབྱུང་བའྱི་གྩོད་ཆག་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མ་གཏྩོགས་གཞན་

མང་ཆེ་བ་མྱི་རང་གྱི་བཟྩོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་

ཀྱི་བསམ་པར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་

ལམ་ནྱི། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། འཛམ་

གྱིང་ནང་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡྩོད་པ་ཡྩོངས་རྫྩོགས་

འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་

སྐྩོར་སྩོབ་སྦྱྩོང་སྤྩོད་ཐུབ་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཡྩོང་ཐུབ། འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙོ་གྲས་

འད་མྱིན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་སྐྩོར་ལ་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་སྤྱི་ཚོགས་བྱེ་

བག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྐྩོར་ལ་གསུང་གྱི་མེད། ངྩོས་རང་མྱི་

གཞན་སུ་ལའང་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་ངྩོས་རང་འགྲྩོ་བ་

མྱི་རྱིགས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་

ཡྱིན་བསམ་དན་བཞྱིན་ཡྩོད།

 ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།41

བྱེད་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པར་

བརྟེན། གྲྩོགས་པྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། མཛའ་མཐུན་ཡྩོང་

བར་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་དགྩོས། ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོང་བར་

གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་དགྩོས་པའྱི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

དགྩོས། ང་ཚོ་མྱི་ཚང་མ་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཡྩོང་བའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལ་ཡྩོད། མྱི་གཞན་སུ་ཞྱིག་

ལའང་ཐུབ་ཚོད་དང་བརས་བཅྩོས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་

མེད། སྩོ་སྩོ་གཅྱིག་པུ་བསམ་བྩོ་བཏང་བ་དང་། ལུས་

ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟྩོན་ཚེ་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོང་རྒྱུ་མེད། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཞེ་སང་དང་དངངས་སྐྲག་ཡྩོང་རྒྱུ། ཞེ་

སང་ནྱི་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་འུ་ཐུག་གྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན། དེང་

སྐབས་ཚན་རྱིག་པས་ནང་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་

ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་ཙམ་གྱི་ཕྱིའྱི་གཟུགས་པྩོ་བདེ་ཐང་

ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་སྐྩོར་ལྩོ་མང་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་

གྲུབ་འབས་ཐྩོན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བྩོའྱི་སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པྩོ་དེ་དག་སེམས་ཞྱི་

བདེ་སྐྲུན་མཁན་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་སྦྱྩོང་བརར་བྱེད་

དགྩོས། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གུ་ཇྱི་ར་ཏྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་སུ་རཏ་ནང་

ཕྱི་ལྩོ་གསར་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མ་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་

གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི་ Gujarat མངའ་སེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་སུ་རཏ་ 

Surat ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ར་མ་ཀྱིར་ཤྱི་ན་ཕྱི་

ཚོང་ Shree Ramkrishna Exports ཞེས་པའྱི་ཕ་

ལམ་ཕྱི་ཚོང་བཟྩོ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

གྩོ་ཝྱིནད་ཌྩོ་ལ་ཀྱི་ཡ་ Govind Dholakia ལགས་

ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་

ཁུལ་དེར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སུ་རཏ་གནམ་

ཐང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྩོ་

སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་ཕ་ལམ་ཕྱི་ཚོང་བཟྩོ་ལས་ཁང་

གསར་པ་དང་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་སྟེ་སྐུ་ཞབས་ཌྩོ་ལ་ཀྱི་ཡ་ལགས་ཀྱིས་མགྩོན་

པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བཟྩོ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་ཁག་ངྩོ་སྤྩོད་

ཞུས་གནང་འདུགསྐབས་དེར་ཁྩོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཐྩོག་

མར་ཞྱིང་ལས་ནས་ཕ་ལམ་བཟྩོ་གྲའྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་

སྟངས་སྐྩོར་དང་། ཁྩོང་གྱི་ར་བའྱི་བ་མ་ཤྱི་ཌྩོང་རེ་ཇྱི་

མཱ་ཧཱ་རཱཇ་ (Shree Dhongreji Maharaj) མཆྩོག་

གྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལྟར་བཟྩོ་གྲའྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་ཚང་མར་ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

