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༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རང་དབང་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ 
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
རང་དབང་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྐའུྱི་གསུང་སྒྱུར་གངླ་རྱི་བ་
དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་དང་ཀདླ་རའྱི་ཚན་
རྱིག་པ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆྱི ་ཌེ་ཝྱི་ཌྱི་
སན་ལགས། ཨ་རྱིའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁབ་སྟ ྩོན་པ་གྲགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་གརེ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེབཞསེ་འདགུ སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བསྟྱི་གནས་ཁང་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། བར་ེབའྱི་
སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ ་རྣམས་ལ་ཐྩོག་མར་ངྩོས་རང་ལུས་པ ྩོའྱི་
འཕ ྩོད་བསྟནེ་གྱི་རྐནེ་པས་ཐངེས་འདྱིར་དངྩོས་སུ་བཅར་
ནས་གལ་ཆེའྱི་གཟངེས་རྟགས་ད་ེབཞྱིན་དང་ལེན་ཞུ་
མ་ཐུབ་པར་བླ ྩོ་འགྩོད་ཧ་ཅང་བྱུང་། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་སནྨ་
པས་ངྩོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་རསེ་ངལ་གསྩོ་ཏ ྩོག་

ཙམ་རྒྱག་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་བར་བརྟནེ་བཅར་
མ་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་མྱིན། 
འྩོན་ཀང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་ལ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་གནང་སབྐས་ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་དཀྱུས་
མ་ཞྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྱིན།  འྩོན་ཀང་ངྩོས་ལ་
ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་
ངྩོས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། འཁྩོན་འཛྱིན་སེལ་བའྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་སུྐན་ཆེད་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་ཞུས་
ཐུབ་པ་དརེ་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སབྐས་དརེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང། 
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཐེངས་འདྱིར་ཡང་ཁྱེད་
རྣམ་པས་ངྩོས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་དང་བཟང་སྤྩོད་
གྩོང་སྤལེ་ཐྩོག་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་ཞུ་ཐུབ་པ་དརེ་
ངྩོས་ལེན་གནང་ནས་ངྩོས་ལ་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གནང་བར་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་བྱུང་། 

ངྩོས་རང་མ་འཆྱི ་བར་ད་ུརང་དབང་ཐྩོག་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་གང་ཡྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རང་དབང་ནྱི་གཞྱི་
རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་དབང་མེད་
ན་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་སྩལ་གྩོང་ནས་གྩོང་ད་ུསྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་
གྩོ་སབྐས་མེད། མྱི ་སྒརེ་གྱི་རང་རང་སྩོ་སྩོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་
ཀྱི་རལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་མ་ཐུབ་ཚེ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དཀའ། འྩོན་ཀང་རང་དབང་བརྩོད་སབྐས་
རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ལ་སྦྩོར་རྒྱྱུ འྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་གྩོང་
སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་ལ་ནམ་ཡང་བརྩོད་ཀྱི་མེད། 
མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བམས་བརེ་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་རང་དབང་དང་མང་
གཙྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་སྐད་ཆ་ཤྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རང་དབང་དང་མང་གཙྩོ་ནྱི་
ང་ཚྩོ་སྐྱསེ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་ཐྩོབ་ཐང་ད་ེདག་རང་ཆས་སུ་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་
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ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་གཉྱིས་ཡྩོད། 
དང་པ ྩོ་ད་ེནྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་
བས་ནས་གུྲབ་ད ྩོན་ད་ུགཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་
ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་
ང་ཚྩོ་མའྱི་བམས་བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བ་
དང་།  ཕྩོགས་གཞན་ནས་གལ་ཏ་ེང་ཚྩོ་དསུ་རྟག་ཏུ་
ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཞ་ེསངྡ་། འཇྱིགས་སྣང་སྩོགས་ཀྱི་འྩོག་འཚྩོ་
བ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལའང་གནྩོད་སྐྱྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེབམས་
བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་དསེ་ལུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལའང་ཕན་
གྱི་ཡྩོད། གནས་སྟངས་འདྱི་ནྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་དངྩོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་སྤྩོད་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་རེ་བ་རྒྱག་
ས་གཅྱིག་ཡྩོད།  གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་རེད། དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་མྱིའྱི་ནང་སེམས་བརྒྱྱུད་གྩོང་
སྤལེ་དང་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མེད། 
རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་སྐད་ཆ་ཤྩོད་
སབྐས་ཆྩོས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་ཀྱི་སདྐ་
ཆ་བཤད་ན་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ཆྩོས་ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་ཡང་ཡྩོད། 
ཆྩོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཁྩོད་དའུང་དང་པྩོ་བརྩོད་ན་སབྐས་
རེ་ཆྩོས་པ་ཐ་ཤལ་ད་ེའདའང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ནང་

གྱི ་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་
ཐང ་གྩོང ་མཐྩོར ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་
ལམ་ད་ེདག་ཆྩོས་པ་
ཡྱིན་མྱིན་དང་ཆྩོས་
ཁས་ལེན་མྱི ་ལེན་
ཚང་མར་རྱིས་མེད་
ཐྩོག་ནས་ཁྱབ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། 
རྱིས་མེད་ཀྱི་ལ་ྟཚྱུལ་
ད་ེརྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱྱུན་
ནས་དར་ཡྩོད། རྒྱ་
གར་གྱི ་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་
རྱི ག ་ག ཞུང ་ནང ་
རྱི ས ་ མེད ་བརྩོད ་
སབྐས་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་འདདུ་བདེ་དགྩོས་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཆྩོས་ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་ལའང་གུས་
བརྱི་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་ལ་ྟཚྱུལ་ད་ེརེད། ལ་ྟཚྱུལ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་
བསམ་པར་དངེ་སབྐས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་
ཧ་ཅང་འབལེ་བ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་
ད་ེརྱིས་མེད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡྱིན། ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་
ནང་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་

ཐབས་ལམ་ སྐ ྩོར་འཇྩོག་དགྩོས། ད་ེནྱི་ཆྩོས་ལུགས་
ལ་མ་བརྟནེ་པར་ཚན་རྱིག་གྱི ་གུྲབ་ད ྩོན་གཞྱིར་བཞག་
དགྩོས། དརེ་བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་གྱི་
རྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་
གླངེ་བས་ནས་མཐར་ང་ཚྩོས་སེམས་དང་སྩོག ཅསེ་
པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བས་པ་རེད།  
དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་དང་ལནྷ་དངུལ་
ཕན་བུ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱིས་སེམས་དང་སྩོག་གྱི་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ལ་སྦྱིན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་
ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི་ནང་གྱི ་བཟང་པྩོའྱི་རྱི ན་ཐང་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོར་
བརྱིས་སྟ་ེབསྟྱི་གནས་ཁང་གྱིས་གནས་སབྐས་རྱིང་ཚྩོད་
ལའྟྱི་ཚྱུལ་ད།ུ གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ནང་སེམས་
རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་ མཐྩོར་
གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། 
རྱིང་མྱིན་ང་ཚྩོས་དངྩོས་སུ་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་བར་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་འཇྩོག་རྒྱྱུ འྱི་བསླབ་གཞྱི ་རག་
ཟྱིན་ཞྱིག་གཏན་འབབེ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཐངེས་འདྱིར་ཁྱདེ་རྣམ་པས་ངྩོས་ལ་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་གནང་བ་དསེ་ལས་དྩོན་ཐྩོག་ད་དངུ་ཤུགས་



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

རྒྱག་རྒྱྱུར་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་འཕར་མ་ཞྱིག་སྐྱསེ་བྱུང་། དརེ་
བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་སླར་ཡང་བསྔགས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་ངྩོས་
ཀྱིས་གྲྩོགས་པྩོ་གྲྩོགས་མྩོ་རྣམས་ལ་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་
ཆེད་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚྩོ ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་
རེད། ང་ཚྩོ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་
བཟང་ད་ུབཏང་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་
བསུྐན་རྒྱྱུའྱི་ཐད་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 
 ཁྩོར་ཡུག་ཡང་དའེྱི་ཁྩོངས་སུ་ཚྱུད་དགྩོས།  
སྐབས་རེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་སྐབས་ང་
མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་གང་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད་བསམས་ནས་
སེམས་ཤུགས་ཆགས་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེའད་མ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ད་ུལས་འགུལ་
ཐྩོག་མ་ད་ེམྱི ་སྒརེ་ནས་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་མ་གཏྩོགས། 
གནམ་ཐྩོག་དང་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས། 
ད་ེབཞྱིན་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་ནས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མ་རེད། དང་
པྩོ་མྱི ་སྒརེ་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་འགྩོ་བཙྱུགས། ད་ེནས་
རང་གྱི་ནང་མྱི ་དང་ཁྱྱིམ་མཚེས། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོར་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དང་མཐར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལ་
ཤུགས་ཐབེས་རྒྱྱུ ་རེད། འདྱི་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོད་སེམས་དང་
ཡྱིད་ཆེས་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ།།

བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༣ འཁྩོད་པའྱི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ 

འྩོས་བསྡའུྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ 
ཁག་ལ་གསལ་བཤད་མདྩོ་ཙམ།

༄༅། །འདྱི་གར་དབུས་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
བཏང་གནས་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་
རྣམ་པས་ཐྩོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་
ཐད་འགན་ཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལ་སྙྱིང་ནས་བསགྔས་
བརྩོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་ད་ལམ་
བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱི ་མཚན་ཐྩོག་ནས་
བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་
གཞྱི ་དང་ད་ེའབལེ་ལམ་སྟ ྩོན་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྩོགས་
ཚྱུལ་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་བཏྩོན་པའྱི་ཐད་གསལ་
བཤད་མདྩོ་ཙམ་ཞུས་ན།  འདྱི་ག་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་
ནས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་བཟྩོ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་
གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་དང། 
ལགྷ་པར་འྩོས་སྒྱིག་ད ྩོན་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ཁག་གྱི་
འབུ་ད ྩོན་གསལ་བཀྲྩོལ་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། དྩོན་ཚན་དའེྱི་ནང་གསེས་
དགུ་བའྱི་ནང་། “སྱིད་སྐྱྩོང་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འྩོས་
བསྡུ་ནམ་ཡྱི ན་ལ་དབུས་འྩོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྩོས་
གཞྱིར་ཞུགས་མྱི ་དང། དའེྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་འྩོས་བསྡ་ུ
དང་འབལེ་བའྱི་དྱིལ་བསྒགས་ཀྱི་འགྲྩོ་གྲྩོན་ཚད་གཞྱི ་
གཏན་འབབེས་དང་། རྱིས་ཁ་འབུལ་ཕྩོགས་དང་། དྱིལ་
བསྒགས་བདེ་ཕྩོགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཁ་གསལ་བདེ་
དགྩོས།” ཞསེ་པའྱི་འབུ་ད ྩོན་འྩོག ལམ་སྟ ྩོན་གནང་བ་
དསེ་སྨྲ་བརྩོད་དང་དྱིལ་བསྒགས། འད་ུའཛྩོམས་དང་
ཁྱབ་བསྒགས་སྩོགས་གང་གྱི་རང་དབང་འཕྩོག་མེད་པ་
མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ད ྩོན་ཚན་གང་
ལ་ཡང་མྱི ་མཐུན་པ་ཆགས་མེད།

 འདྱི་ག་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་ལ་ཚྩོགས་པ་ངྩོས་
ལེན་བདེ་ཆྩོག་པའྱི་འགན་དབང་ཞྱིག་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་གང་ལ་མེད་པར་བརྟནེ། བཀའ་སྤྱི་
གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེས་ྔནས་ངྩོས་ལེན་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་
པ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ ྩོ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངྩོས་ལེན་ཡྩོད་པར་
གཞྱི ་བཞག་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ལས་འདྱི་ནས་གང་
དན་གྱིས་སབྐས་འཕལ་ཐག་གཅྩོད་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་
མཁྱནེ་ཆྱུབ་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  སྤྱིར་དབུས་འྩོས་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ནྱི་འྩོས་སྒྱིག་ཁག་ལ་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་མཁན་
དང་། འྩོས་སྒྱིག་དང་འགལ་འད་ུབྱུང་ཚེ་ཐག་གཅྩོད་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། སྒྱིག་འགལ་གང་བྱུང་
ལ་ཞུ་སྦྩོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པའྱི་བ་བཞག་ལ་ཞུགས་
མྱི ་ཆྩོག་པ་ཁྱིམས་ལུགས་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་
མཁྱནེ་དགྩོས་པའྱི་གནད་ཀྱི་ད ྩོན་པ ྩོར་ཡྱིན་པས་ད་ེད ྩོན་
དགྩོངས་འཇགས་དང་།  ལར་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་བཙན་བྩོལ་བ་ཞྱིག་གྱི ་
གནས་སྟངས་གཞྱི ་ལ་བཞག་ཡྩོད་པ་ལས་རང་བཙན་
ཡྩོད་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཇྱི་བཞྱིན་བསྡརུ་ཐབས་
མེད་པ་ཞར་བྱུང་ད་ུཁྱནེ་པར་མཛྩོད།  འབྱུང་འགྱུར་
ད་ེའབལེ་བསམ་ཚྱུལ་ཡྩོད་ཚེ་བརྒྱྱུད་ལམ་མང་པྩོ་འགྲྩོ་
མ་དགྩོས་པར་ཐད་ཀར་འབལེ་ཡྩོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་འབལེ་གཏུགས་གནང་གལ་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
བཤད་ད།ུ དབུས་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ ༡༠ ཚེས ༢༦ ལ། །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 6

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཚྩོགས་ཁག་བཞྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་སྦྲགས་ 
གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༢ བྩོད་ཟླ་དགུ་པའྱི་ཚེས་ 
༢༢  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ལ་ྷབབ་དསུ་
ཆེན་ཉྱིན་དང་སྟབས་བསྟནུ། བར་ཁམས་རྩོང་པ ྩོ་ཤྩོག་ཀ་
ཕདེ་བརྒྱད་དང་། བར་ཁམས་སྩོག་ཤྩོད། བར་ཁམས་
ཁྱི་ར ྩོ། ར་སར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་མདྩོ་སྟ ྩོད་ཆྩོལ་ཁའྱི་
དབུས་རྒྱྱུན་བཅས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ།  ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་
ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟ།ེ སྒྩོལ་དཀར་
ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།  མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་
རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་
བརྟནེ། གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཁག་གཉྱིས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་སྩོང་། 
 དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད ྩོ་ཆྱུ ་ཚྩོ ད་ 
༧།༣༠ ཙམ་ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབྐས་རྣམ་
གྲྲྭའྱི་སྤན་རྒྱ་སྤ ྩོས་སྣ་ེདང་། ཚྩོགས་ཁག་བཞྱི་སྩོ་སྩོའྱི་

ཚྩོགས་གཙྩོ་རྣམས་ནས་སྤ ྩོས་སྣ་ེབཅས་ཀྱིས་སྔ ྩོན་བསུས་
ཏ་ེགཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་མྱི ་འཇྱིགས་སེངའེྱི་ཁྱི་འཕང་
མཐྩོན་པ ྩོར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས། ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ཚེ་དབང་སུྒབ་བཞག་མཛད་རྱིང་། མང་
ཚྩོགས་ནས་ཐྩོག་མར་རྒྱྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་། པཎ་
གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གསྩོལ་འདབེས། གུ་རའུྱི་གསྩོལ་
འདབེས། ༸རྒྱལ་བའྱི་འཁུངས་རབས་གསྩོལ་འདབེས་
བཅས་གསུངས། ད་ེརསེ་དངྩོས་གཞྱི་བཀའ་ཆྩོས་སེམས་
བསྐྱེད་དང་ཚེ་དབང་གྱི ་གསྩོལ་འདབེས་སྐབས་ཁྱི་ར ྩོ་
ཞབས་དུང་ཆྩོས་དབང་གྲགས་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
གཅྱིག ཚྩོགས་ཁག་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་རྣམས་
ཀྱིས་མཇལ་བཅར་ཞུས། ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།    ད་རྱིང་འདྱིར་ལ་ྷ
བབ་དསུ་ཆེན།  ཞསེ་སྟ ྩོན་པའྱི་དསུ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་དའུང་བརྱི་
སྩོལ་ཡྩོད་པ་འད། དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་
བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་སབྐས་དང་བསྟནུ་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་

བར་ཁམས་རྩོང་པ ྩོ་ཤྩོག་ཀ་ཕདེ་བརྒྱད་དང་། བར་
ཁམས་སྩོག་ཤྩོད།  བར་ཁམས་ཁྱི་ར ྩོ། ར་སར་རྟནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་མདྩོ་སྟ ྩོད་ཆྩོལ་ཁའྱི་དབུས་རྒྱྱུན་བཅས་ཚྩོགས་
ཁག་ད་ེདག་གྱིས་སྒྩོལ་དཀར་གྱི་ཚེ་སུྒབ་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེརྱིང་བརྟན་བཞུགས་སྦྱིན་
བདག་འདསུ་སྡ་ེདང་བཅས་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ར་སར་
གཉུག་མར་གནས་པའྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་དང་གླ ྩོ་བུར་
ད་ུལགྷས་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི་མྱི ་སྣ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ད་ེས་ྔསངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་འབལེ་བ་
མེད་མཁན་ཡེ་ཤུའྱི་ལུང་པ་ནས་མྱི ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 
གཞན་ཡང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཨ་རྱི ་ནས་མྱི ་སྣ་གྲགས་ཅན་
ཁག་གཅྱིག་ང་ཚྩོ་སང་གནངས་ཐུག་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་བདེ་
རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེས་ྔངྩོས་རང་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཚྩོགས་པས་སདྐ་
བཏང་བ་ལརྟ་ཚར་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད།  དརེ་བརྟནེ་ད་ེ
རྱིང་ཁྱདེ་ཚྩོས་འདྱིར་བ ྩོད་པས་སགྔས་ཀྱི་ཆྩོ་ག་བཏྩོན་པ་
མཐྩོང་ཐངེས་དང་པ ྩོ་ཡྱིན་འགྲྩོ། འགྲལེ་བརྩོད་གང་ཡང་
མ་བརྒྱབ་ན་བལ་ྟམྩོ་བལསྟ་པའྱི་བཟྩོ་འད་རེད། འགྲལེ་
བརྩོད་བརྒྱབ་ན་མགྩོ་རྙ ྩོག་འཐྩོན་ཡྩོང་གྱི་རེད། བྩོད་ལ་
ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་འདྱི་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་དང་
ཐུན་མྩོང་བ་ཡྱི ན་པ་སྩོ་ཐར་གྱི་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ཉམས་སུ་
བངླས་ཡག། ད་ེབཞྱིན་གཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་
ཉམས་སུ་བངླས་རྒྱྱུ ། ལགྷ་མཐྩོང་ཐྩོག་ནས་བང་ཕྩོགས་
སྩོ་བདནུ་ཉམས་སུ་བངླས་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ཐུན་མྩོང་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད།    ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་གཅྱིག་འདྱི་
ལེགས་སྦར་གཞུང་ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་
གྱིས་མ་གུྲབ་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་གསུངས། ད་ེདང་འབལེ་
ནས་བདག་པས་གཞན་གཅསེ་པའྱི་བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རལ་བཏྩོན་ནས་
གསུངས་ཡྩོད། བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྩོད་པ་ཕྱིན་དུག་
གྱི་ཉམས་ལེན་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་གནྩོད་པ་
མྱི ་བདེ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཕན་གདགས་རྒྱྱུ །  བང་ཆྱུབ་
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སེམས་པའྱི་ཚྱུལ་ཁྱིམས་བརྩོད་སྐབས་གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་
ཅན་ད ྩོན་བེད་ཀྱི་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ཟརེ་ཡག་འདྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། རང་དྩོན་ཡྱིད་བདེ་བསྡ ྩོམས། བཟྩོད་པ། 
བརྩོན་གུྲས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ། བསམ་གཏན་
དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྩོངས་སུ་གསང་སགྔས་ཀྱི་ཆྩོས་འཁྩོར་
བསླབེས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། མདྩོར་ན་གཞྱི་ལགྷ་ཟུང་འབལེ་
གྱི་རྣལ་འབྩོར་བསུྒབ་ཡག་ཐུན་མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་མྱིན་
པ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཐུན་མྩོང་མྱིན་པ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ཕ་
རགས་ཀྱི་དབ་ེབ་འབདེ་ནས་དཔརེ་ན།  ང་ཚྩོར་སད་
དསུ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་ང་ཚྩོ ་
ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབྐས་ལ་
དབང་པ ྩོའྱི་ཤེས་པ་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་ད་ེདག་དགག་གྱི་ཡྩོད། 
དའེྱི་གནས་སབྐས་ལ་བསམ་བླ ྩོ་འད་མྱིན་འཁྩོར་མཁན་
གཅྱིག་ཡྩོད། ཡྱིད་བླ ྩོར་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་། སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་
མངྩོན་ད་ུགྱུར་སྐབས་ཡྱི ད་བླ ྩོ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་
རགས་པའྱི་གནས་སབྐས་གཅྱིག་བས། སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་
དགག་ནས་ཡྱིད་བླ ྩོ་རྐང་རྐང་ཡྩོད་སབྐས་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་ཤེས་
པའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེཏ ྩོག་ཙམ་ཕ་ར་ུཕྱིན་པ་རེད། གཉྱིད་ཐུག་
པ ྩོ་ཁུག་སབྐས་རྨྱི་ལམ་མེད་པ་བས་ནས་ཡྩོད་སབྐས་ཀྱི་
ཡྱིད་བླ ྩོ་ད་ེལས་ཕ་ར་ུཕྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་བས་གནས་
སབྐས་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་ཤེས་པ་ད་ེལས་ཕ་ར་ུཕྱིན་པ་རེད། ཕ་
ཤྩོས་ད་ེའཆྱི ་བའྱི་གནས་སབྐས་རེད། ནམ་རྒྱྱུན་ད་ེའད་
ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་གྲྩོངས་ནས་སྤྱིར་བཏང་སནྨ་བཅྩོས་
ཀྱི་ལམ་ནས་སྙྱིང་གྱི་བདེ་ལས་དགག་འགྲྩོ་སབྐས་ཁག་གྱི་
རྒྱྱུ ་བ་དགག་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཀདླ་པའྱི་བདེ་ལས་
དགག་ནས་འཆྱི་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཡྩོངས་
གྲགས་སུ་ལུས་ཀྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་རྩོགས་ནས་མེད་
པར་བས། ལུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་པ་རགས་པ་ད་ེ
དག་མེད་པ་བས། སགྔས་ཀྱི་གཞུང་དང་ལགྷ་པར་ད་ུ
སགྔས་བ་ླམེད་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཤེས་པ་རགས་པ་ད་ེདག་
དགག་ཟྱིན། ཕ་བ་ད་ེདག་ཀང་དགག་ཟྱིན། འྩོན་ཀང་
ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་ད་ེཡྩོད་པ་གསུངས། ད་ེཡྩོད་པའྱི་རྟགས་
མཚན་ད་ུམྱི ་འགའ་ཤས་འཆྱི ་ཚར་ནས་ཉྱིན་མང་པྩོར་
ཕུང་པ ྩོ་རྙྱིང་པ་མ་ཆགས་པ་བས་ནས་ཕུང་པ ྩོ་སྩོས་པ་
བས་ནས་བསདྡ་པ་ད་ེའད་ཡྩོང་། མྱི ་འགའ་ཤས་ཉྱིན་

གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའད། འགའ་ཤས་བདནུ་ཕག་གཅྱིག 
རྱིང་བའྱི་གྲས་ད་ེཚྩོ ་བདནུ་ཕག་གསུམ་ཙམ་དང་ཡང་
སྐབས་རེ་བདནུ་ཕག་བཞྱི ་ལྔ་ད་ེའད་སྡ ྩོད་མཁན་ཡྩོང་
བཞྱིན་འདགུ སྤྱིར་བཏང་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད།  དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་
ད ྩོ་སྣང་བས་ནས་ང་ཚྩོ་ནམ་རྒྱྱུན་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་
ཚྩོའྱི་ཀདླ་པའྱི་ནང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་མེད། 
ཀདླ་པའྱི་བ་བ་ཡྩོད་མེད་ཐྩོག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བདེ་ཡག་
གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགྩོ་ཚྱུགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚྩོའྱི་
གྲས་ད་ེཤེས་པ་ཕ་མྩོ་གཅྱིག་ཡྩོད་པའྱི་རྟགས་རེད། ཉ་ེ
ཆར་ངྩོས་རང་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནཱ་སྱིག་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཀུམྦྷ་མེ་
ལར་ངྩོ་ཤེས་ཧྱིན་དའུྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་ཁྩོང་གྱིས་
དརེ་ཤྩོག་ཟརེ་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁྩོང་ས་ྔམྩོ་ནས་ངྩོས་ཀྱི་
ངྩོ་ཤེས་རེད། ཁྩོང་ལ་དབུ་མའྱི་ལ་ྟབ་ཧ་ཅང་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་
ཡྩོད། དྩོ་སྣང་ཡྩོད། ངྩོས་གཉྱིས་ནང་ཚགས་ཡྱིན། 
སྐབས་དརེ་ཁམས་གསུམ་ཟརེ་བ་ད་ེགང་འད་རེད། 
འདྩོད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས།  གཟུགས་མེད་ཁམས། 
ཞསེ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀས་འདྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། མུ་སྟགེས་
པས་ཀང་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཁམས་གསུམ་ཡྩོད་པའྱི་སུྒབ་
བདེ་གང་ཡྩོད། ཅསེ་ཁྩོང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྩོང་ལ་
གསུང་རྒྱྱུ ་མྱིན་འདགུ ངྩོས་ལའང་གསལ་པྩོ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་
མེད། ཤེས་པ་ཕ་རགས་དང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་ད་ེའདའྱི་

ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་ན་མ་གཏྩོགས་གཞན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་མེད། རྒྱྱུའྱི་གནས་སབྐས་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ཤྱིག་ཡྩོད་
པ་ཡྱིན་དསུ།  སགྔས་བ་ླམེད་ནས་གསུངས་པའྱི་ཤེས་པ་
ཕ་རགས་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་བཏང་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་
པས་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ྔལ་དམྱིགས་ནས་ད་ེལ་གཙྩོ་བ ྩོར་ད ྩོན་
ད་ུགཉརེ་མཁན་གྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག  སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པས་
འདྩོད་ཡྩོན་ལྔ་ལ་བླ ྩོ་འཕ ྩོ་བ་ད་ེབསྡ ྩོམས་ནས་ཡྱི ད་བླ ྩོའྱི་
སྟངེ་ནས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ང་ེཛྱི ན་བསུྒབས་ནས་ད་ེ
འདའྱི་ཤེས་པའྱི་གནས་སབྐས།   དའེྱི་ནང་ནས་ཀང་
རྱིམ་བཞྱིན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས།  རྣམ་ཤེས་མཐའ་
ཡས། བླ ྩོ་ཕ་ར་ུཕ་ར་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོད། རྒྱྱུའྱི་ཁྱད་
པར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྩོད་དསུ་འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཁམས་
གསུམ་ད་ེའད་ཞྱིག་འགྲྩོ་གྱི་མེད་དམ། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་
ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེཙམ་མ་གཏྩོགས་རྒྱྱུ ་མཚན་གཞན་ཤྩོད་
རྒྱྱུ ་མྱིན་འདགུ  ཁྩོང་ལ་ཞ་ེདག་གསུང་རྒྱྱུ ་མྱིན་འདགུ 
ཁྩོང་ལ་དའེྱི་སྐ ྩོར་དམྱིགས་བསལ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་མེད། ཅསེ་
གསུངས་བྱུང་། ད་ེནས་ངྩོས་གཉྱིས་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕྱི་ཡྩོད་པའྱི་
སུྒབ་བདེ་སྐ ྩོར་སདྐ་ཆ་བྱུང་། ཁྩོང་གྱིས་ལམ་སེང་སྐྱ་ེབ་
ས་ྔམ་དན་པའྱི་དན་པ་འདགུ ད་ེབཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ནང་
དའུང་ད་ེའད་གསུངས་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་སླ ྩོབ་མའྱི་ནང་
དའུང་ད་ལ་ྟཁྩོང་གྱི་སླ ྩོབ་མ་ཡྱིན་པ་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མའང་ཁྩོང་
གྱི་སླ ྩོབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དསེ་ཁྩོང་གྱི་གདྩོང་
གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ནམ་རྒྱྱུན་ཁྩོང་གྱི་ཕངེ་བ་ཞྱིག་གྩོན་
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སྡ ྩོད་ཀྱི་རེད། ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ད་ེགཅྱིག་དང་གཉྱིས་བས་
ནས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཁྩོང་གྱིས་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མ་
ཡྩོད་པའྱི་སུྒབ་བེད་ད་ུསྐྱེ་བ་སྔ ྩོན་མའྱི་དན་པ་ཡྩོད་པ་
བཀྩོད་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ནམ་རྒྱྱུན་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕྱི་མྱི ་
འདྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་ཕུ་གུ་ད་ེསེམས་འཁུགས་
འདགུ་བསམས་པ་མ་གཏྩོགས།  གཞན་ད་ེཙམ་དྩོ་སྣང་
བདེ་ཀྱི་མེད། ཞྱིབ་ཚགས་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ན།  ཕ་མ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕྱི་མྱི ་འདྩོད་
མཁན་ད་ེའད་ལའང་ཕུ་གུ་སྐྱ་ེབ་ས་ྔམ་དན་མཁན་ད་ེའད་
ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ངྩོས་ཀྱིས་དངྩོས་སུ་ཧྱིན་དའུྱི་ཁྱྱིམ་
ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་ཕུ་གུ་གཉྱིས་དང་ཐུག་མྩོང་། སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་
མ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་དན་བཞྱིན་འདགུ གཉྱིས་ཆ་བུ་མྩོ་
རེད། བུ་ཚྩོ་སམྤ་ཤྩོར་ཡག་རེད། གཉྱིས་ཀ་བུ་མྩོ་རེད། 
བུ་མྩོ་ཚྩོས་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མ་དན་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆེ་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ 
ཡང་བྩོད་ནས་ཡྩོང་བའྱི་བུ་གཅྱིག་ཡྩོད་ཁྩོས་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མ་
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་དན་བཞྱིན་འདགུ ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་
མ་དན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན། སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མའྱི་ལུས་དང་ད་ལའྟྱི་
ལུས་གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ལུས་ལ་བརྟནེ་པའྱི་ཤེས་པ་ད་ེལུས་གསར་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་སྟབས་ཤེས་པ་ཁག་ཁག་གཅྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས། 
ཡྱི ད་བླ ྩོ་ཕ་བའྱི་སྟངེ་ནས་རྒྱྱུ ན་མཐུད་ནས་ཡྩོང་སྡ ྩོད་
མཁན་གཅྱིག རྣམ་ཤེས་མྱིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །ཉརེ་
ལེན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་འགུྲབ། །ཅསེ་པ་ལརྟ།  ད་ེ
འདའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་ཀང་ད་ེརྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་
ལ། དངྩོས་སུ་སྐྱ་ེབ་སྔ ྩོན་མ་དན་མཁན་ལ་འགྲལེ་བཤད་
དའེྱི་སྟངེ་ནས་བཤད་ན་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ལ་ཕན་རླབས་ཆེ་བ། 
གཞན་ཡ་མཚན་མཚན་བས་ནས་འཇྩོགས་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཡང་ན་ཕུ་གུ་དའེྱི་ཀདླ་པ་ཐང་ཐང་མེད། ཅསེ་ཟརེ་ནས་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། སགྔས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཤེས་པ་ཕ་རགས་
མང་པྩོ་ཞྱིག་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་ཤེས་པ་ཕ་མྩོ་དའེྱི་སངྒ་
ནས་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་ཡྩོད།   ང་ཚྩོ་ནམ་རྒྱྱུན་
ཡྱིན་ན་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཤེས་པ་རགས་
པའྱི་སངྒ་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལས་ཤེས་པ་ཕ་མྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་གྱི་མེད། ཤེས་པ་ཕ་མྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་
ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་བར་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་

ཕན་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་རགས་པ་གླ ྩོ་བུར་
བའྱི་ཤེས་པ་ད་ེདག་དགག ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་ཤེས་པ་
དསེ་ཡུལ་འབདེ་རུང་གྱི་རྣམ་པར་གསལ་བར་བསྐྱསེ། 
དའེྱི་ཐྩོག་ནས་གཉུག་མའྱི་ཤེས་པ་ད་ེདགེ་སེམས་ལ་སྐྱ་ེ
ཡག་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་ཉམས་ལེན་བདེ་ཡག་
གཅྱིག་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། བསམ་བླ ྩོ་ད་ེལརྟ་བཏང་ན་ད་ེཚྩོའྱི་
གྲས་ཁྱད་མཚར་པྩོ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་གྲྩོགས་
པ ྩོ་ཚྩོར་འགྲལེ་བཤད་ད་ེའཁུགས་ཆ་དྩོད་པ་ཡྩོད་པ་ཤྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། ལས་ས་ླཤྩོས་ད་ེའཆམ་འཁབ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། 
འཆམ་དརེ་བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་རེད། ཅསེ་ཡ་མཚན་པྩོ་བས་
ནས་བལ་ྟགྱི་ཡྩོད། བྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ངྩོ་མ་ད་ེའགྲལེ་བཤད་
རྒྱག་དགྩོས་བྱུང་ན་རྙ ྩོག་ཁ་ཚ་པ ྩོ་རེད། རྙ ྩོག་ཁ་ད་ེང་ཚྩོ་
བ ྩོད་པ་ཚྩོས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ལ། བྩོད་པས་ཤེས་པ་
ཞྱིག་ཀང་མྱིན། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ད་ེཚྩོས་དངྩོས་གནས་
དང་གནས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་
དཔྱད་པ་བས་ནས་མྩོང་བ་མངྩོན་ད་ུའགྱུར་བ་ད་ེའདའྱི་
ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་
ཡྩོད། གང་ལརྟ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྒྩོལ་དཀར་གྱི་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་རྒྱྱུ ་བས།  ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཡར་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་གྱི་ཡྩོད་སྟབས་འབུལ་བ་བསྐྱག་ནས་
བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་ནའང་ངྩོས་ནས་ཀང་ཁྱདེ་ཚྩོར་
མར་ཚེ་དབང་བཀུར་ཡྩོད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད།  ད་ེ
རསེ་ཚེ་དབང་མ་སྩལ་གྩོང་སླར་ཡང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།  བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་སུའང་ད་ེལ་ྟབུའྱི་པཱ་
ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་པའྱི་འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་དང་
མདྩོར་ན་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
ཐྩོག་ལ་ད ྩོན་དམ་པའྱི་མངྩོན་པ་ཟརེ་ནའང་འད། མངྩོན་
པ་གྩོང་མ་ཟརེ་ནའང་འད། གང་ལརྟ་མཛྩོད་དང་ཀུན་
བཏུས་ལ་མངྩོན་པ་གྩོང་མ། ཞསེ་གསུང་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད། 
འདྱིར་ད ྩོན་དམ་པའྱི་མངྩོན་པ། ཞསེ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་
གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ལ་དར་སྩོལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ད་ེ
ཡང་གཙྩོ་བ ྩོ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོའྱི་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་
དྱིན་རེད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་ཁྩོང་དསུ་རབས་ ༧།༨ 
ནང་ན་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་ཆགས། དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བ ྩོད་ཀྱི་བཙན་པྩོ་ཁྱི་སྩོང་སྡ་ེབཙན་

གྱིས་བ ྩོད་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ྷཁང་བཞངེས་རྒྱྱུ ་
ཙམ་མྱིན་པར། དྩོན་དམ་པའྱི་ནང་གྱི་ལ་ྷཁང་བཞངེས་
རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་དགྩོངས་ནས་ད་ེཡྩོང་བར་ཚད་
གུྲབ་ཀྱི་སྐྱ་ེབུ་ཞྱིག་དགྩོས་སྟབས། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་
དར་གསྩོ་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དགྩོངས་འགྲལེ་
མང་པྩོ་རྩོམ་མཁན་གྱི་མཁས་པ་འཐྩོན་སའྱི་བསྟྱི་གནས་
ཡག་ཤྩོས་ད་ེན་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་ཆྩོས་
རྒྱལ་ཚངས་པ་ལའྷྱི་མེ་ཏ ྩོག་གྱིས་ན་ལེནྡྲ་རང་ནས་མཁས་
པ་ཞྱིག་གདན་འདནེ་ཞུ་དགྩོས་པ་འདགུ་དགྩོངས་ནས་
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བ ྩོད་
ད་ུགདན་དངས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་མྱི ་དང་མྱི ་མྱིན་གྱི་
མྱི ་མཐུན་ཕྩོགས་ད་ེདག་སེལ་རྒྱྱུ ་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཐུགས་ར་ེ
ཅན་གདན་ཞུ་གནང་ནས་ནམ་རྒྱྱུ ན་ཡྩོངས་གྲགས་སུ་
མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་གསུམ། ཞསེ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ད་ེའད་
བས་ནས་བྩོད་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡྩོངས་སུ་
རྩོགས་པ་ཞྱིག་སྩོལ་གཏྩོད། ད་ེཡང་བྩོད་སདྐ་རང་གྱི་
ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་
འཚྩོས་དགྩོངས་པ་བཞསེ་ནས་བྩོད་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཡག་
ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་
བྱུང་འདགུ  ད་ེའད་བས་ནས་ད་ལ་ྟང་ཚྩོར་བཀའ་
འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་གསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཡྩོད་པ་
ད་ེརེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ་ཚེ་དབང་
དངྩོས་གཞྱི་སྩལ་གནང་མཛད། ད་ེཡང་ས་ྔད ྩོ་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་སརྔ་བརྟན་བཞུགས་དང་
ཚེ་དབང་སྩོགས་ཆྩོས་འབལེ་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཡྩོངས་སུ་
ལེགས་གུྲབ་རསེ། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གསུང་ཆྩོས་རྲྭ་བར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གྩོང་སྨྲྩོས་
ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་སདླ་གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཁག་གཉྱིས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཐུགས་དགེས་བཞེས་མཛད།  
བརྟན་བཞུགས་མཛད་སྒ ྩོའྱི་རྣམ་གྲྲྭ་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་བླ་སུྤལ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་དང་། 
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པས་གཙྩོས་སྱི་ཞུ་བ་ཚང་འཛྩོམས་བྱུང་
འདགུ་པ་བཅས།།  



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

ད་ཆ་ལྩོ་རྒན་ ༨༠ བསླབེས་པའྱི་མཚམས་འདྱིར་འགྲྱིག་འདགུ་ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ 
འགྲྱིག་མྱི ་འདགུ་བརྩོད་སབྐས་མཚམས་རེ་བླ ྩོ་ཕམ་ཏྩོག་ཙམ་ 

ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ (བཀའ་སླ ྩོབ་ཆ་ཚང་།)

༄༅། ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ལ་ྷབབས་
དསུ་ཆེན་ཉྱིན་དང་སྟབས་བསྟནུ། བར་ཁམས་རྩོང་པ ྩོ་
ཤྩོག་ཀ་ཕདེ་བརྒྱད་དང་། བར་ཁམས་སྩོག་ཤྩོད། བར་
ཁམས་ཁྱི་ར ྩོ། ར་སར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་མདྩོ་སྟ ྩོད་ཆྩོལ་
ཁའྱི་དབུས་རྒྱྱུན་བཅས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས། གསུང་ཆྩོས་ར་བའྱི་ནང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་མཛད་སྒ ྩོ་ཞྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད། 
སབྐས་དརེ་བརྟན་བཞུགས་དང་འབལེ་སྩོག་ཤྩོད་སེར་སྐྱ་
མྱི ་མང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
མཚྩོན་སདླ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཞྱིག་དང་། བར་ཁམས་
རྩོང་པ ྩོ་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ནས་གསེར་གྱི་འཁྩོར་ལྩོ་ཞྱིག་
བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད།  ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་སྩོག་

ཞབས་དུང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་སྒྩོགས་
སྦང་གནང་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
གྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་མྱི ་སྣ་དང་། མཁས་དབང་། རྣམ་དཔྱྩོད་
ཅན་གྱི་སྐྱ་ེབ ྩོ་རྣམས་ཀྱི་མངྩོན་སུམ་གྱི་སྤྩོད་ཡུལ་ད་ུགྱུར་
ཏ།ེ ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་བལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་དང་། ཨ་མྱི ་རྱི་ཁའྱི་གསེར་གྱི་
གཟངེས་རྟགས་སྩོགས་གཟངེས་རྟགས་ཁག་ ༡༥༥ ལགྷ་
ཕུལ་ཏ།ེ མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་
ཀྱི་ཞྱི་བདའེྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་མངའ་གསྩོལ་བའྱི་སནྙ་གྲགས་
ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་གཡྩོ་བར་བདེ་པའྱི་ངྩོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་
མཛད་པ་བསྟན། ལགྷ་པར་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བཙན་
བྩོལ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བཀྩོད་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཆྩོས་སྡ་ེ
ཁག་དང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག ད་ེབཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་

བཅས་གསར་འཛུགས་མཛད་པའྱི་ཁྩོད། འུ་ཅག་སྩོག་
ཤྩོད་ལུང་པའྱི་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ལ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཀྱི་
སལྐ་བཟང་སྤྱི་བ ྩོའྱི་གཙྱུག་ཏུ་སྨྱིན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་
ཏུ་ཆེ་བས་གདན་ས་ཁག་ནས་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་
དང་ཚྩོགས་རམས་པ་སྩོགས་དག་ེབཤེས་གང་མང་ཐྩོན་
པ་དང་། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ནས་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དང་བསྟན་བཅྩོས་
སླ ྩོབ་ཐྩོན་པ། གཞན་ཡང་སནྨ་པ་དང་རྩོམ་པ་པ ྩོ། སནྙ་
ངག་པ། གསར་འགྩོད་པ་སྩོགས་བྱུང་ཡྩོད་ལ། ད་ེ
བཞྱིན་ཕ་ཡུལ་སྩོག་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླྱིང་ད་ུ
མཚན་ཉྱིད་བཤད་གྲྲྭ་གསར་ད་ུའཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་
སྩོགས་སརྔ་འུ་ཅག་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་བྱུང་མྩོང་མེད་པ་ལ་ྟ
བུ་བྱུང་བ་འདྱི་དག་ནྱི། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་
ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་སྙྱིང་དབུས་
སུ་བཅངས་ནས། ཞསེ་སྩོགས་འཁྩོད་པ་སྒྩོག་སྦངས་
གནང་རསེ་བར་ཁམས་སྩོག་ཤྩོད་གསེར་སྐྱ་ཡྩོངས་ནས་
བྩོད་ཀྱི་ས་ཁ་དང་། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་སྩོགས་
རྱི་མྩོར་བཀྩོད་པའྱི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་དང་།   བར་
ཁམས་རྩོང་པ ྩོ་སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་ཡྩོངས་ནས་གསེར་
གྱི་འཁྩོར་ལྩོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་དགསེ་བཞསེ་མཛད། ད་ེརསེ་བར་
ཁམས་སྩོག་ཤྩོད་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གཞས་སྣ་
འཁབ་སྟ ྩོན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས།
 མཛད་སྒ ྩོའྱི ་མཐར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།   ད་ེ
རྱིང་ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་བརྟན་བཞུགས་ཁག་གསུམ་ནས་
དངྩོས་གནས་དད་དམ་གཙང་མ་ངྩོ་གདྩོང་ལ་བལྟས་
ནས་འད་ཆགས་པྩོ་བཤད་བཞག་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། 
ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ཡྩོད་སབྐས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བྩོལ་ཆགས་ནས་ལྩོ་ ༥༦།༥༧ གྱི་སངྒ་ལ་འགྲྩོ་
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བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་རྱིང་ལ་དད་དམ་གཡྩོ་བ་མེད་པ་བས་
ནས་འདྱི་ལརྟ་བསདྡ་པ་རེད། བ་ླམ་ལ་བརྟན་བཞུགས་
ཕུལ་ཟརེ་བ་ད་ེའབུལ་དངྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་
ཡྩོང་བ་ཟརེ་བ་ད་ེམ་རེད། དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་
བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། བ་ླམ་དང་སླ ྩོབ་མའྱི་བར་
ད་ུལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་གྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཧྩོབ་སྟ་ེབལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་
གསལ་རེད། ངྩོས་རང་སྐྱ་ེས་ཨ་མདྩོ་སྐ་ུའབུམ་གྱི་གྲྩོང་
གསེབ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ལ་སྐྱསེ་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཕུ་གུ་
ཞྱིག་རྱིམ་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཐྩོགས། 
ང་རང་གྱི་ངྩོས་ནས་ཀང་ལྩོ་ ༨༡ ལ་བསླབེས་པའྱི་བར་
ད་ུགང་ལརྟ་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་ལ་སེམས་ཁུར་ཞྱིག་བངླས་
ཏ་ེགང་ཡྩོང་ཅྱི་ཡྩོང་བས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་
ཧ ྩོབ་སྟ་ེསངྒ་ལ་སྐུ་འབུམ་གྱི་ཉ་ེའཁྩོར་ས་ཆ་ཁུག་ཀྩོག་ཧུ་
ནནེ་ལ་སྐྱསེ་པའྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ཧ ྩོབ་སྟ་ེད་ེའད་ཆགས་པ་ད།ེ 
ལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་
རེད་མ་གཏྩོགས་ཤུགས་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་ཡྩོང་གྱི་
མ་རེད། ངྩོས་རང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཡྱིན། 
ཞསེ་ཟརེ་གྱི་མེད། ད་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
རྐང་པ་ན་ནས་གང་མཚམས་ཤྱིག་ལ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཁར་རྒྱྱུག་འཁྱརེ་མཁན་ཞྱིག་བཞེངས་དགྩོས་པ་འདགུ 
ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད། ངྩོས་རང་མྱི ་ཕལ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
འྩོན་ཀང་ལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་དང་། ལགྷ་པའྱི་ལསྷ་བྱིན་
གྱིས་རླབས་པ་ད་ེའདའྱི་ཁྱད་པར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། གང་
ལརྟ་ལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་གྱི་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོད་སྟབས། དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་
རྐང་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ལབ་པ་ཡྱིན། དརེ་ལས་དང་སྨ ྩོན་
ལམ་ཕན་བུ་ཡྩོང་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད་མ་གཏྩོགས་ད་ེཙམ་
གྱི་འབལེ་བ་མེད། ང་རང་ཚྩོ་འདྱིར་ཆྩོས་ཕྩོགས་དང་
འབལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་ལས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་
གྱི་འབལེ་བ་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། དའེྱི་
ནང་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དསུ་ང་རང་ཚྩོ་ནམ་རྒྱྱུན་འདྱི་འད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
སླ ྩོབ་མའྱི་ངྩོས་ནས་དམ་ཚྱིག་ཉམས་པ་ལ་ྟབུ་བས་ན་དམ་

གྲྱིབ་ཅསེ་ལབ་སྩོལ་ཡྩོད། འཁྩོན་གྲྱིབ་ཟརེ་བ་དང་ཉམས་
གྲྱིབ་ཟརེ་བ་ད་ེའད་བརྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཐྩོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུབསམ་པ་རྣམ་
དག་དང་དད་དམ་གཡྩོ་བ་མེད་པར་གནས་པ་རེད། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་ཀུན་སླ ྩོང་ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་
གྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བཀགས་ཡྩོད་སྟབས། ནསུ་
པ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་གྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དསུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི ་ཡྩོད།  འདྱིར་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཞྱིག་དང་གསེར་གྱི་འཁྩོར་ལྩོ་
ཞྱིག་ངྩོས་ལ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བ་རེད། གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
འདྱི་ལྗྱིད་པ ྩོ་འདགུ 
 ས་ྔམྩོ་ཨ་རྱིར་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཞྱིག་སྤྩོད་
སབྐས་ལས་བདེ་པ་གཅྱིག་གྱི་ལག་ནས་ས་ལ་ལྷུང་པར་
བརྟནེ་གཟངེས་རྟགས་ད་ེཏ ྩོག་ཙམ་སྐྱྩོག་སྐྱྩོག་ཆགས་
འདགུ ད་ེརྱིང་འདྱིར་གཟངེས་རྟགས་སར་ལྷུང་མེད། 
ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་འདྱིར་དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་ལས་
གཙྩོ་བ ྩོ་དད་པ་རེད། དད་པ་དང་ཞནེ་ཁྩོག་ད་ེའདའྱི་
ཐྩོག་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་འགྲྩོ་སྩོང་ཆེན་པ ྩོ་བཏང་
ནས་བཟྩོས་པར་བརྟནེ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་འདགུ 
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན།  ད་ལ་ྟཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་སྐ ྩོར་སྤང་བླང་ཚྱུལ་བཞྱིན་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཁས་ལེན་དམ་
བཅའ་སེམས་ཐག་ཆྩོད་མཁན་ད་ེདག་གྱིས་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་བརྟན་པ ྩོ་འཛྱིན་པ་དང་། ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་
ཁྩོངས་སུ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་དརེ་
ཁག་ར་བ་ནས་མེད།
 ངྩོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༠། 
༡༩༥༡ མགྩོ་སྟ ྩོད་དརེ་ངྩོས་རང་གྲྩོ་མྩོར་བསླབེས་པ་རེད། 
གྲྩོ་མྩོར་གྲྩོ་མྩོ་དངུ་དཀར་དགྩོན་པར་གྲྩོ་མྩོ་དག་ེབཤེས་སྐ་ུ
གྩོང་མ་དསེ་ཕག་བཏབ་པའྱི་དགྩོན་པ་དརེ་འདལུ་འཛྱིན་
ཕབེས་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་རྒྱལ་ཆེན་ཞྱི་དག་ཡྩོད། དྩོལ་
རྒྱལ་ཞྱི་དག་གཉྱིས་ཡྩོད། ཞྱིབ་ཕ་བཤད་དགྩོས་མྱི ་འདགུ 
སབྐས་ད་ེནས་ངྩོས་རང་འབལེ་བ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་བར་ངྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་
རེད། འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སུང་གྱི་སུང་མ་

