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འཛྱིན་པ། བྩོད་ཀྱི་བྲུད་མེད་ལནྷ་ཚྩོགས། དགུ་བཅྱུ་
གསྲུམ་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་པ། མངའ་རྱིས་སྤྱི་མཐྲུན་
ཚྩོགས་པ། བལ་ཡྲུལ་སྤ ྩོག་ར་གླ ྩོ་སྒྱིག་འཛྲུགས། དབྲུ་
མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་ལས་འགུལ་ཁང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ནང་
པའྱི་ཆྩོས་རྱིག་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ཚྩོགས་པ་བཅས་ཚྩོགས་ཁག་
བཅྱུ་གཅྱིག་ཐྲུན་མྩོང་གྱིས་ཆྩོས་འཁྩོར་དསུ་ཆེན་ཁྱད་
པར་ཅན་ཏ་ེགཟའ་སརྐ་དག་ེའཛྩོམས་ཀྱི་ཉྱིན་དརེ་བརྟན་
བཞུགས་འབྲུལ་བཞེས་ཡྩོང་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ཞལ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྤྱི་བ ྩོར་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་
སྟ།ེ དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏ་ེགྩོང་ཚེས་ཉྱིན་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་ཡྩོད།
 ཐངེས་འདྱིའྱི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་
དཔྩོན་རྒྱྱུད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་ཟྲུར་སྒ ྩོ་སྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེམྱིན་སྟག་ལྲུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། སྟག་ལྲུང་མ་སྤྲུལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག 
ད་ེབཞྱིན་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་
ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆྱུང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་དང་
གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསྲུམ། ར་ས་ཁྲུལ་གྱི་མྱི ་མང་གཙྩོ་

བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་གྱི ་
མྱི ་མང་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་ ༦༠༠༠ 
ཙམ་ཆྩོས་རའྱི་ནང་ལནྷ་འཛྩོམས་ཐྩོག་
བརྟན་བཞུགས་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་
ཡྩོད།
 དེ་ཡང་གྩོང ་ ཚེས ་ཉྱིན ་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༦ པར་རྒྱྱུད་སདྨ་
གྲྭ་ཚང་གྱི ་མཁན་ཟྲུར་སྒ ྩོ་སྩོག་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། སྟག་ལྲུང་ཞབས་
དྲུང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  སྟག་ལྲུང་
མ་སྤྲུལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
པའྱི་མཁན་བ་ླསྤྲུལ། ད་ེབཞྱིན་གྲྭ་
བཙྱུན་རྣམས་ཀྱིས་སྐའུྱི་ཚེ་སྒྲུབ་གསྲུང་
ཆྩོག་གནང་བ་དང་། ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༧།༣༠ ཐྩོག་ཕ ྩོ་བང་གཟྱིམ་སྒ ྩོ་ནས་
རྣམ་གྲྭའྱི་སྤན་རྒྱ་དང་། སྤ ྩོས་འཛྱིན། 
ཕྩོ་བང་གཟྱིམ་སྒ ྩོ་ནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་
བར་བརྟན་བཞུགས་འབྲུལ་མཁན་གྱི་
ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་རྣམ་པ་
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སྩོགས་ནས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ་ེཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་ཆྩོས་རའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་བལ་
ཡྲུལ་དགེ་ལནྡ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཁྩོངས་དགྩོན་ཁག་
བཅྱུའྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྟགས་གསལ་གཟྱིགས་
འབྲུལ་ཞུས། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་རྟགས་གསལ་གཏྩོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐྲུགས་
བརའེྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་
ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས་དབྲུ ་བཞུགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་མཇལ་དར་
རྐང་འབྲུལ་གྲུབ་བསྟནུ་སྒྩོལ་དཀར་ཚེ་དབང་སྒྲུབ་ཞག་
མཛད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་རྒྱྱུན་ཆག་གསྲུམ་པ། ཤེས་རབ་སྙྱིང་
པ ྩོ། པཎ་གྲུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་གསྩོལ་འདབེས། སླ ྩོབ་དཔྩོན་
ཐྲུགས་ར་ེཅན་གྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཐྲུགས་དམ་གནད་
བསྐལུ། འཁྲུངས་རབ་གསྩོལ་འདབེས་བཅས་ཀྱི་སྒ ྩོ་ནས་
ཚེ་བསྒྲུབ་གྲུབ་མཚམས། རྟནེ་འབྱུང་གསྩོལ་ཇ་འབས་
སྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས། རྱིམ་བཞྱིན་ཆྩོ་གའྱི་ཚྱིགས་

དང་བསྟུན་གསྩོལ་འདབེས་མཎྜལ་ཚྩོམ་བྲུ ་འདགེས་
འབྲུལ་ཞུས་རསེ་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་ཟྲུར་སྒ ྩོ་
སྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་སྐུ་གསྲུང་ཐྲུགས་རྟནེ་དང་། 
བྲུམ་པ། རྱིགས་ལའྔྱི་མཚན་མ།  ཚེ་ཆང་། ཚེ་རྱིལ། སྣ་
བདནུ། རྟགས་བརྒྱད། རྫས་བརྒྱད་བཅས་ཆྩོ་གའྱི་ཚྱིག་
དང་བསྟནུ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཞབས་བརྟན་གསྲུང་མྲུར། ཤར་ར་ེམཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་དང་། ལྩོ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། ཚེ་ཆྩོག་གླྱིང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། 
གདན་ས་པ། གསེར་ཀྩོང་མཚན་ཞབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། ཆྱུ་
བཟང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྩོགས་བ་ླསྤྲུལ་རྣམ་པས་མཇལ་བཅར་
ཞུས། ད་ེབཞྱིན་གྩོང་གསལ་ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་འཐྲུས་མྱི་
གཙྩོ་བ ྩོ་ ༡༢༥ ནས་མཇལ་བཅར་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་
འབྲུལ་དངྩོས་རྣམས་སྤན་བསྟར་ཞུས།  ད་ེརསེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་ནང་ཆྩོས་
ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བང་ཆྱུབ་སེམས་བསྐྱདེ། 
ད་ེབཞྱིན་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ཚེ་དབང་
སྩལ་གྲུབ་རསེ། རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་སའྔྱི་དྲུང་ད་ུབརྟན་
བཞུགས་ཀྱི་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་ཟྲུར་སྒ ྩོ་སྩོག་

རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་མནལྜ་རྟནེ་གསྲུམ་འདགེས་འབྲུལ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་
ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཚྩོགས་པ་བཅྱུ་གཅྱིག་གྱི་དད་ལནྡ་སེར་སྐྱ་
མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་
ཞུས་ཡྩོད།  མཐར་གཏང་རག་མཎྡལ་འདགེས་འབྲུལ་
སབྐས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ནང་ཆྩོས་རྱིག་གཞུང་ཚྩོགས་པའྱི་
སྐ་ུཚབ་ཆྩོས་འཕལེ་བཟྩོད་པ་ལགས་དང་། སྟག་ལྲུང་མ་
སྤྲུལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་རྟནེ་གསྲུམ་འདགེས་
འབྲུལ་ཞུས། མཇྲུག་ཏུ་ཞལ་འདྩོན་ཉྱི་གཞྩོན་འཆར་ཀ་
མ་དང་། བསྟན་འབར་མ། ཆྩོགས་གསྲུམ་ཤྱིས་བརྩོད་
སབྐས་ཀ་ཁྱི་སྒྩོག་སྟ་ེབདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་བཅས་གསྲུངས་
ཏ་ེབརྟན་བཞུགས་དངྩོས་གཞྱི་ལེགས་པར་གུབ།  ད་ེརསེ་
ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་ཆྩོས་
རའྱི་ནང་ཞབས་གཞས་འཁབ་སྟ ྩོན་དང་། མང་ཚྩོགས་ལ་
ཉྱིན་གུང་གསྩོལ་ཚྱིགས་ཕྲུལ་བ་བཅས་ཀྱི་དགའ་སྐྱྱིད་ལནྡ་
པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་དསུ་ཆེན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡྩོད། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་ཁག་བཅྱུ་གཅྱིག་གྱིས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་སབྐས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ དང་། 
བྩོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཆྩོས་འཁྩོར་དསུ་ཆེན་ཉྱིན་ཚྩོགས་
པ་ཁག་ ༡༡ ཐྲུན་མྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུ་སབྐས་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ད་ེརྱིང་འདྱིར་དད་ལྡན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ནང་
ཆྩོས་རྱིག་གཞུང་ཚྩོགས་པ་དང་། བལ་ཡྲུལ་དག་ེལནྡ་
ལནྷ་ཚྩོགས། བལ་ཡྲུལ་སྤ ྩོག་ར་གླ ྩོ་སྒྱིག་འཛྲུགས། སྟག་
ལྲུང་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པ། ཤངས་དགའ་ལནྡ་ཆྩོས་
འཁྩོར་གླྱིང་། དབྲུས་གཙང་ཆྩོལ་ཁ། བྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་
ན་ུལནྷ་ཚྩོགས། བྲུད་མེད་ལནྷ་ཚྩོགས། མངའ་རྱིས་སྤྱི་
མཐྲུན་ཚྩོགས་པ། དགུ་བཅྱུ་གསྲུམ་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །5

པ། དབྲུ་མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་བཅས་ཐྲུན་མྩོང་གྱི་
ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་བས་པ་རེད། བར་
སབྐས་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་སནྙ་སེང་ཞུ་
མཁན་ཡྩོང་གྱི་འདགུ མྱི ་རེ་ངྩོ་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ངྩོས་
ལའང་དསུ་ཚྩོད་མེད་ལ། དགྩོས་པའང་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་
གྱི་མྱི ་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་ཟླ་བསྒྱིལ་བས་ཏ་ེབརྟན་
བཞུགས་བས་ན་སམྙ། ད་ེརྱིང་དསུ་ཚྱིགས་ད་ེཡང་དྲུག་
པའྱི་ཚེས་བཞྱི་ཞསེ་ཆྩོས་འཕྲུལ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཞྱི་འཁལེ་
ཡྩོད། ད་ེརྱིང་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། ཡྩོངས་གགས་ལརྟ་ན་ལྩོ་ ༢༦༠༠ ཙམ་གྱི་གྩོང་
སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མཆྩོག་གྱི ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་
བསྟན་པ་དང་། ད་ེཡང་ཐགེ་ཆེན་གྱི་གཞུང་ནས་སྐ་ུབཞྱི་
གསྲུངས་ཀྱི་ཡྩོད། སྐ་ུབཞྱི་ནྱི། ངྩོ་བ ྩོ་ཉྱིད་སྐ།ུ ཡེ་ཤེས་
ཆྩོས་སྐ།ུ ལྩོངས་སྐ།ུ སྤྲུལ་སྐ་ུད་ེཚྩོའྱི་གས་ད་ེང་ཚྩོ་ཐ་
མལ་པས་མངྩོན་གསྲུམ་གྱི་སྤྩོད་ཡྲུལ་ཆགས་ཀྱི་མེད། 
སྤྲུལ་སྐ་ུལ་བཟྩོ་བ ྩོའྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུདང་། སྐྱ་ེབ་སྤྲུལ་སྐ།ུ མཆྩོག་
གྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུསྟ་ེསྤྲུལ་སྐ་ུགསྲུམ་གྱི་ནང་ནས་མཆྩོག་གྱི་སྤྲུལ་
སྐུ་ད་ེགདལུ་བ་ལས་དག་ཐ་མལ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་
མཇལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐ་མལ་པ་ཞྱིག་གྱིས་
མཇལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ་མྱི ་ཐ་མལ་
པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་
སས་སྲུ ་སྐུ་བལྟམས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་སྐྱ་ེར་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་
བསལྔ་གྱིས་མནར་བ་གཟྱིགས་ནས། ད་ེདག་གྱིས་རྐནེ་
པས་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། དའེྱི་གྩོང་
ནས་དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་རྒྱ་གར་ད་ུཡྩོད་པའྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་
བ་ལ་ྔདང་ཆྱུང་བ་ལ་ྔད་ེཚྩོའྱི་གས་དང་། སབྐས་དརེ་ནང་
ད ྩོན་རྱིག་པ་ཟརེ་བ་མྲུ་སྟགེས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་
རྱིག་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྩོང་གྱི་རེད།
 ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་རྒྱ་གར་ད་ུཡྩོད་
པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་རྱིགས། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འད་མྱིན་ཚང་
མར་གཟྱིགས་རྟ ྩོགས་མཛད་ད་ེཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རསེ་སྲུ་ལྩོ་དྲུག་དཀའ་སྤད་མཛད་ནས་
གཙྩོ་བ ྩོ་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་བསྒྲུབ་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་
དངུ་ད་ེཙམ་གྱིས་སྒྱིབ་པ་སྤ ྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་གཟྱིགས་
ནས་བདག་མེད་པའྱི་ད ྩོན་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དགྩོངས་

པ་ཀླ ྩོང་ད་ུགྱུར་བ་ལྟ་བྲུ ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགྩོས་བ་རྒྱྱུ ་རེད། 
སྩོད་ལ་བདདུ་བཏུལ། གུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག ཐྩོ་
རེངས་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་ཚངས་རྒྱས་པའྱི་མཛད་
པ་མཛད། ང་ཚྩོ་རསེ་འཇྲུག་འདལུ་བ་ལ་མྱིག་དཔ་ེསྟ ྩོན་
རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། ཐ་མལ་པ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིམ་པས་
བླ ྩོ་སྦངས་ནས་མཐར་སངྤས་རྟ ྩོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་
ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ད་ེདག་ཀང་ཞ་ེ
ས་མ་ཞུས་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་
མྩོང་ཐྩོག་ནས་གདལུ་བ་ལ་བསྡ ྩོམས་པར་མཛད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ལརྟ་ཡྱིན་པ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ནང་ཆྩོས་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

 ད་ེརྱིང་ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་ནས་
ད ྩོན་གཉརེ་ཆེན་པ ྩོ་བས་ཏ་ེའདྱིར་འདསུ་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ་ལའང་ཆྩོས་སལྐ་ལ་ྟབྲུ་བས། ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་བ་ླ
མར་བརྟན་བཞུགས་འབྲུལ་གྱི་ཡྩོད། བ་ླམའྱི་ངྩོས་ནས་ང་
རང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་ཡྩོང་ཆེད་ཐྲུན་མྱིན་གྱི་འབལེ་
བ་ཡྩོད་པ་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཚེ་
ལའྷྱི་དབང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དསུ་ཚྱིགས་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ་སེམས་བསྐྱདེ་བདེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་ལརྟ་ཡྱིན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་མང་ཆེ་བས་ནམ་རྒྱྱུན་ངྩོས་
ཀྱིས་རྟག་པར་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེགྩོ་ཐྩོས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཕྩོགས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཡྩོང་བ་དང་། ནམ་རྒྱྱུན་རྒྱྱུས་ཡྩོད་ད་ེ
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ཙམ་མེད་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡྩོད་ངསེ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེསྤྱིར་ཆྩོས་ཟརེ་ན་གང་
འད་རེད། ཆྩོས་བདེ་པའྱི་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། ལགྷ་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
བདེ་མཁན་དང་། དའེྱི་ནང་གསེས་བ ྩོད་གངས་ཅན་
ལྗ ྩོངས་སྲུ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་དཔལ་ན་
ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་ཆྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། མདྩོར་
ན། ན་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་
ཡྱིན་ནའང་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁས་བངླས་ད་ུརྲུང་དང་མྱི ་རྲུང་
དཔྱད་པ་གནང་སྟ་ེརྱིག་པས་གནྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། 
སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁས་བླངས་མྱི ་རྲུང་བར་བཞག་གནང་གྱི་
ཡྩོད། རྱིག་པས་གནྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་
པར་ཁས་བངླས་རྲུང་བར་འཛྱིན་གནང་གྱི་འདགུ འདྱི་
དངྩོས་གནས་བླ ྩོ་གཟྲུ ་བ ྩོར་གནས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བལསྟ་པ་
ཡྱིན་ན་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
དཔྱད་པ་བས་ཏ་ེཐག་གཅྩོད་བདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད། འདྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སྟངེ་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་དང་། མྱི ་
མང་པྩོ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་ཡྩོད། འདས་པའྱི་དསུ་ནས་ལྩོ་
སྟ ྩོང་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་མྱི ་ས་ཡ་མང་པྩོར་ཕན་ཐྩོགས་བྱུང་
ཡྩོད།
 ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་ཕན་བཞྱིན་པ་རེད། མ་
འྩོངས་པར་ཡང་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་གྱི་རྱིང་ཕན་ཐྩོགས་ངསེ་
རེད། ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་དང་བརྱི་

བཀུར་འྩོས་པ་རེད། ཁྱད་པར་འདྱི་ལ་ྟགྲུབ་ཐྩོག་ནས་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་སབྐས་སྟ ྩོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངས་བསྟན་
པའྱི་ཆྩོས་དརེ་བརྟག་དཔྱད་བྩོས་ཞེས་གསྲུངས་པ་ད་ེ
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལ་མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་ལྲུགས་
གཞན་ལ་ཧ་ལམ་མེད། ད་ེཡང་། དག་ེསླ ྩོང་དག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེ་བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་
བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་
བར་བ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། ཞསེ་གསྲུངས་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ཀླྲུ ་སྒྲུ བ་ཡབ་སས་ལ་སྩོགས་པས་བཅྩོམ་ལྡན་
འདས་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་གནང་ནས་བཀའ་འདྱི་
སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བངླས་ན་རྲུང་གྱི་འདགུ བཀའ་
འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བྲུ ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བླང་ན་རྲུང་
གྱི་མྱི ་འདགུ ཅསེ་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་གསྲུངས་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆྩོས་ད་ེརྱིག་
པས་དཔྱད་པ་བས་ནས་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་
སྟབས་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད། དངེ་སང་ཆྩོས་ནྱི་རྩོངས་
དད་རེད། ཅསེ་ཆྩོས་ལ་ད་ེཙམ་དྩོ་སྣང་མྱི ་བདེ་མཁན་
ཚྩོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལ་རྱིག་པས་དཔྱད་
པ་བདེ་དགྩོས་རེད་ཅེས་གསྲུངས་པ་ད་ེམཐྩོང་སྐབས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ད་ེམྱི ་འད་བ་ཞྱིག་འདགུ ཅསེ་
བརྩོད་ཀྱི་འདགུ
 བྩོད་སྐད་ཐྩོག་ཆྩོས་ཀྱི ་གྩོ་ད ྩོན་ནྱི་བཅྩོས་
པའྱི་ད ྩོན་རེད། བ་ཚྱིག་ལ་ྟབྲུར་སྦར་ཆྩོག དརེ་བརྟནེ་
བླ ྩོ་བཅྩོས་པའྱི་སདྐ་ཆ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ལེགས་སྦར་གྱི་

སདྐ་ཐྩོག་དརྷ་ཞེས་པ་ད་ེའཛྱིན་པའམ་སྐྱྩོབ་པ་ལ་གྩོ་ཡྱི ་
ཡྩོད། ཆྩོས་དང་འཇྱིག་རྟནེ་གཉྱིས་སྲུ་ཕ་ེབའྱི་ཆྩོས་ལ་
སྦར་སབྐས་སྐྱྩོབ་པའྱི་ད ྩོན་ལ་གྩོ  དངེ་སང་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་ལ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་བལསྟ་ན། མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལྷག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་
མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ངང་གྱིས་འགྲུབ་ཡྩོད། 
སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་
ནའང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་འགྩོ་སྟངས་ད་ེ
ཡང་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་དང་། 
འདྩོད་ཡྩོན་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། 
ཤེས་ཡྩོན་ད་ེབརྒྱྱུ ད་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བའྱི་མྱི ་
རབས་ད་ེམྱི ་ཚེ་ཧྱིལ་པ ྩོ་དངྩོས་པ ྩོ་འདྩོད་ཡྩོན་རྐང་རྐང་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་མཁན་གྱི་མྱི ་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
འདྩོད་ཡྩོན་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་པྩོ་གང་ཙམ་ཡྩོད་ན་མྱི ་ཚེ་
བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབྲུ་དང་། འདྩོད་ཡྩོན་
གྱི་ཕ ྩོང་བའྱི་མྱི ་ད་ེམྱི ་ཚེ་སྡུག་བསལྔ་ཅན་རྱི་རྒྱྱུ ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འདགུ སྤྱིར་ལྲུས་པ ྩོ་འདྱི་ལ་བརྟནེ་པ་དརེ་འདྩོད་
ཡྩོན་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་འདྩོད་ཡྩོན་གཅྱིག་
པྲུས་འདང་གྱི་མེད་པ་དངེ་སབྐས་ཧ་ཅང་དངྩོས་གསལ་
དྩོད་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། འདྩོད་ཡྩོན་གྱི་གཟྲུགས་སྒ་དྱི་རྩོ་
རེག་བ་བཅས་སྒ ྩོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་པྩོ་
ཡྩོད་མཁན་གྱི་མྱི ་གང་ཞྱིག་སེམས་ཀྱི་ནང་དངངས་སྐག་
དང་། མ་སྐྱྱིད་པ། ཁྩོང་ཁྩོ། ཆགས་སངྡ་སྩོགས་ཀྱི་དསུ་
འདས་ནས་མ་སྐྱྱིད་པ་བས་ནས་སྡ ྩོད་མཁན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་
ང་ཚྩོའྱི་མཐྩོང་ཆྩོས་སྲུ་ཡྩོད། གང་ལརྟ་བད་ེསྐྱྱིད་ཅསེ་
པ་ད་ེབད་ེསྐྱྱིད་འདྩོད་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བད་ེ
སྐྱྱིད་ཟརེ་བ་ད་ེཕྱིའྱི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་བརྟནེ་པའྱི་ཡྱིད་ཚྩོར་
སྱིམས་པ་ད་ེའད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་མཐར་ཐྲུག་ལ་
བརྱིས་རྒྱྱུ ་དསེ་མ་འདང་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།
 དངེ་སང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
ད་ལྟ་ཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་འདང་གྱི ་མྱི ་འདགུ 
ཅསེ་མང་པྩོས་མཐྩོང་ཚྱུལ་གཅྱིག་པ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ནང་
སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་དང་ཞྱི་བད་ེདགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དངེ་
སང་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་དསུ་ཚྩོད་ལ་སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །7

བསྒྲུབ་པར་སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་གཏྩོར་བཤྱིག་གཏྩོང་
མཁན་དང་མེད་པ་བཟྩོ་མཁན་ད་ེཕྱིའྱི་གྩོ་མཚྩོན་གཅྱིག་
པྲུས་བས་པ་མ་རེད། གཙྩོ་བ ྩོ་ནང་གྱི་ཆགས་སངྡ་དབང་
གྱིས་སེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་
རེད། ཆགས་སངྡ་མེད་པ་བཟྩོ་རྒྱྱུར་ཕྱི་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་
ནས་མེད་པ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་མེད། འདྩོད་ཆགས་མེད་པ། ཞ་ེ
སངྡ་མེད་པ། གཏྱི་མྲུག་མེད་པ་ཟརེ་བ་ཅྱིག་ཚྩོང་ཁང་
ནས་ཚྩོང་རྒྱྱུ ་དང་ཉ ྩོ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་བརྟནེ། ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་
སདྐ་ནང་ད་ུཉ ྩོན་མྩོངས་དགུ་གསྲུམ་རང་ལ་རང་ཆས་སྲུ་
ཡྩོད་པ་ད་ེསེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེཡང་རང་གྱི་སེམས་
རྒྱྱུ ད་ཀྱི་སྟངེ་ནས་ཆགས་སྡང་རྩོངས་གསྲུམ་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་
ཐབས་ཤེས་བདེ་དགྩོས་པ་རེད་མ་གཏྩོགས། ཕྱི་ནས་
ཐབས་གཞན་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མེད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་
རེད།
 དངེ་སང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཨ་རྱི ་གཙྩོ་
བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཡྲུལ་གྲུ་མང་པ ྩོའྱི་ནང་ད་ལྟ་ཡྩོད་བཞྱིན་
པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དསེ་འདང་གྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད། གང་ལརྟ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་
ཀྱི་ཡྩོད་པ་མང་པྩོས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ དངེ་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་
གྩོང་ཁྱརེ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བམས་བརེའྱི་གྩོང་ཁྱརེ་ཞེས་
མྱིང་བཏགས་ཡྩོད་འདགུ མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་བམས་
བར་ེདགྩོས་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས། འདྱི་ཆྩོས་
ཀྱི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ཆྩོས་ཡྩོད་རྲུང་མེད་རྲུང་
བམས་བར་ེདགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་ཚྱུལ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སནྨ་
བཅྩོས་འཕྩོད་བསྟནེ་བདེ་མཁན་ཁྩོད་སེམས་ཞྱི་བད་ེམེད་
ན་ལྲུས་ལ་ན་ཚ་གསར་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། ན་ཚ་ཡྩོད་
བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཁག་པྩོ། སྡགུ་ས་ནས་རང་སྩོག་གཅྩོད་
མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ནང་
གྩོང་ཁྱརེ་ཆེ་ཁག་གྱི ་ནང་རང་ཤྱི ་རྒྱག་མཁན་མང་བ་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཉ་ེའདབས་ཀྱི་གྩོང་གསེབ་ད་ེཚྩོའྱི་ནང་
རང་ཤྱི་རྒྱག་མཁན་ཉུང་བ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེདག་ཚང་
མ་སེམས་ལ་ཐྲུག་ཡྩོད། གྩོང་གསེབ་ནང་ཞྱིང་ལས་བདེ་
སབྐས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་མྱིའྱི་

སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་འད་ུཤེས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། 
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་སབྐས་ལབ་ས་ཡྩོད་བསམས་པའྱི་
བཟྩོ་འད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཞྱིང་ལས་བདེ་བཞྱིན་སྡ ྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད་པར་བརྟནེ་སེམས་ཀང་ཕན་བྲུ་ལྷ ྩོད་པ་ཡྩོད་། གྩོང་
ཁྱརེ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཚྩོ་སྩོ་སྩོའྱི་ཁ་ཐྲུག་ཁ་ཐྲུག་
ལས་ཀ་བས་རསེ་ལྟ ྩོ་ཕ ྩོགས་བངླ་ནས་བསདྡ་པ་ཙམ་ལས། 
ཁྱྱིམ་མཚེས་དང་མཉམ་རྲུབ་ཀྱི་འད་ུཤེས་ད་ེཙམ་མེད་
པར་བརྟནེ། དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་རེ་བ་བལ་བ་ལ་ྟ
བྲུ་ཆགས་ཏ།ེ རང་ཤྱི་རྒྱག་མཁན་གྩོང་ཁྱརེ་ནང་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དང་གྩོང་གསེབ་ནང་ཉུང་བ་ཡྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད། དསེ་གསལ་པྩོར་མཚྩོན་ཐྲུབ། དངྩོས་
གནས་བས་ན་མཐྲུན་རྐེན་གྱི་ཆ་ནས་གྩོང་ཁྱེར་ནང་
བཟང་བ་ཡྩོད། གླ ྩོག་བརྙན་དང་གཟྲུགས་མཐྩོང་རླྲུང་
འཕྱིན་ལ་ྟརྒྱྱུས་མཚྩོན་ཟས་སྣ་འད་མྱིན་བཟའ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་
མཐྲུན་རྐནེ་ཡག་པ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་ར་བའྱི་སེམས་ལ་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ད་ེདག་གྩོང་གསེབ་ནང་མང་བ་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོས་འཚྩོལ་རྒྱྱུ ་བད་ེསྐྱྱིད་ཅེས་པ་ད་ེནང་ལ་མཛྲུབ་
མྩོ་འཛྲུགས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས། བད་ེསྐྱྱིད་ད་ེཕྱི་ནས་
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། གང་ལརྟ་ད་ེས་ྔ
ལྩོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ནང་ཚན་རྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་འཕྲུལ་འཁྩོར་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་འཛྲུགས་སྐྲུ ན་བས་ཡྩོང་སྐབས་མྱི ་ཚང་
མས་ཨ་གསར་ལྟ་བྲུ ་བས་ནས་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ལ་

