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རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་འྩོག་བ ྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་
གསལ་འདྩོན་བྱས་པ་དང་།  བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འཁྱྩོག་
མཚམས་གསར་པ་ཞྱིག་མཚྩོན་པར་བྱས།  

སྤྱིར་གྲྩོས་མཐུན་ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་སྱིད་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་མྱི འྱི་ཐྩོག་བཙན་འགེལ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཡང་།  གྲྩོས་མཐུན་ད་ེམ་བཞག་བར་ད།ུ  བྩོད་ནྱི་
ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པར་རང་དབང་རང་
བཙན་གཙང་མ་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིག་
ཆ་དསེ་གསལ་འདྩོན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༩ སྔ ྩོན་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་བ ྩོད་ད་ེབཞྱིན་དསུ་
ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་འྩོག་ཚྱུད་མྩོང་མེད།  
དངྩོས་ཡྩོད་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་གནས་བབ་འདྱི་
གསལ་འདྩོན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  
བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འཕལེ་རྱིམ་ནང་སྩོག་པ ྩོ་དང་། བལ་
པྩོ། རྒྱ་ནག  ཨྱི ན་ཇྱི་བཅས་ཀྱིས་དཔུང་དམག་བྩོད་
ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་དསུ་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་རྱིང་

མྱི ང་ཙམ་གྱི ་བདག་དབང་
གཉརེ་བ་ད་ེའད་བྱྱུང་ཡྩོད།  
བཙན་འཛུལ་བ་ད་ེདག་ཕྱིའྱི་
ས ྩོབས་ཤུགས་བྩོད་ཀྱི་ས་ཐྩོག་
ཏུ་འབྩོད་པའམ་དཔུང་འཇུག་
བྱས་པ་ཞྱིག་རེད།  ལས་
དྩོན་གུྲབ་མཚམས་བྩོད་ནས་
ཕྱིར་ལྩོག་བྱས་ཡྩོད།  ལྩོ་
རྒྱྱུས་ཀྱི་ད ྩོན་རྐནེ་ད་ེདག་ལུང་
འདནེ་བྱས་ནས་བ ྩོད་རྒྱ་ནག་
གྱི ་མངའ་ཁྩོངས་ཡྱི ན་པ་ཁུངས་སྐལེ་བྱདེ་ཐུབ་ཐབས་
ར་བ་ནས་མེད། ད་ེའད་བྱས་ཚེ་བ ྩོད་བཙན་པྩོའྱི་དསུ་
སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་བ ྩོད་དམག་གྱིས་དཔུང་འཇུག་
བྱས་ཡྩོད་སབས་རྒྱ་བྩོད་ཁྩོངས་ཡྱིན་པ་རྱིགས་པས་སུྒབ་
ཐུབ།  དྩོན་རྐནེ་ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕལེ་རྱིམ་ནང་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།  

རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས།  ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཁུངས་སྐལེ་
དཔང་རྟགས་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་པར་ནད་ཡམས་
གྱིས་རྒྱྱུ ་མཚན་འད་མྱིན་ལ་སདྙ་ནས་བྩོད་ད་ེརྒྱ་ཁྩོངས་
ཡྱིན་པ་སུྒབ་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  དང་ཐྩོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་
བཙན་སམྒ་པ ྩོས་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་པྩོའྱི་སས་མྩོ་ཀྩོང་ཇྩོ་
བཙྱུན་མྩོར་བཞསེ་པ་ནས་བྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་ཚྱུལ་སྙ ྩོན་
པ་དང་།  ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་བཏྩོན་
པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་ཟརེ་བའྱི་ནང་།  དསུ་རབས་ 
༡༤ སབྐས་སྩོག་པ ྩོ་ཡྩོན་རྒྱལ་རབས་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་བདག་
དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཐྩོབ་ཚྱུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།   ཡང་
སྐབས་རེ་མྱིང་རྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་བ ྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་
རེད་ཟརེ་བ།  སབྐས་རེ་ཆྱིང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་ནས་
བྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་ཟརེ་བ་སྩོགས་གང་ལརྟ་སྨྩོ་ཧམ་ད་ེ
དག་བ ྩོད་མྱི ་ལ་ྟཅྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བའྱི་མཁས་པའྱི་

མདནུ་གྲལ་དའུང་བཞད་གད་སླ ྩོང་བའྱི་འཆལ་གཏམ་
འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད། 

དྩོན་དངྩོས་ནྱི།  ལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བ ྩོད་
བཙན་བཟུང་བྱས་ཀང་བྩོད་མྱིའྱི་བླ ྩོ་ཁ་འགུག་མ་ཐུབ་
པའྱི་ཁར།  གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཞུམ་པ་མེད་
པའྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ན་སྐྩོང་གནང་བཞྱིན་པ་
རེད།  བྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་པ་ཁུངས་ལནྡ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་
དཔང་རྟགས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་མ་ཐྩོབ་པར་བརྟནེ། ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ “ཡར་ལངས་ཞྱིང་བན་བཅྱིངས་
གྲྩོལ་བཏང་བ་” ཟརེ་བ་སྩོགས་ད་ེས་ྔབ ྩོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
རྙྱིང་པ་ནྱི་ཆེས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་དང་། ཆེས་མུན་ནག  
ཆེས་རེས་ལུས་ཟརེ་བ་སྩོགས་མྱི ་བདནེ་རུན་སྒྱིག་སྣ་
ཚྩོགས་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དརེ་ཁྱིམས་
མཐུན་ཡྩོང་ཐབས་བྱས་པ་དང་། བྩོད་ནང་ད་ེས་ྔདང་མྱི ་
འད་བར་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ་སྩོགས་
ངན་བྱས་ངྩོ་འཁྱརེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་བ ྩོད་
རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང་ར་
མེད་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ལ་མྱི ་མང་པ ྩོས་ཡྱི ད་ཆེས་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད ྩོན་དངྩོས་ནྱི། གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་
བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དསེ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་བ ྩོད་རང་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

བཙན་སུྒབ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་
ཡྱི ག་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  
ལགྷ་པར་ “རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་
” ཟརེ་བ་ལརྟ་ད ྩོན་དངྩོས་བ ྩོད་ནང་ལག་བསར་ཇྱི་ཙམ་
བྱདེ་མྱིན་བདནེ་དཔང་ར་སྤྩོད་བྱདེ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
ཀང་ཡྱིན། 

གྲྩོས་མཐུན་དའེྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་མཇུག་འབས་ལ་དཔྱད་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་གྱི ་མྱི ་སེར་སྤལེ་བའྱི་རྒྱ་
སྐེད་རྱི ང་ལུགས་ཀྱི ་གདྩོང་རྱིས་ངྩོ་མ་གསལ་པྩོར་
མངྩོན་ཐུབ། སྤྱིར་གྲྩོས་མཐུན་ད་ེབཙན་དབང་འྩོག་
བཞག་ཀང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དང་བ ྩོད་གཞུང་གྱིས་གྲྩོས་མཐུན་གྱི ་འབུ་
ད ྩོན་ལག་བསར་གང་ཐུབ་ཡྩོང་སདླ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
བསནུ་མཁས་གང་ཐུབ་མཛད་ཀང་།  བཅྱིངས་གྲྩོལ་
དམག་གྱིས་བ ྩོད་ས་ཡྩོངས་རྩོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའྱི་
གདངེ་སྤ ྩོབས་རྙདེ་མཚམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆེད་
མངགས་གྲྩོས་མཐུན་གྱི་འབུ་ད ྩོན་བརྡལ་བཤྱིག་གཏྩོང་
འགྩོ་ཚྱུགས་ཡྩོད།  འདྱི་ནྱི་གུང་བན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་
བྱདེ་སངས་ཤྱིག་རེད། ཧྩོང་ཀྩོང་དང་ཐ་ེཝན་གཉྱིས་
ནས་ཀང་བ ྩོད་ལས་བླ ྩོ་སྐདེ་བསངླས་ནས་གཟབ་གཟབ་
བྱདེ་དགྩོས། 

བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་དགའ་བཞྱིན་སྤྩོ་བཞྱིན་ད་ུགྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བར་མྱིང་རྟགས་བཀྩོད་པ་ད་ེའད་
ར་བ་ནས་མ་རེད། མྱི ་འདྩོད་བཞྱིན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
ཁ་འཇམ་གཏྱིང་གནག་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་བསནུ་མཁས་
གང་ཐུབ་བྱས་ཡྩོད། མཐར་གྲྩོས་མཐུན་དརེ་བརྱི་མེད་
རྡ ྩོག་རྩོལ་བཏང་བར་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱིས་གྲྩོས་མཐུན་དརེ་
ངྩོས་ལེན་མེད་པའྱི་གསལ་བསྒགས་ཀང་སྤལེ་བ་རེད།   
བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱས་པའྱི་གྲྩོས་
མཐུན་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱི འྱི་ཐྩོག་བཙན་
འགབེས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད།  གྲྩོས་མཐུན་ད་ེབཞག་
ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༦༨  འཁྩོར་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ཟརེ་བ་དསུ་ཆེན་
གྱི་ངྩོ་བ ྩོར་སུང་བརྱི་བྱས་པ་ནྱི་གཟུར་གནས་སྐ་ེབ ྩོ་སུ་
ཡྱིན་རངུ་ཡ་མཚན་སྐ་ེགཞྱི་ཁྩོ་ན་ལས་མ་འདས། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་

བ ྩོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བ ྩོད་རྒྱའྱི་གནད་ད ྩོན་
གསལ་ཆེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༧ ལྩོར་ཞྱི་བའྱི་ད ྩོན་ཚན་ལ་ྔ
དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༨ ལྩོར་སྱི་ཊར་སྱི་བགྷ་གྲྩོས་འཆར་
བཏྩོན་པ།  ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་བ ྩོད་རྱིགས་
ཡྩོངས་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྩོང་ཡྩོང་ཐབས་
ཀྱི་བསམ་འཆར་བཅས་དྩོན་གནད་ད་ེགསུམ་པྩོ་ནྱི་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་རྒྱའྱི་གནད་ད ྩོན་སེལ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད།  གྩོང་ད་ུབ ྩོད་མྱིས་
བཏྩོན་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་གསུམ་པ ྩོའྱི་ནང་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་འབུ་ད ྩོན་དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ཏྱིང་ཞའྩོ་པྱིང་གྱི་བསམ་འཆར། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་
གསལ་བའྱི་འབུ་ད ྩོན་བཅས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་གསལ་ཡྩོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་
ཟེར་བར་བསྙད་ནས་བ ྩོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་
པ་རེད།  འྩོན་ཀང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ནང་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་
གར་ཨ་སཱམ་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཏ་ེཛྱི ་པུར་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་འཕལ།  གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་
བར་ངྩོས་ལེན་མེད་པའྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་ཡྩོད། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཀྱིས།  བྩོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཧམ་བཟུང་བྱས་
པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱྱུང་བ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བ ྩོད་
དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བདག་ཡང་མེད་པ་
ད་ེགསལ་པྩོ་ཆགས་པ་རེད། 

དརེ་བརྟནེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ད་ེཁྱིམས་
འགལ་ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་ད་ེབཞྱིན་ས ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་གཙྩོ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་སབས། བྩོད་
ཐྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི ་བདག་དབང་ཐྩོབ་
དགྩོས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ན ྩོར་འཁུལ་
བྱས་པ་ད་ེདག་ཡྩོ་བསང་བྱདེ་དགྩོས།  གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱི ་འབུ་ད ྩོན་འགའ་ཞྱིག་བཙན་དབང་

ཐྩོག་ལག་བསར་བྱས་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་གསལ་བར་ད ྩོན་དམ་སེམས་ཁུར་
ཡྩོད་ཚེ་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ནང་ཡྩོད་ཀང་
ད་བར་ལག་བསར་མ་བྱས་པའྱི་ད ྩོན་གནད་ད་ེདག་ངསེ་
པར་ད་ུལག་བསར་བྱདེ་དགྩོས། དཔརེ་ན། གྲྩོས་མཐུན་

ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་ད།ུ “དབུས་མྱི ་

དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་གཅྱིག་གྱུར་འྩོག བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མྱི ་

རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྩོང་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད།” ཅསེ་དང་།

ད ྩོན་ཚན་བཞྱི་པར། “ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ད་
ལྟའྱི་བ ྩོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་
རྒྱྱུ ་མྱིན་པ། དབུས་གཞུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་གྩོ་གནས་
དང་སྐ་ུདབང་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ། གཞུང་ཞབས་
དཔྩོན་རྱིགས་ཆེ་ཕའྱི་གྩོ་གནས་རྣམས་འགྱུར་མེད་རང་
འཇགས་གནས་རྒྱྱུ །” ཞསེ་དང་།

ད ྩོན་ཚན་བདནུ་པར། “བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དད་དང་ཡུལ་
གྩོམས་གཤྱིས་ལུགས་ལ་བརྱི་བཀུར་བྱ་རྒྱྱུ ། བྩོད་མྱིའྱི་
དགྩོན་སྡ་ེཁག་ལ་སུང་སྐྩོབ་བྱ་རྒྱྱུ །” ཞསེ་དང་། དྩོན་
ཚན་བཅྱུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ད།ུ “བྩོད་ས་གནས་གཞུང་
གྱིས་རང་མྩོས་ལྟར་བཅྩོས་སྒྱུར་གཏྩོང་ཆྩོག་པ་དང་། 
མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་རེ་འདནུ་ལྟར་བཅྩོས་སྒྱུར་དགྩོས་པ་
རྣམས་བྩོད་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚྩོ ་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་
ནས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱྱུ །”  ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད།  དྩོན་དངྩོས་ད ྩོན་

ཚན་ད་ེདག་ལག་བསར་བྱ་རྒྱྱུ ་ལྟ་ཞྩོག་ཆེད་མངགས་གནས་དསུ་

ཚྩོད་རྱིས་ཀྱིས་བརྡལ་བཤྱིག་བཏང་ཡྩོད།   ད་ེལས་ལྡ ྩོག་ས་ེད ྩོན་

ཚན་ལགྷ་མ་གཞན་རྣམས་གདགུ་རྱུབ་ཆེན་པ ྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོག་ལག་

བསར་བྱས་ཡྩོད།  གྩོང་གྱི་གནད་ད ྩོན་དང་འབལེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ 

ལྩོར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོར་ཕུལ་བའྱི་ “བྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་

མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྩོང་ཡྩོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར།” 

ཞསེ་པ་དརེ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། བསམ་འཆར་དའེྱི་

ནང་འཁྩོད་པའྱི་འབུ་ད ྩོན་གང་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཏྱིང་ཞའྩོ་པྱིང་

གྱི་བསམ་འཆར། ད་ེབཞྱིན་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་

བའྱི་འབུ་ད ྩོན་དང་མྱི ་འད་བར་ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཇྱི་ལརྟ་འགྲྩོ་

ཚྱུལ་ལ་དཔྱད་དགྩོས།

ལགྷ་པར་ “ བྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ལ་
ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་ Latvia  རྒྱལ་ས་རྱི་གར་ Riga རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་
པའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒ ྩོར་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་
དྩོན། བཀུར་འྩོས་ང་ཚྩོའྱི་མཆེད་གྲྩོགས་རྣམ་པ་དང་
བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་རྣམ་པ། ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་
བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་མཁན་ཚྩོ་ནྱི། བྩོད་མྱིར་
རྒྱབ་སྐྩོར་བྱདེ་མཁན་ཙམ་མྱིན་པར་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་
སྐྩོར་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 

རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། བྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ནྱི་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལྟ་
གུྲབ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ཆ་བ ྩོད་ཀྱི་དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་སངས་གཏྱིང་ཟབ་པ ྩོ་ཤེས་མཁན་དང་ད ྩོ་
སྣང་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་གཙྩོས་མྱི ་མང་ཇེ་
མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ ད་ེརྱིང་གྱི་འད་ུའཛྩོམས་འདྱི་
ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་ཕན་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོ་ནས་བཟུང་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་ལས་འགན་ནས་བགྲསེ་ཡྩོལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ང་
ཚྩོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ད་ེད་ཆ་འྩོས་བསྡ་ུབྱས་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཀྱིས་འཁྱརེ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ཆ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་
ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཐྩོག་འགན་འཁྱརེ་བཞྱིན་པ་དང་པྩོ་ནྱི། 

བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྩོབ་རེད། དསུ་རྒྱྱུན་བ ྩོད་མཐྩོ་
སྒང་ལ་ཡྩོངས་གྲགས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཡང་ཐྩོག་ཅེས་
འབྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། ད་ེབདནེ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནས་པ་
ཀྱི་སྱི ་ཐན་བར་གྱི་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་གཙང་པྩོ་ཆེ་ཁག་ཡྩོངས་
རྩོགས་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཁྩོར་ཡུག་ཐྩོག་
མཁས་པ་ངྩོས་ཀྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་རྒྱ་རྱིགས་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་
གྱིས་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ལ་གྩོ་ལའྱི་སྣ་ེམྩོ་གསུམ་པ། ཞསེ་
འབྩོད་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན།  གནམ་གཤྱིས་
འགྱུར་ལྡ ྩོག་ལ་བརྟནེ་ནས་གྩོ་ལའྱི་སྣ་ེགཉྱིས་ལ་ཤུགས་
རྐནེ་ཆེ་ཤྩོས་ཐབེས་པ་ལརྟ། ད་ེམཚྱུངས་བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་
གྱི ་ཁྩོར་ཡུག་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐབེས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
བརྩོད་བྱྱུང་།

ཁྩོང་གྱིས་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྣ་ེམྩོ་གསུམ་
པ་ཞསེ་བརྩོད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་
ཁྩོར་ཡུག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅེས་སྤས་བྱེད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ ངྩོས་ཀྱི་
གྲྩོགས་པྩོ་རྒྱ་གར་བ་ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེའདས་
བརྩོད་པ་ལརྟ་ན། བྩོད་ས་མཐྩོ་ཞྱིང་རུླང་སམྐ་པ ྩོ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ཁྩོར་ཡུག་ཚར་གཅྱིག་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། བསྐར་གསྩོ་བྱ་རྒྱྱུར་དསུ་ཡུན་ཧ་ཅང་རྱིང་པ ྩོ་
འགྩོར་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་བཤད་བྱྱུང་།  བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་ཁྩོར་
ཡུག་ད་ེཧ་ཅང་འཇྱིག་ས་ླབ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ད་ེའད་
ཡྱི ན་སབས་ང་ཚྩོས་དརེ་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་དང་
གཅསེ་སྤས་བྱདེ་དགྩོས་འདགུ 

