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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་རབ་གནས་ཆུ་
སྟག་ལོའྱི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།--------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་ལྲེ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་
འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་སྩལ་བ།------------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོ་འཕུལ་དསུ་
ཆྲེན་ཉྱིན་སྐྱྲེས་རབས་ཀྱི ་གསུང་ཆོས་དང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི ་སྡམོ ་པ་
འབགོས་ཆོག་མཛད་པ།-----------------------------4

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
དུང་ཆྲེ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ ་མ་ཌྱིལ་ལྱི ན་ཨལ་བ་རྲེཌྲེ་མཆོག་སྐུ ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་
པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།---------------------6

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོསོག་གྱི ་དད་
ལྡན་སྲེར་སྐྱ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-----7

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀངྒ་རཱ་རངོ་གྱི ་
དཔནོ་རྱིག་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།------8

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཞ་ོསྟནོ་ཐྲེངས་ཉ ྲེར་
ལྔ་པའྱི་འཁྲབ་སྟནོ་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་ལས་འགུལ་
ཁང་གྱི ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།--------10

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མྱི ་རབས་གསར་
པའྱི་གཞོན་སྐྱྲེས་མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འགན་
འཁུར་ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-------------------12

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱང་
རུྒྱ་ཡྱི ན་འདགུ----------------------------------12

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ལོའྱི་གོ་ལའྱི་ཉྱིན་མོར་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།---------------13

༸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།

བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒ ྲེར་ལངས་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་ཐྲེངས་ ༦༣ པའྱི་
མཛད་སྒརོ་བཀའ་ཤག་གྱི ་གསུང་བཤད།-----------------14

བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒ ྲེར་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐྲེངས་ ༦༣ པའྱི་
ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།-------17

བོད་ཀྱི ་ཆབ ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་མཆོག་སུྤལ ་ཟླ ་བ ་རྱི ན་
པ ོ་ཆྲེ ་རྲེ་བཙུན་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕུག་བསམ་གཏན་བསྟན་པའྱི ་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་སྐུ ་ གཤྲེགས་པའྱི ་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི ་ 
གནས་ཚུལ་བུྱང་བ།------------------------------20

བདོ་ཀྱི་ད ྲེང་རབས་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་
རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བ།---------22

བཀྲ་ཕུན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་གནང་སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
འདགུ---------------------------------------23

ཞབས་རྱིམ་གསལ་བསྒགས།------------------------23



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

པ་འད་གནོ། རྒྱན་ཆ་གསར་པ་ལྟ་བུས་སྤས་ཏྲེ་ལོ་གསར་
གྱི་སྐབས་ཚང་མ་མྱི ་ཚྲེ་སོས་པ་ལྟ་བུར་འགུར་བཞྱིན་ཡོད་
སྟབས། དྲེ་རྱིང་ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་མཚམས་ལ་སླ ྲེབས་
ཡོད། རང་རྲེ་བྱྲེས་ལ་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང་། ལྷག་
པར་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
གངས་ཅན་པ་ཚང་མ་སྐྱྱིད་པ་ོདང་། བག་ཕྲེབས་པ།ོ ལྷདོ་
ལྷདོ་ངང་ལོ་གསར་ལ་རོལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྲེར་འངོ་ངྲེས་
རྲེད།

གང་ལྟར་འགུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ བདོ་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ལ་མྱི ་རྱིགས་གཞན་
གྱིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་པ་འངོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བར ྲེན་རང་རྲེ་བདོ་
རང་གྱི ་ལུགས་སལོ་ལྟར་ལོ་གསར་གྱི་ཕྲེ་མར་བསྒྱིག་པ་ལྟ་
བུ་དང་། ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕད་བུྱང་བ་
དང་ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། 
ཕལ་ཆྲེར་ལོ་གསར་གྱི་ཉྱིན་མོར་བ ོད་པ་འཁུྲག་པ་རྒྱག་
མཁན་ཧ་ལམ་ཉུང་ཉུང་མྱིན་ནམ། དྲེར་བར ྲེན་ཚང་མས་ལོ་
གསར་གྱི་སྐབས་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བརདོ་ད ྲེ་སྲེམས་
སོས་ཧྱིལ་ཧྱིལ་ངང་གནས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་རྱིང་
རང་རྲེ་བདོ་རྱིགས་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ 
རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོའྱི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་

དནོ། ལོ་གསར་པ་འཆར་ལ་ཉ ྲེ་ཞྱིང་། ཕལ་ཆྲེར་ཡུལ་
ལུང་གང་སར་ལོ་གསར་དང་། བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་ལོ་ཞྲེས་
བརདོ་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར། རང་རྲེ་བདོ་པར་མཚོན་ནའང་ལོ་
གསར་འཆར་ལ་ཉ ྲེ་བའྱི་ཚྲེ་ད་ལོ་གསར་འཆར་གྲབས་ཡོད་
ཅྲེས་ཉ་ོཆ་སྣནོ་མ་རྒྱག་པ་དང་། ང་ོཤྲེས་པ་རྣམས་མཉམ་
ད་ུའཛོམས་ཏྲེ་ལོ་གསར་བརདོ་དསུ་གནོ་ཆས་ཀང་གསར་

ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་གངས་
ཅན་པ་རྣམས་ཏྲེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདལུ་
ཞྱིང་གྱི ་སྐྱྲེ་བ་ོགཅྱིག་གུར་ཡྱི ན་པ་ཚང་མས་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདྲེབས་བཞྱིན་
ཡོད་པ་ལྟར། གངས་རྱིའྱི་ར་བས་བསྐརོ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་
འདྱིར། །ཕན་དང་བདྲེ་བ་མ་ལུས་འབུྱང་བའྱི་གནས། །སྤན་
རས་གཟྱིགས་དབང་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྱི ། །ཞབས་པད་
སྱིད་མཐའྱི་བར་ད་ུབརན་གུར་ཅྱིག །ཅྲེས་འདནོ་པའྱི་ཚྲེ་ངསོ་
ཀྱི་སྲེམས་ནང་ད་ལྟའྱི་བར་གྱི་ལོ་ང་ོའདྱི་དག་གྱི ་རྱིང་ངསོ་
ཀྱིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྐུའྱི་སྐུ ་ཚབ་དང་། 
གསུང་གྱི ་གསུང་ཚབ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་འཚོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་འབུྱང་འགུར་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་
ལྷག་གྱི ་རྱིང་ཕལ་ཆྲེར་ངསོ་རང་འདྱི་ལྟར་གནས་རུྒྱའྱི་ཡྱི ད་
ཆྲེས་ཡོད། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ལྷ་ཡྱི ན་
པས་བདོ་རྱིགས་ཚང་མས་ཀང་གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་སྙྱིང་རྲེ་བསྒམོ་
རུྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། སྲེམས་པ་བཟང་བའྱི་མྱི ་ཞྱིག་
གྱི ་ང་ོབརོ་གནས་དགོས་པ་ཚང་མས་སྲེམས་ལ་ངྲེས་པར་
བྱས་ཏྲེ་ཧུར་ཐག་བྱསོ་ཤོག་ཨང་། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོའྱི་ལོ་
གསར་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་
འཐུས་མྱི་ལམྕ་སྐ་ུཀྱིམ་བརྷ་ལྲེ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་

སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨོསྟ ྲེ་
ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་
ལྲེ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་ (Kimberley Kitching) མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་
འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་
མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་
དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཌྱི ་རྲེའ་ོལན་ཌར་ཡོ་ 

(Andrew Landeryou) ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་
འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་
ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ང་ཚོའྱི་མཛའ་
གྲགོས་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་ལྲེ ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་
ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་བས་
བླ་ོཕམ་བུྱང་། ངསོ་ཀྱིས་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ལ་ཐུགས་སྨནོ་དང་། 
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ནང་མྱི ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་ལྲེ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་ནྱི། བདོ་མྱིའྱི་བླ་ོཐུབ་
ཀྱི་མཛའ་གྲགོས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གཡོ་བ་མྲེད་པར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་
མཁྱྲེན་གསལ་ལརྟ། དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཨོསྟ ྲེ་
ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང་ལྷན་རྡ་
སར་ཕྲེབས་པའྱི་སྐབས་ངསོ་ཀྱིས་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་
སྐབས་བུྱང་། ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།།
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ནས་ཡོང་བའྱི་བླ་མ་འདྱི་བདྲེ་ཐང་ཡོད། ཁྱདོ་རང་ཚོ་བླ་ོབདྲེ་
བརོ་བཞུགས། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་སྐྱྲེས་རབས་གསུང་ཆོས་རྲེད། 
སྔནོ་ལ་ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་བརདོ་འདདོ་བུྱང་། ཐུབ་རྣམས་སྡྱིག་
པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི ་འཁུྲ་ཞྱིང་། །འགྲ་ོབའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕག་གྱིས་

མྱི ་སྲེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམྱིན་སྟ ྲེ། །ཆོས་
ཉྱིད་བདྲེན་པ་བསྟན་པས་གྲལོ་བར་འགུར། །གདལུ་བྱའྱི་
ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྲེམས་ཀྱི་དངངས་སྐག་གྱི ་རུྒྱ་དང་
ཉ ྲེ་བའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཆུ་ཡྱིས་བཀུྲ་རུྒྱ་མྲེད། སྲེམས་ཅན་གྱི་
སྡུག་བསྔལ་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕག་གྱིས་སྲེལ་མྱི ་
ཐུབ་པ་དང་། ཁོང་གྱི ་ཐུགས་རུྒྱད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་
རྣམས་གདལུ་བྱར་སྦྱིན་རུྒྱ་མྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོང་
གྱི ་ཉམས་མངོ་གྱི ་ཐགོ་ནས་སྲེམས་མ་བཏུལ་བ་འདལུ་བར་
བྱྲེད་པ་དང་། མ་ཞྱི་བ་ཞྱི་བར་བྱྲེད་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཁངོ་
གྱི ་ཉམས་མངོ་སྟ ྲེང་ནས་རྲེས་འཇུག་གདལུ་བྱ་རྣམས་ལ་
སྲེམས་མ་བཏུལ་བའྱི་སྐྱནོ་སྲེལ་ཐབས་ཅྱི་ལྟར་ཡྱི ན་མྱི ན་
གསུངས་པ་ཡྱི ན་པ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་
བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁརོ་གསུངས་ཡོད། དྲེ་ནས་ཅུང་ཟབ་
ཏུ་ཕྱིན་ནས་བྱ་རདོ་ཕུང་པ་ོརྱིར་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་
གསུངས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གྱི ་ཉྱིང་ཁུ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་འཆར་ཅན་འདནོ་བཞྱིན་པའྱི་ཤྲེས་
རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ནང་ད།ུ གཟུགས་སྟངོ་པའ།ོ །སྟངོ་པ་ཉྱིད་ 
གཟུགས་ སོ། །གཟུགས་ལས་སྟ ོང་པ ་ ཉྱིད་གཞན་མ ་

ཡྱི ན། སྟངོ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱི ན་
ན།ོ །ཞྲེས་སྟངོ་ཉྱིད་བཞྱི ་སྐརོ་ནྱི་བྱ་རོད་ ཕུང་པའོྱི་རྱིར་
ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི ་གཞུང་མང་པོ་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི ་སྙྱིང་
བསྡུས་ཤྱིག་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་
མས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་ལ་
མཚོན་ནའང་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་སྟངོ་ཉྱིད་བཞྱི་སྐརོ་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། སྟངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་
བསམ་བླ ོ་ གཏོང་སྐབས་སྲེམས་ལ་ཆགས་སྡང་གྱི ་ བླ ོ་
དང་། ཚུལ་མྱི ན་ཡྲེ ་ཤྲེས་ཀྱི ་རྣམ་རགོ་ སོགས་མྱི ་ ཡོང་
བར་ཧ་ཅང་ཕན་གྱི ་འདགུ དྲེ་ དང་ཆབས་ཅྱིག་བྱང་
ཆུབ ་སྲེམས་ཀྱི ་ སྐརོ་སྤོད་འཇུག་ནང་ ། བདག་བདྲེ་
གཞན་གྱི ་ སྡུ ག ་བསྔལ ་དག །ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ ་
བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ད་ུམྱི ་འགུྲབ་ཅྱིང་ ། །འཁོར་
བ ་ན་ཡང་བདྲེ་ བ ་མྲེ ད། །དྲེ་བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སྲེལ་ 
བའྱི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་ར་ཞནོ་ནས། །བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་ 
འགྲ་ོབ་ལ། །སྲེམས་ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུག་འགུར། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་འདྱི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དསུ་སྲེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི ་འདགུདངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྲེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་བཟ་ོམཁན་ནྱི་
ཕྱི་ལོགས་ནས་དཀུྲགས་པ་མ་ཡྱི ན་པར་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་
བླའོྱི་ནང་ནས་ཆགས་སྡང་ཉནོ་མོངས་ཀྱིས་སྲེམས་འཁུྲག་
ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབར ྲེན་ནས་ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ནང་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་བཞྱིན། ཆགས་སྡང་གྱི་བླ་ོཤུགས་ཆུང་
ད་ུཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི ་
རྲེད། བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་། འདནུ་པ་
གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བཅས་ནྱི་ཅུང་ཙམ་ཁག་པ་ོ
རྲེད། གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྲེམས་
འདལུ་བའྱི་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོནྱི་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་
གསུང་གྱི ་འདགུ ང་རང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་པར་མཚོན་ན་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདལུ་ཞྱིང་རྲེད། སྤན་
རས་གཟྱིགས་ནྱི་སྙྱིང་རྲེའྱི་ལྷ་མཆོག་རྲེད། བདོ་མྱི ་རྣམས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆྲེན་ཉྱིན་སྐྱྲེས་
རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་དང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་མཛད་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོའྱི་ཟླ་ 
༡ ཚྲེས་ ༡༥ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༨ ཆོ་
འཕུལ་དསུ་ཆྲེན་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་

གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྐྱྲེས་རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་དང་། སྲེམས་
བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྲྱིར་
འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐགོ་མའྱི་འཆར་
གཞྱི ་ལ་ད ྲེ་རྱིང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་ནས་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་རུྒྱའྱི་
འཆར་གཞྱི་རྲེད། འནོ་ཀང་ངསོ་ཀྱི་གཟུགས་པརོ་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མྱི ་འདགུ  ལྡྱི་ལྱིར་ངྲེས་པར་ད་ུའགྲ་ོདགསོ་དནོ་
མྱི ་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་འགྲ་ོམྱི ་དགསོ་པ་བྱས་པ་ཡྱི ན། དགུན་
དསུ་འཆར་ཅན་རྡ་ོརྲེ་གདན་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། དྲེའྱི་ཞརོ་ལ་
ལྡྱི་ལྱིར་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་རུྒྱ་བྱས་པ་ཡྱི ན། གཟུགས་པ་ོནྱི་ད་
ལྟ་བརདོ་པ་བཞྱིན་ཧ་ཅང་བདྲེ་བ་ོའདགུ མ་གཞྱི་ནས་ངསོ་
ཀྱིས་མོ་བརྒྱབ་སྟ ྲེ་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་ཡྱིན། རྡ་རམ་ས་ལར་
ལྷདོ་ལྷདོ་བསྡད་ན་ཡག་པ་ོའདགུ ལྡྱི་ལྱིར་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་པ་ད ྲེ་གནས་སྐབས་རྱིང་མྱི ་དགསོ་པ་བྱས་པ་ཡྱི ན། 
ཁྱདོ་རང་ཚོ་བླ་ོབདྲེ་པ་ོབྱས་ནས་བཞུགས་ཨང་། སྐུ་འབུམ་
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འདྱིར་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་
ད་ོསྣང་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་ང་ོཤྲེས་པ་ཀན་སུའུ་ཞྱིང་
ཆྲེན་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོའྱི་དགྲེ་རན་ཞྱིག་གྱིས། བདོ་ཀྱི་ཆོས་
འདྱི་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་འཁུྲལ་མྲེད་རྲེད་འདགུ ཆོས་འདྱི་རྱིག་པ་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྲེད་འདགུ ཅྲེས་བཤད་འདགུསྤྱིར་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད། ནང་
པར་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད། ཡྱི ན་ནའང་
རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་
ད ྲེ་བདོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་སྤུ ་ཐག་ཤོས་
རྲེད་འདགུ དཔྲེར་ན་ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལྷ་མོའྱི་བླ་མཚོ་
ནང་ཨ་ཀ་མ་ཞྲེས་འབུ་གསུམ་བསྟན་པ་ད ྲེའྱི་གོ་བ་ལྲེན་
སྐབས་ཨ། ཞྲེས་པས་ཨ་མད་ོདང་།  ཀ་ཡྱིས་སྐུ་འབུམ།  
མ། ཞྲེས་པས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་མྲེད་ནའང་ལུང་བསྟན་
དཔྲེ་ཆ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་བཙའ་པའྱི་བུ་ལ་བུ་མོའྱི་མྱིང་ཐགོས། 
ཞྲེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ངསོ་རང་བུ་རྲེད། མ་གཞྱི་

ནས་ ལྷ ་ མོ ་ཚྲེ ་རྱིང་ བུ ་ མོའྱི ་
མྱིང་རྲེད། ངསོ་ཀྱི་མྱིང་ལྷ་མོ་
དནོ་གུྲབ་རྲེད། ཕ་ཡུལ་ནས་
བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་སུ་
འབྱརོ་ནས་དསུ་ད་བར་སླབོ་
གཉ ྲེར་གང་ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད། 
དྲེ་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ད་ུསླ ྲེབས་
ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་གྱི་
མྱི ་སྣ་ཐུག་འཕད་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་ཆོས་ཁས་

མྱི ་ལྲེན་མཁན་དྲེ་འད་མང་པ་ོཐུག་གྱི ་ཡོད། ལྷག་པར་ཚན་
རྱིག་པ་ཚོའྱི་ནང་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བསམ་བླ་ོའགྲ་ོ
སྟངས་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་དྲེ་འད་ཡོང་གྱི ་འདགུ ངསོ་
ལ་ཚན་རྱིག་པ་གྲགོས་པ་ོམང་པ་ོཡོད། ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཆོས་འདྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ། འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་
དསུ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་ཆགས་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་ང་
ཚོར་ཡོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་གཞན་དང་མྱི ་འད་
བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། ལུས་ལ་གྲྲྭ་ཆས་གནོ་ཐུབ་ཙམ་མྱིན་པ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ལག་ཏུ་འཕ ྲེང་བ་འཁྱྲེར་ཏྲེ་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་སྐྱབས་
སུ་མཆྱི ་ཟྲེར་རུྒྱ་ཙམ་མྱིན་པར་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་དག་

བདོ་ཡྱིག་ནང་བསུྒར་དགསོ་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་བཙན་པ་ོཁྲྱི་སངོ་
ལྡ ྲེའུ་བཙན་གྱིས་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་ད ྲེ་དག་གཞྱི་ནས་
བདོ་ཡྱི ག་ནང་བསུྒར་རུྒྱ་འགོ་བརམས་པ་རྲེད། དསུ་ད་ལྟ་
བར་ད་ུང་ཚོ་ཚང་མས་བཀའ་འགུར་དང་བསྟན་འགུར་ཞྲེས་
བཀའ་འགུར་པ་ོཏྱི་བརྒྱ་ཙམ་དང་བསྟན་འགུར་པ་ོཏྱི་ཉྱིས་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དྲེ་དག་ཚང་མ་བདོ་ཡྱི ག་ནང་ཡོད། སྔར་
ཆོས་རྒྱལ་ཚོས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོབཞྲེས་ཏ ྲེ་འཕལ་སྲེལ་
གྱི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལ་བར ྲེན་ནས་སྱིད་བུྱས་ཐག་གཅོད་
མྱི ན་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་དགོངས་པ་བཞྲེས་གནང་
འདགུགང་ལྟར་ད ྲེང་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་
སྨད་པའྱི་དསུ་ཚོད་ཡྱི ན་ནའང་བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདྱི་དངསོ་འབྲེལ་ས་དར་རྡ་ོདར་
རྱི་བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཆགས་འདགུ བདོ་པའྱི་
ཕུ་གུ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ནས་ཨཾོ་མ་ཎྱི་པད ྲེ་ ཧཱུྃ་ཞྲེས་མ་ཎྱི་
བགྲང་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕུ་གུ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་

