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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤྲེས་བྱ།>> དསུ་ད ྲེབ་འདྱི་ནྱི་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རྲེའྱི་གསར་
འགུར་འགྲྲེམས་སྤ ྲེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་
འབྲེལ་དསུ་ད ྲེབ་ཅྱིག་ཡྱི ན། དསུ་ད ྲེབ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་
ཁག་རྒྱས་གླ ྲེང་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིྱི་སྱིད་
བུྱས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས། 
རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགུར་བ་གལ་ཆྲེ་ཁག་ཞྱིབ་
རྒྱས་འགོད་སྤ ྲེལ་ ཞུ་རུྒྱ་ར ་འཛྱིན་ཐོག་རོམ་སྒྱིག་
དང་འདནོ་སྤ ྲེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་ཀླགོ་པ་
པ་ོརྣམས་ནས་ལྲེགས་སྤ ྲེལ་ཉ ྲེས་འགོག་གྱི ་དགོངས་
འཆར་དང་གཞགོས་འདྲེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་
པ།----------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྲེ་བཙུན་བྱམས་
པ་མགོན་པསོ་མཛད་པའྱི་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་པ།----------3

ཨུ་ར་ུསུའྱི་ནང་པའྱི་རྲེས་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་གསུང་ཆོས་
ལྲེགས་པར་གུྲབ་པ།----------4

 སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྲེམས་བཟང་གྱི ་
བླ་ོསྦངོ་ཚུལ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-----------------6

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་
འཕྱིན་སྩལ་བ།----------------7

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་གོད་ཆག་ཉ ྲེན་སྐྱབོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ།---------------8

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་དང་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་
ད་ལམ་བརུྒྱད་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-------------9

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་
མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སྐུ ་ཞབས་ཇ་ཱགན་མོ་ཧན་རྲེ་ཌྲེ་མཆོག་ལ་
ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།--------------------11

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་ སྟ ོང་ ལོ ་
གསར་པར་སྲེམས་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་ 
སླབོ་སྩལ་བ།----------------------------------11

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡྲེ ་ཤུའྱི་རབ་བུྱང་
ཕ་ལོ་རྲེན་སྱི ་ཧྥརྱི་མྲེན་ལགས་དང་ལྷན་བགྲ་ོགླ ྲེང་མཛད་པ།------14

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།-----------------------------15

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དསུ་ཚོད་གཉན་
འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་རྲེ་བ་དང་སྙྱིང་སྟབོས། བྱམས་བརྲེ་བཅས་དང་
ད་ུལྲེན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།------16

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་ཁག་གྱི ་སྐུ་པར་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་པར་པས་མཐུན་འགུར་ 

གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི ་
བདྲེ་སུང་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུྲ ་བརྡབ ་སྐྱོན་ བུྱང་ནས་འདས་གྲོངས་ སུ ་ གུར་བར་ ཐུགས་གསོ ་ 
མཛད་པ།------------------------------------17

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་
གསར་པ་ཨོ་ལ་ཧྥྱི་ཤོལ་ཛྱི ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།----18

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།-----18

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་
དྲེ་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།------------------19

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་དྲེ་ལོ་ང་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་
སྒརོ་བཀའ་ཤག་གྱི ་གསུང་བཤད།----------------------21
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་ ལྕམ ་ སྐུ ་
ཨན་གྷྱི ་ ལ ་མར་ཀྲེལ ་མཆོག ་རྒན་ ཡོལ ་ད་ུཕ ྲེབས ་པར་འཚམས་ 
འཕྱིན་སྩལ་བ།---------------------------------24

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བྱམས་བརྲེའྱི་སྒ་ོ
ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་བསུྐན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ།----------------------------------25

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མད་ོདན་པ་ཉ ྲེར་
བཞག་གྱི ་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།--------------26

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མད་ོདན་པ་ཉ ྲེར་
བཞག་གྱི་བཀའ་ཆོས་ལྲེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།--------27



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པསོ་
མཛད་པའྱི་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགུང་གྲངས་ ༡༠༠ 

ལ་ཕྲེབས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་
གྲགས་ཅན་དང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོདམ་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨྲེ ་རོན་བྷ ྲེག་ (Aaron Beck)  མཆོག་འདས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༤ རྲེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨུ་ར་ུསུའྱི་
ནང་པའྱི་རྲེས་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ད་ལམ་བརུྒྱད་རྲེ་བཙུན་
བྱམས་པ་མགནོ་པསོ་མཛད་པའྱི་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ཆོས་
དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་
སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ཕ ོ་བང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངའྱི་བསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་
ཡོང་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། གང་ལྟར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་

གྲངོས་སུ་གུར་བར་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་བུ་མོར་ཐུགས་གསོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་དམ་

པ་མཆོག་གྱིས་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད། སྐུ་
ཉྱིད་ཀྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་དམ་པ་མཆོག་
དང་ངྲེད་གཉྱིས་ལོ་མང་རྱིང་ཐུག་འཕད་ཀྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་

ལ་རྒྱ་གར་བྱང་རུྒྱད་ལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོདར་བ་དང་། 
དྲེ་ནས་ཡར་བདོ་ད་ུསླ ྲེབས། བདོ་ནས་ཕྱི་སོག་དང་ནང་སོག 
བྷུ ་རྱི་ཡཏ་སོགས་ཡུལ་གུྲ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བདོ་ནས་
མར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དར་རྲེས་བསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་
ད་ུདར་ཡོང་ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་གོ་བ་ལྲེན་གྱི་ཡོད། གང་
ལྟར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དསུ་རབས་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཨྲེ ་ཤྲེ་ཡ་ལུང་པའྱི་ནང་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ད ྲེ་ཡང་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དྱི་མ་མྲེད་པ་
ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ཞྱིག་
དང་། དད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་རྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
དཔྱད་པ་བྱས་ཏྲེ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ། གཙོ་བརོ་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་

མ་ཟད། ངསོ་རང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་ཌྲེལ་ཕྱིར་ཡོད་པའྱི་དམ་པ་
ཁངོ་གྱི ་ཁྱྱིམ་དའུང་བསྐྱདོ་མངོ་ཡོད།

ངྲེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་གྱི ་ཁྲེ་ཕན་དནོ་ད་ུགོ་བསྡུར་དང་། 
ལྷག་པར་སྲེམས་ཀྱི་བྱྲེད་ལས་ཐགོ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་
དང་། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་མྱི ་ཚྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་
ཞྱིག་བསུྐན་པར་རམ་འདྲེགས་ཇྱི་ལརྟ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་གོ་
བསྡུར་བྱས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་སྲེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི་ཐགོ་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་ཆྲེན་བསུྒབས་
པར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

ཡབ་དམ་པ་མཆོག་དང་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་གནང་
བའྱི་ (The Beck Institute)  ཞྲེས་པའྱི་སླབོ་གཉ ྲེར་
ཁང་གྱིས་མུ་མཐུད་ཡབ་དམ་པ་མཆོག་གྱི ་རྱིན་ཐང་ལྡན་
པའྱི་ལས་དནོ་ཁག་རུྒྱན་སྐྱངོ་གནང་ཐུབ་པའྱི་ངསོ་ལ་གདྲེང་
ཚོད་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡག་
ཤོས་ནྱི་ཁོང་གྱི ་ལས་དནོ་ཁག་རུྒྱན་སྐྱངོ་གནང་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡྱི ན། 
ཞྲེས་འཁདོ། །

ཀྱི་གཞུང་དང་། འཕགས་པ་ཐགོས་མྲེད་ཀྱི་གཞུང་། ཀླུ ་སུྒབ་
ཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་གཙོ་བརོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། གཞུང་ད ྲེ་
དག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བལྟས་པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཤྲེས་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས། དྲེ་སྔ་བདོ་ལ་གཞུང་པདོ་ལྔ་དང་མཛོད་འདལུ་
གཉྱིས་སྤྱིར་བཏང་བསླབ་བྱ་ཡོད། གལ་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཚད་མ་རྣམ་
འགྲྲེལ་དང་། དབུ་ཕར་བཅས་དྲེ་རྱིགས་ནྱི་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་
རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཧརོ་གྱི་ཡུལ་ལ་ང་ཚོ་
བདོ་ད་ུསླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བསྟན་པ་བྱང་ནས་
བྱང་ད་ུདར་ཡོང་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཧརོ་གྱི་ཡུལ་ཁག་དྲེ་
དག་གཞུང་ཆྲེན་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོལྟ་ཡྱི ་ཡོད། ངསོ་རང་
ཆུང་ཆུང་སྐབས་སྒ་ོམང་མཁན་ཆྲེན་ཕལ་ཆྲེར་སོག་པ་ོརྲེད། 
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སྲེ་ར་བྱྲེས་ཀྱི་དགྲེ་བཤྲེས་སོག་པ་ོའགའ་ཤས་ཡོད་པ་རྲེད། 
དགའ་ལྡན་བྱང་རྲེར་སོག་པ་ོའགའ་ཤས་ཡོད། གང་ལྟར་སྒ་ོ
མང་གྱི ་དགྲེ་བཤྲེས་མང་ཆྲེ་བ་སོག་པ་ོརྲེད་འདགུ ངསོ་རང་
ཆ་མཚོན་ནའང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་གཞུང་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
རྟགས་གསལ་གཏངོ་སྟངས་བསླབ་མཁན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་
ཉྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  སོག་པ་ོནང་སོག་ནས་རྲེད། ལྷག་པར་
སྒ་ོམང་མཁས་པ་ཡྱི ན་ཚྲེ་ཧ་ལམ་སོག་པ་ོཡྱི ན་པས་ཁྱབ་
བཤད་ཆོག་གྱི ་རྲེད།ད ྲེར་བརྟ ྲེན་སྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཆྲེན་པ་ོཧརོ་གྱི་
ཡུལ་ད་ུཧ་ལས་པ་དར་ཁྱབ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཏྲེ་བསྐྱར་ད་ུབདོ་
ནང་སོག་པའོྱི་དཔྲེ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་སུྒབ་
ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་བསྟན་པ་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་གནང་གྱི ་
ཡོད། ད་ཆ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་རྲེད། གནས་སྟངས་ཉམ་

ཐག་པ་ོརྲེད་ད ྲེ་ཡྱི ན་ནའང་གྲྲྭ་སར་དྲེ་རྱིང་ཁ་སང་སོག་པ་ོཁ་
ཤས་ཡོད་པ་རྲེད། ལྷག་པར་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་སོག་པའོྱི་
གྲྲྭ་རུྒྱན་ནང་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་ཏ ྲེ་སྒ་ོམང་ལ་
སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་འགའ་ཤས་ཡོད།སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་
ཡྱི ན་ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། ལྷག་པར་ལྲེགས་སྦར་
གྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ལ་
བླ་མའྱི་ཆོས་ (Lamaism)  ཞྲེས་མྱིང་བཏགས་ཡོད། བར་
སྐབས་ནས་བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་དངསོ་གནས་

དང་གནས་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པའྱི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཡྱི ན་པ་ཕལ་ཆྲེར་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་གྲགས་
ཀྱིས་ངསོ་ལྲེན་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རྲེད། ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་འདྱི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་
དྱི་མ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཤྱི་ལང་ཀཱ་ (Sri Lanka) 
དང་ཐའྲེ་ལྲེན།ྜ འབར་མ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་དག་པཱ་ལྱིའྱི་

ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་རྲེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་
གཞྱི་མ་གུྲབ་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་ཚོ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་
མཁན་ཕལ་ཆྲེར་བདོ་དང་སོག་གཉྱིས་ཁོ་ན་རྲེད།བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་ཆྲེན་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྱིས་ཏ ྲེ་གདན་ས་གསུམ་གཙོ་བ་ོགུར་པའྱི་བཤད་གྲྲྭ་ཆྲེན་
པ་ོད ྲེ་དག་གྱིས་རྒྱ་གར་ད་ུབསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏྲེ་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད། དྲེ་རྱིང་ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་
རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་། སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་
རུྒྱན་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་རྲེད། དྲེ་སྔནོ་
ངསོ་རང་སོག་པ་ོདགའ་ལྡན་དགོན་པར་སླ ྲེབས་པའྱི་སྐབས་
སོག་པའོྱི་ཆོས་གྲགོས་ཚོས་མཎྡལ་འབུལ་སྐབས་མཎྡལ་གྱི་
གདངས་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་ངསོ་རང་སྲེམས་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོསྟ ྲེ་
མྱིག་ཆུ་ཤོར་སོང་། གང་ལྟར་ད ྲེ་དསུ་ཆྲེན་པ་ོཧརོ་གྱི་ཡུལ་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཧ་ཅང་ཉམས་ཡོད་པ་ད ྲེ་སླར་
གསོ་ཡོང་བའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོའདགུ ཨུ་ར་ུསུ་དམར་པའོྱི་
འགོ་ལ་ཆོས་ལ་བསམ་བཞྱིན་ད་ུདགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད། དྲེ་
འདའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་ངསོ་རང་སོག་ཡུལ་ད་ུསླ ྲེབས་
པའྱི་སྐབས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཆོས་ལ་དད་པ་གཡོ་
བ་མྲེད་པ་ཞྱིག་འདགུ སྐབས་དྲེར་སོག་པའོྱི་མཁན་པ་ོདང་
ལྷན་ད་ུའདནོ་པ་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མྱིན་པར་རྱིམ་པས་དཔྲེ་ཆར་
སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་སྐད་ཆ་བུྱང་
བ་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏྲེ་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་
པསོ་མཛད་པའྱི་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨུ་ར་ུསུའྱི་ནང་པའྱི་རྲེས་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་གསུང་ཆོས་ལྲེགས་པར་
གུྲབ་པ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ 
༤ ནས་ ༥ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ཨུ་ར་ུསུའྱི་དད་ལྡན་
པ་རྣམས་ལ་རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པསོ་མཛད་པའྱི་མད་ོ
སྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ཁྱིད་མཛད་དྲེ་ཕྱི་ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་
གྱི་བཀའ་ཁྱིད་རྲེ་ཞྱིག་ལྲེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ཚྲེས་ ༥ སྟ ྲེ་ཆོས་འབྲེལ་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༨།༤༠ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི ་
ཆོས་གྲགོས་ཚོར་ད ྲེ་རྱིང་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཉྱིན་གཉྱིས་
པ་རྲེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་མད་ོསྡ ྲེ་རྒྱན་གྱི་བཤད་ལུང་ཞྲེས་

པ་ད ྲེ་རྲེད། ངསོ་རང་ལ་བཤད་ལུང་ཐབོ་ཡོད། འནོ་ཀང་
བཤད་ལུང་ད ྲེ་ཉྱིད་རྱིང་པ་ོཡོད་པར་བརྟ ྲེན་མྱི ་དགསོ་པ་བྱྲེད་
རུྒྱ་ཡྱི ན། ཁ་སང་ངསོ་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
དང་། དྲེ་རྲེས་ཁ་སང་ནང་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་
གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་ག་ཚོད་ཡོང་ཡོང་བྱྲེད་རུྒྱ་
ཡྱི ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་ཆོས་
འཁརོ་བསྐརོ་བའྱི་སྐབས་བདྲེན་པ་བཞྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླས་པ་དང༌། བདྲེན་བཞྱིའྱི་བྱ་བ་
ལ་བཟླས་པ། བདྲེན་བཞྱིའྱི་བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་
བཟླས་པ་ཞྲེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དྲེ་འདསུ་ཆྲེན་པ་ོཞྲེ་དག་རྲེད།  
སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པ་དང་ཀུན་འབུྱང་བདྲེན་པ། འགགོ་པའྱི་

བདྲེན་པ།  ལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བདྲེན་བཞྱི་སྡམོ་ཞྱིག་
བསྐྱནོ་ནས་མར་གསུངས་ཡོད།བདྲེན་པ་བཞྱི་སྡུག་བསྔལ་
ཤྲེས་པར་བྱ་ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྡུག་
བསྔལ་ཕ་རགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོས་
སྡུག་བསྔལ་ལ་བརྱིས་སྡདོ་པ་ད ྲེ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་གཙོ་
བ་ོའད་ུབྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ།  སྡུག་བསྔལ་ད ྲེ་ཉྱིད་རུྒྱ་མྲེད་རྐྲེན་མྲེད་ལས་བུྱང་
བ་མ་ཡྱི ན་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་གང་ཡྱི ན་པ་རད་གཅོད་
བྱྲེད་དགསོ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་འདྱི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་
མྱི ་འདདོ་པ་ཡྱི ན་པར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་སུྒབ་བྱྲེད་ཀྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་
སྤང་བར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་རྲེད་དམ་ཞྲེ་ན་
ཡོད་པ་རྲེད།

དཔྲེར་ན་ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཚྲེ་སྟདོ་ལ་
ཆགས་སྡང་གྱི ་ཉནོ་མོངས་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོང་བཞྱིན་པ་
འདྱིར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོགྱི ་ཡོད་པ་
ང་ཚོའྱི་ཉམས་མངོ་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་ལས་ཉནོ་གཉྱིས་ཞྲེས་སྔནོ་ལ་
ལས་ཀྱི་ཀུན་འབུྱང་མྱི ་དགྲེ་བཅུ་སྤངོ་གྱི ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྨང་
གཞྱི་དང་། དྲེ་ནས་ཏགོ་ཙམ་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་
ཆགས་སྡང་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཉནོ་མོངས་དགུ་གསུམ་

གྱིས་རད་གཅོད་བྱྲེད་དགོས།ཉནོ་མོངས་དགུ་གསུམ་ཞྲེས་
པ་ནྱི། ང་རང་ཚོའྱི་སྲེམས་གསལ་རྱིག་གྱི ་ཤྲེས་པ་ད ྲེར་རང་
ཆས་སུ་ཡོད་པ་རྲེད་ཅྲེས་ན་མ་རྲེད། དཔྲེར་ན། ང་ཚོའྱི་
དགུ་གསུམ་གྱི་འགལ་ཟླའྱི་བླ་ོཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ ྲེ་བླ་ོ

ལ་ཉམས་མངོ་སྐྱྲེ་རུྒྱ་ཡོད། བླ་ོཁག་གཉྱིས་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་
གཅྱིག་ལ་འགལ་བ་ཡོད་སྟབས་གང་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་
རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་ལ་ལྡགོ་ཕགོས་ཀྱི་བླ་ོཡོད་པ་ད ྲེར་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ཚྲེ་ཉནོ་མོངས་ལ་རུྒྱ་མཚན་མྲེད། གང་ལྟར་གླ་ོབུར་ད་ུ
ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ་ོསྐྱྲེས་པ་མ་གཏགོས་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་ཆགས་
སྡང་སྐྱྲེས་པར་རུྒྱ་མཚན་ཁྱནོ་ནས་མྲེད།

ཉནོ་མོངས་ཞྲེས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཁུངས་ཁྱནོ་ནས་མྲེད་པ་
གཅྱིག་དང་།  གླ་ོབུར་ད་ུཚྲེ་རབས་ནས་ཚྲེ་རབས་གོམས་
པའྱི་དབང་གྱིས་ཉནོ་མོངས་སླ ྲེབས་པ་མ་གཏགོས། གཉ ྲེན་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དང་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟན་པ་ཡྱི ན་ན་ཤུགས་ཆུང་ད་ུ
འགྲ་ོརུྒྱ་ཡྱི ན་པ་ང་ཚོས་གང་འཚམ་བཤད་ཐུབ། དྲེར་བརྟ ྲེན་
ལས་ཉནོ་གྱི་ཀུན་འབུྱང་གཉྱིས་ལས་གཙོ་བ་ོཉནོ་མོངས་པའྱི་
ཀུན་འབུྱང་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོསྟབོས་ལྡན་ཡོད། གཉ ྲེན་པའོྱི་ཕགོས་
སུ་གོམས་ན་ག་ལྲེར་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོགྱི ་ཡོད། འགོག་
པ་མངནོ་ད་ུབྱ་ཞྲེས་བསམ་བླ་ོགཏྱིང་རྱིང་པ་ོགཏངོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད ཉནོ་མོངས་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་
མྲེད་པ་ཞྱིག་དང་། དྱི་མ་གླ་ོབུར་བ་ཉྱིད་དང་། །གསུངས་
པ་བཞྱིན། དྲེ་འཕལ་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་ང་
ཚོ་ཚྲེ ་རབས་མང་པརོ་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་བླརོ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོ
གོམས་འདྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ར་བའྱི་སྲེམས་གསལ་

