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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་མྩོར་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱ་ལགྷ་བཞུགས་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་པ།

༄༅། །འཕགས་མཆྩོག་ཕག་ན་པད ྩོ་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པྩོ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་མྩོར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་སྐ་ུཉྱིད་དགུང་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་བཞུགས་
རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་བཞེས་སྐལ་བཟང་པ ྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་པར་
ལྷ་མྱི ་ཆབ་འབངས་ཡྩོངས་སྲུ ་རྩོགས་པ་དགའ་དད་སྤྩོ་
གསྲུམ་ངང་རྩོལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡྩོད།  
  ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ 
དང་བྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ བྩོད་ལྲུགས་སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་
ཉྱིན་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་། རྱི་བ ྩོ་དག་ེ
ལྲུགས་པ། མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁ་བཅས་མཐྲུན་མྩོང་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པར་
འཚམས་འདྱི་དང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་
དྱིན་བསམ་བརྩོད་ལས་འདས་པ་ཁག་དན་བཞྱིན་གངས་
ཅན་པའྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་བསྐྱར་དར་ཡྩོང་ཐབས་
དང་། ཡྩོངས་རྩོགས་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག  འཛམ་

གླྱིང་ཞྱི་བད།ེ ལ་ྟགྲུབ་ཀྱི་ར་བ། དམ་ཚྱིག་གྱི་བ་ླསྩོག  
བྩོད་མྱིའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་མཚྩོན་རྟགས། སྐའུྱི་
རླབས་ཆེན་མཛད་ཁྲུར་གསྲུམ་མྲུ་མཐྲུད་བསྐྱང་སདླ་སྐུ་
ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཕྱིར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་
རསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་པའྱི་ནང་།  སནྨ་པས་ད་དངུ་
ལྩོ་ ༢༠ ལགྷ་སྡ ྩོད་རྒྱྱུར་ཐ་ེཚྩོམ་མྱི ་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་
ཀྱི་འདགུ  འདྱི་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ལྩོན་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་བདེ་ཀྱི་
འདགུ་པ་ལྟར་རསེ་མ་ངྩོས་རང་ལྩོ་དགུ་བཅྱུར་བསླབེ་
སབྐས་དགུ་སྟ ྩོན། ཟརེ་བའྱི་རྟནེ་འབལེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་
བདེ་ཤྩོག་ཨང་། ཞསེ་བཀའ་བཟང་ཕབེས་ཡྩོད། 
 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱི་
ག་སྟ ྩོན་གསྲུང་བཤད་ནང་། ལགྷ་པར་ལྩོ་ཤས་གྩོང་ནས་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གང་ཉྱིད་ནས་
དགུང་གངས་ ༡༡༣ བཞུགས་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་པ་དརེ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མྱི ་མཛད་
པ་སརླ་ཡང་གསྩོལ་འདབེས་ནན་པ ྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་། 

 ལྷག་པར་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་དཔལ་
ས་སྐྱ་གྩོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ག་སྟ ྩོན་
གསྲུང་བཤད་ནང་། སྔ ྩོན་མ་ཁམས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༠ 
ནང་རྩོང་གསར་མཁྱེན་བརེ་ར ྩོ་རེ་འཆང་འཇམ་
དབངས་ཆྩོས་ཀྱི་བླ ྩོ་ག ྩོས་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་རསེ། ལྲུང་
བསྟན་གནང་བའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡྲུལ་ལ་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས། རྱིས་སྲུ་མ་
ཆད་པའྱི་བསྟན་འཛྱིན་གྱི་སྐྱསེ་བྲུ ་བསམ་གྱི་མྱི ་ཁྱབ་པ་
མང་པྩོ་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་
གདམ་ངག་སནྙ་བརྩོད་མཐའ་དག་བྲུམ་པ་གང་འཇྩོའྱི་
ཚྱུལ་ད་ུགསན་བཞསེ་མཛད་སྐ ྩོར་དང་། དངེ་སང་དསུ་
འཁྩོར་དབང་ཆེན་ཞེས་པ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཡྩོངས་
རྩོགས་ཀྱི་ཧ་གྩོ་བ་སྔར་བྱུང་མ་མྩོང་བའྱི་ངྩོ་མཚར་གྱི་
མཛད་རསེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། གསྩོལ་འདབེས་དའེྱི་ནང་
ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་ཞེས་གསལ་པྩོ་ཡྩོད་
མ་རེད་ད།ེ གང་ལརྟ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་
མཚྩོན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའྱི་

གླངེ་བརྩོད།
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གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་གནང་མཛད་པ་དའེྱི་ནང་གསལ་
པྩོ་ཡྩོད།  ང་ཚྩོ་ཚང་མས་གལ་པྩོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་དཔ་ེ
ལརྟ་ཚང་མས་ད་ནས་བཟྲུང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་
ཚྱུལ་བཞྱིན་ད་ུབསྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་དམ་བཅའ་
དགྩོས་པ་ད་ེམཛད་སྟ ྩོན་གྱི་འབྲུལ་བའམ་མཆྩོད་པ་ཡག་
ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
ལ་མཚྩོན་ན་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པ་
བཤད་མ་དགྩོས་པ་རེད། གསྲུངས་ཡྩོད། 
 དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
ག་སྟ ྩོན་གསྲུང་བཤད་ནང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མཆྩོད་
པ་ཕྲུལ་རྒྱྱུ ་ཡག་ཤྩོས་ད་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཐྲུགས་དགསེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གང་
གསྲུངས་པའྱི་དགྩོངས་གཞྱི ་ད་ེང་རང་ངྩོས་ནས་གང་
ཐྲུབ་ཅྱི་ཐྲུབ་དང་། ནསུ་པས་གང་ལྕ ྩོགས་འགྲུབ་ཐྲུབ་པ་
ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ༸སྐ་ུམདནུ་ཐྲུགས་དགསེ་
རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ  མ་
འྩོངས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་དགུ་ཅྱུར་
ཕབེས་སབྐས། སྐའུྱི་དགུ་སྟ ྩོན་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་
སྲུ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་དང་སྐ་ུཚབ་ཚང་མས་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱི ས ་བཀའ་སླ ྩོབ ་
ཕབེས་ད ྩོན་བཞྱིན་
གང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་
བཞྱིན་བསྒྲུ བ་རྒྱྱུ ་
ཚང ་ མས ་ ན ུས ་
པ ་ ག ང ་ ལྕ ྩོག ས ་
ཀྱིས་ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱྱུ འྱི ་དམ་
བཅའ་དང་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ཡྩོད།  
དེ་བཞྱི ན ་གཞུང་
འ བེ ལ ་ སྐུ འྱི ་
འ ཁྲུ ང ས ་ སྐ ར ་
རྟནེ་འབལེ་གྱི ་ག་

སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོར་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་རྱིག་གཞུང་དང་
ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤར་
མ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་། ངས་
ད་ེརྱིང་རྒྱ་གར་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་དང་དངུ་
ཕྱུར་ཉྱི་ཤུ་ར་ལའྔྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ལ་སྒ ྩོ་གསྲུམ་གུས་པ་ཆེན་པ ྩོས་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་
སྐ་ུཚེ་བརྟན་ཅྱིང་ཐྲུགས་བཞདེ་ལྷུན་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་
འདནུ་ཞུ་ཆེད་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན། འཛམ་
གླྱིང་གྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་བ ྩོད་མྱིའྱི་མགྩོན་དཔྲུང་
དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་རྱིང་བརྟན་ཅྱིང་ལམ་སྟ ྩོན་གསྲུང་
གྱི་འདདུ་རྱི་རྒྱྱུ ན་མྱི ་ཆད་པར་སྩལ་རྩོགས་ཞེས་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་ཞུས་ཡྩོད། 
 ཡང་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་
ཆེན་སྐ་ུགཞྩོན་ཀྱི་རེན་རྱི་ཇྱི་ཇྲུ ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་
གནང་བའྱི་ནང་། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་དང་
སྤྱི་ཚྩོགས་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་མྱི ་མཚྩོན་པར་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་
གྱི་མགྩོན་དཔྲུང་ཞྱིག་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་རྱིང་བརྟན་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོ ་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་སབྐས་བབ་ལས་འགན་ཞྱིག་

ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་
མཛད་པ་རྣམས་བདག་ཅག་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀྱིས་
བཀའ་སྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་མཛད་
གཙྩོ་རྣམ་པ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ངའྱི་ངྩོ་ཤེས་དང་སེམས་ཐག་
ཉ་ེབའྱི་གྩོགས་པ ྩོ་ཡྱིན། ང་ཚྩོའྱི་དབར་གྱི་མཛད་བརའེྱི་
འབལེ་བ་འདྱི་མྲུ་མཐྲུད་གནས་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྩོད། 
 ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་ཆེན་
མཆྩོག་དང་། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་ཆེན་སྩོགས་
རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡྩོད་དབྲུ་ཁྱིད་མང་དག་ཅྱིག་༸སྐའུྱི་ག་
སྟ ྩོན་ལ་བཅར་ཡྩོད་ཅྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཐངེས་འདྱིར་
རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་གཞུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་
གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་རྱིག་གཞུང་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་
འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤརྨ་མཆྩོག་དང་ནང་
སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་གཞྩོན་ཀྱི ་རེན་རྱི ་ཇྱི ་ཇྲུ ་མཆྩོག་ཆེད་
བཅར་ཞུས་ཡྩོད་པ་ནྱི་གཞུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་དཔྩོན་
རྱིགས་ཆེ་གས་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་པ་ཐྩོག་མ་ཆགས་
ཡྩོད་འདགུ་པ་ནྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱི་ཐྲུགས་
བརྩོན་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 གཞན་ཡང་སྐབས་ད ེར་འཛམ་གླྱིང ་ས་
ཕྩོགས་མང་པ ྩོར་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་བྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་སྲུ ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་དང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ས་གནས་གང་སར་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་དངེ་སབྐས་ཆ་འཕྱིན་ད་བ་ཁག་ནས་ཁ་གསལ་
གཟྱིགས་ཐྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཐངེས་འདྱིར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་
སྟ ྩོན་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་དང་མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་ག་སྟ ྩོན་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཅས་ནས་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་
སྒ ྩོ་ཉྱིན་གསྲུམ་རྱིང་གྩོ་སྒྱིག་ཐྲུགས་ག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
སྟ་ེ༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་གཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ལེགས་
གྲུབ་བྱུང་ཡྩོད།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།5

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་
མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔ
ད ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྩོ ་
སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་སེཌ་ཎྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད།
  ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
གནམ་ཐང་ད་ུགསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དྩོན། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་མྱི ་རྣམས་ཀང་འགྩོ་བ་མྱི ་
དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཡྱིན་སྟབས། ཤ་
མདྩོག་ཏྩོག་ཙམ་མྱི ་འད་བ་མ་གཏྩོགས་ནང་གྱི་སེམས་
ཚྩོར་དང་བསམ་བླ ྩོ། གཟྲུགས་པྩོའྱི་གྲུབ་སྟངས་བཅས་
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེའད་སྩོང་ཙང་། ཆྩོས་
ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ང་ཚྩོས་
ནང་བསམ་བླ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་བེད་
དགྩོས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ནང་བསམ་བླ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་
ནྱི། ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀྱི་འབྱུང་ར་རེད། 
སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོད་ན་གཟྲུགས་ཁམས་
བད་ེཐང་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
དའེྱི་སྐ ྩོར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཚན་རྱིག་པའམ་གསྩོ་དཔད་
ཚན་རྱིག་པར་སདྐ་ཆ་དྱིས་དང་། ཁྩོང་ཚྩོས་ཀང་ད་ེག་
རང་བཤད་ཀྱི་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་ནསུ་
པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྩོད་རེད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་མ་ལས་
སྐྱསེ་པ་དང་ཕ་མའྱི་བམས་སྐྱྩོང་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་
བྱུང་ཡྩོད་སྟབས། སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་དང་
གཞན་ལ་བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་སྤལེ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་
ན། ལྲུས་ཁམས་ཀང་ཧ་ཅང་བད་ེཐང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 
ཁྩོང་ཁྩོ་དང་འཇྱིགས་སྣང་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་བད་ེཐང་ལ་ཧ་ཅང་
གནྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་
དྱི་བ་ཞུ་མཁན་བྲུད་མེད་གསར་འགྩོད་པ་དརེ་ཞལ་
གཟྱིགས་ནས་ཞལ་ཤྩོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་སྩལ་
དྩོན། ཁྱདེ་རང་ལ་ྟབྲུ་བཞྱིན་རས་མཛེས་ཉམས་དང་
ལྡན་ཡང་གལ་ཏ་ེཁྩོང་ཁྩོའྱི་གཞན་དབང་ད་ུསྩོང་ནས་

གདྩོང་པ་ཁྩོ་གཉརེ་ཅན་ད་ུགྱུར་ན་མཛེས་པ ྩོ་ཁྱྩོན་ནས་
ཡྩོད་མ་རེད། གདྩོང་ལ་འཛྲུམ་མདངས་དང་། སྐྱྱིད་ 
སྣང་། བམས་བརའེྱི་རྣམ་པ་ལནྡ་པ་ཡྱིན་ན་དངྩོས་གནས་
མཛེས་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད། སབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཆྩོག་དང་སྐུ་
ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལགྷ་པ་མཚྩོ་སྒ ྩོ་ལགས། ཆྱིབས་སྒྱུར་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་
བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ གཞན་ཡང་བྩོད་
མྱི ་ ༢༠༠ ལགྷ་གྱིས་གྩོ་སྩོ་ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕྲུད་སྩོགས་
འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་ནས་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་ལམ་ནས་ཕབེས་
བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ 
The Project’ ཞསེ་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ལས་རྱིམ་གྱི་
གསར་འགྩོད་པ་སྐ་ུཞབས་ཝ་ལྱི ་དྱི་ཨ་ལེ་ Waleed Aly 
ལགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཐྩོག་
མར་ཁྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་འདྱི་ལྩོར་དགུང་གངས་
༨༠ བཞསེ་པའྱི་སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འཁྲུངས་སརྐ་
ཉྱིན་མཛད་འཕྱིན་གང་བསྐྱངས་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཟླ་སྔ ྩོན་མར་ངྩོས་
རང་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ད་ུལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆྩོས་
དཔྩོན་ཊུ་ཊུ་མཆྩོག་དང་ལྷན་ཐྲུགས་སྤྩོ་བཏང་བ་ཡྱི ན། 
སྐབས་དརེ་ཁྩོང་ཚྩོས་མངར་ཟས་སྒྱིག་གཤྩོམས་བས་
ནས་མངར་ཟས་སྟངེ་འབར་བཞྱིན་པའྱི་ཡང་ལཱ་རྣམས་
ཕྲུ་བརྒྱབ་ནས་གསྩོད་སྟངས་ད་ེཆྩོས་དཔྩོན་ཊུ་ཊུ་མཆྩོག་
གྱིས་ངྩོས་ལ་བསབླས་གནང་བྱུང་།
  སྤྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚྩོས་རང་ཉྱིད་
སྐྱ་ེབའྱི་ཉྱིན་མྩོ་དརེ་སྐྱསེ་སརྐ་ཡྱིན། ཞསེ་ད་ེཙམ་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་སྩོལ་མེད། ད་ེབས་མྱི ་ཚེ་ད ྩོན་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བར་བརྱི ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པ་དསེ་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཐར་པའྱི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ཟྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ད་ེའད་མ་རེད། བང་
སེམས་ཀྱི་ས་གྩོང་མ་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ལ་ལས་ཉ ྩོན་གྱི ་
དབང་གྱིས་འཁྩོར་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་མྩོང་མྱི ་དགྩོས། ངྩོས་
རང་གནས་ཚད་དརེ་བསླབེས་མེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་ངྩོས་རང་མཚམས་རེ་ཁྩོང་ཁྩོ་སྐྱ་ེབཞྱིན་འདགུ ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པ་དསེ་དངེ་
སབྐས་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཆྩོས་ཀྱི་
ཕན་ཐྩོགས་ཇྱི་ཡྩོད་ཀྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཆྩོས་འདྱི་རང་གྱི་བླ ྩོ་སྦང་ནས་
སེམས་ནང་ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་བསྐྲུན་རྒྱྱུ འྱི་ལག་ཆ་ལྟ་
བྲུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆྩོས་ལྲུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བམས་
པ་དང་བཟྩོད་པ། སྙྱིང་རའེྱི་ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་
བསབླ་བ་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། འགའ་རས་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་
ཞ་ེསངྡ་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་བཟང་པ ྩོའྱི་ཕྩོགས་སྲུ་བརྱི་བཞྱིན་པ་
ད་ེདག་ན ྩོར་བ་རེད། ཞ་ེསངྡ་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་ནྱི་མྱིའྱི་ཞན་
ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་གྱི་ནསུ་སྟ ྩོབས་ངྩོ་མ་ད་ེསེམས་ནང་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོད་པ་ད་ེཡྱིན། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་
པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་ཚྩོར་ལ་ྟགྲུབ་དསེ་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེ
ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ཐརེ་འབྲུམ་
གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད། དརེ་བརྟནེ་ང་
ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་
འཛྱིན་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མྱི ་
སེམས་པ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བྷུ ་ལྲུ་
མྩོན་ཊེན་ Blue Mountains ཁྲུལ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་མཚམས་བྩོད་མྱི ་གངས་ ༡༥༠ ལགྷ་གྱིས་ལག་ཏུ་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐྩོགས་ནས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།།
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༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཇྱིགས་བདེ་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཨྩོ ་
སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་ Australia ནང་གྱི་གནས་གཞྱི་གགས་
ཅན་རྱི་སྔ ྩོན་པ ྩོ་ Blue Mountains ཞསེ་པ་དརེ། སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྔ་
ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་ཡྲུལ་གྱི་
ཚྩོགས་ཁང་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དབང་གྱི་སྟ་
གྩོན་མཛད། ད་ེརསེ་ཆྱུ་ཚྩོད་ཕདེ་ཀ་ཙམ་གྱི་རསེ་སྲུ་
དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་འདསུ། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་
པ། ངྩོས་རང་སརླ་ཡང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་
བ་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ངྩོས་ཀྱི་ངྩོས་ཤེས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་
དང་ནྱིའྲུ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི་ནས་ཡྱིན་པ་མང་པ ྩོ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་
ཕབེས་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མར་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་
ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་ཡྩོད། བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་
ད་ེནང་ཤེས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ཡྱིན་

པ་ལས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐྲུན་རྐནེ་ཁྩོ་ན་མྱིན། ང་ཚྩོ་
ཚང་མའྱི་རྒྱྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་སྡུག་བསལྔ་ལས་རྒྱལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་ཡྩོད། 
འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚྩོའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྩོང་
མྱིན་ད་ེའགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་ལ་རག་ལྲུས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་
ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད། 
ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ཚང་མས་བམས་བར་ེདང་བཟྩོད་
སན་སྐ ྩོར་གྱི་བསབླ་བ་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེབསྐྲུན་རྒྱྱུ འྱི་
ནསུ་པ་ཡྩོད། སྤྱིར་ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལ་ྟགྲུབ་
མྱི ་འད་བ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ེནྱི་དམྱིགས་ཡྲུལ་གཅྱིག་ལ་
ཐབས་ལམ་མྱི ་འད་བ་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད། དརེ་
བརྟནེ་དངེ་སབྐས་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཁྲུག་རྩོད་
དང་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་མཐྩོང་སབྐས་ཧ་ཅང་

བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་འགན་གཙྩོ་
བ ྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྐ ྩོར་མྲུ་མཐྲུད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཉྱིན་
དགུང་ལྗགས་སྨྱིན་གྲུབ་བསྟནུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
དཔལ་ཡྱི ་དམ་ར ྩོ་ར་ེའཇྱིགས་བདེ་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་
བ་དང་། ཐྲུན་མྩོང་ལམ་སྦངས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུལམ་གཙྩོ་
རྣམ་གསྲུམ་གྱི་བཤད་འཁྱིད། ད་ེབཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལགྗས་རྩོམ་མཛད་པའྱི་པཎ་གྲུབ་བཅྱུ་
བདནུ་གྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཀྱི་བསྡསུ་ད ྩོན། གསང་སགྔས་
ར ྩོ་ར་ེཐགེ་པའྱི་འགྩོ་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་ཡྱི ་དམ་ར ྩོ་
ར་ེའཇྱིགས་བདེ་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་སྒ ྩོམ་ཚྱུལ་རྣམས་ཞལ་
གསལ་ཞྱིང་གནད་བསྡུས་པ་སྩལ་ནས་ཆྩོས་འབལེ་ཉྱིན་
དང་པ ྩོ་ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་
ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་རྱི་སྔ ྩོན་པ ྩོ་ Blue 
Mountains ཞསེ་པ་དརེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ཆྩོས་དང་བཀའ་དབང་
སྩྩོལ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་དང་བསྟནུ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གྩོང་ཁྱརེ་ཉ་ེའགམ་ད་ུཀ་ཊྩོམ་བ་ྷ Ka-
toomba ཞསེ་པའྱི་ས་གནས་སྲུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། 
སབྐས་དརེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ་ཨྩོ ་
སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་དང་ནྱིའྲུ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི་ Australia and New 
Zealand བཅས་ནས་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་གངས་ 
༡༤༠༠ ཙམ་འད་ུའཛྩོམས་གནང་འདགུ་པ་དང་། ད་ེ
ཁྩོད་ཡྲུལ་གྲུ་གཉྱིས་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་
མྱི ་གངས་ ༡༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་དང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ཆྩོས་ཞུ་
བ་གངས་ ༢༠༠ ཙམ། ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་པ་གངས་ ༦༠ 

ཙམ། སྩོག་པ ྩོ་མྱི ་གངས་ ༡༠ བཅས་བཅར་ཡྩོད་འདགུ
  ད་ེཡང་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་ཞལ་འདྩོན་
གསྲུང་འདྩོན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྟནེ་འབྱུང་གསྩོལ་
ཇ་འབས་བསྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་དད་ལྡན་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་བ ྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདྱིར་ཕབེས་
ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་དང་ད་ེནས་འདྱིར་
སྐྱབས་བཅྩོལ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བྲུ ་བས་ནས་བསླབེས་ཡྩོད། 
བྩོད་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཡྩོང་བ་ད་ེསྐྱབས་བཅྩོལ་གཅྱིག་བས། 
ད་ེནས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་ཚྱུར་ཡྩོང་བར་བརྟནེ་སྐྱབས་
བཅྩོལ་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་
རསེ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བ་དང་། རང་རྱིགས་ཀྱི་ལ་

ཞནེ་ད ྩོར་མེད་ད་ུགནས་ནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ་རྲུབ་རྲུབ་བས་
ནས་ཐྲུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བརྟན་བཞུགས་
འདྩོན་པ་མང་པ ྩོ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི ་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་སྙྱིང་བསྡསུ་ཤྱིག་བ་རྒྱྱུ ་དང་། གཙྩོ་བ ྩོ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་
དད་པ་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་པ་རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་སྟ ྩོན་པ་གཅྱིག་གྱི་རསེ་
འབང་གྱི་ཆྩོས་གྩོགས་ལ་ྟབྲུ་དང་། ལགྷ་པར་ས་འབལེ་
གྱི་ཆ་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད་མཁན་འབྲུག་ནས་མྱི ་འགའ་
ཤས་ཕབེས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ནས་མྱི ་འགའ་
ཤས་ཕབེས་ཡྩོད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
འདྱིར་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་རྒྱལ་ཡྩོངས་བྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐྲུན་
ཚྩོགས་པས་ཞབས་བརྟན་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པའྱི་སནྙ་
ཐྩོ་ཞྱིག་འདགུ འདྱི་ད ྩོན་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱིས་འདགུ 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།7

ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  གཤམ་འདྱིར་ད ྩོན་ཚན་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཞྱིག་བཀྩོད་འདགུ 
བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ད ྩོན་དམ་
པའྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་ད་ུགྱུར་བ་མ་ཟད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་
ཤས་སྲུ་མྱི ་འགྩོ་བའྱི་བངླ་ད ྩོར་འཇྲུག་སྒ ྩོའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཁག་
ལ་བསམ་སྦྩོར་གཉྱིས་ནས་དསུ་ནམ་ཡང་མྱི ་འགལ་བའྱི་
ཡང་དག་པའྱི་སངྤ་བངླས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། དམ་
བཅའ་དང་པ ྩོ་ད་ེརེད། གཞྱི་རྐང་ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་
སྲུད་སྱི་དང་། ཨ་རྱི། ཁ་ེན་ཌ་སྩོགས་འཛམ་གླྱིང་ཡྲུལ་
གྲུ་ཁག་མང་པྩོའྱི་ནང་ཡྩོད། སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ དངྩོས་གནས་སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
མཚན་ད ྩོན་ལ་རྒྱར་སནྨ་པའྱི་སྒ ྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྤྩོད་པ་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་འདགུ ས་གནས་ཡྲུལ་མྱི ་ཚྩོས་ཀང་ས་གནས་
བྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཕྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ད་ེཙམ་ཡ་རབས་
སྤྩོད་བཟང་མེད་པའྱི་ས་ཁྲུལ་ད་ུཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ནས་
ང་རང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་མྱི ་རབས་གཞྩོན་པའྱི་ཁྩོད་སབྐས་རེ་
མཚན་ཤས་བཟྩོ་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། གཞན་
སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོས་འདྱིར་དམ་བཅའ་བཞག་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་བྱུང་འདགུ
  གཉྱིས་པ་ད་ེདབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་ར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་ཡྩོད་ལམ་སྟ ྩོན་ཐྩོག་ཤར་
བསྐྱྩོད་ཀྱི་དམ་ཚྱི ག་ལ་རྒྱ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུ འྱི་དམ་
བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། འདྱི་ཡང་འགྱིག་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདགུ ཕྱི་ལྩོ་
༢༠༡༠ ཙམ་བར་ངྩོས་ཀྱིས་འགན་འཁྱརེ་ནས་ཕྱིན་པ་
རེད། གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བས་
བྱུང་། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་ད་ུབསླབེས་
ནས་གཞྱི་མེད་ས་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཚྱུགས། 
ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་རྣམ་པ་མཚྩོན་རྒྱྱུ འྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེཡང་སྩོ་སྩོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་གནའ་རབས་གཅྱིག་པྲུ་མྱིན་པར་དངེ་དསུ་
ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོང་ཆེད་བ ྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་ག་ྭཟྲུར་ད་ུབཙྱུགས་
ནས། གཙྩོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྩོགས་རམ་ཡག་ཐག་
ཆྩོད་གནང་ཡྩོད། སྱིད་བླ ྩོན་ན་ེཧ་རྲུ་མཆྩོག་ཡྩོད་སབྐས་

སྱིད་བྱུས་ད་ེདག་ཐག་གཅྩོད་བས་ནས་ཡག་ཐག་ཆྩོད་
བྱུང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆྩོས་སརྒ་ཁག་ད་ེདག་ཚྱུགས་
ནས་གཞྱི ་མེད་ས་ཞྱིག་ལ་གཞྱི ་གསར་པ་ཞྱིག་ཚྱུགས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་མཚྩོན་པའྱི་བདེ་ཐབས་མང་པྩོ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ནས་བྱུང་
བ་རེད། ར་བའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་སྐ ྩོར་ལ་
མཚྩོན་ནའང་སྒ ྩོ་གང་ས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡྩོད་རུ་རལ་
སྤྲུགས་བས་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་
ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱྱུས་མཚྩོན་པའྱི་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་བས་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ། པཎྱི་ཏ་ན་ེཧ་རྲུས་
བཀའ་སླ ྩོབ་ལརྟ་མེས་འཚྱིགས་མེར་གཏུགས་བས་ནས་
ཐབས་ཤེས་བས་ན་མ་གཏྩོགས་སྟ ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཆེད་འཁྲུག་པ་རྒྱག་གྱི་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུས་ཀང་ནསུ་པ་ཐྩོན་གྱི་མ་རེད་ཅསེ་ན་ེ
ཧ་རྲུས་གསྲུངས་བྱུང་། གང་ལརྟ་ཐབས་ཤེས་སྒ ྩོ་གང་ས་
ནས་བས་པའྱི་ཉམས་མྩོང་ཕྩོགས་བསྡུས་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས་གཏུགས་དགྩོས་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་དརེ་བབ་པ་རེད།
  ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་བར་གྱི་སྱིད་
བྱུས་གདགུ་རྱུབ་དང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བ ྩོད་མྱིར་
མཐྩོང་ཆྱུང་ཁྱད་གསྩོད། རྱིམ་བཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་
རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཧ་ལམ་ཉམས་བརླག་འགྩོ་
རྒྱྱུ འྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་ང་ཚྩོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་

བ་རྒྱྱུ ་དང་། འྩོན་ཀང་ར་བའྱི་ཀྲྲུང་ཧ་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བ་དའེྱི་ནང་ད་ུབསདྡ་ནས་གཉྱིས་
མྩོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོའྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་གང་ལརྟ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་འདྱི་འཚྩོ་
ཐྲུབ་པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ངྩོམས་ཆྩོག་པའྱི་
བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་
ཡྩོད་པ་འདྱི་དག་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད། མྱི ་ཉམས་གྩོང་
འཕལེ་ཞྱིག་རང་ད ྩོན་རང་གཅེས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡག་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཡྩོང་ཆེད་དམྱིགས་ཡྲུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཞག་ནས་
ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད། ད་ལ་ྟསྱིད་གཞུང་གྱི་རྱིམ་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཐག་ཆྩོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གང་ཡང་
བྱུང་མེད། འྩོན་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་དང་ནང་
པ། དམངས་ཁྩོད་ནས་ང་ཚྩོའྱི་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་འདྱིར་རསེ་སྲུ ་ཡྱི ་རང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ལྩོ་
རེ་ནས་ལྩོ་རེར་ཇ་ེམང་ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་མང་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་འབལེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
མྱི ་མང་གྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྩོ་ཁྱིད་
ང་ཚྩོའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ཕབེས་ནས་ད་ལ་ྟབ ྩོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་དསུ་རྒྱྱུ ན་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་
ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐྩོག་ཤར་བསྐྱྩོད་བས་ནས་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
བདེ་ཐབས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་གཙྩོ་ཆེན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
མཚྩོན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་། ཡྲུ་རྩོབ་གྩོས་
ཚྩོགས་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བཞྱིན་
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ཡྩོད། ད་ེནས་ཁྱདེ་ཚྩོས་ཨྩོ ་གླྱིང་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོགས་པ་
སྤྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་ནང་ཁྱིམས་དང་མྱི ་འགལ་བའྱི་
དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ད་ེཡང་འགྱིག་གྱི་འདགུ
  བཞྱི་པ་འདྱིར་བསྟན་པ་ལ་ལྩོག་པར་བཀུར་
བ་ད ྩོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པར་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི ་
འབལེ་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་སརྔ་ཡྩོད་ཀྱི་དམ་ཚྱིག་རྨ་
མེད་པ་དག་འདྱི་ཕྱི་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚྩོགས་ཀྱི་དམ་ཚྱིག་
གཅྱིག་ཉྱིད་ད་ུསྲུང་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ར་བའྱི་ད ྩོལ་
རྒྱལ་ད་ེལྩོ་ངྩོ་ ༤༠༠ སྔ ྩོན་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ལྩོ་བཞྱི ་བརྒྱ་དའེྱི་རྱིང་གང་ལྟར་རྩོད་པ་ཅན་གླངེ་གཞྱི་
ཅན་ད་ེའདའྱི་སངྒ་ལ་བསདྡ་པ་རེད་མ་གཏྩོགས། དག་ེ
ལྲུགས་དང་ས་སྐྱའྱི་ནང་ལ་ཡྱི ན་ནའང་གང་ལྟར་ཚང་
མས་དསུ་ལ་བབ་པའྱི་དགེས་པ་ཞྱིག་རེད་བཅས་ཚང་
མས་དྩོལ་རྒྱལ་ལ་མྩོས་མཐྲུན་བས་མེད། བབ་ངྩོས་རང་
གྱིས་བསྐྱལ་བ་རེད། གྩོ་མྩོ་ནས་བཟྲུང་ངྩོས་དང་ད ྩོལ་
རྒྱལ་འབལེ་བ་ཆགས་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་རྒྱྱུ ་ཆགས་པ་
རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་
༡༩༧༠ དྩོན་གངས་ནང་དརེ་བརྟག་དཔད་བདེ་དགྩོས་
པ་ཞྱིག་འདགུ་བསམས་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་གཙྩོ་བ ྩོ་༸རྒྱལ་
དབང་གྩོང་མ་ཚྩོའྱི་མཛད་པ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་
བྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་རྱིས་སྲུ ་མ་ཆད་པའྱི་༸རྒྱལ་
བའྱི་བསྟན་པ་ད་ེདག་ཕྩོགས་རྱིས་ཕྩོགས་ལྷུང་མེད་པ་
བས་ཏ་ེབསྟན་པ་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་བདེ་ཐྲུབ་པ་

བྱུང་ན་བསམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡྲུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཛྱི ན་
བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ཏྩོག་ཙམ་མྱི ་བད་ེབ་ཆགས་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ བར་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་
གནང་མཁན་རྱིམ་པ་ཁག་གྱི ་ནང་ལ་བལྟས་ན་ཆྩོས་
ལྲུགས་འཐནེ་འཁྱརེ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་བརྟག་དཔད་ནན་ཏན་བས་པ་ཡྱིན།
  ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ད་ེདག་ཞྱིབ་ཕ་བརྩོད་དགྩོས་པ་མྱི ་
འདགུ ཡྱིག་ཐྩོག་ཏུ་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་ད་ེཁྱདེ་ཚྩོས་ཤེས་ཀྱི་
རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་གསྩོལ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇྩོག་
གཙང་མ་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་དགྩོན་སྡ་ེ
གྭ་ཚང་ཁག་ད་ེའད་ལའང་བཀྲ་མྱི ་ཤྱིས་པ་ད་ེའད་བྱུང་
ནས། དཔརེ་ན། དང་པ ྩོ་རྐནེ་ཡྩོང་ས་ད་ེབང་ར་ེག་ྭཚང་
རེད། བང་ར་ེག་ྭཚང་ད་ུསྔ ྩོན་ནས་བསྟནེ་པའྱི་སྲུང་མ་ད་ེ
དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམྩོ་རེད། སྐྱབས་ར་ེཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལ་
བང་ར་ེགྭ་ཚང་གྱི་ཐྲུགས་དག་ཅྱིག་ཞུས་ནས་སྐྱབས་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བང་ར་ེག་ྭཚང་ལ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམྩོས་འཁྩོན་
འདགུ བང་ར་ེག་ྭཚང་གྱི་ཐྲུན་མྱིན་སྲུང་མ་ད་ེདཔལ་
ལནྡ་ལ་ྷམྩོ་རེད། ལ་ྷམྩོ་འཁྩོན་འདགུ ཅསེ་སྐྱབས་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བཀའ་གནང་འདགུ བང་ར་ེག་ྭཚང་གྱིས་
འཁྩོན་ཡྩོང་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་ངྩོས་ལ་སདྐ་
ཆ་དྱིས་བྱུང་། དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་བརྟག་དཔད་ནན་ཏན་
བས་པ་ཡྱིན། བང་ར་ེག་ྭཚང་ལ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམྩོ་འཁྩོན་
རྒྱྱུ ་ད་ེད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པས་དབང་གྱིས་ལ་ྷམྩོ་འཁྩོན་པ་ད་ེ

ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་འདགུ སབྐས་དརེ་སེར་ཀྩོང་མཚན་
ཞབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བཞུགས་ཡྩོད། དགའ་ལནྡ་བང་ར་ེག་ྭ
ཚང་གྱི་དག་ེབཤེས་དངྩོས་གནས་མཁས་པ་རེད། ཕྱིས་
སྲུ་ག་ྭཚང་གྱི་མཁན་པྩོ་གནང་མྩོང་ཡྩོད། ཁྩོང་གཉྱིས་
ལ་ངྩོས་ཀྱིས་བརྟག་དཔད་ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་
ཞྱིག་བབ་ཀྱི་འདགུ འདྱི་བང་ར་ེག་ྭཚང་གྱི་གནད་ཡྩོད་
ཀྱི་མྱི ་སྣ་ཚྩོར་ནང་ད ྩོན་ད་ེལྟར་འགལེ་བཤད་རྒྱྩོབ་ཅེས་
བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་
མྱི ་མང་པྩོས་ཤེས་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པ། ཞསེ་པའྱི་
ཚྩོགས་པ་ད་ེབཙྱུགས་པ་རེད། ད་ེའད་བས་ནས་བྱུང་བ་
རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཐྩོག་མ་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་ཡྱིན་ལྲུགས་
གང་འད་ཡྱིན་པ། ངྩོ་བ ྩོ་གང་འད་ཡྱིན་པ། ༸གྩོང་ས་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པ ྩོས་ཐག་བཅད་ཡྩོད། དམ་མྱིན་དམ་རྲུ་གགས་
པ་རྒྱལ་མཚན། སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པའྱི་དམ་སྱི་འབྱུང་པ ྩོ་
འདྱིས། བསྟན་དང་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ་བ་བདེ་མཁན། 
ཞསེ་གསྲུང་སབྐས། རྒྱྱུའྱི་ཁྱད་པར་སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པ། ངྩོ་
བ ྩོའྱི་ཁྱད་པར་དམ་སྱི་འབྱུང་པ ྩོ། བདེ་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
བསྟན་དང་འགྩོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བདེ་མཁན། ད་ེ༸གྩོང་ས་
ལ་ྔཔས་གསྲུངས་ཡྩོད།
  ༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་རྒྱྱུས་ཡྩོད་ཆེ་
ཤྩོས་རེད། ངྩོས་ནས་ཀང་དང་པ ྩོ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་
རེད། ད་ེརསེ་ངྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་མཚམས་འཇྩོག་བས་
པ་རེད། མཚམས་འཇྩོག་བདེ་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
དང་གནད་འགག་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས། 
ཤྩོད་དགྩོས་པ་ད་ེངྩོས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་བཤད་
ནས་ཉན་དང་མྱི ་ཉན་ཟརེ་བ་ད་ེམྱི ་སྩོ་སྩོས་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏྩོགས། ངྩོས་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་
ནས་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། དརེ་བརྟནེ་ཁ་སང་ངྩོས་རང་
འདྱིར་འབྩོར་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པས་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་
ཀྱི་འདགུ ངྩོས་རང་གད་མྩོ་ཤྩོར་གྱི་འདགུ བར་སབྐས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པས་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའཆར་ཅན་ལ་ྟ
བྲུ་རེད། ཁ་སང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡྲུ་རྩོབ་ཡྱིན་ནམ་
གཅྱིག་ལ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཡྲུ་རྩོབ་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། དྩོལ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་པས་ངྩོས་རང་ཁ་ཆེ་རེད་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་འདགུ 
ངྩོས་རང་ཁ་ཆེའྱི་ཞྭ་མྩོ་གྩོན་པའྱི་པར་ཞྱིག་འདགུ ངྩོས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།9

རང་ལྷ་ཁང་འད་མྱིན་ནང་བསྐྱྩོད་སྐབས་ཆྩོས་ལྲུགས་
ད་ེདང་དརེ་གུས་ཞབས་ཞུ་ཆེད་ཁྩོང་ཚྩོས་ཞྭ་མྩོ་གཡྩོག་
སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་གྩོན་ནས་འགྩོ་ཡྱི ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཁྩོ་པ་ཚྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ཞྭ་མྩོ་གྩོན་པའྱི་པར་གཅྱིག་
ལག་པར་ཐབེས་འདགུ པར་ད་ེའཁྱརེ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་རྲུན་མ་རེད། ཁ་ཆེ་རེད། ཁ་སེང་འདྱིར་ངྩོས་ཀྱི་
པར་ད་ེབཟྩོ་ལ་ྟངན་པ་ཧ་ཅང་མདྩོག་ཉསེ་གཅྱིག་འདགུ 
ཁྱདེ་ཚྩོས་མཐྩོང་བྱུང་ངམ། ཕལ་ཆེར་ཁྱདེ་ཚྩོས་ངྩོས་
རང་ཐྲུག་པ་དང་པ ྩོ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་པར་ད་ེམཐྩོང་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མདྩོག་ཉསེ་ཞེ་དག་
གཅྱིག་མཐྩོང་ནས་ད་རྱིང་འདྱིར་མཐྩོང་སབྐས་ད་ེའདའྱི་
མདྩོག་ཉསེ་པ ྩོ་རང་མྱི ་འདགུ་བསམ་པ་ཕལ་ཆེར་དན་གྱི་
རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་
སབྐས་ཚྩོགས་ཁང་ཡྩོངས་སྲུ ་
གད་སྒས་ཁངེས།
  ད་ེརསེ་མྲུ ་མཐྲུད་
ནས་བཀའ་སླ ྩོབ ་སྩལ་དྩོན། 
ངྩོས་ལ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད། 
ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ུ
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་
ཡང་མྱི ་ཤེས་པར་མང་ཆེ་བ་
མགྩོ་སེར་རེད། གང་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་སངས་
རྒྱས ་པའྱི ་ཆྩོ ས ་འདྱི ་གང ་
འད་ཞྱིག་ལ་འགྩོ་དགྩོས་པ། 
དངྩོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་
ང་ཚྩོའྱི ་སྐྱབས་གསྲུམ་ཟེར་
རྒྱྱུ ་ད་ེསངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་། དགྩོག་ལམ་
གྱིས་འདསུ་པའྱི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག ད་ེནས་འཕགས་
པའྱི་དགེ་འདནུ་ཞེས་ད་ེགསྲུམ་པ ྩོ་ང་ཚྩོའྱི་སྐྱབས་གནས་
རེད་མ་གཏྩོགས། འཇྱིག་རྟནེ་དགེས་པ་ད་ེགས་ང་ཚྩོས་
སྐྱབས་གནས་སྲུ་མྱི ་བརྱི། དརེ་བརྟནེ་ཕྩོགས་གཅྱིག་
ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་འགྩོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། 
ཡང་སྒ ྩོས་འཇམ་མགྩོན་བླ་མ་ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོ་ནས་ 
བཟྲུང་། དཔརེ་ན། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་འཁྲུངས་ལ་ྷརྨ་ཆེན་

སྤ ྩོམ་ར་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་རསེ་སྲུ་འབང་ནས་ལ་ྷསར་འབྩོར་
བ་རེད། འྩོན་ཀང་འཇྱིག་རྟནེ་དགེས་པ་ཡྱིན་སྟབས་
དགའ་ལནྡ་གླྱིང་ནང་ད་ུརྨ་ཆེན་སྤ ྩོམ་རའྱི་བསྟནེ་ཁང་ད་ེ
འད་མེད། དགའ་ལནྡ་གྱི་འདབ་དརེ་ནགས་གསེབ་གཅྱིག་
ཡྩོད་པ་དརེ་བཞག་པ་མ་གཏྩོགས་དགྩོན་པའྱི་ནང་ད་ུ
མེད། ལངྕ་སྐྱ་རྩོལ་པའྱི་ར ྩོ་རའེྱི་རྣམ་ཐར་ཐྲུའྲུ་ཀྭན་ཆྩོས་
ཀྱི་ཉྱི་མས་ལགྗས་བྱིས་གནང་བ་དའེྱི་ནང་ལྩོ་རྒྱྱུས་འདྱི་ཧ་
ཅང་གསལ་པྩོ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ར་བ་ནས་མྱི ་ཤེས་པར་རསེ་སྲུ ་འབང་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། 
དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་དང་མ་བསྟནེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་དབང་རེད། 
བསྟནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ེལས་གྩོང་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ ངྩོས་རང་