འབུ་མ་སོད་ཅྲེས་བརདོ་པ་ལྟ་བུ་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རྲེད་འདགུ དསུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུབདོ་གངས་ཅན་པ་ཚོས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་མྲེད་པར་བཟུང་བ་རྲེད། 
དསུ་ད་ལྟར་ཆ་བཞག་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། བསམ་བཞྱིན་
ད་ུདགསོ་དབང་གྱིས་ཆོད་དད་མྲེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་ད ྲེ་འད་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་གྱི ་སྲེམས་གཏྱིང་ལ་ཡོད་པའྱི་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་། ཨཾོ་མ་ཎྱི་པད ྲེ་ཧཱུྃ་ཞྲེས་
པ་ད ྲེ་ཚོའྱི་གྲས་ཁྱནོ་ནས་ཟུབ་ཐབས་མྲེད་པ་དང་འགུར་བ་
འགྲ་ོརུྒྱ་མྲེད་པ་ཧ་ཅང་བརན་པ་ོའདགུ

དྲེང་སྐབས་རྱིམ་བཞྱིན་དསུ་ཚོད་འགུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་

ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་གདལུ ་ཞྱིང་ཡྱི ན་
སྟབས། རང་ཤུགས་ཀྱིས་བྱམས་བརྲེ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་
པ་ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྲེ་བྱྱིན་རླབས་
རྲེད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་སྨནོ་ལམ་གྱི་སྐྱྲེས་རབས་གསུང་ཆོས་
རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོསོགས་
གསུང་འདནོ་དང་འབྲེལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་གྱིས་མཎྜལ་ར ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས།དྲེ་ནས་
མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གྱི་
ཞྱིང་འདྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདལུ་ཞྱིང་ཞྲེས་
བརདོ་ཀྱི་ཡོད། བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་། དྲེ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་སོག་རྱིགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཞྲེས་བརདོ་དསུ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་གསོལ་བ་
འདྲེབས་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་འད་འདགུ ང་ཚོའྱི་ལོ་རུྒྱས་བཤད་པ་
ཡྱི ན་ན། ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོདང་། ཁྲྱི་སངོ་ལྡ ྲེའུ་
བཙན་ད ྲེ་ཚོའྱི་གྲས་ནས་གལ་ཆྲེ་ཤོས་སངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོརྲེད་
འདགུ སངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་
ཀླད་པ་ གུྲང་པ ོ་དང་ཧ་ཅང་
གངོ་པ་ོརྲེད་འདགུ ང་རང་
ཚོ་བདོ་པར་སོ་སོའྱི་བདོ་ཡྱི ག་
དགོས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་འབད་
བརོན་གནང་སྟ ྲེ་སོང་བཙན་
སྒམ ་པ ོས ་བ ོད་ཡྱི ག ་ ད ྲེ་ པཱ ་
ལྱི ་དང་རྒྱ་ཡྱི ག་ལ་དཔྲེ་བལྟ་
རུྒྱ་མྱི ན་པར་ལྲེགས་སྦར་གྱི་
དབྱངས་དང་གསལ་བྱྲེད་གཞྱི་
ལ་བཞག་ནས་གཙོ་བ་ོབདོ་པ་རང་གྱིས་བདོ་ཡྱི ག་བཟསོ་ཏ ྲེ་
ང་ཚོ་ཚང་མས་དསུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་
ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། ཞྲེས་དབྱངས་དང་གསལ་བྱྲེད་ད ྲེ་དག་བདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གཅྱིག་གུར་བྱས་ནས་
གནས་ཡོད་པ་འདྱི་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་མཛད་
རྲེས་རྲེད། གཞན་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་
དང་ལྷན་འཁུྲང་ས་བསྐྱནོ་ཏ ྲེ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་དང་དམྱིགས་
བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་བཟའ་དང་ལྷན་འཁུྲང་ས་
བསྐྱནོ་ཏ ྲེ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁ་ལག་ཏན་ཏན་བཞྲེས་ཡོད་ནའང་སོ་སོའྱི་
ཡྱི ་གྲེ་བཟསོ་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གངོ་པ་ོརྲེད་འདགུ

དྲེ་ནས་དསུ་རབས་ ༨ པའྱི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བརྒྱབ་ནས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། ང་ཚོར་ཕ་མའྱི་གཅྲེས་ནརོ་སྤུ ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་ལྲེན་ཟུང་འབྲེལ་
ཐགོ་བྱས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་གཞན་ལའང་ད་
བར་ཕན་ཐགོས་གང་ཙམ་བུྱང་ཡོད།འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་
བདོ་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་མང་པ་ོའདགུ གང་ལྟར་བདོ་
ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ལྟ་བུ་དམྱིགས་བསལ་
བྱྲེད་བཞྱིན་འདགུ གལ་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་ལ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི་གཞུང་ད ྲེ་
ཚོ་གྲས་རྱིགས་པ་ཤ་སྟག་གྱི ་ཐོག་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ 
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་རྱིགས་པ་རང་གྱིས་དཔྱད་པ་མ་
གཏགོས་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཟྲེར་ནས་འཇགོ་གྱི ་མྱི ་འདགུ དབུ་
མ་འཇུག་པའྱི་ནང་། དྲེ་ཉྱིད་བཤད་ཟྱིན་ཟབ་མོ་འཇྱིགས་
རངུ་འདྱི་ནྱི་སྔནོ་གོམས་ཉྱིད་ལས་སྐྱྲེ་བ་ོཡྱིས། །ངྲེས་པར་
རགོས་འགུར་འདྱི་ནྱི་གསན་རྒྱ་ཆྲེ་ཡང་གཞན་གྱི་ཐུགས་སུ་
ཆུད་མྱི ་འགུར། །ཞྲེས་སླབོ་དཔནོ་དབྱྱིག་གཉ ྲེན་དང་ཕགོས་
གླང་སོགས་ཀྱི་ཟབ་མོ་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ད ྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་
ལོག་པ་ཐུག་ལ་ཆུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྲེད། ཅྲེས་གསུང་གྱི ་འདགུ

དྲེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དྲེ་ལྟར་
བླ་ོགྲསོ་ཟྲེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའྱི། །རང་གྱི ་ལག་

ན་གནས་པའྱི་སུྐྱ་ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ །སྱིད་གསུམ་འདྱི་དག་མ་
ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར། །རགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་བདྲེན་པའྱི་
སྟབོས་ཀྱིས་འགགོ་པར་འགྲ།ོ །རག་ཏུ་འགགོ་པར་གཏགོས་
པའྱི་སྲེམས་ལྡན་ཡྱི ན་མོད་ཀྱི། །འགྲ་ོབ་མགོན་མྲེད་པ་ལ་
སྙྱིང་རྲེའང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད། །དྲེ་གོང་བདྲེ་གཤྲེགས་གསུང་སྐྱྲེས་
སངས་རྒྱས་འབྱིང་བཅས་ནྱི། །མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ་ོཡྱིས་
ཕམ་པར་བྱྲེད་པའང་ཡྱི ན། །ཀུན་རབོ་ད ྲེ་ཉྱིད་གཤོག་ཡངས་
དཀར་པ་ོརྒྱས་གུར་པ། །ངང་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོད ྲེ་ནྱི་སྐྱྲེ་བའོྱི་ངང་
པ་ཡྱི ། །བདནུ་ད་ུབདར་ནས་དགྲེ་བའྱི་རུླང་གྱི ་ཤུགས་སྟབོས་
ཀྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགྲ ོ
།ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ང་ཚོས་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐབོ་པར་
ཤོག་ཅྲེས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཐབས་ཤྲེས་ཀྱི་ལམ་
ལ་བར ྲེན་ནས་དྲེ་ལྟར་འགྲ་ོརུྒྱ་གསུང་གྱི ་འདགུ

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་མད་ོསྨད་ནས་ཡར་སླ ྲེབས་པའྱི་ཨ་
མདའོྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ཡོངས་འཛྱིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་
རྲེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བར ྲེན་ནས་དཔྲེ་ཆ་ཕན་བུ་བལྟས་ཡོད་
པར་བར ྲེན་མཁས་དབང་ང་ཡྱི ན་ཟྲེར་མཁན་དང་ཐུག་ནས་
སྐད་ཆ་བཤད་དསུ་ཞུམ་དགསོ་པ་ཁྱནོ་ནས་མྱི ་འདགུ འདྱི་
ནྱི་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྲེད། ང་ཚོ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་
ནང་སླ ྲེབ་དསུ་ན ྲེཧ་ར་ུལ་ང་ཚོར་བདོ་སྐད་དང་བདོ་ཡྱི ག་

ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས་ང་ཚོའྱི་སླབོ་གྲྲྭར་བདོ་ཡྱིག་དང་བདོ་སྐད་
བསླབ་རུྒྱ་དགསོ་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་ངསོ་ཀྱིས་ན ྲེཧ་ར་ུལ་ཞུས་པ་
རྲེད། ནྲེཧ་རསུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་གནང་བུྱང་། དྲེ་ལྟར་ང་
ཚོས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་
ནས་བདོ་པའྱི་སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བུྱང་བ་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་ ལུས་པའོྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་གར་ཆགས་ཏྲེ་
གནས་ཡོད་ཀང་བསམ་བླ་ོཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ད ྲེ་དག་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་བ་ོབྱས་ནས་སྡདོ་བཞྱིན་ཡོད།  
ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐརོ་
འགྲྲེལ་བཤད་གང་ཐུབ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་
ཆོས་ཞུ་བ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་སླབོ་ཕུག་གཞོན་སྐྱྲེས་ཡོད་
སྟབས་ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་བརདོ་འདདོ་བུྱང་། ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཚང་
མས་ཧུར་ཐག་བྱྲེད་དགོས། ངསོ་རང་ལོ་ཡར་རས་བཞྱིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་ད་དངུ་ལོ་བཅུ་ཕག་ཕལ་ཆྲེར་སྡདོ་ཀྱི་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཧུར་ཐག་བྱསོ་ཤོག་ཨང་། ཞྲེས་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་སྐྱྲེས་རབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་
དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའྱི་སྟ ྲེང་ནས་སྲེམས་བསྐྱྲེད་
ཀྱི་སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་གནང་སྟ ྲེ་ཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆྲེན་ཉྱིན་
གྱི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུང་ཆྲེ་ཟུར་པ་ལམྕ་
སྐ་ུམ་ཌྱིལ་ལྱིན་ཨལ་བ་རྲེཌྲེ་མཆོག་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨོསྟ ྲེ་
ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་
ལྲེ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་ (Kimberley Kitching) མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་
འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་
མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་
ཀྱི ་སྐུ ་ཟླ་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཌྱི ་རྲེའ་ོལན་ཌར་ཡོ་ 
(Andrew Landeryou) ལགས་ལ་ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། 
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་

མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ང་ཚོའྱི་མཛའ་གྲགོས་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་
ལྲེ ་ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་བས་བླ་ོཕམ་བུྱང་། ངསོ་ཀྱིས་

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ལ་ཐུགས་སྨནོ་དང་། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ནང་
མྱི ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ལྕམ་སྐུ་ཀྱིམ་བྷར་ལྲེ་
ཀྱིཊ་ཆྱིན་མཆོག་ནྱི། བདོ་མྱིའྱི་བླ་ོ ཐུབ་ཀྱི་མཛའ་གྲགོས་

ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཡོ་
བ་མྲེད་པར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། སྐུ ་
ཉྱིད་ཀྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར། དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང་ལྷན་རྡ་སར་ཕྲེབས་པའྱི་
སྐབས་ངསོ་ཀྱིས་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་
བུྱང་། ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

སོག་རྱིགས་གྲགོས་པོ་ཚོར་ ཐུག་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
བུྱང་། ང་ཚོ་བདོ་སོག་གཉྱིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་
པ་རྲེད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་
མཚོ་སོག་ཡུལ་ད་ུཕ ྲེབས་ནས་ཧ་ཅང་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོ
རྲེད། གཙོ་བ་ོལྷ་ས་ལ་སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ

ཡོད། སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མ་རདོ་མའྱི་འ་ོམར་ཐུགས་མཉ ྲེས་
པ་ོཡོད་པ་འད། ངསོ་རང་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད། གང་
ལྟར་ང་ཚོ་བདོ་པ་དང་སོག་པ་ོགཉྱིས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། གོང་ད་ུཞུས་པ་བཞྱིན་
༸རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་ད་ུཕ ྲེབས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་ཞྲེས་པའྱི་མཚན་འདྱི་ཡང་སོག་པ་ོདང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རྲེད། ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱི ན་ན་སོག་
རྱིགས་དང་ང་ཚོ་སྤུན་ཟླ་རང་རྲེད། བདོ་ད་ུཡོད་པའྱིྱི་སོག་
པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཚོ་དཔྲེ་ཆ་བལྟ་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པས་
སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ནང་ད་ུརྡབོ་རྡབོ་ཕལ་ཆྲེར་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 
གཞན་ང་ཚོའྱི་གདན་ས་ཚོའྱི་ནང་ད་ུརྡབོ་རྡབོ་ཅྲེས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་གྲྱི་བཏགས་ནས་རྒྱག་རྲེས་ཚ་བ་ོཅན་ད ྲེ་འད་ཡོད་པ་
རྲེད། ངསོ་ལ་ཡོངས་འཛྱིྱིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཙོ་བ་ོབྱས་ཏྲེ་
མཚན་ཞབས་ཡོད། དྲེའྱི་ནང་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་ཉྱིད་སོག་
པ་ོརྲེད། ངསོ་ལ་རགས་གསལ་དང་རྱིགས་ལམ་སླབོ་རུྒྱའྱི་

རྐང་འགན་རན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་ཉྱིད་ཀྱིས་གནང་བ་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབ ྲེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ངསོ་རང་སྐྱྲེས་ས་ཟྱི་ལྱིང་ནས་སོག་
པརོ་ཧ་ཅང་ཐག་ཉ ྲེ་བ་ོརྲེད། སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཟྱི་ལྱིང་ད་ུསོག་པའོྱི་མྱིའང་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ངསོ་རང་

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རྲེད།

ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་ངསོ་ལ་མཚོན་ན་བཙན་
བྱལོ་བ་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ ་མགྲནོ་བྱས་ཏྲེ་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་སྡདོ་ཀྱི་
ཡོད། གནས་སྟངས་བཙན་བྱལོ་བ་
ཆགས་ཡོད་ཀང་རང་དབང་ཆ་ཚང་
ཡོད། མྱི ་མང་པརོ་འབྲེལ་བ་བྱས་
ཏྲེ་ངསོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཤད་བཞྱིན་

ཡོད། ཨ་ཧུ་རྱི་ཀ་དང་ཨ་རབ་ནང་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོམྲེད། 
ཡུ་རོབ་ནང་ངསོ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརྲེད། 
ལྷག་པར་ཚན་རྱིག་པ་ཡོད། ཚན་རྱིག་པར་སྲེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སྐརོ་མང་པ ོ་བཤད་རུྒྱ་ ཡོད་པ་མ་རྲེད། ཀླད་
པའྱི་མཁས་པ་ཚོས་ཀླད་པའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེད་མ་
གཏགོས་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་རྒྱ་གར་གྱི ་རྱིག་
གཞུང་ནང་ནས་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། དྲེའྱི་ནང་ཚན་
ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་གྱི ་ནང་ད་ུཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོདང་མང་པ་ོཡོད། ཚན་རྱིག་པའྱི་ནང་ད་ུངསོ་ལ་ང་ོཤྲེས་
པ་མང་པ་ོཡོད་པས་དྲེང་སང་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་
ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱི ན། ཚན་རྱིག་པ་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ངསོ་ལ་ཕྲེད་ཀ་ནང་པ་རྲེད། ཕྲེད་ཀ་ཚན་རྱིག་པ་རྲེད་
ཅྲེས་ཟྲེར་མཁན་ཡོང་གྱི ་འདགུ

གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་མོ་
དང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་འདྱི་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཆགས་ཡོད། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི་ནང་ད་ུ

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོསོག་གྱི་དད་ལནྡ་སྲེར་སྐྱ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུལྷ་ོསོག་གྱི ་
དད་ལྡན་སྲེར་སྐྱ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ ཡང་ གོང་ཚྲེ ས ་ ཉྱིན་ གྱི ་ སྔ ་ ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག ་རྒྱལ་བའྱི ་ ཕ ོ་བང་གཟྱིམ ་
ཆུང་ ནས ་མཇལ ་ འཕད་ ཁང་ དུ་
ཆྱིབས་བསུྒར་སྐབས་དད་ལྡན་སྲེར་
སྐྱ་མྱི ་མང་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་
བརན་གསོལ་འདྲེབས་གསུང་འདནོ་
དང་། བཞུགས་ཁྲྱིར་འཁདོ་མཚམས་
ར་ུསོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ ྲེ་ལོ་རྱིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས།  སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག སོག་ཡུལ་ནས་ང་ཚོ་མྱི ་ ༥༢ བཞུགས་སརྒ་རྡ་
རམ་ས་ལར་བཅར་ཡོད། ཨུ་ར་ུསུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
དང་། ན་རོ་པཎ་ཆྲེན་ཐྲེབས་ར། ཏྲེ་ལོ་ཧ་ོཐགོ་ཐུ་ཐྲེབས་ར་
གསུམ་ཐུན་མོང་གྱིས་གོ་སྒྱིག་བྱས་ཏྲེ་ཆྲེད་ད་ུབཅར་བ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་རྱིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ང་ཚོ་ཉྱིན་བཞྱི ་པ་
ཆགས་ཡོད། གནངས་ཉྱིན་རྱིམ་བཞྱིན་སོག་པརོ་ལོག་འགྲ་ོ
རུྒྱ་ཡྱི ན། ད་ཐྲེངས་རྡ་རམ་ས་ལར་བཅར་བ་ནྱི་སྤ་ོའཆམ་
མྱིན་པར་གཙོ་བ་ོསྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ། ཡ་རབས་ཀུན་སྤདོ་ཟབ་སྦངོ་གྱི ་ཆྲེད་བཅར་བ་
ཡྱི ན། འདྱིའྱི་ནང་སོག་ཡུལ་ད་ུསྤྱི་ཚོགས་ནང་སྙན་གྲགས་
ཅན་དང་རོམ་པ་པ།ོ གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་སོགས་ཡོད། 
དྲེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏྲེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་ལྷ་སྙན་
སྒནོ་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་
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སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས། གཙོ་ཆྲེན་མགོན་
པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པོ་སོགས་ཀྱིས་རྱིགས་པའྱི་
དཔྱད་པ་བྱྲེད་པ་ཞྱིག་དང་། གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་
རྣམ་གཞག་རྣམས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རུྒྱ་
གཙོ་བརོ་རྱི ་བཞྱིན་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ནང་ད།ུ དྲེ་
ཉྱིད་བཤད་ཟྱིན་ཟབ་མོ་འཇྱིགས་རངུ་འདྱི་ནྱི་སྔནོ་གོམས་ཉྱིད་
ལས་སྐྱྲེ་བ་ོཡྱིས།། ངྲེས་པར་རགོས་འགུར་འདྱི་ནྱི་གསན་རྒྱ་
ཆྲེ་ཡང་གཞན་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་མྱི ་འགུར།། ཅྲེས་གནས་
བརན་དབྱྱིག་གཉ ྲེན་དང་། ཕགོས་གླང་། ཆོས་གྲགས་
སོགས་ཀྱིས་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད་པ་ཡྱི ན་པས་
སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་ཟྲེར་བ་
ཙམ་མ་གཏགོས་ད ྲེ་དག་གྱི ་གསུངས་
ལ་སླབོ་སྦངོ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱྲེད་
རུྒྱ་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རྲེད།

ངསོ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སླབོ་དཔནོ་དབྱྱིན་
གཉ ྲེན་གྱི་མཛོད་ར་བ་ད ྲེ་བླ་ོལ་བཟུང་
བ་ཡྱི ན། འོན་ཀང་དྲེ་ཙམ་གསལ་
པོ་ ཡོད་པ་མ་རྲེད། མངནོ་རགོས་
རྒྱན་གྱིས ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི ་ དནོ་རྣམས་
ཚུར་བསྡུས་ཡོད། ལྷག་པར་དབུ་མ་
འཇྱིགས་པ་ད ྲེ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རྲེད། ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་ནས་རྒྱན་འཇུག་གཉྱིས་བླ་ོལ་བཟུང་ནས་ཉྱིན་ལྟར་
དམུ་བུ་དམུ་བུ་སྐྱརོ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ངསོ་ལ་དཔྲེ་ཆ་
ཁྲྱིད་མཁན་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་མཚན་ཞབས་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་
ཉྱིད་རྲེད། ཁོང་སོག་པ་ོརྲེད།

སྐུ་མདནུ་སྐུ ་གོང་མས་སོག་པ་ོརབ་བུྱང་བསྙ ྲེན་རགོས་སུྒབ་
མཁན་ལ་ཤམ་ཐབས་བྱྱིན་རླབས་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་བ ོད་