སྟེ་གུས་བརྱི་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེས། ལས་མྱི་ཚོས་ཀང་

དེ་མཚུངས་ཀྱི་རང་ཉྱིད་ལ་མཉམ་རུབ་དང་གུས་བརྱི་

ཞུ་གྱི་ཡྩོད་པ་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་པར། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྦྱྱིན་བདག་དང་ལས་མྱིའྱི་

དབར་གྱི་བརྱི་མཐྩོང་ནྱི་ཚོང་ལས་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་

ཆ་རྐེན་གཙོ་བྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཁྲུལ་ཆས་མེད་ན་འགྲྩོ་

བ་མྱི་ལ་ཕུགས་དམྱིགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འྩོན་ཀང་

འཕྲུལ་ཆས་ལ་བསྟེན་དགས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཚོར་བ་

དེ་མ་བརླག་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། ཞེས་

བཀའ་སྩལ་སྩོབ་རེས། མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

གྱིས་བཟྩོ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་མཛད་པ་

དང་། ལས་མྱི་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་མྩོལ་གནང་

གྲུབ་བསྟུན། ཉྱིན་གུང་ལགས་སྱིན་བཟྩོ་ལས་ཁང་དེའྱི་

སྤྱི་ཐབ་ནང་ལྷན་བཞེས་མཛད་འདུག

 གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕེད་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་གྱིས་ Veer Narmad South Gujarat 

University ཝྱིར་ནར་མེ་ཌ་ཞེས་པའྱི་གཙུག་ལག་

སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ན་གཞྩོན་སྩོབ་

མ་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་

རང་དེ་རྱིང་འདྱིར་གཞྩོན་སྐྱེས་ཚོ་དང་བཀའ་མྩོལ་ཞུ་

རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། དེ་

ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྩོད། དང་པྩོ་

དེ་ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་རྒན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་

ལྩོ་ན་གཞྩོན་པ་ཚོའྱི་དཀྱིལ་ལ་བསེབས་དུས་རང་

ཉྱིད་ཀང་གཞྩོན་གཞྩོན་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་

འདུག རྒན་ཁྩོགས་ཚོའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡྩོད་སྐབས་ང་

ཚོ་སུ་སྔྩོན་ལ་འཆྱི་འགྲྩོ་བསམས་པ་ཡྩོང་གྱི་འདུག 

གཉྱིས་པ་དེ་འདས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་

གཏྩོང་རྒྱུ་མེད། འྩོན་ཀང་དེ་ནས་ལེགས་བྱ་ལེན་རྒྱུ་

ཡྩོད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཡྩོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་དུས་

ཚོད་འདྱི་ཡྱིན། མ་འྩོངས་པར་གང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་

ངེས་གཏན་མེད་ཀང་འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་

དེ་ང་ཚོར་ཡྩོད། དེ་ཡྩོང་བར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྩོའྱི་

འཆར་སྣང་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ལ་དེ་གྲུབ་པར་འབད་

བརྩོན་བྱེད་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གཞྩོན་སྐྱེས་ཚོ་

དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡྩོད།གལ་སྱིད་གཞྩོན་སྐྱེས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཞྱི་བདེ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 42

དང་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱིག་འདྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད་ན། སྩོ་སྩོའྱི་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི་ཚེ་དེ་དྩོན་དང་

ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐྱེལ་ཐབས་བྱེད་དགྩོས། ཁྱེད་ཚོས་སྩོབ་

སྦྱྩོང་བྱས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་རལ་དུ་ཐྩོན་པ་

ཞྱིག་དང། བྱམས་བརེའྱི་བསམ་པ་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་

དགྩོས་པ་ཡྱིན། དེང་སྐབས་ང་ཚོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པར་

བརྟེན། དེ་མེད་པ་བཟྩོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་ང་ཚོར་

ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་མ་

ཟད། ལྷག་པར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་

གར་གྱི་གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནས་བྱུང་བའྱི་འཚེ་

མེད་ཞྱི་བ་དང་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་

ཡྱི་རང་བསྔགས་བརྩོད་མཛད་པ་དང་འབེལ། རྒྱ་གར་

གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་

ཆེ་མཐྩོང་ཞུས་འྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་མང་

གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྩོའྱི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པའྱི་རྒྱ་

