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མཆྩོག་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ལྷ་སར་ཡྩོད་སྐབས་༸རྒྱལ་
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རྒྱུན་འཛིན་གནང་བར་བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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མྱི་རབས་གཞྩོན་པ་ཚོས་ད་ཆ་བྩོད་སྐད་གཙང་མ་
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དབྱྱིན་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཚོར་ངས་ཀ་ཤྱི་མྱི་རྱིའྱི་བྩོད་

པ་ཁ་ཆེ་ཚོ་དཔེ་མཚོན་འཇྩོག་གྱི་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ 

དང་། དེ་བཞྱིན་བྩོད་རྱིགས་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་

བྱམས་བརེའྱི ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་བྩོད་རྱིགས་

རྣམས་དང་ལྷན་སྐུ་པར་བསྒྩོན་གནང་མཛད་ཡྩོད། དེ་

རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཀྩོལ་ཀ་ཏར་ཡྩོད་པའྱི་ཡྱི་ཤུ་

གཞན་ཕན་དགེ་རར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྟེ་ཁུལ་

དེར་ཡྩོད་པའྱི་ཡྱི་ཤུའྱི་གནམ་བཏགས་ཆྩོས་ལུགས་

ཀྱི་བཙུན་མ་འདས་མྩོ་ཨ་མ་ཊེ་རྱི་སའྱི་བཞུགས་

གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྦྲགས། དེར་

གནས་སྩོད་ཡེ་ཤུའྱི་བཙུན་མ་ཚོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། 

གྲྩོང་ཁྱེར་ཀྩོལ་ཀ་ཏའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་ཐྩོ་མ་སྱི་

ཌྱི་སུ་ཛ་ Thomas D’Souza མཆྩོག་དང་ཡང་

མཇལ་འཕད་མཛད་འདུག  སྐབས་དེར་༸གྩོང་ས་
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འདྱིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་སར་ཡང་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཐེངས་འདྱིར་ཁྱེད་ཚོས་ངྩོས་ལ་

མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པར་ངྩོས་རང་འདྩོད་

མྩོས་ལྟར་བཅར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་བཙུན་མ་

ཁྱེད་རང་ཚོས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་དྩོན་སྤྱི་དང་ལྷག་

པར་དབུལ་ཕྩོངས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱྩོང་གནང་

བཞྱིན་པ་དེར་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངྩོས་རང་དེ་སྔ་ཐེངས་གཅྱིག་ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་དམ་པ་

ཁྩོང་མཇལ་མྩོང་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་

དྩོན་སྒྲུབ་པ་བརྒྱུད་བྱམས་བརེ་དངྩོས་སུ་ལག་བསྟར་

གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། དམ་པ་ཁྩོང་ནྱི་

མྱིག་དཔེར་འྩོས་པའྱི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡྩོད། ཁྩོ་མྩོ་ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་ཁྩོད་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་

ནའང་ཁྩོང་གྱི་སྱིང་སྟྩོབས་ནྱི་དུས་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་

གནས་ཡྩོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་མུ་མཐུད་མྱི་མང་དབུལ་

ཕྩོངས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

རྩོགས་ཞེས་འབྩོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་

འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པ་དེ་དག་

ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་

གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་བརྒྱུད། དུས་རབས་ ༢༡ པ་

འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བདེ་ལྡན་པའྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་ཏུ་

བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་དགྩོས། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བདེ་སྡུག་

ལ་སེམས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནྱི་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། ངྩོས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་མྱི་ཚོར་

ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡྩོན་

དང་འཕྩོད་བསྟེན་ཐྩོག་འགྲྩོ་བ་མྱིར་ཞབས་འདེགས་

ཧ་ལས་པ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐྩོར་ཡང་ཡང་འགྲེལ་

བརྩོད་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་དམ་པ་དེའྱི་

མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པྩོ་དབུལ་ཕྩོངས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

ཕག་ལས་གནང་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ཁྩོ་མྩོར་བསྔགས་

བརྩོད ་ཞུ ་མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན ་

པའྱི་ཆ་ནས་ཁྩོ་མྩོར་རེས་དན་

ཞུ ་རྒྱུ ་ངྩོས ་ཀྱི ་ལས ་འགན ་

ཆགས་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་

ཀྱི ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་

མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་འགྲྩོ ་བ་མྱིའྱི ་ལྷན་སྐྱེས་

སུ་ཡྩོད་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་ཡྩོན་

ཏན་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་

དང་། ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་

དབར་མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་ཐབས་

ཀྱི་སྐུའྱི་མཛད་འགན་གཉྱིས་ཀྱི་

སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ་དང་

ཆབས་ཅྱིག མྱི་རབས་རྒན་པ་

ཚོ་རྱིམ་པས་རྩོགས་འགྲྩོ་གྱི ་

ཡྩོད་སྟབས་གཞྩོན་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་བྱ་བ་བཟང་པྩོ་

སྒྲུབ་སྟེ་འབྱུང་འགྱུར་མྱི་རབས་ཚོར་མྱིག་དཔེ་འྩོས་

པ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

རེས། བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་མ་

བསྐྱངས་གྩོང་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་

ཡང་སྩལ་འདུག
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སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཀྩོལ་ཀ་ཏར་པེ་རྱི་སྱི་ཌེན་སྱི་

གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་

ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།  
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་

ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་སེའྱི་རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཏར་རྟེན་

གཞྱི་བྱས་པའྱི་པེ་རེ་སྱི་ཌེན་སྱི་གཙུག་ལག་ Presi-

dency University སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་

སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར། གྩོང་ཚེས་

ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གཙུག་

ལག་སྩོབ་ཁང་དེའྱི་དགེ་ལས་སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ Human Ap-

proach to World Peace ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་

ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྤུན་ཟླ་རྒན་གཞྩོན་ཕྩོ་མྩོ་

ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངྩོས་

རང་དེ་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་དེང་རབས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་

སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་རྱིང་ཤྩོས་ཤྱིག་ཏུ་

བཅར་ནས་སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཆེས་

མཐྩོང་ཧ་ཅང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེང་སྐབས་ཚན་རྱིག་

པས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་བྱམས་བརེ་ནྱི་འགྲྩོ་

བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡྩོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོ་

སྐྱེས་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རང་ཆས་སུ་བྱམས་བརེའྱི་འྩོག་

འཚོ་སྐྱྩོང་བྱས་ཡྩོད་སྟབས། གཞན་ལ་བྱམས་བརེ་

སེལ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡྩོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་ལས་

སྐྱེས་ཤྱིང་མའྱི་ནུ་ཞྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱེས་སུ་བྱམས་བརེའྱི་

ཉམས་མྩོང་ཤུགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།

ང་ཚོའྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཆགས་སང་གྱི་བླྩོ་ཇྱི་ཙམ་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་འཕྩོད་

བསྟེན་ལའང་གནྩོད་ཚབས་ཆེ་བ་ཡྩོད། ཇྱི་ཙམ་

བསམ་བླྩོ་བག་ཕེབས་ཡྩོད་པ་དེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ལུས་

ཀང་བདེ་བ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཆུང་ས་

མྱི་སེར་གྱི་མྱི་ཚེ་དང་། ཆེ་ས་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་

སྩོགས་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡྩོང་རྒྱུར་བསམ་བླྩོ་བཟང་

པྩོ་ཞྱིག་དང་བྱམས་བརེ་དགྩོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་

ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་གྩོང་

འཕེལ་གཏྩོང་རྒྱུར་ཆྩོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་

རྟེན་དགྩོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ནམ་ཡང་མེད། ཆྩོས་ལུགས་དང་

མ་འདེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་

ཐུབ། ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

དུ་སྐབས་དེར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་

གྱི་གནའ་རབས་སྩོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་

བ་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་

རྱིན་ཐང་དེ་དག་དེང་སྐབས་ངེས་པར་དུ་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་བླྩོ་སྐྱེད་ལེན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རང་ཉྱིད་

ཙམ་མ་ཟད་སྩོ་སྩོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཚོ་ལའང་སྩོབ་གསྩོ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 6

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ། བཀའ་སྩོབ་གྲུབ་བསྟུན་སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་

དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད། དེ་རེས་གཙུག་ལག་སྩོབ་

ཁང་དེའྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་གྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།

  ཕེད་ཡྩོལ་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བཟྩོ་ཚོང་མཐུན་ཚོགས་ 

Chamber of Commerce and Industry, MCC 

ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་

དྩོན་སྱིང་དང་དགྩོས་མཁྩོ། ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་

ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། སྐབས་དེར་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་གྱིས་གནའ་དེང་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་

གསྩོ་སྤྩོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱུང་

ན་མྱི་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་གྱི་བསམ་

བླྩོ་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐྩོར་དང་། སྤྱིར་ང་ཚོས་རེ་བ་ནམ་

ཡང་མ་བརླག་པར་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འཆར་སྣང་དང་

དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྩོད་

སེམས་བརྟན་པྩོ་དགྩོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་

སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། མཛད་སྩོའྱི་ཐྩོག་ནུབ་བྷང་གྷལ་

མངའ་སེའྱི་ཤེས་རྱིག་བླྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པར་ཐ་ Mr 

Partha Chatterjee ལགས་དང་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞྱི་

བྱས་པའྱི་སེན་ཛེ་ཝྱི་ཡར་མཐྩོ་སྩོབ་ཀྱི་སྩོབ་མ་སྩོགས་

ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག །

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྱམས་བརེ་དང་ཞྱི་བདེའྱི་

སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

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

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་པདྨའྱི་ལྷ་

ཁང་ངམ་ལྩོ་ཊ་སྱི་ཊེམ་པལ་ Lotus Temple ཞེས་

པ་དེར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཞྱི་བདེ་དང་བྱམས་བརེའྱི་

སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག ལྷ་ཁང་དེ་ནྱི་བྷ་ཧ་ཡ་

ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཆྩོད་ཁང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་

བྷ་ཧ་ཡ་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱིས། དཀྩོན་མཆྩོག་གཅྱིག་ 

དང་། ཆྩོས་ལུགས་གཅྱིག འགྲྩོ་བ་མྱི་གཅྱིག་ཞེས་པའྱི་

ལྟ་གྲུབ་འཛིན་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་དེ་

ཐྩོག་མར་ཨྱི་རན་ནང་དར་བ་ནས་ད་བར་མྱི་ལྩོ་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདུག དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་

གྱི་སྔ་དྩོ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་པདྨའྱི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་དེར་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་

བྷ་ཧ་ཡ་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐུ་ན་

ཛི་ནྱིན་ རྩོ་ཧ་ནྱི་ Ms. Nazneen Rowhani 

ལགས་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྱིལ་ཐེབས་ར་ཁང་ National Foundation for 

Communal Harmony གྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཐུགས་འགན་

བཞེས་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་

ཤྩོག་ས་ཇན་ཧར་ Ashok Sajjanhar ལགས་རྣམ་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་

རེས་ལྕམ་སྐུ་ན་ཛི་ནྱིན་རྩོ་ཧ་ནྱི་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་

བཅར་བ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཁུལ་ནས་སྩོབ་གྲྭ་ཁག ༡༤ ཡྱི་སྩོབ་

ཕྲུག་དང་སྩོབ་སྤྱི། ཕྱི་འབེལ་མྱི་སྣ་སྩོགས་ལ་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་འདུག

 དེ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཁྩོང་རྣམ་

པར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་མཛད་སྩོ་གྲ་

རྒྱས་པྩོ་དང་འད་ཆགས་པྩོ་དེ་འད་བྱ་རྒྱུར་འདྩོད་པ་

མེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་

གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་པར་བརྟེན་ལུས་སེམས་དང་། 

སེམས་ཚོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་

ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཚང་མར་ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཡྩོད། དཀའ་

ངལ་མེད་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་མེད། འྩོན་ཀང་ཤེས་

ཡྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་

ཕྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་འད་བྱུང་

ན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ། 

ཅེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་གཞྩོན་སྐྱེས་ཚོར་གཟྱིགས་

ནས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི་

རྱིགས་སྤྱིའྱི་མ་འྩོངས་མདུན་ལམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཁྱེད་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་མྱི་

རབས་ཡྱིན། དུས་རབས་ ༢༠ པའྱི་ནང་འཚེ་བའྱི་ལས་

མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཡྩོད་པ་དེ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་

གྱི་བསམ་བླྩོ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པྩོ་བསམ་བླྩོ་

མེད་པར་བརྟེན། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

སྟབས། མ་འྩོངས་དུས་རབས་ ༢༡ པ་དེ་དུས་རབས་

བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཁྱེད་རང་ཚོར་འགན་ཡྩོད། 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།7

ཁྱེད་ཚོས་བསམ་བླྩོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་

ཡྩོངས་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་དྩོན་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་

རང་གཞན་རྩོགས་གསུམ་ཚང་མར་བདེ་སྐྱྱིད་ཡྩོང་རྒྱུ་

ཡྱིན། སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་མྱི་སེར་ལ་མཚོན་ནའང་སེམས་

ནང་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡྩོང་རྒྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། 

ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བླང་དྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། 

 དེ་རེས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས། འཇྱིགས་

སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་གདྩོང་ལེན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགྩོས་

མྱིན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་

འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་

སྱིད་བྱུས་ནྩོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པས། དག་པྩོའྱི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་

དག་འཕལ་དུ་སེལ་ཐུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཕུགས་

ལ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་དཀའ་ངལ་

འཕར་མ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ད་ཆ་དག་པྩོའྱི་

སྟྩོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡྩོལ་ཟྱིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོར་

དེང་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀང་འཚེ་

བ་མེད་པར་ཕན་ཚུན་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐབས་བྱེད་དགྩོས། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག དེ་

ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་ཀྱི་མཛད་

འཕྱིན་གྲུབ་མཚམས་པདྨའྱི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་དེར་ཆྩོས་

ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྨྩོན་ལམ་ལྷན་ཚོགས་ཐྩོག་ལྷན་

ཞུགས་མཛད་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་

རྣམས་ལ་བྱམས་བརེ་དང་བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་གསར་པའྱི་ནང་རྟེན་

གཞྱི་བྱས་པའྱི་རམ་མ་ནྩོ་ཧར་ལྩོ་ཧ་ཡེའྱི་སྨན་ཁང་ 

Dr. Ram Manohar Lohia Hospital གྱི་འགན་

འཛིན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཆེ་ཀེ་ཀར་ Director Dr 

Prof HK Kar མཆྩོག་གྱིས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་

དྩོན་ལྟར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སན་གྲགས་

ཆེ་བའྱི་རམ་མ་ནྩོ་ཧར་ལྩོ་ཧ་ཡེ་ཞེས་པའྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས། འགན་

འཛིན་མཆྩོག་གྱིས་གཙོས་འབེལ་ཡྩོད་རྣམས་ནས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

 དེ་རེས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྱིངས་

ཆའྱི་ཐྩོག་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་བར་འཁྩོད་མཚམས་

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ། གཞན་ཡང་འབེལ་ཡྩོད་

ལས་བྱེད་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༤༠༠ བརྒལ་བས་

དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་བསྟུན། འགན་

འཛིན་མཆྩོག་གྱིས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། དེ་

ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བྱམས་བརེ་དང་བཟང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 8

སྤྩོད་”Compassion and Ethics” ཞེས་པའྱི་

བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་དེ་

རྱིང་འདྱི་གར་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ། དེ་བཞྱིན་

འབེལ་ཡྩོད་ལས་བྱེད་རྣམས་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པྩོའྱི་རྱིང་

ནད་པ་དང་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་

བཅྩོས་རྩོགས་རམ་བྱེད་མཁན་ཁྱེད་ཚོ་དང་ཐུག་ནས་

སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པ་ནྱི་ཆེ་མཐྩོང་ཧ་

ཅང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་བཀའ་སྩོབ་དབུ་འཛུགས་

ཀྱིས་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བྱ་བ་ཇྱི་འད་

ཞྱིག་བརམས་ཡང་ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་དགྩོས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་པྩོ་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་ནང་ཤེས་

རྒྱུད་དང་འབེལ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་ལག་

ལེན་བསྟར་གལ་ཆེ་བའྱི་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ་མ་

ཟད། མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་

པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་སེལ་

གཏྩོང་གནང་མཛད་རྒྱུའྱི་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གང་གྱི་

ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་མཁན་ཡྱིན་པ་

གཅྱིག་འགྱུར་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སྩོག་ཆགས་གཞན་

དང་མཚུངས་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདྩོད་མཁན་

ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མྱི་ཚེ་བདེ་

སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་

གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཕྱུགས་རྱིགས་

ལས་ང་ཚོ་ཐ་དད་དབྱེ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་

ནྱི་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དེ་ཡྱིན། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་

ཀད་པའྱི་ནུས་པ་ལ་རྟེན་ནས་རང་ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད། 

གཞན་ལའང་བདེ་སྐྱྱིད་སྐྲུན་ཐུབ། འྩོན་ཀང་གལ་ཏེ་ང་

ཚོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དེ་བེད་སྤྩོད་ལྩོག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་

ན་དམག་འཁྲུག་སྩོང་གྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་

རང་ཉྱིད་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་འབྩོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་

ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་

ཀྱིས་རྣམ་དཔྱྩོད་དེ་མཐུན་ཕྩོགས་སུ་བེད་སྤྩོད་གཏྩོང་

དགྩོས། ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱུན་གྱི་ལེགས་བཤད་

ལ་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་

གར་ནང་སྩོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་

ཆྩོས་ལུགས་འཆམ་མཐུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་བཟྩོད་སན་དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཐུབ་པ་དང་། 

ལྷག་པར་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱུན་ཐྩོག་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྱིལ་བརྩོད་སྐབས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཙམ་མྱིན་

པར་ཆྩོས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་རྣམས་ལའང་གུས་

བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྩོལ་བཟང་ཞྱིག་དར་ཡྩོད། ནུབ་ཕྩོགས་

སུ་སེ་ཁུ་ལར་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་འདྱི་མྱི་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་ལྷ་མེད་སྨྲ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་

སུ་ལྟ་བཞྱིན་ཡྩོད། དེས་ཆྩོས་ལུགས་སུ་ལའང་དད་

གུས་མྱི་བྱེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐྩོར་དེ་དག་ཧ་ཅང་

གཏྱིང་ཟབ་པྩོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་

དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་

དང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་

པ་གཉྱིས་མཚུངས་བསྡུར་བྱས་ཚེ་ནུབ་ཕྩོགས་པའྱི་

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་གཞྱི་རྱིམ་ལྟ་

བུ་ཆགས་ཡྩོད།

 ཕྩོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ནང་དུས་ཡུན་

རྱིང་པྩོ་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་

བ་རྣམས་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བྱས་དང་

བྱེད་མུས་ཡྱིན། སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་ཡྩོང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།9

བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་

ཚུན་ཧ་ཅང་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད། 

གནད་དྩོན་འདྱི་ནྱི་ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་གཉྱིས་པ་ཆྩོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་སེལ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་

དང་འབེལ་བ་ཡྩོད། སྤྱིར་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་

བྱམས་པ་དང་བརེ་བ། བཟྩོད་སན་སྩོགས་ཀྱི་བསབ་

བྱ་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་

ངེས་པར་དུ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་པ་དགྩོས་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འགྲྩོ་བ་མྱི་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བདེ་དྩོན་

ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་ཐུབ། ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་དགྩོས་

རྒྱུ་དང་སེམས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏྩོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པྩོ་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་བྩོད་པ་ཚོས། སྨན་པ་མཁས་ཀང་

ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་མེད་ན། ཁྩོས་སྤད་པའྱི་སྨན་དེས་

དེ་ཙམ་ཕན་པྩོ་མེད། གལ་ཏེ་སྨན་པ་དེ་ཙམ་མྱི་མཁས་

ཀང་ཀུང་སྩོང་བཟང་པྩོ་ཡྩོད་ན། ཁྩོའྱི་སྨན་དེ་ཧ་ཅང་

ཕན་པྩོ་ཡྩོད། ཅེས་བརྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སྨན་

པ་དེས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ནད་པ་དེར་ཤ་ཚ་ཡྩོད་ན། 

སྨན་བཅྩོས་དེ་ཡང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་

བརྟེན་དུས་རྒྱུན་མྱི་གཞན་ལ་གདྩོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

ཚུན་འཛུམ་མདངས་སྟྩོན་དགྩོས་པ་དང་། གཞན་དང་

གྲྩོགས་བསྒྱིག་བྱེད་སྐབས་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་བྱེད་

དགྩོས། སྨན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གདྩོང་གྱི་རྣམ་

འགྱུར་སམ་པྩོ་བྱས་ནས་ནད་པར་སྨན་བཅྩོས་བྱེད་

སྐབས་འཁྲུལ་ཆས་བཟྩོ་སྒྱིག་བྱས་པ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་

རེད། དེ་ལས་ཟླྩོག་སྟེ་སྨན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ནད་

བཅྩོས་བྱེད་སྐབས་ནད་པར་འཛུམས་མདངས་སྟྩོན་

ནས་སྨན་བཅྩོས་བྱས་ཚེ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་

ཤེས་ཀྱི་རེད། སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོའྱི་གཞན་

ཕན་གྱི་བྱ་བ་དེ་ནྱི་བསྔགས་བརྩོད་འྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། 

ངྩོས་ཀྱིས་ཁ་ནས་བྱམས་བརེ་བཤད་པ་ཙམ་ལས་

བྱམས་བརེ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ངྩོ་མ་དེ་ཁྱེད་

ཚོ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ངྩོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞེས་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བསྟུན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བ་རྣམས་

ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། སྤྱིར་སྨན་ཁང་དེར་དེ་སྔ་ཝྱི་

ལྱིང་ཊྩོན་སྨན་ཁང་། Willingdon Hospital ཞེས་

འབྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། ཐྩོག་མར་དུས་རབས་ ༢༠ ནང་རྒྱ་

གར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་དབང་འྩོག་ཏུ་ཡྩོད་སྐབས་ཐྩོག་མར་

བཙུགས་འདུག སྐབས་དེར་གཞུང་ཞབས་ནད་པ་

རྣམས་ལ་སྨན་བཅྩོས་ལྟ་སྐྱྩོང་ཆེད་བཙུགས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་འདུག །

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཌྱི་ཨེ་ཝྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་དགེ་ལས་

སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་

གྱི་ཨུ་ཏར་པར་ཌེ་ཤྱི་མངའ་སེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་གྷ་ཛི་ཡ་

བྷཏ་རྩོང་གྱི་ཤ་ཧྱི་བྷ་བྷཊ་ས་གནས་སུ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་

པའྱི་ཌྱི་ཨེ་ཝྱི་སྩོབ་གྲྭའྱི་(DAV School)འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་

ཞུས་དྩོན་ལྟར། བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ་དགེ་

ལས་སྩོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བར་འགྲྩོ་བ་

མྱིའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་འཕེལ་གཏྩོང་ཐབས་དང་

འབེལ་བའྱི་སྐྩོར་ལམ་སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་

བ་སྩལ་འདུག

 དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་ཌྱི་ཨེ་ཝྱི་སྩོབ་གྲྭར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་

སྐབས་དགེ་ལས་སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་མེ་

ཏྩོག་འད་མྱིན་ཐྩོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

འདུག སྐབས་དེར་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡྩོང་

སྟེ་གཞྩོན་སྐྱེས་ཁྱེད་ཚོ་ཐུག་སྟེ་སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་བྱུང་། ཐྩོག་མ་དེར་

ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད། དུས་རབས་ ༢༠ མྱི་

རབས་ཚོས་ཕྱི་དངྩོས་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གལ་ཆེན་པྩོར་

བརྱིས་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་ལུགས་འྩོག་ནས་

འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དཔལ་འབྱྩོར་

དང་དབང་ཆར་མ་གཏྩོགས་བསམ་བླྩོ་གཞན་འཁྩོར་

གྱི་མེད་ནའང་། ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཁྩོར་ཡུག་དེའྱི་