སྐད་མ་གོ་བས་སྐུ ་གོང་མས་སོག་སྐད་སྐྱནོ་པ་རྲེད་ཟྲེར། 
སྐུ་མདནུ་གྱིས་སོག་སྐད་སྐྱནོ་སོང་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པ་ོབུྱང་ཟྲེར་
མཁན་བུྱང་།  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མ་
སོག་པརོ་བཞུགས་པ་རྲེད། ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབ ྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཟྱི་ལྱིང་སོག་པ་ོདང་
ཧ་ཅང་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོརྲེད། སོག་པའོྱི་གྲྲྭ་རུྒྱན་མང་པ་ོམཐངོ་རུྒྱ་
ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་སོག་པའོྱི་སྤུན་ཟླ་གྲགོས་པ་ོཁག་གཅྱིག་
དང་ཐུག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ཅྲེས་དང་།

ད་ལྟ་གོང་ད་ུབཤད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བདོ་སོག་དབར་འབྲེལ་
བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ད ྲེ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་ལ་

འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མ་ལའང་
འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་ནང་
ཚགས་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི ་མྱི ་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་འདྱི་རུྒྱ་ག་
རྲེ་ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

དྲེ་རྲེས་དྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་བཀའ་ལན་དང་འབྲེལ་ནང་
ཆོས་ནྱི་སོག་པརོ་མཚོན་ན་རྱིག་གནས་གསར་པ་མ་ཡྱི ན་
པར་སྔ་མོ་ནས་དར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། གསར་བརྲེ་

བུྱང་སྟ ྲེ་དགྲེ་འདནུ་པ་དང་དཔྲེ་ཆ་བརླག་སོང་བ་སོགས་ཉ ྲེན་
ཁ་བུྱང་ཡང་ད་ལྟར་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཡོད་སྐརོ་དང་། སོག་
པ་ོདང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་པས་ཉམས་
པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱ་ང་ཚོའྱི་ལས་
འགན་ཡྱི ན། ཞྲེས་དང་། ཤྲེས་ཡོན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ད་ུབཀའ་
བསྟན་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པ་དང་། བདོ་
ཀྱི་ངསོ་ནས་སོག་ཡུལ་ད་ུདགྲེ་བཤྲེས་དག་གྲས་དགྲེ་རན་ད་ུ
གཏངོ་བའྱི་མཐུན་འགུར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཕྲེབས།

དྲེ་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་
ཡྱི ་བྱམས་བརྲེའྱི་འགོ་འཚོ་ཡོད་པ་དང་། བྱམས་བརྲེ་ནྱི་

ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། ཆུང་ངུའྱི་
དསུ་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བྱམས་བརྲེ ་
ལ་བར ྲེན་ནས་འཚོ་ཡོད། མྱིའྱི་ལྷན་
སྐྱྲེས ་ཀྱི ་རང་བཞྱིན་བྱམས་བརྲེ ་
ཅན་ཡྱི ན་ཡང་། རྱིམ་བཞྱིན་སླབོ་
གྲྲྭར་སོང་ནས་ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་སྐརོ་ལ་
ཤུགས་ཆྲེར་འབད་བརནོ་བྱས་ཡོད་
སྐརོ་དང་། བྱམས་བརྲེ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་
སྐད་ཆ་མ་ཡྱི ན་པར་སླ ོབ ་གྲྲྭ ་ཁག་
ནས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གལ་

ཆྲེན་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། ངསོ་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་འབད་བརནོ་
བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ་ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཀང་འདྱི་ལ་ད་ོསྣང་གནང་
རོགས་ཞྲེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། མཐར་ཁརོ་
ཡུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་མོ་དང་འབྲེལ་སོག་
པའྱི་རྩྭ ་ཐང་བྱྲེ་ཐང་ད་ུགུར་ན་ཁྱདོ་ཚོས་སོག་ལུག་འཚོ་ས་
རག་གྱི ་མ་རྲེད། ཁརོ་ཡུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་ཅྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀངྒ་རཱ་རངོ་གྱི་དཔནོ་རྱིག་ཁག་
གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚྲེས་ ༠༤ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
གྱི ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་ཀངྒ་རཱ་རངོ་

གྱི ་རངོ་དཔནོ་སྐུ ་ཞབས་ནྱི་པུན་ཇྱིན་ཌལ་ (Dr Nipun 
Jindal) ལགས་དང་ཀངྒ་རཱ་རངོ་གྱི ་སྤྱི་ཁྱབ་ཉ ྲེན་རགོ་པ་
སྐུ་ཞབས་ཀུ་ཤལ་ཅནྟ་ཤཱར་མ་ (Dr Kushal Chand 
Sharma) ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ས་གནས་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་

ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་
ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱངས་སྐབས་ཀངྒ་རཱ་རངོ་གྱི ་རངོ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

དཔནོ་དང་ཀངྒ་རཱ་རངོ་གྱི ་སྤྱི་ཁྱབ་ཉ ྲེན་རགོ་པ་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་ཕག་གཡས་གཡོན་ནས་
འཇུས་ཏྲེ་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་སྣ ྲེ་ལྲེན་ཞུས་པ་དང་། བཞུགས་ཁྲྱིར་
འཁདོ་མཚམས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་
བ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་དང་པ་ོཇཝཱ་
ཧར་ལལ་ནྲེཧ་ར་ུ (Jawaharlal Nehru) མཆོག་གྱིས་
ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་ཀངྒ་རཱ་རངོ་འདྱི་ངསོ་རང་གཏན་སྡདོ་
བྱྲེད་སའྱི་གྲངོ་སྡ ྲེ་ར་ུབདམས་པ་རྲེད། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་ང་ཚོ་
མ་སུ་རྱིར་བསྡད་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། མ་
སུ་རྱི་ནྱི་ལྡྱི་ལྱི ་དང་ཅུང་ཐག་ཉ ྲེ་བ་ཡོད་ལ། གྲངོ་རྡལ་ཆྲེན་པ་ོ

ཞྱིག་ཀང་རྲེད། ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ནྲེཧ་ར་ུམཆོག་གྱིས་ཀངྒ་རཱ་
རངོ་འདྱི་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་རྲེད་ཅྲེས་
ཐག་བཅད་པ་རྲེད། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་འབས་སྤྱི་བླནོ་ཆྲེན་ཨ་
པ་པནྟ་ (Apa Pant) མཆོག་རྲེད། ང་ཚོ་ཧ་ཅང་བླ་ོཐག་
ཉ ྲེ་བའྱི་གྲགོས་པ་ོརྲེད།

ངསོ་རང་འདྱིར་འབྱརོ་སྐབས་ངསོ་ཀྱིས་སྡུག་སྐད་ཅུང་ཙམ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱི ན། འབས་སྤྱི་བླནོ་ཆྲེན་ཨ་པ་པནྟ་མཆོག་གྱིས་
ས་གནས་འདྱི་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་འདོ་ཟྲེར་ཕགོས་ཀུན་ལ་
འཕ་ོངྲེས་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་བུྱང་། གང་ལྟར་ངསོ་རང་ས་
གནས་འདྱི་ར་ུཧ་ཅང་བདྲེ་པ་ོདང་རང་དབང་གྱི ་སྒ་ོནས་སྡདོ་
བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་
ཡོད། ཀངྒ་རཱ་རངོ་འདྱི་ལ་དགྭས་དང་ཅུང་ཙམ་གཅྱིག་པ་
མྱིན། ལ་དགྭས་ནྱི་ཀངྒ་རཱ་རངོ་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཙམ་མཐ་ོ

བ་ཡོད། ས་གནས་འདྱི་ད་ོགྲང་གྱི ་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་འཚམས་
པ་ོཡོད། ངསོ་རང་ས་གནས་འདྱིར་བསྡད་ནས་ལོ་བཅུ་ཕག་
ཁ་ཤས་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ལ། གཟུགས་པའོྱི་ཆ་ནས་ཀང་
བདྲེ་པ་ོཐང་པ་ོཡྱི ན། དྲེ་རྱིང་སྔ་ད་ོབདོ་པའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
པ་དང་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ངསོ་ལ་བརག་དཔྱད་
བྱས་སོང་། ཁངོ་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་ངསོ་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་
གྱི ་ཡོད། ཁོང་གཉྱིས་ནས་ངསོ་ཀྱིས་གཟུགས་པའོྱི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅྲེས་གསུངས་བུྱང་། ངསོ་ལ་
མཚོན་ན་ས་གནས་འདྱི་ཧ་ཅང་འཚམས་པ་ོའདགུངསོ་རང་
ས་གནས་འདྱིར་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་སྡདོ་པའྱི་སྐབས་
ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཉ ྲེན་རགོ་པ་ཚུད་པའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་

ཉྱིན་མཚན་རག་ཏུ་ངསོ་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ལྟ་རགོ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བུྱང་བས་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། ཉྱིན་ལྟར་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཙམ་ལ་ངསོ་རང་
ཁང་པའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཐནོ་ཏ ྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཉ ྲེན་རགོ་པ་དུག་
བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཐགོ་ནས་ནཱ་མ་སྱི ་ཏ ྲེ་ 
(Namaste) ཞྲེས་སྔ་དའོྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་ལ། ངསོ་
ཀྱིས་ཁངོ་ཚོར་ངསོ་རང་ཆུ་ཚོད་དགུ་རྱིང་གཉྱིད་ཉལ་གྱི་ཡོད་
ཅྲེས་རདོ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཞྱིག་དང་ངྲེད་གཉྱིས་
ཧ་ཅང་བླ་ོཐག་ཉ ྲེ་བའྱི་གྲགོས་པ་ོཆགས་སོང་། ཉྱིན་གཅྱིག་
སྔ་ད་ོངྲེད་གཉྱིས་མཇལ་འཕད་བུྱང་སྐབས་ཁོང་གྱིས་ངསོ་ཀྱི་
གཉྱིད་ཀྱི་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་གནང་བུྱང་། ངསོ་ཀྱིས་ཐུགས་ཁྲལ་
མ་གནང་། ངསོ་རང་ཆུ་ཚོད་དགུ་རྱིང་གཉྱིད་ཉལ་གྱི་ཡོད།  
དྲེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རྱིང་སྒམོ་བརྒྱབ་ནས་རྱིག་པ་སྤང་པ་ོ

བཟ་ོཡྱི ་ཡོད། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་མྱི ་གཞན་ལ་ལས་སླ་པའོྱི་
ངང་ནས་མགོ་སྐརོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་སྐུ ་རྲེད་ཀྱི་
ཚུལ་ད་ུཞུས་པ་ཡྱི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ངསོ་རང་ས་གནས་འདྱིར་སླ ྲེབས་པ་
རྲེད། ས་གནས་འདྱིར་སླ ྲེབས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ས་
གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དཔནོ་པ་ོཚོས་ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་ལྟ་རགོ་
ཡག་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་བདྲེ་པ་ོཐང་པ་ོབྱས་ནས་
བསྡད་བཅུག་སོང་། དྲེར་བར ྲེན་ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔནོ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ངསོ་ལ་སོ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པས་ཤྱིང་ཏགོ་སྐམ་པ་ོརྱིགས་ཟ་དགོས་
བུྱང་ན་ཟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་འདྱི་
བརུྒྱད་ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ ་མགྲནོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞྲེས་གོ་
སྐབས་ནམ་བུྱང་སྐབས་ཚར་མང་པ་ོཞུ་མངོ་ཡོད། དྲེ་རྱིང་
གྱི ་འད་ུའཛོམས་འདྱི་དང་འད་བའྱི་ས་གནས་འདྱི་ནས་
ངསོ་ཀྱིས་བརྙན་འཕྱིན་དང་ཐུག་འཕད་བརུྒྱད་འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་མྱི ་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་སྤ ྲེལ་རྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེ་འདྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་བྲེད་
སྤདོ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ས་གནས་རྒྱ་གར་
གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་ངསོ་ལ་བླ་ོབདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཀྱི་མཐུན་
རྐྲེན་སྦར་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་
ཆ་ནས་ཀང་ས་གནས་འདྱི་ཧ་ཅང་འཚམས་པ་ོའདགུ ཆར་
དསུ་སྐབས་ཆར་པ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོའབབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དཀའ་
ངལ་མྱི ་འདགུ སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འདྱིར་གངས་འབབ་
ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་གངས་འབབ་ན་སྙམ་པའྱི་རྲེ་བ་རྒྱག་
གྱི ་ཡོད། ང་ཚོ་གངས་རྱི་ལྗངོས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱི ན་སྟབས། 
གངས་བབས་ན་ང་ཚོས་དགའ་ཚོར་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ ྲེ་གཞུང་། ས་གནས་རངོ་
གྱི ་རྱིམ་པ་སོ་སོའྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ངསོ་རང་ལ་ལྟ་
རགོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 
ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་བཀའ་འདྱི་ཁག་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཞ་ོསྟནོ་ཐྲེངས་ཉ ྲེར་ལ་ྔཔའྱི་འཁྲབ་
སྟནོ་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་

ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་ཆོས་རར་ཞོ་སྟནོ་
ཐྲེངས་ཉ ྲེར་ལྔ་པར་བཅར་བའྱི་ལྷ་མོའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་
ཟླསོ་གར་བ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་
ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་སྐབས་ལྔ་པའྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ལ་བཅར་
བའྱི་ཚོགས་མྱི ་བཅས་ལ་མཇལ་
ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་
གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆྱིབས་སུྒར་
བསྐྱངས་སྐབས་ལྷ་མོའྱི་ཚོགས་
པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟློས་གར་བ་ཚོས་
ཕ ྲེབས་བསུ་དང་བཅས་བཞུགས་
ཁྲྱིར་འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ལྷ་སར་ཞ་ོསྟནོ་
ཉྱིན་བཞྱི་དང་། གཞས་ཕུད་ཉྱིན་གཅྱིག་བཅས་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་
ཡོད། དྲེའྱི་རྱིང་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པ་ོཡོད། ཡོངས་འཛྱིན་
རྱིན་པ་ོཆྲེ་ཕ ྲེབས་ནས་དཔྲེ་ཆ་སྐྱརོ་དགསོ་པ་གང་ཡང་མྲེད། 
ཨ་མ་ལགས་ཞ་ོསྟནོ་གྱི་ལྟད་མོར་གཟྱིགས་པར་ཕྲེབས་ནས་
ནརོ་གླྱིང་ལ་ཡབ་གཞྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད། 
དྲེར་བར ྲེན་ཨ་མ་ལགས་ལ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཐུག་ཐུབ་པ་
དང་། ཞོ་སྟནོ་ཕལ་ཆྲེར་དབྱར་ཁའྱི་གུང་སྲེང་ཆྲེ་ཤོས་ཤྱིག་
རྲེད།ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་སམ་སལོ་རུྒྱན་ཞོ་
སྟནོ་ཚུགས་པ་རྲེད། ཞ་ོསྟནོ་ཟྲེར་དསུ་ཕལ་ཆྲེར་ཞ་ོའཐུང་རུྒྱ་
ཡོད་པ་དང་། ཞོ་འབས་ཟ་རུྒྱ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། གང་
ལརྟ་ངསོ་རང་ཞ་ོསྟནོ་གྱི་རྱིང་ཧ་ཅང་དགའ་སྣང་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
འདྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྲེད། ཞ་ོསྟནོ་

ལ་རྒྱང་མཁར་བ་དང་། གཅུང་པ། ཤངས་པ། སྐྱརོ་མོ་ལུང་
པ་བཅས་ཁག་བཞྱི་ཡྱིས་གཞུང་མྱི ་འད་བ་འཁྲབ་ཀྱི་འདགུ 
རྒྱང་མཁར་པས་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་དང་། ནརོ་བཟང་
འཁྲབ་རུྒྱ་ཡོད། གཅུང་པས་གཅུང་དནོ་ཡོད་དནོ་གུྲབ་ཟྲེར་
བ་ད ྲེ་འཁྲབ་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་ཡང་གཅུང་དནོ་ཡོད་དནོ་གུྲབ་ཟྲེར་
བ་ད ྲེ་སྲེམས་སྐྱ་ོབ་ོཞྱིག་ཡོད། ཤངས་པས་བམ་ཟྲེ་ལྟ་བུ་བྱས་

ཏྲེ་འཁྲབ་རུྒྱ་ཞྱིག་འདགུ སྐྱརོ་མོ་ལུང་བ་བས་གཞུང་འད་
མྱིན་འཁྲབ་ནས་གང་ལརྟ་ཞ་ོསྟནོ་ཉྱིན་ལྔ་ཙམ་རྱིང་ཕལ་ཆྲེར་
ངསོ་རང་གྱི་དསུ་ཚོད་སྐྱྱིད་ཤོས་ཤྱིག་ལ་རྱི ་བཞྱིན་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་རྣམ་ཐར་བཏང་ཆོག་གྱི ་མ་རྲེད། འནོ་ཀང་ངསོ་ཀྱིས་
རནོ་པའྱི་འདནོ་གང་ཙམ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོད། རྣམ་ཐར་གྱི་ཚྱིག་
ཤྲེས་ཀྱི་ཡོད། ལྷ་སར་ལོ་མང་རྱིང་ཞོ་སྟནོ་ལ་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་
སྣང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱདོ་རང་ཚོ་
མྱི ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྣམ་ཐར་བཏང་ན་ཞྲེས་བསམ་འཆར་
བཤད་པ་རྲེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་དན་གསོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྲེད།

ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་རང་མགོ་གང་ཐནོ་གྱིས་
ཕྱིན་མྲེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཡྱི ན་ཀང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་

ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྣམས་དམ་འཛྱིན་བྱས་ནས་བཟུང་
ཡོད། ཟླསོ་གར་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཆ་ཤས་
ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གྱི ་སྱིད་བུྱས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འགུར་བ་
འགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ རྱིམ་བཞྱིན་འགུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི ་
རྲེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིར་འཁུྲག་པ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་མྱི ་འཕུད་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡོང་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་

ལམ་ཟྲེར་བ་ད ྲེར་ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཟྲེར་བ་ད ྲེའྱི་ཁོངས་སུ་སྡདོ་
ཀྱི་ཡྱི ན་ཟྲེར་གྱི་ ཡོད། དྲེ་
ལ་ཁྲེ་ཕན་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་
པ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་
བསྒྱིལ་ནས་རང་བཙན་ཞྲེས་
བརོད་ ན་ ཆུང་ ཆུང་རྲེད། 
ནསུ་པ་ཆྲེན་པ ོ་མྲེད། དྲེ་
ལས་ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟྲེར་བ་ད ྲེའྱི་
ཁངོས་སུ་བསྡད་ནས་ང་ཚོར་

རང་སྐྱངོ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དང་། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་བདོ་པ་རང་གྱིས་བདག་པ་ོ
ཆ་ཚང་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགསོ།དྲེང་སང་རྒྱ་ནག་འགུར་བ་
འགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་སླ ྲེབས་དསུ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་དར་
བའྱི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཡོད་པ་བདོ་ནང་བཞྱིན་སུ་གང་གྱིས་ཀང་བདག་པ་ོ
རྒྱག་ཐུབ་མྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེང་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ཚོས་བདོ་
ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དྱི་མ་མྲེད་
པ་ད ྲེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ནཱ་
ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ད ྲེ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་རྲེད་ཅྲེས་དད་
པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་རྱིགས་པས་ཡྱི ན་མྱིན་དཔྱད་པ་བྱས་
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ཏྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དགསོ། གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆགས་སྡང་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཕུང་བཞྱིན་ཡོད། ཆགས་སྡང་གྱི ་ར་བ་བདྲེན་
འཛྱིན་ལ་ཐུག་ཡོད། བདྲེན་འཛྱིན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ནང་
བཞྱིན་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱས་ཏྲེ་ཆགས་
སྡང་སྐྱྲེ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེང་སང་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་

པས་ཀང་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་དབུ་མ་པའྱི་
ལྟ་ཚུལ་འད་བ་ོཞྱིག་བརདོ་ཀྱི་འདགུ

བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ད ྲེ་སྔ་ང་ཚོ་བདོ་གཅྱིག་
པུ་རྲེད། དྲེང་སང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་
ད་ོསྣང་གསར་པ་སླ ྲེབས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྟ་གུྲབ་བཤད་ཡོང་
དསུ་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིསཌསྲེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་སྐརོ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བསམ་
བླ་ོབཏང་ན་ད ྲེ་སྔ་ང་ཚོ་བདོ་ད་ུསོ་སོ་ཁྲེ་གཙང་གྱིས་བསྡད་
ནས་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མྲེད། བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་
མྱི ་མང་པརོ་འབ ྲེལ་བ་བྱྲེད་རུྒྱ་བུྱང་བས་བཙན་བྱལོ་གྱི ་
གནས་སྟངས་འདྱི་རྐྲེན་ངན་གྲགོས་སུ་གུར་ཏྲེ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད། 
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་དག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མུ་མཐུད་འཛྱིན་པ་དང་། འཛམ་
གླྱིང་གྱིས་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་པའྱི་ཆ་རྐྲེན་ཆྲེད་ད ྲེང་སང་རོགས་
པ་བྱྲེད་མཁན་དང་། ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་
ཡོད།  དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཞོ་སྟནོ་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་ཐར་ཁ་ཤས་
ཡོད་ན་ཡག་པ་ོམྲེད་དམ་བསམ་སོང་། རྣམ་ཐར་ཟྲེར་བ་