རེད། ཅསེ་གྲགས་པ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། དསུ་ཕྱིས་སུ་སྐྱབས་
རེ་ཕ་བ ྩོང་ཁ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་གཙྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་
གནང་མཁན་དགེ་ལུགས་པའྱི་བ་ླམ་དངྩོས་གནས་ཚད་
ལནྡ་འགའ་ཤས་ཡྩོད། མང་ཆེ་བས་བསྟནེ་གྱི་མེད། ད་ེ
འདའྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་ནས་ཀང་བསྟནེ་པ་རེད།
 གང་ལརྟ་མ་ཤེས་པ་རེད། མཐྩོ་ས་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ན ྩོར་འཁུལ་གཏྩོང་
སབྐས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཁག་ར་བ་ནས་མེད། དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་ད་ེཤེས་ཀྱི་མེད། དརེ་བརྟནེ་ཁག་ར་བ་ནས་
མེད། དངེ་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པ། རྙྱིང་ར།ེ ངྩོས་
རང་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་འད་མྱིན་ནང་བསྐྱྩོད་སྐབས་དྩོལ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་པའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་མེད་པའྱི་སྐབས་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ས་ཆ་གང་ས་གང་ད་ུཁྩོ་པ་ཚྩོ་ཡྩོང་གྱི་
འདགུ འཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་ཆགས་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་
ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ས་ཁུལ་སྩོ་སྩོར་བ ྩོད་རྱིགས་སྤྱི་བྱིངས་
ཚྩོས་ཁྩོ་པ་ཚྩོར་གདྩོང་ལེན་ལ་ྟབུ་བས་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་
འདགུ ཁྩོང་ཚྩོར་དངེ་སབྐས་ཁྱདེ་ཚྩོར་ལས་ཀ་གསར་
པ་ཞྱིག་ཆགས་འདགུ ལས་ཀ་འཕར་མ་ཞྱིག་འདགུ 
ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་། དྩོལ་རྒྱབ་བསྟནེ་
མཁན་ད་ེཚྩོ་རྙྱིང་ར།ེ མང་ཆེ་བས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད། རེ་ཟུང་གྱིས་ཤེས་བཞྱིན་ད་ུཁྱད་
གསྩོད་བདེ་མཁན་ཡྩོང་གྱི་རེད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་
འདས་ལའང་བཀུར་བ་འདབེས་མཁན་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད། 
སྤྩོད་འཇུག་ནང་གསུངས་པ་ལརྟ། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་འགུ་བ་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ཀང་མྱི ་ནསུ་ན། བདག་འད་
ངན་པས་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་
པ་རེད། གད་མྩོ་ཤྩོར་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་ལ་ད ྩོལ་ཚྩོགས་ཁྩོ་པ་ཚྩོ་
གྲས་ཀྱིས་དངེ་སྐབས་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་སྐབས་ངྩོས་རང་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་རུན་མ་རེད། ངྩོས་རང་ཁ་ཆེ་རེད། བྩོད་མྱི ་
མང་ཚྩོས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་རསེ་སུ་འབང་རྒྱྱུ ་མེད། ཅསེ་
ད་ེའད་ཤྩོད་བཞྱིན་འདགུ ད་ེཚྩོ་ཚད་ལས་འགལ་བ་ལ་ྟ
བུ་རེད། རྙྱིང་ར་ེཨང། མྱི་ཤེས་པས་དབང་གྱིས་རེད། 
གང་ལྟར་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་བདེ་མཁན་ད་ེཚྩོས་ངྩོས་སྒརེ་ལ་
མྱི ་དགའ་བ་བདེ་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
ཁྱད་གང་ཡང་མེད། ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་ཁྱདེ་རང་
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ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཚྩོར་རུླང་
མ་བདེ། ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ལ་མཚྩོན་
ནའང་རུླང་གང་ཡང་ལངས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ རྙྱིང་ར་ེབསམ་
པ་དན་གྱི་འདགུ དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་ད།ུ གང་ཕྱིར་
རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་ཁྩོས་པ་ཡྱིས། སྦྱིན་དང་ཁྱིམས་
བྱུང་དག་ེབ་བསལྐ་པ་བརྒྱ། བསགས་པ་སདྐ་ཅྱིག་གྱིས་
འཇྩོམས་ད་ེཡྱི ་ཕྱིར། མྱི ་བཟྩོད་ལས་གཞན་སྡྱིག་པ་ཡྩོད་
མ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད།ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་ཞྩོགས་པ་
ལབ་པ་བཞྱིན་བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པ་བས་
ནས་རྒྱལ་སས་རང་མྱིན་ནའང་སྟ ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་
བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་མྩོས་པ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཉྱིན་

རེ་བཞྱིན་ད་ུཟུངས་སགྔས་གསྩོག་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་བང་ཆྱུབ་
ཀྱི་སེམས་དང་སྟ ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཚར་བརྒྱ་
ལབ་ན་ཏ ྩོག་ཙམ་མང་དགས་པ་མྱིན་འགྲྩོ། གཞན་ལའྷྱི་
རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་དསུ་རྟག་ཏུ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། 
ད་ེའད་ཡྱི ན་དསུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་
པར་ཐྩོས་བསམ་བས་ནས་ངསེ་པ་ཐྩོབ་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་
ནས་གང་ཐུབ་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱིན་དསུ་ཁྩོ་པ་
ཚྩོར་རྙྱིང་ར་ེཡྱི ་འདགུ ངྩོས་ལ་དམྱིགས་ནས་ཁྩོང་ཁྩོ་ཞ་ེ
དགས་ཟ་དསུ་སྡྱིག་པ་གསྩོག་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་རྙྱིང་
ར་ེབསམས་ནས་ཡ་ང་ཡྱི ་འདགུ་མ་གཏྩོགས་དརེ་ཁྩོང་
ཁྩོ་ཟ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ དངྩོས་སུ་མགྩོ་ལ་དབྱུགས་
པ་ཞུས་ན་ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་མ་

བྱུང་བར་གང་ཡང་དན་གྱི་མྱི ་འདགུ རྙྱིང་ར་ེབསམས་
དན་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་ད ྩོལ་
རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ད་ེཚྩོར་ཁག་ར་བ་ནས་མེད། ཁྩོང་
ཚྩོས་ཤེས་ཀྱི་མེད།  དརེ་བརྟནེ་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ངྩོས་ནས་ཀང་ཐྩོག་མར་དྩོགས་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༤༠༠ ཙམ་
གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས། ད་ེབཞྱིན་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་
རབས་འདྱིའྱི་སངྒ་གྱི་བ་ླམ་དང་དགེ་བཤེས་མང་པྩོ་ཞྱིག 
དྩོལ་རྒྱལ་མྱི ་བསྟནེ་མཁན། དྩོལ་རྒྱལ་ལ་སྐྱྩོན་བརྩོད་
གནང་མཁན་དང་། ཡང་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་གནང་
མཁན་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་

པ་གནང་མཁན་ཚྩོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་འགྲྩོ་ཆེ་
བ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་དང་། ཡངས་སྒ ྩོས་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསྟན་པ་ལ་
ཁྱད་ཐྩོན་པའྱི་བསྟན་པའྱི་བ་བ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ 
ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་སྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངྩོས་
ཀྱི་བརྒྱྱུད་པའྱི་བ་ླམ་རེད། དངྩོས་གནས་དང་གནས་
ལམ་རྱིམ་དང་བླ ྩོ་སྦྩོང་གྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པྩོ་རེད། བ་ླ
མ་ཚད་ལནྡ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཐྩོག་མ་ནས་
དྩོལ་རྒྱལ་རང་གྱི་ཁ་ནས། ང་དག་ེལུགས་པའྱི་དམ་སྱི་
ཡྱིན། ཞསེ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ངྩོ་ཐྩོག་རང་སྐྱབས་ར་ེ
ཕ་བ ྩོང་ཁ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་གནང་བའྱི་
རསེ་སུ་དམ་སྱིའྱི་ཆྩོ་འཕུལ་གྱིས་སྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁ་རྱིན་

པ ྩོ་ཆེར་མཐའ་ན་བ་ླམ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བདདུ་ཀྱི་སུྤལ་པ་
རེད། ཅསེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།  དསེ་དག་ེ
ལུགས་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཡྩོད། འགལ་ཟླ་མང་ད་ུ
ཕྱིན་ཡྩོད་བརྩོད་ན། འགལ་ཟླ་མང་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། བར་
སབྐས་ཁམས་ཀྱི་དགྩོན་པ་གཅྱིག་གྱི་ལས་སྣ་ེཟུར་པ་ཞྱིག་
ངྩོས་དང་ཐུག་བྱུང་། ད་ེས་ྔཁྩོང་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གྱི་
ཡྩོད། དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པའྱི་སབྐས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ས་ཁུལ་དརེ་
ས་སྐྱ་དང་རྙྱིང་མ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དགྩོན་པ་བཅས་དགྩོན་
ཁག་བཅྱུ་བདནུ་ཙམ་ཡྩོད་འདགུ ད་ེས་ྔཁྩོང་ཚྩོའྱི་དགྩོན་
པ་དསེ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པའྱི་སབྐས་དགྩོན་ཁག་གཞན་ད་ེ
དག་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་བས་ནས་བསདྡ་འདགུ དགྩོན་
པ་ཚྩོས་ཆྩོས་ལུགས་མྱི ་མཐུན་པ་བས་ནས་འབལེ་བ་མེད་
སྟབས་སྦྱིན་བདག་ཚྩོ ་ཡང་ཕན་ཚྱུན་འབལེ་བ་མེད་པ་
བས་ནས་བསདྡ་འདགུ ཕྱིས་སུ་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ནས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་དམ་བསྒགས་བས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་བྱུང་ནས་
ཁྩོང་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇྩོག་བས་རསེ་
དགྩོན་ཁག་བཅྱུ་བདནུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་དམ་ཚྱིག་
མཐུན་པ ྩོ། ནང་གཙང་མ་ད་ེའད་ཆགས་སྩོང་། དགྩོན་
ཁག་ཚྩོ ་དམ་ཚྱི ག་མཐུན་པ ྩོ་ཆགས་སྟབས་སྦྱིན་བདག་
ཚྩོ ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དམ་ཚྱི ག་མཐུན་པ ྩོ་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་ཆགས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ 
སྩོང་། ཞསེ་བརྩོད་མཁན་བྱུང་། ད་ེའད་རེད། དརེ་
བརྟནེ་དངྩོས་ཡྩོད་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་ཡྩོང་དསུ་
ཕན་ལས་གནྩོད་ཆེ་བ་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་འདགུ
 ངྩོས་རང་སྒརེ་གྱི་ངྩོས་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་ཧ་ལམ་
ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་བསྟནེ་པ་འདྱི་མཚམས་འཇྩོག་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡང་བརྟག་དཔྱད་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་བས་ནས་མཐའ་མར་
ངྩོས་ཀྱིས་མཚམས་འཇྩོག་གཙང་མ་བས་པ་རེད།  ད་ེ
འད་ཡྱིན་དསུ་ངྩོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མ་ཤེས་པའྱི་
དབང་གྱིས་ན ྩོར་འཁུལ་རསེ་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ཁྩོང་ཚྩོར་ཁག་མེད། ཁྩོང་ཚྩོས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་པ་བྱུང་ན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་རེད། ར་བའྱི་ད ྩོལ་
རྒྱལ་མཚམས་འཇྩོག་བེད་མྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེསྩོ་སྩོ་སྒརེ་
གྱི་ཇུས་གཏྩོགས་རེད། ངྩོས་ལ་ལས་འགན་གང་ཡྩོད་
བརྩོད་ན། ངྩོས་རང་གྱི་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་
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ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེའགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
དགྩོས་པ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། འགྲལེ་བཤད་
བརྒྱབ་ནས་ཉན་དང་མྱི ་ཉན་ཟརེ་བ་ད་ེསྒརེ་པ་སྩོ་སྩོས་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་
དང་དམ་སྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔའྱི་རྣམ་ཐར་ནང་
ལྟ ྩོས་དང་གསལ་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད། ད་ེནས་ཆྩོས་ལུགས་
ནང་ཚགས་ཕན་ཚྱུན་མྱི ་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་མང་པྩོ་
བྱུང་ཡྩོད། མཁན་ར་ེཆྩོས་ཀྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ཀྱིས་ཨ་མདྩོའྱི་ཨ་
ལགས་འཇྱིགས་མེད་དམ་ཆྩོས། ལེགས་བཤད་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་
འགྲལེ་བ་པ ྩོད་གཉྱིས་མཛད་ཡྩོད། མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་འཇྱིགས་བདེ་རྟ ྩོགས་བདནུ་གྱི་འགྲལེ་བ་
མཛད་ཡྩོད། ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད། ཁྩོང་ལ་ཕག་བྱིས་
ཕུལ་བའྱི་ནང་ད་ུད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་སྩོལ་བས་ནས་ཆྩོས་
ལུགས་དམ་སྱི་ཆེན་པ ྩོ་བཟྩོ་བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་བཀྩོད་
འདགུ ད་ེས་ྔནས་བ ྩོད་ནང་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡྩོད། 
༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་རྙྱིང་མའྱི་ཆྩོས་གནང་གྱི་
མེད། དག་ེལུགས་གཙང་མ་ལ་ྟབུ་རེད། དག་ེལུགས་
རྐང་རྐང་ལ་ྟབུ་རེད། ཁྩོང་གྱི་ཡྩོངས་འཛྱིན་ཁྱི་ཆེན་ངག་
དབང་མཆྩོག་ལྡན་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་གང་
འད་གནང་འདགུ ད་ེརྣམ་ཐར་ནང་འདགུ རྣམ་ཐར་ད་ེ
བ ྩོད་ད་ུདཔར་བཀྩོད་པ་རེད། ང་ཚྩོས་འདྱིར་བཟྩོས་པ་མ་
རེད། སྐྱབས་ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁ་བ་ླམ་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
རེད། ༸སྐ་ུའདནུ་སྐ་ུགྩོང་མས་ཆ་འཇྩོག་ཧ་ཅང་གནང་
གྱི་ཡྩོད།
 འྩོན་ཀང་སྐུ་ཚེའྱི་སདྨ་ལ་བཀའ་སྐྱྩོན་གནང་
ས་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་ཐྩོག་ནས་ཆགས་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཚང་མ་བླ ྩོ་
གཟུ་བ ྩོར་གནས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ན་ཧ་
ཅང་གསལ་ཡྱིན་སྟབས།  ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཕན་ཚྱུན་
འབལེ་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་སབྐས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགསལ་བཤད་
བས་ནས་ཕན་གྱི་ཡྩོད། ད་དངུ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་
བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཉ་ེསྔ ྩོན་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ལ་
བག་གཡབ་ཚྩོས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ནས་སྐབས་དརེ་
ཕྱིན་རསེ་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་བྱུང་སབྐས་ངྩོས་
རང་བག་གཡབ་ཏུ་ཡྩོང་རྩོགས། ཞསེ་གསུངས་སྩོང་། 

སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ས་ྔམྩོའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཤྱིག་བགྲངས་ནས་
ས་ྔམྩོ་དགའ་ལནྡ་ཤར་རསེ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་སབྐས་ངྩོས་
ཀྱིས་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་
གནས་ཚྱུལ་འདྱི་འད་རེད། ཤར་ར་ེགྲྲྭ་ཚང་གྱིས་གཙང་
མ་བས་ན་ངྩོས་རང་ཤར་རེ་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་གཙང་མ་ཞྱིག་མ་བས་ན་ངྩོས་རང་ཤར་
ར་ེགྲྲྭ་ཚང་ད་ུཡྩོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། 
ད་ེམཚྱུངས་བ ྩོད་ནང་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་བྱུང་
མཚམས་དགྩོན་པ་དང་ཡུལ་སྡ་ེདཔརེ་ན། ཆབ་མདྩོ་ལ་ྟ
བུ། དྩོལ་རྒྱལ་ཞ་ེདག་བསྟནེ་བཞྱིན་འདགུ ཆབ་མདྩོ་
བ ྩོད་གཞུང་གྱི་གཞུང་དགྩོན་རེད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་རང་
དརེ་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ར་བ་ནས་མེད། འགྲྩོ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་མ་རེད།  ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་གཡས་
གཡྩོན་གྱི་དགྩོན་པ་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་ནས་བསདྡ་པ་
ཡྱིན་ན། ངྩོས་རང་ར་བ་ནས་ཡྩོང་མྱི ་ཐུབ། འདྱི་གསལ་
པྩོར་ཤེས་པ་བྩོས། ད་ད ྩོལ་རྒྱལ་འདམ་དང་ངྩོས་འདམ་
ད་ེརེད། དྩོལ་རྒྱལ་ལའང་དད་པ་བས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་ལའང་དད་པ་ར་ེགཅྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གྩོང་
ད་ུབརྩོད་པ་རེད། གང་ལརྟ་ད ྩོལ་རྒྱལ་དང་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་འདམ་རྒྱྱུའྱི་མཚམས་སུ་བསླབེས་ཡྩོད། ཁྱདེ་
ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བདམས་ན། འགྲྱིག་པ་རེད། ངྩོས་ལ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་མེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། ད་ེ
ནས་གྩོང་ད་ུསྩོག་ཞབས་དུང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
གཅྱིག་བཤད་སྩོང་། ཞ་ེདག་ཡག་པྩོ་རེད། དབུ་མའྱི་
ལམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱིས་ལྩོ་བཅྱུ་དུག་ནས་འགན་འདྱི་
བངླས། ད་ེནས་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ ༡༩།༢༠ སབྐས་ངྩོས་རང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན། མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་མཚྩོན་པས་འགྩོ་ཁྱིད་
ཚྩོ་དང་ཐུག་ནས་གང་ལརྟ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡྩོང་བས་པ་
རེད། གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ནང་ད།ུ བྩོད་ལ་
དམག་སྱིད་ཨུ་ཡྩོན་ལནྷ་ཁང་འཛུགས་དགྩོས་རེད། ཟརེ་
རྒྱྱུ ་འདྱི་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་རང་གྱིས་དགྩོངས་འཆར་གསུངས་
ནས་ད ེ་འཛུགས་མྱི ་དགྩོས་པ་བས་ནས་རང་སྐྱྩོང་
འཛུགས་རྒྱྱུའྱི་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་རང་གྱིས་བསམ་འཆར་བཏྩོན་
སྩོང་། སབྐས་དརེ་ཡྩོད་པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ཚྩོ་དང་ང་ཚྩོ་གྩོ་
བསྡརུ་བས་ནས་ཚང་མས་ད་ེཡག་པྩོ་འདགུ ཅསེ་ཐག་

གཅྩོད་བྱུང་བ་རེད། ཉམས་མྩོང་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོར་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་
པ་རེད། ད་ེདསུ་ཇ་ཝ་ཧར་ལླ་ན་ེར་ུདང་ལནྷ་བཀའ་མྩོལ་
ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྱུང་བ་རེད། གྩོ་བསྡརུ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་
བས་པ་ཡྱིན། མཐར་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ད་ུསྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཞསེ་ཞུས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་ན་ེརསུ་རྒྱ་གར་ད་ུབསདྡ་
ན་ནསུ་པ་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ད་ེལས་བྩོད་ད་ུཕར་ལྩོག 
ན་ེར་ུརང་གྱི་ཕག་ཏུ་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་
ངྩོ་བཤུས་དབེ་གཅྱིག་བསྣམས་ནས་ངྩོས་རང་སབྐས་དརེ་
ཧ་ེདར་བ་ྷཏྱི་མགྲྩོན་ཁང་ནང་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ན་ེརསུ་གྲྩོས་
མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་འབུ་ད ྩོན་ཁག་གཅྱིག་ལ་
རྟགས་བརྒྱབ་ནས་དྩོན་ཚན་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་བྩོད་རང་
གྱི་ནང་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགྩོས། ཞསེ་ན་ེར་ུརང་གྱིས་
ད་ེའད་གསུང་བྱུང་། ད་ེམྱིན་བརྟག་དཔྱད་ད་ེའདའང་
བས་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་བསྡསུ་དརེ་ན་ེརསུ་དགྩོངས་
འཆར་གནང་བ་ལྟར་ངྩོས་རང་བ ྩོད་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་ནས་ 
གང་ཡྩོང་ཅྱི་ཡྩོང་བས་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཉམས་མྩོང་
བསགས་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༠ གྩོང་ད་ུབརྩོད་པ་ལརྟ་
ངྩོས་རང་གྲྩོས་མྩོར་ཡྩོད་སབྐས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་བསདྡ་
པ་རེད། འབས་ར་ེབླ ྩོན་ཆེན་སབྐས་རེ་ལ་ྷསར་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་སབྐས་དརེ་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། ལ་ཕར་བརྒྱབ་ཚྱུར་བརྒྱབ་ཡྱིན་
ནའང་འབས་ལྗ ྩོངས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་འབས་ར་ེབླ ྩོན་ཆེན་ངྩོས་
རང་ཐུག་ཏུ་བསླབེས་མེད། ཕལ་ཆེར་འབས་ར་ེབླ ྩོན་ཆེན་
ཡྩོང་གྱི་རེད། ཟརེ་ནས་ང་ཚྩོ་སདྐ་ཆ་བྱུང་ཡང་འབས་ར་ེ
བླ ྩོན་ཆེན་བསླབེས་མེད། གང་ལརྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྙ ྩོག་གྲ་
འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་བསླབེས་ཀྱི་ཡྩོད། གཞན་ལ་ཕར་བརྒྱབ་
ཚྱུར་བརྒྱབ་རེད། སངྒ་ཏ ྩོག་ནས་གྲྩོ་མྩོར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ལ་
ཕར་བརྒྱབ་ཚྱུར་བརྒྱབ་རེད་འདགུ འྩོན་ཀང་འབས་ར་ེ
བླ ྩོན་ཆེན་བསླབེས་མེད། ད་ེཚྩོ་ཤེས་དགྩོས། ངྩོས་རང་
ལྷ་ས་ནས་གྲྩོ་མྩོར་འགྲྩོ་སྐབས་ཆབ་མདྩོ་ཤྩོར་ཚར་བ་
རེད། ངྩོས་རང་ལ་ྷས་ནས་བ ྩོས་རྒྱྱུ ་ཐག་ཆྩོད་སབྐས་བད་ེ
སྐྱྱིད་གླྱིང་གར་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱི་
སྱིན་ཱཟརེ་བ་ཁྩོང་རེད། སྱིནསཱ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཚྩོགས་
ལ་སྙན་ཞུ་འབྱི་རྒྱྱུ ་ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་ལ་ཁྩོང་གྱིས་ཟྱིན་བྱིས་
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བརྒྱབ་ནས་རྩོགས་ཧ་ཅང་བས་པ་རེད། མཐའ་མ་ངྩོས་
རང་ལ་ྷས་ནས་ཐྩོན་ཡྩོང་སབྐས་སྱིན་ཱཁྩོང་རང་མཉམ་ད་ུ
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་པ ྩོ་ལན་ད་ེའད་ཞྱིག་འབྩོར་བ་
རེད། འྩོན་ཀང་དངྩོས་གཞྱི་ཐྩོན་ཡྩོང་སབྐས་འཇམ་ཐྱིང་
ངརེ་བསདྡ་པ་རེད། ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁྩོལ་
ཞུ་དགྩོས་སྟབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད། 
ཅསེ་ལབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༦ གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ལརྟ་རེད། ད་ེནས་བ ྩོད་
ད་ུཕྱིར་བསླབེས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ད་ེ
ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། མཐར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་
ཐབས་གཞན་མེད་པར་རྒྱ་གར་ད་ུཚྱུར་བ ྩོས་བྩོལ་ད་ུཡྩོང་
བ་རེད། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་འབྩོར་སབྐས་རྒྱ་གར་
ནང་བཏང་ཨེ་ཡྩོང་བསམས་པའྱི་ད ྩོགས་པ་བདེ་དགྩོས་
པ་ཞྱིག་བྱུང་། གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་གྱིས་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། འབུག་ནང་ད་ུའཛུལ་ན་ཟརེ་ནས། གཞུང་ཞབས་
གཉྱིས་གཅྱིག་འབུག་དང་གཅྱིག་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་
བཏང་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ཕྱིན་པའྱི་གཞུང་
ཞབས་ཚྩོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྣ་ེལེན་ཨང་གསར་རེད་
འདགུ ཅསེ་ད་ེའད་ལབ་བྱུང་། ཡང་སྱིང་ང་ེཆགས་ 
སྩོང་། ད་ེའད་བས་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར་བ་རེད། ད་ེ
ནས་ངྩོས་རང་མ་སུ་རྱིར་འབྩོར་ནས་ཉྱིན་གསུམ་བཞྱིའྱི་
ནང་ད་ུན་ེརུར་མཛད་འཆར་གཞན་དག་ཡྩོད་ཀང་རྐང་
ངྩོས་རང་ཐུག་པར་ཕབེས་བྱུང་། བཀའ་མྩོལ་ཧ་ཅང་
ཡུན་རྱིང་པ ྩོ་བྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་ན་ེར་ུལ་ལྩོ་རྒྱྱུས་དང་རེ་
འདནུ་ད་ེའད་ཞུས་ནས་སྐབས་དརེ་ཚྱི ག་གཅྱིག་ཐད་
ཀར་ཤྩོད་སྟངས་ལ་ན་ེརུའྱི་རྣ་བར་འགྲྩོ་པ ྩོ་མ་བྱུང་ནས་
ཁྩོང་རུླང་ལངས་སྩོང་། ད་ེངྩོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་
པྩོར་དན་གྱི་འདགུ ཁྩོང་འབྩོལ་གདན་གཅྱིག་སྟངེ་ད་ུ
ཡྩོད།  སབྐས་དརེ་འབྩོལ་གདན་ཐྩོག་མུར་མཛྩོག་བསྣནུ་
ནས་གང་འད་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། ངྩོས་
གཉྱིས་ཧ་ཅང་ནང་ཚགས་ཡྩོད། ཤ་ཚ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། 
དངྩོས་གནས་ཤ་ཚ་ཡྩོད་རེད། ད་ེནས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་
ཚྩོགས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བདེ་སབྐས་ན་ེརུས་རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུས་
ན་ཕན་རྒྱྱུ ་མ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་རེད། ན་ེརསུ་བ ྩོད་
བཅྱིང་བཀྲྩོལ་གཏྩོང་ཆེད་ཨ་མྱི ་རྱི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་

