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འཕལེ་འགྲྱིབ་ནྱི་རང་འབྱྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲྩོས་ལ་རག་
ལས་ཡྩོད།   

རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོས་འཛེམ་ཟྩོན་
སངྤས་ཏ་ེདསུ་རག་ཏུ་འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ལ་སྤ ྩོབས་པ་མཐྩོན་པ ྩོའྱི་
སྒ ྩོ་ནས་བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ད་ུདཔལ་འབྱྩོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚྱུལ་ 
དང་།  འཛུགས་སུྐན་རྒྱ་སྐདེ་བྱས་ཚྱུལ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ཀང་
གཟུ་བ ྩོའྱི་བླ ྩོས་དཔྱད་ཚེ་ཡར་རྒྱས་ད་ེདག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་
ལས་ལགྷ་པ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེ་བ་བྱྱུང་ཡྩོད་པ་ར་
སྤྩོད་ཐུབ།  དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛུགས་སུྐན་
ཡར་རྒྱས་ལ་སདྙ་ནས་བ ྩོད་མྱིར་དག་གནྩོན་དབང་སྒྱུར་བྱས་
པ་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་ནམ་ཡང་ཆགས་ཐབས་མེད།
ཆེད་རྩོམ་དའེྱི་ནང་བ ྩོད་ནང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཤད་འདགུ དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་བ ྩོད་
ཀྱི་དགྩོན་སྡ་ེཕལ་མྩོ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྩོ་ལའྟྱི་པར་ཆས་
བཙྱུགས་ནས་དག་ེབཙྱུན་རྣམས་ཀྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ ྩོར་
རྒྱ་ནག་ཏང་ཡྩོན་ལས་བྱདེ་ཚྩོས་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཧ་
ཅང་བཟྩོ་བཞྱིན་པ་རེད།  བྩོད་མྱི ་ཏང་ཡྩོན་ཚྩོས་རང་གྱི་ཕུྲ་གུ་
དགྩོན་པའྱི་ནང་མཆྩོད་མཇལ་ད་ུཁྱིད་མ་ཆྩོག་པ་དང་།  ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡ་ཆེན་ཆྩོས་སརྒ་དང་གསེར་ར་བ་ླ
རུང་སརྒ་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་དང་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་དསེ་བ ྩོད་
ནང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ར་སྤྩོད་གསལ་པྩོ་བྱས་ཐུབ། 
རྒྱ་ནག་གུན་བན་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ར་བ་ནས་
བྱདེ་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་བ་ླསུྤལ་མཐྩོ་
གྲས་སྤྱི་དང་།  ལགྷ་པར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་རད་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུར་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་བདག་དབང་ཡྩོད་ཚྱུལ་ཧམ་བཤད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་
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འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བྩོད་མྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་
ཆེན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ལྷན་ཚྩོགས་ཚྩོགས་
ཡྩོད།  ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་
ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པར་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་གཏན་
འབབེས་བྱྱུང་བའྱི་ད ྩོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ད།ུ 
༢༽ ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཡང་
སྱིད་ཕབེས་ཕྩོགས་ཐག་གཅྩོད་གནང་རྒྱྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡྩོངས་
རྩོགས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞྱི ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡྩོད་པ་ལས། 
གཞན་སྱིད་གཞུང་སྩོགས་སུ་ལའང་མེད།  གལ་སྱིད་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྱིད་
ད ྩོན་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སུྤལ་ངྩོས་
འཛྱིན་དང་འདམེས་སུྒག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ཡང་སུྤལ་དརེ་བ ྩོད་
མྱི ་རྣམས་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་དང་དད་མྩོས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན། ཞསེ་སྤྱི་
མྩོས་ཐྩོག་གཏན་འབབེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། 
ཆེད་རྩོམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ད།ུ  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས།  བྩོད་
ནང་ད་ུམྱི ་རབས་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གནམ་ས་བ་ླའྩོག་གྱི་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བ་ད་ེདག་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁྩོས་འགྲན་ཟླ་བལ་བའྱི་བྱས་
རསེ་ཤྱིག་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་རླ ྩོམ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།  ད་ེདག་
བདནེ་པ་ཡྱིན་པའྱི་སུྒབ་བྱདེ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་གསུམ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་དང་
སྦར་ནས།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་བ ྩོད་ས་བཅྱིངས་
བཀྩོལ་བཏང་རསེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚྩོ་བར་སརྔ་མ་གྲགས་པའྱི་ཡར་
རྒྱས་བཏང་ཚྱུལ་འཁྱྩོག་བཤད་སྣ་ཚྩོགས་བྱས་འདགུ སྤྱིར་
བ ྩོད་མྱི ་ད་ེགསུམ་ཁྩོད་ནས་སལྐ་བཟང་སྒྩོལ་དཀར་ལ་མཚྩོན་
ན།  ལ་ྷས་གྲྩོང་ཁྱརེ་རྔ་ཆེན་ཤང་དར་དམར་གྲྩོང་ཚྩོའྱི་ཏང་
ཀྱི་པུའྱི་ཧུའུ་ཅྱི་དང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་རྒྱལ་ཡྩོངས་འཐུས་མྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ནང་ཐངེས་གསུམ་
ཞུགས་མྱྩོང་འདགུ དརེ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཕྩོགས་
མཚྱུངས་ལྷག་པ་ཕན་ཐྩོག་ཟརེ་བ་ཁྩོ་པ་ནྱི་ལམ་ལྷ ྩོངས་ལྡན་
པའྱི་སྒརེ་གྱི་ཚྩོང་ལས་གཉརེ་མཁན་ཞྱིག་དང་།  ཉྱི་མ་བཀ་
ཤྱིས་ཟརེ་བ་ཁྩོ་པ་ནྱི་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་རྱིག་གསར་
འཕུྲལ་རྱིག་སྦྩོང་བརྡར་ཁང་གྱི ་སླ ྩོབ་དགེ་ཞྱིག་རེད་འདགུ  
འདྱིར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།  བྩོད་མྱི ་ད་ེགསུམ་པྩོས་བཤད་པ་
ད་ེདག་རང་དབང་ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  དངྩོས་
ཡྩོད་དང་བདནེ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནམ། བྩོད་མྱི ་ད་ེདག་བད་ེ
སྐྱིད་ཀྱི་འཚྩོ་བ་སྐལེ་བཞྱིན་ཡྩོད་ཟརེ་བ་ད་ེདངྩོས་འབལེ་ཡྱིན་

ནམ། ཞསེ་པའྱི་དྱི་བ་ད་ེདག་གལ་འགངས་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
སལྐ་བཟང་སྒྩོལ་དཀར་ལ་དགྩོན་པ་མཆྩོད་མཇལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་
རང་དབང་ཡྩོད་དམ།  ལགྷ་པ་ཕན་ཐྩོག་ཀྱིས་རང་གྱི་ཕུྲ་གུ་
དགྩོན་པར་མཆྩོད་མཇལ་ད་ུཁྱིད་ཆྩོག་གམ། རང་ཉྱིད་ཚྩོང་
འབལེ་ཆེད་བ ྩོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་དའུང་རང་དབང་ཐྩོག་ནས་
འགུྲལ་བཞུད་བྱདེ་ཆྩོག་གམ། ཉྱི་མ་བཀ་ཤྱིས་ལ་རང་གྱི་སླ ྩོབ་
མ་ཚྩོར་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་ཡྩོད་
དམ། ད་ེདག་དྱི་བ་ཞྱིག་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནམ་
ཐང་ལ་ྔདང་གནམ་གུྲའྱི་འགུྲལ་ལམ་ ༩༢ བསུྐན་སྐ ྩོར་དང་།  
མཁའ་དབྱྱིངས་འགུྲལ་ལམ་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་
ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་གནམ་གུྲའང་འཕུར་སྐྩོད་ཆྩོག་སྐ ྩོར་
དང་།  ཕྩོགས་མཚྱུངས་གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁྩོར་འབབ་
ཚྱུགས་སྩོགས་ཡྩོད་པ་བཤད་འདགུ  འྩོན་ཀང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
མཐུན་རྐྱནེ་ད་ེདག་རང་དབང་ཐྩོག་ནས་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཐུབ་
བམ།  གཞྱི་རའྱི་དྱི་བ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་
པས་བྩོད་མྱི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའྱི་
ལན་འདབེས་ངསེ་པར་ཞུ་དགྩོས་པ་རེད།
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༤ པ་ཡྩོལ་ཙམ་ལ་བྩོད་མདྩོ་སདྨ་རྔ་བ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚྩོ་དང་
ཐག་ཉའེྱི་གྲྩོང་བར་ནས་རང་ལྩོ་ ༢༤ ཙམ་ལ་སྩོན་པའྱི་བ ྩོད་
མྱི ་ཡྩོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱིན་པའྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡྩོད།  
བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐྩོབ་ལས་འགུལ་བ་བ ྩོད་མྱི ་བཀ་ཤྱིས་
དབང་ཕྱུག་ད་དངུ་ཡང་བཙྩོན་ཁང་ནང་ཡྩོད།  ཉ་ེཆར་ཀྱིརྱི་
དགྩོན་པའྱི་གྲྲྭ་བསྩོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས་བྩོད་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་སུང་སྐྩོབ་དགྩོས་པའྱི་ལས་འགུལ་བརམས་པར་བརནེ་
འཛྱིན་བཟུང་བཙྩོན་འཇུག་བྱས་ཡྩོད།  བྩོད་མྱི ་བ་ླསུྤལ་མཐྩོ་
གྲས་མཁན་པྩོ་འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚྩོགས་དམ་པ་མཆྩོག་དང་།  
སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ དམ་པ་མཆྩོག་ལ་ྟ
བུ་བ ྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གུས་བཀུར་དང་དད་མྩོས་ཤུགས་
ཆེ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་བ་ླསུྤལ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་འྩོག་མནར་གཅྩོད་བཏང་མཐར་འདས་གྲྩོངས་སུ་
གྱུར་ཡྩོད་པ་རེད། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བ ྩོད་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་ ༡༥༤ རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རྩོལ་རྔམ་ས ྩོན་བྱས་ཡྩོད།  གནས་

སངས་ཛ་དག་པྩོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྩོད་བཞྱིན་ད་ུབ ྩོད་རང་སྐྩོང་
ལྗ ྩོངས་ཀྱི་འགྩོ་གཙྩོ ་མཐྩོ་ཤྩོས་གྲས་ཡྱི ན་པ་ཝུ་ཡྱི ང་ཇེ་Wu 
Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷ Qizhala ཟརེ་བ་ཁྩོ་པས་བ ྩོད་
ནང་བད་ེསྐྱིད་ཡྩོད་ཚྱུལ་ལྷ་སུྒང་ད་ེའད་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཕྩོད་
དམ།  ད་ེལརྟ་དངྩོས་འབལེ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོས་
བ ྩོད་ནང་ད་ུརང་དབང་ཐྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་ར ྩོག་ཞྱིབ་ཚྩོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་
འགྩོད་པ། གཞུང་འབལེ་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི་སྩོགས་བཏང་ནས་
དངྩོས་ཐྩོག་བདནེ་འཚྩོལ་བྱདེ་བཅྱུག་དགྩོས་ཀང་ད་ེལརྟ་བྱས་
མ་བཅྱུག་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད།
རང་དབང་ཁང་པའྱི་སནྙ་ཐྩོ་བཏྩོན་པའྱི་ནང་ད།ུ  འཛམ་གླྱིང་
ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཆེ་ཤྩོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ེབ ྩོད་ཡྱིན་པ་བཀྩོད་
ཡྩོད།  དརེ་བརནེ་ཝུ་ཡྱིང་ཇ་ེ Wu Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་
ལ་ྷ Qizhala གཉྱིས་ནས་རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས་ཡྩོད་
ཚྱུལ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གྩོ་དགྩོས། 
མཐའ་དྩོན། རྒྱ་གར་གསར་ལས་ཁང་ནས་ཀང་ག་ླཡྩོད་དྱིལ་
བསྒགས་ཡྱིན་མྱིན་གང་ལརྟ་ཀང་། མ་འྩོངས་པར་ཆེད་རྩོམ་
ད་ེརྱིགས་གསར་ཤྩོག་ནང་འདྩོན་སབྐས་ངསེ་པར་ཡྱིད་གཟབ་
གནང་གལ་ཆེ།  གལ་ཏ་ེགཡམ་རྒྱྱུགས་བྱས་ཚེ་ཆེས་གདགུ་
རྱུབ་ཆེ་བའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་གཅྱིག་བསྡསུ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་
རྒྱ་གར་ལ་མཚྩོན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡང་ཡང་
ཁྱིམས་འགལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་རེད།  ད་ེལ་ྟ
བུའྱི་གཅྱིག་བསྡསུ་དབང་འཛྱིན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་
ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་མ་སྱིད་པའྱི་ངསེ་པ་ག་ལ་ཡྩོད།
གྩོང་རྩོམ་ད་ེནྱི་དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེ་དང་བྩོད་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཉམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་ཨརཱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྩོ་

ལགས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་

ཡྱིན་པའྱི་ངསེ་པ་མེད།  ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་བྩོད་སྒྱུར་ཞུས། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པའོྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐ ྩོང་
ཚྩོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ 
བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚྩོགས་ཁང་
གསར་པའྱི་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་
པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་ཉྱིན་
དང་པ ྩོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོར་འཁྩོན་རྱིགས་བསན་པའྱི་མངའ་
བདག་སྐབས་མགྩོན་གྩོང་མ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། 
འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག  ཞྭ་དཀར་བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི་
ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་
བདག་སྐབས་མགྩོན་འབྱི་གུང་ཆེ་ཚང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག སུྒབ་
བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྐབས་ར་ེགྩོ་ཤྱི་མཚྱུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླཆེན་སྐ་ུཚབ་སུྤལ་སྐ་ུཆྩོས་
དར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་
སྐབས་མགྩོན་འབུག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་མཁན་པ ྩོ་ངསེ་
ད ྩོན་བསན་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག 
སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སག་ལུང་ཞབས་སུྤལ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་ར་ེསག་ལུང་མ་སུྤལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག  ཇྩོ་ནང་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེཇྩོ་ནང་
རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག མཚྱུངས་མེད་བ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག་
རྣམ་པ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ། སྱིད་
སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙྩོ་
རྣམ་པ། བཙན་བྱྩོལ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྱིས་མེད་བ ྩོད་ཀྱི་
གདན་ས་ཆེ་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་མཁན་
པྩོ་རྣམ་པ།  སྣ་ེའཛྱིན་སླ ྩོབ་དཔྩོན། འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ། རྱིས་མེད་བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་
ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀར་དག་ེ
ལེགས་མཆྩོག་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན།
རང་ཅག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་སྩོགས་སུ་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུགར་
དགྩོས་བྱྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་སྤྱི་དང་བྱ་ེབག་བཅས་པ་ཉམས་པ་སརླ་གསྩོ་དང་མྱི ་ཉམས་

རྒྱྱུན་འཛྱིན། དསུ་བསནུ་བསན་པའྱི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
ཐབས་གང་དགའྱི་སྐ ྩོར་དགྩོངས་བསྡརུ་སདླ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཁག་དང་གཡུང་དུང་བ ྩོན་བཅས་ཀྱི་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པ་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཆྩོས་ཚྩོགས་
རྒྱས་བསྡསུ་ཅྱི་རྱིགས་ཐངེས་མང་ཚྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་།  ད་
ལམ་གྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་འདྱི་བཞྱིན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆྩོས་ཚྩོགས་
ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆགས་འདགུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
གྲངས་ཆའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་བསྡསུ་ཙམ་ཞུ་དགྩོས་ཆགས་
འདགུ 
འདས་པའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་རྣམས་ནང་ལ་ནང་ཁུལ་སྩོ་སྩོར་ངྩོ་བ ྩོ་
ཅྱུང་ཟད་མྱི་འད་བ་བཞུགས་མྩོལ་ཚྩོགས་འད་ུདང་། ཚྩོགས་
འད་ུཧག་བསྡསུ། ཚྩོགས་འད་ུརྒྱས་འཛྩོམས།  ཚྩོགས་ཆེན། 
དམྱིགས་བསལ་ལནྷ་ཚྩོགས་བཅས་བྱྱུང་འདགུ་པ་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༨ ལྩོར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་དང་སྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པ་བཅྱུ་གཉྱིས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ལནྷ་
ཚྩོགས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་བསྐངས་འདགུ་པ་ད་ེཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
སྤྱིའྱི་འགྲྩོའྱི་གྲངས་ཁྩོངས་སུ་མ་བརྱི་བར་ཟུར་ད་ུབཞག་གནང་
འདགུ་ཀང་ལནྷ་ཚྩོགས་དའེྱི་དགྩོས་ད ྩོན་དང་ཚྩོགས་མྱི། གྲྩོས་
གཞྱི་བཅས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཆྩོས་ཚྩོགས་གལ་གནད་ཅན་

ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་འདགུ་པས་ཆྩོས་ཚྩོགས་སྤྱི་འགྲྩོའྱི་གྲངས་ཁྩོངས་
སུ་འཇུག་དགྩོས་མཐྩོང་བ་ལརྟ་བཅྱུག་པ་ལ་བརནེ་ནས་ད་ལའྟྱི་
ཆྩོས་ཚྩོགས་འདྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆགས་པ་
ཞྱིག་རེད་འདགུ ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ད་ལམ་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་མཚན་བྱང་ལའང་འགྱུར་
བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གཏྩོང་དགྩོས་བྱྱུང་སྩོང་།  དརེ་གཙྩོ་བ ྩོ་དངེ་
སང་གྱི་འགྲྩོ་ལུགས་སྤྱི་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གནད་འགག་
གཉྱིས་ཡྩོད། ཆྩོས་ཚྩོགས་ས་ྔམ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་རྩོད་ཚྱིག་ལརྟ་
བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཅས་བཀྩོད་ཚེ་བ ྩོད་ནས་
ཚྩོགས་མྱི ་གདན་ཞུ་བྱ་ཐབས་དཀའ་བས་ཅྱུང་ཟད་ཁྱབ་ཆེ་
བའྱི་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་དང་། ཡང་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བརྒྱད་
པ་ནས་མན་ཆད་ཀྱི་རྩོད་ཚྱིག་ལརྟ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་
བཞྱི་དང་གཡུང་དུང་བ ྩོན་བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཞསེ་བཀྩོད་ཚེ་
གྩོང་གྱི་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་སྐྩོན་ཡྩོད་མུས་ཐྩོག བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
གཞན་ཁག་གཅྱིག་ལ་མྱི ་ཁྱབ་པའྱི་སྐྩོན་ཆ་ཡྩོད་པར་བརནེ།  
བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཞསེ་བཀྩོད་ན་གྩོང་གྱི་སྐྩོན་
ཆ་ད་ེགཉྱིས་ཡྩོང་གཞྱི་ཆྱུང་བའྱི་སངྒ་ལ་རང་རེའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་སངས་དང་འཚམས་པས་མཚན་བྱང་འགྱུར་བཀྩོད་
བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བཤད་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
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སྩོགས་གསུངས།
སྤྱིར་ཐངེས་འདྱིར་ཆྩོས་ཚྩོགས་སུ་མགྲྩོན་འབྩོད་ཞུས་པ་སྔ་
འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ ༢༦ 
དང་། བཀའ་བརྒྱྱུད་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
གྲངས་ ༢༤ ས་སྐའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༢༢ དག་ེལུགས་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༣༠ གཡུང་དུང་བ ྩོན་གྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༡༡ རྒྱལ་བ་ཇྩོ་ནང་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༤ བྩོ་ད ྩོང་དང་བུ་ལུགས། ཞྱི་བྱདེ་པ་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་
སྐ་ུཚབ་རེ་རེ་བརྱིས་གྲངས་ ༣ རྱིས་མེད་དགྩོན་སྡའེྱི་སྐ་ུཚབ་

གྲངས་ ༡ བཙྱུན་དགྩོན་
ཁག་བཅྱུ་གཉྱིས་ནས་སྐ་ུཚབ་
བཙྱུན་མ་གྲངས་ ༡༦ ཧྱི་
མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི་རྒྱྱུད་ནས་བ་ླསུྤལ་
དང་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ ༡༢ 
ད་ེབཞྱིན་དམྱི གས་བསལ་
ཚྩོགས་བཅར་བ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག ་འཛུགས་ཀྱི ་འབ ེལ ་
ཡྩོད་མཛད་གཙྩོ། ལས་
ཟུར་གྲངས་ ༡༧ བཅས་
ཁྱྩོན་བསྡ ྩོམས་བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་
ཚྩོགས་མྱི་ ༡༦༦ མགྲྩོན་

འབྩོད་ཞུས་ཡྩོད་འདགུ་ཀང་དངྩོས་སུ་ཚྩོགས་བཅར་གནང་
མཁན། ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
གྲངས་ ༡༡ བཀའ་བརྒྱྱུད་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
གྲངས་ ༡༤ ས་སྐའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༡༣ དག་ེལུགས་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་
༢༨ གཡུང་དུང་བ ྩོན་གྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༦  རྒྱལ་བ་ཇྩོ་ནང་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དང་དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ 
༤ བྩོ་ད ྩོང་དང་བུ་ལུགས། ཞྱི་བྱདེ་པ་བཅས་ཀྱི་བ་ླསུྤལ་དང་
དགྩོན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་ ༣ རྱིས་མེད་དགྩོན་སྡའེྱི་སྐ་ུཚབ་

གྲངས་ ༡ བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་བཅྱུ་གཉྱིས་ནས་སྐ་ུཚབ་བཙྱུན་
མ་གྲངས་ ༡༤ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི་རྒྱྱུད་ནས་བ་ླསུྤལ་དང་སྐ་ུཚབ་
གྲངས་ ༨ དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་བཅར་བ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འབལེ་ཡྩོད་མཛད་གཙྩོ། ལས་ཟུར་གྲངས་ ༡༣ 
བཅས་ཁྱྩོན་བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་མྱི་གྲངས་ ༡༡༧ དངྩོས་སུ་
ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ཚྩོགས་ས་ྔ
མ་ནས་ད་ལའྟྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་བར་བསན་བདག་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་
དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་ད་ུགཤེགས་པ་མཁན་ཁག་གཅྱིག་ས།ེ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ནང་ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་སག་ལུང་
ར་ེསུྤལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་ད་ུགཤེགས་
པ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ ༡༠༣ ར་ེ
བཙྱུན་བླ ྩོ་བཟང་བསན་འཛྱིན་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་ད་ུ
གཤེགས་པ།  ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ནང་སནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༣ 
ལུང་ར ྩོགས་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་ད་ུ
གཤེགས་པ་དང་། ན་ནྱིང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་ས་ྔའགྱུར་
རྙྱིང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁྱི་ཐྩོག་བདནུ་པ་ཀཿཐྩོག་དག་ེར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
འགྱུར་མེད་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་གཞན་
དྩོན་ད་ུགཤེགས་པར་བརནེ།  ཁྩོང་རྣམ་པའྱི་བསན་དང་འགྲྩོ་
བའྱི་མཛད་པ་གང་དང་གང་བྱྱུང་བ་ད་ེདག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་ཞུས་རསེ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་ཆེན་དང་འབལེ་
བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་།  ད་ེནས་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པས་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡྩོད་འདགུ 
སྔ་ད ྩོ་གསྩོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་རསེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཞྱི ་ལ་ཆ་
བགྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་གནད་ད ྩོན་ཐད་གྩོ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་།  ཕདེ་ཡྩོལ་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་ཀང་
སྤལེ་འཆར་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་གཏན་འབབེས་
བྱྱུང་བའྱི་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལགྷ་
པའྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༣།༣༠ ཐྩོག་ཕྱི་དྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་
དན་རནེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་
བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་། ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀར་
དག་ེལེགས་མཆྩོག  ཆྩོས་རྱིག་དུང་ཆེ་ལུང་ར ྩོགས་ལགས་
བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག  བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་
བཞྱི་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་གཏན་འབབེས་བྱྱུང་བའྱི་
ཐྩོག་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རསེ་གསར་འགྩོད་
པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡྩོད། 
དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད། 
སྔ ྩོན་གླངེ་། 
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ ནས་བཟུང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་
མང་པྩོས་གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སབྐས། 
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་ལམ་སྩོལ་སརྔ་ལམ་བཞྱིན་རྒྱྱུན་སྐྩོང་
དགྩོས་དང་མྱི ་དགྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་རེད་ཅསེ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་༢༠༡༡ 
ལྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་
འཕགས་ཡུལ་ད་ྷརམ་ས་ལར་བསྐངས་པའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐྩོག་
གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་ལ་གལ་ཆེའྱི་བཀའ་
ཡྱིག་ཅྱིག་ཆེད་སྩྩོལ་མཛད་ཡྩོད་པར། ཆྩོས་ཚྩོགས་དའེྱི་སངེ་
ནས་བཀའ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ད ྩོན་ལ་སྤྱི་མྩོས་ཀྱིས་ངྩོས་ལེན་རྒྱབ་
སྐྩོར་ཞུས་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་༥ ཅན་ཞྱིག་ཀང་སྣ ྩོལ་
འཇྩོག་བྱྱུང་ཡྩོད་ན། ད་ཆ་བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་ཁྱིམས་འཕརེ་ཡྱིག་
ཆ་བཟྩོ་འཇྩོག་བྱ་གལ་ཆེ་བ་ལརྟ། ད་ལམ་ཆྩོས་ཚྩོགས་འདྱིའྱི་
སངེ་ནས་ད་ེའབལེ་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་ཅྱིག་སྣ ྩོལ་འཇྩོག་
བྱ་རྒྱྱུ ་དསུ་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོར་མཐྩོང་།
གྲྩོས་ཆྩོད།  
༡༽ ས་ྔམའྱི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་དང་གདལུ་བྱ་འདལུ་
བྱདེ་ཀྱི་རནེ་འབལེ་གྱི་དབང་གྱིས་འཕགས་མཆྩོག་འཇྱིག་རནེ་