འདྱི་ལས་སླ་པ་ོམྲེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐད་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བཅསོ་མ་རྐང་རྐང་ཡོང་ཐབས་མྲེད་པ་
ཞྱིག་རྲེད། ཅྲེས་དང་།གཞན་ཡང་། ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སྒམ་པསོ་བདོ་ཡྱིག་གསར་གཏདོ་མཛད་པའྱི་རླབས་ཆྲེན་གྱི་
མཛད་རྲེས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་

ནང་བཙན་པ་ོཁྲྱི་སངོ་ལྡ ྲེ་བཙན་གྱིས་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་
བདོ་ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཏྲེ་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་དྱི་
མ་མྲེད་པ་སྤ ྲེལ་གནང་བའྱི་སྐརོ་བཀའ་ཕ ྲེབས་པ་དང་འབྲེལ་
བདོ་པ་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ལ་ཐགོ་མར་འབྱརོ་མཚམས་ནྲེཧ་

ར་ུལ་རྲེ་བ་ཞུས་དནོ་ལྟར་བདོ་ཀྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱོབ་མཛད་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་སོགས་བུྱང་རྱིམ་ང་ོསྤདོ་མཛད་རྲེས་ཞ་ོསྟནོ་ཐྲེངས་ཉ ྲེར་
ལྔ་པར་བཅར་བའྱི་ལྷ་མོའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླསོ་གར་བ་

རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་རྣམ་ཐར་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས།

དྲེ་རྲེས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ང་ཚོས་འདྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྲེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱ་མྱི ་
དང་དགྲ་ཟླ་དགྲ་གཤྲེད་ལྟར་རང་བཙན་གྱི་སྐད་ཆ་མྲེད་པར། 
གང་ལརྟ་ཆྲེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་དསུ་བདོ་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱི ན་པར་རྒྱ་ནག་རང་དའུང་འགུར་བ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཞྱིག་རྲེད། 
ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟྲེར་བ་ད ྲེའྱི་ནང་ད་ུ
བསྡད་ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ཞྲེས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆ་ཚང་
བར་རང་སྐྱངོ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དང་། རང་སྐྱངོ་
ཟྲེར་བ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་སྐད་ཆ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་
པར་སོ་སོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ངམོས་
ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེར་ང་ཚོས་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རྲེད་ལ། རང་དབང་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་བུྱང་བ་ཡྱི ན་ན་གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱིས་དབང་བསུྒར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཡོང་བའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་
ནག་གྱི ་གདགུ་རུབ་ཆྲེ་བའྱི་སྱིད་བུྱས་ད ྲེས་ཁུངས་འཁྱལོ་གྱི་
མ་རྲེད། དྲེར་འགུར་བ་འགྲ་ོངྲེས་རྲེད། ང་ཚོས་འདྱིར་རུྒྱ་
མཚན་ལྡན་པ་དང་དནོ་དམ་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་སུྒབ་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་

སུ་འགྲ་ོབ་མ་གཏགོས་ཉམས་ཀྱི་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ཚང་
མས་སྲེམས་ལ་སྤབོས་པ་དང་སྐྱྱིད་པ་ོབྱསོ་ནས་སྡདོ། བཀྲ་
ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མྱི ་རབས་གསར་པའྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་
མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འགན་འཁུར་ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
གྱི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུའཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི་དད་ལྡན་

པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དརོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་
གཟྱིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱངས་
ཏྲེ་བཞུགས་ཁྲྱིར་འཁདོ་མཚམས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་རབས་གསར་པའྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྐབས། ངསོ་ཀྱིས་ནྱིའུ་ཛྱི ་ལྲེནྜའྱི་ (New 

༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ད་ུསྐྱབས་རྲེ་ཁྲྱིག་སྲེ ་
རྱིན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག་དང་ ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་ ཟུར་པ ་དང་ལ ་དྭགས་ནང་པ ་ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་
གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ ཐུབ་བསྟན་ཚྲེ ་དབང་ལགས། ལ་དྭགས་

Zealand) མའ་ོརྱིའྱི་ལུགས་སལོ་ལྟར་སྣ་རྲེ་ཐུག་རྲེས་བྱྲེད་
རུྒྱ་ཡྱི ན་ཞྲེས་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཤངས་རྲེས་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱི་མྱི ་རབས་རྣམས་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་མངོ་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཁྱྲེད་

ཚོའྱི་མྱི ་རབས་སྐབས་སུ་ཞྱི་བདྲེ་དང་འད་མཉམ་མང་ཙམ་
ཡོང་བའྱི་རྲེ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་མྱི ་རྲེ་
ང་ོརྲེར་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
གཅྱིག་གུར་ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུཤྲེས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་དནོ་དམ་
གྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འགན་ཡོད།

དྲེང་སྐབས་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕྲེལ་ནས་ཛ་དག་ཅན་གྱི་གནད་
དནོ་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཛ་དག་གྱི ་གནས་སྟངས་

དགོན་ཚོགས་ཀྱི ་ ཚོགས་གཙོ་དགྲེ ་བཤྲེས་བཤད་སུྒབ ་
བྱམས་པ་ལགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་པའྱི་སྐབས་
འདྱི་ ལོའྱི་ཕྱི ་ཟླ་བདནུ་པའམ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་མགོན་པ ོ་
གང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ ་ཆྱི བས་སུྒར་བཀའ་དྱིན་
བསྐྱང་རུྒྱའྱི ་ཞལ ་བཞྲེས ་བཟང་པོ་སྩལ ་གནང་འདགུ 
དྲེ་ ཡང་མཇལ་ཁ་ གུྲབ ་མཚམས་ཁྲྱིག ་སྲེ ་རྱི ན་པ ོ་ཆྲེ ་

སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་དམག་འཁུྲག་བརྒྱབ་ནས་བྲེད་སྤདོ་མྲེད། 
ད་ལྟ་ངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ངའྱི་གླྱིང་ཆྲེན་ཞྲེས་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུ
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའྱི་ཚབ་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་གྱི ་སླད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་
པའྱི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད།

དཔྲེར་ན་མྱི ་ ཞྱིག ་ལ ་ དཀའ་ངལ ་ འཕད་བཞྱི ན་ པའྱི ་
སྐབས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་མྱི ་ཞྱིག་གྲགོས་མྲེད་ཁྲེར་རྐང་
གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་མྱི ་ད ྲེས་འགྲོ་བ་
མྱི ་གཞན་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱི ན་ན་མྱི ་ད ྲེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་།  
ཆོས་ལུགས། རྱིགས་རསུ་གང་གྱི ་ཁངོས་གཏགོས་ཡྱི ན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་མྱི ་གཞན་ཞྱིག་མཐངོ་བ་ཙམ་གྱིས་སྲེམས་
ལ་དགའ་ཚོར་སྐྱྲེ་ཡྱི ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཛ་
དག་ཅན་མྱིན་ཚྲེ་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་། རྱིགས་རསུ།  

རྒྱལ་ཁབ་གང་གྱི ་ཁོངས་གཏགོས་ཡྱི ན་མྱི ན་སྐརོ་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྱི ་ཡྱི ་ཡོད། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་གཅྱིག་པ་ནང་
དའུང་དབུལ་ཕུག་གང་ཡྱི ན་མྱི ན་སྐརོ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྱི ་ཡྱི ་
ཡོད།  དྲེང་སང་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕྲེལ་བཞྱིན་པ་ད ྲེས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད།  
ད་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་
ཀྱི ་རྐྲེན་པས་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་ལ་དྭགས་སུ ་ ལོ ་ཤས་རྱིང་ཆྱི བས་སུྒར་བསྐྱངས་
ཐུབ་མྲེད་སྟབས། ཆྱི བས་སུྒར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱང་གནང་
ཡོང་བའྱི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་གནང་
བུྱང་ །  ཞྲེས་གསུངས། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་ག་ོལའྱི་ཉྱིན་
མོར་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚྲེས ་ ༢༢ ཉྱིན་
བ ོད་མྱི འྱི ་ བླ ་ ན་མྲེ ད་པའྱི ་ དབུ ་ཁྲྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ 
ལོའྱི ་ གོ ་ ལའྱི ་ ཉྱིན་ མོར་གསུང་ འཕྱིན་སྩལ ་བའྱི ་ ནང་
འཁོད་ དནོ།  ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི ་ གོ ་ལའྱི ་ ཉྱིན་ མོར་

ང་ ཚོས ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས ་མྱི ་ཚྲེ ་ བདྲེ་སྐྱྱིད་
ངང་ འ ཚོ ་ འདོད་ ཡོ ད་ པ ་ ད ྲེ་ དན་ གསོ ་བྱྲེད་ དགོས ། 
འགྲོ་བ ་མྱི ་ཙམ་མྱི ན་པར་སྲེམས་ཅན་དདུ་འགྲོ་ དང་ ། 
བྱ་བྱྱིའུ། འབུ ་སྱིན་ཕ ་ མོ ་ཚང་མས ་མྱི ་ཚྲེ ་ བདྲེ་སྐྱྱིད་
ངང་འཚོ་ འདདོ་ ཡོད། 

ང་ ཚོ ་ ཚང་མས ་ ཐུ ན་ མོ ང་ གྱི ་ འ ཚོ ་ གནས ་ཆྲེ ད་ དུ་
སྲེམས ་ ཁུར་བྱྲེད་ དགོས། ང་ ཚོ་ འགྲོ་ བ ་མྱི ་ ལ ་ཁྱད་
ད་ུའཕགས་པའྱི ་ ཆོས ་རབ་ ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀྱི ་ཤྲེས ་རབ་
ཡོད་པ ་ ད ྲེས ་ང་ ཚོར་བྱ་བ ་བཟང་པ ོ་ཞྱིག ་བསུྒབ ་པར་
དམྱི གས ་བསལ ་གྱི ་ གོ ་ སྐ བས ་མང་པོ་ སུྐན་གྱི ་ ཡོད། 
ང་ ཚོས ་ ད ྲེ་རྱིང་ཁ ་སང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ གནས་བབས་
ཇྱི ་ འད་ཞྱིག ་ཡྱི ན་མྱི ན་ སྐ ོར་བལྟས ་ཚྲེ ། ང་ ཚོས ་ངྲེས ་
པར་ཤུགས་སྣ ོན་རྒྱག་དགོས ་པ ་ཆགས་ ཡོད།

ང་ ཚོར་ ཁྱོན ་ ཡོ ངས ་ཀྱི ་ཤྲེ ས ་ ཡོ ན་ སླ ོབ ་ ག སོ ་ ཞྱི ག ་
དགོས། དཔྲེར་ན་ནང་སྲེམས ་ཀྱི ་རྱི ན་ཐང་ ཚུད་པའྱི ་
གཞན་གྱི ་ བདྲེ་ སྡུ ག ་ལ ་ སྙྱིང་རྲེའྱི ་ ཀུན་ནས ་བསླངས ་

ཏྲེ་ སྲེ མས ་ ཁུར་བྱྲེད་ ཐུབ ་མཁན་གྱི ་ཤྲེས ་ ཡོན་ སླ ོབ ་
གསོ ་ཞྱིག ་ དགོས། ང་ ཚོ་ཚང་མ ་ཕན་ ཚུན་ གཅྱི ག ་
ལ ་ གཅྱི ག ་ བར ྲེན་ཤུགས ་ཆྲེ ་ཆགས ་ ཡོད། ང་ ཚོས ་
གདངོ་ལྲེ ན་གསར་པ ་བྱྲེད་ དགོས ་པ ་ དཔྲེར་ན་གནམ་
གཤྱི ས ་ འ གུར་ ལྡ ོག ་ གྱི ་ དཀའ་ ངལ ་ དྲེས ་ ང་ ཚོ ་ཚང་

མར་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས ་ཀྱི ་ ཡོད། དྲེ་ བཞྱིན་གོ ་ལའྱི ་
དཔལ ་འབྱོར་གོང་ འཕྲེལ ་ སླད་ འགྲོ་ བ ་མྱི ་ཚང་མས་
ངྲེས ་ པར་ འགན་མཉམ ་ འ ཁུར་གྱིས ་མཉམ ་ ཞུགས ་
བྱྲེད་ དགོས།

ང་ ཚོས ་ ངྲེས ་ པར་ འཛམ ་གླྱི ང་ གྱི ་ ཁྲེ ་ ཕན་ དང་ པ ོར་
འཇོག ་ དགོས། ང་ ཚོས ་ངྲེས ་ པར་ འགུར་རྡའོྱི ་ བུ ད་
རས ་ལ ་བར ྲེན་ རུྒྱ ་ ཉུང་ ད་ུ གཏོང་ དགོས ་པའྱི ་ ཛ་དག ་
གྱི ་ གོམ ་ པ ་ སྤ ོ ་ དགོས ་ ལ ། གསོ ་རུང་ ཐོན་ ཁུངས། 
དཔྲེར་ན། ཉྱི་མ ་ དང་ ལྷགས ་ རུླང་གྱི ་ནསུ ་ཤུགས ་ ལྟ ་
བུར་གང་ ཐུབ ་བར ྲེན་ དགོས། ང་ ཚོས ་ངྲེས ་པར་ཤྱི ང་
ནགས་ར ་གཏརོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི ་ སྐ ོར་ དང་ཁོར་ ཡུག ་
སུང་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ཆྲེ ད་ ད་ུ ད་ོ སྣང་བྱྲེད་ དགོས། ང་ ཚོས ་
ངྲེས ་པར་ ལྗ ོན་ཤྱི ང་ འདྲེབས ་འཛུགས ་དང་ ལྗ ོན་ཤྱི ང་
ལ ་ ལྟ ་ རགོ ་བྱྲེད་ དགོས།

ངསོ ་རང་ སྒ ྲེར་གྱི ་མྱི ་ཚྲེ འྱི ་རྱིང་ལའང་ངསོ ་ཀྱིས ་ དང་
པ ོ་ བ ོད་ནང་གངས་འབབ ་ཚད་ ཉུང་ད་ུ འགྲོ་བཞྱིན་པ ་

མཐོང་མོང་ལ། ཕྱིས ་ སུ ་རྡ་སར་གངས་འབབ ་ཚད་
ཉུང་ ད་ུ འགྲོ་ བཞྱིན་ ཡོད་པ ་མཐོང་མོང་ ། དནོ་ དམ ་
པར་ཚན་རྱི ག ་པ ་ ཁག ་གཅྱི ག ་ གྱིས ་ངསོ ་ལ ་བ ོད་ ལྟ ་
བུ ་ ཚུད་པའྱི ་ས ་ཆ་ཁག་གཅྱིག ་རྱི མ ་པས ་བྱྲེ་ ཐང་ ད་ུ
འགུར་རུྒྱའྱི ་ ཉ ྲེན་ཁ ་ ཡོད་པའྱི ་ སྐ ོར་བཤད་བུྱང་ ། 

དྲེར་བར ྲེན་ངསོ ་ཀྱིས ་གས་ཆག་སླ ་བའྱི ་བ ོད་མཐོ་ སྒང་
གྱི ་ ཁོར་ ཡུག ་ སུང་སྐྱོབ ་ སྐ ོར་ ཆོད་སྲེམས ་བརན་པོའྱི ་
སྒ ོ་ ནས ་གླ ྲེང་ སླ ོང་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད། ང་ ཚོའྱི ་མྱི ་ཚྲེ ་ ནྱི་རྲེ་
བ ་བཟང་ས ་ཞྱིག ་ལ ་གཞྱི ་ བཅོལ ་ ཡོད། རྲེ་ བ ་ནྱི་མ ་
འོངས ་པ ་ དང་འབྲེལ ་བ ་ ཡོད། མ ་འོངས ་པའྱི ་ སྐ ོར་
ཁག ་ཐྲེག ་གང་ཡང་བྱྲེད་མྱི ་ ཐུབ ་ཀང་ང་ ཚོས ་རྲེ་ བ ་
བཟང་ས ་ཞྱིག ་ལ ་རྒྱག་གྱི ་ ཡོད། གང་ ལྟར་ དགོས ་པ ་
བྱྲེད་པ ་ལས་རྲེ་བ ་བརྒྱབ ་ན་ཡག་པ ་ ཡོད།

གོ ་ ལའྱི ་ཚ་དདོ་ཤུགས ་ཆྲེ ་ འཕྲེལ ་བཞྱིན་པའྱི ་ སྐབས ་
འདྱིར་ ལྷག ་པར་གཞོན་སྐྱྲེས ་ ཚོས ་མཉམ ་རུབ ་ཀྱིས ་
ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས་དང་སྤ ྲེལ ་རྲེས ་བྱྲེད་དགོས། 
གཞོན་སྐྱྲེས ་རྣམས་ནྱི་ ང་ ཚོའྱི ་རྲེ་ བ ་ཡྱི ན། དྲེང་སང་
གནམ་གཤྱི ས ་འགུར་ ལྡ ོག ་གྱི ་རྐྲེན་པས་ང་ཚོར་དཀའ་
ངལ ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི ་ སྐབས ་འདྱིར། ང་ ཚོས ་ དསུ ་
ཚོད་རྲེའུ ་མྱི ག ་བཟོས ་ཏ ྲེ་བསུྒར་བཅོས ་ཀྱི ་ཆྲེད་ད་ུཕན་
ཚུན་རམ་འདྲེགས་བྱྲེད་ དགོས། 

གོ ་ལ ་གཅྱིག ་ པུ ་ འདྱིྱིའྱི ་ སྒང་ ད་ུ འཚོ་ སྡ ོད་བྱྲེད་མཁན་
གྱི ་ འགྲོ ་ བ ་མྱི ་ ཡྱི ན་ པའྱི ་ཆ་ ནས ་ ང་ ཚོས ་ ངྲེས ་ པར་
བདྲེ་སྐྱྱིད་ངང་མཉམ ་གནས་བྱྲེད་ རུྒྱར་ འབད་བརོན་
བྱྲེད་ དགོས། གནམ་གཤས་འགུར་ ལྡ ོག ་གྱི ་ ཉ ྲེན་ཁའྱི ་
རྒྱལ ་ཁབ ་ཀྱི ་ས ་མཚམས་ ཡོད་པའྱི ་ ལུང་པ ་གཅྱི ག ་
གྱི ་ ནང་ཙམ ་མྱི ན་ པར་ང་ ཚོ ་ཚང་མར་ཤུགས ་རྐྲེན་
ཐྲེབས ་ཀྱི ་ ཡོད། ང་ ཚོས ་ངྲེས ་པར་རང་བུྱང་ཁམས་
དང་ ། ང་ཚོའྱི ་ཁྱྱིམ ་གཞྱི ་གཅྱིག ་ པུ ་ སྟ ྲེ་ གོ ་ལ ་འདྱི་ ཉྱིད་
སུང་སྐྱོབ ་བྱྲེད་ དགོས། ཞྲེས ་འཁོད་ ཡོད།། 
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ཆབ་སྱིད། བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་བཅས་ཁུལ་ད ྲེར་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེ་
ཤོས་སུ་བརྱི ་སལོ་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་དབང་བསུྒར་བྱྲེད་མཁན་
མྱི ་རྱིགས་གཞན་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་རྱིམ་བུྱང་དང་
བདོ་དབར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབ ྲེལ་ལམ་ཚུགས་ཏྲེ། དསུ་ཡུན་
ཕལ་ཆྲེ་བ་ཕན་ཚུན་མཛའ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱིས་དང་ཐགོ་ཨུ་ར་ུསུ་ལ་དཔྲེ་བལྟས་

ནས་མྱི ་རྱིགས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། སྱིད་དབང་བཙུགས་པའྱི་ཉྱིན་ཤས་གོང་ཆབ་
སྱིད་གྲསོ་མོལ་ཚོགས་འད་ུནས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའྱི་
ཐུན་མོང་ར་འཛྱིན་ད་ུམྱི ་རྱིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་ལམ་
སལོ་གཏན་འཁྲེལ་བྱས་ཤྱིང་། ༡༩༤༩།༡༠།༡ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའྱི་མཛད་སྒའོྱི་སྟ ྲེང་
བདོ་བཅྱིངས་འགྲལོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཟྲེར་བའྱི་གསལ་བསྒགས་
བྱས་པ་དང་། མད་ོཁམས་ཀྱི་ས་སྡ ྲེ་ཁག་ཅྱིག་བཙན་བཟུང་
བྱས་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་མདརོ་དག་
རལོ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་ཀྱི་གཙོ་ཤུགས་དམག་དཔུང་ཕམ་ཉ ྲེས་
བཏང་རྲེས། ༡༩༥༡ ལོར་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་
བཙན་འགྲེལ་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ཐྲེངས་དང་པརོ་རྒྱ་
ནག་གྱི ་དབང་བསུྒར་འགོ་བཅུག་ཡོད།