རྱིག་ཡོད་ཕྱིན་ཆད་ཉནོ་མོངས་ཡོང་དགསོ་པ་མྲེད་པ་རྲེད།  
དྲེ་ང་ཚོས་སྲེམས་གསལ་རྱིག་གྱི ་ཉམས་མངོ་སྟ ྲེང་ནས་རྲེད། 
གང་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ད་ུརང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅུའྱི་ཀུན་
རྟགོ་ཅྲེས་གསུང་གྱི ་ཡོད། དཔྲེར་ན། འཆྱི ་བ་འདོ་གསལ་
ཟྲེར་དསུ་རགས་པ་གླ ་ོབུར་བའྱི་སྲེམས་དག་འགགས་ནས་
སྣང་མཆྲེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི ་རྲེས་ལ་ཤར་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། གཉྱིད་ཁུགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གོམས་
འདྱིས་ཡོད་པ་བྱས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན། 
གཉྱིད་ཀྱི་འདོ་གསལ་ཐྱིམ་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་བ་
ཞྱིག་རྲེད། གང་ལྟར་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་མྲེད་
པ་ཞྱིག་དང་། སྲེམས་ཕ་རགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་དཔྲེ་
ཆའྱི་ནང་ད་ུབཤད་ཡོད་པ་རྲེད་ལ། སོ་སོས་ཚོད་ལྟ་བྱས་
པ་ཡྱི ན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཤད་ཐུབ་པ་འདགུཉནོ་
མོངས་ཅྱི་ཙམ་གྱིས་རགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་སྲེམས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་མྲེད། ཉནོ་མོངས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི ་བླ་ོ
ཡྱི ན་པ་དང་ད ྲེ་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོསྟབོས་ལྡན་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཐགོ་ནས་ཉནོ་མོངས་
ག་ཚོད་ཤུགས་ཆྲེ་ནའང་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་
མྲེད་པས། དྱི་མ་གླ་ོབུར་བ་ཉྱིད་དང་།། ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་
རྲེད། ཡོན་ཏན་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ལྡན་ཕྱིར།། ཞྲེས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད། དབུ་ཕར་གྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་
གྱི ་སྟ ྲེང་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་སྐབས་དྱི་མ་གླ ་ོབུར་བ་
ཡྱི ན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ལྡན་ཕྱིར་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལ་དངསོ་གནས་བ་ོབ་ཁ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། 
སྲེམས་ལ་ཚོན་མདངས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེའྱི་ཐགོ་ནས་
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་ད་ུགསུངས་པ་འདྱི་ལ་ངསོ་ཀྱིས་ནམ་
རུྒྱན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ལྟར་བླ་ོགྲསོ་ཟྲེར་གྱིས་
སྣང་བ་གསལ་བྱས་ནས།། རང་གྱི ་ལག་ན་གནས་པའྱི་སུྐྱ་ར་ུ
ར་བཞྱིན་ད།ུ། སྱིད་གསུམ་འདྱི་དག་མ་ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་
མྲེད་པར།། རྟགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་བདྲེན་པའྱི་སྟབོས་ཀྱིས་འགགོ་
པར་འགྲ།ོ །ཞྲེས་འགགོ་བདྲེན་ཏན་ཏན་ཡོང་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྲེད། ལས་སླ་བ་ོམ་རྲེད། གོམས་དགསོ་པ་རྲེད། གོམས་ན་
དྱི་མ་གླ་ོབུར་བ་ཡྱི ན་པ་དང་ད ྲེའྱི་གཉ ྲེན་པ་ོསྟབོས་ལྡན་ཡོད་
པ། སྲེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདོ་གསལ་བ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཉནོ་མོངས་སྤངས་པའྱི་བལ་བ་
འགགོ་བདྲེན་སྤྱིར་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཡོད་པ། འགགོ་བདྲེན་མངནོ་
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༠ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པ་ཉྱིན་བ ོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་
ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ (the Foreign 
Correspondents Club) དང་། ཉྱི་ཧངོ་བདོ་ཀྱི་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་ལྟར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་སྲེམས་བཟང་གྱི ་
བླ་ོསྦངོ་ཚུལ་ (Cultivating a Good Heart) སྐརོ་
ལ་བཀའ་སླབོ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། དྲེ་ཡང་
གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་བསུྒར་གྱིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཕག་བརྡ་གནང་སྟ ྲེ་

འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་མཚམས་
ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ (the 
Foreign Correspondents Club of Japan) ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སུ་བ ྲེནདརྱི་ནྱི་ཀ་ཀུ་ཆྱི ། (Suvendrini 
Kakuchi) ལགས་ཀྱིས་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་ད་ལམ་བརུྒྱད་ནས་མ་གཏགོས་དངསོ་སུ་
ཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱངས་མ་ཐུབ་པ་བླ་ོཕམ་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་། ཡྱི ན་
ནའང་། ད་ལམ་བརུྒྱད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་དང་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེང་སང་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྲེན་གྱིས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ་
ནྱི་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོཡྱི ན། ཞྲེས་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་།ད ྲེ་ནས་ཉྱི་ཧངོ་ནང་གྱི ་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགདོ་ཚོགས་

 སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྲེམས་བཟང་གྱི་བླ་ོསྦངོ་ཚུལ་
སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

པའྱི་ཆྲེད་ལས་ལས་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཕག་རོགས་
ཚོགས་གཙོ་ (Co-Chair or the professional 
Activities Committee if FCCJ)པྱིའ་ོད ྲེ་མྱི ་ལྱིའ་ོ (Pio 
d’Emilia) ལགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ལ་
རུྒྱན་རྱིང་ཙམ་རྲེས་ནས་མཇལ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། 
ཞྲེས་དང་། དྲེང་ང་ཚོ་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་འཁརོ་
བ་ནྱི་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྲེས་སུ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བླ ་ོ
གཏངོ་ཕགོས་ཇྱི་འད་ཡྱི ན་པ་དང་། དཀའ་ངལ་གང་ཡྱི ན་
སོགས་ཡྱི ན་པ་དང་། ཉ ྲེ་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
གྱིས་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་འདརུ་བཀའ་སླབོ་ཕ ྲེབས་པའྱི་
ནང་ད་ུདཀའ་ངལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྲེལ་དགསོ་པ་མ་ཟད། 
དྲེ་ཡང་སྲེམས་པ་བཟང་པའོྱི་ཐོག་ནས་སྲེལ་དགོས་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་རྲེད། གནས་ཚུལ་ད ྲེ་སོགས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ལ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་གནང་རུྒྱ་ཡོད་ངྲེས་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་གསུངས་
པ་དང་སྦགས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་གནང་རུྒྱའྱི་
གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་རྲེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བྱམས་སྙྱིང་རྲེའམ་
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོནྱི་འགྲ་ོབ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གཤྱིས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། སྲེམས་ཅན་གྱི་
རྱིགས་ཁ་ཤས་མའྱི་བྱམས་བརྲེས་བསྐྱངས་པ་མ་ཡྱི ན་པ་
ད ྲེ་འད་ཡྱི ན་ན་ཅུང་དམྱིགས་བསལ་རྲེད། དྲེ་མྱིན་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་སྲེམས་ཅན་ཕལ་མོ་ཆྲེ་མ་ལས་སྐྱྲེས་པ་ཤ་སྟག་
ཆགས་ཡོད་པས་བརྲེ་བ་རང་གཤྱིས་སུ་ཡོད་པ་རྲེད། ཐགོ་

ད་ུབྱས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱིག་དཔྲེར་བལྟ་ས་ཡོད་པ། རང་གྱི ་
ཉམས་མངོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ག་ལྲེར་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་དྱི་
མ་གླ་ོབུར་བ་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་བལ་བའྱི་སྤངས་པ་ཞྱིག་ཐབོ་
ཐུབ་པ་རྲེད་བསམ་པའྱི་ཚོད་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན། 
སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་བར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། འགགོ་
པ་མངནོ་ད་ུབྱ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད།

ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་མ་སྐྱྱིད་པ་བཟ་ོམཁན་གྱི་ཉནོ་མོངས་སྤངས་པའྱི་
བལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱི ན་ན། དྲེ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་

མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རྲེད། སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་། དྲེའྱི་ར་བ་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་
དང་མ་རྱིག་པར་ཐུག་ཡོང་དསུ་ད ྲེ་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་ནས་
སྤངོ་བ་བླ་ོལ་ཤར་ཡོང་སྐབས་ལམ་སྒམོ་པར་བྱ་ཞྲེས་ལམ་
བསླབ་པ་གསུམ་དང་། གཙོ་བ་ོཤྲེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་རྲེད། 
དྲེ་སྒམོ་རུྒྱ་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སྡམོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་སྐྱནོ་འདགུ  ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུྲབ་
མཚམས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་། ཏྲེ་ལོ་རྱིན་པ་ོཆྲེས་ཐུགས་

རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟནུ་ཐམས་ཅད་
རྣལ་འབྱརོ་གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པའྱི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་
སྩལ་བ་དང་། མཐར་ང་ཚོ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཐུག་ཆོག་གྱི ་
རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་ཕྲེབས་རྲེས་བསྔ་ོབ་མཛད་དྲེ་ཉྱིན་གཉྱིས་
རྱིང་གྱི ་གསུང་ཆོས་ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་བཅས།།
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མར་བཙས་པ་ནས་བཟུང་མས་བརྲེ་བས་མ་བསྐྱངས་པ་ཡྱིན་
ན་ཕལ་ཆྲེར་སགོ་འཚོ་མྱི ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྲེད། སྐྱྲེས་པ་ནས་
བཟུང་བྱམས་བརྲེས་བསྐྱངས་པ་ཆགས་ཡོད། ཚན་རྱིག་
པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གང་
ཡྱི ན་ནའང་རང་འཚོ་བ་ད ྲེ་གཞན་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འཚོ་དགསོ་
པ་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་
མྱི ་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་
ཡོད། མའྱི་མངལ་ལ་གནས་པའྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་ཨ་
མའྱི་དགའ་སྐྱ་ོསོགས་ཀྱི་བསམ་པའྱི་འགུ་བ་ད ྲེ་བྱྱིས་པའྱི་
འབུྱང་འགུར་གྱི་བསམ་བླའོྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྲེད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་རང་ཉྱིད་འཚོ་བའྱི་
གཞྱི ་རྟ ྲེན་ཆགས་ཡོད་པས་དྲེ་ཆོས་ལུགས་དང་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ང་ཚོ་སོ་སོའྱི་ཉམས་
མངོ་སྟ ྲེང་ནས་བཤད་ན་སྐྱྲེས་ནས་ལོ་ལྔ་དུག་གྱི ་མཚམས་ལ་
སོ་སོ་གང་ད་ུསྡདོ་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྐྱྱིད་སྣང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
དགསོ། གལ་སྱིད་ཁརོ་ཡུག་གྱི ་རྐྲེན་གྱིས་བྱྱིས་པར་འཛུམ་

མདངས་མྲེད་པར་ཁོང་ཁའོྱི་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡྱི ན་ན་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཟུར་ད་ུཕུད་འགྲ་ོབ་ཆགས་ཀྱི་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན། རང་ཉྱིད་འཚོ་བ་དང་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་བར་
གང་ད་ུསྡདོ་སའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པས་
རང་གཤྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་བྱམས་བརྲེ་ད ྲེ་གང་དའུང་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཆྲེ་ཁག་ཚང་མར་ལྟ་
གུྲབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་ཀང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན། ང་ཚོས་བསླབ་བྱ་ད ྲེ་ལྲེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད།གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཆོས་ཁས་མྱི ་ལྲེན་
མཁན་རྣམས་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད་དམ་
ཞྲེས་དྱི་བ་ཞྱིག་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་རྲེད།  ཁངོ་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་ཡང་
འཚོ་དགསོ་པ་དང་བརྲེ་བ་ལ་བརྟ ྲེན་དགསོ་པ་བྱམས་སྙྱིང་
རྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་འཚོ་
བ་དང་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་གཞྱི་རྟ ྲེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་རང་ལ་
ས་ཕགོས་གང་སར་མྱི ་རྱིགས་མྱི ་འད་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་
མྱི ་འད་བ། ཡུལ་ལུང་མྱི ་འད་བ། ཆོས་ལུགས་མྱི ་འད་བའྱི་

གྲགོས་པ་ོགྲགོས་མོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་དག་
ལ་དབྱྲེ་བ་ར་བ་ནས་བྱྲེད་ཀྱི་མྲེད། ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་
ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་གྱི་ཡོད། ངསོ་རང་ས་ཕགོས་
གང་ད་ུཕྱིན་ནའང་མྱི ་མང་པསོ་འཛུམ་མདངས་དང་བརྲེ་
བའྱི་རྣམ་འགུར་སྟནོ་གྱི་འདགུ གལ་སྱིད་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་
ཞལ་རས་དྲེ་ཁ་ོགཉ ྲེར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གྲགོས་
པ་ོགྲགོས་མོ་མང་པ་ོཡོང་དཀའ། ངསོ་ཀྱི་གདངོ་ནྱི་འཛུམ་
ཤྱིག་ཤྱིག་ཡྱི ན་པས་ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་
པར་ངསོ་རང་ལ་དགའ་མོས་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ བྱམས་བརྲེ་ནྱི་
སྲེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། ཅྲེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དང་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་རྲེས་བསྐྱར་ད་ུཉྱི་ཧངོ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསར་འགདོ་
ལྷན་ཚོགས་ (the Foreign Correspondents Club 
of Japan) ཀྱི་ཆྲེ་མཐངོ་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཕག་འཁྱྲེར་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་
ལྷ ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཌྲེ་ཀྱི ་ལག་
(FW de Klerk) མཆོག་
སྐུ ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གསན་པར་དམ་
པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨྲེ ་
ལྱི ་ཊ་ཌྲེ་ཀྱི ་ལག་(Mrs. Elita de Klerk) ལགས་ལ་
ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ་དང་ལུང་པ་གཞན་གྱི་
ནང་ཞྱི་བདྲེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་སླད་མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཆྲེད་ད་ུདང་པ་ོདང་གཞག་གྱིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་རྡལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་ཁག་གྱི ་ལས་གཞྱི་མཚམས་འཇགོ་ཆྲེད་ད་ུའགན་འཁུར་
གཙོ་བ་ོགནང་ཡོད་པས་ངསོ་ཀྱིས་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

འདས་པའྱི་ལོ་མང་རྱིང་ངྲེད་གཉྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གླ ྲེང་སྟ ྲེགས་
འད་མྱིན་ཐགོ་ནས་ཐུག་འཕད་ཀྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་ལ། ངྲེད་
གཉྱིས་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ཐབོ་མཁན་ཡྱི ན་

པའྱི་ཆ་ནས་ངྲེད་གཉྱིས་ཐུན་
མོང་གྱི ་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་
ཧྱིལ་པ ོ་སྔར་ལས་ལྷག་བདྲེ་
འཇགས་དང་ཞྱི ་བདྲེ་ལྡན་པ་
ཞྱིག ་བསུྐན་རུྒྱའྱི ་ ཀུན་ སླ ོང་
བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་
དམངས་དབར་བསམ་ཤྲེས་
ཀྱི་གོ་རྟགོས་གོང་མཐརོ་སྤ ྲེལ་
རུྒྱའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་ཡོད།

ད་ལྟ་དམ་པ་ཁོང་ང་ཚོ་དང་
ལྷན་ད་ུསྐུ ་འཚོ་བཞུགས་སུ ་

མྲེད་ཀང་། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
རྱིང་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་
དངསོ་གནས་དང་གནས་དགའ་བ་སྒམོ་དགསོ། ཞྲེས་ཐུགས་
གསོ་བསྩལ།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་
གདོ་ཆག་ཉ ྲེན་སྐྱབོ་ལནྷ་ཁང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གདོ་ཆག་ཉ ྲེན་
སྐྱབོ་ལྷན་ཁང་ (the National Institute of Disaster 
Management, MHA, GOI.) གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལྟར་ད་ལམ་བརུྒྱད་སྙྱིང་རྲེ་དང་བརྲེ་བ་ཞྲེས་པའྱི་
བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གངོ་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སརྐ་མ་བཞྱི་
བཅུ་ཙམ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་གྱི་གཟྱིམ་
ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་བསུྒར་གྱིས་བཞུགས་
ཁྱིར་འཁདོ་མཚམས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གདོ་ཆག་ཉ ྲེན་སྐྱབོ་
ཀྱི་ལས་དནོ་འགན་འཛྱིན་དམག་དཔནོ་མ་ནཇོ་ཀུ་མཱར་བྱིན་
དཱལ། (Maj.Gen.Manoj Kumar Bindal) ལགས་ཀྱིས་
འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་
འདྱིའྱི་ཁུངས་སུ་ཞུགས་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། 
སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་རྒྱ་གར་ལ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཆྱིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་པ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་
སྐུ་མགྲནོ་རུྒྱན་རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།  མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིགས་སས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བ་ཚང་མས་སྤབོས་པ་བྱྲེད་

དགསོ་པ་དང་དགའ་སྤ་ོབྱྲེད་འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་
བཏང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གང་ད་ུཕ ྲེབས་པ་ཡྱི ན་ནའང་
གོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྲེམས་ཁུར་ལྲེན་རུྒྱའྱི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
གནང་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་གོ་ལ་ཡོངས་དང་
སྤྱི་ཚོགས། མྱི ་སྒ ྲེར་ཚང་མར་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོང་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུགལ་
ཆྲེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་སྙྱིང་
སྟབོས་མྱི ་ཞུམ་པ་དང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལྲེན། ནང་གྱི་ཞྱི་
བདྲེ་ཡོང་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུགལ་ཆྲེན་ཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད།  
ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་གུྲབ་རྲེས་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ནཱ་མ་
སྱི ་དཱ ྲེ་ (Namaste) ཞྲེས་རྒྱ་གར་སྐད་དང་། བདོ་སྐད་ད་ུབཀྲ་
ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་འཚམས་འདྱི་གནང་རྲེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།རྒྱ་གར་དང་བདོ་གཉྱིས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དསུ་རབས་བདནུ་པའྱི་
སྐབས་སུ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་
ཀངོ་ཇ་ོབཙུན་མོར་བཞྲེས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་གངོ་མ་དང་འབྲེལ་
བ་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་བ་རྲེད། འནོ་ཀང་སྐབས་རྲེར་ངསོ་ཀྱིས་རྲེད་
མོ་དང་སྦགས་ནས་བཙན་པ་ོསངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་ནག་གྱི་
གསོལ་ཚྱིགས་ལ་མཉ ྲེས་པ་ོདང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སས་མོའྱི་ཞལ་
རས་ཀྱིས་ཡྱིད་དབང་འཕགོ་པ་ོབུྱང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་
ཡྱི ་གྲེ་ཧ་ཅང་རྙགོ་ད་ཆྲེན་པརོ་གཟྱིགས་པས་རྒྱ་ནག་གྱི ་རྒྱ་
ཡྱིག་སྦངོ་བའྱི་ཚབ་ཏུ་བདོ་རང་གྱི་སྐད་འགྲསོ་དང་མཐུན་པའྱི་

ཡྱི ་གྲེ་ཞྱིག་བཟ་ོའདདོ་བུྱང་བ་དང་། དྲེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ད ྲེ་བ་ནཱ་
ག་རྱི་ (devanagari) ཟྲེར་བའྱི་ཡྱི ་གྲེ་ལ་དཔྲེར་བླངས་ནས་
བདོ་ལ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱྲེད་ཡོད་པའྱི་ཡྱི ་གྲེ་གསར་གཏདོ་
གནང་བ་རྲེད། དསུ་རབས་བདནུ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་
རྒྱ་གར་ལ་ཆྲེ་མཐངོ་མཛད་ཡོད། སོ་སོ་སྒ ྲེར་གྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནང་
ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི་སས་མོ་བཙུན་མོར་བཞྲེས་ནའང་བདོ་སྤྱིའྱི་དནོ་ད་ུ
རྒྱ་གར་ལ་དཔྲེར་བལྟས་ཡོད། ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནྱི་
གནས་ར་ཆྲེན་རྲེད་ཟྲེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སངས་རྒྱས་བསྟན་
པའྱི་འབུྱང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་ད་ུསྟནོ་པ་བཅམོ་
ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ནས་མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་རྒྱས་པ་
དང་། ཆོས་འཁརོ་རྒྱ་ཆྲེན་པརོ་བསྐརོ་ཡོད།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་འཁརོ་བསྐརོ་བའྱི་ནང་ད་ུལྲེགས་སྦར་གྱི་
ཆོས་བརུྒྱད་གཅྱིག་དང་། པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་གཅྱིག་བཅས་
གཉྱིས་ཡོད། ཤྱི་ལངྒ་དང་ཐའྲེ་ལན། འབར་མ་སོགས་ནྱི་གཙོ་
བ་ོཔཱ་ལྱིའྱི་སྐད་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་དང་ཉམས་
ལྲེན་གནང་གྱི་ཡོད། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ད་ུང་ཚོའྱི་
ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡ ྲེ་བཙན་གྱིས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་གཙུག་
རྒྱན་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་གནང་བ་རྲེད། 
མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་ཕ ྲེབས་ནས་ཁྱདོ་ཚོར་སོ་སོའྱི་
སྐད་དང་མཐུན་པའྱི་ཡྱི ་གྲེ་འདགུ་པས་ལྲེགས་སྦར་གྱི་སྐད་
སྦངོ་མྱི ་དགསོ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་དག་བདོ་ཡྱིག་ཏུ་
སུྒར་ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་རྲེད། མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་གསལ་ལ་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་ཁངོ་གྱིས་ཀང་བདོ་
ཡྱིག་སྦང་བ་རྲེད་ཟྲེར་གྱི་འདགུ མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་ལམ་
སྟནོ་ལརྟ་དསུ་རབས་རྱིམ་པར་བཀའ་བསྟན་འགུར་བདོ་སྐད་ད་ུ
བསུྒར་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་རང་ལ་བཀའ་འགུར་པདོ་བརྒྱ་
ལྷག་དང་། དྲེའྱི་འགྲྲེལ་བ་བསྟན་འགུར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་གུྲབ་
གངོ་མ་ཚོས་མཛད་པ་དཔྲེར་ན་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་དང་འཕགས་
པ་ཐགོས་མྲེད་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པ་པདོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་
པ་རྲེད།མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛྱིན་སྟངས་ནྱི་སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་ལའང་དཔྱད་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་
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པ་བྱྲེད་པ་ཞྱིག་དང་། དཔྱད་པ་བྱྲེད་པའྱི་གཞྱིའང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུངས་རང་གྱི་ནང་ད་ུངའྱི་བཀའ་ལ་ལྲེགས་པར་བརྟགས་
ཏྲེ་སྲེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་བཞྱིན་ད་ུལྲེན་དགསོ་པ་ལས། 
མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པར་ལྲེན་རུྒྱ་དང་གུས་བཀུར་བྱ་རུྒྱ་མྱིན་
པར་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པའྱི་གསུང་གྱི་གནང་བ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་
ནས་མགནོ་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་རྲེས་འབངས་དང་བཅས་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཧ་ཅང་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་མོ་གནང་ཡོད། 
རྱིམ་བཞྱིན་ནཱ་ལྲེནྡྲ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་རྒྱ་གར་ལ་
ཚུགས་པ་རྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ལ་ཚད་མའྱི་གཞུང་གྱི་སྒ་ོནས་སླབོ་སྦངོ་
བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཚད་མ་རྱིག་པ་ལ་བརྟ ྲེན་
པ་ཧ་ཅང་དར་སལོ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོར་ཆ་
གཞག་ན་ཧ་ཅང་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཁངོ་གྱིས་མཛད་
པའྱི་ལྟ་བའྱི་སྐརོ་གྱི་གསུང་རབ་ཀང་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན། 
ཁངོ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ད ྲེ་དཔྱད་པ་
བྱྲེད་པར་ཧ་ཅང་རལ་འདནོ་ཀྱིས་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་རྱིགས་པ་
གཉྱིས་ལས་རྱིགས་པ་གཙོ་བརོ་བྱྲེད་པ་ངསོ་རང་གྱི ་ཉམས་