པའྱི་རང་སྐྩོང་ཡྩོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར།” ཞསེ་པ་
ད་ེརྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་
ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་འྩོག་ཚྱུད་མྱིན་ལ་ྟདགྩོས། མ་ཚྱུད་པའྱི་
ཆ་གང་འདགུ་དརེ་དཔྱད་པ་བྱདེ་དགྩོས། གནད་དྩོན་
འདྱི་ནྱི་བ ྩོད་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ཐུན་མྩོང་གྱི་གཞྱི་རྟནེ་
འཚྩོལ་བའྱི་གནད་ད ྩོན་ཞྱིག་རེད། ཐུན་མྩོང་གྱི་གནད་
ད ྩོན་ད་ེབརྒྱྱུད་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་མྩོས་མཐུན་ཡྩོད་པའྱི་
འབབ་ས་ཤྱིག་ལ་འབབ་ཐུབ་པ་དགྩོས།

སྤྱིར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོར་རྒྱ་ནག་གུང་བན་སྱིད་གཞུང་

གྱི ་བཙན་འྩོག་ཏུ་བཞག་པའྱི་གྲྩོས་མཐུན་དསེ་ལྩོ་རྒྱྱུས་
ཐྩོག་བ ྩོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་སུྒབ་ཐུབ།འྩོན་ཀང་ད་ཆ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་རང་
བཙན་མ་རྩོད་པར། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འདྩོན་
གནང་མཛད་པའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་གཞྱིར་བཟུང་། བྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་
པའྱི་རང་སྐྩོང་གྱི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་བྱྱུང་ན། རྒྱ་ནག་དང་

མཉམ་སྡ ྩོད་བྱ་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་

ཟརེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དསེ་བ ྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཐུན་མྩོང་གྱི ་གཞྱི་རྟནེ་ཞྱིག་

འཚྩོལ་བར་ཕན་ཐྩོགས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡྩོད། 

 གྩོང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེདག་དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པྩོ་ཨརྱ་ལགས་སྒརེ་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལས་
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡྱིན་པའྱི་ངསེ་པ་
གང་ཡང་མེད། 

རྩོམ་ཡྱིག་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་
ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཚྱིག་ད ྩོན་ལ་ཧ་ེབག་ཡྩོད་ཚེ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་
ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ། 



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

གཉྱིས་པ་དརེ་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རེད། ད་ཆ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ཚད་མ་
རྱིག་པ། ལགྷ་པར་ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ད་ེདག་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་དགྩོས་བྱྱུང་
ན། བྩོད་སདྐ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ད་ེཡག་ཤྩོས་ཆགས་ཡྩོད་པ་
ངྩོས་ལ་ངསེ་པ་རྙདེ་བྱྱུང་།  རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་
བྱདེ་དགྩོས་ན། བྩོད་སདྐ་ཡག་ཤྩོས་རེད། གང་ཡྱིན་
བརྩོད་ན། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་སབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་
རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡའེུ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོ་བ ྩོད་ད་ུགདན་དངས་པ་དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའྱི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ལ་མཚྩོན་ན་རྒྱ་
གར་ནང་གྱི་མཁས་པ་ར་ེཕུད་གྲས་བཞུགས་གནས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་རེད། 

ད་ེཁྩོད་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་ཕུལ་ད་ུབྱྱུང་བ་མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོ་ལ་ྟབུ་བ ྩོད་ད་ུགདན་དངས།  མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོས་བ ྩོད་ལ་ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་མར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་
ཡྩོད།  དསུ་རབས་བདནུ་པ་ཙམ་ནས་བྩོད་རང་ལ་
ཡྱི ་གེ་ཡྩོད་སབས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
ལེགས་སྦར་ཐྩོག་ནས་ནང་ཆྩོས་འཆད་ཉན་སྩོགས་བྱདེ་
མྱི ་དགྩོས་པར། བྩོད་སདྐ་རང་གྱི་ཐྩོག་ནས་འཆད་ཉན་
བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་བཞསེ་ལརྟ། ལེགས་སྦར་དང་
པཱ་ལྱིའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གཞུང་ཆེན་
ད་ེདག་བ ྩོད་སདྐ་ནང་ཕབ་སྒྱུར་བྱདེ་ད་ུབཅྱུག  དའེྱི་
ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་ད་ུབཅྱུག་ཡྩོད། ད་ེལ་བརྟནེ་

ནས་ནང་པའྱི་གཞུང་པ ྩོ་ཏྱི་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་བྩོད་སྒྱུར་
གནང་ཡྩོད།  ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོ་ལེགས་སྦར་དང་། ད་ེ
ནས་པཱ་ལྱི ་ནས་བ ྩོད་སྒྱུར་གནང་བ་ཤ་སག་རེད། 

གཞུང་ད་ེདག་བྩོད་སྒྱུ ར་བྱེད་འགྩོ་བཙམས་པ་ནས་
བཟུང་ཚྱིག་གསར་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་
བ ྩོད་སདྐ་ཕྱུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་
ནང་པའྱི་གཞུང་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་དགྩོས་ན་ལེགས་
སྦར་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལརྟ་འགྲལེ་བཤད་ཐག་ཉ་ེ
ཤྩོས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་བྩོད་སདྐ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ལ་ྟ
གུྲབ་དང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
སྐ ྩོར་སྩོགས་ལ་བགྲྩོ་གླངེ་བྱདེ་སྐབས་བ ྩོད་སྐད་ད་ེཡག་
ཤྩོས་མཐྩོང་བྱྱུང་།  དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་ཆེད་བ ྩོད་སྐད་
དང་བ ྩོད་ཡྱིག་གཅེས་སུང་བྱདེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི ་
འདགུ དཔལ་ནཱ་ལེན་ྜནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ཆྩོས་ཀྱི་སདྐ་ཆ་ཙམ་མ་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཤེས་ཡྩོན་
གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དཔརེ་ན་
ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་ྟབུ་ཤེས་ཡྩོན་རང་རེད།  ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་
སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་། ཀྩོ་རྱི ་ཡ། ཝྱི་ཏྱི་
ནམ་ལ་ྟབུ་གཙྩོ་བ ྩོ་ལེགས་སྦར་གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་
ནས་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་
ཡུལ་གུྲ་ད་ེདག་ནང་ད་ུནང་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ལ་སླ ྩོབ་
གཉརེ་གནང་དགྩོས་ཚེ་བ ྩོད་སྐད་དང་བ ྩོད་ཡྱི ག་ཡག་
ཤྩོས་ཆགས་ཡྩོད། 

ད་ཆ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་ལ་མཚྩོན་ནའང་
ད་ེས་ྔསྩོལ་རྒྱྱུ ན་ནས་ནང་ཆྩོས་དར་ཁྱབ་མེད་པའྱི་ལུང་
པ་དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རྩོབ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་
གླྱིང་ཆེན་ཁག་གྱི ་ནང་དའུང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་
གཞྱི་ནས་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ  རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་སྐ ྩོར་གྱི་ལེགས་བཤད་ཧ་ཅང་གནས་ཚད་མཐྩོ་པ ྩོ་
ད་ེདག་འགྲལེ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགྩོས་ན། 
བྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ེམཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ར་
འཕྩོད་གསལ་པྩོ་བྱྱུང་། སྩོལ་རྒྱྱུན་ནས་ནང་པའྱི་ཡུལ་
གུྲ་མྱིན་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་
ད་ཆ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་དང་།  ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་ད་ེདག་ཤེས་ཡྩོན་རང་
ད་ུབརྱིས་ནས་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་འདགུ  དརེ་
བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་གཅེས་འཛྱི ན་བྱེད་དགྩོས་པ་
ངྩོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་བྱྱུང་། 

མ་འྩོངས་པའྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་
ཡང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེ
སྡགུ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་
ནས་བརྩོད་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་ད་ེཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་
པ་ཞྱིག་དང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  ངྩོས་
རང་བ ྩོད་མྱི འྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགན་ནས་བགྲསེ་
ཡྩོལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་གནད་དྩོན་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱི་
འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་གྲྩོགས་
རྣམ་པ་ཚྩོས་ཐངེས་འདྱིར་ཚྩོགས་འདའུྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་
ཁྩོར་ཡུག་དང་། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་སུང་
སྐྩོབ་ཇྱི ་ལྟར་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་དགྩོངས་བཞེས་གནང་
རྩོགས། ཁྱདེ་ཚྩོ་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་རེ་བ་དང་ཆྩོད་སེམས་རྒྱྱུན་
སྐྩོང་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ནསུ་ཤུགས་ཡྱིན། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྱྩོལ་ལ་
འབྱྩོར་སབྐས། བྩོད་ཀྱི་གཏམ་དཔརེ། གནམ་གྱིས་ས་
བརྡངུས་པ།  ཟརེ་བའྱི་དཔ་ེལརྟ་རེ་བ་རྒྱག་ས་གང་
ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སྩོང་། 
འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོར་བཟང་སྤྩོད་ལ་གཞྱི ་བཅྩོལ་བའྱི་ལྟ་
གུྲབ་ཅྱིག་དང་། བྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ད་ེབདནེ་པར་གཞྱི་
བཅྩོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས་ལྩོ ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་རྱིམ་སྩོང་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་ར་བ་ནས་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཡུ་རྩོབ་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་བརྷ་ལྱིན་Berlinནང་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླསྩོག་ཆྩོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་
དང་བཅས་པ་ཉམས་དམས་སུ་བཏང་མཐར་ར་མེད་
བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་ངན་སེམས་ཁྩོག་བཅངས་ཀྱིས་སྱིད་བྱྱུས་ལག་
བསར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་གསུངས་འདགུ 

ད་ེཡང་ཡུལ་དའེྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་ཚན་པའྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག  རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་ཆྩོས་དད་
རང་དབང་གྱི ་གནད་ད ྩོན་ཐད་ཉན་ཞྱིབ་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་ཡུ་རྩོབ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ ་ཚབ་ཟུར་པ་
མཆྩོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནད་དྩོན་ཐད་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོབ་ཐང་ར་བ་ནས་
མེད་ཅྱིང་།  འཇར་མན་ཆབ་སྱིད་པ་ཚྩོས་ཀང་མ་
འྩོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདམས་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཚེ་དརེ་ངྩོས་ལེན་མེད་པའྱི་ལངས་ཕྩོགས་
ཁ་གསལ་བཟྩོ་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐལུ་གནང་འདགུ

ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་གྱི་དགྩོན་
སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ ྩོར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་

པ་ཚྩོས་དམ་བསྒགས་དང་། ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་
དག་ེབཙྱུན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་དད་རང་དབང་སྤྩོད་ཀྱི་མེད་
པའྱི་སྐ ྩོར་གསུངས། དགྩོན་པའྱི་ནང་ད་ུཉནེ་རྟ ྩོག་མྱི ་སྣ་
གང་བྱྱུང་འཛུལ་ནས་སྩོ་ལའྟྱི་པར་ཆས་སྩོགས་བཙྱུགས་
པ། དགྩོན་པའྱི་ནང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ ྩོའྱི་རྱིགས་
ཇྱི་འད་ཞྱིག་སྤལེ་རུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁྩོལ་
སནྙ་སེང་ཞུ་དགྩོས་པ་སྩོགས་ལ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
མཆྩོག་གྱིས་སྐྩོན་བརྩོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 

གཞན་ཡང་བར་ལམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་ཆྩོས་དད་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒགས་སྔར་བས་ཚབས་ཆེ་རུ ་བཏང་བ་
དཔརེ་ན། སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་གུང་གསེང་སབྐས་བ ྩོད་པའྱི་

སླ ྩོབ་མ་ཚྩོ ་དགྩོན་པའྱི་ནང་དགེ་འདནུ་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་
ཀྱི ་སྐད ་ཡྱི ག་དང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད ་ཀྱི ་ལས་གཞྱི ་
སྤལེ་བར་བཀག་སྡ ྩོམ་བྱས་པ་དང་། དགྩོན་པའྱི་
ནང་ཐ་ན་མཆྩོད་མཇལ་ཚྱུན་ཆད་བཀག་སྡ ྩོམ་བྱས་
ནས་ཆྩོས་བྱེད་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ལ་མཚན་
དམས་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དང་། 
ཅྱི་ས་ེབ ྩོད་མྱི ་སུ་རུང་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེལས་ལྡ ྩོག་ས་ེསྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་
ཞུ་མཁན་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལྩོ་མང་བཙྩོན་འཇུག་གྱི་ཉསེ་
ཆད་འགལེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་།  ཆྩོས་བྱདེ་དག་ེ
བཙྱུན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་དད་རང་དབང་སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་

གྱིས་བ ྩོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུསྩོང་
བ་རེད། ད་ཆ་རྒྱ་རྱིགས་ནང་ཆྩོས་ད ྩོན་གཉརེ་བ་དང་
བླ ྩོ་གཟུ་བ ྩོར་གནས་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་
ཐྩོག་ད ྩོན་དམ་གྱི་ད ྩོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྩོར་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ 
འདས་པའྱི་མྱི ་ལྩོ་བདནུ་ཅྱུའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱི ན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་དངྩོས་ཐྩོག་
བདནེ་འཚྩོལ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ནྱི་ལྩོ་ངྩོ་བདནུ་ཅྱུ་སྩོང་རསེ་
སུའང་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་མུ་མཐུད་ལགྷ་ཡྩོད་པ་ད་ེལས་
ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད། ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཕྩོགས་ནས་

བྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་གསལ་ཆེད་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མཐུན་པའྱི་ལངས་ཕྩོགས་ཤྱིག་འཛྱི ན་དགྩོས་པ་
འདགུ་སམྙ་པའྱི་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་འདགུ  ང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་
ཀང་བྩོད་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ལྩོ་
ཙམ་ནས་ང་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མཉམ་ད་ུབསདྡ་རྒྱྱུ ་བྱས་པ་ཡྱིན། དརེ་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྩོག་པ ྩོ་
དང་ཡུ་གུར་བ་ཚྩོར་རང་སྐྩོང་གནས་བབ་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་
སྤད་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ར་ཁྱིམས་ནང་དའུང་ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་བཀྩོད་ཡྩོད།  ཆ་
རྐནེ་ད་ེདག་ལག་བསར་བྱདེ་དགྩོས། གནད་དྩོན་ད་ེ
དག་ཐྩོག་ཁྱེད་ཚྩོས་དགྩོངས་བཞེས་གནང་རྩོགས། 
ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་འདགུ 

གསུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་སྐད་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱི ག་
ཚན་པས་བྩོད་སྒྱུ ར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་སྐད་ལ་ར་འཛྱི ན་
ཡྩོང་བ་ཞུ།
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བཙྱུན་དགྩོན་དག་ེལནྡ་ཆྩོས་གླྱིང་ནང་བསན་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཡྱིག་རྒྱྱུགས་ཨང་རྱིམ་
རརེ་སྩོན་པ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་གནང་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཚྩོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་༡༠ ཐྩོག་བཞུགས་སརྒ་བཙྱུན་དགྩོན་
དག་ེལནྡ་ཆྩོས་གླྱིང་ནང་བསན་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༨ ལྩོའྱི་ཡྱིག་རྒྱྱུགས་ཨང་རྱིམ་རརེ་སྩོན་པ་རྣམས་
ལ་བྱ་དགའ་གསྩོལ་རས་གནང་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཚྩོགས་
ཡྩོད་པ་དང་།  ད་ེཡང་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་
བ ྩོ་སྐབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་།  བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆྩོག  དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་བཀའ་
ཟུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུ

མགྲྩོན་བ ྩོད་ཀྱི་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངསེ་ས ྩོན་པ་
སྣང་ས་ཆྩོས་སྒྩོན་ལགས། ད་ེབཞྱིན་བཙྱུན་དགྩོན་དག་ེ
ལྡན་ཆྩོས་གླྱིང་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་དགེ་རྒན། 
བཙྱུན་མ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་སྐ་ུ
མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
གུྲབ་མཚམས་བཙྱུན་དགྩོན་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཙྱུན་དགྩོན་དག་ེལནྡ་ཆྩོས་གླྱིང་གྱི་བྱྱུང་རབས་ལྩོ་
རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་སྒྩོགས་སྦང་གནང་།

ད་ེར་ེསྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛྱི ན་གྲྲྭ་སྩོ་སྩོའྱི་

སྦངས་འབས་རརེ་སྩོན་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་གསྩོལ་བྱ་
དགའ་གནང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་
བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་
ཡྩོངས་སྦངས་འབས་རེ་ཕུད་སྩོན་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་
གསྩོལ་བྱ་དགའ་གནང་། ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགྲྩོན་བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
གླ ྩོག་ཀླད་ཀྱི ་བརྒྱ་ཆ་རེར་སྩོན་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་
གསྩོལ་བྱ་དགའ་གནང་བ་དང་འབལེ། དམྱིགས་བསལ་
སྐ་ུམགྲྩོན་བ ྩོད་ཀྱི་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངསེ་ས ྩོན་པ་
སྣང་ས་ཆྩོས་སྒྩོན་ལགས་ཀྱིས་ལྩོ་འཁྩོར་བླ ྩོ་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མྩོའྱི་སྦངས་འབས་རེར་སྩོན་རྣམས་ལ་ལེགས་གསྩོལ་
བྱ་དགའ་གནང་།

ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་
བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་གལ་གནད་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་
གནང་དྩོན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགྩོས་པའྱི་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་མང་པ ྩོ་གནང་གྱི་ཡྩོད་པ་ལརྟ། རྣམ་པ་
ཚྩོས་དཔརེ་ན།  གྲྲྭ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྲལེ་
པའྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས། ཞྩོར་
ལ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཞན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྲལེ་པའྱི་ཐྩོག་
ལའང་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྒྱྱུ ན་
འགྩོ་འཛུགས་ཐུབ་ན་སྙམ་པའྱི་དན་སྐུལ་གྱི་ཚྱུལ་ད་ུཞུ་

རྒྱལ་གཅསེ་ཆྩོས་གཅསེ་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ལས་འགུལ་ཟརེ་
བ་རྒྱ་ནག་གུང་བན་རྱིང་ལུགས་ལ་དགའ་ཞནེ་དགྩོས་པ་
དང་།   གུང་བན་ཏང་གྱི་འགྩོ་གཙྩོར་དགའ་ཞནེ་བྱདེ་
དགྩོས་པ་བཙན་དབང་གྱིས་ལས་འགུལ་རྱིགས་སྤལེ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ 

སྐབས་དརེ་དྱི་བ་ཞྱིག་གྱི ་ལན་དང་འབལེ་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་སྱིད་ད ྩོན་མྱི ་སྣ་
ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སྐབས་བ ྩོད་དང་ཡུ་
གུར་ལྟ་བུ་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་

ཐང་དང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནད་དྩོན་སྐ ྩོར་གལ་
ཆེ་ཤྩོས་སུ་བརྱིས་ནས་གླངེ་སླ ྩོང་གནང་དགྩོས་པའྱི་རེ་
འདནུ་བཏྩོན་པ་དང་སྦྲགས་གསུངས་དྩོན།  “བྩོད་
དང་སྩོག་པ ྩོ། ཡུ་གུར་ནང་གྱི་གནས་སངས་ལ་བལསྟ་ཚེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལ་ཇྱི་ཙམ་མཐྩོང་
ཆྱུང་ཁྱད་གསྩོད་དང་རྱིས་མེད་རྡ ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད། ” ཅསེ་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་མགྩོགས་མྱུར་འབལེ་མྩོལ་བསྐར་

གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་གནང་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏྩོན་
འདགུ ལགྷ་པར་འབྱྱུང་འགྱུར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་
ཀྱི་གནད་དྩོན་ད་ེརྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་དང་གུང་བན་ཏང་
གྱི ་གནྩོན་ཤུགས་ར་བ་ནས་མེད་པར་འབལེ་ཡྩོད་བ ྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱིས་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་
།  དའེྱི་ཐད་འཇར་མན་སྱིད་གཞུང་ནས་ལངས་ཕྩོགས་
ཁ་གསལ་གཏན་འབབེས་གནང་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསུངས། 



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

འདྩོད་བྱྱུང་། འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་དང་
འཕུལ་ཆས་སྩོགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་དངེ་གྱི ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་
ཁམས་འཁུག་པ་དང་སེམས་ནད་ཅན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། རང་ཤྱི ་རྒྱག་མཁན་དང་འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་
ལུགས་པ་སྩོགས་མང་པྩོ་འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད།

ད་ེབཞྱིན་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་དང་འཕྩོད་བསནེ་
སྨན་ཁང་སྩོགས་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱི ན་ན། 
ཧ་ལམ་ཚྩོང་གྱི་རྟནེ་གཞྱི་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད། ད་ལ་ྟའཛམ་
གླྱིང་སྤྱི་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ད་ེདག་སེལ་
བར་ནད་བརྒྱ་སནྨ་གཅྱིག་ལ་ྟབུ་ད་ེབ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
གྱི་ལྟ་སྒ ྩོམ་སྤྩོད་གསུམ་དང་གཞྱི ་ལམ་འབས་གསུམ་
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད ྩོན་གནད་འདྱི་ཚྩོའྱི་ཐྩོག་
ལ་རྣམ་པ་ཚྩོས་ལྷག་བསམ་ཟྩོལ་མེད་ཀྱི་སྒ ྩོ་ནས་འབད་
བརྩོན་གནང་ས་ེགཞན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཐུབ་པ་བྱ་དགྩོས། 
ང་ཚྩོ ་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུསླབེས་ནས་ད་བར་ལྩོ་ངྩོ་དུག་ཅྱུ་
ཕྱིན་ཡྩོད། སརྔ་བ ྩོད་ནང་བཤད་སུྒབ་ཀྱི་བསན་པ་ཡྩོད་
པ་ད་ེདག་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་དུག་ཅྱུའྱི་རྱིང་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུ
ཉར་ཚགས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ནྱི་ང་ཚྩོས་དགའ་བ་སྒ ྩོམ་དགྩོས་
པ་དང་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་བྱདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་
དང་།  ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཙན་བྱྩོལ་
ད་ུདགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་ནང་གྲྲྭ་བཙྱུན་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་
པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གདྩོང་ལེན་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་གསུང་
བཤད་གནང་། བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་བཙྱུན་མ་ཚྩོས་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཇྱི་
ལརྟ་འབུལ་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་།

ད་ེརེས་སྐབས་རེ་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཙྱུན་མ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། རྣམ་པ་ཚྩོས་
གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི ་
མེད། རྣམ་པ་ཚྩོས་མུ་མཐུད་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཉན་
ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཡག་པྩོ་གནང་རྩོགས། རྣམ་པ་ཚྩོས་
སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ས་ེམཐར་བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་གྱི་དགེ་
རྒན་དང་མཁན་མྩོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགྩོས་པ་མ་ཟད། 
མཁས་བཙྱུན་བཟང་གསུམ་དང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་
གསུམ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བ་དགྩོས།  མ་འྩོངས་

ཞབས་རྱིམ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།།བྩོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙྩོས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་སེར་སྐ་དད་ལནྡ་
ཡྩོངས་ལ་གསྩོལ་རྒྱྱུ ། འདྱི་ལྩོ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ག་ལའྔྱི་དགུང་ཀགེ་ལ་ཕབེས་པར་
བརྟནེ། བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞལ་གསུང་མ་ས།ེ ས ྩོང་ཉྱིད་སྙྱིང་ར་ེཟུང་
ད་ུའཇུག་པའྱི་ལམ། །ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསན་འགྲྩོའྱི་མགྩོན། །ཕག་ན་པད ྩོ་བསན་འཛྱིན་
རྒྱ་མཚྩོ་ལ། །གསྩོལ་བ་འདབེས་སྩོ་བཞདེ་ད ྩོན་ལྷུན་འགུྲབ་ཤྩོག །ཅསེ་པ་རྒྱྱུན་འདྩོན་དང། ༸རྒྱལ་བའྱི་
མཚན་སགྔས། ཨོཾ་ཨཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་བྷ་ཊྚཱརཀ་མཉྫུ་ཤྲི་ཝཱགིནྡྲ་སུ་མ་ཏི་ཛྙཱན་ཤ་ས་ན་དྷ་ར་ས་མུ་དྲ་ཤྲི་བྷ་

དྲ་སརྦ་སིདྡི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། །ཞསེ་པ་ཉྱིན་རེ་གང་མང་གྲངས་གསྩོག་གནང་ཐུབ་ན། སྤྱི་མཐུན་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་
སུྒབ་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་ལ་སནྨ་པའྱི་དག་ེཕན་ཅྱི་ཆེ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དགྩོངས་འཇགས་འཚལ། 
དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ།

པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛྱི ན་ཐུབ་མཁན་དང་
བ ྩོད་ནང་གྱི་བཙྱུན་མ་ཁྱི་ཕག་མང་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཚྩོར་ཡང་
ལམ་ས ྩོན་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་གནང་དགྩོས། ན་གཞྩོན་
བཙྱུན་མ་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཡག་པྩོ་རྒྱག་དགྩོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།

དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚྩོས་ན་གཞྩོན་བཙྱུན་མ་ཚྩོར་དཔ་ེཁྱིད་
གནང་སྐབས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཟབ་མྩོ་ཞྱིག་
འཇྩོག་དགྩོས། བཙྱུན་མའྱི་དགྩོན་པ་ཚྩོར་བཅའ་ཡྱིག་
བཟྩོ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བཙྱུན་མ་ཚྩོས་དག་ེ

བཤེས་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་གཞུང་ཆེན་
མྩོའྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་གཏྱིང་ཟབ་གནང་དགྩོས། སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཐུགས་
དགྩོངས་ལ་བབ་པ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚྩོས་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་གསུངས།  མཇུག་ཏུ་བཙྱུན་
དགྩོན་གྱི་དག་ེབསྐ ྩོས་ནས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ་ཡྩོད་པ་
བཅས། །
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ཆྩོས་འབལེ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

༄༅།།བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་
ལ་བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་སརྔ།  ར་ུསྩོག་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་
བ་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་སྐ་སེར་ཕ ྩོ་མྩོ ་ས ྩོང་ཕག་བརྒལ་
བར་ར་ེཙྩོང་པ་བླ ྩོ་བཟང་གྲགས་པས་ཚ་ཁྩོ་དབྩོན་པ ྩོ་ངག་
དབང་གྲགས་པར་གདམས་པའྱི་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་

གྱི་ཆྩོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡྩོད། 

ཐྩོག་མར་རུ་སྩོག་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཏ་ེལྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གཟྱིམ་
ཆྱུང་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས།  ཕྩོ་བང་རྒྱལ་སྒ ྩོའྱི་ཕྱི་
རྩོལ་ད་ུདད་ལྡན་སེར་སྐ་ཕ ྩོ་མྩོ ་རྒན་གཞྩོན་ཡྩོངས་ལ་
མཐྩོང་གྲྩོལ་འཛུམ་ཞལ་གྱིས་མཇལ་ཁ་དང་འཚམས་

འདྱི་མཛད་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གཙྱུག་ལག་ཁང་ལ་སྐ ྩོར་
བ་མཛད་ད་ེབཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསནུ། 
གསུང་ཆྩོས་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།  ད་ེ
རསེ་ཐྩོག་མར་ར་ུསུའྱི་སདྐ་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསུང་
འདྩོན་གནང་རསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
གསུང་ལམ་གྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་འདྱི་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ལམ་རྱིམ་ཆེ་ཆྱུང་། ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་
ད་ེདག་ཚང་མ་གསུངས་པའྱི་རསེ་སུ་རའེྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བ ྩོ་
ཚ་ཁྩོ་དབྩོན་པ ྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པར་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་
གསུམ་འདྱི་གདམས་པ་རེད། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ཤར་རྒྱལ་
མྩོ་རྩོང་ལ་ཚ་ཁྩོ་དབྩོན་པ ྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པར་ཕག་
བྱིས་བཏང་གནང་བ་དའེྱི་ནང་།

ཁྩོ་བ ྩོས་སྨྲས་པའྱི་རསེ་སུ་ཞུགས་ཤྱིག་དང༌།། ཚེ་རབས་
ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་དང་སྨ ྩོན་ལམ་ཀུན།། མཚྱུངས་པར་སྤད་ད་ེ
ནམ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཚེ།། བདདུ་རྱིའྱི་བགྩོ་བཤའ་ཐྩོག་
མར་སྦྱིན་པར་བྱ།། ཞསེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡྩོད།  
ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ཚ་ཁྩོ་དབྩོན་པ ྩོ་
ངག་དབང་གྲགས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་མཚྩོན་ནའང་ཕ་ཡུལ་
ལ་བསན་པའྱི་ཞབས་འདགེས་ཆེན་པ ྩོ་བསུྒབས་ཡྩོད། 
ཁྩོང་ལ་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བསབླ་བྱ་བསྡུས་པ ྩོ་ཞྱིག་ལམ་གྱི་
གཙྩོ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ། ཞསེ་ཚྱིགས་བཅད་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་ཐྩོག་ལ་གསུངས་ཡྩོད།  ལམ་གྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཞསེ་པ་འདྱི་ངསེ་འབྱྱུང་། བྱང་སེམས། ཡང་
དག་པའྱི་ལ་ྟབ་བཅས་གསུམ་པྩོ་ད་ེགསུང་གྱི་ཡྩོད། སྔ ྩོན་
ལ་འདྱི་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་། ང་ཚྩོ་སྩོག་ཆགས་མཐའ་དག་
སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་དང་བད་ེབ་འདྩོད་མཁན་ཤ་
སག་རེད།

དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་འགྩོད་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད། འབུ་
སྱིན་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བལེ་བའྱི་ངང་འཚྩོ་ཞྱིང་། 
ཕན་བུ་ཕ ྩོག་ཐུག་བྱྱུང་མཚམས་འཕལ་ད་ུཕྱིར་ཤྱིག་
རྒྱག་གྱི་རེད། སྙྱིང་ར།ེ གང་ལརྟ་སྔུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་
པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པའྱི་བླ ྩོ་ཚང་མར་ཡྩོད།  དརེ་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

བརྟནེ་རྒྱ་གར་ལ་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕག་གསུམ་ལགྷ་ཙམ་གྩོང་
ནས་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་ Klesha ཟརེ་བ་ད་ེབ ྩོད་
སདྐ་ནང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞསེ་བསྒྱུར་ཡྩོད། གྩོ་བ་ད་ེགཅྱིག་
པ་ཡྩོང་མྱིན་མྱི ་ཤེས། བྩོད་སདྐ་ནང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞསེ་
པའྱི་མྱིང་དསེ་བླ ྩོ་གང་ཞྱིག་རྒྱྱུད་ལ་སྐསེ་ན། སེམས་
དཀུག་མཁན། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟྩོ་མཁན། རང་
རྒྱྱུད་ལནྡ་གྱི་གང་ཟག་ཉ ྩོན་མྩོངས་པར་བྱདེ་མཁན། ད་ེ
འདའྱི་བླ ྩོ་ཞྱིག་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་འདགུ 
ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་དང་བད་ེབ་
འདྩོད་མཁན་ཤ་སག་ཡྱི ན་སབས་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་སྡུག་
བསལྔ་ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དརེ་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་སྐབས་བླ ྩོའྱི་ནང་ནས་བླ ྩོ་གང་འད་ཞྱིག་སྐེ་
ཡྩོང་སབྐས་སེམས་མ་ཞྱི་བ་དང་སེམས་མ་དལུ་བ་བྱདེ་
མཁན།  ད་ེལ་མུ་སགེས་པའྱི་གཞུང་ནས་འདྩོད་པའྱི་
ཉ ྩོན་མྩོངས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འདྩོད་པའྱི་འདྩོད་
ཡྩོན་ལ་ཆགས་པའྱི་ཆགས་པ་ད་ེདང་། ཆགས་པ་དསེ་
དངས་པའྱི་སངྡ་བའྱི་བླ ྩོ་སྐ་ེརྒྱྱུ ་རེད། ཆགས་སངྡ་གཉྱིས་
མཉམ་ད་ུའགྲྩོ་བ་རེད། མུ་སགེས་པའྱི་ཆྩོས་པ་ད་ེཚྩོས་
འདྩོད་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཉསེ་དམྱིགས་སུ་བལྟས་ནས་
དཔརེ་ན་ཟས་བཅད་དཀའ་ཐུབ། གྩོས་ཙམ་ཡང་མེད་
པར་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱག་བཞྱིན་འདགུ

འདྩོད་པའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་ཉསེ་དམྱིགས་སུ་བལསྟ་ནས་
དའེྱི་གཞན་དབང་ད་ུམྱི ་གཏྩོང་བར་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་
གྱི་བད་ེསྐྱིད་འཚྩོལ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་
གང་ལརྟ་ཁམས་གསུམ་ད་ུདབྱ་ེབ་ཕ་ེནས། འདྩོད་པ་
ཁམས་པ། ཕྱིའྱི་གཟུགས། སྒ། དྱི། རྩོ། རེག་བྱ་
ཁྩོ་ནར་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་གཙྩོ ་བ ྩོ་ད་ེདག་དྩོན་ད་ུ
གཉརེ་མཁན་དརེ་འདྩོད་པ་ཁམས་པ། ཞསེ་ཟརེ་བ་
རེད། ཕྱིའྱི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ྔལ་ཆགས་པའྱི་འདྩོད་ཆགས་
ཀྱི ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་སྡ ྩོད་མཁན་ཚྩོར་འདྩོད་པ་
ཁམས་པ་ཟརེ། ད་ེའདའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་ཉསེ་དམྱིགས་
སུ་བལསྟ་ནས་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་གྱི་བད་ེབ་བཙལ་ནས་
ཁམས་གྩོང་མ་གཟུགས་ཁམས་ཟརེ་བ་ད།ེ གཟུགས་
ཁམས་གནས་རྱིས་བཅྱུ་དུག བཅྱུ་བདནུ། བསམ་
གཏན་དང་པྩོ་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ཞསེ་གང་
ལྟར་ནང་གྱི་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་གྱི་བད་ེབ་གཙྩོ་བ ྩོར་ད ྩོན་ད་ུ

གཉརེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

ད་དངུ་གཏྱིང་རྱིང་ད་ུའགྲྩོ་སབྐས་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་གྱི་
གཟུགས་ཅན་དང་འབལེ་བ་ད་ེའདར་མ་ཆགས་པར་
གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛྱི ན་ད ྩོན་ད་ུགཉརེ་མཁན་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅྱི་
ཡང་མེད། སྱིད་ར་ེབར་ཡྩོད། སྱིད་ར་ེཟརེ་སབྐས་སྱིད་
པ་འཁྩོར་བའྱི་ར་ེམྩོ་རེད། བླ ྩོ་ཕ་ཤྩོས་ཆགས་ཡྩོད། མུ་
སགེས་པའྱི་ནང་ད་ུད་ེལ་ྟབུའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་ནས་ད་ེ
ཉམས་ལེན་བྱདེ། གང་ལརྟ་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་
ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་སྐྩོན་ད་ུལྟ་རྒྱྱུ འྱི་འགྩོ་ཞྱིག་བཙྱུགས་
འདགུ  ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་ར་བ་བདནེ་འཛྱིན་ལ་ཐུག་ཡྩོད། 
ར་བ་ཤེས་རབ་ནང་། ལས་དང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་
ཐར།། ལས་དང་ཉ ྩོན་མྩོངས་རྣམ་རྟ ྩོག་ལས།། ད་ེདག་
སྤྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ནྱི།། ས ྩོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་
འགྱུར།།

ཞེས་ཉ ྩོན་མྩོངས་ད་ེཚྱུལ་མྱིན་ཡྱི ད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་
ལས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཡྩོད། ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་
བྱདེ་ཀྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་ད།ེ  ད་ེདག་སྤྩོས་ལས་ཞསེ་བདནེ་
འཛྱིན་གྱི་སྤྩོས་པ་ལས་ཡྩོང་གྱི་རེད། ཅསེ་གསུངས། 
ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་མུ་མཐུད། འདྩོད་ཆགས་ཞ་ེསངྡ་
གཏྱི་མུག་གསུམ། །རྣམ་པར་རྟ ྩོག་ལས་འབྱྱུང་བར་
གསུངས།། ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད། རྣམ་རྟ ྩོག་གང་འད་

ཞྱིག་རེད་ཟརེ་ན། སྡགུ་དང་མྱི ་སྡགུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལྩོག།། 
བརྟན་པ་ལས་ནྱི་འབྱྱུང་བར་འགྱུར།། ཞསེ་ཆགས་སངྡ་
དབང་གྱིས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་ངྩོས་
འཛྱིན་བྱས། ཆགས་སངྡ་དརེ་ཞྱིབ་ཚགས་རད་གཅྩོད་
བྱེད་སྐབས་བདནེ་འཛྱི ན་གྱིས་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་ཤེས། 
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨུ་ར་ུསུའྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་
གཙྩོ་བ ྩོ་གྱུར་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དད་ལནྡ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་རྒྱྱུད་བ་ླམ་དང་ལམ་གཙྩོ་ 

རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡྩོད།

༄༅།།སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཨུ་རུ་སུའྱི་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མྱི ་མང་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུཨུ་ར་ུསུའྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་གྱུར་
བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི ་དད་ལྡན་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་རྒྱྱུ ད་བླ་མ་
དང་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡྩོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་
རུ་སྩོག་སྐུ་ཚབ་ཏ་ེལྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ཨུ་
རུ་སུའྱི་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བའྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་སྤ ྩོས་
སྣསེ་སྔ ྩོན་བསུས་ཏ་ེསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ནས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་
བཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསནུ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སདྐ་
ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསུང་འདྩོན་གནང་།  ད་ེརསེ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་དརེ་འདསུ་ཨུ་རུ་སུའྱི་དད་ལནྡ་

ཆྩོས་ཞུ་བ་ ༡༡༠༠ ཐམ་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ ༧༠ ནས་མྱི ་གྲངས་ ༥༡༩༥ ཐམ་
པ།  ད་ེབཞྱིན་རང་རྱིགས་ཆྩོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་
གྲངས་ཁྱི་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  