ཧ་ཅང་ཧབེ་ལ་ྟབྲུ་ལང་ནས་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་ལ་ཧ་ཅང་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་ནས་མྱི ་རབས་
གཅྱིག་གཉྱིས་མར་འགྩོ་སྐབས་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་
ཅང་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་བསླབེས་སབྐས་དསེ་འདང་གྱི་མེད་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་དངེ་སབྐས་མཐྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད།  བར་སབྐས་ལྩོ་བཅྱུ་གངས་ཕྱིན་པ་རེད། ཚན་
རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་མཁས་པ་ད་ེའདས་དངེ་སྐབས་
འཛམ་གླྱིང་སྟངེ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབལེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མྩོང་བ་
ངྩོ་སྤད་ནས་སེམས་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་རྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་།  སྦྩོང་
བརར་བདེ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅེས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཨ་
རྱིའྱི་ནང་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་ཚན་རྱིག་
པ་གྩོགས་པྩོ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཤེས་ཡྩོན་མཁས་པ་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ཚྩོད་ལྟ་བས་ནས་ཚྩོད་ལྟའྱི་ཐྩོག་ནས་གྲུབ་
འབས་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་སབྐས། ད་ེརྒྱྱུ ་མཚན་རང་གཞྱི་
ལྟ་བྲུ ་བས་ནས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཚྩོད་ལྟ་བས་དང་བདེ་
མྲུས་ཡྱིན།
 ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེན་ཌར་ British Columbia 
སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད།ེ བམས་བརའེྱི་སྐ ྩོར་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་པ་ཞྱིག་
མཐྩོང་ནས་མངའ་སྡ་ེདརེ་ཧ་ལམ་གཞུང་འབལེ་ཐྩོག་
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གཏན་འབབེས་བས་ཡྩོད། དའེྱི་གས་ནྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
རེད། མྱིའྱི་ཉམས་མྩོང་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕྩོགས་བསྡསུ་བདེ་
སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་གཅྱིག་པྲུས་འདང་གྱི་མེད་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་བསླབེས་ཀྱི་ཡྩོད།  ཆྩོས་ཟརེ་བ་ད་ེ
སེམས་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་སྤྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། མཐར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཙན་བྩོལ་ནང་ད་ུ
བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་གནང་

སྟངས་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཐྩོག་མ་བ ྩོད་པ་བཙན་
བྩོལ་ད་ུའབྩོར་མ་ཐག་གྲྭ་རྒྱྱུ ན་དཀྩོན་པ ྩོ་ཆགས་སབྐས་
ལ་དྭགས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུད་ནས་གྲྭ་རྒྱྱུན་
མང་པྩོ་སྤལེ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་ཐད་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་
བྱུང་ཡྩོད་པས་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ལགྷ་
པར་དངེ་སང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཁྲུལ་གྱི་དགྩོན་པ་
ཁག་དང་མང་ཚྩོགས་ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཡར་རྒྱས་

གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ ྩོ་ཡྱི ན་སྟབས། 
མ་འྩོངས་པར་མྲུ་མཐྲུད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས། ཉ་ེ
ལམ་བལ་ཡྲུལ་ནང་ས་ཡྩོམ་གྱིས་གྩོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་
ཕ ྩོག་སབྐས། བལ་ཡྲུལ་ནང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་དགྩོན་པ་
ཁག་དང་། མྱི ་མང་ཚྩོས་གང་ནསུ་ཅྱི་ཡྩོང་གྱིས་རྩོགས་
རམ་བས་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྱིན་ལ། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགྭས་སྲུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་
མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་
བང་ཕྩོགས་ཇ་མྲུ་ཀ་ཤྱི ་མྱིར་མངའ་སྡ་ེནང་གྱི་ལ་དྭགས་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླ་ེརྲུ་ཡྩོད་པའྱི་བ་ཀུ་ལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་གནམ་ཐང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་
དགའ་ལནྡ་ཁྱི་པ་རྱི ་རྫྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
པའྱི་ཁྱིག་སེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། བ་ཀུ་ལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་བ་ླ
ཆེན་ཁག་དང་། ལ་དགྭས་རྫྩོང་གྱི་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཚེ་
རྱིང་ར ྩོར་ར་ེལགས། ལ་དགྭས་རང་སྐྱྩོང་རྱི་ལྗ ྩོངས་ཡར་

རྒྱས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་གཙྩོ་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་རྱིག་འཛྱི ན་
དཔལ་འབར་ལགས། ཇ་མྲུ་ཀ་ཤྱི་མྱིར་མངའ་སྡའེྱི་ག ྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་རྱིག་འཛྱིན་ཇྩོ་ར་ལགས། 
ད་ེབཞྱིན་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཤེཀ་
ས་ཡེ་བྲུ་དྱིན་ Sheikh Syebuddin ལགས་དང་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཤ་རབ་ཨ་ལྱི ་ and Ashraf Ali ལགས། 
ཡྱི ་ཤུའྱི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་གར་གན་ David 
Gergen ལགས། ལ་དགྭས་དགྩོན་ཚྩོགས་ཀྱི་དག་ེཤེས་
བླ ྩོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས། ལ་དགྭས་ནང་པའྱི་
མཐྲུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་འཕྱིན་

ལས་ལགས། མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ཁག་དང་། ཆྩོས་
ལྲུགས་འད་མྱིན་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་པ། ས་གནས་གཞྩོན་
ན་ུཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་རྱིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།
 ད་ེབཞྱིན་ཚྩོགས་པ་ཆེ་ཕ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་
གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཆེད་བཅར་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདྱི་དང་བཅས་ཕབེས་བསྲུ ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་བ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ནས་ཆྱིབས་འགྩོའྱི་ཐྩོག་དཔ་ེ
ཐྲུབ་དགྩོན་པར་ཆྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་སབྐས་ཕབེས་ལམ་གྱི་
གཡས་གཡྩོན་ད་ུདད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མྱི ་གངས་སྟ ྩོང་ཕག་
བརལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བདགུ་
སྤ ྩོས་མེ་ཏ ྩོག་སྣ་ཚྩོགས་ཐྩོགས་ཏ་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པར་༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་མཚམས། དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། 
བ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལ་ྷ
ཁང་གསར་པའྱི་ནང་གདན་འདནེ་ཞུས།
 ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་སྟ ྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་པའྱི་སྐུ་བརྙན་དང་གནས་
བརྟན་བཅྱུ ་དྲུག་བཅས་ཀྱི ་སྐུ ་བརྙན་ཁག་ལ་གནས་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་པར་མཛད་རསེ་ཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་བསྟནུ། རྟནེ་འབལེ་གསྩོལ་ཇ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །9

འབས་སྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ད་ེསྔ ྩོན་ངྩོས་ཀྱིས་བཀའ་བསྟན་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བ་དགྩོས་པ་རེད་ཅེས་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་བས་ཡྩོད་པ་
བཞྱིན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དང་ལེན་གནང་
སྟ་ེད་ཆ་དཔ་ེཆར་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་གྱི ་ཡྩོད་པ་དརེ་
ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ ྩོ་བྱུང་། ཉ་ེལམ་ངྩོས་ཀྱི་སྐྱསེ་
སརྐ་ར་རམ་ས་ལར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་། ད་ེནས་
ངྩོས་རང་ཨྱི ན་ཡྲུལ་དང་། ཨ་རྱི། ཇར་མན་བཅས་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲུ ་ཁག་ཏུ་འགྩོ་དགྩོས་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཏ ྩོག་
ཙམ་ཐང་ཆད་བྱུང་། བས་ཙང་ད་རེས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ངྩོས་རང་འདྱིར་ངལ་གསྩོ་ལྟ་བྲུ ་བས་ཏ་ེཡྩོང་བ་
ཡྱིན།  ད་རེས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་འདྱིར་སྡ ྩོད་ལྩོང་
མེད། འྩོན་ཀང་ལྩོ་རསེ་མའྱི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དསུ་
ཡྲུན་འདྱི་ལས་མང་ཙམ་ཞྱིག་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་རེད།  ད་
ལམ་ངྩོས་རང་དསུ་ཐྲུང་ཞྱིག་ལས་འདྱིར་སྡ ྩོད་ལྩོང་མེད་
སྟབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་མྱི ་ཚྩོམ་པའྱི་རེ་བ་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ།

 དེ་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་སྐབས་ལ་དྭགས་ནང་སྤྱི་ཡྩོངས་
ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་གནས་བབས་གང་འད་ཡྩོད་ལྲུགས་
བཀའ་རད་ཕབེས་པའྱི་རསེ་སྲུ ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
ཉ་ེལམ་ཚན་རྱིག་པས་བརྩོད་ད ྩོན། འཛམ་གླྱིང་གྱི་
བང་སྣརེ་ (North pole) འཁྱགས་པ་དང་གངས་ཀྱི་

འཕལེ་ཚད་ཇ་ེམང་ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་
བྱུང་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ད་ལྩོ་གནམ་གཤྱིས་ཏ ྩོག་ཙམ་
བསྱིལ་པ ྩོ་ཡྩོང་བའྱི་མངྩོན་རྟགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་ཉྱིན་དརེ་དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པར་བཞུགས་ཞག་
མཛད་འདགུ་པ་བཅས། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད ྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་པྱི་ཇ་ེཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. A.P.J. Abdul Kalam མཆྩོག་འདས་
གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བར་བརྟནེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་པྱི་ཇྱི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆྩོག་ཁ་སང་ཕྱི་ད ྩོ་གླ ྩོ་བྲུར་ད་ུ
འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་བར་ངྩོས་རང་བླ ྩོ་ཕམ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་། ད་ེནྱི་གསབ་ཏུ་མེད་པའྱི་གྩོང་གུན་ཞྱིག་ཡྱིན། དམ་པ་ཁྩོང་ནྱི་
ཕྲུལ་བྱུང་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་དང་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ། ད་ེབཞྱིན་མཁས་དབང་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ཀུན་སྤྩོད་ཡ་རབས་ཚྱུལ་ལནྡ་གྱི་སྐྱ་ེ
བྲུ་དམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལྩོ་མང་རྱིང་ངྩོས་རང་དམ་པ་ཁྩོང་དང་ལནྷ་མཇལ་མྩོལ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་མང་པྩོ་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁྩོང་གྱི་ཁངེས་དགེས་སངྤ་པའྱི་ཞྱི་འདལུ་
གྱི་སྤྩོད་ཚྱུལ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱིད་སྨ ྩོན་ཞུ་མྩོང་ཡྩོད། ངྩོས་རང་དམ་པ་ཁྩོང་དང་ལནྷ་བརྩོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐྩོག་གྩོ་བསྡརུ་ཞུ་མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཚན་རྱིག་དང་། ཆྩོས་
ཕྩོགས། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་གྩོ་བསྡརུ་མང་པ ྩོ་ཞུ་མྩོང་། ངྩོས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་ཤུལ་ལྲུས་ནང་མྱི ་སྤྲུན་མཆེད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་མྱི ་མང་རྣམས་ཡྱིད་སྐྱྩོ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་
སབྐས་འདྱིར་སེམས་གསྩོ་དང་སྦྲགས་སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩལ་འདགུ  གསྲུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་འདྱི་ག་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་དརེ་
ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་དགྭས་རྒྱལ་ས་སླ་ེཁྲུལ་ད་ུ
འཇམ་དབངས་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་བྲུ་མྩོའྱི་ཉལ་ཁང་དབྲུ་འབདེ་

རབ་གནས་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་དྭགས་སྲུ ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ནས་ཉྱིན་
གཉྱིས་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་ས་སླའེྱི་ནང་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཇྩོ་ཁང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་གནས་གཟྱིགས་མཛད། སབྐས་དརེ་

དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
འདགུ གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་མཚམས་རྟནེ་འབལེ་བསྟ ྩོད་པ་དང་པཎ་གྲུབ་བཅྱུ་
བདནུ་གྱི་གསྩོལ་འདབེས་གསྲུང་འདྩོན་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས། རྟནེ་འབྱུང་གསྩོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་འདགེས་

འབྲུལ་ཞུས། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་དའེྱི་དགྩོངས་
འགལེ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གླགེ་བམ་བཞུགས་སྲུ ་གསྩོལ་
ཡྩོད་མེད་བཀའ་རད་ཕབེས་སྐབས་འབལེ་ཡྩོད་ནས་
བསྟན་འགྱུར་བཞུགས་གསྩོལ་མེད་ཚྱུལ་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་
མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བསྟན་འགྱུར་གླགེ་བམ་
གསྩོལ་སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། བཀའ་བསྟན་ད་ེ
དག་མཆྩོད་རྫས་ཙམ་ལ་བཞག་ནས་སྐབས་སྐབས་ལ་
མཆྩོད་གནས་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་བཀླགས་པ་ཙམ་
གྱིས་མྱི ་ཆྩོག་པར་གསྲུང་རབ་ད་ེདག་ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་དགྩོས། སེར་མྩོ་བ་ཙམ་མྱིན་པར་སྐྱ་བ ྩོ་ཚྩོས་
ཀང་སངས་རྒྱས་པའྱི་གསྲུང་རབ་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་མངའ་སྡའེྱི་ག ྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་
མྱི ་སྩོགས་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་
དྩོན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་
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པའྱི་གཞུང་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་སྟ་ེལག་བསྟར་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་འྩོས་ཤྩོག་ཀང་མང་བ་ཐྩོབ་སྱིད། 
ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་འཇམ་དབངས་སླ ྩོབ་གྲྭར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཐྩོག་མར་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་བྲུ ་མྩོའྱི་
ཉལ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དབྲུ ་འབདེ་
རབ་གནས་བཀའ་དྱིན་སྩལ།
 ད་ེརེས་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི ་ཐང་ཆེན་དུ་དགེ་ལས་
སླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་སྩོགས་མྱི ་གངས་སྟ ྩོང་ཕག་བརལ་
བ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་
ཐྩོག་མར་འཇམ་དབངས་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་
བདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་བཏྩོན། ད་ེནས་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སླ ྩོབ་སྤྱི་
དགེ་བཤེས་བླ ྩོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཐྩོག་
མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་
༸སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་དགའ་བསྲུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་
མ་ཟད། འདས་པའྱི་ལྩོ་གསྲུམ་ནང་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་ལས་
བསྡ ྩོམས་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་
ཐེབས་ར་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སྦྱིན་བདག་
ཡྩོངས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཐངེས་འདྱིར་ངྩོས་ལ་དཔ་ེ
ཐྲུབ་དགྩོན་པས་ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོར་ཡྩོང་
རྩོགས་བརྩོད་པ་རེད། ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་ཀང་
ད་ེབཞྱིན་རེ་འདནུ་གནང་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཡང་
བསྐྱར་ཚར་གཅྱིག་བསླབེས་པ་རེད། དསུ་ཡྲུན་གང་
ཙམ་སྔ ྩོན་ལ་མདའ་ཧ་ན་ུནས་ཡྱིན་པའྱི་ཨ་མ་བགསེ་སྩོང་
ཞྱིག་ཐྲུག་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཆ་ལྲུགས་དང་
མྱི ་མང་གྱི་འཚྩོ་བའྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་ཤེས་བྱུང་། ཁྩོང་
ཚྩོར་ཐྲུན་མྩོང་མྱིན་པའྱི་ཞྭ་མྩོ་ཞྱིག་གྩོན་རྒྱྱུ ་འདགུ མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ལ་འཚྩོ ་བའྱི་ཐྲུན་རྐེན་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པ་ཤེས་བྱུང་། ལགྷ་པར་ནང་ཆྩོས་སྐ ྩོར་
ལ་གྩོ་རྟ ྩོགས་ད་ེཙམ་མྱི ་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་
བྲུ ་ཕྲུག་ཚྩོར་དམྱིགས་ནས་སླ ྩོབ་གྲྭ་འདྱི་བརྒྱབ་པ་རེད། 
ད་རེས་འཇམ་དབངས་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཙམ་མྱིན་པར་སླ ྩོབ་གྲྭ་
གཞན་ཁག་ནས་ཡྩོང་བའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་
ཡྩོད་ས་འདྱིར་ངྩོས་ལ་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྩོགས་ལབ་པ་རེད། 
ཐྩོག་མར་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད། གྩོ་སྒྱིག་གནང་

མཁན་ཚྩོ་ལའང་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་ནང་
ཆྩོས་ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་གཞན་ལས་ཡག་པ་རེད། ཅསེ་ཁྱབ་
སྤལེ་ནམ་ཡང་བདེ་ཀྱི་མེད། ཆྩོས་ལྲུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་
མར་ལ་ྟགྲུབ་དང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ། 
ད་ེབཞྱིན་གྩོམས་སྩོལ་ཡྩོད། ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་ནྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་གཙྩོ ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་
བར་ེདང་བཟྩོད་སན་སྩོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣམ་གཞག་
གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ལ་ྟབྲུ་རེད། འྩོན་
ཀང་ཆྩོས་ལྲུགས་ད་ེདག་དབར་ལ་ྟགྲུབ་དང་གྩོམས་སྩོལ་
མྱི ་འད་བ་ཡྩོད། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་
གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚྩོས་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱི་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་

བཀྩོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པ་དང་གཅརེ་བྲུ་བས་རྒྱྱུ ་འབས་རྣམ་གཞག་འདྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། ལ་ྟགྲུབ་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་ཀང་ཆྩོས་ལྲུགས་ད་ེདག་
ཚང་མའྱི་མཐར་ཐྲུག་གྱི ་དམྱིགས་ཡྲུལ་བམས་བརེའྱི་
ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། ཆྩོས་ཀྱི་བསབླ་
བ་གཙྩོ ་བ ྩོ་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་དང་མྱི ་
བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་གྱི་ཡྩོད། 
ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མཚྩོན་ནའང་ཨལ་ལ་ཱ Allah 
ཡྱིས་བཀྩོད་པའྱི་སྩོག་ཆགས་ཚང་མར་བམས་བར་ེབདེ་
དགྩོས་པ་གསྲུངས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་སྲུ་ནྱི་ 
Sunni དང་ཤྱི་ཡ་ Shia གཉྱིས་དབར་འཁྲུག་རྩོད་
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བདེ་བཞྱིན་པ་མཐྩོང་སབྐས་ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོང་བཞྱིན་
འདགུ ལ་དགྭས་ས་ཁྲུལ་འདྱིར་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ལྲུགས་ད་ེདག་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་
མཐྲུན་ངང་གནས་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱི་བསགྔས་བརྩོད་
ཡྩོད། སརྦ་མའྱི་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའྱི་དབར་འཁྲུག་འཛྱིང་
ཤྩོར་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རེད། 
ལ་དྭགས་ཁ་ཆེ་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གཞན་དང་
གཞན་ད་ུཁ་ཆེ་ནང་ཁྲུལ་འཁྲུག་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐྲུབ་མྱིན་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེས་ྔཡང་ངྩོས་ཀྱིས་བརྩོད་མྩོང་
ཡྩོད། ཆྩོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་གྱི་མྱི ་
ཆྩོག་པར་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད།
 འཛམ་གླྱིང་ནང་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
ཞྱིག་གཏྩོང་དགྩོས་ན་ཁ་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་
གྱིས་འགྱུར་བ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད། 
ལག་ལེན་གྱི་ཐྩོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ལས་ཐབས་
གཞན་མེད། ང་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་རྱིང་ནས་སྨ ྩོན་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་པ་རེད། དསེ་ཕན་འབས་ད་ེཙམ་
བྱུང་མེད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་ཐྩོག་ནས་འགྩོ་འཛྲུགས་རྒྱྱུ ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་འགྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་དརེ་ད ྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་

མ་སྤད་པར་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་རྱིགས་རྲུས་དང་རྒྱལ་ཁབ། 
ཆྩོས་ལྲུགས། ད་ེབཞྱིན་དབྲུལ་ཕྱུག་སྩོགས་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཕན་བྲུ་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གཙྩོ་
བཟྲུང་བས་ནས་ང་དང་ཁྱྩོད། ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་ཚྩོ། ཞསེ་
རྙ ྩོག་ག་ཚང་མ་ད་ེནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ནང་ཆྩོས་ནས་གསྲུངས་པའྱི་ཚན་
རྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་སྩོལ་རྒྱྱུན་ནས་ནང་ཆྩོས་དར་
སྩོལ་མེད་སའྱི་ཡྲུལ་ལྲུང་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་དར་སྤལེ་ནམ་
ཡང་གཏྩོང་གྱི་མེད།  འྩོན་ཀང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་
ཡྲུལ་ལ་མཚྩོན་ན། ནང་ཆྩོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁྲུངས་ཡྱིན། 
བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡའེྲུ་བཙན་སབྐས་མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོ ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་གར་ནས་བྩོད་ད་ུགདན་ཞུ་
གནང་བ་ད་ེཆྩོས་རྒྱལ་གྱིས་བ ྩོད་ད་ུནང་ཆྩོས་སྤྲུས་དག་
པ ྩོ་ཞྱིག་དར་སྤལེ་ཡྩོང་ཆེད་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་བས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་
ཁྩོང་གྱིས་གང་གསྲུངས་པ་དརེ་ད་ེཙམ་དྩོ་སྣང་སྤྩོད་ཀྱི་
མེད། ད་ེན ྩོར་བ་རེད། ལམ་སྩོལ་ད་ེད་ཆ་འགྱུར་བ་
གཏྩོང་དགྩོས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་མ་ཤེས་པ་
དརེ་རྩོངས་དད་བས་ནས་འགྩོ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ཆ་ཡྩོལ་
ཟྱིན་ཡྩོད་པ་རེད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ད ྩོན་
དམ་གྱི་གནས་ལྲུགས་ལ་དཔྱད་པ་མཛད་མཐར་ཀུན་
འབྱུང་བདནེ་པ་གསྲུངས་ཡྩོད། ཤེས་པ་དང་ལགྷ་པར། 

ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཞྱིབ་ཕ་གསྲུངས་
ཡྩོད། ཆགས་སངྡ་དང་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་
བསྟནེ་སབྐས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྩོ་དགྩོས། དངེ་
སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་བགྩོ་གླངེ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེནང་པའྱི་
གཞུང་ལྲུགས་ནང་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཧ་ཅང་
གཏྱིང་ཟབ་པ ྩོ་གསྲུང་པ་ད་ེདག་གཞྱི་ར་ཡྱིན། མངྩོན་
པའྱི་གཞུང་ནང་རལུ་ཕན་གྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་གསྲུངས་
པ་ད་ེདག་དངེ་སྐབས་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་
ལམ་ནས་གྲུབ་ད ྩོན་ད་ེདག་དང་བསྡརུ་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
རག་པ་རེད།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་གྱི་དངྩོས་ཁམས་
ཚན་རྱིག་པ་སྐུ ་ཞབས་རཱ་ཇ་ར་མན་ནཱ་ལགས་ཀྱིས་
མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསྲུང་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་ཀྩོན་ཊམ་
རྣམ་གཞག་དང་གྲུབ་ད ྩོན་གཅྱིག་ལ་བབ་པ་དསེ་ནང་
པའྱི་གཞུང་ནས་གསྲུང་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི ་རྣམ་གཞག་
དང་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་དབར་བགྩོ་གླངེ་བ་རྒྱྱུ ་ཕྩོགས་
གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། 
དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་ལ་གཙྩོ་བཟྲུང་བས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དསེ་
འདང་གྱི་མེད་པ་ར་སྤྩོད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ད་ུནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་
དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་དཔརེ་ན། བམས་
བརེའྱི་ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། བསབླ་བ་ད་ེདག་ཀང་ཆྩོས་ལྲུགས་
བ་ེབག་པ་གཅྱིག་ལ་མ་བརྟནེ་པར་རྱིས་མེད་གཅྱིག་བྱུང་
ཐྲུབ་པ་དགྩོས། ཉ་ེལམ་ར་རམ་ས་ལར་ནང་ཆྩོས་ནས་
གསྲུངས་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་
ད་ེདག་ཕྩོགས་སྒྱིག་བས་ནས། ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་
ལ་ྟགྲུབ་ཀུན་བཏུས། ཞསེ་པའྱི་དབེ་པ ྩོད་གཉྱིས་བཏྩོན་
ཟྱིན་པ་རྣམས་ད་ཆ་སདྐ་ཡྱིག་འད་མྱིན་ནང་བསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བསྟནུ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་
འཇམ་དབངས་སླ ྩོབ་གྲྭར་དགསེ་བཞསེ་མཛད་རསེ་དཔ་ེ
ཐྲུབ་དགྩོན་པར་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་དཔ་ེཐྲུབ་
དགྩོན་པར་ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོ་ཚྩོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་
བཞུགས་ཐྩོག་ལ་དྭགས་དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པར་ཕར་ཕྱིན་
དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོ་ཚྩོགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་གྩོང་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད ྩོ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པའྱི་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་
པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སྡ ྩོད་ཁང་ད་ུ
ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོ་དབྲུ་འབདེ་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས། དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པའྱི་དབྲུ་བ་ླབ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སྱིད་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་མཎྜལ་རྟནེ་གསྲུམ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ལ་དྭགས་མཚན་ཉྱིད་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་དབྲུ་འཛྱིན་དགེ་
བཤེས་དཀྩོན་མཆྩོག་དབང་འདསུ་ལགས་ཀྱིས་ཐངེས་
འདྱིའྱི་ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོའྱི་སྐ ྩོར་སྙན་སྒྩོན་
ཞུས་ད ྩོན། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོ་
ནྱི་དངེ་སྐབས་ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ལ་དྭགས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་རྣམས་རྱིས་མེད་
མཐྲུན་སྒྱིལ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཕྱིར་བསྔ ྩོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་མཚན་ཉྱིད་རྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེརྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་བླ ྩོ་ག ྩོས་རྒྱས་
ཐབས་ཆེད་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ༸གྩོང་ས་ཡྱིད་
བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་མཆྩོག་གྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
ཞསེ་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ཆྩོས་ཀྱི་ད ྩོན་རྟ ྩོགས་
ཐབས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེབཞྱིན་དངེ་གྱི་
དསུ་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་གང་འད་ཡྩོད་པ་དང་། ཉམས་ལེན་
ཇྱི་ལྟར་བ་དགྩོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་ཐྲུགས་རེ་དང་
ཐྲུགས་བརྩོན་ཧ་ཅང་མཛད་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཐྲུགས་རེའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཉག་
གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་དངེ་སབྐས་ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་གཉརེ་
བདེ་རྒྱྱུ ར་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་འགྩོ་འཛྲུགས་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་དང་།
 ད་ེརསེ་གླྱིང་མཆྩོག་སྤྲུལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

གྱི ་ཡྩོངས་འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་ཐྲུབ་བསྟན་རབ་རྒྱས་
ལགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོ་ད་ེབཞྱིན་ན་
ནྱིང་ལྩོར་ཀླྲུ་འཁྱྱིལ་དགྩོན་པར་ཚྩོགས་པ་དསེ་དཔ་ེསྟ ྩོན་
ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་
གནང་། ད་ེནས་དཔ་ེཐྲུབ་དགྩོན་པའྱི་དག་ེབཙྱུན་རྣམས་
ཀྱིས་བ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དང་ལྷན་ད་ུརྟགས་
གསལ་འགྩོ་འཛྲུགས་གནང་བ་དང་། རྟགས་གསལ་གྱི་

ཐྩོག་མར་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱི་གྲུབ་པ་ཡྩོད་མེད་
སྐ ྩོར་རྩོད་པ་དང་། བ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
ལ་རྱིགས་ལམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་སླ ྩོབ་འགྩོ་འཛྲུགས་བཞྱིན་པའྱི་
སབྐས་ཡྱིན་ནའང་། རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དྱི་བ་ཁག་
ལ་གདངེ་སྤ ྩོབས་ཆེན་པ ྩོས་ལན་འདབེས་གནང་བར་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་དད་གུས་ལགྷ་པར་འཕལེ། ད་ེབཞྱིན་
ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོས་ཀང་བདནེ་
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བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་རྟགས་གསལ་བཏང་སྟ་ེ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་སྤན་བསྟར་ཞུས་ཡྩོད་འདགུ
 ད་ེནས་ཇ་མྲུ ་ཀ་ཤྱི ་མྱིར་མངའ་སྡའེྱི ་བླ ྩོན་
ཆེན་ཚེ་རྱིང་ར ྩོ་རེ་ལགས་ཀྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་
དྩོན། ༸གྩོང་ས་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་མཆྩོག་གྱི་ཐྲུགས་
རའེྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཁྩོ་ནར་བརྟནེ་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་དགྩོན་
པ་ཁག་གྱི ་ནང་དངེ་སྐབས་ནང་ཆྩོས་དང་མཚན་ཉྱིད་
ཀྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ངྩོ་སྤྩོད་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། ཅསེ་ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་ལ་དགྭས་རང་སྐྱྩོང་རྱི་ལྗ ྩོངས་ཡར་
རྒྱས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གཙྩོ་འཛྱིན་རྱིག་འཛྱིན་དཔལ་འབར་
ལགས་ཀྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། དངེ་གྱི་འཆར་