སྒརེ་ལ་མཚྩོན་ནའང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ལརྟ་
རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་།
  ད་ེནས་ད ྩོན་ཚན་ལ་ྔཔ། ཕ་རྩོལ་ནག་པྩོའྱི་
ཕྩོགས་སྲུ་མ་ཚྱུད་པའྱི་དསུ་ཀུན་ད་ུཡྱིད་གཟབ་ལྷ ྩོད་མེད་
ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ། ད་ེཡང་འགྱིག་འདགུ ང་རང་ཚྩོ་
བ ྩོད་རྱིགས་རང་དབང་ལྲུང་པའྱི་ནང་ད་ུང་ཚྩོ་ཉུང་ཤས་
ཤྱིག་ཡྩོད། འབྲུམ་གཅྱིག་ལགྷ་འབྲུམ་གཉྱིས་མ་ཟྱིན་
ཙམ་བསླབེས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་

བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་
གྱི་སྩོ་སྩོའྱི་སེམས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་རེ་བ་དང་འདནུ་པ་ད་ེ
དག་ཕྱིར་བཏྩོན་ན་སྩོག་ལ་ཉནེ་ཁ་དང་ཆད་པ་གཅྩོད་
རྒྱྱུའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་བསླབེས་སབྐས། ཁྩོག་པའྱི་ནང་
ད་ུམེ་འབར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ནས་ད་ུབ་ཐྩོན་མྱི ་ཐྲུབ་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་རང་དབང་ལྲུང་
པའྱི་ནང་ཡྩོད་མཁན་རང་དབང་ལྲུང་པའྱི་ནང་བསླབེས་
ནས་གྩོ་སབྐས་ཤྱིག་ཡྩོད་སྟབས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ཚབ་
བདེ་པ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་ལགྷ་
བསམ་རྲུས་ཞནེ་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ད་ེའད་ཞྱིག་འདས་པའྱི་
ལྩོ་ཧ་ལམ་ ༦༠ བརལ་བ་དའེྱི་རྱིང་དངྩོས་གནས་དང་
གནས་རྱི་བཙྱུགས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་འདགུ མྱི ་རབས་

བར་ེབཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཆྱུང་བྱིས་པ་
ཡན་ཆད་ནས་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༩༠ སེམས་ཤུགས་དང་
བླ ྩོ་ར་བརྟན་པ ྩོ་ཞ་ེདག་འདགུ དརེ་བརྟནེ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་ཚྩོས་བསམ་པ་བརྟན་པ ྩོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐྩོག་
ནས་བསདྡ་པར་བརྟནེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དསུ་ད་ལ་ྟ
ཡྱིན་ནའང་བྩོད་འདྱི་ད་ལ་ྟདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་གལ་ད་ུ
བརྱི་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བཅྱིངས་བཀྲྩོལ་བཏང་
ནས་ལྩོ་ད་ེདག་ཕྱིན་པ་རེད། གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་
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མང་རྣམས་འདྩོད་པ་ཡྩོངས་སྲུ ་ཚྱི མས་ཡྩོད་ན་དཀའ་
ངལ་གལ་ད་ུབརྱི་དགྩོས་པ་མེད། དཀའ་ངལ་གལ་ད་ུ
བརྱི་དགྩོས་པ་ད་ེགཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སེམས་
ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ཡྱིད་མ་རངས་པ་བས་ནས་བསྡད་ཡྩོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་གྩོས་ཚྩོགས་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། 
དའེྱི་སར་གཞུང་འབལེ་བས་ནས་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ལ། ལྩོ་
འདྱིའྱི་ནང་ད་ུབ ྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ལ་གྩོ་བསྡརུ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་
གསལ་བསྒགས་བས་ཡྩོད། བྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་
སེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་ལ་ཡྩོད་མཁན་ཚྩོས་ཀང་བྩོད་
མྱི ་སྤྱིྱིའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་རེ་འདནུ་དང་
བསམ་ཚྱུལ་འདྱི་ང་ཚྩོས་འདྩོན་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས། ད་ེ
ཡྩོང་བར་ཚང་མ་མཐྲུན་པ ྩོ་དགྩོས། གདངུ་ཤུགས་ཆྱིག་
སྒྱིལ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་
རྒྱྱུ ས་འདས་པའྱི་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་གྱི ་རྱིང་བྱུང་
བར་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སབྐས་དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ ཆྩོས་
རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམྒ་པ ྩོ་དང་། ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན། མངའ་

བདག་ཁྱི་རལ་པ་ཅན་བཅས་ཀྱི ་སྐབས་སྲུ ་བ ྩོད་འདྱི་
དངྩོས་གནས་སྟ ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། 
བར་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྭའྱི་མཁས་དབང་
ཞྱིག་གྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དབེ་གཅྱིག་བཏྩོན་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་
དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ ལྩོ་གསྲུམ་བརྒྱའྱི་རྱིང་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ནང་སྟ ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསྲུམ་འདགུ རྒྱ་ནག་དང་། 
སྩོག་པ ྩོ། བྩོད་བཅས་རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙྩོ་
བ ྩོ་ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་བས་འདགུ སྩོག་
པ ྩོའྱི་རྒྱལ་པྩོས་རྐང་དམག་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་བས་པ་ 
དང་། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོ་ཚྩོས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཐྩོག་ལ་
ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་བས་འདགུ ཅསེ་བཀྩོད་འདགུ ཁྩོང་གྱིས་
ཡྱིག་ཆའྱི་ཁྲུངས་ད་ེཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གནའ་
རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དབེ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས། ད་ེ
བཞྱིན་ཏུང་ཧ ྩོང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་
བཀྩོད་པ་ཡྱིན། ཞསེ་བརྩོད་འདགུ གང་ལརྟ་ང་རང་ཚྩོ་
མེས་པ ྩོ་ཚྩོའྱི་སབྐས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྩོད།
  ད་ེནས་བྩོད་ད་ེསྱིལ་བྲུར་འཐྩོར་བ་རེད། ད་ེ

ནས་ཡྲུལ་ལྲུང་ས་ཕྩོགས་རེ་རེར་དཔྩོན་པ ྩོ་དང་བ་ླམ་རེ་
རེ་བྱུང་། གང་ལརྟ་བ ྩོད་སྱིལ་བྲུར་འཐྩོར་བར་བརྟནེ་
ང་ཚྩོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་ནང་ཁྲུལ་
མཐྲུན་པ ྩོ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གྩོང་སྤྱི་ལ་
རག་རྒྱྱུ ་རེད། བྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ཚྩོ་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་
རྐནེ་ཆགས་ངསེ་རེད། དརེ་ཁྱདེ་ཚྩོས་གཟབ་གཟབ་
བྩོས། དསུ་རྒྱྱུན་ངྩོས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཡྲུ་རྩོབ་ཙམ་མ་
ཟད། བྩོད་མྱི ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པའྱི་ཉྱི་ཧ ྩོང་ལ་ྟབྲུའྱི་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལའང་ད་ེལརྟ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། བསམ་ཚྱུལ་
མཐྲུན་མ་མཐྲུན་ད་ེའད་བྱུང་ན་ནང་ཁྲུལ་བགྩོ་གླངེ་དང་
གྩོ་བསྡརུ་བྩོས། གཏམ་བརྩོད་རང་དབང་རེད། ར་བའྱི་
བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ལ་རྒྱ་ད ྩོར་ཐབས་མེད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཕྱི་འབལེ་དྲུང་ཆེ་ཟྲུར་པ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ལགས་
ཀྱིས་གསྩོལ་འདབེས་ལྟར་སྤན་རས་གཟྱིགས་བླ་མའྱི་
རྣལ་འབྩོར་གྱི་ལྲུང་འདྩོན་གནང་མཛད།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་
རྱིགས་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་ཐྲུན་མྩོང་ནས་བརྟན་བཞུགས་སབྐས་ 

དགསེ་པའྱི་མཆྩོད་སྤྱིན་ད་ུཕྲུལ་བའྱི་དམ་བཅའ་ཁག་ལ།ྔ
༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་རྱིགས་མཐྲུན་
ཚྩོགས་དབྲུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུན་ལས་ཁང་དང་། ཁྱབ་ཁྩོངས་
སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ནས་བརྟན་བཞུགས་གསྩོལ་འདབེས་
སབྐས་དགསེ་པའྱི་མཆྩོད་སྤྱིན་ད་ུཕྲུལ་བའྱི་དམ་བཅའ་
ཁག་ལ་ྔཕྲུལ་བ་གཤམ་གསལ།
༡། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
སྩལ་དང་སྩྩོལ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་བསྟན་སྱིད་ལ་སྱི་ཞུའྱི་
བངླ་ད ྩོར་ལམ་སྟ ྩོན་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་བདག་ཅག་ཕྱི་
རྒྱལ་ལྲུང་པར་གནས་སྡ ྩོད་ཁག་གྱིས་མཐྩོ་ཚད་ནས་བྩོད་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ད ྩོན་དམ་

པའྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་ད་ུགྱུར་པ་དང་། མ་མཐའ་ཡང་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཤས་སྲུ ་མྱི ་འགྩོ་བའྱི་བངླ་ད ྩོར་མཇྲུག་
སྒ ྩོའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཁག་ལ་བསམ་སྦྩོར་གཉྱིས་ནས་དསུ་ནམ་
ཡང་མྱི ་འགལ་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྤང་བླང་གྱི ་དམ་
བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།
༢། དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་
དང་འབལེ་ཡྩོད་ལམ་སྟ ྩོན་ཐྩོག་ཤར་བསྐྱྩོད་ཀྱི་དམ་ཚྱིག་
ལ་རྒྱ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༣། ཨྩོ ་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོགས་པ་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་སྩོལ་དང་ནང་
ཁྱིམས་དང་མྱི ་འགལ་བའྱི་དམ་ཚྱིག་ལ་གནས་རྒྱྱུའྱི་དམ་
བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ །

༤། བསྟན་ལ་ལྩོག་པར་འཁྲུ་བ་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པར་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབལེ་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱི་
སྔར་ཡྩོད་ཀྱི་དམ་ཚྱི ག་རྨ་མེད་པ་དག་འདྱི་ཕྱི་ཀུན་གྱི་
ལེགས་ཚྩོགས་ཀྱི་དམ་ཚྱིག་གཅྱིག་ཉྱིད་ད་ུབཟྲུང་རྒྱྱུ འྱི་
དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༥། ཕ་རྩོལ་ནག་པྩོའྱི་ཕྩོགས་ཀྱི་གཡྩོ་འྩོག་ཏུ་མ་ཚྱུད་པའྱི་
དསུ་ཀུན་ཏུ་ཡྱིད་གཟབ་ལྷ ྩོད་མེད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བཅས་ནྱི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ནང་བསམ་པའྱི་སྦྩོར་བ་
དངྩོས་ད་ེཡྱིན།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།11

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་རྒྱ་རྱིགས་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་
སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་ནང་གནས་སྡ ྩོད་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་
དང་། རྩོམ་པ་པ ྩོ། མང་གཙྩོ་ད ྩོན་གཉརེ་བ་བཅས་
ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་༡༠༠ ཙམ་ལ་ཀ་ེརྱི་ཊྩོན་མགྩོན་ཁང་ 
(Carrington Hotel) ནང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་
རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཐྲུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ངྩོས་རང་གང་ད་ུབསྐྱྩོད་ཀང་
ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་
བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། འད་ུཤེས་དསེ་ང་ཚྩོའྱི་དབར་
མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕན་བྲུ་ཡྩོད་པ་དང་འཁྩོན་འཛྱིན་
གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེདག་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའགྩོ་གྱི་ཡྩོད། དཔརེ་
ན། དཀྱིལ་ཤར་ཡྲུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་ཁ་ལ་
འཁྱརེ་ནས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་གསྩོད་རེས་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅྱིག་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་
ཚང་མས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་ཆེད་མངགས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་ཁྱདེ་ཚྩོ་དང་ང་ཚྩོ། ཞསེ་ལ་ྟ
ཚྱུལ་འཛྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་འཕད་
ངསེ་རེད། འཚེ་བས་དཀའ་ངལ་སེལ་མྱི ་ཐྲུབ། དརེ་
བརྟནེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡག་ཤྩོས་ཕན་ཚྱུན་སདྐ་
ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་ངྩོས་ལ་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་
དབར་ལ་ྟགྲུབ་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་ཀང་གཞྱི་རའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་
ཚང་མས་བམས་བར་ེདང་བཟྩོད་སན། སྡ ྩོམ་ཁྱིམས་
སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་བསབླ་བ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་བརྱི་ཞུ་དགྩོས། 

ངྩོས་རང་བྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ནང་ཆྩོས་ཀྱིས་
ཤུགས་རྐེན་འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བ་དང་བམས་བར་ེལནྡ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐྲུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་བདག་
གཅསེ་བ་རྒྱྱུ ་འྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་བྩོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁྩོར་ཡྲུག་བདག་གཅསེ་བ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། རྒྱ་རྱིགས་ཁྩོར་ཡྲུག་ཉམས་

ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ས་ཆ་དརེ་འཛམ་གླྱིང་
གྱི་སྣ་ེགསྲུམ་པ། ཞསེ་འབྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན། བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ལ་གནྩོད་པའྱི་བ་སྤྩོད་གང་སྤལེ་བ་
དའེྱི་རསེ་འབས་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་བང་གྱི་སྣ་ེགཉྱིས་དང་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱི ན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ནས་ཆྱུ་ཆེན་ཁག་རྒྱྱུག་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། 
ཆྱུ་ཆེན་ད་ེདག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་
གཅྱིག་ལྷག་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚྩོ ་བ་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་བདག་གཅསེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།
  འདས་པའྱི་མྱི ་ལྩོ་ ༣༠།༤༠ རྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་

བ ྩོད་རྱིགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་དབར་མཐྲུན་ལམ་གྩོང་སྤལེ་
གཏྩོང་ཐབས་བས་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་ང་ཚྩོའྱི་དབར་འདས་
པའྱི་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ རྱིང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་དཀའ་ངལ་དསེ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་མྱི ་ལྩོ ་ 
༢༠༠༠ རྱིང་གྱི་མཐྲུན་འབལེ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཉམས་
རུད་གཏྩོང་མྱི ་རྲུང། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་ཚྩོས་ལནྷ་
ཚྩོགས་འདྱི་ལ་ྟབྲུ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་ངྩོས་ཀྱིས་གྩོ་སྒྱིག་

གནང་མཁན་ཚྩོར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། 
སབྐས་དརེ་རྒྱ་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གྩོ་སབྐས་བཟྲུང་
ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའྱི་དགའ་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཚྩོན་ཆེད་འཁྲུངས་སྐར་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་། འཚམས་འདྱི་ད་ེཡང་ཤྩོག་
བང་ནང་སནྙ་ངག་གྱི་བསྟ ྩོད་ཚྱིག་བྱིས་ནས་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས། ད་ེརསེ་རྒྱ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་དངེ་སབྐས་སརྦ་
མའྱི་ཁ་ཆེ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ Rohingya རྣམས་
དཀའ་སྡགུ་མྩོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེས་ྔསརྦ་མའྱི་ནང་
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པ་ཚྩོར། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཞ་ེསངྡ་དག་པྩོ་ལངས་སབྐས་སྟ ྩོན་པ་
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཞྱིན་རས་ཡྱི ད་ལ་དན་རྩོགས་ 
གནང་། ཞསེ་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། སྟ ྩོན་པ་རང་ཉྱིད་
ཞལ་བཞུགས་ཡྩོད་ན་ཁ་ཆེ་བ་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱྩོབ་གནང་
རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏྩོགས་འཚེ་བ་གནང་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་ད་ེ
འད་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སྦར་མའྱི་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་
བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་ལམྕ་སྐུ་ཨང་
སང་སྲུ་ཀྱི་ Aung San Suu Kyi མཆྩོག་ལ་བར་
འདམུ་གནང་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐུལ་མཛད་སྐ ྩོར་བཀའ་
ལན་མཛད།
  ད་ེརསེ་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པ་མང་
ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ད ྩོན། 
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུམཚྩོན་ན། དངེ་སབྐས་རྒྱ་རྱིགས་ནང་
པ་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལགྷ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་ཐྩོའྱི་ནང་བཀྩོད་
ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་པཱ་
ལགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁྩོང་གྱི་ཨ་མ་ལགས་ནང་པ་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཐྲུགས་དན་གསྩོ་མཛད་ནས་དངེ་སབྐས་
སྱིད་འཛྱིན་རང་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་ལ་
རྩོལ་རངུ་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་
མཛད། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ནས་རྒྱ་ནག་རྱི་བ ྩོ་རརེ་ལརྔ་གནས་
གཟྱིགས་སྲུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདྩོད་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་

སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་བཀའ་ལན་སྩལ་
སབྐས་ད་ེས་ྔལྩོ་གཉྱིས་གྩོང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་ནྱིའྲུ་ཡྩོཀ་
ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་ཞྱིག་དང་ཐྲུག་འཕད་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༠༠༠ ཡྱི ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁྩོད་བཟང་སྤྩོད་
ཉམས་རུད་ཆེ་ཤྩོས་ཀྱི་དསུ་སབྐས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུབཟང་
སྤྩོད་སརླ་གསྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཉག་གཅྱིག་ནྱི། ནང་ཆྩོས་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་ཐྲུགས་
དན་གསྩོ་མཛད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སབྐས་དརེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་རྱི་བ ྩོ་ར་ེལརྔ་གནས་གཟྱིགས་དང་
འབལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་རྣམ་འགྱུར་ངསེ་བརྟན་མེད་
པའྱི་སྐ ྩོར་དང་ཉ་ེལམ་བཏྩོན་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་
བྱུས་མྲུ ་མཐྲུད་མཁགེས་
འཛྱིན་བ་རྒྱྱུའྱི་རྣམ་འགྱུར་
བསྟན་ཡྩོ ད་སྐ ྩོར ་བཀའ་
ལན་མཛད།
  དེ ་ རེ ས ་ རྒྱ ་
རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་བཟང་
སྤྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
ཇྱི ་ལྟར ་ སེལ་ཐྲུ བ ་མྱི ན ་
སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་

སྩལ་དྩོན། དསུ་རབས་ ༢༡ སབྐས་འདྱིར་ས་ཆའྱི་
བདག་པྩོ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ད་ེདང་དའེྱི་ཡྲུལ་མྱི ་ཚྩོ་རེད། འགྩོ་
ཁྱིད་ཚྩོ་མ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་
ལྷག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་
ཡྱིན་ཤེས་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བཟང་ངན་
འབདེ་རྒྱྱུའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀང་ལནྡ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་གསར་འགྱུར་སྩོགས་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀག་སྡ ྩོམ་བདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེབཟང་སྤྩོད་དང་ཡྩོངས་སྲུ་
འགལ་ཡྩོད། དམ་བསྒགས་ད་ེདག་མཚམས་འཇྩོགས་
བདེ་དགྩོས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤།༥༥ སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་
གུང་ཁན་རྱིང་ལྲུགས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱིས་དམངས་ཀྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་ལ་ྟགྱི་ཡྩོད། ད་ེནས་
རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་འགའ་
ཤས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་
ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐྲུབ་དགྩོས་སྐ ྩོར་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་རྒྱ་རྱིགས་སླ ྩོབ་
ཕྲུག་གཅྱིག་དང་ཐྲུག་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུམྱི ་མང་ཚྩོས་རང་གྱི་གང་བསམ་པ་ད་ེདག་
ཕྱིར་འདྩོན་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་
བརྩོད་བྱུང་བར་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ལ། སེམས་ཤུགས་མ་
ཆག སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་དང་པ ྩོ་དང་བཞག་ཐྩོག་ནས་
འབད་བརྩོན་གང་ཡྩོད་བེད་དགྩོས་པ་བརྩོད་པ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་མང་ཚྩོགས་དང་
སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཆྩོས་འབལེ་འཕྩོ་སྐྱྩོང་སྩལ་གྲུབ་རེས་ཉྱིན་གུང་
ལགྗས་སྨྱིན་མཛད། ད་ེརསེ་ཉ་ེའགམ་གྱི་གྩོང་ཁྱརེ་
ཀ་ཊུམ་བ་ྷཞསེ་པའྱི་སླ ྩོབ་གའྭྱི་ Katoomba Public 
School ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། སབྐས་དརེ་རྱི་
སྔ ྩོན་པ ྩོ་ཞསེ་པའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ Mayor of 
the Blue Mountains སྐ་ུཞབས་མག་གྱི་རྱིན་ཧྱིལ་ 
Mark Greenhill མཆྩོག་གྱིས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསྲུའྱི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་
སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་
ཚྩོགས་བཅར་བ་མང་ཚྩོགས་གངས་ 
༣༦༠༠ བརལ་བར་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་
གསྲུང་བཤད་གནང་བསྟནུ། བྩོད་
རྱི གས་སླ ྩོབ་མ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་རྱིང་
བརྟན་པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་གསྲུང་འདྩོན་
གནང་ཡྩོད།
  དེ ་ ན ས ་ ༸ གྩོ ང ་ ས ་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་རང་
ཐངེས་འདྱིར་སརླ་ཡང་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་
ཡར་བསླབེས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་ས་གནས་འདྱི་ལ་ྟབྲུར་
བསླབེས་པ་ཐྩོག་མ་ཡྱིན། ཡྲུལ་ལྗ ྩོངས་ཧ་ཅང་མཛེས་
པ ྩོ་འདགུ ཏྩོག་ཙམ་གང་མྩོ་འདགུ ས་གནས་ཧ་ཅང་
ཁྲུ་སྱིམ་པ ྩོ་འདགུ ངྩོས་རང་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་
འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལྲུས་སེམས་དང་རྣམ་རྟ ྩོག་གང་གྱི་ཆ་ནས་
འགྩོ་བ་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱི ན་མཁན་གཅྱིག་པ་ཆགས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་མ་ལས་སྐྱསེ་

ཙམ་ཉྱིད་ནས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེང་
ཚྩོའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཆགས་ཡྩོད། ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་སབྐས་མས་
བམས་བརེས་བསྐྱངས་ནས་འཚྩོ ་བར་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་
གཞན་ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་ཐྲུབ། ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་
དཔད་བས་འབས་སྲུ ་གཞྱིས་རའྱི་འགྩོ་བ་མྱི འྱི་རང་
བཞྱིན་བམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད། 
དཔརེ་ན་ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཁག་གཅྱིག་ལ་པར་རྱིགས་ཁག་
གཉྱིས་བསྟན་ནས་པར་གཅྱིག་ནང་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་

བས་པ་དང་། གཞན་དརེ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་གནྩོད་
འཚེ་བས་པའྱི་པར་རྱིགས་བསྟན་སབྐས་ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་
ཚྩོས་གཞན་ཕན་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་པར་རྱིགས་ལ་འདྩོད་
མྩོས་ཆེ་བ་བས་ནས་པར་ད་ེབདམས་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་
ཚན་རྱིག་པས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གཞན་ཡང་དསུ་རྟག་ཏུ་
ཞེ་སངྡ་དང་འཇྱིགས་སྣང་སྩོགས་ཀྱིས་གཞན་དབང་ད་ུ
འགྱུར་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན། ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ ྩོ་མ་རྲུང་
པ་ད་ེདག་གྱིས་མྱིའྱི་ལྲུས་པ ྩོའྱི་ནང་ནད་སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི ་

ནསུ་རས་ immune systems ཞསེ་པ་ད་ེཉམས་རུད་
ད་ུཕྱིན་ནས་ལྲུས་པ ྩོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉམས་རུད་འགྩོ་བ་
དང་ནད་ཀྱི་ལམ་སེང་མནར་ཉནེ་ཡྩོད་པ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེགཞན་ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་བ་ཡྱིན་
ན་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་འཕལེ་ཞྱིང་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལྲུས་ཡང་བད་ེཐང་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོ ་ཚང་མའྱི་རྒྱྱུ ད་ལ་བམས་བརེའྱི་ས་བ ྩོན་ཡྩོད། 
འབྱུང་འགྱུར་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་ཆེད་རེ་བ་

རྒྱག་ས་ཉག་གཅྱིག་ད་ེང་ཚྩོའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་བམས་
བརའེྱི་ས་བ ྩོན་དརེ་རེ་བ་རྒྱག་དགྩོས་སྟབས། ང་ཚྩོས་
བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་གནང་
དགྩོས། ང་ཚྩོ་ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་སབྐས་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་བམས་
བརེའྱི་རྱིན་ཐང་གྱི་ཉམས་མྩོང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
ད་ེདག་རྱིམ་བཞྱིན་ལྩོ་ཆེ་རྲུ་ཕྱིན་ནས་རང་ཁ་རང་གསྩོ་
ཐྲུབ་པའྱི་མཚམས་ལ་བསླབེས་སབྐས་བམས་བརའེྱི་རྱིན་
ཐང་གྱི ་ཚྩོར་བ་ད་ེཡལ་འགྩོ་གྱི ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བྲུའྱི་གནས་
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སྟངས་ཤྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་པ ྩོ་
ཞྱིག་རེད། ང་ཚྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་སྩོལ་ནང་ཕྲུ་གུ་

ཚྩོར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་སྐྲུན་
ཐྩོག་གཙྩོ་འདྩོན་བས་པ་ལས་མྱིའྱི་ཤེས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་
བའྱི་ནང་གྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་ད་ེཙམ་དྩོ་
སྣང་སྤད་མེད། སྤྱིར་མྱི ་ཚྩོས་ཆྩོས་ལ་དད་པ་བས་ནས་
མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་འཚྩོལ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
ཀང་། འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་
ལགྷ་ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་མེད། དརེ་
བརྟནེ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ནས་བམས་བརེ་སྤལེ་དགྩོས་སྐ ྩོར་
གསྲུངས་པ་དརེ་རྱིན་ཐང་གང་ཡང་རྒྱག་གྱི་མེད། ཆྩོས་
ཁས་ལེན་བདེ་མཁན་གྱི་ནང་དའུང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁ་
ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་མྱི ་བདེ་མཁན་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་སྤྱིར་ཆྩོས་ཀྱིས་བཟྩོད་སན་དང་
འཆམ་མཐྲུན། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེསྩོགས་སྐྲུན་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དངེ་སབྐས་ཆྩོས་ད་ེརྙ ྩོག་གའྱི་འབྱུང་
ར་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་ད་ེའད་རེད། དརེ་བརྟནེ་ནང་གྱི་
ཤེས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་
གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་བར་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཡྩོད། ཆྩོས་
ལྲུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅསེ་ཨྱི ན་སདྐ་ད་ུསེ་ཁྲུ ་
ལར་ཨྱི ་ཐྱིག་སྱི་ secular ethics ཞསེ་པའྱི་ཚྱིག་འདྱིར་
ངྩོས་ཀྱི་གྩོགས་པ ྩོ་མང་པ ྩོས་བསྲུན་སྣང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

འྩོན་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་
མེད་བརྩོད་སྐབས་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བའྱི་ད ྩོན་མྱིན། 

ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། 
ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མྱི ་བདེ་མཁན་ཚྩོ་ལའང་གུས་ཞབས་
བདེ་དགྩོས་པའྱི་ད ྩོན་ཡྱིན། ནང་གྱི་རྱིན་ཐང་གྱིས་མ་
འདངེ་པ་ཡྱི ན་ན་རྒྱྱུ ་དངྩོས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་དང་སྟ ྩོབས་
ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ནའང་ཁྱྱིམ་ཚང་དའེྱི་ནང་བད་ེསྐྱྱིད་
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེཁྱྱིམ་ཚང་འབྩོར་བ་དང་
དབང་ཤུགས་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་ནང་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་དབར་
བམས་བར་ེཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་བད་ེཞྱིང་
སྐྱྱིད་པ་ཡྩོང་ངསེ། དརེ་བརྟནེ་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་
བམས་བར་ེཡྱིན། ང་ཚྩོ་མྱི ་ལ་དདུ་འགྩོ་གཞན་སྲུ་ལའང་
མེད་པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི་འཛྲུམ་མདངས་ཀྱི་
རྣམ་འགྱུར་འདྩོན་ཐྲུབ་པ་ད་ེཡྱིན། གཞན་ནྱི་མྱིའྱི་ཀདླ་
པ་ད་ེཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ཀདླ་པ་བདེ་སྤྩོད་བས་
ནས་འཕལ་ཕྲུགས་ཀྱི་དགེ་སྐྱྩོན་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཐྲུབ་
དགྩོས། རང་གྱིས་རང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་གཏྩོང་དང་། ཁྩོང་
ཁྩོའྱི་ཕན་ཡྩོན་གང་རེད། ཕན་ཡྩོན་གང་ཡང་མེད། ཁྩོང་
ཁྩོས་ནང་གྱི ་ཞྱི ་བད་ེདཀྲྲུགས་ནས་གྩོགས་ཉ་ེཕན་ཚྱུན་
མྱི ་མཐྲུན་པ་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་གཏྩོར་
བཤྱིག་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེབམས་བརའེྱི་
ཉམས་ལེན་གྱིས་ལྲུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་བད་ེསྐྱྱིད་ཡྩོང་
ཐྲུབ། གཞན་གྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་སེམས་ཁྲུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་

ཕན་ཚྱུན་ཡྱིད་ཆེས་བསླབེས་ཐྲུབ། ཡྱིད་ཆེས་དསེ་གཞན་
གཉནེ་ད་ུགྱུར་ཐྲུབ། ང་ཚྩོ་མྱི ་རྣམས་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་
པའྱི་སྩོག་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གྩོགས་པྩོ་དགྩོས་ངསེ་
ཡྱིན། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་མྱིས་བཟྩོས་པ་རེད། དཀའ་
ངལ་སྲུ་གཅྱིག་ལའང་མྱི ་འདྩོད་ཀང་ང་ཚྩོས་དཀའ་ངལ་
བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ང་ཚྩོ་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་
གྱིས་གཞན་དབང་འྩོག་ཚྱུད་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བཟྩོ་
བཞྱིན་པར་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་
ལས་འགན་ད་ེཡང་ང་ཚྩོའྱི་ཕག་པའྱི་སྟངེ་ད་ུཡྩོད། དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་སྟངས་འདྱི་གྩོ་ལ་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཟྱིན། དརེ་བརྟནེ་
གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་
ན། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་
ཚྩོ་ཚང་མས་མྩོང་དགྩོས་པ་ལས་སྲུ་གཅྱིག་གྱིས་གཡྩོལ་
ཐབས་མེད། གྩོ་ལའྱི་དཔལ་འབྩོར་བརྩོད་སབྐས་གྩོ་ལ་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱི ན་ནས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་གྩོ་
ལ་གཅྱིག་གྱི་ཁྱྱིམ་མྱིར་ངྩོས་འཛྱིན་ཐྩོག་གྩོ་ལའྱི་དཔལ་
འབྩོར་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། རྒྱྱུ ་
མཚན་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚྩོས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་ལམ་ལྲུགས་ནང་གཞན་གྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་དང་གཞན་ལ་བམས་བརེའྱི་
བསམས་པ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་སླ ྩོབ་ཁྱིད་
བདེ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་མཛད།
  ད་ེརེས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྡྱིངས་
ཆ་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་མང་ཚྩོགས་རྣམས་
ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྱི་ལྲུགས་ལྟར་འདྱི་ལྩོ ་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་
དགའ་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཚྩོན་ཆེད་འཚམས་འདྱིའྱི་
བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ། ཞསེ་གླྲུ་དབངས་ཀྱི་མཆྩོད་
སྤྱིན་ཕྲུལ་བར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་
དགསེ་ཚྩོར་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བམས་བརའེྱི་འཛྲུམ་
མདངས་ཀྱི་གཟྱིད་འྩོད་རབ་ཏུ་འཕ ྩོ་བཞྱིན་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ལ་ཕག་གཡྲུག་མཛད་ནས་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་སྱི་ཌྱི་
ནྱིར་བད་ེསྐྱྱིད་དང་དའེྱི་རྒྱྱུ ་གང་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་སྱི་ཌྱི་ནྱིའྱི་ Sydney ནང་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་དང་དའེྱི་རྒྱྱུ ་གང་
ཡྱིན།  Happiness & Its Causes ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་
གཞྱིའྱི་ཐྩོག་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེ
ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྩོང་ཁྱརེ་བྷྱི་ལྲུ་མྩོན་ཊེན་ཞེས་པའྱི་གསྩོལ་མགྩོན་ཁང་
ནས་གྩོང་ཁྱརེ་སྱི ་ཌྱི ་ནྱིར་ཆྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་སབྐས་དད་
ལྡན་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་སྐྱལེ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་ཆྱིབས་འགྩོ་བརྒྱྱུད་སྱི་ཌྱི་ནྱིའྱི་ལྲུ་ན་
པཀ་ཞསེ་པའྱི་སྐྱདེ་མྩོས་ཚལ་ད་ུ Luna Park ༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། བྩོད་མྱིས་གཙྩོས་དད་ལནྡ་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསྲུ ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་
མ་བསྐྱངས་གྩོང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ད ྩོན་གཅྩོད་
སྐ་ུཞབས་སན་ཇ་ེསྲུ་དྱིར་ Sunjay Sudhir མཆྩོག་དང་
ཁྩོང་གྱི་ནང་མྱི ་ལནྷ་རྒྱས་ཀྱིས་མཇལ་བཅར་ཞུས།
  ད་ེརསེ་མྱི ་གངས་ ༡༧༠༠ བརལ་བར་བད་ེ
སྐྱྱིད་དང་དའེྱི་རྒྱྱུ ་གང་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེ
ཡང་ཐྩོག་མར་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྱྩོང་བ་སྐ་ུཞབས་རྱི ་ཆར་
ཌྱི་ཕྱི་ཌྱི་ལར་ Richard Fidler ལགས་ཀྱིས་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་བསྟནུ། 

ཁྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཞྱི་བད་ེདང་བམས་བར་ེ
སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་དྱི་བ་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ། ད་ེརསེ་དབང་ཤེས་དང་ཡྱིད་ཤེས་ལ་བརྟནེ་
པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་གཉྱིས་མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ནསུ་པ་
ཆེ་ཆྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔད་བས་

པའྱི་གྲུབ་ད ྩོན་སྐ ྩོར་སྩོགས་ལ་བགྩོ་གླངེ་མཛད། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་སེམས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་
རྱིན་ཐང་ལ་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་སྤྩོད་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ། ལནྷ་ཚྩོགས་ལེགས་གྲུབ་རསེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་སྱི ་ཌྱི ་ནྱིའྱི་གནམ་ཐང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ནས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་གྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་
པ་མ་ཟད། ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་མཛད། 
སྐབས་དརེ་ཡྲུན་རྱིང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་བྩོད་ད ྩོན་
ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་བྷྱིལ་ཁྱི་རྱིའྲུ་ Rev 

Bill Crews མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་ནས་ཕན་
ཚྱུན་བཀའ་མྩོལ་མཛད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྩོང་
ཁྱརེ་བྷྱི་རྱི་སྱི་སྦནེ་ Brisbane ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ནས་ཁྲུལ་དརེ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་ས་གནས་བ ྩོད་
རྱིགས་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་དང་བྩོད་རྱིགས་བཅས་
ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་བྷྱི་རྱི་སྱི་
བྷནེ་ད་ུབ ྩོད་སྩོག་འབྲུག་གསྲུམ་གྱི་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་
གྱི་སྔ་ད ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱེར་བྷྱི་རྱི ་སྱི ་བྷྱིན་
ད་ུཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ལྷན་ཚྩོགས་སྲུ ་ལྷན་བཞུགས་

མཛད་རྒྱྱུ ་དང་འགམེས་སྟ ྩོན་བསྟྱི་གནས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་པ་དང་བསྟནུ། ཁྲུལ་དརེ་ལནྷ་
འཛྩོམས་གནང་བའྱི་བ ྩོད་མྱི ་དང་། འབྲུག་པ། སྩོག་པ ྩོ། 
ད་ེབཞྱིན་ཁྲུལ་དརེ་གནས་སྡ ྩོད་མྱི ་མང་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་

གངས་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན།
  ད་ེརྱིང་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་བྷྱི་རྱིསྱི ་བྷནེ་ནང་
ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་
དང་ལནྷ་ཁྱྱུག་ཙམ་ཟྲུར་ད་ུཐྲུག་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། ད་ེདང་
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ཆབས་གཅྱིག་འབྲུག་ནས་ཡྱི ན་པ་གང་ཞྱིག་ས་གནས་
འདྱིར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་འབྲུག་པ་ཚྩོགས་ཁག་
གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྩོག་རྱིགས་ཚྩོགས་ཁག་གཅྱིག་
ཀང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་ཡྩོད། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་
བ ྩོད་སྩོག་འབྲུག་གསྲུམ་ཐྲུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབལེ་བ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འབལེ་བ་ཡྩོང་གཞྱི་ད་ེཡང་
གཙྩོ ་བ ྩོ་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་ནཱ་ལེཎའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་མཁས་
པ་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡའེྲུ ་བཙན་གྱིས་གདན་ཞུས་
གནང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་པད་འབྱུང་
གནས་གདན་དངས། ནམ་རྒྱྱུན་ང་ཚྩོས་ཡྩོངས་གགས་
སྲུ ་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་གསྲུམ་ཞེས་འདྱི་
དཔལ་ནཱ་ལེཎ་ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་
ཆྩོས་དད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
གཏྱིང་ཟབ་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེབ ྩོད་ལ་བསླབེས་པ་རེད། 
བྩོད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ལ་དྭགས་ནས་བཟྲུང་རྒྱ་གར་གྱི་
ཤར་བར་དང་། ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་བཅས་པ་ད་ེདག་ང་ཚྩོ་
དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་སྩོག་པ ྩོའྱི་
ནང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་བསྟན་པ་ས་ྔདར་བཟྩོ་འད་བ་
ཞྱིག་ས་ྔས་ནས་དར་ཡྩོད་བཟྩོ་འདགུ  སྩོག་པ ྩོའྱི་བསྟན་

པ་བར་དར་ནྱི་དསུ་རབས་བཅྱུ་གསྲུམ་པའྱི་སབྐས་འགྩོ་
མགྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཆྩོས་ར་ེས་པཎ་གཉྱིས་
ལྷན་ད་ུཕབེས་ནས་སྩོག་ཡྲུལ་ད་ུནང་ཆྩོས་དར་གནང་
མཛད་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་སྩོག་པ ྩོ་ཇྱིང་གྱིར་ཁན་
གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ེའཁལེ་ཡྩོད། བསྟན་
པ་ཕྱི་དར་ད་ེཕལ་ཆེར་༸རྒྱལ་དབང་བསྩོད་ནམས་
རྒྱ་མཚྩོ ་མཆྩོག་སྩོག་ཡྲུལ་ད་ུཕབེས་གནང་མཛད་པ་ 
དང་། མཐར་སྩོག་ཡྲུལ་ད་ུསྐ་ུམ་ངན་ལས་འདས་པ་
རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚྩོ་སྩོག་པ ྩོའྱི་དཔྩོན་
རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་སས་སྲུ་འཁྲུངས། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་བ ྩོད་
སྩོག་གཉྱིས་ཐྲུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་སྩོག་པ ྩོ་ནང་སྩོག་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཕྱི་
སྩོག་ནས་ཡྱིན། (ཞསེ་སྩོག་རྱིགས་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་
དྱི་ཕབེས་པར་ཚང་མས་ཕྱི་སྩོག་ནས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས)
  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་ངྩོས་རང་ཕྱི་སྩོག་ལ་
ཐངེས་དང་པ ྩོ་བསླབེས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་ཡྱིན་རྒྱྱུ ་
དམར་པྩོའྱི་དབང་འགྱུར་འྩོག་གནས་ཡྩོད། ཡྱིན་ནའང་
དགའ་ལནྡ་དགྩོན་པའྱི་ལགྕས་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཆྩོས་དད་རང་
དབང་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་ལ་ྟབྲུ་རེད། འྩོན་ཀང་ཕྱི་ལ་ཆྩོས་
དད་རང་དབང་མེད་པ་ལ་ྟབྲུ་རེད། གང་ལརྟ་ཕྱི་ལྩོགས་
སྲུ ་ཆྩོས་བདེ་མྱི ་དགྩོས་པ་གཙྩོ་བཟྲུང་བས་པ་ཞྱིག་དང་

། ངྩོས་རང་དགྩོན་པ་དའེྱི་ནང་སྡ ྩོད་སབྐས་
སྩོག་པ ྩོ་ཁྩོང་རང་ཚྩོས་བླ་མ་མཆྩོད་པའྱི་
ཚྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་ཤྱིག་
གསྲུང་འདྩོན་གནང་བ་དང། འདྩོན་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མ་བ ྩོད་སྐད་ནང་བཏྩོན་གནང་བ་
དང་། མནལྜ་འདྩོན་སབྐས་གངས་རྱི་རྭ་
བས་བསྐ ྩོར་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སྲུ ་ཞེས་པ་འདྱི་
སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོའྱི་ངང་ནས་བཏྩོན་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ངྲུ་གྱི་འདགུ  སབྐས་དརེ་སྩོག་
པ ྩོ་བ་མང་པ ྩོ་མྱིག་ཆྱུ་གཏྩོང་གྱི་འདགུ ངྩོས་
རང་ཡང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་བ ྩོ་བྱུང་། ངྩོས་
རང་ཡང་ངྲུ་ཤྩོ་གབས་བས་བྱུང་། ༸རྒྱལ་
དབང་བསྩོད་ནམ་རྒྱ་མཚྩོའྱི་དསུ་སབྐས་ནས་
བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་འཁྩོར་སབྐས་སེམས་སྐྱྩོ་པ ྩོ་ཞེ་