འྩོག་འཚར་ལྩོངས་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་སྟབས། འཛམ་

གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་མེད་

ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པྩོའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ལ་
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རྱིན་ཐང་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་

ནུས་པ་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡྩོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་

དུས་རབས་ ༢༡ འདྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་དུས་རབས་

ཤྱིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལ་

ལྩོ་ངྩོ་སྟྩོང་ཕག་ལྷག་ནས་ཡྩོད་པའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་

དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེར་ཡྱི་རང་

བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྩོབ་ཕྲུག་ཁྱེད་རང་

ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་བཟང་པྩོ་དེ་ཉྱིད་རྱིག་གཞུང་

གྱི་ངྩོ་བྩོ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་དེ་དག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་

དང་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་

ཡྩོད། ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་གྱི་ལམ་སྟྩོན་འྩོག་ནས་རང་ཉྱིད་

སྐྱྱིད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྩོ་སྩོའྱི་ནང་མྱི་དང་། ནང་མྱི་

བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་

ཁབ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན། འཛམ་གྱིང་

གྱི་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་

གཞུང་དམངས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་མྱིག་དཔེ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

སྟྩོན་ཐུབ་ཚེ་དངྩོས་འབེལ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱུ་

རེད། ངྩོས་རང་དུས་རྒྱུན་ནུབ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ཏུ་བསྐྱྩོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་ཆྩོས་

ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་སྐྩོར་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་

ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་གྲུབ་རེས། སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་

དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད་འདུག དེ་རེས་མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སྩོབ་མ་རེ་ཕུད་ཁག་གཅྱིག་ལ་

ཕག་ཁྱེར་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཀ་ལྱིན་ཌྱི་བུད་མེད་ཀྱི་

མཐྩོ་སྩོབ་ཏུ་བྱམས་བརེ་དང་ཤེས་ཡྩོན་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་

ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་ཀ་

ལྱིན་ཌྱི་ (Kalindi College) བུད་མེད་མཐྩོ་སྩོབ་

ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་དྩོན་ལྟར། 

བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ་བྱམས་བརེ་དང་ཤེས་

ཡྩོན་ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

འདུག དེ་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཀ་ལྱིན་ཌྱི་མཐྩོ་སྩོབ་

ཏུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་

སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་

ཌྱི་ནེ་ཤྱི་སྱིངྒ་ (Dr Prof. Dinesh Singh) ལགས་

ཀྱིས་གཙོས་མཐྩོ་སྩོབ་དེའྱི ་སྩོབ་སྤྱི་དང་སྩོབ་སྤྱི་

གཞྩོན་པ། དགེ་ལས་སྩོབ་ཕྲུག་ཉྱིས་སྟྩོང་བརྒལ་བས་

ཕེབས་བསུའྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག  དེ་

རེས་ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

ལ་སྔ་དྩོའྱི་གསྩོལ་ཇ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད་པ་

དང་། སྐབས་དེར་ཁྩོང་རྣམ་པས་ཤེས་ཡྩོན་ནང་ཕྩོ་མྩོ་

འད་མཉམ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་གེང་སྩོང་

མཛད་ཡྩོད་འདུག དེ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མཐྩོ་

སྩོབ་དེ་བསྐྱར་བཟྩོ་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་

པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་རེས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
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གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཁྱབ་

ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་མཐྩོ་སྩོབ་ཁག་གྱི་དགེ་ལས་སྩོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་བྱམས་བརེ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཞེས་པའྱི་

བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་

གཅེན་གཅུང་རྣམ་པ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་ཤེས་ཡྩོན་དང་། སྤྱི་

ཚོགས། ལས་རྱིགས། ཁྱྱིམ་ཚང་སྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འགྲྩོ་བ་མྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚོ་

འགྲྩོ་བ་མྱིར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་

ང་ཚོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྟེང་ནས་དབྱེ་བ་ཕེ་པར་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ཆ་ང་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡྩོད་པའྱི་བྱམས་

བརེའྱི་ནུས་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྩོང་སེལ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་

འགན་འཁྱི་ཡྩོད།

 དེང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་

བྱམས་བརེ་གྩོང་འཕེལ་ཡྩོང་ཆེད་བུད་མེད་ཚོར་ནུས་

པ་དམྱིགས་བསལ་ཡྩོད། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཕྩོ་མྩོའྱི་དབར་

འད་མཉམ་ཡྩོང་རྒྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་ཀང་། འཛམ་

གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཕྩོའྱི་དབང་བསྒྱུར་

བྱས་ནས་བསད་ཡྩོད་སྟབས། ཤེས་ཡྩོན་ཁྩོ་ནའྱི་མྱི་

ཚེ་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་

པྩོ་ཡྱིན་པར་བརྟེན། གཞན་གཅེས་འཛིན་གྱི་བྱམས་

བརེ་དང་ལྡན་པའྱི་འགན་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྩོད་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། ཤེས་ཡྩོན་ཁྩོ་ནའྱི་མྱི་ཚེའྱི་

བདེ་སྐྱྱིད་སྤྩོད་རྒྱུར་འདང་གྱི་མེད་སྟབས། ཤེས་ཡྩོན་

གྱི་ཐྩོག་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་

གྩོང་འཕེལ་ཡྩོང་རྒྱུར་གལ་གནད་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་

ཟད། སྐྱེ་དངྩོས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བུད་མེད་ཚོས་མྱིའྱི་

འཚོ་བའྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བླྩོ་མང་བ་གཏྩོང་བཞྱིན་

ཡྩོད་པ་བཤད་པ་ལྟར། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་

བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་བུད་མེད་ཚོས་དམྱིགས་

བསལ་འབད་བརྩོན་ཐྩོག་དེང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནང་

སེམས་ཀྱི་བྱམས་བརེ་གྩོང་འཕེལ་ཡྩོང་ཆེད་འགན་

མང་ཙམ་བཞེས་དགྩོས། ཞེས་དང་། དེ་བཞྱིན་མགྩོན་

པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མྱི་དབུལ་ཕྩོངས་ཚོར་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དཔལ་འབྱྩོར་མེད་པ་མ་གཏྩོགས་ཁྩོང་

ཚོར་ཡང་འགྲྩོ་བ་མྱི་གཞན་ལྟར་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་ནུས་

པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྩོད་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

མྱི་དབུལ་ཕྩོངས་ཚོར་དཔལ་འབྱྩོར་མེད་པར་བརྟེན་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་རེས་ལུས་ཐེབས་ནས་བསད་ཡྩོད་པ་

དང་། ད་དུང་ཡང་མྱི་རྱིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་དྩོ་སྣང་མང་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོང་ཚོ་ཡང་ང་ཚོ་ལྟར་འགྲྩོ་བ་

མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཁྩོང་ཚོར་དཔལ་

འབྱྩོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་འགྲྩོ་བ་

མྱིར་ཡྩོད་པའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྩོད། དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡྩོན་ནྱི་དབུལ་ཕྱུག་དབར་

གྱི་བར་ཁྱད་ཆུང་དུ་གཏྩོང་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་པྩོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུར་

དགག་ར་བཟྩོ་མཁན་གྱི་སྐྱྩོན་ཆ་དེ་དག་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་

ཐྩོག་ནས་མེད་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་

ཡྩོད། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་

རྒྱ་གར་ནང་གནའ་རབས་ནས་དར་བའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་

བའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ། དེ་བཞྱིན་

རྒྱ་གར་ལ་གནའ་རབས་ནས་ཡྩོད་པའྱི་སེམས་ཁམས་

རྱིག་པ་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་དྩོ་སྣང་དང་གཅེས་འཛིན་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་གྲུབ་རེས་སྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡྩོད་འདུག །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 12

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྷ་བབས་ཀྱི་གནས་སུ་

གསུང་ཆྩོས་དང་གནས་གཟྱིགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་སྤྱི་

ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་

གར་གཞྩོན་ནུ་ནང་ཆྩོས་ཚོགས་པས་ (Youth Bud-

dhist Society)  ཇྱི་ལྟར་སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་

ཞུས་དྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ། རྒྱ་གར་

བྱང་ཕྩོགས་སན་ཀྱི་སའམ་ལྷ་བབས་ཀྱི་གནས་ཞེས་

པའྱི་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་དུ་རྒྱ་གར་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

བའྱི་བྩོད་པ་དང་། ཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡ། ཡུ་རྩོབ། བྱང་ཨ་

མྱི་རྱི་ཀ་སྩོགས་ཡུལ་གྲུ་འད་མྱིན་གྱི་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་

བ་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༢༠༠༠༠ ཙམ་ལ་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་

རྱིང་གསུང་ཆྩོས་སྩལ་ཡྩོད།

 དེ་ཡང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་གྱིས་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་

ནས་ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ་མངའ་སེའྱི་ཕ་རུ་ཁཱ་བྷཏ་ (Fa-

rukhabad) རྩོང་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པ་ནང་པའྱི་གནས་

ཆེན་སན་ཀྱི་ས་ (Sankisa) བྩོད་སྐད་དུ་ལྷ་བབས་

གནས་སུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས། མངའ་སེའྱི་

བཟྩོ་རྱིག་དང་ཤེས་ཡྩོན་བླྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ལྩོཀ་

ཀུ་མཱར་ཤཱཀ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ས་གནས་ཀྱི་དཔྩོན་

རྱིགས་དང་། ཆྱིབས་སྒྱུར་གྩོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་སྩོགས་ནས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག  མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་

ཁུལ་དེར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་ཐད་ཀར་

གནས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་སྟེ། སྨྩོན་ལམ་སྩོགས་

གསུང་འདྩོན་མཛད་འདུག  

 ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ དང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བཅས་

ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་རེ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་

རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་འབེལ་སྩོགས་སྩལ་བ་དང་། རྒྱ་

གར་གཞྩོན་ནུ་ནང་ཆྩོས་ཚོགས་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་བསྟྱི་

གནས་ཁང་ཞྱིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་ནས། དྱིལ་མགྩོ་

མཁྱེན་བརེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་སྐུ་གྩོང་མས་ནང་པའྱི་གནས་

ཆེན་ཁག་ཏུ་མཆྩོད་རྟེན་བཞེངས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འདྩོད་

ཡྩོད་པ་བཞྱིན་འབེལ་ཡྩོད་ཞྱི་ཆེན་དགྩོན་པས་གསར་

བཞེངས་གནང་བའྱི་མཆྩོད་རྟེན་ལ་རབ་གནས་ཀང་

མཛད། དེ་ནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྟེ་

ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ་མངའ་སེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླྩོན་ཆེན་མཆྩོག་

དང་མཇལ་འཕད་མཛད་དེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་

མཛེས་སྡུག་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གནས་མཆྩོག་འདྱི་

མ་འྩོངས་པར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏྩོང་ཐབས་དགྩོས་པའྱི་ལམ་

སྟྩོན་ཡང་མཛད། 

 སན་ཀྱི་ས་ནྱི་སྔྩོན་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་

ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ལྷ་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་མངྩོན་

ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏེ། ཆྩོས་གསུང་པའྱི་ཆེད་དུ་སྟྩོན་

པ་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕེབས་ནས་ཡུམ་

དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཆྩོས་གསུངས་ཤྱིང་དབྱར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།13

ཞལ་གྱི་བཞེས་ཤྱིང་བཞུགས་པར་སན་ཀྱི་སའྱི་རྒྱལ་

པྩོ་གསལ་རྒྱལ་སྟྩོན་པ་དན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐྩོགས་

མེད་མྩོའུ་གལ་གྱི་བུ་རྒྱུད་སྟྩོན་པ་མྱི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན་པའྱི་

གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་པར། སྟྩོན་པ་ལྷ་མྱིའྱི་འཁྩོར་

དང་བཅས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐས་འཛེགས་བརྒྱུད་ནས་

སར་མྱི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན་པའྱི་གནས་དེ་ཡྱིན་པ་ངྩོས་འཛིན་

བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། ཡྩོངས་གྲགས་སུ་ལྷ་ལས་བབས་

པའྱི་གནས་སམ་ལྷ་བབས་གནས་ཞེས་ཀང་བརྩོད་

ཀྱི་ཡྩོད། སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ གྩོང་སྟེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ལྩོར་བཙན་

བྱྩོལ་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཟླ་བ་དགུ་ཙམ་གྱི་

རེས་གནས་མཆྩོག་དེར་གནས་གཟྱིགས་མཛད་ཡྩོད། 

སྐབས་དེར་བསྒྩོན་པའྱི་སྐུ་པར་ཞྱིག་དང་ཕག་བྱིས་

ཤྱིག་ད་ལྟ་ས་ཁུལ་དེར་ཡྩོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱིས་

བདག་ཉར་བྱས་ཡྩོད་པ་དེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྤན་

བསྟར་ཞུས་པའྱི་ཕག་བྱིས་དེའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་ལྷ་བབས་གནས་ཀྱི་བྱུང་བ་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད་ཅྱིང་

བྩོད་མྱི་ཚོས་བྩོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སངས་རྒྱས་

ལྷ་ཡུལ་ནས་མྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་ངྩོས་འཛིན་གྱིས་

ལྩོ་ལྟར་གྩོང་གསལ་དུས་ཚེས་ཉྱིན་ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་

སྲུང་བརྱི་ཞུ་སྩོལ་སྐྩོར་འཁྩོད་ཡྩོད། །

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགུང་སྟྩོན་གསྩོལ་

ཚིགས་མཛད་སྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཌྱི་སྱིར་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་བར་

འཁྩོད་འདུག  དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕྱི་

ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཆྱིབས་

ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཇར་མ་ནྱིའྱི་ཕྱི་རེང་ཕཊ་དུ་མཚན་

གཅྱིག་བཞུགས་བཞག་མཛད་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་

ཕྱི་དྩོར་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ (Dulles) གནམ་ཐང་དུ་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་

སྣེ་ལེན་པ་དང་། ཨ་རྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་

རྩོ་རེ་ལགས་སྩོགས་ཀྱིས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡྩོད།

 དེ་ནས་བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ས་གནས་བྩོད་མྱི་བཞྱི་

ཡྱིས་གྲྩོ་སྩོ་ཕེ་མར་འདེགས་འབུལ་དང་འབེལ་བྩོད་

མྱི་ ༢༠༠ ལྷག་གྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་

དར་ཐྩོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བྩོད་

མྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་ཞྩོལ་པ་འཁབ་སྟྩོན་

གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་

བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཡྩོད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་

སྨྩོན་ལམ་གསྩོལ་སྟྩོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་

པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགུང་སྟྩོན་གསྩོལ་ཚིགས་མཛད་སྩོར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 14

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག  དེ་

ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོར་བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་

ཁང་དུ་ཚོགས་འདུ་དང་མཇལ་འཕད་སྩོགས་རྱིམ་

པ་བསྐྱངས་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་སེམས་དང་སྩོག་གྱི་

སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་

མྱི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་ནས་སེམས་དང་

སྩོག་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལྟར། འགྲྩོ་

བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་སེལ་གཏྩོང་ཆེད་སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་

སྩོབ་གྲྭ་ནས་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་བར་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་

ལམ་ལུགས་ནང་བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབ་ཐད་ད་

བར་ལས་དྩོན་ཇྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བསྩོམས་སྤན་འབུལ་

དང་ལྷན་དེའྱི་ཐྩོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡྩོད། དེ་ནས་

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཧྱིལ་ཊན་ཞེས་

པར་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་དེ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྨྩོན་

ལམ་གསྩོལ་སྟྩོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགུང་སྟྩོན་གསྩོལ་ཚིགས་མཛད་སྩོར་ལྷན་

ཞུགས་མཛད་ཡྩོད། སན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་གསྩོལ་སྟྩོན་

མཛད་སྩོའྱི་ལས་རྱིམ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བྩོ་ནྱི། 

ཆབ་སྱིད་དང་། དཔལ་འབྱྩོར། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་

འབེལ་ཡྩོད་མྱི་སྣ་ཆེ་ཁག་ཕན་ཚུན་མཇལ་མྩོལ་གྱི་

ལམ་ནས་འབེལ་ལམ་བཟྩོ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་འདུག མཛད་

སྩོར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་

མྱིས་གཙོས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། གཞན་ཡང་ཨ་རྱིར་

རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཀྩོ་སྩོ་ཝྩོ་ (Kosovo) ཡུལ་གྱི་

གཞུང་ཚབ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྩོགས་

ཚོགས་ (USAID) ཀྱི་འཛིན་སྐྱྩོང་འགན་འཛིན། དེ་

བཞྱིན་ཨྱིས་རེ་ལྱིའྱི་ཀེ་ནེསྱི་སེཊ་ (Israeli Knes-

set) གྲྩོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་སྩོགས་གནད་ཡྩོད་

མྱི་སྣ་ཁག་གཅྱིག་ལྷན་ཞུགས་གནང་འདུག  སྐབས་

དེར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་

སྱི་ལེཊ་ཊྱི་རྱི་ (Jim Slattery) མཆྩོག་གྱིས་ཚོགས་

ཞུགས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་

ཞུས། དེ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

དྩོན། སྤུན་ཟླ་ཕྩོ་མྩོ་ཚོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་

དང་། སེམས་ཚོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། འགྲྩོ་བ་མྱི་

ཐེར་འབུམ་བདུན་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདྩོད་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

པར་བརྟེན། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་

འབྱུང་ཚེ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་

མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་ངེས་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཚོ་

གནས་ཆེད་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྟེན་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  བྱམས་པ་དང་། སྱིང་རེ། 

བཟྩོད་པ་སྩོགས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་

ཆེ་ཁག་ཚང་མའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་བསབ་བྱ་ཡྱིན་སྟབས། 

བསབ་བྱ་དེ་དག་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི་

བཟང་པྩོ་ཞྱིག་དང་། ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གུས་བརྱི་

ཞུ་དགྩོས། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་རྒྱ་

གར་བྱང་ཕྩོགས་སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་རཇ་པུར་ཚེ་རྱིང་དྩོན་

ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྩོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་

རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལས་ཐྩོག་པ་སྩོགས་དང་

ཟུར་མཇལ་མཛད་འདུག །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།15

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྨྩོན་ལམ་

གསྩོལ་སྟྩོན་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཌྱི་སྱིར་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྨྩོན་ལམ་

གསྩོལ་སྟྩོན་དུ་གདན་ཞུ་ལྟར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཡྩོད། 

 དེ ་ཡང་གསྩོལ་སྟྩོན ་འདྱི ་ལ ་ཨ་རྱིའྱི ་

སྱིད་འཛིན་ཨྩོ་བྷ་མ་མཆྩོག་དང་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་

འད་མྱིན་ནས་སྐུ་མགྲྩོན་མྱི་གྲངས་ ༣༥༠༠ ཙམ་

ཕེབས་ཡྩོད་པ་དང་།  གསྩོལ་སྟྩོན་དབུ་ཚུགས་པ་དང་

གསུང་བཤད་རྱིམ་པ་གནང་སྟེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་

ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡྩོད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨྩོ་བྷ་མ་

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

པྩོ་མཆྩོག་ལ་དགའ་བསུ་དང་འབེལ་གསུང་བཤད་

སྐབས་གསུང་དྩོན། ངས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

འཚམས་འདྱི་ཞུ་ཡུལ་ཞྱིག་ནྱི། ངའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་བཟང་

པྩོ་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་

ཡྱིན། ཁྩོང་ནྱི་བྱམས་བརེ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་

གྱི་རླབས་ཆེན་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ཁྩོང་གྱིས་

ང་ཚོར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བྱམས་བརེའྱི་རྱིན་ཐང་གྱི་ཆེད་དུ་

སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་སེམས་ཤུགས་སར་གནང་ཞྱིང་། 

དེ་སྔྩོན་ཁྩོང་ཕྩོ་བང་དཀར་པྩོར་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་

གྩོ་སྐབས་ཐེངས་མང་ཐྩོབ་པ་དང་། དེ་རྱིང་སར་ཡང་

འདྱི་གར་ཁྩོང་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་བྩོ་བྱུང།  ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཡྩོད། 

 ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྨྩོན་ལམ་གྱི་གསྩོལ་

སྟྩོན་འདྱི་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༡༥ ལྩོ་ནས་འགྩོ་བཙུགས་

གནང་བའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བྱེད་སྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོའྱི་མཛད་སྩོ་འདྱི་ནྱི་ཐེངས་བརྒྱ་ཐམ་

པ་དེ་རེད་འདུག གསྩོལ་སྟྩོན་འདྱིར་ཆྩོས་ལུགས་

ཁག་གྱི་མྱི་སྣ་གདན་ཞུ་གནང་སྩོལ་ཡྩོད་པ་དང་། ལྩོ་

ལྟར་གསྩོལ་སྟྩོན་གྱི་སྐུ་མགྲྩོན་གཙོ་བྩོར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་

འཛིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡྩོད། གལ་སྱིད་སྱིད་འཛིན་ཕེབས་

མ་ཐུབ་ཚེ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགྲྩོན་ཆྩོས་དཔྩོན་

ཚོས་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སྩོལ་ཡྩོད་

འདུག 

 སྨྩོན་ལམ་གསྩོལ་སྟྩོན་གྱི་མཛད་སྩོ་གྲུབ་

རེས་སུ་བར་བརྒལ་གྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་གྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁག་གྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་

པས་གདན་ཞུས་ལྟར་མགྲྩོན་ཁང་ཆེན་པྩོ་ ParkHy-

att ཡྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ཆེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

འགྩོ་ཁྱིད་གནད་ཡྩོད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་དུ་ "བྱ་

སྤྩོད་ངྩོ་མའྱི་ཐྩོག་གྱི་ཞབས་ཞུ་” ཞེས་པའྱི་བརྩོད་

གཞྱིའྱི་ཐྩོག་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གེང་གྱི་ཚོགས་མགྩོན་

དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད། སྐབས་དེར་བགྲྩོ་

གེང་གཙོ་སྐྱྩོང་བས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་

དད་པ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་བའྱི་མྱི་མང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་

ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དྩོན་བྱེད་ཕྩོགས་སྐྩོར་ལ་བཀའ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 16

སྩོབ་ལམ་སྟྩོན་གནང་རྩོགས་ཞེས་ཞུས་པར་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དྩོན། སྐབས་རེ་ཁ་ཆེའྱི་

ཁྩོད་ཀྱི་མྱི་ངན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྤྩོད་པ་ངན་པ་བྱས་

པའྱི་དྩོན་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་གྱིས་

ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་སྤྩོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

ཅན་ཞྱིག་རེད་བསམས་པ་ནྱི་ནྩོར་འཁྲུལ་གྱི་ལྟ་སྟངས་

ལས་བདེན་པ་མ་རེད། ཅེས་དང་། དེང་སང་སྱི་རྱི་ཡ་

དང་དབྱྱི་རག་ནང་ཁ་ཆེ་བས་དག་སྤྩོད་སེལ་བཞྱིན་

ཡྩོད་པ་དེས་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལ་མཚན་ཤས་བཟྩོ་བཞྱིན་

ཡྩོད། མྱི་ངན་དེ་ཚོ་འཇྱི་ཧ་དུ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ 

ཀང་། འཇྱི་ཧ་དུ་ཡྱི་དྩོན་དག་ངྩོ་མ་ནྱི་དེ་འད་མ་རེད། 

ངྩོས་ནས་དེ་སྔ་འཇྱི་ཧ་དུ་ཞེས་པའྱི་ཐྩོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་

གྲྩོགས་པྩོ་དང་། ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལུགས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་

ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་དྩོན་ནྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཉྩོན་

མྩོངས་དུག་གསུམ་བཅྩོམ་པའྱི་དྩོན་ཡྱིན་སྟབས་ཆྩོས་

ལུགས་ཉམས་ལེན་པ་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་ཉྩོན་མྩོངས་ར་

མེད་བཟྩོ་བའྱི་བྱ་སྤྩོད་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། 

ཅེས་དང་། 

 ཡང་། དེང་སང་ང་ཚོས་མཐྩོང་བའྱི་དག་

སྤྩོད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ལ་བསམ་བླྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 