ལ་དྭགས་ཁྲུལ་གྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁག་གཅྱིག་རང་གྱི་རྱིག་
གཞུང་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཐ་ེཚྩོམ་དང་ད ྩོ་
སྣང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་ཕ་མ་ཚྩོས་རང་གྱི་
བྲུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིག་གཞུང་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་བར་སབྐས་ཤྱིག་ནས་ཕ་མ་ཚྩོས་སྩོ་སྩོའྱི་བྲུ་ཕྲུག་
ལ་གྩོམས་གཤྱིས་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཅྱི། ཕ་མ་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་བདེ་ཀྱི་མེད། 
འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་
ཐྲུགས་རའེྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ལ་དྭགས་
སྲུ་ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་
ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་དང་རྱིན་ཐང་ཡྩོད་པ་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་པ་བྱུང་

ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་། དགའ་
ལནྡ་ཁྱི་པ་རྱི ་རྫྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་
གནང་དྩོན། དངེ་སབྐས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
འགྱུར་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་དསེ་ཤུགས་རྐནེ་འྩོག་གཞྩོན་
སྐྱེས་ཚྩོས་དགྩོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་སྩོགས་ཕག་མཆྩོད་
འབྲུལ་བདེ་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཁག་སྩོགས་ལ་ད་ེཙམ་
དྩོ་སྣང་བདེ་ཀྱི་མེད། དརེ་བརྟནེ་ལ་དགྭས་ཁྲུལ་ད་ུནང་
ཆྩོས་ཏ་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སརླ་གསྩོའྱི་
ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་བདེ་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཐྲུགས་རའེྱི་བཀའ་
དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་དངེ་སབྐས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་ཚྱུལ་གང་འད་ཡྱིན་པ་དང་། ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བ་རྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་སརླ་གསྩོ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། ནང་
ཆྩོས་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་
གཞྱི་བཅྩོལ་བ་ལས་རྩོངས་དད་ཙམ་མྱིན། རྟནེ་ཅྱིང་
འབལེ་བར་བྱུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་གཏྱིང་ཟབ་མྩོ་
གསྲུང་མཁན་ནང་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།
 ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ལ་དྭགས་ནང་འགྱུར་བ་འགྩོ་བཞྱིན་པ་ཚང་
མ་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ལ་དགྭས་ཀྱི་ཡྲུལ་ལྗ ྩོངས་འདྱིའྱི་
ནང་བྱུང་མྱི ་སྱིད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་དངེ་སབྐས་ཡྩོང་
བཞྱིན་པ་ད་ེནྱི། ལ་དགྭས་ནང་རང་སྩོག་གཅྩོད་མཁན་
མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་གྱི་འདགུ དསེ་
ག་རེ་སྟ ྩོན་གྱི་ཡྩོད་དམ་ཟརེ་ན། མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་མ་
སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོར་མཚྩོན་ནསུ། འཛམ་
གླྱིང་ནང་གྱི ་རྙ ྩོག་ག་མང་པྩོ་ཞྱིག་མྱིས་བཟྩོས་པ་རེད། 
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་རྒྱྱུ ་
རེད་དམ། དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་ཐབས་ངྩོ་མ་ད་ེང་རང་
ཚྩོ་སྩོ་སྩོའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པ་ཤེས་དགྩོས། འདྱིར་འཛྩོམས་
པའྱི་ལྩོ་ན་བགསེ་པ་ཚྩོ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུར་དབང་བའྱི་མྱི ་
རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དསུ་ཚྩོད་ད་ེདམག་འཁྲུག་གྱི་
དསུ་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ཆ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་འདྱི་གང་འད་བྱུང་མྱིན་ད་ལའྟྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁྱདེ་
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རང་ཚྩོར་རག་ལྲུས་ཡྩོད། གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་
འབད་བརྩོན་བས་ཏ་ེདསུ་རབས་འདྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་
ཞྱིག་ཡྩོང་ངམ། ཡང་ན། འདྩོད་རྔམ་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་བས་
ཏ་ེདསུ་རབས་འདྱི་རྙ ྩོག་ག་དང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོང་། གང་ལརྟ་ཡྩོད་ཚད་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོའྱི་བདེ་ཕྩོགས་ལ་རག་ལྲུས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་
བཙན་འྩོག་ཏུ་ཡྩོད་སྐབས་ཨྱི ན་ཇྱིས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་
བདེ་ཕྩོགས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་བས་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་
གྱི་རྱིན་ཐང་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་པ་བརྱིས་འཇྩོག་བས་ཡྩོད། 
ད་ེདངེ་སྐབས་ང་ཚྩོས་བདག་གཅེས་བ་དགྩོས་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་རྱིན་ཐང་དང་ལནྷ་
ད་ུནང་སེམས་ཀྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་གཉྱིས་ཟྲུང་འབལེ་
ཐྩོག་གཅསེ་སྐྱྩོང་དང་ད ྩོན་གཉརེ་བ་དགྩོས། རྟགས་
གསལ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ནང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་
གྱི་བསམ་བླ ྩོ་མྱིན་པར་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་
པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྟགས་
གསལ་ད་ེད ྩོན་སྙྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།
 ངྩོས་ཀྱི་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་སྒྲུང་ཞྱིག་བཤད་ཆྩོག 
ས་ྔམྩོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་དགྩོན་པར་བ་ླམ་ཞྱིག་གྱིས་
སྐྱ་སེར་གཉྱིས་ཀར་རྱིགས་ལམ་སླ ྩོབ་ཁྱིད་གནང་བ་རེད། 
ས་གནས་དརེ་གྩོང་ཆྩོག་རྒྱྱུག་མཁན་གྱི་རྙྱིང་མའྱི་དགྩོན་
པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད། དགྩོན་པའྱི་གྩོང་ཆྩོག་རྒྱྱུག་མཁན་
སགྔས་པ་དསེ་མྱི ་སྐྱ་ད་ེཚྩོར་རྱིགས་ལམ་མ་སླ ྩོབ་རྩོགས། 
ཁྩོང་ཚྩོར་རྱིགས་ལམ་བསབླས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚྩོར་དྱི་བ་
ཁག་པ ྩོ་ད་ེའད་གཏྩོང་གྱི་འདགུ ཅསེ་སྡགུ་སདྐ་ཤྩོར་བའྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡྩོད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་རསེ་མྲུ་མཐྲུད་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། གང་ལརྟ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་
ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚྩོས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་
གཏྩོང་དགྩོས། ཐྩོག་མར་སླ ྩོབ་ཚན་འདམེས་བསྒྲུག་བས་
ནས་འགྩོ་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་
སྩོགས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཐྲུབ་པ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཕར་ཕྱིན་དབར་ཆྩོས་ཆེན་མྩོའྱི་
མཛད་སྒ ྩོ་རྒྱས་པར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།
 ད་ེརསེ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གྩོང་ཁྱརེ་སླ་ེཉ་ེའཁྱིས་
སྲུ་ཡྩོད་པའྱི་ལ་དགྭས་སྱིན་དྱི་སན་ཀྱིར་ཏྱི་ Ladakh 

Sindh Sanskrit ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་པ་དང་གནད་
ཡྩོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་
དསུ་རྒྱྱུ ན་འགྩོ་བ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ནང་གྱི ་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་གནའ་བ ྩོའྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཨྱི ་ཇྱིབ་
དང་རྒྱ་ནག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་སྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་བསམ་བླ ྩོ་
བ་དང་། ལ་ྟགྲུབ་སྨྲ་བ། ཆྩོས་ལྲུགས་དབྲུ་ཁྱིད་བཅས་
མང་ཤྩོས་རྒྱ་གར་ནས་ཐྩོན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
ད་ེརསེ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། དངེ་

སབྐས་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་སབྐས་འདྱིར་ཡང་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལ་ྟགྲུབ་ཨ་ཧྱིན་སའམ་འཚེ་མེད་ཞྱི་
བའྱི་ལ་ྟགྲུབ་དགྩོས་མཁྩོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ཆྩོས་ལྲུགས་སྣ་མང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་མཐྲུན་
སྒྱིལ་དམ་ཚྱིག་འྩོ་ཆྱུ་གཅྱིག་འདསེ་ལརྟ་གནས་ཐྲུབ་པ་ད་ེ
དཔ་ེསྟ ྩོན་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་
ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ད་ུཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་
སྤྩོད་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་
རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གྩོ་ལ་ཡྩོངས་ཁྱབ་
ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།
 ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་ཡང་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་
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མར་གཅྱིག་གྱི ་གཅྱིག་ལ་གུས་ཞབས་དང་བརྱི་མཐྩོང་
བདེ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ཆྩོས་མེད་རྱིང་ལྲུགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁྩོང་ལ་གུས་ཞབས་ཞུ་དགྩོས་པ་རེད། 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། བ་ླམ་དང་ལ་ྷ
ཁང་ནང་དངྲུལ་ཕྲུལ་བ་ད་ེགཅྱིག་པྲུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆྩོས་བདེ་པ་འདང་གྱི་མེད། ཁྱདེ་རང་ལ་དངྲུལ་ཡྩོད་
པ་དསེ་དབེ་ཉ ྩོས་ནས་དབེ་བཀགླ་དགྩོས་པ་རེད། ངྩོས་
རང་ལྩོ་རན་བརྒྱད་ཅྱུར་བསླབེས་ཡྩོད། ཡྱིན་ནའང། ས་
ཆ་གང་ད་ུཕྱིན་ཡང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་
ནང་པ་ཚྩོར་ད་ེལརྟ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གལ་སྱིད་ཁྱདེ་རང་
དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་བདེ་འདྩོད་
ན། ངག་ནས་སངས་རྒྱས་དང་། ཆྩོས་དང་། དག་ེ
འདནུ་བཅས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། 
།ཞསེ་བཏྩོན་པ་ལས་ལགྷ་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་
ན་གང་ཡྱིན་པ་ངྩོ་འཕ ྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེ་བ་
རེད། ན་ནྱིང་ལྩོར་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཧྱིན་ར་ུལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་འདརུ་ངྩོས་ཀྱིས། དངེ་དསུ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཡར་
རྒྱས་དང་ལྷན་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ཡ་རབས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གཉྱིས་

ཟྲུང་འབལེ་ཐྩོག་འགྩོ་ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་ཅསེ་
བཤད་པ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ལ་དགྭས་སྲུ་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༦༦ ལྩོར་བསླབེས་པ་རེད། ད་ེནས་བཟྲུང་སྟ་ེད་བར་
ཕྱིའྱི་འཛྲུགས་བསྐྲུན་དང་ནང་གྱི ་ཤེས་ཡྩོན་སྩོགས་ཀྱི་
ཐྩོག་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཕྱིན་འདགུ ད་དངུ་ལྩོ་བཅྱུའྱི་
རྱིང་མྲུ་མཐྲུད་ངྩོས་རང་ལ་དྭགས་སྲུ་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་
བ་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ལྩོ་དགུ་ཅྱུའྱི་སབྐས་ལ་དགྭས་སྲུ་སླབེ་
ཐྲུབ་མྱིན་ངྩོས་ཀྱི་བཤད་མྱི ་ཤེས། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ད་ེརེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་རླྲུང་འཕྱིན་
ཁང་གྱི ་གསར་འགྩོད་པས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཉ་ེལམ་འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བའྱི་རྒྱ་
གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
མཆྩོག་སྐ ྩོར་དགྩོངས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་ཅསེ་བཅར་འདྱི་ཞུས་
པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། དམ་པ་ཁྩོང་འདས་གྩོངས་
སྲུ ་གྱུར་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོས་སྐབས་ངྩོས་རང་བླ ྩོ་ཕམ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་། ཁྩོང་ནྱི་མྱི ་བཟང་པ ྩོ་ཞྱིག་དང་། 
གང་ཟག་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྩོང་གྱི་བཟང་
པ ྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་དང་། མྱི ་བཟང་པྩོ་ཡྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱི་

བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། དམ་པ་ཁྩོང་ཆྩོས་ལྲུགས་ཁ་
ཆེ་ཡྱིན་པ་དང་། སནྙ་གགས་ཅན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱི ན་སྙན་གགས་ཅན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ཁྩོང་གྱི་རང་གཤྱིས་བཟང་པྩོ་
དརེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་མ་ཟད། དམ་པ་ཁྩོང་ནང་ཆྩོས་
ནས་གསྲུངས་པའྱི་བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་ལ་
ཐྲུགས་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྩོང་ནྱི་
ངྩོས་རང་མ་འཆྱི ་བར་ད་ུབརདེ་ཐབས་མེད་པའྱི་གྩོགས་
པ ྩོ་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ལམ་ངྩོས་ནས་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་ཤུལ་
ལྲུས་ནང་མྱིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ངྩོས་ཀྱི་གྩོ་ཐྩོས་ལརྟ་ན། དམ་པ་ཁྩོང་ལ་དགུང་ལྩོ་དགུ་
བཅྱུ་གྩོ་དགུར་ཕབེས་པའྱི་གཅེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཐྩོས་
བྱུང་། ངྩོས་རང་ཡང་ཁྩོང་དང་འད་བར་ལྩོ་དགུ་བཅྱུ་གྩོ་
དགུ་བར་འཚྩོ་གནས་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཏ་ེཉྱིན་གསྲུམ་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལེགས་
པར་གྲུབ་ཡྩོད་འདགུ །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། བ་ཀུ་ལ་
ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  ཁྱིག་སེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དངུ་རྒྱ་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ་ེལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླའེྱི་
ནང་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ཚལ་ཕྩོ་བང་གྱི་གསྲུང་

ཆྩོས་ར་བར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། དད་ལནྡ་མང་
ཚྩོགས་ ༥༠༠༠༠ བརལ་བས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་
གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་
འདགུ་པ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་
ཚེ་དབང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ར ྩོ་རའེྱི་ཁམས་སྲུ ་བརྟན་ཆེད་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཡང་ཞུས་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚྩོ་སྤྩོ་
སྐྱྱིད་གཏྩོང་བར་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་རང་
ཚྩོས་སེམས་བག་ཕབེས་གང་འད་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་པ་
དང་། སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཇྱི་ལརྟ་སྐྲུན་ཐྲུབ་ཆེད་འདྱིར་
འཛྩོམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་ནང་ད་ལ་ྟའཚྩོ་གནས་
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བདེ་བཞྱིན་པའྱི་འགྩོ་བ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་
ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚྩོ་ཚང་མར་མྱིའྱི་
ཀདླ་པ་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། ང་ཚྩོའྱི་ཀདླ་པའྱི་
རྒྱབ་ངྩོས་སྲུ་མྩོང་ཚྩོར་ཤེས་མཁན་གྱི་དབང་ར་ཡྩོད། ཉ་ེ
ལམ་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཀདླ་རྫས་ལ་འཕལེ་
རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་གསར་བརྙདེ་བྱུང་འདགུ བས་
ཙང་ང་ཚྩོས་གང་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དའེྱི་ཐྩོག་གཟབ་གཟབ་
བས་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ལེགས་
ཉསེ་དབ་ེའབདེ་ནསུ་པའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དམྱིགས་བསལ་
བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ང་ཚྩོར་རྣམ་དཔྱྩོད་དམྱིགས་བསལ་ཡྩོད་
པ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
ཡར་རྒྱས་ད་ེདག་མྱིས་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་ལས་སེམས་ཅན་
གཞན་གྱིས་ད་ེདག་བསྐྲུན་མྱི ་ཐྲུབ། ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་
རྒྱས་དང་དངེ་དསུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཤུགས་རྐནེ་ལ་བརྟནེ་
ནས་མྱི ་རྣམས་ལྲུས་པ ྩོ་བད་ེཐང་ཡྩོང་བ་དང་། འཕྩོད་
བསྟནེ་ལེགས་པ། རྒྱྱུན་རྱིང་འཚྩོ་གནས་ཐྲུབ་པ་བཅས་
ཀྱི་ང་ཚྩོའྱི་ལྲུས་པ ྩོ་བད་ེཐང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་། 
རང་ཉྱིད་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ནྱི། ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་གཅྱིག་པྲུས་ང་ཚྩོར་གཏན་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
བསྐྲུན་ཐྲུབ་བམ། ཚད་མཐྩོ་བའྱི་ཡར་ཐྩོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མྱི ་རྣམས་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་ངྩོ་མ་ལྩོངས་སྲུ ་སྤྩོད་ཐྲུབ་བམ། 
འྩོན་ཀང་ད་ེའད་མེད། ང་ཚྩོ་མྱི ་ལ་འདས་མ་འྩོངས་
ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་ཕབེས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མྲུ ་མཐྲུད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། འཛམ་གླྱིང་ནང་དངེ་སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་
རྒྱས་ཚད་མཐྩོར་བསླབེས་ཡྩོད་ཀང་ད་དངུ་དབྲུལ་ཕྱུག་
གྱི་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ང་ཚྩོའྱི་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་སྟངས་དང་བདེ་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀ་ན ྩོར་བ་ལས་
བྱུང་ཞྱིང་། སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་བམས་བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་མ་
འདང་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན། ད་ེནྱི་ན ྩོར་འཁྲུལ་རེད། 
ཆགས་སྡང་སྩོགས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་མ་རྲུངས་པ་ད་ེ
དག་གྱིས་ང་ཚྩོའྱི་ལྲུས་ལ་ནད་སྔ ྩོན་འགྩོག་བ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་
པ་ Immune System ཉམས་རུད་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 

བམས་བར་ེདང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་པ་
དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ཡང་བཟང་བ་ཡྩོྩོང་
གྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་
སྤྩོད་བས་ཡྩོད།
 ངྩོས་ཀྱིས་འདྱིར་ཆྩོས་བདེ་སྟངས་སྐ ྩོར་གང་
ཡང་ཤྩོད་ཀྱི་མེད། ཉྱིན་རེའྱི་འཚྩོ་བའྱི་ནང་བཟང་སྤྩོད་
ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་དང་། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་
གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཐྩོག་
ད་ེཙམ་དྩོ་སྣང་སྤྩོད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་ཁག་དང་ལགྷ་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་

རྱིག་གཞུང་ནང་ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་སྩོགས་སྐ ྩོར་
གསྲུངས་ཡྩོད་སྟབས། བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་
སྐ ྩོར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད། རྱིག་གཞུང་
ད་ེདག་ལ་ཡྱིན་པ་རེད་བསམས་ནས་བསདྡ་པ་ཙམ་གྱིས་
ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། ངྩོས་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེབཞྱིན་སྡ་ེཚན་
གསྲུམ་ད་ུདབ་ེབཞྱིན་ཡྩོད། ནང་ཆྩོས་ནས་གསྲུང་པའྱི་
ལ་ྟགྲུབ་དང་། ཚན་རྱིག ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བཅས་
གསྲུམ་ཡྩོད་པ་ལས་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ད་ེནང་པ་ཚྩོས་
བདེ་དགྩོས་པ་དང་། འྩོན་ཀང་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་སྩོགས་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་ཆ་དང་ལ་ྟ
གྲུབ་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ནང་པ་ཙམ་མྱིན་པར་འཇྱིག་
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རྟནེ་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་
བརྟནེ་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་
སྲུས་ཀང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཆྩོག་པ་དང་ད་ེལརྟ་བས་ན་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་ངསེ། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་
རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རྱིགས་ལམ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་ཡྩོད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། 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་གསྲུངས་ཡྩོད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་
ཀྱིས་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པ ྩོའྱི་སབྐས་སྡགུ་ཀུན་སྩོགས་བདནེ་
བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གསྲུངས་ཡྩོད། འཁྩོར་ལྩོ་བར་པའྱི་
སབྐས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོ་གཙྩོ་བ ྩོ་གསྲུངས་ཡྩོད། སབྐས་
དརེ་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགྩོག་བདནེ་དང་
ལམ་བདནེ་གཉྱིས་སྐ ྩོར་རྒྱས་པར་གསྲུངས་ཡྩོད། འཁྩོར་
ལྩོ་མཐའ་མའྱི་སབྐས་སེམས་གསལ་རྱིག་སྐ ྩོར་གསྲུངས་
ཡྩོད། འདྩོད་ཆགས་ཞ་ེསངྡ། གཏྱི་མྲུག་བཅས་ནྱི་སེམས་
རྒྱྱུད་དཀྲུག་མཁན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན། ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེ
དག་ལ་ང་ཚྩོས་གདྩོང་ལེན་བས་ནས་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་ཤེས་
རབ་གྩོང་ད་ུསྤལེ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་དཔྱད་པ་མ་
བས་པར་ཐྩོས་བྱུང་ཙམ་གྱི་གྩོ་བ་ཆགས་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་བརྟན་པྩོ་མེད། ཐྩོས་པའྱི་ད ྩོན་དརེ་སྒ ྩོམ་

ནས་ངསེ་ཤེས་བརྙདེ་པ་ཡྱིན་ན་བརྟན་པ ྩོ་ཡྩོད། རྱིགས་
ལམ་གྱི་རྩོད་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ནང་
པའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྭ་ན་ལེན་ྜདང་ཝྱི་ཀ་མ་ཤྱི་ལ། ད་ེ
བཞྱིན་ཨྩོ ་དན་ད་པྲུ་རྱི ་བཅས་ཀྱི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པ ྩོ་
བྱུང་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་ནས་དཔལ་ན་ལེནརྜ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་དར་ཡྩོད། ཕྱིས་སྲུ་བ ྩོད་ནང་དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་
བྱུང་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ལེགས་པར་
གྲུབ་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའྱི་པཎ་གྲུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་
གསྩོལ་འདབེས་དང་། ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསྲུམ། བླ ྩོ་སྦྩོང་
ཚྱི ག་བརྒྱད་མ་བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་རསེ་སྒྩོལ་
དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ཚེ་དབང་བཀའ་དྱིན་སྩལ། 
ཚེ་དབང་གྲུབ་རསེ་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་
དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་པའྱི་བ་ླཆེན་
ཁག་གྱིས་ལ་དྭགས་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ཀྱིས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་མྱི ་བཤྱིག་བསལྐ་བརྒྱར་
བརྟན་པ་དང་། ཐྲུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་མཐའ་དག་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་
ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་ལ་དགྭས་ཁྲུལ་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་
འད་མྱིན་མང་པ ྩོའྱི་སྐ་ུཚབ་སྩོགས་བཅར་ཡྩོད་འདགུ
 ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཚྩོས་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀྱི་གཟྲུངས་སྔགས་འདྩོན་རྒྱྱུ ་ནྱི་
ཤེས་རབ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་བར་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོད། ད་རེས་བ ྩོད་པ་ཚྩོ་ཟྲུར་ད་ུཐྲུགས་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་
སབྐས་བྱུང་མེད། དགྩོངས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་
རང་འདྱིར་ཁྱྱུག་ཙམ་ལས་སྡ ྩོད་ལྩོང་མེད། གཞྱི་
རའྱི་ངྩོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྩོ་ཁྱིད་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇྩོག་བས་
ནས་རན་ཡྩོལ་གཙང་མ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་
ངྩོས་རང་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ད་ེ
འད་ར་ནས་མ་རེད། བྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བ ྩོད་
མྱི ་ཚྩོས་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ ྩོ་གཏད་བས་ནས་རེ་བ་
ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་བླ ྩོས་གཏྩོང་
བདེ་ཀྱི་མ་རེད། བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གསྩོན་གནས་
རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ནང་

ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བ་དགྩོས་ན་བ ྩོད་
ཡྱིག་ནང་ཆ་ཚང་ཤྩོས་དང་། སྤྲུས་དག་ཤྩོས་ཡྩོད། རྒྱ་
ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་སབྐས་ཤྱིག་ལ་དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཇ་ེམང་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
བརྩོད་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་འཛྱིན་
སྐྱྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་ཆང་རག་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཆང་རག་འཐྲུང་རྒྱྱུ ་ད་ེརང་གཞན་
གཉྱིས་ཕྲུང་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་དྭགས་མང་
ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཤེས་
ཡྩོན་ཐྩོག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྩོམ་པ་མདནུ་སྤ ྩོས་བདེ་བཞྱིན་པ་
ལརྟ། ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཤེས་ཡྩོན་
ཐྩོག་འབད་བརྩོན་བ་དགྩོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་བ་ླཆེན་ཁག་དང་། གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་དང་ལནྷ་ཉྱིན་
དགུང་ལགྗས་སྨྱིན་དགསེ་བཞསེ་མཛད་འདགུ  །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །19

བྩོད་མྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ ྩོ་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ 
བར་ཉྱིན་གངས་གསྲུམ་རྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་
གྩོ་སྒྱིག་ཐྩོག་ར་ཤྩོད་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་
སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པྩོ་བསྐ ྩོང་
ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༩ ཐྩོག་ཉྱིན་དང་པ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་
དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྐ་ུམགྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བླ ྩོན་དངྩོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་དང་། ཤེས་རྱིག་
དྲུང་ཆེ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ། མ་སྲུ་རྱི་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་
འཛྱིན། བྩོད་ཁྱྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན། སམ་བྷ ྩོ་ཊའྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན། ར་ཤྩོད་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སླ ྩོབ་སྤྱི་དང་
དག་ེཆེ། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡྩོད་
ལས་བདེ་དང་། བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ས་ཁྲུལ་ཁག་ ༤༣ 
ནས་ཕ་མ་དང་ཕ་མའྱི་འཐྲུས་ཚབ་བཅས་ཚྩོགས་བཅར་
བ་གངས་ ༢༥༠ དང་གསར་འགྩོད་པ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་
གངས་སྲུམ་བརྒྱ་ཙམ་འད་ུའཛྩོམས་གནང་འདགུ
 དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་སྱིད་སྐྱྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གྲུབ་བསྟནུ། བྩོད་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ད ྩོན་ད་ུརང་སྩོག་བླ ྩོས་བཏང་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་རསེ་དན་ཆེད་
སརྐ་མ་གཅྱིག་རྱིང་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་ཞུས། ད་ེརསེ་
རྟནེ་འབལེ་གསྩོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་
ཏ་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་དངྩོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་
ཀྱིས་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་དང་ཟབ་སྦྩོང་ཞྱིག་མཉམ་
འབལེ་ཐྩོག་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་དགྩོས་
ད ྩོན་ནྱི། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་
ཡྩོན་ནྱི་གལ་ཆེའྱི་ནང་ནས་ཡང་ཆེ་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་
བ་བཞྱིན། སྟ ྩོང་བཤད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དངྩོས་སྲུ་ཤེས་

ཡྩོན་ཐྩོག་ལས་འཆར་དང་། དཔལ་འབྩོར། གང་སྤྱིའྱི་
ཐྩོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ། ཤེས་
ཡྩོན་ད་ེཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བར་ཆ་རྐནེ་ཁག་
བཞྱི་མེད་ད་ུམྱི ་རྲུང་བ་ཆགས་ཡྩོད། ཆ་རྐནེ་ཁག་བཞྱི་
ད་ེགང་རེད་ཞུས་ན། སླ ྩོབ་མ་དང་དག་ེརན། འཛྱིན་
སྐྱྩོང་དང་ཕ་མ། ཆ་རྐནེ་བཞྱི་པ ྩོ་ད་ེདག་ཡ་མ་བལ་བ་
ཞྱིག་དང་ཟྲུང་ད་ུའབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྩོ་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུཆགས་འདགུ དཔརེ་ན་རྒྱ་ལྕ ྩོག་ཅྱིག་
ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། རྐང་པ་བཞྱི་ཚྱུགས་ཐྲུབ་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་ཅྩོག་ཙེ་དའེྱི་སངྒ་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ཅ་དངྩོས་ད་ེདག་ཐགེ་
ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་ལྕ ྩོག་གྱི་རྐང་པ་གཅྱིག་མེད་ནའང་རྒྱ་

ལྕ ྩོག་སྟངེ་གྱི ་ཅ་ལག་ད་ེཚྩོ ་ཐགེ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 
ད་ེབཞྱིན་སེམས་ཅན་དདུ་འགྩོར་མཚྩོན་ན་སྲུག་ལག་
བཞྱི་ལ་བརྟནེ་ནས་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད། སྲུག་ལག་བཞྱི་ལནྡ་པ་
ཡྱིན་ན་གང་དའུང་འགྩོ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་ར ྩོག་ཁསེ་ཤྱིག་
བཀལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཁྲུར་ཐགེ་ཐྲུབ་
ཀྱི་ཡྩོད། སྲུག་ལག་གཅྱིག་མེད་ན་སྩོ་སྩོའྱི་སངྒ་ལ་ཅ་
ལག་འཁྲུར་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག ཁྩོ་རང་གྱི་གྩོམ་པའྱི་འགྩོས་
ཡྱིན་ནའང་ཀྩོག་ཀྩོག་བས་ནས་འགྩོ་དགྩོས་པ་ང་ཚྩོས་
མཐྩོང་ཆྩོས་རེད།   
 གྩོང་ད་ུབཤད་པའྱི་ཆ་རྐེན་བཞྱི ་པ ྩོ་ད་ེདག་
ཧ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་ཁར་ཤེས་ཡྩོན་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་
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ཐྲུབ་བམ་ཟརེ་ན། ཤེས་ཡྩོན་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་ཀྱི་
མ་རེད། དག་ེརན་དང་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཀ་ཧ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་ཡྩོད་ན་ཤེས་ཡྩོན་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི ་རེད་དམ་
ཟརེ་ན་ཡྩོང་གྱི་རེད། འྩོན་ཀང་ཤེས་ཡྩོན་ཕྲུན་སྲུམ་
ཚྩོགས་པའམ་ར་ེཕྲུད་ཅྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་བམ་ཟརེ་ན། དརེ་
འཛྱིན་སྐྱྩོང་གྱི་རྒྱབ་བརྟནེ། ཕ་མའྱི་མཉམ་ཞུགས་ཤྱིག་
མེད་པར་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདགུ 
བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པས་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེགལ་ཆེན་
པ ྩོར་བརྱིས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚྩོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ངྩོས་
ནས་ཀང་འབད་བརྩོན་རྱིམ་པ་བས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་
འཛྱི ན་སྐྱྩོང་ངྩོས་ནས་ལས་འཆར་དང་དཔལ་འབྩོར་
སྩོགས་ཕྩོགས་གང་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་གང་ཡྩོང་ཅྱི་ཡྩོང་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དག་ེརན་ཚྩོའྱི་ཆ་རྐནེ་མེད་ད་ུམྱི ་རྲུང་བའྱི་
དགྩོས་མཁྩོ་ད་ེཤེས་ཡྩོན་ཆགས་ཡྩོད། ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་

པའྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནད་ད་ུསྨྱིན་པ་
ཞྱིག་སྤད་ཐྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ། ད་ེདག་ཡྩོང་བར་བདེ་
པ་ལ་ལྷག་བསམ་བཅས་ཆ་རྐེན་ད་ེགསྲུམ་ཐྩོག་ལ་ང་
ཚྩོས་དག་ེརན་ཚྩོར་ས་ྔརསེ་སྲུ་ཟབ་སྦྩོང་རབ་དང་རྱིམ་པ་
ཞུས་དང་ཞུ་མྲུས་ཡྱིན།
 སྤྱིར་སླ ྩོབ་ཕྲུག་མང་པ ྩོའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་
ངན་པ་ཡྩོད་ཤས་ཆེ་ཡང་། སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཟརེ་
བ་ད་ེཤྩོག་བྲུ་དཀར་པྩོ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལ་ཚྩོན་ག་
རེ་གཏྩོང་མྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེསླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད་བསམས་ཀྱི་
འདགུ སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་པྲུར་ཁག་དཀྱི་བ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད་
བསམས་ཀྱི་འདགུ ད་ེནས་བཞྱི་པ་ད་ེཕ་མ་རེད། ཕ་མའྱི་
ལས་འགན་གང་རེད། འགན་ཁྲུར་གནང་སྟངས་ད་ེགང་
འད་ཡྱིན་པ། སྩོགས་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་སྦང་

བཤད་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཚྩོགས་འད་ུའདྱིའྱི་ཚྩོགས་པའྱི་དགྩོས་
དམྱིགས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་
བཤད་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་བ་དང་། མཇྲུག་ཏུ་བཀའ་བླ ྩོན་
མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
སླ ྩོབ་གསྩོ་ཧ་ཏག་ཏག་ཡྩོང་བར་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་གྩོང་ད་ུ
ཞུས་པའྱི་ཆ་རྐེན་བཞྱི ་ཀའྱི་ཐྩོག་ཤུགས་བརྒྱབ་དགྩོས་
པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེཡག་པྩོ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་
བཀའ་དགྩོངས་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་པའྱི་ཆ་རྐནེ། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ར་ད ྩོན་ཧ་ཏག་ཏག་ངང་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་པའྱི་ཆ་རྐནེ། རྒྱ་
མྱི ་ཡྱིན་ནའང་སྐག་དགྩོས་པའྱི་ཆ་རྐནེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོ་ཚང་མས་འདྱི་ཕ་མའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེསླ ྩོབ་
ཕྲུག་གྱི་ལས་འགན་རེད་ཅསེ་ཟྲུར་ད་ུམ་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་ནསུ་པ་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གལ་ཆེ་ད ྩོན་ཆེན་བརྱིས་དགྩོས་པ་འདགུ་
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 འདྱིར་རྣམ་པ་ཚྩོ ་ཉྱིན་གངས་གསྲུམ་རྱིང་
ཟབ་སྦྩོང་དང་ཚྩོགས་ཆེན་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་དང་། 
ང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་རེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཀྱི་ཡྩོད་ལ་
རེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚྩོས་ཀང་ཟབ་སྦྩོང་
སབྐས་ཐྲུགས་སྣང་ཡག་པྩོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཟབ་སྦྩོང་
སབྐས་འདྱི་བ་མང་ཙམ་དྱིས་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་ཚྩོགས་
འདའུྱི་སབྐས་ལའང་མདྩོ་ད ྩོན་བསམ་ཚྱུལ་ག་རེ་བཏྩོན་
དགྩོས་པ་དང་། ཟབ་སྦྩོང་ཚར་རསེ་ཁྲུངས་སྩོ་སྩོའྱི་
ས་གནས་མང་ཚྩོགས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཤྩོད་དགྩོས་ཀྱི་
འདགུ་སྩོགས་ཀྱི་ལགྷ་བསམ་ཞྱིག་འཁྱརེ་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚྩོས་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའགྱིག་འདགུ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་
བ་འདགུ  མཐའ་དྩོན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། ཐྲུགས་ཀྱི་
བཞེད་ད ྩོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ཤེས་
རྱིག་དྲུང་ཆེ་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་སྟ་ེཚྩོགས་ཆེན་ཉྱིན་དང་པྩོའྱི་
དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོ་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྱིལ། །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །21

བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་
དང་པྩོ་དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་
བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། 
སྐྱབས་གནས་དག་ེའདནུ་གྱི་སྡ།ེ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་
གྱིས་དབྲུས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་
པ། ད་ེབཞྱིན་སམ་བྷ ྩོ་ཌའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་དང་། 
མ་སྲུ་རྱི ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དང་ར་ས་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་པ། སླ ྩོབ་སྤྱི་རྣམ་པ། ལས་བདེ་རྣམ་པ། ད་ེ
རྱིང་འདྱི་གར་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཕ་མ་རྣམ་
པ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་
འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཡྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཐངེས་
འདྱིའྱི་བ ྩོད་མྱི འྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ ྩོ་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་དགྩོས་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕ་གསྲུང་པར་བརྟནེ། 
རྣམ་པ་ཚྩོ ་ཚང་མས་ཡྱི ད་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ས་གནས་ས་ཐྩོག་ཏུ་ཕབེས་ནས་ལག་བསྟར་བདེ་རྒྱྱུར་
ཐྲུགས་ཕན་གསྩོ་གྱི་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་དྩོན་ཚན་
བཞྱི་ཙམ་གྱི་ཐྩོག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དྩོན་ཚན་དང་པ ྩོ་ནྱི། 
སབྐས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་འདྱི་བཞྱིན་ལས་
དྩོན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་
ཞུ་དགྩོས་ད ྩོན་དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤེས་ཡྩོན་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྱིན་དགྩོས་ད ྩོན། གསྲུམ་པ་ནྱི། ཕ་མའྱི་ལས་འགན་
གང་ཡྱིན་པ། བཞྱི་པ་ནྱི། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་མཉམ་འབལེ་
ཐྩོག་གནང་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ཞུས་ན་
དན་བྱུང་།
 དང་པྩོ་ནྱི། སབྐས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཤེས་ཡྩོན་འདྱི་བཞྱིན་ལས་དྩོན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་
ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། ང་རང་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་
ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོའྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཚྩོགས་ཆེན་སབྐས་སྲུ་ངྩོས་རང་ར་སར་དངྩོས་སྲུ་བཅར་

བའྱི་སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་
འཐྲུས་ཤྩོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཤྩོར་འདགུ ཐྩོག་མར་ང་ཚྩོ་
བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་ནས་ལྩོ་བཅྱུ། བཅྩོ་ལ་ྔརྱིང་འཐྩོམ་
མ་སངས་པར་ལགྷ་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། འྩོན་ཀང་ལྩོ་
ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་འཐྲུས་ཤྩོར་

ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་འདགུ ང་ཚྩོས་བདེ་ཐྲུབ་པ་ད་ེཤེས་
ཡྩོན་རེད། ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་འཐྲུས་ཤྩོར་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ ྩོ་ཕྱིན་འདགུ ཅསེ་ཐྲུགས་ཕམ་ཐྩོག་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་སྐབས་ངྩོས་རང་སེམས་ནང་ན་ཟྲུག་གྱི་ཚྩོར་སྣང་
ལྗྱིད་པ ྩོ་ཞྱིག་དང་། སྐྱྩོ་སྣང་དང་ལནྷ་དངངས་ཚབ་ཀང་ 

བྱུང་། སབྐས་དརེ་ང་རང་ཨ་རྱི་ཧར་ཝ་ཌྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་ཨ་རྱིར་འབྩོར་རསེ་ད་
ག་རེ་བདེ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་བསམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་དང་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ཞལ་ལག་ཕན་བྲུ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་

གྱི་རེད་བསམ་སྟ་ེལྩོ་རེར་ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་གཉྱིས་ནས་ལ་ྔབར་
དང་། སབྐས་རེ་འབྲུམ་གཅྱིག་བཅས་བཏང་ནས་སླ ྩོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ཞལ་ལག་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
སྤལེ་བ་ཡྱིན།
 ད་ལྟའྱི ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་འདྱི་
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བཞྱིན་ལས་དྩོན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན་
ཞསེ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ནང་བཞྱིན། འབད་བརྩོན་
ཡང་བས་དང་བདེ་མྲུས་ཡྱིན། ཕྲུ་གུར་ཕ་མས་བར་ེབ་
དང་ད ྩོ་སྣང་། འབལེ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་
གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆགས་པ་དང་། སེམས་པ་
སྐྱྩོ་བ་སྩོགས་ཡྩོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ང་ཚྩོའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་
འཚྩོ་བ་གཅྱིག་པྲུའྱི་ད ྩོན་ད་ུསླ ྩོབ་གྲྭར་གཏྩོང་གྱི་མེད། མ་
འྩོངས་བྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་རྩོད་མཁན་དང་མ་འྩོངས་པའྱི་
སྩོན་ར་ད་ེསླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཡྱིན་སྟབས་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་
ནས་བཟྩོ་ལ་ྟཡག་པྩོ་བཟྩོ་མ་ཐྲུབ་ན། མ་འྩོངས་འགྩོ་ཁྱིད་
སྤྲུས་དག་གཅྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་ཐབས་མེད། འགྩོ་ཁྱིད་སྤྲུས་
དག་གཅྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དཔརེ་
ན། ང་ཚྩོའྱི་ར་ད ྩོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་རྩོད་དགྩོས་
ཀྱི་ཡྩོད། བདནེ་པ་ང་ཚྩོར་ཡྩོད་རེད་ད་ེཐྲུག་ས་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་རེད། རྒྱ་ནག་དང་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གངས་
འབྩོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་བསྡརུ་ན། བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དྲུག་
རེད། རྒྱ་ནག་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་དང་ས་ཡ་སྲུམ་བརྒྱ་
རེད། རྒྱ་ཧན་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་པྲུར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་
དང་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ས་ཡ་ཆྱིག་སྟ ྩོང་ཉྱིས་
བརྒྱ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བགྩོས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་འབྩོར་
བརྒྱ་ཆ་ཕདེ་ཀ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅྱུ་གྩོ་
དགུ་དང་ཕདེ་ཀ་རེད། གངས་ཀར་བགྩོས་པ་ཡྱིན་ན། 

བྩོད་མྱི ་རེེ་རེས་རྒྱ་མྱི ་གངས་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅྱུ་གྩོ་དགུ་
ལ་གདྩོང་ལེན་བདེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། བྩོད་
མྱི ་ས་ཡ་དྲུག་གྱི ་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་སྤྲུངས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་ཡྱིན་ན། མྱི ་འབྩོར་དང་དཔལ་འབྩོར། དག་ཤུགས་
སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་
ཐྲུབ་ཐབས་ཁག་པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོར་ནསུ་སྟ ྩོབས་
ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་སྤྲུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་
ཏན་གདྩོང་ལེན་དང་བདནེ་པ་རྩོད་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། ཤེས་
ཡྩོན་ལ་འབད་བརྩོན་བས་པ་བརྒྱྱུད་ནས་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་
འདྩོན་ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་
བས་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་ཐྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པྩོ་རེད། ང་ཚྩོ་ར་ད ྩོན་རྩོད་མཁན་གྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་
མྱི ་དམངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། མ་འྩོངས་སྩོན་ར་
ད་ེམཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་དང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་དགྩོངས་ལརྟ་གདབ་ཤྩོག་གཉྱིས་ལནྡ། སྩོལ་རྒྱྱུན་
གྱི་ལམ་ལྲུགས་ལ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཐྩོག་དངེ་དསུ་ཀྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད།
 དའེྱི་ནང་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ང་ཚྩོ ་
བ ྩོད་པའྱི་ཕྲུ ་གུ་རྣམས་ལྡུམ་རྲྭའྱི་ནང་གྱི ་མེ་ཏ ྩོག་ལྟར་
མྱིན་པར་རྱི ་སྐྱསེ་མེ་ཏ ྩོག་བཞྱིན་དགྩོས་ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད། ལྡམུ་རྲྭའྱི་ནང་གྱི་མེ་ཏ ྩོག་ད་ེསྙྱིང་ར་ེམྩོ་ཡྩོད་ 
ཀང་། ལྲུད་དང་ས། ཆྱུ་སྩོགས་བླྲུགས་ཏ་ེབདག་གཅསེ་

བས་རསེ་གཞྱི་ནས་སྙྱིང་ར་ེཔ ྩོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། རྱི་སྐྱསེ་
མེ་ཏ ྩོག་ནྱི་ལགྷས་པ་དང་གངས་ཆར་སྩོགས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་མེད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་ཐྲུབ་
ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས། རྱི་སྐྱསེ་མེ་ཏ ྩོག་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་
ཡྩོད་ཅསེ་བཀའ་སྩལ་བ་རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་མ་འྩོངས་
སྩོན་ར་རྣམས་ག་འད་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་པ་རེད་བརྩོད་ན་
རྱི་སྐྱསེ་མེ་ཏ ྩོག་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐྲུབ་དགྩོས། ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡྩོང་བར་འདབ་ཤྩོག་གཉྱིས་ལནྡ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་ཡ་རབས་བཟང་
སྤྩོད་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡྩོད་
སྟབས། ང་ཚྩོ་ཚང་མར་འགན་ཡྩོད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཅྩོག་ཙེ་དང་རྟ་ལ་རྐང་པ་བཞྱི་དགྩོས་
རེད་གསྲུངས་སྩོང་། ངས་དའེྱི་ཐྩོག་གཅྱིག་བསྣན་ན་
དན་བྱུང་། ཤེས་ཡྩོན་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བར་མཛྲུབ་མྩོ་ལ་ྔ
ནང་བཞྱིན་ལ་ྔཀར་འགན་ཡྩོད། དང་པ ྩོ་ད།ེ བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱིས་འགན་ད་ེམཐྲུན་རྐེན་སྐྲུན་རྒྱྱུ ་རེད། 
དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་མཐྲུན་འགྱུར་ཇྱི་དགྩོས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁྲུངས་ནས་མཐྲུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཨ་
རྱི་ནས་ཨ་སྒ ྩོར་ས་ཡ་གཉྱིས་རག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་
བཏང་ནས་རྫྩོགས་གབས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ཁ་ེ
ན་ཌའྱི་ཌྩོ་ལར་ས་ཡ་གཉྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ཏ་ེཕྱི་ལྩོ་ 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །23

༢༠༡༧ ལྩོ་བར་མཐྲུན་རྐནེ་དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ཐྩོག་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ངྩོས་ནས་ག་རེ་གནང་དགྩོས་ཀང་
གནང་ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས། ད་ལ་ྟའཛྱིན་སྐྱྩོང་གྱི་འགན་
ད་ེའགྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད། གཉྱིས་པ་ད།ེ སླ ྩོབ་སྤྱི་དང་ལས་བདེ་
ཀྱི་འགན་རེད། སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་། མཐྲུན་
རྐེན་ཁག་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེར་ལག་བསྟར་བདེ་རྒྱྱུ ་སླ ྩོབ་སྤྱི་
དང་ལས་བདེ་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། གསྲུམ་པ་ད།ེ དག་ེ
རན་རྣམ་པ་རེད། དག་ེརན་ཚྩོར་འགན་དམྱིགས་བསལ་
ཡྩོད། དག་ེརན་ཡག་སྡགུ་གང་འད་ཡྩོད་མེད་སླ ྩོབ་ཕྲུག་
གྱི་མྱི ་ཚེ་ནང་ནམ་ཡང་བརདེ་ཀྱི་མ་རེད། དག་ེརན་
གྱིས་འཛྱིན་ཁང་སྒ ྩོ་བརྒྱབ་ནས་སླ ྩོབ་ཁྱིད་མ་བས་པ་དང་
སྟངས་འཛྱིན་ལེགས་པྩོ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་མྱི ་ཚེ་
འཕ ྩོ་བརླག་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད་སྟབས། དག་ེརན་ཚྩོར་དམྱིགས་
བསལ་འགན་ཡྩོད། བཞྱི་པ་ད་ེསླ ྩོབ་ཕྲུག་རེད། སླ ྩོབ་ཕྲུག་
ཚྩོ ་བརྩོན་འགྲུས་བས་ནས་ཡྱིག་གེ་ཡག་པྩོ་ངསེ་པར་ད་ུ
སྦང་དགྩོས། ཉྱིན་མ་རེར་ཉུང་མཐར་ཆྱུ་ཚྩོད་བཅྱུ་རྱིང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས་པ་མ་ཟད་དག་ེལས་དང་ཕ་མ་ཚྩོས་
སླ ྩོབ་གསྩོ་དང་སྐལུ་ལགྕ་བཏང་ནས་སྦྩོང་ད་ུབཅྱུག་དགྩོས། 
ལ་ྔཔ་ད་ེཕ་མ་རེད། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དསུ་ཚྩོད་
མང་ཙམ་བསྐྱལ་དགྩོས། ཕ་མས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཆེད་ད་ུདསུ་
ཚྩོད་བཏྩོན་དགྩོས། ཕྲུ་གུ་ལ་དགྩོས་པ་ནྱི་ཕ་མ་ཡྱིན་པ་
ལས་རྔན་པ་མྱིན། ཕ་མར་དསུ་ཚྩོད་མེད་ཞསེ་པ་ནྱི་
གཡྩོལ་ཐབས་རང་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་
ཡང་མེད། མཛྲུབ་མྩོ་ལ་ྔཔ ྩོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་པ་ཡྱིན་ན་
ནསུ་པ་ཆ་ཚང་སྟ ྩོན་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་
ནང་བཤད་སྩོལ་ཞྱིག་ལ་ A child educated only at 
school is an uneducated child ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱིས་
འཛྱི ན་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གཅྱིག་པྲུ་སྦང་པ་ཡྱི ན་
ན། ཤེས་ཡྩོན་མེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རེད་ཅསེ་ཟརེ་སྩོལ་ཡྩོད། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཕྲུ་གུ་ཚྩོས་དག་ེརན་གྱིས་བསབླ་པ་ད་ེ
ཚྩོ ་ལས་ཕ་མའྱི་སྒ ྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྤྩོད་པ་འཁྱརེ་སྟངས་ཐྩོག་
ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་མང་བ་སྦྩོང་གྱི་ཡྩོད་སྟབས། ཕ་མའྱི་བདེ་
སྟངས་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཡག་པ ྩོ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སླ ྩོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་དག་ེ
རན་གྱི་ཞལ་ལ་ཉན་པྩོ་དང་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚྱུན་མཐྲུན་

ལམ་ཡག་པྩོ་བ་དགྩོས་ཟརེ་ནས་བསབླ་བ་ག་ཚྩོད་བརྒྱབ་
ཀང་། ཕྲུ་གུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་མ་རབས་ཆགས་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་སྟབས། མཛྲུབ་མྩོ་ལ་ྔཔ ྩོ་ད་ེཡ་མ་བལ་བར་ཆ་ཚང་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།
 མཐའ་དྩོན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོའྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་འཐྲུས་ཤྩོར་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་
འདགུ་ཅསེ་དང་། ཤེས་ཡྩོན་ད་ེང་ཚྩོས་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེའཐྲུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོད་ཅསེ་བཀའ་
ཕབེས་པ་དང་། ད་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་
སྤྩོད་སྐབས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ཕབེས་པའྱི་ནང་། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཤེས་ཡྩོན་
ཐྩོག་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདགུ ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡག་པྩོ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ལས་
བདེ་ཚྩོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཤྩོག་ཨང་ཞསེ་བཀའ་
ཕབེས་སྩོང་། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
ཐྲུགས་དགེས་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་བ་ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་
གསྩོལ་རས་ར་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་མཐྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ གཙྩོ་
ཆེ་ཤྩོས་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་སྩལ་བ་ད་ེབསྒྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། 
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཐྲུགས་དགསེ་
པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་ལས་འགན་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་
ལམ་ཐྲུགས་དགསེ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བཀའ་ཕབེས་སབྐས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་
བདེ་དང་། བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚྩོ་ཚང་

མ་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ད་དངུ་
ང་ཚྩོས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་དགྩོངས་
བཞྱིན་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་མྲུ ་མཐྲུད་
གནང་དགྩོས། ལགྷ་པར་ཕ་མ་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་འགན་
འཁྲུར་གནང་དགྩོས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སྩོགས་ད ྩོ་སྣང་བས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ཐངེས་ཀྱི་ཚྩོགས་འད་ུགཅྱིག་པྲུ་ཚྩོགས་
པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འྩོངས་པ་ལའང་ཚྩོགས་ཐྲུབ་ཀྱི་
རེད་ལ། ས་གནས་ས་ཐྩོག་ཏུའང་ཚྩོགས་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། 
ཕ་མ་རྣམ་པས་ཡར་རྒྱས་སྤྲུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་བྲུ་ཕྲུག་འདབ་གཤྩོག་གཉྱིས་ལནྡ་
དསེ་ཕ་མ་ལྩོ་རས་པའྱི་སབྐས་རང་ཉྱིད་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་ཐྲུགས་ཕན་གསྩོས་ཀྱི་རེད། སྤྱི་པའྱི་ར་ད ྩོན་ལའང་
ཐྲུགས་ཕན་གསྩོས་པའྱི་སྱི་ཞུ་ཞུ་ངསེ་རེད། སྤྱི་ཚྩོགས་
ལའང་ཕན་ངསེ་རེད། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་གཞྱི་ལྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་
མངྩོན་འདྩོད་བསྒྲུབ་པར་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་རེད། མདྩོར་ན་
ཚང་མར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མཐའ་
དྩོན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་
དགྩོངས་གཞྱིར་བཟྲུང་ང་ཚྩོས་གང་ཐྲུབ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་སྤྲུན་ཟླ་ཚྩོའྱི་མངྩོན་འདྩོད་
བསྒྲུབ་རྒྱྱུ ། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
སྐ་ུཚེ་ཡྲུན་ད་ུགནས་པ་ཤྩོག་ཅསེ་སྨ ྩོན་འདནུ་དང་སྦྲགས་
བསྐྱར་ད་ུཚང་མར་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་གསྲུང་བཤད་གནང་། །
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སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ལག་ཐྩོག་ཁ་པར་དང་ད་རྒྱའྱི་ནང་གཟྱིགས་བདའེྱི་བ ྩོད་ཀྱི་བརྙན་
འཕྱིན་གྱི་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་དང་། དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འྩོད་སྡརེ་དབྲུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་དབྲུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དན་
རྟནེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཀྱི་སྒ་བརྙན་ཚན་པས་
བཟྩོ་བསྒྱིགས་གནང་བའྱི་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་འྩོད་
སྡརེ་དང་། ལག་ཐྩོག་ཁ་པར་དང་ད་རྒྱའྱི་ནང་གཟྱིགས་
བདའེྱི་བ ྩོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་ཞྱིག་
དབྲུ་འབདེ་ཀྱི་གསར་འགྩོད་ལྷན་ཚྩོགས་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་
གནང་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ 
ཐྩོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་
གཙྩོས་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ནང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་ ༤༠ 
ཙམ་འད་ུའཛྩོམས་ཐྩོག དྱིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་
ཕྲུན་ཚྩོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་གསར་འགྩོད་
ལནྷ་ཚྩོགས་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་དགྩོས་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་
གསྲུང་བཤད་དང་། ད་ེརསེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་བའྱི་འྩོད་སྡརེ་དང་། ལག་

ཐྩོག་ཁ་པར། ད་རྒྱ་ཁག་གྱི་ནང་བ ྩོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་
བལྟ་བདའེྱི་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་དབྲུ་འབདེ་གནང་སྟ་ེ
གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་ཕྱི ་འབལེ་དང་དྱིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ 
དང་། དྲུང་འཕར་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་གཙྩོས་
བ ྩོད་ཀྱི་སྒ་བརྙན་ཚན་པའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགྩོད་པ་བཅས་པར་
འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དབྲུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེལྩོ ་གཉྱིས་ལྷག་
ཙམ་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད།
 དེ་སྔ་འཆར་འགྩོད་ལས་ཁྲུངས་ནས་ས་
གནས་ཁག་གསྲུམ་ཙམ་ནང་ཞྱིབ་འཇྲུག་བས་པའྱི་སནྙ་
ཐྩོའྱི་ནང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་
གྩོ་རྟ ྩོགས་ཡྩོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེ
མྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ཡྱི ་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་ད་ེཙམ་
ཤེས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་སནྙ་ཐྩོའྱི་ནང་འཁྩོད་ཡྩོད། ར་
བའྱི་མྱི ་མང་ཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏྩོགས་ཞྱིབ་འཇྲུག་བདེ་

ཐྲུབ་མེད་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁྲུར་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ནང་གསར་འགྩོད་ལནྷ་
ཚྩོགས་བསྐ ྩོང་བའྱི་བརྒྱྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་ནང་དབྲུ་མའྱི་ལམ་སྐ ྩོར་ཁྱབ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་ཕྱིན་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་
བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་། རླྲུང་འཕྱིན། ཚགས་པར་མང་
ཆེ་བའྱི་ནང་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་ཁྱབ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་བྱུང་ཡྩོད།
 ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁྲུངས་ནས་དབྲུ་མའྱི་
ལམ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་ད་རྒྱ། 
རྒྱ་ཡྱིག་དང་། ཨྱི ན་ཡྱིག ཇར་མན་སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་
སདྐ་ཡྱིག་འད་མྱིན་ནང་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེང་རང་
ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་སྲུ ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་མྱི ་སྣ་ཚྩོ ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་
སྲུ ་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་མང་པ ྩོས་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་
མཐྩོང་བྱུང་ཞེས་བརྩོད་མཁན་བྱུང་སྩོང་བར་བརྟནེ། 
དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་དམྱིགས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །25