ད་ེརྱིང་གཙྩོ་བ ྩོ་ཨུ་ར་ུསུ་ཁྩོངས་ཀྱི་སྩོག་རྱིགས་ད་ེས་ྔནས་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་རསེ་སུ་ཞུགས་མཁན་ཡྱིན་པ་
དང་། བྩོད་གངས་ཅན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབལེ་
བ་ཡྩོད་པ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པ་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་
ངྩོ་ཤེས་པའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཚྩོ ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཛྩོམས་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་འཆར་ཅན་ཡྩོང་བཞྱིན་པའྱི་ཀྩོ་རྱི ་ཡ་
ནས་ཁ་ཤས་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཆྩོས་གྲྩོགས་འགའ་ཤས་
ཡྩོད་ས་རེད།  བྩོད་རྱིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ང་ཚྩོ་
ཚང་མ་དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་
འདྱིར་འདསུ་པ་རེད།  

ལྩོ་ཤས་ནས་ཁལ་མུཀ་ Kalmykia དང་། ཐུ་ཝ། 
Tuva  བྷུར་ཡ་ཏྱི་ Buryatia ཁུལ་གྱི་ནང་པ་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ལ་འགྩོ་ས ྩོད་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བཀའ་ཆྩོས་བྱ་རྒྱྱུ ་
བྱས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་ཕྱིས་སུ་འགྲྩོ་སྩོང་ཏ ྩོག་ཙམ་
ཁག་པྩོ་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ་ཟརེ་ནས་ལ་ཏྱི་ཝྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་

རྱི་ག་ Riga ནང་ལྩོ་ཁ་ཤས་རྱིང་བཀའ་ཆྩོས་བྱས་པ་
རེད། ད་ེའད་བྱདེ་སབྐས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་སབས་བད་ེཔ ྩོ་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ནས་གནམ་གུྲའྱི་ནང་
ཆྱུ་ཚྩོད་བརྒྱད་རྱིང་འགྲྩོ་དགྩོས་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ཁག་པ ྩོ་
འདགུ  ཐངེས་འདྱིར་ཡང་ཐྩོག་མའྱི་ཆར་བཀའ་ཆྩོས་
ལྡྱི་ལྱིར་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱས་ཀང་ངྩོས་རང་བར་སབྐས་གཟུགས་
པྩོ་མ་བད་ེབ་གང་འཚམ་བྱྱུང་སྩོང་།

ཉྱིན་ཤས་གྩོང་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་སྨན་བཅྩོས་ཏ ྩོག་
ཙམ་ཛ་དག་བྱདེ་དགྩོས་པ་ད་ེའད་བྱྱུང་། ད་ེནས་རྡ་
སར་ཡར་ཡྩོང་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་བསྐར་ད་ུའགྲྩོ་མྱི ་དགྩོས་པ་
བྱས་པ་ཡྱིན། ཨུ་ར་ུསུ་ཁྩོངས་ཀྱི་གསུང་ཆྩོས་ད་ེཕར་
འགངས་མྱི ་དགྩོས་པ་འདྱིར་བྱས་ན་སམྙ་པ་རེད། ཁྱདེ་
རང་ཚྩོར་བརྡབ་གསྱིག་ཕན་བུ་བྱྱུང་ཡྩོད་ནའང་། དངེ་
སང་ལྡྱི་ལྱིར་ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་དསུ་སབྐས་དང་ཁ་རུླང་ཡང་
ཧ་ཅང་བཙྩོག་པ་རེད།  རྡ་སའྱི་ཁ་རུླང་ཧ་ཅང་གཙང་
མ་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཕལ་ཆེར་སྐྱིད་པ ྩོ་ཡྩོང་བའྱི་རེ་བ་
ཡྩོད།

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདྩོ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ 
“ ང་ཡྱི ་བསན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་རྩོ།།” ཞསེ་
པའྱི་གསུང་རྒྱྱུན་ཡྩོད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ཡྱིན་ན་དརེ་གྩོ་བ་
ལེན་སངས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་བྱང་བ ྩོད་དང་། བྩོད་ཀྱི་བྱང་
སྩོག་རྱིགས་སྩོགས་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་ད་ེདག་ལ་གྩོ་གྱི ་
ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་འདྱི་བདནེ་
པ་ཆགས་འདགུ  སྤྱིར་ནང་ཆྩོས་རྒྱ་གར་ནས་བ ྩོད་
ལ་མ་དར་གྩོང་རྒྱ་ནག་ནང་དར་བ་རེད། དསུ་རབས་
བདནུ་པ་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སྒམ་པ ྩོའྱི་སྐབས་རྒྱ་
བཟའ་དང་གཉནེ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྷསའྱི་ཇྩོ་
བ ྩོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་གདན་དངས་བ་རེད།  དམྱིགས་
བསལ་གྱི་འབལེ་བ་བྱྱུང་ཡྩོད། ད་ེནས་དསུ་རབས་
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བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་ཁྱི་སྩོང་ལྡའེུ ་བཙན་གྱིས་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་ནས་ཚྱུར་བཞེས་
རྒྱྱུར་དགྩོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་
གཙྱུག་རྒྱན་གྲས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་བ ྩོད་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་། ཁྩོང་གྱིས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་འགྲྩོ་སངས་
བཙྱུགས་པ་རེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་པཱ་ལྱིའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་། ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཅས་
གཉྱིས་ཡྩོད། པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཆགས་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཚང་མས་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་
ནས་གསུངས་པའྱི་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་གྱི་བརྩོད་བྱ་བསབླ་པ་
གསུམ་དང་། འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་
གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་འདགུ  

སྡ་ེཔ་མྱི ་འད་བའྱི་ཐྩོག་ནས་མདྩོ་ཁ་ཤས་པཱ་ལྱིའྱི་ཐྩོག་
དང་ཁ་ཤས་ལེགས་སྦར་ཐྩོག་གསུངས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ལྟུང་བའྱི་གྲངས་འདནེ་ཕན་བུ་རྒྱས་བསྡུས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
རེད་མ་གཏྩོགས་གཞན་གཅྱིག་པ་རེད། ཕམ་པ། ལགྷ་
མ། སངྤ་ལྟུང་། ལྟུང་བྱདེ། འབའ་ཞྱིག་པ།  ད་ེདག་
ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སངེ་ནང་པའྱིྱི་ཆྩོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གཞྱི ་མ་ནྱི་པཱ་ལྱིའྱི་
གཞུང་ཆགས་ཡྩོད། པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་
འདལུ་བའྱི་འགྲྩོ་སངས་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་རེད། ད་ེནས་ལེགས་
སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནྱི་སབྐས་དརེ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནྱི་མཁས་པའྱི་
བསྱི་གནས་ཆགས་འདགུ ཚད་མ་རྱིག་པར་དང་ད ྩོད་
བྱདེ་པ་དང་། དང་དྩོད་བྱདེ་སབྐས་སེམས་དལུ་དགྩོས་
ཞསེ་པའྱི་སེམས་ད་ེག་འད་རེད་འདགུ ད་ེམ་དལུ་བ་
བྱདེ་མཁན་ག་འད་རེད་འདགུ དའེྱི་འགལ་ཟླའམ་
གཉནེ་པ ྩོ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་པ་ད་ེདག་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་ཡྩོད།

ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དསུ་
སེམས་མ་དུལ་བ་ད ེ་ད ུལ་བ་བཟྩོ་དགྩོས་རེད་མ་
གཏྩོགས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་དལུ་བ་
ཡྩོང་ཐབས་མྱི ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་

ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
ཆགས་ཡྩོད། སེམས་དལུ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་མེད་ཟརེ་
རྒྱྱུ ་འདྱི ་ལྟ ་བའྱི ་ཐྩོག་ཐུག་
ཡྩོད། གཙྩོ་བ ྩོ་ལ་ྟབའྱི་ཐྩོག་
རྒྱ་གར་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་
དང་། མདྩོ་སྡ་ེཔ། སེམས་
ཙམ་པ། དབུ་མ་བ་བཅས་
བཞྱི་བྱྱུང་བ་རེད། གང་
ལྟར་བདག་མེད་ཕ་རགས་
གསུང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་གྱིས་སེམས་མ་དལུ་བ་བྱེད་
མཁན་ད་ེབདག་ཏུ་འཛྱིན་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་སྔ ྩོན་ལ་ངྩོས་
འཛྱིན། བདག་ཏུ་འཛྱིན་པ་སེལ་བར་བདག་མེད་པའྱི་
ལ་ྟབ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ད་ེལརྟ་ཐྩོན་ཡྩོང་གྱི་འདགུ

ད་ེནས་ལ་ྟབ་ལའང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དང་། ཆྩོས་
ཀྱི་བདག་མེད། ཆྩོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལའང་གཟུང་
འཛྱིན་གཉྱིས་ས ྩོང་གྱི་ཆྩོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་། བདནེ་
ས ྩོང་གྱི་བདག་མེད་ཅསེ་སེམས་མ་དལུ་བ་ནྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་
གཙྩོ་བ ྩོ་བདནེ་འཛྱིན་གྱིས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་སབས། ད་ེདག་
གྱི་གཉནེ་པ ྩོ་དག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་བྱས་ཏ་ེགསུངས་
འདགུ དངེ་སང་ལ་ྟསབྐས་ད་ེདག་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་
པ་རེད་འདགུ དཔརེ་ན། ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་
པ་ Quantum physics ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ནྱི་སེམས་ཙམ་
པའྱི་ཕྱི་ད ྩོན་འགྩོག་པ་དང་། དབུ་མ་བས་ཆྩོས་ཐམས་
ཅད་མྱིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་ཟརེ་བ་དང་ཏག་ཏག་འགྲྩོ་
བཞྱིན་འདགུ དངེ་སང་ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་ལ་ད ྩོ་
སྣང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཚྩོས་ཁྩོ་ཚྩོའྱི་ཉམས་མྩོང་གྱི ་ཐྩོག་
ནས་ཆྩོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚྩོར་སྣང་
བ་ལརྟ་ད་ུགུྲབ་མེད་ཟརེ་བའྱི་ལ་ྟཚྱུལ་ད་ེཆགས་སངྡ་གྱི་
ཡུལ་མཐྩོང་ཡྩོང་དསུ་ཡུལ་ལ་ཨ་འཐས་ཀྱིས་འཛྱི ན་
པ་ཞུགས་པ་ད་ེཉུང་བ་འདགུ་ཅསེ་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ ད་ེནཱ་
ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད་
པ་དང་ཏག་ཏག་ར་འཕྩོད་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ད་ེབྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་བ ྩོད་ལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་དར་བ་རེད། བྩོད་
ནས་ཆེན་པ ྩོ་ཧ ྩོར་གྱི་ཡུལ་ལ་སྩོག་པ ྩོ་ཕྱི་ནང་དབྱ་ེའབྱདེ་

ཡྩོད་པ་མ་རེད། དངེ་སབྐས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབྱ་ེབ་ཞྱིག་
འབྱདེ་སབྐས་ནང་སྩོག་དང་ཕྱི་སྩོག ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཁུངས་
ཀྱི་བྷུར་ཡ་ཏྱི་ལ་སྩོགས་པའྱི་སྩོག་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཚང་
མར་ཁྱབ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ལྩོ་ཕལ་ཆེར་
ས ྩོང་ཕག་གྱི ་རྱིང་ལ་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནས་མཁས་པའྱི་
དབང་པ ྩོ་ས ྩོང་ཕག་མང་པྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད་པ་རེད། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བསླབས་ཏ་ེགཞུང་ཆེན་མྩོའྱི་ཐྩོག་
ལ་ལེགས་སྐསེ་འབུལ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད། 
ཁ་སང་ངྩོས་ཀྱིས་རྩོབ་ཙམ་བཤད་པ་ལརྟ་ཡྱིན། གང་
འཚམ་སྡགུ་པ ྩོ་ན་བྱྱུང་། ད་ལ་ྟགཞྱི་ནས་གཟུགས་པྩོ་
སྩོས་ནས་ཡྩོང་དསུ་ངལ་གསྩོ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་འདགུ་ཅསེ་འབལེ་ཡྩོད་ཚང་མས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ ན་
བའྱི་རྐེན་བྱས་ཏ་ེངྩོས་ལ་གུང་གསེང་ཡག་པྩོ་རག་གྱི ་
ཡྩོད་པ་རེད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ཐངེས་འདྱིའྱི་ཆྩོས་འབལེ་ཨུ་ར་ུསུ་དང་། ཧྱིན་ངྱི། སྩོག་
པ ྩོ། རྒྱ་ནག ཨྱི ན་ཇྱི། ཉྱི་ཧ ྩོང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། ཀྩོ་རྱི ་
ཡ། ཨྱི ་ཊ་ལྱི། ཕ་རན་སྱི། སྱི་པན། འཇར་མན་བཅས་
ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ནང་གསུང་སྒྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 
ད་ལམ་ཐྩོག་ནས་ཐད་ཀར་གསན་གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱྱུ འྱི་
མཐུན་རྐནེ་ཡང་བསུྐན་འདགུ ད་ཐངེས་ཨུ་ར་ུསུའྱི་
དད་ལྡན་ཆྩོས་བ་ཞུ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆྩོས་བསྐངས་
ཐངེས་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། ཉྱིན་གྲངས་
གསུམ་རྱིང་གྱི་ཆྩོས་འབལེ་འདྱི་བཞྱིན་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ 
ནས་ཉྱིན་དགུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡།༣༠ བར་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་
བཅས།
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ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ལུང།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་ར་ཤཱྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མྱི ་མང་
གྱིས་ཇྱི ་ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ར་ཤཱྱི ་
ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་ ༡༡༠༠ ཐམ་པ་དང་། ཨྱི ་ཛྱི ་
རལ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༥༢༤  ཨ་རྱི་ནས་ ༡༩༤ ཨྱི ན་
ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ནས་ ༡༤༧ འཇར་མན་ནྱི་ནས་ ༡༣༧ 
བཅས་ཀྱིས་གཙྩོས་རང་རྱིགས་སྩོགས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་ ༦༩ ནས་མྱི ་གྲངས་ ༨༠༠༠ བརྒལ་བར་
ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ལུང་བཀའ་དྱིན་སྩལ་
ཡྩོད་པ་རེད། 

ད་ེཡང་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་༩།༠༠ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་ནས་
ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་
བསྐངས་ཡྩོད་པ་དང་། ཕབེས་ལམ་ད་ུརྒྱ་གར་གྱི་མྱི ་སྣ་
ཁག་ཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་། ད་ེནས་བཞུགས་
ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་ར་ཤཱྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་
ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་སདྐ་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་
གསུང་འདྩོན་གནང་རེས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། 

ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་གསུང་ལམ་གྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་
ཟརེ་བ་འདྱི་ནྱི། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ལམ་རྱིམ་ཆེ་ཆྱུང་དང་
། ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་བཅས་ཚང་མ་གསུངས་ཟྱིན་
པའྱི་རསེ་ལ་ཚ་ཁྩོ་དཔྩོན་པ ྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཚྱིགས་
བཅད་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཁྩོང་ནྱི་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་པ་རེད། 
ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་གསུང་ཐྩོར་བུའྱི་ནང་ད།ུ ཁྩོ་བ ྩོས་སྨྲས་
པའྱི་རསེ་སུ་ཞུགས་ཤྱིག་དང༌།། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་
དང་སྨ ྩོན་ལམ་ཀུན།། མཚྱུངས་པར་སྤད་ད་ེནམ་ཞྱིག་
སངས་རྒྱས་ཚེ།། བདདུ་རྱིའྱི་བགྩོ་བཤའ་ཐྩོག་མར་སྦྱིན་
པར་བྱ།། ཞསེ་ཚ་ཁྩོ་དཔྩོན་པ ྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་
གསུངས་འདགུ ཤར་རྒྱལ་མྩོ་རྩོང་ལ་མར་ཕག་ཡྱིག་
གྱི་ཐྩོག་ནས་འདྱི་ལརྟ་གསུངས་འདགུ ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་
པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཚ་ཁྩོ་དཔྩོན་པ ྩོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་
རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཕ་ཡུལ་ནས་བསན་པའྱི་
ཞབས་འདགེས་ཆེན་པ ྩོ་བསུྒབས་ཡྩོད་པ་རེད། 

ལམ་གྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་ཟརེ་བ་ནྱི། ངསེ་འབྱྱུང་། 
བྱང་སེམས། ཡང་དག་པའྱི་ལ་ྟབ་གསུམ་ལ་གསུང་གྱི་
ཡྩོད། སྔ ྩོན་ལ་ངས་འདྱི་བཤད་འདྩོད་བྱྱུང་། ང་རང་ཚྩོ་
སྩོག་ཆགས་ཚང་མ་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་
འདྩོད་པ་ཤ་སག་རེད། ད་ེལ་རྒྱྱུ ་མཚན་འགྩོད་མྱི ་དགྩོས། 
འབུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་ཁྩོ་རང་བལེ་བའྱི་ངང་

ནས་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་ཏྩོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡྩོང་ན་ལམ་
སེང་ཕྱིར་འཐནེ་རྒྱག་གྱི་འདགུ གང་ལརྟ་སྡགུ་བསལྔ་
མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཚང་མར་ཡྩོད་པ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ། རྒྱ་གར་ལ་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་གསུམ་
ཙམ་གྱི་གྩོང་ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཟརེ་བ་ལེགས་སྦར་སྐད་
ད་ུ klesha ཟརེ་གྱི་འདགུ ད་ེལ་ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་སདྐ་ནང་
ད་ུཉ ྩོན་མྩོངས་ཞསེ་བསྒྱུར་འདགུ གྩོ་བ་གཅྱིག་མཚྱུངས་
འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད་ན་མེད་ན། ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་སདྐ་ད་ུཉ ྩོན་
མྩོངས་ཞེས་མྱིང་ཁྩོ་རང་བླ ྩོ་གང་ཞྱིག་རྒྱྱུ ད་ལ་སྐསེ་ན་
སེམས་དཀུག་མཁན། སེམས་མ་སྐྱིད་པར་བཟྩོ་མཁན། 
རང་རྒྱྱུད་ལནྡ་གྱི་གང་ཟག་ཉ ྩོན་མྩོངས་པར་བྱདེ་མཁན་
ཞྱིག་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞསེ་མྱིང་བཏགས་འདགུ དརེ་
བརྟནེ། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེ
བ་འདྩོད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པས་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་སྡུག་བསལྔ་
གང་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་ཡྩོང་
ན། བླ ྩོའྱི་ནང་ནས་བླ ྩོ་ཇྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་སྐ་ེསབྐས་སེམས་མ་
དལུ་བ་དང་མ་ཞྱི་བར་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེལ་མུ་སགེས་
པའྱི་གཞུང་གྱི ་ནང་ནས་འདྩོད་པའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་གཙྩོ ་
བ ྩོར་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འདྩོད་པའྱི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཆགས་
པའྱི་ཆགས་པ་ད་ེདང་། ཆགས་པ་དསེ་དངས་པའྱི་སངྡ་
བའྱི་བླ ྩོ་སྐ།ེ ཆགས་སངྡ་གཉྱིས་པ ྩོ་མཉམ་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད། 