གར་གྱི་གཞྩོན་སྐྱེས་ཚོས་སྩོ་སྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མ་

ཟད་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་དགྩོས་

ཀྱི་རེད་ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ།

 ཕྩོགས་མཚུངས་དེ་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་སུ་རཏ་གྲྩོང་ཁྱེར་ནང་བྩོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་ ༸༥༠ 

ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་སྐབས་བྩོད་

མྱིའྱི་སྙྱིང་སྟྩོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་བརྟན་པྩོ་གནས་

དགྩོས་པ་དང་། བྩོད་མྱི་རྣམས་ནས་དུས་རབས་ཉེར་

གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་

སྦྱྩོང་བྱེད་དགྩོས་པ། བྩོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་དྩོ་སྣང་

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་

ལམ་སྟྩོན་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་སན་ཏྩོག་བྷ་ཞེས་པའྱི་དན་རྟེན་གྱི་ཆེ་

བསྟྩོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སུ་

རཏ་གྲྩོང་ཁྱེར་ནང་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདེབས་ཞུ་

མཁན་ Shree Ramkrishna Exports ཞེས་པའྱི་

ཕ་ལམ་ཕྱི་ཚོང་བཟྩོ་ལས་ཐེབས་ར་ཁང་གྱིས་མགྩོན་

པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བདེ་གྩོང་

སེལ་གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་ལ་ཆེ་མཐྩོང་ཞུ་

ཆེད་སན་ཏྩོག་བྷ་དན་རྟེན་ Santokbaa Memo-

rial Award ཞེས་པའྱི་ཆེ་བསྟྩོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག

 དེ་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱངས་

གྩོང་ཁུལ་དེའྱི་གསར་འགྩོད་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་

མཇལ་འཕད་ཀྱིས་ཆེད་དྩོན་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་

འདུག སྐབས་དེར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་

གྩོ་ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཀུན་ཁྱབ་འགན་འཁུར་གྱི་འདུ་

ཤེས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་ཆེད། མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་

མཆྩོག་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་

གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱུ་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་

གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་མཛད་འགན་གཙོ་བྩོ་གཉྱིས་

སྐྩོར་གསལ་བཤད་མཛད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལྩོ་ངྩོ་སྟྩོང་

ཕག་རྱིང་ནས་དར་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་

ཐང་དེ་དག་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་

གསར་འགྩོད་པ་ཚོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩལ། ཕྩོགས་མཚུངས་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བྩོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བྩོད་

ནང་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའྱི་ཞྱི་བདེ་དང་བྱམས་བརེར་

གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་དག་བདག་

གཅེས་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་སྐུའྱི་མཛད་འཁུར་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛིན་

མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག དེ་

བཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གསར་འགྩོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཆྩོས་ལུགས་བརེ་བསྒྱུར་དང་། གྩོ་མཚོན་དང་

མྩོས་རྫས་ངན་གྩོམས་འགྩོག་ཐབས་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་

དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་འདུག

 དེ ་ རེས ་མགྩོ ན ་པྩོ ་ གང ་ ཉྱི ད ་མཆྩོག ་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཆེད་སན་ཇྱིབ་ཀུ་མར་ San-

jeev Kumar auditorium ཞེས་པའྱི་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་སྤྩོ་སེམས་ཆེན་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་ཕེབས་བསུ་

ཞུས་འདུག མཛད་སྩོའྱི་ཐྩོག་མར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་

མཆྩོག་དང་གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི་མངའ་སེའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ཨྩོ་པྱི་ཀྩོ་

ལྱི་ OP Kohli མཆྩོག སྐུ་མགྲྩོན་གཙོ་བྩོ་པང་ཀཇ་པ་

ཊྱིལ་ Pankaj Patel ལགས་བཅས་ཀྱི་སྣང་གསལ་

ཞལ་ཕེ་མཛད་གྲུབ་མཚམས། ཕ་ལམ་ཕྱི་ཚོང་བཟྩོ་

ལས་ཐེབས་ར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཌྩོལ་ཀ་Govind 

Dholakiaལགས་ཀྱིས་གཟེངས་རྟགས་དེ་ནྱི་ཁྩོང་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་