ཡྲུལ་ལརྟ་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐྩོན་པ་གསལ་
པྩོ་རེད་འདགུ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐྩོག་དབྲུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྐ ྩོར་མཁྱནེ་རྟ ྩོགས་ཡྩོང་ཆེད་ཨྱི ན་སྐད་ཐྩོག་བརྙན་
འཕྱིན་ཐྲུང་ཐྲུང་ཞྱིག་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་པ་རེད། བརྙན་
འཕྱིན་དའེྱི་ནང་མཁས་དབང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོ་ Prof.
Bob Thurman ལགས་དང་། Prof.Anand Kumar 
ཐྲུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་གཙྩོས་པའྱི་གནད་ཡྩོད་
མྱི ་སྣ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ཨྱི ན་སདྐ་ཐྩོག་དབྲུ་མའྱི་ལམ་སྐ ྩོར་
ངྩོ་སྤྩོད་དང་དབྲུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་པ་གསལ་
པྩོ་གསྲུངས་ཡྩོད།
 དའེྱི་རེས་སྲུ ་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་
ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཡྩོངས་དང་། དགྩོན་སྡ།ེ སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཅར་ནས་
དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡྩོད། ད་ེདང་
མཉམ་ད་ུབ ྩོད་སདྐ་ནང་དམྲུ་མའྱི་ལམ་སྐ ྩོར་བརྙན་འཕྱིན་
ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞྱིན། 
ད་རེས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁྲུངས་ངྩོས་ནས་བྩོད་སདྐ་ཐྩོག་དབྲུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་འྩོད་སྡརེ་ཞྱིག་བཟྩོ་བསྒྱིགས་གནང་
ཡྩོད། འྩོད་སྡརེ་འདྱིའྱི་ནང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་
དབྲུ ་ཁྱིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐ ྩོར་དང་
དབྲུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་པའྱི་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་
དབྲུ་མའྱི་ལམ་ལ་བ ྩོད་ནང་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་པའྱི་རྣམ་
པ་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙྩོན་ཟྲུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྩོ ་ལགས་
དང་། གྲྭ་བག་གྩོ་ལགས། མགྩོ་ལྩོག་འཇྱིགས་མེད་
ལགས་སྩོགས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏ་ེཁྩོང་ཚྩོའྱི་དགྩོངས་
ཚྱུལ་ཁག་འྩོད་སྡརེ་འདྱིའྱི་ནང་ཚྱུད་ཡྩོད། འྩོད་སྡརེ་འདྱི་
བརྒྱྱུད་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གྩོ་རྟ ྩོགས་མང་ད་ུའགྩོ་བ་
དང་ཕྩོགས་མཚྱུངས། གྩོ་རྟ ྩོགས་གཏྱིང་གཟབ་ད་ུའགྩོ་
བའྱི་རེ་བ་ཡྩོད།
 གཞན་ཡང་བྩོད་ཀྱི་ད་བརྙན་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཞུས་ན། ད་བར་ Tibetonlinetv ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་
རེད། ད་རེས་ tibet tv apps བྩོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་
ཞསེ་མཉནེ་ཆས་ཤྱིག་གསར་བཟྩོ་གནང་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། 
དངེ་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དང་བརྙན་
འཕྱིན་གཟྱིགས་མཁན་མང་ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་

བརྟནེ། དངེ་དསུ་དང་མཐྲུན་པའྱི་ལག་ཐྩོག་ཁ་པར་ནང་
གཟྱིགས་རྒྱྱུར་སྟབས་བད་ེབ ྩོ་ཡྩོང་ཆེད་ Apps མཉནེ་
ཆས་འདྱི་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་འབལེ་ཡྩོད་
ལས་བདེ་ཡྩོངས་ལ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསྲུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་གསར་འགྩོད་པའྱི་
འདྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་། ད་ེརསེ་ཕྱི་དྱིལ་
བ ྩོད་ཀྱི་སྒ་བརྙན་ཚན་
པའྱི་འགན་འཛྱིན་དྲུང་
འཕར་འཇྱིགས་མེད་
ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་
མཉ ེན ་ཆས་གསར་
པ་ད ེའྱི ་ནང་སྡ ་ེཚན་
མྱི ་འད་བ་གང་དང་
གང་ཡྩོ ད་པ་རྣམས་
རེ་རེ་བཞྱིན་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་སྩོང་བ་མ་ཟད། 
ད་ཆ་བ ྩོད་ཀྱི ་བརྙན་
འཕྱིན ་འདྱི ་ བཞྱི ན ་
ཕྩོགས་གང་ས་ནས་
སྟབས་བད་ེཔ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་གཟྱིགས་བདའེྱི་
ཆེད་ལག་འཁྱེར་ཁ་
པར་དང་ལག་འཁྱརེ་
འཕྲུལ ་ཆས་གཞན་
ཁག ད་ེབཞྱིན་ད་རྒྱ་

ཁག་གྱི ་ནང་བལྟ་བད་ེབ་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་
སྤྩོད་གནང་བ་དང་ཕྩོགས་མཚྱུངས། བྩོད་སདྐ་ནང་ཡྩོད་
པའྱི་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གླ ྩོག་བརྙན་གསར་བཟྩོ་གནང་བ་
ད་ེབསྟན་རསེ་བ ྩོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཞསེ་པའྱི་མཉནེ་ཆས་
དང་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འྩོད་སྡརེ་དབྲུ ་འབདེ་ལས་རྱིམ་
ཁག་མཇྲུག་སྒྱིལ། །
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འཕྩོད་བསྟནེ་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་སྤལེ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
ཉྱིན་མྩོའྱི་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསྲུང་བཤད།

༄༅། །འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་ནང་སྐྱ་ེབ ྩོ་བཅྱུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཁྩོད་ནས་སྐྱ་ེབ ྩོ་གཅྱིག་གྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཁྲུར་ཏ་ེའཚྩོ་སྡ ྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
ལ། བྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལའང་སྩོག་ཉནེ་ཅན་གྱི་ནད་
གཞྱི་འདྱི་ལནྡ་ཡྩོད་མྩོད། ད་ེལ་ྟནའང་སྐྱ་ེབ ྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ནད་གཞྱི ་ད་ེཕ ྩོག་ཡྩོད་པའང་ཤེས་
རྟ ྩོགས་མེད་ལ། ད་ེབས་ཀང་འགངས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་སྐྱ་ེ
བ ྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ནད་གཞྱི ་དའེྱི་སྐ ྩོར་དང་དའེྱི་སྔ ྩོན་
འགྩོག་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐད་ལ་ད་ད་ུཡང་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཅྱི་
ཡང་མེད་པ་རེད།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
འདྱི་ནྱི་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཉྱིན་མྩོ་
འདྱི་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་གཉན་སྱིན་ཐྩོག་
མར་གསར་རྙདེ་གནང་མཁན་དང་། ནྩོ་སྦལེ་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་གནང་མཁན་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོ་བཱ་རྲུ་བ་ྷ
ལྲུམ་བརྷ་མཆྩོག་གྱི་འཁྲུངས་སརྐ་ལ་ཆེ་མཐྩོང་དང་གུས་
བརྱི་མཚྩོན་ཆེད་ད་ུའཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་
སྲུ་འཛམ་གླྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཉྱིན་མྩོ་སྲུང་བརྱི་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ཀྱི་ཉྱིན་མྩོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ང་ཚྩོས་
མངྩོན་ཆྱུང་ངང་གནས་པའྱི་ནད་ཡམས་ད་ེཕམ་ཉསེ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆྩོད་སེམས་ས་བརྟན་གཏྩོང་
དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དསེ་ན་ད་ེརྱིང་ནས་བཟྲུང་སྟ་ེ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ པའྱི་ཟླ་མཇྲུག་བར་བྩོད་མྱིའྱི་ས་གནས་འགྩོ་
འཛྱིན་ལས་ཁྲུངས་ཁག་དང་། འཕྩོན་བསྟནེ་ཚན་པ། 
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ། དགྩོན་སྡ་ེདང་སླ ྩོབ་གྲྭ་
ཁག་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡྲུལ་ཁྲུལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོགས་སྡ་ེའད་མྱིན་ནང་གསར་གཏྩོད་རང་
བཞྱིན་གྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤལེ་བའྱི་བདེ་སྒ ྩོ་གང་མང་
གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུར་འདྱི་ག་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་ནས་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

 མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ཨེ། བྱི། སྱི། ཌྱི། ཨྱི ་ཞསེ་འབྩོད་པའྱི་སྡ་ེཁག་ཏུ་
བས་པའྱི་འགྩོ་ནད་ཅན་གྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། 
ནད་གཞྱི་དསེ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་འདས་རྐེན་ད་ུའགྱུར་བའྱི་
མཆྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་གཅྩོང་ནད་ཅན་གྱི་མཆྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཀ་སླ ྩོང་གྱི་ཡྩོད། ནད་གཞྱི་ད་ེནྱི་
ལྩོ་རེར་སྐྱ་ེབ ྩོ་ཁྱྩོན་ས་ཡ་ ༡.༤ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འདས་རྐནེ་
ད་ུའགྱུར་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟནའང་ད་བར་དམྱིགས་བསལ་ད་ུ
འཕལེ་རྒྱས་འགྩོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འཚྩོ ་
བའྱི་འཁྩོས་བབས་ཞན་པའྱི་ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་ནང་མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་ཐད་ལ་ཤེས་རྟ ྩོགས་མེད་པའམ། ཡང་
ན་སྣང་མེད་རྒྱ་ཡན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
འཛམ་གླྱིང་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་འདྱི་ལྩོའྱི་
བརྩོད་གཞྱི ་ལ་”མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔ ྩོན་འགྩོག་
བ་དགྩོས་ན། བ་སྤྩོད་ད་ལ་ྟནས་སྤལེ་དགྩོས།”ཞསེ་
པའྱི་འབྩོད་ཚྱིག་བཀྩོད་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་བརྩོད་གསལ་ལྟར་ན་མཆྱི ན་པའྱི་
གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱིས་རྐེན་པས་ལྩོ ་ལྟར་སྐྱེ་བ ྩོ་ 
༧༨༠,༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་རྐནེ་འདས་སྲུ་སྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་
འདགུ གཞུང་འབལེ་གྱི་བརྩོད་གཞྱི་དསེ་སྦྱིན་བཞྱིན་
པའྱི་ནང་ད ྩོན་གཙྩོ ་བ ྩོ་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔ ྩོན་
འགྩོག་དང་འབལེ་ཆགས་གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་ད ྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་བཞྱིའྱི་སྟངེ་ད་ུའདསུ་ཡྩོད། ད་ེདག་ནྱི་ཉནེ་ཁ་ཇྱི་
ཡྩོད་ཤེས་རྟ ྩོགས། ཉནེ་སྲུང་ལནྡ་པའྱི་སནྨ་ཁབ་ཀྱི་དགྩོས་
འདནུ། ཕྲུ་གུར་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་རྒྱབ་པ། བརྟག་དཔྱད་
བས་ཏ་ེབཅྩོས་ཐབས་བསྟནེ་པ་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། འདྱི་
ལྩོའྱི་བརྩོད་གཞྱི་དའེྱི་ནང་དང་པ ྩོ་ཉནེ་སྲུང་མེད་པའྱི་ཁག་
དང་། ཉནེ་སྲུང་མེད་པའྱི་སནྨ་ཁབ། སནྨ་ཁབ་ཀྱི་ཡྩོ་བད་
མཉམ་སྤྩོད་བདེ་པ་བཅས་ཐ་ེབའྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ད་ུའགྱུར་སྱིད་པའྱི་ཉནེ་ཚབས་
རྣམས་ཤེས་རྟ ྩོགས་དགྩོས་པའྱི་ཁ་ཚ་དགྩོས་གཏུགས་

ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ད་ེརྣམས་གསལ་སྟ ྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
རེད། གཉྱིས་པ་བརྩོད་གཞྱི་དསེ་ཉནེ་སྲུང་ལནྡ་པའྱི་སནྨ་
ཁབ་བདེ་སྤྩོད་བདེ་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ནན་
བརྩོད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ལྩོ་རེར་སྐྱ་ེབ ྩོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་
གྱིས་ཉནེ་སྲུང་མེད་པའྱི་སནྨ་ཁབ་བདེ་སྤྩོད་བས་པ་ལས་
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི ་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ནད་སྱིན་བལ་བའྱི་ཐངེས་གཅྱིག་རེ་བཀྩོལ་
སྤྩོད་བདེ་པའྱི་སྨན་ཁབ་བདེ་སྤྩོད་བདེ་ཚེ་འགྩོ་ནད་ད་ེ
རྱིགས་སྔ ྩོན་འགྩོག་བ་ཐྲུབ། གསྲུམ་པ་འདྱི་ལྩོའྱི་བརྩོད་
གཞྱི་དསེ་སྐྱ་ེབ ྩོ་ཞྱིག་ཚེ་གང་རྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ལས་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཐྲུབ་ཆེད་ཉནེ་སྲུང་དང་
ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་
གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ད ྩོ་ནན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རེད། 
གལ་འགངས་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ནྱི་བརྟག་དཔྱད་བས་ཏ་ེཕན་
ནསུ་ལྡན་པའྱི་བཅྩོས་ཐབས་བསྟནེ་ཚེ་གཙྩོ ་བ ྩོ་མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་དང་སྱི ་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་བཅྩོས་རྒྱྱུར་ཕན་
ཐྩོགས་ཐྲུབ།  མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ད ྩོན་ནྱི་མཆྱིན་
པར་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ་ལ་གྩོ་ཞྱིང་། ད་དངུ་མཆྱིན་པར་
གནྩོད་སྐྱྩོན་གཏྩོང་བའྱི་གཉན་སྱིན་འཕལེ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ལའང་གྩོ་བ་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་
ཆེས་རྒྱྱུ ན་ལནྡ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཨེ་
དང་། བྱི། སྱི་བཅས་ཡྱིན་པ་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ནྱི་ད་དངུ་མཆྱིན་པའྱི་འབས་ནད་ཀྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་
ད་ེཆགས་ཡྩོད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་ཀྱི་གཉན་སྱིན་ཞསེ་འབྩོད་པའྱི་གཉན་སྱིན་གྱི་
སྡ་ེཁག་ཅྱིག་ལས་འབྱུང་བཞྱིན་ཡྩོད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ཨེ་ནྱི་རྒྱྱུན་ད་ུད་ེཉྱིད་ཀྱི་གཉན་སྱིན་གྱི་འབག་བཙྩོག་
ལནྡ་པའྱི་བཟའ་བཏུང་གྱི་རྱིགས་སྤད་པ་ལས་ཁྱབ་གདལ་
ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཡང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་
ནྱི་འཁྱིག་སྤྩོད་བསྟནེ་པ་ལས་འགྩོས་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་
ཀང་ཆགས་ཡྩོད་ཅྱིང། གཙྩོ་བ ྩོར་འགྩོ་ནད་ལནྡ་པའྱི་མ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །27

ནས་ཕྲུ་གུ་དང་། འགྩོ་ནད་ལནྡ་པའྱི་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་
རེག་པ། ཁྲུ་བ་དང་ལྲུས་ཀྱི་རླན་གཤེར་གཞན་བཅས་
ལ་བརྟནེ་ཏ་ེཁྱབ་གདལ་ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་སྱི ་ནྱི་རྒྱྱུན་ད་ུགཙྩོ་བ ྩོར་འགྩོ་ནད་ལནྡ་པའྱི་སྐྱ་ེ
བ ྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་རེག་པ་བརྒྱྱུད་ཁྱབ་གདལ་ད་ུ
འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་
འཕྩོད་བསྟནེ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཚབས་ཆེན་པ ྩོ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་
མྩོད། འྩོན་ཀང་ཡྩོངས་ཁྱབ་རང་བཞྱིན་གྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་
སྤལེ་ཚེ་ནད་གཞྱི་གསར་པ་ཐྩོན་རྒྱྱུར་སྔ ྩོན་འགྩོག་དང་
ནད་གཞྱི ་ད་ེལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་བཅྩོས་ཐབས་ཕན་
ནསུ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཐྲུབ་ངསེ་རེད། 
ཉནེ་སྲུང་དང་ཕན་ནསུ་ལྡན་པའྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཅྱིག་
གྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཨེ་དང་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ལས་
སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཡང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
སྱི ་ཡྱི ་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་མེད་ནའང་སྔ ྩོན་ཚྱུད་ནས་བརྟག་
དཔྱད་དང་གསྩོ་བཅྩོས་བདེ་ཚེ་མཆྱིན་པར་སྐྱྩོན་ཤྩོར་བ་
དང་། མཆྱིན་པ་གཅྩོང་ནད་ད་ུའགྱུར་བ། མཆྱིན་པའྱི་
འབས་ནད་བཅས་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཐྲུབ་སྟ་ེསྩོག་ཉནེ་ཆྱུང་ད་ུ
འགྩོ་བ་དང་འགྩོ་ནད་ད་ེབཅྩོས་རྒྱྱུ འྱི་ནསུ་པ་ཡང་ལྡན་
སྱིད། བྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སྲུ་གནས་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁྩོད་ད་ུ
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ད་ེནྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་འདྱི་ག་དབྲུས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་ནས་
ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་
ཡྱི ་ནད་ངྩོ་བརྟག་དཔྱད་དང་བཅྩོས་ཐབས་ལ་རྱིན་གྩོང་
ཧ་ཅང་མཐྩོ་བས་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་དང་། འཚྩོ་བའྱི་འཁྩོས་
བབས་ཉམས་ཞན་ད་ུགཏྩོང་བ། ནད་གཞྱི་ཕ ྩོག་པའྱི་སྐྱ་ེ
བ ྩོ་སྒརེ་དང་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྩོར་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་བཟྩོ་བ་བཅས་ཀྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད།
 མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཐྩོག་ཚད་དང་
ལནྡ་པའྱི་རྒྱྱུན་ལནྡ་གྱི་གངས་ཐྩོ་ཞྱིག་མེད་པ་ད་ེནྱི་འཕ ྩོད་
བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་འགྩོག་སྡ ྩོམ་ཆེད་སྔར་ལས་

གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་འྩོས་འཚམས་ཀྱི་
གྩོམ་སྟབས་གསར་པ་ཞྱིག་སྤ ྩོ་རྒྱྱུ ར་འགྩོག་རྐེན་ཆེན་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ ༢༠༡༣ ལྩོར་འཕྩོད་
བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཇྩོན་ཧ ྩོབ་ཀྱིན་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
ཆེན་དང་མཉམ་སྦྲལེ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སྲུ ་
ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་མྱི ་གངས་ 
༢༧༦༩ ཡྱི ་ཁྩོད་ད་ུམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཐྩོག་
ཡྩོངས་ཁྱབ་ཏུ་བཀྩོལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇྲུག་ཅྱིག་བས་ཡྩོད། 
ཞྱིབ་འཇྲུག་དའེྱི་རྙདེ་ད ྩོན་ལ་གཞྱིགས་ན་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཁྱབ་ཚད་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་
བ ྩོད་མྱིའྱི་མྱི ་འབྩོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨.༩ ཟྱིན་ཚྱུལ་གྱི་སནྙ་
ཐྩོ་བཀྩོད་ཡྩོད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཁྱབ་ཚད་
ནྱི་ལྩོ་ན་ ༣༠ ནས་ ༥༠ བར་ད་ུམཐྩོ་ཤྩོས་ཆགས་
ཡྩོད་ཅྱིང་། བྲུ་མྩོ་ལས་བྲུ་ཡྱི ་ཁྩོད་ད་ུཅྱུང་མཐྩོ་བ་ཡྩོད་
འདགུ ཞྱིབ་འཇྲུག་དསེ་ད་དངུ་མཐའ་སྡ ྩོམ་རྒྱབ་པ་ལརྟ་
ན་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཁྱབ་ཚད་ནྱི་སྔ ྩོན་ཚྱུད་
ནས་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་རྒྱབ་ཟྱིན་པ་དང་། ཡང་ཁྱྱིམ་མྱིའྱི་
ཁྩོད་ད་ུད་ལའྟྱི་ཆར་འགྩོ་ནད་ད་ེརྱིགས་ཕ ྩོག་མེད་པ་དག་
གྱི་ཁྩོད་ད་ུདམའ་བ་ཡྱིན་འདགུ
 མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་དཀའ་ངལ་
ཆྱུང་ད་ུགཏྩོང་ཆེད་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ངྩོས་
ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་འགྩོག་པའྱི་གྩོམ་སྟབས་
གསར་པ་རྣམས་འཆར་འགྩོད་དང་ར་འཛྲུགས་ཀྱི་ལས་
དྩོན་ནང་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡྩོད་འདྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། མ་
དང་ཕྲུ ་གུའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལྩོ ་ན་ལྔ་མན་གྱི་ཕྲུ ་གུ་
ཡྩོངས་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་
དང་། འགྩོ་ནད་ད་ེལནྡ་པའྱི་མ་ལ་གསར་ད་ུབཙས་པའྱི་
ཕྲུ ་གུ་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་འགྩོག་སྨན་
ཁབ་ (immunoglobin) རྱིན་མེད་ཐྩོག་མཁྩོ་སྤྩོད་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟནའང་ལྩོ་ན་ཆྱུང་ཆྱུང་གྱི་སབྐས་ནས་
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་འགྩོ་ནད་ཕྩོག་ཡྩོད་པའྱི་སྐྱ་ེ
བ ྩོའྱི་ཁྩོད་ད་ུགཅྩོང་ནད་ཅན་གྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་དང་མཆྱིན་འབས་ཡྩོང་ཉནེ་ཆེ་བ་ཡྩོད་པས། ད་ེསྔ ྩོན་
སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་རྒྱབ་མྩོང་མེད་སྱིད་པའྱི་ལྩོ་ན་ལྔ་ཡན་
གྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལའང་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་སྔ ྩོན་

འགྩོག་ཁབ་མཁྩོ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ SARD བརྒྱྱུད་ད་ེ Leis Amis ཡྱི ་གཏྩོང་
ཕ ྩོད་ཆེ་བའྱི་དངྲུལ་གྱི་རྩོགས་སྐྱྩོར་ལ་བརྟནེ་ནས་བྩོད་
མྱིའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཚྩོའྱི་ཁྩོད་ད་ུལྩོ་ན་དྲུག་དང་དྲུག་ཡན་གྱི་
སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཁྱྩོན་ ༢༠༠༠ ལ་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་། 
སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ། སནྨ་བཅྩོས་བཅས་བ་རྒྱྱུའྱི་ “མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི་ལས་འཆར་” ཞསེ་པ་
ཞྱིག་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལས་འཆར་འདྱི་ནྱི་
ཐྩོག་མར་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡྩོད་
པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༡ སྟ་ེཅྩོན་ཏ་ར་སམ་བྷ ྩོ་
ཊའྱི་གཏན་སླ ྩོབ་དང་། སྤ ྩོན་ཊ་སམ་བྷ ྩོ་ཊའྱི་གཏན་སླ ྩོབ། 
བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་སམ་བྷ ྩོ་ཊའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ། དམྱིགས་བསལ་
དགྩོས་མཁྩོ་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མངྩོན་དགའ་
སླ ྩོབ་གྲྭ། ཀ་ལྱིམ་པ ྩོང་གཏན་སླ ྩོབ། ར ྩོ་ར་ེགླྱིང་གཏན་སླ ྩོབ། 
མྩོན་གྷ ྩོ་གཏན་སླ ྩོབ། ཌལ་ཧྩོར་སྱི་གཏན་སླ ྩོབ། མ་སྲུ་རྱི་
གཏན་སླ ྩོབ། ཤྱིམ་ལ་ཱདབྲུས་གཏན་སླ ྩོབ། པྲུ་རྲུ་ཝ་ལ་ཱ
སམ་བྷ ྩོ་ཊའྱི་སླ ྩོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་འགྩོ་འཛྲུགས་བས་ཡྩོད། 
ད་ལའྟྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་ཁྱྩོན་ ༢༥༢༦ ཙམ་ཞྱིག་ལ་མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་བརྟག་དཔྱད་བས་ཡྩོད་ལ། སླ ྩོབ་
ཕྲུག་ཁྱྩོན་ ༡༨༡༧ ཙམ་ཞྱིག་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐྲུན་གསྲུམ་པ་ད་ེརྒྱབ་མྲུས་
ཡྱིན་ཞྱིང་། སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཀྱི་སནྨ་ཐྲུན་དང་པ ྩོ་དང་
གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ནྱི་སྔ ྩོན་ཚྱུད་ནས་རྒྱབ་ཟྱིན་ཡྩོད། མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་སནྨ་དཔྱད་ལག་བསྟར་ཟབ་སྦྩོང་ 
(Clinical Management of Hepatitis B training) 
ཞསེ་པའྱི་འགྩོ་བརྩོད་འཁྩོད་པའྱི་ཟབ་སྦྩོང་རྱིམ་པ་དང་པྩོ་
ཞྱིག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་འཚྩོགས་ཡྩོད་
ཅྱིང་། ཟབ་སྦྩོང་དའེྱི་ནང་འཕྩོད་བསྟནེ་མྱི ་སྣ་ ༤༥ ཙམ་
ཞྱིག་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡྩོད། PGI སནྨ་ཁང་དང་
བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་། ཊན་ཌཱ་སནྨ་ཁང་བཅས་ཀྱི་སླ ྩོབ་
སྟ ྩོན་མྱི ་སྣ་ཁག་གྱིས་ཟབ་སྦྩོང་འདྱིར་ལས་དྩོན་མཉམ་
སྤལེ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རས་གཏྩོང་ཕ ྩོད་
ཆེན་པ ྩོས་མ་དངྲུལ་གྱི་རྩོགས་སྐྱྩོར་གནང་ཡྩོད།
 ༢༠༡༥ ལྩོའྱི་འགྩོ་སྟ ྩོད་ད་ུཨ་རྱིའྱི་ PRM 
ཚྩོགས་པའྱི་དངྲུལ་གྱི་མཐྲུན་འགྱུར་གྱི་རྩོགས་སྐྱྩོར་འྩོག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 28

ང་ཚྩོས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ ༡༡ སྟ་ེས་ཊྩོན། ཀུམ་རའྩོ། བད་ེསྐྱྱིད་གླྱིང་། ཧ་
སྤྲུར། སྤ ྩོན་ཊ། སྦྱིར། ལ་དགྭས། ཀུ་ལྲུ། མེའྩོ། ཏྱི་
ཛྲུ། རཱ་ཝང་ལ། སནྦ་ད་ར། ཨྩོ ་རྱི་ས། མན་སརྤ་བཅས་
སྲུ་གནས་སྡ ྩོད་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱིས་
ཟྱིན་པའྱི་མྱི ་གངས་ ༡༧༥ ལ་རྱིན་མེད་ཐྩོག་གཉན་སྱིན་
འཇལ་བའྱི་བརྟག་དཔྱད་ (viral load testing) མཁྩོ་
སྤྩོད་ཞུས་ཡྩོད།  ད་ེཙམ་ད་ུམ་ཟད་ ༢༠༡༤ ལྩོའྱི་སྤྱི་ཟླ་ 
༥ ནང་ང་ཚྩོས་གཙྩོ་བ ྩོར་རྩོ་ཆེ་སེ་ཊར་ (Rochester) 
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ ་ཆེན་དང་ད ེ་དང་ལྷན་དུ་ ཧཱ ་ཝེའྱི ་ 
(Hawaii) གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཆེན་དང་མཉམ་འབལེ་གྱི་
སྒ ྩོ་ནས་ལ་དྭགས་བསྩོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སླ་ེ
དང་བང་ཐང་ས་ཁྲུལ་ད་ུམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱིའྱི་
ནད་གཞྱིའྱི་དགྩོས་ངསེ་གནས་སྟངས་རྒྱྱུས་ལྩོན་འདྱི་རད་
ཀྱི་ལམ་ནས་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལག་
བསྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྟ ྩོག་ཞྱིབ་ད་ེནྱི་ལ་དགྭས་སྲུ་གནས་
པའྱི་ས་གནས་བ ྩོད་མྱི ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་ད་ུམཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་བྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་འཛྱི ན་པའྱི་ལྟ་སྟངས་དང་གྩོ་
རྟ ྩོགས་ཀྱི་ཆྱུ་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་མེད་ཤེས་རྟ ྩོགས་བ་རྒྱྱུར་
དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་འཆར་འདྱི་ནྱི་ལམ་ལྷ ྩོངས་
ལྡན་པའྱི་ངང་མཇྲུག་སྒྱིལ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་ཅྱིང་དའེྱི་
རྙདེ་ད ྩོན་རྣམས་གང་མགྩོགས་ཕྱིར་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
རྙདེ་ད ྩོན་ད་ེརྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་ད་ུ
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཆ་ནས་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་དགྩོས་ངསེ་
ཀྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ཏ་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་ད་ུའབྱུང་འགྱུར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་འགྩོག་སྡ ྩོམ་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་
དཔང་རྟགས་ལ་གཞྱི ་བཅྩོལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི ་གདྱིང་
རྒྱྱུར་ཕན་གྩོགས་དང་། དམྱིགས་བསལ་ད་ུདགྩོས་ངསེ་
ཅན་གྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་ད་ུབརྟག་དཔྱད་དང་བཅྩོས་
ཐབས་ཀྱི་རྩོགས་སྐྱྩོར་མཁྩོ་སྤྩོད་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ང་ཚྩོས་རེ་བ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 གྩོང་སྨ ྩོས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ད་ེདག་གྱི་སྟངེ་ད་ུ
ང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་འགྩོག་

