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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་ཆྲེ ན་ པ ོ ་མ ཆོག ་ གྱི ས ་ ཕྱི ་ ལྱི ་
པྱིན་གྱི ་སྱིད་ འཛྱི ན་གསར་པ ་ཕར་ཊྱི ་ ན ྲེན་མར་ཀོས ་མཆོག ་ལ ་ 
འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།----------------------------3

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས ་ཐའྲེ་ ཝན་
ད་ུ༸སྐུ འྱི ་ འ ཁུངས ་ སྐར་ སུང་ བརྱིའྱི ་ རོལ ་ དབྱངས ་མཛད་ སྒ ོར་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-------------------------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༧ ལ་
ཕྲེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་མཛད་སྒའོྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།--------------------------5

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ག་བདནུ་
ལ་ཕ ྲེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་
བཀའ་ཤག་གྱི ་གསུང་བཤད།--------------------------7

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི་དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡྱི ག་ཚགས་ཁང་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ།-----------------------------------11

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་ ཉྱི་ ཧ ོང་
སྱིད་བླ ོན་ཟུར་པ་ཤྱི ན་ ཛོ་ཨ་བྷ ྲེ་མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ ་ གུར་བར་ 
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།-----------------------------12

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདྲེ་མཆོག་ལཱུ ་
ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་དབང་གྱི ་སྟ་གོན་མཛད་པ།----------------13

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདྲེ་མཆོག་ལཱུ ་
ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་དབང་དངསོ་གཞྱི་སྩལ་བ།----------------14

སྤྱི ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་ མ གོ ན ་ ཆྲེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ ལ ་
གསང་ ཆྲེ ན ་ རུྒྱ ད ་ གྲྲྭ ་ སྟ ོད ་ སྨ ད ་ ག ཉྱིས ་ ནས ་ བ རྟན ་ བ ཞུགས ་ 
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།-----------------------------15

ངོས ་ ལ ་ སྐྱྲེས ་ སྐ ར ་ འ ཚམས ་ འདྱི་ ག ནང་ མ ཁན ་ ཡོ ངས ་ ལ ་ 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ།----------------------------------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།

༸སྐུའྱི་འཁུངས་སརྐ་ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་
ལ་དགོང་དའོྱི་གསོལ་སྟནོ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་པ། -----------17

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཞབས་
སོར་བདྲེ་བར་འཁདོ་པ།----------------------------18

ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་གནང་བ།-----------19

བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བ།---------------------------20

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ ་པར་ཉར་འཇགོ་
བྱྲེད་པར་བདོ་མྱི ་གསུམ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་འདགུ -----------21



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

ལྲེགས་གུྲབ་རྲེས་མཛད་འགན་དངསོ་སུ ་དབུ ་འཛུགས་
གནང་བར་འཚམས་འདྱིའྱི ་ གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག ་སྩལ་
འདགུ

དྲེ་ཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས། སྐུ ་ ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱི ་ལྱི ་པྱིན་གྱི ་མྱི ་མང་སྤྱི ་དང་ལྷག་
པར་སྤྱི ་ ཚོགས་ཁོད་ ལྷག་པའྱི་ ཉམ་ཐག་སྐྱྲེ་བ ོ་རྣམས་
ཀྱི ་རྲེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཆྲེད་འབུྱང་འགུར་ཀྱི ་
དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་ གུྲབ ་འབས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་གདངོ་
ལྲེན་གནང་ ཐུབ་པའྱི་ སྨ ོན་འདནུ་ ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། སྐུ ་ ཉྱིད་
ཀྱིས ་གཅྱིག་བྱས་ན་མཁྱྲེན་གྱི ་ ཡོད་སྱིད། ངསོ ་རང་
དང་ཕྱི ་ལྱི ་པྱིན་མྱི ་མང་བར་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་མཛའ་
འབྲེལ་ཟབ་པ ོ་ ཡོད། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོར་ངསོ་རང་ཕ་
ཡུལ་བ ོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་མ་ཐག་
ཁོ ་ ཚོས ་ངསོ ་ལ ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི ་རྒྱབ ་སྐྱོར་
མཚོན་ཆྲེད་ར་མོན་མག་སྲེ ་སྲེ ་ (Ramon Magsaysay 
Award) ཞྲེས་པའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་གནང་བར་ཧ་ཅང་

༄༅། །བོད་མྱི འྱི ་ བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་ དབུ ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚྲེས་ ༠༡ ཉྱིན་ཉ ྲེ་ལམ་ཕྱི ་ལྱི ་པྱིན་
མྱི ་མང་གྱིས་མང་མོས་འསོ་འདྲེམས་གནང་པའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ཕར་ཊྱི ་ན ྲེན་མར་ཀོས་གཞོན་པ་ (Fe rd i n and 
Marco s Jr) མཆོག་གྱིས་སྱིད་འཛྱིན་གྱི ་དམ་འབུལ་

སྲེམས་འགུལ་ཐྲེབས་བུྱང་། དྲེ་ནས་བཟུང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
སྙན་གྲགས་ཆྲེ་བའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི ་མཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་
གཟྲེངས་རྟགས་ཀྱི ་དམྱི གས་ ཡུལ་ལྟར་ངསོ་ཀྱིས་ཆྱི ག་
སྒྱིལ་དང་ ། གཞན་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ སྙྱིང་སྟབོས་དང་
དམ་བཅའ་བརྟན་པ ོ་བཟུང་ཡོད།

ངསོ ་ཀྱིས ་ང་ཚོའྱི ་མྱི ་ཚྲེ ་ དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ དནོ་ སྙྱིང་
འཚྲེ ་མྲེད་ཞྱི ་བ་དང་། སྙྱིང་རྲེའྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཉམས་
ལྲེན་ ཡོང་བར་བླ ོས་བཏང་གྱིས་སྐུལ་ད ྲེད་གཏངོ་གྱི ་ ཡོད། 
ངསོ་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་ གུར་གྱི ་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་པའྱི་ཐོག་འཛམ་གླྱིང་
གང་སར་གནས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མཆྲེད་གྲགོས་ཕོ་མོ ་ ཡོངས་
ཀྱི ་བདྲེ་སྡུག་སླད་ཞབས་འདྲེགས་ཞུ་འདདོ་ ཡོད་རྱིགས་
ཀུན་ནས་བསླབ་བྱ་འདྱི་དག་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་ ཐུབ་པའྱི་
ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་འདགུ །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལྱི ་པྱིན་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་གསར་པ་
ཕར་ཊྱི་ན ྲེན་མར་ཀསོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་ད་ུ༸སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརྱིའྱི་རོལ་དབྱངས་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་ཐའྲེ་ཝན་
ད་ུདགའ་ལྡན་ཤར་རྲེ ་ ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོ ་སྒྱིག་ ཞུས་
པའྱི་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱི ་ སྐུ འྱི ་ འཁུངས་སྐར་ སུང་རྱིའྱི ་རོལ ་དབྱངས་མཛད་
སྒ ོའྱི་ཐོག་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་ཐད་
གཏངོ་བརུྒྱད་བཀའ་སླ ོབ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་
མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱི བས་
སུྒར་གྱིས་ཞབས་སྟ ྲེགས་སུ ་འཁོད་མཚམས་ཐའྲེ་ཝན་
ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་བཀྲ་
ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཀྱི ་འཚམས་འདྱི་ ཞུས་རྲེས་གླུ ་གཞས་

སུྒ་རལ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་མའྱི་བྱམས་བརྲེ ་ཞྲེས་
པའྱི་གསུང་གཞས་མཉམ་ལྲེན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་དགྲེས་གཟྱིགས་མཛད།

དྲེ་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱི ་འཁུངས་སྐར་ལ་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་གྱི ་གླུ ་གཞས་གཟྱིགས་
འབུལ ་ ཞུས ་རྲེས ་༸གོང་ས ་མཆོག ་གྱིས ་བཀའ་ སླ ོབ ་
སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཐའྲེ་ཝན་གྱི ་ཆོས་གྲགོས་ཚོས་
ངསོ་ཀྱི ་སྐྱྲེས་སྐར་དསུ་ཆྲེན་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་གཟབ་
སྤསོ་ཆྲེན་པའོྱི་ཐོག་གྲ་སྒྱིག་གནང་འདགུ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ངསོ་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་རྲེས་འབང་
དགྲེ་སླངོ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་དང་། སྟངོ་

ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་བ ་ཉམས་ལྲེན་མཐྱིལ་ད་ུབཟུང་མཁན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་
དང༌།། འགྲོ་བ་ཇྱི་སྱིད་གནས་གུར་པ།། དྲེ་སྱིད་བདག་
ནྱི་གནས་གུར་ནས།། འགྲོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་
ཤོག། ཅྲེས་སྨ ོན་ལམ་འདྱི་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་རྒྱག་བཞྱིན་
ཡོད། ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་སུ་གཞན་དནོ་སུྒབ་ས་
ཞྱིག ་ ཏུ་སྐྱྲེས ་པར་ངསོ ་ལ ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ ཡོད། 
ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི ་བར་ད་ུསྐབས་ཐོག་གྱི ་ཁམས་
དང་མོས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་སྟནོ་བྱྲེད་ ཐུབ་མཁན་
གྱི ་ལྷ ་དང་ཀླུ ། མྱི འྱི་རྟ ྲེན་གང་རུང་ལ་སྐྱྲེས་ནས་གཞན་
དནོ་སུྒབ་བསམ་པའྱི་སྲེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་ཆག་མྲེད། 
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བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་སྒམོ ་དགོས། འཇྱིག་རྟ ྲེན་བདྲེ་བ་ཇྱི་
སྙ ྲེད་པ།། དྲེ་ཀུན་གཞན་བདྲེ་འདདོ་ལས་བུྱང༌།། འཇྱིག་
རྟ ྲེན་སྡུག་བསྔལ་ཇྱི་ སྙ ྲེད་པ།། དྲེ་ ཀུན་རང་བདྲེ་འདདོ་
ལས་བུྱང༌ །། མང་ད་ུབཤད་ལྟ ་ཅྱི ་ཞྱིག་དགོས།། བྱྱིས་

པ་རང་གྱི ་དནོ་བྱྲེད་དང༌།། ཐུབ་པ་གཞན་གྱི་དནོ་མཛད་
པ།། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལྟ ོས།། ཞྲེས་དང་། དྲེ་
བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སྲེལ་བའྱི།། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི ་རྟར་
ཞོན་ནས།། བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་འགྲོ་བ ་ལ།། སྲེམས་
ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུག་འགུར།། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་ཉམས་
ལྲེན་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཉམས་མོང་སྐྱྲེས་ ཡོད། 
སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ནས་སྡ ོད་ཀྱི ་ ཡོད། ཁྱོད་རང་ཚོ་
ལའང་དྲེ་ད ྲེ་བཞྱིན་མྱི ་ ལུས་ཐོབ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་
དར་སའྱི་ ཡུལ་གུྲ་ཞྱིག་ ཏུ་སྐྱྲེས་ནས་མྱི ་མང་པརོ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་རུྒྱ་
དང་ ། གལ་སྱིད་ཆོས་མྲེད་ནའང་སྲེམས་པ་བཟང་པོ་
བྱྲེད་དགོས།

རྒྱ་རྱིགས་གྲགོས་པ ོ་ཚོའྱི་ནང་མཚོན་ན། དྲེ་སྔ ་ངསོ་ལ་
རྒྱ་ནག་ ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་གྲགོས་པ ོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ཡོད། དྲེ་
སྔ ་ ལྷ ་སར་བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་གྲོགས་པོ་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ ཡོད། ཁ་ཤས་ཁ་ཞྲེ་གཉྱིས་མྲེད་ཀྱིས་ངསོ་
དང་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་བ ོ་བྱས་ཏྲེ་སྡ ོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་ ཡོད། རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འད་ཆགས་པོ་བྱས་ནས་
སྡ ོད་ཀྱི ་རྲེད། ང་ཚོས་ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་ཀྱི ་སྐད་

ཆ་བཤད་ཀྱི་ ཡོད་སྟབས་འད་ཆགས་པོ་བྱས་པས་ཕན་གྱི་
མྲེད། ཁ་ ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སྲེམས་པ་བཟང་པོ་བྱྲེད་
རུྒྱ་དང་། མྱི ་ལ་རོགས་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། 
ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། འབུྱང་འགུར་

ལོ ་བཅོ་ ལྔ ་ ཉྱི་ཤུ ་ངསོ ་རང་འདྱི་
ལྟར་སྡ ོད་ཀྱི ་རྲེད། ཏཱ་ལའྱི་བླ ་མ་
སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི ་ པ ་བྱང་ ཆུབ ་
སྲེམས་དཔའ་རྲེད་ཅྲེས་ལབ་ན་
ལབ ་མ ་ ཆོག ་ པ ་མྲེ ད་ པ ་ ཞྱི ག ་
རྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་ངསོ་
ཀྱིས ་ ཉམས ་ལྲེ ན་མཐྱིལ ་ཕྱིན་
བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་སྟངོ་ཉྱིད་
ཀྱི ་ལྟ ་བར་ཉམས་ལྲེན་གཙོ་བརོ་
བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། ཁྱོད་རང་ཚོ་
ངསོ་ཀྱི ་ཆོས་གྲོགས་རྲེད། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི ་

ལྟ ་བར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཉམས་ལྲེན་ཧུར་ཐག་བྱསོ་
ཤོག་ཨང་།

མྱི ་ཚྲེ ་འདྱི་ལ་ང་ཚོ་འབ ྲེལ་བ་བུྱང་བ་རྣམས་ཚྲེ ་རབས་
ནས་ཚྲེ ་རབས་འབྲེལ་བ་ ཡོང་གྱི ་རྲེད།  ཇྱི་སྱིད་ནམ་
མཁའ་གནས་པ་དང༌ །། འགྲོ་བ ་ཇྱི་སྱིད་གནས་གུར་
པ།། དྲེ་སྱིད་བདག་ནྱི་གནས་གུར་ནས།། འགྲོ་བའྱི་
སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་ཤོག། ཅྲེས་པའྱི་སྨ ོན་ལམ་འདྱི་
བརྒྱབ་ནས་སྲེམས་ཐག་བཅད་ནས་བསྡད་ ཡོད་པས་མྱི ་
ཚྲེ ་འདྱི་ལ་ང་ཚོ་ང་ོཤྲེས་ཆོས་གྲོགས་ཆགས་པ་རྣམས་
ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི ་
བར་ད་ུདམྱི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོ་སྲེམས་སྐྱྱིད་པའོྱི་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པ ོ་ཆྲེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་མགྲནོ་གཉ ྲེར་ལྟ ་
བུར་ ཡོད་བསམ་ནས་བསམ་བླ ་ོཐོངས། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩལ། །

དྲེ་ ལོ ་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་ཚྲེ ་རབས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི ་སྐད་
ཆ་མྱི ན་པར། ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། འགྲོ་
བ་ཇྱི་སྱིད་གནས་གུར་པ།། དྲེ་སྱིད་བདག་ནྱི་གནས་གུར་
ནས།། འགྲོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་ཤོག། ཅྲེས་པའྱི་
སྨནོ་ལམ་འདྱིས་སྲེམས་ཤུགས་ཧ་
ཅང་བསྐྱྲེད་ཀྱི ་འདགུ

ད་ ལྟའྱི ་ དསུ ་རབས་འདྱི་ལ ་ངསོ ་
རང་བོད་མད་ོ སྨད་ ཁུལ ་ད་ུསྐྱྲེས ་
པ་རྲེད། མ་འངོས་པར་ཚྲེ ་རབས་
ནས་ཚྲེ ་རབས་གནས་གང་ད་ུངསོ་
ཀྱིས ་ཕན་ཐོགས་བྱས་ཏྲེ་ཞབས་
འདྲེགས་སུྒབ་ ཐུབ ་ས་ད ྲེ་ལ ་ངསོ ་
རང་སྐྱྲེས་ཀྱི ་རྲེད། དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
ཁྱོན་ནས་མྲེད། ད་ལྟའྱི་མྱི ་ཚྲེ ་འདྱི་
ལ་ཆ་བཞག་ན་ངསོ་རང་བོད་མྱི ་
ཞྱིག ་དང་མད་ོསྨད་ད་ུསྐྱྲེས ་ ཡོད། 
གང་ལྟར་བ ོད་མྱི ་ ཚོས་ངོསོ ་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་དད་པ། 
དགའ་པོ་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད། དངསོ་ ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་
བཞག་ན་ངསོ་ཀྱི ་མྱི ་ཚྲེ ་འདྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་བརུྒྱད་
བ ོད་ཀྱི ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་དནོ་
ད་ུངསོ་ཀྱིས་ཞབས་འདྲེགས་གང་འཚམ་བསུྒབས་ཡོད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ད་ལྟའྱི་རྟ ྲེན་འདྱིར་ཚྲེ ་རབས་ནས་དམྱི གས་
བསལ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་པའྱི་བ ོད་རྱིགས་ཚོར་ངསོ་ཀྱིས་
ཕན་ཐོགས་བྱྲེད་པ་ཞྱིག་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་རང་
མུ་མཐུད་ནས་ཉུང་མཐར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་སྡ ོད་ཀྱི ་རྲེད། 
ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཚང་མ ་བླ ོ་ བད ྲེ་པ ོ་བྱས་ནས་སྡ ོད་ཨང་ ། 
ཧུར་ཐག་བྱསོ།

གང་ལྟར་ང་ཚོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་པ་རྲེད། སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ལྟ ་ གུྲབ་ཀྱི ་སྐརོ་དང་སྲེམས་
པ་བཟང་པོ་བྱྲེད་རུྒྱ་གཉྱིས་གལ་ཆྲེན་པ ོ་བྱས་ནས་གསུང་
གྱི ་འདགུ དྲེ་སྲེམས་ལ་ངྲེས་པ་བྱསོ། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་
ན་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི ་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི ་ལྟ ་བ་སྒམོ ་གྱི ་ ཡོད། ཁྱདོ་ཚོ་
ངསོ་ཀྱི ་ཆོས་གྲགོས་རྲེད། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཞོགས་
པ་གཉྱིད་སད་པ་དང་སྤདོ་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