དག་སྤྩོད་ལག་བསྟར་བྱས་པའྱི་ངན་སྤྩོད་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ལ་དག་སྤྩོད་ཀྱིས་ལན་སྩོག་ན་འཕལ་གྱི་དཀའ་

ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀང་། ཕུགས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་མེད་ཅེས་

སྩོགས་ལམ་སྟྩོན་མཛད་ཡྩོད། གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་

ཚོགས་པ་དེ་ནྱི་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་དང་ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན་

ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་མྱི་མང་ལ་རྩོགས་སྐྱྩོར་བྱེད་

མཁན་ཞྱིག་རེད། 

 ལྷན་འཛོམས་དེས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་

གཉྱིས་ནས་རང་དབང་དང་མང་གཙོའྱི་སྲུང་སྐྱྩོབ་

ཐད་དམ་བཅའ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་པ་

མཚོན་གྱི་ཡྩོད་ཅེས་གསུངས་འདུག སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་

འཛིན་ཨྩོ་བྷ་མ་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་དབར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༡༠ དང་། ༢༠༡༡། ༢༠༡༤ ། བཅས་ལ་མཇལ་

འཕད་མཛད་ཡྩོད།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སུད་སྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་སྦ་སེལ་གྱི་

སེནཊ་ཡ་ཀྩོབ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆྩོས་འབེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་

སུད་སྱིར་༧ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་དང་ཕྱི་ཚེས་ 

༧ དང་ ༨ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སུད་སྱི་དང་།  ལྱིཀ་ཏེན་

སྱིཊཡན་བྩོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་སྐབས་བཅྩོ་ལྔ་པའྱི་

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་འདེབས་

ཞུས་དྩོན་ལྟར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟྱིགས་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་

དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་། བཀའ་གདམས་

དགེ་བཤེས་གང་རྱི་ཐང་པ་རྩོ་རེ་སེང་གེས་མཛད་

པའྱི་བླྩོ་སྦྩོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ།  དེ་བཞྱིན་སྤན་རས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།17

གཟྱིགས་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྱི་བཀའ་དབང་

བཅས་བཀྲྱིན་ཆེ་བ་སྩལ་ཡྩོད།  

 ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་བྩོད་རྱིགས་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་བའྱི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་གྲངས་ ༧༥༠༠ 

བརྒལ་བར་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་གསུང་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་

མཛད། དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་

དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་གསུང་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་

མ་གནང་གྩོང་བཞུགས་གནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་གསར་

འགྩོད་ལྷན་ཚོགས་ཐྩོག་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། མྱིའྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་བདེ་སྐྱྱིད་དང་ཞྱི་བདེ་ཡྩོང་བར་དེང་

དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གཅྱིག་པུས་འགྲྱིག་ཐབས་མེད། 

དེའྱི་སྟེང་ནང་བསམ་བླྩོ་དང་འབེལ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་

རྱིན་ཐང་དེ་དག་ཐྩོག་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་དགྩོས། ཕྲུ་གུ་

ཆུང་དུས་ནས་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་མྱིའྱི་

གཞྱི་རའྱི་རྱིན་ཐང་བྱམས་པ་དང་ཕན་སེམས། གུས་

བརྱི་སྩོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་ཕྩོགས་ཐད་

འབད་བརྩོན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགྩོས། ཆྩོས་ལུགས་

ཀྱི་མྱིང་གྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱི་གནས་

ཚུལ་འབྱུང་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་བྱམས་པ་དང་བརེ་

བ། བཟྩོད་བསན་སྩོགས་ཀྱི་ལམ་སྟྩོན་གནང་མཁན་

ཆྩོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མས་བསབ་བྱ་དང་ཡྩོངས་

སུ་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ།

  དེ་ནས་སེནཊ་ཡ་ཀྩོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཐྩོག་

མར་སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད། ད་རེས་སར་ཡང་སུད་

སྱིར་བསེབས་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཉྱིན་གྲངས་གཅྱིག་

དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ཆྩོས་འབེལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་

བྱུང་། བྩོད་མྱི་དང་སུད་སྱིར་གཞྱིས་ཆགས་པའྱི་བྩོད་

མྱི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་བའྱི་བྩོད་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་གྲྩོགས་པྩོ་དྩོ་ཁུར་ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག་

པར་དགའ་པྩོ་བྱུང་། བྩོད་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས། ཉྱི་ཧྩོང་

སྩོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནང་པའྱི་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་

ཀང་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་རྒྱུར་དྩོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་

བརྟེན། ནང་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་

དད་པ་བྱེད་སའྱི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་པ་དེ་

ཚོར་དྩོ་སྣང་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། མ་

ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཟེར་དུས་ཕ་མེས་

ནས་བཟུང་ལམ་དང་ལུགས་སྩོལ་ལྟ་བུར་ཆགས་

ནས་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་བརྩོད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་གང་

ཡང་མ་ཤེས་པ་དེ་ནྩོར་བ་རེད། སྤྱིར་ནང་ཆྩོས་སྐྩོར་

དང་། ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་དེ་གང་

འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་

ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བསྟུན་གསུང་

ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མཛད། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་སྟྩོན་འཁྩོར་རྣམས་དང་འབེལ་ཡྩོད་མཛད་

གཙོ་རྣམས་ལ་དད་ལྡན་མྱི་མང་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བའྱི་

ཕེབས་སྐྱེལ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ནྩོར་ཝེ་ཡུལ་དུ་ཆྱིབས་

ཞལ་བསྒྱུར།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་

དུས་སྟྩོན་དུ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

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

ཝེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཊྩོ་རྩོནཌ་ཧེམ་ Trondheim དུ་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་སྩོབ་ཕྲུག་དུས་སྟྩོན་དུ་སྩོབ་ཕྲུག་ ༡༨༠༠ ཙམ་ལ་

ལྩོག་ཟ་རུལ་སུངས་སྐྩོར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག

དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལྩོག་ཟ་རུལ་

སུངས་དང་དེའྱི་ཉེས་སྐྱྩོན། ལྩོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྩོགས་ཀྱི་སྐྩོར་ལ་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་དྩོན། འདས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་གནས་ཚུལ་

བཟང་ངན་དང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་རུང་། དེ་

ལ་སུས་ཀང་འགྱུར་བ་གཏྩོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅྱིང་། ད་

བར་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་ཅྱིག་ལ་དག་པྩོའྱི་དཀའ་

ངལ་མང་ཆེ་བ་ནྱི། མྱི་རང་གྱིས་བཟྩོས་པ་ཆགས་ཀྱི་

ཡྩོད། ལྩོག་ཟའྱི་བྱ་སྤྩོད་ནྱི་དང་བདེན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལས་

འགལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 

བྱ་སྤྩོད་འདྱི་འཚེ་བའྱི་བྱ་སྤྩོད་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་

གྱི་ཐྩོབ་ཐང་འཕྩོག་ཅྱིང་། སེམས་ལ་གནྩོད་པའྱི་བྱ་

སྤྩོད་ཅྱིག་ཡྱིན། འཚེ་བ་ཞེས་པ་ནྱི། ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་
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དང་བྱ་སྤྩོད་གཅྱིག་པུར་མྱི་གྩོ་ཞྱིང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཞེ་ 

སང་། དེ་བཞྱིན་འདྩོད་རྔམ་དང་འཇྱིགས་སྣང་སྩོགས་

ཀུན་ནས་བླངས་པའྱི་བྱ་སྤྩོད་ཞྱིག་ལ་གྩོ་དགྩོས།  དེང་

སང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་བལྟས་ཀང་ཚང་མས་འཛམ་གྱིང་

ཞྱི་བདེའྱི་སྐྩོར་གསུང་གྱི་ཡྩོད་ཅྱིང་། འྩོན་ཀང་དག་

པྩོའྱི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་མྱིས་བཟྩོས་པ་མ་གཏྩོགས་

སེམས་ཅན་དུད་འགྲྩོའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བཟྩོས་པ་མྱིན་

སྟབས། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་ལྡན་པ་དང་། ལྩོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ར་བ་ནས་འགྩོག་ཐབས་ཆེད་ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངྩོ་

རེར་འགན་ཡྩོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འགྲྩོ་བ་མྱི་ཚང་མར་

གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་ཚེ་མྱི་ཕན་ཚུན་

དབར་རྩོག་གྲ་ཡྩོང་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། དུས་རབས་

ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འདྱི་ཞྱི་བདེ་དང་། བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་

ཞྱིག་འབྱུང་བར་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་གསྩོའྱི་

ལམ་ལུགས་ནང་ངེས་པར་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་བྱམས་

པ་དང་བརེ་སེམས། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ལ་

སྩོགས་པའྱི་རྱིན་ཐང་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་སྩོབ་གསྩོ་ངེས་པར་

སྤྩོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ནྩོར་ཝེ་དང་ཌེན་མག་ཁུལ་

གྱི་བྩོད་མྱི་དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་བཅས་ལ་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་

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

ཝེའྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་ཊྩོ་རྩོནཌ་ཧེམ་ (Trondheim) དུ་ས་

གནས་ཀྱི་བྩོད་མྱི་དང་། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་སྩོགས་

ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག དེ་ཡང་གྩོང་

ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོར་ནྩོར་ཝེ་དང་ཉེ་ཁུལ་ནས་བཅར་

བའྱི་བྩོད་མྱི་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ང་ཚོ་བཙན་བྱྩོལ་བ་ཆགས་ཏེ་མྱི་ལྩོ་ ༥༦ ལྷག་གྱི་

རྱིང་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་རྣམས་ལྷག་བསམ་

དང་སྱིང་སྟྩོབས་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསད་ཡྩོད། རྒྱ་

རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་ཚོས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་

ཞེན་ཡྩོད་པ་ལྟར། ང་ཚོ་བྩོད་པར་ཡྱིན་ན་ཡང་སྩོ་སྩོའྱི་

སྐད་དང་། རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་ཏེ་བདག་

གཅེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་

འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་མྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་ད་བར་དཀའ་

ངལ་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱས་པར་བརྟེན་བྩོད་མྱི་རྣམས་

བྩོད་ནང་ཕྱིར་ལྩོག་བྱ་རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་

ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་མེད། ཅེས་

སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་རེས་ཊྩོ་རྩོནཌ་ཧེམ་ནང་

པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ (Trondheim Buddhist As-

sociation) ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སེར་སྐྱ་ཕྩོ་མྩོ་ཚོར་མཇལ་

ཁ་སྩལ་འདུག མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་ཁྩོངས་སུ་ནང་

པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཐའྱི་ལེནཌ་དང་། བྷར་མ། ཝེཊ་ནམ་

སྩོགས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་ནང་ཆྩོས་ལ་དད་པ་

བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་མེད་པར་ནང་ཆྩོས་ལ་

སྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ནས་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་

བྱེད་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་འདུག 

 དེ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཌེན་མག་ཏུ་

ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ། རྒྱལ་ས་ཀྩོ་པན་ཧེ་གྷན་ནང་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས། ཡུལ་དེར་རྟེན་གཞྱི་

བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

དང་། ཆྱིབས་སྒྱུར་གསྩོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་ལ་ཁྭ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།19

རྱིན་པྩོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་ཌེ་མཀ་ནང་གྱི་དང་བླངས་

ཚོགས་པ་ཁག་བདུན་གྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི་རྣམ་

པས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག བཞུགས་

གནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་ས་

གནས་བྩོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བྩོད་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ལམ་

ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག མཛད་

འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྩོ་སྒྱིག་ཚོགས་མྱི་ 

དང་། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་

སྩོགས་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་འདུག ༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་ས་ཁུལ་གང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་ཀང་བྩོད་

རྱིགས་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བཞྱིན་པ་

ལྟར། ཌེན་མཀ་གནས་སྩོད་བྩོད་མྱི་ཚོ་ལའང་མཇལ་

ཁ་དང་སྦྲགས་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངྩོམས་སུ་ཆྩོག་

པའྱི་ཆྩོས་དང་། སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་

དང་། དུས་མཚུངས་བྩོད་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་མྱི་

ཉམས་པ་བྱེད་དགྩོས་པའྱི་བླང་དྩོར་ལམ་སྟྩོན་བཀའ་

སྩོབ་སྩལ་འདུག

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་རྣམ་ཟུར་

ཐུན་མྩོང་གྱིས་གཟྱིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤྱིང་ལུག་

ལྩོའྱི་བྩོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༤ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་གཟའ་སྐར་དགེ་འཛོམས་

ཀྱི་ཉྱིན་མྩོར་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་འགྲྩོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བག་བྩོད་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགྩོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་

༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་རླབས་ཆེན་

གྱི་ཐུགས་བཞེད་མཐའ་དག་བགེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་

འགྲུབ་སད། གམ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་

ལེགས་བཤད་གྱིང་དང་། གཞྱིས་བྱེས་རྣམ་ཟུར་ཐུན་

མྩོང་ནས་གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྩོ་

ནས་གཟྱིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་

ཡྩོད།

 དེ་ཡང་དེ་ཉྱིན་སྔ་དྩོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ 

ཐྩོག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་པྩོ་ཁྩོམ་ཐྩོག་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་དགེ་བསྐྩོས་བཅས་ནས་སྩོས་སྣེ་ 

དང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྤན་རྒྱ་བཅས་

ཀྱིས་སྔྩོན་བསུས་ཏེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་ཡུལ་རྒྱལ་བའྱི་ཕྩོ་བང་གྱི་རྟ་མགྲྱིན་ཚོགས་

ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་

བདེ་འཁྩོད་གྲུབ་མཚམས་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

མཆྩོག་ནས་མཇལ་དར་རྐང་འབུལ་ཞུས།  དེ་རེས་

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

བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་སྩོབ་འདུས་མང་

ཡྩོངས་དང་།  གཞྱིས་བྱེས་རྣམ་ཟུར་ཞལ་གྲངས་ 

༡༠༩ དང་སྟེང་ཞལ་དང་བཅས་པ། དམྱིགས་བསལ་

གྱི་སྐུ་མགྲྩོན། དགུང་ལྩོ་ ༩༠ སྩོན་པ་བགྲེས་སྩོང་

ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་བཅས་ཁྱྩོན་བརྟན་བཞུགས་

ཐྩོག་མྱི་གྲངས་ ༤༠༠ ཙམ་བཅར་བཞུགས་ཡྩོངས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 20

ལ་བྩོད་ཤྱིང་ལུག་ལྩོའྱི་གནམ་ལྩོའྱི་རང་ཞལ་གསར་དུ་

བཞད་པའྱི་དགའ་སྟྩོན་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ་དང་

། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་

གྱིང་དང་། གཞྱིས་བྱེས་རྣམ་ཟུར་ཐུན་མྩོང་ནས་མགྩོན་

པྩོ་གང་ཉྱིད་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའྱི་གཟྱིམ་

ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ལ་ཐུགས་དགེས་

ཚོར་ཆེན་པྩོ་བྱུང་བ་དང་། གཞྱིས་བྱེས་རྣམ་ཟུར་

རྣམས་ད་བར་རྱིགས་ཞེན་དང་། ལ་རྒྱ། ལྷག་བསམ་

སྱིང་སྟྩོབས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཞབས་ཞུ་གཟེངས་

ཐྩོན་གནང་བར་ལེགས་སྩོའྱི་དབུགས་དབྱུང་སྩལ་བ་ 

དང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་གཉྱིས་པ་རེ་དགེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོའྱི་སྐུ་དུས་ནས་བཟུང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་

ཚང་ཐྩོག་མར་དབུ་ཚུགས། དེ་རེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕེང་གསུམ་པ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་ནས་

འབས་སྤུངས་སུ་གསང་སྔགས་ཕྩོ་བང་དུ་སྐུ་བཅར་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གྱིང་དངྩོས་

སུ་ཕག་བཏབ་ཅྱིང་། མཚན་གསྩོལ་གཟེངས་བསྟྩོད་

དང་བཅས་འགྲེལ་པ་སྒྩོན་གསལ་བགྱི་བཀའ་ཆྩོས་

མཛད་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་དབང་མཆྩོག་དང་སྩོག་པྩོའྱི་

རྒྱལ་པྩོ་ཨལ་ཐན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའྱི་

ཞབས་རྱིམ་དུ་གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་རྒྱལ་མའྱི་ཆྩོ་ག་སྨྱིན་

སྒྲུབ་མཛད་པའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་

མཚན་ཐྩོགས་ཚུལ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་

པྩོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་གྲྭ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་ 

དང་། སྐུ་བཅར་གྲྭ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་རྣམས་

དང་༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པ་ཆེན་པྩོ་ཧ་ཅང་ཐུགས་འདྱིས་

ཡྩོད་པའྱི་སྐྩོར་ཞྱིབ་ཕའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་རྣམས་གསུངས་ 

ཤྱིང་། ལྷག་པར་ཕྩོ་བང་པྩོ་ཏ་ལར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཆྱིབས་

ཞབས་སུ་གནས་སྩོས་ཀྱིས་ཕྩོ་བང་པྩོ་ཏ་ལར་བརྟན་

བཞུགས་གནང་བས་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་མཚན་

ཐྩོགས་པ་དང་། གྲྭ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ཆྩོ་ག་སྣ་མང་འཛུགས་པར་མཛད་པ། ༸རྒྱལ་དབང་

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་སྩོག་པྩོ་འཇུན་

གར་བའྱི་བྱེད་བབ་ཀྱིས་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་མང་པྩོ་

ཞྱིག་སྐུ་སྩོག་བཀྲྩོངས་པ་དང་། གྲྭ་ཚང་འདྱི་ཉྱིད་ཐྩོར་

ཞྱིག་ཉམས་རྒུད་སྩོང་སྟེ་ཆུ་ཤུར་ཐར་པ་གྱིང་གྱི་བྱུང་

ཚུལ། དེ་རེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་སྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སྟྩོད་ནས་གྲྭ་

གཞྩོན་སྐྩོང་འགུགས་ཀྱིས་བསྐྱར་འཛུགས་མཛད་ 

ཅྱིང་། སྔར་གྱི་ས་སྐྱའྱི་གུར་ཞལ་ལྕམ་གསུམ་དང་

བཅས་པའྱི་ཕག་ལེན་ཉམས་མེད་རྒྱུན་འཛིན་ཡྩོད་

མུས་ཐྩོག ཡྱི་དམ་གསང་བདེ་འཇྱིགས་གསུམ་དང་

བཅས་པའྱི་ཆྩོ་ག་ཕག་ལེན་རྣམས་རྒྱུད་སྨད་ཀྱི་ཕག་

ལེན་ལྟར་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ཆྩོ་ག་

གསར་འཛུགས་མཛད་པ་ནས་དུས་འཁྩོར་གྲྭ་ཚང་

ཞེས་ཀང་བརྩོད་སྩོལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་གར་ཐྱིག་དབྱངས་

གསུམ་དང་བཅས་པ་ཕག་ལེན་འདྱི་ཉྱིད་སྐུ་བཅར་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྩོར་ 

དང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གྩོང་མའྱི་སྐུ་དུས་སུའང་སྐུ་

བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་རྣམས་དང་ཧ་

ཅང་ཐུགས་འདྱིས་ཡྩོད་སྟབས་༸རྒྱལ་དབང་ཐུབ་

བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་ནས་བྩོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་

སྐབས་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

ཕག་རྟགས་གསྩོལ་སྩལ་སད་ཕག་ཕེང་སྤུས་གཟྱིགས་

གནང་སྟེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་ཡྩོངས་ལ་ཕག་ཕེང་

གསྩོལ་སྩལ་མཛད་པའྱི་སྐྩོར་དང་། ཡང་སྩོས་༸རྒྱལ་

དབང་གང་ཉྱིད་སྐུ་ན་གཞྩོན་ནུའྱི་དུས་ནས་གྲྭ་ཚང་

གྱི་སྐུ་ཞབས་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་གསྩོལ་གཟྱིམ་

མཆྩོད་གསུམ། ཡང་སྩོས་གཟྱིམ་གཡྩོག་བསམ་གྲུབ་

ནྩོར་བུ་སྩོགས་ལྷན་དུ་སྐུ་ན་གཞྩོན་ནུའྱི་སྐབས་སྐུ་

རེད་གནང་བའྱི་རྣམ་ཐར་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་སྩལ་བ་མ་ཟད་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་འདྱིས་དང་། གསྩོལ་གཟྱིམ་

མཆྩོད་གསུམ་གྱི་འགྲྩོ་ལུགས། མཆྩོད་དཔྩོན་མཁན་པྩོ་

དང་། མཆྩོད་གཡྩོག་དང་བཅས་པ་ད་བར་སྐུ་བཅར་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཡྩོང་སྩོལ་ལྟར་མ་འྩོངས་པར་མུ་

མཐུད་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་སྐྩོར་སྩོགས་མདྩོར་ན་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱྩོན་དང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་

ཚང་དབར་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་བ་དང་། བྱུང་

རབས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་སྐྩོར་ཞྱིབ་ཕའྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། 

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དགྩོངས་

བཞེད་ཀྱིས་ཐེངས་འདྱིར་གཟྱིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་གྱི་སྔྩོན་འགྲྩོར་རེ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོའྱི་

གསུང་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་ཏེ་མ་

འྩོངས་པར་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རེ་

བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོའྱི་གསུང་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་

སྱིང་པྩོའྱི་དབུ་མའྱི་སྐྩོར་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་ཉམས་ལེན་གནང་གལ་ཆེ་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་ལམ་

སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ།

 བཀའ་སྩོབ་གྲུབ་རེས་གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་རྒྱལ་

མའྱི་ཆྩོ་གའྱི་ཐྩོག་ནས་གཟྱིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་གྱི་མཛད་སྩོ་དངྩོས་གཞྱི་བསྐྱངས་

པ་དང་། ཞལ་འདྩོན་མཆྩོད་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།21

གསུངས། དངྩོས་གཞྱི་སྩོབ་དཔྩོན་ལྷར་བསྐྱེད་ནས་

མཆྩོད་བསྟྩོད། ཚེ་ཁྱིད་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མའྱི་ཐུགས་དམ་

བསྐུལ་བ་སྩོགས་སྩོང་ནས། དབུ་བཞུགས་མཁན་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་གསྩོལ་འདེབས་མཎྜལ་འདེགས་

འབུལ་དང་། ཞལ་འདྩོན་ཚིག་བསྟུན་གྱིས་སྐུ་རྟེན་

དང་། གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན། བུམ་པ། རྱིགས་

ལྔའྱི་མཚན་མ། བཀྲ་ཤྱིས་རས་བརྒྱད། རྟགས་བརྒྱད་

བཅས་ཕུལ་གྲུབ་རེས་དབུ་བཞུགས་གྲྭ་ཚང་མཁན་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙོས་བརྟན་བཞུགས་ཐྩོག་

བཅར་འཛོམས་ཡྩོངས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱི་འབུལ་དངྩོས་རྣམས་སྤན་

ལམ་དུ་བསྟར། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརྟན་གསུང་

གྲུབ་མཚམས། གཏང་རག་མཎྜལ་སྐབས་གྲྭ་ཚང་སྐུ་

ཞབས་སྩོབ་ཟུར་ཐུབ་བསྟན་མཆྩོག་ལྡན་ལགས་ནས་

མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། ཆྩོག་གཞུང་

ལྟར་ཤྱིས་བརྩོད་དང་རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སྨྩོན་ལམ། 

ཉྱི་གཞྩོན་འཆར་ཀ བསྟན་འབར་མ། བཅས་གསུང་

འདྩོན་གྲུབ་མཚམས་ཀ་ཁྱི་སྒྩོགས། བདེན་ཚིག་སྨྩོན་

ལམ་བཅས་གསུངས་ཏེ་མཛད་སྩོ་དངྩོས་གཞྱི་གྲུབ་པ་ 

དང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་སྩོབ་

འདུས་མང་དང་། རྣམ་ཟུར་སྟེང་ཞལ། གྲྭ་ཚང་གྱི་

ལས་བྱེད་པ། དགུང་ལྩོ་ ༩༠ ཕེབས་པ་བཅས་སེ་

ཁག་བརྒྱད་དུ་ཕེ་ནས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་ལྷན་

དུ་དན་རྟེན་གྱི་སྐུ་པར་བསྒྩོན་གནང་མཛད། དེ་ལྟར་

གཟྱིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱི་མཛད་

རྱིམ་ཁག་ཐུགས་གྲ་ལེགས་སྒྱིག་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སྔར་བཞྱིན་གཟྱིམ་