དབང་ཕྱུག་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རྩོལ་བ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རྱིམ་
པ་དང་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ནམ་ཡང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་དང་། 
ཁྱད་པར་བ ྩོད་གངས་ཅན་གྱི་སྐ་ེའགྲྩོ་རྣམས་གཉན་འཕྲང་གྱི་
འགག་ཆེན་ལ་ཐུག་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི་ཡང་སུྤལ་ལམ་ལུགས་སྔར་མུས་བཞྱིན་རྒྱྱུ ན་གནས་
ངསེ་པར་དགྩོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མུ་མཐུད་ངསེ་འབྱྩོན་དགྩོས་པ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་
བཅྩོས་མྱིན་མངྩོན་འདྩོད་ཡྱིན་པར་བརནེ། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ད་ེད ྩོན་གསྩོལ་འདབེས་ར་ེ
གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱྱུ ། 
༢༽ ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཡང་
སྱིད་ཕབེས་ཕྩོགས་ཐག་གཅྩོད་གནང་རྒྱྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡྩོངས་
རྩོགས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞྱི ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡྩོད་པ་ལས། 
གཞན་སྱིད་གཞུང་སྩོགས་སུ་ལའང་མེད། གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ད ྩོན་
གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སུྤལ་ངྩོས་
འཛྱིན་དང་འདམེས་སུྒག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ཡང་སུྤལ་དརེ་བ ྩོད་
མྱི ་རྣམས་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་དང་དད་མྩོས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན།  

༣༽ ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་
ཕྩོགས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཡང་དག་
ལ་བརནེ་ཅྱིང་། མྱི་ལྩོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་སྔ ྩོན་ནས་བྱྱུང་
བའྱི་བ ྩོད་ལུགས་ནང་བསན་གྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སྩོལ་
ད་ལྟའྱི་བར་རྒྱྱུ ད་འཛྱིན་ལག་ལེན་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱི ན་
པའྱི་བྱདེ་ཐབས་ད་ེཉྱིད་ལ་བརནེ་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་
བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མྩོས་གྲྩོས་ཆྩོད་ད།ུ བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ 
༡༤ པའྱི་དབུ་བཞུགས་བ་ླཆེན་རྣམ་བ་དང་། ཚྩོགས་འཐུས་
ཡྩོངས་ནས། བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༦ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༧ ལ། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གཟུངས་
སགྔས་མ་ཎྱི་ཡྱིག་དུག་གྱི་ལགྗས་ལུང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུཝྱི་ཏྱི་ནམ་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ ྩོ་མྩོ་
མྱི ་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་གཟུངས་སགྔས་མ་ཎྱི་ཡྱིག་དུག་གྱི་ལགྗས་ལུང་སྩལ་དྩོན། 
ཨ། ཨུ། མ། ཡྱི ་ག་ེགསུམ་ཡྩོད། ད་ེགསུམ་གྱིས་ལུས་ངག་
ཡྱིད་གསུམ་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཟག་ཟརེ་བ་ད་ེལུས་ངག་
ཡྱིད་གསུམ་ལ་བརནེ་ནས་བཏགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཟརེ་བ་རེད། ཝྱི་

ཏྱི་ནམ་ལུས་པ ྩོར་བརནེ་པར་བརནེ་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་གྱི་མྱི ་རེད་ཅསེ་
ཟརེ་བ་རེད།  ངྩོས་རང་བ ྩོད་པ་རེད། བྩོད་པའྱི་ལུས་ལ་བརནེ་
པ་དརེ་བ ྩོད་པ་ཟརེ་བ་རེད། དརེ་བརནེ་ངའམ་གང་ཟག་ཟརེ་
བའྱི་གང་ལ་བརནེ་ནས་བཏགས་པའྱི་གཞྱི་འདྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་པྩོ་ད་ེརེད།  ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དང་། ལགྷ་པར་
ཡྱིད་ཀྱི་སངེ་ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་གཞན་དབང་ད་ུགྱུར་བ་ད་ེ
སྱིད་ད་ུཁྩོར་བ་པ་ཟརེ་བ་རེད། ཉ ྩོན་མྩོངས་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་
ནས་སངྤས་པའྱི་རསེ་སུ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ཟརེ་བ་རེད།  བྱང་

ཆྱུབ་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་ཡྩོད་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གམ་
བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཟརེ་བ་རེད།
དརེ་བརནེ་མ་དག་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱི ད་གསུམ་པ ྩོ་ད་ེལམ་
བསྒ ྩོམས་ནས་དག་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་འགྱུར་ཡག་ལ་
མ་ཎྱི་པདྨ་ེརེད། མ་ཎྱིས་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། 
པདྨསེ་ས ྩོང་ཉྱིད་ར ྩོགས་པའྱི་རནེ་འབྱྱུང་གྱི་ལ་ྟབ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། 
ཧཱུྃ་ཟརེ་བས་ད་ེཉྱིད་དབྱརེ་མྱི་ཕ་ེབ་མཚྩོན། ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་
པའྱི་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐབས་བཤད་ཀྱི་
ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་
ཟུང་ད་ུའབལེ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མཐར་མ་དག་
པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་པ ྩོ་ད་ེའགྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་ུ
གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཆགས་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཨྩོཾ ་མ་ཎྱི་པདྨ་ེ
ཧཱུྃ་ཟརེ་བའྱི་ད ྩོན་འདྱི་རེད།  ཁྱདེ་ཚྩོས་མ་ཎྱི་གསྩོག་སབྐས་
གཙྩོ་བ ྩོ་ས ྩོང་ཉྱིད་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་དརེ་གང་ཐུབ་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། དའེྱི་ལམ་ནས་མ་ཎྱི་བགྲངས་པ་ཡྱིན་
ན་ད ྩོན་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།  ད་ེམྱིན་ན་ེཙྩོས་ཀང་
མ་ཎྱི་བཏྩོན་པ་རེད། ས་ྔམྩོ་ངྩོས་རང་ལ་ྷསར་ཡྩོད་སབྐས་ན་ེཙྩོ་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དསེ་མ་ཎྱི་ཡག་པ ྩོ་བཏྩོན་པ་རེད།  འྩོན་ཀང་ད ྩོན་
དག་ཤེས་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ །
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བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་བ་ླཆེན་རྣམ་པའྱི་སྐ་ུཚབ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྱིན་གུང་
གསྩོལ་ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་གྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་འཁྩོན་རྱིགས་བསན་
པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་མགྩོན་གྩོང་མ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་དང་། འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་
ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  ཞྭ་དཀར་བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་སྐབས་
ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་
པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་མགྩོན་འབྱི་གུང་ཆེ་ཚང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་
ཀར་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྐབས་ར་ེགྩོ་ཤྱི་མཚྱུར་ཕུ་
རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླཆེན་སྐ་ུཚབ་
སུྤལ་སྐ་ུཆྩོས་དར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་
མངའ་བདག་སྐབས་མགྩོན་འབུག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་
མཁན་པྩོ་ངསེ་ད ྩོན་བསན་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  ཇྩོ་ནང་
བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེཇྩོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག  ཤར་བྱང་ཆྩོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས།  ལ་དགྭས་ཁྱིག་
ར་ེདགྩོན་ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་གླྱིང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ངག་
དབང་བྱམས་པ་བསན་འཛྱིན་མཆྩོག་སྩོགས་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཉྱིན་གུང་གསྩོལ་
ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕབེས་འབྱྩོར་བྱྱུང་

མཚམས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་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་
རསེ་གསྩོལ་ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་འདགུ
སྤྱིར་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་རྡ་ས་

གངས་སྐྱིད་ཚྩོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་བཙན་བྱྩོལ་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པར་ཕབེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
འདགུ་པ་བཅས། 
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བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཐྩོག་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་བ་ླཆེན་
རྣམ་པའྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྙྱིང་བསྡསུ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི ་པའྱི་ཐྩོག་འཁྩོན་རྱིགས་
བསན་པའྱི་མངའ་བདག་ས་སྐ་ཁྱི་འཛྱིན་རཏྣ་བཛྲ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། དག་ེའདནུ་པ་ཚྩོ་དགྩོན་པའྱི་ནང་ལ་
བཞུགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྨྩོད་མེད་
རེད། ལགྷཔར་ད་ུསླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་དགྩོས་པ་ད་ེབས་གལ་ཆེ། 
འྩོན་ཀང་དསུ་སབྐས་གཉན་འཕྲང་ཅན་འདྱི་འད་ཞྱིག་སབྐས་
དགེ་འདནུ་པ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དགྩོན་པའྱི་ནང་བཞུགས་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སངས་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ  དརེ་བརནེ་ཐབས་ལམ་
ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཐྩོག་ནས་ད་ེའགྩོག་ཐབས་སམ་ཡང་ན་ཉུང་ད་ུ
གཏྩོང་ཐབས་ཐྩོག་ལ་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་དགྩོས་པ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་འདགུ  སྤྱིར་དགྩོན་པའྱི་ནང་དག་ེའདནུ་
པ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ལ་རག་ལས་
ཡྩོད། 
འྩོན་ཡང་སབྐས་རེ་ཕ་མ་ཚྩོས་ཁྱྱིམ་ད་ུདཀའ་ངལ་འཕྲད་སབྐས་
དག་ེའདནུ་པ་ཚྩོ་དགྩོན་པ་ནས་འཐནེ་ནས་ཁྱྱིམ་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་
ད་ུབཅྱུག་པ་ད་ེའདང་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས། ཁྱྱིམ་པའྱི་སླ ྩོབ་
གྲྲྭའྱི་ནང་དག་ེརན་ཕ་མའྱི་ཐུག་འཕྲད་བྱདེ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ་
དགྩོན་པ་ནས་དགེ་འདནུ་པའྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་མཁན་ཕ་མ་

ཚྩོ་དང་དགྩོན་པའྱི་ལས་སྣ་ེཕན་ཚྱུན་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཕན་ཚྱུན་
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་གྱི་གྩོ་སབྐས་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་སུྐན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན།  ད་ེབརྒྱྱུད་ཕ་མ་ཚྩོར་ཀང་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤད་ནས་ད་ེརྱིགས་
གང་ཉུང་ཡྩོང་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ། ཞསེ་སྩོགས་གསུངས། 
ཞྭ་སེར་བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ ༡༠༤ བླ ྩོ་བཟང་བསན་འཛྱིན་མཆྩོག་
གྱིས་གསུང་ད ྩོན།   ང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་བངླ་ད ྩོར་ཕྱིན་ཅྱི་མ་
ལྩོག་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་སརླ་གསྩོའྱི་
ད ྩོན་ད་ུསྒརེ་ལ་ནསུ་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཐམས་སྤྱི་ལ་སྤུངས་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚྩོ་བྱསེ་སྦྩོར་ཚང་མས་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་
བུ་གཅྱིག་གྱུར་ཐྩོག་ནས་ལས་དྩོན་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ན་ལས་ད ྩོན་
མཐའ་དག་འགུྲབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་གསུངས།
སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་ལུང་ར ྩོགས་ཟླ་བ་དར་
རྒྱས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན།  ད་ེསྔ ྩོན་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་
བྱྱུང་མྱྩོང་མེད་པའྱི་གངས་ཅན་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གུྲབ་མཐའ་
ཚང་མ་ལནྷ་གཅྱིག་ཏུ་འཛྩོམས་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་དང་ཕན་ཚྱུན་
དགྩོངས་ཚྱུལ་བར་ེལེན་ཐྩོག  དམ་ཚྱིག་འྩོ་ཆྱུ་གཅྱིག་སྒྱིལ་
དང་། ཕན་ཚྱུན་དག་སྣང་བཅྩོས་མྱིན་ད་ུའཕལེ་བ་ནྱི།  སྤྱི་

ན ྩོར་༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོ་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་རླབས་
ཆེན་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་དབུ་
ཁྱིད་འྩོག  ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་གྩོང་མ་
རྣམས་དང་རྱིས་མེད་སྐསེ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་
ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། 
མ་འྩོངས་པར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་ས ྩོན་གྱི་དགྩོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཤར་སྐྩོད་བྱ་
རྒྱྱུའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ ྩོ་ཡྩོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ད་ེན་རང་
རང་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གང་ཡྱིན་པ་དརེ་སླ ྩོབ་གཉརེ་དང་། ཉམས་
ལེན་སྩོགས་ལ་འབད་ད་ེརང་ལུགས་མྱི་ཉམས་གྩོང་འཕལེ་དང་
ཉམས་པ་སརླ་གསྩོ་གནང་བའྱི་ཐྩོག་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཞན་ལའང་
དག་སྣང་དང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཅསེ་སྩོགས་གསུངས། 
སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་མགྩོན་འབྱི་གུང་
ཆེ་ཚང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས། ང་ཚྩོ་རྐྱནེ་ཞྱིག་འྩོག་ནས་
བཙན་བྱྩོལ་ད་ུའབྱྩོར་ཡྩོད་ཀང་རྐྱེན་ངན་གྲྩོགས་ཤར་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཐྩོག་ནས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཛམ་བུ་གླྱིང་
ལ་དར་ཐུབ་ཡྩོད།  ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་ཁུག་ཁུག་གཅྱིག་ནང་ལུས་
ནས་ད་ེཙམ་མྱི་ཤེས་པ་མ་ཟད། བྩོད་པ་ཟརེ་བའྱི་མྱིང་ཙམ་
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ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། དངེ་སབྐས་བ ྩོད་པ་ཟརེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་
ནང་མྱི་ཤེས་མཁན་མེད། གྲྲྭ་པ་མཐྩོང་བ་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
ཟརེ་བ་རེད། དརེ་བརནེ་ད་ཆ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ད་ེའཛམ་གླྱིང་ཕྱིར་སླབེས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་
གྱི་དབུ་འཛྱིན་རྣམ་པས་སྐ་ུངལ་ཁྱད་གསད་ཐྩོག་ནས་བསན་པ་
བཤད་སུྒབ་གཉྱིས་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་འགའ་ཤས་
ད་ཆ་མྱི་རབས་གཉྱིས་པའྱི་ཐྩོག་ཕབེས་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ཏུའང་བ ྩོད་པའམ་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ར་བ་ཚྱུགས་
ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་
གསུངས།
སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་ར་ེགྩོ་ཤཱྱི་མཚྱུར་ཕུ་རྒྱལ་
ཚབ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས།  ལུགས་གཉྱིས་མཁྱནེ་པའྱི་
མངའ་བདག་ཚྩོས་མ་འྩོངས་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆེན་པ ྩོར་བརྱི་གནང་བ་རེད།  འབྱྱུང་འགྱུར་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕྲག་
ས ྩོང་ཕྲག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་གུྲབ་ཐྩོབ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་མ་འྩོངས་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སབས་བཟྩོ་ལ་ྟཇྱི་
འད་བཟྩོ་མྱིན་ང་ཚྩོའྱི་ལག་ཏུ་ཡྩོད་པ་གསུངས་ཡྩོད། འདས་
པ་སྩོང་ཚར་བ་ཡྱིན་སབས་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།  མ་
འྩོངས་པ་གང་བྱས་མྱིན་ད་ལ་ྟདབང་ཆ་ཡྩོད་པ་གསུངས་ཡྩོད། 
ད་ལ་ྟགྲ་ཡག་པྩོ་བསྒྱིགས། བངླ་ད ྩོར་ཡག་པྩོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
མ་འྩོངས་པར་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད། ད་ལ་ྟབསམ་བླ ྩོ་རྒྱ་ཆེན་
པ ྩོ་བཏང་མ་ཐུབ།  བསམ་བླ ྩོ་མྱིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་བྱས། གྲ་
ཡག་པྩོ་བསྒྱིགས་མ་ཐུབ་ཚེ་མ་འྩོངས་པར་བར་ཆད་སྩོགས་ལ་
བརནེ་ནས་བསམ་དྩོན་མ་བསུྒབ་པ་ད་ེརྱིགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།
༸སྐུ་མདནུ་ཡྱི ད་བཞྱིན་ན ྩོར་བུས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ང་
ཚྩོས་ཚྩོགས་འད་ུཚྩོགས་པ་རེད།  བྩོད་ཀྱི་གུྲབ་ཐྩོབ་གྩོང་
མས་གསུངས་པ་ལརྟ་མ་འྩོངས་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུད་ལ་ྟནས་བསམ་
བླ ྩོ་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་རེད། བསན་པ་ཡུན་རྱིང་ད་ུ
གནས་དགྩོས་པ་རེད།  ༸སྐ་ུམདནུ་ཡྱིད་བཞྱིན་ན ྩོར་བུའྱི་
མཛད་འཕྲྱིན་ཡུན་རྱིང་ད་ུགནས་དགྩོས་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
གསུངས།
ས་ྔའགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་བ་ླཆེན་སྐུ་ཚབ་སུྤལ་སྐུ་ཆྩོས་དར་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱིས།  ཚྩོགས་འད་ུའཚྩོགས་པའྱི་སབྐས་དསུ་ཚྩོད་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་རེད་འདགུ འྩོན་ཀང་དགྩོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་
སྐ་ུཚབ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡྩོད།  ད་ེདག་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་འཛྱིན་

སྐྩོང་གནང་སབྐས་དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད།   སྤྱིར་
བཏང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཚྩོགས་འད་ུསྩོ་སྩོའྱི་ནང་ཁ་གསལ་
དྩོན་བསྡསུ་ཐྩོག་ནས་བཤད་དགྩོས་པ་མ་ཟད། དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་སེལ་ཐབས་སྐ ྩོར་ལའང་གསུངས་དགྩོས་པ་རེད། ད་ེ
མྱིན་ཚྩོགས་འདའུྱི་སབྐས་དཀའ་ངལ་རྒྱས་ཐག་ཆྩོད་བཤད། 
དཀའ་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་གསལ་བཏྩོན་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད་ཚེ་ཚྩོགས་འད་ུགྲྩོལ་རསེ་གུྲབ་འབས་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་བཏྩོན་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཚེ་ཚྩོགས་
འདརུ་བཅར་ནས་ཕན་ཐྩོགས་མ་བྱྱུང་བ་རེད། འདྱིར་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ངྩོས་ནས་ཞལ་ལག་སྩོགས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་
ནས་གྩོ་སྒྱིག་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚྱུད་གནང་འདགུ  ཚྩོགས་འདའུྱི་
སབྐས་དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་དགྩོངས་འཆར་
རྣམས་ལ་དགྩོན་སྡ་ེརང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་འགན་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་
མྱིན་པ་དང་།  ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དགྩོངས་
འཆར་རྣམས་ཚྱིག་ཐྩོ་བཀྩོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ལུས་པར། མཇུག་
སྐྩོང་ལག་བསར་ཆེད་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་ཚེ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོང་ངསེ། ཞསེ་གསུངས།
སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་མགྩོན་འབུག་
ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐ་ུཚབ་མཁན་པྩོ་ངསེ་ད ྩོན་བསན་འཛྱིན་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས། སྩོ་སྩོའྱི་ཐུན་མྱིན་གཞུང་དང་མན་ངག་
ད་ེདག་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མའྱི་བ་ླམ་བསནེ་ནས་ཞུ་དགྩོས་པ་ལ་ྟ
བུ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེལརྟ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཉམས་
བཞསེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་
དངེ་སབྐས་དསུ་ཚྩོད་ཀྱིས་རྐྱནེ་པས་ད་ེལརྟ་མ་ཐུབ་ནའང་རང་
རང་སྩོ་སྩོའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེལ་ཐུན་མྱིན་གཞུང་གྱི་བཤད་པ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་འདགུ  སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་
བསལ་མཐྩོང་བ་བརྒྱྱུད་པའྱི་མན་ངག་ད་ེའད་ཞྱིག་འདགུ  ད་ེ
མཚྱུངས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཞན་ལའང་ད་ེལ་ྟབུ་ཡྩོད་རེད་བསམ་པ་
དན་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡག་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ཆྩོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་
རྣམས་ཡྩོངས་རྩོགས་བདག་ལ་ྟབུ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞྱིག་གྱིས་
ར ྩོགས་པར་དཀའ་ཡང་། རང་གྱིས་ཅྱི་ནསུ་ཉམས་ལེན་ཚྱུལ་
བཞྱིན་ཡྩོང་ཐབས་ལ་འབད་ཚེ་བ་ླམ་མཉསེ་པའྱི་མཆྩོད་པ་ཟརེ་
ནའང་འད།  སྐ་ུཚེ་བརན་པའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཟརེ་ནའང་ད་ེརང་
གྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གྱི་རེད།  ཅསེ་སྩོགས་གསུངས།

སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སག་ལུང་ཞབས་སུྤལ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་ར་ེསག་ལུང་མ་སུྤལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས། དགྩོན་པ་དང་བ་ླམ། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཅས་ཀྱི་
ཕན་ཚྱུན་དབར་འབལེ་བ་བཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཇྱི་
འད་ཞྱིག་དགྩོས་སྐ ྩོར་གྱི་ཐྩོག་ལ་དགྩོངས་འཆར་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་
དགྩོས་རྒྱྱུར་དགྩོངས་པ་བཞསེ་དགྩོས། དགྩོངས་འཆར་ཕབེས་
པ་ཙམ་མ་ཟད། དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགྩོས་པ་ནྱི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་རེད།  སྩོ་སྩོའྱི་ར་བའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཐྩོག་
སྩོ་སྩོས་སྦང་བརྩོན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་། བཤད་སུྒབ་ལས་
གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་འཛྱིན་སྐྩོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་གྱི་རེད། 
འྩོན་ཀང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཞན་རྣམས་ལ་གལ་ཆེར་མ་བརྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་མ་འགྲྱིག་པ་རེད། 
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཕན་ཚྱུན་ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་ལ་སྦང་བརྩོན་གནང་
དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེདགྩོན་
སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོས་བསུྐན་དགྩོས་པ་དང་། ད་ེ
རྱིང་ཆྩོགས་ཚྩོགས་སབྐས་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོའྱི་དབུ་
ཁྱིད་བ་ླཆེན་རྣམས་ལནྷ་འཛྩོམས་ཀྱིས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཁ་ཕྩོགས་
ས ྩོན་དགྩོས། གནས་ཚྱུལ་ད་ེལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྱིན། 
ཇྩོ་ནང་བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེཇྩོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས།  ༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་ཕྱིར་ང་ཚྩོ ་སྤྱི་སྒརེ་ཚང་མས་
ཞབས་བརན་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། འྩོན་
ཀང་བླ་མ་མཉསེ་པའྱི་མཆྩོད་པ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་སུྒབ་པའྱི་མཆྩོད་
པ་རེད།  བ་ླམའྱི་སྐ་ུཚེ་བརན་པ་དའེང་སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་
ལ་རག་ལས་ཡྩོད། མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་ན་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བཞུགས་རྒྱྱུ ་དང་ཕན་ཐྩོགས་
མེད་ཚེ་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རྱིང་བཞུགས་ཀང་དགྩོས་པ་ཆེར་མེད་པའྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།   བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཡྩོངས་སུ་
རྩོགས་པ་བསུྒབས་ཟརེ་བ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ ྩོ་རེད། 
འྩོན་ཀང་རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་གང་ནསུ་པ་གང་
ཡྩོད་ཐྩོག་བཀའ་དགྩོངས་བསུྒབ་ཐབས་ལ་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ཀས་འབད་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
གསུངས།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པའོྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 12

བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༤ པའྱི་དབུ་བཞུགས་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་། ཚྩོགས་
ཞུགས་འཐུས་མྱི ་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་མྩོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གྲྩོས་གཞྱི་གྲྩོས་ཆྩོད།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ 
བར་དང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ནས ༢༩ བར་
ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་འཕགས་ཡུལ་ད་ྷརམ་ས་ལ་གངས་ཅན་སྐྱིད་
གཤྩོངས་ཚྩོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་
ཐངེས་ ༡༤ པ་བསྐངས་པའྱི་གྲྩོས་གཞྱི་དང་གྲྩོས་ཆྩོད་ཁག་
གཤམ་གསལ།
གྲྩོས་གཞྱི་ད ྩོན་ཚན་དང་པ ྩོ།
བ ྩོད་ཀྱི་དགྩོན་སྡ་ེརྣམས་སུ་དསུ་བསནུ་བཤད་སུྒབ་ཆྩོས་སྤྩོད་
རྒྱྱུན་འཛྱིན་དང་གྩོང་སྤལེ་གནང་ཕྩོགས་ཇྱི་དགའེྱི་སྐ ྩོར།
གྲྩོས་ཆྩོད།
༡། དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ད་ལ་ྟསླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གྲྲྭ་
བཙྱུན་གཞྩོན་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་གནས་ཀྱིས་བསབླ་པ་
མཐར་སྩོན་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་དང་
ཐབས་ལམ་གྲ་སྒྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༢། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
རྱིམ་པའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་དང་། ད་ལའྟྱི་བ ྩོད་ཀྱི་མྱི ་རབས་གསར་
པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་གྩོ་ར ྩོགས་གནས་ཚད་སྩོགས་ལ་ལྟ ྩོས་
ན་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་དམྱིགས་བསལ་མྱི ་སྐ་རྣམས་
ཀྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་ཆེད་ད ྩོན་ཕན་ལནྡ་པའྱི་གྩོ་སབྐས་
བསུྐན་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ལ་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་
གྩོ་ར ྩོགས་སརྔ་ལགྷ་སྤལེ་ཐབས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༣། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་
ཚྱུན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལ་ྟགུྲབ། ཆྩོས་འབྱྱུང་ལྩོ་རྒྱྱུས་
སྩོགས་བགྲྩོ་གླངེ་གང་མང་གནང་དགྩོས་པ་དང་། དམྱིགས་
བསལ་འཇང་དགུན་ཆྩོས་ལ་ྟབུ་ཆྩོས་ལུགས་སྩོ་སྩོར་རེས་སྐ ྩོར་
གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་དའེྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཟླ་རེ་ཙམ་སླ ྩོབ་
ཁྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་བགྲྩོ་གླངེ་དང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཐུབ་པ་
དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༤། དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་གྲྲྭ་
བཙྱུན་ན་གཞྩོན་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་མཁན་དག་ེརན་ཚྩོར་
དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་རན་འྩོས་སྦྩོང་ཚད་ལནྡ་སྤྩོད་