༡༩༤༠ བདོ་ལྕགས་འབུག་ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་གུྲ་འཛྱིན་
གཉྱིས་པའྱི་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལའྱི་མྱི ་འཇྱིགས་
གདངོ་ལྔས་བཏྲེགས་པའྱི་གསྲེར་གྱི་ཁྱི་འཕང་མཐོན་པརོ་
མངའ་གསོལ་ཏྲེ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་བ་དན་ཕགོས་བཅུར་གཡོ་
ཞྱིང་གསན་བསམ་སླབོ་གཉ ྲེར་དམ་པའྱི་རྣམ་ཐར་བདག་
གྱིར་བསྐྱངས་ཏྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དགྲེ་བཤྲེས་ལྷ་རམས་
པའྱི་མཚན་རྟགས་བཞྲེས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ལོ་ནས་རྒྱ་དམར་དག་པའོྱི་དཔུང་སྡ ྲེས་བདོ་ཀྱི་ཤར་ཕགོས་
ས་ཁུལ་ད་ུདཔུང་འཇུག་བྱྲེད་འགོ་བརམས་ཏྲེ་བདོ་ཀྱི་སྣདོ་
བཅུད་ ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བྱ་རུྒྱའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་
གནས་བབ་ཛ་དག་ཏུ་གུར་སྟབས། བདོ་ལྗངོས་ལྷ་མྱི ་ཟུང་
གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་མགོན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གྲངས་བཅུ་དུག་ལས་མ་སོན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ 
༡༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལུགས་ཟུང་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་
བཞྲེས་གནང་མཛད་དྲེ་བདོ་རྒྱ་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་
ཞྱི་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། 
བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགྲ་ོལུགས་ལ་སུྒར་བཅོས་ཆྲེད་ལྲེགས་
བཅོས་ལས་ཁུངས་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་བདོ་འབངས་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ཀྱི་བུན་རྙྱིང་ར་ཆག་གྱིས་མཚོན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་བདྲེ་ཐབས་མཛད་མུས་ལ་རྒྱ་ཕགོས་ནས་འགལ་རྐྲེན་
སྣ་ཚོགས་བཟསོ་པ་མ་ཚད། ལྷག་པར་བཙན་དབང་འགོ་
འཇགོ་དགསོ་བུྱང་བའྱི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟྲེར་
བའྱི་ནང་གསལ་གྱི་དནོ་ཚན་ཁག་ཀང་རྒྱ་གཞུང་ཕགོས་རང་
ནས་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརྟ ྲེན། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་
ཕ ྲེབས་དགསོ་བུྱང་།

༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བདྲེ་བར་འཁོད་མ་ཐག་རང་ ཡུལ་རང་
དབང་སླར་གསོའྱི་སླད་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གྱི ་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དང་། 
གཞྱིས་སྒར་ཁག ཆོས་སྡ ྲེ་ཁག་བཅས་གནས་གཞྱི་གསར་
འཛུགས་ཀྱི་མཛད་བཟང་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་གནང་བ་མ་

༄༅། །དྲེ་རྱིང་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་བུྱང་བཅུ་བདནུ་
པའྱི་རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོའྱི་ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༧ དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་མོར། འགྲ་ོབ་ལྷ་དང་
བཅས་པའྱི་༸མགོན་སྐྱབས་བླ་ན་མ་མཆྱིས་པ། ས་སྟ ྲེང་

རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་མངའ་བདག གངས་ལྗངོས་
སྐྱྲེ་འགྲ་ོཀུན་གྱི་མྲེ ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའྱི་ལྷ་སྐལ། འཕགས་
མཆོག་ཕག་ན་པདའོྱི་རྣམ་སུྤལ་སྡམོ་བརནོ་ངུར་སྨྱིག་འཛྱིན་
པ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཞྱི་བདྲེའྱི་
ད ྲེད་དཔོན་ཆྲེན་པ།ོ བོད་མྱི ་ ཡོངས་ཀྱི ་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་
དབུ་འཁྱིད་དང་བླང་དརོ་ལམ་སྟནོ་པ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ཏྲེ་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་
ཉྱིན་མོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏྲེ་དད་གུས་སྤོ་གསུམ་གྱི་ངང་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་
བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྐྱྲེ་འགྲ་ོསྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བདོ་ཁ་བ་རྱི་པའྱི་གདལུ་བྱ་
རྣམས་དང་ལས་སྨནོ་གྱི་འབ ྲེལ་བས་བསམ་བཞྱིན་སྱིད་པ་
བཟུང་བར་རབ་གནས་ཤྱིང་ཕག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ 
༦ ཉྱིན་མད་ོསྨད་སྟག་འཚྲེར་ད་ུཡབ་ཆོས་སྐྱངོ་ཚྲེ་རྱིང་དང་། 
ཡུམ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཚྲེ་རྱིང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ ་བལྟམས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༧ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་
༸སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་མཛད་སྒའོྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

ཤྱིང་། འཁུལ་བལ་བསླུ ་མྲེད་ར་ོརྲེའྱི་བཀའ་ལུང་བཞྱིན། ང་ོ
མཚར་རྨད་ད་ུབུྱང་བའྱི་དན་རྟགས་ཀྱི་སྣང་བ་འགོག་མྲེད་
ད་ུཤར་ཏྲེ། མཐངོ་གྲལོ་གཟུགས་སྐུའྱི་མཚན་དཔྲེ་རྟ་བདནུ་
དབང་པའོྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་མངནོ་པར་ཤར་བ་ནས་ད་ཆ་རང་

ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༨༨ དང་། ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་དགུང་
གྲངས་ ༨༧ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆྲེན་
ཁྱད་པར་ཅན་དགའ་བ་འབུམ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོར། 
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སར་སྤ་ོསྲེམས་འཁལོ་བའྱི་ངང་
རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་གསོག་སུྒབ་ལ་བ ྲེལ་བའྱི་སྐབས་
འདྱིར། གུས་པས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏྲེ། མགོན་པ་ོགང་གྱི ་༸ཞབས་པད་མྱི ་འགུར་ཆོས་དབྱྱིངས་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པའོྱི་ང་ོབརོ་རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅྱིང་། མུ་མཐའ་
མྲེད་པའྱི་སྐྱྲེ་འགྲ་ོརྣམས་ལ་མགོན་སྐྱབས་དང་། དཔུང་
གཉ ྲེན། བླང་དརོ་ལམ་སྟནོ་གྱི་སྒནོ་མྲེ ་ཆྲེན་པརོ་བཞུགས་ཏྲེ། 
མཛད་འཕྱིན་འཇྱིག་རྟ ྲེན་ཀུན་ལ་དར་ཁྱབ་ཡོང་བའྱི་གསོལ་
འདྲེབས་དང་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་ཡང་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མའྱི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་ནསུ་མཐུའྱི་ལྷ་
བླའྱི་བཀའ་ལུང་བཞྱིན་ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་ངྲེས་རྙ ྲེད་བུྱང་
མཚམས་འཁུངས་ཡུལ་བདོ་མད་ོསྨད་སྟག་འཚྲེར་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་ཞུས་དང་། ཕྱི་ལོ་ 



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

ཟད། བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རདོ་ཀང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་
ལམ་དང་། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
རྒྱ་མཉམ་གནས་ཞྱི ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་ཕགོས་
བསྐྱངས་གནང་མཛད། ལྷག་པར་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུབསུྒར་གནང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ 
ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་
སྙྱིང་དནོ་དང་། ༡༩༦༣ ལོར་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་
ར་ཁྱིམས་རྒྱས་པ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང་། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཁྱིམས་
བཟ་ོལྷན་ཚོགས་སུ་བསུྒར་གནང་མཛད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་
སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༨ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཆོག་མཆན་བསྩལ་གནང་གྱིས་སྐབས་ད ྲེའྱི་བཙན་བྱལོ་
བདོ་གཞུང་དང་ད་ལྟའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་བཞྱིན་
ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་སུྒར་ལྡན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཏུ་བསུྒར་གནང་མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་
ལྟར། བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདྲེམས་
བྱས་ཏྲེ། མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་ནང་མདནུ་བསྐྱདོ་ཆྲེན་པ་ོ
ཞྱིག་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དསུ་གསུམ་གསལ་གཟྱིགས་དང་
བདོ་མྱིའྱི་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་བདྲེ་ར་ཁོ་ནར་དགོངས་བཞྲེས་
བླ་མྲེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མྱི ་ལོ་ ༤༠༠ མ་ཟྱིན་
ཙམ་གྱི་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པའྱི་བདོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཆྲེན་པའོྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐྱོང་གྱི ་སྐུ ་དབང་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་
འཁྱིད་རྣམས་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་ད ྲེ་ད་ཆ་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་
ད་ུམདནུ་སྐྱདོ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད།

མགོན་པ་ོགང་གྱི ་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ད་ུམའྱི་རྱིང་བླ་
ན་མྲེད་པའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་བཟང་ཕགོས་ཐམས་
ཅད་ནས་ཀླངོ་ད་ུབརལོ་བས། ངྲེས་པ་དནོ་གྱིས་འཇྱིག་རྟ ྲེན་
གྱི་ཕན་བདྲེ་འབུྱང་བའྱི་སྒ་ོགཅྱིག་པུར་གུར་བ་ད ྲེས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་གཟུར་གནས་སྐྱྲེ་བ་ོམང་པའོྱི་ཡྱི ད་དབང་འཕགོ་སྟ ྲེ་
བསྔགས་བརདོ་ཀྱི་མྲེ ་ཏགོ་འཐརོ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱི་

དང་ཡུ་རོབ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པའོྱི་གཞུང་སྒ ྲེར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ན་ོ
སྦ ྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ (Nobel Peace Prize) 
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་གསྲེར་
གྱི་གཟྲེངས་རྟགས། (Congressional Gold Medal)  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་ཇནོ་ཊྲེམ་པ ྲེལ་ཊོན་
གཟྲེངས་རྟགས་ (John Templeton Prize) སོགས་
ཀྱིས་མཚོན་ཆྲེ་བསྟདོ་གཟྲེངས་རྟགས་མང་པ་ོའབུལ་བཞྲེས་
མཛད་ཡོད།

ཉ ྲེ་ཆར་རང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་
འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པ་ད ྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུབསྐངོ་ཚོགས་བྱས་ཤྱིང་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་མཐུན་
འགུར་འགོ་ཚོགས་ཆྲེན་གྱི་དབུ་འབྱྲེད་ (Capitol Hill) 
གྲསོ་ཚོགས་ར་བའྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དང་། དབུ་འབྱྲེད་ཀྱི་
ཚོགས་མགོན་ད་ུཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ན ྲེན་སྱི ་པྱི་ལོ་སྱི ་ (Nancy Pelosi) མཆོག་
ཆྲེད་ཕ ྲེབས་གནང་སྟ ྲེ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་། དྲེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བརྙན་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་བཅས་ནྱི་ཆྲེས་རྨད་ད་ུབུྱང་བ་དང་རྱིན་ཐང་བལ་
བའྱི་བདོ་དནོ་ཐད་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཆགས་ཡོད། སྐབས་
ད ྲེར་ཨ་རྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མྱི ་འད་བ་ ༢༨ ཀྱི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི ་མཁས་དབང་། མྱི ་
རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཁྱནོ་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་དངསོ་སུ་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་ཀྱི་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྲྭ་ཐོག་ནས་ཀང་ལྷན་ཞུགས་གནང་
བ་བུྱང་ཡོད། ཚོགས་ཆྲེན་ཐོག་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་བའྱི་རྣམ་
པ་གསལ་པརོ་སྟནོ་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་ནས་ཝ་
ཤྱིང་ཊོན་སྤྱི་བསྒགས་ (Washington Declarat ion) 

དང་། མ་འངོས་པའྱི་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ལག་བསྟར་འཆར་གཞྱི་ 
(Washington Action Plan) བཅས་གཏན་འབྲེབས་
གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཚོགས་ཆྲེན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་དནོ་འབ ྲེལ ་མཐུད་ཚོགས་པ ་ 
(INPaT) ཡང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། ཚང་མས་
མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར། ང་ཚོས་ལས་དནོ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བསུྒབས་
ཀང་། དནོ་དངསོ་སུ་གུྲབ་འབས་དྲེ་དག་གྱི ་ཐགོ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རྲེའྱི་འདོ་
ཟྲེར་གྱི་བྱྱིན་རླབས་དང་བཀའ་དྱིན་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་མྲེད་པ་
བཞྱིན། ད་རྲེས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པ་ད ྲེ་ཡང་། བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ལོ ་མང་རྱིང་སྐུ ་ལས་བསྐྱོན་
པའྱི་འབས་བུ་ལས་བུྱང་བའྱི་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་བླསོ་ཐུབ་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞྱིན་
ལྡན་པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་
བརྒྱད་པ་ད ྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུརྒྱལ་ཁའྱི་
ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
མཚོན་བྱྲེད་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱི ག་
སོགས་ར་མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟ ྲེ། བདོ་མྱི ་
ཚོར་སོ་སོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་འགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་དང་། ཐ་
ན་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་གྱི ་ཐབོ་ཐང་ཡང་མྲེད་
པར་སྡུག་སྦངོ་དང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། 
ལྷག་པར་ད་ུད ྲེང་གྱི ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རོམ་
པ་པ་ོདང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་སོགས་ནས་རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོསུང་སྐྱབོ་དང་གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་
སྤད་ད ྲེ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྦངོ་སྤདོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་
བྱས་པར་ཁ་བལ་གྱི་བྱ་བར་སྒ་ོབཏགས་ཏྲེ་མུ་མཐུད་འཛྱིན་
བཟུང་བཀག་སྐྱྱིལ་དང་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་གཅོད་
བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་བཙན་དབང་འགོ་
གྱི ་སྱིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་རྣམས་བཟདོ་ཐབས་བལ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ག་བདནུ་ལ་ཕ ྲེབས་པའྱི་
༸སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འགྲ་ོབ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་
གནས། བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས། 
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོཐམས་

ཅད་མཁྱྲེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གངས་ཅན་
ལྗངོས་སུ་མཚན་དཔྲེའྱི་ལང་ཚོ་མངནོ་པར་བཞད་ནས་ལོ་ང་ོ 
༨༧ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདྱིར། བཀའ་ཤག་
གྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་༸མགནོ་པ་ོ

མཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་པ་ཆྲེན་པསོ་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་
ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག །མཁའ་ཁྱབ་བསྟན་འགྲའོྱི་མགོན་ད་ུ
བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་ཞྱིང་གཞྲེས་ཏ ྲེ་འགྲ་ོཕན་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་

རོལ་པ་རྒྱ་ཆྲེར་རུྒྱན་མྱི ་ཆད་ད་ུསྤ་ོབའྱི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། 

ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་ཉྱིན་མོ ་འདྱི་ནྱི་གངས་ཅན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
འདདོ་རྔམ་དང་འགྲན་རདོ་ཀྱི་ཡོ་ལང་རདོ་པའྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་

འདྱིར་བྱམས་བརྲེ་དང་ཞྱི ་བདྲེའྱི་གདམ་ངག་སོྩལ་མཁན་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པ ོ་ཞྱིག་དངསོ་སུ་བྱནོ་པའྱི་
དསུ་ཚྲེས་ར་ཆྲེན་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས། གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་
ནས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐྱྲེ་འགྲ་ོསྤྱི་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་༸མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་ཀྱི་རྲེས་འཇུག་པ་དང་། རང་རྱིགས་གཞྱིས་བྱྲེས་
སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་དསུ་ཆྲེན་འདྱིར་མཛའ་བརྲེའྱི་འཚམས་
སྨནོ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པའོྱི་འཁུངས་ལྷ་
དབྱར་གསོལ་གྱི་དསུ་ཆྲེན་སུང་བརྱི ་ཞུ་སྐབས། རང་ཅག་
བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་༸མགོན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་
མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས་པའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཤྲེས་
དགསོ་པ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་ཞྱིང་། དྱིན་ཤྲེས་ན་དྱིན་དན་ཐུབ་
པ་དང་། དྱིན་དན་པ་ཡྱི ན་ན་དྱིན་ཆྲེན་ལ་དྱིན་ལོག་མྱི ་བྱྲེད་
པའྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤདོ་པ་བསྟ ྲེན་ཐུབ་པའྱི་ཁར། དྱིན་འཇལ་
བའྱི་ཐབས་ཚུལ་ཡག་ཤོས་ཏྲེ། བླ་མའྱི་ལུགས་ཟུང་བཀའ་
སླབོ་བསླབ་བྱ་ཚུལ་བཞྱིན་ཉམས་སུ་བླངས་པའྱི་སྒ་ོནས་མྱི ་
ཚྲེ་དནོ་ལྡན་སྐྱྲེལ་བར་མངནོ་ད་ུཕགོས་ཐུབ་པ་ཡྱི ན།

རྐྲེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་ཤྲེས་རྟགོས་ར་འཕདོ་
གསལ་པ་ོབུྱང་བའྱི་བདོ་མྱི ་རན་གཞོན་སྐྱ་སྲེར་དབྱྲེར་མྲེད་
གྲངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱིས་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་
གཏངོ་དགསོ་བུྱང་ཡོད། ཞྱི་བདྲེ་དང་དང་བདྲེན་ལ་དགའ་
མོས་དང་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གྱི ་གནང་བབ་དང་། དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པའྱི་
གནས་བབ་བཅས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་དཔནོ་
རྱིགས་ཚོས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་གྱི་
སྱིད་བུྱས་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་ད་ུ
གཏངོ་དགསོ་པ་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་པའྱི་སྐུལ་མ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་ཉྱིན་མོར། གཞྱིས་བཞུགས་རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
རྣམ་པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་གནས་པའྱི་
བདོ་མྱིས་གཙོས་ཞྱི་བདྲེ་ལ་དགའ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་

ཡོངས་ཀྱིས། དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་ངང་༸སྐུའྱི་འཁུངས་
སྐར་སུང་བརྱི ་ཞུ་བའྱི་ལམ་ནས་མགོན་པ་ོགང་གྱི ་ཡོངས་
གྲགས་ཐུགས་བསྐྱྲེད་མཛད་འགན་བཞྱི་དང་། དསུ་རྟག་
ཏུ་འཛམ་གླྱིང་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་འཕྱིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་
རྲེས་སུ་དན་ཞྱིང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་བྱམས་བརྲེ་
ལྡན་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ཆྲེད་ཉམས་ལྲེན་ཞུ་རུྒྱའྱི་
དམ་བཅའ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རུྒྱ་ནྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་སུང་
བརྱི ་ཞུ་རུྒྱའྱི་དགསོ་དནོ་སྙྱིང་པ་ོད ྲེ་ཆགས་ཡོད་པས་བདོ་མྱི ་
ཡོངས་ཀྱི་ཉྱིན་རྲེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་ལག་བསྟར་ཉམས་ལྲེན་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི ་བཀའ་དྱིན་ཆྲེན་པ་ོདང་། དྲེ་བཞྱིན་ཨ་
རྱི་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་གཙོས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱརོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་། དབུ་
ཁྱིད་རྣམ་པ། ཚོགས་པ་དང་མྱི ་སྒ ྲེར་བཅས་ཚང་མར་དྲེ་རྱིང་
གྱི ་དསུ་བཟང་འདྱིར་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་བཀའ་
དྱིན་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་བཞྲེད་
ལྷུ ན་གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཏྲེ་
གཞྱིས་བྱྲེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་སྐྱྱིད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་མགགོས་
ནས་མུར་ད་ུའཆར་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་དང་བཅས། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ 
༦ ལ།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 8

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བ ོད་ཀྱི ་
ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ ཐུགས་འགན་བཞྲེས་
སྐབས། རྒྱ་ནག་གྱི ་དག་པའོྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་ཆབ་མདརོ་
བདོ་དམག་གཏརོ་ཕམ་བཏང་ཟྱིན་ཡོད་པ་དང་། དགུང་ལོ་ 
༡༦ ལས་སོན་མྲེད་ནའང་། ལོ་ང་ོབརྒྱད་རྱིང་བདོ་འབྱརོ་
རྒྱ་དམག་ལ་མཐུན་གཤྱིབ་དང་། ཆོས་སྱིད་ཀྱི་བགྱི་སྒ་ོཆྲེ་
ཕ་མཐའ་དག་དསུ་བསྟནུ་ལྲེགས་བཅོས་ཀྱི་སྐུ ་ངལ་བརྒྱ་
ཕག་ལྷུར་བཞྲེས་གནང་བ་དང་དསུ་མཚུངས་སུ། ཡོངས་
འཛྱིན་རྣམ་པའྱི་དུང་ནས་གཞུང་ཆྲེན་ཁག་ལ་གསན་སྦངོ་
དཔྱིས་ཕྱིན་མཛད་དྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བདོ་ས་ཕག་ལོའྱི་
ལྷ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོར་མཁས་དབང་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོ
འཛོམས་པའྱི་དབུས་སུ་གྲྲྭ་སྐརོ་ལྷ་རམས་མཚན་བཞྲེས་ཀྱི་
དམ་བཅའ་མཛད་ཡོད། 