ཚུལ་དུ་འགྲྩོ་བ་མྱི་སྤྱིའྱི་བདེ་དྩོན་ཐྩོག་ཕག་ལས་རྒྱ་

ཆེ་གནང་མཁན་མྱི་སེར་པ་དེ་དག་ལ་ཆེ་བསྟྩོད་ཞུ་

ཆེད་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞྱིན་འབུལ་ལམ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད་

སྐྩོར་འགྲེལ་བརྩོད་གནང་བ་དང་འབེལ། ད་ཐེངས་

གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་གནང་འདུག 

དེ་རེས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པས་མཛད་སྩོ་དང་འབེལ་བའྱི་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས།༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་ས་གནས་

སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་དང་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པ།སྤུན་ཟླ་ཕྩོ་མྩོ་

རྒན་གཞྩོན་རྣམ་པ། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་

ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡྩོད། ཁྱེད་

ཚོས་ངྩོས་ལ་གཟེངས་རྟགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་

བར་ངྩོས་ལ་ཆེ་མཐྩོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་

བྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་མགྩོ་རས་འདྱིར་བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། གཟེངས་རྟགས་འདྱི་བརྒྱུད་བྩོད་བྱང་ཤར་

ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པའྱི་བུ་དང་གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི་ནས་ཡྱིན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།43

པའྱི་ཞྱིང་པའྱི་བུ་གཉྱིས་དབར་འབེལ་བ་བྱུང་ཡྩོད། 

སྩོ་ནམ་ཞྱིང་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁ་ཟས་ཐྩོན་སྐྱེད་

བསྐྲུན་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གྲྩོང་ཁྱེར་ཙམ་མྱིན་པར་གྲྩོང་

གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། སྐྱྩོ་པྩོ་དེ་དག་སྩོ་སྩོའྱི་

གྲྩོང་གསེབ་ནང་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས་

གྲྩོང་ཁྱེར་ནང་ཟུར་སྩོད་བྱས་ནས་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་སྐྱྩོ་པྩོའྱི་ཐྩོག་སྩོད་དགྩོས་ཐུག་གྱི་ཡྩོད། གལ་ཏེ་

གྲྩོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ན་ང་ཚོ་

ཚང་མར་ཁེ་ཕན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་ཚོས་ད་

ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་སྟངས་འདྱི་ཡུན་

གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་བརྩོད་བྱུང་། དེར་བརྟེན་

ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་

འཚོལ་དགྩོས་པ་མ་ཟད། ཕྩོ་མྩོ་དང་རྱིགས་རུས་ཀྱི་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་

སེལ་ཐབས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགྩོས། དེ་ལྟར་ཡྩོང་

བར་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་རྫས་

ལུད་བེད་སྤྩོད་བྱེད་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་སྐྱེ་ལྡན་སྩོ་ནམ་

ཞྱིང་ལས་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་ཐབས་བྱེད་དགྩོས། དེ་ལྟར་བྱུང་

ན་འཕྩོད་བསྟེན་ལའང་ཕན་གྱི་རེད། ཅེས་དང་། དེ་

བཞྱིན་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་འགན་

གཙོ་བྩོ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། ཕེད་ཡྩོལ་

གསར་འགྩོད་པ་གཞྩོན་སྐྱེས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་རེས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

གྱིས་བཟྩོ་གྲྭའྱི་སྦྱྱིན་བདག་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་བགྲྩོ་

གེང་མཛད་སྐབས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་སྐྩོར་དང་

ཚོང་ལས་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཉམས་ལེན་བྱེ་ཕྩོགས་

སྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མཧཱ་ར་ཤྱི་ཊ་མངའ་སེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ནཱ་སྱིག་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་ཆྩོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ནཱ་སྱིག་

གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་གདན་ཞུ་

གསྩོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་ཧྱིན་བྩོད་མཛའ་འབེལ་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད་ཉྱིན་དེར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་

མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་པའྱི་དད་ལྡན་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

བའྱི་མང་ཚོགས་གྲངས་ ༤༥༠༠ བརྒལ་བར་ཆྩོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་དྩོན། སྤུན་ཟླ་ཕྩོ་མྩོ་ཚོ། ཁྱེད་རྣམ་པས་མགྲྩོན་