ཐབས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༥། རང་རེའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་། གཞུང་
ཆེན་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་རྣམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་
སྩོའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་། གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ངམ་འབལེ་
ཡྩོད་སྡ་ེཚན་ནས་གཞུང་འབལེ་ངྩོས་འཛྱི ན་ཡྩོད་པའྱི་ལག་
འཁྱརེ་འཐྩོབ་ཐབས་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་། དགྩོན་པ་སྩོ་སྩོའྱི་གྲྲྭ་
བཙྱུན་རྣམས་སྤུས་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་ཕྩོགས་
ཡྩོངས་ནས་ལག་བསར་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༦། རང་རེ་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྲྭ་
བཙྱུན་གཞྩོན་སྐསེ་རྣམས་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ཕུྲ་གུ་སྩོ་སྩོའྱི་
སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་རྱིགས་གྩོ་སྒྱིག་དང་། 
སབྐས་བསནུ་འཕྲ ྩོད་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་དགག་བྱ་མེད་པའྱི་
རདེ་རྱིགས་སྩོགས་གྩོ་སྒྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ །  སྤྱི་མྩོས།
༧། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ཆྩོས་པ་རྣམས་དབང་རྣ ྩོན་
ཆྩོས་ཀྱི་རསེ་འབང་བྱདེ་དགྩོས་ལ་སྩོང་། དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་
བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐྩོག་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསུམ་ཡ་མ་
བལ་བ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྒ ྩོམ་སུྒབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ
མཐུན་རྐྱནེ་བསུྐན་ཏ་ེནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་གནད་སྨྱིན་ཡྩོང་
ཐབས་དགྩོས་རྒྱྱུ །  སྤྱི་མྩོས།
༨། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་དག་
སྣང་དང་བརྱི་བཀུར་ཡྩོང་ཆེད་ཆྩོས་བྱདེ་མྱི ་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ས་
གནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་དགྩོན་སྡ་ེདང་། མྱི་མང་རྣམས་ལ་ཆྩོས་
ལུགས་ཀྱི་ཕྩོགས་རྱིས་མ་སྩོང་བའྱི་འགན་ངསེ་པར་ད་ུལེན་
དགྩོས་རྒྱྱུ །  སྤྱི་མྩོས།
༩། བྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་འཛྱིན་དང་དར་སྤལེ་ཡྩོང་
ཐབས་ཆེད་ས་གནས་དང་། མྱི་རྱིགས་སྩོ་སྩོའྱི་སདྐ་རྱིགས་
འད་མྱིན་ཐྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་བྱྱུང་ཚེ་དག་ེམཚན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༡༠། དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྲྭ་བཙྱུན་རྒྱྱུན་གནས་ཆེད་གཞྱི་རྱིམ་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་བཟུང་ནང་ཆྩོས་གྩོ་ར ྩོགས་སྤལེ་ཐབས་དང། དག་ེ
རན་ཚད་ལནྡ་ཡྩོང་ཐབས། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་སླ ྩོབ་
ཚན་འཇྩོག་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་བཅས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོ་སྒྱིག་དགྩོས་
རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༡༡། ད་ལ་ྟསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དབུ་ལ་བཞུགས་ཏ་ེཆྩོས་བརྒྱྱུད་བ་ླཆེན་རྣམས་གདན་འཛྩོམས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་རབ་བྱྱུང་ངུར་སྨྱིག་གྱི་སྡ་ེདང་། གྩོས་དཀར་
ལངྕ་ལྩོ་ཅན་གྱི་སྡ་ེསྩོ་སྩོའྱི་རགས་དང་ཆ་ལུགས་དབྱ་ེམཚམས་
བཅས་གཏན་འབབེས་གསལ་པྩོ་ཐུབ་ཚེ་དག་ེམཚན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། 
སྤྱི་མྩོས།
༡༢། ནང་ཆྩོས་ཀྱི་བརྩོད་གཞྱི་གཏྱིང་ཟབ་མྩོ་ད་ེའད་བརྙན་
ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་སབས་བད་ེགྩོ་སའླྱི་ནང་འགྲལེ་བརྩོད་དང། 
སྤྱི་ཚྩོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ནས་སྐབས་འགྲྩོ་དང་ལས་འབས་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༡༣། རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ཉམས་ཆག་གང་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༡༤། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོའྱི་མཁན་པྩོ་དང་དག་ེབཤེས་སྩོགས་
བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་རསེ་སུ་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུྐན་པའྱི་ཐྩོག ལྩོ་ཙཱ་བའྱི་མྱི ་སྣ་སྐདེ་སྱིང་བྱ་
རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
གྲྩོས་གཞྱི་ད ྩོན་ཚན་གཉྱིས་པ།
ཆྩོས་ལུགས་གཞན་དང་། ནང་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཞན་དང་
ལནྷ་ད་ུམཐུན་འབལེ་དང་གྩོང་སྤལེ་གནང་ཕྩོགས་ཇྱི་དགེའྱི་
སྐ ྩོར།
གྲྩོས་ཆྩོད།
༡། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་
ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཕན་ཚྱུན་ཐུགས་ཡྱིད་
འྩོ་ཆྱུ་གཅྱིག་ཏུ་འདསེ་ཐབས་སུ་ཡེ་ཤུ་དང་། ཧྱིན་རྡ།ུ ཁ་ཆེ་
སྩོགས་ཆྩོས་ལུགས་སྩོ་སྩོའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཕན་ཚྱུན་ངྩོ་ སྤྩོད་མཚམས་
སྦྩོར་གྱི་ཚད་མཐྩོའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་དང་། གྩོ་ར ྩོགས་གྩོང་འཕལེ། 
ཉམས་མྱྩོང་སྤལེ་རེས་བཅས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
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༢། དངེ་རབས་དང་བསནུ་ནང་ཆྩོས་དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་
གནད་དྩོན་གཅྱིག་ཏུ་འབབ་པའྱི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་གནད་
བགྲྩོ་གླངེ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་
ལམ་ནས་ཕན་ཚྱུན་ཞལ་འཛྩོམས་ཀྱིས་མངྩོན་སུམ་མྱྩོང་གུྲབ་
ཀྱི་རྒྱྱུས་ལྩོན་དང་། ཆྩོས་ལུགས་འད་མཉམ་དང་། གཉྱིས་
ཕན་གཞྱི་རར་བཟུང་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལ་
འབད་བརྩོན་དགྩོས་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༣། འབར་མ་སྩོགས་ནང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ནས་རང་རེའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་རསེ་འཇུག་རབ་བྱྱུང་
པ་རྣམས་ལ་མཐྩོང་སྣང་མ་བད་ེབ་ཡྩོད་ཚྱུལ་གྩོ་རྒྱྱུ ་འདགུ་པས་
རང་རེེའྱི་ངྩོས་ནས་ད་ེལུགས་ཐུགས་གཟབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་
མྩོས།
༤། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དང་། གནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་དབར་
འབལེ་ལམ་ཟབ་མྩོ་ཡྩོང་ཆེད་འདལུ་བ་དང་། བྱམས་བར།ེ 
རནེ་འབལེ་བཅས་བརྩོད་གཞྱིར་བཟུང་ས་ེབགྲྩོ་གླངེ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཐྩོག དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ མཛད་སྒ ྩོ་
ཆེ་ཁག་ལ་ཆྩོས་ལུགས་གཞན་གྱི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་སྐུ་མགྲྩོན་ད་ུ
གདན་ཞུ་གནང་ཐབས་དགྩོས་གལ། སྤྱི་མྩོས།
གྲྩོས་གཞྱི་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་པ།
གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱྱུན་སྐྩོང་
དང་གྩོང་སྤལེ་གནང་ཕྩོགས་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་སྐ ྩོར།
གྲྩོས་ཆྩོད།
༡། ད་ལ་ྟགནང་བཞྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་མུ་མཐུད་དགྩོས་པ་དང་། ད་ཕན་རྱིགས་གཅྱིག་ 
རྐང་འཛྱིན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་ལ་ཞན་ཆ་མཐྩོང་
བས། ད་ེལ་བསྐར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་ 
ཕྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དངེ་རབས་
དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་སངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
དམྱིགས་བསལ་སྤད་ད་ེལག་བསར་ཐུབ་དགྩོས་པ་དང་། ལག་
འཁྱརེ་ད་ེཡང་ངྩོས་འཛྱིན་ཚད་ལནྡ་འཐྩོབ་རྒྱྱུར་དཔལ་ལནྡ་
ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༢། གཞུང་ཆེན་ཁག་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་འདྱི་ཡང་
ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་འགན་སྤྩོད་ལ་ྟབུ་མ་ཡྱིན་
པར། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོའྱི་བཤད་གྲྲྭ་ཁག་ནང་ད་ུརྒྱྱུན་ལནྡ་དཔ་ེ
ཁྱིད་དག་ེརན་རྣམ་པས་ངྩོ་སྤྩོད་དང། དངེ་དསུ་དང་མཐུན་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོམ་པ་རྱིམ་བརྒྱྱུད་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་མཐྩོང་། 

ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡང་མུ་མཐུད་ཚགས་ཚྱུད་པ ྩོ་གནས་ཐུབ་པར་
དགྩོས་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༣། ༸གྩོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་བཀའ་དགྩོངས་བཞྱིན་
གཞུང་ཆེན་གཅྱིག་གྱི་ལེ་ཚན་རེར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་
གནང་ཐབས་དང་། ད་ེཡང་དཔ་ེམཚྩོན་ཞུས་ན། དབུ་མ་
དང་ཕར་ཕྱིན་སྩོགས་ལ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོའྱི་འདྩོད་ཚྱུལ་ དང་
དགག་བཞག་སྤ ྩོང་གསུམ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགྩོས་རྒྱྱུ ། 
སྤྱི་མྩོས།
༤། གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་སྐ ྩོར་ལ་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གྩོ་སྒྱིག་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ནའང་འབལེ་
ཡྩོད་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་འགན་ཁུར་ཚྱུལ་
བཞྱིན་ལེན་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༥། གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་གྲངས་ཀ་གཙྩོ་བ ྩོ་
མ་ཡྱིན་པ་སྤུས་ཚད་གཙྩོ་བ ྩོར་བཟུང་ནས་ཕྱིས་སུ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
སྩོ་སྩོའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་གྲངས་ཚད་ལ་ཐུགས་
ཞྱིབ་ཀྱིས་གྲངས་ངསེ་ཅན་གཏན་འབབེས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
གྲྩོས་གཞྱི་ད ྩོན་ཚན་བཞྱི་པ།
དགྩོན་སྡ་ེསྩོ ་སྩོའྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཀྱི ་འཕྲ ྩོད་བསནེ་ཐྩོག་
གཟྱིགས་སྐྩོང་དང་འགན་འཁུར་གནང་ཕྩོགས་ཇྱི་དགའེྱི་སྐ ྩོར།
གྲྩོས་ཆྩོད།
༡། དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་གསལ་འཕྲྩོད་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སྦྩོང་དང་
། སནྨ་ཁང་ས་ྔཡྩོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་དགྩོས་རྩོགས་འདགེས་
དང་། མེད་རྱིགས་ལ་གསར་ད་ུསནྨ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་
མཐུན་རྐྱནེ་སུྐན་དགྩོས་པ་དང་། དསུ་ནས་དསུ་སུ་གནས་
བརན་བགྲསེ་སྩོང་རྣམས་ལ་འཕྲྩོད་བསནེ་གྱི་བརག་ དཔྱད་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་དགྩོས་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༢། དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་ནང་ད་ུདག་ེའདནུ་པའྱི་ལུས་
སེམས་བད་ེཐང་གྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་རང་གཞྱི་འཛུགས་དགྩོས་པ་དང་
། དསུ་རྒྱྱུན་འདལུ་བའྱི་ལུང་དང་མཐུན་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ལུས་སྦྩོང་
དགྩོས་པ། ད་ེཡང་མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དང་བག་མེད་
ལྷ ྩོད་ཡངས་སུ་མྱི ་འགྲྩོ་བར་གྲྲྭ་བཙྱུན་ཚྩོས་ལུས་སྦྩོང་གནང་
དགྩོས། རྒྱ་གར་དབུས་ནས་རདེ་ཐང་དང་ལུས་སྦྩོང་འཕུྲལ་
ཆས་ཁང་མཐུན་རྐྱནེ་སྦར་ཐབས་སུ་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༣། དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་དང་། སྤྱི་ཐབ་

ནང་ད་ུཟས་བཅྱུད་བཟང་ངན་ཉམས་ཞྱིབ། ཟས་བཅྱུད་བསནེ་
ཐབས། ད་ེབཞྱིན་འཐུང་ཆྱུ་སྩོགས་ལ་ད ྩོ་སྣང་དགྩོས་རྒྱྱུ ། 
འཐུང་ཆྱུ་དམར་རྱིགས་སྩོགས་དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ནང་ད་ུབཀག་
བསྡ ྩོམ་དགྩོས་པ་དང་། སྔ ྩོ་ཚལ་རྱིགས་སྩོགས་ཉ ྩོས་པའྱི་སབྐས་
སུ་ཟས་རྱིགས་གསར་རྙྱིང་ཇྱི་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ལ་བརག་
དཔྱད་དགྩོས་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༤། གལ་སྱིད་བྱྱུང་ན་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་གསལ་བའྱི་སྩོལ་
རྒྱྱུ ན་གྱི་ལུས་སྦྩོང་ད་ེཡང་དར་སྤལེ་དང་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་གནང་
དགྩོས་པ་དང་། ལུས་སྦྩོང་དསེ་སེམས་ཁམས་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་
ཐབས་ལ་སནྨ་ངསེ་པས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སུ་ཞྱིག་ལ་ལུས་སྦྩོང་ཁྱིད་
ལུང་ཡྩོད་ཚེ། དར་སྤལེ་རྒྱྱུན་གནས་གནང་གལ། སྤྱི་མྩོས།
༥། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་འཕྲྩོད་བསནེ་དགྩོས་པར་བརནེ། 
དམྱིགས་བསལ་འཕྲྩོད་བསནེ་སྐ ྩོར་གྱི་དབེ་ཆྱུང་རྱིགས་བསྒྱུར་
རྩོམ་གྱིས་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་འགྲམེ་སྤལེ་གང་མང་གནང་དགྩོས་
པ་དང་། རྒྱྱུན་ད་ུལྩོ་རེ་བཞྱིན་བརག་དཔྱད་དགྩོས་རྱིགས་
དགྩོན་སྡ་ེསྩོ་སྩོ་ནས་འཐུས་ཤྩོར་མ་སྩོང་བ་དགྩོས་རྒྱྱུ ། གཞུང་
ལུགས་ཁག་ནང་གསལ་བའྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲྩོད་བསནེ་དང་
འབལེ་བའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ཟུར་བཀྩོལ་གྱིས་དགྩོན་པའྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་
ཆྱུང་ངུ་ནས་བཟུང་བསབླ་ཐབས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༦། འབར་མ་སྩོགས་ཀྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ནང་དག་ེའདནུ་པ་
རྣམས་ལ་འཕྲྩོད་བསནེ་སླ ྩོབ་གསྩོ་དང་ལག་བསར་གནང་
ཕྩོགས་སྐ ྩོར་སྩོགས་གང་ལེགས་ཡྩོད་འདགུ་པས་རྒྱྱུས་ལྩོན་
གྱིས་ལེགས་ཆ་ལེན་ཕྩོགས་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༧། དཔལ་ལནྡ་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་
ནས་དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་ལ་ལྩོ་
དསུ་རྒྱས་བཅད་ནང་གཟུགས་གཞྱིར་བརག་དཔྱད་ཆ་ཚང་རེ་
ངསེ་པར་ད་ུགནང་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
ལ་ྔཔ། གྩོང་གསལ་གྲྩོས་གཞྱིར་མ་འཁྩོད་པའྱི་ད ྩོན་གནས་
གཞན་ཐྩོག་དགྩོངས་འཆར་དང་བཀའ་བསྡརུ།
གྲྩོས་ཆྩོད།
༡། སྤྱིར་བ ྩོད་ཀྱི་སུྤལ་སྐའུྱི་ལམ་སྩོལ་གྱི་སྐ ྩོར་དང་། ལགྷ་པར་
༸གྩོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་ན་རྱིམ་གྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་
འཛྱི ན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱྱུས་མེད་པའྱི་ཐྩོག་
ཕག་བསར་ཇྱི་གནང་ཁ་གསལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འཁྩོད་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཕྩོགས་སྒྱིག་གནང་ས་ེའགྲམེས་སྤལེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་
། ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་སྐ་ུཡྱི ་ཡང་སྱིད་
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སྐ ྩོར་དམྱིགས་བསལ་སྤྱི་མྩོས་གྲྩོས་ཆྩོད་ཅྱིག་སྣ ྩོལ་འཇྩོག་གནང་
བར་བཀའ་སྤྱི་གཉྱིས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་
བསྒགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྤལེ་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ། སྤྱི་མྩོས།
༢། ཆྩོས་ཚྩོགས་འདྱི་ཡྱི ་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཡང་སྱིད་ཕབེས་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་ཟྱིན་ཡྩོད་ནའང་། གནད་
འགག་ཆེ་ཤྩོས་ཚྩོགས་ཐྩོག་འདྱི་ནས་སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་
བརྒྱར་བརན་པའྱི་གསྩོལ་བ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་འདབེས་རྒྱྱུ ་དང་། 
དངེ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གཞྱི་མེད་སྐྩོན་བརྩོད་
བྱདེ་མཁན་རེ་ཟུང་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ་པ་ཚྩོར་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཚང་
མས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། རང་རེ་དད་
ལནྡ་རསེ་འཇུག་པ་ཡྩོངས་ནས་དད་པ་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་
པའྱི་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་
གསུངས་ཅྱི་སུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།། སྤྱི་
མྩོས།
བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༤ པའྱི་དབུ་བཞུགས་བ་ླཆེན་
རྣམ་པ་དང་། ཚྩོགས་ཞུགས་འཐུས་མྱི་ཡྩོངས་ནས་བ ྩོད་རབ་
གནས་ས་ཕག་ལྩོའྱི་བ ྩོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༨ ལ།། །།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་༡༤ ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་ 

བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚྩོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་གནང་མཛད། སབྐས་དརེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྱདེ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་སེར་སྐ་ཕ ྩོ་མྩོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་
བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བདགུ་སྤ ྩོས་སྩོགས་
ཐྩོགས་ནས་དགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཐྩོག་
མར་ཚྩོགས་ཁང་གསར་པར་རབ་གནས་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་
པ་དང་། ད་ེརསེ་ཚྩོགས་ཁང་གྱི་ཡང་སངེ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་བསྐངས།  སབྐས་དརེ་སྡྱིངས་ཆེའྱི་སངེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཐྩོག་ཕབེས་པའྱི་བསན་བདག་
བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་བ་ླསུྤལ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚང་འཛྩོམས་ཀྱིས་
ཐྩོག་མར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད།
ད་ེནས་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀར་དགེ་ལེགས་
མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་

ལ་མཎལེ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་བསནུ།  བྩོད་
མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་སབྐས་གྲྩོས་གཞྱི་གྲྩོས་
ཆྩོད་ཁག་ལ་ྷསནྙ་སྒྩོན་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས།  སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བའྱི་སྙྱིང་པ ྩོར།  ས ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཆྩོས་
འཁྩོར་རྱིམ་པ་གསུམ་བསྐ ྩོར་ཚྱུལ་དང་། བྩོད་ད་ུཆྩོས་རྒྱལ་
སྩོང་བཙན་སམྒ་པ ྩོ་དང་།
ལགྷ་པར་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་ནས་མཁན་ཆེན་
ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་སྩོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་སྤལེ་
མཛད་ཚྱུལ།  དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་ནང་ཆྩོས་
ནས་གསུངས་པའྱི་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་སྩོགས་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་གྩོ་སྐབས་དམ་
འཛྱི ན་གྱིས་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི ་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་འཁྱིད་
ཐབས་ལ་འབད་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་དང་།   སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་ད་ེལུང་ཙམ་ལ་མ་བསནེ་པར་རྱིག་ལམ་ཐྩོག་ནས་
འགྲལེ་བཤད་བརྒྱག་ཐུབ་ཚེ་འབྱྱུང་འགྱུར་དསུ་རབས་མང་
པྩོའྱི་རྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། དབང་

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

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

རུལ་དད་པའྱི་རསེ་འབང་ལརྟ་བྱས་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
ཡུན་རྱིང་གནས་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་ཡྱིན་སྐ ྩོར། 
ད་ེས་ྔཚན་རྱིག་པས་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་པའྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་
ཡྩོད་པ་ཁས་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཀང་། དསུ་རབས་ ༢༠ མཇུག་
ཙམ་ནས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞྱི་ནས་
ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་སླབེས་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་མྱི་འདས་གྲྩོངས་
ཕྱིན་རསེ་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་ཚྩོར་ད ྩོ་སྣང་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་།  རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་བྷངེ་
ལྩོར་ཁུལ་ད་ུམྩོ་སྱི ་ཁྩོ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་དང་དགྩོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་སྩོགས་སུ་མྱི ་འདས་གྲྩོངས་ཕྱིན་
ནས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་ཚྩོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་
བསྱི་གནས་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བཙྱུགས་ཡྩོད་པ་དང་།  དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་
མཆྩོག་རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་གྷ ྩོ་
གཞྱིས་ཆགས་སྩོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐྩོང་སབྐས་བསྱི་གནས་
ཁང་དརེ་ཡང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར། 
ད་ེས་ྔབ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ལ་བ་ླམའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚྩོས་
མཐྩོང་ཆྱུང་ལ་ྟབུ་བྱདེ་སྩོལ་ཡྩོད་ཀང་ཕྱིས་སུ་བཙན་བྱྩོལ་བ་
ཆགས་རསེ་རྱིམ་བཞྱིན་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
དའེང་བསབླ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་ར་ཆེན་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་དང་།  
ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི་རྒྱྱུད་ནབུ་ལ་དགྭས་ནས་ཤར་མྩོན། འབས་
ལྗ ྩོངས་དང་བཅས་པ་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆྩོས་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་
པ་དང་། བྩོད་མྱི ་རྣམས་བཙན་བྱྩོལ་བ་ཆགས་རསེ་ངྩོ་ཤེས་
པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏྩོགས་མེད་པའྱི་དསུ་སབྐས་སུ་ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནས་བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་བླ ྩོ་གཞག་ས་
ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་ཅྱིང་།  བར་ལམ་ས་ཁུལ་ད་ེ
དག་ནས་གྲྲྭ་རྒྱྱུན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཕབེས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 
སྩོག་ཡུལ་ནས་ཀང་གྲྲྭ་རྒྱྱུ ན་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཡྩོད་སྐ ྩོར།   
བྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལུང་པ་ཤྩོར་ཡང་གཞྱི་མེད་ས་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་གསར་
པ་ཞྱིག་ཚྱུགས། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་བ ྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།  དའེྱི་ཐད་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་པཎྱི་ཏ་ན་ེརསུ་ 
Nehru ཧ་ཅང་ཐུགས་ཁུར་བསྐདེ་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བར་བརནེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེདག་ཚྱུགས་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།
གཞྱིས་ལུས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ལགྷ་བསམ་ར་ེགཅྱིག་དང་། དད་
དམ་གཡྩོ་བ་མེད་པ་བྱས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད་པ་དསེ་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་

བྱྩོལ་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤལེ་བ་དང་།  བཙན་བྱྩོལ་བ་
ཚྩོས་ཀང་བྱསེ་སུ་སྒྱིག་འཛུགས་ངྩོ་བ ྩོར་བསྡད་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་
ཆྩོས་རྱིག་འཛྱིན་སྐྩོང་སྤལེ་གསུམ་ཐྩོག་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་མྱི ་
ཉམས་གྩོང་འཕལེ་བྱས་ནས་ཡྩོད་པ་དསེ་བ ྩོད་ནང་ལ་འགྲལེ་
བཤད་བྱེད་སྐབས་བ ྩོད་ནང་གྱི ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་ཡང་སྤྩོ་སྣང་སྐེ་
གཞྱིར་གྱུར་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
ཕྩོགས་མཚྱུངས་བྩོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་
ཚྩོས་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་སྙྱིང་བཅངས་ཐྩོག་ནས། འཛམ་
གླྱིང་གཞན་ལ་དན་སྐལུ་གཏྩོང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ནས་ད་ཆ་བ ྩོད་མྱི ་རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ ༡༥༤ 
བྱྱུང་བ་ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  ད་ེཙམ་སྙྱིང་
ས ྩོབས་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་བྱདེ་མ་ཐུབ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཀང་མྱི ་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་ར་
བ་ནས་མ་བྱས་པར་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ལུས་པ ྩོ་མེར་སགེ་བཏང་བ་
ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ འདས་པྩོ་ཚྩོའྱི་ཆེད་ད་ུང་ཚྩོས་
བདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་ནང་ད།ུ
།བསན་དང་ད་ེའཛྱིན་ཆབ་སྱིད་རང་རྱིགས་སདླ། །གཅསེ་པའྱི་
ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྩོངས་བཏང་ས།ེ །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་
སུྒབ་པའྱི་སྐ་ེབ ྩོ་རྣམས། །གུྲ་འཛྱིན་མགྩོན་དསེ་ཐུགས་རསེ་
སྐྩོང་བར་མཛྩོད། །  ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱག་དགྩོས་
པ་དང་། 
གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཐྩོག་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་
པའྱི་འབུ་ད ྩོན་ལརྟ་༸སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  
ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་ལ་ཁྱདེ་ཚྩོས་ཁུར་ཧ་ཅང་བངླས་འདགུ  ད་ེས་ྔ
ཨ་རྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཐུག་སབྐས་ཡང་སྱིད་
སྐ ྩོར་སདྐ་ཆ་དྱིས་བྱྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་མྱིག་ཤེལ་འདྱི་མར་ཕུད་
ནས་ངྩོས་ཀྱི་གདྩོང་པར་ལྟ ྩོས་ཤྱིག ཡང་སྱིད་བལེ་བ་འདགུ་
གམ་ཞསེ་དྱིས་སབྐས་མྱི་འདགུ་ཟརེ་བྱྱུང་། ངྩོས་རང་ད་ཆ་ལྩོ་ 
༨༤ ནས་ ༨༥ སངྒ་སླབེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ལུས་པ ྩོ་བད་ེཐག་ཆྩོད་
ཡྱིན། སེམས་པའང་སྐྱིད་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད།  གཙྩོ་བ ྩོ་བྱང་ཆྱུབ་
སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རསེ་རེད།
།བདག་གྱིས་ད་ེརྱིང་སྐྩོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤན་སརྔ་འགྲྩོ་
བ་བད་ེགཤེགས་ཉྱིད་དང་ནྱི། །བར་ད་ུབད་ེལ་མགྲྩོན་ད་ུབ ྩོས་
ཟྱིན་གྱིས། །ལ་ྷདང་ལ་ྷམྱིན་ལ་སྩོགས་དགའ་བར་གྱིས། ཞསེ་
བཤད་སབྐས་སྣང་སྱིད་གཉནེ་ལ་ཤར་བ་རེད།