བདེ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ཐྩོག་ལ་གྩོ་རྟ ྩོགས་བཟང་ད་ུབཏང་སྟ་ེ
སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི་ཐབས་ལམ་བསྟནེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་འདས་ལྩོའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཉྱིན་
མྩོ་ནས་བཟྲུང་སྟ་ེང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤལེ་བའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་
དང་གསལ་བསྒགས་སྦར་ཡྱིག་གྱི ་ཐབས་ལམ་བརྒྱྱུ ད་
ད་ེ”མཆྱི ན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་
གསྲུམ་ཀ་རྒྱྩོབས་དགྩོས།”ཞསེ་པའྱི་འགྩོ་བརྩོད་ཀྱི་འྩོག་
གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡྩོད་པ་དསེ། 
ནད་གཞྱི ་ད་ེསྔ ྩོན་འགྩོག་ཆེད་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་ཡྱི ་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐྲུན་གསྲུམ་ཀ་ཐྩོབ་པར་
བ་རྒྱྱུར་མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་ཞུ་བའྱི་ནང་མངྩོན་
གསལ་ཅན་གྱི་ཕན་ཡྩོན་ལནྡ་པའྱི་མཐྩོང་སྣང་བྱུང་ཡྩོད། 
དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་
ཁྲུངས་ནས་ཨྱི ན་བ ྩོད་སདྐ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་འཕྩོད་
བསྟནེ་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ངྩོ་སྤྩོད་དབེ་ཆྱུང་དཔར་སྐྲུན་དང་། 
ས་གནས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་བདེ་བརྒྱྱུད་ད་ེའཕ ྩོད་བསྟནེ་
སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ཚྩོགས་འད་ུའད་ུསྐ ྩོང་། ཕྩོགས་སྐྱྩོད་འཕྩོད་
བསྟནེ་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཁྱབ་སྤལེ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་གྩོ་རྟ ྩོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་ཕྩོགས་
སྲུ་ལས་དྩོན་སྤལེ་དང་སྤལེ་མྲུས་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་
ནས་མང་ཚྩོགས་ཡྩོངས་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི།
 རང་ཉྱིད་གནས་ཡྲུལ་གྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་བརྟག་
དཔྱད་ཞུ་དགྩོས་ཤྱིང་། གལ་ཏ་ེབཅྩོས་ཐབས་བསྟནེ་
དགྩོས་ཚེ་སནྨ་བཅྩོས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཡང་ཞུ་དགྩོས།
 རང་ཉྱིད་གནས་ཡྲུལ་གྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་སནྨ་ཐྲུན་
གསྲུམ་ཀ་ཐྩོབ་པར་བ་དགྩོས། འདྱི་ནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་བྱི་དང་མཆྱིན་འབས་སྔ ྩོན་འགྩོག་བདེ་པའྱི་ཐབས་
ལམ་ཡག་ཤྩོས་ད་ེཡྱིན།
 རྒྱྱུ ན་ད་ུརང་ཉྱིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་དང་ལྷན་ད་ུ
ཉནེ་སྲུང་ལནྡ་པའྱི་འཁྱིག་སྤྩོད་བསྟནེ་པ་དང་། སྩོ་འཁྲུ་
དང་ཁབ་སྩོགས་མཉམ་སྤྩོད་བདེ་མྱི ་ཉན་པ་ལ་ྟབྲུར་ཡྱིད་
གཟབ་བ་དགྩོས།

 གལ་སྱིད་ཁྱདེ་རང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་
བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྦྲྲུམ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། རང་
ཉྱིད་ཀྱི་གསར་ད་ུབཙས་པའྱི་ཕྲུ་གུར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་བྱི་མྱི ་འགྩོ་བའྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་བ་ཆེད་ཕྲུ ་གུ་བཙས་
རེས་སྲུ ་ངེས་པར་དུ་མཆྱི ན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ 
(Immunoglobulin) སནྨ་ཁབ་ཐྩོབ་པ་བ་དགྩོས།
 གལ་སྱིད་ཁྱདེ་ཀྱི་ནང་མྱི ་གང་རྲུང་ཞྱིག་ལ་
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ཡྩོད་ཚེ། ནང་མྱི ་
གཞན་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཁབ་ཚྱུལ་
བཞྱིན་ཐྩོབ་པར་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་འགངས་ཆེ།
 སྤྱི་སྒརེ་གང་རྲུང་གྱི ་ཆ་ནས་མཆྱི ན་པའྱི་
གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་ནད་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྐྱ་ེབ ྩོ་རྣམས་ལ་དབ་ེ
འབདེ་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མྱི ་འཛྱིན་རྒྱྱུར་ཚྩོགས་སྡ་ེདང་མྱི ་
ཚྩོགས་ཀུན་ལ་སྐལུ་ལགྕ་གཏྩོང་དགྩོས།
 མཐའ་མར་རང་ཉྱིད་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་
མྱི། ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་སྔ ྩོན་
འགྩོག་ཁབ་ཐྩོབ་པར་བས་ཏ་ེམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་
ལས་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་དགྩོས། ཡང་གལ་སྱིད་རང་ཉྱིད་འགྩོ་
ནད་དསེ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་
ཞུས་ཏ་ེབཅྩོས་ཐབས་བསྟནེ་དགྩོས།
 དེར་བརྟནེ་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་
འབྩོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུར་ནད་གཞྱི་ད་ེདང་ནད་གཞྱི་དའེྱི་སྔ ྩོན་
འགྩོག་གྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་ལ་ཤེས་རྟ ྩོགས་མང་ཙམ་
བདེ་རྒྱྱུར་དམ་བཅའ་བཟྲུང་དགྩོས། འདྱི་ག་འཕྩོད་
བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས། དགྩོན་སྡ་ེ
དང་སླ ྩོབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐྲུན་མྩོང་གྱི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟནེ་
ཚེ་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་ནས་ཉནེ་ཚབས་
ཅན་གྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་འདྱི་ཕྩོགས་ཡྩོངས་
ནས་ར་མེད་གཏྩོང་བའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་དམྱིགས་ཡྲུལ་
ལནྡ་པའྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་དང་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཐབས་ལམ་ས་བརྟན་
དང་ཁྱབ་སྤལེ་ཐྲུབ་ངེས་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་
བརྟན་པ ྩོ་ཡྩོད།
 ངྩོས་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་འཛམ་གླྱིང་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་བལ་བའྱི་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱྱུར་ལམ་ལྷ ྩོངས་ཡྩོང་ཆེད་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །29

ཁྱདེ་རྣམ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྐལུ་སླ ྩོང་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ལ་
རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ནས་འདྱི་ག་འཕྩོད་བསྟནེ་
ལས་ཁྲུངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་དགའ་མྩོས་ཞུ་མཁན་
ཡྩོངས་ལ་ཁྱེད་རྣམ་པས་ད་བར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི ་ལས་
འཆར་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྩོར་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་རྩོགས་སྐྱྩོར་

གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ། སདླ་
མར་ཡང་ཁྱདེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་མཉམ་འབལེ་གྱི་
བ་གཞག་རྣམས་རྒྱྱུན་གནས་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ང་ཚྩོས་རེ་སྨ ྩོན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ནས་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་
རྒྱྱུར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ལ་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་བའྱི་བདེ་
སྒ ྩོ་ཁག་གྱི་ནང་རང་ནསུ་གང་ཡྩོད་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་དང་

། སྤྱི་སྒརེ་གྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐྩོག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་སྤྱི་དང་སྒ ྩོས་སྲུ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བྱི་ཡྱི ་
ཁྱབ་གདལ་སྔ ྩོན་འགྩོག་བདེ་པའྱི་ནང་འགན་འཁྱི་ལྡན་
པའྱི་གྩོམ་སྟབས་སྤ ྩོ་གནང་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།
འཕྩོད་བསྟནེ་བཀའ་བླ ྩོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ལ།།

༼འདྩོན་ཐངེས་སྔ ྩོན་མའྱི་འཕ ྩོས།༽
བྱུང་ལྲུགས་གསལ་བ་དང་། དཔལ་ཀར་པ་སྐ་ུཕངེ་ ༡༦ 
པའྱི་ཡང་སྱིད་ཐད་༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ པ་ཐྲུབ་བསྟན་
རྒྱ་མཚྩོ་ཆེན་པ ྩོར་འདའ་ཁའྱི་ཞལ་ཆེམས་དགྩོངས་དྩོན་
ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་འཐྲུས་ཆྩོག་པ་ཞེས་༸སནྙ་གསེང་བཀའ་
འཁྩོལ་བྱུང་བ་རྣམ་ཐར་ད་ུགསལ། དཔ་ེད་ེབཞྱིན་ད་ུ
༸རྒྱལ་བ་ཀར་པ་སྐ་ུཕངེ་ ༡༦ པ་མཆྩོག་གྱི་ཡང་སྱིད་
སྐ ྩོར་སྐུ ་གྩོང་མའྱི་འདའ་ཁའྱི་ཞལ་ཆེམས་དགྩོངས་
དྩོན་གཞྱིས་བསེ་ཀཾ་ཚང་དགྩོན་ཁག་གྱི་བླ་སྤྲུལ་འདསུ་
དམངས་བཅས་ནས་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་རེ་མྩོས་ཞུས་པ་ལརྟ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་ངྩོས་
འཛྱིན་གཏན་འཁལེ་ཆྩོག་འཐྲུས་ཀྱི་བཀའ་འཁྩོལ་སྩལ་
ཡྩོད་པ་རེད།  ད་ེནྱི་༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་
ནས་བཟྲུང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་༸རྒྱལ་
མཆྩོག་སྐུ་ཕངེ་རྱིམ་བྩོན་ཡྱི ན་པ་ལྟར་ལྲུགས་མཐྲུན་
བཀའ་འཁྩོལ་ཞུས་སྩལ་གྱི་ཡ་རབས་ལམ་བཟང་ཞྱིག་
ཡྩོད་པ་ད་ེལས་བྱུང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ༸རྒྱལ་མཆྩོག་
སྐུ་ཕངེ་རྱིམ་བྱུང་ལས་མཐྩོ་བའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་བ་ླཆེན་གཞན་
མེད་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གྱིས་ཀང་ཡྱིན།   
 དཔ་ེད་ེབཞྱིན་ད་ུའབྱི་གུང་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ངྩོས་འཛྱི ན་དང་བསྙ ེནེ ་རྫྩོགས་ཀྱི ་སྡ ྩོམ་པ་སྩལ་བ། 
༸སྐྱབས་ར་ེའབྲུག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་བསྙནེ་
རྫྩོགས་ཀྱི་སྡ ྩོམ་པ་སྩལ་བ། ༸སྐྱབས་ར་ེསྟག་ལྲུང་མ་
སྤྲུལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་དག་ེཚྱུལ་སླ ྩོང་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་

སྩལ་བ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༥ ལྩོར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་
ནས་བྩོད་དབྲུས་སྲུ ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སྱི ་ཏུ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེའྱི་གཙྱུག་ཕྲུད་འབྲུལ་བཞསེ་དང་མཚན་གསྩོལ་གནང་
བ།  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༤ ལྩོར་༸རྒྱལ་བ་ཀར་པ་སྐ་ུགྩོང་མས་
གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་ཞྭ་དམར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངྩོས་འཛྱིན་
དང་དབྲུ་སྐ་གཙྱུག་ཕྲུད་འབྲུལ་བཞསེ་དང་མཚན་གསྩོལ་
བཅས་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་ ༡༤ པ་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པ་
ཁྱདེ་ཚྩོས་མ་གྩོ་མ་ཐྩོས་པ་ག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་དག་ཐམས་
ཅད་འབལེ་ཡྩོད་རང་ཁྩོངས་སྩོ་སྩོ་ནས་དགའ་གུས་དང་
བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏ་ེགསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྩོས།  འྩོན་ཀང་
དཀྩོག་གཏམ་དཀྲུགས་ཤྱིང་གྱིས་ནང་ཁྲུལ་མྱི ་མཐྲུན་པ་
བཟྩོས་ཏ་ེདམྱིགས་ཡྲུལ་ངན་པ་འགྲུབ་ཐབས་བདེ་པ་ནྱི་
ངྩོ་ཚའྱི་གནས་ཡྱིན།  གསལ་བཤད་གཞན་ཞྱིག་དགྩོས་
པ་ལ། དཔལ་ཀར་པ་ཨྩོ ་རྒྱན་འཕྱིན་ལས་ར ྩོ་ར་ེསྐ་ུགྩོང་
མའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ུརྒྱའྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་
དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ངྩོས་འཛྱི ན་གནང་ལྲུགས་
འཁྩོད་འདགུ འྩོན་ཀང་ཁྩོང་བ ྩོད་ལ་བཞུགས་ཐབས་
བལ་ཏ་ེཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་པར་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་
དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། མཐའ་ཡས་ར ྩོ་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཡང་
བ ྩོད་ནས་ཕབེས་པ་རེད། གཉྱིས་ཀ་བ ྩོད་ནས་ཕབེས་
པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕབེས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད།  
ཡང་། བ་ླཆེན་རྣམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གཅྱིག་པྲུ་ནས་
ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་དགྩོས་མེད་པ།  དཔརེ་ན་ཞྭ་དམར་རྱིན་

པ ྩོ་ཆེས་བདག་སྐྱྩོང་གནང་བའྱི་མཐའ་ཡས་ར ྩོ་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་༸སྐྱབས་ར་ེབཅྩོ་བརྒྱད་ཁྱི་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་དཔལ་
ཀར་པ་སྐུ ་གྩོང་མའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ུངྩོས་འཛྱི ན་གནང་
ལྲུགས་ཟརེ་ཐད།  བ་ླཆེན་རྣམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ནས་ངསེ་པར་ངྩོས་འཛྱིན་དགྩོས་པའྱི་བཙན་འགལེ་བས་
རྱིགས་སྲུ་གཅྱིག་བྱུང་མེད།   སྤྱིར་བཏང་རང་ལས་
མཐྩོ་བའྱི་སྐྱསེ་བྲུ་ཞྱིག་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་ཡྩོང་ཐབས་བདེ་
པ་ནྱི་འགྩོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད།   ༸སྐྱབས་ར་ེབཅྩོ་བརྒྱད་
ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
བལ་ཡྲུལ་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལ་ལས་ཤྩོག་ཐྩོག་གནང་
བའྱི་ཕག་བྱིས་ཕག་བསྟར་མའྱི་བཀའ་ཡྱིག་ནང་ “ཞྭ་
དམར་པས་ངྩོས་འཛྱིན་མཛད་པའྱི་ཀར་པའྱི་ཡང་སྱིད་
ད།ེ གཙྩོ་ཆེ་༸གྩོང་ས་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བྲུ་བསྟན་པ་
ཡྩོངས་རྫྩོགས་ཀྱི་བདག་པྩོ་ཡྱིན་པས། ༸གྩོང་ས་ཆེན་
པ ྩོར་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀས་ཞུས་ཡྩོད་ཤག་ལས། ངས་ངྩོས་
འཛྱིན་བ་འྩོས་གཏན་ནས་མེད་པ་མཁྱནེ་གསལ་རེད།” 
ཅསེ་འཁྩོད་པ་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་ཡྩོད་མེད་གསལ་
པྩོ་མྱི ་འདགུ་གམ།  
 ཡང་།  ང་ཚྩོའྱི་ལྲུང་པ་འཕྩོག་མཁན་རྒྱ་
ཕྩོགས་ལ་འབལེ་གཏུགས་བས་ཆྩོག་པ་ལ། དྩོལ་རྒྱལ་
བསྟནེ་མཁན་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱབ་གཏྩོད་བས་པའྱི་
ཉསེ་པ་ག་རེ་བསགས་ཡྩོད་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡྩོང་གྱི ་
འདགུ གྩོང་ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་
མཁན་དང་མྱི ་བསྟནེ་མཁན་དབར་དམ་ཚྱིག་གྱི་གནས་

ས་རྲྭ་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།
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འགག་ལ་ཐྲུག་ཡྩོད། ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཕྩོགས་ནས་ཚྱུལ་བཞྱིན་
སྤང་བླངས་བས་ན་ང་ཚྩོའྱི་དབར་མྱི ་འགྱིགས་པ་ཡྩོང་
ད ྩོན་མེད།  གཞྱི་ར་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཕྩོགས་ནས་
བལ་ྟསྟངས་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད། དཔརེ་ན། རྒྱལ་པྩོ་ཟརེ་
བ་ཞྱིག་དང་བསྩོད་ནམས་ཟརེ་བ་གཉྱིས་ཁ་རྩོད་ཤྩོར་
ཏ་ེམཐར་འཛྱིངས་རེས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྩོས་བསྩོད་ནམས་
བསད། བསྐ ྩོར་བ་བར་བརྔན་པ་ཚྱིམ་པ ྩོ་སྤད་ད་ེཐར་
བའམ། ཡང་ན་ཁྱིམས་སར་ཐྲུག་སབྐས་རྒྱལ་པྩོས་ངས་
ཁྩོ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྩོས་ང་བསད་ཉནེ་འདགུ  རང་
ཉྱིད་སྩོག་སྐྱྩོབ་ཆེད་ཁྩོ་བསད་དགྩོས་བྱུང་ཞསེ་དག་སྐྱལེ་
བས་ན། སྩོག་ཆད་ལས་ཚེ་བཙྩོན་ལ་ྟབྲུར་ཁྱིམས་ཀྱི་འྩོག་
ཁ་བསྒྱུར་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ཕྩོགས་
ནས་མྱི ་བསད་པའྱི་ཉསེ་པ་བསགས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཉསེ་པ་
འཁྱརེ་རྒྱྱུ ་ལས། བར་འདམུ་ཆག་ཡངས་ཡྩོང་ཐབས་
མེད། 
 མདྩོར་ན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་དམ་བསྒགས་
གནང་དྩོན་ནྱི། ༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་

བསྟནེ་གསྩོལ་དམ་བསྒགས་གྱི་ཕག་ལས་དབྲུ་འཛྲུགས་
གནང་བ་དའེྱི་མཇྲུག་སྐྱྩོང་གནང་བ་ཞྱིག་དང།  དྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བ་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་མགྩོ་འབྲུལ་ལྲུས་
འབྲུལ་གྱིས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདསུ་སྲུ ་བརྱིས་ཏ་ེནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སྐྱབས་འགྩོའྱི་བསབླ་བ་དང་ཡྩོངས་
སྲུ་རྒྱབ་འགལ་བས་པར་མ་ཟད། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལྲུགས་པའྱི་
བསྟན་པ་གསེར་སྦངས་བཙྩོ་མ་ལྟ་བྲུ ་འདྱི་ལྷ་གསྩོལ་ཀླྲུ་
གསྩོལ་གྱི་ལམ་ད་ུའཁྱིད་པ་བཅས་ལ་དག་ཐརེ།   དྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་ལ་བསྟནེ་ནས་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་གཞན་
རྱིས་སྲུ་བཅད་ད་ེནང་པའྱི་རསེ་འཇྲུག་རྣམས་མྱི ་མཐྲུན་
པ་བཟྩོས་པ། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ཆྩོས་
ལྲུགས་རྱིས་མེད་ཕག་བཞེས་གནང་བ་ལ་འགལ་རྐེན་
བཟྩོ་བ།  དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ཕྱིན་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་གཞན་གྱི་དབང་ལྲུང་མན་ངག་
ཞུས་ན་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱིས་ཚར་བཅད་ཀྱི་རེད་ཅསེ་འཇྱིགས་
སྣང་བསྐལུ་ཏ་ེཆྩོས་དད་རང་མྩོས་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་འཕྩོག་པ། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྩོགས་སྲུ ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་
སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་གནྩོད་པས་

རྐནེ་པས་ལྲུས་སེམས་མྱི ་བད་ེབ་དང་། ནད་ཀྱིས་མནར་
བ། བར་ཆད་སྩོགས་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་བཀ་མྱི ་ཤྱིས་པ་
མང་པྩོ་བྱུང་ཚྱུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་སྩོགས་བ ྩོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི ་རྱིགས་རང་དབང་དང་བཅས་པ་སྤྱིའྱི་བད་ེརར་
དགྩོངས་ཏ་ེདམ་བསྒགས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།  
མཐའ་དྩོན། ངས་གྩོང་ད་ུགང་ཞུས་པ་རྣམས་དགྩོངས་
པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཙམ་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤྩོས་རང་སྩོ་སྩོའྱི་བླ ྩོ་
ག ྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཕྩོགས་
ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ཁྲུངས་སྐྱལེ་གྱི་འགལེ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་
གྱི་འདགུ དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་མྱི ་བདེ་མཁན་གྱི་
ཕྩོགས་ནས་ད་ེལ་དགག་བ་དང་གསལ་བཤད་ག་རེ་
རྒྱག་གྱི་འདགུ ད་ེགཉྱིས་ནས་གང་ཞྱིག་ཁྲུངས་བཙན་
པ་དང། གང་ཞྱིག་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་དང་ལནྡ་པ་ཡྱིན་
དཔྱད་ཞྱིབ་ནན་པྩོ་གནང་སྟ་ེརང་ཐག་རང་གཅྩོད་ཀྱིས་
མཇྲུག་སྡ ྩོམ་བརྒྱབ་ཐྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་
པ་ད་ེལྲུགས་ཚང་མའྱི་དགྩོངས་པར་འཇགས་པ་གནང་
རྩོགས།   བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་བཅས། །

<<བྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་>> ཞསེ་པ་རྒྱ་ནག་དབྲུས་གཞུང་གྱི་ཁ་བང་རྱིག་པ།
བྲུ་རྫྩོང་ལ་ྷམྩོ་ཚང་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །བསྒྱུར་པ ྩོའྱི་མཆན། རྩོམ་ཡྱིག་འདྱི་ཨ་རྱིར་གནས་

འཁྩོད་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙྩོ་ད ྩོན་གཉརེ་བ་དང་གགས་ཅན་

རྩོམ་པ་པ ྩོ། ཨ་རྱིའྱི་རླྲུང་འཕྱིན་དང་ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླྲུང་

འཕྱིན་ཁང་གྱི་རྒྱ་སྐད་སྡ་ེཚན་གྱི་གགས་ཅན་གསར་འགྱུར་

དཔྱད་གླངེ་བ་ཁནེ་ཕ ྩོ་ཁྲུང་གྱིས་རྩོམ་བྱིས་གནང་འདགུ་པ་

རྒྱ་ཡྱི ག་གྱི ་ད་རྒྱ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ནང་འགྩོད་སྤལེ་བས་འདགུ་

ན་གསར་ཤྩོག་ཀླ ྩོག་པ་པ ྩོས་མཁྱནེ་རྟ ྩོགས་སླད་བ ྩོད་ཡྱིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཡྩོད་པས་ཐྲུགས་སྣང་ཡྩོང་བ་ཞུ།

 འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མྩོ་ནྱི། ད་ེ

སྔའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཧུ་ཡའྩོ་པང་

སྐ་ུགཤེགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༦ སྩོང་བའྱི་རསེ་དན་དསུ་

ཚྱིགས་ཤྱིག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉྱིན་མྩོ་འདྱི་གདམ་

སྟ།ེ <<བྩོད་ལྗ ྩོངས་འཕལེ་རྒྱས་བགྩོད་ལམ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་

གདམ་ཀ་>> ཞསེ་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་ཡྱིག་ཆ་

ཐངེས་ ༡༣ པ་འདྱི་འདྩོན་སྤལེ་བས་པ་རེད། ཧུ་ཡའྩོ་པང་

ནྱི་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནང་ཤྱིན་ཏུ་དཀྩོན་པའྱི་བླ ྩོ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་

བསྒྱུར་བཅྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཁྩོང་གྱིས་བ ྩོད་ལ་གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེགནང་བར་གགས་པ་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད། ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༨༠ ལྩོར་ཁྩོང་བ ྩོད་ནང་ད་ུལས་དྩོན་གཟྱིགས་ཞྱིབ་

སབྐས་བ ྩོད་ནང་གྩོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་རསེ་ཀྱི་ཡ་ང་བའྱི་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་སྟ།ེ བྩོད་ནང་གྱི་

ཏང་སྱིད་ལས་བདེ་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་ཁྩོང་གྱིས་གསྲུང་ཤུགས་

ཆེན་པ ྩོས། ངསེ་པར་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་འཚྩོ་བའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༥༩ གྩོང་གྱི་གནས་ཚད་བར་སརླ་གསྩོ་བདེ་དགྩོས་

ཞསེ་གསྲུངས་པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོའྱི་གྩོང་གྱི་བ ྩོད་འདྱི་

རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་”ཞྱིང་བན་ལམ་ལྲུགས་”ཞསེ་གཏན་

འཁལེ་བས་ཏ།ེ ཆེས་མྲུན་ནག་ཞསེ་དམའ་འབབེས་བས་

ཡྩོད་ནའང་། དསུ་སབྐས་དའེྱི་གྩོང་ད་ུབ ྩོད་མྱིས་བ ྩོད་བསྐྱངས་

ཏ།ེ རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཐྲུབ་པར་བརྟནེ་དསུ་དའེྱི་རྱིང་མྲུ་ག་ེར་

བ་ནས་བྱུང་མྩོང་མེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་

བ ྩོད་ནང་དམངས་གཙྩོའྱི་བཅྩོས་བསྒྱུར་ཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་

སྤལེ་བ་དསེ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པ ྩོས་བ ྩོད་རྒྱའྱི་དབར་བཞག་

པའྱི་”གྩོས་མཐྲུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་”ཞསེ་པ་བརྱིས་མེད་

ར ྩོག་རྩོལ་བཏང་བ་རེད། སྱིད་དབང་སྒརེ་གཅྩོད་པ་ཆེན་པ ྩོ་

ཞྱིག་གྱིས་”དམངས་གཙྩོའྱི་བཅྩོས་བསྒྱུར་”བདེ་པའྱི་བརྒྱྱུད་

རྱིམ་དང་དའེྱི་མཇྲུག་འབས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ནྱི་

བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་ཐྲུབ་པ་རེད། ད་ེནྱི་གཞྱི་རྒྱ་

ཆེན་པ ྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོན་སྐྱདེ་ཀྱི་འཚྩོ་བ་གཏྩོར་བཤྱིགས་བཏང་

བ་དང་། གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་དགྩོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཚྩོན་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །31

པའྱི་རྱིག་དངྩོས་ཀྱི་གནའ་རྫས་ཤུལ་བཞག་ར་བརླག་བཏང་

ཞྱིང་། གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོས་ཁག་དྱི་བ ྩོ་བའྱི་གལ་རྱིམ་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟ།ེ བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་བྱུང་མྩོང་

མེད་པའྱི་མྲུ་ག་ེཆེན་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ

ཕངེ་བཅྱུ་པས་སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཀའྲུ་ཨེན་ལེར་

སནྙ་ཞུ་ཕྲུལ་ནས། “བྩོད་མྱིའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཏ།ེ 

བྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཟ་རྒྱྱུ ་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཀསེ་ལྟ ྩོགས་ཀྱིས་

འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བ་དང་། འགའ་ཤས་ནང་མྱི ་ཆ་ཚང་

ལྟ ྩོགས་ཤྱི ་ཐབེས་ཡྩོད་པ་”སྩོགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་བཀྩོད་ཡྩོད་

པ་རེད།

 དངེ་གྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ནན་ཧ་ེ ༼དབྲུས་

གཞུང་༽ གྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྩོན་སྤལེ་བས་

ཏ།ེ རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་སྤལེ་བའྱི་སྐྱྱུག་བ ྩོ་བའྱི་

ལྩོ་རྒྱྱུས་ད་ེདག་ས་ྦགསང་བས་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་ཆེད་ད་ུ

མངགས་ནས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་དགྩོས་དབང་ལྟར་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ད་ེདག་

ནང་གཅྩོད་གཏུབ་དང་། ཡ་བལ་བཏང་སྟ་ེདངྩོས་ད ྩོན་སསྦ་

བསྐུང་ཐྩོག་རང་འདྩོད་བཞྱིན་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་མཆྩོངས་རྒྱག་དང་

འདམེས་འགྩོད་ཀྱིས་འགལེ་བརྩོད་བས་ཡྩོད། ད་ེདག་གྱི་

དམྱིགས་ཡྲུལ་ནྱི་མྲུ་མཐྲུད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་མང་ཚྩོགས་ལ་མགྩོ་

སྐ ྩོར་བཏང་དང་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་ད་ེརེད། <<བྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་

དཀར་པྩོ་>> ཞསེ་པའྱི་ཁ་བང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམས་ལ་ཅྱིག་ལྟ ྩོས་

དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་ལབ་བརྒྱབས་ནས་ཤ་བ་

ལ་རྟ་རེད་ཟརེ་བ་དང་། དཀར་ནག་གྩོ་ལྡ ྩོག་ཀང་ཇ་ེབཀབ་

ཇ་ེགསལ་ཆགས་ཏ།ེ སྔ ྩོ་ལྩོ་ལངས་འཕར་གྱི་ལས་ཀ་ཤ་་སྟག་

བས་དང་བདེ་མྲུས་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོར་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་ཀྱི་འདགུ 

ད་ེཡང་། <<བྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་>> ཞསེ་པའྱི་ཁ་བང་

དང་པ ྩོ་སྟ།ེ “ལམ་ལྲུགས་རྙྱིང་པ་བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྟགེས་

བྲུ ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ལྡ ྩོག་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ།”ཟརེ་བའྱི་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་སྟངས་འདྱི་དག ད་ེསྔ ྩོན་འཇར་