༄༅། །དྲེ་རྱིང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སར་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་བཙན་གནནོ་ལ་ང་ོརལོ་བྱས་
ཏྲེ་མྱི ་ལོ་དུག་ཅུ་རྲེ་གསུམ་འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱི ན་ལ། ས་
བྱྱི་ཞྱི་རལོ་ཆྲེན་མོ་སྟ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་གྲེན་
ལངས་བུྱང་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༤ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོའང་ཡྱིན་པས། 
བདོ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་

དརོ་བའྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་མ་ངན་རྲེས་དན་དང༌། 
ད་ལྟའང་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྤུན་ཟླ་
རྣམ་པར་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ཁྱད་
པར་གངས་ལྗངོས་ཆོས་ལྡན་སྐྱྲེ་འགྲ་ོརྣམས། །ནག་ཕགོས་
ཀླ་ཀླའོྱི་དཔུང་གྱིས་བརྲེ་མྲེད་ད།ུ །ངན་དགུས་འཇམོས་པའྱི་
ཁྲག་དང་མཆྱི་མའྱི་རུྒྱན། །མུར་ད་ུཆོད་པའྱི་ཐུགས་རྲེ་མཐུ་
དཔུང་བསྐྱྲེད། །ཅྲེས་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་
འདྲེབས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བུྱང་འཕྲེལ་ལོ་རུྒྱས་ནང་། ཆོས་རྒྱལ་
མྲེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་སྐབས་སུ་མངའ་ཐང་རྲེར་སོན་གྱི་
བུྱང་རབས་ཡོད་པ་དང་། བདོ་སྱིལ་བུའྱི་རྲེས་སུའང་དབུས་
ཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡའྱི་ནང་ཧརོ་སོག་གྱི ་དག་ཤུགས་དང་། རྒྱ་ཡྱི ་

བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒ ྲེར་ལངས་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་ཐྲེངས་ ༦༣ པའྱི་མཛད་སྒརོ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་གྲསོ་
མཐུན་གྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྟ ྲེང་ལས་དནོ་མཉམ་སུྒབ་ཀྱི་མཐུན་
ལམ་ཡོད་རུ་གནང་ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བདོ་འབྱརོ་རྒྱ་
དམག་གྱིས་དབང་ཤྲེད་བརྙས་གཙྲེར་ཁོ་ནས་མཉམ་གནས་
ཀྱི་གཞྱི་ར ྲེན་བཤྱིག་པར་བར ྲེན། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་
མྱི ་བརྒྱད་ཁྲྱི་ཙམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུམྱི ་ཕ ྲེབས་ཀ་མྲེད་བུྱང་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ ༡༩༥༦ ལོ་ནས་མད་ོཁམས་
གཉྱིས་སུ་དམངས་གཙོ་བཅསོ་བསུྒར་གྱི་ལས་
འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཏྲེ། དག་པའོྱི་ཐགོ་ནས་
དགོན་པ་གཏརོ་བཤྱིག་དང་། བླ་གྲྲྭ་འཇུ་བཟུང་
བྱས་ཡོད་ནའང་། མྱི ་རྱིགས་གནད་དནོ་ལ་
ལངས་ཕགོས་ཁ་གསལ་བཟུང་མྲེད། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༨ ལོར་ཨ་མད་ོཡ་ཙྱི ་ས་གནས་ཀྱི་བདོ་
རྱིགས་དང་ཟ་ལར་གྱི་དག་རལོ་དནོ་རྐྲེན་བུྱང་
བ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ཏྲེ། མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གྱིས་མྱི ་
རྱིགས་གནད་དནོ་གྱི་དནོ་དངསོ་ནྱི་གྲལ་རྱིམ་གྱི་
གནད་དནོ་ཡྱི ན་ཞྲེས་མཛུབ་སྟནོ་བྱས་པར་བར ྲེན། 
བདོ་ས་ཡོངས་སུ་ད ྲེར་མཐུད་པའྱི་ང་ོལོག་ཟྱིང་

འཁུྲག་ཞདོ་འཇགས་དང་། རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ་སོགས་
དག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ལྟ་བུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རུྒྱན་
ཆད་མྲེད་པར་སྤ ྲེལ་འབས་སུ། བདོ་རྱིགས་འབུམ་ ༡༢ ལྷག་
དསུ་མྱིན་རྐྲེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང་། དགོན་པ་དུག་སྟངོ་
ལྷག་གཏརོ་བཤྱིག་གྱིས་བདོ་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རྱིགས་རུྒྱད་ར་
གཏརོ་གྱི་སྱིད་ཇུས་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།

ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཅོས་
བསུྒར་སྒ་ོའབྱྲེད་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་སྦྲགས། རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་བཞྱི་པ་
དང་། མྱི ་རྱིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཁྱབ་
བསྒགས་དང་། བདོ་རྱིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་དང་། རང་སྐྱངོ་
རངོ་སོ་སོ་ནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་སལོ་ཡྱིག་དང་། ཁྲེར་སྤདོ་སལོ་
ཡྱི ག་ཇྱི་སྙ ྲེད་ཅྱིག་ཁྱབ་བསྒགས་བྱས་ཏྲེ། དགོན་པ་ཉམས་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

གསོ་དང་། གྲྲྭ་བཙུན་གྱི་སླབོ་གཉ ྲེར་སརླ་གསོ། མྱི ་རྱིགས་
སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་གསོ་ཁྱབ་གདལ། མྱི ་རྱིགས་ལས་བྱྲེད་སྐྱྲེད་
སྱིང་།  ས་ཞྱིང་འགན་གཙང་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་
གུ་ཡངས་སྱིད་ཇུས་ལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་ར ྲེན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འགན་སུང་གང་ཙམ་བྱྲེད་ཐུབ་ཡོད་ཅྱིང་། རྒྱ་གར་
ནས་གཟྱིགས་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་སྔ་
རྲེས་མངགས་གཏངོ་དང་། བདོ་ཕྱི་ནང་དབར་གཉ ྲེན་འཕད་
འགྲ་ོའངོ་སྒ་ོཕྲེས་ཏ ྲེ་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་བའྱི་རྲེ་བ་
ཅུང་ཟད་མངནོ་ཡོད། 

ཡྱི ན་ནའང་། ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་སོགས་བསམ་བླ་ོ གུ་ཡངས་
འཛྱིན་མཁན་སྱིད་སྟ ྲེགས་ལས་ཕབ་པ་དང་། ༸ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་པ་གླ་ོབུར་ད་ུགཞྱིས་ཀ་རྲེར་དགོངས་པ་
རགོས་པ།  ལྷ་སར་བདོ་མྱིའྱི་ཞྱི་བའྱི་རམ་སྟནོ་ཁྲམོ་སྐརོ་ལ་
དག་པའོྱི་ཁྲྱིམས་གཞྱི་བསྡམས་པ་དང་། པྲེ་ཅྱིང་ད་ུདུག་བཞྱི་
སླབོ་ཕུག་གྱི ་དམངས་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་དག་གནནོ། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་དང་། རྒྱ་གཞུང་དབར་ཞྱི་མོལ་གྱི་
འབ ྲེལ་ལམ་ཆད་པ་སོགས་རུྒྱ་རྐྲེན་ད་ུམར་བར ྲེན། ལོ་རབས་
དགུ་བཅུ་ནས་བཟུང་བདོ་ཁུལ་འཛུགས་སུྐན་ལ་བསྙད་ད ྲེ་རྒྱ་
རྱིགས་མྱི ་འབརོ་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་བ་དང་། 
གཞྱི་རྱིམ་ཏང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་རྒྱ་བསྐྱྲེད་ལ་བར ྲེན་ནས་རྱིམ་
པ་སོ་སོའྱི་སྱིད་གཞུང་རྣམས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་ལས་བྱྲེད་གསར་
འཇུག་སྤར་སྣནོ། འསོ་འགན་སླབོ་གསོའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་
བར ྲེན་ནས་གྲྲྭ་བཙུན་གྱི་ཡོང་ཁུངས་བཙན་གཅོད། དགོན་
སྡ ྲེ་དམངས་གཙོ་ད་ོདམ་ཨུ་ལྷན་བཅསོ་སྒྱིག་བྱས་ཏྲེ་དགོན་
པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་དམར་ཤོག་གྱིས་སྟངས་འཛྱིན་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་
ར་ུབཏང་ཡོད་པ་དང་། 

ནབུ་ ཁུལ་གསར་སྤ ྲེལ་ཆྲེན་མོ་ཟྲེར་བའྱི་ལས་གཞྱི ་ལག་
བསྟར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། བདོ་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གྱི ་དབང་
བསུྒར་སྟབས་བདྲེ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་འཚོ་གནས་ལ་ཕན་པའྱི་
རྨང་གཞྱིའྱི་སྒྱིག་བཀདོ་འཛུགས་སུྐན་དང་། བདོ་ཀྱི་ཐནོ་
ཁུངས་སྔགོ་འདནོ། སྐད་གཉྱིས་སླབོ་གསོའྱི་དམྱིགས་ཚད་
གཏན་འབྲེབས་བརུྒྱད་ནས་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཁྱབ་སྤ ྲེལ། བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་རུྒྱན་ལྡན་སྒྱིག་སལོ་ལ་ལྟསོ་མྲེད་ཀྱི་སྒ་ོ
ནས་དགོན་སྡ ྲེ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་
དབང་བསུྒར་སྟངས་འཛྱིན་བདྲེ་སླད། སུྤལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་

ངསོ་འཛྱིན་གྱི་དབང་ཆ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་བསྡུས་བྱས་
པའྱི་སྱིད་ཇུས་ད ྲེ་དག་གྱི ་མཇུག་འབས་ནྱི་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་
ཁམས་ཡོངས་སུ་ས་བྱྱི་ཞྱི་རལོ་ཆྲེན་མོའྱི་ལས་འགུལ་བུྱང་
བ་དང་། བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐབས་གཉྱིས་པའང་ ༢༠༡༠ 
ལོ་ནས་མཚམས་ཆད་ཡོད།

ས་བྱྱི་ཞྱི་རལོ་ཆྲེན་མོར་དག་གནནོ་འགོ་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་ཕག་ད་ུ
མའྱི་ཚྲེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་། སྟངོ་ཕག་ད་ུམ་བཙོན་འཇུག་བྱས་
པ་མ་ཟད། དྲེའྱི་རྲེས་འབྲེལ་ད་ུབདོ་ས་ཡོངས་སུ་དག་དཔུང་
ཕནོ་ཆྲེ་འགྲྲེམས་འཇགོ་དང༌། བདོ་མྱིར་འགུྲལ་བཞུད་བཀག་
སྡམོ། སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི ་སླབོ་ཁྲྱིད་སྐད་ཡྱིག་རྒྱ་སྐད་ད་ུབསུྒར་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་བ་དང་། ཆོས་སྡ ྲེ་ཁག་ལ་རྒྱལ་གཅྲེས་
ཆོས་གཅྲེས་སོགས་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་
བར་བར ྲེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མྲེར་
སྲེག་གྱི ་ལས་འགུལ་བུྱང་སྟ ྲེ། ད་བར་བདོ་མྱི ་ ༡༥༦ ཙམ་
གྱིས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆྲེ་བདོ་ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགསོ་སོགས་ཀྱི་འབདོ་ཚྱིག་སྒགོ་
བཞྱིན་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་བླ་ོགཡྲེང་ཆྲེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི། བདོ་ནང་བདོ་པའྱི་
མྱི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་རྒྱ་
རྱིགས་སུ་སུྒར་ཐབས་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་ཡྱི ན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི ་བླ་ོའདནོ་པ་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་སྤདོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་
རང་སྐྱངོ་གྱི ་ལམ་སལོ་དརོ་ནས་མྱི ་རབས་གཉྱིས་པའྱི་མྱི ་
རྱིགས་སྱིད་ཇུས་ཟྲེར་བ་ལག་བསྟར་དགསོ་ལུགས་བསྒགས་
ཏྲེ། མྱི ་རྱིགས་ ༥༦ གྱི་འད་ུཤྲེས་ཇྲེ་ཆུང་ད་ུབཏང་སྟ ྲེ། ཀུྲང་
ཧ་ྭམྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོརགས་འད་ུཤྲེས་ཤུགས་ཆྲེར་གཏངོ་དགསོ་
པ་དང་། ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་མཐུན་འདསུ་གུྲབ་ཀྱི་སྱིད་
ཇུས་ལག་བསྟར་དགསོ་སྐརོ་དང་། དྲེ་ཡང་གྲངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་ལ་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གྱི ་སྱིད་ཇུས་ཕྱིར་བསྡུ་དང་། མྱི ་
རྱིགས་སོ་སོའྱི་སྤྱི་མང་རྣམས་འད ྲེས་སྡདོ་བསྲེས་སྡདོ། ལམ་
ལུགས་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་གཉ ྲེན་སྡ ྲེབ་དང་། བཙན་ཤྲེད་
ཀྱིས་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཁྱབ་སྤ ྲེལ། མྱི ་རྱིགས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཕྱིར་
བསྡུ ་སོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་འདགུ་པ་ད ྲེ་དག་ད་ཆ་
དངསོ་སུ་བདོ་ཁུལ་ད་ུལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༢༠༡༢ ལོར། རྒྱ་ནག་གྱི ་གྲངོ་གསྲེབ་ཀྱི་སླབོ་ཆུང་ཁག་ཟླ་
བསྒྱིལ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ང་ོརལོ་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ཤུགས་ཆྲེན་འབུྱང་བཞྱིན་པར་དམྱིགས་ཏྲེ། རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་སྱིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་སླབོ་ཆུང་ལོ་རྱིམ་དང་པ་ོནས་
གསུམ་པ་བར་གཏན་སྡདོ་མ་དགསོ་པའྱི་སྱིད་ཇུས་བཅསོ་
སྒྱིག་བྱས་ཡོད་ནའང་། ༢༠༡༥ ལོར་བརྡ་ཁྱབ་ཅྱིག་བཏང་
སྟ ྲེ། མྱི ་རྱིགས་སོ་སོའྱི་སླབོ་མ་སླབོ་གྲྲྭར་སླབོ་གཉ ྲེར་དང་། 
སླབོ་གྲྲྭར་འཚོ་སྡདོ། སླབོ་གྲྲྭར་འཚར་ལོངས་ཀྱི་དམྱིགས་
ཚད་བཟུང་སྟ ྲེ། ཞྱིབ་ཆའྱི་བྱྲེད་ཕགོས་རྣམས་གཏན་འབྲེབས་
ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རགས་རྱིས་བྱས་པ་ལྟར་
ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བདོ་ཁུལ་ཡོངས་སུ་སླབོ་ཕུག་སྤྱིའྱི་
བསྡམོས་འབརོ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ཙམ་ཞྱིག་གཏན་སྡདོ་སླབོ་
གྲྲྭའྱི་ནང་བཅུག་ཡོད་འདགུ

༢༠༢༡ ལོའྱི་ཟླ་ ༨ ནང་། རྒྱ་ནག་སླབོ་གསོ་ལས་ཁུངས་
ནས་སླབོ་ལོ་མ་སོན་པའྱི་བྱྱིས་པར་སྤྱི་སྤདོ་སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་
གསོ་ “༼བྱྱིས་སྐད་སྒ་མཚུངས།༽” འཆར་གཞྱི་ལག་
བསྟར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཅྱིག་སྤ ྲེལ་ཏ ྲེ། ལོ་ལྔ་ཚན་གྱི་འཆར་
གཞྱི་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རྱིང་། མྱི ་རྱིགས་ས་ཁུལ་དང་། ཞྱིང་
གྲངོ་ས་ཁུལ་གྱི་སླབོ་ལོ་མ་སོན་པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་གཞྱི་རའྱི་ཐགོ་ནས་སྤྱི་སྤདོ་སྐད་ཡྱིག་བརུྒྱད་ནས་བརྡ་
སྤདོ་ཀྱི་ནསུ་པ་ལྡན་ཐུབ་པ་དང་། འསོ་འགན་སླབོ་གསོའྱི་
དསུ་རྱིམ་གྱི་སླབོ་གཉ ྲེར་ལ་སྐད་ཡྱི ག་གྱི ་རྨང་གཞྱི་ལྲེགས་
པ་ོའདྱིང་དགསོ་པའྱི་བྱྲེད་ཐབས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་འདགུ

བདོ་ཀྱི་ཞྱིང་འབགོ་ས་ཁུལ་ད་ུབུ་བཅལོ་ཁང་གསར་བསུྐན་
དང་། གཏན་སྡདོ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་ལམ་ལུགས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་
ཏྲེ། སྔནོ་འགྲ་ོནས་མཐ་ོསླབོ་བར་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཁྱབ་སྤ ྲེལ་
བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ད ྲེས། བདོ་ཀྱི་བུ་ཕུག་རྣམས་ཕ་མྲེས་ཀྱི་ཆོས་
རྱིག་དང་ཁ་བལ་གཏངོ་རུྒྱར་ལོ་ལྔ་ཚན་གསུམ་བཞྱི་རྱིང་
མཇུག་འབས་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་འབུྱང་ཉ ྲེན་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་ད་ུབདོ་རྱིགས་རང་སྐྱངོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ལས་བྱྲེད་
གསར་འདྲེམས་བྱྲེད་སྐབས། བདོ་སྐད་ཡྱིག་གྱི ་རུྒྱགས་ཤོག་
མྲེད་པ་བཟསོ་ཏ ྲེ། རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱི ག་གྱིས་རུྒྱགས་ལྲེན་བྱྲེད་
བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གྱི ་སྱིད་ཇུས་འདྱི་དག་ཚང་མ་ཀུྲང་ཧྭ་མྱི ་རྱིགས་
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གཅྱིག་མཐུན་འདསུ་གུྲབ་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་ཟྲེར་བ་ད ྲེའྱི་དར་ཆའྱི་
འགོ་ནས་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་དང་། འདྱི་ལྟར། འཆར་གཞྱི་
ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་གཉ ྲེར་གྱི་གོ་སྐབས་
འཕགོ་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བཀལོ་སྤདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་
མྲེད་པ་བཟསོ་པ་ནྱི། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་དང་། མྱི ་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱངོ་
བཅའ་ཁྲྱིམས་སུ་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་གྱི ་
ཐབོ་ཐང་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པ་རྣམས་རབ་དབལ་བཏང་
བ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་ཁྲང་ཧ་
ར་ུཚོགས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་སྐད་ཡྱི ག་ཐནོ་ཁུངས་སུང་སྐྱབོ་
ཚོགས་ཆྲེན་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་དང་། མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གདདོ་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་
བསྒགས་གཏམ། སྤྱི་མང་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྒགས་གཏམ་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སོ་
སོས་མོས་མཐུན་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་
གསལ་བསྒགས་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བསྒགས་གཏམ་ཁག་
གྱི་ནང་དནོ་ལ་རྒྱལ་འགལ་བྱྲེད་པར་ཚམ་ཚོམ་འཛྲེམས་ཟནོ་
གང་ཡང་བྱྲེད་ཀྱི་མྲེད་པའང་གསལ་པ་ོཡྱི ན།

ང་ཚོས་ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་རྱིགས་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་གྱི ་ཡོད་ལ། ལོ་
རུྒྱས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་ཀུྲང་ཧའྭྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་བརྱི ་མཐངོ་
ཞུ་གྱི ་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོ་ད ྲེ་དག་དང་གཅྱིག་མཐུན་འདསུ་
གུྲབ་ཡྱི ན་པའྱི་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་ཐབས་མྲེད། ང་ཚོས་བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ནྱི་མྱི འུ་གདངུ་དུག་ལས་མཆྲེད་པར་འདདོ་ལ། བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་གཡུང་དུང་བནོ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་
རྐྲེན་གཏྱིང་ཟབ་ཐྲེབས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་ཀུྲང་ཧ་ྭམྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་
ལ་བརྱི ་བཀུར་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི། ར་ཁྲྱིམས་
ད ྲེའྱི་ནང་མྱི ་རྱིགས་འད་མཉམ་གྱི་ར་དནོ་གསལ་ཡོད་པ་
དང་། གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཐབོ་ཐང་གང་
འཚམ་ཞྱིག་འགན་ལྲེན་བྱས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱི ན་པ་
དང་། དྲེ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ། ར་ཁྲྱིམས་འགྲྲེལ་བརདོ་ཀྱི་དབང་
ཚད་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་
རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཁྱབ་སྤ ྲེལ་སླད། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་མྱི ་
རྱིགས་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་སླབོ་ཁྲྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་