།འཇྱིག་རནེ་བད་ེབ་ཇྱི་སྙདེ་པ། །ད་ེཀུན་གཞན་བད་ེའདྩོད་ལས་
བྱྱུང༌། །འཇྱིག་རནེ་སྡགུ་བསལྔ་ཇྱི་སྙདེ་པ། །ད་ེཀུན་བདག་བད་ེ
འདྩོད་ལས་བྱྱུང༌། །ཞསེ་དང་། ས་སྩོགས་འབྱྱུང་བ་ཆེན་པ ྩོ་
དང་། །ནམཁའ་བཞྱིན་ད་ུརག་པར་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་
ད ྩོན་འགུྲབ་པའྱི་ཕྱིར། །རྣམ་མང་ཉརེ་འཚྩོའྱི་གཞྱིར་ཡང་ 
ཤྩོག །
ད་ེའདའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་དའེང་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། 
ཅསེ་དང་།  འདྱིར་མཚན་ཉྱིད་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡྩོད། 
དག་ེབཤེས་ཚྩོས་ཚྱིག་ལ་འབྱམས་ནས་རྩོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཐྩོག་
ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་ཁ་ཕྱིར་བལསྟ་བཤད་ཡམས་ཐྩོག་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་ཕན་ཐྩོགས་མེད་སབས། དག་ེབཤེས་
ཟརེ་དསུ་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་སྱིད། དརེ་བརནེ་ཁ་ནང་
ད་ུབལསྟ་ནས་སེམས་རྒྱྱུད་འདལུ་ཐབས་བྱདེ་དགྩོས། ཞསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེནས་ཆྩོས་རྱིག་དུང་ཆེ་བསན་
འཛྱིན་ལུང་ར ྩོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒྩོན་མཛད་འདགུ
ལྷན་ཚྩོགས་གྲྩོལ་རསེ་ཚྩོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
སྐ ྩོར་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་སབྐས་མགྩོན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཐུགས་དགསེ་ཚྩོར་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་གངས་
སྐྱིད་ནང་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་བར་བརནེ་ངྩོ་
མྱི ་ཤེས་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་འདགུ ཅསེ་འགྲམེས་ས ྩོན་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་། 
ལས་ཁུངས་མ་ལག་གསར་འཛུགས་བྱྱུང་བ་ད་ེདག་ལ་
བསགྔས་བརྩོད་མཛད་འདགུ ཚྩོགས་ཁང་ཕྱི་རྩོལ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་
བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པར་ཕག་གཡུག་མཛད་
ནས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུཆྱིབས་༸ཞལ་བསྒྱུར་
ཡྩོད་པ་བཅས།།
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བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གྲྩོལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ 
བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚྩོགས་ཁང་
གསར་པའྱི་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་
པ་འཚྩོགས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལརྟ། ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡ ཐྩོག་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་
མཇུག་སྡ ྩོམ་མཛད་སྒ ྩོའ ྩོ་ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚྩོགས་གཅྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆྩོག་དང་། ཆྩོས་རྱིག་
བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀར་དག་ེལེགས་མཆྩོག  ཆྩོས་རྱིག་དུང་
ཆེ་བསན་འཛྱིན་ལུང་ར ྩོགས་ལགས། ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༤ 
པའྱི་ཐྩོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
དང་བཅས་པའྱི་བ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག་རྣམ་པ།
ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ། བཙན་བྱྩོལ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྱིས་མེད་བ ྩོད་ཀྱི་གདན་
ས་ཆེ་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་མཁན་པྩོ་རྣམ་
པ། སྣ་ེའཛྱིན་སླ ྩོབ་དཔྩོན། འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ། རྱིས་

མེད་བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ལནྷ་འཛྩོམས་
ཀྱི་ཐྩོག་མར་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་
གཡུ་ཐྩོག་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ 
བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་གུྲབ་ད ྩོན་སྙྱིང་བསྡསུ་སྐ ྩོར་དང་།   ཟུར་རྒྱན་
གྲྩོས་ཆྩོད་སྒྩོགས་སྦང་གནང་དྩོན། 
ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་
དཔྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཉྱིན་གསུམ་པའྱི་ཚྩོགས་
མགྩོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བཀྱིན་བསྐངས་ཏ།ེ གསུང་གྱི་བདདུ་
རྱིའྱི་བངླ་ད ྩོར་ལམ་ས ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་དང་། བདག་ཅག་ཁ་བ་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་འཕགས་མཆྩོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་
ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རསེ་སུ་གཟུང་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྤྱི་
སྨྱིན་བྱྱུང་བར་ཆྩོས་ལུགས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་བསན་བདག་བ་ླ
ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ནས་བཀྱིན་བ་ླ
ལགྷ་ཏུ་ཆེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཆབས་ཅྱིག མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་
བསྩལ་བའྱི་གཤམ་གསལ་བངླ་ད ྩོར་ལམ་ས ྩོན་གྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་

རྣམས་ཕག་བསར་ཚྱུལ་བཞྱིན་གནང་རྒྱྱུ །
༡༽ བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་དབུས་པའྱི་ཆྩོས་སྡ་ེཁག་གྱི་
མཁན་བ་ླསུྤལ་འབལེ་ཡྩོད་ཡྩོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེར་བསྐདེ་
ཀྱིས་ད་ཕན་༸རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འཛྱི ན་སྐྩོང་སྤལེ་གསུམ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བསགྔས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་གཞུང་
ཆེན་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལ་འབད་བརྩོན་སརྔ་ལགྷ་གནང་དགྩོས་རྒྱྱུ །
༢༽  བསན་པ་སྤྱི་བཙན་དང་གང་ཟག་སྒ ྩོས་བཙན་གཉྱིས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཤེས་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་མདྩོ་སགྔས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་
དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཡྩོངས་ནས་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་སརྔ་ལགྷ་
གནང་དགྩོས་རྒྱྱུ །
༣༽ ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་སྩོགས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཐྩོག་ཚན་རྱིག་དང་
མཉམ་ད་ུདཔུང་པ་མཉམ་བཤྱིབ་ཀྱིས་བསྐྩོད་ན་ནང་པའྱི་ཆྩོས་
འདྱི་མུ་མཐུད་དསུ་རབས་ཁ་ཤས་གནས་རྒྱྱུ ་ལགས་པས། དའེྱི་
ཐྩོག་ཚང་མས་སརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་ཆེ།
༤ ༽  བྩོད་ཀྱི་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ད ྩོན་ད་ུའཚེ་བ་མེད་
པའྱི་ལམ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གཏྩོང་གནང་མཁན་
ཚྩོའྱི་ཆེད་ད་ུཚང་མས་ཐུགས་སྨ ྩོན་མཚམས་སྦྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མྩོས་ཟུར་རྒྱན་གྲྩོས་ཆྩོད་ད།ུ བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་
ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༤ པའྱི་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ནས། ཅསེ་
གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་
གནས་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཆྩོས་
རྱིག་དུང་ཆེ་ལུངས་ར ྩོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་
པ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གྲྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས། །
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ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་༸སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཐད་རྒྱ་རྱིགས་བྩོད་ད ྩོན་
རྒྱབ་སྐྩོར་བས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཨ་རྱི་སྐ་ུ
ཚབ་ད ྩོན་ཁང་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཊྩོ་རྩོན་ཊྩོའྱི་
ནང་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བ ྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་གྱི་
བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་སབྐས། ཁུལ་
དརེ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཁ་ེན་ཌ་རྒྱ་རྱིགས་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱིས་
བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད། འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་བདག་དབང་
ཡྩོངས་རྩོགས་བ ྩོད་མྱི ་དང་། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
༸སྐ་ུཉྱིད་ལ་ཡྩོད་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་ད ྩོན།
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་མཁྱེན་
བརའེྱི་ཡྩོན་ཏན་ལ་འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་ཀྱིས་ངྩོས་འཛྱིན་དང་
བརྱི་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྩོན་གནང་
མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་
ཕྱི་སྡ ྩོད་རྒྱ་རྱིགས་ཁྩོད་ད ྩོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་མཁན་ཇ་ེམང་
ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གནད་དྩོན་ཐད་ཐ་ེ
བྱྱུས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་
པས་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཤད་པ་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོའྱི་
ཁྩོད་དའུང་སེམས་འཚབ་དང་དགག་བྱ་གནང་མཁན་མང་
པྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད།  ད་ེརྱིང་བ ྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྩོ་སབྐས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཁ་ེན་ཌའྱི་རྒྱ་རྱིགས་
མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཕྱི་སྡ ྩོད་རྒྱ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་
རྒྱྱུར།
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ཡང་
སྱིད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ནྱི། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འབྱྱུང་འགྱུར་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཐག་གཅྩོད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་
བདག་དབང་ཡྩོངས་རྩོགས་བྩོད་མྱི་དང་། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམ་མཆྩོག་༸སྐ་ུཉྱིད་ལ་ཡྩོད་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དའེྱི་
ཐད་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བདག་དབང་ར་བ་ནས་མེད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པ་ནྱི་ཆྩོས་མེད་སྨ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ལགྷ་པར་འཚེ་བར་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་དབང་ཆ་ས་བརན་བྱདེ་
མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་
བ ྩོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་གདགུ་རྱུབ་མནར་
གཅྩོད་བཏང་བ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་དང་ཆྩོས་དད་རང་
དབང་། སདྐ་ཡྱིག ཁྩོར་ཡུག་སྩོགས་ལ་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་ར་མེད་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་
མཚམས་འཇྩོག་བྱདེ་དགྩོས། 
བྩོད་མྱི ་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་དབར་ཡུན་རྱིང་ནས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འབལེ་བ་
ཡྩོད།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་བ ྩོད་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་
བཟྩོ་ཐབས་དང་། བྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ད་ེམྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནད་
ད ྩོན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་ནས་བ ྩོད་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་དབར་
གྱི་འཁྩོན་འཛྱིན་ཇ་ེཆེར་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་དརེ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པ ྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། བྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་
རསེ་ལ་ང་ཚྩོས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།
གང་ཉྱིད་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བ ྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་
བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེམུར་ལུས་ཡྩོད་ཀང་།  བྩོད་མྱི་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་

དབར་གྩོ་ར ྩོགས་དང་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་ཇ་ེཤུགས་ཆེ་རུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།
༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་འདྩོན་གནང་མཛད་པའྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ཚྩོས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། འབྱྱུང་འགྱུར་བ ྩོད་ཀྱི་མདནུ་ལམ་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་ཁྩོ་ནས་ཐག་
གཅྩོད་བྱདེ་དགྩོས། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ
གྩོང་གྱི་བསྒགས་གཏམ་དརེ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
ལ་ྟཞྱིབ་ཚྩོགས་པ་དང་། ཁ་ེན་ཌའྱི་རྒྱ་ནག་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པ་
དང་།  རྒྱ་ནག་དམངས་གཙྩོ་མནའ་སྦྲལེ་ཚྩོགས་པ། ཁ་ེན་ཌ་
ཧ ྩོང་ཀྩོང་འབལེ་མཐུད་ཚྩོགས་པ།  ཧྩོང་ཀྩོང་གསར་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཚྩོགས་པ་སྩོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་བྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་དརེ་རྒྱ་
རྱིགས་མྱི་གྲངས་ ༦༠ ཕབེས་པ་ཚྩོར་ད ྩོན་གཅྩོད་དངྩོས་གུྲབ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་གཞྱིས་ལུས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་དམར་
པྩོའྱི་དབང་སྒྱུར་འྩོག དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་བ ྩོད་མདྩོ་སདྨ་རྔ་བའྱི་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚྩོ་དང་
ཐག་ཉའེྱི་གྲྩོང་བར་ནས་རང་ལྩོ་ ༢༤ ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
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ཡྩོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་བྱས་ནས་འདས་
གྲྩོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་སྐ ྩོར།  ཧྩོང་
ཀྩོང་གཞྩོན་སྐསེ་ཚྩོས་དཔའ་ངར་ཆེན་པ ྩོས་རང་དབང་དང་
མང་གཙྩོའྱི་ད ྩོན་ད་ུབླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་བཞྱིན་པར་བསྔགས་
བརྩོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ད་ལ་ྟབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལག་བསར་
རྒྱྱུན་སྐྩོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ནྱི། གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་བྩོད་རྒྱའྱི་གནད་ད ྩོན་གསལ་
བའྱི་ཐབས་ལམ་མཆྩོག་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྩོགས་
ནས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་བརནེ། 
ཁ་ེན་ཌའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོས་རང་གྱི་གཉནེ་ཉ་ེརྒྱ་རྱིགས་གཞན་
རྣམས་ལའང་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་གནང་ནས་བ ྩོད་རྒྱའྱི་དཀའ་ངལ་
སྐ ྩོར་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་འགྲལེ་བརྩོད་གནང་དགྩོས་པའྱི་
འབྩོད་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་ཁེ་ན་ཌ་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་
ཚྩོགས་གཙྩོས་ཁུལ་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་གཞྱིས་སྤ ྩོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་
འགྲལེ་བརྩོད་གནང་བ་མ་ཟད།  ས་གནས་སུ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་
རྱིག་དང་། སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་འཛྱིན་སྐྩོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་
དང་གནང་མུས་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ 
ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་ཕབེས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེདག ཁ་ེན་ཌའྱི་རྒྱ་ནག་
མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་དམངས་གཙྩོ་མནའ་སྦྲལེ་
ཚྩོགས་པ།  ཁ་ེན་ཌ་ཧ ྩོང་ཀྩོང་འབལེ་མཐུད་ཚྩོགས་པ།  ཧྩོང་
ཀྩོང་གསར་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཚྩོགས་པ་ཅསེ་དང་། ཁ་ེན་ཌ་
ས་གནས་བྩོད་རྱིགས་ཚྩོ་ཡྱིན་འདགུ  རྒྱ་རྱིགས་ད་ེདག་ཁྩོད་
མཁས་དབང་དང་། ཤེས་ཡྩོན་ཅན། ལས་འགུལ་བ་སྩོགས་
ཡྩོད་འདགུ
ད་ེཡང་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་སྒ ྩོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་དང་ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་རྔ་པ་རའེུ་རུ་མ་ཡུལ་
ཚྩོ་དང་ཐག་ཉའེྱི་གྲྩོང་བར་ནས་རང་ལྩོ་ ༢༤ ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་
བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་
འདས་གྲྩོངས་སུ་གྱུར་བ་བཅས་ལ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སརྐ་མ་
གཅྱིག་རྱིང་ཞུས་འདགུ ད་ེནས་ཨ་རྱི་ད ྩོན་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཚྱུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚྩོ་ལགས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་ངྩོ་
སྤྩོད་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་གྱི་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུཨ་རྱི་ཨེར་
ལམ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Earlham College ནས་ས་རཱ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་
ཤེས་ཡྩོན་བར་ེལེན་ཆེད་ཕབེས་མཁན་སླ ྩོབ་མ་བདནུ་དང་། བླ ྩོ་
རཱ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྩོའྱི་སྒ་སྒྱུར་སྦྩོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུ
ལྩོ་གཉྱིས་རྱིང་སྦྩོང་བརྡར་ཆེད་ཕབེས་མཁན་སླ ྩོབ་མ་བཅྱུ་བཞྱི་
དང་དག་ེལས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ 
ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙྩོ་བ ྩོ་བཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
ཡར་ཐྩོན་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་
འཛུགས་སུྐན་ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཡྩོད། ད་དངུ་མྱིའྱི་
བསམ་བླ ྩོར་དངངས་སྐག་དང་རེ་ད ྩོགས།  འགྲན་སེམས། 
རང་དྩོན་ཁྩོག་བཅྱུག་སྩོགས་བླ ྩོ་མ་རངུ་པ་ད་ེདག་གྱིས་སེམས་
མ་སྐྱིད་པ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  བད་ེསྐྱིད་ཟརེ་བ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་ནང་
གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས། དརེ་བརནེ་བད་ེསྐྱིད་
ཡྩོང་མྱིན་ནྱི་སྩོ་སྩོར་རག་ལས་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་དང་། 
ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་འཆམ་མཐུན་གྩོང་
འཕལེ་ཡྩོང་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཆྩོས་མྱིང་ཐྩོག་ནས་
ཕན་ཚྱུན་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རེས་བྱས་པ་ནྱི་བླ ྩོ་ཡུལ་
ནང་ཤྩོང་དཀའ་བ་ཞྱིག་རེད། ཆྩོས་གཅྱིག་ཁྩོ་ན་དང་། བདནེ་

པ་གཅྱིག་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་མེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
མཐྩོང་རྒྱ་ཆྱུང་དགས་པ་རེད།  འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དང་། ཆྩོས་ལུགས་མྱི་འད་བ་ཡྩོང་ཆྩོག་པ་
དང་། བདནེ་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབབེས་སབྐས་མཐྩོང་
ཚྱུལ་མྱི་འད་བ་ཡྩོང་ཆྩོག རྒྱ་གར་ནང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་
སྒྱིལ་ཧ་ལས་པ་ཡྩོད། ཕ་མེས་ནས་དར་བའྱི་ཆྩོས་དང་ཕྱི་ནས་
དར་བའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕྲག་རྱིང་
ནས་འཆམ་མཐུན་ཐྩོག་གནས་ཡྩོད། ད་ེནྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་
མྱིག་དཔརེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
འདགུ
༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གསུམ་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། གསུམ་པ་དརེ་ངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་རེ་
བ་བཅྩོལ་བཞྱིན་ཡྩོད།  སྤྱིར་ངྩོས་རང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ནས་
བྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་མཚམས་བཞག་ཟྱིན་པ་
རེད།  ད་ཆ་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་བྱས་པའྱི་
འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགན་འཁྱརེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་
ཀྱིས་བ ྩོད་མཐྩོ་སྒང་གྱི ་རང་བྱྱུང་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྩོབ་ཐྩོག་
འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ས་མཐྩོ་ཞྱིང་གྲང་ངར་
ཆེ་ལ། རུླང་སམྐ་པ ྩོ་སྩོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་
ཆགས་ཚར་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསྩོ་བར་
ས་གནས་གཞན་ལས་དསུ་ཚྩོད་མང་བ་འགྩོར་གྱི་ཡྩོད་པ་ཚན་
རྱིག་པས་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།  དརེ་བརནེ་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་ཁྩོར་
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ཡུག་སུང་སྐྩོབ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད།
དའེྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གསྩོན་པ ྩོར་གནས་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་
ལེན་ྜནས་བ ྩོད་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་བྱྱུང་ཡྩོད། 
བཞདེ་སྩོལ་དའེྱི་ནང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། ཞྱི་གནས། ལགྷ་
མཐྩོང་གྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ།
ད་ེནས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞྱི་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་བཞྱི་པ་ནྱི། རྒྱ་གར་ནང་ད་ུ
ད་ེས་ྔདཔལ་ནཱ་ལེན་ྜནས་དར་བའྱི་རྱིག་གནས་ད་ེདག་ད་ཆ་རྒྱ་
གར་རང་གྱི་ནང་ད་ུདར་འཕལེ་ཡྩོང་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ནང་ཞྱི ་
གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་ཉམས་བཞསེ་ཡྩོད་པ་རེད།  རྱིག་
གནས་ད་ེདག་དངེ་དསུ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དགྩོས་མཁྩོ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་
སབས་རྒྱ་གར་ནང་བར་ལམ་ཉམས་ཆགས་ཕྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརནེ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་དཔལ་ནཱ་ལེནྜ་ནས་དར་
བའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ད་ེདག་བསྐར་དར་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ །

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་
པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐལུ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒར་དུ་ཧྱི་མཱ ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི ་
འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ཟུར་ཚྩོགས་
ཤྱིག་སབྐས།  ཉ་ེལམ་བྩོད་མྱིའྱི་
ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་
ཐྩོག་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་གྲྩོས་ཆྩོད་དརེ་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་ཟུར་ཚྩོགས་སབྐས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་གནང་བ་ལརྟ་ན།
༼ ང་ཚྩོས་གདངུ་ཤུགས་དག་པྩོས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུར། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སུྤལ་ལམ་ལུགས་སརྔ་མུས་བཞྱིན་རྒྱྱུན་
གནས་ངསེ་པར་དགྩོས་པ་དང་།  གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ད ྩོན་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་
ལ་བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སུྤལ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་འདམེས་སུྒག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ང་ཚྩོས་ངྩོས་འཛྱིན་དང་དད་མྩོས་ནམ་ཡང་
བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན། ཞསེ་བསྒགས། སབྐས་དརེ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་ས་ཁུལ་ལ་དགྭས་དང་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤྱི། བལ་ཡུལ།  ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེབཅས་ནས་འཐུས་མྱི་བཅྱུ་གཅྱིག་ཕབེས་འདགུ  ༽

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་རྒྱྱུད་ས ྩོད་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུ
ཆྩོས་ཐྩོག་འགྲྱིམ་པར་ཕབེས་པའྱི་དག་ེབཤེས་རྣམ་པར་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད།ུ དཔལ་ལནྡ་ས ྩོད་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུ
ཆྩོས་ཐྩོག་འགྲྱིམ་པར་ཕབེས་པའྱི་དག་ེབཤེས་རྣམ་པར་གཟྱིམ་
ཆྱུང་མཇལ་ཁའྱི་སྐབས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས། ཁྱདེ་ཚྩོས་གྲྲྭ་ས་འགྲྱིམས། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྩོད་
ལ་ྔསྦངས། ད་ེནས་རྒྱྱུད་པ་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུཞུགས། གསང་བ་འདསུ་
པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་གསང་སགྔས་ཆྩོས་ད་ེདག་སྦངས་ནས་
རང་གྱིས་ཉམས་ལེན་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ད་ེམདྩོ་སགྔས་ཟུང་འབལེ་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་ཆ་ཚང་རྒྱྱུས་
ཡྩོད་ཆགས་ཡྩོད། རང་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཤེས་པ་ད་ེཐྩོས་ད ྩོན་སུྒབ་
ལ་གཞྩོལ་ནས།  ས ྩོན་པའྱི་དམ་ཆྩོས་རྣམ་གཉྱིས་ཏ།ེ །ལུང་

དང་ར ྩོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ད ྩོ། །ད་ེའཛྱིན་བྱདེ་པ་སྨ་བྱདེ་དང་། 
།སུྒབ་པར་བྱདེ་པ་ཁྩོ་ན་ཡྱིན། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
གང་བྱས་པ་ད་ེདག་རྒྱྱུད་ཐྩོག་ལ་བཀལ་ནས་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སྩོ་སྩོས་ཐྩོས་ད ྩོན་སུྒབ་
ལ་གཞྩོལ་ནས་གང་བསབླས་པ་ད་ེདག་མྱྩོང་བ་ལ་སྦར་ནས་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་ན་གཞན་ལ་འཆད་སབྐས་དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་ཕན་
ཐྩོག་ཀང་ཆེ་བ་ཡྩོད།  ཚྱིག་སམྐ་པ ྩོ་རྐྱང་རྐྱང་སྐ ྩོར་བ་བརྒྱབ་ན་
ད་ེཙམ་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། ས་ྔམྩོ་ངྩོས་ཀྱིས་ཝ་ཱརཱ་ཎ་སྱིར་དམ་བཅའ་
ཚྱུགས་སབྐས་ལུང་ར་བ་ནས་མ་བགྲང་པར་རྱིགས་ལམ་རྐྱང་
རྐྱང་ཐྩོག་ནས་རྩོད་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་མྱྩོང་།  སབྐས་དརེ་
རན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕལ་ཆེར་རན་ཉྱི་མ་ཡང་ཡྩོད། 
རྱིང་མྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སུ་འབྱྩོར་སབྐས་ལུང་འདནེ་ར་

བ་ནས་མེད་པར་བྱས་ནས་རྱིགས་པ་ཁྩོ་ནས་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་
བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་དགྩོས་དན་བྱྱུང་། མཛྩོད་འད་ུགཉྱིས་
དམྱིགས་བསལ་རེད། དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན། རྣམ་འགྲལེ་
གསུམ་པྩོ་ད་ེརྱིགས་པ་རང་གྱིས་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ལུང་
དངས་ནས། ཞསེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་
བཙན་དབང་གྱི་གཡའ་ཏྩོག་ཙམ་ཡྩོད།  ༼ བཞད་མྩོ་བཞད། 
༽ ལན་རྒྱག་མཁན་དསེ་ཀང་ཞྭ་མྩོ་ད་ེམར་ཕུད་ནས་ད་ེཙམ་
འགུལ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེའད་མྱི་དགྩོས་པ་
བྱྩོས། རྱིགས་པ་ཁྩོ་ནས་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དགྩོས། ཐངེས་འདྱིར་
རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སུ་ད་ེའད་བརྩོད་དགྩོས་བསམ་པ་དན་བཞྱིན་
ཡྩོད།  སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་རྱིགས་པ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད།
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ལགྷ་པར་དའུང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེརྱིགས་པ་དང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད།  དརེ་བརནེ་ཚན་རྱིག་དང་ལནྷ་ད་ུདཔུང་
པ་མཉམ་གཤྱིབས་བྱས་ནས་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་རེད། ཆྩོས་ལུགས་
གཞན་དག་གྱིས་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ར་བ་ནས་མེད། དརེ་བརནེ་
འགྲལེ་བ་ད ྩོན་གསལ་ནང་ད་ུམཆྩོད་བརྩོད་ཉན་ཐྩོས་ཞྱི་འཚྩོ་
འགྲལེ་བཤད་བྱདེ་སབྐས་དབང་རུལ་དད་པའྱི་རསེ་འབང་དང་
དབང་རྣ ྩོན་ཆྩོས་ཀྱི་རསེ་འབང་གསུངས་ཡྩོད། དབང་རྣ ྩོན་
ཆྩོས་ཀྱི་རསེ་འབང་གྱི་འགྲྩོ་སངས་ད་ེབྱས་ནས་ཡུམ་ཟརེ་བ་
ད་ེགཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདནེ་མེད་ད་ུབསུྒབས་ནས་བདནེ་
མེད་ཀྱི་གྩོ་བ་ཆགས་ཡྩོང་སབྐས་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་གཞྱི་ནས་
དད་པ་སླབེ་རྒྱྱུ ་རེད། དབང་རྣ ྩོན་ཆྩོས་ཀྱི་རསེ་འབང་གྱི་འགྲྩོ་
སངས་ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་
གཉྱིས་གསུམ་བར་བསདྡ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ  
གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་ད་ུའགྲྩོ་ཐུབ་པ་རེད། 
དབང་རུལ་དད་པའྱི་རསེ་འབང་ཐྩོག་ནས་སྐབས་སུ་མཆྱིས་
ཟརེ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚྩོ་མྱི ་རབས་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་
རསེ་ལ་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་རེད།
དརེ་བརནེ་གཞུང་ཆེན་སྦང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
འདགུ  འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་ཆྩོས་ལུགས་མྱི་འད་བ་
མང་པྩོ་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྩོད། མྱི་ལ་ཕན་བཞྱིན་ཡྩོད། ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕྲག་ལགྷ་རྱིང་ཆྩོས་
ལུགས་འད་མྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་མྱི་ལ་ཕན་ཡྩོད། འགྲྱིག་
པ་རེད།  སབྐས་རེ་ཆྩོས་ལུགས་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་གསྩོད་
རེས་ཏྩོག་ཙམ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཡང་ལྕྱི་བཀགས་པ་ཡྱིན་
ན་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་མྱི ་ལ་བྱམས་བར་ེདགྩོས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་སབས་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ལ་ྟགུྲབ་

ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆྩོས་ལུགས་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་དད་པ་
གཙྩོ་བ ྩོར་བྱས་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཉ་ེལམ་ངྩོས་རང་ཨྩོ ་
རང་བཌྷ་ད་ུགནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་དག་ེསླ ྩོང་མང་པ ྩོ་ཕབེས་འདགུ 
འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་ཡག་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད་པ་རེད། བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་རེད། འྩོན་ཀང་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་གཏན་ལ་དབབ་ཟརེ་བ་ད་ེཙམ་མེད། ས་ྔམྩོ་ལྩོ་
མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྩོང་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ཐ་ེལེནྜྱི་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་
མང་པྩོ་ཞྱིག་ཐུག་བྱྱུང་། ཁྩོང་རྣམ་པ་ཐ་ེལེནྜྱིར་ནང་པའྱི་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེནས་རེད། དརེ་ས་ྔམྩོ་ངྩོས་རང་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། ཁྩོང་རྣམས་ལྡྱི་ལྱིར་ངྩོས་དང་ཐུག་ནས་བདནེ་བཞྱི་མྱི ་
རག་སྩོགས་བཅྱུ་དུག བྱང་ཕྩོགས་སྩོ་བདནུ་ད་ེདག་ཚང་མར་
ཐུན་མྩོང་བ་ཡྱིན་སབས་དའེྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན།  
དའེྱི་རསེ་སུ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་རྣམ་པར།  ཁྱདེ་ཚྩོས་བདནེ་བཞྱི་
མྱི ་རག་སྩོགས་བཅྱུ་དུག་གསུང་སབྐས་ལུང་ཙམ་ལ་བརནེ་པ་
རེད་དམ་རྱིགས་པས་བསུྒབ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་ཞུ་སབྐས་ལུང་ཙམ་
ལ་བརནེ་པར་གསུངས་བྱྱུང་། 
ད་ེམ་ཐག་ངྩོས་ཀྱིས་དཔལ་ལནྡ་ཆྩོས་གྲགས་དང་ཕྩོགས་གླང་
ད་ེདག་སེམས་ནང་དན་བྱྱུང་།  ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲྩོ་ལ་ཕན་
བཞདེ་པ། ས ྩོན་པ་བད་ེགཤེགས་སྐྩོབ་ཅསེ་དཔལ་ལནྡ་ཆྩོས་
གྲགས་ཀྱིས་རྣམ་འགྲལེ་ནང་གསུང་སབྐས་རྣམ་འགྲལེ་ལྱི འུ་
གཉྱིས་པས་རྱིགས་པས་ཧ་ཅང་བསུྒབ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་
ལ་ཡྩོད་པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་
པ ྩོ་ཚྩོའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་བལ་ྟབཞྱིན་ཡྩོད།  བྩོད་ལ་ང་ཚྩོས་
རྒྱན་དུག་མཆྩོག་གཉྱིས་ཟརེ་ཡྩོང་། ངྩོས་ཀྱིས་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་
བདནུ་བཟྩོས་པ་ད་ེའགྲྱིག་པ་རེད་དམ་མ་འགྲྱིག་པ་རེད། ཅསེ་
ཞལ་ཤྩོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་རད་མཛད།

རྒྱན་དུག་མཆྩོག་གཉྱིས་ནང་ཞྱི་བ་འཚྩོ ་དང་ཟླ་གྲགས་མེད། 
ཞྱི་བ་ལ་ྷཡང་མེད། འགྲལེ་པ་ད ྩོན་གསལ་མཛད་མཁན་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་སེང་ེབཟང་པྩོའང་དའེྱི་ཁྩོངས་སུ་མེད།  དརེ་བརནེ་
ངྩོས་ཀྱིས་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་བཟྩོས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་
འགྱུར་བསན་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་
སབྐས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་
སྡ་ེཚན་གཅྱིག དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པས་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་
གསུངས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདགྩོས་
མཁྩོ་ཧ་ཅང་མཐྩོང་བཞྱིན་འདགུ དངེ་དསུ་ནབུ་ཕྩོགས་ཚན་
རྱིག་པས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དའེང་དད་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་བྱས་ནས་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་སྐ ྩོར་གང་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད། དརེ་བརནེ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས། དའེྱི་
ནང་ཚན་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་རེད་འདགུ
ང་ཚྩོས་ཐྩོག་མར་བླ ྩོ་རྱིག་བལ་ྟསབྐས་ནས་ཀུན་འགྲྩོ་ལ།ྔ ཡུལ་
ངསེ་ལ།ྔ དག་ེབ་བཅྱུ་གཅྱིག ར་ཉ ྩོན་དུག ཉ་ེཉ ྩོན་ཉྱི་ཤུ། 
གཞན་འགྱུར་བཞྱི་ལ་ྟབུ་སེམས་བྱྱུང་ལ་ྔབཅྱུ་ང་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་
དབྱ་ེཕ་ེསབྐས་སེམས་རེ་རེ་སྐ་ེསབྐས་དམྱིགས་རྐྱནེ། བདག་
རྐྱནེ། ད་ེམ་ཐག་རྐྱནེ་ད་ེའད་མང་པྩོ་ཞྱིག་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་གསུངས་ཡྩོད། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ ྩོ་རེད་འདགུ ད་ེདག་སུྒབ་སབྐས་སུ་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད།  བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་ལ་
ཡྩོད་པའྱི་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་དངྩོས་གནས་
བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ཀྱི་མྱིག་འབྱདེ་མཁན་རེད་འདགུ ཧ་ལས་པ་རེད་
འདགུ དག་ེབཤེས་ཚྩོས་ད་ེདག་བསབླས་པ་རེད། གྩོང་ད་ུངྩོས་
ཀྱིས་བརྩོད་པ་ལརྟ། བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་གསུམ་
བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་བརྩོད་བྱ་དབྱ་ེབ་ཕ་ེབ་ཡྱིན་ན་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྡ་ེཚན་
གཅྱིག ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་སྡ་ེཚན་གཅྱིག   ཆྩོས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག  
ཆྩོས་ཀྱི ་སྡ་ེཚན་ད་ེནང་པ་ལ་མ་གཏྩོགས་འབལེ་བ་མེད། 
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྡ་ེཚན་
དང་།  རནེ་འབྱྱུང་གྱི་ད་ེཁྩོ་ན་ཉྱིད་ཟརེ་བའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་སྡ་ེ
ཚན་དརེ་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཧ་ཅང་དགའ་མྩོས་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ 
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་ངྩོས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་ད་ེལརྟ་
ཕ་ེབཞྱིན་ཡྩོད།  གཞུང་ད་ེནང་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཡང་བརྩོད་
བྱ་ད་ེང་ཚྩོས་ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ནང་བཞག་ནས་བསབླ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
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ཞྱིག་དགྩོས། ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ནང་བཞག་ནས་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོར་ཡང་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བྱདེ་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་དང་ཤེས་དགྩོས་རྒྱྱུ ་རེད། དཔརེ་ན་གུང་ཁན་ཏང་མྱི་ཆྩོས་
ལ་ངྩོ་རྩོལ་བྱདེ་མཁན་ཚྩོར་ཡང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ད་ེ
ཚྩོའྱི་གྲས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་དརེ་དགག་པ་རྒྱག་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།
ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆྩོས་ལུགས་འད་མྱིན་
གང་འད་ཞྱིག་གྱི་རསེ་སུ་ཞུགས་ཀང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ད་ེཚང་མར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚྩོས་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་སྡ་ེཚན་གསུམ་ཕ་ེ
ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་
སྡ་ེཚན་ད་ེང་ཚྩོས་ཕྩོགས་བསྒྱིགས་བྱས་ནས་ཚན་རྱིག་ཀུན་
བཏུས་ཅསེ་པའྱི་དབེ་གཅྱིག་ཐྩོན་ཟྱིན་པ་རེད།  ལ་ྟགུྲབ་ཀུན་
བཏུས་མགྩོགས་པྩོ་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་རེད། ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཁྩོ་
ནའྱི་སངྒ་ལ་མ་བཞག་པར་མྱི ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་
བར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་།  སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་
འབལེ་ནས་སྤྩོད་འཇུག་སྩོགས་ནང་གསུང་པའྱི་རང་གཅེས་
འཛྱིན་དང་དབུ་མའྱི་གཞུང་ནས་གསུང་པའྱི་བདནེ་འཛྱིན་གྱིས་
ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་ར་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ།
སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟྩོ་མཁན་ད་ེཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱིས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བ་བྱས་
ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བྱས་ནས་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེ
ཡྩོང་ཡག སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེབ་དཀུག་མཁན་ད་ེཆགས་སངྡ་
གྱིས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་སབས། དའེྱི་གཉནེ་པ ྩོ་ང་ཚྩོའྱི་གཞུང་ནང་ལ་
མ་གཏྩོགས་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ་སྩོགས་ཆྩོས་ལུགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ནང་ར་བ་ནས་མེད།  དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདབེས་
རྒྱྱུ ་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་གང་ཡང་མེད། ང་ཚྩོ་ནང་པའྱི་གཞུང་སྤྱི་
དང་ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜྱི་གཞུང་ནས་གསུང་པའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་སྩོགས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ ཆྩོས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་
ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ནང་པ་ཚྩོར་མ་གཏྩོགས་འབལེ་བ་མེད་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ  ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསནུ་མཇལ་
བཅར་བའྱི་ཁྩོད་རྒྱྱུད་ས ྩོད་ཆྩོས་ཐྩོག་བསྐ ྩོར་རསེ་བ ྩོད་ད་ུཕབེས་
རྒྱྱུར་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་མེད་བཀའ་རད་མཛད་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་འཁྱརེ་སྤྩོད་རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས། དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

རྒྱ་མྱིས་ལག་འཁྱརེ་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི ་ཤེས། བྩོད་ནང་ལ་
མཚྩོན་ནའང་ཆྩོྩོས་དད་རྐྱང་རྐྱང་སདྐ་ཆ་མྱིན་པར་ཤེས་ཡྩོན་
སྡ་ེཚན་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་ནས་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཤེས་ཡྩོན་
རྐྱང་པའྱི་འད་ུཤེས་བཞག་མཁན་ཚྩོར་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་
ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་འདགུ ད་ེལརྟ་བྱས་ཚེ་ཁྱབ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་རེད།
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་
ཙམ་ཡྩོད་པ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ  རྒྱ་ནག་ལ་མཚྩོན་ནའང་ཁ་
ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་གུང་ཁན་ཡྱིན་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལ་ཆྩོས་དད་
མེད།  དངེ་སབྐས་ཁ་ནས་གུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་ཡྱིན་ནའང་
སེམས་ནང་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ  
གུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཞྱིག་ལའང་
ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་བྱམས་བརའེྱི་བསབླ་བྱས་
ཕན་ཐྩོགས་ངསེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་བྱམས་བར་ེལ་མྱི་
ཚང་མས་དགའ་པྩོ་བྱདེ་ཀྱི་རེད།  ཁྩོང་ཁྩོ་ལ་གུང་ཁན་ཏང་
ཡྩོན་ཡྱིན་ནའང་དགའ་པ ྩོ་བྱདེ་ཀྱི་མ་རེད།  དརེ་བརནེ་ང་
ཚྩོའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདང་
སེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱིད་ད་ེའདའྱི་སྒང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྩོང་
སབྐས་ང་ཚྩོས་བསབླས་པ་ད་ེདག་ཡག་ཤྩོས་ཆགས་ཡྩོད།
རྒྱ་གར་བ་ཚྩོར་ཡང་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕྲག་གསུམ་གྩོང་ནས་འཚེ་བ་
མེད་པ་དང་བྱམས་བརེ་ཟརེ་བའྱི་རྱིག་གནས་ད་ེདག་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་བཞག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་དགྩོས་པ་བརྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། རྱིག་གནས་ད་ེདག་ནང་པ་མ་བྱྱུང་གྩོང་ནས་ཡྩོད་པ་
རེད། རྱིག་གནས་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་གྱི་དངེ་རབས་སྤྱི་
ཚྩོགས་ནང་བསྐར་གསྩོ་བྱས་ནས་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་བྱས་
ནས་བསབླ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་
རག་པར་འབྩོད་སྐལུ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་བ་མང་པ ྩོས་ད ྩོ་
སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ  ད་ེའདའྱི་གནས་ཚྱུལ་སངྒ་
ལ་ང་ཚྩོའྱི་དག་ེབཤེས་ཚྩོས་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་
ང་ཚྩོར་མང་བ་ཡྩོད། སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱས་ཡྩོད། དངེ་དསུ་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ Professor ཡྱིན་ཟརེ་ནས་མྱིང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་
ཀང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྩོགས་ལ་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་མེད་སབས་ཁག་པ ྩོ་རེད།  ང་རང་ཚྩོའྱི་
དག་ེབཤེས་ཚྩོས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྩོད་ལ།ྔ དའེྱི་ནང་ནང་
དབུ་ཕར་རྣམ་འགྲལེ་གསུམ་ལ་སྦངས་པ་དསེ་ཏན་ཏན་ཕན་

ཐྩོགས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུརྒྱ་གར་གྱི་
རྱིག་གནས་བསྐར་གསྩོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཁྩོད་ང་ཚྩོས་ཕན་ཐྩོགས་བྱདེ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱིས་མཐྩོང་བཞྱིན་འདགུ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་འདགུ
བྩོད་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེབས་ཀང་བ ྩོད་
ནང་གྱི་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་ཚྩོ་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད། དད་པ་བྱདེ་སའྱི་
ཆྩོས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་པ་འགྲལེ་བཤད་ཡག་པ ྩོ་བརྒྱབ་ན་ཕན་
ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོད།  ནམ་རྒྱྱུན་ཡྩོངས་གྲགས་ལམ་རྱིམ་ནང་
དང་པ ྩོ་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ།  ད་ེནས་དལ་འབྱྩོར་ད ྩོན་ཆེ་
རྙདེ་དཀའ། འཆྱི་མ་མྱི་རག་པ་ཞསེ་སྩོགས་བང་བསྒྱིགས་ནས་
གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་མངྩོན་ར ྩོགས་རྒྱན་ནང་ད།ུ
སུྒབ་དང་བདནེ་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་
དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། ། ཞསེ་གསུང་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་
སྔ ྩོན་ལ་སུྒབ་དང་། ཞསེ་སུྒབ་པ་རང་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་བདནེ་པ་གཉྱིས་
ལ་འདྩོམས་པའྱི་གདམས་ངག སྔ ྩོན་ལ་བདནེ་གཉྱིས་བཤད། 
བདནེ་གཉྱིས་ལ་གྩོ་བ་ཡག་པྩོ་ཆགས་སབྐས་གཞྱི་ནས་འགྩོག་
བདནེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཉ ྩོན་མྩོངས་
ཀྱི་རྱིགས་ད་ེདག་བདནེ་འཛྱི ན་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་།  
བདནེ་འཛྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེལྩོག་ཤེས་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ཡག་པ ྩོ་བྱས་
ནས་བསུྒབ་ཐུབ་ན་དྱི་མ་གླ ྩོ་བུར་བ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ཉ ྩོན་མྩོངས་
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ར་བ་བདནེ་འཛྱི ན་ལ་ཐུག་ཡྩོད་པ་དང་
བདནེ་འཛྱིན་ད་ེལྩོག་ར ྩོག་རེད། ལྩོག་ཤེས་ཇྱི་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོད་ཀང་རྒྱབ་རནེ་ཚད་མ་མེད། སུྒབ་དང་ཞསེ་པ་དསེ་
སུྒབ་པ་རང་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་བདནེ་པ་གཉྱིས་ལ་འདྩོམས་པའྱི་གདམས་
ངག་དསེ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་གཞྱི་བཏྱིངས། ད་ེནས་དམྱིགས་པ་
བདནེ་པ་བཞྱི་ལ་འདྩོམས་པའྱི་གདམས་ངག་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་
གཞྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ་སྣང་གནས་མྱི ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དའེྱི་
ཐྩོག་ནས་གཞྱི་ནས་ང་ཚྩོར་སྣང་ཚྱུལ་ད་ེངྩོ་བ ྩོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གུྲབ་པ། 
དྩོན་གྱི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག  གཙྩོ་བ ྩོ་དབུ་སེམས་ཀྱི་གཞུང་
གཉྱིས་ཀྱི་ཆྩོས་ཀྱི་བདག་མེད་གསུང་གྱི་ཡྩོད།  དའེྱི་ནང་ཚན་
ནས་དབུ་མ་པ། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས། །གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡྩོད་
མཐའ་སེལ་བ་དང༌། །ས ྩོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞྱིང་ས ྩོང་པ་
ཉྱིད། །རྒྱྱུ ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའྱི་ཚྱུལ་ཤེས་ན། །མཐར་
འཛྱིན་ལ་ྟབས་འཕྲྩོག་པར་མྱི་འགྱུར་རྩོ། །ཞསེ་དགག་བྱ་བདནེ་
པ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་རེད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། །
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ཨུ་ར་ུསུའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་སེན་པྱི་ཊར་སྱི་བགྷ་ཏུ་རྱིས་མེད་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ SEE 

Learning ཀྱི་ཟབ་སྦྩོང་གནང་བ།

༄༅།  །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ 
བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ཨུ་ར་ུསུའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་སེན་པྱི་ཊར་
སྱི་བགྷ་ St Petersburg ཏུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཧར་ཛེན་
མངའ་སྡའེྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་རྱིག་པའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Herzen State 

Pedagogical University ཞསེ་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་
ད།ུ  སྤྱི་ཚྩོགས་དང་ཚྩོར་ཤེས། བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ།  
ཞསེ་ཨྱི ན་སདྐ་ཐྩོག་ SEE Learning ཞསེ་པའྱི་བསབླ་
གཞྱིའམ་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཨུ་ར་ུསུའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་གནས་བབ་འྩོག་ནས་ཟབ་སྦྩོང་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
འདགུ 
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྩོང་ད་ེནྱི། ༼  དངེ་རབས་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་རྱིག་

གཞུང་གྱི ་གནས་བབ་འྩོག་ཤེས་ཡྩོན་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་འབལེ་
འདྱིས་ཡར་རྒྱས།  ༽ “Education and socializa-

tion in the modern socio-cultural environ-

ment”   ཞསེ་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་ཚྩོགས་
འདགུ་པ་དའེྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་འདགུ 
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ལྕམ་སྐུ་མར་ག་རྱི ་ཏ་ཀྩོ་
ཛེབ་ནྱི་ཀྩོ་ཝ་ Margarita N. Kozhevnikova ལགས་
ཡྱིན་འདགུ  ཁྩོང་ནྱི་ཧར་ཛེན་མངའ་སྡའེྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་རྱིག་པའྱི་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛྱིན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 
འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་

ད།ུ བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག  ས ྩོང་ལྩོ་
གསུམ་པའྱི་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ཇྱི་འད་
ཞྱིག་དགྩོས་མྱིན་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྡ་པའྱི་གྩོ་བསྡརུ་
སྦངས་བཤད་གནང་ཡྩོད།  ལས་གཞྱི་ད་ེདག་གྱི་ལས་འཆར་
ཚན་པའྱི་ཚྩོགས་མྱིའྱི་གྲས་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེཡང་ར་ུསྩོག་ཆེས་
མཐྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཏ་ེལྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་ཁང་གྱི ་ཁྱབ་
ཁྩོངས་ར་ུསྩོག་ནང་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་ཚྩོར་ཤེས། བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་
སླ ྩོབ་གསྩོའམ་ SEE Learning དར་འཕལེ་ཡྩོང་ཐབས་
ཆེད་རྒྱབ་སྐྩོར་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་ཁྩོང་གྱིས་
གསུང་ད ྩོན།  རྱིས་མེད་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་དརེ་མཁས་
དབང་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན། ད་ེབཞྱིན་སླ ྩོབ་ཕུྲག་ཁྩོད་རྒྱབ་སྐྩོར་
དང་དགའ་མྩོས་ཞུ་བཞྱིན་འདགུ  འྩོན་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ཤྩོས་ད་ེད་ཆ་ལམ་ལུགས་ད་ེསླ ྩོབ་ཚན་སྤྱི་སྒྩོམ་ནང་གཞག་ཐུབ་
པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།  གལ་ཏ་ེབཞག་ཐུབ་ཀང་གཙྩོ་ཆེར་༸རྒྱལ་
བའྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལམ་ས ྩོན་ལརྟ་དངེ་རབས་ན་གཞྩོན་ཚྩོས་
ད་ལའྟྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་སེམས་མྱྩོང་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་མྱིན་ད་ེཆགས་
ཡྩོད།  ཅསེ་གསུངས། །

www.mwa.tibet.net



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པའོྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་
བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་

རྒྱས་ངང་ཚྩོགས་འདགུ
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ 
༩ བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་ཀྱིརྱིའྱི་དག་ེར་ཚྩོགས་པ་དང་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་
ཐུན་མྩོང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲ་
ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་རནེ་འབལེ་
མཛད་སྒ ྩོ་དང་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཆེན་མྩོ་ཐངེས་པ ྩོ་དང་པ ྩོ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚྩོགས་ཡྩོད་འདགུ
ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གནང་མཛད་འདགུ མཛད་སྒ ྩོའྱི་སྐ་ུ
མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་
སེང་ེམཆྩོག་དང་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་
གནས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། བཀའ་ཁྱི་ཟུར་
པ་མཁས་དབང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
གཙྩོས་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དང་
ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགྩོན་སྔ་ེདང་
བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་གྱི་དབུ་འཛྱིན་དང་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་སླ ྩོབ་སྤྱི། འཛྱིན་
སྐྩོང་བ། དག་ེརན་བགྲསེ་པ། ཉམས་མྱྩོང་ཅན་སྩོགས་བགྲ་ེ
གླངེ་པ་དང་བགྲྩོ་གླངེ་ཟུར་ཉན་པ་གྲ་བཙྱུན་གྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་པའྱི་
འཐུས་མྱི། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། བཞུགས་
སྒར་ཁུལ་གྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་དབུ་འཛྱི ན་དང་དགེ་རན། 
ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྩོགས། ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་དང་
འབལེ་ཡྩོད་སེར་སྐ་ཕ ྩོ་མྩོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་བདགུ་སྤ ྩོས་སྩོགས་ཐྩོགས་ནས་དགའ་
དད་སྤྩོ་གསུམ་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་
དང་། ཕབེས་ལམ་གྱི་གཡྩོན་ཟུར་ད།ུ གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཀྱིརྱིའྱི་དགྩོན་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་དཔ་ེདབེ་སྩོགས་
འགྲམེས་ས ྩོན་དང་འབལེ་ད་ལྟའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་གནས་སངས་
ལམ་ཙམ་སྤན་འབུལ་ཞུས་འདགུ ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕབེས་
ལམ་མདནུ་ད།ུ རྡ ྩོར་གླྱིང་ཁའེྱི་ཀྱིརྱིའྱི་དགྩོན་དག་ེལནྡ་བཀ་

ཤྱིས་ཆྩོས་གླྱིང་ད་ུགཞུང་ཆེན་མྩོའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བཀའ་དགྩོངས་
བཞྱིན་གསར་འཛུགས་ཞུ་འཆར་གྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་གྲ་སྒྱིག ས་
གནས་ཡུལ་མྱི ་གྲྲྭ་རྒྱྱུ ན་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་ནས་རྩོད་
རྒྱྱུགས་ཀྱི་ཚྱུལ་ད་ུདམ་བཅའ་དང་རྩོད་གྲྲྭ་ཚྱུགས་བཞྱིན་པར་
སྤན་ཞྱིབ་ལམ་ཙམ་མཛད།
ད་ེནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བགྲྩོ་
གླངེ་གྱི ་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུབཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་བསནུ། སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
མཎལ་སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་སྐབས་
ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་རྩོམ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་
འཛྱིན་གྲྲྭ་དང་འཛྱིན་གྲྲྭ་དང་པ ྩོ་ནས་འཛྱིན་གྲྲྭ་དགུ་པའྱི་བར་
བཅས་ཀྱི་སླ ྩོབ་དབེ་བླ ྩོ་གསལ་མགུལ་རྒྱྱུན་ཞསེ་བྱ་བ་དབེ་ཕྲངེ་ 
༦༩ ཞལ་ཕ་ེམཛད།
ད་ེནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་
ཐྩོག་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆྩོག་གྱིས་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི ་
བཀའ་པྩོད་ལྔའྱི་བསླབ་པ་མཐར་སྩོན་པའྱི་སླ ྩོབ་ཐྩོན་པ་དང་
པ ྩོ་རྣམས་ལ་འདལུ་བ་རབ་འབྱམས་པའྱི་ཕག་འཁྱརེ་གནང་
མཚམས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆྩོག་ནས་
ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ཚྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་

བརྙན་དབེ་དང་། ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ནས་རྩོམ་སྒྱིག་གནང་
བའྱི་རགས་ཀྱི་འཇུག་པའྱི་མཐའ་དཔྱྩོད་ཆེན་མྩོའྱི་དཔ་ེདབེ་
གཉྱིས་དང་། དག་ེའདནུ་པ་ན་གཞྩོན་ཚྩོའྱི་ཆེད་ད་ུརྩོམ་སྒྱིག་
གནང་བའྱི་ ༼ སླ ྩོབ་དབེ་བླ ྩོ་གསལ་མགུལ་རྒྱན། ༽ འཕུྲལ་
དབེ་ནང་ཡྩོད་པ་གླ ྩོག་ཀདླ་ཐྩོག་ནས་དབུ་འབྱདེ་གནང་འདགུ
ད་ེརསེ་སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་རབ་བྱྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་
གཞྩོན་སྐསེ་རྣམས་ཀྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ལམ་སྩོལ་ལ་
དསུ་བསནུ་ལེགས་བཅྩོས་ཀྱིས་མ་འྩོངས་པའྱི་བསན་འཛྱིན་
སྐསེ་བུ་སྐདེ་སྱིང་མཛད་སངས་ཀྱི་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་གྩོ་
སྒྱིག་བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འབལེ་ངྩོ་སྤྩོད་གསུང་
བཤད་མདྩོར་བསྡུས་ཤྱིག་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་རསེ་བ ྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་འབལེ་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེས་ྔད ྩོའྱི་མཛད་རྱིམ་ལེགས་པར་གུྲབ་
འདགུ ད་ེཡང་མཛད་རྱིམ་ལརྟ་ན་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡ ཐྩོག་
མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་དངྩོས་གཞྱིའྱི་མཛད་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་ 
གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོར་ 