དརེ་བརྟནེ། མུ་སགེས་པའྱི་ཆྩོས་པ་ཚྩོས་དངྩོས་གནས་
དང་གནས་འདྩོད་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཉསེ་དམྱིགས་སུ་
བལསྟ་ནས་ཟས་བཅད་དཀའ་ཐུབ་བསནེ་པ་དང་། ལྟ ྩོ་
གྩོས་ཀང་མེད་པར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི ་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ། འདྩོད་པའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་ཉསེ་དམྱིགས་
སམ་སྐྩོན་དུ་བལྟས་ནས་འདྩོད་པའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི ་
གཞན་དབང་ད་ུམྱི ་གཏྩོང་བར་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱི ན་གྱི་
བད་ེསྐྱིད་འཚྩོལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབྱ་ེ
བ་འབྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཕྱིའྱི་གཟུགས་སྒ་དྱི་རྩོ་རེག་བྱ་རྐང་
རྐང་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེད ྩོན་ད་ུགཉརེ་
མཁན་ལ་འདྩོད་ཁམས་པ་དང་། ཕྱིའྱི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ྔ
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ལ་ཆགས་ནས་འདྩོད་ཆགས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ལ་
འདྩོད་པ་ཁམས་པ་ཞསེ་དང་། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་
ད་ེལ་ཉསེ་དམྱིགས་སུ་བལསྟ་ནས་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་གྱི་
བད་ེབ་བཙལ་བའྱི་ཁམས་གྩོང་མ་གཟུགས་ཁམས་ཟརེ་
བ། གནས་རྱིགས་བཅྱུ་དུག་དང་བཅྱུ་བདནུ་འདྱི་དག་
ཐྩོག་ནས་བསམ་གཏན་དང་པ ྩོ་དང་། བསམ་གཏན་
གཉྱིས་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ། བསམ་གཏན་
བཞྱི་པ་ཞེས་གང་ལྟར་ནང་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་གྱི་བད་ེསྐྱིད་
ལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད ྩོན་ད་ུགཉརེ་ནས་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། ད་ེནས་
ད་དངུ་གཏྱིང་རྱིང་ད་ུཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་ཏྱིང་ང་ེ
འཛྱིན་གྱི་གཟུགས་ཅན་དང་འབལེ་བ་ལ་མྱི ་ཆགས་པར་
གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན་ད ྩོན་ད་ུགཉརེ་བ་ཞྱིག་ས།ེ 
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅྱི་
ཡང་མེད། སྱིད་ར།ེ སྱིད་ར་ེཟརེ་བ་ནྱི་སྱིད་པ་འཁྩོར་
བའྱི་ར་ེམྩོ་བླ ྩོ་ཕ་ཤྩོས་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། མུ་སགེས་
པའྱི་ནང་ད་ུད་ེལ་ྟབུའྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བཤད་ནས་དའེྱི་
ཉམས་ལེན་བྱས་ཏ།ེ ངྩོས་རང་མུ་སགེས་པ་ད་ེའད་ལ་
ཐུག་གྱི་ཡྱི ན་ཞེས་ཀུམ་པུ་མེ་ལ་ལ་འགྲྩོ་བའྱི་རྱིས་ཤྱིག་
བྱྱུང་བ་རེད། འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
སབྐས་ཐྩོག་དརེ་འགྲྩོ་མ་ཐུབ་པ་རེད། མ་འྩོངས་པར་ཧྱི་
མ་ལའྱི་གངས་མཚམས་སུ་གཅེར་པུར་སྡ ྩོད་མཁན་གྱི་
མུ་སགེས་པའྱི་གུྲབ་ཆེན་དང་ཐུག་རྱིས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་
ད་ེདག་ལ་གཏུམ་མྩོའྱི་ཉམས་ལེན་ཡྩོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་རེད། དེརེ་བརྟནེ། ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དུག་སྩོགས་
སུ་གཏུམ་མྩོ་མང་པ ྩོ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཉམས་
ལེན་ཡྩོད་པ་མཛུབ་གུ་འཛུགས་དགྩོས་བྱྱུང་ན་གཅྱིག་
ཀང་མེད།

དརེ་བརྟནེ། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཉ ྩོམས་
མྩོངས་ལ་སྐྩོན་ད་ུལ་ྟབའྱི་འགྩོ་ཞྱིག་ཚྱུགས་འདགུ གང་
ལརྟ་ང་རང་ཚྩོ ་ཚང་མ་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་ཤ་སག་
དང་། བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཤ་སག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བད་ེ
བའྱི་རྒྱྱུ ་དང་སྡུག་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་ཇྱི་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་པ་ལ་བསམ་
བླ ྩོ་ཡག་པ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་ན། ད་ེཐུག་ས་བདནེ་འཛྱིན་ལ་
ཐུག་གྱི་ཡྩོད། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ད།ུ ལས་དང་
ཉ ྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་ཐར།། ལས་དང་ཉ ྩོན་མྩོངས་རྣམ་
རྟ ྩོག་ལས།། ཞསེ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ད་ེཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱདེ་ཀྱི་

རྣམ་རྟ ྩོག་ལས་ཡྩོང་བ་དང་། ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བྱདེ་ཀྱི་
རྣམ་རྟ ྩོག་ད་ེད་ེདག་སྤྩོས་ལས་ཞསེ་བདནེ་འཛྱིན་གྱི་སྤྩོས་
པ་ལས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ ད་ེ
བཞྱིན་ད་ུར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ད།ུ འདྩོད་ཆགས་ཞ་ེ
སངྡ་གཏྱི་མུག་གསུམ།། རྣམ་པར་རྟ ྩོག་ལས་འབྱྱུང་བར་
གསུངས།། ཞསེ་དང་། རྣམ་རྟ ྩོག་ཇྱི་འད་ཞྱིག་རེད་ཅ་ེ
ན། སྡགུ་དང་མྱི ་སྡགུ་ཕྱིན་ཅྱི་ལྩོག།། བརྟན་པ་ལས་ནྱི་
འབྱྱུང་བར་འགྱུར།། ཞསེ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚྱིག་རེད། 
གང་ལརྟ་ཆགས་སངྡ་གྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་བསལྔ་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད་པ་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱིས་ངྩོས་ལེན་བྱས། ད་ེལ་
ཞྱིབ་ཚགས་པྩོས་རད་གཅྩོད་བྱདེ་པའྱི་སབྐས་སུ་བདནེ་
འཛྱི ན་ལས་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་ལ་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཧ་
ལས་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་དང་གསལ་པྩོ་རེད། སྩོ་སྩོས་
བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་
ཀྱིས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་སས་ཀྱི་
ཐུ་བ ྩོ་ཨརྱ་ད་ེཝས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་ད།ུ། 
གཏྱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏ།ེ། ད་ེཕྱིར་ཉ ྩོན་མྩོངས་
ཐམས་ཅད་ཀང་།། གཏྱི་མུག་བཅྩོམ་པས་བཅྩོམ་པར་
གྱུར།། གཏྱི་མུག་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཡྩོད་
པ་རེད། དཔརེ་ན། ལུས་དབང་ད་ེམྱིག་དབང་ལ་
སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གཏྱི་
མུག་མེད་པར་བཟྩོ་བ་ལ། རྟནེ་ཅྱིང་འབལེ་བར་འབྱྱུང་
བ་ནྱི།། མཐྩོང་ན་གཏྱི་མུག་འབྱྱུང་མྱི ་འགྱུར།། ད་ེཕྱིར་

འབད་པས་ཀུན་གྱིས་འདྱིར།། གཏམ་ད་ེཁྩོ་ན་བསདྙ་
པར་བྱ།། ཞསེ་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་བའྱི་ནང་ད་ུགསུངས་
འདགུ ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ནྱི་སྔ ྩོན་གྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པས་
དགྩོངས་པ་མང་པྩོ་བཞསེ་པ་དང་། དགྩོངས་པ་བཞསེ་
པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཉམས་ལེན་བྱས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ཉམས་མྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་གསུངས་པ་དང་། རྱིགས་པའྱི་
སུྒབ་བྱདེ་ཡྩོད་པ། ལུང་ནས་གསུངས་པ་རེད་ཅསེ་ཤྩོད་
དགྩོས་བྱྱུང་ན། ལུང་ལ་བདག་མེད་རགས་པ་གསུངས་
ཡྩོད། ཆྩོས་བདནེ་གུྲབ་ཀང་གསུང་གྱི་ཡྩོད། ལུང་ཙམ་
ལ་ཆ་འཇྩོག་མ་བྱས་པར་རྱིགས་པ་རང་གྱིས་དཔྱད་པ་
བྱས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པ་རེད། 

ལམ་གཙྩོའྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་རེད། ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་
ལ་ྟབས་ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེ
ལ་ྟབུའྱི་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལནྡ་
པ་ཞེས་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱབ་
རྟནེ་མེད་ན་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་དསེ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉནེ་པ ྩོ་
བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེེད། དརེ་བརྟནེ། རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་ཕྩོགས་
དང་ལནྡ་པའྱི་ས ྩོང་པ་ཉྱིད་གསུངས་ནས་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ཀུན་དང་ལནྡ་པའྱི་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་གྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
རེད། ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་གཉནེ་པ ྩོར་སྐ་ེཔ་
དང་། མདྩོར་ན། ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་དགྩོས་པ་ཡྩོངས་
སུ་རྩོགས་པའྱི་ཚྱུལ་གྱིས་སྒ ྩོམ་པ་ལ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་
དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྨང་
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བྱང་སེམས་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོག་ཆྩོག་དང་སྦྲགས་ཆྩོས་འབལེ་
རེ་ཞྱིག་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་
ལའྱི་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་
སྤན་སརྔ་བྱང་སེམས་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོག་ཆྩོག་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས། ར་ུསྩོག་དད་ལནྡ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་ཐེངས་འདྱིར་རེ་ཙྩོང་
ཁ་པ་བླ ྩོ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་
གསུམ་དང་རྒྱྱུད་བ་ླམའྱི་བཀའ་ཆྩོས་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་
མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་འདགུ

སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་དབུ་མ་ར་
བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ས ྩོན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་
སྒ ྩོ་ནས་བས ྩོད་ཕག་མཛད་པའྱི་ཚྱིགས་བཅད། གང་
གྱིས་ཐུགས་བརསེ་ཉརེ་བཟུང་ནས།། ལ་ྟབ་ཐམས་ཅད་
སངྤ་པའྱི་ཕྱིར།། དམ་པའྱི་ཆྩོས་ནྱི་ས ྩོན་མཛད་པ།། ག་ཽ
ཏམ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ།། ཞསེ་པ་གསུང་འདྩོན་དང་
སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་མཇུག་ཏུ་དག་ེབ་

སེམས་བསྐདེ་འདྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སེམས་བསྐདེ་ཞསེ་པ་ང་
རང་ཚྩོའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱྱུན་འདྱིའྱི་སངེ་ནས་སྐྩོན་
གྱི་རྱིགས་མཐའ་དག་ཟད། རྟ ྩོགས་པའྱི་རྱིགས་མཐའ་
དག་མཐར་ཕྱིན་པ་བླ་མེད་བྱང་ཆྱུབ་ཅེས་པ་ང་ཚྩོར་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་འདྱིའྱི་བསུྒབ་བྱ་མཐར་ཐུག་
ཆགས་ཡྩོད། སེམས་གསལ་རྱིག་གྱི་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་
རྩོགས་པ་ཞྱིག ད་ེལ་བ་ླམེད་བྱང་ཆྱུབ་བརྩོད།  བསུྒབ་
བྱ་མཐར་ཐུག་རེད། བསུྒབ་བྱ་མཐར་ཐུག་དའེྱི་སུྒབ་
བྱདེ་མཐར་ཐུག་ད་ེདག་པའྱི་གཞན་གཅེས་པའྱི་བྱང་
ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས། ཞསེ་པ་འདྱི་ཆགས་ཡྩོད། འདནུ་པ་
གཉྱིས་ལནྡ་གྱི་སེམས་བསྐདེ། ཆེད་ད་ུབྱ་བ་གཞན་
དྩོན་ད་ུདམྱིགས་ནས་ནམ་མཁའྱི་མཐས་གཏུགས་པའྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅང་རྩོགས་བྱང་གྱི ་ས་ལ་འགྩོད་
འདྩོད་ཀྱི ་བསམ་པས་རང་གྱིས་རྣམ་མཁྱེན་ད ྩོན་ད་ུ
གཉརེ་རྒྱྱུ འྱི་འདནུ་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེརྣམ་མཁྱནེ་
བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཡག་ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད།

དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གྲགས་པས། ད་ེལརྟ་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ཟརེ་གྱིས་
སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའྱི།། རང་གྱི་ལག་ན་གནས་པའྱི་

གཞྱི་ནྱི་སྔ ྩོན་ལ་ཐར་པ་ངྩོ་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། ཐར་བ་
ད ྩོན་གཉརེ་གྱི་བླ ྩོ་སྐསེ་ནས་ད་ེནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་སྤ ྩོང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཉ ྩོན་མྩོངས་སངྤས་པའྱི་བལ་བ་ཡྩོད་
པ་བཅས་ཀྱི་གྩོ་བ་ཡག་པྩོ་ཆགས་པ་ཡྱི ན་ན་ཤེས་སྒྱིབ་
སྤངས་པའྱི་བལ་བ་ཡྩོད་པ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ུསླབེས་
ཡྩོང་གྱི་རེད། གང་ལརྟ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཉམས་
ལེན་ཡྩོང་བ་ལ་སྔ ྩོན་ལ་བདནེ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དཔྱྱིས་
ཕྱིན་པ་ཤེས་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཐར་པ་ད ྩོན་གཉརེ་གྱི་བླ ྩོ་ཞྱིག་
མེད་ན་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཟརེ་བའྱི་བྱང་ཆྱུབ་ཤེས་ཀྱི་
མ་རེད། དརེ་བརྟནེ། འདྱིའྱི་སྔ ྩོན་ལ་ངསེ་འབྱྱུང་། བྱང་
སེམས། ཡང་དག་པའྱི་ལ་ྟབ་གསུམ་པྩོ་ལས་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལ་ྟབ་རེད། དའེྱི་རྒྱབ་རྟནེ་
བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། དའེྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་ངསེ་འབྱྱུང་
རེད། 

ངྩོས་ཀྱིས་ལམ་གཙྩོ་འདྱི་སག་བག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐ་ུམདནུ་
ནས་ཞུས་ཡྩོད། གླྱིང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐ་ུམདནུ་ནས་ཀང་
ཞུས་ཡྩོད། ཁྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐ་ུམདནུ་ནས་ཀང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། གང་ལརྟ་ངྩོས་ཀྱི་ར་བའྱི་བ་ླམ་གསུམ་ཆའྱི་སྐ་ུ
མདནུ་ནས་བཤད་ལུང་ཐྩོབ་ཡྩོད། ང་རང་གྱི་ངྩོས་ནས་
ཆ་བཞག་ན་ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་རྱིང་པ ྩོ་འདགུ ལམ་
གཙྩོ་འདྱི་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དགའ་ལནྡ་ལ་ྷབརྒྱ་མ་བཏྩོན། ད་ེ
ནས་ལམ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཤར་སྒ ྩོམ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྩོན་ཏན་གཞྱི་གྱུར་མའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤར་སྒ ྩོམ་བྱས། ད་ེ
ནས་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་སྦྩོང་གྱི་སྐ ྩོར་ད་ེགླང་ཐང་ཚྱིགས་
བརྒྱད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་། ད་ེནས་ས ྩོང་ཉྱིད་
ཀྱི་ལྟ་བར་བསམ་བླ ྩོ་བ་གཏྩོང་བ་ད་ེལམ་གཙྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་
ཡྩོད་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཁྱིད་དབུ་
འཛུགས་ཀྱིས་མཇུག་ལེགས་གུྲབ་ནས་ཆྱུ་ཚྩོད་༡༠།༣༠ 
ཙམ་ལ་སང་ཉྱིན་སེམས་བསྐདེ་ཀྱི་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོག་ཆྩོག་
གྱི་ཆྩོས་འབལེ་གནང་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་ཕབེས་རསེ་ཕ ྩོ་བང་ད་ུ
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡྩོད་པ་བཅས།
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སྐྱུ ་ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ། སྱིད་གསུམ་འདྱི་དག་མ་ལུས་
གདྩོད་ནས་སྐ་ེམེད་པར།། རྟ ྩོགས་ཏ་ེཐ་སདྙ་བདནེ་
པའྱི་ས ྩོབས་ཀྱིས་འགྩོག་པར་འགྲྩོ།། རྟག་ཏུ་འགྩོག་
པར་གཏྩོགས་པའྱི་སེམས་ལནྡ་ཡྱིན་མྩོད་ཀྱི།། འགྲྩོ་བ་
མགྩོན་མེད་པ་ལ་སྙྱིང་རའེང་སྐདེ་པར་བྱདེ།། ད་ེགྩོང་
བད་ེགཤེགས་གསུང་སྐསེ་སངས་རྒྱས་འབྱིང་བཅས་
ནྱི།། མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ ྩོ་ཡྱིས་ཕམ་པར་བྱདེ་པའང་
ཡྱིན།།  ཞསེ་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབས་གྲྩོགས་བྱས་ནས་
བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྩོང་སངས་ད་ེགསུང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེ
བཞྱིན།  །ཀུན་རྩོབ་ད་ེཉྱིད་གཤྩོག་ཡངས་དཀར་པྩོ་
རྒྱས་གྱུར་པ།། ངང་པའྱི་རྒྱལ་པྩོ་ད་ེནྱི་སྐ་ེབ ྩོའྱི་ངང་པ་
ཡྱི །། བདནུ་ད་ུབདར་ནས་དག་ེབའྱི་རུླང་གྱི་ཤུགས་
ས ྩོབས་ཀྱིས།། རྒྱལ་བའྱི་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚྩོའྱི་ཕ་རྩོལ་
མཆྩོག་ཏུ་འགྲྩོ། ཞསེ་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་གསུང་ད་ེནསུ་
པ་ཆེན་པ ྩོ་མྱི ་འདགུ་གམ། དབུ་མ་འཇུག་པ་རང་གྱི་
མཆྩོད་བརྩོད་དའུང་། གང་ཕྱིར་བར་ེཉྱིད་རྒྱལ་བའྱི་
ལྩོ་ཏ ྩོག་ཕུན་ཚྩོགས་འདྱིའྱི།། ས་བ ྩོན་དང་ནྱི་སྤལེ་ལ་ཆྱུ་
འད་ཡུན་རྱིང་ད།ུ། ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་ལ་སྨྱིན་པ་ལ་ྟ
བུར་འདྩོད་གྱུར་པ།། ད་ེཕྱིར་བདག་གྱིས་ཐྩོག་མར་སྙྱིང་
ར་ེབས ྩོད་པར་བགྱི།། ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་མ་ལུས་པ་
རྣམས་བླ ྩོ་ཡྱིས་ཕམ་པར་བྱདེ་པའང་ཡྱིན། ཞསེ་པ་འདྱི་
བྱམས་མགྩོན་གྱི་བྱམས་སྨ ྩོན་ནང་ད།ུ ངན་འགྲྩོའྱི་ལམ་
ནྱི་ཟླྩོག་བགྱིད་ཅྱིང༌།། མཐྩོ་རྱིས་ལམ་ནྱི་རབ་ས ྩོན་ལ།། 
རྒ་ཤྱི ་མེད་པར་འདནེ་བགྱིད་པ།། བྱང་ཆྱུབ་སེམས་ལ་
ཕག་འཚལ་ལྩོ།།