རྒྱག་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་ན་ེར་ུརང་གྱིས་གསུངས་བྱུང་། 
རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུས་ད་ེའད་བས་ནས་ཕན་ཐྩོགས་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱི ་རང་ལ་གཏུགས་ནས་སདྐ་ཆ་
ཤྩོད་དགྩོས་རེད། ཅསེ་ན་ེརསུ་གསུངས་བྱུང་། དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཡང་ད་ེའདའྱི་བཟྩོ་ལ་ྟབུ་རེད། ང་
ཚྩོས་ཀང་རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུ་ཡག་ད་ེའད་མང་པ ྩོ་བས་
པ་རེད། མཐའ་མ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ལྩོར་ད་ཆ་ང་ཚྩོས་
རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ལ་འབལེ་
བ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ ཅསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ལྩོར་གཏན་འཁལེ་བ་རེད། སབྐས་དརེ་
དབང་ར ྩོར་ལགས་དང་ས་སྐྱ་རྟ་མགྲྱིན་ལགས་ཁྩོང་ཚྩོ ་
སབྐས་ད་ེདསུ་ཀྱི་མྱི ་ རབས་རེད། ང་ཚྩོ་གྩོ་བསྡརུ་བས་
ནས་མཐར་ད་ེའད་ཞྱིག་གཏན་འཁལེ་བ་རེད། ད་ེནས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༨ ལྩོ་མཇུག་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་ཏྱིང་ཞའྩོ་
ཕྱིང་གྱིས་ངྩོས་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུའྱི་འདྩོད་པ་ཡྩོད། ཅསེ་
བརྩོད། འདྱི་ལརྟ་བས་ནས་འབལེ་བ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
ནས་བ ྩོད་ད་ུགཉནེ་འཕད་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེའདའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་
བ་རེད། བྩོད་ནས་ཚྱུར་མྱི ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ད་ེབྱུང་
བ་རེད། འདྱི་ལརྟ་བས་ནས་ལྩོ་མང་པྩོའྱི་ཉམས་མྩོང་
ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བས་ནས་བཤད་པ་མ་གཏྩོགས། བསམ་
བླ ྩོ་གང་ཡང་མ་བཏང་པ་དང་། ཡང་ན་བླ ྩོ་ཁྩོག་གྱིས་མ་
འདངེ་པ། ཡང་ན་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་མ་འདངེ་པ་ཕལ་ཆེར་
མྱིན། ད་ེའད་བས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་
བྱུང་བ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ 
སྐབས་བ ྩོད་འདྱི་རང་བཙན་ཡྱི ན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་
རེད། རྒྱ་མྱི ་ད་ེའད་ཐུག་སབྐས་ངྩོས་ཀྱི་བརྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད། བྩོད་ད་ེས་ྔནས་རྒྱ་འྩོག་རེད། ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་
བཤད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏྩོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ལྩོ་རྒྱྱུས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་བསདྡ་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ སབྐས་དརེ་བ ྩོད་རང་
བཙན་རེད། ད་ེདསུ་རྒྱ་ཧ ྩོར་བ ྩོད་གསུམ། ཞསེ་ཐ་སདྙ་
བཤད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ད་ེའད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པྩོ། 
ཧྩོར་གྱི་རྒྱལ་པྩོ། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོ། ཅསེ་རྒྱལ་པྩོ་གསུམ་
ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཀྩོ་ལམ་བྷྱི་ཡ་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་གྱི་མཁས་དབང་འགའ་

རེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་གཙྩོ་བ ྩོར་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་
གུྲབ་ད ྩོན་དརེ། དསུ་རབས་གསུམ་པྩོ་དའེྱི་རྱིང་སྟ ྩོབས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་འདགུ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པྩོས་ཆབ་
སྱིད་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་ཧ་ཅང་བཏང་འདགུ ཧྩོར་རྒྱལ་
པྩོས་དམག་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་འདགུ བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་
པྩོས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་འདགུ ཅསེ་
ཤྩོད་བཞྱིན་འདགུ གནས་ཚྱུལ་ད་ེཚྩོ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་རྱིྱིགས་
ཚྩོར་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ད་ཆ་ང་ཚྩོ་དསུ་རབས་ ༢༠ དང་ ༢༡ 
ནང་བསླབེས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་འདྱི་རེད། ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་གཙང་མའྱི་ཐྩོག་ནས་དའེྱི་
རསེ་སུ་བསྐྱྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་འགྱུར་བ་མེད། ཅསེ་
བརྩོད་པ་རེད། དརེ་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ ྩོ་བྱུང་། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བ ྩོད་ལ་ཤ་ཚ་ཡྩོད་པ་རེད། བྩོད་
ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་རེད། བྩོད་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁྱརེ་ནས་ལྩོ་དུག་ཅྱུ་ཙམ་ལས་ཀ་བས་
པ་རེད། ད་ཆ་རྒན་ཡྩོལ་བས་ནས་ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱད་
ཅྱུར་བསླབེས་སབྐས་འགྲྱིག་མ་སྩོང་། ཞསེ་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན་སབྐས་རེ་བླ ྩོ་ཏ ྩོག་ཙམ་ཕམ་གྱི་འདགུ བསམ་པ་རྣམ་
དག་བས་པ་ཡྱིན། ད་ཆ་ཡག་བྱུང་ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་
མཐུད་ཤྩོར་བཏང་འདགུ ཅསེ་ལབ་ན་བླ ྩོ་ཕམ་གྱི་འདགུ 
ཤེས་སྩོང་ངམ། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་ར་བའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་ཤར་
བསྐྱྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་པ་དརེ་ངྩོས་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཉྱིན་
མ་གཅྱིག་བད་ེཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། ཉྱིན་མ་ནས་ཉྱིན་མ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། ལྩོ་ནས་
ལྩོ་བསྟདུ་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སདྐ་ཆ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྩོགས་འགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད།   འདྱིར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་མཁན་ཁྱདེ་རང་
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ཚྩོ་རྒན་འཁྩོགས་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཐུག་སྐབས་ངྩོས་རང་སྩོ་
སྩོར་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སབྐས་མཚམས་རེ་ཧ་ཅང་རྒས་པ ྩོ་
ཡྱིན་བསམ་དན་གྱི་འདགུ པྩོ་ལགས་རྨྩོ་ལགས་ཁྱདེ་ཚྩོ་
དང་ཐུག་སབྐས། ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ཡྱིན། ལྩོ་བདནུ་བཅྱུ་ད ྩོན་
གྲངས་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན། མགྩོ་དཀར་པྩོ། སྩོ་བུད་པ། 
འཁར་རྒྱྱུག་འཁྱརེ་མཁན་མཐྩོང་སབྐས་ངྩོས་རང་ཡང་
ད་ཆ་ལྩོ་ ༨༡ ལ་བསླབེས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་པ ྩོ་ལགས་
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་འདྱི་རྩོགས་
རྒྱྱུའྱི་མཚམས་སུ་བསླབེས་ཡྩོད་སྟབས། མྱི་རབས་གསར་
པ་ཚྩོས་མཇུག་སྐྱྩོང་ཐུབ་པ་དགྩོས། ང་ཚྩོའྱི་བཙན་བྩོལ་
སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ལ་ྔབཅྱུ་ལ་ྔདགུ་དང་
དུག་ཅྱུ་རེ་གྲངས་གྱི་མྱི ་རབས་ད་ེགང་ཙམ་རྩོགས་ཏ།ེ མྱི ་
རབས་གསར་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཇུག་སྐྱྩོང་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་
པ་རེད། བྩོད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་མྱི ་རབས་རྒན་པ་ཚྩོ ་རྩོགས་འགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་དང་། མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚྩོས་མྱི ་རབས་རྒན་
པའྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་ལགྷ་བསམ་འགྱུར་བ་མེད་པ་བས་
ཏ།ེ མྱི ་རབས་གཞན་པས་མཇུག་མཐུད་ནས་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད་སྟབས། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཚྩོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་
བས་ཏ་ེམྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་རྩོགས་འགྲྩོ་དསུ། མྱི ་
རབས་གཞྩོན་པ་ཚྩོས་མཇུག་མཐུད་ཐུབ་པ་བདེ་དགྩོས། 
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དབུལ་ཕྱུག་བར་ཁྱད་ཉུང་ད་ུ 
གཏྩོང་ཐབས་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ཕ ྩོ་བང་ནང་ད་ུ༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཌྱི ་སྱི ་རུ་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
ཁ་ེལས་སྒྱིག་འཛུགས་ American Enterprise In-
stitute ཀྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་ཚན་པས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་ལས་རྱིགས་
འད་མྱིན་གཉརེ་མཁན་གྱི་མྱི ་སྣ་ ༣༨ དང་། བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་བཅས་
མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བ་མ་ཟད། ར་སའྱི་ཁ་ེལས་ཚྩོང་
པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ས་ྔམྩོ་ནས་
འཕགས་ཡུལ། ཞསེ་རྒྱ་གར་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
དར་སའྱི་གནས་ཤྱིག་ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
པར་ངྩོས་རང་ལ་མཚྩོན་ན། འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༥༧ ཙམ་
ལ་ང་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གནས་ཚང་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་
ཡྩོད། ཅསེ་ཐྩོག་མར་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་ཚྱུལ་ད་ུབཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བསྟནུ། ཁ་ེལས་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་ཚན་པའྱི་

འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨར་བྷུ ་རགུ་ Arthur Brooks 
ལགས་ཀྱིས་བགྲྩོ་གླངེ་ཚྩོགས་འདའུྱི་སབྐས་ཁ་ེལས་པའྱི་
ལས་དྩོན་དང་དབུལ་ཕྩོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས། དབུལ་
ཕ ྩོངས་ལས་སྐྱྩོབ་ཐབས་སྩོགས་བརྩོད་གཞྱི་ད་ེདག་སྐ ྩོར་
རྱིམ་བཞྱིན་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཁྩོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་
བཟང་སྤྩོད་ཉམས་ལེན་དང་། ལས་དྩོན་གང་ཅྱིར་བླ ྩོ་ར་ེ
གཅྱིག་གཏད་དགྩོས་པ།  ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རབ་གྩོང་སྤལེ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ད ྩོན་གྱི་སྙྱིང་པ ྩོར་འཛྱི ན་ཐུབ་པ་བྱུང་
སྐ ྩོར་གསུངས།  
 སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་བད་ེསྡགུ་གྱི་ཚྩོར་བ་མྩོང་
མཁན་སྩོག་ཆགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། སྩོག་ཆགས་
ཚང་མས་རང་གྱི་སྩོག་ལ་གཅསེ་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་ཀླད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཆེ་ཆྱུང་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་
ཚྩོ་དང་སྩོག་ཆགས་གཞན་དབར་རྣམ་དཔྱྩོད་ཆེ་ཆྱུང་གྱི་

༸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།

www.mwa.tibet.net



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །15

ཁྱད་ཡྩོད། མྱི ་རྣམས་སྩོག་ཆགས་གཞན་དང་བསྡརུ་བ་
ཡྱིན་ན་རྣམ་དཔྱྩོད་ཡག་ཤྩོས་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་
རྣམ་དཔྱྩོད་བཀྩོལ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་གཏྩོང་ཐུབ། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། སྡགུ་བསལྔ་སུས་ཀང་མྱི ་
འདྩོད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་རང་གྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་ཇྱི་ལྟར་སེལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་མྱིན་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་དགྩོས། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བམས་བརའེྱི་བསམ་
པ་ལས་བྱུང་བ་མྱིན། ཞ་ེསངྡ་དང་རང་གཅསེ་འཛྱིན་གྱི་

བླ ྩོ་སྩོགས་ཆགས་སངྡ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་བདནེ་ཁ་སྦྱིན་ནས་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བྱུང་ཡྩོད།  ང་ཚྩོར་རྣམ་དཔྱྩོད་
ཡྩོད་སྟབས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་ཕྩོགས་མང་པ ྩོའྱི་
གནས་ཚྱུལ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ལ་ྟཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད།  དརེ་
བརྟནེ་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཞེ་སྡང་གྱི ་བླ ྩོས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི ་དཀུྲག་
བཞྱིན་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ནང་མྱིའྱི་ནང་ལ་མཚྩོན་ནའང་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་མེད་པ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ང་ཚྩོ་
ཚང་མ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། 
དརེ་བརྟནེ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡྩོད་པ་ཚང་མར་སེམས་ཁུར་བདེ་དགྩོས། དངེ་སབྐས་
དངྩོས་པ ྩོ་འཛུགས་སུྐན་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྩོ་
པ ྩོར་བསླབེས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ལ་ྟང་ཚྩོ་འདྱིར་སདྐ་ཆ་

ཤྩོད་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ས་གནས་གཞན་ད་ུགྲྱི་དང་
མཚྩོན་སྩོགས་ཐྩོགས་ནས་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱི་བ་བ་
རྩོམ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁག་གཅྱིག་ཆྩོས་ཀྱི་མྱིང་འཁྱརེ་ནས་
གསྩོད་རེས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེནྱི་བླ ྩོ་ངྩོར་ཤྩོང་དཀའ་བ་
ཞྱིག་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྲྩོང་ཁྱརེ་འགའ་ཤས་
མྱིང་ལ་བམས་བར་ེདང་སྙྱིང་རའེྱི་གྲྩོང་། ཞསེ་མྱིང་
བཏགས་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བཞྱིན་འདགུ རྒྱ་
གར་བ་ཚྩོས་ཀང་མྱིག་དཔ་ེལ་ྟདགྩོས་པ་འདགུ ད་ེས་ྔངྩོས་
ཀྱིས་ཚྩོང་པ་ཟརེ་དསུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ད ྩོན་ད་ུགཞན་བཀྩོལ་

དཔྱྩོད་བས་ནས་ཁ་ེསང་རྐང་རྐང་ད ྩོན་ད་ུགཉརེ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་བཞྱིན་འདགུ འྩོན་ཀང་ང་
ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བམས་པ་དང་བར་ེ
བ་སྩོགས་ངསེ་པར་ད་ུདགྩོས། དངུལ་རྐང་པས་བད་ེ
སྐྱྱིད་སུྐན་མྱི ་ཐུབ། དབུལ་ཕྱུག་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་
གྲྩོད་ཁྩོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལག་
མཛུབ་ཡང་བཅྱུ་ལས་མེད། དརེ་བརྟནེ་དབུལ་ཕྱུག་
དབར་གྱི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་
དགྩོས། ང་ཚྩོས་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕྩོངས་འྩོག་དཀའ་
སྡུག་མྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་དཀའ་ངལ་ལས་སྐྱྩོབ་ཐབས་
བདེ་དགྩོས། རྒྱ་གར་ནང་དངེ་སབྐས་གྲྩོང་གསེབ་ནས་
གྲྩོང་ཁྱརེ་ཁག་ནང་གནས་སྤ ྩོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་གྲྩོང་གསེབ་ཁག་གྱི་ནང་ཡར་

རྒྱས་འགྲྩོ་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་གྲྩོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་ངསེ་པར་ད་ུ
གཏྩོང་དགྩོས། འབྩོར་ལནྡ་ཚྩོས་གནང་ཐུབ་པ་ནྱི་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་མཐུན་རྐནེ་སྦར་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། སྐྱྩོ་བ ྩོ་ཚྩོས་སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་མ་ཞུམ་པར་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་བདེ་དགྩོས། 
ད་ེམྱིན་སེམས་ནང་མྱི ་བཟྩོད་པ་སྐྱ་ེནས་སེམས་ངལ་གྱིས་
ཁངེས་ནས་བསདྡ་ན་ཕན་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚྩོས་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་
འཛྱིན་ནས་འཛམ་གླྱིང་བད་ེཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་སུྐན་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དབུལ་ཕྱུག་
བར་ཁྱད་ཇ་ེཉུང་ད་ུབཏང་ཐུབ་པ་དང་། བམས་བར་ེལནྡ་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་སུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་རབས་འདྱིའྱི་རྱིང་ཧ་
ལམ་ཁག་པྩོ་རེད།  
 བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི ་འགྱུར་བ་ད ེ་གཞྱི ་རྱིམ་
ནས་འགྩོ་འཛུགས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་
ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དགྩོས། ད་ེམྱིན་འགྱུར་བ་ད་ེགཞྱི་རྱིམ་
ནས་མྱིན་པར་སངྒ་ནས་མར་གཞུང་དང་སྒྱིག་འཛུགས་
སྩོགས་ཀྱིས་བཙན་འགལ་བས་ཚེ་ཕུགས་འཕརེ་ཞྱིག་
མྱི ་ཡྩོང།  སེམས་ནང་རེ་བ་ཞྱིག་མེད་ན། མྱི ་ཚེ་ཆྱུད་
གཟྩོན་ད་ུའགྲྩོ་ཉན་ཡྩོད། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་
བརྒྱབ་ནས་ང་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མེད། གང་
ཡྱི ན་བརྩོད་ན་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
བཟྩོས་མེད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་ཚྩོས་བཟྩོས་སྟབས་
སེལ་ཐབས་ཡང་ང་ཚྩོས་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ། ཐངེས་འདྱིའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་ཨྩོ ་ཌྱི་
ཤ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཔན་
ཌ་ Jay Panda མཆྩོག་སྩོགས་མྱི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཙམ་
མ་ཟད།   ར་མཁན་དང་ཚེམ་བཟྩོ་བ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
འབལེ་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟ ྩོན་པ་སྩོགས་ལས་རྱིགས་འད་
མྱིན་ནས་རྒྱ་གར་བ་དང་ཕྱི་རྒྱལ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་རྱིགས་
སྩོགས་ལནྷ་འཛྩོམས་བྱུང་འདགུ །
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བརྷ་སྱིལ་རྒྱལ་སའྱི་ནང་བ ྩོད་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོ་ 
ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་དང་རྩོམ་པ་
པ ྩོ་གྲགས་ཅན། ཚན་རྱིག་གྱི་གསར་འགྩོད་པ། ད་ེབཞྱིན་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཐུགས་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཌ་ེནྱི་ཡེལ་གྩོལ་མེན་ Dr. Daniel Goleman 
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ལྷ ྩོ་
ཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའམ་ལེ་ཊྱིན་ཨ་མེ་རྱི ་ཀ་ཞསེ་པའྱི་བརྷ་སྱིལ་ 
Brazil ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྲྭ་པ ྩོ་ལྩོའྱི་ནང་ Sao Paulo 
City བྩོད་ཁང་གསར་ད་ུདབུ་འབདེ་གནང་འདགུ   ད་ེ
ཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་འབུམ་རམས་པ་ལམྕ་
སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ས་ཀྩོ་ཛ་ས་ Dr. Elisa Kozasa ལགས་ཀྱིས་
སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནྱི་ཡེལ་གྩོལ་མེན་མཆྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་
ངྩོ་སྤྩོད་གནང་ཡྩོད། ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ས་ཀྩོ་ཛ་ས་ལགས་
ནྱི་ཀླད་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་དང་སེམས་
དང་སྩོག་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་མྱིའྱི་ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་
འདགུ་པ་མ་ཟད། བརྷ་སྱིལ་བ ྩོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡང་ཡྱིན་འདགུ  
 སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནྱི་ཡེལ་གྩོལ་མེན་
མཆྩོག་གྱིས་མང་ཚྩོགས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་འཛམ་
གླྱིང་སྤྱིའྱི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་

སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཁྩོང་གྱིས་
བརྩོད་གཞྱི་ད་ེའབལེ་གྱི་དབེ་གཅྱིག་ཀང་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༦ ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་
སབྐས་དང་བསྟནུ་བཏྩོན་གནང་འདགུ་པ་དང་། དབེ་ད་ེ
སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་འད་བ་ ༡༧ ནང་ཕབ་སྒྱུར་གནང་འདགུ  
སྤྱིར་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེནྱི་ཡེལ་ཁྩོང་གྱིས་ད་ེས།ྔ མྩོང་ཚྩོར་ལ་
རྟནེ་པའྱི་ཤེས་རབ།  Emotional Intelligenceཅསེ་
པའྱི་དཔ་ེདབེ་གཅྱིག་བརམས་རསེ་ཧ་ཅང་གྲགས་ཆེན་

པ ྩོ་བྱུང་འདགུ  གཞན་ཡང་མཛད་སྒ ྩོའྱི་སབྐས་ལྷ ྩོ་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་
ཀྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་བྩོད་ཁང་གསར་པའྱི་དགྩོས་དམྱིགས་
དང་ལས་ད ྩོན་གནང་ཕྩོགས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་འདགུ ཕྩོགས་མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་ལྱི ་ཡ་ཌ་ེསྱི་ཀྱིན་ Prof. Lia 
Diskinལགས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་དསུ་ཡུན་ནང་བྩོད་ཁང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་གནང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
དང་། ད་ཆ་ལས་དྩོན་དངྩོས་སུ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ་
མཐྩོང་སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚྩོར་བྱུང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་
གསུངས། ཁྩོ་མྩོ་ནྱི་པ་ལ་སྱི་ཨ་ཐ་ེན་མཐུན་ཚྩོགས།  
Palas Athena Association ཞསེ་པ་ད་ེའཛུགས་
མཁན་གཙྩོ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བྩོད་ཁང་གྱི་སླ ྩོབ་
སྟ ྩོན་པ་ཡང་ཡྱིན་འདགུ དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་སབྐས་
ཤེས་ཡྩོན་པ་དང་སླ ྩོབ་ཕུག་སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་
ཙམ་ཕབེས་འདགུ 
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བྷྱི་
ཧཱར་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ 
བླ ྩོན་ཆེན་གསར་པར་
འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་བང་ཕྩོགས་བྷྱི་ཧཱར་མངའ་
སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འྩོས་འད་ུཆེན་མྩོ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་
འབས་སུ་ད་ེསའྔྱི་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ནྱི་ཏྱི་ཤྱི ་ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar མཆྩོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་
ཚྩོགས་པ་དང་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་གཞན་གཉྱིས་ཟླ་སྒྱིལ་
བཏང་བ་དརེ་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་ནས་ཁྩོང་སླར་ཡང་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ད་ུའྩོས་འདམེས་བྱུང་བར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་འཚམས་
འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།  ཐངེས་
འདྱིར་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་པ་ནྱི་འདས་པའྱི་
ལྩོ་ ༡༠ ནང་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་བྷྱི་ཧཱར་
མངའ་སྡའེྱི་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའྱི་
གུྲབ་འབས་ལ་ཡྱི ་རང་སྔགས་བརྩོད་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་
སྟ ྩོན་བས་པ་ཞྱིག་མཚྩོན།  ད་ེས་ྔངྩོས་རང་རྒྱལ་ས་པཊ་
ནར་བསྐྱྩོད་སབྐས་ཤྱིག་ལ་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་
གནས་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ནའང་སྨ ྩོན་ལམ་རྐང་པས་
ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་མྱི ་སྱིད་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་དགྩོས་
ན། དབུ་ཁྱིད་འཇྩོན་ཐང་ཅན་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་འབད་
བརྩོན་གནང་དགྩོས། ཞསེ་བརྩོད་པ་ད་ེསྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་ཐུགས་དན་གསྩོ་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་

སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་འྩོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་པ་དསེ་མང་
ཚྩོགས་ཀྱི་རེ་འདནུ་ད་ེདག་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་བསུྒབ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མཚྩོན་
ཐུབ།  ངྩོས་ཀྱིས་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་
གང་ལེགས་ཐྩོག་བྷྱི་ཧཱར་མངའ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་
ལས་དྩོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་རྐནེ་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་
ཞྱི་ཞྱིང་བསམ་དྩོན་ཡྱིད་བཞྱིན་ད་ུའགུྲབ་སྟ།ེ མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ལ་འགྩོད་ཐུབ་པའྱི་རེ་སྨ ྩོན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ  གསུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་
ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་དརེ་ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པའྱི་
མཚན་ཐྩོག་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐྩོག་མ་ 

ད་ེགསྩོལ་སྩལ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སྐུ་
ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆྩོག་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་
གར་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་སྣང་
ལག་བསྟར་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས།  ཇྱི་ལརྟ་
སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ། བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་སྟ་ེརྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ཏ་མྱིལ་ན་
ད་ུམངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ཅནེ་ནའྱི་ Chennai ནང་རྟནེ་
གཞྱི་བས་པའྱི་ཚྩོང་ལས་བསྟྱི་གནས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. A 
P J Abdul Kalam མཆྩོག་གྱི་མཚན་ཐྩོག་གྱི་རསེ་
དན་གཟངེས་རྟགས་གནང་ཐངེས་དང་པ ྩོ་ད་ེགསྩོལ་སྩལ་
མཛད་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་མཛད་སྒ ྩོའྱི ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་
ཁྩོངས་སུ་སྐུ ་ཞབས་ཨབ་དུལ་ཀ་ལམ་མཆྩོག་གྱིས་

འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་
རྒྱྱུ འྱི ་འཆར་སྣང་ལག་བསྟར་ལས་འགུལ་ཚྩོ གས་
ཆྱུང་  Abdul Kalam Vision India Movement 
དང་མ་ད་ར་སྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ཚྩོགས་པ་ Madras 
Management Association (MMA)  ཐུན་མྩོང་
གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆྩོག་གྱི་མཚན་ཐྩོག་གྱི་རསེ་
དན་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་རྒྱྱུའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་མ་ད་ར་སྱི ་
འཛྱིན་སྐྱྩོང་ཚྩོགས་པའྱི་སྐ་ུཞབས་ཊྱི་ཤྱི ་ཝ་ར་མན་ Mr 
T Shivaraman ལགས་ཀྱིས་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་དང་སྐ་ུ
མགྲྩོན་རྣམ་པར་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོར་གདན་ཞུ་གནང་དགྩོས་
ད ྩོན་ནྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་གྱིས་རླབས་ཆེན་
དབུ་ཁྱིད་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་གནང་ཆེད་ཡྱིན། ཞསེ་
གསུངས་པ་དང་ལྷན་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་
ཟུར་པ་སྐ་ུགཤེགས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. A P J 
Abdul Kalam མཆྩོག་དང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
གསུང་རྩོམ་ལས་བཏུས་ནས་རྩོམ་ཡྱིག་ཁག་གཅྱིག་སནྙ་
སྒྩོན་ཞུས།   ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་འྩོས་བསྡ་ུལནྷ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཊྱི་ཨེས་ཀྲྱིཤ་ཱམུརྟྱི་ T S 
Krishnamurthy མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
བསྟནུ། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་མཆྩོག་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དམ་
པ་ཁྩོང་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་གཟངེས་སུ་ཐྩོན་པའྱི་
བས་རསེ་ཁག་བརྙན་འཕྱིན་གྱི་ལམ་ནས་མང་ཚྩོགས་ལ་
བསྟན་འདགུ 
 ད་ེརསེ་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་
པ་སྐ་ུཞབས་ཝྱི་པ ྩོ་ནར་ཇྱི་ V.Ponarj ལགས་ཀྱིས་ཁྩོང་
ཉྱིད་སྱིད་འཛྱི ན་དམ་པ་མཆྩོག་དང་ལྷན་འདས་པའྱི་
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ལྩོ་བཅྱུ་ཕག་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་མྩོང་
ཚྩོར་ཇྱི་བྱུང་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ། གཞས་
པ་གྲགས་ཅན་ཨ་ར་ུན་ས་ཡྱི ་རཱམ་ Aruna Sairam 
ལགས་གྱིས་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གླུ་དབངས་བངླས་རསེ་ཁྱིམས་
དཔྩོན་ཀ་ེཨེན་བ་ཤ་ K N Basha མཆྩོག་གྱིས་ཏ་
མྱིལ་སདྐ་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།   རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་འདྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཅན། དངྩོས་གནས་དང་གནས་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་རྣམ་དཔྱྩོད་ལནྡ་པའྱི་སྐྱ་ེབུ་མང་པ ྩོ་
ཐྩོན་སའྱི་ཡུལ་འདྱིའྱི་ཉ་ེབའྱི་དསུ་རབས་ཀྱི་སྐྱསེ་བུ་དམ་
པ་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་དམ་པ་ཁྩོང་ཉྱིད་འཚྩོ་ཞྱིང་བཞེས་
པའྱི་རྱིང་ལ་དངྩོས་གནས་དང་གནས་མྱི ་མང་གྱི་བད་ེར་
ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་སྒང་ལ་དགྩོངས་པ་བཞེས་གནང་
བ་དང་། ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་གསལ་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེ
ཁྩོང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་ཁྩོང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་མངྩོན་
པར་བསྟ ྩོད་ནས་ཁྩོང་གྱི་མཛད་པ་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་བདེ་
མཁན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཁྩོང་གྱི ་རླབས་ཆེ་བའྱི་མཛད་པ་
ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེབསྐྱང་རྒྱྱུའྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱདེ་ད།ེ ད་ེ
འདའྱི་ལགྷ་བསམ་ལནྡ་པའྱི་བས་རསེ་ཅན་གྱིས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པ་དརེ་ངྩོས་འཛྱི ན་གསལ་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་
རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་དང་བསྔགས་བརྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་