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་འཕགས་
ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་
ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མཚྩོན་ཆེད་
མངགས་འདྱིར་འཛྩོམས་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་
དང་མཁས་དབང་། བཙན་བྱྩོལ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད། 
ད་ེརྱིང་ཆེད་མངགས་འདྱིར་ཕབེས་པར་འཚམས་འདྱི་དང་
སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་
བདནུ་གྱི་གསྩོལ་འདབེས་མཇུག་དརེ་བཀྩོད་པ་ལརྟ། ས ྩོན་
པའྱི་ཆྩོས་ཚྱུལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་ཅྱིང་། རྱིས་མེད་རྒྱལ་
བའྱི་བསན་པར་དག་སྣང་དགྩོས་པ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གྩོང་ད་ུ
བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེལགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལརྟ་རེད། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་ཆྩོས་དད་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་དཔ་ེཆའྱི་ནང་མཐྩོང་
བ་མངྩོན་གྱུར་དང་། ཅྱུང་ཟད་ལྐ ྩོག་གྱུར། ཤྱིན་ཏུ་ལྐ ྩོག་གྱུར་
གསུངས་ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་མང་པྩོ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱུང་ཟད་
ལྐ ྩོག་གྱུར་སངྒ་ལ་སླབེས་སབྐས་དད་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བྱས་ནས་འགྲྩོ་

བཞྱིན་ཡྩོད།  སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱིས། གཙྩོ་བ ྩོའྱི་ད ྩོན་ལ་
མྱི་བསླའུྱི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་རསེ་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། །ཞསེ་ཅྱུང་
ཟད་ལྐ ྩོག་གྱུར་གྱི་ད ྩོན་དག་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་རད་གཅྩོད་བྱདེ་
སབྐས་ར་འཕྲྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད། དའེང་མཐར་མཐྩོང་བ་མངྩོན་
གྱུར་ལ་གཏུག་སབྐས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་
ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཐར་པ་ད ྩོན་
ད་ུགཉརེ་བའྱི་བླ ྩོ་སྐ་ེརྒྱྱུ ་དང་། ཐར་པ་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་མཆྩོག་
ད་ེདག་སུྒབ་བྱདེ་ཀྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྐབས་མཐར་མངྩོན་སུམ་གྱི་
མྱྩོང་བ་ལ་གཏུགས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ས ྩོན་
པས་གསུང་པའྱི་ཤྱིན་ལྐ ྩོག་གྱི་གནད་འགག་ད་ེདག་ལ་གཞྱི་ནས་
ཡྱིད་ཆེས་སླབེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་གཙྩོ་བ ྩོའྱི་ད ྩོན་
ལ་མྱི་བསླའུྱི་ཕྱིར། ཞསེ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ
ང་ཚྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དད་པ་བྱས་ནས་སྐབས་སུ་མཆྱིས་ཞསེ་ཕ་
མེས་ནས་མར་དད་པ་བྱས་པ་དང་། བཀའ་ཆྩོས་གནང་མཁན་
གྱི་བ་ླམ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དད་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བྱས་ནས་གསུང་པ་
ལ་ྟབུ་འདགུ དཔརེ་ན། པཎ་ཆེན་བླ ྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་གྱི་ལམ་

རྱིམ་བད་ེལམ་དང་པཎ་ཆེན་བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་
མྱྱུར་ལམ་གཉྱིས་པ ྩོ་ད་ེབཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བའྱི་འཁྱིད་
སངས་མ་རེད།  བཀའ་གདམས་ལམ་རྱིམ་པའྱི་འཁྱིད་སངས་
ཕལ་ཆེར་མ་རེད། བཀའ་གདམས་མན་ངག་པ་བསྡསུ་པ ྩོ་བྱས་
ནས་འཁྱིད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་ལམ་རྱིམ་ཆེ་
ཆྱུང་ད་ེབཀའ་གདམས་ལམ་རྱིམ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། གཞུང་
ཆེན་མྩོ་དང་འདསེ་ནས་གསུང་པ་ཞྱིག་རེད། གཞུང་ཆེན་
སྦངས་ནས་ལམ་རྱིམ་ལ་ཚྱུར་འདསེ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུ ་
ད་ེབཀའ་གདམས་གཞུང་དུག་ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འཆད་སབྐས་
བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ང་
ཚྩོས་གཞུང་ཆེན་མྩོ་ལ་ལ་ྟརྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མེད་ཇྱི་ལརྟ་ཡང་གྩོང་ད་ུསྱིད་སྐྩོང་གྱིས་བཤད་
པ་ལརྟ་ཚད་མ་རྱིག་པ་བརྩོད་སབྐས་བརག་དཔྱད་བྱདེ་ཡག་
ཡྩོད། ཁྱབ་དང་མ་ཁྱབ་བསུྒབ་ཡྩོང་སབྐས་གནས་ཚྱུལ་གང་
དང་གང་ཡྱི ན་ཡང་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་རད་གཅྩོད་བྱས་
ནས་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྩོད།
ནང་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ནས་གསུང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
ད་ེཧ་ལས་པ་རེད། དརེ་བརནེ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་
མ་རྱིག་པ་ད་ེཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོར་ཡང་འབལེ་བ་ཡྩོད་
པ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།   གྩོང་ད་ུབཀའ་བླ ྩོན་ཁྱིད་པས་
གསུང་པ་ལརྟ་རེད། བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་གསུམ་
བརྒྱའྱི་ནང་ལ་བརྩོད་བྱ་སྡ་ེཚན་གསུམ་ད་ུཕ་ེནས། ཆྩོས་
ཕྩོགས་སྡ་ེཚན་གཅྱིག  སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་
པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག  ལ་ྟགུྲབ་སྡ་ེཚན་ནང་ཆྩོས་
ཐམས་ཅད་བརནེ་ནས་བཏགས་པ་རེད། ཅསེ་པའྱི་སདྐ་ཆ་ད་ེ
དངེ་སབྐས་ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་
འགྲྩོ་སངས་གཅྱིག་པ་རེད། ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ད་ེད་ེཙམ་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་སླབེ་མེད། ས་ྔམྩོ་ངྩོས་
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སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཉརེ་ལ་ྔ
འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་རྒྱ་གར་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་རཱ་ཇ་
ར་མ་ན་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད།   ཁྩོང་གྱིས་ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུགསར་
པ་རེད།  རྒྱ་གར་ནང་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༥༠༠ གྩོང་ནས་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེ
སླབེས་ཡྩོད་པ་གསུང་བྱྱུང་།  སབྐས་དརེ་ཀླ་ུསུྒབ་ཀྱི་ར་བ་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཚྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ལུང་འདནེ་གནང་སྩོང་། ད་ེབདནེ་པ་
རེད།
དརེ་བརནེ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེསྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་རེད། 
གང་ལྟར་མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་ལ་གཏུགས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ཅྱུང་ཟད་ལྐ ྩོག་གྱུར་ད་ེཚྩོ ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་
པ།  དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ས ྩོན་པ་ཚད་མའྱི་སྐསེ་བུ་བསུྒབ་ཡག་
རེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་བཀྩོད་ནས་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་རེད། ར་བ་ཤེས་རབ་ནང་ལུང་གྱི་སུྒབ་བྱདེ་ཏ ྩོག་ཙམ་མ་
གཏྩོགས་ཕལ་ཆེ་བ་རྱིག་པས་བསུྒབ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྱིག་པ་ཁྩོ་
ནའྱི་ལམ་ནས་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་འདྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུནཱ་ལེནའྜྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁྩོ་ན་ལས་གཞན་སུ་གང་ལའང་མེད།  ནང་པའྱི་
གཞུང་ནས་གསུང་པའྱི་བརྩོད་བྱ་ད་ེདག་ཆྩོས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག  
ད་ེམྱིན་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབལེ་ནས་སྤྱིར་སངས་ང་
ཚྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ནང་སླབེ་ཐུབ་ཡག་ཏན་ཏན་རེད་འདགུ  
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་དགྩོས་མཁྩོ་འདགུ  འཛམ་གླྱིང་
སངེ་གྱི་སྡུག་བསལྔ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་སངྡ་དབང་གྱིས་བཟྩོ་

བཞྱིན་འདགུ ཆགས་སངྡ་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་ཇྱི་ལརྟ་བསནེ་དགྩོས་
པ་ད་ེསྤྱིར་མུ་སགེས་པའྱི་ཆྩོས་ནང་ད་ུཡྩོད། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་
ལ་ྟབ་དང་། བྱམས་བར་ེཟརེ་བ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་ལ་ྟགུྲབ་ཐྩོག་ནས་དརེ་རྒྱབ་རནེ་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ནཱ་ལེནའྜྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ལརྟ་སུ་གཅྱིག་ཀང་མེད། ནང་པའྱི་ཆྩོས་
བྱདེ་བརྩོད་སྐབས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྐབས་འགྲྩོ་དང་
སྦྲལེ་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདགུ  ནང་པའྱི་གཞུང་
ནས་གསུང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་
ད་ེདག་ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ནང་གཞག་ཡག་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་།
གཞན་ཡང་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མཛད་རསེ་ལ་བསགྔས་བརྩོད་
མཛད་དྩོན།  ད་བར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་
བྱྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  གཙྩོ་ཆེར་བ ྩོད་ནང་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེས་སླ ྩོབ་དབེ་བཀུར་རྒྱྱུས་མཚྩོན་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་བཞསེ་
སྩོང་། བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  གྩོང་ད་ུསྱིད་སྐྩོང་གྱིས་
གསུང་པ་ལརྟ་ང་ཚྩོས་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ་བྱདེ་དགྩོས།   
བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་རེད། བར་ལམ་རྒྱལ་
པྩོ་ཤུགས་ལནྡ་དར་གསྩོ་ཧ་ཅང་བྱདེ་ཡག་ད་ེབ་ླམས་གསུང་
པ་རེད་ཟརེ་ནས་བརག་དཔྱད་ར་བ་ནས་མ་བྱས་པ་རེད།  
ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་མ་མཐྩོང་བ་བྱས།  རྩོངས་དད་
རེད།  ཅྱི་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་བསུྒབས། དད་པ་རྐྱང་རྐྱང་
ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་མ་གཏྩོགས་སུྒབ་བྱདེ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་

ཕྱིན་མེད།   ཅསེ་དང་། 
བྩོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་འབལེ་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན།   ནང་ཆྩོས་ནས་གསུང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་བྱདེ་དགྩོས་ན་བ ྩོད་ཡྱིག་དང་བྩོད་སདྐ་
མེད་ན་ཡྩོང་ཐབས་མེད།  དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ཡྱིག་གྱི་མཐྩོང་
ཞྱིག་ཀང་སླབེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེདག་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སདྐ་ཡྱིག་རེད། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོར་སྤ ྩོབས་པ་དང་སེམས་
ཤུགས་སླབེ་རྒྱྱུར་ཡང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།  བྩོད་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་ད་ེསངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དང་སྦྲལེ་
ནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་གནས་ཡྩོད།  བྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
གཅསེ་པའྱི་ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པར་བླ ྩོས་གཏྩོང་
བྱས་ནས་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུདཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་མཁན་ག་ཚྩོད་བྱྱུང་སྩོང་ངམ།   
ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་ཤུགས་རེད།  ད་ེལ་ྟབུའྱི་སེམས་ཤུགས་
དང་སྙྱིང་ས ྩོབས་ཡྩོང་བ་ད་ེང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་
ཅྱིག་ཡྩོད་པ་དང་།  བྩོད་པ་རང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཟུར་ད་ུཡྩོད་པ་
དའེྱི་ཐྩོག་ནས་སྙྱིང་ས ྩོབས་སླབེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་རང་དབང་གྱི་འཐབ་རྩོད་ད ྩོན་ད་ུཡྱིན་ནའང་ང་ཚྩོས་རྱིག་
གཞུང་བསྐར་གསྩོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་འདགུ ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ། 

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་སྤནེ་
པའྱི་ཉྱིན་འཕགས་ཡུལ་ད་ུཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་
མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་དང་
བསནུ་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐངེས་དང་པྩོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་དྩོན།  བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་མཛད་འཆར་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད་ཀང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཐུགས་བར་ེཆེན་པ ྩོའྱི་སྒ ྩོ་
ནས་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བར་བཀའ་

དྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མ་འྩོངས་པར་ཡང་ཡང་ཆྱིབས་
སྒྱུར་གནང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ལྩོ ་མང་པ ྩོའྱི་རྱིང་ལ་བ ྩོད་ནང་གྱི ་འབལེ་ཡྩོད་མང་ཚྩོགས་
རང་ནས་སྐ་ུམདནུ་ལ་མ་འྩོངས་པ་ན་མདྩོ་སདྨ་ཕྩོགས་སུ་དསུ་
འཁྩོར་དབང་ཆེན་ཞྱིག་གནང་རྩོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི ་འདགུ   
དརེ་བརནེ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེལྩོ་མང་པ ྩོའྱི་རྱིང་ལ་སྐུ་སྒརེ་ཡྱིག་
ཚང་བརྒྱྱུད་ཡར་ཞུས་ཡྩོད། བྩོད་ལ་མགྩོགས་མྱྱུར་ཕབེས་ཏ་ེ
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་ཞྱིག་གནང་རྩོགས་ཞེས་
སྐབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལས་བསྡ ྩོམས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེངའྱི་

སངྒ་ལ་བབས་འདགུ དངྩོས་གནས་བྱས་ན་མཛད་རྱིམ་རྒྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐྩོག་ཏུ་ཕབ་ནས་ཞུ་དགྩོས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ད་ེ
འད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འཛྩོམས་མ་སྩོང་།  སྤྱིར་བཏང་ག་
རེ་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཚགས་རང་བརྱིས་ནས་དང་པྩོ་དང་ཁ་ཐུག་
ཞུ་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠ ནང་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་སྐྩོ་བ ྩོ་ཡྩོད།  གཞུང་མང་གཉྱིས་
ནས་གསུང་སདྐ་ཤྩོར་བའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཅྱིག་ལ་ཁལེ་འདགུ  དརེ་
བརནེ་བ ྩོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱྩོལ་ལ་ཕབེས་མཁན་
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རྣམ་པ་ཚྩོར་རྱིག་གནས་སྦྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་
བཙྱུགས་པ་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་ཕ་ཡུལ་ལ་དསུ་འཁྩོར་གྲྲྭ་ཚང་ཡྩོད། 
དསུ་འཁྩོར་ཁུངས་གཏུག་ས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ལས་ལགྷ་མེད་
སབས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་གྱིས་ལྩོ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ལ་གྲྲྭ་པ་ ༢༠ ལ་
མཐུན་རྐྱནེ་ཆ་ཚང་གནང་བ་རེད།  གྲྲྭ་པ་ ༢༠ ད་ེགཞྱི་རར་
བཞག་ནས་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་
རྱིམ་བཞྱིན་གྲྲྭ་པ་འཕལེ་བ་དང་བསནུ་ལྩོ་གསུམ་དང་ལའྔྱི་རྱིག་

གནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་པ་ཡྱིན། རྱིག་གནས་ཐྩོག་ཡག་པྩོ་ཆགས་
སྩོང་། སྩོ་སྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ཡྩོད་པ་བཞྱིན་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་ཆེད་
དང་རྱིག་གནས་ཐྩོག་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་མ་སྩོང་། གྲྲྭ་པས་རྱིག་
གནས་རྐྱང་པའྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་འཚམ་པྩོ་ཡྩོང་
གྱི་མྱི ་འདགུ དརེ་བརནེ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བལ་ྟརྒྱྱུའྱི་ཁ་
བསྒྱུར་པ་རེད།
  ང་རང་ལ་སྐསེ་ས ྩོབས་ཀྱིས་ཁྱིད་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་
ཡྩོད། ང་དང་འབལེ་ཡྩོད་ཀྱི་མྱི ་ད་ེདག་གྱིས་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་

ཡྩོད།  ལགྷ་པར་དགྩོན་པ་ཁག་གྱི་སྒྱིག་ལམ་ད་ེདག་ལམ་
ཡག་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་འཁྱིད་པར་འབད་བརྩོན་བྱདེ་དགྩོས་
པའྱི་ལས་འགན་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སབས།  ལམ་
དརེ་འཁྱིད་ཐབས་བྱདེ་པའྱི་སབྐས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཞྱིག་
འཕྲད་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་
ཞུ་དགྩོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཡྱིན།   ཕ་ཡུལ་ལ་
མཚྩོན་ན། དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྲྭ་པ་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡང་
དག་པ་ཞྱིག་རག་གྱི་མེད། སླ ྩོབ་ཚན་ལ་ཆ་མཚྩོན་ནའང་
གཅྱིག་གྱུར་མེད་པར་དག་ེརན་ཚྩོས་འདྩོད་པ་ལརྟ་སླ ྩོབ་འཁྱིད་
གནང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་བྱས་ཚེ་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡག་པྩོ་
ཞྱིག་མ་རག་པར་འཐུས་ཤྩོར་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ནང་ལ་
མཚྩོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྒྱིག་ལམ་དམ་པྩོའྱི་འྩོག་དཀའ་
ངལ་དང་བྩོད་པ་རང་གྱིས་དགྩོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སྒྱིག་ལམ་
བསམྡ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྩོགས་ཀྱིས་གྲྲྭ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
འཕྲྩོ་བརླག་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེལ་ྟབུའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེབ ྩོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ལའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚྱུངས་
འཕྲད་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས། ང་ཚྩོའྱི་མྱིག་མདནུ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་མྱི ་
རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་མ་འྩོངས་པར་ཕན་ཐྩོགས་ཤྱིག་མྱི ་
ཡྩོང་ངམ་བསམས་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་བྱས་
པ་ཡྱིན་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆྩོག་གྱིས་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་
བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་

ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་
གནས་མཆྩོག་གྱིས་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་བྱེས་པ་གྲ་ཚང་
བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལྔ་འཁྩོར་བའྱི་རནེ་འབལེ་
མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་བཙན་འཛུལ་གྱིས་དག་
གནྩོན་བྱས་རྐྱནེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་བ ྩོད་མྱི ་ཁྱི་ཚྩོ ་བརྒྱད་ཙམ་
རང་གྱི ་ཕ་ཡུལ་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་བཞག་ས་ེབཙན་བྱྩོལ་ད་ུཕབེས་
དགྩོས་བྱྱུང་རསེ་འགྲྩོ་འདགུ་སྤྩོད་གསུམ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིའྱི་

མཐུན་རྐྱནེ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། སབྐས་ད་ེདསུ་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོར་ངྩོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་མ་གཏྩོགས་མེད་པའྱི་གནས་
སངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི ་འྩོག་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་མྱི ་རབས་རན་པ་ཚྩོས་སྐ་ུལས་
ཧ་ཅང་བསྐྩོན་གནང་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་། ཆྩོས་
དང་སདྐ་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་སྩོགས་ད་བར་མྱི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་
དང་དར་སྤལེ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརནེ་ནས་ལ་ྔབརྒྱ་ཐ་མའྱི་
དསུ་འདྱིར་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་མེ་རྩོ་རང་ནས་གསྩོས་ཏ་ེ

ད་ལའྟྱི་གནས་སབྐས་སུ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཙམ་མྱིན་པར། ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེ
མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཆྩོས་ལུགས་གཞན་དང་མྱི་འད་
བར་ནང་ཆྩོས་ལ་རྱིག་པས་བརག་ས་ེསླ ྩོབ་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་
དསེ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་
ཐུབ་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་འཚེ་བ་མེད་ཅྱིང་བྱམས་བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་རྙདེ་
ད་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བད་ེསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་ལནྡ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གཞན་ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་གཉརེ་
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བཞྱིན་ཡྩོད་ན་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་བ ྩོ་གནམ་བསན་རྣམས་ནས་ནང་
ཆྩོས་ལ་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེབས་ཀང་གལ་གནད་
ཆེ་བ་ཡྱིན། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ད་ེའཇྱིག་ལ་ཉ་ེབའྱི་དསུ་
སབྐས་ཤྱིག་གྱི་འྩོག་ནས་དར་འཕལེ་བྱྱུང་ས་ེདངེ་གྱི་ཆར་བྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྩོས་ལུགས་གཞན་
དང་མྱི ་འད་བར་ཚན་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་དྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་བྱདེ་
ཡུལ་གྱི་ཆྩོས་ངྩོམས་སུ་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཡྩོད། ད་ེ
ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེ
གྲྲྭ་ཚང་ཁག་དང་བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་དགྩོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཧུར་འབད་གནང་བ་ལ་བརནེ་
ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚྩོན་
ན་བཀའ་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
གྲྲྭ་ཚང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམྩོར་ཞུགས་པ་ཚང་མས་ཆྩོས་ཕྩོགས་
ཙམ་མྱིན་པར་བ ྩོད་ད ྩོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་སྤྱི་
ཚྩོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐྩོག་ལའང་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུའབད་
པ་ཆེ་བསྐདེ་གནང་བཞྱིན་པ་དསེ་བ ྩོད་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ཐྩོག་ལ་ཞབས་འདགེས་གང་ལེགས་གུྲབ་ཡྩོད་པར་ངྩོས་འཛྱིན་
གྱིས་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་དང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུགྲྲྭ་ཚང་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔ
འཁྩོར་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ད་བར་དག་ེའདནུ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་
ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་དང་ཁྩོར་ཡུག་བཟང་པྩོ་
བསུྐན་གནང་ཐུབ་པར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་དང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ལྩོར་ཡབ་ར་ེའཇམ་མགྩོན་བ་ླམ་
ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚྱུལ་བསན་
ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་དུག་བརྒྱ་འཁྩོར་བའྱི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་
ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ནྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་ད་ུརྱི་བ ྩོ་དག་ེ
ལནྡ་པའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཆྱུ་མགྩོ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་པར་སྩོང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུད ྱིན་སྙྱིང་
ནས་དན་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་མཐྱིལ་
ཕྱིན་པ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་འགངས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ།
གྩོང་གསལ་དསུ་ཚྱིགས་གལ་ཆེན་དག་དང་སབས་བསནུ་ཏ་ེ
ད་ེརྱིང་ཀྱིརྱི་དག་ེར་ཚྩོགས་པ་དང་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་གཉྱིས་
ཐུན་མྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་མ་འྩོངས་པའྱི་བསན་འཛྱིན་གྱི་

སྐསེ་བུ་རབ་བྱྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་ན་
གཞྩོན་རྣམས་སྐེད་སྱིང་
མཛད་སངས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་
མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་གྱི ་
ཚྩོགས་འད་ུཆེན་མྩོ་འདྱི་གྩོ་
སྒྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་ནྱི་གསར་
གཏྩོད་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་རླབས་ཅན་གྱི་བྱ་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་
བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་ས ྩོན་
རྣམས་དྩོན་དམ་པའྱི་ལག་
ལེན་ད་ུའགེལ་ཐབས་ཕྩོགས་སུ་མདནུ་བསྐྩོད་ཀྱི་གྩོམ་སབས་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། མ་འྩོངས་པའྱི་བསན་འཛྱིན་གྱི་སྐསེ་
བུ་རབ་བྱྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་ན་གཞྩོན་རྣམས་སྐདེ་སྱིང་མཛད་སངས་ལ་
བགྲྩོ་གླངེ་གྱི་ལམ་ནས་འགྱུར་བཅྩོས་གཏང་འྩོས་གཏྩོང་རྒྱྱུར་
དསུ་ཚྩོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱིས་མ་དགས་ནའང་ས་ྔདགས་མེད་པས་
སརྔ་སྩོང་ད་འགྲྩོ་ལ་ྟབུ་མ་ཡྱིན་པར། རབ་བྱྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་མྱིང་ད ྩོན་
མཚྱུངས་པ་གང་མང་སྐདེ་སྱིང་ཐུབ་ཐབས་སུ་འབལེ་ཡྩོད་
འགན་འཛྱིན་རྣམས་ནས་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཚད་ལནྡ་བཟྩོ་
འགྩོད་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་གལ་འགངས་ཆེ། གྲྲྭ་བཙྱུན་ན་
གཞྩོན་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སངས་དང་། འཛྱིན་གྲྲྭའྱི་ནང་
ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་དང་སླ ྩོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དག་ེརན་རྣམས་
ལ་ཁྱད་ཆྩོས་ཇྱི་དགྩོས། དག་ེསླ ྩོབ་གཉྱིས་ཀར་ཁྩོར་ཡུག་བཟང་
པྩོ་བསུྐན་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་དང་ལུས་ངག་
ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྤྩོད་ལམ་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བ་དང་མཐུན་ཞྱིང་
ཉམ་ཆྱུང་ཚྱུལ་མཐུན་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་པ ྩོ་བསྒ ྩོ་ཐབས། 
ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་བསམ་བླ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཇྱི་དགྩོས་ལ་སྩོགས་པ་
གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལནྡ་བཟྩོ་འགྩོད་
ཀྱིས་སྒྱིག་སྩོལ་ལྡན་པའྱི་སྒྩོམ་གཞྱི ་ཡང་དག་ཡྩོང་ཐབས་
བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་གུྲབ་འབས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བའྱི་རེ་
བ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་བཏང་བགྲྩོ་གླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་ཤེས་ཡྩོན་
དང་། སྤྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱུག་པ། བྩོད་ཀྱི་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་
ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་འདནུ་ཡྩོད་མཁན་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་
ནའང་། ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་
སབྐས་སུ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དང་། ཕྩོགས་ལྷུང་སྩོགས་ཀྱི་