འབྩོད་ལྟར་ངྩོས་རང་དེ་རྱིང་འདྱིར་སར་ཡང་བཅར་ཏེ་

ཁྱེད་རྣམ་པ་དང་སར་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པྩོ་བྱུང་། གྩོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངྩོས་ནས་གྩོ་

སྒྱིག་ཚགས་ཚུད་ཡྩོང་སད་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སྐྱྩོན་འདུག་

པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་མང་

ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་

བ་མྱི་རྱིགས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན་བསམས་པ་དན་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚོ་

ཚང་མར་བཟང་ངན་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྣམ་དཔྩོད་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྩོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོ་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་

ལྡན་པ་ཞྱིག་རྩོལ་འདྩོད་ན། ལས་ངན་པའྱི་རྱིགས་སང་

སྟེ་བཟང་པྩོའྱི་ལས་དྩོན་བསྒྲུབ་དགྩོས་པ་ཡྱིན།ངྩོས་

རང་ས་གནས་གང་དུ་བསྐྱྩོད་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་བྩོའྱི་

ནང་འགན་འཁུར་གཙོ་བྩོ་གཉྱིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་དེ་ངྩོས་

རང་འགྲྩོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་

ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐབས་སུ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱེས་སུ་

ཡྩོད་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་

ཀྱི་གྩོ་རྟྩོགས་སེལ་བཞྱིན་ཡྩོད། གཉྱིས་ནས་ངྩོས་རང་

ནང་པའྱི་དགེ་སྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆྩོས་ལུགས་

ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་སེལ་གཏྩོང་ཐབས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་འདྩོད་པ་ཡྩོད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ནང་པ་དང་

། ཡྱི་ཤུ། ཧྱིན་དྷུའྱི་ཆྩོས་ལུགས་བཅས་ཆྩོས་ལུགས་

འད་མྱིན་གྱི་མྱི་བསེབས་འདུག་པར་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་

དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཆྩོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་ནང་

སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་གྩོང་སེལ་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་གསུང་

གྱི་ཡྩོད།ང་ཚོ་མྱི་ཚང་མ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དུད་འགྲྩོ་དང་འབུ་

སྱིན་ཚུན་ཆད་ཀང་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

མྱི་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་མྱི་

འབྩོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་མྱི་ཚེ་བདེ་

སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐྱེལ་འདྩོད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བདེ་བ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྩོད། སྩོ་

ལྔའྱི་དབང་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་དུད་འགྲྩོ་ལ་

ཡང་ཡྩོད། ང་ཚོ་མྱི་ལ་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་དེ་ནྱི་

རྣམ་དཔྩོད་ཡྱིན་པར་བརྟེན། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་དེས་

དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་ཀང་། ཕྩོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས་སེམས་ཁལ་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆགས་

ཀྱི་ཡྩོད།ང་ཚོ་སྐྱེས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་མའྱི་བྱམས་བརེར་

བརྟེན་ཏེ་འཚར་ལྩོངས་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་ཁག་

གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ང་ཚོར་ཆུང་དུས་མའྱི་

བྱམས་བརེ་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀད་པའྱི་འཚར་ལྩོངས་

ཡག་པ་ཡྩོང་རྒྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཆུང་དུས་

མའྱི་བྱམས་བརེ་ཐྩོབ་མཁན་རྣམས་མྱི་ཚེ་ཚགས་ཚུད་

དང་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་ཅེས་

སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་

བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ།

 ཕེད་ཡྩོལ་ཁུལ་དེར་ཡྩོད་པའྱི་ནང་པ་རྣམས་

ལ་ཟུར་དུ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་འདུག 

ཕྩོགས་མཚུངས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཁུལ་དེར་

ཡྩོད་པའྱི་བྩོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་སྐབས། བྩོད་མྱི་ཚོས་ནང་ཆྩོས་ལ་

སྩོབ་གཉེར་བྱེད་དགྩོས་པ་མ་ཟད། རང་ཉྱིད་ས་གནས་

གང་དུ་གནས་ཀང་བྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་མ་བརེད་

པར་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་དང་ལྡན་པའྱི་བྩོད་མྱི་ཞྱིག་

བྱེད་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག །།