ང་ཚྩོ་བད་ེསྐྱིད་འདྩོད་མཁན་ཚྩོའྱི་བསུྒབ་བྱ་མངྩོན་མཐྩོ་
དང་ངསེ་ལེགས། ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་གྩོ་འཕང་ད་ེ
དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་སུྒབ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཕན་ཡྩོན་ཅན་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་བྱྱུང་
ནས་དསུ་ད་བར་བསན་པ་འདྱིའྱི་དབང་ད་ུབྱས་ནའང་
གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རེས་སུ་
འབང་མཁན་རྣམ་དཔྱྩོད་ཅན་ཚང་མས་ལམ་འདྱི་ལ་
བསབླས་ནས་ཕབེས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚྩོའྱི་
སངས་རྒྱས་སྐབས་ས ྩོན་པ་པ ྩོ། ཆྩོས་སྐབས་དངྩོས། 

དག་ེའདནུ་སྐབས་བསུྒབ་པའྱི་ཟླ་གྲྩོགས། ཞསེ་པ་ལརྟ་
ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ནས་བྱས་ནས་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་
ལ་སྩོགས་པ། ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་ཆ་ནས་སབྐས་རེ་དབུ་མ་པ་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔརེ་ན། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལནྡ་གྱི་
དབུ་མ་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་ནང་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་གསུངས་
པའྱི་དབུ་དརེ། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ལུང་
གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་ལྟ་
གུྲབ་ལས་ལྩོགས་སུ་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་འཆད་པ་
འདྱི་ངྩོ་ཚ་ཁལེ་མེད་རེད། ཅསེ་གསུངས་ཡྩོད། (བཞད་
མྩོ་བཞད་)ད་ེལྟ་བུའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཅན་གྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་གྩོང་
ནས་གྩོང་ད་ུའཕལེ་བའྱི་ད ྩོན་ད་ུད ྩོགས་སླ ྩོང་དང་དགག་
གཞག་སྤ ྩོང་གསུམ་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དསེ་ཕན་
ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ

ཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི་གཞུང་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་མ་བལྟས་པ་ཡྱི ན་
ན་ད ྩོགས་སླ ྩོང་ད་ེདག་མེད། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་དབུ་
མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྲལེ་པ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་
བསྐངས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བུདྡྷ་པཱ་ལྱི ་ཏ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་
ཟབ་པ ྩོ་ཡྩོད། ཐ་སདྙ་པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡྩོད། 
ཧ་ཅང་ཟབ་པྩོ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད ྩོགས་སླ ྩོང་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱ་ཆེ་བ་མེད། ད་ེལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལནྡ་གྱིས་
ད ྩོགས་སླ ྩོང་གནང་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ལ་བརྟནེ་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་འཇུག་པ་
རང་འགྲལེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཚྱིགས་གསལ་ནང་ད་ུཐ་སདྙ་ད་ུརང་

མཚན་ཡྩོད་མེད་སྐ ྩོར་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་གསུངས་
ཡྩོད། མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་ད་ེདག་གྱིས་ཞ་ེས་མ་ཞུས་
ན་དབུ་མཁགེས་པྩོ་བྱས་ནས་བཞུགས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གཟྱི་
བརྱིད་རེད་འདགུ ང་ཚྩོ་རསེ་འཇུག་གྱི་གདལུ་བྱ་ཚྩོས་
གཞུང་ད་ེདག་ལ་ལྟ་ཀླ ྩོག་བྱས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ཐངེས་རེ་ཀླ ྩོག་སབྐས་བླ ྩོ་སྐདེ་གསར་པ་རེ་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་འདགུ  ད་ེདག་ཧ་ཅང་གནད་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
བསམ་བླ ྩོ་ད་ེའད་གཏྩོང་སྐབས་སྔ ྩོན་གྱི་ལྩོ ་ཙཱ་བ་ཚྩོས་
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་
འགྱུར་བསན་འགྱུར་བ ྩོད་སྐད་ནང་སྒྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་
བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་བ ྩོད་སྐད་ནང་པྩོ་ཏྱི་སུམ་
བརྒྱ་ལགྷ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ང་
ཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་དབེ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་བྱང་སེམས་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོག་ཆྩོག་མཛད་པ་དང་། ད་ེ
ནས་ར་ཤཱྱི ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བར་སྐུ་པར་ལནྷ་སྒྩོན་
མཛད་རསེ་ཐངེས་འདྱིའྱི་ཆྩོས་འབལེ་གནང་སྒ ྩོ་ལེགས་
པར་གུྲབ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཡྩོད་པ་རེད། 
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ཆྩོལ་གསུམ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པའྱི་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བ ྩོད་གཞུང་མང་གཞྱིས་བྱསེ་ཆྩོལ་གསུམ་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པ་དང་ལ་ྷམྱི ་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སྐའུྱི་གསང་
གསུམ་ལ་ཚྱུལ་བསན་མྱི ་ཤྱིས་པའྱི་མཚན་མའྱི་རྱིགས་
ཕ་མྩོ་ཙམ་ཡང་ཞར་ཡང་མྱི ་བཞསེ་ཤྱིང་། བསན་
འགྲྩོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་
མགྩོན་དཔུང་དམ་པར་༸ཞབས་པད་མྱི ་འགྱུར་རྡ ྩོ་ར་ེ
ཆྩོས་བདནུ་གྱི་ངྩོ་བ ྩོར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་
དགྩོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་ཕྱིར་
༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོའྱི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་
གྱི་ཆྩོས་ཚན་ཁྩོངས་བཞུགས་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་
བཅྱུད་འདནེ་གྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཞུས་ཡྩོད་པ་རེད།

ད་ེཡང་ཞྩོགས་པའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་༨།༠༠ཙམ་ལ་རྣམ་གྲྲྭའྱི་དག་ེ
འདནུ་པ་རྣམས་ནས་སེར་ཕངེ་བསར་སྒྱིག་ཞུས་ཐྩོག་ཕ ྩོ་
བང་གཞུང་སྒ ྩོ་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་གྱིས་ཕབེས་བརྡ་
རྩོལ་ཆ་འབུལ་བཞྱིན་པར། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག 
སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་བཅས་ནས་སྤ ྩོས་སྣ་ེདང་རྣམ་གྲྲྭའྱི་སྤན་
རྒྱ་སྤ ྩོས་འཛྱི ན་གྱིས་སྔ ྩོན་བསུས་ཏ་ེསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་
ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་ཞུས་
པ་དང་། བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས་དབུ་བཞུགས་རྡ ྩོ་རེ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ནས་མཇལ་
དར་རྐང་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་ཞལ་འདྩོན་རྒྱྱུན་ཆགས་
གསུམ་པ་དང། ༸རྒྱལ་བའྱི་འཁུངས་རབས་གསྩོལ་
འདབེ། པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་གསྩོལ་འདབེས། གུ་
རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་སྐུལ་རྣམས་གསུང་བཞྱིན་པར་
གསྩོལ་ཇ་དང་འབས་སྱིལ་རྱིམ་པར་ཕབེས། ཐྩོག་མར་
བསུན་བཟླྩོག་གྱི ་ཆྩོ་ག་ལ་རྩོལ་མྩོ་བྱྱིན་འབབེས་སྐབས་
མཁའ་འགྲྩོ་མ་རྣམས་གར་སབས་བཅས་ནང་ད་ུབཏང་
ས་ེསྩོ་སྩོའྱི་མདྩོག་མཐུན་གྱི་དར་སྣ་ེབཟུང་ས་ེབཞུགས་
ཁྱིའྱི་མདནུ་ད་ུའཁྩོད། ཆྩོས་སྐྩོང་སྤན་འདནེ་དབུ་
ཚྱུགས། ཞལ་འདྩོན་ཚྱིག་བསནུ་གྱིས་དབུ་བཞུགས་ས་
སྐ་༸གྩོང་ས་ཁྱི་འཛྱི ན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་དར་སྣ་ེ
གཅྩོད་བགེས་མཛད་རྱིམ་བཞྱིན་མཁའ་འགྲྩོ་མ་རྣམས་
སྐ་ུགླུད་ཀྱི་མདནུ་ད་ུའཁྩོད། ཡྩོན་བདག་ནས་སྐ་ུགླུད་

ལ་སྒྩོན་དར་དང་མཁའ་འགྲྩོ་མ་འཁྩོར་བཅས་ལ་ཡྩོན་
དང་། དར། དཀར་སྤྩོ། ཆྩོགས་བཅས་ཕུལ་ཏ་ེཕྱིར་
གཤེགས།

བརྟན་བཞུགས་དངྩོས་གཞྱིར་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ལྷར་བསྐེད་
སྩོགས་རྱིམ་བཞྱིན་གསུངས་ཏ་ེརྱིག་འཛྱིན་བརྒྱྱུད་སྐུལ་
གྱི་གསུང་ཚྱིག་ཐ་མ། འཆྱི ་མེད་ཚེ་ཡྱི ་དངྩོས་གུྲབ་
སྩྩོལ།། ཞསེ་པའྱི་མཚམས་སུ་རྡ ྩོར་སླ ྩོབ་སྐ་ུབཞངེས་
ཀྱིས་ཚེ་མདའ་ཕུལ། ཙ་རའུྱི་ཚྩོགས་འཁྩོར་འབུལ་
བཞསེ་གནང་། ད་ེནས་གསྩོལ་འདབེས་མཎྜལ་རྒྱས་
པའྱི་ས་གཞྱི་སྤ ྩོས་བྱྱུགས་མའྱི་མཇུག། དབུ་བཞུགས་
འཁྩོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་༸སྐབས་མགྩོན་
ས་སྐ་༸གྩོང་མ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་མཎྜལ་
ལགྗས་བཤད་སབྐས་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་དང་། 
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་ནས་མཎྜལ་ཚྩོམ་བུ་ཟུར་བཏགེས་
ཞུས་པ་དང་། ལགྗས་བཤད་གུྲབ་པ་དང་ཚྩོམ་བུ་འབུལ་
བཞསེ་དང་མུ་མཐུད་སྐ་ུརྟནེ། གསུང་རྟནེ། ཐུགས་
རྟནེ། བུམ་པ། ཚེ་ཆང་། ཚེ་རྱིང་། ཚེ་མདའ། འབང་
རྒྱས་པ། དབང་། དག་པྩོ། ཞྱི་བ། རྒྱས་པ་བཅས་དང་
། བཀ་ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྱིད་སྣ་བདནུ། བཀ་
ཤྱིས་རས་བརྒྱད་བཅས་ཚྱི ག་བསནུ་གྱིས་ཕུལ་ཏ་ེདབུ་
བཞུགས་རྡ ྩོར་སླ ྩོབ་དང་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམས་ནས་
མཇལ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་ནས་མཎྜལ་འདགེས་འབུལ་དང་། ད་ེ
མུར་བ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག་གཞན་དང་། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤལེ་པ ྩོ་རྣམས་
ནས་མཇལ་ཞུས་པ་ཆབས་ཅྱིག་འབུལ་དངྩོས་སྤན་
བསར་དང་། ཞལ་འདྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརྟན་དང། 
བསམ་ལྷུན། བར་ཆད་ལམ་སེལ་རྣམས་གསུང་མུར་
གསྩོལ་ཇ་གཉྱིས་པ་ཕབེས། ཡྩོན་འབུལ། ཚྩོགས་འགདེ་
འགྲམེས་ཞུས། ད་ེརསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ད་ེརྱིང་བ ྩོད་གཞུང་མང་གཞྱིས་བྱསེ་ཆྩོལ་གསུམ་ཆྩོས་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པ་དང་ལ་ྷམྱི ་ཡྩོངས་ནས་ཞེས་བརྟན་
མ་བཅྱུ་གཉྱིས་དང་། རྒྱལ་པྩོ་སྐ་ུལ་ྔཐྩོག་མ་རྒྱ་གར་
ནས་ཕབེས། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་གྱི་སབྐས་སུ་
མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་གསུམ་གྱིས་བཀའ་སྒ ྩོས་གཉརེ་གཏད་
དམ་ལ་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། རྨ་ཆེན་སྦ ྩོམ་ར་
སྩོགས་ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སྱིད་པའྱི་ལ་ྷཆེན་ཞེས་བ ྩོད་རང་གྱི་ས་
སྐསེ་རྡ ྩོ་སྐསེ་ཀྱི་ལ་ྷཆགས་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པ་ལ་ྷམྱི ་ཡྩོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་
གསྩོལ་འདབེས་གནང་བ་ད་ེལརྟ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བར་སབྐས་
ངྩོས་རང་གང་འཚམ་ན་བྱྱུང་། དའེྱི་སབྐས་སུ་བ ྩོད་
གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་གང་
ས་ནས་ངྩོས་ན་བ་ལ་སེམས་ཁལ་བྱས་ཏ་ེསྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་
མཁན་མང་པྩོ་བྱྱུང་སྩོང་། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཀང་མང་
པྩོ་བྱྱུང་སྩོང་། དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་
རེད། ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་
ལས་མ་བྱས་པ་དང་མྱི ་འཕད། ལས་བྱས་པ་ཆྱུད་མྱི ་ཟ་
ཞསེ་འགྲྩོ་སངས་ད་ེལརྟ་རེད། སྩོ་སྩོའྱི་ལས་བསགས་
པ་དའེྱི་འབས་བུ་སྩོ་སྩོས་མྩོང་བ་དང་། མྱི ་གཞན་ཞྱིག་
གྱིས་ལས་བསགས་ནས་རང་ལ་འབས་བུ་ཡྩོང་བ་ཡྩོད་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་མ་གཅྱིག་པ་རྱིགས་རསུ་
ཀྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ། བ་ླམ་དང་སླ ྩོབ་མ་ཆྩོས་དང་དམ་
ཚྱིག་གྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་
པ་དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ད་ེལ་ྟབུ་
ཚྩོ ་གཅྱིག་གྱིས་དགེ་བ་སུྒབ་ན་ཅྱིག་ཤྩོས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ། འདྱིར་སྨ ྩོན་
ལམ་རྒྱག་མཁན་ཚྩོས་རྒྱབ་མདནུ་མངྩོན་ལྐ ྩོག འཕལ་
སེལ་གྱི་ཁ་ེཕན་ཐྩོག་ལ་འཁབ་པ་ལ་ྟབུ་མྱིན་པར་བསམ་
པ་རྣམ་དག་གྱི་ཐྩོག་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་པས་
ཏན་ཏན་བདནེ་པའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད་པ་རེད། ཁྱྩོད་རང་
ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་ཞབས་བརྟན་ཧ་ཅང་མང་
པྩོ་བསུྒབས་འདགུ ད་ེདག་ལ་ཏན་ཏན་ནསུ་པ་ངསེ་ཅན་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ངྩོས་ལ་སྐསེ་རབས་གྩོང་མའྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་

མེད། ཡྱིན་ནའང་། ངྩོས་རང་ཚེ་འདྱི་ལ། ས ྩོན་དའེྱི་
རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བྱྱུང་གྱུར་ཏ།ེ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་
སྦངས་པ་མྱི ་དམན་ཞྱིང༌།། རྣལ་འབྱྩོར་སྤྩོད་ལ་བརྩོན་
པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག། དང་སྩོང་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེལ་ད་ེལརྟ་
གུས།།  ཞསེ་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལརྟ་ཆགས་
ཡྩོད། ས ྩོན་དའེྱི་རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བྱྱུང་། ས ྩོན་པའྱི་གསུང་
ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གང་འཚམ་བྱས་ཡྩོད། ས ྩོན་པའྱི་གསུང་
ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་པའྱི་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་སླབེས་
དསུ་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དད་
པ་སྐསེ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་རྒྱན་དུག་མཆྩོག་

གཉྱིས་ཞསེ་དའེྱི་ནང་ད་ུཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་། ཞྱི་བ་
ལ།ྷ འཕགས་པ་གྲྩོལ་སྡ།ེ སླ ྩོབ་དཔྩོན་སེང་ེབཟང་པྩོ་
བཅས་མེད། ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུཚྱུད་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་
བསམས། པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་མཚན་མཐྩོང་ཡར་
བཀག་པ་ཡྱིན་ན་ངྩོས་ལ་གསྩོལ་རས་རག་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མྱི ་འདགུ ཡྱིན་ནའང་། མཁས་པ་འདྱི་དག་གྱི་གཞུང་
ལ་བལྟས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་
གྩོང་ད་ུའདགེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ། ངྩོས་ཀྱིས་ཆེན་པ ྩོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་། གཞུང་
ཆེན་པ ྩོ་འདྱི་དག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་པར་ཧ་ཅང་ད ྩོ་སྣང་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དངེ་སང་ཡང་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོད་སབྐས་
གཞུང་ཆེན་མྩོ ་འདྱི་དག་ལ་ཏ ྩོག་ཙམ་ཏྩོག་ཙམ་མྱིག་
བཤེར་རྒྱག་པ་དང་མཇལ་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ། ས ྩོན་

དའེྱི་རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བྱྱུང་གྱུར་ཏ།ེ། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་
སྦངས་པ་མྱི ་དམན་ཞྱིང༌།། རྣལ་འབྱྩོར་སྤྩོད་ལ་བརྩོན་
པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག།། ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་ཆྱུང་ཆྱུང་
སབྐས་ནས་དབུ་མའྱི་ལ་ྟབའམ་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབར་ངྩོས་
རང་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་ལྩོ་བཅྱུ་གཉྱིས་བཅྱུ་གསུམ་
སྐབས་ནས་ངྩོས་རང་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི ་ལྟ་བར་དམྱིགས་
བསལ་དྩོ་སྣང་ཡྩོད། བསམ་བླ ྩོ་མང་པ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱིན། 
གཙྩོ་བ ྩོ་རྒན་དངྩོས་གུྲབ་ཚྩོགས་གཉྱིས་ལ་གྩོ་བསྡརུ་ཞུ་བ་
སྩོགས་མང་པྩོ་བྱས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་བཞྱིན་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་