མཛད་སྒའོྱི་སྐབས་ད ྲེར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ནམ་རུྒྱན་གྱི་ལམ་
སལོ་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱའྱི་
དམག་སྒར་ད་ུགཟྱིགས་མོར་གདན་ཞུ་བྱས་ཤྱིང་། རང་
རྱིགས་སྲེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོཕ ྲེབས་བཤོལ་
ཞུ་བར་འད་ུཚོགས་སྐབས། རྒྱ་དམག་གྱིས་བཞུགས་ཡུལ་
ནརོ་གླྱིང་ཕགོས་སུ་མྲེ ་སྒགོས་འཕངས་སྟབས། ཉྱིན་གཉྱིས་
རྲེས་ཏ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་བཙན་བྱལོ་
གྱི་ལམ་བུ་མ་སྙ ྲེགས་ཀ་མྲེད་བུྱང་ཡོད།

བདོ་མྱི ་ཚོས་ཕ ྲེབས་བཤོལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྐྲེན་ར་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༨ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན། མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གྱིས། བདོ་
ལྗངོས་ཀྱིས་ཁུལ་ད ྲེར་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ང་ོལོག་ཟྱིང་འཁུག་
ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པར་གྲ་སྒྱིག་བྱྲེད་དགསོ། ཟྱིང་འཁུག་
ཅྱི་ཙམ་ཆྲེ་ན་ད ྲེ་ཙམ་བཟང་། བདོ་ལྗངོས་ཀྱི་ལོག་སྤདོ་ཤོག་
ཁག་གྱིས་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ང་ོལོག་ཟྱིང་འཁུག་བསླངས་པ་
ཡྱི ན་ཚྲེ། ཁུལ་ད ྲེའྱི་ངལ་རལོ་མྱི ་དམངས་རྣམས་སྔ་ཙམ་
བཅྱིངས་འགྲལོ་ཐབོ་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ཅྲེས་
ལམ་སྟནོ་བྱས་ཟྱིན་ལ། དནོ་དངསོ་སུའང་མད་ོཁམས་
གཉྱིས་ཀྱི་དགནོ་སྡ ྲེ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ ༡༩༥༩ གོང་ར་གཏརོ་བཏང་
ཡོད་ཅྱིང་། བླ་དཔནོ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཚོགས་འད་ུདང་། སླབོ་
སྦངོ་གྱི ་མྱིང་ཐགོ་ནས་བཙན་ཁྱིད་བཙོན་འཇུག་དང་། རྐྲེན་
ལམ་ད་ུབཏང་བ་བུྱང་ཡོད་པས། བདོ་མྱི ་ཚོས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྒྱའྱི་དམག་སརྒ་ད་ུགཟྱིགས་

མོར་ཕ ྲེབས་བཤོལ་ཞུས་པ་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ཡང་དག་ལྡན་པའྱི་
དགོས་ཟནོ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའྱི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༢་༠༠ སྟ ྲེང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་བཅར་སྐུ ་འཁརོ་རྣམས་ཆུ་དངྭས་མོར་
ཞབས་སོར་འཁདོ་པ་དང་། ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༠ ཉྱིན། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་གོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་མ་སུ་རྱིར་ཕ ྲེབས་འབྱརོ་
གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་བཞུགས་འཇགས་གནང་། 

རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་བླ ོན་པཎྱིཏ་ན ྲེ་ར་ུམཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཆུ་དངྭས་མོར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་པའྱི་ཉྱིན་ད ྲེར་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་སུ་༸གོང་ས་༸ཏཱ་
ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བརྱི ་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་འདགུ་
ཅྱིང་། ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན། ན ྲེ་ར་ུམཆོག་མ་སུ་རྱིར་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་
ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས། བཙན་
བྱལོ་བ ོད་གཞུང་འཛུགས་རུྒྱར་ཐུགས་མོས་གནང་མྲེད་
ནའང་། ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀ་སྦུག་
ནས་མ་སུ་རྱིར་མཇལ་བཅར་གཞུང་ཞབས་ཚོར། “ད་རྲེས་
གཞྱིས་བྱྲེས་མཉམ་འཛོམས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིས་འབུྱང་
གཞུང་གྱི ་ལས་དནོ་སུྒབ་ཕགོས་དང་། བདོ་གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་དྲེང་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་བསྐྱར་བཟ་ོདང་འབྲེལ་
བའྱི་ལས་བགོས་རྒྱག་ཕགོས་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཞྲེས་
བཀའ་ཕྲེབས་པ་ལྟར། བཀའ་བསྡུར་བརུྒྱད་ཆོས་དནོ་དང་། 
ཕྱི་སྱིད། ནང་སྱིད། འད་ུའགདོ་(དཔལ་འབྱརོ་)བཅས་ལས་
ཁུངས་ཆྲེ་བ་བཞྱི་དང་། ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་བཅས་གསར་
འཛུགས་བསྐྱངས་ཏྲེ། བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་དང་། བཙན་བྱལོ་
བའྱི་བདྲེ་དནོ་ལ་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་མཁན་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་བཏྱིང་གནང་མཛད།

ཐོག་མའྱི་དསུ་ཀྱི་ཆར། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བ ོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་། མྱི ་རྱིགས་བཅས་པ་རུྒྱན་མཐུད་ར་བརླགས་
གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་དངསོ་བདྲེན་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཛམ་
གླྱིང་ཡོངས་ལ་མཁྱྲེན་རྟགོས་སླད་ཡྱི ག་ཆ་ཕགོས་བསྒྱིགས་
དང་། བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དནོ་
མཁས་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཚོན། གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་གྱི ་དྱི་བར་དྱིས་ལན་རུྒྱན་བསྟདུ་ནས་གནང་ཞྱིང་། 

དྲེ་མཚུངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ད་ུབདོ་མྱི ་བཙན་བྱལོ་
བ་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་ཡོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལམ་བཟསོ་
མཚོན་པའྱི་འཚོ་ཐབས་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༣ ཉྱིན་བདོ་ཕུག་ ༥༠ 
ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་དང་པ་ོམ་སུ་རྱི་བདོ་
གཞུང་གཏན་སླབོ་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས། “ད་ཕྱིན་ཆད་ང་ཚོས་སྔར་
བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པར་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་
པུར་སྡདོ་ཐུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མྲེད་པས། ང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་
མཚྲེས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།འཛམ་གླྱིང་ད་ུཁྱབ་རྒྱ་ཆྲེ་
ཤོས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱི ག །འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་དང་
དཔལ་འབྱརོ། ཚན་རྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་ཤྲེས་
བྱའྱི་རྣམ་གྲངས་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཚང་མ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགོས་
ཤྱིང་། དྲེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ཡྱི ་གྲེ་དང་། ནང་ཆོས་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་
རྣམ་གྲངས་མང་དག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་ངྲེས་པར་ད་ུསླབོ་
སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་དནོ་སྙྱིང་ང་ཚོའྱི་བདོ་ཕུག་ན་གཞནོ་མྱི ་རབས་
གསར་བ་འདྱི་དག་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་
ཤ་སྟག་ཡོང་ཐབས་འབད་བརནོ་བྱྲེད་དགསོ་”ཞྲེས་གནའ་
དྲེང་གྱི ་ཤྲེས་ཡོན་ཟུང་ད་ུསྦྲྲེལ་དགསོ་པའྱི་སྱིད་ཇུས་གསལ་
སྟནོ་མཛད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཕུག་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་སྱིམ་ཡལ་ད་ུམྱི ་འགྲ་ོབའྱི་ཆྲེད། རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ལ་ཞུ་སྐུལ་མཛད་དྲེ། དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱིན་ཚོགས་
ཀྱི་ལྟ་སྐྱངོ་འགོ་བདོ་ཕུག་ཁྲེ་གཙང་གྱི ་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་འཛུགས་
དང་། རྱིམ་བཞྱིན་ད་ྷས་དང་མ་སུ་རྱི་བདོ་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ ྲེ་
དང་། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྲེ་ར། སཾ་བྷ་ོཊ་བཅས་ཀྱི་
བདོ་སླབོ་མ་ལག་གསར་འཛུགས་རྒྱ་བསྐྱྲེད་བསྐྱངས་ཏྲེ། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་དང་། ཤྲེས་ཡོན། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་ལ་འགན་ཁུར་རྐང་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་
འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མྱི ་སྣ་འབརོ་ཆྲེན་ཞྱིག་སྐྱྲེད་སྱིང་
གནང་ཐུབ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན། བཞུགས་སརྒ་ད་ྷརམ་
ས་ལར་སྤསོ་རྲེས། བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བའྱི་ཁོངས་དགྲེ་
འདནུ་རྣམས་ནས་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་བཞྱི་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་
ད་ུགནས་ཏྲེ་ྋརྒྱལ་བསྟན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

གནང་ཐུབ་པ་དང༌། ལོ་ ༡༦ མན་གྱི་བདོ་ཕུག་ཚོས་སླབོ་
སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱ། ལོ་ ༢༠ སྐརོ་གྱི་ན་གཞནོ་རྣམས་བཟ་ོལས་
སྣ་ཚོགས་པའྱི་སླབོ་སྦངོ་དང༌། ལས་ཀར་ཞུགས་ཐུབ་པ། དྲེ་
ཡན་གྱི་རན་པ་རྣམས་ས་ཞྱིང་ཐགོ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་ནམ་
གཙོ་གུར་གྱི་ཐནོ་སྐྱྲེད་བྱ་རུྒྱ། ལས་ཀ་མྱི ་འཕྲེར་ངྲེས་ཅན་
གྱི་ལོ་ན་ཆྲེས་རན་པའྱི་རྱིགས་དང༌། ནད་གཅངོ་རྱིགས་རན་
གསོ་ཁང་ད་ུའཚོ་སྐྱངོ་ཐུབ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་རྲེ་འདནུ་དང་
འབད་རལོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན་ཞྲེས་འཆར་འགདོ་གནང་བ་
ལྟར་འབད་སུྒབ་མཛད་ཡོད་ཅྱིང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༦ ཉྱིན། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཐགོ་མ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགུྲབ་གླྱིང་
ཆགས་ཡུལ་ད་ུརྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཅམ་པ་དང་། ཌལ་ཧརོ། 
ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་ཁུལ་ནས་བདོ་མྱི ་ ༦༦༦ འབྱརོ་ཏྲེ་གཞྱིས་
སརྒ་འཛུགས་སུྐན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས། ༡༩༦༧ ལོ་བར་བདོ་
མྱི ་ ༣༠༠༠ ཐམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོངས་སུ་གུྲབ་ཅྱིང་།རྱིམ་
པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཕག་སྔནོ་མའྱི་ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པའྱི་འགོ་
སྟདོ་བར་ད་ུབདོ་མྱི ་འད་ུགནས་གཞྱིས་སརྒ་ ༥༤ཙམ་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་མཇུག་བསྒྱིལ་གནང་ཐུབ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་གཞྱིས་སརྒ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ད ྲེ་ནྱི་བདོ་མྱི ་
བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལྷྱིང་འཇགས་
ཤྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་
ང་ོབ་ོགཅྲེས་ཉར་དང་། བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་རུྒྱན་གནས་ཀྱི་
རྨང་གཞྱི ་གལ་འགངས་ཆྲེ་ཤོས་སུ་གཟྱིགས་པ་ལྟར་དནོ་
གྱིས་ཀང་གུྲབ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༥ ནང་སྦག་ས་ཆོས་སརྒ་གསར་ཚུགས་
སྐབས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བླ་གྲྲྭ་ ༣༠༠ ཐམ་པའྱི་ཚད་
བཀག་བཟུང་འདགུ་པར། འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཞུ་སྐུལ་རྱིམ་
བསྟདུ་མཛད་དྲེ་ཆོས་བརུྒྱད་རྱིས་མྲེད་ཀྱི་དགྲེ་འདནུ་ཞལ་
གྲངས་ ༡༥༠༠ ཐམ་པར་མཐུན་རྐྲེན་མཁོ་སྤདོ་གནང་
རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞྲེས་ཐབོ་ཅྱིང་། དྲེ་མཚུངས་སུ་ཌལ་ཧརོ་ཁུལ་
ད་ུརུྒྱད་གྲྲྭ་སྟདོ་སྨད་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚོན་སུྒབ་སྡ ྲེ་ཆོས་སྒར་
གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། ཡྱི ན་ནའང་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་
ད་ུཁརོ་ཡུག་གུ་དགོ་པ་དང་། གནམ་གཤྱིས་ཚ་ངར་བརླན་
གཤྲེར། འགྲྱིམས་འགུྲལ་མྱི ་བདྲེ་བ། འགསོ་ནད་ཁྱབ་གདལ་
སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དགྲེ་འདནུ་པའྱི་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་

ཉ ྲེན་རྱིམ་པར་འཕད་སྟབས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་གནས་ལུགས་སྦངས་བཤད་རྱིམ་
པར་གནང་སྟ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་བླ་གྲྲྭ་རྣམས་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་སརྒ་སོ་སོའྱི་ཁོངས་སུ་སྤ་ོའགོ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བུྱང་། 
སྦག་སའྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་རྣམས་ནྱི་འདསུ་སྡ ྲེ་ཆྲེན་པ་ོཁག་གཞྱི་
འཛུགས་ཀྱི་ས་བནོ་ད་ུགུར་ཅྱིང་། དྲེ་ལྟར་གཞྱིས་སརྒ་ཁག་
ཏུ་བཞྲེངས་སུྐན་གནང་བའྱི་ས་དགྲེ་བཀའ་རྙྱིང་བནོ་དང་
བཅས་པའྱི་ཆོས་སྡ ྲེ་ཁག་གྱིས་ནང་བསྟན་རུྒྱན་འཛྱིན་དར་
སྤ ྲེལ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་གཅྲེས་
ཉར་དར་སྤ ྲེལ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཧྱིལ་པརོ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་
གྱི ་རྱིན་ཐང་མཚམས་སྦརོ་ལ་བྱྲེད་ནསུ་རླབས་ཆྲེན་བཏནོ་
དང་འདནོ་མུས་ཡྱི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ ༢༥ 
པར་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་བ་བརུྒྱད་༸མགོན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་སྐུ་དབང་མཐའ་དག་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་
ལ་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་ད ྲེའང་། ལོ་ང་ོ
བརྒྱ་ཕག་ཕྲེད་ལྷག་རྱིང་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་བཞྲེས་ཀྱིས་
གོམ་པ་རྱིམ་སྤའོྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ཞྱིག་སྟ ྲེ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོ་ནས་བཟུང་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདྲེམས་བུྱང་བ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
ཕྲེད་བགྲྲེས་ཡོལ་གྱི་ཚུལ་ད་ུབཞུགས་པ་དང་། ༡༩༩༡ ལོར་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྲེབས་གནང་
སྟ ྲེ། མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་རྒྱ་
བསྐྱྲེད་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱིན་གྱི་ཆྲེས་མཐའོྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དང་། 
འསོ་བསྡུ་དང་། ལས་བྱྲེད་འདྲེམས་བསྐ།ོ རྱིས་ཞྱིབ་བཅས་
རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྡ ྲེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཚགས་ཚུད་འཐུས་ཚང་བཀདོ་སྒྱིག་མཛད་པ་ད ྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༠ ལོར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་མཛད་དྲེ་
མྱི ་ལོ་ ༣༠ སོང་བའྱི་ཉམས་མངོ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟ ྲེ་ཐུགས་
ཐག་བཅད་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
མང་གཙོའྱི་བུྱང་རབས་འདྱིའྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ནྱི་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྟ ྲེང་ནས་གཤམ་ད་ུསྐུལ་འདྲེད་དང་
སྣ ྲེ་ཁྱིད་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་
ཐབས་སུ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྐྱྱིད་མཉམ་སྡུག་མཉམ་གྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐུགས་བཞྲེད་འཁུངས་ཏྲེ། ༡༩༧༩ ལོར་
བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མཐུད་བུྱང་བའྱི་རྲེས་འབྲེལ་ད།ུ བདོ་ཕྱི་ནང་
དབར་གཉ ྲེན་འཕད་འགྲ་ོའངོ་སྒ་ོཕྲེས་ཏ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ 
༢༠༡༡ བར་ད་ུབདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུགཉ ྲེན་འཕད་དམ་གནས་
སྐརོ་ད་ུཡོང་མཁན་ཁྱནོ་བསྡམོས་ ༨༦༢༢༥ བུྱང་ཡོད་ཁངོས། 
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་སྐྱདོ་མཁན་གྲངས་ ༢༠༦༦༨ དང་། དགོན་
སྡ ྲེ་ཁག་ཏུ་ཞུགས་མཁན་གྲངས་ ༡༧༤༨༩ དང་། རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ད་ུགཞྱིས་སྤའོྱི་ཆྲེད་ད་ུའབྱརོ་བ་ ༡༤༣༥ བུྱང་
ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་དག་བུ་ཕུག་དང་བཅས་པའྱི་ཁདོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་། ཤྲེས་ཡོན་སྡ ྲེ་ཁག 
གདན་ས་གྲྲྭ་ཚང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ཅྱི་རྱིགས་བཅས་
སུ་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་མཁན་ཇྱི་སྙ ྲེད་ཅྱིག་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༥ བར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་རྱིམ་པར་མཛད་དྲེ་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གྲསོ་ཆོད་ཁག་གསུམ་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་
གླྱིང་འདྱི་གྲང་དམག་གྱི ་འད་ུལོང་འཁུག་པའོྱི་ཁརོ་ཡུག་
ཅྱིག་ཏུ་སྐྱབས་བཅལོ་བའྱི་གནས་བབས་ཐགོ་འཚོ་སྡདོ་བྱྲེད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུཤར་ནབུ་
རྒྱལ་ཁག་དང་མཛའ་མཐུན་གྱི་འབ ྲེལ་བ་སྤྱི་སྙམོས་སུ་རུྒྱན་
འཁྱངོས་གནང་བ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས། བདོ་དནོ་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་བྱྲེད་མཁན་གླྱིང་དང་གླྱིང་ཆྲེན་གྱི་མཐའ་དབུས་གུྲ་ཟུར་
ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་སུད་སྱིར་བདོ་ཕུག་བཅུ་
ཕག་ཁ་ཤས་ནས་གཏངོ་འགོ་བཙུགས་ཏྲེ་སྔ་རྲེས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོའྱི་བར་བདོ་མྱི ་ཆྱིག་སྟངོ་ཆྲེད་གཏངོ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གཞྱིས་སྤ་ོཐགོ་མ་ ༡༩༧༡ 
ནས་བཟུང་ཁྲེ་ན་ཌར་རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་གྲངས་ ༢༢༨ ཆྲེད་
གཏངོ་མཛད་པ་དང་། ༡༩༩༢ ལོར་ཨ་རྱིར་བདོ་མྱི ་ཆྱིག་སྟངོ་
གྱི ་གཞྱིས་སྤ་ོལས་གཞྱི་དང་། ༢༠༡༣ ལོར་ཁྲེ་ན་ཌར་བདོ་མྱི ་
ཆྱིག་སྟངོ་གཞྱིས་སྤ་ོལས་གཞྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ད་བར་
ཨོ་སྱི ་ཀྲྱི་ལྱི ་ཡར་དམྱིགས་བསལ་རང་རྱིགས་ཉྱིས་སྟངོ་ལྷག་
རྱིམ་གཏངོ་གྱི ་ལས་གཞྱི་བཅས་ཀང་། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་དགྲེ་མཚན་ད་ུམར་དགོངས་པ་ཟབ་
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བཞྲེས་ཀྱིས་ཐུགས་བཀོད་དང་ཕག་བསྟར་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ལ། དྲེ་བཞྱིན་སྒ ྲེར་ངསོ་ནས་གཞྱིས་སྤ་ོབྱྲེད་མཁན་ཇྱི་
སྙ ྲེད་ཅྱིག་བུྱང་སྟ ྲེ་ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་
འད་ུགནས་ཆགས་ཐུབ་པ་ད ྲེས་གཞྱིས་སྤ་ོབ་སྒ ྲེར་སོ་སོའྱི་
འཚོ་གནས་ཁརོ་ཡུག་ལྲེགས་བཅསོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་
དནོ་འཐབ་རདོ་ལའང་ཕན་ནསུ་རྒྱ་ཆྲེར་འབུྱང་བཞྱིན་ཡོད།