མངོ་ལའང་ཡོད། སངས་རྒྱས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་ལའང་
དཔྱད་པ་བྱས་ཏྲེ་རྱིགས་པས་དཔྱད་ནས་དངསོ་ཡོད་དང་མྱི ་
མཐུན་པ་དང་རྱིགས་པ་དང་འགལ་ན་དང་དནོ་ད་ུའགྲྲེལ་བ་
མ་གཏགོས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་མྱི ་ལྲེན། རྒྱ་གར་མཁས་
པ་ལྟར་ང་ཚོ་བདོ་པས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་དད་པ་གཙོ་བ་ོམྱིན་པར་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོད། བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་ནྱི་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་སྐབས་རུྒྱ་མཚན་
ལ་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་དགསོ་པས་ང་ཚོས་ཚད་
མའྱི་གཞུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་ནས་
དབུ་མའྱི་གཞུང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་གཙོ་བ་ོམགནོ་པ་ོསུྒབ་ཀྱི་
དབུ་མའྱི་གཞུང་དང་། དྲེའྱི་འགྲྲེལ་བ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་
ཀྱིས་མཛད་པ་ཤུགས་ཆྲེར་སྦངོ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་
ནྱི་མཁས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ཀྱི་དབུ་མ་འཇུག་
པ་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲྲེལ་ལ་དསུ་རུྒྱན་མཇལ་གྱི་ཡོད། 
རྱིག་གཞུང་ར་ཆྲེན་པ་ོའདྱིའྱི་འབུྱང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཆགས་
ཡོད་ཀང་། ཨྱི ན་ཇྱིས་རྒྱ་གར་ལ་དབང་བསུྒར་བྱས་པ་ནས་

དྲེང་རབས་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་རྐང་པ་ལས་གནའ་རབས་
ཀྱི་རྱིག་གནས་ཉམས་ཡོད་པས་ད་ལྟ་བསྐྱར་གསོ་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་བྱའྱི་སྒ་ོབརྒྱ་འབྱྲེད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ཕན་ནསུ་ཆྲེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་དང་། དྲེ་ཡང་རྒྱ་གར་
གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་དག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་
འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བགྲ་ོགླ ྲེང་གྱི་རྣམ་པས་བྱ་རུྒྱར་ངསོ་རང་
འདདོ་པ་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས། གདོ་
ཆག་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱམས་དང་སྙྱིང་རྲེ་ཇྱི་ལརྟ་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོགས་དྱི་བ་རྱིམ་པར་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་དང་
སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་ད་ལམ་བརུྒྱད་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་

ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་སྐབས་ 
༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་མཇལ་ཁ་

དང་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་ད ྲེར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པས་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་མ་འངོས་ལས་འཆར་
སྐརོ་སྙྱིང་བསྡུས་རྲེ་སྙན་སྲེང་ཞུས་པ་དང་སྦགས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ངསོ་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ཤར་སྐྱདོ་བྱ་རུྒྱའྱི་ཆོད་
སྲེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་སྙན་སྲེང་ཞུས་འདགུ

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།     དྲེ་རྱིང་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ལས་
འགན་གསར་པ་ཞྱིག་ཁུར་ད་ུབླངས་ནས་ཡོང་ཡོད། ཁྱྲེད་
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རང་ཚོ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ང་ཚོ་
བཙན་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་པ་ད ྲེ་སྱིད་དནོ་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་
རྲེད། སྱིད་དནོ་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་པུ་ཡྱི ན་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་
སླ ྲེབས་ཚར་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཕལ་ཆྲེར་ཡོང་མ་
ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནས་
སྟངས་ག་རྲེ་ཡྱི ན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་ལྟར་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡྱི ག་ད ྲེ་དག་བདོ་པའྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་རྲེད་ལ། དནོ་དག་ང་ོམའྱི་ཆ་ནས་ཡྱི ན་
ནའང་དྲེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ནང་པའྱི་
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་
སྐརོ་ལ་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགསོ་བུྱང་ན་བདོ་སྐད་ད ྲེ་ཡག་
ཤོས་རྲེད་འདགུ ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་ད ྲེ་སྔ་ཡྱི ན་ན་བླ་མའྱི་
ཆོས་ (Lamaism) ཟྲེར་བའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད། རྱིམ་བཞྱིན་
བླ་མའྱི་ཆོས་ (Lamaism) ཟྲེར་བའྱི་མྱིང་ད ྲེ་ཡལ་ཡོད།

བདོ་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ད ྲེ་དངསོ་གནས་དང་གནས་
དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི་ཆོས་དང་། ལྟ་གུྲབ། ཚད་
མ་རྱིག་པ་བཅས་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། གཞན་དང་མྱི ་འད་བ་
ཡོད་པ་ད ྲེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་་གླྱིང་འདྱི་སྒང་ལ་ངསོ་འཛྱིན་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་རྲེད་
ལ། བདོ་པའྱི་གཅྲེས་ནརོ་ད ྲེ་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པའྱི་
ཚད་མ་དང་ལྟ་གུྲབ། སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བཅས་རྲེད། 
དྲེ་དག་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་སྒང་གྱི ་ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་སུ་གཅྱིག་
ལ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་
ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་ད་ུའགྲ་ོཡྱི ་འདགུ དྲེ་རྱིང་ཁ་
སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ནང་ནས་
ཀང་བདོ་ཀྱི་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་དམྱིགས་བསལ་
ངསོ་འཛྱིན་ཆ་འཇགོ་གནང་གྱི ་འདགུ ཚན་རྱིག་པའྱི་ཚོའྱི་
དཀྱིལ་ལ་ངསོ་རང་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
ནང་པ་དང་དགྲེ་སླངོ་ཡྱི ན་པ་སྨྲ་མྱི ་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་ང་ཚོ་
བདོ་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་རྲེད། ནང་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མས་བདོ་པའྱི་
སྐད་ཡྱིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བསྡད་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་གཙོ་བ་ོབདོ་
པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཤྲེས་ཡོན་སྐརོ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་པའྱི་
སྐད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ད ྲེ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་དགསོ། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པའྱི་
བདོ་པ་ཚོར་ཆ་བཞག་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱརོ་མ་ཐག་

ངསོ་ཀྱིས་ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ནྲེ་ར་ུ (Jawaharlal Nehru)
མཆོག་ལ་བདོ་པ་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་ཟུར་ད་ུཡོད། ང་ཚོའྱི་སླབོ་
གྲྲྭའྱི་ནང་བདོ་པའྱི་སྐད་ཡྱི ག་སྦང་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་
འདགུ་ཅྲེས་ཞུས་པ་ཡྱི ན། ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ནྲེ་ར་ུམཆོག་གྱིས་
ད ྲེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་གནང་ཡོད། དྲེ་ནས་རྱིམ་པས་ང་
ཚོའྱི་སླབོ་གྲྲྭའྱི་ནང་ཁ་དགོ་དཀར་དམར་ལྟ་བུ་རྱིགས་ལམ་
བསླབ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅྲེས་སྐད་ཆ་བུྱང་བ་རྲེད། ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྲེད། དྲེ་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་
ནང་གཞག་དགསོ། དཔྲེར་ན་ང་ཚོ་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་
པའྱི་ཁ་ཆྲེ་གྲགོས་པ་ོཚོ་ཆོས་ལུགས་ནང་པ་མ་རྲེད། ཡྱི ན་
ནའང་ཁོང་ཚོས་བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱི ག་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་གནང་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུ
ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐད་འབདོ་རྒྱག་རུྒྱ་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱི ན་པར་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་
གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་སླ ྲེབས་ཡོད་སྟབས་དྲེའྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་ཞབས་
འདྲེགས་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ན་ད ྲེས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཕན་གྱི་
ཡོད།བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་གྱི ་སྙྱིང་སྟབོས་དང་སྲེམས་ཤུགས་དྲེ་
ཡང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། བདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་ང་ཚོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་
པ་ཟྲེར་གྱི་ཡོད། བདོ་པའྱི་སྐད་ཡྱི ག་དང་། བཀའ་འགུར་
དང་བསྟན་འགུར་ད ྲེ་དག་གྱི ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚང་མ་སྲེམས་ཤུགས་སྐྱྲེས་ནས་བསྡད་ཡོད། 
ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་བདོ་ནང་གྱི ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་ལ་བར་སྐབས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའཕད་ཡོད། ཡྱི ན་ནའང་ནང་
ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་དང་འབྲེལ་
ནས་ངསོ་རང་ལ་དགའ་མོས་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ད ྲེ་འགུར་བ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྲེད་པ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐགོ་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད། བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་
ཡྱིག་ད ྲེ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ན་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་སྲེམས་ཤུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡང་དྲེ་རྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་ལ་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་ད་ུའགྲ་ོཡྱི ་ཡོད་སྟབས།  མཐུན་
པའྱི་རྐྲེན་ཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་མཚམས་མཚམས་ལ་འདྱི་
འད་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་
དབང་བསྒར་བྱས་པ་རྲེད། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསུྒར་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་བཙན་བྱལོ་བ་འད་འདའྱི་
ནང་ནས་མྱིན་འད་བ་ཡོང་བ་ད ྲེ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
གྱི ་ཐགོ་ནས་བུྱང་བ་རྲེད། ང་ཚོར་དཔལ་འབྱརོ་དང་། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོདང་ཁ་བདྲེ་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་མྲེད་
པ་རྲེད། ང་ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཡོད་པ་ད ྲེ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་སྟབས་དྲེ་
རྱིང་ཁ་སང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་ཚོའྱི་ནང་མཐངོ་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོཡྱི ་
ཡོད། དྲེ་ང་ཚོ་བདོ་པའྱི་གཅྲེས་ནརོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་ད ྲེ་
བདག་པ་ོཡག་པ་ོབརྒྱབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།

དྲེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐབས་བཅུ་དུག་
པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་རྣམས་ལ་གསར་
མཇལ་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་སོ་སོས་མ་འཇནོ་པ་
དང་མ་ཤྲེས་པ་བུྱང་ན་མ་གཏགོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གྱིས་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརྟན་པ་ོཡོད། 
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་རུྒྱའྱི་མཚོན་པའྱི་གནད་དནོ་གཞན་
པ་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་དགོངས་པ་རང་ལ་གཞྱི་
བཞག་ནས་ལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཡོད། 
ཅྲེས་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
དང་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་
ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཨ་མཱ་ར་ཝ་ཏྱི་ནས་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆྲེན་སྩལ་
སྐབས་གནས་མཇལ་བ་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོདསུ་འཁརོ་དབང་
ཆྲེན་དང་ལྷ་ོཕགོས་དཔལ་གྱི་རྱི་སོགས་ལ་གནས་མཇལ་ཆྲེད་
ད་ུཕ ྲེབས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་ད ྲེར་ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་མངའ་
སྡ ྲེ་གཞུང་གྱིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆྲེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་གནས་མཇལ་བ་
སྟངོ་ཕག་མང་པརོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། 

མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཆར་ཞདོ་ཀྱི་རྐྲེན་ངན་གོད་ཆག་ཐྲེབས་མཁན་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨནྡྲ་པར་ད ྲེ་ཤྱི ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླནོ་ཆྲེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཱགན་མོ་ཧན་རྲེ་ཌྲེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཉ ྲེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་ 
(Andhra Pradesh) མངའ་སྡ ྲེའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་ལ་
ཆར་ཞདོ་ཆྲེན་པ་ོབབས་པས་རྐྲེན་གྱིས་མྱི ་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་
གོད་ཆག་བུྱང་སྟ ྲེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར། བདོ་མའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སྐུ ་ཞབས་ཇ་ཱ
གན་མོ་ཧན་རྲེ་ཌྲེ་ (Y S Jagan Mohan Reddy) མཆོག་
ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།

ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ཆར་ཞདོ་ཀྱི་རྐྲེན་ངན་གདོ་ཆག་
འགོ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆྲེད་
དང་། དགའ་ཉ ྲེ་བླ་ོདཀར། དྲེ་བཞྱིན་ཆར་ཞདོ་ཀྱི་རྐྲེན་ངན་

གདོ་ཆག་ཐྲེབས་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་ཐུགས་
སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་མངའ་སྡ ྲེ་གཞུང་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་རྐྲེན་ངན་རོགས་སྐྱརོ་ཚན་པ་ཁག་གྱིས་རྐྲེན་ངན་
གོད་ཆག་ཐྲེབས་མཁན་རྣམས་ལ་ནསུ་ཤུགས་ཡོད་དགུ་
རལ་སུྤགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་དང་ཉ ྲེན་སྐྱབོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་ཀྱིས་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད།  
ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་མྱི ་མང་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་
སྐྱྲེའྱི་ཆྲེད་ད་ུཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དགྲེ་ར་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཉ ྲེན་
སྐྱབོ་ཀྱི་ལས་དནོ་སླད་ད་ུཞལ་འདྲེབས་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་
འཁདོ་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་མགོན་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་ད ྲེ་སྔ་ཨནྡྲ་པར་དྲེ་ཤྱི ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་ནང་ཐྲེངས་
འགའ་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱངས་མངོ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། ཕྱི་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྟངོ་ལོ་གསར་པར་སྲེམས་ཀྱི་
ཤྲེས་ཡོན་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༤ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པ་ཉྱིན་བ ོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བ་རཱ་ཛྱིལ་
གྱི ་གཞུང་ཁོངས་མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་པཱ ་ལ་སྱི ་ཨྲེ ་ཐྲེ་ན་  

(Palas Athena) ཞྲེས་པས་ཇྱི་ལརྟ་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ་སྟངོ་ལོ་གསར་པར་སྲེམས་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་ (Educating 
the Heart in the New Millennium) ཞྲེས་པའྱི་
བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཙམ་ལ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྡ་རམ་
ས་ལའྱི་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་གྱི ་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་
འཕད་ཁང་ད་ུཆྱི བས་བསུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁོད་
མཚམས་པ་ལཱ ་སྱི ་ཨྲེ ་ཐྲེ་ན་ཚོགས་པ་འཛུགས་མཁན་
དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་པདྨ་ཤྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ཐབོ་མཁན། 
(Founder Palas Athena Padma Shri Award 
2020) སླབོ་དཔནོ་ཆྲེན་མོ་ལྱི ་ཡ་དྱི་སྱི ་ཀྱིན་ (Prof.Lia 
Diskin) ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་ཕ ྲེབས་
བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། གུས་ནས་འདྱི་ག་པ་ལཱ་
སྱི ་ཨྲེ ་ཐྲེ་ན་ (Palas Athena) གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགའ་ཚོར་
གྲངས་མྲེད་ཀྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་ཕ ྲེབས་བསུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ད་ཐྲེངས་བ་རཱ་ཛྱིལ་ (Brazil) 
ཁུལ་ད་ུད་ལམ་བརུྒྱད་ནས་ཕྲེབས་པ་འདྱི་བརྱིས་ན་ཕ ྲེབས་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 12

ཐྲེངས་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་མགོན་པ་ོམཆོག་འདྱིར་སྐུ་
དངསོ་སུ་ཡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་ལྲེགས་མོད། འནོ་ཀང་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་ནྱི་འཛམ་
གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ངྲེས་ཡྱི ན་པས་དྲེ་ཡང་དགའ་བའྱི་གནས་ཁོ་
ན་ཡྱི ན། ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། སྟངོ་ལོ་གསར་པའྱི་
ནང་བསམ་པ་བཟང་པ་ོསྦངོ་ཚུལ་སྐརོ་གྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞྲེས་གནང་བར་
བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བརདོ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ད ྲེང་གྱི ་
ཆར་ཤྱིན་ཏུ་འབ ྲེལ་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན།སྤྱིར་ཤྲེས་ཡོན་ནྱི་༸གོང་
ས་མཆོག་སྐུ ་ན་གཞོན་དསུ་ཉྱིད་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆྲེན་པ་ོ
ཡོད་ས་ཞྱིག་ཡྱི ན། རྒྱ་དམར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་
བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་བཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་སྐབས་༸གོང་
ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཕྲེབས་ཡོད། སྐབས་ད ྲེར་
བཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་མ་ཐག་བདོ་མྱི ་བཙན་བྱལོ་བའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་རྱིགས་
གཞནོ་སྐྱྲེས་ཚོར་ཤྲེས་ཡོན་སྤདོ་རུྒྱར་དམྱིགས་པའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་
གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡྱི ན། དྲེ་ལརྟ་གནང་དགསོ་དནོ་
ཡང་བདོ་ཕུག་ཚོས་ཤྲེས་ཡོན་སྦངས་ཏྲེ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོམ་བརླགས་པར་འཛྱིན་རུྒྱ་དང་། རང་གྱི ་ལས་དནོ་གང་
ལ་ཡང་གདྲེང་སྤབོས་ཡོད་པ། འབུྱང་འགུར་གྱི་མདནུ་ལམ་
ལ་ཡྱིད་བརྟན་རྙ ྲེད་པ་སོགས་ཀྱི་དགསོ་པ་ད་ུམ་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། གུས་རང་སརྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་རྡ་རམ་ས་
ལར་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འཆར་འགདོ་
རྣམས་ཀྱི་གུྲབ་འབས་དག་མྱིག་གྱིས་མཐངོ་རུྒྱ་དང་། ལག་
པས་ཟྱིན་རུྒྱ་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་ར་འཕདོ་པ་བུྱང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཤྲེས་ཡོན་དང་ད ྲེའྱི་དགསོ་ནསུ་གཉྱིས་
ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་
གཅྱིག་དང་། ནང་པའྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་དང་། ཁྱྱིམ་པ་ཆོས་
བྱྲེད་པ་འགའ་ཞྱིག་བཅས་བཀའ་འགུགས་གནང་ནས་གསར་
གཏདོ་ཅན་གྱི་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་ཡོད། རྲེས་དན་བྱ་
འསོ་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུད ྲེའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཕྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཕགོས་
ཡོངས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔར་སུྐན་སོགས་ཀྱི་ཐད་འགུར་
བའྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་མང་པ་ོཐནོ་ཡོད། དྲེར་མ་ཟད་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་མང་པརོ་ཚན་རྱིག་གྱི ་
སླབོ་ཚན་གསར་འཛུགས་སོགས་ཀང་བུྱང་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པརོ་དགོངས་པ་བཞྲེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་བརྟ ྲེན། ལོ་ང་ོ 
༣༠ ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་སྐརོ་ལ་གཟབ་ནན་
བྱྲེད་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་པར་
གནང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་ཆོས་ནང་དའུང་
ཁརོ་ཡུག་དང་རང་རྲེའྱི་འབ ྲེལ་བ་ཟབ་མོའྱི་སྐརོ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་གསུང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ཡང་བཀའ་ཆོས་སུ། ཕྱིའྱི་
གཟུགས་ཀྱི་གུྲབ་གཞྱི་རྡལུ་ཕན་ཕ་མོ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་ལྟསོ་ཀྱི་ཚུལ་ད་ུགནས་ཡོད། རང་རྲེའྱི་སྣདོ་ཀྱི་འཇྱིག་
རྟ ྲེན་ནམ་གཟའ་སརྐ་ (Planet Earth) འདྱི་དང་། རྒྱ་
མཚོ། སྤྱིན། ནགས་ཚལ། མྲེ་ཏགོ་སོགས་ཏྲེ། མདརོ་ན་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཆྲེས་ཕ་བའྱི་རྡལུ་ཕན་གྱི་ནསུ་པའྱི་སྒ་ོནས་
ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ནས་གུྲབ་ཡོད། དྲེ་འདའྱི་ལྟསོ་གུྲབ་ད ྲེ་མྲེད་ན་
ད ྲེ་དག་ཡང་ན་རལུ་འགྲ་ོབ་དང་། ཡང་ན་གཏན་ད་ུམྲེད་པར་
འགུར་ངྲེས་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། ཅྲེས་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱདོ་རང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུབཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་
སྐབས་བུྱང་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱི ་
རྣམས་ནྱི་ཀླད་པའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཞྲེང་ཁ་ཆྲེ་ཆུང་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱི ན་ན་གླང་ཆྲེན་ལས་ཆུང་གྱི ་རྲེད། ཡྱི ན་ནའང་། ཀླད་
པ་ད ྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་དབང་ད་ུབྱས་པ་ཡྱི ན་
ན་རྨད་ད་ུབུྱང་བའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། འདྱི་ནྱི་
འགྲ་ོབ་མྱི ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་རྱིང་ལ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་མཁས་
གུྲབ་དང་། སྟནོ་པ་ལ་སོགས་མྱིའྱི་ནང་ད་ུཕུལ་ད་ུབུྱང་བའྱི་
རྣམ་དཔྱདོ་ཅན་མང་པ་ོབྱནོ་ཡོད། དྲེ་ཡོང་དགསོ་པའྱི་རུྒྱ་
ནྱི་མྱི ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ཅྱིག་ཡོད་
པའྱི་དབང་གྱིས་བུྱང་བ་རྲེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་མྱི ་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ནྱི་རླབས་ཆྲེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། ཡྱི ན་ནའང་། ཤྲེས་རབ་རྐང་པ་རལ་ད་ུ
འདནོ་པ་དང་། དྲེ་ལ་དངངས་འཚབ་དང་ཁངོ་ཁསོ་གྲགོས་
བྱས་པ་ཡྱི ན་ན་ཤྲེས་རབ་བ ྲེད་སྤདོ་ལོག་པ་ཅན་ད་ུསོང་ནས་
གདགུ་རུབ་ཀྱི་ཉ ྲེན་ཁ་མང་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། མྱི ་
ཡྱི ་རྣམ་དཔྱདོ་ནྱི་ངྲེས་པར་ད་ུསྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་སྦྲེལ་