པན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བཙན་འཛྲུལ་བདེ་སབྐས། ལམ་ལྲུགས་

རྙྱིང་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྟགེས་བྲུ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་རྒྱྱུ ་

ནྱི་ལྡ ྩོག་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ།”ཞསེ་ཁ་གཡར་བའྱི་སདྐ་

ཆ་ཤྩོད་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐང་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་

མྱི ་རྣམས་ངྲུ་བགད་མྱི ་ཤེས་པར་གྱུར་ཡྩོད། དསུ་ནམ་ཞྱིག་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ལ་ྟལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྒརེ་

གཅྩོད་དང་། རྲུལ་སྲུངས། འགྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་

བདེ་པའྱི་ལམ་ལྲུགས་འདྱི་ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྟགེས་

བྲུ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ལྡ ྩོག་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ན། ཁ་བང་འདྱི་

རང་ཉྱིད་ལ་དཔར་བཤུས་བས་པ་དང་གཉྱིས་སྲུ་མེད།

 ཁ་བང་གཉྱིས་པ་སྟ།ེ “བྩོད་གསར་པ་ཡང་དག་

པའྱི་འཕལེ་རྒྱས་འགྩོ་ལམ་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་པ།” ཞསེ་པ་འདྱིས། 

དསུ་རབས་ཕདེ་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་བ ྩོད་མྱི ་མང་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་

མང་མཉམ་ད་ུབརྒྱྱུད་མྩོང་བའྱི་གྩོད་ཆག་དང་དཀའ་སྡུག་སྟ།ེ 

ཁག་དྱི་བ ྩོ་བའྱི་དམངས་གཙྩོའྱི་བཅྩོས་བསྒྱུར་དང། མདནུ་

མཆྩོངས་ཆེན་མྩོ། མྱི ་མང་སྤྱི་ཁང་། མྲུ་ག་ེཆེན་པ ྩོའྱི་དསུ་

སབྐས། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེདང་དའེྱི་རསེ་ཀྱི་བསྒྱུར་

བཅྩོས་སྒ ྩོ་དབ་ེཟརེ་བའྱི་མཇྲུག་གྱི ་དཔྩོན་ངན་ཚྩོའྱི་ལྐ ྩོག་ཟ་

རྲུལ་སྲུངས་བཅས་ལས། དབྲུལ་ཕྱུག་ཁ་བལ་བ་དང་། བྩོད་

མྱི ་རྣམས་མཐར་འབྲུད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དག་མྱི ་རྣམས་

ལ་དན་གསྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ལས་གཞན་ཅྱི་ཡང་མ་རེད། ཁ་བང་

འདྱིས་རང་གྱི་སྐྱྩོན་རྣམས་ཇ་ེབཀབ་ཇ་ེགསལ་ད་ུབཏང་ཡྩོད་

པ་རེད།

 ཁ་བང་གསྲུམ་པ་སྟ།ེ”དབྲུ་མའྱི་ལམ”གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་

ནྱི་ཀྲུང་གྩོ་ཁ་བལ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།”ཅསེ་བཤད་ཀང་། ཏཱ་

ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་”དབྲུ་མའྱི་ལམ་”གྱི་བཞངེས་ཕྩོགས་

འདྩོན་གནང་མཛད་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། བྩོད་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་གྱི་

མངའ་ཁྩོངས་སྲུ་བསདྡ་ད།ེ དྩོན་དམ་གྱི་རང་སྐྱྩོང་ལག་བསྟར་

ཡྩོང་རེ་གནང་ཡྩོད། འདྱིའྱི་ཐད། རྒྱ་ནག་དབྲུས་གཞུང་གྱིས་

ཁ་བལ་ལ་ད་ེཙམ་འཇྱིགས་སྣང་མེད་ཀང་། རང་སྐྱྩོང་བ་

རྒྱྱུར་འཇྱིགས་སྣང་སྐྱ་ེཡྱི ་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རང་སྐྱྩོང་

གང་རྲུང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་

རྲུལ་སྲུངས་ཤྩོག་ཁག་གྱིས་ཐྩོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁེ་ཕན་རྣམས་

ཤྩོར་འགྩོ་ཡྱི ་ཡྩོད། ཧྩོང་ཀྩོང་གྱི་རང་སྐྱྩོང་སྟ།ེ “རྒྱལ་ཁབ་

གཅྱིག་ལ་ལམ་ལྲུགས་གཉྱིས་ཞེས་པ་ད ྩོན་དངྩོས་ལག་ལེན་

བྱུང་ན། དསེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ཧ ྩོང་

ཀྩོང་འདྱི་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ལྐ ྩོག་དངྲུལ་བར་ེལེན་བདེ་ཡྲུལ་ལྟ་ེགནས་

ཤྱིག་བསྒྱུར་རྒྱྱུར་གནྩོད་སྐྱྩོན་བཟྩོ་ཡྱི ་ཡྩོད་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་

དབྲུས་གཞུང་གྱིས་ཧ ྩོང་ཀྩོང་ནང་བ་ལྩོག་སྤྩོད་ལྩོག་བས་པ་

དསེ། ཐད་ཀར་ཧྩོང་ཀྩོང་གྱིས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བདེ་པའྱི་

འད་ུཤེས་སྐྱ་ེའཕལེ་བྱུང་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་གཏྩོང་མཁན་

གྱི་རྐནེ་ར་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཐྩོག་མ་ཉྱིད་ནས་གུང་ཁན་ཏང་ཆགས་

ཡྩོད། གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་མྱི ་སེམས་དཀྲུག་ནས་ཁ་བལ་

གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ངན་པ་རྒྱྱུན་གཤྱིས་སྲུ་གྱུར་བར་བརྟནེ། མྱི ་སེམས་

ཁ་བལ་འགྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེམངའ་ཁྩོངས་ཁ་བལ་འགྩོ་རྒྱྱུའྱི་སྔ ྩོན་ལ་ཡྱིན་

པས་སྐྱྩོན་ཆ་ད་ེབས་ཆེ་བ་ཡྩོད། “དབྲུ་མའྱི་ལམ” ནྱི་མ་གཞྱི་

ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་རྒྱ་ནག་ལ་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་བར་ལན་ཆེ་ཤྩོས་

སྤད་ཡྩོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ “དབྲུ་མའྱི་ལམ”ངྩོས་

ལེན་མ་བས་པ་ད་ེནྱི། བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གྱི་ཞྱི་འཇམ་ཤྩོག་ཁག་

ཁས་ལེན་མ་བས་པར།  བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གྱི་དངྩོས་འབལེ་རང་

བཙན་རྩོད་ལེན་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི ་དང་དའེྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལ་

སྐལུ་འདདེ་བཏང་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྨྩོ་ཧམ་དང་མྱིག་

རྒྱང་ཐྲུང་བའྱི་བ་སྤྩོད་དསེ། མ་འྩོངས་པའྱི་བ ྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་

གདྩོང་ཐྲུག་དང་། རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་ཁ་བལ་འགྩོ་རྒྱྱུར་དསུ་

བཀག་འབར་མདལེ་སསྦ་ཡྩོད་ན། ཁ་བང་འདྱིས་རུྐ་མས་རུྐ་

མ་བཟྲུང་ཞསེ་བརྩོད་པ་རང་རེད།

 ཁ་བང་བཞྱི་པ་སྟ།ེ“ཞྱི་བད”ེདང“འཚེ་མེད་ཞྱི ་

བའྱི”ལརྟ་སྣང་། ཞསེ་པའྱི་འགྩོ་བརྩོད་འདྱིའྱི་འྩོག རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བ ྩོད་ཐྩོག་དམག་འཁྲུག་ 
དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ ལྩོ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་རྫྲུན་ཆས་སྤད་པའྱི་གསང་མྱུལ་གྱིས་བསླངས་

པའྱི་ཁག་དྱི་བ ྩོ་བའྱི་གདྩོང་ཐྲུག་དང་། ཉ་ེབའྱི་ལྩོ་ཤས་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་གདགུ་རྱུབ་ཆེ་བའྱི་དག་གནྩོན་དབང་བསྒྱུར་

འྩོག་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་འབྱུང་

རྐནེ་སྩོགས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་

ལ་མ་ཉསེ་ཁ་གཡྩོག་བས་འདགུ་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

ངསེ་པར་ད་ུརང་སྐྱྩོན་རང་ཞྱིབ་བདེ་དགྩོས་པ་སྟ།ེ བྩོད་མྱིས་

རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་ཡྲུལ་ནྱི། གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་

དབང་བསྒྱུར་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་ཁྲུལ་ད་ུཡྱིན་པ་ལས། རྒྱལ་

ཁབ་ཕྱི་རྩོལ་ད་ུམ་རེད། ཡང་སྙྱིང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་

བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་རྒྱྱུར་སྐྱྩོན་ལགྷ་པ་ཡྱིན་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་སྐྱྩོང་སྱིད་བྱུས་ལ་སྐྱྩོན་ལགྷ་པ་ཡྱིན་ནམ། 

བྩོད་མྱི ་བརྒྱ་དང་སྲུམ་ཅྱུ་སྩོ་གངས་གྱིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་

པ་ནྱི། འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་བྱུང་མྩོང་མེད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་

ཡ་ང་བའྱི་གྩོད་ཆག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་ཡ་ང་བའྱི་འགྩོག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 32

རྩོལ་འདྱིར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་འཛྱིན་པ་ཚྩོས་རང་སྐྱྩོན་

རང་བརྟག་དང་། སྒ ྩོ་བརྒྱབ་ནས་སྐྱྩོན་ཞྱིབ་མ་བས་པ་གང་

ཡྱིན་ནམ། ཁ་བང་འདྱིས་རང་མདྩོག་རང་གྱིས་བསྟན་ཞསེ་

བརྩོད་ན་འཚམ་ཤྩོས་རེད།

 ཁ་བང་ལ་ྔཔ་སྟ།ེ “ཀྲུང་དབང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་

ཏཱ་ལ་སྐྱ་ེཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པར་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས།” ཞསེ་

པའྱི་འགྩོ་བརྩོད་འདྱིའྱི་འྩོག  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་

ལ་འཁྱྩོག་བཤད་དང་། ལྐ ྩོག་ཏུ་བར་ེཔ ྩོ་རྒྱག་པ། ཞྭ་དཔ་ེལམྷ་

འགབེས་བཅས་ནམ་མཁར་མྱི ་ཤྩོང་བའྱི་རྫྲུན་གཏམ་རབ་དང་

རྱིམ་པ་ཁྱབ་སྤལེ་བས་ཡྩོད། ད་ེཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ 

“ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཁྱིམས་མཐྲུན་གྱི་མཚན་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ར་

རྒྱ་ནག་དབྲུས་གཞུང་”ནས་ཡྱིན་ཚྱུལ་བརྩོད་ཡྩོད་ཀང་། དྩོན་

དངྩོས་ཐྩོག་ “ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་མཚན་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ར་” 

སྩོག་པའྱི་རྒྱལ་པྩོས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༥༧༨ ལྩོར་ཕྲུལ་བ་ཞྱིག་རེད། 

སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་དབྲུས་གཞུང་ནྱི་མྱིང་རྒྱལ་རབས་ཡྱིན་པ་

དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི ་ལྩོ་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་སྔ ྩོན་ད་ུ ༼ཕྱི་ལྩོ་༡༣༦༨ ༽

སྩོག་པ ྩོའྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡྲུལ་འྩོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སརླ་གསྩོ་བྱུང་

ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སརླ་ཡང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔ

པ་མཆྩོག་དང་མན་ཇྲུའྱི་དབར་གྱི་འབལེ་བ་གླངེ་ཡྩོད། ཤེས་

དགྩོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་མཆྩོག་དང་མན་

ཇྲུའྱི་དབར་མཆྩོད་ཡྩོན་གྱི་འབལེ་བ་བཙྱུགས་ཡྩོད་པ་ད་ེནྱི་ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༦༣ ལྩོར་ཡྱིན་ཞྱིང་། སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དབྲུས་

གཞུང་ནྱི་སརྔ་བཞྱིན་མྱིང་རྒྱལ་རབས་ཆགས་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་

༡༦༤༤ ལྩོར་སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་མན་ཇྲུས་ར་མེད་

བཟྩོས་པ་རེད།

 རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་མྱིང་རྒྱལ་རབས་ད་ེ

བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་དབྲུས་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་མྱི ་བདེ་

པར། ད་ེལས་སྩོག་པ ྩོའྱི་བང་ཕྩོགས་སྲུ་ཕྱིར་འཐནེ་བས་ནས་

བསདྡ་པའྱི་སྩོག་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་རྒྱྱུ ད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ལྕགས་རྱི ་རྱིང་

པ ྩོའྱི་ཕྱིར་གནས་པའྱི་ ༼ཅྱིན་རྒྱལ་རབས་རསེ་མ་༽ མན་

ཇྲུའྱི་སྱིད་དབང་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་དབྲུས་གཞུང་ལ་ངྩོས་ལེན་བས་

པ་ནྱི་བསམ་ཡྲུལ་ལས་འདས་ཤྱིང་། དངྩོས་གནས་ཀདླ་པ་

འཁྲུགས་པ་རང་རེད། རྒྱ་ནག་དབྲུས་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་

ཀྲུང་ནན་ཧ་ེཡྱི ་འགྩོ་གཙྩོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གཞྱི་བས་ན་བ ྩོད་འདྱི་

སྔར་ནས་བཟྲུང་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་ཡྱི ན་ཚྱུལ་ར་སྤྩོད་བདེ་

བསམ་ནའང་། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེབ ྩོད་འདྱི་ས་ྔམྩོ་ནས་བཟྲུང་རྒྱ་

ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་བས་ཡྩོད་པ་རེད། ཁ་བང་

འདྱི་སྔ ྩོ་ལྩོ་ལངས་འཕར་ཞསེ་བརྩོད་ན་འྩོས་ཤྩོས་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ལ།།

གནས་ཚྱུལ་འབྱུང་ཁྲུངས་ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླྲུང་འཕྱིན་

ཁང་གྱི་རྒྱ་སདྐ་སྡ་ེཚན་དང་བ ྩོ་ཤུན་རྒྱ་ཡྱིག་ད་རྒྱ། (boxun.

com)

བ ྩོད་མྱིའྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་རྐནེ་ར་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་། བྩོད་ནང་བ ྩོད་མྱི ་

ཚྩོས་གཅྱིག་མཇྲུག་གཉྱིས་མཐྲུད་ཀྱིས་ཆེས་དག་པྩོའྱི་ཐབས་

ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས། རང་གྱི་གཅསེ་པའྱི་ལྲུས་སྩོག་འྲུར་འྲུར་

ད་ུའབར་བའྱི་མེ་ཕྲུང་དཀྱིལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་

ཐྩོག་ལག་བསྟར་བེད་པའྱི་དག་པ ྩོའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཆེས་མྱི ་

རངས་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་བས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་བླ ྩོ་

ལ་བརྟན་པ ྩོར་ངསེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ནྱི། རང་ལྲུས་མེར་སགེ་

གནང་མཁན་གང་ཟག་སྲུ་རྲུང་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱིའམ་རྒྱ་

མྱི ་རྱིགས་སྲུ་གཅྱིག་ལའང་འཚེ་བ་སྤྲུ་ཙམ་ཡང་བས་མེད། ཕྱི་

ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོ་ནྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་མྱི ་གངས་

མང་ཤྩོས་ཀྱི་ལྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྩོ་འཁྩོར་གཅྱིག་པྲུ་དའེྱི་ནང་བ ྩོད་

ས་ཡྩོངས་ནས་ཁྱྩོན་བ ྩོད་མྱི ་གངས་ ༨༤ ཡྱིས་རང་ལྲུས་མེར་

སགེ་བཏང་སྟ་ེརང་གྱི་གཅསེ་པའྱི་ཚེ་སྩོག་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་

ཡྩོད། རྒྱྱུ ་རྐནེ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གྱི་ད ྩོན་

རྐནེ་ཐད། རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་གཙྩོས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་གང་སར་

གནས་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིར་ད ྩོ་སྣང་དང་སེམས་

ཁྲུར་ཐྩོབ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེམང་

ཤྩོས་ཐྩོབ་པའྱི་ལྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྩོ་འཁྩོར་དའེྱི་ནང་རང་ངྩོས་

ནས་མཐྩོང་བའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་རྩོམ་ཡྱིག་གངས་ ༦༠ ལགྷ་སྤལེ་

ཡྩོད་ཅྱིང་། རང་ངྩོས་ནས་མ་མཐྩོང་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གཞན་ད་

དངུ་ལགྷས་ཡྩོད་སྱིད། ཆ་སྙ ྩོམས་ལ་ཟླ་རེར་རྩོམ་ཡྱིག་གངས་ 

༥ རེ་སྤལེ་ཡྩོད། རྩོམ་ཡྱིག་ད་ེདག་གྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོ་ཚང་མ་རྒྱ་མྱི ་

རྱིགས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བརྩོད་བ་བ ྩོད་མྱིའྱི་རང་ལྲུས་མེ་སགེ་

གྱི་ནང་ད ྩོན་ཁྩོ་ན་ཡྱིན། དསེ་རྒྱྱུ ་དག་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་

ཚྩོས་མྲུ་མཐྲུད་ཁ་མྱི ་གགས་པར་མྱི ་སྡ ྩོད་པ་དང་། མྲུ་མཐྲུད་

སསྦ་སྐངུ་བས་ནས་མྱི ་སྡ ྩོད་པར། རྒྱ་རྱིགས་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྱིང་

ལྲུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད ྩོར་ནས། བདནེ་ད ྩོན་ལ་ངར་སྒ་སྒྩོག་པ་

དང་། དྩོན་རྐནེ་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་བས་ཏ།ེ སྙ ྩོམས་ཆྱུང་མྱི ་རྱིགས་

ལ་ལག་གདང་སྦྲལེ་ནས་རྩོགས་སྐྱྩོར་བདེ་པ་མཚྩོན།

 བླ ྩོ་ཡྱིད་ཕམ་དགྩོས་པ་ལ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོ་ད་དངུ་རྩོངས་གཉྱིད་ལས་མ་བསད་པར། 

ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེན ྩོར་འཁྲུལ་ཤྩོར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་མྲུ ་མཐྲུད་

ལག་བསྟར་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུཉ་ེཆར་(༢༠༡༥།༤།༡༥)རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་སྤལེ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་ཟརེ་བ་

དབེ་གངས་ཐངེས་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་སྟ་ེ“བྩོད་ལྗ ྩོངས་འཕལེ་རྒྱས་

བགྩོད་ལམ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་གདམ་ག་”ཟརེ་བའྱི་གཞུང་འབལེ་

ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚྩོའྱི་ནང་། དསུ་ད་ལ་ྟབར་བདནེ་མྱིན་རྫྲུན་སྒྱིག་ཁྩོ་

ན་བས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གྱི་རྐནེ་རའྱི་མདངུ་

ར་ེཕྱི་རྩོལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལ་

མགྩོ་ཞྭ་ནག་པ ྩོ་གཡྩོག་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ནས་དགྩོད་བ ྩོ་བ་ཞྱིག་

ལ། རྐནེ་རའྱི་མདངུ་ར་ེཐད་ཀར་ནྩོ་བྷལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་

རྟགས་ཀྱི་དདེ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོ། བམས་དང་སྙྱིང་ར་ེབརྒྱྱུད་སྤལེ་

མཛད་མཁན་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན། གནྷ་རྱིའྱི་འཚེ་མེད་

ཞྱི་བ་རྒྱྱུད་འཛྱིན་གནང་མཁན། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་

ཆེས་དད་གུས་ཞུ་སའྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་སྨྩོན་

འཛྲུགས་དང་། ཁྩོང་ཉྱིད་གདྩོན་འདའེྱི་གཟྲུགས་སྲུ་སྒྩོ་སྐརུ་

བས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྫྲུན་གཏམ་

ཁྩོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རང་གྱི་སྤྱི་མང་མགྩོ་སྐ ྩོར་བཏང་སྟ།ེ ཏཱ་

ལའྱི་རྲུ་ཚྩོགས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་ཇྲུས་འགྩོད་བས་པ་

དང་། རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་མཁན་ཚྩོར་དངྲུལ་འབྩོར་

མཁྩོ་སྤྩོད་བདེ་པ་སྩོགས་ཁྲུངས་མེད་རྟ ྩོགས་བཟྩོ་བས་པ་ཚང་

ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་བསྩོད་ནམས་ར ྩོ་རསེ་བརམས།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །33

མ་དྩོན་དངྩོས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་ཡྩོད། 

 དརེ་བརྟནེ། རང་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་ནང་གྱི་ཤེས་

ཡྩོན་ཅན་དང་། ས་གནས་བ ྩོད་མྱི ་རང་གྱིས་བརྩོད་པའྱི་རྩོམ་

ཡྱིག་གཞྱི་ལ་བཅྩོལ་ཏ།ེ བྩོད་མྱིའྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་ངྩོ་རྩོལ་

གྱི་རྐནེ་ར་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

 སྔ ྩོན་ལ་བ ྩོད་ནང་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་

མཁན་གྱི་ས་ཁྲུལ་སྐ ྩོར་རྩོབ་ཙམ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུ་རྒྱྱུར། ཕྱི་ལྩོ་

༢༠༠༩ ཟླ་༢ ཚེས་༢༧ ཉྱིན། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་

ས་ཁྲུལ་དབ་ེསྟངས་ལརྟ་སྱི ་ཁྩོན་ཞྱིང་ཆེན་རྔ་བ་བ ྩོད་རྱིགས་

རང་སྐྱྩོང་ཁྲུལ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་གྲྭ་བཀ་བྷ་ེཞུ་བས་ཐྩོག་མར་

རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་བ་ནས་བཟྲུང་། དསུ་ད་ལ་ྟ

(༢༠༡༥།༤།༡༧) བར། བྩོད་མྱི ་གངས་ ༡༣༧ གྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་དབང་བསྒྱུར་འྩོག་ཚྱུད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རང་ལྲུས་

མེར་སགེ་གནང་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་བྲུད་མེད་རྩོམ་པ་པ ྩོ་འྩོད་ཟརེ་

ལགས་ཀྱི་གངས་འབྩོར་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་

འཛྱིན་སྐྱྩོང་ས་ཁྲུལ་དབ་ེསྟངས་ལརྟ་ཕྩོགས་སྒྱིག་ཞུས་ཡྩོད།

 ༡༽ སྱི་ཁྩོན་ཞྱིང་ཆེན་ཁྩོངས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ས་

ཁྲུལ་ནས་མྱི ་གངས་ ༧༠ སྟ།ེ རྔ་བ་རྫྩོང་ནས་ ༤༠ ཛམ་ཐང་

ནས་ ༦ འབར་ཁམས་ནས་ ༣ མཛྩོད་དག་ེནས་ ༩ རྐ་ཁྩོག་

ནས་ ༡ དཀར་མཛེས་རྫྩོང་ནས་ ༡ རྟའྲུ་ནས་ ༥ དར་ར་ེ

མདྩོ་ནས་ ༢ གསེར་རྟ་ནས་ ༡ འབའ་ནས་ ༡ བག་མགྩོ་

ནས་ ༡

 ༢༽ ཀན་སྲུ་ཞྱིང་ཆེན་ཁྩོངས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ས་ཁྲུལ་

ནས་མྱི ་གངས་ ༣༠ སྟ།ེ ར་ཆྱུ་ནས་ ༡ བསང་ཆྱུ་ནས་ ༡༦ 

གཙྩོས་ནས་ ༧ ཀླྲུ་ཆྱུ་ནས་ ༦

 ༣༽ མཚྩོ་སྔ ྩོན་ཞྱིང་ཆེན་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གངས་ 

༢༩ སྟ།ེ དགའ་བད་ེནས་ ༢ པདྨ་ནས་ ༢ ས་ྒཁྱི་འད་ུནས་ 

༢ སྐྱ་ེརུ་མདྩོ་ནས་ ༡ ཆྱུ་དམར་ལེབ་ནས་ ༡ མཚྩོ་བང་ཐམེ་

ཆེན་ནས་ ༡ རེབ་གྩོང་ནས་ ༡༡ གཅན་ཚ་ནས་ ༡ ར་ེཁྩོག་

ནས་ ༦ ཡ་ར་ེནས་ ༡ དཔའ་ལྲུང་ནས་ ༡

 ༤༽ བྩོད་རང་སྐྱྩོང་ལྗ ྩོངས་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གངས་ 

༨ ད།ེ ཆབ་མདྩོ་རྫྩོང་ནས་ ༢ གཞྱིས་ཀ་ར་ེགཉའ་ནང་

ནས་ ༡ ལ་ྷས་འདམ་གཞུང་ནས་ ༡ ནག་ཆྱུ་འབྱི་རྲུ་ནས་ ༤ 

བཅས།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ས་ཁྲུལ་དབ་ེསྟངས་

བྩོད་རང་སྐྱྩོང་ས་ཁྲུལ་ཞསེ་པ་གཞྱིར་བཞག་ལརྟ། རྔ་བ་བ ྩོད་

རྱིགས་རང་སྐྱྩོང་ཁྲུལ་ནྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གྱི ་མྱི ་འབྩོར་

མང་ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད། ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་ ༥༩ ཡྱིས་རང་

ལྲུས་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་ཡྩོད། (རྔ་བ་རྫྩོང་ནས་མྱི ་གངས་ ༤༠ 

མཛྩོད་དག་ེནས་ ༩ རྐ་ཁྩོག་ནས་ ༡ འཛམ་ཐང་ ༦ འབར་

ཁམས་ནས་ ༣) རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་རྔ་བ་

ཁྲུལ་གྱི་མྱི ་མང་གྱིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། 

ད་ེནྱི་རང་ངྩོས་ནས་ད་ེརྱིང་རྩོམ་ཡྱིག་འབྱི་བའྱི་བརྩོད་ད ྩོན་

གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཡྱིན། 

 རྔ་བ་བ ྩོད་རྱིགས་རང་སྐྱྩོང་ས་ཁྲུལ་ནྱི་རྒྱ་ནག་སྱི་

ཁྩོན་ཞྱིང་ཆེན་ཁྩོངས་སྲུ་བཅྱུག་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྩོལ་

རྒྱྱུན་ལརྟ་ན་མདྩོ་སདྨ་ཨ་མདྩོའྱི་ཁྩོངས་སྲུ་ཡྱིན། ས་གནས་

དའེྱི་ནང་ཆགས་པའྱི་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པ་ནྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡྲུན་རྱིང་ལནྡ་

ཞྱིང་། གྲྭ་བཙྱུན་ཁྩོངས་ནས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་

མཁན་མང་ཤྩོས་ད་ེཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པ་ད་ེཡྱིན། ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པ་ནྱི་

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༨ ལྩོའྱི་ས་ྔརསེ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་

གྱིས་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་སྟ་ེདགྩོན་པ་ཤུལ་མེད་ར་ཐྩོར་ད་ུ

སྩོང་། ༡༩༨༠ ལྩོ་ལ་གཞྱི་ནས་ཉམས་གསྩོ་བྱུང་། ༢༠༠༨ 

ལྩོ་ནས་བཟྲུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པར་དག་པྩོའྱི་

དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་། དགྩོན་པའྱི་ནང་རྒྱལ་གཅསེ་

རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས། དག་ེའདནུ་

ཚྩོར་རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་ླམར་སྐྱྩོན་བརྩོད་བ་དགྩོས་པ་སྩོགས་

བ ྩོད་མྱིའྱི་ར་བའྱི་ཡྲུལ་སྩོལ་གྩོམས་གཤྱིས་ལ་རྱིས་མེད་ར ྩོག་

རྩོལ་དང་། དསུ་མཚྱུངས་དབང་ཡྩོད་ཀྱིས་དག་པ ྩོའྱི་སྱིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པས། ས་གནས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་བཟྩོད་

བསན་བ་ཐབས་བལ་བའྱི་གནས་སྲུ་གར་སྟབས། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཡྱིད་རངས་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟ ྩོན་

ཆེད། ས་གནས་བྩོད་མྱིས་ཞྱི་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ། 

ཞྱི་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དག་གནྩོན་དང་། རྔ་

བ་ཡྩོངས་ལ་དག་པྩོའྱི་བཀག་རྒྱ་བདམས་ཏ།ེ དགྩོན་པ་ཕྱི་

རྩོལ་དང་འབལེ་བ་རྦད་ད་ེབཅད་ནས། དགྩོན་པའྱི་ནང་ཟ་

འབྲུ་ཆད་པ་དང་། ཆྱུ་དང་གླ ྩོག་བཀག་པ་སྩོགས་བས་པའྱི་

རྐནེ་གྱིས་“རྔ་བའྱི་ ༣།༡༦ དྩོན་རྐནེ་”དང་། རང་ལྲུས་མེར་

སགེ་གྱི་ད ྩོན་རྐནེ་སྩོགས་གཅྱིག་མཇྲུག་གཉྱིས་མཐྲུད་ཀྱིས་ལྩོ་

རྒྱྱུས་ཐྩོག་བྱུང་མྩོང་མེད་པའྱི་རྔ་བའྱི་དསུ་ཟྱིང་ད་ེདག་བྱུང་།

 གཤམ་ད་ུབ ྩོད་རྔ་བ་ཁྲུལ་ལ་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་

ད ྩོན་རྐནེ་གྱི་རྐནེ་ར་གང་ནས་བྱུང་བ་ད་ེགསལ་བཤད་བ་རྒྱྱུ ་

ཡྱིན་པས། རང་ངྩོས་བ ྩོད་ས་གནས་ས་ཐྩོག་ཏུ་བསྐྱྩོད་ད་ེཞྱིབ་

འཇྲུག་བ་ཐབས་བལ་ཡང་། ས་གནས་བྩོད་མྱིས་སྤལེ་བའྱི་

རྩོམ་ཡྱིག་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ཏ་ེརྔ་བའྱི་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་ད ྩོན་

རྐནེ་གྱི་འབྱུང་ར་ཐརེ་འདྩོན་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ས་གནས་རྔ་བ་ཁྲུལ་

གྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོ་གསང་མྱིང་ལ་ཨ་ཁན་ཞསེ་འབྩོད་པས་རྒྱ་ཡྱིག་

ཐྩོག་སྤལེ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གཅྱིག་དང་། གསང་མྱིང་ལ་ཨན་

གཟབ་འབྩོད་པས་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་དག་ེའདནུ་བཞྱི་ལ་བཅར་

འདྱི་བས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱི ག་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་གཞྱིར་

བཞག་སྟ་ེབ ྩོད་མྱིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་དགྩོས་བྱུང་

བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ །(རྒྱ་ཡྱིག་ཐྩོག་བྱིས་པའྱི་གསང་མྱིང་

ཚང་མ་སྒ་སྒྱུར་ཡྱིན།) 

གཅྱིག
 གསང་མྱིང་ལ་ཨ་ཁན་ཞེས་འབྩོད་པའྱི་རྩོམ་པ་

པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་འགྩོ་བརྩོད་ད་ུ“བྩོད་ཀྱི་ད ྩོན་རྐནེ། ཨ་མདྩོ་ཨ་རྔ་

བ་རྫྩོང་གྱི་ ༣།༡༦ དྩོན་རྐནེ་གྱི་འབྱུང་རྐནེ་”ཞསེ་པའྱི་རྩོམ་

ཡྱིག་ཅྱིག་སྤལེ་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༨ ལྩོར་ལ་ྷསའྱི་ “༣།༡༤ 

དྩོན་རྐནེ་” ཟརེ་བའྱི་ཞྱི་རྩོལ་འདྱི་བ ྩོད་ས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ་

པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་ད་ེནྱི་ཏཱ་ལའྱི་རྲུ་ཚྩོགས་

ཀྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་སྒ ྩོ་ནས་ལྐ ྩོག་གཡྩོའྱི་ངན་བྱུས་བཤམས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་། འདྱིར་ས་

གནས་བྩོད་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་རྔ་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་ད ྩོན་རྐནེ་གྱི་འབྱུང་

རྐེན་སྐ ྩོར་ལ་བྱིས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱི ག་དའེྱི་ནང་ད ྩོན་ཐྩོག་ནས་

དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

 རྩོམ་པ་པ ྩོས་རྩོམ་ཡྱིག་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དྩོན། 

“རྔ་པ་རྫྩོང་ད་ུའཚྩོ་བ་སྐྱལེ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་དང་རྒྱ་རྱིགས་

གཉྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུཕན་ཚྱུན་མཐྲུན་པ ྩོའྱི་ངང་མཉམ་གནས་ཡྩོད་པ་

ལས། དབྲུས་གཙང་ཁྲུལ་གྱི་བ ྩོད་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་

ཡྩོད་པའྱི་འགལ་ཟླ་ལ་ྟབྲུ་མེད། རྫྩོང་འདྱིའྱི་དསུ་ཡྲུན་རྱིང་

པ ྩོའྱི་འགལ་ཟླ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་མྱིན་

ཅྱིང་། མྱི ་རྱིགས་སྩོ་སྩོའྱི་སྤྱི་དམངས་དང་། གཞུང་གྱི་དཔྩོན་

རྱིགས་དང་ཉནེ་རྟ ྩོག་མྱི ་སྣའྱི་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་

རྒྱ་ནག་གྱི་རྫྩོང་ཁག་ཆྱུང་ཆྱུང་གཞན་ཁག་ནང་རྒྱྱུན་ད་ུལགྷས་

པའྱི་གནད་ད ྩོན་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པ་རེད།” ཅསེ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 34

དང་། རྩོམ་པ་པ ྩོས་མྲུ་མཐྲུད་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དྩོན། “ཕྱི་ཟླ་

༣ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་མྩོར། རྫྩོང་ཨྲུ་ཡྩོན་ལནྷ་ཁང་དང་རྫྩོང་

སྱིད་གཞུང་གྱི ་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ས་གནས་དགྩོན་པ་ཁག་

ལ་བར་ཁྱབ་ཅྱིག་སྤལེ་བ་སྟ།ེ དགྩོན་པ་ཚང་མའྱི་ལ་ྷཁང་གྱི་

ཡང་སྟངེ་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་དགྩོས་པ་ 

དང་། དསུ་མཉམ་དགྩོན་པ་ཚང་མར་རྒྱལ་དར་བཀམས། 

རྫྩོང་འདྱིའྱི་དགྩོན་པ་གཅྱིག་གྱི ་དགྩོན་པ་བདག་གཉརེ་ཨྲུ ་

ཡྩོན་ལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་ཁྲུར་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་ཁས་ལེན་

མ་བས་པ་དང་བསྒགས་བཤད་ད ྩོན། ཡང་ན་ད ྩོ་བདག་ད་ལ་ྟ

རང་ར་དགྩོངས་གཏྩོང་རྩོགས་དང་། ད་ེམྱིན་ན་རྫྩོང་གྱི་དཔྩོན་

རྱིགས་ཚྩོས་རྒྱལ་དར་ད་ལ་ྟརང་ཕྱིར་འཁྱརེ་རྩོགས། གང་

ལརྟ་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱལ་དར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྒངེས་འཛྲུགས་བ་

རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་བརྩོད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གྩོང་རྫྩོང་གྱི་ལས་དྩོན་མྱི ་

སྣ་དགྩོན་པའྱི་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བ་རྒྱྱུ ་བརྩོད་ཡྩོད་ཀང་། དགྩོན་

པ་བདག་གཉརེ་འགན་ཁྲུར་བས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོས་ལེན་

གནང་མེད་ཅྱིང་། ཐངེས་འདྱིར་ལ་ྟབ་མཁགེས་པྩོའྱི་ངང་

ནས་ངྩོས་ལེན་མ་བས། ཕྱི་ད ྩོར་རྒྱལ་དར་རྫྩོང་སྱིད་གཞུང་

ལ་སྐྱལེ་བར་ཕྱིན། ཡྱིན་ཡང་གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཀྱིས་

གསལ་བསྒགས་ནན་པ ྩོ་སྤལེ་ད ྩོན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ གྩོང་

རྒྱལ་དར་ངསེ་པར་ད་ུབསྒངེས་འཛྲུགས་དགྩོས་པ་དང་། ད་ེ

མ་ཐྲུབ་ན་མཇྲུག་འབས་ངན་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུར་བཤད། དགྩོན་པ་

བདག་གཉརེ་འགན་ཁྲུར་བས་བཤད་ད ྩོན། མཇྲུག་འབས་

གང་ཡྱིན་ད ྩོ་བདག་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁྲུར་བངླས་རྒྱྱུ ་ཞསེ་

བརྩོད་ཡྩོད་པ་རེད།” རྩོམ་པ་པ ྩོས་མྲུ་མཐྲུད་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་ད ྩོན། 
“ད་ེནས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་དསུ་ཡྲུན་ནང་། དགྩོན་པ་

ཁག་ཚང་མས་ཕན་ཚྱུན་བལ་ྟརེས་བདེ་ཅྱིང་། དགྩོན་པ་གང་

ཞྱིག་གྱིས་ཀང་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་བས་མེད། ཚེས་

༡༣ སླབེས་པའྱི་ཉྱིན་མྩོར་དགྩོན་པ་གཅྱིག་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་

གྱི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་བ་མཁན་མེད་ལ། སྔ ྩོན་ད་ུ

སྱིད་གཞུང་གྱིས་བརྩོད་པ་ལརྟ་མཇྲུག་འབས་ངན་པ་གང་ཡང་

མཐྩོང་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ེནྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དགྩོན་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་

དང་ཕན་ཚྱུན་གདྩོང་གཏུག་གྱི་འཁྲུག་ཟྱིང་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་ཡྱིན་

སྱིད། འྩོན་ཀང་། དསུ་ཡྲུན་དའེྱི་རྱིང་རྫྩོང་ནང་དམག་སྡ ྩོད་

མྱི ་གངས་མང་ད་ུཕྱིན་པ་དང་། རྫྩོང་གྱི་སང་ལམ་ཐྩོག་སྲུང་

དམག་བཀྩོད་སྒྱིག་བས་ཡྩོད།”

 རྩོམ་པ་པ ྩོས་བཤད་དྩོན་ལ། “ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་

༡༤ ཉྱིན་ལ་ྷསར་དག་པྩོའྱི་འཐབ་རྩོད་ལངས་པ་དང་། གནས་

ཚྱུལ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་བ ྩོད་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ། རྔ་བ་རྫྩོང་

ས་ཁྲུལ་གཞན་དང་བསྡརུ་ན་ཅྱུང་ཞྱི་འཇགས་རེད། ད་ེནྱི་ཧ་

ལས་དགྩོས་ད ྩོན་མེད། ལྩོ་བཅྱུ་གངས་རྱིང་རྔ་བའྱི་མྱི ་མང་

གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་ད་ེཙམ་ཐ་ེབྱུས་བདེ་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མྩོར། ཕལ་ཆེར་གྩོང་རྱིམ་ནས་ལམ་སྟ ྩོན་ནན་

པ ྩོ་ཕབ་པ་ཡྱིན་སྱིད། དརེ་བརྟནེ་རྔ་བ་རྫྩོང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་

སརླ་ཡང་དགྩོན་པའྱི་ཡང་སྟངེ་ད་ུརྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་

དགྩོས་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་། ཚེས་ ༡༥ ཞྩོགས་པ། རྫྩོང་

སྱིད་གཞུང་དང་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་གྱི ་དཔྩོན་

རྱིགས་རྫྩོང་གྩོང་ཁྱརེ་ལྟ་ེབའྱི་ས་ཆ་ནས་འགངས་ཐག་སྤྱི་ལེ་

བཅྱུ་ཙམ་ཕྩོགས་སྲུ་ཡྩོད་པའྱི་སྒ ྩོ་མང་དགྩོན་པར་འབྩོར་ནས། 

དགྩོན་པ་བདག་གཉརེ་ཨྲུ ་ཡྩོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་

ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟ་ེརྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་བདེ་

བཅྱུག དགྩོན་པའྱི་དག་ེའདནུ་ཚྩོས་རྒྱལ་དར་འཛྲུགས་རྒྱྱུའྱི་

གནས་ཚྱུལ་ད་ེཡལ་བ་རེད་བསམ་ཡང་། བསམ་ཡྲུལ་ལས་

འདས་པར་ད་ཐངེས་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛྲུགས་ཀྱི་བཙན་

བཀའ་བཏང་ནས་དགྩོན་པའྱི་ཡང་སྟངེ་ད་ུབསྒངེས་འཛྲུགས་

བས་པ་ད་ེནྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་དམའ་མཐའྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་ཕ ྩོག་

ཐྲུག་བཏང་བས། ཁྩོང་ཁྩོ་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་དག་ེའདནུ་པ་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བཙྱུགས་མ་ཐག་གྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེམར་ཕབ་

པས། སབྐས་དརེ་སྱིད་གཞུང་དང་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་

གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་དང་དག་ེའདནུ་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་། ཁྩོང་

ཁྩོ་ལངས་བའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཚྩོས་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོའྱི་སྣམུ་

འཁྩོར་གཏྩོར་བཅག་དང་། ད་ེརསེ་དག་ེའདནུ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་

གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཔར་མཐྩོན་པ ྩོར་བསྒངེས་ཏ་ེརྫྩོང་

གྩོང་ཁྱརེ་ནང་བསྐྱྩོད་ནས་རྔམ་སྟ ྩོན་ཁྩོམ་སྐ ྩོར་གྱི་ངྩོ་རྩོལ་བས། 

དསུ་མཚྱུངས་དགྩོན་པའྱི་ཕྱི་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སྒ ྩོ་མང་གྩོང་ཁྲུལ་གྱི་

ཡྲུལ་མྱི ་མང་པྩོས་ཀང་རྔམ་སྟ ྩོན་ཁྩོམ་སྐ ྩོར་ནང་མཉམ་ཞུགས་

བས། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཁྩོམ་སྐ ྩོར་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་ཡྱིན་པ་ 

དང་། སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་གྱིས་རྫྩོང་ནང་སྐ ྩོར་བ་ཐངེས་གཅྱིག་

བརྒྱབ་རསེ་དགྩོན་པར་ཕྱིར་ལྩོག་བས་པས། དམག་མྱི ་དང་

ཉནེ་རྟ ྩོག་མྱི ་སྣ་དབར་ཕན་ཚྱུན་འཁྲུག་རྩོད་གང་ཡང་བྱུང་

མེད།”

 རྩོམ་པ་པ ྩོས་རྔ་བའྱི་ ༣།༡༦ དྩོན་རྐནེ་སྐ ྩོར་ངྩོ་

སྤྩོད་གནང་དྩོན། “ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་མྩོ་དརེ། རྫྩོང་

གྩོང་ཁྱརེ་གྱི་དབྲུས་སྲུ་ཆགས་པའྱི་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་ནང་ཆྩོས་

ཕྩོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའྱི་སབྐས། ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་ཉ་ེ

འགམ་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་དམག་སརྒ་ནང་སདྐ་ཤུགས་ཆེས་

དག་པྩོ་བསྒགས་ཏ་ེདམག་སྦྩོང་བས་པ་དསེ། ཟང་ཟྱིང་བལ་

བའྱི་དབནེ་གནས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བདེ་སྒ ྩོར་ཚབས་ཆེའྱི་སྲུན་

གཙེར་བཟྩོས་པའྱི་ཐྩོག ཉྱིན་ཤས་ནང་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་མེ་ལྕ་ེརབ་

ཏུ་འབར་བ་སེམས་ནང་མནན་པའྱི་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་རྣམས་

མྲུ་མཐྲུད་བཟྩོད་བསན་བ་ཐབས་བལ་བར་གྱུར། རྫྩོང་སྱིད་

གཞུང་དང་འཁྲུག་ཟྱིང་བྱུང་བའྱི་སབྐས། ཉནེ་རྟ ྩོག་དམག་

གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཅྱིང་། དག་ེའདནུ་པ་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་པར་ཐྩོགས་

ཏ་ེརྫྩོང་སྱིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་ཕྩོགས་སྲུ ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་

པར་བསྐྱྩོད་པས། ཉནེ་རྟ ྩོག་དམག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་

སྐ་ུཔར་འཁྱརེ་མཁན་གྱི་དག་ེའདནུ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ། མེ་

མདའྱི་མདའེྲུ་ཕ ྩོག་པའྱི་དག་ེའདནུ་ད་ེས་ལ་མ་འགལེ་བར་མྲུ་

མཐྲུད་སྐ་ུཔར་མཐྩོན་པ ྩོར་བསྒངེས་ཏ་ེམདནུ་བསྐྱྩོད་བས་པས། 

ཉནེ་རྟ ྩོག་དམག་གྱིས་མྲུ་མཐྲུད་མེ་མདའ་འཕངས་པས་མཐའ་

མ་དག་ེའདནུ་པ་ད་ེས་ལ་འགལེ། ཁྩོང་ཉྱིད་སྩོག་གྱི་དབྲུགས་

མ་ཆད་བར་ལག་ཏུ་བཟྲུང་བའྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་པར་

མཐྩོན་པ ྩོར་བསྒངེས།”གྩོང་གསལ་རྩོམ་ཡྱིག་ནང་ད ྩོན་གནད་

བསྡུས་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཐྩོག་ནས་གསལ་པྩོ་ར་སྤྩོད་བདེ་ཐྲུབ་

པ་ཞྱིག་ནྱི། རྔ་བའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་བཟྩོད་ཐབས་བལ་བའྱི་

གནས་སྟངས་འྩོག དསུ་ད་ེནས་བཟྲུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆེས་

མྱི ་འདྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟ ྩོན་ཆེད་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགྩོ་

བརམས་ཡྩོད་པ་རེད།

གཉྱིས།

 གཞན་ཡང་། གསང་མྱིང་ལ་ཨན་གཟབ་ཅསེ་

འབྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྩོམ་པ་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར། རྔ་བ་དགྩོན་ཀྱི་དག་ེའདནུ་

བཞྱི ་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ནང་ད ྩོན་སྙྱིང་བསྡུས་རེ་ཟྲུར་

འདྩོན་ཞུ་རྒྱྱུར། བཅར་འདྱི་ཞུ་ཡྲུལ་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་རྔ་བ་

ས་ཁྲུལ་ད་ུཡྩོད་པས། རྩོམ་པ་པ ྩོས་གསང་མྱིང་བཀྩོལ་སྤྩོད་

གནང་འདགུ



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །35

༸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།

 ༡༽ གསང་མྱིང་ལ་ངག་གཟབ་ཁ་བ་འབྩོད་པའྱི་

དག་ེའདནུ་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དྩོན། “ང་ཚྩོ་དག་པྩོའྱི་

བརྙས་བཅྩོས་འྩོག་འཚྩོ་བ་སྐྱལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དང་པྩོ་ཞུས་ན་

བཟྩོད་སྒ ྩོམ་བ་ཐབས་བལ་བའྱི་གནས་ལ་གར། འྩོན་ཀང་ད་ེ

རྱིང་ཁྱདེ་ཉྱིད་ལ་སེམས་ནང་གྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་

སེམས་ལྷ ྩོད་པ ྩོ་བྱུང་།”

 ༢༽ གསང་མྱིང་ངག་གཟབ་དགའ་བ་ཞུ་བས་

བཤད་དྩོན། “བདནེ་པ་རེད། དངེ་སང་ང་ཚྩོ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་

པའྱི་དཔའ་བ ྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་བ་གཞག་

ཆེད་ད་ུརང་གྱི་གཅསེ་པའྱི་ལྲུས་སྩོག་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་ཡྩོད། 

ང་ཚྩོས་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་སེམས་ཀྱི་དཀའ་སྡགུ་དང་གྩོད་

ཆགས་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རེ་བར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་

ལ་ཤྩོད་རྩོགས་གནང་། ང་ཚྩོ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་མ་དགྩོན་སྟག་

ཚང་ལྷ་མྩོ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པར་དགུན་ཆྩོས་ཀྱི་ཆྩོས་གྲྭར་སླབེས་

ཡྩོད་རྲུང་། ཡྱིན་ནའྱི་ང་ཚྩོ་དག་ེའདནུ་པ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེའྱི་རྒྱབ་

ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་བདེ་དང་དམག་མྱིས་གསྩོ་མྱུལ་བདེ་བཞྱིན་

ཡྩོད། ང་ཚྩོའྱི་ཁ་པར་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྐ ྩོག་ཉན་

བདེ་ཀྱི་ཡྩོད།”

 ༣༽ ད་ེབཞྱིན་གསང་མྱིང་ངག་གཟབ་ངག་

དབང་འབྩོད་པས་བཤད་ད ྩོན། “ཐྩོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ནྱི་ང་

ཚྩོ ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཆྱིག་སྟ ྩོང་ཙམ་དགུན་ཆྩོས་

ལ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྱིས་ཡྩོད་རྲུང་། ཡྱིན་ནའྱི་དག་ེའདནུ་

པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་

ཚྩོར་བལ་ྟཞྱིབ་དང་། གནས་བཟྩོད་མྱི ་བད་ེབ་བཟྩོ་བ། དག་

གནྩོན་ཁྩོ་ན་བདེ་པའྱི་འྩོག་ལ། དགུན་ཆྩོས་སྲུ་བསྐྱྩོད་པ་ལས་

མ་བསྐྱྩོད་པ་དགའ་བར་སམྙ་ནས་མང་པྩོ་ཞྱིག་སླབེས་མེད། ད་

ཆ་ང་ཚྩོ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་དག་ེའདནུ་དང་། དགྩོན་པའྱི་གཡས་

གཡྩོན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྩོད། རང་

ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་གྱི་གྲྭ་ཤག་ནང་རྒྱྱུན་ད་ུལས་བདེ་

པ་བསདྡ་ཡྩོད་པ་དང་། འཇབ་རྩོལ་བཀག་འགྩོག་ཆེད་སྒ ྩོ་དང་

སྒའེྲུ་ཁྲུང་ཚང་མར་ལགྕས་ད་བཙྱུགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་དང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་

ཛ་དག་ཏུ་འགྩོ་བ་དང་། བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འབལེ་བ་དང་ཕན་

ཚྱུན་ཡྱི ད་ཆེས་སླབེས་ཐབས་ནྱི་ར་བ་ནས་རེ་བ་མེད་པར་

གྱུར།”

 ༤༽ གསང་མྱིང་ངག་གཟབ་ས་ྒབ་འབྩོད་པས་

ལན་འདབེས་གནང་དྩོན། “བླ ྩོ་བཟང་ཕྲུན་ཚྩོགས་འཚྩོ་ཞུགས་

རྱིང་རྟག་ཏུ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གླངེ་བ་ 

དང་། ལགྷ་པར་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་

མྩོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྔ་བའྱི་མྱི ་མང་དམར་གསྩོད་

བཏང་བའྱི་ཁག་དྱི་བ ྩོ་བའྱི་ད ྩོན་རྐེན་སྐ ྩོར་རྒྱྱུ ན་ད་ུགླངེ་བ་ 
དང་། ཁྩོང་པས་རྒྱྱུན་ད་ུསྡགུ་བསལྔ་ཆེན་པ ྩོའྱི་ངང་ནས་བརྩོད་

ད ྩོན། ༢༠༠༨ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་། རྔ་བའྱི་མྱི ་མང་ལ་གཞན་ལ་

མེད་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི། དམར་གསྩོད་

ཆེན་མྩོ་ད་ེནྱི་བཟྩོད་ཐབས་བལ་བ་ཞྱིག་རེད།”

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ ་ཁྱབ་

བསྒགས་བདེ་ད ྩོན། ཀྲུང་གྩོ་མྱི ་དམངས་བཅྱིངས་འགྩོལ་

དམག་བྩོད་ལ་བསྐྱྩོད་ནས། ཞྱིང་བན་ཁྱི་ཚྩོ་བརྒྱ་བཅྱིངས་

བཀྩོལ་བཏང་བ་དང་། སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་ལམ་ལྲུགས་

གསར་པའྱི་འྩོག་བ ྩོད་མྱི ་དམངས་ཀྱི་འཚྩོ་བ་གནམ་ས་བ་ླའྩོག་

གྱི་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ཕྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། བད་ེསྐྱྱིད་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་

པའྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རེད་སྩོགས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 

འྩོན་ཀང་། དྩོན་དངྩོས་སྲུ་ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ།ེ བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་

མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་

བྱུས་ལ་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་

འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་རྣམ་པ་མྱི ་འད་

བ་མང་པྩོའྱི་ཁྩོད་ནས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གྱི་ངྩོ་རྩོལ་ནྱི་ཆེས་

དག་པྩོ་དང་། ཆེས་ཡ་ང་ཡྱིད་སྐྱྩོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ད་ེབས་འ་

ཆད་འྲུ་ཐྲུག་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན། གྩོང་གསལ་བྩོད་ནང་ནས་སྤལེ་

བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ད ྩོན་ལས་གསལ་པྩོ་ར་སྤྩོད་བདེ་ཐྲུབ་པ་

ཞྱིག་ནྱི། བྩོད་ནང་གཏན་ལྷྱིང་མེད་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེརྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེདག་

ད ྩོན་དངྩོས་དང་མྱི ་མཐྲུན་པའྱི་ན ྩོར་འཁྲུལ་གྱི་ལམ་ཕྩོགས་

ཤྱིག་རེད། 

 ངྩོས་རང་གསང་མྱིང་ངག་གཟབ་ངག་དབང་

འབྩོད་པས་བཤད་པའྱི་སདྐ་ཆའྱི་ནང་ད ྩོན་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་

ངྩོས་ལེན་དང་སྦྲགས། ངྩོས་རང་གྱི་རྩོམ་ཡྱིག་འདྱི་མཇྲུག་མ་

སྒྱིལ་གྩོང་། ཁྩོང་གྱི་སེམས་ནང་གྱི་སདྐ་ཆའྱི་ནང་ད ྩོན་ད་ེདག་

གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དན་སྐལུ་དང་འབལེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སེམས་

གཏྱིང་གྱི་སདྐ་ཆ་ཉན་རྩོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

 ཁྩོང་ཚྩོའྱི་(རྒྱ་ནག་གཞུང་)བསམ་པར་ང་ཚྩོ ་

མཚྩོན་ཆས་དག་གནྩོན་བདེ་པར་སྐག་གྱི་ཡྩོད་རེད་སམྙ་སྱིད། 

ཁྩོང་ཚྩོ་དངྩོས་གནས་ནྩོར་འཁྲུལ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ 

༢༠༠༨ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་ད་བར་ང་ཚྩོར་ཆེས་དག་པྩོའྱི་དབང་

བསྒྱུར་དང་། གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་མྱི ་འད་བའྱི་ཞྱི་བའྱི་ཞུ་འབྩོད་

ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རྲུང་། ཡྩོངས་རྫྩོགས་མཚྩོན་ཆས་དག་

གནྩོན་བས་ཡྩོད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ང་ཚྩོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་

ད་ེའདའྱི་དག་སྤྩོད་དརེ་སྐག་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཅྱི། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེང་ཚྩོའྱི་

སྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་། ཡྱིད་ཆེས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འཁྩོན་འཛྱིན་སརྔ་ལས་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། བྩོད་མྱི ་སྲུ་

འད་ཞྱིག་འཇྱིགས་སྣང་ལ་བརྟནེ་ནས་ངྩོ་རྩོལ་མཚམས་འཇྩོག་

གམ་འདྩོར་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་མྱི ་སྱིད་པ་རེད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱི་ན ྩོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི། དྩོན་ངྩོ་མར་རྒྱྱུས་ལྩོན་

མྱི ་བདེ་པ་དང་། ད་ེབས་བ ྩོད་ལ་འཛྱིན་པའྱི་དག་པྩོའྱི་སྱིད་

བྱུས་འགྱུར་བ་མྱི ་གཏྩོང་བ་ད་ེརེད། ང་ཚྩོར་ཡག་པྩོ་བས་ན། 

ང་ཚྩོ་ཡང་མྱི ་རེད། ང་ཚྩོས་བསམ་གཞྱིགས་བདེ་ཐྲུབ། ཡྱིན་

ཡང། ང་ཚྩོར་དག་གནྩོན་ལག་བསྟར་བས་པས། ང་ཚྩོས་ངྩོ་

རྩོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། གལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ང་ཚྩོར་

བསམ་ཤེས་ཐྲུབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མེད་པ་དང་། དམག་

དཔྲུང་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་མ་བས་ཚེ། ངྩོ་རྩོལ་གྱི་

ལས་འགུལ་ནམ་ཡང་མཚམས་འཇྩོག་བ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་དང་། ང་

ཚྩོ་ཀྱིརྟྱི་དགྩོན་པའྱི་ན་གཞྩོན་དག་ེའདནུ་ཚྩོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འཛྱིན་པའྱི་དག་ཁ་གཏད་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་དངུ་ཡང་འདྩོར་

མེད། གྲྭ་ཕྲུག་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚྩོས་རྒྱྱུན་ད་ུརདེ་མྩོ་རདེ་པའྱི་སབྐས་

སྲུ་ཡང་། རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གྱི་བ་སྤྩོད་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་རྩོལ་གྱི་

རྣམ་པ་སྟ ྩོན་གྱི་ཡྩོད།”

 (༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་

ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ད་ུ “མྱི་རྱིགས་གཞྩོན་སྐྱསེ་འགྩོ་ཁྱིད་སྦྩོང་བརར་

ཚྩོགས་འད་ུ”ཞེས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་རྒྱ་ཡྱིག་ཐྩོག་སྤལེ་

བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ད་ེབ ྩོད་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཡྱིན།)