དགས་བྱུང་སྩོང་། གང་ལརྟ་ང་ཚྩོ་ཐྲུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ད་ེས་ྔསྩོག་རྱིགས་མང་པྩོ་
བ ྩོད་ནང་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་བར་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
ཆྱུང་ངྲུའྱི་སབྐས་ད ྩོ་སྣང་བྱུང་བ་ལ་དགའ་ལནྡ་ལ་སྩོག་པ ྩོ་
འགའ་ཤས་ཡྩོད། སེ་ར་བསེ་ལའང་སྩོག་པ ྩོ་གང་ཙམ་
ཡྩོད། སྩོག་པ ྩོ་མང་ཤྩོས་སྒ ྩོ་མང་དགྩོན་པར་ཡྩོད། ཧ་
ལམ་སྩོག་པ ྩོའྱི་གྭ་རྒྱྱུན་ཡྱིན་ན་དཔ་ེཆ་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་
པ་རེད། སྩོག་པ ྩོས་ར ྩོབ་ར ྩོབ་འཁབ་ཟརེ་བ་ཧ་ལམ་མེད། 
ཁམས་པས་ར ྩོབ་ར ྩོབ་འཁབ་ཟརེ་མཁན་ཡྩོད། ཨ་མདྩོ་
ར ྩོབ་ར ྩོབ་འཁབ་མཁན་ཡང་ཡྩོད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་དང་
སྦྲགས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། ངྩོས་རང་ཆྱུང་ངྲུའྱི་
སབྐས་མཚན་ཞབས་པ་བདནུ་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་སེ་
ར་བསེ་ཀྱི་མཚན་ཞབས་པ་ད་ེནང་སྩོག་ནས་རེད། རན་
དངྩོས་གྲུབ་ཚྩོགས་ཉྱིད་ཁྩོང་རང་ཕག་དཔ་ེཡག་པྩོ་ཡྩོད། 
སྤྱིར་ངྩོས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྩོངས་འཛྱིན་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་འཁྱིད་གནང་གྱི་རེད། དངྩོས་གྲུབ་ཚྩོགས་
ཉྱིད་ཀྱིས་རྐང་རྟགས་གསལ་རྱིགས་ད་ེབསབླ་གནང་གྱི་
ཡྩོད། དངྩོས་གྲུབ་ཚྩོགས་ཉྱིད་ཁྩོང་རང་དབྲུ་མའྱི་ལ་ྟབར་
ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ང་རང་ལའང་ད་ེདསུ་ནས་རན་
དངྩོས་གྲུབ་ཚྩོགས་ཉྱིད་ཁྩོང་རང་གྱིས་ཤུགས་རྐནེ་བས་
ཏ་ེདབྲུ་མའྱི་ལ་ྟབར་ད ྩོ་སྣང་བསླབེས་མྩོང་། ང་རང་ཚྩོ་
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ཚང་མ་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་རསེ་འབང་གཅྱིག་
འགྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེཎའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་སགྔས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའྱི་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་འཇྲུག་མཁན་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འབྲུག་པ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཆ་བཞག་
ན་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་ཆྩོས་ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། སྩོག་པ ྩོར་གསར་བར་ེབྱུང་རསེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཉམས་ཆགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད། སྐ་ུ
མདནུ་༸སྐུ་གྩོང་མའྱི་ཞལ་གདམས་བཀའ་སླ ྩོབ་ནང་ལ། 
ཡང་སྒ ྩོས་དམར་པྩོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ཆེ་ཆེར་དར། ཞསེ་
སྩོགས་གསྲུང་འདགུ ད་ེདསུ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པས་སྩོག་པ ྩོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེབས་པ་ཙམ་ལས་ང་རང་ཚྩོར་
ག་རེ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་མེད་ཧ་གྩོ་གྱི་ཡྩོད། ད་ལ་ྟསྩོག་པ ྩོ་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོ་རང་དབང་ཐྩོབ་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་དཀའ་ངལ་
ནང་ལགྷ་ཡྩོད། སྩོག་ཡྲུལ་ལ་དམར་པྩོའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
ཚར་བའྱི་རསེ་སྲུ ་ངྩོས་རང་ཐངེས་གཅྱིག་དརེ་བསླབེས་
པ་རེད། དངྩོས་གནས་དང་གནས་ཡྲུད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་
ནང་དགྩོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་ད་ེའད་བརྒྱབ་པ་དང་ཆྩོས་
དད་བདེ་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ སངས་རྒྱས་པའྱི་
བསྟན་པ་མྱི ་ཉམས་གྩོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་
མྱུར་པ ྩོ་བྱུང་འདགུ
  ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཨྩོ ་
སྱི ་ཊྩོ ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི ་དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་དང་། དངེ་དསུ་
ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན། སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་
ཡྩོད་པ་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚྩོ་བསལྐ་
བ་བཟང་པྩོ་རེད། གཞྩོན་
སྐྱེས་ཚྩོ ་ཡྲུལ་འདྱིར་བསྡད་
ནས་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་དངེ་
དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ཡྩོ ད ་པ ་དང ་ཆབས་ཅྱི ག ་
གནའ་རབས་ནས་ཡྩོད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དཔརེ་ན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
ལ་ྟབྲུར་ཆ་བཞག་ན། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཕན་
ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ཨ་རྱི་གཙྩོ་བ ྩོར་འགྱུར་
པའྱི་ནབུ་ཕྩོགས་ལྲུང་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་གཞུང་ནང་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་སྐ ྩོར་དང་། ལ་ྟགྲུབ་སྐ ྩོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་
བདེ་བཞྱིན་འདགུ བྩོད་ཀྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་
ངྩོ་མཚར་བསྐྱདེ་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་ེནས་ཚྱུར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བ་རྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་བཞྱིན་འདགུ  ད་ེ
ས་ྔང་ཚྩོ་བ ྩོད་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཡྩོང་ལ་ཉ་ེབའྱི་སབྐས་དརེ་
བ ྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་ད་ེཙམ་ཕན་ཐྩོགས་མེད་པ་
ལ་ྟབྲུ་འདགུ བྩོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱདེ་རང་གང་ནས་ཡྱིན་
པ། ཞསེ་སདྐ་ཆ་དྱིས་པའྱི་སབྐས་དརེ་ང་རང་བ ྩོད་པ་
ཡྱིན་བརྩོད་རྒྱྱུར་ཕན་བྲུ་མཚེར་སྣང་བདེ་རྒྱྱུ ་ལྟ་བྲུ ་བྱུང་
བ་རེད། དཔརེ་ན་ངས་དཔ་ེམཚྩོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ེ
སྔ ྩོན་པ་ཊ་ན་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཔཎ་ཆེན་
འྩོས་སྤྲུལ་ཁྩོང་རང་ཚྩོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ལ་ཞུགས་
ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་བ་རེད། གཙྩོ་བ ྩོ་ཧྱིན་རྱི་སདྐ་ཡྱིག་
སྩོགས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཆེད་རེད། ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་དག་ེ

རན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མྱི ་འདྱི་ཚྩོ ་དདུ་འགྩོ་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་རེད། 
ང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་ད་ེམྱི ་རང་བཟྩོ་ཡྱི ་ཡྩོད། ད་ེའད་
བརྩོད་ཀྱི་འདགུ་ཟརེ། ད་ེནས་རྱིམ་པས་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་
ཏ་ེསྐད་བར་འཕྩོད་རྒྱྱུ ་ཆགས་ཡྩོང་དསུ་དདུ་འགྩོ་བཟྩོ་
འད་བ ྩོ་ད་ེདག་གཞྱི་ནས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཚད་
དང་རྣམ་དཔྩོད་རྣམས་མཐྩོང་སྟ་ེབ་ླམའྱི་ཚྱུལ་ད་ུབསྟནེ་
ཏ་ེཚྱུར་སདྐ་ཆ་དྱིས་རྒྱྱུ ་ཆགས་པ་རེད། མཁྱནེ་སྩོང་
ངམ། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚྩོར་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་དངྩོས་
གནས་བས་རསེ་ཆེན་པ ྩོ་བཞག་ཡྩོད་པའྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་མ་བརདེ་པར་བདག་པ ྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འདྱི་བདག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེནྱི་
ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་ཕན་ཐྩོགས་མེད་པ་ཞྱིག་སྩོ་སྩོའྱི་ཅ་ལག་
བསམས་ནས་བདག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་མ་རེད། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་མ་
འདང་པའྱི་ཆ་ད་ེདག་བསབ་ཐྲུབ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དའེྱི་ཁྱད་པར་དང་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཤེས་པར་
བས་ནས་བདག་པྩོ་རྒྱག་དགྩོས་མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། ཞསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བྷྱི་རྱི་སྱི་སྦནེ་ཁྲུལ་ད་ུཆྩོས་འབལེ་
མཇྲུག་སྒྱིལ་དང་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱེར་བྷྱི་རྱི ་སྱི ་སྦནེ་གྱི་འགམེས་

སྟ ྩོན་བསྟྱི་གནས་ཁང་ (Brisbane Convention and 
Exhibition Centre) ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ནང་དཔལ་
མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་རྱིན་
ཆེན་ཕངེ་བའྱི་བཀའ་ཆྩོས་མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་རསེ་ཕདེ་
ཡྩོལ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ེགའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
མང་ཚྩོགས་ ༤༠༠༠ བརལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཆེད་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་བཞད་གད་སླ ྩོང་རྒྱྱུར་མཁས་
པ་མྱི ་ཤེལ་ལྩོ་རྱི་ Meshel Laurie ལགས་དང་། རྐལ་
རདེ་པ་ཨེ་ཡན་ཐྩོར་པྱི་ Ian Thorpe ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་ངྩོ་
སྤྩོད་གནང་གྲུབ་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་
རྟག་ཏུ་འདྱི་ལརྟ་བཤད་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་

ད ྩོན་དམ་གྱི་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་སྤྲུན་ཟླ་ཆགས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བྱིས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱིན་དསུ་ཆྩོས་ལྲུགས་
དང་རྱིགས་རྲུས། རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་སྩོགས་

ཀྱི་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ང་
ཚྩོ་ཆེ་རྲུ་ཕྱིན་པ་དང་ལནྷ་བསམ་བླ ྩོ་གུ་ཡངས་པྩོ་ཡྩོད་པ་
ད་ེམེད་པར་འགྱུར་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད།  དངེ་སབྐས་ང་ཚྩོར་
འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་ང་ཚྩོ་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ལརྟ་ཉྱིན་
ཟས་ཞྱིམ་པ ྩོ་ཞྱིག་བཟས་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟང་ཚྩོ་ཚྩོགས་ཁང་
ཆེན་པ ྩོ་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ད་ུཡྩོད་ཀང་། འཛམ་གླྱིང་གྱི་
ས་གནས་གཞན་དཔརེ་ན། སརྦ་མ་དང་། བངྷ་ལ་ད་ེཤྱི། 
བང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་ས་མཚམས་སྲུ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་སྐྱབས་
བཅྩོལ་བ་བཀྲསེ་སྐ ྩོམ་དང་སྡ ྩོད་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་ཚེ་འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། མྱི ་ཚེ་འདྱི་ད ྩོན་མེད་པར་ཆགས་ན་ཧ་ཅང་ཕང་པ ྩོ་
རེད། གཞྱི་རའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་བམས་བར་ེདང་

བཟྩོད་བསན། སྡ ྩོམ་ཁྱིམས་སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་བསབླ་བ་
སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་མྱི ་རེ་ཟྲུང་གྱིས་ཆྩོས་ལྲུགས་
ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གསྩོད་རེས་

བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བསམ་ཡྲུལ་ལས་འདས་
པ་རེད། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་
ལྡ ྩོག་དང་གྩོ་ལའྱི་དཔལ་འབྩོར་
གནས་སྟངས་ཐྩོག་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་
འགྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤེས་འཛྱིན་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ང་ཚྩོས་
མྱི ་གཞན་པ་ཚྩོ ་ཡང་སྩོ ་སྩོ ་དང་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པ་ཤེས་པར་
བ་དགྩོས། ཁྩོང་ཚྩོར་ཡང་མྱི ་ཚེ་
བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་
བསྐྱལ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། གལ་
ཏ་ེམྱི ་ཚང་མས་ཕན་ཚྱུན་སྤྲུན་ཟླའྱི་
འད་ུཤེས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་འཛྱི ན་
ན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གསྩོད་

རེས་བདེ་ཀྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟཉྱིད་ནས་
འགྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཚྩོར་ཤུགས་གྩོང་སྤལེ་
བཏང་ཚེ་ད་ལྟ་འཕལ་ད་ུཁྱད་པར་འགྩོ་གྱི ་མེད་ནའང། 
ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་ཁྱད་པར་ཡྩོང་ངསེ་
ཡྱིན། གལ་ཏ་ེའབྱུང་འགྱུར་མྱི ་རབས་ཚྩོར་འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་
སླ ྩོབ་གསྩོ་ཡག་པ ྩོ་ཞྱིག་སྤད་ཐྲུབ་ན། ཁྩོང་ཚྩོས་འཛམ་
གླྱིང་འདྱི་བཟང་ཕྩོགས་སྲུ་འགྱུར་ཐྲུབ་ངསེ་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བྷྱི་
རེ་སྱི ་སྦྱིན་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་
སྟ་ེཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ས་གནས་
ཨྲུ་ལྲུ་རྲུར་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་བང་ཕྩོགས་ཨྲུ་ལྲུ་རྲུར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་
ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་བྷྱི་རྱི་སྱི་བྷནེ་ནང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་བང་ཕྩོགས་ས་ཁྲུལ་
གྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཁྲུལ་ཨྲུ་ལྲུ་རྲུ་ Uluru ཞསེ་པ་
དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་ཡྩོད། 
  ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྲུ ་ལྲུ ་རྲུའྱི་
གཞུང་གནས་མགྩོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས་སྱི ་ཌྱི་ནྱིར་གྩོང་ཁྱརེ་ནས་བཅར་བའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
ཁག་གཅྱིག་དང་། ས་གནས་མྱི ་མང་བཅས་ཀྱིས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། 
ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་བྩོད་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་སྐུ་
པར་སྒྩོན་གནང་སྟ།ེ ཨྲུ་ལྲུ་རྲུར་གནས་གཟྱིགས་སྲུ་
ཕབེས་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་གསར་
འགྩོད་པས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཨྲུ་ལྲུ་རྲུར་ཕབེས་
གནང་མཛད་དྩོན་གང་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་སབྐས་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་
ངྩོས་རང་ས་གནས་འདྱིར་བཅར་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི་ཁྩོང་
ཚྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་གུས་ཞབས་མཚྩོན་བདེ་དང་རང་
གྱིས་བསམ་ཚྱུལ་འདྩོན་ཆེད་ཡྱིན། བག་རྱི་དམར་པྩོ་
ཆེན་པ ྩོ་འདྱིར་ལྟ་བའྱི་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི་ང་རང་ཆྱུང་དསུ་
སབྐས་ནས་བཟྲུང་ཡ་མཚན་རྱིགས་ལ་བལ་ྟརྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེརང་ཡྱིན། ཞསེ་དང་ད་ེ
བཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཚྩོས་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་བདག་གཅེས་བ་དགྩོས་
པ་དང་ལནྷ་ད་ུདངེ་དསུ་ཨྱི ན་ཡྱིག་གང་ལེགས་སྦང་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་དགྩོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་སྩལ་
ཡྩོད། 

  ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡྩོན་ད་ུབཅར་བའྱི་
བ ྩོད་རྱིགས་དང་ཡྲུལ་མྱི ་མང་དག་གཅྱིག་ཡྩོད་ཁྩོངས་
ནས་བྩོད་རྱིགས་སྤ ྩོ་སྤ ྩོ་བགསེ་སྩོང་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་སྲུ ་
བཀར་ནས་ཐྲུགས་སྤ ྩོབས་ཆེན་པ ྩོས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་
ད ྩོན། འདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོ་དང་བས་ན། ང་རང་
ཚྩོ་བ ྩོད་པར་ཡྱི ་ག་ེཟྲུར་ད་ུཡྩོད་པ་རེད། དངྩོས་གནས་
དང་གནས་ང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་མཛད་པའྱི་སྩོ་སྩོར་ཁ་ེ
གཙང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་ད།ེ རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་
མ་དགྩོས་པ། རྒྱ་གར་སདྐ་ཡྱིག་ལའང་བསྟནུ་མ་དགྩོས་
པ། སྤྱིར་བསྒྱུར་ས་རྒྱ་གར་ནས་རེད་ད།ེ སདྐ་ཡྱིག་
ཁྩོ་རང་རང་འགྩོ་ཐྩོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེདངྩོས་
གནས་རླབས་ཆེན་རེད་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བ་དང་། ཨྲུ་ལྲུ་རྲུར་གནས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་
མཚམས་ཁྲུལ་དའེྱི་མྲུ་ཊྱི་ཇྲུ་ལྲུ་ལནྷ་ཚྩོགས་ Mutitjulu  
community ཞསེ་པ་དསེ་གྩོ་སྒྱིག་དང་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས་ཁྲུལ་དའེྱི་མྱི ་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་པ་དའེྱི་སྣ་ེཤན་པ་
སེ་མྱི ་ Semmi ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མྱི ་མང་

ཚྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། ངྩོས་
རང་ལྩོ་མང་གྩོང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གླྱིང་ཕན་ད་ུམའྱི་ནང་ད་ུ
ཡྩོད་པའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་ལནྷ་མཇལ་འདྩོད་
ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེརྱིང་ངྩོས་རང་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གནས་
རྱི་གགས་ཅན་ད་ེདངྩོས་སྲུ་མཐྩོང་བ་དང་། ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་ངྩོས་ལ་གནས་རྱི ་དའེྱི་སྐ ྩོར་སྒྲུང་མང་པ ྩོ་བཤད་པ་
སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། 
ངྩོས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་འད་མྱིན་ནང་ཡྩོད་པའྱི་
གདྩོད་མྱིའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ལྷན་ཐྲུག་
མྩོང་། མྱི ་རྱིགས་ད་ེཚྩོ་ཚང་མས་སྩོ་སྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ད་ེདངྩོས་ཡྩོད་དང་
མཐྲུན་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བ་དང་། ད་ེནས་བརྙན་འཕྱིན་པར་ལེན་པ་ཀར་ལ་ག་ེ
རན་ཊྱི་ Karla Grant ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ལེ་ཚན་
ནང་། གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གནད་དྩོན་ཁ་ཤས་ཐྩོག་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཁྲུལ་དའེྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཚྩོས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ད ྩོ་སྣང་དང་སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་
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ཀྱི་ཡྩོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༦༠ ལྩོ་ནས་བ ྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་ག་ྭཟྲུར་བཙྱུགས་ཀྱིས་སྩོ་
སྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་
ཕྱིར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་ཡྩོད་པ་དང་། ད་དངུ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་
རྱིག་གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་
དའེྱི་ནང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་

པ་ལས། དངྲུལ་དང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཆ་ནས་མ་འདང་བར་
བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ར་ནས་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་མ་འདང་བར་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། དངེ་རབས་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་འདང་ངསེ་ཞྱིག་བསྐྲུན་
ཐྲུབ་ཀྱི་མེད། ངྩོས་ཀྱི་ནམ་རྒྱྱུན་བལ་ྟཕྩོགས་ནྱི་ཚང་མ་

གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་
ཆྩོས་ལྲུགས་དང་གདྩོད་མའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་
དགྩོས་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་གནང་མཛད་པ་
སྩོགས་ཁྲུལ་དའེྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་
མཇྲུག་སྒྱིལ། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གཏྩོང་ལེན་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣམ་
དཔྩོད་ཅསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྲུ་
ལྲུ་རྲུ་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟ་ེཨྩོ ་
སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་པཱར་ཐ་ Perth ནང་༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་
ཕདེ་ཡྩོལ་པཱར་ཐ་ཨེ་རྱི་ན་ Perth Arena ཞསེ་པའྱི་
ཚྩོགས་ཁང་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་
ལྱི ་ཡའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟ ྩོན་
པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟ ྩོན་གྱི་ལམ་ནས་
ཕབེས་བསྲུ ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དརེ་
འདསུ་མང་ཚྩོགས་ ༤༠༠༠ ཙམ་གྱིས་ཚྩོགས་ཁང་
ནང་འཚམས་འདའྱི་དགའ་བསྲུ ་འབྲུག་སྒ་གགས་པ་
ལརྟ་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་

ཡྩོང་སྟ་ེཁྱདེ་རྣམས་དང་ལྷན་ངྩོས་ཀྱིས་མྩོང་ཚྩོར་བར་ེ
ལེན་བདེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ ྩོབས་
ཆེན་པ ྩོ་སྐྱསེ་བྱུང་། ངྩོས་རང་དསུ་རྒྱྱུན་མང་ཚྩོགས་ལ་
གཏམ་བཤད་བདེ་སྐབས་ངྩོས་རང་ཡང་ཁྱདེ་ཚྩོ ་ནང་
བཞྱིན་འགྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱི ན་བསམས་པ་དན་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་ད་ེདག་ཁྱདེ་
ཚྩོར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་ངསེ་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སྟངེ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་ནང་བསམ་
བླ ྩོའྱི་སེམས་ཚྩོར། གཟྲུགས་པྩོའྱི་གྲུབ་སྟངས་བཅས་ང་
ཚྩོ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་བད་ེབ་
འདྩོད་ཅྱིང་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། 
ང་ཚྩོར་བད་ེབ་བསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༡༦ ཐྩོག་རང་ཉྱིད་མྱི ་སྒརེ་

གྱི་རང་དབང་ཤྩོར་བ་དང། ལྩོ་ ༢༤ ཐྩོག་ངྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཤྩོར་བ་རེད། འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༦ རྱིང་ངྩོས་རང་
སྐྱབས་བཅྩོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཐྩོག་གནས་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་ངྩོས་དང་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་མང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
མཐྲུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གནང་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་རྣམས་སྐྱབས་བཅྩོལ་གཞན་དང་བསྡརུ་
ན་ང་ཚྩོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཟང་བ་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་བ ྩོད་
ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་ཡྱིད་སྐྱྩོ་བའྱི་གནས་སྲུ་
གར་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མང་
ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་གདན་ཞུ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་རྩོབ་ཀལེ་ཌྩོ་ལྱིས་ Rob Keldoulis 
ལགས་ཀྱིས་ཆྱིབས་སྒྱུར་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་བསྡ ྩོམས་
སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་གྲུབ་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་
ཡར་གདན་ཞུ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུལྱིན་
བ་ྷཡེན་ Lynn Bain ལགས་ཀྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་ལ་༸སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་གྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་མང་ཚྩོགས་༢༠༠༠ 
གྱིས་འཚམས་འཕྱིན་འཁྩོད་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཅྱིག་ཕག་
རྟགས་སྲུ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ  ད་ེཉྱིན་གྱི་མཛད་
སྒ ྩོའྱི་མཐའ་མར་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་འཁབ་སྟ ྩོན་པ་སྲུ་ཛྱི ་མེ་
ཐར་ Suzie Mather ལགས་དང་། ཇ་ེམ་རྱིཀ་སྱི་ 
Jemma Rix ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་ད་ེདརེ་
འདསུ་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་འཁྲུངས་
སརྐ་གྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་གླྲུ་དབངས་ཕྲུལ་འདགུ  །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།21

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཁྲུལ་གྱི་ 
མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཨྩོ ་
སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་ཐྩོག་
མར་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་ Seven West Media ཞསེ་
པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ལས་ཁང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་མྩོ་ནྱི་ཀ་
ཀྩོ་སྱི་ Monika Kos ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྱིར་དང་
ལེན་མཛད་གྲུབ་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་
མྱི ་ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ས་ཆ་
ག་པར་ཡྩོད་ནའང་བྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚབ་བདེ་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་བསམས་པ་ད་ེནམ་ཡང་མ་བརདེ་པ་
བྩོས། ང་ཚྩོའྱི་ཤ་ཁག་འད་ུབདེ་ཀྱི་ཕྲུང་པ ྩོ་འདྱི་བ ྩོད་ཀྱི་
ཤ་ཁག་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚྩོ་མ་ཤྱི་བར་ཕྲུང་པ ྩོ་
ད་ེའགྱུར་རྒྱྱུ ་མེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སྤ ྩོབས་
སེམས་དགྩོས་པ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་བ་
དསེ་སེམས་འདལུ་དགྩོས་པ་རེད། སེམས་འདལུ་ཟརེ་
བ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེམས་འདལུ་མྱི ་ཐྲུབ། སེམས་
མ་འདལུ་བ་བདེ་མཁན་ད་ེགང་ཡྱི ན་པ་ཤེས་པ་བས་
ནས་དའེྱི་ལྡ ྩོག་ཟླའྱི་གཉནེ་པ ྩོ་གང་ཡྱི ན་པ་ཤེས་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་ཡྱིག་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོང་
བར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་བ ྩོད་སདྐ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེསྔ ྩོན་ཨ་མྱི ་རྱི་ཀའྱི་ཁྱྱིམ་
ཚང་འགའ་ཤས་ནང་རང་གྱི ་བྲུ ་ཕྲུག་ལ་འཕལ་སེལ་
ཨྱི ན་ཡྱིག་བད་ེཔ ྩོ་དང་གྩོམས་འདྱིས་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོང་ཕྱིར་
ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་འཕལ་སེལ་ཨྱི ན་སདྐ་བརྒྱབ་ཡྩོད་པ་ཁ་
ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཕན་ཐྩོགས་བྱུང་ཡྩོད་རྲུང་། ཕྲུགས་རྒྱང་
རྱིང་པ ྩོར་བསམས་ན། མྱི ་རྱིགས་འདྱི་ནྱི་བ ྩོད་པའྱི་ཤ་
ཁག་ལས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག་བ ྩོད་ཡྱིག་ད་ེམ་ཤེས་པ་བས། 
རྱིམ་པས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ད་ེཡང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལརྟ་
གཙང་མ་ཞྱིག་མ་ཆགས་པ་དང་། བྩོད་པ་གཙང་མ་ཞྱིག་
ཆགས་མ་ཐྲུབ། ཕར་མེད་ཚྱུར་མེད་བར་ས་དརེ་ལགྷ་

པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
  ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ University 
of Western Australia ཞསེ་པའྱི་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་དང་ས་གནས་སླ ྩོབ་གྭ་ཁག་
འད་མྱིན་ནས་ཁྱྩོན་སླ ྩོབ་མ་གངས་༧༠༠ བརལ་བར་
ཤེས་ཡྩོན་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུ བ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟནུ། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་དང་ཨྱི ་
སྱི ་རེལ་ཚྩོང་ལས་མཐྲུན་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་
དང་སྦྲགས་མྱི ་གངས་ ༦༥༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟ་ེསྱིང་པྲུར་ད་ུམཚན་གཅྱིག་
བཞུགས་བཞག་མཛད་རསེ་ཕྱི་ཉྱིན་ས་ྔད ྩོ་རྒྱ་གར་ཕྩོགས་
སྲུ་ཆྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་ཡྩོད།
  ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་
ལར་ྋཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཕདེ་
ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ ཐྩོག་ག་གལྷ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་སབྐས། དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་

སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ག་ེམཆྩོག་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེནས་ཆྱིབས་
འགྩོ་བརྒྱྱུད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས། 
ར་སའྱི་མྱི ་མང་སྩོགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་བདགུ་སྤ ྩོས་སྩོགས་ཐྩོགས་ཏ་ེཕབེས་བསྲུ ་དང་
། ཕྩོ་བང་གྱི་རྒྱལ་སྒ ྩོའྱི་ནང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་
གྱིས་དབྲུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་མཆྩོག་དང་། 
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་བཅས་སྩོགས་ཕབེས་བསྲུར་
བཅར་འདགུ །།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང། 

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ 

གཟབ་རྒྱས་ངང་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༢ བྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥  
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ར་ས་ཐགེ་
ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་རྭ་བར་
དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འདྱི་ལྩོ་བ ྩོད་ལྲུགས་ལྟར་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚྩོགས་ཡྩོད། ད་ེཡང་
གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ ཐྩོག་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་
བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་། དགའ་ལནྡ་ཁྱི་པ་སྐྱབས་ར་ེ
རྱི་རྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  བཀའ་ཟྲུར་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་བཅས་རྣམ་གསྲུམ་གྱིས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ་ེ
གདན་ཞུས་ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
པ་དང་། གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་སའྔྱི་དྲུང་
ད་ུཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་བཅས་
པའྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་དབྲུས་སྲུ ་དབྲུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལནྡ་པ། མདྩོ་

སྨད་ཆྩོལ་ཁ་བཅས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་
ཞུས་ཡྩོད། ད་ེཡང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་
འཁྩོན་རྱིགས་བསྟན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་ས་སྐྱ་གྩོང་
མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པ ྩོས་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་ལ་ྷསྡ་ེམྱི ་སྡ་ེཡྩོངས་ཀྱིས་
དད་གདངུ་དག་པ ྩོས་གང་ཉྱིད་སྐུ་ཚེ་མྱི ་འཇྱིགས་ར ྩོ་རའེྱི་
ཁམས་སྲུ་བརྟན་པའྱི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས། 
ཐངེས་འདྱིའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང་བ ྩོན་
དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་སྲུ ་མ་ཆད་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་
གྱི་དབྲུ་འཛྱིན་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་གཙྩོས་མཁན་ལས་ཟྲུར་
རྣམ་པ་དང་། ༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་གར་
དབྲུས་གཞུང་གྱི ་རྱིག་གཞུང་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་
གྱི་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤརྨ་མཆྩོག   ཆེད་
བསྟ ྩོད་སྐུ་མགྩོན་ད་ུརྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་ནང་སྱིད་
བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུགཞྩོན་ཀྱི་རྱིན་རྱི་ཇྲུ་ཇྱི་མཆྩོག ཨ་རྲུ་ན་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་དང་སྐུ་ཚབ། 
རྒྱ་གར་དབྲུས་གྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་

གྲུ་ཁག་ནས་ཆེད་ད་ུབཅར་བའྱི་སྐ་ུམགྩོན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆེ་བས་གཙྩོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། བྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་
གྱིས་གཙྩོས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྦྲལེ་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ། མང་
གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་
ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་སྱི་ཞུ་བ། ཁྱབ་ཁྩོངས་འབལེ་ཡྩོད་
ཁག ཡབ་གཞྱིས་སྐ་ུའཁྩོར་ལནྷ་རྒྱས། དགྩོན་པ་ག་ྭ
ཚང་ཁག་གྱི་མཁན་བ་ླསྤྲུལ་ག་ྭབཙྱུན་རྣམ་པ། ག་སྒྱིག་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་འབལེ་ཡྩོད་ལས་ཁྲུངས་ཁག ད་ེབཞྱིན་
ཕྱི་ནང་ཡྲུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་བཅར་བའྱི་མྱི ་མང་སྟ ྩོང་ཚྩོ་
མང་པ ྩོའྱི་དབྲུས་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་དགའ་དགའ་
སྤྩོ་སྤྩོའྱི་ངང་ནས་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེ
ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠།༣༠ ཐྩོག་
མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་མ་སྲུ ་རྱི ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྭའྱི་རྩོལ་
ཆའྱི་རྲུ་ཁག་ནས་རྩོལ་དབངས་གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་པའྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་མཛད་
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གཙྩོ་རྣམ་པ། སྐ་ུམགྩོན་རྣམ་པ་བཞུགས་གལ་ད་ུའཁྩོད་
མཚམས། བྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་གངས་རྱི་
ར་བས་བསྐ ྩོར་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་དབངས་སྙན་དང་
བཅས་ཏ་ེགསྲུང་འདྩོན་གནང་། ད་ེནས་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་
མངའ་གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་རླབས་ཆེན་
མཛད་འཕྱིན་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཚྱུལ་ད་ུསྟ ྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་པའྱི་
སྐ་ུབརྙན་དང་། ཆེད་བསྟ ྩོད་ཀྱིས་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་
ལམ་ཞུས། སྐ་ུམགྩོན་རྣམ་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གང་ཉྱིད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་
གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལ་བསྔགས་བརྩོད་ཀྱི་ཤྱིས་ཚྱི ག་
མེ་ཏ ྩོག་ལན་བརྒྱར་ཕྲུལ་བ་དང་། མདྩོ་སྟ ྩོད། མདྩོ་
སྨད་དབྲུས་གཙང་བཅས་ཆྩོལ་ཁ་གསྲུམ་གྱི་གཞས་སྣ་
གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་པ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་
པས་ག་སྟ ྩོན་ལ་བསྟ ྩོད་པའྱི་གླྲུ་དབངས་ཕྲུལ། ད་ེརསེ་སྐ་ུ
མགྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ་དང་།  
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
དང་འབལེ་བའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་
གྲུབ་མཚམས། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་བཀའ་དྱིན་སྩལ། 
མཐར་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ ་དྱིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤྱིས་

ཕྲུན་ཚྩོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་
གནང་གྲུབ་བསྟནུ་ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་སྨྱིན་འདགེས་འབྲུལ་
ཞུས་ཏ་ེ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་པའྱི་སྐ་ུམགྩོན་དང་
མྱི ་མང་བཅས་གསྩོལ་ཚྱིག་ལནྷ་ད་ུདགསེ་བཞསེ་ཀྱི་སལྐ་
བཟང་གྱི་དགའ་སྟ ྩོན་ལ་རྩོལ་པ་བཅས་ཉྱིན་དའེྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་
རང་བཞྱིན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་རྒྱས་པར་གྲུབ། གཞན་ཡང་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བཀྩོད་མངགས་དང་
ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་

ཟྲུར་འཛྲུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དྱིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤྱིས་ཕྲུན་ཚྩོགས་ལགས་དང་། ཚྩོགས་མྱི ་བད་ེསྲུང་
དྲུང་ཆེ་བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཆྩོས་རྱིག་
དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛྱིན་ལྲུང་རྟ ྩོགས་ལགས་བཅས་ནས་
འགན་ཁྲུར་གཙྩོ་བཞསེ་ཐྩོག་ཐངེས་འདྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་
ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་འཐྲུས་གཙང་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཐངེས་འདྱིའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐ་ུམགྩོན་རྣམས་
པར་འབལེ་ལམ་གནང་མཁན་སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་
དྲུང་འཕར་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཛྱིན་ལགས་ནས་ཀང་
ལས་དྩོན་འཐྲུས་གཙང་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་
ཞུས་གྲུབ་རསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༢ བྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༥  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལནྡ་པ། མདྩོ་
སདྨ་ཆྩོལ་ཁ་བཅས་ཐྲུན་མྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟནུ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༠ ཧྱིལ་པ ྩོ་ཟྱིན་པ་
རེད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ཡྱིན་ན་བ ྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་

ངྩོས་ཀྱི་སྐྱསེ་སྐར་རྱིས་སྟངས་ད་ེབ ྩོད་ལྩོར་རྱིས་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེནས་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་རསེ་བ ྩོད་ལྩོའྱི་
ཚེས་གངས་ལ་ཆད་ལགྷ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཕྱི་
ལྩོ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་ཀུན་ལ་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཡྩོད་
སྟབས། སྐྱསེ་སརྐ་ད་ེཕྱི་ལྩོར་གཞྱིར་བཟྲུང་བས་ན་ཞསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ད་ེའདྱི་ལརྟ་བས་ཏ་ེབཞག་པ་རེད། འདྱི་ལྩོ་ཕྱི་
ལྩོའྱི་སྐྱསེ་སརྐ་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་ཨ་རྱི ་བ་ད་ེཚྩོས་ཨ་རྱིའྱི་
གྩོང་ཁྱརེ་ལྩོ་སྱི ་ཨེན་ཇྱི་ལེ་སྱིར་སྲུང་བརྱི་བདེ་རྒྱྱུར་ས་ྔ
ལྩོ་ནས་གཏན་འཁལེ་བ་རེད། འདྱིར་སྐྱསེ་སརྐ་གྱི་རྟནེ་

འབལེ་བ ྩོད་ལྲུགས་ལརྟ་བ ྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་བས་
ན་ཞསེ་པ་ལརྟ་སྐྱསེ་སརྐ་གྱི་རྟནེ་འབལེ་བས་པ་རེད། ང་
ཚྩོའྱི་བཙན་བྩོལ་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་། མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་
ཁ། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱི་བ ྩོ་དག་ེལནྡ་པ་བཅས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
ཁག་གསྲུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། 
ང་ཚྩོ ་འདྱིར་ངྩོས་དང་ཕ་མ་གཅྱིག་བས་ནས་སྤྲུན་ལྷག་
བསདྡ་པ་ད་ེརྒྱལ་ལྩོ་ད ྩོན་གྲུབ། པད། བསྟན་འཛྱིན་ཆྩོས་
རྒྱལ་བཅས་ང་ཚྩོ་ཕ་གཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེ
རྱིང་སྐྱསེ་སརྐ་ཐྩོག་ཚང་མ་རྲུབ་རྲུབ་བས་ཏ་ེའཛྩོམས་པ་
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རེད། དསུ་ཚྩོད་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་བདག་ཁྱི་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་དབྲུ་བཞུགས་དང་། ང་རང་ཚྩོ་གངས་ཅན་པའྱི་
རྱིས་སྲུ ་མ་ཆད་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཚང་མའྱི་དབྲུ ་འཛྱིན་
བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་ཞལ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་ཐྲུགས་བསྐྱདེ་སྨ ྩོན་ལམ་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དག་ེལྲུགས་ཆྩོས་ཚྩོགས་སྦྱིན་བདག་
གྱི ་གས་ཤྱིག་ཡྱི ན་དསུ་དགེ་ལྡན་གྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི ་
མཁན་པྩོ་ལས་ཟྲུར་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་འདགུ ཁྱི་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་དབྲུ ་བཞུགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སྒྲུབ་ཆྩོག་བདནུ་ཕག་
གཅྱིག་རྱིང་གནང་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཆྩོ་ག་ད་ེ༸གྩོང་
ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོའྱི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཞསེ་༸གྩོང་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོར་དག་སྣང་བྱུང་བའྱི་ཆྩོས་འཁྩོར་ཞྱིག་
ཡྩོད།
 དག་སྣང་ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་ལྷ་སའྱི་ལྩོཀ་
ཨེཤ་ཝར་དང་། མངའ་རྱིའྱི་ཇྩོ་བ ྩོ་ཝ་ཏྱི་བཟང་པ ྩོ། 
སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོས་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་
གནང་སྟ་ེའཕགས་པ་ཆེ་གསྲུམ། ཞསེ་གསྲུང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། 
འཕགས་པ་ཆེས་གསྲུམ་རྟནེ་གྱི ་གཙྩོ ་བ ྩོར་བཞག་སྟ་ེ
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལགྗས་གཉནེ་གནང་སབྐས། དག་
སྣང་མྱི ་འད་བ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་ནས་བཟྲུང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་དབང་ལྲུང་
ཁྱིད་ད་ེདག་བས་ནས་གང་ལརྟ་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་

ནས་བཟྲུང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོ་ག་འདྱི་༸རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུཕངེ་ན་རྱིམ་གྱི་ཕ་ཆྩོས་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ད་ེརྱིང་གྱི ་བརྟན་བཞུགས་འདྱི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ནང་
ཡྩོད་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་གནང་བ་རེད། ༸གྩོང་
ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་ཐྲུགས་བསྐྱདེ་ལ་བརྟནེ་མྱི ་འད་བ་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་ར ྩོ་ར་ེའཆང་
སྟག་བག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་གསང་བ་
རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོ་ག་ཆ་ཚང་ཐྩོབ་ཡྩོད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་རྒྱ་
གར་ལ་བསླབེས་ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོས་འཁྩོར་
གཙྩོ་ཆེ་བ་ད་ེདག་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་ཁྱིད་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་
བའྱི་དཀྱིལ་འཁྩོར་གཙྩོ ་ཆེ་བ་ད་ེདག་བསྙནེ་པ་བཏང་
བ་ད་ེའད་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་སྟག་བག་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེའྱི་སྐ་ུམདནུ་ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཞུ་སབྐས་ཕལ་ཆེར་
དབང་གང་དང་གང་ཞུས་པ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་
མཚན་མ་བྱུང་། ད་ེདསུ་ད ྩོ་སྣང་གང་ཡང་མེད། རྨྱི་ལམ་
ཞྱིག་བཏང་བྱུང་བསམ་པ་ལས་དྩོ་སྣང་གང་ཡང་མེད། 
རསེ་སྲུ་ཡྩོངས་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་དང་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་
སབྐས་ད་ེདག་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ཅསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་མྩོང་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་
ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གནང་བ་རེད།
 ད་ེརྱིང་གྱི ་བརྟན་བཞུགས་འདྱི་ཡང་བ ྩོད་

ལྗ ྩོངས་ལྷ་མྱི ་ཟྲུང་འབལེ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་
གནང་བ་རེད། གང་ལརྟ་གཙྩོ་བ ྩོ་དད་པ་དང་། ཡང་
སྒ ྩོས་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་དང་སགྔས། རས་གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་
ཚེ་སྱིང་རྒྱྱུར་རྟནེ་འབལེ་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་
གྱི་རེད། གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་བསེ་འཁྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་
མྱི ་མང་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་
བཅས་བྩོད་རྱིགས་སྤྱི་བ ྩོ་གནམ་བསྟན་ཡྩོངས་སྲུ་རྩོགས་
པས་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་བླ ྩོ་འགལེ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཚེ་
རབས་མང་པ ྩོའྱི་ལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་གྱི་འབལེ་བ་ཟརེ་བ་
ད་ེཕར་བཞག ཚེ་འདྱི་གའྱི་མཐྩོང་ཆྩོས་ཆ་ནས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལརྟ་ཧ་ལམ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱིས་ངྩོས་
ལ་ཡྱིད་ཆེད་བས་ནས་བླ ྩོ་འགལེ་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ད་ལ་ྟབར་ད་ུངྩོས་རང་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ལ་བསླབེས་ཡྩོད། 
ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་གཟྲུགས་པྩོ་བད་ེཐག་ཆྩོད་ཡྱིན། ངས་
སནྨ་པ་བསྟན་མྩོང་ཡྩོད། སནྨ་པས་ད་དངུ་ལྩོ་ ༢༠ ལགྷ་
སྡ ྩོད་རྒྱྱུར་ཐ་ེཚྩོམ་མྱི ་འདགུ ཟརེ་ནས་ད་ེའད་ཤྩོད་ཀྱི་
འདགུ དརེ་བརྟནེ། ཧ་ལམ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ནས་ད་དངུ་ལྩོ་
བཅྱུ་ཕྱིན་ན་ལྩོ་དགུ་བཅྱུ་རེད། ད་ལ་ྟའདྱིར་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་
ལྩོན་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་བདེ་ཀྱི་འདགུ་པ་ལརྟ་རསེ་མ་ངྩོས་རང་
ལྩོ་དགུ་བཅྱུ་ལ་བསླབེ་སབྐས་དགུ་སྟ ྩོན། ཟརེ་བའྱི་རྟནེ་
འབལེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བདེ་ཤྩོག་ཨང་། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་སྤ ྩོ་
བ ྩོ་སྤ ྩོ་མྩོ་ཚྩོས་རྱིག་པ་བསྒྱིམས་ནས་འཆྱི ་བདག་གཤྱིན་ར་ེ
ཡྩོང་གྱི་འདགུ་ཀང་ཨམ་གཙྱིགས་བསམྡས་ཏ།ེ ༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལྩོ་དགུ་བཅྱུའྱི་དགུ་སྟ ྩོན་བར་ད་ུབསདྡ་ཐྲུབ་
པ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་བསམ་ནས་སེམས་ཤུགས་སྐྱདེ་ཤྩོག་ཨང།
ད་ལ་ྟབ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ལ་རང་དབང་མེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དསུ་ས་ཁྲུག་ལྲུང་ཁྲུག་ད་ེའདར་ད་ེརྱིང་ངྩོས་
ཀྱི་སྐྱསེ་སརྐ་གྱི་དསུ་དན་ལ་ཚང་མས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་
པ་དང་དགའ་དགའ་སྐྱྱིད་སྐྱྱིད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། ས་
ཁྲུལ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་རང་དབང་མེད་སྟབས་འདྱི་བདེ་
ཆྩོག་གྱི་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་གང་ལརྟ་སེམས་ནང་
དམྱིགས་བསལ་དད་པ་དང་འདནུ་པ་ར་ེགཅྱིག་ཡྩོད་པ་
ཡྱིན་དསུ། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་
ཚྩོར་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ད་
ལ་ྟབར་ད་ུང་ཚྩོ་བ ྩོད་གངས་ཅན་པ་ཧ་ལམ་སྤྱི་བ ྩོ་གནམ་
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བསྟན་ཡྩོངས་སྲུ ་རྩོགས་པས་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་ཀང་
རྲུང་མེད་ཀང་རྲུང་། གང་ལརྟ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཞནེ་ཁྩོག་
དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཐྩོག་ལ་ཚང་མས་སེམས་
ཤུགས་དང་འདནུ་པ་གཅྱིག་མཐྲུན་རེད་འདགུ ང་ཚྩོ་
བ ྩོད་ཀྱི་མེས་པ ྩོ་རྣམ་པས་དའེྱི་དསུ་དའེྱི་ཚེ་འཛམ་གླྱི་སྤྱི་
ཚྩོགས་སྤྱིར་བཏང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་ལ་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་དགུའྱི་གྩོང་
ལ་བརྱིས་ན། ལྲུང་པ་གཞན་ཚྩོར་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆྱུད་
ཚད་ད་ེཙམ་མེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་སྩོ་སྩོར་
བ ྩོད་ཡྱིག་ཡྩོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆྩོས་སྒྱུར་རྒྱྱུ ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་བ ྩོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡྩོད། དངེ་
སང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་
ད་ེཚྩོའྱི་གས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་ན ྩོར་མ་འཁྲུལ་བ་གཅྱིག་
འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ཐྲུབ་མཁན་གྱི་སྐད་ཡྱི ག་ད་ེབ ྩོད་
ཡྱིག་གཅྱིག་པྲུ་རེད་འདགུ ལེགས་སྦར་ད་ཡྩོད་མ་རེད། 
མཁས་པ་རེ་ཟྲུང་གྱིས་ལེགས་སྦར་ཕན་བྲུ ་ཤེས་པ་མ་
གཏྩོགས་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད། ཧྱིན་དྱིའྱི་ནང་མེད། རྒྱ་
ཡྱིག་ནང་དངྩོས་གནས་བས་ན་བ ྩོད་ལ་ནང་ཆྩོས་མ་དར་
གྩོང་ཆེན་པ ྩོ་རྒྱ་ཡྱི ་ཡྲུལ་ལ་ལྩོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་གྩོང་ནས་
ནང་ཆྩོས་དར་བ་རེད། གཞུང་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བསྒྱུར་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཙྩོ་ཆེ་
བ་བསྟན་འགྱུར་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གཞུང་ད་ེཚྩོའྱི་གས་མང་
པྩོ་ཞྱིག་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་ལས་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་མེད། 
ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་པ་ཚྩོས་བརྩོད་པ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་
ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རྒྱ་སདྐ་ཀྱི་བར་རྙྱིང་པ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་
སྟབས་ཕན་བྲུ་གྩོ་ཁག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་བཤད་ཀྱི་འདགུ གང་
ལརྟ་ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་སྩོ་སྩོས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་མ་བས་ན་ད་ེག་རེད། སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ན་བ ྩོད་ཡྱིག་
གྱི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ཚྱུལ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་
ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ནང་གྱི ་བརྟག་སྒ ྩོམ་སྤྩོད་
གསྲུམ་ཞུས་ནའང་འགྱིག་འདགུ
 གང་ལརྟ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གཅསེ་ན ྩོར་
རེད། ཅསེ་ཕལ་ཆེར་བརྩོད་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ

བཞྱིན་ལ་ྟགྲུབ་ཀྱི་སྐ ྩོར་ད་ེཚྩོའྱི་གས་སྔ ྩོན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་
པ་ད་ེདག་གྱིས་རྱིག་སྟ ྩོབས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་དཔད་པ་བདེ་
རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེདག་གྱི་
རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་རལ་ནས་ཐྩོན་པའྱི་ལེགས་བཤད་ལེགས་
སྦར་གྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཐྩོག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་བ ྩོད་ཡྱི ག་ནང་
བསྒྱུར་བ་ཙམ་མ་ཟད། བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གཞུང་
ད་ེདག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་ཀླ ྩོག་དབེ་རང་ལ་རྱིས་ནས། 
མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་བདེ་
དགྩོས། ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེསྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
སྤྱི་དང་ཡང་སྒ ྩོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་
འདྱི་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་
རྒྱལ་བསྟན་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་ད་ེཕལ་ཆེར་ང་ཚྩོ ་

བ ྩོད་པ་ཚྩོས་བས་པ་ད་ེཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེ
དང་འབལེ་ནས་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཡྲུལ་གྲུ ་ད་ེདག་གྱི ་ནང་
གང་ལ་གང་ཙམ་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ཧྩོར་གྱི་ཡྲུལ་གྲུ་ཁག་
ད་ེས་ྔཡྱིན་ན་མཁས་པ་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་
རང་ཚྩོ ་བ ྩོད་གངས་ཅན་པ་ཚྩོས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཐྩོག་བསམ་
བླ ྩོ་བཏང་ན། སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་རྨྩོངས་ཞནེ་གྱི་སདྐ་
ཆ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཞནེ་ཁྩོག་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ
 ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་།  ཞསེ་པ་ལརྟ་རསེ་སྲུ་འབང་ནས་
དད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེང་ཚྩོས་

མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁྩོག་ད་ེརྨྩོངས་ཞེན་གྱི་ཞེན་ཁྩོག་ཙམ་
མྱིན་པར། རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་ཞནེ་ཁྩོག་བས་ཏ་ེའཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཕན་ཐྩོགས་བེད་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ཞྱིག་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་གང་
ལ་གང་ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་
འདགུ ད་ེངྩོས་རང་ལ་དངྩོས་སྲུ་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༠ 
ལགྷ་གྱི་ནང་འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་ཉམས་མྩོང་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚྩོ ་གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་མས་སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་
དང་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
དག་དངྩོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་ཕན་
ཐྩོགས་གཏྱིང་ཟབ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏ་ེ
ཤེས་པ་བས་ནས། སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐྲུན་མྱིན་རྱིག་

གཞུང་དང་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ཚང་མས་
ཧུར་ཐག་བས་པ་རེད། ད་དངུ་ཡང་ཚང་མས་ཧུར་
བསྐྱདེ་གནང་རྩོགས་གནང་། ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེེས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ལ་ཕག་རྟགས་
གང་དགྩོས་ཞསེ་དྱིས་མཁན་བྱུང་། ངྩོས་ལ་ཕག་རྟགས་
གང་ཡང་དགྩོས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ ངྩོས་ལ་ཕག་རྟགས་ཡག་
ཤྩོས་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་རེ་འདནུ་བས་པ་ད་ེསྟ ྩོང་སདྐ་མྱིན་པ་
ལྩོ་མང་པ ྩོ་ཉམས་མྩོང་བསགས་པའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞྱིག་ཡྱི ན་མ་
གཏྩོགས། ལྩོ་གསྲུམ་ཕྩོགས་གསྲུམ་ལ་སངས་རྒྱས་པར་
ཤྩོག ཟརེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ་དང་ཚེ་གཅྱིག་ལྲུས་གཅྱིག་ལ་སངས་
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རྒྱས་པ་ཤྩོག་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚྩོའྱི་གས་ང་ཁ་ཧམ་པ་ཚ་བ ྩོ་རེད་
མ་གཏྩོགས། ད་ེཚྩོའྱི་གས་སྟ ྩོང་སདྐ་ཕན་བྲུ་འདགུ ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་མྱི ་འདགུ བསལྐ་ཆེན་ནས་བསལྐ་ཆེན་ཟརེ་བ་ཡྱིན་
ན་སེམས་ནང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱསེ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ དངྩོས་
གནས་རེ་བ་བརྒྱབ་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ག་ཏ་ེ
ག་ཏ་ེཔཱ་ར་ག་ཏ་ེཔཱ་ར་སམ་ག་ཏ་ེབྷ ྩོ་དྷྱི་སྭ་ཧཱ། ཞསེ་བརྩོད་
སབྐས་ཐགེ་ཆེན་ཚྩོགས་ལམ་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཕལ་ཆེར་མྱི ་ཡྩོང་
ངམ་བསམ་པ་དང་། གཞྱི་གནས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཕན་བྲུ་
བྱུང་ན་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེདག་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་རེད།
 ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེང་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ནས་
བདག་ཉར་བས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་
ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐྩོགས་
བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་ཏན་ཏན་འདགུ ད་ེང་ཚྩོས་བདེ་
སྤྩོད་ཡག་པྩོ་བདེ་ཐྲུབ་དང་མ་ཐྲུབ། བདེ་སྤྩོད་བདེ་

སྟངས་ད་ེཡང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་འཚམ་པ་
ཞྱིག་བདེ་ཐྲུབ་དང་མ་ཐྲུབ་ད་ེང་ཚྩོར་རག་ལྲུས་ཡྩོད། 
དརེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་དགྩོངས་པ་བཞསེ། ངྩོས་ལྩོ་རས་
འགྩོ་གྱི་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྩོན་སྐྱསེ་ད་ེདག་གྱིས་
ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་བླ ྩོ་དད་བདེ་མཁན་ཚྩོས་མྱི ་རས་
པ ྩོ་འདྱིས་འདྱི་འད་ཟརེ་གྱི་འདགུ་བསམས་ཏ་ེཚང་མས་
ཧུར་ཐག་བདེ་དགྩོས། འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་སྐྱསེ་སརྐ་རྟནེ་
འབལེ་གྱི་ལག་རྟགས་ཡག་ཤྩོས་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ད་ེབྱུང་
ན་ངྩོས་རང་བླ ྩོ་ཚྱིམ་པ་ཡྩོང་ངསེ་རེད། ང་ཚྩོ་ཐྲུག་པའྱི་
སབྐས་སྐྱབས་སྲུ་མཆྱི། ཟརེ་རྒྱྱུ ་དང་། ངྩོ་ཐྩོག་སྩོ་སྩོའྱི་
ཉྱིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྱིག་གྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་སྟངས་ནང་ད་ེཙམ་
གྱི་ཚྩོར་བ་མེད་པ་བས་ཏ་ེབསདྡ་ན་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་
མེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེཡག་
པྩོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་ཁ་ནས་འད་ཆགས་པྩོ་བཤད། ལག་
ལེན་གྱི་ཐྩོག་ནས་མེད་ན། སྩོ་ནམ་གྩོང་པའྱི་དཔ་ེལ་ལྟ ྩོས། 

ཞསེ་པ་ལརྟ་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
མྱི ་འད་བའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་
ལརྟ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཁ་ནས་ཆྩོས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་
གྱི་ཐྩོག་གྩོ་ལྡ ྩོག་པ་ཟརེ་ན་མྱི ་འདགུ ཆྩོས་ནང་བཤད་
པ་བཞྱིན་ངྩོ་ཤེས་པ་བས་ནས་འགྩོ་མཁན་མྱི ་འདགུ ད་ེ
ཚྩོ་ནྱི་རང་བླ ྩོ་རང་ལྐ ྩོག་ཏུ་མ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་དསུ་ང་ཚྩོས་
ཞྱིབ་འཇྲུག་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཕྱི་རྟག་
ཏུ་ཡྱི ན་མདྩོག་མདྩོག་དང་ནང་རྟག་ཏུ་གང་ཡང་མེད་
མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ན། སྐྱག་རྲུན་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། མགྩོ་
སྐ ྩོར་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེཁྱྩོན་ནས་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་མ་རེད། 
འདྱི་ངྩོས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་བརྟན་བཞུགས་གནང་སྟ་ེགསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
ཡྱི ན་སྟབས་ངྩོས་རང་ཡང་བླ ྩོ་ཁྩོག་ཕན་བྲུ ་ཆེ་རྲུ་ཕྱིན་ 
སྩོང་། ད་ེདགྩོངས་པར་བཅང་ཨ། ད་ག་ཡྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ 
མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་གསྲུང་
ཆྩོས་རྭ་བར་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ངྩོས་ནས་གྩོ་སྒྱིག་འཐྲུས་གཙང་གནང་
ཐྩོག་ས་ྔད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་
ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་
ཚྩོགས་ཡྩོད། ད་ེཡང་སྐ་ུམགྩོན་རྣམ་པས་སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་
ལ་རྟནེ་འབལེ་ཞུ་བའྱི་གསྲུང་བཤད་དང་བྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་
གར་ཚྩོགས་པ་སྩོགས་ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟ ྩོན་གྲུབ་
རསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ནམ་རྒྱྱུན་ངས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་
སབྐས་གྩོ་སའྱི་རྱིགས་ད་ེདག་བཤད་ཀྱི་མེད། ཚང་མར་
ཆྩོས་གྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་ལནྷ་རྒྱས་ཞསེ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཆྩོད་གྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་ལནྷ་རྒྱས་ཚྩོར་ཞུ་རྒྱྱུར། མྱི ་རན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།27

ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ལྩོན་པ་ཞྱིག་གྱི ་སྐྱསེ་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱི་
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་བརྱིས་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་
ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་ནས་གྩོགས་པྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་
ཡྩོད་པ། ནམ་རྒྱྱུན་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་གནང་མཁན་
ངྩོ་ཤེས་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཆེད་མངགས་ཕབེས་ཡྩོད་པ་ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་ཚྩོ་དང་། མཁན་པྩོ་ལས་
ཟྲུར་རྣམ་པ་ཚྩོ་དསུ་ཚྩོད་འདྱི་དང་སྟབས་བསྒྱིགས་ནས་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་པ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
བགསེ་སྩོང་རེད། སྐ་ུམཉལེ་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ཤ་ཚ་དང་གྩོགས་པྩོའྱི་འད་ུཤེས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ངལ་བ་
དང་ལེན་བས་ནས་ཕབེས་པ་རེད། ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་ནས་ཕབེས་
པའྱི་སྤ ྩོ་ལགས་ཁྩོང་ལ་མཚྩོན་ན། བགསེ་སྩོང་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སེམས་ཤུགས་བས་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་པ་
རེད། ང་གཉྱིས་གྩོགས་པ ྩོ་ཉ་ེབ ྩོ་ཡྱིན། མཚམས་རེ་ངདེ་
གཉྱིས་བསམ་ཚྱུལ་མ་མཐྲུན་པ་བྱུང་སབྐས་ཁ་རྩོད་ཐྲུག་
སྟ་ེཁྩོང་གྱིས་ང་ལ་བསྩོ་རྒྱག་སྙྱིང་འདྩོད་ཀྱིས་འདགུ་ཅསེ་
ཟརེ་གྱི་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་མཐྩོང་སྩོང་ངམ། ཁྩོང་གྱི་
ཞལ་རས་ད་ེཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་མྱི ་འདགུ་གམ། ཞསེ་ཞལ་ཤྩོབ་
དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 འདྱིར་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་བླ ྩོན་ཆེན་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་གྱི་བླ ྩོན་ཆེན་སྩོགས་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་ནས་ཤ་ཚ་དང་
སྙྱིང་ཉ་ེབ ྩོས་གསྲུང་བཤད་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བྩོད་རྱིགས་ཆྩོལ་ཁ་གསྲུམ་ནས་གཞས་སྣ་
ཁབ་སྟ ྩོན་དང་། ཟླྩོས་གར། བྩོད་རྱིགས་སླ ྩོབ་ག་ྭབཅས་
ནས་དགའ་སེམས་འཁྩོལ་བའྱི་ངང་ནས་གཞས་སྣ་
ཁབ་སྟ ྩོན་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འཁབ་
སྟ ྩོན་པ་ཨ་ཅག་ལགས་ཚྩོས་རྒྱབ་ལ་པགས་ཚག་གྩོན་
འདགུ བས་ཙང་པགས་པ་ད་ེམཐྩོང་སབྐས་དགུན་ཁ་
ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ད ྩོ་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི་
རེད། དབར་ཁ་ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་སབྐས་འདྱིར་ད་ེའད་ཞྱིག་
གྩོན་དསུ་ཚ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཞ་ེདགས་མེད་དམ་སམྙ་གྱི་འདགུ 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཚང་མས་ང་ལ་བསྔགས་བརྩོད་གནང་གྱི་
ཡྩོད་པ་རེད། དྩོན་སྙྱིང་ངྩོས་རང་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་
ཀྱི་རསེ་བང་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་རེད། གལ་ཆེ་ཤྩོས་གཅྱིག་

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དཔལ་ནཱ་
ལེཎ་ནས་མར་བརྒྱྱུད་པའྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཟབ་
པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞསེ་ཟརེ་སབྐས། ཟབ་པ་ད་ེསྟ ྩོང་ཉྱིད་
ཀྱི་ལ་ྟབ་དང་། བདག་མེད་པའྱི་ལ་ྟབ་རེད། རྒྱ་ཆེ་བ་ནྱི་
གཞན་ཕན་བང་ཆྱུབ་སེམས་རེད། ད་ེགཉྱིས་ངྩོས་རང་
གྱིས་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐྱིལ་ད་ུབཟྲུང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེགཉྱིས་
ཉམས་ལེན་བས་པའྱི་ལག་རསེ་ལ་སེམས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་སྟངས་མྱི ་འད་བས་སེམས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་ཅྱིག་ཆགས་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཇྱི་ཙམ་གཞན་ཕན་གྱི་བླ ྩོ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་
ཚྩོད་ཀྱིས་སྩོ་སྩོའྱི་སེམས་ནང་དངངས་སྐག་ད་ེཉུང་ད་ུ
འགྩོ་གྱི་འདགུ ད་ེབཞྱིན་ད་ུཟབ་མྩོའྱི་ཕྩོགས་ནས་ཇྱི་ཙམ་
གྱིས་བདག་མེད་པའྱི་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་བསླབེས་པ་ཡྱི ན་ན་
ཆགས་སངྡ་གྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་ནསུ་པ་ད་ེཚྩོ་ལངྒ་ཕྲུག་འཕྲུ་
ཤྩོར་བ་ལ་ྟབྲུ་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ངྩོས་རང་གྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིར་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ད་ེརང་བས་པ་ཡྱིན་ལ། ཉམས་ལེན་ཡང་
དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན། སྩོ་སྩོར་ཉམས་མྩོང་ཕན་བྲུ་
ཞྱིག་ཡྩོང་བ་འདྱི་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པའྱི་འགྩོ་
བ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་སྡགུ་བསལྔ་
མྱི ་འདྩོད་པ་དང་། བད་ེབ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་
རེད། སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་འགྱུར་རེད། སྡགུ་
བསལྔ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚྩོས་བཟྩོས་ཀྱི་འདགུ  ཡ་
མཚན་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་རེད།
 སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་བཞྱིན་ད་ུསྡུག་བསྔལ་

མང་པྩོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚྩོ་མྱིས་བཟྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེའད་
ཡྱིན་ཙང་། ང་རང་ཚྩོ་མྱིར་རྣམ་དཔྩོད་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་
འདྱི་སེམས་མ་འདལུ་བའྱི་གཞན་དབང་ད་ུསྩོང་བ་ཡྱིན་
ན་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕྲུང་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད་པ། མྱིའྱི་རྣམ་
དཔྩོད་ད་ེགཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་གྱི་གལ་ལ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངེསེ་པ་ཐྩོབ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ངྩོས་རང་མྱི ་ཕལ་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་ནང་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཀྱི་ཡྩོད་
མ་གཏྩོགས་ངྩོས་རང་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ལ། 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ངྩོས་ལ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་རེད་ད།ེ ངྩོས་རང་སྤན་རས་གཟྱིགས་ག་
ནས་ཡྱིན། མྱིག་གསལ་པྩོ་མྱི ་འདགུ་ལ་པྲུས་མྩོའང་ན་
གྱི གང་ལརྟ་ངྩོས་རང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་ནང་གྱི་
མྱི ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཤ་རྲུས་འད་ུབདེ་ཀྱི་ཕྲུང་པ ྩོ་ཡྩོད་
པ་མྱི ་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཡྩོད། ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་བླ ྩོ་ཡྩོད་
པ་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་སྩོ་
སྩོས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་། འབད་བརྩོན་བས་ན་འགྱུར་བ་
ཐབེས་རྒྱྱུ ་འདགུ བས་ཙང་ངྩོས་རང་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུའྱི་ནང་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྩོ་སྩོས་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་དང་ལགྷ་བསམ་གཉྱིས་ཟྲུང་
ད་ུའབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱི ན་ན་མྱི ་
ཚེར་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་། སྩོ་སྩོའྱི་
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ཉམས་མྩོང་ལ་གཞྱིགས་ནས་ས་ཆ་ག་པར་ཕྱིན་རྲུང་
མྱི ་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་
ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེསངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སྟངེ་ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཆྩོས་དད་མེད་
མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། མྱི ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེགང་ཡྩོད་
རེད་ཟརེ་ན། ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་དསུ་ནས་མའྱི་བར་ེབས་

ང་ཚྩོ་འཚྩོ་བ་རེད། དརེ་བརྟནེ་མྱི ་གདགུ་རྱུབ་ཆེན་པ ྩོའྱི་
གས་ཀྱི་སེམས་གཏྱིང་ལ་མའྱི་བརེ་བས་བསྐྱངས་པའྱི་
ཚྩོར་བ་ད་ེཡྩོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་
བད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་ན་ལྲུས་
བད་ེཐང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བའྱི་
གནད་འགག་ད་ེསེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེགང་ཞྱིག་གྱིས་དཀྲྲུག་
གྱི་ཡྩོད་རེད། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེགནམ་གཤྱིས་ཚ་གང་
གྱིས་དཀྲྲུག་པ་མ་རེད། མྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་དཀྲྲུག་པ་
མ་རེད། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདཀྲྲུག་མཁན་ངྩོ་མ་ད་ེརང་
གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ལ་དངངས་སྐག འཇྱིགས་སྣང་། ཐ་ེ
ཚྩོམ། དྩོགས་པ། མ་དགའ་བ་བདེ་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་དཀྲྲུག་གྱི་ཡྩོད། འདྱིས་སྐྱ་ེབ་ཕྱི་མ་སདྐ་ཆ་
བཤད་ཀྱི་མེད།
 ཆྩོས་ལྲུགས་སྩོ་སྩོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་ཐྩོག་ནས་

མ་འྩོངས་པའྱི་ཐྩོབ་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེདང་ང་
ཚྩོ་འདསེ་ཀྱི་མེད། ད་ེདང་མ་འདསེ་པ་བས་ནས་མྱི ་ཚེ་
འདྱིར་ཚང་མར་བད་ེསྐྱྱིད་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་
སྡགུ་བསལྔ་འདྩོད་ཀྱི་མེད་། བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ད་ེསེམས་
ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདཀྲྲུག་མཁན་ད་ེཤེས་པར་བས། ད་ེསྨ ྩོན་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་གྱི་མ་རེད། མྱི ་ལ་སྐྱབས་འཇྲུག་
ཞུས་ནས་མྱིའྱི་སྐྱབས་འཇྲུག་གྱི ་བྱིན་རླབས་ཐྩོག་ནས་

སེལ་ཐྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔརེ་ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
པ་ཞྱིག་གྱི་ངྩོས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚྩོ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་
རསེ་སངས་རྒྱས་བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་ཚྩོའྱི་ཐྲུགས་རའེྱི་
བྱིན་རླབས་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོའྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་གྱི་ཡྩོད་
ན། ང་ཚྩོ་ཚང་མར་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས་
སྡགུ་བསལྔ་ཅན་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་
ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་གངས་མེད་ཅྱིག་
ཡྩོད། དསེ་ཕན་གྱི་མྱི ་འདགུ བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གསྲུང་མཁན་ཞྱིག་རེད། བཅྩོམ་ལནྡ་
འདས་ཁྩོང་རང་གྱི་ཞལ་ནས། ཐྲུབ་རྣམས་སྡྱིག་པ་ཆྱུ་
ཡྱིས་མྱི ་འཁྲུ་ཞྱིང་། །འགྩོ་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གྱིས་མྱི ་
སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རྟ ྩོགས་པ་གཞན་ལ་སྤ ྩོ་མྱིན་ཏ།ེ ཆྩོས་
ཉྱིད་བདནེ་པ་བསྟན་པས་གྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞསེ་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གྱིས་བསལ་ཐྲུབ་ཀྱི་མ་

རེད་ཅསེ་དང་། སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་ད་ེཆྱུས་འཁྲུ་ཐྲུབ་ཀྱི་
མ་རེད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཁྩོང་རང་གྱི་ཐྲུགས་རྒྱྱུད་ལ་
ཡྩོད་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ད་ེདག་ང་ཚྩོ་ལ་གསྩོལ་རས་གནང་སྟ་ེ
ང་ཚྩོའྱི་སྡགུ་བསལྔ་སེལ་བ་ཞྱིག་གནང་ཐྲུབ་ཀྱི་མེད་ཅསེ་
གསྲུངས་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ང་རང་ཚྩོའྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་འགྩོ་སྟངས་ད་ེབཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་
བ་དསེ་སྩོ་སྩོའྱི་སེམས་ཀྱི་འགྩོ་སྟངས་ད་ེཚྩོ་ཤེས་པ་བས། 
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཤེས་པ་བས། ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་ཚན་རྱིག་པ་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་རལ་ཡྩོད་པ་ད་ེ
ཚྩོའྱི་གས་ཀྱིས་ Quantum Physic ཟརེ་བ་ཞྱིག་བཤད་
ཀྱི་ཡྩོད།
 སེམས་ནང་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་སབྐས་ནང་པའྱི་
གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལརྟ་ན་བདནེ་འཛྱིན་གྱི་སྤྩོས་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བདེ་ཀྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་སྐྱསེ་ནས་
ཆགས་སངྡ་སྐྱསེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཉམས་མྩོང་ཅན་གྱི་ཚན་རྱིག་
པ་ཚྩོས་ད་ེཧ་ཅང་འད་བ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདགུ ཡྲུལ་
གྱི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བལསྟ་ནས་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་
ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱི ད་ཀྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཞེ་སྡང་སྐྱ་ེ
གྱི་ཡྩོད་པ་བཤད་ཀྱི་འདགུ བས་ཙང་འདྱི་ཆྩོས་ཡྩོད་
མྱིན་སདྐ་ཆ་མ་རེད། མྱི ་ཚང་མར་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་
ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་བཅྱུ་ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་སྡུག་བསལྔ་ཡྩོད་རེད་
ད།ེ སྡགུ་བསལྔ་ད་ེཆྱུང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་དང་
ནསུ་པ་ཚང་མར་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་གང་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཟརེ་
ན། ངྩོས་ཀྱི་ཉམས་མྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཆགས་
སངྡ་སྐྱ་ེབའྱི་རྐནེ་ད་ེའད་ཞྱིག་འདགུ དའེྱི་འགལ་ཟླ་ད་ེ
བམས་བར་ེདང་ད་ེཚྩོའྱི་གས་ཀྱི་བདེ་ཀྱི་འདགུ་ཅ་ེཟརེ་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་ཕར་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་
པ་གང་ཡང་མ་རེད། ངྩོས་རང་ཉམས་མྩོང་ཕན་བྲུ་
ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱྱུས་ཡྩོད་བས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། བྱིན་
རླབས་སྤད་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ངྩོས་རང་ལ་ཉམས་མྩོང་
ཡྩོད་པ་ད་ེམྱིར་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། བཤད་སྟངས་ད་ེཡང་
བླ ྩོ་སྦྲུག་སྲུག་ད ྩོགས་པྩོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
པ། བྩོད་པའྱི་ཆྩོས་པ། ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་མཁན་ཞསེ་
ད་ེཚྩོ ་རྐང་རྐང་ཐྩོག་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་མྱིན་པར་འཛམ་
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གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི ་རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པའྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་བཅྱུ་ཚང་མར་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། རྣམ་དཔྩོད་ཡྩོད་
ཙང་ངྩོ་སྤྩོད་བས་ན་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེབདེ་སྤྩོད་བདེ་ཐྲུབ་ཀྱི་
རེད། ཕྱི་རྩོལ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད། དྩོ་
སྣང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་འགྩོ་སྟངས་
དང་བད་ེསྡགུ་གྱི་འགྩོ་སྟངས་ད་ེཚྩོར་ང་ཚྩོ་གྩོ་བསྡརུ་བདེ་
སབྐས་ད་ེདག་ར་འཕྩོད་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་ནས་ཕྱི་རྩོལ་པ་
ཚྩོ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པྩོ་བདེ་ཀྱི་འདགུ བས་ཙང་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་འདསུ་པའྱི་གྩོགས་པྩོ་མང་ཆེ་བ་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོ ་
དང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད།  དའེྱི་ནང་
ཚན་ནས་ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་ཞསེ་མྱིང་འད་མྱིན་མང་པ ྩོ་
ཡྩོད། མྱིང་མྱི ་འད་བ་ད་ེཧ་ལམ་མཐར་གཏུགས་ན་ཞྭ་
མྩོའྩོ་ཚྩོས་གཞྱི་མྱི ་འད་བ་དང་བཟྩོ་ལ་ྟམྱི ་འད་བ་ལ་བརྟནེ་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་འདགུ ད་ེབབ་
ཆྱུང་རེད། ང་ཚྩོ་དངྩོས་གནས་དང་གནས་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྟངེ་སབ་མཐྲུག་ཕརེ་བའྱི་ལ་ྟགྲུབ་ད་ེནཱ་ལེནྡ་ནས་
བརྒྱྱུད་པ་ཞྱིག་རེད། བསྟན་པ་སྤྱི་ཚན་དང་གང་ཟག་སྒ ྩོ་
ཚན་གྱི་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་ང་ཚྩོ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་མང་པྩོ་བཤད་
པ་འདྱི་གང་ཟག་སྒ ྩོ་ཚན་སངྒ་ནས་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་
བསྟན་པ་སྤྱི་ཚན་ཐྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་རེད། གང་
ཟག་སྒ ྩོ་ཚན་གསྲུངས་པ་འདྱི་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ཁམས་དང་མྩོས་པ། ར་རླྲུང་ཐྱིག་ལེའྱི་གནད་
འགག་ལ་བརྟནེ་ནས་གསྲུང་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ བས་
ཙང་ང་རང་ཚྩོ་སྒརེ་སྩོ་སྩོ་དབང་པ ྩོ་དང་། ཁམས་དང་
མྩོས་པ། ར་རླྲུང་ཐྱིག་ལེའྱི་གནས་ཚྱུལ་དང་སྦྲལེ་ནས་
ལགྷ་པའྱི་ལ་ྷབ་ེབག་པ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེགང་ཟག་སྒ ྩོ་ཚན་རེད་འདགུ  བསྟན་པ་སྤྱི་
ཚན་ནྱི་བདནེ་གཉྱིས་དང་བདནེ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དང་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ད་ེཚྩོ་བསྟན་པ་སྤྱི་ཚན་རེད། ད་ེ
ཚྩོ་བཤྩོད་ཀྱིན་བསདྡ་ན་འབལེ་བ་མྱི ་འདགུ་སྟ།ེ ད་ེརྱིང་
འདྱིར་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་། ལགྷ་པར་སླ ྩོབ་ཕྲུག་མང་པྩོ་
ཞྱིག་འདསུ་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་གྩོགས་པ ྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདསུ་
ཡྩོད་སྟབས་བཤད་འདྩོད་བྱུང་། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ངྩོས་
ཀྱིས་བས་པ་ཆེན་པ ྩོ་བས་ཡྩོད་པའྱི་བསྟ ྩོད་མངགས་བས་

པ་རེད། ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་གང་རེད་ཟརེ་ན། ངྩོས་རང་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེགང་ལ་གང་ཙམ་གྱིས་བསམ་
བླ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་། ཚན་རྱིག་པའྱི་མཉམ་ད་ུགྩོ་བསྡརུ་བས། 
ཉམས་མྩོང་བར་ེརེས་བས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གང་ཙམ་ཞྱིག་
བཏང་། དའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལྡ་ེམྱིག་གྱི་ཚྩོད་ད་ེནཱ་
ལེཎའྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཚྩོས་གསྲུངས་པའྱི་ལ་ྟགྲུབ་དསེ་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ཀྱི་སྒ ྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེཕ་ེཡྩོང་གྱི་འདགུ 
ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་བསླབེས་སྩོང་། ད་ལ་ྟབར་ད་ུ
གང་ཡྩོང་ཅྱི་ཡྩོང་བས་པ་ཡྱིན། ད་དངུ་ལྲུས་པ ྩོ་བད་ེཐང་
འཚྩོ་བའྱི་རྱིང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། རྒྱྱུན་
ད་ུངྩོས་ཀྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ད།ེ བདག་གྱི་ལྲུས་དང་
ད་ེབཞྱིན་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། །དསུ་གསྲུམ་དག་ེཚྩོགས་
ཕྲུང་པ ྩོ་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ད ྩོན་
གྱི་ཕྱིར། །དངེ་ནས་འཕང་པ་མེད་པར་བཏང་བར་བ། །
ཞསེ་ཉྱིན་ལརྟ་རེ་བཞྱིན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། གང་
ཕན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་རྒྱ་གར་སྐ་ུམགྩོན་མྱི ་
སྣ་གལ་ཆེ་བ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡྩོད། ད་གྱིན་ཁྱདེ་རང་
གྱི་གསྲུངས་སྩོང་། ངའྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་པ་ད་ེཚྩོ་རྒྱ་
གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་ནས་རྙདེ་པའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་ཆ་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད་
པ་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཡྩོད། མཚམས་རེ་
ངྩོས་ཀྱིས་རདེ་མྩོ་དང་སྦྲགས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ལྩོ་
རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བརྱིས་ན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་འཕགས་པའྱི་
མྱི ་ཚྩོ་ང་ཚྩོའྱི་དག་ེརན་རེད། ང་ཚྩོ་དག་ེཕྲུག་རེད། ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་དགེ་ཕྲུག་
ཚྩོ་སྐྱྩོ་བ ྩོ་རང་མེད། ང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་དག་ེརན་ཚྩོ་དངེ་
དསུ་ཀྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཁ་ཆྱིལ་དརེ་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་སྣང་
བ་གཡེང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་རྱིང་གཏྱིང་
ཟབ་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེཚྩོར་ད ྩོ་སྣང་ཆྱུང་ད་ུའགྩོ་གྱི་
ཡྩོད་པ་ལ་ྟབྲུ་འདགུ ད་ེརྱིང་ལྲུས་སྦྩོང་ཡྩོ་གའྱི་ (Yoga ) 
སྐ ྩོར་བཤད་པ་ད་ེཡག་པྩོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་
ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། བར་སབྐས་
ངྩོས་རང་གཏམ་བཤད་ད་ེའད་བདེ་སབྐས་དྱི་བ་ད་ེའད་
ཁ་ཤས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ རྒྱ་གར་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་སྤྱི་ལ་

ཁྱབ་པའྱི་རྙ ྩོག་ག་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་
ད ྩོགས་པ་བདེ་མཁན་ཁ་ཤས་འདགུ ངྩོས་ལ་ད་ེའད་
དྱིས་བྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད་བརྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་ཕན་བྲུ་ཕན་བྲུ་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པས་འཛམ་གླྱིང་
དའེྱི་ནང་རྙ ྩོག་ག་བཟྩོ་མཁན་རེ་བཟྲུང་ཡྩོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་
རྱིང་འཕགས་ཡྲུལ་ད་ུཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ལྲུང་པ་འདྱིའྱི་ནང་འཚར་ལྩོངས་བས། རྱིམ་པས་
ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ལགྷ་ཙམ་གྱི་རྱིང་འཛམ་གླྱིང་
ནང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གལ་ཆེ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ཚྱུགས་
ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་མྱིག་དཔརེ་འྩོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ར་ཆེ་བ་ཚང་
མ་ས་ཆ་འདྱིའྱི་སངྒ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་དགག་བཞག་
གྱི་རྩོད་གླངེ་བདེ་པ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི ་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་
བའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཅྱིག་བསླབེས་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་དསུ་ཚྩོད་
ཅྱིག་གྱི་སངྒ་ལ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་ཡྩོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ
འཛམ་གླྱིང་ཚང་མས་མྱི ག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་རེད། 
འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་མང་གཙྩོ། རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་
གངས་མང་ཤྩོས་ད་ེརྒྱ་གར་ཆགས་ཡྩོད། རྙ ྩོག་ག་ཡང་
མང་པྩོ་ཡྩོད། ཡྱིན་ནའང། ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་
གྱི་ཐྩོག་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་གནས་ཐྲུབ་ཡྩོད། ར་བ་
ད་ེམཐྲུན་སྒྱིལ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱི་གནད་
འགག་མཐྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད། ཡྩོ་ག་
ལྲུས་སྦྩོང་དའེྱི་ཐྩོག་ཐྲུགས་སྣང་གནང་བ་ཡག་པ ྩོ་རེད། 
ད་ེདང་མཉམ་ད་ུཆེ་ས་ནས་ངྩོས་ཀྱི་ནམ་རྒྱྱུ ན་རྒྱ་གར་
གྱི་ར་ཁྱིམས་ད་ེསྱི་ཀུ་ལར་ Secular ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་
མེད་སངྒ་ལ་བཞག་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཡྩོ་ག་སདྐ་
ཆ་བཤད་དསུ་སྱི ་ཀུ་ལར་རྱིས་མེད་སངྒ་ལ་འགྩོ་དགྩོས་
པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུ
རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་ན ྩོར་བྲུ་རེད། དརེ་ད ྩོ་ཕ ྩོག་མ་འགྩོ་བ་བདེ་དགྩོས་པ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ངྩོས་རང་བ་ླརན་མྱི ་
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རན་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་བསླབེས་པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་གྱི་མྱི ་ཚེ་མང་བ་
རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱལ་བ་ཡྱིན། སྩོ་སྩོའྱི་ལ་ྟགྲུབ་ཐྩོག་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ལ་ྟགྲུབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་
ཚྱུལ་དང་གྩོ་རྟ ྩོགས་ད་ེཚྩོ ་རྒྱ་གར་ནས་འབྱུང་བ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་སབྐས་རེ་ངྩོས་ཀྱི་ད་ེའད་བཤད་
ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བྲུ་ཡྱིན། ཞསེ་ཟརེ་གྱི་
ཡྩོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོད་པ་ལྟ་གྲུབ་ད་ེཚྩོའྱི་གས་རྒྱ་གར་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་
རེད། ལྲུས་པ ྩོར་ཆ་བཞག་ནའང་ལྩོ་ངྩོ་ལ་ྔབཅྱུ་ང་གངས་
རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་འབས་དང་ར་ལྱི། ད་ེབཞྱིན་ཅ་པ་ཏྱི་

བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་ལྲུས་པ ྩོ་འཚྩོ་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དསུ་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བྲུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མྱིན། དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་འདྱིར་ད་ེའད་
བའྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་བ་
ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
དངྩོས་པ ྩོ་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་རྐང་རྐང་ལ་མགྩོ་འཁྩོར། ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་ Corruption གང་
ཙམ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་འདྱི་རྒྱ་
གར་བའྱི་ཞབས་འདནེ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དངྩོས་ཡྩོད་

དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་
རྱིང་རྒྱ་གར་རང་ཉྱིད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་བསམ་བླ ྩོ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེཚྩོ ་བསྐྱར་ད་ུཞྱིབ་འཇྲུག་བས་
ནས་བསྐྱར་གསྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ད་ེ
ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ད་ེརྱིང་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་
པའང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བས་ནས་གནའ་རབས་ནས་ང་
ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་དངྩོས་གནས་དང་གནས་བྩོད་པར་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་རྒྱྱུ ་ཆ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཞག་གནང་
ཡྩོད། ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་འདྱིར་ཆ་བཞག་ན་མྱི ་འད་བ་
ཞྱིག་འདགུ དཔལ་ན་ལེཎའྱི་ལ་ྟསྒ ྩོམ་སྤྩོད་གསྲུམ་གྱི་ཐྩོག་

ལ་འགལེ་བ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་དང་བ ྩོད་སདྐ་ནང་ལ་
འགལེ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད། སདྐ་ཡྱིག་
གཞན་གྱི་ནང་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 
ད་ེལརྟ་བསམ་བླ ྩོ་གཏང་ཡྩོང་སབྐས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་བ ྩོད་
ཡྱིག་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་དང་། གུས་པ་དང་སྤ ྩོབས་པ་
སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ། ཤེས་སྩོང་ངམ། བྩོད་ཡྱིག་དང་བ ྩོད་
སདྐ་ཟ་སདྐ་འཐྲུང་སདྐ་སངྒ་ལ་ཕྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་
གང་ཡང་མེད། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ནང་ལ་བ ྩོད་སདྐ་
ཀྱི་འདང་གྱི་མ་རེད། མ་འདང་བ་ད་ེབདེ་སྤྩོད་མ་བས་
པ་དང་། ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་པས་རེད། དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་

ད་ུབས་ནས་བ ྩོད་ཡྱིག་བསབླ་ནས་ཆྩོ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ 
མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་བར་ཕན་ཐྩོགས་མྱི ་འདགུ་ཅེས་བརྩོད་ན་
ན ྩོར་འཁྲུལ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནས་
ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་བསླབེས་པ་ཚྩོ་མ་འདང་ས་འདྱི་སེམས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་པ་བས་ནས་མ་
འདང་བའྱི་ཆ་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་རྩོགས་ནང་ལ་
མ་འདང་བ་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་
གྱི་ཐྩོག་ནས་ཕར་སྣ ྩོན་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་
ཀྱི་འདགུ ནང་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཕྩོགས་འབལེ་ནས་མ་
ཡྱི ན་པར་སྱི ་ཀུ་ལར་ཏ་ེཀུན་ཁྱབ་བམ་རྱིས་མེད་ཐྩོག་
ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ང་ཚྩོར་
ཆ་རྐནེ་དང་ནསུ་པ་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འདགུ ཕྲུ་གུ་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོ་ཡང་ཕྱིའྱི་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་ཁྩོ་ནར་གཡེངས་ནས་
མ་བསདྡ་པར་ང་རང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་བཞག་པའྱི་ནང་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་བཤད་པ་ད་ེཚྩོ ་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་བ་དགྩོས། ཤེས་སྩོང་ངམ། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་མྱི ་མང་པྩོ་འཛྩོམས་པའྱི་སར་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་།
གྩོང་ད་ུཨ་རྲུ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་
གྱིས་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་ད་ུཤྩོག་ཅེས་གསྲུངས་བྱུང་།ད་ལྩོ་
འགྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ད་ེབ་ླརན་ལ་ངལ་གསྩོ་གཏྩོགས་ཙམ་དགྩོས་
ཀྱི་འདགུ ད་ལྩོ་གར་ཤ་ཁྲུ་ནརུ་འགྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་དགྩོངས་
པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་ལའང་ད་ལྩོ་
དགྩོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྩོ་རསེ་མ་ཟླ་བ་ལ་ྔཔའྱི་ནང་
འགྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་བསྒྱིག་གྱི་ཡྩོད། སབྐས་
དརེ་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་ད་ུམཇལ་ཡྩོང་། མྩོན་པའྱི་གྩོགས་
པ ྩོ་ཚྩོ ་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་ད་ུམཇལ་སྐབས་མྩོན་ཆང་ཡག་པྩོ་
ཞྱིག་ག་སྒྱིག་གྱིས་ཤྩོག་ཨང་། ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཏ་ེམཐར་
མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
གསྲུང་བཤད་གནང་བ་དང་། དའེྱི་རསེ་༸གྩོང་ས་སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་སྐུ་མགྩོན་དང་
མྱི ་མང་ཡྩོངས་རྩོགས་ཉྱིན་གུང་གསྩོལ་ཚྱིགས་ལྷན་ད་ུ
བཞསེ་གནང་མཛད་ད་ེངྩོ་མཚར་དང་བཅས་ཏ་ེསྐུའྱི་ག་
སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་དགའ་དགའ་སྤྩོ་སྤྩོའྱི་ངང་ནས་གྩོལ། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་
༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་