འདྱི་ལརྟ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་འདསུ་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཞྱིས་
སརྒ་དང་། དགོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་། སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་བཅས་ཐགོ་མ་
འཆར་གཞྱི་འདྱིང་སྐབས་ནས། བར་ད་ུརྨང་གཞྱི་འཛུགས་
སུྐན་དང་། རྱིམ་པས་འཐུས་ཚང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་
ཧྱིལ་པའོྱི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བྱྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་དང་། ༸ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་པ་
མྲེད་ཅྲེས་ཞུ་ཆོག་ལ། ཆྱིབས་བསུྒར་ཀྱི་སྐབས་སོ་སོར་མང་
ཚོགས་ལ་ཁརོ་ཡུག་གསར་པའྱི་ནང་འགྲ་ོའདགུ་ཉལ་འཆག་
གྱི ་རྨང་གཞྱིའྱི་ཤྲེས་བྱ་དང་། བསྟན་སྱིད་ལ་ཞབས་འདྲེགས་
ཞུས་ཏྲེ་མྱི ་ཚྲེའྱི་སྙྱིང་པ་ོསུྒབ་སྟངས་ཀྱི་བསླབ་བྱ། ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བའྱི་སྒ ་ོནས་རྣམ་མཁྱྲེན་
རྒྱལ་བའྱི་གོ་འཕང་སྙ ྲེགས་ཐབས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་ཇྱི་ལྟར་
བསྩལ་བའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་རང་ཅག་སྐལ་ལྡན་ཚང་མར་བླ་ོ
ངྲེས་སྲེམས་གསལ་ཡྱི ན།

བཙན་བྱལོ་གྱི་མྱི ་ལོ་ ༦༣ ལ་ཕྱིར་མྱིག་ལྟ་སྐབས། བཙན་
བྱལོ་བདོ་གཞུང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཏྲེ། བདོ་རྲེ་ཐགོ་
མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོནས་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་
ཐུག་པའྱི་བར་གྱི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པའོྱི་ཁྱིམས་མཐུན་
མངའ་དབང་རུྒྱན་སྐྱོང་ཐོག བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་བདྲེ་དནོ་ལ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱྲེད་པ་ོདབང་ལྡན་འཛྱིན་སྐྱངོ་
གྱི་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་དསུ་ཀྱི་འགུར་འགྲསོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་གོ་རྟགོས་
འདནུ་མོས་ལ་བསྟུན་ཏ ྲེ་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏངོ་
གནང་མཛད་པ་དང་། ཆོལ་གསུམ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་
བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྟ ྲེང་། རང་རྱིགས་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྱིམ་ཡལ་མྱི ་འགྲ་ོབའྱི་ཆྲེད་
ད་ུབདོ་མྱིའྱི་འད་ུགནས་གཞྱིས་སརྒ་འཛུགས་སུྐན་གནང་སྟ ྲེ། 
སོ་ནམ་དང་། ལག་ཤྲེས་བཟ་ོལས། ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་
འཚོ་ཐབས་སྦརོ་འཇགས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་རང་གྱིས་

འཛྱིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་པའྱི་སྔནོ་འགྲ་ོནས་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
བར་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་དང་། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་རུྒྱད་ཁག་
གྱི ་བཤད་སུྒབ་ཀྱི་སྡ ྲེ། བདོ་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་ཕྱི་ལུགས་
ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱིས་མཚོན་པའྱི་མཐུན་རྐྲེན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་བཙན་བྱལོ་བའྱི་ཚོ་ཁག་གཞན་ད་ུམཐངོ་
རུྒྱ་མྲེད་ཅྱིང་། འདྱི་ནྱི་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
བུྱང་བ་ཡྱི ན་ལ། དྲེ་ཡང་ཉྱིན་ཞག་ལོ་ཟླ་ད ྲེ་དག་རྱིང་ཐབས་
ལ་མཁས་ཤྱིང་ཐུགས་སྟབོས་བཙན་པར་བགསོ་ཏ ྲེ་སྐུ་ངལ་
སྣ་ཚོགས་བདག་གྱིར་ལྷུར་བཞྲེས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་འགལ་རྐྲེན་
གྲེགས་བར་མཐའ་དག་རྱིམ་བསལ་མཛད་པའྱི་འབས་བུ་
ཡྱི ན་པས། ༸མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདྲེགས་
ཀྱི་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་མཁན་མྱི ་རབས་རན་པ་རྣམས་
ལའང་དསུ་ཆྲེན་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་ནས་ལྲེགས་སོའྱི་བསྔགས་བརདོ་
དང་བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་ ༡༡༣ ལྷག་འཚོ་བཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཚད་མའྱི་ལུང་
གྱིས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ༸མགོན་པ་ོམཆོག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་སྔ་
རྲེས་སུ་ཡང་ཡང་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་ཡོད་པས། རང་ཅག་
ལས་ཀྱི་སྣ ྲེ་མོ་བ་རྣམས་དང་། མང་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་
སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་དགྲེས་
པའྱི་མཆོད་སྤྱིན་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་འཚབ་དང་
ཐུགས་བསུན་འབུྱང་གཞྱིའྱི་གཏམ་སྤདོ་མཐའ་དག་རྒྱང་
ད་ུདརོ་ཏ ྲེ། ཐུགས་སྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་གཙོ་འགུར་གྱིས་
བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའྱི་ལས་ལ་གཞལོ་
ཞྱིང་། སྤྱི་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས་
ལས་དནོ་བྱྲེད་སྒ་ོམཐའ་དག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་འབད་སུྒབ་
ཞུ་མུས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། མ་འངོས་པར་ཡང་༸མགོན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་དགོངས་གཞྱི་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་བཟུང་ཡྱི ན་
ཞུ་རུྒྱ།

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་
བཟུང་། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་སྒམོ་གཞྱི་ལ་དགསོ་ངྲེས་ཀྱི་བསུྒར་
བཅསོ་དང་། ལས་དནོ་བྱྲེད་ཕགོས་ལམ་ལུགས་ཅན། ལས་

གཞྱི་ཁག་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ། དགོས་མཁའོྱི་མཐུན་
རྐྲེན་དསུ་ཀྱི་འགུར་འགྲསོ་ལ་སྙ ྲེགས་ཐབས་བཅས་འབད་
བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དྲེ་མཚུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་
སྐརོ་སྐྱདོ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་དྱིལ་བསྒགས་ཀྱི་
བྱྲེད་སྒ་ོཁག་ཀང་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པའྱི་ངང་འགྲ་ོམུས་ཡྱི ན་
ལ། ཟླ་བ་སྔནོ་མའྱི་ནང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་
སྒྱིག་གནང་བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་ད་ུསྐངོ་
ཚོགས་ལ་འཛྱིན་སྐྱངོ་ནས་མཐུན་འགུར་རམ་འདྲེགས་གང་
ཡོང་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་། སྐབས་དྲེར་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་
ནག་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ U.S. Congressional-Executive 
Commission on China གོ་སྒྱིག་འགོ་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་སུ་བདོ་ཀྱི ་ ལོ ་རུྒྱས་གནས་བབ་སྐརོ་གྱི ་ཉན་ཞྱིབ་
ཚོགས་འད་ུདནོ་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཚུགས་ཐུབ་ཡོད།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་མྱི ་འབརོ་ཚད་འཕྲེར་ཞྱིག་དགསོ་
ངྲེས་ཅན་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་ཡང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་དང་། 
ད་ལམ་བརུྒྱད་འཛྱིན་སྐྱངོ་། མཐུན་རྐྲེན་བགོ་འགྲྲེམས། འསོ་
བསྡུའྱི་ལས་དནོ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡྱི ད་རྟནོ་རངུ་ཞྱིང་ཚད་
འཛྱིན་འཕྲེར་བའྱི་གྲངས་ཀའྱི་གཞྱི ་ཁུངས་བཙན་པ་ཞྱིག་
ཡོང་ཆྲེད། མྱི ་འབརོ་གྲངས་བཤྲེར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གང་
མགགོས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལས་གཞྱི་ད ྲེར་མཉམ་ཞུགས་མཐུན་
འགུར་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་སྐྱྲེ་འགྲ་ོསྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བདག་ཅག་གངས་ཅན་
པ་རྣམས་ཀྱི་ཚྲེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མགནོ་སྐྱབས་དཔུང་གཉ ྲེན་
དམ་པར་སྐུ་ཚྲེ་ཞབས་པད་སྱིད་མཐར་བརྟན་པའྱི་གསོལ་བ་
འདྲེབས་ཅྱིང་། ༸མགོན་པ་ོགང་གྱི ་ཐུགས་ཀྱི་བཞྲེད་དནོ་
མཐའ་དག་ལྷུ ན་གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་
མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༦ ལ།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལརྟ་སུྒབ་དགསོ་པ་དང་། ཁངོ་ཁ་ོདང་ང་རྒྱལ་གྱིས་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ཁངོ་ཁ་ོཇྱི་ལརྟ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། དྲེ་བཞྱིན་ང་རྒྱལ་ཇྱི་ལརྟ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་རད་

གཅདོ་ཡག་པ་ོབྱས་ཏྲེ་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་
དཀུྲག་མཁན་ང་ོཤྲེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད ྲེ་
ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་སྟངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
བཤད་ཀྱི་ཡོད། དྲེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཕན་གྱི་འདགུད་ཅྱི་གླ་ོ
བུར་ད་ུལ་ྷའབབ་མཁན་ཞྱིག་འདགུ དྲེས་
ངསོ་ལ་སྤདོ་འཇུག་གྱི་ཚྱིག་སྐྱརོ་གྱི་འདགུ 
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་སུྒབ་ཐབས་སྤདོ་འཇུག་
གྱི་གཞུང་ད་ུཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདང་། བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་

བསུྒབ་ཐབས་རྲེད། ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཀུན་ལ་
མཁ་ོབ་ཞྱིག་རྲེད། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལརྟ་སུྒབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མྲེད་
ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། མདརོ་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཆོས་
ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་མྲེད་མཁན་གྱིས་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་སྐརོ་བཤད་དསུ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏྲེ་ཕན་ཐགོས་འདགུ་ཅྲེས་
བཤད་ཀྱི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དནོ་
དངསོ་འཛམ་གླྱིང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་
འདགུ ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མྲེད་གང་ལརྟ་ཡང་བསམ་བླའོྱི་འགྲ་ོ
སྟངས་ཡག་པ་ོཤྲེས་པ་བྱྲེད་དགསོ། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་
བླ་ོརྱིག་ལ་བལསྟ་ནས་གཙོ་བ་ོསྲེམས་དང་སྲེམས་བུྱང་ང་གཅྱིག་
སོགས་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པསོ་སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཡོད། སྲེམས་
ལ་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དགོ་ཡོང་དསུ་ད ྲེས་སྲེམས་དང་སྲེམས་བུྱང་
གྱི་འགྲ་ོསྟངས་ནས་ངསོ་འཛྱིན་དང་ད་ོསྣང་སླ ྲེབས་ཡོང་དསུ་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་སུྐན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་བླ་ན་མྲེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ཡང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་
པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཡོང་གྱི་

བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད ྲེ་ཕལ་ཆྲེར་འཇའ་ཡལ་བ་ནང་བཞྱིན་ཡལ་
བའྱི་མཚམས་ལ་བསླ ྲེབས་སྐབས་ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་
ནས་སླབོ་གྲྲྭ་དང་སྒྱིག་འཛུགས་སོགས་བཙུགས་ཏྲེ་འཛུགས་སུྐན་

བྱས་པ་རྲེད། འཛུགས་སུྐན་བྱས་པའྱི་ལག་རྲེས་ལ་ད ྲེང་སང་བདོ་
དནོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པརོ་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བུྱང་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་ཁ་སྔནོ་བཤད་རུྒྱ་བུྱང་། ངསོ་རང་ཐྲེངས་དང་པ་ོཨ་རྱིར་
ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཚོར་ཐུག་འཕད་དང་། 
སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་མྱི ་ལ་
དམག་མྱི ་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མྱི ་གཅྱིག་
རྲེད། འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མྱི ་གཅྱིག་པུ་ལ་རྒྱའྱི་དམག་མྱི ་
ས་ཡ་མང་པསོ་བླགས་འཁྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་
སོང་།གང་ལརྟ་ང་ཚོར་བདྲེན་པ་ཡོད་པས་དང་པ་ོདང་བཞག་
བྱས་ཏྲེ་ཧམ་པ་དང་སྐྱག་རུན་བཤད་པ་མྱིན་པར་བསམ་པ་རྣམ་
དག་བྱས་པ་རྲེད། ད་ལྟའྱི་བར་ད་ུངསོ་ཀྱིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་
དང་ལས་འབས་དཔང་འཕྲེར་བྱས་པ་ཡྱིན།  དྲེ་ལརྟ་བྱས་པའྱི་
ལག་རྲེས་ལ་འཛམ་གླྱིང་གང་ས་ནས་བདོ་ཀྱི་དནོ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནད་དནོ་ཙམ་མྱིན་པར། དང་བདྲེན་གྱི་དནོ་དག་ཡྱིན་པ་ལ་
མ་སྐུལ་དང་ལྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ནྱི་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་ཡོད། 
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོརྲེད། ཆོས་དད་
ཡོད་མྲེད་དང་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་མ་ཡྱིན་པར་སྲེམས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ར་རམ་ས་ལའྱི་ལ་ྷརྒྱལ་
རྱིར་ཡོད་པའྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡྱིག་
ཚགས་ཁང་དབུ་འབྱྲེད་དང་མཛད་སྒརོ་
དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆ་ུཚོད་ 
༨ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་
ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡྱིག་
ཚགས་ཁང་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་པ་དང་། 
དཔ ྲེ་མཛོད་ཁང་དང་ཡྱིག་ཚགས་ཁང་། 
འགྲྲེམས་སྟནོ་ཁང་སོགས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་
གཟྱིགས་སྐརོ་གུྲབ་མཚམས་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་
ཞབས་སྟ ྲེགས་སུ་འཁདོ་མཚམས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དཔྲེ་
མཛོད་དང་ཡྱིག་ཚགས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ལས་ཚབ་བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས་
ཕ ྲེབས་བསུ་དང་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། གྲགོས་པ་ོརྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རུྒྱར། ངསོ་ཀྱིས་སྐད་ཆ་
བཤད་རུྒྱ་ཚང་མ་གང་སར་བཤད་ནས་ད་ལ་ྟརགོས་ཟྱིན་པ་ལ་ྟབུ་
འདགུདྲེ་རྱིང་འཁུངས་སརྐ་གྱི་དསུ་ཆྲེན་རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཁྱྲེད་
ཀྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ (Happy birthday 
to you) ཞྲེས་ཟྲེར་བ་མ་གཏགོས་གཞན་དམྱིགས་བསལ་མྲེད། 
གང་ལརྟ་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་སྐྱྲེས་སརྐ་
གྱི་དསུ་ཆྲེན་ལ་འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་དང་དགའ་སྲེམས་འཁལོ་བའྱི་
ངང་ནས་འདྱི་ལརྟ་རབུ་རབུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་དསུ་ཚོད་ད ྲེར་ངསོ་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མའྱི་མྱིང་འཁྱྲེར་ཏ ྲེ་བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་རདོ་ལྲེན་བྱས་ནས། བར་སྐབས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་དཔྲེ་
མཛོད་དང་ཡྱིག་ཚགས་ཁང་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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ཡོད་པས་ཧ་ཅང་རླབས་ཆྲེན་རྲེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་
ད ྲེ་ཐབས་སྐྱ་ོབ་ོརྲེད་ད ྲེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་
ང་ཚོ་བདོ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཅྱིག་ལ་ཧ་ལས་ནས་བསྡད་པ་མྱིན་
པར། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ངསོ་ལ་
ཆ་བཞག་ནའང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལ་
ཕ ྲེབས་ཏྲེ་མཛད་འཕྱིན་གང་འཚམ་རྒྱས་པ་ོབུྱང་ཡོད་ཀང་། ལ་ྟ
གུྲབ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏྱིང་རྱིང་པ་ོདང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཕལ་ཆྲེར་ཁྱབ་མྱི ་འདགུ ད་ལྟའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་
མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོདག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གསལ་སྟནོ་བྱས་
ནས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བུྱང་ཡོད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།

གང་ལརྟ་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས། ཆོས་རྒྱལ་
སངོ་བཙན་སམྒ་པའོྱི་སྐབས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཟུར་ད་ུ
བཟསོ་པ་རྲེད། མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་སྐབས་ནས་སྐད་ཡྱིག་
འདྱི་ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་ལོ་སྟངོ་
ཕག་རྱིང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེར་བརདོ་བྱའང་སྲེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་ཚད་མ་དང་། ལ་ྟགུྲབ་སོགས་
ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོརྲེད། ངསོ་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ལ་ལ་ྟགུྲབ་དང་སྲེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་པར་སྐད་ཡག་ཤོས་ད ྲེ་
བདོ་སྐད་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྤབོས་
པ་སྐྱྲེས་འསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད།

ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་མ་ཐག་ངསོ་ཀྱིས་ན ྲེཧ་ར་ུལ་ང་ཚོ་བདོ་
པར་བདོ་ཡྱིག་དང་བདོ་སྐད་ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས། བདོ་ཡྱིག་
བསླབ་རུྒྱ་ཡོད་པའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་དགསོ་ཀྱི་འདགུ ཅྲེས་ཞུས་པར་
ནྲེཧ་རསུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་གནང་སྟ ྲེ་དསུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུང་ཚོ་
ཡག་ཐག་གཅདོ་ཡོད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་བ་བྱས་
ནས་འཛམ་གླྱིང་སྟ ྲེང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཤར་ནབུ་གང་སར་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་ད་ོསྣང་གསར་པ་
ཡོང་རུྒྱ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོ་སོ་སོའྱི་ལུང་
པ་བལ་བ་རྲེད། འནོ་ཀང་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་བདྲེན་པ་
བདྲེན་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་གུྲབ་འབས་ཡག་
ཐག་གཅདོ་རྲེད།

བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པ་འདྱི་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་དང་འདནོ་པ་བཏནོ་པའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན་
པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་དང་། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་འགྲ་ོ
སྟངས་དྲེ་ཚོའྱི་གྲས་ང་ཚོ་བདོ་པར་དམྱིགས་བསལ་ཡོད། ཆོས་
ལ་དད་པ་ཡོད་མྲེད་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྲེད། གང་ལརྟ་ཚད་མ་
རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པས་སྲེམས་ལ་བརྟག་
དཔད་བྱྲེད་རུྒྱའྱི་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོགྱི་འདགུ་ཅྲེས་
དང་། མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས།  དྲེ་རྱིང་འཁུངས་སརྐ་གྱི་དསུ་ཆྲེན་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཚང་
མ་སྲེམས་ལ་སྤ་ོསྣང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་རབུ་རབུ་

བྱས་ནས་ཕ ྲེབས་པ་རྲེད། གནམ་གཤྱིས་ནྱི་ཆར་པ་བཏང་བ་རྲེད། 
མ་གཞྱི་ངསོ་ལ་བདོ་ནས་ཆུ་ཤྲེལ་ནརོ་བུ་ཟྲེར་གྱི་ཡོད། ངསོ་རང་
མྲེ་ཤྲེལ་མ་ཡྱིན་པར་ཆུ་ཤྲེལ་རྲེད། དྲེ་དསུ་གནས་ཆུང་གྱིས། ཆུ་
ཤྲེལ་ནརོ་བུའྱི་འདོ་སྣང་ད ྲེ།། ནབུ་ནས་གསལ་བའྱི་དསུ་ཡྱིན་ན།ོ 

།ཞྲེས་བཀའ་ལུང་ཞྱིག་གནང་ཡོད། བཀའ་ལུང་ད ྲེ་ཏག་ཏག་
འགྲ་ོཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ ངསོ་རང་ཟྱི་ལྱིང་གྱི་ས་ཁུག་ལུང་
ཁུག་ཅྱིག་ནས་སྐྱྲེས་ཤྱིང་ལྷ་སར་བསླ ྲེབས་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་
བྱས། དྲེ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་ནས་མྱི ་མང་པརོ་ཐུག་པའྱི་གུྲབ་
འབས་སུ་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སྲེམས་ཁམས་རྱིག་
པ། སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལརྟ་བསུྒབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མྲེད། དྲེའྱི་
ཐགོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལརྟ་བསུྐན་ཚུལ་སོགས་ང་
ཚོར་གཞན་དང་མྱི ་འད་བའྱི་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྲེད་འདགུ ངསོ་རང་མྲེ་ཤྲེལ་བྱས་ཏྲེ་ག་ས་གང་ད་ུརྙགོ་ད་
བཟ་ོམཁན་མ་ཡྱིན་པར་ཆུ་ཤྲེལ་ནརོ་བུའྱི་འདོ་སྣང་། ནབུ་ནས་
གསལ་བའྱི་དསུ་ཡྱིན་ན།ོ། ཞྲེས་གནས་ཆུང་གྱིས་ས་ྔམོ་ས་ྔམོ་
གསུངས་པ་ལརྟ་ད་ལ་ྟབལ་ྟདསུ་བཀའ་ལུང་ད ྲེ་ཏག་ཏག་འགྲ་ོགྱི་
ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

ལགས་ཀྱིས་གཞན་ཕན་ལྷུ ར་ད་ུབླངས་ཏྲེ་མྱི ་ཚྲེ ་དནོ་དང་
ལྡན་པ་བསྐྱལ་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་འདགུ །

བརྒྱབ་རྲེས་འདས་གྲོངས་སུ་གུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་
པར་བླ ་ོཕམ་ཆྲེན་པ ོ་བུྱང་ ། ངསོ་ཀྱིས་འདས་པོ་ཁོང་ལ་
སྨ ོན་ལམ་འདྲེབས་རུྒྱ་མ་ཟད་སྐུ ་ ཉྱིད་དང་ནང་མྱི ་ ལྟ ོས ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

སྐུ ་ ཉྱིད་ཀྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་དམ་པ་ཁོང་ནྱི་བ ོད་ཀྱི ་
བླ ོས་ ཐུབ་ཀྱི ་གྲོགས་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་ཁོང་
གྱིས་མཛའ་བརྲེའྱི་སྒ ་ོནས་ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཕུག་པ ོ་
གཅྲེས་ཉར་སླད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
གྱི ་ ཡོད། ཅྲེས་དང་།

མཐར་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་སྐུ ་ཞབས་ཨ་བྷ ྲེ་

༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་  ༠༧ ཚྲེས་ ༠༨ ཉྱིན་
ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་སྱིད་བླ ོན་ཟུར་པ་ཤྱི ན་ ཛོ་ཨ་བྷ ྲེ་མཆོག་ལ་མྲེ ་
མདའ་བརྒྱབ་རྲེས་འདས་གྲོངས་སུ་ གུར་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་བོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་
ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱིས ་ཁོང་གྱི ་བཟའ་ཟླ་ཨ་བྲེྷ ་ ཨ ་ཀྱི ་ལགས་སུ ་ ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་མགོན་པ ོ་གང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས། དྲེ་རྱིང་ཞོགས་པ ་ངསོ ་ཀྱི ་མཛའ་
གྲོགས ་ སྐུ ་ ཞབས་ཤྱི ན་ ཛོ་ ཨ ་ བྷ ྲེ་ ལགས་ལ ་མྲེ ་མདའ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་ཤྱིན་ཛོ་
ཨ་བྷ ྲེ་མཆོག་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

སངས་རྒྱས་རང་གྱི ་ནང་ན་ཡོད་པ་ད ྲེ་ང་ོཤྲེས་པར་བྱས་ནས་
དྲེ་ལྟར་སྐུ ་བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་རུྒྱ་གསུང་གྱི ་ཡོད། 
དྲེ་ལ་རགས་པ་གླ ་ོབུར་བའྱི་ཤྲེས་པ་ད ྲེ་དག་འགགས་ནས་
གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་

དགསོ་པ་རྲེད།

ཐ་མལ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་འཆྱི ་བའྱི་སྐབས་སུ་
རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྟགོ་པ་འགགས་པའྱི་
རྲེས་སུ་འདོ་གསལ་གྱི་རུླང་སྲེམས་རྐང་པ་
ལྷག་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་ཐ་མལ་པ་ལ་
ཡྱི ན་ན་བར་ད་ོབསུྒབ་རུྒྱ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་
ནྱི་གཞྱི་ལ་ཡོད་པ་ལས་བསྒམོས་ནས་བཟསོ་
པ་ཞྱིག་མྱིན། དྲེའྱི་ཕྱིར་སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་སྐརོ་དང་། དྲེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ང་ཚོའྱི་
གཞྱི་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་གསང་སྔགས་

བླ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སྐརོ་འདྱི་དག་ནྱི་ལག་ལྲེན་བཀལ་ནས་ལམ་
གྱི་ང་ོབརོ་བསྐྱྲེད་དགསོ། རགས་པ་གླ་ོབུར་བའྱི་རུླང་སྲེམས་
འདྱི་དག་ཆ་ཚང་མར་ཐྱིམ་ནས་ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་བླ་ོཆགས་
ཡོང་དསུ་གཞྱི་ནས་གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་བླསོ་ལས་
ཀ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རགས་པ་གླ ་ོབུར་བའྱི་སྲེམས་ཐྱིམ་
ཞྱིང་ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་སྲེམས་རྐང་པ་ལྷག་པའྱི་སྐབས་སུ་
གཉུག་སྲེམས་དྲེ་གའྱི་སྟ ྲེང་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ནང་ནས་
རུླང་སྲེམས་གཉྱིས་བཤད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་སྲེམས་དྲེའྱི་
བཞོན་པར་གུར་པའྱི་ཤྱིན་ ཏུ་ཕ་བའྱི་རུླང་ཞྲེས་ད ྲེ་ལྟ ་ བུའྱི་
རུླང་སྲེམས་གཉྱིས་པ ོ་ལས་ཐ་མལ་པ་ལ་བར་ད་ོའགུྲབ་
པའྱི་ཚོད་ད ྲེ་ལ་རྣལ་འབྱརོ་བའྱི་རུྒྱ་ཚོགས་ཆ་ཚང་སྨྱིན་ཡོང་
སྐབས་འདོ་གསལ་འཆར་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔྲེའྱི་འདོ་གསལ་
ད་ུགུར། དཔྲེའྱི་འདོ་གསལ་གྱི་བཞནོ་པའྱི་རུླང་ལས་སུྒ་ལས་
ལ་ལྡང་བ་ད ྲེ་ཟབ་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ལས་སླ་བ་ོམྲེད་
ཀང་འདྱི་ལྟར་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ད ྲེ་ནྱི་ཡོང་ཆོག་བསམ་པ་
ཞྱིག་བླ་ོལ་འཆར་ཐུབ། གསང་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སྐརོ་
གྱིས་རང་ལ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ཤྱིན་ ཏུ་ཕ་བའྱི་རུླང་སྲེམས་འདྱི་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་ལམ་

སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ས་དངསོ་ནྱི་ད ྲེ་ཡྱི ན།  སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་
སྐབས་སུ། རང་གཞན་དནོ་ནྱི་རབ་བསུྒབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ནྱི་བསྐྱྲེད་པར་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྱི ་སྲེམས་
ནྱི་བསྐྱྲེད་བགྱིས་ནས། །སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི ་

འགྲནོ་ད་ུགཉ ྲེར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཕྱི་
ནས་མྱི ་འཚོལ་བར་ནང་ནས་འཚོལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
སྒ་ོལྔའྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་སྟ ྲེང་ནས་སྐུ ་བཞྱིའྱི་ས་བནོ་བཤད་
ཐུབ་པ་མྲེད་པས་གཙོ་བ་ོཡྱི ད་ལུགས་རྲེད། ཡྱི ད་ལུགས་
ལའང་ཕ་རགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྣང་བའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགོ་པ་སོ་གསུམ། མཆྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་རྟགོ་པ་བཞྱི་བཅུ། ཉ ྲེར་ཐབོ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགོ་པ་བདནུ་
བཅས་རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྟགོ་པ་འགགས་པའྱི་རྲེས་
སུ་གཉུག་མའྱི་འདོ་གསལ་འབུྱང་ཞྱིང་། ཤྲེས་པ་རགས་
པ་ལ་ཐགོ་མ་དང་མཐའ་མ་ཡོད་ཀང་གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་
སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་ལ་ཐགོ་མ་དང་མཐའ་མ་མྲེད་པས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགྲ་ོམཁན་ང་ོམ་ནྱི་གཉུག་མ་ལྷན་
ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་དྲེ་ཡྱི ན། སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ནྱི་
རགས་པ་གླ་ོབུར་བའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་མ་བཀལོ་
བར་གཙོ་བ་ོགཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་དྲེ་
མངནོ་ད་ུགུར་པ་ཞྱིག་དང་། འདོ་གསལ་དྲེའྱི་བཞོན་པའྱི་
རུླང་ལས་སུྒ་ལུས་སུྒབ་པ་ནྱི་གསང་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྱི་ཟབ་
ཁྱད་རྲེད། གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཕྱི་ནས་མྱི ་འཚོལ་བར་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
རུྒྱད་གྲྲྭ་སྟདོ་སྨད་གཉྱིས་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་
བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོསྨྱིན་སྩལ་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་
ས་ལའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུབདྲེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་དབང་གྱི ་སྟ་
གོན་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༤༠ 
སྟ ྲེང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་ཐོག་
མར་སུྒབ་ཞག་མཛད་པ་དང་། དྲེ་ནས་ཆུ་
ཚོད་བརྒྱད་པ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་སུྒབ ་ཞག་
ལྲེགས་པར་གུྲབ་སྟ ྲེ་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལྡན་སྟདོ་རུྒྱད་པས་བདྲེ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དབང་
གནང་རོགས་ཞྲེས་ཞྲེན་སྐུལ་གནང་བུྱང་། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་བདྲེ་
མཆོག་གྱི ་བཀའ་དབང་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདལུ་བྱའྱི་ཁམས་དང་མོས་པའྱི་
ཁྱད་པར་གཟྱིགས་པའྱི་སྒ་ོནས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་
ཆོས་འཁརོ་དང་། དབང་པ་ོརྣནོ་པ་ོརྣམས་ལ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་
ཆོས་འཁརོ། དྲེ་ནས་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་ཆོས་
སྐརོ་གསུངས་པ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་
ང་རང་ཚོས། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ།ོ །ཆོས་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ།ོ །དགྲེ་འདནུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ།ོ །ཞྲེས་
རང་ལས་རུྒྱད་ཐ་དད་པའྱི་མཆོག་གསུམ་གསལ་བཏབ་ནས་
དྲེ་ལ་གསོལ་བ་འདྲེབས་བཞྱིན་པ་རྲེད། གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་སྐརོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མྱི ་འཚོལ་བར་
སངས་རྒྱས་ནང་ནས་འཚོལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་སྐུ ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་ཞྲེས་པ་ནྱི། ང་ཚོ་ལ་སྐྱབས་
སུ་མཆྱི ་སའྱི་རུྒྱ་སྐྱབས་ཤྱིག་ཡོད་མོད་ཀང་གཙོ་བ་ོརང་གྱི ་
ཐབོ་བྱར་གུར་བའྱི་སྐུ་གསུམ་པ་ོད ྲེ་འབས་སྐྱབས་ཡྱི ན་པས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདྲེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་
དབང་གྱི་སྟ་གནོ་མཛད་པ།
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ལས་སུྒ་ལུས་ལངྡ་ནས་རུྒྱ་ཟུང་འཇུག་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་པ་ནྱི་གཞན་
དང་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེ་དག་ནྱི་བསྒམོས་ནས་ཡུན་རྱིང་པརོ་
བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ ྲེ་གམོས་འདྱིས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་

མ་གཏགོས་ལས་ས་ླབརོ་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ནྱི་སོ་སོའྱི་སྲེམས་སྐྱྱིད་པའྱི་
ཞརོ་ལ་ལུས་པ་ོབདྲེ་བ། གང་ལརྟ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་ཞྲེས་པ་ནྱི་རང་སྐྱྱིད་པ་གཞན་བདྲེ་བ། ཀུན་
ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་རྲེད་འདགུ སྐྱྲེ་བ་ས་ྔཕྱིའྱི་བསམ་
བླ་ོམྲེད་ནའང་ཚྲེ་འདྱི་ལ་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོབུྱང་ན་
ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ  ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོགལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད་ཅྲེས་རདོ་ཀྱི་ཡོད། སྐྱྲེ་བ་ས་ྔཕྱིའྱི་སྐརོ་བཤད་
ཀྱི་མྲེད། ནང་པའྱི་ཆོས་ཞྲེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་

གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མྲེད། གང་ལརྟ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་སྤྱི་ཚོགས་
ལ་བརྟ ྲེན་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དང་མཐུན་དགསོ་བུྱང་ན། སྲེམས་
བཟང་པ་ོབྱསོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དང་མཐུན་གྱི་རྲེད། རང་དནོ་ཁགོ་
བཅུག་བྱས་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མྱི ་ཚོས་གཡོལ་

གསུམ། མཆྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགོ་པ་བཞྱི་བཅུ། ཉ ྲེར་ཐབོ་
རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགོ་པ་བདནུ་བཅས་སྒམོ་པའྱི་སྟབོས་ཀྱིས་ཕར་
བཀག་ནས། དྲེ་ནས་གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་

དྲེ་ཤར་ནས་དྲེའྱི་ཐགོ་དཔད་སྒམོ་བྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྲེད་མྱི ་ཤྲེས་
ཀང་། དྲེའྱི་ངང་བསདྡ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རགས་པའྱི་རུླང་སྲེམས་
ཚང་མ་ཕར་ཐྱིམ་ནས་ཕ་བ་གཉུག་མའྱི་སྲེམས་འདོ་གསལ་གྱི་ང་ོ
བརོ་གུར་དསུ་སྟངོ་ཉྱིད་སྒམོ་བཞྱིན་པ་རྲེད།  དྲེའྱི་བཞནོ་པའྱི་རུླང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་ར་ལའྱི་ཐྲེག་
ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདྲེ་མཆོག་ལཱ་ུཨྱི ་པའྱི་བཀའ་
དབང་དངསོ་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གངོ་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ 
ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་
རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་ཐགོ་མར་བདྲེ་
མཆོག་ལཱུ་ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་དབང་གྱི་སུྒབ་ཞག་
མཛད་པ་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ནས་བཀའ་
དབང་དངསོ་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ད་ལ་ྟདབང་དངསོ་གཞྱི་རྲེད། ཁ་སང་
སདྐ་ཆ་རོབ་ཙམ་བུྱང་བ་རྲེད། རགས་པ་གླ་ོབུར་
བའྱི་སྲེམས་ལ་སྒམོ་བརྒྱབ་པ་མྱིན་པར་གསང་སགྔས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་
པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་རྣལ་འབྱརོ་བ་ླམྲེད་ཀྱི་གཉུག་མ་ལནྷ་ཅྱིག་
སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་མངནོ་ད་ུབྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད ྲེ་ཉམས་
ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ། དྲེ་ཡོང་བར་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགོ་པ་སོ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདྲེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་
དབང་དངསོ་གཞྱི་སྩལ་བ།

གྱི་ང་ོབརོ་བསྐྱྲེད་པ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་རུྒྱད་གསང་བ་
འདསུ་པ་ལས་གཉུག་མའྱི་འདོ་གསལ་གྱི་བཞོན་པའྱི་རུླང་
ལས་སུྒ་ལུས་ཤར་བ་གཙོ་འདནོ་བྱས་ཏྲེ་གསུང་གྱི ་ ཡོད། 
འཁརོ་ལོ་སྡམོ་པ་མ་རུྒྱད་ལས་འདོ་གསལ་ལམ་བྱྲེད་ཅྲེས་
གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་དྲེ་ཉྱིད་ལམ་གྱི་
ང་ོབ་ོདང་དནོ་གྱི་འདོ་གསལ་གྱི་ང་ོབརོ་བསྐྱྲེད་པ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད། ང་ཚོ་འཆྱི ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཆྱི ་བ་འདོ་གསལ་ལས་
དབང་གྱིས་འཆར་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་དསུ་ཐྱིམ་རྱིམ་ད ྲེ་དག་
ང་ོཤྲེས་པར་བྱས་ཏྲེ་ཉ ྲེར་ཐབོ་ཀྱི་སྟ ྲེང་ད་ུའདོ་གསལ་ཡོང་
བ་ཡྱི ན་བསམས་ནས་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ལ་མཉམ་
པར་བཞག་ནས་འདོ་གསལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལས་
དང་པ་ོབས་སྟངོ་ཉྱིད་ལ་རྱིགས་པས་དཔད་ནས་སྒམོ་མྱི ་
ཐུབ་ཀང་། སྣང་བ་དང་མཆྲེད་པ་སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་རུླང་
སྲེམས་ཕ་ར་ུཕ་ར་ུཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་