རྣམས་བཀའ་བཏང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་འདགུ་པ་ནྱི་
རྒྱ་ནག་གྱི ་ར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སྙྱིང་དནོ་ལ་རྒྱབ་འགལ་གྱི་འགྲྲེལ་
ལོག་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞྲེན་གྱི་འད་ུཤྲེས་བསུྐན་འདདོ་
ཡོད་ཚྲེ། བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་དབར་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་སུ་གནས་ཏྲེ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲགོས་
དང་། མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་བུྱང་རབས་ལོ་རུྒྱས་
ལ་ངསོ་ལྲེན་ཐགོ  །བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཐྲེ་བའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཞན་
གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་འགན་ལྲེན་ཡོད་པའྱི་ར་ཁྲྱིམས་ལ་
བརྱི ་བཀུར་ཞུས་ཏྲེ། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརྱི ་མྲེད་རྡགོ་རོལ་དང་། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་
བརླགས་གཏངོ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་མཚམས་འཇགོ་ཡོ་བསང་བྱྲེད་
དགསོ་ཤྱིང་། བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་དབར་འཁནོ་འགྲས་
འབུྱང་གཞྱིའྱི་བསམ་སྤདོ་རྒྱང་ད་ུདརོ་ཏ ྲེ། བདོ་མྱིའྱི་ལུགས་
མཐུན་གྱི་དགསོ་འདནུ་ལ་བདག་སྤདོ་བྱྲེད་དགསོ། 

དྲེང་སང་བོད་ནང་ལྕགས་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་ད་བ། 
གནམ་ཐང་། ཆུ་མཛོད་སོགས་འཛུགས་སུྐན་དང་། རང་
བུྱང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་གསར་འཛུགས་ལ་ཁ་
གཡར་ནས་ཞྱིང་འབགོ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཡུལ་གཞན་ད་ུ
གཞྱིས་སྤ་ོབྱྲེད་ད་ུབཅུག་སྟ ྲེ་འཚོ་གནས་ཁརོ་ཡུག་བཙན་
བསུྒར་དང་། ཞྱིང་འབགོ་མང་ཚོགས་རྣམས་དབུལ་ཕངོས་
ལས་གྲལོ་བའྱི་ངལ་རལོ་ནསུ་ཤུགས་ཕྱིར་གཏངོ་གྱི ་མྱིང་
ཐོག་ནས་ཡུལ་གཞན་ད་ུསྤ་ོབཤུག་ལ་སྐུལ་འདྲེད། བདོ་
རྱིགས་སླབོ་མ་རྣམས་རྒྱ་ནང་གྱི ་ཁྲེ་ལས་སྡ ྲེ་ཁག་ཏུ་ལས་
ཞུགས་བཀདོ་སྒྱིག །མྱི ་རྱིགས་མཐུན་སྒྱིལ་དཔྲེ་བཟང་ཁྱྱིམ་
ཚང་ཞྲེས་བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉ ྲེན་སྡ ྲེབ་ལ་སྐུལ་སླངོ་སོགས་
བརུྒྱད་བདོ་རྱིགས་རྒྱ་བསུྒར་གྱི་གོམ་སྟབས་ཇྲེ་མགགོས་སུ་
གཏངོ་གྱི ་ཡོད་པ་དང་། སུྤལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ལ་ཐྲེ་ཇུས་དང་། 
དགོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་སྟངས་འཛྱིན། གྲྲྭ་བཙུན་གྱི་སླབོ་གཉ ྲེར་
ལ་ཚོད་འཛྱིན་དང་འགྲ་ོའངོ་ལ་དམ་བསྒགས་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཀུྲང་གོ་ཅན་ད་ུབསུྒར་བའྱི་སྱིད་
ཇུས་ཀྱི་དར་ཆའྱི་འགོ །སྔ་ལོར་ད་ལམ་ནས་ཆོས་འཆད་ཉན་
མྱི ་ཆོག་པའྱི་དམ་བསྒགས་དང་། བག་འགོ་དགོན་པའྱི་སྐུ་
བརྙན་དང་མ་ཎྱི་འཁརོ་ཁང་གཏརོ་བཅོམ། མཁར་དམར་

དགོན་པ་སྒ་ོརྒྱག་རུྒྱའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ། རམོ་པ་པ་ོ
སྒ་ོཤྲེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་དང་། དགྲེ་རན། 
སླབོ་ཕུག །ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་
གྱི ་གནས་ཚུལ་ཡང་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་
བཞྱིན་ད་ུརྒྱ་ནག་ནང་སར་བཞུགས་པའྱི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་། མཆོད་ར ྲེན་གཏརོ་བཤྱིག་དང་། དྲེ་
དག་གྱི ་བདོ་ལུགས་ཀྱི་བཀདོ་དབྱྱིབས་དང་། ལྡ ྲེབས་རྱིས། 
བདོ་ཡྱི ག་བཅས་པ་བསུྒར་བཅོས་བྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡང་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐནོ་ཡོད།

བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་ངསོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་
སྱིད་ཇུས་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་མ་འངོས་
གནས་བབ་སྐརོ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་བརུྒྱད་གཉྱིས་མོས་
ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྙ ྲེད་པའྱི་རྲེ་བ་འཆང་བཞྱིན་པ་དང་། 
ཡང་སྒསོ་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མྲེས་འཚྱིགས་མྲེར་གཏུགས་
ཀྱིས་ནརོ་འཁུྲལ་སྱིད་ཇུས་མཚམས་འཇགོ་ཡོ་བསང་ཡོང་
བའྱི་སྐུལ་འདྲེབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་རྲེ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་
ཡང་ཕན་ཚུན་འད་མཉམ་དང༌། བརྱི ་མཐངོ་མཛའ་མཐུན། 
བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན། རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་བརུྒྱད་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་བྱ་རུྒྱར་གྲ་སྒྱིག་ཨང་
བསར་ཡོད།

ང་ཚོ་ནྱི་བདོ་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོའྱི་རང་དབང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་
ཡྱི ན་སྟབས། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་གཙང་སྲེལ་མ་བུྱང་བར་
ད།ུ རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོར་གཏརོ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་འཕགོ་བཅོམ་གྱི་གདགུ་རུབ་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་
བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་དངསོ་དནོ་རྣམས་སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་
རང་རྱིགས་གཞོན་སྐྱྲེས་གཙོས་པའྱི་བདོ་དནོ་དང་བླངས་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་བརུྒྱད་རང་དབང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི ་
གྲསོ་ཚོགས་དང་། སྱིད་གཞུང་། བླ་ོའདནོ་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་། 
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་བཅས་པར་འདནོ་འབུལ་ཞུས་
ཏྲེ། གུྲབ་འབས་ནསུ་ལྡན་འབུྱང་བའྱི་ཐབས་ཚུལ་མཐའ་དག་
ལ་འབད་འབུངས་བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

རྒྱ་ ག ཞུང་ གྱི ས ་ གདུག ་ རུབ ་ སྱིད་ ཇུས ་ ཇྱི ་ ལྟར་ རོད་
ནའང་། གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པས་རང་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ཆོས་རྱིག་དང་། སྐད་ཡྱིག །ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་
གཅྲེས་ཉར་དང་། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ཐགོ་བླ་ོསྟབོས་འགུར་
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མྲེད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ལྲེན་བཞྱིན་པ་ནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྲེམས་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ར ྲེན་གཙོ་བ་ོད ྲེ་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཁངོ་རྣམ་
པས་འགན་ཁུར་བཞྲེས་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་ནྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ལྷན་
སྐྱྲེས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི ་ར་ཁྲྱིམས་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན་པར་བར ྲེན། སྙྱིང་སྟབོས་འགུར་མྲེད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཅྲེས་ཉར་གྱི་ཐབོ་ཐང་
བརནོ་ལྲེན་ཐགོ་འབད་འབུངས་རུྒྱན་བསྱིངས་གནང་གལ་
དང་། བྱྲེས་འབྱརོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་
ངསོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཅྲེས་ཉར་
ཐད་ཁུར་བརནོ་སྔར་ལྷག་སྐྱྲེད་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།

བདོ་མྱི ་རྣམས་གཞན་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་གྱི་ལོ་ང་ོའདྱི་དག་
རྱིང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་དབུ་ཁྲྱིད་ལམ་སྟནོ་འགོ །སྒྱིག་འཛུགས་ནསུ་ལྡན་དང་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གུྲབ་འབས་འབུར་ཐནོ་བུྱང་ཡོད་པ་
ཚང་མའྱི་དན་ཡུལ་ད་ུཉར་རོགས་ཞུ།

འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ལྷག་རྱིང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་མགོན་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དབུས་
སའྱི་གཞུང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་མཛའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རྣམས་པར་གོ་སྐབས་འདྱི་
བརུྒྱད་སྙྱིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་ཞུ་གྱི ་ ཡོད།  
ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཉ ྲེ་ལམ་དམྱིགས་བསལ་བདོ་དནོ་འབ ྲེལ་

མཐུད་པ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
ང་ཚོར་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་
ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ངསོ་འཛྱིན་དང་། དྲེ་བརུྒྱད་ནས་
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་སླད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་
ལ་གདྲེང་འཇགོ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའྱི་རྲེ་བ་འཆང་བཞྱིན་
ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་ད་ུརྒྱལ་ཚོགས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མྲེ ་ཤལ་བྷའྲེ་ཆྱི ་ལཊ་མཆོག་ (Michelle 
Bachelet) ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཤྱིན་ཅང་སོགས་ས་གནས་ཁག་
ཅྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕ ྲེབས་འཆར་བསྒྱིགས་འདགུ་པར། 
བདོ་ཁུལ་དའུང་ངྲེས་ཕ ྲེབས་གནང་ཐབས་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

རང་ལོ་ ༢༦ ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་ཀྱི་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཚྲེ་
དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་ལྷ་སར་
རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་གུར་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐནོ་འདགུ་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་
དམ་དག་བཙན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཁོང་འདས་གསོན་ཇྱི་
ཆགས་དང་། དྲེ་མྱི ན་གྱི་གནས་ཚུལ་རག་སོན་མ་བུྱང་། 
ང་ཚོས་གཞོན་སྐྱྲེས་འདྱིར་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྲེའྱི་རྲེས་
འཛྱིན་གཡྲེལ་མྲེད་གནང་བའྱི་སྐྱབས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། བདོ་
དང་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཉན་འཕང་གྱི ་དསུ་སྐབས་
འདྱིར། ལྷག་བསམ་ཅན་གཅྱིག་གྱི ་ཚྲེ་སགོ་ཤོར་བ་ཡྱི ན་ན་
བདོ་སྤྱི་པར་གསབ་ཐབས་མྲེད་པའྱི་གངོ་གུན་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་

སྟབས། རང་ཅག་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཚྲེ་སགོ་ལ་གཅྲེས་སྤས་ཀྱི་
སྒ་ོནས་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནསུ་རལ་ཡོངས་རགོས་བདོ་བསྟན་སྱིད་མྱི ་
རྱིགས་ལ་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདྲེགས་ཐད་ལྲེགས་སྐྱྲེས་འབུལ་
ཐུབ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་གྱི ་དསུ་དན་འདྱི་ཡང་ཡུཀ་རྲེན་ལ་བཙན་འཛུལ་
ལས་བུྱང་བའྱི་གཡུལ་འཁུྲག་གྱི ་སྨག་རུམ་སྟགུ་པའོྱི་འགོ་
ནས་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། གཡུལ་ཟྱིང་ད ྲེའྱི་དབང་
གྱིས་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་པ་རྣམས་ལ་མ་ངན་རྲེས་དན་
དང་། རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་དང་། བཙན་བྱལོ་ད་ུགར་
བའྱི་ཡུཀ་རྲེན་གྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་རང་བུྱང་གྱི ་
ནད་ཡམས་འབུྱང་འཁུྲག་དང་། མྱིས་བཟསོ་པའྱི་གཡུལ་
ཟྱིང་གྱི ་དཀའ་ཉ ྲེན་འདྱི་རྱིགས་གང་མགགོས་སངས་ནས། 
འགྲ་ོབ་མྱི ་རྣམས་ཞྱི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་དང་། བྱམས་བརྲེ་བདྲེ་
སྐྱྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པའྱི་གསོལ་འདྲེབས་
སྨནོ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་བརན་ཅྱིང་། ཐུགས་བཞྲེད་ལྷུ ན་
གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་
བའྱི་སྨནོ་འདནུ་བཅས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༣ ཚྲེས་ ༡༠ ལ། །

ཀྱི་དནོ་ད་ུར་ཆྲེའྱི་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྲེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཡོངས་
ཀྱི་སྙྱིང་སྟབོས་དང་ཆོད་སྲེམས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྲེས་དན་གྱིས་གུས་འདདུ་དང་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་འགོ་ཏུ་མནར་གཅདོ་
མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༄༅། །དྲེ་རྱིང་གྱི ་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགྲ་བ་ོརྒྱ་དམར་གྱིས་བདོ་ཡུལ་བཙན་
བཟུང་དང་། བདོ་མྱིར་མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་དག་གནནོ་
བྱས་པར་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མྱི ་སྲེར་སྐྱ་ཁྲྱི་ཕག་བརལ་བས་
མ་བགྲསོ་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི་སྒ་ོནས་ཞྱི་བའྱི་སྒ ྲེར་
ལངས་བྱས་ཏྲེ་མྱི ་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༦༣ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་གྱི་
ཉྱིན་མོ་དང་། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་གཅྲེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའྱི་ཉྱིན་
མོ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་བར་བདོ་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་

བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒ ྲེར་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐྲེངས་ ༦༣ པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

དྲེ་ཡང་ཐགོ་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ཟྲེར་བ་གསར་ད་ུབཙུགས་
མ་ཐག་ནས་བདོ་ནང་དག་པའོྱི་དམག་དཔུང་བཙན་འཛུལ་
གྱི་འགོ་བརམས་ཤྱིང་། བདོ་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགྲལོ་ཟྲེར་
བ་བསྒགས་ཏྲེ་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་བདོ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་ཡོངས་སུ་བརྱི ་མྲེད་ཀྱིས་དག་པསོ་བཙན་
བཟུང་བྱས་ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟྲེར་བ་བཙན་དབང་གྱི ་འགོ་འཇགོ་དགསོ་
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བུྱང་བ་མ་ཟད། རྱིམ་པས་རྒྱ་གཞུང་དབང་འཛྱིན་པས་
གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་རྱིས་མྲེད་ཀྱིས་དམངས་གཙོ་
བཅོས་བསུྒར་ཟྲེར་བ་སོགས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མྱི ་འཚམས་པའྱི་སྱིད་བུྱས་བཙན་འགྲེལ་ལག་བསྟར་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་ལ་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་རོལ་དང་། 
བདོ་མྱི ་དམར་གསོད་དང་སུན་གཙྲེར་ཚད་མྲེད་བཏང་ཞྱིང་། 
ལྷག་པར་ད་ུ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པའོྱི་སྐུ་ཕྱྭར་བསྡ་ོ
བའྱི་བྱ་ངན་བརམ་རྱིས་བྱས་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ 
ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་
ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ང་ོརལོ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་དགསོ་བུྱང་
ཡོད། མྱི ་མང་སྒ ྲེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ད ྲེ་ནས་བཟུང་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ནས་མ ་སྐུལ ་
དྭངས་བླངས་ཐོག་རྒྱ་
ནག་དམར་པའོྱི་གཞུང་
གྱིས ་བ ོད་མྱི ་རྱི གས ་
དང་བཅས་པ་ར་མྲེད་
གཏོང་ རུྒྱའྱི ་ གདུག ་
རུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་
ལ་ཞྱི ་བའྱི་ང་ོརལོ་སྣ་
ཚོགས་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་
པར་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་ཡོད། 

འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོབཅུ་
ཕག་དུག་ལྷག་རྱིང་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཟྱིང་འཁུྲག་ལྷྱིང་འཇགས་དང་། 
དམངས་གཙོའྱི་བཅསོ་བསུྒར། གྲལ་རྱིམ་འཐབ་རདོ། མྱི ་
དམངས་སྤྱི་ཁང་། རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ། དམག་ཁྲྱིམས་
བསྡམས་པ་ཟྲེར་བ་སོགས་བརུྒྱད་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་བརལ་བ་
དསུ་མྱིན་རྐྲེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང་། དགོན་སྡ ྲེ་སྟངོ་ཕག་
མང་པ་ོར་གཏརོ་གྱིས་མཚོན་བདོ་ཀྱི་སྣདོ་བཅུད་རྣམས་
གཏརོ་བཅོམ་འཕགོ་གསུམ་ཡ་ང་བ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། 
སྐད་ཡྱིག་སོགས་ར་མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའྱི་བུྱས་ངན་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་
པར་བཤམས་ཏྲེ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་པ་ོབདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་ཚུན་ཆད་བཙན་འཕགོ་
བྱས་ཏྲེ་གདགུ་རུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་འགོ་དམལ་བ་མྱི ་
ཡུལ་ལ་འཕསོ་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་སྦངོ་དང་མནར་གཅོད་ཚད་

མྲེད་བཏང་བ་མ་ཟད་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུསུྒར་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགུར་ཡོད། 

བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་
དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་གདགུ་རུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་ད ྲེ་དག་
ལ་འདདོ་མོས་མྲེད་ཅྱིང་། ཞྱི་བའྱི་ང་ོརལོ་གྱི་ལས་འགུལ་
གཅྱིག་རྲེས་གཉྱིས་མཐུད་ད་ུསྤ ྲེལ་དགསོ་བུྱང་བ་དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་
ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་བར་རྒྱ་གཞུང་ནས་དག་པའོྱི་དཔུང་དམག་
གྱིས་གོ་མཚོན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་ཡ་ང་སྙྱིང་རྲེ་སྤུ ་ཙམ་མྲེད་

པའྱི་ཚབས་ཆྲེའྱི་རྡངུ་རྡ ྲེག་འགོ་རང་རྱིགས་སྲེར་སྐྱ་ཕ་ོམོ་
བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་དང་། སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོ
གར་སོང་ཆ་མྲེད། འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀྱིས་
མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་ཡོད། ལྷག་པར་ད་ུཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ལོར་གྲྲྭ་བཀྲ་བྷ ྲེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ 
ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་གཞས་པ་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུས་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་
ལའྱི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གྱིས་རང་ལུས་མྲེར་
བསྲེགས་བཏང་ཡོད། ད་བར་བདོ་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༦ གྱིས་
རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་བཏང་སྟ ྲེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་བདོ་
ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགསོ། བདོ་མྱིར་རང་དབང་དགསོ་པ་
སོགས་དགོས་འདནུ་བཏནོ་ཅྱིང་ད ྲེ་སྔནོ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུྱང་
མངོ་མྲེད་པའྱི་བླསོ་གཏངོ་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་
གཞུང་གྱི ་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་

ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྱ་རུྒྱ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ། བདོ་ནང་གྱི ་དངསོ་ཡོད་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་རྣམས་རུན་སྒྱིག་འཁྱགོ་བཤད་ཁོ་ནས་
རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་འགྲེབས་སུང་བྱས་ཏྲེ་དྱིལ་བསྒགས་གང་བུྱང་བྱྲེད་
བཞྱིན་ཡོད།  

དྲེང་གྱི ་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་དམར་པའོྱི་རྱིང་
ལུགས་དྱིལ་བསྒགས་དང་བསམ་བླ་ོགཅུན་སྡམོ་གྱི་ལས་
ཀའྱི་ནསུ་ཤུགས་འཕར་མ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྲེ། དབང་ཆ་
གཅྱིག་སྡུད་ཀྱི་འགན་དབང་ལ་འགགོ་རྐྲེན་མྱི ་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་
དྲྭ་རྒྱའྱི་སྟངས་འཛྱིན་གྱི་ལྟ་སུང་ནན་པ་ོདང་། ཚད་མཐའོྱི་

འཕུལ་རྱིགས་ལ་སྔར་
ལྷག་མ་འཇགོ་བྱས་ཏྲེ། 
རྒྱ་ནག་ནང་དྲྭ་རྒྱའྱི ་
བཀལོ་སྤདོ་རང་དབང་
ལ་ཕགོས་ཡོངས་ནས་
སྟངས་འཛྱིན་དང་། མྱི ་
མང་གྱི ་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་ལ ་ སྔར་ལས ་
སྡུག་པའྱི་བཀག་སྡམོ། 
དྲེ་བཞྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་
ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོ
ཁག་ལ་དམ་དག་གྱི ་
སྱིད་བུྱས་ལག་བསྟར་

བྱྲེད་པ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཚད་མཐའོྱི་འཕུལ་རྱིགས་དྲེ་དག་
གྱི ་ལམ་ནས་བདོ་གཙོས་པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་
ཀྱི་མྱི ་མང་གྱི་སྲེམས་ཁམས་དང་འགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་
ལྡབ་འགུར་གྱིས་དམ་དག་ལག་བསྟར་དང་། ཆྲེད་མངགས་
སྟངས་འཛྱིན་གྱིས་ལྟ་རགོ་ནན་པ་ོབྱས་ཏྲེ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་
རའྱི་རང་དབང་ཡྲེ ་ནས་མྲེད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་འགུར་
བཞྱིན་ཡོད། 