སྤྩོ་འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤརྨ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ར་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་
རྭ་བར་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་སྒྱིག་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འཐྲུས་ཚང་གནང་ཐྩོག  སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འདྱི་ལྩོར་
བ ྩོད་ལྲུགས་ལྟར་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་
བ ྩོ་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་རྱིག་གཞུང་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་
འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤརྨ་མཆྩོག་གྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་དྩོན།
 ངས་ད་ེརྱིང་རྒྱ་གར་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་
གཅྱིག་དང་དངུ་ཕྱུར་ཉྱི་ཤུ་ར་ལའྔྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་སྒ ྩོ་གསྲུམ་གུས་
པ་ཆེན་པ ྩོས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་
སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅྱིང་ཐྲུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་
བསྒྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་ཆེད་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་
བ་ཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་བ ྩོད་
མྱིའྱི་མགྩོན་དཔྲུང་དམ་པར་གྱུར་བ་གང་ཉྱིད་སྐ་ུཚེ་ཡྲུན་
རྱིང་བརྟན་ཅྱིང་ལམ་སྟ ྩོན་གསྲུང་གྱི ་འདདུ་རྱི་རྒྱྱུ ན་མྱི ་
ཆད་པར་སྩལ་རྩོགས་ཞེས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གཱན་དྷྱི་
ལྟར་འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་ལ་བམས་བརེ་དང་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟགྲུབ་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་མཛད་མཁན་གྱི་
རླབས་ཆེན་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ཀྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ད་བར་
འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུདང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བད་ེ
གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་གནང་མཛད་པ་དང་། ལགྷ་པར་བ ྩོད་
ད ྩོན་ཐྩོག་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབས་སྩོན་པ་རྣམས་ལ་

བསགྔས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྐ་ུ
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་དང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་། ད་ེབཞྱིན་
འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སྲུ ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་འཕད་
ཀང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ལན་དགུ་ཆད་མཐྲུད་
མཛད་ནས་རྒྱལ་ཁའྱི་ཕྩོགས་སྲུ ་ཤར་བསྐྱྩོད་ཇྱི ་ལྟར་
དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་དརེ་ང་ཚྩོས་གུས་འདདུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གྩོང་ད་ུཨྱི ་ཊཱ་ལྱིའྱི་སྐ་ུམགྩོན་ཞྱིག་གྱིས་སྐ་ུ

ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སྲུ་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་
བད་ེཐབས་སདླ་བམས་བརའེྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་དརེ་
སྙྱིང་ཁྩོངས་རྲུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་དགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་
གྱི་སྒ ྩོ་ནས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུས་པ་ད་ེཁྩོང་གྱི་ལྲུས་
ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ནས་ངས་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་
བྱུང་། ངྩོས་རང་ཡང་ཁྩོང་དང་མཚྱུངས་པར་ད་ེརྱིང་
གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་
མཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་སྡའེྱི་ནང་བཞུགས་བཞག་
མཛད་ནས་འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་ལ་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་རྒྱྱུན་མྱི ་ཆད་པར་མཛད་པ་དརེ་སེམས་གཏྱིང་ནས་

དགའ་བསྲུའྱི་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས། བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་སནྨ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་
ཚྩོའྱི་ལྲུས་འདྱི་བད་ེཐང་ཡྩོང་ཆེད་སྨན་བཅྩོས་བེད་
དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་
ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༧ ནང་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱྱུན་ནས་
དར་བའྱི་ལྲུས་སྦྩོང་དང་ར་རླྲུང་སྒ ྩོམ་སྒྲུབ་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཉྱིན་
མྩོ་ཞྱིག་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཆེད། ད་ེརྱིང་ས་ྔད ྩོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་མྩོ་དྱི་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་
ལྲུས་སྦྩོང་གྱི་ཉྱིན་མྩོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་གཙྩོ་
སྐྱྩོང་གནང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའྱི་སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་དང་འཛམ་གླྱིང་ལྲུས་སྦྩོང་ཉྱིན་
མྩོ་གཉྱིས་དསུ་གཅྱིག་ཏུ་འཁལེ་སྟབས། མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཡྩོང་བ་དང་འཛམ་
གླྱིང་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་བད་ེད ྩོན་ཆེད་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
རྒྱྱུན་མྱི ་ཆད་པར་སྩལ་རྒྱྱུར་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསྲུངས།།
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༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུགཞྩོན་
ཀྱི་རེན་རྱི་ཇྱི་ཇྲུ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་གསྲུང་
ཆྩོས་རྭ་བར་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཐྩོག  སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བ ྩོད་ལྲུགས་ལརྟ་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡྩོད། 
སབྐས་དརེ་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐུ་མགྩོན་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་

ཆེན་སྐུ་གཞྩོན་སྐུ་ཞབས་ཀྱི ་རེན་རྱི ་ཇྱི་ཇྲུ ་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན།
 ང་རང་རྒྱ་གར་གྱི་མེྱི ་སེར་ཞྱིག་དང་བ ྩོད་ཀྱི་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་རསེ་འབང་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་ཁྱདེ་རྣམས་དང་མཚྱུངས་པར་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་རྱིང་བརྟན་ཅྱིང་
སྐལ་ལྡན་འདལུ་བ་རྣམས་ལ་མྲུ་མཐྲུད་བླང་ད ྩོར་ལམ་
སྟ ྩོན་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། བདག་ཅག་རྣམས་
ཀང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུདྲུང་ནས་ལམ་སྟ ྩོན་མྲུ་མཐྲུད་
ཞུ་འཐྲུས་ཆྩོག་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་

རྒྱ་གར་གྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ར་སར་ཕབེས་
སབྐས་ང་རང་ཡང་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་ེརྱིང་སརླ་ཡང་
འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། དརེ་
བརྟནེ་ང་རང་བསྩོད་ནམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་དན་
བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་སྐྱེ་འགྩོ་ཀུན་
གྱི་མགྩོན་དཔྲུང་དམ་པར་ངྩོས་འཛྱི ན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་དསུ་རྟག་ཏུ་ཕབེས་པའྱི་

བཀའ་སླ ྩོབ་ཚྱིག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགྩོ་བ་མྱི ་གཙྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་བའྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་ཞྱི་བད་ེདང་། བམས་བར་ེགྩོང་
འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་ཁྩོ་ནའྱི་སདླ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བཀའ་
སླ ྩོབ་ད་ེདག་གཞན་དྱིང་མྱི ་འཇྩོག་པ་ཡྱིན། འཕགས་བྩོད་
གཉྱིས་ཀྱི་མཐྲུན་འབལེ་སྐ ྩོར་ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་
བཤད་ཞུ་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད། གངས་ཏྱི་སྱི་དང་
མཚྩོ ་མ་ཕམ་གྱི་ཆྱུ་རྒྱྱུ ན་འབབ་སའྱི་ཡྲུལ་ལྗ ྩོངས་ནང་
འཚྩོ་གནས་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་འཕགས་བྩོད་གཉྱིས་གནའ་
རབས་ནས་ད་བར་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་
སྩོགས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་རྒྱྱུ ན་

སྐྱྩོང་འྩོག་འགྲུལ་བཞུད་བས་ནས་ཡྩོང་བ་རེད། དེརེ་
བརྟནེ་འཕགས་བྩོད་གཉྱིས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འབལེ་བ་དརེ་
ཆབ་སྱིད་སྩོགས་གནད་ད ྩོན་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ད ྩོ་
ཕ ྩོག་གཏྩོང་མྱི ་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། འཕགས་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
གཉྱིས་ཀྱི་མཛའ་འབལེ་མེད་པ་བཟྩོ་ཐྲུབ་ཐབས་མེད། 
ངས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུའདྱི་ལརྟ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།
 བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
བ ྩོད་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུགྩོས་བྩོལ་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
གནང་མཛད་པ་བྱུང་བ་ནྱི་གཞྱིས་ལྲུས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚྩོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་གྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡྲུལ་ད་ུབཞུགས་བཞག་
མཛད་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་གྩོ་བསལྐ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ་བསྩོད་ནམས་ཧ་ཅང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ༸སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་
གྱི་ཐྲུགས་རའེྱི་བྱིན་རླབས་ང་ཚྩོར་ཐྩོབ་ཡྩོད། མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐྱ་ེའགྩོའྱི་བད་ེཐབས་སདླ་མྲུ་མཐྲུད་
ནས་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་བ་ེབག་པ་
གཅྱིག་མྱི ་མཚྩོན་པར་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་མགྩོན་དཔྲུང་ཞྱིག་
མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་ཡྲུན་
རྱིང་བརྟན་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོ་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱི་
སབྐས་བབ་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་རྣམས་བདག་ཅག་
རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་སྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
བྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེ
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ངའྱི་
ངྩོ་ཤེས་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའྱི་གྩོགས་པ ྩོ་ཡྱིན། ང་ཚྩོའྱི་
དབར་གྱི་མཛད་བརའེྱི་འབལེ་བ་འདྱི་མྲུ་མཐྲུད་གནས་
རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།33

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་
༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ 

བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ར་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་
རྭ་བར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དབྲུ་ཞུགས་ཐྩོག བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འཐྲུས་ཚང་གནང་ཡྩོད་
ཅྱིང་།
 སབྐས་དརེ་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་བམ་ཊུ་ཀྱི་ Mr. 
Nabam Tuki མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། 
བྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་
འཛམ་གླྱིང་ནང་བམས་བར་ེདང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་
སྟ ྩོན་མཛད་མཁན་ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ 
དང་། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་ཐྲུགས་མཁྱནེ་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ནྱི་
རྒྱ་མཚྩོ་ལ་ྟབྲུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་དང་། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་
འགྩོ་བ་མྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་རང་དབང་དང་
དང་བདནེ་ཆེད་སྐ་ུཚེ་ཧྱིལ་པ ྩོར་ཐྲུགས་བརྩོན་མཛད་དང་
མཛད་མྲུས་ཀྱི་མཛད་རསེ་ལ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུས་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་སནྙ་གགས་
ཆེ་ཤྩོས་ད་ེའབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད།
 དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ངྩོས་རང་འདྱིར་འཛམ་
གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་ས་ནས་ཕབེས་པའྱི་སྐ་ུམགྩོན་རྣམས་
དང་ལནྷ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་མཉམ་ཞུགས་ཐྲུབ་
པར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་། ངྩོས་
ཀྱིས་ད་ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆེས་
གུས་བཀུར་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་ཡྲུལ་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་རྱིང་བརྟན་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུང་པ་མ་ཟད། བླ ྩོན་

ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་མ་ཟད། མངའ་
གཞུང་གྱིས་མགྩོགས་མྱུར་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་མཐྲུན་
རྐནེ་སྦྩོར་སྤྩོད་བདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས། ཞསེ་པ་གཏན་
འབབེས་གནང་རྒྱྱུ འྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
གསྲུང་ད ྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་གནས་ཁྲུལ་གྱི་ས་གནས་ཚང་
མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེ
ཤྱིའྱི་མངའ་སྡའེྱི་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ནྱི་
ངྩོས་ཀྱི་ལྡ ྩོག་ཏུ་མེད་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་
ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་ཞུས་
རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་
པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་སྡའེྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱང་གནང་ཡྩོང་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་

ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འཆར་ལྩོའྱི་
ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་རྒྱྱུའྱི་
ཞལ་བཞསེ་མཛད། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བླ ྩོན་ཆེན་
མཆྩོག་གྱིས་མངའ་གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཆེ་
བསྟ ྩོད་གཟངེས་རྟགས་དང་བསྟ ྩོད་ཚྱིགས་ཕྲུལ་བ་ད་ེཨ་
རྲུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་པད་
མཁའ་འགྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྒྩོག་སྦངས་ཞུས།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་ 
༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གནང་བའྱི་ 

འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་
གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ག་སྟ ྩོན་ཉྱིན་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་དྩོན། ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན། 
འཇྱིག་རྟནེ་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན། ས་སྟངེ་རྒྱལ་བསྟན་
ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ཁམས་གསྲུམ་ཆྩོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པྩོ། འཕགས་མཆྩོག་འཇྱིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་མྱིའྱི་
རྣམ་པར་རྩོལ་པ། བྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་མགྩོན་༸སྐྱབས་
བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་ ༡༤ 
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགྩོས་པ་དང་ད ྩོན་གྱི་སདླ་ད་ུམཚན་ནས་
སྨ ྩོས་ན་ར་ེབརྱུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚྩོ། སྱིད་གསྲུམ་དབང་བསྒྱུར། 
མཚྱུངས་པ་མེད་པའྱི་སྡ་ེདཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་གང་ཉྱིད་
དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་བ ྩོད་ལྲུགས་འཁྲུངས་
སྐར་གྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་འདྱིར་ངྩོས་
ནས་གཞྱིས་བེས་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགུས་

ཕག་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་བའྱི་སྒ ྩོ་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁྩོད་ཆེས་གཉན་འཕང་ཆེ་
ལ་སྐུ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་སབྐས་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་སྱིད་
གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་མཛད་འགན་བདག་གྱིར་བཞསེ་ནས་
ད་བར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་དང་བསྐྱང་མྲུས་ལ་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་བརེ་བ་ཆེན་པ ྩོས་བཀའ་སླ ྩོབ་

ལམ་སྟ ྩོན་སྩལ་བ་རྣམས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་བདག་
ཅག་བྩོད་མྱི ་འགྩོ་དམངས་ཡྩོངས་ནས་འབད་བརྩོན་སརྔ་
ལགྷ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་བདག་ཅག་བྩོད་འབངས་ཡྩོངས་ཀྱི་མགྩོན་དཔྲུང་
དམ་པར་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་པའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ 
དང་། ལགྷ་པར་ལྩོ་ཤས་གྩོང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་དགུང་གངས་ ༡༡༣ 
བཞུགས་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་
པ་དརེ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་སླར་ཡང་གསྩོལ་
འདབེས་ནན་པ ྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གུས་སྐྱབས་འྩོག་པ་ཡང་
༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་དབྲུ་ཁྱིད་འྩོག་བ ྩོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་
བ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་བསལྐ་བ་བཟང་པྩོ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་དྱིན་
བསམ་ཤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་ལགས་པ་བཅས། མཐའ་
དྩོན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་ཐྲུགས་ཀྱི ་བཞེད་དགྩོངས་
མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་
གྲུབ་མཚམས་ཨྱི ན་སདྐ་ཐྩོག་ནས་འཚམས་ཞུའྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྩོད།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།35

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་ཨྱི ་ཊཱ་ལྱིའྱི་རེ་ཌྱི་ཀལ་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པའྱི་
སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མྱི ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའྱི་སྐའུྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ཉྱིན་ཨྱི ་ཊཱ་ལྱིའྱི་རེ་
ཌྱི་ཀལ་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་མར་
ཀྩོ་པ་ེན་ེལྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་སྒ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསྲུང་
བཤད་དྩོན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱིར་
བད་ེསྐྱྱིད་ཁྱབ་སྤལེ་མཛད་པ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བད་ེསྐྱྱིད་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད། ཐངེས་ཤྱིག་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་དང་
ང་ཚྩོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་
ཚྩོ ་ལའང་ཐྩོབ་ཐང་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་
འྩོག་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་དབར་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་བྲུ་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྩོང་བ་དང་། རང་གྱིས་རང་ལ་དྱིན་ལན་ཡག་ཤྩོས་ད་ེ
རང་གྱི་གཉནེ་ཉ་ེའཁྩོར་ཙམ་མྱིན་པར་རང་གྱི་དག་བྩོ་
ཚྱུན་ཆད་ལའང་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་འྩོག་ནས་གཅསེ་འཛྱིན་
བདེ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དགའ་སྤྩོའྱི་རྣམ་པ་རབ་
ཏུ་འཁྩོལ་བའྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་འདྱིར་མྱི ་ཙམ་མ་ཟད། 
སྤ་དང་སྤྱིའྲུ་ཚྱུན་ཆད་ནས་ཀང་དགའ་སྤྩོའྱི་དཔལ་ལ་
རྩོལ་ནས་ཆྩོས་རྭའྱི་ཐྩོག་ཁའྱི་སྟངེ་རང་དབང་ཐྩོག་རདེ་
མྩོར་རྩོལ་བཞྱིན་འདགུ
 ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ ་འདྱིར་འཛྩོམས་ནས་ང་ཚྩོའྱི་
དག་བ ྩོར་བར་ལན་གང་འད་ཞྱིག་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་
བརྩོད་ན། ཕན་ཚྱུན་འགལ་ཟླའྱི་འད་ུཤེས་ཁྩོ་ན་འཛྱིན་
ནས་འཐབ་རྩོད་བས་ན་དགྩོས་པ་མེད་ཅྱིང། ད་ེལས་
ལྡ ྩོག་སྟ་ེཕན་ཚྱུན་མྱི ་མཐྲུན་པ་རྣམས་ཞྱི ་མྩོལ་གྱི་ལམ་
ནས་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་བར་ལན་ཞྱིག་གཏྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རང་གྱི་དགྩོས་འདནུ་རྣམས་བདནེ་
པའྱི་ཨྲུ་ཚྱུགས་ཀྱིས་ལམ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ཆྩོད་སེམས་
རྒྱྱུ ན་སྐྱྩོང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལྷན་འཛྩོམས་

འདྱིས་མཚྩོན་ཐྲུབ། ངས་དསུ་ཚྱིགས་གསལ་པྩོ་དན་མ་
སྩོང་། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་ཤྱིག་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་
བྱུང་བའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ལ་རྱིས་སྤྩོད་མཛད་རྒྱྱུ འྱི་དགྩོངས་
བཞེད་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་བཞེས་ནས་ད་ཆ་བ ྩོད་མྱི ་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་དརེ་མྩོས་མཐྲུན་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེནྱི་
ཟྲུར་གནས་བླ ྩོ་ལནྡ་བདག་ལ་ྟབྲུས་བླ ྩོ་ཡྲུལ་ད་ུཤྩོང་དཀའ་
བ་ཞྱིག་བྱུང་།

 དེར་བརྟ ེན་སྐབས་ད ེར་ངས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་འྲུར་སྒྩོགས་མཛད་པ་ལས་ད ྩོན་དངྩོས་སྐུ་
དབང་མྱི ་མང་ལ་རྱིས་སྤྩོད་མཛད་ཨེ་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་
ཚྩོར་སྣང་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་རླབས་ཆེན་གྱི་དགྩོངས་
བཞེད་འདྱི་ལ་ྟབྲུ་མཛད་པ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་བ ྩོད་
རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རང་སྐྱྩོང་རྩོད་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་
ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཀུན་གྱིས་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

རླབས་ཆེན་གྱི་དགྩོངས་བཞེད་ད་ེདག་ནྱི་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བམས་བརེའྱི་འད་ུཤེས་ལས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་བར་བ ྩོད་མྱི ་མང་པྩོས་རང་ལྲུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ཆ་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་མྱི ་མང་ལ་རྱིས་སྤྩོད་
མཛད་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྩོད་
མྱི ་ཚྩོར་རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརྟནེ་རང་ལྲུས་
མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇྩོག་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་

བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང། 

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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བྩོད་ལྗ ྩོངས་མདྩོ་སདྨ་ཁྩོལ་ཁའྱི་མྱི ་མང་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དགུང་གངས་༨༠ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ར་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་
རྭ་བར་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་
ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༨།༡༥ ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དང་། དབྲུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་སྐ་ུཚབ། 
དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་མཆྩོག དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་དང་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། 
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦྲལེ་པ ྩོ་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་གཙྩོས་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་
བ ྩོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝྱིར་
བདྷ་ཱསྱིང་ Shri. Virbhadra Singh མཆྩོག ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྐྱལེ་འདནེ་དང་ཟ་འབྲུའྱི་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཇྱི་ཨེ་སྱི་བ་ྷལྱི ་ Shri. G.S. Bali མཆྩོག ཧྱི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ག ྩོང་སྡ་ེལྷན་ཁང་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་
འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྲུ་དྷྱིར་ཤཱར་མཱ་མཆྩོག  ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིདྱ་སྱི་ཊྩོག་ Ms. Vidya 

Stokes མཆྩོག ཁ་ེན་ཌའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཨྱི ་ཌྱི་ཇྩོན་ Canadian First Nation 
Leadership, ed John ལགས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཟྲུང་དྲུང་ཡན་རྣམ་པ། སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་
སྩོགས་བཞུགས་གནས་སྲུ ་འཁྩོད་མཚམས་མཛད་སྒ ྩོ་
དབྲུ་འཛྲུགས་ཀྱི་ཐྩོག་མར་ས་ྔའགྱུར་བསྟན་པའྱི་གསལ་
བདེ་ཀ༔ཐྩོག་དགེ་རེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྟནེ་གསྲུམ་འདགེས་
འབྲུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མདྩོ་སདྨ་ག་སྟ ྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་
ནས་ཕྩོགས་སྒྱིག་གནང་བའྱི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་དང་
པ ྩོ་ནས་བཅྱུ་བཞྱི ་བར་གྱི་མཛད་རྣམ་འཁྲུངས་རབས་
དབེ་ཐརེ་ན ྩོར་བྲུའྱི་ཕངེ་བ་ཁག་དང་། ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པའྱི་མཛད་རྣམ་བརྙན་
དབེ་པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཅས་དབྲུ ་འབེད་
མཛད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་དངྩོས་བྱུང་ལྩོ་རྒྱྱུས་གླ ྩོག་
བརྙན་དང་། སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་བརྒྱ་མཐྩོང་
བ་ད ྩོན་ལནྡ་གྱི་བརྙན་དབེ། སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་དན་རྟནེ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་བཅས་
དབྲུ་འབདེ་གནང་། ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་
ཆེན་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་མཚྩོན་ཆེད་
འཁྲུངས་སརྐ་གྱི་མངར་ཟས་  birthday cake བཞསེ་
རསེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་བཤད་དང་། མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་དབྲུས་རྒྱྱུན་
ཚྩོགས་གཙྩོ་བསྟན་པའྱི་དངྩོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་༸སྐུའྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ། ༸སྐའུྱི་ག་
སྟ ྩོན་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཚྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤྱི་འཐྲུས་སནྨ་པ་
མཁྱནེ་རབ་རྒྱ་མཚྩོ་ལགས་ཀྱིས་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི་ལས་བསྡ ྩོམས། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པས་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
རྱིམ་བཞྱིན་གནང་། ད་ེནས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཨྱི ་ཌྱི་ཇྩོན་ལགས་ཀྱི་ཉ་ེཆར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་བང་ཕྩོགས་ཁྲུལ་ད་ུགདྩོད་
མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ར་ཆེའྱི་གནས་རྱི ་ཨྲུ་ལྲུ་རྲུ་ཞེས་པར་
གནས་གཟྱིགས་སྲུ ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་སྐབས་ཁྲུལ་
དའེྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕད་ཀྱིས་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་གཟབ་རྒྱས་སྩལ་བར་ཁྩོང་རང་ཉྱིད་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཚྩོགས་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ་
སེམས་ཚྩོར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྐ ྩོར་སྩོགས་གསྲུང་
བཤད་དང་། གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལྩོ་ན་ ༩༤ སྩོན་
པ་ཞྱིག་གྱིས་ལྷས་མ་སླས་པའྱི་ཞབས་ལྷམ་གཅྱིག་དང་
ཁ་ེན་ཌའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་མཚྩོན་རྟགས་གཟན་
གྩོས་ Shawl གཅྱིག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེགདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་གྩོམས་སྩོལ་ད་ུསྐ་ུམགྩོན་ནང་ད་ུཕབེས་སབྐས་
ཁྩོང་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུ་ཆེད་གཟན་གྩོས་ད་ེའད་གཡྩོག་སྩོལ་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས། ད་ེརསེ་བ ྩོད་གཞས་ཁག་དྲུག་
ཙམ་གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ཨ་རྱི་དང་ལྷ ྩོ་ཨ་རྱི། ཡྲུ་རྩོབ། ནྱིའྲུ་ཛྱི ་ལེན་ཌྱི། ཐ་ེ
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ཝན། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་བཅས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ། གྩོམས་གཤྱིས་སྩོགས་
ཀྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་
སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོ་ཐྲུག་སབྐས་
ཁྩོང་ཚྩོར་སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་གྩོམས་གཤྱིས་སྲུང་
སྐྱྩོབ་བདེ་པར་ཡྱི ་ག་ེདགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོར་ཡྱི ་ག་ེ
ཡྩོད་དམ་ཞེས་དྱིས་སབྐས་མང་ཆེ་བས་ཡྱི ་གེ་མེད་ཅསེ་
བརྩོད་ཀྱི་འདགུ གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཧ་ལམ་ཚང་
མར་ཡྱི ་ག་ེམེད། གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་སྩོ་སྩོར་ས་ྔམྩོ་
ནས་ཡྱི ་ག་ེམེད་སྟབས་ཡྱི ་ག་ེགསར་པ་བཟྩོས་ན་ཡག་པྩོ་
ཡྩོད་ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། མྱིར་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་སབྐས་
སྩོ་སྩོར་སྤ ྩོབས་པ་སྐྱསེ་ཀྱི་འདགུ ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པར་ལྩོ་སྟ ྩོང་
ཕག་གྩོང་ནས་བྩོད་ཡྱིག་ཡྩོད། ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་
གྩོང་ནས་བ ྩོད་ཡྱིག་ཡྩོད་རྲུང་མེད་རྲུང་གང་ལྟར་བ ྩོད་
ཡྱིག་ཡྩོད། ཡྱི ་ག་ེདའེང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་རེད། ལེགས་
སྦར་གྱི་སདྐ་དང་མཉམ་ད་ུའགྩོ་ཐྲུབ་མཁན་ཡྱི ་གེ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། ད་ེདང་པ ྩོ་ནས་བ ྩོད་པར་ཡྩོད་པའྱི་སདྐ་ཆ་
ཞྱིག་མ་རེད། ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་བ ྩོད་ཡྱིག་ལ་
བསྒྱུར་ཏ་ེམྱིང་ཚྱིག་གསར་པ་ད་ེའད་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེནས་རྱིམ་པས་ལེགས་སྦར་གྱི་མྱིང་ཚྱི ག་གྱི ་བརྩོད་
བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བ ྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་བསླབ་ཐྲུབ་པ་ཆགས་
ཡྩོད། སྩོ་སྩོར་མྱི ་རྱིགས་འདྱི་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཡྩོད། གཞྱི་
ནས་དངྩོས་གནས་མེས་པ ྩོ་ཚྩོ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་
རེད་བསམས་པ་དན་གྱི་འདགུ ད་ེབཞྱིན་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་
རལ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ སྩོ་སྩོ་སྤ ྩོབས་པ་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་
འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་
སྟངས་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་འབལེ་ཁྩོང་ཚྩོར་ཤ་
ཚ་དང་སེམས་ཁྲུར་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་
རྱིགས་ཚྩོས་གྩོ་སབྐས་ནམ་བྱུང་ཁྩོང་ཚྩོར་རྩོགས་པ་བདེ་
དགྩོས་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཁ་ེན་ཌ་ནས་
ཕབེས་པའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཨྱི ་ཌྱི་ཇྩོན་
ལགས་སྲུ ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི་མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་མྱི ་གཅྱིག་པ་རེད། ང་རང་

ཚྩོ ་མྱི ་སྒརེ་པ་སྩོ་སྩོའྱི་སྡྱིག་གྱིབ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་
འབལེ་བ་ཡྩོད། ད་ཆ་ས་ྔམྩོ་དང་འད་གྱི་མ་རེད། ས་ྔམྩོ་
ཡྱིན་ན་གླྱིང་ཆེན་སྩོ་སྩོར་གླྱིང་ཆེན་རེ་རེའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

སྩོ་སྩོ་དང་ས་ཁྲུལ་སྩོ་སྩོས་རང་ཁ་རང་གསྩོ་བས་ནས་
སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྟནེ་གྱི་མེད། དངེ་
སང་དསུ་རབས་ ༢༠ པའྱི་སདྨ་ནས་དསུ་རབས་ ༢༡ 
པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚྩོའྱི་དཔལ་འབྩོར་དང་། 
ཤེས་ཡྩོན། རྱིག་རལ་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་
གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 
དྭང་ད་ུབླངས་ནས་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་ཤུགས་མ་
ཐྲུབ་ཏུ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་ཚྩོར་བ་ད་ེབསླབེས་ཀྱི་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ ་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་ཆ་བཞག་ནའང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ནང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ད་ེདག་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ན་ཚང་མར་ཁ་ེབཟང་རག་གྱི་རེད། ང་
ཚྩོ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་རྒྱ་ནག་ནང་དྩོན་དམ་
གྱི་མྱི ་ཚྩོའྱི་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ང་
ཚྩོ ་བ ྩོད་པ་དང་ཤྱིན་ཅང་སྩོགས་ཚང་མར་ཕན་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ཕན་གྱི་རེད། གང་ལརྟ་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་འཁྲུག་པ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་མང་པྩོ་གཅྱིག་
ང་ཚྩོ ་དང་ཁྩོ་ཚྩོ ་ཞེས་པའྱི་ཚྱིག་འདྱིའྱི་འྩོག་ནས་རྙ ྩོག་ག་
འདྱི་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་

འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་
འད་ུཤེས་བྱུང་ན་མྱི ་གཞན་པ་དའེྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། ཚྩོས་
གཞྱི་མྱི ་འད་བ། ཆྩོས་དད། རྒྱལ་ཁབ། དབྲུལ་ཕྱུག་

གང་ཡྱིན་རྲུང་མྱི ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་
ཡྩོད་ན། དརེ་ཐྲུབ་ཚྩོད་དང་མྱི ་གསྩོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་
ཚྩོ ་དང་ཁྱདེ་ཚྩོ ་ཞེས་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ཐར་
གཏུགས་ཡྩོང་དསུ་ང་ཚྩོ ་ཞེས་པའྱི་ཚྱིག་ད་ེཕར་བསྡུས་
ནས་ང་ཞསེ་པའྱི་ཐྩོག་ལ་ཕྱིན་སབྐས་དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་
པར་དང་ཐྲུབ་ཚྩོད་ཤྩོད་རྒྱྱུ ། མགྩོ་སྐ ྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ། དབང་
ཡྩོད་ཤྩོད་རྒྱྱུ ། གསྩོད་རེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཚང་མ་ཐར་ཐྲུག་
ད་ེ self centered attitude རང་ཉྱིད་གཙྩོ་བཟྲུང་གྱི་
བསམ་བླ ྩོའྱི་འཁྱརེ་སྩོ་དའེྱི་རྙ ྩོག་ག་ཚང་མ་བཟྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། 
འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེན ྩོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཆྩོས་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད། ཆྩོས་དང་
མ་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་པ་དང་
མཐྩོང་ཆྩོས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་
ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
སྨ ྩོན་ལམ་གཅྱིག་ལས་མེད་ཀང་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད། སེམས་ཁྲུར་ཧ་ཅང་ཡྩོད་ད་ེཁྩོང་ཚྩོའྱི་
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མཉམ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་སྡ ྩོད་དགྩོས་རེད་ཅསེ་ལབ་ན་ཉྱིན་
མ་གཅྱིག་སྡ ྩོད་ཐྲུབ་ཨེ་ཡྩོང་། ཁྩོང་ཚྩོ་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་པ ྩོ་འདགུ 
ད་ེབཞྱིན་འབྲུ་ཟས་ནས་སྡ ྩོད་དགྩོས་འདགུ འདྱི་གཅྱིག་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཤད་འདྩོད་བྱུང་། ད་ེརྱིང་མདྩོ་སདྨ་
ཆྩོལ་ཁས་ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ཟྱིན་པའྱི་དསུ་ཆེན་གྩོ་
སྒྱིག་བས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བ ྩོད་སྤྱིའྱི་འགན་
འཁྱརེ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་
འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་སྐ ྩོར་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སྐྱསེ་ས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཨ་མདྩོའྱི་ས་ཁྲུལ་སྐ་ུའབྲུམ་མཚྩོ་སྔ ྩོན་ས་ཁྲུལ་

ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་འཁྲུངས་སའྱི་འཁྱིས་སྲུ་སྐྱསེ་པ་རེད། ཨ་
མདྩོ་ཚྩོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཨ་མདྩོ་ཡྱི ན་བསམས་
པས་འད་ུཤེས་གསལ་པྩོ་བཟྲུང་ནས་ད་ེརྱིང་མདྩོ་སྨད་
ཚྩོས་དམྱིགས་བསལ་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་བས་
འདགུ གྩོང་ད་ུལས་བསྡ ྩོམས་ནང་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་
དངྩོས་གནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ལྩོ་ཁ་ཤས་རྱིང་བསམ་བླ ྩོ་ 
བཏང་། འཆར་གཞྱི་བཀྩོད། ཞལ་འདབེས་ཡྱིན་ནའང་
མང་ཐག་ཆྩོད་བྱུང་འདགུ ད་ེཚྩོ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཚགས་
ཚྱུད་ཐག་ཆྩོད་ཅྱིག་བས་འདགུ་པས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ། ད་ེ
རྱིང་དསུ་དན་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་
གྱི ་དབྲུ ་ཁྱིད་ཚྩོ ་དསུ་གཅྱིག་ལ་ཚང་འཛྩོམས་གནང་
སྟ།ེ ཐྲུགས་འཁྲུར་བཞསེ་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་བ་ད་ེ

དངྩོས་གནས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ནསུ་པ་ད་ེགསལ་
བྩོ་མཚྩོན་ཐྲུབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་སྩོང་བས་ཐྲུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་
གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་
ཁག་ད་ེཚྩོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་
སྤྱི་སེམས་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་བླ ྩོ་
སྐྱསེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ་བཟང་པ ྩོའྱི་ཕྩོགས་ད་ེདག་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་འགན་
ཡྩོད། གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སྡགུ་
ས་ཤ་སྟག་བསྒྲུགས་ནས་ཤྩོད་བཞྱིན་འདགུ ད་ེཡང་

བཤད་དགྩོས་ཀྱི་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་རྙ ྩོག་ག་འདྱི་
ལྟར་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེངེས་པར་ད་ུའཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་
གྱིས་ཤེས་དགྩོས་ཀྱི་རེད། འྩོན་ཀང་ད་ེརྐང་རྐང་བཤད་
སྐབས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ནས་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་མྱིའྱི་
རྱིགས་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་སྡུག་ཆགས་ཤྱིག་རེད་འདགུ་
བསམ་པ་དན་མཁན་ཡང་ཡྩོང་ཡྩོད་ངསེ་རེད།  ངྩོས་
ཀྱིས་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ཐྲུག་གྱི་ཡྩོད། མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་
ད་ེབསད་གཏུབ་བེད་མཁན་སྡུག་ཆགས་བེད་རྒྱྱུ ་ལྷན་
སྐྱེས་སྲུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱི ན་བེད་མཁན་ཡང་
མཐྩོང་རྒྱྱུ ་འདགུ མ་འྩོངས་པར་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་
འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅསེ་དྱིས་མཁན་མང་
པྩོ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེར་བ་ནས་མ་རེད། སྔ ྩོན་མ་ང་ཚྩོ་

ཐྩོག་མ་རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མྱི ་
འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་དྲུག་ཅྱུ་རེད། འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་
ཕག་བཞྱི་ལ་ྔདའེྱི་རྱིང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཆགས་ཡྩོད། 
མྱི ་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་མཁན་གྱི་རང་གཤྱིས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་མྱི ་མང་དགས་པའྱི་སེམས་ཁལ་བདེ་དགྩོས་ད ྩོན་
མེད། སྐྱསེ་ཀྱིན་སྐྱསེ་ཀྱིན་གསྩོད་ཀྱིན་གསྩོད་ཀྱིན་བས་
ན་འགྱིག་འགྩོ་གྱི་རེད་འདགུ་གཱ ད་ེམ་རེད། དངྩོས་
གནས་བམས་བརའེྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལ་ལ་ྟ
རྟ ྩོག་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། བམས་བརའེྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཚྩོར་གསྩོ་སྐྱྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ། རད་པྩོ་དང་རད་མྩོ་ཚྩོ་
ཉྱིན་གཅྱིག་ཡྱི ན་ནའང་ཚེ་རྱིང་ད་ུགནས་ཆེད་འཕ ྩོད་
བསྟནེ་བེད་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཚང་མ་བམས་བརེའྱི་བ་བ་ཤ་
སྟག་རེད།  གང་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་མྱིའྱི་
ལནྷ་སྐྱསེ་འདྱི་ཨ་མས་བར་ེབ་དང་གསྩོ་སྐྱྩོང་འྩོག་ནས་
འཚར་ལྩོངས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ད་ེཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་དངྩོས་སྲུ ་བརྟག་དཔད་བདེ་དསུ་
མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་འདྱི་བམས་བར་ེལནྡ་པ་རེད་འདགུ་ཅསེ་
བཤད་ཀྱི་འདགུ ང་རང་ཚྩོའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་
ནས་བཤད་ནའང་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཁམས་བད་ེགཤེགས་
སྙྱིང་པ ྩོ་ཞསེ་པ་ད་ེཚང་མའྱི་བརྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད། དའེྱི་རྟགས་
ནྱི་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ། བམས་
བརའེྱི་རྱིགས་ཁམས་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན། 
རྒྱྱུད་བ་ླམའྱི་འགལེ་པ་དའེྱི་ནང་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་འཇྱིག་
རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོས་བཀྩོད་པ་རེད། འཇྱིག་རྟནེ་
བཀྩོད་པ་པ ྩོ་བཀྩོད་མཁན་ད་ེབར་ེབའྱི་བདག་ཉྱིད་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་དསེ་བཀྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་བམས་བརའེྱི་ནསུ་
པ་ཞྱིག་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་འདྱི་
ལརྟ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་མྱིའྱི་རང་
བཞྱིན་ད་ེབཟང་པྩོ་རེད་འདགུ གང་འཐྲུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་
རེད་ཅསེ་བརྩོད་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཡྩོད་བཞྱིན་
པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སྟངས་འདྱི་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས། འདས་
པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ཉྱིས་བརྒྱ་སྐ ྩོར་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་ནས་དངེ་དསུ་ཀྱི་
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ཤེས་ཡྩོན་ད་ེནབུ་ཕྩོགས་ནས་འགྩོ་ཚྱུགས་པ་རེད།
 དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་འགྩོ་འཛྲུགས་རྒྱྱུ ་དང་
ཚན་རྱིག་གྱི་ཡར་རྒྱས་གཉྱིས་པ ྩོ་མཉམ་ད་ུའགྩོ་ཚྱུགས་
འདགུ ཚན་རྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ལ་ྟད་ལ་ྟམྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱྱུ ་དང་བད་ེད ྩོན་སྒྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་སྟབས་ཚན་རྱིག་ལ་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བསླབེས་ཀྱི་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་
ཞྱིག་རེད་འདགུ དསེ་རྐནེ་པས་ད་ལ་ྟཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་
རྱིག་གསར་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་
ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་དའེྱི་འདངེ་གྱི ་མེད། 
དངེ་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པྩོས་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅེས་ཤྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ང་ཚྩོས་ཤེས་ཡྩོན་སྤྩོད་སྟངས་ད་ེ
དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
བྱིས་པ་གཞྩོན་ནའུྱི་སབྐས་སྲུ ་མས་བརེ་བ་བས་པ་དང་
བྱིས་པ་ནང་ཚགས་ཡྱིན་ནའང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བརེ་བའྱི་
འཛྲུམ་མདངས་ལ་བརྟནེ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སདྐ་
ཆ་དང་ཆྩོས་དད། དབྲུལ་ཕྱུག་སྩོགས་ཀྱི་སདྐ་ཆ་མེད། 
རདེ་མྩོ་མཉམ་ད་ུརདེ་ཀྱིན་གྩོགས་བས་ཏ་ེསྡ ྩོད་ཀྱི་རེད། 
འདྱི་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་གནས་བབ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་
པས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་སྐབས་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་
སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་ནང་བསླབེས་སབྐས་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་རྐང་
རྐང་གྱི་ཐྩོག་འགྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་ལནྷ་
སྐྱསེ་ཀྱི་བམས་བརའེྱི་ས་བ ྩོན་ཡྩོད་པ་ད་ེརྱིམ་པས་བག་
མེད་བཞག་པ་ལ་ྟབྲུ་བས། བསམ་བླ ྩོའྱི་རེ་ད ྩོགས་མང་པྩོ་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེཤུགས་ཆེ་རྲུ་ཕྱིན་པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོར་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད།
  ང་ཚྩོ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། འདྩོད་རྲུང་མ་འདྩོྩོད་
རྲུང་གང་ལརྟ་ང་ཚྩོས་སྤྱི་སེམས་ཤྱིག་འཁྱརེ་དགྩོས་ཀྱི་
ཡྩོད། ད་ེའཁྱརེ་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་མ་འྩོངས་པ་ད་ེ
འཛམ་གླྱིང་ལ་རྟནེ་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ན་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། འཛམ་
གླྱིང་འདྱི་ད་ལ་ྟབཞྱིན་ཕག་དྩོག་དང་འགན་སེམས། གཡྩོ་
རྒྱྱུ ་སྩོགས་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་ན་ང་ཚྩོར་གྩོང་རག་གྱི་རེད་

མ་གཏྩོགས་སྒརེ་སྩོ་སྩོས་མགྩོ་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་མེད། ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུད་ཕྩོགས་ལ་རམ་པ་རམ་ཁྲུག་གཅྱིག་འཁྱརེ་
ཏ་ེཕྱིན་ནས་སྲུ ་གཅྱིག་དང་འབལེ་བ་མ་བས་ན་ཁྲུངས་
འཁྱྩོལ་གྱི་མ་རེད། ང་ཚྩོ་མྱི ་སྒརེ་སྩོ་སྩོའྱི་འཚྩོ་བ་ད་ེ
འཛམ་གླྱིང་ལ་རྟནེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་
རྟནེ་སའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུཕན་བྲུ་སེམས་
ཁྲུར་བངླ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་གྩོ་འཕང་། ཕྱི་མ་དམལ་
བ་སྩོགས་ཀྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་དགྩོས་ཀྱི་མེད། ཚེ་འདྱི་བད་ེ
སྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚྩོ་ཚང་མར་འགན་ཡྩོད། 
འདྱི་གཅྱིག་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། མཐར་མདྩོ་སདྨ་དབྲུས་རྒྱྱུན་དྲུང་
ཆེ་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ ྩོ་དགའ་སྤྩོའྱི་ངང་གྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མི། 40

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སབྐས་སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་
སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སབྐས་ཏ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ས་ྔད ྩོ་སྐ་ུམགྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཝྱིར་བདྷཱ་
སྱིང་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ནང་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་
ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆྩོག་དང་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བླ ྩོན་

རྣམ་པ་དང་། མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་
གཞུང་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་འད་ུའཛྩོམས་གནང་བའྱི་སྐ་ུམགྩོན་ཡྩོངས་ལ་ཐྩོག་

མར་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི ་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ལ་སྒ ྩོ་
གསྲུམ་གུས་ཕག་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་ནས་
ད་ེརྱིང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱི ་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་ད་ུ
བརྟན་ཅྱིང་གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཙམ་
མ་ཟད། འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཐྲུགས་
བརེས་ལམ་སྟ ྩོན་མྲུ ་མཐྲུད་མཛད་
རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཤུགས་དག་ཞུ་

རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཙམ་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུའཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། བམས་
བར།ེ འཆམ་མཐྲུན་སྩོགས་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་གནང་
མཛད་མཁན་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་འཛམ་གླྱིང་
ཡྩོངས་སྲུ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིྱིད་མཆྩོག་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་གཉྱིས་འདྱི་ག་
ཧྱི་མཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་སྡའེྱི་ས་གནས་ར་རམ་ས་