ནས་འགྩོ་འཛུགས་བས་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་འགྩོ་
འཛུགས་བ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ ྩོ་
བྱུང་། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  སྤྱིར་དམ་པ་ཁྩོང་འདས་ཟྱིན་
ནའང་ང་ཚྩོས་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ལ་ཡྱི ་རང་ཞུ་
ཐྩོག་རསེ་དན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 ངྩོས་རང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོར་སྟ ྩོན་པ་མ་ངན་
ལས་འདས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༥༠༠ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་
ཐྩོག་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེ་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་མ་ད་ར་སྱི ་མཐྩོང་
མྩོང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་གྲྩོང་ཁྱརེ་འདྱིའྱི་ཕྱིའྱི་བཀྩོད་པར་
འཛུགས་སུྐན་ཤུགས་ཆེ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་

རེད་འདགུ་སམྙ་བྱུང་།  དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ལ་གྲྩོང་ཁྱརེ་
འདྱི་རྒྱྱུས་མངའ་ཡྩོད། ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛུགས་སུྐན་
ཟརེ་བ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད།  
གལ་ཆེ་ཤྩོས་ད་ེནང་སེམས་རྒྱྱུད་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་སུྐན་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་དགྩོས། ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གཞན་
ཁང་པ་ཆེ་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད་ནའང་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་དངངས་
སྐག་དང་སེམས་ངལ་གྱིས་ཁངེས་ནས་སྡ ྩོད་དགྩོས་བྱུང་
ཚེ་སྐྱྱིད་པ ྩོ་གང་ཡང་མེད། ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐནེ་རྐང་པས་
སེམས་ནང་བད་ེསྐྱྱིད་བསུྐན་མྱི ་ཐུབ། 
 དསུ་རབས་ ༢༠ འདྱི་བཞྱིན་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཐྩོག་

གྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དསུ་ཚྩོད་ད་ེ
རྩོགས་ཟྱིན་པ་རེད། དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་ཁྩོར་
ཡུག་གཏྩོར་བཤྱིག་གྱིས་མཚྩོན་པས་དཀའ་ངལ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དསུ་རབས་ 
༢༡ མྱི་རབས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
སེལ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་སྤད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་
ཀྱིས་བསམ་པར་གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟཉྱིད་ནས་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་བས་
ཚེ། དསུ་རབས་འདྱིའྱི་མཇུག་གམ་ཡང་ན་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོའྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིའྱི་ནང་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཞྱི ་
བད་ེདང་། མཐུན་སྒྱིལ། བམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་ངསེ་རེད།
 ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་། སེམས་
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ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་མཁན་
གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་བད་ེབ་
འདྩོད་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད།  འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོར་
རང་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་དགས་པའྱི་
རྐནེ་གྱིས་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོང་ཚྩོ་ཞསེ་ཕན་ཚྱུན་དབ་ེབ་འབདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་རྙ ྩོག་གྲ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དངེ་སབྐས་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཛམ་གླྱིང་
ཚང་མས་མྩོང་དགྩོས་སྟབས་དསེ་ང་ཚྩོར་གྩོ་ལ་འདྱི་ཁྩོ་ན་
ང་ཚྩོའྱི་སྡ ྩོད་ཁང་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་མེད་པའྱི་བར་ལན་
ཞྱིག་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།  འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་ཕན་ཚྱུན་ཧ་ཅང་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་བཟྩོས་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་གྩོ་ལའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞྱིགས་སབྐས་སུའང་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་
མ་རྟནེ་པར་འཚྩོ ་ཐབས་བལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་གསལ་སྟ ྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་དབར་ཆྩོས་དད་དང་། རྱིགས་རསུ། ཐྩོབ་
གྩོ་ས་སྩོགས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་མྱི ་
འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕན་བུ་ཡྩོད་ཀང་། རྒྱ་ཆེ་ས་བཤད་
ན་གནད་དྩོན་ད་ེདག་ད་ེཙམ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་མ་རེད།  ང་
ཚྩོ་ཚང་མར་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་སུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། མྱི ་ཚང་མ་སྤྱི་
ཚྩོགས་ལ་རྟནེ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་
སྟབས་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་རྟནེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། 
 དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་སེམས་
རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེགལ་ཆེར་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྟབས།  བཟང་པ ྩོའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་གྩོང་ཏུ་བཏང་ནས་
བླ ྩོ་ངན་པ་ད་ེདག་ཇེ་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་
འདགུ་པ་མ་ཟད།  གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་
ད་ེབམས་བརེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱི ན་པ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་
ལམ་ནས་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བཟང་ཕྩོགས་
ཀྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡྩོད།  གཞྱི་ར་ད་ེལ་བཞག་ནས་
ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ། 

དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོར་སླ ྩོབ་གསྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ཁྱདེ་ཚྩོས་ངསེ་པར་ད་ུགནས་ཚྱུལ་
འདྱི་དག་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། རེ་བ་བརླག་པ་
དང་ཡྱིད་ཐང་ཆད་པ་སྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་མེད། ད་འགྲྱིག་
བསདྡ་ཡྩོད་བསམས་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་མེད།  དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་ང་ཚྩོས་སེལ་ཐུབ། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ། ད་ེརསེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་བསྟནུ་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐྩོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་
བཏང་སྟ་ེམཛད་སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལམྕ་སྐ་ུཨང་སང་སུ་ཀྱི་མཆྩོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །འབར་མའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་
གཙྩོ ་ཚྩོ གས་པའྱི ་ཚྩོ གས་གཙྩོ ་ལྕམ ་སྐུ ་
ཨང་སང་སུ་ཀྱི་ Aung San Suu Kyi 
མཆྩོག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པར་ཉ་ེལམ་
འབར་མའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་འྩོས་བསྡ་ུཆེན་མྩོའྱི་
ནང་རྒྱལ་ཁ་ཤུགས་ཆེ་ཐྩོབ་པར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་
བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། འྩོས་བསྡའུྱི་གུྲབ་
འབས་དསེ་འབར་མའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་ལ་འབར་མའྱི་མྱི ་མང་གྱི་རེ་བ་དང་
མངྩོན་འདྩོད་རྣམས་བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད་པ་
གསལ་སྟ ྩོན་བས་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིར་འབར་མའྱི་ནང་
འྩོས་བསྡུ་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེནྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ 
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་འབར་མ་ད་ེ
བཞྱིན་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐྩོག་རྱིམ་བཞྱིན་གྩོམ་
པ་མདནུ་སྤ ྩོས་བདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརྩོད་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིར་གྩོ་སབྐས་བཟུང་ནས་
འབར་མའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཚང་མས་

ཞྱི་བད་ེལནྡ་ཞྱིང་འཁྩོན་འཛྱིན་མེད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་
སུྐན་ཐབས་བ་རྒྱྱུར་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེལམ་ཞྱི་བདའེྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕད་སྐབས་སྤྱིར་འབར་
མའྱི་ཡུལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་སྒ ྩོས་སུ་ཡུལ་དའེྱི་ཁ་
ཆེའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་སྐ ྩོར་གླངེ་སླ ྩོང་མཛད་པ་ཐུགས་དན་གསྩོ་
མཛད་དྩོན། ངྩོས་རང་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་དང་ནང་པའྱི་
རསེ་འབང་པ་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སརླ་ཡང་
དན་སྐལུ་གྱི་ཚྱུལ་ད་ུཞུ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི། འབར་མའྱི་
མྱི ་སེར་ཚང་མར་སྙ ྩོབ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ལར་ནས་འབར་མའྱི་ནང་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་
མཐུན་འབལེ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གུས་
བཀུར་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་འཐྩོབ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབར་མའྱི་
ཡུལ་ད་ེཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྩོགས་སུ་སྣ་ེའཁྱིད་རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
ལནྡ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འབར་
མ་རང་ཉྱིད་ལའང་དག་ེམཚན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ་
བ་མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལམྕ་སྐ་ུམཆྩོག་ལ་སྐའུྱི་
འཕ ྩོད་བཞསེ་དང་ལས་དྩོན་མཐའ་དག་ཐྩོག་བ་བ་ལམ་
ལྷ ྩོང་ཡྩོང་བའྱི་ཐུགས་སྨ ྩོན་ཡང་མཛད་འདགུ 
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༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་
ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་ཐྩོག་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ 
༣ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་
སྡའེྱི་ཨ་སམ་ཁུལ་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྩོ་ཧ་ཊྱིའྱི་དཔ་ེམཛྩོད་ཁང་
གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ཡང་སྟངེ་ཚྩོམས་ཆེན་ནང་རྒྱ་
གར་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་
ལ་ྔཔ་དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད། 
སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྒྩོགས་སྦང་ཞུས་པའྱི་ནང་
འཁྩོད་ད ྩོན། ཨ་སམ་ཁུལ་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྩོ་ཧ་ཊྱིར་རྒྱ་
གར་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་
ལ་ྔཔའྱི་ཐྩོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚྩོགས་བཅར་བ་
ཡྩོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་
བ་ཆགས་ནས་མྱི་ལྩོ་ ༥༦ འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན་དསུ་ཚྩོད་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི ་ཚེ་ལ་མཚྩོན་ན་དསུ་ཚྩོད་
ཧ་ཅང་རྱིང་པ ྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་གཞྱིས་ལུས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
དསུ་ཚྩོད་དའེྱི་རྱིང་དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པ་དརེ་གདྩོང་
ལེན་བས་ནས་ད་བར་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་མ་ཞུམ་པར་གནས་
ཡྩོད། ས་མཚམས་ཐྩོག་ནས་འཕགས་བྩོད་གཉྱིས་ཁྱྱིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། གནའ་
བྩོའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་རྱིག་གནས་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ནའང་
འཕགས་བྩོད་གཉྱིས་འབལེ་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ ྩོ་ཡྩོད།

 ལྷག་པར་ད་ུཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི་རྒྱ་གར་
ཡུལ་མྱི ་ཚྩོས་དསུ་ད་ལྟའྱི་བར་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་
གྱིས་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་དང་རྱིག་གཞུང་འབལེ་ཐག་ཧ་
ཅང་ཉ་ེཔ ྩོ་ཡྩོད། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་སླ ྩོབ་མ་དང་
རྒྱ་གར་བ་ླམར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུདཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་བཞདེ་སྩོལ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བ་རྒྱྱུར་དཀའ་
ངལ་མང་དག་གཅྱིག་འཕད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དསུ་སབྐས་
དའེྱི་རྱིང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་བ ྩོད་ནང་ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་བཞདེ་
སྩོལ་དྱི་མ་མེད་པ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་གནང་ནས་ཉར་
ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་
ང་ཚྩོ་སླ ྩོབ་མ་ཚད་ཐུབ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
བླ ྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དང་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་
སྐ ྩོར་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་བཞེད་སྩོལ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་
ཟབ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་འཆད་གཉརེ་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་
ཚྩོ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་
ཁྱབ་བརལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངེ་སབྐས་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ལ་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་ཞུ་ཐུབ་
ངསེ། ཧ་ཅང་འཇྱིགས་ས་ླབའྱི་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་
ཡུག་ཐྩོག་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་བདེ་དགྩོས་པ་
ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་ར་ཐང་དང་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་
སྩོགས་ལག་བསྟར་བདེ་ཕྩོགས་དསེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚྩོ་གནས་
ལ་དྩོ་ཕ ྩོགས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གངས་དང་
འཁྱགས་རྩོམ། ད་ེབཞྱིན་གཏན་འཇགས་འཁྱགས་རྩོམ་
སྩོགས་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པའྱི་ཤུགས་རྐནེ་དསེ་ཁྩོར་ཡུག་
ལ་གནྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་བང་གྱི་
སྣ་ེགཉྱིས་དང་དྩོ་མཉམ་པའྱི་ཤུགས་རྐནེ་འཐབེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཨེ་ཤྱི་ཡ་གླྱིང་ཆེན་གྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་
ཁག་དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་བང་ཕྩོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་
རྒྱྱུག་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་བྩོད་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 

རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་གྱིས་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་མང་པྩོར་འཚྩོ་རྟནེ་སྦྱིན་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་བ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནད་ད ྩོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་
བ ྩོད་ནང་ད་ུའགྱུར་བ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
འགའ་ཤས་ལ་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡྩོང་
བཞྱིན་འདགུ བྩོད་ཀྱི་སདྐ་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་རྱིམ་བཞྱིན་
ཡལ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་བརྟནེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བར་གཞྱི་བཅྩོལ་
བའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྩོམས་གཤྱིས་བཟང་པྩོ་ད་ེརྱིམ་
བཞྱིན་ཉམས་ནས་ཡལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། བྩོད་ནང་ད་ུ
མཚྩོན་ན་རྒྱ་རྱིགས་སྤ ྩོ་བཤུད་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། གྲྩོང་གསེབ་མང་པྩོ་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཅན་ད་ུའགྱུར་
རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོ ་སྩོ་སྩོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཆགས་
བཞྱིན་ཡྩོད། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འྩོག་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ལགྷ་
ད ྩོན་རྒྱ་གར་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔ ྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  ལགྷ་པར་
ད་ུཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཕན་ཚྱུན་དབར་འདས་པའྱི་བྱུང་
རབས་ཁྩོད་གནས་སྟངས་དང་ཕན་ཚྱུན་དབར་འབལེ་
ལམ་ཇྱི་བྱུང་སྩོགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷན་
ཚྩོགས་མང་ཙམ་ཚྩོགས་ཆེད་བརྒྱྱུད་སྐལུ་ཐུབ་ཚེ་འབྱུང་
འགྱུར་ཡུལ་གུྲ་ཕན་ཚྱུན་མཐུན་སྒྱིལ་གྱི་རྨང་གཞྱི ་ས་
བརྟན་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་
བདནེ་པའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་རྒྱྱུར་ངྩོས་ལ་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ཆྩོད་སེམས་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་མ་ཞུམ་པར་
གནས་དགྩོས། ཁྱདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔར་བཅར་བ་དསེ་ང་
ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་པྩོར་མཚྩོན་ཞྱིང་ང་ཚྩོར་
སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱ་ེགཞྱིར་གྱུར་ཡྩོད་སྟབས་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་
རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་
ཡྩོད།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ན་ེརུ་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ Jawaharlal Nehru University ད་ུ
ནང་པའྱི་གུྲབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི ་ལས་དབུ་མ་པའྱི་ལྟ་
གུྲབ་ཀྱིས་ཆྩོས་རྣམས་ཀྱི་ད ྩོན་དམ་གྱི་གནས་ལུགས་
ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་དང་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་གྱི ་ཚད་རལུ་
དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གམ་ཀྩོན་ཊྩོམ་ཕྱི་
སྱིག་སྱི་ Quantum Physics ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་རྣམས་
ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་རེག་ཊར་ Rector གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་པྲ་སེན་ཇྱིཏ་སེན་ Prof Prasenjit 
Sen མཆྩོག་དང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་
བདག་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ སྱི་ཀ་ེསྩོ་པ ྩོ་
རྱི་ Vice-Chancellor Prof SK Sopory མཆྩོག 
ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་རྱིགས་སླ ྩོབ་མ་སྩོགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་མཇལ་
དར་ཐྩོགས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ ད་ེརསེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ཀྱིས་སྡྱིངས་
ཆའྱི་སྟངེ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་པྲ་སེན་ཇྱིཏ་སེན་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བ་མ་
ཟད། བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུ་སབྐས་ཁྩོང་
གྱིས། ཐངེས་འདྱིར་དབུ་མའྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་གྱི་མཁས་པ་
དང་། ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ཐྩོག་མཁས་པའྱི་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་མཉམ་
འཛྩོམས་ཀྱིས་གནའ་དངེ་གྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་གནས་ལུགས་གཟྱིགས་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་
རྒྱྱུ ་རེད། བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་
དགྩོས་ད ྩོན་ཡང་གཟྱིགས་ཚྱུལ་ད་ེགཉྱིས་པ ྩོ་མཐར་གུྲབ་
ད ྩོན་གཅྱིག་ཐྩོག་འབབ་ན་བསམས་པ་རེད།དརེ་བརྟནེ་

ད་ེརྱིང་འདྱིར་མཁས་དབང་ཁག་གཅྱིག་གདན་འདནེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས་
པ་དང་སྦྲགས། སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ར་ལས་བཟྩོས་པའྱི་
བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་
བཤམས་པ་ད་ེདག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། ད་ེརསེ་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་
སྐ་ུཞབས་ཨེ་སྱི་ཀ་ེསྩོ་པ ྩོ་རྱི ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ན་ེ
རུ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ལ་ྟབུའྱི་ནང་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ལ་ྟབུ་
གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་ཐུབ་ཚེ་དག་ེམཚན་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པའྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བར་བརྟནེ། ཐངེས་འདྱིར་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་
ཚྩོགས་འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ངས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་སྤུན་ཟླ་
ཕ ྩོ་མྩོ་རྒན་གཞྩོན་རྣམ་པར་ཐྩོག་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ངྩོས་རང་གང་ཟག་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལས་དམྱིགས་
བསལ་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱིན། ངྩོས་རང་བྱིས་པ་ལྩོ་ 
༧།༨ སབྐས་ནས་བླ ྩོ་འཛྱིན་བ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་རེད། 
ད་ལ་ྟལྩོ་ ༨༠ བསླབེས་ཡྩོད་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་པཎ་
གུྲབ་ཚྩོས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་ཉྱིན་ལརྟ་ལ་ྟཀླ ྩོག་

བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་གང་ཐུབ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། དསེ་བསམ་བླ ྩོ་གུ་ཡངས་པྩོ་བ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་
འདགུ ལགྷ་པར་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
ངས་གང་བཤད་པ་དརེ་ང་ལ་དད་པ་དང་གུས་ཞབས་
བས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་པར་དརེ་བརྟག་དཔྱད་བས་
ནས་ཁས་ལེན་བྩོས། ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
དརེ་མྩོས་པ་ཡྩོད།ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༡༩།༢༠ སབྐས་འཕུལ་
ཆས་རྱིགས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཡྩོད། འཕུལ་ཆས་ད་ེདག་
ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་སམྙ་པའྱི་སེམས་
ནང་ཡ་མཚན་པྩོ་ཞྱིག་ཤར་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རྱིམ་
བཞྱིན་ཚན་རྱིག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བསླབེས་པ་ད་ེའད་རེད། ད་ེ
ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ ལྩོར་ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
མའྩོ་ཙེ་ཏུང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཐུག་པ་རེད། སབྐས་ཤྱིག་
ཁྩོང་གྱིས་ངྩོས་ལ་ཚན་རྱིག་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་འདགུ ཅསེ་
བསགྔས་བརྩོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཆྩོས་ད་ེདགུ་རེད། 
ཅསེ་བརྩོད་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་བས་ནས་ཚན་རྱིག་
པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཡྩོད་མཁན་ལ་སྐད་ཆ་ད་ེའཇུག་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོང་གྱི་རེད་བསམས་པའྱི་རེ་བ་གནང་ཡྩོད་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་
རེད། ད་ེརསེ་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབཙན་བྩོལ་བ་
ཆགས་རསེ་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་མྱི ་ སྣ་དང་ཐུག་
འཕད་བ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེཁྩོངས་ནས་ཚན་
རྱིག་པ་ཚྩོ་ཡང་ཡྩོད། ལགྷ་པར་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ 
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གྩོང་ངྩོས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་འཇྱིག་རྟནེ་ཁམས་
ཀྱི་རྱིག་པ་དང་ཀདླ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག ཚད་
རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པས་གཙྩོས་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་
གྩོ་བསྡརུ་བས་མྩོང་ཡྩོད། བགྲྩོ་གླངེ་བས་པའྱི་འབས་
བུར་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་། ཚན་
རྱིག་པ་ཚྩོར་མཚྩོན་ན་མྩོང་ཚྩོར་སྐ ྩོར་དང་ཤེས་པའྱི་
རྣམ་གཞག་གྱི ་འགྲྩོ་སྟངས་གང་འད་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བླ ྩོ་སྐྱདེ་
བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། ང་ཚྩོར་མཚྩོན་ན་གཟུགས་ཅན་གྱི་
གནས་ལུགས་ཕ་མྩོའྱི་སྐ ྩོར་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་མང་པྩོ་
ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
གཞུང་ནས་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་དབུས་སུ་རྱིའྱི་རྒྱལ་པྩོ་རྱི ་རབ་
ཡྩོད་པའྱི་འདྩོད་ཚྱུལ་དརེ་ཁས་ལེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
དསུ་རབས་ ༨ ནང་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པའྱི་གཙྱུག་
རྒྱན་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་
དངེ་སྐབས་ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཚང་མའྱི་ཁྩོད་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་བཞེད་སྩོལ་དྱི་མ་མེད་པ་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐུབ་མཁན་
བྩོད་མྱི ་ཁྩོ་ན་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་ལེགས་བཤད་རྨད་ད་ུབྱུང་བ་རྣམས་ལ་
སྦངས་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་བའྱི་འབས་བུར་ད་ཆ་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེས་ྔལྩོ་ ༡༥།༢༠ 
གྩོང་ད་ུཡྱིན་པ་ཡྩོད། ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་གྱི་སར་རྒྱ་གར་
གྱི་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་
ཞབས་ རཱ་ཇ་རཱ་མན་ནཱ་ Raja Ramanna མཆྩོག་

གྱིས་ངྩོས་ལ། ཁྩོང་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་བརམས་
པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ཀླ ྩོག་སབྐས་ད་ེཁྩོད་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དངེ་
རབས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་ Quantum Physics རྣམ་གཞག་གསུང་བཞྱིན་
པ་དང་ཧ་ཅང་འད་པྩོ་ཡྩོད་པ་མཁྱེན་དསུ་ཧང་སང་
དགྩོས་པ་བྱུང་། ཞསེ་ད་ེའད་གསུངས་བྱུང་། ད་ེནས་
ལྩོ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་གྩོང་ད་ུཀྩོལ་ཀ་ཏའྱི་པྲ་ེསྱི ་ཌེན་སྱིའྱི་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ གྲྲྭའྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་སྐ་ུཞབས་
ཨེ་སྱི་བ་ྷཊ་ཅརཱ་ The Vice-Chancellor Prof S 
Bhattacharya ལགས་ཀྱིས་ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ནང་རང་ངྩོས་ནས་གུྲབ་པ་གང་
ཡང་མེད་སྐ ྩོར་བཤད་པ་མཐྩོང་སྐབས་སེམས་ཙམ་པ་
དང་དབུ་མ་བའྱི་གཞུང་ནས་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་མ་གུྲབ་པར་གསུངས་པ་དང་ཧ་ཅང་འད་བ་མ་ཟད། 
ལྷག་པར་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་
རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་ད་ུགུྲབ་པར་གསུངས་པ་ད་ེདང་
ཧ་ཅང་འད་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་གཟྱིགས་སབྐས་ངྩོ་མཚར་སྐྱསེ་པ་
གསུངས་བྱུང་། ད་ེརྱིང་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་
གནང་མཁན་ཚང་མར་ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་འགྩོ་སྟ ྩོད་སབྐས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནསུ་
པ་ད་ེཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛུགས་སུྐན་རྐང་རྐང་སངྒ་ལ་ཕྱིན་
པ་ལ་ྟབུ་རེད། ད་ེནས་དསུ་རབས་ ༢༠ མཇུག་ཏུ་ཚན་
རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེད་ེལུས་པ ྩོ་བད་ེཐང་
ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཤེས། ང་ཚྩོར་དངེ་སབྐས་

འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅྱིག་བསམ་བླ ྩོ་
དང་མྩོང་ཚྩོར་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།
 བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ལ་ྟབུས་ད ྩོན་དག་གཉྱིས་བསུྒབ་
ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྩོ་སྩོའྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་རྒྱ་ཆེ་
ར་ུགཏྩོང་ཐུབ་པ་དང་། གནས་ལུགས་རྟ ྩོགས་པའྱི་ཤེས་
རབ་གྩོང་ད་ུསྤལེ་ནས་མྱི ་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྱི་བླ ྩོར་གདྩོང་
ལེན་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། བམས་བར་ེདང་
ཤེས་རབ་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་སནྨ་པའྱི་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་མཐུན་ རྐནེ་ཏན་ཏན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ་བགྲྩོ་གླངེ་དངྩོས་སུ་
དབུ་འཛུགས་མཛད། ད་ེཡང་བགྲྩོ་གླངེ་གྱི་ཚྩོགས་ཐངེས་
དང་པ ྩོའྱི་སྐབས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་ཨེན་
མུ་ཀུན་དཱ་ Prof N Mukunda ལགས་ཀྱིས་ཕ་རན་
སྱིའྱི་ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་བྷྱི་ཊྱི་བྷ ྩོལ་ 
Prof Michel Bitbol ལགས་ཀྱིས་ཚད་རལུ་དངྩོས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལས་རྟནེ་འབལེ་ལྟ ྩོས་གུྲབ་
ཐྩོག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་གུྲབ་ད ྩོན་སནྙ་ཐྩོ་ཞྱིག་སནྙ་
སྒྩོན་ཞུས། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ཝ་ཱཎ་དབུས་བ ྩོད་
ཀྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ངསེ་སྟ ྩོན་པ་ཟུར་པ་
དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ནང་
པའྱི་གུྲབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་
ཀྱི་བདག་མེད་བཞསེ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་སྩོགས་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་པ་
མ་ཟད། སེར་བསེ་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་སངས་རྒྱས་
ལགས་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ཕྱི་ད ྩོན་འགྩོག་པའྱི་རྱིག་
པའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས། ཉྱིན་རྒྱབ་ཚྩོགས་ཐངེས་
དང་པ ྩོའྱི་སབྐས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇ་
རཱམ་ནྱིཏཱ་ནན་ཱ Prof Rajaram Nityananda ལགས་
དང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐུ་ཅནྡྲན་ཀུན་
ནལེ་ Prof Matthew Chandrankunnel ལགས་
བཅས་ཀྱིས་དབུ་མ་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་དང་ཚད་རལུ་དངྩོས་
ཁམས་རྱིགས་པའྱི་ནང་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ད ྩོན་དམ་གྱི་གནས་
ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་སྩོགས་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་
ཡྩོད།།



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

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལབ་ལྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ 
ཐངེས་ལ་ྔཔར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལྡྱི་ལྱི ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་
སྟ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་
གྱི་པན་ཇབ་ Punjab མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ཕག་ཝ་
རའྱི་ Phagwara ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ Lovely 
Professional University གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་
མྩོའྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་
བ ྩོར་གདན་ཞུ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ། མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་
གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
ཁང་དརེ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
ཁང་དའེྱི་རྱིགས་བདག་ཆེན་མྩོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཤྩོཀ་མྱི ་ཏལ་ 
Mr. Ashok Mittal ལགས་དང་ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་
སྐ་ུརཤྨྱི་མྱི ་ཏལ་ Mrs. Rashmi Mittal ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གཙྩོས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་དརེ་སླ ྩོབ་གཉརེ་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་པ་དང་འབུག་པའྱི་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་
ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ་པ་མ་

ཟད། སབྐས་དརེ་བ ྩོད་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཞྩོལ་པ་
དང་གཡག་འཁབ་སྟ ྩོན་གྱི་ལམ་ ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་རྱིགས་བདག་ཆེན་མྩོའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་དའེྱི་
དག་ེལས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།
 ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་གུྲབ་བསྟནུ་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོར་སྐུའྱི་མཛད་
འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་གསུམ་སྟ།ེ དང་པྩོ། གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་
དང་། གཉྱིས་པ། ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་
གྱི་འབལེ་ལམ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ། 
གསུམ་པ། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་
སྤལེ་གསུམ་དང་བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གསར་འགྩོད་པའྱི་
དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་འདགུ    
 སྐབས་དརེ་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕ་
རན་སྱི ་རྒྱལ་ས་པ་ེརྱི ་སྱིར་འཇྱིགས་སྐུལ་དག་སྤྩོད་པས་

གཏྩོར་རྒྩོལ་བདེ་དགྩོས་ད ྩོན་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དྩོན།   དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་དསུ་
རབས་དའེྱི་ནང་དཀའ་རྙ ྩོག་ད་ེདག་དག་ཤུགས་ཀྱི་ལམ་
ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་
ཆེ་ཡྩོད། དསུ་རབས་ ༢༡ འགྩོ་སྟ ྩོད་ནས་འཚེ་བའྱི་
བ་སྤྩོད་སྤལེ་རྒྱྱུ ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇ་ེཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། གང་
ལརྟ་མྱི ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་རྙ ྩོག་གྲ་འདྩོད་ཀྱི་མེད། ང་ཚྩོ་
ཚང་མས་ཞྱི་བད་ེལནྡ་པའྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་འདྩོད་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་ད་ེལརྟ་ཡྩོང་ཆེད་ང་ཚྩོས་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་ནས་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་ཁང་བར་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་མཐུན་རྐནེ་ཁྩོ་ནར་གཙྱིགས་ཆེར་
མ་འཛྱིན་པར་ནང་སེམས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བམས་
བརེ་སྩོགས་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་གལ་ཆེ་བའྱི་བསླབ་བ་སྩོགས་ཚྱུད་པའྱི་ལུགས་
མཐུན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བསླབ་དགྩོས་ཀྱི་
ཡྩོད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་ད་ེལརྟ་བདེ་ཐུབ་ཚེ་དསུ་རབས་ 
༢༡ འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བད་ེདང་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་དསུ་རབས་
ཤྱིག་ཏུ་བསུྐན་ཐུབ། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད།  ད་ེ
རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་པ་དང་འབུག་པའྱི་སླ ྩོབ་
མ་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༡༦ ནས་
བྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁྱརེ་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ 
ལྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་རྒས་ཡྩོལ་ཞུས་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ ལགྷ་གྱི་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་
དང་ལྷན་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་འགྩོ་བཙྱུགས་གནང་མཛད་
ཡྩོད་པ་དང་། དསེ་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡྩོད་སྐ ྩོར། 
ལགྷ་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢།༡༣ 
བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་
ན་ེརུ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུནང་པའྱི་གཞུང་ནས་དབུ་
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མ་པ་དང་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་ནས་ཚད་རལུ་དངྩོས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་པ་མ་
ཟད། འཆར་ལྩོའྱི་ནང་སརླ་ཡང་ཚན་རྱིག་པ་དང་བགྲྩོ་
གླངེ་མཛད་འཆར་ཡྩོད་སྐ ྩོར། གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔམགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལརྟ་ནང་པའྱི་ཚན་
རྱིག་དང་ལྟ་གུྲབ་ཀུན་བཏུས་ཕྩོགས་སྒྱིག་མཛད་ཡྩོད་
སྐ ྩོར། ཀུན་བཏུས་ནང་གྱི་བརྩོད་བ་རྣམས་རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ནས་བཏུས་པ་དང་། ལགྷ་
པར་བྩོད་མྱི ་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོས་ནང་པའྱི་གཞུང་ལ་ཐྩོས་
བསམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགྲྲྭ་པ་དང་ཨ་ནྱིའྱི་བ་རྒྱྱུ ་རེད་
མདྩོག་མདྩོག་བས་ནས་གཡུག་མ་བཞག་པར་ཚད་མ་
རྱིག་པ་སྩོགས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུད ྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས་པའྱི་
ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་ཡྩོད།
 ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་གྱི་དགའ་སྟ ྩོན་རྟནེ་འབལེ་
གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། སབྐས་དརེ་པན་
ཇབ་དང་ཧར་ཡ་ན། ཅནྱི་གརྷ་སྩོགས་ཀྱི་མངའ་སྡའེྱི་
གཙྩོ་འཛྱིན་ Kaptan Singh Solanki མཆྩོག་ཀང་
ཕབེས་ཡྩོད། མཛད་སྒ ྩོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐྩོག་མར་རྱིགས་
བདག་ཨ་ཤྩོཀ་མྱི ་ཏལ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
དང་མངའ་སྡའེྱི་གཙྩོ་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་
བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་
གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ། 
བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་བཅས་ཀྱི་
ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐྩོག་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་
པ་བརྟནེ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་ཕག་ཁྱརེ་འདྱི་འབུལ་ལམ་ཞུས་
པ་ཞྱིག་ ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་་མཁས་པའྱི་མཚན་གནས་ཀྱི་ཕག་འཁྱརེ་ Doctor 
of Divinity དགསེ་བཞསེ་མཛད། ད་ེནས་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་ད ྩོན་ 
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ 
ཁྩོར་ཡུག་ཛ་དག་གྱིས་སུང་སྐྱྩོབ་དགྩོས་པའྱི་ 

ཉན་བར་བཏང་གནང་འདགུ
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་གྩོ་ཧ་ཊྱིར་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་
ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོར་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་འཇྱིག་
ས་ླབ་ད་ེསུང་སྐྱྩོབ་དགྩོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་
རྒྱྱུག་ཆྱུར་ཆྱུ་རགས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་དསེ་རྒྱྱུག་
ཆྱུ་དརེ་རྟནེ་ནས་འཚྩོ ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་
མང་པྩོའྱི་འཚྩོ་བར་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་ཀྱི་ཡྩོད་
པའྱི་སྐ ྩོར་ནན་བརྩོད་གནང་འདགུ
 སྐབས་དརེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་
ད ྩོན། ཡར་ཀླུངས་གཙང་པྩོ་ནྱི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་དང་
ཨ་སམ་ཁུལ་གྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི་འཚྩོ ་རྟནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེ
ཆགས་ཡྩོད། མཁས་དབང་ཁག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན་ལརྟ་
ན། ཡར་ཀླུངས་གཙང་པྩོའྱི་ཆྱུ་ཚད་ནྱི་འདས་ལྩོའྱི་ནང་
ཧ་ཅང་དམའ་ར་ུཕྱིན་ཡྩོད། དསེ་རྐནེ་པས་ས་ཁུལ་ད་ེ
དག་གྱི་སྣ ྩོད་བཅྱུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་

པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཞྱིང་པ་དང་ཉ་པ་
སྩོགས་གཙང་པྩོ་དརེ་འཚྩོ་རྟནེ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་
ཧ་ཅང་མང་པྩོའྱི་འཚྩོ ་བར་དྩོ་ཕ ྩོག་འགྲྩོ་ངེས་པ་རེད། 
མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དསེ་
ཤུགས་རྐནེ་ཐྩོག་མ་ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུར་འཚྩོ་རྟནེ་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་རེད། བྩོད་
ཀྱི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཆྱུ་རགས་བརྒྱབ་པར་
བརྟནེ་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཚབས་ཆེ་བཟྩོ་བཞྱིན་པའྱི་
གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་ནས་འབྩོད་
སྐལུ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི་ཞུ་འབྩོད་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡ་ལན་ར་བ་ནས་མ་བས་པའྱི་
ཁར་བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་གནས་ལས་བདེ་པས་འཛྱིན་
བཟུང་བཀག་སྐྱྱིལ་གྱིས་མཚྩོན་སུན་གཙེར་བཟྩོས་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ཆྱུ་རགས་ད་ེདག་གྱིས་རྐནེ་པས་འཛམ་
གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཁྩོར་ཡུག་དང་ལགྷ་པར་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་ལ་འཚྩོ་
བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་པྩོར་ཤུགས་རྐེན་ཐབེས་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཁུངས་སྐྱལེ་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཡྩོད།



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

བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡར་ཀླུངས་
གཙང་པྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྱུ་རགས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་བདནེ་
པ་དག་སྐྱལེ་བས་པ་བརྒྱྱུད་འཐབ་རྩོད་བས་པ་དརེ། ཉ་ེ
ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྱུ་
རགས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དརེ་ངྩོས་ལན་བས་ཡྩོད། རྒྱ་
གར་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་ཐྩོག་མཁས་པ་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡར་
ཀླུངས་གཙང་པྩོའྱི་ཁ་ཕྩོགས་ད་ེརྒྱ་ནག་ཕྩོགས་སུ་ཁ་ལྩོ་
བསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཁག་གྱི་ནང་དངེ་
སྐབས་འཐུང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕད་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེདངྩོས་འབལེ་རེད།
 མཐྩོ་སྒང་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་ནྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་རྒྱལ་ཁབ་
ད་ེདག་གྱི་མྱི ་མང་གྱི་འཚྩོ ་གནས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་
ཚྩོར་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་འཁྱགས་རྩོམ་ཞུར་ཚད་ཆེ་ར་ུཕྱིན་
ནས་མ་འྩོངས་པར་འཐུང་ཆྱུའྱི་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་ས་ླབའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུང་
སྐྱྩོབ་གནང་རྩོགས་ཞསེ་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
རྣམས་ལ་བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐ ྩོར་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་རྱིང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
དང་བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ད་ེས་ྔ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་བརྒྱྱུད་
ནས་བ ྩོས་བྩོལ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་ས་གནས་
མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་པར་
བསགྔས་བརྩོད་དང་ལནྷ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ།

སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་ཆེད་ལས་པར་པ་བཀྲ་ཤྱིས་
སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་ལ་འཚམས་འདྱི་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་
གྱིས་རྒྱ་གར་གསར་ཤྩོག་གྲགས་ཅན་ཨྱི ན་ཌྱི་ཡེན་ཨེཀ་
སྱི་པྲསེ་སྱི་ (The Indian Express) ནང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན། བྩོད་མྱི ་པར་ལེན་གསར་འགྩོད་པ་བཀྲ་
ཤྱིས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆེས་
མཐྩོའྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་པར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོའྱི་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་
ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་
རྱིགས་ཐྩོག་གཟངེས་
སུ་འཐྩོན་པའྱི་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེཁྱདེ་ལ་ཐྩོབ་
པར་ངྩོས་ཀྱིས་དགའ་
བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བྩོད་
མྱི ་གཞྩོན ་སྐྱེས་ཁྱེད ་
ལྟ་ བུ ་ཞྱིག་གྱིས་ཆེས་
མཐྩོའྱི་གཟངེས་རྟགས་
འདྱི་ལ་ྟབུ་ཐྩོབ་པ་མཐྩོང་སབྐས་ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ལ་དགའ་
སྤ ྩོབས་སྐྱ་ེབཞྱིན་འདགུ ད་ེནྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཙམ་
མ་ཟད། རྒྱལ་ཡྩོངས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་
གྱིས་ཁྱདེ་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ཐངེས་
འདྱིར་ཁྱདེ་ལ་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐྩོབ་པ་ནྱི། 
ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ནང་ཀ་ཤྱི་མྱིར་ཆྱུ་ལྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅྱིག་པར་ལེན་གྱིས་ལམ་ནས་སྤྱི་
ཚྩོགས་ནང་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་
ཆེད་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་ཆྩོད་སེམས་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཐྩོབ་པ་
ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་སྒརེ་ལ་མཚྩོན་ནའང་ར ྩོར་གླྱིང་
ཁུལ་ནས་བྩོད་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་ཆེས་མཐྩོའྱི་གཟངེས་རྟགས་
འདྱི་ལ་ྟབུ་ཐྩོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ ྩོབ་བྱུང་། ཁྱདེ་ལ་
གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་པ་དསེ་འབྱུང་འགྱུར་བ ྩོད་མྱི ་གཞྩོན་

སྐྱསེ་ཚྩོར་ལས་དྩོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་འབད་འབུང་བ་རྒྱྱུར་
ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ངསེ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ  སྤྱིར་
འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་ལ་
རྒྱལ་ཡྩོངས་གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་པའྱི་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་འདགུ་པ་དང་། གཟངེས་རྟགས་འདྱི་ཁྩོང་ལ་ཐྩོབ་
དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་
ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོར་རྒྱ་གར་ཀ་ཤྱི་མྱིར་

མངའ་སྡའེྱི་ནང་ཆྱུ་ལྩོག་གྱི་གྩོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་ཕ ྩོགས་
སབྐས་ཁྩོང་རང་ཉྱིད་ས་གནས་སུ་དངྩོས་སུ་བསྐྱྩོད་ནས་
ཉྱིན་གྲངས་ ༡༢ རྱིང་པར་ལེན་གནང་བ་དརེ་མང་
ཚྩོགས་སྩོགས་ཀྱི་བསགྔས་བརྩོད་ཧ་ཅང་ཐྩོབ་ཡྩོད། འདྱི་
ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་
ལགས་ལ་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་པྲ་ནབ་མུ་ཀར་
ཇྱི་མཆྩོག་གྱི་གཟངེས་རྟགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་བཀྲ་
ཤྱིས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་ནྱི་རྒྱ་གར་བང་ཕྩོགས་ར ྩོར་གླྱིང་
མངའ་ཁྩོངས་སྩོ་ན་ད་ནས་ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་། ཆྱུང་
དསུ་ཡེ་ཤུའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་སན་ཇྩོ་སེབ་ན ྩོར་ཐྱི་པ ྩོ་ཡེན་ཊྱི་ St. 
Joseph North Point School ཞསེ་པ་དརེ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
གནང་མྩོང་ཡྩོད་འདགུ
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ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་བ ྩོད་ད་ུཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་ནང་དམ་བསྒགས་མེད་ཁུལ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ།

༄༅། །བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་སར་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་
གྱིས་འདྱི་གའྱི་ངྩོ་ཤེས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི ་འགྲྩོ་བརྒྱྱུད་གནས་
ཚྱུལ་ཕུལ་བའྱི་ནང་། དངེ་སང་ལ་ྷས་ཁུལ་ད་ུཧ་ཅང་གྱི་
དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་དང་། འཇམ་རྱུབ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒ ྩོ་
ནས་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྣ་ཚྩོགས་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་སྟབས་ཆབ་སྱིད་ 
དང་འབལེ་བའྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་ས་མེད་པ་སྨ ྩོས་ཅྱི། ཐ་ན་
འགུལ་ཙམ་ཡང་བདེ་ས་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་
འྩོག་གནས་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་རྱིགས་རྒན་དར་གཞྩོན་
གསུམ་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་སརྔ་ལས་ཆེ་བར་གནས་
ཡྩོད་པས་ཐུགས་བད་ེཔ ྩོ་གནང་རྩོགས། ཞསེ་
འཁྩོད་འདགུ 
 བྩོད་ནས་འབྩོར་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་
དའེྱི་ནང་། ང་ཚྩོ་མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་
ཉྱིན་ལརྟ་ར་ེཕ ྩོ་བང་དང་། གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུཞབས་བསྐ ྩོར་ཕྱིན་ནས་ཕག་མཆྩོད་འབུལ་ 
དང་། ༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བུ་སྐ་ུཚེ་
བརྟན་ནས་རེ་ཕ ྩོ་བང་ད་ུསླར་ཡང་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་ཐུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་འདབེས་རྒྱྱུ ་ 
དང་། གཞྩོན་སྐྱསེ་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་དང་
ཀུན་སྤྩོད་ཡག་པྩོ་ཡྩོ ང་བ་བེད་དགྩོས་པ་ 
དང་། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དམ་སུང་དགྩོས་
པའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེགཉྱིས་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་
ཉྱིན་ལརྟ་གྱི་ལས་ཀ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད། ཟླ་བ་
འདྱིའྱི་ཟླ་འགྩོའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ང་ཚྩོ ་གྲྩོགས་པྩོ་ཁ་ཤས་སྔ ྩོན་
ལ་ཕ ྩོ་བང་ཞབས་བསྐ ྩོར་དང་། ད་ེནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུམཆྩོད་མཇལ་དང་ཞབས་བསྐ ྩོར་ལ་འགྲྩོ་སབྐས་རྒྱྱུན་
ལནྡ་དང་མྱི ་འད་བའྱི་སྣང་ཚྱུལ་ཞྱིག་མཐྩོང་བྱུང་། ད་ེ
ནྱི་རྣམ་ཀུན་བར་སྐ ྩོར་ནང་འགྲྩོ་སྐབས་སྒ ྩོ་ཆེ་ཆྱུང་མྱི ་
འད་བ་ ༡༡ ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གླ ྩོག་གྱི་བརྟག་
དཔྱད་བདེ་མཁན་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དསེང་ཚྩོའྱི་སེམས་

ནང་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟྩོས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ འྩོན་ཀང་
ད་ེཉྱིན་གླ ྩོག་གྱི་བརྟག་དཔྱད་བདེ་སའྱི་སྒ ྩོ་ཚང་མ་བཤྱིག་
ནས་སྒ ྩོ་བཞྱི་ཙམ་ལས་མྱི ་འདགུ ང་དང་ངའྱི་རྩོགས་པ་
ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་སྒ ྩོ་ད་ེདག་བཤྱིག་དགྩོས་ད ྩོན་ག་
རེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚྩོད་དཔག་གཏན་ནས་ཐགེ་མ་ 
སྩོང་། རསེ་སུ་ཨ་མྱི ་རྱི་ཀའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་
ཞྱིག་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལ་ྷསར་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་ད་ུཕབེས་ཀྱི་
ཡྩོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེགྩོ་རསེ་རྣམ་ཀུན་བར་སྐ ྩོར་ནང་
བཙྱུགས་པའྱི་སྒ ྩོ་ད་ེདག་བཤྱིག་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་

ངྩོ་མ་ག་རེ་ཡྱི ན་མྱི ན་གཞྱི ་ནས་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐུབ་པ་ 
བྱུང་། བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ནས་སྐ་ུཚབ་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ཐུག་རྒྱྱུར་འདྩོད་མྩོས་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ཀང་། ད་ེནྱི་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལ་ྟརྟ ྩོག་འྩོག་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་
བ ྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་ཐུབ་ཐབས་བལ་
ཡང་། ལ་ྷསར་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚྩོ་ཧ་ཅང་

དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ
 གནས་ཚྱུལ་གྱི་མཇུག་ཏུ། ང་ཚྩོར་ཤྩོད་ས་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚྩོགས་ཤྱིག་ཡྩོད་ཀང་། བབ་
གཏན་ནས་སྐྱལེ་གྱི་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུབཞུགས་པའྱི་
བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ཐུགས་བད་ེཔ ྩོ་གནང་རྩོགས། རྒྱ་གར་
གྱིས་གཙྩོས་ཕྱི་རང་དབང་ལུང་པར་བཞུགས་མཁན་
བྩོད་པ་ཚྩོས་ཀང་སརྔ་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་
བུའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ལརྟ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་རྩོགས་
གནང་། ང་རང་ལ་མཚྩོན་ན། ད་ལའྟྱི་གཟུགས་པྩོའྱི་

གནས་སྟངས་ལེགས་ཀང་ལྩོ་ན་མཐྩོ་ཙམ་ཡྱི ན་སྟབས་
གཅྱིག་བས་ན་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེ
ངས་མཐྩོང་གྱི་རེད། གཅྱིག་བས་ན་མཐྩོང་གྱི་མ་རེད། 
མཐྩོང་མྱིན་གང་ལརྟ་ཡང་ར་རམ་ས་ལར་ཡྩོད་པ་གཉྱིས་
༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བུ་དང་། བྩོད་གཞུང་ནྱི་ང་
ཚྩོའྱི་རེ་བ་བཅྩོལ་ས་དང་། སེམས་བཞག་ས་ཡྱིན། ཧུར་
ཐག་གནང་རྩོགས། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ །



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

དབུ་ཚད་སེང་ག་ེམཇྱིང་བསྣ ྩོལ་གྱི་རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཆེན་མྩོ་ 
མཇུག་བསྡ ྩོམས་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣  ནས་དབུ་
འཛུགས་ཞུས་པའྱི་རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཆེན་
མྩོ་ཉྱིན་དགུའྱི་རྱིང་དགེ་ལུགས་པའྱི་མ་དགྩོན་འབྩོག་
རྱི ་བ ྩོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གླྱིང་ད་ུཚྩོགས་
ཏ་ེཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་མཇུག་བསྡ ྩོམས་མཛད་སྒ ྩོ་ཚྩོགས་
ཡྩོད་པ་དང་།  མཛད་སྒ ྩོའྱི་སྟངེ་སྐ་ུམགྲྩོན་ཁག་དང་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཔར་མཐྩོང་
གྲྩོལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
གུྲབ་རསེ།  བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་
གཙྩོ་དང་།   ཤར་བང་གྱི་མཁན་པྩོ་རྣམ་གཉྱིས།  ད་ེ
བཞྱིན་རྱིས་མེད་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དག་ེབཤེས་
དང་།  མཁན་པྩོ།  སླ ྩོབ་དཔྩོན་རེ་རེས་བགྲྩོ་གླངེ་དང་
འབལེ་བའྱི་མྩོང་ཚྩོར་དང་།  མ་འྩོངས་པའྱི་ལས་དྩོན་
བདེ་ཕྩོགས་ཐྩོག་དགྩོངས་འཆར་གནང་ཡྩོད་འདགུ       
 དག་ེལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་གྱི་རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་གཙྩོ་དག་ེལུགས་སྤྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་རྩོང་པ ྩོ་བླ ྩོ་བཟང་སནྙ་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་མཇུག་
བསྡ ྩོམས་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་སྙྱིང་
པ ྩོར།  ད་རེས་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ཚད་དང་ལནྡ་པ།  དྩོན་
སྙྱིང་ཡྩོད་པ།  དསུ་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་འཚམས་ཤྱིང་
ཕུན་སུམ་ཚྩོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སྩོང་བ་དང་།   ད་ེཡང་
གཙྩོ་བ ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་དང་།   སྤྱི་
སནྨ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན།  ད་ེབཞྱིན་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱིས་རེ་འདནུ་དང་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་དག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་ཕར་གུྲ་
མཉམ་འདགེས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་སྤྱི་དགེའྱི་མཐུན་འགྱུར་
གྱིས་ཁྩོངས་སྩོ་སྩོ་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་མཁན་པྩོ་ 
དང་།  དག་ེབཤེས་སླ ྩོབ་དཔྩོན་བཅས་བསྐ ྩོ་གཏྩོང་གནང་
བ་དང་།   ཁྩོངས་སྩོ་སྩོའྱི་མཁས་པ་ཚྩོས་ཀང་གྩོ་སྒྱིག་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་སྔ ྩོན་ཕུལ་རྩོམ་གཞྱི ་དག་ལ་བཀའ་