ཆུང་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཡྩོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ། བརྟན་བཞུགས་

ཀྱི་འབུལ་མཚོན་གཙོ་བྩོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་

བྱྩོན་གྱི་གསུང་འབུམ་དཔེ་ཚོགས། ཞེས་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕེང་དང་པྩོ་ནས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་

པྩོའྱི་བར་གསུང་འབུམ་པྩོད་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ་

ཕྩོགས་བསྒྱིགས་ཞུས་པ་བསྟར་འབུལ་དང་བཅས་

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་དབུ་འབྱེད་ཀང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་

བ་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔས་འཆྱི་མེད་

ཡང་སྱིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༢ བྩོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ 

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་

གཟའ་སྐར་དགེ་འཛོམས་ཀྱི་ཉྱིན་བཞུགས་སར་ར་

རམ་ས་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་

དབུ་འཛིན་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་

གཙོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་འདུན་

པ། དེ་བཞྱིན་དབུས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་དང་གཞན་གཉྱིས། སྱིད་

སྐྱྩོང་མཆྩོག་དང་བཀའ་བླྩོན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྩོན་

གྱིས་གཙོས་མང་གཙོའྱི ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་དང་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་

པ། སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐྩོག་དང་ཟུར་བ་ཁག་གཅྱིག དེ་

བཞྱིན་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་དང་ཡུལ་ལུང་

གང་ས་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་

གྲངས་ ༣༠༠༠ ཡས་མས་འཛོམས་ཐྩོག་སྐྱབས་རེ་

རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ལྷར་

བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་

དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པྩོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སྐྱེ་འགྲྩོ་སྤྱི་དང་བྱེ་

བག་བྩོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགྩོན་དཔུང་དམ་

པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགྩོངས་ཟབ་མྩོ་རྣམས་འགལ་མེད་

ལྷུན་འགྲུབ་ཡྩོང་ཕྱིར། བྩོད་ལྷྩོ་ཁ་ཁུལ་གཞྱིས་བྱེས་

མྱི་མང་ཡྩོངས་དང་། སྦེལ་ལྗམ་བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་

པ། བཞུགས་སར་བྩོད་མྱི་སྐྱབས་བཅྩོལ་བའྱི་ཚོང་

པའྱི་བདེ་དྩོན་སྒྱིག་འཛུགས། ཆྩོལ་གསུམ་ཆྱིག་སྒྱིལ་

ཚོགས་པ། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་མཐུན་གྲྩོགས་རྩོང་

ཁག་བཅས་ཐུན་མྩོང་ནས། བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུས་ཡྩོད། དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་དབུ་

བླ་སྐྱབས་རེ་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། འྩོག་

མྱིན་ཨྩོ་རྒྱན་སྨྱིན་གྲྩོལ་གྱིང་གྱི་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་

ཞལ་གྲངས་སུམ་ཅུ་དང་། གྩོང་དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་
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དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་བཅུ་དྲུག་སྐྩོར་བཅས་ནས་

ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྱིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་འཆྱི་མེད་

འདྩོད་འཇྩོའྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་ཞག་ཉྱིན་བདུན་སྔྩོན་

དུ་བཏང་སྟེ། གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་བརྟན་བཞུགས་དངྩོས་

གཞྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ནས་ ༦ བར་སྐུའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཆྩོ་

ག་གྲུབ་པ་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐྩོག་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཕྩོ་བང་གཟྱིམ་

ཆུང་ནས་གདན་དངས་སྐབས་ཕེབས་ལམ་གཡས་

གཡྩོན་གཉྱིས་སུ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀྱི་སེར་སྦྲེངས་དང་། གྩོང་དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་རྔ་འཆམ། བླ་ཆེན་རྣམས་

དང་ཚོགས་ཁག་ལྔའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་ནས་སྩོས་

སྣེ། སྨྱིན་གྱིང་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་སྤན་རྒྱ། སྩོས་

འཛིན་བཅས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་འདེན་

ཞུས་ཏེ་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་

མཚམས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་སྐྱབས་

རེ་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། མཁྩོ་ཁྱྱིམ་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག  གྩོང་དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་མཁན་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཅས་ནས་མཇལ་དར་རྐང་འབུལ་ 

གནང་། དེ་རེས་དབུ་མཛད་ཀྱིས་གསུང་ཆྩོག་དབུ་

འཛུགས་གནང་ནས་ཞལ་འདྩོན་གསྩོལ་འདེབས་

བདེན་པའྱི་རྔ་སྒ་དང་། གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་

སྐུལ། པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གསྩོལ་འདེབས། ༸རྒྱལ་

བའྱི་འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་དེབས་བཅས་གསུང་མུར་

ཚེ་སྒྲུབ་ཆྩོག་གྲྭ་སྨྱིན་གྱིང་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་གྩོང་

དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་

བཅར་ཞུས། དེ་ནས་མཁའ་འགྲྩོ་སུན་ཟླྩོག་གྱི་ཆྩོ་ག་ལ་

ཞལ་འདྩོན་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ་བ་ནས་མཁའ་འགྲྩོ་སུན་

ཟླྩོག་སྐུ་གླུད་བསྔྩོ་བ་སྩོགས་གཞུང་ལྟར་ཕེབས། 

 བརྟན་བཞུགས་དངྩོས་གཞྱིར་རྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་

མཆྩོག་ནས་ཚེ་འགུགས་དང་། ཞལ་འདྩོན་ཚིག་

བསྟུན་གྱིས་ཚེ་རས་རྣམས་དང་སྟན་དཀར་རྩོ་རེ་

བཅས་རྱིམ་པར་ཕུལ། གསྩོལ་འདེབས་མཎྜལ་སྐབས་

དབུ་བཞུགས་སྐྱབས་རེ་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ 

དང་། མཁྩོ་ཁྱྱིམ་རྱིན་པྩོ་ཆེ། གྩོང་དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་

མཁན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་རྣམ་གསུམ་ནས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས། དབུ་བཞུགས་རྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་

མཆྩོག་ནས་ཞལ་འདྩོན་ཚིག་བསྟུན་གྱིས་སྐུ་དང་། 

གསུང་། ཐུགས། ན་བཟའ་ཉེར་ཆས་ཁག་ཕུལ། དབུ་

བཞུགས་མཆྩོག་དང་སྨྱིན་གྱིང་གྱི་མཁན་བླ། གྩོང་

དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་མཁན་བླ་རྣམས་མཇལ་བཅར་ཞུས། 

དེ་མུར་བརྟན་བཞུགས་སྦྱིན་བདག་ཁྩོངས་ལྷྩོ་ཁའྱི་

ཚོགས་གཙོ་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

དང་། འབེལ་ཡྩོད་སྦྱིན་བདག་ཁག་བརྒྱ་སྐྩོར་ལ་

མཇལ་ཕག་སྩལ། འབུལ་དངྩོས་བསྟར། ཞལ་འདྩོན་

གསུང་མུར་ཚོགས་འགྲེམས། ཡྩོན་འབུལ། སར་

ཡང་དབུ་བཞུགས་མཆྩོག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་བཅས་

བཀྲ་ཤྱིས་རས་བརྒྱད་དང་། རྒྱལ་སྱིད་སྣ་བདུན། 

བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད་སྩོགས་རྱིམ་པས་ཕུལ་གྲུབ་

མཚམས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ། 

གཏང་རག་མཎྜལ་སྐབས་ལྷ་ས་མཐུན་གྲྩོགས་ཚོགས་

པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུའྱི་ན་བཟའ་ཆེ་མྩོ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་

རྱིང་ལགས་ཀྱིས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

དང་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔའྱི་འཐུས་མྱི་བཅྩོ་ལྔ་སྐྩོར་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩལ། ཞལ་འདྩོན་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱས་པ་དང་། 

རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སྨྩོན་ལམ་གྲུབ་མཚམས་ཀ་ཁྱི་

སྒྩོག  བདེན་ཚིག་སྨྩོན་ལམ་བཅས་གསུངས་ཏེ་བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ལེགས་པར་གྲུབ།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།23

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཚོགས་ཁག་ལྔའྱི་བརྟན་

བཞུགས་སྐབས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སྩོབ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ དང་། བྩོད་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བྩོད་ལྷྩོ་ཁ་ཁུལ་གཞྱིས་བྱེས་མྱི་

མང་ཡྩོངས་དང་། སྦེལ་ལྗམ་བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། 

བཞུགས་སར་བྩོད་མྱི་སྐྱབས་བཅྩོལ་བའྱི་ཚོང་པའྱི་

བདེ་དྩོན་སྒྱིག་འཛུགས། ཆྩོལ་གསུམ་ཆྱིག་སྒྱིལ་

ཚོགས་པ། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་མཐུན་གྲྩོགས་རྩོང་

ཁག་བཅས་ཐུན་མྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

སྐབས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེ་རྱིང་འདྱིར་བྩོད་ལྷྩོ་ཁ་

ཁུལ་གཞྱིས་བྱེས་མྱི་མང་ཡྩོངས་དང་། སྦེལ་ལྗམ་བྩོད་

རྱིགས་ཚོགས་པ། བཞུགས་སར་བྩོད་མྱི་སྐྱབས་

བཅྩོལ་བའྱི་ཚོང་པའྱི་བདེ་དྩོན་སྒྱིག་འཛུགས། ཆྩོལ་

གསུམ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཚོགས་པ། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་

མཐུན་གྲྩོགས་རྩོང་ཁག་བཅས་ཐུན་མྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་

བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་། དེ་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མས་དད་པ་དང་། དམ་ཚིག  དགའ་ཞེན་གཡྩོ་བ་

མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་དང་། 

བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆྩོ་ག་རྩོ་རེ་བག་དང་། སྨྱིན་གྲྩོལ་

གྱིང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བྩོ་རྐང་འཛིན་གནང་བ་རེད། དེ་

ནྱི་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པྩོའྱི་སྐུ་དུས་ནས་སྨྱིན་རྩོར་

གཉྱིས་ཞེས་སྨྱིན་གྲྩོལ་གྱིང་དང་། རྩོ་རེ་བག་གཉྱིས་པྩོ་

རྱིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གྱིང་པ་དང་། རྱིག་འཛིན་

པད་འཕྱིན་རྣམ་གཉྱིས་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་

དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡྩོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཆྩོ་

ག་གསུང་འདྩོན་གནང་སྟེ་བརྟན་བཞུགས་གནང་བར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་

དགུང་ལྩོ་བགྲེས་པྩོ་རེད། ཞབས་པུས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དེ་

ངྩོས་གཉྱིས་གྲྩོགས་པྩོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

འྩོན་ཀང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཐུགས་

ཁུར་བསྐྱེད་ནས་ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་

ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་མཁྩོ་ཁྱྱིམ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་སྩོགས་

ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་ནས་བརྟན་བཞུགས་

གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་ཚང་མར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བརྟན་བཞུགས་ཞེས་

པའྱི་ར་བ་ཐུག་ས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་

དམ་ཚིག་ལ་ཐུག་ཡྩོད་ལ། སྤྱིར་བཏང་མྱིའྱི་འགྲྩོ་

སྟངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ནའང་། སེམས་བག་

ཕེབས་མྱིན་དང་། སེམས་སྐྱྱིད་མྱིན་དང་འབེལ་བ་

ཡྩོད་པ་ཡྩོངས་གྲགས་ཡྱིན། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་

ནས་བཤད་ན་གྩོང་ཞུས་ལྟར་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་

གཡྩོ་བ་མེད་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། གཙོ་བྩོ་

ནྱི་བླ་མ་དང་སྩོབ་མའྱི་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 

སྩོབ་མའྱི་ངྩོས་ནས་དགེ་སྦྩོར་སྒྲུབ་དགྩོས་ཤྱིང་། སྩོབ་

མ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྩོས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་སྐུ་དངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཐུབ་རྣམས་

སྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་འཁྲུ་ཞྱིང་། །འགྲྩོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་

ཕག་གྱིས་མྱི་སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རྟྩོགས་པ་གཞན་ལ་

སྩོ་མྱིན་ཏེ། །ཆྩོས་ཉྱིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲྩོལ་བར་

གྱུར། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མའྱི་བྱྱིན་རླབས་

དང་། བླ་མའྱི་འཕྱིན་ལས་ནྱི་གསུང་རེས་བསྟན་གྱི་ཆྩོ་

འཕྲུལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་དང་། མདྩོར་ན་བླ་

མས་ཡྱིན་ལུགས་བཤད་པ་དེ་དག་བླྩོ་ངྩོར་བཅངས་

ནས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། བླ་

མས་བཤད་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག་

ན། དམ་ཆྩོས་འདུལ་བའྱི་སྐབས་ནས། ཆྩོས་མ་ཡྱིན་

པ་སྨྲ་བ་བཟླྩོག་པར་བྱའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ 

དང་། གཞན་ཡང་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའྱི་སྐབས་སུའང་། 

རྱིག་པ་ཡྱིས་ནྱི་མྱི་ནུས་ན། །མྱི་ནུས་དེ་ལ་ཚིག་གྱིས་

སྦངས། །ཞེས་དང་། མདྩོ་སེའྱི་སྐབས་ནས། དགེ་བའྱི་

ཕྩོགས་ལ་མཐུན་པར་སྤྩོད་ལ། མྱི་དགེའྱི་ཕྩོགས་ལ་མྱི་

མཐུན་པར་སྤྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཡྩོད། དེ་ལྟར་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཉམས་ལེན་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་མདྩོ་དྩོན་སྱིང་པྩོ་

མྱི་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་

བཏང་བྩོད་མྱི་རྣམས་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་འདུག་ཅེས་

བྩོད་གཞྱིས་བྱེས་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་སྤྱི་ཡྩོངས་དེ་ལྟ་

བུའྱི་མཐྩོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྩོད། རེ་ཟུང་ནྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་

དད་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་མཐྩོང་ཚུལ་དེ་ནྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་

ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དེས་ན་ང་རང་ཚོས་གཙོ་བྩོ་

སེམས་པ་བཟང་པྩོ་དང་། སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་བྱེད་

དགྩོས་པ་ལས། མ་རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་སྤྩོད་པའྱི་རྱིགས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 24

རྣམས་གཏན་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། མྱི་སེམས་བཟང་། ཡ་

རབས་སྤྩོད་བཟང་བྱས་ན་བྩོད་སྤྱི་པའྱི་དྩོན་དག་ལ་

དེས་ཕན་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེར་དྩོན་ལའང་དེས་

ཕན་གྱི་ཡྩོད། ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀར་དེས་ཕན་

གྱི་རེད། རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་ཀང་

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐྩོག་ནས་བསྒྲུབ་དགྩོས་པ་ལས། ང་རང་

ཚོ་ཆྩོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྩོས་ནས་

སྩོ་གསུམ་གྱི་བླང་དྩོར་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་མེད་

པར་ཁ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཤྩོག་ཅེས་སྨྩོན་ལམ་

བརྒྱབ་ཀང་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐབས་མེད། དེ་བཞྱིན་དགེ་

འདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དགྩོན་པ་ཞྱིག་

ཏུ་བསད་པའྱི་རེས་འབེལ་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་

བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡྩོད་པའྱི་མྱིང་དྩོན་

མཚུངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་

སུ་འགྲྩོ་བ་དང་། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་

གྱི་ཡྩོད། དེ་ལྟར་མེད་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་

ཡྩོད་ཀང་། ཧ་ལས་རྒྱུ་དང་ངྩོ་མཚར་ཆེ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད། དེས་ན་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ངྩོ་མ་

རང་རང་སྩོ་སྩོས་དགེ་སྦྩོར་ཡག་པྩོ་སྒྲུབ་དགྩོས། དེའྱི་

སྐྩོར་ཞྱིབ་ཕ་སང་ཉྱིན་བཀའ་མྩོལ་ཡྩོང་ངེས་ཡྱིན། 

འྩོན་ཀང་བྩོད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དེ་

དངྩོས་གནས་དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཏུ་

རྣམ་དཔྱྩོད་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བླྩོ་སྦྩོང་ཐབས་ཁྱད་

པར་བ་ཞྱིག་ཏུ་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནྱི་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནྱི་སྐད་ཡྱིག་

གཞན་དག་བརྒྱུད་ནས་སྩོབ་མྱི་དགྩོས་པར་མྱི་རྱིགས་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྩོད་ཡྱིག་དང་། བྩོད་སྐད་ཐྩོག་ཏུ་གནས་

ཡྩོད་པས། དེས་ན་དྩོན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་ནྱི་ཚང་

མས་དགེ་སྦྩོར་ཡག་པྩོ་སྒྲུབ་དགྩོས། དགེ་སྦྩོར་ཞེས་

པ་དེ་ཡང་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབས་པ་དང་། གྲངས་ཀ་

གསྩོག་པའྱི་དྩོན་གང་ཡང་མྱིན་པར་བླྩོ་ཆྩོས་སུ་སྩོང་

བ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་ཡྱིན། བླྩོ་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བ་དེ་ལའང་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡྩོད་པས་དེ་དག་

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས། 

ཤེས་པའྱི་དྩོན་རྣམས་ཡང་ཡང་བསམ་བླྩོ་བཏང་སྟེ་

ངེས་པ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགྩོས་པ་དང་། ངེས་པ་ཐྩོབ་

པའྱི་དྩོན་དེ་རང་རྒྱུད་དང་བསེས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་

གྩོམས་འདྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡྩོན་

ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཁྱེད་རང་

ཚོའྱི་དགྩོངས་པར་བཅངས་དགྩོས། བརྟན་བཞུགས་

འབུལ་མྱི་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་དང་ཡྩོང་བཞྱིན་འདུག་

པས། རང་རང་ཁེ་གཙང་དུ་བྱས་ན་དྩོ་བདག་རང་ཉྱིད་

འདྩོད་པ་ཚིམས་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངེས་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་

ངྩོས་རང་ལ་དུས་ཚོད་མེད་པས། བརྟན་བཞུགས་མང་

པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཟླ་བསྒྱིལ་བཏང་ན་

ཞེས་ཁ་སྔྩོན་ནས་བརྩོད་རྒྱུ་བྱུང་། དེས་ན་དེ་རྱིང་

འདྱིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔ་ཐུན་མྩོང་གྱི་

ཐྩོག་ནས་ཟླ་བསྒྱིལ་བྱས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་

རེད། རེས་སུའང་བརྟན་བཞུགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་སན་

སེང་ཞུ་མཁན་ཡྩོང་གྱི་འདུག དེ་དག་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་དུས་

ཚོད་ལ་བལྟ་བཞྱིན་དུ་ཟླ་བསྒྱིལ་གྱིས་བརྟན་བཞུགས་

འབུལ་ན་སམ། དེ་སྔ་ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་ ༡༣ སྩོན་སྐབས་

བཅུ་གསུམ་དགུང་སྐེག་ཅེས་བརྟན་བཞུགས་ཧ་ཅང་

མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་དང་། སྐབས་དེར་དབུས་གཙང་

ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་དགྩོན་ཆུང་ཆུང་ཡན་ནས་དགུང་སྐེག་

གྱི་བརྟན་བཞུགས་ཞབས་བརྟན་ཡྱིན་ཞེས་བརྟན་

བཞུགས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡྩོད། སྐབས་

དེར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས་དགྩོན་པ་དེ་དང་

དེའྱི ་མཁན་པྩོས་མཎྜལ་གྱི ་བཤད་པ་བརྒྱབ་སྟེ། 

མཎྜལ་གྱི་བཤད་པ་འགྲྩོ་ལ་མ་འགྲྩོ་བྱས་ཏེ་རྒྱག་གྱི་

ཡྩོད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཎྜལ་གྱི་བཤད་ཐད་ཀར་མ་

ཕྱིན་པར་ལུང་འདེན་བྱེད་སྐབས་སྐྩོར་བ་ཐེངས་གཉྱིས་

གསུམ་བརྒྱབ་པ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ལ། བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་

མཎྜལ་བཤད་པ་རྒྱག་སྐབས་མགྲྩོན་གཉེར་ཆེན་མྩོ་

བཞུགས་ཁྱིའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ལངས་ནས་སྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་

ཅྱིང་། གང་འཚམ་ནས་མགྲྩོན་ཆེ་ཁྩོང་ཡང་འཛུམ་

ཤྩོར་ནས་སྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དེའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཁལ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། སྱིང་པྩོ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ལྟར་བཅུ་

གསུམ་དགུང་སྐེག་སྐབས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་

མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དགྩོན་གཞྱིས་

ཆུང་ཆུང་དེ་དག་ནྱི་ཁལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། དཀའ་ལས་

ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད། དེ་རེས་ཉེར་ལྔའྱི་དགུང་སྐེག་

སྐབས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་

ཚོད་མེད་པར་བྩོས་བྱྩོལ་དུ་ཡྩོང་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། དེ་

ནས་ང་རང་ཚོ་རང་ཡུལ་བལ་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བ་

ཆགས་ཡྩོད། ད་ཆ་ལྩོ་ངྩོ་བརྱིས་ན་ ༨༡ དང་། ལྩོ་

འཁྩོར་མྩོ་བརྱིས་ན་ལྩོ་ ༨༠ ཐམ་པའྱི་མཚམས་སུ་

སེབས་ཡྩོད། དེས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་མྱི་ཆྩོས་དང་

བསྟུན་ནས་དགུང་སྐེག་གྱི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་དང་

འབུལ་རྒྱུར་བཅས་ཡྩོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ལྩོ་ངྩོ་བརྱིས་ན་ ༨༠ ཐམ་པར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།25

སེབས་ཡྩོད། ད་ལྟ་པུས་མྩོའྱི་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཡྩོད་

པ་ལས། དེ་མྱིན་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐག་ཆྩོད་ཡྱིན། 

གཟུགས་པྩོའྱི་བབ་ནས་བརྱིས་ན་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་བར་

དུ་འཚོ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐེན་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག འྩོན་

ཀང་སྐྱེས་པའྱི་མཐའ་མ་འཆྱི་བ་ཡྱིན་པས། སངས་

རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀང་མཐར་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལྩོ་སྟྩོང་ཕག་གཉྱིས་

ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་འཆྱི་མེད་ཚེ་ཡྱི་དངྩོས་གྲུབ་ཐྩོབ་

པའྱི་རྱིགས་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཡྩོད་ཀང་མྱིས་དངྩོས་

སུ་མཇལ་རྒྱུ་མེད། དེས་ན་ཡྩོངས་གྲགས་ཕལ་མྩོ་ཆེ་

ལྩོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ལས་ད་ལྟ་འཚོ་

བཞུགས་མེད། མ་འྩོངས་པར་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་འདྱི་

ལྟར་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། གལ་གནད་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི། 

ང་རང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གང་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་

ཡྱིན་ནའང་རང་གྱི་སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་དེ་ཧུར་

ཐག་འབད་ཐག་གྱིས་བསྒྲུབས་ཏེ། རང་ཉྱིད་འཆྱི་ཁར་

མྱི་ཚེ་འདྱི་བྩོད་ཀྱི་བསྟན་སྱིད་སྤྱིའྱི་དྩོན་ལ་འགྩོད་པ་

མེད་པའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབས་ཡྩོད་བསམ་པའྱི་བླྩོ་བདེ་པྩོ་བྱ་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པྩོ་རེད། ལག་

ལེན་གྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི་ཚེ་དྩོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱེད་

དགྩོས་པ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་མྱིན་འད་ཆགས་

ཆགས་དང་། གྩོ་མེད་ཚོར་མེད་ལྟ་བུའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕྱིན་ན་