ལ་ཕབ་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་དང་། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པ ྩོ་ནས་
གསུམ་པའྱི་བར་ད་ུརྱིམ་བཞྱིན་ཟབ་ཏུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་དང་། ཟབ་ཞྱི་སྤྩོས་བལ་འྩོད་གསལ་འདསུ་མ་བྱས།། 
ཞེས་པས་འཁྩོར་ལྩོ ་གསུམ་པ ྩོ་བསན་ཡྩོད་པ་སྩོགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ་དང་། མུ་མཐུད་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙྩོ་
བ ྩོ་བཞྱི་ལས། འགྲྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་བད་ེསྐྱིད་སུྐན་ཐབས་
དང་། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིྱིག་གཞུང་སུང་སྐྩོབ་བཅས་གསུམ་གྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ་
བ་དང་། 

གཞན་ཡང་། ས་སྩོགས་འབྱྱུང་བ་ཆེན་པ ྩོ་དང༌།། ནམ་
མཁའ་བཞྱིན་ད་ུརྟག་པར་ཡང༌།། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ཡྱི །། རྣམ་མང་ཉརེ་འཚྩོའྱི་གཞྱིར་ཡང་ཤྩོག།། 
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ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌།། འགྲྩོ་བ་ཇྱི་སྱིད་
གནས་གྱུར་པ།། ད་ེསྱིད་བདག་ནྱི་གནས་གྱུར་ནས།། 
འགྲྩོ་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་སེལ་བར་ཤྩོག།། ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་
རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ད་ལ་ྟཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱིས་
ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིར་མྱི ་ལ་ཏ ྩོག་ཙམ་ཕན་གྱི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ། ཕན་ས་དརེ་ག་ཚྩོད་ཚེ་རྱིང་བ ྩོར་འདགུ་ཐུབ་ན་
ཕན་གྱི་རེད། མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པ་དགེ་འདནུ་གུྲབ་པས་དག་ཞྱིང་ལ་སྐསེ་པའྱི་དགྩོངས་
པ་མེད། གནས་གང་ལ་སེམས་ཅན་སྡགུ་བསལྔ་གྱིས་
མནར་སྡ ྩོད་ས་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བྱདེ་ཐུབ་པ་འདགུ་
ན་ད་ེནས་སྐསེ་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏྩོགས་དག་ཞྱིང་ལ་
བསམ་གྱི་མེད་གསུང་གྱི་འདགུ ངྩོས་རང་ཡང་ད་ེརང་
ཡྱིན། སྨ ྩོན་ལམ་ད་ེརྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་
སྒ ྩོ་ནས་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཕན་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ། ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་དག་ེ
འདནུ་གུྲབ་པས་ཐུགས་སྨ ྩོན་གནང་བ་ལྟར་དགེ་འདནུ་
གུྲབ་པའྱི་སྐ་ུཚེ་དགུང་ལྩོ་ ༨༤ རེད། ངྩོས་རང་ལྩོ་ 
༨༤ སླབེས་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་དག་ེའདནུ་གུྲབ་
པ་ལ་གསྩོལ་བ་སྨ ྩོན་ལམ་བཏབ་ནས་ད་དངུ་ལྩོ་བཅྱུ་བཅྩོ་
ལྔ་ལ་འཚྩོ ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་འཕྱིན་ལས་ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་
རླབས་གནང་ཤྩོག་ཅསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྨྱི་ལམ་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་ཆེན་པ ྩོ་མེད་ཀང་ཁྱྩོད་རང་ཚྩོས་གྩོ་མྩོང་ཡྩོད་དམ། 
ངྩོས་ལ་རྨྱི་ལམ་ལསྟ་བཟང་ཞྱིག་བྱྱུང་བ་རེད། ངྩོས་
ཀྱིས་ཆྱུ་རྐལ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཚར་གཅྱིག་རྨྱི་ལམ་ད་ུངྩོས་
རང་རྐལ་བརྒྱབ་ནས་ཆྱུ་ལ་བརྒལ་གྱི་འདགུ ངའྱི་སལྒ་
པའྱི་སངྒ་ལ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམྩོ་འདགུ སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་
སྡ ྩོད་པའྱི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོས་ཁྱྩོད་རང་ལྩོ་བརྒྱ་
དང་བཅྱུ་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ར་ཐེ་ཚྩོམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སྩོང་། 
གཞན་ཡང་། སྔ ྩོན་མ་སྔ ྩོན་མ་ངྩོས་ལ་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་བྱྱུང་
བ་རེད། ལྩོ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ་གསུམ་ཟརེ་བའྱི་ལུང་བསན་
ད་ེའདའང་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེརེ་བ་སམྐ་པ ྩོ་བརྒྱབ་སྡ ྩོད་པ་
ལ་ྟབུ་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། མཚན་མ་ལ་ྟབུ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་གཤེགས་ཚར་སྩོང་མ་གཏྩོགས་ཀ་
ཐྩོག་དག་ེར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་གྩོང་མའྱི་གྩོང་མ་རེད། དག་ེ
ར་ེཔཎྜྱི་ཏ་ཞུ་བ་དསེ་ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ་གསུམ་
ལ་འཚྩོ་ཐུབ་པའྱི་ལུང་བསན་ཞྱིག་འདགུ ཕལ་ཆེར་ལྩོ་

བརྒྱ་དང་བཅྱུ་སྡ ྩོད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ 
ངྩོས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ། ཁྱྩོད་རང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་
ལམ་བརྒྱབ་ཤྩོག 

ན་ནྱིང་ངྩོས་རང་ལ་དྭགས་ལ་ཡྩོད་སྐབས་བཤད་རྒྱྱུ ་ 
བྱྱུང་། ལ་དགྭས་ཀྱི་ཡུལ་ཚྩོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡྩོང་རྩོགས་
ཟརེ་གྱི་འདགུ ད་ེདསུ་ངྩོས་རང་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་བྱས་ཏ་ེབསདྡ་
ནས་ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་ཞྱིག་དགའ་བ་འདགུ་གམ། བལེ་བ་ཚ་
བ ྩོ་བྱས་ཏ་ེཚེ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་དགའ་བ་འདགུ་ཅསེ་བཤད་
པ་ཡྱིན། འབལེ་ཡྩོད་ཚང་མས་ངལ་གསྩོ་རྒྱག་རྩོགས། 
ངལ་གསྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ་ཅེས་གསུང་གྱི ་
འདགུ ངྩོས་ལ་དགྩོས་པ་ད་ེརེད། མཐའ་དྩོན། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། ལ་ྷམྱི ་ཟུང་འབལེ་
གྱི་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་ནས་རྟནེ་འབལེ་
ལྟ ྩོས་གུྲབ་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཏན་ཏན་ཡྩོང་གྱི་རེད། 
ལྩོ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ་གྲངས་ཤྱིག་ལ་འཚྩོ་ཐུབ་པར་ང་རང་
ངྩོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་སྐདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ་
སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་འཕྩོད་བསནེ་ཡག་
པྩོ་བྱས་ན་སྡ ྩོད་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེལརྟ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆེ། བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཞསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་གཏང་རག་
མཎྜལ་འདགེས་འབུལ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན། 
བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛྱིན་
རྣམ་པ་བཅས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་། ཞལ་འདྩོན་
ཉྱི་གཞྩོན་འཆར་ཁ་མ་དང། ཐུབ་བསན་རྱིས་མེད་རྒྱས་
པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ། གསྩོལ་འདབེས་སྨ ྩོན་ཚྱིག་བདནེ་པའྱི་རྔ་
སྒ། བསན་འབར་མ། མཆྩོག་གསུམ་ཤྱིས་བརྩོད་བཅས་
གསུང་མཐར་ཀ་ཁྱི་སྒྩོགས། བདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་
བཅས་གསུངས་ཏ་ེབརྟན་བཞུགས་མཛད་སྒ ྩོ་དངྩོས་གཞྱི་
ལེགས་པར་གུྲབ། 

དེ་ཡང་བརྟན་བཞུགས་འདྱི་བཞྱིན་བ ྩོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུའྱི་གསང་
གསུམ་ལ་ཚྱུལ་བསན་མྱི ་ཤྱིས་པའྱི་མཚན་མའྱི་རྱིགས་
ཕ་མྩོ་ཙམ་ཡང་ཞར་ཡང་མྱི ་བཞསེ་ཤྱིང་། བསན་འགྲྩོ་
སྤྱི་དང་བྱ་ེབག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་མགྩོན་

དཔུང་དམ་པར་༸ཞབས་པད་མྱི ་འགྱུར་རྡ ྩོ་རེ་ཆྩོས་
བདནུ་གྱི་ངྩོ་བ ྩོར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་
མཐའ་དག་གགེས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་ཕྱིར། བྩོད་
རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ས་ཕག་ལྩོའྱི་ཚེས་བཅྱུའྱི་
གཟབ་གསྩོལ་སྤན་འདནེ་སབྐས། གཞུང་བསནེ་དགྲ་
ལའྷྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་གནས་ཆྱུང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ྩོས་༸རྒྱལ་བའྱི་
སྐ་ུཕྱྭ་དང་བསན་སྱིད་བད་ེཐབས་སདླ། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཟབ་ཆྩོས་གསང་
བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅྱུད་
འདནེ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསར་འབུལ་
ཞུ་དགྩོས་ཕབེས་ད ྩོན་བཞྱིན། བྩོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཞུང་
དམངས་ལ་ྷམྱི ་ཡྩོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུ་ཆྩོག་པ་ཇྱི ་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པྩོ་སྤྱི་བ ྩོར་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་ད་ུཐྩོབ་
པ་ལརྟ། བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༧ བྩོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ 
ནས་ ༡༢ བར་དང། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༡ ནས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་དུག་རྱིང་རྡ ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་
འཁྩོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་༸སྐབས་མགྩོན་
ས་སྐ་༸གྩོང་མ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང། རྣམ་
གྲྲྭ་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རྣམ་གྲྲྭ་
ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླྱིང་དང། གནས་ཆྱུང་གྲྲྭ་ཚང། 
ཀྱིརྟྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་བཅས་ཀྱི་ཆྩོག་གྲྲྭ་དང་། བ་ླསུྤལ་
བསྙནེ་མཚམས་པ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་དགེ་འདནུ་ཞལ་
གྲངས་ ༥༠ སྐ ྩོར་ནས་སྐ་ུཚེ་ཚེ་སུྒབ་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་ས་ེ
བ ྩོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ཚེས་
༡༧གཟའ་སརྐ་འཕ ྩོད་སྦྩོར་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་
ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་
སརྔ་མཆྩོད་སྤྱིན་སྣ་ལ་ྔབརྒྱ་ཚར་དང། ཚྩོགས་མཆྩོད་
འབུལ་གཤྩོམས་བཅས་སྔ ྩོན་ཏུ་བཏང་ས་ེབརྟན་བཞུགས་
དངྩོས་གཞྱི་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད་པ་རེད། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅།།བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྷ ྩོ་ཨ་ཧྱི་
རྱི ་ཀའྱི་ South Africa སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་སྱི་རེལ་
ར་མ་པ ྩོ་ས་ Cyril Ramaphosa མཆྩོག་གྱི་ཆབ་

སྱིད་ཚྩོགས་པར་རྒྱལ་ཡྩོངས་
འྩོས་བསྡུ་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་རྒྱལ་
ཁ་ཐྩོབ ་པར་འཚམས་འདྱི་
མཛད་དྩོན། 

ཉ ེ་ ལམ ་རྒྱལ ་ཡྩོ ངས ་འྩོས ་
བསྡུ་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་
ཐྩོབ་པར་ངྩོས་ཀྱིས་འཚམས་
འད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་
ཀའྱི་ཡུལ་ལ་མཚྩོན་ན་དཔལ་
འབྱྩོར་གྱི་གནས་སངས་ཡར་

རྒྱས་གྩོང་འཕལེ་གྱི་ཕྩོགས་སུ་བསྐྩོད་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་པ་ཧ་
ཅང་ཡྩོད།  ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་དང་བདནེ་
དང་འཁྩོན་སེམས་སྤངས་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ལ་གཞྱི ་བཅྩོལ་

ནས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུཞྱི་བད་ེདང་མང་གཙྩོ། འད་
མཉམ་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡྩོད།

སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་ས ྩོན་འྩོག་རྒྱལ་ཁབ་མུ་མཐུད་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྩོགས་སུ་མདནུ་སྐྩོད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ལྷག་པར་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་འཚྩོ ་བར་ཡར་
རྒྱས་གཏང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

མྱི ་མང་གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་རེ་བ་དང་སྙྱིང་ས ྩོབས་སྤལེ་
རྒྱྱུ ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དསེ་ཁྱྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི ་མང་ཚྩོ ་ལའང་སེམས་འགུལ་གཏྩོང་
ཐུབ།  སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འབྱྱུང་འགྱུར་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ལ་གདྩོང་ལེན་ཐུབ་ཅྱིང་ལས་དྩོན་གང་ཅྱིར་བྱ་
བ་ལམ་ལྷ ྩོངས་ཡྩོང་བ་དང་།  ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་མྱི ་མང་
གྱི་མངྩོན་འདྩོད་རྣམས་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བཅས།” ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ

ས་སྐ་ཁྱི་འཛྱིན་རཏྣ་བཛྲ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ས་སྐ་ཁྱི་འཛྱིན་རཏྣ་བཛྲ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའམ་ངག་
དབང་ཀུན་དགའ་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་དབང་ཕྱུག་རྱིན་ཆེན་འཇྱིགས་
མེད་འཕྱིན་ལས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་རྡ་སར་ཕབེས་པ་དང་
བསནུ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཇྱི་ལྟར་
གདན་ཞུས་ལརྟ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ 
རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༢ 
ཐྩོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡྩོད།

སྐབས་དརེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམས་
ཀྱིས་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསྩོལ་ས ྩོན་ཕུལ་ཡྩོད། དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཀའ་ཤག་ད་ུཕབེས་པར་དགའ་དད་གུས་གསུམ་ཐྩོག་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་འབལེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕྩོགས་སྩོགས་
སནྙ་འབུལ་ཞུས།

གསྩོལ་ས ྩོན་སབྐས་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པྩོ་ཀཿབག་དངྩོས་གུྲབ་བསྩོད་ནམས་ལགས་དང་། བཀའ་དུང་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། ཆྩོས་རྱིག་དུང་ཆེ་ལུང་རྟ ྩོགས་ལགས། འཕྩོད་
བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་ད ྩོན་གུྲབ་ལགས་ཀང་ཆེད་བཅར་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་དད་
ལནྡ་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༠ ས་ྔད ྩོ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད།ུ 
ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།   གཙྩོ་ཆེར་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་
པ་ཚྩོ་དང་། གཞན་ཡང་འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་

ཕ ྩོ་མྩོ་ཡྩོངས་ལ་ས་ྔད ྩོ་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཉ་ེལམ་
བདནུ་ཕག་ནང་ངྩོས་རང་ཕན་བུ་ནད་མནར་ནང་རྐནེ་
པས་གླ ྩོ་བུར་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན།  སནྨ་ཁང་ནང་ཉྱིན་ཤས་
སནྨ་བཅྩོས་བྱདེ་དགྩོས་བྱྱུང་།  དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྩོས་ད་ེ
ལུས་པ ྩོར་སནྨ་ཁབ་འཛུགས་སབྐས་རེད། ཆྱུ་ཚྩོད་ཉྱི་ཤུ་
ར་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལུས་པ ྩོར་སནྨ་ཁབ་བཙྱུགས་ནས་ཆྱུ་ཚྩོད་

བཞྱི་ལྔ་རེ་མཚམས་སུ་སྨན་པས་སྨན་ཆྱུ་གཏྩོང་དགྩོས་
འདགུ ཧ་ཅང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་།  ད་ཆ་ངྩོས་
རང་སངས་དག་ཕྱིན་འདགུ དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི ་
འདགུ  ཁ་སང་བརྟན་བཞུགས་བྱས་པ་རེད། བྩོད་མྱི ་
ཙམ་མ་ཟད། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཆྩོས་རྒྱལ་
ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་སུ་མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་གསུམ་གྱིས་
བཀའ་སྒ ྩོས་གཉརེ་གཏད་དམ་ལ་བཏགས་པའྱི་བ ྩོད་
སྐྩོང་ལྷ་སུང་བཅས་ལྷ་མྱི ་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་བརྟན་
བཞུགས་བྱས་པ་རེད།  ཆྩོས་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་གདན་དངས། མཁན་ཆེན་གྱིས་
བ ྩོད་ད་ུནང་ཆྩོས་དར་སྤལེ་མཛད་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ད་ེརྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་བརྟག་ཤྱིང་
དཔྱད་ད་ེགཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་རེད། དཔརེ་ན། ས ྩོན་པ་
རང་གྱིས་ཞལ་ས་ྔནས།

དག་ེསླ ྩོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་
བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ། ལེགས་པར་
བརྟགས་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་
མྱིན། །ཞསེ་བཀའ་སྩལ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་དད་པ་དང་
ཡྱི ད་ཆེས་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་
གྲངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཆྩོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་ལ་བརྟགས་ཤྱིང་དཔྱད་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ད་ེ
འད་རེད། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ཚྩོ་ཡང་ལེགས་སྦར་ནང་
ཡྩོད་པའྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་པ་རེད། 
ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའང་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད།  ཕྩོགས་
མཚྱུངས་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་མང་པ ྩོས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་རསེ་སུ་འབང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་
ཧ ྩོང་དང་ཀྩོ་རྱི ་ཡར་མཚྩོན་ནའང་ད་ེམཚྱུངས་ཆགས་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྱིགས་ལམ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་སངས་དརེ་
ད་ེཙམ་དྩོ་སྣང་གནང་གྱི་མྱི ་འདགུ



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕག་རྱིང་ནས་མཁན་ཆེན་
ཞྱི ་བ་འཚྩོའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལྟར་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་
པའྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་འགྲྩོ་སངས་དརེ་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་
ཀྱི་ཡྩོད།  འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུནང་པ་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་
འབུམ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྩོད། ཤྱི་ལངཱ། ཐ་ེལེནྜྱི། 
སརྦ་མ། ཀམེ་བྷ ྩོ་ཌྱི་ཡ། ལའྩོ་སྱི། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། རྒྱ་ནག 
ཀྩོ་རྱི་ཡ། ཉྱི་ཧ ྩོང་། སྩོག་པ ྩོ། བྩོད་པ་བཅས་ཡྩོད། 

འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པའྱི་
ཁྩོངས་ནས་ནང་པ་ཐརེ་འབུམ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྩོད། 
ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ་ཐརེ་འབུམ་གཅྱིག་ཙམ་ཡྩོད། ཧྱིན་ད་ུ
ས་ཡ་དུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད། ད་ེས་ྔནང་པ་ས་ཡ་དུག་བརྒྱ་
ནས་བདནུ་བརྒྱའྱི་བར་ཡྩོད་པ་བཤད་ཀྱི་འདགུ ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ད་ུནང་པ་ཐེར་འབུམ་
གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་
ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའྩོ། །ཆྩོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའྩོ། །དག་ེ
འདནུ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱིའྩོ། །ཞསེ་དསུ་རྟག་ཏུ་འདྩོན་
བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཟརེ་
ན་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་གང་ད་ུཡྩོད་པ། 
ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཟརེ་ན་གང་། ཞསེ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཧ་ལམ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་མེད། ( བཞད་མྩོ་བཞད། ) ཆྩོས་གང་
རེད།