ཚྩོར་བས་ལདྷ་ད་ེདགྩོངས་འཆར་ཡག་པྩོ་ད་ེའད་ལའང་སབྐས་
རེར་དགག་པ་བསྐྩོན་པའྱི་དབང་གྱིས་མེད་པར་གྱུར་ཏ་ེསྤྱི་ལ་
གྩོང་གུད་ཕ ྩོགས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡྩོང་མྱི ་སྱིད་པ་མྱིན་
སབས། ད་ེའདའྱི་གནས་སབྐས་སུ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ྩོ་དང་
བ ྩོད་ཀྱི་བསན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་ལ་དགྩོངས་པ་ཆེན་པ ྩོ་བཞསེ་
ཏ་ེབགྲྩོ་གླངེ་ཐག་གཅྩོད་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བའྱི་འབྩོད་སྐལུ་དང་
། ད་རེས་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལམ་ལྷ ྩོངས་ཚགས་ཚྱུད་ཡྩོང་བ་དང་། 
འདྱི་ལས་ཐྩོན་པའྱི་དགྩོངས་འཆར་རྣམས་མ་འྩོངས་པར་ཕག་
ལེན་ད ྩོན་འཁྱྩོལ་ཡྩོང་བའྱི་བཀ་ཤྱིས་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
མཐའ་དྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཁམས་གསུམ་སྐ་ེའགྲྩོ་ཀུན་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུབདག་ཅག་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་མགྩོན་དཔུང་དམ་པར་སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་
པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་
མཐའ་དག་གགེས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་པ། བྩོད་ད ྩོན་བདནེ་
མཐའ་མྱྱུར་ད་ུགསལ་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༧ ལ།། །།
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སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་
བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་
སྤནེ་པ་ཉྱིན་འཕགས་ཡུལ་ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་
ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོ་དང་
བསནུ་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐངེས་དང་པ ྩོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད།
སྐབས་དརེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི ་སྐུ ་མགྲྩོན་གཙྩོ ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་
བཀའ་ཤག་གྱི་འཚམས་འདྱི་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་
དྩོན། ཕྲན་ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན། སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཡང་
ཡང་མཇལ་མྱྩོང་ཡྩོད། སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནྱི། 
བྩོད་ཨ་མདྩོ་རྔ་པ་ཁུལ་ནས་ཡྱིན། ད་བར་ལས་དྩོན་གང་འད་
ཞྱིག་བྱས་པའྱི་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་མགྩོན་སྐབས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་དགྩོངས་གཞྱིར་
བཟུང་ཕབེས་མཁན་ཞྱིག་དང་། བྩོད་སྤྱི་པའྱི་ར་ད ྩོན་སདླ་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི ་སྣ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡྩོད། བྩོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པྩོའྱི་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱྱུས་ངན་
པ་བ ྩོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུའགྱུར་དང་བྩོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་མྱི ་བཟྩོ་
ཐབས་བྱདེ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛྱིན་ནས་ད་ཆ་ལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ 
ཕྱིན་ཡྩོད།
འྩོན་ཀང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་དགྩོངས་གཞྱིར་བཟུང་དང་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་

དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱྩོལ་ནང་གྱི་དགྩོན་སྡ་ེདང་གདན་
ས་ཁག་བསྐར་གསྩོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུགས་
ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་མཚྩོན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འཕགས་
ཡུལ་ཀྱི་རྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙྱུགས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ཧྱིལ་པ ྩོ་ཉརེ་
ལ་ྔའཁྩོར་ཐུབ་པ་ནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་བྱས་རསེ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ལས་འཆར་གང་ཡྱིན་རངུ་ཆེས་ཐྩོག་མར་
འགྩོ་འཛུགས་གནང་སབྐས་དཔལ་འབྱྩོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། དཀའ་ཚེགས་
ལ་མ་འཛེམས་པར་རྒྱྱུན་འཛྱིན་གནས་ཐུབ་པར་བརནེ་སྐབས་
ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ནང་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྩོངས་ལ་ངས་བསགྔས་བརྩོད་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས། དམྱིགས་བསལ་གྩོང་ད་ུརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
ལས་བསྡ ྩོམས་ནང་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་པ་ལརྟ། བྩོད་ནང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་རྐང་བཞསེ་ཀྱིས་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་
དགྩོན་པའྱི་ཡན་ལག་ཁག་གྱི་ནང་དགྩོན་པའྱི་བསབླ་གཞྱི་སླ ྩོབ་
ཁྱིད་དང་སྒྱིག་འཛུགས། ཀླ ྩོག་དབེ་ལ་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་རསེ་བརླབས་ཆེན་གྱི་གུྲབ་འབས་སྨྱིན་
ཐུབ་པ་དརེ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བ ྩོད་ཆྩོལ་ཁ་
གསུམ་ནང་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་སདླ་སྐ་ུལས་སྐྩོན་མཁན་དང་། ལུས་
སྩོག་བླ ྩོས་གཏྩོང་བྱདེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་

བསར་བྱས་པར་བརནེ་བ ྩོད་མྱི ་ ༡༥༤ ནས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ཡྩོད།
དའེྱི་ཁྩོངས་ནས་བ ྩོད་ཨ་མདྩོ་རྔ་པ་ཁུལ་ནས་རང་སགེ་ལས་
འགུལ་བའྱི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་མང་པྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད། བྩོད་ཨ་མདྩོ་རྔ་
པ་ཁུལ་ད་ེཉ་ེབའྱི་ཆར་ནས་སྙྱིང་ས ྩོབས་ཅན་དང་སེམས་ཤུགས་
ཅན། ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་རྩོད་མཁན་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་སབས་ང་ཚྩོས་ཀང་ད་ེལརྟ་ངྩོས་འཛྱིན་དགྩོས།  
ཁུལ་དརེ་གནས་མཁན་རྣམས་ལ་ཀྱིརྱི་གྲྲྭ་ཚང་ནས་ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཙམ་མ་ཟད། རྱིག་གནས་ལ་སྩོགས་ཀྱི་ཐད་འབད་
བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། ད་ེརྣམས་ང་ཚྩོས་མ་རདེ་
པ་གནང་དགྩོས། གྩོང་ད་ུརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་པ་ལརྟ། 
དཔ་ེདབེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རང་ངྩོས་ནས་བརམས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་པར་སུྐན་ཡང་གནང་ཡྩོད་འདགུ   རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྲན་རང་ལ་དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བྱྱུང་།  
ད་ེརསེ་ཆྩོས་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་བླ ྩོན་དང་ལྷན་ད་ུབཀའ་
བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་
དཔ་ེདབེ་དསེ་ཐུགས་ཕན་གསྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངསེ་རེད། ཅསེ་ 
དང་། གཞན་ཡང་ད་ེརྱིང་མཁས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐངེས་དང་
པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ལམ་ས ྩོན་གནང་དགྩོས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་པ་ལྟར། 
གཞྱི་རའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མཁས་དབང་མང་
པྩོའྱི་དཀྱིལ་ད་ུང་མྱི ་སྐ་བ ྩོ་ཆྩོས་ར་ནས་མྱི ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་
ལམ་ས ྩོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད།   
ང་ཚྩོའྱི་མཁས་པ་རྣམ་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་དའེྱི་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱྱུང་ཚྱུལ་ཐད་གཞན་ལ་
སླ ྩོབ་གསྩོའམ་ལམ་ས ྩོན་བྱདེ་དགྩོས། དའེྱི་ཐྩོག་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
མགྩོན་སྐབས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་ས ྩོན་གཞྱིར་བཟུང་
བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་ལ་མཚྩོན་ན་དབྱ་ེབ་གསུམ་
ད་ུཕ་ེནས། ནང་པའྱི་ཆྩོས། ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག ནང་པའྱི་ལ་ྟ
གུྲབ་བཅས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་སྐ་ེའགྲྩོ་ཀུན་ལ་ནང་པའྱི་ཚན་
རྱིག་དང་ནང་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་མེད་མཁན་
རྣམས་ལའང་ཕན་ཐྩོགས་བྱདེ་ཐུབ། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་དང་པའོྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལྩོ་ངྩོ་སུམ་ཅྱུ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅། །ད་ེརྱིང་ནྱི་ས་སངེ་ྋརྒྱལ་བསན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་
མངའ་བདག ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་འཕགས་
མཆྩོག་ཕག་ན་པདྨ ྩོ་མྱི ་ཡྱི ་རྣམ་པར་རྩོལ་བ་འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་མ་
ལྟར་བརེ་བས་མ་འདྱིས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་མྩོ་བྱམས་
བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན། བྩོད་ཁ་
བ་ཅན་གྱི་ལ་ྷསལྐ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྩོན་སྐབས་དང་
། བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བངླ་ད ྩོར་ལམ་ས ྩོན་པ་སྤྱི་ན ྩོར་ྋགྩོང་
ས་ྋསྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སནྙ་པའྱི་གྲགས་པ་ཕྩོགས་
བཅྱུར་ཁྱབ་པའྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ད་ེམྱི ་ལྩོ་ ༣༠ ཧྱིལ་པ ྩོ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་
ཁྱད་པར་ཅན་འདྱིར་གུས་པས་གཞྱིས་བྱསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་གུས་ཕག་དང་
བཅས་བཀའ་དྱིན་བ་ླལགྷ་ཏུ་ཆེ་ཞུའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ལྩོ་ངྩོ་སུམ་ཅྱུའྱི་ས་ྔརྩོལ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་
ཚེས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མྩོར་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆེས་སནྙ་
གྲགས་ཅན་གྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་པར་བྩོད་འབངས་སྤྱི་དང། ཁྱད་པར་མང་གཙྩོ་དང། 
རང་དབང། ཞྱི་བད།ེ བྱམས་བར་ེབཅས་ལ་དགའ་བའྱི་
འཛམ་གླྱིང་སྐ་ེབ ྩོ་ཀུན་ཀྱིས་དགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་གྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་སྤྱི་བ ྩོར་བཀུར་
ནས་དག་ེབཅྱུའྱི་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རྩོལ་བའྱི་རྩོགས་ལནྡ་
གྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།
ད་ེཡང་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་པ ྩོའྱི་ལ་ྟསྤྩོད་དྱི་མ་མེད་པའྱི་
ཀླ ྩོང་ནས་འཁུངས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐུགས་བསྐདེ་བཟང་
པྩོས་འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པ་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་
སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་མངྩོན་འདྩོད་ཀྱི་རྒྱྱུ ་བྱམས་བརའེྱི་
ནསུ་ས ྩོབས་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ནསུ་པ་གྩོང་སྤལེ་མཛད་ཐྩོག་ཁྩོར་ཡུག་སུང་

སྐྩོབ་དང། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ། དམག་འཐབ་དང་
འཁུག་རྩོད་ཞྱི་ཐབས་སྩོགས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེལ་སནྨ་པའྱི་
ཀུན་ཁྱབ་འགན་འཁུར་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
བསྐངས་དང་སྐྩོང་བཞྱིན་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། དསུ་ཟྱིང་ཧ་ཅང་ཆེ་
བའྱི་ཆེས་སྙྱིགས་དསུ་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་ས་ཆེན་འདྱིར་བ ྩོད་ཆྩོས་
ལནྡ་ཞྱིང་གྱི་རྱིག་གཞུང་བཟང་པ ྩོ་རྣམས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཡང་རའེྱི་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་འདྱི་ཉྱིད་མ་
འྩོངས་ཞྱི་བདའེྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་བསུྐན་རྒྱྱུའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དགྩོངས་གཞྱི་ཟབ་མྩོས་བ ྩོད་འབངས་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་
ལམ་ད་ུབཀྱི་བར་མཛད་གནང་།
ལགྷ་པར་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཛད་བྱྱུས་བཟང་པ ྩོས་
བ ྩོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙ ྩོག་སེལ་ཐབས་མཛད་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་
མཛད་བཟང་ལ་བླ ྩོ་ལནྡ་ཀུན་གྱིས་མངྩོན་པར་བས ྩོད་ད་ེན ྩོ་སྦལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་ད་ེབཞྱིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
སྐ་ེའགྲྩོའྱི་ཕན་བདའེྱི་སདླ་ད་ུདགསེ་བཞེས་མཛད་པ་སྩོགས་
གསང་གསུམ་ཕན་བདའེྱི་མཛད་འཕྲྱིན་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
བསྐངས་དང་སྐྩོང་བཞྱིན་པར་བཀའ་དྱིན་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཆེ་ཆེ་

ཞསེ་ལན་བརྒྱར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་
མྩོར་སུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་
ཡྩོད་སབས་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུར། འདྱི་ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡༠ 
པའྱི་ཚེས་ ༡ ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་
བ་བཙྱུགས་ནས་མྱི་ལྩོ་ ༧༠ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཡྱིན་
སབས། དའེྱི་ས་ྔརྩོལ་ཟླ་བ་ ༩ པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྱིད་སྤྱི་
ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ཟརེ་བས་ལྩོ་ངྩོ་ ༧༠ 
རྱིང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྩོང་
སྤལེ་བཏང་ཚྱུལ་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་ཟརེ་བ་བཏྩོན་ཡྩོད། དའེྱི་
ནང་དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡསུ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་འགྩོ་གཙྩོ་
རྱིམ་པའྱི་དསུ་སུ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྩོང་སྤལེ་བཏང་ཚྱུལ་
བརྩོད་ཡྩོད་ཀང་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡ ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤྩོས་ཀྱི་མདནུ་གྲལ་ད་ུལྩོ་ལྟར་སླབེས་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་དསེ་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་སདྐ་ཆ་ད་ེརུན་གཏམ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོ་
ཡྱིན།
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རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་ཟརེ་བ་དའེྱི་ནང་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ད་ུམྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྩོང་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྤད་ཚྱུལ་
བཤད་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་ཏ་ེམྱི ་ལྩོ་ ༧༠ དང་། བྩོད་ས་བཙན་འཕྲྩོག་བྱས་ནས་མྱི་
ལྩོ་ ༦༠ འཁྩོར་བའྱི་ཉམས་ངའྱི་ལྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ལས་
མ་འདས། ད་ེཡང་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བ ྩོད་རྒྱ་ཁྱྱིམ་མཚེས་
མཉམ་གནས་སུ་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་ཀྱི་བཙན་པ ྩོ་དང་
། རྒྱ་ནག་གྩོང་མ་འགའྱི་སབྐས་གཉནེ་འབལེ་དང་། དམག་
འཁུག ས་མཚམས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་དབྩོན་ཞང་ཆྱིངས་ཡྱིག་
རྡ ྩོ་རྱིང་ད་ུབཀྩོད་པ་སྩོགས་ལས་བྩོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་རྒྱལ་
ཁབ་སྩོ་སྩོར་ཡྱིན་པ་གསལ་བར་ས ྩོན་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནག་གསུབ་
གཏྩོང་ཐབས་མེད་རངུ་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་བཙྱུགས་རསེ་
བ ྩོད་ནང་བཙན་འཛུལ་གྱིས་གདྩོད་མ་ཉྱིད་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་འགྲྩོ་
བ་མྱིར་བདག་པའྱི་བ ྩོད་ཡུལ་བཙན་འཕྲྩོག་བྱས་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་སྩོགས་སྨྩོ་ཧམ་ཅན་གྱི་
གདགུ་རྱུབ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་ལག་
བསར་བྱས་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བཀྩོལ་སྤྩོད་
བྱ་དབང་མེད་པ། ཐ་ན་ཁ་ཡང་མགུལ་དབང་མེད་པ་བ ྩོད་ཀྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་སུ་བྱྱུང་མ་མྱྩོང་བའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ར་མེད་ད་ུགཏྩོང་
རྒྱྱུ འྱི་ཆེས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་དསུ་ངན་ད་ེདག་ཀུན་གསལ་
ཡྱིན་པར་སྩོང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྩོང་
སྤལེ་བཏང་ཚྱུལ་བརྩོད་པར་བདནེ་དཔང་གྱི་གཞྱི་ར་ཡེ་ནས་
མེད་པའྱི་འུར་གཏམ་སྒྩོག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་ཡྱིན།
ད་དངུ་ས་གནས་ཁག་གྱི ་དཔྩོན་རྱིགས་ས་གནས་ཀྱི་མང་
ཚྩོགས་དཀྱུས་མའྱི་གྲས་ནས་བསླབེས་ཚྱུལ་བཤད་ཡྩོད་ཀང་། 
དྩོན་དངྩོས་སུ་ད་བར་ལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ ཡྱི ་རྱིང་བ ྩོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་བཙྱུགས་པའྱི་རྩོང་དང་། ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཁག་བཅས་ཚང་མའྱི་འགྩོ་གཙྩོ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ རྒྱ་རྱིགས་གུང་
ཁན་ཏང་གྱི་མྱི ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙྱུགས་པའྱི་
བ ྩོད་རང་སྐྩོང་ལྗ ྩོངས་ཟརེ་བར་འགྩོ་གཙྩོ་དུང་ཆེ་ ༡༥ བྱྱུང་
ཡྩོད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་རྱིགས་གུང་ཁན་ཏང་མྱི ་ཡྱིན་པ་ལས་བ ྩོད་
རྱིགས་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད་པ་རུན་གཏམ་དམར་རནེ་ད་ུ
མཐྩོང་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་སུང་སྐྩོབ་བྱས་སྐ ྩོར་བཤད་ཡྩོད་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
འདས་པའྱི་མྱི ་ལྩོ་དུག་ཅྱུའྱི་རྱིང་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ས་ཁུལ་
ད་ུམའྱི་ནང་ཁ་ཐྩོར་ད་ུདབྱསེ་ནས་བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐྩོབ་

བྱ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ལ་ྟཅྱི། བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྗ ྩོངས་ཟརེ་བའྱི་ནང་
དའུང་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྲལ་རྱིམ་གཉྱིས་པར་བཞག་ཡྩོད་པ་
མ་ཚད། སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་བསབླ་གཞྱི་དང་སླ ྩོབ་ཐྩོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ། ལས་
ཀའྱི་གྩོ་སབྐས། ག་ླཕ ྩོགས་སྩོགས་རྒྱའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་
ལ་ཐྩོབ་ཐང་མང་བ་སྤད་ད་ེརྒྱ་ནག་སདྐ་ཡྱིག་གཅྱིག་གྱུར་ཞསེ་
པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་འྩོག་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་
ར་བརླག་ཏུ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་བྱྱུས་ངན་ལག་བསར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་
གསལ་པྩོ་ཡྱིན།
 ལགྷ་པར་བ ྩོད་ནང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ཡྩོད་ལུགས་སྩོགས་
བརྩོད་ད་ེབ ྩོད་ཀྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ལས་དྩོན་
ར་ུཁག་མངགས་ཏ་ེབཙན་ཤེད་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲྱིན་བཙྱུགས་ཏ་ེ
ཏང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་ལ་ྟ
ཉན་བྱདེ་ད་ུབཅྱུག་ནས་ཆྩོས་བྱདེ་དག་ེའདནུ་པར་ཐྩོས་བསམ་
སྒ ྩོམ་གསུམ་དང་བསབླ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུར་
འགྩོག་རྐྱནེ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཟྩོ་བཞྱིན་པ་དང་། ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ ྩོ་མཐའ་དག་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་གྲྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་
ཀྱི་འགྲྩོ་འདགུ་སྤྩོད་གསུམ་ཚང་མར་སངས་འཛྱིན་བྱས་ནས་
ཆྩོས་དད་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་བཟྩོས་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི་ར་བའྱི་བ་ླམ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུ
པར་དད་རནེ་ད་ུསྒྱིག་གཤྩོམ་མྱི་ཆྩོག་པའྱི་ཁར། བྩོད་རྱིགས་
སླ ྩོབ་ཐྩོན་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་གཞུང་གྱི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་པར་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ར་བའྱི་བ་ླམ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ུ
བཙན་འགལེ་བྱས་པ་སྩོགས། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་
ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ རྱིང་བ ྩོད་ནང་དམངས་
གཙྩོའྱི་བཅྩོས་འགྱུར་དང་། རྱིག་གནས་གསར་བར།ེ སྤྱི་
ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ། རྒྱལ་གཅསེ་
རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཟརེ་བ་སྩོགས་ཟམ་མ་
ཆད་པའྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ནས་གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་
མྱི ་རྣམས་ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡེ་ནས་མེད་པར་རྒྱ་གཞུང་
གྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་འཆྱིངས་རྒྱས་བསམྡས་ཏ་ེལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ 
འཁྩོར་བའྱི་ལྩོ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བྱ་རྒྱྱུ ་ལས་མ་འདས།
ད་དངུ་སྐ་ེབ་ས་ྔཕྱི་ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
ལ་ྟབུས་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་
བྱ་ཕྩོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཟརེ་བ་གཏན་འབབེས་བྱས་པ་ནྱི་ཀུན་
གྱིས་ཁལེ་དགྩོད་བྱ་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གལ་སྱིད་བ ྩོད་

བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་
རད་གཅྩོད་ཞུ་ཕྩོགས་ལམ་ལུགས་ལ་སུང་སྐྩོབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
ཟརེ་བ་ད ྩོན་དངྩོས་ཡྱིན་ན། སརྔ་སྩོལ་བཟང་པྩོ་ལརྟ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ངྩོས་འཛྱིན་མཛད་པའྱི་
པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༡ པ་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་པཎ་
ཆེན་སྐུ་གྩོང་མའྱི་བཞུགས་ཁྱིར་མངའ་སྩོལ་ཞུ་དགྩོས་ཀང་
། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གྱིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་
ཉྱི་མ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་གར་ཁྱིད་ཆ་མེད་ད་ུབཏང་བར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་
འདྱི་རད་བཏང་བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་མྱི ་བྱདེ་པའྱི་
རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།
རྒྱ་ནག་དམར་པྩོའྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་
དཔྩོན་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགྲ་ཡ་
ཞསེ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཚམས་མྱི་འཇྩོག་པ་དང་། ཕྩོགས་གཞན་
ཞྱིག་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ པའྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་
ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་དབང་ཆ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་ཡྩོད་ཚྱུལ་བརྩོད་
བཞྱིན་པ་ནྱི་མངྩོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་སྨྩོ་ཧམ་ཆེན་པ ྩོས་
བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དད་རང་མྩོས་ལ་རྡ ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་
གདྩོང་རྱིས་ངྩོ་མ་ད་ེགསལ་པྩོར་བསན་ཡྩོད་སབས། འདྱི་ལྩོའྱི་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༣ ནས་ ༥ བར་གཞྱིས་བྱསེ་བ ྩོད་
མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་ངྩོ་ཚབ་མཚྩོན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་ཆེན་
ཐངེས་གསུམ་པ་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་སྐབས་ཚྩོགས་བཅར་
བ་ཚང་མས་མགྲྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་བ ྩོད་འབངས་
ཡྩོངས་ཀྱི་དཔྲལ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁྩོག་པའྱི་སྙྱིང་ལ་ྟབུ་བ་ླན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་
བརན་པའྱི་གསྩོལ་བ་ཕུར་ཚྱུགས་སུ་འདབེས་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག བྩོད་གངས་ཅན་པའྱི་བསན་དང་འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ད་ུཇྱི་སྱིད་
བ ྩོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་འགྲྩོ་བ་རྣམས་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ད་ུ༸རྒྱལ་
དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རྱིམ་བྱྩོན་ངསེ་ཕབེས་ཡྩོང་བ་དང་། མ་འྩོངས་
༸རྒྱལ་བའྱིྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་རྒྱྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་
ཚང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐ་ུཉྱིད་
དང་། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་བ་ླབང་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཡྱིད་
ཆེས་དགེ་རའྱི་དབང་ལནྡ་འགན་འཛྱིན་ཁྩོ་ནར་ཡྩོད་པ་ལས། 
གཞན་སུ་ལའང་མེད་པ། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོར་གཏན་འབབེས་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་བ་ླསུྤལ་
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ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་བཙན་བཀའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་
ཟརེ་བའྱི་བརྒྱྱུད་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་ཕྩོགས་
ཀྱི་ཇུས་ངན་སྣ་ཚྩོགས་བཏྩོན་དང་འདྩོན་བཞྱིན་པ་ད ེ་ེདག་
ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་
མྩོས་གྲྩོས་ཆྩོད་ཅྱིག་ཀང་བཞག་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེལམ་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་བཙན་
བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༤ པའྱི་ཐྩོག་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཡང་སྱིད་ཕབེས་ཕྩོགས་ཐག་གཅྩོད་གནང་རྒྱྱུ འྱི་དབང་ཆ་
ཡྩོངས་རྩོགས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་
བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡྩོད་པ་ལས། 
གཞན་སྱིད་གཞུང་སྩོགས་སུ་ལའང་མེད་པ་དང་། གལ་སྱིད་
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་
སྱིད་ད ྩོན་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སུྤལ་
ངྩོས་འཛྱིན་དང་འདམེས་སུྒག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ཡང་སུྤལ་
དརེ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ནས་ངྩོས་འཛན་དང་དད་མྩོས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན་
ཞེས་འཁྩོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་
ཅན་སྣ ྩོལ་འཇྩོག་གནང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས། གཞྱིས་བྱསེ་བ ྩོད་
མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་མངྩོན་འདྩོད་ལརྟ་བ ྩོད་ཀྱི་ནང་བསན་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཀྱི་སརྔ་སྩོལ་ཆྩོས་དད་རང་མྩོས་ཀྱི་ཁ་ེདབང་ལ་སུང་སྐྩོབ་བྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། ཆྩོས་དགུ་ཏུ་འཛྱིན་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་ནས་འདྱི་འབལེ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་དབང་གཏན་ནས་མེད་ལ་
ཐུབ་ཐབས་ཀང་ནམ་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགྲལེ་བརྩོད་
ནན་ཏན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཆམ་མཐུན་དང། བརན་ལྷྱིང་ཟརེ་བ་
དགྩོས་ཚྱུལ་བཤད་དང་འཆད་བཞྱིན་ཡྩོད་རངུ། བྩོད་ནང་ད་
བར་དག་གནྩོན་བྱདེ་མཚམས་མྱི་འཇྩོག་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཐྩོག་བ ྩོད་ད ྩོན་འཁྱྩོག་བཤད་བྱདེ་པ། བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་
དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དྩོན་ནམ་སྤལེ་ལ་ས་ྔཕྱི་བར་གསུམ་ད་ུ
དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་འགྩོག་རྐྱནེ་སྣ་ཚྩོགས་བཟྩོས་
དང་བཟྩོ་བཞྱིན་པ་དག་ལས་འཆམ་མཐུན་དང་བརན་ལྷྱིང་
གྱི་མྱིང་ད ྩོན་མྱི ་མཚྱུངས་པ་གསལ་པྩོ་མངྩོན་སབས། འཆམ་
མཐུན་དང་བརན་ལྷྱིང་ལ་གནྩོད་གཞྱི་ཅན་གྱི་གྩོང་གསལ་བྱ་
སྤྩོད་རྣམས་མཚམས་འཇྩོག་བྱ་དགྩོས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་སུང་སྐྩོབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
ཚྱུལ་གླངེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་