བསྟན་གྱི ་ཁུངས་དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་སྩོ ་སྩོའྱི་མཁས་པ་
ཚྩོའྱི་བསྟན་བཅྩོས་དང་ཡྱིག་ཆའྱི་ལེགས་བཤད་དག་ལ་
གཟྱིགས་རྟ ྩོག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་རྩོམ་ཡྱིག་ཚད་ལནྡ་དསུ་
ཐྩོག་འབྩོར་ད ྩོན་ལརྟ་དཔྱད་རྩོམ་ཕྩོགས་བསྒྱིགས་དཔར་
བསུྐན་གྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚྩོར་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་པ་ 
དང་།   ད་ེཡང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་མཛད་པའྱི་
ཚད་མའྱི་ད་ེཁྩོ་ན་ཉྱིད་བསྡསུ་པའམ་ཚད་ཆེན་ད་ུགྲགས་
པ་དང་དའེྱི ་དཀའ་འགྲེལ་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་
པ་གཞྱིར་བཟུང།  ཕྱི་རྩོལ་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་བ་ཚྩོས་
བདག་གྱི་འདྩོད་ཚྱུལ།   བདག་ལ་ས་ྔཕྱི་འདྩོད་མྱིན་ 
དང་།  དསེ་ལས་འབས་མྩོང་མྱིན།   ད་ེབཞྱིན་བ་ེ
བག་པའྱི་ཚྱིག་དུག་གྱི་ད ྩོན་འཇྩོག་ཚྱུལ་སྩོགས་ཧ་ཅང་ཕ་
ཞྱིང་མཛངས་ལ་ཞྱིབ་པའྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ཀྱིས་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་
བ་དང་།   ད་ེབཞྱིན་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་
ར་བ་ཤེས་རབ་ཐྩོག་རྒྱ་བ ྩོད་ཀྱི་ཌཱྱིཀ་སྤྱི་དང་ཡྱིག་ཆ་སྩོ་
སྩོའྱི་རྱིགས་པའྱི་གསང་ཚྱིག་རྣམས་ས་ྦགསང་མེད་པར་
བགྲྩོ་གླངེ་ལྷུག་པ ྩོ་དང་།  འཁུགས་ཆ་ད ྩོད་ཅྱིང་མཁས་
པའྱི་རྣམ་འགྱུར་མངྩོན་པར་གསལ་ཞྱིང་།   ཡྱིད་
འཕྩོག་པ ྩོ།  དངྩོས་གནས་དང་གནས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱིས་

མེད་ཀྱི་མཁས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྩོར་གདན་གྲལ་གཅྱིག་ཏུ་
འཛྩོམས་ཏ་ེམཐར་ཐུག་གྱི ་ལྟ་བའྱི་སྐ ྩོར་ལ་རྣམ་དཔྱྩོད་
རྱིགས་འཕུལ་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལགྷ་པ་ལ་ྟབུའྱི་ཉམས་
འགྱུར་མངྩོན་པ་དང་།   བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་
ཚྩོའྱི་ལྟ་གུྲབ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲྩོད་པའྱི་ལམ་ད་ུ
དགྩོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་ད་ུགཞྩོལ་ཞྱིང་འབབ་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་ད་ེསྔ ྩོན་པཎ་ཆེན་བླ ྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་
གྱིས།   སྩོ་སྩོར་མྱིང་འདྩོགས་མང་ན་ཡང་།  །ངསེ་
ད ྩོན་ལུང་རྱིགས་ལ་མཁས་ཤྱིང་།  །ཉམས་མྩོང་ཅན་
གྱི་རྣལ་འབྩོར་བས། །དཔྱད་ན་དགྩོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་
འབབ།  །ཅསེ་པ་ལརྟ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།   མ་
འྩོངས་པར་ཁྩོངས་སྩོ་སྩོ་ནས་རྱིས་མེད་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་
འད་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་ཐུབ་ན་དགྩོས་ཕན་ཆེ་སྐ ྩོར་འབྩོད་སྐལུ་
ཞུས་པ་སྩོགས་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ཕུན་སུམ་ཚྩོགས་ལྔ་ལས་
གུྲབ་ལུགས་གཏམ་བཤད་དང་།   ད་ེབཞྱིན་གཡུང་དུང་
བ ྩོན་གྱི་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ལགས་ནས་བགྲྩོ་
གླངེ་འདྱིར་སྩོ་སྩོའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་
ཆ་མ་བཞག་པར་འདྱིར་ཕབེས་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཁྩོངས་སྩོ་
སྩོའྱི་མཁས་པ་ཚྩོས་ལྟ་གུྲབ་གསུངས་ཡྩོང་དསུ་དངྩོས་
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གནས་ངྩོ་མཚར་དང་དད་གུས་སྐྱ་ེའྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།   ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་བ་ད་ེ༸རྒྱལ་བའྱི་
བརྟན་བཞུགས་དངྩོས་གནས་ད་ེཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།   
རྙྱིང་མའྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དཀྩོན་མཆྩོག་བསྟན་འཛྱིན་ལགས་
ནས།  ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ལམ་སྟ ྩོན་
འྩོག་ཚད་ཆེན་ད་ེབཞྱིན་ས་ྔའགྱུར་རྣམ་གྲྩོལ་གླྱིང་གྱི་སླ ྩོབ་
ཚན་ནང་བཞག་ཡྩོད་པ་དང་།   ཞྱི་བ་འཚྩོའྱི་དབུ་མ་
རྒྱན་ཡང་ད་ེབཞྱིན་ཡྱིན་པ་ མ་ཟད།  ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་སྩོགས་དག་ེལུགས་པའྱི་ཕྩོགས་
ལ་འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་ཡྱིག་འཇྩོག་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ།  མ་འྩོངས་
པར་སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་ཤྱིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིས་མེད་མཁས་
པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་འད་ཚྱུགས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་
དང་།   ས་སྐྱའྱི་མཁན་པྩོ་ཆྩོས་དབྱིངས་ར ྩོ་ར་ེལགས་
ནས་ད་རེས་ཀྱི་ལྟ་གུྲབ་ཀྱི་མཁྱནེ་ཡྩོན་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་
རེས་གནང་བ་འདྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་ཚྩོ ་ཆྩོས་
ལུགས་རྱིས་མེད་ལ་བཤད་སུྒབ་ཀྱི་འཇུག་པའྱི་སྐྱ་རེངས་
ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད་ལུགས་དང་།  སྔ ྩོན་བྩོན་སྐྱསེ་བུ་
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདལུ་བའྱི་དབང་གྱིས་བར་ཆད་
ཐ་སདྙ་མྱི ་འད་བ་ཅྱུང་ཟད་རེ་བྱུང་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་
དྩོན་གྱི་གནད་འབབ་ས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ 
དང་།  དསུ་ཚྩོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟནུ་ནས་ང་ཚྩོ་
ཡང་འཛམ་བུ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་པའྱི་སྡ་ེ
ཚན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་གྩོ་སབྐས་ལེན་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་།   བཀའ་བརྒྱྱུད་

མཁན་པྩོ་འཕྱིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་རྱིས་མེད་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རེས་བདེ་
པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ལ་ྟབུ་ནྱི།   ར་ེམྱི ་ལས།   ནྩོར་
ཟང་ཟྱིང་གྱི་ཞབས་ཏྩོག་བདག་ལ་མེད། །ཕ་བ་ླམའྱི་
ཞབས་ཏྩོག་སུྒབ་པས་འཇལ། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་
༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་བཞྱིན་
སུྒབ་པའྱི་མཆྩོད་པ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་།  བང་ར་ེམཁན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས།  ད་ེསྔ ྩོན་བ ྩོད་ལ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཚྩོ་ཕན་
ཚྱུན་འབལེ་མེད་ལ་ྟབུ་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་།   ད་ལའྟྱི་
ཆར་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་ཆྩོས་
བརྒྱྱུ ད་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་བསྟན་འཛྱིན་གྱི་སྐྱསེ་བུ་
རྣམས་གདན་གྲལ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྩོད་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་བདེ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡང་མྱི ་རྱིགས་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་རླབས་
ཆེན་དབུ་ཁྱིད་འདྱིའྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་དང་།   
ཤར་ར་ེམཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས།   དང་པ ྩོ་ཚྩོགས་དསུ་
འདྱི་འད་ཚྩོགས་མ་མྩོང་ཙང་སེམས་འཚབ་ཀང་བྱུང་ 
མྩོད་།   ད་རེས་དངྩོས་གནས་དང་གནས་བགྲྩོ་གླངེ་
ཚད་མཐྩོ་བ ྩོ་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ད ྩོན་དང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་།   མ་འྩོངས་པར་ཡང་རང་
ལ་ྟམཆྩོག་འཛྱིན་གྱི་གཞན་དབང་ད་ུམ་སྩོང་བར་ད་དངུ་
ཡྱི ན་ནའང་ཁྩོངས་སྩོ་སྩོ་ནས་འདྱི་འད་ཚྩོགས་ཐུབ་ན་
དག་ེམཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་དང་།   ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་
རྱིགས་གཞན་གྱི་ཆྩོས་པ་ཚྩོ ་དང་མཉམ་ད་ུཡང་གཞུང་
ཆེན་ཁག་དང་།  ལ་ྟགུྲབ་དང་འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་

སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་ཐུབ་ན་
ལེགས་སྐ ྩོར་གསུངས་པ་དང་།  དག་ེབཤེས་ཐྩོན་ཚར་ན་
ཡང་དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་དང་།   གཏམ་
དཔརེ།  དག་ེབཤེས་ཕ་རྒན་ཆགས་པ་ལྩོ་གསུམ་ཡྱིན།། 
ཕ་རྒན་དག་ེབཤེས་ཆགས་པ་མྱི ་ཚེ་ཡྱིན། །གསུངས་
པ་ལརྟ་དཔ་ེཆ་རྒྱྱུན་རྱིང་མ་བལསྟ་ན་གང་ཤེས་ཚང་མ་
བརདེ་འགྲྩོ་བ་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་ 
དང་།  འབས་སྒ ྩོ་མང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས།  
ད་ེསྔ ྩོན་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཕན་ཚྱུན་འབལེ་ལམ་ད་ེཙམ་མེད་པ་
ལ་ྟབུ་ཡྩོད་ཀྩོད། དངེ་སང་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཡང་ཡང་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་
ལས་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཚང་མ་ར ྩོག་ལ་བསྒྱིལ་ནས་ཡྩོང་གྱི ་
ཡྩོད་པ་དང་།  ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ།   ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་ར ྩོག་ལ་མ་བསྒྱིལ་ན།  ཆྩོལ་ཁ་ཕན་ཚྱུན་ར ྩོག་
ལ་བསྒྱིལ་མྱི ་ཐུབ་པ།    བྩོད་མྱིའྱི་བདནེ་ད ྩོན་འཐབ་
རྩོད་ལ་ནསུ་པ་ཐྩོན་དགྩོས་ན་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཕན་ཚྱུན་
ཆྱིག་སྒྱིལ་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་ཡྱི ན་པས་ཚང་མས་
ཐུགས་གཟབ་གནང་དགྩོས་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་ 
དང་།   ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་ད་རེས་ཀྱི་བགྲྩོ་
གླངེ་གྱི་མགྩོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་ཚགས་ཚྱུད་
པ ྩོ་དང་།   དྩོན་དང་ལནྡ་པ།  གསར་གཏྩོད་ཀྱི་རྣམ་
པ་འདྱི་ལ་ྟབུ་རེ་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།   མཇུག་ཏུ་དག་ེལུགས་ཡྩོངས་
ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་སྒ ྩོ་
མང་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེལེགས་གསྩོལ་གྱི་ད ྩོད་ད་ུན་བཟའ་རེ་གནང་
བ་དང་།    རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་གཞྩོན་བ་ླམ་ཆྩོས་
འཕལེ་བཟྩོད་པ་ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
བཤད་གུྲབ་པ་དང་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུསྐུ་པར་བསྒྩོན་ཏ།ེ    
གསྩོལ་ཚྱིགས་ཀྱི་དགའ་སྟ ྩོན་གནང་ཡྩོད། །



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

བྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྱི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་
རྒྱས་ངང་སུང་བརྱི་ཞུས་སྩོང་།  ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་སུྒབ་བརྒྱྱུད་
བསྟན་པའྱི་སྩོག་ཤྱིང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་དབུས་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐ་ུམགྲྩོན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཚབ་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་ཆྩོས་
འབྩོར་མཆྩོག་དང་། ཆེ་བསྟ ྩོད་སྐ་ུམགྲྩོན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག མང་གཙྩོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་། དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་
བང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་
སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ།  གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ། སྦྱིན་བདག་
དང་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་པ། བྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཞན་ཁག་
ནས་ཕབེས་པའྱི་དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམ་པ། མྱི ་མང་
བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛྩོམས་
ཐྩོག་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དབུ་འཛྱིན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་

ཀྱིས་གཙྩོས་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པས་གུས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་
ཞུས་གུྲབ་མཚམས་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ནས་གུས་འདདུ་རུ་
སྒྱིག་ཐྩོག་ཕབེས་བསུ་ཞུས།  ད་ེནས་ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་
ཐྩོག་བ ྩོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་ད ྩོན་ད་ུརང་སྩོག་བླ ྩོས་
གཏྩོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་རསེ་དན་
ཆེད་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་སརྐ་མ་གཅྱིག་ཞུས་བསྟནུ་
རྔ་རྩོལ་དང་བཅས་འཕགས་བ ྩོད་གཉྱིས་ཀྱི ་རྒྱལ་གླུ ་ 
བཏང་། 
 དེ་རེས ་བ ྩོད ་ཁྱྱིམ ་སྤྱི ་ཁྱབ ་དབུ ་འཛྱི ན ་
རྒན་ཚེ ་དབང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཕ ེབས་བསུའྱི ་
གསུང་བཤད་དང་ལྷན་ལས་བསྡ ྩོམས་སྙྱིང ་བསྡུས་
ཤྱིག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། ད་ེནས་སྱིད་ཚབ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི ་གསུང་བཤད་དང་སྤྱི ་འཐུས་

ཚྩོགས་གཙྩོ ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚྩོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟུན་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱི ན་པ ྩོ་ཆེ ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་ 
གནང་། ད་ེརསེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ལས་བདེ་ཞབས་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་
འཁྩོར་བའྱི་ལས་བདེ་གྲངས་ ༣༥ ཡྩོད་པ་རྣམས་ 
དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མྩོའྱི་སྡ་ེཁག་གསུམ་ནང་ཡྱིག་རྒྱྱུགས་
གུྲབ་འབས་ཡང་རརེ་སྩོན་པའྱི་སེ་ལ་ཀུའྱི་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་
སླ ྩོབ་མ་མྱི ་ཅྱི་ཀྩོ་ཡ་མ་ས་ཀྱི་ལགས་དང་། ར་སྟངེ་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ་གྱི་སླ ྩོབ་མ་བསྟན་འཛྱིན་བད་ེཆེན་ལགས། སུ་ཇ་
བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སླ ྩོབ་མ་བསྟན་འཛྱིན་དགྲ་འདལུ་ལགས། ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོའྱི་ར་ས་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི་བུ་
དང་བུ་མྩོའྱི་སླ ྩོབ་མ་ར་ེཕུད་བསྟན་འཛྱིན་འབུག་གྲགས་
ལགས་དང་བུ་མྩོ་གཡྩོང་དགའ་ལགས་གཉྱིས་བཅས་
ལ་ལེགས་སྐྱསེ་གཟངེས་བསྟ ྩོད་གནང་།  ད་ེནས་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༩༠ ལྩོའྱི་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་གཙྩོ་འཛྱི ན་ཟུར་པ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙྱུན་
པདྨ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་མཚྩོན་བདེ་གཟངེས་
རྟགས་དང་།  ལགྷ་པར་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭས་བཀའ་ཟུར་
ར་ེབཙྱུན་པདྨ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་སླད་
རྱིན་ཆེན་ཟངས་ལས་གུྲབ་པའྱི་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་རྟགས་
ཤྱིག་ཕུལ་གུྲབ་མཚམས་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་སྣ་
འཁབ་སྟ ྩོན་དང་ལུས་རལ་སྩོགས་བརསེ་རསེ་ར་སྟངེ་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ་གྱི་ངསེ་སྟ ྩོན་པ་དངྩོས་གུྲབ་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་ 
མཛད་སྒ ྩོར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ར་
སྟངེ་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ ༥༥ 
འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་གསུང་ད ྩོན། ད་ེརྱིང་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་
བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༥༥ ཕྱིན་པ་རེད། མྱི ་ལྩོ་ ༥༥ བར་
ཚྩོགས་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་དང་པ ྩོ་འགྩོ་བཙྱུགས་ནས་
ད་བར་འདྱི་འདའྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ད་ེནྱི་ལས་ས་ླཔ ྩོ་ཞྱིག་
དང་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཆགས་ཀྱི་མེད། ལྩོ་ནས་
ལྩོ་བསྟདུ་ད་ེལས་ཀ་བདེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
དའེྱི་ཐྩོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བདེ་དང་དགེ་
རྒན། ད་ེབཞྱིན་སླ ྩོབ་ཕུག་རྱིམ་བྩོན་ཚང་མར་ད་ེརྱིང་
གྱི་གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བ ྩོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ད ྩོན་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་
དགྩོངས་བསུྒབས་པ། སྩོ་སྩོའྱི་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ལ་ཕན་
པ་ཟརེ་ན་འད། མདྩོར་ན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་གང་གནང་བ་
ད་ེརང་གཞན་གཉྱིས་ཕན་དང་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
ད ྩོན་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་བས་རསེ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཤེས་ཡྩོན་ནྱི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད་ཅསེ་ཞུ་དགྩོས་ད ྩོན་ཆགས་མེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་
སྐྱྩོན་ཆ་གང་ཡྩོད་པ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་ན། སྩོ་སྩོའྱི་ད་ལའྟྱི་
གནས་སྟངས་དརེ་ཡྱིད་ཚྱིམས་ཏ་ེའགྲྱིག་ཡྩོད་བསམས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ལུགས་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་
མྱིན་པར་ཡར་རྒྱས་ལ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཁ་གསབ་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་
འཐུས་ཤྩོར་མེད་པ་དང་འཚེམས་ལུས་མེད་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་
ཡར་རྒྱས་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་དང་། འགྱུར་བ་
དང་བཟྩོ་བཅྩོས་རྒྱག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད་བསམས་དན་གྱི་ཡྩོད། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་ང་ཚྩོ་བཙན་

བྩོལ་ལ་བསླབེས་ནས་དསུ་ཡུན་རྱིང་པ ྩོ་ཕྱིན་ཡྩོད་སྟབས། 
སྐབས་རེ་ང་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་ལ་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་དགྩོས་
པ་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་སྐབས་ད་ེདསུ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་
འད་ཆགས་ཡྩོད་པ་ད་ེབརདེ་འགྲྩོ་གྱི ་ཡྩོད་པའྱི་མཐྩོང་
སྣང་ཡྩོང་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ད་ེསྩོ་སྩོས་ཡང་ནས་
ཡང་ད་ུདན་གསྩོ་བཏང་སྟ་ེ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་བ ྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཙན་བྩོལ་
ལ་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་སབྐས་ད་ེདསུ་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་པ། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྩོལ་ལ་
ཡྩོང་ནས་ང་ཚྩོར་འགན་འཁྱི་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེཡང་ནས་
ཡང་ད་ུདན་གསྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེམ་བརདེ་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གཙྩོ་ཆེ་ང་ཚྩོས་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་རེ་བ་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེསྩོ་སྩོ་ཤེས་ཡྩོན་དང་ཀུན་
སྤྩོད་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མ་འྩོངས་པར་ཕྱིར་
ཕ་ཡུལ་ལ་ལྩོག་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་ལེགས་སྐྱསེ་འབུལ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་དང་། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེའཛྱིན་སྐྱྩོང་

བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཡྩོང་
བར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡྩོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྲྱིག་ཐབས་མེད། སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་དང་སྤུས་ཀ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་འགན་འཁྱི་ད་ེགཞན་དང་མྱི ་འད་
བའྱི་འགན་འཁྱི་ཆེན་པ ྩོ་དང་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་དགྩོས་པ་
ད་ེང་ཚྩོའྱི་གནས་སྟངས་དསེ་ཁ་གྲགས་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་སརྔ་ལགྷ་སེམས་ཤུགས་དང་འབད་
བརྩོན་རྒྱྱུན་མྱི ་ཆད་པ་ཞྱིག་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་
རང་ཚྩོས་མུ་མཐུད་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། བྩོད་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་བརླག་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེད་ལྟ་
ནས་གྲ་སྒྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་འབད་བརྩོན་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་རེད་འདགུ ད་ེཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཇགས་རྩོགས། 
ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།།



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

ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་ཉྱིན་ 
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ད་ེརྱིང་ར་ས་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་
མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་
སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོར་ཕབེས་པའྱི་སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསྟན་པའྱི་
གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
གྱིས་དབུས་སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི ་སྡ ་ེརྣམས་ 
དང་།  བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།  དུང་ཆེ་
འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ་སྩོགས་ལས་བདེ་རྣམ་པ།  ཕྱི་
ནང་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་པ།  བྩོད་ཁྱྱིམ་དབུ་འཛྱིན་མཆྩོག་
དང་།  འགན་འཛྱིན།  སླ ྩོབ་སྤྱི།  དག་ེལས་རྣམ་པ།  
བར་ེབའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམ་པ། འདྱིར་འདསུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚྩོགས་བཅས་ལ་ཐྩོག་མར་ངས་ར་ས་བྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེ
དབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ ༥༥ འཁྩོར་བའྱི་དགའ་
སྟ ྩོན་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་སུང་བརྱི་ཞུ་བར་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚང་མར་འཚམས་འདྱིའྱི་
བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 རང་རེའྱི་ཕ་ཡུལ་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
ནག་དམར་པྩོའྱི་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་དག་གནྩོན་
དང་འབལེ་ཧམ་བཟུང་བས་པར་བརྟནེ།  སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་
བ ྩོད་མྱི ་ཁྱི་ཚྩོ ་བརྒྱད་ལགྷ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ད་ུ
བཙན་བྩོལ་ད་ུཕབེས་དགྩོས་བྱུང་ཞྱིང། སབྐས་དརེ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་རང་དབང་རྩོད་ལེན་དང། མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་འཚྩོ་བ་ནས་བཟུང་སྟ་ེའཕལ་ཡུན་བད་ེཐབས་གང་
ཅྱིར་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་སྐྱྩོང་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་དང། 
དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་མཚྩོན་པའྱི་
ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱྩོབ་དང་།  མ་འྩོངས་བ ྩོད་
ཀྱི་བདག་པྩོའམ་སྩོན་ར་རྣམས་ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་གཉྱིས་
ལྡན་ངང་འཚར་ལྩོངས་འབྱུང་ཕྱིར་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༡༩༦༠ ཐམ་པ་ལྩོར་བུ་བཅྩོལ་ཁང་ཞསེ་དབུ་འཛུགས་

བསྐྱངས་སབྐས་༸སྐའུྱི་གཅནེ་མྩོ་ཚེ་རྱིང་སྒྩོལ་མ་དམ་པ་
མཆྩོག་ལ་བུ་བཅྩོལ་ཁང་གྱི་དབུ་འཛྱིན་གྱི་འགན་དབང་
བསྐརུ་གནང་མཛད་པ་ལརྟ།  བྩོད་མྱི ་ད་ྭཕུག་དང་།  
ཕདེ་ད་ྭཕུག  ཉམ་ཐག་གྱི་བུ་ཕུག  ཕ་ཡུལ་ནས་རང་
རང་ཕ་མ་དང་ནང་མྱི ་ཁ་བལ་ཏ་ེསླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་ཡྩོང་
མཁན་སྩོགས་ཀྱི་ཟས་གྩོས་གནས་མལ་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་
རྐནེ་དང་བཅས་གསྩོ་སྐྱྩོང་དང་། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་
གནང་རྒྱྱུར་སྐ་ུངལ་བརྒྱ་ཕག་ལ་གདྩོང་ལེན་ལྷུར་བཞསེ་
ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་བ་ླམེད་བསྐྱངས་ཡྩོད།  ད་ེརསེ་༸སྐའུྱི་
གཅྱུང་མྩོ་བཀའ་ཟུར་ལྷ་སྐུ་ར་ེབཙྱུན་པདྨ་མཆྩོག་གྱིས་
མཇུག་མཐུད་ཀྱིས་ད་ལའྟྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་
སྡ་ེའདྱིའྱི་བར་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེའྱི་མཛད་དྱིན་བསྐྱངས་
ཡྩོད་པ་བཅས་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དངེ་
གྱི ་ཆར་ཡང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་
ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་དབུས་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ་དང་།  
སླ ྩོབ་སྤྱི། དག་ེལས་བཅས་ཚང་མས་ཞུ་སྒ ྩོ་རྣམས་རྒྱྱུན་
སྐྱྩོང་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་བསགྔས་
བརྩོད་དང་འབལེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

 བྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེའདྱི་བཞྱིན་ཐྩོག་མར་གཞྱི་
རྒྱ་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེསྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་
ལམ་སྟ ྩོན་དང་།  རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གྱིས་
གཙྩོས་ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱི་སྒརེ་རྩོགས་རམ་གནང་མཁན་ཁག་
གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ།  ད་ལ་ྟཕག་ལས་མཉམ་
རབུ་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་།  ཁྱད་པར་ཐྩོག་མར་ཤྱིན་
ཏུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་དསུ་སྐབས་སུ་སྐུ ་ངལ་ལྷུ ར་
བཞེས་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་འབས་བུར་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་
ཐྩོག་རྱིམ་བཞྱིན་སྦལེ་ཀྩོབ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དང་། ཅྩོན་ཏ་ར་
བ ྩོད་ཁྱྱིམ།  གྷ ྩོ་པལ་སྤུར་བ ྩོད་ཁྱྱིམ།  ལ་དགྭས་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ། ར་ཤྩོད་བ ྩོད་ཁྱྱིམ།  སེ་ལ་ཀུའྱི་བ ྩོད་ཁྱྱིམ། སུ་
ཇ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སྩོགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་
ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ནྱི་ང་ཚྩོས་ཕར་བལསྟ་པ་ལརྟ་གྱི་ལས་ས་ླ
པ ྩོ་ཞྱིག་མེད་པ་ཐབས་ཤེས་འབད་རྩོལ་དང་སྐུ་ངལ་ད་ུ
མར་གདྩོང་ལེན་གནང་བའྱི་བསགྔས་པར་འྩོས་པའྱི་གུྲབ་
འབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེཡང་།  ད་ེལ་ྟབུའྱི་
ཁྱྱིམ་སྡའེམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཅྱིག་འཛུགས་པར་ཡང་ཆ་རྐནེ་ཇྱི་
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ཙམ་འཛྩོམས་དགྩོས་མྱིན་དང།  ལས་ས་ླསྟབས་བད་ེ
མེད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱནེ་གསལ་ཡྱིན།  ད་ཕན་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་
ད་ེདག་ནས་བྩོད་མྱི ་ན་གཞྩོན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཕྱི་ནང་གྱི་
ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ལེགས་པར་ཐྩོན་ཏ་ེརང་རེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་སྩོགས་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཀྱི་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ནང་ཞུགས་ཏ།ེ  བྩོད་མྱིའྱི་
བདནེ་ད ྩོན་རྩོད་ལེན་དང།  ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་སྩོགས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 མ་འྩོངས་པར་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འདྱི་ལྟ་
བུ་བ ྩོད་མྱི ་གནས་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གསར་
འཛུགས་སམ་འགའ་ཞྱིག་གནས་སྤ ྩོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ན་གཞྩོན་རྣམས་ཁ་ཐྩོར་ད་ུ
འགྲྩོ་མྱི ་དགྩོས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེགའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚྩོགས་ནང་མུ་མཐུད་གནས་སྟ།ེ  ལས་གཞྱི་འད་མྱིན་
གསར་འཛུགས་དང།  དའེྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་བཟང་པ ྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དང་བཅས་པ་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐུབ་པ་སྩོགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ད་
ཡྩོད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཀང་ས་བརྟན་ངང་རྒྱྱུན་གནས་
ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་དག་ེམཚན་བཅས་ལ་བརྟནེ།  ད་རྱིང་གྩོ་
སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ད་ེལྟར་འབྱུང་ཐབས་འབྩོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཡང་དངེ་སབྐས་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ 
དང་།  ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁྩོངས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཞན་ཁག་ནང་
གང་ཅྱིའྱི་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་སླ ྩོབ་ཕུག་གྱི་གྲངས་
ཚད་ཇ་ེཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད་པ་དང། ད་དངུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པས།  སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ནྱི་འབྱུང་འགྱུར་བ ྩོད་དང་
བ ྩོད་མྱིའྱི་གནས་བབ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་རྒྱྱུར་རག་
ལུས་པའྱི་གཞྱི་རྟནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན་པས།  ད་ེསྔ ྩོན་ཀང་
འབྩོད་སྐལུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལརྟ།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྟངས་འཛྱིན་འྩོག་འབལེ་ཡྩོད་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཚང་མའྱི་མ་
འྩོངས་བ་ཕྩོགས་ཀྱི་ཕུགས་འཕརེ་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལནྡ་
གྩོང་རྱིམ་ལ་ཕུལ་ཏ་ེགཏན་འབབེས་ལག་བསྟར་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་མཐྩོང་བས་ད་རེས་སརླ་ཡང་འབྩོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི ་ངྩོས་ནས་
ཀང་རང་རེའྱི་ཕ་ཡུལ་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་ནང་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ངྩོ་བ ྩོ་ར་བརླག་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་སྱིད་བྱུས་འྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་

དང་རྱིག་གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་དང་བཅས་པར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་
གྩོ་སབྐས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་གུ་ཡངས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་།  
ཡང་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གུྲ་མང་
པ ྩོའྱི་བུ་ཕུག་ཁྩོད་དའུང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་གྩོ་སབྐས་མྱི ་ཐྩོབ་པ་
ཇྱི་སྙདེ་ཡྩོད་པ། ཁྱདེ་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི་ཁྩོད་ནས་མང་
དག་ཅྱིག་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དང། ཕ་མས་གཙྩོས་ནང་མྱི ་
དང་ཁ་བལ་ཏ་ེསླ ྩོབ་སྦྩོང་ཆེད་ཡྩོང་བ།  ལགྷ་པར་བ ྩོད་
ནང་བ ྩོད་མྱི ་གཞྩོན་སྐྱསེ་མང་པ ྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་རང་གྱི ་སྐུ་
སྩོག་བླ ྩོས་གཏྩོང་དང་ངྩོ་རྒྩོལ་ཡྩོ་ལང་བཅས་ཀྱི་ངང་ཚྱུལ་
ལ་བསམ་ཞྱིབ་ནན་ཏན་གྱིས་རང་རེ་རང་དབང་ལུང་
པར་གནས་པའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་ཡྩོངས་ཀྱིས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་འཛམ་གླྱིང་ཐྩོག་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབས་ཐུབ་
པ་དང། ཁྱད་པར་བ ྩོད་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་བཅས་པར་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོས་སྦང་བརྩོན་
དང་།  རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལས་འགན་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཁུར་ད་ུབབས་ཡྩོད་པས་དསུ་
ཚྩོད་སརྐ་ཆ་ཙམ་ཡང་ཆྱུད་ཟྩོས་སུ་མྱི ་གཏྩོང་བར་འབད་
རྩོལ་གནང་དགྩོས་པའྱི་ནན་སྐལུ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་བཙན་བྩོལ་ནང་གནས་རྱིང་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་།  ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་
བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་རྒྱྱུའྱི་དསུ་སབྐས་
ཤྱིག་ཤར་སབྐས་མྱིའྱི་ནསུ་ཤུགས་འདང་ངསེ་དགྩོས་པ་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ཅན་ཇེ་མང་ཐྩོན་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་ཤུགས་སྣ ྩོན་རྒྱག་དགྩོས་
པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་གྱིས་ཕབེས་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་དང། བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེརང་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དབུ་བརྙསེ་པའྱི་
དསུ་དན་ཐངེས་ ༣༧ པའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ཏུའང་
བསྩལ་ཡྩོད་པ་བཞྱིན།  བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་ལག་ལེན་
ད ྩོན་འཁལེ་ཡྩོང་ཕྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དང་
ཤུགས་གནྩོན་བསྐྱྩོན་དགྩོས་པའྱི་དན་གསྩོ་དང་བསྐྱར་
བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་
ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་ཀྱིས་མྱི ་ལྩོ་བཅྱུ་ཙམ་
སྩོང་བའྱི་རྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཡྩོངས་

ལ་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་མེད་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཆེད་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚྩོགས་ཆྱུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་བཞྱིན།  ཚྩོགས་
ཆྱུང་ནས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ར་ུངར་ཞྱིབ་ཚགས་
གནང་བའྱི་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་རྒྱབ་གཉརེ་སནྙ་ཐྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་ 
༡༠ པའྱི་ཐྩོག་འབུལ་ལམ་བྱུང་ད ྩོན་ལརྟ།  ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་སནྙ་ཐྩོ་ད ྩོན་ཚན་ ༥ དང་།  གཞན་
ཡང་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་བཅས་གཞུང་འབལེ་གྲྩོས་
ཆྩོད་འཇྩོག་གནང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ད ྩོན་རྣམས་ལ་ཐུགས་
སྣང་དང་འབལེ་ཕག་བསྟར་དགྩོས་པ་ནན་བརྩོད་བ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།  བུ་ཕུག་རྣམས་ལེགས་པར་འཚར་ལྩོངས་ཡྩོང་
ཆེད་གཙང་སྦྲ་འཕྩོད་བསྟནེ་སྤྱི་དང་།  ཁྱད་པར་སླ ྩོབ་
ཕུག་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅྱུད་ཐྩོག་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་
སྣང་གཟབ་བསྐྱདེ་གནང་མུས་ཐྩོག  ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་
སྤྱི་དང་།  ལགྷ་པར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཀྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་ཡ་རབས་བཟང་
སྤྩོད་ལནྡ་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚད་ལནྡ་ཞ་ེཅྱིག་ཏུ་འཚར་ལྩོངས་
ཡྩོང་ཐབས་གནང་དགྩོས་སུ་ཚང་མས་སརྔ་བཞྱིན་ཧུར་
བསྐྱདེ་ཡྩོང་བའྱི་འབྩོད་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།
 མཐའ་དྩོན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་
ཆེན་པ ྩོ།  བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་
བསྟན་འཛྱི ན་གྱི་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་གང་ན་སུ་བཞུགས་
རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་ད་ུབརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་
ཀྱི ་བཞེད་དགྩོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གྱིས་འགུྲབ་པ་ 
དང་།  བྩོད་ད ྩོན་བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བ། བྩོད་
ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེའདྱི་བཞྱིན་སྔར་བས་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་
ཚགས་ཚྱུད་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།  བྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༣ ལ།།



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

བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྩོང་སྤལེ་གྱི་ཟབ་སྦྩོང་ཐངེས་བཞྱི་པ་ 
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
ར་ས་དབུས་བ ྩོད་ཀྱི་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི ་ཚྩོགས་ཁང་
དུ་བ ྩོད་ཀྱི ་གསྩོ ་བ་རྱི ག་
པའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་གྩོ་
སྒྱིག ་ཐྩོག ་བ ྩོད ་ཀྱི ་གསྩོ ་
བ ་རྱི ག ་པའྱི ་ ཤེས ་ཡྩོ ན ་
གྩོང ་སྤ ེལ ་གྱི ་ཟབ ་སྦྩོང ་
ད བུ ་ འ ཛུ གས ་ ག ནང ་
ཡྩོད།   ད་ེཡང་གྩོང་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཡྩོལ་ཙམ་ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆྩོག་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་ཆྱུ་སྐྱ་སྦྲ་
གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱྱིད་ལགས། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སནྨ་པ་མཁྱནེ་རབ་
ལགས། བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ ་ངག་དབང་བཟྩོད་པ་ལགས་དང་ཚྩོགས་གཞྩོན་
སྤྱི་ཟུར་སནྨ་པ་ཐྩོགས་མེད་ལགས། ར་ས་ཁུལ་གྱི་གསྩོ་
རྱིག་སནྨ་པ་རྒན་གྲས་ཁག་གཅྱིག བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཟུར་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ཟབ་
སྦྩོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་
གར་གྱི་ས་གནས་འད་མྱིན་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་
སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་འྩོག་དབེ་སྐྱལེ་ཡྩོད་པའྱི་སནྨ་པ་ཁྱྩོན་
མྱི ་གྲངས་ ༢༤ དང་གསར་འགྩོད་པ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་
གྲངས་ ༤༠ བརྒལ་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་ཐྩོག་
མར་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེ
གནང་གུྲབ་མཚམས། གཡུ་ཐྩོག་གསྩོལ་འདབེས་གསུང་
འདྩོན་དང་འབལེ་གསྩོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་ཕུལ། ད་ེནས་
སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཀུན་བད་ེཁང་གསར་བྩོད་

སྨན་བཟྩོ་གྲྲྭའྱི་གཏན་འཇགས་དབེ་སྐྱེལ་ལག་འཁྱེར་ 
གནང་། ད་ེརསེ་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་གྱིས་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་ད་རྒྱ་དབུ་འབདེ་གནང་གུྲབ་བསྟནུ། 
བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ ་
སནྨ་པ་ངག་དབང་བཟྩོད་པ་ལགས་ཀྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ། དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་གྱིས་
ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་གསུང་ད ྩོན། ང་ཚྩོའྱི་ར་ཆེ་རྱིག་གཞུང་
ཁྩོངས་ནས་གསྩོ་བ་རྱིག་པ་ད་ེགལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ནང་
ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་འདྱི་རྒྱྱུན་འཛྱིན་
གནང་མཁན་དང་མྱི ་ཉམས་གྩོང་སྤལེ་གནང་མཁན་གཙྩོ་
བ ྩོ་ནྱི་འདྱིར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་མཁན་དང་། ཕག་བསྟར་
གནང་མཁན་གྱི་སནྨ་པ་ཚྩོ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ཡྩོངས་
ཐྩོག་ནས་འགན་བཞསེ་མཁན་བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཡྩོད། མྱི ་རབས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འགྲྩོ་སབྐས་
ར་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་དང་
ཉམས་པ་སླར་གསྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་རབས་གཞྩོན་པ་
ཚྩོར་རྱིས་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུའྱི་བང་རྱིམ་ད་ེངས་ཞུ་མྱི ་དགྩོས་པ་
རེད། འདྱིར་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པའྱི་
ཐྩོག་ད་ེརྱིང་ནས་ཉྱིན་དུག་རྱིང་ཟབ་ཁྱིད་ཀྱིས་གཙྩོས་

སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་དགྩོས་པ་ཁག་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱིས་བཞསེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་ལ་ཕར་གུྲ་མཉམ་
འདགེས་ཞུ་མཁན་གཙྩོ་བ ྩོ་སནྨ་པ་རྣམ་པ་ཚྩོ ་ཆགས་ཀྱི་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གསྩོ་རྱིག་ལནྷ་ཚྩོགས་ལ་སནྨ་པ་རྣམ་
པ་ཚྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད་ལ། སནྨ་པ་རྣམ་པ་ཚྩོར་གསྩོ་
རྱིག་ལྷན་ཚྩོགས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས་ཚང་མས་ཕར་
གུྲ་མཉམ་འདགེས་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེའགན་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདགུ ད་བར་རྣམ་པ་ཚྩོས་ཧུར་ཐག་ཞུས་
ཡྩོད། མ་འྩོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ཧུར་ཐག་གནང་
རྩོགས་ཞསེ་ངས་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་འཛྱིན་
སྐྱྩོང་དང་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི ་དགྩོས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་བར་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལརྟ་མ་འྩོངས་
པར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ནས་ཉ་ེཆར་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ནས་བསྐྱར་བཅྩོས་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་
སནྙ་སྒྩོན་གནང་སྩོང་། འདྱིར་རྣམ་པ་ཚྩོས་ངསེ་པར་
ད་ུཐུགས་སྣང་གནང་རྩོགས། གཞྱི་རའྱི་སནྨ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་ཕག་ལས་ཏན་ཏན་ཡྩོད་ངསེ་
རེད། འྩོན་ཀང་རྣམ་པ་ཚྩོ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་དགྩོས་པ་ 
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དང་། དའེྱི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཁྱིམས། 
ཚྩོགས་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་གྱི་
ཡྩོད་མེད། ར་བའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་ཡྱིག་ཐྩོག་འགྲམེས་
སྤལེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སྩོང་། རྣམ་པ་ཚྩོས་ངསེ་
པར་ད་ུཐུགས་སྣང་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་
ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ནང་གསྩོ་རྱིག་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་འཕྩོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་སུ་གལ་
ཆེ་ཤྩོས་ད་ེམང་གཙྩོའྱི་འགྲྩོ་ལུགས་ལརྟ་འྩོས་འདམེས་གྱི་
ལམ་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  འདས་པའྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་
སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་འྩོས་བསྡ་ུགནང་སབྐས་
སྐུ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་ཡྩོད་པ་ངས་ཞུ་མྱི ་དགྩོས་
པར་རྣམ་པ་ཚྩོས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། འྩོན་ཀང་ད་བར་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་ཚྩོགས་མྱི ་ད་ེ
དག་ཁུངས་སྩོ་སྩོ་ནས་ས་བཅད་མ་སྟ ྩོང་ཙམ་འདམེས་
ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་འགྱུར་
བ་ཕན་བུ་ཕྱིན་པ་ཁག་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་གནང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་རྣམ་པ་ཚྩོའྱི་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་ད་ུ
འཇགས་གནང་རྩོགས།  ཉྱིན་གྲངས་དུག་རྱིང་གྱི་ཟབ་
ཁྱིད་འདྱི་དགྩོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡྩོད། 
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་ཡྩོད་པ་
བཞྱིན། རྣམ་པ་ཚྩོ་ས་ཐག་རྱིང་པ ྩོ་ནས་འདྱིར་ཚྩོགས་
བཅར་གནང་སྟ་ེཉྱིན་གྲངས་དུག་རྱིང་ཆ་ཤས་བཞེས་
གནང་གྱི་ཡྩོད། ར་བའྱི་མཁས་དབང་མང་པྩོ་ཕབེས་ནས་
རྣམ་པ་ཚྩོར་གཟྱིགས་རྒྱ་དང་། གསན་རྒྱ་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་
རྒྱྱུ འྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་
རེད། ཆྱུང་ས་ནས་ཞུས་ན། ས་ཐག་རྱིང་པ ྩོ་ནས་ཕབེས་
པའྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་པ་ཕན་ཚྱུན་མཇལ་འཕད་གནང་
བའྱི་སབྐས་སུ་ངྩོ་ཤེས་པ་དང་། བཀའ་མྩོལ་གནང་ནས་
ཉམས་མྩོང་བར་ེརེས་ཞུས་ན་མྱི ་འདགུ ད་ེའདའྱི་གྩོ་
སབྐས་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཐྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད། མཐའ་དྩོན་རྣམ་པ་
ཚྩོའྱི་ཉྱིན་གྲངས་དུག་རྱིང་གྱི་ཟབ་སྦྩོང་འདྱི་གང་ལེགས་
ཡྩོང་བའྱི་ངས་རེ་བ་དང་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆེ།ཞསེ་སྩོགས་གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེནས་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་

ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཟབ་སྦྩོང་ཐངེས་བཞྱི་པ་ད་ེགྩོ་
སྒྱིག་ཞུས་ཡྩོད། དརེ་དཔལ་འབྩོར་གྱི་མཐུན་རྐནེ་སྦྩོར་
མཁན་ཨཱ་ཡུཤ་ཆགས་ཡྩོད། དསེ་གང་སྟ ྩོན་གྱི་ཡྩོད་ཅ་ེ
ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངྩོས་ནས་ཨཱ་ཡུཤ་ནང་བ ྩོད་ཀྱི་
གསྩོ་བ་རྱིག་པ་ད་ེངྩོས་འཛྱིན་ཞུས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེསྔ ྩོན་
ང་ཚྩོས་ཆེས་མཐྩོའྱི་སནྨ་པའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཞུས་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་ད་ེད་ཆ་སྒྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་
ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་ངྩོས་ལེན་ཡྩོད་པ་
ཞྱིག་བསྟན་གྱི་ཡྩོད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད། ད་
ཟབ་སྦྩོང་གྱི ་ནང་ད ྩོན་ཐྩོག་ནས་ང་རང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་སྨན་ 
དང་།   ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སནྨ་དང་རྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་
ངས་ཞུ་ཤེས་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཟབ་སྦྩོང་
གྱི ་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི་ནང་ཡུན་རྱིང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མྩོང་
མཁན་བགྲསེ་པ་ཤ་སྟག་ཕབེས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་བར་
ལམ་ང་ཚྩོས་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་དགྩོས་པའྱི་གནད་
འགག་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཐྩོག་མ་སྒྱིག་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགྩོས་
ཀྱི་འདགུ་ཅེས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བསམ་འཆར་ཡྩོང་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དརེ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
བདག་པ ྩོ་བརྒྱབ་ཏ་ེགྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་བསླབེས་ནས་སྒྱིག་
གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་བས་པ་རེད།
 སྒྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་བེད་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་
དགྩོས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་གཏན་འབབེས་
བས་པ་ཞྱིག་རེད། སནྨ་དང་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེརྱིག་
གནས་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཞྱིག་ལ་རྱི ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
གསྩོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྱིག་གནས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་
ངྩོས་འཛྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེརྒྱྱུ ན་གནས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཙམ་
མ་ཟད། ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད། གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་གནས་འདྱི་སྤྱིར་བ ྩོད་པ་
གཅྱིག་པུར་དབང་བ་ཞྱིག་མྱིན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱྱུད་
ད་ེདག་ཚང་མ་རྱིག་གཞུང་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་
ཐག་ཉསེ་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་སྤྱི་ཡྩོངས་
ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེགསྩོ་སྐྱྩོང་དང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་
བདེ་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཡྩོད། ཅསེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུམགྲྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཟབ་སྦྩོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་ཡྩོངས་ལ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་
ལྟར་ཉྱིན་དུག་རྱིང་གྱི ་ཟབ་སྦྩོང་སྐབས་དསུ་ཚྩོད་ཆྱུད་
ཟྩོས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་ཐུབ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས་
བསམས་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དགྩོས་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་།   ད་ེརསེ་བ ྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སནྨ་རྱིས་བསྟན་རྒྱས་སྨ ྩོན་ལམ་འདྩོན་
ནས་མཛད་སྒ ྩོ་ལེགས་པར་གུྲབ། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦྩོང་
འདྱི་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གྲངས་
དུག་རྱིང་འཚྩོགས་རྒྱྱུ ་དང་། སབྐས་དརེ་གཙྩོ་བ ྩོ་གསྩོ་བ་
རྱིག་པའྱི་གཞུང་དང་ལག་ལེན། བརྟག་ཐབས་དང་ནད་
བཅྩོས། སྱིད་བྱུས་དང་ཉམས་ཞྱིབ། ཕྱི་ལུགས་ནད་
གཞྱི་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཟས་སྤྩོད་སྔ ྩོན་འགྩོག ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་
སྩོགས་བརྩོད་གཞྱི་ཁག་འད་མྱིན་གྱི་ཐྩོག་ཚྩོགས་ཐངེས་ 
༢༤ ཙམ་འཚྩོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ  ཟབ་སྦྩོང་འདྱི་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཨཱ་ཡུཤའྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ (Ministry 
of AYUSH) ལས་ཁུངས་ནས་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་སནྨ་
པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྩོང་སྤལེ་ཆེད་རྩོགས་དངུལ་ཞུས་
ཐྩོབ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ ཟབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་
ཁྩོངས་སུ་སྨན་རམས་པ་བསྟན་པ་ཆྩོས་འཕལེ་ལགས་
དང་། སནྨ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱྱུ་གསར་ལགས། སནྨ་
རམས་པ་ཆྩོས་ལྩོ་ཐར་ལགས། ཕྱི་ལུགས་སནྨ་པ་བསྟན་
འཛྱིན་ཟླ་གསལ་ལགས། དག་ེབཤེས་ལགྷ་ར ྩོར་ལགས། 
སནྨ་དག་ེརག་ར ྩོ་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་འཛྱིན་ལགས། སནྨ་
རམས་པ་ཚེ་རྱིང་ཐག་གཅྩོད་ལགས། སནྨ་རམས་པ་
ཚེ་རྱིང་ན ྩོར་བུ་ལགས། སནྨ་རམས་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། སནྨ་རྱིས་པ་ཨེ་པ་བསྩོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་
ལགས། སནྨ་པ་ཆྩོས་ལནྡ་ལགས། སནྨ་རམས་པ་བསྟན་
འཛྱིན་སྦྱིན་པ་ལགས། སནྨ་པ་བྷུ ་ཤན་པཊ་ཝརྜན་ (Dr.
Bhushan Patwardhan) ལགས། སནྨ་པ་སུ་རེཤ་ཀ་ེ
དར་ཏཱ་ཝལ་ (Dr.Suresh K Dharttawal) ལགས་
བཅས་ཡྱིན་འདགུ



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

༄༅། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་

གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་དོན་སོར་གི་

བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། 

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv 

ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་བང་ 
ཨ་རྱིར་ཕྩོགས་ཕབེས་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།

༄༅། །འདྱི་གར་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་
བཏང་གནས་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། དཔལ་ལནྡ་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་ཏ་ེནའེྱི་སྱི ་ 
Tennessee མངའ་སྡརེ་ Memphis རྟནེ་གཞྱི་བས་
པའྱི་པདྨ་དཀར་པྩོའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱིས་མགྲྩོན་འབྩོད་ཞུས་
པ་ལརྟ།  ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཕབེས་ཐྩོན་
གྱིས་ཕྱི་ཉྱིན་ཁུལ་དརེ་ཕབེས་འབྩོར་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཐངེས་འདྱིར་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཁུལ་དརེ་
གསུམ་རྱིང་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོ་དང་། ཟུར་ད་ུ
ལས་རྱིམ་ཁག་གཅྱིག་དང་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆྩོས་ 
དང་། བྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་སྩོགས་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་བ་དང་
སྦྲགས་དྱི་བ་རྣམས་ལ་འདབེས་ཞྱིབ་ཕ་གནང་བར་བརྟནེ་
སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཡྱིད་ཚྱིམས་པ་བྱུང་འདགུ 
 ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ནྱིའུ་ཨྩོར་ལན་ New 
Orleans ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ད ྩོ་སྣང་
གནང་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ནས་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་
དྩོན་བཞྱིན་ཕབེས་འབྩོར་གྱིས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་དག་ེརྒན་
ཟུར་པ་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། ནང་ཆྩོས་ད ྩོན་གཉརེ་ཅན་
ཁག་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་

མཁན་ཁག་གཅྱིག་སྩོ་སྩོར་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་ 
མཆྩོག་གྱིས་མཛད་འཕྱིན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆྩོས་
སྐ ྩོར། བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར། བྩོད་མྱིང་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་སྐ ྩོར་བཅས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་ཡྩོད། 
ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ནྱིའུ་ཡྩོག་ཏུ་ཕབེས་འབྩོར་གྱིས་ཉྱིན་

གསུམ་རྱིང་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་
དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག་བཅས་ལ་གསུང་བཤད་དང་དྱི་བར་
ལན་འདབེས། ད་ེརསེ་ཆྩོས་ཚྩོགས་དང་། བྩོད་ཀྱི་ཐབེས་
ར་ཁང་། ནྱིའུ་ཡྩོག་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཚྩོགས་ཁང་ New York 
City hall བཅས་སུ་འཚམས་འདྱི་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་གནང་
བ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ནྱིའུ་ཡྩོག་ནས་
ཕབེས་ཐྩོན་གྱིས་ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་དང་། ཚེས་ ༦ 
ལ་ར་སར་ཕབེས་འབྩོར་བྱུང་བ་བཅས།།