མཐའ་མ་རང་ཉྱིད་འགྩོད་པ་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་ལས་གང་ཡང་

ཡྩོང་རྒྱུ་མེད། ཆྩོས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཆྩོས་ཤྱིག་

བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དངྩོས་གནས་ཆྩོས་ཁ་ཡྩོད་ལག་

ཡྩོད་དང་། ཆྩོས་སབ་མཐུག་འཕེར་བ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་

ལས། ཆྩོས་ཞེས་པ་དེ་ཁ་ཆྩོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ན་

དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད། འཆྱི་ཁར་གང་ཡང་བྱུང་མ་

སྩོང་ཞེས་འགྩོད་པ་སྐྱེ་བ་ཞྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་

ཡྩོང་ཐབས་མེད། དེས་ན་དེ་དག་ཚང་མའྱི་དགྩོངས་

པར་བཅངས་དགྩོས། བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས། ཐུགས་

རེ་ཆེ། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་འབུལ་བ་གང་འཚམ་ཡྩོད་བཟྩོ་

འདུག འབུལ་བ་དེ་དག་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་དགེ་ར་ཞྱིག་

ཡྩོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བརྒྱབ་ནས་བྩོད་ཀྱི་སྤྱི་དྩོན་དང་། 

བྩོད་རྱིགས་ཙམ་མྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གང་

སར་གཙོ་བྩོ་ཤེས་ཡྩོན་སྩོབ་སྦྩོང་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ཏུ་

ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཕན་ཐྩོགས་ཕན་བུ་རེ་

བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། ཞེས་

བཀའ་སྩོབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་རེས་ཞལ་འདྩོན་བཀྲ་ཤྱིས་

རྒྱས་པ་དང་། རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སྨྩོན་ལམ་གྲུབ་

མཚམས་ཀ་ཁྱི་སྒྩོག བདེན་ཚིག་སྨྩོན་ལམ་བཅས་

གསུངས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ལེགས་པར་

གྲུབ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་རེས་ཕྩོ་བང་སྩོ་ཆེན་མདུན་དུ་

གྩོང་དཀར་ཆྩོས་སེའྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་རྔ་

འཆམ་གཟྱིགས་འབུལ་ལ་སྤན་གཟྱིགས་མཛད་རེས་

༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྩོ་བང་ལ་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་

དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་རབ་གནས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་ལ་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་

ཤེས་རབ་གྱིང་གྱི་དབུ་བླ་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་

ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྔྩོན་ནས་གསྩོལ་འདེབས་

ཞུས་དྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟེ། ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ 

ཙམ་ལ་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་

འཁྩོད་སྐབས་བྱམས་མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་

ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དྩོན་གྲུབ་མཆྩོག་གྱིས་

གཙོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོྩོག ཆྩོས་རྱིག་

བཀའ་བླྩོན་པདྨ་ཆྩོས་འབྱྩོར་མཆྩོག ཚོགས་གཞྩོན་

མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྩོག ནང་

སྱིད་བཀའ་བླྩོན་རྒྱ་རྱི་སྒྩོལ་མ་མཆྩོག འཕྩོད་བསྟེན་

བཀའ་བླྩོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆྩོག སྤྱི་ཁྱབ་རྱིས་

ཞྱིབ་འགན་འཛིན་མགྩོན་པྩོ་ཕུན་ཚོགས་མཆྩོག སྤྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅྱིག གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་

ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ། ཕྱི་རྒྱལ་རྩོགས་ཚོགས་

ཁག ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་ནས་བཅར་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི་

གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་དབུས་སུ། 

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་དགྩོན་པའྱི་མཁན་བླ་

སྤྲུལ་དང་གྲྭ་དམངས་སྩོགས་ནས་སེར་སྦྲེངས་གཟབ་

རྒྱས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས་དཔལ་སྤུངས་བྱང་

ཆུབ་ཆེན་པྩོའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་

མཛད་དེ་བཞུགས་ཁྱིར་འཁྩོད་བསྟུན། བྱམས་མགྩོན་

ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་མཎྜལ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རེས་དབུ་

མཛད་འཕྱིན་ལས་འགྱུར་མེད་ལགས་ཀྱིས་མཛད་

རྱིམ་སན་སྒྩོན་དང་། བྱམས་མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་

སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་
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བཤད་གནང་བའྱི་ནང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དུས་

ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟྩོན་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བར་བརྟེན་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཁྩོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྩོད་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་གྱིས་གཙོས་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྩོའྱི་

ནང་ཆྩོས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་རྒྱ་ཆེ་བསྐྩོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་

སྐྩོར་དང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་ཀུན་གྱི་བདེ་

སྐྱྱིད་ཀྱི་གཞྱི་མ་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྩོས་དང་

རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་

གསྩོ། འཛམ་གྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་

ཁ་བ་རྱི་བའྱི་ཆྩོས་རྱིག་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་སྐྱེས་བྩོ་

སྤྱི་བྱེ་བག་ཡྩོངས་ལ་ཡ་རབས་སྤྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པའྱི་ཀུན་སྤྩོད་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་ལྡན་

པའྱི་ཀུན་སྩོང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་ཚན། ཆྩོས་དང་

མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་བར་བརྱི་བཀུར་སྐྱྩོང་རེས་དང་

མཛའ་མཐུན་ཡྩོང་བར་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་

བླ་ན་མེད་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱྩོང་བཞྱིན་

པར་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསྩོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མགྩོན་པྩོ་

གང་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་༸སྐྱབས་འྩོག་ནས་ནམ་ཡང་མྱི་

འདྩོར་བའྱི་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་ཡྩོད། དེ་ནས་མཁན་

པྩོ་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གྱི་

བཤད་པ། མཁན་པྩོ་རྒྱལ་མཚན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀྱིས་གདན་སའྱི་ངྩོ་སྤྩོད། སྩོབ་དཔྩོན་ཀརྨ་གྲགས་པ་

ལགས་ཀྱིས་མདྩོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆྩོས་བཤད། དཔལ་

སྤུངས་རྱིག་གནས་མཐྩོ་སྩོབ་ཀྱི་སྩོབ་མ་ཆྩོས་དབྱྱིངས་

ཀུན་ཁྱབ་ལགས་ཀྱིས་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་བྱུང་རྱིམ་

བཤད་པ། སྩོབ་མ་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་རྱིས་རྱིག་

པའྱི་བྱུང་རྱིམ་བཤད་པ། སྩོབ་མ་ཤེས་རབ་དྱི་མེད་

ལགས་ཀྱིས་སྒ་རྱིག་པའྱི་བྱུང་རྱིམ་བཤད་པ་བཅས་

རེ་རེ་བཞྱིན་སན་སྒྩོན་ཞུས་རེས་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླྩོན་

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་

བདེའྱི་དེད་དཔྩོན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ལ་གུས་ཕག་སྔྩོན་དུ་ཕུལ་ནས་བྱམས་

མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་

དབུས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམ་པ། མང་གཙོའྱི་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། དེ་བཞྱིན་སེར་

སྐྱ་མྱི་མང་ཡྩོངས་ལ་དབུས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་སྩོབས་ཆེན་པྩོའྱི་

ཐྩོག་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་བྩོད་གངས་ཅན་

གྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་དང་བསབ་པ་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་དེ་

ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པྩོ་དང་། གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པྩོ། གཏྱིང་

ཟབ་པྩོ་རེད་འདུག ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༨ ལྩོར་བྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་

ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པྩོ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་

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

གྱིས་ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ངྩོམ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་

དེ་ནྱི། ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་དེ་འཛམ་གྱིྱིང་ལ་ངྩོམ་ཆྩོག་

གྱི་རེད། དེ་མྱིན་ང་ཚོར་གང་ཡང་ངྩོམ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་

བཀའ་ཕེབས་ཡྩོད། སྐབས་དེ་དུས་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་

ལ་མཚོན་ན་ལྩོ་ན་གཞྩོན་པའྱི་དབང་གྱིས་དྩོ་སྣང་

དང་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་མ་བྱུང་། ལྩོ་མང་པྩོའྱི་རེས་

སུ་རྒྱབ་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་ལྟ་སྐབས་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པྩོས་གསུངས་པ་དེ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་རེད་འདུག་

བསམས་ནས་ཚོར་བ་ཆེ་རུ་དང་དྩོ་སྣང་ཆེ་རུ་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡྩོང་གྱི་འདུག ནང་ཆྩོས་འདྱི་བཞྱིན་

འཛམ་གྱིང་གྱིས་ར་ཆེན་ཞྱིག་དང་དྩོ་སྣང་བྱེད་ས་ཞྱིག་

ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་

འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་དེ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་དགྩོས་

མྱིན་ཐད་དགྩོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་

ཀྱི་འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་འདྱི་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་

ཚོའྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་གྲུབ་པ་ཉམས་

ལེན་བྱེད་ཕྩོགས་དེ་བསེས་ལྷད་དང་འགྱུར་བ་མེད་

པ་སྩོགས་ཀྱི་གནའ་སྩོལ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྟབས། 

དེ་དག་གཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་དེང་གྱི་དུས་རབས་དང་

མཚུངས་པའྱི་བསབ་པ་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་ཀྱིས་

གཙོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་གསར་གཏྩོད། 

དེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་མེད་

སྐྩོར་དགྩོངས་པ་བཞེས་པ་བརྒྱུད་ང་ཚོས་དུས་རབས་ 

༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐབས་བྱེད་དགྩོས། ཞེས་

སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་

ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། དེ་

རྱིང་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་

གྱིང་དུ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་པའྱི་མཛད་སྩོའྱི་ཐྩོག་

བྱམས་མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱིས་དབུས་པའྱི་མཆྩོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ། མཁན་

པྩོ་རྣམ་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སེ། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ། ཕྱི་ནང་གྱི་སྐུ་མགྲྩོན་ཡྩོངས་ལ་ངས་བྩོད་མྱི་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།27

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་

དད་སྤྩོ་གསུམ་གྱི་ངང་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་འབྱུང་རབས་ལྩོ་

རྒྱུས་ནང་ཉམས་སྨད་པའྱི་དུས་ཚོད་སྩོ་སྩོའྱི་ལུང་པ་

བཞག་ནས་བཙན་བྱྩོལ་དུ་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་འྩོག་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་གྱིས་གཟྱི་བྱྱིན་འྩོག་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ནང་

བཞྱིན་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་

གྱིས་གདན་ས་སྩོགས་བཙུགས་གནང་སྟེ་ནང་ཆྩོས་

སྩོབ་གཉེར་གནང་སའྱི་གྩོ་སྐབས་སྐྲུན་གནང་བར་

རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། 

གྩོང་དུ་དགྩོན་པའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བའྱི་སྐབས་

སུ་གསུངས་པ་བཞྱིན། འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༣༨ སྔྩོན་ཕྱི་ལྩོ་ 

༡༩༧༧ ནས་ད་བར་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་

སྐུ་ངལ་མང་པྩོ་བསྐྱྩོན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་

གནང་བ་དང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་

བཙུགས་གནང་བ་མ་ཟད། རྱིག་གནས་ཀྱི་མཐྩོ་སྩོབ་

དང་། སྔྩོན་འགྲྩོའྱི་སྩོབ་གྲྭ་བཅས་ཆ་རྐེན་ཆ་ཚང་

གྲུབ་ནས་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་དངྩོས་སུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཐུབ་པ་འདྱི་ང་

ཚོ་ཚང་མར་ཧ་ཅང་གྱི་བསྐལ་པ་བཟང་པྩོ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག ང་རང་སེར་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྩོ་གཉྱིས་ཀྱི་

སྔྩོན་ལ་སྒ་བསྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པྩོ་མར་པ་ལྩོ་ཙཱ་བ་འགྲྩོ་

བའྱི་དྩོན་དུ་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་བྱྩོན་ནས་ལྩོ་ཆྱིག་སྟྩོང་

འཁྩོར་བའྱི་དུས་སྟྩོན་དང་སྦྲགས་ཐེངས་དང་པྩོ་བཅར་

རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་། ད་རེས་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་

འཁུར་ཏེ་སར་ཡང་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་འདྱི་གར་དངྩོས་སུ་ཐེངས་དང་པྩོ་

༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སྐལ་བཟང་གྱི་

གྩོ་སྐབས་གནང་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

དེ་ནས་མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སྩོབ་

སྩལ་དྩོན། ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་མཁས་

དབང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དེ་བཞྱིན་དགེ་འདུན་པ་དང་མྱི་

དམངས་ཡྩོངས་ལ། ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བྱས་རེས་

ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་སྱི་ཏུ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱྩོན་གྱིས་བསྟན་

པ་དང་འགྲྩོ་བའྱི་དྩོན་དུ་མཛད་འཕྱིན་ཆེན་པྩོ་བསྐྱངས་

ཡྩོད་པ་དེའྱི་རེས་སུ་བཟུང་སྟེ་རྱིན་པྩོ་ཆེ་ཆུང་ཆུང་

སྐབས་སུ་རུམ་གཏེགས་ནས་ར་རམ་ས་ལར་ཕེབས་

སྐབས་སྩོབ་གཉེར་སྐྩོར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་སྩོང་། རྱིན་པྩོ་ཆེ་སྩོབ་གཉེར་ཐྩོག་ཐུགས་སྣང་

ཡྩོད་པ་བཞྱིན་དངྩོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་གཞྱི་

མེད་ས་ཞྱིག་ལ་རྟེན་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་འཛུགས་སྐྲུན་

གནང་། སྤྱིར་དགྩོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་བརྒྱབ་མཁན་

མང་པྩོ་འདུག འྩོན་ཀང་བསབ་པ་སྩོབ་གཉེར་ཐྩོག་

དམྱིགས་བསལ་ནུས་ཤུགས་སྒྱིམ་གནང་མཁན་ཉུང་

ཉུང་རེད། ནམ་རྒྱུན་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

དཔེར་ན། ནང་པ་ཚོ་བཤད་མྱི་དགྩོས་པར། སྤྱིར་

བཏང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་ཚོའྱི་རྣ་ལྕྩོག་ལ་

ནཱ་ལེནྡྲ་བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་བསྟྱི་

གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་བླྩོ་ལ་འཆར་གྱི་རེད་མ་གཏྩོགས་

དགེ་འདུན་པ་གང་ཙམ་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདྩོན་གནང་

བཞྱིན་པ་བླྩོ་ལ་ཤར་གྱི་མེད་པ་བཞྱིན་བྩོད་པའྱི་དགྩོན་

པ་ཞེས་མྱིང་འཐྩོན་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་

བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམས་པ་བླྩོ་ལ་ཤར་ཐུབ་པ་

བྱ་དགྩོས། འདྱིར་རྱིན་པྩོ་ཆེས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་

དངྩོས་འབེལ་བསབ་པ་སྩོབ་གཉེར་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་སྩོབ་

སྦྩོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ། དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་ཐྩོག་ནས་ལུང་རྟྩོགས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་དང་། མྱི་ཉམས་གྩོང་

འཕེལ་ཡྩོང་རྒྱུར་རྱིན་པྩོ་ཆེས་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ལག་

ལེན་ཐྩོག་བསྟར་བ་བྱུང་འདུག་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྩོང་དུ་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་

བླྩོན་གྱིས་གསུང་པ་བཞྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་མགྩོ་སྟྩོད་ནས་

རེ་བ་བཟང་ས་དང་གྲ་སྒྱིག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགྩོས་

ཞེས་རྟག་པར་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། རྟེན་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་

ཡྩོད་པ་ནྱི། ང་ཚོས་ལས་ཀ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མགྩོ་སྟྩོད་ལ་

འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་ནའང་། རྱིམ་

པས་འཆར་ཅན་ཐྩོག་ཕྱིན་པ་དེ་འད་ཡྩོང་གྱི་འདུག དེ་

འད་མྱི་ཡྩོང་བར་མུ་མཐུད་སྤུས་ཀ་ཞན་དུ་མྱི་འགྲྩོ་བ་

སྤུས་ཀ་བཟང་དུ་འགྲྩོ་བར་ཐུགས་ཁུར་སྐྱེད་དགྩོས། 

ང་ཚོར་མེས་པྩོ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱྩོན་ནས་ཤེས་ཡྩོན་

རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་འཛམ་

གྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐེན་གང་

ཙམ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་མྱི་ལ་ཕན་

པ་སྒྲུབ་དགྩོས། ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ།

  གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕེད་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭ་

ལུང་རྱིགས་འཇམ་དཔལ་གྱིང་གྱི་སྩོབ་མ་ཁག་གཅྱིག་

གྱིས་དབུ་མ་དང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་

རྟགས་གསལ་གཟྱིགས་འབུལ་དང་། དཔལ་སྤུངས་

རྱིག་གནས་མཐྩོ་སྩོབ་ཀྱི་སྩོབ་མ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་

བར་སྤྩོད་རྱིག་པའྱི་བགྲྩོ་གེང་། དཔལ་སྤུངས་ཡེ་ཤེས་

རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་བཙུན་མ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་

གཞུང་བླྩོ་གསལ་ཉེར་མཁྩོ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུའྱི་

རྣམ་གཞག་གྱི་རྟགས་གསལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་

ཡྩོད།།
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སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་

དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྩོན་གྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་

སྔ་དྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་འཕགས་ཡུལ་གདན་

ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་གྱི་ནཱ་རྩོའྱི་སྒྲུབ་སེ་རུ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ནཱ་རྩོ་ཆྩོས་དྲུག་དང་འབེལ་

བའྱི་ར་རླུང་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་མཛད་

གྲུབ་བསྟུན་བྱམས་མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོས་སྣེས་སྔྩོན་བསུས་ཏེ་བཤད་

གྲྭ་ལུང་རྱིགས་འཇམ་དཔལ་གྱིང་འདུ་ཁང་དུ་གདན་

ཞུས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་

བར་འཁྩོད་རེས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོ་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སེར་

སྐྱ་མྱི་མང་དང་། སྩོབ་ཕྲུག་སྩོགས་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་

བ་ ༨༠༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། དེ་རྱིང་

གཙོ་བྩོ་ཆྩོས་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དགེ་འདུན་རབ་བྱུང་

ཕྩོ་མྩོ་ཚོ་དང་། མྱི་མང་། ལྷག་པར་འདྱི་གར་འཁྱིས་སུ་

སྩོབ་གྲྭ་ཡྩོད་པར་བརྟེན་སྩོབ་ཕྲུག་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདུག 

ཁ་སང་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དབང་ཆེན་གཅྱིག་དང་ཕལ་ཆེར་

ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དྩོན་གྱི་ཆྩོས་འབེལ་ཡྩོང་བ་གསུང་

བྱུང་། དབང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡུན་རྱིང་པྩོ་གང་ཙམ་བགྩོར་རྒྱུ་

ཞྱིག་རེད། སྔྩོན་ལ་ངས་སྒྲུང་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། སྔ་

མྩོ་བྩོད་ཨ་མདྩོ་ཁུལ་དུ་བླ་མ་ར་ཆེན་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། 

ཁྩོང་དགུང་ལྩོ་མཐྩོ་པྩོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོང་བཞུགས་

ཡུལ་ནས་ཕན་བུ་ས་ཐག་རྱིང་བའྱི་སར་ཡྩོད་པའྱི་

དགྩོན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཆྩོས་གནང་རྩོགས་གནང་

ཞེས་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། བླ་མས་ང་ལྩོ་མཐྩོ་པྩོ་

རེད། གསུང་ཆྩོས་ཆེད་ཡྩོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གསུང་

པ་རེད། དེ་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་ཚོས་བླ་མ་

ཉྱིད་དགུང་ལྩོ་མཐྩོ་པྩོ་རེད་ཐུགས་ཁག་ཁྱྩོན་ནས་མེད། 

གསུང་ཆྩོས་གནང་མ་ཐུབ་ནའང་ཕག་དབང་བྱྱིན་

རླབས་ཤྱིག་གནང་ཆེད་ཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་རྩོགས་ཞུས་

པ་རེད། དེ་ནས་བླ་མས་འགྲྱིག་གྱི་རེད་ངས་བསེབ་

ཡྩོང་གསུངས་ནས་ཕེབས་ཏེ་གསུང་ཆྩོས་ཡག་ཐག་

ཆྩོད་གནང་རེས་བླ་མ་ཁྩོང་གྱིས་ང་ནྱི་སྡུག་བདེན་གྱི་

ལག་པ་མགྩོ་བྩོར་བཞག་ནས་གྲྩོགས་སྟེར་མཁན་དེ་

མྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ཇྱི་ལྟར་ཇྱི་སྱིད་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྱི་ཚུལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ས་དང་ལམ་

བགྲྩོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འགྲྩོ་མཁན་ཡྱིན་

མ་གཏྩོགས་སྡུག་བདེན་གྱི་ལག་པ་མགྩོ་བྩོར་བཞག་

ནས་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རེད་ཟེར་

མཁན་དེ་འད་མྱིན། ཞེས་གསུང་པ་རེད། འདྱི་དངྩོས་

བདེན་རེད།  བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུབ་རྣམས་སྱིག་

པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་འཁྲུ་ཞྱིང་། །འགྲྩོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕག་

གྱིས་མྱི་སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རྟྩོགས་པ་གཞན་ལ་སྩོ་མྱིན་

ཏེ། །ཆྩོས་ཉྱིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲྩོལ་བར་གྱུར། ། 

ཞེས་གསུངས་ཡྩོད། ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བྩོད་

པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆྩོས་འདྱི་ག་འད་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྐྱབས་སུ་

འཆྱི་བརྩོད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་མྱི་འདུག  སྐྱབས་སུ་

འགྲྩོ་སྟངས་དེའང་ངའྱི་བདེ་སྡུག་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ཀྱི་ཕག་

ཏུ་ཡྩོད་ཟེར་རྒྱུ་འད་བྩོ་དེ་འད་འདུག  འདྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆྩོས་དང་ཡྩོངས་སུ་འགལ་བ་རེད། འཇྱིག་རྟེན་

བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་མཁན་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་སྐྱབས་ལ་

ངའྱི་བདེ་སྡུག་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩོད་ན་འགྲྱིག་

གྱི་ཡྩོད། འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

བཀྩོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་ཁྩོང་གྱི་ཕག་

ཏུ་ཡྩོད་པ་ཟེར་གྱི་ཡྩོད་ཀང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་

ཀྱིས་བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་མགྩོན་ཡྱིན་གསུངས་པ་མ་

གཏྩོགས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པྩོ་ཡྱིན་

གསུང་གྱི་མེད། འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་མཁན་

གྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཕན་གྱི་ཡྩོད་

པས་འགྲྱིག་པ་རེད། ང་ཚོས་ཇུས་གཏྩོགས་བྱེད་རྒྱུ་

མེད། སངས་རྒྱས་པ་རང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཐྩོག་ནས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འཇྱིག་རྟེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་པ་

ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་མྱིན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད། 

དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གལ་

ཆེན་པྩོ་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་བག་ཆགས་

ཀྱིས་སེལ་བ་མེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྱིག་པ་

དེ་ཆུ་ཡྱིས་འཁྲུད་རྒྱུ་མེད་པ་གསུངས་ཡྩོད། 

མཚམས་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ཞུ་བ་

ཚོར་ཚེ་དབང་བསྩལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སྒྲུབ་བཞག་མཛད། 

དེ་ནས་སྒྲུབ་བཞག་མཛད་གྲུབ་མཚམས་མུ་མཐུད་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་མཐུན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།29

པྩོ་དགྩོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། སྔ་མྩོ་ཡྱིན་

ན་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོ་སྩོས་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་བསྟན་པ་

གཅྱིག་བྱས་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་། དེ་རྱིང་ཁ་

སང་ཆྩོས་དུ་མ་དང་། བསྟན་པ་དུ་མ་ཟེར་བའྱི་དུས་

སྐབས་ཤྱིག་སེབ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ལ། རྱིམ་གྱིས་ཆྩོས་

བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་པྩོ་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་