སྟངོ་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་དྲེའྱི་རུྒྱན་གྱི་འདོ་གསལ་
འཆར་ཡོང་སྐབས་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་འཇགོ་བཞྱིན་
པ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེའྱི་ཕྱིར་ང་རང་ཚོས་འདྱིར་གསང་སྔགས་
ཀྱི་འབས་བུ་ལམ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པའྱི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་དྲེ་ལམ་གྱི་
ང་ོབརོ་བསྐྱྲེད་ནས་ཕ་རུྒྱད་གསང་བ་འདསུ་པ་ཡྱི ན་ན་འདོ་
གསལ་དྲེ་ལས་སུྒ་ལུས་ལྡང་བ་གཙོ་བྱས། མ་རུྒྱད་འཁརོ་
ལོ་སྡམོ་པ་ལས་གཉུག་མ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྲེས་པའྱི་འདོ་གསལ་དྲེ་
སྒྱིབ་པའྱི་གཉ ྲེན་པ་ོལ་ཡག་པ་ོབསྐྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྲེད་འདགུ 
ཐྱིམ་རྱིམ་ད ྲེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་ཐྱིམ་ཟྱིན་པའྱི་རྲེས་སུ་བླ ་ོ
རགས་པ་ད ྲེ་དག་ཐྱིམ་ཟྱིན་པ་རྲེད། ང་རང་ཚོས་ད་ལྟར་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་འདྱི་ལ་བླ་ོད ྲེ་དག་མྲེད། ཕ་བ་གཉུག་
མའྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྔ་རོལ་ད་ུབླ་ོརགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སྟངོ་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟ ྲེ། སྟངོ་

ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་འཇགོ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་བླ་ོཕ་ར་ུཕ་
ར་ུཕྱིན་ནས་མཐའ་མ་རགས་པ་གླ ་ོབུར་བའྱི་སྲེམས་མར་
ཐྱིམ་ནས་ཐམས་ཅད་སྟངོ་པ་འདོ་གསལ་འཆར་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་སྔར་ནས་བསམ་བླ་ོམུ་མཐུད་
ནས་བསྡད་པ་ད ྲེས་སྟངོ་པ་བཞྱི་བསྐྱྲེད་ཡོང་སྐབས་སྟངོ་པ་
ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་གྲགོས་བྱྲེད་པ་ཕལ་ཆྲེར་ཡོད་ཚོད་འདགུ 
འདྱི་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་བདོ་དང་
རྒྱ་ནག་ཉྱི་ཧངོ་སོགས་སུ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་དད་
དམ་འགུར་མྲེད་ད་ུསྡདོ་ཅྱིང་། ས་བབས་བཀག་རྒྱའྱི་དབང་
གྱིས་བཀའ་དབང་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་དམྱིགས་འགོ་
ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་རྲེས་བཀའ་
དྱིན་གཏང་རག་གྱི ་མཎལ་ཕུལ་བ་སོགས་བཀའ་དབང་གྱི ་
སྔནོ་འགྲའོྱི་སྟ་གོན་ལྲེགས་པར་གུྲབ་སྟ ྲེ་ཕ་ོབང་ད་ུཆྱིབས་
སུྒར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

སུྒར་སྐབས་ཕ་ོབང་གཟྱིམ་སྒའོྱི་འགྲམ་ནས་
གྲྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི ་མཁན་བླ ་རྣམས་ནས་
སྤསོ་སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་བཅས་ཐྲེག་ཆྲེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་
ཀྱིས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་
ཁྱིར་འཁོད་མཚམས་རུྒྱད་གྲྲྭ ་གཉྱིས་ཀྱི ་
མཁན་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྟན་དཀར་ར་ོརྲེ་
བཞུགས་ཁྱིར་སྒནོ་པ་དང་། བྱང་འད ྲེན་
གྱིས ་གདན་འབུལ ་བའྱི ་ཚྱི གས ་བཅད་
གསུངས་པ་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སྨད་གྲྲྭ་ཚང་དང་སྟདོ་རུྒྱད་
གྲྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༤༠ 
ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་གསང་ཆྲེན་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྟདོ་སདྨ་གཉྱིས་
ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

བ་དང་འཛྲེམ་ཟནོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཞྱིག་ཆགས་འགྲ་ོགྱི་འདགུ  སྲེམས་
པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ རང་གཞན་
དནོ་ནྱི་རབ་བསུྒབ་ཕྱིར། །ཞྲེས་རང་དནོ་བསུྒབ་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས། གཞན་དནོ་བསུྒབ་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། འཕལ་ད་ུ
བདྲེ་བའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། ཕུགས་ལ་གཏན་ད་ུབདྲེ་བ་ཡོང་
རུྒྱ་ད ྲེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཧ་
ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ ཅྲེས་དང་།

ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་སབྐས་སུ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཁྱདོ་རང་ཚོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་
ལ་ྟབ་སྒམོ་དགསོ་པ་རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་དགངོས་ཡོད་
པ་རྲེད། འདནུ་པ་གཉྱིས་ལནྡ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། རང་བདྲེ་
བ་ཡོང་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། གཞན་བདྲེ་བ་ཡོང་བ་ལ་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། སྡྱིག་སྒྱིབ་སྦངོ་བ་ད ྲེའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས། 
དངསོ་གནས་ཚོགས་བསགས་པ་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་
རྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ནྱི་ཀུན་བདྲེའྱི་ནརོ་བུ་ལྟ་བུ་ཆགས་
འདགུ ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་བཞྱིན་སྙྱིང་སྟབོས་བསྐྱྲེད་པ་
དང་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་སླ ྲེབས་པ་ཚང་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱིས་
བྱྲེད་ཡོང་གྱི་འདགུ རང་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཞྲེད་
སངྡ་དང་ང་རྒྱལ། ཕག་དགོ་བཅས་དྲེས་ཡོང་གྱི་ཡོད། གཞན་
གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་
བླ་ོམང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ་ཞྱིག་རྲེད། 

དྲེར་བརྟ ྲེན་གནས་སབྐས་མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་འབའ་
ཞྱིག་སྟ ྲེར་བར་བྱྲེད་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དྲེ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་སྒམོ་གྱི་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ། སྤདོ་འཇུག་ལས། འཇྱིག་རྟ ྲེན་བདྲེ་བ་ཇྱི་
སྙ ྲེད་པ། །དྲེ་ཀུན་གཞན་བདྲེ་འདདོ་ལས་བུྱང༌། །འཇྱིག་རྟ ྲེན་སྡུག་
བསལྔ་ཇྱི་སྙ ྲེད་པ། །དྲེ་ཀུན་རང་བདྲེ་འདདོ་ལས་བུྱང༌། །མང་ད་ུ
བཤད་ལ་ྟཅྱི་ཞྱིག་དགསོ། །བྱྱིས་པ་རང་གྱི་དནོ་བྱྲེད་དང༌། །ཐུབ་
པ་གཞན་གྱི་དནོ་མཛད་པ། ། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ལྟསོ། 
།ཞྲེས་དང་། དྲེ་བས་སྐྱ་ོངལ་ཀུན་སྲེལ་བའྱི། ། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
ཀྱི་རྟར་ཞནོ་ནས། །བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་འགྲ་ོབ་ལ། །སྲེམས་ཤྲེས་
སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུག་འགུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོའདགུ ངསོ་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ལ་ཉྱིན་ལརྟ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བཞྱིན་ཡོད། གང་ལརྟ་རང་གཅྲེས་པར་འཛྱིན་པའྱི་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་
ན་གཅྲེས་འཛྱིན་བྱྲེད་སྟངས་དྲེ་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་གཅྲེས་འཛྱིན་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ནསུ་པ་ཐནོ་གྱི་རྲེད། རང་གཅྲེས་
པར་འཛྱིན་པའྱི་བླ་ོབྱབ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་
ལའང་ཕན་མ་ཐགོས། རང་ལའང་ཕན་ཐགོས་མྲེད་པ་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་བདག་ལས་གཞན་གཅྲེས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཟྲེར་
བའྱི་ཚྱིག་འདྱིར་གླ་ོབུར་ད་ུསོ་སོ་བླསོ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ག་ོཡང་། 
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཉམས་ལྲེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རང་དནོ་མཐར་
ཕྱིན་པ་སུྒབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། རང་དནོ་ཞར་ལ་སུྒབ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་བསྒམོ་རུྒྱ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ནང་བཞྱིན་སྤདོ་འཇུག་གྱི་ཚྱིག་ད ྲེ་དག་
ཡག་པ་ོབསམ་བླ་ོཐངོ་དང་།  བདག་བདྲེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལྔ་
དག །ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ད་ུམྱི ་
འགུྲབ་ཅྱིང་། །འཁརོ་བ་ན་ཡང་བདྲེ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་གྱི་རྙགོ་གྲ་ཚང་མ་རང་གཙོ་ཆྲེ་བ་བྱས་པ་དང་། གཞན་
དྲེ་ཙམ་གཙོ་ཆྲེན་པ་ོམྱིན་པར་བྱས་ནས་སརྔ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་
གླྱིང་སྟ ྲེང་གྱི་རྙགོ་གྲ་འདྱིས་བཟསོ་པ་རྲེད། ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་རྙགོ་
གྲ་འདྱིས་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། མ་འངོས་པར་རང་གཅྲེས་པར་འཛྱིན་
པའྱི་བླསོ་རྙགོ་གྲ་བཟ་ོཡོང་གྱི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན། དྲེ་བས་སྐྱ་ོངལ་
ཀུན་སྲེལ་བའྱི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་རྟ་ཞནོ་ནས། །བདྲེ་ནས་
བདྲེ་བར་འགྲ་ོབ་ལ། །སྲེམས་ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུག་འགུར། 
།ཞྲེས་སྲེམས་ལ་སྤབོས་པ་དང་རྲེ་བ་སླ ྲེབ་རུྒྱ་འདགུ འདྱི་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་རྲེད། སྔནོ་ལ་འཁུྱག་ཙམ་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་
དཔད་སྒམོ་བྱསོ། མཇུག་ཏུ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དནོ་ད་ུ
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་ཤོག་ཅྱིག ཐབོ་པར་བྱའ་ོསམྙ་
པའྱི་བླ་ོཞྱིག་བསྐྱྲེད་ཤོག་ཨང་། ཞྲེས་སོགས་རང་ཉྱིད་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་སླབོ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་སམྙ་གྱི་ཡོད་ན། སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་
དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་གཉྱིས་ཉམས་ལྲེན་གྱི་མཐྱིལ་ད་ུའཛྱིན་
དགསོ་པའྱི་བཀའ་སླབོ་དང་འབྲེལ་བདྲེ་མཆོག་ལཱ་ུཨྱི ་པའྱི་བཀའ་
དབང་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད། །
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ངསོ་ལ་སྐྱྲེས་སརྐ་འཚམས་འདྱི་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ།
༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་
དཔལ ་ ལྡན་ རུྒྱད་ སྨ ད་གྲྲྭ ་ཚང་ དང་ སྟ ོད་ རུྒྱད་གྲྲྭ ་ཚང་
གཉྱིས ་ནས ་སྤྱི ་ ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས ་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ ་བརྟན་བ ཞུགས་
བ སྟར་ འ བུ ལ ་ སྐ བ ས ་ མ གོ ན ་ པ ོ ་ ག ང ་
ཉྱིད་མ ཆོག ་གྱིས ་ སྐུ འྱི ་ འ ཁུངས ་ སྐར་ལ ་
འཚམས ་ འཕྱིན་ ཕུལ ་མཁན་རྣམས ་ལ ་
བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་གོ ་ སྐབས་
འདྱི་བཟུང་ནས་ངསོ ་ཀྱི ་སྐྱྲེས ་སྐར་གྱི ་ དསུ ་
ཆྲེན་ལ ་ ཡུལ ་ ལུང་འད་མྱི ན་ཧ་ཅང་མང་
པོ་ནས་ང་ོཤྲེས ་པ ་དང་ ། མྱི ་ཤྲེས ་པ ་མང་

པ ོས ་སྐྱྲེས ་ སྐར་ལ ་བཀྲ་ཤྱི ས ་བདྲེ་ལྲེ གས་ཞྲེས ་ཡྱི ་ གྲེ ་
མང་པ ོ་ འབྱརོ་ སོང་ ། དྲེ་ དག་གཏོང་མཁན་ཁྱོད་ ཚོ་

ཚང་མ ་ ལྷག ་བསམ་གཅྱིག ་ ཏུ ་ དཀར་བ ་རྲེད། གལ་
ཆྲེ ་ ཤོས ་ངསོ ་ཀྱིས ་ ད་ ལྟ འྱི ་ བར་ ད་ུ ཧུར་ཐག ་བྱས ་པ ་

ད ྲེ་ ངོས ་ ལྲེ ན་ ཡོད་ པའྱི ་ ཐོག ་ ནས ་ ཁྱྲེད་
ཚོས ་ངསོ ་ལ ་རྒྱབ ་སྐྱོར་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་པ ་
རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་གོ ་ སྐབས་འདྱི་བཟུང་
ནས་ངསོ ་ཀྱི ་སྐྱྲེས ་སྐར་གྱི ་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་ལ་
བཀྲ ་ཤྱི ས ་བདྲེ་ལྲེ གས ་ཟྲེར་མཁན་ཚང་
མར་ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ ་ ཞུ ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ཁྱོད ་རང་ ཚོས ་རྲེ ་ བ ་ དང་ སྨ ོན ་ ལ མ ་
བརྒྱབ་པ ་ ལྟར་ངསོ ་ཀྱིས ་ཀང་མུ ་མཐུད་
ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་ དངུ་ ཕུར་བདནུ་

ག་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་དང་། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྲེང་
ནས་གསང་ཆྲེན་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྟདོ་སྨད་གཉྱིས་ནས་བདྲེ་མཆོག་
ལཱུ ་ཨྱི ་པའྱི་བཀའ་དབང་ཉྱིན་གཉྱིས་དང་བརྟན་བཞུགས་
བཅས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་སྙན་སྒནོ་ཞུས་རྲེས་མཎལ་འདྲེགས་འབུལ་
དང་འབུལ་མཚོན་སྤན་བསྟར། བཀའ་དྱིན་གཏང་རག་གྱི ་
མཎལ་ཕུལ་བ་སོགས་རྱིམ་པར་གནང་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། དྲེ་རྱིང་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་གཉྱིས་ཐུན་མོང་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གནང་བ་རྲེད། རུྒྱད་གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་གཉྱིས་བསམ་
གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་རྲེད། ངསོ་རང་སྒ ྲེར་གྱི་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་
ན་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ནརོ་བུ ་གླྱིང་གར་རུྒྱད་
སྟདོ་དང་རུྒྱད་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་ཕལ་ཆྲེར་བཅུ་
བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་བདནུ་ཕག་རྲེས་མོས་ཀྱིས་འཆར་ཅན་ཡོང་གྱི ་
ཡོད་པས་དགོང་མོ་རུྒྱད་གཞུང་འདནོ་པ་ངསོ་ཀྱིས་འཆར་
ཅན་གོ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་གཉྱིས་ལ་
ཧ་ཅང་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོཆགས་ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་རུྒྱད་
གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་ཐུན་མོང་གྱི ་ཐགོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་
རྲེད། གང་ལྟར་སུང་མ་ཚོ་ཡང་ཏན་ཏན་མཉམ་ད་ུའཚོགས་
ཡོད། གང་ཚྲེ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་ལ།། བསམ་བུྱང་
བླ ་ོཡྱིས་ངྲེས་ཤྲེས་རྙ ྲེད་པའྱི་ཚྲེ།། ཚྲེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་ཆོད་
པའྱི་བརནོ་འགུྲས་ཀྱིས།། དབྲེན་པ་བསྟ ྲེན་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་
བསུྒབ་པར་ཤོག། ཅྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ལྟར་

ཆོས་སྐྱངོ་སུང་མ་ཚོ་ཡང་ལུས་དང་གྲྱིབ་མ་བཞྱིན་འགྲགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྱིན་ལས་སུྒབ་པ་ངསོ་ཀྱི ་རྨྱི ་ལམ་ལ་
ཐྲེངས་མང་པརོ་བཏང་མངོ་།

ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་
བསྐྱངས་དསུ་དཀར་ཕགོས་སྐྱངོ་བའྱི་སུང་མ་ཚོ་ཡང་ཏན་
ཏན་འདྱིར་འདསུ་ཡོད། འདྱི་ག་མཐངོ་ཆོས་ཀྱི་རུྒྱད་གྲྲྭ་
སྨད་སྟདོ་ཀྱི་མཁན་བླ། དགྲེ་འདནུ་དམངས་དང་བཅས་
པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་། མཐངོ་ཆོས་སུ་མྲེད་
པའྱི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་། མགོན་པ་ོཕག་དུག་པ། དྲེས་
མཚོན་པའྱི་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའྱི་ སུང་མ་ངསོ ་རང་
ཆུང་དསུ་སྐབས་ནས་འདྱིས་པ་རྣམས་ཀང་དྲེ་རྱིང་འདྱིར་
འཚོགས་ནས་སྲེམས་འགུལ་ལྟ ་ བུ ་ཐྲེབས་ནས་བསྡད་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་འདྱིར་བརྟན་བཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་
མ་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཟྲེར་གྱི་ཡྱི ན། འབུྱང་འགུར་མ་
འངོས་པར་ད་དངུ་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་ཏན་
ཏན་བསྡད་ཀྱི་རྲེད། ཁྱྲེད་རང་ཚོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་མགོ་ལ་
སྐ་དཀར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ་པ་མ་ཟད་མགོ་དམར་པ་ོ
རྲེད་འདགུ ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདནུ་ག་བརྒྱད་ལ་
སླ ྲེབས་ཡོད་ཀང་མགོ་དམར་པ་ོཕལ་ཆྲེར་ཆགས་ཀྱི་མྲེད། 
སྐ་དཀར་མང་པ་ོམྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་རང་མུ་མཐུད་ནས་
བདོ་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་དནོ་དང་། བདོ་ཙམ་མྱིན་པར་འཛམ་