བདོ་ནང་བསམ་བླའོྱི་སླབོ་གསོ་དང་། སྐད་གཉྱིས་ཤྲེས་ཡོན་
སླབོ་གསོ་ཟྲེར་བའྱི་སྱིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤྱིང་། བདོ་
ཕུག་འབུམ་ཕག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྲྱིད་ད ྲེ་ཁྱྱིམ་མྱི ་དང་
འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡྱི ག་ཁོ་ནའྱི་ཐགོ་
སླབོ་ཁྲྱིད་བྱས་ཏྲེ་བདོ་ཕུག་རྣམས་རྒྱ་མྱིའྱི་ང་ོབརོ་བསུྒར་རུྒྱ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒ ྲེར་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཆྲེད་མངགས་སྒ་ོརྒྱག་
བཅུགས་ཏྲེ། དམར་པའོྱི་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བུྱས་དང་རྒྱ་གཞུང་
གྱི ་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོའྱི་གཏམ་བཤད་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཟུར་ད་ུསྤད་ད ྲེ་
མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་རུྒྱད་འཛྱིན་བྱྲེད་
མཁན་མྲེད་པ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་སྐད་
ཡྱི ག་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ལམ་ཐབོ་རུྒྱ་མྲེད་པའྱི་སྱིད་
བུྱས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། 

རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡྱི ན་ཚུལ་བརདོ་བཞྱིན་
ཡོད་ཀང་དནོ་ད་ུབདོ་ཀྱི་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་ནང་ད་ོདམ་ཨུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་ཟྲེར་བ་སོགས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཕགོས་
ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོརྣམས་ལ་ད་ོདམ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
བཀའ་ར་ཨང་ལྔ་པ་ཟྲེར་བ་གསལ་བསྒགས་ཀྱིས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཕགོས་ལ་
དམ་དག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་
ད ྲེབ་ཟྲེར་བའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་སུྤལ་སྐུ་
གྲངས་ ༣༥༨ ངསོ་ལྲེན་ཞུས་ཚུལ་སོགས་བཀདོ་ཡོད། དྲེ་
ནྱི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཡང་སྱིད་
རད་འཚོལ་ལམ་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་ཕྱིན་
པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་རང་ལོ་ ༡༨ མ་སོན་པར་གྲྲྭ་བཙུན་ད་ུ
འཛུལ་ཞུགས་མྱི ་ཆོག་པ་བཟསོ་པ་དང་། དགོན་པའྱི་འད་ུ
ཁང་ནང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གྱི ་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོའྱི་འད་པར་གཤོམ་
དགསོ་པ། ལྷག་པར་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཀུྲང་གོ་ཅན་
ད་ུབསུྒར་དགསོ་པའྱི་བྱྲེད་སྒ་ོམང་པ་ོསྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་སོགས་
ནྱི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་དམ་དག་བྱས་ཤྱིང་། བདོ་ཀྱི་
ཐུན་མྱི ན་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ལག་ལྲེན་རྣམས་རྱིས་མྲེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱ་ཐུབ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ཁམས་
བག་མགོ་ར་ུདགའ་ལྡན་རབ་བརན་རྣམ་རྒྱལ་གླྱིང་དགོན་
པའྱི་ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུྲ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཅན་
ཞྱིག་དང་། རྲེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན། མ་ཎྱི་
དངུ་འཁརོ། སླབོ་གྲྲྭ་བཅས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། སླར་ཡང་རྙྱིང་མ་ཆ་ནང་དགོན་གྱི་གུ་རའུྱི་སྐུ ་བརྙན་
ཐོག་བརྲེགས་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་ཀང་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
ཡོད། དསུ་སྐབས་ད ྲེར་བག་མགོ་དགནོ་པའྱི་མཁན་པ་ོདཔའ་
དགའ་སོགས་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

སོགས་བྱས་པ་ད ྲེ་དག་གྱིས་ནང་པའྱི་རྲེས་འཇུག་མང་པའོྱི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་བ་མ་ཟད། གདགུ་
རུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་ད ྲེ་དག་རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ་ཟྲེར་
བའྱི་ང་ོབ་ོབསྐྱར་སླགོ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༦ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་རམོ་
པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྒ་ོཤྲེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་
བདྲེ་འཇགས་མྱི ་སྣས་ཁྲྱིན་ཏུའུ་གྲངོ་ཁྱྲེར་ནས་འཛྱིན་བཟུང་
བཙན་ཁྲྱིད་བྱས་ཏྲེ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་རྱིང་གར་ཡོད་ཆ་མྲེད་
ད་ུགུར་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ལྷ་སར་རྒྱ་
གཞུང་གྱི ་ཁྲྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་བཏང་
བའྱི་ཉ ྲེས་བཙུགས་འགོ་ལོ་བཅུ་རྱིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད། ཁོང་ལ་གླ ་ོནད་ཡོད་པ་དང་བཙོན་ཁང་
ད་ུམཐུན་རྐྲེན་ཞན་པའྱི་ཐགོ་ཉ ྲེས་རྡངུ་བཏང་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་
ད་ལྟའྱི་གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་བབ་ཇྲེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། དྲེ་
བཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཉ ྲེས་མྲེད་འཛྱིན་བཟུང་བཙན་ཁྲྱིད་བྱས་
པའྱི་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་
མ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་དསུ་ད་ལྟའང་གར་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆ་མྱི ་
འཚལ་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉ ྲེས་མྱིང་བཀལ་ཏྲེ་
བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྣམས་མགགོས་
ནས་མུར་ད་ུགླདོ་འགྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བཙན་གནནོ་འགོ་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་
དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱིསྱིན། ནང་སོག་བཅས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཆོས་དད་
རང་དབང་བཅས་ལ་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
གཙོས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
ད་ོཁུར་ཆྲེ་བཞྲེས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྱི་བ་དང་། གླ ྲེང་
སླངོ་བྱས་ཏྲེ་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་
བྱ་དགསོ། 

མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀྱི་ཡུལ་འདྱིར་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་། ས་
ཁམས། མྱི ་རྱིགས། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག  ཡུལ་སལོ་
གོམས་གཤྱིས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཐད་ནས་ཡོངས་སུ་
ཐ་དད་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཉྱིད། 
ད་ཆ་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་རྒྱ་སྐྱྲེད་རྱིང་ལུགས་འགོ་ཏུ་ཚུད་ནས་མྱི ་
ལོ་བདནུ་ཅུ་བརལ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། དྲེང་གྱི ་འཛམ་གླྱིང་

སྤྱིའྱི་གནས་སྟངས་མང་པརོ་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང་། 
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་བཞྲེད་
དང་། བོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབྲེབས་བྱས་པའྱི་གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་
དགོངས་དནོ་བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་བར་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་
འགོ་ཁྲྱིད་ཚོར་གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ད ྲེ་སླར་ཡང་ནན་སྐུལ་
བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། 

བདོ་ཀྱི་བདྲེན་དནོ་འཐབ་རདོ་ལ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གྱི ་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་འབྲེལ་མྱི ན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག མྱི ་སྒ ྲེར་བཅས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་
ཤྲེས་ཡོན་ཅན་དང་མང་གཙོ་དནོ་གཉ ྲེར་ཅན། དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་
ནག་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་གཟུར་གནས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་
མང་པསོ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརདོ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ཁྲྱིམས་ཡྱི ག་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་དང་། ཡུ་རོབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་གྲསོ་ཚོགས་དང་། ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས། 
རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བཅས་སུ་བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཐགོ་གྱི ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆྲེ་ཞྱིག་ཏུ་འགུར་བཞྱིན་པར་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དགའ་སྤབོས་སྐྱྲེ་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད་
ཅྱིང་། རང་ཅག་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ལྲེགས་ཉ ྲེས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་
ཀྱི་རྣམ་དཔྱདོ་རལ་ད་ུབཏནོ་ནས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་བཞྲེད་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སྒྱིལ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་
ཆྲེད་ནསུ་པ་གང་ཡོད་བཏནོ་ཏ ྲེ། བདོ་བསྟན་སྱིད་ཆྲེད་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་དང་འགན་ཁུར་སྔར་ལྷག་ཡོང་བའྱི་ལྷག་
བསམ་དང་སྲེམས་ཤུགས་ཀྱི་ནསུ་པ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཡོང་ཐབས་
བྱ་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཛད་འཁུར་བཞྲེས་ཟྱིན་པའྱི་རྲེས། 
ཐགོ་མར་མང་ཚོགས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕ ྲེབས་རུྒྱའྱི་
ལམ་སལོ་ཡོད་པ་བཞྱིན། སྐབས་ ༡༧ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་གནས་
ཡུལ་ས་ཆ་ཕལ་ཆྲེ་བར་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་འཚམས་
འདྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་ལས་རྱིམ་གང་ལྲེགས་བསྐྱངས་ཐུབ་
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པ་བུྱང་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལྔ་ལས་གུྲབ་
པའྱི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གྱི་
ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་ཏ ྲེ། རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་སརླ་གསོ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཞྱིང་།  མ་
འངོས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྲསོ་ཚོགས་གཙོས་བདོ་དནོ་ཐད་
རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་འབྲེལ་ལམ་རྒྱ་སྐྱྲེད་ཡོང་ཆྲེད་ལས་འཆར་
སྒྱིག་བཞྱིན་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་མཐུན་འགུར་
ཡོང་བའྱི་རྲེ་བ་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

འདས་པའྱི་ཉྱིན་བཅུ་ཕག་སྔནོ་ལ་ཡུཀ་རན་གྱི་མྱི ་མང་གྱིས་
དཀའ་སྡུག་མངས་པ་བཞྱིན། ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་གོང་ད་ུརྒྱ་ནག་

མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟྲེར་བས་བདོ་ནང་བཙན་
འཛུལ་གྱིས་དག་སྤདོ་སྤ ྲེལ་ཏ ྲེ་བདོ་མྱིས་དཀའ་སྡུག་མངས་
པ་དང་ཆ་འད་བ་ཡོད་སྟབས། ཉ ྲེས་མྲེད་དཀའ་སྡུག་མངོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཡུཀ་རན་མྱི ་མང་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
གང་མགགོས་མནར་གཅདོ་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲལོ་བའྱི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

གཞན་ཡང་ཨ་རྱིས་གཙོས་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས། 
གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་རྣམས་དང་། ལྷག་
པར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་

སྐྱརོ་དང་མཐུན་འགུར་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། 

མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་གྱི ་ སྐུ ་ཚྲེ ་༧ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་
ཅྱིང་། རླབས་ཆྲེན་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞྲེད་རྣམས་ལྷུ ན་
གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་
ཞྱིང་གཞྱིས་བྱྲེས་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ལ་སྐྱྱིད་པའྱི་ཉྱི་
མ་མུར་ད་ུའཆར་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ 
༡༠ ལ།། །།

༄༅། །བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་གྲགས་ཅན་མཆོག་སུྤལ་ཟླ་
བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་རྲེ་བཙུན་མཁྱྲེན་རབ་
དབང་ཕུག་བསམ་གཏན་བསྟན་
པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་
པ་ོམཆོག་སྐུ ་གཤྲེགས་པའྱི་ཡྱི ད་
སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་བུྱང་འདགུ

དྲེ་ཡང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཁམས་
ཤག་རོང་པ ོ་ ཁུལ ་ ད་ུ ཆོས ་རྲེ་
ཡབ་སས་གསུམ་ཞྲེས་གྲགས་
པའྱི་ནང་ནས་མཆོག་སུྤལ་ཟླ་བ་
རྱིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ་ཕ ྲེང་ལྔ་པ་རྲེ་བཙུན་
མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕུག་བསམ་
གཏན་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་བདོ་རྒྱལ་
ལོ་ ༢༡༤༨ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༨ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚྲེས་ ༣༠ 
རྲེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ཉྱིན་གྱི་བདོ་ནང་
གྱི ་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༥།༡༠ ཙམ་ལ་

བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་མཆོག་སུྤལ་ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་རྲེ་བཙུན་མཁྱྲེན་
རབ་དབང་ཕུག་བསམ་གཏན་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་སྐ་ུ

གཤྲེགས་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་བུྱང་བ།
དགུང་གྲངས་ ༨༦ ཐགོ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགོངས་པ་
སྐུ་ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམས་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་
ཚུལ་བུྱང་བ་ནས་བཟུང་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༤ རྱིང་ཐུགས་དམ་
ལ་བཞུགས་ཡོད་འདགུ

དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གསང་རྒྱ་དམ་པའོྱི་ངང་དགོངས་པ་རགོས་པའྱི་སྐརོ་དྲྭ་
ལམ་ད་ུགང་བུྱང་རུྒྱད་སྤ ྲེལ་བྱྲེད་མྱི ་ཆོག་ཅྲེས་བཤད་ཡོད་པ་
མ་ཟད། དྲེ་སྔནོ་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲྭ་ངསོ་སུ་བཞག་པའྱི་
པར་རྱིས་དང་བརྙན་ཐུང་ཡོངས་རགོས་ནག་བསུབ་བཏང་
ཡོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༢ ཚྲེས་ ༡༣ རྲེས་གཟའ་
ཉྱི་མ་ཉྱིན་ཐུགས་དམ་ལས་གྲལོ་ཡོད་པ་དང་། དད་ལྡན་
སྲེར་སྐྱ་འགས་བརདོ་དནོ་ལ་ང་ཚོའྱི་གསོན་པའོྱི་སྐྱབས་ར ྲེན་
དང་ཤྱི ་བའོྱི་བསྔ་ོར ྲེན་འབུལ་སའྱི་མཆོག་སུྤལ་ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆྲེ་སྐུ་གྲངོས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བུྱང་
བར་ངྲེད་ཅག་རྣམས་ཡྱིད་གདངུ་དག་པའོྱི་ངང་ཤུལ་ད་ུལྷག་
སོང་བའྱི་སྐུ་གདངུ་མཇལ་ཁར་གཏང་དགསོ་ཞྲེས་ད ྲེར་ཡོད་
རྒྱ་གཞུང་གྱི་ལྟ་སུང་ཉ ྲེན་རགོ་པ་དང་ཆྲེད་མངགས་ལས་བྱྲེད་
པ་རྣམས་ལ་རྲེ་འདནུ་བཏནོ་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ལྟ་
སུང་ཉ ྲེན་རགོས་པས་སྐུ་གདངུ་མཇལ་ཁར་གཏངོ་ཆོག་ཀང་
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ལྷ་ས་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་མཁན་མ་གཏགོས་ས་གནས་གཞན་
ནས་ཡུལ་མྱི ་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོང་མྱི ་ཆོག་ཅྲེས་བཤད་ཡོད་
པ་དང་། གལ་ཏྲེ་ས་གནས་གཞན་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་
སླ ྲེབས་ན་འཇུག་འབས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི ་མ་རྲེད་ཅྲེས་སྡྱིགས་
ར་བསྐུལ་ཡོད་འདགུ

ཕྱི་ཚྲེས་ ༥ རྲེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་ད ྲེར་ཡོད་སྲེར་སྐྱ་
རན་གྲས་རྲེ་ཟུང་ལས་མཇལ་ཁ་བཏང་མྲེད་པ་དང་མཇལ་
ཁ་ལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་བྱྲེད་མྱི ་ཆོག་ཟྲེར་བའྱི་དགསོ་འདནུ་
དནོ་ཚན་བཞྱི་བཏནོ་ཡོད་པ་སྟ ྲེ། རླངས་འཁརོ་བཏང་ནས་
ཡོང་མྱི ་ཆོག་པ་དང་། ཁ་བཏགས་ཕྱི་ར་ུའདནོ་མྱི ་ཆོག་པ། 
ཟྱིང་ཆ་སླངོ་མྱི ་ཆོག་པ། བརྙན་ཐུང་དང་པར་ལྲེན་གཏན་ནས་
བྱྲེད་མྱི ་ཆོག་ཅྲེས་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐུ་གདངུ་མཇལ་
ཁའྱི་སྐབས་ཟྱིང་ཆ་སླངོ་མཁན་དྲེ་འད་བུྱང་བ་ཡྱི ན་ན་སྐུ ་
གདངུ་ད ྲེ་ཡང་ཤག་རོང་པ་ོདགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླྱིང་
ད་ུགདན་འད ྲེན་བྱྲེད་མྱི ་ཆོག་ཅྱིང་ཟྱིང་ཆ་སླངོ་མཁན་རང་ཉྱིད་
ཀང་བཙོན་འཇུག་དང་དྲེ་ལས་ཚབ་ཆྲེ་བའྱི་མཇུག་འབས་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་སོ་སོས་ཧ་གོ་ངྲེས་རྲེད་ཅྲེས་འཇྱིགས་སྐུལ་
ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད་འདགུ

ཕྱི་ཚྲེས་ ༡༨ རྲེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་ལྷ་ས་ནས་སྐུ་གདངུ་
གདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་དང་དགོན་པ་དང་བླ་བང་གྱི ་རླངས་
འཁརོ་རྲེ་རྲེ་མ་གཏགོས་རླངས་འཁརོ་གཞན་ཡོང་མྱི ་ཆོག་
ཅྲེས་སྔར་བཞྱིན་འཇྱིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲེའྱི་
ཕྱི་ཉྱིན་སྐུ་གདངུ་དགོན་པ་ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཡོད་པར་ཕ་
ཡུལ་གྱིས་གཙོས་ཡུལ་མྱི ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་
བས་སྐུ་གདངུ་མཇལ་ཁ་སླད་ཡུལ་མྱི ་འགའ་ཤས་སྔ་པ་ོནས་
དགོན་པར་འབྱརོ་བར་སྐུ་གདངུ་མཇལ་ཁ་ཐབོ་ཡོད་ཀང་། 
རྱིམ་བཞྱིན་དད་ལྡན་མང་པ་ོཞྱིག་ད ྲེར་འབྱརོ་བ་རྣམས་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ཉ ྲེན་རགོ་པ་དང་ཆྲེད་མངགས་མྱི ་སྣས་སྐུ་
གདངུ་ལ་མཇལ་ཁ་མ་བཏང་སྟབས་མྱི ་དམངས་རྣམས་ཀྱིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ཉ ྲེན་རགོ་པའྱི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་ཕན་ཚུན་
རྙགོ་གྲ་ཤོར་གྲབས་བུྱང་མཐར། དགོན་པའྱི་གྲྲྭ་བ་ཞྱིག་གྱི ་
བཀའ་ལ་བར ྲེན་ནས་མྱི ་དམངས་རྣམས་སོ་སོའྱི་སྡདོ་གནས་
སུ་ཕྱིར་ལོག་ཡོད་འདགུ

ཕྱི་ཚྲེས་ ༢༥ རྲེས་གཟའ་སྤ ྲེན་པ་ཉྱིན་སྐུ ་གདངུ་ཞུགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དགོན་པའྱི་ནང་ད་ུཡོད་པའྱི་གྲྲྭ་

བ་མ་གཏགོས་ཕྱི་ནས་མང་ཚོགས་སུ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི ་ཆོག་པ་
བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲེར་ཡོད་གྲྲྭ་བ་རྣམས་ལ་
ཁ་པར་དང་པར་ཆས་འཁྱྲེར་མྱི ་ཆོག་ཟྲེར་ནས་ལུས་བཤྲེར་
ཡང་བྱས་ཡོད་འདགུ

ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕུག་མཆོག་ནྱི། ཕྱི་ལོ 
༡༩༣༧ ལོར་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཁམས་སྟདོ་ར་ུགསར་ད་ུཡབ་
བཙན་མགོ་ཡང་མགོན་བླ་འགའ་ལགས་དང་། ཡུམ་མཚོ་
དཀར་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་ང་ོམཚར་བའྱི་ལྟས་བཟང་
ད་ུམ་དང་བཅས་སྐུ་འཁུྲངས་པ་དང་། སྤུན་གཉྱིས་དང་སྱིང་
མོ་གཅྱིག་བཅས་མྱིང་སྱིང་བཞྱི་ཡོད་པ་དང་། རང་དགོན་
ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་སྟ ྲེ་ཆོས་སྤདོ་སླབོ་གཉ ྲེར་དང་བཅས་
བཞུགས་མུས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་པསོ་བདོ་ལ་དབང་བསུྒར་
བྱྲེད་སྐབས་རྒྱ་ལ་ཁ་གཏད་ལངས་པའྱི་ཉ ྲེས་འཛུགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་དམངས་གཙོ་བཅསོ་བསུྒར་ཟྲེར་བའྱི་
སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འཛྱིན་བཟུང་དང་། ལན་མང་
འཐབ་རདོ་དང་རྡངུ་རྡ ྲེག་ཚབ་ཆྲེན་བཏང་སྟ ྲེ་བཙོན་འཇུག་ལོ 
༥ དང་། གཞན་ཡང་རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ་སྐབས་ལས་
མྱི ་ར་ུཁག་ཟྲེར་བའྱི་ནང་ནས་སརླ་ཡང་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་
འཐབ་རདོ་དང་མནར་གཅདོ་བཟདོ་དཀའ་བ་བཏང་སྟ ྲེ་ལོ་ ༧ 
བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཁངོ་གྱི ་སྐུ་ཚྲེའྱི་སྟདོ་ལ་ཡྱི ན།