འགྲྩོ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག བྩོད་པ་རང་ཉྱིད་ལ་

ཆ་བཞག་ནའང་། ཆྩོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་མཐུན་པྩོ་བྱེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་འདུག  འཛམ་བུ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆྩོས་དད་མྱི་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ནས་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱྩོ་བྩོ་རེད། 

བྩོད་པའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་བླྩོ་ཞྱིག་བཏང་ནའང་། སྔ་

མྩོ་དཔེར་ན། དགེ་ལུགས་པས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་

རྱིང་མར་བརྡུངས་པ་དང་། སྐབས་རེ་བཀའ་བརྒྱུད་

དང་རྱིང་མས་དགེ་ལུགས་པར་བརྡུངས་ནས་དམག་

བརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡྩོད། མྱིང་ལའང་སེར་

དམག་ཟེར་ནས་སེར་དམག་ཕབ་ཡྩོད་པ་རེད། ང་ཚོ་

རྒྱ་གར་ནང་བསེབས་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཆྩོས་བརྒྱུད་

ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་ངྩོ་ཤེས་དང་

ནང་ཚགས་ཆགས་ནས་མཐུན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་

ཡག་པྩོ་རེད། སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་རྱིང་མ། ས་སྐྱ། བཀའ་

བརྒྱུད། བཀའ་གདམས། དགེ་ལྡན། ཇྩོ་ནང་། བྩོན་

དང་བཅས་པ་སྔ་མྩོ་ཡྱིན་ན། ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་

སམ་པྩོའྱི་དུས་སུ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཐྩོག་མར་ཡྩོང་དུས་

བྩོན་པྩོ་དང་འཁྲུག་པ་ཧ་ཅང་ཤྩོར་བ་རེད། རྱིམ་པས་

ཐུའུ་ཀན་གྱིས་གསུང་པ་བཞྱིན་བྩོན་དང་ཆྩོས་འབེལ། 

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་འབེལ་གསུང་པ་བཞྱིན། ཐུགས་མཐུན་

ཁྱིམས་གཙང་ཆགས་ཡྩོང་གྱི་འདུག་ལ་ཆྩོས་བརྒྱུད་

ཕན་ཚུན་ཚང་མ་སེམས་ཐག་ཉེ་བྩོ་ཆགས་ཡྩོང་གྱི་

ཡྩོད་པ་དེ། ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཆྩོས་

བརྒྱུད་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ངྩོ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར། ཆྩོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་བགྲྩོ་གེང་སྩོགས་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་སྔར་ལས་

སེམས་ཐག་ཉེ་བྩོ་ཡྩོང་ཐབས་གནང་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན། ཅེས་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་

ཏེ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྩོན་གྱི་བཀའ་ཆྩོས་དང་། གྲུབ་

རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་མཁན་

པྩོ་འཇམ་དབྱངས་བླྩོ་གྲྩོས་ལགས་ཀྱིས་མཎྜལ་རྒྱས་

བཤད་ཕུལ་བ་དང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་ལ་བྱམས་མགྩོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་

ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙོས་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་

རབ་གྱིང་གྱི་འདུས་མང་ཡྩོངས་ཀྱིས་མགྩོན་པྩོ་གང་

ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་

དགྩོངས་མ་ལུས་ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པའྱི་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ཞུས།།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་

དུ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་རེས་བཀའ་སྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་སྤྱི་

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

འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་

དུ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་དང་། 

སྩོབ་ཕྲུག་སྩོགས་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་ ༨༠༠༠ བརྒལ་

བར་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་

བཀའ་སྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྱི་ཏུ་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ངལ་

སྐྱྩོན་པ་དང་། འཆར་གཞྱི་སྒྱིག་མཁན་གྱི་འཆར་གཞྱི་

བཀྩོད། དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་

སྟེ་རྒྱལ་བའྱི་ལུང་རྟྩོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁ་ཡྩོད་ལག་

ཡྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འཛིན་མཁན་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག 

རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡྩོད། ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་འདུག  

རྟྩོགས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད་འདུག ལུང་

གྱི་ཡྩོན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཀང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། 

རྟྩོགས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱུར་ཚང་མས་

དགྩོངས་པ་བཞེས་དགྩོས། དེ་རྱིང་འདྱིར་མྱི་སྣ་མང་

པྩོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་བཞྱིན་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་འདྱི་སྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ནས་ཆྩོས་ཀྱི་གྩོ་

རྟྩོགས་སེལ། ཇྱི་ཙམ་གྩོ་རྟྩོགས་ཆེ་ཡང་དེའྱི་ཚོད་ཀྱི་

སེམས་ལ་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་། ཕན་པ་ཡྩོད། སེམས་

སྐྱྱིད་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད། སེམས་སྐྱྱིད་པྩོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 

ལུས་བདེ་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད། མྱི་ཚེ་རྱིང་བ་ཡྩོང་གྱི་རེད། 

གྲྩོགས་པྩོ་མང་བ་ཡྩོང་གྱི་རེད། གང་ལྟར་ཆྩོས་བྱེད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 30

ཟེར་རྒྱུ་དེ་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བར་ཐུགས་ཡྩོད། སྩོ་སྩོར་

བདེ་སྐྱྱིད་ཡྩོང་ཐབས་རེད། མཁྱེན་སྩོང་ངམ། ལྷག་

པར་སྩོབ་ཕྲུག་ཕྩོ་མྩོ་ཚོ་ནྱི་ང་ཚོ་བྩོད་པའྱི་མྱི་རབས་

རེས་མ་ཡྱིན་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བསམས་བླྩོ་བཏང་

ས་དང་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་ལྟ་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལྷག་

བསམ་གྱི་འདུན་པ་བསྐྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྩོ་རེད། དེ་

བཞྱིན་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཨ་ར་པ་ཙ་བགྲང་རྒྱུ་འདྱི་རྱིག་པ་

གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། 

ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྔ་མྩོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཨ་

ར་པ་ཙ་བགྲང་གྱི་ཡྩོད། དེ་དུས་གྩོ་དྩོན་ཤེས་ཀྱི་མེད། 

ཆྩོས་ལ་དེ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་མཐྩོང་བའྱི་ངེས་ཤེས་གང་

ཡང་མེད་ཀང་ཨ་ར་པ་ཙ་བགྲང་གྱི་ཡྩོད། དེས་ཏན་

ཏན་རྱིག་པ་འཕེལ་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བྩོ་འདུག 

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཨ་ར་པ་ཙ་ཡག་པྩོ་བགྲང་།

  ལྷག་པར་བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་ངྩོ་སྟྩོང་ཕག་ཁ་ཤས་

ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཛ་དག་གྱི་དུས་ཚོད་

འཁེལ་ཡྩོད། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཙོ་བྩོ་གཞྱིས་ལུས་

རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱི་སྱིང་སྟྩོབས་དང་ལྷག་བསམ་འཆུག་

མེད། བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁྩོག་རྱི་

བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བསད་ཡྩོད། དེང་

སྐབས་རྒྱ་རྱིགས་ནང་ནས་ཀང་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་

རྱིག་གཞུང་ལ་དྩོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲྩོ་

བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་ཆ་

བཞག་ན། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སེམས་

ཁམས་རྱིག་པ་སྩོགས་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ཚན་རྱིག་པ་

གཙོས་པའྱི་མྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དྩོ་

སྣང་གསར་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། དེར་བརྟེན་སྩོ་སྩོའྱི་ལག་

པར་ཡྩོད་པའྱི་ནྩོར་བུ་ལྟ་བུ་འདྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་ཡྱིན་པ་

ངྩོ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བདག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པྩོ་རེད། ཤེས་ཡྩོན་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཨམ་

ཁུག་ནང་འཇྩོག་རྒྱུ་མེད། སྩོ་སྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ནས་

སེམས་ལ་འཇགས་པ་བྱེད་དགྩོས། ད་རེས་ཐེངས་

འདྱིའྱི་ཆྩོས་འབེལ་ལེགས་པར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཞེས་

བཀའ་སྩོབ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་སྩལ་རེས་ཆྩོས་འབེལ་

དང་རབ་གནས་སྩོགས་མཛད་སྩོ་ཡྩོངས་སུ་ལེགས་

གྲུབ་ཀྱིས་ཕེད་ཡྩོལ་སྟྩོན་འཁྩོར་རྣམས་ར་སར་ཆྱིབས་

ཞལ་བསྒྱུར།།

གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པ་དང་རྒྱས་གཅེས་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་ཉྱིན་མྩོ་

སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་

བཞུགས་སར་ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གྱིང་གཙུག་ལག་

ཁང་གྱི་གསུང་ཆྩོས་ར་བར་གངས་ཅན་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སར་ཆྩོལ་གསུམ་བྩོད་མྱི་སེར་སྐྱ་ཡྩོངས་ནས་

མ་གྲྩོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་བར་ཞྱི་རྒྩོལ་ཆེད་རང་དབང་སེར་ལངས་བྱས་

པའྱི་དུས་དན་ཐེངས་  ༥༦ པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་ཉྱིན་མྩོར་དུས་དན་མཛད་སྩོ་སྲུང་

བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

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

༩ ཐྩོག་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སྩོ་དངྩོས་གཞྱི་དབུ་

འཛུགས་སྐབས་བྩོད་མྱིའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་

གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རང་

དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་

པ། བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཙོས་ལས་

ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།   ཕྱི་རྒྱལ་ནས་

ཕེབས་པའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པ། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་

བྱེད་རྣམ་པ། སེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 

གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་

ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་། སྩོབ་

ཕྲུག་སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་

འཛོམས་ཐྩོག་མཛད་སྩོ་དངྩོས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་

ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཐྩོག་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་གྱིས་

བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྩོའྱི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱྱིངས་

སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་སྐབས། བྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་

ཚོགས་པས་རྔ་རྩོལ་དང་བཅས་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་

པྩོའྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། དེ་ནས་བྩོད་དང་བྩོད་མྱིའྱི་ར་དྩོན་

ཆེད་གཅེས་པའྱི་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པ་

བླྩོས་གཏྩོང་གནང་བའྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕྩོ་མྩོ་རྣམས་

ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་དང་མ་ངན་གུས་འདུད་སད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།31

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅྱིག་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་བྩོད་ཀྱི་

ཟླྩོས་གར་ཚོགས་པ་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་བཏང་

གྲུབ་མཚམས་བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རེས་ཇར་

མན་གྲྩོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞྩོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་

ལའྩོ་ཌྱི་ཡ་རྱི་ཐྱི་ (Hon. Ms. Claudia Roth,Vice 

President of German Bundestag) མཆྩོག་

གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་། བྩོད་མྱི་ཚོས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་དང་བཙན་གནྩོན་ལ་

ད་བར་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་བཟྩོད་སན། བསམ་ཤེས་

བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བདེན་པའྱི་འཐབ་རྩོད་གནང་

བར་ལེགས་གསྩོའྱི་བསྔགས་བརྩོད་ཚད་མེད་གནང་

བ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་

འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་

གནང་ནས་བྩོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་འྩོག་

མྱིང་དྩོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱྩོང་གྱི་གནས་བབ་ཚད་

ལྡན་ཞྱིག་ཐྩོབ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་སྐྩོར་དང་། ཉྱིན་

དེ་ནྱི་བྩོད་མྱི་རྣམས་ལ་བྱུང་རབས་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་ཧ་

ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་

ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་དན་དམྱིགས་བསལ་ཅན་

ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡྩོད་སྐྩོར་དང་། ལྕམ་སྐུ་རང་ཉྱིད་

བྩོད་མྱིའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་

མྩོར་དངྩོས་སུ་ར་སར་བཅར་ནས་བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་བར་དམྱིགས་བསལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པྩོ་བྱུང་

སྐྩོར། དེ་མྱིན་ལྕམ་སྐུ་མཆྩོག་གྱིས། དེང་སྐབས་

འཛམ་གྱིང་ནང་དམག་འཁྲུག་དང་འཚེ་བའྱི་ལས་

འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་

བྩོད་མྱི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་

དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་བསབ་བྱ་འདྩོན་གནང་མཛད་

མཁན་དབུ་ཁྱིད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི་བྩོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ཡྱིན། མགྩོན་པྩོ་

གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་པའྱི་འཆར་སྣང་ལ་ཡྩོད་

པའྱི་འཛམ་གྱིང་ནྱི། མནར་གཅྩོད་དང་ཞེ་སང། འཚེ་བ་

སྩོགས་མེད་པར་བྱམས་བརེ་དང་དང་བདེན། བཟྩོད་

སན། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་སྐྲུན་ཐབས་

མཛད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཞེས་སྩོགས་དང་དེ་བཞྱིན་བྩོད་ཀྱི་

ཁྩོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཇྱི་ཙམ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་

སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། 

 དེ་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་གྱིས་

བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་གནང་། དེ་ནས་བྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་

གར་ཚོགས་པ་ནས་བདེན་ཚིག་སྨྩོན་ལམ་གསུང་

བསྐུལ་དང་འབེལ་ཚང་མས་ཕག་གཉྱིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་

ཏེ་མཉམ་དུ་འུར་འདྩོན་གནང་སྟེ་གཞུང་འབེལ་མཛད་

སྩོ་གྲྩོལ་ཡྩོད་ཀང་མྱི་དམངས་རྣམས་གྲལ་སྒྱིག་ཏེ་ཀ་

ཅ་རྱི་ཐང་བར་རྔམ་སྟྩོན་ཁྩོམ་སྐྩོར་གནང་བར་ཕེབས། 

སྤྱིར་ཉྱིན་འདྱིར་བྩོད་མྱི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་གང་

སར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡྩོད། །

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་

མཆྩོག་གྱིས་སེལ་བའྱི་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བྩོད་

ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞྱི་བའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་

བྱས་ཏེ་མྱི་ལྩོ་ ༥༦ འཁྩོར་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་གཞྱིས་

བྱེས་བྩོད་མྱི་ཡྩོངས་དང་འཛམ་གྱིང་གང་སར་གནས་

པའྱི་བྩོད་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བ་

དང་ཆབས་ཅྱིག ད་བར་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དྩོན་

དུ་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་བླྩོས་བཏང་བའྱི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་ཡྩོངས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་

སྡུག་མྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་རེས་དན་གུས་འདུད་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱི་ནྱི་བྩོད་རྱིགས་སྤྱི་

བྩོ་གནམ་བསྟན་ཡྩོངས་ནས་ཇྱི་སྱིད་བྩོད་དྩོན་བདེན་

མཐའ་མ་གསལ་གྱི་བར་བླྩོ་སྟྩོབས་ཆེན་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་

བྩོད་མྱིའྱི་བདེན་དྩོན་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྩོད་

སེམས་བསྐྱར་ནན་དང་། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འདྩོན་གནང་མཛད་པའྱི་འཚེ་

མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརྟན་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་

འཇུག་རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་དན་གསྩོ་ཞུ་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ཞྱིག་

ཀང་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྩོད་ནང་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཛ་

དག་ཇེ་ཆེར་གནས་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་གཞན་ནས་

དག་གནྩོན་ལ་ཇྱི་མྱི་སམ་པར་བྩོད་མྱིའྱི་སྱིང་སྟྩོབས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 32

ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་ཡྩོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ 

ལྩོར་བྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་ཡྩོངས་ལ་ཞྱི་རྒྩོལ་ཆེན་མྩོ་

བྱུང་བའྱི་རེས་དང་། རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་

མུ་མཐུད་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་བྩོད་ཁུལ་ཡྩོངས་ལ་

དམ་བསྒགས་ཆེན་པྩོ་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་

ས་གནས་ཕན་ཚུན་དབར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་སུན་

གཙེར་དང་དམ་བསྒགས་ཆེན་པྩོ་བྱེད་མུས། དཔེར་

ན་གྲྩོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་ས་

སྲུང་ལམ་འགག་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་བརྒྱུད་དགྩོས་སྟབས་

ངྩོ་སྤྩོད་ལག་ཁྱེར་དུས་རྟག་ཏུ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་དགྩོས་

པར་བརྟེན་བྩོད་མྱི་ཚོས་ངྩོ་སྤྩོད་ལག་འཁྱེར་ལུས་དང་

གྲྱིབ་མ་བཞྱིན་མ་བལ་བར་འཁྱེར་ན་མ་གཏྩོགས་གང་

དུའང་འགྲྩོ་ཆྩོག་གྱི་མྱི་འདུག ཅེས་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། 

གང་ལྟར་རང་གྱི་ལུང་པར་རང་ཉྱིད་གར་འགྲྩོའྱི་རང་

དབང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། ཐ་

ན་རྒྱ་རྱིགས་ཡུལ་སྐྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པའྱི་ཁྩོད་ནས་ཀང་

བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་དམག་སར་སེབས་པ་

དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག་ཅེས་བརྩོད་ཡྩོད། 

 ཁྱད་པར་སྔ་ལྩོ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་

གཞྱིས་ཀ་རེ་དང་ཆབ་མདྩོ་གཉྱིས་གྲྩོང་ཁྱེར་གྱི་ངྩོ་བྩོར་

བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་ནྱི་སེམས་འཚབ་

སྐྱེ་གཞྱིར་སྣང་། དཔལ་འབྱྩོར་གྩོང་འཕེལ་དང་དེང་

རབས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་འྩོས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ནའང། ད་བར་གྱི་ཉམས་མྩོང་ལ་གཞྱིགས་ན་དེ་

འདའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་བྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོག་ཁེ་ལས་གྩོང་ཆེ་

བ་བྱུང་ཡྩོད། གྲྩོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱས་པའྱི་འབས་བུར། བྩོད་མྱིར་དཔལ་འབྱྩོར་

གྱི་གྩོ་སྐབས་འད་མཉམ་མ་ཐྩོབ་པ་མ་ཟད། ཡུལ་གྱི་

བདག་པྩོ་ངྩོ་མ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་

ནས་མཐའ་ལ་འབུད་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད། དེའྱི་དཔེ་མཚོན་

གསལ་ཤྩོས་ནྱི་ལྷ་ས་གྲྩོང་ཁྱེར་ཡྱིན།

 ལྷ་སའྱི་ཉེ་ཁྩོར་དུ་གྲྩོང་ལག་གསར་པ་

འཛུགས་སྐྲུན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་

མང་པྩོ་ནས་མྱི་འབྩོར་ཕྩོན་ཆེན་གནས་སྩོས་བྱས་

རྐེན། བྩོད་མྱི་ལས་ཕྱི་ནས་སེབས་པའྱི་ཕྩོགས་མྱིའྱི་

གྲངས་འབྩོར་ལྡབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མང་བ་ཆགས་ཏེ་ལྩོ་

རྒྱུས་ཐྩོག་སན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་རྱིག་ཀྱི་

ལྟེ་གནས་ལྷ་ས་གྲྩོང་ཁྱེར་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་གྲྩོང་ཁྱེར་

གཞན་དང་འད་བར་གྱུར་ཟྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

གཞྱིས་ཀ་རེ་དང་ཆབ་མདྩོ་གཉྱིས་ཀང་ལྷ་ས་དང་འད་

བར་བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་རྱིག་གྩོམས་སྩོལ་སྲུང་སྐྱྩོབ་བྱ་

ཡུལ་མེད་པར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་བྩོད་

ཀྱི་གནའ་བྩོའྱི་ཞྱིང་འབྩོག་གྱི་འཚོ་བར་ཡང་དྩོ་ཕྩོག་

ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་བཞྱིན་པར་ཡང་སེམས་འཚབ་ཡྩོད།

 གྩོང་གསལ་བྩོད་ནང་གྱི་གནད་དྩོན་རྣམས་

གདྩོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་ཡྩོད་ཀང་། ང་ཚོས་

མུ་མཐུད་མཉམ་རུབ་ཐྩོག་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པྩོའྱི་སྩོ་

ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་གདྩོང་

ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད། འདས་པའྱི་དུས་

སུའང་མདུན་མཆྩོངས་ཆེན་པྩོ་ཟེར་བ་དང་དེ་བཞྱིན་

རྱིག་གནས་གསར་བརེར་གྲགས་པའྱི་སྨྩོན་པའྱི་བྱ་

སྤྩོད་སེལ་སྐབས་ཀང་བྩོད་མྱིའྱི་སྱིང་སྟྩོབས་ཞུམ་པ་

མེད་པར་གནས་ཡྩོད་ཅྱིང་། དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ 

ལྩོར་ལྷ་སར་དག་པྩོའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་བསམས་པ་དང་། 

ཁ་བལ་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་གྱི་མྱིང་ཐྩོག་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོག་རྡུང་

རེག་ཚ་ནན་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ། གཞན་ཡང་ནུབ་

རྒྱུད་ཐྩོན་སྐྱེད་ཆེན་མྩོ་ཟེར་བ་སྩོགས། མདྩོར་ན་འདས་

པའྱི་མྱི་ལྩོ་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་

སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་རྱིམ་པ་སེལ་ཡྩོད་རུང་

བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱིང་སྟྩོབས་དང་ལ་རྒྱ་ཉམས་ཉེས་

འགྲྩོ་རྒྱུ་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་གྩོང་མཐྩོར་འཕེལ་ཡྩོད། དཔེར་

ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རེས་དན་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 

ལྩོར་བྱུང་བའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ 

དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་བྩོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ས་

བྱྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་ཆེན་མྩོས་མཚོན་ལྩོ་ངྩོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་

རྱིང་བསྟུད་མར་བྱུང་བའྱི་ཞྱི་བའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་གྱི་ལས་

འགུལ་རྱིམ་པ་དང་ལྷག་དྩོན་ད་བར་བྩོད་མྱི་བརྒྱ་ཕག་

བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་བ་བཅས་ནས་

བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདེན་དྩོན་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་

གནས་ངེས་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་ཐུབ། ད་ལྟའྱི་

ཆར་བྩོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གྩོ་རྟྩོགས་དང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ལར་ཞེན་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་བླྩོ་སྩོབས་སྐྱེ་

གཞྱིར་སྣང་། དེ་ཡང་བྩོད་ནང་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་

ཀྱི་བསམ་པའྱི་འཁྱེར་ཕྩོགས་དང་། སན་ངག་མཁན་

ཚོའྱི་སན་རྩོམ་གྱི་ནང་དྩོན་དང་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་

དྩོན། རྱི་མྩོ་བས་བྱིས་པའྱི་རྱི་མྩོའྱི་མཚོན་དྩོན་སྩོགས་

ཕྩོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བྩོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི་

ནུས་སྟྩོབས་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྱི་ཁར་དབྱར་ར་

དགུན་འབུ་འཐུ་མཁན་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ནས་སྣུམ་

འཁྩོར་གཏྩོང་མཁན་དང་དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་པ་དང་འབྩོག་

པ། མཁས་པ་དང་སྒྱུ་རལ་བ། དགེ་འདུན་པ་དང་

བཙུན་མ་སྩོགས་ཚང་མས་བྩོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེ་མཐྩོང་ 

དང་། བྩོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོ་བྩོ་སྲུང་སྐྱྩོབ་

དར་སེལ་ཡྩོང་ཐབས་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། 

བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འདྱི་དག་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་

བྩོད་མྱིའྱི་མངྩོན་འདྩོད་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐྩོགས་ངེས་ཅན་

ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྩོ་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བྩོད་རང་

སྐྱྩོང་ལྗྩོངས་ཟེར་བ་དབུ་བརེས་ནས་ལྩོ་ ༥༠ འཁྩོར་བའྱི་

བྱེད་སྩོ་སེལ་འཆར་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་ནང་རང་ཁྱྱིམ་

རང་བདག་ཡྩོད་ཚུལ་གྱི་དྱིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་

བཞྱིན་ཡྩོད་རུང་། དྱིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ལྟར་གྱི་རང་

ཁྱྱིམ་རང་བདག་ཡྩོང་བར་བྩོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱྩོང་འགན་

དབང་བྩོད་མྱིར་སྤྩོད་དགྩོས་པ་ཡྱིན། དེ་མཚུངས་སྱིད་

འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་

ཁུལ་དུ་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་གྲངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་དགྩོས་ཚུལ་