ང་ཚྩོས་རྒྱྱུན་ལནྡ་ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐད་
ད ྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་བྱདེ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ  མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་
འཚྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལ། དད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཆྩོག་པར་
ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ ང་ཚྩོ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཁྩོང་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་ལགྷ་བསམ་རྣམ་
དག་ཐྩོག་ནས་ལག་བསར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གྩོང་ད་ུ
བརྩོད་པ་ལརྟ་ད་ེརྱིང་ཝྱི་ཏམ་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ ་དང་
ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱྱུང་།  གཙྩོ་བ ྩོ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
མདྩོའྱི་རསེ་སུ་འབང་མཁན་ནམ། ཡང་ན་ལེགས་སྦར་
གྱི་གཞུང་གྱི་རསེ་སུ་འབང་མཁན་གྱི་ནང་པ་ཚྩོས་བྱང་
ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། རང་
ཉྱིད་དང་འད་བར་སེམས་ཅན་གཞན་ཚྩོའང་སྡགུ་བསལྔ་

མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་
སུ་བལསྟ་ནས་རང་ལས་གཞན་གཅསེ་པར་འཛྱིན་ནས་
འགྲྩོ་སངས་འདྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་རསེ་སུ་
འབང་མཁན་ཚྩོས་ཉམས་བཞསེ་གཙྩོ་བ ྩོ་རེད། 

པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཐར་པ་
ཐྩོབ་རྒྱྱུའྱི་སྐ ྩོར་གསུངས་ཡྩོད། ལེགས་སྦར་གཞུང་ནས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་དཀྱི་དགྩོས་
པའྱི་སྐ ྩོར་གསུངས་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་
སངས་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སབྐས། ད་ེལ་ྟབུའྱི་འད་ུ
ཤེས་ད་ེཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ  ད་ལ་ྟའཛམ་
གླྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་
བ་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སག་རེད།  སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་དང་
རང་གྱི་གཉནེ་ཉ་ེའཁྩོར་ཙམ་མ་གཏྩོགས་གཞན་གཅསེ་
འཛྱིན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་མེད་པར་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་ནྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་གཞྱི་ར་རེད།

དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ ྩོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་
བརྒྱྱུད། མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞྱིན་ད་ེབྱམས་
བར་ེལནྡ་པ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ  དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་པའྱི་སྩོག་ཆགས་ཡྱིན། 
ང་ཚྩོ་སྐསེ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་མའྱི་བྱམས་བརསེ་བསྐངས་པ་
རེད། སབྐས་དརེ་མའྱི་བྱམས་བར་ེམེད་ན་ང་ཚྩོ་འཚྩོ་
ཐབས་བལ། ཝྱི་ཏྱི་ནམ་མྱི ་མང་ལ་མཚྩོན་ན་སྙྱིང་ས ྩོབས་

ཧ་ཅང་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་
པའྱི་སབྐས་ལྷ ྩོ་བྱང་ཁག་གཉྱིས་སུ་གསེ་ནས་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་མངས་པ་རེད།  སབྐས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་ས ྩོབས་
ཤུགས་ལ་ཕམ་ཉསེ་བཏང་ནས་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་ཐུབ་ཡྩོད།  ངྩོས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གྱི ་ཁང་ཐྩོག་ཞྱིག་གྱི ་སངེ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་བཙྱུགས་
པ་ཞྱིག་ཐད་འཕུར་གནམ་གུྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཕབ་པ་བརྙན་
འཕྱིན་ཞྱིག་ནས་མཐྩོང་བྱྱུང་། (བཞད་མྩོ་བཞད།)

ཁྱདེ་ཚྩོས་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཐྩོག་མར་
ནང་གྱི་བསམ་བླ ྩོར་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བད་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་
བཞྱིན་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙྩོ་བ ྩོ་ཁག་གྱི ་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ་འདགུ 
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

བཀའ་ཤག་གྱིས་བ་ླཆེན་རྣམ་པར་གསྩོལ་ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་  ༧ ཙམ་ལ་ཤར་པ་
ཆྩོས་ར་ེབླ ྩོ་བཟང་རྡ ྩོ་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་།  བྱང་ར་ེ
ཆྩོས་ར་ེསྒ ྩོ་སྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསན་
འཛྱིན་མཆྩོག སནྨ་རྱིའྱི་དཔྩོན་སླ ྩོབ་ཡང་ས ྩོན་འཕྱིན་
ལས་ཉྱི་མ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཅས་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུགསྩོལ་

ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་བ་ླཆེན་རྣམ་
པ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕབེས་འབྱྩོར་བྱྱུང་མཚམས་སྱིད་ཚབ་
ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆྩོག་
གྱིས་གཙྩོས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་དག་ེ
ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་། བཀའ་
དུང་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕབེས་
བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚྩོགས་ཁང་གྱི ་

བཞུགས་བལ་ད་ུའཁྩོད་བསནུ། སྱིད་ཚབ་མཆྩོག་གྱིས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གཞུང་འབལེ་ཕྩོགས་
ཕབེས་གནང་བར་བརྟནེ་རྡ་སར་བཞུགས་མེད་པ་དང་།  
ཐངེས་འདྱིར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱྩོར་
དང་། ཤེས་རྱིག  བད་ེསུང་། འཕྩོད་བསནེ་བཅས་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པས་བླ་ཆེན་རྣམ་
པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་གསྩོལ་ཚྱིགས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་སྐ ྩོར་ཞུས་འདགུ  

སྤྱིར་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་  
༡༧ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆྩོལ་
གསུམ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས།  བྩོད་ལྗ ྩོངས་ལ་ྷམྱི ་
ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་
པའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་བཅར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ  གསྩོལ་
ས ྩོན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྱིད་ཚབ་མཆྩོག་གྱིས་བ་ླཆེན་རྣམ་
པར་བཀའ་ཤག་གྱི་འཚམས་ཞུའྱི་མཇལ་དར་དང་ཕག་
རྟགས་ཕུལ་འདགུ་པ་བཅས།

ཛ་དག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །གནས་ཆྱུང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ྩོའྱི་བཀའ་ལུང་བཞྱིན། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་ད།ུ བྩོད་མྱི ་དམ་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཡྩོངས་ནས་གདངུ་ཤུགས་དག་
པྩོས། གསྩོལ་འདབེས་ཞལ་གསུང་མ།

ས ྩོང་ཉྱིད་སྙྱིང་ར་ེཟུང་ད་ུའཇུག་པའྱི་ལམ། །ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསན་འགྲྩོའྱི་མགྩོན། །ཕག་ན་པད ྩོ་བསན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚྩོ་ལ།། གསྩོལ་བ་འདབེས་སྩོ་
བཞདེ་ད ྩོན་ལྷུན་འགུྲབ་ཤྩོག ། 

ཅསེ་པ་དང་། མ་ཎྱི་ཡྱིག་དུག་འགྲྩོ་གང་ཆེ་གསྩོག་སུྒབ་ཞུ་དགྩོས་འདགུ་པའྱི་ཛ་དག་བཀྩོད་ཁྱབ་ཏུ། ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ།



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

བྩོད་རྒྱ་ཞྱི་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༡ པ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་སྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སའྱི་ཌལ་མཚེའུ་ Dal Lake 

ཉ་ེའགྲམ་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ Asia 

Health Resorts & Spa གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུབ ྩོད་
རྒྱ་ཞྱི་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་འད་ུཐངེས་ 
༣༡ པ་སྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། ཚྩོགས་འད་ུ
འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ཚེས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་འཚྩོགས་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་རེད། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཐངེས་
འདྱིའྱི་ཚྩོགས་འདའུྱི་སྐ ྩོར་གསར་འགྩོད་པར་གསུངས་
དྩོན།

བ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་འད་ུ
ཐངེས་ ༣༡ པ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ 
༡༦ བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་འཚྩོགས་མུས་རེད། 
ཚྩོགས་འད་ུའདྱིའྱི་བརྩོད་གཞྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི། ཡུ་རྩོབ་དང་
རྒྱ་ནག་བར་གྱི་འབལེ་བ་དང་། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་བར་
གྱི་འབལེ་བ། རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་འབལེ་བའྱི་
གནས་སངས་སྩོགས་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བྱས་པའྱི་ཐྩོག་ང་
ཚྩོ ་ངྩོས་ནས་བྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ཡྩོང་ཐབས་ག་རེ་གནང་
དགྩོས་མྱིན་ཐད་གྩོ་བསྡརུ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

གསར་འགྩོད་པས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་༸རྒྱ་
རྱི ་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་
པ་རྩོགས་པར་བརྟནེ། དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྐ་ུཚབ་
གསར་པ་གཞན་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་འཆར་ཡྩོད་དམ་
ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སབྐས།

ཕྱི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་
ཀྱིས་གསུངས་དྩོན། རྒྱ་རྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་

ཚྩོགས་མྱི ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐ་ུཚབ་གནང་
ས་ེབ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི་མྩོལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་ལ་ཕབེས་པ་རེད། དམ་
པ་ཁྩོང་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རྩོགས་ཡྩོད་སབས། བྩོད་རྒྱ་
ཞྱི་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ངྩོས་ནས་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་རྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེས་བ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ཡྩོང་ཐབས་ཀྱི་ཕག་ལས་མང་པྩོ་
གནང་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་རྱི་བླ ྩོ་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་རྒྱལ་མཚན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་ཚབ་ཏུ་སྐུ་ཚབ་གཞན་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་
རྒྱྱུའྱི་དགྩོངས་པ་ཡྩོད་མ་རེད། ཅསེ་དང་།

ཐེངས་འདྱིའྱི་བ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱི ་ཚྩོགས་འདའུྱི་སངེ་ཚྩོགས་མྱི ་གསུམ་མ་གཏྩོགས་
ཚྩོགས་མྱི ་གཞན་ཚང་མ་ཕབེས་འདགུ    ཚྩོགས་
འདའུྱི་ཐྩོག་ཕབེས་མ་ཐུབ་མཁན་ཚྩོགས་མྱི ་གསུམ་ནྱི། 
བུ་ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། ཚེ་དབང་ཕུན་ཚྩོགས་
ལགས། བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་རེད། 
ཅསེ་གསུངས།  གཞན་ཡང་ཕྱི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་
པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་གསུངས་

དྩོན། བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་
བྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ཡྩོང་བར་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལནྷ་
མཉམ་གནས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་
པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྩོང་རྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དའེྱི་ཐྩོག་འགྱུར་
བ་གང་ཡང་མེད་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཡྩོད།

ད་ེགཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་ངྩོས་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལནྷ་ཞྱི་མྩོལ་ཡྩོང་བར་
འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི ་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ ྩོ་བསྩོད་
ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་ཀྱིས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་བརྒྱྱུད་ཞྱི་མྩོལ་གནང་
བའྱི་ལུགས་སྩོལ་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ད་
ལྟའྱི་བར་ད་ུགཞུང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་ནག་དང་
མཉམ་ད་ུཞྱི་མྩོལ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ང་
ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་རྒྱ་ཞྱི ་མྩོལ་ཡྩོང་བར་འབད་བརྩོན་
མུ་མཐུད་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་རེད་ཅསེ་གསུངས། 



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 26

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་ས ྩོན་པའྱི་སྐ་ུབརྙན་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།།བྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤ་ཊའྱི་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་
ཨྩོ ་རང་ག་ྷབཌྷ་ Aurangabad ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ Lokuttara Mahavi-

hara Bikkhu Training Centre གྱིས་ས ྩོན་པ་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་སྐ་ུབརྙན་མཐྩོ་ཚད་ཕྱིཌ་ ༥༠ ཅན་
ཞྱིག་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུྲབ་ཀྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་

སྒ ྩོའྱི་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོར་ཕབེས་འདགུ  སབྐས་དརེ་
ས་གནས་ནང་པའྱི་རསེ་འབང་པ་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་འད་ུ
འཛྩོམས་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་དྩོན།   དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་དངྩོས་ཟྩོག་ཚྩོང་འབལེ་ཤུགས་
ཆེར་བཏང་ནས་དཔལ་འབྱྩོར་འཛུགས་སུྐན་རྒྱ་སྐདེ་
གཏྩོང་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར། འཇམ་
པྩོའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་ལ་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་

གར་ནས་དར་བའྱི་ནང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛམ་གླྱིང་ནང་རྒྱ་
གར་གྱི་མཚན་མཐྩོང་གྩོང་འཕལེ་ཡྩོངབ་བྱདེ་ཐུབ།

ད་ེཡང་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱི ན་ན། 
འཕགས་བྩོད་ཡུལ་གཉྱིས་ཆྩོས་དང་། སདྐ་ཡྱིག རྱིག་
གནས་སྩོགས་ཀྱི་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་
དམར་པྩོའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ར་
མེད་བཟྩོ་ཐབས་བྱས་ཀང་། གཙྩོ་ཆེར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་ལས་བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ད་ཆ་སརྔ་དང་མྱི ་འད་
བར་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་སར་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་
གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡྩོད། བྩོད་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་རང་
གྱི་ནང་ད་ུད་ཆ་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལགྷ་
ཡྩོད་པ་གསལ་རྟ ྩོགས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེདག་ཁྩོངས་ནས་
ཕལ་ཆེ་བ་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་རསེ་འབང་པ་ཡྱིན་
འདགུ  སྤྱིར་ནང་ཆྩོས་ནྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༦༠༠ གྩོང་རྒྱ་
གར་ད་ུཐྩོག་མར་དར་བ་དང་། དསུ་འགྱུར་དབང་གྱིས་
བསན་པར་འཕལེ་གྲྱིབ་སྣ་ཚྩོགས་བྱྱུང་ཡྩོད་ཀང་། རྱིམ་
བཞྱིན་བསན་པའྱི་མེ་རྩོ་བ ྩོད་སྩོགས་ཡུལ་གུྲ་གང་ས་ནས་
སྩོས་ཏ་ེད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་བྱྱུང་
ཡྩོད། འཕགས་བྩོད་གཉྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འབལེ་བ་གཞྱི་
རར་བཟུང་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི ་བད་ེདང་བྱམས་
བར་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་ཐད་འབད་བརྩོན་གནང་དགྩོས། 
ཞསེ་སྩོགས་གསུངས།

སབྐས་དརེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་
གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་རྱིགས་དམན་པར་རྱི་བཞྱིན་པའྱི་ད་ལྱི ་
ཏྱི་ཚྩོགས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྱིས་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་བྷྱིམ་རའྩོ་ཨེམ་བྷ་ེ
ཏྱི་ཀར་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུབརྙན་ལ་གུས་འདདུ་ཞུས་འདགུ 

སྤྱིར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་
ས་གནས་དའེྱི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུནང་པའྱི་གནས་ཆེན་ཨ་ཇནཱ་ 
Ajanta ཞསེ་པ་བག་ཕུག་ནང་ས ྩོན་པའྱི་མཛད་པ་བཅྱུ་
གཉྱིས་ལ་སྩོགས་པའྱི་རྱི ་མྩོ་དང་།  མཆྩོད་བརྟནེ།  ད་ེ



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་གླྱིང་སྱིད་བླ ྩོན་མཆྩོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

བཞྱིན་གྲྲྭ་ཤག་སྩོགས་ད་ུམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་གནས་
གཟྱིགས་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་
མཆྩོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩  ཉྱིན་མུམ་བྷ་ེར་ུཕབེས་རྒྱྱུ ་དང་

། ཕྱི་ཚེས་༢༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཌ་ེ
སྱིར་ཕབེས་འབྱྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེནས་ཕྱི་
ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་
གུྲབ་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཝན་ཀྩོ་ཝར་ས་གནས་སུ་
མཛད་འཆར་གུྲབ་བསནུ།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སན་ཏ་
ཕ་ེས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་དང་།

ད་ེརསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་བྷ ྩོ་སྱི ་ཊྩོན་ས་གནས་ཀྱི་
གཟའ་མཇུག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཕབེས་རསེ། ཕྱི་ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བྷ ྩོ་སྱི ་ཊྩོན་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་
ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས། ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉྱིན་
ནྱིའུ་ཡྩོག་བ ྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་
གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཕབེས་ཏ།ེ  ཕྱི་ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བརྒྱྱུད་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་འབྱྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

༄༅། །ཨྩོ ་སྱི་ཊྱི་ལྱི ་ཡའྱི་ Australia སྱིད་བླ ྩོན་སྐ་ུ
ཞབས་སྱི་ཀྩོཌ་མྩོ་རྱི ་སན་ Scott Morrison མཆྩོག་
གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་དང་།  ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་
གཞན་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་རྒྱལ་ཡྩོངས་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འྩོས་བསྡ་ུཆེན་མྩོའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དརེ་རྒྱལ་

ཁ་ཐྩོབ་ཡྩོད།   དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྱིད་
བླ ྩོན་མཆྩོག་བརྒྱྱུད་འཚམས་འདྱི་མཛད་པའྱི་ནང་འཁྩོད་
ད ྩོན།

འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་། ངྩོས་རང་ཨྩོ ་
གླྱིང་གྱི་ས་གནས་གང་སར་སླབེས་ཡྩོད།  སབྐས་དརེ་
མྱི ་མང་མཆྩོག་དམན་ཚང་མས་ངྩོས་ལ་མཛའ་བརེའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བཏྩོན་པར་སེམས་ཚྩོར་ཧ་ཅང་
བྱྱུང་།  ལགྷ་པར་ངྩོས་ཀྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞྱིན་པ་དརེ།  
ཨྩོ ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་མཐྩོང་སབྐས་ངྩོས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་

ཐབེས་བྱྱུང་།

ད་ལྟའྱི་བ ྩོད་མྱི འྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་ཨྩོ ་གླྱིང་མྱི ་མང་
ཚྩོས་སེམས་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་ད ྩོ་སྣང་གནང་བཞྱིན་པ་དརེ། 
ངྩོས་ཀྱིས་གྩོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་
བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་དང་།  སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་འབྱྱུང་
འགྱུར་ལས་དྩོན་གང་ཅྱིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷ ྩོང་ཡྩོང་བ་དང་། 
ཨྩོ ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་རེ་བ་དང་མངྩོན་འདྩོད་རྣམས་འབད་
མེད་ལྷུན་འགུྲབ་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་དང་བཅས། ཞསེ་
འཁྩོད།

གསུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་
ཡྱི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུ ར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་ཡྱི ག་ལ་ར་
འཛྱིན་གནང་རྩོགས་ཞུ།
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