ལར་རྟནེ་གཞྱི་མཛད་པ་དརེ་ངྩོས་རང་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངྩོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་
སྤ ྩོབས་ཀྱི་ཚྩོར་སྣང་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་ནྱི་དསུ་ཚྩོད་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཉག་ཕའྱི་འྩོག་ཞྱི་
བད་ེདང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐྩོག་དགྩོངས་བཞེས་
རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་མཛད་མཁན་ཞྱིག་དང་རང་དབང་དང་དང་
བདནེ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་ཡྲུན་རྱིང་རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་མཛད་མཁན་
གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚྩོས་སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་ལ་དགའ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་གུས་བཀུར་བསྔགས་
བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་དང་། བྩོད། ད་ེབཞྱིན་ངྩོས་ཀྱི་མེས་
པ ྩོ་གྩོང་མ་ཚྩོའྱི་རྒྱལ་ཕན་དབར་ཚྩོང་དང་འཆམ་མཐྲུན་
གྱི་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་བྱུང་མྩོང་ཡྩོད། ངྩོས་
ཀྱིས་ད་ེརྱིང་གྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གྩོ་སབྐས་
འདྱི་བཟྲུང་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
སྐ་ུཚེ་བརྟན་ཅྱིང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་འཕགས་
ཡྲུལ་གྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་རྣམས་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་དང་བདནེ་
གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་གནང་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་བདནེ་ད ྩོན་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་
འཐབ་རྩོད་ལམ་ལྷ ྩོང་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་པའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།།

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་ཁ་ེན་ཌའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ནས་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་
སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སབྐས་ཏ་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གྱི ་གསྲུང་ཆྩོས་རྭ་བར་མདྩོ་སྨད་ག་སྟ ྩོན་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག ཁ་ེན་ཌའྱི་

གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཌྱི ་ཝ་ཌྱི ་
ཇྩོན་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་
བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། ཐྩོག་མར་ངས་བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་
མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་དང་། བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ།  སྤྱི་འཐྲུས་

ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་བཅས་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཉ་ེལམ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ཨྩོ ་གླྱིང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་སབྐས་ཁྲུལ་དརེ་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་བླང་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་རྣམས་
ངས་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོས་བཀགླས་རྒྱྱུ ་བྱུང་། གདྩོད་
མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ས་ཡ་ ༣༧༠ རྣམས་ལ་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
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རྱིགས་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་འགྩོ་བ་མྱི ་
རྱིགས་སྤྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ་ཡྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ད་ེ
རྱིང་ངས་གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་འབྱུང་འགྱུར་གདྩོད་མའྱི་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བྲུ ་ཚ་དང་ཡང་ཚ་བཅས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་
ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་འཛམ་
གླྱིང་ནང་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ས་ཡ་ ༣༧༠ ཡྩོད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེཇྱི་ཙམ་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས། ལྩོ་གཅྱིག་གྱི་གྩོང་ད་ུ
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་མཆྩོག་
གྱིས་བདནུ་ཕག་རེ་རེའྱི་ནང་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་ར་མེད་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་རྱིམ་
བཞྱིན་ར་རླག་ཏུ་འགྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ངས་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་
མཚྩོན་མཆེད་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་ལ་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སདྐ་ཐྩོག་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་རང་བང་
ཕྩོགས་ཁ་ེན་ཌ་ནས་ཡྩོང་བ་ཡྱིན། ང་རང་ཐངེས་འདྱིར་
རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར་བ་ཐྩོག་མ་ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནང་
སྐྱྱིད་པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་གསྲུངས་རསེ་ཁྩོང་ནས་གདྩོད་མའྱི་
སྐད་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་ད ྩོན། 
ད་ེརྱིང་ང་རང་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་

བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་
མཉམ་ཞུགས་ཆེད་བཅར་བ་ཡྱིན། ཁ་སེང་ངས་སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་སབྐས་ཀྱི་སྐ་ུཔར་མཚར་སྡགུ་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་མཇལ་བྱུང་། བྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་
ལ་དད་གུས་ཞུ་སྟངས་མཐྩོང་སྐབས་ངའྱི་སེམས་ནང་
སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་ཐབེ་བྱུང་། སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུབམས་བར་ེདང་རེ་བའྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བ་ད་ེདག་གྱིས་ང་ཚྩོར་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཧ་ཅང་སྤལེ་

ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕག་
རྟགས་གཉྱིས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས། ཕག་རྟགས་གཉྱིས་

ལས་གཅྱིག་ནྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལྩོ་ན་ ༩༤ སྩོན་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ལསྷ་མ་སསླ་པའྱི་ཞབས་ལམྷ་གཅྱིག་དང་ཁ་ེན་
ཌའྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་མཚྩོན་རྟགས་གཟན་གྩོས་ 
(Shawl) གཅྱིག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེགདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་གྩོམས་སྩོལ་ད་ུསྐ་ུམགྩོན་ནང་ད་ུཕབེས་སབྐས་
ཁྩོང་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུ་ཆེད་གཟན་གྩོས་ད་ེགཡྩོག་སྩོལ་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
གཟན་གྩོས་ད་ེའབྲུལ་ལམ་ཞུས་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་

མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་གྩོ་མ་
གྩོལ་བར་གཟན་གྩོས་ད་ེབསྣམས་ནས་བཞུགས།།

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་ར་སར་པ ྩོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ་
ཞསེ་པའྱི་མྱིང་བང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་
ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་
པའྱི་སབྐས་དང་བསྟནུ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝྱིར་བདྷ་ཱསྱིང་ Shri. Virbhadra 
Singh མཆྩོག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱི་
ཞུ་ཆེད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཞུགས་སརྒ་དང་དབྲུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཡྩོད་ས། མེག་
གྷན་ནས་ར་ཤྩོད་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྭ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་

དརེ་ད་ཆ་པ ྩོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ། Potala Road  (རྱི་
བ ྩོ་གྲུ་འཛྱིན་) ཞསེ་མྱིང་བང་གནང་འདགུ སྤྱིར་པ ྩོ་ཏ་
ལ་གཞུང་ལམ། ཞསེ་པའྱི་མཚན་བང་འདྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་
དགྩོངས་ཚྱུལ་བཏྩོན་འདགུ་པ་དང་། ད་ེས་ྔགནད་ད ྩོན་
དའེྱི་སྐ ྩོར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ས་གནས་འབལེ་ཡྩོད་
རྒྱ་གར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་རྣམས་དང་གྩོ་བསྡུར་
ལན་མང་གནང་མཐར་ཐངེས་འདྱིར་ས་གནས་རྩོང་
དཔྩོན་མཆྩོག་དང་། མངའ་སྡའེྱི་ག ྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི། 
ད་ེབཞྱིན་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་བཅས་

ཚང་མས་སྤྱི་མྩོས་ཐྩོག་ལམ་དརེ་པ ྩོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ།  
ཞསེ་མྱིང་བང་གནང་རྒྱྱུར་མྩོས་མཐྲུན་བྱུང་འདགུ ད་ེ
ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་
དང་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
འཚམས་འདྱི་གནང་དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་ཐངེས་འདྱིར་ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུང་པ་དང་སྦྲགས། དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གཅྱིག་ལ་ཕབེས་པའྱི་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ལའང་འཚམས་
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འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུས་ཏ་ེམངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་པའྱི་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་
ནས་མངའ་སྡའེྱི་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་
རྣམས་ལ་མཐྲུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་བར་བཀའ་

དྱིན་ཆེ་ཞུས་འདགུ སྤྱིར་པ ྩོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ་དའེྱི་རྱིང་
ཚད་ནྱི་མེག་ལྩོར་གྷན་ཇྱི ་ནས་གངས་སྐྱྱིད་བརྒྱྱུ ད་ར་
ཤྩོད་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་ག་ྭབར་ཡྱིན་འདགུ ད་ེལརྟ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱི་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་སྐྱབས་བཅྩོལ་

བའྱི་བསྟྱི་གནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཞུགས་སརྒ་དང་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཀྱི་ཕབེས་ལམ་གྱི་
མྱིང་བང་ལ་ད་ེལྟ་བྲུའྱི་པ ྩོ་ཏ་ལ་ཞེས་བ ྩོད་ཀྱི་མྱིང་བང་
གནང་བ་ནྱི་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། 
རང་རེའྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷས་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་དངེ་གྱི་འཆར་
ད་ེས་ྔསྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་མྱིང་བང་རྣམས་དྩོར་ཏ་ེཔ་ེཅྱིང་ལམ་
དང་། ཧང་ཧ་ེལམ་སྩོགས་རྒྱའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་གྱི་མྱིང་སྣ་
ཚྩོགས་བཏགས་ཡྩོད་པར་བསམ་ཚེ། རྒྱ་གར་དབྲུས་
གཞུང་དམངས་ནྱི་བ ྩོད་མྱིར་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཐངེས་འདྱིར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་དང་སྦྲགས། དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་བརྩོན་ལ་བརྟནེ། ད་ེལ་ྟ
བྲུའྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་གཏམ་བཟང་བྱུང་བར་བྩོད་མྱི ་རྣམས་
སྤ ྩོབས་སེམས་སྐྱ་ེའྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།།

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་འཁྩོན་རྱིགས་བསྟན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་ས་སྐྱ་གྩོང་མ་
བདག་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་སྟ་ེཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་
དྲུང་བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་
པ་དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་སྩོ་
སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་། ཐྩོག་མར་འཁྩོན་རྱིགས་བསྟན་
པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་ས་སྐྱ་གྩོང་མ་བདག་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན།
 ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན། ས་སྟངེ་
རྒྱལ་བསྟན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་མངའ་བདག འཇྱིག་རྟནེ་
ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན། གངས་ཅན་བསྟན་འགྩོ་ཡྩོངས་ཀྱི་
མགྩོན་སྐྱབས་དཔྲུང་གཉནེ་མཚྱུངས་ཟླ་མ་མཆྱིས་པའྱི་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སྒ ྩོ་གསྲུམ་
གུས་པ་སྔ ྩོན་ད་ུའགྩོ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་

པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་རྱིས་སྲུ ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་བདག་བླ་
ཆེན་རྣམ་པ་དང་། མཁན་པྩོ་བ་ླསྤྲུལ། སྐྱབས་གནས་
དག་ེའདནུ་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚྩོ། དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་མྱི ་རེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
དབྲུས་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་
པ། ཕྱི་ནང་གྱི་སྐ་ུམགྩོན་ཁག་དང་། མྱི ་མང་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ེརྱིང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ཧྱིལ་པ ྩོ་
འཁྩོར་བའྱི་བསལྐ་བཟང་དགའ་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་འདྱིའྱི་ཐྩོག  
ངས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཡྩོངས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་
སྨ ྩོན་ཚྱིག་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་ཞབས་པད་བརྟན་
པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ལ་སྙྱིང་
ནས་མཛའ་ཞྱིང་བར་ེབའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་

པ ྩོས་སྐའུྱི་གསང་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་གང་
འད་བསྐྱངས་མཛད་མྱིན་ནྱི་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ནང་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་ྟབྲུ་ཡྩོངས་སྲུ་གགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་མང་པྩོས་ས་ྔརསེ་
སྲུ་ཅྱི་རྱིག་པ་གསྲུངས་ཚར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དསུ། ངས་
འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མྱི ་འདགུ ཡྱིན་ནའང་ས་
བཅད་མ་སྟ ྩོང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔ ྩོན་མ་ཁམས་
ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༠ ནང་རྩོང་གསར་མཁྱནེ་བར་ེར ྩོ་
ར་ེའཆང་འཇམ་དབངས་ཆྩོས་ཀྱི་བླ ྩོ་ག ྩོས་ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་རསེ། ད་ེདསུ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོར་ཞབས་བརྟན་གསྩོལ་འདབེས་ཤྱིག་ལྗགས་རྩོམ་
གནང་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་གྱི་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་ལམ་རྱིམ་གྱི་བསྟན་
པའྱི་བདག་པྩོ་ཡྱིན་པ་གསྲུངས་འདགུ འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པ་མྱིའྱི་འགྩོ་བ་སྤལེ་བ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།43

ནས་བཟྲུང་སྟ་ེཆྩོས་རྒྱལ་རྱིམ་བྩོན་དང་། རྱིས་སྲུ་མ་
ཆད་པའྱི་བསྟན་འཛྱིན་གྱི་སྐྱསེ་བྲུ ་བསམ་གྱི་མྱི ་ཁྱབ་པ་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གཟམ་མ་
ཆད་པར་བྩོན་པ་དང་། ལགྷ་པར་ར་ེཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པ་དག་ེའདནུ་གྲུབ་པ་ནས་བཟྲུང་སྟ་ེ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
རྱིམ་བྩོན་རྣམས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་
སྤྲུལ་ཡྱིན་པ་ཡྩོངས་གགས་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལམ་རྱིམ་ཆེ་ཆྱུང་ཁག་ཚང་མ་
གསན་བཞསེ་མཛད་པ་མ་ཟད། གསྲུང་ཆྩོས་མང་པྩོ་
ཞྱིག་སྩལ་དང་སྩྩོལ་བཞྱིན་པ་ཡྩོངས་གགས་རེད།
 ད་ེནས་དའེྱི་རསེ་སྲུ ་ལམ་འབས་ཀྱི་བསྟན་
པའྱི་བདག་པྩོ་ཡྱིན་པ་དང། ཕག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པའྱི་
བདག་པྩོ་ཡྱིན་པ། རྩོགས་ཆེན་གྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་
པྩོ་ཡྱིན་པ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཡྩོད། སྤྱིར་བཏང་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ་ད ེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསྲུང་གྱི ་གསང་བ་
མཛད་ནས་དམ་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ཕྲུང་པ ྩོ་མ་ལྲུས་པའྱི་འབྱུང་
གནས་ཡྱིན་པ་ད ྩོན་ལ་ད་ེལརྟ་གནས་ཡྩོད་རྲུང་། ཐྲུན་
མྩོང་གྱི་འདལུ་བའྱི་སྣང་ངྩོར་ད་ེདག་གྱི་སབྐས་དརེ་ཟབ་
ཚྱུལ་གསན་བཞསེ་མཛད་པ་ད་ེའད་བྱུང་མེད། ཡྱིན་
ནའང་མཁྱེན་བརེ་ར ྩོ་རེ་འཆང་གྱི ་ལྲུང་བསྟན་གནང་
བ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་ལ་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་གྲུབ་མཚམས། རྱིས་སྲུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་
འཛྱིན་གྱི་སྐྱསེ་བྲུ་བསམ་གྱི་མྱི ་ཁྱབ་པ་མང་པྩོ་བ ྩོད་གངས་
ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གདམས་ངག་
སནྙ་བརྩོད་མཐའ་དག་བྲུམ་པ་གང་བྩོའྱི་ཚྱུལ་ད་ུགསན་
བཞསེ་མཛད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ཐྲུགས་ཉམས་སྲུ་བཞསེ། 
གཞན་ལའང་གསྲུང་ཆྩོས་རྒྱ་ཆེན་སྩལ་བ་དང་། གང་
ལརྟ་ཐྲུན་མྩོང་འདལུ་བའྱི་སྣང་ངྩོར་དངྩོས་གནས་དང་
གནས་ཐྲུབ་བསྟན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་བདག་པྩོ་ཞེས་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡྩོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱྱུད་སྡ་ེརྒྱ་མཚྩོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པ། དཔལ་དསུ་འཁྩོར་
དབང་ཆེན་ས་ཕྩོགས་གང་སར་སྩལ་བ་དང་། སངས་
རྒྱས་དངྩོས་སྲུ་བྩོན་པ་ལརྟ་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་སྩལ་

བ་སྩོགས་ད་ེའད་གསྲུངས་ཡྩོད།
 སྤྱིར ་༸རྒྱལ་དབང་རྱི མ ་
འབྩོན་གྱིས་དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་
སྩལ་ཡྩོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་༸གྩོང་
ས་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་དཔལ་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་ད་ེ
བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་
ནྱི། དངེ་སང་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་
ཞེས་པ་འཛམ་གླྱིང ་མྱི ་མང་ཡྩོ ངས་
རྩོགས་ཀྱི་ཧ་གྩོ་བ་ཞྱིག་དང་། བྩོད་ཕྱི་
ནང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲུ ་
ས་ཕྩོགས་མང་པ ྩོར་དསུ་འཁྩོར་དབང་
ཆེན་གནང་བ་སྩོགས་ཀྱི་སྔར་བྱུང་མ་
མྩོང་བའྱི་ངྩོ་མཚར་གྱི་མཛད་རསེ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། གསྩོལ་འདབེས་དའེྱི་ནང་
ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་ཞེས་གསལ་པྩོ་མེད་
ཀང་། ས་གསྲུམ་གྱི་སྐྱ་ེབྲུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པྩོ་ཆེན་པ ྩོ་མངའ་གསྩོལ་བ། སྤྱིར་སབྐས་དརེ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་ཟརེ་ན་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་
ཡྩོད། གང་ལརྟ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་མཚྩོན་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའྱི་གཟངེས་རྟགས་
བཞསེ་གནང་མཛད་པ་དའེྱི་ནང་གསལ་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟ
བྲུ་ཞབས་བརྟན་གསྩོལ་འདབེས་འབྲུལ་ཡྲུལ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་དང་། ཕྲུལ་གནང་མཁན་ད་ེམཁྱནེ་བར་ེར ྩོ་ར་ེ
འཆང་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པར་དག་པ་བསམ་གྱི་མྱི ་ཁྱབ་པ་
ཡྱིན་པ་གསལ་བྩོ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ གསྩོལ་འདབེས་དའེྱི་
མཇྲུག་ཏུ་རྱིང་མྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ྷལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕ ྩོ་བང་པ ྩོ་ཏ་ལར་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་ནས་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་བྱུང་བ་
སྩོགས་ཀྱི་ལྲུང་བསྟན་གནང་ཡྩོད།
 སྤྱིར་ང་རང་ལ་མཚྩོན་ན་ཡྩོན་ཏན་གང་ཡང་
མེད་མཁན་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་བརྱིས་བཀུར་བདེ་
ཀྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེགང་རེད་ཟརེ་ན། ༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེའྱི་བཀའ་གང་གནང་བ་ད་ེངས་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད། གང་

ལརྟ་བཀའ་དང་མ་འགལ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ང་རང་སྤ ྩོབས་པ་བསྐྱདེ་ཀྱི་འདགུ ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
ཁ་སྔ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་པ་བཞྱིན་གང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་
གང་གནང་བ་ད་ེབསྒྲུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ད་ེཁྩོང་གྱི ་འཁྲུངས་
སརྐ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་གྩོ་ཆྩོད་ཡྩོད་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་པ་
བཞྱིན་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ཚང་མས་ཁྩོང་གྱི་བཀའ་བཞྱིན་
བསྒྲུབ་དགྩོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་གལ་པྩོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་དཔ་ེ
ལརྟ་ཚང་མས་ད་ནས་བཟྲུང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་
ཚྱུལ་བཞྱིན་ད་ུབསྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་དམ་བཅའ་
དགྩོས་པ་ད་ེམཛད་སྟ ྩོན་གྱི་འབྲུལ་བའམ་མཆྩོད་པ་ཡག་
ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
ལ་མཚྩོན་ན་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པ་
བཤད་མ་དགྩོས་པ་རེད། ང་རང་ངྩོས་ནས་ཀང་བཀའ་
དྱིན་གསྲུམ་ལནྡ་གྱི་བ་ླམ་ཡྱིན། ཚང་མས་ཁྩོང་གྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་གང་གནང་བ་དརེ་ཉྱིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། བསྟན་སྱིད་ཀྱི་རྱིམ་
འགྩོ་ཟརེ་ནའང་ད་ེལས་ལགྷ་པ་མེད་ལ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
མའྱི་ལམ་རྒྱགས་ཟརེ་ནའང་ད་ེལས་ལགྷ་པ་མེད། གང་
ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་པ་ད་ེདག་
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གང་ཐྲུབ་ཅྱི་ཐྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་ནང་འཁྱྩོལ་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་
ན་འདྱི་ཕྱིའྱི་ལེགས་ཚྩོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པ་
ཚང་མས་ཐྲུགས་ལ་འཇགས་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
མཐའ་དྩོན་ཕན་བདའེྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་

རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཕྩོགས་དསུ་གནས་སབྐས་ཐམས་ཅད་ད་ུདར་
ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང་ཡྲུན་རྱིང་གནས་པ། བསྟན་འཛྱིན་ཀུན་
གྱི་གཙྱུག་རྒྱན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྒྱལ་
བའྱི་དབང་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ། རླབས་

ཆེན་ཆྩོས་སྱིད་ཀྱི ་མཛད་འཕྱིན་མཐའ་དག་ཐྲུགས་
བཞདེ་བཞྱིན་འབད་མེད་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། །

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་
བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་ 
དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་སྩོ་
སྩོར་གནང་པའྱི་ནང་། འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་

ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ས་སྟངེ་༸རྒྱལ་
བསྟན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དང་། ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་སྲུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པ། འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ། ད་ེརྱིང་༸རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་མཆྩོག་དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་
ཅྱུར་ཕབེས་པར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་ཞུ་དགྩོས་ད ྩོན་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། ཚང་མས་
མཁྱནེ་གསལ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་

ཅད་མཁྱནེ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་
གཉྱིས་ང་ཚྩོས་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉྱིས་ཞསེ་བཤད་ཀྱི་
ཡྩོད། ད་ེཚང་མར་ཡྩོངས་གགས་ཆགས་ཡྩོད། ༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་མཆྩོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དང། ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་འྩོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་
ཐྲུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་བརྒྱྱུད། བསྟན་

བརྒྱྱུ ད་བཅས་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ལྲུང་དངས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་བ ྩོ་འཁབ་པ་དང་བསྟ ྩོད་པ་ཕྲུལ་བ་
ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གཙྩོ་བ ྩོ་༸རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་བཀའ་གང་སྩལ་བ་ད་ེསྙྱིང་ལ་
བཅངས་ནས་ད་ེལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན་མཆྩོད་པའྱི་
ནང་གྱི་མཆྩོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚྩོས་
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་ཐྲུགས་དགྩོངས་
བསྒྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེཡང་ལས་བདེ་རྣམ་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སྟགེས་ལ་ཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་
ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དག་ེའདནུ་པ་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་
རེད་ཚང་མས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་
བ་ད་ེདག་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 
སངས་རྒྱས་སྐུ་འཚྩོ་བཞུགས་གནང་མྱིན་ནྱི་གདལུ་བའྱི་
བསྩོད་ནམས་ལ་རག་ལྲུས་ཡྩོད་སྟབས། ཚང་མས་བཀའ་
གསྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས། ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པའྱི་མཛད་པ་རྒྱས་པ་དང་། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཡྩོང་བཞྱིན་པའྱི་ཆྱུ་ལྩོག་དང་ས་ཡྩོམ་གྱི་གྩོད་
ཆག་སྩོགས་མྱི ་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་
སྩོགས་གསྲུངས། །

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོར་ཞྭ་དཀར་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་གྱི་སྐྱབས་ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་སྩོ་
གསྲུམ་པ་ལྲུང་རྟ ྩོགས་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཞྭ་དཀར་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་གྱི་སྐྱབས་
ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་སྩོ་གསྲུམ་པ་ལྲུང་རྟ ྩོགས་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ཆྩོས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་ཆེན་པ ྩོའྱི་ཆ་ཤས་སྲུ་གྱུར་པ། མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་
དབྲུས་རྒྱྱུན་ནས་ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོ། གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱིའྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པར་གྱུར་པ། ༸གྩོང་ས་ལ་ྷ
མྱིའྱི་རྣམ་འདནེ། ྋསྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ ྩོ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ ྩོ། ར་ེབཙྱུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚྩོ། 
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སྱིད་གསྲུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚྱུངས་པ་མེད་པའྱི་སྡ་ེདཔལ་
བཟང་པྩོ་མཆྩོག གནས་ཀྱི་མཆྩོག་གྱུར་ལྷ ྩོ་རྒྱལ་འཛམ་
བྲུའྱི་གླྱིང་ད་ུསྐའུྱི་མཚན་དཔ་ེམངྩོན་པར་བཞད་ནས། ཕྱི་
ལྲུགས་ལརྟ་ན་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་བཞསེ་པའྱི་སྐའུྱི་
འཁྲུངས་སརྐ། ག་སྟ ྩོན་ཞསེ་པ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་མཛད་
སྒ ྩོ་འདྱིའྱི་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བཀའ་དྱིན་
བསྐྱངས་གནང་མཛད་པ། ༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་
བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་། སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཝྱིར་བ་ྷཌ་ར་སྱིང་མཆྩོག ད་ེ
བཞྱིན་དཔལ་ལནྡ་མྱི ་དབང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་
པ་སྩོགས། མདྩོར་ན་ད་ེརྱིང་སལྐ་བཟང་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་
འདྱིར། དགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཕྱི་
ནང་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ། ངས་གཞྱིས་བསེ་བ ྩོན་པ ྩོའྱི་
ལྷ་སྡ་ེམྱི ་སྡ་ེཡྩོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགུས་བརྱི་ཆེན་པ ྩོས་
འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 དེ་རྱི ང་གྱི ་ཉྱིན་མྩོ ་འདྱི་ནྱི ་སྤྱིར་སྐྱེ་འགྩོ་
ཡྩོངས་དང་། སྒ ྩོས་སྲུ་ངདེ་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་ལ་
མཚྩོན་ན། དགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་གྱིས་ཁངེས་པ། ས་
ཐྩོབ་ཀྱི་དགའ་བ་ལས་ཀང་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་བ་དགའ་བ་
ཚད་མེད་སྐྱེ་པའྱི་ཉྱིན་མྩོ ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ངྩོས་འཛྱི ན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེཡང་སྤྱིར་མཐའ་ཀསླ་པའྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་
ཞྱིང་ད།ུ ཐྲུགས་ར་ེཚད་མེད་པ་སྒྱུ ་འཕྲུལ་རབ་འབམས་
ཀྱི་གསང་གསྲུམ་སྤྲུལ་པའྱི་རྩོལ་གར་བསྒྱུར་ཏ།ེ འགྩོ་
ད ྩོན་མཛད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་དག 
རྒྱལ་བས་ཀང་བརྩོད་པར་མྱི ་ནསུ་ན། ཚྱུར་མཐྩོང་གྱི་སྐྱ་ེ
བ ྩོ་བདག་ལ་ྟབྲུས་ད་ེབས་ཀང་བརྩོད་པར་མྱི ་ནསུ། འྩོན་
ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་དགེ་འདནུ་གྲུབ་པ་ནས་ཉ་ེ
བར་བཟྲུང་བའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ ྩོ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱིའྱི་
བར་གསྲུམ་ལནྡ་ངྲུར་སྨྱིག་འཆང་བའྱི་སྐུ་ཕངེ་ན ྩོར་བྲུའྱི་
ད ྩོ་ཤལ་མཚར་ད་ུམངར་བ་བྩོན་ཏ།ེ ཐབས་མཁས་ཆྩོས་
སྱིད་ཟྲུང་འབལེ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་བ ྩོད་ཁམས་ཀྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་རྣམས་
ཞྱི་བད་ེལ་བཀྩོད་པར་མཛད།
 ལགྷ་པར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་སྐུ་ཕངེ་

བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱིད། མས་
བྩོར་བའྱི་དྭ་ཕྲུག་ཐང་ལ་ལྲུས་པ་ལྟ་བྲུའྱི་
བ ྩོད་འབངས་རྣམས་ལ་མྱི ་བཟྩོད་པའྱི་
སྡུག་བསྔལ་མྩོང་དགྩོས་བྱུང་བའྱི་དསུ་
འདྱིར། བྲུ་གཅྱིག་མ་བཞྱིན་བར་ེབ་ཆེན་
པ ྩོས་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ད།ེ ཆྩོས་
སྡ ་ེགསར་བཙྱུགས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུ བ་
ཀྱི ་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་གནང་མཛད་ 
ཅྱིང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་དང་སླ ྩོབ་
གྭ་ལ་སྩོགས་གསར་འཛྲུགས་ཀྱིས་བསེ་
འཁྩོད་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་
པའྱི ་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་གསར་བསྐྲུ ན་གྱིས་
བཀའ་དྱིན་མཛད། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ལ་མང་གཙྩོ་དང་རང་དབང་
གྱི་ཆེད་ད་ུལྲུས་སྩོག་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་འགྩོ་གྩོན་བཏང་
སྟ་ེཐྩོབ་ཐང་རྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་ནའང་། ངདེ་ཅག་རྣམས་
ལ་མང་གཙྩོ་མར་གསྩོལ་རས་སྩལ་བ་དང་། ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་དང་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་སྩོགས་རང་རང་གྱི་གང་མྩོས་
བཞྱིན་རང་དབང་ད་ུལྩོངས་སྲུ ་སྤྩོད་པའྱི་དསུ་རབས་
དང་མཐྲུན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་བ་ླམེད་ད་ུསྩལ་གནང་མཛད་
པར། འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའགྩོ་ཀུན་གྱིས་བསྟ ྩོད་བསགྔས་ཀྱི་
མེ་ཏ ྩོག་འཐྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད།
 དསེ་ན་དསུ་ད་ེརྱིང་ནས་བཟྲུང་སྟ་ེངདེ་ཅག་
རྣམས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཆྩོག་པར། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱི་ལེགས་ཉསེ་བངླ་ད ྩོར་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་
སྟ ྩོན་མཛད་པ་རྣམས་ཉམས་སྲུ ་ལེན་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེ་པ ྩོ་
རེད་བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱི་ཐྲུགས་ཀྱི་དགྩོངས་བཞདེ་བ་ླན་མེད་པ། བམས་པ་
དང་སྙྱིང་རའེྱི་སྒ ྩོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདརེ་འབྱུང་རྒྱྱུར་
ཉམས་ལེན་ལ་སྦྩོང་བརར་མཛད་ད།ེ སྤྱིར་འཛམ་བྲུ་
གླྱིང་དང་། བ་ེབག་ཏུ་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་སྐྱ་ེའགྩོ་
རྣམས་ལ་ཞྱི་བདའེྱི་འྩོད་སྣང་ཤར་བ་ཞྱིག་འབྱུང་ཐྲུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་གསྩོ་བ་དང་སྐ་ུ
ཚེ་ཁྱི་ལྩོར་བརྟན་པའྱི་ཞབས་བརྟན་ཡང་ད་ེལས་ལགྷ་པ་

ཞྱིག་ཡྩོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདགུ
 མཐའ་དྩོན་ད་ུལརྷ་བཅས་སྱིད་བཞྱིའྱི་གཙྱུག་
རྒྱན་སྤྱི་ན ྩོར་༧གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་གསང་གསྲུམ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུར། མྱི ་མཐྲུན་པའྱི་
མཚན་མ་མཐའ་དག་ཞྱི་སྟ།ེ སྤྱིར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྩོ་
བ་ཡྩོངས་དང་བ་ེབག་བྩོད་ཁ་བ་རྱི་པའྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་
དཔལ་ད།ུ སྐ་ུཚེ་མྱི ་ཤྱིགས་གཡྲུང་དྲུང་གྱི་ཁམས་སྲུ་ནམ་
ཡང་ནབུ་པ་མེད་པར་སྐ་ུཚེ་ཁྱི་ལྩོ་ནས་ཁྱི་ལྩོར་བརྟན་ཏ།ེ 
ཐྲུགས་ཀྱི་བཞེད་དགྩོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་
པའྱི་གསྩོལ་འདབེས་སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བསྟན་འཛྱིན་གྱི་སྐྱསེ་བྲུ་གང་ན་སྲུ་བཞུགས་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ུ
ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཞྱིང་མཛད་འཕྱིན་གྩོང་ནས་གྩོང་
ད་ུའཕལེ་ཏ།ེ མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སྐྱསེ་འགྩོ་རྣམས་ཞྱི་བདའེྱི་
དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྲུ་སྤྩོད་པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་། ད་ེ
རྱིང་གྱི་སལྐ་བཟང་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་བ་
པ ྩོ་ཚྩོགས་པ་དང་ལནྷ་རྒྱས་ཡྩོངས་ལ་ངས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་དང་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྩོད།།
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༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
སྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི ་དང་གཡྲུང་དྲུང་
བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་ 
དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་
སྩོ་སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་
བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆྩོག་གྱིས་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་
མཛད་སྒ ྩོའྱི་སྟངེ་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་དབྲུས་པའྱི་སྐུ་
མགྩོན་དང་མྱི ་མང་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་གསྲུང་ད ྩོན། ནམ་རྒྱྱུན་སྐ་ུམདནུ་དབྲུ་
བཞུགས་སྐབས་ངྩོས་རང་སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ར་འཚེར་ཏ་ེ
སདྐ་ཆ་ཁ་ནས་ཐྩོན་ཁག་པ ྩོ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ད་ེརྱིང་སྐ་ུ
མདནུ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཞུས་ཏ་ེབླ ྩོ་ཁྩོག་ཕན་བྲུ་སྐྱསེ་ནས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་།  ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་

མཆྩོག་གྱིས་དགུང་ལྩོ་ཆྱུང་ངྲུའྱི་དསུ་
ནས་བསྟན་པ་དང་འགྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ད་ུ
འགན་ཁྲུར་བཞེས་གནང་མཛད་པ་
དང་། ལགྷ་པར་དགུང་ལྩོ་བཅྱུ་དྲུག་
ནས་བཟྲུང་སྟ་ེབ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཆྩོས་
སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁྲུར་ཆ་ཚང་མཛད་
ཐྩོག ཉྱིན་མཚན་དབརེ་མེད་སྐ་ུ
ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་བསྐྱྩོན་ཡྩོད་
པ་ད་ེང་ཚྩོ ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་
རེད། སྤྱིར་རྒྱལ་སྱིད་ཆྩོས་སྱིད་ཀྱི་
འགན་བཞེས་ཞེས་བཤད་སྐབས་
མཚན་རྱིག་པ ྩོ་འད་ཞྱིག་ཡྩོད་རེད་ད།ེ 
སབྐས་ད་ེདསུ་བ ྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ད་ེཧ་ཅང་ཛ་དག་ཞྱིག་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པའྱི་གནས་
སབྐས་དརེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དགུང་ལྩོ་
གཞྩོན་གཞྩོན་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཐྲུགས་འགན་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བཞསེ་དགྩོས་པ་ཆགས་པ་རེད།
 སབྐས་ད་ེདསུ་ཐྲུགས་འཚབ་དང་སྐུ་ངལ་ག་
ཚྩོད་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེང་ཚྩོ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི ་ཚྩོས་བཤད་
ཐྲུབ་རྒྱྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ ྩོ་རེད། ད་ེཡང་བྩོད་ད་ུསརྔ་
ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་བྱུང་མྩོང་མེད་པའྱི་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ཆེན་པ ྩོ་
ཞྱིག་བྱུང་ནས། བྩོད་མྱི ་ཚང་མ་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སྲུ་
གར། ལགྷ་པར་༸སྐ་ུམདནུ་མཆྩོག་བ ྩོད་ད་ུབཞུགས་མ་
ཐྲུབ་པར་བཙན་བྩོལ་ད་ུཕབེས་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་རེད། གང་ལརྟ་སྐ་ུངལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱི་འྩོག་ད་
ལའྟྱི་བར་ད་ུསྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཕག་ལས་
མཛད་པ་ཡྱིན་དསུ། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་
མཚྩོན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གྱི་གྩོ་སབྐས་འདྱི་དང་བསྟནུ་
ནས་ད་ལའྟྱི་བར་ད་ུསྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་དང་ཡང་སྒ ྩོས་བ ྩོད་

གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འགྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ད།ུ སྐ་ུ
གསྲུང་ཐྲུགས་ཀྱི་ངལ་བ་ཁྱད་གསྩོད་མཛད་པ་ད་ེལ་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ༸སྐ་ུ
མདནུ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་གསྲུང་ཐྲུགས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་
སྐ་ུཆེ་བའྱི་ཡྩོན་ཏན་ད་ེཚྩོ་བཤད་དགྩོས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་གསལ་
པྩོ་གསལ་རྐང་ཆགས་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ངས་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆྩོ་གང་ཡང་མཐྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ 
གལ་ཆེ་ཤྩོས་ད་ེ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་འདྱིར་ག་སྟ ྩོན་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་བས་ཐྲུབ་པ་ད་ེལ་མདྩོ་སདྨ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
མཆྩོད་པ་ཕྲུལ་རྒྱྱུ ་ཡག་ཤྩོས་ད་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཐྲུགས་
དགསེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་གང་གསྲུངས་པའྱི་དགྩོངས་གཞྱི་ད་ེང་རང་
ངྩོས་ནས་གང་ཐྲུབ་ཅྱི་ཐྲུབ་དང་། ནསུ་པས་གང་ལྕ ྩོགས་
ཀྱིས་དགྩོངས་བཞེས་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེའགྲུབ་ཐྲུབ་པ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ༸སྐ་ུམདནུ་ཐྲུགས་དགསེ་
རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ང་རང་
ངྩོས་ནས་ཡྱི ན་ནའང་༸སྐུ་མདནུ་ཐྲུགས་དགསེ་རྒྱྱུ ་མ་
གཏྩོགས། ཐྲུགས་མྱི ་དགསེ་པའྱི་ལས་ཀ་ཕ་མྩོ་ཙམ་
ཡང་མྱི ་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། མ་འྩོངས་པར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་དགུ་ཅྱུར་ཕབེས་སབྐས། 
༸སྐུའྱི་དགུ་སྟ ྩོན་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་སྲུ ་བརྱི་སྲུང་བ་
ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ད་
ལ་ྟ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉྱིད་དགུང་གངས་མཐྩོ་བ ྩོར་ཕབེས་
ཡྩོད་པར་བརྟནེ། སྐ་ུགསྲུང་ཐྲུགས་གསྲུམ་ལ་འཕྩོད་
བཞསེ་མཛད་ནས་ཐྲུགས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་མཛད་ནས་བཞུགས་
རྩོགས་གནང་སྩོགས་ཀྱི་གསྩོལ་འདབེས་དང་འཚམས་
འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མི།47

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐྱབས་ར་ེའབྱི་གུང་
སྐྱབས་མགྩོན་ཆེ་ཚང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་
བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་ 
དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་སྩོ་
སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་། སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་
བདག་སྐྱབས་ར་ེའབྱི་གུང་སྐྱབས་མགྩོན་ཆེ་ཚང་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། འགྩོ་བ་ལ་ྷདང་
བཅས་པའྱི་མ་འདསེ་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པ ྩོ། འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན། ༸གྩོང་ས་ལ་ྷམྱིའྱི་རྣམ་འདནེ་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་
ཆེན་པ ྩོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚྩོ་མཆྩོག་ད་ེརྱིང་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ག་རྒྱས་
ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་པ། ཤྱིན་ཏུ་ནས་དགའ་དད་ཆེན་པ ྩོའྱི་
ངང་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་གྱི་ཤྩོག་ལྷ་ེགསར་པ་ཞྱིག་
ཕདེ་པ་འདྱི་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་སབྐས་དང་བསྟནུ་ནས་སྙྱིང་
ཁྩོངས་རྲུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་སྤྩོ་སེམས་འཁྩོལ་བའྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ་འདྱིར་༸སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱི་ལ་༸གྩོང་ས་ལ་ྷམྱིའྱི་རྣམ་འདནེ་
༸སྐྱབས་མགྩོན་མཁྱནེ་གཟྱིགས་ཆེན་པ ྩོ་སྐ་ུཁམས་གསལ་
བཞྱིན། སྐ་ུམཐྩོང་གྩོལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བདག་ཅག་གྱི་མདནུ་
ད་ུཞལ་མཇལ་གསྲུང་ཐྩོས་པ་དང་། ཁྩོང་གྱི་མཛད་པ་
ད་ེབཞྱིན་ཡར་ངྩོའྱི་ཚེས་བཅྩོ་ལའྔྱི་ཟླ་ལརྟ་ཆ་ཤས་ཡྩོངས་
སྲུ ་རྩོགས་ནས་བཞུགས་པ་དརེ་ང་ཚྩོ ་ཧ་ཅང་གྱི་བསྩོད་
ནམས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་མ་རེད་དམ། ང་ཚྩོ་འདྱི་འདའྱི་
དགའ་བ་ལ། ང་ཚྩོ་འདྱི་འདའྱི་སྐྱྱིད་པ་ལ། ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ་
འདྱིར་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱིས་གཙྩོས་པའྱི་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་
ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་བསྩོད་ནམས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའགྩོ་ཡྩོངས་ཀྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་བགྩོ་

སལྐ་ད་ུགྱུར་ཡྩོད། ད་ེཙམ་མ་
ཟད་ད་ེརྱིང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་ཡྩོད་པའྱི་བ་དང་རྱི་དགྭས། 
སྩོག་ཆགས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བསྩོད་ནམས་ཤྱིག་དང་
བསྐལ་པ་ཞྱིག་ཏུ ་གྱུར་ཡྩོ ད། 
དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱི ན་ཟརེ་
ན། འཕགས་མཆྩོག་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ད་ེ༸རྒྱལ་
བའྱི་གསྲུང་རབ་ཕར་རྩོལ་ད་ུ
ཕྱིན་པ་སྟ ྩོང་ཕག་རྒྱས་འབྱིང་
བསྡུས་གསྲུམ་གྱི་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་སྙྱིང་
པ ྩོ་རྲུ་གྱུར་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ 
ཕར་རྩོལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི ་ ཤེར་
སྙྱིང་གྱི་ནང་ལ། སྟ ྩོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རའེྱི་རང་གཟྲུགས་
སྲུ ་བྩོན་ནས་སྐྱེ་འགྩོ་རྣམས་ལ་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་
བཤེས་ཆེན་པ ྩོར་གྱུར་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་སྟ ྩོང་ཉྱིད་སྙྱིང་ར་ེ
ཆེན་པ ྩོ་དའེྱི་རང་བཞྱིན་ལ་དཔག་པའྱི་ས་སྟངེ་སྐྱ་ེའགྩོ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ། རང་ཅག་ཁ་བ་རྱི་པའྱི་བ ྩོད་མྱིས་མཚྩོན་
ས་སྟངེ་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ལ་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་འད་
མཉམ་གྱིས་དགྩོས་པ་དའེྱི་ཐྩོག་ལ། ད་ལ་ྟདགུང་ལྩོ་
བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་བར་ད་ུསྐུ་ལས་བསྐྱྩོན་ནས་འགྩོ་
བ་མྱི ་ཡྩོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུབཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་དང་
སྐྱྩོང་བཞྱིན་པ་དརེ། འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའགྩོ་ཡྩོངས་ཀྱིས་
ཆེ་བསྟ ྩོད་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
རེད། འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་འད་མཉམ་སྐྱྩོང་རྒྱྱུ ་
དའེང་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལམ་བྲུའྱི་ཐྩོག་ཏུ་བསྐྱྩོད་ནས་
སྐྱྩོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་གསྲུངས་པ་དང་
སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསྲུམ་གྱི་
རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྱིན་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་གསྩོལ་འདབེས་སྨ ྩོན་ལམ་གསྲུང་ད ྩོན། མཐའ་ 