སྩོགས་བཤད་འདུག་ཀང་། ཉེ་སྔྩོན་མདྩོ་སྨད་ཁུལ་དུ་

ས་གནས་དཔྩོན་རྱིགས་ཀྱིས་དྩོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ཅན་གྱི་

བར་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་བའྱི་ནང་བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་རྱིག་དང་

སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐྩོག་སྔར་ལྷག་དམ་བསྒགས་

བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོར་འཁྩོད་འདུག་པར་ཚང་

མས་ཡྱིད་གཟབ་བྱ་དགྩོས་པར་སྣང་།  དེ་མཚུངས་

ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་རྱིག་གྩོམས་

གཤྱིས་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་རྣམས་མྱི་ཐྩོག་ནས་

མྱི་ཐྩོག་བར་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་དགྩོས་གཤྱིས། དེང་

གྱི་ཆར་བྩོད་ནང་སྤྱི་སེར་གཉྱིས་ཀར་གྩོང་གུན་ཆེ་བའྱི་

བག་མེད་པའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ནང་ཁུལ་ཤ་ལན་སྩོག་རེས་ 
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དང་། གང་བྱུང་ཤྩོ་སྦག་རྒྱན་རེད་དང་ཆང་རག་

རྱིགས་ལ་སྤྩོད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲྩོ་ཡྱི་ཡྩོད་འདུག་པར་

བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འྩོངས་པར་ཡང་དེ་

རྱིགས་མྱི་ཡྩོང་བ་བྱ་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ལྷག་པར་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ནུས་ཤུགས་བསྒྱིལ་

རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན་སྟབས། བྩོད་མྱི་ཚང་མས་

གལ་ཆེ་དྩོན་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་མུ་མཐུད་ཕར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་

ངྩོས་ནས་བྩོད་དྩོན་དཀའ་རྩོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཁ་བལ་

མ་ཡྱིན་པར་མྱིང་དྩོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱྩོང་ཡྩོང་

ཐབས་ཀྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་མུ་

མཐུད་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན། འདྱི་ལྩོ་

ཕྱི་ཟླ་ ༡ པྩོའྱི་ནང་བྩོད་རྒྱ་ཞྱི་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐྩོང་ཚོགས་ཞུས་ཏེ་བྩོད་ནང་

གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་

འགྲྩོས་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་འབེལ་མྩོལ་སྐྩོར་བསམ་

ཞྱིབ་གྲྩོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བྱས་ཡྩོད་ཅྱིང་། བྩོད་མྱིའྱི་

འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་

མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་

དབར་འབེལ་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་བྩོད་དྩོན་དཀའ་རྩོག་

སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉྱིད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤྩོས་ཡྱིན་

པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརྟན་པྩོ་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱིའྱི་ཐད་

ཉེ་སྔྩོན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་

པས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་

ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྱིད་དབར་འབེལ་མྩོལ་བྱ་རྒྱུར་

རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་གསལ་བསྒགས་སེལ་འདུག་པར་རེས་

སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གསལ་བསྒགས་ནང་

འབེལ་མྩོལ་གྱི་འབས་བུ་བཟང་པྩོ་འདྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྩོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་

ཚང་མར་ཁེ་ཕན་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་

བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དང་འབེལ་མྩོལ་བྱ་

རྒྱུའྱི་གྩོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱ་དགྩོས་ཞེས་འཁྩོད་ཡྩོད་

པ་དང་། དེ་མཚུངས་སྱིད་འཛིན་ཨྩོ་བྷ་མ་མཆྩོག་ནས་

ཀང་། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་སྔ་དྩོའྱི་སྨྩོན་ལམ་གསྩོལ་

འདེབས་མཛད་སྩོའྱི་སྐབས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ནྱི་བྱམས་བརེ་ཉམས་ལེན་གནང་

མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། 

ཁྩོང་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཆེ་མཐྩོང་དང་

རང་དབང་སྐྩོར་གེང་སྩོང་བྱེད་དགྩོས་པའྱི་སེམས་

སྐུལ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ཅེས་གསུངས་པར་ཡང་དགའ་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་བྩོད་

དྩོན་གལ་འགངས་ཆེན་པྩོ་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་འཛིན་ཇེ་

ཆེར་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་དང་། བྩོད་དྩོན་སྐྩོར་གེང་སྩོང་བྱ་

རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་དང་གྩོ་སྐབས་མང་དུ་འགྲྩོ་མུས་ཡྱིན་པ་

མ་ཟད། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་མང་

གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་འཛིན་

དང་གདེང་འཇྩོག་འཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་

མཉམ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་མང་

གཙོ་ཚགས་ཚུད་པྩོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འྩོངས་པར་

ཡང་མང་གཙོའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་མང་ཚོགས་ནས་མུ་

མཐུད་ཆ་ཤས་མང་ཙམ་བླང་རྒྱུའྱི་སྐུལ་མ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

 འདྱི་ལྩོ་འཛམ་གྱིང་གང་སར་བྩོད་མྱི་དང་

བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་རྣམས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་

ཅུར་ཕེབས་པའྱི་ག་སྟྩོན་མཛད་སྩོ་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྱི་

ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། དེ་ཉྱིན་ང་ཚོས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརྟན་པ་

དང་ཐུགས་བཞེད་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྩོང་

ཆེད་སྨྩོན་ལམ་གསྩོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བྩོད་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ནྩོར་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཡ་རབས་

བཟང་པྩོའྱི་གཤྱིས་སྤྩོད་དང་གྩོམས་སྩོལ་རྣམས་རྒྱུན་

འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྩོད་སེམས་བསྐྱེད་དགྩོས། 

 ད་རེས་ཀྱི་གྩོ་སྐབས་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་

འཛམ་གྱིང་གང་སར་གནས་པའྱི་བྩོད་མྱིའྱི་བདེན་

དྩོན་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་སེར་

ཡྩོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དྩོན་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་གཏྩོང་ཕྩོད་ཆེན་

པྩོའྱི་སྩོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་བར་

སྱིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེང་

སྐབས་འཛམ་གྱིང་གང་སར་དག་ལས་དང་འཁྲུག་རྩོད་

ཤུགས་ཆེར་ཁྱབ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར། བྩོད་མྱིའྱི་

འཐབ་རྩོད་ནྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་

ལམ་འབའ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བྱ་འྩོས་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པའང་གསལ་བརྩོད་བྱ་འདྩོད་བྱུང་།

 མཐའ་དྩོན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་

བཞེད་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བྩོད་དྩོན་

བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་སྟེ་གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་

འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་ཉྱི་མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའྱི་སྨྩོན་

འདུན་ཤུགས་དག་དང་བཅས། སྱིད་སྐྱྩོང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 34

བྩོད་མྱིའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའྱི་ཐྩོག་བྩོད་

མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །དེ་རྱིང་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་གནྩོན་བྱས་པར་

བྩོད་མྱི་མང་གྱིས་རང་དབང་སེར་ལངས་ཆེན་མྩོའྱི་ཞྱི་

རྒྩོལ་བྱས་ཏེ་མྱི་ལྩོ་ཧྱིལ་པྩོ་ ༥༦ འཁྩོར་བའྱི་དུས་དན་

དང༌། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་ཉྱིན་མྩོ་

ཡང་ཡྱིན་པ་ལྟར། ཁྩོ་བྩོས་བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། བྩོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་དྩོན་དུ་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པ་ཡྩོངས་

སུ་བླྩོས་གཏྩོང་གནང་བའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྩོ་དཔའ་

མྩོ་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་སྟྩོབས་དང་མཛད་བཟང་ལ་རེས་དན་

དང༌། ད་ལྟའང་རྒྱ་དམར་གྱི་དག་གནྩོན་སྱིད་བྱུས་འྩོག་

སྡུག་སྦྩོང་མནར་གཅྩོད་མྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༩ ལྩོར་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འགྩོ་བཙུགས་མ་ཐག་ནས་

བྩོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་གྱི་སྣྩོད་བཅུད་ཡྩོངས་རྩོགས་ཟ་

སེམས་བཅངས་ཏེ་བྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁྱྩོན་

ཡྩོངས་སུ་དག་པྩོའྱི་དཔུང་འཇུག་རྱིམ་བྱས་ཀྱིས་བྩོད་

མྱི་འབུམ་ཕག་མང་པྩོའྱི་ཚེ་སྩོག་ཕྩོགས་པ་མ་ཟད། 

བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་

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

སྐུ་ཕྱྭ་ལའང་འགལ་རྐེན་བརམ་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས་ཏེ་

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སར་རྒྱལ་གཅེས་བྩོད་མྱི་སྟྩོང་ཕག་མང་པྩོས་མ་

བགྲྩོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་

དང་། རྒྱ་ཡྱི་དབང་འཛིན་པར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་

རྔམ་སྟྩོན་ཁྩོམ་སྐྩོར་གནང་བ་དེ་ནྱི་བསུབ་ཏུ་མེད་པའྱི་

ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཤྱིག་ཏུ་ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་

དམར་གཞུང་གྱིས་བྩོད་དུ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྱིང་བྩོད་

ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་བདག་དབང་ལ་འཁྱྩོག་བཤད་དང་། ཐུན་

མྱིན་རྱིག་གཞུང་ལ་བསེ་སད། ཆྩོས་དད་ཀྱི་རང་དབང་

བཙན་འཕྩོག སྣྩོད་བཅུད་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གཏྩོར་བཅྩོམ། 

འགྲྩོ་བ་མྱི་ཡྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་རྩོག་རྩོལ། སྨྲ་བརྩོད་རང་

དབང་ལ་བཀག་སྩོམ། དཔལ་འབྱྩོར་ཡར་རྒྱས་ལ་

ཁག་དཀྲྱི། མྱི་སེར་སེལ་བའྱི་ངན་བྱུས། བྩོད་རྱིགས་

གཅྱིག་གྱུར་ལ་ཁག་བགྩོས། བྩོད་མྱིའྱི་མངྩོན་འདྩོད་

ལ་ཁྱད་གསྩོད་བྱས་པ་སྩོགས་ལས། དྩོན་དམ་བྩོད་

ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་བསྟུན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་

ཞྱིག་ད་བར་ལག་ལེན་དུ་མ་བསྟར་བར་མ་ཟད། དག་

གནྩོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཁྩོ་ན་བཟུང་

བར་བརྟེན། བྩོད་ཀྱི་མྱི་རབས་གསར་རྱིང་བརེས་མྱིན་

ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རྒྩོལ་གནང་བའྱི་རྱིམ་

པ་ད་བར་མཚམས་ཆད་མྩོང་མེད་ཅྱིང། ད་དུང་ཇྱི་སྱིད་

བྩོད་དྩོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་མཚམས་ཆད་མྱི་

སྱིད་པའྱི་གལ་གནད་འདྱི་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་འཛིན་

པ་ཚོས་ཤེས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།

  སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྩོད་གངས་ཅན་པའྱི་

རྒྱལ་སྱིད་ཆྩོས་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་

བཟུང་བྩོད་རྒྱའྱི་གནད་དྩོན་མཐུན་འགྲྱིག་ཡྩོང་ཆེད་

བྩོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་སུ་ཐུགས་ཁུར་རྱིམ་བཞེས་

མཛད་ཅྱིང་། ནྩོ་སྦེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱིས་

གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མཚན་སན་ཆེ་བའྱི་གཟེངས་རྟགས་

བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་བཞེས་གནང་མཛད་དེ་བྩོད་དྩོན་

བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་བླ་ན་མེད་

པ་བསྐྱངས་ཡྩོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་

རྱིམ་པས་ཁ་ཞེ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་བྱེད་ཕྩོགས་འབའ་

ཞྱིག་སྟེ་མཐའ་ན་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྩོད་དྩོན་ལྟར་

མེ་མདའྱི་སྩོ་ཁ་ནས་བཞག་བཅུག་པའྱི་གྲྩོས་མཐུན་

དྩོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་ཚུན་ཆད་བརལ་བཤྱིག་

བཏང་བ་དང་། རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྩོའྱི་ངན་

ཁག་ཡྩོངས་རྩོགས་མྱི་བཞྱི་ཤྩོག་ཁག་ལ་བཀལ་རེས་

བསྒྱུར་བཅྩོས་སྩོ་དབྱེ་དང་། སྱིད་བྱུས་ལྷུག་གཏྩོང་

སྩོགས་ཀྱི་མྱིང་འདྩོགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡྩོད་ནའང་། 

དྩོན་དངྩོས་བྩོད་དྩོན་ལ་སྨན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་

ཅྱིག་ད་བར་བཟུང་མེད་པར་བརྟེན་ ༡༩༨༧ ལྩོར་བྩོད་

ཀྱི་མྱི་རབས་གཉྱིས་པ་དང་། ༢༠༠༨ ལྩོར་བྩོད་ཀྱི་མྱི་

རབས་གསུམ་པ་སྩོགས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དར་དམར་

འྩོག་ཏུ་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བྩོད་ཀྱི་མྱི་

རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་དེ། སར་ཡང་

བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སས་གཙོས་བྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་

གྱི་ས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་གཞྱི་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།35

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་རྱིམ་བསྟུད་བྱ་དགྩོས་ཐུག་ཡྩོད་པ་

དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༥ བར་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟྩོགས་བྱུང་

བ་བྩོད་མྱི་ ༡༣༦ གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རྒྩོལ་ཆེད་རང་

ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་སྟེ་དེའྱི་ཁྩོད་འདས་གྲྩོངས་

སུ་ཕྱིན་པ་ ༡༡༧ ཆགས་ཡྩོད་པ་སྩོགས་སྔར་ཞྱི་

བདེ་ལྷྱིང་འཇགས་སུ་གནས་པའྱི་བྩོད་ཆྩོས་ལྡན་གྱི་

རྒྱལ་ཁམས་དེ་ཡང་དེང་སྐབས་ཁག་དྱི་བྩོ་བའྱི་དམར་

གསྩོད་ཀྱི་བཤས་ར་ལྟ་བུར་འགྱུར་དགྩོས་པའྱི་རྐེན་

ར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བྩོད་ཐྩོག་འཛིན་པའྱི་དག་གནྩོན་གྱི་

སྱིད་བྱུས་དང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚོས་བྱེད་

ཕྩོགས་ལ་ཐུག་ཡྩོད། རྒྱ་དམར་གྱི་དག་གནྩོན་སྱིད་

བྱུས་དེའྱི་འྩོག་བྩོད་མྱི་འབུམ་ ༡༢ ལྷག་གྱི་ཚེ་སྩོག་

ཤྩོར་ཡྩོད་པ་དང་། ད་དུང་སྡུག་སྦྩོང་བཙོན་འཇུག་

གྱི་དག་གནྩོན་འྩོག་དམལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕྩོས་པ་ལྟ་

བུའྱི་མནར་གཅྩོད་མངས་དང་མྩོང་བཞྱིན་པའྱི་བྩོད་

མྱིའྱི་གྲངས་ཚད་ནྱི་སུས་ཀང་ཚོད་འཛིན་མྱི་ཐུབ་

པའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡྩོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་ 

དང་། གྲྩོས་ཚོགས། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་

པ་སྩོགས་སེ་ཚན་མ་འད་བ་མང་པྩོ་དང་། དབུ་ཁྱིད་

རྱིམ་པ་བཅས་ཀྱིས་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བྩོད་

ཀྱི་བདེན་དྩོན་སྐྩོར་ལ་བགྲྩོ་གེང་དང་། གྲྩོས་ཆྩོད་རྱིམ་

འཇྩོག དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་མཐུན་རྐེན་སྩོགས་བསྐྲུན་

གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་རྣམས་ནྱི་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་

བཞྱིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་དཔུང་གཉེན་དང་། བདེན་དྩོན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དྩོན་དངྩོས་བྩོད་དྩོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་ཀྱི་འགན་ཆེ་ཤྩོས་དེ་བྩོད་པ་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཁུར་དགྩོས་པ་ལྟར་གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་སྱིང་སྟྩོབས་དང་། ཆྩོད་སེམས་ལ་གསལ་

འདེབས་ཞུ་དགྩོས་མ་མཆྱིས་པ་དང་།   སྤྱི་ནྩོར་

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

བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བྩོན་

བཅས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བླ་ཆེན་ཕལ་ཆེར་སྩོགས་ཆྩོས་

སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་

བཙན་བྱྩོལ་དུ་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ། རྒྱ་

གར་གཙོས་པའྱི་རང་དབང་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་བྩོད་ཀྱི་

ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་

གསུམ་ཆེད། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བྩོད་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་འདུ་སྩོད་གཞྱིས་

ཆགས་ས་བརྟན། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའྱི་གནས་

གཞྱི་དར་རྒྱས། བྩོད་དྩོན་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྱིལ་

བསྒགས། གཞྩོན་སྐྱེས་ཡྩོངས་ལ་གནའ་དེང་གྱི་ཤེས་

ཡྩོན་སྩོབ་སྦྩོང་སྤད་དེ་སྱིད་དྩོན་གྱི་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་

གཞན་དང་མ་འད་བར་ཆྩོས་སྱིད་གང་ཐད་ནས་གྲུབ་

འབས་གང་ལེགས་ཐྩོན་ཡྩོད་ཀང་། མྱི་རབས་གྩོང་མ་

རྣམས་ཀྱི་མཛད་རེས་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དག་མྱི་

རབས་གསར་པ་ཚོས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་དགྩོས་

པས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་

འཐུས་ཤྩོར་དུ་མ་སྩོང་བ་དགྩོས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

དུ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྩོག་ར་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

དེའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡྱིན་པས་རང་རེ་བཙན་བྱྩོལ་རང་དབང་

ལུང་པར་ཡྩོད་པའྱི་བྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐྱེས་སྤྱི་དང་། 

བྱེ་བག་ཏུ་ནུབ་ཕྩོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འཚར་ལྩོངས་

བྱུང་བའྱི་བྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་བྩོད་ཀྱི་

སྐད་ཡྱིག་ལ་འབད་འབུངས་ཆེར་བསྐྱེད་མ་གནང་ཚེ་

ཉྱིན་ཞྱིག་བྩོད་སྐད་མྱི་ཤེས་པའྱི་བྩོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་

ཉེན་ཆེན་པྩོ་འདུག་པས། གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་རྱིགས་

གཞྩོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དག་གནྩོན་འྩོག་

སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཇྱི་གནང་ལ་

མྱིག་དཔེ་བལྟས་ཏེ། རང་གྱིས་རང་ལ་ངྩོ་གནྩོང་མྱི་

དགྩོས་པའྱི་བྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པར་བརྩོན་ལེན་

བྱ་དགྩོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡྩོད།

  འདས་པའྱི་ལྩོ་ཤས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་

གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྱིང་

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱྩོང་བར་མཐའ་མཚམས་སྐྱྩོང་དགྩོས་པ་

དང་། མཐའ་མཚམས་སྐྱྩོང་བར་བྩོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷྱིང་

དགྩོས་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་བསད་དེ་བྩོད་རང་སྐྱྩོང་ལྗྩོངས་

ཟེར་བའྱི་གཙོས་བྩོད་མྱི་གནས་ཡུལ་ས་ཕྩོགས་གང་

སར་བཅའ་སྩོད་ལས་དྩོན་རུ་ཁག་ཁྱི་ཚོ་མང་པྩོ་དང་། 

དགྩོན་སེ་ཁག་ཏུ་བཅའ་སྩོད་ལས་དྩོན་རུ་ཁག་སྩོགས་

གཏན་སྩོད་བྱས་ནས་བྩོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཉྱིན་མཚན་

དུས་དྲུག་ཏུ་སྩོ་ལྟ་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་

བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་ལ་སུན་གཙེར་དང་། ཆབ་

སྱིད། སྨྲ་བརྩོད་རང་དབང་། ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་སྤྩོད་

སྩོ་ཁག འགྲུལ་བསྐྱྩོད་ཀྱི་རང་དབང་སྩོགས་ལའང་

དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ 

དང་། ད་དུང་རུལ་སུངས་ལ་རྟྩོག་ཞྱིབ་ཅེས་པ་དང་

སྦྲེལ་ནས་བྩོད་མྱི་མང་པྩོར་ཏཱ་ལའྱི་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་

པ་ཟེར་བ་སྩོགས་ཉེས་འགེལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་བྩོད་

ཀྱི་བདེན་དྩོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དྩོན་ཏྱིལ་འབྲུ་

ཙམ་ཡང་བྱ་དབང་མེད་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོའྱི་ནང་

དུ་ཡང་མུ་མཐུད་ཛ་དག་ངང་གནས་མུས་སུ་ཡྩོད་

ཐྩོག་བྩོད་མྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་

རྒྩོལ་གནང་དགྩོས་ཆགས་ཡྩོད་ལ། གཏེར་ཁ་བསྔྩོག་

འདྩོན་དང་ཁྩོར་ཡུག་གཏྩོར་སྐྱྩོན་མཚམས་ཆད་མེད་

ཅྱིང་། མ་མཐའ་བདུན་ཕག་རེ་རེ་ལའང་བྩོད་མྱི་འཛིན་

བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་མཚམས་ཆད་མེད་པ། བྩོད་

ཀྱི་དངྩོས་བྱུང་ལྩོ་རྒྱུས་རྫུན་བཟྩོ་བྱས་པའྱི་བརན་འཕྱིན་

བརྒྱུད་སྟྩོན། དམྱིགས་བསལ་དག་དམག་གྱི་མེ་མདའྱི་

འྩོག་བྩོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དམར་བསད་བཏང་བ་བཅས་

མེས་རྒྱལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་མྩོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེའྱི་ནང་

མྱི་རྱིགས་དབྱེ་འབྱེད་སྩོགས་ཀྱི་བྱེད་ཕྩོགས་ཆ་མ་

སྩོམས་པ་དེས་བྩོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷྱིང་ཡྩོང་ཐབས་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྩོད། ༢༠༡༤ ལྩོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་

བ་མྱི་ཡྱི་རྟྩོག་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པྩོའྱི་སན་ཐྩོའྱི་

ནང་བྩོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ཡྩོད་

གནས་གསལ་ཡྩོད་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་

ཚོས་དངྩོས་ཐྩོག་བདེན་འཚོལ་དང་། ཁ་བཤད་དྩོན་

གནས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་

པ་ནན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། རང་རེ་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བྩོད་དྩོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་

རྱིགས་མཚམས་མ་ཆད་པ་སེལ་དགྩོས་རྒྱུ་ཡང་གལ་

ཆེ་དྩོན་ཆེན་ལ་སྩོང་། འདས་པའྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ 

ནང་བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་

གཙོས་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཆ་བགྩོས་ཀྱིས་ཤར་ནུབ་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པྩོར་ཆེད་བསྐྱྩོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་

སྩོའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སྩོགས་གནད་ཡྩོད་མྱི་སྣ་
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ཁག་ལ་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་བྩོད་ནང་གྱི་རང་ལུས་མེར་

བསེགས་གཙོས་ད་ལྟའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐྩོར་

ངྩོ་སྤྩོད། མ་འྩོངས་བྩོད་དྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོང་ཐབས་

སྩོགས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་རྱིམ་བྱས་ལ་དྩོན་འབས་གང་

ལེགས་སྩོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། ལྷག་དྩོན་རྒྱ་

གར་གྱི་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གྲྩོས་ཚོགས་འྩོག་མའྱི་འཐུས་

མྱི་གསར་ཕེབས་དང་འབེལ་གྲྩོས་ཚོགས་གྩོང་འྩོག་གྱི་

འཐུས་མྱི་ ༡༠༠ ལྷག་ལ་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲྩོས་

ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚོགས་པ་སར་

གསྩོ་ཞུས་ཏེ་ལས་དྩོན་འགྩོ་འཛུགས་ཞུས་ཟྱིན་ཡྩོད།

  ད་ལྟའྱི་བྩོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་

ཞྱི་འཇམ་ཡྩོང་ཐབས་དང་། བྩོད་དྩོན་གྱི་དཀའ་རྩོག་

སེལ་ཐབས་ཆེད་ང་ཚོའྱི་ངྩོས་ནས་བྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་གྲྩོས་མྩོལ་ཡྩོང་ཐབས་

བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྩོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་

བརྟེན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

འགྩོ་ཁྱིད་ཚོས་ཀང་གཡས་ཁག་གཡྩོན་དཀྲྱི་མེད་པར་

དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་གྱིས་བྩོད་རྒྱ་འབེལ་མྩོལ་མྱུར་

དུ་མཐུད་དགྩོས་པའྱི་ནན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད། དེ་རྱིང་

གྱི་གྩོ་སྐབས་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བྩོད་མྱི་

རྣམས་ལ་བཀའ་དྱིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་བྩོད་དྩོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱབ་

སྐྱྩོར་གནང་མཁན་དང་། བྩོད་མྱི་ཚོར་མཐུན་རྐེན་སྦྩོར་

སྤྩོད་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཚོགས་པ། མྱི་

སེར་བཅས་ལ་གཞྱིས་བྱེས་བྩོད་མྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

  མཐའ་དྩོན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོ་དེ་བཞྱིན་བྩོད་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངྩོས་ནས་སྤྱི་ནྩོར་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་

དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལྩོར་བརྱི་སྲུང་ཞུས་ཡྩོད་པ་བཞྱིན། 

བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་ཀང་

མགྩོན་པྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྟན་འགྲྩོའྱི་དྩོན་དུ་རླབས་

ཆེན་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་དང་། མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་

གནང་མཛད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཕ་མྩོ་ཚུན་ཆད་དན་ཚོར་

ཆེན་པྩོའྱི་ཐྩོག་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་བ་དང་། སར་ཡང་ཁམས་གསུམ་བསྟན་འགྲྩོའྱི་

མགྩོན་དཔུང་དམ་པར་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའྱི་

བར་དུ་མྱི་འགྱུར་བརྟན་པར་བཞུགས་པའྱི་གསྩོལ་བ་

རེ་གཅྱིག་ཏུ་འདེབས་པ་བཅས། བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།།

ཕ་རན་སྱིར་ཡུ་རྩོབ་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ནང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་

གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་

སྔ་དྩོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐྩོག་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པེ་རྱི་

སྱིའྱི་ནང་ཡུ་རྩོབ་བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བྩོད་དྩོན་

རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་སྩོགས་ཐུན་མྩོང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཐྩོག  ཡུ་

རྩོབ་བྩོད་དང་མཉམ་དུ་ཡྩོད།  ཅེས་པའྱི་འབྩོད་ཚིག་

འྩོག བྩོད་མྱིའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་

དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦པ་དེ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡྩོད་ཅྱིང་། ལས་འགུལ་གྱི་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་ས་པེ་རྱི་

སྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་དབང་ཐང་ཆེན་ཐྩོ་ཀཱ་ཌེ་ཝྩོབ་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བར། རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོའྱི་སྐུ་

ཚབ་རུ་ཁག་རྣམས་བང་བསྒྱིགས་ཏེ། ལག་ཏུ་འཕེད་

དར་སྣ་ཚོགས་ཐྩོགས་ཏེ་གྩོམ་འགྲྩོས་གནང་ཐྩོག་ཞྱི་

བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་སེལ་འདུག  དེ་ཡང་

བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླྩོ་བཟང་སེང་

གེ་མཆྩོག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་

གྱི་ཚོགས་གཙོ་མེ་ཐྱིའུ་མེ་ཀ་ཅྱི་མཆྩོག ཕ་རན་སྱིའྱི་

ཁྱིམས་དྩོན་བླྩོན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རྩོ་བྷར་ཊྱི་བྷ་

ཏྱིན་ཌར་ (Robert Badinter) མཆྩོག ཡུ་རྩོབ་

བྩོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་

དང་བཀྲས་མཐྩོང་དབང་པྩོ་ལགས། བྷར་སེལ་སྐུ་ཚབ་

དྩོན་གཅྩོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས། ཕ་རན་སྱིའྱི་

བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་

མཚོ་ལགས། གཞན་ཡང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་བྩོད་

དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་དང་བྷར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དྩོན་ཁང་གྱི་

ལས་བྱེད། དེ་བཞྱིན་ཕ་རན་སྱི་དང་། སྦེལ་ཇམ། སུད་

སྱི་སྩོགས་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥ ཙམ་ནས་བྩོད་པ་

དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་མྱི་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་ནས་ལག་ཏུ་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་

འབྱར་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས་འཁྱེར་ནས་བྩོད་ནང་རང་དབང་

དགྩོས་པ་དང་། བྩོད་རྒྱ་འབེལ་མྩོལ་བསྐྱར་མཐུད་

དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྒ་སྒྩོག་བཞྱིན་ཞྱི་བའྱི་གྩོམ་འགྲྩོས་

གནང་འདུག



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།37

སྐབས་དེར་ཐྩོག་མར་ཕ་རན་སྱིའྱི་བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་

པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་

དུས་དན་དང་འབེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད་སེལ། དེ་རེས་

ཕ་རན་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དྩོན་བླྩོན་ཆེན་ཟུར་པ་ཝྩོབ་བྷྱི་བྷ་

ཏྱིན་དེག་ལགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་བའྱི་སྱིང་

དྩོན་ནྱི། བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་

གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་བདེན་

པར་གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ཅྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བྩོད་ལ་བསྟུད་མར་བཙན་

གནྩོན་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའྱི་ཉེར་ལེན་གྱིས། བྩོད་ནང་

འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་རུང་། བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་

ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བར་གཞྱི་བཅྩོལ་

བའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྟྩོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

མྱི་འགངས་བར་ཉྱིན་གཅྱིག་བྩོད་དྩོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ངེས་ཡྱིན་སྐྩོར་གསུངས།  དེ་ནས་སྐུ་མགྲྩོན་

གཙོ་བྩོ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་གྱིས། ཐྩོག་

མར་ཐེངས་འདྱིའྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཡུ་རྩོབ་ལུང་པ་འད་

མྱིན་ནས་བྩོད་པ་དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་སྟྩོང་ཕག་

མང་པྩོ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་དེ། བྩོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་

ཉམས་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟྩོན་བྱས་ཡྩོད་སྐྩོར་

བརྩོད་པ་དང་། ཕ་རན་སྱི་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་རང་དབང་

དང་འད་མཉམ་གྱི་ཕ་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། དེ་

རྱིང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་འདྱི་བྩོད་ལ་རང་

དབང་གྱི་ཉྱི་མ་འཆར་ལ་ཉེ་བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཡག་པྩོ་

བྱུང་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་མུ་མཐུད་

དུ། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་གསལ་བསྒགས་

ཤྱིག་སེལ་བའྱི་ནང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ཡང་སྱིད་

རྒྱ་གཞུང་རང་ངྩོས་ནས་ངྩོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚུལ་

བཤད་འདུག་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་ནྱི་ཆྩོས་དུག་ཏུ་རྱི་

མཁན་ཞྱིག་དང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བདུད་དུ་ངྩོས་འཛིན་

བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་

ཡང་སྱིད་འཚོལ་རྒྱུ་དང་ངྩོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་ཐེ་བྱུས་

བྱེད་དབང་མེད་ཅྱིང་། གལ་སྱིད་ཡང་སྱིད་བཙལ་

རུང་སྔྩོན་ལ་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིན། ཀྲུའུ་

ཨེན་ལེ་བཅས་ཀྱི་ཡང་སྱིད་ཚོལ་དགྩོས་སྐྩོར་སྩོགས་

གསུངས་ཡྩོད། དེ་བཞྱིན་ཁྩོང་གྱིས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱི་ཡང་སྱིད་དེ་བྩོད་ལ་རང་དབང་མ་འཐྩོབ་པར་རྒྱའྱི་

བཙན་དབང་འྩོག་ནམ་ཡང་འཁྲུངས་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། 

ཁྩོང་གྱི་ཡང་སྱིད་དེ་རང་དབང་དང་མང་གཙོའྱི་ལུང་

པ་ཞྱིག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ། བྩོད་པའྱི་བདེ་སྡུག་ཆེད་མཛད་

འཕྱིན་མུ་མཐུད་བསྐྱང་ངེས་ཡྱིན་སྐྩོར་སྩོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་མུ་

མཐུད་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་། བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་

ཡུག་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་ཧ་ཅང་གལ་གནད་

ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། དེང་སང་ས་གཤྱིས་

རྱིག་པ་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུན་མྩོང་ཐྩོག་བྩོད་ནྱི་

འཛམ་གྱིང་གྱི་སྣེ་གསུམ་པར་ངྩོས་འཛིན་དང་། ལྷག་

པར་བྩོད་ནས་བཞུར་བའྱི་རྒྱུགས་ཆུའམ་གཙང་ཆུ་

བཅུ་གྲངས་ཤྱིག བྩོད་དང་ས་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཨེ་ཤྱི་

ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་པཱ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བྷང་ལ་ཌེ་ཤྱི འབར་

མ། ཀམ་པྩོ་ཌྱི་ཡ། རྒྱ་གར་གཙོས་མྱི་འབྩོར་དུང་ཕྱུར་

བཅུ་གྲངས་ལྷག་གྱི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྩོད་

པར་སྩོང་། བྩོད་ཀྱི་ར་དྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་བྩོད་ཀྱི་

ཁྩོར་ཡུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་དེ་ནྱི། བྩོད་མྱི་ས་ཡ་

དྲུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བྱས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། དང་བདེན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བྱས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་འདུག །  དེ་ལྟར་ཐེངས་འདྱིར་

ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་གནས་བྩོད་མྱི་རྣམས་དང་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་

སྐྱྩོར་བ་རྣམས་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པེ་རྱི་སྱིར་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས། ཡུ་རྩོབ་བྩོད་དང་མཉམ་དུ་ཡྩོད། ཅེས་

པའྱི་འབྩོད་ཚིག་ཐྩོག་ཧ་ཅང་ཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་

སེལ་ཡྩོད།།
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དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྱི་མ་འྩོངས་པའྱི་བསྟན་བདག་ཁྱི་འཛིན་མཚན་གནས་བཞེས་

ཕྩོགས་སྐྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གསར་གཏྩོད་མཛད་པ།

༄༅། །བྩོད་མྱི་མང་ས་སྐྱའྱི་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པྩོ་ལགས་ཀྱིས་འདྱི་གར་གནས་ཚུལ་

མཁྩོ་སྤྩོད་གནང་བའྱི་ནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡  

ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་རཱཇཔུར་ས་སྐྱ་སྒྩོལ་མ་ཕྩོ་བང་ཡྱིག་

ཚང་ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའྱི་ནང་འཁྩོད་

དྩོན།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གནས་

མཆྩོག་ལུམྱིནཱྱིར་དཔལ་ས་སྐྱའྱི་གྩོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་

པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ས་སྐྱ་སྨྩོན་ལམ་ཚོགས་ཡྩོངས་སུ་

གསལ་བསྒགས་གནང་དྩོན།  ས་སྐྱ་སྒྩོལ་མ་ཕྩོ་བང་

དང་ཕུན་ཚོགས་ཕྩོ་བང་རྣམ་གཉྱིས་བཀའ་བསྡུར་

ཞྱིབ་གསལ་གནང་བའྱི་ཐྩོག  དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྱི་

མ་འྩོངས་པའྱི་བསྟན་བདག་ཁྱི་འཛིན་མཚན་གནས་

བཞེས་ཕྩོགས་སྐྩོར་གྱི་ལམ་སྩོལ་གསར་གཏྩོད་མཛད་

དྩོན་ཡང་།  དེང་ཕྩོ་བང་གཉྱིས་ཀའྱི་གདུང་སས་རྣམ་

པ་སྐུ་ཚད་རྩོགས་ཞྱིང་།  གསན་བསམ་སྩོབ་གཉེར་

གནང་སྩོ་ཁག་ཀང་གྲུབ་ལ་ཉེ་བ་མ་ཟད། ད་ཆ་སྐྱབས་

མགྩོན་སྐུ་བགྲེས་པ་རྣམས་འཚོ་བཞུགས་ཡྩོད་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས་འདྱིར་གང་ཅྱིའྱི་སྩོབ་སྟྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡྩོད་

པའྱི་དགེ་མཚན་གཞྱིར་བཅས།  མཁྱེན་ཡྩོན་གྱི་ཆ་

རྐེན་ལྡན་པའྱི་ཕྩོ་བང་གཉྱིས་ཀའྱི་གདུང་སས་རྣམས་

བགྲེས་རྱིམ་བཞྱིན། ལྩོ་ངྩོ་གསུམ་རེའྱི་རྱིང་བསྟན་

བདག་ཁྱི་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

གྲྩོས་ཆྩོད་ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོར་སན་གསེང་ཞུས་པ་བཞྱིན།ཐུགས་

དགེས་ཚོར་ཆེན་པྩོའྱི་སྩོ་ནས་བཀའ་འཁྩོལ་ཆྩོག་

མཆན་རྱིན་པྩོ་ཆེ་སྩལ་གནང་མཛད་སྐྩོར་དང་། གྲྩོས་

མཐུན་དངྩོས་གཞྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ནས་དངྩོས་སུ་ཕག་

བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བསྒགས་གནང་

འདུག

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

མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ཡྱིག་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྱི་

མ་འྩོངས་པའྱི་བསྟན་བདག་ཁྱི་འཛིན་མཚན་གནས་

བཞེས་ཕྩོགས་ལམ་སྟྩོན་གསར་པའྱི་སྐྩོར་གྱི་གྲྩོས་

འཆར་དང་གྲྩོས་ཆྩོད་གཅྱིག་འཐུས་ཀྱི་སྒྩོལ་མ་ཕྩོ་བང་

དང་ཕུན་ཚོགས་ཕྩོ་བང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་མྩོལ་ཡྱིག་ཆ་

ཁག་གཟྱིགས་ཆེད་འདྱིར་གནྩོན།

སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་འཛམ་གྱིང་ནང་ཡྱིད་སྨྩོན་ཆེ་ཤྩོས་

ཞུ་སའྱི་མྱི་སྣ་བཅུའྱི་ཁྩོངས་ངྩོས་འཛིན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་འཛམ་གྱིང་ནང་ཡྱིད་

སྨྩོན་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་སའྱི་ (World’s most admired 

2015)སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སུ་ཡྱིན་ཐྩོག་ཡུ་གྷྩོཕ་ 

(You Gov) ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོང་ལས་ཉམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ད་ལམ་

ཐྩོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༤ ཙམ་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་

བྱེད་སྐབས། སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་འཛམ་གྱིང་ནང་ཡྱིད་སྨྩོན་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་སའྱི་

མྱི་སྣ་ཨང་བདུན་པའྱི་མཚན་སན་ཐྩོབ་ཡྩོད་འདུག

 དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་ནའྱི་ཇེ་རྱི་ཡ་ཕུད་པའྱི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཡྩོངས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི་སྣར་གདེང་

འཇྩོག་དང་། ཡྱིད་སྨྩོན་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་སའྱི་གྲས་སུ་ངྩོས་

འཛིན་ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཕ་རཱན་སྱི་

དང་། སྱི་ཌེན་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་ཡྱིད་སྨྩོན་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་སའྱི་མྱི་སྣར་ངྩོས་

འཛིན་ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་། ནྩོར་ཝེ་དང་ཇར་མན་ནང་

ཨང་གཉྱིས་པ། ཌེན་མཀ་ནང་ཨང་གསུམ་པར་ངྩོས་

འཛིན་ཞུས་འདུག  འཛམ་གྱིང་ནང་ཡྱིད་སྨྩོན་ཆེ་

ཤྩོས་ཞུ་སའྱི་སྐྱེས་པའྱི་ཁྩོད་ཨང་དང་པྩོ་ནྱི། ཨ་རྱིའྱི་ 

Microsoft གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་བྷྱིལ་གྷེཌ་ 

དང་། གཉྱིས་པ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨྩོ་བྷ་མ། གསུམ་

པ་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན། བཞྱི་པ་གྩོག་བརན་

འཁབ་སྟྩོན་པ་ཇེ་ཀྱི་ཅེན། ལྔ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླྩོན་

མྩོ་དྷྱི། དྲུག་པ་ཡེ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་པྩོབ་ཕ་རན་སྱི་སྱི། 

བདུན་པ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག 

བརྒྱད་པ་རྒྱ་རྱིགས་ཚོང་པ་ཇེག་མ། དགུ་པ་དངྩོས་

ཁམས་རྱིག་པར་མཁས་པ་སྱི་ཊེ་ཕྱིན་ཧྩོ་ཀྱིན། བཅུ་

པ་རྐང་རེད་སྩོ་ལྩོ་བ་ཌེ་བྷྱིཊ་བྷེ་གྷམ་བཅས་ཡྱིན་འདུག

དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ཁྩོངས་ཨང་དང་པྩོ་ཨ་རྱིའྱི་གྩོག་

བརན་འཁབ་སྟྩོན་པ་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

སྐྱབས་བཅྩོལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་

ཚབ་ཨེན་ཇེ་ལ་ཇྩོ་ལྱི་དང་། གཉྱིས་པ་ཉེ་ཆར་ནྩོ་བེལ་

ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐྩོབ་མཁན་མ་ལ་ལ་ཡུ་སུབ་

ཛ་ཡ། གསུམ་པ་ཧྱི་ལེ་རྱི་ཀྱི་ལྱིན་ཊྩོན། བཞྱི་པ་དབྱྱིན་

ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མྩོ་ཨྱི་ལེ་ཛ་བེཏ། ལྔ་པ་མྱི་ཤེལ་ཨྩོ་བྷ་

མ། ཨན་སན་སུ་ཀྱི་སྩོགས་ཡྱིན་འདུག་པ་བཅས།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།39

དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་གྱི་གཞུང་ཞབས་རེ་མགྲྩོན་དང་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེའྱི་ཕག་རྩོགས་

བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆྩོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་པ་རྩོགས་པའྱི་

ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚུལ་ཐྩོན་པ།

༄༅། །དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་གཞུང་གྱི་གཞུང་ཞབས་

གནས་ལྔ་པ་རེ་མགྲྩོན་དང་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེའྱི་ཕག་

རྩོགས་བགྲེས་ཡྩོལ་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆྩོག་

ལྩོ་ཤས་ཀྱི་སྔྩོན་དེ་སྔ་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦྩོང་ཕྩོག་

པའྱི་གཅྩོང་ནད་དང་། ཁག་ཤེད་སྩོགས་སྙུན་གཞྱི་

ཁ་ཤས་ཡང་ཡང་འཕར་ལྡང་གྱིས་རྒྱ་བྩོད་ཟུང་སྦྲེལ་

སྨན་བཅྩོས་གནང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་སྐུའྱི་སྙུན་གཞྱི་

སྡུག་ཏུ་སྩོང་སྟེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་མུལ་ཅན་སྨན་

ཁང་ཆེན་མྩོར་སྨན་བཅྩོས་གནང་ནས་མགྲྩོན་ཁང་དུ་

བཞུགས་མུར་གྩོ་བུར་སྙུན་གཞྱི་སྡུག་ཏུ་སྩོང་སྟེ་སྨན་

ཁང་ལ་གདན་ཞུ་བྱས་ཀང་ཕན་འབས་མ་བྱུང་བར་ཕྱི་

ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྩོའྱི་ཚོུད་ ༣ 

པ་ཡྩོལ་ཙམ་ལ་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ཐྩོག་སྨན་ཁང་ནང་

སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་པ་རྩོགས་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཐྩོན་

འདུག

 སྐུ་ངྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༣༠ ལྩོར་བྩོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་མཚོ་བཀྲ་ཤྱིས་གཟྱིམ་ཁང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་པ་དང་། ཆུང་དུས་ནང་རྩོང་ཤག་སྩོབ་གྲྭར་

སྩོབ་སྦྩོང་གནང་རེས་རེ་དྲུང་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་

ཞུགས་ཏེ་དགུང་ལྩོ་ ༢༠ ཐྩོག་བྩོད་གཞུང་རེ་ཕག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟྩོད་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ཚོང་ལས་འཁུར་

ལྩོ་གསུམ་དང། དེ་རེས་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་གཞུང་གྱི་

གཞུང་ཞབས་རེ་དྲུང་ཞུ་གནང་གྱིས་ཐྩོག་མར་རེ་ཡྱིག་

ཚང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱ་དང་། དེ་རེས་མཛོད་

སྦུག་གྱི་ལས་བྱ། དེ་ནས་གནས་ལྔ་པ་རེ་མགྲྩོན་དུ་

གནས་སར་བསྐྩོ་གཞག་བྱུང་སྟེ་ལས་འཁུར་ཧུར་

བསྐྱེད་གནང། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བྩོད་རང་དབང་

སེར་ལངས་ཀྱི་བཙན་རྒྩོལ་རྒྱལ་སྐྱྩོབས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་

ནང་ཞུགས། སྐབས་དེར་རྒྱ་དམར་ནས་དག་གནྩོན་

ཚབས་ཆེ་བྱས་པའྱི་ཕམ་ཉེས་འྩོག་འཛིན་བཟུང་གྱིས་

བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་ནས་

བཙོན་ཁང་ཁག་འགའ་

ཤས་ནང་མྱི་ལྩོ་ཉྱི་ཤུའྱི་

རྱིང་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་

བཀྩོད་བྱེད་དུ་བཅུག་

པ་དེའྱི་རྱིང་བྩོད་རྒྱལ་

ཁབ ་དང ་༸གྩོ ང ་ས ་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོ་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་

ཀྱི་ལ་ཞེན་ཟབ་མྩོ་ནམ་

ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པར་

གནས་སྟབས་རྒྱ་དམར་

ནས་བཙོན་ཁང་ནང་

ཟུར་བཀག་གྱིས་འཐབ་

འཛིང་ལན་མང་བཏང་

བར་མ་ཟད། སྩོག་ཐྩོག་

གྱི ་ཁྱིམས་ཆད་ཕྩོག ་

རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་བྱུང་

མྩོང་ཡྩོད།

 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོའྱི་ཐུགས་རེའྱི་གཟྱི་འྩོད་འྩོག་བྩོད་མྱི་

ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྩོད་བཀྲྩོལ་བྱུང་

ཁྩོངས་སུ་ཁྩོང་ལ་ཡང་གྩོད་བཀྲྩོལ་ཐྩོབ། བྩོད་ཡྱིག་

རྱིག་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པར་བརྟེན་

བྩོད་ལྗྩོངས་དགེ་འྩོས་སྩོབ་གྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་ཚན་

ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལྩོ ༡༩༨༣ ལྩོར་རྒྱ་

གར་དུ་གཉེན་འཕད་ཕེབས་ནས་གཏན་བཞུགས་

གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྐུ་

སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཕག་རྩོགས་སུ་བསྐྩོ་

གཞག་གནང་བ་ལྟར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པྩོར་སྱི་ཞུའྱི་ཞབས་འདེགས་ཀྱིས་མཚོན་རང་འཁྱིའྱི་

ལས་འགན་ཁག་ལྷག་བསམ་བརྩོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་

གནང། དེ་རེས་དགུང་ནའྱི་བབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ 

ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡྩོལ་གནང་

ཡང་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་ཐུགས་འགན་

མུ་མཐུད་བཞེས། དེ་ལྟ་བུའྱི་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་གྱི་

གཞུང་ཞབས་རྱིང་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་བསམ་སྱིང་

སྟྩོབས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་པ་རྒན་

གྲས་ཤྱིག་འདས་གྲྩོངས་སུ་གྱུར་པར་ང་ཚོས་ཡྱིད་

གདུང་ཟབ་མྩོས་མ་ངན་གུས་འདུད་དང་། སྐྱེ་བ་ནས་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་མཆྩོག་སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱིས་འབལ་མེད་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་སྨྩོན་

ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།། །།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 40