དགསོ། སྒ ྲེར་གཅྱིག་གྱི ་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི་ངསོ་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱི ན་ནའང་རྱིག་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་གཅྱིག་པུས་འཕདོ་བསྟ ྲེན་
ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད། གལ་སྱིད་རྣམ་དཔྱདོ་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་གང་ལ་ཞྱིག་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེ་སྲེམས་པ་བཟང་
པ་ོདང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡྱི ན་ན་རྣམ་དཔྱདོ་བ ྲེད་
སྤདོ་བཏང་བ་ད ྲེའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་གཏངོ་རུྒྱ་
ཡོང་གྱི ་རྲེད། དྲེ་མཚུངས་བསམ་པ་བཟང་པའོམ་བྱམས་
བརྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་
དང་། སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཡྱིས་ལུས་པའོྱི་འཕདོ་བསྟ ྲེན་ལ་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པས་བྱམས་བརྲེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད།འདྱི་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རྐང་པ་
ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་དྲེང་སང་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ་ོདང་། ལྷག་
པར་ད་ུཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་སྨན་པ་ཚོས་ཀང་བསམ་
པ་བཟང་པ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་ཡྱི ན་པ་རདོ་བཞྱིན་ཡོད། མྱི ་
ཁ་ཤས་ཀྱི་རྣམ་རྟགོ་ལ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ན་
ད ྲེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རྲེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྲེད། ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་
ཅན་ཆགས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་
མའྱི་བརྲེ་བ་ལ་བརྟ ྲེན་དགསོ་པ་དང་། མའྱི་བརྲེ་བའྱི་དབང་
གྱིས་ཕུ་གུ་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད། མའྱི་བརྲེ་བ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཕུ་
གུ་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་
མ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་དང་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་དད་པ་གཉྱིས་བསྲེས་པ་མ་ཡྱི ན་པར་ལྟ་སྟངས་
ལོག་ཁ་ཞྱིག་འཛྱིན་དགསོ། དཔྲེར་ན། གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་
སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་དདུ་འགྲ་ོསྲེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་
ལས་དདུ་འགྲ་ོབྱྲེ་བག་པ་གཅྱིག་ཡྱི ན་ནའང་། རང་གང་གྱི ་
ཁུངས་སུ་གཏགོས་སའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་སྲེམས་
ཁུར་དང་བརྲེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ནྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལྟསོ་གུྲབ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་
ནས་བྱམས་བརྲེ་བའྱི་ཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། རྣམ་དཔྱདོ་དང་བྱམས་སྙྱིང་
རྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ཟུང་འབྲེལ་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་རུྒྱན་ལྡན་ད་ུའདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་གྱི ་ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
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ཉམས་མངོ་ཆ་ཚང་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
རང་གཅྲེས་འཛྱིན་ཁོ་ནར་བསམ་ནས་བསྡད་ཚྲེ་ད ྲེའྱི་དབང་
གྱིས་གོ་ལ་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་ད་ུདཀའ་ངལ་ར་ུའཛྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི ་ཡོད། ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་གོང་ད་ུམྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ད་ུདམག་འཁུག་ཅྲེས་ཐ་སྙད་བཏགས་ནས་གསོད་རྲེས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རྲེད། དཔྲེར་ན། ངསོ་རང་ལོ་
ཆུང་ཆུང་ཡྱི ན་པའྱི་སྐབས་སུ་དམག་ཆྲེན་གཉྱིས་པ་ལངས་
པ་དང་། དྲེའྱི་གོང་ད་ུདམག་ཆྲེན་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད། མྱི ་
མང་པའོྱི་བསམ་པ་ལ་དམག་ཆྲེན་གསུམ་པའང་ལངས་
སྱིད་པ་རྲེད་ཅྲེས་དངངས་སྐག་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་
ཀྱིས་མ་ལྡ ྲེང་བའྱི་དབང་གྱིས་བུྱང་བ་ཞྱིག་མ་རྲེད། རྱིག་པ་
སྤང་པ་ོཡོད་ནའང་ནང་གྱི ་བསམ་པས་སྟངས་འཛྱིན་ཚད་
ལྡན་མྲེད་པའྱི་དབང་གྱིས་བུྱང་བ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན། འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་སྔར་
ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདགུ ཁྱད་པར་ད་ུཁྱདོ་རང་
ཚོས་ཐུགས་ལ་འཇགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྐང་རྐང་རྲེད་དགོངས་མྱི ་རངུ་། 
ཆོས་ལུགས་ནྱི་སྒ ྲེར་སོ་སོས་དད་པ་བྱྲེད་དང་མྱི ་བྱྲེད་དང་། 
སུ་ལ་དད་པ་བྱྲེད་དང་མྱི ་བྱྲེད་སོ་སོའྱི་འདདོ་པ་རྲེད། ཡྱི ན་
ནའང་། འགྲ་ོབ་མྱི ་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་
ཆགས་ཡོད་པས་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་ང་རང་ཚོར་ཤྱིན་ཏུ་གལ་
ཆྲེ་བའྱི་དགསོ་མཁོ་ཆགས་ཡོད།

དྲེང་སང་མྱི ་ཚང་མས་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྱི ་
བཞྱིན་ཡོད། ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ད་ུངྲེས་པར་ད་ུགསར་
གཏདོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་གཅྱིག་ནྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་
དང་འབྲེལ་བའྱི་སླབོ་སྦངོ་ད ྲེ་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཤྲེས་བྱའྱི་གོ་རྒྱ་
གཅོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་སོ་སོ་སྒ ྲེར་ལ་
བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། རང་གང་ད་ུསྡདོ་སའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
དང་། རྒྱལ་ཁབ། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགསོ་ཀྱི་འདགུ ངསོ་རང་གྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནང་འགན་ཁུར་གཅྱིག་
ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
ཆ་ཚང་ལ་གཉ ྲེན་བཤྲེས་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་
འཛྱིན་དགསོ་པར་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ཚབ་
ཆྲེ་བའྱི་གཉ ྲེན་བཤྲེས་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་པས་ཕན་ཚུན་གནདོ་པ་
བྱྲེད་པའྱི་དགསོ་པ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཉམས་
ལྲེན་ཡག་པ་ོཡོད་ཚྲེ་ཅོག་ཙྲེའྱི་ཐགོ་མྲེ ་མདའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལག་པ་འཆང་གྱི ་མ་རྲེད། 
དྲེང་སང་འཛམ་གླྱིང་ད་ུགོ་མཚོན་བཟ་ོཆྲེད་དཔལ་འབྱརོ་
ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ནརོ་འཁུལ་
རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་ནང་ད་ུསུང་སྐྱབོ་ཅྲེས་
མྱིང་བཏགས་ནས་དམག་དནོ་ད་ུའགྲ་ོསོང་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་དྲེ་ནྱི་ང་
ཚོའྱི་དསུ་རབས་འདྱིར་རྲེས་ལུས་ཐྲེབས་པ་རྲེད། ད་ནྱི་མྱིང་
དནོ་མཚུངས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་བསུྒར་
དགསོ། དྲེར་བརྟ ྲེན། གོ་མཚོན་བ ྲེད་སྤདོ་མྲེད། གོ་མཚོན་
ནྱི་སྲེམས་སུ་དངངས་སྐག་དང་ཁངོ་ཁ།ོ རང་གཅྲེས་འཛྱིན་
རྐང་བའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་ལ་བ ྲེད་སྤདོ་ཡོད་པ་རྲེད། 
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་དང་འགྲ་ོབ་མྱི ་
རྣམས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་མཁན། ལྷག་
པར་ད་ུཞྱི་བདྲེ་འདདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚྲེ་གོ་མཚོན་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་བྲེད་སྤདོ་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན། སླབོ་སྦངོ་གྱི ་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ད་ུ
ཆུང་བྱྱིས་པའྱི་དསུ་ནས་བྱམས་བརྲེའྱི་སླབོ་སྦངོ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད། ནམ་རུྒྱན་གྱི་སླབོ་ཚན་གྱི་ནང་ད་ུདངངས་སྐག་ཉུང་
ཞྱིང་། ཞྱི་བདྲེ་ཅན་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་བཟ་ོཆྲེད་བྱམས་བརྲེའྱི་སླབོ་
སྦངོ་སྣནོ་དགསོ།

ངསོ་རང་སྒ ྲེར་གྱི་ཉམས་མངོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཡོངས་འཛྱིན་
རྱིན་པ་ོཆྲེ་ཞལ་རས་སྒམ་པ་ོབྱས་ཏྲེ་བཞུགས་སྐབས་མ་བདྲེ་
བ་ཡོང་གྱི ་འདགུ ཡོངས་འཛྱིན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་བཞད་མོ་བཞད་
པ་དང་འཛུམ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་འགུར་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་
ཕ ྲེབས་པ་ཡྱི ན་ན་སྲེམས་ནང་ལའང་བདྲེ་བ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། 
སྤྱིར་བཏང་དགྲེ་རྒན་སྒམ་པརོ་བཞུགས་ཚྲེ་སྐབས་ཐགོ་རང་
ལ་སླབོ་ཕུག་གྱིས་སྒྱིག་ལམ་རྱིས་ཏ ྲེ་ནན་ཏན་བྱྲེད་ཀང་། 
དགྲེ་རྒན་ཕ ྲེབས་ཚྲེ་ལམ་སྲེང་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་ནས་རྲེ་
མོ་རྲེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁ་ཞྲེ་གཉྱིས་མྲེད་ཆགས་ཀྱི་མྲེད། དྲེ་
ནྱི་རྒྱབ་མདནུ་གྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དགྲེ་རྒན་
གྱི་ལུས་ངག་གྱི ་སྒརོ་ཐནོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་རྣམས་སླབོ་ཕུག་
གྱི་སླབོ་སྦངོ་དང་འཚར་ལོངས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་གནདོ་ཆྲེན་པ་ོ
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། དགྲེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་སླབོ་ཚན་རྐང་རྐང་
བསླབ་པ་མྱིན་པར་བྱམས་བརྲེའྱི་འཛུམ་མདངས་ཤྱིག་སླབོ་
ཕུག་ཚོར་ངྲེས་པར་ད་ུསྟནོ་དགསོ། དྲེ་ནྱི་གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་
ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བར་བྱམས་

སྙྱིང་རྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་ངསོ་
ལ་མོས་མཐུན་གནང་མཁན་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ་ོཡོད། དྲེར་
བརྟ ྲེན། ང་ཚོའྱི་སླབོ་ཚན་གྱི་ནང་ད་ུབྱམས་བརྲེ་གོང་སྤ ྲེལ་ད་ུ
གཏངོ་བའྱི་སླབོ་ཚན་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཡྱི ན་པའྱི་
རུྒྱ་མཚན་གྱིས་མ་ཡྱི ན་པར། མྱི ་སྒ ྲེར་སོ་སོའྱི་འཕདོ་བསྟ ྲེན་
ཆྲེད་ནང་སྲེམས་ཀྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ནང་
སྲེམས་ཀྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་བུྱང་བ་ཡྱི ན་ན་སོ་སོ་དང་ནང་མྱི ་བདྲེ་
སྐྱྱིད་ལྡན་པ། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་
ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྲེད། སླབོ་ཚན་སླབོ་སྐབས་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཡྱི ན་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་མ་ཡྱི ན་པར་འཕདོ་བསྟ ྲེན་
དང་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་རུྒྱ་མཚན་བཀདོ་ནས་གོང་འཕྲེལ་
གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ། གདངོ་ན་འཛུམ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་
འགུར་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན་
བྱམས་བརྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ད ྲེར་བརྟ ྲེན། འགྲ་ོབ་མྱི ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤྲེས་སྲེམས་ལ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་
པས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ།  ལ་ཌྱིན་ཨ་མྲེ ་རྱི་ཀ་གང་
ད་ུཕྱིན་ནའང་གཞན་ལ་བརྲེ་བའྱི་རྣམ་འགུར་དང་། འཛུམ་
མདངས་སྟནོ་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ སྤྱི་ཚོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ནའང་འགྲ་ོབ་མྱི ་རྣམས་གཅྱིག་མཚུངས་རྲེད། སྤྱིར་བཏང་
སྤྱི་ཚོགས་དང་སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཁྱད་པར་ཏགོ་ཙམ་
ཡོད་ཀང་། མྱི ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན། ཤྲེས་ཡོན་ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་དང་མ་
འབྲེལ་བའྱི་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་སླབོ ་ཚན་ཞྱིག་ངྲེས་པར་ད་ུ
དགསོ་ཀྱི་འདགུ ངསོ་རང་གྱིས་ནམ་རུྒྱན་འདྱི་ལརྟ་བརདོ་ཀྱི་
ཡོད་ལ། འདྱི་ནྱི་ངསོ་རང་གྱི ་གཞྱི་རའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱྲེད་སའྱི་
ལྟ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་དྲེ་རྱིང་ཁྱྲེད་རྣམ་པར་ཡང་སྙན་སྲེང་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རང་རུྒྱད་ལ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཡོད་པ་ཡྱི ན་
ན་སྲེམས་ལ་ཞྱི ་བདྲེ་དང་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོད་པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་
ཆགས་ཡོད།ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་བ་དང་། མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བ་རཱ་ཛྱིལ་ད་ུཆྱིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་པའྱི་སྐརོ་
གྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཞྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བུྱང་ཁརོ་ཡུག་གྱི ་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ཁརོ་ཡུག་རང་ངསོ་
ན་ས་མཚམས་དང་རྒྱལ་མཚམས་མྲེད་པས་ང་ཚོས་གོ་ལ་
གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་བཅྱིངས་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད།ངསོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་
བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ་མགྲནོ་བྱས་ཏྲེ་
འདྱིར་བསྡད་པ་རྲེད། སྤྱིར་བཏང་ངསོ་རང་ནྱི་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ཤོར་བའྱི་བཙན་བྱལོ་བ་ཞྱིག་རྲེད། འནོ་ཀང་རྐྲེན་ངན་
གྲགོས་ཤར་གྱིས་རང་དབང་ལུང་པར་སླ ྲེབས་པ་དང་། རྒྱ་
གར་ནྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་སྣ་མང་། 
ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་གནས་སྟངས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། རྒྱ་
གར་ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་ནས་ཕྲེབས་པའྱི་ཆོས་པ། 
དཔྲེར་ན། ཧྱིན་ད།ུ ཡྲེ ་ཤུ། གཅྲེར་བུ་པ། སྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་
ཆོས་པ་རྣམས་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་
བུྱང་། དྲེང་སང་རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ས་ཆ་གང་ད་ུཡྱི ན་
ནའང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕྲེལ་ད་ུགཏངོ་བའྱི་
གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྲེད།

ཧྥ་རྡར་ལོ་རྲེན་སྱི ་ཧྥརྱི་མྲེན་ཁྱྲེད་རང་ངསོ་ཀྱི་ཆོས་གྲགོས་
ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གྱི ་ལས་འགན་ནྱི་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕྲེལ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡྲེ་ཤུའྱི་རབ་བུྱང་ཕ་ལོ་རྲེན་སྱི་
ཧྥརྱི་མྲེན་ལགས་དང་ལནྷ་བགྲ་ོགླ ྲེང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་
ཡྲེ ་ཤུའྱི་སྒམོ་སུྒབ་ཚོགས་སྡ ྲེ་ (World Community of 
Christ ian Meditat ion,WCCM) ཞྲེས་པ་བཙུགས་
ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་དང་བསྟུན་ཚོགས་
པ་འཛུགས་མཁན་དང་ཡྲེ ་ཤུའྱི་གྲྲྭ་བ་ཧྥ་རྡར་ལོ་རྲེན་སྱི ་
ཧྥརྱི་མྲེན་(Father Laurence Freeman) ལགས་དང་
ལྷན་ད་ུགཅྱིག་འདསུ་ཀྱི་ཤྲེས་པ། སྲེམས་གཅྱིག བླ་ོགཅྱིག 
(Unified Consciousness: One Mind and One 
Heart) ཅྲེས་ཡྲེ ་ཤུ་པའྱི་བཞྲེད་སལོ་ཞྱིག་གྱི ་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བགྲ་ོགླ ྲེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་༩ ཙམ་ལ་མགོན་
པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་གྱི ་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་
མཚམས་ཡྲེ ་ཤུའྱི་གྲྲྭ་བ་ཧྥ་རྡར་ལོ་རྲེན་སྱི ་ཧྥརྱི་མྲེན་ལགས་
ཀྱིས་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་དང་། བགྲོ་གླ ྲེང་གུྲབ་
མཚམས་ཡྲེ ་ཤུའྱི་སྒམོ་སུྒབ་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་ལ་རབ་
གནས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་གནང་ཡོང་བའྱི་གསོལ་འདྲེབས་
ཞུས་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྲེམས་ཅན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ནའང་སྣདོ་ཀྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་འདྱིར་འཚོ་ཡོད་པ་རྣམས་བདྲེ་བ་
འདདོ་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་རྲེད། 
ངསོ་ཀྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་
བརྲེ་ཅན་ཡྱི ན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེའྱི་རུྒྱ་མཚན་
ནྱི་ཕུ་གུ་རྣམས་མངལ་ལས་སྐྱྲེས་ཙམ་ནས་ཨ་མའྱི་བྱམས་
བརྲེས་བསྐྱངས་ཤྱིང་འཚར་ལོངས་བུྱང་བ་རྲེད། གལ་སྱིད་
ཨ་མས་བརྲེ་བས་བསྐྱངས་མྲེད་ཚྲེ་སགོ་འཚོ་མྱི ་ཐུབ། མྱིའྱི་
མྱི ་ཚྲེ་ནྱི་ད ྲེ་ལརྟ་མགོ་བཙུགས་ཡོད།གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་འགྲ་ོབ་
མྱི ་རྣམས་ཀང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན་པ་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གང་ཡྱི ན་ནའང་
རང་གྱི ་ཚོགས་པ་ད ྲེའྱི་ནང་གྱི ་སྲེམས་ཅན་ཕན་ཚུན་ལ་
རོགས་རམ་བྱྲེད་པ་ནྱི་གཤྱིས་ལུགས་སུ་ཆགས་ཡོད། འནོ་

ཀང་སྟབས་མ་ལྲེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་དསུ་རབས་
འདྱིའྱི་ནང་ཀླད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་རལ་ད་ུབཏནོ་ནས་
བྱམས་བརྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསམ་པ་བཟང་པ་ོགོང་འཕྲེལ་
གཏངོ་རུྒྱ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད། དྲེང་དསུ་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་
སྡ ྲེ་ཚན་ནང་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སླབོ་ཚན་མྲེད་པ་
དང་། དྲེའྱི་སྐརོ་ལ་སླབོ་ཀྱི་ཡང་མྲེད། མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་བྱམས་བརྲེ་ཅན་ཡྱི ན་ནའང་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་
ཀྱི་རྱིང་ལ་འཁུག་རདོ་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད་པ་དང་། དམག་
ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་དཀའ་ངལ་བུྱང་བ་ཚང་མས་
མཁྱྲེན་གསལ་རྲེད།

ད ྲེ་སྔ་གོ་མཚོན་བཟ་ོབའྱི་དནོ་ད་ུདཔལ་འབྱརོ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོབཏང་བ་རྲེད། ད་ལྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་གོ་མཚོན་མྲེད་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར་ཆྲེད་ཤུགས་སྐྱནོ་མཁན་མང་
པ་ོཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་
འདདོ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་པ་དང་། བདྲེ་བ་འདདོ་པ་
ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཐབོ་ཐང་རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
བྱམས་བརྲེ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའང་གཅྱིག་མཚུངས་
རྲེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་
ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ངའྱི་གླྱིང་ཕན་ལྟ་བུའྱི་ས་མཚམས་ཕྲེས་
ཏ ྲེ། དྲེའྱི་དནོ་གཅྱིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མྱི ་རངུ་། རང་
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གཏངོ་རུྒྱ་འདྱི་ཆགས་ཡོད། སོ་སོ་སྒ ྲེར་གྱི་རང་ལུགས་ནྱི་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྲེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་བསུྐན་
རུྒྱ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱྲེད་
རང་མཇལ་བ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་སོང་། ཁྱྲེད་ནྱི་སྒམོ་སུྒབ་
བྱྲེད་མཁན་དང་ཚངས་སྤདོ་ཀྱི་རྟ ྲེན་ལ་གནས་པའྱི་ཡྲེ ་ཤུའྱི་
རབ་བུྱང་བ་དང་། ངསོ་རང་ནྱི་ནང་པའྱི་རབ་བུྱང་བ་ཞྱིག་
རྲེད། ངྲེད་གཉྱིས་ནྱི་དནོ་དངསོ་ཀྱི་ཆོས་གྲགོས་ཆགས་ཡོད། 
རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་རདོ་ལྲེན་པ་གཾཱདྡྷ ྱི་བཞུགས་སྐབས་འཚྲེ་
མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུྲབ་ཁྱབ་སྤ ྲེལ་གནང་བ་དང་། རྲེས་ལ་ཁངོ་
གྱི ་རྲེས་སུ་འབངས་མཁན་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུྲབ་ལ་ད་ོ
སྣང་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་ནས་ཡོད་པའྱི་བྱམས་སྙྱིང་

རྲེའྱི་ལྟ་གུྲབ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཆྲེད་འབད་
བརནོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་དང་སྙྱིང་རྲེའྱི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད། ལྷག་པར་ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་བྱམས་
སྙྱིང་རྲེའྱི་བསླབ་བྱ་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད། ཁྱྲེད་ཚོ་ཡྱི ་ཤུ་བ་
ནྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་
འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོཕ་གཅྱིག་གྱིས་བཀདོ་པའྱི་སྲེམས་
ཅན་ཡོངས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་བཅྱིངས་དགསོ་
པའྱི་བསམ་བླའོྱི་འཁྱྲེར་སོ་ཡོད་པ་རྲེད། སྙྱིང་རྲེ་ཚད་མྲེད་
པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་པའྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པསོ་བཀདོ་
པའྱི་འགྲོ་བ་སྲེམས་ཅན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་པའྱི་རུྒྱ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་
ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་བྷབོ ་
ཌལོ་ (Bob Dole) མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གསན་པར་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨྲེ ་
ལྱི ་ཛྲེ་བྷྱི་ཐྱི་ཌལོ་ (Elizabeth Dole) ལགས་ལ་ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་བྷབོ་ཌལོ་མཆོག་
ནྱི། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་ད་ུཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཁདོ་ནས་ངསོ་ལ་རུྒྱས་མངའ་
ཆྲེ་ཤོས་གྲས་ཤྱིག་ཡྱི ན། ནམ་རུྒྱན་དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་
འཕད་བུྱང་སྐབས་ཁོང་གྱིས་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་དང་། རང་
དབང་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་སླད་འཐབ་རདོ་
བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་
བྱམས་སྐྱངོ་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ངསོ་ཀྱིས་ཤྲེས་རྟགོས་བུྱང་། 
དམ་པ་ཁངོ་བདོ་མྱི ་མང་གྱི ་གྲགོས་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན།

ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་བྷབོ ་
ཌལོ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་མྱི ་མང་ཆྲེད་
ད་ུབླསོ་བཏང་གྱིས་ཞབས་འདྲེགས་ཞུས་ཏྲེ་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་བྷབོ་ཌལོ་མཆོག་ངསོ་

མཚན་ལ་ལྟསོ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་གཉ ྲེན་བཤྲེས་དང་བྱམས་
བརྲེའྱི་འད་ུཤྲེས་བཅངས་རུྒྱ་ནྱི་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྲེད། ངསོ་
རང་མྱི ་ཚྲེ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ཁྱབ་ཐུབ་
པའྱི་འདནུ་པ་བརྟན་པ་ོཡོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་གོང་འཕྲེལ་ད་ུགཏངོ་
བའྱི་ནསུ་པ་ཡོད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ནས་བུྱང་
བའྱི་བསླབ་བྱ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
དགོས་མཁོ་ཆྲེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  
ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ཐགོ་ནས་བགྲ་ོ
གླ ྲེང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས། །

ཀྱིས་ཧ་ཅང་བརྱི ་བཀུར་ཞུ་སའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཆྲེས་རྱིན་ཐང་ཆྲེ་
བའྱི་རང་དབང་དང་། འད་མཉམ། དང་བདྲེན་བཅས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ལྟ་བུ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་སྒ ྲེར་གྱི་ངསོ་
ནས་ཕག་རོགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུགནད་དནོ་བྱྲེ་བག་
པའྱི་ཐགོ་དགོངས་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་བུྱང་སྐབས་འགྲ་ོབ་མྱི ་
གཅྱིག་གུར་ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུཤྲེས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་མྱིག་དཔྲེ་
བསྟན་ནས་ཕན་ཚུན་བརྱི ་བཀུར་ཞུས་གནང་གྱི ་ཡོད། ཅྲེས་
འཁདོ་ཡོད།

མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་

སོགས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་
སབྐས་སུ་རྲེ་བ་དང་སྙྱིང་སྟབོས། བྱམས་བརྲེ་བཅས་དང་ད་ུལྲེན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་

ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྲེམས་དང་
སགོ་གྱི ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གྱིས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་དནོ་ལྟར། ཚན་
རྱིག་པ་གཉྱིས་དང་ལྷན་ད་ུགཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་
རྲེ་བ་དང་སྙྱིང་སྟབོས། བྱམས་བརྲེ་བཅས་དང་ད་ུལྲེན་པ་ 
(Embracing Hope, Courage and Compassion 
in Times of Crisis) ཞྲེས་
པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ད་ལམ་
བརུྒྱད་བགྲ་ོགླ ྲེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་

ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཙམ་ལ་
མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའྱི ་ཕ ོ་བང་ནས་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱི བས་
སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་
མཚམས་སྲེམས་དང་སོག ་
གྱི ་ ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གྱི ་ཚོགས་
གཙོ་སུ་སཱན་ (Susan Bauer-wu) ལགས་ཀྱིས་
ཕ ྲེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་སྲེམས་དང་སགོ་གྱི ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་
ནས་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་རྲེ་བ་དང་སྙྱིང་སྟབོས། 
བྱམས་བརྲེ་བཅས་དང་ད་ུལྲེན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་གནང་རུྒྱར་གསོལ་
འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཞལ་བཞྲེས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་
ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུས་པ་དང་། བརདོ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཧ་
ཅང་དགསོ་མཁོ་ཆྲེ་བ་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཝ་སྱི ་
ཀོན་སྱིན་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་སྲེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསྟ ྲེན་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་བརུྒྱད་མྱིའྱི་སྒམོ་

སུྒབ་ཉམས་ལྲེན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་སླབོ་དཔནོ་ཇནོ་ཌཱན་ 
(John Dunne) ལགས་ཀྱིས་མཛད་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དྲེ་རྱིང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བ་དང་ལྷན་ད་ུབཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱ་བུྱང་བ་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོབུྱང་། སྲེམས་དང་སགོ་
གྱི ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་ནས་གོ་སྒྱིག་བྱས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་ནང་

ནས་དྲེ་རྱིང་འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེང་རབས་ཚན་རྱིག་
པ་དང་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུགྲསོ་བསྡུར་
གནང་བ་ནྱི་ང་རང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་མྱི ་ཧ་ཅང་མང་པརོ་
ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ནང་
ད་ུགཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་ཞྲེས་ཐ་སྙད་ཡོད་པ་བཞྱིན་
ད ྲེང་སང་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱིས་རྐྲེན་གྱིས་མྱི ་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་གནམ་
གཤྱིས་འགུར་ལྡགོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་དང་། ཕན་ཚུན་མྱི ་མཐུན་
པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པས་སྲེམས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཅན་ཆགས་ཡོད། འདྱི་
དག་གྱི ་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སླབོ་དཔནོ་མང་
པ ོ་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་

མཆོག་ལ་མ་འངོས་པར་གནས་སྟངས་འདྱི་དག་ལ་གདངོ་
ལྲེན་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་རྲེད། 
ཅྲེས་མཛད་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་གནང་། དྲེ་ནས་སྐུ་སྐྱྲེས་མ་
སླབོ་དཔནོ་ཆྲེན་མོ་ཨྲེ ་ལའྲེ་སཱ་ཨྲེ ་ཕ ྲེལ་ (Elissa Epel) 
ལགས་ཀྱིས་ཡྱིད་བརྟན་མྲེད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱི ན་
པས་གཡོལ་ཐབས་མྲེད་ཀང་། དྲེའྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་འཚབ་

དང་དངངས་སྐག་ཤུགས་ཆྲེན་
པ་ོམྱི ་ ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤྲེས་
གང་ཡོད་དམ་ཞྲེས་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་
ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཚན་
རྱིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུད་
རྒྱ་ཐགོ་ནས་གྲསོ་བསྡུར་བྱྲེད་
པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུྱང་བ་མ་ཟད། གོ་སྐབས་
བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ངསོ་
འཛྱིན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིད་
བརྟན་མྲེད་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཞྲེས་པ་ནྱི་ང་ཚོ་ནང་པའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱི ན་ནའང་མྱི ་རྟག་པ་དང་། མྱི ་རྟག་
པ་ནྱི་ག་དསུ་ཡྱི ན་ནའང་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། མ་
འངོས་པ་ལྐགོ་གུར་ཆགས་འགྲ་ོགྱི ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་དངསོ་པའོྱི་
གཤྱིས་ལུགས་རྲེད། ང་ཚོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་གནམ་གཤྱིས་
འགུར་ལྡགོ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་
ནྱི་རང་བུྱང་རྲེད། དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ནྱི་ང་ཚོ་མྱིས་
བཟསོ་པ་ཆགས་ཡོད། རྱི་ལུང་ད་ུགནས་པའྱི་སྟག་གཟྱིག་
ལྟ་བུ་ཤ་གཟན་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན་ནའང་གྲདོ་ཁགོ་རྒྱག་དསུ་
སྲེམས་ཅན་གསོད་ཀྱི་མ་རྲེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
རྱིགས་ནྱི་སྐབས་རྲེར་དགསོ་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་རྟགོ་སྐྱྲེས་པ་དང་། 
ངསོ་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་བསམ་བླ་ོ གུ་དགོ་པ་ོབྱས་ཏྲེ་འཛམ་
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གླྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡོད།  ལོ་ང་ོབརྒྱ་
ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ད་ུམྱིས་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད་པ་རྲེད། 
ད་ལྟའྱི་དསུ་རབས་འདྱིར་ཡང་མྱིས་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད། 
དཔྲེར་ན་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། དྲེའྱི་
ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་བཟསོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་གོ་མཚོན་
བཟ་ོབའྱི་ད ོནོ་ད་ུདངུལ་འབརོ་ཆྲེན་བཏང་ཡོད།དག་རུབ་
བྱྲེད་པ་ནྱི་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱྲེས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། སྟག་ལྟ་བུ་ནྱི་ཤ་གཟན་ཡྱི ན་པས་མཆྲེ་བ་རྣནོ་
པ་ོཡྱི ན་པ་དང་། མྱིའྱི་སོ་ཡྱིས་ཉ་ལྟ་བུ་ལ་སོ་རྒྱག་ཐུབ་ན་
མ་གཏགོས་ཤ་གཟན་རྱིགས་ཀྱི་སོ་དང་ལོག་ཁ་རྲེད། ང་ཚོ་
གདངོ་པའྱི་ཆགས་དབྱྱིབས་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་ནའང་ཞྱི་བདྲེ་བག་
ཕ ྲེབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད། དསུ་ཚོད་ནྱི་ག་དསུ་ཡྱི ན་
ཀང་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། འགུར་བ་ད ྲེ་དག་གྱི ་ནང་ད་ུ
ང་ཚོས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་མ་འཁུགས་པ་དང་། ས་བརྟན་ད་ུགཏངོ་
བ། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་སོ་སོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ། སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཞྱི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། 
དྲེ་ལས་རྒྱ་བསྐྱྲེད་ན་ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཚང་མས་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བདྲེ་ཅན་ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི ་རྲེད། མྱིའྱི་
རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་ད ྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་རྒྱ་

ཆྲེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་
བདྲེ་ཅན་དང་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
བསུྒར་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་འདས་ཟྱིན་
པ་རྲེད། འདས་པའྱི་དསུ་རབས་ཀྱི་ནང་སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས་
དང་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་ཡོད། དྲེང་
སང་དངསོ་ཡོད་དང་བསྟནུ་པའྱི་སྒ་ོནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་ལ་སྲེམས་ཁུར་ལྲེན་དགསོ་པ་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སྟངས་ནྱི་ངསོ་རང་སྒ ྲེར་ལ་མཚོན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་
ཆྲེན་པ་ོབུྱང་། བདོ་དང་རྒྱ་གར་ནྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་འབྲེལ་
བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུཆོས་ལུགས་སྣ་
ཚོགས་པ་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་སྐབས་རྲེར་ངསོ་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་
པ་ོཏཱ་ལའྱི་ནང་ད་ུབཞུགས་ཁྱི་མཐ་ོབ་ོཞྱིག་ལ་སྡདོ་པ་ལས་རྒྱ་
གར་ནང་ད་ུབཙན་བྱལོ་བ་བྱས་ཏྲེ་སྡདོ་པ་ཡག་པ་ོའདགུ་དན་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་གནས་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད་སྟབས། མཉམ་ད་ུ
སྡདོ་དགསོ་པ་ནྱི་འདདོ་པ་ཡོད་མྲེད་ལ་ལྟསོ་མྲེད་ཆགས་ཡོད། 
རྒྱ་གར་ནྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱི ན་པས་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་ཡོད། 

གལ་སྱིད་བདོ་ད་ུཡོད་ཚྲེ་གཞུང་གྱི ་འགྲ་ོལུགས་འགྲ་ོསྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གུ་ཡངས་པ་ོམྲེད་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། རྒྱ་
གར་ནང་གུ་ཡངས་ཡོད་པ་ད ྲེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད།

འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཞྱི་བདྲེ་ཅན་ད་ུབསུྒར་ཆྲེད་འབད་བརནོ་
བྱྲེད་དགསོ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ལྷག་པར་དསུ་
རབས་འདྱི་ནས་བརམས་པའྱི་དསུ་རབས་གསར་བའྱི་ནང་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཅན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསུྐན་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། 
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ང་ཚོས་ཏན་
ཏན་བསུྒར་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། དྲེ་ཡང་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱི ན་པ་གཅྱིག་
གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགུར་བ་ཐྲེབས་དགསོ།  
བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱི ན་ན་གོ་མཚོན་དང་དམག་མྱི ་
ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན་དགསོ་ཀྱི་མྲེད། ང་ཚོ་
ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
འགྲ་ོབ་མྱི ་རྣམས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་ཏན་ཏན་
ཡོང་ཐུབ་པ་རྲེད། ཅྲེས་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདྲེ་སུང་སྤྱི་ཁྱབ་
དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཐད་འཕུར་གནམ་གུྲ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུྱང་ནས་འདས་

གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱ་
གར་གྱི ་བདྲེ་ སུང་སྤྱི ་ཁྱབ ་དམག་སྤྱི ་བྱི ་ པྱིན་རཱ་ ཝ ་ཊ ་  
(Bipin Rawat) ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བདྲེ་སུང་མཐ་ོརྱིམ་
ལས་བྱྲེད་མྱི ་སྣ་གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུྲ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུྱང་ནས་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།  བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ 
༩ ཉྱིན་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ།

ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདྲེ་སུང་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་

ཊ་ (Bipin Rawat) ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཁངོ་དང་ལྷན་
ད་ུཕགོས་བསྐྱདོ་གནང་མཁན་གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་
ཐད་འཕུར་གནམ་གུྲ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུྱང་ནས་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་
བུྱང་། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདྲེ་སུང་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་བྱི་
པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཁོང་གྱི ་ཕག་རོགས་རྣམ་
པར་ཐུགས་སྨནོ་དང་། སྟབས་མ་ལྲེགས་པའྱི་རྐྲེན་ངན་གདོ་
ཆག་འདྱིའྱི་ཁདོ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བདྲེ་
སུང་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་དང་ཁོང་གྱི ་
ཕག་རོགས་རྣམ་པའྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆྲེད་བཅས་ལ་སྙྱིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདྲེ་སུང་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་
རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སླད་ད་ུཡུན་རྱིང་ཞབས་
འདྲེགས་བསུྒབས་པར་གུས་འདདུ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ།།
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དང་མྱི ་མང་གྱི ་ཁྲེ་ཕན་སླད་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱྲེད་རུྒྱར་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་
ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐུལ་འདྲེད་ཡོང་གྱི ་འདགུ་ཅྲེས་སོགས་
གསུངས། །

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་གསར་པ་ཨོ་ལ་ཧྥྱི་
ཤོལ་ཛྱི ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་སྐུ ་ཞབས་ཨོ་ལ་ཧྥྱི་ཤོལ་ཛྱི ་  
(Olaf Scholz) མཆོག་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་
ཐནོ་བུྱང་བར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་ཤྲེས་དང་། དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྒ ་ོནས་མུ་མཐུད་ཇར་
མ་ནཱྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། ཁྱིམས་ཀྱི་
དབང་བསུྒར། འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གྱིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞྲེས་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
ངསོ་རང་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཡོད། ཇར་མ་ནཱྱི་ཡྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྟབོས་ཤུགས་དང་ས་བརྟན་སླད་ཞབས་
འདྲེགས་རླབས་ཆྲེན་བསུྒབས་ཡོད་པ་ད ྲེས་འཛམ་གླྱིང་
ཡོངས་ལ་སྲེམས་ཤུགས་དང་རྲེ་བའྱི་འདོ་སྣང་སྦྱིན་ཡོད། 
འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་བཞྱི་ལྷག་རྱིང་ངསོ་རང་ཇར་མ་
ནཱྱི་ནང་ཐྲེངས་ཁ་ཤས་བསྐྱདོ་མངོ་ཡོད་ལ། གུ་ཡངས་དང་
བྱམས་བརྲེ་ལྡན་པའྱི་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་རྒྱ་ཆྲེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་སྲེམས་འགུལ་ཐྲེབས་བཅུག་སོང་། ངསོ་
ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྱིལ་དང་
འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་མཐརོ་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་
པར་ཇར་མ་ནཱྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ད་ོསྣང་དང་དགའ་མོས་གནང་
སྟབས་ངསོ་རང་ལ་སྙྱིང་སྟབོས་བསྐྱྲེད་བུྱང་། གོ་སྐབས་འདྱི་
བརུྒྱད་ངསོ་ཀྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་མཛའ་བརྲེ་ལྡན་

པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་
ཁུར་གནང་བཞྱིན་པར་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ ཏུ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ཨན་གྷྱི་ལ་མར་ཀྲེལ་ 
(Angela Merkel) མཆོག་སྒ ྲེར་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བདོ་ནང་
གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཡོད་པས་
ངསོ་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུས་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་
ཡོད། མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་གསར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨོ་
ལ་ཧྥྱི་ཤོལ་ཛྱི ་མཆོག་གྱིས་མདནུ་ད་ུཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ལ་གདངོ་ལྲེན་གནང་སྟ ྲེ་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་
མངནོ་འདདོ་དང་རྲེ་བ་བསྐང་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་
རྱིང་མཆོག་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༥ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པ་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་
ལ་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུགཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་
ཁ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་
པ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་
ཁའྱི་སྐརོ་གསར་འགོད་པར་གསུང་དནོ། ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཀྱིས་རྐྲེན་པས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྲེད་ཙམ་རྱིང་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུགཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་མཚམས་འཇགོ་
གནང་ཡོད། ད་རྲེས་མཇལ་ཁ་ཐགོ་མ་ད ྲེ་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་སྩལ་
བར་བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བར་ལམ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་
མཇལ་ཁ་ཐྲེངས་བཞྱི་ཐབོ་པ་རྲེད། ད་རྲེས་དངསོ་སུ་མཇལ་
ཁ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོབུྱང་། 

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
དགོངས་པ་གང་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་དག་སྙྱིང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་ཀ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས། དམ་བཅའ་དྲེ་དག་མ་དརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་སྤྱི་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་དྲེ་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༢ འཁརོ་
བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན། ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཞྱི་བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ། ས་སྟ ྲེང་
རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག བདོ་ཁ་བ་གངས་
ཅན་པའྱི་ལྷ་སྐལ། འཕགས་མཆོག་འཇྱིག་རྟ ྲེན་དབང་ཕུག་
མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་༸སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་སྙན་པར་གྲགས་
པའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་
དྲེ་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་པར་ཅན་
འདྱིར། གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་དགའ་
དད་སྤ་ོགསུམ་གྱི་སྒ་ོནས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་
རྲེས་དན་དང་བཅས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ན་ོསྦ ྲེལ་
གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས། བདོ་ཀྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་

ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ད་ུཆྲེས་སྙན་གྲགས་ཆྲེ་བའྱི་ན་ོ
སྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ནས་མྱི ་
ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཉྱིན་མོ་ཡང་ཡྱི ན་པས། བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་ངྲེས་པར་དན་གསོ་དགསོ་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅན་གྱི་ཉྱིན་
མོ་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ན་ོསྦ ྲེལ་
གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཀྱི་བདྲེན་དནོ་འཐབ་རདོ་ད ྲེ་འཚྲེ་མྲེད་
ཞྱི་བ་དང་། བཟདོ་བསན། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གཙོ་བརོ་བཟུང་ཞྱིང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་། ཁརོ་ཡུག་གྱི ་གནད་དནོ་སོགས་རདོ་རྙགོ་
ཇྱི་ཡོད་རྣམས་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སྲེལ་ཐབས་དགོས་
པ། འགྲ་ོབ་མྱི ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར། སའྱི་གོ་ལའྱི་སྣདོ་བཅུད་
ཡོངས་ལ་འཚྲེ་བ་སྤངོ་དགསོ་པའྱི་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གྱི་
ལྟ་གུྲབ་ལམ་སྟནོ་མཛད་པ་བཅས་ལ། ཡྱི ་རངས་བསྔགས་
བརདོ་དང་བཅས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་སྙན་གྲགས་ཆྲེ་བའྱི་
ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འདྱི་ཕུལ་ཡོད། ལོ་རྲེ་བཞྱིན་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཚན་སྙན་དང་མཛད་འཕྱིན་ཡར་ངའོྱི་