དྩོན་ད་རེས་གཞྱིས་ལྲུས་བ ྩོད་མྱི ་མང་དང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་
དངྩོས་སྲུ ་ཚྩོགས་བཅར་མ་བྱུང་བའྱི་མྱི ་ཁྱི་ཕག་དང་
འབྲུམ་ཕག་མང་པྩོས་ག་སྟ ྩོན་གྱི་དགའ་སྟ ྩོན་ལ་མཉམ་
ཞུགས་བས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ད་ེཚྩོ་ཚང་
མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ངས་གསྩོལ་འདབེས་ཚྱིག་གསྲུམ་ཞུ་
ཆྩོག་པའྱི་གནང་བ་ཞྱིག་གནང་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
སྤྱིར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་ལྩོ་
བརྒྱད་ཅྱུ་ལ་ཕབེས་ནས། ཁྩོང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་འཛམ་
གླྱིང་གྱི་ས་ཕྩོགས་གང་སར་མ་ཁྱབ་པ་མེད། དཔརེ་ན། 
ནམ་མཁའྱི་རྟ་བདནུ་དབང་པྩོ་ལ་ྟབྲུ ་གཟྱི་འྩོད་འདྱི་གང་
སར་རྱིས་སྲུ་མ་ཆད་པར་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ཡང་
ད་ལྟ་དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་ཡྩོད་སྟབས་ང་ཚྩོས་
གསྩོལ་བ་གདབ་རྒྱྱུ །  དང་པྩོ་ད་ེལ། སྐ་ུཉྱིད་མ་ངན་ལས་
མྱི ་འདའ་བའྱི་གསྩོལ་བ་འདབེས་ནས་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་
ནས་བསྐལ་བརྒྱའྱི་བར་ཞབས་པད་བརྟན་པ་གནང་
རྩོགས་གནང་ཞེས་གསྩོལ་བ་གདབ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་ད་ེཡྱི ན། 
གཉྱིས་པ། དངེ་གྱི་བར་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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ལ་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་མྩོས་ཆྩོས་ཀྱི་འཁྩོར་
ལྩོ་བསྐ ྩོར་ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་ཚ་ད ྩོད་ཐམས་ཅད་ཅྱི་
ནས་ཞུམ་འཛད་ཡྩོད། ཡྱིན་ཡང་ད་དངུ་ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་
ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུབསྐ ྩོར་རྩོགས་གནང་ཞསེ་

གསྩོལ་བ་འདབེས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གསྲུམ་པ། ཁྱདེ་དགུང་ལྩོ་
བཅྱུ་དྲུག་ནས་ད་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ཕབེས་ཐྩོག་བར་བྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་དང་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་དྩོན་ད་ུསྐུ་ངལ་མང་པྩོ་
བསྐྱྩོན་སྩོང་བས། ད་ལ་ྟཁྱདེ་དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་

པར་བརྟནེ་ཏ ྩོག་ཙམ་སྐ་ུངལ་གསྩོ་རྩོགས་གནང་། ཐྲུགས་
ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་མཛད་ནས་བཞུགས་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
བཀའ་དྱིན་ཆེ། བཀའ་དྱིན་ཆེ། བཀའ་དྱིན་ཆེ། ཞསེ་
གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།།

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་དཔལ་ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་མངའ་བདག་སྟག་ལྲུང་ར་ེསྤྲུལ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་སྐ་ུཚབ་དག་ེར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་

བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་
པ་དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་
བཤད་ཁག་སྩོ་སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་དཔལ་སྔ་
འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་མངའ་བདག་སྟག་ལྲུང་ར་ེསྤྲུལ་
རྱིན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྐྱབས་ར་ེཀཿ་་ཐྩོག་དག་ེ
ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བའྱི་
ནང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་
འཕྱིན་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུས་
པ་དང་དསུ་མཚྱུངས། སྟ ྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལནྡ་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཅྱིག་ལ་བ་ེབག་བསྒྲུབ་བརྒྱྱུད་
ཤྱིང་རྟ་བརྒྱད་ལས། ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནས་
བཟྲུང་སྟ་ེསྤྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་བ ྩོད་ད་ུདར་

ཚྱུལ་དང་། བ་ེབག་ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླམ་དམ་པ་གྩོང་
མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་དང་འགྩོ་བའྱི་ཆེད་ད་ུརླབས་ཆེན་གྱི་
མཛད་འཕྱིན་ཇྱི་ལརྟ་བསྐྱངས་པ། ཡང་སྒ ྩོས་བ ྩོད་གཞུང་
དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་སབྐས་ཀྱི་༸རྒྱལ་དབང་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དང་ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བར་གྱི་བ་ླསླ ྩོབ་ཀྱི་འབལེ་
བ་ནས་བརམས་ཏ་ེལྩོ་རྒྱྱུས་རྱིམ་བྩོན་སྩོགས་གསྲུངས་པ་
མ་ཟད། ཁྩོང་རང་ཉྱིད་བ ྩོད་ནང་ད་ུཡྩོད་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གདགུ་རྱུབ་འྩོག་དཀའ་སྡགུ་ཅྱི་མྩོང་གསྲུངས་
པ་དང་སྦྲགས། གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡགུ་
དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་མྱི ་ཉན་པའྱི་དན་སྐུལ་གནང་སྩོང་
ལ། མཐར་ཁྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་
བརྒྱར་བརྟན་པའྱི་གསྩོལ་འདབེས་དང་རྟནེ་འབལེ་སྨ ྩོན་
ཚྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། །

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་འབྲུག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
སྐ་ུཚབ་མཁན་པྩོ་ངསེ་ད ྩོན་བསྟན་འཛྱིན་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་
གྱི ་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་དུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན། ཇྩོ་
ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་
པ་དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་སྩོ་

སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་། སྒྲུབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་
བདག་འབྲུག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་མཁན་པྩོ་ངསེ་
ད ྩོན་བསྟན་འཛྱིན་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། 
༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་
པའྱི་ཆེད་ད་ུསེམས་ཅན་ཚེ་ཐར་དང་ཤྱིང་སྡ ྩོང་འཛྲུགས་
རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཀྱི་དག་ེབ་བསྒྲུབས་ཡྩོད། ཁ་སང་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྐུ་དངྩོས་ཀྱིས་གསྲུང་ད ྩོན་མྩོ་གསྲུངས་པ་ད་ེ
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་དགྩོངས་པ་དང་མཐྲུན་པ་ཆྩོས་
དང་འཇྱིག་རྟནེ་ག་རེ་བས་ཀང་བ་ླམའྱི་ཞབས་བརྟན་ལ་
ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་བཀའ་གནང་དསུ། ད་ེརྱིང་ང་རང་
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འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་སྐྱ་སེར་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚང་མས་ད་ེཐྲུགས་ལ་
འཇགས་ནས་བཀའ་དྱིན་རསེ་སྲུ ་དན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ད་ེལྟར་ཕག་ལས་གནང་གྱི ་ཡྱི ན་ཞེས་དམ་བཅའ་ཞུ་
ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པྩོ་འདགུ་དན་གྱི་འདགུ ད་ེརྱིང་ང་
སྐྱབས་མགྩོན་འབྲུག་པའྱི་སྐུའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེབཅར་བ་
ཡྱི ན་དསུ་འབྲུག་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་རསེ་འབང་བ་ཚང་
མས་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མགྩོན་པ ྩོ་

གང་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རསེ་སྲུ ་དན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་དགྩོངས་གཞྱི་དང་མཐྲུན་པར་ཆྩོས་དང་
འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བ་བ་གང་ཡང་རྲུང་བ་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་བས་
དང་བདེ་མྲུས་ལརྟ། འབྱུང་གྱུར་གྱི་དསུ་སྲུའང་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་དགྩོངས་གཞྱི ་དང་མཐྲུན་པའྱི་
བམས་དང་སྙྱིང་རའེྱི་ཉམས་ལེན་གཙྩོ་བ ྩོར་བཟྲུང་ནས་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་བད་ེསྐྱྱིད་བསྐྲུན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་དང་། རྱི་ཤྱིང་

འདབེས་འཛྲུགས་སྩོགས་མཚྩོན་པའྱི་དགྩོན་པ་སྤྱི་དང་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརྒྱྱུད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུ ། ལགྷ་པར་རང་ཅག་ཁ་བ་རྱི་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། བ་ེབག་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་གང་ཐྲུབ་ཀྱི་
ཞབས་ཏྩོག་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་
ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། །

༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇྩོ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་
ག་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་དང་གཡྲུང་དྲུང་
བ ྩོན། ཇྩོ་ནང་བཅས་ཀྱི་བ་ླཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་
དང་། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་སྩོ་
སྩོར་གནང་བའྱི་ནང་དཔལ་ཇྩོ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེ་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསྲུམ་
གྱི ་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་
དང་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན། ད་ེབཞྱིན་ཇྩོ་ནང་བཅས་གྲུབ་
མཐའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ད་ེམྱི ་ཉམས་གྩོང་སྤལེ་དང་ཉམས་
པ་སླར་གསྩོ་བདེ་ཆེད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
ཐྲུགས་བར་ེབ་ཆེན་པ ྩོས་གཟྱིགས་པ་དང་། ལགྷ་པར་
ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཚྩོའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཆྱུང་ཉག་ཕ་བ་ཇྩོ་ནང་

བ་ཚྩོར་མཚྩོན་ན་ངས་ད་ེརྱིང་མྱི ་མང་
ཚྩོར་གསལ་བཤད་མྱི ་དགྩོས་པ་ཆགས་
ཡྩོད། བམས་དང་སྙྱིང་རའེྱི་ཐྲུགས་བར་ེ
བ་ཆེན་པ ྩོ་གཟྱིགས་ནས་ཕ་མས་བྲུ ་ཕྲུག་
སྐྱྩོང་བ་ལརྟ། ང་ཚྩོ་མར་རུད་ཕྱིན་སབྐས་
དརེ་ཡར་འཐནེ་ནས་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཚང་མའྱི་ནང་ཡར་ཚྱུད་པ་དང་། ང་ལ་ྟ
བྲུས་ཚྱི ག་ཁ་ཤས་བཤད་ཐྲུབ་པ་ད་ེཡང་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
ད་ུའཛམ་གླྱིང་ཡྲུལ་གྲུ ་ཁག་དང་བྩོད་ཀྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་ལ་མཛད་པ་བསམ་གྱི་
མྱི ་ཁྱབ་པ་སྐྱྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཞུ་མ་དགྩོས་
སྟབས། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇྩོ་ནང་བའྱི་ཚབ་
ཞུས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚྩོས་ནམ་རྒྱྱུན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བཀུར་བསྟ ྩོད་ཀྱི་ཚྱུལ་
ད་ུ༧གྩོང་ས་ལ་ྷམྱིའྱི་རྣམ་འདནེ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་

དཔྩོན་ཞསེ་འབྩོད་ཀྱིན་ཡྩོད་ཀང་། ང་རང་གྱི་སྙྱིང་ནས་
དན་རྒྱྱུ ་ད་ེགསྩོལ་ཚྱིགས་ཙམ་མྱིན་པར་དངྩོས་གནས་
དྩོན་ལ་གནས་པའྱི་བསྟ ྩོད་པ་དང་བསགྔས་པ་བ་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྩོད། །

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་

བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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༸རྒྱལ་བའྱི་གསྲུང་འབྲུམ་ཕྩོགས་སྒྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཡང་སྟངེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
གྱིས་ས་རྭ་བ ྩོད་ཀྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུའགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦྩོང་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་

ཆྩོས་ཕྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་   ༢༦  རེས་
གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡།༤༥ ཐྩོག་
༸རྒྱལ་བའྱི་གསྲུང་འབྲུམ་ཕྩོགས་སྒྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་
ཡང་སྟངེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་
གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་རྒྱ་བལ་ཁྲུལ་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་ ༣༧ ནས་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བ་ ༡༥༠ སྐ ྩོར་ལ་འགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦྩོང་དང་རྒྱ་བལ་
གཉྱིས་སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཁྩོངས་གཏྩོགས་
སླ ྩོབ་ག་ྭཁག་ ༧༣ ནས་གཞྱི་རྱིམ་འྩོག་མའྱི་དག་ེརན་ ༢༥༠ 
སྐ ྩོར་ལ་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སྟངས་སྐ ྩོར་ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒྱིག་
བཅས་གནང་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ཆྩོས་ཕྩོགས་དང་འབལེ་
བའྱི་སྐ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་བ་ཕྩོགས་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ནང་
གསལ། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་སྩོལ་བས་ན་སྐྱབས་འགྩོའྱི་བསབླ་
བ་དང་འགལ་ཚྱུལ་དང་དམ་ཚྱིག་སྲུང་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་
སྐ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། 
 ང་རང་ཚྩོ་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་སྐྱབས་
བཅྩོལ་ས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ་ཡྱི ན་པ་ལས་དཀྩོན་མཆྩོག་
གསྲུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ང་ཚྩོར་སྐྱབས་གནས་ཤྱིག་མེད།  འྩོ་
ན་དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ་ལ་སྐྱབས་སྲུ ་འགྩོ་ནས་ངེས་པར་
སངྤས་དགྩོས་པ་ག་རེ་ཡྩོད་པ་རེད་ཞུ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་
སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ནས་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷའད་ེདང་ལམ་ལྩོག་པ་
སྟ ྩོན་པའྱི་མྱི ་དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉནེ་ལ་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་
སྲུ་བསྟནེ་མྱི ་རྲུང་བ་དང་། ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ནས་སྩོག་
ཆགས་གྩོག་འབྲུ་ཚྱུན་ཆད་ཀྱི་སྩོག་ལ་གནྩོད་པ་བདེ་མྱི ་རྲུང་བ་
དང་། དག་ེའདནུ་ལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ནས་སྡྱིག་པའྱི་གྩོགས་པ ྩོ་
དང་འགྩོགས་མྱི་རྲུང་བ་བཅས་རེད། དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ་
ལ་སྐྱབས་སྲུ ་འགྩོ་ནས་ངསེ་པར་བདེ་དགྩོས་པ་གསྲུམ་ཡྩོད། 
སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་ུགཟྲུགས་
རྱི ་མྩོར་བྱིས་པ་ཚྱུན་ཆད་ལ་ལེགས་ཉསེ་མྱི ་ལ་ྟབར་དད་གུས་
བདེ་དགྩོས་པ་དང་། 
 ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སྲུ ་འགྩོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་
གསྲུང་ཡྱིག་འབྲུ་ན་གཅྱིག་ཚྱུན་ཆད་འདྩོར་མྱི ་རྲུང་བར་སླ ྩོབ་

སྦྩོང་གང་ཐྲུབ་བདེ་དགྩོས། དག་ེའདནུ་ལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ནས་
དགེ་འདནུ་གྱི་ཆ་ལྲུགས་ལའང་གུས་ཞབས་བདེ་དགྩོས་པ་
བཅས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྲུ་སྩོང་
ནས་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷའད་ེག་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྐྱབས་
སྲུ་བསྟནེ་མྱི ་རྲུང་བ་ད་ེནང་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་འགྩོ་
སྟངས་རེད། ནང་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ནང་པ་མཐའ་དག་གྱིས་
ངསེ་པར་བརྱི་སྲུང་ཞུ་དགྩོས་པ་ད་ེབརྱི་སྲུང་མ་ཞུས་ན་ནང་པ་
རེད་ཅསེ་བརྩོད་ཐྲུབ་ཐབས་མེད། 
 དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ནྱི་འཇམ་
དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱི ན་པས་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལྷ་
འད་ེམྱིན་ཞསེ་ཨྲུ་ཚྱུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད་མྩོད། དའེྱི་ཁྲུངས་ནྱི་
ཕ་བ ྩོང་ཁ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྩོགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་
བསངྐ་གསྩོའྱི་ནང་ད ྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་
སྤྲུལ་ཡྱིན་པར་གསྲུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེནྱི་དང་པ ྩོར་ཞུས་ན་
བསམ་བླ ྩོ་ར་བ་ནས་མ་བཏང་བའྱི་སྐྱྩོན་རེད། གང་རེད་ཞ་ེན། 
ནམ་རྒྱྱུན་ཡྩོངས་གགས་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷལ་བརྱི་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་ཆྱུང་ར ྩོ་ར་ེགགས་ལནྡ་དང་། དགའ་གདྩོང་། ཚངས་
པ། བསེ་ཁབ། སེ་ར་སདྨ་ག་ྭཚང་གྱི་སྲུང་མ་ཐ་བ ྩོ་སྩོགས་ཚང་
མའྱི་བསངྐ་གསྩོའྱི་ནང་སྲུང་མ་ད་ེཚྩོ་ཚང་མ་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལ་ྔ
སྩོགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པར་གསྲུངས་ཡྩོད་པས་འཇྱིག་རྟནེ་
པའྱི་སྲུང་མ་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་རེད་ཅེས་བརྩོད་དགྩོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། 
 ཕ་བ ྩོང་ཁ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དང་ཡྩོངས་འཛྱིན་ཁྱི་བང་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་བསངྐ་གསྩོ་དང་འཕྱིན་བཅྩོལ་ནང་
ད་ུད ྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱི ན་པའྱི་
བསྟ ྩོད་པ་ད་ེའད་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་ནམ་རྒྱྱུན་ཡྩོངས་གགས་
ཀྱི་གསྲུང་རྩོམ་ནང་དྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་
པ་ཡྱིན་པ་ར་བ་ནས་གསྲུངས་མེད། སྲུང་མ་སྩོ་སྩོའྱི་འཕྱིན་
བཅྩོལ་དང་བསྟ ྩོད་པའྱི་ནང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སྤྲུལ་པ་ཤ་
སྟག་རེད་ཅསེ་ཟརེ་ནས་བྱིས་ཡྩོད་པས་དསེ་ད ྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་
དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲུངས་འཁྱྩོལ་གྱི་མ་རེད། 

 ཡང་དྩོལ་རྒྱལ་བ་ཚྩོས། ང་ཚྩོས་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ལ་བརྱིས་ནས་བསྟནེ་གྱི་ཡྩོད་པས་སྐྱབས་འགྩོའྱི་
བསབླ་བ་དང་འགལ་གྱི་མ་རེད་ཟརེ་གྱིན་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་
ན། སྐྱབས་ལ་བསྟནེ་ཆྩོག་མྱི ་ཆྩོག་གྱི་ཁྱད་པར་ར་བ་ནས་མེད་
པ་དང་། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་མཐར་ཐྲུག་གྱི་སྐྱབས་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་མྱི ་ཤེས་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད་
ལ། འཇྱིག་རྟནེ་ལ་ྷའད་ེཡྩོད་ཚད་སྐྱབས་མཐར་ཐྲུག་ལ་རྱིས་
དགྩོས་པ་ཆགས་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འཇྱིག་
རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷའད་ེཡྩོད་ཚད་ལ་སྐྱབས་མཐར་ཐྲུག་ལ་རྱིས་ནས་
དད་པ་བདེ་མཁན་རེ་རེ་ཡྩོད་ཆྩོག་དསུ་ཡྩོད་ཚད་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་སྐྱབས་ལ་བསྟནེ་དགྩོས་པར་འགྱུར་གྱི་རེད། 
 དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚྩོས་དངྩོས་གནས་
མཁྱནེ་དགྩོས་ཚྩོད་རེད། འཇྱིག་རྟནེ་ལས་འདས་པའྱི་སྲུང་
མ་ཚྩོ་མྱིའྱི་ཁྩོག་ནང་ཞུགས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད། དཔརེ་ན། དམ་
ཆེན་ཆྩོས་རྒྱལ་མྱིའྱི་ཁྩོག་ནང་ཞུགས་ཟརེ་བ་དང་། མྱུར་
མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགྩོན་པ ྩོ་མྱིའྱི་ཁྩོག་ནང་ཞུགས་ཟརེ་བ་ཡྩོང་
མ་མྩོང་བ་རེད། མ་ཟད་ཡྱི ་དམ་ར ྩོ་ར་ེའཇྱིགས་བདེ་མྱིའྱི་ཁྩོག་
ནང་ཞུགས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། ད་ེའད་
སྩོང་ཙང་ད ྩོལ་རྒྱལ་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལྷ་འད་ེཡྱིན་པ་ཐ་ེཚྩོམ་
མྱི ་དགྩོས་པ་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོ་གནང་མཁན་ཚྩོས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བདེ་མཐར་
ཐྲུག་ད་ེསྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁའྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕྱིན་བཅྩོལ་དང་
བསངྐ་གསྩོའྱི་ནང་གསྲུངས་པ་ད་ེརེད། དསེ་ཁྲུངས་མྱི ་འཁྱྩོལ་
བ་མ་ཟད། གྩོང་ཞུས་ལརྟ་ཡྩོངས་གགས་དྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་
དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པ་སྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁས་
ར་བ་ནས་གསྲུངས་མྩོང་མེད། གལ་སྱིད་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕྱིན་
བཅྩོལ་ད་ེའདའྱི་ནང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རེད་
གསྲུངས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེཙམ་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རེད་ཅསེ་ཨྲུ་ཚྱུགས་རྒྱག་བསདྡ་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེལས་ཀང་དྩོལ་རྒྱལ་བ་ཚྩོས་ངསེ་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་
པ་མ་ཟད་ཨྲུ་ཚྱུགས་རྒྱག་དགྩོས་པ་ད་ེག་རེ་རེད་ཟརེ་ན། ཕ་
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བྩོང་ཁ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་འཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡྩོངས་
འཛྱིན་ཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་ཀང་ཡྩོངས་གགས་ཐྩོག་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྐུ་རླ ྩོན་པ་
ད་ེཡྱིན་པ་གསྲུངས་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་གསྲུང་འབྲུམ་
ནང་གསལ་པྩོ་ཡྩོད། ལམ་རྱིམ་རྣམ་གྩོལ་ལག་བཅངས་ནང་
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་རྱིམ་བྩོན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོ་གསྲུངས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བ་ཚྩོས་ཡྩོངས་འཛྱིན་ཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་གསྲུངས་
པ་ཡྱིན་སྟབས་བདག་པྩོ་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད་ཟརེ་ན། གསྲུང་འདྱི་
ཚྩོ་ཡང་བདག་པྩོ་རྒྱག་དགྩོས་པ་རེད། གཞན་གསྲུང་ཁ་
ཤས་རང་གྱི ་འདྩོད་པ་དང་མཐྲུན་ཙང་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་པ་ 
དང་། རང་གྱི་འདྩོད་པ་དང་མྱི་མཐྲུན་དསུ་ཡྩོངས་འཛྱིན་ཁྱི་
བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དང་ཕ བྩོང་ཁའྱི་གསྲུང་ཡྱིན་ནའང་བདག་
པྩོ་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟརེ་ན་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དྩོན་གནད་
གཞན་ཞྱིག་ལ། ༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
ཡྩོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དང་ར་བའྱི་བ་ླམ་

ཡྱིན་པར་མ་ཟད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུའྱི་སྐ་ུ
མདནུ་ནས་ལམ་རྱིམ་སྩོགས་མདྩོ་ཕྩོགས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་། དསུ་
འཁྩོར་དབང་ཆེན་གྱིས་གཙྩོས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཆྩོས་ཚང་མ་
ཞུས་ཡྩོད་དསུ་ང་ཚྩོས་བ་ླམའྱི་དམ་ཚྱིག་དང་འགལ་མྱི ་རྲུང་བ་
རེད། བ་ླམས་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་ཤྩོག་གསྲུངས་པའྱི་བསབླ་བ་
ད་ེཚྩོ་བ་ླམའྱི་དམ་ཚྱིག་རེད། སྩོ་སྩོའྱི་ར་བའྱི་བ་ླམས་གལ་ཆེ་
ད ྩོན་ཆེ་ལ་རྱིས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་བ་ད་ེམ་བདེ་པ་དང་ད་
དངུ་ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེངྩོ་རྩོལ་ལ་ྟབྲུ་བདེ་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་བ་ླམ་སྐ་ུ
ཚེ་ཡྲུན་ད་ུབཞུགས་པ་ལ་གནྩོད་ཀྱིན་ཡྩོད། རྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེ་
རེད་ཞུ་ན། ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་བ ྩོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་ད་ུབྩོན་
པ་ཁྩོ་རང་ང་ཚྩོ་ལ་ལམ་སྟ ྩོན་བསབླ་བ་གནང་བའྱི་ཆེད་ད་ུབྩོན་
པ་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚྩོས་ལམ་སྟ ྩོན་ད་ེམ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་བྩོན་
པའྱི་དགྩོས་ད ྩོན་ད་ེམ་འགྲུབ་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དསུ་ཡྱིད་བཞྱིན་
ན ྩོར་བྲུ་བཞུགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པ་ཆགས་ན་བཞུགས་ཀྱི་
མ་རེད། ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་བསམ་བཞྱིན་ད་ུསྐྱ་ེབ་བཞསེ་པ་
རེད། བསམ་བཞྱིན་ད་ུཞྱིང་ཁམས་གཞན་ད་ུཕབེས་ཀྱི་རེད། 
ལགྷ་པར་ད ྩོལ་རྒྱལ་བ་ཚྩོས་ངྩོ་ཚ་ཁལེ་མེད་ཐྩོག་མདནུ་ལ་ཐྩོན་

ནས་ངྩོ་རྩོལ་བས་ཡྩོང་དསུ་ར་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་མཁན་མྱི ་ཁ་
ཤས་གཅྱིག་ལས་མེད་རྲུང་། ང་ཚྩོ་མྱི ་མང་ཚྩོས་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་
པ་མཐྩོང་བཞྱིན་ད་ུཁྲུ་སྱིམ་མེར་བསདྡ་པ་དང་། ངྩོ་རྩོལ་བདེ་
པ་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་ནས་བདེ་ད་ུབཅྱུག་པ་འད་པ ྩོ་བས་ནས་བསདྡ་
པ་ཡྱིན་ན་ད ྩོན་ད་ུརྒྱབ་སྐྱྩོར་ལ་ྟབྲུར་ཆགས་སྱིད་པས་ཚང་མས་
བྩོད་སྤྱིའྱི་ར་ད ྩོན་ལ་དགྩོངས་པ་བཞསེ་ནས་ག་རེ་གནང་དགྩོས་
མྱིན་གཟྱིགས་དགྩོས་པ་རེད། ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུའྱི་ལྩོར་རྒྱ་གར་
ད་ུབ ྩོས་ཡྩོང་ནས་ངྩོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་ལས་མེད་དསུ་ང་ཚྩོ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་སྡགུ་སདྐ་རྒྱག་ས་༸ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་གཅྱིག་པྲུ་
རེད། གཞན་སྲུ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་བརདེ་མྱི ་ཉན། དྩོལ་རྒྱལ་
བ་ཁག་གཅྱིག་ནས་བཤེས་གཉསེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བཤད་ཁྲུལ་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་མྩོད་ད ྩོན་ངྩོ་ཁྩོ་ཚྩོར་བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་
བཤད་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེ་རེད་
ཟརེ་ན། ད་ལ་ྟད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཡྱིན་ཟརེ་བའྱི་མདནུ་
ལ་ཐྩོན་མཁན་ད་ེཚྩོ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅྱུ་གྩོ་དགུ་ཡྱིད་བཞྱིན་
ན ྩོར་བྲུའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་དབང་དང་སྡ ྩོམ་པ་ཞུ་མྩོང་མཁན་ཤ་
སྟག་རེད།། 

ས་རྭ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་འགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦྩོང་སབྐས་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་བླ ྩོ་བཟང་སྦྱིན་པ་
མཆྩོག་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་   ༢༦ རེས་གཟའ་
མྱིག་དམར་ཉྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་རྒྱ་བལ་
ཁྲུལ་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་ ༣༧ ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་ ༡༥༠ སྐ ྩོར་
ལ་འགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦྩོང་དང་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཁྩོངས་གཏྩོགས་སླ ྩོབ་ག་ྭཁག་ ༧༣ ནས་
གཞྱི་རྱིམ་འྩོག་མའྱི་དག་ེརན་ ༢༥༠ སྐ ྩོར་ལ་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་སྤྩོད་སྟངས་སྐ ྩོར་ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒྱིག་བཅས་གནང་སབྐས་
དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་དྲུང་ཆེ་བླ ྩོ་བཟང་སྦྱིན་པ་མཆྩོག་གྱིས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་སྐ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་བ་ཕྩོགས་སྒྱིག་ཞུས་པ་གཤམ་
གསལ། 
  དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་རྱིམ་ཅན་ད་ུཕབེས་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་
བཀའ་ཁྱི་ཟྲུར་པ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
གྱིས་ཀང་དྭ ྩོགས་གཅྩོད་འགལེ་བཤད་གནང་དགྩོས་རྱིགས་ས་ྔ

རསེ་སྲུ་གནང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་རྣམ་པ་ཚྩོས་ཐྲུགས་སྣང་ཆེན་
པ ྩོའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ལ་ྟཀླ ྩོག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྩོགས་ཞསེ་འབྩོད་
སྐལུ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། དྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ཐྩོག་མར་ངྩོ་སྤྩོད་དང་
འབལེ་བར་སབྐས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡྩོང་སྟངས་སྩོགས་གནད་
དྩོན་ཁ་ཤས་ཐྩོག་རང་གྱིས་གང་ཤེས་གསལ་བཤད་ཕན་བྲུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
 དྩོལ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེམྱི ་ལྩོ་ ༤༠༠ ཙམ་རྱིང་རྩོད་
གཞྱི་ཅན་བས་ཏ་ེགནས་ཡྩོད། ཇྱི་ལརྟ་མེ་ལ་གནས་པའྱི་མེ་ལ་ྷ
དང་། ཐབ་ལ་གནས་པའྱི་ཐབ་ལ།ྷ རླྲུང་ལ་གནས་པའྱི་རླྲུང་ལ་ྷ
ཞསེ་འབྩོད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ་བ ྩོད་ཀྱི་ལྷ ྩོ་ཁ་ད ྩོལ་ཆྱུ་མྱིག་དཀར་
པྩོར་གནས་པའྱི་རྒྱལ་འགྩོང་ད་ེལ་གནས་ཡྲུལ་གྱི་ཆ་ནས་
དྩོལ་རྒྱལ་ཞསེ་མྱིང་ཐྩོགས་པ་རེད། དངེ་སང་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་
འཇམ་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སྲུང་ཡྱིན་ཚྱུལ་གགས་ཆེན་
པ ྩོ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང།  ད་ེནྱི་སྔ ྩོན་༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པ ྩོའྱི་སྐ་ུདསུ་སྲུ་བྱུང་བའྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟརེ་བ་

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༦༥༦ ལྩོར་རང་ལྩོ་སྩོ་བརྒྱད་ཐྩོག་གདྩོན་ནད་ཀྱིས་
ཟྱིན་ཏ་ེའདས་སབྐས་སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པས་དགེས་པར་སྐྱསེ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྣམ་ཐར་དང་། སྡ་ེ
སྱིད་སངས་རྒྱ་མཚྩོས་མཛད་པའྱི་ཆྩོས་འབྱུང་། གཏརེ་བདག་
འགྱུར་མེད་གླྱིང་པའྱི་རྣམ་ཐར་སྩོགས་ལས་ར་སྤྩོད་གསལ་པྩོ་
བདེ་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན། དསུ་ད་ེནས་བཟྲུང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༧༢༡ ལྩོར་
ས་སྐྱའྱི་བདག་ཆེན་བསྩོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་གྱིས་བདག་པྩོ་མ་
བརྒྱབ་བར་ལྩོ་ ༦༥ རྱིང་དག་ེལྲུགས་པའྱི་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་
སྲུས་ཀང་བདག་སྤྩོད་གནང་མཁན་མ་བྱུང་པ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱིས་ཁ་
གག་གྱི་ཡྩོད། 
 ༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིང་ད་ུགཤེགས་ནས་
ལྩོ་ ༢༢ སྩོང་རསེ་ས་སྐྱའྱི་བདག་ཆེན་བསྩོད་ནམས་རྱིན་
ཆེན་འཁྲུངས་པ་རེད། བདག་ཆེན་དགུང་ལྩོ་ ༡༧ ལ་ཕབེས་
སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་མགྩོན་པ ྩོ་ཞལ་གྱི་བན་ད་ུའཇྩོག་པ་གནང་བ་
༸སྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁ་དང་ཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་
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ཀས་ཞལ་གྱིས་བཞདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕྱིན་བཅྩོལ་གསར་རྩོམ་མཛད་
པ་དང།  འད་སྐ་ུགསར་བཞངེས་གནང་བ། སྤྩོ་བད་ེཁང་
གསར་བཞངེས་གནང་བ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེདག་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པ ྩོའྱི་གསྲུང་གང་དའུང་མེད་པ་རྟ ྩོག་བཟྩོ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ཅྱི་སྟ་ེད་ེལྟར་གནང་བ་ཞྱིག་ཁས་བངླས་ན་༸གྩོང་ས་ལྔ་པའྱི་
གསྲུང་རྣམ་ནང་ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུད ྩོལ་
རྒྱལ་དམ་སྱིར་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་བ་ཡང་ཁས་བངླས་དགྩོས། 
     གནས་ཆྱུང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་ཨ་
སས་འཁྱམ་པྩོ་ཞསེ་གསྲུངས་པ་ད་ེཡང་སྤྲུལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་ཨ་མའྱི་མྱིང་ལ་ལག་ཨ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་དང། སྤྲུལ་
སྐ་ུགགས་རྒྱན་དགེས་པར་སྐྱསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༥ རྱིང་སྲུས་
ཀང་བདག་པ ྩོ་རྒྱག་མཁན་མ་བྱུང་བ་གང་སར་འཁྱམ་སྟ་ེ
བསདྡ་པར་བརྟནེ་ཨ་སས་འཁྱམ་པྩོ་ཞསེ་པའྱི་མྱིང་འདྱི་ད ྩོན་ལ་
གནས་པ་ཡྱིན།  
 ༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་དང། བཅྱུ་
གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་དགག་པ་ཤུགས་ཆེན་གནང་
བ་ཡྩོངས་གགས་རེད། ༸གྩོང་ས་བདནུ་པ་བསལྐ་བཟང་རྒྱ་
མཚྩོ་མཆྩོག་དག་ེལྲུགས་གཙང་མ་ཕག་བཞསེ་གནང་མཁན་
ཞྱིག་རེད། གང་གྱིས་མེ་སྦྲྲུལ་ ༡༧༣༧ ལྩོར་ཆྩོས་སྡ་ེཆེན་པ ྩོ་
སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་ལ་བཅའ་ཡྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང། ལ་ྟགྲུབ་
མྱི ་གཅྱིག་པའྱི་མྱི ་དང་འབྱུང་པ ྩོ་སྩོགས་གྭ་ཚང་དང་ཁམས་
ཚན་སྩོ་སྩོའྱི་ཐྩོབ་ཁྲུངས་ཡྱིན་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་བསྟནེ་
སྒ ྩོར་བས་ན་ཕན་མྱི ་ཐྩོགས་ཤྱིང་གནྩོད་པའྱི་རྒྱྱུར་འདགུ་པས་
མྱི ་བསྟནེ་ཞེས་གསལ་འདགུ་པ་འདྱིས་གང་གྱི་ཡྩོངས་འཛྱིན་
ཁྱི་ཆེེེེན་ངག་དབང་མཆྩོག་ལནྡ་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་
དགག་པ་གནང་བ་དའེྱི་མཇྲུག་སྐྱྩོང་གནང་བར་མ་ཟད། གང་
ཉྱིད་ཀྱིས་ཆྩོས་སྲུང་སྤྱིའྱི་འཕྱིན་བསྐལུ་གསེར་ཞུན་མ་ཞསེ་པ་
མཛད་པའྱི་ནང་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་མྱིང་ཟྲུར་ཙམ་ཡང་མེད།  དའེྱི་
ཐྩོག་ནས་གྩོང་གསལ་འབྱུང་པ ྩོ་ཞསེ་པ་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་གསྲུངས་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཡྱིན།  
 དྩོལ་རྒྱལ་གྱི ་སྩོག་གཏད་ཟེར་བའྱི ་ཁྲུ ངས་ 
༡༩༣༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་སྟག་ཕྲུ་ར ྩོ་ར་ེའཆང་ལ་བྱུང་བའྱི་
དག་སྣང་ཡྱི ན་ཚྱུལ་ལ་ཁྲུངས་གཏུགས་བེད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང། 
སྟག་ཕྲུའྱི་དག་སྣང་དང། གསང་ཆྩོས་བཅྱུ་གསྲུམ་ཁྩོངས་ཀྱི་
བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྩོའྱི་འཕྱིན་བཅྩོལ་ཞེས་པ་སྩོགས་
སྟག་ཕྲུའྱི་གསྲུང་གང་གྱི་ནང་ད་ུཡང་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་

ལནྡ་ཟརེ་བའྱི་ཚྱིག་ཟྲུར་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ནྱི་ཆྱུ་
འགྩོ་ལ་ཆྱུ་མེད་པར་ཡྲུར་བྲུའྱི་ནང་ཆྱུ་ཡྩོད་ཚྱུལ་བརྩོད་པ་འད་
ཆགས་པྩོ་འདགུ་གམ།  སྟག་ཕྲུ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནྱི་ད་ེསབྐས་དག་ེ
ལྲུགས་པའྱི་བ་ླམ་མཚན་སནྙ་ཆེ་ཤྩོས་གས་ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་
མེད་གནང་མཁན་ཞྱིག་དང། ལགྷ་པར་ད་ུས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ལ་དད་པ་དག་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ལརྟ། ཐངེས་ཤྱིག་གུ་རྲུའྱི་སྒྲུབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ལ་སྐ་ུམཚམས་ལ་
བཞུགས་སབྐས་གུ་རྲུ་ཡབ་ཡྲུམ་དང་ར་ེའབངས་ཉརེ་ལ་ྔཞལ་
གཟྱིགས་བྱུང་སྟབས་ད་ེནས་མཚན་ལའང་སྟག་ཕྲུ་པད་བཛྲ་
ཞསེ་གསྩོལ་བ་གནང་འདགུ
 དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་བསངྐ་གསྩོ་རྒྱས་པ།  ༸ར་ེཕ་བ ྩོང་
ཁ་པས་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོ་ ༡༩༣༣ 
ལྩོར་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པའྱི་རསེ་གསར་ད་ུབརམས་པ་དང། 
དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་བསྟ ྩོད་འགལེ་ཞསེ་པ་ ༸སྐྱབས་ར་ེཁྱི་བང་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེེས་ར་རམ་ས་ལར་ ༡༩༦༧ ལྩོར་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
དྩོལ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སྲུང་ཞསེ་པའྱི་བར་
བདེ་པ་ད་ེཡང་ ༡༩༣༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་སྩོག་པ ྩོ་བླ ྩོ་བཟང་
རྟ་དབངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་གཉྱིས་པ་དག་ེའདནུ་རྒྱ་
མཚྩོས་མཛད་པ་མགྩོན་པ ྩོ་ཞལ་གྱི་བསྟ ྩོད་པ་ཚྱིག་བསྒྱུར་བས་
པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དའེྱི་གྩོང་ད་ེལརྟ་བར་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དག་ེལནྡ་
པའྱི་བ་ླམ་སྲུས་ཀང་མཛད་པར་མྱི་སྣང་བ་དསེ་ཤེས་པར་ནསུ། 
 རྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལྲུགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པྩོ་
འཇམ་མགྩོན་བ་ླམ་ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་
ནས་ལྩོ་ ༣༠༡ སྩོང་རསེ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བྱུང་བ་རེད། ར་ེཙྩོང་ཁ་
པ་ཆེན་པ ྩོ་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སབྐས་རྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལནྡ་པའྱི་སྲུང་
མར་རྱིགས་གསྲུམ་མགྩོན་པ ྩོ་བསྟན་སྲུང་གྱི་ཚྱུལ་ད་ུདག་པ ྩོའྱི་
སྐརུ་བཞངེས་པ་མགྩོན་པ ྩོ་ཕག་དྲུག་དང་། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་
ཐྩོས་སས། དམ་ཅན་ཆྩོས་རྒྱལ་བཅས་གསྲུམ་ལ་བཀའ་བསྒ ྩོ་
གཉརེ་གཏད་མཛད། ད་ེདག་གྱིས་མ་འཐྲུས་པ་ལ་ྟབྲུས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སྲུང་ཞེས་བསགྔས་
བསྟ ྩོད་བདེ་པ་ནྱི། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བཀའ་བསྒ ྩོ་གཉརེ་གཏད་
མཛད་པའྱི་སྐྱསེ་བྲུ་གསྲུམ་གྱི་སྲུང་མར་བརྱི་མེད་བས་པ་དང། 
དྩོན་གྱིས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལ་ལྟ ྩོས་མེད་གནེ་
ལྩོག་བས་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལྲུགས་པར་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་བ་སྡ་ེསྱིད་བསྩོད་ནམས་རབ་བརྟན་ནམ། བསྩོད་
ནམས་ཆྩོས་འཕལེ་བཀྲྩོངས་མཁན་དྩོལ་རྒྱལ་ཡྱིན་ཞསེ་ད ྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བས་བས་རསེ་སྲུ་བགངས་ཀྱི་ཡྩོད། རྱི་