སྤུན་འཇྱིག་འཇྱིག་དང་། འཇྱིགས་མྲེད་འདོ་ཟྲེར་གཉྱིས་
ནྱི་སྨྲྱི་ཏྱི་ཕ་ོམཚོ་སྟདོ་ད་ུརྒྱ་དམག་དང་དམར་འཛྱིང་བྱས་
ཏྲེ་ཚྲེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་།  སྱིང་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་
སྐྱྱིད་ནྱི་གྲེ་ སོ ་ས་བྷ་གྲོང་ད་ུཁྱྱིམ་ཐབ་བཟུང་ནས་བསྡད་
ཡོད་པ་དང་། རྱིག་གནས་གསར་བརྲེ་ཟ ྲེར་བའྱི་སྐབས་
རྒྱ་དམར་གྱི་མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་རྡངུ་རྡ ྲེག་དང་འཐབ་
རདོ་ཕགོ་སྟ ྲེ་ཕྱིས་སུ་འདས་གྲངོས་སོང་ཡོད།   དྲེ་ནས་
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༥ ཚྲེས་ ༢༠ ཉྱིན་མད་ོཁམས་
ཤག་རོང་པ ོ་ ཁུལ ་ད་ུ སླར་ཡང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས ་
ལྔ ་ ཉྱི་ཤུའྱི ་ དནོ་རྐྲེན་ཟྲེར་བ ་མྱི ང་འདགོས་བྱས་ཤྱི ང་ །  
རོང་པ་ོཆོས་རྲེ་སྐུ ་ཕ ྲེང་བརྒྱད་པའྱི་ཡང་སྱིད་སྐརོ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་ནག་ཉ ྲེས་བཙུགས་ཏྲེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་མཆོག་སུྤལ་
ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕུག་མཆོག་སླར་ཡང་
ལོ་ ༧ བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

དགནོ་པའྱི་གྲྲྭ་བ་དང་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལའང་ཡང་སུན་གཙྲེར་
གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་
དགསོ་པ་དང་། ཟླ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་ནྱི་བླ་མ་མྱིན་པ་དང་རྲེས་
མ་འདས་ཚར་བའྱི་རྲེས་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་མྱི ་ཆོག་
ཟྲེར་བ་སོགས་བཤད་དྲེ་བཙན་ཤྲེད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་སླབོ་གསོ་
ཟྲེར་བའྱི་མྱིང་འདགོས་འགོ་ཡང་ཡང་སུན་གཙྲེར་བཟསོ་
པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་སྐབས་ད ྲེ་དསུ་དགྲེ་སླངོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་སགོ་ཀང་བླསོ་བཏང་བྱྲེད་དགསོ་བུྱང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལྔ ་ཉྱི་ཤུའྱི་དནོ་རྐྲེན་ཞྲེས་པའྱི་མྱི ང་
འདགོས་འགོ་ཤག་རོང་པ་ོདགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླྱིང་
ནྱི་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་ཁག་གྲངས་ ༡༡༣ ནང་ནས་
ནག་ཉ ྲེས་ཆྲེ་ཤོས་ཀྱི་དགོན་པ་ཨང་དང་པ་ོད ྲེ་ཡྱི ན་རབས་
བཤད་པ་དང་། ད་དངུ་མཆོག་སུྤལ་བླ་མ་ཟླ་བ་ཐ་ོསྒ་ོལ་ནས་
བརལ་ཏྲེ་དགོན་པར་འགྲ་ོམྱི ་ཆོག་པ།  ཚྲེ་གང་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཁྲེ་དབང་མྲེད་པ་བཟསོ་པ་དང་།   ཞྱིང་ལ་མ་གཤྲེགས་
བར་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གྱི ་སྟངས་འཛྱིན་འགོ་ཏུ་ཆྲེད་མངགས་མྱི ་
སྣས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཞྱིབ་བཤྲེར་བྱས་ནས་བཟང་བཙོན་ལྟ་
བུ་བཞག་མུས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚྲེས་ ༣༠ ཉྱིན་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཟྱིམ་ཆུང་ད་ུདགོངས་པ་མ་ངན་
ལས་འདས་ཡོད་པ་རྲེད་འདགུ །
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མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་འགུར་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོསྤད་པ་དང་། འགྲན་སྡུར་སྐབས་རང་མྱིང་བདོ་ཡྱིག་
ཐགོ་བྱིས་པར་བར ྲེན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་མྱི ་འགྲྱིག་སྐརོ་བཤད་
ཀང་། དྲེ་ལ་གདངོ་ལྲེན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བུྱང་ཡོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་རོལ་དབྱངས་
ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་དཔྱདོ་འགྲན་སྡུར་སང་ཉྱིན་གྱི་བུ་ (The 
Son of Tomorrow) ཞྲེས་པའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
འགྲན་སྡུར་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་སྐབས་རྲེ་ཕུད་ ༩ པའྱི་
ཁངོས་སུ་ཚུད་འདགུ

ཁོང་གྱིས་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་གླུ ་གཞས་མང་པ་ོབཏང་བའྱི་ནང་། 
<<རམ་པ།>> དང་། <<གཟབ་མཆོར།>> <<བྱང་ཐང་ལ་
བལྟ་བའྱི་མྱིག>> <<རང་མ་གཏགོས།>> <<ཁྱྱིམ་ད་ུལོག>> 
ཅྲེས་པ་སོགས་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པས་བདོ་ཙམ་མ་ཟད། 
རྒྱ་ནག་སྐམ་སའྱི་ནང་དའུང་སྐད་གྲགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་འདགུ 
ཁོང་གྱི ་པདོ་ཕན་ད་ལམ་ཐགོ་རྲེས་མཇུག་པ་མྱི ་ལྔ་འབུམ་
དགུ་ཁྲྱི་ལྷག་ཡོད་འདགུ འདས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ཁ་ཤས་
ནང་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་པདོ་ཕྱིན་ 
(Weibo) དང་། འཁུྱག་དབྱྱིངས་ (Daoying) ནང་ད་ུ
མཆན་བཀདོ་མཁན་མང་པ་ོབུྱང་སྟ ྲེ། ཁངོ་གྱི ་བྱང་བུའྱི་འགོ་
ཁྱྲེད་ཕ ྲེབས་ལམ་བདྲེ་བ་དང་། མུར་ད་ུབདྲེ་བ་ཅན་ད་ུའཁདོ་

༄༅། །བདོ་ཀྱི་ད ྲེང་རབས་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཚྲེ་དབང་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལའྱི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་
གཞུང་ལ་ཞྱི ་བའྱི་ང་ོརལོ་ཆྲེད་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་
སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་འདགུ བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནྱི། 
འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྲེས་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་ཤོས་ཀྱི་གྲངོ་ཁྱྲེར་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་
མྲེར་སྲེག་བཏང་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གྱི་ཉ ྲེན་རགོ་པ་ས་གནས་སུ་
ཡོང་སྟ ྲེ་ཁངོ་ཁྱྲེར་ནས་ཕྱིན་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་ཁངོ་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་ཡོད། 
འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ནང་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་པར་
བར ྲེན་ཁོང་གྱི ་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་
སྐརོ་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རགོས་
བུྱང་ཐུབ་མྲེད་པ་རྲེད། བདོ་ཀྱི་ན་གཞནོ་
གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཚྲེ ་དབང་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀྱིས་བདོ་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ཆྲེད་ད་ུརང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་བཏང་བའྱི་
སྐབས་འབདོ་ཚྱིག་དང་། ཞལ་ཆྲེམས་ག་
རྲེ་ཡོད་མྲེད་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དམ་
བསྒགས་ལ་བར ྲེན་ནས་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་མྲེད།

ན་གཞོན་གཞས་པ་ཁོང་ནྱི། བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོ་
ནས་སླབོ་མཐར་ཕྱིན་ཞྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི ་
གྲངོ་ཁྱྲེར་ཀོང་ཏུང་སུང་སརྐ་བརྙན་འཕྱིན་ (Guangdong 
Satellite TV) ལས་རྱིམ་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་བུ་ཡག་པ་ོ 
(Good Boys in China) ཟྲེར་བའྱི་གཞས་ཀྱི་འགྲན་སྡུར་
ད་ུཞུགས་འདགུ་ལ། ཁངོ་ནབུ་བརུྒྱད་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་གྱི ་རྲེ་ཕུད་
སུྒ་རལ་བ་ ༡༢ ཀྱི་ཁངོས་སུ་ཚུད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ཡོངས་སུ་རྲེ་ཕུད་ ༤༨ ཁངོས་སུ་འདྲེམས་སུྒག་བུྱང་འདགུ 
ཁངོ་གྱིས་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བདོ་སྐད་དང་དབྱྱིན་སྐད་ཐགོ་གླུ་
གཞས་གཏངོ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དཔྱད་འདྲེམས་པས་

བདོ་ཀྱི་ད ྲེང་རབས་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མྲེར་
སྲེག་བཏང་སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བ།

པར་སྨནོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྨནོ་ཚྱིག་བཀདོ་རྲེས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ད་ལམ་ཁག་ནས་ཁངོ་གྱིས་བཏང་བའྱི་གླུ ་གཞས་
མང་པ་ོཞྱིག་གོ་མྱི ་ཐུབ་པ་བཟསོ་ནས་བཀག་འགགོ་བྱས་པ་
མ་ཟད། ཁངོ་གྱི ་ད་ཚྱིགས་ཚང་མ་བཀག་བསྡམོས་བྱས་ཏྲེ་
གཞན་གྱིས་ལྟ་ཀླགོ་མྱི ་ཐུབ་པ་བཟསོ་ཡོད་འདགུ

གཞས་པ་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་
བདོ་ཀྱི་ནག་ཆུ་གྲངོ་ཁྱྲེར་ད་ུསྐྱྲེས་པ་དང་། ད་ལྟ་ལོ་ ༢༦ 
ཡྱི ན་པ་རྲེད། ཁོང་གྱི ་ཕ་མྱི ང་ལ་ཆོས་རན་ཟྲེར་ཞྱིང་།  

ཕ་དཔལ་མགོན་རངོ་ནས་ཡྱི ན་པ་དང་། 
ནག་ཆུ་གྲངོ་ཁྱྲེར་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་
དགྲེ་རན་ཡྱི ན་འདགུ ཁོང་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི ་རྱིམ་པ་དང་པ ོའྱི་གཞས་གདངས་
རམོ་པ་པ་ོདང་རོལ་དབྱངས་མཁས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། ཁོང་གྱི ་ཨ་མ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་
གཞས་མ་གྲགས་ཅན་སོག་ཤོད་བསོད་
ནམས་དབང་མོ་ཡྱི ན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་སོག་མཁར་བླ་ོགྲསོ་རྒྱ་མཚོ་ནྱི་
སྐུ་གཤྲེགས་པ་རྒྱལ་གཅྲེས་དཔའ་བ་ོཚྲེ་
དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་ཨ་ཞང་ཡྱི ན་
འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་
བར་ཤྲེས་རགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབུྱང་

བ་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ ༡༥༦ གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གྱིས་
རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་གནང་ཡོད།

རྒྱལ་གཅྲེས་པ་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་
སྣནོ་ཞུ་རུྒྱར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་རྒྱའྱི་ཉ ྲེན་
རགོ་པས་གླུ ་བ་ཚྲེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་ནང་མྱིར་དམ་པ་
ཁོང་དགོངས་པ་རགོས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགྲྲེལ་བརདོ་
བྱས་འདགུ དམ་པ་ཁངོ་གྱི ་སྐུ་ཕུང་ནང་མྱིར་རྱིས་སྤདོ་བྱས་
མྲེད་པ་བཅས། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

༄༅། །བཞུགས་སྒར་ཀྱིརྱིའྱི་བྱྲེས་པ་གྲྲྭ ་ཚང་གྱི ་བ ོད་
གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ ་བླ ོ་བཟང་ཡྲེ ་ཤྲེས་ལགས་དང་
ཀ་ཉག་ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཏང་གནས་

༄ ༅ ། །མ ཚུངས ་ མྲེ ད ་ དབུས ་ ལས ་ ཁུ ངས ་
ཁ ག ་ གྱི ་ དུ ང ་ ཆྲེ ་ འ ག ན ་ འ ཛྱི ན ་ རྣ མ ་ པ ་
དང་ ། སྐུ ་ ཚབ ་ ད ོན་ གཅོད་རྣམ ་ པ། ས ་ གནས ་
འ གོ ་ འ ཛྱི ན ་ རྣ མ ་ པ ་ ལྷ ན ་ རྒྱ ས ་ མ ཆོ ག ་ ལ །  
                          ཆྲེད་ ཞུ།   
བོད་རྒྱལ ་ ལོ ་ ༢༡༤༩ རབ ་གནས ་ ཆུ་ སྟག ་ཟླ ་བ ་
དང་ པ ོའྱི ་ཚྲེ ས ་ བ ཅུའྱི ་ གཟབ ་ གསོལ ་ སྐ བས ་ ག ཞུང་
བསྟ ྲེན་ ཆོས ་སྐྱོང་རྣམ ་པས ་བཀའ་ ལུང་ ཕ ྲེབས ་ དནོ་
བཞྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི ་ སྐུ ་ཕྱྭ ་ དང་ ། བོད་ཀྱི ་བསྟན་སྱིད་
བདྲེ་ཐབས། སྤྱི ་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་བསྐྱྲེད། 

ནང་འཁོད་དནོ། ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢ 
ཉྱིན་ ཁུངས་ ལྡན་གནས་ཚུལ ་འབྱརོ་གསལ་ལ། ཕྱི ་
ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི ་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ལྔ ་པ ་

ཡས་མས་སུ ་རང་ ལོ ་ ༨༡ 
ཡྱི ན་པའྱི་བཀྲ་ ཕུན་ལགས་
ཀྱིས་ར་པ་ཀྱིརྱི་དགོན་པར་
ལྟ ་རགོ ་བྱྲེད་མཁན་གྱི ་ཉ ྲེན་
རགོ ་ལས་ ཁུངས་མདནུ་ད་ུ
རང་ ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་
ནས ་རྒྱ་ག ཞུང་ གྱིས ་ བ ོད་
ཐོག ་ འ ཛྱི ན ་ པའྱི ་ གདུག ་
རུ བ ་ ཅ ན ་ གྱི ་ སྱི ད ་ བུྱས ་
ལ ་ང་ོརོལ ་བྱས་རྲེས ་ཉ ྲེན་
རགོ ་པས་བཙན་ཁྲྱིད་བྱས་
ཡོད་འདགུ་ལ། རྲེས་སུ ་སྐུ ་
གྲ ོངས་ ཡོད་འདགུ

འདས ་པའྱི ་ ལོ ་མང་རྱི ང་
ཕྱི ་ཟླ ་གསུམ་པ་ནམ་ཡྱི ན་
ལ ་རྒྱ ་ ག ཞུང་ གྱི ས ་ ར ་ པ ་
མྱི ་མང་ལ་རུྒྱན་ལྡན་ལས་

ལྷག ་པར་དྲེང་གྱི ་ཆར་འཛམ་གླྱིང་སྐྱྲེ་ འགྲོ་ ཀུན་ལ ་སྤྱི ་
མ ཐུན་ལས་ཀྱི ་རྣམ ་པ ་ སྨྱིན་པས་ནད་ཡམས་འཁུྲག་
རོད་བཟློག ་ཐབས་བཅས་ལ ་ཞབས་རྱིམ ་ཁག་ཅྱི ག ་
གནད་སྨྱིན་འབད་ སུྒབ ་ ཞུ ་ དགོས ་འདགུ ་ན། མྱི ་མང་
ཡོངས ་ནས ་མ ་ཎྱི ་ ཡྱི ག ་ དུག ་ དང་ ། སྒོལ ་མ ་ ཉ ྲེར་
གཅྱི ག སྒོལ ་མའྱི ་ གཟུངས ་ སྔགས། གསུང་བྱྱིན་
བདྲེན་པའྱི ་ར་སྒ དམ་ཚྱི ག ་རྡ་ོརྲེའྱི ་བཟླས་པ། དམ་
ཚྱི ག ་རྡ་ོརྲེའྱི ་ གཟུངས་སྔགས། ཨོ ་རྒྱན་འབུྱང་བཞྱིའྱི ་
ལྷ ་ མོའྱི ་ གསོལ ་ འདྲེབས ་ བཅས ་ གནད་ སྨྱི ན་ གསོག ་
འདནོ་ དགོས ་ ལུགས་ཕྲེབས་འདགུ ་པར། དྲེ་ དནོ་ སོ ་

བཀྲ་ཕུན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་གནང་སྟ ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་འདགུ

ཞབས་རྱིམ་གསལ་བསྒགས།

ལྷག་པའྱི་དམ་བསྒགས་དང་སུན་གཙྲེར། འདྱི་གཅོད་
དང་བཀག་འགོག་ སོགས་ཀྱིས ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་
རྱིམ་པ་བཟསོ་པ ་ལྟར་འདྱི་ ལོ ་ཡང་ཕྱི ་ཟླ ་གསུམ་པའྱི་
ནང་དམྱི གས་བསལ་དམ་བསྒགས་ཆྲེན་པ ོ་བྱས་ ཡོད་
འདགུ་ལ།  བོད་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་གནང་
མཁན་གྱིས་བ ོད་མྱི ་ཆྲེས ་མང་པོ་ཞྱིག་ འུ་ ཐུག་ཐབས་
ཟད་ཀྱི ་གནས་སུ ་བསྐྱལ་དང་སྐྱྲེལ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
བབ་ད ྲེ་གསལ་འདནོ་བྱས་པ ་ཡྱི ན་པའྱི་འགྲྲེལ ་བརདོ་
ཀང་གནང་ །

བཀྲ ་ ཕུ ན་ནྱི་ ར་ པའྱི ་ འབ ོག ་ སྡ ྲེ་ རྨྲེའུ ་རུ་མའྱི ་རུ་ཆྲེ ན་
གསུམ་པའྱི་ ཕུར་ར ་ཚང་ནས་ཡྱི ན་པ་དང་ ། དསུ་རག་
ཏུ་བ ོད་དནོ་ལ་སྲེམས་ ཁུར་དང་ལ་རྒྱ་ ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་འདགུ་པ། དཔྲེར་ན་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༡ ལོར་ཁོང་གྱི ་
བརྒྱད་ཅུའྱི་ག་སྟནོ་སྐབས་སུ། བཀྲ་ཕུན་ལགས་ཀྱིས་“ 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེའྱི་ ཐུགས་རྲེ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས། བོད་
ལ་སྐྱྱིད་པའྱི་ ཉྱི་མ ་ཞྱིག་ཤར་རུྒྱ་ ཡོད་པ ་གཏན་འཁྲེལ་
ཡྱི ན་པས། ན་ཆུང་གཞོན་ན་ུ ཚོའྱི ་སྲེམས་ཤུགས་མ་
ཆགས།’’ཞྲེས ་གཏམ ་བཤད་ སྤ ྲེལ ་ ཡོད་ འདགུ ་པ ་
བཅས། །

སོའྱི ་ ཁྱབ ་ ཁོངས ་ ཁག ་ལ ་ སྒ ོ ་ ཁྲལ ་ ལྟ ་ བུར་མ ་ སོང་
བའྱི ་ ཐོག ་ ནས ་ གསལ ་བསྒགས ་ནན་ འདངོས ་ཀྱིས ་
ཁྱབ ་ཁོངས་ སོ ་ སོའྱི ་ཞབས་རྱིམ ་གྲངས་ཐོ་བསྡུ ་རུབ ་
གནང་སྟ ྲེ་ཕོགས ་བསྡ ོམས ་ཀྱིས ་ཞབས་རྱིམ ་ སུྒབ ་ཐོ་
ད ྲེ་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་འདྱི་
ག ་ཆོས་རྱིག ་ལས་ ཁུངས་ སུ ་འབུལ་གནང་ ཡོང་བ ་ད ྲེ་
དནོ་ དགོངས་འཇགས་ ཞུ། བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འདགུས ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ ཁུངས་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་   ༤ 
ཚྲེས་ ༡༤ ལ།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཞ་ོསྟནོ་ཐྲེངས་ཉ ྲེར་ལ་ྔཔའྱི་འཁྲབ་སྟནོ་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་

ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།