ཟླ་ལརྟ་འཕྲེལ་བཞྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས། འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་སྡ ྲེ་མང་པསོ་ཆྲེ་བསྟདོ་གཟྲེངས་རྟགས་
དང་། ཕག་འཁྱྲེར་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོའབུལ་བཞྲེས་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་གུས་བཀུར་ཆྲེ་ཤོས་ཞུ་ཡུལ་གྱི་
རླབས་ཆྲེན་དབུ་འཁྱིད་ཅྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་
བཞྲེས་སྐབས་“ཁྱྲེད་རྣམ་པས་བདོ་ནས་ཡོང་བའྱི་གྲྲྭ་པ་ཉམ་
ཆུང་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆྲེའྱི་གཟྲེངས་བསྟདོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་
བ་ད ྲེས་ངསོ་རང་ལ་ཆྲེ་མཐངོ་གྱི ་ཚོར་བ་དང༌། སྲེམས་
འགུལ་གཏྱིང་ཟབ་ཐྲེབས་བུྱང༌། ངསོ་རང་དམྱིགས་བསལ་
ཅན་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་གཟྲེངས་བསྟདོ་འདྱིས་ངསོ་ནས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། འཕགས་བདོ་སྐྱྲེས་
ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། གཞན་ཕན་དང༌། བྱམས་
པ། སྙྱིང་རྲེ། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྙྱིང་པ་ོཉམས་ལྲེན་
ཅྱི་ཐུབ་བྱས་པ་ད ྲེར་ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ཡྱིད་
ཆྲེས་ཡོད། ངསོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཕགོས་གང་སར་
མནར་གཅོད་འགོ་ཚུད་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ོསྤྱི་དང༌། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་
བདྲེ་དང་རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུའབད་བརནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་
སྐྱྲེ་བ་ོཡོངས། ངསོ་རང་ལ་བསླབ་བྱ་དང་སྲེམས་འགུལ་
ཐྲེབས་སའྱི་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ལག་ལྲེན་བརུྒྱད་འགུར་བ་
གཏངོ་རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་ད ྲེང་དསུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཉྱིད་གསར་
གཏདོ་གནང་མཁན་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པ་ོགཱན་དྷྱི་མཆོག ཁྱད་
པར་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྲེད་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྙྱིང་
སྟབོས་ཅན་གྱི་ངསོ་ཀྱི་ཡུལ་མྱི ་བདོ་མྱི ་ཕ་ོམོ་ས་ཡ་དུག་གྱི ་
ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་གཟྲེངས་བསྟདོ་ངསོ་བཞྲེས་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།”ཅྲེས་
བཀའ་བསྩལ་པ་བཞྱིན། རླབས་ཆྲེ་བའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འདྱི་
འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ཡུལ་གུྲ་ད་ུ
མ་ཞྱིག་ནས། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་
མང་ད་ུཕྱིན་ཏ ྲེ་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཁརོ་ཡུག་
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ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཕན་
ཐགོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྲེན་ཡང་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ལོར་ན་ོསྦ ྲེལ ་ཞྱི ་བདྲེའྱི ་གཟྲེངས་
རྟགས་དྲེ་ཧྥྱི་ལྱི ་པྱིན་གྱི ་གསར་འགོད་པ་མཱ ་རྲེ་ཡ་རྲེ་ས་  
(Maria Ressa) དང་། ར་ཤྱི ་ཡའྱི་གསར་འགདོ་པ་ཌ་
མྱི ་ཋྱི་མུ་ར་ཐ་ོ (Dmitry Muratov) གཉྱིས་ལ་ཐབོ་
འདགུ་ཅྱིང་། ན་ོསྦ ྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་གཞུང་
འབྲེལ་གསལ་བསྒགས་ནང་། ཁངོ་གཉྱིས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་
ཞྱི་བདྲེའྱི་རྨང་གཞྱིར་གུར་བའྱི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སུང་སྐྱབོ་
བྱྲེད་པའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་དང་འབད་བརནོ་ལ་ཕུལ་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་འཁདོ་འདགུ ལོ་འདྱིར་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་
རྟགས་བཞྲེས་མཁན་རླབས་ཆྲེན་གྱི་སྐྱྲེས་བུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་
ལ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་རྲེས་
ལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་འབྲེལ་འཚམས་འདྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་དང་ལག་ལྲེན་གཞྱི་རར་བཟུང་
ནས། འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི་སྐྱྲེ་འགྲ་ོཡོངས་ལ་ཕན་བདྲེ་བསུྐན་པའྱི་
དགོངས་པ་རླབས་ཆྲེན་བཞྲེས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ད་ུསྐུ་
ངལ་བརྒྱ་ཕག་ད་ུམ་ཁྱད་ད་ུབསད་དྲེ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀྱི་སྐྱྲེ་འགྲོ་ ཡོངས་ལ་ཐུགས་བརྲེ ་བ་ཆྲེན་པསོ་བསྐྱངས་
གནང་མཛད་དྲེ། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་། འད་
མཉམ། དང་བདྲེན་གཞྱི་རར་བཟུང་བའྱི་རང་དབང་གཙང་
མ་ཞྱིག་འཐབོ་ཐུབ་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མང་
གཙོའྱི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་དྲེ། ད་བར་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་
པ་ོ ༦༡ ལྷག་གྱི ་རྱིང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ཆྲེན་ཐགོ་བསྐྱདོ་ཐུབ་
པ་ནྱི། མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་དང་བཀའ་དྱིན་ཁོ་ན་
ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བུྱང་ཡོད།

མང་གཙོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་དང་། དྲེ་
ལ་བརྟ ྲེན་ནས་རདོ་རྙགོ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་ནྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ཡུལ་གུྲ་ཀུན་ཏུ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཡང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་རླབས་ཆྲེན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟནོ་འགོ 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམས་དང་། 

རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་བཅས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་
ལ་གྲསོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ཐབོ་ཐང་ལས་
ལས་འགན་གལ་ཆྲེ་བརྱི ་རུྒྱ་དང་། གང་ཟག་ལས་ཁྱིམས་
སྒྱིག་གལ་ཆྲེར་བཟུང་སྟ ྲེ་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུ
བསྐྱདོ་དགསོ་པ་ནྱི། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། 
མང་གཙོའྱི་ལྲེགས་བྱང་བླ་ན་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་གལ་
གནད་ཆྲེན་པརོ་གུར་ཡོད་པས། ཚང་མས་དྲེ་ལུགས་དམ་
དནོ་དགསོ་པ་ནན་བསྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
སྙྱིང་པ་ོཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་ནྱི། དང་པ།ོ མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རུྒྱད་
ཀྱི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་སྤ ྲེལ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་དང༌། དྲེ་ཡང་
མྱི ་སྒ ྲེར་དང༌། ཁྱྱིམ་ཚང༌། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སུ་བདྲེ་སྐྱྱིད་
འབུྱང་བའྱི་གཞྱི་ར་ཡྱི ན་པ་དང་། གཉྱིས་པ། ཆོས་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པས། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་འབྲེལ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང༌། ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་ལ་ལྟ་བ་དང་
གུྲབ་མཐའ་འད་མྱིན་ཡོད་ཀང༌། བྱམས་པ་དང༌། བརྲེ་བ། 
བཟདོ་སྒམོ། ཆོག་ཤྲེས། ཚུལ་ཁྱིམས་བཅས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་
ཉམས་སུ་ལྲེན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་
ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། མྱི ་ཚྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ལམ་ད་ུའཁྱིད་པའྱི་ནསུ་
པའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་པ། གསུམ་པ། བདོ་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པ་དང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཚན་གནས་ཡོད་པ། ལྷག་
པར་ད་ུབདོ་ཕྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་སྲེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིས་
ཡྱིད་ཆྲེས་བླ་ོགཏད་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་
ལ་ཐུགས་ཁུར་དང༌། ཁརོ་ཡུག བཙན་འགོ་ལ་གནས་པའྱི་
བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི ་མགྲྱིན་ཚབ་པ་གནང་རུྒྱ། བཞྱི་
པ། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་རྲེས་འབངས་
པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས། རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་སྲེམས་ཁམས་
རྱིག་པ་དང་། ཚད་མའྱི་རྣམ་གཞག། ལྟ་གུྲབ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་སྒམོ་སུྒབ། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤདོ་
བཅས་དྲེང་གྱི ་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དང་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་
རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏྲེ། བྱམས་བརྲེ་ལྡན་པའྱི་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་སུྐན་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་རླབས་ཆྲེན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་ད ྲེ་དག་ནྱི་

བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་ད་ུབཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་མྱི ་སྒ ྲེར་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་པ་དང་། 
མྱི ་གཞན་དང་། མྱི ་རྱིགས་གཞན་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་ཐུབ་
པའྱི་ནསུ་པ་གང་ཡོད་འདནོ་དགསོ་པ་ནྱི། མགོན་པ་ོགང་
ཉྱིད་ཀྱི་ཆྲེད་ད་ུབྱ་བའྱི་གདལུ་བྱ་ཡྱི ན་པས་བཟླགོ་མྲེད་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ཡོད་པ་དང་། མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེ་བཞྱིན་རླབས་ཆྲེན་གྱི་
བཞྲེད་དགོངས་འདྱི་ལ་སླབོ་སྦངོ་དང་། ཉམས་ལྲེན། ཁྱབ་
སྤ ྲེལ་བྱྲེད་དགསོ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་སྤྱི་ཡོངས་དང་། གང་ཟག་
སྒ ྲེར་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་བཤད་ཀང་ཚྲེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ལ་གལ་
གནད་ཆྲེན་པརོ་གུར་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཉྱིན་མོ་ཡང་
ཡྱི ན་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་ཧམ་
བཟུང་བྱས་པར་ཞྱི ་བས་བཅྱིངས་འགྲལོ་བཏང་ལུགས་
ཀྱི་ལོ་ ༧༠ འཁརོ་ཟྲེར་བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྱི ་བྱས་པ་
དང་། དྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟྲེར་བའྱི་དཔྲེ་
ད ྲེབ་འགྲྲེམས་སྤ ྲེལ་གྱིས་མྱི ་བདྲེན་རུན་སྒྱིག་དང་ལོ་རུྒྱས་ལ་
འཁྱགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་
དགུན་དསུ་ཨོ་རལ་འགྲན་ཚོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ ྲེ་ཅྱིང་
ད་ུའཚོག་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ནྱི་དང་བདྲེན་དང་བཟང་
སྤདོ་མྲེད་པའྱི་བྱྲེད་སྒ་ོསྤ ྲེལ་བ་འདྱི་རྱིགས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངསོ་ལྲེན་ནམ་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཟད་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ཀང་དྲེ་ལུགས་བསམ་གཞྱིགས་
དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་པ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྡུག་སྦངོ་
མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ཤར་ཏུར་ཀྱི ་སྱི ་ཐན། ལྷ་ོསོག་པ།ོ ཧངོ་ཀོང་བཅས་སུ་
གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརྡལ་བཤྱིག་གཏངོ་བཞྱིན། 
ལྷག་པར་ད་ུབདོ་ས་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་ད་ུདམ་དག་ཤུགས་
ཆྲེ་བྱས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་སྦངོ་མནར་
གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དགནོ་
སྡ ྲེ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏརོ་བཤྱིག དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་དང་སྤྱི་ཚོགས་
ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་
འད་པར་བཙན་གྱིས་སྒྱིག་གཤོམ་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་ཅྱིང་། དསུ་
རུྒྱན་དམར་པའོྱི་སླབོ་གསོ་སྣ་ཚོགས་སྤ ྲེལ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ར་མྲེད་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་
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ས་ཁུལ་ཆྲེ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མྱི ་གང་མང་གནས་སྤསོ་ཀྱིས་གཏན་
སྡདོ་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་སྟ ྲེ། བདོ་མྱི ་ནྱི་བདོ་ས་རང་ནས་གྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སུ་གུར་ཏ ྲེ། བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བརོ་བསུྒར་རུྒྱའྱི་སྱིད་བུྱས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་
ད ྲེ་དག་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་
བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

བདོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་དགོངས་
གཞྱི་ཟབ་མོ་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་
བརུྒྱད་མ་འངོས་པར་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་གྱི་མདནུ་ལམ་ལ་
དམྱིགས་ནས། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་ལས་མྱི ་འདའ་བར་བདོ་
དནོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་དང་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་མདནུ་བསྐྱདོ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཉ ྲེ་ཆར་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་སྒ ྲེར་གྱི་གནད་དནོ་ཙམ་ལས། བདོ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ལོག་བཤད་
མུ་མཐུད་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་
རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱའྱི་འདནུ་པ་དང་ཆོད་

སྲེམས་གཏན་པ་ོམྲེད་པ་ཁ་གསལ་ད་ུའགྲོ་བཞྱིན་ཡང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་བསྐྱྲེད་མཛད་འཕྱིན་དང་། བདོ་
ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་སྲེམས་ཤུགས་དང་ལ་རྒྱ་བཅས་ལ་བརྟ ྲེན་
ནས་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་
གོ་སྐབས་དང་བསྟནུ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ད་ུབདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ཆྲེད་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་ཏ ྲེ།  བདོ་དནོ་འཐབ་
རདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཐབས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ས་བརྟན་གཏངོ་ཐབས། བདོ་
ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམྱི ་བརླག་
པའྱི་ཐབས་ཤྲེས་གང་ཡོད་ཀྱིས་མདནུ་བསྐྱདོ་བྱ་དགསོ།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་
དམ་འབུལ་ཟྱིན་ནས། མྱི ་རྱིང་བར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་
གནས་སོ་སོར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ས་
བགསོ་ཕགོས་བསྐྱདོ་བྱ་རུྒྱ་བཅས་གཏན་ཁྲེལ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན། 
ས་གནས་སོ་སོའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟ ྲེ་མཉམ་

ཞུགས་གང་མང་གནང་དགསོ་པའྱི་དན་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་ས་གནས་ནས་འསོ་
འདྲེམས་བྱས་པའྱི་ལས་སྣ ྲེ་རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་རུྒྱས་མངའ་དགསོ་པ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པས། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་གནས་གང་མང་
ཞྱིག་ལ་ཟབ་སྦངོ་གོ་སྒྱིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་ན། ས་གནས་ནས་
འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམ་པས་ཐུགས་སྣང་ཆྲེན་
པསོ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའྱི་
དབང་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས། རྱིས་མྲེད་ཀྱི་སྐྱྲེས་ཆྲེན་རྣམས་
ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་བཞྲེད་ལྷུ ན་
གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ནས་
གཞྱིས་བྱྲེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་བསྐལ་བཟང་མུར་ད་ུའཆར་
བའྱི་སྨནོ་འདནུ་གྲངས་མྲེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་བཅས། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན།། །།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་
མཛད་དྲེ་ལོ་ང་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །དྲེ་རྱིང་། ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་
བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོསུམ་
ཅུ་སོ ་གཉྱིས་འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་འདྱིར། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏྲེ་མགོན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རྲེས་སུ་དན་པའྱི་སྒ་ོནས། 
གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་མཐའ་དག་བསྐལ་པའྱི་བར་
ད་ུགྲེགས་མྲེད་སྐྱངོ་བཞྲེས་མཛད་གནང་གྱི ་གསོལ་འདྲེབས་
དང་སྦགས། གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་དསུ་དན་གྱི་
འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།

ན་ོསྦ ྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་ཨོ་སྱི ་ལོར་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་
བའྱི་ནང་། “ན་ོསྦ ྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་དྲེ་བདོ་
མྱིའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ ་ཕ ྲེང་

བཅུ་བཞྱི་པ་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་འབུལ་གཏན་
འཁྲེལ་བ་ཡྱི ན།

གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ནན་བརདོ་ཞུ་རུྒྱར། ༸གོང་
ས་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རང་དབང་རདོ་ལྲེན་
ཁདོ་འཚྲེ་བའྱི་ལས་རོམ་རུྒྱར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་ཆ་
གནང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཁངོ་གྱིས་ད ྲེ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ་བཟདོ་
བསན་དང་ཕན་ཚུན་བརྱི ་བཀུར་གཞྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཞྱི ་
མཐུན་འགྲྱིག་འཇགས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས། བདོ་
མྱིའྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཤུལ་བཞག་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་
བཞྲེད་དགོངས་འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད།

༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱི ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་ལྟ་གུྲབ་ནྱི་
འགྲ་ོབ་མྱི ་རྣམས་ཚུད་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། 
རང་བུྱང་སྣདོ་ཀྱི་བཀོད་པ་བཅས་པར་བརྱི ་མཐངོ་གནང་
བའྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་འགན་ཁུར་ལས་བུྱང་བ་ཞྱིག་

ཡྱི ན།  ན་ོསྦ ྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ངསོ་ནས། ༸གོང་ས་༸ཏཱ་
ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རདོ་རྙགོ་དང་། འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་གནད་དནོ། གོ་ལའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི ་དཀའ་
ངལ་རྣམས་སྲེལ་ཆྲེད་ད་ུབཟང་ཕགོས་དང་མདནུ་བསྐྱདོ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་
ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་ཅྱིང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ནས་གཟྲེངས་
བསྟདོ་མཛད་སྒའོྱི་སྟ ྲེང་། “ཁྱྲེད་རྣམ་པས་བདོ་ནས་ཡོང་
བའྱི་གྲྲྭ ་པ་སྙམོ ་ཆུང་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆྲེའྱི་གཟྲེངས་བསྟདོ་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ད ྲེས་ངསོ་རང་ལ་ཆྲེ་མཐངོ་གྱི ་ཚོར་
བ་དང༌། སྲེམས་འགུལ་གཏྱིང་ཟབ་ཐྲེབས་བུྱང༌། ངསོ་
རང་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་གཟྲེངས་
བསྟདོ་འདྱིས་ངསོ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། 
འཕགས་བདོ་སྐྱྲེས་ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། གཞན་
ཕན་དང༌། བྱམས་པ། སྙྱིང་རྲེ། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་བཅས་ཀྱི་
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སྙྱིང་པ་ོཉམས་ལྲེན་ཅྱི་ཐུབ་བྱས་པ་ད ྲེར་ངསོ་འཛྱིན་གནང་
བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཡོད། ངསོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
ས་ཕགོས་གང་སར་མནར་གཅོད་འགོ་ཚུད་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ོསྤྱི་
དང༌། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུའབད་
བརནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐྱྲེ་བ་ོཡོངས། ངསོ་རང་ལ་བསླབ་བྱ་
དང་སྲེམས་འགུལ་ཐྲེབས་སའྱི་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལག་ལྲེན་
བརུྒྱད་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་ད ྲེང་དསུ་ཡོད་པ་
འདྱི་ཉྱིད་གསར་གཏདོ་གནང་མཁན་བདག་ཉྱིད་ཆྲེན་པ་ོགཱན་
དྷྱི་མཆོག ཁྱད་པར་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྲེད་མངས་དང་མངོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ཅན་གྱི་ངསོ་ཀྱི་ཡུལ་མྱི ་བདོ་མྱི ་ཕ་ོམོ་
ས་ཡ་དུག་གྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་གཟྲེངས་བསྟདོ་ངསོ་བཞྲེས་ཞུ་ཡྱི ་
ཡོད།”ཅྲེས་བཀའ་གནང་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བྱམས་བརྲེའྱི་
ལྟ་གུྲབ་འདྱི་སྟ ྲེས་དབང་གྱིས་བུྱང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་སུྒབ་བྱྲེད་
ནྱི། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་གང་གྱི ་ཕ ྲེབས་རྲེས་སྙ ྲེགས་པའྱི་
བདོ་མྱི ་ཁྱི་བརྒྱད་ཙམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་འབྱརོ་བུྱང་ནས་
ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྲེད་མ་འགརོ་གོང་གྱི ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ 
ཚྲེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལྗགས་རམོ་མཛད་པའྱི་ཚད་མྲེད་ཡོན་ཏན་
མར། ཉནོ་མོངས་གདནོ་གྱིས་སྨསོ་པའྱི་བརླང་སྤདོ་ཀྱིས། 
།རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་བགྱིད་པའྱི་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཡུལ། །མྱི ་
བསུན་སྐྱྲེ་བའོྱི་ཚོགས་རྣམས་བླང་དརོ་མྱིག །ཡོངས་ཐབོ་
བྱམས་བརྲེས་མཛའ་བའྱི་དཔལ་ལ་སྦརོ། །ཞྲེས་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་དྲེ་དསུ་ནས་རང་ཡུལ་འཕགོ་
མཁན་གྱི་བཙན་འཛུལ་བར་འཁནོ་སྡང་གྱི ་རྣམ་འགུར་ཕ་མོ་
ཙམ་ཡང་བསྟན་གནང་མྲེད་ལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོའྱི་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་
ད།ུ “དངསོ་དནོ་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་མྱི ་གུང་བན་ལ་ང་ོརྒལོ་
བྱྲེད་དགསོ་པ་ཡྱི ན་ནའང༌། ངས་ནྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཞྲེ་སྡང་
ནམ་ཡང་བྱྲེད་མྱི ་ཐུབ། ངའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་ལ་བདོ་ཀྱི་རང་དབང་
ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་སྟབོས་ཤུགས་ཆྲེན་པརོ་གུར་པའྱི་མཚམས་
ཡོང་ངྲེས་ཤྱིང༌། ཞྲེ་སྡང་ནྱི་ནསུ་ཤུགས་མྱིན་ལ། ནསུ་ཤུགས་
ཀྱི་ལྡགོ་ཕགོས་སུ་གནས་པའྱི་སྐྱནོ་ཆ་ཞྱིག་རྲེད། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞྲེ་སྡང་གྱིས་ཞྲེ་སྡང་འགགོ་མྱི ་
ཐུབ་པར་གསུངས་པ་ད ྲེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ཆོས་བཤད་ཙམ་
ད་ུགསུངས་པ་མ་ཡྱི ན་པར་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་

བསྟནུ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱི ན། ཞྲེ་སྡང་གྱི ་ལམ་ནས་གུྲབ་
འབས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བུྱང་ཡང་དྲེ་ནྱི་སོར་གནས་མྱི ་ཐུབ་ལ་
ཡུན་རྱིང་འཚོ་གནས་མྱི ་ཐུབ། དྲེར་མ་ཟད། དྲེ་ནྱི་སྔ་ཕྱི་ཙམ་
མ་གཏགོས་སརླ་ཡང་དཀའ་རྙགོ་འབདོ་པའྱི་གཡབ་མོ་ཡྱི ན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ངའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་
འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ་ཞྲེ་སྡང་བྱས་ན་ཡྱི ད་ལ་སྡུག་བསྔལ་
སྣནོ་མ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། ལར་ནས་
ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཅྱི་བྱྲེད་ནམ་ཡང་མྱི ་ཤྲེས་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་ལ་ཞྲེ་སྡང་ཅྱི་ཕྱིར་བྱྲེད། འགོ་འཁྱིད་པས་དབང་མྲེད་
ད་ུགཅུན་འཁྱིད་བྱས་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་ས་ཡ་མང་པ་ོལ་ཞྲེ་སྡང་ཅྱི་
ཕྱིར་བྱྲེད། ང་ཚོས་ད ྲེ་འདའྱི་འགོ་འཁྱིད་པ་རྣམས་ལའང་ཞྲེ་
སྡང་ཅྱི་ཕྱིར་བྱྲེད། གང་ལགས་ཟྲེར་ན། ཁངོ་ཚོས་ཀང་རང་
གྱི ་བདྲེན་དནོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆྲེད་ད་ུདཀའ་སྡུག་མང་པ་ོ
མངས་ཡོད། ངྲེད་རང་ལ་ཞྲེ་སྡང་གྱི ་དནོ་འགུྲབ་པར་ཡྱི ད་
ཆྲེས་མྲེད་ཀང༌། དསུ་རྟག་ཏུ་ཡྱི ད་ཆྲེས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་
ཉྱིན་གཅྱིག་དང་བདྲེན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡྱི ན་”ཞྲེས་
ཞྱིབ་རྒྱས་སུ་གསུངས་ཡོད་ཅྱིང་། སྐབས་ད ྲེ་ནྱི་བདོ་ཚུད་
པའྱི་རྒྱ་ནག་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ་ཆྲེན་པ་ོ
ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་ཡྱི ན།