གླྱིང་སྤྱི་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི ་འདགུ་
སྟབས་ངསོ་ཀྱིས་སྲེམས་ཐག་བཅད་ནས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱདོ་
རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབདྲེ་པ་ོབྱས་ནས་བཞུགས་ཨང་།གཙོ་ཆྲེ་
ཤོས་རུྒྱད་པ་གྲྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱིས་འདནོ་ཁ་བལ་རྲེད། རུྒྱད་
པ་གྲྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ནས་གཙོ་བ་ོརུྒྱད་གཞུང་འཆད་ཉན་བྱྲེད་
རུྒྱ་ད ྲེ་དག་འཆར་ཅན་ལྟ་བུར་མ་བརྱིས་པར་དངསོ་གནས་
འགྲྲེལ་བ་བཞྱི་སྦྲགས་སོགས་ཀྱི་དནོ་དག་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་
པ་ོབཏང་ནས་ཤྲེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས། ངསོ་རང་རྒྱ་གར་
ལ་སླ ྲེབས་ནས་སྔགས་པ་གྲྲྭ་ཚང་ད ྲེ་དག་གྱིས་ཀང་གཞུང་
ཆྲེན་བལྟ་དགོས་ཞྲེས་བརདོ་པ་ཡྱི ན། རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་
ལ་མཚོན་ནའང་བསྡུས་གྲྲྭ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཆྲེན་བལྟ་རུྒྱ་
འགོ་བཙུགས་པ་རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་རུྒྱད་གྲྲྭ་སྨད་སྟདོ་ལའང་
རུྒྱད་གཞུང་འདནོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་གཞུང་ཆྲེན་
མོའྱི་གྲས་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སླབོ་གཉ ྲེར་་གནང་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག་
ཨང་། གཞན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ 
ཚང་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།། ཨ་མ་བག་བ་ོསྐུ་ཁམས་བཟང་། 
ཨ་མ་བག་བ་ོཟྲེར་བ་ད ྲེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡྱི ན། དྲེར་བརྟ ྲེན་
ཨ་མ་བག་བ་ོསྐུ་ཁམས་བཟང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ། །
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ཅུ་ལ ་དངསོ ་དང་བརུྒྱད་པའྱི ་ སྒ ོ་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་
འཚམ་བྱྲེད་ ཐུབ ་པ ་དང་ ། བྱྲེ་བག་ ཏུ་ངསོ ་ཀྱིས་སངས་
རྒྱས་པའྱི ་ ཆོས ་འདྱི་ དངསོ ་གནས་རྱིག་པ ་དང་ལྡན་པ ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པ ་ད ྲེ་ང་ོསྤོད་བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། དྲེས ་ནང་པ ་
བྱྲེད་དགོས ་པ ་རྲེད་ཟྲེར་གྱི ་མྲེད། ཆོས་བྱྲེད་དགོས ་པ ་
རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཀྱི ་མྲེད་པར་སྲེམས་པ་བཟང་པོ་བྱོས། 
ཆོས་ནས་བཤད་པའྱི ་བསླབ ་བྱ་གཙོ་བ ོ་ནྱི་སྲེམས་པ ་
བཟང་པོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ད ྲེ་རྲེད། སྐྱྲེ་བ ་སྔ ་ཕྱི ་ཁས་བླངས་མ་

བླངས་ཇྱི ་ ལྟར་ཡང་མྱི ་ཚྲེ ་ འདྱི་ལ ་སྲེམས་པ ་བཟང་པ ོ་
བྱོས། ཆུང་ཆུང་ སྐབས་ནས་ཨ་མས་བྱམས་བརྲེས ་
བསྐྱངས་པ་ལས་ཨ་མས་རུླང་བསྟན་ནས་འགྲོ་གྱི ་མྲེད་
པར་བྱམས་བརྲེས ་སྐྱོང་གྱི ་ ཡོད་པས་ང་ཚོའྱི ་མྱི ་ཚྲེའྱི ་
མགོ ་ ད ྲེ་ ལྟར་བཙུགས་པ ་རྲེད།

མྱི ་ཚྲེ འྱི ་ འཕ ོ་ ད ྲེ་ དག ་ཀང་བྱམས ་བརྲེ ་ ལྡ ན་ པ ་ཞྱིག ་
གྱི ས ་ བསྐྱལ ་བ ་ ཡྱི ན་ ན། སོ ་ སོའྱི ་ སྲེ མས ་སྐྱྱིད་ པ ་
དང་ ། རོགས་པ་ཚོའང་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ། དྲེ་བརུྒྱད་ནས་

བསྡ ོམས་ ཡོང་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་ལ ་དངསོ ་གནས་
དང་གནས་སྲེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོད་པ ་དང་ ། ཞྱི ་བདྲེ་
ཡོང་བའྱི ་ གོ ་ སྐབས ་ ཡོད་པ ་རྲེད། དྲེ་རྱིང་གོ ་ སྐབས ་
འདྱིར་ངསོ ་ཀྱི ་གྲོགས་པོ་ཚང་མར་དསུ ་རུྒྱན་ད་ུ ཆོས ་
ཁས་བླངས ་ཀང་མ ་ བླངས ་ཀང་སྲེམས་པ ་བཟང་པ ོ་
བྱྲེད་པ ་དང་ ། སུ ་ལ ་ཡྱི ན་ནའང་ཕན་ཐོགས་བྱྲེད་པའྱི ་
བསམ་བླ ོ་ཐོངས། ཞྲེས་ ཞུ་འདདོ་བུྱང་ ། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས། ཞྲེས ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་ ཡོད། །

སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་ལ་དགངོ་དའོྱི་
གསོལ་སྟནོ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་པ། 

༄༅། །བོད་མྱི འྱི ་ བླ ་ན་མྲེ ད་པའྱི ་ དབུ ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གྱི ་ སྐུ འྱི ་
འ ཁུ ངས ་ སྐར་ དང་ སྟབས ་ བ སྟུན་ ལྡྱི ་
ལྱི ་ སྐུ ་ ཚ བ ་ ད ོན ་ ཁ ང་ ངོས ་ ནས ་ ལོ ་
ལྟར་ གནད་ ཡོ ད་ མྱི ་ སྣ ་ ཁག ་ གཅྱི ག ་
ལ ་ དགོང་ དའོྱི ་ ག སོལ ་ སྟ ོན་ འདྲེགས ་
འབུལ ་ ཞུ ་སོལ ་ ཡོད་པ ་ ལྟར། ཐྲེངས ་
འདྱིར་རྒྱ་ གར་ ག ཞུང་ གྱི ་མངའ་ སྡ ྲེའྱི ་
རྱིག ་གཞུང་བླ ོན་ཆྲེན་ ལྕམ ་མཱྱི ་ ནཱ་ཀྵཱ ྱི ་ ལྲེ ་
ཁཱྱི ་ (Me e n a k s h i Le kh i ) མཆོག་
སྐུ ་ མགྲོན་ གཙོ་ བ ོར་ གདན་ ཞུས ་ ཐོག ་
མངའ་ སྡ ྲེའྱི ་ ཁྱིམས ་ དོན་ བླ ོན་ཆྲེ ན་ སྐུ ་
ཞབས་བྷ ་གྲེལ ་ (S .P. S i n g h B a gh e l ) མཆོག་
དང་ ། གྲོས ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ འཐུས་མྱི ་ སྐུ ་ཞབས་ཨ་
ཊྱི ་སྱི ངྒ་ (A .D. S i n gh) ལགས། རྒྱལ་ ཡོངས་གྲངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ ལྷན་ ཚོགས་ཀྱི ་ ཚོགས་མྱི ་རྱི ན་ཆྲེན་ ལྷ ་
མོ ་ ལགས། ལྡྱི ་ ལྱི ར་ རྟ ྲེན་ གཞྱི ་བྱས ་ པའྱི ་ཕྱི ་རྒྱལ ་
གཞུང་ཚབ ་ཁང་ཁག་གྱི ་ ག ཞུང་ཚབ ་དང་ ། གཞུང་
ཚབ ་ཀྱི ་ ལས ་ཚབ ་ སོགས ་གནད་ ཡོད་མྱི ་ སྣ ་ དུག ་ ཅུ་
ཙམ ་མཉམ་ ཞུགས་གནང་འདགུ སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་
ལྕམ ་ ལྲེ ་ ཁྱི ་ ལགས ་རང་ ཉྱིད་ བ ོད་མྱི ་ དང་ ཡུན་རྱི ང་
འབ ྲེལ ་ འདྱིས ་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་མཛད་ སྒ ོར་ སྒ ྲེར་ངསོ ་
ཆྲེད་ཕ ྲེབས་གནང་ཞྱིང་ ། ཁོང་མོས་རྒྱ་གར་ནྱི་༸གོང་

ས ་ ཏཱ་ལའྱི ་ བླ ་མ ་མཆོག་གྱི ་ སྐུ ་ འཁུངས་ ཡུལ ་མ ་ཡྱི ན་
ནའང་ ། མགོན་པ ོ་ གང་ཉྱིད་ཀྱིས ་རྒྱ་གར་ལ ་ ཐུགས་

མཉ ྲེས ་ པ ོ ་ དང་ གུས ་ བ རྱི ་ ཆྲེ ན ་ པ ོ ་ གནང་ གྱི ་ ཡོ ད། 
༸གོང་ས ་མཆོག ་གྱིས ་རྒྱ་གར་རང་ ཉྱིད་ཀྱི ་མ ་ ཡུམ ་
ལྟར་བརྱི ་གནང་ཞྱིང་ ། མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི ་
ཕུ ་ གུར་ངསོ ་འཛྱི ན་གནང་གྱི ་ ཡོད་ཅྲེས ་ སོགས་དང་ ། 
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་
རྨད་བུྱང་དགོངས་གཞྱི ་རྣམས་ད་ ལྟའྱི ་ དསུ ་ སུ ་ འཛམ་
གླྱི ང ་ ལ ་ དགོས ་ མཁོ ་ སྔར་ ལྷ ག ་ ཡོ ད་ ཚུལ ་ ངོ་ སྤོད་
གནང་འདགུ སྐབས ་ད ྲེར་ ལྡྱི ་ ལྱི ་ སྐུ ་ཚབ ་དནོ་གཅོད་
འབོང་ ཆུང་ དངོས ་ གུྲབ ་ ལགས ་ཀྱིས ་ ཚོགས ་བཅར་
བ ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་སྱི ་ ཞུ ་བ ་ ཟུར་པ ་དང་ ། བསམ་
མཛོད་བསྟྱི ་ གནས་ཁང་གྱི ་མྱི ་ སྣ། གསར་འགོད་པ ་

སོགས་ལ ་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག ་ནྱི་ འཇྱིག ་རྟ ྲེན་ ཡོངས་ སུ ་མཚན་སྙན་ཆྲེ ་ བའྱི ་

ཆོས ་ཕོགས ་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྱིད་ ཅྱི ག ་ ཡྱི ན ་ པ ་
དང་ ། མགོན་པ ོ་ གང་ ཉྱིད་མཆོག ་ སྐུ ་ཚྲེ ་
ཧྱིལ ་པ ོ་ཡ ་རབས་བཟང་སྤོད་གོང་འཕྲེལ ་
དང་ ། ཆོས་ ལུགས་མཐུན་འབྲེལ། བོད་
ཀྱི ་ སྐ ད་ ཡྱི ག ་རྱི ག ་ ག ཞུང་ ཁོར་ ཡུག ་ དང་
བཅས་པ ་ སུང་སྐྱོབ། གནའ་བོའྱི ་རྒྱ་གར་
གྱི ་ཤྲེས ་རྱིག ་སླར་གསོ ་གནང་རུྒྱའྱི ་ཐད་སྐུ ་
ལས་སྐྱོན་ ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་བ ོད་རྒྱའྱི་ དཀའ་
རྙ ོག ་ཐད་༸གོང་ས ་མཆོག་གྱིས ་རུྒྱན་རྱིང་
པ ོ་ ནས ་གཉྱིས ་ སྨན་ཆྲེ ད་ འཚྲེ ་ བ ་མྲེ ད་ པ ་

དང་གྲོས ་ མོལ ་ལམ་ནས་སྲེལ ་ཐབས་གནང་ ཡོད་པ ་
མ ་ཟད། བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འཛུགས་དྲེ་ ཉྱིད་མང་གཙོའྱི ་
ལམ་སོལ ་དང་མཐུན་པའྱི ་ཐོག ་ནས་དྲེང་རབས་ཅན་
ད་ུ སུྒར་ཐབས་སུ ་སྐུ ་ངལ་རྒྱ་ཆྲེ ་གནང་ ཡོད་ཅྲེས་དང་ ། 

མཐར་ ཁོང་ གྱི ས ་རྒྱ ་ གར་ དབུས ་ དང་མངའ ་ སྡ ྲེའྱི ་
ག ཞུང་གྱི ་ དཔོན་རྱི གས ་རྣམ ་པ ་གཙོས ་པའྱི ་ ཚོགས ་
བཅར་བ ་ ཡོངས ་ནས ་རྒྱབ ་སྐྱོར་ གནང་བར་ ཐུགས ་
རྲེ་ཆྲེ ་ ཞུས ་ ཏ ྲེ་མཛད་ སྒ ོ་ ལྲེ གས ་པར་གྲོལ ་ འདགུ ་ པ ་
བཅས།། 
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ཆྲེ་ཞྲེས་ཟྲེར་གྱི་ཡྱི ན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་དང་འབྲེལ་གླ ྲེ་ཉ ྲེ་
ཁུལ་གཡས་གཡོན་ད་ུཤྱིང་ནགས་འདྲེབས་འཛུགས་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད་མྲེད་བཀའ་རད་ཕྲེབས་པར་འདྲེབས་འཛུགས་བྱྲེད་
བཞྱིན་པ་༸སྙན་སྲེང་ཞུས་པ་དང་། མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཤྱིང་གྱི ་རྱིགས་ལྕང་མ་སོགས་མང་ཙམ་བུྱང་
ན་ཁརོ་ཡུག་ལའང་ཕན་གྱི་རྲེད། ཚ་གྲང་ལའང་ཕན་བུ་
འབ ྲེལ་བ་ཡོང་གྱི ་མྲེད་དམ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཛམ་
གླྱིང་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཚ་དདོ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་
པ་བཤད་ཀྱི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེའྱི་སུང་སྐྱབོ་ཡག་ཤོས་
ནྱི་ཤྱིང་སྣ་མང་ཙམ་བུྱང་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་གར་
ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་སྐུ ་ཞབས་སུནྡར་ལལ་བྷ་ཧུ་ གུ་
ན་ (Sunderlal Bahuguna) ལགས་ཀྱིས་ངསོ་ལ་ཧྱི་
མ་ལ་ཡ་རྱི་རུྒྱད་ཁུལ་ད་ུཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཤྱིང་སྣ་ལ་གཅྲེས་
སྤས་བྱྲེད་རུྒྱ་དང་། ཤྱིང་སྣ་འཛུགས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད་ཅྲེས་བརདོ་རོགས་ཞྲེས་ངསོ་ལ་ལས་འགན་ཞྱིག་
སྤད་པ་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་ཀང་ཁརོ་ཡུག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པརོ་མཐངོ་གྱི ་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཚ་དདོ་
ཆྲེ་ར་ུཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན། 
ཕྱིས་སུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་སྔ་ོལྗང་མྲེད་པར་ཨ་རབ་ཀྱི་ལུང་
པ་ཁ་ཤས་བྱྲེ་ཐང་ཡྱི ན་པར་ལྟར་ཡོང་བའྱི་ཉ ྲེན་ཁ་འདགུ 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ ཐུབ་ ཐུབ་ཀྱིས་སྔ ་ོ ལྗང་ ཡོང་
བའྱི་ཐོག་འབད་བརདོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
འདྱི་བཤད་འདདོ་བུྱང་། ཞྲེས་དང་། འདྱིར་ཆོས་འབྲེལ་
བྱྲེད་རུྒྱ་ནྱི་སྔནོ་མ་སྤདོ་འཇུག་བཤད་ནས་འཕ་ོཏགོ་ཙམ་
ལྷག་ཡོད། སྤདོ་འཇུག་གྱི ་ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ་བཤད་རུྒྱ་གཅྱིག་
དང་། ཕལ་ཆྲེར་འདྱིར་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་ཡོད་པ་
དང་། དད་པ་དང་འདནུ་པ་རྲེ་གཅྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེན་པའོྱི་དབང་ཆྲེན་ཞྱིག་བྱ་དགོས་བསམ་པ་དན་བུྱང་། 
མཁྱྲེན་སོང་ངམ། དྲེ་ངསོ་ལའང་དཀའ་ལས་ཆྲེན་པ་ོམྲེད། 
ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

རྱིགས་དད་ལྡན་སྲེར་སྐྱ་སྟངོ་ཕག་མང་པསོ་ཡུལ་སལོ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་གཟབ་འཆོར་སྤས་ཏྲེ་ཕ ྲེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད། ཞྱི ་བའྱི་ཚལ་ཕོ་བང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
རྲེས་ལ་དགྭས་ནང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་

ཚྲེ་དབང་ལགས་དང་། ལ་
དྭགས ་ དགོན་ ཚོགས ་ཀྱི ་
ག ཙོ ་ འཛྱི ན ་ རན་ བཤད་
སུྒབ ་ བྱམས ་ པ ་ ལ གས ་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པར་
མཎལ་རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་
འབུལ་དང་འབྲེལ་མགོན་
པ ོ་ གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས ་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ། དྲེ་
རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ལ་དགྭས་
སུ་སླ ྲེབ་པ་རྲེད། མྱི ་མང་

ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱྲེད་ཀྱི ་འདགུ ཆོས་ཕགོས་དང་
མྱིའྱི་འགྲ་ོསྟངས་གང་ནས་བཤད་ནའང་ཕན་ཚུན་བརྲེ་བ་
དང་ཧ་ཅང་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོཡོད་པ་གསལ་པ་ོརྲེད། ར་
རམ་ས་ལར་ཆར་ཞོད་ཆྲེན་པ་ོདང་། བཞའ་རླན་ཧ་ཅང་
ཆྲེན་པ ོ་འདགུ བཞའ་རླན་གྱིས་གཟུགས་པོ་ཏགོ་ཙམ་
མ་བདྲེ་བ་དང་། ལྷག་པར་ངསོ་ཀྱི་པུས་མོ་ཏགོ་ཙམ་མ་
བདྲེ་བ་ཡོད་པས་གནམ་གཤྱིས་བཞའ་རླན་གྱིས་གནདོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ ལ་དགྭས་ལ་བཞའ་རླན་ཉུང་བ་ཡོད་
སྟབས་འདྱིར་བདནུ་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་སྡདོ་མྱི ན་
ད་ལྟ་ཐག་ཆོད་པ་མྱི ་འདགུ ངསོ་ཀྱི་པུས་མོ་དང་གཟུགས་
པའོྱི་འཕདོ་བསྟ ྲེན་ལ་བལྟ་བཞྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན། སྔནོ་མ་
ནས་ལ་དགྭས་པ་ཚོ་ཧ་ཅང་དད་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་རྱིང་
འདྱིར་མྱི ་མང་མང་པོ་འཛོམས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་བའྱི་
རྣམ་འགུར་སྟནོ་གྱི ་འདགུ མྱིའྱི་བརྲེ ་བ་ཟྲེར་བ་འདྱི་ཧ་
ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཕྲེད་ཀ་དད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི ་
ཡོད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེམས་ནང་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོདང་དངསོ་གནས་བརྲེ་བ་ཡོད་
པ་རྲེད། ངསོ་རང་ཡང་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ཐུགས་རྲེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ཇམ་མུ ་
ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ལ་དགྭས་སུ་༸ཞབས་སོར་བདྲེ་
བར་འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཇམ་མུའྱི་
དཔནོ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རྲེས་ཇམ་མུ་
ར་ུསླབོ ་གཉ ྲེར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་སླབོ ་ཕུག་
བཞྱི ་བརྒྱ་བརལ་བར་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་བཀའ་སླ ོབ ་དང་
མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་ཇམ་མུ་ནས་མཁའ་
ལམ་བརུྒྱད་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་ལ་དགྭས་གླ ྲེ་གནམ་
ཐང་ད་ུཞབས་སོར་བདྲེ་བར་འཁདོ་སྐབས་འབྱི་གུང་སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེ་ཚང་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་མཆོག་དང་ཁྱིག་སྲེ ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ་
མཆོག འབུག་པ་ཐུགས་སས་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག སྟག་ལུང་
རྲེ ་སུྤལ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག རྟགོས་ལྡན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག 
རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་འཇམ་
དབྱངས་ཚྲེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་སླ ྲེའྱི་སྡ ྲེ་དཔནོ། ལ་དགྭས་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ། ཨ་མ་ཚོགས་པ།  ལ་སྤྱི་དནོ་གུྲབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་མྱི ་སྣས་ཕ ྲེབས་བསུ་
དང་བཅས་ཞྱི ་བའྱི་ཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་སྐབས་ལ་
དགྭས་ཀྱི་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་དང་། ལ་དགྭས་མྱི ་མང་དང་རང་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཞབས་སོར་བདྲེ་བར་
འཁདོ་པ།
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རྣམས་ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
པས་བདོ་པས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་
སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་དྲེས་ཨ་རྱི་གཞུང་
གྱིས་འབུྱང་འགུར་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སུ་
གླ ྲེང་སླངོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་བར་རམ་འདྲེགས་བྱྲེད་ངྲེས་
ཡྱི ན། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་
འཆར་འདྱིས་བ ོད་མྱི འྱི་བདྲེན་པའྱི་འཐབ་རོད་ལ་རམ་
འདྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མང་གཙོ་དང་། 
གྲསོ་མོལ། ཞྱི་བདྲེ་བཅས་ལའང་རམ་འདྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་རྒྱབ་སྐྱརོ་འཐབོ་ཐབས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གྱི་ཅོག་ཙྲེ་སྟ ྲེང་ད་ུ
བསླ ྲེབ་ཐབས་སུ་ནསུ་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརནོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས།