བ ྩོ་དག་ེལྲུགས་པའྱི་བསྟན་པར་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་བསྟན་པའྱི་
སྦྱིན་བདག་བཀྲྩོངས་མཁན་ཞྱིག་ལ་འཇམ་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་
བསྟན་སྲུང་ཞསེ་འབྩོད་ན། ད་ེནྱི་དག་གཉནེ་གྩོ་ལྡ ྩོག་པའྱི་མ་
རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་བ་བ་ཞྱིག་རེད།
     ཡང་། བར་སབྐས་ནས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཡྱི ་དམ་ད་ུམངའ་
གསྩོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་རང་སྣང་གང་དན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེ
ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་ཁ་དཔརེ། བསྟ ྩོད་མྱི ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བསྟ ྩོད་
པ་ལས། སདྨ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སདྨ་ན་དགའ་ཟརེ་བ་ལརྟ་
ཡྱིན། ཡྱི ་དམ་ཞསེ་པ་ནྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པྩོ་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱི་གསྲུང་རྒྱྱུད་སྡའེྱི་ཁྲུངས་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་
པ་ཡྱིན། བསྟན་པའྱི་བདག་པྩོས་གསྲུངས་པའྱི་རྒྱྱུད་སྡའེྱི་ནང་
མེད་པ་ཞྱིག་ངའྱི་བ་ླམས་གསྲུང་གྱི་འདགུ་ཅེས་ཡྱི ་དམ་ཡྱིན་
ལྲུགས་བརྩོད་པ་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ར་བའྱི་འགྩོ་སྟངས་གཏན་
ནས་མ་ཤེས་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན། 
    དྩོལ་རྒྱལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ས་སྐྱའྱི་བདག་ཆེན་བསྩོད་
ནམས་རྱིན་ཆེན་ལ། “ ང་དག་ེལནྡ་པའྱི་དམ་སྱི་ཁྩོ་ཡྱིན།” 
ཞསེ་རང་གནྩོང་ངྩོས་ལེན་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་འཇམ་མགྩོན་
༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སྲུང་ཞསེ་བརྩོད་ཕ ྩོད་པ་ཧམ་བཤད་ཆེན་པ ྩོ་
མྱིན་ན་ཅྱི་ཡྱིན། དམ་སྱི་ཟརེ་བ་ནྱི་ར་བའྱི་བ་ླམ་དང་དའེྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་བཅས་པ་དང་དམ་ཚྱིག་ཉམས་པ་དང་། སྱི་ནྱི་གནྩོད་
པ་བདེ་མཁན་གྱི་གདྩོན་འད་ེལ་ཟརེ།  གང་ལརྟ་དའེྱི་བདེ་
ལས་ནྱི་མཐྲུན་པ་མྱི ་མཐྲུན་པ་བཟྩོ་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་དག་ེ
ལྲུགས་པའྱི་ཁྩོད་ནས་བསྟནེ་འགྩོ་བརམས་པ་ནས་བཟྲུང་བ ྩོད་
ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་ནང་འགལ་གྱི་ཕྩོགས་རྱིས་ཅན་གྱི་ཆྩོས་སྤ ྩོང་
གྱི་ལས་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ཕལ་མྩོ་ཆེ་ད ྩོལ་རྒྱལ་
དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན།  
     དངེ་སང་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པས་མ་ལེ་ཤྱི་ཡ་སྩོགས་རྒྱ་
རྱིགས་མང་པྩོ་ཡྩོད་སའྱི་ཡྲུལ་གྲུའྱི་ནང་ཆྩོས་ཚྩོགས་དང་། ཟ་
ཁང། ཚྩོང་ཁང་ཆེན་པ ྩོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྒ ྩོ་རར་དཔལ་འབྩོར་
འད་ུའགྩོད་ཆེད་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་འད་གཟྲུགས་བཞག་སྟ།ེ ད་ེལ་
མྱིང་གསར་པ་ན ྩོར་ལ་ྷཞསེ་བཏགས་ནས་གསྩོལ་མཆྩོད་བས་
ན། རྒྱྱུ ་ན ྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་འཕལེ་བ་དང་བ་བ་ལམ་འགྩོ་ཡྩོང་
ལྲུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་ཤྩོག་ལྷ་ེའགམེས་སྤལེ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 
ད་ེནྱི་དག་ེལནྡ་པའྱི་བསྟན་དང་ད་ེའཛྱིན་བ་ླམ་དག་ེའདནུ་དང་
བཅས་པར་རྒྱབ་གཏྩོད་བདེ་པའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་རྒྱབ་རྟནེ་
གབས་གསྩོག་བས་པ་ཞྱིག་རེད།  
 སྤྱིར་ན་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མྱི ་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་
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ཚྱུལ་ད་ེགསང་སྔགས་གསར་མའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ལྟ་བྲུར་བརྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གསང་སགྔས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ངྩོ་མ་ནྱི་
སསྦ་པའྱི་ཚྱུལ་གྱིས་བདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ད་ེལས་
ལྡ ྩོག་སྟ་ེདངྲུལ་གྱི་ཆེད་རང་གྱིས་གང་འཇམ་དཔལ་དབངས་
སྲུ་ཁས་བངླས་པའྱི་ལ་ྷད་ེཚྩོང་ཁང་ཆེན་པ ྩོའྱི་མདནུ་སར་སླ ྩོང་
ད་ུབཅྱུག་པ་དང་། དའེྱི་སགྔས་ཀང་བྱུང་ཚད་ལ་བསྒགས་
བཞྱིན་པ་ནྱི་རང་མཚང་བརནེ་པར་བཏྩོན་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ལནྡ་
སྲུས་བལསྟ་ཀང་ཤེས་པར་ནསུ། སབྐས་འགར་ལ་ྷད་ེབཀའ་
གཉན་པས་ཤྱིན་ཏུ་སྦས་པའྱི་ཚྱུལ་གྱིས་བསྟནེ་དགྩོས་པར་
བཤད། གཞན་ད་ུད་ེཆྩོས་ཡྩོད་མེད་དང་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་
ཀུན་ལ་ཁྩོམ་རྭའྱི་ནང་གྱི་ཟ ྩོག་ལརྟ་བསྒྱིལ་ཞྱིང་བསྒགས་པ་ནྱི་
ཐབས་ཟད་འཆྱི་ལ་ཉ་ེབའྱི་གསྩོན་ཐབས་སམ། ཡང་ན་ཚེ་འདྱི་
སྣང་གྱི་ཆེད་ཆྩོས་པར་རླ ྩོམས་ཏ་ེརང་གཞན་ཕྲུང་ལ་སྦྩོར་བའྱི་
ངང་ཚྱུལ་འདྱི་ལས་ཐབས་སྐྱྩོ་བ་གང་ན་སྱིད།
 སྤྱིར་ཆྩོས་ལ་དད་པ་དག་སྣང་དང་སླ ྩོབ་གཉརེ་
བས་པར་བསགྔས་བརྩོད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཆྩོས་བཤད་མཁན་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྩོས་ནས་བ་ླམའམ། དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉནེ་
བསྟནེ་ཕྩོགས་མ་ན ྩོར་བ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ཆྩོས་ཉན་མཁན་གྱི་ངྩོས་ནས་ཀང་བརྟག་དཔད་ཞྱིབ་
འཇྲུག་ཡག་པྩོ་མ་བས་པར་ཐྩོག་མར་ཨ་གསར་ལ་ྟབྲུས་བ་ླམ་
གང་བྱུང་བསྟནེ་ན་ན ྩོར་འཁྲུལ་རེད།    མྱི་དག་ེབའྱི་བཤེས་
གཉནེ་བསྟནེ་ན།  ཇྱི་ལརྟ་སྩོར་མྩོའྱི་ཕངེ་བས་ (Angulimala) 
བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་ཕྩོགས་ན ྩོར་ཏ་ེལམ་ལྩོག་པར་འཁྱིད་པ་
ཇྱི་བཞྱིན་ངན་སྩོང་གྱི་རྒྱྱུ ་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་མེད། བླྲུན་པ ྩོ་
དད་པའྱི་རསེ་འབང་ཟརེ་བ་ལརྟ་བས་ཏ་ེབ་ླམའྱི་མཛད་པ་ལྩོ་
རྒྱྱུས་སྩོགས་རད་གཅྩོད་ཡག་པྩོ་མ་བས་པར་རྨྩོངས་དད་བས་
ན། རསེ་སྲུ་བླ ྩོ་འགྩོད་སྐྱསེ་ཀང་ཕྱིས་དག་པ་རེད། ཚྩོང་ལ་ཆ་
མཚྩོན་ན་ཧ་ལྩོག་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད།།
    ཨ་རྱིའྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ་ཡྱིན་ཟརེ་
མཁན་དག་ེབཤེས་བླ ྩོ་བཟང་བཟྩོད་པ་ཟརེ་བས་དམངས་ཁྩོད་
ཁ་བར་ཟརེ་བའྱི་ནང་གཏམ་བཤད་བས་དྩོན་ཞྱིག་ལ།  ད་ེས་ྔ
ལ་ྷསྲུང་བསྟནེ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་རྙ ྩོག་ད་ཡྩོད་སབྐས་ང་ལ་ྷསྲུང་བསྟནེ་
ཕྩོགས་ལ་ཚྩོར་བ་དང་ད ྩོ་སྣང་མེད།  རསེ་སྲུ་༸སྐྱབས་ར་ེརྱིན་
པ ྩོ་ཆེའྱི་གསྲུང་འབྲུམ་ལ་ཞྱིབ་འཇྲུག་བདེ་མཁན་གྱི་ཚྩོགས་
པ་ཞྱིག་བཙྱུགས་བཞག་ཟརེ་བར་བརྟནེ། ཡག་རྟགས་རེད་
མྱི ་འདགུ་བསམ་ནས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་ཚྩོགས་པར་འབལེ་བ་བས་
ཏ་ེལས་འགུལ་བརམས་པ་ཡྱིན།  ད་ེནས་༸སྐྱབས་ར་ེར ྩོ་ར་ེ

འཆང་ལ་ཁ་བཏང་འགྩོ་ཚྱུགས་པར་བརྟནེ་ང་དགའ་མ་སྩོང། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ༸སྐྱབས་ར་ེཁྱི་བང་ར ྩོ་ར་ེའཆང་གང་འད་
ཡྩོད་མེད་མྱི ་སྲུ ་གཅྱིག་གྱིས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགྩོས་ཀྱི་མ་
རེད། ད་ེནྱི་ང་རང་གྱིས་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་ཡྩོད། 
ཟམ་གདྩོང་བ་ླམ་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ཕར་བཞག། སངས་རྒྱས་
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཕབེས་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱི ན་
ནའང་ངས་ཁས་ལེན་བདེ་ཐྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅསེ་ཧམ་པ་ཆེ་
མདྩོག་བས་ཏ་ེཁྩོ་རང་གྱི་སྤྲུ་མདྩོག་བསྟན་འདགུ   ཁྩོ་རང་
གྱི་བསམ་པར་ངས་སྐད་ཆ་གང་མྱིན་ཚད་ཅྱིག་བཤད་ཡྩོད་
བསམ་དན་གྱི་ཡྩོད་ཀང། དྩོན་ངྩོ་མར་རང་གྱི་རྨྩོངས་ནད་ཕྱི་
ལ་བསྟན་པ་ཁྩོ་ནར་ཟད།  ད་ེཡང་༸སྐྱབས་ར་ེཁྱི་བང་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེའྱི་གསྲུང་འབྲུམ་ལ་ཞྱིབ་འཇྲུག་བདེ་མཁན་བཙྱུགས་པ་
རེད་ཟརེ་ཐད། སརྔ་ནས་ད་བར་༸སྐྱབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
གསྲུང་འབྲུམ་ལ་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་
གང་ཐད་ནས་ཞྱིབ་འཇྲུག་ཚྩོགས་པ་བཙྱུགས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
གྩོ་མྩོང་མེད་པ་ཐག་བཅད་ད་ེབཤད་ཆྩོག་པ་ཡྱིན།   
 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པྩོ་སྟ ྩོན་
པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་དང་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་ལ་ྷསལྐ་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་བཅས་པར་ཁྩོང་
ཚྩོའྱི་གས་ཀྱིས་སྐརུ་བ་བཏབ་པ་ཇྱི་བཞྱིན། ༸སྐྱབས་ར་ེརྱིན་
པ ྩོ་ཆེར་ཡང་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་བསམ་མེད་རེ་གཉྱིས་ཀྱིས་
སྐརུ་བ་བཏབ་ཡྩོད་ན་ལས། ཡྩོངས་གགས་བས་ཏ་ེསྐརུ་བ་
བཏབ་མཁན་མཐྩོང་ཐྩོས་གཏན་ནས་མ་བྱུང། ཆྩོས་ཁས་མྱི་
ལེན་མཁན་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་། མཁས་པ་ཀུན་
གྱིས་དངྩོས་ཐྩོག་བདནེ་འཚྩོལ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་བངླ་ད ྩོར་ལ་འཇྲུག་
པ་ལས་ཟརེ་ལྩོ་དང་ཐྩོས་ལྩོ་ཙམ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་མྱི ་འཛྱིན། ཁྩོ་
རང་ཆྩོས་པ་དང་རྱིག་པ་སྨ་བར་ཁས་འཆེ་ཞྱིང་དག་ེབཤེས་ཀྱི་
མྱིང་འཁྱརེ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བརྟག་ཅྱིང་དཔད་ད་ེདངྩོས་བྱུང་
བདནེ་དཔང་གྱི་ར་སྤྩོད་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བསྟན་རྒྱྱུ ་མེད་པར་རང་
དང་ཉ་ེབའྱི་མྱི ་སྣ་འགའ་ཞྱིག་ནས་བྱུང་བའྱི་གྩོ་ལྩོ་ཐྩོས་ལྩོའྱི་
སང་ལམ་གྱི་སདྐ་ཆར་ཡྱིད་ཆེས་བདག་སྤྩོད་བས་ཏ་ེགཏན་
འདནུ་རླྲུང་ལ་བསྐྱྱུར་བའྱི་སྨྩོ་མཆྩོངས་རྒྱག་སྟངས་ད་ེམཚན་
ཉྱིད་པའྱི་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ནམ།  དྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་
སྟ ྩོན་པའྱི་ངང་ཚྱུལ་ལ་བསམ་ན་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་
ཆྩོས་ཀྱི་གནས་ཚད་བ་ླམའྱི་སྐུ་ཡྩོན་གྱིས་སླ ྩོབ་མའྱི་རྒྱྱུ ད་ཚྩོད་
ལེན་མྱི ་ཐྲུབ་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི ་འདགུ་སམྙ།
    རང་ཉྱིད་ནང་པ་དང་དའེྱི་ནང་ནས་དག་ེབཤེས་ཡྱིན་

ཟརེ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཕབེས་
ཏ་ེའགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁས་ལེན་ཐྲུབ་ཀྱི་
མ་རེད། ཅསེ་བཤད་པ་འདྱི་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་སདྐ་ཆ་རབ་
ཆེན་ཞྱིག་རེད། ནང་པ་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་
སྟ ྩོན་པས་འགལེ་བཤད་གནང་ནའང་ཁས་ལེན་ཐྲུབ་ཀྱི་མ་རེད་
ཟརེ་བ་ད་ེཡག་རྟགས་མ་རེད། ༸སྐྱབས་ར་ེཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་ླམ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀྲྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་ཞསེ་
བཤད་ན་འགྱིགས་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  འྩོན་ཀང་ད་ེ
ལ་བརྟནེ་ནས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་མྱི ་ཐྲུབ། ༸སྐྱབས་
ར་ེཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ཆེན་
ལ་ཐྩོས་བསམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་དང་འཆད་རྩོད་ཉམས་ལེན་ཚྱུལ་
བཞྱིན་གནང་བར་བརྟནེ་གུས་བཀུར་ར་ཆེ་བརྱི་ཡྲུལ་ཞྱིག་ཏུ་
གྱུར་པ་ད་ེསྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀྲྱིན་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས།
  ཁྩོ་རང་གྱིས་དགེ་ལྲུགས་པའྱི་དགེ་བཤེས་ཡྱིན་
མདྩོག་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལྲུགས་པའྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་
པྩོ་ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསྲུང་རབ་མ་ལྲུས་
པ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ཉམས་ལེན་དང། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀྲལ་གནང་མཛད་པར་མ་
ཟད། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ལ་ཟབ་མྩོ་རྟནེ་འབལེ་གྱི་
བསྟ ྩོད་པ་མཛད་པ་སྩོགས་གངས་ཅན་མཁས་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་
ད་ུགྱུར་པ་ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། 
 དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ལ་མཚྩོན་ན་ཀླྲུ་
ཡྲུལ་ནས་འཛམ་བྲུ་གླྱིང་གྱི་ཆྩོས་སལྐ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་འབྲུམ་སྤན་
དངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་གཞྱི་བཟྲུང་དབྲུ་མ་ར་བ་
ཤེས་རབ་སྩོགས་དབྲུ་མ་རྱིགས་ཚྩོགས་དྲུག་དང་བསྟན་བཅྩོས་
གཞན་མང་པྩོ་གསར་ད་ུབརམས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་མཚན་སནྙ་
གྱི་གགས་པ་ཕྩོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་མཛེས་པའྱི་
རྒྱན་ད་ུགྱུར་པ་ད་ེཡང་ར་བ་ཐྲུག་ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀྲྱིན་
ཡྱིན་པ་དན་གསྩོ་ཞུ་འདྩོད་བྱུང།     
 ད་ེལརྟ་སངས་རྒྱས་ནྱི། ཤྱིང་སྡ ྩོང་ལ་ཆ་བཞག་ན་
ར་བ་སྡ ྩོང་པ ྩོ་ལ་ྟབྲུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཁས་ལེན་གྱི་མྱིན་ཞསེ་ཡལ་ག་
དང་ལྩོ་མ་ལ་འཐམས་ནས་བསདྡ་ན་བླྲུན་པ ྩོ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་
རེད། ལར་ནས་རྱིག་པ་སྨ་བའྱི་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་
གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན་གྱི་ལྲུང་གཙྩོ་བ ྩོ་མྱིན་རྲུང་། བླ ྩོ་བཟང་བཟྩོད་པ་
ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཁས་ལེན་མྱི ་ཐྲུབ་ལ་༸སྐྱབས་ར་ེ
ཁྱི་བང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་གསྲུངས་ཚད་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་ད་ུཁས་ལེན་
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མཁན་ད་ུརང་གྱིས་དངྩོས་སྲུ་ཁས་བངླས་པས། དསེ་ན་ཁྩོ་པ་
ཕྩོགས་རྱིས་ཅན་དང་ནང་པ་ཚད་ལནྡ་མྱིན་པ་ཡང་དྩོན་གྱིས་
ཁས་བངླས་པ་རེད།  ཇྱི་ལརྟ་བྲུ་གླནེ་པས་ཕ་ཡྱི ་ཀདླ་པ་བཅྩོམ་
ཟརེ་བ་ལྟར་ཁྩོ་རང་གྱི ་བ་སྤྩོད་ཀྱིས་༸སྐྱབས་ར་ེདམ་པར་
ཡང་མཚན་ཤས་བཟྩོ་ཉནེ་འདགུ  བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་
གསྲུངས་པ་ལ་མངྩོན་པར་བསྟ ྩོད་ད ྩོ། ཞསེ་མ་གྩོ་བ་ག་ལ་སྱིད། 
   ཡང་ཁྩོ་པས།  ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ད་ེས་ྔ
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་པ་
ད་ེནས་ད་ཆ་ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་པ་མེད་པ་གསལ་པྩོ་བསྟན་
གྱི་འདགུ  ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཞསེ་པ་མྱི ་འདྩོད་བཞྱིན་ད་ུ
བཙན་འགལེ་བས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དད་པ་ཞསེ་པ་ནྱི་གནས་
ལྲུགས་ཇྱི་བཞྱིན་གསལ་པྩོར་རྟ ྩོགས་ནས་མྱི་བསླྲུ་བའྱི་གནས་ལ་
དང་བས་ཡྱིད་ཆེས་པ་ལ་གྩོ་དགྩོས།  དག་ེབཤེས་ལགས་ཀྱི་
དད་པ་ནྱི་རང་གྱི་འདྩོད་པ་དང་མ་མཐྲུན་ན་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་
འགྱུར་ལྡ ྩོག་ལརྟ་དང་། རང་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
དད་པ་བདེ་སྟངས་ནྱི་སབྐས་འཚྩོལ་བའྱི་བདེ་སྟངས་ཤྱིག་རེད།  
དག་ེབཤེས་ཀྱི་མྱིང་ངྩོམས་འཕར་གྱིས་མ་ཤེས་ཤེས་མདྩོག་གྱི་
སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་ལྩོག་པ་བས་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་གང་འདགུ
 ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས།   དང་པྩོ་རྒྱ་ཆེན་ཐྩོས་
པ་མང་ད་ུབཙལ། བར་ད་ུགཞུང་ལྲུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་
པར་ཤར། ཐ་མར་ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སྲུ་བངླས།  
ཀུན་ཀང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའྱི་ཆེད་ད་ུབསྔ ྩོ། ཞསེ་གསྲུངས་
པ་ལརྟ་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐྱསེ་ཆེན་ ༡༥༠ ཐམ་པའྱི་ཞབས་ལ་
གཏུགས་ཏ་ེདབང་ལྲུང་མན་ངག་ད་ུམ་གསན་པ་སྩོགས་མྱིག་
དཔ་ེབ་ླན་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཡྩོད་མྩོད། འྩོན་ཀང་ཁྩོང་གྱི་
རསེ་འཇྲུག་ཏུ་རླ ྩོམ་པ་དབྱིན་ཡྲུལ་ད་ུཡྩོད་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་
མཚྩོ་དག་ེབཤེས་མྱིན་ཡང་དག་ེབཤེས་ཡྱིན་ཁྲུལ་བས་ཏ་ེངའྱི་
ར་ནས་ཆྩོས་ཞུས་ཕྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཆྩོས་
ཞུ་བ་དང།  བ་ླམ་གཞན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དཔ་ེཆ་ཀླ ྩོག་ན་མྱི ་
འགྱིགས་ཞསེ་ལམ་ལྩོག་པར་འཁྱིད་མཁན་མྱི་དག་ེབའྱི་བཤེས་
གཉནེ་ད་ེཚྩོའྱི་གས་ཀྱི་བདེ་སྟངས་ལ་ནང་པ་སྤྱི་ནས་ད ྩོ་སྣང་
བདེ་དགྩོས་ངསེ་རེད། ང་ལ་ྟབྲུས་དག་ེབཤེས་ཀྱི་མྱིང་ཡྩོད་
མཁན་ཞྱིག་ལ་ད་ེའད་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་འཚེར་པ ྩོ་འདགུ་རྲུང་གསྲུང་
བྩོན་མཁན་གཞན་མེད་སྟབས་སྤྱི་ད ྩོན་ལ་བསམ་ནས་བཤད་
དགྩོས་བྱུང་།  
 ཡང་། དག་ེབཤེས་བླ ྩོ་བཟང་བཟྩོད་པས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚྩོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་གསྲུང་ཆྩོས་ཞུ་བར་ཡྩོང་

མྱི ་ཆྩོག   དམ་ཚྱིག་གཙང་མ་མྱི ་འདགུ་ཟརེ་བ་དང།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ག་ྭཚང་གཉྱིས་ཁག་ཁག་བཟྩོས་སྩོང་ཟརེ་
ཐད། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་དང་མ་བསྟནེ་མཁན་གཉྱིས་ཀ་
དགྩོན་པ་ག་ྭཚང་གཅྱིག་ནང་མཉམ་སྡ ྩོད་བས་པ་དང། དྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་བཞྱིན་ད་ུ༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོའྱི་དྲུང་ནས་ཆྩོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས། བ་ླམའྱི་བཀའ་ལ་ལྟ ྩོས་མེད་བས་ན་ད་ེལ་ཆྩོས་ཕྩོགས་
ནས་དགག་བ་གནང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་དམ་ཆྩོས་འདལུ་
བའྱི་དགྩོངས་དྩོན་ལྟར་གདན་ས་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་དགེ་འདནུ་
གྱིས་ཚྱུལ་ཤྱིང་བཞེས་ཏ་ེབསྟནེ་མཁན་དང་མ་བསྟནེ་མཁན་
གཉྱིས་འབལེ་མེད་ཐ་དད་གནང་རྒྱྱུར་མྩོས་མཐྲུན་བྱུང་བ་ནྱི་
ཆྩོས་དང་འཇྱིག་རྟནེ་དམངས་གཙྩོའྱི་འགྩོ་ལྲུགས་བཅས་དང་
ཡྩོངས་སྲུ་མཐྲུན་པ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་ཆ་བཞག་
ན། ཕྩོ་མྩོ་ཕན་ཚྱུན་མཛའ་མཐྲུན་གྱིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པའམ།  
ཡང་ན་ཕ་མས་འགྩོ་སྟངས་བཟྩོས་ཏ་ེཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་
རྲུང། ནམ་ཞྱིག་ཕན་ཚྱུན་ལ་ྟབ་དང་བསམ་བླ ྩོ་མ་མཐྲུན་པའྱི་
སབྐས་སྲུ་ཁག་ཁག་བདེ་པ་ནྱི་ཡྩོངས་སྲུ་མཐྲུན་པ་ཡྱིན།  གལ་
སྱིད་ད་དངུ་མྱི ་མཐྲུན་རྟ་གཡག་མགྩོ་སྦྲལེ་ད་ུཨྲུ་ཚྱུགས་བས་
ཏ་ེབསདྡ་ན། ཐྩོག་མར་ཁ་རྩོད་དང། ད་ེནས་ལག་པ་འགྩོག་
རེས་བས་ཏ་ེཁྱིམས་གཏུགས་བ་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཐབས་སྡགུ་ཡྩོང་གྱི་རེད།  ད་ེབས་སབྐས་ཤྱིག་ཁག་ཁག་བས་
ཀང་རང་རང་གྱི་སྐྱྩོན་དང་ནྩོར་འཁྲུལ་ངྩོས་འཛྱིན་གྱིས་སརྔ་
འགྩོད་ཕྱི་སྡ ྩོམས་བས་ཏ་ེསརླ་ཡང་མཉམ་སྡ ྩོད་བས་པ་ཡྩོང་བ་
ཇྱི་བཞྱིན། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚྩོས་ཀང་རང་སྐྱྩོན་ངྩོས་
འཛྱིན་གྱིས་སངྤས་བངླ་ཚྱུལ་བཞྱིན་བས་ན་ནམ་མཁའ་གཡའ་
དག་ས་གཞྱི་རལུ་དག་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།    ༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་དམ་བསྒགས་གནང་རསེ་ད་ེས་ྔབསྟནེ་
གསྩོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་མྩོ་ཆེས་ན ྩོར་འཁྲུལ་ལ་ན ྩོར་འཁྲུལ་
ཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་གྱིས་བངླ་ད ྩོར་ཚྱུལ་བཞྱིན་བས་ཡྩོད་པ་
དང་མཐྲུན་པར་བདེ་འདྩོད་ན་ད་དངུ་ཡང་གྩོ་སབྐས་ཡྩོད་པ་
ཡྱིན། དམངས་ཁྩོད་ཁ་བརའྱི་ནང་གཏམ་བཤད་བདེ་མཁན་
ཕན་ཚྱུན་མཁས་དབང་དང་མཁས་དབང་ཞེས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་
རེས་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཁྩོང་ཚྩོས་མཁས་དབང་ཞསེ་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་
ངྩོ་མ་ཧ་གྩོ་གྱི་ཨེ་ཡྩོད་བསམ་པ་དན་བྱུང། མཁས་དབང་ཞསེ་
པ་བསྡུས་ཚྱིག་ད་ེམཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོར་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་རེད། 
སྤྱིར་བཏང་སྲུམ་རྟགས་སནྙ་ངག་ལ་མཁས་པ་དང། རྒྱལ་
རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་མཁས་པ། བཟྩོ་ཚྩོང་ལག་རལ་ལ་མཁས་
པ། ཁྱིམས་དང་སྱིད་ད ྩོན་ལ་མཁས་པ་སྩོགས་ལས་རྱིགས་

དང་རྱིག་གནས་བ་ེབག་པ་གང་ཞྱིག་ཐྩོག་མཁས་པ་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད།   མཁས་པ་བརྒྱ་ཕག་ད་ུམའྱི་དབྲུས་ན་དབང་པ ྩོའྱི་
ནང་གྱི ་མྱིག་ལྟ་བྲུར་ངྩོས་འཛྱིན་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་སླ་པ ྩོ་ཞྱིག་མ་
རེད། མཁས་དབང་ཞསེ་པ་བཅྱུ་ཕག་གྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་
མཁས་པ་དང། མདྩོ་སགྔས་ཀྱི་གཞུང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསྲུམ་
ལ་མཁས་པ་ལ་ྟབྲུའྱི་མཚན་བསྟ ྩོད། དཔརེ་ན། ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་
ལ་མཚྩོན་ན་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་གཙྩོ་གྱུར་པཎ་
གྲུབ་བཅྱུ་བདནུ་དང། བྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་
༸རྒྱལ་བ་ཀླ ྩོང་ཆེན་རབ་འབམས་པ་དང། མཉམ་མེད་དགྭས་
པ ྩོ་ལ་ྷར།ེ དཔལ་ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏ། འཇམ་མགྩོན་བ་ླམ་ཙྩོང་ཁ་པ་
ཆེན་པ ྩོ་ལ་ྟབྲུ་སྩོགས་ལ་ཞུ་ཞྱིང། མཁས་དབང་ད་ེདག་གྱིས་
མཛད་པའྱི་རྨད་བྱུང་གྱི ་ལེགས་བཤད་རྱིས་མེད་ཆྩོས་སྒར་
ཁག་ནང་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་བས་ཏ་ེདགེ་བཤེས་
ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞག་རསེ་དག་ེབཤེས་ཀྱི་མྱིང་ཐྩོགས་པ་དང།  
ད་ེམྱིན་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ཐྩོན་པར་ཌྩོག་ཊར་རམ། འབྲུམ་རམ་པ་ཞསེ་བརྩོད་ན་
འྩོས་ཤྱིང་མཚམས་པ་ཡྩོད།   ད་ེམྱིན་རང་ལ་ྟམཆྩོག་འཛྱིན་
གྱི་ཁ་བད་ེཔ ྩོ་ཁ་ཤས་ལ་སྤལེ་ལད་ཀྱིས་མཁས་དབང་ཞེས་
བརྩོད་རྒྱྱུ ་མང་དགས་ན།  བརྩོད་ཡྲུལ་གྱིས་ཀང་རང་གྱིས་
རང་བཀག་སྟ་ེམཁས་དབང་ཡྱིན་མདྩོག་བས་པ་དསེ། ཕྱི་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་པས་མཁས་དབང་ཟརེ་བ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད།   གཏམ་བཤད་རྱིག་པ ྩོ་བཤད་པ་དང། རྩོམ་
བྱིས་འད་མྱིན་བས་པ། མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་ལག་ཁྱརེ་ཡྩོད་པ་བཅས་
མཁས་དབང་གས་སྲུ་ཚྱུད་ཀྱི་རེད།  བྩོད་པའྱི་མཁས་དབང་
ཟརེ་བར་བབ་གང་ཡང་ཡྩོད་མ་རེད་ཅེས་འཕ་སྨ ྩོད་བ་བའྱི་
ཡྲུལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ན།  མཁས་དབང་ཉུང་ཤས་ཡྩོད་པ་ད་ེ
དག་གྱི་ཞབས་ནས་ཐག་པས་འཐནེ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད།  དྩོན་
ད་ུདམངས་ཁྩོད་ཁ་བར་ཟརེ་བའྱི་གཏམ་བཤད་པ་ནྱི། ལྩོ་རྒྱྱུས་
ཀྱི་རྒྱབ་རྟནེ་དང་བདནེ་པའྱི་ཁྲུངས་སྣ་ེགཅྱིག་མེད་པར་བླྲུན་པ ྩོ་
རང་མཐྩོང་ཅན་གྱི་བབ་ཅྩོལ་ཧམ་བཤད་ཀྱི་སྨ་ངན་ཤ་སྟག་
ཡྱིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱནེ་གསལ་ཡྱིན།།
 ཡང་། ཚེམས་སྤྲུལ་སྐ་ུཟརེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་
གྱིས་ཉ་ེཆར་ཆྩོས་བཤད་ལས་འཕྩོས་ཏ་ེརྩོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་དྭ་རྒྱའྱི་
ཐྩོག་སྤལེ་འདགུ  ད་ེདག་སྤྱིར་བཏང་ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
ད་ེཙམ་མེད་ཅྱིང་། ཆྩོས་ཀྱི་འགྩོ་སྟངས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ཡག་པྩོ་མེད་པ། འཛྱིན་གརྭ་ཆ་བཞག་ན་སྔ ྩོན་འགྩོའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་
ལ་ྟབྲུའྱི་རྣ་བར་འགྩོ་པ ྩོ་ཡྱིན་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་འདགུ  ཁྩོ ་ རང ་
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གྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ད ྩོན་སྙྱིང་པ ྩོ་བསྡསུ་ན། དྩོལ་རྒྱལ་ལ་ྷཚད་
ལནྡ་ཡྱིན་པ་དང། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བར་རྒྱབ་སྐྱྩོར། 
དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་དམ་བསྒགས་གནང་བར་དགག་བ་
བཅས་བས་འདགུ བྱིས་སྟངས་ཐད་བ ྩོད་པའྱི་གཏམ་དཔརེ་
མྱིག་ལ་བྲུ ་རམ་བསྟན་ནས་ཁ་ལ་ལ་ཆ་སྟརེ་བ་ཞེས་པ་ལྟར་
རེད་འདགུ  རང་ཉྱིད་དག་ེལྲུགས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུཞྱིག་ཡྱིན་
མདྩོག་གྱིས་གཞན་ལ་ཆྩོས་བཤད་བདེ་པར་ཐྩོག་མར་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྩོད་ལྔ་ལ་ཐྩོས་བསམ་བས་ཏ་ེ
རང་རྒྱྱུད་དལུ་བ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ཁྩོ་རང་ལ་དག་ེལྲུགས་
རྒྱྱུགས་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མ་མཐར་དག་ེབཤེས་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་
གྱི་དམ་བཅའ་བཞག་པའྱི་ལག་འཁྱརེ་བསྟན་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་དམ་ཞསེ་
དྱི་བ་འདྩོན་འདྩོད་བྱུང།
 གང་ལྟར་མཐའ་བསྐ ྩོར་རྱི ་བསྐ ྩོར་དང་།གཡས་
བསྐ ྩོར་གཡྩོན་བསྐ ྩོར་ག་རེ་བས་ཀང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་དག་ེལནྡ་བསྟན་ལ་
དག་ཐརེ་གྱིས་དམ་སྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བས་ན་ཁ་ེལས་
ཉནེ་ཆེ་བས་དམ་བསྒགས་གནང་བར། བཀག་སྡ ྩོམ་གནང་བ་
རེད་ཅསེ་ཨྲུ་ཚྱུགས་ཀྱིས་ཧམ་བཤད་འྲུད་སྒྩོག་བས་ཏ་ེགཞན་
ལམ་ནྩོར་ད་ུའཁྱིད་ཐབས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱི་མྱི ་ད ྩོན་དངྩོས་ཀྱི་
གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་མྱི ་ཤེས་མཁན་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆྩོག་ལ་མཐྩོང་ཕྩོགས་མཚན་ཤས་བཟྩོ་ཐབས་ཀྱི་
དམྱིགས་ཡྲུལ་བཅངས་པ་ད་ེརེད། 
 ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ཆྩོས་བདེ་
དང་མྱི ་བདེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་དབང་རེད། ཆྩོས་བདེ་པའྱི་དབང་
ད་ུབཏང་ཡང་ཆྩོས་ལྲུགས་གྲུབ་མཐའ་གང་བདེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་
དབང་རེད། སྲུང་མའང་གང་བསྟནེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་དབང་རེད། 
འྩོན་ཀང་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་ཕྱིན་ཆད་ངའྱི་ས་ནས་ཆྩོས་ཉན་པ་
དང་དགེ་ཚྱུལ་སླ ྩོང་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་ཞུ་བར་མ་ཡྩོང་ཞེས་གསྲུངས་
པ་ནྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡྩོད།  ད་ེནྱི་བ་ླསླ ྩོབ་ཀྱི་དམ་ཚྱིག་གཙང་མ་
དགྩོས་པས་རེད།  དཔརེ་ན། བཀའ་དབང་གྲུབ་རསེ་གཙྩོ་
བ ྩོས་ཇྱི་ལརྟ་བཀའ་སྩལ་པ། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་
བགྱིས། ཞསེ་ཁས་ལེན་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད་དམ། སྐྱབས་གནས་
དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ་ལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་བའྱི་གང་ཟག་ད་ེནང་
པར་འཇྩོག་པ་དང། ཕྱི་རྩོལ་པའྱི་ལ་ྷལ་སྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་བའྱི་
གང་ཟག་ད་ེཕྱི་རྩོལ་པར་འཇྩོག་གྱི་ཡྩོད། འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷ
འད་ེརྣམས་ནྱི་གཞན་འཁྩོར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་ལས་སྐྱྩོབ་རྒྱྱུ ་ཕར་
བཞག། རང་ཉྱིད་འཁྩོར་བར་གནས་ཏ་ེཡྩོད་པས་ད་ེརྱིགས་

ལ་སྐྱབས་བཅྩོལ་མྱི ་རྲུང། ལགྷ་པར་ང་དག་ེལྲུགས་པའྱི་དམ་
སྱི་ཁྩོ་ཡྱིན། ཞསེ་རང་ཉསེ་རང་གྱིས་ངྩོས་ལེན་བདེ་མཁན་
དྩོལ་རྒྱལ་ནྱི། རྒྱྱུ ་སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པ་དང། ངྩོ་བ ྩོ་དམ་སྱི་འབྱུང་
པ ྩོ།   བདེ་ལས་བསྟན་དང་འགྩོ་བར་གནྩོད་ཅྱིང་འཚེ་བ་
བདེ་པ་བཅས་ཡྱིན་པ་ནྱི་༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་དངྩོས་སྲུ ་
ཐག་བཅད་ད་ེགསྲུངས་ཡྩོད་པས། དྩོལ་རྒྱལ་སྐྱབས་གནས་སྲུ་
འཛྱིན་པ་ནྱི་ཆྩོས་ཀྱི་གྩོ་ད ྩོན་གང་ཡང་མ་ཤེས་པའྱི་བླྲུན་རྟགས་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་ལ་ྷའད་ེཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཕན་
ཚེགས་ཀྱི་གྩོགས་སྲུ་བསྟནེ་པ་ལས། མཚམས་ད་ེལས་བརལ་
ཏ་ེདད་སེམས་ཀྱིས་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྲུ་བརྱིས་
ཏ་ེསྐྱབས་སྲུ་འགྩོ་ན་ནང་པའྱི་གལ་ནས་བྲུད་པ་ཡྱིན།
 དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བ་ཞྱིག་ནས་༸གྩོང་ས་
ཆེན་པ ྩོའྱི་དྲུང་ནས་ཆྩོས་འབལེ་ཞུས་ན། བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་
ཚྱུལ་གྱི་ཆ་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་མ་རེད། བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་
ཚྱུལ་ལྩོག་ན་སླ ྩོབ་མའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཉམས་རྟ ྩོགས་ཀྱི་ཡྩོན་ཏན་མྱི ་སྐྱ་ེ
ཞྱིང། ནད་གདྩོན་གྱིས་གཙེས་པ། བ་བ་ལམ་འགྩོ་མེད་པ། ཕྱི་
མ་ངན་འགྩོའྱི་སྡགུ་བསལྔ་མྩོང་དགྩོས་པ་བཅས་གསྲུངས་ཡྩོད། 
བ་ླསླ ྩོབ་དམ་ཚྱིག་གཙང་མ་མ་བྱུང་ན། ས་བ ྩོན་རྲུལ་བ་དང། 
ས་བྩོན་སམྐ་པ ྩོ། ས་བ ྩོན་དྱི་མ་ཅན། ས་བྩོན་མེ་ཡྱིས་འཚྱིག་
པ་བཅས་དང་འད་བར་མྱུ་གུ་ལངྗ་ཁྲུ ་འབྱུང་མྱི ་སྱིད་པ་ཡྱིན། 
ལར་ནས་ཆྩོས་གསྲུང་པ་པ ྩོའྱི་བ་ླམར་སྲུ་ལ་ཆྩོས་གང་གནང་མྱི་
གནང་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡྩོད།
 ༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བས་
ན་སྤྱི་སྒརེ་གང་ལའང་ཕན་ལས་གནྩོད་ཆེ་བ་དང། དག་ེལས་
སྐྱྩོན་ཆེ་བ། ཁ་ེལས་གྩོང་ཆེ་བའྱི་གནས་ལྲུགས་ཆ་ཚང་མཁྱནེ་
པ་ལརྟ་གང་གྱི་རསེ་འཇྲུག་གྱི་གདལུ་བ་རྣམས་ལ་བངླ་ད ྩོར་
གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་རྒྱྱུ ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐྲུགས་འགན་
ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བཀའ་ལ་ཉན་དང་མྱི ་ཉན་རང་རང་སྩོ་
སྩོའྱི་ལགྷ་བསམ་དང་རྣམ་དཔྩོད་ལ་ཐྲུག་པ་ལས་བཙན་བཀའ་
གཏྩོང་མཁན་སྲུ་གང་མེད།  དཔརེ་ན། ཐ་མག་འཐནེ་ན་
ལྲུས་ལ་ནད་རྱིགས་མང་པྩོ་འཕྩོག་གྱི་ཡྩོད་སྟབས། གཞུང་ལ་
མྱི ་མང་གྱི་བད་ེརའྱི་ཐྩོག་འགན་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ཐ་མག་ཤྩོག་
སྒམ་རེ་རེའྱི་ཐྩོག་ཉནེ་བརའྱི་ཚྱིག་ཐ་མག་འཐནེ་ན་རང་གྱི་
འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལ་གནྩོད་( Cigarate smoking is injurious 
to health ) ཅསེ་བྱིས་ཏ་ེཉནེ་བརའྱི་དན་སྐལུ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གཞུང་གྱི་འགན་རེད། ད་ེལ་ཉན་དང་མྱི ་ཉན་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་གཟྲུགས་པྩོའྱི་བད་ེཐང་ལ་གཅསེ་པ ྩོ་ཡྩོད་མེད་ལ་ཐྲུག་ཡྩོད། 

ཐ་མག་འཐནེ་ན་གཟྲུགས་གཞྱིར་གནྩོད་པ་རྩོད་མེད་ཡྩོངས་
གགས་རེད། འྩོན་ཀང་ཚྩོང་པས་གཞན་གྱི་ལྲུས་སྩོག་ལ་
བསམ་གཞྱིགས་མེད་པར་ཚྩོང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ཐ་མག་སྐ ྩོར་
དྱིལ་བསྒགས་བས་པ་དང་། ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ངྩོས་ནས་
ཐང་ཆད་པའྱི་སབྐས་ཐ་མག་འཐནེ་ན་ངལ་གསྩོ་ཐབེས་ཚྱུལ་
རང་གྱིས་རང་ལ་མགྩོ་སྐ ྩོར་བའྱི་འགལེ་བཤད་ཁྱད་མཚར་ད་ེ
འད་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ད་ེཚྩོ་ཡང་དག་དང་མ་དག་དྩོན་དངྩོས་ལ་
དགྩོངས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་རེད།
 ༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོས་གང་ཉྱིད་བ་ླམར་བསྟནེ་ཕྱིན་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་སངྤ་བངླས་ཚྱུལ་བཞྱིན་བདེ་དགྩོས་
གསྲུངས་པ་ལས། བསྟནེ་མྱི ་ཆྩོག་ཅསེ་བཙན་བཀའ་ནམ་ཡང་
གནང་མེད། དངེ་སང་ལས་ཁྲུངས་དང་སླ ྩོབ་ག།ྭ  ཟ་ཁང་
དང་ཚྩོང་ཁང། ཚྩོགས་ཁང་སྩོགས་པར་ (No Smoking) 
ཞསེ་ཐ་མག་འཐནེ་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་སྦར་ཡྱིག་སྦར་ཡྩོད་པ། ད་ེནྱི་
གཏན་ནས་འཐནེ་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་མྱིན། ཁྩོར་ཡྲུག་དའེྱི་
ནང་གྱི་མྱིའྱི་བད་ེཐང་ལ་འགན་འཁྲུར་བ་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས། 
ཤ་མེད་དཀར་ཟས་ལ་སྤྩོད་པའྱི་ཟ་ཁང་ནང་ཤ་ཟ་མཁན་
རྱིགས་ཡྩོང་མྱི ་ཆྩོག་ཅསེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནྱི་ཟ་ཁང་
བདག་པྩོའྱི་རང་དབང་དང་ཐྩོབ་ཐང་ཡྱིན་པ་རེད། ཟ་ཁང་
དརེ་འགྩོ་དང་མྱི ་འགྩོ་རང་རང་སྩོ་སྩོའྱི་འདྩོད་པ་རེད། བལ་
ཡྲུལ་ལ་མཚྩོན་ན། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པ ྩོའྱི་ལ་ྷཁང་(Pashupati 
Nath)  གགས་ཅན་དརེ་མཆྩོད་མཇལ་ད་ུའགྩོ་སབྐས་ལམྷ་
དང་སྐ་ེརགས་སྩོགས་པགས་པ་དང་ཀྩོ་བ་ལས་གྲུབ་པའྱི་
དངྩོས་རྱིགས་ཕྲུད་ད་ེབཞག་དགྩོས་པ་ད་ེཡང་ཆྩོས་སྤྩོད་ཀྱི་

འགྩོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་དགག་པ་ཡྱིན། 
 དཔ་ེད་ེབཞྱིན་དངེ་སང་གླ ྩོག་བརྙན་མ་བསྟན་

གྩོང་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གྱིས་མྱིའྱི་གཟྲུགས་པ ྩོར་ཇྱི་འད་

གནྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གཞུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་དྱིལ་བསྒགས་ནན་

པ ྩོ་བདེ་པ་འདྱི་གཞུང་གྱིས་དམངས་ཀྱི་བད་ེཐང་ལ་འགན་

ཁྲུར་ནས་བས་པ་ཞྱིག་རེད།  གལ་ཏ་ེགཞུང་འབལེ་གྱི་དྱིལ་

བསྒགས་དསེ་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་དང་ཆང་རག་འཐྲུང་

མཁན་གྱི་རང་དབང་དང་ཐྩོབ་ཐང་འཕྩོག་གྱི ་འདགུ་ཅེས་

བསྙ ྩོན་འཛྲུགས་ཀྱིས་སདྐ་ཅྩོར་བརྒྱབ་ན། རང་མདྩོག་རང་

གྱིས་བསྟན་པ་ལས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད།

 ༼འཕྩོས་འདྩོན་ཐངེས་མར་གཟྱིགས་པར་འཚལ།༽



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མི། 56