འགྲ་ོབའྱི་༸མགནོ་པ་ོམཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་
བསུྒར་ཐགོ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོ་ནས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡ་དང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོ་ནས་ཡུ་རོབ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོ་
ནས་བྱང་ཨ་རྱིར་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ 
ལོ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་རང་དབང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
ཏུ་ཡང་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤྱིང་། སྐབས་ད ྲེར་མཛད་
རྱིམ་གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་ཆབ་སྱིད་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱི ན་ནའང་། བདོ་ནང་གྱི་དཀའ་སྡུག་
རྣམས་གྲསོ་མོལ་བརུྒྱད་བདྲེན་པ་བདར་ཏྲེ་སྲེལ་ཐུབ་པ་དང་། 
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་། དྲེས་བསྐྱྲེད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་བདྲེའྱི་མཐུན་རྐྲེན་
སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་རྲེ་བ་ལྷདོ་མྲེད་རུྒྱན་འཁྱངོས་
གནང་བ་དང་། ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་དང་། ཆོས་ལུགས་གང་
ཡྱི ན་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར། གཞན་ཕན་དང༌། བྱམས་པ། སྙྱིང་
རྲེ། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཐུན་མོང་གྱི ་བསླབ་
བྱ་འདྱི་དག་གྱིས་མྱི ་ཚྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་མཛའ་

མཐུན། རྒྱལ་ཁབ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་རུྒྱར་དགྲེ་ཕན་འབུྱང་བའྱི་
གནས་ལུགས་ང་ོསྤདོ་དང་། སྐུ ་ཚྲེའྱི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་
བཅར་བཟུང་སྟ ྲེ་ཕག་བསྟར་གནང་སྟངས་དྲེས། རང་དབང་
ལུང་པའྱི་ཤྲེས་ལྡན་སྐྱྲེ་བ་ོམང་པའོྱི་ཡྱི ད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཅྱིག་
ཅར་ད་ུའཕགོ་ཅྱིང་། གྲགོས་འཁརོ་བུང་བའྱི་སྤྱིན་ཚོགས་
བཞྱིན་འད་ུརབུ་བྱྲེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

སྐབས་དྲེར་བཙན་བྱལོ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་ཆོས་རྱིག་དང་ཤྲེས་ཡོན། 
འཚོ་གནས་བཅས་ཀྱི་བདྲེ་དནོ་ལས་གཞྱི་རྨང་འཛུགས་ཡར་
རྒྱས་དང་དསུ་མཚུངས་སུ། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་མང་
གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་སུ་སྣ ྲེ་ཁྱིད་མཛད་བཞྱིན། བདོ་ཀྱི་རང་
དབང་སརླ་གསོའྱི་ཆྲེད་ད་ུའབ ྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། 
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བཅས་པར་བདོ་དནོ་དཀའ་སྲེལ་
གྱི་ཞུ་སྐུལ་རྱིམ་བསྟདུ་ད་ུགནང་ཞྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་གཉྱིས་སྨན་གྱི་
རྨང་གཞྱིའྱི་སྟ ྲེང་གྲསོ་བསྡུར་བརུྒྱད་ནས་བདོ་དནོ་འགྲྱིག་
འཇགས་ཡོང་བའྱི་བཞྲེངས་ཕགོས་བརྟན་བཟུང་གནང་བས། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་བདོ་རྒྱའྱི་འབ ྲེལ་ལམ་མཐུད་ད ྲེ། བདོ་
ཕྱི་ནང་དབར་གཉ ྲེན་འཕད་དང་། བདོ་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་
དང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་སྔ་རྲེས་མངགས་གཏངོ་གནང་ཐུབ་
པ་བུྱང་བས། དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་བདོ་རྒྱའྱི་རདོ་རྙགོ་ཞྱི ་
འདམུ་གྱི་འབས་བུ་མ་སྨྱིན་ཡང་། བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སླབོ་གསོ་བསྐྱར་གསོ་
དང་། འཚོ་གནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་གུ་ཡངས་ཀྱི་
སྱིད་ཇུས་འཛྱིན་རུྒྱར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་མངནོ་གསལ་
ད་ུཐྲེབས་ཐུབ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་
གྱི ་འགོ་འཁྱིད་ཏ ྲེང་ཞའ་ོཕྱིང་ལ་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་ཡྱི ག་
ཏུ། “ད་ཆ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞྱིང་། རུྒྱ་
མཚན་ལྡན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་
ཐབས་བྱྲེད་དགསོ་པས། བདོ་རྒྱ་དབར་དང་། བདོ་ཕྱི་ནང་
དབར་མཛའ་འབྲེལ་ཇྲེ་ཆྲེར་བཏང་ཐགོ འད་མཉམ་དང་
བདྲེན་གཞྱི་རར་བཟུང་། ཕན་ཚུན་གོ་རྟགོས་གསལ་པ་ོཡོང་
བ་བྱས་ཏྲེ། མ་འངོས་པར་བདོ་རྒྱ་མཛའ་མཐུན་དམ་ཟབ་
ཡོང་བ་དང་། བདོ་མྱི ་མང་ལ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཅྱིག་ཡོང་བའྱི་དནོ་ད་ུཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕགོས་ནས་བཟདོ་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

སན་ཁགོ་ཡངས་དང་འབྲེལ་བླ་ོགྲསོ་གཏྱིང་ཟབ་ཀྱི་སྒ་ོནས་
འབད་བརནོ་ཛ་དག་གྱིས་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་བབས་པ་
ལྟ་བུ་མཐངོ་གྱི ་འདགུ་ཅྲེས་གཞྲེན་སྐུལ་མཛད་ཅྱིང་། 

༡༩༨༥ ལོ་བར་ལྟ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་ ༤ དང་། སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཐྲེངས་ ༢ ཆྲེད་གཏངོ་གནང་བའྱི་ཉམས་མངོ་
གཞྱིར་བཞག་ཐགོ །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་
ཨ་རྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ། 
བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ཞྱི ་བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་བསུྒར་
རུྒྱའྱི་ཐུགས་འདནུ་མཚོན་པའྱི་ཞྱི ་བདྲེའྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་གྲསོ་
འཆར་དནོ་ཚན་ལྔ་འདནོ་གནང་མཛད་དྲེ། “ངས་བཅསོ་
མྱིན་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱ་རུྒྱར། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཡོད་ཕགོས་གཉྱིས་
ཀ་ང་ོའཛོམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབུྱང་འགུར་གྱི་གནད་དནོ་ཁག་
གྱི ་སྐརོ་ལ་བླ་ོཁ་ཡངས་ཤྱིང་། དནོ་དམ་གྱི་དང་བདྲེན་དང་། 
འདདོ་བླ་ོཁྲེངས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་རུྒྱར་འདནུ་པ་
ཡོད་ཚྲེ ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་ད་ུརྙ ྲེད་ ཐུབ་པ་ཡྱི ན།  
ང་ཚོས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་ལ། མཁས་མཛངས་བླ་ོགྲསོ་དང་། 
ཁ་ཞྲེ་གཉྱིས་མྲེད། གོ་རྟགོས་དང་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ོའཛོམས་བྱ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་ཡྱི ན་
ཞྲེས་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྱི ་ཊྲ་སྱི ་སྦགོ་ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བསྩལ་བའྱི་གྲསོ་འཆར་ད།ུ “རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་འགོ་ཁྱིད་ཚན་ཁག་གྱིས་ང་ཚོས་བཏནོ་པའྱི་
གཙོ་གནད་རྲེ་རྲེར་ནན་ཏན་གྱིས་བསམ་ཞྱིབ་གཏྱིང་ཟབ་བྱ་
དགསོ་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་ནན་པ་ོབྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ལག་ལྲེན་ད་ུའགྲེལ་
ཐུབ་ངྲེས་ཀྱི་རདོ་རྙགོ་སྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་
གྲསོ་མོལ་བྱ་རུྒྱ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་ཁགོ་
ཡངས་དཀྲེལ་ཆྲེའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
མཐངོ་བ་བྱ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡྱི ན། ང་ཚོས་མྱི ་ཡྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་
ས་ཞྱིག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་
བསྡུར་བྱ་རུྒྱའྱི་འདདོ་པ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གྲསོ་འཆར་གྱི་ནང་
འགྲྱིགས་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྲེམས་འཁུར་བྱས་པ་ལརྟ་
ད་ུརྒྱ་ཕགོས་ནས་ཀང་དྲེ་དང་མཚུངས་པའྱི་སྲེམས་འཁུར་བྱ་
རུྒྱར་ང་ཚོས་རྲེ་བ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྲེས་བསྐྱར་ནན་ད་ུའབདོ་
སྐུལ་མཛད་ཡོད།

གྲོས་འཆར་འདྱི་གཉྱིས་འདནོ་གནང་མཛད་སྐབས་ཀྱི ་

དགོངས་པ་གཏད་ས་ནྱི། བདོ་རང་བཙན་གྱི་ལོ་རུྒྱས་གནས་
བབ་བསྐྱར་གསོའྱི་དགོས་འདནུ་མྱི ན་པར། བདོ་འདྱི་ཞྱི ་
བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའྱི་ཐུགས་བཞྲེད་ད ྲེ་ནྱི་གཙོ་
ཆྲེར་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ཁྲེ་ཕན་ལ་དམྱིགས་ཡོད་པ་
དང་། མཛད་ཕགོས་དྲེས་“རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རདོ་རྙགོ་དང་། འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ། གོ་ལའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་དཀའ་
ངལ་རྣམས་སྲེལ་ཆྲེད་ད་ུབཟང་ཕགོས་དང་མདནུ་བསྐྱདོ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད་ཅྲེས་ན་ོསྦ ྲེལ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་ནྱི་དནོ་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན།

གྲསོ་འཆར་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྱིད་ཇུས་ཕན་བུ་གུ་
ཡངས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ་བ་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་ནང་འགུྲལ་སྐྱདོ་ཀྱི་སྒ་ོགང་ཙམ་ཕྲེ་སྐབས་སུ་འཁྲེལ་
ཞྱིང་། བར་དྲེར་བཙན་བྱལོ་ནས་བདོ་ནང་བདོ་རྱིགས་དགྲེ་
རྒན་རོགས་རམ་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་། ལྷ་སར་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་འཛུགས་རུྒྱ། གཟྱིགས་སྐརོ་དང་སྐུ་ཚབ་མུ་མཐུད་
གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གྱི ་རྲེ་འདནུ་ཁག་
ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ན ྲེམ་ནརུ་རྱིམ་པར་བྱས་ཐགོ སྐབས་ད ྲེར་
གྲསོ་འཆར་ལ་བརྡ་ལན་གྱི་ཚུལ་ད།ུ རྒྱ་གཞུང་གྱིས་གྲསོ་
མོལ་བྱ་རུྒྱའྱི་རྣམ་འགུར་བསྟན་ཏྲེ། ཚོགས་ཡུལ་ས་གནས་
དང༌། དསུ་ཚོད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་འདནུ་ལྟར་བྱ་
རུྒྱ་ཡྱི ན་ལུགས་བཤད་པ་ལྟར། འཇྱི་ནྱི་ཝར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ལོའྱི་ཟླ་ ༡ ནང་གྲསོ་མོལ་བྱ་རུྒྱའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་
བར། རྒྱ་ཕགོས་ནས་རུྒྱ་མཚན་སྣ་ཚོགས་བཤད་དྲེ་གྲསོ་མོལ་
ལམ་ལྷངོ་བུྱང་ཐུབ་མྲེད།

གྲསོ་འཆར་སྔ་རྲེས་དབར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་བཅས་སོ་སོར་ལྷ་སར་གཞྱི་རྒྱ་
ཆྲེ་བའྱི་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་གྲེན་ལངས་བུྱང་བར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
ཁག་དྱི་བ་ོབའྱི་དག་གནནོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་བཙུགས་ཚུན་གྱི་དག་པའོྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་དང་པ་ོད ྲེ་ལྷ་
སར་བསྡམས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་
པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞྱིས་ཀ་རྲེར་གླ ་ོབུར་ད་ུསྐུ་གཤྲེགས་པ་

དང་། པྲེ་ཅྱིང་གྱི ་གནམ་བདྲེ་སྒ་ོམོ་ཆྲེར་ ༦་༤ སླབོ་ཕུག་གྱི ་
མང་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་དག་གནནོ་བྱས་ཏྲེ། ལོ་རབས་ 
༨༠ ནང་གྱི ་ཡུད་ཙམ་གྱི་གུ་ཡངས་སྱིད་ཇུས་རྣམས་ཡལ་
བར་དརོ་ཟྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་
མཛད་པ་ད ྲེས། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླར་སྲེམས་
ཤུགས་དང་སྙྱིང་སྟབོས་འཕར་མ་ཞྱིག་སརྤ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུའང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གོམ་
པ་སྤ་ོསྟངས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་གསར་པ་ཞྱིག་རྙ ྲེད་ཐུབ་ཡོད་ལ།  
རྒྱ་རྱིགས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བདོ་
དནོ་བདྲེན་པའྱི་གནས་ལུགས་གོ་རྟགོས་དང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་
གྱི་ནསུ་ཤུགས་མཚམས་མ་ཆད་པར་འཕྲེལ་རུྒྱར་རྨང་གཞྱི་
བརྟན་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་སྲེལ་རུྒྱའྱི་སྱིད་ཇུས་
འགུར་མྲེད་ད་ུགནས་རུྒྱར་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟ ྲེན་ཁུངས་
བཙན་ཞྱིག་བཞྲེངས་བསུྐན་ཐུབ་ཡོད།

དྲེ་མཚུངས་སུ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ནང་། རྒྱ་གར་ད་ྷརམ་ས་ལ་
བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ད་ུགཟའ་འཁརོ་གཅྱིག་རྱིང་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་ཚན་རྱིག་པའྱི་དབར་བགྲ་ོགླ ྲེང་ཚུགས་ཏྲེ། ནང་
བསྟན་དང་ཚན་རྱིག་གྱིས་སོ་སོར་རང་བུྱང་དང་དངསོ་པའོྱི་
གཤྱིས་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའྱི་གཞུང་ལུགས་བཀོལ་
སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་ཕྱི་སྣདོ་ཀྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་
སྲེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡྱིན་པ་དགོངས་མཉམ་བུྱང་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྟ ྲེང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ བར་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
སྙན་གྲགས་ཆྲེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ལྷན་སྲེམས་དང་སགོ་གྱི ་
བགྲ་ོགླ ྲེང་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༣༣ ཚུགས་ཏྲེ། རྱིག་ཚན་ཐདོ་
བརྒལ་དང་། རྱིག་གཞུང་ཐདོ་བརྒལ་གྱི་བགྲ་ོགླ ྲེང་བརུྒྱད། 
འཛམ་གླྱིང་ཤར་ཕགོས་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་། ནབུ་
ཕགོས་ཀྱི་ད ྲེང་རབས་ཚན་རྱིག་དབར་འབྲེལ་ཟམ་བཙུགས་
པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཆྲེན་འདྱི་དང་། སྐྱྲེ་འགྲ་ོསྤྱི་ལ་ཕན་
བདྲེའྱི་ར་ལག་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་ཏུ་གུར་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཀུན་གྱི་
མཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་འདྱི་ལྟར་ལགས།

དྲེ་རྱིང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
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ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་
པའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོའདྱིར། ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་བཀའ་དྱིན་རྲེས་སུ་དན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དསུ་ཆྲེན་གྱི་དགའ་
སྟནོ་ལ་རོལ་ཆོག་ནའང་། ༸མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་དམ་
གཡོ་བ་མྲེད་པའྱི་གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་ར་བའྱི་བླ་
མའྱི་༸སྐུ་པར་ཉར་གཤོམ་གྱི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མྲེད།

དསུ་མཚུངས་སུ་ད ྲེ་རྱིང་ད་དངུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི ་ཉྱིན་མོར་ཡུལ་ལུང་གང་སར་དསུ་དན་སུང་བརྱི ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་ཚོར་མཁར་དབང་
དང་། འདདོ་དབང་། ཆོས་དད། འགྲ་ོའངོ་། སྨྲ་བརདོ། 
འད་ུའཛོམས། རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྦངོ་སྤདོ་སོགས་
གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་པའྱི་སྐལ་
བ་ཙམ་ཡང་མྲེད་ཁར། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འཕལ་སྲེལ་དགསོ་
མཁའོྱི་ཆྲེད་ད་ུབདོ་ཀྱི་རང་བུྱང་ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཤྱིག་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོར་བརླག་གཏངོ་བའྱི་གདགུ་རུབ་སྱིད་
ཇུས་ཀྱི་གནནོ་བཙྱིར་ཉྱིན་མཚན་ད་ུམངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད།

བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀར་གངོ་ལས་ཁྲེ་མྲེད་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་ནརོ་
འཁུལ་སྱིད་ཇུས་ད ྲེ་རྱིགས་ཁུངས་འཁྱལོ་ཐབས་མྲེད་ངྲེས་
ཡྱི ན་པས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གཉྱིས་

སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འཇུག་ངགོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འབྲེལ་གཏུག་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་བའྱི་འབད་
བརནོ་བྱ་རུྒྱའྱི་ཆོད་སྲེམས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ །དྲེ་སྔ་རྱིམ་
པར་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་གཙང་
སྲེལ་མ་བུྱང་བར་ད།ུ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
རྒྱ་གང་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་རུྒྱ་དང་། དྲེ་མཚུངས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་ནརོ་
འཁུལ་སྱིད་ཇུས་ད ྲེ་རྱིགས་མཚམས་འཇགོ་དང་ཡོ་བསང་
དགོས་པའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཞྱིག་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྱིང་མྱིན་
སྤདོ་འཆར་ཡོད།

ཉ ྲེ་ལམ་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་དནོ་དང་
བླངས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དབུ ་འཛུགས་ཀྱི ་གསལ་
བསྒགས་སྤ ྲེལ་ཟྱིན་པ་ལྟར། འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་
གནས་བཞུགས་གཞོན་སྐྱྲེས་གཙོས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མྱི ་རྲེ་ང་ོ
རྲེ་ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ ྲེ། བདོ་
དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་སོ་སོའྱི་སྲེམས་ཤུགས་
དང་ནསུ་རལ་འདནོ་སྤ ྲེལ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་
ལ། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་གཙང་སྲེལ་མ་བུྱང་བར་ད།ུ 
བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ཐབས་ཤྲེས་ཡོད་རུྒ་རལ་
སུྤགས་བྱ་རུྒྱ་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་ཚོར་

བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ཡྱི ན་སྟབས། རང་
དབང་ལུང་པར་གནས་འཁདོ་བདོ་མྱི ་གང་མང་ཞྱིག་ལས་
འགུལ་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཡོད་
ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླའྱི་མགྲྱིན་
ཚབ་པ་བྱྲེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་པར་བསྩལ་བའྱི་
དགོངས་དནོ་ཡང་ཡྱི ན།

དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོའདྱི་དང་བསྟནུ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱིས་
གཙོས་པའྱི་མཛའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བ། བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོབཅས་ལ་འཚམས་འདྱི་
བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་བ་དང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

མཐའ་དནོ། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་
བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞྲེད་དགོངས་མཐའ་དག་
གྲེགས་མྲེད་ལྷུ ན་གྱིས་འགུྲབ་ཅྱིང་། འཛམ་གླྱིང་ས་ཆྲེན་ཧྱིལ་
པརོ་ཞྱི་བདྲེའྱི་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ 
༡༠ ལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལམྕ་སྐ་ུཨན་གྷྱི་ལ་མར་ཀྲེལ་
མཆོག་རྒན་ཡོལ་ད་ུཕ ྲེབས་པར་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། ། ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨན་གྷྱི་ལ་
མར་ཀྲེལ་ (Angela Merkel) མཆོག་རྒན་ཡོལ་ད་ུཕ ྲེབས་
འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟནུ། བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ལྕམ་སྐུ་ཨན་
གྷྱི་ལ་མར་ཀྲེལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་བསྩལ་ཏྲེ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོབཅུ་
དུག་རྱིང་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་དང་། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
ནྱི། འཁུག་འཁྱམོ་ཆྲེ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཉྱིད་ས་བརྟན་བཟ་ོ
མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད། ཅྲེས་འགྲྲེལ་བརདོ་
ཀྱིས་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ལྕམ་སྐུ ་ཨན་གྷྱི ་ལ་མར་ཀྲེལ་མཆོག་ལ་འཚམས་
འཕྱིན་བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལངས་
ཕགོས་བརྟན་པ་ོབཟུང་སྟ ྲེ་མྱིག་རྒྱང་རྱིང་པ་ོདང་རང་ནསུ་
ཅྱི་ཅོག་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་མངནོ་འདདོ་བསུྒབས་ཡོད། སྐུ ་
ཉྱིད་ཀྱིས་གཡོ་བ་མྲེད་པར་དབུ་ཁྱིད་ད ྲེ་ཕག་ལས་གནང་བ་
དང་། ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་སྣ ྲེ་ཁྱིད་ད ྲེ་
ཕག་ལས་གནང་བ་ད ྲེས་ཇར་མ་ནཱྱི་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླྱིང་
ཡོངས་ལའང་སྲེམས་ཤུགས་དང་རྲེ་བའྱི་འདོ་སྣང་སྦྱིན་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡྱི ད་སྨནོ་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད། རུྒྱ་མཚན་ནྱི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཐུན་མོང་
གྱི ་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་སུྒབ་ཀྱི་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་

པའྱི་འད་ུཤྲེས་འདྱིས་ཨ་ཕ་རྱི་ཀ་དང་། ལ་ཊྱིན་ཨ་མྱི ་རྱི་ཀ། 
ཨྲེ ་ཤྱི ་ཡ་བཅས་ཀྱི་ནང་དའུང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ལྟ་བུ་འཛུགས་རུྒྱར་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ད་ུའཇུག་གྱི ་རྲེད་
ལ། དྲེས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་ཞབས་
འདྲེགས་བསུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཧ་ཅང་
བརྱི ་བཀུར་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངྲེད་གཉྱིད་ད ྲེ་སྔ་མཇལ་
འཕད་བུྱང་བའྱི་གོ་སྐབས་ད ྲེ་དག་ར་ཆྲེན་པ་ོརྱི ་ཡྱི ་ཡོད།

སྐུ ་ ཉྱིད་ཀྱིས་མུ ་མཐུད་འཛམ་གླྱིང་བྱམས་བརྲེ ་ ལྡན་པ་
དང་། གོ་མཚོན་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའྱི་མཚོན་པའྱི་ང་
ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་སྟ ྲེ་གོ་ལ་འདྱི་ཉྱིད་བྱམས་བརྲེ་ལྡན་
པ་ཞྱིག་བསུྐན་རུྒྱར་སླབོ་སྟནོ་གནང་རུྒྱའྱི་རྲེ་བ་ཡོད། ཅྲེས་
འཁདོ་ཡོད།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༡ རྲེས་གཟའ་
སྤ ྲེན་པ་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་པའྱི་དསུ་དན་
གྱི་དགའ་སྟནོ་དང་བསྟནུ་ཐའྲེ་ཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་རྲེ་ཆོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར། མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བྱམས་བརྲེའྱི་སྒ་ོ

ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་བསུྐན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐོག་བཀའ་སླབོ་དང་། པཎ་གུྲབ་བཅུ་བདནུ་གྱི་གསོལ་
འདྲེབས་བཤད་ལུང་སྩལ་སོང་།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་
འཁདོ་མཚམས་ཐའྲེ་ཝན་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་
བཞྲེས་མཛད་པའྱི་སྐརོ་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་
རྲེས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་ཕ་ོམོ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ ་ཚྲེ་ཞབས་
པད་བརྟན་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཞབས་བ་ོཞྱིག་
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་མད་ོའཛྱིན་པ་གཉྱིས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བྱམས་བརྲེའྱི་སྒ་ོནས་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ན་ོསྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་བཞྲེས་ཀྱི་དསུ་དན་
མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་དང་། ཚོགས་ཁང་ད་ུཕ ྲེབས་པའྱི་མྱི ་བརྒྱ་
ཕག་ཁ་ཤས་སྐུ ་བཞྲེངས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕ ྲེབས་བསུ་ཞུས་རྲེས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཆོས་གྲགོས་ཕ་ོ

མོ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་ཧན་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་གྲགོས་ཕ་ོམོ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་
རྱིང་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་འགུར་བ་ཆྲེན་པ་ོམང་པ་ོཕྱིན་ཡོད། སྐབས་རྲེར་
ཉམས་པ་དང་། སྐབས་རྲེར་འཕྲེལ་བ་ཡོང་གྱི ་རྲེད། འནོ་
ཀང་མྱི ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་གྱི་འད་ུ
ཤྲེས་དང་མཛའ་བརྲེའྱི་འད་ུཤྲེས་གནས་ཀྱི་རྲེད།ངསོ་ཀྱིས་
བཤད་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་ནས་
ཡོང་གྱི ་ཡོད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་
བདོ་རྱིགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆགས་ཡོད། ཐུན་མོང་
གྱི ་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད། སརྔ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམཇལ་བུྱང་། དྲེར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ རྒྱ་བདོ་གཉྱིས་
ཁྱྱིམ་མཚྲེས་ཡྱི ན་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་འབྲེལ་བ་བཟང་པ་ོརྲེད། བར་སྐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དར་

རུྒད་ཀྱིས་རྐྲེན་གྱིས་མྱི ་མང་པརོ་བསམ་ཚུལ་བུྱང་ཡོད། རྒྱ་
བདོ་གཅྱིག་སྒྱིལ་ནྱི་ངསོ་ཀྱི་བསམ་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡྱི ན་ན་དར་རུྒད་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི ་རྲེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་གོང་ནས་ཡོད་
པའྱི་འབ ྲེལ་བ་བཟང་པ་ོད ྲེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགསོ་པ་
རྲེད། ད་ལྟའྱི་བར་ད་ུའབྲེལ་བ་བཟང་པ་ོའགུར་བ་མྲེད་པར་
གནས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་
གོ་སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་།ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་བརདོ་
གཞྱི་ནྱི་བྱམས་བརྲེའྱི་སྒ་ོནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་པ་
ཞྲེས་པ་འདྱི་རྲེད། མྱི ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་བྱ་རྱི་དགྭས་
སོགས་སགོ་ཆགས་ཚང་མ་ཞྱི་བདྲེ་ལ་དགའ་བ་རྲེད། གང་
ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་སགོ་ཆགས་རྱིགས་མྱི ་འད་བ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འདདོ་རྔམས་
ཚ་ཤོས་མྱི ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ནྱི་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་སྡུག་ཆགས་
ཡྱི ན་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། མྱི ་ཡྱིས་བསམ་བླ་ོའད་མྱི ་འད་
འཁརོ་ཐུབ་པ་དང་། བསམ་བླ་ོད ྲེ་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་གྲགོས་
ལ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐོག་མྱིས་
རྙགོ་གྲ་བཟསོ་པ་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད། སྟག་དང་གཟྱིག 
འདམ་སྲེང་སོགས་ཤ་ཟ་མཁན་རྲེད། སོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་
མཆྲེ་བ་ཅན་དང་གཞན་གྱི་སགོ་གཅོད་པ་གཟུགས་པའོྱི་ཆ་
ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གུྲབ་ཡོད་ཀང་ཁོ་ཚོ་གྲདོ་ཁགོ་ལྟགོས་
པའྱི་སྐབས་སུ་སྲེམས་ཅན་བསད་ནས་ཟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་
གཏགོས་ལྷདོ་ལྷདོ་ད་ུཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྙགོ་གྲ་བཟ་ོམཁན་
མྱི ་འདགུ ང་ཚོ་མྱི ་ནྱི་ལྟ་ོགསོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྲྱིག་ཐག་
གཅདོ་དང་། རྙགོ་གྲ་གཞན་གང་ཡང་མྲེད་ཀང་ཆགས་སྡང་
གྱི ་བླ་ོད ྲེས་རྐྲེན་གྱིས་རྙགོ་གྲ་མང་པ་ོབཟ་ོབ། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ད་ུའཁུགས་སྡདོ་པ་ནྱི་མྱི ་སྡུག་ཤོས་རྲེད། དྲེ་བཅསོ་རུྒྱ་
ཡོད་པ་རྲེད་དམ་ཞྲེ་ན་ད ྲེ་ལ་བཅསོ་རུྒྱ་ཡོད།མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་
རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་བརྲེའྱི་རང་བཞྱིན་རྲེད། དྲེའྱི་རུྒྱ་མཚན་
གསལ་ཤོས་ནྱི་ང་ཚོ་སྐྱྲེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཡྱི ་གཅྲེས་སྐྱངོ་
གྱི ་ཐགོ་ནས་འཚོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། མའྱི་བརྲེ་བ་མྲེད་ན་ང་ཚོ་
འཚོ་མྱི ་ཐུབ། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བརྲེ་བ་ནྱི་མྱི ་
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ཚྲེ་འཚོ་བའྱི་ར་བ་དང་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་
རུྒྱན་ད་ུཤོད་བཞྱིན་ཡོད། མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་བརྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་
དང་སྙྱིང་རྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྲེ་
བ་ཡོད། འནོ་ཀང་སླབོ་ཆུང་གྱི ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་ནང་ད་ུསླ ྲེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད ྲེའྱི་སྐརོ་མང་པ་ོཤོད་མཁན་མྲེད། སླབོ་སྦངོ་ནྱི་སོ་
སོ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ཁ་ཟང་ཟྱིང་མང་པ་ོམཐངོ་
ཡོང་སྐབས་ད ྲེ་དག་གྱིས་ཡྱིད་འཕགོ་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པས་ནརོ་འཁུལ་གཙོ་བ་ོད ྲེ་རྲེད།

ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ད་ུབྱམས་བརྲེ་ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་
ཀྱི་འདགུ དྲེའྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི་ཆོས་དད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་ཡྱི ན་པར་
སྲེམས་སྐྱྱིད་པ་ོཞྱིག་དང་གཟུགས་པ་ོབདྲེ་པ་ོཞྱིག་དགསོ་ན་
བྱམས་བརྲེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། འདདོ་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ཞྲེ་སྡང་དང་ཕག་དགོ་སོགས་སླ ྲེབས་ཡོང་སྐབས་འཇྱིགས་
སྣང་དང་དངངས་སྐག་སླ ྲེབ་ཀྱི་ཡོད། ར་བ་ནྱི་ཉནོ་མོངས་
ཀྱིས་སྲེམས་དཀུྲག་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ཉནོ་མོངས་པར་བྱྲེད་
པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་རྲེད། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱིས་སྲེམས་

དཀུྲག་མཁན་གྱི་ཉནོ་མོངས་ལ་ཕར་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་སྟངས་
བསླབ་དགོས། དྲེ་ནྱི་ཉནོ་མོངས་སམ་ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ་ོ
རྣམས་ཇྱི་ལྟར་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པའྱི་ ཁུངས་བཙལ་དགོས། 
ཆགས་སྡང་གྱི ་དབང་གྱིས་རྙགོ་གྲ་ད ྲེ་དག་ཡོང་གྱི ་ ཡོད། 
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ལོ་སྟངོ་ཕག་ལྷག་གྱི ་སྔནོ་ནས་རྒྱ་གར་
ད་ུའཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱནོ་གོང་ནས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལྟ་གུྲབ་ཅྱིག་
རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་རྲེད། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་མྱིའྱི་ལྷན་
སྐྱྲེས་ཀྱི་བརྲེ་བ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྲེ་བ་དགསོ་
མཁོ་ཡོད་པའང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད།

རྱིམ་བཞྱིན་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་དར་ཡོང་སྐབས་བརྲེ་བ་
གོང་འཕྲེལ་ཇྱི་ལྟར་གཏངོ་ཚུལ། མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱི་བཟང་
པའོྱི་ཡོན་ཏན་བྱམས་བརྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་
ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་མྱི ་རབས་མང་པའོྱི་རྱིང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
བ་རྲེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་དྲེ་བཞྱིན་རྲེད། 
མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་དགོངས་པ་བཞྲེས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་

སྲེམས་བཏུལ་ན་བདྲེ་བ་དང་། སྲེམས་མ་བཏུལ་ན་སྡུག་
བསྔལ་ཡྱི ན་པས་སྲེམས་འདལུ་ཚུལ་གལ་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ནས་
གསུངས་ཡོད། ནབུ་ཕགོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་
རྲེད། ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཀང་སྲེམས་དལུ་པ་ོབཟ་ོསྟངས་
དང་བྱམས་བརྲེ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་བ་བཅས་རྲེད། ཁ་ཆྲེའྱི་
ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱས་ཏྲེ་
བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོབྱམས་བརྲེའྱི་སྒང་སླ ྲེབས་ཀྱི་འདགུ དྲེར་
བརྟ ྲེན་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་ཚང་མས་མྱི ་ལ་དགསོ་མཁོ་ཆྲེ་
བའྱི་བྱམས་བརྲེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆྲེད་བུྱང་བ་རྲེད། ཅྲེས་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་པཎ་གུྲབ་བཅུ་བདནུ་གྱི་
གསོལ་འདྲེབས་ཀྱི་བཤད་ལུང་སྩལ་བ་དང་། མཐར་ཐའྲེ་
ཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་རྲེ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཚན་ཐགོ་ནས་ནད་པ་
དབརོ་འད ྲེན་རླངས་འཁརོ་ཞྱིག་དགསོ་ངྲེས་ཆྲེ་བའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་
ཞྱིག་ལ་ཞལ་འདྲེབས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མད་ོདན་པ་ཉ ྲེར་བཞག་གྱི་བཀའ་
ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཌོ་ན ྲེ་ཤྱི ་
ཡཱ་དང་། མ་ལྲེ་ཤྱི ་ཡཱ། འབར་མ། ཤྱི་ལང་ཀཱ། ཐའྲེ་ལྲེན་ྜ
བཅས་ཀྱི་གནས་བརྟན་སྡ ྲེ་པའྱི་རྲེས་འབང་པ་རྣམས་ལ་གཙོ་
བརོ་དམྱིགས་ཏྲེ་ད་ལམ་བརུྒྱད་མད་ོདན་པ་ཉ ྲེར་བཞག་གྱི ་
ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་
སུྒར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་ནམ་རུྒྱན་ནས་
འདནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྟ ྲེ། སྟནོ་ད ྲེའྱི་རྲེས་སུ་རབ་ཏུ་བུྱང་
འགུར་ཏྲེ།། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མྱི ་དམན་ཞྱིང༌།། 
རྣལ་འབྱརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའྱི་དགྲེ་སླངོ་ཞྱིག། དང་སངོ་ཆྲེན་
པ་ོད ྲེ་ལ་ད ྲེ་ལྟར་གུས།། ཞྲེས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་སྟནོ་པ་དན་པའྱི་

སྐབས་སུ་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་བསྟདོ་པའྱི་ཚྱི ག་འདྱི་
ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་
སྡ ྲེ་སྣདོ་གསུམ་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བླ་ོལ་བཟུང་
བ་དང་། དྲེའྱི་དགོངས་འགྲྲེལ་རྣམས་ལ་ཡོངས་འཛྱིན་རྡ་ོརྲེ་
འཆང་གྱིས་འགྲྲེལ་བཤད་སྐྱནོ་ནས་རྒྱལ་བའྱི་གསུངས་ལ་
སྦང་བ་མྱི ་དམན་ཞྱིང་། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཐསོ་དནོ་
སུྒབ་ལ་གཞལོ་ནས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་
པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛྱིན་གྱི་བསླབ་པ་སྲེམས་རྲེ་
གཅྱིག་པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད།ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་ནྱི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་དང་། སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་
བ་རྲེད། རྒྱ་ཆྲེན་སྤདོ་རུྒྱད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་། ཟབ་
མོ་ལྟ་རུྒྱད་ཀྱི་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ། རླབས་ཆྲེན་སྤདོ་རུྒྱད་ཀྱི་
ཞྱི་བ་ལྷའྱི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེ་ཡྱི ་བླ་ོསྦངས་པ་རྣམས་
ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། སྒམོ་རྒྱག་
གྱི ་ཡོད། རྣལ་འབྱརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའྱི་དགྲེ་སླངོ་ཞྱིག་ལ་
ངསོ་ཀྱིས་འད་ུཤྲེས་ད ྲེ་ལྟར་འཇགོ་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད་ལ། དྲེའྱི་

ཐོག་ནས་ངསོ་ཀྱི་ཉམས་ལྲེན་དང་འབྲེལ་ནས་སྲེམས་ལ་
འགུར་བ་གང་དག་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཆོས་གྲགོས་ཚོར་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོཡོད།པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་དང་ལྲེགས་སྦར་
ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་ཚང་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་
འབང་གཅྱིག་གུར་རྲེད། ལྟ་གུྲབ་འད་མྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ནས་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་སྡ ྲེ་
པ་བཅ་ོབརྒྱད་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། རྱིམ་བཞྱིན་མད་ོསྡ ྲེ་པ། 
སྲེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་བཅས་དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ལའང་ནང་
གསྲེས་མྱི ་འད་བ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།། བསྲེགས་
བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་བཞྱིན་ད།ུ། ལྲེགས་པར་བརྟགས་
ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ།། བླང་བར་བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན།། ཞྲེས་
གསུངས་འདགུ་དང་། ཞྲེ་ས་མ་ཞུས་ན་ང་ཚོར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་རང་དབང་ཆ་ཚང་སྤད་ནས་ཁོང་གྱིས་གསུངས་
པའྱི་བཀའ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་ཡྱི ད་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མད་ོདན་པ་ཉ ྲེར་བཞག་གྱི་བཀའ་
ཆོས་ལྲེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཌོ་ན ྲེ་
ཤྱི ་ཡཱ་དང་། མ་ལྲེ ་ཤྱི ་ཡཱ། འབར་མ། ཤྱི་ལང་ཀཱ། ཐའྲེ་
ལྲེན་ྜབཅས་ཀྱི་གནས་བརྟན་སྡ ྲེ་པའྱི་རྲེས་འབང་པ་གཙོ་བརོ་
དམྱིགས་ཏྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་  ༡༢ ཚྲེས་ ༡༧ ནས་ 
༡༨ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་ད་ལམ་བརུྒྱད་མད་ོདན་
པ་ཉ ྲེར་བཞག་གྱི་བཀའ་ཆོས་ལྲེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་
མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་
བང་གྱི ་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་གཉྱིས་
པ་རྲེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལོ་ལྔ་སྟངོ་གནས་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་གསུངས་ཡོད། ད་ལྟ་ལོ་ཉྱིས་སྟངོ་ལྷག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རྲེད། 
ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབ་དང་མར་རུྒད་འགྲ་ོབ་
ཡོང་གྱི ་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཕལ་ཆྲེར་ཧ་ཅང་
བརྟན་པརོ་གནས་འདགུ ལྷག་པར་དྲེང་སང་ནབུ་ཕགོས་
པའྱི་ཡུལ་གུྲའྱི་ནང་དང་། དྲེ་སྔ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་མྲེད་
སའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི ་ནང་དའུང་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཡོང་གྱི ་

ཆྲེས་བྱྲེད་དགསོ་པ་མ་རྲེད། དྲེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱསོ་ཞྲེས་
གསུངས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དང་། ལྷག་
པར་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི་ནང་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། ཇྱི་
ཙམ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ན་
ངྲེས་པ་འད ྲེན་རུྒྱ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབ་མ་གཏགོས། དཔྱད་
པ་བྱས་ན་རྲེས་སུ་དད་པ་རྐང་པའྱི་ཐགོ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཆགས་ཀྱི་
མ་རྲེད།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལུང་རྟགོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞྲེ་
ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་དགསོ། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་འབང་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ལམ་གྱི་
རྱིམ་པ་དང་ཟབ་མོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ། བདག་གཞན་མཉམ་
བརྲེའྱི་བླ་ོསྦངོ་བཅས་ཉམས་ལྲེན་བྱས་ནས་ཞྲེ་ནས་དད་པ་
ཐབོ་ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་མཇལ་བ་དགའ་

ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ད་ལྟའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ངསོ་ཀྱིས་སྤྱིར་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། དྲེ་ནས་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མ་མཐུན་
པ་ོཡོང་བར་འབད་བརནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མར་
ལྟ་གུྲབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་ཀང་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་དང་། 
འཚྲེ་བ་མྱི ་བྱྲེད་པ་ཚང་མས་གསུངས་བཞྱིན་ཡོད། མུ་སྟ ྲེགས་
པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གཅྲེར་བུ་བ་སོགས་ཚང་མས་བྱམས་སྙྱིང་
རྲེ་དང་བཟདོ་པ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ། གཞན་ལ་འཚྲེ་བ་མྱི ་
བྱྲེད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་གསུང་གྱི ་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱ་
གར་ལ་དར་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱིས་འཚྲེ་བ་མྱི ་བྱྲེད་པ་
ཤུགས་ཆྲེན་པརོ་གསུང་གྱི ་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་
སྟངོ་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་གྱི ་རྱིང་འཚྲེ་བ་མྱི ་བྱྲེད་པ་ཨ་ཧྱིམ་སཱ་ 
(Ahimsa) ཟྲེར་བ་དང་། ཀ་ར་ུནཱ་ (karuna) ཞྲེས་བྱམས་
བརྲེའྱི་ལྟ་གུྲབ་ད ྲེ་སླ ྲེབས་ཡོད།དྲེའྱི་ལྲེགས་པའྱི་ཆ་ར་ུརྒྱ་གར་

ནང་ཁ་ཆྲེའྱི་ཆོས་དང་ཡྱི ་ཤུ། ཧྱིན་ད་ུའད་མྱིན། ཇྲེན་འད་
མྱིན་སོགས་ཆོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་། རྒྱ་
གར་ནྱི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མྱིག་དཔྲེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་
ཡྱིན། ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་བ་བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་ད་ུལོ་འདྱི་དག་
ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ད་ུའཚྲེ་བ་མྱི ་བྱྲེད་པ་དང་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ནྱི་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་བྱྲེད་ས་དང་། སྲེམས་
གཏྱིང་ནས་དགའ་ཚོར་སྐྱྲེས་དགསོ་པ་ཞྱིག་འདགུ དྲེ་རྱིང་
འདྱིར་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་དང་ལྲེགས་སྦར་
གྱི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་དང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་
རུྒྱ་བུྱང་བ་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོབུྱང་། ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

འདགུ འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དསུ་ཚོད་ལ་ལོ་སྟངོ་ཕག་རྱིང་བཅམོ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་རྲེས་འབང་རྣལ་མ་ཡྱི ན་པ། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྲེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུན་མོང་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་
གྱི་ཆོས་ཚུལ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་གནས་ཡོད་
པ་མུ་མཐུད་གནས་པ་དང་། བར་སྐབས་ཉམས་པ་རྣམས་
ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགསོ།དཔྲེར་ན། རྒྱ་ཧརོ་
བདོ་གསུམ་གྱི་ ཡུལ་གུྲ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ ཏུ་བར་སྐབས་
བསྟན་པ་ཏགོ་ཙམ་ཉམས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་ལ་ཆོས་གྲགོས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་དྲེ་དགོངས་པར་བཅངས་རོགས། དྲེ་མྱིན་ད ྲེ་སྔ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་མཁན་ཚོས་ཀང་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནང་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་དང་། ལྟ་
གུྲབ་ཀྱི་སྐརོ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོདང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་སྟབས། 
ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཡོང་
གྱི ་ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དསུ་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་རྲེས་འབང་གཅྱིག་མཚུངས་ནམ་རུྒྱན་བཤད་སྟངས་ལྟར་
བྱས་པ་ཡྱི ན་ན་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དང་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཅྲེས་ཡོད་པ་ཚོས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་རུྒྱ་གང་ཐུབ་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ།

སྐབས་འགར་ང་ཚོ་འབ ྲེལ་བ་ཉུང་དག་པ་ལྟ་བུ་འདགུ མ་
འངོས་པར་པཱ་ལྱིའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དང་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་
བརུྒྱད་དབར་བགྲོ་གླ ྲེང་བྱྲེད་རུྒྱ་བུྱང་ན་ཕན་ཐོགས་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི ་རྲེད། རྡ་ོརྲེ་གདན་ད་ུཐའྲེ་ལྲེན་ྜཡྱི ་བསྟྱི་གནས་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་རང་དྲེར་ཐྲེངས་ཁ་ཤས་
ཕྱིན་པ་ཡྱི ན། དྲེ་ལྟར་ཆོས་བརུྒྱད་གཉྱིས་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ཏྲེ་
འབ ྲེལ་བ་བཟང་ད་ུའགྲ་ོཆྲེད་བགྲ་ོགླ ྲེང་ཞྱིག་བུྱང་ན་ཏན་ཏན་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། 
དྲེ་ནས་དན་པ་ཉ ྲེར་བཞག་གྱི ་མདའོྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་དྱི་བ་
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཏྲེ་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་ཆོས་
འབྲེལ་ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའྱི་གཙོ་འཛྱིན་མོ་ཧན་བ་ྷག་ཝཏ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་

ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།