ད་ེའད་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཚེ། དང་ཐྩོག་བ ྩོད་ནང་ཡ་ང་བག་ཚ་
མེད་པར་ཆེས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ར་མེད་གཏྩོང་
བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ངན་པ་ལག་བསར་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེ
དག་མཚམས་འཇྩོག་བྱདེ་དགྩོས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདས་ལྩོ་ ༦༠ རྱིང་བ ྩོད་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་ཐྩོབ་ཐང་རྣམས་རྡ ྩོག་རྩོལ་དང་། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་ར་གཏྩོར། བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་
གདགུ་རྱུབ་དག་པྩོས་མནར་གཅྩོད་ཚད་མེད་བཏང་བ་སྩོགས་
ད་དངུ་རྒྱྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱྱུང་དང་འབྱྱུང་བཞྱིན་པར་བརནེ། 
འགན་ཡྩོད་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སུང་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ་ལ་སྩོགས་
པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་
སངས་ར ྩོག་ཞྱིབ་ནན་པ ྩོ་གནང་ས་ེརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་བྱ་
སྤྩོད་ངན་པ་དག་རྒྱ་ཡན་ད་ུམ་བཏང་བར། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེབཞྱིན་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་ཧ་ཅང་བརྱི་མཐྩོང་ཆེ་
བའྱི་ཡར་ཐྩོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་
ཡྩོང་ཕྱིར་མཉམ་ཁྱིད་གནང་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།
གྩོང་ཞུས་ལྟར་ད་ེརྱིང་གྱི ་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་འདྱིར་
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་སར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དན་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་དགའ་
སྤྩོའྱི་ངང་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་བརནེ། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་གྱི་བཀའ་དྱིན་གཟྩོ་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་

བཀའ་བཞྱིན་སུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན་སབས་བྩོད་མྱི ་སྤྱི་བ ྩོ་གནམ་བསན་
ཡྩོངས་ནས་ནསུ་པ་གང་ཡྩོད་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་
ར་ད ྩོན་བསུྒབ་ཐབས་ལ་འབད་དགྩོས་པ་དང་། རང་དབང་
ལུང་པའྱི་ནང་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་མང་གཙྩོའྱི་འགན་དཀྱི་
གཞྱི ་རར་བཟུང་ནས་ཕ་རྩོལ་པ ྩོའྱི་ཕུང་དཀུག་གཡམ་རྒྱྱུག་
ཕྩོགས་སུ་མྱི ་ལྷུང་བ་བྱ་གལ་ཆེ་བ་ལརྟ་ཡྱིད་གཟབ་དགྩོས་པའྱི་
དན་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
མདྩོར་ན་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་སྱིད་
གཞུང་དང་གྲྩོས་ཚྩོགས། གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་དང་མྱི་སྒརེ། རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་བཅས་ནས་དྩོ་སྣང་དང་། ཐུགས་འཁུར། གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐདེ། བྩོད་ཀྱི་བདནེ་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་སྩོགས་
གནང་མཁན་ཡྩོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་སླད་མར་ཡང་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་
རྒྱྱུར་འབྩོད་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
མཐའ་དྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་
བཞེད་ད ྩོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གུྲབ་ས་ེའཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེ
དང་བ ྩོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་མྱྱུར་ད་ུགསལ་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་དང་
བཅས། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ལ།། །།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༣༠ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་

བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ད་ེརྱིང་ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྩོ། ༸རྒྱལ་
བསན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་མངའ་བདག འཇྱིག་རནེ་ཞྱི་བདའེྱི་
དདེ་དཔྩོན། བྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱི་མགྩོན་སྐབས་དང་། བ་ླན་
མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་
ནས་མྱི ་ལྩོ་སུམ་ཅྱུ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
སབྐས་འདྱིར། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ལ་སྒ ྩོ་གསུམ་གུས་ཕག་
གྲངས་མེད་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་ས་ེའཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ།
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེདང་སྐ་ེའགྲྩོ་ཀུན་ལ་བད་ེསྐྱིད་བསུྐན་ཆེད་ཆྩོས་
ཁས་ལེན་མྱིན་ཀུན་གྱིས་ངྩོས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་བྱམས་པ་དང་། 
སྙྱིང་ར།ེ བཟྩོད་བསན། གཞན་ཕན་སྩོགས་རྒྱྱུད་ལ་འཇགས་
ཐབས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་སྤལེ་མཛད་བཞྱིན་པ་
དང་། འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྩོས་ལུགས་ཁག་གྱིས་འགྲྩོ་ཀུན་བད་ེ
སྐྱིད་ངང་གནས་ཐབས་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་བར་ེབ་སྩོགས་གཅྱིག་
གྱུར་ད་ུགསུངས་པ་བཞྱིན། ཆྩོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚྱུན་མཐུན་

སྒྱིལ་དག་སྣང་སྦྩོང་ཐབས་སུ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་གུས་བརྱི་
དང་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་དང་སྣ་ེ
ཁྱིད་མཛད་ཅྱིང་། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་འགྲྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་
བད་ེསྐྱིད་བསུྐན་རྒྱྱུར་ཆྩོས་ལུགས་ཁག་གྱིས་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་རེ་དང་ཡྱིད་ཆེས་གནང་གྱི་ཡྩོད།
ད་ེབཞྱིན་༸མགྩོན་པ ྩོ་གང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་དང་། ཁྩོར་ཡུག་གྱི་གནད་ད ྩོན་སྩོགས་རྩོད་རྙ ྩོག་ཇྱི་
ཡྩོད་རྣམས་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་དགྩོས་པ་དང་། རྡལུ་
ཕྲན་མཚྩོན་ཆ་དང་དམག་འཁུག་མེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་
བདརེ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་
སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་གནས་སངས་ཛ་དག་ཆེ་
ཆྱུང་ཇྱི་ཡྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་དསུ་རག་ཏུ་ཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་སནྨ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་བརྒྱྱུད་ནས་འགྲྱིག་འཇགས་ཡྩོང་
ཐབས་མཛད་ཅྱིང་། མཛད་འཕྲྱིན་ད་ེདག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་
ཆེ་བས ྩོད་ཞུ་ཆེད་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ ལྩོར་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆེས་
སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ཡྩོད་ཅྱིང་། དའེང་ན ྩོར་ཝ་ེན ྩོ་སྦལེ་གཟངེས་
རགས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེ་བས ྩོད་ཚྱིག་བརྩོད་ནང་། ལནྷ་ཚྩོགས་

ཀྱི་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་
བདནེ་ད ྩོན་འཐབ་རྩོད་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ད་ུའཁྱིད་གནང་
མཛད་པ་མ་ཟད། བྩོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྩོབ་ཆེད་ད་ུགཉྱིས་མྩོས་གུས་བརྱི་དང་བཟྩོད་
བསན་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་འགྲྱིག་འཇགས་ཡྩོང་ཐབས་གནང་
བཞྱིན་པར་གཟངེས་བས ྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད།
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུ ར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཐུགས་
བརྩོན་མུ་མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་བརནེ། ནྩོ་སྦལེ་
ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་
ཀང་༸མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཆེས་གྩོང་ད་ུབཀུར་བ་མ་ཟད། སྐ་ེ
བ ྩོ་མང་པ ྩོས་ཞྱི་བད་ེདང་བྱམས་བརའེྱི་མཚྩོན་རགས་སུ་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུ་ཞྱིང་། དངེ་གྱི་ཆར་འཛམ་གླྱིང་ནང་གུས་བཀུར་དང་
དགའ་མྩོས་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་ཡུལ་གྱི་དབུ་འཁྱིད་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད། 
ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་དསེ་བ ྩོད་ཀྱི་བདནེ་ད ྩོན་ཐྩོག་ལའང་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྩོ་ར ྩོགས་དང་། དྩོ་སྣང་། རྒྱབ་སྐྩོར་ཇ་ེཆེར་
སྩོང་ཡྩོད།
གཞན་ཡང་ད་ེརྱིང་ནྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ནས་ལྩོ་
ངྩོ་ ༧༡ འཁྩོར་བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་
མྩོ་ཡང་སུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་གངས་ཅན་གྱིས་
གཙྩོས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་མང་པ ྩོའྱི་ནང་དབང་འཛྱིན་པ་
ཚྩོས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་བརྡལ་བཤྱིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་
དང་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སངས་འྩོག་གནས་
མུས་ཡྱིན། བྩོད་ནང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་དང་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་
སྐྩོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཉྱིས་ཀྱི་འབུ་ད ྩོན་བཞྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ཁྩོར་ཡུག་བཅས་ཉམས་པ་སརླ་
གསྩོ་མྱི ་ཉམས་གྩོང་སྤལེ་གྱི་མངྩོན་འདྩོད་བཏྩོན་པ་ཙམ་གྱིས་
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འཛྱིན་བཟུང་དང་བཙྩོན་འཇུག་སྩོགས་བྱདེ་པའྱི་གནས་སངས་
ཡྩོད་ནའང་། བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དག་གནྩོན་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ལ་རྣམ་པ་དང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་འད་མྱིན་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱི་
བའྱི་ངྩོ་རྩོལ་བསདུ་མར་བྱས་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་བཟུང་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
མདྩོ་སདྨ་རྔ་པ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚྩོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རང་ལྩོ་ ༢༤ 
ཙམ་སྩོན་པའྱི་བུ་ཡྩོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་གནང་བ་བཅས་ད་བར་བ ྩོད་ནང་བ ྩོད་མྱི ་ ༡༥༤ ཡྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་གནང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཁྩོང་རྣམ་
པས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་གནང་བའྱི་སབྐས་སུ། སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བ ྩོད་ལ་གདན་འདནེ་
ཞུ་དགྩོས་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་ལ་རང་དབང་དགྩོས་ཞསེ་བ ྩོད་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་མངྩོན་འདྩོད་ཀྱི་འབྩོད་སྒ་བསྒགས་ཡྩོད།
འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མངྩོན་འདྩོད་ད་ེདག་ལ་རྱིས་
མེད་བཏང་བའྱི་ཐྩོག ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ལྩོར་ད ྩོན་ཚན་ཉརེ་
གཉྱིས་ཅན་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཞྱིག་གསལ་བསྒགས་བཏང་ས།ེ བྩོད་
ནང་ཕ་སདྐ་དང་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྩོབ་བྱདེ་པ་དང་། དབུ་མའྱི་
ལམ་སྐ ྩོར་དྱིལ་བསྒགས་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན། ལྩོག་སྤྩོད་པའྱི་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་མཁན་གྱི་ཁ་བལ་བའྱི་མྱིང་ཐྩོག་ནས་བཙྩོན་
འཇུག་གཙྩོས་པའྱི་ཉསེ་ཆད་འད་མྱིན་བཏང་དང་གཏྩོང་བཞྱིན་
པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡུལ་སྐ ྩོར་དང་། གཉནེ་
འཕྲད། གནས་མཇལ་སྩོགས་ལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་ཚད་ལས་བརལ་
བའྱི་བཀག་སྡ ྩོམ་དང་། བྩོད་མྱི ་རྣམས་བྩོད་ས་ནང་ཁུལ་ད་ུའགྲྩོ་

འདགུ་བྱདེ་པའྱི་རང་དབང་ལའང་དམ་བསྒགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱྱུ ་མཚན་ཁ་གསལ་མེད་པར་བཙན་ཁྱིད་
དང་བཙྩོན་འཇུག་གྱི ་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་དང་གཅྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད།
དཔརེ་ན། རང་ལྩོ་ ༣༦ ཙམ་སྩོན་པའྱི་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགྩོན་པའྱི་
གྲྲྭ་བླ ྩོ་བཟང་རྡ ྩོ་ར་ེལགས་ལྩོ་སྔ ྩོན་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ཕྱི་ཕྩོགས་
ལ་འབལེ་བ་བྱས་ཚྱུལ་བསདྙ་ད་ེམཚན་མྩོར་རང་ཤག་ནས་
ཉནེ་ར ྩོག་པས་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཡྩོད་ཅྱིང་། འདྱི་ལྩོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ཁྩོང་ལ་ཉསེ་མྱིང་ཁ་གསལ་མེད་པར་ལྩོ་གསུམ་
གྱི་བཙྩོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་རང་ལྩོ་ ༢༢ ཡྱིན་པའྱི་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགྩོན་པའྱི་
གྲྲྭ་བསྩོད་ནམས་དཔལ་ལནྡ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་ར ྩོག་པས་

དགྩོན་པའྱི་ནང་ནས་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཡྩོད་ཀང་འཛྱིན་བཟུང་
བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་། ད་བར་གང་ད་ུབཀག་ཉར་
བྱས་ཡྩོད་མེད་ཙམ་ཡང་གསལ་བཤད་བྱས་མེད། ད་ེབཞྱིན་
ཉ་ེཆར་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སེར་ཤུལ་
ར་དབྩོན་པ ྩོར་དག་ེའདནུ་པ་ལ་ྔདང་།
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ མཚན་མྩོར་གྲྲྭ་ཉྱི་མ་ལགས་དང་། ཉྱིན་
གསུམ་རསེ་ལ་ཡྩོན་ཏན་ལགས་དང་ཆྩོས་རྒྱལ་ལགས་བཅས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ལ་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་ངྩོ་རྩོལ་
སདྐ་འབྩོད་བྱས་པར་ཉནེ་ར ྩོག་པས་ཁྩོང་རྣམས་འཛྱིན་བཟུང་
བྱས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟྱི་ཆར་སེར་ཤུལ་ཕྩོགས་ལ་དམ་
བསྒགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་ཡྩོད། མདྩོར་ན་
གྩོང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་གྱིས་བ ྩོད་ནང་སྨ་བརྩོད་དང་ཆྩོས་
དད་རང་དབང་མེད་པ་གསལ་པྩོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེབཞྱིན་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་ྟཞྱིབ་ཚྩོགས་པས་ཀང་འདྱི་ལྩོའྱི་སནྙ་ཐྩོའྱི་ནང་
བ ྩོད་ལ་སྨ་བརྩོད་དང་། ཆྩོས་དད། འད་ུའཛྩོམས་སྩོགས་ཀྱི་
རང་དབང་མེད་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀྩོད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིར་རནེ་
གཞྱི་བྱས་པའྱི་རང་དབང་ཁང་པའྱི་ ༢༠༡༩ ལྩོའྱི་སནྙ་ཐྩོ་ལརྟ་
ན། བྩོད་ནྱི་ལྩོ་བཞྱི་བསདུ་མར་འཛམ་གླྱིང་ནང་རང་དབང་
གྱི་ཚད་དམའ་ཤྩོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོ་
བཀྩོད་ཡྩོད།
ལགྷ་པར་ད་ུདགུང་གྲངས་སུམ་ཅྱུར་ཕབེས་པའྱི་ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་
མཆྩོག་དགུང་ལྩོ་དུག་ལ་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་
བཙན་ཁྱིད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་མྱི་ལྩོ་ ༢༤ རྱིང་གར་སྩོང་ཆ་
མེད་ད་ུགྱུར་ཡྩོད་ཅྱིང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གླ ྩོད་བཀ ྩོལ་དགྩོས་པའྱི་
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འབྩོད་སྐུལ་དང་གནྩོན་ཤུགས་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་སྤད་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ད་བར་ཁྩོང་དང་ནང་མྱི ་རྣམས་གླ ྩོད་བཀ ྩོལ་བྱས་
མེད་པའྱི་ཐྩོག འདྱི་ལྩོ་ཟླ་ ༩ ནང་ཇྱི་ནྱི་ཝར་འཚྩོགས་པའྱི་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་འྩོག་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་
པའྱི་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་འད་ུཐངེས་ 
༡༡༩ པའྱི་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་མཆྩོག་དང་ནང་མྱི ་ལནྷ་རྒྱས་གང་ད་ུཡྩོད་
མེད་འདྱི་རད་བྱས་པར་ལན་འདབེས་གསལ་པྩོ་བྱས་མེད། 
གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་བ ྩོད་
ནང་སྨ་བརྩོད་རང་དབང་དང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ཡྩོད་ཅསེ་
ཡང་ཡང་བརྩོད་པ་བདནེ་པ་ཡྱིན་ཚེ། ༸པཎ་ཆེན་མཆྩོག་སུྤལ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། ནང་མྱི་ལནྷ་རྒྱས། བྱ་བལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གཙྩོས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་ད་ུ
གླ ྩོད་བཀ ྩོལ་གཏང་དགྩོས།
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ ནས་བཟུང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་མང་པ ྩོས་གང་
ཉྱིད་ཀྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སབྐས། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
ཡང་སྱིད་ལམ་སྩོལ་སརྔ་ལམ་བཞྱིན་རྒྱྱུན་སྐྩོང་དགྩོས་དང་མྱི ་
དགྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༥ བར་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་
གསུམ་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་
གྲྩོས་ཆྩོད་བཅས་སུ་༸རྒྱལ་བའྱིྱི་ཡང་སྱིད་ཕབེས་ཕྩོགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཐག་གཅྩོད་རྒྱྱུའྱི་སྐ་ུདབང་ཡྩོངས་རྩོགས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐ་ུཉྱིད་གཅྱིག་པུར་ཡྩོད་པ་
དང་། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྲངེ་ལམ་ལུགས་སརྔ་མུས་
བཞྱིན་རྒྱྱུན་སྐྩོང་ངསེ་པར་ད་ུདགྩོས་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྱིད་ད ྩོན་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརནེ་ནས་ཡང་སུྤལ་ངྩོས་འཛྱིན་
བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ད་ེལ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་ངྩོས་འཛྱིན་དང་དད་
མྩོས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་བཅས་གྲྩོས་ཆྩོད་རྱིམ་པ་བཞག་ཡྩོད་ཅྱིང་། 
ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆྩོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐྩོབ་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་སེ་མུལ་ཌྱི་སྦ ྩོ་རྩོན་
བཀེ་ (Samuel D. Brownback) མཆྩོག་བཞུགས་
སརྒ་ད་ྷསར་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆེད་མངགས་གདན་
འདནེ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་

སུ་དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་ཆེན་གསུམ་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་ལ་རྒྱབ་
སྐྩོར་གནང་ཡྩོད།
ལགྷ་པར་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཐྩོག་མར་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུའབྱྩོར་སབྐས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་
ངྩོ་ཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏྩོགས་མེད་པའྱི་སྐབས་ནས་
ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པ ྩོས་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དང་། གཞྱིས་ཆགས། སླ ྩོབ་གྲྲྭ། ཆྩོས་སྡ་ེཁག་གསར་འཛུགས་
དང་རྒྱ་སྐདེ་རྱིམ་པར་མཛད་ད།ེ བྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐསེ་
ཡྩོངས་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་དང་ཡྱི ་ག།ེ ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
དངེ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་བཅས་སྦྩོང་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བཟང་པྩོ་
ཐྩོབ་པ་མ་ཟད། ༸མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་དསུ་གསུམ་གསལ་
གཟྱིགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་གཞྱིས་
བྱསེ་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་
གྩོང་ནས་གྩོང་ད་ུའཕལེ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
བཟང་སྤྩོད་གྩོང་འཕལེ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ། རྒྱ་
གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་སརླ་གསྩོ་གནང་རྒྱྱུར་ཐུགས་
བརྩོན་མཛད་བཞྱིན་པ་བཅས་འགྲྩོ་བ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་མཛད་
འགན་བླ་ན་མེད་པ་བཞེས་པ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་
སྱིད་གཞུང་དང་། གྲྩོས་ཚྩོགས་དང་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་
མྱི། ཚྩོགས་སྒརེ་བཅས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲྩོ་
བཞྱིན་པ་དང་། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་བཙན་བྱྩོལ་བ་
འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི་འད་བར་གྱུར་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བྩོད་
ཀྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་ཕན་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་འགྱུར་བཞྱིན་
པ་སྩོགས་མྱི་ལྩོ་ ༦༠ རྱིང་ཕྱི་ནང་མཛད་འཕྲྱིན་མཐའ་ཡས་
པ་བསྐངས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་པའྱི་ཐྩོག་དྱིན་གཟྩོ་ཞུ་
བར་ས ྩོང་གསུམ་རྱིན་ཆེན་དང་པྩོས་བཀང་ཡང་གཞལ་ད་ུམེད་
ཀང་། མེ་ཏ ྩོག་ཆྱུང་ཡང་མཆྩོད་པའྱི་རས་ཀྱི་དཔ་ེལརྟ། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༢༠ ལྩོ་ད་ེ༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་
བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལྩོར་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ལྩོ ་དའེྱི་ནང་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་
བརྒྱར་བརན་པ་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་
ཆེད་ད་ུཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དགེ་སུྒབ་ཀྱི་བྱ་བ་སྔར་ལྷག་བསུྒབ་
དགྩོས་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞྱིས་
གཙྩོས་པའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་རྣམས་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
རྒྱྱུ ར་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་དང་བཀའ་བཞྱིན་སུྒབ་པའྱི་

མཆྩོད་པར་བསམས་ཏ་ེའབད་བརྩོན་ཞུ་དགྩོས་པ་མ་ཟད། 
བྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་དྩོན་གང་མང་སྤལེ་
དགྩོས་ཅྱིང་། ཆྩོལ་གསུམ་བྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་དམ་
ཚྱི ག་གཅྱིག་སྒྱིལ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་དགྩོངས་བཞྱིན་བ ྩོད་
འབངས་ཡྩོངས་ནས་སྔར་ལྷག་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ཁས་ལེན་བརན་པྩོ་
འཇྩོག་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ད་རེས་ཀྱི་གྩོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་
མང་གཉྱིས་གཙྩོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ནས་བྩོད་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་མཐུན་
འགྱུར་རྩོགས་རམ་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་བདནེ་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་གནང་བར་སྙྱིང་དབུས་ནས་
བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཐུགས་ར་ེབ་ླམེད་ད་ུ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
མཐའ་དྩོན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའྱི་གསྩོལ་བ་ཕུར་
ཚྱུགས་སུ་འདབེས་ཤྱིང༌། ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་མཐའ་
དག་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་པ་དང༌། འཛམ་གླྱིང་སྐ་ེའགྲྩོ་ཡྩོངས་
ལ་ཞྱི་བདའེྱི་འྩོད་སྣང་ཁྱབ་པ། གཞྱིས་བྱསེ་བ ྩོད་མྱི ་མཉམ་
འཛྩོམས་ཀྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་ཉྱི་མ་མྱྱུར་ད་ུའཆར་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བཀའ་ཤག་གྱིས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༠ ལ།། །།
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ལ་དགྭས་ད་ེབཞྱིན་དབུས་འཛྱིན་མངའ་ཁུལ་ Union Territory ད་ུའགྱུར་རསེ་བ ྩོད་
མྱི ་དང་ལ་དགྭས་མྱི ་མང་དབར་གྱི་འབལེ་ལམ་སརྔ་བས་ཤུགས་ཆེར་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་

ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཆྩོག
༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༦ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ན ྩོ་སྦལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ 
འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ལ་
དྭགས་རང་སྐྩོང་རྱི ་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔྩོན་
སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་པྱི་དབང་རྒྱལ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དྩོན། བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་མཆྩོག བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་
གནས་མཆྩོག བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཨཱ་ཅཱར་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
ཧྱིན་བ ྩོད་མཛའ་འབལེ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇ་ེ
སྱིང་ Ajai Singh ལགས། ངའྱི་ལས་རྩོགས་ལ་དགྭས་
རང་སྐྩོང་རྱི ་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔ ྩོན་གཞྩོན་
པ་སྐ་ུཞབས་ཚེ་རྱིང་བསམ་གུྲབ་ལགས། ལ་དགྭས་རང་སྐྩོང་
རྱི ་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི་ཕུན་ཚྩོགས་བསན་འཛྱིན་ལགས། དཀྩོན་མཆྩོག་
བསན་འཛྱིན་ལགས། ཚྩོགས་མྱི་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་འདྱིར་
ཕབེས་པའྱི་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་པ། ཐྩོག་མར་ངས་ལ་དགྭས་རང་
སྐྩོང་རྱི་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔ ྩོན་དང་སྡ་ེདཔ ྩོན་
གཞྩོན་པ། ལ་དགྭས་རང་སྐྩོང་རྱི་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམ་པ་ད་ེ
རྱིང་གྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བར་
སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་སྦལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ 
འཁྩོར་བའྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་ངས་ལ་དྭགས་རང་

སྐྩོང ་རྱི ་ལྗ ྩོངས་ཡར་རྒྱས་
ལྷན ་ཚྩོ གས་ཀྱི ་ཚྩོ གས་མྱི ་
རྣམ་པ་དང་ལ་དྭགས་མྱི ་
མང་གྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་གུས་ཕག་
དང་སྦྲགས། བྩོད་མྱི ་རྣམས་
ལ ་དམྱི གས ་བསལ ་གྱིས ་
འཚམས་འདྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཚང་མས་
མཁྱནེ་གསལ་རེད། སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནྱི་བྱམས་བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། འགྲྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་བད་ེསྐྱིད་བསུྐན་ཆེད་ཐུགས་བརྩོན་
རྒྱ་ཆེ་མཛད་བཞྱིན་པ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་རསེ་ཀྱིས་འགྲྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་ཕན་
ཐྩོགས་འབྱྱུང་གྱི ་ཡྩོད་པ་ང་ཚྩོ ་མྱི ་དཀྱུས་མ་ཚྩོས་ཀང་ངྩོས་
འཛྱིན་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད།
 སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་
བུ་གླྱིང་ནང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཞྱི་བདའེྱི་སྐ ྩོར་ལམ་ས ྩོན་གནང་
གྱི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་ད་ེཡང་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་ཡྩོད། མཛད་
རསེ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ གྩོང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆེས་སནྙ་
གྲགས་ཅན་གྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་ཡྩོད། 
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སདླ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། ཕན་ཚྱུན་
དབར་བརྱི་བཀུར། བཟྩོད་བསན་བཅས་གཞྱི་རར་བཞག་ནས་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་གནང་མཛད་པར། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ 

ལྩོར་འཛམ་གླྱིང་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱིས་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་ཡྩོད། སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་
ངྩོ་ ༤༠ ལགྷ་གྱི་རྱིང་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཅན་ཚྩོ་
དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་ད་ེམཐའ་མའྱི་གུྲབ་ད ྩོན་ནྱི། འཛམ་
གླྱིང་ནང་བད་ེསྐྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བར་མྱི ་གང་ཟག་སྒརེ་སྩོ་
སྩོས་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་བྱདེ་དགྩོས་པ་ར་སྤྩོད་མཛད་ཡྩོད། 
གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངས་ཧྱིན་བ ྩོད་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་ཡར་
ངྩོའྱི་ཟླ་ལརྟ་འཕལེ་ཞྱིང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ད་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་བསྩལ་བ་ད་ེདག་ལ་
དྭགས་མྱི ་མང་གྱིས་གང་ཐུབ་ཉམས་ལེན་བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་
འབྩོད་སྐལུ་དང་ལགྷ་པར་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བྱམས་
སྐྩོང་གནང་རྩོགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ལ་དགྭས་ད་ེབཞྱིན་
དབུས་འཛྱིན་མངའ་ཁུལ་ Union Territory ད་ུངྩོས་
འཛྱིན་གནང་རསེ། ལ་དགྭས་མྱི་མང་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་འབལེ་
ལམ་སརྔ་ལས་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེར་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། །