སྤྱིར་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་
འཆར་དྲེའྱི་ནང་གཙོ་བ ོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཁྱིམས་དནོ་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་ད་བར་སྲེལ་ཐུབ་མྲེད་
སྟབས། དྲེ་སྲེལ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་ཐབས་
སྐརོ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་། བདོ་
མྱི ་མང་། ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཚུད་པའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་གཞན་ཁག་གྱི ་སྐརོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟ ྲེང་འཁྱགོ་
བཤད་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་པར། དྲེའྱི་ཁ་གཏད་ད་ུཨ་
རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ངསོ་ནས་
ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི ་བསྒགས་གཏམ་དང་གཞུང་འབྲེལ་ཡྱི ག་ཆ་
ཁག་གྱི ་ནང་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཁདོ་དགསོ་པ་
མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ལ་བདོ་རྒྱའྱི་གྲསོ་མོལ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ལོ་འཁརོ་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབ ྲེལ་ལམ་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་ཀྱི་མྲེད་
པའྱི་སྐརོ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཅྱི་ཕྱིར་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ལ་བདོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི ་ཆ་ཤས་རྲེད་ཅྲེས་
བརདོ་ད་ུའཇུག་གྱི ་ཡོད་དམ། 
རུྒྱ་མཚན་ནྱི། རྒྱ་ནག་གྱིས་
བ ོད་ལ་དབང་བསུྒར་བྱྲེད་
བཞྱིན་པ་ད ྲེ་ཁྱིམས་མཐུན་
མྱི ན་ པར་ བརྟ ྲེན་ ད ྲེ་ ལྟར་
བྱྲེད་ད་ུའཇུག་གྱི ་ཡོད་ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད།

ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བ ོད་
རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་
དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དནོ། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མྱི ་ཀུན་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི ་ཐོབ་
ཐང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་
མང་པའོྱི་རྱིང་ང་ཚོར་མནར་སྤདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་
ཡོད་ཀང་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་
བའྱི་ལམ་ནས་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱིམས་འཆར་
འདྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཛ་དག་གྱི ་སྒ ་ོནས་བ ོད་རྒྱའྱི་
གྲསོ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརནོ་གནང་
བཞྱིན་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇྱིམ་མྲེག་གྷ ོ་ཝན་ 
(Jim McGovern) མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཡྱི ་ཀྲེལ་མྲེག་ཁལོ་ (Michael 
McCaul) མཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་བཏནོ་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས།

བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གུྲབ་ལགས་
ཀྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་
འཆར་དྲེར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨ་
རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇྱིམ་མྲེག་

གྷ ་ོཝན་ (Jim McGovern) མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཡྱི ་ཀྲེལ་མྲེག་ཁལོ་ 
(Michael McCaul) མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམས་
འཆར་དྲེའྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
དང་། བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་ནྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་
ཐགོ་ནས་ད་དངུ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཐུབ་མྲེད་པར་ངསོ་འཛྱིན་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་
རྱིང་མཆོག་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ དང་ ༦ ནང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
སར་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གནད་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་
གཅྱིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ ྲེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀྱི་བདྲེན་པའྱི་འཐབ་རདོ་
དང་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སྲེལ་ཐབས་སུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་བར་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་དགོས་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་ཤུགས་ཆྲེ་ཞུས་གནང་ཡོད་
ལ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་དབང་བསུྒར་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ད ྲེར་ལོ་རུྒྱས་

ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་
འཆར་གསར་པ་བཏནོ་གནང་བ།
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ཀན་ལྷ་ོམྱི ་མང་འབྱིང་རྱིམ་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་བལ་བཏང་བའྱི་ཉ ྲེས་མྱིང་འགོ་ལོ་ལྔ་བཙོན་འཇུག་
ཁྱིམས་ཐག་བཅད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༦ 
ཉྱིན་བཙོན་གྲལོ་ཐབོ་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཁོང་གྱི ་ནང་མྱི ་

ཚོར་སྣ ྲེ་ལྲེན་རྱིགས་གོ་སྒྱིག་ཞུ་མྱི ་
ཆོག་པ་མ་ཟད། འཇྱིགས་མྲེད་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་གྲྲྭ་ཆས་ནམ་
ཡང་གནོ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་ཁར་དགོན་
པར་སླར་ལོག་མྱི ་ཆོག་པའྱི་བཙན་
བཀའ་བཏང་ཡོད་འདགུ

ཁོང་ལ་བཙོན་གྲལོ་ཐོབ་རྲེས་ལོ་
དུག་ཙམ་རྱིང་གཟུགས་གཞྱིའྱི ་
གནས་བབ་སྐྱོ་པསོ་གསོན་གནས་
མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༧ 
ཚྲེས་ ༠༢ ཉྱིན་བདོ་ནང་གྱི ་ཉྱིན་
གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་སྐར་མ་ 
༡༥ ཙམ་ལ་ཕ་ཡུལ་ཕུག་སྡ ྲེ་ར་ུ

རང་ཁྱྱིམ་ད་ུའདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་ཡོད་པ་རྲེད།

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རུྒྱན་ལྡན་ནས་བདོ་མྱི ་བཙོན་པ་
རྣམས་ལ་བཙོན་ཁང་ད་ུམྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་མནར་
གཅོད་དང་བཙན་གནནོ་གཏངོ་གྱི ་ ཡོད་པ་དང་། བྱྲེད་
འབབ་དྲེ་ དག་མནར་གཅོད་མཚམས་འཇགོ་གྱི ་གྲོས ་
མཐུན་ (Convent ion Against Torture) སོགས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དང་འགལ་བ་ཡྱི ན། ད་བར་ཤྲེས་
རྟགོས་བུྱང་བར་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བདོ་མྱི ་
ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཙོན་ཁང་ད་ུམནར་གཅོད་བཏང་རྐྲེན་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད། །

ཉྱིད་ད་རྒྱའྱི་སྟ ྲེང་ཁྱབ་འཕྲེལ་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་ཞྱིང་། སྐབས་
ད ྲེར་ཁོང་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་རངུ་ར ྲེག་མནར་གཅོད་དག་
པ ོ་བཏང་ཚུལ་དང་། ཐྲེངས་མང་སྨན་ཁང་ད་ུལུས་པ། 
ཉྱིན་མང་པོ་ཟས་དང་ཆུ་མ་སྤད་པ། བཙན་པསོ་ནརོ་

འཁུལ་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱིས་རྐྲེན་བྱས་
ཏྲེ་འདས་གྲོངས་སུ ་ གུར་གྲབས་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཕྱིར་བསྒགས་གནང་ཡོད། འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་གསུང་ཆོས་ལ་
བཅར་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྲེས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  
དྲེ་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་གོ་སྒྱིག་བྱས་
པའྱི་གསར་འགོད་པའྱི ་ སྐརོ་སྐྱོད་སྐབས་གླ ོ་ བུར་ད་ུང་ོ
རལོ་སྐད་འབདོ་ལངས་ཤྱིང་། སྐབས་ད ྲེར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
ཁོང་འཛྱིན་བཟུང་གྱིས་གཅར་རངུ་དག་པ་ོབཏང་ནས་ལོ་
གཅྱིག་རྲེས་འདས་གྲངོས་སུ་འགྲ་ོཉ ྲེན་ཡོད་པ་མཐངོ་བ་ན་
འཕལ་ད་ུགླ ོད་བཀྲལོ་བཏང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཁོང་
སླར་ཡང་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་ཟླ་དུག་རྱིང་མགྲནོ་ཁང་ད་ུ
བཀག་ཉར་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སླབོ་གསོ་ཞྲེས་པ་སྤད་ནས་
གླ ོད་བཀྲལོ་བཏང་། དྲེ་ནས་བསྐྱར་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་

༄༅། །བོད་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་
འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙོན་ཁང་
ད་ུམནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་རྐྲེན་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༠༧ ཚྲེས་ ༠༢ ཉྱིན་ཀན་ལྷ་ོཞྱིང་ཆྲེན་བདོ་རྱིགས་
ས་ཁུལ་གྱི་ཕུག་སྡ ྲེར་རང་ཁྱྱིམ་ད་ུ
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་པའྱི་ཡྱི ད་
སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།

སྤྱིར་ཁོང་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
རྐྲེན་ ག ཙོ ་ བ ོ ་ གང་ ཡྱི ན་ཤྲེ ས ་
རྟགོས་བུྱང་མྲེད་ནའང་། ཁོང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བཙོན་གྲལོ་
ཐོབ ་པ ་ནས ་བཟུང་ མུ ་མ ཐུད་
གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་བབ་སྐྱོ་
པརོ་གནས་ཡོད་སྐརོ་ཤྲེས་རྟགོས་
བུྱང་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༠༥ 
ནང་ཁོང་གྱི ་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གནས་
བབ་ཇྲེ་སྡུག་ ཏུ་ཕྱིན་པར་བརྟ ྲེན་
ཟྱི་ལྱི ང་ད་ུསྨན་ཁང་ལ་བསྐྱལ་ཡོད་ནའང་ཕན་འབས་ཐནོ་
མྲེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གར་ལ་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་རྐྲེན་ཁོང་གྱི ་སྐརོ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་
ཕ་ཤྲེས་རྟགོས་བུྱང་མྲེད། བདོ་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་མང་གཙོ་འཕྲེལ་རྒྱས་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གྱིས་གནས་ཚུལ་
སྤ ྲེལ་བ་ལྟར་ན། འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཙོན་ཁང་
ད་ུཡོད་སྐབས་ཕགོ་པའྱི་རྨས་སྐྱནོ་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོང་
གྱི ་ནང་མྱིར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྲེན་སྦརོ་འཇུག་ཡོད་པ་
དང་། ཁོང་ལ་བཙོན་གྲལོ་ཁག་ཐྲེག་སྤད་ད ྲེ་བཙོན་གྲལོ་
བཏང་ཡོད་ན་ཁོང་གསོན་པརོ་གནས་ཡོད་སྱིད་པ་འགྲྲེལ་
བརདོ་གནང་འདགུ

བླ་བང་འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོང་ལ་མནར་གཅོད་ཚབས་
ཆྲེ་བཏང་ཡོད་པའྱི་བདྲེན་དཔང་བརྙན་ཞྱིག་བཏནོ་པ་ད ྲེ་

བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་འཇྱིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་འདས་གྲངོས་སུ་
གུར་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རྟགོས་བུྱང་བ་ལྟར་ན། འདྱི་ ལོའྱི་ཕྱི ་
ཟླ་ ༠༥ ནས་བཟུང་བ ོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་ལྷ ་ས་གཙོས་པའྱི་
བ ོད་ཀྱི ་ས ་ ཁུལ་མང་པརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གླ ོ་ བུར་
ཡུལ་མྱི ་དང་ ཡུལ་སྐརོ་བའྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བལྟ ་

བཤྲེར་དང་ ། བར་ཐོ་མྲེད་པར་
ཁང་ཁྱྱིམ ་ད་ུགླ ོ་ བུར་ཐོག ་རྒྱག་
འ ཛུལ ་ ཏྲེ་ སྔ ོག ་ བཤྲེར་རྒྱག ་གྱི ་
ཡོད་པ ་མ ་ཟད། བཙན་བྱོལ ་
ད་ུ སྤུ ན་གཉ ྲེན་ ཡོད་མྲེད་དྱི་རད་
དང་ ། ག ཞུང་ གྱི ་ ལས ་བྱྲེད་
ཀྱི ་ ཕུ ་ གུ ་རྣམས་དགོན་པ ་ དང་
གསུང་ཆོས་སོགས་སུ་བསྐྱོད་མྱི ་
ཆོག་པའྱི་བཙན་བཀའ་གཏངོ་གྱི ་
ཡོད་འདགུ །

རྲེས་ཉ ྲེན་རྟགོ་ཁང་ད་ུའཁྱིད་ ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་
རྟགོས་བུྱང་མོད་ཀང་། དྲེ་རྲེས་ཀྱི ་ཁོང་གྱི ་གནས་སྟངས་
ཤྲེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི ་མྲེད་སྐརོ་འབ ྲེལ་ཡོད་གསར་ཁང་ལ་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤདོ་པས་འགྲྲེལ་བརདོ་བྱས་འདགུ 

དྲེ་མཚུངས་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ ཉ ྲེན་རྟགོ ་པས་བ ོད་ནག་ཆུ་ཨ་མད་ོ
རངོས་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བ ོད་མྱི ་གཡུ་སྒོན་ལགས་ཀྱིས་རང་
གྱི ་གཅྲེན་མོ ་འཛུམ་དཀར་ལགས་ལ་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་པར་རང་ཁྱྱིམ་ད་ུ
སྒྱིག ་གཤོམ་བྱྲེད་པར་རོགས་བྱྲེད་པའྱི ་ ཉ ྲེས ་འཛུགས་
འོག་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་འདགུ དྲེ་ཡང་ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་
བ་ ༠༦ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་གཡུ་སྒོན་ལགས་ཀྱི ་གཅྲེན་མོ ་
འཛུམ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་རང་ཁྱྱིམ་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི ་ སྐུ ་ པར་སྒྱིག་གཤོམ་བྱས་པ ་ཉ ྲེན་རྟགོས་པས་ཤྲེས ་
རྟགོས་བུྱང་ནས་ཁོང་མོ ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། ད་ལྟ ་
མྱི ང་སྱིང་གཉྱིས་ལྷ ་སར་བཀག་བསྐྱྱིལ་འོག་བཞག་ཡོད་
ལུགས་འགྲྲེལ་བརདོ་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་ཀང་། ཁོང་མོ ་གཉྱིས་
ཀྱི ་དངསོ་ ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྲེས་རྟགོས་ཐུབ་མྲེད། 

བོད་མྱི ་གཅྲེན་གཅུང་གཉྱིས ་ནྱི་བ ོད་རང་སྐྱོང་ ལྗ ོངས ་
ཞྲེས ་པའྱི ་ ཨ ་མད་ོརོང་ར ་རྱིང་གྲོང་བརལ་ནས་ཡྱི ན་
འདགུ་ཅྱིང་ ། གཅྲེན་མོ ་འཛུམ་དཀར་ལགས་ལ་མཚོན་
ན་ཆུང་དསུ་ནས་འབགོ་སར་འཚོ་བ་སྐྱྲེལ་འདགུ་པ་མ་
ཟད་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི ་གཞྱི ་འཛྱིན་པ་ཡང་ཡྱི ན་འདགུ

༄༅། །བོད་མྱི འྱི ་ བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་ཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༨༧ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆྲེན་ཡས་
མས་སུ་བ ོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་དང་
བྱ ་ར་ མུལ ་ ཞྱི བ ་ཚད་མཐོར་
བཏང་ སྟ ྲེ ་ སྤྱི ་ ན ོར་ ༸གོང་ ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱི ་ སྐུ ་ པར་ཉར་མཁན་བོད་མྱི ་
འགའ་ཤས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་
འདགུ

དྲེ་ ཡང་ཤྲེས ་རྟགོས ་ བུྱང་བར་
གཞྱིགས་ན་བ ོད་དཀར་མཛྲེས་
གནས་སྡ ོད་བ ོད་མྱི ་ཞྱིག ་གྱིས ་
སྐུ ་པར་ཉར་འཇགོ་བྱས་པར་ཁོང་ལ་རངུ་ར ྲེག་ཚབས་
ཆྲེ་བཏང་འདགུ་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བ ོད་ནག་ཆུ་ཨ་མད་ོ
རོང་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བ ོད་མྱི ་མྱི ང་སྱིང་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་
ཁྱྱིམ་ད་ུ༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་པར་སྒྱིག་གཤོམ་བྱས་
པར་འཛྱིན་བཟུང་གྱིས་བཀག་བསྐྱྱིལ་འོག་བཞག་འདགུ 

བོད་ཀྱི ་ དསུ ་བབ ་གསར་ཁང་གྱིས ་གནས་ཚུལ ་སྤ ྲེལ ་
བ་ལྟར་ན། ཟླ་བ་སྔ ོན་མའྱི་ནང་དཀར་མཛྲེས་རོང་གྱི ་
ཉ ྲེན་རྟགོ ་པ ་གླ ོ ་ བུར་ ད་ུབ ོད་མྱི ་ཞྱིག ་གྱི ་ ཁང་ཁྱྱིམ ་ ད་ུ
འཛུལ་ཏྲེ། ཁོང་གྱི ་ཁང་ཁྱྱིམ་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་
སྐུ ་ པར་ཆྲེན་པ ོ་ཞྱིག ་བཤམས་ ཡོད་པ ་ད ྲེ་བཙན་ཁྱྲེར་
བྱས་ ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཡང་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་
རོང་གྱི ་ ཉ ྲེན་རྟགོ ་ཁང་ད་ུའཁྱིད་ ཡོད་པ ་གསལ་འདགུ  
ད་དངུ་ཤྲེས་རྟགོས་བུྱང་བར་གཞྱིགས་ན། དང་ཐོག་
ཁོང་བཙན་ཁྱིད་བྱྲེད་ སྐབས ་གཟུགས་གཞྱིའྱི ་ གནས་
བབ་བདྲེ་ཐང་ ཡོད་ནའང་། བཀག་བསྐྱྱིལ་སྐབས་ཁོང་
ལ་རངུ་ར ྲེག་མནར་གཅོད་དག་པ ོ་བཏང་རྐྲེན་སྨན་ཁང་ད་ུ
འཁྱིད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བུྱང་འདགུ་པ་དང་། ཁོང་
ལ་རྨས་སྐྱོན་ཇྱི་ཕ ོག་ཐད་ཉ ྲེན་རྟགོ་པས་ཁོང་གྱི ་ནང་མྱིར་
འགྲྲེལ་བརདོ་བྱས་མྱི ་འདགུ སྨན་ཁང་ལ་བསྟ ྲེན་གཏུག་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཔར་ཉར་འཇགོ་བྱྲེད་པར་བདོ་མྱི ་
གསུམ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་འདགུ 

༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་

རྒྱའྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག་རུྒྱན་ད་ུའཇགོ་མུས་ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་

གསར་འགུར་ཉྱིན་ལྟར་འཇགོ་མུས་ཡྱི ན། ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་། 
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